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 21-23/3/2022 םיכיראתה ןיב ביבא לת ופסקא םחתמב תינוחטיב הכורעת  -   ISDEF 2022 תכורעת

  .הירבח לש הכורעתב תופתתשהו העפוה ךרוצל םיניישעתה תודחאתה םע הלועפ ףותיש תמייקמ

 

 תודחאתהה ירבחל העיצמ ISDEF ,םיניישעתה תודחאתהו ISDEF  תכורעת ןיב הלועפה ףותיש תרגסמב

 :תואבה תובטהה תא

 

  החנה .1

 :םיאנתהמ דחא תוחפלב דמועה םיניישעתה תודחאתה רבחל ןתנית 15% לש החנה

  .םיניישעתה תודחאתה ךרד ומשריש תונושארה תורבחה 20 •

 .ףתושמ ןויליבפב הגצה •
 

   הכורעתב םמוקמ וחיטביש ,םיניישעתה תודחאתה ךרד םיגיצמה ראשל ןתנית - 10% לש החנה              

  .31.12.21 ךיראתל דע םולשתה תא ורידסיו

 

 תוחנה לפכ ןיא

 

  :תופתתשה לוטיב ףיעס .2

  אלמ רזחה  ןתני– 31/12/2021 דע םולשתו םושיר לש הרקמב •
 םלושש םוכסהמ 90% לש רזחה ןתני  - 31/1/2022 דע לוטיב •
   םלושש םוכסהמ 85% לש רזחה  ןתני– 15/2/2022 דע לוטיב •
   םלושש םוכסהמ 80% לש רזחה ןתני – 1/3/2022 דע לוטיב •
   םלושש םוכסהמ 50% לש רזחה ןתני – 14/3/2022 דע לוטיב •
  רזחה ןתני אל – 14/3/2021 ה רחאל •

  )לוטיב לש הרקמב םג רזחוי אל( רלוד 550 – םושיר ימד תולע

. 

 רבח ןיב תיקסעה תורשקתהה לע יעצמא וא ךרד םושב תיארחא הניא תודחאתהה •

  .ISDEF ןיבל הכורעתב ףתתשהל טילחי רשא תודחאתה

 ISDEF ןיב םתחייש בותכ םכסה יפ לע היהת ISDEFל תודחאתה רבח ןיב תורשקתהה •

 ףופכב םידדצה ןיבש תורשקתהה יאנת לכ ורדסוי ותרגסמב ,דבלב תודחאתהה רבח ןיבו

  .הז םכסהב ISDEF הבייחתה םהל תורשקתהה יאנתל

• ISDEF לכב םיתורישה ןתמל ידעלב ןפואב תוירחאה אולמ תא שארמ המצע לע תלבקמ 

  .םכסה

 אשת אל תודחאתהה יכ ISDEF  לע םכסומו, תאזב רהבומ ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ •

 יכ תבייחתמ ISDEF .היתורש ביטל וא/ו  ISDEF תולועפל איהש הרוצ לכמ תוירחא לכב

 רבח םע הלש תורשקתה םכסה לכב ללכית הז ףיעסב רומאה תא הריהבמה הארוה

  .תודחאתה

 גצמ לכ  ISDEF  יפלכ הגיצמ הניאו תבייחתמ הניא תודחאתהה יכ ,רהבומ קפס תרסהל •

 -םיתורישה ףקיה וא גוסל ,ISDEF תעצהל תודחאתהה ירבח לש תונעיהה תדימ רבדב



 ירבחמ ימ לש תורשקתהל ISDEF יפלכ תודחאתהה לש תובייחתה הז םכסהב ןיא

 לוקישל הניה ,היהתש לככ ,וזכ תורשקתה לכ יכו ,הז םכסה יאנת יפ לע המע תודחאתהה

 .דבלב תודחאתהה ירבח תעד

 

 


