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 דובכל     דובכל    דובכל

 ןאילע ןאסר רמ   הראימ-ברהב ילג ד״וע   ץנג ינב רמ

 הלשממה תולועפ םאתמ  הלשממל תיטפשמה תצעויה   ןוחטיבה רש

 

 ,בר םולש

 -  ר ת ו י ב   ף ו ח ד  -
 

 זרא רבעמ תריגס לע הטלחהה לוטיב :ןודנה
 

 :ןמקלדכ ןודנה ןיינעב תוליהבב םכילא תונפל ונירה ,"עונל תוכזה לע הרימשל זכרמ – השיג" ןוגרא םשב

 לש הטלחהה םיחטשב הלשממה תולועפ םאתמ לש תיברעב קובסייפה דומעב  המסרופ ,5.5.2022 םויב .1

 הדוהי לע לטוהש רגסה תא ךיראהל ץנג ינב ןוחטיבה רש טילחה ,דעלאב עוגיפה עקר לע״ :היפל לארשי

 םוגרת( ״שדחמ ינוחטיבה בצמה ךרעוי עובשה ףוס ךלהמבש העידיב ,ןושאר םוי דע הזע תעוצרו ןורמושו

 םויבו ,ינש םויל דע רגסה תכראה לע טלחוה היפל תפסונ העדוה המסרופ 7.5.2022 םויב .)ישפוח

 ראשיי זרא רבעמ״ יכו יקלח ןפואב העונתל וחתפנ הדגב םימוסחמה היפל העדוהה המסרופ 9.5.2022

 םיירטינמוה םייאופר םירקמל קר רבעמ רשפאתיש ךכ ״השדח העדוהל דע הזע תעוצר יבשותל רוגס

 .״םיגירחו

 היכרצבו הזע תעוצרב תיחרזאה הייסולכואב הרומח העיגפ הבוחב תנמוט זרא רבעמ לש ותריגס .2

 תעוצרמ םירחוסו םילעופ ,םיירטינמוה םירתיה ילעב םהיניב ,םיבשותה יפלאב דחוימב ,םיירטינמוהה

  .םתייחמ ךרוצל זראמ םרבעמ לע םיכמוס רשא ,הזע

 הווהמו הלוספ איה םיתיישינע םיעינממו תיחרזאה הייסולכואה יפלכ תנווכמ רשא ל״נה הטלחהה .3

 תפוקת ךשמ רורב אלו עודי אל יכ הדבועה רתוי דוע השק .םירבעמה לע םכתטילשב הערל לוצינ

 האצותכ תוביצי יאב םייחה ,העוצרה יבשותל תולכנתהה תשוחת תא קזחמש רבד ,ןודנב הטלחהה

 .םתריגס ןיינעב תולבקתמש תוימואתפהו תויתורירשה תוטלחההו ,םירבעמה לע לארשי לש הטילשהמ

 הייסולכואה יפלכ לארשי תובוח לש הטוב הרפה הווהמ זרא רבעמ תא רוגסל הטלחהה יכ ,שיגדנ .4

 יתלב הטלחהב רבודמ .םיניקת םייח להנל םתלוכיבו םהיתויוכזב השק העיגפו הזע תעוצרב תיחרזאה

 תורהצומה היתויובייחתהל ףאו ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספל ,ןידל קהבומ ןפואב תדגונמה ,תיקוח

 ,העונתל תוכזב תיתדימ יתלבו הריבס יתלב ,תקדצומ יתלב העיגפל הליבומ איה .לארשי תנידמ לש

 ייח שובישלו תוחפשמ יפלאב העיגפלו ,תויונמדזהל השיגו החפשמ ייחל ,הסנרפו הקוסעתל תוכזה

 .ללכב העוצרב היישעתהו רחסמה

 הבוח ,םיניקת םייח להנל תיחרזאה הייסולכואל רשפאל לארשי לש התבוח לש הרפהב רבודמה .5

 .1907 תנשמ השביב המחלמה יניד רבדב גאה תנמאל תוחפסנה תונקתל 43 הנקת תארוהב תנגועמה

 הבנ'ג תנמאל 27 ףיעסב ,ףסונב .סנרפתהלו ךישמהל תורשפאו דובכב ישונא םויק םיללוכ םיניקת םייח
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 לארשי לע םיליטמ הלא םיניד .םיימוקמה םיבשותה לש םדובכ לע ןגהל הבוח העבקנ )1949( תיעיברה

 היכרצל גואדל תיביטיזופ הבוח דצל ,הזע תעוצרב תיחרזאה הייסולכואב העיגפמ ענמיהל הבוח

 'חאו םדא תויוכזל םיאפור 4764/04 ץ"גב ואר(  םיניקתה םייחהו ירוביצה רדסה םויקלו םיירטינמוהה

 תועגופ םישנא רבעמ לע תולבגהה ,ןנד הרקמב .))2004( 393 ,385 )5(חנ ד"פ ,הזעב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ

 הריבס םייח תמרב םויק לש תורשפאבו הזע תעוצר יבשות לש םיניקתה םייחבו םיינויחה םיתורישב

 .תישונאו

 הזע תעוצרב תיחרזאה הייסולכואה לכ לע הרוסא תיביטקלוק השינע תווהמ רבעמה תריגס .דועו תאז .6

 ןושארה לוקוטורפל )2(75 ףיעסו ;)1949( תיעיברה הבנ'ג תנמאל 33 ףיעס ;גאה תונקתל 50 הנקת ואר(

  .)הבנ'ג תונמאל ףסונה

 ,רתיה ןיב ,התויהב ש"פתמהו ןוחטיבה רש תא בייחמה ילהנימה טפשמל תדגונמ ףא תיחכונה הטלחהה .7

 היתוכלשהו היתויועמשמ תא ןובשחב תחקול הניאו היואר תיתדבוע תיתשת לע תנעשנ הניאש הטלחה

 םמצע לע םירזוח הלא םילוספ םידעצ ,תאז םע דחיו .הזע תעוצרב הייסולכואה ללכ לע תוינסרהה

  .הזע תעוצר יבשות לע הערה םתעיגפ לע תעדה תא תתל ילבמ םיכשמנו

 

  .ןודנב הטלחהה תא רתלאל לטבל םכשקבנ ,ליעל רומאה לכ חכונל

 

 

 ,הכרבב

 ד"וע ,דאדח אנומ


