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 ?יעדמ אוה םייוסמ םוחת םא טופשל ןתינ םינוירטירק וליא י״פע ?עדמ והמ .ויתורטמו סרוקה רואית

 והמ ?םלועה לע תמאה תא ונל הלגמ עדמה םאה ?תיעדמ-אל הירואיתמ תיעדמ הירואית ןיחבמ המ

 םוחת איה היגולוכיספ ןבומ הזיאב ?יגול דמעמ הל שי םאהו ,תיעדמ החכוה לש ימטסיפאה הדמעמ

 ,תויעדמ תוירואית ?תיטסירויביהיב היגולוכיספ חרכהב איה יעדמ םוחתכ היגולוכיספ םאה ?יעדמ

 וזכרמב ודמעי תוחדנ וא תולבקתמ ןה ןהב םיכרדהו ,תונחבנ ןה ןהב םיכרדה  ,תועצומ ןה ןהב םיכרדה

 תא עיצהל ףא וא הלא םיכרד ראתל וסינ רשא םיפוסוליפ לש תונוש תועצה ןוחבל הסננ ונא .סרוקה לש

  .תיעדמה הריקחל "הנוכנה ךרדה"

 
 
 .סרוקה תולטמ / תושירד

 םירמאמ רפסמ אורקל הנ/ושרדת סרוקה ךלהמב .םוחתב םדוק עדי חינמ וניאו ,אובמ תמרב סרוקה

 סרוקה םותב .האירקה רמוח לע )א״כ הלימ 250 דע( תורצק תולטמ יתש שיגהלו םירפסמ םיקרפו

 .הניחב םייקתת

 
  .יפוסה ןויצה יביכרמ

 .םיטסקטב ארקנו תואצרהב דמלנה רמוחה לש עדי תפקשמה תמכסמ הניחב - 90%

 .)לדומב ומסרופי השגהה יכיראת( וארקנש םיטסקטה לע תורצק תולטמ - 10%
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