
רתיהה יטרפ

רתיהה תוהמ

 ןוינחו תומוק 6 ינב םירוגמ ינבמ 2 תמקה
 םירדח תפסותבו עקרקב תוריד ללוכ .הרוקמ
 ד"חי 26 מ - רויד תודיחי 5 תפסות .גגה לע
 זג רבוצ ןקתוי ,ןכ ומכ .ד"חי 31ל תורתומה
.הז שרגמב

ןינב קית רפסמ

20006969

היינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה

הרדג

רפסמ הינב רתיה

20190020

השקב רפסמ

2741176346-1

תטרופמ וא תימוקמ ראתמ תינכות רפסמ

סכנה יטרפ

שוגשוג תת
80050

הקלח
8

הקלח תת

רתיהה לעב

   מ"עב הרבח
מ"עב היינבו הסדנה ב.א לארב

   .פ.ח רפסמ
513460865

בושיי
םינולא

בוחר
םינולא

תיב רפסמ

דוקימ
3657700

ישאר ןופלט
052-3660106

ל"אוד תבותכ
ariel@nam-b.co.il

))א( 18 הנקת( 3 ספוט רתיה

 קוחה תוארוה יפ לע רוקמ ךמסמכ רכומו תינורטקלא םותח הז ךמסמ

 הינב תויוכז תוקינעמה תוינכותה ראש תא תא הירחא ,הינבה תויוכז תיברמ תא הקינעמה תישארה תינכותה תא הליחת ןייצל שי
.סכנה לע תולחה תוינכותה ראש תא ףוסבו

>>רתיהל השקבב הייפצל

בושי
הרדג
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החפשמו יטרפ םש
Zohar Altman

תוהז תדועת רפסמ
025693177

ןוישיר רפסמ
11448680

יעוצקמ םוחת
לכירדא

תיב רפסמ
3

דוקימ
3903204

החפשמו יטרפ םש
ןהכלייא

תוהז תדועת רפסמ
039061882

ןוישיר רפסמ
12322948

יעוצקמ םוחת
לכירדא

תיב רפסמ
10

דוקימ

 הינבה רתיה קפומ הסיסב לע רשא תינכדעה תינכתה איה תפרוצמה תישארה תינכתה יכ אדוול שי רתיה תקפה ךרוצל

 תישאר תינכת ףוריצ
ץבוק תפסוהל ץחל

תישאר תינכת

רתיהל הדידמ תפמ

רתיהל הדידמ תפמ

ראתמ םישרת

 תויוכז ילעב תמכסה לש רושיא ץבוק
 וא רתיהל השקבל ןיעקרקמב םירחא
 ילעבל ורסמנש תועדוהה יקתעה
ןיעקרקמב תויוכזה

לארשי יעקרקמ תושר רושיא

ןודקיפ םולשת בתכמ

רתיהל עדימ

ימר רושיא םוקמב הייכז רושיא

תורבחה םשר

המיתח השרומ

ישארה השקבה ךרוע

דלש ןנכתמ

רתיהל םיפרוצמה םיחפסנ

עדימל השקבב ושרדנש םיכמסמ
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היצלסניא

תורדג חויט רושיא

יטסוקא חוד

למשח תרבח תוסחיתה

חותיפו העונת תינכת

ןיעקרקמ םושר יחסנ

השקבה ישקבמ תומיתח ספוט

חכ יופי

סכנב תויוכזה ילעב תומיתח ספוט

דלשה ןנכתמ

ףרועה דוקיפ

העונת חפסנ

יטסוקאה חפסנ

םייטטס םיבושיח

רפע יפדוע

תובוח רדעה לע םימה דיגאת רושיא

החבשה

שא יוביכ

תושיגנ השרומ רושיא

םייונישה לע השקבה ךרוע ריהצת

האורבת חפסנ

זוקינ חפסנ

ןוכישה דרשמו ימר רושיא

למשחה תרבח רושיא

טוהו קזב רושיא

הנמטמ םע םכסה

תולעב תחכוה/ןיעקרקמ םושיר חסנ ףוריצ

השקבה ישקבמ תומיתח

חכ יופי

סכנה לע תויוכז ילעב תומיתח

םייונימו תורהצה

ןכת תרקבל ושרדנש םיכמסמ
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זג רבוצ

