
 לש וייח תואיצמ התיהש השק תוללעתה ןיגב הייריעה לעו תצמאמ םא לע תובייוחמ ליטמה ןיד קספ
  7 ליגב ץמוא רשא דלי
 
 יריבד לכימ תטפושה ׳בכ ינפב םילשוריב טפשמה תיבב הררבתה דואמ השק תוללעתה לש השק הרקמ
 השינעהו וב הללעתה תצמאמה םאה – 7 ןב היה רשאכ ץמוא רשא 25 ןב עבות לע רבודמ הרצקב – טלבנזור
 .ץומיאה רחאל םייתנשכ החפשמה תא שטנ ץמאמה באהו םיליפשמו םישק םישנועב םוי ידמ ותוא
 
 יכילהת לע חוקיפ לע תיארחא רשא םילשורי תייריע :תויושרה דגנכו תצמאמה םאה דגנכ תינפומ העיבתה
  .דליה ןעמל תורישה-ו ילאפיצינומה החטשב םידלי לש ץומיאו הנמוא
 
 הייריעה דגנכ .יפסכ יוציפל רתוע אוה םניגב ,םינוש םיגוסמו חווט יכורא םיקזנ עבותל ומרגנ יכ איה הנעטה
 םיס"ועה תועצמאב ,תצמאמה םאה לש תוללעתהה ישעממ קלחל תוחפל תעדומ התייה איה יכ עבותה ןעוט
 םאה ידימ ותוא איצוהל תנמ לע שרדנכ הלעפ אל ותנעטל הייריעה ךא ,החפשמה תא וקדבש המעטמ
 רסוח לע תעדל ךירצ היה וא עדי יכ ןעטנ ,ץומיאה ךילהב לפיט רשא דליה ןעמל תורישה דגנכ  .תצמאמה
  .םיצמאמ םירוה תויהל גוזה ינב לש המאתה
 
 :םיאבה םימעטהמ ,דבלב היריעהו תצמאמה םאל סחיב העיבתה תא לביק החפשמ יניינעל ש"מהיב

 תאילכ תלווע תודוסי ומייקתה םישדוח 4-כ ךשמל תיבב רדחב עבותה תליענב יכ עבוק ש"מהיב .א
 תמייקתמ אל יכ עבותה ןעוט ןכו )ןיקיזנה תדוקפל 26 ףיעס ףיעסב העובקש הלווע( אווש
 תדוקפל )6(27 ףיעסב העובקש הנגה( אוושה תאילכ תליע דגנכ הנגהה תצמאמה םאל
 הלילש"ל רבעמו לעמ הגרח הז ךורא ןמז ךשמל רדחב עבותה תליענש תויה ,)ןיקיזנה
  ."ריבס ןפואב ץוחנ היהש ןמזל" וא "תיערא

 העובקש הלווע( ,הפיקת תלווע ידכ םילוע ולא םישעמ ,תצמאמה םאה ידי לע עבותה תאכה יבגל .ב
 רשא ,הפיקתה הלווע ינפמ תדחוימה הנגהה תצמאמה םאל תדמוע אלו )הדוקפל 23 ףיעסב
 רפסב םויה תמייק הניאו הלטוב וז הנגה( ןיקיזנה תדוקפל )7(24 ףיעסב העובק התייה
  .)םיקוחה

 ,םינשה ךרואל עבותה דגנכ תצמאמה םאה הטקנ םהבש השינעה יעצמא לולכמ יכ עבקנ ,ףסונב .ג
 עבקנ .ןיקיזנה תדוקפל 35-36 םיפיעס יפל ,עבותה דגנכ הדצמ תונלשר לש הלווע ידכ םילוע
 ,ומאכ ,עבותה יפלכ הילע תולטומה תוריהזה תובוח תא תצמאמה םאה הרפה הישעמב יכ
 ןוכיס הרצי םהב ,םיינעגופ ךוניחו השינע יעצמאב הטקנ תע ריבס יתלב חרואב הלעפו
 הלוכי התייה ותאצות תאש ןוכיס ,עבותה לש ושפנב העיגפלו ודובכב העיגפל ,תינפוג העיגפל
  .תונלשרה תלווע ןיגב םאה לע תוירחא ליטמה ןפואב ,עבותל םיקזנ ומרג ולא הישעמ .תופצל

 קודבל התבוחב הלשרתהשמ תונלשרה תלוועב עבותה יפלכ הלווע הייריעה יכ עבוק ש"מהיב .ד
 ,1995 תנש דע ,תמא ןמזב הילא ועיגהש םיחוויד חכונל תצמאמה החפשמב השענה תא ררבלו
 התשע אלו הברעתה אל הייריעה .עבותה יפלכ תצמאמה םאה לש תוללעתהו םישק םישנוע תודוא
 דצמ תכשמתמה העיגפה תא קיספהל היה יושעש ןפואב ,הז השק הרקמב םייעוצקמ םילכב שומיש
 .עבותב תצמאמה םאה

 
 
  - ןידה קספב ןויעל
 

https://drive.google.com/file/d/1NuodotvfpzIrYZIPMKwjcpr8OVnJkih7/view 
 
 
  – רבד לש ומוכיס

 הרואכלש םוקמב תישענ רשא העיגפו תוללעתהב רבודמ רשאכ העיבתל תורורב תוליע ןיקיזנה תדוקפב
 .ותיבב – םדאל רתויב חוטבה םוקמה תויהל ךירצ

 


