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טפשמה יתב
החפשמ יניינעל טפשמ תיב
ביבא לת זוחמ

70/850000צמא

8002/30/11:ךיראתרלימ .ע תטפושה 'בכ:ינפב

 .... .ז.ת בידש טיבש ארויג .1 :ןיינעב

... .ז.תטיבש בידש יבא .2

םישקבמה רדה אריעד"וע כ"ב י"ע

דגנ

 הלשממל יטפשמה ץעויה

בישמה

 רדה אריע ד"וע כ"בו םישקבמה:םיחכונ

 ינש ןהכ לעי 'בגה דעסה תדיקפ

 ןישח תינד ד"וע הלשממל יטפשמה ץעויה כ"ב

:ויצר-ינימ

 ןב י"ע ץמואש ןיטק יבגל )רבג(1 שקבמל ץומיא וצ ןתנ ,ימידקת ןיד קספב ,החפשמ יניינעל ש"מהיב *

 לש בכרהב ןוילעה ש"מהיב תקיספ לע ךמתסה ד"הספ.ןיטקל באכ ורכוי גוזה ינב ינשש ךכ ,םייחל וגוז

 ש"מהיב .תיגולויב םאה לש גוזה תבל ,הניטק לע ץומיא וצ ןתינ ורדגב ,10/08201 א"עב םיטפוש9

 .ןיטקה תבוטל ןניהש תודחוימ תוביסנ םרקיעשו םש ועבקנש םיאנתה תא ונניינעב ליחה

תינימ-דח החפשמב– ץומיא– החפשמ *

התעיבק– דליה תבוט– החפשמ *

.

 .םייחל וגוז ןב י"ע ץמואש ןיטק יבגל ץומיא וצ1 שקבמל ןתיל השקב

.

:םיאבה םימעטהמ השקבה תא לביק החפשמ יניינעל ש"מהיב

 ותורישכב ריכמ ץומיאה קוח םאה הלאשב10/08201 א"עב ןד םיטפוש9 לש בכרהב ןוילעה ש"מהיב

 םה יגולויבה הרוההו ץמאל שקבמהש םוקמב תאזו םייחל וגוז ןב לש ןיטקה דליה תא ץמאל םדא לש

 תצמאמל ץומיא וצ ןתיל םירשפאמ ץומיאה קוחל )2(52-ו )2(3 םיפיעס יכ עבק ש"מהיב .ןימ ותוא ינב

 םיעובקה םיאנתה ומייקתיש דבלבו םהידלי תא הגוז תב םע תלדגמ לעופב רשאו האושנ הניאש הדיחי

 החנה ןיטקה תבוט תקידב יבגל .הניטקה תבוטל ןניהש תודחוימ תוביסנ תומייקתמ ,ונייה הלא םיפיעסב

 ץומיאל השקב תרגסמב קודבל שי םתוא םיאשונה םהמו ןודל שי ןהב תויגוסה ןהמ ןוילעה ש"מהיב

 .תינימ דח החפשמב לעופב םילדגה םידלי

 לע ץילממ ריקסתה .םידלי ץומיא קוחל דעסה תדיקפ י"ע התשענ ןיטקה תבוט תקידב ,ונינפלש הרקמב

 קתנמ וניא ץומיאה .שקובמכ ץומיא וצ ןתינ ,הלא תוביסנב .ץמאמה באה לש גוז ןב י"ע ןיטקה ץומיא
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 )ב(5 ףיעסל םאתהב .באה לש תבחרומה החפשמהו טיבש בידש יבא ויבא ןיבל ץמואמה ןיב רשקה

 םינפה דרשמב םשרייש ץמואמה םש ,ןיטקה תבוט יהוז יכ ענכתשה ש"מהיבש רחאלו,תומשה קוחל

 לש ומש םשריי )באה םש( םושירה יטרפבו ,)תומשה םוסרפ רוסיא וצ רסוה( טיבש בידש ןולא היהי

 .)ףסונ באכ( בידש טיבש ארויג

ןיד קספ

 דלונש טיבש בידש ןולא ןיטקה יבגל ץומיא וצ1 שקבמל ןתיל השקב ינפב.1
 . טיבש בידש יבא רמ םייחל וגוז ןב י"ע ץמואו .... םויב

