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142/2 מ"רת                                                                                                                                       	
 

 הירכז ןסינ ד"וע                                      :רתועה
                                        
 

 ד ג נ                                                                  
 :םיבישמה

	 ןולוח תייריע שאר  ןושש יטומ .1
 

	 ןולוח תייריע  .2
 

                                         ןולוח תייריעל ש"מעויה ןייד תנוי ד"וע י"ע
 

 

  הטלחה
 

 םויב םייקתיש עפומב םדא רמוע רמזה לש ותעפוה דגנכ העינמ וצ תאצוה איה וז  הריתע תילכת

 דבלב ןולוח יבשותל תדעוימ העפוהה .םינומה להק ליכהל הלוכיש ןולוחב החותפ הבחרב 27.6.18
 .אלמ ינוריע ןומימבו הייריעה לש תוברתה תקלחמ תמזויב תכרענ איה .)םלודג דעו םנטקמ(

   .ףסכ ןיא םניח הייריעה םעטמ וקלוחי הלא ךא םיסיטרכב דייטצהל וכרטצי םיבשותה

 

 תושרש תופיקע תויתועמשמ תובטה ןיבש הקיזה תלאש תא ןוידה תכודמ לע הביצמ הריתעה
 תייטה םשל תושרה יבאשמב שמתשהל רוסיאה ןיבל ,תוריחב תפוקתב היבשותל הקינעמ תימוקמ

  .תוריחבב םיוסמ דמעומ תבוטל רוביצה תעד

 
  .ןיינעל תוכירצה תוביסנה ירקיע הלא

 לש אלמ ןומימב  םייתוברת "ץיק יעפומ" םייקל םינש שולשכ הזמ תגהונ ןולוח תייריע .א

	 .ריעה יבשותמ םיפלא להק ןמזומ םהילאש הייריעה

 םוכס הצקמ םתסה ןמ ,ביצקתה .רשואמה ינוריעה ביצקתב םילולכו םיבצקותמ םיעפומה .ב

 ןתינ  .םהב קלח לוטיל דיתעש ןמואה םשב בקונ וניאש יאדווב ךא וללה םיעפומל דעוימ

	 .םהינפל ךליה םמשש םינמוא הלא ויהש חכוויהל

 תקלחמ הטילחה וז הנש יאמ תישאר ,ינפל ךומס וא ,ךומס הארנה לככ עודי וניאש דעומב .ג

 להקש )"העפוהה" :ןלהל( םדא רמוע רמזה לש העפוהב ביצקתה תא שממל תוברתה

 תוכז דבלב ןולוח יבשותל קינעהל הטלחהה .ולש העפוהה תומוקמ יחתפ לע אבוצ םינומה

 םינומ המכ הובג הילבקמ לצא הכרעש הנתמ תקנעהכ הומכ רמזה תעפוהל םניח סיטרכל
	 .בוקנה יפסכה היוושמ
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 ךכל הנתינ דימו 8.5.2018 םויב הייריעה לש ימשרה קובסייפה ףדב םסרופ העפוהה רבד .ד

 .ויכמותמ וא ומעטמ ימ וא הייריעה שאר לש םייטרפ קובסייפ יפדב תלפוכמו הלופכ הדוהת

 "ופטחנ" ןושארה הקולחה םויבש הדבועה יפ לע םג תחכומו הרורב הדוהתה תמצוע
	!תחא הקד ךותב םיסיטרכה

 .ותריתע תא לומתא שיגהש דע תועובש השולש טעמכ ההתשה 1הירכז ןסינ ד"וע רתועה .ה

 איה  העפוההש ןעטנ הריתעב  .2ןידה תשירדכ הבישמה לא תמדקומ היינפמ ענמנ םג אוה

 היריעה שארל הדהאל םיבשותה בל תא )עמשמ דח( תונקל ותילכת לכש גירח עוריא

	 .ןהכמה

 ילב םג ,העפוהה יכ הב ןעטנ .הייריעה תבוגת תא  תועש המכ ינפל יתלביקו יתשקיב .ו

 ביצקת הדעיי הייריעהש םושמ הז .היוארו הניקת ,םיבשותה ןמ הרומת לכ תשרדנש

 םג לבוקמו תונורחאה םינשב הדיב לבוקמ היהש המל המוד ביצקת ;הלא ןיעמ תועפוהל
 אל ןכש םיוסמ דמעומ רובע הלומעתל הקיז לכ תרסח העפוהה .תורחא תוימוקמ תויושרב

