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אורוות וחוות סוסים בהתנחלויות  לוהטים אוכפים 
ובמאחזים בגדה המערבית 



  

 >>המדקה
 הווקת ירעש תולחנתהב 'ה'רבחה'ש תיטריפה םיסוסה תוורוא רופיס תא ונפשח 2017 ילוי תליחתב

 םהינכש לש םיתיזה ימרכב יטאש השנמ תולחנתהה )יאבצ ףטוש ןוחטיב זכר( ץ"שבר םע ומיקה

 קבאמ תובקעבו ,2005 תנשב רבכ הזה םוקמב המקוה םיסוס תוורוא .הירינס רפכהמ םיניטסלפה

 הקוחר אל הדוקנב שדחמ הוורואה המקוה 2015 תנשב םלוא .התנופ איה ,עקרקה ילעב ולהינש יטפשמ

 .םויה תדמוע איה םשו ,רתוי לודג חטש לעו

 תולחנתה לע החספ םא קפסש קוחה תרפהו תורקפהה תוברתל םיבר ינמ דחא יוטיב אוה הז רופיס

 םוקמ לכב הייסולכואה יפוא יפ לע ,הרוצ תטשופו תשבול וז תוברת .תיברעמה הדגב תחא תילארשי

 םע תויושרה לש הלועפה ףותיש אוה תישרומ יתלבה תוטלתשהה ירקמ לכל ףתושמה ךא ,היכרצו

  .ןיע תמלעהב םאו ליעפ ןפואב םא – םילחנתמה

 תיינבל – תונורחאה םינשב תיברעמה הדגב תוטלובה תועפותה תחאל אופא שדקומ הזה רצק ח"וד

 'תובנ םרכ' ןוגראש םירצק תוח"וד תרדסמ קלח אוהו – םיזחאמבו תויולחנתהב םיסוס תווחו תוורוא

 הדגה תומדא לע הנידמה עויסב םילחנתמ םיטלתשמ םתועצמאבש םינווגמה םיעצמאה לע םסרפמ

  .תובר תויטרפ תומדא ןללכבו ,תיברעמה
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 תיניטסלפ תולעבב המדא לש תיטסילמינימה הרדגהל ונדמצנ הז ח"ודב םג ,םימדוקה תוח"ודב ומכ

 ,ןייצל שי 1.תיטרפ תיניטסלפ תולעבב ןהש תוריכמ תוילארשיה תויושרה םגש תומדא קר ונייהד ,תיטרפ

 םיריכמ םניא םה בורלו ,עקרקה לע תולעבה תא תרחא םירידגמ םמצע םיניטסלפה תובורק םיתעלש

  .1967 זאמ לארשי הטקנש תונווגמה העקפהה תולועפ לש ןתופקתב

 ףוגל םג בטיה תרכומ םיזחאמבו תויולחנתהב םיסוס תווחו תוורוא לש תיקוח־אלה היינבה תעפות

 האיצוה םינשה ךלהמב .יחרזאה להנמה – תיברעמה הדגב היינבהו ןונכתה יקוח תפיכא לע יארחאה

 תוורוא םישמשמה םיילארשי םינבמל הסירה יווצ 44־מ תוחפ אל יחרזאה להנמה לש חוקיפה תדיחי

 להנמה איצוהש הסירהה יווצ לש טלחומה םבור ומכש ןייצל רתומל .קוחל דוגינב ונבנש םיסוס תווחו

 רבד השענ אל הלאה םירקמה בורב םג ,םיזחאמבו תויולחנתהב םינבמ יפלאל םינשה ךלהמב יחרזאה

  .םיניירבעה תא שינעהל וא םתוא סורהל ,םינבמה תא תונפל ,םיווצה תא םשייל ידכ

 בור ביבסש ןוויכמ ,רתיה ןיב ,אקווד םיזחאמבו תויולחנתהב תחוור םיסוס תווחו תוורוא תיינב

