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 דיתע ינפ הפוצ עדימו תואנ יוליג
 וא תופתושה לש ךרע תוריינ תשיכרל העצה הווהמ הניא איהו )"תופתושה"( תלבגומתופתוש– תויגולונכט ןרוקינוי י"ע הנכוה וז תגצמ
 תגצמה תגצה ךלהמב רסמייש רחא עדימ לכו תגצמב לולכה עדימה .םיעיקשמל עדימ תריסמל קרו ךא הדעונו ,רומאכ תועצה תלבקל הנמזה
.ילאיצנטופ עיקשמ לש תעד לוקישל ףילחת הווהמ אל ןכו ,תעד תווח וא הצלמה הווהמ וניאו ,העקשה תטלחה תלבקל סיסב הווהמ וניא

 עוציבל רשקב יטנבלר תויהל יושעש עדימה לכ תא לולכל רמייתמ וניאו דבלב תיצמת וניה תופתושה תוליעפל רושקה לכב תגצמב רומאה
 ןייעל שי ,הילא םיוולנה ןוכיסה ימרוג תוברל תופתושה תוליעפ לש האלמ הנומת לבקל ידכ .תופתושה לש ךרעה תוריינב העקשה תטלחה
 ינפ הפוצ עדימ רבדב תורהזא תוברל ,הסרובה רתאבו ךרע תוריינ תושר רתאב רוביצל םימסרופמה תופתושה יחווידבו תופתושה ףיקשתב
.םהב לולכה דיתע

 תוכרעה ,תורטמ ,תויזחת ,רתיה ןיב ,ללוכ רומאכ עדימ .1968– ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תללוכ תגצמה
 דיתע ינפ הפוצ עדימ .תופתושה תטילשב וא תיאדו הניא םתושממתה רשא ,םיידיתע םיניינע וא םיעוריאל םיסחייתמה רחא עדימו םינדמואו
 ללכבו וז תגצמ תכירע דעומב יללכה ףתושל עודיה עדימ לע ,רתיה ןיב ,תוססבתמה ,תופתושב יללכה ףתושה לש דבלב תוכרעה לע ססובמ הז
 .יאמצע ןפואב יללכה ףתושה י"ע ונחבנ אל רשאו תונוש תויושרו םיפוג ,תורבח ידי לע ,רתיה ןיב ,ומסרופ רשא םימוסרפו םינותנ ,הז
 תוליעפ תא םינייפאמה ןוכיסה ימרוגמ ,רתיה ןיב ,תעפשומ תויהל היושע דיתע ינפ הפוצה עדימה לש ותושממתה יא וא/ו ותושממתה
-לע םיקזחומה םידיגאתהו תופתושה תוליעפ לע עיפשהל םייושעש םירחא םיינוציח םימרוגבו תיללכה הביבסב תויוחתפתהמ ןכו תופתושה
.חותיפו רקחמ לש םיטקיורפב םירושקה םימרוגו םיירוטלוגר םימרוג תוברל ,הדי
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 רוקיב סיטרכ תויגולונכט ןרוקינוי
 הניה תויגולונכט ןרוקינוי

 העקשה תופתוש
 היגולונכט תורבחב
 חותיפו רקחמ תולעב
   לארשיב

 לע המקוה תופתושה
 ,םיובננט הל'קנעי ידי
 ואדנל לאגי ,יולטורדגיל
גרברסיו ןנורו

 תועקשה עצבת תופתושה
 ,היגולונכט:ימוחתב רקיעב
 תורבח– טנרטניא ,הנכות
תונשדחו קמוע תולעב

 םירשק ךרעמ תויגולונכט ןרוקינויל
 תויונמדזה רותיא םירשפאמה תולוכיו

 תחתמ ןיידע ןהשכ םימדקומ םיבלשב
  ראדרל

 תויגולונכט ןרוקינוי
 תואצוה הנבמב תלעופ
 הזרו ליעי

 הנקב תועקשה
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סוטטס העקשהה םוכס  הקזחאה רועיש
*רעושמה תוליעפהםוחת הרבחה םש

םותח העקשה םכסה $1,500,000 10.65%-כ  םינטק םיקסעל םימושיי לש חותיפו רקחמ
)תויצקילפא(