דיגאת הלבק + יראטינס חפסנ

יטסוקא חפסנב הדימע

all

 רבדב ןותיעב העדוה םוסרפ תחכוה
 שומיש תרתהל וא הלקהל השקבה
.גרוח

 טלוב םוקמב העדוה תגצה תחכוה
 הלח םהילעש ןיינבה וא עקרקה תיזחב
.השקבה

 הלקהה רבדב העדוה תריסמ תחכוה
גרוחה שומישה וא

ןיעקרקמ יחסנ ףוריצ

 םיפיעסב רומאה עוציב לע הרהצה
ליעל

 תורעה

םיפסונ םיכמסמ

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיחפסנ

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיפסונ םיכמסמ

ועצובש םימולשתה טוריפ

רתיה תורגא ספוטמ תופורצ

ץבוקב הייפצלךמסמ םש
==AqX7geY3f2cv5jadL7ViBwpdf.הלילס לטיה_2019034_201792062הלילס
==jaZzGWZwxQUddptBxBlEPwpdf.היינב תרגא_2018740_201792062היינב תרגא

תופסונ תופורצ

 ךמסמ םש

יושירה ךילהת ךשמה ךרוצל םישרדנ םיכמסמ
עוציבה בלשל תושירד
הדובעה תליחתל השקבל תושרדנ תופורצ

הדעו תטלחהל ףופכב
עוציבה ךלהמל תושרדנ תופורצ

 םולשת רושיא
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הדעו תטלחהל ףופכב
רמג תדועתל השקבל תושרדנ תופורצ

הדעו תטלחהל ףופכב
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 הדעוה סדנהמ תמיתח  

Crema Yael ID_304751043
2019 ראורבפ 07 ישימח םוי

 הדעוה ר"וי תמיתח  

Doron Dan ID_058079484
2019 ראורבפ 07 ישימח םוי

 .תימוקמה הדעוה רושיאב אלא הרבעהל ןתינ וניא הז רתיה
09/04/2018 םוימ 2018004 הבישי רפסמ הרדג הרומאה תימוקמה הדעוה רושיא יפ לע

 םדוק רתיהב ורשואש רויד תודיחי רפסמ  םויב ןתינש  רפסמ רתיהה שודיח

)םדוק רתיה ךיראמ וא שדחמ הז רתיה םא קר ואלומי(

 גצויו .רשואמו םותח ,ויחפסנ לע רתיהה לש קתוע ,הדובעה לש עוציבה ןמז לכ ךשמב קזחוי הינבה רתאב הדובעה להנמ ידיב *
.יאבכל וא רטושל ,א"גה תדקפמ וא תימוקמה תושרה תואירבה תושר תיזוחמ הדעו .תימוקמ הדעו גיצנל השירד יפל
 הינב תויוכז תוקינעמה תוינכותה ראש תא הירחא ,הינבה תויוכז תיברמ תא הקינעמה תישארה תינכותה תא הליחת ןייצל שי *
 סכנה לע תולחה תוינכותה ראש תא ףוסבו
 - היתויוכמס םוחתב תלעופ איהש תימוקמה הדעוול הנשמה תדעו ףא ,תימוקמה הדעווב רבודמ הז ספוטבש םוקמ לכב
 .עמשמב

 .רתיהה עקפי – רתיהה תאצוה םוימ הנש ךותב שומישב וא הדובעב לחוה אל םא .ןתינש םוימ םינש שולשל וניה רתיהה לש ופקות
 .הדובע תליחת רושיא תלבק רחאל קר הדובעב ליחתהל ןתינ
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