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יוניב יוניפב  תוריד  טעמכל 1,000  תינכות  תיפוס  הרשוא  ונוא : תיירק 
תושדחתה תינכות  .תוריד  םע 982  תומוק  ינב 20  םילדגמ  לש 9  המקה  תבוטל  וסרהי , תוריד  תומוק ו-328  םע 4  םינשי  םיניינב   15

תושדח רויד  תודיחי  לולכת 100  ןוינקה  דיל  תפסונ  תינוריע 
"ן לדנ היינב , ונוא , תיירק  תויגת : m

אשונ ותואב  דוע 
תג תיירקב  חווט  תכורא  הרכשהל  רויד  לש  ןושאר  טקיורפ  ררחתשה : קקפה 

תושדחתהל רתויב  הלודגה  תינכותה  תא  ףקות  ןתמל  ןושאר )  ) םויה הרשיא  ןונכתה  להנמבש  ביבא  לת  זוחמ  היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה 
.םימזיל היינב  ירתיה  קיפנהל  הייריעה  הלוכי  תעכש  ךכ  תוינכות , רושיא  לש  יפוס  ךלהמב  רבודמ  .ונוא  תיירקב  תינוריע 

תינכותה תעבוק  תושדחה , רוידה  תודיחי  ךס  ךותמ  .רויד  תודיחי  םיללוכה 982  תומוק  ינב 20  םישדח  םירוגמ  םינבמ  תמקה 9  תללוכ  תינכותה 
םינבמ םוקמב 15  ונביי  םישדחה  םירוגמה  ינבמ  .רוזאב  ןווגמ  ליהמת  רוציל  הרטמב  םיריעצ , תוגוזל  תונטק  תוריד  תודיחי  לש 20%  האצקה 

.רויד תודיחי  םהבו 328  תומוק  ינב 4  םיקיתו 

ךומסבו חרזממ  ןונגע  ש"י  םורדמ , לאקזחי  ברעממ , לוכשא  יול  תובוחרה  ןיב  ריעה , זכרמב  םנוד  לש כ-43  חטשב  יוניב  יוניפ  טקיורפב  רבודמ 
םקרמ שודיח  דצל  .רוביצ  ינבמל  םיחטש  ןכו  לוכשא  יול  בוחר  ןוויכל  תירחסמ  תיזח  תננכותמ  עקרקה  תמוקב  .ןופצמ  יולה  הדוהי  בוחרל 

.םנוד רתוי מ-7  לש  ללוכ  ףקיהב  םיחותפ  םיקורי  םיחטשו  רוביצ  ינבמל  םיחטש  תקפסמ  תינכותה  םירוגמה ,

קלחב םייוצמה  תומוק , ינב 8  םיפסונ  םירוגמ  ינבמ  המוחתב 4  לולכל  טלחוה  תינכותל , תויודגנתהה  תעימש  ךלהמב  יכ  םינייצמ  ןונכתה  להנמב 
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, וקזוחיו ושדוחי  וללה  םינבמה  .םישדחה 4  םילדגמל  רויד  תודיחי  לש 52  תפסות  רשפאיש  רבד  השדחה , היינבה  ףצר  תא  ךישממה  ינופצה 
.םישדחה םירוגמה  ינבמ  םע  תיתוזח  ובלתשיו 

: תפסונ האירקל 
? תוריכשה דדממ  רתוי  רהמ  הלע  הרידה  רכשש  הרק  ךיא  "ס : מלה לש  תועטה 

לקש ףלא  םכל 500  הלעת  םירדח  תריד 2.5  הבש  ריעה 
" םינש לש  היינב  תוריבע  : " הפיחב יגולותימה  באפה  דגנ  הריתע 

ורבעיש םימייק  םירוגמ  ינבמ  םג  השדחה , היינבל  ףסונב  תבלשמש  תינכותב  רבודמ   " יכ הנייצ  קסופ , הלאינד  ביבא , לת  תיזוחמה  הדעווה  "ר  וי
היתובוחרמ דחא  תא  הווהמה  לוכשא , יול  בוחר  חותיפ  לש  המגמה  תא  הכישממ  תינכותה  .תושדחתה  רבוע  םחתמה  לכש  ךכ  שודיחו , קוזיח 

