
                                                                                                  

 

         

             
            

   

                
         

              

         

   

           

               

       

                   
        

          

        

 
                

               

 
                 

     

  
           

  
               

             
           

                  
                

                  

2006-ו"סשתה (,בויבל יטה)לובאלכזר עוק ח


2006"ו-סשתהב(, יובלטהי)לבוכאלזר עחוק  

 119'מע ), 15.2.2006(ו "שסתה ,692ם "שח :םרסופ

ת ויושהרוק חל 17ף יסעי פלו ,תוימומקהת וצועמהת דופקל 23-ו 22ם יפיסעי פלה תומכסף וקתב
 :הזזר עוק חל ובאכת ימומקהה צועמהה ניתקמ (,בויבהוק ח-ן להל) 1962-ב"שכתה (,בויב)ת וימומקה

ת ורדגה
-הזזר עוק חב.1

ת ורכמע ,היקנסי וווקה ביאשת ונחתם יללוהכם יחראב ויבי נתקימ ,ףסאמב יבו אי ורביצב יבת ובלר-"בויב"
 ;םהינתקימל ע ,היתשי מור ציילד ועימו ניאשור היטן ומכו אן יחלוקוק ליסל

 ;ויורביחל ע ,דחאס נכו אן ינבמתר ויא לל שם יפכשז ויקנלש משמהר וניצ-"יטרפב יב"

 ;צרחבשם ינתקימהת ובלר ,יורביצב יבלור ביח-"יטרפב יבר וביח"

 ;לובאכת ימומקהה צעומה-"הצעוהמ"

 ;הזזר עוק חןינלעיך מסהאוהשימואהצועמהשאר-"הצעוהמש אר"

 ;בויבהוק חל 17ף יסעבור מאכו תיינקו אב ויבת נתקהת ואצוהי וסילכל יטה-"בויבל טיהו אל טיה"

 ;בוחרמעט ל ,הצועמהם וחתבקרקע ו אן ינב-"סנכ"

ל לווכ,ואלםאןיבוסנכהלשםושהרל בעהאוהםאןיב,הצועמהםוחתבשסנכל שלועפבולבע-"סנכל עב"
 ;סנכהלשתוורדלוכר חואהנשמוכר שואוכר ש

 ;השמעלי ונבהי פלה ינבל שבע ומרמטר -"הינבל שר ""מ

 .היקסטיסטטלתיזמרכההשכלהתמספרמשןצרכלםיירחמהדדמ-""מדד

ב ויבל טיה
ל יטההצועמלםלשי,סנכהתאשמשישבויבלשותיינקואותנתקהלעהדעוהולהסרמנשסנכל בע.2
 .בויבהוק חל 33ף יסעלם אתהבוב ויבהוק חל 16ף יסעבור מאכם יבלשהל לכ ,תפסותבו בענקשם ירויעשבב ויב

ה שדחה ינב
"ר מללכב ויבליטהסנכהלבעם לשי,הזזר עוק חל6ףיסעבור מאכהדעוהתירסמיחראהינבהפסונ.3
 .תפסותבו בענקשם יוריעשב ,הפסונשה ינבל ש

ב ויבבה עיגפר וסיא
 .וליק זיא לוה צועמלך יישהב ויבבם וגפיא לו ,םדאגע פיא ל.4

ב ויבלי טרפר וביח
 .סנכהלבען ובשחלועבתבכה צועמהשארור שיאבאלאצע וביאלבויבליפרטב יבור ביח(א).5

ת ינתכוב תבכה שבקה צעומהס דנהמלש יגי ,בויבלו סנכבשי פרטב יבור ביחבה צוהרס נכל בע (ב)
 .לכךת ימומקת ושרה תואת מסכהת אף צרי ,תחראת ימומקת ושרם וחתבב יבהה יה ;ורביח

ת ועדוה
ם או א ,תנוומכא יהו ילאשם דאהד ילה דעוההה סרמנם אן ידכא התה זזר עוק חי פלה עדוהת ירסמ.6
 ,םשסק עומהואדבוהעיר גבםדאידיל,הנוחראלםיועדיהואםיליגהרו יסקעםומקבואויורגמםומקבהסרמנ
ה ירסמהת אם יילקשר פאי אם א ;ויורגמן מעי פלם דאו תואל אוך הערם ושרב תמכבאר ודבה חלשנם או א



                                                                                                  

               
             

 
                

               
 

       

 
                

                
  

  

 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

     
 

  

 2006-ו"סשתה (,בויבל יטה)לובאלכזר עוק ח

י נשבה מסורפם או אם יורמאהת ומומקהד חאבלט ובם ומקבה דעוההה גצוהם אן ידכה ירסמהא הת ,ורמאכ
 .תיבהערה פשבא והת וחפלם המד חאש ,הצועמהם וחתבם יצופנהת וחפלם ינוועבשי נשבו אם ינותיע

ד דמלה דמצה
 (,ןודכהעם וי-ןלהל)הזזר עוק חלשומוספרחר אלששדוחלבכ 1-בונדכויעתפסותבשליטההיוריעש.7
ן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהת מולען ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהי ונישור יעשי פל

 .ולם דשק

ל וטיב
 .לבט- 2000-א"סשתה (,בויבל יטה)ל ובאלכזר עוק ח.8

ה עשת ארוה
ה זזר עוק חלשומוספרחר אלששדוחב1-בתפסותבשליטההירויעשונדכויע7ףיסעבור מאהףאלע.9
ד דמת מולע ,ןושאהרן ודכהעם ויי נפלה נוחראלם סורפשד דמהי ונישור יעשי פל (,ןושאהרן ודכהעם וי-ן להל)
. 2002אר וברפשדוח

ם ישדחםילשקבליטההיוריעש

11 .87 

0.71 

31.51 

1.89 

11.62 

0.70 

י עאקובן סח

ל ובאכת יומקהמה צעוהמש אר

ת וספת

 (3ו- 2ם יפיעס)

וב יבל טיה

-י תנושכף סאמב יב

ה ינב"ר מללכ

קרקע "ר מללכ

-י רוביצב יב

ה ינב"ר מללכ

קרקע "ר מללכ

-ר והיטן ומכ

ה ינב"ר מללכ

קרקע "ר מללכ

( 2005י אמב 20)ה "סשתהיר יאבא "י

)1( 

)2( 

)3( 
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