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12/04 מ"רת                                                                                                                                       	
 

 ילאומש ןועמש                                      :רתועה
                                        
 

 ד ג נ                                                                  
 :םיבישמה

	 הליקסוב יטומ .1
 

                                          םי תב תייריע  .2
 
 

  הטלחה

 םויב םסרופש	)"הליקסוב" :ןלהל( הליקסוב יטומ בישמה םע ןויאר יוצמ וז הריתע סיסבב
 ילאומש ןועמש רתועה .	)"ןויארה" :ןלהל( "צ"לשרו םי-תב ןולוחב עובשה" ןומוקמב 17.5.2018

 ש"מעויה תויחנה ,ןידה תוארוה תא הליקסוב רפה ןויארל די ותתב יכ ןעוט )"ילאומש" :ןלהל(

 ןתמש ןעטנ ןכ ומכ .תוריחב תפוקתב הייריע ידבוע תולהנתה ןיינעב םינפה דרשמ ל"כנמ ,הלשממל

 תטיקנ הקידצמה הרפה ;יינפלמ אציש וצ לש הרישי הרפה הווהמ ,הליקסוב דצמ ,ןויארל די
  .טפשמה תיב ןויזב תדוקפב םיבוקנש הלא ןיממ םיישנוע  םיעצמא

 

  .)"הייריעה" :ןלהל( םי תב תייריע יפלכ םג תנווכמ הריתעה
 

 תוביסנה

 שארב דמוע זנרב .זנרב לאפר הייריעה שאר םוקמ אלממו ןגסל ישיא רזוע אוה הליקסוב .א

 תוריחבב םג העיסה םעטמ דמעומ אוה .ריעה תצעומל המעטמ רחבנו םי תבב ס"ש תעיס

	 .ריעה תצעומל תובורקה

 חבש ירבד תפערה ונכותש "ריעה דה" ןומוקמב הליקסוב םע ןויאר םסרופ 21.2.18 םויב .ב

 תטלוב תוריחב תלומעת ןימכ לכה .הליקסוב ונימי דיו ורזוע יפמ זנרב לאפר לע ןיסוליקו

	 . )26/21 מרת( ילאומש לש תמדוק הריתע סיסבב דמע םוסרפה  .הרורבו

 הרפהכ "ריעה דה"ב הליקסוב םע ןויאירה רדגוה 20.3.18 םויב ,יינפלמ האציש הטלחהב .ג

 תיטילופ הכימתל םידעוימה תונויאר ןתיל הייריעה ידבוע לע לחש רוסיאה לש הטוב
 םימוסרפו תועדומ תמסרפמ הייריעהש ןויכ ,ןכ לע רתי .תוריחבל רחא וא הז דמעומב

 .ןידכ אלש םיינוריע םיבאשמב שומיש לש ששח ררועמ ןויאירה ,ןומוקמב םולשתב םירחא

	 .הלא ןיעמ תונויאר תונשיה שרופמב רסואה יינפלמ וצ אצי ךכיפל

 הליקסוב ובש ,"צ"לשרו םי-תב ןולוחב עובשה" ןומוקמב ןויאירה םסרופ  17.5.18 םויב .ד

 תעיס לש התחלצה רבדב תיזחת דצל זנרבל םיגילפמ הכרעה ירבדו םיחבש ףיסוהו הברה
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 הדיעמ ןויאירה תרתוכ .הרחתמ םרוג וא דמעומ לכ לש ותליפנ דצל תובורקה תוריחבב ס"ש
	 ""תוריחב יאצומ שי תוריחב לכ ירחא ;רבדמ םיללצה שיא" :ונכות לע

