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 ישאר דעו
 תואטיסרבינואה יש

 2018 ,רבמטפס 6

 ט"עשת ,ירשת יז

 דובכל

 תירבעה הטיסרבינואה ,אישנ ,ןהכ רשא 'פורפ
 ןליא רב תטיסרבינוא ,אישנ ,ןבצ הירא 'פורפ

 ,בר םולש ידבכנ

 ןוכדע - יתקוסעת ןוחטיב +ןודנה

 17.3.12 םוימ ה"רו ר"וי בתכמ :ןיכומיס

 בתכמ" - ןלהל) "יתקוסעת ןוחטיב" ותרתוכש ןיכומיסבש 17.3.12 םוימ ה"רו ר"וי בתכמ לש ופקות

 .ןלהל וטרופיש םייונישב הז יבתכמל םינעמנה תודסומל ךראומ (2

 םידימתמ הארוה יתימעל רבגומ יתקוסעת ןוחטיב - 'א קרפ

 4 ףיעס ,הארוה תימעכ ,וא ("'ב הארוה יתימע") 2012 בתכמל 2 ףיעס וילע לח היה הז בתכמ אלמלאש ימ

 םיפיעסבש יתקוסעתה ןוחטיבה ירדסה םוקמב ,יאכז היהי ,הרקמה יפל ,("תודחוימ תוצובק") 2012 בתכמל
 ויבגל םימייקתמ םא ,דסומ ותואב הז קרפ יפל יתקוסעת ןוחטיב רדסהל ,הרקמה יפל ,2012 בתכמל 4 וא 2
 :םיאבה םירבטצמה םיאנתה

 היה תופוצרה תוימדקאה תונורחאה םינשה שולשב הארוה תימעכ דסומ ותואב עצוממה ותרשמ ףקיה .א

 .רתוי א %

 הקסעה תונש םילשה וא דסומ ותואב הארוה תימעכ תופוצר הקסעה תונש הנומש תוחפל םילשה .ב

 תופוצרה ותקסעה תונש תא ןהילא םיפרצמ םא ךא ,הנומשמ ךומנ ןניינמש הארוה תימעכ תופוצר

 הקסעה תונש" הז ןיינעל .הקסעה תונש הנומש תוחפל רבטצמב םילשה ,דסומ ותואב ץוחה ןמ הרומכ

 תופוצר הקסעה תונש" - רו דחא רטסמסב תוחפל לעופב הקסעה התייה הבש םידומיל תנש - "תופוצר

 ותואב הארוה תימעכ הנושארל הקסעה רחאל ואבש הקסעה תונש קר - "דסומ ותואב ץוחה ןמ הרומכ

 .דסומ

 תונש וא/ו הרשמ ףקיה ןובשחב ואבוי אל ,ליעל 'ב - ו 'א םינטק םיפיעס ןיינעל םג ,קפס רסה ןעמל .ג
 םיביצקתב וא/ו םירוגס םיביצקתב תוינכת וא/ו תוידועיי תוינכת וא/ו תויביצקת ץוח תוינכותב הקסעה
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 ישאר דעו =
 תואטיסרכינואה "+
 תוינכת ןניאש תוינכת" - ןלהל) ץיק רטסמסב םידומיל וא/ו ימדקא ראותל אלש םידומיל וא/ו םינתומ

 . ("תוינקת

 ("דימתמ הארוה תימע" - ןלהל)

 ותדובע תא עצבל בייחתה אוהש יאנתב תמיוסמ יתלב הפוקתל הקסעה בתכ לבקי דימתמ הארוה תימע .2
 :ןלהלש תוארוהה ולוחיו הז קרפ תוארוה יפל הקסעהה בתכל םאתהב דסומב