 לע לעופב תפכאנה ,תפרוגה תוינידמה תובקעב ,תובידנ עקרק 'תוברזר' תומייק םיזחאמהו תויולחנתהה

 לא .תויולחנתהה ביבס םיבחרנ םיחטשל תשגל םיניטסלפ תומדא ילעבמ עונמל ,םילחנתמהו אבצה ידי

 םינווגמ םישומיש הלאה תומדאב תושעל תונמדזה םיהזמה ,םילחנתמ םישלופ הלאה 'תוברזר'המ תובר

 תיברעמה הדגב קוחה תפיכא תכרעמש םושמ םג ,ןבומכ ,תגשגשמ תאזה העפותה .םהיכרצ יפ לע

 .םיניטסלפ לש ןיינקה תויוכז לע הנגהב רושקה לכב רקיעב םינוכנ ולא םירבד .תדקפתמ הניאש טעמכ

 המגממ קלח איה תויולחנתהב םיסוס תווחו תוורוא תיינב לש העפותה יכ ריכזהל יואר המדקהה םויסל

 וקל ברעממ םג ,תוילופיט תורטמל ,רתיה ןיב ,הביכרב קוסיעה לש תוירלופופב תרכינ היילע לש הבחר

 רקיעב ,תילופיט הביכר ירועיש ןהיחטובמל תודסבסמה םילוחה תופוק תומרות תאזה היילעל .קוריה

 רכינ קלחש אופא רמול רשפא .םינוש םיישגרו םייביטינגוק םיישק םע םידדומתמה רעונ ינבלו םידליל

 .ןכרד םימרוזה םייתכלממה תואירבה יביצקתלו םילוחה תופוקל ןמויק תא תובייח הלאה םיסוסה תווחמ

                                                             
 םינשב ונשגהש עדימ שפוח תושקב המכל הנעמב יחרזאה להנמהמ ונלביק ןיעקרקמה לע תולעבה לע עדימה תא 1

  .וקוידל תויארחא תוילארשיה תויושרהש ימשר עדימ ןאכ עיפומה עדימב תוארל שי ןכלו ,תונורחאה
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 >>רקסה
 תורשע ונרתיא וכלהמבו ,תיברעמה הדגב םיילארשיה םיזחאמהו תויולחנתהה לכ תא ללכ ונכרעש רקסה

 םיקלחהמ םיקחורמ םירתאב ומקוה תווחהו תוורואה בור .םיסוס ןהב םילדגמ םילחנתמש תווחו תוורוא

 .םיסוס לודיגל םיוולנה םיענמנ יתלבה םייתביבסה םיעגפמהו תוחירה לשב רקיעב ,תויולחנתהב םייונבה

 תיקוח אל היינבל ץירמת ומצעב אוה הליהקהו םירוגמה יחטשמ םיקחורמ םיחטשב ךרוצה ,ךכ םא

 תמקה ירוחאמ םידמועה םישנאה םירקמהמ לודג קלחב .ןהב תונבל רוסא הכלהלש תומדאל השילפלו

 היינבל דיתעב ושמשי אל ולא םירתאש החנה ךותמ ,הרוסא םהב היינבהש םירתא ןיעדויב ורחב תווחה

 .םהיתווח תא תונפל ושרדיי אל םה ןכלו ,תולחנתהה ךותב

 תויעוצקמ הביכר תווח :תוירקיע תוצובק יתשל קלחל רשפא ונרתיאש תוורואהו םיסוסה תווח תא

 םיסוס ןהב םילדגמ םילחנתמש רתוי תונטק תויטרפ תווח וא תוורואו ,הביכר ירועיש ןהב םימייקתמש

 .תיעוצקמ הביכר תוליעפ ןהב ןיאו ביבחתכ

 תוליעפ ןהב תמייקתמש תויעוצקמה תווחל ונייהד ,הנושארה הצובקה תריקסל ורקיעב שדקומ הז ח"וד

