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 הבידנה םתכימת לע םיאבל תודוהל שקבמ םיתב תסירה דגנ ילארשיה דעווה
 האילמה ,חותיפל תימואלניבה תידרפסה הלועפה-ףותיש תונכוס :ונתוליעפב
 ןעמלו בער דגנ תילותקה הדעווה ,ירצונ עויס ,םולשה ןעמל הלועפ ףותישל
-אלה םינוגריאה לש חותיפה זכרמ ,תיטינונמה תיזכרמה הדעווה ,חותיפ

  .םייתלשממ
 

3 
 

 וצ ולביקש – שיא 250 – תוחפשמ 34 תוררוגתמ םהב תוריד יניינב ינש
  .ץרמב 5-ב הסירה
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  הייסאבעב םיניינב ינש

 
 תיביסרגאהו הלפמה תוינידמב םילשורי תייריע הכישמה ,2009 ץרמב 5-ב
-לא תנוכשב םילודג תוריד-יניינב ינשל יוניפ תועדוה האיצוה רשאכ ,הלש
 ונתינ םיניינבה ינשב תורגה תוחפשמה עבראו םישולשל .ןאווליסב הייסאבע
 דעומ לכב עצבתהל הלוכיש ,הסירהה ינפל ןהיתב תא תונפל םימי הרשע קר

  .ךליאו ץרמב 15 ןושאר םוימ



 
 הייריעה .םיכנו םינקז ללוכ ,שיא 250-מ רתוי םיררוגתמ הלא םיניינב ינשב

 תומוקה שולשל קר יכ הרמואב "תיקוח אל היינב" לעכ םהילע הזירכה
 עקרקה לעב .(עברא ינשבו תומוק שש דחא ןיינבב) רתיה שי םהב תונושארה

 שיאל .רוידה תודיחי תא ושכרשכ רתיהה תולבגמ לע םיריידל עידוה אל
 יוציפ וא םייפולח םירוגמ םהל ועצוה אלו תמדקומ הרהזא הנתינ אל םיריידהמ

  .יפסכ
 

 ודמעמ לע הנושארל תוחפשמל עדונ ,ושכרנ תורידה לכש ירחא ,2004-ב קר
 ,הנמז תא העיקשמ התיה אל ןהמ תחא ףא ,תוחפשמה ירבדל .ןיינבה לש
 ונמוסי ןהש ועדי וליא ןסולכיאו רוידה תודיחי תשיכרב הצרמו היתונוכסח

  .הסירהל תורטמכ
 

 תומילש תוליהק תריקע לש ףסונ הרקמ אוה הייסאבע-לאב תוחפשמה שוריג
 הזירכה 2009 לש םינושארה םישדוחה תשולשב רבכ .םילשורי חרזמב

 תיב ,סימח סאר ,ןאווליסב םיתב 180-מ רתי תסירהל תוינכות לע הייריעה
-לאב םיניינבהמ העבגה דרומב םירטמ המכ .תורחא תונוכשו רוט-א ,אנינח
 םיתב 88 לע תמייאמה ,הסירהל הרטמכ ןתסובה תנוכש םג הנמוס ,הייסאבע
 ןתסובה תנוכשב םהינכש ומכ ,הייסאבע-לא יבשות .םירייד 1000-מ רתויו
 עבראו םישולש .םהייחו םהיתב תא שוטנל םבוריס לע וזירכה ,ןאווליסב

 הייריעה תנווכל םיכסהל אלו תוירדילוס ןמיע תולגל םכב תוריצפמ תוחפשמה
  .םילשורי חרזממ םיניטסלפ שרגל
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 ןהידליל תתל הווקתב 2000-03 םינשב םיתבב ררוגתהל ורבע תוחפשמה בור

  .רתוי בוט ךוניחו החוטב הביבס
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 ראש םע דחי הטילחה ,תוריד עבראב תושפנ 23 ,תבחרומה שולא תחפשמ
  .הסירהה וצל דגנתהל םיריידה
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  םילשורי חרזמב םיתב תוסירה

