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 2012 ,ארמב 7 דובכל

 ביבא לת תטיסרבינוא ,אישנ ,רטפלק יסוי יפורפ

 תירבעה הטיטרבינואה ,אישנ ,ןושש ןב סחנמ יפורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,אישנ ,באצ ןב ןורהא יפורפ

 ןוירוג ןב תטיסרבינוא

 ,בר סולש

 יתקוטעת ןוחטיב :ןודנה

 תוצובקו יב הארוה יתימע ,םיטנרוטקודל יתקוסעתה ןוחטיבה רופישל םירדסהה טוריפ ןלחל

 ,תירבעה הטיסרבינואב ,ביבא-לת תטיסרבינואב ולוחיש ,גייעשת לייחנשמ םתליחתש ,תודחוימ

 .ןוירוג ןב תטיסרבינואבו הפיח תטיסרבינואכ ₪

 ישילש ראותל םידימלת .1

 יללכל םאתהב וז רשפאתת ,ותקסעה וא שקבת הטיסרבינואהש ,(יב וא 'א בלשב) טנרוטקוד | א

 ותויה תתפוקתב טנרוטקודה תקסעהב תוביצי תחטבה איה הרטמהשכ ,דסומב הקסעהה

 .ןלהל טרופמכ ,דסומב ישילש ךאותל סושר דימלת

 בתכ תכראה .םייתנש לש תופוקת יתשל תובייחתה בנוכב השעית טנרוטקודה לש ותקסעה ב

 ותומדקתה ,טנרוטקודה לש וידומיל ךשמהל ףופכב אהת היינשה הפוקתל תובייחתהה

 ווהי אל תימדקאה הדיחיב הארוהה יכרצ ,קפט רסה ןעמל .הדיחיב הארוחה יכרצו תימדקאה

 רבח לש ותקסעה ךרוצל ,טנרוטקודה לש חיינשה תפוקתל תובייתתה בתכ תכראה יאל הליע

 .רחא רטוז לגס

 ,תויטנוולר תוביסמ תישימח הנשל םג וידומיל תא ךישמהל טנרוטקודה ףלאנ םהבש סירקמב | .ג

 .תישימחה הנשל תובייחתה בתכב ,סיאנת סתואב קסעוי אוה ,וב תויולת ןניאט

 לש הרקמב) הנשל וא םייתנשל יונימל תובייחתה תרגסמב רטסמט לכב הקסעהה ףקיתה ד

 תובייחתה לולכי אוהו תובייחתהה בזתוכב טרופיו שארמ עודי חיהי ,(תישימח הנשב הקטעה

 לש הדמעמ .תובייחתהה תפוקתב סידומיל תנש לכב תוחפל זחא רטסמס לש לעופב הקסעהל

 .תיילח לש הפוקתכ תובייחתהה בתכב ןגועת לעופב הקסעה ןיא הב תפוקת

 םייונימב ,הקסעה תונש 4 סייטש טנרוטקוד קיסעהל ךישמהל העינמ ןיא ,קפס רסח ןעמל | .ה

 הא קרפב םיטרופמה יתקוסעתה ןוחטיבה יללכש דבלבו ,ויללכו דסומה יכרצ יפ-לע םיפטונ

 .וזכ הקטעה לע ולוחי אל

 יטנוולרה רטסמסה תליחת ינפל סוי 60 - מ רחואי אל תימדקאה הדיחיהמ לבקי טנרוטקודה | רו

 הנשב הקסעה לש חרקמב) הנשה וא םייתנשה תב תובייחתהה תפוקתל תובייחתה בתכ
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 תואטיסרבינואה ישאר דעו ה

 לכ ינפל רשאכ ,ליינה תובייחתהה תפוקתב הקסעה יטוריפ לולכיש ,ןיינעה יפל ,(תישימח

 סאתהב רטסמס ותוא יבגל יונימ בתכ טנרוטקודל רסמיי תובייחתהה תפוקתב  רטסמס

 לש ותובייחתהב הנתו ליינכ תוביירתה בתכ לכ לש ופקות .תובייחתהה .בתבב  טרופמל,

 שארמ ותקסעה טוריפ עבקנ סהיבגל םירטסמסה לכב דסומה תושרל דומעל טנרוטקודה

 .רומאכ תובייחתה בתכב

 תוליעה יפ-לע היחת ליעל רומאכ תובייחתה .תפוקת ךלהמב טנרוטקוד לש ויונימ תקספה | +

 :ןלהל וטרופיש

 ן ומויק יא וא סולוקירוקב סרוקה לוטיב (1)

