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היינבו ןונכתה  קוח  המרופרהמ ב קלח  רושיאל  ךרדה  תא  הרישכמש  הטלחה  תעצה  ןורחאה  ינש  םויב  רשיא  רוידה  טניבק 
יוציפ תועיבת  עגונה ל לכב  הדימה  - תומא יונישל  סחייתמש  המרופרב  םיילכלכה  םיקרפהמ  דחאב  רבודמ  .הכ  דע  רשוא  אלש 

.היינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  חוכמ 

העיבתה תא  .השדח  יוניב  תינכות  רושיא  עקר  לע  ךרע  תדירי  תעיבת  לש  תורשפאל  סחייתמ  היינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197 
ןכו ררוגתמ , אוה  וב  שרגמב  תלבוג  איהש  יאנתבו  הרשואש , תינכות  לכמ  עגפנ  ומצע  האורש  בשות  לכ  שיגהל  םויהל  ןוכנ  לוכי 

.הרושיא םוימ  םינש  ורבע 3  אלש  יאנתב 

ריעב היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דגנכ  תשגומ  העיבתהו  ףיעס 197 , תרגסמב  תועיבת  טעמ  אל  ושגוה  תונורחאה  םינשב 
.תינכותה  הרשוא  הב 

ןונכתה קוחל  ןוקית 103  לע  לע  ססבתמ  ריבעהל , םיטפשמה  דרשמבו  רצואה  דרשמב  םישקבמ  ותוא  קוחל  ןוקיתה  תעכ ,
תורשפא לע  ועיפשיש  םייוניש  עובקל  שקבמו  ףיעסל 197  סחייתמ  ןוקיתה  .רשוא  םרט  ךא  רבעב  עצוהש  ןוקית  היינבהו ,
.תימוקמה תושרה  דגנכ  תועיבתה  לאיצנטופ  תא  תרכינ  הדימב  תיחפהל  קוחה  תרטמ  תורחא , םילימב  .תועיבתה  תשגה 

, השדח תינכותה  רושיא  םוי  דעו  הנשיה  תינכותה  רושיא  םוימ  ילמיסקמ  ןמז  תעיבק  אוה  ןוקיתב 103  לולכש  יזכרמה  יונישה 
, םינש תב 8  תויהל  הרומא  התייה  וזה  ןמזה  תפוקת  ירוקמה , ןוקית 103  יפ  - לע .ולש  סכנה  ךרעב  תעגופ  עבותה  תנעטלש 

.םינש התוא ל-10  ךיראהל  וא  הרומאה  הפוקתה  תא  ריאשהל  םאה  םילקוש  תעכו 

םצמטצי תעכ  השדח -  תינכותל  הנשי  תינכות  רושיא  ןיב  תוהשה  לע  הלבגמ  לכ  ןיא  וב  םייקה  בצמל  דוגינבש  איה  תועמשמה 
תיתשתל תינכות  וא  דועיי  הנשמש  ירוביצ  חטש  גירחהל  רומא  ןוקיתה  יכ  ןייצנ  .יתועמשמ  ןפואב  העיבתל  ירשפאה  םינמזה  ןולח 

.ףקותב היהי  אל  הז  ללכ  זאו  תימואל ,

ןוכנ ףיעס 197 . יפ  - לע העיבת  שיגהל  היהי  ןתינ  הדגנ  תינכותה  גוסל  רושק  שדחה  ןוקיתב  ללכיהל  דיתעש  יתוהמ  יוניש  דוע 
קר רבודמ  יכ  עובקל  דיתע  שדחה  ןוקיתה  .ראתמ  תוינכות  ללוכ  תוינכותהמ , לודג  קלח  דגנ  העיבתה  תא  שיגהל  ןתינ  םויהל 

.היינב רתיה  איצוהל  ןתינ  החוכמ  תטרופמ  תינכות  רושיא  לש  הרקמב 

.יופישה יבתכ  תודוא  ןוילעה  טפשמה  תיב  תקיספ  הרוקמ ב ףיעסב 197  יונישה  םודיק  תודוא  רוידה  טניבקב  הטלחהה  יכ  ריכזנ 
.תיקוח הניא  יופיש  יבתכ  לע  םותחל  םינלבקו  םימזימ  תוימוקמ  תויושר  לש  השירד  יכ  טפשמה  תיב  עבק  תועובש  רפסמ  ינפל 
תוירחאה ףיעס 197  תרגסמב  העיבת  תשגה  לש  הרקמב  יכ  ועבקו  תוימוקמה  תודעוול  חוטיב  תדועת  ןיעמ  וויה  יופישה  יבתכ 

.תינכותה םדיקש  ןלבקל  וא  םזיל  תימוקמה  תושרהמ  תרבוע  תקדצומ , הנולתהש  עבקיי  םא  יוציפה , םולשתל 

" םיבשותל בוט  תוחפ  םימזיל  בוט  "

תא םדקל  הלשממהמ  םישרוד  םהש  בר  ןמז  רבכ  יכ  םיריכזמו  ןנכותמה , ןוקיתה  לע  םיכרבמ  תולודגה  םירעה  םורופב 15 
אצמנ םאב  יוציפה  םולשתב  תאשל  תוכירצש  הלא  ןה  תוימוקמה  תויושרה  יכ  ריכזנ  .םייקה  בצמה  תא  תונשלו  ןוקיתה 

