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 ,בר םולש

 רוקיב ירתיה וקפנוי אל יכ תעבוקה ש"פתמ לש השדחה תוינידמה לוטיבל השירד :ןודנה

 הזע תעוצרב םיררוגתמה הדגה יבשותל הדגב

 תובשות לע הפוכה השדחה תוינידמה תא רתלאל לטבת יכ השירדב ,ןודנבש ןיינעב ךילא תונפל ונירה

 הדגב דיתעב ררוגתהלו רוזחל תיטנגוקה ןתוכז לע "רתוול״ הזע תעוצרב תוררוגתמה תיברעמה הדגה

 ןתחפשמ ינב רוקיב ,םילוח יוויל ,יאופר לופיט ךרוצל הדגל רבעמ ירתיה תלבקל יאנתכ ,תיברעמה

  :ןלהל טרופמכ לכה . ולאב אצויכו

 רטשמ תועצמאב םיניטסלפ לש העונתה שפוח לע תוינוקרד תולבגה הליטמ לארשי תנידמ .1

 תקפנה להונ״ תא ש"פתמה לש טנרטניאה רתאב םתמסרפ רבמבונ שדוח ךלהמב .השקונ םירתיה

 םייתוהמ םייוניש םתכרעש רחאל ״)ע״צר( הזע תעוצרב םיאצמנה ש״ויא יבשות רובע םירתיה

 תופסונ תוינוקרד תולבגה םתנגיע הז שדח להונב .)שדחה להונה :ןלהל( וב תועובקה תוארוהב

 רתויב השק העיגפ ןבוחב תונמוטה םיירטינמוה םיכרצל םירתיה תקפנהל רקיעב תועגונה

   .םימוד םינייפאמ תולעב תולבגה ללכ ויה אל ןשיה להונב יכ ,שגדוי .תיטנוולרה הייסולכואב

 הדגה יבשות ויפ לע שדחה להונל ג1-ו .ב.1 םיפיעסב ןגועש ןורקיעה דמוע ינעגופה יונישה סיסבב .2

 אלא ,תואשרהה סוטטסל םאתהב ,הדגב רוקיבל םירתיה לבקל ולכוי אל הזעב םיררוגתמה

 רוזחל ימואלניבה טפשמב העובקה םתוכז לע ורתוויו העוצרב עקתשהל ושקביש יאנתב

 תוברל( הלוח יוויל ,יאופר לופיט :םינוש םיכרצל םירתיהב רומאה .הדגב עבק ןפואב ררוגתהלו

 האיצי ,הדובע תושיגפ ,רחסמ ,היוול וא הנותחב תופתתשה ,םילוח םיחאו םירוה רוקיב ,)דלי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .דועו ל"וחל

 רחאל רשא ,תיברעמה הדגה תובשות ,םישנב רבודמ םירקמה לש עירכמה בורב ,ךל עודיכ .3

 תילארשי תוינידממ עבונ הז רבעמ .העוצרב ררוגתהל ורבע ,הזע תעוצרמ םיבשותל ןהיאושינ

 ןתחפשמ היח ובו ודלונ ובש םוקמב החפשמ ייחל םתוכז תא הדגה יבשותו תובשותמ תללושה

   .ןגוז ןב םע יתחפשמ את םיקהל תנמ לע הזע תעוצרל רובעלו ןתיבמ קתנתהל ןהילע הפוכו

 ןיטולחל טעמכ תוקתונמ ולא םישנ ,לארשי תנידמ לש תינסרהה לודיבה תוינידממ האצותכ .4

 רוקיב וא יוויל ,יאופר לופיט ךרוצל םירתיה שקבל ולכי ןה התע דע ,תאז םע .הדגב ןתחפשממ

   .םכדי לע ועבקנש דואמ םימצמוצמה םינוירטירקל םאתהב הנושאר הגרדמ ןתחפשמ ינב
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 םתוא שינעי דציכ רוחבל העוצרב םיררוגתמה הדגה יבשות לע םיפוכ םתא ,להונה יוניש םע ,תעכ .5

 סוטטס יפ לע םירתומה םיירטינמוהה םירקמב ףא הזע תעוצרמ האיצי תעינמ :ש"פתמה

 המ תא שיגדהל שי .דיתעב הדגב ררוגתהל רוזחל תוכזה לע רותיו וא ;ליעל טרופמכ ,תואשרהה

 אלו תוריבס אל ,דוסי תויוכזב תושונא תועגופ "תויורשפאה" יתש :וילאמ ןבומכ המדנש

  .ימואלניבה ןידל דוגינב תודמועו ינוציק ןפואב תויתדימ

 ,העונת שפוחל ,החפשמ ייחל ,תואירבל תוכזב תושונא תעגופ תעבקש השדחה תוינידמה .6

 ,םישנ לש םתקוצמ תא תלצנמו ינוטלש חוכב הערל שומיש השוע תוינידמה .דובכלו הימונוטואל

 ףתתשהל ,םילוחה םתחפשמ ינב תא רקבל ,יאופר לופיט לבקל םישקבמה ,םירבגו םידלי

 תוכזה לע רותיווב םייסיסב םיישונא םיכרצ שומימ תיינתה .חא תנותחב וא הרוה תייוולהב

   .תולטב הנידש ןאכמו יגהנמה ימואלניבה ןידה תוארוהל דוגינב תדמוע ,דיתעב הדגל רוזחל

 לע המתחהה .הדגל הזע תעוצר ןיב םירבעמה לע םכתטילשב ןודזב שומישב רבודמ ,השעמל .7

 הדגב ירטינמוה רוקיב םייקל שקבמש יממ תויוכז לע רותיוול השירדהו תועקתשהה תרהצה

 םתולת חכונ רתויב עיגפ בצמב םיאצמנה םישנא דגנכ לוספ יגולוכיספ ץחל תלעפה הווהמ

  .םכב תטלחומה

 הדגה יחטשל בושל ,הדגב המושר ותבותכש יניטסלפ בשות לש ותוכז ,ימואלניבה ןידל םאתהב .8

