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הילצרהב הסאבה " םחתמ  ךרע ב" תדירי  תעיבת 

שיאלב לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

' חאו ןתיא  רוכב  הילצרה נ ' הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  , 95228/11/ רה סמ ' ררע   : ךילה רפסמו  םש 
.לייא תליג  "ד  וע הדעוה , "ר  וי ינפב  החבשה  ילטיהו  םייוציפ  הינבו  ןונכתל  ררע  תדעו   : האכרע

.הילצרה הסאבה ," םחתמ  : " סכנ יטרפ 
.רינש - ףארב הנליא  "ד  וע תררועה : ב"כ  . 1.3.16 : הטלחה ךיראת 

.רב השמ  תינרג , תידוהי  'ל , גנא ינב  ןויצ , םהרבא  פורפ ' באילא , ןועדג  ילארשי , דדוע  "ד  הוע םיבישמה : ב"כ 

.הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  ךרע  תדירי  תועיבתל  עגונב  תויזכרמ  תויגוסב  הנדה  הנתינש , הבושח  הטלחה  לע  ןכדעל  ונירה 
, הילצרהב הסאבה " םחתמ  ןיעקרקמה ב" דועיי  תא  התניש  רשא  , 1890/ רה תינכת  לש  הרושיא  בקע  הז  ףיעס  יפל  העיבת  ושיגה  םיבישמה 

.ךרדו חותפ  ירוביצ  חטש  לש  דועייל  יאלקח א ' דועיימ 

יאמשכ ןויס  קחצי  רמ  יאמשה  תא  התנימ  ררעה  תדעו  .ררעה  תדעוול  םיררע  ושגוה  תועיבתה  תא  תוחדל  תימוקמה  הדעווה  תטלחה  ןיגב 
.ןנד ךילהב  תימוקמה  הדעווה  ידי  - לע ררע  שגוה  העירכמה  יאמשה  תטלחה  לע  .םיררעב  ןודל  עירכמ 

: העבקו םידדצה  ידי  לע  ולעוהש  תונושה  תונעטה  תא  הנחב  ררעה  תדעו 
יוניש םצע  יכ  הנושארה , .תועיבק  יתשב  הבולש  העיגפ  לש  המויק  רבדב  עירכמה  יאמשה  לש  ותנקסמ  העיגפה - החכוה  םאה  הלאשה  רבדב 

תורחסנ ןניאו  רוביצ  יכרוצל  העקפהל  תודעוימה  תוירוביצה  תועקרקה  רגאמל  ןיעקרקמה  תא  ריבעמ  העקפהה , טקא  םרט  דוע  "פ  צשל דועיה 
שוקיבה לע  עיפשמ  "פ  צשל דועיה  יוניש  יכ  היינשה , .ירוביצה  שומישה  תבוטל  יטרפה  שומישה  תוכז  תעקפה  הווהמו  ישפוחה  קושב  רתוי 

.ישפוחה קושב  עקרקל 

הווהמ אוה  םאה  הז - יוניש  ללכ  ןחב  אל  עירכמה  יאמשה  םלואו  תינונכתה , המרונה  תא  התניש  תינכתה  יכ  קלוח  ןיא  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
ףיעס יפל  העיבת  תניחבב  ןושאר  בלש  .דועיה  יונישל  ריבסה  םדאה  תבוגתב  ןודל  דימ  רבע  אלא  ואל , םא  ןיעקרקמה  תונוכת  רושימב  העיגפ 
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האצותכ ןיעקרקמה , תונוכתב  יונישה  לש  וביט  והמ  איה  לאשיהל  הכירצש  הלאשה  .העיגפ  לש  המויק  םצע  תנחבנ  וב  בלשה  אוה   197
תורשפאב  - ןיעקרקמב הרישי  העיגפ  העגפ  תינכתה  ןכא  יכ  הלעמ  ינונכתה  יונישה  תניחב  יכ  עבקנ , ןודנב , תינונכתה . המרונב  יונישהמ 

.םהלש לוצינה 

תניחב לע  העיגפה ,) החכוהש  רחאל   ) ססובמ ףיעס 197  חוכמ  קספנה  יוציפה   - תערכמה המושב  םדוקה  בצמב  יוושה  תעיבק  רבדב 
יבצמ ינשב  עקרקה  יכרע  תעיבקב  תדקמתמ  תיאמשה  האכרעה  .הירחאלו  תעגופה  תינכתה  רושיא  ינפל  ןיעקרקמה  יכרע  ןיבש  שרפהה 

.יאמצע ךרע  ול  ןיאש  םיבצמה  ינש  ןיב  שרפהה  לש  טושפ  יטמתירא  בושיח  אוה  ךרעה  תדירי  בושיחש  ירה  ועבקנ , הלאשמ  ןונכתה ,

יונישל ןיעל , הארנ  וניאש  דיתעב  יללכ , לאיצנטופ  לש  ומויקב  בשחתהב  םדוקה  בצמב  עקרקה  יווש  תא  עבק  עירכמה  יאמשה  ןיינע - לש  ופוגלו 
, םדוקה בצמב  עקרקה  יווש  רבדב  עירכמה  יאמשה  תעיבק  תא  ריתוהל  ןתינ  אל  יכ  הניה , הדבכנה  ררעה  תדעוו  העיגה  הילא  הנקסמה  .דועי 

הריבס הייפיצ  ןיאב  .וססבל  היה  לוכיש  ינונכת  ךילה  לש  והצקב  ולו  ךמתנ  וניא  רשא  דועי , יונישל  יללכ  לאיצנטופ  הכותב  תמלגמ  וז  רשאב 
תואקסע ", " תווקת  " וא יללכ  ינונכת  לאיצנטופמ  עבנש  יווש  םדוקה , בצמב  עקרקה  ךרע  תניחבב  ןובשחב  איבהל  םוקמ  ןיא  דועי , יונישל 

". תווקת ונב  םהילעש  םינוש  םינממס  ו" תויביטלוקפס "

.יקלח ןפואב  לבקתה  תימוקמה  הדעווה  ררע 

תלחלחמ ןיעקרקמל , ינונכת  לאיצנטופ  ןיגב  יוציפ  יא  יבגל  תונוש  תועיבקב  יוטיב  ידיל  האבש  הנידמה  תדמע  יכ  ןייצל  שי  תכרעמה : תרעה 
לע וז  עקרק  לש  קושה  יוושב  יוציפ  ןתינ  אלו  תעקפומ  עקרק  הב  האצות  ולא , גוסמ  תועיבקל  תומיאתמ  דימת  אל  תכרעמה  תעדלש  תוטלחהל 

.קקוחמה תנווכ  תמאות  תיארנ  אל  העקפה , תעיבתב  רבודמש  ףא 
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