
ק.פ 13

רפסמ 248011   טנטפ  תשקב  לוביק  ינפל  העדוה  ןודנה : 

םוימ  םכבתכמ  ןיכומיס :

 

הנווכה תונקתל , םינפומ  םכנה  וב  םוקמ  . 1967 "ז –  כשתה םיטנטפה , קוחל  איה  הנווכה  קוחל , םינפומ  םכנה  וב  םוקמ  םכבל : תמושתל 

אל םיטנטפ  םשר 035/2017 –  רזוחל  םאתהב  . 1968 "ח –  כשתה תורגאו ,) םיכמסמ  ןיד , ירדס  תושרה , ילהונ   ) םיטנטפה תונקתל  איה 

.קוחל ףיעס 26  יפל  טנטפ  תושקב  םוסרפ  תוהשהל  ןתינ 

    : םיאבה םיכמסמה  לע  תססובמ  וז  העדוה 

שקבמה ינועיטל  הנעמ 

.קוחל ( 2 - ) ו ( 1 () ףיעס 48ו(ג תוארוה  יפל  המלשוה  "ל  נה השקבה  תניחב  יכ  םכעידוהל  ינירה 

 

לוביק תרגא  םולשת 

.לוביקה תרגא  םולשת  רחאל  קוחל  ףיעסל 26  םאתהב  לבקתת  השקבה  . 1

.א הנקתל 6 םאתהב  דדמה  יפ  לע  ונוכדעל  ףופכ  םוכסה  .ח  וניה 711.00 ש" וז  העדוה  דעומל  ןוכנ  הרגאה  םוכס  . 2

.וז העדוה  ךיראתמ  םישדוח  ךות 3  הרגאה  תא  םלשל  שי  . 3

לוביק תרגא  םלושת  םיטנטפה  תונקתל  היינשה  תפסותב  טירפל 10  םאתהבו  םיאבה  םיאנתה  ינשל  ףופכב  . 4

: רשאכ החנה )  40%  ) תתחפומ

.המידק ןיד  אלל  לארשיב  השקב  ונייהד , האצמא , התוא  ןיגב  תשגומה  הנושארה  השקבה  הניה  השקבה  . 4.1 

: תואבה תורדגההמ  תחאל  הנוע  שקבמה  . 4.2 

.תופתוש וא  הרבח  וניא  שקבמה  . 4.2.1   

.תמדוקה הנשב  ןוילימ ש"ח  לע 10  הלע  אל  היקסע  רוזחמש  ריהצת  השיגהש  תופתוש  וא  הרבח  אוה  שקבמה  . 4.2.2   

.ההובג הלכשהל  רכומ  דסומ  וניה  שקבמה  . 4.2.3   

 

: "אךיראת פשת רדא  ו '
18/02/2021

: P-80456-ILםכרפסמ

דובכל
ץרב רצל  קדצ  ןהכ  לרפ 

ןיגב 121 םחנמ  ךרד  הנורש  ילאירזע - ביבאהמוק 53לדגמ  - .ד.ת 7198לת
6107121לארשי

, .נ .ג  .א 

25/09/2016 ךיראתמ : םיטוטרש 
25/09/2016 ךיראתמ : השקבה  יטרפ 

05/10/2020 ךיראתמ : תועיבת 

.לוביקל הנכומ  השקבה  ונקות , םייוקילה   
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הרוכבה ךמסמל  טוריפב  הינפה 

הרוכב ךמסמל  הינפה  ליכמ  השקבה  טוריפו  הדימב  םיטנטפ  םשרה 034/2017- רזוח  ל ףיעס 20  תוארוה  יפל 

אל שרדנ ) םא   ) המידקה ןיד  דעוממ  םישדוח  ופלחו 14  הדימבו  " incorporated by reference  " יוטיבה תועצמאב 

םיפיעס ךרוצל  הרוכבה , ךמסמב  רומאה  לע  ךמתסהל  לוכי  אל  שקבמהו  הרוכבה  ךמסמ  ךותמ  רבד  ףיסוהל  דוע  ןתינ 

.קוחל  12 ו-13 

קוחל ףיעס 18א  יפל  םימוסרפהו  תואתכמסאה  תומישר  ןוכדע 

לכב תושרה  תא  ןכדעל  שקבמה  תבוח  םיטנטפ  םשר 035/2017- רזוחב  ג ' קרפ  תוארוהל  םאתהב  םכבל , תמושתל 

.השקבה  לוביק  דע  תכשמנ  קוחל  ףיעסל 18  םאתהב  םימוסרפה  תמישרב  לחש  יוניש 

תעדוהל םכתבושת  רחאל  שחרתהש  םימוסרפה  תמישרב  יוניש  תובקעב  הניחבל  השקבה  תא  ריזחהל  םכנוצרב  םאב 

יתמו םימוסרפה  תמישרב  יונישה  והמ  ןייצל  םכילע  הב  תרזוח  הניחבל  השקב  שיגהל  םכילע  הנורחאה , םייוקילה 

.הז יוניש  לע  עדונ 

". .ק.פ 13 רחאל  םינוקיתל  השקב  -" הינפ ל תועצמאב  שיגהל  שי  תרזוח  הניחבל  השקב 

הקולח תושקב  תשגה 

תושקבל השקבה  תקולח  תא  שורדל  השקבה  הלבוק  אל  דוע  לכ  שקבמה  יאכז  קוחל  ףיעס 24(א ) תוארוהל  םאתהב 

לכונ אל  .לוביקה  דעומ  םרטב  תאז  תושעל  םכילע  וז  השקבמ  הקולח  תושקב  שיגהל  םכנוצרב  םאב  ךכיפל , .תודחא 

.קוחל ףיעס 24(ג ) ןיינעל  הקולח  תושקבכ  תיחכונה  השקבה  לש  לוביקה  דעומ  רחאל  ושגויש  תושקבב  ריכהל 
 

תילמרופ הקידב 

דעומ ינפל  תושרל  ןהילע  עידוהל  אנ  תויועט  ולפנ  םא  ןכדועמה -  השקבה  טוריפ  קתעה  ףרוצמ  תיחכונה   העדוהל 

.לוביקה תרגא  םולשת 

רושיקב תושרה  רתאב  טנטפ " תשקב  בצמ   " ספוטב ןייעל  ןתינ  קוחל  ףיעסל 26  םאתהב  םוסרפה  יטרפ  תומיא  ךרוצל 

: אבה

http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/reportviewer.aspx?reqNo=248011

רתאב םוסרפל  דעוימה  השקבה  טוריפמ  קלח  םיווהמ  "ל  נה ספוטב  םיעיפומש  םייפרגוילביבה  םיטרפהש  בל  ומיש 

.תושרה

 

: רושיקב תושרה  רתאב  השקבה  קית  יטרפב  ןייעל  ןתינ 

  http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/RequestDetails.aspx?ReqId=248011
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בר דובכב 

רדק הרואל 

הריכב תנחוב 
073-3927107 ןופלט :

liorake@justice.gov.il ינורטקלא : ראוד 
רקסליו הלוא  תווצ : שאר 
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