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תחא דומיל תדיחי

ןחבנל תוארוה

.יצחו העש :הניחבה ךשמ .א

.דמלנ אלש לבח לע תולאש שמח הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

.ןולאשה ףוגב תוארוהה יפל ,תולאש עברא לע תונעל ךילע

תודוקנ 001 — כ"הס ;תודוקנ 52 — הלאש לכל

.ךליאו 3991 תנשמ אטרכ סלטא וא שדח יאטיסרבינוא סלטא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

 וכותב ללוכה ,הנבי יפרגואיג סלטאב שמתשהל ןיא :בל םיש  

.היפרגואיגה יחנומל ןולימה תא   

:תודחוימ תוארוה .ד

 וא שדח יאטיסרבינוא סלטא( וב שמתשמ התאש סלטאה םש תא ךתרבחמב םושר )1( 

.ולש האצוהה תנש תא ןייצו ,)אטרכ סלטא  

.ךרוצה יפל ,םיפרגבו םיכתחב ,םיטוטרסב רזעיה ךיתובושת תא שיחמהל ידכ )2( 

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
 !הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

 !החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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ת ו ל א ש ה

)תודוקנ 001(  דמלנ אלש לבח

.תדמל אלש יפרגואג רמוח םע דדומתהל ךתלוכי קדבית הז ןולאשב

.יללכ סלטאב תופמ חותינ לע ססובמ ןולאשה

.הילרטסוא אוה וב קסוע ןולאשהש לבחה

.הילרטסוא לש תיטֵמכס הפמ שי הז ןולאשב 5 דומעב

 תופמב םג אלא ,סלטאבש תויזיפהו תוילבחה תופמב קר אל אצמנ יפרגואגה עדימה  :רוכז

.)הלכלכ ,הייסולכוא ,םילקא ומכ( תויאשונהו תוימלועה 

 ,)אטרכ סלטא וא שדח יאטיסרבינוא סלטא( וב שמתשמ התאש סלטאה םש תא ךתרבחמב םושר

.ולש האצוהה תנש תאו

 .2-5 תולאשהמ שולש לעו ,)הבוח( 1 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע

)תודוקנ 52 — הלאש לכל(

)הבוח( .1 הלאש לע הנע

ףונה הנבמ .1

:)5 דומעב תיטמכסה הפמה האר( הילרטסואב םירוזא השולש לש תומש ךינפל 

לודגה הירוטקיו רבדמ —

'גנייר גנידייביד טיירג —

ָהי Yְֶטֶנ K Y t ץרפמ ביבס ףוחה רוזא —

)תודוקנ 51(       .רוזא לכ לש םייזיפ םינייפאמ ינש ראתו ,הלאה םירוזאהמ םיינשב רחב .א

)תודוקנ 01(      .הלודג המצועב המדא תודיער הילרטסואב ןיא עודמ רבסה .ב

.2-5 תולאשהמ שולש לע הנע

הייסולכוא .2

 םיפופצה םירוזאל סחייתה ךרואיתב .הילרטסואב הייסולכואה תסורפת תא ראת .א

)תודוקנ 7(     .םילילדה םירוזאלו

םרוג לכ לש העפשהה תא רבסהו ,וז תסורפת לע םיעיפשמה םימרוג השולש ןייצ .ב

)תודוקנ 81(      .תנייצש 

/3 דומעב ךשמה/ 
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הלכלכ .3

.תחתופמ הנידמ איה הילרטסוא .א

 .וז העיבקב םיכמותה םיקומינ ינש  אבהו ,הילרטסוא תלכלכ לע ךינפלש םינותנב ןייע 

)תודוקנ 01( 

0 שפנל ג"לתה   .הנשל רלוד 07,03:

 :םינושה םיפנעב םיקסעומה רועיש  

םיתוריש היישעת תואלקח  

07 4.62 6.3 םיקסעומה זוחא 
 

.הילרטסוא לש אוציה הנבמ גצומ ובש ,ךינפלש ףרגב ןייע .ב

?תורחא תוחתופמ תונידמ לש אוציה הנבממ הנוש הילרטסוא לש אוציה הנבמ המב  

)תודוקנ 51(       .ךכל דחא ירשפא רבסה אבה  

/4 דומעב ךשמה/ 
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רויעו םירע .4

.הילרטסואב תולודגה םירעה שמחב הייסולכואה לדוג גצומ הבש ,ךינפלש הלבטב ןייע 

הילרטסואב תולודגה םירעב הייסולכואה לדוג

  םיבשותה רפסמ ריעה  
   )3002(  

 005,102,4 ינדיס  

 007,895,3 ןרובלמ  

 002,337,1 ןייבסירב  

 002,334,1 תרפ  

 009,911,1 דיילדא  

)תודוקנ 51(      .הילרטסוא לש ינוריעה גרִדמה תא ראת .א

.םיבשות 000,523–כ םיררוגתמ ,הילרטסוא תריב ,הרבנקב .ב

ןטקה רפסמל דחא רבסה אבהו ,הריב ריעל הרבנק תריחבל דחא ירשפא לוקיש גצה 

)תודוקנ 01(      .היבשות לש תיסחי 

םילקא .5

סגנירפס סילא ,הרבנק :תונחת יתשב םילקאה לע םינותנ םיגצומ הבש ,ךינפלש הלבטב ןייע

.)5 דומעב תיטמכסה הפמה האר(

2 הנחת 1 הנחת     

o) יתנש עצוממ ,םומיסקמ תורוטרפמט  )C 5.82 5.91

o) יתנש עצוממ ,םומינימ תורוטרפמט  )C 31 5.6

   236     572    )מ"מ( יתנש םיעקשמ עצוממ 
  

)תודוקנ 8(    .סגנירפס סילא תא תגציימ הנחת וזיאו ,הרבנק תא תגציימ הנחת וזיא עבק .א

)תודוקנ 71(      .םירעה יתש לש םילקאה ינייפאמ ןיב םילדבהל םימרוג ינש רבסה .ב
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הילרטסוא לש תיטמכס הפמ

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


