
 

 

 הדמע ריינ

 "תיטפשמה המרופרה" ןיינעב הנידמה אישנ הוותמ יבגל תלוז ןוכמ תדמע

 

 םסרפ 20.6.2022 ךיראתב .היטרקומדהו קוחה ןוטלש לע הנגהה תא םדקמ םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ

 םיינתוכמסה םיכילהתה לע עירתהש 1,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד חודה תא תלוז ןוכמ

 .השדחה הלשממה תמקה זאמ וצאוהש

 
 הלשממה תינכותל רשאב הרשפ תעצה גוצרה קחצי הנידמה אישנ גיצה ,דחוימ םואנב ,12.2.2023 םויב

 ותומתריה לע אישנה דובכ תא ךרבמ תלוז ןוכמ .ןתמו אשמל סיסב הווהתש ,תירטשמ הכפהמ עוציבל

 ןכו לארשי תנידמב רטשמה תטישב םייתוהמ םייוניש עוציבל לארשי תלשממ לש םיכלהמה תמילבל

  .תויושרה שולש ןיבש םישיגרה םינוזיאב

 
 רבודמ ןכ לעו םדקל התנווכבש הכ דע הפשח הלשממהש הקיקחה ינוקית רבצל סחייתמ אישנה הוותמ

 תינכות תובקעב לארשיב רטשמל תוידיימה תונכסל הנעמ תתל ידכ וב ןיא ונרעצל ,תאז םע .הבושח המזויב

 :אישנה הוותמב םיירקיעה םיביכרל תלוז ןוכמ תוסחייתה ןלהל .תירטשמ הכפהמ עצבל הלשממה

ý תואירק עבראבו הבחר המכסהב תסנכב ורבעי דוסי יקוח ויפל רשא ,הקיקחה :דוסי-קוח תרבעה 

 םוש הל ןיא ירה ,אלמ ןפואב תסנכב תטלוש הלשממהש ןתניהב .םתוא לוספל לכוי אל טפשמה תיבו

 םינתשמה העשה יכרוצ יפ לע ,םיניינע דוגינבו םיילנוסרפ דוסי יקוח תואירק עבראב ריבעהל ישוק

 ןפואב ,יתוהמה םנכות תניחבמ ,ועגפיש דוסי יקוח וא ,)יערד הירא לש רשל יונימה תרשכהל קוחה ןוגכ(

 היהי אל ,תיטופיש תרוקיב לש הרדעיהב .תותיחש ורישכיו היטרקומדה תבילבו ןויוושה ןורקעב שונא

 אלו תותחשומ ,תונכוסמ ןהש דוסי יקוחל תועצה םודיק הקיקחה בלשב דוע םולבל תוסנל וליפא ןתינ

 לטבל וא םלטבל לכוי אל ןוילעה טפשמה תיבש שארמ ועדי תסנכהו הלשממה ןכש ,תויטרקומד

 הקיקחה ךילה תא רידסמה קוח לארשיב ןיא ,ברעמה תונידמב גירח ןפואבש שגדוי .םכותמ תוארוה

  .דוסי יקוח לש

 
ý דוסי יקוח םניאש םיקוח לע תיטופיש תרוקיב ליעפהל ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכמס ןוגיע, 

 ,תסנכב הלשממה תטילש רואל .םיקוח תליספ לע תסנכה לש תורבגתה תקספ תקיקח דגנמו

 עגפתש תילנוסרפ הקיקח תוברל ,הצרתש ליגר קוח לכ תוישממ תולבגמ אלל קקוחל לכות הלשממה

 תמייקה הנגהה תא לולשל לכות תורבגתהה תקספ .תותיחשב קבאמבו קוחה ןוטלשב הרומח העיגפ

 טפשמה תיב לש ותלוכי תאו דוסיה יקוחב םינגועמה םיירטשמה םירדסההו תויוכזה לכ יפלכ םויכ

 םג תורבגתהה תקספ .קוחה ןוטלשו תיטרקומדה רטשמה תטיש ,חרזאו םדא תויוכז לע ןגהל ןוילעה

 הלשממה ןכש ,תויטרקומד אלו תותחשומ ,תונכוסמ קוח תועצה הקיקחה בלשב רבכ םולבל השקת

 הקיטילופב ,ףסונב .וכותמ תוארוה וא ולטבל לכוי אל ןוילעה טפשמה תיבש שארמ ועדי תסנכהו

 תאז .רתוי לודג בור שרדיי םא םג אלא ,61 לש בורב תורבגתה תקספמ קר וניא ששחה תילארשיה

