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 :ויצר-ינימ

 תיגולויבה םאה לש גוזה תבב ריכמה יתקיספ תורוה וצ ןצמ לע הרוה החפשמ יניינעל ש"מהיב *
 גוז ינב לצא יתחפשמה אתה תבחרה לע הטלחהה ;)2019-ב( הדילה םוימ ןיטקה לש ףסונ הרוהכ
 הניא ןימה ותוא ינב גוז לש תורוה ;ןויריהה רצונ םרטב דועו ,םדקומ בלשב תשבגתמ ןימה ותואמ
 הניה םינקווד םילהנב זחאיהל הנידמה תשירד רשאכ ,םיילאוסקסורטה גוז ינב לש תורוהמ הנוש
 .הרבחב םיטרפ לש החפשמלו תורוהל תוכזבו ןויוושה ךרעב תעגופה השירד

 יתקיספ תורוה וצ –תורוה –החפשמ *

 םירוהה תוהז –תורוה –החפשמ *

 תוהמאב הרכה –תוהמא –החפשמ *

. 

 הרוה איה ,תיגולויבה םאה לש גוזה תב ,2 תשקבמה יכ עבקי ויפל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקב
 .ףתושמ תיב קשמ תולהנמו דחי תוררוגתמ תושקבמה .2019 -ב ותדיל דעומ ןמל ןיטקה לש ףסונ
 .יתחפשמה אתה תא ביחרהל תושקבמה לש תפתושמ הטלחה תובקעב ,ערז תמורתמ דלונ ןיטקה
 וצ ןתמל בישמה לש תינורקע המכסה תמייק .ןיטקה תדיל רחאל םישדוח 9 -כ השגוה השקבה
 יוהישב השגוה השקבה יכ רובס בישמה .יביטקאורטר ןפואב ותלחהל דגנתמ אוה ךא ,יתקיספ תורוה
 .ונתניה דעוממ תורוהה וצ תא ליחהל שיו
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. 

 :םיאבה םימעטהמ השקבה תא לביק החפשמ יניינעל ש"מהיב

 תרדסה ךרוצל ש"מהיבל רותעל רשפאמה ,הקיספ ריצי יטפשמ וצ אוה יתקיספ תורוה וצ ,עודיכ
 הרוהה וניא ףסונה הרוהה םהב םירקמב ,ןיסולכואה םשרמב )גוזה תב/ןב( ףסונה הרוהה דמעמ
 םע תימכסהו תפתושמ תיגוז תכרעמ םויק חוכמ ודמעמ תא באוש אוהו יגולויזיפה וא יגולויבה
 דע תואיצמה חרוכ לעב ינמז ןורתפב רבודמ ,עבקנש יפכ .תויסאלקה תורוהה תוקיז לעב הרוהה
 .הקיקח תועצמאב אשונה תא רידסי קקוחמה רשא

 יתב ידי לע ונתינ רשא ןיד יקספ תורשע תרגסמב וצה לש ותלוחת תולובג וטטרוש ןורחאה רושעב
 תוביסנה ונחבנ םתרגסמב ,םייזוחמה טפשמה יתבל ושגוהש םירוערעבו החפשמ יניינעל טפשמה
 הקינעמה החותפ םילוקיש תכרעמ לע הססבתה הערכהה בורל רשאכ גוזו גוז לכ לש תויפיצפסה
 וצ ןתמבש םייתרבחהו םייגולוכיספה תונורתיה לע ודמע ולא ןיד יקספ .בחר יטופיש תעד לוקיש
 ידי לע שבוגש להונב עובקש דעומה ףולחב ושגוה תושקבה רשאכ םג הדילה דעוממ לחה תורוה
  .ש"מעויה כ"ב

