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"א תב םייקתי  יעבט  זגב  םיימיכ  םישומיש  אשונל  ימואלניב  סנכ 

םייקתתש ב- םכארשי 2013  תכורעת  תא  חתפי  סנכה  יעבטה . זגה  לש  םיימיכה  םישומישה  אשונב  םייקתי  םיפתתשמ  בר  ימואלניב  סנכ 
זג  " תרתוכה תחת  םיניישעתה . תודחאתהו  הימיכל  תילארשיה  הרבחה  היגרנאה , דרשמ  תוסחב  ומייקתי  סנכהו  הכורעתה  לירפאב .  30

תורבח לש  םיגיצנו  "ב  הראב םיליבומ  רקחמ  תודסוממ  םש  ילעב  םישיא  תחא  גג  תרוק  תחת  וסנכתי  לוז ," קלדמ  רתוי  הברה  אוה  יעבט 
, תויגולונכטה ונודיי  סנכב  יעבטה . זגה  קשמו  הרובחת  םיקלד , יפילחת  תוימיכורטפה , תוישעתה  היגרנאה , ימוחתב  תוליעפה  קנע ,

הזה . בושחהו  ינוגברה  םוחתל  רושקה  לכב  םלועב  תורחא  תונידמ  לש  ןנויסינו  םייסדנהה  םירגתאה  םיילכלכה , םיבישחתה 

אוציל ןה  הובג , ףסומ  ךרע  ילעב  םירצומ  תורשעל  םלג  רמוחכ  יעבטה  זגב  םולגש  ברה  לאיצנטופל  תירוביצה  בלה  תמושת  תא  הנפי  סנכה 
ןוגכ םיקורי ,"  " םייטתניס םיקלד  רוצייל  םלג  רמוחכ  יעבטה  זגב  םויה  רבכ  םישמתשמ  תומדקתמ , תונידמ  רפסמב  ימוקמה . קושל  ןהו 

דועו . הקיטסלפה  תיישעתל  םירמונומ  יעבטה  זגהמ  רצייל  ןתינ  םיקלד , דבלמ  םירחא . םיילזונ  םיקלדו   DME לונאתמ ,

תויאשמ תיינבב  הרבחה  הרבצש  ןויסנה  תא  גיצי  וולוו  תרבח  גיצנ  אמגודל , ךכ  הרובחתל . טפנ  יפילחת  לע  שגד  ומישי  סנכה  ינגראמ 
תויגולונכט וגיצי  תויאקירמאה , ליבומ  - ןוסקאו , GTL- טקפמוק תיאפוריאה , הדניל  קנעה , תורבח  יגיצנ  . DME גוסמ יטתניס  קלדב  תוענומה 
רוספורפו הירולפב  ספירקס  רקחמה  ןוכממ  הנאירפ  יור  רוספורפ  םוחתב , ימלוע  םש  ילעב  םירקוח  ינש  יעבט , זג  לש  ימיכ  לוצינל  תוינשדח 

םוחתב . תינשדח  הימיכ  וגיצי  הינרופילק  םורד  לש  הטיסרבינואהמ  שאקארפ  הירוס 

דרשמ "ל  כנמ חמצ , לואש  דודשא , קוקיז  תיב  "ל  כנמ רפלא , יכאלמ  ןוגכ  לארשימ , םירבוד  ץראב ע"י  תואיצמה  גצות  "ל  וחמ םיחרואל  ףסונב 
, םילקימיכ רוד  תרבח  לש  ןוירוטקרידה  "ר  וי רנקנד , ליג  'י , גרנא לבונ  תרבחמ  רמוז  יניב  ןמאנ , דסוממ  הנוטרופ  יליג  רד ' םימהו , היגרנאה 
וגיצי תימלועה  תימיכורטפה  הישעתהמ  םיריכב  םישיא  ינש  ילכלכ . ןונכתל  ילארשיה  ןוכמהמ  רגרב  הלאיראו  םינובה  תרבחמ  ןייטשלדא  ירוא 

. וגבוט - דדינירטבו ןיסירפקב  םוחתב , שכרנש  ןויסנה  תא 

ןאכ . וצחל  סנכל , המשרהל 
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