


איש ןמזב  השדח  הנוכש  ונוא –  תיירק   / תיבה  ףד 

איש ןמזב  השדח  הנוכש  ונוא –  תיירק 
, ךכב תושדח  תוריד  ללוכה 672  ונוא  תיירקב  קנעה  תינוריעה  תושדחתהה  טקיורפ  ילאו ," ונוא   " טקיורפב ןורחאהו  ינשה  בלשה  תא  הליחתמ  הרואא  תרבח 

םינש שולשכ  ךותב  סלכואי  אוהו  רתויב  רצקה  ןמזב  םקוהש  תינוריעה  תושדחתהה  טקיורפ  תא  טקיורפה  הווהמ 
הבוגת ראשה   8:26 2018 ראוני  3  News ונוא 

, הרואא םויה  העידומ  ונוא , תיירקב  ילאוו " ונוא   " תינוריעה תושדחתהה  טקיורפ  הגמב  בלש א ' יניינב  תסירה  רחאל  הנש  יצחמ  תוחפ 
ינשה בלשה  תא  הלחה  יכ  'י , צקרטא בקעי  תולעבב 

לירפא 2018. ךלהמב  הינב  תליחתו  הסירה  תודובע  עוציבו  םוי  ךותב 90  יוניפ  לע  םחתמב  תויוכזה  ילעבל  תועדוה  ןתמ  םע  טקיורפב , ןורחאהו 
עצוב םרט  ותומכ  רשא  םילודג , םיפקיהב  תינוריע  תושדחתה  טקיורפ  תמקהל  שרדנה  ןמזה  ךשמב  שדח  טרדנטס  הרואא  תעבוק  ךכב ,

.ץראב
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םיחטש ןכו  רוביצ  ינבמ  רחסמ , יחטש  דצל 1,115 מ"ר  תומוק  דע 16  לש  הבוגב  םיניינב , תושדח ב-8  "ד  חי לולכי 672  קנעה  טקיורפה 
המקהה תולעו  םינש  שולשכ  ךותב  סלכאתהל  היופצ  הב , רוביצה  ינבמ  תוברל  הנוכשה , הנוכשה . בלב  קנע  ינוריע  קראפ  ורצי  רשא  םיחותפ 
רואיל ןיד  ךרוע  הוולמ  םחתמב  םיריידה  תאו  יחרזמ  קנב  טקיורפב  הוולמ  הרבחה  תא  .לקש  ןוילימ   750 לע כ - תדמוע  טקיורפה  לש  תרעושמה 

.רודימע

ומתח רשא  םחתמב , תויוכזה  ילעבמ  לש 100%  האלמ  הכימתמ  התנהנ  הרבחה  טקיורפה : תרגסמב  ףסונ  גשיה  לע  םויה  הרבחה  תחוודמ  דוע 
רשא הרבחב , ןפוד  תאצוי  ןומא  תעבהו  תלוכי  תחכוה  הווהמ  רבדה  תיטפשמ . תוברעתה  לכ  אלל  המיע  םכסהה  לע  ללכה  ןמ  אצוי  אלל  םלוכ 

.ץראב תינוריעה  תושדחתהה  םוחת  תא  םויכ  הליבומ 



היה הז  ךכ 

ונוא תיירק  זכרמ  תביבס  ןוינקה . לומ  ונוא , תיירקב  ןרטש  ריאיו  לאקזחי  לוכשא , יול  הדוהי , רב  תובוחרה  תניפב  םקוממ  ילאו  ונוא  טקיורפ 
, דורי יזיפ  בצמב  םינשי  תבכר  יניינב  ללכ 8  םחתמה  .תוחפשמל  הכישמ  דקומ  הווהמו  ךוניח  תודסומ  םג  תללוכ  ךא  רקיעב , םינשי  םינבמב  תנייפואמ 

.וסרהי אלש  תוריד  םהב 64  ץופישל , םידעוימה  םיפסונ  םינבמ  ינש  דצל  תוריד , לכה 216  ךסב  וסרהנו , ונופ  רבכ  םתיצחמ  רשא 



תוריד לש 330  ןתיינב  הלחה  ןמוקמבו  טקיורפב  בלש א ' תרגסמב  הנש  יצח  ינפל  וסרהנ  רבכ  ( 104 , ) טקיורפב תורידה  ןמ  תיצחמכ  רומאכ ,
יכ 150 םיחוודמ  הרבחב  קווישל . ודעוי  תוריד  םחתמב ו-226  תויוכזה  ילעבל  ודעוי  תוריד  רשאכ 104  םישדח , םיניינב  העבראב  תושדח 
הרבחה ןיב  ידוחיי  "פ  תש םכסה  רואל  תאזו  דבלב  ריעה  יבשותל  ורכמנ  רשא  םירדח  תוריד 3  ןהיניב 60  החלצהב , ורכמנ  קווישל  ודעויי  רשא  תורידהמ 

.םיזואהטנפו םיזואהטנפ  ינימ  םירדח , תוריד 4 ו-5  םג  החלצהב  הרבחה  הקוויש  הלא , תוריד  דצל  .לג  לארשי  השארב , דמועהו  ונוא  תיירק  תייריעל 



םישדוחה תשולשב  םהיתוריד  תא  ונפי  תויוכזה  ילעב  טקיורפב . ןורחאהו  ינשה  בלשה  תרגסמב  תופסונ  תוריד  יוניפל 112  הרבחב  םיכרענ  תעכ ,
רשא םישדחה  םיניינבה  תעברא  לש  םתיינב  לחתו  ורתונש  םינשיה  םיניינבה  תעברא  וסרהי  לירפא 2018,  שדוח  תליחתב  ןכמ , רחאל  דימו  םיבורקה 

