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 תיינקה ךות ,תויונמדזה ןויוושו םייטרקומד םיכרע יפ לע ךנחתו לעפת ךוניחה תכרעמ
.לארשי תרוסמו ידוהיה םעה לש הבילה יכרע

 ילמרופה ךוניחה בולישב הארתו היישעה זכרמב דימלתה תא םישת ךוניחה תכרעמ
 ןסוח ילעב ,םייתריציו םירגוב םידימלת תלבק התרטמש ,תחא השקמכ ילמרופ אלהו
 םייחה ירגתא םע דדומתהל ולכויש ,םייאמצע םיבשוח םידימלת .הלבוה תלוכיו ישפנ
.הירגתא לע הנתשמ הרבחב בלתשהל המדיקהו עדמה

 רשפאתו היאב לכ לש תוניוצמהו תולוכיה יוצימל םילכה תא קינעת ךוניחה תכרעמ
.זעהלו םותחל

 ,םירומ םידקפומ ושומימ לעש ןוזחל םיאלמ םיפתוש םירוהב האור ךוניחה תכרעמ
.הלוכ הצעומהו ךוניחה ףגא ,םיכנחמ



üהעוציב לע חוקיפו תוינידמה שוביג

üתומרגורפ תנכה

üיביטרטסינימדא חוקיפ

üץוח ידומיל רושיאו םיימינפ םימושיר

üרפסה יתבל תועסה 

üךוניח תודסומ תודייטצה

üתודסומב הקזחא 



תונשדח
 לש רפס יתב

21-ה האמה
 םאתומו ישיא

 תויתליהק
 תופתושו

 תויעוצקמ



ךוניחה ףגא להנמ

ףגאה תריכזמ
ךוניחה ףגא להנמ ןגס

)ינוציח( ךוניח בשחלועפת להנמ

ס"בק

 + םינצינ זכר
 תובלשמ תועייס

 ךוניח
ידוסי

 ליגה
ךרה

 תיארחאהריכזמ
םידלי ינג

ח"פשה

9
םיגולוכיספ

 ךוניח
 דחוימ
טרפו

 רעונ
םיריעצו

םילעפמ זכר
הכרדה זכר

 רעונ יזכר20
םיבושיב
םירניערג21

םיריעצ זכר

 יחרפ זכר
 טרופס
 יארחא
 םיגוח

 תומלואו

'חמ
טרופס

 תעינמל 'חי
א"יתמ תומילא

 םיחנמ תחנמ
ה"בהל תלהנמו
 תונגומ יכירדמ8
רעונ םודיק תכירדמ

ךוניחה םודיקל התומעה

הריכזמ



:תופסונ תורגסמ

   םינורהצ32
םידלי809



:ימשרוניאש רכומה

 ,רמת ,רתימ
,ינושל וד
םילאצהונ
 םיניוצמל ס"היבו
 )תיברע הרבח(



:הצעומל ץוחממ"נח

 םידימלת150
 םידימלת49 םכותמ

 ןורשה םורדמ



 :םיריעצ
 .המקהב םיריעצ זכרמ
5,100 םיריעצ לאיצנטופ

,םירענ110-טרופס תווצ :טרופס תורגסמ
 תוגיל– םיפנע7 ,םיירפס תיב םינודעומ2
 :םיפתתשמ כ"הס תויתורחת

 .םיפתתשמ10,000



ü97.7% תורגבל תואכז רועיש.

ü2ח"עשת תנש ךוניחה דרשמ ינייטצמ םיידוסי לע רפס יתב.

üל"הצב יתועמשמ תוריש ,ץראב םיינושארה ןיב סויג ינותנ. 



חותיפ
תוידוחיי
 תירפס תיב

 תותיכ תחיתפ
 דחוימ ךוניח
רפסה יתבב

 תמצעהו יוויל
 תוגיהנמה

תיכוניחה

 םדא חוכ רובגת
 םידימלת תלכהב

 םילאיצנרפיד

 תיינב
 שמוח תינכת

 היגולונכטה םוחתב
 היצטיגידהו
הארוהה תורשל

 יבאשמ לוצינ
 תבוטל הליהקה

 תיכוניחה תכרעמה



חותיפ
תוידוחיי

םינג

 תועייסל הרשכה
ח"פשה ףותישב

 תועש רובגת
 רותיאל גולוכיספ

 לש םדקומ
 תויובכרומ

 ינג תחיתפ
דחוימ ךוניח

תומזוי תרשעה
 ןיינע ימוחת לש

םינגב



הצעומה ביצקת ךסמ49% וניה ךוניחה ביצקת
136,407,000 :ביצקת כ"הס
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