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 תכירעל ריחמ תעצה תלבקל השקב םוסרפ לע עידוהל תאזב תדבכתמ רשנ תייריע
 .ןהל טרופמכ ) "השקבה" – ןלהל ( תושרה לש בכרה ילכ יחוטיב

 : תועצה תשגה
 

 ןויסינ םהל שי רשא םישרומ חוטיב ינכוס תועצמאב תוילארשי חוטיב תורבח העצה עיצהל םיאשר
 .בכר ילכ 50 לעמ לש בכר ייצ חוטיבב ןויסינ תוברל .תוימוקמ תויושר חוטיבב חכומ
 .ל"נל תוצלמהו םירושיא ףרצל עיצמה לע
 

 יכ שרופמב םשריי חוטיבה תוסילופב יכ תאזב םכסומ ,חוטיב תונכוס י"ע תשגומ העצההו הדימב
 ."תוריש תונכוס" הניה חוטיבה תונכוס יכו חטבמה לצא "רישי חטובמ" הניה תושרה
 

 השיגמ הייריעהש תועיבתב םג לפטל תביוחמ אהת איה , "תורישה תונכוס" לש הידיקפתמ קלחכ
 הימרפה דבלמ תפסונ תולע לכ אלל היריעה יפלכ םיקזנ/תונואתב םימשאו םיברועמה 'ג ידצ דגנכ
 .ןלהל 3 'מעב תניוצמה תיללכה
 

 עצובי יטפשמה בלשה ( יטפשמה בלשל דעו ינופלט בקעמו השירד בתכמ תחילש לולכי לופיטה
 .) תושרה י"ע
 
 העצה שיגהל הלוכי חוטיב תרבחו תחא חוטיב הרבחמ העצה שיגהל הלוכי חוטיב תונכוס ,ןכ ומכ
 .תחא חוטיב תונכוס םע
 
 תבותכו ןימז 'לט 'סמ ללוכה רשק שיא םש התעצהב ןייצל העיצמה חוטיבה תרבח לע ,הרקמ לכב
 .ל"אוד
 

 םיאנתה םניה תוסילופה יאנת רשאכ תושרל םישרדנה םיחוטיבה רובע םתעצה ושיגי םיעיצמה
 השקבה יכמסמב םיטרופמו םיעובקה
 

 :םיאבה םיכמסמה ףרצל שי העצה תושיגמה חוטיבה תויונכוס לעו חוטיבה תורבח לע
 

 .תיחכונה הנשל ףקותב )חוטיבה תונכוס לשו חוטיבה תרבח לש( םירפס לוהינ רושיא .1

 .)חוטיבה תונכוס לשו חוטיבה תרבח לש( השרומ קסוע רושיא .2

 .תיחכונה הנשל ףקותב םיירוביצ םיפוג םע תואקסע לוהינ לע רושיא .3

 .השרומ חוטיב ןכוס ןוישיר םוליצ .4

 דיגאת תונכוסבו חוטיבה תרבחב המיתח ישרומל רשאב ןיד ךרוע וא/ו ןובשח האור רושיא  .5
 .תיחכונה הנשל ףקותב

 .ףרוצמה חסונל םאתהב םיניינע דוגינ רדעה רבדב רושיא .6

 .השקבה יכמסמ תשיכר רבדב םולשת תלבק םוליצו רושיא .7

 לכשכ דבלב ויחפסנו הז ךמסמ יבג לע תקיודמו הרורב הרוצב ותעצה תא אלמלו דיפקהל עיצמה לע
 .חוטיבה תרבח י"ע םותח ויחפסנו השקבה יפדמ דחא
 
 
 
                                                                                        _____________________________ 
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח                                                                                         
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 .איהש העצה לכ וא רתויב הכומנה העצהה תא לבקל תביוחמ תושרה ןיא
 

 קלח קר עצבל וא/ו םינוש םיחטבמ ןיב םיחוטיבה תא לצפל תוכזה המצעל תרמוש תושרה ,ןכ ומכ
   .תושרה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל לוכה – םיחוטיבהמ
    

