
תוליעפ רבדב  ןובשחו  ןיד  תותומעה  םשרל  שיגהל  התומעה  דעו  ירבח  תאזב  םידבכתמ  "ם-1980  שתה תותומעה , קוחל  ףיעס 37א  יפל 
תנשב 2020 התומעה 

תכרעמב םירומש  םיאלמה  םיטרפה  .הז  ספוטב  םיעיפומ  אל  תותומעב  םיספטה  תונקתל  םאתהב  םמסרפל  ןתינ  אלש  םיטרפ 

: בל ומיש 

יוליממ ענמיהל  שי  ךכ  םושמ  טנרטניאה ; תשרב  םללכב  םינוש  םיעצמאב  ומסרופיו  ןכתייו  ירוביצ  עדימ  םיווהמ  הז  ספוטב  םיאלוממה  םיטרפה 
שי ןכו  טרפה  תענצב  העיגפל  ששחמ  תושרופמ , רבדה  שרדנ  םהבש  םיפיעסל  ץוחמ  םידיחי  לש  יוהיז  ירפסמו  תומש  הז  ללכבו  םיישיא , םיטרפ 

.ןיד יפל  םמסרפל  ןיאש  םיטרפ  יוליממ  ענמיהל 

בתכנ וליאכ  דעו " רבח   " בתכנ וב  םוקמ  לכו  הרבח "  " בתכנ וליאכ  התומע "  " בתכנ וב  םוקמ  לכ  תוארל  שי  "צ ) לח  ) רוביצה תלעותל  הרבחב 
" רוטקריד "

התומעה םע  תורשקתה  יטרפ 

התומעה לש  םושרה  ןעמה 

התומעה םע  תורחא  תורשקתה  יכרד 

ראוד חולשמל  תבותכ 

תירקיע תוליעפ 
יפסכ רוזחמ 

התומעה תבותכ  איה  הז  ךסמב  תנכדועמה  התומעה  תבותכ  יכ  רשאל  ינירה 

: :םילשוריריע רהבוחר - תירביע בנוא '
םיפוצה

: :0תיב :הסינכ :הריד המוק

: :24100דוקימ םיפוצהלצא רה  םידליל , בורח  סופמק 

:052-3565459ירלולס ףסונ :02-5907011לט ' סקפ

תבותכ
"ל: אוד

info@goshen.org.il: רתא

םושרה ןעמה  תועצמאב  םוקמב  ינורטקלאה  ראודה  תועצמאב  תותומעה  םשרמ  רוויד  לבקל  המיכסמ  התומעה 

: :םילשוריריע : 24100.ד.ת .ד.ת 9124002דוקימ 
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תירקיע תוליעפ 
אל םא  ןיבו  תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  ויה  םא  ןיב  חודה , תנש  ךלהמב  תומושרה  היתורטמ  םודיק  ךרוצל  התומעה  העציבש  תוירקיעה  תולועפה 

"ח ודה תנשל  התומעה  לש  יפסכה  ש"ח4,397,432הרוזחמ 

םיבר1. הדימל  ימי  ונמייק  .תונווגמ  הדימל  תורגסמב  החפשמו  םידלי  יאפור  רישכהל  התומעה  הכישמה  תנשב 2020  הרשכהו –  ךוניח 
יכילהתב ולא  םיכרעמב  שומיש  השענ  ןכ , ומכ  .ונידי  לע  וחתופש  הליעפ  הדימל  יכרעמב  שומיש  ךות  ץראה , יבחרב  םילוחה  תופוקב 

, םידלי תאופרב  םיחמתמל  בלש ב ' תוניחבל  הנכה  תואנדס  הנשה  ומייקתה  ףסונב , .םילשורי  חרזמב  בלח  תופיט  תויחא  לש  הדימלה 
, םירגסהו הנורוקה  תפיגמ  תובקעב  .החפשמהו  םידליה  יאפור  להקל  םינווגמו  םינוש  םיאשונב  תונווקמו  תוילטנורפ  תואנדס  םג  ומכ 

םיאשונב וקסעו  עובשל  תחא  ומייקתהש  םידלי  יאפורל  םינווקמ  הדימל  ישגפמ  בורק ," םיראשנ  קוחרמ  םג   – " םירניבוו תרדס  םג  ונרצי 
.התומעה לש  היתורשכהב  ופתתשה  םיחמתמ  םידלי ו-90  יאפור  לעמ ל-1300  תנש 2020 , ךלהמב  .םינווגמ 

