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8201 ינויב 20 ,ביבא-לת       
 דובכל דובכל
                                                                       )םישונ רדסהב( מ"עב תרושקת תיכרוא )'א הרדס( בוחה תורגא יקיזחמ
   126 ןולא לאגי 'חר 
                                                                         ביבא לת 

     ,.נ.א.ג

 )'א הרדס( בוחה תורגא יקיזחמל תונמאנ – יתנש ח"וד  :ןודנה
 )םישונ רדסהב( מ"עב תרושקת תיכרוא ידי לע  וקפנוהש

 תרושקת תיכרוא ידי לע וקפנוהש ,)"בוחה תורגא"( )'א הרדס( בוחה תורגא יקיזחמל םינמאנכ ונדיקפת חוכמ
 ונידי לע ושענש תונמאנה תולועפ ןיגב יתנש ח"וד שיגהל םידבכתמ ונירה ,)"הרבחה"( )םישונ רדסהב( מ"עב
 תונמאנה רטש תוארוהל םאתהב ,)"ח"ודה תפוקת"( הז ח"וד דעומל דעו 22.6.17 םוימש הפוקתה ךלהמב
  .ןידה תוארוהו

 ,ךכיפלו 2012 תנשמ ןושארה רדסהה תוארוה יפ לעו תונמאנה רטש יפ לע התובייחתהב הדמע אל הרבחה

 .הרבחה לש ינמזה קרפמכ טפשמה תיב ידי לע ןגד רואיל ד"וע הנומ

  תונמאנה רטש  .1

 מ"עב )1975( תונמאנ קיטמרה ןיבל הרבחה ןיב תונמאנ רטש םתחנ 2007 ץרמב 28 םויב
 2012 ראורבפב 26 םויבו 2007 טסוגואב 12 םויב .בוחה תורגא יקיזחמל ןמאנכ ,)"ןמאנה"(
 וינוקית לע ל"נה תונמאנה רטש( ןמאנה ןיבל הרבחה ןיב תונמאנה רטשל םינוקית ומתחנ
  .)"ירוקמה תונמאנה רטש" :וידחי ןלהל וארקי

 בוח רדסהל ד"ספ לש ףקות ופי-ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב ידי לע ןתינ 2012 ינויב 19 םויב
 יקיזחמ ןיבל הרבחה ןיב ,1999-ט"נתשה תורבחה קוחל 350 ףיעס תוארוהל םאתהב ךרענ רשא
  .)"ןושארה רדסהה"( בוחה תורגא יאנת ,רתיה ןיב ,ונוש ויפל ,בוחה תורגא

 ומוקמב אבו ףילחה רשא ,בוחה תורגאל ןקותמ תונמאנ רטש 2012 ילויב 2 םויב םתחנ ,ךכ בקע
 .)"תונמאנה רטש"( ןמאנה ןיבל הרבחה ןיב ,ירוקמה תונמאנה רטש לש

 םולשתל סחיב ןמאנה ןיבל הרבחה ןיב תונמאנה רטשל ןוקית םתחנ 2013 לירפא שדוחב
 .)"1 ןוקית"( בוחה תורגא יקיזחמל תיבירה

 2014 ינויב 29 םויבו ןושארה רדסההו תונמאנה רטש יפ לע התובייחתהב הדמע אל הרבחה
  .הרבחה לש ינמזה קרפמכ ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב ידי לע ןגד רואיל ד"וע הנומ

 תויובייחתהו תוחוטב .2

 .תונמאנה רטשב עובקה יפ לע תוחטבומ בוחה תורגא 

 



 
 

 - 2 - 
 
  תיבירו ןרק ימולשת .3

 .בוחה תורגא יקיזחמל םימולשת ועצוב אל ח"ודה תפוקת ךלהמב

  םידחוימ םיעוריא .4

 םישונ תופיסא סוניכ לע תורוהל השקבב טפשמה תיבל ינמזה יקרפמה הנפ 10.6.2015 םויב .1
 םוימ חווידב טרופמכ ,תורבחה קוחל 350 ףיעס יפל םישונ רדסה רושיא ךרוצל תוינמ ילעבו

 ,טפשמה תיב תטלחה הנתינ 10.6.2015 םויבו )2015-01-046446 :אתכמסא( 11.6.2015
 .)"םישונ רדסה רושיאל השקב"( 1השקבל רתענ היפל

