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בקע תונופטיש  ינוכיס  תתחפהל  ילככ  רגנ  לוהינ 
םילקאה יוניש 

, ץרפמה .הפיח  ץרפמב  תופצהה  תנכס  תא  לידגי  םילקאה  יוניש  תובקעב  םיינוציק  םשג  יעוריא  לש  המצועהו  תורידתה  יוניש 
תופצהל רתויב  םישיגרה  םירוזאהמ  םה  ןושיקה  לש  תווקיהה  ןגאב  םיפסונ  םירוזא  ןכו  ןושיקה , לש  תווקיהה  ןגא  דרומבש 

לולע ילכלכה  ריחמה  .םילחנה  לא  עיגיש  רגנה  תומכ  תלדגהל  םורגיש  ץאומ  יוניב  תובקעב  רבגת  ףא  תופצהה  תנכס  .לארשיב 
.םדא ייחל  ןוכיס  ףא  םייקו  דבכ , תויהל 

זוקינ תושר  הליבומ  ןמוקישו  םילחנה  לש  תויגולוקאה  תוכרעמה  רומיש  ךותו  אמייק  - תב הרוצב  תונופטישה  ינוכיס  תא  להנל  ידכ 
הפיח ץרפמ  זוקינל  בא  תינכות  תארקנ  תינכותה  תופצה . תעינמלו  רגנ  לוהינל  תונורתפ  הבו  הבחר  תינכות  ןושיק  םילחנו 

תוקיפסל תיזחת  העצוב  תינכותה  תרגסמב  זוקינה  . קוח  חוכמ  תופצה  עונמל  תושרה  דיקפתמ  קלחכ  תישענ  איהו  תוירקהו  ,
ןוציק עוריאב  תויופצה  תובחרנה  תופצהה  תא  המדמ  רויא 1  .תונוש  תומצועב  םשג  יעוריאב  ופצויש  םיחטשלו  םילחנב 

יטסיטטס חותינ  םהב   ) רבע ינותנ  לע  ןעשנ  םילחנב  תוקיפסה  לש  תונושה  תויורבתסהה  בושיח  .םינש  איה 1 ל-100  ותורבתסהש 
וניאו םשגה ,) רודיח  תדימ  לע  םידמלמה  ןגאב  תיסכתה  ינותנו  םשג  יעוריא  לש  יטסיטטס  חותינו  םידודמ  המירז  יעוריא  לש 
תוקיפס תעגה  ההשמש  ןורתפל  תטלוב  המגוד  .רתוי  םיחיכש  תויהל  ןוציק  יעוריאל  םורגל  יופצש  םילקאה  יוניש  תא  ללקשמ 

קמע לש  ובילב  תמדוקה , האמה  לש  תונשב ה-50  רפחנ  םגאה  ךורב . םגא  איה  הפיח  ץרפמו  ןושיקה  לחנ  דרומ  לא  תוהובג 
םג הנעמ  ןתיתש  םוגיאה , תלוכי  רופישל  תינכות  תמדוקמ  םויכ  .תיאלקח  היקשה  יכרוצל  תונופטיש  ימ  םוגאל  הרטמב  לאערזי ,

ותסינכ ינפל  היינשל  ןושיקב מ-464 מ"ק  תוקיפסה  תא  ןיטקהל  יופצ  םגאה  לש  רגואה  .םינש  ותורידתש 1 ל-100  ןוציק , עוריאל 
לש יגולורדיה  - וקאה בוציעל  תודוה  ךא  היקשהל , םג  ושמשי  ומגואיש  םימה  .םגאה  דרומב  היינשל  -300 מ"ק  כל ךורב , םגאל 

.םביבס תיגולוקאה  תכרעמה  תאו  רבעב , לאערזי  קמע  תא  ונייפאש  םיימימ  לודיג  יתב  ןווגמ  רמשיש  יגולוקא  קראפ  רצוויי  חטשה 
ךא תיטמרד , היהת  דרומב  תופצהה  לע  םוגיאה  חטש  לש  העפשהה  .ק  " מלמ תויהל 8.5  יופצ  ךורב  םגא  לש  יפוסה  םוגיאה  חפנ 
ןגאב רגנה  לוהינמ  קלחכ  םיפסונ  תונורתפ  םישרדנ  םיעוריאה , לש  המצועהו  תורידתה  תונתשהו  תופצהל  הוולתמש  ןוכיסה  לשב 
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רויא 1
, םינש ותורבתסהש 1 ל-100  םשג  עוריאב  הפיח  ץרפמב  תויופצה  תופצהה  תיימדה 