רוביצל קווישל  ועצוי  תופסונ  תוריד  םחתמב ו-230  תויוכזה  ילעבל  תודעוימ  ןהמ  רשא 112  תושדח  תוריד  הרבחה 342  םיקת  בלשב ב ' .םתוא  ופילחי 
.בחרה



, םידלי ינג  רחסמ , יחטש  "ד  חי םע 672  םיניינב  תב 8  הנוכש  תחא  הנועבו  תעב  םיקת  הרבחה  םידקת , רסח  ןפואבש  איה  רבדה  תועמשמ 
רשפאת ונוא  תיירק  ןוינקו  רפס  יתב  םידלי , ינגל  תוכימסה   , ןכ ומכ  .הנוכשה  בלב  קנע  ינוריע  קראפ  ורצי  רשא  םיחותפ  םיחטש  ןכו  רוביצ  ינבמ 

.הנוכשה ןמ  האיציב  ךרוצ  אלל  תומלועה  לכמ  תונהיל  תושדחה  תורידה  ישכורל  ןהו  תויוכזה  ילעבל  ןה 

טקיורפ םהיניבו   , ונוא תעקב  רוזאב  הרבחה  תמדקמ  םתוא  תינוריעה  תושדחתהה  םוחתב  םיטקיורפ  לש  הכורא  הרושל  ףרטצמ  הז  טקיורפ 
, תאז .טקיורפה  תרגסמב  ומקויש  תושדח  תוריד  ךותמ 900  תוריד  רבכ כ-450  וסלכוא  וב  םייולתה " םינגה   " טקיורפ הכומסה , דוהיב  הרבחה  לש  לגדה 

םילודגהמ יוניב  יוניפ  טקיורפ  ןורשה ," תמר  הרואא   " טקיורפ םהב  ץראה , יבחרב  םימקומה  תינוריע  תושדחתה  לש  םיפסונ  םיטקיורפ  - הגמ דצל 
.המקה יבלשב  יוצמו  םילדגמ  תושדח ב-6  "ד  חי ללוכה 687  לארשיב ,





ונא .לארשיב  ריע  ינפ  הנשמו  תשדחתמה  הינבה  םוחת  תא  ליבוהל  הכישממ  לארשי  הרואא  , " רמא לארשי  הרואא  "ל  כנמו םילעב  'י  צקרטא בקעי 
טקיורפב תורידה  לכ  תא  רוסמנ  ונא  .הזכש  לדוג  רדסב  םיטקיורפל  לארשי  תנידמב  רתויב  םירצקהמ  םינמז  חולב  ךרדל  אצוי  טקיורפה  יכ  םיחמש 

ךותב םקוי  םירוגמל  רתויב  תושקובמה  םירעה  תחאב  תושדח  תוריד   700 בורק ל - תונבנ  ותרגסמב  טקיורפש  איה  תועמשמהו  םינש  ךותב 3 
". לארשי תנידמב  םידקת  רסח  קפס  אלל  רשא  ךילהת  םינש ,  4

ילאוהרואאתויגת    ונואונוא  תיירק  תינוריע  תושדחתה 
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הבוגת תביתכ 
םינמוסמ * הבוחה  תודש  .רתאב  גצוי  אל  ליימיאה 

ךלש הבוגתה 

םש *

ליימיא *

רתא

ביגהל



םייראלופופ םיטסופ 
ורחבת ימב  דוהי –  ריעה  תושארל  םידמעומ  הנומש 

57  9:54 2018 ילוי  3 

הווקת ינגב  תוריחבל  הנש  יצח 
42  12:48 2018 יאמ  2 

לאומש תעבגב  ןושאר  תוריחב  רקס 
37  11:47 2018 ץרמ  19 

ליג וא  יש  לארשי ,  ונוא –  תיירק  תוריחב  רקס 
36  13:04 2018 יאמ  9 

הדוהי רואב  היישעתה  רוזאב  ןטק  רדחב  לבוקמה –  ברה 
26  13:28 2019 ראוני  24 

you tubeתושדחה ב ץורע 

םייארקא םיטסופ 
רוביצהמ עדימ  םיריתסמ  ךכ  הפישח – 

טסוגוא 2017 16:00  14 

ימונוקא - ויצוסה דדמב  הילע  הדוהי : רואב  הנושארל 
רבמצד 2018 11:14  2 

ימואלניבה השיאה  םוי  תא  תוגגוח  ונוא  תיירק  תושנ 
ץרמ 2018 9:37  8 

רקבל םיכירצ  םתאש  תויונחה  הלא  ץיקה ? ףוסב  רפסה  תיבל  םירזוח  םידליה 
ינוי 2018 13:18  28 

העשב 17:00 םויה  םירוה  לש  האחמ  תנגפה  : לאומש תעבג  
ינוי 2018 14:30  12 

רתאב םינורחא 
םיצלמומ יכה  ונוא –  תיירקב  רלולס  תדבעמ 

ראורבפ 2019 16:11  28 

התה דיל  םייפרוח  סנוקסל  ןוכתמ  תבזילאל –  ד"ש 
ראורבפ 2019 15:19  28 

ספתנו הדוהי –  רואב  תינוממ  םילקש  תואמ  בנג 
ראורבפ 2019 14:59  28 

םירופל דחוימה  הארמה  תא  הגיצמ   SACARA תשר
ראורבפ 2019 14:00  28 

ומליש םיבשותה  טפשמב  דיספה  הצעומה  שאר  ןויבס – 
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