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 םינתומ םיביצקתו םירוגס םיביצקת ,תויביצקת ץוח תוינפות ,ץיק יטרוק :ןודגה

 םכסהב "הארוה תימע" תרדגהל הנועה ,ץוחה ןמ הרומ קסעוי ,ב"עשת 'ב רטסמסמ לחה

 יאנתב (התנושש לככב ,ימוקמ םכסהב התנוש וז הרדגה םא תוברל) 14.12.08 םוימ יצוביקה

 וא רוגס ביצקתבש תוינכותו תויביצקת ץוח תוינכות ,ץיק יסרוקב םג הארוה תימע לש הקסעה

 .1.6.2012 רע ראצי הז ףיעס יפל םינקותמ םייונימ ,הנתומ

 תויביצקת ץוח תוינכות ,ץיק יסרוקב ישילש ראותל טנדוטס קסעוי ,ב"עשת 'ב רטסמסמ לחה
 וא ךירדמ-טנטסיסאכ ,תימדקאה הדיחיה תעיבק יפל ,הנתומ וא רוגס ביצקתבש תוינכותו
 תוינכות תרגסמב תימדקא הריחי התואב קסעוה הז יבתכמ ברע ןכ םא אלא ,חארוה תימעכ
 .דיתעב םג הז לולסמל םימיאתמה םיאנתב הקסעהה ךשמית זאו ,ךירדמ-טנטסיסאכ ולא
 .1.6.2012 רע ךאצי ,שרדייש לככ ,הז ףיעס פל םינקותמ םייונימ

 תויביצקת ץוח תוינכות ,ץיק יסרוקב ינש ראותל טנדוטס קסעוי ,ב"עשת 'ב רטסמסמ לחה
 דע ואצי הז ףיעס יפל םינקותמ םייונימ .הארוה רזועכ הנתומ וא רוגס ביצקתבש תוינכותו
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 :תואבה תוארוהה ולוחי ב"עשת ץיק רטסמסמ לחה ,ץיק יסרוקב הקסעהה יאנת יבגל
 םימלתשמ ויהש הלאל םיחז ויהי ץיק יסרוקב סרוק דעב רכשה יאנתו ילאירטסמסה רכשה א

 .'ב רא 'א רטסמסב םייקתמ היהש ,(תוילאירטסמס הארוה תודיחיב) ההז ףקיהב סרוק דעב
 .םישדוח 4 וא 3 - ל הטירפב םלושי ל"נה רכשה

 םיאנתלו רכשל תואכז היהת ץיק רטסמסבו 'ב רטסמסב תפפוח הקסעה לש הרקמב | .ג
 חתואבש הרקמב טעמל ,הרשמ 100% תלבגימ אלל ,ץיקה יסרוקו 'ב רטסמס ןיגב םיאלמ
 קלח ,הזכ הרקמבו הרשמ 1006 לע הלוע רבטצמה יתנשה הקסעהה ףקיה םידומיל תנש
 .ץוחה ןמ הרומ לש הקסעה יאנתב היחי ,רומאכ יתנש הרשמ 100% לע הלועה הקסעהה

 הארוה תימעכ הז רטסמסב קסעומ תויחל רומא היה םלוא ב"עשת לש 'א רטסמסב קסעוהש ימ
 הבוגב ימעפ רח םולשתל יאכז היהי ,ל"נה 'א רטסמס לע םילח ויה ליעל 1-3 םיפיעס ול
 תרחא השרפה לכו תומלתשה ןרקל תושרפה ,היסנפל קיטעמה תושרפה ללוכ) יבויחה שרפחה
 ןיב ,הזכ שיש לככ ,(הזכ יבויח שרפה לע תושענ ויהש ,בלושמה רכשה יבגל הגוהנה
 ב"עשת לש 'א רטסמסב קסעומ היה ול לבקמ היהש תרוכשמל לעופב ול המלושש תרוכשמה
 ו - ב תמלושמה ,2012 ,ינוי שדוח תרוכשממ רחואי אל עצובי הז םולשת .הארוה תימעכ
 .2012 ילויב

 .ימדקא ראותל םידומילל תוינכותל קר סחייתמ הז ךמסמב רומאה

 םכסהכ םושירל שגוהש ,14.12.08 םוימ הטיסרבינואה ל"כנמ בתכמ לש םושיי וניה הז בתכמ
 .יצוביק

  