 
  .)20.6.2022( תלוז ןוכמ ,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד ,קמ יתיא 1



  ״תיטפשמה המרופרה״ ןיינעב הנידמה אישנ הוותמ יבגל תלוז ןוכמ תדמע
 

 

 ,םישנ לש תויוכזו ,חרזאו םדא תויוכז תלילשב הכימתה םימיוסמ םירשקהב רעצה הברמלש םושמ

 שממ וניאר ךכל המגוד ."רכמ רחס" היבגל ךרענו תוגלפמ הצוח ,םיימואלו םייתד םיטועימו ק"בטהל

 תוחרזאה תא לולשל םינפה רשל רשפאמה קוחה תא םיכמות 94 לש בורב תסנכב רושיאב ,הנורחאל

 תושרה יחטשל ושרגלו ,תיניטסלפה תושרהמ םיפסכ לביקו רורט תריבעב עשרוהש ימ לש תובשותה וא

  .תיניטסלפה

 
ý לע ףסונ ,תויושרהמ תחא לכל הווש גוציי הב היהיש ךכ םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה יוניש 

 רחאמ .ןוילעה טפשמה תיב תאישנו םיטפשמה רש ןיב המכסהבו םואיתב ונומיש רוביצ יגיצנ

 רש תועצהב םג .םיטפוש תריחבל הדעווב עובק בור הלשממל היהי ןיידע ,תסנכב תטלוש הלשממהש

 ןהש גוהנש תודעו ישאר ךותמ ךא ,תסנכל תוגיצנ היהתש עצוה תסנכב הקוחה תדעו ר"ויו םיטפשמה

 ותוכייתשה לש יוהיז לשב תושעיהל לכוי טפוש לש םודיק וא יונימ ,הזה ןפואב .היצילאוקה תטילשב

 העיגפו םינפ אושמל ישממ ששח רוציל ידכ ןהב שיש תורחא תוביסנב וא ,תיתגלפמה וא תיטילופה

 .רוביצה ןומאב

 
ý תליעל תרגסמ לע המכסה רדעיהב .תוריבסה תליעב םיטפושה שומישל עגונב הבחר המכסה תגשה 

 אלו הלולח תוריבס תליע ראשית ,קוחה ןוטלשו חרזאו םדא תויוכז לע הנגה תללוכה תוריבסה

 יונימב םינורחאה םיישדוחב התארנ תוריבסה תליע תולובג יבגל תנכוסמה הלשממה תדמע .תיביטקפא

 ןידה קספ רחאל םג תואירבהו םינפה ידרשמב יערד לש ותוברעתהב ךשמהבו רש דיקפתל יערד הירא

 .ויונימ תא לספש ץ"גב לש

 

 הלשממהש ללוכה ךלהמל הסחייתהב הצוחנו תיבויח תוחתפתה אוה הנידמה אישנ הוותמ ,רומאכ

 ומילשהל יחרכה יכ רובס תלוז ןוכמ ,תירטשמ הכפהמל תישחומה הנכסה חכונל ,םלוא .םדקל תשקבמ

 עיצמ תלוז ןוכמ ,ךכל םאתהב .הנכ לע וז הנכס רתווית ןהב לופיט אללש תופסונ תויגוסל תוסחייתהב

 :תואבה תויגוסל סחייתהל

ü תנידמש דוסיה תייעבל סחייתהל שי .רתויב העוער לארשי תנידמב תיתקוחה תרגסמה הליחתכלמ 

 תא םינגעמה דוסי יקוח לש םלש ךרעמ וא הקוח הב ןיאש ברעמה תונידמ ןיבמ הדיחיה איה לארשי

 .חרזאהו םדאה תויוכז לש לולכמב הרכההו תויושרה ןיב םיסחיה ,יטרקומדה רטשמה לש הנבמה לולכמ

 הניא חרזאהו םדאה תויוכז לע הנגהה ןכו הנידמה תויושר ןיב תדמתמ תושגנתה הנשי ,וז תואיצמב

 – לארשי :דוסי-קוח קקחנ רשאכ רתוי דוע ורערעתה לארשיב תיתקוחה תרגסמב םינוזיאה .הביצי

 תלבוקמה תיגשומה תרגסמה תא םאות וניא ויפואו ונכותש ,2018 ילויב ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ

 .ןויוושה ךרע םע שגנתמו תיטרקומד תונידמב הקוח לש

 
ü רטשמש ךכל סחייתהל שי .ןהילע הנגהו חרזאו םדא תויוכזב הרכה תללוכ היטרקומדה תביל 

 הזרכהב ורכוה תויסיסבה תויוכזה .תויסיסב חרזאו םדא תויוכז לש הרוש לע ןגהלו דבכל רומא יטרקומד