 ס"ע ילארשי קנב לש זרכמה יכמסמל ףרוצמה תוברעה בתכ חסונב תיאקנב תוברע ףרצל עיצמה לע
 אהת תושרה . רשנ תייריע תבוטל 31/12/2021 םויל דע ףקותב תינתומ יתלבו הדומצ ₪ 15,000

 לוקיש י"פע שארמ העדוה אללו תע לכב תיאקנבה תוברעה טלחל וא  וז תוברע ךיראהל  תיאשר
  .םאולמב ותעצה יאנתב דומעי אל עיצמה םא ידעלבה התעד
 

 לע השקבה יטרפ לכש רושיאו הרהצהכ םהומכ השקבב ותופתתשהו עיצמה לש ותעצה תשגה
 םיטרפל וא והשלכ טרפל רשקב הנבה יא וא/ותועט רבדב הנעט לכ .ול םיריהנו םיעודי ויחפסנ
  .עיצמה תעצה תשגה רחאל לבקתת אל ,ויחפסנ לע הזוחה וא/ו השקבה יטרפמ םהשלכ
 

  .השקבה יאנתמ והשלכ יאנת וא וילא ורבעויש םיכמסמה תא תונשל וא/ו קוחמל עיצמל רוסא
 

 לוספלו השקבה יאנתמ עיצמה תוגייתסה םושמ ןוקית וא הקיחמ , יוניש לכב תוארל תיאשר תושרה
 .ותעצה תא
 

 םיכמסמ וא/ו םיטרפ םיעיצמהמ דחא לכמ ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,שורדל תיאשר תושרה
 רשקב תוברל םירושיא וא/ו תוצלמה וא/ו רסח עדימ םילשהל וא/ו תופסונ תורהבה וא/ו םיפסונ
  .תועצהה תחיתפ רחאל םג השקבה לש ףסה יאנתב םתדימע םע
 
 םימי 7 ךות תושרל  יחוטיב יוסיכ יבתכ איצמהל וילע אהי )"הכוזה" ןלהל( השקבב עיצמה הכז

 תיאקנבה תוברעה טלוחת הכוזה ךכ השע אל .השקבב ותייכז לע תושרה תעדוה תלבק םוימ
  .שארמ םכסומו עובק יוציפכ איצמהש
 

 תושרה לש םיזרכמה תביתב המישלו הרוגס הפטעמב ינדי ןפואב שיגהל שי העצהה יכמסמ לכ תא
 תייריע  ןיינבבש םיזרכמה תביתב )ראודב העצה חולשל ןיא( 12:00 העש 7/12/2020 םוימ רחואי אל
 .רשנ
 

 הביסמ השקבה לוטיב לש הרקמב םג ורזחוי אלש ₪ 500 ךסב הניה השקבה יכמסמ תשיכר תולע
 .טפשמה תיב י"ע תוברל איהשלכ
 

 רתיה ןיב ,תוברל הכוז עיצמה תריחבל םילוקיש ליעפהל תיאשר תושרה היהת תועצהב ןוידה תעב
 אצמתש יפכ רחא לוקיש לכו תינוגראה ותלוכי  ןכו עיצמה לש תיעוצקמה ותלוכי ,ונויסינ ,ורשוכ
       .ןוכנל
 

 )זרכמה יכמסמב טרופמה חסונה וניה עבוקה חסונה( םישקובמה םיחוטיבה
 
 

 
 

 זרכמל תפרוצמה בכרה ילכ תלבטב טרופמכ ה"מצו ףיקמ , 'ג דצ ,הבוח חוטיב
 .יתרובחת ילכ לכ דיל תפרוצמה הלבטב םיפירעתה אלמל שי
 
 
 
 

 ח"ש________________________                                                                   : כ"הס
 
 

                                                                                        _____________________________ 
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח                                                                                         
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 רשנ תייריע :חטובמה םש
 

