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 2018 ץיק רומיש תונחמ

 
 יללכ עקר
 
 םוחתב ידוחיי הלועפ ףותיש טקיורפ דלונ ,תפרצו לארשי ןיב תוברתה ירשק םודיק תרגסמב
 ופתתשה וכלהמבש ,יתפרצה ראפמר ןוגראו לארשי סומוקיא ןיב םיירוטסיה םירתא רומיש
 .תפרצב תוירוטסיה תוריט רומיש תודובעב םילארשי םיריעצ
 
 תילארשי תחלשמ הנושארל הפתתשה זא ,2004 ץיקב ףתושמה טקיורפה לש ותישאר
 דעוה תרבח רלכוט רמת לש תפתושמ המזוי וז התייה .ראפמר ןוגרא לש רומיש הנחמב
 ירשק קודיה תניחבל סנכב ושגפנש ראפמר ןוגראמ רפנומ ןאוטנאו לארשי סומוקיאב להנמה
 תחלשמ האצי םישדוח 3 ךות. ףתושמב הז טקיורפ םיקהל וטילחהו תונידמה ןיב תוברתה
 ןווגמב םיבדנתמה וסנתה הנחמה ךלהמב .תפרצב ןושאר רומיש הנחמב ףתתשהל הנושאר
 יחירא רוצייו חויט ,היינב תוטיש ,ןבא תותיס ןהב םייניב ימי תפוקתמ היינב תויגולונכט
 .הקימרק
 
 ףקיה תא ביחרהלו םינוגראה ןיב םירשקה תא קדהלו ךישמהל טלחוה ,הנחמה תחלצה רואל
 ףתתשהל םילארשי םיבדנתמ 500-כ וחלשנ 2017 -2005 םינשה ךלהמב .הלועפה ףותיש
 ידכ ךות תוקיתע תוריט רוזחישו םוקישב קלח וחקל םיבדנתמה ,תפרצ יבחרב רומיש תונחמב
 ףא תונחמהמ קלחב ףסונב .תויגולואיכרא תוריפח ףאו ,הטילמ ירמוח ,ןבא תותיסב תוסנתה
  .׳זארטיו רומיש ,תוחפנו ןבאב לוסיפ ,ץע רומישו תורגנ ןוגכ תופסונ תוכאלמב וסנתה
 

 תויוברתל הפישח טקיורפה דדועמ ,עדיה תרבעהו תיעוצקמה תוסנתהה ,רומישה יכרע דבלמ
 םילארשי ןיב יעצמא יתלב שגפמ ידי לע תאז .םיפתתשמה ןיב םיגולאיד תריציו תונוש
 בושח יתימדת ילכו ,תומודק תועד רוגימל םיעייסמה םישגפמ ,תורחא תוצראמ םיבדנתמל
  .לארשי תנידמל
 
 רומישה סנכ"ב שדקוה תע תפרצב תשגרמו תדחוימ העדצהל םימעפ רפסמ הכז טקיורפה
 .תפרצו לארשי ןיב הלועפה ףותיש טקיורפל םלש לנאפ סירפב רבולב ךרענש "ימואלה
 תינבלצה הדוצמב רומיש תונחמ ינש ץראב ומייקתה תפרצב הרופה הלועפ ףותישל ךשמהב
 ץראב הבר הדוהתל וכז תונחמה .)2011( הקיתעה ריעב הדרוואש ןאחבו )2007( וכעב
 .בחרנ יתרושקת רוקיסו תפרצבו
 
 ,רומיש יאשונב סיראפב תידוחיי תיעוצקמ תומלתשהל הלודג תחלשמ האצי 2008 ץיקב
 םייקתה טקיורפל רושע ןויצמ קלחכ 2014ב .ןוינכטב רומיש ידומילל רטסאמה תינכת ףותישב
 .תויתרוסמה רומישה תוכאלמ תא ףשח רשא חותפ םוי

 רתוי הרצק הפוקתל רומיש תואנדסל תוחלשמ תוחלשנו חתפתה טקיורפה תונורחאה םינשב
  .תשרומ ירתא לש יזיפה רומישה םוחתב )םיטנדוטס אל( םיניינעתמה להקל םאתומו
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 תפרצב תונחמה

 ,יצחו םייעובשל םימי הרשע ןיב ךרוא הנחמ לכ .הנידמה יבחרב םירוזפ תפרצב רומישה תונחמ
 םבור :םיבדנתמה לכ וידחי )התומעה לש הנבמ וא םילהוא( הנחמ יאנתב םיררוגתמ וכלהמב
 סומוקיא םעטמ םילארשי םיריעצ 2-4 ןיב םיחלשנ הנחמ לכל .םלועה יבחרמ ראשהו תפרצמ
 .תילגנא ירבוד םיכירדמהמ קלח ךא תיתפרצב םימייקתמ תונחמה .לארשי

