
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2021 התומעה 

תכרעמב םירומש  םיאלמה  םיטרפה  .הז  ספוטב  םיעיפומ  אל  תותומעב  םיספטה  תונקתל  םאתהב  םמסרפל  ןתינ  אלש  םיטרפ 

: בל ומיש 

יוליממ ענמיהל  שי  ךכ  םושמ  טנרטניאה ; תשרב  םללכב  םינוש  םיעצמאב  ומסרופיו  ןכתייו  ירוביצ  עדימ  םיווהמ  הז  ספוטב  םיאלוממה  םיטרפה 
שי ןכו  טרפה  תענצב  העיגפל  ששחמ  תושרופמ , רבדה  שרדנ  םהבש  םיפיעסל  ץוחמ  םידיחי  לש  יוהיז  ירפסמו  תומש  הז  ללכבו  םיישיא , םיטרפ 

.ןיד יפל  םמסרפל  ןיאש  םיטרפ  יוליממ  ענמיהל 

בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 
" רוטקריד "

התומעה םע  תורשקתה  יטרפ 

התומעה לש  םושרה  ןעמה 

התומעה םע  תורחא  תורשקתה  יכרד 

ראוד חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: :הלמרריע :יקסבוחינרשטבוחר :3תיב :הסינכ :הריד 4המוק

: :7244402דוקימ לצא

:050-7814416ירלולס ףסונ :לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

office@yozmotatid.org.il: רתא

םושרה ןעמה  תועצמאב  םוקמב  ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  תותומעה  םשרמ  רוויד  לבקל  המיכסמ  התומעה 

: ופיריע ביבא -  :לת  : 51249.ד.ת .ד.ת 6713818דוקימ 
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תירקיע תוליעפ 
אל םא  ןיבו  תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  ויה  םא  ןיב  חודה , תנש  ךלהמב  תומושרה  היתורטמ  םודיק  ךרוצל  התומעה  העציבש  תוירקיעה  תולועפה 

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח9,106,000הרוזחמ 

הטלחההו1. להנמה  דעוה  דחא ע"י  הפ  הרשוא  הצלמהה  השדח , תיל  " כנמ לע  הצילמה  רותיאה  תדעו  יתועמשמ  הריחב  ךילה  רחאל 
דע ה-1.9. ךשמנו  15.7 לחה ב - תאצויה  תיל  " כנמל תסנכנה  תיל  " כנמה ןיב  הפיפחה  ךילה  .תיללכה  הפסאה  דחא ע"י  הפ  העבקנ 

תיל " כנמה םע  דחי  הסנכנ  ולא  םיפוליחל  ליבקמב  .התומעה  לש  תפטושה  התוליעפ  לע  הרימש  תחתו  תרדוסמ  הרוצב  עצוב  ךילהה 
.תוליעפ תיל  " כנמס השדחה ,

ןווקמה2. תוליעפה  ךרעמ  .םוזב  ועצוב  הכרעהה  יזכרמו  תוניכמה  םיסרוקה , ללכו  ןווקמ  ןפואב  התומעה  תוליעפ  הכשמנ  תנשב 2021 
הנורוקה ירטופמ  תויסולכואל  הנעמ  תתל  ונכשמה  .יבטימ •  יפרגואג  הנעמ  ןתונה  ליעי  יביטרפוא  ךרעמ  ליעפהל  התומעל  רשפאמ 

.דועו תידרחה  תיברעה  הרבחהמ  םישנ  יאלגב 20-35 , תוריעצ  ישילשה , ליגה  תייסולכוא  םייאמצעל , וכפהש  םי  / תוריכש םהינב :
תויהל הכפה  תויאמצעל , תוריכשמ  רבעמה  תא  תושועה  םישנל  םימאתומ  םילכ  הנקמה  /ת  יאמצעל /ה  ריכשמ תינכותה  יכ  שגדוי ,

ןויערה לש  הבחרהו  חותיפכ  ןהו  תויטנוולרה  םישנל  ןה  ףדמ  תינכותכ  תעצומ  תינכותה  .התומעה  לש  תוינכותה  לנסראב  העובק  תינכות 
םוצמצב יוטיב  ידיל  ואבו  תנש 2021  ךותל  וסנכנ  ויתוכלשהו  הנורוקה  רבשמ  תפוקת  .הנידמה  לש  םיארוק  תולוקו  םימרות  םע  דחי 

