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[רפהשךכלפונווובלתובובווינו!םוכסופה:ובהנגונתצעויו.2

וינבמיפלונביןינבו.ץובהורוכבסוויסןובגובוסנובגיקנבהשסונטט
יפיץנג'ונווכיןיבנ"וןווכומתועובםקוי!יבגו.קנבה'יו[גופס .הופוונרןווגולודרוגיגלב?לוהירוסבוגוז!ןרובפהונרפסןיוניכ
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ןינבתוינכתלםאתהבונואתירקבירחסמרוזאהקלחההתואבחתפי ,'.יי'יסמריע

־בתוחפהתודובעתאןלבקלרוסמלןכומרענהותויהו
\,תינכתלםאתה

,1"..א.";.....י :ןטפ/?דג:'י-!רגת”.,?:כ-?רת1.57

ל"נהירחסמהרוזאבחותפהתודובעתאןלבקלרוסמידעוה.1
־ןמקלדכ

.ורשואיש`תויבכותלםאתהבתויונחהקלחההתואבתונבל)א(
םאתהבםידרשמבשומשלהינשהמךקתויונחהלעמתובבל)ב( .תורשואמהתוינבתל ךותםהילעמםידרשמרתריונח10תובבלבייחתמןלבקה דעומהירחאםידרשמותויובחתינבבךישמהלו,םישדוח6 .דעוהתושירדלוםוקמהיכרצלםאתהבהזה

תאמררבתישםישנאןרקלודעולעיצהליארהיהיןלבקה.2
סאתהב'ונבישתויונחהתאוםידרשמהתאמ"עבלורשילתמייקהןרקה ןלבקהי"עועצוישםירכוההלעןרקהינפבץילמידעוהו1ףיעסל היהיןלבקה.עבקתןרקהשםיוותהיפלםיררשמהותויונחהתרכחהל ויתואצוהתאהספתשםיררשמהותויונחהירכוחמהרומתלבקליאשר ןיבהינבהרמגרחאהשעישםכסהלםאתהבןוגהחורולחיטבהו ,.דעיהןיבוןלבקה

םירבוחעיצהלתוכזתקנעהוחותפהתודובעתריסמתרומת'.3 רשבוי"ל3500.-רסדעולםלשלןלבקהבייחתמ,2ףיעסלםאתהב םידרשמהותויונחהירכוחתאמלבקןלכקהשהרומתהמ....%הזל .ליעל2ףיעסלםאתהב
תוירובצהתודובעהתאאוהונובשחלעעצבלבייחתמןלבקה תשרתנקתהםישיבכתלילסונייהוירחסמהרוזאהחוטבלתושורדה תואצוהוןונכתהסדנהמרכש,ריעןינבתינבתלםאתחב-םימהתוררנצ .ותחגשה

םיעבונהתועדיקולחוםיכוסכסלברוסמלםיבייחתמםידדצה.4 והיחרפרמשמשירוובכ,דיחיןידררובלשתוררובלםכסההמ םכסהלעםידדצהתמיתחו`,יהנמירהיחרפרמשימ*ראתמייקהןרקהמ .ןיררוברטשתמיתחבבשחתהז
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ל"נהירחסמהרוזאבחותפהתודובעתאןלבקלרוסמידעוה;1
:ןמקלדכ

.ורשראישתוינכותלםאתהבתויונחהקלחההתואב-תונבל)א(
םאתהבםידרשמבשומשלהינשהמרקתויונחהלעמתונבל)ב( .תורשואמהתוינכתל `רותםהילעמםידרשמותריונח10תונבלבייחתמןלבקה

דעומהירחאםידרשמותויובחתינבבךישמהלו,םישדוח6
.דעוהתושירדלוםוקמהיכרצלםאתהבהדה

תאמורכחישםישנאןרקלודעולעיצהליאורהיהיןלבקה.2
םאתהבונבישתויונחהתאוםידרשמהתאמ"עבלארשילתמייקהןרקה

ןלבקהי"עועצדישםירכוחהלעןרקהינפבץילמידעוהו1ףיעסל
היהיןלבקה.עבקתןרקהשםיאטחהיפלםידרשמהותויונחהחרכחהל

ויתואצוהחאהסכתשםידרשמהותויונחהירכוחמהרומתלבקליאשר ןיבהינבהרמגרחאהשעישםכסהלםאתהבןוגהחורולחיטבהו .דעוהןיבוןלבקה

םירבוחעיצהלתוכזתקנעהוחותפהתודובעתריסמתרומת.3
ףםנוי"־ל8500.-ךסדעולםלשלןלבקהבייחתמ,2ףיעסלםאתהב םידרשמהותויונחהירכוחתאמלבקןלבקהשהרומתהמ....%הזל
.ליעל2ףיעסלםאתהב

.'תוירובצהתודובעהתאאוהונובשחלעעצבלבייחתמןלבקה
תשרתנקתהםישיבכתלילסונייהוירחסמהרוזאהחוטבלתושורדה
תואצוהוןונכתהסדנהמרכש,ריעןינבתינכתלםאתהבםימהתורונצ .ותחגשה

םיעבונהתועדיקולחו.םובנסכסלכרוסמל<םיבייחתמםידדצה.4
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