 יושע הייריעה שאר .רקיע לכ הכרב ירבד וא םידמעומה ןמ ימ לש הכרב ירבד הב ואשניי

	 .הרושה ןמ חרזאכ חכונ תויהל
 

 העפוהב ואשניי אל ןכאש חינמ ינא  .רשואמה ביצקתה ןמ גרוח העפוהה ןומימש בושחל הביס יל ןיא

 שאר לש תוחכונה ןיינעמ םג םלעתא .והשלכ ינוריע םרוג םעטמ "החיתפ ירבד" ,םימואנ ,תוכרב

 תוחנהה סיסב לע םאה ."םידנדיביד" ףורגל היושעש תוחכונ וזש רורבש יפ לע ףא הייריעה
  ?היתוביסנב העפוהה םוזייב םגפ ןיא ,תורומאה

 

 ביצקתה לש ותילכת םאה .ורבע םינשב םג הלאכ תועפוה תכירע לע הלאש ינמיס ביצהל רשפא
 עויס לע םג ןעשנ ינוריעה ביצקתה רשאכ דחוימב ?"םיעושעשו םחל" םינומהל קלחל ירוביצה

 וא םחורי יבשותש המל .היבשותל הייריעה תונתמב ףתתשמ ןולוחל ץוחמ רוביצה ונייהד ,יתלשממ

 םהל עיצהל הלוכי הניא םהלש תושרהש העש ןולוח יבשותל תוברת יעפומ ןומימב ופתתשי תולעמ

 תוריחב תפוקתב םניח "םיעושעש" ןיינעב םלוא .ןהב ןודל יל אלש תולאש הלא ?תומוד םניח תועפוה
 .ינאש –

 

 םיקילא  )זא וראתכ( טפושה תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי לש וירבדל הנפמ הייריעה ןדיד ןודנב
 :ןייטשניבור

 

																																																	
 הריתע ןיינעל תועמשמ רסח יוניכ הז ידידל ןכלו דגואמ ףוג וניא הז .ןולוח יתרבחה רמשמה ר"ויכ ומצע גיצמ רתועה	1
  .ומצעל קיבדה רתועהש וז
 םירחא ידי לע וא ודי לע וטקננש םיכלהמ ראית הבש "הרהבה תשקב" יילא רתועה הנפה ,יסחי רוחיאב הז םג ,םויה		2
  .תוריחבה יניד יפ לע רתועמ שרדנה םע דחא הנקב םילוע םניא וללה םיכלהמה ."וירמש לע טקש אל" אוהש תוארהל ידכ
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 םעטמ היוצרו הלועפ תויהל יושע םיריעצלו רעונל תורחא תוברת תויוליעפו תועפוה לש דוסבס´
 .]ןולוח תייריע 'נ סקופ תריתע[ "ביצקתהו ןידה ירדגב השענ אוה דוע לע תושרה

 

 תושלח תויסולכוא יפלכ וא ,םיריעצו רעונ יפלכ ןווכומה הייריעה לש  דוסבס .םיחוכנ םירבד הלא
 .יואר דוסבס ןכא אוה ,םתוציחנב ריכי בר יב רב לכש םידעי דועו השפוחב םילייח יפלכ וא תוקקזנו

 ?הל המל ,םיסיטרכ תשיכר ידכ תגשמ םדיש הלאכ םג ,ריעה יבשות לכ תנמזה

 

 םיבשותה לש הבר הדהאב תוכזל ןוצרה תלוז תילכת העפוהל ןיא .הרורב יד הבושתהש יל הארנ
 רבד םוסרפ תא דימ לצינ )ומעטמ םילעופה וא( הייריעה שארש היאר אה .העפוהל םינמזומה

