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 .ןידה תוארוהב תועובקה הנונראב תוחנה תמישר ןלהל
 :שגדוי
 םיבייחמהו םיאלמה םיללכה. דבלב שמתשמה תוחונלו יללכ וניה ןלהל אבומה עדימה .א  
 .תעל תעמ ןפקות יפכ תויטנוולרה ןידה תוארוהב םיעיפומ החנה לכ ןתמל

 .הצממ המישר הנניא ןלהלש תוחנהה תמישר .ב

 תושר תוחנה ןניה, תוחנהה ראש לכ. ןיד פ"ע הבוח תוחנה ןה תיבכוכב תונמוסמה תוחנה .ג
  .הדי לע ומסרופיש םיאנתב ןתיתל וא ןתיתל אלש תיאשר תימוקמה תושרהו
 תושרל תונפל שי, התקנעהל הרודצורפהו םיאנתה תאו החנהל תואכזה תא אדוול תנמ לע .ד

 .תימוקמה
  קיתו חרזאל החנה .א

 
 

 החנהה גוס החנה רועיש חטש תלבגמ
 לבקמה קיתו חרזא הבוח תחנה 100% ר"מ 100 דע
 הסנכה תחטבה   
 קוח יפל החנה(   
 )םיקיתו םיחרזא   

 קיתו חרזא הבוח תחנה 30% ר"מ 100 דע
 קוח יפל החנה(   
 דוע לכ םיקיתו םיחרזא   

 יפמ הובג וניא גוזל רכשה
 עצוממה רכשהמ 1.5

 )קשמב
 לבקמש קיתו חרזא הבוח תחנה 100% ר"מ 100 דע
 הכנל הנקז תבצק   
 תונקת יפל החנה(   
 םיקיתוה םיחרזאה   
 קיתו חרזאל תובטה    
 הנקז תבצק לבקמש   
 )הכנל   

 לבקמה קיתו חרזא תושר תחנה 25% ר"מ 100 דע
 תמלשה אלל הבצק   
 הסנכה   
 תונקת יפל החנה(   
 )הנונראמ החנהה   

 לבקמה קיתו חרזא תושר תחנה  100% ר"מ 100 דע
 הסנכה תמלשהו הבצק   
 תונקת יפל החנה(   
 )הנונראמ החנהה   



 דועיס תלמגל יאכזה תושר תחנה  70% ןיא
 תונקת יפל החנה(
 )הנונראמ החנהה

 
  תוכנ ןיגב החנה .ב

 
 

 החנהה גוס החנה רועיש חטש תלבגמ
 תישדוח הבצקל יאכזה הכנ תושר תחנה  80% ןיא

 רשוכ יא תגרד רשא ,האלמ
 לש רועישב איה ותורכתשה

 הלעמו 75%

 תבצק תלבק םרט רשא הכנ תושר תחנה  80% ןיא
 תותימצל ול העבקנ הנקזה

 תורכתשה רשוכ יא תגרד
 הלעמו 75% לש רועישב

 90% לש תיאופר תוכנ לעב( הכנ תושר תחנה  40% ןיא
 )הלעמו

 ר"מ 70 דע
 דע - תושפנ 4 לעמ
 90 מ"ר

 םיצאנב המחלמ הכנ הבוח תחנה 66%

 ר"מ 70 דע
 דע - תושפנ 4 לעמ
 90 מ"ר

 ללוכ( םיצאנה תופידר הכנ תושר תחנה  66%
 :תונידמהמ תוכנ תלמג תלבק
 )היגלב/הירטסוא/דנלוה/הינמרג

 ליג דע הכנ ה/דליל הלמג ילבקמ תושר תחנה  33% ר"מ 100 דע
 לביקש דבלבו 18 ליג לעמ וא( 18

 )18 ליגל תחתמ וז הלמג
 ר"מ 70 דע
 דע - תושפנ 4 לעמ
 90 מ"ר

 תולוכש תוחפשמו ל"הצ הכנ הבוח תחנה 66%

 ר"מ 70 דע
 דע - תושפנ 4 לעמ
 90 מ"ר

 הרטשמ הכנ הבוח תחנה 66%

 ר"מ 70 דע
 דע - תושפנ 4 לעמ
 90 מ"ר

 רהוסה יתב תוריש הכנ הבוח תחנה 66%

 רוויע תדועת אשונה רוויע תושר תחנה  90% ןיא
 ותואב החנהל םיאכז ןיא

 הכנה היה ול ןפואה
 הליהקב שפנ הכנ תושר תחנה



 .סכנב קיזחמה 
 פ"ע יסחי בושיחה
 .םיררוגתמה רפסמ

 הנידמה קשמב םירדסה קוח( 
 ידעי תגשהל הקיקח ינוקית
 )ביצקתה

 
  תורחא  תוחנה .ג

 
 

