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 ב"פשת תנשל תורבח ספוט

 _____________ ספוטה יולימ ךיראת                                  )רורב בתכב בותכל אנ( םיישיא םיטרפ
 )לוגיעב ףיקהל אנ(    ןסוחמ אל/ןסוחמ  _________________ רבחה  םש  ________________ החפשמ  םש
 _________________________________ ל"אוד _____________ דיינ

 )לוגיעב ףיקהל אנ(  תנסוחמ אל/תנסוחמ ________________הרבחה  םש  ________________ החפשמ  םש
 _________________________________ ל"אוד _____________ דיינ
 _________________ :תיב לט  ______________________________________________תבותכ
 
 )ךליגל/ישיאה ךבצמל המיאתמה תורשפאה תא לוגיעב ףיקהל אנ( תורבחה יפוא .א

 ה/דיחי החפשמ
 30 ליג לעמ 30 ליג דע 30 ליג לעמ 30 ליג דע

500 ₪ 950 ₪   350 ₪ 850 ₪ 
 

 םישכור םישנל/םירבגל תומוקמ המכ םושרל אנ  – )הנשה לכל( םירבחל םיעובק םימייק תומוקמ .ב
 םישנל תומוקמ רפסמ םירבגל תומוקמ רפסמ םימייק תומוקמ שודיח
 ושכרש ימ( תומוקמ שודיח
 )א"פשתב םיעובק תומוקמ

___ X 100 ₪ םדאל ___ X 100 ₪ םדאל 

 
 שוכרל ךנוצרב םישנל/םירבגל תומוקמ המכ םושרל אנ  – )הנשה לכל( םירבחל םישדח תומוקמ .ג

 ונתלוכיב ןיא ןכ לע ,הנשה םיסופת ויה תסנכה תיבב תומוקמה לכ :םישדח םיעובק תומוקמ תשיכר )*(
 רפסמ תא ןלהל ונמסי השקבב םישדח םיעובק תומוקמב םיניינועמש ימ .םישדח םיעובק תומוקמ חיטבהל
 םולשת ריבעהל ןיא .הנתמה תמישרל וסנכויו ,)₪ 500 שדח םוקמ לכ תולע( םיניינועמ םה םהב תומוקמה
 .קפסל לכונ תומוקמ המכ ררבתיש דע םישדח תומוקמ רובע
 עובקה םוקמב תבשל ולכוי םירבחה לכש בייחתהל לכונ אל ,תואירבה דרשמ תויחנה לשב :הנורוק ףיעס
 .םהלש

 םישנל תומוקמ רפסמ םירבגל תומוקמ רפסמ םישדח תומוקמ
 תמישר( םישדח תומוקמ
 )!םולשתל אל ,הנתמה

500 
 

500 
 

 
 םעפ ףא התומעב םירבח ויה אל רשא םישנאל תתל טלחוה םייתנש ינפל – "דידי" לולסמ .ד

 תיב תקזחא לש תוהובגה תויולעב ףתתשהל לוח ימיב וא תותבשב תסנכה תיבב םיללפתמו
 .החפשמל ₪ 725 לש תתחפומ תולעב "דידי"כ תסנכה

ü תסנכה תיב דעוול רחביהל וא רוחבל םילוכי םניא ,טרפב :התומע ירבח םניא םידידי. 
ü םידידיכ ףרטצהל םילוכי התומע ירבח רבעב ויה אלש ימ קר. 
ü תסנכה תיבב םייתחפשמ םיעוריא םייקל םילוכי אל םידידי. 
ü הליהקל "םידידי"כ תופרטצהה םוימ םינש 2 ךשמל קרו ךא הז דמעמב תויהל םילוכי םידידי. 
ü הנורוקה תובקעב תפסונ הנש וב ךישמהל ולכוי ,תונורחאה םייתנשב הז דמעמב ויהש ,םידידי. 
ü םירבח ומכ םיאנת םתואב םיעובק תומוקמל םיאכז םידידי. 
ü םירבח ןיב תושגנתה היהתו הדימב לבא ,םירבח ומכ תוילעב תומידקו תויוכז ולבקי םידידי 

  !דידיה ינפ לע רבחל תופידע ןתנית הביתה ינפל רבעמ וא תורכזאב הרותל היילע ןיינעב םידידיל
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 םיארונ םימיל תומוקמ
 )תסנכה תיבב רבח וניאש ימ רובע שוכרל ךנוצרב תומוקמ המכ םושרל אנ( םיארונ םימיל םיינמז תומוקמ .א
 המ עדנ רשאכ קר לבא םיארונ םימיל םיינמז תומוקמ ןימזהל ןתינ הנורוקה תפיגמ ללגב תואדווה יא תובקעב .ב

 םיינמז תומוקמ רובע םולשת ריבעהל ןיא ןכלו תומוקמ קפסל לכונ ללכב םא ןכדעל לכונ תולבגמה ויהי
 .קפסל לכונ תומוקמ המכ ררבתיש דע םיגחל
 

