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יכ ריכזנ  "א 38 . מת ןוקית 3/א ל דגנ  "ץ  גב ושיגה  תוימוקמ  תויושר  דועו 20  תולודגה  םירעה  םורופ 15  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ 
היינבו הסירה  לולסמב  םיטקיורפב  תויוכזה  בושיח  ךרדב  קסועה  "א 38  מתל רשואש  רתויב  שדחה  ןוקיתה  אוה  רומאה  ןוקיתה 

םסרופ ףאו  ןורחאה  רבמצד  שדוחב  קר  תיפוס  רשוא  םיכורא , םישדוח  ךשמב  ןונכתה  להנימב  ולמע  וילע  ןוקיתה , .שדחמ 
.תומושרב הנורחאל 

תודעוהש הדבועה  לשב  תאזו  רישפה  םרט  הכ  דע  אופק  היהש  םוחתהש  םירפסמ  םוחתב  םילעופה  םינלבקו  םימזי  תאז , םע 
תרגסמב .בוש  החדיי  םושייהו  ןכתיי  "ץ , גבל הריתעה  תשגה  םע  תעכ , .השדחה  בושיחה  ךרד  תא  תעכ  תודמול  תוימוקמה 

ןיפוליחל וא  שדחה  ןוקיתה  תרגסמב  הנתינש  תויוכזה  תפסות  לוטיב  לע  תורוהל  טפשמה  תיבמ  םירתועה  םישרוד  הריתעה 
תא לטבל  טפשמה א"ח ) תיב   ) ןוכנל אצמי  אל  םא  ףא   " תאזו תופסונה  תויוכזה  לע  החבשה  לטיהמ  ןתינש  רוטפה  תא  לטבל 

". ןוקיתה לש  ופקות 

ינוקיתש לככו  םינבמ  קוזיח  ךרוצל  ןומימה  לובגל  רבעמ  הברה  הינבה  תויוכז  תא  ביחרמ  שדחה  ןוקיתה  םירתועה , תנעטל 
ןכרעש תורידל  הובג  ןכרעש  תוריד  ןיב  היצאיצנרפיד  אללו  דיחא  ןפואב  תוירשפאה , היינבה  תופסות  תא  םילידגמ  "א  מתה

.תורקיה תורידה  ילעבל  היסולכואה  ללכמ  רשועה  תרבעה  הפירחמו  תמצעתמ  ךכ  ךומנ ,

תינכותה יכ  ריכזנ  "א 38 . מת לש  םיטקיורפב  החבשהה  ילטיה  תייגוס  אוה  הריתעה  זכרמב  םידמועש  םיאשונה  דחא 
ךכל תודגנתמ  תויושרהו  החבשה  ילטיה  םולשתמ  םישדחה  םיטקיורפב  תויוכזה  בור  תא  תרטופ  םינבמ  קוזיחל  תיתלשממה 
ילטיה תובגל  תורשפאה  תא  לידגהל  השירד  תויושרה  יגיצנ  ודימעה  שדחה  ןוקיתה  לע  םינוידה  ךלהמב  השעמל , .בר  ןמז  רבכ 

.יקחצי רודגיבא  רצואב  רוידה  הרטמ  "ר  ויו תיצראה  הצעומה  "ר  וי ידי  לע  החדנ  רבדה  ךא  החבשה 

, רויד תודיחי  לש  תפרוג  תפסות  םיינוריעה  םיבושייה  לע  הפוכו  יואר  ןונכת  לש  תונורקעה  לכמ  תמלעתמ  "א 38  מתש קר  אל  "
תויושרהמ תענומ  םג  איה  החבשה  לטיהמ  רוטפה  לשבש  אלא  בחרמה , יאנתמ  תרזגנה  הבשחמו  הניחב  תעד , לוקיש  אלל 
םיתוריש חותיפו  רוביצ  ינבמ  תמקהל  ירקיע  ןומימ  רוקמ  םיירוביצה , םיתורישה  תקפסא  לע  תודקפומ  רשא  תוימוקמה ,

.םירתועה ךכ  םיירוביצ ,"

דודיעל ךרוצ  וב  שיש  המל  רבעמ  הברה  "א 38  מת יפל  היינב  תופסות  ןיגב  החבשה  לטיהמ  רוטפה  תא  ביחרה  ןוקית 3א ' "
ללכמ רשועה  תרבעה  תא  ףירחמו  םיצעמ  אוהו  תושלחה  תובכשב  דחוימבו  ריעה , יבשות  ללכב  עגופ  הז  רוטפ  .םינבמ  קוזיח 

ףתתשהל םישרדנ  םניא  ךא  רתוי , דוע  םרשוע  תא  "א  מתה תוכזב  ולידגה  רשא  תורקיה , תורידה  ילעב  תבוטל  היסולכואה 
תובכשה דחוימבו  ריעה , יבשות  ללכ  ךכ  .ידועיי  ןומימ  םהל  ןיאש  םיירוביצ  םיתוריש  חותיפל  תימוקמה  תושרה  תואצוהב 

". םיירוביצה םיתורישה  תמרב  תורדרדהמ  ןהו  תלבסנ  יתלב  תופיפצמ  ןה  םילבוס  הב , תושלחה 

, ופי ביבא - לת  ןה : ימוקמה  ןוטלשה  זכרמו  תולודגה  םירעה  םורופ 15  םע  דחי  "צ  גבה תא  ושיגהש  תוימוקמה  תויושרה  יכ  ןייצנ 
רפכ הרדח , ןולוח , רוכרכ , הנח  סדרפ  ןיעה , שאר  םייתעבג , הוקת , חתפ  תובוחר , ןויצל , ןושאר  הינתנ , עבש , ראב  הפיח ,

.ןועבט תירקו  תג  תירק  וכע , הנויצ , סנ  הנבי , ןורשה , תמר  ןוסונומ , - דוהי אבס ,

תשמשמ אל  ןמזמ  רבכ  "א 38  מת : " םויה רמא  תוער  םיבכמ  ןיעידומ  תייריע  שארו  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ר  וי  , סביב םייח 
ףילחת הווהמ  אלו  ינוריעה  םקרמה  תא  הנשמ  תינכתה  לעופב , .םימזי  לע  הבוהאה  תינכתכ  אלא  םינבמ , ןוגימל  תינכתכ 

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

.השק ילכלכו  יתרבח  תוויע  תרצוי  תיחכונה  התנוכתמב  "א 38  מת : " םורופ ה15 "ר  ויו ופי  - ביבא לת  תייריע  שאר   , יאדלוח ןור 
םיריעצה תוגוזה  ללכ  ןובשח  לע  שוקיבה , ירוזאב  םידימאה  תורידה  ילעבו  םימזיה  תא  םירישעמ  הלשממהו , תסנכה  תוסחב 
ךילהתה תא  רוצעל  טפשמה  תיבמ  םישקבמ  ונחנא  .רוביצ  ינבמו  תויתשתב  רוסחממ  לובסיש  בחרה  רוביצהו  רוידה  ירסח 
". ינאברואה ןונכתב  תושק  עגופ  רשאו  םלועב , םיהובגהמ  םה  ךכ  םגש  לארשיב , םייתרבחה  םירעפה  תא  רימחמה 
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