  .ןהמ םיסנרפתמ םג ןתוא םיליעפמה םילחנתמהו תיעוצקמ

 תומדא לע קוחכ אלש )ןקלח וא ןלוכ( תויונב ןהמ 11 .וז הצובקל תוכיישה תווח 28 ונאצמ ונכרעש רקסב

 ועיקפה תוילארשיה תויושרהש תומדא לע תויונב תורחאה תווחה בור וליאו ,תיטרפ תיניטסלפ תולעבב

 .)לוכיבכ 'ןוחטיב יכרוצ' םשל ןתסיפת וא ,'הנידמ תומדא' ןהילע הזרכה ןוגכ( תולתמאו םיכרד ןווגמב

 .ביבחתכ םיסוס ןהב םילדגמ םהו ,םילחנתמ ונבש תויטרפ תוורוא 37 ונל תורכומ ,הלאה תווחה דבלמ

 המישר ואצמת הז הזה ח"ודה ףוסב .תיטרפ תיניטסלפ תולעבב תומדא לע ונבנ הלאה תוורואהמ 20

 .הלאה תוורואה לש תטרופמ
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 >>תויעוצקמה םיסוסה תווח
 לכ לש המקהה תנש ,תיברעמה הדגה תויולחנתהב תויעוצקמה םיסוסה תווח תומושר ןלהלש הלבטב

 :הילע ונבנ ןהש עקרקה דמעמו הווח

 וא תולחנתהה םש רפסמ

 זחאמה

 הסירהה 2וצ רפסמ עקרקה לע תולעבה המקהה תנש הווחה םש

 62/05 תיטרפ המדא 2005 תינרוא תווח תינרוא 1

2 

  העודי אל העבגב היווח תובש ןולא

 ינפל םידוהי תולעב

1948 

 

3 

 2004 תויווח זכרמ רזעלא

 תחת תיטרפ המדא

 תיאבצ הסיפת

 

4 

 תרפא

 תרפאב םיסוס תווח

 2012 םילובישב םיבכור

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

  תיטרפ המדא 2009 תירפכה הדוקנה רמתיא 5

6 

 לא תיב

 תיב םיסוסה תווח

 תיטרפ המדא 2007 לא

142/07+143/07+

144/07+54/09 

7 

 יגח תיב

 יגח תיב תווח

 2005 (רעונה רפכל תכייש(

 הנידמ תמדא

 המדאו תזרכומ

 תיטרפ

 

  תיטרפ המדא 2007 הייחת תווח ריתי תיב 8

 230/04+34/07 תיטרפ המדא 2006 העבגב הווח לארה תעבג 9

10 

 2014 תיתיג הביכר זכרמ תיתיג

 תחת תיטרפ המדא

 תיאבצ הסיפת

 

                                                             
 וצ יחרזאה להנמה איצוה קוחכ אלש םינבמה ונבנ םהבש םירקמה לכב אל ,דימת ונל םיריהנ םניאש ,םינוש םימעטמ 2
 .הסירה
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11 

 2002 בלוד תווח בלוד

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

126/10 

12 

 שימלח

 אל םש םיסוס תווח

 העודי אל עודי

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

13 

 2013 םירמוע אנט םירמוע אנט

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

  ובאט הנידמ תמדא העודי אל הדוהי רבדמ תווח םימודא רפכ 14

 82/16 תיטרפ המדא 2005 יח לא תווח דדלא רפכ 15

16 

 ןורוח אובמ

 תווח /הלהצ תווח

 תיטרפ המדא 2012 ןולייא קמע

 

