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 ןונכתו בוציע לע הבר העפשה תלעבו ץראב םיננכתמה יריכב לע תינמנ ןמרל הנדע תננכתמו תילכירדא
 ןונכתב לחה תונווגמה ןונכתה תומרב םירוזאו םירע תננכתמכו ןיינבה תמרב תילכירדאכ לארשיב בחרמה
 לש יעוצקמה ודמעמ םודיקב םג הבר המורת הנדעל .יצראו ירוזא ינוריע ןונכתל רובעו יתנוכש ,ימוקמ
 .םיננכתמה דוגיא ללכ לשו ןנכתמה

 ןמרל" דרשמ תא ל"ז ןמרל )יפר( לאפר הלעב םע דחי 1968 תנשב המיקה הנדע הריעצ תילכירדאכ
 תיתוכיא תוחמתהל ףתושמה דרשמה תא הליבוה הקימעמהו הרישעה תיעוצקמה התוברועמ ."םילכירדא
 יתווצ שארב הנדע הדמע םינש תורשע ךשמב .תוירוזאו תויבושיי ראתמ תוינכתבו םיניינב בוציעבו ןונכתב
 םיבר ןונכת יתווצל הארשה תווהמה תובושחו תויתוכיא תוינכת תריציל םגיהנהל הליכשהו םיבר ןונכת
 הנדע ,ךשמהבו תרנכלו ןומרחל ,ןלוגה תמרל תינכתה תא ריכזנ תונושארה ראתמה תוינכת ןיבמ  .םיפסונ
 תיצחמב .הדומצה םירוגמה תנוכשו רקוב הדש תשרדמב יחרזאה זכרמה לש ירוזאה ןונכתב הפתתשה
 הקירמא לוק רסממה תנחתל ראתמה תינכת , 28 א"מת לע ל"ז יפר םע הדבע איה םינומשה תונש
 .הברעב

 חותיפ ,הינבל תיצראה ראתמה תינכת תלבוה קפס אלל איה תננכתמכ הנדע לש תרתוכה תולוגמ תחא
 לג לש ומוציעב ,1991 ראוניב הדרשמל הרסמנש ,ןמרל יפר 'רדא םע דחיב ,31 א"מת ,היילע תטילקו

 תוינידמ לש וקה שטננ לארשי לש תינונכתה הבשחמב הנושארל .םימעה רבח תונידממ תינומהה היילעה
 – הינתנ םה וידוקדוקש ,הנידמה תביל תא ביכרמה שלושמה לש ותובישח הרכוהו הייסולכואה רוזיפ
 ,ביבא לת ,םילשורי :םינילופורטמה תעבראב התודקמתהב שודיח הרצי 31 א"מת .דודשא – םילשורי

 ןילופורטמל ראתמה תינכת תא ,ל"ז רחש הירא 'פורפ םע הליבוה הנדע ,ךכל ךשמהב .עבש ראבו הפיח
 םיפוחל ראתמה תינכת ,30/1 מ"מת םילשורי זוחמל ראתמה תינכת םע הכישמה ךכ רחאו ביבא לת
 למנל 4 / 2 א"מת ןכו ,דודשאו הפיח ילמנל - 10 א"מת םילמנל תיצראה ראתמה תינכת ,13 א"מת
 תטלוב הרבח תובר םינש ךשמב התייה איהו הבר איה יפוחה ןונכתה םוחתב התמורת .ןוירוג ןב הפועתה
 תוינכותה ללשב הליבוהש תינונכתה הבישחה .ף"וחלוה ,םיפוח ןונכתל תיצראה הדעווב הבושחו
 תא וליבוהש םייביסמה חותיפה יכלהמל תודוסי הקציו לארשי לש הפמה תא התניש וללה םידיקפתהו

 הכרע ןמרל הנדע ,ךכל ףסונב .הלש םינושארה םירושעה ינשבו תחאו םירשעה האמה תארקל הנידמה
 רפכ ,לשמל( יברעה רזגמב  םגו ,)ןויצ תרשבמ ,לשמל( ידוהיה רזגמב םג ,תובר תויבושיי ראתמ תוינכת
 .100 לארשי תיגטרטסאה תינכתה לש בלשמה תווצב הרבח איה םייתנשכ הזמו )דועו ןינכס ,ערק

 וז תרגסמב .דוגיאה שאר תבשויכ ןהו תינגסכ ןה ,הרבחכ ןה םיננכתמה דוגיאל תובר המרת ןמרל הנדע
 תחטבהב הדימתה ,ליבקמב .ןנכתמה לש יעוצקמה דמעמב תירוטוטטס הרכהלו דוסימל הלמע איה
 ךרואל היתומורתו המתוח .הנידמב ינונכתה םויה רדס לע ולעש תויזכרמה תויגוסב םיננכתמה לש גוצייה
 תבצינ איה ונתעדל .הרקוהלו הכרעהל םייואר  לארשיב יבחרמה ןונכתה םוחתב ןמרל הנדע תילכירדאה לש םינשה
 .לארשיב םיננכתמה לש הנושארה הרושב
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