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 םכסה
 

 פ"שת ______ שדוחב _____ םויב ןג תמרב םתחנו ךרענש
 2020 ______ שדוחב _____ םויב                                   

 
 
  )ר"ע( ןליא רב תטיסרבינוא .1 :ןיב         

 580063683 התומע 'סמ    
 בוו הנאו סקמ בוחרמ    
  5290002 ןג תמר    
 )"הטיסרבינואה" :ןלהל(    

                 
  053668075 :ז.ת הדש ףסוי .2     
  050-2196968 :ןופלט         
 __________________ בוחרמ         

 )"הדש" :ןלהל(    
 

 ) "םירכומה" ןלהל ( דחואמב םהינש    
 

 דחא דצמ
 
 

 _______________________      :ןיבל 
       _______________________ 
       _______________________ 
 )" הנוקה" :ןלהל(          
 

 ינש דצמ
 
 

  שוגב ,2 הקלח תת ,30 הקלחכ עודיה סכנה לש ףתושמב םילעב םה םירכומהו  :ליאוה
 ;)" סכנה" :ןלהל( הפיח ,33 ג"לי בוחרב אצמנ רשאו  ,10864

  
 

 הנוקה לש ותעצהו )6/20 רפסמ( סכנה תריכמל יבמופ זרכמ ומסרפ םירכומהו  :ליאוהו
 .הכוזה העצהכ ....םוימ התטלחהב הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעו ידי לע הרחבנ

 
 

 ןמקלדכ םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל
 

 :אובמ .1

 ןמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ,ויחפסנ ןכו ,וב תוטרופמה םידדצה תורהצה לע הז םכסהל אובמה .1.1

   .ותונשרפל ושמשי אלו ,דבלב תויחונל ודעונ םכסהה תורתוכ .םכסהה
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 :  רכמהו סכנה .2

 ףרוצמה ןיעקרקמה םושר חסנב טרופמכ ןה סכנב הלש תולעבה תויוכז יכ הריהצמ תרכומה .2.1

  .'א חפסנכ

 רושאב םינתומו  םיפופכ  הרעהה קולסו רכמה -שדקה לש ומויק רבדב הרעה המושר סכנה לע .2.2
  . ןלהל 6 ףיעסב  טרופמכ תושדקהה םשר

   .שלופה יוניפל םיעצמא לכב וטקני אל םירכומהו ,סופת סכנכ רסמי סכנה .שלופ ידי לע סופת סכנה .2.3
 .הטיסרבינואה תלהנה רושאל ףופכ רכמה .2.4

 הנוקהו סכנב םהיתויוכז תא הנוקל ריבעהלו רוכמל הזב םיבייחתמ  םירכומה ליעל רומאל ףופכב .2.5

 .םכסהב ןלהל רומאכ ,וב הקזחהו סכנב תויוכזה תא לבקלו תונקל בייחתמ

 :הנוקה תורהצה .3

 ,יטפשמהו ינונכתה ובצמ תא ,סכנה תא ידוסי ןפואב קדבו האר יכ רשאמו ריהצמ הנוקה .3.1

 ףסונ יטנבלר םשרמ לכב וא/ו ןיעקרקמה םושיר תכשלב ומושיר ןפואו ,וב םיירשפאה םישומישה

 תא ןיבהו קדב יכ הנוקה ריהצמ דוע .ןונכתה תויושר תוברל ,תונושה תויושרה לצא קדב ןכו

 .םתועמשמ תא ןיבהו ליעל 2 ףיעסב םיטרופמה  םיגייסה

 וב תויוכזהו סכנהש אצמ אוה יכו ןהש יפכ סכנב תויוכזה תא  שכור אוה יכ דוע ריהצמ הנוקה .3.2

 םירכומה דגנכ תועיבת וא/ו תונעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכו ויתורטמלו ויכרצל תומיאתמ

 רתוומ אוהו ,וב תורושקה תויוכזה יבגל אוהש גוס לכמ המאתה יא ןיגב וא/ו תויוכזה ביטל רשאב

 םירתסנ וא/ו םייולג המאתה יאו םומ ,תועט תמחמ הרירב תוברל ול שיש הרירבו הנעט לכ לע

  .םהשלכ

 סכנל עגונב הטיסרבינואה םעטמ גצמ לכ לע ךמתסי אל אוה יכו וינפב גצוה אל יכ ריהצמ הנוקה .3.3
 .ומצעב ויתוקידב לכ תא ךרע יכו

