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 דובכל
 הירבגא עיבר ד"וע
 לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה -הלאדע
 

 ,.נ.א
 

 הנעמ -"תרושקת ינותנ רוטינל תיאשח תיתרטשמ תכרעמ" :ןודנה
 14.12.20  םוימ םכתיינפ :ל ןיכומיסב 

 

 הבתכ תובקעב הבתכנש לארשי תרטשמ ידי לע תשרב םינותנ תרובעת רוטינ אשונב ךתיינפ תא ונלביק .1

 וצ אלל תאזו תשרב םישלוג לש תולועפ רחא תבקוע הרטשמה יכ ןעטנ הב "ץראה" ןותיעב המסרופש

 .יטופיש

 טרפבו ,1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפב םיעיפומש יפכ הידיקפת יפל תלעופ הרטשמה .2

 יולימ ךרוצל .שוכרהו שפנה ןוחטב ,ירוביצה רדסה םויקו םיניירבע תסיפת ,ןייוליגו תוריבע תעינמ

 ילילפה ןידה רדס תדוקפ ומכ םינושה םיקוחב הל תוקנעומה תויוכמסב תשמתשמ הרטשמה הדיקפת

 ילילפה ןידה רדס קוח ;1979-ט"לשת ,רתס תנזאה קוח ;1969-ט"כשת ,]שדח חסונ[ )שופיחו רצעמ(

 העיגפ םיתיעל שי הרטשמה תולועפב יכ קפס ןיא .דועו 2007-ח"סשת ,)תרושקת ינותנו הפיכא תויוכמס(

 העיגפה םוצמצ לע הדפקה ךותו תושענו קוחב הל ונתינש תויוכמסה יפל ןה תולועפה ךא תויטרפב

 .ןתינש המכ דע תויטרפב

 םאתהב הרטשמה תלעופ היתודוא רוקחל וא התוא עונמל ךרוצ שיו ,הריבע עוציבל דשח שיש לככ .3

 םורחב הלועפ תוכמס התנקוה םא טעמל( טפשמ תיב וצב תושענ וללה תולועפה .הל ונקוהש תויוכמסל

 וא הריבעה תעינמל הרטשמה תלעופ וצ ןתינש לככ .)תלבגומו תמחותמ תוכמס איהש הרטשמל

  .וצה תולבגמל םאתהבו התושרב שיש םילכל םאתהב תאזו התריקחל

 דרשמ ידי לע ,הרטשמה לש יטפשמה ץועייה ידי לע תונחבנ הרטשמה תויוכמס תלעפה יכ ףיסונ דוע .4

 הדימעמו ולא ינפב הפוקש הרטשמה .וצ תאצוהל השקבב טפשמ תיב ידי לעו ךרוצה יפל םיטפשמה

 םירתיההו רתס תונזאה יווצ ,ךכ .קוחל םאתהב תשרדנ איה םהל םימרוגה ללכל היתולועפ תא תרוקיבל

 הרטשמהו הלשממל יטפשמה ץועיב שדוח ידימ םינחבנ םוריחב תרושקת ינותנ תלבקל םיילהנמה

 .רתסה תונזאה יווצ לע תסנכל הנשל תחא תחוודמ

 תשרדנה הדפקהה ךותו הל תונתינה תויוכמסה יפל תאזו הדיקפת יולימל לועפל ךישמת לארשי תרטשמ .5

 .םיחרזא תויוכז לע
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 םיובסונ-לט   ידע    ד"וע 

 תויגולונכטו ם"חא ד"מק 

 

 

 :קתעה

 הרטשמה ש"מעוי

 חוכה ןיינבו םיעצבמ -ש"מעויל הנשמ

 רוביצה תוינפו מ"חא -ש"מעויל הנשמ

 ש"מעוי תויגולונכטו מ"חא ד"מר

 )ילילפ טפשמ( הקיקחו ץועי ,תוינוטלש תויוכמס לוכשא שאר ,ןמסיפ יבג ד"וע

 )ילילפ טפשמ( הקיקחו ץועי ,ץילפט יפא ד"וע
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