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    +-----------------------------------------------------------------------+

|  03-6383066 :סקפ  03-6383030 :ןופלט  ב חוטיבל כוס לארשי שראמ :ןכוס םש |    

|                      52606   ןג תמר       א 12 רבליס ללה אבא :  תבותכ |    

E-MAIL: SHIRAZ.SHAULI@MARSH.COM |

    +-----------------------------------------------------------------------+

תפסונ הפוקתל ךראוה וז הסילופ יפ לע יוסיכה                 

םיאבה םינותנה יפ לע ל"נכ חוטיבה ימד םולשת תרומת              

              -----------------------------------------------

   *********************************************************************

!ה/רקי ת/חטובמ                               

הסילופה חסונב םייונישל ךבל תמושת                     

11/2017 הרודהמ ,ישיא ןגמ הסילופה יאנתל םאתהב םניה חוטיבה יאנת       

   *********************************************************************

:אלמה חטובמה םש   

לארשיב םישרחה לש טרופסה ןוגרא    

202,970 ליג דע םיחטובמ :רובע    

22:םיחטובמ רפסמ    

:עוצקמ    

חטבמה קיתב המישרל םאתהב םיחטובמ טוריפ    

    ----------------------------------------

:םייוציפה ימוכס    

    ================

75000              הנואתמ האצותכ תוומ לש הרקמב יוציפ   

   =================================

םיבטומל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

םניא םא וא חטובמה ידי לע םיבטומ תעיבק רדעיהבו המישרה ףדב בוקנ םמשש   

לש הרקמב ימעפ דח יוציפל תואכז ,ןיד יפ לע חטובמה לש וישרויל - םייחב   

.הנואתמ האצותכ תוומ   

290000        הנואתמ האצותכ התימצ תוכנ לש הרקמב יוציפ   

   =======================================

חטובמל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

,הנואתמ האצותכ תיקלח וא האלמ התימצ תוכנ לש הרקמב ימעפ דח יוציפל תואכז   

.חוטיבה םוכסמ תוכנה רועישכ   

הדובעל ינמז רשוכ יא לש הרקמב יעובש יוציפ   

200                                  הנואתמ האצותכ   

   ========================================

11/17 :תרודהמ   
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ח"שב דדמל דומצ                                                                  

חטובמל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

יא תפוקת ךשמל  ,הז יוסיכ ןיגב ליעל בוקנה םוכסב ,יעובש יוציפל תואכז   

תפוקתל דע ,הנואתמ האצותכ )הסילופב םתרדגהכ( יקלח וא אלמ ,ינמז רשוכ   

תטרופמה הנתמה תפוקת יוכינב הז יוסיכ ןיגב ןלהל תטרופמה תיברמה יוציפה   

.ןלהל   

.תועובש   52:תיברמ יוציפ תפוקת   

.םימי  10 :הנתמה תפוקת    

10000           הנואת בקע תויאופר תואצוה ןיגב יופיש   

)םייניש ילופיט ללוכ אל(   

   ======================================

הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתלו יוסיכה יאנתל םאתהבו ףופכב   

דע ,הנואת בקע ודי לע ואצוהש תויאופר תואצוה רזחהל תואכז חטובמל הנקמ   

.תימצע תופתתשה יוכינב הז יוסיכל חוטיבה םוכסל   

400 :הז יוסיכ ןיגב תימצע תופתתשה    

10000       הנואת בקע םייניש ילופיט תואצוה ןיגב יופיש   

   =========================================

הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתלו יוסיכה יאנתל םאתהבו ףופכב   

,הנואת בקע ודי לע ואצוהש םייניש לופיט תואצוה רזחהל תואכז חטובמל הנקמ   

.תימצע תופתתשה יוכינב הז יוסיכל חוטיבה םוכסל דע   

400 :הז יוסיכ ןיגב תימצע תופתתשה   

2022,545 ליג לעמ םיחטובמ :רובע    

167:םיחטובמ רפסמ    

:עוצקמ    

חטבמה קיתב המישרל םאתהב םיחטובמ טוריפ    

    ----------------------------------------

:םייוציפה ימוכס    

    ================

200000              הנואתמ האצותכ תוומ לש הרקמב יוציפ   

   =================================

םיבטומל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

םניא םא וא חטובמה ידי לע םיבטומ תעיבק רדעיהבו המישרה ףדב בוקנ םמשש   

לש הרקמב ימעפ דח יוציפל תואכז ,ןיד יפ לע חטובמה לש וישרויל - םייחב   

.הנואתמ האצותכ תוומ   

290000        הנואתמ האצותכ התימצ תוכנ לש הרקמב יוציפ   

   =======================================

חטובמל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

,הנואתמ האצותכ תיקלח וא האלמ התימצ תוכנ לש הרקמב ימעפ דח יוציפל תואכז   
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ח"שב דדמל דומצ                                                                  

.חוטיבה םוכסמ תוכנה רועישכ   

הדובעל ינמז רשוכ יא לש הרקמב יעובש יוציפ   

750                                  הנואתמ האצותכ   

   ========================================

חטובמל הנקמ הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתל םאתהבו ףופכב   

יא תפוקת ךשמל  ,הז יוסיכ ןיגב ליעל בוקנה םוכסב ,יעובש יוציפל תואכז   

תפוקתל דע ,הנואתמ האצותכ )הסילופב םתרדגהכ( יקלח וא אלמ ,ינמז רשוכ   
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תטרופמה הנתמה תפוקת יוכינב הז יוסיכ ןיגב ןלהל תטרופמה תיברמה יוציפה   

