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1. ������ �����  

  
�.  ��  

  
����� ��
�� 	�
�� ��� 	
�� �
���� ��
� ��
�� . ���� ���� ����� 
����

��
���� .
����� ���� ��� , ����
� �
�� �� ���
���� ������ ����� �����
��� �
�� �����
���� , ��
�� ���� ����
�� ���
�� �
� ��
�� ��
�� ���� �


	
���.  
  

����� 
���� � ����� 
� ���� ��� ,����
� , �� �

��� ����
 ���� �������

�� ����
�� ��
�� ����� . ������
� ������
 ����� ��
�� ��� ��
� �
���

�

�� ����� �� 
����� ���� � ������� �� ��� �� 10����  . ���� �� 	�
�
�� ���� ���� ����� ����� ��� ��
�� .  

  
  


� ���� ��� ����� ��
�� ������ ��� ��� , ��� 	
�� �
���� ���� �����

 	�
��/��
��� �
��
 �
�� 
���� 
�
� 
���� ���
�� ��
� ��� 
� .�� ��
�� , 	��

��� ,�
�� �
��� ����� ������� 
����� �
�� ���� ������
 �
���� ����  .
������ �� ���� 	
�� ������ ���� 	
���� .���� 	
���� 
�

�� 
���� ��.  

  
  

�.  ������� ����� �����
  

	��� ��
� ���
�� 
����� ���� . �� ��� ������ ����� �
�� �� 
��� 	��

�����
 ����� .�� �� 
��� 
����� ��
�� ,��� ��
���
 
��
�.  

  

(�"�) ������ 	�
��


��
14%

������
10%

��	 �����
18%

������	� ����	
58%
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� 	�� �� ����� �� ���
�� 
����� ���- 3 	
����  � ��
���� 
����� ���) ���
 ���2004 (�� ���
- 9 	
����  �
����� ������ ���� ���� . ��
�� ��� �� ��
���

�� ��� �
��� �� ���� 
��

���- 450 ���  ��� ��)����� ��� ����( ,� ��

��� - 
5%�� ��� �����
 
����� �
���� - 550 ���  ���
�� ���� .  

  
 �� �

�� ���
�� 
����� ���� 	���10���� .  

  
  

(�"�� ��	 ,�"� �	�) ����� ������ �����

2,7753,330
3,996

4,795
5,7546,3306,963

7,6598,425
9,267
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12345678910 :
��
  

  
��
��� �
�� ��
� 
����� ���� ��
�� �
��� �� 	���� �
� . 	��� �
���� ���

 ���� �� ���
��
���� �
�� ���� �
���� ��
��� �
�� 	�� 
�����.  
  

 �� �

�� ����
��� �� ���� ����� ����10� �� ��
�
 ��
�� ���� - 2.9 	
���� � .
����
��� ������ 
���� �� ������� �������
 
�
��� 
����� 
���� �����.  

  
  

�.  ���� �����  
  

���� ����� ���� �� 
����� ���� ���� ��� ��
�� 
������ ���� ���� ��
 ��
����.  

  
�� 	
���� ��
�� ����"� , 
�
���� ���� �� ��)
����� ���� 	
���� ���� (

����
�� ���
�� 
��
� .�� ����
 ���
�� ������� ��
�� ����"� . �� �����
����� �����
�� ���
�� 	��� 
�
�� ��
� 	�� ���� ,� 
�
�� ��
� �� ��
 ����


���� ������ 
��.  
  

���� ����� ��
�� ������ 	

�� , 
��
� 
� 
���� ���� �
���
 ����� �
��� �
�
����� .
 
��
����� ��� 	� 
��/����� 
��
� ����� 
��� 
�.  
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2. ������� �����  

  
�.  ����� �����  
  

	�
�� ��� ����
� �

� 	

�� ����
� ��
�� ���
� ,� ���� �� ���� ����
� 
� ��
	��� ��
��� ����
�:  

  

� ���
�� ���� ����
 
�
� 
��
�

� ���
� �����
 
�
�� 
�����

� 
�

�� 
����

� ���
� �
��� ���
�� ��� ��
���  
  

���
��� 
��� ����
�� �

� � ������ ������
�� ����
�� �����.  
  

� �
� �
��� ����� �

�� 
��� ��
� ����
� 
� ��
� ��� ����
� 
)��
� 
����  .(
��
� ���
 	�
�� ��� ����
� ����� ����� ����
� 
� ��
� �����  . ����� �� ����

	�
�� ��� ����
�� 
�� ����.  
  

�����
 
�����  
  

���
� ����� ��
�� �
��� ��� ,
�
��� �� 
��
��� 
����� ���� �
�� .
 �
��� ���� ���
� ����)����� (
�
���
 ,��
� �
���
 ���� ���� , �
��� �����

��
�� ��
�� �
� � ����
 ����� .������ ����
� ���
� ��
�� ��
���� ,
�� ���� ���� ����
�� �����
� ���- 20�� �
�� ���
 
�� - 20 	�� ����
 
�� 

	
���� .
������
 ������
 ��� ����� ��
��� �����
� ������
����  . ���
������ �����
� ����
��.  

  

��
�  

  
���
� ����� ��
�� �
��� ��� ,
�
��� �� 
��
��� 
����� ���� �
�� .

 �
��� ���� ���
� ����)����� (
�
���
 . 
��
�� 
�
� � ����
�) ���� 	���
����� ��
��� 	���
 .(� ����� ������ ����
� ����
��- 20
�� . 	
��� ����

������ ����
��.  
  

����  
  

���
� ����� ��
�� �
��� ��� ,
�
��� �� 
��
��� 
����� ���� �
�� .
 �
��� ���� ���
� ����)�����( ,����� �
� ����
 
�
��� . ��
� ��
��

� ���� �
��� ���� ��
� ���
 
��� ��� �� ������ ���
�
�- 5
��  . 	�� ����
������.  

  
����� �� ��
��� ��
� ��
�� ,
�� �
���� ��
��� ��
� 
���"�.  
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�.  ������ ����	� 
������ 
� ����  
  

������ �����	 
��	�� ����	 ���	 ���� �� �����.  
  

 ��	 ������- ����� ���� )���	 ��� ��� ������ �����( ,���� �� ���� , ��
 �����	�� ,��� ���� ��' .�	 ��� ����� �����	 :���� ,������� 	� ,��� ,

���� ����.  
  

������ �����	 ������ ������ ��� ���� :	����� ,���� ,�� ,����� ,	��� ,
���� ,����� ,�� ,��� ���� ��� �����' .���� �����	 �� :	����� ,���� ,����.  

  
������ ������ ������ .������ ����� ������ ,����� ,������ ,����� ����.  

  
  
.  ������ ����	  

  
������	 	�� �����	 
��	� ��� ��	� . ���� �� 
���	 �����	 ���	 �� 
��	�	 ���

���� ����� ��� �	�� ����� ���.  
  


����� 	������  
  

����� ���� ���� ������	 ���	 , �������	 ������ 	�� �����	������	 �� .
 ���� ���	 ���� ����	)���� (������� ,���� ������ 	���� 
��	� , ����� 	���	

����	 ���	 ���� �� ����� 	���� .����� ������ ���� ���	 	���	 ,
�� 	���� ���� �����	 ������ ��- 20�� ����� ��� ���� - 20 �� ����� ���� 

������ .���� ����	������ ������	� ������� ��� ������ 	���� �� . ���
	���	� ������ �����	.  

  
	����  

  
����� ���� ���� ������	 ���	 ,������	 �� �������	 ������ 	�� �����	 .

 ���� ���	 ���� ����	)���� (������� . ������	 ����� �� ������) ����� ����
	��� 	���� ����� .(	� 	���� ����� ������ �����- 20���� . ����� ����

������ �����	.  
  