 יתלב הפוקתל הקסעהה בתכל ףסונב ,דסומהמ דימתמה הארוהה תימע לבקי דסומה תטלחה יפל .א
 תפוקת ןיגב קרו דסומה ידי-לע עבקיי הכרואש לעופב הקסעה תפוקת ןיגב יונימ בתכ ,רומאכ תמיוסמ
 :ןוגכ הקסעהה יאנת לכל יאכז דימתמה הארוהה תימע היהי יונימה בתכ יפל וז לעופב הקסעה

 .המאתהב ,ב"ויכו למג תופוקל םייוכינו תודקפה ,תרוכשמ
 בשחית ליעל 'א ןטק ףיעס יפל יונימ בתכל יאכז דימתמה הארוהה תימע היהי אל הניגבש הפוקת .ב

 .ליעל 'א ןטק ףיעס תוארוה הניגב ולוחי אלו םולשת אלל השפוח תפוקתכ
 םהלש "ָךורא חווטל תובייחתה" וא "תובייחתה בתכ" ,תובייחתה לכ לטביו םוקמב אובי הקסעהה בתכ .ג

 .הקסעהה בתכ תלבק ברע דימתמה הארוהה תימע יאכז היה

 לטבל לכוי דסומה ,הקסעהה בתכ יפל דימתמ הארוה תימע לש ותקסעה תפוקתב ,תרחא הארוה לכ ףא לע 3

 תקספה" - ןלהל) הדובעה יסחי תא םייסל וא/ו ("הרשמ םוצמצ" - ןלהל) וקלח וא ולוכ ,ויונימ תא
 םיאנתל יאכז היהי דימתמה הארוהה תימעו ןלהלש הלבטב 'א רוטב םירדגומה םיאנתב קר ("הקסעה
 לש הרקמב ןלהלש הלבטב 'ד רוטב וא ,הקסעה תקספה לש הרקמב ןלהלש הלבטב 'ג - 'ב םירוטבש

 :ןלהלכ ,הרקמה יפל ,הרשמ םוצמצ

 הרקמב קר יוציפ העדוהה תפוקת
 םוצמצ לש לש הרקמב קר יוציפ תמדקומה

 הליעה
 אלל הרשמ .הקסעה תקספה לש הרקמב ה

 הקסעה תקספה הקסעה תקספה

 ד ג 3 א

 העדוהה תפוקת תכראה
 לשרסקיקלמה < וקתל ,ל"ינה תמדקומה הפוקתל ,ל"

 דחא שדוח היהי הכשמש
 דעב תרוכשמה | | לו דסומב הדובע תנש לכל

 הרשמה קלח 0
 תאזו םישדוח 6 - מ רתוי

 םצמוצש
 הארוהה תימעש הרקמב

 * ה םישדוח 6 הדיחי תריגס
 הדובעה תונש | 77 0

 ,דסומהו וז הפוקתב דובעל
 רתוי אלו דסומב

 ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל <
 תונש 6- מ

 ךל עיציו השקבל הנעי
 הדובע

 א             וז הפוקתל תיפולח הדובצ
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 הארוה תוכיא
 תקפסמ יתלב

 עורגל ילבמ
 ילוקישמ

 ןיינעל דסומה
 ,הארוהה תוכיא

 הרקמב
 דסומהש

 ירקס לע ךמתסי
 ,לוקישכ הארוה

 ןחבי אוה

 וא לוקיש
 םילוקיש

 ןיינעב םיפסונ
 חארוה תוכיא

 .תפוקת ןתנית
 תונמדזה
 רופישל

 היחי הכשמש
 תטלחה יפל

 דסומה

 ידי-לע טלחוה
 דסומה
 הארוההש
 ידי לע היהת

 לגס רבח
 ריכב ימדקא
 םייתנש ךשמל

   תוחפל

 ישאר דעו
 תואטיסרכינואה

 אל םישדוח 6
 תפוקת ללוכ

 תונמדזה

 אלו רופישל
 תפוקתמ תוחפ

 העדוהה
 יפל תמדקומה |

 ןידה

   םישדוח 6

 ,רחא הרקמב ,וא

 תרוכשמ הבוגב םולשת
 הדובע תנש לכל תחא
 6 - מ רתוי אלו דסומב

 תורוכשמ

 תרוכשמ הבוגב םולשת

 הדובע תנש לכל תחא
 6-77 מ רתוי אלו דסומב

 תורוכשמ

 העדוהה תפוקת תכראה
 הפוקתל ,ל"נה תמדקומה
 דחא שדוח היהי הכשמש
 אלו דסומב הדובע תנש לכל