.ןלהל   

.תועובש   52:תיברמ יוציפ תפוקת   

.םימי  10 :הנתמה תפוקת    

10000           הנואת בקע תויאופר תואצוה ןיגב יופיש   

)םייניש ילופיט ללוכ אל(   

   ======================================

הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתלו יוסיכה יאנתל םאתהבו ףופכב   

דע ,הנואת בקע ודי לע ואצוהש תויאופר תואצוה רזחהל תואכז חטובמל הנקמ   

.תימצע תופתתשה יוכינב הז יוסיכל חוטיבה םוכסל   

600 :הז יוסיכ ןיגב תימצע תופתתשה    

10000       הנואת בקע םייניש ילופיט תואצוה ןיגב יופיש   

   =========================================

הז יוסיכ ,היגירחו היתורדגה ,הסילופה יאנתלו יוסיכה יאנתל םאתהבו ףופכב   

,הנואת בקע ודי לע ואצוהש םייניש לופיט תואצוה רזחהל תואכז חטובמל הנקמ   

.תימצע תופתתשה יוכינב הז יוסיכל חוטיבה םוכסל דע   

600 :הז יוסיכ ןיגב תימצע תופתתשה   

   ****************************************************************************

:יללכ   

   -----

תויוליעפ( חטובמה חטוב הניגב תוליעפב קוסיעה תעב ףקת יוסיכה - תוליעפה ןמז   

םישרחל טרופסה תדוגא םעטמ תוליעפ תרגסמב ונה קוסיעהש יאנתבו )תונוש טרופס   

.וז הסילופב הסוכמ אהת אל תרחא תוליעפ לכ ןמזב הנואתש תאזב םכסומו רהצומ .דבלב   

.ח"ש 3,000,000 - חוטיבה תפוקתלו עוראל ילמיסקמ תוירחא לובג   

ןכ-ומכ .הימרפ רזחהב הסילופה לעב תא הכזת אל םיחטובמ תעירגש ,תאזב שגדומ   

.האלמ הימרפ םולשתב הכורכ אהת חוטיבה תפוקתב בלש לכב םיחטובמ תופרטצהש ,ןיוצי   

   ****************************************************************************
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ח"שב דדמל דומצ                                                                  

:םיחטובמ תמישר   

   --------------

תליחת םויל רבוע הסילופה תחת  )excel ץבוק( םיחטובמ תמישר תלבקב הנתומ יוסיכה   

הדיל ךיראת ,ז"ת רפסמ ,חטובמה םש :ןלהלדכ םינותנ לולכל וז המישר לע .חוטיבה   

.םיחטובמה תבצמב יונישל םאתהב ,תעל תעמ ןכדעתהל וז המישר לע .ראוד חולשמל ןעמו   

ת/דבכנ ת/חטובמ   

.ת/חטובמכ ךתויוכז תחטבה ךרוצל דעומב חוטיב ימד םולשת לע י/דפקה אנ   

   *********************************************************************

תוארל ךל רשפאיש חטבואמ טנרטניא רתא המיקה ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש תושר   

סיסב לע תאזו ,לארשיב חוטיבה תורבח לכב ךלש חוטיבה ירצומ תא זכורמב   

ריבענש ןיינועמ ךניאו הדימב,חוטיבה תורבח י"ע םהילא ורבעויש םינותנ   

תבותכב חווידהמ הרסהל השקבב ונתרבחל תונפל ןתינ ,ןוהה קוש תושרל םינותנה   

.Har.bit@menora.co.il ליימה   

רתאב זכורמב תוארל ךממ ענמת ןוהה קוש תושרל םינותנה תרבעה יא ,ךתעידיל   

.לארשיב חוטיבה תורבח לכב ךלש חוטיבה ירצומ תא חטבואמה טנרטניאה   

לש םיבטומלו םיחטובמל רשפאמה ,ףסונ רגאמ המיקה ןוהה קוש תושר ,ןכ ומכ   

תשקבש ןינועמ ךנהו הדימב  .םיינויסנפ תונוכסח רתאל ,ורטפנש םיחטובמ   



.ךתשקבב תאז ןייצ אנא הז רגאמל םירבעומה םינותנה לע םג לוחת הרסהה   

   *********************************************************************

:חוטיבה ימד םולשת   

   -----------------

.םימולשת 12 -ב   818797 'סמ עבק תארוהב ומלושי חוטיבה ימד .1

ןתינש םימולשתה תומכל םאתהב וא ,חטובמה תריחב י"פע עבקנ םימולשתה רפסמ .2

.םיינשהמ ךומנה יפל ,חוטיבה תפוקת םות דע לעופב תובגל      

.םיפוצרו םיווש ,םיישדוח ויהי םימולשתה .3

םימיה רפסמל םאתהב ובשוחיו , 6 % רועישב תיתנש תיביר יפל ומלושי יארשאה ימד .4

.הרבחה ידי לע הייבגה תליחת דעומל דעו חוטיבה תליחת דעוממ      

,ןמוזמב ,עבק תארוהב תומלושמו חוטיבה תליחתמ שדוחל דע וקפוהש תוסילופב .5

יארשא סיטרכב תומלושמה תוסילופ וא ,םימולשת 4 דע 1-ב םיקישב וא      

תא חטובמה םלשי הזכ הרקמב .יארשא ימד ומלושי אל ,םימולשת 3 דע 1-ב      

."חוטיב ימד כ"הס" ביכרב הסילופה תרתוכב טרופמכ חוטיבה ימד      

עודיה ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ ויהי תילקש הסילופב חוטיבה ימד םולשת .6

.חוטיבה תליחת םויב      
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םורד זוחמ                                               

-7107788 סקפ ,7107777-03.לט ,61008 ביבא לת 927.ד.ת ,115 יבנלא חר,"םיחטבמ-הרונמ תיב",ביבא-לת:ישארה דרשמה    
03


