
 רשפאתת ,םידדצה ןיב רחא םכטה לכב רומאה ףא לעו ,הנעט וא תובח לכב תודוהל ילבמ

 תוניחב לש רוביחו הקידב ידיקפתב טישמשמה לוהינל הטלוקפב טידבוע לש טתקסעה

 סניאשו ,(ללכ תילטנורפ חארוחב סיססוע טידמלמ םניאש םידבוע ,ונייחד) םיליגרת ואו

 תאו ,חארוח ירווע לש לונימב גייעשת םידומילה תנשמ לחה ,הטיסרבינואב םיטנדוטס

 ןלחל טרופיש יפכ ,רומאכ חקסעח תנווכ רבדב טיטרפ תריסמו ןוגראה סע סואית ץות

 .(יטסצומ"י ואח הארוה רע" :ןלחל)

 תוארוחה יפ לע השעת ,ליעל 1 ףיעסב םיניוצמה הטלוקפב חארוהה ירווע לש טתקסעה

 םייצוביקה םירדסהבו םימכסהב תוטרופמה הארוחה ירווע לש םניינעב תועובקח

 20% -מ תחפי אלש הרשמ ףקלחב הקטעה ןיינעב הארוהה תוברל ,םידדצה ךןיב ומתחנש

 הארוה רזע יאכו ל ףסמ הקסעה יאנת לכל םיאכו יחי לינח םיקסעומה כו

 .יטנוולרה דעומב הטיסרבינואב

 לש ותדובע ףקיח יכ יופצ סהב ,םידחוימ /םיגירח סירקמב ,ליעל 2 ףיעסב רומאה תורמל

 -מ םיכומנ חרשמ יצוחאב וודנח הארוהה רווע קסעו ,20% -מ ןטק היחי חארוהה רוע

 ימינפח םוכיטה דעוממ סילמוי ךות ןוגראה ידיל הטלוקפה ריבעת ,ךכ ךרוצל .%

 ,20% -מ סיכומנ חרשמ יווחאב חארוה רוועכ קסעומה לש ויונימב ךרוצה לע חטלוקפב

 רפסמו גוס ,הו קסעומ לש ותדובע תננכותמ סחהב םיטרוקה תומש תא ןכו ,ומש תא

 ,בייויכו תושרדנה הדובעה תועש תכרעה ,טרוקב סידימלתה רפסמ ,תוננכותמה תולטמח

 ןוגראה . 20% -מ םיכומנה הרשמ יווחאב הקסעהל חמכטה לוקשי ןוגראהש ידכ תאוו

 תשקבל ותמכסה .תנתינ סאה םימי 10 ךותב הטלוקפל בישיו םינותנה תא קודבי

 ,דרפנב הרקמ לכל סחיב תאוו ,הטלוקפה

 רזועכ לונימ בתכ ולבקי חלא חארוה ירוועעסיקסעומ ,ווגראה תמכסה תלבקל ףופכב

  

 .לעופב םתדובעל לופצה הרשמה ףקיחל המאתהב הארוחה

 הדובעה ףקיחה רבדב הקידב ,ןוגראה סע הלועפ ףותישב ,הטלוקפה עצבת ,רטסמסה סותב

 הדימב .20% -מ סיכומנ תרשמ יזוחאב וקסעוה רשא םיקטעומה ידי לע לעופב עצבתהש

 הרשמה יצוחא לע חלע לינה הארוחה ירזוע לש סתדובע ףקיח יכ אצמיי הקידבח םותבו

 םאתחב יביטסאורטר ןפואב חרשמה רווחא ןקותי ,הטלוקפה ידי לע סרובע ועבקנש

 ,רכש ישרפחל םיאכו ןיחי ליינח םיקסעומהו ,לעופב עצובש הדובעה ףסיחל

 הארוהב הרזעב ראה .תימדקא הארוהב םידבוע וקסעוי אל ,הז םכסהב עובקל רבעמ

 תוארוהב רומאל סאתהב אלא ,גיעשת סידומילח תנשמ לחה ,תועש יפל ךכשב תימדסא

 סוימ דחוימה יצוביקה סכסחל 23 -ו 25 טיפיעש תוברל ,םידדצה ןיבש םימכסהה

 .14.12.2008 םוימ ימוקמה דחוימה יצוביקח םכסחל 7.1 ףיעסו 8
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 -יבאשמ לייכנמס

