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הדחכה תנכסב םלועב תופשהמ תיצחמ :םיכירעמ םירקוח
דרופליו לבונ ןו'ג תאמ

סמייט קרוי וינ
תויופצו הדחכה תנכסב תואצמנ יצח טעמכ םויכ םלועב תורבודמה תופשה -7,000כ ךותמ
תחא הפש תאצוי םייעובש לכ ,תופש ירקוח םירמוא ,השעמל .תיחכונה האמב םלעיהל
תורחא תופש .ןתוא רבודש ןורחאה םדאה לש ותומ םע ,עגרב תומלענ תומיוסמ תופש .שומישמ
ידיב תוערכומ תוידילי תופשש םושמ ,תופש יתש םירבוד ןהב תויוברתב הגרדהב תומלענ
.היזיוולטבו תוינקה יזכרמב ,רפסה תיבב תודמלנש תוימשרה תופשה
זכרמ םורד ,הילרטסוא ןופצ :תוריהמב תומלענ תופש םהב םירוזא השימח הפימ שדח רקחמ
םורדו המוהלקוא ,ריביס חרזמ ,טקשה סונייקואה לש ןוילעה ףוחה רוזא ,הקירמא ןופצ ,הקירמא
.ב"הרא ברעמ
בותכ חסונ ןיא תופשהמ יצחמ רתויל יכ עובשה רמא רומתרווסב תופשל רוספורפ ,ןוסיראה דיוויד
ןהירחא וריאשי אל ןה ,וללה תופשה לש ןנדבוא םע ".חכשיהל רתוי הלודג הנכסב תואצמנ" ןהו
.ןתא דחי המלענש תוברתה לש הירוטסיההו תשרומה לע םינותנ
תונחבומ תורבודמ תופשב ודקמתהש ,םיפסונ םירקוח םע םלועב םיבר תומוקמב רייס ןוסיראה
.וללה תופשה תא םירבודה םינורחאה םישנאה תא וטילקהו וחחושו ,םיימוקמ םיבינב אלו
םירקוחה ועיגה ,הדחכה תנכסב תואצמנ תורבודמה תופשה  231לכ טעמכ הב ,הילרטסואב
םישנא השולשו ינופצה רוזאב הק יטגאמ תפש תא םירבודה םינורחאה םישנאה תשולשל
תא רבודש ןורחאה םדאה תא ושגפ םה ילויב .ברעמב ורוואיה תפש תא םירבודה םינורחא
.גאדרומא תפש
הזו םירקוחל טעמכ תועודי ןניא סנוזמאה ןגאל םידנאה ירה ןיבש רוזאב תופשה -113מ תובר
רוזאב .רתוי תיטננימוד תידילי הפשל םירקמ המכבו ,תילגוטרופל וא תידרפסל "תוענכנ" םינש
ךא ,םוי םויה ייחב האו'צאוק וא תידרפס תרבוד היוולאק םשב העודיה הצובק ,המגודל ,הז
םיחמצה תאופר לע רבטצהש עדיה לע רומשל ידכ רקיעב הדעונש תידוס הפשב םג תשמתשמ
תאזה הפשה הדרש דציכ םיעדוי ונניא" .הנורחאל דע עדמל העודי התיה אל הקלח ,טבשה לש
.ןוסיראה רמוא ",םיטעמ לש שומישב התיהש העשב הנש -400מ רתוי
ןופצה רושימב תוינאידניא תופש  54לש ןתודרשיה לע תמייאמ תילגנאה הפשה לש תויטננימודה
זטליס הפשה תא רבוד דחא םדא קר .ןוגרואו ןוטגנישאו ,תיטירבה היבמולוק תא ללוכה ,יפיספ
.ןוגרואב הרומשב רבעב הרבודש תובר תופש ןיבמ הנורחאה ,ינ-יד
,תיזוחמה וא תימשרה תופשב רבדל םיטועימה לע תיתלשממה תוינידמה התפכ ריביס חרזמב
.הקאס וא תיסור ומכ
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תולעב תופש -83ש הדבועהמ תפקשנ תובר תועודי יתלב תופשל תפסונ הנכס יכ רמוא ןוסיראה
תורחאה תופשה בור .םלועה תייסולכואמ  80%ידי לע תובתכנו תורבודמ תימלוע העפשה
.םיחמצו םיגד ,םיקנוי ,םירופיצ ינז לש הזל המוד בצקב תודחכנ
תוחפ םירבדמ
7,000
הדחכה תנכסב תואצמנ ןתיצחמ .םלועב תורבודמה תופשה רפסמ
83
םלועה תייסולכואמ  80%ידיב תובתכנו תורבודמ העפשה תולעב תופש
231
הדחכה תנכסב תואצמנש ,הילרטסואב תורבודמה תופשה
113
תומלענו תוכלוהו ,םירקוחל תורכומ אל ןבור  -סנוזמאה ןגאל םידנאה ןיב תופש
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