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 דובכל
 ,ןהכ ביבא רמ
 ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ר"וי

 ,בר םולש

 םא אלא ,תידיימ ונידי לע ועצוביש תוימוקמ תומכסה בתכה לע תולעהל ינירה ,יצראה םכסהה תמיתח תובקעב
 :ןמקלדכ ,תרחא ןיוצ

 :ליבקמה לולטמה 1
 .תופשל הדיחיב תועש יפל הקסעה היהת אל א

 טלחוי םא ,ןכמ רחאלו ,םירטסמס ינש דע לש הפוקתל ישיא הזוחב וקסעוי תופשל הדיחיב םירומ |. .ב

 .רטוזה ליבקמה לולסמב הנשמ הרומ ןקתב היהת םתקסעה ,םקיסעהל ךישמהל
 תויוכזה לכ ולא םיקסעומל ונתניי תאז םע ךא ,ליבקמה לולסמב 50%-מ תוחפ לש הקסעה רתות = .ג

 ףקיחל יסחי ןפואב ,50%-מ הלעמלב םיקסעומה םירומל םג תונתינש תוימדקאהו תוילאיצוסה
 .םתרשמ

 ררוצל הארוהה תועשמ קלחכ תודחוימ תולטמו תוולנ הדובע תועש חתפמל ןונגנמ תעיבקל ןויד להנתי ד
 חותיפו יגטרטסא ןונכת ,םידחוימ םיטקיורפ לוהינ ,םילודג םיסרוק זוכיר ןוגכ ,הרשמה יזוחא בושיח
 ססבתי ןונגנמה .'דכו ,תויביטרטסינימדא תולטמ ,םייגולונכט םימושיי חותיפ ,תושדח תוינכתל םירמוח
 .6.4.2012 ךיראתל דע םכסויו הטיסרבינואב םימייק תוחתפמ לע

 ץוחה בתכמב ץיקה רטסמסב הקסעהב לבוקמש יפכ תשעית תופשל הדיחיב ץיקה יסרוקב הארוה | .ה
 .(םירומהמ קלח רובע הכ דע גוהנכ) יתנשה יונימה תרגסמב וא ,תויביצקת

 םיאנתב םידמועה ,רטוזה ליבקמה לולסמב םירומ יונימל תורשפאה ,םדקהב ,רוטקרה ינפב ןוידל אבות | ו
 . תופשל הדיחיב ליבקמה לולסמב ריכבה ימדקאה לגסל ,םייוארה םיימדקאה

 .ג"עשת תנש תליחתמ לחה ולוחי ליעל 'ג ,'ב ,'א 1 ףיעסב תומכסהה

 לע תיביטקאורטר לחוי) רחא םידומיל גוחב ל"כש רוטפ לבקל ולכוי דחא גוחב םיקסעומש םיטנרוטקוד
 .(הנורחאה הנשב ןוגראה תועצמאב ושגוהש תושקב

 הז אשונ .הטלוקפה ןאקד םע ןוידל ףופכב ,םייחה יעדמל הטלוקפב םיטנטקייורפה תכרדה אשונ בוש ןודיי
 .יצראה םכסהב יתיישעת טקשו תועיבת יוציממ המכסההמ גרחומ

 .םישדוח השולש ךות םיקסעומל םייח חוטיב תרדסה

 -המ לחה יונימ יבתכ תאצוהמ האצותכ ןוגראה ירבח לש םהיתויוכז הנעגפית אל יכ תבייחתמ הטיסרבינואה
 םינשב גוהנכ 1.2,2012 -ב אלו ,ב"עשת 'א רטסמסב וקסעוה אלש 'ב רטסמסב םיקסעומל 2

 הנשב 'ב רטסמסב קר דמילש ימ רובע םישדוח 7 ךשמב הקסעה יא תריצי ךכמ האצותכו) תונורחאה
 יונימח יבתכ תאצוה תייחדבש תויתייעבה תא טרפמה בתכמ הטיסרבינואל איצוי ןוגראה יכ םכוס .(הרבעש
 לע רומשת רשא תעד תווחב בישת הטיסרבינואהו ,(המודכו יחוטיב ףצר ,היסנפ ,ןירוטיפ ייוציפל) שדוחב
 תליחתש ךכ תיביטקאורטר יונימה יבתכ ונושי ,רומאכ לועפל היהי ןתינ אלש הדימב .וללה םהיתויוכז
 ,רחא ילהנמ ןורתפ ,ןיפולחל וא ,1.2.2012 ב היהת הקסעהה

 :םיעובק ויהי ה"ממ םניאש רטוזה לגסה ירבח רובע םייונימה יכיראת
 .האבה תיחרזאה הנשה לש (ללוכ) 30.9-ל 1.10 םיכיראתה ןיב :םייתנש םייונימ .1
 .האבה תיחרזאה הנשה לש (ללוכ) 31.3-ל 1.10 םיכיראתה ןיב :'א רטסמס ייונימ 2
 :'ב רטסמס ייוגימ 3

 .הנש התואל (ללוכ) 30.9 -ל 1.4 םיכיראתה ןיב - 'א רטסמסב קסעומש ימל 1
 .הנש התואל (ללוכ) 31.7 -ל 1.2 םיכיראתה ןיב - 'ב רטסמסב קר קסעומש ימל 2
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 .םידדצה ןיב ךשמהב ןודיי הז אשונ -- (דובאה רושעה ינפל טרוטקוד ראות) םיקיתו הארוה יתימע 7

 לטבתה סרוקהו יונימה תליחת ינפל שדוח הלחה ןרובע הנכהה תדובעש תודבעמב םיכירדמל יוציפ טולשת 8

 הלחה ןהילא הנכההש תודבעמב יכ םינאקדל בתכמ איצות הטיסרבינואה -- וירחאל וא יונימה תליחתל ךומס
 ימל ;הלטבתה ותצובקש ימל תרוכשמ ישדוח ינש לש יוציפ םלושי יונימה לחה וב שדוחל םדקש שדוחב
 .ןכדועמה הרשמה ףקיהל ירוקמה הרשמה ףקיה ןיב שרפהל םאתהב יוציפ םלושי ,המצמוצ ותצובקש
 .רטסמסה תליחת ינפל שדוח הלחה הדבעמב הדובעה יכ רשאי ןאקדה

 ,בר דובכבו הכרבב

 ל"כנמ ,ןהכ יטומ

 אישנ ,רטפלק ףסוי 'פורפ :םיקתעה

 רוטקר ,יש ןורהא 'פורפ

 שונא יבאשמל ל"כנמס ,רבוה םייח רמ
 תימדקאה הריכזמה ,הדש הגאירמ 'בג
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