רוזא2. תלדג " ךיא   " עדיה לטרופב  ונמקה  היתוכלשהו , הנורוקה  תפיגמ  םע  תודדומתהה  רואל  וז , הנשב  עדי –  תשגנהו  ןכות  חותיפ 
תופש ששב  עדימ  יטירפ  ללוכ  רוזאה  .בכרומה  בצמה  לומ  לא  םירוה  םידדומתמ  םתיא  םירגתאל  םייטנוולר  םינכתב  קסועה  ידועיי 

, ןכ ומכ  .הנורוקה  ימיל  םייטנוולרה  עדימ  ינוטרס  םג  וב  אוצמל  ןתינו  תירהמאו ) תיסור  תילגנא , תיתפרצ , תיברע , תירבע ,  ) תונוש
םירוה םע  הדובעל  לדומ  (, FPM (Family Partnership Model-לדומ ה לע  תססובמה  םיבולש " םילכ   " תינכות תא  ונקשה ב2020 

"ר סמ םע  דחי  ףסונב , .תונוש  תונילפיצסידמ  עוצקמ  ישנא  םע  טולייפ , תצובקב  העמטוה  הרשכהה  .תיפותיש  הדובע  לע  תססובמה 
תא ונקשהו  ןמרטסוש , ןרק  םע  השדח  תופתוש  ונססיב  וז  הנשב  .ל  " נה לדומל  תדקוממ  תינכות  ונחתיפ  תיאופר ) היצלומיסל  זכרמה  )

םע דחי  ףסונב , .תיפויתאה  הליהקה  ינבו  תידרחה  תיברעה , הרבחה  לע  שגד  םע  ןוכיסב , תויסולכואל  םילכו  עדי  תשגנה  טקיורפ 
ונפסוה ןכ , ומכ  .אירב  םייח  חרוא  תדדועמה  םידליו , םירוהל  הכרע  ונחתיפ  תידוהיה ' תונכוסה  דיתע –  םיחתופ   ' לש תומיעפ "  " טקיורפ

םירוהל תרשפאמה  םידליל , פוה  ץורע  םע  דחי  עגר ," לכב  תורוה  םסק –  יעגר   " אשונב ילש ' םילכה  זגרא   ' טקיורפל השדח  הכרע 
תרבח םע  דחי  הנשה , ףוסב  .לכל  חותפו  ימניח  וניה  הכרעב  שומישה  רשאכ  םייתוכיאו –  םייתועמשמ  םיעגרל  םיימוי  םוי  םיעגר  ךופהל 

תורשע תאנהל  תיברעבו , תירבעב  םסק " יעגר   " תא םילשוריב  הלקה  תבכרה  תונחתב  ונמסרפ  םילשוריב , הלקה  תבכרהו  ספיטיס 
.םיישדוח ךשמב  ךרד  ירבועו  םיעסונ  יפלא 

ןו3. ןרק  בידנה , די  ןרק  םע  תופתושבו  תואירבה , דרשמ  תלבוהב  תנשב 2020  בלח  תפיט  תויחאל  תוגיהנמה  תינכות  תוליבומ –  תויחא 
תואירבה דרשמ  תייגטרטסאמ  קלח  הווהמה  תימואל  תינכות  תוליבומ –  תויחא  תינכות  תלעפהו  חותיפב  ונקסע  םטול , תרבחו  ריל 

תוחתפתה םדקל  בלח  תופיט  תויחא  לש  ןתלוכי  קוזיח  הניה  תינכותה  תרטמ  .בלחה  תופיט  קוזיחו  תונושארה  םייחה  תונש  םודיקל 
תנייפאתמ איהו  םיליעפמה  םיפוגה  לכמו  ץראה  יבחר  לכמ  תויחא  תופתתשמ 34  תינכותב  .םירוה  קוזיחו  הכימת  תועצמאב  תוקונית 
קחשמ הביל : יאשונ  העברא  לש  הדימל  יכילהתב  תויחאה  ופתתשה  תינכותהמ , קלחכ  .תורישה  ביטו  יפוא  לש  ףתושמ  בוציעב 

.הלבוהו תוגיהנמ  תויונמוימ  לש  הדימל  יכילהתב  ןכ  ומכו  ישגר , תוסיוו  תוניירואו  הפש  חותיפ  תירוה , החוור  תויקחשמו ,

