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12/581 מ"רת                                                                                                                                  	
                                        

 "שארב ןולוח" תמישר םעטמ ןולוח ריעה תושארל תדמעומ  ןנוג ןרק         םירתועה
	 רשילא תיחצ ד"וע י"ע                       

 
	                            ד ג נ                        

	
 "תשדחתמ ןולוח" תמישר םעטמ ןולוח ריעה תושארל דמעומ ,ןניק יש      :בישמה
                             
               
  הטלחה                                                                          

 ,ובש קובסייפ יפד תועצמאבו ריעה תוצוחב תועדומו םיטלש לש םוסרפ דגנכ תנווכמ הריתעה
 רגאמ"( רקסה תא ךרעש םרוגה םש תא םיללוכ םימוסרפה .תוריחב  רקס ינותנ םירסמנ ,הרואכל

 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ה16 ףיעס יפל שרדנכ םינותנ תרוש םירסח ךא )"תוחומ

1959.  

 
 תוארוהש ,המישרה חוכ אב מ"מכ המצע הגיצמה ,יראשב ןלפק בניע 'בג הבתכ הריתעל הבוגתב

 קוחה יפל ."תוריחב תפוקת"ב וכרענש םירקס לע תולח "תוריחב רקס" םוסרפ יכרד רבדב קוחה

 תומישר תשגה םויב איה תוימוקמה תויושרל תוריחב ןיינעל "תוריחבה תפוקת" לש התליחת
 אלש ךרענ רקסה ךכיפל .16.9.2018 םויב ךרענ רקסה וליאו 26.9.18 םויב לח הז דעומ .םידמעומה

  .וילע תולח ןניא םוסרפה תולבגמו תוריחב תפוקתב

 

 תולח ןניא הלומעת יכרד קוח לש ה16 ףיעס תולבגמו "תוריחב רקס"ב רבודמ ןיאש ררבתמ ןכא
  .וילע

 

 ,הטוב וליפא ,הרפה הווהמ םוסרפהש הרואכל הארה הריתעל ופרוצש תועדומה ימוליצב ןויע הז םע
 :רומאל הלומעת יכרד קוח לש 13 ףיעסב המולגה הבוחה לש

 

 הנעמל וא תחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת אהת אל 

 תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב הערפה םושמ םהב שיש ךרדב וא הרוצב
 .הנעמל וא תרחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ

 

 ודעומ  תא וא םידמעומה תומישר תשגה םרט ךרענ רקסהש הדבועה תא םינייצמ םניא םימוסרפה
 .ןכדועמ רקס הזש בושחל םיטומ םירחובהש ךכ "2018 רבמטפס"ב תבקונ תועדומה תחא .קיודמה

 תוריחבה תכרעמל תנגוה אל הערפה רדגב אוה ,םירבדה ינפ לע הייעטה םושמ וב שיש הזכ םוסרפ

  .רחא דדומתמ וא העיס ,המישר לש
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  .תרתועה תורעה תאו בישמה תבוגת תא ךכל יתשקיב

 

 הלאשה שרושל תדרוי הניאש תינכרא הבוגת ,יראשב ןלפק בניע תועצמאב בוש ,ביגה בישמה

 ושגוהש ינפל ךרענ רקסהש ןיוציש ילב תוריחב תפוקתב רקס הגיצמה העדומש יתרמא .יתגצהש
  .)2108 רבמטפסמ אוה רקסהש תרמוא תועדומה תחא( ותכירע ךיראת ןיוצמש ילבמו תומישרה

 

 לכ .םידמעומה תומישר תשגה ינפל ךרענ רקסהש תעדל ךירצ רחובה .הבר תובישח וללה םינותנל
 השגהה רבדב רקסב לאשנ לש ונוחטיב תדימל .התשגה רבדב תואדו ןיא המישר השגוה אל דוע

 ןכ םא היושע רקסב םילאשנה לש םתבושת .ותבושת לע העפשה שי תמיוסמ המישר לש היופצה

 תרקסנ תואיצמ ףקשמ אוה ןיאש ירב תומישרה תשגה רחאל ץפומ רקסהש העשמו הטומ תויהל
 .הנוכנ

 

 םירחובה תחנה ,רבוטקואב םסרפתמש רקס .קפסב תלטומ הניאש תובישח רקסה תכירע דעומל

 ,רבמטפסב ךרענ רקסהש רחובה תא םיעדיימ ןיא םא .רבוטקואב תוחוכה ןזאמ תא ףקשמ אוהש
 רבמטפס ןייצמ ינשה סופיטה .דעומ לכ ןייצמ וניא תועדומ לש דחא סופיט תוחפל .םתוא םיעטמ

  .התוחפ יכ םא תמיוסמ הייעטה הווהמ אוה םג רבוטקואב ומוסרפו 2018

 
 .ךכ לע הל יתית .םירסחה םיטרפה לכ םילולכ ןהבש תועדומ לע התבושתב העיבצה יראשב ןלפק 'בג

 ןיינעב .םיטרפה תורסח תועדומב אלא ,ןניקסע )םלועל ואב יתמ עדוי ינניאש( וללה תועדומב אל

 הידמב )?יתמ( רבעב וצפוהש םינותנ תורסח תועדומש הרטפהב הבושתה הקפתסה העדומ ןתוא

  .רתוי וצפוי אל תינורטקלאה
 

 ךרענש תוריחב רקס לש םירחא םימוסרפ וא תועדומ תצפהמ ענמיהל בישמל הרומ ינא רבד ףוס

 ינפל ךרענ רקסהש הדבועה תאו ולש קיודמה הכירעה דעומ תא ןייצמ וניאשו תומישרה תשגה ינפל
 ,ומוסרפ םוקממ הרסהל ןתינש םירומאה םימוסרפה ןמ םייק םוסרפ לכ .םידמעומה תומישר תשגה

  .וז הטלחה תלבקמ תועש 24 ךות רסוי

 

 .ח"ש 1000 ךסב תרתועה תואצוהב אשיי בישמה
 

 םידדצה דמעמב אלש 20:28  27/10/2018(  ט"עשת ,ןושח ח"י םויה הנתינ

                                                                          		                                                       
            קירדומ דדוע 'פורפ                                                            

 ביבא לת יזוחמה טפשמה תיב לש )סומידב( אישנ ןגס                                 
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  1959 ט"ישת ) הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17 ףיעס יפל הנוממ טפוש                 


