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 יללכ .1
 לככ תושעל ולגד לע טרח דיגאתה ותמקה זאמ .םינש הנומשכ ינפל םקוה טהר ימ דיגאת
 הסינו ,תויופידעה רדס שארב בויבו םימ לש בושחה םוחתה תא דימעהל תנמ לע ותלוכי
 .ץראב םיליבומה תומוקמב תלבוקמה וזל תוחפל תורישה תוכיא תא תולעהל

 תחת .תויתשתה רופישו תורישה רופישל לעפ רשא דיגאתה ל"כנמ ףלחתה 2019 ךלהמב
 תחפ םוחתב לודג רופישו טהר ריעב תויתשתה םוחתב הציפק התייה תמדוקה הלהנהה
 .םימה

 רופיש אשונב ןה תומדקתהלו רופישל ןיידע םוקמ שי יכ אצומ דיגאתה הז רופיש ףרח
 ןיטקהל ומצעל םידעיכ םש דיגאתה .ריעה לש םימה תחפ אשונב דחוימבו ריעב תויתשתה
 .םיבר םיצמאמ ךכב עיקשהל ןנכתמו םימה תחפ תא תיתועמשמ הרוצב

 תוריש תתל דיגאתל עייסת םיבשותה תוסייגתה היבגה תחפ םוחתב ןכו ולא םימוחתב
 .ריעה יבשותל יבטימ

 רוהיט ןקתמ גורדש .טהר ריעב תויתשתה םוחתב םיטקייורפ םימלשומ הנורחאה הפוקתב
 תוכיאה לע טהר ש"טמ לש רוהיטה תוכיא תא דימעיו םויס יכילהב אצמנ ריעה לש םיכפשה
 םיפסוותמ רשא םיפסאמ בויב יווק םיגרדושמ ףסונב .הפוצמש יפכ רתויב ההובגה
 .טהר ריעב תיתשתה םוחתב הברה העקשהל

 תנידמב רתויב הלודגה תיברעה ריעל ךופהלו תיתועמשמ הרוצב לודגל תננכותמ טהר ריעה
 ומיאתי רשא בא תוינכות תוננכותמ ךכל םאתהבו תאז הכורב הישעל ףתוש דיגאתה .לארשי
 .ריעל בויבהו םימה םוחתב תשרדנה תיתשתה תא

 םכתרזעבש םיחוטב ונא ךא ,תוטושפהמ םניא ונמצע לע ונחקלש תומישמה יכ םיעדומ ונא
 םלוכ תבוטל ,רתוי תיתוכיאו המיענ הביבס רוצינו ,רתויב בוטה דצה לע ,ונלוכ ןהב דומענ
. 

 ,המרה ןיינעב תוארוהו הדימ תומא( בויבו םימ ידיגאת יללכל 81 ףיעס תוארוהל םאתהב
 – ליעלו ןלהל( 2011 – א"עשת ,)הינכרצל תתל הרבחה לעש םיתורישה לש תוכיאהו ביטה
 .טרופמ יתנש ח"וד טנרטניאה רתאב םסרפל םידבכתמ ונירה ,)הדימה תומא יללכ

 

 
   

 ,בר דובכב

 סיוס ובא יגאנ 'גניא
 מ"עב טהר ימ דיגאת ל"כנמ  מ.מ   



 

  



 

 

 םיללכ םיטרפ .2
 :ןוירוטקרידה בכרה

 ירבח תריחב לש ךילהב תאצמנ ,דיגאתב תוינמה תלעב ,טהר תייריע הז םויל ןוכנ

 .םישדח ןוירוטקריד

 

 

 :דיגאתה תלהנה

 .טהר ימ דיגאת ל"כנמ מ.מ – סיוס ובא י'גאנ

 

 :תורשקתה יטרפ

 08-6707070 : ןופלט

 08-6707090 :סקפ

 www.m- rahat.co.il : טנרטניא רתא

  



 

 

 

 ,הרבחה ידי לע הקפוסש םימה תומכ יבגל םינותנ .3
 :היבג תחפו םימ תחפ

 

 

 