יתלשממה4. ירוביצה , רזגמהמ  םינווגמו  םיבר  םינוגרא  םע  תפתושמה  ונתדובע  תא  קימעהל  ונכשמה  תנשב 2020  תויופתושו  הליהק 
יוניש ךילהתב  קסע  רשא  דליה , םולשל  הצעומה  םע  ףותישב  דליה , םולשל  בגנה  סנכב  יעוצקמ  בשומ  ונלבוה  ראורבפב 20  .יתרבחהו 
רשא יתליהקה , םידליה  אפור  דיקפת  אשונב  הדמע  ריינ  םיבתוכ  ונא  םיפסונ , םיפתוש  םע  דחי  .הליהקב  םידליה  אפור  דיקפת  תסיפת 
ןיינע ילעב  םיאפור  תללוכה  תדמול , תיעוצקמ  הליהק  חותיפב  ונכשמה  ןכ , ומכ  .יונישה  ךילהת  תא  םדקל  ותרטמו  ןוידה  ירקיע  לע  ןעשנ 

, ןורתפ יכרדו  םירגתאב  ףתשל  תוינשדח , תומזויב  הלועפ  ףתשל  הז , םע  הז  ץעייתהל  םילוכיש  הליהקב , דליה  תואירבל  םיחמומו 
ללכש 13 תוריש  בוציע  ךילהת  הנשה  ונמייק  ךכ , ךרוצל  .הליהקב  תיבטימ  םידלי  תאופר  םדקתש  תוינידמ  יוניש  תבוטל  לועפלו 

.דועו םימסחה  םירגתאה , הדובעה , ביט  תנבהל  םידליה  יאפור  םע  קמוע  תונויאר 

2/23

21/10/2021

תנשל 2020 ילולימ  חוד 
580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 

DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



םידעי
םידעי השימח  דע  דחא  ונייצ  אנ  םשומימ .) ךרוצל  עצבל  התומעה  תנווכבש   ) חודה תנש  רחאלש  הנשל  תומושרה  התומעה  תורטמ  תמשגהל  םייתנש  םידעי 

םייתנשה הידעי  שומימ  ךרוצל  האבה  חודה  תנשב  עצבל  התומעה  תנווכבש  תוירקיעה  תולועפה  תא  םדיצלו  תובישחה  רדס  יפל  םייזכרמ 

םינייפאמ
תוליעפ ימוחת 

רדס יפל  םיירקיע , תוליעפ  ימוחת  ינש  דע  ןמסל  ןתינ  םוחת , תת  ךכל  דעוימה  םוקמב  ןייצל  ודצלו  חודה , תנשב  התומעה  לש  ירקיעה  תוליעפה  םוחת  תא  ןמסל  שי 
.חודה תנשב  לעופב  התומעה  הקסע  םהבש  תוליעפ  ימוחת  קרו  ךא  ןמסל  שי  תובישחה ;

תוליעפה ירוזא 
; ןלהל תטרופמה  המישרה  ןיבמ  חודה  תנשב  התומעה  הלעפ  וב  רתוי  וא  דחא  רוזא  ןמסל  שי 

דעי להק 
( דחא דעי  להקמ  רתוי  רוחבל  ןתינ   ) חודה תנשב  התומעה  לש  דעי  ילהק  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ףותישב5. לארשיב ,' בצמ  תנומת  - תילאיצוסוכיספה האולחתה  םוחתב  םידליה  אפור  דיקפת   ' אשונב רקחמ  ונעציב  תנשב 2020  רקחמ 
הימ "ר  דו יסדג  הוח  ד"ר  ןמסורג , יחצ  תלבוהב ד"ר  רקחמה , .תואירבה  תוינידמו  תואירבה  יתוריש  רקחל  ימואלה  ןוכמה  ןומימבו  הסדה 
, הז םוחתב  םידליה  אפור  ידי  לע  ןתינה  הנעמה  תוכיא  תא  ךירעהל  הסינו  ילאיצוסוכיספה  םוחתב  םידליל  םירוהה  יכרצ  תא  ןחב  ירעי ,

ינופלט רקסו  םידלי , יאפור  ברקב 179  רקס  עצוב  רקחמה  תרגסמב  .םידליה  אפור  ידי  לע  הנעמה  ןתמל  םיירשפא  םימסח  רותיא  ךות 
.תוחפשמ ברקב 1,000 

