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( בניע רורד  םוליצ :  ) "א 38 מת

תויזכרמה םירעה  לכ  תא  דגאמה  םורופ ה-15  תוימוקמ , תויושר  תורשע  "צ : גבל עיגמ  ןוקית 3/א ' "א 38 , מתל שדחה  ןוקיתה 
קוזיח תינכותה ל דועיימ  גרוחש  ךלהמב  רבודמ  יכ  הנעטב  שדחה  ןוקיתה  דגנ  "צ  גבל ורתע  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  ןכו  לארשיב 
ןובשח לע  םירישעה  תא  קזחיש  ןפואב  םינושה -  םיסכנהו  עקרקה  ךרע  ןיב  הנחבא  אל  היינבה  תויוכז  תא  ביחרמ  רשאו  םינבמ 

.םיינעה

: תפסונ האירקל 

" תוריד םלוכל  קפסנו  ראשינ  ונחנא  ןולחכ " :
לקש ןוילימ  דנומ ב-193  לתב  תוריד  עקרק ל-256  תשכור  םירוזא 

" לופכ בצקב  סלכאנ   2019- בו תיביסאמ  היינב  היהת  ב-2018  : " ימיטפוא טנלג 

התנוכתמב "א 38  מת  " יכ רמאו  שדחה  ןוקיתה  לע  תרוקיב  חתמ  םורופ ה-15  "ר  ויו ופי  - ביבא לת  תייריע  שאר  יאדלוח  ןור 
ירוזאב םידימאה  תורידה  ילעבו  םימזיה  תא  םירישעמ  הלשממהו , תסנכה  תוסחב  .השק  ילכלכו  יתרבח  תוויע  תרצוי  תיחכונה 

ונחנא .רוביצ  ינבמו  תויתשתב  רוסחממ  לובסיש  בחרה  רוביצהו  רוידה  ירסח  םיריעצה  תוגוזה  ללכ  ןובשח  לע  שוקיבה ,
, םלועב םיהובגהמ  םה  ךכ  םגש  לארשיב , םייתרבחה  םירעפה  תא  רימחמה  ךילהתה  תא  רוצעל  טפשמה  תיבמ  םישקבמ 

". ינברואה ןונכתב  תושק  עגופ  רשאו 

, הוקת חתפ  תובוחר , ןויצל , ןושאר  הינתנ , עבש , ראב  הפיח , ופי , ביבא - לת  ןה  ךלהמה  דגנכ  ורתעש  תוימוקמה  תויושרה 
תג תיירק  וכע , הנויצ , סנ  הנבי , ןורשה , תמר  ןוסונומ , - דוהי אבס , רפכ  הרדח , ןולוח , רוכרכ , הנח  סדרפ  ןיעה , שאר  םייתעבג ,

.ןועבט תיירקו 

םלואו תובושח , תורטמ  םה  המדא –  תודיער  ינפמ  םינבמ  קוזיח  תינכותה –  לש  תוירוקמה  היתורטמ  יכ  בתכנ  הריתעב 
ןונגנמהש ןאכמו  םיריידה  לע  וא  הנידמה  ביצקת  לע  לטנ  תווהל  ילבמ  םשוית  תינכותה  ובש  לולסמ  םדקל  השקיב  הלשממה 

בחרמבו ןונכתב  םינוש  םיטביה  ןובשחב  חקולש  ינונכת , ןונגנמ  אלו  ינומימ "  " ןונגנמ וסיסבב  אוה  "א 38  מת סיסבב  דמועש 
.ינוריעה
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( ורטסק ןבואר  םוליצ :  ) יאדלוח ןור 

, הייסולכואה ללכמ  רשוע  תרבעה  לש  העפות  תרצוי   " תיחכונה התנוכתמב  "א 38  מת הריתעה , תא  ושיגהש  תויושרה  תנעטל 
, םירתועה תנעטל  רתוי ." םידימאה  תורקיה , תורידה  ילעב  תבוטל  םיירוביצ , םיתורישב  היולת  איהו  תגשמ  הניא  הדיש  וז  טרפבו 

ןונגנמל הכפה  המדא , תודיער  ינפמ  םימייק  םינבמ  קוזיחב  ךרוצה  םע  תודדומתהל  תינכתכ  הכרד  הלחהש  "א 38 , מת
.הדועימ תגרוח  איה  ךכבו  תינוריע ," תושדחתה   " לש יתלשממ 

"א מת  " יכ רמאו  הריתעב  תונעטל  אוה  ףא  סחייתה  תוער  םיבכמ  ןיעידומ  תייריע  שארו  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ר  וי סביב  םייח 
םקרמה תא  הנשמ  תינכתה  לעופב , .םימזי  לע  הבוהאה  תינכתכ  אלא  םינבמ , ןוגימל  תינכתכ  תשמשמ  אל  ןמזמ  רבכ   38

הנעמ ןתונ  אלו  תובחרנ  הינב  תויוכז  קינעמ  תינכתל  שדחה  ןוקיתה  .הפיקמ  תינוריע  תושדחתהל  ףילחת  הווהמ  אלו  ינוריעה 
". םיטקיורפה דצל  קזחל  שיש  תוולנה  תויתשתל 

לע הפוכ  איהש  רוידה  תודיחי  תפסות  לשב  ראשה  ןיב  ןונכתה , םוחתב  תויעב  תרצוי  "א 38  מת יכ  ראשה  ןיב  ןיוצ  הריתעב 
רוטפה לשב  תוימוקמה , תויושרה  לש  ןתפוקל  ןומימ  תויעב  תרצוי  ןכו  ןתביבסב  תויתשתב  בשחתהל  ילבמ  םיינוריעה  םיבושייה 

.תינכותב החבשה  לטיהמ 

איהש ךות  ינויווש , יתלב  ןפואב  תלעופ  םינבמ  קזחל  הדעונש  תיצראה  ראתמה  תינכת  םויהל  ןוכנ  יכ  רומאכ  ןעטנ  הריתעב 
םיתורישה תקפסאש  תושלחה , תובכשב  העיגפ  ליבקמב  תררוגו  תססובמה –  הייסולכואל  תוילכלכ  תובטה  הקינעמ 

.תעגפנ ןהילא  םיירוביצה 
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