 ש"מהיב החד הז ןיד קספב .5544/18 מ"עבב ןוילעה ש"מהיב ידי לע ןיד קספ ןתינ 14.2.21 םויב
 לש תיביטקאורטר הלחהל רתעיהל ןתינ ןהב תופוקתה ךרוא ןיינעל ש"מעויה כ"ב תדמע תא ןוילעה
 םימיה 60 םג םיפרטצמ וילאש ,הז ןמז קרפ יכ קספנ .םישדוח 9-ל הפוקתה תא ךיראהו תורוהה וצ
 ,ותעדל הווהמ רשא( םישדוח 6 לש הפוקת ןיב ןזאמהו ריבסה אוה ,רעושמה הדילה דעומל םימדוקה
 תוישעמ תולטמב הכורכה הפוקת ,דולייה לש םינושארה וישדוחב רבודמ רשאכ ידמ הרצק הפוקת
 .הנש לש הפוקת ןיבל )תוידיימו תובר תוילופיט

 ןוילעה ש"מהיב לש וירבד חכונ ,ןיטקה תדיל תעמ םישדוח 9-כ ףולחב השגוה השקבה ונניינעב
 תביתכ דעומל דוע תויטנוולר ןניא ,יוהישה ןיינעל ויתונעטו בישמה תויחנהש ירה 5544/18 מ"עבב
 מ"עבב ורבד תא ןוילעה ש"מהיב רמא םרט וב הרקמב םג יכ ריהבמו ףיסומ ש"מהיב .הז ןיד קספ

 ותערכהש ירה ,םישדוח 9 לש הפוקתל וצה לש תיביטקאורטרה הלוחתה תבחרה ןיינעל ,5544/18
 .ההז התייה תושקבמה תשקבב

 בלשב תשבגתמ ןימה ותואמ גוז ינב לצא יתחפשמה אתה תבחרה לע הטלחהה ש"מהיב תדמעל
 םיפתושמ הנווכו ןוצר םידמוע וז לקשמ תדבכ הטלחה ירוחאמ ,ןויריהה רצונ םרטב דועו ,םדקומ
 םייזיפ ,םיילכלכ םיבאשמ וידחי גוזה ינב םיעיקשמ וב ףתושמ ךילהב רבודמ ,םלועל םיאצאצ איבהל
 .םלועל דליה תאבה םרטב םיישפנו

 תיתרבח תובישח תמייק ,ןיטקה תדיל דעוממ יגולויבה הרוהה לש גוזה ןב לש תורוהב הרכהל ,ודידל
 .ןיטקה תחוורו תבוט םע דחא הנקב הלועה הנוילע

 הנידמה תשירד רשאכ ,םיילאוסקסורטה גוז ינב לש תורוהמ הנוש הניא ןימה ותוא ינב גוז לש תורוה
 םיטרפ לש החפשמלו תורוהל תוכזבו ןויוושה ךרעב תעגופה השירד הניה םינקווד םילהנב זחאיהל
 .הרבחב

 דעוממ לוחי יתקיספה תורוהה וצ יכ תורוהלו תושקבמה תשקבל רתעיהל אצומ ש"מהיב ,ןכ לע
  .ןיטקה תדיל
 

ןיד קספ  
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 ינפל ,םיצע לע ודנדנתה םיפוקש ינפל דוע ,ופע םירופיצהש ינפל דוע ,דימתמו זאמ ךתוא יתבהא"

 "..ןאכ ונייה ללכב ונינשש ינפל ,הלילה תא ריאה חריהש ינפלו החרז שמשהש

 

 )רואל האצוה םגא ,בטוק הדוה :תאמ  "דימתמו זאמ ךתוא יתבהא" ,םידליה רפס ךותמ(

 

 ,ןיטקה לש ףסונ הרוה איה 2 תשקבמה יכ עבקי ויפל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקב ינפל .1

  .)"ןיטקה" :ןלהל( 00.00.19 דילי

 

 ריכהל ושקיבו ןיטקה תדיל דעוממ םישדוח 9 -כ ףולחב טפשמה תיבל ונפ תושקבמה .2

 .ותדיל דעומ ןמל ןיטקה לש ףסונ הרוהכ 2 תשקבמב

 

