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  :רתועה
                

 
 

 רלדא הליש
 ףלוו-םולב הריש ד"וע ידי לע
 

 
 
 

 

 ד ג נ

 :בישמה
 
 

 :ילאמרופה בישמה

 ץנג לארשי
 יזרא זעוב ד"וע ידי לע
 

 7 ץורע
 

 הטלחה
 

 

 'ב חפסנ( 7 ץורעב תמסרפתמה הבתכה ןוקית חכונ .הריתעל בישמה תבוגתב יתנייע

 הינפהל עגונה לכב ןכו הז םוסרפל עגונה לכב העינמ וצ ןתמל םוקמ יתיאר אל )הבוגתל

 .קובסייפה ףד ךותמ הבתכל

 

 .רקסה תולאש טוריפ אלל ומסרופ תועדומה רשאמ בישמהש יפכ .תועדומה םוסרפ רתונ

 קוח תוארוה .לבקל ןתינ אל "הב דומעל ןתינ אלש הריזגב רבודמ" יכ בישמה תנעט תא

 ןתינ אלו ,תוילאנויצפוא ןניא )קוחה :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה

 םוסרפ ןיינעל תוארוהה .תוריחבל דמעומ לע דיבכמ ןמויק םא ןתוא םייקלמ ענמיהל

  .תולאש 10-ב רבודמ םא ףא ןהמ םלעתהל ןתינ אלו תורורב ןה רקס תואצות

 

 לודג רפסמ תוללוכש תויודדומתהל םצמוצמ וניאו םידדומתמ ינש שי רשאכ לח ףא קוחה

 .קוחל )ג(ה16 ףיעס תארוה תא םייקל בישמה לע ןכ-לע .םידדומתמ לש

 

 לע רוביצל תוחוודמה תועדומ םוסרפמ ענמיהל :םייתשמ תחא אופא רחבי בישמה

 תולאשה יובירש לככ .קוחה תוארוה יפל ןתוא םסרפל וא תוריחב רקס לש ויתואצות

 .תולאשה רפסמ תא םצמצל הארנה לככ איה ךכמ ענמיהל ךרדה יכ המוד ,םוסרפל עירפמ
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 ירקס לש םהיתואצות לע תוחוודמה תועדומ םוסרפמ ענמיהל בישמל הרומה וצ אופא ןתינ

 רחמל דע ורסוי ולתנש רומאכ תועדומ .רקסב ולאשנש תולאשה תא טרפל ילבמ תוריחב

 .12:00 העשב 26.10.18

 

 וצ תושעל םוקמ יתיאר אל ,המכסהב םנורתפ לע ואב הריתעב םידעסה תיברמו רחאמ

 .תואצוהל

 
  .19:40 העשב )25.10.18( ט"עשת ירשתב ןושחב וט םויה הנתינ

                                                                 
 לארד ןונרא

 
 םילשורי יזוחמה טפשמה תיב טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 הדוהי תירוזאה


