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 תוידירביה הריגא תוכרעמ תנקתהל  ואית ייאו היגרנא קפר תורבח םע תרגסמ םכסה :ןודנה

  תולעבב תב תרבח ,מ"עב דניווגוא תרבח תועצמאב  הרשקתה  )1202.8.3(  םויה  יכ ןכדעל תדבכתמ הרבחה

  קפר"  :דחיב  ,ןלהל(  מ"עב  ואית ייאו מ"עב היגרנא קפר תורבחה  םע  ,)"דניווגוא"  :ןלהל( הרבחה לש האלמ

  תריגא תוכרעמ  לארשיב  היגרנא  קפר לש תוחוקלל ועצוי ותרגסמב   ,הלועפ ףותישל  םכסה לע )"היגרנא

   היצרנג-וק תטישב יעבט זג לע םיססובמה למשח רוציי ינקתמ םע בולישב  ,דניווגוא  לש  תוידירביה  היגרנא

   .)"םכסהה" :ןלהל( תודרפנ תוכרעמכ וא )"היצרנג-וק תוכרעמ" :ןלהל(

   הצקה חוקלל  תרשפאמ  ,yrettaBriA -ה רצומ לע ת ססובמה ,דניווגוא  לש תידירביה  היגרנא   תריגא תכרעמ

  תכרעמב למשחה רוציי יפדוע תריגא ךות היצרנג - וק תוכרעמב ילמיטפוא שומישו  היגרנא תריגא תולוכי

  ךילה ת  תרגסמב רצונה סוחדה ריוואב   שמתשהל  תורשפאל  ףסונב  ,ןכרצה לש הכומנ הכירצ תעשב הריגאה

  תושעל ךרוצה םוקמב  ,)קושב םויכ םימייקה ריוואה יסחדמל סחיב ההובג תולי צנ  לעב וניהש(  הריגאה

  לועפתה תויולע תאו  םיסחדמה לש  למשחה תכירצ תא תיחפהל ךכבו ,םיילאנויצנבנוק ריווא יסחדמב שומיש

  .)" תידירביהה תכרעמה" :ןלהל(  ףסונ ןוכסח רציילו  תיטגרנא תולעייתהל איבהל ,םתלעפהב תוכורכה

  ןירשימב ,מ"עב  היגרנא  קפרב הטילשב ףתושמב תוקיזחמה  ,מ"עב תויתשתו תרושקת קפרו לטיפק ןשיירנ'ג

  רובת ןולאב  ןדי לע תולעפומה  תויטרפ  חוכ  תונחת  5  תועצמאב לארשיב היגרנאה םוחתב תו לעופ  ,ןיפיקעבו

 -הגמ  069-כ לש יפרצמ קפסהב   ,הרבחה תעידי בטימל ,תאזו ,קרושו ןולקשא ,לאירבג תמר ,)חוכ תונחת  2(

   מ"עב  ואית ייא  ,הרבחל רסמנש יפכ .לארשיב תוחוקל תואמל למשח תוקפסמ תורומאה חוכה תונחת .טאוו

  תונחת תמקהו הקפסא ל ידעלבה ןויכיזה תולעב  הני ה  ,)מ"עב לארשי )היצרנגוק( יב .יא תבה תרבח ךרד(

  בטימל רשא  ,הנש  04   -מ הלעמל תמייקה הקיתו הרבח ,תיקלטיאה  ygrenE BA  תרבח לש ץראב היצרנגוק

    .םלועה יבחרב תונקתומ חוכ תונחת 005,1-מ הלעמל  הליעפמ ,הרבחה תעידי

  םאתהב תוידירביהה תוכרעמה  תנקתה ןיגב הרומתל תיאכז היהת  דניווגוא  ,םכסהה  תוארוהל םאתהב

  ת וכרעמב שומישהמ עבונה ןוכסחה רועישמ  ,תוידירביהה תוכרעמה תמקה תויולעמ  רזגנה  ,םכסומ ןונגנמל

  לש הפוקתל   ולא  תוכרעמל הקוזחתו לועפת יתוריש ןיגב יתנש םולשתל ףסונב תאזו   ,תכרעמה יעוציבמו  ל"נה

  םידדצהמ דחא לכלשכ ,םינש שולש ףקותב היהי םכסהה  .)תופסונ םינש רשעל  הכראה תורשפא םע( םינש  01

   .וב תועובקה תוארוהל םאתהב םדקומ םויסל ואיבהל תורשפא

  רשא  ,יתועמשמ ףקיהב  ,סוחד ריווא תקפסא  תכרעמ תמקהל  ןושאר  טקיורפ  לש ומודיקל םילעופ םידדצה

     .םיבורקה םישדוחב  לעופל תאצל יופצ ,םישרדנה םירושיאה תלבקל ףופכב

  ינקתמ םע תוידירביה תוכרעמ  לש  ילאיצנטופה  ןבולישו  םכסהב  היגרנא  קפר םע  דניווגוא  לש  התורשקתה

  ןורתפ קפסכ  דניווגוא  תא  בצמל ,הרבחה תכרעהל היופצ  ,היגרנא   קפר תוחוקל לצא דרפנב וא למשח רוציי

  היגרנא תריגא תונורתפ יקפסל סחיב תילועפתו תיטגרנא תולעייתה לש  ףסומ ךרע עיצמה היגרנא תריגא

  רואל   .התוליעפ תבחרהבו  דניווגוא  לש  הרי גאה תוכרעמ בולישב תפסונ ךרד  ןבא הווהמו ,קושב םירחא

  היהת הז םכסהל יכ  הכירעמ  הרבחה ,םיילאיצנטופה תוחוקלה תומכו ימוקמה קושב   היגרנא   קפר לש הבוצימ

  קושב תלוכיה תחכוה יכ הנימאמ הרבחה .תובורקה םינשב לארשיב היתוסנכה לע תיתועמשמ העפשה

    .ל"וחב תומוד תוכרעמ םע רודחל םייקווישה היצמאמ תא תרשת ימוקמה
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 ףותיש תרגסמב  תוידירביה  תוכרעמ  תמקהו ,ל"נה  םכסהה  לש לעופל ותאצוהל  עגונב עדימה יכ רהבומ

  לע ותעפשהו  הרבחה תוסנכה לע םכסהל תויהל היופצה תיתוהמה העפשההו   ,ליעל טרופמכ הלועפה

 ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ"  םניה  ,ל"וחב הרבחה לש קווישה יצמאמ

 ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב  הרבחה  תוכרעה לע ססובמה ,8691-ח"כשת

  וא ,ןקלח וא  ןלוכ ,שממתהל אלש  תויושע ולא תוכרעה  .הרבחה  לש התטילשב וניאו יאדו וניא ,ללכב םא

  תומכסהל העגה  םהיניבו ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,הרבחה ידי לע הפצנש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל

 םייוניש  ןכו ,ליעל רומאכ  תידירביהה תכרעמה  בלושת וב טקיורפ לכ רובע םייפיצפסה םיאנתל  עגונב

  תוברל  ,הרבחה  תטילשב םניא רשא םיפסונ םימרוג וא/ו  תויולעב םייוניש  וא/ו תיקסעה הביבסב

  תנשל הרבחה לש יתפוקתה חודב דיגאתה יקסע רואית קרפב םיראותמה ןוכיסה ימרוגמ הזיא תושממתה

 .)348150-10-1202 :אתכמסא 'סמ(  1202 ץרמב 13  ךיראתב םסרופ רשא ,0202

  
,בר דובכב 
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