 דסומ לכ תטלחהל טאתחהב םידימלת לש ףס רפסממ ךומנ רפסמ ןיגב סרוק תחיתפ יא (2)

 םידימלתה רפסמ טומינימל סחיב דסומה תוינידמ תא תעל תעמ ןוגראל ריבעי דסומ לכ)

 ; (ינשו ןושאר ראותל

 הרתזא הנתינש דבלבו הכומנ הארוה תוכיא ואו הארוהה תוכיאב תיתועמשמצוהלרי 3% ל

 ;הארותה רופישל קיפסמ ןמזו תורשפאו תובייחתהה םויט ינפל

 ; הטיסרבינואב םייק תעמשמ ןונקתל םאתהב תורומח תעמשמ תויעב (4)

 יונימה םויס יאל תופידע ןתנית) לוגרת/סרוק לש םיבורמ םיעפומ דוחיאמ עבונה םוצמצ (5)

 .(תובייחתתו קתוו ןוירטירק ופל

 ןמוו תורשפאו תובייחתתה םויט ינפל הרהזא הנתינש דבלבו ,ןיקת אל ימדקא בצמ (6)

 .רופלשל קיפסמ

 .תובייחתהה בתכ לש ופקות עקפי ,טנרוטקודה לש וידומיל וקספנש הרקמב | .ח

 'ב הארוה יתימע

 ,םייתנש לש הפוקנתל תובייחתה בתכ לבקי ,ותקסעה תא שקבת הטיסרבינואתש ,יב הארוחה תימע

 םינש שולש וא םייתנש ךלהמב תוילאירטסמט תועש 12 תוחפל לש רבטצמ ףקלהב דמיל סא

 דחא סרוק תוחפל דמילש וא ,תימדקאה הדיחיב תובייתתהה בתכ תאצוהל ומדקש תונורחא

 תמיוסמ תימדקא הדיתיב תובייתתהה בתכ תאצוהל ומדקש סינשה 6 ךותמ םינש 5 ךלחמב הנשב

 בתכל סאתהב דסומב ותדובע תא עצבל בויחתה ליינה לגסה רבחש יאנתב לכהו רומאכ

 הדיחיה השקיבו (הנושארה הפוקתה ןלהל) ליינח טייתנשה תפוקת המייתסה .ליינח תובייחתהה

 םינש 5 דע 3 לש הפוקתל תובייחתה בתכ תימדקאה הדיתיה קינעת ,וקיסעהל ךישמהל תימדקאה

 תימעש יאנתבו ותקטעה תא ךיראהל שקבת סא ,האלה ךכו (ךורא חווטל תובייחתה - ןלחל)

 .ךראומה תובייתתהה בתכל םאתהב דסומב ותדובע תא עצבל בייחתה 'ב הארוהה

 קיספהל לכות חטיסרבינואה ,ךורא תווטל תובייחתהב וא/\ הנושארה הפוקתב רומאה ףא לע

 :ןלהל םירדגומה םיאגתב קר תובילחתה בתכ תפוקת ךלהמב םג יב הארוה תימע לש יונימ

;ומויק יא וא סולוקירוקב סרוקה לוטיב | (2)
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 לכ) דסומ לכ תטלחהל םאתהב סידימלת לש ףס רפסממ ךומנ רפסמ ןיגכ סרוק גותיתפ יא | (2) דארשיל יגולונכט ןוכ

 סידימלתח רפסמ סומינומל סחיב דסומה תויכזמ תא תעל תעמ ןוגראל ריבעי דסומ

 ; סנשו ןושאר ראותל

 ; תותפל םייתנש לש חווטל טרוקה תא דמלי ריכב ימדקא לגס רבחש טלחוה | (3) '

 לנפל הרהוא הנתינש דבלבו הכומנ הארוה תוכיא ואו הארוהה תוכיאב תיתועמשמ הדירי | (4) /

 ; הארוחה רופישל קיפסמ ןמזו תורשפאו תובייחתהה םויט תירבה הטיסרבינואה

 הארוהה תימע רבעמ ;הטיסרבינואב תעמשמה ןונקתל סאתהב תורומח תעמשמ :תויעב | (5) ירשוב