 .ומעטמ כ"ב י"ע גצוימ הנוקה יכו ,הנוקה תא הז םכסהב גציימ וניא תרכומה כ"ב יכ תאזב רהבומ .3.4

 :הרומתה .4

 םילקשב ךסה תא תרכומל םלשל הנוקה בייחתמ ,הז םכסה יפל תרכומה תויובייחתה לכ תרומת .4.1

 :ןמקלדכ םלושתש )"הרומתה" :ןלהל( )₪ ...........( ₪......ל הוושה



 

      

 
 ןליא רב תטיסרבינוא
  הפיח 33 ג"לי בוחרב תונח רכמ םכסה

 

3 
 

 .תיאקנב האחמה תועצמאב ...... םויב תרכומל הנוקה י"ע םלוש ₪ ....... לש ךס .4.2

 ידי לע  םלושת ,הז םוכס ךותמ .הז םכסה תמיתח דעומב םלושי ח"ש....... לש ךס .4.3

 )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל 15 ףיעסל םאתהב  ,חבש סמל המדקמ הנוקה

	1 .םירכומה ידיל רבעות ,היהת םא  ,הז םולשת תרתי. 1963-ג"כשתה

 המדקמה תודוא ןיעקרקמ יוסימ ףגא תאמ בתכב םירושיא םירכומל איצמי הנוקה .4.3.1

 יולימל יאנתכו קוחב םיעובקה םידעומה ךותב תאזו ליעל רומאכ ודי לע המלושש

 .הז םכסה פ"ע םירכומה תויובייחתה

 הקזחה תריסמ דעומב - הז םכסה תמיתח דעוממ םוי 60 ךות םלושת .....לש ךסב הרומתה תרתי .4.4

    .סכנב

 תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרופמש ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ היהי הרומתה םוכס .4.5

 לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה תיילע רועשכ דדמל הדמצה ישרפה אשייו ,הקיטסיטטסל

 דדמה( תודוקנ....ונייה   )..... שדוח דדמ(םכסהה תמיתח םויב עודי היהש דדמה תמועל ,םולשת

 .₪ ...לש םוכסהמ הרומתה תחפת אל הרקמ םושב םלואו )יסיסבה

  .הדש ףסוי ידיל ותיצחמו הטיסרבינואה ידיל ותיצחמ עצובי םולשתה .4.6

 וא ,ןליא רב תטיסרבינוא תדוקפל םייאקנב םיקישב רבזגה ידיל הטיסרבינואל םולשתה .4.6.1

 14 ףינס מ"עב דחואמה יחרזמה קנבב ןליא רב תטיסרבינוא ןובשחל תיאקנב הרבעהב

  ,10864  שוגב ,2 הקלח תת ,30 הקלחכ  עודיה סכנה תיצחמ תשיכר רובע 437880 'סמ ןובשח

 .הפיח ,33 ג"לי בוחרב אצמנ רשאו

  .ורסמיש םיטרפ יפל :הדש ףסויל םולשתה .4.6.2

 תונובשחמ רתי תכישמ לע הבגנה רועישב תיביר אשיי הרומתהמ קלח לכ לש ,דעומב םולשת יא .4.7

 תבוחמ טעמל ילבו רומאהמ עורגל ילב .מ"עב דחואמה יחרזמה קנב ידי לע ,רוגיפה תפוקתל ד"חח

 וא םולשתב םימי 10-מ הלעמל לש רוגיפ ,םולשתב רוגיפ לש ןושארה םויהמ לחה תיבירה םולשת

 .םכסהה לש תידוסי הרפה הווהי ונממ קלחב

 :תורפה .5

 םוי 14 לש הארתה חולשמ רחאל הנקות אלש ,םידדצהמ ימ י"ע םכסהה לש תידוסי הרפה ןיגב .5.1