מ"עב לייבוב
Bobile Ltd

םלשוה $540,000 1.5%-כ  םייח תליצמ תכרעמ רוצייל היגולונכט חותיפ
 ירלולס ןופלטב םירוסא םישומיש תעינמ ידי-לע
 .הגיהנ ןמזב

מ"עבןאוורביס
SaverOne Ltd

םותח העקשה םכסה  העקשהל היצפוא +$500,000
המוד םוכס

11.75%-כ  רובע הביבסל םייתודידי םידב לש חותיפו רקחמ
םינובגמה תיישעת

מ"עבשאלפייו
WipeFlush Ltd

אלמ לולידב*



תופתושה תלהנה

 תואמ לש דרוקר :רישע ןויסינו הסונמ תווצ
.םידראילימ לש םיפקיהב תועקשה

 ,םיטיזקא לש הובג רפסמ
תוקפנהו השיכר ,גוזימ תואקסע

 קוש ,תיסנניפ ,תיגולונכט :תויחמומ
 דועו יקסע חותיפ ,תועקשה לוהינ ,ןוהה

ילבולגגניקרוורטנ
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םיקייודמ םיעדמו םיבשחמב ןושאר ראות לעב-ר"וי-יולטורדגיל
 ןויסיניולטור 'רמל.ימואלניב ןומימו םיקסע להנמב ינש ראותו
-ורפ ר"וי ןהינבו תוירוביצו תויטרפ תורבח לש הכורא הרושב רישע
 טפנ ישופיח ויצר ר"וי ,ויצר ר"וי ,תרושקתל.ל.ח ,ןוכיס ןוה ןרק דיס
.הי'זדולו תוישעת ןמגרא ,םוילורטפ ויצר ר"ויו

 ןושאר ראות לעב-תועקשה תדעוו +ל"כנמ– ןירג תימע
 ןומימו םיקסע-להנמב ינש ראותו םיקסע לוהינו םיבשחמב
 םיסנניפ ,היגולונכטב הנש25-כ לש ןויסינ ןירג 'רמל .ימואלניב
 להנמו פא-טראטס תורבח ל"כנמכ ןהיכ ןהינב ,תוברתויומזי תמקהו
 ןויסינ לעבום"רממ רגוב וניה ןירג 'רמ .רושעכ ךשמב רודיג ןרק
.םיפאטרטסב תועקשהו ןוהה קושב רישע

 לעב- תועקשה תדעוו +רוטקריד–םיובננט  )בקעי( ה'לקנעי
 לש ןויסינםיובננט 'רמל .ותלכשהב לוהינו היישעת סדנהמ ראות
 לש הכורא הרוש ללוכה יקסעהו יגולונכטה םוחתב הנש35-כ
קטרבס ,SPL Software Insureworx, Genieo,:ןהיניבםיטיזקא
 סויג ,תורבח תשיכר ,תוקפנה תוללוכהM&A תואקסע תורשעו
.הריכמו תועקשה

 "סקירטמ" בושחמה תרבח ל"כנמ- תועקשה תדעוו– ןמטוג יטומ
 .הלש תונבה תורבחה תורשע ר"ויכ שמשמו2001 תנשב התמקה םוימ
 יתנש תוריכמ רוזחמו םידבוע10,000-ל לעמ הקיסעמ סקירטמ תרבח
 ןה סקירטמ החמצ ןמטוג 'רמ לש לוהינ תחת .ח"ש דראילימ4.5-כ לש
 הנשמ תיבקעו תיתועמשמ הרוצב תושיכר ידי-לע ןהו ינגרוא ןפואב
.הנשל

 ןוה ןרק דיס-ורפ ל"כנמ-תועקשה תדעוו–בוארטניו ןד
 לש תוילאירה תועקשהה תרבח ל"כנמכ שמיש רבעב .ןוכיס
TeamWorks פא-טראטסה תרבחב םיפסכ להנמכ ,דוגא קנב

Technologyןרקב יקסע חותיפ להנמכו Israel Venture 
Networks. לש בר רפסמב רוטקרידכ שמישבוארטניו 'רמ 

 ןושאר ראות לעב.תויטרפו תויתלשממ ,תוירוביצ תורבח
.םיקסע להנמב ינש ראותו ,הנידמה עדמו הלכלכב

