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 סמו |
| 

 4 :ןיב |

 ביבא-לת תטיטרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגוא

 (ןוגראת'' :ןלהל)

 ;דתא דצמ

 :ןיבל

 ביבא-לת תטיסרבינוא

 (יהטיסרבינואה'' :ןלהל)

 ;ינש דצמ

 ןיב ,רידטהו ,14.12.2008 סויב טתתנש דחוימ יצוביק סכסהל דצ םניה ןוגראחו הטיסרבינואהו ליאוה

 ; (יייצראה םכסהה"'' :ןלהל) ''הארוה יתימעיי לש דמעמב סידבוע לש הקסעה ,רתיח

 ןיינעב שיגח ןוגראהו ,הז םכסה לש ומושיי ןפואו ותונשרפל רשאב תקולהמ העלגתנ סידדצה ןיבו ליאוהו

 ;(555/09 קייס) ביבא-לתב הדובעל ירוזאה ןידה-תיבל יצוביק ךוסכסב דצ תשקב הז

 עגונה לכב סהיניב תוקולתמה תא הצממה ,םכסומ רדסהל ועיגחו מייומ סהיניב ולהינ םידדצהו ליאוהו

 ;דצה תשקבב ולעוהש תויגוסל

  

 :ןלהלדכ הנתוהו רהצוה ,םכטוה ,ךכיפל
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 הארוה יתימע לש לולסמב וא צותה ןמ םירומ לש לולסמב קיסעהל תשקבמ הטיסרבינואהש ימ לכ

 ספוט תא אלמי ,'ג ח""'ממכ יונימ לבקל םידמעומ וא/ו ולביקש םירומ הז ללכבו ,(ייםירומיי :ןקחל)

 .יצראה סכטהה תוכמ הטיטרבינואה ידי-לע עבקנש ייהקסעה לולטמ תעיבק ךרוצל הרהצהיי

 הסנכההיי לע הלוע הניא םתסנכהש ,םירומ וקסעוי ,עיישת םידומילח תנשל יב רטסמסמ לחה

 יתימע לש דמעמב ,(יהטנכהה ןחבמיי :ןלחל) יצראה סכסהב התרדגהכ ,ייתיברימח תיתנשה

 ,יצראה סכסהל 6 - 1 קייס) 4 ףיעסב םיעובקה סיגירתה ןמ דחא סהילע לח אלש דבלבו ,הארוח

 ימל ,הארוה תימע לש דמעמב הקסעהל תיביטקאורטר הלוחת היהת אל .ןלהל רומאל ףופכב לכחו

 .'ג חייממ לש דמעמב עיישת םידומילה תנשל יב רטסמס ינפל קסעוהש

 העבקנ רבעב ךא ,הארוה יתימע לולסמב הקסעהל םידעוימ ליעל 2 ףיעטב רומאה יפ-לעש טירומ

 םה יכ בתכב העדוה ורסמי םא אלא הארוה יתימעכ וקסעוי ,יג הייממ לש הקטעה תגרד םהל

 וחוכמ תלעופה בקעמה תדעול חוויד רסמיי .'ג חייממ לש דמעמב םיקסעומ תויהל ךישמהל סירחוב

 .יצראה םכסהה לש

 םידומילה תנשל יב רטסמסמ לחה רשאו ,רתו* וא םינש 4 ךשמב הייממ לש דמעמב קסעוהש חרומל

 ,םימייקח םיללכה יפ-לע רכש יכרוצל וקתוו בשוחי ,יב הארוה תימע לש דמעמב קסעוי עיישת

 .קתו תונש שולש תפסותב

 ילולסמב הליבקמ הגרד וא) ריכב הצרמ תגרדב הלעמו הרשמ 75% לש ףקיהב קסעומה הרומ

 אלו 'ג הייממ לש דמעמב קסעוי ,החובג הלכשהל סירחא םירכומ תודסומב תוחפל (סירחא הקסעה

 לפ-לע חארוה תימע דמעמב קסעוהש הרומ לע לוחי אל הז ףיעסב רומאה .חארוה תימע לש דמעמב

 ותקסעהב הקספה הלח סא םג ,הז סכסה לש ותמיתתל דע יצראה םכסהה לש ויתוארוה

 םירכומ תודסומב ותקסעה םא אלא ,םישדוח 24 לע הלוע הניא רשא ביבא לת תטיסרבינואב

 דמעמב וקיסעהל שי הסנכהה ןחבמ יפ-לעש וא הלעמו הרשמ 100% לש ףקיהב הניה םירחא

 .חייממ

 תמכסהב ה סכסה לש ויתוארוהל סאתהב ןכדועי ייהקסעה לולסמ תעיבק ךרוצל הרהצהייה ספוט

 .םידדצה

 תמיתח דע יג הייממ לש דמעמב וקסעוהש סירומ רובע םיימואלניב עדמ ירשקל ןרקה ביצקת

 :ונייחד) עיישת יא רטסמסמ לחה בשותי ,יב חארוה תימע לש דמעמב וקסעוי וירתאלו הז סכסה

 -ב לפכומ ,יב רטסמסב הלא סירומ לש הרשמה יזותא יפל ןכדועי עיישת םידומילה תנשל ביצקתה

 םוכסה רבעוי ,עיישת לייהנשל מייקקה לש ללוכה ביצקתה לוצינ-תת לש הרקמב רובעי חּו םוכס .(2

 .אייעשת לי'הנשל עדמ ירשק ביצקתל ליעל רומאה
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 תוארוה ןיב הריתס שיש לככ ,ןמוקמב ואוביו יצראה סכסהה תוארוה לע ורבגי הז םכטה תוארוה

 .סימכסהה ינש

 יוטיב ידיל ואבש יפכ םידדצה תונעט לכ טלחומו יפוס יוצימ ידיל ואב הז סכסה לש ותמיתח םע

 תא ורידסה יכ ןידה-תיבל ועידו: םידדצה .555/09 (איית) קייס קיתב תיטפשמה תוניידתהב

 .וז םתעדוהל ןיד-קספ לש ףקות תתל ונממ ושקביו המכסהב סהיניב תוקולחמה

 :םותחה לע ונאב הייארל
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