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 םיליגרה דיגאתה יקסעמ םיגרוחה ןיינע וא עוריא לע ידיימ חוד
1970- ל"שת ,)םיידיימו םייתפוקת תוחוד( ךרע תוריינ תונקתל )א( 36 הנקת

 .הז ספוטב אלו20תב חוודל שי הקפנה תואצות
125ת ספוט תועצמאב שיגהל שי דיגאת גוריד וא בוח תורגא גוריד לע חוויד

תיגוציי הנעבות לש יקלח רושיא :עוריאה תוהמ

 תיגוצייכ הנעבותכ הרושיאל השקבו הנעבות תשגה רבדב )2012-01-322611 רפסמ אתכמסא( 27.12.12 םוימ הרבחה לש ידיימה חווידל ךשמהב .1
 התבג למג שד היפל הנעטב ,הרבחה לש האלמ תולעבב הרבח ,)"למג שד" :ןלהלו מ"עב היסנפו למג שד רבעשל( מ"עב היסנפו למג שד בטימ דגנ

 תודקפהה ךותמ קרו ךא לוהינ ימד תובגל תיאשר התיה איהש תורמל ,םינוש םיתימעמ ,"םילומגת" למגה תפוקב הריבצה ימוכסמ לוהינ ימד ןידכ אלש
 הרושיאל השקבו הנעבות תשגה רבדב ,)2014-01-153993 רפסמ אתכמסא( 8.9.14 םוימ הרבחה לש ידיימה חווידל ךשמהבו ;וללה םיתימעה לש
 ימד ,םילעופה קנב ידבועו עבקה אבצ ישנא םע םינמנה ,"םילומגת" למגה תפוק יתימעמ התבג למג שד היפל הנעטב ,למג שד דגנ תיגוצייכ הנעבותכ
 ךרע הווש העיבתה דעומל ןוכנש םוכסב וא ,ספא רועישב ויהי הלא םיתימעמ ובגייש לוהינה ימד יכ )העיבתב ןעטנה יפ-לע( םכסוהש תורמל ,לוהינ
:ןמקלדכ תאזב הרבחה העידומ ,ספאל
 דגנכ רושיאה תשקב תא תוחדל טילחה טפשמה תיב .דחואמב ונודנש רושיאה תושקב יתשב יזוחמה טפשמה תיב תטלחה הלבקתה31.8.15 םויב
 ירבח ירתיל סחיב רושיאה תשקב תא לבקלו ,םילעופה קנב ידבוע םע םינמנה םיתימעמ ןידכ אלש לוהינ ימד תייבג רבדב הנעטל סחיב הרבחה
 הרבח םילומג דג וא מ"עב םילומגת םע ורשקתה רשא ,םדא ינב תצובק וא/ו םדא לכ םה הצובקה ירבח יכ עבקנ .רושיאה תושקבב תונעטנה תוצובקה
 יכ הנתוה םהיבגל לוהינ ימד תרומת 'םילומגת' םיריכשל וא/ו םיאמצעל ןוכסח תינכתב תופתתשה םשל30.6.2007 םויל דע מ"עב למג תופוק לוהינל
 ןוכסיחה ימוכסמ הנש ידמ םתוא התכינ הדי לע למגה תפוק לוהינ תשיכר רחאל ,למג שד רשאו דבלב םייתנשה תודקפהה ימוכסמ קרו ךא ובגיי םה
 עבקה אבצ ישנא ברקמ ,םדא ינב תצובק וא/ו םדא לכ םג ויהי הצובקה ירבח יכ עבקנ ןכ ומכ .םיחוורו ןרקכ םינשה ךרואל למגה תפוקב ורבטצהש
 וא/ו םיאמצעל ןוכסח תינכתב תופתתשה םשל30.6.2007 םויל דע מ"עב למג תופוק לוהינל הרבח םילומג דג וא מ"עב םילומגת םע ורשקתה רשא
.ספא רועישב ויהי םה יכ םכסוה םהיבגל לוהינ ימד תרומת ,'םילומגת' םיריכשל
 שד .יטפשמה ךילהה תרגסמב וררבתי ןתחכוהו ןפוגל תונעטב ןוידה .דבלב ימדקמ בלש הניה תויגוצייכ תונעבותה תא רשאל טפשמה תיב תטלחה
.רוערע תושר תשקב שיגהל התנווכבו הטלחהה תא תדמול למג

_________

 :ןיינעה וא עוריאה לע הנושארל דיגאתל עדונ םהב העשהו ךיראתה .2

 .18:00 העשב31/08/2015
_________

.תיטפשמ תצעויו ל"כנמס ,דוד-ןהכ תאיל ד"וע ידי לע םתחנ

 :)הינפה ךרד לע הללכה הווהמ רוכזאה ןיא( אשונב םימדוק םיכמסמ לש תואתכמסא ירפסמ

מ"עב תועקשה יקית לוהינ רגרב-רוד ,מ"עב )1992( 1 סגנידלוה רגרב ,מ"עב סגנידלוה סקפיא שד ,מ"עב תועקשה שד בטימ :תחוודמ תושי לש םימדוק תומש
03/06/2015 :ספוטה הנבמ ןוכדע ךיראת
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