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 הבוגתהו הריתעה
 דדומתהל תנווכתמה ןולדפ השארבש העיס איה תרתועה .הילצרה תייריע שארכ ןהכמ  רתועה

 םהינשו  "ןוזח תעיס" ,"ןולדפ" :המאתהב ןלהלו ליעל( תוימוקמה תויושרל תובורקה תוריחבב

 תוריחבב תדדומתמו הילצרה תייריע שאר םוקמ תאלממכ תנהכמ הבישמה .)"םירתועה " :וידחי
 תצעומ תרבח אוה  בישמה ."וטנ הליהקו הביבס םיריעצ" תעיס שארב  הייריעה תושארל תובורקה

 םיריעצ תעיס תרגסמב תוריחבב דדומתמ אוה .היישעתה רוזא תלהנמ ר"ויו הילצרה תייריע

  .)"םיבישמה" :וידחי םתשולשו "הביבסו םיריעצ", " ןלזוג" ,"ץכ " :המאתהב ןלהלו ליעל(  הביבסו

 )2( ;תוריחבה תכרעמ יכרוצל םיינוריע םיסכנב שומיש )1( 	:םיריצ השימח ביבס תבבוס וז הריתע
 יבג לע רוסא טוליש )4( ;העיס לש ןמיס תאשונה העדומ )3( ;ןוזמ תקולח תועצמאב הרוסא הלומעת

 רֵפֵמ הלומעת טוליש )5( ;בכר ילכ

 
 תוריחבה תכרעמ יכרוצל םיינוריע םיסכנב שומיש
 םירתועה תונעט
 יכרצל םיינוריע םיבאשמבו םיסכנב שומיש םימעפ שולש ושע םיבישמהש םינעוט םירתועה

 – היישעתה רוזא תלהנמ לש קובסייפה ףדב ,23.8.18 םויב ,םסרופ הנושארב .תוריחב תלומעת
 תודוא הרובחת רקס  הניינעש תנמוממ העדומ – ינוריעה ביצקתה תרגסמב לעופה ינוריע ףוג איהש

  .םירקסנה לש העונת ילגרה

 
 ריעה תצעומב ,הקיזחמ איהש יפל ץכ לש תוריחבה תלומעת תא ךומתל דעונ רקסה הנעטה יפל

 שומיש ,ןכ םא ,הז .הז םוחתב תויחמומו םיגשיה המצעל סכנל תשקבמו הרובחתה קיתב תמייקה

 םירקס תכירע ןכ לע רתי .יתלומעת ןורתי גישהל תנמ לע )תלהנמה לש קובסייפה ףד( ינוריע באשמב
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 דרשמ ל"כנמ רזוח ואר -תוריחבל םדוק םישדוח 6 לש הפוקתב( תוריחב תפוקתב ינוריע םרוג ידיב

 .הלשממל ש"מעויה לש 1.1901 הייחנהו 4/98 םינפה

 

 תלהנמ םעטמ הבוט הנש תכרב איהש העדומ "תיב ףלא" ןומוקמב ,30.8.18 םויב ,המסרופ  היינשב
 יביצקת תועצמאב לעופה ינוריע ףוג איהש – תלהנמה לש םילילמס תאשונ העדומה .היישעתה רוזא

 ,ללוכ העדומה ןכות .העדומה לע םותחש ימכ הנבל שודיק תויתואב ןיוצמ ןלזוג לש ומשו - הייריעה

  "םכליבשבו םכתושרל ןאכ תויהל ךישמנ הנשה םג" :החטבה םג ,תשדחתמה הנשל הכרב דצל
  .ץכ םע ןויאר םסרופ היינשה ותיצחמבו ןומוקמה לש ףד תיצחמ ינפ לע המסרופ העדומה

 

 תא תראתמה תלהנמה לש ינוריעה קובסייפה ףדב תנמוממ העדומ המסרופ 30.8.18 םויב תישילשב
 רבד הב ןיאש תאזכ העדומ .ןלזוג לש הנוהכה תונש ןהש תונורחאה םינשה עבראב תלהנמה יגשיה