 הרומתה םוכסמ 20% לש ךסב שארמ ךרעומו םכסומ יוציפ עגפנה דצל רפמה דצה םלשי ,שארמ

 .)מ"עמ אלל(

 
 סכנה םא 7.5% :הדש לש קלחה .7.5% :הטיסרבינואה קלח המדקמה	:תויחנה1

 םולשת דעומ .ןכל םדוק לבקתה סכנה םא 15% ,7.11.2001 ירחא ולצא לבקתה

  .רחואמה יפל ,הרומתהמ 40% ומלוששכ וא חווידה דעומב :המדקמה
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 דעס וא הפורת לכ עובתל יאכז עגפנה דצה אהי ליעל רומאכ םימכסומ םייוציפל תוכזב עוגפל ילב .5.2

 .ןידה יפל וא םכסהה יפל םכסהה תרפה ןיגב יאכז אוה םהל

 ובישי ,הזוחה תא לטבל ורחבי םירכומהו תידוסי הרפהב ,םכסהה תא רפי הנוקהו הדימב .5.3

 ,םכסומה יוציפה יוכינב ,דעומ ותוא דע םלוש רשא הרומתה לש קלח ותוא תא הנוקל םירכומה

  :ןלהלד םירבטצמה םיאנתה לכ ומייקתיש רחאל קרו

    םא( םושירה חסנב הנוקה תוכזל המשרנש הרהזא תרעה לכ הקחמנ .5.3.1

  .)המשרנ 

 םולשת לכ יכ שארמ םיכסמו ריהצמ הנוקה ,הז ןיינעב .חבשה סמ תויושרב הקסעה הלטוב .5.3.2

 חכה יפוימו דבלב רכומל  רזחוי חבשה סמ תמדקמ ח"ע חבשה סמ תויושרל ודי לע םלושש

 .רכומל חבשה סמ ימוכס תבשה ךרוצל חכה יופיב שומיש תושעל םיאשר ויהי

  םיבייח םירכומה ויהי ולטבל רחבי הנוקהו תידוסי הרפהב הזוחה תא ורפי םירכומהו הדימב .5.4

 בוקנה יוציפה ףוריצב הרפהה םויל דע ,סכנה ח"ע ומלושש םימוכסה אולמ תא הנוקל ריזחהל

 .ליעל

  :תועינמו הלתמ יאנת .6

 רבדב סכנה לע המושרה הרעהה קולסלו רכמל תושדקהה םשר רושא תלבקב הנתומ הז םכסה .6.1

  .שדקה לש ומויק

 לע לבקתי הרעהה תרסהל ותמכסה ,תאז םע .רכמל תינורקעה ותמכסה תא ןתנ תושדקהה םשר .6.2

 םיחווידה לכ תמלשהו שדקהה תבוטל הרומתה תדקפה ,רכמה יכילה םויס רחאל קר ויתויחנה יפ

 םירכומה ויהי ,רכמל ותמכסהמ תושדקהה םשר וב רוזחי יהשלכ הביסמו היה .וילא םישרדנה

  ,הרומתה ח"ע םלישש םיפסכה הנוקל ורזחוי הזכ הרקמב .לטב םכסהה יכ עידוהל  םיאשר

 ,סמה תויושרל ומלושש םיפסכה תבשהו סמה תויושרב הקסעה לוטבל ףתושמב  ולעפי םידדצהו

   .רחא םשרמ לכב וא ןיעקרקמה םשרמב עצוב רשא הקסעה ןיגב םושיר לכ ולטביו, ןתינש לככ

 בייחתמה לש הרפה וא  םכסהה לש הרפה וא הלוועל בשחי אל  ליעל רומאה לשב םכסהה לוטיב .6.3

 .םכסה ךרוצל ןתמו אשמ להנמ

 הנורוקה יעוריא לשב תוברל ,וב היולת הניאש הביסנ לשב ויבויח תא םייקל תורשפאה דצמ הענמנ .6.4

  יכ רהבומ ,תאז םע .םכסהה תרפה םושמ ךכב היהי אלו העינמה תרסהל דע םויקה דעומ החדי

  .םימולשת תייחדל הליע הווהי אל אוהו הנורוקה רבשמל בל םישב ועבקנ םולשתה ידעומ

 : םירושיאו  חוכ יופיי .7

 ךימסמה ,רזוח יתלב חוכ יופיי הנוקה כ"בל תונמאנב  םירכומה ורסמי הז םכסה תמיתח דעומב .7.1

 הנוקה כ"בש דבלבו הנוקל סכנב םהיתויוכז תרבעה ךרוצל תושורדה תולועפה לכ תא עצבל ותוא

