
 וצחל ליגרה רתאל הרזחל .אטבה בלשב אצמנו םכתושרבש ךסמה לדוגל ומצע תא םיאתמ רתאה .ץראה לש יביסנופסירה רתאל םיאבה םיכורב
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 ,ינימ לוצינ ,תינרדומ תודבע
 םיבוצע םייח :לופכ חצר
...עבורב

תושדח

הל :יעדמ הז וישכע
קודרפ הז רטספיה

הירלג

 לש הביבסה תנגהל םירע דוגיא יפ לע .המישנ תויעב םע תחא המישנב רכזוי אל וריע לש המשש אוה ,בהי הנוי ,הפיח תייריע שאר לש ומולח
 אב םייק ןכש םוהיזהו ,תותחופו תוכלוה םוהיזה תומר ,םהירבדל .לארשיב תובוטהמ איה םויכ רוזאב ריוואה תוכיא ,הייריעהו הפיח ץרפמ
 רדסב יזכרמ םוקמ תוספות ןיידע םוהיזה תויעב לבא .רוזאה לש םילודגה םיירוטסיהה םימהזמה — היישעתה ילעפממ אלו בכר ילכמ ובורב
 םג .םינכוסמה םירמוחה ילכמו םילעפמה תובורא רבעל ינקפס טבמ ףיעהל תובוט תוביס שי םייתביבסה םינוגראלו םיבשותלו ,ץרפמב םויה
 האולחת ףדוע לע םידיעמ תואירבה דרשמ םסריפש םינותנהו ,םינוש םינקתמב תופירשו תולקת המכ רוזאב ושחרתה םינורחאה םישדוחב
 .ןטרסב

לש הנושארה תיצחמב ץרפמה רוזאב ריוואה רוטינ ינותנ לש חותינ "הביבסה ןעמל םיחרזא" תתומעו רוביצה תואירבל היצילאוקה וגיצה עובשה
 ןזנב םהבו ,םייתיישעת םימהזמ לש םיבר םיגוס תודדומ ןניא ,םירעה דוגיאל ךייש ןהמ לודג קלחש ,רוטינה תונחת ,הז חותינ יפ לע .2014

 .קלד ןוסחא ינקתממ ,ראשה ןיב ,טלפנה )הליער תינגרוא תבוכרת(

 ,םימישנ םיקיקלחו ןוזוא ומכ םימהזמ לש תויתועמשמ תוגירח ודדמנ ןהמ המכבו ,הדידמה תפוקתב אלמ ןפואב ולעפ אל תונחתהמ קלח
לש ןטק רפסמב רבודמ ךא ,םיפסונ םימהזמ לש תוימגדמ תוקידב המכ ךרע הביבסה תנגהל דרשמה .התומתו האולחת לע םיעיפשמכ םיעודיה
בקעמ ךרענ ב"הראבו הפוריאב ,"הביבסה ןעמל םיחרזא"ו רוביצה תואירבל היצילאוקה ירבדל .םינש המכ ינפל ושענ ןהבש תונורחאהו ,תוקידב
 .רתוי קיודמ ןפואב םוהיז תומגמ חתנל ןתינ ןכלו ,םימהזמ לש םיבר םיגוס ירחא

 ץראה ינפ הביבסו עדמ תושדח

ישיא רוט

ןוצר עיבשהלמ קוחר ךא ,קוחה רדגב :הפיחב םוהיזה
 לש םיבר םיגוס תודדומ ןניא רוטינה תונחת םייתביבס םינוגרא תנעטל ךא ,לארשיב תובוטהמ איה ץרפמב ריוואה תוכיאש תונעוט תויושרה
םימהזמ
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יקסנימק ןורי :םוליצ  הפיחב קוקיזה יתב

אשונב תובתכ דוע

12.09.2014   ן"זב לש קוקיז תיבב יזכרמ ןקתמ תריגס לע הרוה הביבסה תנגהל דרשמה•

31.07.2014   הפיח ץרפמב ריוואה םוהיז דגנ םיפסונ םידעצל תוצלמה•

 תמועל תאז — םימהזמ םירמוח הנומש רחא תופיצרב תובקועה ,רוטינ תונחת 15 לש ללכושמ ךרעמ ליעפמ אוהש ,הבוגתב ןעוט םירע דוגיא
 םירמוח שיש ,וישנא ודוה תאז םע .םימהזמ יגוס 22 רחא בקעמ םייקתמ לכה ךסבו — הפוריאב תויושרה ידי לע םירטונמה םימהזמ השיש
 .םדא חוכבו םיאתמ דויצב רוסחמ בקע םויכ רטנל םתלוכיב ןיאש םימיוסמ

 דעיה תומרמ תוגירח קר אלא ,קוח יפ לע תורוסאה םינקתהמ תוגירח רוטינה תונחתב ומשרנ אל תודידמה לש עירכמה בורבש ןייצ םג דוגיאה
רבדהש לככ ךא ,ולא םיכרעמ תוגירחל רוסיא עבוק וניא קוחה" :דרשמה תוסחייתה תא הז ןיינעב טטצל ןיינעמ .הביבסה תנגהל דרשמה עבקש
 ."םגישהל תנמ לע ךוראה חווטב לועפל שי ןתינ

הארה אל הז םוגידו ,הממי ךשמב ןקתמב תוטילפ םוגיד הנשל תחא תעצבמ איה ,ץרפמב קלדה ןוסחא ןקתמ לע תיארחאה ,ן"שת תרבח יפ לע
 .תוגירח ומשרנ אל ולא תוקידבב םגו ,םייעובשל תחא ןזנב תטילפ לש םוגיד םג השענ הנשה .הגירח לע

