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 .הלש ןוויגה היצניבמוקב תידוחיי איהו היסאו הפוריא לש םיכרדה תמוצ לע תמקוממ היגרואג
 םיה ףוח ,זקווקה ירה לש תכרעמה תא אוצמל ולכות ןאכ ,הלש המדאה חטש רסוח תורמל
 הירוטסיה ,ו”קסנוא לש תשרומה ירתאו םיימואל םינג ,םיילרנימ םימו יאופר םילקא ,רוחשה

 תמסרופמ םיחרוא תסנכהו הרישע ןיי תוברת ,תומיעט תונמ ,תונווגמ תרוסמו תוברת ,הקיתע
 .םלועב תיגרואג



 תרחא הנידמ לכב רשאמ רתוי הברה העיצמ היגרואג
 .םכל םיניתממ ונחנא ,ךכ .ףקיה התוא תלעב

 .ברעמל חרזמה ןיב םיכרדה תמוצב םידוגינ לש ץרא יהוז
 ךרדב תועצמאב וענ םיעסונו םירחוס םינש יפלא ךשמב

 ,תוברתב םהיתותוא תא ונתנ הלא לכ .תירוטסהיה ישמה
 לש תשרומה ירתאבו תונוש תוטרדנאב ,הקיסומב

.ו”קסנוא
 םימרכל דע יסיליבט לש הקיתעה ריעה תולכירדאהמ

 ףוחל דע יתֶנאווס לש הנשיה ןבאה לדגממ ,יתֶחאק לש
 םישנא םתוא לכל ,הלש הלילה ייח ללוכ ימּותַּב לש

 רקובב .םהל שגרמו אלפנ והשמ שי ,ךכב םיניינועמה
 ,זקווקה לש םיהובגה םירהב יקס תושעל םילוכי םתא
 םויב ,רוחשה םיה ףוח לע חונל םיירהצה רחא תועשב

 ידכ ךות ןיי תותשל ,תויגרואג תומיעט תונממ םועטל דחא
 םייתואירב םילהונ לבקל תרחמל וליאו ,תיתרוסמ החורא

.יעבט אפס תנואסב ,ונלש
 תסנכה  ללוכ,תוידוחיי תרוסמו תוברת שי היגרואגל

 ,הלשמ הפשבו תיבפלאב .םלועב תמסרופמ םיחרוא
 םיענתו עיתפת תותימצל היגרואג - םיבר םינמואב

.םכתא
 םיעגרל, היגרואגל ואוב - השפוחה לש גוס לכ רובע  

.םכלש םייחה לש רתויב םיבוטה

 םיאבה םיכורב
 היגרואגל



 .תוייסנכ תומכב ומהדית םתא היגרואגב רוקיב ןמזב
 337) הרצנתהש ,הקיתעה הנידמהמ תחא איה היגרואג

 ונלש הירוטסיההמ לודג קלח לבא ,(.הריפסל םינש
.הקיתע תעמ ליחתמ

 1.8 ינבש ,םלועב רתויב םיקיתעה םדאה ינב ידירש
.יסיליבט תריב דיל ואצמנ ,םינש םינוילימ

 ,בהזה תזיג תא לבקל תנמ לע םודקה ינוויה סותימה
 םיטואנוגראהו (יתימה ינוויה רוביגה) ןוסאי לש עסמו

 - בהזה תיירכ לש תיגרואגה תרוסמהמ אב היגרואגל
 םיריהמ תורהנמ בהז ידירש תלבק שבכ רוע תועצמאב

.םירה לש
 תולובגהש,הכלממ התייה בר ןמז ךשמב היגרואג

 ,םישבוכ ,םיכלמ יוניש םע דחי ונתשה הלש תוריבהו
 הכלמה הכולמל דע ךלמה דוד תפוקתמ :תונוטלש

 םיינאמ’תועה,םייסרפה,םיילוגנומה לש םישוביכהמ,רמת
 ויתותוא תא ןתנ םהמ דחא לכ .םייסורה לש ןוטלשה דע

.היח ןיידע איה תיתימאה תיגרואגה חורה ךא ,ונתנידמב

 הירוטסיהה
 ונלש



 ( 12-ה האמה) רמת רשג





 ,הז) ”םיהולאמ חילש אוה חרוא“ ש ,םירמוא היגרואגב
 המח םיחרוא תסנכהב ומהדית םתא .(ונלש תרוסמה יפל

