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 םייאמצע םילפטמל םייטרפ תואירב יחוטיב – חוטיב תורבח םע רדסה

 דצמ בויח/היחנה וב בותכב ןיא – תויטרפ חוטיב תורבח לומ תולהנתה יכרדו תוצלמה תא גיצמ הז ךמסמ

 .ולא תורבחל היינפל ת.ה.י

 

 ?יאדכ המל

 .ח"פוק לש םולשתהמ רתוי הובג לופיט תעשל םולשת .1

 .םימי 65 + ףטוש תמועל םימי 45 – ח"פוקמ רתוי םיבוט תיתועמשמ םולשתה יאנת .2

 

 ?םינופ ימל

  .ץראב חוטיבה תורבח לש עירכמה בורל רתויב לודגה תורשה ןתונ איה םוימירפ י"מפ תרבח

 .תואירבה םוחתב םיקפס לע ת/יארחאל םינופ – םוימירפ י"מפב

 

 ?םישוע המ

 :םיאבה םיכמסמה םכידיב ויהיש םיגאוד

 םירפס לוהינל רושיא •

 רוקמב סמ יוכינ רושיא •

 הכמסה תודועת •

 םייח תורוק •

 תיאקנב הרבעהב םולשת ךרוצל קנב יטרפ •

 דצ חוטיבו )תבלוצ תוירחא חוטיב לולכי חוטיבה יכ בל םישל שי( תיעוצקמ תוירחא חוטיב ימוליצ •

 )רלוד 250,000 לע היהי תוירחאה לובג יכ בל םישל שי( 'ג

 תינובשח םוליצ •

 השרומ קסוע רושיא •

 מ"עמב רוטפ קסוע םושיר לע רושיא ףרצל שי :רוטפ/ריעז קסוע ךנהו הדימב •

 .רשקה שיאל סקפב וא ליימב םיכמסמה לכ תא םיריבעמ

 .םיחלושו םימתוח .תורשקתהה םכסה תא ליימב ולבקת םימי רפסמ ךות

 .םייטרפ תואירב יחוטיב םע רדסהב םתא !!בוט לזמ

 

 לפוטמה לומ תולהנתה

 םהידבועל םיקינעמש םילודג םינוגרא שי( םיינוגרא וא םיישיא םיחוטיב םה םייטרפה תואירבה יחוטיב

 .)הקוסעת יאנת תובטהמ קלחכ םייטרפ תואירב יחוטיב

 תופתתשהה םוכס םג ,ךכ ךותמו ,םדאל םדאמ תונוש ןהיאנתש תוישיא תוסילופ ןה הלא ,ךכ וא ךכ

 .יאכז אוה ןהל תושיגפה רפסמ םג ומכ םדאל םדאמ הנתשמ תימצעה
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 רובע חוטיבה תרבחמ תובייחתהל גואדלו ולש הסילופה יאנת תא ררבל יארחאש הז אוה לפוטמה ,ןכל

 .תושיגפה

 תימצעה תופתתשהה םוכס םושר תובייחתה לכב רשאכ ,םכל רוסמל וילע לביקש תוי/תובייחתהה תא

  .השיגפה רובע םכל םלשל וילעש

 יאנתל םאתהב ,לפוטמ ותוא רובע ,השיגפל השיגפמ תונתשהל לוכי תימצעה תופתתשהה םוכס !בל ומיש

 .ולש הסילופה

 תורשקתהה הזוחב ןיוצש ךיראתל דע םוימירפ י"מפל חולשל םכילע םילופיט חוד + תובייחתהה תא

 .םכמע

 

 ןהלש תורשה תנתונ הניא םוימירפ י"מפש חוטיב תורבח

  .הלש תואירבה ימוחת בורב יאמצע ןפואב תלהנתמ לדגמ תרבח

 .)םיכמסמ םתוא תא שיגהל שי( י"מפ םע ומכ םיאנת םתוא םה לדגמ םע תורשקתהה יאנת

 

 רוזא .םידבוע םתא ובש רוזאב ךרוצל םאתהב ןמיע םכסה תורשאמ אל/תורשאמ חוטיבה תורבח :הרעה

 רוציל אל תנמ לע םיפסונ םימכסה לע המיתחמ ענמית חוטיבה תרבח – רדסהב םילפטמ הברה וב שיש

 .םילפטמ לש הפצה שי ובש בצמ

 

 

 

 

 

 

 

 