  

 ,דייעשת-גייעשת םידומילה תונשל וניח םכטהה לש ופקות

 ךכ לע רעידוי הרגסמב ,תפתושמ העדוח א"תב הדובעל ירוזאה ןידח תובל ושיגי םידדצה

 ןוגראה ידי לע חשגוהש דצח תשקב אושנ ,טםחיניב ועלגתהש תוקולחמה לכ תא ורידסהש

 רז העדוהל ןיד קספ לש ףקות ןתמ ושקביו 33387-07-11 קייט הרפסמו

 ריב .אלמ הלועפ ףותיש ךותבו בל סותב ,תוניגהב הו םכטה טייקל םיבייתתמ טידדצה

 ,ודי לע ושקבתיש לככ ,ןוגראה ידיל םיכמסמו סינותנ ריבעהל הטלוקפה תבייחתמ ,רתיח

 סידבועה לש םתוכול ףופכב לכחו ,הו םכסח םושיי ןפוא רבדב הקידבו בקעמ ךרובל

 .תויטרפה תנגהל

 השירדח סוימ סוי 14 ךותב ןקותת אל הרפחהו ,הו ככסה תוארוהב דומעי אל דצו היה

 רבועה ,הוכ הרקמב ,ףסונב .ךליאו הו דעוממ ידיימ ןפואב םכטחה לטבתי ,הנוקיתל

 הקסעהה לולסמל םאתהב ,םיוולנ םיאנתו רכש ישרפח לבקי חרפהה העצוב וילא סחיבש

 לגסח ןוגרא ןיבל הטיסרבינואה ןיבש םייצוביקה טירדסהה וא טימכסהבש טיאתמה

 .הז םכטהל דוגינב התשענש רתקסעה תליחת דעומל תיביטקאורטר ,רטווהח ימדקאה

 םידדצה ןיב ויחי סאו ,ןוגראה ידי לע שרדנח רועישב ,ידיימ ןפואב עצבתי דבועל םולשתה

 עוציב רחאל וררבוי ןח חרקמ לכבו ליינח דבועל העדוה ךכ לע רסמית ,חו ןיינעב תוקולחמ

 .םולשתה

 ירווע לש םתקטעה יאנתמ עורגל ןא תונשל ידכ חז סכסהב רומאב ןיא יכ תאוב רחבומ \

 הו םפסה לח אל טהילע הארוהה

 ,ליעל 1 ףיעסב םתרדגהכ םידבועל יכ טידדצה יב םכסומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 2

 רעושת סינשה ןיב ,יתעש סיטב לע וקסעוה וראה 20% -מ ךומנ חרשמ ףקיהב וקסעוחש

 םידדצה ןיב סכוסש יפכ יוציפ םלושי ,אייעשת

 .31.10.2013 םויל דע ,הטיסרבינואה ידי לע םלושי ,לועל 12 ףיעסב טרופמכ ,הז םולשת

 תוסנל םידדצהמ יממ ,עונמל ידכ רב ןיאו ,לוהינל הטלוקפב הקסעהל ידוחיי חו טכטה

 תרגסמב םידדצה ועיגה ןהילא תונבהל רשק אלל תורחא תווטלוקפב םיכוסכס בשיילו

 .תו םכסה

 :םותחה לע םידדצה ואב ,היארלו

  

 םייח רמ
    

  

 לולא רמוע רמ

רטווה ימדקאה לגסה ןוגרא שאר-בשוי