����  
  

����� ���� ���� ������	 ���	 ,������	 �� �������	 ������ 	�� �����	 .
 ���� ���	 ���� ����	)����( ,	���	 ���� ������ ������ . ���� ���	

��� ���� ��� ����� ��� �� ����� �������� 
�� ����� �- 5����  . �� ����
	����� .  
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�.  ����� 
��� �� 	���  
  
  


� ����� �	��� ����:  
  
1. ����� ���� - 
����� ��	��� ���� ���� ,����� 	������ ��	��� �����. ����  

 ���1972 , ������� 	���� ����" ��� ���� ��� "�������� , ����+6 , ������ 	��
 	��	� ��� ��������� ��� ������� . ���� ������ 	��	 ���	� ����	

"����� "����� ��� ��� ���� ,����� ���� ����  .������ ����� �����	 ��� :  

�  ������� ��� �������� 	����)���� ��� ���( ,���	 �� ���� ���� .
�  ���� ����� ������)����� ����� �� ����� .(
�  ���� ��"����� "��	����� ��� ������ ���� �� ,����� ��� ������ , ��� 	���

��� �����'.  
  
2   .������� ��	�� - ������������� ���� , 
��������� 
�������� 
������ �����

�����, ��� ���� 1977 , ������� 	���� ����"	���	 ��� "�������� , ����+2 , ����
��� ��� ��� ���� ���� ��	 ��������� , ��	� ���� 	�����	 	���"����� "

����� ���� ����� ��� ��� ����� 	���.  
  
3   .��� ����� - ����� ���"� ,	������� 	���� ����	� ����� , ������ ������

���� ,
���� ,��� 
����'. ��� ���� 1954 , 	���� ����"������ ��� "�������� ,
 ����+5 . ���� ������� �	�� ��� ����"����� " 
�� �� ���24���� .  

  
  
  

���� ���� 	���� ���	 �� ����:  
  

 ���� ���� ���	�
 �	��  
     
1 ������� ���	� ���
 ���� 
2 ����� ��� ���	� ���� ,������ ���	
3 ����� ���" � 
4 ������ ����� 
5 ����� ����� 
6 ����� ����� ���� 
7 ���� ����� ���� 
8   ����� ����)���� ����( 
   
 �"� �- 7.25���� �����   
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� �� ���	 ����� �� 	�� ������� 	��	� 	���		 ����� ���� ����"
�� ����	 � ,
� ��� �����"��	 ����	 �� �:  

  
�
���� ����� 
���	 ���� ���� ���	�
 �	�� 

   
�������  ����� 

����� ���� ���  1.0 
��������� �- ������� ������(*) 6.0 

 ����� ����- ���	 (*)  1.0 
����� ����  1.0 

�����  1.0 
���
��  1.0 

����� �����  2.0 
������  1.0 

    
�"�  14.0 

  
  

� �� �� ������" ����	 	���		 ������ ���� 	�� 	���� �� ��� ������ �
�� 	��� ����� . ���	 ����� 
�� ��� ����) ����� ������ �����	 ����� ����
�� 	���� ������ , 	� ����� ���	�- ��� 	�� 4
�	� .(  

  
� ���� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� ���- 6 	����� 	���� 	������ 
 

 
����)��� 	����� 	���	 ��� 
���.(  
  

������ 	����� ���	 �� ��� ���� 	���	 ����� ��� ��� �� �����	 
����		.  

  
  
  

3. ������ ����� ����  

  
�.  ���� �������  
  

 �����	 ��� ������")���� "������ (���������	�� ����� - 1% �� 1.2% .
� ����� ����� �� ��	 ����	- 70����� ���� ���  . �� 	��� ��� ����� �� ���

	��� ����� .	��� ��� 
�" ����� �� 
��� �� ��- 2.5 ����� ����� )1% (
� �����	 	������- 4	��	 ��� ����� ����� .  

  
������ ������ ����� ���� ���� ���� 	��� , 	��� �����	 �� �� �����	 ��� ��

����� �����	 �� ���	 ��� ���	� ���		 ��	 ,�����	 �����	 ���� ���	 . ����
 ������	 	��� �����	 ��������� ������	 ����� ���� ����� . ������ ����

	��� �����	 ����� �� �����	 ����� ��� ���� �����.  
  

���	 ���� ����� ��� �� 	� �� ����� . ����� ����� ���� 	��	 ���	 ���	
����	 ���� ����� 	������ 	�������� ���� 	���� . ����	 ���� ����� ����� ���

��	��� �����	 
"����� ���� � .  
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 ���� 	� 	���	 	����� �� ���	 ���	 ���� ����� ��� ��"�����" , 	���� ��	

��� ����� ���� ������	 ������	 �� ������ ����� ������ ���	 �� ����	�' �
��� �������	 �����'.  

  
 ���"����� "����� ��� ��� �����	 ��� 	��� ������ ,"������" , ���	

����� 	�����	 ����� .� 	��� 	��� 	���	"�����" ,�������� �	� �����	� �	 , ���
�� 	� ���� ���� ��	� ���� . ���"����� "�"������ " �����	� ���� ���� ����

������ ��.  
  

� ����� ���� 	��	 ������	 ����� �� 
���- 85%� ����� 	���	� ���	 " �
������� �����.  
  

� ���� ���� ����� ������	 �����- 15%� ����� 	���	� ���	 "������ � .
�������� ������ ���� 	��� ������	 ����� 	���	 ������ , ���� 	���	 ������

 ������	 ����� ������	 ���	 �� ������ 	�� ���	 ��� �� ����	�� ����	 ��
����	�.

  
 ������	 ���������	 ���� �� �������� ���� ���� 	���� ��� ����� �����	.  

  
������ ������ ���� �	� ���� 	���� ���� �	 	���� ����� ����� ���� ����� .

�����	 	��	 �� ����� 	���� ,�����	 ����� �� 	����� �����	.  
  

������	 ���� ����� ��� ,������ ���� ����	� �� �� ,�� ��� ���� ����� ��
���� 	� �� ����� ��	 ��� �����	 �������� �����	 ���� ���� ���� ����� , ���

	���	 ���� ����� ���	 �� ����	� ��� . �����	 	��� ����	 ��� 	����	 ��
����� ����� ����� ��� ���� �� ����� , ���� �� ����� ���� ����� ���� ���

����.  
  

 �����	 	� ������� ����� ����� �������� ���	 ���� ������	� ������	
	���	 ���� ���	� ����	 .  

  
 ������	 ������	 ������ ����� ������ ��� ���� ������ 	���	 ����

 �����)	����	 	���������.(  
  

��� 
�� 	���	 ������	 ���� ����� ����� �� 	����� �� ��� ���� ���� ��� �� 
����� , �� ����� ����� ���� 	��	 	��� ������	 ���� 	���� �����	 �����	 ��

����� ��	 �	� �����	 �� ��� ���� ��� 
�� ������	 ���	 �� ����� ��	 . 	���
����	 ���� �� ����� ���� ��	 ����� �� ����	.  

  
  
�.  ������ ����  
  

�	 ������	 ������	 ,���� ,� �������� . ����� �� ����� ����� 	���	 
�	�
���� ����� �� ����� ����� ��� ���� . ����	 �����	 �� �� ������ ��� �����

	��	 ����� ��� ���� 	����.  
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��� ���� �	 ���� �������	 ������	'�� �- 150���	 ����� ��� ���  . �����	 �����
������ ����� ������ . ���� 	�������������� ���� ����� 	��	 ���	 ,' 	���

�������� ���� ����� ����� '����� ����� �� . 	���� ����� 	���	 	��	 	������
���"� .��� �����	"������ ���� ����� � , �����	 ���	 �� ����	� 	���	 ����� 
�
���"��� ����� 	���� �� ������ ������ �"�.  

