
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ןאיר זכרמ – יביצקת ח״וד
 
 

 
 

 דעי ביצקת תקולח שמוח ביצקת הטלחהה ןושלב םוחת תת

 החוורו הקוסעת
 )1.2.א(

 קוסעיש יתקוסעת ןווכה זכרמ
 םישנ לש המשהבו הנווכהב
 תיברעה הייסולכואהמ םירבגו
 1,500 תוחפל .םילשורי חרזמב
 םכותמ הנש לכב םיפתתשמ
 )1.א.2( םישנ 70% תוחפל

 ןוילימ 35

 35 לע דומעי 2019-2023ל תינכותה ביצקת
 ביצקת .םינשה ןיב הווש הסירפב ,ח"שלמ
 האשרהב רצואה דרשממ ידועי יתפסות
 ח"שלמ 21-ו 2018-ב ח"שלמ 14 בייחתהל

 .2020ב

 םישנ 1,050 = םישנ 70% םיפתתשמ 1500

 
 
 )1.12.20 דע( 2020 תומשה
 

 םירבג םישנ  
 41 69 תורישי תומשה
 286 412 תופיקע תומשה

 362 530 כ"הס
 

  

הקוסעת  
 



 

 םיפתתשמל תוליעפ לס - 2020 ביצקת
 

  שמומש ביצקת
 1.12.20 דע

 תוננכותמה תויוליעפל תויובייחתה
 כ"הס הנשה ףוס דע חתפהל

910,148 297,018 1,207,166 

 
 

 2020-ל תורעה 2021 ןונכת 2020 עוציב 2019  עוציב תינכתה רואית 

 תויונמוימ תיינקה - טרפ
 םיפתתשמל

 תירבע יסרוק
 םיסרוק 6 חתפהל םייופצ םיסרוק 13 םיסרוק 11 םיסרוק 12

-ל הכרעה ,רבמצד ךלהמב
  םיפתתשממ 380 םיפתתשמ 273 םיפתתשמ 120

 62 ,םינודעומ 4 תירבע ינודעומ
 םינודעומ 4 םיפתתשמ 43 , םינודעומ 2 םיפתתשמ

 םינודעומ 2 חתפהל םייופצ
 30-ל הכרעה ,רבמצדב

 םיפתתשמ

 102 ,תוצובק 6 םיבשחמ יסרוק
  םיסרוק 4 םיפתתשמ 90 ,םיסרוק 4 םיפתתשמ

 80 ,תוצובק 4 הדובעה םלועל הנכה
 תואנדס 4 םיפתתשממ 72 ,תואנדס 3 םיפתתשמ

 תפסונ הצובק חתפהל היופצ
 20-ל הכרעה ,רבמצדב

 םיפתתשמ

 37 ,תוצובק 2 הכרעה יזכרמל הנכה
  תואנדס 3 םיפתתשמ 29 ,תואנדס 2 םיפתתשמ

 25 ,תוצובק 2 תילגנא
  םיסרוק 2 םיפתתשמ 30 ,םיסרוק 2 םיפתתשמ



 

 322 ,תואנדס 20 תודקוממ תואנדס
 םיפתתשמ

 1470-כ ,תואנדס 110
  תואנדס 72 תויופתתשה

 רשק( הליהק ירשק
 ימי ,הליהקה םע ףטוש
 ,ול ץוחמו זכרמב הפישח

 םירושורב תצפה
 םיעוריא םוסרפו
 ,זכרמה לש תוינכתו
 )תויוכזל תועדומ תרבגה

 ,הפישח ישגפמ 12 םייללכ הפישח ישגפמ
 ישגפמ 12 הפישח ישגפמ 12 םיפתתשמ 120 לעמ

 הפישח
 

 הפישח ישגפמ
 תורשכהל

 לעמ ,םישגפמ 7
 םיפתתשמ 160

 טועימו הנורוקה לשב
 ומייקתה אל תורשכה

 ולא םישגפמ

 ךרוצ יפל
 םאתהבו
 תחיתפל
 תורשכה

 

 םירניבוו-רפוס
 הנורוקה תפוקתב

 600 לעמ ,םירניבוו 4 
  םירניבוו 4 תויופתתשה

 ףדמ םייח םירודיש
 תפוקתב( קובסייפה

 )הנורוקה
 םירודיש 4 תויפצ יפלא ,םירודיש 16 

 םייח
 

 רשק( םיקיסעמ ירשק
 ,םיקיסעמ םע ףטוש
 םישדח םיקיסעמ סויג
 תויטנוולר תורשמו
 ,זכרמה יפתתשמל
 ימוחתו תורשמ תפישח
 )םיפתתשמל קוסיע

 םיקיסעמ 174 
 רגאמב םישדח

 םישדח םיקיסעמ 130
 רגאמב

 םיקיסעמ 120
 םישדח

 

   תושדח תורשמ 245 תושדח תורשמ 273 

 ,הקוסעת ידירי 2 
 דירי 1 הנורוקה לשב ומייקתה אל םיניינעתמ 200 לעמ

 הקוסעת
 

 
 הפישח ישגפמ 9
 ,תורשמו םיקיסעמל
 םיניינעתמ 300 לעמ

 לשב( הפישח ישגפמ 2
 ומייקתה אל הנורוקה

 )םיפסונ םישגפמ
 ישגפמ 8
 הפישח

 

 