 הלכלכב ןושאר ראות לעב- תועקשה תדעוו– םולש-ןב יסוי
-ןב 'רמל .ביבא-לת תטיסרבינואמ םיקסע להנמב ךמוסמ ראותו

 ל"כנמסכ ןהיכ ןהינב תועקשהו לוהינב םינש בר ןויסינ םולש
 ,ןורטמיס ,רודלט ,DBSI תורבחב רוטקרידו עיקשמכו רוכב םיפסכה
..דועו רטניופ ,אדאר ,לאנד



תופתושה תלהנה ידי לע ועצובש םיחלצומ םיסויגוםיטיזקא
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:תיקלח המישר ןלהל .תוקפנהו השיכר ,גוזימ תואקסע ,םיטיזקא לש הובג רפסמ תופתושה תלהנהל

2019
Energy 
Storage

2018
Wireless Electric

Roads

2007
Medical Devices

2012
Enterprise  
Software

2008
Worker’s 

Compensation

2013
Adtech / Internet

2014
Food Delivery

2007
Enterprise Software

2006
Enterprise Software

2007
Digital Printers

2014
Adtech / Internet

2016
Foot Traffic 

Analysis



 תיגולונכט הכפהמ ץיאה הנורוקה רבשמ
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 תורבח לש הצירפ רשפאש ילבולגה קשמה ברקב םיכילהת ץיאה הנורוקה רבשמ
   המיבה תמדק לא היגולונכטה

 שדח םלוע
 הנורוקה רבשמתעב םיחטבמ ףוחכ תוספתנ היגולונכטה תורבח•
 היגולונכט תורבחב םילארשי םיעיקשמו םיידסומ םיפוג לש רבוג בער•
 םייגולונכט םיחותיפ תשרוד תיבהמ הדובע•



 רתויב הנוכנה העקשהה– היגולונכטה תורבח
הנורוקה רבשמ תעב
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םישדשדמ םידדמה ראשש ןמזב םינמזה לכ אישב אצמנק"דסאנה דדמ



 םיידסומ םיפוגל העקשה ןורתפ- ןרוקינוי
  היגולונכט תורבחב
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 הבחר הפישח
 לש וילופטרופל
 היגולונכט תורבח
 רוזיפ רשפאמ
 ןוכיס תנטקהו

 תויחמומ תמר
 תיגולונכט הנבהו
 תולוכי הקומע
 תומייק ןניאש

”In House”
םיידסומה םיפוגב

 רותיא תלוכי
 תויונמדזה יוהיזו
 תוליעפמ אל
 לש הבילה
ידסומה עיקשמה

 הווהמ ןרוקינוי
 ךילהתל המרופטלפ
 ןוניסה ,רותיאה
 תותואנה תקידבו
 .תורבחב תועקשהל
 ינויגה וניאש ךילהת
 תניחבמ תילכלכ
 לכב העקשהה יפקיה
 םיידסומהרובע הרבח



העקשה תייגטרטסא
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010203

040506

:העקשהל ףדעומ םוכס
 הרבחב רלוד ןוילימ1-2

 ,הנכות ,היגולונכט :םימוחת
 קמוע תולעב תורבח– טנרטניא
 תונשדחו

:העקשה ןמז חווט
 עצוממב םינש שולש

 תולעב תורבח:ישונא ןוה
דבלב תיתוכיא הלהנה

 לש עויס תולוכי :ךרע תפצה
תופתושה תלהנה

 ךרוצה תנבה:הזילנא
 היעבל ןורתפה תמאתהו
 קושב תמייקה

:האיצי תייגטרטסא
 / גוזימ / הריכמ תוברל
רדגומה ןמז חווטב הקפנה
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תועקשהה תדעו
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הדעווה דיקפת
 ,העקשהה תוינידמ תא תוותהל
 תוטלחה לבקלו תויונמדזה ןוחבל