קנע תינכות  תלעפהל  תוכרעהה  םג  ומכ  ילטיגיד  ןפואב  תובטומה  סויגו  רותיא  תויולע  תאז  םע  דחי  .ןוגראה  לש  ישונאה  ןוהה  תרדש 
.וז הנומת  ונזיא  םילשורי  ברעמו  חרזמב 

יזכרמ3. םע  הלועפ  ףותישב  עצוב  סויגה  .חטשה  םע  קודה  ןפואב  תושדח  תוימזי  סויגל  התומעה  הלעפ  הנורוקה  רבשמ  םורט 
סויגה ךילה  עצבתמ  תונורחאה  םייתנשה  ךלהמב  .םיימוקמה  תיחרזאה  הרבחה  ימרוגו  םיס  " נתמ תונמדזה , יזכרמ  החוור , תו , / םיריעצ
6,000 רצייל כ - החילצמ  התומעה  .תויתרבחה  תותשרב  תילטיגידה  תוליעפה  ךרד  יתועמשמ  ןפואב  םג  ךא  חטשה  םע  ףותישב 

תוכורכ תולטובמ  אל  תויולעש  םגה  לטיגידב , תוליעפה  .תומיאתמה  תא 1,000  ןכותמ  ןנסלו  תויתרבחה  תותשרה  ךרד  הנשב  תוינפ 
.תיבטימו הליעי  הב ,

תרגסמב4. .םילשורי  ברעמו  חרזמב  קנע  תינכות  תלעפהב  התומעה  התכז  .םישדוח  רפסמ  לש  יזרכמ , ןיעמ  ךילה  רחאלו  ב-29.9 
, יאקירמאה לשממה  לש   USAIDןוגרא ה לש  ןומימו  ףותישב  לעפת  תינכותה  .םינש  שולשב  םישנ  התומעה 1,000  הוולת  תינכותה 

רלוד ןוילימ  לש 1,370,000  תולעב 

הנה5. תינכותה  .הבבא  סידא  היפויתא  תריבב  לארשיל  ץוחמ  תינכות  תריגסל  תיתשתו  "מ  ומ יכילה  םויס  תנש  התוויה  תנש 2021 
הלוככ הבור  תיקסעה  תומזיה  .הריעז  תיקסע  תומזי  חותיפב  עדיו  ןויסינ  רובצל  םישנ , רשפאל ל-50  התרטמו  טניו  ' גה םע  ףותישב 

לש הפקה  יקסע  תרדסה  תבוטל  .היפויתאב  דאמ  ירלופופ  ןיינע  םה  םויה , תועש  לכ  ךרואל  ותייתשו  הפקה  תנכה  סקט  .הפקה  יקסעב 
ביטרפואוק הנמקת  רבד  לש  ופוסב  םישנה  .יבטימ  ןפואב  הפק  תלוספ  םיננסמו  רתוי  םיאירב  םהש  םייגולוקא  םירונת  ושכרנ  םישנה ,
תויונמוימו םילכ  תקנעהב  התומעה  לש  הדיקפת  .הפקה  ילופ  תלוספב  רזוח  שומיש  לע  ןכו  ךרדה ' םא   ' לע הפקה , תריכמ  לע  ססוביש 

.תוימזיה ברקב  קסע  לוהינב 

וביבס כ-650. דגאמה  חוור  תורטמ  אלל  ימוקמ  ןוגרא  םע  רוביח  רצונ  "ב  הראב רויס  תובקעב  לארשיל : ץוחמ  םיפוגל  יעוצקמה  עדיה  אוצי 
הרשכה הכרדה , יתורש  תקנעהל  םכסה  םתחנ  רבמטפס  ףוסב  .םוקמה  תא  חתפלו  םדקל  ןוזח  ןהלש  ןגישימ  טיורטדב  תולודג  תורבח 

לש כ- הרשכהב  ןושארה , בלשב  עייסיו  םולשתב  ונה  תורשה  .ןגישימ  טיורטדב  הז  ףוג  לש  גנירוטנמו  תומזי  ךרעמ  תמקה  תבוטל  יווילו 
.םמצע יווילבו  םיסרוקב  ןכמ  רחאלו  ןוניס  רותיא  סויגב , תוי , / םירוטנמ  20- כו תוימזי  25

