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510095987 :םשרב רפסמ

22/11/2021 :אנגמב רדוש ( יבמופ ) 121ת מ"עב א"תב ךרע תוריינל הסרובה:דובכל ךרע תוריינ תושר :דובכל
www.isa.gov.ilwww.tase.co.il2021-01-099961 :אתכמסא

 ידיימ חוד
 חוודמה עוראל םאתומ ספוט םייק רשאכ הז ספוטב שמתשהל ןיא :רבסה

 .הז ספוטב אלו 20תב חוודל שי הקפנה תואצות
125ת ספוט תועצמאב שיגהל שי דיגאת גוריד וא בוח תורגא גוריד לע חוויד

גרבנדלוג תיגוציי הנעבותב הרשפ רדסה :עוריאה תוהמ

 ._________ ,2021-01-044634 ,2021-01-140364 :אשונב םימדוק םיחוויד לש תואתכמסא ירפסמ

30 םויב םסרופש ,2021 תנשל ינש ןועברל חודל ופרוצש 30.6.2021 םויל םייפסכה תוחודב 9 רואבב רומאל ךשמהב
25 םויב םסרופש ,2020 תנשל יתפוקתה חודל 'א קרפב 22.1 ףיעסלו (2021-01-140364 :התכמסא) 2021 טסוגואב
 םידדצה יכ ןכדעל תדבכתמ הרבחה ,גרבנדלוג ןיינעב תיגוציי הנעבות םע רשקב (2021-01-044634 :התכמסא) 2021 ץרמב
 תליע ןיגב יוציפ ןונגנמ ,ולעוהש תונעטהמ הזיאב תודוהל ילבמ ,עבקנ םכסהה תרגסמב .ןקותמ הרשפ םכסה טפשמה תיבל ושיגה
 ומלושיש ,ח"ש ןוילימ 4 דע לש ךסב ,העיסנ תואצוה ןיגב תוברל ,םיחווטמב תופתתשה ןיגב םולשתו תבש יאצומב הדובעה לומג
 ידבוע תחוורל ןרקל הרתיה הצקות ח"ש ןוילימ 4 -מ ךומנ היהי םינופה רפסמ רואל תואכזה םוכסש לככ .םיאכזה הצובקה ירבחל
 םכסהה יפ לע .םיגח ימדו הלילב תופסונ תועש לומג ןיגב העיבתה תוליעמ םיעבותה םיקלתסמ רדסהה תרגסמב ,ןכ ומכ .הרבחה
 ומלושיש ,מ"עמ תפסותב ח"ש 900,000 ךסב הצובקה חוכ יאבל ט"כשו יגוצייה עבותה לש ותבל ח"ש 100,000 ךסב לומג םלושי

 הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגתו טפשמה תיבל שגוה םכסהה הז בלשב .הרשפה רדסה םושיי תומדקתהל םאתהב גרודמ ןפואב
 ,רומאה רואל .שדחה םכסהה תא רשאל םאה הדובעל ירוזאה ןידה תיב עירכי ןכמ רחאלו 2022 ראוניב 10 םויל דע ןתניהל הרומא
5 לש הבוגל דע ח"ש ןוילימ 3.25 -ב תיגוצייה העיבתל השרפהה תא הרבחה הלידגה ,םייטפשמה היצעוי תעד תווח לע ססבתהבו

.ח"ש ןוילימ

_________ ץבוק ףרוצמ

 הסרובה ןונקתב התרדגהכ תפטעמ תרבח הניא הרבחה

15:00 :העשב21/11/2021 :עוראה לע הנושארל דיגאתל עדונ וב דעומה

 :דיגאתה םשב םותחל םישרומה םימתוחה יטרפ

 דיקפת םתוחה םש
 רחארב השמ1

הרבח ריכזמו יטפשמ ץעוי

 םשב םותחל םישרומה ידיב םתחיי ולא תונקת יפל שגומה חוד ,(1970 – ל"שתה) םיידיימו םייתפוקת תוחוד תונקתל 5 הנקת יפל :רבסה
 . ןאכ ץחל :תושרה רתאב אוצמל ןתינ אשונב לגס תדמע .דיגאתה

 :(הינפה ךרד לע הללכה הווהמ רוכזאה ןיא) אשונב םימדוק םיכמסמ לש תואתכמסא ירפסמ

19/10/2021 :ספוטה הנבמ ןוכדע ךיראת ביבא-לתב הסרובב רחסמל םימושר דיגאתה לש ךרע תוריינ
 ןאוו י'ג :רצוקמ םש
03-6396637 :סקפ , 03-6899224 :ןופלט4951714 הווקת חתפ , 14 םחש :תבותכ



-www.g1:הרבחה רתאSHARON.BOLANDI@G1-GROUP.COM :ינורטקלא ראוד
group.com

 :תחוודמ תושי לש םימדוק תומש

 - :הקיסעמ הרבח םש הרבחה ריכזמו ישאר יטפשמ ץעוי :ודיקפת השמ רב :ינורטקלא חוודמ םש
moshe.ber@g1-group.com :ינורטקלא ראוד03-6396637 :סקפ03-6897552 :ןופלט4951714 הווקת חתפ , 14 םחש :תבותכ