 תאזו םישדוח 6 - מ רתוי
 הארוהה תימעש הרקמב
 ךישמהל שקבי דימתמה
 ,דסומהו וז הפוקתב דובעל

 ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל
 ול עיציו השקבל הנעי

 וז הפוקתל תיפולח הדובע

 ,רחא הרקמב ,וא

3 

  
 יטנוולר אל

 לש יסחי קלחה

 דעב תרוכשמה
 הרשמה קלח

 םצמוצש
 א%

 הדובעה תונש
 רתוי אלו דסומב

 תונש 6- מ
   הדובע
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 ישאר דעו
 תואטיסרכינואה

 תרוכשמ הבוגב םולשת

 הדובע תנש לכל תחא
 6 - מ רתוי אלו דסומב

 תורוכשמ

 העדוהה תפוקת תכראה

 הפוקתל ,ל"נה תמדקומה
 דחא שדוח היהי הכשמש
 אלו דסומב הדובע תנש לכל

 תאזו םישדוח 6 - מ רתוז 0

 ךישמהל שקבי דימתמה לש יסחי קלחה | בנה
 דעב תרוכשמה || = דממה ןז הפוקתב דובעל | "  רטסמסה ןוטיק

 הרשמה קלח / תמדקומ העדוה
 ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ו יתועמשמ

 םצמוצש , שדוח לש
 % דל עיציו השקבל הנעי | | רפסמב

 0 הפוקתל תיפולח הדובע | .רחאל םידוטיפ |  ם'טנדוטסה

 רתוי אלז דסומב תליחתמ שדוח | < ת'בל "פל
 ב ,רחא הרקמב ,וא טה דסומה

 הדובע תמדקומ העדוה
 תרוכשמ הבוגב םולשת ו

 הדובע תנש לכל תחא
 6 - מ רתוי אלו דסומב

 תורוכשמ

 העדוהה תפוקת תכראה
 הפוקתל ,ל"נה תמדקומה
 דחא שדוח היהי הכשמש

 אלו דסומב הדובע תנש לכל | | דע םירוטיפ
 לש יסחי קלחה תאזו םישדוח 6 - מ רתוי | תליחתמ שדוח

 דעב תרוכשמה הארוהה תימעש הרקמב - רטסמסה
 הרשמה קלח ךישמהל שקבי דימתמה | | תמדקומ העדוה

 םצמוצש ,דסומהו וז הפוקתב דובעל שדוח לש לוטיב

 * ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל דוחיא/סרוק
 הדובעה תונש ול עיציו השקבל הנעי רחאל םירוטיפ םיעפומ

 רתוי אלו דסומב | וז הפוקתל תיפולח הדובע | תליחתמ שדוח
 תונש 6- מ - רטסמסה

 הדובע ,רחא הרקמב ,וא תמדקומ העדוה
 םישדוח תב

 תרוכשמ הבוגב םולשת

 הדובע תנש לכל תחא

         6 - מ רתוי אלו דסומב



    

        

 ישעאר דעו ₪
 תואטיסרכינואה צ
 ןוינכטה

 תורוכשמ יגל כמ

 ידי-לע טלחוה .
 רחאל דסומה

 ןויד םייקתהש ץ

 ןונקת יפל ןידכ
 םויק רחאל וא תירבעה הטיסרבינואה

 יפל עומיש םילשוריב

 עומישה להונ
 תימעש דסומב כ
 הארוהה למ

 רבע דימתמה ְ
 ןיד יפ-לע תעמשמ תריבע

 תואכז ןיא יהצופל תואכז ןוא תורשפא ללוכ) | תרכזנה הרומח עדמל ןמציו ןוכמ
 יוציפל העדוה לולשל תמישרב
 (תמדקומ תוריבע
 תעמשמה

