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.תקהבומ הדירי תמגמב ךא1-מ הובג ודוע הקבדהה םדקמ
 .םיבורקה םימיב רבכ ןוטקל ליחתהל היופצ תימויה האולחתה

.תיצרא הדידמב םיקבדנה יאליג תוגלפתה לע ןוסיחה עצבמ לש תקהבומ העפשה תרכינ אל
םיכומנ ןוסיח יזוחאל השק האולחת יזוכיר ןיב ימוקמ םאתמ שי

תיצרא הדידמב ןוסיחה תעפשה תיפצנ םרט ,הקבדהה םדקמב הדיריה תכשמנ

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

17/1 :ןוכדע

הקבדהה םדקמב הדירי
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.םיכומנ ןוסיח יזוחאל השק האולחת יזוכיר ןיב ימוקמ םאתמ שי
 תוידרח םירעב הערל תיתועמשמ היטה

)בושייב םיליג תוגלפתהללומרינ אלל(

תיצרא הדידמב ןוסיחה תעפשה תיפצנ םרט ,הקבדהה םדקמב הדיריה תכשמנ
17/1 :ןוכדע

תונסחתה זוחא

)םיבשות10,000 ל( םויל םישדח םילוח

סיאול .י ר״ד
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17/1 :ןוכדעהשק םילוח לשהדירשה ייוכיסב תכשמנ תורדרדה

 .ראוני תליחתמ לחה ,רבעל סחיב תרבגומ תימויה התומתה
.התומתל זופשאמ ןמזה ךשמב תורדרדה ךשמהו ,השק בצממ התומתה ייוכיס תלדגהב תאטבתמ תורדרדתהה

)רופא- חווט רצק לדומ , רוחש-  תיפצת(- תימוי התומת
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)17/1 ןוכדע( ינוניב-רצקה חווטל תיזחת :זופשאב סמוע
17/1 :ןוכדע

רצק חווט–  זופשאב השק האולחת תכרעה

.תיתועמשמ תפסונ הילע אלל םלוא תוחפל שדוחה ףוס דע םילוחה יתבב סמועה ךשמה
.התומתה בצקב רקיעב היולת סמועה איש תמר
.ראורבפ ךלהמב5000כל תולעל היופצ התומתה

תרבטצמ היופצ התומת

 לש יביטקפא לודיג םדקמ
השק םילוח
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17/1 :ןוכדעםיריבס םישיחרת

םויל םיקבדנ1000-ל תחתמ הדיריל ליבומ )4-11.2 האיצי( ךורא רגס

תיטמוטפמיס האולחת תעינמב תוליעי95% ,ליג תצובק לכב ןוסיח80% :ילנימונ שיחרת

.ההובג תואדווב עובש ךותב ררבתת האולחתה לע רגסה תעפשה תוליעי

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס

ימוי םישדח םירתואמ רפסמתימוי השק האולחת

21/1 ב האיצי

4/2 ב האיצי
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17/1 :ןוכדעתורימחמ תוחנהל תואצותה תושיגר

תיטמוטפמיס האולחת תעינמב תוליעי95% ,ליג תצובק לכב ןוסיח80% :ילנימונ שיחרת

:םישיחרת
סוחייל ילנימונ שיחרת- א
 :תורימחמ תוחנה
 םיקבדמ םינסוחמ- ב
 םיקבדמ םינסוחמהו )50%( הכומנ ןוסיח תוליעי- ג

ןוסיחה ףקיהו תוליעיב היולת השקה האולחתב תוצרפתהה ףקיה  ,ץרמב םיתמואמב תוצרפתה ןכתית תורימחמ תוחנהב
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ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס

R=2 ל האיצי שיחרת

R=1.2 ל תרקובמהאיצי שיחרת
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יחכונ בצמ

22/9 : ןוכדע
תוחפל םיבורקה םייעובשב םילוחה יתב לע סמועה ךשמה

18/1 :ןוכדע

תועמשמ

תוצלמה

 ייוכיס רשאכ הנורחאל דאמ ץיאה התומתה בצק .רגסה תעפשהלו ,האולחתה תיילעב המילבל םינושאר םינמיס
 םייעובשב הובגראשהל יופצ ח״היתבב סמועה .רצקתה השק בצמב זופשאמ התומתל עצוממה ןמזהו ולע התומתה
םיבורקה
 .הכומנ האולחתל הובג ןוסיח זוחא ןיב םירעב םאתמ הלגתמ .תועיגפ תויסולכוא ןוסיח לש הרישי העפשה תיפצנ םרט
.תוידרחה םירעב תקהבומ הערל היטה שי
.ץרמב תפסונ הצירפ לבקתהל הלולע  הכומנ ןוסיח תוליעיו םינסוחמ י״ע הקבדה ייוכיס לע תורימחמ תוחנהב

 רגסה תוליעי ררבתת םיבורקה םימיב קר םלוא ,יחכונה רגסה לש תיתועמשמ הכראה תשרדנ אל– ריבס שיחרתב
.האולחתה תנטקהב
 האיצי םע בולישב ,היסולכואה ללכ ברקב ךומנ ןוסיחףקהב וא םינסוחמ י״ע הקבדהב תינתומ ץרמב תפסונ תוצרפתה
.תרקובמ אל

 םילוח רפסמל תרקובמ הדירי ורשפאי ,תועובש רפסמ לש האיצי ךילהת תרדגהדצל,עובש תוחפל לש רגס ךשמה
 .םישקה םילוחה רפסמב תיתועמשמ הדיריו1000 מ ןטק םישדח
.השק האולחתב הילעו ,תפסונ תוצרפתה יוהיזל רוטינ לע האיציתינכות סוסיב
 יטנבלר הז ןיינע .םיירוזא ןוסיחו האולחת תמר יפל החיתפ םידדועמה ,האולחתב םיילפיצינומו םיירזגמ םילדבה םירכינ
.םיימוקמ האולחת יניחבת י״ע תנייפואמ התעפשהש– ךוניחה תחיתפל דחוימב
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יללכ

22/9 : ןוכדע לדומ יטרפ- ךורא חווטל םילדומ
18/1 :ןוכדע

ןוסיח תוליעי

 תורדרדה
השק בצמל

 .ןותנ יביטקפא הקבדה םדקמ יפל הקיבדמה ,תינגומוההיסולכוא לודימ
 .)תרקובמ האיצי( םימי20 לש ינייפוא ןמזבR=2 ל הילע ,תיתגרדה הרוצב רגסמ האיצי חינמ לדומה

R=2הגירח לש ריהמ יוהיז רשפאמו םדוקה רגסה תמועל רתוי תיתועמשמ החיתפב ,רגסהמ הבחר האיצי גציימ.

 תוליעי95% ,ליג תצובק לכב ןוסיח80% .20-ה םויב90% ,ירישעה םויב30% ,7-ה םויה דע תיספא ןוסיחה תוליעי
.ןוסיח לשתיברימ
.םיקיבדמו םיקבדמ םינסוחמ םאה הלאשה יבגל תואדו יא שי

+70 ינב20-22%
60-69 ינב6-8%
50-59 ינב3-4%
40-49 ינב1-2%
40 ליג דע0.5%

םישיחרתב הקבדה םדקמ

םויה

1a 1b 2b 2a

האיצי ךיראת 21.1 28.1 4.2 11.2

 הסינכ תוליעי
רגסל

ליעי עובש ליעי עובש

םישיחרת


