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1/2/2022 :ןוכדע

 .ולא םימיב הילעב הריצעל יפצ  .השק האולחת בצקב הילעב הטאה
 .)םיבורקה םיימוי-םויב יופצ(1ל תחתמ דרוי יעובש עוצימב רפסמה וב םויה ינפל תלבקתמ ימוי ךרעב הילעב הריצעה
.בצמה ףוקישל םירתואמה םילוחה רפסמב שומישב ישוק לע עיבצמ ,םירתואמה רפסמלינוניב+השק האולחתב יוניש ןיב שלח םאתמ
.םיתמ350כ לש יוזח תיעובש התומת אישו ,עובשכ דועבהילעה תריצעל יפצ .התומתב הילעל השק האולחתב הילע ןיב קזח םאתמ ךשמנ

עובשכ דועב התומתבהילעה תריצעל יפצ .ינוניב+השק האולחת בצקב הילעב הטאה
1.2.22 :ןוכדע
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 .תוניסח תוחתפתהו הבחר הקבדה בקע ונירוחאמ הקבדהה אישש הכרעה
 .תונושה האולחתה תומרב םיזפשואמ לש לודיגה בצקב הטאהה ךמס לע קר אלא תססובמ םיקבדנ תיפצתב הזיחא אלל
.םיבורקה םימיב השק האולחת סמועב םג הדיריב הפצנש איה הכרעהה– תוגהנתה ינייפאמב יונישל ןוקיתב םג
 .)ראורבפ עצמאל דע םיפסונ םיקבדנ ןוילימ2.5–1.5(  םיבורקה םייעובשב ךישמהל יופצ הובגה םיקבדנה רפסמש הכרעה

.האולחתה תמיגדב יתועמשמ רופיש י״ע ולא תוחנה תופקת אדוול שרדנ  .BA2טנאיראוו ל יתועמשמ ןוקית אלל תוכרעהה

הבחר הקבדה ךשמה םלוא ,השק םילוחב הדיריל יפצ .הקבדה איש רבעמ- הכרעה
1.2.22 :ןוכדע
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  .+60 ינב ברקב3 הנמינסוחמל סחיב4 הנמ םינסוחמה השק םילוח לש  רועישב הדירי תרכינ
.ןוסיחה רחאל תועובש השולשכ השק םילוחה תייסולכוא לש תללוכ הניחבב תיפצנ השק זופשא תעינמב תלעותה

 העיגפהיסולכואל הז ןוסיח רובגתב ןורתי שיו ,יעיברה ןוסיחהמ האצותכ זופשאב השק םילוחה רפסממ שילשכ ךסחנ ונתכרעהל
 .)ליג תצובק דבלמ םינסחתמ ינייפאמל ןונקת אל ,תללוכ תיפצת– תוגייתסה(

השק האולחת תעינמב ליעי יעיברה ןוסיחה
 1/2/22:ןוכדע
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BA2תשדוחמ תוצרפתה אלל םלוא הדיריב בוכיע ררגש הארנ ןודנולב .םיבר תומוקמב תוקבדהה לע טלתשה.
.הנידמב תולהנתהה ןפואב יתועמשמ יונישמ האצותכ םג ךאטנאיראווהמ האצותכ תויהל הלולע קרמנדב תוצרפתהה

 .האולחתה תמיגד תא רפשל ץלמומו בוקעלו ךישמהל שי
 .המגמ יוניש לש םדקומ יוהיזל תלוכיה רסוחו םילוחה יתבב הובגה סמועהמ עבונ ורקיעב ןוכיסה

BA.2–הרורבהיצקדניא אלל ךא ששח
1/2/22 :ןוכדע
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 .םדוק טניבקה וגצוהש םישיחרתה תושממתה
 .םיקבדנ ןוילימ2-3.5 היה ראוניב םיקבדנה רפסמ ונתכרעהל .םישנא ןוילימ1.5-כ לארשיב ותמוא
 סמוע ונתכרעהל וכסח רשא ,יעיברה ןוסיחה תא ןכו תופורתה תקולח ןובשחב וחקל אל זאד םישיחרתהשכ ,זופשאב םישק םילוח1200 טעמכל ונעגה
.םיזוחא תורשע רפסמב הובגה

11/01/22-ב הנורוקה טניבקל וגצוהש םישיחרתל האוושה
1.2.22 :ןוכדע
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1/2/2022 :ןוכדע תוצלמה
1/2/22:ןוכדע

לארשיבלגהתדירייבלשב.םידבועתויורדעהותוקבדהךשמהל,םיינויחתומוקמלעשגדב,קשמהתנכה
.הילעהיבלשבומכםישנארפסמותואתוחפלרבעבוקבדנ,םלועבו

.BA2מששחהרואלרקיעב–יתימאהםיקבדנהרפסמבהנחבהתלוכישודיחלהטיששוביג
.םיאתמהנעמןויסנשוביגותשדוחמתוצרפתהיוהיזרשפאללוכיוזכשהטיששוביג
)םגדמירוזאכהפיח/םילשורי/ןדשוגהיסולכואיזוכירתרדגה-תורשפא(

תונסחתהדודיעהקידצמהשקהאולחתתעינמב+60ינבברקבתיעיברההנמהלשתיפצנהתוליעיה
.םירכומהםיטנאיראווהלכבהשקהאולחתתתחפהלעתיתוהמהעפשהןוסיחל.בחרנ

.קוריותתמאתהבךרוצהלעמםינסוחמי״עתשדוחמהקבדה
.הקידבאללתולהקתהתרתהואדודיבמםדקומרורחשלהקדצהכםדוקןוסיחבשמתשהלןיא

.ךוניחהתכרעמלשםיימוילכםוגידלרבעמ
.ףשחנשימלכלשתוקידבעוציבלדודיעו–םיפשחנלשןושארלגעמעודיילהרבסה