 לחה תעמשמה ד אעוע תטיסרבינוא מ || 6
 דסומ ותואב טאועטופהצ ביבאלת

 ןונקתב וא
 לחה תעמשמה

 רפסמה לע
 רתויב לודגה
 םידבוע לש

 הנידמב
 תוקנו וא ליג קוח יפ-לע תשרפלב ןליא-רב תטיטרבינוא

 פל יוציפל תואכז ןיא ד"סשת ,השירפ 1%
- 2004 

 לש הבוגב םייוציפ קנעמ
 תמלשה תא ללוכה) %
 28% לש רועישב םייוציפה

 = 250% - ב תלפכומה 0
 הדובעה תונש ןיגב (%

 ימולשתש הרקמב דסומב יא -

 םירוטיפ ייוציפ ןיגב דסומה םישדוח 6
 םניה ינויסנפ רדסהל מש

 6% לש רועישב
 לש הבוגב םייוציפ קנעמ וא תטיסרבינוא
 תמלשה תא ללוכה) % בגנב ןוירוגןב

 28% לש רועישב םייוציפה

 = 150% - ב תלפכומה

 כו הטיסרבינואה
 2 ההותפה

     ףיקשמ דמעמב
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 ישאר דעו
 תואטיסרכינואה

 הדובעה תונש ןיגב (%
 ימולשתש הרקמב דסומב

 םירוטיפ ייוציפ ןיגב דסומה
 םניה ינויסנפה רדסהל

 יפל ,8.33% לש רועישב
         הרקמה

 :ליעלד הלבטה ןיינעל

 הארוהה תימע ,יונימ בתכ דימתמה הארוהה תימעל ןתינ היבגלש תמדקומ העדוה תפוקתב - 'ב רוטב .א
 תפוקתב לעופב ותדובע לע רתוול יאשר היהי דסומה ךא ,לעופב דובעל ךישמהל בייח היהי דימתמה

 םלשלו התצק וא הלוכ ,תמדקומה העדוהה תפוקת תא רצקל וא התצק וא הלוכ ,תמדקומה העדוהה

 רכשה יביכר לש הלפכמ יפל םלושי תמדקומ העדוה ףלח) תמדקומ העדוה ףלח רוציקה תפוקת ןיגב
 .((ל"הנש)תיתנשה המרב הרשמה תויקלחב םירוטיפ ייוציפ ןיינעל ןובשחב םיאבומה

 .'א ןטק ףיעס תוארוה היבגל ולוחי תמדקומ העדוה לש הפולחה לוחתש הרקמב - 'ג רוטב .ב
 :'ד - ד 'ג םירוטב .ג

 תישדוחה תרוכשמב ןובשחב םיאבומה רכשה יביכר לש הלפכמ ועמשמ "תרוכשמ" חנומה (1
 .(ל"הנש) תיתנשה המרב הרשמה תויקלחב םירוטיפ ייוציפ ןיינעל

 .הארוה תימעכ הדובע תונש רפסמ ועמשמ "הדובע תונש" חנומה (2
 בושיחה "תרחא הביס לכ" לש הליעב ,'ג רוט ןיינעל ,ליעל (2 - ו (1 םיפיעסב רומאה ףא לע 3

 .ויתונקתו 1963 - ג"כשת ,םירוטיפ ייוציפ קוח יפל השעי
 םא קר םוקת הז יוציפל תואכזה .הדובעה יסחי םויס דעומב םלושיו בשוחי 'ד רוטב טרופמה יוציפה .ד

