
 

 

 לארשי הקיתזומ
 

 .םורדה דעו ןופצהמ םיזכורמ הקיתזומ תועובש השיש תרגסמב םיטרצנוק תורשע הללכ רשא תשגרמו הבר תוליעפב החתפנ 2019 תנש
 

 :הקיתזומ תועובש ינש ומייקתה ראוני שדוחב 
  .זכרמה רוזאב ףא וקנעוה םיטרצנוק רפסמו ץראה םורדב םייקתה ,לט איג ןל'צהו דלוונירג רואיל רנכה ,ןתיול ירבא ןלויוה םע הקיתזומ עובש
 תאמ 424 .ק ,רו'זמ לומב-יסב הלויוו רוניכל 2 'סמ ואודו ,ןבוהטב תאמ 3 'סמ 9 .פוא רונימ ודב תשקה ילכ תיישילש תא ללכ ראוטרפרה
 .טרצומ
 הללכמב תיתרבחה הימדקאה תינכותב ,םיקפואב בגנ ה״לעב ,עבש ראבב הלא אלכב םיטרצנוק 11 בכרהה ןגינ תורזח ימי רפסמ רחאל
 שדחה ימוקישה זכרמבו ,אביש םילוחה תיבב םירגובמ םוקיש תקלחמבו דע-ליג ירטאירגה זכרמב ,עבש ראבב ייק ש״ע ךוניחל תימדקאה
 .ביבא לתב תונמאל םוקמ הירלגב יבמופ טרצנוקב םייתסה הז עובש .ביבא לתב הנח תיב
 

                                  
 
 ילכ וירטב הנגינו הכירדה ,תילארשיה תינומרהליפה תרומזתה תרבח ,בל רב הדיעס ,תינלויוהו תרנכה ינשה הקיתזומ עובשב
  .ינענכ ילג ןל'צהו טשריפ לט רנכה דצל תשק
  .תשק ילכ תיישילש :ןיילק ןועדגו ,1 'סמ 9 .פוא ,רו'זמ לוסב תשק ילכ תיישילש :ןבוהטב תא ללכ ראוטרפרה
 ,המקשה תיב ם"יקא ,ןולוח ל"תימ ט"ולא ,ןולוח ןיוולא ש״עמ :םיאבה תודסומב םיטרצנוק 11 בכרהה ןגינ תוזכורמ תורזח רחאל
 התוולש שפנה תואירבל זכרמב םיטרצנוק רפסמו ,םי תבב לאנברבא שפנה תואירבל זכרמב תונוש תוקלחמב םיטרצנוק רפסמ
 .ביבא-לתב תונמאל םוקמ הירלגב בחרה להקל יבמופ טרצנוק םתח עובשה תא .ןורשה דוהב
 

 :םיטרצנוקבו תוליעפב ריתע שדוח היה ראורבפ 
 ילעב םעו ,רמא יגח תלהנהב ימוקמה ןוירוטברסנוקה םע ,הנחוא לט תושארב ,םחורי תימוקמה הצעומה םע רצונ שגרמ הלועפ ףותיש

 בכרה ןגינ ותרגסמב ,רוזאב ךרענש הקיתזומ עובש תרגסמב ,םוחב ונתוא וחריאש ,יחימע לאינדו ןנוג ילא רבדמה סוריא ןולמ ילהנמו
  .םורדב םינווגמ תודסומב םיטרצנוק 15 הקיתזומ

 ,בולרפ-ןח היל תינל'צהו לגיפש ןירתק תינלויוה ,ןיגנורטס דיויידו יול-רנסיו ירוא םירנכה םע תשק ילכ תייעיבר
 ,םחוריב דחואמה רפסה תיבב םיטרצנוק ונגנ ןהירחאלו תויביסנטניא תורזח ומייק ,רסלפ הקיבצ ןל'צה לש ותכרדהב
 לעפמב ,ריפס טרוא ףיקמה רפסה תיבב ,םחורי הווח תיבב ,"רב חרפ" םידלי ןגב ,בהזה ליג תיב םישישקל םוי זכרמב
 ףסונב .דרעו הנומיד ,םחורי לש םינוירוטברסנוקה ידימלתל ףתושמ יגיגח טרצנוק ךרענ ןכו ,הנומידב וידחי ימוקיש

 .ביבא לתב םיביבא שישקל םוי זכרמבו הלאוצנו רפסה תיבב םיטרצנוק וכרענ
 .ביבא-לתב  ןודרוג הירלגב ינשהו םחוריב רבדמה סוריא ןולמב דחאה ,בחרה להקל םייבמופ םיטרצנוק ינש ומתח עובשה תא
 חוריאה לע רבדמה סוריא ןולמ תלהנהלו ןוירוטברסנוקה להנמל ,םחורי תצעומ תשארל בל ברקמ תודוהל תשקבמ הקיתזומ תלהנה
  .דחוימב הנהמו שגרמ עובש לש ותחלצהל םרתש בושחה הלועפה ףותישו אלפנה
 ,ירדא ןתיאו רלג בקעי םינלויוה ,ןהכ דהוא רנכה תא הללכש הייעיבר םע זכרמהו םילשורי רוזאב הקיתזומ עובש םייקתה שדוחה ךשמהב
 םיטרצנוק 12 הקינעה הייעיברה .בכרהב םתיא ןגינ ףאש ,בלסרב ייגרס ,תימלשוריה הייעיברה רבח רנכה תכרדהב ,רטוט הירוא ןל'צה
 רפס תיבבו ,הננערב רוקנא םידליה ןגבו םגא רפס תיבב ,םילשורי ה״לעב ,םילשוריב ן"ילא םילוח תיבב ,לאנברבא שפנה תואירבל זכרמב
 .ביבא -לתב תונמאל םוקמ הירלגב םייקתה בחרה להקל יבמופ טרצנוק .ג"רב ןייטשקא תיב

 
 
 
 




