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 ןואה הוריצמל
 25 ןבר םולש םירבהל

 ירתא .ןואה ץוב*קו ליזרבב סינובש דוחיא ןיב םירָקקב שדח ףד תתפנ
 ה"לש ןואה ץובק וישכע הלוש [2-בו 71-ב הרשכה תנש לש ם*רוצהמ ינשב לופיסה
 ונהעדל ₪8ז בצמ 95% .הרשכה תנש לש הצובק דוע לבקל קשמה לולע ןכ var ליזרבל
 ןמכ .תוריטל אל םיכרדב וני*לא הותלשינש תועדוממ קפתסהל ן"שכע ם*לוכ* אל
 as הבוט הדובע ט*צור הפאב םא :וכו ,הרי ,הרשכה תנש ,ת"מלועה העונתה ,לשמל

 ה*ה* הצ בתכמש ם"צור ונא .ןניניב ריש* רטק רוצפל םיהרכומ ,ם"דדצה ינשמ
 saum תא ךחאה ן"בהלו רתו* העדל ם*דדצה 930% רשפא*ש ב*צ* רשק לש הלחתה
 .התוא *ח דחא לכש תוא'עמהו

upaגאול ףבכ אוה הנה עיגיה אוהש ןושארה םו"המש ךיגהל םיצור הריל  

 רהמ אצמתה א1ה הז תוכזב .העונהה ינ*נע ךותב תויהל רתויש המכ לדתשמו טפחפ
 ךאמ ם*אהמ אוה קפס *לב THD» הפ* רבגתה אוה הפשה ת"עב לע ול"פאו ,חטשב דאמ

 יפו ,הילט ילב ,74 תנשב ולואפ .טב העונהה לש הבצמ הא ר"כהש "מו ודיקפהל
 הדובעה .שיבצמה *נש ןיב טלובה לדבהה תא תוארל לוכי ה*לע ₪8יה לכתסמש
 ל רתולמ הז *העדל .(טייטדוח) ונש* אוהש [)ראקה הפוקתה תורמל הטענטש המוצעה
 וגנמצעל ם*"ראתמ ונא הזל ףסונ .והוא ם"ר*כש םתא קפס *לבש רחאמ אשונב ךיטמהל
 .קסמל ףוצר ןפואב ,ותדובע לע ם"חווד הלוש אוהש

nosףתושמ רבד ונל ש"ט ד"גהל ם*לוכ* . 79 הרשכהה התנש הצובקל עגופש  
Daהאז הנשב חלצ]מ ןו"סנ ה*ה* קוגובקלש ם"צור ןואהסגו ת"אל*צרבה העונהה . 

 ןיבו ,הצובקה לש ךירדמה ,ינר הה*שה תא ונעמש ל*ה רורבב רשאכ RO ונחמש

 vv םהל םיכהמ ך*א .הצרבקל ןיכה ןואה המ ,ןואחב בצמה ךיא ,הצובקה ירבה
 ןטקה רפסמה תורמלש ן*צל וניצר .'וכו טיקוקז Dm המל ,תוטעה הצור הצובקה המ
 (1וכמה רמג רחאל ףרטה*ו ל"וה יכירדמ ןוכמב אצמנ דחא .11) ם*פתהשטמה לש
 a ם*ךיקפתב העוגתב טיל*עפ וה ם*רבהה .ךאמ ם"בוט םה "תרבחה הנבמהו בכרהה
 w nt "פלו ,ההובג ת*לאוטקלטנ*א תלוכ+* *לעב םטלוכ םה "ש"א ןפואב ,םייצכרמ
 דהו*מב .תיביסנטנ*א ה"כוניה תיתוברת תוליעפל עגונש המב הובר תוש"רד םהל
 Dar העונהל םג יכ הוניצרב רהולש המכ Pra הצובקל וסח"התש םכמ סקבל וגיצר

 תיולת תנסהמ ט"רזוהש ם*רבהה לש טתוליעפ .דואמ בושח הז *תנלצש *פכ ,םכל
 ."וכו הואצרהב םט*נוירנימסב הגשה ךשמב ט*לבקמ םהש המב

 תנסל ט*רוטקה הלועפה *כרד תא ןווכל םכל ורזע* הלא ם*נגותנש ם*וקמ ונא
 הקומע הרוצב ושקבתש לכל סח*יתהל ט*נכ%מ ונא תפסוג ה"צמרופנ*אב ךרוא ש" םא
 .רתוי

 הצובקה םע הרוק המ היד שדוח לכ חלש* ינרש םכמ ם"ש/במ ונא םו"סל

 עיצהל .םיםיניעב תויהל לכונש ידכ .העונת .ולו ת"מלועה תוריכזמל קתעה טע
 וא הצובקה םַע ט*דתו*מ םיישק ש" םא .האבה הנשל ת*נכתה תא ןננכתלו תועצה

 רוזעל לדתסנ ונאו ונילא ובתכת השקבב םה*לא רושקה ץראב דסופ אוהש היא םע

 .ונהלוכי יפל

 הריהמ הבושת לבקל הוקתב

 ם"למא ת"מלועה תוריכצפה ;קתעה
 יצרא ריכזמ הטב - הלשכה תנש
 ל*ח רורב העונה .ו

   


