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תומוקמ  700 הבו כ – ןופצב , ןיבר " תורוא   " חוכה תנחתל  םורדב  הגלוא  תעבג  ןיב  םוקל  תננכותמ  הרדח  תנגעמ  .הנגעמ  דיתעב –  רטמ , ךרואב 700  ףוח  תעוצר  םויה – 
עבטה תנגהל  הרבחה  לברא , סיריא  םוליצ : הניגע | 

הצחרל וא  תויטרפ  תוטכאי  תניגעל  םיפוח  תאצקה 
תויופידע ירדס  תעיבק  לע  רוערע  תירוביצ ?

םיימואל

הלוע "ל  וח לש  חוחינו  םיימשה , תא  םידרגמה  םינרת  ןיב  םיפע  םיפחש  לע  םיבשוח  ונחנא  הנירמ )  ) הנגעמ לע  םיבשוח  ונחנאשכ 
ירוביצ ריחמ  שי  ישיאה  םולחל  לבא  םייטוזקא ? תומוקמל  הב  גילפהל  ןתינש  הטכאי , לש  םילעב  תויהל  הצור  היה  אל  ימ  .םייריחנב 

.הובג

רוביצל םירוגסה  שי  םיזרכומ , םניאש  םיפוחה  ןיבמ  .ןוכיתה  םיה  ךרואל  לארשיב  הצחרל  םיזרכומ  םיפוח  לש  םנשי כ-13 ק"מ 
, םילויטל םוקמ  םיקפסמה  םיחותפ , םיפוח  לש  שיו כ-130 ק"מ  תורחא ) תויתשתו  אבצ  יסיסב  הלפתה , ינקתמ  חוכ , תונחת  לשב  )

יופצה לודיגה  .תופפוטצמה  ןוטבה  ירע  ןיב  תוידוחיי  ףונ  תונינפ  םגו  םיידוחיי  לודיג  יתב  םירצוי  םי , יבצל  הלטה  ירתא  םישמשמ 
.הצחר יכרוצל  םיפוחכ  הלאה  םיפוחהמ  קלח  לע  דיתעב  זירכהל  תורשפא  רומשל  בייחמ  תובורקה  םינשב  הייסולכואב 

םימדקמ הרובחתה  דרשמו  ןונכתה  להנִמש  "א 13/ב/3 ) מת תונגעמל ( תיצראה  ראתמה  תינכות  תבצינ  הז  ךרוצ  לומ  לא 
תרגסמב .ץראה  לש  יברעמה  הפוח  ךרואל  תונגעמ  עבשב  הניגע  תומוקמ  שי כ-2,900  םויכ  .םילמנהו  תונפסה  תושר  תועצמאב 

םיפוח יחטש  םתוא  לע  םי ) תבבו  ביבא  - לתב הינתנב , הרדחב , הפיחב , הירהנב ,  ) תושדח תונגעמ  שש  לש  המקה  תננכותמ  תינכותה 
תישפוחה השיגה  תא  םוסחתו  ףוח , לש  רטמ  לוזגת כ-700  הניגע , תומוקמ  דע 700  קפסת  השדח  הנגעמ  לכ  תיינב  .םיזרכומ  אל 

.תותימצל הז  רוזאב  םיל  רוביצה  לש 

םישקבמ תינכותה  ימזוי  .הצחר  יפוחב  ירוביצה  ךרוצה  לע  ןיררוע  ןיאש  דועב  תקולחמב , יונש  תושדח  תונגעמב  ירוביצה  ךרוצה 
.תואבה םינשב  לארשיב  ימיה  טרופסהו  ימיה  ךוניחה  טישה , ףנע  לש  םייופצה  םיכרצל  הנעמ  תתל  הרטמב  הניגע  תומוקמ  ףיסוהל 

תומוקמב שוקיבל  תיזחת  גיצה  ןונכתה  תווצ  םייטרפ : טיש  ילכ  רובע  הניגע  תומוקמ  רקיעב  תקפסמ  תעצומה  תינכותה  תאז , םע 
שוקיבהמ יכ 83%  הלוע  תינכותהמ  .םייחה  תמרב  היילעה  תועפשה  תכרעהו  תיללכה  הייסולכואה  לודיג  תיזחת  עקר  לע  הניגע 

ופיסוי תושדחה  תונגעמה  תונגעמל , "א  מתה יפל  לעופב , .ימי  ךוניח  תורטמל  הניגעל  םה  קרו 6%  םייטרפ , טיש  ילכל  םה  הניגעל 
םילבקמ ךוניחהו  טרופסה  וליאו  תומייק , תונגעמ  תבחרהב  םייטרפ  תומוקמ  ןכו כ-1,500  םייטרפ , הניגע  תומוקמ  דוע כ-3,500 

רוסחמ יכ  ןעטנ  דוע  .דבלב  הנאת  הלע  אוה  םנונכת  השעמלש  ךכ  םיננכותמה , הניגעה  תומוקממ  דבלב  לש כ-10%  יוטיב  תינכותב 
סחייתהל בושח  וז  הנעטל  דועו .) תפרצב  היטאורקב , ןוויב , ןיסירפקב ,  ) םיל רבעמ  ןוגעל  לודג  רוביצ  ץלאמ  הניגע  תומוקמב 