 סחיב םצמוצש הרשמה קלח ותוא יבגל קר לוחי יוציפה (1) :םיאבה םירבטצמה םיאנתה ומייקתה
 םוצמצמ יצחו הנש ךלהמב (2) תוחפל דומיל תונש 3 ךשמב דמיל דימתמה הארוהה תימעש םי/סרוקל

 קלח לש ףקיה ותואב ותרשמ ףקיה תא לידגהל דימתמה הארוהה תימעל דסומה עיצה אל הרשמה

 .ליעל (1) ןטק ףיעסב רומאכ םצמוצש הרשמה
 דסומה ידי-לע טלחוה/םיטנדוטסה רפסמב יתועמשמ ןוטיק/הדיחי תריגס :לש תוליעב םירוטיפ יבגל .ה

 דסומה ידי לע ץמאמ השעי - תוחפל םייתנש ךשמל ריכב ימדקא לגס רבח ידי לע היהת הארוההש
 .יפולח סרוקב ץבשל

 ןתינ אל ,תמיוסמ הקלחמב םוצמצ לשב רטופ דימתמ הארוה תימעש הרקמב ,תוביסנ יוניש רדעיהב .ו
 .תולטמ ןתוא עוציבלו המוד תויחמומ לעב רטוז ימדקא לגס רבח הקלחמ התואב ומוקמב טולקל היהי

 םידימתמ הארוה יתימע לש ךומנה רועישהמ ,רתיה ןיב ,םיעבונ ליעלד הלבטבש םיידוחייה םיאנתה .ז

 .דסומ לכמ חוודש יפכ ,הז בתכמ לש ותליחת דעומב תויהל םייופצה

 :ןלהלש תוארוהה ולוחי ,דימתמ הארוה תימע לש הרשמ םוצמצל וא הקסעה תקספהל עומיש יכילהב .4

 גיצנ ידי-לע םג עומישה ךילהב גצוימ תויהל יאשר דימתמה הארוהה תימע יכ ןיוצי עומישל ןומיזב .א

 .דסומ ותואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא
 ותרשמ םוצמצ לע וא ותקסעה תקספה לע הטלחה לע בתכב רערעל יאשר היהי דימתמ הארוה תימע .ב

 .ול הרסמנש םוימ םימי 7 ךותב תאזו סרוק לוטיב וא הארוהה תוכיאב תיתועמשמ הדירי ןתליעש
 רא רוטקרה .דסומה לש רוטקרל שגוי אוהו םייטנוולרה םיכמסמה וילא ופרוצי ,קמונמ היהי רוערעה
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 תואטיסרכינואה

 ךות עירכי ,ךכ םשל הנמי רוטקרהש ,הקסעהה תקספה לע הטלחהה תא לביקש םרוגהמ רתוי ריכב םרוג

 .תבייחמו תיפוס היהת ותערכהו רוערעב ריבס ןמז

 בתכב בייחתי דימתמ הארוה תימע ,םיסרוקב הארוהה תופיצר לע רומשל תודסומה לש ךרוצה רואל 5

 םאתהב וז הפוקתב םיסרוקה לכ תא דמלל וילע היהי ,תמיוסמ הפוקתל יונימ בתכ לבקיש רחאל יכ ותקסעה
 דסומל םלשל בייח היהי ,רומאכ תובייחתהב דימתמה הארוהה תימע דמע אל .םמויס דע יונימה בתכל
 יאשר היהי דסומה .ליעל רומאה יפל תובייחתה תפוקת תרתי תיצחמ יבגל לבקמ היהש רכשה הבוגב יוציפ
 יאש יאנתב לכהו דימתמה הארוהה תימעל עיגיש םוכס וא הבטה לכמ רומאה יוציפה םוכס תא זזקל

 יאנתב הערהמ תעבונ הניא ליעל רומאה יפל תובייחתהה תפוקתב דימתמה הארוהה תימע לש ותדימע
 .םוי 30 ךות הנקות אל איהו העדוה דימתמ הארוהה תימע ןתנ הילעש ,הדובעה

