
  תיגוציי הנעבותב הרשפ רדסה רושיא רבדב העדוה
 31/12/2020 םויב יכ ,רוביצה תעידיל תאזב אבומ תויגוציי תונעבות קוחל )2(-ו )1()ג(19-ו )4()א(25 םיפיעסל םאתהב
 רדסה" :ןלהל( הרשפ רדסה רושיאל השקב הפיחב יזוחמה טפשמה תיבמ לאינר םחנמ 'רד טפושה דובכ רשיא
 מ"עב זיסרבוא ןייעמ תרבח דגנ ,)"תשקבמה" :ןלהל(  תיפותיש הדוגא םיפשר  19-04-53477 צ"תב )"הרשפה
  :ןלהלכ ,)"הבישמה" :ןלהל(

 , )31.12.2018 דע 1.1.2012( הנעבותה תונשב הבישמה תוחוקל לכ :הרשפה רדסה לח הילעש הצובקה תרדגה
 םיידגנ םיבויח אלל םייוגש םיבויח םהמ התבג הבישמהש
 תתירכ תארקל מ"ומ םויק ;םיזוחה קוחל 39 ףיעס יפל חולישה םכסה םויקב בל םות רסוח :הנעבותה תוליע
  .תינכרצ הייעטה ;תונלשר ;ןידכ אלש תורשעתה ;חולישה םכסה תרפה ;בל םות רסוחב םכסהה
 קזנ םהל םרגנ םאה .םייוגש םיבויחב תוחוקל הבייח הבישמה םאה : טפשמ וא הדבוע לש תופתושמה תולאשה
  .הבשהל םיאכז הצובקה ירבח םאה .םייוגש םיבויחמ האצותכ ינוממ
  .ח"ש 923,859.48 לש ללוכ םוכסב יפסכ יוציפ :םידעסה
 ₪ 923,859.48 ךס ונייהד ,סיסבה םוכסמ 70% היהי ללוכה םכסומה יוציפה םוכס .א :הרשפה רדסה ירקיע
 םירתואמ םניאש תוחוקללו  םירתואמה תוחוקלל הבישמה חלשת ,הרשפה רדסה רושיא דעוממ םימי הרשע ךות .ב
 בתכמה תלבק התלוכי לככ אדוותו הדיבש חוקלה  ינותנל םאתהב הריסמ רושיא םע םושר ראודב וא ל"אודב היינפ
  .חוקלה לצא
 ןעטנ רטש יפ לע ,ורסמיי  היטרפש הגלפהב תועט בקע יכ חוקלה תא עדיית םירתואמה תוחוקלל הבישמה תיינפב .ג

 רדסה יפ לע יכו ,הקידבה תאצות אוהש םוכסב ורסמיי ויטרפש לטיהב תועטב ונובשח ביוח ,ורסמיי ויטרפש
 בויחה אולמ תא םירתואמה תוחוקלל בישת הבישמה .ואולמב  יוגשה בויחה םוכס תבשהל יאכז חוקלה ,הרשפה
  .הבישמל חוקלה בוח דגנכ זוזיקל ןתינ הבשהה םוכס .₪ 377,085.80 לש ללוכ ךסב ,םניינעב יוגשה
 םניאש תוחוקלל קלוחת ,םירתואמ תוחוקלל האלמה הבשהה תתחפה רחאל ,םכסומה יוציפה םוכס תרתי .ד
 יפ לעש חוקלה תא עדיית הבש הבישמה תיינפל  ףרוצמב ₪ 782.22 לש ךסב יוציפ לבקי םהמ דחא לכו ,םירתואמ
 יוציפה םוכס .הז םוכסב )הבישמה תועצמאב ויחוליש לכ רובע( יוציפל  יאכז אוה טפשמה תיב רשיאש הרשפ רדסה
  .הבישמל חוקלה  בוח דגנכ זוזיקל ןתינ

