
רתיהה יטרפ

רתיהה תוהמ

 ללוכ ד"חי 70 םיללוכה A+B+C םינבמ השולש
 הינחו חותיפ תורדגו תוילעמ תוגרדמו םיד"ממ
 ריחמ תרגסמב ד"חי A 16 ןיינבהרוקמ
 ריחמ תרגסמב ד"חי B 16 ןיינבןכתשמל
 ריחמ תרגסמב ד"חי C 16 ןיינבןכתשמל
ןכתשמל ריחמ תרגסמב ד"חי 48 כ"הסןכתשמל

ןינב קית רפסמ

2018095

היינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה

תרצנ

רפסמ הינב רתיה

2020076

השקב רפסמ

9402558999-5

 )211-0238626( 2114/ג , 4952/גתטרופמ וא תימוקמ ראתמ תינכות רפסמ

סכנה יטרפ

רתיהה לעב

   מ"עב הרבח

מ"עב חותיפו ןינב תודובעל הרבח סאר ובא.ע.ע

   .פ.ח רפסמ

511256141

בושיי

טוליע

בוחר

טוליע

תיב רפסמ

דוקימ

הינב 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
תרצנ

שוגשוג תת
17827

הקלח
152

הקלח תת
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1697000

ישאר ןופלט

054-5411170

ל"אוד תבותכ

shadyes@bezeqint.net

החפשמו יטרפ םש

Nazmi Shehadeh

תוהז תדועת רפסמ

056958671

ןוישיר רפסמ

37503

יעוצקמ םוחת

לכירדא

בושיי

תרצנ

בוחר

הרו'חאפ-לא

תיב רפסמ

1

דוקימ

1790200

ישאר ןופלט

048184681

ינשמ ןופלט

0543066590

ל"אוד תבותכ

nazmi@nazmi-arc.com

החפשמו יטרפ םש
בייהרדאנ

תוהז תדועת רפסמ

066369711

ןוישיר רפסמ

6920894

יעוצקמ םוחת

לכירדא

בושיי

הירגנז-אבוט

בוחר

םאלסלא

תיב רפסמ

21

דוקימ

1231000

ישאר ןופלט

054-4564851

ינשמ ןופלט

077-3182735

ל"אוד תבותכ

nader@e-nader.com

ישארה השקבה ךרוע

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

תישאר תינכת

רתיהל הדידמ תפמ

רתיהל הדידמ תפמ

ראתמ םישרת

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

לארשי יעקרקמ תושר רושיא

תוקלח םואית רושיא

ןיעקרקמ םושר יחסנ

השקבה ישקבמ תומיתח ספוט

חכ יופי

סכנב תויוכזה ילעב תומיתח ספוט

דלשה ןנכתמ

הינבה תורגא םולשת

החבשה לטיה םולשת

תרצנ ירה דיגאת םע םואית

 ןלבק יונימ ריהצת לע המיתח
םושר

תואבכה רושיא

רתיהל םיפרוצמה םיחפסנ

עדימל השקבב ושרדנש םיכמסמ

תולעב תחכוה/ןיעקרקמ םושיר חסנ ףוריצ

השקבה ישקבמ תומיתח

חכ יופי

סכנה לע תויוכז ילעב תומיתח

םייונימו תורהצה

ןכת תרקבל ושרדנש םיכמסמ

 תישאר תינכת ףוריצ
ץבוקתפסוהלץחל
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תוחיטב סדנהמ רושיא

