
ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ .זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

12:00 ,3/7 :ןוכדע

Apr May Jun Jul
2021   

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

Jun 21 Jun 28 Jul 05 Jul 12 Jul 19 Jul 26
2021   

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jun 07 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jul 05 Jul 12 Jul 19 Jul 26
2021   

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 תטיקנ בייחת לגה לש המילב .ישממ הקבדה לג לארשיב טשפתמ
 ךא ,השק האולחתב םג הילע לש הלחתהתיארנ.םייתועמשמ םידעצ
.הז לגב השקה האולחתה ףקיהב ןוכיסה תכרעהל עדימ קיפסמ ןיא

תיפצת

 הקבדהה לש תוטשפתה תרכינ .תולעל ךישממ םיקבדנה רפסמ
 לש העפשה תיפצנ םרט( עובשכ לש הלפכה ינמז לע תובצייתהו
 ןוסיחה תוליעי יכ רכינ .)םירוגס םיללחב תוכסמ תשיבח תבוח תרזחה
  .80%-60% כ איהו  ,תתחפומ אתלד ןזב הקבדה תעינמב
 .)םוי לכ םידדוב םילוח( תינוניבו השק האולחתב תישממ ךא הנטק הילע
 הילע לע םיעיבצמה רופגניסמו הינטירבמ םיחוויד : םייבויח םינמיס
 האולחת ינפמ ןוסיחה לש הליעי הנגה ךכיפלו השק האולחתב תתחפומ
.הקבדה לש הרקמב םג השק

 הז בלשב ןיא ,)םימי10 כ( השק האולחתל העגהב רכומה בוכיעה רואל
 אטבתי יחכונה הקבדהה לג דציכ ךירעהל רשפאיש קפסמ עדימ
.השק האולחתב
.יחכונה הקבדהה לג תא רוצעל ןתינ אל תוישממ תולועפ תטיקנ אלל
 תגשהל רתוי םישק םידעצ תטיקנ בייחי וישכע םידעצ תטיקנב בוכיע
.ךשמהב המוד העפשה

 הפיכאו הרבסה תרבגה :הקבדה תלבגהל םיידימ םידעצ טוקנל ץלמומ
.קוריה ותה תרזחה ,םירוגס םיללחב תוכסמ לש
 האולחת יבגל עדימ תורבטצהל דע םיעיגפ ןוגימב םיצמאמ דוקימ
 ,ףסונ האולחת לגל םילוח יתב תוכרעהו םילוח יתבב ןוגימ .השק
.םיבורקה םייעובש/עובשב ררבתי ופקיהש
.ןוסיחה בצק ריבגהל שי– אלמ ןורתפל איבי ףיקמ ןוסיח קר

תועמשמ

תונקסמ

 )רצק עוצימ-קד רוחש ,רופאב תואדו יא םוחת ,רוחש( םירתואמ יפל  הקבדה םדקמ
)לוחכ(השק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ

 ינוניב/השק האולחתב הילעל יפצ
הילעה בצק תא ךירעהל הז בלשב השק םלוא

 הלודג תואדו יא
המידק הכרעהב


