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 ״םירזחממ ,םינייממ ,םילייטמ״ טקיורפ

 םילייטמה דודיעו רוזחמ יחפ תבצהל םינגו םיקראפב םינגהו עבטה תושר םע הלועפ ףותיש
 .םפוסבו םילולסמה ךרואל הרזחמלו םירציימ םהש הפשאה תא ןיימל

 ןויערל םיבייוחמ םירקבמה םא םג .תמייק הניא לארשיב םיימואל םינגב תלוספ תדרפה ,םויכ
 האצותכ .ירשפא יתלב דע השק השענ רבדה םילייטמ םהש העשב ,םוי םויה ייחב רוזחמה
 .רזחומת אלו ןוימ אלל חפל ךלשות איה ,הפשאה תא םיפסוא םירקבמהו הדימב ,ךכמ

 ולבקי םתוא קיטסלפ תויקש לש םיגוס ינש ונרצי ״םירזחממ ,םינייממ ,םילייטמ״ טקיורפב
 הפשאה תא וניימי םילייטמה תויקשה תרזעב .םינגהו עבטה תושר ידעיל הסינכב םילייטמה
 הליגר הפשא תקירזל םילייטמה תא שמשת )הנבלה תיקשה( תחא תיקשש ךכ םהלש
 .רוזחמל תנתינה הפשאל םילייטמה תא שמשת )המותכה תיקשה( היינשה תיקשהו

 םירתא ינשב עצבתיש טולייפב ליחתהל שי ״םירזחממ ,םינייממ ,םילייטמ״ טקיורפה תא
 תויתשת ילעב ,ףסאנש לבזה תומכל הרקב תלוכי ,תרדוסמ האיציו הסינכ םהל םייראלופופ
 26,500-כ עצוממב תודקופ ותוא ןולקשא ימואל ןג דחאה .לבז ףוסיאו זוכירל תומייק
 תוחפשמ 19,200-כ עצוממב תודקופ התוא סאינב עבט תרומש ינשהו ןועברב תוחפשמ
  .ןועברב

 םירתא 70-כ םכותמ עבט תורומשו םיימואל םינג 570-כ תלהנמ םינגהו עבטה תושר
 ידימ ןכש םוצע אוה םינגהו עבטה תושר םע הלועפ ףותישב לאיצנטופה .םולשתב םירדוסמ
  .םולשתבש םירתאה תא םילארשי םירקבמ ןוילימ 9-כ םידקופ הנש

 תויתשת לע ךמסנו יביטואיטניא ,ןימז ,לוז ,טושפ אוהש ללגב ידוחיי םיעיצמ ונאש ןורתפה
 .תומייק

 :םיבלש ינשל לצפל שי ״םירזחממ ,םינייממ ,םילייטמ״ טקיורפה תא

 45,000 תשרדנ העקשה .רימת תרבח י״ע הלעפהו אלמ ןומימ – טולייפ  - 1 בלש -
 .)תומותכ 50,000-ו תונבל 50,000( תוגתוממ תויקש 100,000 קיפתש ח״ש

 לכ לע ,V-ה לדומ תרזעב םימרותו םירסנופסכ םינרצי י״ע ןומימ – העמטה - 2 בלש -
 תלעפהל ח״ש X םירסנופסה ומרתי םינגהו עבטה תושרל שכרייש הסינכ סיטרכ
   .רימת תרבח י״ע עצבתת טקיורפה תלעפה .טקיורפה

 

 ,הכרבב

 יול ביני ,ןורלא הנד ,ןר בל סומע ,רלייו רמת ,הזמורטס דרא ,עושעש ילא – 1 תווצ
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