 םינשב תושעיהל רומאש ,יגולוימדיפא רקס אוה תואירבל םוהיז ןיב רשקה תא ךירעהל ןוכנה יעצמאה דוגיאה יפ לע ,האולחתה תומרל רשאב
 .בבוח תמר רוזאב קר רבעב השענ הזכ ירוזא רקס .תובורקה

 יתש .םיקלד ןוסחאו רוצייל תוידיתע תוינכותמ םג אלא ,יוושכעה םוהיזה ףקיהמ קר אל םיגאדומ ץרפמה רוזאב הביבס יליעפו םיבשותה
 ,רתאב תוליעפה תא ביחרהל ,ראשה ןיב ,רשפאיש ךכ ,קוקיזה תיב םחתמב ינונכתה בצמה תרדסה ןה רבודמ ןהבש תוירקיעה תוינכותה
 תיב לש יחרזמ ןופצה דצל דומצה ,"ןופצה תועקרק" ארקנה חטשל ,םייח תירק תנוכש דיל תעכ אצמנה ,ן"שת לש קלד ילכמ ןקתמ ריבעהלו
 .קוקיזה

 תומהזמה תוטילפה ףס תא ןיטקיש רבד ,םוהיז תתחפהל תויגולונכטב שמתשהל וביוחי שדחה ןקתמה יליעפמ ,הביבסה תנגהל דרשמה יפ לע
 הדוגאה לש הנורחאה תיתנשה הדיעווב ,ןמרפוק הנחו הוונ הלא תויתביבסה תוליעפה ידי לע הגצוה הנוש הנומת .ץרפמב קלד ילכממ
 םייופצו ,םיבשותה תא ונכסי "ןופצה תועקרק"ב וזכוריש לושיב זגו קלד ןוסחאל םיברה םינקתמה יכ ונייצ ןה .הביבסה תוכיא יעדמלו היגולוקאל
 .ריווא םוהיז לש תויעב ףירחהל

 ,קוקיזה תיב לש םינותנ יפ לע .אוציל אלא ,ימוקמ שומישל םידעוימ אל ללכש םיקלדב םג ורוקמש םוהיזל םיפושח ויהי הפיח יבשות ,ןתנעטל
רובעב אל .םירצומ ןווגמ םיקיפמ ,םלועב טפנ קוקיז תוליעפ לש םיבר םידקומבש ןייצל שי .רוצייה ףקיהמ שילשכ לע דמוע םיקיקזתה אוצי ףקיה
 ,קלדה תורבח לכל ינויווש תוריש תתל תביוחמ איהש הנייצ ן"שת תרבח .ימלועה קושל םתוא אצייל גוהנ זאו ,ימוקמה קושב שוקיב שי םלוכ
 .אוצי יתוריש הז ללכבו ,תויתשת יפירעתו תוריש ינקתל םאתהב

 היישעתה םע דחיב ליעפת הנידמהש יוצר .תימיטיגל השירד וז .יתועמשמ ןפואב ןטקי םרוזאב יתיישעתה םוהיזהש םישרוד הפיח יבשות
 תויהל םיבשותה וכישמי וזכ תוליעפ אלל .םוהיזה תומגמ יבגל תקולחמב םייונש םניאש םינותנ קפסל לכויש ריווא רוטינל ךרעמ תימוקמה
 .םהייח תוכיאל םינוכיסהמ םיגאדומ

2014 "לארשי דחא לוק" תעונת לש יתנשה סנכה:תמוסרפ

f קובסייפ t רטיווט g סולפ לגוג 

 םילשורי קנבל ןודקיפה תא םיריבעמ
 ןימז ןודקיפב 0.5% רתוי םיחוורמו
 ,םוי 60 לש שארמ העדוהב הכישמל
 ךרוצ אלל ,םיירפה יפל הנתשמ תיביר
> םיטרפל ,ש"וע ןובשח תחיתפב

תמוסרפ

תודחוימ תועצה
PreviousNext

 Powered by ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

ץראההירלג
!ןקזה ךל הפי המכ ,ריאי

TheCarםויה לארשי

תשרה יבחרמתשרה יבחרמ
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תובוגת

הבוגת ופיסוה

הנושארלהנורחאהמ תובוגתה תא רדס

 עובש הפ ררוגתהל אובל ןמזומ

 רפוע םיחאל בהי הנוי ןיב רשקה תא םיפשוח אל המל

)ת"ל( םוטא ריע שאר םגו ץראב הרקי יכה הנונראהו חחחחח

 .יקוחל ותוא םיכפוה םה םדוק , יזבנ תמאב והשמ תושעל םילוונמ םיצורשכ

 !םיעצמאה לכב םחלהל וא קוחר חורבל :תויורשפא יתשמ תחא

 רתאב תוארקנה תובתכה

FD

FD

FD

FD

FD

יסורה עונלוקה לש םיחיטבמה םינקחשה תא חצור ימהפצוחה יאיש תא תרבושש המראוושה :שובד

רדגמו ןימ לע רבדל וליחתי הלאה תורענהש דע וכח ?םינוסנכמםכש בשות - דושחה ;ביבא לתב הנגהה תבכרב הריקדמ שונא עוצפ :עוגיפל דשח

 םוריעה םאה || תטשפתמ העפות
תונועבטה תא םדקמ

רישכמה תא הקיזחה השיאה?ירטמוכיספ ילב הטיסרבינואל
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