 .2018 תנש תמועל 4%-כ לש  הילע םיווהמש ק"מ 3.694-כ קפיס דיגאתה

 םיבשותה תא בייחמ דיגאתה רשא וזל תשכרנה םימה תומכ ןיב שרפהה אוה םימה תחפ
 תחפ רועיש תתחפה לש ללוכ ךילהתב םיאצמנ ונא תונורחאה םינשה ךלהמב .םניגב
 ןתינ .40%-כ לש דואמ םיהובג םירועישב היה םימה תחפ דיגאתה תמקה ינפל .םימה
 קלחכ דיגאתה ךא ריבסל בשחנ םויכ םימה תחפ .השענש יתועמשמה רופישה תא תוארל
 עיקשמ דיגאתה .12% לש תחפ רועישל 2020 תנשב עיגהל ףאוש רופישל ותפיאשמ
 .הז תחפ רועישל עיגהל תנמ לע בושיב תויתשתה רופישב

 רועיש תא תולעהל דעיכ ומצעל םש דיגאתה .ןוצר עיבשמ וניא דיגאתה לש היבגה זוחא
 םירבטצמה היבגה ינותנ יכ שיגדהל בושח .2020 תנשב רבכ 65% לש ךסל היבגה
 תנמ לע ותלוכיבש לככ השוע דיגאתה ךא ,80%-כ לש רועיש לע םידמועו הברהב םיהובג
 .ףטושה היבגה רועיש תא רפשל

 

 

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 זוחא
 תחפ
 יתנשה
)%( 

38.75% 34.57% 28.22% 20.60% 12.52% 15.21% 15.09% 18.41% 15.4% 18.00% 

 זוחא
 היבג
 יתנשה
)%( 

47.99% 63.83% 50.36% 56.43% 57.99% 58.16% 56.82% 55.96% 57.75% 45.00% 

 זוחא
 היבג
 רבטצמ
)%( 

94.57% 97.37% 98.90% 89.97% 90.39% 95.49% 87.67% 77.99% 57.75% 80.00% 
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 :הרבחה לש םינכרצה רפסמ .4
 
 
 

 שומיש גוס
 

  םידמ/םינכרצ 'סמ
2018 2019 

םירוגמ  6,156 6,182 
תימוקמ תושר תודסומ  155 147 

םידגסמו םילוח יתב  12   
הכאלמו רחסמ  234 238 

הינב  594 616 
תרחא הכירצ לכ  46 66 
הבצקהב היישעת  7 3 

תואלקח  50 51 
 7,303 7,254 םינכרצ כ"הס

 

 .דיגאתל םימ לש הדיחיה תיקפסה הניה תורוקמ תרבח

 

  



 

 

 :תויתביבס תוכלשה .5

 
  .םיימואלניב םינקתל ךמסוהו רתויב םיהובגה םיטרדנטסה יפל לעופ דיגאתה 5.1

ü ISO 14001- הביבסה תוכיאל ןקת. 

ü ISO 45001- תוכיא לוהינל ןקת. 

ü OHSAS 18001- תוהיגו תוחיטב לוהינל ןקת. 