 .ןהילע המותח לארשי תנידמש תופסונ תוימואל-ןיב תונמאבו םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל



  ״תיטפשמה המרופרה״ ןיינעב הנידמה אישנ הוותמ יבגל תלוז ןוכמ תדמע
 

 

 רשא ,לארשי תנידמב םיברע םיבשות ןוילימ 2-כ לש חרזאהו םדאה תויוכזל סחייתהל הבוח ,דחוימב

 הלשממה לש קוחה תועצה לולכמ םא ידיימו השק ,בחרנ יכה ןפואב עגפיתש הייסולכואה תויהל םייופצ

 .קקוחי

 
ü איה הז ןורקיע לש ותועמשמש ךכל סחייתהל שי .היטרקומדה תבילב אצמנ קוחה ןוטלש ןורקע 

 ןיד ןתמלו ,תויתורירש רדעיהלו תופיקשל ,קוחה יפ לע תוירוביצה תויושרה לש הלועפו קוחל תוביוחמ

 הז ןורקיע .םימלבו םינוזיא לש םתרזעב ,תוריחב לש תופוקת ןיב הנוהכה ךלהמב םג םיחרזאל ןובשחו

 קוחה ןוטלש ןורקע יפל .ןוטלשה תולועפו תויוכמס תא הרידסמה םיללכהו םיקוחה תכרעמל סחייתמ

 חרזאה לע ןגהל ,ןתואמצעו תויושרה תדרפה לע דיפקהל ,טילשה לש ותמצועו וחוכ תא ליבגהל שי

  .קוחה ינפב ןויווש – םיחרזאה ללכ יפלכ ןגוהו ינויווש סחי חיטבהלו ,לשממה תוצירע ינפמ

 
ü שי .יברעה טועימה דחוימבו םיטועימה תדמעו תויוכזל הקיקח ,דוסי יקוח תקיקחל הרודצורפ 

 ,ליגר בורב ,ליגר קוחכ ןיטולחל לטבתהל וא ןוקית רובעל ,לבקתהל לוכי דוסי קוח םויכש ךכל סחייתהל

 תקיקחל שורדה בורה תלאש .תדחוימ ןוירש תארוה שי םא אלא ,תסנכ ירבח 61 לש הכימת אלל ףא

 תוגלפמ ירבח לש יתורירש רפסמ וא לודג בור תעיבקב יד ןיא ,ףסונב .תערכמ הלאש איה ,דוסי קוח

   .יברעה טועימה תא דחוימבו םיטועימה תא םיגציימ םניא הלאש לככ היציזופואה

 
ü לארשי תנידמש ינתוכמסה ףרה תא הצחי המושיי רשא תירטשמ הכפהמ איה הלשממה תינכות 

 הוותמש ךכל סחייתהל שי .וככורי היביכרמ קלח םא םג ,תוכורא םינש ךשמב ופיס לע תכלהמ רבכ

 עוציבל דעונש ללוכ ךלהמב רבודמש םינפהל שי ךא ,תקולחמבש תויגוסהמ קלחב קר קסוע אישנה

 שורדל שי ןכל .תטפושהו תקקוחמה תושרב תטלחומ הטילש הלשממל רשפאלו תירטשמ הכפהמ

 סיסב לע םדקל התנווכבש הקיקחה ינוקית תליבח לש "םיקרפה" אולמ תא ףושחל הלשממהמ

 תא ךופהל ןוגכ ,ופשחנ רבכש תורחאה תונכוסמה תועצהל סחייתהל םגו ,םיינויצילאוקה םימכסהה

 לשו םהלש תויטפשמה תעדה תווחש עובקלו ןומא תורשמל הלשממה ידרשמב םיש"מעויה תורשמ

 .תובייחמ הניהת אל הלשממל תיש"מעויה

 
ü רוצעל הלשממהמ שורדלו הז ןיינעל סחייתהל שי .תירטשמה הכפהמה םודיקב הכישממ הלשממה 

 תכרעמ תויעוצקמו תואמצע תא הנשת ,קוחה ןוטלשב עגפתש הקיקח לכ לש םודיק טלחומ ןפואב

 .תרושקתהו הנידמה תוריש תוביצנ ,יטפשמה ץועייה ךרעמ ,קוחה תפיכא תויושר ,טפשמה

 

 

 קמ יתיא ד"וע :יטפשמ ץועייו הביתכ