.תופתושה רובעב העקשה

רודס ךילהת
 תניחב לש רודס ךילהת

 תורבחמ ןוכדעו תויונמדזה
.וילופטרופה

עדיו ןויסינ
 בר ןויסינ הדעווה ירבחל
 ןתחבשה ,תורבח תשיכרב

.ןשומימו

 םיניינע דוגינ ינונגנמ
תואנ יוליגו
 העקשהל תוביוחמ

 ןרקה תועצמאב

הדעווה ירבח
 ,רישע יעוצקמ ןויסינ ילעב םישנא
 לבקל תלוכיהו םימיאתמ םירושיכ

הלוכ תופתושה תבוטל תוטלחה



 ךילהת
 העקשה
הרבחב
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תונמדזה

 תקידבו ןוניס
המאתה

 תקידב
תותואנ

 תדעוו
תועקשה

העקשה

 תורבח רובע תבאוש ןבא הווהמ ןרקה תלהנה•
ראדרה תחתמ

 תויונמדזה לש םוזיי רותיא•
הלועפ יפותיש•

ינושאר ןוניס•
העקשהה תוינידמל המאתה•
ילכלכ לאיצנטופ ,קושה לדוג ,תיקסע תינכות :הזילנא•

 תנבה ,תונשדחה תמר תניחב ,יגולונכט חותינ ,תווצה תכרעה•
תורישה/רצומה

םינוכיסה ןדמוא ,יקסעה לדומה תונכתיה ,םירחתמו קוש חותינ•
יווש תכרעה•

הרבחה תגצה•
האיצי תייגטרטסא ,ךרע תפצה- ןויד•
הטלחה•

העקשהה ןפוא•
יטפשמ•
המיתחו עוציב•
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 תופתושה הנבמ תונורתי
 ?תירוביצ תופתוש עודמ

םיעיקשמל תונורתי
 םיבלשב תועקשהל הפישח•

םימדקומ
 'סמ הבטה לולסמב העקשה דיגאת•

 יפוג לש תועקשהל הנגה-43
 תריתע היישעתב םיידסומ העקשה
עדיה
 תופתתשהה תודיחי- תוריחס•

א"תב ךרע תוריינל הסרובב תורחסנ
 ןניא תופתתשהה תודיחי- תוליזנ•

 האיצי/הסינכ תורשפאמו תומוסח
תע לכב
 הרקמבידיימ ןפואב םיחוור שומימ•

טיזקא ידי-לע ךרע תפצה לש
 תונרק ןיב תועקשה רזפל תלוכי•

תוריחסל תורוגס ןוכיס-ןוה
םינוכיסה לוהינ תלוכי רופיש•

 תורבחל תונורתי
 תועצמאב תיתרושקת הפישח•

הסרובה רתאב םיחוויד
  םיעיקשמלו ןוהה קושל הפישח•
 תובחרנ סויג תויורשפא•



 הרוצב םימזי םיניבמ ןכלו םימזי ונחנא•
תיטולוסבא
 ,םיסנניפ ,לוהינ- הסונמ הלהנה תווצ•

היגולונכט ,יקסע חותיפ ,היגטרטסא
תיתוכיא תועקשה תדעו•
דואמ הריהמ תוטלחה תלבק•
 םיפתושו םיעיקשמ ףוריצ- ״םכח״ ףסכ•

םייגטרטסא
ךשמה תועקשהב הכימת תלוכי•
ךרע ףיצהל תחכומ תלוכי•

 עודמ
?ןרוקינוי



תויופצ תועקשהו תולועפ
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 תורבח ןרוקינוי הרתיא ,העקשה תויונמדזה לש ןוניסו הניחב רחאל•
.הובג ילכלכ לאיצנטופ םע יתועמשמ חותיפו רקחמ תולעב
 תמלשהל ףופכ( םיבייחמ העקשה ימכסה לע המתח תופתושה•

:תואבה תורבחה םע )הקפנהה

סוטטס  םוכס
העקשהה

 הקזחאה רועיש
*רעושמה

תוליעפהםוחת הרבחה םש

םלשוה $540,000 1.4%-כ  םייח תליצמ תכרעמ רוצייל היגולונכט חותיפ
 ירלולס ןופלטב םירוסא םישומיש תעינמ ידי-לע
.הגיהנ ןמזב

מ"עבןאוורביס
SaverOne Ltd

םותח העקשה םכסה $1,500,000 10.65%-כ  םינטק םיקסעל םימושיי לש חותיפו רקחמ
 .)תויצקילפא(