םייזכרמ תוירקיעהםידעי  תולועפה 

ישנאו בלח  תפיטב  עוצקמה  ישנא  הליהקב , םידליה  יאפור  רועיש  תאלעה 
, תוחתפתה םודיקל  םילכו  עדי  ילעב  תוילופיטהו , תויכוניחה  תורגסמב  עוצקמה 

םידלי לש  תיבטימ  תומולשו  תואירב 

הליהקב עוצקמ  ישנאו  בלח  תופיט  תויחא  םידלי , יאפורל  תורשכה 

תוגהנתה תוחתפתה , תואירב , אשונב  עדימו  עדי  ילעב  םירוהה  רועיש  תאלעה 
- יתוחתפתה םוחתב  הליהקב  םיתוריש  תודוא  םיעדוימ  רשאו  םידלי  לש  הדימלו 

.יתוגהנתה

דעיה ילהק  ברקב  רתאה  קווישו  םינכת  תפסוה  תלדג ," ךיא   " עדימ רגאמ 

ירקיע קוסיע  קוסיעםוחת  םוחת  תת 

תיעוצקמ הרשכהו  הלכשה  תיעוצקמךוניח , הרשכהו  הלכשה  ךוניח , רחא - 

תוליעפ תוליעפריערוזארוזא  רוזא  רואת 

   יצרא
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התומע ידי  לע  םיתורש  ןתמ 
.םולשתב ןתינ  תורישה  םאה  ןייצל  שי  ףסונב  .עויסה  וא  תורישה  ןתינ  םהבש  םיכרדה  תא  המישרה  ךותמ  רוחבל  שי 

ןיעקרקמב תוכז 
(? תומדוק םינשבו  חודה  תנשב   ) לארשי יעקרקמ  תושרו  תימוקמ  תושר  הז  ללכבו  ירוביצ , ףוג  הל  ןתנש  ןיעקרקמב  שומיש  תוכז  התומעל  םאה 

תושיכרו תואקסע 
הרומתב אלש  םיסכנו  םיפסכ  תרבעה 

(? ןיעקרקמ יסכנ  םניאש   ) םיסכנו םיפסכ  ליגרה   םיקסעה  ךלהמב  אלשו  הרומת  אלל  חודה , תנשב  הריבעה  התומעה  םאה 

.רחא ףוגל  דויצ  המרת  רפס  תיב  לוהינב  תקסועה  התומע  המגודל : תיתרגש , אל  תוליעפ   

ןיעקרקמב תואקסע 
? חודה תנשב  ןיעקרקמב  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

ןיעקרקמב אלש  תואקסע 
? חודה תנשב  םירושק םידדצ  םע  ןיעקרקמב  אלש  תואקסיע  העציב  התומעה  םאה 

םתריכמל וא  םיתוריש  תיינקל  תויורשקתהלו  תואוולהל  סחייתהל  שי  הז  ללכב 

.1(18-35  ) םיריעצ

בחרה2. רוביצה 

רעונו3. םידלי 

התומעה תורישה ע"י  ןתמ  ילמסםולשתבןפוא  םולשתםולשתב  אלל 

הרשכהו אלןכאלהמשה 

עדימ ןתמו  ץועיי  ןכאלאלגוציי ,

רקחמ עוציב  וא  רקחמ  ןכאלאלןומימ 

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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תונורחאה םינשה  שולשמ  תחאב  םרתש  םרות  ( 4 ; ) התומעה דבוע  ( 3 ; ) התומעב הרשמ  אשונ  ( 2 ; ) התומעה רבח  ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  רושק – " דצ   "
ימש דיגאת  ( 6 (; ) 4  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ  ימ  לש  םהיבורקו  םגוז  ינב  ( 5 ; ) הנש התואב  הלש  רוזחמהמ  לע 20%  הלועה  םוכס  התומעל 

ןהכמ וא  וב  הרשמ  אשונ  שמשמ  אוהש  וא  וב  הרש  אשונ  תונמל  תוכז  ול  שיש  העבצהה , תויוכזמ  תוחפל  קיזחמ ב-25%  ( 5  ) דע ( 1  ) הנשמ תואקספב  םיטרופמהמ 
; הרשמ אשונל  ליבקמ  דיקפתב  וב 