 11/09 ובאט הנידמ תמדא 2010 ןדע תניג תווח וחירי תואובמ 17

  תיטרפ המדא 2009 עורפה ברעמה תווח לארשי הלעמ 18

19 

 2015 רפכב הווחה ןורמוש הלעמ

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

20 

 2002 בהזה תווח בהז ילע

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

  ובאט הנידמ תמדא העודי אל רבדמה ףונ תווח תותנע 21

22 

 2013 טרסב יח תווח הרפע

 לע המושרה המדא

 םילארשי  םש

82/13+81/13 

23 

 2008 םימודק תווח םימודק

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

24 

 1999 ה"ילק תוורוא ה"ילק

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

 119/00 תיטרפ המדא 2007 ןמרדפ תווח עברא תיירק 25
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26 

 2007  םילחר

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

50/07+51/07 

 88/04 תיטרפ המדא 2003 ןוידורה תווח  רב הדש 27

28 

 2014 עוקת הביכר זכרמ עוקת

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

29 

 2004 םיסוס תווח ןליא עוקת

 הנידמ תמדא

 תזרכומ

 

 

  
תינרוא תווחל הסינכב טלשה  
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 >>תונורחאה םינשה 15־ב תווחה ףנע תחירפ

 בל םישל בושח .תונורחאה םינשה 15־ב ומקוה תויולחנתהב םיסוסה תווח בור יכ תדמלמ ליעלש הלבטה

 ץורפ רחאל ומקוה תיטרפ תיניטסלפ תולעבב תומדא לע קוחל דוגינב ונבנש םיסוסה תווח 11 לכש

 ,יתוהמ יוניש לח היינשה הדאפיתניאה תובקעב :הרקמב אלו ,2000 תנש יהלשב היינשה הדאפיתניאה

 תוכומסה םהיתומדאל םיניטסלפ לש םתשיג תעינמ לש תפרוג תוינידמ ףוכאל ולחה םילחנתמהו אבצהו

 ביבס םיבחרנ םיחטש לע טלתשהל ידכ השדחה תואיצמה תא ולצינ םילחנתמה .תויולחנתהל

 לש ותחירפש קפס לכ ןיא ,תורחא םילימב 3.םיסוס תווח תמקה םשל ,רתיה ןיב ,ןכותב ףאו ,תויולחנתהה

 םהיתומדאל םיניטסלפ לש השיגה תעינמ ךלהמל רישי רשק רושק תיברעמה הדגב םיסוסה לודיג ףנע

  .םילחנתמ ידי לע הלאה תומדאה לזגו

 תווחה בור םא בר קפס וידעלבש ,ןמממה םרוגה לע רבדל שי הזה סופדה חתפתה דציכ ןיבהל ידכ

  .תודרוש ויה אל יאדווב ןבורו ,הליחתכלמ תונבנ ויה הלאה

 

  

                                                             
 םיאשר םניא עקרקה ילעב טלחומה ןבורבו ,תיניטסלפ תיטרפ תולעבב תועקרק לש תועלבומ שי תויולחנתה תורשע ךותב 3

  .םהיתומדאל סנכיהל

 ןקרב תולחנתהב עורפה ברעמה תווח
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 >>תואירבה ביצקת תוסחב תומדא דוש
 הלאה תופוקה עברא לכ .תימואלו תדחואמ ,יבכמ ,תיללכ :םילוח תופוק עברא םויה תולעופ לארשיב

 לס תא .תעל תעמ ןכדעתמו תואירב חוטיב קוחב רדגומה ההז םיתוריש לס ןהיחטובמל תוקינעמ

 תועיצמ םילוחה תופוק לכש םימילשמ םיחוטיב לש הרדסב ביחרהל רשפא הזה יסיסבה םיתורישה

  .ןהיחטובמל

 .'דליה תוחתפתה' םינוכמה םיתוריש לס איה םיעיצמ םימילשמה םיחוטיבהש תויחוטיבה תויוכזה תחא

 ,תירדנלק הנש לכב םידסבוסמ םילופיט תורשע לבקל ונחבואש הדליו דלי לכ םיאכז הזה לסה תרגסמב

 .תילופיט הביכר ירועיש םהבו ,לופיט תוטיש ןווגמב
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 he/Maccabi.aspx-https://www.maccabi4u.co.il/27685 :יבכמ םילוח תפוק רתא 4

