
 

 'א חפסנ

 שולשו םירשעה תסנכה

  )םירש תודעוו הלשממ תובישי תופיקש – ןוקית( הלשממה :דוסי קוח תעצה

 

 םירשה תודעו לשו הלשממה לש תוטלחההו םינוידה  )א(" םוקמב .1 35 ףיעס ןוקית

 :רוסא םמוסרפו םיוליגו םיידוס םה הלא םינינעב
 ;הנידמה ןוחטיב   )1(

 ;הנידמה לש ץוח יסחי   )2(

 הזירכהו ,הנידמל תינויחכ ותוידוס תא התאר הלשממהש רחא םיניינע גוס   )3(

 ;הז ףיעס ןינעל ,וצב וילע

 ןינע לש ומוסרפו ויוליגש דבלבו ,דוסב ורמשל הטילחה הלשממהש ןינע   )4(

 ".הטלחהה לע עדיש ימ לע אלא רוסא וניא רומאכ

 

  :אובי

 ןוחטיב ינינעב םירשה תודעו לשו הלשממה לש תוטלחההו םינוידה  )א("

 :רוסא םמוסרפו םיוליגו םיידוס ויהי הנידמה לש ץוח יסחיו הנידמה
 

  

 רחא םיניינע גוסב םירשהש תודעו לשו הלשממה לש תוטלחההו םינוידה"  )ב(35 ףיעס תפסוה

 קר םוסרפל רוסא היהי הנידמל תינויחכ ותוידוס תא התאר הלשממהש

  .תסנכה ירבחמ בור רושיאב

 

 רבסה ירבד

 תודעו תובישי וא ,הלשממה תובישי ןיבמ וליא טילחמש ימ יכ עבוק הלשממה :דוסי קוחל 35 ףיעס

 איה – הנש 30 ךשמב תויאשח לש הטעמ תחת וראשיי וליאו רוביצה יניעל תופושח ויהי ,הלש םירשה

 תורשפאה לארשיב רוביצהמ הענמנ יחכונה הנורוקה רבשמ ךרואלש ךכל ליבוה רבדה  .המצע הלשממה

 תועמשנ עקרבשכ תאז לכ ,הנורוקה טניבקב תוטלחהה תולבקתמ וב ןפואה תא יביטקפא ןפואב רקבל

  .יעוצקמה גרדה תעדל תדגונמה תיניינע אל תיתלשממ תוינידמ םודיק רבדב תובר תונעט

 לע םוסרפ רוסיאו ןויסיח עבקיי )א( ןטק ףיעס :םיינשל 35 ףיעס תא קלחל םישקבמ ונא עצומה ןוקיתב

 .הלש ץוח יסחי וא הנידמה ןוחטיבל םיעגונה םיניינעכ שארמ תורדגומה םירש תודעוו הלשממ תובישי



 םא ויפל ,וללה םישיגר םימוחתל םיעגונ םניא רשא ,םיאשונה רתי רובע רדסה עבקיי )ב( ןטק ףיעס

 הילע היהי ,ןויסיח תחת וראשיי תמיוסמ םירש תדעו לש הינויד לוקוטורפ יכ עובקל תניינועמ הלשממה

  .)רתוי וא םיכ"ח 61( בורב וריבעהלו ,תסנכה תאילמב רושיאל רבדה תא איבהל

 ,תעדל רוביצה תוכזב הלשממה :דוסי קוחל 35 ףיעסב רדסהה לש תכשמתמהו השקה העיגפה חכונ

 הטלחהל תוכמסהש ךכ 35 ףיעס תא ןקתל םיעיצמ ונא ,הנורוקה ןמזב תאש רתיב יוטיב ידיל האב רשא

 .םיכ"ח 61 לש בורב עבקתו ,תסנכל רובעת םירש תודעוב וא הלשממ תובישיב תויאשח תלטה לע

 ונא ,הקיקחל םירש תדעוול עגונב תוינטרפ קוח תועצהל דוגינב ,תישאר :תונורתי רפסמ שי ונתעצהל

 תוכזב הלשממה :דוסי קוחל 35 ףיעס לש השקהו תבחרנה העיגפל הנעמ ןתייש ףיקמ ןוקית םיעיצמ

 טניבק ינויד לע לטוהש ןויסיחל םגו הקיקחל םירש תדעול םג הנעמ םינתונ קר אל ונא ךכ .תעדל רוביצה

 יחרזאל רתויב םייטירקה תוטלחהה תלבק יכילהת םהב םיידיתע םירקמ םיענומ םג אלא ,הנורוקה

  .הנש 30 ךשמל ןויסיח תחת וראשי הנידמה

 ויהי הלש היתובישימ וליא הטילחמ הלשממה ותרגסמב יתקוחה תוויעה תא תנקתמ העצהה ,תינש

 םילעבה לש םיגיצנהש אדוול םג עייסת תסנכה לא הלשממהמ וזה תוכמסה תרבעה .רוביצל תופושח

