
אבס רפכ תייריע- הרובחת תדיעו

2019 ילוי







ןולייא יביתנ תרבח תלבוהב

:טקיורפה תונורקע

,רצק חווטב טקיורפה תמלשה
יתיתשת טקיורפל ידוחיי

יטקיורפ לכל םילשמ ןורתפ
ןילופורטמב םימדוקמה הרובחתה

העונת תשר תריצי
 תינילופורטמ

הפיצר



 תוימוקמ תויושר17
 ,ןתוכז תא ושמימ רבכ
 תופתתשה לע ומתחו

טקיורפב

ללוכה טקיורפה תפמ



  
 היילע סוטרכ תויגולונכט

תירוביצ הרובחת יביתנ תלילס •

םיינפוא יליבש תלילס •

ינוריעה בחרמה גורדש •

םייתוחיטב םירופיש •

ןתביבסו תונחתה גורדש •

םיווקה תלעפה ןפוא לועייו רופיש •

םיווק תפסות •

  תורידת תאלעה •

תירוחא תלדמ היילע סוטרכ תויגולונכט •

 תמא ןמזב עדימ יטלש •

לועפת תויתשת

לוהינ

םימדקתמ הפיכא יעצמא •

םירוזמרב הפדעה •

הפדעה יריצ ןומיסורורמית •

טקיורפה יביכרמ



אבס רפכב ריעל ריהמ



אבה בלשיחכונ בלשעטקמ

12019 ןועבר-ע.ה.צעוציבל תונכומחרזמ ןמציו

22020 ןועבר-ע.ה.צטרופמ ןונכתזכרמ ןמציו

22020 ןועבר-ע.ה.צטרופמ ןונכתברעמ ןמציו

22020 ןועבר-ע.ה.צטרופמ ןונכתיקסבוחינרשט

22020 ןועבר- טרופמ ןונכתיפוס ןונכתןורשה ךרד

םינמז תוחול



אבס רפכב טקיורפה תלוכת

יביתנ מ״ק9-כ
תירוביצ הרובחת

מ״ק5-כ
םיינפוא יליבש

- תויתשת גורדשו שודיח
 ,םימ ,בויב ,זוקינ ,תרושקת
 םיעטקמב למשח תנמטה

םימיוסמ

 תושדח סובוטוא תונחת תבצה
 ימניד טוליש םע תומדקתמו

םדקתמ

:יפונ חותיפהעונת ייא תרדסה
 תעיטנו םימייק םיצע לע הרימש
תידועיי העוצרב םישדח םיצע

בוחרה ךתח תרדסה
 בוחר טוהיר שודיח

בחרמהתשגנהו גורדש
לגר יכלוהל ירוביצה

 הרואתה ךרעמ גורדש

ח״ש218,000,000-כ ריעב העקשה



שדח בוחר טוהיר

הטסורינ הסכמ םע ןוטבמ ןותפשא
ע״ש וא אכירא םחש תרצות ,״אלמג״ םגד
מ״ס56-רטוק ,מ״ס70-הבוג :תודימ

ץעו לזרב תקיצי בלושמ לספס
ע״ש וא תימע תרבח תרצות ,״הנולצרב״ םגד

יבשומ-תלת / דיחי :תודימ

רוריק םע הייזרב
םוינימולא בולישב ןוטב תקיצי היושע
ע״ש וא אכירא םחש תרצות ,״ןומרח״ םגד

מ״ס47-ךרוא ,מ״ס86-הבוג :תודימ

םיקובקב רוזחמ ןקתמהפשא רותסמםיינפואל ןקתמ



םדקתמ ימניד טוליש םע תומדקתמו תושדח סובוטוא תונחת תבצה



רחסמל תירוביצ הרובחת תעונת תולעות

םיינפואהיבכורו תירוביצה הרובחתה יעסונ

 תונטק םירעלםיעייסמ תירוביצ הרובחת יעצמאחותיפ
 ףסכבו ןמזב ןוכסח- םיטרפלו תוצובקל עייסמ ,תולודגכ

 החימצ ללוחמ ילכ הווהמ
םיינוריעה םייקסעה םיזכרמל

 חותיפב העקשה יכ רוריבב םיארמ םירקחמ
םינפוא יליבש ,הכילה יליבש ,תוכרדמ

ילכלכ חותיפל זרז םיווהמ

 הילעל םרוג לגר יכלוהלתויתודידי רתויל תונוכש תכיפה
 רוזאב תוינק םישוע רשא םישנאה לש