.וב וראשיתו וכלת םתא םוקמ לכל ושיגרתש ,תיתימא
 תונממ קר אל ונהית םתא תיתרוסמ החורא ןמזב

 לש הרישעה הירוטסיהה ונל שי .ןיימ םג אלא ,תואלפנ
 רתוי םיחמוצ היגרואגב םויכ .םינש 1000 תב איהש ,ןייה

.םיבנעה לש םינזה 500 מ
 הקיסומל הנזאה אלל םלש היהי אל לויט לכ היגרואגב

 לע ןייפואמ רשא ,םייתרוסמ םידוקיר תייפצבו ,תינופילופ
 תימלועה תשרומה לש תפומ תריצי“ ומכ ו’’קסנוא ידי

.”תיתוברתה
 העיתפמו הרישע איה היגרואג לש תילכירדאה השרומה

 הברה שי תואקסרפהו תויסנכהמ ץוח .דואמ דע
.םיניוצמו םיירוטסיה םיטנמונומ

 תוברתה
 ונלש



 םינושארה םייאפוריאה

 הלא .םינש םינוילימ 1.8 ינב םדא ידירש וליג היגרואגב
.הקירפאל ץוחמ ואצמנש רתויב םימודקה םידירשה

?...יכ ,םתעדי

היסאו הפוריא לש םיכרדה תמוצב

 יתש לש תולכירדאהו תוברתה לש ןווגמה תבורעתה
.היגרואג לש תיתוברתה השרומב תפקושמ הלאה תושבהי

תוקיתעה תוירצונה תונידמה ןיב תחא

 תא הזירכהש ,תונושארה תונידמהמ תחא התייה היגרואג
.(.הריפסל םינש 337) הנידמה תדל תורצנה

הפוריאב רתויב הובגה בושייה

 תצובק לש םשה אוה .יתֶנאווס רוזאב רפכה אוה ילּוגשּוא
 .היגרואגבש תיליע יתֶנאווסב ירוגנא סכרב תנכושה םירפכ

 ינפ הבוג לעמ םירטמ  2,300 לש הבוגב אצמנ ילּוגשּוא
.הפוריאב רתויב הובגה סלכואמה בושייל בשחנ אוהו םיה





ןיי תירוטסיה

 תב איה היגרואג לש ןייה תוברת,םייגולואיכרא םירקחמ יפל
 איה היגרואג אקוודש םינימאמ םיברו ,םינש 7000-מ הלעמל

.ןיי לש תדלומה

תידוחיי תיבפלא

.תיגרואג איה - םלועב תיבפלא 14 ךותמ תחא

םירע אפסו ,םח ביבא

 תונייעמ 240 מ רתויו שפונ תוםוקמ אפס 103
 ךשמב רבכ איה היגרואג יכ ,רבדה תועמשמ םיילרנימ
 יסיליבט תריב לש םוקימה .אפס ייח זכרמ םינש יפלא

 תוםקוממה ,תויעבט תוירפוג תויטבמא ללגב רחבנ
 חוריאו ינוכית-םי םילקא םע ,הלא לכ .ריעה עצמאב

 אל םלועלש אלפנה עסמה תא םכל ושעי,ידגא
.וחכשת

הפוריא לש רתויב םלשהו ןווגמה עבטה

 הרישע איה היגרואג ,רוזאה לש מ”ק69 700   תורמל
 ,רבדמ יצח ,תויפורטבוס תוציב :יגולויב ןווגמב דואמ
 - תולודג תוגלשומ תוגספ ,םיראופמ תויניפלא תודש
 .םירטמוליק 100 לש קחרמב תוארל רשפא הלא לכ

 לודג קלח .םינגומ םיחטש 40-מ הלעמל ןאכ שי
.וב תעגל ןיאשו םלש אוה היגרואגמ



 !םכמצעב לכה תא וארו ואוב



 תוארל המ
תושעלו

 תא םכל םיעיצמ ונא .עיצהל המ הברה שי הזכ ןטק חטש תורמל
 :םכלש םלשומה לויטל הבושחה המישרה

 הרוטקטיכראה תא ואר ,הקיתעה יסיליבט לש עבורב לויטל ואצ
   ,םייפוריאה ןונגסב הפקה יתבמ ונהיתו המיהדמה

    ,ימואל ןג הזיאל עסמ ושע וא ,ילּוגשּואב ימוקמ תיבב וראשיה
,ביבאב זקווקה ירהב הכילה ילויטל ואצ