  
�� ������	 �����	��'� �	 ����� �"��� ���� �' 	��	 ���� ������	 ���� �	� �

��� ��'� .	��	� ���� 
��	 	���	 ���� ������ �	��� ���	 ��� ��� . 	� ����
��� �� 	���� 	���� ���� �����' �)��� �� �����	 �����	 	����� �����'� (

 ����� ���� �� ���	� ������ ������ .�� �� ,� �������� ������ ��� ���
��� ������"������ ���� ����� 	� �� ���	� �.  

  
����������� ������� 	��� 	���� 	� ���� ����� �����	 ����� , ��������

 ��������")	���� �������� "- “Push .(" 	���� �� ���	� ����� 	���	 �����
 ���	 ������ �����������	 	������� ������ �����	 �����	 �� ����� ���

")	��� �������� "-" Pull” .(	���� ����� ������ �� ����� ����� ����� ����� ,
��� ������� ' ����� ������� ������ ������� ������ 	���	� ��� ���	 ������

������ ������ �� ������ ��� ������ .� �� ��� 	���	 ���� �� ����� ��� ���
����� ���� ������� ����.  

  
 ���� ������ ���	 ��� ����� ���� ���� 	���	 �� ���	 ���)���� ���� ,�- 1% 

�����	 ���� 	��� 	��������	 .(��� 	���� ����� 	���	 ���" ���	 ���� �
	�� ��	 ������	"� .	��� ������ ��� 	����� ��� 	���	"� , �� ����� 
�

�����	��������  .	��� ����� �� ���� ����� ����" �� ����� 	��� �
	��� ������ ��� ������ �����	"�.  

  
�����	 	��	 �� ����� 	���	 ����� ���� , ������ ��������	 �����	 ��	�

���	 ,������ ������	 �������� ���	 ����� �� ���� 	���� ,	��"����	 ���� �.  
  

 ����� ����	���		 ����� , �����	 ������ ������ ���� 	���� ����	 ������
	���"�.  
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4. 	����� 	���	 ,	����� ,	����� 	���	 , 	������ 
���	  

�.  	������ ����	  
  

�� ����	 �� �����	 ������ 	���� ���	 �� �����	 ������" �� ��	 	��� 
� �
���� ������ �����	 ���� ��	� �� 	������ . ������ ������ ����� ���� ���

����� ���� 	��� ����� , �� �� �������� ������� ���� ������� ��� ���� 
�
 ���� �������� ������ �� �����)����� 	����( , ����� ��	 �� ������ ����

�����	 	���	 �����	 
�� ����� ����	.  
  
  

 ��� ��	� ���1����	� ����� ��	�� ����� �����	 ������ �� 	��	 .  
  

 ���1  : ���� �����	 ����� ���	��)	� ������	-� ( 
           
    ����� ���� ����� ����� ���� ���� � ����� ����� �� ���� 

������ �� ��
� ��"� ����  �������)3( ���� �
"������ � ����� ����� ���� ������ 

           
������� ���� 1 �' 2.0015,00025%93,7501,125,00093% 2,250,000 58% 

������ 2 �"� 14.2525035%2,18826,2502% 374,063 10% 
���	  �"� 15.0050025%3,12537,5003% 562,500 14% 

�� �����	  �"� 32.0050015%1,87522,5002% 720,000 18% 
           

�"�         100%100,9381,211,250100% 3,906,563 100% 
  

�	 ���� ����	"�:  

1. 	����� 	����� ��� ��� ��� ��	 ���� ���	 ������	� ����	 ��� .  
2.  ��� ������ ����� ��� ������ ���� ������	 ������	) ���� ����? (
3.  ���� ��� ����� �� �� ������ �� ��� ������ ������	 ����	 ���	

����� ��	�	 ������� ������ �����	 ���	.  
  
  

	���� 	��� ���	 �� ���	 ������ �����	 ������ �� ���� , ���	 ������ ���
�	������ �����	� �����	 ������	 �� �����	 ������ ����	�� 
�.  

  
  

���	 �������� �� ������ 	���� �� ����� , 	��� �������� ����� �����	 �� 	���
	�� ������� 	���	 ��� ������ ,���� ����.  
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�	 ���	�" ��� ��� �2��	� :  
  

 ���2 :� �����	 ����	 ���
�- ����� �������� 
���� ����� �
��� �' 180 

����� �����
�� �' 65,000 
����� ���� ���
��� �����
�� 20%13,000 

�����
��� ����� �
��� �' 2,340,000 
�� ��	�� ��	�
 �����' �2 

�������� ����� ������ ��������: �4,680,000 
  

�	 ���	"	 	���� ���� �� �� 	��� � ��� ������ ��� 	���� �� ��� ����� 
���
 ���20%	���	 ���� ����� 	��� �����	  , ���� ����� �������� ����� ��	

� �� ����- 4.7 �����  �	���.  
  
�.  	�	��� 	���� 	����� 	���	
  

	�����	 ������	 ���� �����	 ����� , ���� ��	2004 ��	����� ) ���3 ( �����
 ��	 ���	 �� ����� 	���100 ���  �� �� �����	 	���� 	��� �� �����- 25 

 ��� �	�����	 ������	 ��� ���� ��.  
  

 ���3 : ������� ����
�� ���� ����� ����� ������ ������ �����) ����� ������ �������( 
                
  ������ �� /���� 1 2 3 456789 10 11 12 ���� � ���� 

                 
�. ������ �����)������(               
 ������� ���� 28,798 35,997 43,197 50,39657,59564,79571,99479,19486,393 93,593 93,593 93,593 799,136 93% 
 ������ 672 840 1,008 1,1761,3441,5121,6801,8482,016 2,184 2,184 2,184 18,647 2% 
 ���	 960 1,200 1,440 1,6801,9202,1602,4002,6402,880 3,120 3,120 3,120 26,638 3% 
 �� �����	 576 720 864 1,0081,1521,2961,4401,5841,728 1,872 1,872 1,872 15,983 2% 
 �"� 31,006 38,757 46,508 54,26062,01169,76277,51485,26593,017 100,768 100,768 100,768 860,403 100% 
                 
	. ���� �����) �����(               
 ������� ���� 58 72 86 101115130144158173 187 187 187 1,598 58% 
 ������ 10 12 14 171922242629 31 31 31 266 10% 
 ���	 14 18 22 252932364043 47 47 47 400 14% 
 �� �����	 18 23 28 323741465155 60 60 60 511 18% 
 �"� 100 125 150 175200225250275300 325 325 325 2,775 100% 
                               

  
�	 ����	� ���	�"�� ����� 	�����	 ������	 ���� �����	 
� �- 2.8 ����� �  ,

��� ������ ����� ���	�� ���	 ��- 1.6 �����  �� ����		- 60% 
� 
�����	.  

  
� �����	 ���� �� 
��� �����	 ����� ���� ��	�- 10 ������ ���� ) ���4��	�  .(

 �� ������ 	��� ������ ����	20% 
��� 	���	 	��	 ��	 	��� 5����  .�- 5 
�� ���� 	��� ����� ���	 ����	 ����	 10% .  
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 ���� ������	 �����	 ������ �� 	�� �����	 ����� 	���	 ����	� ���	�

��� ������	 	��	 . ������ �����	 ���� 	���	 ������ ���) �����	 ���� ���

�� ������ (������	 	��	 
�	� , �����	 ������ �� 	���	 ���	� ����� ����� ���
 ���� ������	) ����� 	�� ����� �����	 ����6��	� .(  

  
���	 ���� �� ��� ������ 	���� �� ���� 	���	 .	��� , �� �����	 	���

����� ��	 	���	 , ���� �����	 �� ����� ����	 ����� ���� ��� ���� ������ ����
��� ������ ��� �����"� .  

