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ןוקיתה תא  לטבל  השקבב  "ץ  גבל ורתע  "א 38 : מת דגנ  םירעה  ישאר 
תיצראה ראתמה  תינכותל 
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"א מתל ןוקית 3א ' תא  לטבל  השקבב  "ץ  גבל רקובה  ורתע  םירע   20- כו תויאמצעה  םירעה  םורופ 15  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ 
.םימזיל תינכותה  הנקמש  החבשה  לטיהמ  רוטפה  תא  לטבל  ןיפוליחל  וא   38

: טסילכלכב דוע  וארק 

םינשי םיניינב  םיקזחמ  םימזי  תינכותה  תרגסמב  .המדא  תודיער  ינפמ  םינבמ  קוזיחל  תיצרא  ראתמ  תינכות  איה  "א 38  מת
, ןוקיתה רשוא  םייעובשכ  ינפל  .ישפוחה  קושב  ןתוא  רוכמל  םילוכי  םה  ןתוא  תושדח  תוריד  תיינבל  תויוכז  םילבקמ  הרומתבו 
, סרהנש ןשיה  תוברוח  לע  הנביש  שדח  ןיינבל  תומוק  דע 3.5  לש  תפסות  רשפאתת  שדחמ  היינבו  הסירה  לש  לולסמב  ויפל 

תובגל תימוקמ  תושרל  תרשפאמ  היינב  תויוכז  לש  תפסות  ללכ  ךרדב  .ןכל  םדוק  ףיסוהל  היה  רשפאש  תומוק  םוקמב 2.5 
"א מתב ךא  םינוש , רוביצ  תודוסמו  תוכרדמ  םישיבכ , ןוגכ  תויתשת  תמקהל  התוא  שמשמש  סמ  החבשה , לטיה  תויוכזה  לעבמ 

.תוימוקמה תויושרה  לש  םמעז  תא  ררועמש  החבשה , לטיהמ  רוטפ  םייק   38

החבשה לטיה  תובגל  ןהל  רשפאל  ילב  "א 38  מת הנקמש  היינבה  תויוכז  תפסות  יכ  ימוקמה  ןוטלשה  ישנא  םינעוט  הריתעב 
יכ םימייאמ  םה  .רוידה  תודיחי  תפסותל  שרדנה  ףקיהב  םיירוביצ  םיתוריש  חותיפל  ירקיעה  ןומימה  רוקמ  תא  ןהמ  תענומ 

.םיתורישה תמרב  תורדרדתהו  תופיפצמ  ולבסי  םיבשותה  ךכמ  האצותכ 

לכל ףרוג  ןפואב  היינב  תפסות  תרשפאמ  תינכותה  םתנעטל  "א 38 . מתב תפסונ  היעב  לע  םיעיבצמ  ימוקמה  ןוטלשה  ישנא 
". יוארהו בוטה  ןונכתה  תונורקע   " םינכמ םהש  המב  העיגפ  הלח  ךכמ  האצותכ  הנחבה , ילב  ןיינב 

לעש תימע  םוליצ :

יפ לע  "א 38 . מת שומימ  לש  תוכלשהה  תניחבל  םייתעבג  תיירעב  הכרענש  הקידב  הריתעב  םיגיצמ  ןועיטה  תשחמהל 
"א 38 מת שמומת  םא  לבא  .רוביצ  ינבמל  םיחטש  םנוד  לש כ-20  רוסחממ  םיבשות  ףלא  הבש 56  ריעה  תלבוס  םויכ  הריתעה ,

הקידבה ףסונב  .םנוד   220- כל קנזי  רוביצ  ינבמל  םיחטשב  רוסחמהו  םיבשות , ףלא   80- כל דע  ריעה  לדגת  האולמב ,
תנוע לכ  ךרואל  שמש  לש  הרדעיהו  תידימתה  םתללצהל  םורגת  םירצה  תובוחרב  תומוקה  תפסות  יכ  האצמ  םייתעבגב 
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.ףרוחה

.תינומימ תילכתל  קר  תשמשמו  םינבמ -  קוזיח  תינכותה - לש  הרטמב  תעגופ  "א 38  מת יכ  ןעטנ  ןכ  ומכ 

זכרמב הברה  תוושש  היינב  תויוכז  לע  תססובמ  איהש  םושמ  תינכותה  הרציש  סקודרפ  לע  םג  םיעיבצמ  ימוקמה  ןוטלשב 
םירעב דואמ  ךומנ  היינבה  תויוכז  ךרע  תאז , תמועל  .זכרמה  ירעב  תינכותה  תא  ששמל  ץירמת  שי  טרפב , ביבא  לתבו  ץראה ,

ךכ תוירשפאה , היינבה  תופסות  תא  םילידגמ  "א 38  מת ינוקיתש  לככ   " .רתוי הברה  הצוחנ  איה  ןהב  אקוודש  תורמל  הירפירפב 
ךא התייה  ןוקית 3א ' לש  ותילכת  יכ  ןעטנ  דוע  הרקוי ." תוריד  ילעב  תבוטל  תיללכה  הייסולכואהמ  רשועה  תרבעה  תמצעתמ 

דע רתוול  איה  ןונכתה  להנמ  לש  ותולהנתהב  תיללכה  המגמה  .טרופמה  ןונכתה  תפיקע  ךות   " תוריד רתויש  המכ  תפסוה  קרו 
". ורצקל תוחפל  וא  ינונכתה , בלשה  לע  ןתינש  המכ 
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