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רודישה תושר רובע הרגא םיבוגש ד"וע ידרשמב םילשכ
 י"ע םיינוציחה ןידה יכרוע ידרשמ לש תיאשח הקידב תלהנתמ םינורחאה םישדוחב
2012-ב ■ רודישה תושר לש םינפה תרקבמ י"ע התנומש בורנומ-יעלקלא ח"הור תמריפ

ןידה יכרוע ידרשמ לש החרטה-רכשמ לקש ןוילימ99 םליש רוביצה
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רודישה תושרש ןידה יכרוע ידרשמ לש םתולהנתה תא קודבל הנומש ןובשח האור דרשמ

.םתולהנתהב םירומח םילשכ אצומ ,הרגאה יבייח יפסכ תא תובגל התנימ

 ןידה יכרוע ידרשמ לש תיאשח הקידב תלהנתמ םינורחאה םישדוחב יכ עדונ "סבולג"ל

 םינפה תרקבמ ידי-לע הנומ דרשמה .בורנומ-יעלקלא ןובשחה יאור תמריפ ידי-לע ,םיינוציחה

.רוגרג הנתיא ,תושרה לש

 תשש ךותמ העבראל םיעגונה םיינושארה תוחודה תא בורנומ-יעלקלאב םישבגמ הלא םימיב

 לש תיפסכה תולהנתהה תא קודבל השקבתה המריפה .וקדבנש םינושארה םידרשמה

.םימכסהה יפ-לע רודישה תושרל ורבע םיפסכה לכ םא ןוחבל הז ללכבו ,ןידה יכרוע ידרשמ

3.4 ךותמ ,תסנכה לש םיפסכה תדעוול רוגרג ידי-לע הנורחאב שגוהש ימינפ חוד יפ-לע

 ,2012 תנשב תובגל ורכשנש ןידה יכרוע ידרשמ16 ויה םירומאש תובוח לש לקש דראילימ

 רמולכ ,לקש ןוילימ130 לש החרט-רכש ןידה יכרוע ולביק םניגבו ,ובגנ לקש ןוילימ512.6 קר

.15% לש הייבג תוליעי רובעב החרט-רכש25%-

.רוביצה ידי-לע ומלוש ןידה יכרוע ידרשמ לש החרטה-רכשמ לקש ןוילימ99

 ידרשמ יכ וליג םה רתיה ןיב .םילשכ יבג לע םילשכ התע דע ואצמ ,עדונ ךכ ,ונומש םירקבמה

 לש םוכס לכ דיקפהל היחנהל דוגינב ,רודישה תושר יפסכ תא םתפוקל ולשליש ןידה יכרוע

 אלו ,ידמ רחואמ רודישה תושרל רבעוה ףסכהמ קלח .רודישה תושר תונובשחל תורישי בייח

 ןיב םיבייחל רשאב םימאות אל םינותנ ואצמנ .בוחה םולשת לש ינטלומיס ןוכדע םייקתה

 תא רודישה תושר לש הקידב וא הרקב לכ התשענ אלו ,רודישה תושר ןיבו ןידה יכרוע דרשמ

.תפטושה תולהנתהה

 זאמ יכ טלחוה ,רודישה תושר ר"וי תארוהב ךשמהבו ןדרא דעלג תרושקתה רש תארוהב

 ריזחהל ושקבתה רבכ םידרשמהמ קלח .הייבג יקית ןיד יכרוע ידרשמל ורבעוי אל2014 תנש

 תושרל ץוחמ לופיטב םייולת םידמוע םדוע םיקית יפלא תורשע ,םלואו .רודישה תושרל םיקית

.רודישה

.הבוגת הרסמנ אל רודישה תושרמ

."תרושקתב וניתוחוקל לע םירבדמ אל ונחנא" :רסמנ בורנומ-יעלקלא דרשממ
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