 ]ובנב םסרופ[10/08201 א"עב ןד םיטפוש9 לש בכרהב ןוילעה ש"מהיב.2

 ןיטקה דליה תא ץמאל םדא לש ותורישכב ריכמ ץומיאה קוח םאה הלאשב
 ותוא ינב םה יגולויבה הרוההו ץמאי שקבמהש םוקמב תאזו םייחל וגוז ןב לש
 . ןימ

 ץומיא קוחל )2(52-ו )2(3 ,)ב(1 םיפיעסה תונשרפב הנומט הלאשל הבושתה
 .1891-א"משתםידלי

 וצ ןתיל םירשפאמ ץומיאה קוחל )2(52-ו )2(3 םיפיעס יכ עבק ש"מהיב
 תא הגוז תב םע תלדגמ לעופב רשאו האושנ הניאש הדיחי תצמאמל ץומיא
 תומייקתמ ,ונייה הלא םיפיעסב םיעובקה םיאנתה ומייקתיש דבלבו םהידלי
 .הניטקה תבוטל ןניהש תודחוימ תוביסנ

 ןודל שי ןהב תויגוסה ןהמ ןוילעה ש"מהיבהחנה ןיטקה תבוט תקידב יבגל.3
 לעופב םילדגה םידלי ץומיאל השקב תרגסמב קודבל שי םתוא םיאשונה םהמו
  . תינימ דח החפשמב

ץומיא קוחל דעסה תדיקפ י"ע התשענ ןיטקה תבוט תקידב ,ונינפלש הרקמב.4
 .80.2.21 םויב ריקסת השיגה רשא ינש ןהכ לעי 'בגהםידלי

 תרגסמב יחה רשואמו בוהא םייח תחמש אלמ ןיטק לע רבדמ ריקסתה
 .תוירוה תויומד םירבגה ינשב האור אוה , ויכרצ לע הנוע רשא תיתחפשמ

 טיבש ארויג רמ ץמאמה באה לש גוז ןב י"ע ןיטקה ץומיא לע ץילממ ריקסתה
 .  בידש

. טיבש בידש ןולא היהי ןיטקה םשו שקובמכ ץומיא וצ ןתינ ,הלא תוביסנב.5

 לש תבחרומה החפשמלו ויבאל ןיטקה ןיב רשקה תא קתנמ וניא ץומיאה וצ.6
. באה
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 םשרי בידש טיבש ארויג רמש ןפואב ץומיאה וצ תא םושרי םינפה דרשמ.7
 . טיבש בידש ןולא ןיטקה לש ץמאמ באכ

 ןיא הז הרקמב םג ]ובנב םסרופ[ ,10/08201 א"עב ןוילעה ש"מהיבעבקש יפכ.8
 ינא ,ךכיפל . ןיטקהו םישקבמה תומשל םוסרפ ןתיל אלש שממ לש םעט
 .החפשמ ינינעל ש"מהיבב לחה םוסרפה רוסיא וצ תא תלטבמ

.םידדצה דמעמב)8002 ץרמב11( ח"סשת ,ב רדא ב 'ד םויה ןתינ

תטפוש ,רלימ .ע

 .נ הבוט :תינדלק

 .... 'חרמ ,..... .ז.ת בידש טיבש ארויג :שקבמה

 הלשממל יטפשמה ץעויה :בישמה

 ץומיא וצ

 ץומיא וצ שקבמל ןתינ ,1891-א"משתםידלי ץומיא קוחל )1(3 ףיעסל םאתהב
 .שקובמכ

 . ..... .ז.ת  טיבש בידש ןולא היהי ץמואמה םש

 החפשמהו טיבש בידש יבא ויבא ןיבל ץמואמה ןיב רשקה קתנמ וניא ץומיאה
 .באה לש תבחרומה

1739215

 יהוז יכ יתענכתשהש רחאלו  ]ט"נשת ןוקית[ ,תומשה קוחל )ב(5 ףיעסל םאתהב31387645
 יטרפבו , טיבש בידש ןולא היהי םינפה דרשמב םשרייש ץמואמה םש ,ןיטקה תבוט
 .)ףסונ באכ( בידש טיבש ארויג לש ומש םשריי ) באה םש( םושירה

1739215

 .םידדצה דמעמב )8002 ץרמב11( ח"סשת ,ב רדא ב 'ד םויה ןתינ31387645
תטפוש ,רלימ .ע

 .נ הבוט :תינדלק
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31387645 רלימ .ע - 70/85
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