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 ₪ 8,000 -כ לש יוושב לדגומ יפסכ ןוירה לסמ תונהנ ,תינכתב םישדוח 9 לש קתו ורבצש םוניטלפ םלשומ תיללכ תוחוקל

 רבטצמ םוכסל דע לעופב האצוהמ 75% וניה רזחהה .הדיללו ןוירהל םירושקה םילופיטו תוקידבל ןתריחב יפ לע שומימל

 יפסכה לסה תא שממל הריחב יפ לע ןתינ .םוניטלפה תינכותב תורבחה תופוקת לכל ימעפ דח אוה לסה .₪ 8,000-כ לש

 םיללכנ אל רשא יאופר לופיט וא/ו הקידב עוציב ,ץועיי תלבקל תוקוקזה ןוירהב תוחוקלל דעוימ תורישה .רתוי וא דחא ןוירהל

 :ןוגכ בהזה תינכותב התואכז תא התצימש רחאל וא בהז םלשומ תיללכ תינכותב וא/ו תואירבה לסב

תיטרפ תוכרעמ תריקס

תויטנג תונומסת רותיאל םד תוקידב

הדילו ןויריה אושנב החמומ םע תוצעייתה

ריפש ימ תקידב

.דועו רבוע ךופיה

 :םיאבה םיאשונל הדילה רחאלש םישדוחה תששב םג יפסכה לסה תא שממל ןתינ

 ,ירובט םד רומיש ,הדיל תכמות/הלוד

 :הדיל רחאל םיפסונ םיתורישו םירזיבא לע רזחה ןתינ 01.10.2017-המ לחה

תדלויה תיבב תיטרפ תוחא

קוניתל הניש ץועיי

תדלויל הנוזת וא תינפוג תוליעפל ישיא ץועיי

.בהזה תינכותב ןתינש יוסיכל ךשמהב יעיבר דלימ לחה הדיל רחאל הארבהל םימי 3 לש תפסות

 )תויזח 2 דע( הקנה תויזח

הקנה תובאשמ

רבועה קפוד תדידמו יוהיזל יתיב רישכמ

 .ינורטקלא לקשמו ןגאה תפצר קוזיחל םירזיבא
 )בלחל הדידמ רישכמ ,בלחל םינוקובקב וא תויקש ,תויכנוק ,תודיפר , תומטפ( הקנהל הוולנ דויצ

.תויביטנרטלא תופורת וא/ו היתפואמוה ,םייביטנרטלא םילופיט ללוכ אל הז לס

?תורישה דעוימ ימל
 הז תורישל תואכזה .בהז םלשומ תיללכ תינכותו תואירבה לס תרגסמב הל עיגמ רשא תא התצימש וא ןוירהב החוקלל

 .םישדוח העשת לש הרשכא תפוקת רחאל היהת

?יפסכ רזחה תלבקל הנפא דציכ
 ןופלט רפסמו תבותכ ,תוהז תדועת רפסמ םע תירוקמ הלבק/סמ תינובשח :םיאבה םיכמסמה תא איצמהל שי רזחה תלבקל

 ,הדילה רחאל םישדוח 6 דע ןתינה תוריש לכב .הטמ עיפומ וילא רושיקהש העיבת רזחה ספוט העיבתל ףרצל שי .םיינכדע

 קרב ינב 2265 ד.תל חולשל שי םיכמסמה תא .הדילה ךיראת תא ןייצמה ימשר ךמסמ וא חותפ תוהז תדועת חפס ףרצל שי

5112201. 

ספוט דרוה

םוניטלפ םלשומובהז םלשומ  ןונקתל ףופכ תורישה תוינוש ל לכב ןייעל שי טרופמו אלמ עדימל
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