 הרומתה אולמ תא םליש הנוקהש רחאל אלא חוכה יופייב שומיש לכ תושעל אלש בתכב בייחתי

  .הז םכסה יפל
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 םותחל  םירכומה וכמסוי ויפ לע רזוח יתלב חוכ יופיי לע הנוקה םותחי הז םכסה תמיתח דמעמב .7.2

 ךרוצל ךכל תכמסומ תושר לכ ידי לע ושרדיש וא/ו םישורדה םיכמסמה לכ לע הנוקה םוקמבו םשב

 םשלו הנוקה תוכזל ןיעקרקמה יסקנפב סכנה לע םשריתש הרהזא תרעה םושיר תקיחמו לוטיב

 .ןידכ לטובי הז הזוחו הדימב ,ןיעקרקמ חבש סמ תויושר לצא רכמה תקסע לוטיב

  ושעי םירכומה .הטיסרבינואה לש יטפשמה ץעויה תכשלב תונמאנב דקפוי רומאה חוכה יופיי .7.3

 ,הרפהה תא ןקתל הנוקל םוי 30 תב שארמו בתכב הארתה ןתמ רחאל קר הז חוכ יופייב שומיש

 .ןידל םאתהב הבשה תבוח לוחת םידדצה לע .ודי לע הנקות אל הרפההו

 הנוקה ידי לע הרומתה אולמ םולשת רחאל הנוקל בשוי ל"נה הרהזא תרעה תקיחמל חוכה יופיי .7.4

 .הז םכסה יפ לע

 הז םכסה יפ לע םהיתויובייחתה תא םייקלמ םררחשל ידכ חוכה יופיי לע םידדצה תמיתחב ןיא .7.5

 םהיתויובייחתה םויקל שרדיתש לככ ,שרדית וילע םתמיתחש ךמסמ לכ לע םותחלו םמצעב

 .חוכה יופייב יד היהי אלש לככו תורומאה

  .הנוקל אצמוי רושאה לוקוטורפו ,הטיסרבינואה לש עבקה תדעו רושאל אבוי הז םכסה .7.6

 : םירושיאו םימולשת  ,םיסימ .8

 דע ולוחיש םיינוריע ןיבו םייתלשממ ןיב ,גוס לכמ םיפטושה תונונראהו םימולשתה ,םיסימה לכ .8.1

 דעוממ לוחיש רומאכ םולשת לכ וליאו ,םירכומה ידי לע ומלושי ,הנוקל סכנב הקזחה תריסמ םוי

 ,הנוקב היולתה הביסמ הקזחה תריסמב בוכיע לח .הנוקה ידי לע םלושי ךליאו הקזחה תריסמ

 תריסמל דעומכ הז םכסהב בקננש דעומהמ לחה הנוקה לע הז ףיעסבש םיסימה יבויח לכ ולוחי

  .הקזחה

  .השיכר סמבו מ"עמב אשי הנוקה .8.2

  ךליאו םכסהה תמיתח םוימ הרשואש ע"בת חכמ ,לטוי וא לוחי םא החבשה לטיהו חותפ ילטיה .8.3

 .הנוקה י"ע םלושיו לוחי

 סמ ,םכסהה תמיתח םויל דע הרשואש ע"בת חוכמ לטוי וא לוחי םא החבשה לטיהו חותיפ ילטיה .8.4

 לע ומלושיו תרכומה לע ולוחי )הנוקה ידי לע ןיד יפ לע תומדקמ םולשתל ףופכב( ןיעקרקמ חבש

 .הדי

  .הנוקה לע לוחי ,םירכומה לע שרופמב הלטוה אל ומולשת תבוחש סכנה לע לחה סמ וא לטיה  לכ .8.5

 םולשתה עוציב דמעמב הנוקל איצמהל םיבייחתמ םירכומה ןלהל 9.4 ףיעסב רומאל ףופכב .8.6

 לע םהילע םילחה םימולשתה עוציב לע םירושיא - ליעל 4 ףיעסב טרופמכ הרומתה ח"ע ןורחאה

 הייריע רושיאו ןיעקרקמ חבש סמ רושיא תוברל ,םמולשתמ רוטפ לע רושיא וא הז םכסה יפ

 לכ ןכו ,ןיעקרקמה םשרל םינפומ ולא םירושיאשכ הנוקל הקזחה תריסמ םויל דע ףקותב היהיש

 דבלבו הנוקה ש"ע סכנב תויוכזה םושירו הרבעה ךרוצל ןיעקרקמה םשר י"ע םישרדנה םיכמסמה

   .הלא םירושיאל םירושקה הנוקה לע םילטומה תובוח םימייק אלש
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 םולשתה תא םלשל יאשר ינשה דצה אהי ,םכסהה י"פע וילע לטומה תא םלשי אל רשא דצ .8.7

