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הספדהל וחלש

 הדובע יניד

 ןאכ וצחל
טסקטה לידגהל

רכש תנלה לע 'ש ףלא171 ד"ועל םלשת אבצנ

 תיזכרמה הנחתה ינמאנ רובע ליבקמב דובעל רושיא הלביק ן"לדנה תרבח תדבוע
התרוכשממ םימוכס זזקל לחהו ,טרחתה והשימ םיוסמ בלשב .א"תב
יפנכ דורמנ ד"וע

 ןיד תכרועל םלשת "אבצנ" ן"לדנה תרבחש הנורחאל עבק ביבא לתב הדובעל ירוזאה ןידה תיב

 תור עטנ תטפושה .םירוטיפ ייוציפו רכש ירזחהל התעיבת תובקעב לקש ףלא171 הלצא הקסעוהש

 הדובע רובע הלביקש םולשת- ןידכ אלש– הרכשמ הזזיק אבצנ היפלש תדבועה תנעט תא הלביק

 .רחא קיסעמל העציבש תינוציח

:ynet-בטפשמ ץורעב- םיפסונ םיניינעמ ןיד יקספ
לופיט רובעת םאהש דע ורזחוי אל םידלי :טפוש�
א"תב ותיבמ הנופת רוביצב העודיה- תמ רבגה�
יביטקאורטר ןפואב הצופי ןואכידב הקלש לייח�
םינוילימב סמ םילעמל שנוע לקוה :תבחס ללגב�

 השכר2009 ףוס תארקל .אבצנ לש תיטפשמה תקלחמב דובעל ןידה תכרוע הלחה2007 ינויב

-2012 ראוני דע אשונב הלפיט תדבועהו ,ביבא לתב השדחה תיזכרמה הנחתב הטילשה תא הרבחה

 ןידה תכרועו ,טפשמה תיב הנימש םינמאנ ידי לע הנחתה הלהונ וז הפוקתמ .האפקוה ובש דעומה

םג לפטל הליחתה איהו ,לדגוה התדובע ףקיה2012 יאמב .הליגרה תיטפשמה התדובעב קר הקסעתה

 .רכש תאלעה הל החטבוהש ךות ,אבצנ ינוינק לש ףטוש יטפשמ יווילבו םיירחסמ םימכסה תכירעב

 התנפ ןכמ רחאל םישדוח השולש

 לש םינמאנה םעטמ הגיצנ ןידה תכרועל

 תדבועכ שמשל הל העיצהו ,הנחתה

 .אבצנב הדיקפתל רשק אלל םהלש

 הל רהבוהש רחאל המיכסה ןידה תכרוע

 ,הקסעהה תא רשיא אבצנב הנוממה יכ

 ,ןכאו .הרבחל ןיינעב ליימ חלשנ ףאו

 הדובעב ןידה תכרוע הלחה רבמטפסמ

 תרומת ,הרשמ שילשב םינמאנה רובע

 .שדוחב לקש10,000

 התליג2013 ראוני תליחתבש אלא

 םינמאנה ןיבל הניב ךרענש רדסהה לע סעכ הטילשה לעבש םושמ ,הרכש תא הנילה אבצנש תדבועה

 .םינמאנהמ תלבקמ איהש רכשה תא הילא ריבעתש יאנתב הל םלשל בושל המיכסה אבצנ .ותעידי אלל

 םישדוח המכ רובעכ םלוא ,תירקיעה התרוכשמ תא המליש אבצנש רחאמ ,המיכסה איה הליחתב

 .רדסהב ךישמהל הנכומ הניאש היקיסעמל הריהבה

 תורמלו הארתה אלל שדוח ידמ לקש900 התרוכשממ תיחפהל אבצנ הלחה תאז תובקעב

 העידוה תדבועה ןכמ רחאל שדוחו ,עומיש אלל הרכש תא הנילה םג איה2014 ראוניב .היתויודגנתה

 לבקל השרד אבצנ :םידדצה ןיב תוידדה תועיבת ושגוה תאז תובקעב .תרטופמ ןידב תורטפתה לע

 תמגועו םירוטיפ ייוציפ השרד ןידה תכרוע דגנמו ,םינמאנהמ הלביקש רכשה לע םירזחה תדבועהמ

 .שפנ

ףתושמ סרטניא
 ךרענ אל הנחתה לש םינמאנל תדבועה ןיב םכסהה יכ הלוע תויארהמש הרבס תור עטנ תטפושה

 התוא וליבוה םימיוסמ םימעטש הארנכו ,האלמה התמכסהו התעידיב אלא ,אבצנ לש הבג ירוחאמ

 הנובשח לע התשענ םינמאנה רובע הדובעה יכ אבצנ תנעט תא לבקל ןיאש עבקנ ןכ ומכ .הב רוזחל

 .םינמאנהמ תדבועל םלושש רכשה תלבקל התשירד תא קידצהש ןפואב

 לצא הקסעהה תובקעב דרי תוקופתו תועש תניחבמ ןידה תכרוע לש התדובע ףקיהש החיכוה אל אבצנ

 ,םינמאנה לצא דובעת איהש סרטניא היה אבצנלש הארנש תטפושה הרבס ךכל רבעמו .םינמאנה

 .הנחתה לש השונכ ןהו תדבועה רכש תאלעהב ןוכסח לשב ,תמיוסמ הפוקתל תוחפל

 רכשמ זזקל תיאשר התייה אל איהש הרבס תטפושה ,תוקדצומ תונעט ויה אבצנל םא םג ,ךכל רבעמ

 .ןיינעב תיאמצע העיבת שיגהל הילע היהו ,לקש אל ףא תדבועה

 טעמל ,תדבועה תועיבת תא לבקלו ,אבצנ תעיבת תא תוחדל שי ,תור תטפושה העבק ,הלא תוביסנב

העיבת

- דרשמב החטבא תמלצמל הדגנתה
ןמפואל ןרע ד"וע / הרטופו

המלצמ ריסהל השקיב "םירמילופ" תדבוע

העבק תטפושה .הצירפ ירחא הילעמ הנקתוהש

:יוציפה .תנבומ תויטרפב העיגפה לע האחמהש

לקש ףלא42
האלמה הבתכל
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 קר לבקתמש ,שפנ תמגוע רובע יוציפה
 אבצנ יכ קספנ ךכשמ .םיגירח םירקמב
15-ו ,לקש171,758 תדבועל םלשת
 רכשו טפשמ תואצוה רובע לקש ףלא
 .ד"וע תחרט

– אלמה ןידה קספ תאירקל�

ןאכ וצחל

 טפשמה רתא תובידאב הבתכה�

ןידקספ ילארשיה

רמירב ירוא ד"וע :אבצנ כ"ב�

 ,סדה רמות ד"וע :תדבועה כ"ב�

יול-סיו ןייעמ ד"וע

 ינידב קסועיפנכ דורמנ ד"וע�

הדובע

קיתב גציי אל בתוכה�

הרזח

ןיד יכרוע |רכש תנלה |םירוטיפ |הדובע יניד | PsakDin.co.il:תויגת

2 ךותמ2 דומע

24/03/2016net.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4780854,00.html...