  
	���	 ������ �����	 �� ��� ���� �� 	��� ���� ,��	 	� ���� ������ ����	 ��

�����	 ���� . ���5 ���	 ���� ����� ��� ������	� �����	 ���� �� ��� ��	� 
������ ������.  

  

 ���4  :� ����� ���� ������ �����- 10 ���� ) ���� �
� ����"�( 
            ���  

 ������ �� /��� 1 2 3456789 10 ���� � �
���� ���� 

               
 ���� �����)1(  20% 20%20%20%10%10%10%10% 10%     

               
������� ���� 1,598 1,918 2,3022,7623,3143,6464,0104,4114,852 5,338 34,150 3,415 58% 

������ 266 319 383459551606667733807 887 5,678 568 10% 
���	 400 479 5756908299111,0031,1031,213 1,334 8,538 854 14% 

�� �����	 511 614 7368841,0611,1671,2831,4121,553 1,708 10,928 1,093 18% 
�"� 2,775 3,330 3,9964,7955,7546,3306,9637,6598,425 9,267 59,294 5,929 100% 

  
  

 ����� ����� ��� ���5	 ����  ���%90 ���� ���	 ���� ������ �����	 
10%���� ������ ������  .� ����	 ��� ���� 	�� ���- 10% ��� ���� ������ 

� ���	 ���� �����	- 10%) ���� �����	 ��� 
�� 
�� �����.(  
  

 ���5  :������ ����� ��� ��	 ���� ������ ������� ,� �����- 10 ���� ) ���� ����
� �"�( 
            ���  

 ������� /��� 1 23456789 10 ���� � �
���� ���� 

               
����� ��� ����� 90% 80%70%60%50%50%50%50%50% 50%     

������ ���� ����
� 2,498 2,6642,7972,8772,8773,1653,4813,8294,212 4,634 33,035 3,303 56% 
               

����� ����� 10% 20%30%40%50%50%50%50%50% 50%     
������ ����
� 278 6661,1991,9182,8773,1653,4813,8294,212 4,634 26,259 2,626 44% 

               
������ � 2,775 3,3303,9964,7955,7546,3306,9637,6598,425 9,267 59,294 5,929 100% 
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.  	����� 	���	  
  

 ��� ��	� ���6�	 ����	 ���	� �����		 ����� �� 	��	  .���� ������ ��� ,
�� ����� ����� �����	 ���� ��� ������ �����	 ���� 	���	 ������ . ����� ���


���	 ����� �� 	��� 	���	� ,���� 	�� �����	 ����� �� 	��� 	����� �����	.  
  

��	��� ������� ����� ����� ��� ��� �� , ���� ��� �����	 ���� 	���	
 �� ����� �����	 �����3���� ���� .  

  
 �� ����� �����		 ���	3 ���� )�� 	��� ����� ���	 (� �� ���- 1.1 ����� � .

� ���� ����	� 	���	 ������- 3�����	 ���� ����	� 	�� ���� ����  .��	 �� �
 ���	 ��	� 	���		 	����)�� 	��� ����� ����	( , ���� ������	 	���		

 ��� ��4������ ���� .  
  

� �� ��� ��� ����� ����	 ��� 
��� �� ���	- 5 ���� ���� ���	�� ���� ���� 
	�� ��� ����� ���	 ,������	 �����	 ���� �	� ������	 �����	 ���� �	 . �����	

� ���	
�	� ������ �����	� ���		� ����	 ����� ����� ����� ����.  
  

 ���6  : ���� ���� ��
��� �����) ���� �
� ����"�( 
             ��� 

��
 /��� 12345678910 �"� �
���� 

              
��
��� �����              

�� ����� ������ ������ 372701        1,073107 
����� ������� ������   250250250250    1,000100 

��
��� � 3727012502502502500000 2,073207 
              

���� ��� 	����              
 ��� ������1 7474747474     37237 
 ��� ������2  140140140140140    70170 

� ������ ��3   5050505050   25025 
 ��� ������4    5050505050  25025 
 ��� ������5     5050505050 25025 
 ��� ������6      5050505050 25025 

��� � 7421526531536534020015010050 2,073207 
  
  
�.  ���� 
������� 
���	� 	����� 	���	  
  

 ��	������	 ������ ��� �����	 
� �� ����	 �����	 ������	 ����� ���� ,
�����	 , ������	� 	�	�		) ���7��	�  .(���� ����	� �����	 ����� �����	 �����.  

  
����� ��� ������ ������	 ������ : ���	 �� 	���	 ������� ����� ���) ���

������( ,��������	 ������ 
�� ��� �� ��� ���� 
�� ������ ���� ������ 
����	 �����	 �� ����� ������	 ������	.  

  
��� ��� ��	 ������� �����	 ������	 ,����� ����� 	���� . ������ ��� ������ 
�

��- 31%�����	 ����  .  
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� ������"� ���� ���	� �����	 �"�����		 ��� �� 	���	 ����� ���	 � ,��� �

� ����� ����� ����	"	� ���� ���� � . �� ������ 	�����	 	��� �� 
���80% 
� ������ ���� �����	� ������	"� ,� ������ ������ ����	 ����	 ������" ���	� �

	� ���� ,�� ���� �� �����- 20%��� - 40%�����	 ���� ����  , �����	 ���� ���	�
������ �����	�.  

  
�� ������"������ ������ ��	 	������ � . �����	 �����	)�� ,��� , ����� �����	�

����� ( �����	 ������)��� ����� (����	 	�	�		 �����	� ,����� ��� , �������
������ ������ �	 ����� ������ ���� ������� ����� . ����� ���	 �����	

 ���	 �����	 ����6���� .  
  

 ���7  :������� �"� ����� �- 10 ���� ) ���� �
� ����"�( 
              ���  

��
 /��� ������� 12345678910�"� �
���� ���� 

                
������  2,7753,3303,9964,7955,7546,3306,9637,6598,4259,26759,294 5,929 100%

                
�����                

��� ���� ����� 19% 5276337599111,0931,2031,3231,4551,6011,76111,266 1,127 19%
����� ��� ����� 12% 3334004805756917608369191,0111,1127,115 712 12%

����� �   8601,0321,2391,4871,7841,9622,1582,3742,6122,87318,381 1,838 31%
                

������ ��
�� ������                

 ����� �����"�  80%100%100%100%120%120%120%140%140%140%    

������ ����
��  7309129129121,0941,0941,0941,2771,2771,27710,579 1,058 18%

�"������� �  1161161161161161161161161161161,162 116 2%

����� ������ 15% 4165005997198639491,0441,1491,2641,3908,894 889 15%
���
� ���� 5% 1391672002402883163483834214632,965 296 5%

�����
� ����� ������ 15% 4165005997198639491,0441,1491,2641,3908,894 889 15%
�	  74215265315365340200150100502,073 207 3%

������ ��
�� �   1,8912,4082,6913,0213,5893,7663,8484,2244,4424,68734,567 3,457 58%
                

� ���� ����  23-111662883816019571,0611,3711,7086,346 635 11%
�� �����  0%0%0%0%0%0%25%36%36%36%    

��  0000002393824946151,730 173 3%
� ���� ����  23-111662883816017186798781,0934,616 462 8%

                              

  
� �� ���� �� ���� ��� � ���� ����	- 8% �����	 ���� )� ����" .(�- 3 

������ ������ �� �������	 ����	 .� �� ���� �� ���� ��� � ���� ����	- 5% 
�����	 ���� , ����� ���	 ������ ���	� �	 ����	� ����� �� ���� ���

� ����� ')������ ����.(  
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 �����	 �����) ���8 (���� ���	� ���		� ����	 ��� ����	 , ���	 ���� �� ���

)������ 	���	 	���� (������	 ������	 �����		 ���� �� ����� .  
  

