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21/64 מ"רת                                                                                                                                       	
 וינפ דעיבא לכירדא                                      :רתועה
                                        
 ד ג נ                                                                  

 :םיבישמה

  ןג תמר תייריע שאר ,רגניז לארשי .1
	   ןג תמר תייריע .2

 
                         

                                           
  הטלחה                                                                          
 

 ריסהל ןג תמר תייריע לש "תויטנוולרה תוקלחמל" תורוהל רתע ,ןג תמר בשות לכירדא ,רתועה

 בצוה  טלשה .רגניז לארשי ןהכמה הייריעה שאר לש תוריחב תזרכ אוהש ,םידממ לודג טלש רתלאל
 ם"במר  רכיכ  .ם"במר רכיכב םיבשו םירבוע יניע דגנל הלגנ אוהש ךכ  יטרפ תיב לש ינוציח ריק לע

  .םיפתתשמ יבר םיבושח םיירוביצ םיעוריאל הייריעה תא תשמשמו ןג תמרב תיזכרמ רכיכ איה

 

 )רכיכה הארנכ( ירוביצ שוכר לוצינכ הומכ תירוביצ רכיכ לא ףקשנ טלשהש הדבועהש רובס רתועה
  .1959 – ט"ישת )הלומעת יכרד" תוריחבה קוחל א2 ףיעס יפל רוסא השעמ ;הלומעת תורטמל

 

 לביק אוה .טלשה תרסה תא שקיבו הרומאה ותגשה תא וינפל חינה ,הייריעה שאר לא הנפ רתועה
 תיב לש ריק לע בצוה טלשהש תראבמה ,הייריעהו הייריעה שאר םשב ,זורמ ירפוע ד"וע םעמ הבוגת

  .ינוריע סכנב שומיש וא לוצינ םושמ ךכב ןיא ןכ לע .תיבה ילעב לש האלמ המכסהב ,יטרפ

 

  .יינפלש הריתעה השגוה ,הז הנעמ תורמל
 

 יטרפ סכנב שומיש השוע טלשה תבצהש רורבו טושפ .ןידה תוארוהב הכלהכ אלש םינפ ארוק רתועה

 יכרד קוח לש א10 דע )ב(9 םיפיעסב תויונמ תוריחב יטלש תבצה תולבגמ .ינוריע באשמ וא סכנב אלו
 םוי םותב ומויסו תוריחבה ינפל םימי 90 ותליחתש ןמז קרפב תולח הלא תולבגמ .הלומעת

  .תוריחבה

 

  .בצוה ןהב תוביסנב ,טלשה תבצהב םגפ ןיא ,לחה םרט הזה ןמזה קרפש יפל
 

 .םיבישמה תבוגת תא יתשקיבש ילבמ ,הַּפִס לע הריתעה תא  החוד ינא ךכיפל

 
 .תוריחבל םדוק םימיה 90 תפוקת לחתשכ טלשה תוניקת תא ונחבי םיבישמהש תווקל שי
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 ןידה תוארוהב אתרופ קד אל רתועהש רחאמו  וצ ןתמל  הליע הלגמ הניא הריתעה הינפ לעש רחאמ

 לש )ב(ה17 ףיעס יפל יתוכמסל םאתהב ,ותוא בייחמ ינא ,םיבישמה כ"ב לש הנעמב ול ורהבוהש יפכ

 .ח"ש 1000 ךסב הנידמה רצוא תבוטל תואצוהב ,הלומעת יכרד קוח
 

 

 ל"אודב םידדצל רסמית הטלחהה
 

 םידדצה רדעהב  ) 2018 ,ילוי 26( ח"עשת ,בא ד"י  םויה הנתינ
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