םיה לא  ןושיקה  אצומב  היינשל  לש 425 מ"ק  הקיפס  תעב 

ךשמל  ) ינמז םוגיא  םירצויה  םיימניד  םירעשו  םירכס  תועצמאב  הלעמב  רגנ  תייהשה  תעצבתמ  באה , תינכות  תויחנהל  םאתהב 
ימניד רכס  הנבנ  ךמוס  ףלחמב  המגודל , .תוהובג  תוקיפס  לש  ןמזב  םייאלקח  םיחטשב  םילחנה  ימ  לש  םיימוי ) דע  תועש  רפסמ 

םיאצמנ םימוד  םירכס  רויא 2 .)  ) היינשל היינשל ל-11 מ"ק  ךמוס מ-22 מ"ק  לחנב  תומירזה  תא  תסוול  לוכיו  קוחרמ  טלשנה 
דרומ לא  תוהובג  תוקיפס  תעגה  תעינמ  רשפאמ  תוקיפסו  םשג  תויזחת  יפל  חטשה  לוהינ  .רוגי  רוזאבו  םערפש  לחנב  םיננכותמו 

תונורתפמ תוענמיהו  לחנה  לש  םוקיש  רשפאמו  םילחנה , לש  השיגרה  תכרעמב  עגופ  וניא  ינמזה  םוגיאה  ךכ , לע  ףסונ  .ןושיקה 
.יעבטה לחנה  לש  יפואהו  הנבמה  תא  םינשמה  םייסדנה 

רויא 2
ךמוס ףלחמ  ךמוס , לחנב  ימניד  רכס 

.שיבכ לש  תיתשת  חותיפמ  תיתביבס  תלעותל  תונמדזהה  ףונימ  ךות  ףלחמה , חותיפמ  קלחכ  הנבנ  רכסה 
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םיפושחמ ירוזאב  םילחנה  הלעמב  רודיחה  רשוכ  תרבגהלו  רגנ  לש  היהשהל  תוסרט  תיינב  אוה  ןושיקה  ןגאב  םשוימה  ףסונ  ןורתפ 
הרפה ךות  יעבט , חטשב  וא  םיתיז , יעטמ  ןוגכ  תיררה , תואלקח  לש  םירוזאב  תונבנ  תוסרטה  .םוהת  ימל  לוחלח  םירשפאמה 

תעינמ תבלשמ  תוסרטה  לש  המורתה  .םיסכר  בושייה  דיל  יאנוי  לחנב  תוסרט  חותיפ  תוארל  ןתינ  רויא 3  .חטשה ב לש  תילמינימ 
יעוריאב הרוקש  רבד  םוהתה , ימ  לא  עיגמו  לחלחמ  רגנ  תוחפו  הריהמ  חטשה  ינפ  לע  המירזה  םא  םג  םוהת , ימ  תרשעהו  תופצה 

.הלעמב היהשה  תובייחמה  לחנ , וא  ידאו  לש  דרומב  תופצהל  םאתהב  ימוקמ , תוסרטה  ןונכת  .ןוציק 

םהימימו ומהוזו , ונוש  םינש  תורשע  ךשמבש  םילחנב  הבחרה  העיגפה  לשב  ההובג  תובישח  תלעב  המישמ  אוה  םילחנ  םוקיש 
.הדחכה תנכסב  םינימכ  םויכ  םירדגומ  םתוא  םינייפאמה  םיבר  םינימו  רתויב , םיעיגפה  ןיב  םה  םיימימ  לודיג  יתב  השעמל , .ובאשנ 

ןפואב תויסדנה , תולעתכ  םילחנה  וחתופ  רבעב  .תופצה  תעינמב  הבר  תלעות  םילחנ  םוקישל  יתורייתהו , יגולוקאה  ךרעה  לע  ףסונ 
לחנ לש  דוקפתהו  עפומה  םוקיש  .ןהיקזנו  תוקיפסה  תלדגהל  םרג  םג  ילסקודרפ , ןפואב  ךא  םהלש , תויגולוקאה  תוכרעמב  עגפש 
.הפצה יטשפ  לא  רוביחו  םימה ) תייגרנא  תריבשל  תמרותו  םייתוכיא  לודיג  יתב  תרצויה   ) תינבמה תובכרומה  לש  רופיש  ללוכ  יעבט 

.תופצה יקזנ  םוצמצל  םג  אלא  יגולויבה , ןווגמה  תלדגהלו  רבע  יפונ  תבשהל  קר  אל  םרות  םוקישה 

, הביבסהו םדאה  יכרוצל  הנעמ  בלשמ  וראותש , תונורתפה  תמגודכ  םיבחר  תונורתפ  לע  ןעשנ  תווקיה  ןגא  לש  אמייק  - רב לוהינ 
םע תודדומתהה  יכרד  לע  עיבצהל  םילוכי  הלא  תונורתפ  .םילקאה  יוניש  תועפשה  ןוגכ  םיבכרומ , םירגתא  םע  תודדומתה  רשפאמו 

.דיתעב םילקאב  יופצה  יונישה 

רויא 3
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