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 רבליז ריפס ד"ועו בוש יבצ ד"וע תאמ

  

 יבושיי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ מ"עב הדוהי רב 'גניא 8044/0719 ררע :ךילהה רפסמ

 לכימ ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,הפיח זוחמ ,החבשה ילטיהו םייוציפל ררע תדעו :האכרע ןורבה

 דעלג ד"ועו בוש יבצ ד"וע :תוררועה כ"ב .202213.6. :הטלחהה ןתמ ךיראת .ינגד םטשרבלה

 .יערד ןתודו ינורש ינור ,גרבנזור לואש ןיעקרקמה יאמש ,ןועמש

 תקולחמה .םישרגמ ינש םיללוכה ןיעקרקמב ,החבשה לטיהב תררועה בויח םניינעש םיררע ינש

 תדעו – םינוש םיבכרה רופסניאב ,רושעכ הזמ תלהנתמ החבשהה לטיה הבוג ןיינעב םידדצה ןיב

  .דועו םייניב תוטלחה ,ןוילעה טפשמה תיב ,םייזוחמ טפשמ יתב ,ץעיימ יאמש ,ררע

 םינסחמו הכאלמ ,הישעת דועייל םידעוימ ויהש בקעי ןורכיזב םייוצמה ןיעקרקמב רבודמ

 תא הדעייש תינכת הרשוא ןכמ רחאל רשאכ ,ירחסמ שומישל גרוחל שומישב םקלחב ונבנש

 .4 שיבכל דומצב ,תוינק רתא םקוהו  רחסמל חטשה

 תררועה הלהינש יושיר יכילה רחאלו ,המוש חול האיצוה תימוקמה הדעוה ,1 'סמ שרגמב

 הדעוה ,םינש רחאל .₪ 1,000,000 לש ךסב החבשה לטיה וז המליש ,הינב רתיה תלבק ךרוצל

 ,₪ 21,000,000-כ לש ךסב לטיה השרד תיביר םע דחיש ,תנקותמ המוש האיצוה תימוקמה



 הדבועה לשב ןהו המושה ןוקית רבדב יוהישה לשב ןה יכ ,העבק ררעה תדעו הז ןיינעב

 הלוכ תנקותמה המושה ןיד ,קוחה יפל המוש ןוקיתל התוכמסמ הגרח תימוקמה הדעוהש

 .לטבתהל

 ררעה תדעו ,תינכתה רושיא ינפל גרוחה שומישה תרגסמב דוע הנבנש ,2 'סמ שרגמל רשאב

 בשחתהל ןיא היפל תימוקמה הדעוה תדמעו ,ץעיימה יאמשה לש בושיחה ךרד יכ ,העבק

 ,ןידכ אלש תורשעתה רוצית ,ירחסמה הנבמה תיינבל ואצוהש םזיה לש תורידאה תואצוהב

 לש הרושל ףסונב תאזו ןיטולחל הנוש בושיח ךרד העבקו ,לעופב איצוהש תואצוהמ תומלעתהו

 החבשהה לטיה לש תפסונ התחפה איה תועמשמהו ,ץעיימה יאמשה תמושב ושענש םינוקית

 .₪ 15,000,000-כב

 םיימיטיגל ויה םיררועה ולהינש םיכילההש הדבועה רואל יכ העבק ררעה תדעו ,ןכ ומכ

 התחפהב רבודמ לכה ךס .תיביר אלל ,דבלב הדמצה אשיי החבשהה לטיה בוחש ירה םינוכנו

 .הרבחהמ תושרה השרדש ₪ 40,000,000 לש

 :תכרעמ תרעה

 לכ תא רובעל ךירצש םזי ךא ,תקדוצו הנוכנ הטלחהב רבודמ םנמא יכ הרובס תכרעמה

 השירדו לטיה לש םירידא םימוכס רשאכ ,רושעמ הלעמל ךשמב תואכרעה לכב ולאה םיכילהה

 תא םלשמ ףוסבש הז אוה ,'וכו תובר םינש ךשמל תויאקנב תויוברע תדמעה ,וילעמ םיפחרמש

 .ךכמ עמתשמה לכ לע ולאכ םיכילה לוהינב ךורכה לכב דבכה ריחמה

 החבשה לטיה תומוש איצוהל ורהמי אלו ,קדהה לע הלק היהת אל ןדיש תויושרהמ הפוצמ

 אלא ,הקימעמ הניחב לכ אלל ןתפוק תא רישעהל קר איה הנוילעה ןתרטמש תוחפונמו תוזרפומ

 תובר םינש רחאל המוש ןקתל יואר אלש יאדוו ,קדוצ החבשהה לטיה תמאב םאה ןוחבל

 .הפוקתה ןיגב םירוגיפ תיבירב בייחל דועו ,המלושש השירד האצוה וב דעומהמ

 .ולא םיכילהב תררועה תא גציי בוש יבצ ןיד יכרוע דרשמ – תואנ יוליג*


