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 ל"כנמ - ינורמוש יחצ :םיחכונ

 רבזג  -  למיז באז 

 ש"מעוי  - רגרבנירג ירוא 

 חוקיפו לוהינ יתורישל תורשקתה לע הטלחה :ןודנה
 29/2020/נש :'סמ ירוביצו ךוניח ינבמב ןויקינ יתוריש ןתמ : זרכמ 

 קשמל הרבחה המסרפש ,)"זרכמה" :ןלהל( ןודנבש זרכמה תרגסמב קפס םע רשקתהל תורשפאה תא תנחוב )תושרה ןלהל( רשנ תייריע

 .ותרגסמב םיכוז ועבקנשו םינפה רש רושיא ןתינ ויבגל רשא ,)"ל"כשמ" :ןלהל( מ"עב ימוקמה ןוטלשה לש הלכלכו

 יתוריש ןתונ םע רשקתהל ךרוצ תושרל שי ,זרכמב םינייכז / ןייכז ןיבל תושרה ןיב הנ/ךרעיתש תויורשקתה / תורשקתהה לע חוקיפו לוהינ ךרוצל

 רואל חוקיפו לוהינ יתוריש תלבקל ל"כשמ םע תורשקתה תכירעב אקווד וגשוי תונורתיה ברימ הז הרקמב יכ הרובס הדעווה .חוקיפו לוהינ

 :ןלהל טרופמה

 :ל"כשמ תריחבל םיקומינ

 .תלהנמ הרבחכ השמיש ל"כשמ ןהב רבע תויורשקתהב דואמ בוט ןויסינ תושרל שי
 .ההובג תיעוצקמ המרב תוריש תנתונ איהו ןנד הרקמב םישרדנה חוקיפהו לוהינה יתוריש ןתמב הבר תונמוימו עדי ל"כשמל
 םייטנוולרה םינייכזל תונפל תושרה לע ,םינפה דרשמ להונ תוארוהל םאתהב ,זרכמב םינייכז / ןייכז םע תורשקתה תכירע ךרוצל
 םישרדנה םיתורישה טרפמ לש המאתה תשרוד ריחמ תועצה תלבקל השקבב הינפה תכירע .ריחמ תועצה תלבקל השקבב זרכמב
 הינפה תכירע ךרוצל תשרדנה תונמוימהו ןויסינה ,עדיה תא הל שיו זרכמה תא בטיה הריכמ ל"כשמש רחאמ .תרגסמה זרכמל
 רשא וז איה ל"כשמש יוארו ליעי הז היהי ,זרכמה תושירדו יאנתב ןתדימע תוברל ,תועצהה תקידבו ריחמ תועצה תלבקל השקבב
 .זרכמב םייטנוולרה םינייכזל המעטמ רומאכ הינפה תא עצבת
 .םינפה דרשמ ידי לע הרשואו ריבס וניה ל"כשמ הבוג התוא חוקיפהו לוהינה יתוריש ןיגב הרומתה רועיש
 םיוולמ ולא םיתוריש .םירחא םייטרדנטס חוקיפו לוהינ יתורישל התנוכתמב המוד הניא רשא תידוחיי םיתוריש תפטעמ ל"כשמל
 תויוברע לש לוהינו הרקב ךרעמו תיאנובשח הרקב ךרעמ םיללוכו טפשמהו םיפסכה םוחתמ תוברל םינוש םייעוצקמ םימרוג עויסב
 הרקבו חוקיפל תלהנמהו םידבוע תויוכז תפיכאל הדיחיה יתוריש ,םיחוטיבו

  תועצמאב ל"כשמ םע רשקתת תושרה ,ריחמה תועצה תשקב ךילה תואצותל םאתהבו ףופכב יכ הטילחמ הדעווה ,ליעל רומאה לכ רואל :הטלחה

 םינייכז/ןייכז םע תורשקתה תרגסמב וכ/ךרעיש םי/הזוח  יפ לע םי/קפסה ידי לע םינתינה םירצומהו םיתורישה לע חוקיפו לוהינ יתורישל א"מפ

 תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה וצל היינשה תפסותל )15(3 ףיעס /1987 – ח"משתה ,)םיזרכמ( תויריעה תונקתל )15(3 הנקתל םאתהב ,זרכמב

 .1950-א"ישתה ,תוימוקמה תוצעומה וצל תיעיברה תפסותל )15(3 ףיעס / 1958-ח"ישתה ,)תוירוזא

 ףופכב םוסרפה םוימ תוחפל הדובע ימי 7 םותב םתחיי הזוחה .ידימב תושרה לש טנרטניאה רתאב םסרופת וז הטלחה יכ הרומ הדעווה :םוסרפ

 רתאב םג וז הטלחה םסרפת ל"כשמ יכ הדעווה תשקבמ ,בוטה רדסה ןעמל .)טרפל שי ,תרחא העיבק הקידצמש תופיחד שי םא( .ליעל רומאל

 .ותתירכ םוימ הדובע ימי 7-מ רחואי אל תושרה לש טנרטניאה רתאב םסרופי ל"כשמ ןיבל תושרה ןיב םתחייש הזוחה .הלש טנרטניאה
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