
ןולח רוגס

 דיקפ לש תינלשר תועט בקע סמ תמוש לטיב ש"מהיב
המושה
 ,לקש900-כ קר םלשי םושינה יכ עבקו לקש ףלא130-כ ךסב סמ תמוש לטיב ש"מהיב
תועטה הנקות םינש6-כ ירחא קרו ,הכומנ סמ תמוש ול האצוהש רחאל תאז
11/6/12בירניו-יול הלא

 םושינה יכ עבקו לקש ףלא130-כ ךסב סמ תמוש לטיב הווקת-חתפב יזוחמה טפשמה תיב

 ,תאז .המושה תא איצוהש המושה דיקפ לש תינלשר תועט בקע ,סמ לקש900-כ קר םלשי

6-כ רחאל קרו ,המושה דיקפ לש תולשרתהה בקע הכומנ סמ תמוש םושינל האצוהש רחאל

 המושהמ162 יפ הובגה סמ םולשתל השדח השירד םושינל החלשנו ,תועטה "הנקות" םינש

.הנושארה

 לש תינלשר תועט ןיגב האצוה הנושארה המושה םא םג" יכ עבק טכילנרטש םוחנ טפושה

 'א ,קוחב עובקה המוש תונשייתה ןמז( םינש3 ףולח רחאלש ירה ,אבס-רפכ המוש דיקפ

 המושה תא חותפל המושה ידיקפל רתיה .המוש התוא לע ךמתסהל םושינה היה לוכי ,)ו"ל

."םושינה לש תוכמתסהה סרטניאב עגופ םינש6-כ רחאל

 תנש םותמ םינש3 ךות ,יאשר המושה דיקפ הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע יכ ןייצ טפשמה תיב

 ןקתל ,סמה תנש םותמ םינש4 ךותב- להנמ רושיאבו ,םושינה לש חודה ול רסמנ הבש סמה

.המוש

 הלח הסנכה סמ תדוקפב העובקה המוש תאצוהל ןמזה תלבגמ יכ ,יתרהצה ןיד קספב ,עבקנ

 דיקפ לש תונלשרב רבודמ רשאכ יאדוובו ,המושה תאצוהל הביסל רשק אלל ,הרקמ לכב

 המושה תאצוהל הביסה אהת ,הרקמ לכב הלחכ ןמזה תלבגמ תא תוארל שי" .המושה

.טפושה ןייצ ,"אהת רשא תיפולחה

 יבבל שיגה2001 טסוגואב .2001 תנשב ויתוסנכה ןיגב יבבל רמועל האצוהש המושב רבודמ

 .לקש ףלא380-כ לש ךס לע ודמע ויתוסנכה יכ ןייצ ותרגסמב ,2001 תנשל ויתוסנכה לע חוד

 ילויב .דבלב לקש898 ךסב סמ םולשתב ותוא תבייחמה המוש יבבלל האצוה וז הנש ןיגב

 םולשת תשירד יבבלל החלשנ ,הנושארה המושה האצוהש רחאל םינש3-מ הלעמל ,2008

.לקש ףלא137-כ ךסב סמ םלשל שרדנ התרגסמבו ,2001 תנשל ויתוסנכה ןיגב השדח

 לש ותסנכה אבס-רפכ המושה דיקפ בשחמל הנזוה אל תועט בקע יכ הנעט םיסמה תושר

 דיקפ ךרש תרוקיב תרגסמב םלואו .שרדנהמ הכומנ המוש האצוה ןכ לעו ,הנש התואב יבבל

 הנקותו ,תועטה התלגתה2008 תנשב יבבל לש וקיתב המושל תיצראה הדיחיהמ המושה

.השדחה סמה תשירד רוגיש תועצמאב

 ןעט ,הובגה םוכסה תא םלשל בריס ,'תושו ןמדלוג דרשממ ןמדלוג יבוק ד"וע תועצמאב ,יבבל

.הלטבל שי ןכ לעו ,תוכמב רסוחב האצוה השדחה המושה יכ

 ויתוסנכה לע חודה תא שיגה םושינהש תקולחמ ןיא יכ עבקו ויתונעט תא לביק טפשמה תיב

.המושה תא לטבל שי ןכלו ,המושה הנקות םינש6-כ רחאל קרו ,2002 תנשב רבכ ,דעומב

 תא ןכו לקש584 ךסב טפשמ תואצוה יבבלל םלשל המושה דיקפ תא בייח ףא טפשמה תיב

.לקש13,000 ךסב וניד ךרוע תחרט-רכש
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