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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

ריע תמקה  הליחת –  הבשחמב  השעמ  ףוס 
תינוריעה תומייקה  תונורקע  םושייל  תונמדזהכ 

תוסיפתל יתפשחנ  .הרבחו  הלכלכ  הביבס , לש  יטסילוה  לולכמ  ואולמו –  םלוע  איהש  תוינוריע  לש  הסיפת  איה  תינוריע  תומייק 
ריע  " תתומע תא  ומיקהש  םיטסיביטקא , שירחב , דיתעל  םיבשות  תצובק  םע  תורכיה  תובקעב  תונורחאה , םינשב  קר  וללה 

םייקמ הייריעה  תלהנה  לש  ריכבה  תווצה  .אלמ  ןפואב  הלועפ  םמע  ףתשלו  הצעומה  תותלד  תא  םהינפב  חותפל  יתטלחה  הביבס ."
.שירחב וידחי  םדקל  ןתינש  םיאשונה  תניחבלו  תינוריע  תומייק  לש  תויגוסב  הקמעהל  תויתפוקת  תובישי  םתיא 

םדא לצא  ךכמ , בושח  לבא  .תויתשתהו  ןונכתה  ימוחתמ  לשמל  םימדקתמ , תונויער  םשייל  רתוי  לק  השדח , ריע  םימיקמשכ 
םיבשותל םישנאה  סחי  תא  שדחמ  בצעל  תונמדזהה  תא  םילצנמ  ונאו  םייונישל , תוחיתפ  רתוי  שי  שדח  םירוגמ  םוקמל  רבועה 

בושחה רבדה  איה  ונינייעמ  שארב  הליהקה  תבצה  ימעטל , .הליהקכ  שירחב  הרבחה  תא  םיבצעמ  ךכו  תימוקמה , תושרלו  םירחאה 
.תינוריע תומייק  לש  לולכמב  רתויב 

ידכ תיחכונה , תיברעמה  תואיצמה  חרוכמ  .לעופה  לא  חוכהמ  ןורשיכה  תא  איצוהל  אוה  םייחב  ודועייו  ןורשיכ , שי  םדא  לכל 
איה האצותה  .ידוחייה  ונורשיכמ  ותביבסל  םורתל  יונפ  ןמז  ול  ןיא  ךכו  ותדובעל , דבעתשהל  םדאה  ץלאנ  סנרפתהלו  דורשל 

וליאו חוקל , – תוריש ןתונ  יֵסחי  סיסב  לע  םיתוריש  ול  קפסל  הייריעהמ  הפצמ  דבועה  םדאהש  איה  הב  המרונהש  תינוריע  תכרעמ 
, םירחאל רבחתמ  םרות , אוה  רשאכ  חרופש  יתרבח , רוצי  אוה  םדאה  ועבטמ , לבא  .םיגירחה  םה  הרבחהו  תלוזה  ןעמל  םיבדנתמה 

'. ימצעל ינא   ' תסיפת יונישל  םילעופ  ונא  ןכל , .ךיישו  יתועמשמ  שחו 

ןמקוב רחש  םוליצ : רבמטפס 2016 |  .שירחב  תושדח  תונוכש  תיינב 
תושרה לש  הכימתו  דודיע  ךות  יתרבחה , בחרמה  ךותב  תלעופו  תמזויש  הליהק  תונבל  אוה  תומייקה  לש  יתרבחה  ךלהמה 

איה הליהק "  " .תינגורטהה הייסולכואה  לש  תוינוג  - ברהו תוידדהה , תויתרבחה , םישנאה , ןיב  רשקה  תא  תגגוחה  הליהק  תימוקמה – 
תא המשה  הכפהמ , םישוע  שירחב  ונא  םיבר  םימוחתב  .רתויב  השק  המישמ  וז  ויפל  תויחלו  ותוא  םשייל  לבא  יתנפוא , גשומ 

