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 דעס דיעס סיק תועצמאב
 

 רתועה  יוואניח למא כ"ב י"ע 

 
 דגנ

 

 עמש היאר 'בג  .1 

 ינאבצח אדעומ  .2
 לבקתסומלא שוג  .3

 

 םיבישמה    
 
 

 הטלחה
 

 הילע רסואהו ,1 'סמ הבישמה לא הנפומה ,ינמז העינמ וצ ןתיל רתועה םעטמ השגוהש השקב .1

 .3 'סמ הבישמהו 2 'סמ בישמה םעטמ תלהנתמה תוריחב תלומעתב קלח תחקל
 

 ירקיעה הריתעה בתכל ופרוצש םיחפסנה יפלו ,תימוקמה הצעומה תדבוע איה 1 'סמ בישמה .2

 לש ותודמעומ םודיקל תוריחב תלומעת םהב שיש םימוסרפ תמסרפמ איה ,ינמז דעסל השקבלו

 .תוימוקמה תויושרל תוריחבב ,3 'סמ הבישמה איה ,דמוע אוה השארב המישרהו 2 'סמ בישמה
 

 רתעיהל טילחמ יננה ,)תירבעה הפשב םיבותכה( השקבלו הריתעל םיחפסנב יתנייעש רחאל .3

 :ןמקלדכ הרומ יננהו ,השקבל
 

 םסרפל הילע רסואה ,עמש היאר 'בגה ,1 'סמ הבישמה לא הנפומה ,ינמז העינמ וצ הזב ןתינ )א(

 ךיראתב םייקתהל תויופצה תוימוקמה תויושרל תוריחבל םירושקה םהשלכ םימוסרפ
30.10.2018. 
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 1 'סמ הבישמה לע הווצמ יננה ,ליעלש )א( ןטק ףיעס יפלש רוסיאה תויללכב עוגפל ילבמ )ב(

 םדא לכב וא 1 'סמ בישמב םיכמותה ,םהשלכ םימוסרפ קובסייפה תשרב םסרפלמ ענמיהל
 םימוסרפ וא ,תוימוקמה תויושרל תוריחבב םידדומתמה ,םידדומתמ תמישר וא רחא

 יכ ,רהבוי .דיתעל ויתוינכת וא הווהב וא רבעב 1 'סמ בישמה לש ולעופ תא םיראתמה

 ,תוריחבה דעומ ינפלש וז הפוקתב ,םהב ףתתשמ 1 'סמ בישמהש םיסנכ לע םימוסרפ
  .םמסרפל רסאנ 1 'סמ הבישמה לע ךכיפלו ,תוריחב תלומעת םוסרפכ ובשחיי

 

 יבשותל יטנבלר עדימ תצפה ךרוצל ,תוריחבה אשונב םימוסרפ םסרפל ךרוצ ררועתיש לככ )ב(
 יטפשמה ץעויהמ ,בתכבו שארמ ,רושיא תלבק רחאל קר ושעי הלאכש םימוסרפ ,בושיה

 .תוריחב תלומעת םושמ םהב שיש םימוסרפב רבודמ ןיא יכ אדווי רשא ,תימוקמה תושרל

 

 
 :ןמקלדכ הרומ יננה ,ןיד תיב יבתכ לבקלמ תקמחתמ 1 'סמ הבישמה יכ ,ןעטנש ןוויכ .4

 

 רוסמל ,תימוקמה תושרה ל"כנמ וא תימוקמה תושרה שארכ ודיקפתב 1 'סמ בישמה לע )א(
 .הז וצמ קתעה 1 'סמ הבישמל

 

 .תימוקמה הצעומה תוריכזמב ,1 'סמ הבישמה רובע ,הז וצמ קתעה רוסמי רתועה )ב(

 
 .ידיימ ףקותל סנכיי הז ינמז העינמ וצ )ג(

 

 
 .םידדצה רדעהב ,11.10.2018 ,ט"עשת ,ןוושחב 'ב ,םויה ןתינ
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