 החנהה גוס החנה רועיש חטש תלבגמ
 לבקמה ןויצ ריסא הבוח תחנה 100% ר"מ 100 דע

 הסנכה ןחבמ יפל לומגת
 ר"מ 70 דע
 90 דע - תושפנ 4 לעמ
 ר"מ

 ןויצ ריסא תושר תחנה  66%

 לש הפוקתל( שדח הלוע תושר תחנה  90% ר"מ 100 דע
 )דבלב הנש

 תרזעב יולתה  הלוע תושר תחנה  80% ןיא
 הלמגל יאכזה תלוזה
 דועיס תלמג וא תדחוימ
 הלועל

 לש הפוקתל( ל"דצ שיא תושר תחנה  90% ר"מ 100 דע
 )דבלב הנש

 םלועה תומוא דיסח תושר תחנה  66% ןיא
 תחתמ דליל דיחי הרוה תושר תחנה  20% ןיא

 דיחי הרוה וא 18, ליגל
 תוריש תרשמה דליל
 תורישב תבדנתמ/רידס
 ימואלה

 יבש יודפ תושר תחנה  20% ןיא
 ר"מ 70 דע
 90 דע - תושפנ 4 לעמ
 ר"מ

 הביא תלועפ עגפנ הבוח תחנה 66%

 ר"מ 70 דע
 90 דע - תושפנ 4 לעמ
 ר"מ

 גורה לש החפשמ ןב תושר תחנה  66%
 תוכלמ

 ר"מ 70 דע
 90 דע - תושפנ 4 לעמ
 ר"מ

 הבוח תורישב םילייח הבוח תחנה 100%
 םישדוח העברא דע(
 )םרורחש רחאל

 תורישב תבדנתמ הבוח תחנה 100% ר"מ 70 דע
 ימואלה



 90 דע - תושפנ 4 לעמ
 ר"מ

   

 יחרזאה תורישב תרשמ הבוח תחנה -100%אלמ לולסמ ר"מ 70 דע
   -50%יקלח לולסמ 90 דע - תושפנ 4 לעמ

    ר"מ

 יחרזא תורישב תרשמ הבוח תחנה 100% ר"מ 70 דע
 אלמ לולסמב רמשמ   90 דע - תושפנ 4 לעמ
 תועש 40 ללוכה   ר"מ
 עצוממב תויעובש   
 םישדוח 12 לש הפוקתב   
 )תרשמ אוה דוע לכ(   

 יחרזאה תורישב תרשמ הבוח תחנה 50% ר"מ 70 דע
 לצופמ לולסמב רמשמה   90 דע - תושפנ 4 לעמ
 20 לש תוריש ללוכה   ר"מ
 עצוממב תויעובש תועש   
 םישדוח 24 לש הפוקתב   
 )תרשמ אוה דוע לכ(   

 -יחרזאה תורישב תרשמ הבוח תחנה 100% ר"מ 70 דע
 ינוחטיב   90 דע - תושפנ 4 לעמ
    ר"מ

 -יחרזא תורישב תרשמ הבוח תחנה 75% ר"מ 70 דע
 30 תרשמה יתרבח   90 דע - תושפנ 4 לעמ
 עצוממב תויעובש תועש   ר"מ
 םייתנש ךשמב   

 -יחרזא תורישב תרשמ הבוח תחנה 50% ר"מ 70 דע
 20 תרשמה יתרבח   90 דע - תושפנ 4 לעמ
 עצוממב תויעובש תועש   ר"מ
 םינש 3 ךשמב   

 ותסנרפש לייח לש הרוה הבוח תחנה 100% ר"מ 70 דע
 לייחה לע   90 דע - תושפנ 4 לעמ
    ר"מ

 
 
  ילכלכ בצמ ןיגב החנה .ד



  הסנכה ןחבמ תלבט
 תונקתב העובקה
 הנונראב החנהה

 ןחבמ תלבטל םאתהב
 %40--90%הסנכהה

 ןחבמ פ"ע החנה לבקמ תושר תחנה
 הסנכה

 )הדעוו ינפב ןויד( קקזנ תושר תחנה  70% ןיא
 תחטבה תבצק לבקמ תושר תחנה  70% ןיא

 לחהש יאנתבו( הסנכה   
 םימולשתה תא לבקל   
 אלו 1.1.03, םוי ינפל   
 הפוצר הקספה הלח   
 םישדוח 6 לש   
 )ותואכזב   

 תונוזמ תבצק לבקמ תושר תחנה  70% ןיא
 לבקל לחהש יאנתבו(   
 ינפל םימולשתה תא   
 הלח אלו 1.1.03, םוי   
 6 לש הפוצר הקספה   
 )ותואכזב םישדוח   

 
  םיסכנ יגוסל החנה .ה

 
 

 6 דע - קיר ןיינב תושר תחנה  100% ןיא
 םישדוח





 