 םוכסה לש תידימ הבשהל יאכז אהי םלשמה .םוי 14 לש בתכב תמדקומ הארתה רחאל ,ומוקמב

 .הנושאר השירד יפל דימ ,קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב םלושש

 :תויוכזה תרבעהו הקזחה תריסמ .9

 רשאמה  הטיסרבינואה לש עבקה תדעו לוקוטורפ תריסמ רחאלו ,הז םכסה תמיתח רחאל דימ .9.1

 םירכומה .הז םכסה תמיתח רבדב הרהזא תרעה םושרל יאשר הנוקה אהי הריכמה תא

 תרעה םושיר ךרוצל םירכומכ םהמ םישרדנה םיכמסמה לכ תא הנוקל איצמהל םיבייחתמ

 .רומאכ הרהזא

 ליעל( )הז םכסה תמיתח דעוממ םוי 60 ךות( _____ םויל דע סכנב הקזחה תא רוסמת תרכומה .9.2

 ירושיא הנוקל ורסמי דמעמ ותואב .הרומתה אולמ םולשתל ףופכב )"הריסמה דעומ" – ןלהלו

  .ליעל 8 ףיעסב טרופמכ הרבעה יכמסמו

  .הז ןינעל הנעט םושב אובי אל הנוקהו סכנה סופת סכנהשכ עצבתת הקזחה תריסמ יכ רהבומ .9.3

 הביס בקע תאזו הריסמה דעומל דע ליעל םייונמהמ רושיא לבקל היהי ןתינ אלש הרקמב .9.4

 הרומתה תרתי ךותמ )ףלא םירשע( ₪ 20,000 לש םוכס דקפוי  םהמ ימב וא םירכומב הצוענה

 העינמה התייה .)"ןמאנה" -ו "ןודקיפה" – המאתהב ןלהל( ןמאנכ הנוקה כ"ב לצא תונמאנב

 לבקל היהי יאשר ינשה דצה וליאו 10,000₪ תונמאנבש םוכסה היהי ,םירכומה דחא םעטמ קר

 תאצמה יאב היהי אל  ,תאז םע.)₪ 10,000( תונמאנב דקפוה אלש קלחה ותוא תא וידיל

 היהי אלו ,הקזחה תריסמ בכעל וא ,תרכומל הרומתה תרתי אולמ םולשת בכעל ידכ רושיאה

 םירושיאה תלבקל םיריבס םיצמאמ ושע םירכומהש דבלבו ,הז םכסה לש הרפה תווהל ידכ וב

  .הרומתה תרתי םולשתל םדוק

 דע ,ל"נכ תונמאנבהטיסרבינואה לש הרומתה קלח ךותמ ₪ 20,000 לש ךס דקפוי ןכ ומכ .9.5

 הרעהה קולסל תושדקהה םשר רושא תלבקל

 םירכומה .םהל םיכייש ויהי םלוכ תוריפהו  םירכומה תוארוה יפל ףסכה תא עיקשי ןמאנה .9.6

 ןובשח תחיתפ ךרוצל קנבה י"ע םישרדנה םיכמסמה לכ תא איצמהלו םותחל תבייחתמ

 .םינהנכ םהידיל ןובשחב ודקפויש םיפסכה תרבעהו ןובשחה לוהינ ךרוצל וא/ו תונמאנ

  ןמאנל םידדצה ינש תאמ תורזוח יתלב תוארוה תאזב תונתינ הז םכסה תמיתחב .9.7

 :ןמקלדכ

  .תונמאנה יפסכ תקזחה רובע הרומת לבקי אל ןמאנה .9.7.1

 לטיהו תימוקמה תושרל םימולשת ,חבש סמ ימולשת ןודקיפה יפסכ ךותמ םלשל .9.7.2

 םכסהה יפ לע לחש רחא םולשת לכו ,םירכומה לע םילח הז םכסה יפ לע רשא החבשה

 ש"ע סכנב םירכומה תויוכז תא ריבעהל היהי ןתינש ידכ ומלשל שישו םירכומה לע

 תא דעומב ומלשי אל םירכומהו הרקמב תאז .ןיעקרקמה םושיר תכשלב הנוקה

 תא ואיצמי אל וא הנוקהמ םוי 14 לש הארתה תלבק רחאל םמצעב םימולשתה

  .םישרדנה םירושיאה



 

