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 הבחרהל תועצה --  הקירמא תינכת
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 הקירמא תינכת- תיפסכ הקולח
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 110.000 90.000 םיטנדוטס ברקב תוליעפ

 E 25.000 17 000 םייתליהק זכרמ םיחילש

 vi 252.500 120.000 םיזכרמ םיכירדמ תינכת -

 , 2.000 30 »000 הילעה דודיעל הדעו

 20.000 18.000 ךוניח תקלחמ

 *אא ץראב תוינכתל פישרלוקס    25.000 25.000
 420.000 47.500 335.000 0 xxx היצרטסינמדע

 180 000 265.000 (תרוכשמ) םייתעונתו םייתליהק םיחילש

 / 7 ₪ 7 ה הדיור 0% כ"ה

 תורזעו הסיטה תא ללוכ ל"נה םוכסה .יתליהקה זכרמה ידי לע תמלוסמ תרוכשמה %

 .תונוש
 .ץראב תויתנש תוינכתב הכימת %א

| 

ageדדמה תילעמ האצותכ תרוכשמ תילעש עבונ שרפהה . gs 

 יי רומא שרפהה .םינושה םיפיעסב תוליעפהמ תורישי דרוי רלוד 85.000 לש שרפהה 3%%6%

 3 תוליהקמ רלוד 85.000 לש ימעפ דח סויגמ האצותכ םלוא,רלוד 120.000 תויהל היו .

 .הנשה ומצמצל היה ןתינ
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 / ךסב הדיריה ירה ,עובק יללכה םוכסהו העוב
 ק האצוה ןה תרוכשמה ימ%כיסש רחאמ %

 .תוליעפה תמרמ תורישי עבונה
 רבד,תוליעפל םירתונה םימוכסב איה 20 % לעמ -

 .70/71 הגש לש תוליעפה תמר לע הרימסש חיטבת רלוד 100.000 לש תפסות

 :םינוסה םימרהתב הישעה לע הרצק חריקס ןלהל

 ,תוצובק תורשע ורצונ הקלחמה לש תוליעפ ערק לע .תכבוסמו השק תיזח : םיסופפ]

 ,ןיערג יתב תריציל לאיצנטופ,תועונתב הכרדהל רמוח םיוהמ םה .םינרתיע תורפע

 ,הז mano לע םיבר העפשה יוכיס שי .ץראב תוינכתב תופתתשהו הילע תורובח,םיניערג -

 .ילארשי-ידוהיה אשונב םיגוח הריצי תרגסמב תזכרתמ הדובעה רקיעשב
, 

0% . 

 E תופתתשהל דודיע,הליהקה ץוזיה .הליהקב לארשי רמ:םייתליהק זכרמו םייתליהק םיהילש |

 A רטק,תירבע דומיל,םיילטנדוטס םיפוגל,רעונה תולונתל עריס .ץראב תונוש תוינכתב |

 .הליהקב לארשי רבד תריסמו םיפסונ םייתליהק םיזכרמ םע

 הסינכ,תרערנתה תבחרה :" םיזכרמ םיכירדמ

 .םיסדח תומוקמל הרידה רקיעבו

 ,םיטנדוטס,םיינוכית רפסיתב; םיאטצנל

 ,ןיערג יתב,הילע יניערגב ,יצוביקה הילעה-ןחלושב הכימת : הילעה דודיעל הצע(
rt e re trומת  

 .התוא החתפל ןתינש המגמו הלא טיאשטונ לש תירפסמו תיתועמשמ הבחרה,הי לע תורובח
% 

 ל םיקוקזהו) ץראב תויתנש תוינכתב םיפתתשמה תא תדטבסמה הדעו : םפישרלוקש |

 ."הילע-יגימ" סיבר םינברמב ןהשה

 רוציל תנמ לע םינושה תומוקמב תוחלשמ תמקהב הנורחאל לחוה :
  éתוחלשמ המקה :

 תפתושמה הרטמה תארקל חטשב םימרוגהו םיחילשה לכ לש תמאותמו תפתושמ תוליעפ
 לא ,

. 

 .הילעל ךוניח לש

 יז תמרזה .םימיה תשש תמחלמ תרוב
 קעב תוררועתהה לג תא הלצינ הקירמא תינכת

 ילוליא רשטא םיפסונ םיבר םי
 פסכ הפרג תונושה תולועפל הקירמא תינכת לש םיפספכה

no Saתוליעפל תפסרנ הפונת ונתנ רשאו םהילא םלעיגמ רנ"יה . 

