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 תיב :האכרע 'חאו מ"עב ן"לדנ ץראה ייא 'נ ילש םהרבא 'חאו 5109/20 מ"עע :ךילהה רפסמ

 ,ץנימ 'ד ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעב םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה

 .ןולוח 28 למע בוחר ,1564 הקלח 6043 שוג :ןיעקרקמה יטרפ .ןייטש 'או ףפוקסורג 'ע

 .שימלח רמועו הירכז ימולש ד"וע :םירערעמה כ"ב 20229.5. :ןידה קספ ןתמ ךיראת 

 

 תסחייתמה 38 א"מת חוכמ רתיהל השקב ןיינעב ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ דגנכ םירוערע

 הגירח תוברל ,תונוש תוינונכת תובטה ושקבתנ ,וז השקב תרגסמב .תוריד יתש ובו יתמוק דח הנבמל

 השקבל תודגנתה ושיגה םירערעמה .היינבל תורתומה רוידה תודיחי רפסמ תלדגהו ןיינב יווקמ

 תונעט תא הלביק ררעה תדעו .ררע ושיגה ןכלו ,ןלבקל ןוכנל התאר אל תימוקמה הדעוה ךא ,רתיהל

 תעינמו ,6-ל 8-מ היינבל ורתוהש רוידה תודיחי רפסמ תתחפה העבקו ,םיניינע ינשב םידגנתמה

 .םימייקה ןיינבה יווקמ הגירח

 תויגוס החתינ וב ןפואב התגש וז יכ אצמו ,ררעה תדעו לש וז הטלחה רקיב יזוחמה טפשמה תיב

 ןיינעב קר ררעה תדעו תטלחהב ברעתהל אצמ טפשמה תיב ,תיביטרפוא הניחבמ ,תאז םע .תונוש

 וב עירכתו ןודתש תנמ לע ררעה תדעול ןוידה תא ריזחהל שי יכ עבק םש – ןיינבה יווקמ הגירחה

 .תקפסמ הקמנה רדעיה לשב ,תינשב



 רקיעב םיפקות םה השעמלו ,ןיינבה יווקמ הגירחה ןיינעב תוברעתהה יפלכ םינפומ ולא םירוערע

 יכו ,הכלהכ הלעפ ררעה תדעו יכ הנעטב םירוערעה םידקמתמ ,ךכ .חותינה ןפוא לע תרוקיבה תא

 תויגוסב תוריהב-יא רוציל הלולעו ,תקדצומ הניא וניד קספב טפשמה תיב הילע עימשהש תרוקיבה

 לע הרתיו ,)רתיהה תשקבמ( הבישמה יכ ,ןייצנ .38 א"מתל םאתהב הינב ירתיה ןתמל תועגונה דוסי

 ןכלו ,ררעה תדעו תטלחהל םאתהב רתיה הלביקו השקיב רבכו ,ררעה תדעוב רזוח םויקל התוכז

 אשונב ןודל טילחה ןוילעה טפשמה תיב ,תאז םע .םירוערעה רוריבב יביטרפואה ךרוצה רתייתה

 ןוילעה טפשמה תיב לש תוכלהה םע דחא הנקב הלוע וניא יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספו רחאמ

 .הרהבה השרדנ ןכלו

 "תוילמיסקמ תובטה" רדגב ןה 38 א"מת לש תוינונכתה תובטהה יכ ,ריהבה ןוילעה טפשמה תיב

 ,ךכיפל .קינעהל הינבהו ןונכתה תודעו תולוכי םתוא םיצירמתה לש יברמה ףקיהה תא תורידגמה

 םירדסהכ אלא ,ןיעקרקמה ילעבל תינקומה תוכז 38 א"מתב תוינונכתה תובטהב תוארל ןיא

 רתיה ןתמל תושקבב ןודל ןאובב הינבהו ןונכתה תודעוול ןותנה תעדה לוקיש ףקיה תא םירידגמה

 תתל ןתינ ותוא יברימה תויוכזה לס רדגב ןה 38 א"מתב תוינונכתה תובטהה .38 א"מת חוכמ הינב

 ןרשאל תעדה לוקיש הנקומ תימוקמה הדעוול יכו ,38 א"מת חוכמ הינב רתיהל השקב תרגסמב

 .ללכ ןרשאל אל ףאו יקלח ןפואב

 תודעו לש תעדה לוקיש תולובג תא תומחות 38 א"מתב תוינונכתה תובטהה יכ ,שיגדה טפשמה תיב