 תראשהל תקפסמ הקדצה הנשי םאה ועבקיי רשא ולא ויהי - םעה – רבודמה עדימה לש יתימאה

 תירטנמלרפ תרוקיב עצבל תסנכה לש תלוכיה תא םיקזחמ םג ונחנא ךכב .םילוקוטורפה לש ןויסיחה

 הב העיגפה יכ חיטבהל םישקבמ ונא ,דוסי תוכזב רבודמש ךכ רואל ,ןכ ומכ .הלשממה לע תיביטקפא

  .תסנכה ירבח ברקב דחוימ בור ךכל שי םא קר רשפאתת

 תיתקוחה הנגהה קוזיח לש תכשמתמ תימלוע המגמ םע דחא הנקב הלוע העצההש אוה ישילש ןורתי

 ץ"גבל תוידיתע תוריתעל ןתיא יתקוח סיסב הווהת םג העצהה  ךכ לשב .תעדל רוביצה שפוח תוכז לע

 שפוחל תושירדהמ תוברב הכ דע שגרוה ונורסחש ,הלשממה לש םילוקוטורפו עדימ תפישחל עגונה לכב

 .תיחרזאה הרבחה ינוגראו רוביצ ישנא ,םיאנותיע ידי לע וגצוהש עדימ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שולשו םירשעה תסנכה

  )לאשמה אושנ חטשב עבק יבשותל העבצה תוכז – ןוקית( םע לאשמ :דוסי קוח תעצה

 

 

 "תסנכל תוריחבב ףתתשהל יאכז היהש ימ םעה לאשמב ףתתשהל יאכז" רחאל .1 2 ףיעס ןוקית

 ."םעה לאשמ אושנ חטשב תיטנוולרה תימוקמה תושרל וא" אובי

 

 

 רבסה ירבד

 םג תיטרקומדה הריחבה תוכז שמומתש ךכ םע לאשמ :דוסי קוח תא ןקתל תשקבמ וז קוח תעצה

 הרפה ןוקיתל איבת וז קוח תעצה ,ךכב .םע לאשמל הלועש תקולחמה אושנ חטשב םייחה עבק יבשותל

  .םע לאשמל הזכ ינידמ ךלהמ עיגי םאב םדא תויוכז לש דיתעב הרומח



 וא – םע לאשמב רשאל שי יכ עבוק 2014 תנשב 19-ה תסנכה ידי לע ןנוכש םע לאשמ :דוסי קוח

 תנידמ לש להנימהו טופישה ,טפשמה םהיפלש תיתלשממ הטלחה וא םכסה לכ - םיכ"ח 80 לש בורב

-ףקוע ילככ םע לאשמב שיש תירטשמה תובכרומה דצל .וב םילח םהש חטש לע דוע ולוחי אל לארשי

 תוכזה – ןשארבו תויסיסב םדא תויוכז לש הרומח הרפה שי דוסיה קוחב םויה םייקה ןונגנמב ,טנמלרפ

  .רוחבל

 לארשיש תויטילופו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאה חוכמ תנגומ רוחבל תוכזה

 חרזא לכל רשפאל שי יכ 25 ףיעסב תעבוק הנמאה .1991 תנשב התוא הררשאו 1966 תנשב הילע המתח

 םדאה תויוכז תודעוו ידי לע רבודמה ףיעסל הנתינש תונשרפה .םייטילופה םייחב ףתתשהלו עיבצהל

 אלא יטילופה ךילהב ףתתשהל םיחרזאל תורשפא ןתמ לע קר רבודמ אל יכ השיגדמ ם"ואה לש תונושה

  .םהלש םיירוביצה םייחה םיבצועמ םתועצמאבש םיכילהב ףתתשהל לכוי טרפו טרפ לכש ךכ לע הנגהב

 

 אל ללכ םעה לאשמ אושנ חטשב םייחה עבק יבשות וב בצמל איבהל לוכי םייקה ןונגנמהש ךכב

 ,ןכל .ילארשיה ןידה יפל תויתקוחה תויוכזבו הנמאב הרומח העיגפ ךכב שי ,םדיתע לע עיפשהל ולכוי

 לע עיפשהלו עיבצהל לכוי חטשה ותוא לש תוימוקמה תויושרל תוריחבב עיבצהל יאכזש ימ לכ יכ עצומ

 עיפשהל ולכוי אל עבקה יבשות הב ,םילשורי חרזמב דחוימב ,בצמ עונמל לכונ הז ןפואב  .ודיתע בוציע

  .םיררוגתמ םה וב חטשה דיתע לע

 תונידמב  תיסחי ץופנ רבד אוה םיינובירו םיילאירוטירט םיאשונב םע ילאשמ יכ ןייצל שי

 שארב תנתינ הריחבה תוכז וללה תואמגודה לכב ,תאז םע .םלועה יבחרב תוילרביל-תויטרקומד

 לש תלוכיה דצל םירחא םירקמב .םדיתעל עגונב עירכהל הנודינה הירוטירטה התוא יבשותל הנושארבו

 רשקהב םע לאשמ :דוסי קוח .אשונב םיחרזאה ללכ ברקב העבצה םייקתת ,עירכהל הירוטירטה יבשות

  .יטרקומד-יטנא גירח הווהמ הזה

 

 


