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 ״הצפקמה״ לש גניקרווטנה תצובקו תנדסל תופרטצה יאנת
 :הלבקה ןחבמל תופרטצהל ףס יאנת

 םייתנש םומינימ םושר קסע -
 מ״עב הרבח / השרומ קסוע -
 @ 300,000 יתנש תוסנכה רוזחמ -
 )םיטסופ תביתכ םע תורכיה( קובסייפ םע תיסיסב תורכיה -
 םינפדפדב השילגב תיסיסב תורכיה -
 קובסייפב יקסע ףד םייק -

 
 הנדסה לש סובליסה

 הרטסקא 13 שגפמ + )תועש 3 שגפמ לכ( םישגפמ 12
 :ןושאר שגפמ

 .תוינש 60 ךשמב ומצע תא גיצי דחא לכ .הנדסה יפתתשמ םע תורכיה •
 .םישגפמה ךשמהל שורד המו ,הנדסה ירמוח םע תורכיה •
 .הנדסה ז״ול לע רבעמ •
 .םדוק עדי שורד אל – המיהדמ תימניח הנכות לע יפרג בוציע •

 
 :ינש שגפמ

 תימניח הנכות לע יפרג בוציע – ךשמה •
 םידיל ןייפמק – קובסייפב ןמוממ םודיקל אובמ •

 
 :ישילש שגפמ

 םידיל ןייפמק – קובסייפב ןמוממ םודיקל אובמ – ךשמה •
 תוברועמ – קובסייפב ןמוממ םודיקל אובמ •

 
 :יעיבר שגפמ

 הנדסל תופרטצהב הנתמב םתלביקש תכרעמה לע התיחנ יפד תריצי •
 העונת ןייפמק – קובסייפב ןמוממ םודיקל אובמ ךשמה •

 
 :ישימח שגפמ

 םוכיסו – קובסייפב ןמוממ םודיקל אובמ ךשמה •
 )םילהק לש םימדקתמ םיחוליפ( םימדקתמל – קובסייפב ןמוממ םודיק •

 
 :ישיש שגפמ

 לגוגב ןמוממ םודיקל אובמ •
 

 :יעיבש שגפמ
 לגוגב ןמוממ םודיקל אובמ – ךשמה •

 
 :ינימש שגפמ

 .)יילפסיד ,גניטקרמיר( םימדקתמל – לגוגב ןמוממ םודיק •
  

 :יעישת שגפמ
 רסמ בר תכרעמ תועצמאב רוויד •
 קובסייפב ינגרוא םודיק •
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 :ירישע שגפמ
 ןושאר רועיש :הפיקמ םודיק תייגטרטסא •

 
 :11 שגפמ

 ינש רועיש :הפיקמ םודיק תייגטרטסא •
 

 :12 שגפמ
 ישילש רועיש :הפיקמ םודיק תייגטרטסא •
 ךשמהל תונויערו םויס ירבד •

 
 :םניח הרטסקא שגפמ – 13 שגפמ

 ףסכ הזמ םישוע ךיאו ימואלניב / ילארשי ילטיגיד רצומ תריצי •
 
 ,םירישע גניקרווטנ ישגפמל שגפנ ובש שדוחב עובק םוי םאתנ ןכמ רחאל
 ,הנדסב שכרש עדיו םילכ םע השעש םירבדב ינשה תא ףתשי דחא לכ
 .םיבינגמ תונויער םע תגצמ שגפמ לכב ריבעיו גניקרווטנה ישגפמב חכונ היהי ירשוא
 
 

 הנדסה יפתתשמל םיסונוב
  .םניחב ,בינגמו בצועמ )דחא ףד רתא( טייס ינימ לבקי ףתתשמ לכ -

 קחשל םכל רשפאתש השימג תכרעמ םילבקמ םתא .םייונישו םינוקית ,תוציקס ללוכ אל תורישה
 !וצרתש ךיא תוארנהו ןכותה םע

 הלבגה אלל התיחנ יפד תכרעמה התואב רוציל תורשפא ולבקת טייסינימה תכרעממ קלחכ -
 .AnimationAD ירשוא לש הרבחהמ ילטיגיד קווישל הלועמ היצמינא ןוטרס תשיכרל 50% ןופוק -

 .)200$ ב תוינש 30 לש ןוטרס שוכרל םכל רשפאי ןופוקה ... 400$ ותולע תוינש 30 לש ןוטרס(
 
 
 