הללכממ7. םורדב  תינכותה  תבחרה  לע  רבודמ  .הווחא  תללכמו  ריפס  תללכמב   PraCtica תינכות םע  ךרדל  ונאצי  רבמבונב 2021 
םיילמיטפואה תינכותה  יביכרו  ןוניסהו  רותיאה  ךילה  לש  תופתתשמה , לש  קיודמ  ליפורפ  לע  שגד  ןתמ  ךות  .םייתשל  תחא 

.היפתתשמל
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םידעי
םידעי השימח  דע  דחא  ונייצ  אנ  םשומימ .) ךרוצל  עצבל  התומעה  תנווכבש   ) חודה תנש  רחאלש  הנשל  תומושרה  התומעה  תורטמ  תמשגהל  םייתנש  םידעי 

םייתנשה הידעי  שומימ  ךרוצל  האבה  חודה  תנשב  עצבל  התומעה  תנווכבש  תוירקיעה  תולועפה  תא  םדיצלו  תובישחה  רדס  יפל  םייזכרמ 
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םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

הקולחב תוחפל 1,000  לש  דעיב  התומעה  לש  יווילה  תינכותל  תוימזי  סויג 
, תוריעצ עורז  עורז 60 ,+ הבילה : לולסמב  הנשב  תושדח  תוימזי   700 האבה :

לולסמב .דועו ו-300  תימוקמ  עורז  תיאמצעל , הריכש  עורז  תוידרח , עורז 
.םילשורי ברעמו  חרזמב  קנעה  תינכות  תרגסמב  תפתושמ  הרבח 

תויושר לומ  חטש  תוליעפ  דצל  תוימזי  רותיאל  תויתרבחה  תותשרב  םינייפמק 
קלח תחקל  תומיאתמ  םישנ  רותיאל  דועו  המצוע  תונמדזה , יזכרמ  תוימוקמ ,

.תונושה תוינכותב 

תווהל הרטמב  התומעה  תורגובל  יוויל  תינכת  תיינבו  תורגוב  תליהק  תמקה 
, קסעה תבחרהו  תחלצהל  ןמז  ךרואל  םילועה  םיכרצהו  םילכה  ללכל  תיב  ןרובע 

.ןכרד תישארב  תוימזיל  עויסלו  תותימע  תדימלל  םג  ומכ 

האלמ הנומת  תלבק  .ףיקמ  הריקס  ךילהת  תועצמאב  תורגובה  תליהק  יופימ 
םיכרצ ותחלצהו , קסעה  תוליעפ  יחכונה : תורגובה  סוטטס  לש  תקיודמו 
תורגוב תליהק  לש  הינבו  דוסימ  המקה , וסוסיבו .  ותבחרהל  םימילשמ 

תוימזי רובע  הנבדנתת  ןקלחו  םימוחת  יפל  םימיל  תותימע  תליהק  הנווהתש 
.ןכרד תישארב 

תוכיא תניחב  התומעה -  תוימזי  לש  ןהיגשיה  רופישל  יווילה  תינכות  תקמעה 
דענמ םירחתמ , לומ  לא  םויכ , ןתושרל  םידימעמ  ונאש  םינכתהו  םילכה  קמועו 

.החלצהה ידדמו  םיכרצה 

ךות תוימזיה , לש  ןתושרל  םידימעמ  ונאש  םינכתהו  םילכה  םירמוחה , תניחב 
היחנהה תוכיא  ןתוכיא , םינוש , םיגוסל  הקולחהו  תורשכהה , ךשמ  תניחב 

לש יופימו  הנבה  םייקה –  בצמה  תניחב  .םינכתה  תרבעה  ןפואו  התודיחאו 
םיפוגל האוושה  םהלש , הקמעהה  תדימו  םינושה  םינכתה  לש  תורשכהה , לדומ 

לודיבהו  USP-תאיצמו ה קושב  קסע  תחיתפל  םיתוריש  םיקינעמש  םימוד 
ידכב ונלש  תוימזיל  םיעיצמ  ונאש  תורשכהה  ןכות  חותיפו  ןוכדע  רופיש , .ונלש 

