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ינוניב+השק םילוח תטילקב ןהו םיקבדנב ןה– הריצעל תורשפא

 .הקידבלתונעהב יונישמ קר תעבונ הניא םירתואמב הדירי לש תיפצת
.חטשב תואיצמה תא הארנה לככ אטבמ וניא םינורחאה םימיב ריהמה הדיריה בצק םלוא

4/10 :ןוכדע

 םישדח םירתואמ
20 יקלח

 םישדח םילוח
ינוניב+השק

.השק+ינוניב :תישממ הכיעד תמגמ
12/10 :ןוכדע
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3/5-מ םימי12

 החיתפ
 לש האלמ
 יתבו ךוניח

תסנכ

17/5-מ םימי12

תחיתפ
תויונח

24/4-מ םימי12

 .0.8 כ לש ךומנ הקבדה םדקמורשפיא בוחרב רחסמ תחיתפו ךוניחה תכרעמ לש תיקלח החיתפ
 .אלמ ןפואב ךוניחה תכרעמו קשמה ראש לש הריהמ החיתפ רחאל קר הלבקתה הקבדהה םדקמבהילעה

 .כ״הויב הרמחהה השרדנ םאב לולשל וא  תואדווב תעדל ןתינ אל .ש״האר רחאל םוי12– הקבדהה םדקמב הדחה הדיריה

 )16/10 ססובמ0.8 ל יפצ( הקבדה םדקמב הדירי
 רגס
ש״האר

18/9-מ םימי12

)לוחכ(השק+ינוניב )רוחש( םירתואמ : הקבדה םדקמ
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דח  םיקבדנ
םיש

סוחיי ישיחרת

.ןושארה רגסל םאתהב ימיטפוא הרקמב ךשמהוינוניב+םישק םילוחב הפצנה הקבדהה םדקמל םאתהב הכיעד תחנה
 .תוקידבל הכומנ תונעה רואל ןכתית– םישדח םיקבדנל המאתהבהיטס
.10 ל25 ל21 ה ןיב יופצ םויל םיקבדנ2000 ל תחתמ הדירי אודיו
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התומת יפצ

התומתה תמגמב תובצייתה

 .)םימי10 כ לש רעפב םישדחה השק םילוחה רפסממ25% כ( ההובג התומת תכשמנ
.)השק+ינוניב ילוח תפסותב הריצעה יפל תויפיצל םאתהב( הקספנ תימויה התומתבהילעה תמגמש רכינ
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המידק םימי9 התומת לדומ ,תיפצת– תימוי התומת )לקמ ,רימחמ ,ילנימונ(  התומת יפצ
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 .מ״הוח ךלהמב תויליבומב תפסונ הדירי
.רגסה לש תיתועמשמ הצירפהתיה אל

״אמייק״ תרבח ףותישב ,תיזג .ד 'פורפ ,סיאול ריאי ר״ד ,יבקעי ןושמש ר״ד ,בגש ריאי ר״ד ,בודי  יאני ר״ד ,רוטקפס דעימע ,רבורג תימע

 תיבהמ האיצי– תויתעונת
12/10 :ןוכדע

.)6/10 םגדמ( תומודא םירעמ תועיסנ
 תוליעי תודירומ תומותכו תוקורי םירעל תובר תועיסנ
 תוקידב ידי לע רבגתהל ןתינ .תיפרגואג הדרפה
.תומודאה םירעהמ םיאצויל

תועיסנ #  ןויצל ןושאר הנבי ןג ןולקשא דעי אצומ 
ףלא 123 5%  דודשא  4% 3%

תועיסנ #  םילשורי דעי אצומ 

ףלא 24 12%  שמש תיב 

תועיסנ #  בקעי ראב ןויצל ןושאר דול דעי אצומ 
ףלא 22 24%  הלמר  15% 14%

תועיסנ #  ןויצל ןושאר םילשורי הווקת חתפ ןג תמר דעי אצומ 

ףלא 11 30%  קרב ינב  28% 7% 4%

# Trips  ןג תמר הרדח ןיעה שאר הווקת חתפ דעי אצומ

םיפלא תשולש 50% דעלא  25% 6% 5%
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ

יחכונ בצמ
 דע עובשמ רתוי חקיי תוריבס תוחנהב .םיתמואמ לש ןהו השק םילוח לש ןה הכיעדה בצקב תיתועמשמ הצאה
 המיגד תתמ האצותכ םרגנ םייעגרה םיכרעל סחיב בוכיעה .)םוי12 לכ יצח רוטקפ(0.8 לש הקבדה םדקמ סוסיבל
.)הקבדהה םדקמב ןהו םיקבדנה רפסמב ןה( יעובש עוצימב םג רתי תוימיטפוא רורגל הלולעש םינורחאה םימיב
.תועובש רפסמ ךשמל )הטמו0.8( ךומנ הקבדה םדקמ לש בצמ בוציי שרדינ
 .רבמבונ לש ינשה יצחב יחכונה לגה םויסב םירטפנ3000–2500 לש ךסל העגהל הליבומ תיחכונה הקימנידה
.ונירוחאמ סמועה איש רשאכ ,םיבורקה םייעובשב םילוחה יתבב סמועב תיתועמשמ הדירי היופצ

