
 

 

 

 ץראה רודכ םויל 'ו-'ד תותיכל תוליעפ

 ץראה רודכ תעש :אשונ

 ?תוממחתהה לע עיפשמ ינא ךיא ?ץראה רודכל םישוע ונחנא המ :#1 הדותמ
 םיחפסנ – ישונא לגרס
 רפסמ תא גציימ חיסמ לכשכ ,הבושתל םיירשפא םיחיסמ רפסמ םע תולאש םיכינחה תא לאשנ וז הדותמב
 .םיכינחה ומדקתיש םידעצה
-םויה ייח תולהנתהב םהמ דחאו תחא לכ לש תיגולוקאה לגרה תעיבט לדוג תא הארי ומדקתיש םידעצה ךס
 .םהלש םוי

 ?םילקאה רבשמ הז המ ?הז המ – ץראה רודכ תעש :#2 הדותמ
 .םילקאה רבשמ – הגצהה אשונ – תיתריצי העבה
 אלו תמייקמ :הנוש תוגהנתה גציימ םילימ קנב לכשכ ,הנוש םילימ קנב לבקת הצובק לכ ,תוצובק 2ל קלחתנ
 .תמייקמ
 .םמלועב םייחה תא ראתיש רצק הזחמ תולעהל היהי הצובק לכ לע ,םילימה קנב תא ולבקיש רחאל
 .ןויקינ ,רזוח שומיש ,למשחב ןוכסח ,םימב ןוכסיח :םייקמ םילימ קנב
 .פ"דחב שומיש ,םהוזמ ריווא ,תזרפומ הכירצ ,תוממחתה :םייקמ אל םילימ קנב

 .קנבל םילימ דוע ףיסוהל יוצרו םילוכי

 ?םילקאה רבשמ הז המ
 אוה ,ץראה רודכ תוממחתהו םילקאה יוניש לש תוכלשהה רואיתל שמשמה חנומ אוה םילקאה רבשמ
 בורקה דיתעב ושחרתיש החנהה תאו םילקאה יוניש אשונב לופיטל תופיחדה תא שיחמהל ידכב דעונ

 .םיינוציק ריווא גזמ יוניש

 ?ץראה רודכ תעש הז המ
 תותומעו םיקסע ילעב ,םייטרפ םיתב ילעב םישקבתמ הבש ,תימלוע העונת איה ץראה רודכ תעש
 תועדומה תא ריבגהל ידכ ,הנשב תחא העשל םיילמשחה םירישכמה ראש תאו תורואה תא תובכל
 הילרטסואב ינדיס לש םיבשות ןוילימ 2.2-שכ 2007 תנשב התגהנ ץראה רודכ תעש .םילקאה רבשמל
 .םיינויח-אלה תורואה לכ תא וביכו הב ופתתשה

 ?ללכב המל – ץראה רודכ תעש :#3 הדותמ

 .ץראה רודכ תעש הצוחנ המל ןיבהל הסננ םלועב ונלש תוגהנתהה לעו םילקאה רבשמ לע ונדמלש ירחא
  - ןוידל הלענ
 ?ןויערה לע םיבשוח םתא המ .א
 ?ץראה רודכב םילקאה בצמ תא רפשלו תונשל ידכב קיפסמ ללכב הז םאה .ב
 

 :ןוידה םוכיסל עדימ
 וכסחנו םירע 23כ קלח וחקל ,רודכ תעש טקיורפב הפתתשהו לארשי המתרנ םהב םינשה ךלהמב
 )יצחו ןוילימ( 1500000כב םימכתסמש ,בא יתב 113,000ל ךרע הווש הזש ,טאוו-הגמ 87-כ עצוממב
 .תורונ
 ,דבלב תחא העשב קר הז לכו – ופתתשהש םירעה לש הכירצה ךותמ 3%כ לש אצוממ לע רבודמ
 !ףרוטמ – הנשב דחא םויב

 

 ?טבשבו תיבב תושעל םילוכי ונחנא המ :#4 הדותמ

  ?םכייחל וזה העשה תא סינכהל םילוכי םתאש םיבשוח םתא םאה .1
 ?תומכינחה לש םיישיאה םהייחבו תיבב יוטיב ידיל הז תא איבהל רשפא ךיא .2
 ?טבשב יוטיב ידיל הז תא איבהל רשפא ךיאו .3



 

 

 

 תישיאה םתביבסב ץראה רודכ תעשו םילקאה רבשמ אשונ ביבס תועדומה תא תולעהל םיכינחה תא ןברדנ
 .םייתביבסה םייחה רופיש ןעמל לועפלו
 :תואמגוד

 .םהיתבב תיטרפ ץראה רודכ תעש דעתל םיכינחהמ שקבנ .1
 .תורוא יוביכ לע דיפקהלו טבשה יבחרב רובעל םיארחאש םיכינח תצובק הנמנ .2
 ."םוקמה תביזע תעב רואה תא תובכל" לש םיכינחה םע םיטלש רוצינ .3
  רגתאנ .4

 

 :םיחפסנ

 :ישונא לגרס

 )בלח ירצומ ,םיציב ,םיגד ,ףוע ,רשב( ?יחה ןמ ןוזמ ת.לכוא ינא םאה .1
 1 דעצ – אל םעפ ףא -
 םידעצ 2 – םימעפל -
 .םידעצ 3 – םוי לכ -

 

 ?הפשא ת.רזחממ ינא םאה .2
 1 דעצ – תוירטב ,ריינ ,קיטסלפ ת.רזחממו טסופמוקל ינגרוא לבז הה.דירפמ ינא -
 םידעצ 2 – קיטסלפו םיקובקב ת.רזחממ ינא -
 םידעצ 3 – ת.רזחממ אל םעפ ףא ינא -

 

 ?למשחב ת.כסוח ינא םאה .3
 1 דעצ – ןגזמ ה.קילדמ דימת אלו תורוא תובכל ה.דיפקמ ינא ,ןכ -
 םידעצ 2 – הז לע ת.בשוח אל ינא לבא יל אצויש קר -
 םידעצ 3 – אל -

 

 )םכח למשח דוד ,טנסרולפ תורונ( ?למשחב םיכסוחש םירצומ שי ילש תיבב םאה .4
 1 דעצ – ןכ -
 םידעצ 2 – תיבב יל ןיא -

 

 ?םימב ת.כסוח ינא םאה .5
 1 דעצ – זרבה תא רוגסל ה.דיפקמו תורצק תוחלקמב חלקתהל ה.דיפקמ ינא ,ןכ -
 םידעצ 2 – אל -

 

 ?םוקמל םוקממ ה.עיגמ ינא ךיא .6
 1 דעצ – םיינפואב וא לגרב -
 םידעצ 2 – םירוהה םע םימעפלו םיסובוטואב בורל -
 םידעצ 3 – םוקמ לכל יתוא םיעיסמ םירוהה -

 

 ?םישדח םידגב הנוק ינא ןמז המכ לכ .7
 .דעצ 1 – החפשמהמו ילש תו.םילודגה תו.םיחאהמ םידגב ת.לבקמ ינא ,הנוק אל ינא -
 .םידעצ 2 – סרהנ וא ערקנ ןשי דגבש ,םעפ ידמ קר -
 םידעצ 3 – ץיקו ףרוח לכ םישדח םידגב הנוק ינא -

 


