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 :סרוקה רואת
 ,טרפב יתורחתה טרופסהו ,ללכב טרופסה לש ודמעמ לדגו ךלה 20-הו 19-ה תואמה ךלהמב

 חפנה ,םיהובג םירועשב לדג טרופסב עקשומה ןוהה .תיטילופו תיתוברת תיתרבח העפותכ

 םלועב רתויב םייראלופופה ןמ םה םייביטרופסה םיעוריאהו אוה ףא לדג הכוז אוה ול יתרושקתה

 תועפות וכרד ןוחבל ןתינו ,םינוש תונויער לש םמודיקל רישכמכ טרופסה שמשמ הזככ .ולוכ

  .ילבולגה רושימב ןהו ,ימוקמה רושימב ןה ,תונוש תויתרבח

 ,הב תורושקה תויתרבחהו תויטילופה תויגוסה תא דומלל ,וז העפות ריכהל היהת סרוקה תרטמ

 ,לארשיב טרופסל רועישב ןתניי דחוימ שגד .הנידמלו הרבחל תונושה היתוקיז תא ןוחבלו

 .ןיינעמו ידוחיי ןחבמ הרקמ םיווהמ םייטילופה וירשקהש

 

 :רועישל תושירדה
  )*( םירועשה ןמ 80% תוחפלב תוחכונ .א

 )**( תפרוצמה המישרה תאירק .ב

 )31.07.22 'ב דעומ ,10.07.22 'א דעומ( רטסמסה םויס םע הניחב .ג

 .הניחבל תשגל ושרוי אל תשרדנה םירועשה תסכממ ורדעיש םידימלת )*(
 .רועישה תומדקתה יפ לע האירקה תמישרב םילק םייוניש ונכתיי )**(

 

  :ןויצה בכרה
 100% -םויס תניחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )האירקה תמישרב םייוניש ונכתי( האירקה תמישר
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 ,ת"פומ ןוכמ :א"ת .תילארשי ץראה תוברתב ףוגה תוברת לש הרופיס -השעמל הכלהמ ,ילט ,לארשי ןב
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 .)'ב קרפ( 70 -41 'מע .2010
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