 102 -כ ךרואב בויב תוכרעמו גרדושמ םיכפש רוהיט ןקתמ אצמנ טהר ימ תולעבב 5.2

 בויבה תכרעמ .תוינוציח תורבח תואצמאב קזחותמו להונמ םיכפשה ןקתמ .מ"ק

 לא א.מו ןועמש ינב א.מ םג םישמתשמ םיכפש רוהיט ןקתמב .תינויצטיברג הנה

 .םוסאק

 עונמל תנמ לע ריעב  תומייקה םימו בויב תוכרעמ לע םיחקפמ דיגאת ידבוע 5.3

 ,םזילדנו ,תויעקרק-תת תוכרעמ םוהיז ,בויב תושילגו תומיתס לש םיעוריא

 .בויב תוחושב  תועיגפו תוסירה

 תלבקל םיעצמאה לכב טקונ  .להונל םאתהב לעופ דיגאתה בויב תשילג לש הרקמב 5.4

 םייח תוכיא תחטבהל לעופו יתביבס קזנ עונמלו בכעל ,הניקת םיכפש תמירז

  .טהר יבשותל

 .תורוקמ תרבחמ הנה טהרל םימה תקפסא 5.5

 יתש תועצמאב םיצחלב הטילשו ץחל ירוזא ינשל תקלוחמ תינוריעה תכרעמה לכ 5.6

 םוי תוכירצמ 29% – כ וניה הז חפנ ,ק"מ 1,000 + ק"מ 3,000 חפנב םימ תוכירב

 .איש

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    .תוילאיבורקימ תוקידב 316 ועצוב 2019 תנש ךלהמב -תוילאיבורקימ תוקידב 5.7

  !תואירבה דרשמ תונקתב ודמע תואצותה לכ

 

 

 .םימה תשרב תוריכעה תמרו רולכה תמר םימגדנ ילאיבורקימ םוגיד עוציב תעב

 .תואירבה דרשמ תויחנה יפ לע םימגדנו םיקדבנ םיבשותל םיקפוסמה םימה

 .תואירבה דרשמ םע םואתב םיעבקנ םוגידה תודוקנו םימוגידה תינכות

 םוגידה ךילה לע תיברמ הדפקה ךות ךמסומ םגוד ידי לע םישענ םימוגידה ללכ

  .תואירבה דרשמ לש הדבעמל תורבעומ תומיגדה .הדבעמל תומיגדה עונישו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תוילאיבורקימ תוקידב תואצות תוילאיבורקימ תוקידב תומכ
 תוניקת % תוגירח תוניקת עוציב % עצוב ןנכותמ

316 316 100% 316 0 100% 



 

 

 :דיגאתה תועקשה לש יללכ רואית .6
 .9,10,12,14 םימחתמ לע הדובע תלחתה 6.1

 .17,18,21 תונוכשב בויב יווק גורדשו הפלחה ךשמה 6.2

 .6 'סמ שיבכ ךרד ןופצל םורד טהר ןיב םיישאר םיקרוע בויבו םימ תויתשת חותיפ 6.3

 .9+10 תונוכש תבחרה טקייורפ עוציב תמלשה 6.4

 .12 הנוכש תבחרה עוציב תלחתה 6.5

 .טהר ריעל תורוקמ ישאר רוביח תלדגה רובע ןונכת 6.6

 .טהר ש"טמל ינויניש לופיטל טקייורפ םודיק 6.7

 .טהר ש"טמל ינושילש לופיטל הדובע םויס יבלש 6.8

 . טהר ריעל בויבו םימל בא תוינכות ןונכת 6.9

 םוקיש ,חותיפב ₪ ינוילמ 18.8-כ ריעב םימהו בויבה תויתשתב ועקשוה 2019 תנשב

 םיפסונ םיטקייורפ ולחה ףסונבו תויתשת גורדישו

 )₪( העקשה תולע )רטמ( וק ךרוא טקייורפ םש
  3,750,000 6,000 בויב יווק גורדשו םוקיש

בויב יווק חותיפ  1,800 2,700,000 
םימ יווק גורדשו םוקיש  1,000 150,000 

םימ יווק חותיפ  4,000 ,400,0002  
 9,800,000 ---- ש"טמ גורדש

     -----------------  

  18,800,000               כ"הס

 

 

  



 

 

 םייתועמשמ םיטקייורפ טוריפ
 

  9+10+12 תונוכש תבחרה  6.4

 להנמה ףותישב אוה טקייורפה .2017 תנשב לחה רשא םינש המכ ןב טקייורפ והז
 תויתשת ןה וגרדושי טקייורפה תרגסמב .CPM תרבחו םיאודבה םיבושיה תרדסהל
 .10-ו 9 תונוכשב םימה תויתשת ןהו בויבה

 

 טהר ש"טמ גורדש  6.7+6.8

 