 :תרחא הארוה לכ ףא לעו קפס רסה ןעמל .6

 קרפ תוארוה ויבגל ולוחי אל ,הז 'א קרפל 1 ףיעסבש םירבטצמה םיאנתה לכ ויבגל םימייקתמ אלש ימ .א

 .הז

 הז קרפ תוארוה קר ויבגל ולוחי ,הז 'א קרפל 1 ףיעסבש םירבטצמה םיאנתה לכ ויבגל םימייקתמש ימ .ב
 .תורחא תוארוה וא 2012 בתכמ תוארוה ויבגל ולוחי אלו יתקוסעת ןוחטיב ןיינעל

 :הלוחת יא .ג
 קלח יבגל אלו 100% דע לש הרשמ ףקיה יבגל קר ולוחי יתקוסעת ןוחטיב יבגל הז 'א קרפ תוארוה (1

 .הרשמ 100% לע הלועה הרשמ

 הארוה ,ינטרפ יווילב ןכו תוינקת תוינכת ןניאש תוינכותב הקסעהב ולוחי אל הז 'א קרפ תוארוה (2
 תיבב ,תואירבה תועוצקמל רפסה תיבב :ןוגכ) תונטק תוצובקב היחנהו תישעמ הארוה ,תינילק
 .(ב"ויכו תילאיצוס הדובעל רפסה

 בתכ עקפי "הארוה תימע" לש םינוירטירקב דומעל לדחי דימתמה הארוהה תימעש הרקמב (3
 אוהו ןיינעו רבד לכל "דימתמ הארוה תימע" תויהל לדחי אוה ,ןיינעו רבד לכל ול ןתינש הקסעהה
 םיאתמ יונימב וקיסעהל ךישמהל דסומה תוכמסמ עורגל ילבמ הז קרפ יפלש תויוכזל יאכז היהי אל

 ידי-לע עבקייש םיאתמ דמעמב יונימה בתכ םות דע קסעומ תויהל ךישמי אוה הזכ הרקמבו רחא
 .דסומה

 ליג קוחב ותועמשמכ הבוח תשירפ ליגל עיגי דימתמה הארוהה תימעש הרקמב ,קפס רסה ןעמל (4
 תימע" תויחל לדחי אוה ,ןיינעו רבד לכל ול ןתינש הקסעהה בתכ עקפי ,2004 - ד"סשת ,השירפ
 תוכמסמ עורגל ילבמ הז קרפ יפלש תויוכזל יאכז היהי אל אוהו ןיינעו רבד לכל "דימתמ הארוה

 בתכ םות דע קסעומ תויהל ךישמי אוה הזכ הרקמבו רחא םיאתמ יונימב וקיסעהל ךישמהל דסומה
 .דסומה ידי-לע עבקייש םיאתמ דמעמב יונימה

 2012 בתכמב םייוניש - 'ב קרפ

 :2012 בתכמל 4 וא 2 וא 1 םיפיעס יפל יתקוסעת ןוחטיב רדסה וילע לחו ליעל 'א קרפ וילע לח אלש ימ .1
 יכ עומישל ןומיזב ןיוצי ,הרקמה יפל ,התכראה יא וא ותקסעה תקספה תארקל עומישל ןמזויש הרקמב .א

קי   .דסומ ותואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא גיצנ ידי-לע םג ,עומישה ךילהב גצוימ תויהל יאשר אוה
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 תובייחתה בתכ תפוקת ךלהמב ותקסעה תקטפה לע הטלחה לע בתכב רערעל יאשר היהי הארוה תימע .ב
 הארוהה תוכיאב תיתועמשמ הדירי התליעש ,הרקמה יפל ,ךורא חווטל תובייחתהה תפוקת ךלהמב וא
 םיכמסמה וילא ופרוצי ,קמונמ היחי רוערעה .ול הרסמנש םוימ םימי 7 ךותב תאזו סרוק לוטיב וא
 הטלחהה תא לביקש םרוגהמ רתוי ריכב םרוג וא רוטקרה .דסומה לש רוטקרל שגוי אוהו םייטנוולרה
 תיפוס היהת ותערכהו רוערעב ריבס ןמז ךות עירכי ,ךכ םשל הנמי רוטקרהש ,הקסעהה תקספה לע
 .תבייחמו