 רתוי65% םיאיצומ לגר יכלוה
םיבכר יגהנ רשאמ

 תוינקה ירוזאב ןמז רתוי םילבמ
 יטרפה בכרה יגהנ רשאמ



 ליגר ביתנב העונתכ תעסונ הרובחתה- ביתנה ךרואל תיזיפ הדרפה ןיא•

תיארנו האור- היארה הדש לע הלבגה אלל•

םיגרודמ אלו םירישי )השולש םוקמב( הייצח ירבעמ ינש•

הכומנ תוריהמב תמוצה תא הצחי סובוטואהש ךכ םיתמצ ינפל ומקומי תונחת•

יאה תונחתב רדג תבצה•

צ"תנב רשפאתת םוריח יבכר תעיסנ *

ילאמשהצ״תנה תוחיטב



ילאמשהצ״תנה תונורתי

 :ילאמשהצ"תנה תונורתי
 הנימי תובורמ תוינפ םע ישאר בוחרב רבודמ
 םירחוס / תויונחל תושיגנל הובג שוקיבו

:ןוגכ העונתל תוערפה ךרדב ןיא

הניעטו הקירפ

הנימי תוינפ

םיעסונ תדרוהו תאלעהל תוידועיי תונחת

תויתוחיטב תורדג תעמטה

״והשמ תונקל״ הריצע

תוינחו םישרגמל הסינכ



אבס רפכב תורישה יווק תסירפ רופיש

בצמ
םייק
1
2
3
5
8

14
40

בצמ
עצומ

102
103
105
108
114



אבס רפכב ינוריעה תורישה חותינ



דיתעל הצצה



דיתעל הצצה



2019 יאמ2019 לירפא2018

:ףטוש
ריעה שארו ןמציו ירחוס דעוו םע תושיגפ2
רוביצ תוינפל הנעמ

הרבסה יסנכ2
םיינוריע

 םיכרצ יופימ
 ןמציו ירחוסל
חרזמ

 םיכרצ יופימ
 ןמציו ירחוסל
ברעמו זכרמ

2019 ילוי2019 ינוי

 תגצהו ףותיש שגפמ
 ירחוס דעוולתוינכות
ןמציו

 תגצהו ףותיש שגפמ
ןמציו ירחוסל תוינכות

 תגצהו ףותיש ישגפמ2
ןמציו ירחוסל תוינכות

 הרבסה שגפמ-22.7
 עוציב תארקל ינוריע
חרזמ ןמציו

:ןנכותמ
ברעמו זכרמ– ןמציו ירחוס ףותיש
תילועפתה תינכתל רוביצ ףותיש

רוביצה ףותישו הרבסה



10- םייק בצמ

הניעטו הקירפ ירוזא10 םימייק•

 ,ינמיה ביתנב תעצבתמ הניעטו הקירפ•
רדסומ אל רוזאב ,גניקראפ לבאדב

הניעטו הקירפ- תויזכרמ תויגוס

22- ידיתע בצמ

 הניעטו הקירפ ירוזא22 תרדסה•

 הקירפ תדמע לכל יפולח הנעמ•
יפוסה בצמב תמייק הניעטו

עוציב ןמזב הניעטו הקירפ םואית•
םירחוסה לומ

יוניש
120%



תורעיה דיקפ תויחנה תחת עוציבו לופיט•
ךרוצל אלש התירכמ תוענמיהו םיצע לע תילמיסקמ הרימש ןורקע•
ץראה זכרמב םילקאה יאנתל המאתה ךות תנווגמ הייחמצ תינכת- אמייק רב ןוניג•
םיינפקות םישרוש ילעב םניאו בוחרל םימאתומ ,החירפ ילעב ,לצ יצע םניה םיצעה תיברמ•

:םיריעצ םיצע תעיטנ
 רתוי םיהובג תולגתסהו הטילק תלוכי ילעב•
םישרושל קפסמ בחרמ- םישדחה םיצעה תוחתפתה תחטבהל הייריעה םעטמ תיביצקת תפסות•
רטמ4 דע לש הבוגב ויהי הובג חתמ יווקל תחתמ םיצע•

םיצע- תויזכרמ תויגוס

רומישל םיצע

529

םייק בצמ

765

התירכל םיצע

236

ידיתע בצמ

1170

העיטנל םיצע

641



םיצע

 םיננכותמ םיצע
הכרדמה דצל

 םיננכותמ םיצע
ןוניג יחטשב

תידוההימרטסגלםילע דח ןולגיסהאפיאהיובבטויזה רשג שימ

האנ ןולאצבובאה תייסכידרסיפ ףיזשםיצקוע ךורא ןולא



שדוחמ ריע זכרמ



ךרדה דצב תוינחהמ קלח רמשל רשפאמ ילאמשהצ"תנה•

26%-ב היילע- תויפולח תוינח255 לש תפסות- ללוכה ןזאמב•

כ"הסברעמ ןמציוזכרמ ןמציוחרזמ ןמציו

3911054203םייק

11+יוניש

תוינח2 תפסות*

72-31-92-

503823111יפוס בצמ

:ןמציו ירחוס ףותיש תובקעב

182ןמציוב תוינח2 תפסות*
186ןמציוב תופסונ תוינח תרדסה תניחב*
תוינחל הניעטו הקירפ רוזא תבסה*