םיעבונה  ) לארשיב הניגעה  תונורסחל  אלא  הינח ,' רוסחמל ב' תורושק  חרכהב  ןניאו  תובר  רכנב  הניגעל  תוביסה  יכ  ריבסהלו 
.ל " וחב הניגע  לש  תויביטקרטא  לומ  לא  יוסימה ) רועישמו  היטרקוריבו  ןוחטיב  ירדסהמ  הקיקח , תולבגממ 
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היילע םיפוצש  םשכ  .םיה  ףוח  לש  רקיה  ירוביצה  בחרמב  םירחא  םישומישל  שוקיבה  תויזחתמ  תמלעתמ  תינכותה  ונתסיפתל ,
לש שוקיב  תקפסמ  תוטכאי  תניגע  .םיחותפ  םיפוחלו  הצחר  יפוחל  שוקיבל  תיתועמשמ  היילע  תופצל  שי  הניגעל , שוקיבב 

. בחר רוביצ  םיתרשמש  הצחר  יפוחו  םיחותפ  םיפוח  תמועל  לודג , ףוח  חטש  לע  םיטעמ 

םיפוחה חטש  םוצמצל  םורגי  תולוחה  תעסה  רטשמב  יוניש  תושדח : תונגעמ  תמקה  תעב  תויתביבסה  תויעבה  תופסוותמ  הלא  לכל 
(; םילדומה תויזחתל  דוגינב  ןתיינב , בקע   40%- כב ףוחה  חטש  םצמטצה  הילצרהבו  ןולקשאב  תונגעמל  ןופצמ  םיפוחב   ) םיכומסה

.ומסחיי םי  יבצ  לש  הלטה  ירתא  לוחב ; יוסיכ  בקע  םהינפ  תא  ונשי  דודיגה , תואלבט  ומכ  םיידוחיי , לודיג  יתב 

וניא ףאו  ןגרואמ  וניא  ףוחה , חטש  ערגיהל  דיתע  ונממש  רוביצה , דועו , תאז  .ותובישחב  דבלב  ינשמ  םרוגכ  ספתנ  רוביצהש  המדנ 
םורופה  ' ומכ  ) תונגעמב ןיינע  ילעב  ברקב  םסרופשו  "א  מתה תנכה  ךלהמב  ךרענש  דדוב  רוביצ  ףותיש  שגפמ  .וללה  תוינכותל  עדומ 

תונוכש תוננכותמ  הנגעמ  םהב  תונביהל  הדיתעש  םיפוחהמ  קלחל  ךומס  .וזה  תינכותל  ףסונ  אווש  גצמ  אוה  טישה )' םודיקל 
תררוגתמ לארשי  תייסולכואמ  .תרמגומ כ-80%  הדבוע  היהת  הנגעמהש  רחאל  דגנתהל  ולכוי  אל  םיידיתעה  ןהיבשותו  םירוגמ ,

.תויסולכואה ללכל  יוליבל  שיגנו  ימניח  יאנפ  באשמו  יוליב  תורשפא  אוהו  ףוחהמ , העיסנ  תעשמ  תוחפ  לש  קחרמב 

ולו עורגל  ילבמ  לארשיב  הניגעה  תומוקמ  רפסמ  לש   הלפכה  טעמכ  רשפאתש  הפולח  העיצמ  עבטה  תנגהל  הרבחה 
טרופסה יכרוצל  הנעמכ  .תורחא  תומייק  תויתשת  תשמשהו  ןתרדסה , תומייקה , תונגעמה  לועיי  ידי  - לע רוביצהמ  דחא  ףוח 

רוביצב עגופ  וניאו  ףוחה , תא  רגוס  וניאש  ןפואב  הז  גוסמ  תוליעפ  םויק  םירשפאמה  םינטק  םינקתמ  םיקהל  ןתינ  ימיה  ךוניחהו 
שוקיבהש תויה  הניגע , תומוקמל  יופצה  שוקיבה  רובע  יברמה  עציהה  תא  קפסל  הבוח  ןיא  ונתטישל , .תימיהו  תיפוחה  הביבסבו 

.הייסולכואב לודיגה  םע  הלועו  הברהב  לודג  חותפ  םי  ףוחל  יופצה 

? שוקיב לכל  עציה  קפסל  הכירצ  הנידמה  םאה  םיבר : םימוחתל  הבושח  תועמשמ  ןהל  שיש  תולאש  תולוע  הלעמ , ראותמה  לכמ 
תוינכותמ םיירקיעה  םיעגפנה  עודמ  תמצמוצמ ? הייסולכוא  יכרוצל  הנעמ  תונתונש  תומזוי  ןיבל  בחר  ירוביצ  ךרוצ  ןיב  םינזאמ  ךיא 

? הנידמה לש  תוטלחהה  תלבק  יכילהתב  רתויב  ךומנה  לקשמה  תא  םילבקמ 

ןפואבו םיכרד  ןווגמב  תאז  השועו  היתוכלשהו , תינכותה  רבד  תא  רוביצה  תעידיל  איבהל  תשקבמ  עבטה  תנגהל  הרבחה  ןכ , לע  רתי 
םירעב דוחייב  היבלש , לכב  תינכותל  ףשחיהל  רוביצל  רשפאלו  הפוקש  הרוצב  להנתהל  הנידמה  לש  התבוח  יהוז  ךא  ירטנולוו ,

.תושדח תונגעמ  ןהב  תוננכותמש 
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