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GDP חטשב תיבקע החלצהו ןויסינ לש םינש לע תתשומה תישיא תמאתומ םינומיא תינכות העיצמ. 
 יאטרופסה לש תורטמהו םיכרצה יפל יבוריאו סקיטסנמי'ג ,תולוקשמ תמרה תבלשמ תינכותה
  .טרופמ החיתפ ןולאש יולימ יפ-לע ךלש תולוכיל תמאתומו

 תונורקעה לע תתשומ םינמיאה תינכות .תומדקתהה יפ-לע הנתשמ/תנכדעתמו תימאניד תינכותה
 .תוירוגטק רפסמב ץראב םיבוטה טיפסורקה יאטרופס תא ובינהש תוטישהו
 

 :םניה תינכותב םיעצומש םייונמה יגוס

 3 דע קלחל ןתינ -כ"הס  ₪ 1020( שדוחל ₪ 340 לש תולעב -)םישדוח 3( ינועבר יונמ )1
  .)םימולשת

 6 דע קלחל ןתינ -כ"הס ₪ 1800( שדוחל ₪ 300 לש תולעב -)םישדוח 6( יתנש יצח יונמ )2
  .)םימולשת

 :םייונמ ןונקת

 ליימב וילא חלשי 18 ליגל תחתמ יונמהו הדימב .הלעמו 14 ליגמ םישנאל תעצומ תינכותה )1
  .םירוהה דחא תמתחהל םירוה רושיאו תואירב תרהצה ללוכה ץבוק

 :יונמ תואפקה תוינידמ )2
  .הלעמו םוי 14 לש הפוקתל יונמה תא איפקהל ןתינ -
 .יונמה םויס רחאל ףסוותי רסחוהש ןמזה אלא ,םימולשתה תא רוצענ אל האפקה תעב-
  .שארמ העדוהב קר אלא תיביטקאורטר האפקה עצבל ןתינ אל-

 :םילוטיב תוינידמ )3
 הבוגמ 5% הבוגב לוטיב ימד ובגיי ,הקסעה עוציב דעוממ םוי 14 ינפל יונמה לוטיב תעב-
  .םהניבמ ךומנה .םילקש 100 וא ,ללוכה םולשתה
 תפוקתל םאתהב לוטיב ימד ובגיי ,הקסעה עוציב דעוממ םוי 14 רחאל יונמה לוטיב תעב-
 לע רזחה עצבתי אל -רמולכ( יחכונה שדוחה םויס דע +עגרה ותואל דע יונמב שומישה
  .)ול םדוקה שדוחל 30ה דע לוטיב לע עידוהל ןתינ ,שדוחה תיצחמ
  .םהניבמ ךומנה -ףסונ שדוח /יונמה תיראש ךסמ 10% ויהי לוטיבה ימד

 :םייונמל GDP תובייחתה

 ,םולשתה עגרמ םיקסע ימי 3 דע תכרעמב ןכדועי יונמה ,רתאה ךרד יונמה תשיכר תעב )1
 תמאתומה תישיא תינכות תונבל רשפאמה ןולאש חוקלה ליימל חלשי הז ןמז קרפ רחאלו
  .ויכרצל
 תריצי ךרדב /ליימב תישיא תינכות וילא חלשת תכרעמב ןוכדעה עגרמ םיקסע ימי 5 רחאל
  .רחבי אוהש רשק

  .חוקלל תינכותה תחילש עגרמ לחי יונמה ףקות )2
 -טיפסורקה ןודעומל שדוחל תחא הסינכ ללוכ יונמה -תישיא תמאתומה יוולה תינכותל ףסונב )3

CrossFit White-City הצובק ןומיאל, open gym םושירה רחאל .תולוקשמ תמרה ןומיא וא 
 ןתינ היהי הב "Arbox" םינומיאל םושירה תייצקילפאל אמסיס חוקלה ליימב לבקתת תינכותל
 .)םולשתה עגרמ םיקסע ימי 3 דע( יוצרה ןומיאב םוקמ סופתל
  .שארמ םשרהל הבוח-



 תועש שולש דע םייתעש ךרואב תועובש 6 לכ Workshop GDP ,תיעוצקמ הנדסב תופתתשה )4
 דודו לאינד , ליג םע )'וכו 'צאנס ,פא לסאמ ,םיידיה לע הכילה( רחא ליקסב םעפ לכ דקמתתש
 .תינכותה ייונמל תולע אלל .ח"ש 230 איה הנדסה תולע .)םיפסונ םיחמומ םיתיעלו(

 

                                                                                       

 :םינומיא תינכות  - תוידוס תרימש םכסה

  תוידוס תרימש

 תויללכמ עורגל ילבמו תוברל ,גוסו ןימ לכמ ,עדי וא עדימ לכ - "עדימ" - הז םכסה ןיינעל )א(
 יכילהת ,םיינטרפ םינומיא ,םינומיא תוינכות ,יעוצקמ וא ירחסמ ,ינכט עדיל רשקב ;רומאה
 הפ לעב ןיבו בתכב ןיב לכה ,םילהנ ,םיטרפמ ,ןומיא ןוגרא ,תוטיש ,רוצייו הריכמ ,ןומיא
 יאטרופסל םיתורישה ןתמ ךלהמב תאזו תינכותל רשקב  יאטרופסה תעידיל ועיגי וא ועיגהש
 םיעגמ תובקעב תוברל ,ומעטמ ימו ,ןמאמה םע קפסה םייקיש רשק לכ בקע וא ךלהמב וא
 ,םהילא רשקב וא ןמאמל יאטרופסה ןיב ומייקתיש וא/ו םימייקתמש םיידיתע םייעוצקמ םינוידו
 תלחנל ךפהש עדימ טעמל ,ךכל רשקב וא ןמאמל יאטרופסה ןיב ויהיש םימכסה יפ לע תוברלו

 .רומאכ תוידוס תרימשל קפסה תובייחתה תרפה בקע ללכה תלחנל ךפה אלש דבלבו ללכה

 תאזו ,איהש הביס לכמ ,המויס רחאלו םכסהה תפוקת ךלהמב יכ ,בייחתמו ריהצמ יאטרופסה )ב(
  – ןמז תלבגה אלל

 תא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,והשלכ 'ג דצל הלגי וא רוסמי אל ,שמתשי אל ,תוידוסב רומשי )1(
 ןתמ ךרוצל אלא וב שומיש תושעל םירחאל רשפאי וא ריתי וא עדימב שומיש לכ השעי אל ,עדימה
 .ןכ תושעל ןמאמה ידי לע שארמ רתיה ול ןתני םא וא/ו יאטרופסל םיתורישה

 לכב טוקניו הז עדימ םסרפי אלו םלצי אל ,לפכשי אל ,קיתעי אל ,עדימה לע הדיפקב רומשי )2(
 וא/ו יאטרופסל םיתורשה ןתמ ךרוצל אלא ,רחאל עיגי אל עדימהש תנמ לע ,םיריבסה םיעצמאה
 .ןכ תושעל ןמאמה  ידי לע שארמ רתיה ול ןתני םא

 לכו חול ימוליצ ,ךסמ ימוליצ תוברל ,עדימב "ןגוה שומיש" רדגב וניאש שומיש השעיי אל -הז ןיינעל
 .ןמאמה לש ותריצי ירפ תינכותל ךיישה עדימ לש הרבעה

 

 


