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 128 /21  מ"רת

 
  :םירתועה
               

 יאבג יעור .1
 יאבג יעור תושארב זכרמב הנבי .2

 
 ד ג נ 

 
 תירטש ריאמ .1 :םיבישמה

 תירטש ריאמ תושארב הנבי ימוקמ תעיס .2
 

  1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 
 :םירתועה םשב
 

 :םיבישמה םשב
 

 ןורש םר ד"וע
 
 רושע ןועמש ד"וע
 

 הטלחה
 

 םסרפל םיבישמה לע רסואה וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 תויושרל תויללכה תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב .רומאה קוחל ה16 ףיעסל דוגינב תוריחב ירקס

 .)הייריעה :ןלהל( הנבי תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה

 .30.10.2018 ךיראתב ךרעיהל תודיתעה תוריחבב התצעומלו הייריעה תושארל םידדומתמ םידדצה .1

 תוריחב ירקס ןהש אלא תונותיעב הלומעת תועדומ ומסרפ םיבישמה יכ םינעוט םירתועה .2

 יכרד קוחל ה16 ףיעסב םיטרופמה ,םיאלמה רקסה יטרפל רושיק אלל ,יקלח ןפואב םיחסונמה

  .הלומעת

 יכרד קוחל ה16 ףיעס לח םרטש הפוקתב ,רבכמ הז םסרופ הריתעה אשונ רקסה ,םיבישמה תנעטל .3

 בוג 100/21 מ"רת( הליע רסוחמ ףסה לע התחדנ ,םוסרפה דגנ השגוהש תמדוק הריתעו ,הלומעת

 .26.9.2018 ךיראתב רקסה לש םוסרפ לכ םדי לע השענ אל ,םתנעטל .))13.09.2018( תירטש 'נ ירא
 תרושקת יעצמאב םוסרפ רבד הלגתי םא יכו ,םדי לע דוע תומסרופמ אל הז רקס תוללוכה תועדומה

  .וריסהל תנמ לע תושעל םדיבש תא ושעי םה ,הריתעב טרופמכ

 ,הלומעת יכרד קוחל ה16 ףיעס ןושלכ ,הנושארל רקסה לש ומוסרפש ךכל םיבישמה תבושת חכונ .4

 העינמ וצ לש ףקות ןתונ ינא ,ליעל רכזומה 100/21 מ"רתב יתטלחהו ,קוחה תלוחת ינפל השענ

  .הריתעה תא החוד ינא ךכל ףופכבו ,רקסה תא בוש ומסרפי אל יכ םיבישמה תרהצהל
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 .ויתואצוהב אשיי דצ לכ ,יתעגה הילא האצותה חכונ .5

 

 )2018 רבוטקואב 17( ט"עשת ןושח 'ח םויה הנתינ
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