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.רבעש עובשה ףוס דע וטקננש םידעצה לש תוליעיה רסוח תא ןמסמש המ ,1-מ הובג ודוע הקבדהה םדקמ
.ןוסיחה עצבמ לש הרישי העפשה תוהזל ןתינ אלש ךכ ,קהבומ ןפואב התנתשה אל םיקבדנה יאליג תוגלפתה

.האולחתה לודיג בצק לע יחכונה רגסה תעפשהל תוינושאר תויצקידניא

ןוסיחה תעפשהל יתוהמ ןמיס ןיידע ןיא ,הקבדהה םדקמב הנטק הדירי
 )רצק עוצימ-קד רוחש ,רופאב תואדו יא םוחת ,רוחש( םירתואמ יפל  הקבדה םדקמ
)לוחכ(השק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ

14/1 :ןוכדע

?הדיריל היצקידניא
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יופצהמ רומח אוה שממתמש לדומה–16/12 שיחרת ירחא בקעמ ךשמה 14/1 :ןוכדע

 תמאה תדוקנ
 תמועל 13/1
16/12 תיזחת

 תמאה תדוקנ
 תמועל 13/1
16/12 תיזחת

 .יופצהמ10%-כב ההובג התומת ,םישקה םילוחה רפסמב המאתה :רבמצד ישיחרתל סחיב
.רבעל סחיב םינורחאה םימיב הלע התומתה בצק
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)14/1 ןוכדע( ינוניב-רצקה חווטל תיזחת
14/1 :ןוכדע

)םינוש םישיחרת( םיתמואמ תיזחת
רצק חווט–  זופשאב השק האולחת תכרעה

.היסולכואה ןוסיחו יחכונה רגסה תוליעי יבגל תוחנהמ הרקיעב תעפשומ רצק חווטל תיזחת
.םויל םישק םילוח180-ל לעמ םע אבה עובש ךלהמב יופצ תימויה תפסותה איש רשאכ ,שדוחה ךשמהב יופצ זופשאב השק האולחת איש

.ענמנ יתלבכ הארנ רצקה חווטב םילוחה יתבב סמועבהילעה ךשמה
.ראורבפ ךלהמב5000כל תולעל היופצ התומתה

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס

תרבטצמ היופצ התומת

 ךרואו האיצי ישיחרתל חווט תכורא תיזחת
)תועובש4–2( רגס
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14/1 :ןוכדעחווט תכורא תוחתפתה לע רגסה ךשמ תעפשה

םיטלחומ םירפסמ אקווד ואלו תומגמ חותינלודעונו,היסולכואה תוגהנתהו ,הלחמה תוחתפתה לע תובר תוחנה םיליכמ ולא םישיחרת

םיתמואמ תיזחת

תימוי השק האולחת

,אבה עובשב רבכ תימויה השקה האולחתב הדיריל ליבומ  םינוסיחה עצבמו יחכונה רגסה לש בולישה יכ םיארמ םינושה םישיחרתה
.םויל םישק םילוח180-ל לעמ לש ימוי אישל עיגהל םייופצ ונא ךא

 . םישדח םיתמואמ1000 מ תוחפ םע רגסה םויסו ,םיתמ200-400-כב התומת תתחפה איה ,םייעובשב רגסה תכראה לש תועמשמ
.רבמצד-רבמבונל האוושהב ראורבפ ךלהמב קשמה לש תיתועמשמ החיתפ ןייפאמה הקבדה םדקמ ונחנה הז שיחרתב

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס

תרבטצמ היופצ התומת
)תיחכונ לופיט תוכיא תחנה(

 ךרואו האיצי ישיחרת
 םינוש רגס
 םיאטבתמש יפכ(
)הקבדהה םדקמב

םישיחרתב הקבדה םדקמ
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יחכונ בצמ

22/9 : ןוכדע
םילוחה יתב לע סמועה תיילעל יפצ

14/1 :ןוכדע

תועמשמ

תוצלמה

.תועיגפ תויסולכוא ןוסיח לש הרישי העפשה תיפצנ םרטו האולחתבהילעה תמגמ תכשמנ
 רופיש תלחתהל ליבוהל םייופצ ,היסולכואה ןוסיח םע דחי וז המגמ ,האולחתב תובצייתה תמגמ הלחהש ןכתיי
 .אבה עובש ךלהמב תימויה השקה האולחתב
.רצקתה השק בצמב זופשאמ התומתל עצוממה ןמזהו ולע התומתה ייוכיס רשאכ הנורחאל ץיאה התומתה בצק

 ףוס תארקל קר אישל עיגהלו םיבורקה םימיב תיתועמשמ תולעל ךישמהל םייופצ זופשאב םישקה םילוחה ירפסמ
.תיחכונה לופיטה תוכיא תא רמשל תלוכיב יולת אישה ןמז .שדוחה
.וקוזיחב ךרוצב וא רגסה לש תיתועמשמ הכראהב ךרוצה יבגל תואדווב תעדל הז בלשב ןתינ אל

.םינוסיחה עצבמ תצאה ךשמה
.םיבורקה םימיב םילוחה יתבב םישקה םילוחה סמועב תיתועמשמ הילעל תוכרעה
.עובשב תוחפל יחכונה רגסה תכראהל תוכרעה
 תויסולכוא ךותמ םיקבדנב תיתועמשמ הדירי אדוול היהי ןתינ זא21/1 ל דע רגסה תכראה לע הטלחהל הנתמה
.)21/1 ה רחאל םישדח השק םילוחב המיאתמ הדיריל ליבוהל היופצ וז הדירי( םיבורקה םימיב  ונסחתהש