 .ותוניקתל סחייתהלו םוסרפל ביגהל השקבב םי תב תייריעלו הליקסובל הנפ ילאומש .ה

 ימרוגמ ימל וא הייריעה שארל יכ ןהכ הנח ד"וע תיטפשמה תצעויה יפמ ,הבישה הייריעה

	 .ותושממתהב לגרו די אלו ןויאירל המזויה לע העידי לכ התייה אל תורבודה תוברל הייריעה

	 .וילא תיטפשמה תצעויה לש התיינפל העש אל םגו ביגהלמ ענמנ הליקסוב .ו
 

  .הריתעה השגוה הלא תוביסנב

 
 תונעמו תונעט
 ידבוע תובייחמה  תויחנההו ןידה ירוסיא לש תינשנו תרזוח הרפה הווהמ ןויאירהש ןעוט ילאומש

 תבוגתש תורמל ןעטנ רבדה( תורפהל תיארחא הייריעה םגש איה ותרבס . הליקסוב דצמ ,הייריע
  .)הריתעה תשגה םרט ול הרווחתה הייריעה

 

 ןויאירה תודוא רבד ועדי אלש הייריעה ימרוג דצמ טלחומ בל םותל תנעוט הייריעה חוכ תאב

 ידבוע לכל  םייטנוולרה םירוסיאה תרהבהל םידעצ הטקנ יכ תנייצמ הייריעה חוכ תאב  .ומוזייו
  .הייריעה

 

 :הלא םיטרפ תללוכ הליקסוב תבוגת

	ןומא תרשמ אלא ליגר דבוע לש הנניא ותרשמ .1

 םימוסרפל ןומוקמה םע הייריעה לש תורשקתהה תפוקת הפלחש רחאל ןתינ ןויאירה .2

	)ןטק יפסכ ףקיהב( םינוש

	.שיא לש ותושר לבקל ילבמו ינוריע םרוג לכ לש עודיי ילב דבלב ותעד לע השענ ןויאירה .3

	 .התוא רקבל הברמו םי תב תייריע לש דהוא וניא ןומוקמה .4

 דקפומ הילעש הקלחמה לש תירוביצה תוליעפה לע רוביצל עדימ תריסמל דעונ ןויאירה .5

	 .יטילופ ןויאירל "ףחסנ" הליקסוב ךא זנרב

 ןיעמ יאנותיע שגפמב תופתתשהבש רוסיאה לע ודימעהו ל"כנמה ול ארק הריתעה תובקעב .6

	 .הז
 

 הטלחהו ןויד
 אלו םייקתהל דיתעש ןויאירל םיעדוימ ויה אל )זנרבו הליקסוב תלוז( הייריעה ימרוגש לבקל ןתינ

 רוטפל ןתינ ,שיא עדיי אלו שיאמ תושר שקיב אלש רשאמ הליקסובש ןויכ .ומוזייב קלח לכ ולטנ
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 הייריעה ימרוג לכל תויכרע דח דח תורהבה םייקל השירדב קפתסהלו תוירחאמ הייריעה תא
  .אהי רשא הייריעל םתקיז וא יתקוסעתה םדמעמ אהי םיינייוול םימרוגו

 

 ותבוגתו הריתעל בישמכ ףרוצ אל אוהש אלא .ןויאירה לא רשק שי זנרבלש דאמ ןכתייש יתרעה רבכ
  .הז ןיינעב הצורח הדמע טוקנל לכוא אל ךכיפל .השקבתנ אל

 

  .האלהו ןהמ תמאהש תוממתמ תורמא לש דבכ דשח תררועמ איהו הרבככ הבוקנ הליקסוב תסרג

 
 הייריעה דבוע אוה הליקסוב .רשאמ אוהש םיטרפב ייד .ויתורמאב אתרופ קודל ךרוצ יל ןיא םלוא

 תפוקתב םיחנמה םיללכה יפ לע רוריבב רוסא רבדה .זנרב לאפרל יתלומעת יטילופ תוריש ןתנש

 םתסה ןמ ץפח -  הייריעה לע תרוקיב ירבד וב םירמאנש יפ לע ףא- ןומוקמה ןכ לע רתי .תוריחב
 המב ןתנו "תיתרוקיב"ה ותייטנ תא עגרל םתסה ןמ "חכש, ךכיפלו המעטמ תונוממה תועדומב

