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םישדח םיתמואמ םילוחהשק בצמב םילוח
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ימוי עצוממ יוניש בצק לש יעובש עוצימיוניש תמגמ

השק בצמב םישדח םילוח
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)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

םישדח םילוח

תוקידב רפסמ

תויבויח תוקידב זוחא
םימילחמ לש תורזוח תוקידב ללוכ אל●
 תובישי ינב םוגידו תוהמאו תובא ןגמ תוקידב ללוכ●
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 םימילחמ לש תורזוח תוקידב ללוכ אל
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השק בצמב םישדח םילוח ןיב המאתה
הרוחא עובש60 ליג לעמ םישדחה םיתמואמה רפסמו

)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

השק בצמב םילוח
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 בצמב םיזפשואמה רפסמב יוניש
םינורחאה םייעובשב השק

 השק בצמב םיזפשואמה רפסמב יוניש
הנורחאה הממיב

םיזפשואמ רפסמ
השק בצמב

228+ 24- 879
)ןורחאה עובשב םויל עצוממ יוניש +8(

 עצוממ ןיב הבוט המאתה התפצנ ץראב הפיגמה תליחתמ *
 ןיבל0.25 לש םדקמ לופכ60 ליג לעמ םישדחה םיתמואמה
 רחאל עובשב םשרנש השק בצמב םישדחה םילוחה עצוממ
ןכמ
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)60 ליג לעמ(

ישדוח עצוממ
17%

ןושארה לגב עצוממ

םישדח םילוח יאליג

ןוכיסב ליג תצובקב םילוח

השק בצמב םישדח םילוחםישדחה םילוחה ללכ
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11%

ןורחאה עובשב םיאליגה תוגלפתה
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םלועל סחיב האוושה

שיא ןוילימל םויל תוקידבשיא ןוילימל םויל םישדח םילוח

תויבויח תוקידב זוחא שיא ןוילימל םויל םיתמ
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האוושהה לע עיפשהל םילוכי הדידמה תוטישב תונידמ ןיב םילדבה *
הרוחא םימי העבש לש עצוממה אוה םוי לכ רובע ךרעה *


