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ידעלב  -העצה :רשאמ םימ לע ר וי ו לש םיל וריב
ביב לתב

םימה ת שר לש השדחה הע הה ת בקעב ,יושע יחאה םימה ירעת
ראוניב לחה ורק יתי ימה יפי עתו לטבתהל  2010םירעה יברמב
לארשיב .דע לש רו ישב יפירעתה לעי םי שו יב  .46%ביב לתב
רתוי ה ונצ יהת ה ילעה  -דע  33%דבלב .יונישה :תרוצ ה מ ע ףסונ
ןנכותמה
ריפש תילג
07:05 ,29.06.09
 7תובוגת

רקיי היו ע תיתי הכיר ל ימה י ירעת ת יבק ש הטיש יוני ל השד העצה
לארשיב תובר ם רע תיב קשמ ש ימה ובש תא ם זוחא תורשעב .ףסו ב תאז
אבה עובשב סנכב וידל ולעל ופצש רוצבה סמל.
הע הה יפ לע ,אבה ע בשב םי ה תושר תצעו ב הע צהל ש ותש ,ראו ימ לחה 2010
םתקפה תולע לע קר ם מה ןו ירעת ססבתי ,רוזיא כב נתשמה .בצמ דוגינ תאז
םויכ ,ץרא לכב יחא ימה ירע ובש ,יד גאת ידסבסמ ימה דיגאתמ לחש ךכ
םיר א םימ.
ומלשי הזל תומי ק תו ידב ירי ד ומל יש םוכ ה ןיב דבה רו י שדחה םימ ףירעת
תושדח ורידב ירייד .םויכ ,םימ שמ ותו חות פה לט הב םל גמ םימ םול תמ קלח
הריד תש כר םע םי יידה .חותיפ לטיה לטובי השדח הטישב ,םימה קפה ולעו
ישדוח ןובשח םלוגת.

םוליצ :רלשיט הקיבצ

־כ לע םויכ דמוע ל רש ב תוש נ עברא תב תעצו מ החפ מ לש י דוחה םימה ןו שח
 104לקש )לש בו יח יפ לע  20מ"ש וחב םימ ק( .םישדחה םי ירעתהמ ,ידיל ו יגהש
"טסילכלכ" ,הריד ת רוגתמ םיל וריב ה פש לש י דוחה םימ ןובשח י הלוע
־כב וניש רחא הלעי שדח 46%לע דומ יו  152עצו מב לקש .םימה ובשח
־כב הל י נשי ה ידב תררו תמה תימל ורי ה פשמ ש יש וחה 35%לע דומ יו 140
שדו ב לקש.
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השד הרי ב הח שמ םל ת ביב לתב  138שדו ב לקש )לש הי לע  ,(33%החפשמו
הנשי רידב  123 -לקש )לש הי לע  .(18%הנ ער יב ות םג ,תופסונ ירעו יעידומ
םימ ר בע דוחב ילקש ורשע וע ו לשי.
כנמס"ל רמא ס ננרפ עלג ימה ושרב ה כלכ ל"טסילכלכ" יכ "דיגאת לכ לש תולעה
דיג ת ותו ב ל עפתהו יסכנה י ל תעב נ םימ .תו עה םהב םי שורי ומ םיר זא שי
רתוי הובג ,רתוי ההובג על רוז ב תורונ צ תחנ לש ולעהש םושמ .תוליו רוזאב
הפופצ יינב םיר זאבמ רתו הובג ירעתה ,תו וני תוח חינה ךיר םהב יכ".
וי יר דל"ל רשיב ימה יד גאת תו הנה ורופ ר ,וע"ו מור ואש ד" ,ילטיה לוטיב
ןוהה י עב תב טל תו קזנה ובכשב רומח הע גפ הו המ ח תיפה ,םינלבק ונייהד
םירישעה םימזיהו .תו יד ישכור ר בע ב יב ו םימה יפיר ת תא ה עמ ה ידמהש קר אל
תושדח ,תוק תו ת רי ילעב ובע יזוחא ורשעב ויבהו ימה פירע תא ה עמ איה
ףסונ ל נ םהי ע ה יפמו
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