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 2022 ראורבפב 1
 םיעיקשמל העדוה

 
 החימצ תיזחת הגיצמו םייוזח םיינכדע םינותנ תמסרפמ ןוקייה

 
  ;רלוד ןוילימ 14.3-כל 70%-כב חומצל תויופצ 2021-ב תוסנכהה

 רלוד ןוילימ 30-25-כל תוסנכהה תלפכהל איה 2022-ל הרבחה תיזחת
 

 סחיב 80%-כבו 2019-ל האוושהב 300%-מ רתויב חמצ 2021-ב תוכרעמל תונמזהה ףקיה
 70%-מ הלעמלב תולעל םייופצ 2021-ב םיתורישו םילכתממ תוסנכהה ;2020-ל

 
 םייבויחו םיינכדע תיזחת ינותנ םויה םימסרפמ ונחנא" :תוכרעמ ןוקייה ל"כנמ ,ידורמנ המלש
 2022-ב  החימצה ךשמהל תיזחת םויה םימסרפמ ונחנא ןכ ומכו תפלוחה הנשה ףוסל רתויב
 תצאומה החימצל תודוסיה תא ונחנה 2021 תנשב .וניתוליעפ לש תצאומ הבחרהל יפצ תפקשמה
 2022-ב ,2021-ב תוריכמה תוליעפ תלפכה טעמכ רחאל רשאכ ,תואבה םינשב ןוקייהל םיזוח ונאש
 הרבחה תוחוקל ,רתיה ןיב .רלוד ןוילימ 30-25-ל תוסנכהה לש הלפכה טעמכ בוש םיפוצ ונחנא
 תועיבש לע דיעמה ןיוצמ ןותנ ,51%-ב היתוכרעמב שומיש ךות תודובעה ףקיה תא 2021-ב ולידגה
 תוריכמ לש לודיג רציימ םג ןבומכו תופסונ תוכרעמ לש הריכמל לאיצנטופו תוכרעמהמ ןוצר
 םילודגו םיינוניב תוחוקלל הריכמ יצמאמב םויכ םידקמתמ ונחנא .םיתורישו םילכתמ םירצומ
 ונא ןכו ,םילכתמ לש ןהו תוכרעמ לש ןה ,תורזוח תוריכמל לאיצנטופ םיווהמה תוזירא םירציימה
 תייגטרטסאב יונישה תחלצהל יוטיב הניה וז האצות .תיפרגואיגה ונתסירפ תבחרהל םילעופ
 תוכרעמ תריכמל ירחסמה סופדה קושל תוכרעמ תריכממ רבעמ ללוכו 2019-ב לחהש הרבחה
 2022 ,ונתייארל .תוריהמב םיחמוצה םיקווש ,חישק ןוטרקמו ילג ןוטרקמ תוזיראה רוציי קושל
 ןומטה ברה יקסעה לאיצנטופה תא שממל םילעופ ונאו ןוקייה לש החימצה תצאה ךשמה תנש איה
 ."תוזיראה רוציי םלועב םיללוחמ ונאש הכפהמב
 

 תנשל הקזח תיזחת םויה תמסרפמ ,תוזירא רוצייל תידוחיי היגולונכטב הקיזחמה ,תוכרעמ ןוקייה
 םיינכדע םינותנל תרקובמ אל תיזחת תמסרפמ ןכו ,תיתועמשמ תוליעפ תפונתל יפצ תפקשמה 2022

 בורק הרבחה הפוצ ,2021-ב היתוריכמ תא תיתועמשמ הלידגה הרבחהש רחאל .2021 ףוסל םייבויח
 תנשל רשאב .)תיזחתה חווט עצמאל םאתהב( רלוד ןוילימ 25-30-ל 2022-ב תוסנכהה לש הלפכהל

 לש לודיג ,רלוד ןוילימ 14.3 לש תויתנש תוסנכה םיבורקה תוח"ודב גיצת יכ הכירעמ הרבחה ,2021
 ךלהמב היתוכרעמל תושדח תונמזה תלבקב יתועמשמ לודיג לע ןעשנה ,2020 תנש תמועל 70%-כ

2021. 
 

 םיתורישו םילכתמ לש תורזוח תוריכמב 2021 תנשב 70% לש יופצ לודיג הגיצמ הרבחה ,ךכ ךותב
 תריכמב לודיגה .הובג ימלוג חוורב םירכמנ םילכתמה םירצומה יכ ןיוצי רשאכ ,רלוד ןוילימ 3.1-כל
  .2019 תנשל האוושהב 120%-כ לש רועישב וניה 2021-ב םיתורישו םילכתמ
 

 79%-כ לש לודיג ,רלוד ןוילימ 14.7-כ לש ףקיהב תוכרעמל תונמזה הרבחה הלביק 2021 ךלהמב
 תונמזהה ףקיהל סחיב 300%-מ הלעמל לש לודיגו 2020-ב הרבחה הלביקש תונמזהה ףקיה תמועל
 תיצחמב הקפסאל הרבחה לש תונמזהה רבצ .רלוד ןוילימ 4.7 לש ךסב 2019 -ב ולבקתה רשא
 לש ףקיהב איש תוריכמ הגיצמ הרבחה ב"הראב .רלוד ןוילימ 5-כ לע דמוע 2022 לש הנושארה
 רתיה ןיב ,תיפרגואיגה התסירפ תבחרהל תלעופ הרבחהו 2021 תנשב רלוד ןוילימ 10-מ הלעמל
 םש( הקירמא םורד םהבו םיפסונ םיקוושל הסינכו הפוריאב תוריכמה ךרעמ רובגת תועצמאב
  .)2021 ףוסב יתועמשמ ץיפמ םע םכסה לע הרבחה המתח
 