 החיתפהןויסנ תועצמאב םג ,םיבורקה םייעובשב תינוטונומ הדירי ךשמה רשפאתש הרגש בצייל ןתינו יוצר
 תוליעי רופיש םע דחי םילוחה תומכב הדיריו  ,םירוגס תומוקמב תויולהקתה תעינמ ,הרבסה תרבגה  .רבעב
.הקבדהה םדקמב הדירי ךשמה רשפאתיגולוימידפאה ךרעמה
 ךוניח תכרעמ תרזחה לוקשל– יאמ תליחתןויסנ רואלו ,תוצרפתהה ןמזב םג םייח תרגש בוציי רשפאל תנמ לע
 ומכ .)עצובש הממ הנושב( לגס תדרפה םע תולוספקב תוצרפתה ידקומ םניאש םירוזאבו דבלב תוכומנ תותיכב
 יונישל ומרג אל רבעב ולא תויוליעפ .תוגרחה אללו תויולהקתה אלל תיקשמ תוליעפ תרזחה לוקשל ץלמומ ,ןכ
.תוצרפתה ידקומב יחכונה רטשמה לע הדפקהב ןורתי שי .הקבדהה םדקמב

)הווקת חתפו ג״רל– קרב ינב ןיב אמגודל(  םיכומס םירוזאל תוצרפתה ידקומ ןיב הקבדה לש הגילז תעינמ לע שגד
 החיתפ תצאה ךרוצלו הקבדה תרבגהל החיתפ ןיב רישי רשק יוהיז ךרוצל ידועיי הקבדה רוטינו תוקידבב שומיש
 .התחיתפ םע תרחא תרגסמ לכו תויונח ילעב לש תוקידב ,ס״יתבו םינגב קודה רוטינ :תולקה לש

?וישכע המ

22/9 : ןוכדע
תוצלמהו םוכיס

 תוצלמה
הלועפל
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7/4-מ םימי12

חספ רגסה

)לולא א( םידומיל / תויולהקתה תלבגה :םיירקיע העפשה ימרוג

 לגה
ןושארה

 .הלחמה יוכיד ךשמה ךות ךוניחה תכרעמ לש תיקלחו הבחר תיקשמ הלועפ :3/5+10/5 הוותמ
 .רבשמה םויסל דע12/6 הוותמל בושל ןיא  .יאמב20 ,17 ל הז בלשב בושל ןיא .הז הוותמל יסחיןוחטבב רוזחל ןתינ
.רפסה יתב תחיתפ תעפשה תרכינ אלו )15-23 יאליג( תוליעפל תובישי ינב תרזח– לולא ׳אב לחה יחכונה לגה
 .תונעה וא הקידב תוינידממ עפשומ וניאו םוי12–10 כ לש בוכיעב  תויחנה/ענמ ידעצמ עפשומהשק+ינוניב בצמב םיזפשואמ לש לודיגה בצק

 רפתה
 ןושארה לגה תכיעד ןיב

ינשה לגה תיילעל

 תולבגה תרזחה
16/3 תמרל

19/4-מ םימי12

12/6-מ םימי12

תחיתפ
םיעורא
שיא250 דע

החיתפ
תיקלח
רפס יתב לש

3/5-מ םימי12

 רוסיא
 ,תולהקתה
ס״יב תריגס

14/3-מ םימי12

5/7-מ םימי12
 רוסיא

 דע תויולהקתה
שיא50

1/4-מ םימי12

 תייטע תבוח
תוכסמ

17/7-מ םימי12
 רוסיא

 דע תויולהקתה
םישנא10

ינשה  לגה

המגמ יוניש

24/7 מ םימי12

Stay
at Home

25/3-מ םימי12

תחיתפ
תויונח

24/4-מ םימי12

14/4-מ םימי12

בחספ רגסה

תחיתפ
םידלי ינג
תולוספקב

10/5-מ םימי12

תחיתפ
האלמ
רפס יתב לש

17/5-מ םימי12

תחיתפ
תסנכ יתב
םיפוחו

20/5-מ םימי12

 תוצרפתה
תיחכונ

6/8-מ םימי12

תולבגמ לוטיב

1/9-מ םימי12

ס״יתב תחיתפ

8/9-מ םימי12

 םירע תולבגמ
תומודא

21/8-מ םימי12

 לולא ׳א

השק+ינוניב םיזפשואמ רפסמ

ינשה  לגה


