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 2/24 כ"בת
 
  :רתועה
                 

 ריאמ ןב רחש ד"וע

 
 ד ג נ 

 
 תיתלשממה םוסרפה תכשל .1 :םיבישמה

 הלשממה שאר דרשמ .2
 רצואה דרשמ .3
 הלשממל יטפשמה ץעויה .4
 תילרביל תימואל העונת דוכילה .5

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

 ומצעב :רתועה
 

 טרב קחצי ד"וע :4-1 םיבישמה םשב
 

 יולה יבא ד"וע :5 הבישמה םשב
 

 הטלחה
 

 

 ,1 הבישמה ידי לע וצפוהש ,םינוטרס ללוכה םוסרפ עסמ יכ ןעטנ הבש ,הריתע יינפב תחנומ .1

 ןוחטבה תשר" תרתוכה תחת ,3-2 םיבישמה םשב ,)טנרטניא( תתשרמב וידרב ,היזיולטב

 ןומימב הרוסא תוריחב תלומעת אוה "הלשממה שאר דרשמו רצואה דרשמ לש תילכלכה

  .רוביצ יבאשמ

 

 תורדהתהו ,הלוכ הלשממה לש תינכת איה תילכלכה ןוחטיבה תשר תינכת ,רתועה תנעטל .2

 יבאשמ ןומימב הרוסאש תוריחב תלומעת ידכ הלוע ,תינכתב הלשממה שארו רצואה ידרשמ
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 רש 'נ ריאמ ןב 3/21 כ"בתב ואבוהש יפכ ,תויטננימודה ןחבמ לש הנשמה ינחבמ יפל ,רוביצ

 .)20.01.2019( ךוניחה

 

 ,ןלהל טרופמכ ,המכסהל ועיגה םה ,םהיתונעטמ עורגל ילבמ ,יכ ועידוה 4-1 םיבישמהו רתועה .3

 הריתעה תקיחמ תא םישקבמ םה ךכל ףופכבו הטלחה לש ףקות הל ןתניי יכ םישקבמ םהש

 :תואצוהל וצ אלל
 

 לש תילכלכ ןוחטיב תשר" חנומה תא וללכי אל ןייפמקה תרגסמב ורדושיש םינוטרסה לכ )א(

 – תילכלכ ןוחטיב תשר" – טסקטה תא קר אלא ,"הלשממה שאר דרשמו רצואה דרשמ

 ."רצואה דרשמ רתאל וסנכיה םיטרפל .םכילא ךרדב ףסכה

 לש תמייסמה םיפוקשב קר ורתווי הלשממה שאר דרשמ לשו רצואה דרשמ לש םילילמסה )ב(

 .ןוטרס לכ

 ןייפמקה ינוטרס םיעיפומ םהבש םיבישמה תטילשבש םירתאה לכב וכרעיי ולא םייוניש )ג(

 .תילכלכה ןוחטיבה תשרל ףסונ םוסרפ ךורעל וזה תעל םתנווכב ןיא יכ םיעידומ םיבישמה )ד(

 תומכסהל םאתהב ךרעיי אוה ,הרומאה ילכלכה ןוחטיבה תשרל ףסונ םוסרפ ךרעייש לככ

 .ליעלש

 .תואצוהל דצ אלב קחמית הריתעה )ה(

 

 ךכל ףופכב יכו ,ליעלד תומכסהל הטלחה לש ףקות ןנתי יכ אופא ושקיב 4-1 םיבישמהו רתועה .4
 .תואצוהל וצ אלב הריתעה קחמית

 

 תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל וצ לש ףקות ןתונו ,4-1 םיבישמהו רתועה תשקב תא לבקמ ינא .5
 אל יכ ןייצא .םהיניבש םיסחיה תכרעמב ליעלד תומכסהל ,1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד(

 דחי .תוריחב תלומעת םניא הריתעה אשונ םירידשתה היפל ,5 הבישמה תדמע ינממ המלענ

  .תקולחמב הערכה תשרדנ אל ,4-1 םיבישמהו רתועה ועיגה הילא המכסהה חכונ ,תאז םע
 

 .תואצוהל וצ ןיא

 

  .)2020 רבמטפסב 1( ף"שתה לולאב ב"י םויה הנתינ
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