
 

 

 הדמע ריינ

 "תורבגתה תקספ" תקיקחל הלשממה תעצה ןיינעב תלוז ןוכמ תעד תווח

 היטרקומדב ,חרזאו םדא תויוכזב עוגפל הלשממל לבגומ יתלב חוכ םינתונ הרוטטקידל ךרדב
 קוחה ןוטלשבו

 

 ךיראתב .היטרקומדהו קוחה ןוטלש לע הנגהה תא םדקמ ,םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ •

 לע עירתהש 1,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד חודה תא תלוז ןוכמ םסרפ 20.6.2022

 .השדחה הלשממה תמקה זאמ וצאוהש םיינתוכמסה םיכילהתה

 
 רש ףשח 4.1.2023 םויב :תירטשמ הכפהמ עצבל דעונש הקיקח רבצמ קלח אוה עצומה ןוקיתה •

 תואמצע קוסיר תועצמאב לארשי תנידמב תירטשמ הכפהמ עצבל ותינכות תא ןיול בירי םיטפשמה

 תושרב טלחומ ןפואב תטלוש רבכש תעצבמה תושרל האלמה התפפכהו תטפושה תושרה

 ,רתיה ןיב ,לולכיש הקיקח ינוקית לש רבצ לע ןיול רשה עידוה ,תינכותה שומימ ךרוצל 2.תקקוחמה

 ,םיטפוש תריחבל הדעווב םיאקיטילופה לש םחוכ קוזיח ,תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ

 אישנ .ןומא תרשמל הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויה דיקפת תכיפהו תוריבסה תליע לוטיב

 תועצה לש ףסוא" איה ןיול רשה לש הכפהמה יכ רמא קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב

 3."םיקנט לש הכפהמ" אוה וזה הכפהמל ליבקמה רבדה יכו "םינשה ךשמב ולעש תוער

 
 קוח תוארוה וא םיקוח ןוילעה טפשמה תיב לוטיבל םירימחמ םיאנת עובקל עצומ :עצומה ןוקיתה •

 יקוח לע תיטופיש תרוקיב תלילש ,םיטפושה ללכמ 80% לש בור ,םיטפושה לכ לש אלמ בכרה(

 םניב תיתוהמ המילה רסוח הנשיש יתמל קר םיליגר םיקוח לע תיטופישה תרוקיבה תלבגה ,דוסיה

 .תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתהה תקספו ,)דוסיה יקוח ןיבל

 .םיליגר םיקוחו דוסי יקוח לע תיטופישה תרוקיבה לוטיב איה עצומה ןוקיתה תועמשמ •

 הקיקח ללוכ ,הצרתש דוסי קוחו ליגר קוח לכ ןהשלכ תולבגמ אלל קקוחל לכות הלשממה

 תירטנמלרפה הטישה חוכמ .תותיחשב קבאמבו קוחה ןוטלשב הרומח העיגפ עגפתש תילנוסרפ

 תועצה תיברמ .הנומא תא תדבאמ התייה ,דימת טעמכ ,תרחא .תסנכב בור שי הלשממל ,הגוהנה

 ,ןכ לע .תסנכב בורמ תינהנ הלשממה קר ןכש ,תויתלשממ קוח תועצה ןה םיקוחל תוכפוהה קוחה

 ,דבעידבש ןיבו שארמש ןיב ,ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספ לע רבגתהל לכות תסנכה יכ העיבק

 עוגפל הלשממל לבגומ יתלב חוכ ןתמל הלושמ ,רתוי לודג וא תיחכונה היצילאוקה לש בורב

    .קוחה ןוטלשבו היטרקומדב ,חרזאו םדא תויוכזב

 םירדסההו תויוכזה לכ יפלכ םויכ תמייקה הנגהה תא לולשת תעצומה תורבגתהה תקספ •

 םדא תויוכז לע ןגהל ןוילעה טפשמה תיב לש ותלוכי תאו דוסיה יקוחב םינגועמה םיירטשמה

 
   .)20.6.2022( תלוז ןוכמ ,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד ,קמ יתיא 1
 .)4.1.2023( ץראה ,םיטפושה תריחב ןפוא תא הנשנו םיכ"ח 61 לש בורב תורבגתה תקספ ריבענ :ןיול ,ןוסדירפ לעי 2
 .)Ynet )7.1.2023 ,םיקנט לש הכפהמ - ןיול לש המרופרל ליבקמה רבדה :קרב ןרהא 3



