
דורלימ יטומ 

קלחכ יצחו , שדוחכ  ינפל  "ה ) אחי  ) האנוה תוריקחל  תיצראה  הדיחיה  ידיב  חקלנ  םפסכש  םיניסה  םידבועה  הארנ ש-150 
.החוורל םושנל  םילוכי  ןג , תמרב  םימולהיל  הסרובב  יתרתחמה  קנבה  תריקחמ 

ךשמב וכסח  םתואש  לקש , ןוילימ  הרזח 2.8  ולבקי  םיניסה  יכ  לאוקי , זרא  ןויצל , ןושארב  םולשה  טפשמה  תיב  טפוש  קספ  לומתא 
ןיב דבע , ןכודה  .ביבא  לתב  השדחה  תיזכרמה  הנחתב  גניי )' צ'  ) םיפסכ תרמהל  ןכודב  םהיגיצנ  תועצמאב  ודקפוהשו  הנש  יצח 

.יתרתחמה קנבה  לומ  רתיה ,

ןמוזמ ףסכ  יתרתחמה  קנבל  קפיס  חוחד , ליג  "ד  וע ידיב  גצוימה  גניי ,' ' צה תונכוס  לש  םילעבה  בולבטסיממ , השמ  דשחה , יפל 
הילוסנוקה ךרד  וא  טאיטיצ , רומילו  שיר  יבצ  "ד  וע םניד , יכרוע  ךרד  םיניסה  םידבועל  רזחומ  תויהל  יופצ  ףסכה  .וילע  חוויד  אלו 

יכו ןיכומית  תורדענו  ץוחה " לא  הפה  ןמ   " ןה הרטשמה  תונעטש  אצמ  אוה  יכ  ןוידב  רמא  לאוקי  .םיבורקה  םימיב  לארשיב  ןיס  לש 
העיגפל איבי  ףסכה  תקזחה  ךשמה  , " וירבדל .ובישהל  שי  ןכלו  םיניסל  אלא  םירקחנה , םימרוגל  ךייש  אל  םיניסה  לש  ףסכה 

". תונברוק לאכ  םהילא  סחייתהל  ןתינש  ןאכמו  םיניסה , םידבועב  תיתדימ  יתלבו  תרכינ 

המ ונלביק  .םיחמש  םידבועהו  קדצ  השענ  תירסומ  : " ןידה קספ  עבקנש  רחאל  הרמא  טאיטיצ 
". שמומי ןכא  ןידה  קספש  הווקנו  לבקל , ונלוכיש 

טפשמ

םידבועמ ומרחוהש  לקש  ןוילימ  ורזחוי 2.8  יתרתחמה : קנבה 
םיניס

יתרתחמה קנבה  תשרפ  תרגסמב  םרחוה  ביבא , לתב  תיזכרמה  הנחתב  "ח  טמ תפלחה  ןכודב  דקפוהש  ףסכה ,
ןג תמרב  םימולהיל  הסרובב  לעפש 

 | גרבסיו הליה 
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האלמ השיגל  רקרמ   הדב  ילטיגיד  יונימ  םע  קר  הלבגה , אלל  אורקל 
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