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 ןוילעה לילגה תירוזאה הצעומה שאר ,ץלז ארויג
 ןוילעה לילגה תירוזאה הצעומה
 

 

 םיווצ ןתמל הפוחד הריתע
 

 הטלחה
 
 

 
 וצ שקבתנ התרגסמב ,חבשה לטיה ימולשת אשונב הנעט ,דחאה ;םישאר ינש תללוכה הריתע יינפב
 םיבשותה ידיל החבשהה לטיה תבשה תודוא תוחטבההו םימוסרפה תא רתלאל קיספהל הרומה

 וניינע ,ינשה .הרוסא הלומעת תניחבב הלא םימוסרפ תויהב ,סמה תא םלשל ושרדנ וא/ו ומלישש

 לש תוריחבה תכרעמ םדקל ידכ לכה ,הידבוע וא/ו הצעומה יבאשמב רוסא שומישו הרוסא הלומעת
 2 הבישמה לש קובסייפה יפדב שומיש תיישעמ לודחל ,הז ןיינעב שקבתה דוע .קוחל דוגינב 1 בישמה

 .דועו הדי לע תובצקותמה תותומעב וא/ו הל םירשוקמה הלא וא/ו

 

 ב 17 ףיעסל םאתהב םיבישמה דגנ םיווצ לבקל רתעו םייטפשמהו םייתדבועה וינועיט תא הלעה רתועה
 .)"תוריחבה קוח" :ןלהל( 1959 -ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל

 

 תא ושקיב ,תישאר .הריתעה תא תוחדל ושקיב ,םתבוגתב הלאו םיבישמה תבוגתל יתרבעה הריתעה תא
 תשגה םרט םיכילה יוצימ יא תמחמ ןה ,הב ולפנש םימגפ לש הכורא הרוש לשב ףסה לע הקוליס

 תשחכה ךות הריתעה תא תוחדל ושקיב ,ןיינע לש ופוגל .ןידכ םיריהצת ףוריצ יא תמחמ ןהו הריתעה

 ,יוניג לכל תויואר ןהו ךומסל המ לע ןהל ןיא ,רתועה תונעט ,םתטישל רשאכ טלחומ ןפואב תונעטה לכ

 .2 הבישמה יבאשמב שומישה ןיינעל תונעטל רשאב ןהו החבשהה לטיה רבדב תונעטל רשאב ןה
 

 .1 בישמה לש הטלקה לילמת ופריצ הילא הבוגתל הבושת םג ומעטמ שיגה רתועה

 
 .םידדצה ינש לש םידמולמה םהינועיטב יתנייע
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 הווהמה תכל תקיחרמו הרוסא תוריחב תלומעת ול תוסחיימהו בישמה דגנכ תושק תונעט רתועה יפב
 ,"דיתעב תוריחב דחוש םולשתל החטבה" ןהו רבעב םלוש רבכש "תוריחב דחושב האדוה" ןה הרואכל

 .רתועה תנעטל ךכ

 
 תויטרפ םיידיל תיבוביס תלדב החבשה סמ םולשת וריזחהש ודוה וישנא םגו בישמה ,רתועה תנעטל

 .)הריתעל 6 -ו 5 םיפיעס - לשמל ואר( דיתעב ןכ תושעל ובייחתה ףאו )ול בישהל ורחבש ימל(

 
 יתשמ תחאב רבודמ ,םתשיגל .ל"נה תונעטה לכל םישחכתמ םיבישמה ,ושגוה רשא תובוגתב ,דגנמ

 ןווכמ ןויסינב ונל ןיינע - היינשה ,ןודינה אשונה תוהמל רשאב תועדומ רסוח - תחאה ;תויורשפא

 תיתדבוע תיתשת וחינה םיבישמה .רתועה לש תוריחבה עסמ תרגסמב "שער" רצייל וא/ו תועטהל

 .םדידל ךכ ,םהיתונעטל רשאב
 

 הניא ללכ ,ןאכ ךילהה אושנ תרגסמה רשאכ תורתוס תויתדבוע תונעט יינפב וחנוה ,חכוויהל ןתינש יפכ

 לע החנוה אלש העש דחוימב ,הזכש קימעמ יתדבוע ןובילו רוריבל יוארו ןוכנ הוותמכ שמשל הלוכי
 םייטרפ םישנאל החבשה לטיה ירזחה וניינעש השעמ םויק - לע תדמלמה תירואכל תיתשת לכ ינחלוש