.תקדצומ ךרע  תדיריל  העיבתהש 

ונאש םינש  הלעמל מ-10  רבכ  . " םורופ ה-15 "ל  כנמ היטא , ןתיא  רמא  ןוקית 103 ," תא  םדקל  הטלחהה  לע  םיכרבמ  ונחנא  "
ףוס לכ  ףוסש  םיחמשו  הזה , תואיצמה  ביוחמו  ןוכנה  בושחה , רבדה  תא  םדקל  ידכ  הלשממה  לומ  םילעופ  ימוקמה  ןוטלשב 

.הרוק הז 

ןוכדעו ןונעיר  רובעל  בייח  אוה  םג  הז  קרפ  .החבשהה  לטיה  קרפ  יבגל  סינכהש  גייסהמ  וב  רוזחל  רוידה  טניבקל  םיארוק  ונא  "
לארשיב היינבה  תא  דיעצי  הזכש  ןוקית  .םלועה  לכב  לבוקמש  יפכ  ינרדומה , ןדיעל  יטירבה  טדנמה  תפוקתמ  ותוא  איביש 

יחטשו רוביצ  ינבמ  חותיפו  תוירוביצה  תויתשתה  אשונל  תינרדומו  תיארחא  תוסחייתהו  תולהנתה  תחת  תאש , רתיב  המידק 
". םיקוקז ךכ  - לכ לארשי  יבשות  ול  רוביצ 

הדימב ףיעס 197  תא  ןקורי  ןנכותמה  ןוקיתה  : " הרמאו ןוקיתל  הסחייתה  היינבהו , ןונכתה  םוחתב  תקסועה  ןריב , תנע  "ד  וע
תויושרל רתוי  תישפוח  די  ןתיי  הז  ןבומכו  םהלש , םינוכיסה  תא  ןיטקי  הז  יכ  יופיש , בתכ  ונתיש  םימזיל  בוט  הז  .ונכותמ  הבר 
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.ןונכת םדקל  תוימוקמה 

תלבוגה תעגופ  תינכות  תובקעב  ךרע  תדירי  ןיגב  םייוציפ  עובתל  םהלש  תורשפאהש  םיבשותל  בוט  תוחפ  הברה  הז  ינש , דצמ  "
רושיא ינפל  םיבלשב  םהלש  םיצמאמה  תא  זכרל  םיבשותה  תא  ץלאי  הז  .ספאל  טעמכ  םצמטצת  םהלש  םייקה  סכנב 
לועפל תוסנל  ידכ  תושדח  תוינכות  לע  םימוסרפל  םיינרע  רתוי  הברה  תויהל  םהילע  ןכלו  תויודגנתה , תרגסמב  תוינכותה 

". םייוציפה לע  תונבל  ולכוי  אל  יכ  העיגפה  םוצמצל 

הנתשמה תואיצמה  םע  דדומתהל  ןוצרה  לכ  םע   " יכ ןייצמ  טורניו , .י  דרשמב  "ן  לדנה תקלחמ  להנמו  ףתוש  ןהו , ודוד ג' "ד  וע
ףיעס יפ  - לע לעופב  םייוציפ  לבקל  םייוכיסה  םויה  רבכ  .ןיינקה  תוכזב  תיתועמשמ  עגופ  עצומה  ןוקיתה  ןונכתה , תא  ץיאהלו 

.וזה תורשפאה  תא  רתוי  דוע  םצמצי  ןוקיתה  וישכע  .םינשה  ךרואל  תויוכזב  םוסרכה  רואל  םישולק  םה   197

טניבק .ךרדה  אל  יהוז  םלוא  יופישה , יבתכ  אשונב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הקיספה  תא  רותפל  ןויסינ  ןאכ  שיש  ןיבמ  ינא  "
השק העיגפ  תועצמאב  היעבה  תא  רותפל  אלו  יופיש , יבתכ  לע  םימזי  םיתחהל  תויושרל  רשפאתש  הקיקח  םדקל  ךירצ  רוידה 

.םיחרזאה לש  ןיינקה  תוכזב 

תויושרלו םימזיל  הירכוסב  רבודמ  : " רמאו אשונל  אוה  םג  סחייתה  תיזוחמ , ררע  תדעו  "ר  ויכ רבעב  ןהיכש  ימ  ןורדיג , הכימ  "ד  וע
.תועיבתמ שושחל  ילבמ  תאז  רשפאל  רומא  ןוקיתהו  תינוריע , תוחתפתה  שיש  ןוויכמ  קוחה , יונישב  ןויגיה  שי  .תוימוקמה 

.ךומסה חטשב  תולחה  תוינכות  רתוי  בורקמ  ונחביו  ןובשחב  הז  תא  וחקי  תוריד  ישכורש  היהת  לעופב  תועמשמה 

וק םהש  תומוקמב  ךא  היינב , היהת  אלש  םיעדוי  םש  םיל , ןושאר  וק  ומכ  תומוקמב  תורידה  ךרע  תא  הלעי  םג  הזש  בשוח  ינא  "
לש העיבקה  ליבקמב , .הריד  ושכרי  וב  ןיינבה  ינפל  תושדח  תוינכות  ומדקיש  יוכיסה  המ  רתוי  בוט  ונחבי  םישנא  םיל , ינש 

". תינכותה רושיא  םוימ  היינבה  ךשמ  תא  שי  דימת  יכ  רתוי , הברה  הרמק  לעופב  היהת  םינש  תב 8  הפוקת 
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