 ;רחא גורדל

 יונימה םויס יאל תופידע ןתנית) לוגרת/סרוק לש םיבורמ םיעפומ דוהיאמ עבונה םוצמצ | (6) 5
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 .(תובייחתהו קתוו ןוירטיהק יפל

 .2004 - דייטשת ,השירפ ליג קוחב ותועמשמכ הבוח תשירפ ליגל עיגה דמעומה | (7)
 טדמל ןמציו ןוכז

 .תינכותה ןא הדיחיה תריגס | (8)

 ךשמית ,ללוכה הקסעהה ףקיחמ תצקמל קר תסתחייתמ הקספההש לככ יפ רהבומ

 .הקסעהה תרתי יבגל לוחתו ךורא חווטל תובייחתתה

 .תובייחתהה בתכ עקפי ,ליעל (6) - ר (5) ,(4) םיפיעס לשב הניח הקטפההש הרקמב ל

 הארוהב צובישל תופידע ןתנית ,ליעל (?) - ר/0) ,(1) ףיעס יפל סרוק םויק יא לש הרקמב

 ךכב שיש ילבמ ,ןכמ רחאל וא תובייחתהה תפוקתב ,רתוי רחואמ דעומב סרוק ותואב

 .תפסונ הפוקתל תתובייחתה בתכ ןתמל תוובייחתה

 סרוקב \בשל ףמאמ דסומה השעי ,ליעל (7) - ר (3) ,0) ,(1) םיפיעס לשב הניה הקטפההו חיה

 בתכ עקפי יייב הארוה תימעיי לש סינוירטירקב דומעל לדחי יב הארוחה תימעש הרקמב | .ג -

 .םידומיל תנש התוא סות דע רחא סיאתמ יונימב וקיסעהל ךישמי דסומהו ,ול ןתינש תובייחתהה

 ביבא-לת תעיטרביגוא

  

 ןליא -רב תמיסה
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 תהמסהההההתחאחא₪ | א

 הפיח תטיסדב נו

 (ידובאה רושעת'') 'ב הארוה יתימע 3

 :יידמעומהי' ןלהל הנוכי םיאבה םירבטצמה סיזטתב דמועה יב הארוה תימע א 0

 ןוירוט-ןב תטיסבינוא   .(ללוכ) 2007 תנשל 1999 תנש ןיב ישילשה ראותה תא לביק ךשא ,ישילש ראות לעב (1)

 יכ רהבומ) הלעמו 506 לש ףקיהב דסומ ותואל 4ותמ רחא סוקמב תירקיע הרשמ ול ןיא (2) -

 (תירקיע הרשמכ תבשחנ הניא ,טירחא תודסומב הייממכ הקסעה הז ךרוצל
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 תלבק ואמ קסעוהו ,2007 תנש ינפל ירוטקוד ראות לעבכ דסומ ותואב ןושאר יונימ ול היה

 - רב תומלתשה לש תופוקת טעמל ,תימדקא חנש לכב (ללוכ) 2009 תנש דעו רומאכ יונימח

 ;טרוטקוד

 הליעפ תופתתשה ,םימוסרפ :ןוגכ) וחכומ תירקחמ תוליעפ ליינח םינשה ךרואל םייק

 ,(םיסנכב

 .(תמייק וז השירד סהב םימוחתל קר יטנבלר) טרוטקוד טסופכ םלתשה

 .ריכבה ימדקאה לגסל יונימל לסשיתל דטומה תעדל יואר היה

 .בייעשת - עיישת סינשב םג רקחמבו הארוהב ליעפ

 .םיטרוק תארוחל רבעמ דטומל סדותו ליעפ :עייטמ ןוירטירק

 ןמ הרומכ ואו 'ב הארוה תימעכ ןלש םייונימה לולכמב בייעשת - ו אייעשת םינשב קסעומה דמעומ