 ןתניי יכ בישמה  םיכסה ותרגסמב , 22.12.20 םויב םייקתהש ןוידל ךשמהב אוה הז ןיד קספ .3

  .)ךילהה תשגה דעומ( 25.6.20 םוימ לוחי רשא 2 תשקבמל  יתקיספ תורוה וצ

 

 יפכ ןיטקה תדיל דעוממ ונייה ,יביטקאורטר ןפואב וצה תלחהל דגנתה בישמה יכ ןיוצי .4

 יטפשמה ץעויה 5544/18 מ"עבב ןיד קספ ןתמל דע הערכהה בכעל שקיבו שקבתהש

  .)14.2.21 םויב ובנב םסרופ( תינולפ 'נ הלשממל

 

 תדיל דעוממ ותלוחת רשא יתקיספ תורוה וצ ןתניי  יכ ךכ לע הדמע תושקבמה כ"ב  ,דגנמ .5

  .00.00.19 -ןיטקה

 

 לש תיביטקאורטר הלוחת ןיינעל טרופמ ןיד קספ יכ עבקנ 22.12.20 םוימ הטלחהה תרגסמב .6

 .םידדצל חלשי וצה

 

 ונניינעל תושרדנה תודבוע

 

  _______ ,ןתדובע םוקמב 2016 תנש ךלהמב וז תא וז וריכהש ,גוז תונב  ןה תושקבמה .7

 

 .בהואו םח ,יגוז רשק םקרנ םייתשה ןיב .8

 

 .ףתושמ תיב קשמ תולהנמו דחי תוררוגתמ תושקבמה .9

 

 .)"םכסהה" :ןלהל( ןוממ יסחי  םכסה לע ןוירטונ ינפב תושקבמה ומתח 6.3.18 םויב .10

 איבהלו יתחפשמה אתה תא ביחרהל תפתושמ הטלחה תושקבמה ולביק םכסהה תרגסמב

 .ומיקהש יתחפשמה אתה תרגסמב ולדגיי םתוא םלועל םיאצאצ
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 וידחי ורחבו______ םילוחה תיב לש ערזה קנבל דחי ונפ תושקבמה ,השקבב ןעטנש יפכ .11

 ומכ .םרותה לש ערז תונמ רפסמ ףתושמ ןומימב דחי ושכרו ימינונא ילאיצנטופ ערז  םרות

 .1 תשקבמה הרבעש ןוירפה ילופיט ןומימל הפתוש התייה 2 תשקבמה ,ןכ

 

 התרהש איה  1 תשקבמה ,גוזה תונב לש תפתושמה ןתטלחהל םאתהבו םוי לש ופוסב .12

 .ןיטקה תא בוט לזמב הדלי 00.00.19 םויבו םרותה ערז תועצמאב

 

 ג"ק 1,616 לקשמב , ןוירהל 30-ה עובשב ,יופצהמ םדקומ דלונ ןיטקה יכ ןייצל םוקמה ןאכ .13

 .10.10.19 םויל דע  תועובש 5-כ ךשמב ,הייגפב זפשואמ היה הדילה רחאל דימו

 

 .24.06.20 םויב השגוה יינפלש השקבה .14

 

 יטפשמה ץעויה תויחנהל םאתהב היפל השקבל ותבוגת תא בישמה שיגה 26.7.20 םויב .15

 .דבלב ונתניה םוימ וצ ןתמל םיכסי השקבה תשגהב יוהישה חכונו ,הלשממל

 

 .22.12.20 םויל ןויד דעומ עבקנ בישמה תודגנתה חכונ .16

 

 חכונ תאזו וצה תלוחתל איה ותודגנתה רקיעו ,וצה ןתמל דגנתה אל בישמה ליעל ןיוצש יפכ .17

 תויחנהל דוגינב ,ןיטקה תדיל דעוממ םישדוח 9 ףולחב ,יוהישב ותנעטל השגוה השקבהש

 .הלשממל יטפשמה ץעויה

 