תוינח- תויזכרמ תויגוס



עצומיונישםייק בצמהיינחה גוסםוקימ'סמ

2816+44בוחרה ךרואל)ימרמע- םידסיימה( דלישטור1

322-30בוחרה ךרואל)ימרמע- םידסיימה( יח לת2

6216+78בוחרה ךרואל)לצרה- יח לת( םידסיימה3

1700170ןוינחריעה רעש ןוינח4

66+12ןוינחתינלכה בוחר5

117+18ןוינחל"יחה בוחר6

1470147ןוינחתרניכ ןוינח7

3533+68ןוינחןרע ס"היב טרופס שרגמב ןוינח8

+033+33ןוינחהדש קחצי ס"היב חטשב ןוינח9

0146+146ןוינחהנכותה בוחרב ןוינח10

491255+746כ"הס

תוינח- תויזכרמ תויגוס



תוצרפתה עונמל רתיה ןיב התרטמו יתוחיטב דיקפת רדגל
שיבכל לגר יכלוה

 אלש לגר יכלוה לש הייצח עונמל תושרוד לארשי תרטשמוד"בלרה ,הרובחתה דרשמ•
לגר יכלוהב העיגפל ןוכיסה תא םצמצל ידכ ,בוחרה ךרואל ,הייצח רבעמב

הברעמ םילשורי בוחר רוזאמ םויה םייקש יפכ- העיסנה ילולסמ ינש ןיב ומקומי תורדג•

תידגנה הכרדמבו הנחתה בגב בצות רדג- יאה תונחת רוזאב•

'מ1.10- רדגה הבוג•

תוחיטבה ןקת תושירד תולבגמב תויבוציע תופולח ןוחבל ןתינ•

תורדג- תויזכרמ תויגוס



תושיגנ ןה טקיורפב תוכרדמה לכ•

יאוותה ךרואל הנתשמ תוכרדמה בחור•

תוכרדמ- תויזכרמ תויגוס



םיינפואה ליבש יאוות
 בוחרה לש ימורדה דצב ףיצר םיינפוא ליבש•

 רתוי רצ היהי םיינפואה ליבש םילשוריל לצרה תובוחרה ןיב•

'מ2.50 אוה העיסנה ינוויכ ינשל םיינפואה ליבש בחור•

םיינפואה ליבש תונורתי

םישיבכב סמועה םוצמצ•

ריוואה םוהיז תתחפה•

תירוזאהו תינוריעה םיינפואה תשרל רוביח•

םיינפוא יליבש- תויזכרמ תויגוס



:תודובעה עוציב ןמזב תושיגנ

 תירוביצ הרובחתו בכר ילכ ,לגר יכלוהל השיג רשפאתת תודובעה עוציב ןמזב•

םיכנל תושיגנה תושירד יפ לע עוציב ןמזל העונת ירדסה ןונכת•

עוציב יבלש יפ לע ,םיעטקמב הניה הדובעה•

תושיגנ- תויזכרמ תויגוס



תוינוריע תויגוס

סרפסקא תוינח
ןמציו בוחרב ורדסוי

הפשא יחפ ףוסיא
 עצבתהל ךישמי הפשא יוניפ
 םידעומל ןרכנוסיו ורדסכ
.םיסמוע ןיא םהב הממיב
הייריעה תטלחה יפל עצובי

רוזחימ ףוסיא
 הממיב םידעומל ןרכנוסי
 קלחו ,םיסמוע ןיא םהב
 וקתעוירוזחימה תודמעמ

םיידדצה תובוחרל



הדות



:אבס רפכ יבשותל הנושארבו שארב הנעמ ןתונ טקיורפה

ריעה זכרמ קוזיח1.

ינוריעה בחרמה גורדש2.

 אבס רפכב םיסובוטואה יווק לש תילועפתה תינכותה לועיי3.

 ןורשהו ןד שוג ןילופורטמל תוירושיק4.

ריעל טקיורפה תולעות



6:30-8:30 ןיב עצוממ ,'ג םוי

ןמציוב םיסובוטוא יחפנ



16:00-16:59 תועשה ןיב ,'ג םוי

ןמציוב םיסובוטוא יחפנ


