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  קוחל 'ב17 ףיעס יל תעדומ תרסהל וצ / העינמ וצל הריתע

 1959 - ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה

 

 הטלחה

 

 ,1959 ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב 17 ףיעסל םאתהב העינמ וצ ןתמל הריתע יינפב
 םויסל דע ודיקפתמ 2 בישמה העשוי אל עודמ בישהל הל הרומהו 1 הבישמל וצ ןתיל שקובמ ,היפל
 הדיקפתמ 4 הבישמה העשות אל עודמ בישהל 3 הבישמל הרומה וצ שקבתה ,דוע ;תוריחבה תכרעמ
 .תוריחבה תכרעמ םויסל דע

 

 ,הירבט תיריע תושארל דדומתהל ןווכתמה יטילופו יתרבח ליעפ אוה יכ ,ומצע לע דיעמ רתועה
  .תובורקה תוילאפצינומה תוריחבב ,1 הבישמה

 

 .וגהנכ שמשמה ,ןהכמה היריעה שאר לש ישיאה ורזוע וניה ,2 בישמה

 



 ףוחה תלהנמו תילכלכה הרבחה תדבוע הניה 4 הבישמהו היריעה לש תינוריע הרבח הניה ,3 הבישמה
 .המעטמ ינוריעה

 

 ,רתיה ןיב ;דוד ןב יסוי ,ןהכמה היריעה שאר לש תוריחב יליעפ םניה 4 -ו 2 םיבישמה ,רתועה תנעטל
 יכ ,ןעטנ דוע .היריעה שאר לש תוריחבה הטמ לע טלש תיילתב קסע תע םלוצו דעות 2 בישמה יכ ,ןעטנ
 שומיש לע םג ןנולתמ רתועה .היריעה שאר לש תוריחבה הטמב וחכנ םיבישמה ינש ,ךכל ךשמהב
 שאר הטמב תוחכונ :תומשאה ללשב התוא םישאה רתועה ,4 הבישמל רשאב ;קובסייפב םיבישמה
 ,הלא לשבו פאסטאוו תוצובקל ךויש ,תיסוכ תמרה לש עוריא ןוגרא ,הלומעתב קלח תחיקל ,ריעה
 .ת"לחל התאצוה וא/ו התייעשה תא שרד

 

 תלומעת הווהמ תוריחבה ךילהב ,היריעה ידבוע םניהש ,הלא םיינש לש םתוברועמ ,רתועה תנעטל
 ןתילו אובל 3 -ו 1 הבישמ דגנכ שקובמ רשאכ םדגנ םיווצ תאצוהל השקבה ןאכמו ,הרוסא תוריחב
 וא/ו תוריחבה תכרעמ םויס רחאל דע םדיקפתמ 4 -ו 2 םיבישמה לש םתועשהל אל עודמ םעט
 .ת"לחל םאיצוהל

 

 ותיינפ רחאלש ונייצ ,םתבוגתב הלאו ,ךכ לע םימיאתמה םימרוגב הרתה אוהש ,ותריתעב ןייצ רתועה
 םידבועה ללכ ינפב םינפה דרשמ לש תויחנההו םילהונה תא ריהבהל בוש וגאד םה ,ןיינעב רתועה לש
 .רבדב םיעגונה ינפב טרפבו

 

 .םיבישמה תבוגתל יתרבעה הריתעה תא

 

 ,ןיינעה רוריבל דימ ולעפ םה ,ותיינפ םע .ותיינורטב םהילא הנפ רתועה יכ ורשיא ןכא ,םרותב הלא
 ,םש 3 ףיעס ,ןידכ ריהצתב התבוג רשא התבוגתב 1 הבישמה ,לשמל ךכ .םילהנהו תויחנהה דודיחלו
 השרדו םילהנהו תויחנהה תא וינפב הדדיחו 2 בישמה תא הילא איה הנמיז ,הנולתה תלבק םעש הנייצ
 .תיטילופ תוליעפב קוסעל אלש ונממ

 

 4 הבישמה הנמוז ףאו ףיקמ רוריב השענ הינפה תלבק םעש הנייצ וז ,התבוגתב 3 הבישמה םג ךכ
 הניצ היגוסה רוריב םע .הליחת הנוכנ אל ונבוה הארנה לככש ,תויחנהה דודיח ךות קימעמ רוריבל
 הזכ יטילופ דמעומ לש תוריחבה הטמב תחכונ תויהל יארקא ןפואב אל ףא התנווכב ןיא יכ ,4 הבישמה
 תמרהב התוחכונו הדובעה תועשל ץוחמ ףא ,םייתפש תוזל עונמל שי יכ ,רבהוה הבישמל .רחא וא
 .הנשת אל יכ בטומ רחא עוריא וא תיסוכ

 