            

vovo) dAהעקטה"כ %הילעל ךוניח"כ הטענו הסשענט המ תא רידגהל ןתינ דחא  

oתכרובמו הבושמ ". 
 ךכמ קלת .הקירמא ןופצב הניפ לכל טעמכ לארסי רבד אבוה תינכתה תרגסמב ו

 ,םויה םהילע עיבצהל ןתינש סיגשה סי םלוא,דיתעב לרסלב *דללכא 1

      
 



    
   

    Toלעמ תונושה ויתוינכתב ץראל חלש םינש שולש ךסשמב רשא :"צרביק ןיבה  

 ןכו הזמ לופכ רפסמ סע ךכ םסשל עגמל אב אוהש (500 :70/71 תנשב) םיפתתשמ 0

 קלחכ ומוקמב דחא לכ ךכב םיקסוע םייתעונתה םיחילשה רקיעבו הקלהמה יחילש לבו

 5 .ץראב םיעובק םילועכ וראשנ הלא תוינכת יפתתשמ תואמ .םתוליעפמ

  

        

   
   

  

   

   
          

  

   
     

       

     
   

   
   
     

    

  

    

  

    

   

     

    

   

   

   

    
   

  

 4000-כ ץראב תוינכתל הנורָחאה הנשב קר וחלשנ םתרגסמב רשא + ךשיידנואפה תוינכת -

 .הקלחמה יח*לש לכ םיקסוע ךכב םגש (םיצוביקל ףלאמ הלעמל םיפתתשמ

 .ץראב הנש לש תוינכתל (ןוכית ירגוב) רעונ תוצובק תחתילש :תויתנט תויתעונת תדינ:

 ."ח+א 400-מ הלעמל הלא תוינכתב וחלשנ 70/71 תנשב ,בלוסמבו ןוכמב ,םיצוביקב
  

  

 .תואמ המכ וחלסנ הילע ןחלשו ןטידנואפה תרגסמב : תרויתעונת ץייק תוינכת
aכ  

  

 םירופיש הטענ .יביסנטניא ךוניה רטפאמ .הנוסאר הגרדממ בושח אסונ :ץייק תונחמ

 RR הנורחאה הנסב .תלוביקה  תלדגה ידי לע םהב םיפתתסמה רפסמ תלדגהל הריתח ךות תונחמב

 6 להוה ןכו םינושסשה םייתעונתה תונחמה סיכינה 6000-מ הלעמל לט תופתתסהל ונעגה

 ,םירחא םיידוהי תרנחמר תימרופרה העונתה לש תונחמ םע עגמ תריציב [

  

 dê se יפלא תורשע םינומש,הלא םיפוג םע םירסק לש הלחתה : םיפרצ,םיביטברטנוק,םימרדפר |

 תוינכתב תופתתשמ ףא םהלט תובר תוצרבק .תיטבמו יניצר לאיצנטופ םיוהמו , םירעצ |

 .ץראב תונושסש"
 ו

  

 .תיניצר הילעב םה 1967 ינפלט הפוקתל האוטהב תןיצולהה תועונתה לש הילע ירפסמ ם

68/69 69/70 7O/71. 

  

 240 אבי קע
 200 םינו

 9 ן ריעצה רמו

 לס 3% [

 כ הריעצה לארשי ,רתיב, ינריצ רע

ERR ns a pe rd rg mismo Donde o 

 | .םיפסונ םיביצקת םיטורד ךכ ךרוצל םלוא,תוליעפה תבחרהל חרכהו תוביסח סי 4

 7 à : הלועפה תבחרהל םיביצקת תפסותל העצה ןלהל

 150.000 , םיטנדוסס בקרב סולל

 40 »000 טייתליהק זכרמו םייתליהק םיחילו
 180.000 םיזבכרמ םיבירדמ אל

 60.000 הילע דודיעל הדע
25.000 741 np 

 75.000 x פיסטרלוקט

 10.000 םיינרכית רפס הקמ

xx nim?75.000  
 10,000 pos nºbp ץוב*ק

 15.000 300% םיפוצ;םיביטברסנוק,םימרד

 0.08 היצרטסיבו

 .אטש* 909 -  -- -- ..(תרבכשמ) םייתעונתר םייתליהק םיח)
 רלוד 000 בש ב 0

qץראב תוינתנטה תוינכתה יפתתשמ לש דאמ תרכינ הלדגה . 

 .די תכאלמו הדובעל טינקתמ תנקתהו תונחמה תלוביק תלדגה

 .םתיא םירטקה תרבגהו םיחילסט-ל"נה םיפוכל 3
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