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 דובכל  דובכל  דובכל

 ןאילע ןאסר רמ  הראימ-ברהב ילג ד״וע ץנג ינב רמ

 םיחטשב הלשממה תולועפ םאתמ הלשממל תיטפשמה תצעויה  ןוחטיבה רש

 ל״אודב  סקפבו ל״אודב סקפבו ל״אודב

 ,בר םולש

 - רתויב  ףוחד -
 הזע תעוצרב תויחרזא תורטמו תיחרזאה הייסולכואה תפקתה לש תידיימ הקספה :ןודנה

 םיירטינמוה םיכרצל םירבעמה לש תידיימ החיתפו

 יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע ,םדא תויוכזל ןאזמילא זכרמ םינוגראה םשב

 םכילא תונפל ונירה ,עונל תוכזה לע הרימשל זכרמ – השיגו ,לארשי – םדא תויוכזל םיאפור ,לארשיב

 תיחרזאה הייסולכואה ברקב גרההו העיגפה תקספה ןעמל ידיימ ןפואב לועפל השירדב תופיחדב

 ,רשפאתיש ךכ םולש םרכו זרא םירבעמה לש החיתפ ןעמלו הזע תעוצרב תויחרזא תורטמ לש הפיקתו

 לכה ,םיירטינמוה םיכרצל דויצו םירצומ ,םירמוח תקפסאו םישנא לש האיציו הסינכ ,תוחפה לכל

 :ןמקלדכ טרופמכ

 הזע תעוצר לע התפקתמ תא לארשי הלחהש זאמ ,הזע תעוצרב תואירבה דרשמ לש םיחוויד יפ לע .1

 שיא 265 תוחפל ועצפנו ,םישנ עבראו םידלי השש םהיניב ,םדא ינב 31 וגרהנ ,5.8.2022 םויב

 םג העיגפל דבכ ששח םייקו םירוגמ יתב לע תורישי תופקתה ועצוב ,ףסונב .םיבר םידלי םהיניב

  .תויחרזאה תויתשתב

 ךכ ,טלחומ ןפואב הזע תעוצר לש םירבעמה תא לארשי הרגס ,2.8.2022 םוי זאמ ,ךכ לע ףסונב .2

 אל ףא ,םישנא תאיצי תרשפאתמ אלו ,זגו קלד ללוכ ,םיינויח םירצומ תסינכ תרשפאתמ אלש

.םייח יליצמו םיפוחד םיירטינמוהו םייאופר םיכרצל

 הרוצב למשח רציילו דובעל הקיספה הזע תעוצרב חוכה תנחת ,םולש םרכ לש ותריגסמ האצותכ .3

 רתויה לכל הקיפסמ וישכעל ןוכנ למשחה תקפסא .למשחב 80% תוחפל לש רוסחמ םייקו תטלחומ

 רבדה .םויב למשח תועש תוחפ לע ףא םיחוודמ םישנא תומוקמהמ קלחבו ,דבלב םויב תועש 6-ל

 ,םילוחה יתבו תואירבה תוכרעמבו האורבתהו םימה תוכרעמב השק העיגפל ,רתיה ןיב ,ליבומ

 .הזע תעוצר לע תופיקתהמ האצותכ םיעוצפ לש הובג רפסמ םע הלא םימיב דדומתהל םיצלאנה

 קותינהמ האצותכ טלחומ ךשוחב םייחו תופקתההמ האצותכ המיאב םייח םיבר םיבשות

  .למשחהמ
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 ןכו ,םיעוצפ לש םייוניפ ללוכ ,םישנא רבעמ תעינמו ,תויחרזא תורטמו םיחרזא לע תופקתהה .4

