
  

 

  תובחרתהל ךרדב הבושח הדוקנ תנייצמ י׳גרניפ

 

 דויצה תיקנע םע טולייפב ןושאר בלש החלצהב המילשמ י'גרניפ

 יפוסהו ינשה בלשל תרבועו הילטיאב ןוסקירא תילבולגה

 

 טולייפה לש ןושארה בלשה יכ עידוהל חמש ינא" :י׳גרניפ ל״כנמ ,רייאמ דיוויד ירבדל

 .החלצהב םלשוה ,הילטיאב ןוסקירא קנעה תרבח םע

 ןורחאהו ינשה בלשל םירבוע ונחנא ,םייתסה טולייפה לש ןושארה בלשהש רחאל תעכ

 למשח תוקספה יבצמב למשח תרושקתה תרבח רתאל קפסת י׳גרניפ וב טולייפב

 תרושקת ירתאב ליעיכ חכוה ונחתיפש ןורתפה .תימוקמה למשחה תשרמ תונמדזמ

 ונתוליעפ לש תובחרתהל איבי יחכונה טולייפהש ןימאמ ינאו םוקלס תרבח לש םיבר

 ״.ןוסקירא לש םיפסונ םוקלט תוחוקלל

 

 ריווא-תכתמ תייגולונכט תחתפמה ,)גרנפ :א״ת( י׳גרניפ תרבח -  2021 ילויל 6 ,ביבא לת ,לארשי

 תחוודמ ,)ץבאו םוינימולא( תוכתמ םע ישפוחה ריוואהמ ןצמח לש בולישמ למשח תקפה תרשפאמה

 םכסהה תרגסמב הילטיאב הליבומ תרושקת תרבח םע ינוי שדוחב לחהש טולייפב ןושארה בלשה יכ

 .ןורחאהו ינשה בלשל רבוע טולייפה יכו החלצהב םלשוה ןוסקירא םע הרבחה לש הלועפ ףותישל

 איהשכ הרבחה לש יוביגה תכרעמ לש תויביסנטניא תולעפה ללכ טולייפה לש ןושארה בלשה

 רומאכ תולעפהה .טולייפה עצבתמ ובש תרושקתה תרבח לש רתאב תרושקתה דויצל תרבוחמ

 םיעוריא לש ןווגמ תגציימה שארמ תמכסומ תינכות יפל תומוזי למשח תוקספהמ האצותכ ושחרתה

 ,ינשה בלשב .תרושקתה תרבח לש רתאב למשחה תקפסא לע עיפשהל םילוכי רשא םיילאיצנטופ

 למשח תוקספה יבצמב למשח תרושקתה תרבח לש רתאל קפסת הרבחה לש יוביגה תכרעמ

 .למשחה תשרמ תונמדזמ

 .םישדוח 3-כ לכה ךסב ךוראל יופצ ,הנשה ינוי שדוחב לחהש טולייפה

 



  

 

 יתורישו דויצ תקפסמו םלועב תולודגה תרושקתהו עדימה תויגולונכט תויקפסמ תחא הניה ןוסקירא
 הלועפ םיפתשמ םידדצה ,םכסהה תרגסמב .םוקלט תוחוקל לש בחר ןווגמל םימדקתמ היגולונכט
 טולייפה .ןוסקירא לש םוקלטה תוחוקל ברקב הרבחה לש יוביגה תוכרעמ לש טולייפ תוסירפ םודיקל
 .הלועפה ףותיש תרגסמב םדקמ ןוסקיראש ןושארה וניה הילטיאב

 

 :י׳גרניפ תודוא

 

 תריגאו יוביג ,רוצייל תוכרעמ חותיפב תקסועה ,הקוריה היגרנאה םוחתב תלעופה תילארשי הרבח הניה י'גרניפ

 לש בולישמ למשח תקפה תרשפאמ ריווא-תכתמ תייגולונכט .ריווא-תכתמ תייגולונכט לע תוססובמה הייקנ היגרנא

   .ץבאו םוינימולא - תוכתמ םע ישפוחה ריוואהמ ןצמח

 

 ,םיינויח םינקתמב למשח יוביג :םייזכרמ םימושיי ינש הלו ,היגרנא רוציי תייגולונכט הניה ריווא-םוינימולא תייגולונכט

 הניה ,םדקתמ חותיפו רקחמ בלשב תעכ תאצמנה ,ריווא-ץבא תייגולונכט .םיילמשח םיבכרל חווט תכראהו

  .תשדחתמ היגרנא תריגאל היגולונכט

 םימהזמ טלופ וניא רשא יקנ ןפואב היגרנא תריגאו רוציי תורשפאמ – ריווא-ץבאו ריווא-םוינימולא – תייגולונכטה יתש

  .ינוכסחו םכח ,ליעי ןכו הביבסל

  

 ןוילימ 200 לש םוכס ,הקפנהה תרגסמב הסייגו ביבא לת תסרובב 2021 ראורבפב רחסיהל הלחה י׳גרניפ הרבח

 .אבס רפכב הידרשמב םידבוע 50-כ םויכ הקיסעמ הרבחה .ףסכה ינפל ח״ש ןוילימ 780 לש יווש יפל ח״ש

 