  3665119 דוקימ רשנ 20 םולשה ךרד  :תושרה תבותכ
 

 ./1220/2131 ךיראתל דע 1202/1/1 ךיראתמ  : חוטיבה תפוקת
 

 א"כ הנש לש תופסונ תופוקת עבראל םיחוטיבה שדחל תיאכז אהת תושרה םידדצה תמכסהל ףופכב
 דדמו חוטיבה תפוקת תליחתב עודיה דדמה אוה סיסבה דדמשכ דבלב דדמל הדמצה תפסותב
 .הפוקתו הפוקת לכב חוטיבה תפוקת םויסב עודיה דדמה היהי המאתהה
 

 ,תמדוקה תורשקתהה תפוקת יבגל חטבמה םע םימכסומה םיאנתה לכ ולוחי שודיחה תופוקתב
 .םידדצה תמכסהב תרחא בתכב םכסוה םא אלא
 

 העדוהב תורשקתהה תקספה לע חטבמל בתכב עידוהל תיאשר תושרה ,תורשקתה תפוקת לכב
 תושרל בתכב עידוי ,המויס דעומ ינפל תורשקתהה קיספהל שקבי חטבמהו היה .םוי 30 לש תמדקומ
 .תורשקתהה תפוקת םויס דעומ ינפל םוי 90 תוחפל
 

 דע םימייקה םיחוטיבב עגפת אל תורשקתהה םויסל ונוצר לע חטבמה לש העדוה ,קפס רסה ןעמל
 .םמויס דעומל
 העדוההו הדימב .יסחי ןפואב השעיי הימרפה בושיח – חטובמה י"ע חוטיבה לוטיב לש הרקמ לכב
 םייסחיה הימרפה ימד תושרל ובשוי תוימרפה אולמ םולשת רחאל רסמית חוטיבה תקספה לע
  .חוטיבה לוטיב לע תונכוסל וא הרבחל העדוהה תריסממ םוי 14 ךותב םיפדועה
 

   .מ"עמ וללכי חוטיבה ילומגת ןהו חוטיבה ימוכס ןה ןכ לעו השרומ קסוע הנניא תושרה
 

 :םיפסונ םיאנת
 :דגנכ בוביש תוכז לע רתוומ הכוזה עיצמה
 .חטובמל תורושקה תותומעל וא/ו חטובמל תורושקו תובולש ,תונב תורבח
 .תושר רבכ וא תוריכשב חטובמה י"ע קזחומה שוכר לש םילעב
 .רחסמ ירשקב חטובמה םע םיאצמנה םיפוג
 .חוטיבה הרקמ תורק ינפל יוציפ םהמ עובתל ותוכז לע בתכב רתיו חטובמה רשא םיפוג

 .ןודזב קזנל םרגש ימ יפלכ לוחי אל רותיווה יכ תאזב רהבומ
 

 חוטיבה לש םיאלמ םינותנ ,השירדה דעוממ םוי 30 ךות ,ותשירד י"פע חטובמל ריבעי חטבמה
 :ןמקלדכ )L/R( תויחוטיב תואצות ,תוימרפ ימולשתו םיאלמ תועיבת ינותנ ,תוברל
 

 כ"הס ,םלוש םוכס ,יולת םוכס ,העיבת גוס ,עוריא דעומ ,עבות םש
 

 הדמצה אלל שדוחל תחא םיווש םימולשת 4 -ב  םלושת הכוזה העצהה רובע חוטיבה תיימרפ
 .תיבירו
 

 ןכמ רחאלו הכוזה חטבמה י"ע חוטיבה תפוקת תליחת םע דימ ומלושי הבוחה חוטיב תודועת
 תיביר אלל שדוח לכ םיווש םימולשת 4 ב הבוחה תודועת חוטיב םוכס תא הכוזל תושרה םלשת
 הדמצהו
 
 ןולחכ רוצימע ד"וע חוטיבה ץעויל ל"אודב בתכב תונפהל ןתינ הרהבה תולאש 

amitzur5@hotmail.com . 
 
