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 | לש 2019 ןושארה  ןועברב  הצרא  עיגהל  תויופצ  ןה  .וקיסקמ  ץרפממ  ןכרדב  קנע , תורבוד  יבג  לע  תוטשומ  ןתייוול , חודיקב  קפויש  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  ילגר 
'י גרנא לבונ  תובידאב 

ןוידה אשונ   

קפומה יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר
תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ 

ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

תוכיא רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח  לצב  ריוואה 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

ןוידה אשונל  תוסחייתה   

ןמקוב  רחש 
הביבסו היגולוקא  ךרוע 

רלבמטס  הגנ 
היגולונכטויבו היגולויבל  המגמה 

, םייחה יעדמל  הקלחמה  תימי ,
ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  תליא , סופמק 

יעדמ ץועי  רלבמטס  בגנב ;

יבר  תוער 
לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 
הביבסה תנגהל 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

לבונ תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
'י  גרנא

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

יבר  תוער 
לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 
הביבסה תנגהל 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

לבונ תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
'י  גרנא

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

יבר  תוער 
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תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 

לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 
דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 

הביבסה תנגהל 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

לבונ תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
'י  גרנא

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

יבר  תוער 
לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 
הביבסה תנגהל 

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

לבונ תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
'י  גרנא

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

יבר  תוער 
לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 
הביבסה תנגהל 

ימהזמ וליא  ןתייוול ? תדסאמ  ריווא  ימהזמ  תוטילפל  תיזחתה  המ 
יכרעל סחיב  םתמר  המ  תויומכ , וליאב  הרגשב , טלפיהל  םייופצ  ריווא 

? ףוחה רוזאב  םזוכיר  היהי  המו  ןקתה ,

יבר  תוער 
הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

'י  גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי
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יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

ןמקוב  רחש 
הביבסו היגולוקא  ךרוע 

ץלמומ טוטיצ 

– בר .נ 2018 . רלבמטסו  ןמקוב ש 
זגב לופיטה  תדסא  אשונב  חיש 

 — ןתייוול חודיקמ  קפומה  יעבטה 
תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה 

היגולוקא .ןמוצמצ  יכרדו  ריוואה 
(. הביבסו 9(4

' תיבה ירומש   ' תובידאב השביל |  הלבוהה  תכרעמ  רוביחו  םיה  תיעקרקב  זגה  רוניצ  תחנה  דגנכ  האחמ 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 
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תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

המ ריוואל ? םימהזמ  תוטילפ  תתחפהל  הרדסאה  תונורקע  םהמ 
תוטילפ רעזמל  הרוגסה ' תכרעמה   ' לש תויביטקפאה  תויהל  היופצ 

? ןתייוול תדסאמ  םימהזמ  לש  ריוואל 

יבר  תוער 
הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

'י  גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 
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יקיויקיפ רתא  ךותמ  ה״בהל , זכרמ  םוליצ : רוד |  ףוח  יצרפמ 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
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.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 

תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

סחיב ןתייוול  תדסאב  תושעיהל  םירומא  וא  םישרדנ  םירופיש  וליא 
? רמת תדסאל 

יבר  תוער 
הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

'י  גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי
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היגרנאה דרשמ  םיסנ , ןליא  םוליצ : רמת |  תדסא 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
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היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 
'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 

לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 

תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

לעפמ לכמ  יעבט  זגב  לופיט  תדסא  לש  הפיכאו  רוטינ  הנוש  המב 
המו תובורא  רוטינו  ףיצר  רוטינ  לש  תובישחה  המ  רחא ? יתיישעת 

? הזכש רוטינ  םויק  לש  תונכתיהה 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

תובידאב ילוי 2018 |  רוד , ףוחל  ךומס  טסנדנוק )  ) תיבעַתו יעבט  זג  תלבוהל  םיה  תיעקרקב  תורוניצ  תחנהל  תודובע 
ירמוש '

' תיב

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 
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תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 

תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

? ףוחב תושעיהל ) ךירצ  וא   ) השעיי ריווא  תוכיא  רוטינ  הזיא 

יבר  תוער 
הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 
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'י גרנא לבונ  תובידאב  ססקטב |  ןתייוול  תדסא  תיינב 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 
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תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

? ןהילא ךרעיהל  וא  תופילדו  תולקת  םע  דדומתהל  ןתינ  דציכ 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

'י  גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 

יקיפיקיו רתאמ  רכייט , ישיבא  םוליצ : רוד |  ףוחב  תוריסה  ןגעמ 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 
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.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ

הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ  יבר , תוער 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ  םיסינ , ןליא 

'י גרנא לבונ  תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה  יאדורב , דוד  פורפ '

' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי ריפס , ינוי 

תוכיא לע  תוירשפאה  תוכלשהה  ןתייוול —  חודיקמ  קפומה  יעבטה  זגב  לופיטה  תדסא  אשונב  חיש  – בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
ןמוצמצ יכרדו  ריוואה 

רתיה תלבקל  'י  גרנא לבונ  לש  התשקב  תייחד  לש  תועמשמה  המ 
? ריווא ימהזמ  תטילפ 

