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מ.ע"בתיכזרמתיופתישהדוגאיאקלחחויטב-״דהגו״הא/  י״אקלחחטוי״ב

מ.ע"ב( 1020) חוטיבל תונוכס ינענכ או ע"מבחויטבלתונכוסיאקלחחויטב- ח"וטיהב תוכנוס"

 .https://www.meshekard.co.il/about.aspx יבותשייההת רוסקטל ותנכרהצ ןודעומ- ד"ארקשמ ון"מועד

. דארקשמ וןועדמ ירבחל קפנוהמ, כרטארשי תוצבק של יארשא סיכרט–  ד"ארקשמ וןמועד סיט"כר

(. תורחהא ותחנהה לכ קיזוז רחא)ל וםשלתל הימרפהמ8.33%  של רועישב החנה- ד"ארקשמ תחנ"ה

. כברחטויבתסיפול רובעחויטבהתנשךשבמ םימולשהמ חויטבהימד ולכלמ- ת״יתנש מיהפר״

. תיפרט ותעלבב ןוט  3.5עד ירחסמ או יפרט כברלףימק חויטב סתילופ- כב"רחטויבתסי"פול

תאםהוב המישרה ףדב תומושרה ותבהטו ותבחרה של חבר ןווגמ תללוהכ, כברחטויבתסיולפ– "ספלו כברחוטי"ב

. הסיולהפ יאנתל

יללכל םתאהב,ו בללק המיסכה דהגווהא, חטויבה תוכנוס עותמצבא ספלו כברחטויב שוכרל שיקבש מי- טח״״מבו

. הלש וםתיחה

זה. ןונקבת ורטפכמ- ״צעמב״ה

בכרחטויב תשיכרל המדקש הנשה לךהבמ הגודבא כברחטויבתסיפולב חבוטמהיה לאשמי–  ש"חדףצטר"מ

. צעמבה תרסגבמ ספלו

31.8.2020- 1.6.2020-מבצע״ה תתקופ״

.ו ירומג תובתכ יפל ץוביק שבוכת ההוהמז–  ץ"בויק ושבת"

המבצע. 2

, סופל כברחטויב וללסבמ כברחטויבתסיפול, חטויבה תוכנוס ותעמצבא, הגודאמה שכר רשא, ץבויק ושבתחטמבו

-ל הוושת)המ תיתנשה מיהפרה של טףושםולשת כלמ 25% של רועישבהחנהתבללק יכאזהיהי נה,ש של קופהתל

, דארקשמ וןמועד סיטכר תועאמצב תיתנשיה המפרה תאםילשו, שחד ףצטרמ אוה אם,ן וכ, (הנתמ הימרפ ישדוח3

. השיכרה דעמבמ(, םניח חויטב שדוחל הוושת)המ וםשלמהת8.33 % של רועישב החנה תלבלק יכאהיה זי

https://www.meshekard.co.il/about.aspx


: םיבאהםיברטצהמ םיאנתה כלב מדעשךכלףפוכב להכ

. הנש של הופתקל כבר חוטיב תסיפול שכר חטהמבו. 1

. צעמבהתפתקוב חל כבהר חטויבתסיפול תליחת דעומ. 2

. 300,000₪ -מ הוגב וניא ויוושו, תיפרט תועלבב וניה בכרה. 3

 כבר יכל, ותינומ,י שיא ואביב בכר יכל, ורטספ יבכר ה,רהשכל יםבכר וגסמ םיבכר לולכ לא צעמבה. 4

. הומדוכ הגיהנ דומיל,י ולעתפ בכר, ריעז סובואוט–  רבשכ םיעסונ הסעתל םיששמהמ

 תחנהלו הנתמ הימרפ ישדוח3  חתנהל יכאז היהי האמלה חויטבה פתוקת םות ינפל הסיולהפ את יטלשב חטמבו

. עלופבחויטבה פתותקל תאםהביסחירועישב דארקשמ

 ףפוכחטויבה.כברחוטיבתסיולפשכורלםישקמבמה מי חטבלתבייחתמ נהיא דהוגהא כי, הריוב קספ תלהסר

.י לעדבה תהדע קוליש פי על רךיעיו דהגוהא של םתויחהיהלנל

 תנושו. 3

. םיעמבצ פלכ ןיא. .13

 יוניש ע,מבצב שתתףהל כאותהז יאנת ותברל, צעמבה יאנבת םייוניש על עידוהל תיאשר היהת דהגוהא. .23

 תובייחלהת פוףכובןידה ותראוהל פוףכב,ידעבלההדעת וליקשיפל,עת כלב,וולטיוב צעמבהתתקופ

 העדוהה דעומ דע הרכב חטויב תסיפול את ושכר רשא םיחטמבו על צעמבה יאנת את ליחהל דהגוהא

. הרואמה

. תיוטיפשהחלטהו/אוןיד כללםיופפכועוציבו עצמבה וקףת. .33

 זה. ןונתקב ילעלםיורטמפה צעמב יאנת לכל הכמסהכ שבחת עמבצב חטמבו תותפשתה. .43

 בה.קנ ןושל יבגל הווש הדיבמ לוחי רכז ןושלב זה ןונקבת רומהא כל. .53

 ח.ל.ט
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