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תיב אוה  תומרונ  תעיבקל  יביטמרונה  רוקמה  .לכב  טלוש  טפשמהש  הדבועל  םילגרתמו  םיכלוה  ונא  תונורחאה  םינשה  תורשעב 
דיקפל ךפוה  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  .םוחת  לכב  ירוביצה  םויה  רדס  תא  תועבוק  תויטפשמ  תוטלחה  .קקוחמה  אלו  טפשמה 

.לעופב תורבחה  תא  םילהנמ  םייטפשמה  םיצעויהו  ןוטלשה  תויושרב  רתויב  קזחה 

.ונייחב טלושה  שדחה  ךלמכ  היגולונכטה  תא  ךילמהל  םידמוע  ונחנאו  יוניש  ןמתסמש  המדנ  תונורחאה  םינשב  םלואו ,

.ותוא עינכהל  הבורק  היגולונכט  התואו  הכיבמ  יד  היגולונכטה  םע  טפשמה  לש  תודדומתהה  ימעטלו  ולשמ  םיקוח  טנרטניאל 
.םישמתשמה רוביצ  לש  םיכרצה  יפל  תומרונה  תא  םירידסמ  תשרה , תנידמב  קושה , תוחוכ  .שדחה  רוטלוגרה  איה 

הלפמ םילחונ  םהש  וניבה  םה  דואמ  רהמ  .םייטפשמה  םילכב  תשרה  לש  תומרונה  תא  רידסהל  הליחתב  ובשח  םינטפשמה 
.םינשוימ םייטפשמ  םיעצמאב  ותוא  רידסהל  וסינש  חטש  לכב  טעמכ 

יטפשמה םירצויה  תויוכז  לדומ  .ףותישה  ירתאמ  םניח  ודרוה  םיריש  ינוילימ  הקיסומה  תיישעתב 
הלודג החלצהב  םירצויה  תויוכז  תא  ףוכאל  םיחילצמה  םירחא , םייקסע  םילדומ  ודלונו  תשרב  לשכנ 

.רתוי

.גיל רמיירפב  ילגנאה  לגרודכה  לש  רודיש  תויוכז  לע  םיקבאמ  תובר  םינש  ולהינ  טפשמ  יתבב 
תא תיטאריפ  הרוצב  ורדישש  םירתא  ואצמנ כ-200  םייטפשמ , םיכילה  ולהונ  הבש  הפוקת  התואב 

תויוכז  ' לש היצלוגרה  אלו  המרונה  תא  רידסת  היגולונכטה  ןאכ  םגו  גיל  רמיירפה  לש  םירודישה 
'. םירצוי

תורפה .רתויב  הלודגה  הלפמה  תא  לחנ  טפשמה  וב  םוחתה  יתעדל  אוה  ערה  ןושל  לש  םוחתה 
תיבל העיבת  תשגה  וא  הנולת  תשגה  ונייהד  םייטפשמה , םילכב  ללכ , םתיא , דדומתהל  ןתינ  אלו  תומוצע  ןה  תשרב  ערה  ןושל 
םה ימינונא -  יוניכ  ירוחאמ  אבחתהש  ערה  ןושל  לש  םסרפמה  ימ  תעדל  לכויש  דע  חרזאל  וחקיש  םיבאשמהו  ןמזה  .טפשמה 

.םימוצע

 - תויוסח תושרפ  יטרפו  םהיתונומת  םידושח , תומשש  תוארל  ןתינ  טפשמה  יתב  ידי  לע  םוסרפ  רוסיא  יווצ  תאצוהל  עגונב 
.םיטפושה תוטלחה  תופקענ  ךכו  תשרב  םימסרפתמ 

לש םוצע  רפסמ  .תשרב  לזמו  םירומיה  יקחשמב  תופתתשה  ללכ  ףוכאל  ןתינ  אלש  רחאמ  םירומיהה -  אוה  ףסונ  יתייעב  םוחת 
היגולונכט החתפתה  ךכל  הבוגתב  .תאזה  תוליעפל  טלקמ  תונתונש  םלועב  תונוש  תונידמב  םיתרשב  םירזופמ  םירומיה  ירתא 

טפשמ

םלוע תא  עירכהל  דמוע  אוהו  ולשמ -  םיקוח  טנרטניאל 
טפשמה

, תשרה תנידמב  קושה , תוחוכ  .שדחה  רוטלוגרה  איה  הכיבמ -  יד  היגולונכטה  םע  טפשמה  לש  תודדומתהה 
םישמתשמה רוביצ  לש  םיכרצה  יפל  תומרונה  תא  םירידסמ 
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ליימב תוארתה 

האלמ השיגל  רקרמ   הדב  ילטיגיד  יונימ  םע  קר  הלבגה , אלל  אורקל 
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.הליחתכלמ השיגה  תא  םוסחלו  םירתאה  תא  תוהזל  החילצמש 

לש תידוחייה  תוליעפה  תא  תוהזל  החילצמש  היגולונכט  החתפתה  ונרופ -  ירתאל  םיניטק  לש  הפישח  תעינמ  לש  אשונה  לכב 
.תשרב השילגה  לש  ןוניסו  הטילש  םירוהל  רשפאלו  סקסה  ירתא 

היפיצה .ןטקו  ךלוה  וחוכו  תשרב  תויוגהנתה  רידסהל  חילצמ  וניא  טפשמה  .טולשיו  ךלי  יגולונכטה  םזינימרטדה  יתכרעהל ,
םיכירצ םיבאשמה  תא  .יטמרד  ןפואב  תונתשהל  הכירצ  תשרב  תויוגהנתה  ורידסיש  טפשמה , יתבמ  רקיעבו  םיפכואה  םיפוגהמ 

םע םהלש  םיירחסמה  םיסרטניאה  תא  בלשל  ךירצ  .תאזה  הריזב  אליממ  םילעופש  םיגולונכטהו  םיירחסמה  םידדצב  עיקשהל 
.המצע תשרה  ךותב  הבוט  םייח  תוכיאל  ירוביצה  סרטניאה 

, הארנש יפכ  לבא , תולקב , ורתוויי  אל  םהש  ןימאמ  ינא  .תומרונ  תעיבקב  תיטולוסבאה  םתטילש  תא  דבאל  םידמוע  םינטפשמה 
.חורב ותיא  ףפונתהלו  תבכרב  ןורחאה  ןורקה  ילושב  זחאיהל  ולכוי  םה  ילוא  .רוחאמ  וראשנ  רבכ  םה 

בשחמ תוריבעו  ןבל  ןוראווצ  תוריבעב  החמומ  אוה  בתוכה 
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