 

 :ןלהלדכ אבומה ןידה קספ ידי לע ןתינ 22.12.20 םויב םייקתהש ןוידה לש ופוסב .18

 

 אתקיספ .25.06.2020 םוימ לחה יתקיספ תורוה וצ ןתניי ,םידדצה תמכסהב ,תישאר"
  .םתחיתו שגות המיאתמ
 
 וצ לש ותמיתחל םכסומה דעומה דעו הדילה םוימ לחה ,תיביטקאורטרה הלוחתה ןיינעל
 םויב הדלונ אל ,תורוהה ,תושקבמה כ"ב םע קדצה יכ ינא רובסש ירה ,יתקיספה תורוהה
  .ןיטקה לש ותדיל םויב ,קוניתה לש ותדיל םויב תרצונ תפתושמה תורוהה ,השקבה תשגה
 

 שרדנ ןכש ,ןכל םדוק בר ןמז רצונ תורוהה ךילה ,םיינימ דח תוגוזב אקווד ,רמואו ביחרא
  .תונכה תושרדנ ,םדקומ ןונכת
 

 חלשתו ןתנית ,תיביטקאורטרה הלוחתה לע תקמונמו רתוי הבחר הטלחה ,ךכ וא ךכ
  ".םידדצל
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 הערכהו ןויד

 

 ןיב תקולחמה ,יתקיספ תורוה וצ ןתמל בישמה לש תינורקע המכסה תמייק ןודנה ןיינעב .19

 םיאנתה ללכב תודמוע רשא תושקבמה רשאכ ,תורוהה וצ לש ותלוחת ביבס הבוסנ םידדצה

 השקבה יכ רובס בישמה וליאו יביטקאורטר ןפואב ,הדילה דעוממ לוחי וצה יכ תושקבמ

 .ונתניה דעוממ תורוהה וצ תא ליחהל שיו יוהישב השגוה

 

 דעוממ לוחי תורוהה וצ יכ עובקלו תושקבמה תשקבל רתעיהל יתאצמ יכ התע רבכ רמוא .20

 ;קמנאו  00.00.19 םוימ ונייה ,ןיטקה תדיל

 

 תיביטמרונה תרגסמה-יתקיספ תורוה וצ

 

 טפשמה תיבל רותעל רשפאמה ,הקיספ ריצי יטפשמ וצ אוה ןכ ומשכ יתקיספ תורוה וצ .21

 הרוהה םהב םירקמב ,ןיסולכואה םשרמב )גוזה תב/ןב( ףסונה הרוהה דמעמ תרדסה ךרוצל

 תיגוז תכרעמ םויק חוכמ ודמעמ תא באוש אוהו  יגולויזיפה וא יגולויבה הרוהה וניא ףסונה

 ןורתפב רבודמ ,עבקנש יפכ .תויסאלקה תורוהה תוקיז לעב הרוהה םע תימכסהו תפתושמ

 ם"עב( הקיקח תועצמאב אשונה תא רידסי קקוחמה רשא דע  תואיצמה חרוכ לעב ינמז

 .)13 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 4880/18

 

  ולחש תויתרבחו תויאופר ,תויגולונכט תורומת לש הדלות אוה הז יטפשמ ילכ .22

 תורומת .תחתפתמו תכלוה ךא רשא המדיק ,תמדוקה האמב תישונאה הרבחב

 יתחפשמה אתה הנבמ תא םירקבל תושדח תורגתאמ  ולא תויאופרו תויגולונכט

 תורוהב ריכהלו  רידגהל רשפאמה ,טרפב תיטפשמה תורוהה דסומ תאו  יסאלקה

 .דבלב יגולויב רשקמ תעבונ הניאש תיטפשמ

 

 ץעויה כ"ב 3518/18 מ"עבב לדנה טפושה 'בכ  דמע הז וצ לש םייביטמרונה  ויתורוקמ לע .23