  ןמטור החמש כ״ח הקוחה תדעו ר״וי תעצהל רשאב תלוז ןוכמ לש תעד תווח
 

 

 ללכ לע לוחת תעצומה תורבגתהה תקספ .קוחה ןוטלשו תיטרקומדה רטשמה תטיש ,חרזאו

 ,תוריחל תוכזה ,רחביהלו רוחבל תוכזה ,דובכל תוכזה ,ןויוושל תוכזה ןהבו ,תויתקוחה תויוכזה

 ,תויטרפל תוכזה ,תדמ שפוחו תדה שפוחל תוכזה ,ןופצמה שפוחל תוכזה ,יוטיבה שפוחל תוכזה

 .לארשימ הסינכו האיציל תוכזהו ןיינקל תוכזה

 בלשב תויטרקומד אלו תותחשומ ,תונכוסמ קוח תועצה םולבל השקת תורבגתהה תקספ •

 ךילהב רבכ תנסרמ העפשה התייה קוח תליספ לש הרידנה תורשפאה םצעל הכ דע .הקיקחה

 ש"מעויה יגיצנו תסנכה תודעו לש םייטפשמה םיצעויל ףונמ הנקה רבדהו ,תסנכב הקיקחה

 איה תורבגתהה תקספ תועמשמ ,רמולכ .תוינסרודו תוינוציק קוח תועצה ןתמל תוסנל הלשממל

 םג אלא ,חרזאו םדא תויוכזב םיעגופה םיקוח לטבל לכוי אל ןוילעה טפשמה תיבש קר אלש

 .הלאכ םינכוסמ םיקוח רתוי םיקקוחמ תויהל םייופצש

 תכרעמ לע תססובמ הניאש ,תילארשיה תיטילופה הטישל המיאתמ הניא תורבגתהה תקספ •

 וא ,הקיקח לע תיטופיש תרוקיב וצמיא אלש תונידמה טועימב .םימלבו םינוזיא לש הקזח

 בורה לש וחוכ תא ןסרל םתרטמש םירחא םינונגנמ םימייק ,תורבגתה תקספ תמייק ןהבש תונידמב

 תודיחיל יזכרמה ןוטלשה ןיב חוכ רזבמש ילרדפ רטשמ תומייקמ ןתצקמ ,לשמל ךכ .יטילופה

 ;הזל הז םייתמועל תויהל םילוכיה ,םיתב ינשמ בכרומ םיקקוחמה תיב ןקלחב ;תונושה תויתנידמה

 תושרל תעצבמה תושרה ןיב הרורב הדרפה וב שי רשא יתואישנ רטשמ גהונ תורחא תונידמב

 םילנובירטו תוימואלניב םדא תויוכז תונמאל ןהיקוח תא תופיפכמ תורחא תונידמו ;תקקוחמה

 םניא הלא םימלבו םינוזיא ,לארשיב .םדא תויוכזל יפוריאה טפשמה תיב ןוגכ ,םיימואלניב

 .םימייק

  .61-מ לודג בורב תורבגתה תקספ לע ןתמו אשמל ברסל היציזופואהמ תסנכה ירבח לע •

o םהילע עידוה ןיול רשהש הקיקחה ינוקית רבצמ תורבגתהה תקספ תיגוס תא דדובל ןתינ אל. 

 אל ,הלשממה לש םיישיא-םייטילופ םייונימ ויהי ןוילעה טפשמה תיב יטפוש םא ,לשמל ךכ

 םיתרשמה ויהי םיטפושה אליממ ןכש אוהש בור לכב תורבגתה תקספ תלעפהב ךרוצ היהי

  .היתומחג לכו הלשממה לש

o שרדיי םא םג אלא 61 לש בורב תורבגתה תקספמ קר וניא ששחה ,תילארשיה הקיטילופב 

 ,חרזאו םדא תויוכז תלילשב הכימתה םימיוסמ םירשקהב רעצה הברמל ןכש ,רתוי לודג בור

 ."רכמ רחס" היבגל ךרענו תוגלפמ הצוח ,םיימואלו םייתד םיטועימו ק"בטהל ,םישנ לש תויוכז

 םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוחל ץוחמ ןויוושל תוכזה תרתוהב ,ךכל המגוד ואר

 טועימב העיגפה רואל ולו הז קוחל ןויוושה תא ףיסוהלו ןקתל םיצמאמה ןולשיכו ,ידוהיה

 .יזורדה

 