  .ותקלחמו זנרב לע ללהה תא רומגל ידכ הליקסובל תטלוב

 

 וצ לש תטלוב הרפה ךות האב איהו ןידה לש תרזוח הרפה וז .תקדצומ הריתעה הליקסוב ןיינעב
  .ידיב ןתינש העינמ

 

 תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל הנקמ 1959 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח לש ב17 ףיעס
 ר"וי ידיב הנקמ הארוה התוא .ןידה תוארוה לש תורפה דגנכ העינמ יווצ איצוהל תוכמס תסנכל

 וצ םויק יאל רשקהב טפשמה תיב ןויזיב תדוקפל 6 ףיעס תא ליעפהל תוכמס תיזכרמה הדעווה

  .ודיב ןתינש העינמ

 
 הדעו ר"ויל תיזכרמה הדעווה ר"וי לשכ תויוכמס קינעמ )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח לש ד17 ףיעס

  .תוריתעב ןודל הנמתנ רשא יזוחמ טפוש אוהש תירוזא

 
 ול רוזגלו הליקסוב תולהנתהל סחיב טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ תא ליעפהל תורשפאה תא יתלקש

 וצב עובקלו ךכמ ענמיהל יתטלחה הבשחמ ףוסל .הייריע דבועכ ותוביוחמ לש תרזוח הרפה ןיגב סנק

  .הרבעמ ענמיהל הבורע לע המיתח תבוח ינטרפה העינמה

 
 :ןמקלדכ הרומ ינא ןכ לע רשא

 ימרוג לכל השעהו רתומה יללכ תא ריהבתו בושת ,תיטפשמה תצעויה תכרדהב , הייריעה .א

	 .הייריעה
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 ,הייריעה ימרוג דצמ םייתרושקת וא םייאנותיע תונויאר םויק יפלכ טלחומ העינמ וצ ןתינ .ב

  עדימ תריסמ אוה ןויאירה תילכתש אדוותש תיטפשמה תצעויה רושיאב תונויארל טרפ

	רוביצל ץוחנ

 הידמ לכל וא תרושקת יעצמא הזיאל ןויאר םויקל הליקסוב יטומ יפלכ  העינמ וצ ןתינ .ג

 םיפוגהו הקלחמה תוליעפו ללכב הייריעה תוליעפ תגצה ותילכתש תיתרבח תימוסרפ
	 .טרפב םהילע הנוממ זנרב לאפרש םיינוריעה

 יניד לע הריבעמ ענמיהל תובייחתה בתכ לע םותחל הליקסוב יטומ לע העינה וצ לש ורדגב .ד

 דומעת תובייחתהה .וז ותוביוחמ תא רפי םא ח"ש 5000 םלשל תובייחתה לעו  תוריחבה

	.תוימוקמה תויושרל תובורקה תוריחבב העבצהה םות דע הפקותב

	.ח"ש 2500 ךסב רתועה תואצוהב םג ביוחמ הליקסוב .ה
 

 ןימזתו הליקסוב יטומל ותוא איצמת ,רומאה תובייחתהה בתכ תא ךורעת תיזכרמה תוריחבה תדעו

 ותכשלמ ד"וע וא תוריחבה תדעו לש יטפשמה ץעויה ינפל המיתחל ותוא
 

  םידדצל הטלחהה תא איצמת תיזכרמה תוריחבה תדעו

 
 דםידדצה רדעהב	) 2018 ,ינוי 7( ח"עשת ,ןויס "כ   םויה הנתינ

 

 

                                                                  

                                                                                   		                                                       
            קירדומ דדוע 'פורפ                                                                       

 ביבא לת יזוחמה טפשמה תיב לש )סומידב( אישנ ןגס                                                

  ןופצ - ןד תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי                                                    