 םירבדה .תונמדזה לכב םהירחא ותפידר תאו םהיפלכ רתועה לש וסחי תא ונייצ םרותב םיבישמה
 ותוא ליפשהל תונמדזה ספספמ אל רתועה ,ודידל ,ןכש 2 בישמה לש ותבוגתב דחוימב םירומא
 .ערה ןושל לש תועיבתב רתועה דגנ תודמועו תויולתה תועיבת רפסמ ורכזא ףא םידדצה .ותוזבלו

 תושפכהה תוכשמנ דוע לכו ,ותוא שיפכהל תנמ לע תונמדזה לכ לצנמ רתועה יכ ,ריהצה ףא 2 בישמה
 .ויפלכ תישיאה ותדמע תא עיבהל ונממ עונמל עוושמ קדצ רסוח הז היהי ,ויפלכ תישיאה המרב



 

 :הערכהו ןויד

 

 תויושרה קוחל 75 ףיעסב עובק תוריחב תלומעת ןעמל תימוקמ תושר ידבועב שומישל רוסיאה
 :ויפ לע 1965 – ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה

 

 תושר לש דבוע ןכו חותיפה תושר ,הקוסעתה תוריש דבוע ללוכ ,הנידמה דבוע" 
 תושר לש וא לארשיל תמיקה ןרקה לש ,תידוהיה תונכוסה לש ,תימוקמ
 הנגהה תונקת יפל תוכמס תוברל ,תילהנימ תוכמס םהל שי רשא ,רודישה
 תלומעתב קלח וחקי אל ,להק םע עגמ וב ךורכש דיקפת וא ,1945 ,)םורח תעש(

 ."תוריחב תומייקתמ הבש תימוקמ תושר םוחתב תוריחבה

 

 ןעמל רוביצ ידבועב שומיש .תוריחבה קוחל א2 ףיעס לש ותילכתל המוד הז רוסיא ירוחאמ לאנויצרה
 ןצינ 'נ רוצ 93/18 מ"רת ואר( תוריחבב ןויוושה ןורקיעב עגופ ןהכמ רוביצ רחבנ לש יטילופ ןייפמק
 לככ .תימוקמה תושרה לש באשמ אוה ,תימוקמה תושרה ידי לע קסעומה םדאה חוכ ;)28.10.08(
 םידדומתמה ןיב ןויוושה תא ךכב אוה רפמ ,תושרה לש םדאה חוכב רזענ תושר שארכ ןהכמה םדאו

 רואל ,ישפוחה ונוצרמ אלש לעופש יפכ לעופ רוביצה דבוע אמש ששחה ינפמ םג ןגמ רוסיאה .םינושה
 .)17.7.13( ומח ןב סורג 31/20 מ"רת( רוביצה רחבנ ןיבל וניב ,ןיפיקעב וא ןורשימב ,םיררושה םיסחיה
 תימדתה לע הרימש בייחמה ירוביצה סטניאה לע רומשל הדעונ ,רוסיאה סיסבב תדמועה תילכת דוע
 .וב רוביצה ןומאב העיגפ תעינמו ירוביצה להנמה לש תילרטינה

 

 הלשממל יטפשמה ץעויה םסרפ ,תוימוקמה תויושרה תוריחב תארקלו ,ל"נה )א(75 ףיעס תוארוה דצל
 לכ תחקל תושרה ידבוע לע לחה רוסיאה תא ,רתיה ןיב ,ריהבה הב ,5/18 הפסמש ,ל"כנמ רזוח תויחנה
 ,דוע .הדובעה תרגסמב אלש ןכו הדובעה םוקמבו וירחאלו הדובעה ןמזב תיתגלפמ תיטילופ תוליעפ
  .דועו הב םואנל וא ףתתשהל תיבמופ הפיסא ןגראל ,תוריחב תלומעתב קלח תחקל רוסיאה רהבוה

 

 דיקפתמ תועשהל אל עודמ םעט ןתילו אובל( שקובמה דעסה ,תישאר .תוחדהל הריתעה ןיד ,ונניינעל
 .איצוהל תכמסומ הדעווהש םידעסה ןיממ וניא )ת"לחל האצוה וא/ו היעשה לע תורוהל ןיפוליחלו

 .ויד רורב וניא ,השקבה תרתוכב ססונתמה יפכ שקובמה העינמה וצ ,תינש

 

 ,דומלל ןתינ ןהמ םיבישמה תובוגתב רומאה רואל תאז .תוחדיהל הריתעה ןיד ,ןיינע לש ופוגל םג
 ,םמצעב 4 -ו 2 םיבישמה וריהצה םג ךכ ,שדחמ ודדוח תויחנההו םילהנה ,םהילא רתועה תינפ רחאלש
 .םמעטמ ושגוה רשא תובוגתב רומאה יפכ

 

 עמשיהל םהילעש םידדצל בוש תאזב רהבומ ,הניקת תוריחב תכרעמ להנל המגמבו ,ךרוצהמ הלעמל
 .וז הפוקתב ןהיפ לע גוהנלו תויחנהל



 

 .תואצוהל וצ השוע יניא ,ןיינעה תוביסנב

 

 .ט"עשתה ירשתב ז"ט ,25.9.18 םויה הנתינ
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