 
  ,בר דובכב                                                                                                               
 הייריעה שאר , יול יעור                                                                                                    
 
 

______________________________ 
     המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח



 

 5 

                                                   
 

 םיניינע דוגינ – חפסנ
 הצעומה רבחל וא/ו תושרה דבועל הבריק רבדב הרהצה

 
 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל האיבה הייריעה יכ תאזב ריהצמ יננה .1

 :ןמקלדכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א( 'א 122 ףיעס 1.1

 הלועה קלח םירומאה דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח"
 אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע
 וא ןב ,הרוה ,גוז ןב - "בורק" ,הז ןיינעל ;הייריעה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי
 ".תוחא וא חא ,תב

 
  תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכ רבדב העדוהה לש )א(12 ללכ 1.2

  :עבוקה תוימוקמה

 ,הז ןיינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח"
 וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח - "הצעומ רבח"
 ".))ב()1(5-ו )ב()1(1 ףיעסב "בורק"ו "הטילש לעב" תורדגה האר( 

  :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א( 174 ףיעס 1.3

 ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ" 
 הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב ידי לע וא ומצע 
 ".הנעמל תעצובמה הדובע םושבו 

  :)רתוימה תא קוחמל אנ( יכ ריהצהלו עידוהל שקבמ יננה ךכל םאתהב .2
 אל ףאו ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :יל )רתוימה תא קחמ( ןיא / שי הייריעה תצעומ ירבח ןיב 2.1

 .ףתוש וא ןכוס
 קלח םהמ דחאל שיש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח )רתוימה תא קחמ( ןיא / שי 2.2

 וא יתעצה תא יתשגה ותועצמאב דיגאתה לש ויחוורב וא ונוהב םיזוחא הרשע לע הלועה
 .וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש

 .תושרב דבועה ןכוס וא ףתוש ,גוז – ןב יל )רתוימה תא קחמ( ןיא /שי 2.3
 וא הלהנה רבח אוהש ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח )רתוימה תא קחמ( ןיא / שי 2.4

 .הטילש וא תולעב אלל םינמאנ רבחב רבח
 הייריעה שארל םיתוריש וא/ו ץועי יתתנ אל / יתתנ וא/ו והשלכ ךילהב יתגציי אל / יתגציי 2.5

 .תבה תורבח וא/ו הייריעב םידיקפתה ילעבמ וא/ו וינגס וא/ו ותחפשמ ינב וא/ו
 

 רומאכ הברק יל שי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הייריעה לש ריחמה תועצה תדעו יכ יל עודי .3
 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל
 

 .תמא  וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .4
 

 תדוקפל )3('א 122 ףיעס תוארוהמ טרפבו ללכב ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .5
 תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 2/3 בורב הייריעה תצעומ ןהיפל ,תויריעה
 .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש דבלבו תויריעה תדוקפל )א('א122 ףיעס יפל

 
 __________________ :ףתתשמה תמיתח   ___________________ :ףתתשמה םש     

 
 

_____________________________  
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח                                                                                          
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 הייריעה בכר ילכ חוטיבל ריחמ תועצה תלבקל השקבב תופתתשהל תוברע חסונ

 
 דובכל
 )"תושרה" - ןלהל( רשנ תייריע
 ,.נ.ג.א
 _____________________________  רפסמ תיאקנב תוברע
 

 __________________.צ.ח/.פ.ח/.ז.ת 'סמ __________________________ תשקב יפל
 ללוכ האלמ תבותכ( _____________________________________________ בוחרמ
 םוכסל דע םוכס לכ םולשתל רזוח יתלב ןפואב םכיפלכ הזב םיברע ונא )"ברענה" - ןלהל( )דוקימ
 תאמ ושרדתש )"תוברעה םוכס" - ןלהל( דבלב )₪ ףלא הרשע שמח :םילימב( ח"ש 15,000 לש ללוכ
 .םכסהה תוארוהב םכסומל םאתהבו 2021 תנשל רשנ תייריע יחוטיב זרכמל העצהל רשקב ברענה
 

