
 

 

 



 יתוריש ןתמ ,הפיכאו היבג יתוריש ןתמל 07/2018 'סמ יבמופ זרכמ
 האירקו םימולשתו םירוריבל ןכו בויבו םימ תולקתל ינוציח דקומ

 דעומה תייחדו ףס יאנת ןוכדע לע העדוה - םימה ידמ לש תיתפוקת
 תועצה תשגהל

 םע רשקב םיאבה םייונישה לע תאזב עידוהל שקבמ )"דיגאתה" :ןלהל( מ"עב טהר ימ בויבהו םימה דיגאת
 :07/2018 'סמ יבמופ זרכמ
 :םיאבה םיחסונל ונכדועי )תועצה עיצהל הנמזה – 'א ךמסמ( זרכמל 3.2-3.3 ףסה יאנת .1

 אלמ לועפתו לוהינ ללוכ ,היבג תפיכא תקלחמו היבג תקלחמ יתוריש ןתמב ןויסינ לעב עיצמה" .3.2
 דיגאת וא תימוקמ תושר וניהש ,תוחפל דחא חוקלל ולא םיתוריש ןתנ רשא ,ולא םיתוריש לש
 היה ,םיתורישה ןתמ דעומל ןוכנ ,וירפס י"פע באה יתב /םינכרצה רפסמ רשא ,בויבו םימ
 ".2015-2018 םינשה ךלהמב תופוצר םייתנש ךלהמב תאזו ,5,000 תוחפל

 דחא חוקלל ולא םיתוריש ןתנ רשא ,םימ ידמ לש תיתפוקת האירקב ןויסינ לעב עיצמה" .3.3
 ןוכנ ,וירפס י"פע םינכרצה רפסמ רשא ,בויבו םימ ידיגאת וא תימוקמ תושר ונהש ,תוחפל
-2015 םינשה ךלהמב תופוצר םייתנש ךלהמב תאזו ,5,000 תוחפל היה ,םיתורישה ןתמ דעומל

2018." 

 :םיאבה םיחסונה ונכדועי ,)'א חפסנ( ינכטה טרפמל 3.2.1.1 ףיעסב העיפומה םדא חוכ תלבטב .2

 :הלכשה" הדומעה תחת .2.1
 ."האלמ תורגב תדועת" – הייבג תקלחמ להנמ

 :"יעוצקמ ןויסינ" הדומעה תחת .2.2
 5,000 לעב םימ דיגאתב היבג תקלחמ לוהינב תוחפל םייתנש לש ןויסינ" – הייבג תקלחמ להנמ
 ".ץראב תוחפל בא יתב
 תוחפל הנש לש ןויסינ ילעב ויהי םידבועה" – םיקנב תומאתהו הפוק ,היבג ,להק תוריש ידבוע
 הנש לש ןויסינ ילעבו ץראב םימ דיגאתב וא תימוקמ תושרב הפיכאו היבג תקלחמב הדובעב
 ".יארשא יסיטרכו םיקנב תומאתה יעצבמו םיאפוקכ תוחפל

 – )בתכבו הינופלט( רוביצ תוינפל הנעמ ןתמו ,הישעת יכפש ,המקה ימד יבויח ,הפיכא ידבוע
 וא תימוקמ תושרב הפיכאו היבג תקלחמב הדובעב תוחפל הנש לש ןויסינ ילעב ויהי םידבועה"
 ".ץראב םימ דיגאתב

 תקלחמב הדובעב תוחפל הנש לש ןויסינ ילעב ויהי םידבועה" – תיגול הרקבו סיפוא קב ידבוע
 תיגול הקידבב תוחפל הנש לש ןויסינ ילעבו ץראב םימ דיגאתב וא תימוקמ תושרב הפיכאו היבג

 ".םימ תואירק לש

 הנעמ ,םימ ידמ רותיא ,םימ ידמ תאירק םוחתב הנשל לעמ יעוצקמ ןויסינ" – בוכר חטש דבוע
 ךרוצל חטשה דבועל בכר ילכ דימצהל שרדיי ןלבקה .בתכב תואטבתה רשוכ ;ריהמו ליעי
 ".האלמ הרשמב תוקידב

 
 ;קוידב 14:00 העשה דע 21.02.2019 -ה ,ישימח םויל החדיי תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה .3
 תולאש וחלש רבכ רשא םיעיצמב רבודמ םא ןיב ,תופסונ הרהבה תולאש חולשל רשפאתי םיעיצמל .4

 .12:00 העשב 10.02.2019 םויל דע ,ואל םא ןיבו
 .יוניש אלל ורתווי ,זרכמה תוברע ףקות תוברל ,זרכמה יאנת רתי

 ,בר דובכב                

 מ"עב טהר ימ בויבהו םימה דיגאת        

 

 עיצמה ידי לע םותח אוהשכ העצהל ופרצל שיו זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז ךמסמ

 


