
 

 

 
 א"ת תטיסרבינואב תויטנדוטסו םיטנדוטסל תישפנ הרזע -הטלחה תעצה

 :העצהה חסונ

 תורישי רבעויש "יגולוכיספ עויס" דחוימ ףיעסל "תונתמ" ףיעסמ ביצקת יפדוע לש תימעפ דח הרבעה 

 רשפאי ףסונבו םייקה סמועה תא םצמציש ףסונ יגולוכיספ החמתמל ןקת ןומימ רובע יגולוכיספה תורישל

 תקלחממ תחקל לוקשל שי ,הז יביצקת ףיעסמ תחקל ןתינ אלו הדימב .תוילופיט תוצובק לש החיתפ

 לופיט תנמממ הניא הדוגאה יכ הז דמעמב ןייצל בושח .א"פשת תנשב שומישב םניאש םיפיעסמ תוברת

  .סמועה תדיריו רבשמה ףולחל דע ימעפ דח ןפואב םייקה תורישה תלוביק תא הביחרמ אלא ,יגולוכיספ
  :רבסה ירבד

 תויטנדוטס יפלא תורשע לש ישפנה םגו ילכלכה ,יתואירבה בצמה תא רערע הנורוקה רבשמ עודיכ

 םיבר םיטנדוטסו רבשמה ץורפ זאמ שלוש א"ת 'ינוא לש יגולוכיספה תורישל תוינפה רפסמ .םיטנדוטסו

 םירקמ ךא ,רתויב םיפוחדה םירקמה תא ףדעתמ תורישה .עוער ישפנ בצמב יגולוכיספה תורישל םינופ

 .תיתועמשמ תורדרדיה לאיצנטופ םעו הנעמ אלל םיכורא םישדוח ןיתמהל םיצלאנ עגרכ םיפוחד םניאש

 ריבגהל ןוכנל םיאורו תונימאמו םינימאמ ונחנא א"ת 'ינוא לש תויטנדוטסהו םיטנדוטסה תדוגא יגיצנכ

 יגולוכיספה תורישה שאר םע השיגפ העצוב ןכ לע .תויטנדוטסלו םיטנדוטסל ןתינה יגולוכיספה עויסה תא

 ןייצל בושח .לופיט לש םישדח םיקיפא חותפלו סמועה תא לקהל ןתינ דציכ רבסוהו םיטנדוטסה טנאקדב

 .םיטנדוטסל עייסת אל םשל הינפה ןכ לעו ,םייתלשממה תודסומב םגו םילוחה תופוקב םג םייק סמועהש

  .ילאיטנדוטסה להקל שגדה םע הנעמ תתל עדוי יגולוכיספה תורישה ,ףסונב
 

 :העצהה ישיגמ

  ל"גס ילש ,ןומדק ןולא ,ישול ןדיע ,ןולא רהוז
 

 :תרעושמ תיפסכ העצוה

  ח"ש 60,720
 

 :יביצקת ףיעס

 רוי.ס ביצקת -תונתמ
 

 :עוציבל תוירחא

 תונועמו החוור ח"מר
 

 :עוציבל ז"ול

 ידיימ
 

 

 

 

 



 

 

 

 העצהל חפסנ
 תוסחייתהל תודוקנו םיגייס

 

 םוליצ ,תומלצמ תנקתה( םימידקת םימייק הז אשונב .יאטיסרבינוא תוריש תרבגתמ הדוגאה    .1

 .)םיקינמיאולימל עויס ןתמו רזע יסרוק ,םיסרוק

 

 שקיב ןכלו תורישה תא תנממו ףדועב רבכ תבצקתמ הטיסרבינואהש ןעוט יגולוכיספה תורישה    .2

  .ךכל הביסה תא קודבת הלהנהה .אשונב הירוטקרל תונפל אל הדוגאהמ

 

 הקיטקרפ

 

  .הרשמ יצחב החמתמ רובע ₪ 60,720 איה סויגה תולע    .1

 

  .ההז ראשית לופיטה תולע    .2

 

 תופסונ לופיט תוצובק תחיתפו ינטרפ ןפואב םיפסונ םיטנדוטס 10 – ב לפטל תלוכי החמתמל    .3

 .ךרוצל םאתהב

 

  .סמועב הלקה תניחבל לופיטל םיניתממה לש םהיקית לע רובעי תורישה    .4

 

 תורישל עויס" ףיעסל רבעויו תוברת תקלחמ ביצקתמ וא "תונתמ" ףיעסמ חקליי ףסכה    .5

  ."יגולוכיספה

 

 תיביצקתה הרבעהה םויקל םיאנת

 

 םידדמו םידעיב הדימעה תא ןחבתש תורישל הדוגאה ןיב המכסה וא הזוח חסנת הלהנהה    .1

  .סמועב הלקהל היצקידניאכ םולשתה ןתמ תעב ורדגויש

 

  "קובקבה ראווצ" תא ררחשל התרטמו תימעפ דח איה הרבעהה יכ תורישל תאזב רהבוי    .2

  .אשונב ףסונ עויס לבקתי אל יכו

 

  .הרושיאב לעפתו הצעומה תא ןכדעת הלהנהה ,הטלחהה עוציבל העינמ וא ששח לכב .3

 
 



 

 

 

 

 