 .)3.2.20 םויב ובנב םסרופ( ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 

 תורוהה איה אלה – תורוה לש תיסחי שדח ןדא לע ססובמ יתקיספה תורוהה וצ "
 וא תיטנג הקיז לוטנ םדא לש ותורוהב ריכהל רשפאמ הז ןדא ."הקיזל הקיז" חוכמ
 תורוהה תוקיז לעב הרוהה םע םייקמ אוהש יגוזה רשקה חוכמ ,דולייל תיגולויזיפ
 )2(2 םיפיעס תמגוד ,הקיקחב םיצוענ וישרוש .)ןידה קספל 7 הקספ ,םש( תויסאלקה
-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוחל )א(12-ו

 דצל – הלא םישרוש ,םלוא .2010-ע"שתה ,תויציב תמורת קוחל 11 ףיעסו ,1996
 – 1981-א"משתה ,םידלי ץומיא קוח חסונב ,"תיטפשמ" תורוהב רתוי הבחרה הרכהה
 ,הז וצ .יתקיספה תורוהה וצ חותיפלו ,העיריה תבחרהל ןורחאה רושעב וליבוה
 החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 ם"עב( "הקיקחב םינגועמה םיווצל ותוהמב המודה"
 יטפוש רתי ופרטצה הילא ,יתעד תווחל 14 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םייתרבחה םיתורישהו
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 הקיז חוכמ תורוהב ריכהל רשפאמ ,)תינולפ ןיינע :ןלהל ;)1.4.2015( בחרומה בכרהה
 ץוחמ םילהנתמה תואקדנופ יכילהב ךכ .הקיקחב ורדסוה םרטש םירשקהב םג הקיזל
 בצמל המודב – תימינונא ערז תמורתב תועייתסה לש םירקמב ךכו ,לארשי תולובגל
 .ונניינעב
 

 
 רשא ןיד יקספ תורשע תרגסמב וצה לש ותלוחת תולובג וטטרוש ןורחאה רושעב .24

 טפשמה יתבל ושגוהש םירוערעבו החפשמ יניינעל טפשמה יתב ידי לע ונתינ

 בורל רשאכ גוזו גוז לכ לש תויפיצפסה תוביסנה ונחבנ  םתרגסמב ,םייזוחמה

  בחר יטופיש תעד לוקיש הקינעמה החותפ םילוקיש תכרעמ לע הססבתה הערכהה

 םויב ובנב םסרופ( לוס 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 17-01-60269 )זכרמ( ש"מע(

 )א"ת( ש"מת :אמגודל ואר( ןיטקה תבוט תבצינ םילוקישה שארב רשאכ ,)26.6.17

 ,יתרבח יפמ ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו תינולפ  16-09-27235

 ש"מתב הניד קספ ןכו  )1.3.17 םויב ובנב םסרופ( ררופ-תינונס רמת תטפושה 'בכ

 םויב ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 16-10-13220 )א"ת(

 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו תינולפ 17-07-11587 )א"ת(ש"מתו )13.2.17

 םייגולוכיספה תונורתיה לע ודמע ולא ןיד יקספ .))26.10.17 םויב ובנב םסרופ(

 ףולחב ושגוה תושקבה רשאכ םג הדילה דעוממ לחה תורוה וצ ןתמבש םייתרבחהו

  .ש"מעויה כ"ב ידי לע שבוגש להונב עובקש דעומה

 

 ץעויה 5544/18 מ"עבב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ןיד קספ ןתינ 14.2.21 םויב .25

 ןוילעה טפשמה תיב החד הז ןיד קספב .)ובנב םסרופ( תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 הלחהל רתעיהל ןתינ ןהב תופוקתה ךרוא ןיינעל ש"מעויה כ"ב תדמע תא

 .םישדוח 9-ל הפוקתה תא ךיראהו תורוהה וצ לש תיביטקאורטר

 