היתורטמ יפל  התומעה  יתורישמ  תונהל  םיאכזה  רוביצמ  דחאכ  רושק  דצ  ותואל  ןתינ  תורישה  םא  רושק  דצ  םע  תואקסע  טרפל  ךרוצ  ןיא  םיתוריש , תריכמ  ןיינעל   

םיעורא
םיגירח םיעורא 

? תיללכה הפיסאב  חודה  רושיא  דעו  חודה  תנש  רחאל  וא  חודה  תנשב  םייתוהמ  וא  םיגירח  םיעוריא  ויה  םאה 

תוליעפה רוזאב  וא  התומעה  לש  דעיה  להקב  יתועמשמ  יוניש  רחא , הרשמ  אשונ  וא  יללכה  להנמה  תורטפתה  התומעה , תודסוממ  דסומ  תורטפתה  אמגודל :  
יאשונמ ימ  דגנ  וא  התומעה  דגנ  םושיא  בתכ  תשגה  התומעב , ודיקפת  עוציב  םע  רשקב  הב  הרשמה  יאשונמ  ימ  וא  התומעה  דגנכ  תילילפ  הריקחב  החיתפ  הלש ,

.הלאב אצויכו  תרחא  "צ  לח וא  התומעמ  תיתועמשמ  תוליעפ  תטילק  התומעב , הליעמ  לש  יוליג  התומעב , ודיקפת  םע  רשקב  הב  הרשמה 

םייוקיל ןוקית 
? ירוביצ ףוג  םייוקיל ע"י  ןוקיתל  השירד  חודה  תנשב  התיה  םאה 

ןיד יפל  תכמסומה  תרחא  תושר  וא  תימוקמ  תושר  יתלשממ , דרשמ   

םיקסעומ

םירושק םימרוגל  תוגלמ 
? םהיבורקל וא  התומעה  ידבועל  התומעב , הרשמ  יאשונל  חודה  תנשב  תוגלמ  הקליח  התומעה  םאה 

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

אלןכ

אלןכ

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  רכשב  םיקסעומה  24רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םיבדנתמה  20רפסמ 

( חודה תנש  ףוסל  ןוכנ   ) חודה תנשב  התומעב  םירבחה  15רפסמ 

אלןכ

5/23

21/10/2021

תנשל 2020 ילולימ  חוד 
580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 

DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



תואצוה רזחהו  לומג 
ירבחל התומעה ,) לש  הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחב  ללכנ  אל  םא   ) יללכה להנמל  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , חודה  תנש  ךלהמב  המליש  התומעה  םאה 

? רקבמה ףוגהו  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה 

: רקבמה ףוגה  וא  תרוקיבה  תדעו  ירבחלו  דעוה  ירבחל  יללכה , להנמל  חודה , תנשב  רבטצמב  ומלושש  ןינעה , יפל  תואצוה , רזחהו  לומג  רכש , טרפל  אנ 

ינוציח םרוגמ  רכש 
? וקלח וא  ולוכ  התומעב , םדיקפת  עוציב  דעב  םרכש  תא  םלשמ  התומעל  ינוציח  םרוגש  התומעב  םידבוע  וא  הרשמ  יאשונ  שי  םאה 

החפשמ יבורק 
? התומעב הרשמ  יאשונ  לש  החפשמ  יבורק  התומעב  םיקסעומ  וא  םינהכמ  םאה 

.תחא םעפ  ונייצל  יד  ומצעב , הרשמ  אשונ  אוהש  הרשמ  אשונ  לש  בורקב  רבודמ  םא  הרעה :

הלאמ דחא  לכ  לש  וגוז  ןב  וא  גוזה  ןב  לש  הרוה  וא  תוחא  חא , אצאצ , ןכו  אצאצ  הרוה , ירוה  הרוה , תוחא , וא  חא  גוז , ןב  בורק -"  "

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

םירושק םידיגאת 

םידיגאתב הטילש 
הרשמ אשונ  תונמל  תוכז  תלעב  איהש  וא  תיללכה  הפיסאב  העבצהה  תויוכזמ  תוחפל  הקיזחמ ב5%  םהב , הרבח  םהב , תטלוש  התומעהש  םידיגאת  שי  םאה 

? םהב

יללכה להנמל  ןירשימב  ףופכש  להנמ  לכו  התומעה  לש  יללכה  להנמה  ןיינעה , יפל  רקבמה  ףוגה  וא  תרוקיב  תדעו  רבח  דעו , רבח  הרשמ - " אשונ   "

