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 הטיסרבינואה ל"כנמל הטיסרבינואה אישנ לש ובתכמ עוציבל תוינכדע תויחנה ללוכה ,תוינידמ ךמסמ ןלהל
 :(תונכדעמ /תופסונ תויחנה ךשמהב וצפוי ךרוצה יפל) םיפסונ םיאשונב תויחנהו ,21.11.19.םוימו 16.9.18 םוימ

 - ןלהל) 17.3.12 םוימ יתקוסעתה ןוחטיבה בתכמל 2 ףיעס יפל ותקסעה תא שקבת הטיסרבינואהש ימ .1
 ("תודחוימ תוצובק") 2012 בתכמל 4 ףיעס יפל ,הארוה תימעכ ,וא ("'ב הארוה יתימע") ("2012 בתכמ"
 רחאל תופיצרב וא םש התרדגהכ הנושארה הפוקתה רחאל תופיצרב) ךורא חווטל תובייחתה תרגסמב
 םיאנתה ויבגל םימייקתמו ,(ןיינעה יפל ,םש רדגומכ "ךורא חווטל תובייחתה" תרגסמב ותקסעה
 :םיאבה םירבטצמה
 תופוצרה תוימדקאה תונורחאה םינשה שולשב הארוה תימעכ הטיסרבינואב עצוממה ותרשמ ףקיה .1

 .(ללוכ אל) 50% דע וניה
 הקסעה תונש םילשה וא הטיסרבינואב הארוה תימעכ תופוצר הקסעה תונש הנומש תוחפל םילשה 2

 תופוצרה ותקסעה תונש תא ןהילא םיפרצמ םא ךא ,הנומשמ ךומנ ןניינמש הארוה תימעכ תופוצר
 תונש" הז ןיינעל .הקסעה תונש הנומש תוחפל רבטצמב םילשה ,הטיסרבינואב ץוחה ןמ הרומכ
 הקסעה ןכו) דחא רטסמסב תוחפל לעופב הקסעה התייה הבש םידומיל תנש - "תופוצר הקסעה
 תוינכותו םירוגס םיביצקתב תוינכות ,תויביצקת ץוח תוינכות) תוינקת תוינכות ןניאש תוינכותב
 תונש ןיינעל רכותש ,תוינקת תוינכות תויהל הטיסרבינואה תעיבק יפל תוכפוהש ,(םינתומ םיביצקתב
 הקסעה תונש" - ו (תוינקת תוינכותל תוינכותה תכיפהל המדקש הפוקתה יבגל תופוצר הקסעה
 תימע ותוא לש ותקסעה רחאל ואבש הקסעה תונש קר - "דסומ ותואב ץוחה ןמ הרומכ תופוצר
 .הטיסרבינואב הארוה תימעכ הנושארל הארוה

 .הז ןיינעל לוחי אל 2012 בתכמל (ג) (2) 'ג ד ףיעס 3
 .הבוח תשירפ ליגל עיגה םרט .4

 תובייחתה תפוקת םות ינפל םישדוח 3 תוחפל וא הנושארה הפוקתה םות ינפל םישדוח 3 תוחפל ,לבקי
 חווטל תובייחתה יפ-לע תפסונ הפוקתל הטיסרבינואב קסעומ תויהל העצה ,הרקמה יפל ,ךורא חווטל
 תובייחתהה בתכ תא תימדקאה הדיחיל בישיש לככו (הרקמה יפל ,םינש 5 וא 4) 2012 בתכמ יפל ךורא
 .ל"נה תנוכתמב הלילח רזוחו תובייחתהה בתכ יפל קסעוי ,ןכמ רחאל םוי 30 ךותב תאזו ודי-לע םותח
 קסעוה ויפל עצוממה הרשמה רועישמ תחפי אל ,רומאכ תובייחתהה בתכ תרגסמב עצויש הרשמה רועיש
 עצוממה הרשמה רועיש בושיחב .ליעל תמדוקה הקסיפה יפל הנושארה העצהל ומדקש םינשה שולשב
 .ןווקמ סרוק לש תימעפ דח הנכה ןיגב הגירח הקסעה ןובשחב אבות אל רומאה

 יפל םיקסעומש ימו םידימתמ הארוה יתימעכ םיקטעומש ימ יבגל הדובע םוצמצ/תקספהל תוליע םושיי .2
 :ליעל 1 ףיעס

 הרקמב םשוית ,2018 בתכמל 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"םיעפומ דוחיא/סרוק לוטיב" הליעה .1
 רושיא הלביקו תיתדיחיה הארוהה תדעו ידיב הרשואש דבלבו םידומילה תינכת הנבמ יוניש לש
 .רוטקרהו ןאקידה

 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"דסומה תעיבק יפל םיטנדוטסה רפסמב יתועמשמ ןוטיק" הליעה .2
 טועימ בקע תוליבקמ תוצובק רפסמ ךותמ הצובק םוצמצ לש הרקמב םשוית 2018 בתכמל
 םילוקיש) הארוה תוכיא ,דמעמ ,קתוו ןובשחב וחקליי ,וז הירוגטקב םיפסונ םירקמב וא םיטנדוטס
 .תועשה תכרעמל לגסה רבח תמאתהל ףופכב לכהו ,(רושיא תלבק רחאל ןובשחב וחקליי םיפסונ

 םייתנש ךשמל ריכב ימדקא לגס רבח ידי-לע היהת הארוההש דסומה ידי-לע טלחוה" הליעה .3
 רותיאל דעותמו חכומ ץמאמ השעייש ךכ םשוית 2018 בתכמל 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"תוחפל
 .יפולח סרוק

 לש הרקמב םשוית ,2018 בתכמל 3 ףיעסבש הלבטב תרכזנה ,"תקפסמ יתלב הארוה תוכיא" הליעה .4
 תכרעה ,םידימלת לש תעד תווחו תונולת ,הארוה ירקסב יוטיב ידיל האבה הארוהה תמרב הדירי
 שארו תיתדיחיה הארוהה תדעו ר"וי לש ותעד תווחו (ריכב ימדקא לגס ירבח ידי-לע) םיתימע
 .ל"נכ םיתימע תכרעה םג העצבתה דוע לכ ,הליע הווהת תוראותמה תוביסהמ תחא לכ .הדיחיה

 ,לגס רבח ותוא ידי-לע הנש ידמ ןיגוריסל ועצוי םיסרוק ינש תימדקאה הדיחיה תטלחה יפל ובש הרקמב 3
 .םירומאה םיסרוקה תא ,ול יאכזש ימ יבגל ,לולכי ,2012 בתכמ יפל תובייחתה בתכ

 ןתינש ילבמ הנשל ₪ 100,000 לש ףקיחב פ"שת ל"הנשמ םיטנרוטקוד יכרוצל ןרק םייקת הטיסרבינואה .4
רטנווניאב ומשריש ,םיטנרוטקודה רובע םירפס תשיכרל תדעוימ ןרקה .הנשל הנשמ ביצקת ריבעהל היהי



 לש םיסנכה תדעו תועצמאב להונתש םיטנרוטקוד ידי לע םייעדמ םיסנכ ןוגראל ןכו יאטיסרבינואה
 .ןרקה תלועפ ךשמה ןחביי ב"פשת ל"הנש םותב .הטיסרבינואה

 ו ג

 זוע ןורי 'פורפ
 רוטקר

 .ל"כנמ ,קנרפ ידגרמ | :קתוע
 .שונא יבאשמל ל"כנמס ,ןורהא הנד 'בג
 .תימדקאה הריכזמה ,ןמדלפ ןורש 'בג
.הטלוקפ להנימ ישאר