  .תוריחבב וכרדב תלהנמה ר"ויל עויס םשל הדעונ תלהנמה םכש לע תימצע החיפט חבש ירבד דבלמ

 

 וא דמעומ לש ומש רכזומ ןהבש םיינוריע םיעצמאב תועדומ םוסרפו םיינוריע םיעצמאב שומיש
 הקדצה ןהל ןיא םא ,תורפמ תועדומ ןה ,ןיפיקעב םג ,םיוסמ דמעומ חבשל דעונ העדומה ןכותש

  .)הלשממל ש"מעויה תויחנה תא ללוכה 5/2018 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח רזוח ואר( תיניינע

 
 

 םיבישמה תבוגת
 הכרענ וליא ."תמדקומ היינפ" םהילא התשענ אלש הנעט םיבישמה םימידקמ תיניינעה הבוגתל

 לע ורזחי אל ןהו תועטב ןרוקמש תוטוז ינימב אלא רבודמ ןיאש  םירתועל ררבתמ היה תאזכ היינפ
 תווהל לוכי אוה ןיא ךכיפלו השענ רבכש השעמ תקזחב םה וללה םימוסרפהש םינעוט םה דוע .ןמצע

  .העינמ וצ תגשה תילכתש הריתעל אשונ

 

 ינכרצ ןוגרא םע הילצרה תייריע לש הלועפ ףותיש ירפ אוה הרובחתה רקס  .םיטרפה לא ללכה ןמ
 עויס תא 21.8.18 םויב שקיב ןוגראה .םיכרדב העונתה יסמוע רופישל לעופה "תוקד 15" םשב

 לכ ומע ןיא אליממו רקס תואצות םוסרפ הז ןיא .רקסה ןולאש םוסרפב היישעתה רוזא תלהנמ

  .םיבישמה ןמ ימ לש רוכזא העדומב ןיא .הרפה
 

 ןיא .הנש לכב תמסרפמ היישעתה רוזא תלהנמש תיתרגש העדומ איה הנשה שארל הכרבה תעדומ

 יהשלכ הריכזמ ידיב השענ רבדה .ומוקמב היה אל תלהנמה ר"וי לש ומש רוכזא יכ םא לוספ לכ ךכב
  .הנשיי אל רבדה .בתכב תולצנתה תעדוה החלש ףאש

 

 תונעטל תוספתיה אלא הניא איה ףא ,היישעתה רוזא תלהנמ יגשיה תא תמסרפמה העדומה

 רוזא יגשיה תא רוביצה תעידיל האיבמ העדומה .שממ לש הרפה השעמ םהב ןיאש תוינונטק
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 םהש הממ תוחפ אל ןהכמה ריעה שאר תוכזל םיפקזנ וללה םיגשיהה .תונורחאה םינשב היישעתה

 הרדגוה אל ללכ וזו תלהנמה לע איה םוסרפל תוירחאה םוקמ לכמ .םיבישמה ןמ ימ תוכזל םיפקזנ

  .הבישמכ

 
 ןוזמ תקולח תועצמאב הרוסא הלומעת 

 םירתועה תנעט
 םיקלחמ םיבישמה םעטמ םיליעפ ואצמנ ,רפסה יתבב םידומילה תנש תחיתפ םוי ,2.9.2018 םויב
 .תוריחב תלומעת אוהש בותיכ ןהינפ לעש וקוש תויקש םיינוכיתה רפסה יתבל הסינכה ירעש דיל

  .הביבסו םיריעצ תעיס םש תאו ץכ לש המש תא םג ללוכ בותיכה

 
  .הלומעת יכרד קוח לש 8 ףיעס תארוהל םאתהב הרוסא הלומעת איה תאזכ ןוזמ תקולח

 
 םיבישמה תבושת
 תנש תחיתפ םויב הלומעת תואשונ וקוש תויקש תקולח התשענש םישיחכמ םניא םיבישמה
-דח" היה לולעפהש דבלב וז אל .)"קימיג"( לולעפ  אלא הז היה אל םדיד יבגש אלא .םידומילה

