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הרדח תינכת 'סמםחתמה םש

 חטש
 תינכתה
תומייק ד"חי)םנוד(

 הקוסעת / רחסמ
 + ירקיע )ר"מ( םייק

תורש
 ד"חי
תועצומ

 הקוסעת / רחסמ
 ירקיע )ר"מ( עצומ

ירוטוטטס בצמתינכתה םזיתורש +

 תושדחתהל ראתמ תינכת
תדקפומהרדח תייריע ,ש"בהשמ302-04151411,3383,460N/A8,120הגלוא תעבג תינוריע

ן"לדנ חותיפ ףחשךשמהב עבקי302-04948566635001,660םירוזא
 תיזוחמב הדקפהל הצלמוה

םיאנתב

302-045285422.3861722,0001,1207,500םיריעצה ןוכיש
 ,ידיירג ןליא ,הרדח תייריע

הסדנה טקפרפ ל.ר
 בושל– תימוקמההדעווה

ןודלו

תיזוחמב ינש  ןויד תארקלמ"עב )א.י.ג( םיזרא302-02704885.758360274700ירביעה דודגה

תדקפומהרדח תייריע ,ש"בהשמ302-0089250117.6482212,5421,0624,321םיה ףוח ילדגמ- ןהכ ילא

7,40014,712-ריעה זכרמ

-כ  לש תפסות
 ר"מ100,000

הרדח תייריע ,ש"בהשמהקוסעתו רחסמ
 הדעוובגנילור-הרפ

תיזוחמה

ףקותבלב ביני302-04932052.458293681202,230םימיה תשש

הרדח תייריע ,ש"בהשמ302-06150216.55862036070הינשה היילעה
 תיזוחמב הדקפהל הצלמוה

םיאנתב

ןודיסא םרוי סותא302-040132311.029505005,500וקסר
 ,תימוקמבהדקפהל ץלמוה

תיזוחמב הטילק תארקל

ןודיסא םרוי סותא302-040075441.58119601,3004,667עלס ר"תיב
 ,תימוקמבהדקפהל ץלמוה

תיזוחמב הטילק תארקל

ןונכת תליחתםילבוי2829001,773-לאומש די/תיזג

תימוקמל ףס יאנתיול הירכזהפי ללהיקסניטוב'ז

םיאנתב הדקפהלרשואלב ביני302-06100485180974,750סוטפילקאה

ןונכת תליחתבניע תרבח ץכ יפא2922301,7321,460-סדנרב- םידבוע ןוכיש

ןונכת תליחתםירחאו הנחוא ןועדג7739402,750-ראפ ןוכיש

)תיקלח המישר(



 ראתימה תינכת
תינוריע תושדחתהל

ריעה זכרמ

הרדח

 ריעה זכרמ

תירוטסיהה



 זוחמ ריעכ דמעמה קוזיח

 תוהז לעב יחרזא זכרמכ ריעה זכרמ
 םינווגמ םיתוריש עיצמה תידוחיי

זוחמה יבשותל

 תיתרבח תינוריע תושדחתהברעמו חרזמ ןיב רוביח

 הטומה ריע זכרמ תריצי
 תובוחרב תישונא תוליעפ

ריעה

 יכילהת תריצי
 םיימאניד תושדחתה

חווט יכוראו

 םישנאל תובוחר•

תנווגמ הייסולכוא•

םישומיש ליהמת•

 ןוטלש ילמסו תודסומ•

 םיירוטסיה םירתא יוביר•

 רוביצל ןיינע ידקומ•

 הקורי תשר•

לבוג רעי•

 ךותב יפרגואיג זכרמ•
 הקורי העוצר

תינוריע תושדחתה•

השדח היינב•
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 ריצ קוזיח
 ישארה הסינכה

ריעה זכרמל

תעבטה תכישמ
 תיפקיהה הקוריה

ריעה זכרמ לא

 תולובג תרדגה
ריעה זכרמ

 זכרמה גותימ
ירוטסיהה

 דירגה קוזיח
 רומישו ינוריעה
ירוטסיהה םקרמה

ןונכת תונורקע



יוניב חפסנ



תוברעתה ילכ

 יוניפ
יוניב

 א"מת
38

 ףיעס
23

 תפסות
 תויוכז

 הינב



:וקסר/עלס/ר"תיב
תילכלכ תויאדכ
?המילשמ עקרק

:לאומש די/תיזג
 תילכלכ תויאדכ
המילשמ עקרק

:אישנה/הצאיפ
םיהובג םיליפכמ

:םימיה תשש
היינח ןקת )X2( אישנה

תיטרפ המילשמ עקרק

:א"נרת אישנה
 תילכלכ תויאדכ
המילשמ עקרק

:קושה םחתמ
שומימב ישוק

:יקסנלימס
ראתימה תינכתל םימאות םניאש םיחפנ

:יקסניטוב'ז
םיהובג םיליפכמ

:ם"במר/אריפש
?תוילכלכ תוקידב



תינוריע תושדחתה

üםינשי םינבמ קוזיח

üינוריעה םקרמה תאייחה ,םייח תקרזה ,ןונער

üםייקה םקרמה ךותב ףופיצו עקרקב ליעי שומיש

üריעל תיבויח הריגהל הנעמ
üתשלחומ היסולכואל הנעמ

üריעה יבשותל םייחה תוכיא רופיש

üרויד תודיחי תפסותםיימואל םידעיב הדימע

? ירוביצה בחרמב לופיט!
תויתשת גורדיש!

תינוריעה הלכלכה לע העפשה!
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ירוביצה בחרמב לופיט

 ,תובוחר( ירוביצה בחרמה לש עוציבו ןונכת ןומימ

 תרבגהל יעצמאכ )םיפ"פש ,רוביצ ינבמ ,םיפ"צש

ילכלכ הנעמ ןתמו יתליהקו יתרבח ןסוח

IBA גרובמה ,תושדחתהל הנוכשב ירוביצ בחרמ ץופיש

הרדח ,ןולא ינג ,תיתליהק הניג



תויתשתב לופיט

תוכמות תוינוריע תויתשת ןומימל ןונגנמ•

עוציב ןומימ ךרוצל םינוש הלשממ ידרשמ ןיב רושיק•

 ב"נפיטקיורפב יטגרנא ץופישו תומדקתמ תויתשת תעמטה•

תוידיתעה הייחמה תויולע תלזוה ךרוצל

גרובמה ,גרובסמלהליו ,רקנוביגרנא

תולכירדאףיש-דעלג ,תורדש ,יטגרנא ץופיש טולייפ



תינוריע הלכלכ

תימוקמה תושרלתינוערג– םירוגמל הנונרא•

הקוסעת/רחסמ ר"מ39 םישרדנ– ד"חי1 לכ רובע :הרדחב•

?...החבשה לטיהמ רוטפל תושקב



!הבר הדות