 ���8  :� ������� ����� �����- 10 ���� ) ���� �
� ����"�( 
              ���  

 ��
 /��� ������� 12345678910�"� �
���� ���� 

                
� ���� ����  23-111662883816017186798781,0934,6164628%

�	 �����  74215265315365340200150100502,0732073%
 ������(*)  00-250-250-250-2500000-1,000-100-2%

������� �����   98104803524966919188299781,1435,68956910%
���� �����  982022826341,1301,8222,7393,5684,5465,689    

                
��� ����� �����"�  8986602413083904713874154412,887  

                              
  

�������	 	���		 ���� �� 	� ���� ���� ,�� 	��� ����� �����	 , 	���	 ��
	 ����� ��������� , ���� ����� ��� 	���	 ���� ����� ��� �����	� �����

	���� . 
�� ����� ��	� ����� �����	 ����� 	���	 ����� ������	 	���		
 	���	 �����)�������	 ������	 ���� ���� 
�	� ����� 	���� ��	� ������	.(  

  
  
�.  	����� ����  
  

 ���� ���� ����	 ��� ����	 �����	)������� ���	� ���� �� .( ����	 ����	 �����	
� �� ���� 	����	 
�	�- 5.7 ����� � .�����	 ����� �� ���	 ����	 
��	 ,

 �� ����	 ������10% ,� �� ���� �����- 2.9 ����� �.  
  

 �� ���� �������	 ������� �����	 �������� ����	 
��	� �����	 ������ 	����
���	 ����	� ��/ �� ���� ������ �����	 ��10%� - 20% �� ������ 	��	� 

�� ����	 �����	- �����  ����- 2 �����  �	��	� . ���	 ����	 
��	 ����	 ����
	���� ����� ����� . �� �� 	���� �� ������ ��� �������	 ����� �����	 ��� ��

 ��� 	�� �����.  
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  2003 באוקטובר 15:                            תאריך            
  

   בקשה לאישור תוכנית השקעה- 3נספח 
  

 :בחירת מסלול
  חילופי

  נתונים כלליים. 1

 שנת ייסוד מצב משפטי מספר תאגיד שם התאגיד
 2003 ביסוד  )ביסוד(מ "לשובע בע

 טלפון מיקוד כתובת המשרד הרשום הענף התעשייתי
  )מיופה כוח( יעוץ כלכלי ועסקי -אורי דהן  מזון

 ירושלים ', כניסה ג, 48טשרניחובסקי ' רח
925856794434 02 

אזור  טלפון כתובת המפעל
 פיתוח

 מוצרים עיקריים

, מקור ברוך. ת.א, 5יהודה המכבי ' רח
 ירושלים, )50255. ד.ת(

או ללא סוכר/מוצרי מזון ללא גלוטן ו 'ב 02 5001658

  $שער 
לחישוב

  כ השקעות "סה
 )$-ו₪  באלפי (

  לוח זמנים
 לביצוע ההשקעות

  מועד תחילת
 הייצור

  תקופת
 רצהה

4.45 1,278,000     ₪ 287,000$  
  20037/ מחודש ושנה

 12 2003 20042/ עד חודש ושנה
 חודש

  
  בעלי מניות בתאגיד. 2

אחוז  שם 
 בעלות

מספר רשם 
 כתובת אזרחות דרכון/זהות/

  ירושלים,14זית רענן  ישראלית28.0%033860073 נפתלי שטיינמץ1
 ירושלים, 30רבנו גרשום  ישראלית25.0%028143543 שמחה שטייף2
 ירושלים, 22אמרי בינה  ישראלית16.5%064460249 דב שמעון שטייף3
 ST NY 1574-48ברוקלין  ב"ארה25.0%156365646 זאב עדלמאן4
  ירושלים1/17יעקוב זון  ישראלית317705010 1.0% שלמה עדלמאן5
 ניו יורק, ברוקלין ב"ארה154971292 4.5% נחום פרויינד6
  
  

  :הערות

פרטים על החברה ועל המפעל הקיים יש לתת בחלק .  לתוכנית חדשה בלבדסחלק זה של הבקשה מתייח  .א

  .של הבקשה' ב

רד התעשייה והמסחר תהיה דרך ההתקשרות של מש. כתובת משרד רשום מרשם החברות הנו שדה חובה  .ב

כתובת זו תהיה מחייבת וכל דבר דואר שיישלח לפי כתובת זו ייחשב כאילו נמסר . כתובת משרד רשום

  .לתעודתו
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  תאגידים קשורים לתאגיד מגיש הבקשה. 3

תחום  מספר תאגיד שם 
 כתובת התאגיד סוג קשר פעילות

     אין 1

  
  
  צוות מפתח במפעל. 4

 הערות, ניסיון קודם, השכלה,  תפקיד בפרוייקט,ציין שם מלא
 . בתכנית העסקית2ראה פרק 

  
  מטרת תוכנית ההשקעות. 5

         הרחבת מפעל קיים               הקמת שלוחה                   חדש מפעל הקמת               
  

 תאר את תוכנית ההשקעות ומטרותיה
  

או ללא סוכר לחולים במחלות שונות /יצור מזון ללא גלוטן ומטרת תכנית ההשקעה להקים מפעל לי
על המפעל לרכוש ציוד מתאים לייצור ולהכשיר , בין היתר, לצורך כך. למטרות יצוא ולשוק המקומי
  .מבנה שכור לפעילות המפעל

 
  
  פירוט תוכנית ההשקעות. 6

  

 ) $באלפי** (לוח זמנים לביצוע התוכנית וחלוקתה למרכיב מקומי ומיובא 

 2006שנת  2005שנת  2004שנת  2003שנת  כ תוכנית ההשקעה"סה
 יבוא מקומי יבוא מקומי יבוא מקומי יבוא מקומי% $אלפי  ח"אלפי ש סעיף 

       0% *קרקע 
       0% הוצאות פיתוח קרקע ותשתית
       0% הוצאות תכנון ופיקוח מבנים

       0% )ר" מ250(בנייה 
      9 59136%4 התקנות ומערכות במבנה

      20 1353013%10 שיפורים במושכר
      128 85819380%64 חדש/ ציוד ומכונות 
       0% *משומש/ ציוד ומכונות 
       0% התקנת ציוד
       0% ציוד תעבורה

       0% םכלי רכב מסחריי
       0% מחשבים ותקשורת, ציוד משרדי
       0% *הסכמי ידע

       0% *מחקר ופיתוח 
       0% *שיווק 

       0% הון חוזר
       2152%5 שונות

 0 0 0 0 0 158 1,073241100%830 כ"סה 

            אינו זכאי למענק *
       השקעה שמקורה ביבוא- ייבוא ,  מרכיבי תוכנית ההשקעות שהנם מייצור מקומי- מקומי **
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  תוכנית המימון להשקעה בנכסים קבועים. 7
  

 )$אלפי (לוח הזמנים למימון התוכנית ומקורות המימון 
   2006   2005  2004 2003:שנה     
 גיוס הון גיוס מהון גיוס הון גיוס מהון גיוס הון יוס מהוןג גיוס הון גיוס מהון  תוכנית   
 **ל "מחו *מקומי  **ל "מחו *מקומי  **ל "מחו *מקומי  **ל "מחו *מקומי  אחוז המימון הסעיף  
         
     241100%16180 הון מניות נפרע 
     0% מענק השקעות 
     0% מענק הון 
     0%  המניותהלוואות מבעלי 
     0% 1 –הלוואות לזמן ארוך  
     0% 2 –הלוואות לזמן ארוך  
     0% קו אשראי לזמן ארוך 
     0% אשראי ספקים לזמן ארוך 
     0% מכר ציוד-שכר 