 ןוזמ רבדב רבודמ ןיא ירהש .הלומעת יכרד קוח תוארוה תא רתוס וניא אוהש וז םג ףא אלא "ימעפ

 הלומעתב תוירבה בל תשיכר אוה הרקיע .רקיע אוה הב תתמהש הרושתב רבודמ ןיאו הקשמב אלא
	.)רשיבא 'נ ירוצ 43/21 מרת[ הנתמ תועצמאב םלוק תיינק אלו
 

 העיס לש ןמיס תאשונה העדומ
 םירתועה תנעט
 .הביבסו םיריעצ לש לילמס תאשונה העדומ	}"הילצרה לוק" ןומוקמב המסרופ 6.9.2018 םויב

 םוסרפ .העדומה ףוגב םיעיפומ הלומעת ירבד ףוריצב הב הריחבה תואו המש ןויצב ץכ לש התנומת

 ןהבש תוריחב תלומעת תועדומ םוסרפ רסואה הלומעת יכרד קוח לש 7 ףיעס תארוה תא רפמ הזכ
  .תוריחבה ינפל םימי 42-מ רתוי השענ םוסרפה םא העיסב וא דמעומב הריחבה תוא לכנ

 

 םיבישמה תבוגת
 להנמ .הלומעת תועדומ םוסרפל חטש  ,דעומ דועבמ ,ושכר  התעיסו ץכ .הגגשב ורוקמ םוסרפה
 העיסה םש תא תללוכש תיפארג הרוצת םע הלומעת תעדומ תועטב חלש )ןייפמק( תוריחבה תכרעמ

 ההז תיפרג הרוצתב העדומ חולשל םוקמב ,רתוי רחואמ םסרפתהל תדעוימ התייהש הריחבה תואו

 קפיס ןיאש ררבתה ,םסרפמל ךכ לע העדוה החלשנו תועטה התלגתהשמ .הנממ רדענ העיסה ןמיסש
  .ותרוצת תא תונשל וא םוסרפה תא לטבל ודיב
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  בכר ילכ יבג לע רוסא טוליש
 םירתועה תנעט
 תוריחב תלומעת םהש הדימ ילודג םיטלש םיאשונה בכר ילכ רפסמ ,תאזה תעל ,םיענ ריעה יבחרב

 .הלומעת יכרד קוח יפל רתומה ןמ תגרוח ,םהיתודימ לשב ,וללה םיטלשה תבצה .םיבישמה לש
 תועדומ( הילצרהל רזעה קוח לש )3(16 ףיעס תארוהל םאתהב ללכ תרתומ הניא םיטלשה תבצה

 .)"טוליש רזעה קוח" :ןלהל( 2009 – ט"סשת )םיטלשו

 
 םיבישמה תבוגת
 תדחייתמ הלומעתה תועדומ לדוג תלבגה .בכר ילכ לע הלומעתל סחייתמ וניא הלומעת יכרד קוח

 םניא רזעה קוח ירוסיא .רוסיא ןיא בכר ילכ ןיינעב .תועדומה תוחול לע תומסרופמה תועדומל קר
  .וב תונעל תימוקמה תושרה לש הפיכאה תודיחיל ןיינע םה .תוריחבה תדעו לש הניינע

 
 רֵפֵמ הלומעת טוליש 

 םירתועה תנעט
 הרסה לש רגתא )םירחא םידדומתמו( םידדצה ינפל יתבצה  87/21 הריתעב 3.9.2018 םוימ הטלחהב

 ומיכסה ףאו הלטמה תא עצבל םמצע לע ולביק םידדצה .םימי השולש ךותב רפמה טולישה לכ לש

 הרומא התייהש הכרא ושקיב םירתועה( רפמ טוליש לש הרקמ לכ לע רחאה דצה ינפל דצ לכ עירתהל
  ..)9.9.2018 םויב םייתסהל

 

