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ןיד-קספ

 תוכימת אשונב םילשורי תייריע לש תוטלחהב תקסוע ונינפבש הריתעה .1

 תוכימת ןתמל םינפה דרשמ לש ןכדועמ להונ לש ותנקתה יאבו םינוש םיפוגל

4002 רבמבונ שדוחב הריתעה לש התשגה זאמ .תוימוקמה תויושרה ידי לע

 .הריתעב ןודל םעט דוע ןיא םויכש ךכ ,םינוש םייוניש ולח



 תקולחל םינוירטירק תעיבקל תירוביצ הדעו הנימ םילשורי תייריע שאר .2

 ושגוה הדעווה תוצלמה .םילשוריב תונמאו תוברת תודסומל תוכימת

 ושגוהש תושקב .50.01.01 םויב הייריעה תצעומ ידי לע ורשוא ןהו הנורחאל

 יפ לע וקדביי ,תרתועה לש התשקב ןהיניב ,תוכימת ןתמל הייריעל

 הטלחה יכ ,ועידוה2-1 םיבישמה .תירוביצה הדעווה העבקש םינוירטירקה

 .בורקה רבמצד שדוח ףוסל דע ןתנית תוכימת ןתמל תויולתה תושקבה ןיינעב

 יבגל הכימת גישהל תנווכמ איהש לככ תמדקומ איה הריתעהש הלוע ךכמ

 םוכס אפקוי ויפל םייניב וצ ןתינ50.8.2 םויב יכ ,ןיוצי הז ןיינעב .5002 תנש

0,522 לש  ,ןכא .הכימתל תרתועה לש התשקבל עגונה לכב ,5002 תנשל ח"ש00

4002 םינשב תרתועל הכימת ןתמ-יאל ףא תסחייתמ הריתעה -  לכמ .3002

 רומאכ תושרב הרשמ אשונ וא תימוקמ תושר לש תוטלחה לע תוגשה ,םוקמ

 התשקבש ןכתיי .םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיב ינפב תואבומ תויהל תוכירצ

 ףוקתל שקבת איה יכ ,חינהל שי .בויחב הנעת אל5002 תנש יבגלתרתועה לש

 לש םהיתוטלחה תפיקת לש הז ןיינעב תורוהל ונל הארנ ךכיפל .הטלחהה תא

 לש הניינעב2-1 םיבישמה ידי לע הטלחה לבקתתשמ :ןמקלדכ2-1 םיבישמה

 תילילש אהת וז םא( הטלחהה דגנ רותעל ןבומכ תיאשר וז אהת תרתועה

 אהת ,5002 תנשל רשאב הטלחהה דגנכ רותעל ךרוצ היהי אלו היה .)התניחבמ

4002 םינשל עגונה לכב רותעל תיאשר תרתועה -  יבגל הריתע שגות םא .3002

 וצ .3002-4002 םינשל רשאב תונעט ףא הרדגב לולכל היהי ןתינ5002 תנש

יבגל הטלחהה רבד לע תרתועל עדויש תעמ םימי54 דע וניעב דומעי םייניבה

 תרתועל העדוה רסמיתש דעו וז הריתע לש התשגה תעמש הפוקתה .5002 תנש

 הריתע שגותו היה ןובשחב אבות אל ,5002 תנשל רשאב הטלחהה רבד לע

4002 םינשב הכימת ןתמ-יא ןיינעב - 3002.

 תויושרה תכימתל להונה לש ונוכדעב ההתשה םינפה דרשמ יכ ,ררבתמ .3

 ,הנידמה תוטילקרפ העידוה5002 תנש תליחתב .רוביצ תודסומב תוימוקמה

 העדוהמ .50.4.1 םויל דע שדחה להונה תא םסרפל ץמאמ לכ השעיי יכ

 הדובעה המלשוה םרט יכ ,ונדמל תוטילקרפה ידי לע הלא םימיב הרסמנש

 ראורבפ שדוח ףוס דע םסרופי להונהש תופצל שי יכו שדחה להונה ןיינעב

 בוכיע לח יכו תילהנימה תושרה לש התלועפ התקל הז ןיינעב יכ ,רורב .6002

 ,בורקב םסרפתי להונהש יופצו ליאוה ,םוקמ לכמ .להונה לש ונוכדעב רתוימ

 ןיא ,ןכדועמה להונה לש ויתוארוהל רשאב תונעט הנייהת תרתועל םא םג ירה

 .השדח הריתעב אלא וז הריתעב ןמוקמ



 ךכיפלו המצעתא התצימ הריתעה יכ העיד ללכל ונעגה ,הלא לכ דוסי לע .4

 ןיד ךרוע תחרט רכשב אשיי4 בישמה .ליעל רומאל ףופכב ,תקחמנ איה

 .ח"ש000,01 לש םוכסב

 .)50.11.42( ו"סשת ןוושחב ב"כ ,םויה ןתינ
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