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 .201831.12 הפוקו יאלמ תוריפס :ןודנה
  הפוק תריפס .1

 ודקפוה םרטו הפוקב םייוצמה םיקשה לכ לש המישר ןיכהל שי .הפוק תריפס עצבל שי ,31/12/2018 םויב
 .לעופב הריפסל תונובשחה תלהנה ימושיר םיאתהלו קנבב
 .הפוקב םייוצמה םינמוזמ לש םושיר עצבל שי ןכ ומכ
 

  יאלמ תריפס .2
 תא עצבל שי הסנכה סמ תוארוה י"פע .31/12/2018 םויל יאלמ תריפס עצבל שי סמה תנש ףוס תארקל
 הז הרקמב םלוא וירחאל םימי 10 וא הז דעומ ינפל םימי 10 הריפסה תא עצבל ןתינ .ומצע ךיראתב הריפסה
 .31/12/2018 -ל יאלמה בושיח ךרוצל המאתה ןיכהלו ןיבוט תואיציו תוסינכ לש קיודמ םושיר עצבל שי

 
 :הלבטה םהבו שארמ םירפסוממ םיפד ןיכהל שי המצע הריפסה ינפל

 
 ךרע הדיחיל תולע תומכ הדידמה תדיחי ןיבוטה טוריפ
     
     

 
 .שארמ אלמל שי םינושארה םירוטה ינש תא
 .לעופב תומכה רוט תא םילשהל הריפסה יעצבמ לע
 לש המיתח תויהל הכירצ ףד לכ לע .)וק תרבעה י"ע עצבל שי הקיחמ( קיחמ יתלב וידב תויהל םימושרה לע
 .רפוסה
 אצי ןושאר סנכנ( ר"ירנ תטיש יפ לע רצומה תולע רוט תא אלמל שי :יפסכה עדימה תא םיליכמה םירוטה
 .תונורחאה תוינקהמ איה תמייקה תומכה רמולכ )ןושאר
 ךרע םוכס תא אלמל שי השיכרה תולעמ ךומנו ,תיתועמשמ הרוצב דרי םיוסמ רצומ לש קושה יוושו הדימב
 .לעופב תולעה תא אלו קושה
 יוושה תא בשחלו תדרפנ המישרב םושרל שי תרחא הביסמ הריכמל םינתינ םניא וא םילקלוקמש םירצומ
 .הזכ ךרע םייק םא ,שומימה ךרע יפל
 

 :תואבה תוצובקל וקלוחי יאלמה תומישר
 םירמגומ םירצומ .א
 רזע ירמוחו םלג ירמוח .ב
 )רומג וניא ךא רוצי ןמזב( ךילהתב יאלמ .ג
 םייק םא )םילקלוקמ םירצומ( תמ יאלמ .ד
 םירחא לצא יוצמש וניתולעבב יאלמ .ה
 .)דבלב תומכה רוטב אלא ,םימוכסה רוטב ךרוצ ןיא( וניתולעבב אל ךא ונלצא יאלמ .ו

 
 ךשמל ןתוא רומשל שיו קסעה לש תונובשחה ירפסמ דרפנ יתלב קלח ןנה יאלמה תומישר ,םכבל תמושתל
 .םינש עבש
 

  עוציבב תודובע .3
 הרומתהו עוציבה זוחא )תורחא ,ע"כש ,םירמח( העצובש הדובעה תולע ןויצב עוציבב תודובעה תא טרפל שי
 .לבקתהל היופצה )100%(

 ,הכרבב
 'תושו ץכ ,יזנכשא ,ץיבוקשרה

 ןובשח יאור


