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 תרודהג. 1

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

( 1120 )חויטבל ותנוכסיאקלחחויטבתוצבמק חוטיבישקמ או ע"מב חוטיבל תונכוס יאקלח חויטב-"חטויבהתוכנוס"

 מ.ע"ב( 1020) חוטיבל תונכוס ינענכ או ע"מב

. כבר חוטיב תסיפול רובע חויטבה תנש שךבמ םימלושהמ חויטבה ימד ולכלמ- ת״יתנש מיהפר״

 ת.י פרט ותעלבבןוט.3  5עד ירחסמ או יפרט כברלףימק חויטב סתילופ- כב"רחטויבתסי"פול

 המישרה ףדב תוומשרה תוטבהו תובחרה של בחר ןוומג תללוכה, ףימק כברחוטיבתסיפול–  ס"ופל כברחוטי"ב

.הסיולהפ יאנתל תאםהוב

,ו לבלק המיסכה דהגווהא, חטויבה תוכנוס ותעמצבא דהוגמהא ספלו בכרחטויב שוכרל שקיבש מי- טח״״מבו

 ה.לש וםתיחהיללכל תאםהב

 זה. ןונקבת ורטפכמ- ״צעמב״ה

.02.2010.31-02.209.1 - מבצע״ה תתקופ״

המבצע.2

 של הופתקל,ספלו בכרחטויב וללסבמ כבר חוטיב תסיפול, חטויבה תוכנוס ותעמצבא, הגודאמה שכר רשא, חטמבו

 מיהפרה לש טףוש וםשלת כלמ35 %לשרועישבהחנהתבללק ן,להל3ףיעסברואמל פוףכב,יכאזהיהיה,נש

 יתנשה ז'ארטומליקה על ותרההצל תאםהב', זארטומליק יפל החנה קינעהמ ידוחיי לולסמל ףרהצטל לוכי ןוכ, תיתנשה

 ות:פרהצטהדעובמ יופהצ

 ףופכב אך(, ותחנהה כל קיזוז רחא)ל וםשלתל הימרפהמ15 % של רועישב החנה- הנשב ק"מ004,0  עד. 2.1

. םומינימ תיימרפ וםשלתל

 אך(, ותחנהה כל יזוזק רחא)ל וםשלתל הימרמהפ10 % של רועישב החנה- הנשב ק"מ008,0  עד104,0 .2.2

. וםמינימ תיימרפ וםלשתל פוףכב

 אך(, ותחנהה כל קיזוז רחאל) וםשלתל הימרמהפ5 % של רועישב החנה- הנשב ק"מ0012,0  עד108,0 .2.3

. וםמינימ תיימרפ וםלשתל פוףכב



: םיבאהםירטבהמצ םיאנהת כלבדעמ חטהמבוש כךב תינתומ צעמבב ותתפשתהה.3

. הנש של הופתקל כבר חוטיב תסיפול שכר חטהמבו. 1

. צעמבהתפתקוב חל כבהר חטויבתסיפול תליחת דעומ. 2

. 00,0003₪ -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

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

.י לעדבה תהדע קוליש פי על רךיעיו דהגוהא של םתויחהיהלנל

 תנושו. 4

. םיעמבצ פלכ ןיא. .14

 יוניש, צעמבב שתתףהל ותאכהז יאנת תוברל, צעמבה יאנבת םייוניש על עידוהל תיאשר היהת דהגוהא. .24

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

 העדוהה דעומ דע רכבהחטויבתסיפול תא ושכר רשא, םיחטמבו לע צעמבה יאנת את ילחהל דהגוהא

. הרואמה

. תיוטיפשהחלטהו/אוןיד כללםיופפכועוציבו צעמבה וקףת. .34

 זה. ןונקבת ליעל םיורטמפה צעמבה יאנת לכל הכמסהכ שבחת צעמבבחטמבו תותפשתה. .44

 בה.קנ ןושל יבגל הווש הדיבמ לוחי רכז ןושלב זה ןונקבת רומהא כל. .54

 ח.ל.ט
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