 תימע לש ,(1 ףיעס יפל) טנרוטקוד לש ותובייחתה תרפה לש הרקמב ,היפל הארוה ףסוותת 2012 בתכמל
 תפוקתב דובעל ,הרקמה יפל ,(4 ףיעס) תודחוימ תוצובקל ךייתשמש ימ לש וא (2 ףיעס יפל) 'ב הארוה

 ילבמ ,דסומל םכסומ יוציפ םולשתב בייח היהי אוה ,הרקמה יפל ,ךורא חווטל תובייחתהה וא תובייחתהה
 :ןלהלכ ,(ל"נל ועיגיש תוכז וא םולשת לכמ יוציפה תא זזקל יאשר היהי דסומהו) רחא דעס לכמ עורגל

 םישדוחה 4 ךלהמב וא יונימ בתכ ול ןתינ ויבגלש רטסמס ינפל םיישדוח דע העראש הרפה ןיגב יוציפה .א

 .תורוכשמ 2 הבוגב היהי רטסמסה לש םינושארה
 ףוס דע היהי יונימ בתכ ול ןתינ ויבגלש רטסמסה לש םינורחאה םיישדוחב העראש הרפה ןיגב יוציפה .ב

 .תרוכשמ 1 הבוגמ תוחפ אלו רטסמסה

 ירדסה רבדב רטוזה ימדקאה לגסה ירבח ונמזוי וילא הרבסה סנכ דסומה ךורעי ןיגוריסל םייתנשל תחא

 .ל"נה לע םילחה דסומב יתקוסעתה ןוחטיבה

 ןוחטיבה ירדסה םושייב םילפטמה דסומה ידבועל הרבסה סנכ דסומה ךורעי ןיגוריסל םייתנשל תחא
 לגסה ירכח לע םילחה דסומב יתקוסעתה ןוחטיבה ירדסה רבדב ,רטוזה ימדקאה לגסה ירבחל יתקוסעתה

 .רטוזה ימדקאה

 הדיחי תריגס - 'ג קרפ

 הדיחי תריגס לע הטלחה תלבק םרטב דסומ ותואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא םע תוצעוויה םייקי דסומה
 םצע לע אלו תימדקאה הדיחיה תריגס לע הטלחהה לש העוציב ןפוא יבגל קר השעית תוצעוויהה .תימדקא
 .תימדקאה הדיחיה תריגס לע הטלחהה

 ךמסמה ףקותו יללכ - 'ד קרפ

 .הז ךמסמב רומאה יפ-לע אלש קסעומש ימ לע םילחה םיללכה תא הנשמ וניא ליעל הז ךמסמב רומאה

 וכישמי ,הרקמה יפל ,2012 בחכמ יפל וא ליעל 'א קרפ יפלש יתקוסעתה ןוחטיבה ירדסה ,קפס רסה ןעמל
 לגסל םיכייתשמה םידבוע לע וא/ו דחא דסוממ וא דסומ ותואמ ריכב ימדקא לגס ירבח לע לוחל אל

 .ילהנימה

 םינושארה הקסעהה יכתכ .הז דעומב ולחי ועוציכל תולועפהו 1.2.2019 םוימ וניה הז ךמסמ לש ופקות

 .ט"עשת םידומילה תנשל ואצוי ליעל 'א קרפ יפל םידימתמ הארוה יתימעל

ו
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 .הז ךמסמ תוארוה ורבגי 2012 בתכמל הז ךמסמ ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב

 דע ונושי אלו תופקת ,הז ךמסמב ונושש יפכ ,2012 בתכמ תוארוהו הז בתכמ תוארוה ,ליעל רומאל ףופכב
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