 הז ןיינעב הכרענ .םיבישמה לש בר רפמ טוליש רתונ )9.9.18( הריתעה תשגה םויב םירתועה תנעטל

  .ליעוה אלל ךא  )2.9.18 םויב( המידקמ היינפ
 

 םיבישמה תבושת
 ןויקינ רדעח לש ויוטיב .םיבישמה ןמ רתוי הברה הז ןיינעב םיאטוח םירתועהש םינעוט םיבישמה
 הקנעוהש הכרואה תפוקת הגפש ינפל ןנד הריתעה תא ושיגה םהש ךכב םג ץוענ םירתועה לש םייפכה

 וללה תורפהה ןכ לע רתי .םירתועל הנתינש הכרא התואמ ונהיי אל םיבישמהש עודמ .םהל

  .וז הריתע לש הרדגב ןתוא ררבל םוקמ ןיאו תמדוקה הריתעל )?( "תוכייש"

 
 87/21. מרתב הטלחהב עצוהש ןונגנמה תא םייקל םימיכסמ םיבישמה ינורקע חרואב
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 הריתעה יביכרב ןויד

 ףס תונעט
 תמדקומ היינפ התשענ אלש ינפמ הַּפִס לע הריתעה רקיע תא תוחדל יוארש םינעוט םיבישמה

 אלש "יושע השעמ" תניחבב אוה הריתעה יביכרמ רכינ קלחש םושמו הקיספה תשירדכ םיבישמל
 .ותעינמל וצ איצוהל ןתינ
 

 השעמ" ןיינעב "המידקמ היינפ"ב תלעות ןיאו םוקמ ןיא .היינשה םע תחא תובשייתמ ןניא תונעטה
 ןידה יפ לע יפל תינקומה תוכמסה .וענמל ןתינ אל  ,ךשמנ וניא השעמהו השענ רבכש השעמ ."יושע

 סחיב ךיפל .תומייקתמו תוכשמנ תורפה וא תויופצ תורפה דגנכ העינמ יווצ איצוהל תוכמס איה

  .המידקמ היינפל םוקמ ןיאו ךרוצ לכ ןיא וריסהל וא וענמל דוע ןתינ אלש השעמל
 

 תוינלמעות וקוש תויקש תקולח ,םיירוביצ םיסכנבו םיבאשמב םינעטנה םישומישה ונניינעב

 "חַלָּכ דַבָא ֹומיֵלָע" ש םישעמ תקזחב םה ,ךכל רתומה ןמזב אלש העיס תוא תאשונה העדומ םוסרפו

 .יטרקנוק העינמ וצ תאצוהל םוקמ ןיא אליממ .םחוכ שתו םחיל סנ ,)ב ל בויא(
 

 .םיכלהמה תויקוח תא ןחבא ,הטלחהה םויסב ראבאש םימעטמ ,תאז לכב

 
 תוריחבה תכרעמ יכרוצל םיינוריע םיסכנב שומיש
 )"הלומעת יכרד קוח" :ןלהלו ליעל( 1959 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח לש א2 ףיעס

  :הרומ

 םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל
 תושר וא הלשממהש דיגאת ...לש םיישחומ יתלב וא םיישחומ

 ...ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ

 
 תיישע רדגב םה ,םיבישמה ידיב טסוגוא שדוח לש ןורחאה שילשב ושענש תולועפה יסופיט תשולש

 תימוקמה תושרהש םרוג ידיב )ב"ויכו ינוריע ףוג לש ומש ,םילילמס( ישחומ יתלב סכנב שומיש

 .השענ תוריחב תלומעת םע רשקב ,השענש שומישה .)היישעתה רוזא תלהנמ( ותלהנהב תפתתשמ

 לש םיגשיהה תעדומ ןכות ;הלומעת אוה ןלזוג ידיב המותחה השדחה הנשל הכרבה תעדומ ןכות
 הניאש םכשה לע תימצע החיפטל םוקמ ןיא תוריחב תפוקתב ןכש הלומעת איה היישעתה רוזא

