
 
 

  התינכות שומימב תמדקתמ קטארק׳צ

   תבחרנ רוציי תיתשת תיינבל

 

  תונשדחה תושר רושיא הלביק קטארק'צ

 תיטמוטוא הבכרהל תכרעמ חותיפל דעוימה קנעמל

 הפונתה לגלג רוטור לש

 
 תיטניקה הריגאה תכרעמ לש תוידוחיהו קטארק׳צ לש היגולונכטה תביל וניה הפונתה לגלג רוטור

 רוטורה תבכרה ךילהת לש היצטמטוא .םיילמשח םיבכר לש הריהמ הניעט תבוטל החתיפש

 רוציי תויומכב יתועמשמ לודיג רשפאל ,תכרעמה תויולע תא תיתועמשמ הרוצב תיחפהל היופצ

 תוריכמ תארקל הרבחה תוכרעהב בושח דעצ היצמוטואה הווהמ ךכב .הקפסאה ינמז תא רצקלו

  .הירצומ לש תויתרדס

 

 50%-כ לש רועישב התופתתשה הרשיא תונשדחה תושר

  = 1,818,090 לע דומעיש טקיורפה ביצקתמ
 

 ןומאה תעבה לע דיעמ תונשדחה תושר רושיא" :קטארק'צ לכנמ ,רזייו זעוב ירבדל

 קוש ,םילעופ ונא ובש קושב ולש לאיצנטופבו קטארק'צ תרבח החתיפש ןורתפב

 המגמ םע ךא וכרד תישארב אצמנה ,םיילמשח םיבכרל הריהמה הניעטה תיתשת

 .תובורקה םינשב תיתועמשמ הצאה לש הרורב



 
 

 התוחתפתהש ,ילמשחה בכרה תכיפהמל תיתועמשמ הרושב האיבמ קטארק'צ

 רשפאמ ונלש ןורתפה .הריהמ הניעטל תיתשת טרפבו ,המיאתמ תיתשתב תינתומ

 הניה למשחה תיתשת םהב תומוקמב םג ,םוקמ לכב הריהמ הניעט תיתשת תמקה

  .קפסהב תלבגומ

 ךילהת .ונחתיפש תידוחייה היגרנאה תריגא תיגולונכט תביל תא הווהמ הפונתה לגלג

 תלזוהל ,ונלש תוינכותה שומימב בושח דעצ וניה הפונתה לגלגל תיטמוטוא הבכרה

 ונמצע תא ןיכהל מ"ע תאז ,שרדנה ירוצייה ramp-up-ל תוכרעהו רצומה תויולע

 יתורחתה ,קתרמה קושב ,הרבחה ירצומל םיפוצ ונאש יתועמשמה שוקיבל

  ".םילעופ ונא ובש ,תוריהמב חתפתמהו

 

 הריבעה תונשדחה תושר יכ העידומ קטארק׳צ תרבח )טרקצ:א״ת( - 2021 רבמטפסל 12 ,לארשי

 הפונת לגלגל רוטור לש תיטמוטוא הבכרהל תכרעמ חותיפ טקייורפב התכימתל יפוס רושיא

 לע דומעי תושרה תופתתשה רועיש .הנש לש עוציב תפוקתלו =1,818,090-כ לש ללוכ ביצקתב

 .טקיורפה ביצקתמ 50%

 



 
 

  :הרבחה תודוא

 הריהמ-הרטלוא הנעטה תורשפאמה תיטניק היגרנא תריגא תוכרעמ תקוושמו תחתפמ (Chakratec) קטארק׳צ

 לע ססובמ הרבחה החתיפש רצומה .תימוקמה תשרה תיתשת לש למשחה קפסהב תולת אלל ,ילמשח בכר לש

 ובש רתא לכב בולישל ןתינ אוהו ,הפונת ילגלגב תיטניק היגרנא תריגאל ,םיטנטפב תנגומו תידוחיי היגולונכט

 .קפסהב תלבגומו השלח למשחה תיתשת

 

 רשפאל מ"ע תאז ,היגרנא תריגא תכרעמ י"ע למשחה תיתשת קוזיחל תשמשמ ,קטארק׳צ החתיפש היגולונכטה

 םג ,רשפאמ קטארק'צ לש ןורתפה .םיילמשח םיבכרל )תוקד 15-מ תוחפ( הריהמ הניעט תיתשת תמקה

 .הריהמ הניעט תודוקנ לש הבחר הצופת ,שרדנה קפסהה תא קפסל תלגוסמ אל למשחה תשר םהב םימוקימב

 בכרה תכיפהמ לש הצאה רשפאלו "חווטה תדרח" םסח לע רבגתהל מ"ע תיחרכה הניה וזכ הבחר הצופת

 ,חוטבו ןימא ,"קורי" ןורתפכ ,קושל השדח הרושב האיבמ קטארק׳צ לש היגרנאה תריגא תכרעמ ךכב .ילמשחה

 .תוללוס יססובמ ,םירחתמ תונורתפמ תיתועמשמ הכומנ תללוכ תולע לעב וניהש
 

 

 


