
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 הקוסעת ילגעמ – יביצקת ח״וד
 
 

 

 הלועפה רואית דעי ביצקת תקולח הטלחהה ןושלב םוחת תת

  םיפתתשמ סוטטס

- עוציב
2019 

 זוחא
 - תופתתשמ

2019 

 - עוציב
2020 

 זוחא
 תופתתשמ

- 2020 

 - ןונכת
2021 

 עוציב
 2021 ןונכת 2020 עוציב 2019

 הקוסעת
 החוורו
 ףיעס(

 )א.2.2

 תוריש תא תוחנהל
 ביחרהל הקוסעתה
 ילגעמ" תינכות תא

 םילכו "הקוסעת
 םיפסונ םייתקוסיעת

 םילשורי חרזמב
 ףגא ףותישב ורחבייש
 תוצעייתהבו םיביצקת

 תקוסעת להנמ
 1,200-ל תויסולכוא

 הנשב םיפתתשמ
 70% םכותמ רשאכ

 .םישנ

 םילכהו תינכותה ביצקת
 דומעי 2018-2023 םינשל

 םהמ -ח"שלמ 10.5 לע
 תורישמ ח"שלמ 7.5

 ח"שלמ 3-ו הקוסעתה
 רצואה דרשממ ורבעויש

 ינפ לע הווש הסירפב
 .םינשה

1,200 
 םיפתתשמ

 הנשב
 רשאכ
 םכותמ

70% 
םישנ . 

 המשה תינכת
 תבכרומה תידוחיי

 ,ןומיא לש בולישמ
 ,תואנדס

 יווילו תויומלתשה
 ךרוצל דקוממ יתכשל

 יעבותב לופיט
 ,הסנכה תחטבה

 םבוליש םשל
 המיאתמ הדובעב
 םתשילג תעינמו

 הלטבא קמועל
 .תואבצקב תולתו

920  965 71% 
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 םיתורישה טרפמ
 2021 ןונכת 2020 עוציב 2019 עוציב

 תופתתשמ זוחא םיפתתשמ 'סמ תופתתשמ זוחא םיפתתשמ 'סמ לעופב םיפתתשמ 'סמ

 0% 0 70% 40 61 החנומ הדובע שופיח

 0% 0 88% 32 83 המשה תנדס

 0% 0 80% 5 38 תילטיגיד תוניירוא -םיבשחמ

 0% 0 0% 0 65 יוניש תנדס

 0% 0 90% 80 171 ךילהת תנדס

 0% 0 0% 0 44 תיתקוסעת תירבע

 0% 0 68% 740 421 ישיא ןומיא תחיש

 0% 0 78% 68 37 סולפ המשה תנדס

 0 250 0% 0 0 תיתקוסעת תוהז שוביג

 0 350 0% 0 0 םייח תורוק

 0 450 0% 0 0 הדובע שופיחל םילכ

 0 50 0% 0 0 הדובע ןויארל הנכה

 0 100 0% 0 0 תילכלכ תולהנתהו לוהינ

 
  



 

  - סולפ המשה תנדס
 78% 53 68 הקוסעת ילגעמ

  - בשחמ ימושיי תנדס
 80% 4 5 הקוסעת ילגעמ

 - תיתמשה הניכמ תנדס
 88% 28 32 הקוסעת ילגעמ

  - תיכילהת הניכמ תנדס
 90% 72 80 הקוסעת ילגעמ

 68% 504 740 ישיא ןומיא תחיש תשיגפ

 70% 28 40 תכשמתמ הנדס

 