 תועובש אקווד ינויחו ץוחנל היהש הרובחת ילגרה רבדב רקסה .רוביצל ץוחנ עדימ תריסמל תדעוימ

 ךייתשמה תוריחבל דמעומ השארבש תלהנמה אוה רקסה תא םסרפמה םרוגהשכ תוריחב ינפל
 הלא לכ .)הפיקע יכ םא( תוריחב תלומעת אוה ,הייריעב הרובחתה קית לע הנוממה לש התעיסל

  .םירוסא
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 הגגש" וא "הריכזמ לש תועט" אוה רוסא םוסרפ לש רחא וא הז ךלהמש ךכל יניעב תועמשמ לכ ןיא

 ,"תומימת" ןהש ןיבו "תוננכותמ" ןהש ןיב ,תוגגשהו תויועטה לכל תוירחאה ."ןייפמק להנמ לש

 ןיא .הרוסא הבשחמ תושבגתה תובייחמש תוילילפ תוריבעב םיקסוע ונא ןיא .םידדומתמה לע איה

 תוירחא ןיעכ איהש תילהנמ תוירחא וז .לוועמה לש "םשא" הנועטש תיקיזנ תוירחאב םיקסוע ונא
 לש ךרחה ךרד ,ןכ רמאת אל םא .תטלחומ ,ילהנמה ךרוצל ,איהו תילאירטסינימ תוירחא וא דקפמ

  .ותוא רוכסל היהי ןתינ אלש ץרפ ץרפיי ,"בלה םות"

 
 תולצנתה לש בתכמב הנפת איהש בצמ תריציו הריכזמ לע תוירחאה תלטהש ןייצא רגסומ רמאמב

 לוצינל ששח ררועמ הז .רוסאה םוסרפהמ רתוי הברה יניעב הרומחו הער ,"התועטב הדומ" איה ובש

  .תורמה חוכ לש ותומכ ןיאמ לוספ
 

 ילהנמו םיליעפ ,םידיקפו תוריכזמ ,לע תוירחא תלטהמ ופריש ,ןאכמו ןאכמ ,םידמעומל םהל בטומ

 תולהנתה .ןהיריסמו תועדומ יביצמ ,םיאקיפרגו םיטטרש ,םינומוקמ לש רואל האצוה ,ןייפמק

 הז םירתועל ןוכנ הז .וריעב סנרפ תויהל שקבמש ימל האי הניא ג.ש-ה לע תוירחא תלטה לש תאזכ
  .םלוכ םידמעומל ןוכנ הז םיבישמל ןוכנ

 

 הניא תושרהש תורמלו חותפ ןיידע סקנפה םלוא .וז תולהנתה ןיגב העינמ יווצ איצוהל ןתינ אל ןכא
   .חקלה דמלייש בטומ .ןנד םידדצל תולילע ונוכנ דוע ,הנותנ

 

 

 ןוזמ תקולח תועצמאב הרוסא הלומעת 
 ירעשב יתלומעת ןכות תואשונה וקוש תויקש וקלוח םמעטמש הדבועה לע םיקלוח םניא םיבישמה

 ןויכ תרתומ התייה הקולחהש םיסרוג םה .םידומילה תנש תחיתפ םויב ריעב םיינוכיתה רפסה יתב

 איהש הלומעתה ןרקיעו יספא םהבש הנתמה דוסי ;שממ לש ילכלכ ךרע תורסח תויקשהש
 )רשיבא 'נ ירוצ 43/21 מרת ואר( הרוסא אל המצעלשכ

 

 :הרומ הלומעת יכרד קוח לש 8 ףיעס .הרוסא הקולחה יתעדל

 
 לש תועפוה תוברל ,רודיב תוינכת הוולמ תוריחב תלומעת אהת אל

 תלומעת אהת אל ;םידיפל תאישנו םיטרס תגצה ,הרמז ,הניגנ ,םינמא

 אהת אל םייטרפ םיתבב תוביסמל טרפו ,תונתמ ןתמב הרושק תוריחב
 )מ.ע .ילש השגדהה( ....םירכשמ תואקשמ וא םילכאמ תשגהב הרושק
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 "לכאמ" יוטיבה לש תיתילכת תונשרפ .םילכאמ תשגהב הרשקנש תוריחב תלומעתב רבודמ ונניינעב