 ןיבל בחרה ןבומב דליה תבוט ןיב לדנה טפושה 'בכ ןיחבמ ,רכזנה ןידה קספב   .26

 .הז חתמ לע רבגתהל ןתינ  ודידל דציכו יפיצפסה דליה לש תידימהו הרצה ותבוט

 שי תיביטקאורטרה הלוחתה לש וז הייגוסב יכ רובס לדנה טפושה 'בכ ,ןכ ומכ

 .יאדווו השקונ םינמז דס ץומיאו םירורב םיללכ שוביגל ףואשל

 

 תבוט ןיבל ,יפיצפסה דליה לש תידיימהו הרצה ותבוט ןיב תושגנתהב ונניינע "
 הנעמ ןתמ ןיב ,הז חתמ .םייללכ תוינידמ ילוקיש םג תללוכה ,בחרה ןבומב דליה
 .רידנ וניא ,םידליה ללכ םע הביטימה תוינידמ תעיבק ןיבו דליל םלוה יתדוקנ
 תימואלניב הפיטח לש םייחרזאה םיטביהה רבדב גאה תנמאל סחייתהב ,השעמל

 ליאוה ךא ,ןיטקה תבוט תא הינייעמ שארב המש הנמאה" יכ רמאנ ,םידלי לש
 ,ךכ .רתוי םיבחר םילוקיש שי – עונמל הדעונ התוא תיללכ העפותב תקסוע איהו
 ררוגתהל ןויסנב ,ןיטק ףוטחל הרוהל ץירמתה תנטקה לש לוקישה ,אמגודל
 תיתשת רצוויהל היושע ךכב .ולש ליגרה םירוגמה םוקמ וניאש שדח םוקמב
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 ]ובנב םסרופ[ ,תינולפ 'נ תינולפ 5041/19 ם"עב( "ותבוט יהמ הלאשה יבגל השדח
 תבוט ינפמ הגוסנ דליה תבוט םהבש םיבצמ םנשי ,עמשמ .)8.8.2019( 8 הקספ
 .ללכהו דיחיה לש םתבוט ןיב ןזאל יואר ונינפלש םירקמב םגש המודו ,םידליה
 וניינעש יפיצפסה דליב" הרושקה תובכרומ םג ,רומאכ ,תמייק ונניינעב ,דועו תאז
 35 הקספ ,דגמ-טממ ןיינע( "ריכמ אוהש תיתחפשמה תכרעמבו וייח תוביסנב ,ןודנ
 ביטיהל היושע וצה לש תיביטקאורטר הלחה :)רואנ 'מ האישנה לש תעדה תווחל
 וב עוגפל לולע וזכ תורשפא לש המויק םצע ךא ,תיחכונה ןמזה תדוקנב דליה םע
 .וירוהל סחיב ודמעמ תרדסה תא בכעלו ,וייח לש רתוי םדקומ בלשב
 
 הלוחתה תייגוסב חישק םינמז דס ץומיאש ינרובס ,הרומאה תובכרומה חכונ

 .יואר דעצ הווהמ – יתקיספה תורוהה וצ ןתמ םצעמ לידבהל – תיביטקאורטרה
 תירוטוטטסה הרדסהל דע ינמז ןורתפכ םלועל אב יתקיספה תורוהה וצ ,רוכזכ
 תועצמאב ,ראשה ןיב – ותלעפהב תוריהז הנשמ תולגל שי ןכ לעו ,תשקבתמה
 יפ לע קיתה תניחב"ב ךורכה רדסה יא םוצמצו ,ןיינעב םירורב םיללכ שוביג
 ךכו ,ל"וח תואקדנופ יכילה תרגסמב תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל ךכ ."ויתוביסנ
 יאדווב" ,ןכא .ערז תמורתב תועייתסה ירקמב תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל
 הרוצב הלוחתה דעומ תא רידגהל ןיא ,תיטפשמה תוחתפתהה לש הז בלשב
 לש תוירוגטק עובקל יוארה ןמו ,יפיצפסה הרקמה תוביסנ יפ לע ,תיטסיאוזק
 )16-ו 14 תואקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע( "וז ךרדב לועפל היהי ןתינ םהבש םירקמ
 ףילחת הווהמ וניאש ,יתקיספה וצה לש רקובמו יתגרדה חותיפ רשפאל ידכ –
 ".תטרופמ תיתקיקח הרדסהל

