
רתיהה יטרפ

רתיהה תוהמ

 תמוק לעמ תומוק 7 ,םירוגמ יניינב 2 תמקה

.ד"חי 71 כ"הס.ןוינח תמוק לעמ ,הסינכ

ןינב קית רפסמ

3559

היינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה

הירהנ

רפסמ הינב רתיה

20180174

השקב רפסמ

2348073538-2

12877\ג+124\קמ\הנ\גתטרופמ וא תימוקמ ראתמ תינכות רפסמ

סכנה יטרפ

רתיהה לעב

   מ"עב הרבח

מ"עב 'א םחתמ הירהנב םשג

   .פ.ח רפסמ

515765956

בושיי

למרכ תריט

בוחר

רגתא

תיב רפסמ

5

דוקימ

ישאר ןופלט

058-5885505

ל"אוד תבותכ

shamgarouaknin@gmail.com

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

הירהנ

שוגשוג תת

19592

הקלח

6585

הקלח תת

)שרגמ( 107
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החפשמו יטרפ םש

Zlatka Oz

תוהז תדועת רפסמ

309700128

ןוישיר רפסמ

82110

יעוצקמ םוחת

לכירדא

בושיי

 הירהנ

בוחר

ןמציו

תיב רפסמ

47

דוקימ

0

ישאר ןופלט

049510207

ינשמ ןופלט

0523481724

ל"אוד תבותכ

zlatka@zo-arch.com

החפשמו יטרפ םש

לאיומןועמש

תוהז תדועת רפסמ

024966392

ןוישיר רפסמ

16237538

יעוצקמ םוחת

לכירדא

בושיי

הפיח

בוחר

שולשו םיעשתה

תיב רפסמ

14

דוקימ

ישאר ןופלט

04-8664248

ינשמ ןופלט

ל"אוד תבותכ

office@peer-eng.com

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

ישארה השקבה ךרוע

דלש ןנכתמ

רתיהל םיפרוצמה םיחפסנ

עדימל השקבב ושרדנש םיכמסמ
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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

הימדה

 ןזאמ תלבט ללוכ( העונת חפסנ

)היינח

 לש חישק 1 קתוע שיגהל שי-

 ןודקיפ בושיח ךרוצל השקב

.סכנב םיפתוש תומיתחו

 שי הינב רתיהל השקב תשגהב

 המאתהל הרהצה לע דיפקהל

/צרפ/הנ 'סמ היצלצרפ טירשתל

-210 תינכתל תמאותש 121

. ) 124/קמ/הנ/ג( 0346890

חותיפ תינכת

ןיעקרקמ םושר יחסנ

השקבה ישקבמ תומיתח ספוט

חכ יופי

סכנב תויוכזה ילעב תומיתח ספוט

דלשה ןנכתמ

תרחא תיתשת/םילבכ/קזב רושיא

 תואבכל תיצראה תושרה רושיא

הלצהו

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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למשחה תרבח רושיא

תושיגנ השרומ רושיא

ףרועה דוקיפ רושיא

תוקיתעה תושר רושיא

לארשי יעקרקמ תושר רושיא

סוסיבו עקרק חוד

תלוספ יוניפל םכסה

 תדבעמ תרשואמ הדבעמ םכסה

םינוטב

םייטאטס םיבושיח

שא תוחיטב חפסנ

סוסיב חפסנ

תוביצי חפסנ

ןוגימ חפסנ

האורבת חפסנ

חותיפ תינכת

 הביבסה תנגהל דרשמה רושא-

 ח"ודל )טסבסא רקס תובקעב(

.רקסל םכסמ

 לש בויבו םימ סדנהמ רושיא -

 תוכרעמל םירוביחל הייריע

תוינוריע

 לולכי ,רתיה תלבקל יאנתכ" -

 תשרדינה תיתשתה תא ןונכתה

 האירק( מ"רק תכרעמ תבוטל

 ךרעיי ןונכתה .)םימ ינועשל קוחרמ

 תאמ רסמייש טרפימל המאתהב

 .הירהנ תייריע לש םימה תקלחמ

 הנבמ רוביח רושיאל יאנתכ

 תכרעמה לכ ןקתות ,תויתשתל

 םינועש תאירק תבוטל תשרדינה

."קוחרמ

םושר ןלבק תקסעה לע תרהצה -
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 הכותב תללוכש חותיפ תינכת -

 םוקימ ,הינח תומוקמל ןורתפ

 ןפוא ,שרגמ ךותב תוכרעיה תבחר

 ,רדג יטרפ ,חטשמ זוקינ עוציב

 הפשא תריגא ןורתפ ,זוקינ טוריפ

 תקלחמ להנמ י"ע רשואמו

 םיימ סדנהמ י"ע םותח ,האורבת

 סדנהמ י"ע רשואמ לכהו בויבו

ריעה

 םימ ילטיהו הינב תרגא םולשת -

בויבו

 בכרל תוכרעיה תבחר ןנכתל הבוח

 בוצעו ןונכת .שרגמה ךותב םורח

 םיניינבה תורתוכ תוברל ,םינבמה

 הפש לע ססבתהלב וכרעי

 םע םואיתב הדיחא תילכירדא

. ריעה ןונכתל הקלחמ

ש"בשמ יוויל רושיא

 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

 וא תישיא הריסמ לע רושיא קתעה

 ןעמה יפל םושר ראודב הריסמ לע

 יפל תועדוה ול רוסמל שיש ימ לש

.קוחל א 149 ףיעס

םיפסונ םיכמסמ

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיחפסנ

תוגירח ךילהב הינב רתיה רובע םיפסונ םיכמסמ

ועצובש םימולשתה טוריפ

רתיה תורגא ספוטמ תופורצ

pdf.107 היינב תרגא

תופסונ תופורצ

 ךמסמ םש

 םולשת רושיא
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 תורעה

יושירה ךילהת ךשמה ךרוצל םישרדנ םיכמסמ

עוציבה בלשל תושירד

7 ךותמ6 דומע



 הדעוה סדנהמ תמיתח  

Daher Fares ID_029107190

2019 רבמטפס 09 ינש םוי

 הדעוה ר"וי תמיתח  

Marelly Ronen 

ID_028824506

2019 רבמטפס 10 ישילש םוי

 .תימוקמה הדעוה רושיאב אלא הרבעהל ןתינ וניא הז רתיה

26/03/2019 םוימ 2019005 הבישי רפסמ  הירהנ 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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