
6 רפסמ שגפמ– העונתה שדוגב לופיטל תצעיימה הדעוה
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םידבועל )םילטאש( תועסה יתורישל סמה תוינידמ יוניש



םוי רדס

 תעצהו םייקה בצמה תגצה– )םילטאש( םידבועל תועסה יוסימ-11:00-11:45•

Future Mobility IL

תויוסחייתהו ןויד-11:45-12:30•



לארשיב העונתה שדוג

 ₪דראילימ50

םויכ לארשיב שדוגה תולע

2040 דע ₪דראילימ100ל לודגל היופצ

בצמב יוניש אלל
 םידיעמ תירוביצה הרובחתה ישמתשממן41%

.הנורוקה רבשמ תובקעב הב שומיש ותיחפיש

יטרפ בכרב שומישב התוא ופילחי םהמו34%

TASC תרבח ידי לע עצובש רקס ךותמ *

65%-כ אוה יטרפ בכרב תוממוי רועיש

הפוריאב עצוממב38% תמועל

 זבזבמ אישה תועשב א"ת ןילופורטמל סנכנש גהנ

עצוממב הנשבתועש200-250



?יטרפ בכרב שומיש םוצמצ םידדועמ םיקיסעמ דציכ

- ורקימ דודיע
יטיליבומ

םילטאש ץורמיתו דודיע
לופראק

 תועשב תושימג
הדובעה םוקמו



םילטאש תלעפהב םירוטלוגר םימסח

 הנידמה לש סרטניא תורמל ,דבועל הבטהכ בשחנ םילטאשה תוריש
.םידבועה לש תיסחי םצמוצמ סרטניאבו וב שומישב
.סמב בייח הזככו•

 ןניא ונממ הרזחו תורכתשהה םוקמל העגה םשל ואצוהש תואצוה ,ללככ
.סמ יוכינל תורכומ
.הסנכה סמ תדוקפל )1(32 ףיעס יפ לע•

– דבועל קיסעמהמ "ףסכ הווש" הבטהכ ןתינ םילטאשה תוריש םא םג
.סמב בייח

.םיקיסעמ סמו הסנכה סמ תונקתל8 הנקת יפ לע•

}  העיסנל תואצוה
 תירוביצ הרובחתב

.ןפואה ותואב תוססוממ

 הניהש ,הינחמ הנושב
 הרוטפו תרכומ האצוה

.םידבועה רובע סממ



םלועב םילטאש יוסימ

אוהשגוסלכמתועיסנתוריש
תורישיקיסעמהידילעםלושמש
יתורישןתמרובעתורישהתיקפסל
,םילטאשללוכ,תוממוילהרובחת
לשהלבגמלדע.סמבבייחאל

.דבועלהנשב1500€

דרפס

תירוביצהרובחתבהעיסנתואצוה
קיסעמהידילעתונגרואמתועסהו
.סממתורוטפ
העגהלהעסהתוריש-לטאשתורדגה
םיבשומ12;דבלבהדובעהמהרזחו
תורישלםולשתה;ןאוב9ואסובוטואב
.תורישיליעפמלקיסעמהי"עעצובמ

הינטירב

270$דעתוממויתואצוהלסממרוטפ
.קיסעמודבועלשדוחב
תוחפלובבכר–קוחבלטאשתורדגה
םיווהמה)גהנהללוכאל(םיעסונ6
80%;בכרהתסופתמתיצחמתוחפל
ןיבתועיסנלהיהתבכרהתעוסנמ
.הדובעהםוקמלםירוגמהםוקמ

ב"הרא

בכרוא,בכר,תבכרבתוממויתועיסנ

הבוגלדע,סמרזחהבתוכזמיפותיש

.הנשב4500€לש

הינמרג

0.19€לשרזחהלדעסממרוטפ

תיטרפהרובחתתואצוהלמ"קל

.תירוביצו

דנלוה



יוסימב תויונמדזה

 "הקורי" תוגהנתה דודיעל יעצמאכ קורי יוסימ

שדוג םוצמצו

 תירוביצה הרובחתהמ םיששוחל ףילחת

הנורוקה תובקעב

םיעסיהה תורבחל הקוסעת



FMI תצלמה

םרובע הבטהכ ובשחיש ילבמ ,םידבוע תועסה תואצוהב הרכה סמה תונקתבו תדוקפב רשפאל

םוקממהרזחוהעגהתואצוהתגרחה-םינש4-כל"העשתארוה"תקיקח

.סמהתדוקפל)1(32ףיעסמדבלבףתושמתועסהבכרבתועצובמהתורכתשהה

.העובקהנקתכהקיקחלתורשפאהןחביתתוכלשהלםאתהב

 :םייופצ םיחוור

 לודיג ,שדוג םוצמצ

.רצותבו ןוירפב

  .הנשב ₪ ןוילימ575-כ

:תוסנכה דספה ןדמוא

 ₪ ןוילימ200-250-כ

.הנשב

תורכתשההםוקמלהעגהתרטמלתועיסנ,םיעסונ3תוחפל-ףתושמבכרתרדגה

.דבלבונממהרזחו

,"ףסכהווש"כדבועלןתינותועסההתורבחלקיסעמהידילעםלושמהתורישרובעןה

.דבועלקיסעמהמהעיסנתואצוהרזחהרובעןהו



ןוידל תודוקנו םוכיס

 הרכה סמה תונקתבו תדוקפב רשפאל

 ובשחיש ילבמ ,םידבוע תועסה תואצוהב

.םידבועל הבטהכ

qהעשתארוהתקיקח

qףתושמבכרתרדגה

qףסכהווש"תורישרובעותואצוהרובערזחה"

ליבויםילטאשיוסיממרוטפםאה-ךלהמהתויביטקפא1.

שומישהםוצמצותוממוילםילטאששומישהתבחרהל

?יטרפבכרב

עצומהןפואברוטפםאה–עצומהלדומהתויביטקפא2.

?םיקיסעמהוםידבועהםעביטהלךרדהאוה

םאה–םילטאשלסממרוטפלשתובחרתועפשה3.

בייחמםאה?תופסונתועפשהךלהמהמתועבונ

?תופסונהרובחתתואצוהלםגרוטפלתואכזהתבחרה