מ"עב לייבוב
Bobile Ltd

םותח העקשה םכסה  היצפוא + $500,000
תפסונ העקשהל

11.75%-כ  הביבסל םייתודידי םידב לש חותיפו רקחמ
םינובגמה תיישעת רובע

מ"עבשאלפיוו
WipeFlush Ltd

אלמ לולידב*
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.1חוקלמ תרזוח השיכר רוציל תלוכי רדעיה לשב םייתנש ךותב םירגסנ םלועב םינטקה םיקסעה תיברמ•
.2,3םיעובק תוחוקלמ עיגמ םהיתוסנכה בור יכ םידיעמ דורשל םיחילצמ ןכש םינטק םיקסע•
 ויתושיכר רפסמ תא לידגמו עובק חוקלל ןמדזמ חוקל ךופהל יטמוטוא ןפואב רשפאמ לייבוב לש רצומה•

.קסעה תיב לומ
.יטמוטואו טושפל ותוא השוע לייבוב .בכרומ רופיס הז תוחוקל תונמאנ לוהינ•
)ב"הרא( םימושרםיטנטפ2 הרבחל•
תונידמ26-ב העמטהל ןימזו ליעפ רצומה•
:הלועפ יפותיש•

•Shopify
•Google
•A1 Digital–הינמרגב םילודגהמו הירטסואב לודגה תרושקתה ליעפמ

1. https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/dont-spend-5-times-more-attracting-new-customers-nurture-the-existing-ones/#57e698435a8e 
2. http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
3. https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html

http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html
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:ןוגכ קסעה תיבל תולוכי30-מ הלעמל תקפסמלייבוב לש תכרעמה•
ןנעב חוקלל תובטה ןודעומ לוהינ•
ןמויו םירות ינומיז תכרעמ•
האלמ תילטיגיד תונח•
יארשא יסיטרכ תקילסו הפוק•
תגתוממ לייבומ תייצקילפא•
'וכו תויסיטרכ ,םינופוק ןוגכ תונמאנ ילכ ןווגמ•
תוחוקלה לומ םייביטקא תרושקת יצורע•

טיזקא :שומימ תיגטרטסא•
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 יראלולס ןופלטב שומישמ האצותכ םרגנה גהנה תעד חסיהמ האצותכ תומרגנ םלועב םיכרדה תונואת תיברמ•
 .הגיהנ ןמזב
 תונורתפ תאיצמל תולעופ לארשיו הפוריא ,ב״הראב תוחיטבה תויושרו ולוכ םלועב ההובג היעבל תועדומה•

.הגיהנ ןמזב יראלולס ןופלטב שומיש תוליבגמה תוכרעמב בכר ילכ דייצל בכר ינרצי ובייחיש תונקת ןוקית ללוכ
 לש שומישב עוגפל ילבמ תאזו העונתב בכרה רשאכ םינכוסמ םימושייב שומיש בכרה גהנמ תענומה תכרעמ•

.בכרה יעסונ ראש
 .גהנה דצמ הלועפ ףותישב ךרוצ אלל יטמוטוא ןפואב תלעפומו ,קלסומ ןפואב בכרב תנקתומ תכרעמה•
 ,ןופלט ,WAZE( "תושרומ" תויצקילפא לש העיבק תרשפאמו  יזכרמ תרש תועצמאב תלהונמ המיסחה תוינידמ•

.)וכוWhatsApp, Facebook, SMS( תושרומ ןניאשו )הקיזומ
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)לארשי ,הפוריא ,ןיס ,ב"הרא( םינוש רושיא יכילהתב10-ו םירשואמ םיטנטפ3 הרבחל•
 םאתומה רצומ חותיפב תקסוע תעכו2019 ףוסב תויאשמו יטרפ בכרל רצומה תסרג תא הקישה הרבחה•

.םיסובוטואל
 :םיאבה חותיפה יבלש•

.תיחכונה תכרעמה לש הכומנ רוציי תולע תלעבו תנטקומ הסרג•
 .בכרה לש רוצייה ךילהתב ילארגטניא ןפואב בלושתש תכרעמ•

 ב״הראב ךשמהבו לארשיב ןושאר בלשב ,גניסילו חוטיב תורבח ,בכר ייצל תוריכמ- תוריכמ תייגטרטסא•
.ןארותיא תמגודכ םיציפמ תועצמאב הפוריאבו
.רצומה תריכמ ןושאר בלשב:יקסעה לדומה•