 ימואלניבה טפשמה יפ לע רוסא השעמ םיווהמ ,םיינויח םירצומ לש הרידס הקפסא תעינמ

 .ירטינמוהה

 לעו םיחרזא לע תופקתה םירסואה המחלמה יניד לש הנחבהה ןורקעל תודגונמ הלא תופקתה .5

 קלח םיווהמו ,)הבנ׳ג תונמאל ןושארה לוקוטורפל 52-ו )2(51 ,48 םיפיעס( תויחרזא תורטמ

 תויחרזאל תויאבצ תורטמ ןיב תוניחבמ ןניא הלא תופקתה .יגהנמה ימואלניבה טפשמהמ

 .םידלי םהיניב ,המיחלב םיברועמ םניאש םיחרזא לש בר גרהל תוליבומו

 ףיעס( תויתדימה ןורקע תרפה לע תודיעמ ,תיחרזאה הייסולכואב העיגפהו הלא תופקתה ,ףסונב .6

 לוקוטורפל 58-ו 57 םיפיעס( תוריהז יעצמאב טוקנל הבוחה תרפהו ,)ןושארה לוקוטורפל 51

 .יגהנמה ימואלניבה טפשמהמ קלח םה םג םיווהמה ,)ןושארה

 םיירטינמוה םיכרצל םישנא לש האיציו הסינכ תעינמו םיינויח םיכרצמ תסינכ תעינמ .דועו תאז .7

 םיחרזאה לש םהייח תא רתוי דוע תנכסמו רתויב תושק תוכלשה תלעב איה ,םיפוחד םייאופרו

 יליצמ םילופיט תלבק ךרוצל העוצרל ץוחמ לא םייוניפ שרדנש םיעוצפו םילוח ללוכ ,הזע תעוצרב

  .םייח

 לארשי תא בייחמ ,דחאכ שוביכ לש בצמ לעו המיחל בצמ לע לחה ,תיעיברה הבנ׳ג תנמאל 27 ףיעס .8

 ,םנחלופלו םתנומאל ,תויתחפשמה םהיתויוכזל ,םדובכל ,םפוגל ץרא-ךרד״ב הזע יבשותב גוהנל

 תומילא ישעמ לכ ינפמ דחוימב ונגוי םהו ,ישונא דימת אהי םהילא סחיה .םהיגהנמלו םהיסומינל

 תנשמ השביב המחלמה לש היגהנמו היניד רבדב גאה תנמאל 46 ףיעס םג ׳ר( ״....תומילא ימויא וא

 ,יאופר לופיטל םיקוקזה ,םינגומ םיבשותל קפסל הבוחה תא ןגעמ הנמאל 38 ףיעס .)1907

.םיחרזא םילבקמש הלאל םיוותשמה םתוריש

 תוכרעמה דוקפתלו הזע תעוצר יבשות לש םהיכרצל גואדל הבוחה תלטומ לארשי תנידמ לע .9

 ,19 ,18 ,16 ,13 ,3 םיפיעס ׳ר( ירטינמוה דויצ לש ישפוחה רבעמה תא רשפאלו העוצרב תויחרזאה

 םניא ,המיחלה תעב תופקשנה תונכס תוברל ,םיינוחטיב םיישק יכ שיגדנ .)הבנ׳ג תנמאל 30-ו 23

 .הזע תעוצר יבשות יפלכ תוירטינמוהה היתובוחמ לארשי תא םירטופ

 ידכל עיגהל הלולעש המיחלה יניד לש הטוב הרפהל יניצר דשח הלעמ הלא םיללכ לש םתרפה .10

  .ידיימ ןפואב םקיספהל םישרדנ םכניהו ,המחלמ יעשפ

 הייסולכואב העיגפמ ענמיהל אבצה תוחוכל תורוהל םישקבתמ םכנה ,ליעל רומאה דוסי לע .11

 םירבעמה לש תידיימ החיתפ לע תורוהל םכשקבנ ,ףסונב .תויחרזא תורטמ תפיקתמו תויחרזאה

 םיינויח םניהש ,קלד ללוכ ,םיכרצמ תסנכהו םיירטינמוה םירקמ לש העונת רשפאל ידכב

  .הזע תעוצרב תוינויח תוכרעמ תלעפהלו למשחה רוצייל

  ,הכרבב
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