 :ןלהלכ ,חווט ךורא :תקוטעת ןוחטיבל העצה לבקי דסומב הרשמ 50% תוחפלב ,יב צוחה

9 

( 

 םינוירטירקל חנוע דמעומהו ,ריכבה ליבקמה לולטמב לגס ירבח טולקל ןתינ ןהכ גווקלחמב

 אבות ,הז לולסמ יאנתב ,ריכבה ליבקמה לולסמב הרומכ ותטילק ,הו יונימ תלבקל םישרדנה

 רתילו ליבקמה לולסמה לע זסומב לחה םייונימה ןונקתל ףופכב םילונימה תדעווב ןוידל

 .ליבקמה לולסמב םירומה לע םילחה םיאנתה

 ,ישיא הקסעה םכסהב דמעומה קסעוי ,ליבקמה לולסמח תרגסמב הטילק רשפאתת אלו היה

 אלל ,יב הארוה תימע לולסמב הקסעה יאנת סיסב לע ,ןוגראה םע ומכוסי ויאנתש ,דיחא

 תורשפא סע ,הרשמ 40% - מ תוחפ אלו תוינקתה תוינכותב ותקטעה לש ףקיחב ,ןמז תלבגה

 :ןלחלש םיאנתב הקטעה םויסל

 הרחוא הגתינש דבלבו הכומנ הארוה תוכיא וא/ו הארוהה תוכיאב תיתועמשמ.הדירי | (1)

 ;הארוהה רופישל קיפסמ ןמזו תורשפאו הקסעה טווס ינפל

 ; הטיטרבינואב תעמשמה ןונקתל םאתהב תורומח תעמשמ תויעב | 0)

 ;רחא גורדל דמעומה רבעמ | (3)

 .2004 - דייסשת ,השירפ ליג קוחב ותועמשמכ הבוח תשירפ ליגל עיגה דמעומה | (8)

 .תינכנתה וא הדיתיה תרזגס | (5)

 סע ומכוסי ויאנתש ,דיחא ,ישיא םכסה עצוי ליעל יב ףיעסבש םיאנתב דמוע וניאש דמעומל

 תורשפא םע ,שארמ רדגומ ףקיהב ,םינש 10 ךשמל יב הארוה תימע לולסמ סיסב לע ,ןוגראה

 :ןלהלש םיאטתב הקטעה םויסל

)( 

6( 

 רנפל הרחזא הנתיגש דבלבו הכומנ הארוה תוכיא ואו הארוהה תוכיאב תיתועמשמ הדירל

 ;הארוהה רופישל קיפסמ ןמוו תורשפתו תקטעה םויס

; הטויסרבינואב תעמשמה ןונקתל םאתהב תורומח תעמשמ תויעב
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 ;רחא גורדל דמעומה רכעמ

 .2004 - דייסשת ,השירפ ליג קוחב ותועמשמכ הבוח תשירפ ליגל עיגה דמעומה

 .תינכותה וא הדיחיה תריגט

 תודחוימ תוצובק .8

 םיסרוקב הארוהב סיקסועה רטווה ימדקאה לגסה ירכח תא תוללוכ תודחוימ תוצובק ה

 לולסמב םירומ ,תונמוא ירומ ,םידחוימ םיצוחב תופשל סירומ :ןחו ,םיימדקא םיראתל

 ,.יב הארוה לתימע םניאש הארוה יתימעו רטוזה ליבקמה

 בתכ לבקי ,ותקסעה תא שקכת הטיפרביננאתש ,תודחוימה תוצובקל ךייתשמה לגס רבח

 תפוקת ללוב) םינשח שמח ךלהמב תופיצרב דסומב דמיל םא םייתנש לש הפוקתל תובייחתה

 הרשמ 30% לש ףקיהב תימדקאה הדיתיב תובייחתהה בתכ תאצוהל ומדקש תונוהחאה (תיילח

 תובייחתהה בתכל םאתהב דסומב ותדובע הא עצבל בייתתה ליינה לגסה רבחש יִאנתבו הלעמו

 תימדקאת הדיחיה השקיבו (הנושארה הפוקתה ןלהל) ליינה םייתנשה תפוקת המייתסה .ליינח

 - ןלהל) םינש עברא דע טייתנש לש הפוקתל תובייחתה בתכ הדיחיח קינעת ,וקיטעתל ךישמהל

 ליינה לגסה רבחש יאנתבו ותקטעה תא ךיראהל שקבת סא ,האלה ךכו (ךורא חווטל תובייחתה

 .ךראומה תובייחתהה בתכל םאתהב דסומב ותדובע תא עצבל בייחתה

 קיטפהל לכות הטיסרבינואה ,ךורא חווטל נוובייחתהב וא/ו הנושארה הפוקתב רומאה ףא לע

 קר תובייחתה בתכ תפוקת ךלהמב סג תודחוימה תוצובקל ךייתשמה לגס רבח לש יועמ

 :ןלחל םירדגומה םיאנתב

 ;ומויק יא וא םולוקירוקב סרוקה!לוטיב | (1)

 דסומ לכ תטלחהל םאתהב םידימלת לש ףט רפסממ ךומנ רפסמ ןיגב טרוק תתיתפ יא | (?)

