
 קט-ייה ידרשמ לש עציהה תנומת
םילשוריב

2021 יאמ .מ"עב 'תושו רחש ןב יקסנמ'צ תרבחל תורומש תויוכזה לכ©
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?ןאל- םילשורי



3

?ןאל םילשורי- ןונכת

-ל "תקלוחמ"ו תינגומוה הניאש ריע- םילשורי§
:ןמקלדכ "םירע-יתת"3
üיחרזמה הקלחב- תיברע ריע
üיברעמ-ןופצה הקלחב- תידרח ריע 
üיברעמ-םורדה הקלחב- תינוליח ריע

M5.25 + רויד תודיחיK14.5 ונביי- גג םכסה§
 םידרשמ ,רחסמ :בינמ ן"לדנ לש ר"מ
תואנולמו

11/03/2019 ,"םילשוריב םימחתמ חותיפו קוויש ,ןונכתל תונבה ךמסמ" ,גג ימכסה ,לארשי יעקרקמ תושר :רוקמ
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 / ןונכתב
 *עוציבב

2019 ,"םילשוריב םייתרובחת םיטקיורפ- העונתב םירפשמ" ,םילשורי תייריע רתא :רוקמ*
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תוזוחמ יפל לארשיב קט-ייהה קוש
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 גוס יפל קט-ייה תורבח תוגלפתה
*2020-ב תוזוחמל ךתחבו

 זוחמב( דבלב תורבחהמ8%- םילשורי זוחמב§
)1%- ןורמושו הדוהי
 רקיעב§

ü38%- םיבשחמו הנכות
ü35%- תוחקורו תופורת ,האופר

2020 תנשב הרבחה העציבש קוש תריקס לע ססבתהב  :רוקמ*
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 גוס יפל קט-ייה תורבח תוגלפתה
םינש ךרואל תוזוחמל ךתחבו

"םש"  :רוקמ*

2020-ב9%-ל2014-ב7%-מ ןורמושו הדוהיו םילשורי תוזוחמב
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 רפסמ יפל קט-ייה תורבח תוגלפתה
2020-ב תוזוחמל ךתחב םידבועה
םידרשמה לדוג תא םזיל ףקשמ§
 ,הרבחל עצוממב םידבוע31- םילשורי זוחמב§

 !תיסחי ךומנו הפיח זוחמל המודב
üםידבוע57- תרושקתב
ü46- הקינורטקלאו ןוכימב
ü34- םיבשחמו הנכותב
ü24- תוחקורו תופורת ,האופרב
ü17- היגולונכטויבב

"םש"  :רוקמ*
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םילשוריב קט-ייהה קוש
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 תיפרגואג תוגלפתהו רפסמ
*קט-ייהה תורבח לש
2014-2018 םינשה ןיב§

üתוליעפה קט-ייהה תורבח רפסמב39%-כ לש לודיג 
 םילשוריב
ü10%-כ לש עצוממ יתנש לודיג
üביצי- לארשיב קט-ייהה תורבח ללכמ6%-כ םילשוריב 

 הדוהי + םילשורי תוזוחמ ינותנמ הנושב( םינשה ךרואל
2-ב היילע הארמה ליעל ןיוצש יפכ רחא רוקמ יפל ןורמושו
)2020-ב9%-ל2014-ב7%-מ ל"נה תוזוחמה

 יכה = םייחה יעדמ םוחתב תורבח160-כ םכותמ ,םילשוריב קט-ייה תורבח550-כ- םויה§
**לארשיב הז םוחתב תורבח הברה

"2018 ינותנ ,םילשוריב קט-יהה תיישעתל םירוטקידניא" ,לבויה תינכת ,תינידמ ירקחמל םילשורי ןוכמ  :רוקמ*
םילשורי חותיפל תושרה לש יקסע חותיפ להנמ ,רזוע קיציא רמ :רוקמ**

2014-2018 םינשה ןיב הפיחבו ביבא לתב ,םילשוריב תוליעפ קט-ייה תורבח

)%(2014-2018 םינשה ןיב םוקימ יפל קט-ייהה תורבח תוגלפתה
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 קט-ייהה תורבח תוגלפתה
םידבוע רפסמ יפל
 ןיב תוקיסעמ םילשוריב קט-ייהה תורבחמ87%-כ§

דבלב םידבוע1-20

)%(2018 תנשב םידבוע רפסמ יפל קט-ייהה תורבח תוגלפתה

"םש" :רוקמ*
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2017- םילשוריב פא-טראטס תורבח תסירפ

החלמי״טגבו םיבצוח רהב רקיעב§
םיפאטראטס600 לעמ§

2018 ,םילשוריב ילכלכ חותיפל הרבחה  :רוקמ*
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 חמשנ- ״רחמ״ו םויה עציהה תנומת
...תטרופמה הריקסה תא ונימזתש



www.c-bs.co.il04-8551511 :ןופלט3508409 דוקימ הפיח ם״תמ15009 .ד.ת ,1 ם״תמ ילדגמ

 .מ״עב ׳תושו רחש ןב יקסנמ׳צ תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©
טלחהב רוסא ,מ״עב ׳תושו רחש ןב יקסנמ׳צ תרבחמ בתכבו שארמ תושר תלבק אלל הז ח״ודב לולכה עדימה לע תוססבתה וא/ו שומיש לכ

םכלש רחמה אוה ונלש םויה
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