תומורת
םימרות תמישר 

אלןכ

אלןכ

אלןכ

אלןכ
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לע הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  תיתנש  המורת  וא  לע 100,000 ,₪  הלועה  רבטצמ  םוכסב  דיגאת  דיחימ /  המורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 
? התומעה לש  יפסכה  רוזחמהמ  תוחפל 20%  הווהמה   ₪ 50,000

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהרבחגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח1544342םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה בלחדועיי  תפיטו  ןוגראה  תויתשת  קוזיח 

.2

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  תירבהץראדיגאת  תוצרא 

"ח שב המורתה  ןויסח1704420םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה יללכדועיי 

.3

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  הילרטסואץראדיגאת 

"ח שב המורתה  ןויסח413586םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה יללכדועיי 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  הילרטסואץראחרזא 

"ח שב המורתה  ןויסח190189םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה הכרעהודועיי  רקחמ 

.5

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  רזגוס  דנלוהץראדיגאת 

"ח שב המורתה  ןויסח429365םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה בלחדועיי  תפיט  תויחא 

.6

7/23

21/10/2021

תנשל 2020 ילולימ  חוד 
580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 

DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



לעב תטילשב  וא  דיגאתה  תטילשב  יוצמה  רחא  דיגאת  ןכו  וב  הטילש  לעבו  דיגאת  ( 2) ונחלוש ; לע  םיכומסה  ותיב  ינבו  דיחי  ( 1) דחא : םרותכ  וארי  הז  ןיינעל   
.הטילשה

תומורת סויג 
? התומעה ידבוע  םניאש  ימ  תועצמאב  חודה  תנשב  תומורת  הסייג  התומעה  םאה 

הרז תינידמ  תושימ  המורת 
 ₪? לע 20,000 הלועה  רבטצמ  םוכסב  תורז תוינידמ  תויושימ  תומורת  חודה  תנשב  הלביק  התומעה  םאה 

( תותומעה קוחל  ( 1 () ףיעס 36א(א  ) הרז הנידמל  רושקש  יתלשממ  ףוג  וא  הרז  הנידמ   

םידיקפת ילעב 
? םיאבה םידיקפתה  ילעבמ  רתוי  וא  דחא  חודה  תנשב  התומעב  ונהכ  םאה 

.המיאתמה הלבטב  דיקפת  לעב  יטרפ  ןכדעל  שי  ךרוצה  תדימב 

םינפ רקבמ  יונימב  תבייח  ןוילימ ש"ח  לעמ 10  יפסכ  רוזחמ  תלעב  התומע  קוח  יפ  לע  בל : תמושתל   

דעו ירבח 

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  לארשיץראהתומעגוס 

"ח שב המורתה  ןויסח500000םוכס  שקובמ  אלןכםאה 

: המורתה ךלשדועיי  הפשב  תורוה  ןוכיסב -  תויסולכואל  עדימו  עדי  תשגנה  טקיורפ 

אלןכ

אלןכ

יללכ אלןכלהנמ 

רבזג / םיפסכ אלןכלהנמ 

ימינפ אלןכרקבמ 

חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  אלןכהאור 
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רטרופ ליזב  . 1

תבותכ יטרפ 

ןהכ תניר  . 2

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

basil.porter@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)03/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

Rinat.c1@meuhedet.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)02/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ןמסורג יחצ  . 3

תבותכ יטרפ 

םרכ ןתיא  . 4

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

zgrosman@netvision.net.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)23/12/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

eitank@hadassah.org.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)03/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :22/12/2015ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 
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ץכ לאונמ  . 5

תבותכ יטרפ 

והילא רזע  םתור  . 6

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

katzmanuel@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)11/06/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :22/12/2014ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)11/06/2018ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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תנשל 2020 ילולימ  חוד 
580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 

DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



דיילקרבוא קנרפ  . 7

תבותכ יטרפ 

לקניפ ןור  . 8

תבותכ יטרפ 

: יוהיז רזגוס  :חרזא  יוהיז :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ץרא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

Frank.Oberklaid@rch.org.au: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)03/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז רזגוס  :חרזא  יוהיז :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ץרא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

rfinkel@hadassah.org: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)03/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