". םירוגמה ינבמ  תיזחב  תוירוביצ  תורכיכ  םע  םיינפואה , יבכורו  לגרה  יכלוה  תחוורל  תלצומ  הרדשכ  ןנכותמ  בוחרה  .ונוא  תיירק  לש  םייזכרמה 

ןר ד  '' וע ירבדל  .םירע  ינוב  םילכירדא  רוצ  השמ  דרשמ  דקפוה  ןונכתה  לעו  טקיורפה  תא  עצבת  םגש  ןוכיתה  ינוב  תרבח  המזי  תינכותה  תא 
למנ ליטמש  הבוגה  תלבגמל  יתועמשמ  םוצמצ  תמשיימה  הגוסמ , הנושאר  תינכותב  רבודמ  , " ןוכיתה ינוב  תרבחב  יקסע  חותיפ  "ל  כנמס ךאלמ ,
תנמ לע  הבוגו  היינב  תויוכז  ףיסוהל  תוקיתו  תונוכש  לש  תלוכיה  לע  תובר  םינש  ךשמב  הביעהש  הלבגמ  ונוא -  תעקב  יבושיי  לע  ןוירוג  ןב  הפועת 

". תינוריע תושדחתה  עצבל 

םיטקיורפל רישי  ךשמהכ  ונוא , תיירק  לש  ריעה  זכרמ  ינפ  תא  םג  אלא  עיקרה  וק  תא  קר  אל  תונשל  היופצ  תינכותה   " יכ ףיסוה  ךאלמ  "ד  וע
לש "ד  הוע תושו ,' רודימע.ל  דרשמ  תרזעבו  ןונכתה  תודסומ  םע  הלועפ  ףותישמ  האצותכ  עיגמ  רושיאה  .םורדמ  לוכשא  יול  בוחר  ךרואל  ורשואש 

". םחתמב תורידה  ילעב 

םיריעצ תוגוז  תבוטל  תונטק -  ויהי  תורידהמ   20%
חטשב תינכותה , .ונוא  תיירק  זכרמב  ןומירה  בוחרב  תינוריע  תושדחתהל  תפסונ  תינכות  הנורחאל  דיקפהל  הטילחה  תיזוחמה  הדעווה  ךכ , ךותב 
םהב 100 תומוק  ינב 15  םישדח  םינבמ  ומקוי 2  התרגסמב  יוניב  - יוניפ תינכותב  רבודמ  .ןוינקל  תימורד  ריעה  זכרמב  תמקוממ  םנוד , לש 2.5 
רויד רובע  וצקוי   20% רוידה , תודיחי  ללכ  ךותמ  .םחתמב  םויכ  םיאצמנה  תוריד  םע 32  תומוק  ינב 4  םיקיתו  םירוגמ  ינבמ  םוקמב 2  רויד , תודיחי 

.ר לש 75 מ" תונטק 

ינבמ ןיב 2  ליבש  תרציימ  תינכותה  ןכ , ומכ  .ר  לש 240 מ" ףקיהב  ירוביצ  שומישל  םיחטש  וצקוי  םישדחה  םירוגמה  ינבמ  לש  עקרקה  תומוקב 
רב תובוחרב  תיזוחמה  הדעווה  ידי  לע  תומדוקמ  תופסונ  תוינכות  .םורדמ  רוביצה  יחטשל  ןופצמ  ןוינקה  ןיב  רבחי  רשא  םורד , - ןופצ ןוויכב  םירוגמה 

לעו היינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווהו  יאוולצמ  תרבח  ומזי  ןומירה  בוחרב  תינכותה  תא  .דקשה  םחתמו  בורקבה  םחתמ  יול , באחא , הדוהי ,
.ןונכתו םילכירדא  םירע  ןינב  ס.ד  תרבחמ  ינושמשה  באוי  לכירדא  דקפוה  ןונכתה 
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? םיברתמ קר  לארשיב  "ן  לדנה יכוותמש  הז  תורידךיא  תיינבל 3,050  רמושה  לת  "ל  מתו תא  םדקל  רשפיא  "ץ  גב

" רוידב םג  טסוק -  ואול  תויהל  הצור  לארשי  לטניא" תמקוממ  ובש  היישעתה  רוזא  תוסנכהב  טולשת  תג  תיירק 

? םיה דיל  ביבא  - לתב םירדח  תריד 3.5  הרכשוה  המכב 
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