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 לש העקשהב ג"רב ד"חי285 םיקמ ודשופפ
לקש דראילימ יצחכ
 ,דימתמה בוחרב תונשי תוריד89 וסרהיי ותרגסמ ,יוניב-יוניפ טקיורפב רבודמ
תומוק29 ינב םילדגמ ינשב ןמוקמב תושדח תוריד285 ומקויו

 :ךרדל אצוי ןג-תמרב ןושאר יוניב-יוניפ טקיורפ
 ףוס םי תצובקמ ,ןיילייה ילדגמ תרבח
4 בורקב סורהת ,ודשופפ תחפשמ תולעבבש
 ךומס19-21 דימתמה בוחרב םינשי םיניינב
 תוריד89 םיללוכה ,ןג-תמרב תילע תמוצל
 .יוניב-יוניפ טקיורפ תרגסמב ,תויונח5-ו תונשי
 םילדגמ ינש הרבחה םיקת הנופיש חטשה לע
 תושדח תוריד285 םיללוכה תומוק29 ינב
 תורידל ונופ םחתמב םיריידה.תויונח רפסמו
 לש 'א בלש תא .היינב רתיה רבכ קפנוה טקיורפלו ,ףוס םי תצובק תנמממש הריד רכשב תויפולח
 לדגמה .לקש דראילימ יצחב דמאנ טקיורפב העקשהה ףקיהו םורטשא תרבח עצבת טקיורפה
 רבמצדב יוניב-יוניפל דעוימכ הלשממה ידי לע זרכוה םחתמה .2021-ב סלכאתהל יופצ ןושארה

2013.

 בירי ד"ועו בהנש ליג לכירדאה תולעבבש תינוריע תושדחתהו חותיפל הרבחה המזי טקיורפה תא
 ףוס םי תצובק הרחבנ ,םיבשותה ףותישב הכרעש זרכמ תרגסמבו תינכותה תא המדיקש ,ןייד רב
 טקיורפה .ןוכיתה ינובו ן"לדנ יוניבו ןוכיש ,םירוזא תורבחה לע הרבגש רחאל טקיורפה תא עצבל
 םירדח3-5 תוריד ללוכ 'HIGHLINE' ארקנש טקיורפה .םילכירדא בהנש ןענכ דרשמ ידי לע ןנכות
.לקש ןוילימ2.2 לש ךסמ לחה ,תודחוימ תורידו

 רתוי תמצמוצמ הסריגב היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווב ףקות ןתמל תינכותה הרשוא2013 תנשב
285-ל תוריד330-מ ,תוריד45-ב ץצוק טקיורפב תורידה רפסמ .תימוקמה הדעווב הרשואש וזמ
 אלש חטשב תונטק תוריד ויהי תורידה ללכמ20% יכ הרשואש תינכותה תרגסמב עבקנ דוע .תוריד
 הלקה תבכרה יאוותל התוכימס איה תינכותה לש םיטלובה תונורתיה דחא .ר"מ67 לע הלעי
.תילע תמוצ לע יקסניטוב'ז ריצב רבועש

 א"מת לולסמב םבור ,תינוריע תושדחתה לש םיבר םיטקיורפ תונורחאה םינשב ושמומ ,ןג-תמרב
 .הלשממה ידי לע זרכומ םחתמב תיסאלקה תנוכתמב יוניב-יוניפ טקיורפ שמומ אל םויה דע ךא ,38
 ושמומ ןהבש םירעל ףרטצמו,ריעב ךרדל אצויש ןושארה יוניב-יוניפה טקיורפב רבודמ ,השעמל
.ביבא-לתב תרש הוונו הווקת חתפ ,םייתעבג ,ונוא תירק תמגוד הז גוסמ םיטקיורפ
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 תוליעפ תלהנמו המיקמ תמזוי ,ודשופפ ילא םיקסעה שיאו םזיה ידי לע המקוה רשא ףוס םי תצובק
Park תימואלניבה תואנולמה תצובק ,רתיה ןיב ,תללכנ הצובקב .הפוריאבו ץראב ן"לדנה םוחתב

Plazaןוגכ הפוריאב תויזכרמ םירעב ןולמ יתב40-כ םויכ תלהנמו הקיזחמ ,המיקה רשא 
 קדצ הוונ לדגמ םהיניב םירוגמל םיטקיורפ הצובקה המיקה לארשיב .ןודנולו ,ןילרב ,םדרטסמא
.דועו תובוחרב הבשומה תורצח טקיורפ ,הילצרהב הנירמה ילדגמ ,ביבא-לתב

 יביטקרטא דעיכ יוניב-יוניפה םוחת תא תאצומ הרבחה ,ףוס םי תצובק ר"וי ,ודשופפ באוי ירבדל
 תימזיה הרבחה לש יסנניפה בגה םויכ דואמ םיבושח דחאכ תורידה ישכורלו םיריידל" :העקשהל
 םייתרקוי ןולמ יתב תמקהב ףוס םי תצובק לש םינשה בר ןויסינה םג ומכ ,טקיורפה תא תעצבמה
."לארשיב םירוגמל םיטקיורפו הפוריאב
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