 רפטמ סומינימל סחיב דסומה .תויעדמ תא תעל תעמ ןוגראל ריבעי דסומ לכ)

 ;(ינשו ןושאר ראותל סידי מלתת

 ;תוחפל םייננש לש תווטל טרוקה תא דמלי ריכב ימדקא לגט רבחש טלחוה | (0)

 תרחזא הנתינש דבלבו הכומנ הארוח תוכיא וא/ו הארוהה תוכיאב תיתועמשמ הדירי א ₪)

 7 = ;הארוהה רופישל קיפטמ ןמּוו תורשפאו תובייחתהה סויט ינפל

 ן תטיסרבינואב תעמשמה ןונקתל סאתהב תורומח תעמשמ תולעב | (5)

 ;רחא גורדל רבעמ | (6)

 טויס יאל תופידע ןתנית) לוגרת/סרוק לש םיבורמ םיעפומ דוחיאמ עבונה סוצמצ | (ל)

 .(תובייחתהו קתוו ןוירטירק יפל יונימה

 ,2004 - דייסשת ,השירפ ליג קוחב ותועמשמכ הבוח תשירפ ליגל עיגח דמעומה | (8)

.תינכותה וא הדיחיה תריגס | (9)
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 תואטיסרבינואה ישאר דעו הו

 תובייחתהה ךשמית ללוכה הקסעהה ףקיחמ תצקמל קר תסחייתמ הקספההש לַכְּכ יכ רהבומ

 .הקסעהה תרתי יבגל לנחתו ךורא חווטל

 .תובייחתהה בתכ עקפי ,ליעל (6) - ר (5) ,(4) טיפיעס לשב הניח הקטפההש הרקמב

 הארוהב ובישל תופידע ןתנית ,ליעל (ל) - ר 0) ,(1) ףיעס יפל סרוק םויק יא לש הרקמב

 ךכב שיש ילבמ ,ןכמ רחאל וא תובייחתהה תפוקתב ,רתול רתואמ דעומב סהוק ותותב

 .תפסונ הפוקתל תובייחתה בתכ ןתמל תובייחתה

 סרוקב בשל צמאמ דסומה השעי ,ליעל (ל) - ו (3) ,₪) ,(1) םיפיעס לשב הניה הקספההו חיה

 ,יפילח

 תימעיי לש םינוירטירקב 'זומעל לדחי תודחוימה תוצובקל ךייתשמה הארוהה תימעש הרקמב ד

 דע רחא סיאתמ יונימב וטיסעהל ךישמי דסומהו ,ול ןתינש תובייחתהה בתכ עקפי ייהארוה

 .םידומיל תנש התוא םות

 צוחת ןמ םירומ

 קסעוהש ,ץוחה ןמ הדומ לש ותשקבב ןודת ,הז ךרוצל םיקי דסומהש הדעווה ,תודחוימ תוביסנב

 בתכ יפ-לע ךורא חווטל הקסעהל ,םיליגר םיימדקא טיראתל םיטרוקכ הארוהב סינש ךרואל

 .וובילחתה

 תיילח

 בתל ול ןתינש ,רטוז ימדקא לגס רבת לש ותשקבל תונעיחל ,ותעד לוקיש יפל ,יאשר היהי דסומה

 ךלהמב םיינש וא דחא רטסמס לש תיילח תפוקתל תאצל ,תוחפל םייתנש לש הפוקתל תובייחתה

 .תובייחתהה תפוקת

 רפלב

 תישענ הב תימדקא הדיחי לכ ידי-לע דרפנב אצוי חו ןמסמ יפל יונימ וא תובייחתה בתכ

 .הקסעהה

 :ןלחל רומאה לוחי ,ימדקא ראותל הצובק/טרוק לוטיב לע העדוה דסומה ןתיי םחבש סירקמב
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 וא רטסמס יבגלו) רטסמטה תחיתפ ינפל שדוח התליחתש ,הפוקתה ךלהמב העדוהה הנתינ