 שמשמ טהר ש"טמ .יתוהמ ןפואב טהר ש"טמ גורדיש תא דיגאתה םדיק 2019 תנשב
 רמשמ ,רב תועבג ,ןיבראת 'גודל( םיכומס םיבושי ןהו טהר ריעה תיסולכוא תא ןה
 ינקתב ןה ודמעי ולש םימה לש רוהיטה תמרש ךכ גורדיש רבוע ש"טמה )בגנה
 .םויב ק"מ 12,500 לש תלוביקל ש"טמה תלוביק תלדגה ןכו ינושילשה ןהו ינוינישה
 םתכירצ ךרוצל םימ בישהל דיגאתה לש תלוכיה תלדגה אוה רבד תועמשמ
 .ררג לחנ חותיפו םיקורי םיפ"צש ,ירוביצ ןוניג ,תואלקחל ושמשי םימה .תואלקחב
 2/3-כ םלשוה 2019 תנש ףוסל ןוכנו .₪ ינוילימ 16-כ וניה רעושמה טקייורפה ףקיה
 .עוציבהמ

 

  



 

 

 תקפסאב ועריאש תולקתו םישוביש רבדב םיטרפ .7
 :בויבה יתורשבו םימ
 לכב תובר תולקתב ףטוש ןפואב לפיט דיגאתה 2019 תנש ךלהמב 7.1

 :םהיניבו תונוש תוביסמ תועבונ תולקתה .טהר ריעה יבחר

ý תומיתס. 

ý םימ יצוציפ. 

ý תונווכמ תולבח. 

ý םיזילדנו ישעמ. 

 

 

 

 :ןמקלדכ הניה הלקת תעב דיגאתה תולהנתה 7.2

 .בשותהמ תורישי וא ינוריעה דקומהמ דיגאתל לבקתנ תולקת לע חוויד .א

 ןקתמ חקפמה זא םוקמב לפטל ןתינ םא .הלקתה תא ןחוב דיגאתה חקפמ .ב

 .הלקתה  תא

 לופיטל הקוזחת ןלבק ןימזמ דיגאתה חקפמ זא םוקמב לפטל ןתינ אל םא .ג

 .הלקתב

 .רצק דעומבו ידימ ןפואב םייעוצקמ םידבוע י"ע תועצבתמ תודובע .ד

 .הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב ולפוט בויב תושילג לכ 7.3

 .שארמ םיבשות ןוכדעו סדנהמה רושיאב קרו ךא תועצבתמ  םימה תוקספה 7.4

 

 

 



 

 

 

 

 :חודה תנשב ןכרצל תורישה תוכיא .8
 

 :םירות ח"וד

 כ"הס שדוח
 כ"הס
 ושטננ

 רותב

 זוחא
 הנעמ
 יללכ

 ונענ כ"הס
 רותב

 ןמז כ"הס
 החיש

 הנתמה ןמז
 עצוממ

18-וני  26 5 91% 51 01:36:56 00:01:19 

18-רבפ  32 2 96% 50 01:09:46 00:00:18 

18-ץרמ  24 5 92% 56 01:31:52 00:01:29 

18-רפא  19 3 95% 60 01:06:06 00:01:26 

18-יאמ  26 7 91% 67 01:35:22 00:00:58 

18-נוי  24 9 90% 83 01:52:46 00:00:32 

18-לוי  32 9 90% 83 02:47:19 00:00:11 

18-גוא  37 0 100% 60 01:34:01 00:00:25 

18-טפס  35 6 89% 50 01:03:18 00:00:59 

18-קוא  33 7 91% 70 01:32:14 00:01:09 

18-בונ  68 4 91% 42 01:04:51 00:01:27 

18-מצד  153 6 91% 62 01:27:48 00:01:26 

 00:00:58 01:31:52 61.17 92% 5.25 66.42 עצוממ
 

  



 

 

 

 :םימה ןובשח תכירע לע רבסה .9
 תויומכ לש הלפכמ ונה ,בויב יתורישו םימ תכירצ ןיגב בויחה :םימה ןובשח בושיח ןפוא

