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 סכממ תורוטפה אוביה תוסכמ תרגסמב ירט רשב אובי תועפשה
) 2017 לש ןושארה שילשה ףוסל(

רשאמרתויםיכומנ , 2017לשםינושארהםישדוחהתעבראבירטהרשבה יריחמ 	.א
 הילע הלח חספה גח תארקל ,תאז םע דחי. 2016 לש םינושארה םישדוחה תעבראב
 .קושב ירטה רשבה יריחמ לש

 רשב ינפ לע ירט רשב ךורצל רבוע ילארשיה ןכרצה היפ לע תטלובו תיבקע המגמ תמייק .ב
 .דבועמו אופק

רתוייטסרדןפואבודריאלירטהרשבהיריחמש ךכל תוביסהתחאוז ,יתנבהל
 .דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב
 וא טוקירטנא ןוגכ( םירקיכ ובשחנש ירט רשב יחתנ שוכרלמ ענמנ רוביצה ןמזמ אל דע
 םיחתנה יריחמש רחאל ,תעכ םלוא ,רתוי םילוז םירחא ירט רשב יחתנ ךרצו ,)הטניס
 םיחתנל םילוזה םיחתנה ןיב ריחמה רעפ םצמטצה ,ל"וחמ אוביה תובקעב ולזוה םירקיה



 

              
              

           

            

           
   

               
             

      

               
              

           
         

               
           

           
       

  

  
  

  

    

 וא טוקירטנא ןוגכ( רתוי םירקי ירט רשב יחתנ ךורצל רובעל רוביצל םרג רבדהו ,םירקיה
 ירט רשב לש עצוממה ריחמה לע עיפשמ הזו ,רבעב ומכ םירקי םניא רבכש ,)הטניס
 ).תותשרב םירכמנו םיקוושמה ירטה רשבה יחתנ לכ תא ללוכה( קושב ךרצנה

 :םימעט ינשמ שחרתמ דבועמו אופק רשב תמועל ירט רשב לש הכירצב לודיגה

 דבועמ רשב תכירצב תוכורכה תויתואירב תונכס רבדב תואירבה דרשמ תורהזא 	•
 .)אופק רשב דוחייבו(

 םינימזו רתוי םיכומנל ירטה רשבה יריחמ וכפה ,ירט רשב לש אוביה תוסכ תובקעב 	•
 הכ םולשתב ךורכ וניא ירט רשבל אופק רשב תכירצמ רבעמהש ךכ ,ןכרצל רתוי
 .קוחר אלה רבעב היהש יפכ ,הובג

 ןוט11,000-מ הלעמל לש ףקיהב ,ירט רשב לש סכממ תורוטפ אובי תוסכמ ךותמ 	.ג
 תנומש לכ .ןוט 3,000 טעמכ 2017 לירפא שדוח ףוסל דע וסנכנ , 2017 תנשב וקלוחש
תרגסמבירט רשב אוביב ולחהרבכיתורחתהךילההתרגסמבתואצקהב םיכוזה
 .לארשיל ירט רשב הנושארל םיאביימה ולא םג ,ולביקש תונוישרי ה

 ירטה רשבה יריחמ רשאמ רתוי םיכומנ אבוימה ירטה רשבה יריחמ ,ןוזמה תותשר בורב 	.ד
 ןלהל .ןכרצל םיריחמ תתחפהו תורחתה תרבגהל םימרות םה ךכבו ,תימוקמ הטיחשמ
 ןכרצל םינוש רשב יחתנ יריחמל םיעגונה תוליבומה ןוזמה תותשרמ ולבקתהש םינותנ
 .)ןתוירחאב םהו תותשרה י"ע ורסמנ ןלהלש םינותנה(.יפוסה



 

  

             

          

 .היישעתהו הלכלכה דרשמ ,תוסכמ תדעו ר"ויו תוישעת להנימ להנמ ,ןריש ריאי :בתכ

 היישעתהו הלכלכה דרשמ ,תינלכלכ ,בייט רדמס :םינותנ דוביעו םיפרג


