
 

 

 הדמע ריינ

 הטיפשה :דוסי קוחל הקוחה תדעו ר"וי לש םינוקיתל תלוז ןוכמ לש תעד תווח

 

 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

 
 ףשח 4.1.2023 םויב :תירטשמ הכפהמ עצבל דעונש הקיקח רבצמ קלח םה םיעצומה םינוקיתה •

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

 טלחומ ןפואב תטלוש רבכש תעצבמה תושרל האלמה התפפכהו תטפושה תושרה תואמצע

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

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

 תרשמל הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויה דיקפת תכיפהו תוריבסה תליע לוטיב ,םיטפוש

 לש ףסוא" איה ןיול רשה לש הכפהמה יכ רמא קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ .ןומא

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

 
 אל אוה ןכש ,הז בלשב דמעמ ןיא ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי ידי לע התע עצומה ןוקיתל •

 .תיתלשממ וא תיטרפ קוח תעצהכ ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןוידל אבוה

 :ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי לש העצהה ירקיעל תלוז ןוכמ תוסחייתה

 תריחבל הדעווהש עיצמ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי םג ,ןיול םיטפשמה רש תעצהל המודב •

 יגיצנ ויהי השיש ,םירבח העשת ךותמש עצומ .הלשממה לש תטלחומ הטילשב היהת םיטפוש

 יבשוי םהש תסנכה ירבח השולשו הלשממה עבקתש םירחא םירש ינש ,םיטפשמה רש – הלשממה

 תרוקיב יניינעל הדעווה ,תסנכה תדעו( היצילאוקה ירבח םהש גוהנש תסנכה תודעו לש שארה

  .)טפשמו קוח ,הקוחה תדעוו הנידמה

 
 רש רחביש רוביצ יגיצנ ינש דוע הדעווב ויהי ךכל ףסונבש עיצה ןיול םיטפשמה רש )1( :לדבהה

 יגיצנ ויהי הנומש ,םירבח רשע דחא ךותמש ,רמולכ( ןיד ךרוע םהמ דחא רשאכ ,םיטפשמה

 םיטפשמה רש תועצהל תוסחייתה ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי לש העצהב ןיא )2( ;)הלשממה

 טפשמה תיבב יטירוינסה תטיש לוטיבלו ןוילעה טפשמה תיבל םידמעומל יבמופ עומיש םויקל ןיול

 .ןוילעה

 

 
   .)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
 

 

 תליע תא לטבל עיצמ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי םג ,ןיול םיטפשמה רש תעצהל המודב •

 .תוריבסה

 
 תיתוהמ הניחבמ תועמשמה התוא םע חסונל ןיול םיטפשמה רש תעצהב חסונה רצוק קר :לדבהה

 עבקייש יפכ רחא רוביצ רחבנ וא הירשמ רש ,הלשממה שאר ,הלשממה דגנ וצ ןתיי אלו ןודי אל"(

 .)"םתטלחה תוריבס ןיינעב ,קוחב

 
 תרוקיב רוסאל עיצמ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי םג ,ןיול םיטפשמה רש תעצהל המודב •

 תעצהמ הנושב .תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ רידסהלו דוסי יקוח לע תיטופיש

 תיב תורשפא תא רתוי דוע ליבגהל עיצמ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי ,ןיול םיטפשמה רש

 ."שארמ" תורבגתה רשפאל ןכו ,םיליגר קוח וא קוח תארוה לטבל טפשמה

 
 םיטפושה ללכמ 80% לש בור ליגר קוח לוטיבל שרדנ ןיול םיטפשמה רש תעצהב דועב )1( :לדבהה

 תעצהב ,דוסי-קוחב תשרופמ הארוה "תיתוהמ" הריתס רתוס קוחהש עבקיש ןוילעה טפשמה תיבב

 קוחהש ומיכסה ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה ללכמ 100%-ש שרדנ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי

 תקספב קר הקסע ןיול םיטפשמה רש לש העצהה דועב )2( ;דוסי קוחב הארוה "רוריב"ב רתוס

 תיב תקיספב רומאה ףא לע ופקותב דומעי" אוה יכ קוחב שרופמב בתכיי םא( "דבעידב" תורבגתה

 תורבגתה תקספל תורשפא םג תללוכ ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי לש העצהה ,)"טפשמה

 רומאה ףא לע ףקת אוהש" שרופמב וב הביתכ תועצמאב תיטופיש תרוקיב עונמל רמולכ ,"שאר"מ

 ."דוסיה יקוחב

 
 :יטרקומדה רוביצה תא םיגציימה תסנכה ירבחל ץילממ תלוז ןוכמ ןכל •

 
ü תדעו ר"וי לש תרדאב ןיוול םיטפשמה רש לש תירטשמ הכפהמל העצה התואב רבודמ 

 .)"דבעידב"ו "שארמ"( תורבגתהה תקספ לש טביהב רתוי הרומח ףאו ,ןמטור כ"ח הקוחה
 

ü םהיבגל תקתוש ,ןמטור כ"ח הקוחה תדעו ר"וי לש העצההש םיביכרהש החטבה םוש ןיא, 
 תטיש לוטיבו ןוילעה טפשמה תיבל םידמעומל יבמופה עומישה( ךשמהב בוש ולעוי אל
 אולמ תא ףושחת הלשממה םרט ןוידב ליחתהל ברסל שי .)ןוילעה טפשמה תיבב יטרוינסה
 םימכסהה סיסב לע םדקל התנווכבש הקיקחה ינוקית תליבח לש "םיקרפה"
 ךלהמה יבגל רוביצהו תסנכה ירבח תא לבלבל הדעונ "ימלסה תטיש" .םיינויצילאוקה
 .תירטשמ הכפהמ עוציבל תננכתמ הלשממהש ללוכה
 

ü ךפוהה לולכמכ םינוקיתל סחייתהל שי אלא ,דרפנב קוח ןוקית תעצה לכב ןודל ברסל שי 
 .תויושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה תא ןיטולחל לטבמו ינתוכמסל רטשמה תא

 

 