 םימל תיתלשממה תושרה העבקש ,בויבהו םימה ףירעתב ,ןובשחה תפוקתב וכרצנש םימה

 .בויבלו

 םיעבקנ ולא םיפירעת .בויבהו םימה יפירעתב המרופרה ףקותל הסנכנ 2010 ראוניב 1-ב

 :םניה המרופרה לש הירקיע .םימה תושר ידי לע

 םינושה הכירצה ירזגמל המאתהב תאזו תיצראה המרב םידיחא ויהי םימה יפירעת .1

 .תויאלקח תויושרו תודסומ ,םייתיב :)בויבב ינוש שי םש םייתיישעתה דבלמ(

 םימ תומכל הנושאר הגרדמ :םיגרודמ םניה םייתיבה םימה ינכרצל םימה יפירעת .2

 בוק 3.5 לש תומכל דע תאזו תיסחי ךומנ ףירעתב ןכרצה ביוחי הב תיסיסב

 הבו בוק 3.5 לש תומכל רבעמש תילושה הכירצל איה היינשה הגרדמה .שדוחל

 .הנושארה הגרדמה ריחממ 61%-כב הובג ריחמב ןכרצה ביוחי

 לש תילאירה תולעה תא ףקשל םיכירצ ןכרצל םיפירעתהש עבקנ וב יונישה רואל .3

 וניה ןכרצל ףירעתהש ןוויכמו דיגאתו דיגאת לכב בויבהו םימה יתוריש תקפסא

 רעפהש ךכ ילאיצנרפיד היהי תורוקממ םימה תשיכר ףירעתש טלחוה ,דיחא

 תא ףקשי תורוקממ םתשיכר ריחמ ןיבל ןכרצל םימה תריכמ ריחמ ןיב )"חוורמה"(

 .בויבהו םימה יתוריש תקפסאל תולעה

  :םימ תכירצ

 האירקה ןיבל ,םימה דמב תיחכונה האירקה ןיב שרפהה יפ לע תעבקנ םימה תכירצ

 אדוול שי ,ןיקת ןפואב ארקיי םימה דמש תנמ לע .)ק"מ( בקועמ רטמ תודיחיב ,תמדוקה

 .הרידסה ותאירקל תיברמ תושיגנ

 הכירצה תא תפקשמ םימה דמב תביוחמה הכירצה :"יטרפ" םימ דמב תביוחמ הכירצ

 הדידמ ישרפה ופסוותי וז הכירצל .)תונחב וא הרידב לשמל( הכירצה תדיחיב תיטרפה

 .םימייקו הדימב , )תפתושמ הכירצ(



 

 

 ידמ ךס ןיבל ישארה םימה דמ ןיב שרפהה יפל םיעבקנ :)תפתושמ הכירצ( הדידמ ישרפה

  אלא ,ףתושמ סכנב תודיחיה לכ ןיב הווש ןפואב קלוחמ הז הדידמ שרפה ."םייטרפ"ה םימה

 

 

 ,ןיעקרקמה קוחל 58 ףיעס תארוה יפל ,םיכמסמ ףתושמה תיבה תוגיצנ האיצמה ןכ םא

 תוחיכשה ,תונווגמ הדידמה ישרפהל תוביסה .רבד לכל הכירצכ תיטרפה הכירצל ףסוותמו

 .תויומס /תויולג תוליזנ וא היקשה ,הפיטש :ןהיניבש

 :תיטרפה םימה תשר לע ןכרצה תוירחא

 לכב ישארה הנומל דע( דבלב תירוביצ-תינוריעה םימה תשר לע יארחא טהר ימ דיגאת

 )ישארה הנומה ירחא( סכנב תפתושמהו תיטרפה םימה תשר תוניקת לע תוירחאה .)סכנ

 .תשרב םיניקת םניאש םירזיבאמ וא תוליזנמ עבונה םימ ןדבוא תוברל ,ןכרצה לע הלח

 :האירק גוס

 .הכרעה י"פע וא לעופב םימה דמ תאירק יפל עצוב הכירצה בויח םאה ,ותועמשמ

 דמה תוניקת רסוחל דשח/תושיגנ רסוח לשב ראשה ןיב ,םימה דמ תא אורקל ןתינ אל רשאכ

 םימה ןובשחב טרופת הז הרקמב .הכרעה י"פע עבקית הכירצה ,דמה לש ונורסח וא/ו

 ותאירקל תיברמ תושיגנ אדוול שי ,ןיקת ןפואב ארקיי םימה דמש תנמ לע .הכרעהל הביסה

 .הרידסה
 

 :םימה ןובשח םולשת

 ,דעומב ןובשחה םולשת יא .ןובשחב בוקנה דעומל דע בויבהו םימה ןובשח תא םלשל שי

 תואצוה ןיגב בויח רורגל לולעו ,ימוי בושיחב יללכה בשחה לש םירוגיפ תיביר תפסות בייחי