.יאמצע ןפואב  ןמז  ךרואל  ותוא  קזחתלו  קסע  םיקהל  ןהלש  תלוכיה  תא  רפשל 
יזכרממ זוחא  תוחפלש 50  ךכ  ימינפ  הדובע  לדומל  הכרעהה  יזכרמ  תסנכה 

םינכתה תבחרה  .ןוגראב  תודבועה  תוזכרה  תווצ  ידי  לע  ורבעוי  הכרעהה 
, םייעוצקמ םינוטרס  תואנדס , תועצמאב  תוימזיל  םתשגנהו  םייטנוולרה 

ותוא קזחתלו  קסע  םיקהל  ןהלש  תלוכיה  תא  רפשל  ידכב  דועו  םיטסאקדופ 
ידכב םירוטנמ  לש  יקסעה  יווילה  רופישו  הרבגה  .יאמצע  ןפואב  ןמז  ךרואל 
לש םחה  וקה  תלעפה  לדומ  תניחב  .יפיצפסו  יעוצקמ  קיודמ , הנעמ  תתל 

.םיחמומה

CRMתכרעמ ה ללכבגורדש  םיפטושה , תוליעפה  יכרצל  המאתהו  רודיס  ןוגרא , ךרוצל  תכרעמה  ןויפא 
ךרוצל תורידת  תוכרדה  תיינבו  םייונישה  תעמטה  .ברעמו  חרזמ  תוליעפ  הז 

ןוגרא ידבוע  לש 2  הרשכה  .תכרעמה  ישמתשמ  לש  תויונמוימה  לולכשו  רומיש 
םוצמצ ךות  םיינוגרא  םינפ  םיתוריש  תתל  ולכויש   Salseforce Admin-כ

הדידמו הרקב  הכרעה  יכרצל  תוח , " ודו םידרובשד  תריצי  .ינוציח  קפסב  ךרוצה 
.תכרעמב םיפסאנה  םינותנה  ךרד  םיליעי 

תוי / םירוטנמה תליהק  בצמתמקה  תנומת  תלבקל  בחרנ , ינופלט  רקס  ללוכה  קימעמ  יופימ  ךילהת  עוציב  •
ךילהת בויט  .םויכ • םיליעפה  םירוטנמה  סוטטסו  תומכ  יבגל  תינכדעו  הנמיהמ 

הרשכה תריציו  םיילאידיאה  םירוטנמה  ליפורפ  קויד  םירוטנמה - לש  סויגה 
תועובק תואצרה  םיפתושמ , םיעורא  .םינושה * םיליפורפה  רובע  תילאיצנרפיד 

תיינב .תפתושמ * תיתליהק  הרשעה  תוליעפכ  תוי  / םירוטנמל תוי  / םירוטנמ לש 
.םיפרטצמ תוי  / םירוטנמל הרשכהו  ןוימב  קלח  םיחקולה  תוי  / םירוטנמ ךרעמ 

תו / םירוטנמה לעפומה ע"י  םיחמומה  וק  גורדשו  יוביע  *
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םינייפאמ
תוליעפ ימוחת 

רדס יפל  םיירקיע , תוליעפ  ימוחת  ינש  דע  ןמסל  ןתינ  םוחת , תת  ךכל  דעוימה  םוקמב  ןייצל  ודצלו  חודה , תנשב  התומעה  לש  ירקיעה  תוליעפה  םוחת  תא  ןמסל  שי 
.חודה תנשב  לעופב  התומעה  הקסע  םהבש  תוליעפ  ימוחת  קרו  ךא  ןמסל  שי  תובישחה ;

תוליעפה ירוזא 
; ןלהל תטרופמה  המישרה  ןיבמ  חודה  תנשב  התומעה  הלעפ  וב  רתוי  וא  דחא  רוזא  ןמסל  שי 

דעי להק 
( דחא דעי  להקמ  רתוי  רוחבל  ןתינ   ) חודה תנשב  התומעה  לש  דעי  ילהק  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

התומע ידי  לע  םיתורש  ןתמ 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

הרבחו תויקסעהליהק  תומזוי 

תיעוצקמ הרשכהו  הלכשה  הקוסעתוךוניח , הרשכה 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא

  םורדירוזא

  ןופצירוזא

  זכרמירוזא

  םילשוריירוזא

  הפיחירוזא

ביבאירוזא   לת 

תימוקמ1. הייסולכוא 

םיקסעומ2. יתלב 

םישנ3.

