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 רבליז ריפס ד"ועו בוש יבצ ד"וע תאמ
 

 'חאו דודשא הינבו ןונכתל תימוקמ הדעו 'נ דודשא תורמצ םהוש 1043/21 ררע :ךילהה רפסמ

 ןתמ ךיראת .קפוא תימע ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,םורד זוחמ הינבו ןונכתל ררעה תדעו :האכרע

 .לאנברבא לאינד ד"וע :תררועה כ"ב 20225.17. :הטלחהה

 

 א"מת חוכמ היינב רתיהל השקבל תררועה תודגנתה תא תוחדל תימוקמה הדעוה תטלחה לע ררע

 םחתמב תומוק 2.5 תפסוהו רויד תודיחי 32-ו תומוק 4 ןב םייק םירוגמ ןיינב תבחרהו קוזיחל ,38

  .הדקפהה בלשל העיגה םרטש יוניב יוניפ תינכות ויבגל תמדוקמש

 רשאכ ,ררעה אשומ ןיינבה תא ללוכה םחתמב יוניב יוניפ תינכת תמדקמ איה יכ ,הנעט תררועה

 תיזוחמה הדעול הצילמה ףא איה הנורחאל רשאכ ,תימוקמה הדעוה יווילב השענ תינכתה םודיק

 תילכלכ אלל תינכותה תא ךופהת תינכותהמ ןיינבה תגרחה יכ ןעטנ ,ןכ ומכ .תינכתה תא דיקפהל

 .םחתמב תורשואמה תודיחיה ללכמ רוידה תודיחי תעירג לשב

 רחאל תחאה םישדוח 3 תורתוס תוטלחה יתש הלביק תימוקמה הדעוה יכ ,הנייצ ררעה תדעו

 םאתהב יוניב יוניפה תינכות םודיק תא ףידעהל שי יכ ,העבק הנושארה התטלחהב .היינשה

 שי יכ ,עבקנ היינשה התטלחהב .38 א"מת יפל רתיה רשאל םוקמ ןיא ןכ לעו הלש ןונכתה תוינידמל

 .38 א"מת חוכמ רתיהה תא רשאל



 הגצוהש ילבמ ,תורסח תודבוע סיסב לע הטלחה הלביק תימוקמה הדעוה יכ ,העבק ררעה תדעו

 העבק תימוקמה הדעוה .דומעל םילוכי םניא הטלחהה יקומינ רשאכ ,האלמה הנומתה הירבחל

 קומינ .רתוי רצק הז ךילהו רחאמ דודשאב ררושה ינוחטיבה בצמה קומינ רואל א"מתל תופידע שיש

 תוינכת םדקל תורשפאה לוטיבל ליבוהל היושע וזכ העיבקו רחאמ ררעה תדעו ידי לע החדנ הז

 רואל רתוי רצק היהי א"מת לש ךילה יכ חוטב אל הז הרקמב ,ךכמ הרתי .ריעה לכב יוניב יוניפ

 ןוידל הריזחהל ןיא יכ העבקו השקבב הנד ררעה תדעו .םידדצה ןיב תוידדה תויניינק תוקולחמ

 .תימוקמה הדעוב

 תא ךשמש עידוה יוניב יוניפה לש תינכתה םזי"ש התטלחהב העבק תימוקמה הדעוה ,ןכ ומכ

 :הכשמנ אלו תמדקתמ תינכתהש ךכ לע תקולחמ ןיאש העבק ררעה תדעוש אלא ,"תינכתה

 םייקתה ןוידה חתפב .הטעמה ןושלב תאזו ,ההומת התיה ןוידב זאד 1 הבישמה סדנהמ תולהנתה"

 הלעה אלו הייגוסה תא 1 הבישמה סדנהמ גיצה ימינפ ןויד ותואב .הייגוסה הגצוה וב ימינפ ןויד

 יוניפה תינכות יכ 1 הבישמה ר"ויל בישמ ףא סדנהמה ,ךכמ הרתי .תינכותה תכישמ אשונ תא ללכ

 סדנהמה עידומ יבמופב ןוידה םייתסמש רחאל קר .1 הבישמה ינפב ןוידל הלשב טעמכ יוניב

  .קרפה לע יוניב יוניפ תינכות ןיא ןכ לעו הכשמנ תינכותה יכ 1 הבישמה ירבחל

 הגצוה אל 1 הבישמה ירבח ינפב םגש אלא ,הכשמנ אל תינכותה תיתדבועש קר אל ,הלא תוביסנב

 ןוידב ופתתשהש תררועה יגיצנ םע הנעטה תא תמאל םהל רשפאתה אל ,םירבדה לש האלמ הנומת

 תא קידצהל ידכ הז קומינב ןיא ,ךכשמ .סיסב רסחו יקלח עדימ ךמס לע הלבקתה םתטלחהו

 ".1 הבישמה תטלחה

 א"מת יפל רתיהב ןיא שגדוה רקיעבו ,38 א"מת ןיבל יוניב יוניפ ןיב םילדבהה לע הדמע ררעה תדעו

 םיפסונ םיירוביצ םיכרצלו רויד תודיחי תפסוהמ האצותכ תושרדנה תויתשתל הנעמ תתל ידכ 38

 טיעמהל ידכ םירבדב ןיא יכ ,ןייוצ .)דועו םיקורי םיחטש ,רוביצ ינבמ ,הינח ןוגכ( םישרדנה

 ןיאש יתדוקנ רתיה לע ססובמה ינונכת ץורעב רבודמ יכ ריהבהל קר אלא ,38 א"מת לש התובישחב

 .ןותנה הנבמה לש קוזיחה טעמל םיבשותל ללוכ הנעמ תתל ידכ וב

 יפל רתיהה ןתמ ינפ לע יוניב יוניפה תינכות םודיק ךשמה תא ףידעהל שי יכ ,העבק ררעה תדעו

 ןיינבה לש יתועמשמה וקלחו םחתמל תינוריעה תוינידמה ,תינכותה תומדקתה חכונ תאז ,38 א"מת

 היהי תינכותה לש לקשמהש ירה םיינושאר םיכילהב רבודמש לככ יכ ,עבקנ .תינכותב רתיהה אשונ

 יפל ןחביהל ךירצ הרקמ לכ .אל וא השקבה תא רשאל םאה תעדה לוקיש תרגסמב רתוי ךומנ

  .דועו יוניב יוניפה תינכות תלשבה ייוכיס ,תינונכתה תוינידמה ,ויתוביסנ

 וב היהתש ןורתפ ,םיניינבה לכל ללוכ ןורתפ רשאל בטומ יכ ,תקולחמ תויהל הלוכי אלו ןיא"

 תללוכ הייאר ךותמ םיבשותה יכרצ לולכמל הנעמ וב ןתניי ,רויד תודיחי לש תיתועמשמ תפסות

 ןונכת לש תצלואמ האצותל ליבוי רתיהה רושיא .רתיהה שקבתמ ויבגלש יתדוקנה ןיינבל קר אלו

 יוניפה תינכות לש המודיק ךשמה תורשפא תא קפסב ליטיו ,שדחמ ןנכותיש םחתמ בלב יתדוקנ

 ".יוניב

 הכופה תוינידמו ,תורתוס תוטלחה הלביק תימוקמה הדעוה יכ הדבועה רואלו ,ליעל רומאה רואל 

 ררעה ,הרשאל םוקמ ןיא יכ עבקנ – רתיהל השקבה לש הפוגל םג רשאכ ,םישדוח רפסמ לש שרפהב

 .הלטוב תימוקמה הדעוה תטלחהו לבקתה


