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הקבדהה םדקמ תובצייתהב תרכינ קשמה תחיתפ תעפשה ,תכשמנ הדירי
:ןוכדע 23/2

 ןושארה בלשה רחאל םייעובשכ– הקבדהה םדקמב הדיריה הרצענ עובשה
 .ףסונ יונישל ליבוהל היופצ הנורחאה החיתפה .קשמה תחיתפב
 .40-49 ינבמ היופצ השק האולחתל הלדג המורת ,הבורקה תעב

 .םיזופשאה רפסמב הפוצר טעמכ היילע הז ליג ינבב
 םירוה תונסחתהל ההובג תובישח :)20-40( רתוי םיריעצ םיאליגבו ולאה םיאליגב

.םידלי לש תבחרנ הקבדה תעינמל ,)הארוה ידבועו(

)היסולכואה ללכ– רופאה םוחתה( םיאליג יפל הקבדהה םדקמ
הקבדהה םדקמ

)לוחכ–השק+ינוניב יפל , רוחש-  םיתמואמ יפל הכרעה(

םיתמואמה םירקמה רפסמ יפל הכרעה

 םיזופשאה רפסמ יפל הכרעה
השקו ינוניב בצמב
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 .)+50( םיזופשאל רתויב העיגפההיסולכואה תונסחתהמ תעבונה ,םיזפשואמה רפסמב הדירי תכשמנ
.תונסחתההמ עבונה םיאליגה ליהמת יוניש בקע רקיעב– םילוחה תודירש רופיש ךות ,ךשמהל וז המגמ היופצ הבורקה תעב

23/2 :ןוכדעח״יתבב סמועב תכשמנ הדיריל הליבומהיסולכואה תונסחתה

זופשאב השק םילוח תימוי התומת

 החינמה חווט תרצק תיזחת
םיזפשואמ םילוח לש ההובג תודירש

 החינמה חווט תרצק תיזחת
םיזפשואמ םילוח לש הכומנ תודירש
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.ץרמ ךלהמב השק האולחתב היילעל ליבוהל היופצ קשמה לש האלמ החיתפ
 .ףסונ האולחת לג תוחתפתה תעינמו רוטינ רשפאתש תרקובמ החיתפ עצבל שרדנ

.םהלש הקבדהה תלוכי תא תורישי קודבל ידכב ,םינסחתמ לש הפישחב תוקידב תוינידמ יוניש ןוחבל ץלמומ

קשמה לש הריהז החיתפ תרשפאמ הבחרה תונסחתהה

תימוי השקו תינוניב האולחת

 .הקבדהב80%כמ ההובג תוליעיו השק האולחת תעינמב )95%( ההובג תוליעיל המיאתמ תיפצתה
היסולכוא תונסחתה50%-כ ירק ,)םידליל טרפ( ליגה תובכש ראשמ75%-ו ,םינסוחמ +60 ינבמ95% ל העגהל החנה

םירתואמ םיקבדנ

:ןוכדע 22/2

 היפל תוקידבה תוינידמ בקע הטומ הז ףרג יכ בל םישל שי(
)תמואמ הלוח םע עגמב הקידבב םישרדנ םניא םינסוחמ

– תימוי השקו תינוניב האולחת
60 ליגל תחתמ

– תימוי השקו תינוניב האולחת
60 ליגל לעמ