.4(18-35  ) םיריעצ

וא5. תיפרגואיג  הליהק 
הנוכש
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.םולשתב ןתינ  תורישה  םאה  ןייצל  שי  ףסונב  .עויסה  וא  תורישה  ןתינ  םהבש  םיכרדה  תא  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ןיעקרקמב תוכז 
(? תומדוק םינשבו  חודה  תנשב   ) לארשי יעקרקמ  תושרו  תימוקמ  תושר  הז  ללכבו  ירוביצ , ףוג  הל  ןתנש  ןיעקרקמב  שומיש  תוכז  התומעל  םאה 

תושיכרו תואקסע 
הרומתב אלש  םיסכנו  םיפסכ  תרבעה 

(? ןיעקרקמ יסכנ  םניאש   ) םיסכנו םיפסכ  ליגרה   םיקסעה  ךלהמב  אלשו  הרומת  אלל  חודה , תנשב  הריבעה  התומעה  םאה 

.רחא ףוגל  דויצ  המרת  רפס  תיב  לוהינב  תקסועה  התומע  המגודל : תיתרגש , אל  תוליעפ   

ןיעקרקמב תואקסע 
? חודה תנשב  ןיעקרקמב  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

ןיעקרקמב אלש  תואקסע 
? חודה תנשב  םירושק םידדצ  םע  ןיעקרקמב  אלש  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

םתריכמל וא  םיתוריש  תיינקל  תויורשקתהלו  תואוולהל  סחייתהל  שי  הז  ללכב 

תונורחאה םינשה  שולשמ  תחאב  םרתש  םרות  ( 4 ; ) התומעה דבוע  ( 3 ; ) התומעב הרשמ  אשונ  ( 2 ; ) התומעה רבח  ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  רושק – " דצ   "
ימש דיגאת  ( 6 (; ) 4  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ  ימ  לש  םהיבורקו  םגוז  ינב  ( 5 ; ) הנש התואב  הלש  רוזחמהמ  לע 20%  הלועה  םוכס  התומעל 

ןהכמ וא  וב  הרשמ  אשונ  שמשמ  אוהש  וא  וב  הרש  אשונ  תונמל  תוכז  ול  שיש  העבצהה , תויוכזמ  תוחפל  קיזחמ ב-25%  ( 5  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ 
; הרשמ אשונל  ליבקמ  דיקפתב  וב 

היתורטמ יפל  התומעה  יתורישמ  תונהל  םיאכזה  רוביצמ  דחאכ  רושק  דצ  ותואל  ןתינ  תורישה  םא  רושק  דצ  םע  תואקסע  טרפל  ךרוצ  ןיא  םיתוריש , תריכמ  ןיינעל   

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

הרשכהו אלאלאלהמשה 

תויוברע וא  אלאלאלתואוולה 

םיבדנתמ אלאלאלתלעפה 

עדימ ןתמו  ץועיי  אלאלאלגוציי ,

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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םיעורא
םיגירח םיעורא 

? תיללכה הפיסאב  חודה  רושיא  דעו  חודה  תנש  רחאל  וא  חודה  תנשב  םייתוהמ  וא  םיגירח  םיעוריא  ויה  םאה 

תוליעפה רוזאב  וא  התומעה  לש  דעיה  להקב  יתועמשמ  יוניש  רחא , הרשמ  אשונ  וא  יללכה  להנמה  תורטפתה  התומעה , תודסוממ  דסומ  תורטפתה  אמגודל :  
יאשונמ ימ  דגנ  וא  התומעה  דגנ  םושיא  בתכ  תשגה  התומעב , ודיקפת  עוציב  םע  רשקב  הב  הרשמה  יאשונמ  ימ  וא  התומעה  דגנכ  תילילפ  הריקחב  החיתפ  הלש ,

.הלאב אצויכו  תרחא  "צ  לח וא  התומעמ  תיתועמשמ  תוליעפ  תטילק  התומעב , הליעמ  לש  יוליג  התומעב , ודיקפת  םע  רשקב  הב  הרשמה 