תושיגנ השרומ רושיא

תוקיתעה תושר רושיא

 תרבחמ רשואמ 4ג ספוט ףרצל
הרקבה

קזב רושיא

זג רושיא

YES רושיא

למשח תרבח

העונת סדנהמ רושיא

בישחת+ןינב תלוספ תורשקתה

םייטטס םיבושיח

םינוטב תדבעמ

יטסוקא רקס

אגה רושיא

תרצנ הייריע רושיא

םותח עקרק חוד

ןוגימ חפסנ

זוקינ חפסנ

האורבת חפסנ

חטש ןוגרא תינכות

סוסיב חפסנ

תרוקיב יארחא

9 ספוט

תובוח רדעה

תוסירפ םילבוג תועדוה
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תוימדה

סנוק תרהצה

רורוויא חפסנ

למשח רוביחל הרהצה

ןנכתמ ריהצת

תוביצי+םםיטטס םיבושיח

ופרט רדח םוקימ

סנוק ןוישר

תרשואמ דוחיא תינכות

ימר רושיא

הריכח הזוח

מ"עב הרבח םושיר

הפשא םוקימ רושיא

תוינח ןזאמ

הביבס םישרת

שבהשמ רושיא

המותח תינכות-שבהשמ

תינכות לע ימר תמיתח

תוריק תסירפ

המיתח השרומ

ןכתשמל ריחמ תוריד 4-ג

 שרדנכ ןותיעב םוסרפה קתעה
.קוחל א149 ףיעסב

 תוהמ תא תטרפמה העדוהה םוליצ
 טלוב םוקמב הגצוהש יפכ השקבה
 ןיינבה וא עקרקה תיזחב ןיעל
.השקבה הלח םהילעש

םיפסונ םיכמסמ

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיחפסנ

8 ךותמ5 דומע



 וא תישיא הריסמ לע רושיא קתעה
 ןעמה יפל םושר ראודב הריסמ לע
 יפל תועדוה ול רוסמל שיש ימ לש
.קוחל א 149 ףיעס

םוסרפ ריהצת

םוסרפל הייריע רושיא

הפשא םוקימ רושיא

תוינח ןזאמ

אגה רושיא

קזב רושיא

ופרט-ח+למשח תרבח םכסה

םוסרפ חסנ

סאר ובא דבע זת

 רושיא+תוריק- םינכש תעדוה
הריסמ

 תורעה

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיפסונ םיכמסמ

ועצובש םימולשתה טוריפ

תופסונ תופורצ

 ךמסמ םש

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

סדנהממ שרדנ -  דדומ י"ע ןיינבה ןומיס רושיא

רמג תדועתל השקבל תושרדנ תופורצ

 םולשת רושיא
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 םאות הנבמה יכ רושיאו חוקיפה תקידב רחאלו חסונל םאתהבו רתיהה יאנת םויק רבדב יסדנהה ינכטה ספוטה לע המיתח
סדנהממ שרדנ - .ויאנתו הינבה רתיה

8 ךותמ7 דומע



 הדעוה סדנהמ תמיתח  

Safady Hiba ID_058931569
2020 רבמטפס 10 ישימח םוי

 הדעוה ר"וי תמיתח  

Sallam Ali ID_050991827
2020 רבמטפס 14 ינש םוי

 .תימוקמה הדעוה רושיאב אלא הרבעהל ןתינ וניא הז רתיה
03/12/2019 םוימ 2019006 הבישי רפסמ הנשמתדעו 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

 :2016-ו"עשת ,)היינב יושיר( היינבהו ןונכתה תונקתל 59 הנקתב רומאכ רתיהה לש ופקות
 רתיהל עובקל ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,תיאשר יושירה תושר ;ןתינש םוימ םינש שולש איה רתיה לש ופקות תפוקת )א(
 ויפ לע תרתומה היינבה וא הדובעה לש התובכרומו הפקיה יכ התאר םא ,םינש שש לע הלעת אלש ,רתוי הכורא ףקות תפוקת
 .תאז םיקידצמ
 ךותב םלשות הלוכ הדובעהו )א( הנשמ תנקתב הבוקנה הפוקתב ןושארה בלשה םלשוי ,םיבלשב הדובעה עוציבל רתיה ןתינ )ב(

.יושירה תושר עבקתש רתוי הכורא הפוקת
 ,שומישב לחוה אל ,גרוח שומישל וא שומישל אוה רתיהה םאו ,)א( הנשמ תנקתב רומאכ דעומב היינבב וא הדובעב לחוה אל )ג(
.רתיהה עקפי ,רתיהה ןתמ םוימ הנש ךותב
.רתיהה עקפי ,הנש לע הלועה הפוקתל המלשוה םרטב היינבה וא הדובעה הקספוה )ד(
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