 
 650 לש םשוריג התיה 1967-ב שוביכה רחאל התשענש הנושארה הלועפה
 ידכ םהיתב תסירהו ,םילשוריב הקיתעה ריעב םיברגומה עבורמ םיניטסלפ
 שוריגה תוינידמ .תירוטסיה הנוכש לש התקיחמ ךות לתוכה תבחר תא רוציל
 םירתאל חטש תונפל ידכ וסרהנ םילשורי חרזמב םיתב .זאמ תכשמנ הסירההו
 תורטמל ,1973-ב אסכיא תיבב ומכ תויולחנתה תיינבל ,םיידוהי םיירוטסיה

 היינב יקוח לש תורפה תובקעב בורלו ,2009 ראוניב רבכומ לב'גב ומכ ןישנוע
 יכרצב תובשחתה וא תיניטסלפ תוברועמ אלל םיפכאנו םילבקתמה האצקהו

 רשאכ ,1,295 תוחפל אוה םויה דע םילשורי חרזמב תוסירהה רפסמ .הליהקה
  .הנש לכ םיאצומ םישדח הסירה יווצ תואמ המכ

 
 יקוח תפכוא ,השובכה ריעה חרזמ לע תוכמסב הקיזחמה ,םילשורי תייריע

 הצקוהש חטשה .םיבשותה לש םהיכרצל םיקיפסמ םניאש חטש-תאצקהו היינב
 .םילשורי חרזמ לש םימנודה 70,000-מ 12.9% קר – ידמ ןטק היינבל
-יתלב םילושכמב אלמ ,הז ןטק חטשב וליפא ,היינב רושיא תלבקל ךילהתה
 תונבל וסניו םילשורי חרזמ תא ובזעי םא ךא .םיבשותה בור רובע םיירשפא
 םהלש תוילארשיה תוהזה תודועת תמרחהב םינכתסמ םה ,תיברעמה הדגב

 ,"יקוח אל" ןפואב ,רתיה אלב םינוב םיניטסלפ ןכל .ריעה ןמ רומגה םשוריגו
 ןפואב תורוסא הלא תוסירה .םהיתב תסירה לש תורשפאה ינפב םידמועו

 אלא" שוכר סורהל רוסא תשבוכ המצעמל יכ תועבוקה ,הבנ'ז תנמא יפל טלחומ
 ןה הלא "תוילהנימ" תוסירה ."יחרכה יאבצ ךרוצ לע הנוע הזכ סרהש םוקמב
  .1967 זאמ לארשי ידי-לע וסרהנש םיניטסלפה םיתבה 24,138-מ קלח קר
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 .2000 תנשב ,רויד תדיחי השכרש הנשארה התיה ןאהיו'ג דאמיע לש ותחפשמ
 וידלי תעשת ,ותשא ,אוהש ידכ הרידב החפשמה יסכנ לכ תא עיקשה דאמיע

  .םיחונ רתוי םייח תויחל ולכוי וירוהו
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 םיזכורמ םיבשותה 250 לש םייתליהקהו םייכוניחה ,םייתרבחה םיסחיה לכ
  .םתיב םהש ,םיניינבה ביבס
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  םילשורי חרזמב תוסירה

 
   תוסירה  הנש

 
2000  18 

 
2001  41 

 
2002  43 

 
2003  99 

 
2004  152 

 
2005  94 

 
2006  83 



 
2007  78 

 
2008  87 

 
2009*  19 

 
  714  כ"הס

 
  2009 ץרמב 18-ל ןוכנ *
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  חווט-ךורא ישפנ קזנ םידליל םימרוג ,שוריגהו הסירהה םצעו ,הסירהמ דחפה
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 2-ב סרהנש ,ןאווליסב הזו'ג-לא ןיע תנושב יסאבע דומחמ לש ותיב ידירש

  .תיב-ירסח ורתונ וידלי תששו ותשיא ,אוה .2009 ץרמב
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 םויב תוסירהה לע החומ םידילה דחא ."תושיחנהו חוכה למס ,ץרמב 8-ה יחי"
 .ימואלניבה השיאה