,יתֶחאק לש ןייה רויסב םינש 100 ינב םימרכמ ימוקמ ןיי ומעט
,המוחב תפקומה יגאנגיס ריעב ורקב

,םירהה לש םיאופקה תורהנב גניטפר ונגרא
,המיסקמה היזדרו לש תורעמה-ריעב רזנמ ולג

 לש םימיסקמה תורהנה לע הריסב רויס וחקו קמועל דע ודר
,יתֶרֶמיא תורעמה

 רתא הזיאב הפוריא לש רתויב םיהובגה םירהב גלשב יקס ושע
,ירואדוגב – ונלש שפונה

,גנייקסיילה וסנ תויתימא תוקתפרהלו הָיטסֶמב וא ינאירוקבב
,ריעה עצמאבש תויטבמאב תיתרוסמ הנואסמ ונהת

,תיגרואג תיתרוסמ החורא ידכ ךות םישדח םירבח ושע
 םיבוטה םיעגרל םיענה לויטה תא ושעיש הממ םיקלח קר הלא

.היגרואגב םכלש םייחה לש רתויב



סואתמורפ תרעמ 

היזדרו לש תורעמה ריע יגבזאק רה

ירואדוג

,יסיליבט ,ינדראש בוחר





 הווש דחא יראל .(לארשיב הרוגא ומכ)
 לע) (-) רלוד 0.60 וא (-) ורוי 0.46 -ל

 תונולמב .(2012 תנשב ראוני םינותנ ידי
 שמתשהל רשפא תוירקיעה םירעה לש

 ריעל ץוחמ ךא,םיארשא םיסיטרכב
.רבדה לע עדימה תא קודבל השקבב

 תולודגה םירעב םידבוע םיטמופסכ
.היגרואג לש תונטקהו

למשח
 תובית .ץרה 50 ,טלוו 220 – למשח

  .היגרואג לכב תודבוע תויאפוריא למשח

 תרושקת
 ,995+ אוה היגרואג לש ןופלטה דוקה

 ןופלטה יוסיכה .332 אוה יסיליבטב לבא
 (ןיאליב,ילאסוא’ג ,יתגמ) יגרואגה ירלולסה

 שי .ץראה ירוזא לכב  טעמכ םילעופ
 םייטוחלא טנרטניא ירוזא הברה םג
 שמתשהל םילוכי םיריית םהבש ,(-)

.םניחב טנרטניאב

 רתאב ורקב ,ףסונ עדימ תלבקל
 - :טנרטניאה

www.georgia.travel
             

תואירב
 ץלמומ אוה חוטיבה עסמ לש גוס לכ רובע
.הלועמ תיאופר תוריש שי היגרואגל.דואמ

 - 112 רפסמב גייחל םוריח עויס רובע
 תלבקל .םוריח יבצמ לוהינל הקלחמה

- :האבה תבותכב רקבל אנ ףסונ עדימ
                                                                             

הזיו תושירד
 םירקבמה לכל שרדנ ףקתבש ןוכרד
 תושרדנ אל תוזיו .םתוחרזא תורמל

 תונידמהמ םינוכרד םהל שיש הלא רובע
 ,הדנק ,(ב”הרא) תירבה תוצרא :תואבה

 דוחיאה תונידמ ,ןונבל ,לארשי ,ןפי
 ףותישל הצעומה ץרפמ תונידמ ,יפוריאה

.’וכו הלועפה
 טעמל, תויאמצע תונידמה רבח  יגיצנל

 אל  תיסורה היצרדפהו ,ןטסינמקרוט
 ורקב ,ףסונ עדימ תלבקל .תוזיו םיכירצ
 לש ץוחה דרשמ לש טנרטניאה רתאב

- :היגרואג
http://www.mfa.gov.ge/

http://mfa.gov.ge/index.php?lang_
id=ENG&sec_id=96&info_

id=10474

העגה
הסיטב

 תועצבתמ יסיליבטל תורישי תוסיט
 :היסאבו הפוריאב םירע הברהמ

 ,טרופקנרפ ,הניו ,הגיר ,ןכנימ ,םדרטסמא
 לת ,יאבוד ,לובנטסיא ,השרו ,גארפ

 ,אמור ,הבקסומ ,וקאב ,הנותא ,ביבאה
 יטאמלא ,קסנימ ,בייק ,גרובנירטקי

 ואטכא ,הנטסא  ,(הטא-המלא)
 י’צמורוא ,ןארהט ,(ןטסחזק תקילבופר)