.הלכלכהו הביבסה  ימוחתב  םג  םייתועמשמ  םייוטיב  שי  ךכלו  זכרמב , הליהקהו  םישנאה 

רחסמה רזוח  םישומיש  בוריע  תועצמאב  .םשונו  ססות  יח , בחרמל  ותכיפה  בוחרה –  תאייחה  איה  השדחה  תוינוריעה  תסיפת 
הילעמו הרוקמ , בוחר  תמוקמ  בכרות  שירח  לש  תיזכרמה  הרדשה  םתוא .) ונקורו  םירעה  יזכרמ  תא  וגרהש  םינוינקל  אלו   ) בוחרל

הזכרמבו םיינפוא , ליבשו  הבישי  תומוקמ  תובחר , תוכרדמ  רשפאמ  םירטמ )  58  ) הרדשה לש  לודגה  הבחור  .םירוגמל  תוריד 
(. תאז קידצת  העיסנה  תלוביק  רשאכ  ידיתע  שומיש  וב  השעייש  "צ , תנ  ) תירוביצ הרובחת  ביתנל  םוקמ  ןיירושמ 

ילכ םיחפו , תוללצה  םימ , ינקתמ  םילספס , תובחר , תוכרדמ  ןוגכ  תויתשת , ןונכתל  ֶרֵבעֵמ  .זכרמב  אצמנ  לגרה  ךלוה  שירחב 
וא  ) שיבכ תייצח  תעב  לשמל , .לגרה  ךלוה  לש  הכילהה  יאוות  תא  תוצחל  וצלאייש  הלא  םהו  תינשמה , תופידעב  םה  בכרה 

ונא .הכרדמה  סלפמל  תולעלו  טאהל  בכרה  גהנ  לע  שיבכה , סלפמל  לגרה  ךלוה  דריש  םוקְִמּב  הכרדמ ) הצוח  הינחל  הסינכשכ 
לוכה םישועשכ  .תולגע  םע  םירוהלו  םיכנל  םישישקל , ירוביצה  בחרמה  לכ  לש  האלמ  תושיג  לע נ ירקיע  שגד  םימש 

לש תולעה  ללגב  תאז  תושוע  אל  תורחא  םירע  .החינז  היינבב  תולעה  תפסות  ךכל , תועדומה  הנשיו  ךירצש , ומכ  הלחתההמ 
2.4- כב םדי  - לע הדמאנ  תושיגנה  קוחל  םאתהב  תוימוקמה  תויושרה  ללכמ  תושרדנה  תומאתהה  תולע   ) תומייק תויתשת  תפלחה 

(. דראילימ ש"ח
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שירח .מ.מ  תובידאב  תימוקמה |  הצעומה  שאר  תשק , קחצי  םוליצב : .אמייק  - רב ןוניג  לש  השיג  םיצמאמ  שירחב 
לחה  ) ונשליש .הרובחתה  דרשמ  םע  ףותישב  תיתרובחת , הכפהמ  תושעל  ךרדב  ונחנא  יטרפה , בכרב  תולתה  תא  םצמצל  הרטמב 

תלעופש אוה  רוביצל  רסמה  ךא  םיקיר , טעמכ  םיסובוטואה  עגרכ  םנמא  .תירוביצה  הרובחתה  תומכ  תא  רבמטפסב 2016 )
 – הרדחל עיגמו  תונוכשה  ןיב  רבוע  םילטאש )"  )" םיעסיה ךרעמ  ךכ , לע  ףסונ  .תוינוכמ  םיבייח  אלו  תיתוכיא , תירוביצ  הרובחת 
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לש םיימוקמ  םימזימ  ןחבנ  דיתעב  דע 22:00 .) תועשב 05:00  עובשב , תועיסנ  רתוי מ-200   ) תיזכרמה הנחתלו  תבכרה  תנחתל 
(. carpool  ) תועיסנב ףותישו  בכרב  ףותיש 

