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 אל םא 'רשכ'כ גצוי אל ןוזמ וא לכוא תיב יכ עבוק תורשכב האנוה רוסיא קוח

 ןכרצה לע ןגהל הניה קוחה תרטמ .תונברה םעטמ תורשכ תדועת ול הנתינ

 לע הניגמו ץראה יבחרב תורוקיב הפיכאה תדיחי תעצבמ ,ךכ םשל .הייעטהמ

.תורשכה ישרוד םינכרצה

 לע יארחא ,לארשיל םיישארה םינברה תייחנהב לארשיל תישארה תונברב תורשכה ףגא

 קוחה תפיכאלו ,(1983-ג"משת) תורשכב האנוה רוסיא קוחל םאתהב תורשכ ילהנ תעיבק

 ימ ידי לע רשכה תדועת ול הנתינ אל םא ,רשככ לכוא תיב וא ןוזמ רצומ גיצהל רוסא יכ עבוקה

.קוחה יפ לע ךכל ךמסוהש

 תוריבעה אשונ לכ תא ףוכאל לארשיל תישארה תונברה הכרענ (1997) ז"נשת תנשמ לחה

 תיצראה הדיחיה המקוה ךכ ךרוצל .1983 - ג"משתה תורשכב האנוה רוסיא קוחל תורושקה

 לע בר יניעידומ רמוח הדיחיה תפסוא התדובע ךלהמב .תורשכב האנוה רוסיא קוח תפיכאל

 ןוחטיבל רשה תאמ הכמסה ילעב םיחקפמ תחלושו קוחה לע םירבועכ םידשחנה קסע יתב

 דגנ םושיא יבתכ םישגומו םיילהנמ תוסנק םילטומ ךילהתה ףוסב .תויאר ףוסאלו רוקחל םינפ

 יעצמאב בחרה רוביצהו םיחיגשמה ,תויונברה תעידיל אבומ הלשכמה רבד ,ףסונבו .םיניירבעה

.םינושה תרושקתה

 (ח"וציפ) תואלקחה דרשמ לש יחו חמוצ חוקיפל הדיחיה םע דימתמ רשקב תדמוע הדיחיה

 תושירדב םידמוע אלש םירצומ םהב םירקמל ,הלשממה ידרשמ לש תורחא הפיכא תודיחיו

.תורשכב האנוהב םג םימשאנ קוחה

:ןמקלדכ ונפוי תורשכב האנוה אשונב תונולת

 ךות ,תורשכב האנוה רוסיא קוח תפיכאל תיצראה הדיחיה ידי לע תלפוטמ - תורשכב האנוה

.םיפסונ םיעצמאב שומישו םיילהנמ תוסנק תלטה
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 לעב דגנ הנולת שיגהלו תימוקמה הרטשמל רישי ןפואב תונפל ןתינ - תורשכב המרמו ףויז

 הרקמב .םיברה תאנוה ךרוצל תימוקמ תונבר וא בר לש תמתוח ףייזמ רשא ןאובי וא קסע

.תורשכב האנוה רוסיא קוח תפיכאל הדיחיל ולא תונולת םג שיגהל ןתינ ךרוצה

 תשגה ךרוצל הממיב תועש 24 לעופ - תורשכ תואנוה לע עדימ תריסמל יצרא דקומ

:תוימוקמה תויונברהו בחרה רוביצה ידי לע תונולת

rafiy@rab.gov.il  :ל"אוד תבותכ ,5313169-02 :סקפ

 תנווקמ היינפ תועצמאב

https://www.gov.il/he/Departments/general/pniot_tzibur :רתאב

5313187-02/ 63 :ינופלטה הנעמה תועשב גייחל םג ןתינ
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