 ,ןבא תותיס :םימוחת ןווגמב תחא תיעוצקמ הרשכה תנדס םירבוע הנחמה תפוקת ךלהמב
 המל םאתהב ..דועו ץע תורגנ ,׳זארטיו ,ןבאב לוסיפ ,הקימרק יחירא תריצי ,ןבאב היינב הדובע
 .תונחמה ןמ קלחב תויגולואיכרא תוריפח תוכרענ ףא םיתיעל .הריטב רזחשל ךירצש
 
 הנחמה תודובעב קלח םילטונ ,תוריטה םוקישו רומישב םוי ידמ םידבוע הנחמב תוהשה ךלהמב
 לש םילביטספ :'גודל( םיימוקמ תוברת יעוריאב ןכו םייעוצקמ םירויסבו תואצרהב םיפתתשמו
  .הנחמל בורקה רוזאב םירויסל םישדקומ עובשה יפוס .)םייניבה ימי
 

 ץיקב םג הנש ידמכ .תפרצב םינושה תרושקתה ילכב הנש לכ תבחרנ הפישחל םיכוז תונחמה
 .תוימוקמה היזיוולטה תותשרלו םינותיעל םילארשי םיבדנתמ ונייאור ןורחאה
 

  

  
 

 םושירה ךילהת
 

 תא ןוחבל תנמ לע ישיא ןויארו תונחמה לע ףסונ עדימ ןתניי ובש תוריכה שגפמ םימייקמ ונא
 .םייטנוולר םיכיראתב תונחמל ץובישה עבקיי ךכל םאתהב .הנחמל םכתמאתהו םכתודמעומ
 .תפרצ םינוש םירוזאב רבמטפס תליחת דע ילוי עצמאמ םיכיראת ןווגמב םימייקתמ תונחמה

  .ישיא ןויארו היצטנזרפ לולכיו ,לארשי הוקמב םייקתי שגפמה •
 .טקיורפל םכתמאתה תדימ לע העדוה ולבקת םינוימה ירחא םימי רפסמכ •
 .)תויולע טוריפ האר( המשרהה ימד תא םלשי טקיורפל לבקתיש ימ •
 .יאמצע ןפואב תבכר סיטרכו הסיט סיטרכ תיינק •
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 :רומיש הנחמב תופתתשה תויולע

 
                                                           :םיקלח 3 ל תקלחתמ הנחמב תופתתשהה תולע .1

 ךילהת ירחא ךא ץראהמ האיציה ינפל שארמ ומלושי ,₪ 750 :חוטיבו המשרה ימד
 .הנחמה תריחבו ןוימה

 הניל, תויעוצקמה תואנדסב הכרדהה תא ללוכ םולשתה :הנחמה תויולע .2
             .עובש יפוסב םירויסו ,הנחמה תפוקת ךשמב לכוא ,)םירדח/םילהוא(
   .ורוי 150-250 ןיב ענ הנחמ לכ ריחמ ,ורויב םלושמו ומצע הנחמב עצבתמ םולשתה

    .תבכרב הנחמל העגהו הסיט סיטרכ תולע .3
 
 .היצטנזרפה םויב טרופי עדימה לכ
 

 לארשי סומוקיא
 
 
 אל ןוגרא והז .תיתוברת השרומ ירתא לע הנגהו רומיש אוה סומוקיא לש ירקיעה הקוסיע
 תוקינכטו היגולודותמ ,הירואית לש ןמושייו ןמודיקל שדקומ רשא ,וגוסמ דיחי ,יתלשממ
 לע תססובמ סומוקיא לש התדובע .תיגולואיכראו תינוטקטיכרא השרומ רומישב תויעדמ
 לש רוזחשו רומיש אשונב תימואלניבה הנמאב 1964 תנשב ועבקנ רשא תונורקעה
  .היצנוו תנמא - םירתאו םיטנמונומ
 
 םימרות סומוקיא ירבח .םלועה יבחרמ עוצקמ ישנא 7,500 מ הלעמל םויכ תדגאמ סומוקיא
 תיתוברתה השרומה רומיש לש תוקינכטהו םיטרדנטסה רופישו םודיקלו תשרומה רומישל
   .םיגולואיכרא םירתאו תוברת יפונ ,תוירוטסיה םירע ,םינבמ :םינושה היגוסל
 
 ןיב עדי רגאמ תריציל םימרותה םינוש םימוחתמ םיחמומ סומוקיא תדגאמ ,ל"ניב ןוגראכ
 ,תונמאה לש םינוירוטסיה ,םיגולואיכרא ,םינוירוטסיה ,םיטקטיכרא ,הירבח ןיב .ימוחת
 תא םיליבומה ,םירע יננכתמו םיסדנהמ  ,םיגולופורתנא ,םינטפשמ ,םינלכלכ ,םיפרגואיג
 .םלועבו ץראב רומישב רקחמהו קוסיעה

