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יטרפ םש החפשמ םשתוהז תדועת

ןימ

רכז
הבקנ

הדיל ךיראת

הדובעב ןופלטדיינ ןופלטתיבב ןופלט

ינורטקלא ראוד

הדובעה םוקמ םש

תיב רפסמו בוחר בושי

תרגסמ/הקלחמ

הדובעב דיקפתה

ףרטצהל שקבמ ינא וילא ףינסה

יללכה ףינסה

:הדובעה םוקמ יפל ףינס

 תויונגראתהל עויסו םודיק" :ןה היתורטמש "יטרקומד םידבוע ןוגרא– םידבועל חוכ" תתומעל ה/רבחכ ףרטצהל ת/שקבמ ,מ"חה ,ינא
 תוברל םמשב הדובע יאנתו רכש לע םימכסה תמיתח ךרוצה תעב ללוכ םרכשו םתדובע יאנת רופישב םידבועל עויסו הכימת .םידבוע
 תנידמ ,יתרבח ילכלכ קדצל קבאמ .תנגרואמה הדובעבו םרכשב ,םידבוע תויוכזב םיעגופה םיכילהתו תומגמב קבאמ .םייצוביק םימכסה
".הדובעה םלועב היטרקומדו תילאסרבינוא החוור

 תא ה/ריכמ ינא .םהב לוחיש יוניש לכ לע התומעל עידוהל ת/בייחתמ ינאו הז ספוטב יתאלימש יפכ םיטרפה לש םתונוכנ תא ת/רשאמ ינא
 ףירעתב רבח ימד םולשתב הכורכ תורבחהש ךכל ת/עדומ ינא .םהילא הריתסב לועפל אל ת/בייחתמ ינאו התומעה ןונקתו התומעה תורטמ
 םא ,רכשה שולת תועצמאב קיסעמה ידי-לע רבח ימד יוכינל שארמ םיכסמ ינא ,ןכ ומכ .ןוגראה לש םיגיצנה תפיסא ידי לע תעל תעמ עבקנש
.רשפאתי רבדה רשאכו

םוישדוחהנש

:דובכל
תורבח לטבל שקבמ ינא וב םידבועה ןוגרא םש

,ינא
החפשמ םשיטרפ םש

רפסמ תוהז תדועת לעב ,
תוהז תדועת רפסמ

תאזב ת/שקבמ ,הטמ ה/םותחה ,

ב יתורבח תא לטבל
תורבח לטבל שקבמ ינא וב םידבועה ןוגרא םש

.ה/רבחכ ה/םושר ינאו הדימב ,
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רחא םידבוע ןוגראב תורבח לוטיבו
םיישיא םיטרפ :'א קלח

הדובעה םוקמ :'ב קלח

תופרטצה תשקב :'ג קלח

המיתחךיראת

תיב רפסמ דוקימהרידהסינכבוחר בושי

םוישדוחהנש

המיתחךיראת

 6000₪-ל 4,000₪ןיב םירכתשמל שדוחל 25₪ וניה רבחה ימד רועיש .דדוב הדובע םוקממ ורכש יפל אלו רבחה לש תללוכה ותסנכה יפל םיעבקנ רבחה ימד ,ןוגראה ןונקת פ"ע

.שארמ תחא הנש רובע םלשל שי ןמוזמב וא האחמהב םולשתב .שדוחב 4,000₪-מ תוחפ םירכתשמל שדוחל 15₪-ו ,שדוחב 6,000₪לעמ םירכתשמל שדוחל 37.5₪ ,שדוחב

)ךרוצה תדימב אלמל(רחא םידבוע ןוגראב תורבח לוטיב :'ד קלח