יבר  תוער 
הביבסה תנגהל  דרשמה  יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה  לע  הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

יאדורב  דוד 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו , תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפה 

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי

תובידאב ילוי 2018 |  רוד , ףוחל  ךומס  טסנדנוק )  ) תיבעַתו יעבט  זג  תלבוהל  םיה  תיעקרקב  תורוניצ  תחנהל  תודובע 
' תיבה ירמוש  '

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
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לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 
לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 

, ינש דצמ  .לארשיב  הממחה  יזגו  ריוואה  ימהזמ  תוטילפב  תיתועמשמ  התחפה  היהת  ךכו  דע 2022 , הרדחב  תוימחפה  חוכה 
תורתסנה תויגולוקאה  תוכרעמה  תרכהבש  חרכהל  בל  תמושת  תיינפהל  ואיבה  םיה  תיעקרקבש  עבטה  יבאשמ  לוצינל  תויוליעפה 

תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 

תויורשפא לע  תימיה , הביבסה  םוהיזו  השביב  ריוואה  םוהיז  לאיצנטופ  לע  הבר  העפשה  יעבטה  זגב  לופיטה  םוקמ  תריחבל 
תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 

םוקימב תמקוממ  תויהל  היופצ  איהו  םימדקתמ , התבצהו  הדסאה  תיינב  יכילהת  תאז  םע  בכרומ , אשונהו  השק  תקולחמה 
זגב לופיטה  תדסא  לארשיב , ריוואה  תוכיא  תא  רפשי  יעבטה  זגב  שומישהש  יפ  לע  ףא  ךלהמב 2019 . לועפל  ליחתהלו  ןנכותמה 

, ףוחל תיסחי  בורק  היהיו  הנתשי  אל  המוקימש  החנהבו  ךכיפל , .לארשי  העדיש  םילודגהמ  יתיישעת  ןקתמ  היהת  ןתייוול  חודיקמ 
. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 

.םיאבה םידומעב  אורקל  ולכות  םהיתובושת  תאו  וניתולאש , לע  תונעל  ןיינעה  ילעב  םימרוג  רפסממ  ונשקיב  ךכ  םשל 

: םיפתתשמ
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יקיויקיפ רתא  ךותמ  ה״בהל , זכרמ  םוליצ : רוד |  ףוח  יצרפמ 

לצב ריוואה  תוכיא  רופישל  החטבה  לארשיב –  יעבט  זגב  שומיש 
לופיטה תדסא  תברקב  םוהיזל  ששח 

לע קשמה , תוליעפ  לע  עיפשהל  םייופצו  היגרנאה , קשמ  לש  ויפואב  יטמרד  הנפמל  םימרוג  לארשי  יפוחל  יעבט  זגה  ייוליג 
תונחת תריגס  לע  הלשממ  תטלחהל  יעבטה  זגה  יוליג  ליבוה  תיתביבס  הניחבמ  .דועו  םיימואל  - ןיב םיסחי  לע  הנידמה , תוסנכה 
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תימיה הביבסב  עוגפל  תולולע  חוכה  תונחתל  ותקפסאו  זגה  תקפהש  תורשפאל  ןהילע , הרימשבו  ןוכיתה  םיה  יקמעמ  לש 
.םיירוביצה עבטה  יבאשמ  לוצינ  לש  רשקהב  יתקולח  קדצ  לש  תוילכלכ  - תוירסומ תולאשב  קוסיעלו  םדאה , תואירבב  ןכו  תיפוחהו 
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תוילגתמ יעבט  זג  תקפסאל  תיצראה  ראתמה  תינכות  .דועו  זגה  יחוור  יוסימ  לע  הדסאה , תחטבא  לע  הפיכאהו , רוטינה  הרדסאה ,
תיברעמ קחרמב 9.5 ק"מ  הדסאה  תא  םיקהל  םימזיה  ורחב  וכותבו  לופיטה , תדסא  תמקהל  בחרמ  העבק  "א 37ח )' מת  ) םיב זגה 

תנגהל הרבחה   ) םייזכרמ םיקורי  םיפוג  .הדסאה  םוקימ  לע  בקונ  חוכיוו  הבחר  תירוביצ  האחמ  וררועתה  ךלהמב 2018  .רוד  ףוחל 
, םוקימל םידגנתמה  ושרד  האחמה  תרגסמב  .חוכיווב  קלח  ולטנ  דועו ) ןשואוקא  לולצ , ןידו , עבט  םדא  םינגהו , עבטה  תושר  עבטה ,

קחרמב כ- אלא  הביבסל , ברה  ןוכיסה  בקע  ףוחה  תברקב  ןנכותמה  םוקימב  םקות  אל  הדסאהש  תיבה ,' ירמוש   ' ןוגרא םשארבו 
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.חותפה םיב  ראבה  יפ  לע  ול , ברעממ  120 ק"מ 
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. הדסאהמ ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  םע  דדומתהל  םיכרדהו  םינוכיסה  תויועמשמה , תא  םכינפלש  חיש  - ברב ןוחבל  ונרחב 
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