 0 0 0 0 241100%1610800 כ"סה 

      .קומיים או מוסדות מימון ישראליים מקור ההון ממשקיעים מ-גיוס הון מקומי *
 .ל וכן מקווי אשראי לרכישת ציוד מיובא המתבצעים באמצעות בנקים מקומיים" מקור ההון ממשקיעים ומוסדות מימון מחו-ל "גיוס הון מחו**
  

 פרט את מקורות המימון להון המניות הנפרע והביטחונות להלוואות
  

  .ל הבעליםהמימון לתכנית ההשקעה מהון עצמי ש
 .לא נלקחו הלוואות למימון התכנית

  
  המוצרים. 8

 תאור המוצרים העיקריים
  בתכנית העסקית2ראה פרק 

  

  הענף. 9
 נתונים על השוק המקומי והעולמי, המפעלים העיקריים וחלקם בענף, מאפייני הענף וסיכויים להתפתחותו

   בתכנית העסקית3ראה פרק 
  
 'מוצר ד 'מוצר ג 'מוצר ב 'מוצר א 

     שם קו מוצרים
     קוד המוצר

     )ביחידות(2003היקף התצרוכת בשוק המקומי בשנת 
     %- הגידול השנתי הצפוי ב

  
     )ביחידות(היקף היבוא 

     %- הגידול השנתי הצפוי ב
     %-החלק מייצור המפעל המיועד לשוק המקומי ב

     $-ליחידה. פ.י.מחיר יבוא ס
     %-מכס יבוא ב

לא ניתן להגדיר את המוצרים , עקב קו המוצרים הרחב של החברה ואי ההומוגניות במוצרים בשוק
כמו כן בהעדר מידע על היקפי תצרוכת המוצרים השונים . כנדרש לעיל, במונחים של מוצרים בודדים

למוד על פוטנציאל השוק עם זאת ניתן ל. לא ניתן לאפיין שיעורי גידול שנתיים, בשוק הישראלי והעולמי
, אינה ממצה כיום חלק משמעותי מהשוק" לשובע. "מתוך הערכת מספר החולים במחלה בארץ ובעולם

  .לכן פוטנציאל ההתרחבות שלה עצום
  

  תאור מערך השיווק. 10

 הצרכנים הסופיים, ל"הלקוחות העיקריים בארץ ובחו, מערך השיווק
  בתכנית העסקית3ראה פרק 

  

  

  



  
 מ"בנק לפיתוח התעשייה בע   משרד התעשייה והמסחר-מרכז ההשקעות 

  

  4

  )מתוכנית ההשקעות הנדונה(ית המכירות תוכנ. 11

 'מוצר ד 'מוצר ג 'מוצר ב 'מוצר א שם המוצר 
     בשנת  
     בשנת  
     בשנת  
     בשנת  

  תוואי התפוקה 
הייצור (% 

 )מהתפוקה המלאה
     בשנת  

  
     *שנת תפוקה מלאה 

     )ביחידות(כמות שנתית 
     %-מזה לייצוא ב

     )ליחידה$ (ב .ו.חיר ייצוא פמ
      ל"מספר חודשי אשראי לקוחות בחו

     )ליחידה$ (מחיר בשוק המקומי 
     %מסים מקומיים 

     מספר חודשי אשראי  ללקוחות בשוק המקומי
  לגבי כל מוצר השנה בה יגיע המוצר לתפוקה המלאה: שנת תפוקה מלאה* 
 ___________$ וייקט בתפוקה מלאהכ תוספת הכנסה שנתית הנובעת מהפר"סה

  . בתכנית העסקית4לנושא תוואי התפוקה ראה פרק 
  

  תהליכי הייצור. 12

 כולל הסבר על הידע הטכנולוגי ומקורו, תאר את תהליך הייצור לכל מוצר
 . בתכנית העסקית2ראה פרק 

  
  חומרי גלם. 13

 מקורות האספקה וספקים, פרט את חומרי הגלם העיקריים
 . בתכנית העסקית2פרק ראה 

  
  עלויות הייצור בשנת תפוקה מלאה. 14

, חומרי הגלם(שם החומר    
 )חמרי אריזה, חמרי עזר

  יחידת 
 מדידה

כמות צריכה 
 שנתית

מחיר ליחידה 
 )$(בשער המפעל 

שיעור מסים 
 %-והיטלים ב

מספר חודשי 
 אשראי

מחיר ליחידה 
 )$. (פ.י.ס

1       
2       
3       

מ
י
ו
ב
א
י
ם

4       

  
 *:מחיר בייצוא       

1       
2       
3       

מ
קו
מ
יי
       4 ם

  נא למלא אם ניתן לייצא את חומר הגלם* 
  . בתכנית העסקית4 ראה פרק -לנושא עלויות הייצור והחרושת 

  
  הוצאות חרושת בשנת תפוקה מלאה. 15

  הוצאה קבועה% ₪ כ עלות "סה דה בשער המפעלמחיר ליחי כמות צריכה שנתית 
     )ב"קו-ב(מים    
     )טון-ב(דלק    
     )ש"קו-ב(חשמל 

     )למעט דמי שכירות( עקיפות ייצור -הוצאות 
     *מסים מקומיים 

   כ"סה  
  כגון ארנונה, מסים משולמים לרשות מקומית* 

  .העסקית בתכנית 4 ראה פרק -לנושא עלויות הייצור והחרושת 
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  כוח אדם בשנת תפוקה מלאה. 16
  

 סך עלות סך עלות עלות סך עלות סך עלות עלות מספר מועסקים במישרין במשמרות  
 $שנתית  $חדשית  $לעובד  ₪שנתית  ₪חדשית  ₪לעובד  סך מועסקים123 משמרת/ סיווג העובדים   

       
 72,809 6,067 1,011 324,000 6.06.04,50027,000 בלתי מיומנים 1
 64,719 5,393 1,348 288,000 4.04.06,00024,000 מיומנים 2
 18,876 1,573 1,573 84,000 1.01.07,0007,000 צוות הנדסי מקצועי 3
 10,787 899 899 48,000 1.01.04,0004,000 פקידות מנהל ומכירה 4
 37,753 3,146 1,573 168,000 2.02.07,00014,000 צוות ניהול 5
  0   0.00 מומחים 6
       
 204,944 17,079  912,000 14.00.00.014.076,000 כ"סה 
      100%0%0%100% :אחוז מהתפוקה למשמרת 
            
   .ראשונהבמשמרת נא לציין משכורת ממוצעת לעובד אחד בכל סוג של מועסקים : $- בחודשית משכורת *
  

  הוצאות אחרות בשנת תפוקה מלאה. 17
  הוצאה קבועה% $כ עלות "סה 

   )למעט שכר עבודה(הוצאות הנהלה וכלליות 
   )למעט שכר עבודה(הוצאות מכירה 

   שונות

  . בתכנית העסקית4ראה פרק 

  

  )בחודשים(תקופת המלאי . 18

 מלאי תוצרת גמורה מלאי תוצרת בעיבוד ומרים מיובאיםמלאי חמלאי חומרים מקומיים
 שבוע עד שבועיים שבוע עד שבועיים 0 שבועיים

  . מתייחס למצב בו מיוצרת התפוקה המלאה האפשרית במסגרת תכנית ההשקעה המוגשת בבקשה זו
  

  מבחני רגישות. 19

 אורך חיי הפרוייקט שינוי בכמויות שינוי במחיר

 +10%  , - 10%  +50%   - 10% 

 

