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 דיפל ריאי כ"הח :רתועה

 
 ד ג נ 

 
  תילרביל תימואל העונת – דוכילה :הבישמה

  

 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ וצל הריתע
  

 
  :רתועה םשב
 
  

 תיזג דדוע ד"וע

 
 הטלחה

 

 תוריחב תלומעת הגיצמ ,דוכילה ,הבישמה יכ ןעוט – דיפל ריאי תסנכה רבח – רתועה

 ןימינב הלשממה שאר דגנ רתועה םסרפש תרוקיב ןוטרס אוה הנעטל עקרה .העטמו תנגוה יתלב

 רובס ןורחאה .רתועה םסרפש ןוטרסהמ קלח גצומ ובש ,דוכילה םעטמ הבוגת ןוטרסו ,והינתנ

 רבודמ ןכלו ,העטמו יתימא וניאש ןפואב םיגצומ וירבד ,דוכילה לש ןוטרסה תרגסמב יכ

  .תנגוה יתלב תוריחב תלומעתב

 

 תסנכל תוריחבה .19.3.2020 םויב – התשגה דעומ אוה הריתעב הערכהל חתפמה ןותנ

 ךיראתב תומושרב ומסרופ תוריחבה לש תוימשרה תואצותה ,2.3.2020 םויב וכרענ 23-ה

 ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחש םגה .תוריחב תפוקתב םייוצמ ונניא תעכו ,10.3.2020
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 דעומ תייגוס ,תוריחבה תפוקתל ץוחמ םג םירוסיא תומדב םיגירח רפסמ ליטמ 1959-ט"ישתה

 3/21 מ"רע לשמל ואר( עירכהל וחוכבש לקשמ תלעב איה תוריחבה דעומל סחיב םוסרפה

 אלא ,קוחב התרדגהכ תוריחב תפוקתב םייוצמ אל ונא ,רומאכ .))12.07.2018( הירכז 'נ ןולוח

  .הלשממה תבכרה בלשב

 

 רתועה לש תרוקיבב רבודמ .הבישמה המסרפש ןוטרסבו רתועה םסרפש ןוטרסב יתנייע

 ,תוריחב תלומעתב רבודמ אל .וז תרוקיבל דוכילה תבוגתו ,וז הפוקתב הלשממה תולהנתה לע

 תוברעתהל הליע ןיאש ןאכמ .הל הבושתבו הלשממה תולהנתהל עגונה לכב תרוקיבב אלא

 יניינע – וקוסיע ןכ ומשכ ,הלה .תוריחבה תדעו שאר בשוי לש דיקפתה תרגסמב ימעטמ

  .רחא וא הז דצמ איה רשאב תיטילופ תרוקיב לכב הערכה אלו ,תוריחב

 

  .תואצוהל וצ ןיא ,הבוגת השקבתה אלו ליאוה .תיחדנ הריתעה

 

 .)19.3.2020( ף"שתה רדאב ג"כ ,םויה הנתינ  
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 ןוילעה טפשמה תיב טפוש
 תוריחבה תדעו שאר בשוי
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