 לש הבוגב דחוימ יוציפ םלושי - רטטמטה תחיתפמ שדות חמויסו (15.7 התליחתש הפוקתה

 הפוקתה דעב ול עיגהש רכשה לע ףסונ ,ה/לטובש הצובק/טרוקה ץיגב תרוכשמ שדוח

 .הצובק/טרוקה לוטיב דעו יונימה תליחת םוי רחאלש

 םיישדוח לש הבוגב דחוימ יוציפ סלושי - רטסמסה תחיתפמ שדוח רחאל העדוהה הנתינ

 לוטיב דעו יוגנימה תוליתת םוימ ול עיגהש רכשה לע ףסונ ,לטובש סרוקה ןיגב תרוכשמ

 .הצובק/סרוקה

 :תז ךמסמב ליעל רומאה ףא לע

0 
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 ותקסעהב רבודמש לככ ,תובייחתה בתכ לגס רבחל קינעהל הבוח דסומה לע לוחת אל

 םירוגס םיביצקתב תוינכות ,תויביצקת +וח תוינכות) תוינקת תוינכות ןניאש תוינכותב

 בתכ לש ותקטפה רבדב ליעלד תוארוהה ולוחי אל סג אליממו (םינתומ םיביצקתבו

 .רתעיקפ וא וובייחתה

 בתכ לגטה רבחל קינעהל הבוח לוחת אל  ,רומאכ ,ןהבש ,תוינקת ןניאש תוינכותב

 :ןלהלש תוארוהה ולוחי ,תובייתתה

 ומויק יא וא טולוקירוקב סרוקה לוטיב (1) :לש תוביטמ סרוק םויק יא לש הרקמב

 לכ תטלחהל םאתהב םידימלת לש ףס רפסממ ךומנ רפסמ ןיגב סרוק תחיתפ יא (2)

 הז ןיינעל) לוגרת/סרוק לש סיבורמ םיעפומ דוחיאמ עבונה טוצמצ (3) - \ דסומ

 ןתנית - (קתו ןוירטירק יפל הקסעהה םויס ואל םוצמצה תרגסמב תופידע ןתנית

 .רתוי רחואמ דעומב טרוק ותואב הארוהב ץובישל תופידע

 ליממכ תוינקת תוינכות ןניאש תוינכותב לגס רבח לש ותקסעה תא קיספי דסומהו היח | (ב)

 ןיגב סרוק תחיתפ יא (2) ומויק יא וא םולוקירוקב סרוקח לוטיב (1) :לש תוביסמ

 רבחש טלחומ (3) דסומ לכ תטלחהל םאתהב םידימלת לש ףס רפסממ ךומנ רפסמ

 עבונה סוצמצ 6) - ו תוחפל םיינונש לש חווטל סרוקה תא דמלי ריכב ימדקא לגס

 סוצמצה תרגסמב תתופידע ןתנית הא ןיינעל) לוגרת/סרוק לש םיבורמ םיעפומ דותואמ

 ,רפילח סרוקב וצבשל מאמ דסומה השעי - (קתו ןוירטירק יפל הקסעהה םויס יאל

 תרכונה תוכייחתה בתכ תלבקל תואכוה תעיבק ןיינעל ,קפס רסה ןעמלו תאו סע דחי

 ףקיה ןיינעל אלו ,קפס רטה ןעמלו) דבלב הו ןיינעלו - ליעל יב4 - ו בג ,יא 2? ףיעסב

 תוינכות וניאש תוינכותב הקסעה ןובשתב אבות - (ליינה םיפיעסה ןיינעל הקסעהה

 .תוינקת

 .הז ךמסמ לש ומושיי ירחא בוקעתו םידחוימ םירקמב ןודתש תפאושמ הדעו םיקי דסומ לכ

 תרטמ חגשוה םאהו ליינה םיללכה םושיי ןפוא תניחבל הדעווב ןויד סייקתי 2013 רבוטקוא שדוחב

 תואדווה יא תנטקהו ינוקוסעתה ןוחטיבה

2%
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 תואטיסרבינואה ישאר דעו חו

 .חז ךמסמב רומאהח יפ-לע אלש קסעומש ימ לע םילחה סיללכה תא חנשמ וניא ליעל רומאה

 יפל תובייחתה יבתכ .הו דעומב ולחי ועוציבל תולועפהו 17.3.2012 םוימ רכה הז ךמסמ לש ופקות

 .גייעשת םידומילה תנשל ןאצול חג ךמסמ

 .30.9.2015 דע ונושי אלו תופקת חו ךמסמ תוארוה
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 ימרכ הקבר 'פורפ

 היירו ךייול

בגנב ןוירוג ןב תטיטרכינוא תאישנ