 
 ןזואמ רדסה שבגל שי יכ לדנה טפושה 'בכ  עבוק ,וניד קספל 13 הקספב ךשמהב .27

 לש הריהמ הרדסהל ישממ ץירמת תקנעה דחא דצמ ,םייבטוק םילוקיש ינש ןיב

 תונורתיה תאו תיטפשמ תואדוו חיטבהל תנמ לע וירוהל סחיב דליה דמעמ

 דצהמ וליאו ,דמעמה תרדסהב םיכורכה םייתוחתפתההו םייגולוכיספה  ,םיישעמה

 הפוקתב ךילה לוהינב םיכורכה םיביטקייבואה םיישקה תא ןובשחב תחקל שי ינשה

 .המצע ינפב תרגתאמה הפוקת ,הדילל הכומסה

 

  תיביטקאורטרה הלוחתה תלחהל יוצרה ןמזה קרפ לדנה טפושה 'בכ לש ותפקשהל .28

 לש הפוקת ןיב ןזאמהו ריבסה אוה הז ןמז קרפ ,ותשיגל .םישדוח 9 תב הפוקת איה

 וישדוחב רבודמ רשאכ ידמ הרצק הפוקת  ,ותעדל הווהמ רשא( םישדוח 6

 )תוידיימו תובר תוילופיט תוישעמ תולטמב הכורכה הפוקת ,דולייה לש םינושארה

 : וירבדכו הנש לש הפוקת ןיבל

 הדילה דעוממ םוי 180 ךותב וחתפנש םיכילהל תיביטקאורטרה הלוחתה תלבגה "
 םימעטה ,תעב הב .דליה תבוטב תנווכמ יתלבו היוצר אל העיגפל איבהל הלולע

 ךכ םשל קינעהל םירשפאמ םניא ,תוגהנתהה תנווכה םשארבו ,ליעל ורכזוהש
 ,םרב .תקיודמ תיבישחת תומיכ תכאלמב רבודמ אל ,ןבומכ .ידמ הכורא הפוקת
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 הכורא הנש תב הפוקת וליאו ,ידמ הרצק )םישדוח 6( םוי 180 לש הפוקת יכ הארנ
 תא תללוכ איה יכ תועטהל היושע םישדוח 6 לש הפוקת יכ – ידמ הרצק .ידמ
 ,תגסל היושע תורוה וצל ךילה תחיתפ םהב ,דולייה ייחל םינושארה תועובשה
 .דולייב לופיטב תורושקה ,רתוי תוידיימו ,תורחא תולטמ ינפמ ,תישעמ הניחבמ
 רוכזל שי .רחא ןבומב ,תועטהל היושע איה ףא הנש תב הפוקת יכ – ידמ הכורא
 ונינפלש היגוסה יכו ,הנשמ הלעמל ףולחב םג תורוה וצל השקב שיגהל ןתינש
 ןוניכה תובישח .רוחיאב שקבתהש וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תלאשל תלבגומ
 ,דולייה םש לש ריהמה םושירה תובישח לע הלוע תיתוהמה תורוהה לש ריהמה
 תללקשמ ףא וזכ הפוקת .םישדוח 9 לע הפוקתה תא דימעהל שיש ,ןאכמ .לשמל
 לע םג תלבוקמה ,תורשפאה תא םג ףיסוהל שי ךכלו ,רורב וקב רבודמש ןותנה תא
 ויפוא חכונל ,יתטישל .הדילה ינפל םיישדוח רבכ השקבה תא שיגהל ,ש"מהעויה
 לש תילאיצנטופה תובכרומהו ,אסיג דחמ יתקיספה תורוהה וצ לש ןנוכמה
 – הז םינמז דס ,אסיג ךדיאמ הדילה םע יתחפשמה אתה תולגתסהו תודדומתה
 ןוזיא אטבמ – רעושמה הדילה דעומל םימדוקה םימיה 60 םג םיפרטצמ וילאש
 יכ ריכזהלו בושל םוקמה הז .קרפה לעש תויוכזהו םיסרטניאה ןיב רתוי םלש
 ,יתקיספה תורוהה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תא ליבגמה דסב רבודמ
 תעשת ךלהמב השקבה תא שיגמ וניאש םדא ,ונייהד .וצה ןתמ םצעמ לידבהל
 תיבש םגה ,אלא – ןכמ רחאל וזכ השקב שיגהל לוכי ונדוע ,םינושארה םישדוחה
 .תיביטקאורטר היהת אל האצותה ,הל רתעיהל יושע טפשמה
 

