
 לארשי תנידמ 'נ קבוסק הלילט  3092/06 חמ

1 

 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
/Users/uriya/Downloads/06030920-o02-e.doc 

 ןוילעה טפשמה תיבב

  
 3092/06  ח"מ

  
 יול 'א 'א טפושה דובכ    :ינפב
  

 קבוסק הלילט :תשקבמה
                                            

 ד  ג  נ  
                                                                                                      

 לארשי תנידמ :הבישמה
                                            

 רזוח טפשמל 9.4.06 םוימ השקב
                                            

 ןייטשדלוג ףלוו רומיל ד"וע                      :תשקבמה םשב
 יליזרב תרפא ד"וע                       :הבישמה םשב
  
  

 ןיד-קספ
 

  
  
 הרדחב הרובעתל טפשמה תיבב העשרוה ,הינמרגמ לארשיל התלעש ,תשקבמה           
 רב ןוישר אלל הגיהנב ,תגצוימ התיהש אלבו התאדוה יפ לע )דלפ 'נ תטפושה דובכ(
 ,תאז .1961-א"כשתה ,]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפל )א(10 ףיעס יפל הריבע ,ףקות
 ,ףקות רב ילארשי הגיהנ ןוישר אלל הבכרב תגהונ האצמנ 26.10.03 םויבש רחאל
 ישדוח השיש תשקבמל ורזגנ התעשרה תובקעב .דבלב ינמרג הגיהנ ןוישר התושרבשכו

 הדוסי – העשרהה יכ ררבתמ ,םרב .₪ 800 ךסב סנק הילע לטוהו יאנת לע רסאמ
 :ךכ תעבוק 1961-א"כשתה ,הרובעתה תונקתל 'א 567 הנקת .תועטב
  

 יאשרה לארשי בשות וא לארשי חרזא ,שדח הלוע"
 לארשיל ץוחמ ההש רשא ,עבק תבישי לארשיב תבשל
 םוי ינפל תוחפל תחא הפוצר הנש לש הפוקת ךשמב
 הגיהנ ןוישירב גוהנל יאשר ,לארשיל הנורחאה ותסינכ
 לש הפוקת ךשמב ,ונוישיר תגרדל םיאתמה בכרב ,רז

 יאנת וב ומייקתנש דבלבו לארשיל ותסינכ םוימ הנש
  ."190 דע 188 תונקתב םירומאה ליגה

  
 םייתנשכ התהש הב ,הינמרגמ לארשיל הבש עוריאל םדוק רצק ןמזש ,תשקבמה
 םג הז ללכבו 20.9.04 ךיראתל דע רזה הגיהנה ןוישרב גוהנל התייה תיאשר ,תופיצרב
 ,תגצוימ איהשכ ,התע םלוא .ןידה-קספ לע רוערע שגוה אל ,ותעשב .עוריאה םויב
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 םעטה ןמ ,רבדל המיכסמ הנידמה .הניינעב רזוח טפשמ לש ומויקל תשקבמה תרתוע
 תיב יכ איה העיצמ ,רזוח ךילה לש ומויקב םעט תאצומ הניאו ליאוהו ,השקבב הלעומה
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס חוכמ ,ותוכמס יפל ,הז טפשמ
  .העשרוה הב הריבעה ןמ תשקבמה לש היוכיז לע הרוי ,1982-ב"משתה
  
 דוסי לעו ,רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ,השקבל רתענ ינא ,ולא תוביסנב           

 רזגנש שנועה .העשרוה הב הריבעה ןמ תשקבמה תא הכזמ ונא הל הבושתהו השקבה
  .הידיל בשוי המלישש סנקה םוכסו ,לטובי תשקבמל
  
  .)14.8.06( ו"סשתה באב 'כ ,םויה ןתינ           
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