םייוקיל ןוקית 
? ירוביצ ףוג  םייוקיל ע"י  ןוקיתל  השירד  חודה  תנשב  התיה  םאה 

ןיד יפל  תכמסומה  תרחא  תושר  וא  תימוקמ  תושר  יתלשממ , דרשמ   

םיקסעומ

םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

תואצוה רזחהו  לומג 

אלןכ

התומעה לע  ותעפשהו  עוריאה  עוריאהרואית  דעומ 

השדח תיל  " כנמ יונימו  התומעה  תיל  " כנמ דיקפת  תילםויס  " כנמה ךיראתב 11/7/2021 . הדיקפת  תא  הליחתה  השדחה  תיל  " כנמה
ךיראתב 31/8/2021. הדיקפת  תא  המייס  תאצויה 

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  10רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  308רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  7רפסמ 

אלןכ
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ירבחל התומעה ,) לש  הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחב  ללכנ  אל  םא   ) יללכה להנמל  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , חודה  תנש  ךלהמב  המליש  התומעה  םאה 
? רקבמה ףוגהו  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה 

: רקבמה ףוגה  וא  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה  ירבחל  יללכה , להנמל  חודה , תנשב  רבטצמב  ומלושש  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , טרפל  אנ 

ינוציח םרוגמ  רכש 
? וקלח וא  ולוכ  התומעב , םדיקפת  עוציב  דעב  םרכש  תא  םלשמ  התומעל  ינוציח  םרוגש  התומעב  םידבוע  וא  הרשמ  יאשונ  שי  םאה 

החפשמ יבורק 
? התומעב הרשמ  יאשונ  לש  החפשמ  יבורק  התומעב  םיקסעומ  וא  םינהכמ  םאה 

.תחא םעפ  ונייצל  יד  ומצעב , הרשמ  אשונ  אוהש  הרשמ  אשונ  לש  בורקב  רבודמ  םא  הרעה :

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

םירושק םידיגאת 

םידיגאתב הטילש 
הרשמ אשונ  תונמל  תוכז  תלעב  איהש  וא  תיללכה  הפיסאב  העבצהה  תויוכזמ  תוחפל  הקיזחמ ב5%  םהב , הרבח  םהב , תטלוש  התומעהש  םידיגאת  שי  םאה 

? םהב

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

תומורת
םימרות תמישר 

לע הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  תיתנש  המורת  וא  לע 100,000 ,₪  הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  המורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 
? התומעה לש  יפסכה  רוזחמהמ  תוחפל 20%  הווהמה   ₪ 50,000

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהרבחגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח381338םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה רבשמבדועיי  ועגפנש  דעי  תויסולכואל  רקיעבו  תילכלכ  תואמצע  תגשהלו  יאמצע  קסע  לש  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 
תגשהלו יתקוסעת  חותיפל  לולסמכ  יאמצע  קסע  םיקהל  םיניינועמה  "ת  לחב םידבועו  םירטופמ  םיריכש  ןוגכ  הנורוקה 

.ןטק קסע  תועצמאב  תילכלכ  תואמצע 

.2

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  -ץראדיגאת  תדחואמה הכלממה 
הילגנא

"ח שב המורתה  ןויסח325713םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה תומזיבדועיי  םיסרוק  תלעפהב  הכימת  רקיעבו  תילכלכ  תואמצע  תגשהו  יאמצע  קסע  חותיפו  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 
.תיקסע

.3

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  תירבהץראדיגאת  תוצרא 

"ח שב המורתה  ןויסח195900םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .תילכלכדועיי  תואמצע  תגשהלו  קסע  תמקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  ץיוושץראדיגאת 

"ח שב המורתה  ןויסח189690םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .תילכלכדועיי  תואמצע  תגשהלו  יאמצע  קסע  חותיפו  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 

.5

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  -ץראדיגאת  תדחואמה הכלממה 
הילגנא

"ח שב המורתה  ןויסח156700םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .תיקסעדועיי  תומזיל  םיסרוק  רקיעבו  .תילכלכ  תואמצע  תגשהו  קסע  תמקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

.6

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהרבחגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח100000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .תיקסעדועיי  תומזיל  םיסרוק  רקיעבו  .תילכלכ  תואמצע  תגשהו  קסע  תמקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 