 ןופצב ימונוטוא זוחמ אוה ,גנאי’גניש)
.(ןיס ברעמ

  סובוטואב
 ,יסיליבט ןוויכל םוי לכב םיאצוי םיסובוטוא

 ,ןוזברט ,הרקנא ,לובנטסיא ,וקאבמ
.הנותאו ,ןאוורי

תבכרב
 הינמראל תבכר רשק שי היגרואגל

 וקאבמ תואצוי םוי לכב  תובכר .ן’גייברזאו

 חולו ףסונ עדימ תלבקל .יסיליבט ןוויכל
- :טנרטניאה רתאב ורקב םינמז

 www.railway.ge

םיה ךרדב
 ,למנ ריע) יקסו’ציליאו הסדוא ילמנ

 תורשפא םכל םינתונ (הניארקוא םורדבש
 .תרובעמ תועצמאב היגרואגל אובל

םירוגמ
 ימותבב לשמל,היגרואגב תורקיעה םירעב

 ,ןולמ יתב  אוצמל רשפא יסיליבטב וא
 לכב החראה יתב וא תוריד םגו תוינסכא

 םיבכוכ העברא םע,םירקי :םיגוס ינימ
 חונל,רוגל םילוכי םתא םירברפב .םילוזו
 לכב ,םיבכוכ השולש םע החראה יתבב

.רקוב תחוראו הטימ ללוכ הז
                                                                                                             

חבטמ
 תוניוצמ תודעסמ הברה שי יסיליבטב

 םג ומכ יגרואג חבטמ םירייתל תועיצמה
 ,היגרואגב םירחא םירוזאב וליאו.ימואלניב

 תוחורא רקיעב תושגומ תודעסמב
.תויתרוסמ

םילקא
 שי,הנטק ץרא איה היגרואגש יפ לע ףא

 היגרואג לש ןופצב .ןווגמ םילקא הב
 .זקווקה ירה םשב רהה תא םיאור םתא
 ריוואהמ הילע ןגמ םהלש ינופצה סכרה

 ימורדה סכרה וליאו ,ןופצמ אב רשא רקה
 שביה םחה ריוואהמ הילע ןגמ םהלש
 תינוניבה הרוטרפמטה .םורדמ אבש
 ,סויזלצ 20 ןיבל 19 ןיב עיגמ ביבאב

.ויזלצ 3-ל דע 1.5 -מ ףרוחבו

עבטמ
 יראל אוה היגרואג לש ימואלה עבטמה

 ירתת 100 -ל הווש דחא יראל .(-) יגרואג

 העיסנל עדימ



תוצלמה
 ונתנידמ.היגרואגב רקבל םיבייח שודיחה תא םישפחמש םירטסקאה יבהואו ףרוחה טרופסה ידהוא
 ,תוריטו,םירצבמ, תוירוטסיה תויסנכב םיאלמש םירהה תא םירקוחה ,םילייט הברה רתויו רתוי תכשומ
 הפוריא לש םיכרדה תמוצב תמקוממה ,יסיליבטו יגבזאקו יתֶנאווס לש תופיה םירעה תא םירקוח םג םה
.היסאו
 שממ היגרואג ,םיסקמו ידוחיי לויט  תמאב םיצור םתא םאו תימלוגו תיארפ ןיידע הלש תונייב היגרואג“ - 
םכמ בזכאת אל

”ןאידראגה“ ,2012 לש תועיסנה חול 

 תונורדמ לע זקווקה ירה לש קמועב.יתֶשּותל תאצל וצרת אל הבוגמ םידחופ םתא םא“ - סמייט קרוי וינ .

.”ןכוסמ ןמז ותואב,םיפי ךכ לכ םה ,זוחמה םירפכ  םיערתשמ  םילולת

 םוקמ רוקיב תומוקמ תמישרב  2011  תנשב“ .”םיוליגה ףס לע המיהדמ יקס ץרא“ שי היגרואגל ,התכרעהל -
,”41-ה

תועיסנ ץורע לש הגיצנו ןייל תיחמומ ,ןורגל לֶבֶזיִא

 ”(-) ”םהילע םלועמ םתעמש אלש רתויב םיבוטה תומוקמה 12“