חלמלא ריאמ  . 9

תבותכ יטרפ 

רלסקוו תרפא  . 10

תבותכ יטרפ 

( הרסה הנוהכ \  םויס   ) טניוק בקעי  . 11

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

meirelmalich@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)03/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :30/06/2020ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)24/09/2019ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: יונימה ףקות  תליחת  :)04/11/2014ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 
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יקצינשוד באז  ןורוד  . 12

תבותכ יטרפ 

ןמקור ףסוי  לאומש  ןרד  . 13

תבותכ יטרפ 

 \ הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

12/09/2021 \ הנוהכה םויס  תביס 
הרסה

הנוהכ  םויס 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

ddusanitzky@leumit.co.il: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)30/06/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

darren@goldrockcap.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)30/06/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 

DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



יזפ ןב  טבנ  תלייא  . 14

תבותכ יטרפ 

ןיבור הזיל  . 15

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)30/06/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

lisa.p.rubin@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)30/06/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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דלוגנייר סוכרמ  ןביטס  . 16

תבותכ יטרפ 

רקבמ ןובשח  האור 
חודה תנש  לש  םייפסכה  תוחודה  לע  תרוקיבל  ןובשח  האור 

ץיבוצק ףסוי  . 1

תבותכ יטרפ 

רקבמ ףוג  תרוקיב / תדעו  ירבח 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

sreingold@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  :)17/11/2020ךיראת  םינשב  ) יונימל המדקש  הנוהכה  0תפוקת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :םילשוריריע דוסיהבוחר :ןרק  :36תיב :הסינכ :הריד המוק

: :9214914דוקימ לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

kgcpail@gmail.com: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  24/09/2019ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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DocuSign Envelope ID: 900D7504-6EC7-421D-9BDC-6FC2805FB398



ןמטוג לאינד  . 1

תבותכ יטרפ 

םירחא םידיקפת  ילעב 
.ימינפ  רקבמו  תורישי  וילא  םיפופכה  םידיקפת  ילעבו  "ל  כנמ
חוודל ךמסומכ  תונמל  תניינועמ  התומעהש  םיפסונ  "ח  ור וא  "ד  וע

רחא ןייטשנורב -  הענ  . 1

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  26/05/2020ךיראת 

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 18/10/2015ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

17/23

21/10/2021

תנשל 2020 ילולימ  חוד 
580592160 התומע : רפסמ  ע"ר)  ,  ) הליהקב דליה  תחוורו  תואירב  םודיקל  ןשוג - התומעה : םש 
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"ל כנמ ןונבל -  תינוי  . 2

תבותכ יטרפ 

רחא ףויתמנ -  לחר  הליהת  . 3

תבותכ יטרפ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/02/2016ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: המיתח השרומכ  יונימ  :22/12/2015ךיראת  המיתח השרומכ  יונימה  ךרד 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/08/2016ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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רחא יסדג -  ענמת  הוח  . 4

תבותכ יטרפ 

רבזג / םיפסכ להנמ  ץיבונמלק -  יגח  . 5

תבותכ יטרפ 

םיפסונ המיתח  ישרומ 
םירחא דיקפת  ילעב  וא  דעו  ירבח  םניאש  המיתח  ישרומ 

( םהל המיאתמה  הירוגטקב  המיתח  ישרומכ  ונמוסי  וללה  המיתחה  ישרומ  )

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/07/2016ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 

: יוהיז ילארשיגוס  :חרזא  יוהיז ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ 

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ריע :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓בוחר :▓▓תיב :▓▓הסינכ :▓▓הריד ▓▓המוק

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓דוקימ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לצא

: :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ןופלט ףסונ :▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓לט ' ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓סקפ

תבותכ
"ל: אוד

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓: רתא

: יונימה ףקות  תליחת  \ 01/12/2018ךיראת  הנוהכ םויס  ךיראת 
: הרסה

חוודל המיתחךמסומ  השרומ 
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ספוטב ןזוה  אל 

התומעה תא  בייחל  ידכב  שרדנה  תומיתחה  בכרה 

תוצובק יפל  המיתחה  ישרומ  ןיבמ  םיפוריצב  וא  םינוש , םיאשונ  רובע  הנוש  בכרה  שרדנ  םא  וא  תומיתחהמ  קלחב  קפתסהל  ןתינ  םא  אמגודל :  

רכש ילבקמ  תשמח 
? רכשב םידבוע  הקיסעמ  התומעה  םאה 

התומעב הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמח  תמישר 
ונתינש םימולשתו  השירפ  יאנת  תוברל  התומעב , הובגה  רכשה  ילבקמ  תשמחמ  דחא  לכל  םלשל  הבייחתה  וא  התומעה  המלישש  םימולשתה  ללכ  תא  טרפל  שי 