 הכשלה ידי לע שדוח לכב םסרפתמ אוהש יפכ ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי תוברעה םוכס
 תוברע ןיינעל "ידוסיה דדמה" :ןלהלש הדמצה יאנתב )"דדמה" - ןלהל(  הקיטסיטטסל תיזכרמה
 .15.11.20 ךיראתב םסרפתהש 2020  רבוטקוא שדוח דדמ אהי וז
 

 תוברע פ"ע םכתשירד תלבקל םדוק םסרופש ןורחאה דדמה אהי וז תוברע ןיינעל "שדחה דדמה"
  .וז
 

 :ןמקלדכ ובשוחי וז תוברע ןיינעל הדמצהה ישרפה
 תלפכמל הוושה םוכסב הדמצהה ישרפה ויהי ידוסיה דדמה תמועל הלע שדחה דדמה יכ ררבתי םא
 .ידוסיה דדמב קלוחמ טוליחה םוכסב ידוסיה דדמל שדחה דדמה ןיב שרפהה
 םוכסל דע םכתשירדב בוקנה םוכסה תא םכל םלשנ ידוסיה דדמהמ ךומנ היהי שדחה דדמה םא
 .הדמצה ישרפה לכ אלל תוברעה
 

 םכתשירד תלבקמ תועש 48 ךות ,ונידי לע םכל םלושי הדמצה ישרפה תפסותב תוברעה םוכס
 ליטהל ילבו יאנת לכ אלל תאזו ,הייריעה רבזג וא/ו הייריעה שאר י"ע המותח ,בתכב הנושארה
 הליחת שורדל םיבייח ויהתש ילבמו םכתואכז וא/ו םכתשירד תא קמנל וא חיכוהל הבוח לכ םכילע
 .שקבמה תאמ תוברעה םוכס תא
 

 םיטרפה פ"ע רשנ תייריע ןובשחל תיאקנב הרבעה לש ךרד לע ונדי לע השעי ,ליעל רומאכ ,םולשתה
 םכתעד לוקיש פ"ע םכתדוקפל ונדי לע היושע האחמה תועצמאב וא םכתשירדב םכדי לע ורסמייש
 .ידעלבה
 

 הלטב היהת הז ךיראת רחאלו דבלב )ללוכ( 31/12/2021 םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע
 .ל"נה ךיראתהמ רחואי אל בתכב ונדי לע לבקתהל הכירצ וז תוברע יפ לע השירד לכ .תלטובמו
 

 .הבסהל וא הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע
 
 
                                         
 ,בר דובכב                                                                                                                           
 
                                                                                ________________________________ 
 

    .קנבה תמתוחו  ה"ה לש תישיא תמתוח + המיתחב בייח הז ספוט
 
 
 

                                                                                                                                                                        
_____________________________  
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח
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 ףיקמ חוטיבו  ישילש דצ חוטיב , הבוח חוטיב -  חטובמה בכר ילכ חוטיב
 
 

 תיימרפ אלמל עיצמה לע הב ,יושיר רפסמ םע בכר ילכ לכ טרופמ הב תרדוסמ הלבט תאזב תפרוצמ
 .ףיקמהו 'ג דצ ,הבוח
 

 .םיפסונ םינוגמ תנקתה הנשקבתת אלו םויכ בכרה ילכב םימייקה םינוגמה יפ לע ויהי תועצהה
 

 ךרוצל םייטנוולרה םיטרפה לכ םע ,תושרה לש טישהו בכרה ילכ תונוישיר ימוליצ םיפרוצמ ןכ
 . חוטיבל תועצה תשגה
 
 
 