 טרפה לא ללכה ןמ

 

 תיב לש וירבד חכונ ,ןיטקה תדיל תעמ םישדוח 9-כ ףולחב השגוה השקבה ונניינעב .29

 ןיינעל ויתונעטו בישמה תויחנהש ירה ]ובנב םסרופ[ 5544/18 מ"עבב ןוילעה טפשמה

 .הז ןיד קספ תביתכ דעומל דוע תויטנוולר ןניא ,יוהישה

 

  ,5544/18  מ"עבב ורבד תא ןוילעה טפשמה תיב רמא םרט וב הרקמב םג יכ רהבוי .30

 9 לש הפוקתל וצה לש תיביטקאורטרה הלוחתה תבחרה ןיינעל ]ובנב םסרופ[

 .ההז התייה תושקבמה תשקבב יתערכהש ירה ,םישדוח

 

 אתה תבחרה לע הטלחהה ,ימעטל , 23.12.20 םויב םייקתהש ןוידב יתרהבהש יפכ .31

 רצונ םרטב דועו ,םדקומ בלשב תשבגתמ ןימה ותואמ גוז ינב לצא יתחפשמה

 איבהל םיפתושמ הנווכו ןוצר םידמוע וז לקשמ תדבכ הטלחה ירוחאמ ,ןויריהה

 םיבאשמ וידחי גוזה ינב םיעיקשמ וב ףתושמ ךילהב רבודמ ,םלועל םיאצאצ

 .םלועל דליה תאבה םרטב םיישפנו םייזיפ ,םיילכלכ
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 ,ןיטקה תדיל דעוממ יגולויבה הרוהה לש גוזה ןב לש  תורוהב הרכהל ,ידידל .32

 .ןיטקה תחוורו תבוט םע דחא הנקב הלועה  הנוילע תיתרבח תובישח תמייק

 

  ,םיילאוסקסורטה גוז ינב לש תורוהמ הנוש הניא ןימה ותוא ינב גוז לש תורוה .33

 ןויוושה ךרעב תעגופה השירד הניה םינקווד םילהנב זחאיהל הנידמה תשירד רשאכ

 .הרבחב םיטרפ לש  החפשמלו תורוהל תוכזבו

 

 

 לוחי יתקיספה תורוהה וצ יכ תורוהלו תושקבמה תשקבל רתעיהל יתאצמ ,ןכ לע .34

 .00.00.19  םוימ ונייה ,ןיטקה תדיל דעוממ

 

 .דרפנב םתחת הפרוצש אתקיספה .35

 

 .בישמלו תושקבמה חוכ תאבל ןידה קספ תא רגשל תוריכזמה ליאות .36

 

37. 5 1 2 9 3 7  .רגסיי הז קית 1
5 4 6 7 8 3 1 3 

 .ההזמ טרפ לכ תטמשהב םוסרפל ןתינ .38

 

 .םידדצה רדעהב ,2021 ינוי 13 ,א"פשת זומת 'ג  ,םויה ןתינ

 
 

 54678313 רשיפ ןושחנ

 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב

 