 ,תימלועה תוברתה תשרומ ירתא תזרכהו תכרעהל רושקה לכב ו"קסנואל תצעיימ סומוקיא
 םלועה יבחרב תלעופ ןכ ומכ .הלא םירתא רוטינו תיביטטנטה המישרב םירתא תללכה
 .סירפב בשויה יזכרמ ןונגנמו ,ןהיתונידמ תרגסמב תודקפתמה תוימואל תודעוו תועצמאב

 ישנאמ ,םיידסומכ םייטרפ ,םירבח תורשע םויכ הנומ סומוקיא לש תילארשיה הצעומה
 תעצבתמ סומוקיא לש תיעוצקמה התדובע .ץראב רומישה םוחתב םיליבומה עוצקמה
 םירעל הדעווה ןוגכ יפיצפס אשונב םיחמומ תדגאמ הדעוו לכ .תויעדמ תודעוו תועצמאב
 הנבמל המוד ןפואב תולעופ תויעדמה תודעווה .המודכו תיסדנהה הדעווה ,תוירוטסיה
 הליבקמ הדעוו תמייק תימוקמ תיעדמ הדעוו לכל רשאכ ,סומוקיא לש תוימואלה תודעווה
 יזכרמה ילכה והז .תונושה תוצראב תורוזפה תודעווה תדובע תא תדגאמה ל"ניבה המרב
   .רומישה םוחתב םלועב םיליבומ םיחמומ ןיב יעוצקמ עדימ תרבעהלו ןוגראה תדובעל
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  םדקל ץמאמב .עובק ןפואב םירויסו תואצרה ,םיסנכ ,תויוליעפ תכרוע לארשי סומוקיא
 םיסנכב קלח תחקול סומוקיא .ץראב םושייה ןפוא לע שגד תמיש ךות םייעוצקמ םיאשונב
 תושר ,תוקיתעה תושר ,ו"קסנואל ילארשיה דעווה ,רומישב םיקסועה םיפוגל םיפתושמה
 םיניינעתמה להק תא ביחרהל ןויסינב .םירתא רומישל הצעומהו םיימואלה םינגהו עבטה
 להקה תא םג היתויוליעפמ לודג קלחל סומוקיא הנימזמו תחתופ ,ץראב רומישה אשונב
  .בחרה

 דרשמב ו"קסנוא ןעמל ילארשיה דעוה ידי לע רחבנ רשא ימשרה ףוגה איה לארשי סומוקיא
 םירתא תניחבלו תימלוע תשרומ ירתאכ וזרכוהש לארשיב םירתאה רוטינל תוברתהו ךוניחה
 לש םתזרכה ךילהתב יזכרמ קלח לארשי סומוקיא הלטנ תונורחאה םינשב .הזרכהל םידמעומ
 תא התוויל ,תימלוע תשרומ ירתאכ וכעבו הפיחב םיאהבה םינגהו ביבא לתב הנבלה ריעה
  .הדצמ רתאב רוטינ הכרעו ןד לת רתא לש הזרכהה ךילהת

 .ןוגראב תילאיטנדוטסהו הריעצה תורבחה דודיעל תונורחאה םינשב םיצמאמ הנפמ סומוקיא
 לע םיריעצ עוצקמ ישנאל רבחה ימד ודמעוה םיריעצה םירבחה רפסמ תא לידגהל ץמאמב
 - סומוקיא רומישה תונחמ טקיורפ ומכ םיטקיורפ חותיפ ךשמנו ,ליגרה םוכסהמ תיצחמכ
 .רומישה םוחתמ םיריעצ םישנאל םבורב םינופ רשא ,ראפמר

 
 
 

 Rempart - ראפמר ןוגרא
 
 אשונב תיעוצקמהו תירוביצה תועדומה תא תולעל הרטמב הנש 40-כ ינפל םקוה ראפמר ןוגרא
 תותומע 170 -ל גג ןוגראכ שמשמ ראפמר ןוגרא .תפרצב תיתוברתהו היונבה תשרומה רומיש
 רוביצה תא ברקל הרטמב חוור תורטמ אלל תולעופהו תפרצ יבחרב תורוזפה תוימוקמ רומיש
 .רומישה אשונל בחרה

 ,הנשה ישדוח לכ ךלהמב תפרצ יבחרב רומיש תונחמ תואמ הנש ידמ ןגראמ ראפמר ןוגרא
 ,םירוטסה םינג ,תויסנכ, תוריט םוקישו רומישב םיבדנתמ 3500 -כ םילעופ םתרגסמב
 2,000-כ  לש םמוקישל הכ דע ףתוש היה ןוגראה .דועו תוירוטסיה םיכרד ,םיאלקח םינקתמ
 .רומישה תודובעו הרשכהה תואנדס תועצבתמ וב רתאה ךותב םימקוממ תונחמה .םירתא
 75%-כ .רומישה םוחתמ םניאש ןיינע ילעב םישנאל ןהו ,עוצקמ ישנאל ןה םיחותפ תונחמה
 .םלועה יבחרמ םיבדנתמ םה 25% ו ,םיתפרצ םה םיפתתשמהמ
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