 .היתוחוקל ברקב הרבחה תוכרעמב שומישה ףקיהל עגונ הרבחה םויה תמסרפמש ףסונ בושח ןותנ

 תונוכמה ללכ לש ,תמא ןמזב ןנעב םילבקתמה ,םיעוציבה ינותנ יפ לע ,יכ תנכדעמ הרבחה
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 תודובעה רפסמב 51% לש לודיג םשרנ 2021 תנשב יכ הלוע הרבחה תוחוקל לצא תונקתומה
 תריכממ תוסנכהב לודיג ותועמשמש ןותנ ,היתוחוקל ללכ דצמ הרבחה תוכרעמב תורצוימה
 יפ לע יכ דוע ןיוצי  .תוחוקל םתואל תופסונ תוכרעמ תריכמל םייוכיסה תא לידגמ ןכו םילכתמ
 ירה ,םיריעז םניה ירחסמה סופדה קושב לודיגה ירועישש תעב ,רומאכ םינותנה ףוסיא תכרעמ
 ןוטרקה קושב ,רתויב םייתועמשמ םניה הרבחה לש םיירקיעה הרטמה יקוושב לודיגה ירועישש
 רבעמב הרבחה תיגטרטסא יכ םיעיבצמ ולא םינותנ .63% חישקה ןוטרקה קושבו 163% – ילגה
  .המצע תא החיכומ הניה חישקהו ילגה ןוטרקמ תוזיראה רוציי קושל ירחסמה סופדה קושמ
 

 Beam2C -ה תוכרעמ לש הריכמ לע החווידו םירצומה ךרעמ תא ןוקייה הביחרה 2021 ךלהמב
 הלביק ,ףסונב .רלוד ןוילימ 5-כ לש ללוכ יפסכ ףקיהב ,תמדקתמה Nonstop תרוצתב תונושארה
-כ לש ללוכ יוושב הרבחה לש ,טמרופה בחר ,ידיתעה רצומל תונושאר תונתומ תויובייחתה הרבחה

 .2023 תישארב תוחוקלל רצומה לש סופיט בא תמגדה תארקל ,רלוד ןוילימ 10
 

   .רלוד ןוילימ 23.7-כ לש ףקיהב 2021 ףוסל םינמוזמ תונורתיב ףקתשמה יסנניפ ןסוח הרבחל
 

 רוציי ךילהת לש תילטיגידה הכפהמה תא הליבומ איהו 2009 תנשב המקוה מ"עב תוכרעמ ןוקייה
 םקוממ הרבחה הטמ .תוידוחייו תומדקתמ תוילטיגיד תויגולונכט תועצמאב הגוצת יזראמו תוזירא
 יווק לש הריצי תורשפאמה תוילטיגיד תונוכמב תכמותו תרכומ ,תקוושמ ,תחתפמ איהו הנבי ריעב
 ןיב תוחוקל תורשע הרבחל .תוזיראל רוצי ילעפמ רובע רזיילב ךותיחו D3 תיגולונכט םע לופיק
 יבחרב םידבוע 120-מ הלעמלו ב"הראבו הפוריאב רקיעב ,היישעתב םימדקתמהו םיליבומה
 הרבחה תרשפאמ ,םיידוחיי םילכתמ םירצומ םע תומדקתמ תוילטיגיד תונוכמ תועצמאב .םלועה
 תושיכרה רועישב תיתועמשמה היילעהמ האצותכ תולדגה קושה תושירדב דומעל היתוחוקלל
 תורבח י״ע תוזיראה יוניש לש ריהמה בצקה ןכו תומייקה אשונל תועדומה תרבגה ,תונווקמה
 לש םיילטיגידה תונורתפה .Mondelez, P&G Nestle, :ומכ הכירצה ירצומ לש םילודגה םיגתומה
 תונוכסח רציימה שימגו ריהמ רוציי ךילהת תיינקה י״ע הלא קוש תומגמל הנעמ םינתונ ןוקייה
 םיגתומה תורבח ,םהיתוחוקלל םירצומה ךרעמ תא ביחרמ ןכ ומכו היתוחוקלל םייתועמשמ
  .םילודגה
 .www.highcon.net :הרבחה רתא
 

  ;4888857-052 קניפ יסוי ;8260285-052 גרבנזייא רימא :םיפסונ םיטרפל
 8272735-052 ןילכימ ןרק ;4246488-054 ץפח לעי

 
 ,הסרובה רתאב וא/ו ע"ינ תושר רתאב הרבחה ידי לע םסרופש יפכ ,אלמה חווידב ןויעל ףילחת הווהמ וניא הז ךמסמ
 וא ע"ינ תשיכרל העצה וא/ו ץועיי וא/ו הצלמה הז ךמסמב תוארל ןיא .תויטפשמ תורהזא תוברל ,ףסונ עדימ ללוכהו
 .ע"ינב ןהשלכ תואקסע וא תועקשה עוציבל
 