ןוניג לש  תושיג  ונצמיא  .םירעה  בורב  לבוקמהמ  הנוש  ןוניגהו ) תוניגה  םיקראפה ,  ) םיקוריה םיינוריעה  םיחטשה  יבגל  הסיפתה 
אל םה  םילע  שירחב  .תובוחרב  הכילהל  םיאצוי  םדועב  תורֵּפ  טקלל  ולכוי  םיבשותהש  ךכ  לכאמ  יצע  םילתוש  ונא  .אמייק  - רב
תוברהל םיפאושו  םזג , קסרב  עקרק  םיסכמ  םיססרמ , אל  תוירטמואג , תורוצ  ינימל  םיחיש  םימזוג  אל  תינוכסח , היקשהה  ךולכל ,

תליהק תא  דדוענ  .ר  לדוגב 50 מ" םיחטש  ישיא , ןפואב  םהב , רוכחל  ןתינש  ריעה  ילושב  םימחתמב  םייקתי  יתליהק  ןוניג  .ֵלצב 
ויהי םיקראפב , ריעה , ךותב  .תימניד  הליהק  חתפל  הרטמב  יקרטוא , קשמ  לש  לדומ  יפ  לע  תרצותהמ  םהיניב  ףילחהל  םילדגמה 

.תויתצובק תויתליהק  תוניג  לש  םירוזא 

ונעמטה תאז , תורמל  .חוורה  היינבה  סופד  וניא  הז  ירעצל  הקורי , היינב  תלעותה ב תנבה  תורמל  ךא  היינבב , ריע  איה  שירח 
, םיחתפמב תובשחתה  ןוגכ  דבלב , ןוכנ  ןונכת  אלא  תיפסכ , העקשה  םיכירצמ  םניאש  הקורי , היינב  לש  םימיוסמ  םיטנמלא 

.הקורי היינבב  ךוניחה  תודסומ  לכ  תא  תונבל  הלשממהמ  ונתשירד  בויחב  התנענ  תאז , םע  .ןיינב  ינוויכו  תוללצה 

שומיש .תושדחה  תונוכשה  ןיבל  הקיתווה  שירח  ןיב  תובוחרה  תרואת  תומכב  רכינ  לדבהב  חכוויי  הליל  תעשב  שירח  לע  ףיקשמה 
אל םהיתב  לאש  םיבשותה  םג  םינהנ  ךכמו  רואה , םוהיז  תא  תיתועמשמ  םצמצ  הטמ  יפלכ  דקוממ  םרואש  םישטולמ  םיסנפב 

םימעמע בלשל  ונתנווכב  ךשמהבו  הליגרה , תולעהמ  התולעש כ-10%  ֵדל , תייגולונכטב  איה  הלוכ  הרואתה  .בוחרה  תרואת  תרדוח 
.םתלעפה  תועשב  טולשל  ידכ  םיסנפה  ךותב 

, ךכ .ישפוחה  קושה  תולבגמב  םיימוקמ , םיקסע  דודיעלו  תימוקמה  הלכלכה  קוזיחל  םילעופ  ונא  .הלכלכ  םג  איה  תינוריע  תומייק 
.םידרשמ ףותישל  םזימ  ןחבנו  ןמז , קנבו  היינש  די  תויונח  רטראב ,)  ) ןיפילח רחסל  םזימ  ולעפי  ימוקמ , עבטמ  שירחב  קשוי  לשמל ,

, ריעה לש  השדחה  ראתמה  תינכתב  .הקוסעת  רתויו  םירוגמ  תוחפ  ינוריעה –  ליהמתה  תא  תונשל  שיש  קפס  ןיא  תאז , לכל  רבעמ 
.רחסמ  לעו  היישעת  לע  הקוסעת , לע  יזכרמ  שגד  םשומ  הנכהב , תאצמנה 
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