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 2020–ף"שתה ,)הנגפה תעב ףוג תומלצמב שומיש תבוח( הרטשמה תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה

 

 :אובי 89 ףיעס ירחא ,19711–א"לשתה ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפב .1 א89 ףיעס תפסוה

 שומיש תבוח"  

 תעב ףוג תומלצמב

 הנגפה

 הנגפה תעב ודיקפת תא אלממה רטוש )א( .א89

 ריבס דועית רשפאיש ןפואב ףוג תמלצמב שמתשי

 .עוריאה לש

 רמשיי ףוגה תומלצמב ףסאיש דועיתה )ב(      

 וניאש לככ רוביצל שיגנ היהיו לארשי תרטשמב

 .םלוצמה תויטרפב עגופ

 ,הנגפהב רטוש תומילא לע הנולת השגוה )ג(      

 הנגפההמ ףוגה ימוליצ תא הרטשמה רוסמת

 לע היהי היארה לטנו ,הנולתה תא רקוחה םרוגל

 .לארשי תרטשמ

 ,הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רשה )ד(      

 ."הז ףיעס ןיינעל תונקת ןיקתי

 רבסה ירבד

 תעב לארשי תרטשמ לש ףוג תומלצמב שומישה תבוח תא תישאר הקיקחב ןגעל תשקבמ וז קוח תעצה

 עצומ ,ףסונב .האחמה שפוח תוכזל ןנצמ טקפא עונמל תנמ לע תאז ,תואחמבו תונגפהב רדסה תרימש

 תנמ לע ,לארשי תרטשממ ףוג תומלצמב שומישל םילהנה תעיבק תוכמס תא עיקפי רשא ןונגנמ עובקל

 תחקל ולכוי לארשיב תויסולכואה לכמ רוביצה יגיצנ ,ךכ .דומצ ירטנמלרפ חוקיפ ךות םייקתי רבדהש
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 ידכב ,ןכ ומכ .האחמה שפוח לע ןגהל תורשפאל הלודג תובישח הל שי רשא ,וז תוינידמ תעיבקב קלח

 תעב םירטוש דגנ תונולת לש םירקמב היארה תאבה לטנ יכ עבקנ ,ףוג תומלצמב בחרנ שומיש ץרמתל

 .הרטשמה לע היהי תופיסאו תונגפה םויק

 ךרד הנגפהה יעוריא תא דעתל לארשי תרטשמ לע הבוח לטות יכ עבוק קוחה תעצהל )א( ןטק ףיעס

 לש םתעד לוקישל יללג ןפואב דקפומ רבדה ןכש ,םייחכונה םילהנב תמייק אל וז הארוה .ףוגה תומלצמ

 ריבס דועית חיטבי רשא רורב ללכ עבקיי יכ יואר ,האחמה תוכז לש תובישחה רואל .חטשב םידקפמה

 .ףוגה תומלצמב

 לע הרימש ךות ,רוביצל וללה ףוגה תומלצממ דועיתה לש תושיגנה תא חיטבהל דעונ )ב( ןטק ףיעס

 אל דועיתל ףשחיהל ולכוי תיתרטשמ תומילאמ םיעגפנו תרושקת יפוגש ידכב יטירק הז ןיינע .טרפה תענצ

 .הרטשמה לש רזנוצמ

 תירטשמה תומילאה תא םינחוב םהב רשא םירקמב היארה תאבה לטנ לש ךופיה עבוק )ג( ןטק ףיעס

 וז איה הרטשמה יכ חיטבהל םישקבמ םיעיצמה ,)א( ןטק ףיעסב הרומאה הבוחה רואל .םיניגפמ דגנ

 תורמל ,עגפנה לש ובג לע לטומ לטנה ,םויכ .םילא אל היה רצעמהש ךכל תויודעה תא גיצהל ךרטצתש

 .םירקמה דועיתב יסחי ןורתי תויהל רומא הרטשמש

 ךילהב אלא ,יתרטשמ-םינפ ןפואב היהי אל םילהנה תעיבק ןפוא יכ חיטבהל שקבמ )ד( ןטק ףיעס

 תויסולכוא יפלכ תנגפומה תומילאה חכונ דחוימב בושח הז רבד .קודה ירטנמלרפ חוקיפ ךות ,רדוסמ

 ראדרל תחתמ םילהנ יוניש השעי אל יכ חיטבי הז קוח ,ךכב .לארשי תרטשמב גוציי-תתב תואצמנש תובר

 .ירוביצה

 

--------------------------------- 

 םינגסהו תסנכה ר"ויל השגוה

 םויב תסנכה ןחלוש לע החנוהו

   14.9.20 – ף"שתה לולאב ה"כ

 

 

 


