
                                                                                                 

         

             
           

   

            

     

    

              
 

 
           

 
          

 
            

 
                  

                
                  

                
               

    

 
                  

    

 
                

             
             

 
                

                 
  

2006-ז"סשתה (,בויבת גרא)לובאלכזר עוק ח


2006ז-"סשתהב(, ביות )אגרל בוכאלזר עחוק  

 16'מע ), 18.10.2006(ז "שסתה ,696ם "שח :םרסופ

ת וימומקהת ויושהרוק חל 37ף יסעי פלו ,תוימומקהת וצועמהת דופקל 22ף יסעי פלה תומכסף וקתב
 :הזזר עוק חל ובאכת ימומקהה צועמהה ניתקמ (,בויבהוק ח-ן להל) 1962-ב"כשתה (,בויב)

ת ורדגה
-הזזר עוק חב.1

 ;בויבהוק חל 37ף יסעבור מאכ ,בויבת זקחהת ואצוהי וסילכת לוטמהה גרא-"בויבת רגא"

 ;בויבהוק חבם תדרגהכ-"סנכ"ו "קיזח"מ ",בויב"

 ;לובאכת ימומקהה צועמה-"הצעו"מ

ן לוכ ,הזזר עוק חי פלו יתויוכמסת אב תבכו ילאיר בהעה צועמהש אשרה צועמהד בועת ובלר-"הצעוהמש אר"
 .ןתצמקו א

ב ויבת רגא
 .סנכלת פקוסמהם ימהת ומכי פל ,תפסותבבע נקשור יעשבב ויבת גראם לשייק זחמה.2

ק יזחמלה עדוה
 .ונממשדרנההגראהםוסכת אתפרטמה,בייחלהדעוהחלשיהצועמהשאר.3

ה רגאהם ולשת
 .םימהת גראן ידכם ולשתבור גיפן ינלעה נידוה צועמלת מלושמהם ימת גראלת פסותכם לושתה גראה.4

ה עדוהת ריסמ
א יהו ילאשם דאלה סרמנם אן ידכא התה זזר עוק חי פלחר אמך סמו אן ובשח ,השידר ,העדוהת ירסמ.5

ו תחפשמי נבמי מי דיל ,הנוחראלם יועדיהו אם יליגהרו יסקעם ומקבו או יורגמם ומקבה סרמנם או את נוומכ
ם דאו תואל אוך הערם ושרב תמכבאר ודבה חלשנם או א ,םשסק ועמהו אד בוהעיר גבם דאי דילו אם יירגבה
שר פא-יאם א ;ןמענהל שאר ודהת ביתלה סנוכהם או א ,הנוחראלם יועדיהם יליגהרו יסקעו או יורגמן מעי פל

ם יורמאהתומומקהדחאבןילעלט ובםומקבהדעוהההגצוהםאןידכהירסמהאהת,ורמאכהירסמהתאםיילק
 .הנדאיהובשסנכבוא

ה יבגת לבגמ
ל שור שיאהנוטעא התהזזר עוק חיפלהגראתלהט ( 2011אר וניב1)א"שעתהתבבטה "כםויבלחה.6
 .םינפהשר ל שוה צעומהת אילמ

ד דמלה דמצה
ם וי-ןלהל)הזזר עוק חלשומוסרפחר אלששדוחלבכ 1-בונדכויעתפסותבובענקשהגראהיוריעש.7

 (,דדמה-ןלהל)היקסטיסטטלתיזמרכההשכלהתמספרמשןצרכלםיירחמהדדמיונישור יעשיפל (,ןודכהע
 .ולםדשקן ודכהעם ויינפלהנוחראלםסורפשדדמהתמולען ודכהעם ויינפלהנוחראלםסורפש

ה עשת ארוה
זר עוק חםוסרפחר אלששדוחב1-בתפסותבובענקשהגראהיוריעשונדכויע,7ףיסעבור מאהףאלע.8
ד דמת מולען ושאהרן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהי ונישור יעשי פל (,ןושאהרן ודכהעם וי-ן להל)ה ז
. 2004בר מצדש דוח



                                                                                                 

 

 
 

    

    

     
 

  

 2006-ז"סשתה (,בויבת גרא)לובאלכזר עוק ח

ת וספת

(2ף יעס)

ה גראהור יעש
ם ישדחם ילשקב

 0.42ם ימ"ק מללכ ,לופעתתגרא

 1.43ם ימ"ק מללכ ,ורהיטתגרא

 2006(י נויב 25)ו "סשתהן ויסב"ט כ
י עאקובן סח

ל ובאכת יומקהמה צעוהמש אר


	חוק עזר לכאבול (אגרת ביוב), התשס"ז-2006
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