
  היגרואג םוליצ עסמ
20-29/10/22   

                  

  תופרטצה  ספוט
__________________________________________ 
 
  .םותח ספוטה תא ריזחהלו )ףקות ךיראת ללוכ( ןוכרד םוליצ ףרצל ,םיטרפה לכ תא אלמל שי
 

  םיישיא םיטרפ
 : יטרפ + החפשמ םש

 :)ףקות ללוכ םוליצ ףרצל(*  ןוכרד רפסמ

 

 : דיינ ןופלט

 

 : ל"אוד
 

 :םורח הרקמל רשק שיא
 

 : דיינ ןופלט
 
 

 הנילו לכוא
 ינועבט ינוחמצ  :תוחוראל תודחוימ תושקב

 ___________________________ :רחא 

 ___________________________________________ :תויושיגר

    : דיחי רדח / יגוז רדח ,הניל תושקב
 

 .$350 םולשת תפסותב ,דיחי רדחל השקב

 יפל הניה תולעה ,רדחל ה/ףתוש אצמי אלו הדימב ה/דיחי ת/לייטמל •
   .דיחי רדח תפסות

 _____________________ :םייפיצפס ה/ףתוש םע רדח קולחל השקב

  :ונמס ,רשפאתיש לככ ךא ,הטימה גוס תא חיטבהל ןתינ אל יגוז רדחב •
 

 דיחי תוטימ יתשל תופידע תיגוז הטימל תופידע



 םולשת יעצמא
   :ריחמ

 )דרפנב הבגייש ,הסיט סיטרכ אלל( מ״עמ ללוכ )יאקירמא רלוד( $2,960

 $100 ךסב 15/07/22 םויל דע םימשרנל םדקומ םושיר תחנה

 .םולשתה םויל ןוכנ הריכמ-תורבעה רעש יפל עבקיי םוכסה ,םילקשב םולשתב

 םימולשת 5 דע -2.7-ה ינפל םימלשמל   :םימולשתל הסירפ

 םימולשת 4 דע -2.8-ה ינפל םימלשמל 

 םימולשת 3 דע -2.9-ה ינפל םימלשמל 

 .םימולשת 2 דע -ךליאו )ללוכ( 3.9-המ לחה םימלשמל 

 :דחא םולשת

 יארשא סיטרכ

 ק׳צ

 ןמוזמ

 תיאקנב הרבעה

 :םימולשת

 יארשא סיטרכ

 עבק תארוה

 :עבק תארוה/תיאקנב הרבעהל ןובשח יטרפ

 רימנ יתא
 )31 קנב( ןושארה ימואלניבה
         )012( ללה ףינס
 868892 ןובשח

 הסיט סיטרכ
   :ריחמ

 תועיסנה תונכוס ךרד הבגיי ,)יאקירמא רלוד( $398

 :יארשא סיטרכב םולשת

 10/07 דע $100 ךס לע המדקמ

  19/09 דע םולשתה תרתי

  דע רשפאתי )רתוי תרחואמ הרזח וא רתוי תמדקומ העגה( הסיטה דעומ יוניש *

 .הפועתה תרבח רשפאתש המל ףופכב ,הסיטה ינפל םוי 45



 לוטיב יאנת
 

   :םיאבה םיבויחה ולוחי הביס לכמ חוקלה י"ע לוטיב לש הרקמב
 

  - לופיטו המשרה ימד •
 

$200 
 

   - הסיט סיטרכ לוטיב •
 
  .הפועתה תרבח לש םיאנתל םאתהב בויח

  .אלמ רזחה 09/07/22 םויל דע לוטיב
  .100$ יוכינב רזחה –19/09/22 דעו 10/07/22 םוימ לוטיב
  .לוטיב ימד 100% ,רזחה ןתניי אל – 20/09/22 םוימ לוטיב
 

  -  עקרק יתורש •
 
 סחיה יפל בויח השעי םיכירדמה י"ע שארמ ושכרנש םיוולנ עקרק יתורש ןיגב
  :אבה
  . $300 ךסב בויח  - )ללוכ( 19/08  לויטה דעומ ינפל םימי 60 דע
   . $1,500 ךסב בויח - )ללוכ( 19/09  לויטה דעומ ינפל םימי 30 דע
 .אלמ בויח -ךליאו )ללוכ( 20/09 ,לויטה דעומ ינפל םימי 30-מ תוחפ

 
 
 
 
 

 המיתחו םיאנת רושיא
 

 םיאנתה לכ תאו יתופרטצה תא ת/רשאמ ינירה ,הז ספוט ג"ע המיתחב
 :ספוטב וניוצ רשא
 

 :החפשמ םש + יטרפ םש
_______________________________________________ , 
 

     ,___________________________ :המיתח
 

 . ___________________________ :ךיראת
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