 יבכמ םילוח תפוק

 הנשב םילופיט 50 דע .3-18 ליגמ םידליל םימילשמ םילופיט :תואכזה

 .עובשב םילופיט 2 דע ,תירדנלק

 ?תואכזב םיללכנ םיילופיט תועוצקמ וליא

 תילופיט הביכר ●

 הריציו העבהב םילופיט ●

 םייח ילעב תועצמאב םילופיט ●

 ילופיט טרופס ●

 )היפרתורדיה אל( םימב תילופיט תוליעפ ●

 .לופיטל ₪ 70 ךסב תימצע תופתתשה םלושת :תולע
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 https://mushlam.clalit.co.il/he/articles/Pages/riding.aspx :תיללכ םילוח תפוק רתא 5

 
 https://www.leumit.co.il/heb/Rights/Shaban/Children :תימואל םילוח תפוק רתא 6
 :תדחואמ םילוח תפוק רתא 7

https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&temp
lateKey=&mainView=article&mainId=1464766754172 

 תימואל םילוח תפוק

 םידליל םילופיטב ןושארה םוקמב תימואל

 ( דליה תוחתפתה םוחתב םייסיסב םילופיטב "תנייטצמ תימואל" ●

 .)םייגולוכיספ םילופיט ,קוסיעב יופיר ,רובידב יופיר ,היפרתויזיפ ●

 "תיסחי הכומנ תימצע תופתתשהבו ...םילופיטה תומכב הבידנ תימואל" ●

 ,תונמאב יופיר ,הקיסומב יופיר( דליה תוחתפתה םוחתב םיפסונ םילופיטב

 .)תילופיט הביכר

  תדחואמ ח"פוק

 110 דעו 75% הבוגב יופיש ,םויכ גוהנה רדסהה סחיב יוניש אלל :תילופיט הביכר

 .לופיטל ח"ש

 תיללכ םילוח תפוק

 הנשב םילופיט 30־ל םיאכז ,ללוכ 17 דע 3 יאליגב םידלי םלשומ תיללכב

 תיללכ תינכתב םידלי .תינכתב תורבחה תפוקתב 100 דעו תירדנלק

 ינוכמב תירדנלק הנשב םיפסונ םילופיט 25־ל םיאכז םויניטלפ םלשומ

 .םילקש 45 לש תימצע תופתתשהב רדסה



 

 10 

 
 

 יבשותל תוקינעמה ,םילוחה תופוק םע םימכסהב תורושק תויולחנתהב תויעוצקמה םיסוסה תווחמ המכ

 ונכרעש הקידבהמ .לארשי תנידמ ימוחתב ןהיחטובמל תוקינעמ ןהש הזל ההז םיתוריש לס תויולחנתהה

 םירקמהמ קלחב ךכו ,תווחה לש יקוחה ןדמעמב תורושקה תולאשב תוקסוע ןניא םילוחה תופוק יכ הלוע

  .תיקוח יתלב היינבו תומדא לזג ןיפיקעב תודדועמ ןה

 תופוק ורשקתה ןמעו תיטרפ תיניטסלפ תולעבב תומדא לע ונבנש תווחה תועיפומ ןלהלש הלבטב

 8.םילוחה

  תויטרפ תומדא לע ונבנש המע תורושקה םיסוסה תווח םילוחה תפוק

 תואירב יתוריש

 תיללכ

 העבגב הווח ,לא תיב תווח ,ןוידורה תווח

 העבגב הווח ,עורפה ברעמה תווח  יבכמ םילוח תפוק

 תיב ,העבגב הווח ,עורפה ברעמה תווח ,לא תיב תווח ,ןוידורה תווח ,הלהצ תווח תדחואמ םילוח תפוק

 הייחת תווח ,יגח

 תיב ,העבגב הווח ,עורפה ברעמה תווח ,לא תיב תווח ,ןוידורה תווח ,הלהצ תווח תימואל םילוח תפוק