.רסמנה עדימה ןיגב םיישדוח שומיש ימד תייבג + רצומה תריכמ :בכרה בשחמל תוקשממתה רחאל•
ראק-ליג ,תוינוכמל הרבח חרזמה ,UMI ,ןארותיא- םייגטרטסא םיעיקשמ•
 שמיש .בכרה ףנעב םילודג תוליעפ יפקיה ילעב תורבח לוהינב בר ןויסינ לעב :עובלג ירוא- ל"כנמ•

 ,ןוסדר'ציר סמיי'ג ל"כנמ ,הרובעת תצובקב םיריכב לוהינ ידיקפת ,ריאמ תצובקבבכרה תביטח ל"כנמ רבעב
.בגנ תצובק ל"כנמ
 תעמטהל םיברטולייפ ימכסה ומתחנ זאמו ,2019 ףוסב הריכמה תוליעפ תא הלחה הרבחה-תוחוקל•

.דועו לארשי תבכר ,הבונת ,למשח תרבח ,סרוטומןויפמ'צ– בכר ייצב תכרעמה
טיזקא :שומימ תיגטרטסא•
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םיפטשנ םינובגמ רוצייל שמשמה קירפ דב לש םדקתמ חותיפו רקחמב תקסוע הרבחה•
5%-כ לש תיתנש החימצ בצק ,דראילימ$17- םינובגמ לש ימלועה תוריכמה ףקיה•
הנורוקה תפוקתב תיתועמשמ ולדג תוריכמה יפקיה•
 קיטסלפ ליכמ וניאו הביבסל חוטב הרבחה תחתפמש דבה•
ריחמו תופטשנ ,שומיש קזוח לע הרימש ךות םינוש םינובגמ ישומיש ןווגמל דעוימ דבה•
תיאקירמאהו תיפוריאה הניקתהו היצלוגרה תושירד לכב דומעל ןנכותמ דבה•
םינוש םיבלשב םיטנטפ תושקב3 הרבחל•
200-מ הלעמלו ,יעוצקמ ןויסינ תונש50 לעמ םע םינעדמ ללוכההסונמ םימזי תווצ הרבחה תושארב•

םימושר םיטנטפ
 םיימלוע אמייק-רב חותיפ ידדמ רפסמ תמייקמ איהו הביבסה לע הרימשב הנוילע תובישח האור הרבחה•

14.7.2019 םוימ4631 הלשממ תטלחהב רשוא ףאו )UN SDG’s( ם"ואה רידגהש יפכ
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:יטפשמ הנבמ תירוביצ פ"ומ תופתוש

:הקפנה ףקיה ח"ש ןוילימ70-כ

10-כ םירזהל בייחתמ יללכה ףתושה
 ךומנה יפלסויגהמ20% וא₪ ןוילימ
םהיניב

:תויובייחתה

יללכה ףתושה תעקשה לוהינ ימד
סויגהמ20%

)םומינימה ריחמב(
שדוחב$24,000

םוזייה ימד האושת
20% < 100%

30% > 100%

 !קושב םיכומנהמ– םידספה יוכינב םוזייה ימד בושיח
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םיליבומ םייגטרטסא םיעיקשמ םע דחי תוילארשי תויגולונכט תורבחב תועקשה•

םימדקומ םיבלשב ךרד תוצרופ תורבחלו ילארשיה קטייהה ףנעל הפישחו העקשה•

םיסונמ תועקשה תדעוו הלהנה תווצ•

הזרו ליעי תואצוה הנבמ :הכומנ תולע•

!!!תוחלצהמ קר אלא ףסכה לוהינמ םיחיוורמ אל םימזיה :םיהז םיסרטניא•

 ₪ ןוילימ10 וא20% לש רוביצל הנושארה הקפנהב העקשה– יללכה ףתושה תוביוחמ•
.םהינבמ ךומנה יפל

.א״תב ךרע תוריינל הסרובה ךרד תע לכב תופתתשהה תודיחי שומימ תלוכי–תוליזנ•

 ןרק ןיבל )םויה םייקכ( תולוענו תויטרפ תונרק ןיב ןוכיס-ןוהה םלועב תועקשה תקולח•
)ןרוקינוי( הריחס



תויגולונכט ןרוקינוי
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