 םיארונה םימיל םיינמז תומוקמ
 דבלב

 םישנל תומוקמ רפסמ םירבגל תומוקמ רפסמ

 םדאל ₪ X 200 ___ םדאל ₪ X 200 ___ התומעב רבח לש החפשמ ןב

 רבחל חותפ חטש/להואב םוקמ
 עובק םוקמ אלל

___ X 150  ₪ םדאל _____ X 150 ₪ םדאל 

 תיבב התומעב רבח וניאש ימ
 תסנכה

___ X 600 ₪ םדאל ___ X 600 ₪ םדאל 

 ימל חותפ חטש /להואב םוקמ
 התומעב רבח וניאש

 םדאל ₪ X 450 _____ םדאל ₪ 450 ____

 
 ספוטה אלממ לש תורעה
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

                                                                           םולשתה לכ ךס בושיח
 םוכס הלבק רבזגה  שומישל  )'א ףיעס ( תורבח רובע םולשתה כ"הס
   :תורבחל הלבק רפסמ  )'ב ףיעס( םירבחל תומוקמ רובע םולשתה כ"הס
     )'ג ףיעס( דידי רובע םולשתה כ"הס
     
   :המורתל הלבק רפסמ  תומוקמהו תורבחה תולע לכה ךס
    -            29/8/21 לולא א"כ ינפל םלוש םא 10% החנה
   )א(  החנה ירחא תומוקמהו תורבחה תולע לכה ךס
   )ב(  תסנכה תיבל המורת

     םולשתל כ"הס
 .ליעל הלבטבש )א( םוכסהמ תיצחמכ לע 46 ףיעס יפל הסנכה סמל תרכומה הלבק לבקל ינוצרב ]      [

 לע .תולבקב הקולחל םימיכסמ םתאש הפ ןמסל ךרוצ שי ךא ,םימולשתה תא קלחל ךרוצ ןיא
-בש םוכסה תפסותב ,ראשה לעו ,הליגר הלבק ןתנית ,םיבורקה ח"ש 5-ל הלעמ יפלכ לגועמ ,)א(-בש םוכסה תיצחמ
 !)א( םוכסה אולמ לע הליגר הלבק לבקי ,ןמסי אלש ימ .המורת לע הלבק ןתנית ,)ב(

 )ספוטה שארבש הלאל םיהז םיטרפה םא אלמל ךרוצ ןיא( :םימולשתה לע תולבק

 _________________________________________ :םש לע תולבקה תא םושרל השקבב

 _________________________ :)תוילטיגיד ןה התעמ תולבקה( ליימה תבותכל ןתוא חולשלו
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 :)םייטנוולרה םיטרפה תא ואלמו םולשתה תרבעה ןפוא תא ונמס אנ( םולשתה ןפוא

]    [  

 

 

 קנב-וי קנב לש 262 ףינסב 402702 ןובשחל תויאקנב תורבעה תועצמאב םולשתה תא יתעציב
 ."ןונגע י"ש ש"ע תסנכה תיב" ש"ע ,)26 'סמ קנב(

 ______ קנבב __________ ש"ע ________ 'סמ ןובשחמ ________ ךיראתב ]    [ 
 – וא –
 אתכמסא קתעה ףרוצמ ]    [ 

 םולשת יטרפ ליימב יל וחלש אנא ,יארשא סיטרכ תועצמאב םלשל ינוצרב ]     [

 :םושר הילעש הפטעמב ריבעא ןמוזמב וא ק'צב םולשתה תא ,ליימב חלשנ הזה ספוטה ]     [
 םירוריב לש הרקמב רשק תריציל ליימ וא/ו ןופלט )ג( החפשמו םש )ב( תורבח ךרוצל םולשת )א(

 "ןונגע י"ש ש"ע לארשי תראפת לודגה שרדמה תיב" תדוקפל בותכל הבוח ק'צה תא

 ק'צב וא ןמוזמב םולשתה תא םג הליכמה הפטעמב רבעומ הזה ספוטה ]     [

 םימולשת 8 דע סורפל ןתינ – יארשא סיטרכב וא ק'צב םימלשמל )*(

 :תורעה

ü רורב ןפואב קורסלו די בתכב אלמל וא ,בשחמב םיספטה תא אלמל )יוצר ףאו( ןתינ, 
 ךרוצ ןיא ,הזכ הרקמב . agnonsyn+gizbar@gmail.com ליימה תבותכל חולשלו
 .ספדומ ספוט םג שיגהל

ü םג רשפאו ,דעוה ירבח וא םיאבגה דחא ידיל רוסמל יוצר םיספטו םימולשת םע תופטעמ 
 אדוול שי ,ליימב וחלשנ םיספטה םא .תסנכה תיבל הסינכה תלדבש ראודה אתב ריאשהל
 .םיאתמה ספוטל התוא ךיישל לכונש ידכב ,םיהזמ םיטרפ הליכמ הפטעמהש

 
םותחה לע יתאב ךכיפלו  

 
 

____________________ 
רבחה תמיתח  
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 )הרבעש הנשל סחיב םייוניש קר אלמל השקבב( ב"פשת תנשל יאבגל םיטרפ ספוט

 
 _______________________ :החפשמ םשו םש
 
 :ןורכיז ימי

 ירבע ךיראת הברק תירבעב   םש
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 :רבחל הרותל היילעל תומש
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 :13 ליג לעמ םינב יטרפ
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 _________ירבעה באה םש לארשי / יול / ןהכ __________ ירבע יטרפ םש
 _____________ הווצמ-רב תשרפ
 
 

 


