
הסינכ המשרה שופיח םיתוריש תודוא תיבה דומע

תונותיעל העדוה

 תיתקוסעת תולגוסמ ילעבל םג יכ םינימאמ הוקת חתפב
דובעל עיגמ הכומנו תינוניב

 אצי ,הווקת חתפב היישעתה ירוזא תלהנימ להנמ ,ןימינב המלש
 ילעב לש יתקוסעתה ץמאמל םתריהל תופסונ תורבחל "ארוק לוק"ב
ילוע תליהק :הווקת חתפ ריעב תינוניבו הכומנ תיתקוסעת תולגוסמ
 תולעב תויסולכואו םירגובמ ,םיריעצ ,תוירוה-דח םישנ ,היפויתא
.םידחוימ םיכרצ

 רתויב לודגה-ת"פב תוישעתה קראפ תוכזב דואמ ךומנ הווקת חתפב הלטבאה זוחא ,עודיכ
 ןעמל "יתקוסעתה לוגעה ןחלושה" םורופ תא הווקת חתפ תייריע הדסיי ,תאז תורמל .לארשיב
.הכומנו תינוניב תיתקוסעת תולגוסמ ילעב

 ףותישמ האצותכ הדובעה לגעמב ובלתשה רבכ םישנא תורשע .ירפ תאשונ םורופה תוליעפ
 הקוסעתה תכשל ,ינוריעה החוורה ףגא ,הווקת חתפב היישעתה ירוזא תלהנימ ןיב הלועפה
 דחאב םידבועה תא בלשל םורופה תרטמ .ריעב תופסונ תותומעו"לוגס" תתומע ,יזוחמה
 תיירק ,הלוגס :הווקת חתפב היישעתה ירוזא תשולשמ דחאב םייוצמה םילעפמהמו תורבחהמ
.)ןולטמ תיירק( ביס תמרו הירא

 םורופה תובקעב .תושעל םג אלא רבדל קר אל טילחה ,"לוגס" תתומע ר"וי ,בוסחנפ הקטומ
 אל" .הווקת חתפל הנורחאל ועיגהש,היפויתא ילוע תליהקמ םידבוע ותולעבבש לעפמל סייג אוה
 תיעוצקמ הניחבמ הדובעב דואמ הפי םיבלתשמ םה .םידבועה תא בלשל תוששח םוש יל ויה
 חילצמ אוה .יאנסחמ רזועכ בלתשה ילש ןורחאה דבועה .זוחא האמב ןוצר יעבש םהו תיתרבחו

 אוה ולש דיחיה ישוקה .םיקפסו תוחוקל ,םישנא םע עגמב אב אוה ,תירבעה הפשב ףשפתשהל
 ,ינא .םיטוסבמ םלוכו ,ךויחב ךלוהו,ךויחב לבקתמ ,רקוב לכב ךויחב אב אוה ,ןיידע לבא .הפשה
 םיקיסעמכ .הנמאנ ותדובע השועו יארחא,יניצר ,בוט םדא ןב הדובעל יתטלקש שיגרמ קיסעמכ
 רתוי תויהל ,הנוש תוילטנמ ,הפש יישק שיש ןיבהל ,םהילא ונמצע תא םיאתהל תעדל םיכירצ ונא
."ךירצש ומכ הדובעה תא ושעיש ידכ םיטקשו םיעוגר

 יקלח לש אוציו רוצייב החמתמה ,"טסאלפ הרטלוא" תרבח לש ל"כנמו םילעב ,טרבליז יבא םג
 "יתקוסעתה לוגעה ןחלושה" תובקעב סייג,הפוריאלו ב"הראל תוינוחטיב תוישעתל קיטסלפ
 .שולש םייתנש ינפל לארשיל ולע םידבועה.תיפויתאה הליהקהמ רוציי ידבוע15 הווקת חתפב
 לעפמה ךותב הרשכה ורבע ולא .םהייחל30-הו20-ה תונשב ,םיאושנ רקיעב ,םיריעצב רבודמ
 .היסורמ םילוע10-ו ,ץראה ידילי10 ,םיברע םידבוע5 םע לעפמב בטיה וטלקנ םהו ,ול הצוחמו
 ,םידבועה לכל תויחנה ןתונש ,תיפויתאה הליהקהמ תרמשמ יארחא הדובעל לבקתה הנורחאל"
 הזכ דיקפתל םדקתהל ולכוי םה םגש וניבה םהשכ הליהקה ינב ראשל ןתנ הז ףועמ הזיא יתיארו

 תצובק תטילק לש הזכ ךילהתל הסינכמ דואמ יתששח ,הלחתהב" .טרבליז יבא רמא ,"דיתעב
 תצובקב רבודמש יתעתפהל יתיליג ףוסב ךא ,היישעתהו רוצייה םוחתב ןויסינ תרסח,םידבוע
,תויורדעיה ןיא ,הדובעל ןמזב םיעיגמ ,םיצורח םה .חיוורהלו דובעל האבש ,תיתוכיא םילוע
 םירשמו םיטקש ,םיעוגר ,םהילע לטומש המ תא םישוע ,םיעמשוממ ,תופסונ תועש דובעל םינכומ
.טרבליז ףיסוה ,"המיענ הריווא

