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ןיד יכרוע  דרשמ  "ן –  לדנ לע  "ד  וע בוש ::  יבצ  ןיד  יכרוע  דרשמ  "ן -  לדנ לע  "ד  וע - 
בוש יבצ 

.

הטלחהה תעב  הלקהב , ךרוצה  דגנכ  ןועטל  דעומה 

ץרפ רפוע  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

םהוש היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  סטמ נ ' ררע 8091/12  ךילה : רפסמו  םש 

רפלא תינור  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ –  זוחמ  החבשה  לטיהו  םייוציפ  הינבו - ןונכתל  ררע  תדעו   : האכרע

.ןהכ יש  "ד  וע  : הבישמה .םלושמ ב"כ  ןתנוהי  "ד  וע  : םיררועה ב"כ  . 24.2.16 הטלחה : ךיראת 

םיררועה ןעטנ ע"י  רשאכ  ףתרמל , הסינכל  המסרופש  הלקה  ןיגב  החבשה  לטיה  בויחב  תקסועה  הבושח , הטלחה  רבדב  ןכדעל  ונירה 
"ל- שתה תורגאו ,) יאנת  רתיהל , השקב   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל   3.8.16.2 ס ' ןיד –  "י  פע טולימ  ךרדכ  תבייחתמ  הסינכה  תלד  תנקתהש 

לטיהל הליע  תווהמה  ןונכתה  תולועפ  גרוח - שומיש  וא  הלקה  תינכתב , רבודמ  ןיאש  םושמ  החבשה , לטיהב  בייחל  םוקמ  היה  אלש  ךכ  - 1970
םהלש ישיאו  יניינע  ךרוצב  הקמונש  הלקה  םיררועה  ושקיב  רתיהל , השקבה  תשגה  בלשב  ירק  יושירה , ךילהבש  ףא  לע  תאזו  .החבשה 

.תונקתה חוכמ  תרשפאתמ  ףתרמל  הסינכה  תיינב  יכ  ןועטל  ילבמ  ףתרמל  תדרפנ  הסינכ  תיינבל 

החבשה לטיהב  בויח  עיגהשמו  יניינע , ךרוצ  לשב  רתיהה  תשקב  ךילהב  הלקה  שקבל  הליחת  הז : ןיעמ  ךלהמל  די  ןתיל  ןיא  יכ  עבקנ  הטלחהב 
הסינכה תלד  תנקתה  ןכש  הלקהב  ךרוצ  היה  אל  ויפל  קומינב  עירכמה , יאמשה  תמוש  לע  ררעב  ותוא  ףוקתל  השקבתהש , הלקהה  ןיגב 

אלו הלקהה , דגנכ  תיזוחמה  ררעה  תדעוול  ררע  תשגה  איה  הלקה  םסרפל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע  גישהל  ךרדה  .קוחב  תרשפאתמ 
ךילהב תויקוח־יא  רשאכ  יכ  ררעה  תדעו  תנייצמ  תאז , םע  .הלקהב  ךרוצה  םצע  לע  גישהל  ידכ  וילע  ררעבו  החבשה  לטיהב  בויחל  ןיתמהל 

.החבשה לטיהב  ןוידה  בלשב  םג  הב  ברעתהל  החבשה  ילטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעוו  הטית  תקעוז , יושירה 

ןיינבמ אצומ  יכרדב  קסועה  תונקתב  קרפב  ומוקימ  לע  ססבתהב  .ותילכת  תא  הנחבו  ףיעס 3.8.16.2 . תא  הדעווה  החתינ  ןיינעה  ףוגל 
וב ןיקתהל  שי  רעצמל , ולדוגו 100 מ"ר  םירוגמ  תרידמ  קלחכ  ףתרמ  הנבנ  רשאכ  היפל  ותארוה  לעו  ףתרממ "… האיצי  : " ותרתוכ לע  םירוגמ ;

אצומ לע  שגדב  ףתרמהמ , הצוחה  תפסונ  טולימ  ךרד  תריצי  איה  סה ' תילכת  יכ  הדעוה  העבק  ןולח , וא  תלד  תומדב  ןיינבל  ץוחמ  האיצי 
יקוחה בויחב  שומיש  תושעלו  ףיעסל  תונשרפה  תא  ביחרהל  השעמל , הכלה  ושקיב , םיררועה  .וילא  הסינכ  ךרוצל  אלו  ףתרמה  ןמ  טולימל 

.הדעווה הניכסה  אל  תאזלו  הלקהה , ןיגב  החבשה  לטיה  םלשל  ילבמ  ףתרמל , הסינכ  תנקתה  רישכהל  ידכ  ףתרמהמ  אצומ  תריציל 
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: תכרעמה תרעה 

בלשב תולעהל  אהי  ןתינ  וב , ךרוצה  יא  לע  הנעטש  החנה  ךותמ  וב  ךרוצה  יבגל  קולח  התאש  ךילה  טוקנל  ןיא  יכ  הטלחהה  תובקעב  הנקסמה 
.הנעטה תאלעה  רשפאתת  אלש  תוריבס  שי  יכ  החבשהה , לטיה 

ירה גרוח , שומיש  / הלקה / תינכתמ אלו  תונקתהמ  תרשפאתמ  ךילהל  תורשפאהש  תעב  יכ  הנעטה  תא  הללש  אל  ררעה  תדעו  וזמ , הריתי 
.וז הקיקח  ןיגב  לטיה  ןיא  ןכש  החבשה , לטיהב  בייחל  םוקמ  ןיאש 
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