.7

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהרבחגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח100000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה תומזידועיי  חותיפב  םיסרוק  תלעפהל  רקיעבו  תילכלכ  תואמצע  תגשהלו  יאמצע  קסע  חותיפו  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 
.תיקסע

.8

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  המנפץראדיגאת 

"ח שב המורתה  ןויסח150000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .הנורוקהדועיי  רבשמ  תובקעב  הריעז  תיקסע  תומזיב  ךומתל  הרטמב  תואוולה  ןתמ 

.9

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  הילרטסואץראחרזא 

"ח שב המורתה  ןויסח369921םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה .תילכלכדועיי  תואמצע  תגשהלו  יאמצע  קסע  חותיפו  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 

.10

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  תירבהץראדיגאת  תוצרא 

"ח שב המורתה  ןויסח111458םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה תילכלכדועיי  תואמצע  תגשהלו  יאמצע  קסע  חותיפו  המקהל  תוימזי  יווילו  סויג  רותיא 

.11

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהרבחגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח169641םוכס  שקובמ  אלןכםאה 
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לעב תטילשב  וא  דיגאתה  תטילשב  יוצמה  רחא  דיגאת  ןכו  וב  הטילש  לעבו  דיגאת  ( 2) ונחלוש ; לע  םיכומסה  ותיב  ינבו  דיחי  ( 1) דחא : םרותכ  וארי  הז  ןיינעל   
.הטילשה

תומורת סויג 
? התומעה ידבוע  םניאש  ימ  תועצמאב  חודה  תנשב  תומורת  הסייג  התומעה  םאה 

הרז תינידמ  תושימ  המורת 
 ₪? לע 20,000 הלועה  רבטצמ  םוכסב  תורז תוינידמ  תויושימ  תומורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 

( תותומעה קוחל  ( 1 () ףיעס 36א(א  ) הרז הנידמל  רושקש  יתלשממ  ףוג  וא  הרז  הנידמ   

םידיקפת ילעב 
? םיאבה םידיקפתה  ילעבמ  רתוי  וא  דחא  חודה  תנשב  התומעב  ונהכ  םאה 

.המיאתמה הלבטב  דיקפת  לעב  יטרפ  ןכדעל  שי  ךרוצה  תדימב 

םינפ רקבמ  יונימב  תבייח  ןוילימ ש"ח  לעמ 10  יפסכ  רוזחמ  תלעב  התומע  קוח  יפ  לע  בל : תמושתל   

דעו ירבח 

: המורתה .הנורוקהדועיי  ףיגנ  תוכלשהמ  האצותכ  ותחפ  םהיתוסנכהש  רוביצ  תודסומל  עויס 

אלןכ

אלןכ

יללכ אלןכלהנמ 

רבזג / םיפסכ אלןכלהנמ 

ימינפ אלןכרקבמ 

חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  אלןכהאור 
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לא רב  םיסינ  . 1

תבותכ יטרפ 

ןומרד לי  ג' . 2

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

nissim@yozmotatid.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/03/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :05/03/2015ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

gilles@lavi-capital.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/03/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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בורטניו ןרע  . 3

תבותכ יטרפ 

ינבדבד תרפא  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

eran@latet.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)05/03/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

efratd@peres-center.org: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)17/06/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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רלדא תיגח  . 5

תבותכ יטרפ 

ינאת רפוס  ידע  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

hagit.adler@il.nestle.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)17/06/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

naamalahav@fb.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)21/10/2015ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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השמ הניד  עבש  תב  . 7

תבותכ יטרפ 

רקבמ ןובשח  האור 
חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  האור 

"מ עב םיצעוי  הנק  ןהאפ  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

bat7moshe@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)15/12/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :08/11/2021ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז :הרבחגוס  יוהיז :513107276רפסמ  דיגאת הליעפסוטטס 

: ופיריע ביבא -  :לת  :רגסמהבוחר :32תיב :הסינכ :הריד המוק

: :6721118דוקימ 'לצא תושו הנק  ןהאפ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  05/03/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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דיגאת גיצנ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

ןובשח יאור  יתנחלא   - ימדק . 1

תבותכ יטרפ 

דיגאת גיצנ 

םירחא םידיקפת  ילעב 
.ימינפ  רקבמו  תורישי  וילא  םיפופכה  םידיקפת  ילעבו  "ל  כנמ
חוודל ךמסומכ  תונמל  תניינועמ  התומעהש  םיפסונ  "ח  ור וא  "ד  וע