 וב שיש "קייש קלימ" וא "וקוש" גוסמ הקשמ יאדווב .הקשמ םג תללוכ ןנד ןידה תארוהל רשקהב

 יוטיבה :תינולימ הייאר םג שי( רוסיאה רדגב אב )םימ ןוגכ( רוהט הקשמ םג יניעב .ןוזמ לש םיביכר

  .])ןשוש ןבא שדחה ןולימה לכאמ ע"ע[ תונוכמ וא הכיס ןמשמ ינמשה לזונה תא ןיחבמ "לכאמ ןמש"
 

 'נ יביט דמחא ר"ד כ"ח 1525/15 ץגנדב הנחבנש הנתמה תלאשל שרדיהל ךרוצ ללכ ןיאש ןאכמ

  .ל"נה 43/21 מרתב וא ונתיב לארשי תגלפמ
 

 ידו .ומכחתי לבל םידדומתמה ינזואב עירתמ ינא ךא העינמ וצ איצוהל לוכי ינניא הז ןיינעבש רורב

  .הזימרב אמיכחל
 

 העיס לש ןמיס תאשונה העדומ
 .ןאכל םג האי םירחאל ןסוחייו תוגגשו תויועט לע ליעל יתרמאש לכ .הרורב הרפה ועציב םיבישמה

  .ןאכל םג הפי תידיתע תולהנתה ןיינעל יתרמאש המ לכ
 

 בכר ילכ יבג לע רוסא טוליש  
 קוחבש איה םתנעט .דיינ בכר יבג לע אשינה טולישב הלומעת לש העפותה תא םירשאמ םיבישמה
 ינפ לע בצומה טוליש לע קר ןה תולבגמה .בכר ילכ לע אשינ טוליש לע הלבגמ לכ ןיא הלומעת יכרד

 תולוכי ןניא טולישל רזעה קוח ליחמש תולבגמ .םירחא םירתומ תומוקמב וא תועדומ תוחול

  .תיזכרמה תוריחבה תדעו ידי לע ףכאיהל

 
 רוסיא לע הארמ )10 ףיעס( הלומעת יכרד קוחב ןויע .אשירה תא לבקמ ינניא .אפיסה םע םיכסמ ינא

 םינוש םיאנתב דמוע םוסרפה םא אלא םיברב תוגצומה תוספדומ תועדומ יבג לע הלומעת םייקל

 ומוקימ וא ומוקמ וה המ , )יביטיזופ( יבויח חרואב ,תדמלמ הארוהה .ןיד תארוה התואב םיעובקש
 תוחול לע אוה רתומה םוסרפה .ואל עמוש התא ןה ללכמ .ול ךורעת ראתו תומד המו םוסרפ לש

 םייקתמ השעמלו רתיה ןתינ אל בכר ילכ ןיינעל .)םיפסונ םימיוסמ תומוקמבו( םיידועיי תועדומ

  .רוסיא

 
  .העינמ וצל םוקמ שי וז הדוקנב

 

  .וצ ןתניי ,וחיכוי םא .שממ םומ ותואב תלספנ םירתועה תלומעתש םינעוט םיבישמה
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 רֵפֵמ הלומעת טוליש 
 החלשנ םנמא הז ןיינעב .ריעה יבחרב רזופמש בר רפמ טולישל הנעט אוה הריתעה לש יזכרמה ביכרה

 ינפל ונייה ,2.9.2018 םויב החלשנ העדוהה .הטעמה ןושל ,הרזומ העדוה וז ךא "המידקמ העדוה"
 קרפ דחי םג םיבישמהו םירתועה ידיב החינה יתטלחה .)87/21 מרת( 3.9.18 םוימ יתטלחה הנתינש