      

 
 ןליא רב תטיסרבינוא
  הפיח 33 ג"לי בוחרב תונח רכמ םכסה

 

7 
 

 ,רתווית םא ,םירכומה ידיל ויתוריפ תאו תונמאנה ןובשחב םוכסה תרתי תא ריבעהל .9.7.3

 .הנוקה ידיל הרבעה יכמסמו ירושיא תאצמה םע

 ףופכב ,תילקש תיביר אשונ ימוי וא יעובש ןודקפב דקפוי תונמאנה ןובשחב םוכסה .9.7.4

 היהת אל ןמאנל יכ תאזב רהבומ .בתכב ןמאנל ורסמיש םירכומהמ תוארוה תלבקל

 תויחנהל םאתהב לעפש דבלבו ןודקפהמ ולבקתיש םידספהל וא/ו םיחוורל תוירחא

  .בתכב

 .ןינעו רבד לכל ,םירכומל הרומתה ןובשח-לע םולשתכ והומכ ןמאנל םולשת .9.7.5

 :תויוכזה תרבעה .10

 לש ,םמולשתמ רוטפ וא ,ליעל טרופמכ הרבעהה יכמסמו ירושיא לש הנוקה ידיל הריסמב .10.1

 תולטומה תויובייחתהה לכ תא םירכומה  ואלמי ,ןיעקרקמה םושר תכשל ושרדיש םיכמסמה

 תרבעה תא ונובשח לעו ומצעב םילשי הנוקהו ,הנוקה ש"ע תויוכזה תרבעהל סחיב םהילע

 םירכומב הרושקה העינמ לכ הרצונ אלש דבלבו ,ןיעקרקמה םושר תכשלב ומש לע תויוכזה

 .ןיעקרקמה םושיר תכשלב הנוקה ש"ע סכנה םושירו הרבעה ךרוצל

 יפל ,םיאשר םירכומה  ויהי הנוקה לע תולטומה תויוכזה תרבעהל בויחה תויללכב עוגפל ילבמ .10.2

  םותחי הז הרקמב .הנוקה ש"ע תויוכזה םושיר תרבעהב המצעב לפטל ,ידעלבה םתעד לוקיש

 .םושירה תמלשה םשל םירכומה כ"ב םעטמ שרדייש ךמסמ לכ לע הנוקה

 רתי לכו תודועתה ,תורהצהה ,םיכמסמה ,תושקבה לכ לע םותחל םיבייחתמ םידדצה .10.3

 םידרשמה לכב עיפוהל ןכו ,הז םכסה תוארוה לעופל איצוהל ידכ ,שרדייש לככ םיכמסמה

 םש לע תרכומה םשמ שרגמב תויוכזה תרבעה תא םייסלו םותחל תנמ לע םישורדה תודסומהו

 .הנוקה

 םשר תמכסה לבקתת וב םיוסמ דעומל תבייחתמ הניא תרכומה יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ .10.4

 רשפאה לככ הרקי רבדהש ךכל תוריסמבו הדיקשב לעפת איה ךא ,הרעהה תרסהל תושדקהה

  .םימולשתה םויס רחאל םדקומ

 :טופיש תוכמס .11

 תיבל הרוסמ אהת הז םכסה עוציב םע רושקה לכב טופישה תוכמס יכ םידדצה לע םכסומ .11.1

 .דבלב ביבא לתב ךמסומה טפשמה

 :תובותכ .12

 .םכסהל תרתוכב תוטרופמ הז םכסה יכרצל םידדצה תובותכ .12.1

 5 רובעכ הרסמנכ בשחית ,ליעל הבוקנה תבותכל םושר ראודב והנשמל דצ חלשיש העדוה לכ .12.2

  .הריסמה דעומב – דיב רסמתש העדוה .ראודה תיבל הרסמנש תעמ םימי
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 םותחה לע םידדצה ואב היארלו

 

__________________       ________________ 
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