 ותרגסמב ,2םישונ רדסה רושיאל השקבל עגונב טפשמה תיבב ןויד םייקתה 2015.7.20 םויב .2
 .מ"עב םיטנטפ יאמ תרבחו רימת קחצי רמ םעטמ תנקותמ רדסה תעצה השגוה

 אל בוחה תורגא יקיזחמ ידי לע טלחוה 21.7.2015 םוימ בוחה תורגא יקיזחמ תפיסאב .3
 ,ךכיפלו מ"עב םיטנטפ יאמ תרבחו רימת קחצי רמ םעטמ תנקותמה העצהה תא רשאל
 ,הבושת רוטקיו ד"ועו ןמרביל ילג 'בגה תעצה לע תססובמה רדסהה תעצה הפקותב הדמע
 םוימ בוחה תורגא יקיזחמ תפיסאב הרשואש ,הרבחה לש יאסרובה דלשה תשיכרל
529.6.2013. 

 ,הרבחה לש םישונה רדסה תא תרשאמה טפשמה תיב לש ותקיספ הלבקתה 22.7.2015 םויב .1
 .4הבושת-ןמרביל תצובקל הרבחה לש דלשה רכמיי ויפל

 תורגא יקיזחמל םיחוויד תרבעהל טנרטניאה רתא תבותכ יכ ןמאנה עידוה 7.10.2015 םויב .2
 תופיסא ינומיז רבדב םיחוויד תוברל ,הרבחה לש םינוש םיאשונב תונכדעתה יכרוצל בוחה
 רבדב םיחוויד ,בוח תורגא יקיזחמ תופיסא תואצות רבדב םיחוויד ,בוח תורגא יקיזחמ
 תיב לש תוטלחה רבדב םיחוויד ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבל ושגוהש ןיד תיב יבתכ
 רתא"( /http://www.orckit.com :הניה ,ב"צויכו ביבא לתב יזוחמה טפשמה
 .)"הרבחה

 ח"וד ואר ,ח"ודה תפוקתב םישונה רדסהל ןמאנהו ינמזה קרפמה תולועפ תודוא םיטרפל .3
 .8.5.2016 םויב הרבחה רתאב םסרופש ,ןמאנה םעטמ 4 'סמ

 תוחודב ןויע תוברל הרבחה לש םייבמופה םיחווידב קיזחמה ןויעל ףילחת הווהמ וניא הז ח"וד
 .םירקבמה ןובשחה יאור תעד תווחבו םייפסכה

 תוינמ ילעב תופיסאו בוח תורגא יקיזחמ תופיסא .5

  .תוינמ ילעב תופיסא ומייקתה אל קוריפ ךילהל הרבחה לש התסינכ זאמ 5.1     

 לע םיאשונה תוברל ח"ודה תפוקתב ומייקתה רשא בוח תורגא יקיזחמ תופיסא ןיינעל 5.2     
 א"נגמה תכרעמב ןמאנה וא/ו הרבחה יחוויד ואר ,ןהב ולבקתהש תוטלחההו םויה רדס
 תוטלקה לבקל ןתינ( www.orckit.com ותבותכש הרבחה רתאבו ךרע תוריינ תושר לש

                                                
 .)046455-01-2015 אתכמסא 'סמ( 11.6.2015 םוימ חוויד 1
 .)077568-01-2015 אתכמסא 'סמ( 20.7.2015 םוימ ידיימ חווידב םסרופ ןוידה לוקוטורפ 2
 :אתכמסא 'סמ( 14.07.2015 םוימו  )065583-01-2015 ;065580-01-2015 :אתכמסא 'סמ( 05.07.2015 םוימ םידיימ םיחוויד ואר 3

2015-01-072780; 2015-01-072645(. 
 .)089439-01-2015 אתכמסא 'סמ( 4.8.2015 םוימו )079599-01-2015 אתכמסא 'סמ( 22.7.2015 םוימ הרבחה יחוויד ואר 4
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 התואל יטנוולרה עבוקה דעומב בוחה תורגאב תולעב תחכוה תאצמה רחאל תופיסאהמ
  .)הפיסא

 

 ,בר דובכב

  מ"עב )1975( תונמאנ קיטמרה