 .וטורב הימרפ - חוטיבה ימוכס לכ
 

  24 ליג לעמ – ףיקמ+ הבוח חוטיבב םיחטובמה בכרה ילכב םיגהנה
 

 . 24  ליג לעמ –  'ג דצ + הבוח חוטיבב םיחטובמה בכרה ילכב םיגהנה
 

 לש ןוישירב קתו םעו 24 ליג לעמ ויהי 'ג דצ חוטיבו הבוח חוטיבב םיחטובמה םיעונפואב םיגהנה
 .תוחפל תחא הנש
 

 הבוח חוטיב
 

 לע בייחתמכ הבוח חוטיבב םיחטובמ ויהי זרכמה טרפמל תפרוצמה המישרב םיטרופמה בכרה ילכ
 .ןיד לכ יפ
 
 

 ישילש דצ יקזנל תוירחא חוטיב
 
 שוכר יקזנ
 

 םלשל םיבייח ויהיש םימוכס רובע  בכרב גוהנל יאשרה גהנה וא/ו חטובמה הפשי חטבמה .1
 ומרגיש הרירג יקזנו םייתאצות םיקזנ ,שוכרל קזנ לשב אוהשלכ ישילש דצל ןיד יפ לע
 .חטובמה בכרה ילכב שומישמ האצותכ

 
 הרקמב איצוהל וצלאנש תורחאו תויטפשמ תואצוה לע גהנה וא/ו חטובמה הפשי חטבמה .2

 .תיטפשמ העיבת םדגנ שיגהל רחב עגפנש ישילש דצש
 

 תופתתשהה ימד תא הבגי חטבמה . ישילש דצל תורישי וא גהנל ,חטובמל םלושי יופישה .3
 .םיחטובמה ןמ תימצעה

 
 לובגכ טרופמה םוכסה תא חטובמל םלשל וא ,ומצעב העיבת לכב לפטל יאכז היהי חטבמה .4

 .תוריבס טפשמ תואצוה תפסותב ,ישילש דצ יקזנל חטבמה תוירחא
 

 לש רחא בכרב חטובמה לש דחא בכר תעיגפ בקע םרגנש קזנ לולכי יוסיכה ,קפס רסה ןעמל .5
 .חטובמה

 
                                                                                              _________________________  

 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח
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 :ישילש דצ חוטיבב חטבמה תוירחא לובג
 

 עוריאל ₪ 600,000  – ןוט 3.5 לעמ בכר ילכ
 

 .עוריאל  ₪ 000500,     - ןוט 3.5 דע בכר ילכ
 

 .עוריאל ₪ 350,000 – תוזגלמ ,םיררגנ ,םיעונטק , םיעונפוא
 
 

 ישילש דצב תימצע תופתתשה
 

 .ןוט 3.5 דע בכר ילכל עוריאל ₪ 1,000
 

  .ןוט 3.5 לעמ בכר ילכל עוריאל ₪ 4,000
 

  תוזגלמ ,םיררגנ ,םיעונטק , םיעונפוא עוריאל ₪ 500
 

 :)ישילש דצ חוטיב ללוכה ( ףיקמ חוטב
 

 ונממ קלחל וא חטובמה בכרה ילכל אוהש גוס לכמ קזנ וא ןדבוא רובע חטובמה תא הפשי חטבמה
 דויצ .ילוארדיה ףונמ ,ףונמל םיזגרא ,סחד יבכרמ ,םילכ זגרא ,םייברזר םילגלג ,תושמש םג ללוכה
 ,ןוגימ תוכרעמ ,היזיוולט תוכרעמו לוק תוכרעמ ,ריווא גוזמו רוריק תוכרעמ ,רואיתו גוס לכמ
 לארשי תנידמ חטשב בכרה אצמיה תע לכב ,וילע םיאצמנ וא/ו בכרב םינקתומה םידחוימ םינקתה
                                                                                                  :מ האצותכ ל"הצ תטילשב םיקזחומה ןורמושו הדוהי יחטשבו

 
 .תוחקלתה ,תוצצופתה ,קרב ,שא .1

 
 .תוכפהתה ,תירקמ תושגנתה .2

 
 – וז הסילופ ןיינעל הבינג .הבינגה ידכ ךותו הבינגה בקע םרגנש קזנ לכ ,בכרה ילכ תבינג .3