 (*)חברה לתמיד  בכוונת הבעלים להמשיך את פעילות ה

        .נא לציין את השינויים המרביים הצפויים במחיר ובכמות
  . בתכנית העסקית4ראה פרק ,  שנים10של ) אורך חיים(נעיר כי לצורכי התכנית העסקית בחנו פרוייקט עם אופק השקעה (*) 
  

  י  לא רלוונט-  $ באלפי –) פ"מו(מחקר ופיתוח . 20
 שנה שנה שנה מקורות המימון  שנה שנה שנה 

    הון עצמי     פ"הוצאות מו
    קרנות מקומיים     כ הוצאות"סה

     ל"קרנות מחו 
    מקורות אחרים 

, ציין במקורות המימון את השתתפות מדען הראשי.  השנים האחרונות לפיתוח התוכנית3 - פ שהוצאו ב"פרט הוצאות מו
  .הלוואות בשותפות מוגבלת, ואות עומדותהלו, מענקים

 .פ ואת השלכותיו על תוכנית ההשקעות הנדונה"הסבר את מהות המו
  

  שכירות מבנים. 21

 תקופת השכירות תאריך תחילת השכירות שכר דירה לשנה שטח המבנה

עם שתי אופציות ,   שנים3  2003  שנה 7חודש  15,600 ר" מ360
 . שנים נוספות4 -ל
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  רוט השקעה במבניםפי. 22
  

 תוספות ושיפורים במבנה שכור או מבנה קיים מבנים חדשים  
 אחוז )$(סך עלות  )₪(סך עלות  ר"מ אחוז )$(סך עלות  )₪(סך עלות  ר"מ ייעוד השטח'מס

 67% 129,42729,085 240      ייצור 1
 17% 32,3577,271 60      אחסון 2
 17% 32,3577,271 60      דיםמשר 3
 0% 00        אחר 4
 100% 194,14043,627 360         כ"סה  
          
       חתך סוגי הוצאות-  השקעה בשיפוץ והכשרת מבנה -נספח  

 69.5% 135,00030,337    (*)ר " מ250שיפוץ מבנה  1
 4.1% 8,0401,807    מיזוג אויר 2
 5.1% 9,8802,220    רכת ניקוז נירוסטהמע 3
 1.9% 3,720836    )ונטות(מאווררים קבועים  4
 7.7% 15,0003,371    תשתית למערכת חשמל 5
 6.4% 12,5002,809    שיפוץ חדר ישן לייצור פסטה 6
 5.2% 10,0002,247    חדר יבוש לפסטה 7
 100.0% 194,14043,627           :כשרת מבנהסך שיפוץ וה  

 'צבע וכד, גבס, דוד שמש, דלתות, חשמל, כלים סניטריים, ריצוף קרמיקה, בלוקים, טיח, אינסטלציה (*)
 מבנה שכור או מבנה קיים(**)
 להלן רשימת ההשקעות שכבר בוצעו ונתקבלו חשבוניות בגינם(***)

          
   )מ"לפני מע(לעבודת המפעל רשימת חשבוניות שנתקבלו עד כה עבור התאמת המבנה  
   'תאריך חש $סך עלות  ₪סך עלות  מטבע  שם ספק שם ספק 

  26/6/03 ₪1,500337 ירחמיאל וייס אדריכל 1
  15/7/03 ₪4,250955 ירחמיאל וייס אדריכל 2
  20/8/03 ₪8,0401,807 מיזוג וחימום מודיעין מיזוג 3
  25/8/03 ₪2,288514 מים' בראש מע דוד שמש 4
  16/9/03 ₪3,050685  המאורר )ונטות(מפוחים  5
  1/9/03 ₪670151  המאורר )ונטות(מפוחים  6
  3/9/03 ₪4,237952  כיסואני חמרי בניה 7
  21/9/03 ₪8,0501,809  המשפץ עבודות מתכת 8
  9/11/03 ₪3,624814  המשפץ עבודות מתכת 9

  9/11/03 ₪2,689604  המשפץ עבודות מתכת 10
  9/11/03 ₪4,9661,116  המשפץ עבודות מתכת 11
  1/8/03 ₪3,814857 יהודה יבוא ויצוא דלתות עץ+פרופילים+גבס 12
  13/8/03 ₪4,216947 יהודה יבוא ויצוא דלתות עץ+פרופילים+גבס 13
  10/9/03 ₪847190 יהודה יבוא ויצוא דלתות עץ+פרופילים+גבס 14
  21/10/03 ₪1,864419 יהודה יבוא ויצוא דלתות עץ+פרופילים+גבס 15
  3/11/03 ₪2,415543 יהודה יבוא ויצוא דלתות עץ+פרופילים+גבס 16
  2/9/03 ₪9,8802,220  יוסאן תעלות ניקוז 17
  3/8/03 ₪15,4743,477  כיסואני חמרי בניה 18
  22/7/03 ₪8,2001,843  לוי משה מסגרות 19
  19/8/03 ₪1,695381 מוניר קרמיקה קרמיקה וכלים סניטריים 20
  19/8/03 ₪2,542571 מוניר קרמיקה קרמיקה וכלים סניטריים 21
  18/8/03 ₪4,322971 מוניר קרמיקה קרמיקה וכלים סניטריים 22
  25/9/03 ₪2,814632 מרכז השטיחים והטפטים ם מקיר לקירשטיחי 23
  8/9/03 ₪36382 פרזול. ש. י חמרי בניה 24
  6/8/03 ₪9,1312,052 שיריונית חוסם דלתות פלדלת 25
  30/10/03 ₪30168 כדורי חמרי בניין חמרי בניה 26
  27/8/03 ₪1,352304 חברת חשמל מקדמה- תשתית למערכת חשמל 27
  16/9/03 ₪13,6163,060 מלחברת חש יתרה- תשתית למערכת חשמל 28
  29/10/03 ₪915206 בדי מאה שערים וילונות 29
  31/8/03 ₪12,8572,889 אררי כלי עבודה כלי עבודה 30
  23/10/03 ₪535120 אריחי בוריס אריחים 31
  28/10/03 ₪800180 כולבו סנטר בראש חומרי בניה 32

    141,31831,757    כ"סה 
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  רשימת ציוד ומכונות. 23
  

 סך    ' מחיר יח   מועד              
 השקעה   במטבע   הגעת שנת  ארץ שם  תאור הציוד   

 $ באלפי  מטבע הרכישה כמות הציוד הייצור הייצור היצרן דגם )ציין חדש משומש( 'מס
 .)פ.י.ס(   .)ב.ו.פ(             