םתקסעה לשב  רחאל 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

התומעה תמתוח  ףוריצב  ליעל  וטרופש  המיתחה  ישרוממ  םיינש  לש  םתמיתח 

רחא תומיתח  בכרה 
: ןלהל טרופמכ 

אלןכ

.1

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת60ףקיה  תיאופררואת  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח196,669רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.2
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▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  "לדיקפת100ףקיה  כנמ

"ח שב יתנש  וטורב  "ח256,153רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.3

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  עדימורואת  עדי  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח208,368רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.4

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  תפיטרואת  םוחת  תלהנמ 
בלח

"ח שב יתנש  וטורב  "ח239,468רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

.5
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12 תוחפ מ - אוהש  לככ   

( יתומכו ילולימ  טוריפ   ) תרחא הבטה  לכו  השירפ  יאנת  תוילאיצוס , תושרפה  ףסכ , יווש  וא  ףסכ  ימוכס  תואוולה , הז  ללכב   

םייפסכ םינותנ 
"ח שב תוסנכה )  ) תוליעפה רוזחמ 

תויופתתשהו תובצקה 

( תוריכמ וא  םיתוריש  ןתמ   ) התומעה תורטמ  םודיקל  תוליעפמ  תוסנכה 

תומורת

4,244,507

תורחא תוסנכה 

הלאב אצויכו  םוסרפ  הרכשה , ןומימ ,  

יוהיז יוהיז▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓רפסמ  ילארשיגוס  חרזא 

םיזוחאב הרשמ  דיקפתהרחאדיקפת100ףקיה  הליהקרואת  םוחת  תלהנמ 

"ח שב יתנש  וטורב  "ח202,604רכש  ודה תנשב  הקסעה  ישדוח  12רפסמ 

םירחא םימולשת 
םולשתל תויוביחתהו 

( םוכס )

םולשתל תויובייחתהו  םירחא  םימולשת 

תויושרמ0הנידמהמ
תוימוקמ

"כ:0םירחאמ0 הס

תויושרל0הנידמל
תוימוקמ

"כ:152,925םירחאל0 152,925הס

"ל1,931,111ץראב ףסכ2,313,396וחב "כ:0יווש  הס

רבח רוקממ0ימדמ 
רחא

0
"כ: הס

( תוסנכה  ) תוליעפה רוזחמ  "כ  הס
"ח: שב

4,397,432
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"ח שב תואצוה 

תוליעפל תואצוה 

תויללכו הלהנה  תואצוה 

תורחא תואצוה 

דעו ירבח  תומיתח 
םאתהבו ןידכ  ולבקתה  הפיסאה  תוטלחה  יכו  םויב 18/10/2021  תיללכה  הפיסאה  הרשיאשו  תנשל 2020  ילולימ  חוד  לש  ויטרפ  תא  תאזב  םירשאמ  הטמ  םימותחה  ונא 

ןונקתה תוארוהל 

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

:_____________________ המיתח החפשמ _____________________: םש  יטרפ _____________________: םש 

םויב תולועפה  רתאב  ודלקוהו  וחווד  הז  ספוטב  םינותנה  .םידיגאתה  תושרבש  תותומעה  םשר  תדיחי  לש  תולועפה  רתא  תכרעממ  תיטמוטוא  ללוח  הז  ספוט 
.תיתלשממ תוהדזה  םכח /  סיטרכ  תועצמאב  ןונבל  תינוי  21/10/2021 ע"י 

.הלועפ עוציבל  ימשר  רושיא  הז  ספוטב  תוארל  ןיא 

תוליעפל רכש  תוליעפל2,731,993תואצוה  תואצוה  "כ:1,303,206רתי  4,035,199הס

תוולנו רכש  הלהנה112,735תואצוה  תואצוה  רתי 
תויללכו

"כ:244,184 356,919הס

תורחא "כ:125,936תואצוה  125,936הס

"ח: שב התומעה  תואצוה  "כ  4,518,054הס

יתנש ןוערג  וא  "ח:ףדוע  שב התומעה ) תואצוה  "כ  הס תוחפ  תוליעפה  רוזחמ  "כ  הס )-120,622
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םרכ ןתיא

חילמלאריאמ
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