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 2220/22  יבמופ  זרכמ - םי תירק תייריע
  )47 הקלח 27561 שוג( 81 םילשורי 'דשב ןונזמ תלעפה יכרוצל ןיעקרקמ תרכשהל

 
 ,81 םילשורי 'דשב ר"מ 54 לש חטשב ןיעקרקמ תרכשהל יבמופ זרכמ תאזב תמסרפמ םי-תירק תיריע
 .זרכמה יכמסמב םיטרופמה םיאנתה יפ-לע ,ןונזמ לוהינו המקה יכרוצל ,12756/47 ח"וג םג םיעודיה
 הינבו ןונכיתל יזוחמה הדעווב םדקתמ ךילהב אצמנו "ךרד" וניה םויכ ןיעקרקמה דועיי :העידיל
 תליחתו ישילש דצ ידיב םויכ םיקזחומ ןיעקרקמה ."םיקסע" יכרוצל דועייה יונישל רושיא תלבקל
 .םתביזעב הנתות תוריכשה
 הרומשה היצפוא םע שדוח 24 ךשמל הניה תוריכשה תפוקת .תנגומ יתלבו תישפוח הניה תוריכשה
 .א"כ שדוח 12 תונב תופוקת 2-ל הכראהל הייריעל
 תלבק םע דימ רתיה תלבקל לועפל הכוזה לעו הינב ירתיה אלל הנבמ יונב ןיעקרקמה לע יכ ,רהבוי

 וילאמ לטובי תוריכשה םכסה יזא יונישה רשואי אלו הדימב .תיזוחמה הדעווהמ דועייה יוניש רושיא
 .תרחא תפסות לכ אללו שארמ ומלושש ד"כש ימולשת תרתי תא הכוזל ריזחת תושרהו
 יכרוצל ותמאתה תדימו ןיעקרקמה בצמ לע הדימע ךרוצל םוקמב הבוח רויס םייקתי ,תוביסנה לשב
 .עיצמה
 
 ןתינ ,םותחל זרכמב הכוזה שרדיי וילע הזוחה חסונ תוברל ,וילא םיוולנה םיכמסמהו זרכמה יאנת תא
 תפוקב ,)זרכמ תפטעמ לכל( ₪ 250 לש ךסב םולשת תרומת ,)07/22/41 -ה( ישימח םוימ לחה ,שוכרל
 .רזחוי אל - ל"נה םולשתה .םי-תיירק ,10 תרש השמ 'דש ,םי-תיירק תייריעב הייבגה תקלחמ
 היהי זרכמה יספט תא שוכריש עיצמ קר ,סמ תינובשח אל ךא הלבק ןתנית ךכיפלו ר"כלמ הניה הייריעה
  .וב ףתתשהל יאשר
 

 להנמ ידרשמב ,םולשת אלל ,םתשיכרל םדוק ,)םמלצל אל( זרכמה יכמסמב ןייעל ,היהי ןתינ ןכ
 .)22/07/41 -ה ,ישימח םוימ לחה( הדובעה תועשב ,'ה -'א םימיב ,םיסכנה
  

 'דש ןיעקרקמה תבותכב 09:30 העשב ,22/07/91 -ה ,ישילש םויב ךרעייו הבוח וניה םיפתתשמ רויס
 .םי תירק 81 םילשורי
 

 .זרכמה יכמסמל ףרוצמה םכסהה תנוכתמב םכסה לע םותחל שרדיי זרכמב הכוזה
 
 קיש וא/ו הייריעה תבוטל ,תינתומ יתלב ,דדמל הדומצ תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצל העצהה שיגמ לע
 דומעתש ₪ 5,000 רועישב ,)ולבקתי אל ב"ויכו תורטש ,תויטרפ תואחמה( הייריעה תדוקפל יאקנב
 תחטבה םשל ,תאזו זרכמב תועצה תשגהל )החדנה וא/ו( ןורחאה דעומה רחאל םימי 90 דע הפקותב
 .ותרגסמב תורשקתהה הזוח יאנתו זרכמה יאנת יולימ
 
 סינכהל שי ,עיצמה י"ע םימותח םהשכ זרכמה יכמסמ לכ תאו םישורדה םירושיאה ,תועצהה תא
 ל"כנמ תכשלב - הייריעב דיב םרסמלו 2220/22 יבמופ זרכמ - ןיוצמ הילעשכ ,הרוגס הפטעמל
  .םירהצב 0041: העש 07/22/42 ןושאר םוימ רחואי אל ,הייריעה
 
 .תדרפנ העדוה אובת םיזרכמה תבית תחיתפ דעומ לע
 
  .םיזרכמה תדעוב ןוידל ותעצה אבות אל ,זרכמה יאנת רחא אלמי אלש עיצמ
 
  .איהש העצה לכ וא רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא
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