 הייחת תווח ,יגח

 

                                                             
  .תווחה ידבוע םע ןופלט תוחישו תובתכתה לע ןכו ,הלאה תווחה לש קובסייפה ידומעבו םירתאב בותכה לע ססובמ עדימה 8



 

 11 

 

 

 

 

רב הדש זחאמב םיסוסה תווח לש ריווא םולצת  
 

  לארה תעבגב םיסוסה תווח לש ריווא םולצת
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  ריתי תיבב היחת תווח לש ריווא םולצת
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 תויולחנתהה ביבס םימ"בשו תורדג
 >>םיילאדיא םיסוס לודיג ירתא –

 םהילעבל םישיגנ םניאש םייטרפ םיחטש ואלכנ ןכותבש רודיג תוכרעמ ןנשי תויולחנתהה בור ביבס

 ימשר דמעמ תולעב ןה תורחא וליאו ,קוחכ אלש ונבנ הלאה רודיגה תוכרעממ קלח .םוי םויב םיניטסלפה

 תסינכש ,רוגס יאבצ חטש רמולכ ,)דחוימ ןוחטיב חטש( ם"בש ןכותב ואלכנש םיחטשה תא רידגמ אבצהו

 לש םתמקה זאמ יכ ןייצל יואר רגסומ רמאמב 9.שארמ םואיתב קר תרשפאתמ וילא תומדאה ילעב

 םינוש םיעצמאבו תולתמאב םבור לא םילחנתמ ושלפ ,)2005 תנש ביבס ומקוה םבור( הלאה םימ"בשה

 קר תרשפאתמ םהיחטשל םיניטסלפה תועקרקה ילעב לש הרידס הסינכש רושעמ רתוי הזו ,םינושמו

  10.םואיתב םתסינכ תא רשפאלו םהיתומדא לע ןגהל ביוחמ אבצהש ףא ,ללכב םא ,תוקוחר םיתעל

 :םיסוס לודיגל תווח ןביבס קזחתמו הנב אבצהש רודיגה תוכרעמ יחטשב ךותב ומקוה תויולחנתה יתשב

 ימרכב םיסוס תוורוא ,יטאש השנמ תולחנתהה ץ"שבר םהבו ,םילחנתמ ונב הווקת ירעש תולחנתהב

 הזה רופיסה תא ,רומאכ .תולחנתהה לש תירוקמה רדגה ןיבל הדרפהה רדג ןיב םיאצמנה םיתיזה

 תוורוא 'קוחה תא ףוכאל' אבצה תובייחתה תורמלו ,ונלש קובסייפה ףדבו ל"הצ ילגב 2017 ילויב ונמסרפ

 11.ונופ אל םיסוסה

 ביבס .םיעור םיסוס ובש וחא ןיעמ ם"בשה ימוחתב םילחנתמ ומיקה םכשל ברעממש ןורמוש יבשב םג

 םינש המכ הז .תויטרפ תומדא ולוכש םנוד 400־כ ולדוגש ם"בש 2005 תנשב זרכוה וז תולחנתה

 ןיקתה אבצהש תומלצמהו תוילמשחה תורדגה תוסחב םיסוסל ןויסנפ שמשמ ם"בשה לש ינופצה קלחהש

   .שקנ טרבלא םוקמה בשות ליעפמ םוקמה תא .םוקמב

                                                             
 .2008 רבמטפס ,'תויולחנתה ביבס עקרקל םיניטסלפ לש השיגה תמיסח :הדודש המדא' ,םלצב ח"וד םג ואר 9

https://www.btselem.org/hebrew/publications/summaries/200809_access_denied 

 ילויב 5 ,ץראה ,ןוסניול םייח ,'םירוגמלו תואלקחל םתוא תולצנמ ןוחטיב יכרוצל וספתנ ןביבס םיחטשש תויולחנתה' :ואר 10