       
        )מהקמת המפעל(שנרכש לאחרונה ציוד .א

 9,663 ₪ 43,000 1   ישראל מ"קדם קירור בע "דיגיטלי' רשם טמפ"מנועים לפריזר ו1 

 6,427 ₪ 28,601 1   איטליהP 30La Monferrina )נרכש בארץ(מקדמה - מכונה לייצור פסטה2 

 11,057 ₪ 49,205 1   ישראל מ"סוכנויות לציוד בע. ס. אROTOR ור גזתנ3 

 2,301 ₪ 10,241 1   ישראל מ"פאול ברגידה בע מנוע למעלית4 

 3,238 ₪ 14,407 1   ישראל פוליפח בית שמש מפעלים חדר תפיחה+ חדר קירור 5 

 2,952 ₪ 13,136 1   ישראל לוגו המרכז לריהוט ועיצוב ריהוט למפעל6 

 2,022 ₪ 9,000 1   ישראל מ"מאיר מכונות מזון בע. ס יורופרוסט  מגשים9תנור 7 

 1,804 ₪ 8,028 1   ישראל מ"מיניסופט שיווק והפצה בע  תכנת הנהלת חשבונות8 

 1,713 ₪ 7,625 1   ישראל מ"סווירי אלקטרוניקה בע S500 MRמלחם קונכיה  מכונת שרינק9 

 1,011 ₪ 4,500 1   ישראל  חן גמליאל-המיקסר   מכונה לפירורי לחם10 

 1,011 ₪ 4,500 1   ישראל מ"תיבת נח בע  ארון11 

 742 ₪ 3,300 1   ישראל מ"אדם סודרי מחשבים בע  מחשב12 

 609 ₪ 2,712 1   ישראל מ"סולו מרקט בע מקרר שתי דלתות מקרר13 

 543 ₪ 2,418 1   ישראל מ"יבוא ומסחר כללי בע. פ. ב הן-יו מכונת תפירה לשקים14 

 517 ₪ 2,300 1   ישראל מ"רפאלי שפירא בע  מקפיא שוכב15 

 506 ₪ 2,250 1     ליטר80מיקסר 16 

 505 ₪ 2,246 1   ישראל מ"צליל צבע וטבע בע  מחשב17 

 494 ₪ 2,200 1   ישראל כל ציוד מוטי את אלי  מכשיר לדחיסת בצק18 

 467 ₪ 2,080 1   ישראל מ"מחשבים בע. ל. מ. ט  תכנת שיקלולית19 

 449 ₪ 2,000 1   ישראל צורי מנופים והובלות הובלת תנור גז20 

 719 ₪ 1,600 2   ישראל מ"שימי קור בע  מקפיאים שוכבים21 

 337 ₪ 1,500 1   ישראל מ"רפאלי שפירא בע  שולחן נירוסטה22 

 324 ₪ 90 16   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע 40X60חלה שישיה  תבניות23 

 315 ₪ 70 20   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע ציפוי + 40X60שטוח מחורר  מגש לעוגיות24 

 270 ₪ 1,200 1   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע  עגלה25 

 382 ₪ 68 25   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע ציפוי + 40X60שטוח מחורר  מגש לעוגיות26 

 157 ₪ 700 1   ישראל מ"רפאלי שפירא בע  עגלה27 

 128 ₪ 570 1   ישראל סוכנויות. ט. א אקדח סימון28 

 3,580 ₪ 15,932 1   ישראל מ"קול אדיר בע מערכת מיגון ואזעקה29 

 1,944 ₪ 8,650 1   ישראל ירוקום מערכת מרכזיה30 

 1,169 ₪ 5,200 1   ישראל .י'ג. אנד. אנ מיקסר31 

 1,902 ₪ 8,465 1   ישראלייצור מדחסים-נוביץ ובניובינימי מייבש אויר+ מדחס אויר 32 

 202 ₪ 900 1   ישראל מ"תיבת נח בע  שני ראשים-כיריים גז 33 

 251 ₪ 1,115 1   ישראל מדפי ירושלים. ס. א ארון אחסון34 

 4,127 ₪ 18,365 1   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע עגלות וציוד נוסף35 

 449 ₪ 2,000 1   ישראל מ"אינטרנשיונל בע. אס.די.יו עגלת משטחים36 

 2,285 ₪ 10,170 1   ישראל מ"עידן הנירוסטה בע ציוד למפעל37 

 1,471 ₪ 6,545 1   ישראל מ"סיטקוטק בע מכונה לסגירת שקיות לחם38 

 500 ₪ 2,224 1   ישראל מ"בע) 1995(גל קר שיווק  מתקן למים חמים וקרים39 

 251 ₪ 1,119 1   ישראל מ"מיניסופט שיווק והפצה בע ש לתחנת עבודה נוספת"תוכנת הנח40 

 628 ₪ 2,797 1   ישראל מ"בסט גז בע התקנת ארובה לתנור41 

 740 ₪ 3,292 1   ישראל מ"ניסים יעיש ובניו בע תבניות42 

          

 1,011 ₪ 4,500 1   ישראל   תא התפחה43 

 3,146 ₪ 7,000 2   ישראל  מגשים4שני תנורי 44 

            
  

   בעמוד הבא-המשך 
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 סך    ' מחיר יח   מועד         23המשך פרק     
 השקעה   במטבע   הגעת שנת  ארץ שם  תאור הציוד   

 $ באלפי  מטבע הרכישה כמות הציוד הייצור הייצור היצרן דגם )ציין חדש משומש( 'מס
 .)פ.י.ס(   .)ב.ו.פ(             

            
        )מהקמת המפעל( ציוד שנרכש לאחרונה -המשך  

 562 ₪ 2,500 1   ישראל מערבל קמחים46 

 1,011 ₪ 4,500 1   ישראל  ליטר30מיקסר 47 

 449 ₪ 2,000 1   ישראל מקפיא שוכב48 

 337 ₪ 1,500 1   ישראל    נירוסטהשולחן49 

 3,371 ₪ 15,000 1   ישראל   מנפחת שקיות+ פורסת לחם  50 

 2,022 ₪ 9,000 1   ישראל מרדדת בצק51 

          

 82,749        )מהקמת המפעל(סך ציוד שנרכש לאחרונה  
            
          ציוד נוסף לרכישה בקרוב.ב

 14,997 ₪ 66,738 1 11/03  האיטליP 30La Monferrina )נרכש בארץ(יתרה - מכונה לייצור פסטה1 

 EUR 57,068 49,311 1 11/03  הולנד גוטליב יונימק טרומפ הובלה והתקנה) + שפריץ(מכונת זילוף 2 

 EUR 19,674 17,000 1 11/03  הולנד גוטליב 120סיר נשלף מאג  )מיקסר(מאלוש 3 

 1,798 ₪ 8,000 1 12/03  ישראל גוטליב  מכונת אדים להתפחה4 

 1,011 ₪ 4,500 1 12/03  ישראל   מרכך מים לתנור5

 4,571 ₪ 20,339 1 12/03  ישראל טונר לייזר ציוד חמרה ציוד מחשוב ותוכנות נוספות6

 539 ₪ 2,400 1 12/03  ישראל אמישרגז  מבער גז7

 4,494 ₪ 20,000 1 12/03  ישראל   ציוד מעבדה8

 2,247 ₪ 10,000 1 12/03  ישראל אופנהיים  לאריזות) שטנסים(בניית תבניות 9

 1,034 ₪ 1,150 4 12/03  ישראל ניסים יעיש ובניו  עגלות לחדר יבוש איטריות10

 1,213 ₪ 30 180 12/03  ישראל   מגשי ייבוש איטריות11

 899 ₪ 4,000 1 12/03  ישראל יורוקום  לפוניתתוספת למרכזיה הט12

 449 ₪ 2,000 1 12/03  ישראל בלום  משקל רצפה13

          
 109,995         סך ציוד לרכישה בקרוב  
                        
            
 192,744         סך עלות ציוד ומכונות  
                        

   5.10:שער היורו  4.45:שער הדולר הנותרות יושלמו בהמשך,  האסמכתאות מצורפותמרבית * 
            
    'תאריך חש $סך עלות  ₪סך עלות   )מ"לפני מע(הוצאות הקמה שונות   
    9/6/03  1,500337  עיצוב חד פעמי של אריזות המוצרים 1 
    9/10/03  5,0111,126 ל לקשירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים"נסיעה לחו 2 
    6/11/03  8,9002,000   טיפול בכל הקשור הקמת החברה-ד "עו 3 
    30/7/03  5,5001,236   טיפול במפעל מאושר- יועץ כלכלי  4 
  *     20,9114,699  כ"סה  

  

  

  

 )1נספח ( ראה יפויי כח מצורף -פרטי מורשה החתימה בשם החברה 
  

  050 516067, 02 6794434: טלפון,        קייועץ כלכלי ועס: תפקיד,       אורי דהן: שם
  

  __________________חותמת התאגיד וחתימת המורשה ,    2003 בנובמבר 20: תאריך
 

 


