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 סרוקה תרטמ
 תויזכרמה תוירואיתה תא רוקסנ סרוקב .תיתרבחה היגולוטנורגה םלועל רעש הווהמ אוה הז סרוק
 ןוגכ םינוש םינייפאמב ןודנ ,דחי .םוחתב הירואיתה תוחתפתה ירחא בקענו ,תיתרבח היגולוטנורגב
 ןחבנ ,ןכומכ .תונקדזה לע םיעיפשמה םייגולויזיפו םיישפנ םיכילהתו תוישיא ינייפאמ ,תוברת ,הרבח
 .לארשיבו תינרדומה הרבחב הנקזהו תונקדזהה תועפות תנבהל תויגוס יתטיש ןפואב
 
 םיידומיל םידעי

 תועדומה דודיח .תיתרבח היגולוטנורגב תויזכרמה תוירואיתה תוחתפתה תודוא עדי תיינקה   .1
 רשקהו תונקדזההו הנקזה לש תואיצמה תנומת בוציעב םייתוברת-םייתרבח םייומיד לש   םלקשמל
 .םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ ,םייפרגומד םינותנ ןיבל םניב

 
 ,םייזכרמ רקחמ ילכו תויטרואית תומגידרפ תניחב ךות אשונל תוימוחת-ברה תושיגה לש הריקס .2

 .תוירואיתה חותיפ סיסבב ודמעש תויכרע תוחנה תנבהו
 

 הרבחב הנקזהו תונקדזהה תועפות םע תודדומתה לע ןהיתוכלשהו םוחתב תויזכרמ תויגוס חותינ .3
  .טרפב תילארשיה הרבחבו ,ללכב תינרדומה

 
 

 :סרוקה תובוח
 ןחבמב תופתתשהו םיליגרת ינש תשגה ,םינחבב תופתתשה ,םירועישב הליעפ תופתתשהו תוחכונ
 אל הירלגה תונומת – טלקוי רועישהש הרקמב .םירועישב תומלצמ חותפל םישרדנ םיטנדוטסה .םכסמ
 .תורדעהכ בשחת המלצמ תחיתפ יא .וטלקוי

 :סרוקב יפוס ןויצ בושיח
 יפוס ןחבמ 50% + התיכ יליגרת 20% + ןחוב ינויצ - 30%

 .רתויב םיבוטה םינחבה 8 לש ןויצה ןובשחב וחקליי רתוי וא םינחב 10-ל שגינש טנדוטס רובע :ןחוב ינויצ
 8 -מ תוחפל שגינש טנדוטס .ןובשחב וחקליי ןחובה ינויצ לכ םינחב 10-מ תוחפל שגינש טנדוטס רובע
 .םכסמה ןחבמל תשגל יאכז היהי אל םינחב
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  **םירועיש תינכות
 רטסמסה ךלהמב םייוניש ונכתיי** 
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