 ףאש תיטנגוק תוכזב רבודמ .וז תוכז לע רותיו תייפכ לע שרופמ רוסיא םייקו ,תיברעמה

 קלח הווהמה ,תיעיברה הבנ׳ג תנמאל 49 ףיעס .הילע רתוול םילוכי םניא םמצע םיבשותה

  .םנוצרל דוגינב םישנא שוריגו היפכב רבעה לע רסוא ,יגהנמה ימואלניבה טפשמהמ

 תואנהה תא םינגוממ וללשי אל ןפואו םינפ םושב יכ שרופמב עבוק הבנ'ג תנמאל 47 ףיעס .9

 חוכה לש תויושרה ןיב השענש םכסה ללגב אל םג ,רתיה ןיבו ,וז הנמאמ םהל תונקומה תויוכזהו

 ינש ןיב תוחוכב ןויווש רסוח היהי דימת ויפל ןויגיהה ךותמ תאז .שובכה חטשה תויושרו שבוכה

 הדגב םתיבל בושל םתוכז תא םישנאמ לולשל םישקבמ םכנה וב ,ונניינעב רמוחו לק .הלא םידדצ

 ינב רקבל םנוצרו םתקוצמ לוצינ ךותו ,תולוספ תוינתה תבצה וא ךמסמ לע המיתח ללגב דיתעב

  .תוירטינמוה תוביסנב הדגב החפשמ

 םיבשחנ םינגומ לש הייפכב םתרבעה וא שוריג .טלחומ אוהש רוסיאב םיקסוע ונא יכ שגדוי .10

 תונידמה לע ,הנמאל 146 ףיעסל םאתהב .תיעיברה הבנ'ג תנמאל 147 ףיעס יפל תורומח תורפהל

 תחא תא עצבל םיווצמ וא ,םיעצבמה םישנאל םיליעי םישנוע עובקל ידכ םיקוח קקוחל תורבחה

 תולועפב םיטקונ םכנה יכ תעדה לע הלעי אלש ןאכמ .147 ףיעסב תויונמה תורומחה תורפהה

 הרבעה עצבל םכתנווכ תא שרופמב להונב םיעבוקו ל״נה תוארוהה תא רומח ןפואב תודגונה

  .םישנא לש םתקוצמ לוצינו הייפכב

 ןיא ,הזע תעוצרב םתועקתשה לע ריהצמה ךמסמ לע םותחל םישנא לע םיפוכ םכנה רשאכ םג .11

 תויוכז ןניה הבנ'ג תנמאב םינגומל תונותנה תויוכזה .ףקות תב המכסה תווהל ידכב רבדב

 8 ףיעס .ףקות תרסח איה ןהילע רתוול םדא לש ותמכסהו הינתהל תונתינ ןניאש תויטנגוק

 ןמ תוכז לע רתוול םיאשר םינגומ םישנא ויהי אל ןפואו םינפ םושב יכ עבוק הבנ'ג תנמאל

  .הנמאה ידי לע םהל תוחטבומה תויוכזה
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 םישנ לע תופכל םכדי לע תונויסינ רפסמ ושענ ,שדחה להונב תוינידמה ןוגיע םרטב יכ ,ןייצנ דוע .12

 הדגל רוזחל ןתוכז לע רותיו ךות ,הזע תעוצרב עקתשהל הדגב ןהיתוחפשמ ינב רקבל תושקבמה

-25797 מ״תעב .הז ןויסינמ םכב םתרזח ,השיג תתומע הברעתה םהב םירקמהמ קלחב .דיתעב

 ההתו הז םכנויסינ החד טפשמה תיב ,)14.5.2019 םוימ ןיד קספ( ש״פתמ ׳נ םיאלא-דבע 02-19

 ש"ויאל רצק ןמזל האיציה ןיבל )מ"חה ,הזעב תועקתשה לע המיתח( הזה ןיינעה ןיב רשקה המ"

 עונמל םתשקיב וז הריתע תרגסמב ?"וזה הקיזה תויהל הכירצ המל ?ירטינמוה םעטמ הרזחבו

 תא רקבל ידכב הדגל הזע תעוצרמ ,הדגב המושר התבותכש ,הידלי םע השיא לש התאיצי תא

 14.5.2020 םוימ וניד קספב .הזע תעוצרב תועקתשהה תרהצה לע םותחת אלש לככ ,הלוחה המא

 ילבמו הרהצה התוא לע המיתחהל ילבמ ,רוקיב ותוא תא רשפאל םכילע יכ עבק טפשמה תיב

  .דיתעב הדגל רוזחל התוכז לע רותיו הווהי רבדהש

 .ב״צמ 25797-02-19 מ״תעב הטלחההו לוקוטורפל 6 'מע קתעה

 תעגופ םירתיהה רטשמ תועצמאב הזע תעוצרב תיחרזאה הייסולכואה לע ךשמתמה רגסה תלטה .13

 תולבגהה תא ףירחהלו תעכ העיגפה תא קימעהל ךנויסינ .הב םיררוגתמה לכ לש דוסי תויוכזב

 ,ליעל רומאה לכ לע רשא .לכו לכמ לוספ אוהו ינוטלש חוכב הערל שומיש הווהמ הדג ןעמ ילעב לע

 .השדחה תוינידמה תא רתלאל לטבל ךשקבנ

 

 

 ,הכרבב

 

 ד"וע ,דאדח אנומ    ד"וע ,ץישפיל ןהכ תנסא
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