 .תוריחבה קוח לע הריבע השעמ וא/ו

 

 הנושה קימעמ יתדבוע עקר ןתמ ךות םיבישמה ידי לע ולוכ שחכוה רשא יתדבוע עסמ וגיצה םירתועה
 םג תולבוג ,הרואכל ,רשא תורתוס תויתדבוע תונעט לש ןרוריב .וגיצה םירתועהש הזמ ינושה תילכתב

 תא רובל הלוכי הניאש תוריחבה תדעו לש התוכמסמ וניא חטבל ,)ןעטנה יפ-לע( םיילילפ םישעמ עוציבב

 לע דמלל לוכיש ינושאר ולו יתייאר-לדב הנחלוש לע חנוה אלש העש דחוימב ,הז רשקהב רבה ןמ ץומה
 .תוריחבה קוח לע הריבע השעמ

 

 השקבל רתעיהל יתאצמ אל ,וזככו הרוסא תוריחב תלומעת לש המויק הצוחנה הדימב חכוה אל יינפב

 .העינמ יווצ תאצוהל
 

 .הלבקל יתאצמ אל ,2 הבישמה יבאשמב שומישו הרוסא הלומעת רבדב ,ינשה הביכרב הריתעה םג

 הינפה ךרד םירוסא םישומיש תודוא לע ונדמלל שקיב רתועה .תוטרופמ יתלבו תויללכ תונעטב רבודמ
 לע לחה ןידהו 18//5 יטפשמה ץעויה תויחנה יכ , דמלל ידכ םהב שי ,ןעטנה יפכ ,רשא השקבה יחפסנל

 הצעומ ידבוע תופתתשה ,הללכ וז תולהנתה ,ןעטנה יפכ .תבייחמ יתלב הצלמהל וכפה תוריחב תלומעת

 םירזגמ יפל םיידועיי םיסנכו םילביטספ תכירע ,וז הרטמל רוביצ יבאשמב שומיש ,תוריחב ןייפמקב

 .דועו
 

 תאצוה תורשפא לע רבדה השקי ,תוטרופמ יתלבו תויללכ תונעטב ונל ןיינעש לככ ,יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ

 רשא תובייחתהה דצל ,דרפנב הנעט לכל םתוסחייתהו םיבישמה תובוגתב רומאה ןתניהב ,ןכ .העינמ וצ
 יניינע תבוטל הצעומה יבאשמב שומישמ תטלחומ תוענמיה לע דיפקמ אוה - היפל ,1 בישמ יפמ העמשנ

 .הז ביכרב םג הריתעל רתעיהל םוקמ יתאצמ אל ,ולש תוריחבה
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 ,5 'מע ףוסב ,םשו הבוגתל הבושתל ףרוצ רשא החישה לולמתב יתניינע יכ ,ןייצא ,ךרוצה ןמ הלעמל
 ןיגב החבשה לטיה עבקנש הפיאש ,יתשקב יפ לע ...." :הלא םירבד ורמאנ ץלז ארויג בישמה לש וירבדב

 אלל הרתונ והשלכ הריבע השעמ וא דחוש רבדב הנעטה ,ןכ יכ הנה .".....ץוביקל רזוח ,תוריד ךויש

 תא לבקל ןוכנל אצמא םא ףא ,בושו .התויח תא לבקל הלוכי איה ונממ והשלכ ירואכל שרוש וא/ו ןוגיע
 םינועיטב ונל ןינע ,זא םג ,ירה ,אוהד ןאמ לש ושפנ יכבנב ןנוקמה דשח לש המויק רבדב הנעטה

 .תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי לש עבוכב יתוכמסמ גרוחה קימעמ רוריב םיכירצמש םייתדבוע

 
 השירד הניא הז ןיינעב קוחה תשירד .םיכילה יוצימ יא רבדב הנעטה ייניעמ המלענ אלש ,ןייצא

 המידקמ הינפב הליחת תונפלו שרדנכ לועפל ,ןמזה קחוד ןתניהב םג ,רתועה לע היהו אדירג תילמרופ

 .הריתעה תא רתייל ידכ ךכב היה ילוא ,םיבישמל

 
 .תואצוהב בויח אלל ,ןידה תרושמ םינפלו ,הריתעה תייחד לע הרומ ינא ,ליעל ץבוקמה רואל

 
	
 

 

 .ט"עשתה ןושחב ז"ט,25.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


