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 קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב
 909/20  ץ"גב

 
 תימע 'י טפושה דובכ  :ינפל
 זרא-קרב 'ד תטפושה דובכ 
 ףפוקסורג 'ע טפושה דובכ 
 

 "החפשמב םירחוב" תעונת ישארמ ,האופ לאכימ .1 :םירתועה
 "ומלצב"  ןוגרא ר"וי ,האופ הדוהי .2 
 
 ד  ג  נ 
 

 לזרמ לאגי טפושה דובכ טפשמה יתב להנמ .1 :םיבישמה
 םיטפשמה דרשמ - לארשי תנידמ .2 
 תואירבה דרשמ - לארשי תנידמ .3 
 הלשממל יטפשמה ץעויה - טילבלדנמ יחיבא ד"וע .4 
 

 יאנת לע וצ ןתמל הריתע
 

  (13.08.2020)        ף"שתה באב ג"כ :הבישיה ךיראת
 
 םמצעב :םירתועה םשב
 רוא ןב יחנ ד"ועו רמרק ןתנוי ד"וע :םיבישמה םשב
 
  :הרכזואש הקיקח
 11  'עס :1996-ו"נשת ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח
 ו קרפ ,33 ,30  'עס :2010-ע"שת ,תויציב תמורת קוח

 
 ןיד-קספ

 
 

 שקבתנש דעסהש ,םיאשונ השולש תללוכ ונינפלש הריתעה 

 .רדוסמ םשרמ לוהינ אוה םהיבגל

 

 :שקבתהש דעסל סחיב םיאשונה תשולשל הרצקב סחייתנ 

 

 טפשמה יתב ידי לע םינתינש םיירוטוטטס "תורוה יווצ" םושיר .1

 רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוחל 11 ףיעס יפל החפשמ יניינעל

 .1996-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה
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 דעסהש ךכ ,תורוהה יווצ לש רדוסמ םושיר להנתמ הז אשונב 

 .םירתועה לע ףא לבוקמ רבדהו ,רתייתה הז ןיינעב שקבתהש

 

 יניינעל טפשמה יתב ידי לע םינתינש "םייתקיספ תורוה יווצ" םושיר .2

 .החפשמ

 

 ,להנימה תויקוח ןורקע רואל ,הז בלשב .בכרומ אוה הז אשונ 

 ,רומאכ םשרמ תריציל הכמסה קינעמש יביטמרונ-יקוח רוקמ רדעיהבו

 םיווצ לש עדימ רגאמ וא םשרמ רוציל םיבישמל תורוהל םוקמ םיאור ונניא

 ןניא ררועמ הז אשונש תוישעמהו תויכרעה תולאשה ראש ,אליממ .הלא

 תסנכהש לככ ,תיתקיקח הרדסהל תושרדנ אלא ,ונידי לע הערכהל תונתינ

 .ןוכנל תאז אצמת

 

 תמורת קוחל )ךליאו 33 םיפיעס( 'ו קרפ יפל םידוליי לש םושיר .3

  .)קוחה :ןלהל( 2010-ע"שת ,תויציב

 

 םע תוצעייתהב םיטפשמה רש לע יכ קוחב עבקנ ןכא הז אשונב 

  .ותרוצו םושירה יטרפ תא עובקל תואירבה רש

 

 30 ףיעס יפ לע רגאמה יכ םיבישמה תרהצה תא ונינפל ונמשר 

 33 ףיעס יפ לע םשרמה ןיינעל תונקת תטויט הנכוה רבכ יכ ,םייק קוחל

 ותמקה תמלשהל לועפלו אשונה תא םדקל םידתעתמ םיבישמה יכו ,קוחל

 .םשרמה לש

 

 ךילה םודיקל םינמז חול ןתיל םיבישמל תורוהל ושקיב םירתועה 

 וא תמורת עצבלמ לודחל הרויש יאנת לע וצ איצוהל וא ,תונקתה תונקתה

 .קוחכ ותלעפהו םושירה רגאמ תמקהל דע תויציב תריכמ
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 ,אשונה תא ומדקי אל םיבישמהש לככו ,הז דעס ןתיל םיאור ונניא 

 .םהל תודמוע םירתועה תויוכזו תונעט

 

 .תיחדנ הריתעה – ליעל רומאה רואל .4

 

 להנל ולחה םרט םיבישמהש הדבועה תא ופיצה םירתועהש רחאמ 

 םיבישמה תא םיבייחמ ונא ,תויציב תמורת קוחל 33 ףיעסב רומאכ םשרמ

 .₪ 3,000 ךסב םירתועה תואצוהב
 

 

  .)16.8.2020( ף"שתה באב ו"כ ,םויה ןתינ 
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 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
 


