
 ,הנורוקה רבשמ ןמיסב הנשה ןיוצי לארשי תנידמ לש 72-ה תואמצעה םוי ברע
 הרגש תריצי תבוטל ודצלו ותא תודדומתההו ,לארשיב קשמה ללכ לע ותעפשה
 .תבכרומו הכורא תויהל תדמוע הארנה לככ רשא ,השדח

 תוחפו םייתרבח םירגתא רתוי הבו ,הנוש תואיצמ ונינפב ונתוא דימעי ירחאש םויה
 לש הרדעה רואל םילודג םיישק םיווח ישילשה רזגמה ינוגרא .םהב לופיטל םיבאשמ
 הרבחה רשאכ אקווד ,וז הפוקתב רימחהל ףיסוה םבצמו הנש ךרואל תרחבנ הלשממ
.םעפ יאמ רתוי םהל תוקוקז ,הלש תושלחה תוילוחה לע שגדב ,תילארשיה

 םייונישה םע דדומתהל םיכרדה לע תיתריציו הקימעמ הבישחל תעכ םישרדנ ונחנא
 תומוקמה ,םהב דקמתהל שיש םיאשונה – ונביבס םיללוחתמ רבכש הלאו םייופצה
.תושדח תושיג ץומיאו קזחל שיש

 דעיה תויסולכואל תונוש םיכרדב עייסל ונתוסייגתה ידכ ךותו רבשמה לש ומוציעב
 םתלוכי יפכ םורתלו םתריהל םיבר לש תונוכנבו הרבחה לש הנסוחב םג ונחכונ ,ונלש
 ינויח ביכרמ אוה ,ותוא חפטלו רומשל עדנ םא ,הז ןסוח .רתויב ךכל קוקזש ימל
 .םעפ אל התשעש יפכ החלצהב רבשמה תא רובעל לארשי לש התלוכיב
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,חמש תואמצע םוי

ןהכ לכימ
י"שר ןרק תיל"כנמ

,םירקי םירבח

 ןתמ ןהב ,םיכרד ןווגמב הנורוקה רבשמב עייסל המתרנ י"שר ןרק
 ,י"שר תשרב תותומעהו ןרקה תוינכתב םיפתתשמל םינווקמ םינעמ

 ,ןהיבשות תא תרשל הירפירפב תויושרה יצמאמב הכימת
 .חטשה ןמ םילועה תימואלה המרב םיפסונ םיכרצל הנעמו

 םע י"שר ןרק לש ףתושמה ןייפמקב
 םוכסמ 90% רבכ וסיוג בל ןוחתפ ןוגרא

 ,ח״ש 500,000 לש הרטמה
 תוחפשמל עויסה תבחרהל דעוימה
 תשיכרו ןוזמ ילס תועצמאב תוקקזנ

.ןושאר בשחמ

 םידלי םע תוחפשמל וקנעוה םידיינ םיבשחמו םיטלבאט 1,440-כ
."החפשמל ןושאר בשחמ" - תיבב דחא בשחמ וליפא ןהל ןיאש

 םתריהל רוביצל םיארוקה ,םיבאשמ סויגל םינייפמקב קלח תחקול ןרקה וז הפוקתב
:ךירצ תמאבש ימל יתלשממה קנעמה תא םורתלו תילארשיה הרבחה ןעמל

 תועצמאב ירמוח עויס ולביק ץראה יבחר לכב תוחפשמ 2,300-כ
.םיירלולס הינק יוות

 ןדיש תוחפשמל וקלוח םיליגה לכב םידליל הריציו קחשמ תוכרע 550
.תויתיב ץוח תורגסמבו תגשמ הניא

 ,תוקניה םזימ יבושייב וקלוח ךרה ליגב םידליל םיקחשמ תוכרע 140
.םילשא-טניו'ג םע ףותישב

 יחרזא-ימואל תורישו תוריש תנש תוינכתב םיריעצ םיבדנתמ 850-כ
 ,םילוח יתבב ,תוימוקמה תויושרב םילעופ קפואו השעמ תותומע לש
 םיתווצה ידלי םע ,תופורתו ןוזמ תקולחב ,תואלקחב ,א"דמב
 .דועו םייאופרה

 ןהב תויושרהמ 6-ב ףיקמ םיכרצ יופימ הכרע "זכרמב בושייה" תמזוי
 ינוגרא יגיצנו םיבשות ,תושרב םיריכב 164 םע ףותישב ,תלעופ איה
 .תיחרזאה הרבחה

 תועצמאב תנווגמ הרשעה תוליעפמ ונהנ ךרה ליגה ידלי 25,000-כ
 םיבושיי 20-ב ןופצל םידעי תתומע הליעפמ םתוא ךרה ליגל םיזכרמה
.תיאודבהו תיזורדה הרבחב

 ,ינטרפ לופיט ,ישיא יוויל םילבקמ ןוכיסב רעונ ינבו םידלי 1,500
 רוזאב וידחי תתומע תלעפהבש תורגסמב הרשעהו תנווקמ הכרדה
.םורדה

 םיהבג תתומע תוינכתב ןווקמ ןפואב ופתתשה םילוע 150-מ רתוי
.לארשיב הקוסעתה קושב םבוליש תא םדקל הרטמב

 יעוצקמה תווצה םע ףיצר רשקו יווילל םיכוז תורענו םירענ 250
.ךוניחב תינפת תתומע לש ןוכיסב רעונל תורגסמב

 קוחרמ הכימת ולביק הייאר תויוקלו ןורוויע םע םישנא 600-מ רתוי
 יתקוסעתו ידוקפת םוקיש זכרמ - רוא לדגמ יתוריש תועצמאב
 שומישב עויס ,תידוקפת הכרדהל םירניבוו ןוגכ ,הייאר ידבכו םירוויעל
.תנווקמ תיתרבח תוליעפו ישגר הנעמ ,תעייסמ היגולונכטב

 םיסרוקב םיליעפ ןוכיתבו םינייבה תביטחב רעונ ינב 15,000
.רבייס ךוניחל זכרמה לש םינווקמה

 ירמוחו ישגר ,ידומיל עויס םילבקמ הירפירפב םידימלת 2,000-כ
 םיפתושו ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,ביצי תיב לש ילאוטריווה דקומב
.םיפסונ

 םייאופרה םיתווצה רובע ןגמ תוכסמל םיסיסב 1,000-מ הלעמל
 קראפ לש באל באפה תדבעממ דמימ-תלתה תוספדמ ידי לע ורצוי
.24/7 וליעפה קראפה ידבועש עדמל וסרק

 תמזויב "בלהמ םיליפכמ" ןייפמקב
 תונרק םע ףותישבו "בהוא בל" תתומע
 הלעמל הכ דע ומרתנ תופסונ תורבחו
 ןרק ידי לע ולפכויש ,ח״ש ןוילימ 5.5-מ
 תורישי ורבעויו תופסונ תונרקו י"שר
 תועייסמה תותומעל וא תוחפשמל
 דדומתהל ןוכיסבו הקוצמב תויסולכואל
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