2015. https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2675897  
 םיתיזה ימרכ ךותב ןה םג ,םיסוס תוורוא המכ דוע ונבנ םוקמל ברעממ 'מ 600־כש ונל ררבתה רופיסה תפישח רחאל 11

 .הווקת ירעש תולחנתהמ םיבשותל תוכייש ןה םגו ,הדרפהה רדגל תולחנתהה רדג ןיב םיאולכה
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 >>תויטרפ םיסוס תוורוא
 ידדושו לובג יגיסמל 'הממח יאנת' תקפסמ תיברעמה הדגב תויולחנתהב תררושה תואיצמה ,רומאכ

 לש העפותה תא ונרקס םדוקה קלחב .םיניטסלפ תולעבבש םיחטש לע םיטלתשמה םילארשי תועקרק

 םיסנרפתמ םישנאש תיסחי תיביסנטניא הביכר תוליעפ ןהב תמייקתמש תויעוצקמ םיסוס תווח תיינב

 שומישל' ומיקה םילחנתמש תויטרפ תוורוא – הליבקמה העפותה תא הרצקב רוקסנ הזה קלחב .הנממ

  .'ימצע

 םיבשותהמ קיחרהל ידכ ,תויולחנתהה לש םייונבה םיחטשהמ רכינ קחרמב תואצמנ הלאה תוורואה בור

 ורתונש תיטרפ תולעבב םיחטשב הלאה תוורואה ומקוה תובורק םיתעל ,תאז תובקעב .חירה יעגפמ תא

 .ןהל ךומסב וא ,תויולחנתהה לש םירדוגמה םיחטשה ךותב םיאולכ

 תיניטסלפ תולעבב תומדא לע ומקוה ונרתיאש תויטרפה םיסוסה תוורוא 37 ךותמ 20 יכ הלוע רקסהמ

 העיקפה לארשיש תומדא לע )קוחל דוגינבו םירתיה אלב םירקמה בורב( ומקוה תוורואה ראש לכ .תיטרפ

 .לוכיבכ 'םייאבצ םיכרצ'ל ןתסיפת תועצמאב םא ,'הנידמ תומדא' ןהילע הזרכה תועצמאב םא,

 היינשה הדאפיתניאה ץורפ רחאלש םינשב ונבנ תויטרפה תוורואה בור םג ,תויעוצקמה תווחה ומכ

 תסינכל ןכותבו תויולחנתהה ביבס םיבחרנ םיחטש ורגסנ ןהבש םינשב רמולכ ,)2000 תנש יהלשב(

 ןאכ העיפומה המישרה יכ ןייצל יואר .הלאה תומדאה לע טלתשהל םילחנתמל רשפאש המ ,םיניטסלפ

  .ונרתיא םרטש תוורוא דוע ןנשיש ענמנה ןמ אל ךא ,ונל תורכומה תוורואה לש איה
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 עקרקה לע תולעבה  המקהה תנש זחאמה וא תולחנתהה םש רפסמ

1 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2011 הרודא

2 
 תיטרפ המדא 2003 השנמ יפלא

3 
 תיטרפ המדא 2008 לאירא

4 

 לא תיב

 תנש ינפל

 תיטרפ המדא 1997

5 
 תיאבצ הסיפת תחת תיטרפ המדא 2016 לא תיב

6 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2008 םדא ינב

7 
 תזרכומ הנידמ תמדא 1999 ןקרב

8 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2014 רמתיא 850 העבג 

9 
 תיטרפ המדא 2009 ןועבג

10 
 תיטרפ המדא 2011 ןועבג

11 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2012 תועבג

12 
 ובאט הנידמ תמדא 2017 ירבעה העורה תעבג

13 
 תיטרפ המדא 2010 דעלג תווח

14 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2010 ריאי תווח

15 
 עודי אל 2006 ןועמ תווח

16 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2007 ןומלט

17 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2015 בקעי בכוכ
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18 
 תיטרפ המדא 2015 )דלפטכרב( תיליע ןיעידומ