יוהיז ילארשיגוס  יוהיזחרזא  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

הדיורבםש לארשי  םיאבכה 17תבותכלייא  ןג  תמר 

: יוהיז :תופתושגוס  יוהיז :540232592רפסמ  דיגאת הליעפסוטטס 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  05/03/2015ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

יוהיז ילארשיגוס  יוהיזחרזא  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

ימדקםש עשוהיתבותכדעלג  רוציב  םילשורי 
35
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"ל כנמ ןודרוג -  היפוצ  . 1

תבותכ יטרפ 

רבזג / םיפסכ להנמ  ןמרה -  םדא  לאינד  . 2

םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  דעו  ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

ספוטב ןזוה  אל 

התומעה תא  בייחל  ידכב  שרדנה  תומיתחה  בכרה 

תוצובק יפל  המיתחה  ישרומ  ןיבמ  םיפוריצב  וא  םינוש , םיאשונ  רובע  הנוש  בכרה  שרדנ  םא  וא  תומיתחהמ  קלחב  קפתסהל  ןתינ  םא  אמגודל :  

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 11/07/2021ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :10/08/2021ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  \ 29/09/2021ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 
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רכש ילבקמ  תשמח 
? רכשב םידבוע  הקיסעמ  התומעה  םאה 

התומעב הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמח  תמישר 
ונתינש םימולשתו  השירפ  יאנת  תוברל  התומעב , הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחמ  דחא  לכל  םלשל  הבייחתה  וא  התומעה  המלישש  םימולשתה  ללכ  תא  טרפל  שי 

םתקסעה לשב  רחאל 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח150,660.03רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  8רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
34,606.02

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  קיסעמםימולשת  "ל  טיב םייוציפ , תומלתשה , ןרק  קיסעמ , ילומגת 

.2

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמ

"ח שב יתנש  וטורב  "ח129,971.52רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  8רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
29,613.31

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  קיסעמםימולשת  "ל  טיב םייוציפ , קיסעמ , לומגת 

.3
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

12 תוחפ מ - אוהש  לככ   

( יתומכו ילולימ  טוריפ   ) תרחא הבטה  לכו  השירפ  יאנת  תוילאיצוס , תושרפה  ףסכ , יווש  וא  ףסכ  ימוכס  תואוולה , הז  ללכב   

םייפסכ םינותנ 
"ח שב תוסנכה )  ) תוליעפה רוזחמ 

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח108,935.48רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  9רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
28,479.55

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  קיסעמםימולשת  "ל  טיב םייוציפ , תומלתשה , ןרק  קיסעמ , ילומגת 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמ

"ח שב יתנש  וטורב  "ח137,337.68רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  6רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
35,085.39

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  קיסעמםימולשת  "ל  טיב םייוציפ , תומלתשה , ןרק  קיסעמ , ילומגת 

.5

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמס

"ח שב יתנש  וטורב  "ח103,408.66רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  6רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )
28,223.21

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  קיסעמםימולשת  "ל  טיב םייוציפ , "ש , הק קיסעמ , ילומגת 
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תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

8,393,000

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

"ח שב תואצוה 

תוליעפל תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

תויושרמ0הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:87,000םירחאל0 87,000הס

"ל1,276,000ץראב ףסכ1,497,000וחב "כ:5,620,000יווש  הס

רבח רוקממ0ימדמ 
רחא

626,000
"כ: 626,000הס

( תוסנכה  ) תוליעפה רוזחמ  "כ  הס
"ח: שב

9,106,000

תוליעפל רכש  תוליעפל940,000תואצוה  תואצוה  "כ:6,689,000רתי  7,629,000הס

תוולנו רכש  הלהנה434,000תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:341,000 775,000הס

תורחא "כ:44,000תואצוה  44,000הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  8,448,000הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )658,000
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דעו ירבח  תומיתח 

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  ןודרוג  היפוצ  13/07/2022 ע"י 

השמ הניד  עבש  תבו  רלדא  תיגח  תילטיגיד ע"י  רשוא 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

: רלדאםש :תיגח  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: השמםש הניד  עבש  :תב  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 
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