 יטרפ ,ךכ םשל חתפיתש תידועיי ל"אוד תביתל הל בישהל םהמ דחא לכמ שקבת היתוחוקלל הבישמה תיינפב .ה
 .עודייה דעוממ םוי 30 ךות ,הז  ןובשחל ולבקל םתמכסהו ,יוציפה וא הבשהה תלבק ךרוצל םהלש קנבה ןובשח
 דעוממ םוי  ףולחב .הז ןיינעב תוחוקלה תולאשל בישיש הידרשמב רשק שיא יטרפ היתוינפב הבישמה טרפת ,ףסונב
 ןורחאה דעומה יכ ריהבתו ,םהלש קנבה ןובשח יטרפ תא ורסמ אלש תוחוקלל תרוכזת הבישמה חלשת ,עודייה
 ותואכז  תא דבאי ןובשחה יטרפ תא ריבעי אלש חוקלו ,תרוכזתה דעוממ םוי 30 םות אוה ןובשח  יטרפ חולשמל
 ,תרוכזתה דעוממ םוי 40 ךות .םהילע לח רדסההש תוחוקלהמ קלח היהי ךא ,ישיא יוציפ וא תישיא הבשה תלבקל
 חוכ אבל םינותנה תא ריבעתו ,םהל םלשל ןתינש  תוחוקלל םלשל הילעש םימוכסה לכ בושיח הבישמה ךורעת
 .טפשמה תיבלו תשקבמה
 ןרקל תרוכזתה דעוממ םישדוח השיש ךותב רבעוי םלשל ןתינש םימוכסה ןיבל םכסומה יוציפה םוכס ןיב שרפהה .ו
 התוינידמ יפל ותוא דעיית ןרקהש תנמ  לע ןידה קספ ףוריצב תויגוציי תונעבותמ ולבקתהש םיפסכ לוהינל
  .הילוקישו
 .החרט רכשו לומג ,טפשמה תיב תרגאב אשית ןכ .ומוסרפו רדסהה לוהינב תוכורכה תויולעה לכב אשית הבישמה .ז
 יזוח-םורטה בלשב ךמסמ לכו ריחמ תעצה ,ןובשח ,היתוחוקל םע רדסה לכב ,הרשפה רדסה רושיא דעוממ לחה .ח
 שומיש השעיי אלו ,םכסהה תמיתח דעומל  הבישמה יתוריש רובע חוקלה םלשיש יפוסה ריחמה טלוב ןפואב עיפוי
 ידי לע הפכנה הבוח םולשתב רבודמש הבשחמב תוגשל היהי ןתינ אלש ןפואב תרחא הלימב אלא סמ/לטיה םילימב
  .היבג לע תורוהל יאשרה רחא םרוג  וא תונפסה תרבח ,הנידמה
 טפשמה תיב היה וליא ולבקל םייושע ויה הצובקה ירבחש דעסה ןיבל הרשפה רדסהב עצומה דעסה ןיב רעפה
 30% :הצובקה תבוטל תיגוצייה הנעבותב עירכמ
 תויודגנתה ושגוה אל :ןהב הערכההו תויודגנתה
 תיגוציי הנעבות תשגהל השקבב הטלחהה ינפל :ךילהה אצמנ ובש בלשה
  קדוב לש תעד תווח  הנתינ אל  :קדוב לש תעד תווח
 :הרשפה רדסה לש ויתונורסחו ויתונורתי לומ לא תיגוצייה הנעבותה לוהינ ךשמהבש םייוכיסהו םינוכיסה
 ורובעש ,יללכה רוביצה תניחבמו םתניחבמ יתועמשמ ןורתי הווהמ יחכונה םדקומה בלשב רדסהל העגה יכ ורבס םידדצה
 תייחד לש ןוכיס תעינמו יוציפה תלבק דעומ תמדקה לש ךרדב הצובקה ירבח רוביצ רובע ןורתי ןכ ומכ .רקי יטופיש ןמז ךסחי
  .הנעבותה וא/ו רושיאה תשקב
 תוריכזמב שארמ םואת יפ לע ןכו http://www.mayan.co.il הבישמה לש טנרטניאה רתאב :הרשפה רדסהב ןויע
  :םידדצה חוכ-יאב ידרשמבו הפיחב יזוחמה ש"מהיב
  .050-7777370 :לט ,הפיח 5 ךברוא והילא ,ימע ןב ילרוא ד"וע תשקבמה כ"ב
 ביבא-לת 10 העבראה 'חרמ ןיולו ץש יקצירפ ןמשיט דרשממ ,הלוטומ העונ ד"וע וא ץש יבא ד"וע ,הבישמה כ"ב
   .03-5620563 :ןופלט
  .ותארוהל םאתהב תמסרפתמ איהו דבכנה ש"מהיב ידי לע רשוא הז העדומ חסונ
 

 ץש יבא ד"וע    ימע ןב ילרוא ד"וע
 הבישמה כ"ב     תשקבמה כ"ב

 