19 
 תיטרפ המדא 2014 תיליע ןיעידומ

20 
 ובאט הנידמ תמדא 2008 יבצ זועמ

21 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2006 ילינ

22 
 תיטרפ המדא 2012 היסוס

23 
 תיטרפ המדא 2014 בקעי הנס

24 
 תיטרפ המדא 2010 דע ידע

25 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2015 לאונמע

26 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2005 לאהשע

27 
 תזרכומ הנידמ תמדאו תיטרפ המדא 2003 לאינתע

28 
 תיטרפ המדא 2010 ןיפוצ

29 
 תזרכומ הנידמ תמדא 1999 םימודק

30 
 תיטרפ המדא 2016 עברא תיירק

31 

 ןורמוש ינרק

 תנש ינפל

 תיטרפ המדא 1997

32 
 תזרכומ הנידמ תמדא 2008 םילחר

33 
 תיטרפ המדא 2015 ןורמוש יבש

34 
 תיטרפ המדא 2014 הוקת ירעש
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35 
 תיטרפ המדא 2008 הווקת ירעש

36 
 תיטרפ המדא 2014 הווקת ירעש

37 
 תיטרפ המדא 2015 הווקת ירעש

 

 

 

 

  

וילע וטלתשה הווקת ירעשמ םילחנתמש אירינס רפכה יבשות לש םיתיזה עטמב םיעור םיסוס  
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  ןורמוש ינרקב םיסוס תוורוא לש ריווא םולצת

 

  השנמ יפלאב םיסוס תוורוא לש ריווא םולצת
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 >>םוכיס
 תויעוצקמה םיסוסה תווח רפסמב הדח היילע הלח 2000 תנש יהלשב היינשה הדאפיתניאה ץורפ זאמ

 יכ םידמלמ הז ח"ודב םיגצומה םינותנה .תיברעמה הדגב םיזחאמבו תויולחנתהב תויטרפה תוורואהו

 תנש רחאל ןהמ ולשונ ןהילעבש תיטרפ תיניטסלפ תולעבב תומדא לע ומקוה תוורואהו תווחהמ רכינ קלח

 ,אבצה יוביג תא ולביק דבעידבו ,תוורואה תא ומיקהו תומדאל ושלפ םילחנתמה םיבר םירקמב .2000

 יחטש' תומוקמה לע זירכהש רחאל ,לושינל יארחאה אוה אבצה רתוי םירומחו םירופס םירקמב ךא

 רדסומ ןפואב םהיתומדא לא סנכיהל תועקרקה ילעבל רשפאל רומא היהש דמעמ – 'םידחוימ ןוחטיב

 .אבצה םע םואיתבו

 רתוי הבחר המגממ קלח אוה םיזחאמבו תויולחנתהב תויעוצקמה םיסוסה תווח לש ןרפסמב לודיגה

 תעברא לכש דוסבסה תוכזב הנושארבו שארב רשפאתה הז לודיג .קוריה וקה ךותב םג התוארל ןתינש

 .םימילשמה םיחוטיבה תרגסמב הביכרה ילופיט תא תודסבסמ םילוחה תופוק

 תולעבב תומדא לע קוחל דוגינב ומקוה )28 ךותמ( תויעוצקמ הביכר תווח 11 יכ ררבתה ונכרעש רקסב

 עבשמ תוחפ אל םע םילוחה תופוק תודבוע םויה .היינשה הדאפיתניאה ץורפ ירחא תיטרפ תיניטסלפ

 ןיפיקעב דדועמ ,השעמל ,ךכו ,תיטרפ תיניטסלפ תולעבב תומדא לע קוחל דוגינב ונבנש םיסוס תווח

  .הצואת תרבוצו תכלוהה המילא קוח תרפה ,םילוחה תופוקל רבעומה יתכלממה תואירבה ביצקת

 

 

 

 

 