 .וילעבמ רתיה אלל בכרב שומיש תוברל
 

 .םיתבוש י"ע קזנ ,תומוהמ ,תוערפ .4
 

 .עבט יקזנו  המדא תדיער ,שעג רה תוצרפתה  ,דרב יקזנ ,הפוס וא/ו הרעס ,ןופטיש .5
 

 .)ןווכתמב ומעטמ ימ וא חטובמה ידיב םרגנ םא טעמל ( ןודז השעמ .6
 

 .אוהש גוס לכמ הנואת .7
 

 תואצוה רובע םג חטבמה םלשי ,ועיסהל תורשפא ןיא ,בכרה ילכל קזנ וא ןדבאמ האצותכ םא
 .חטובמה י"ע עבקיש ךסומל הרירגו ץוליח ,הרימש
 

 יאמשה י"ע םסרפתמה בכרה ילכ ןוריחמ י"פע עבקיי חוטיב ילומגת ךרוצל בכרה ילכ ךרע יכ םכסומ
 .חוטיבה תליחת דעומ ינפלש שדוחב קחצי יול
 יול ןוריחמב עובקה י"פע בכרה ךרע הבוגב ויהי חוטיבה ילומגת – הבינג וא טלחומ קזנ לש הרקמב
 .חוטיבה הרקמ ערא וב דעומב ה"מצ יבכרל וספ השמ ןוריחמ וא קחצי
 
 י"פע בכרה ילכ לש קושה יוושמ 50% ידכל הלועה וא הוושה קזנ – הז זרכמ ךרוצל טלחומ קזנ

 .חוטיבה הרקמ תורק דעומב ה"מצ יבכרל וספ השמ ןוריחמ וא קחצי יול ןוריחמ
 
 
                                                                                         ____________________________  
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח                                                                                         
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 ילכ ,תויאשמ תוברל ,חטובמה בכר ילכ לכל ץראה יבחר לכב הרירגו ץוליח יתוריש לולכי יוסיכה
 'ג דצ חוטיבב ןהו ףיקמ חוטיבב ןה ( םיעונטקו םיררגנ , ה"מצ ,ןוט 3.5 לעמו דע ירחסמו יטרפ בכר
 .תימצע תופתתשה אלל ) דבלב
 
 לש הפוקתל ןוט 3.5 דע םירדנטו םייטרפ בכר ילכ רובע עוריאה דעוממ תועש 24 ךות יפילח בכר ןכו
 .תימצע תופתתשה אלל ) ףיקמ חוטיבב קר ( םוי 14 דע
 
 
 וא ילהנמ ךילה לכב חטובמה יבכרב םישמתשמל ) יטפשמ גוצייו ץועיי ( תיטפשמ הנגה תואצוה ןכו

 דצ חוטיבב ןהו ףיקמ חוטיבב ןה ( חוטיב הרקמל ₪ 50,000 ךסל דע בכרב שומישל רושקה יטפשמ
 .) דבלב 'ג
 

 תופתתשה הבגת - עוריא ותואב 'ג דצ תעיבת םגו ףיקמ תעיבת לש קזנ הרקמב יכ תאזב םכסומ
 .םהינבמ ההובגה ,דבלב תחא תימצע
 

 .דבלב 'ג דצ חוטיבב םיחטבומה םיבכרל םג לוחי תושמש יוסיכ ,קפס רסה ןעמל
                                                                                                                                                                            

 ףיקמ חוטיבב תימצע תופתתשה
 

 .ןוט 3.5 דע בכר ילכל עוריאל ₪ 1,000
 

  .ןוט 3.5 לעמ בכר ילכל עוריאל ₪ 4,000
 

  .בכרה ילכ יגוס לכב תושמש קזנל ₪ 100
 
 
                                                                                                     

                                                                                                
_____________________________                                                                                          
 המיתחה ישרומ תמיתחו חטבמה תמתוח