 ךות עצובי וקותינ רחאל םימה דמ רוביח .םימה דמ קותינ ףאו תויטפשמ תועיבת ,הפיכא

 .שדחמ רוביחו קותינ תרגא םולשת תפסותב ,םימה תונובשח לכ םולשת רחאל תועש 12

 

 



 

 -תושפנ רפסמ.4
 ספוט אלמל שי
 'סמ לע חוויד
 .סכנב תושפנה
 אלמי אלש בשות
 בשוחי ספוט
 2 שי וליאכ
 דבלב תושפנ
 רבדל שי .סכנב
 לע העפשה

 ךיראת.13
 והז -םולשת
 ךיראתה
 ןורחאה
 םלשל שיש
  תא וילא דע
 .םימה בוח

 כ"הס.14
 -םולשתל
 םוכסה והז
 שי ותוא
 ןיגב םלשל
 הכירצה
 תפוקתב
 ןובשחה
 

.

 

 

 

 

 

 

 לש הכירצה תפוקת.1
 הפוקתה בורל .םימה
 םיישדוחכ היהת

 םדאה יוהיז -םלשמה רפסמ.2
 ךרוצל סכנה לעבכ םושרה
 ז.ת 'סמ היהי בורל דיגאתה

 בורל -סכנה רפסמ.3
 רפסמ תא םאות
 םולשתל סכנה
 יעצמא -הנונרא

 רפסמ תא ןייצמ.5
 ןיב ופלחש םימיה
 .םינומה תאירק
 םהילע םימיה והז
 בשותה בייוחי

 גציימ -יטרפ דמ.6
 שומישה תומכ תא
 תיבב םימב
 .בשותה
 דמה -ישאר דמ
 ובשוחי וניגבש
 הדידמה ישרפה

 טרפמ -האירק גוס.7
 התשענ םאה
 לעופב דמ תאירק
 ססובמ הזש וא
 .הכרעה
 עצבתת הכרעה
 ששח שי רשאכ
 ןיקת וניא דמהש
 העצובש הרקמב
 טרופת הכרעה
 ךכל הביסה

 -תיטרפ הכירצ.8 
 לש םימה תכירצ
 אללו ותיבב בשותה
 .םיפתושמ םיחטש

 

 -הדידמ ישרפה.9
 דמה ןיב שרפהה
 ךסל ישארה
 םיטרפה םידמה
 .וילא םירבוחמה
 הכירצה יהוז
 ללכל תפתושמה
 םיריידה
 םיפתושמה
 היהי בויחהו

 .יסחי ןפואב
 

 גיצמ-ףרג.10
 תא
 תוגלפתה
 תכירצ
 םימה
 תופוקתב
 ףירעת.11 תונורחאה

 לכל -ךומנ
 םיעיגמ שפנ
 בוק 7
 םישדוחל
 רשא
 ףירעתה
 וניה םהילע
 ךומנ
 

 ףירעת.12
 -הובג
 7-ל רבעמ
 שפנל בוק
 םיישדוחל
 םלושי

 ףירעת
 .רתוי הובג
 

 -תינובשח.15
 תינובשח יהוז
 םולשתה
 שי התוא
 .םלשל
 וז תינובשח
 איהשכ
 הווהת המותח
 התכמסא
 םולשתל
 .בוחה
 

 םימה ןובשח רבוש תודוא רבסה

 

 םולשתב רוחיא .תומיענ יא ענמי דעומב םולשת -דואמ בושח
 .ןכרצה דגנכ םיכילה תטיקנל םורגל לולע
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