 ריעה ןייטשניבור טפושה  ."ירוטסיה"ה ערואמל תירוביצה הדהאה תא ומצעל סכנל ידכ העפוהה

 עפומ לש דוסבס תלועפ היושע ,וינפל ררבתהש ןיינעה ןמ תונוש ,תומיוסמ תוביסנבש ל"נה ותטלחהב
 וז הרעה .םיוסמ םירחוב להק לש תעדה לוקיש לע עיפשהל התילכתש האנה תבוט תווהל יתוברת

 .ןאכ ןודנה העפוהה ןיינעל המיאתמ

 

 קובסייפ יפד תועצמאב ושענש םייתלומעתהו םיימוסרפה םיכלהמל תיארחא הניא הייריעהש רורב
 רבכ היתולוקו תוריחבה תריוואש םימי םה הלאה םימיהו -  תוריחב תפוקתב םלוא .םייטרפ

 הדהא תיינקל םינווכומכ םתוא שרפי אלש תעד רב ןיאש םניח יעפומל םוקמ ןיא - םיעמשנו םיאשינ

 ןמ גרוח וניא  םיעפומה ןומימ רשאכ םג .טרפב הייריעה שארלו ללכב םינהכמה רוביצה ירחבנל
 תעד לע תידימ הכלשה הל שיש דחוימב בר הל שוקיבהש העפוה לש ןומימה ,ידועייה ביצקתה

 ,הז .םיוסמ דמעומ תבוטל רשואמה ביצקתה ןמ חתנ תדמעהכ והומכ .לילעב םזגומ  םירחובה

  .לוספ ךלהמ ,תוביסנב

 
 :יימעט הלא .עפומה דגנכ העינמ וצ איצואש םוקמ ןיאש יתטלחה יתרמאש המ תא יתרמאש ירחא

 

 תקולח שומימ תליחת תא ורשפא ןידכ המידקמ היינפמ ותוענמיהו רתועה לש  תוהתשהה .א

	 .העפוהל םיסיטרכה

 םא( םיטושפ אל יאוול ירצות שי ותכשמה לוכיסלו השענ רבכ השעמה תמיוסמ הדימב .ב

 לש שפנה תמגועב םאו  רמזה תא תוצפל ידכ רוביצה יפסכמ איצוהלו ףיסוהל ךרוצב

	 .)םיבשותה

 תישאר תוחפל העפוהה ןיינעב תוארל רשפא רומאכו יושע השעמ יפלכ העינמ וצב םעט ןיא .ג

	 .השענ רבכש השעמ

 דע ויתסב ןהו ץיקב ןה ,העפותה תונשיה תעינמל וצ השעמל איהש  היחנהב ידש יל המוד .ד

 תונווכומו ןפקיהב תודודמ ןהש תועפוה ןיטולחל עונמל ןיא הז רשקהב( תוריחבל
	.)יברמ םוצמצו תוריהז טוקנל ףידע הלאב םג .תומיאתמ תויסולכואל
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  ח"ש 2500 ךסב  רתועה תואצוה םולשתב םיבישמה ןמ דחא לכ תא בייחמ ינא השקבה תייחד ףרח

 .תואצוהה רועיש תלדגהל םוקמ היה רתועה ילדחמ אלמלאש ןייצא .) ח"ש 5000 כ"הסב(

 
  .הייריעה לש ימשרה קובסייפה ףדב האולמב וז הטלחה םסרפל הייריעל הרומ ינא

 

 םידדצה רדעהב )2018 ,ינוי 4( ח"עשת ,ןויס א"כ םויה הנתינ

 
 

	םידדצל םדקהב הטלחהה תא איצמת תיזכרמה תוריחבה תדעו
 
 

 

                                                                  

                                                                                   		                                                       
            קירדומ דדוע 'פורפ                                                                       
 ביבא לת יזוחמה טפשמה תיב לש )סומידב( אישנ ןגס                                                

  ןופצ - ןד תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי                                                    


