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 יבכוכ רימא     :רתועה
 

 ד ג נ 
 

 בירק תעפי :הבישמה
 

-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959

 
 :תרתועה םשב
 

 :הבישמה םשב
 

 תיזג דדוע ד"וע
 

 יסוב איג ד"וע
 

 הטלחה
 

 םסרפל הבישמה לע רסואה וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 רתלאל ריבעהל הבישמל הרומה וצ ןתמל ןכו ,רומאה קוחל ה16 ףיעס תוארוהב דמוע וניאש תוריחב רקס

 ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב .הדי לע םסרופש רקס תא תוריחבה תדעוול

 .)הייריעה :ןלהל( ןורשה דוה תייריע תושארל הז ללכבו

 םהו 30.10.2018 ,לומתא ומייקתהש תוריחבב הייריעה תושארל םידדומתמ הבישמהו רתועה .1

  .15.11.18 םויב ומייקתיש תוינש תוריחבב דדומתהל םידיתע

 הריבעה אל איה ךא ,)רקסה :ןלהל( תוריחב רקס הבישמה המסרפ 25.10.2018 םויב יכ ןעוט רתועה .2

 יווילב תאזו הלומעת יכרד קוחל )ה(ה16 ףיעס תווצמכ תיזכרמה תוריחבה תדעוול רקסה תא
 וא תולאשה תא ודיצב אשנ אל רקסה םוסרפ יכ ןעטנ ןכ .רומאה ףיעסה יפל םישרדנה םיטרפה

  .ןידהמ בייחתמש יפכ ,רקסהמ תואצותה

 ןויקינ רסוחבו ריהצת אלל ,ןידכ תמדקומ הינפ אלל השגוהש הריתעב רבודמ יכ הנעט הבישמה .3

 תוחפ ופלח הריתעה תשגה דעו תמדקומה הינפה תשגה עגרמ יכ הבישמה הנעט הז ןיינעב .םייפכ

  .תמדקומה הינפל בישהל הדיב קפיס היה אלו יצחו העשמ
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 ונקות ,התבושת בתכ תשגהל רבועו הריתעה תשגה רחאל דיימ יכ הבישמה תנעוט ךכ ןיבו ךכ ןיב .4

 .םישרדנה םיטרפה לכ ללוכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוול חלשנ רקסה ןכש .ויהש לככ ,םייוקילה

 דוע תוריחבה תדעוול רבעוה ,םיטרפה ןמ קלח וב םירסח םנמואש ,ומצע רקסה יכ רהבוה דוע
 .הריתעה השגוה םרטב

 םלואו ,ןפואה ותואב קוידב הלומעת יכרד קוח תוארוה תא רפמ ומצע רתועה יכ הבישמה הנעט דוע .5

 תווהמ ןניא ןהו תדרפנ הריתע תרגסמב ררבתהל ןניד ולא ןיעמ תונעט ,תובר םימעפ עבקנש יפכ

 .הנגה תונעט

 ,םינולע תצפה תועצמאב םג השענ רקסה םוסרפש הדבועה חכונ יכ הבושתל ותבוגתב ןעט רתועה .6

 .תאז רוסאיש העינמ וצ ןתמ שרדנ ,התבושת בתכב הילא סחייתהלמ הענמנ הבישמה רשא הדבוע

 רבודמ ךכשמו ,םירקסנה ולאשנש תולאשה ויה רקסהמ םירסח םיטרפ םתוא יכ רתועה ןעוט דוע
 .םוסרפל ופשחנש םירחובה תא העטהש ,ןיינע לש ושרושל דרויה יוקילב

 ןתונ ינאו ,הנקות הרפהה יכ הבישמה תנעט תא לבקמ ינא ,םידדצה תונעטב יתנייעש רחאל .7

 לכב ,םסרופי רקסה היפל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ לש ףקות וז התרהצהל

 יכרד קוחל ה16 ףיעס תוארוהב םישרדנה םיטרפה אולמ תא אשונ אוה רשאכ – איהש הידמ
 .הלומעת

 .תואצוהל וצ ןיא ,ליעל רומאה לכ רואל .8

 

 )2018 רבוטקואב 31( ט"עשת ןושח ב״כ םויה הנתינ
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