 יכ רמוא ,יתקוסעתה לוגעה ןחלושה ךרענ ובש ,היישעתה ירוזא תלהנימ להנמ ,ןימינב המלש
 תולגוסמ ילעב לש יתקוסעתה ץמאמל םתריהל תופסונ תורבחל "ארוק לוק"ב יתאצי הנורחאל"
 ריעב תונושה תוינכתה ןיב הלועפ ףתשלו םאתל דעונ םורופה .ריעב תינוניבו הכומנ תיתקוסעת
 תריציו םירחאמ הדימל ,הקוסעתל םידבוע תיינפה ,םיבאשמ םוגיא ךות ,הקוסעתה םוחתב
 ירוזא תשולשב םיקיסעמל עייסי הלועפה ףותיש .ירוביצל יקסעה רזגמה ןיב הלועפ יפותיש
 ףותיש.ריעב הדובעה ירסוחמ תויסולכואל םגו םידבועל םיקוקזה ,הווקת חתפב היישעתה
 יכרצל םאתהב תיעוצקמ הרשכה יסרוק םויק ,המשהב הרזע לולכי םורופה ירבח ןיב הלועפה
 םיקיסעמה רובע תחא תבותכ תריצי רוציל הרטמה .הווקת חתפב היישעתה ירוזאב םיקיסעמה
 חותיפל לעפנ,ףסונב .םוחתב םינושה םימרוגה ןיב ךוויתו הנווכה ,עדימ ןתמל הדובעה ישפחמו

 תורשכה תועצמאב יתקוסעתה םמודיקו םתדובע םוקמ לע הרימש םשל םידבוע םישנאל תינכת
."תומיאתמ תויעוצקמ

דעיה תייסולכוא
 תינוניב תיתקוסעתתולגוסמ ילעב םישנאל הרשכהו המשה תמרב יתקוסעת הנעמ ןתונ םורופה
 תושארב ,הווקת חתפב היישעתה ירוזא תלהנימב ךרענ "יתקוסעתה לוגעה ןחלושה" .הכומנו

.ןימינב המלש
 ךא ןויסינו הלכשה ,תויתקוסעת תולוכי ילעב :תינוניב תיתקוסעת תולגוסמ ילעב םילטבומ.1
 ,םייח ירבשמ ,יתחפשמ בצמ ,ליג :הדובעב בלתשהל םהילע םישקמה םייתועמשמ םימסח ילעב
.הכימת תוכרעמ רדעיהו םיימינפ םיבאשמ
 רשאו ,תומיאתמ תויונמוימו ןויסינ ,הלכשה אלל :הכומנ תיתקוסעת תולגוסמ ילעב םילטבומ.2
.הדובעה םלועב תובלתשהל תויטנוולרה תויונמוימ תשיכרו תישיא המצעהל םיקוקז
.יתקוסעתה םמודיקו הדובעה םוקמ לע הרימש םשל םידבוע םישנא.3

 יתקוסעתה לוגעה ןחלושה ירבח
-בוצימנ הזיאול ,םורופה ץעוי-קרוי ןורהא ר"ד ,היישעתה ירוזא תלהנימ להנמ-ןימינב המלש
 תלהנמ-ןתיב ילוש ,הווקת חתפ תייריעב החוורה ףגא להנמ-דוד ןב השמ ,ת"מתה דרשמ
 תינור ,ת"פב "הממחה" םיריעצ זכרמ להנמ-ןזייא ליג ,תיתליהק תילאיצוס הדובעל הקלחמה
 ,"לוגס" תתומע ל"כנמ-ץיבולאומש יבא ,ת"פב "הממחה" םיריעצ זכרמ הקוסעת תזכר-יתרפא
-ןהכ הנדע ,םוקיש זכרמ-הקוסעת זכר-תירטש םיסנ ,ת"פ "דידי" תתומע תלהנמ-סובולג המלת
,רופיש ןוכמ-טרבלג החונמ ,תיתליהק תילאיצוס הדובעל הקלחמה-תיעוצקמ הרשכה תזכר
-ןהכ תילג ,ל"בנ זכרמ הליעפ-השנמ יגמ ,ת"פ א"לטב-הסנכה תחטבה תלהנמ-הקיסמ תילגיס
תוינכת תלהנמ-גרבנזור תאיל ,תיתליהק תילאיצוס הדובעל הקלחמה-ל"בנ זכרמ תיארחא
-ןיקבספ היאמ ,םישנל תילכלכ המצעהל התומעה ת"ילכנמ ינליא תלייא ,"ימצעב" תתומע
הקוסעת תזכר-ןירג לכימ ,"תואמצע" תינכת להנמ-לש'גל ןליא ,ת"פ הקוסעתה תוריש תלהנמ
."תואמצע" תינכת

,הכרבב
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19/10/200915:49 :ךיראת
,החוורו הדובע ,םישנ ,הרבח :אשונ
רחסמו היישעת

הספדה תסרג

 להנמ ,ןימינב המלש :לאמשמ הנומתב ףתש
 ,הוקת חתפב היישעתה ירוזא תלהנימ
 ,לעפמה לש ל"כנמ ,טרבליז יבאו םידבועה
 ודיע:םוליצ .םילוע15 ויתורושל סייג רשא
תימע
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