 ךרעית ,תפסונ הרפה לש הרקמ לכב – יתירוה ךכ – ןכמ רחאל .תורפהה לכ תא ריסהל םיוסמ ןמז

 ןויזיב סיסב לע יוציפל הריתעל סיסב םוקי ןוקית עצבתי אל םאו הרפהה ןוקיתל המידקמ היינפ
  .טפשמה תיב

 

 םג הארנכש םושמ .התשענ אל ידכב אל יתעדל .התשענ אל יתעבקש דעומה רחאל המידקמ היינפ
 םינורחאה ויה םיבישמה לא היינפ םדצמ הכרענ וליאו יתעבקש רדסהב םידמוע םניא םירתועה

  .םירתועה לא השירד התואב דימ םינופ

 

 הנטק תונסקנפ לש קבאמ והז רבד לש ותמאל םלוא .םכחותמ וליאכ קבאמ ןאכ להנתמ ,רחא ןושל
 תויהל םישקבמה תומד וזש ריעה יבשותל יבל יבל .תקפקופמ התלעות םג .האלהו הנממ המכוחהש

 רחאה לא הנפיו םירפמה ויטלש לכ תא ריסיש ,חורה םהב המק אל יכ ,דחא םהב םק אל .היגיהנמ

 לצוני אל הריתעה תררבתמ ובש ןמזהש יאנתב( תלעות המע שיש הריתע אובת הירחאש הערתהב
  .)םדצמ םג תורפהה תרגש לא ורזחי םירתועה וא רתועהש ידכ

 

  .העינמ וצ איצוהל ןתינ אל הלא תוביסנב

 
 הטלחה

 יקוחה בצמה תא יתרהבה .דוע ןניאו ויה ןקלחש תורפה לש הרוש ועציב םיבישמהש ליעל יתיארה

  .וללה תונויערה לא םידדצה ןמ דצ בושי אלש יתרהזהו תורפה ןתוא ןיינעב
 

 ינא תמדקומ העדוה וב הנתינ אלש ןויכ ךא )בכר יבג לע טוליש( העינמ ווצ רב אוה דבלב דחא ןיינע

 .רפמה טולישה ןיינעל דימ ןתאש היחנהב ללכיי הז ןיינע .וצה ןתממ ענמנ

 
 לכמ ענמיהלו וריסהל שיש הרומ ינא רחא וא הז דצ םעטמ בצוהש גוסו ןימ לכמ רפמ טוליש ןיינעל

 ןיאו רבדב תולקה ןיא .16:00 העשב 4.10.18 דע אוהו רחא םוקמב רחא וא ויתחת רחא תבצה

  .)םילבחו תומלוס וא םינרוגע וא םיפונמ לש אלו םדא חוכ לש אל( םיצורית
 

 םא  .טפשמה תיב ןויזיבל בשחת םירפמ םיטלש תבצה וא םיטלש תוראשיה עבוקה דעומה רחאל

 רפמה הנעיי םא .תידימ הרסה שורדיו וילא הנפי ,ינש דצ לש והשלכ רפמ טוליש בצומש דצ אצמי
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 לע הריתעה ןונגנמ לעפוי הנעיי אל .ויתוכלשהו ןויזיבה ףקיה תא ןיטקהל ידכ ךכב היהי השירדל

  .ויתויועמשמ לכ

 

 הריתעמ םוסחמ הווהת אל הריתעב היינפ .ומצעב וללה תובוחה םויקמ רוטפ וניא רתועהש ןבומכ
  .תידגנ

 

 קיפסמ ןמז םהידיב ריתוי רבדה .דעומה לוח לש ןושארה םויב קר וז הטלחה ולבקי םידדצהש ןכתיי
  .תוכרעיהל

 

 
  .םידדצה דמעמב אלש ) 2018 ,רבמטפס 23( ט"עשת ,ירשת ד"י םויה הנתינ

 

 ל"אוד תועצמאב םדקהב םידדצל אצמות הטלחהה
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