 םתוא תרגסמב יעוצקמה ןתעד לוקיש תא ליעפהל יואר דציכ ןהל תורומ ןניאו ,הינבהו ןונכתה

 ברסל תימוקמה הדעווה לש התוכמס דצב יכ עבוק 38 א"מת תוארוהל 22 ףיעס .הרזג תולובג

 תא בתכב טרפל הבוחה הילע תלטומ ,הינב תויוכז תפסותב ךורכה הינב רתיה ןתמל השקבל

 ןונכתה תודעו לעש איה אצומה תדוקנ יכ רמול ידכ ןיא ךכב ,םלואו .רומאכ בוריסל םיקומינה

 יכ עבוק 21 ףיעס – אוה ךופהנ .תושקובמה תוינונכתה תובטהה אולמ תא הרקמ לכב רשאל הינבהו

 תופסות וליא ,רתיה ןיב ,לוקשל הילע ,38 א"מת חוכמ הינב רתיה תתל תימוקמה הדעווה לש האובב

 יבגל התעד תתל ןכו ;הביבסהו םוקמה ,ןיינבה יאנת יפ לע הנבמ לכל םימיאתמ ןהיניב בולישו הינב

 לש הדימעה תלוכיו ,א"מתה תוארוהל םאתהב וצופישו הנבמה בוציעל תינכת ,הינח תונורתפ

 הדעוול הנקמ 38 א"מת תוארוהל 22 ףיעס ,םג ךכ .תעצומה הינבה תפסותב תומייקה תויתשתה

 םימייקתמ יכ האצמ םא הינב תופסותב ךורכה הינב רתיה תתל ברסל הבחר תוכמס תימוקמה

 ,תויתשתה לש האישנה רשוכב םירושקה הלאכ וא םייפונ ,םיילכירדא ,םיינונכת םילוקיש

  .ןכ תושעל םיקידצמה

 הינבהו ןונכתה תודעו לעש םילוקישה תרגסמב שרופמב רכזומ אל םנמוא תילכלכה תויאדכה לוקיש

 תא ודדועיש םיצירמת" :38 א"מת לש התילכתב ,עובט הז לוקיש ןוחבל ךרוצה םלואו ,לוקשל

 ךירצ ,םירומאה םילוקישה רתי ומכ ,הז לוקיש םג ."תילכלכ הניחבמ ותוא ורשפאיו קוזיחה

 .תוינטרפה ויתוביסנ יפל הרקמו הרקמ לכב ,ןיינע לש ופוגל הינבהו ןונכתה תודעו ידי לע ןחביהל

 א"מתב תוינונכתה תובטהה אולמ ןתמ היפל לדחמ תרירב וא הקזח תמייק יכ רמול ןיא ,םאתהב

 היתוילכת םודיקל יואר ילכלכ ץירמת תתלו תילכלכ תויאדכ חיטבהל תנמ לע םירקמה לכב שורד 38

 םילוקישהו םיכרצה ,םינותנל םאתהב ,ופוגל הרקמ לכב ערכוי הז ןיינע אלא ,38 א"מת לש

 .היינבהו ןונכתה תויושר ינפל םידמועה םייטרקנוקה

 



 הינב רתיה ןתמל תושקבב עירכהל ןאובב בחר תעד לוקיש הנקומ הינבהו ןונכתה תודעוול יכ ,ןיוצ

 .רתיהה תרגסמב וקנעויש תוינונכתה תובטהה לש ןייפואו ןפקיה ןיינעל תאז ללכבו ,38 א"מת חוכמ

 ,ןיינעה תוביסנב םימייקתמה םינושה םילוקישל ןתעד תתל ןהילע ,הז תעד לוקיש ליעפהל ןאובב

 תובטהה תא רשאל הינבהו ןונכתה תודעוו תויאשר ,ךכ ךותב .ןהינפלש השקבב עירכהל םאתהבו

 .ללכ ןרשאל אל ףאו ,ןקלחב וא ןאולמב רתיהה תרגסמב תושקובמה 38 א"מתב תוינונכתה

 טפשמה תיב ידי לע העמשוהש חותינה ןפוא לע תרוקיבל יכ ,עבק טפשמה תיב ,רומאה לכ רואל

 תיטופיש תוברעתהל םוקמ לכ היה אל יכו ,הקדצה התייה אל ררעה תדעוו תטלחהל סחיב יזוחמה

 .וז הטלחהב


