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הייסולכואה תופיפצב  היילעה  ןיב  רשקה  תסיפת 
לארשיב הביבסה  תוכיא  תויעב  ןיבל  הלדוגבו 

תא םירקוסשכ  .הביבסה  תוכיא  תורדרדתהל  םייזכרמה  םימרוגה  דחא  ןיררוע  אלל  איה  התופיפצבו  הייסולכואה  לדוגב  היילעה 
יגולויב ןווגמב  וא  היינב  יכרוצל  םיחותפ  םיחטשב  העיגפב  עקרק , וא  םימ  ריווא , םוהיזב  רבודמ  םא  הנשמ  אלו  תויתביבסה , תויעבה 

.ףיקע וא  רישי  ןפואב  התופיפצבו  הייסולכואה  לדוגב  היילעל  הרושק  הניאש  תחא  היעב  לע  בושחל  השק  – 

תויעב רעצה , הברמל  .טרפב  תויתביבס  תויעבבו  ללכב  תויעבב  לופיטל  תויופידעה  רדס  תעיבקב  הבר  תובישח  שי  להקה  תעדל 
להקה ברקב  רמוחו –  לק  ןהיתוכלשה , לעו  ןהל  םימרוגה  לע  המכסה  דימת  ןיא  םיחמומ  ברקב  וליפאו  תובכרומ , ןה  תויתביבס 

תודמעב תואטבתמה  תויוגש , תוסיפת  לעו  תויטה  לע  םיעיבצמ  תויתביבס , תויעב  ספות  בחרה  להקה  דציכ  וקדבש  םירקחמ  .בחרה 
ךיא דומלל  שקבתמו  בושח  ןכל , .םיבאשמו  םיפסכ  לש  תיבטימ  אל  האצקהבו  תיתביבס , הניחבמ  תוליעי  חרכהב  ןניאש  תולועפבו 

לע ןהב , לופיטל  תויופידעה  רדס  תא  עבוק  אוה  דציכו  לארשי  לש  תויזכרמה  תויתביבסה  תויעבל  סחייתמ  טושפה " םדאה  "
לש הסיפתב  דקמתה  יח  - לת תימדקאה  הללכמב  עצובש  רקחמה  .ךכב  תוכורכ  תויהל  תולולעש  תויוגשה  תוסיפתהו  תויטהה 

התופיפצבו הייסולכואה  לדוגב  היילעה  תספתנ  הדימ  וזיאבו  םאה  הלאשה : לע  תונעל  הרטמב  לארשיב , הביבסה  תוכיא  תויעב 
? תויתביבסה תויעבה  רתיל  הרושקכ 

עוצקמ ישנא  ובתכש  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפש  "ח  ודב ימשר  ןפואב  וטרופ  לארשיב  הביבסה  תוכיא  לש  תויזכרמה  תויעבה 
לכ לע  עיפשמה  םרוגכ  אלא  המצע , ינפב  תיתביבס  היעבכ  "ח  ודב עיפומ  וניא  הייסולכואה  לדוג  הביבסה  . םוחתמ  םיריכב 
תמישר .התופיפצבו  הייסולכואה  לדוגב  היילעה  תא  "ח  ודבש תויעבה  תמישר  לא  ונפסוה  רקחמה  תכירע  תעב  .תורחאה  תויעבה 

יפל ןתרמוח  תא  ךירעהל  ושקבתהש  תיתביבס , הלכשה  וא  עקר  ירסח  םישנא  האמ  ינפב  הגצוה  וזה  תויתביבסה  תויעבה 
המכ דע  תוהזל  רשפאמש  תיביטינגוק ) הפמ   ) היגולוכיספה םוחתמ  ילכב  ונשמתשה  .תויופידע  רדסב  ןגרדלו  םינוש  םינוירטירק 

, ךכ לע  ףסונ  .התופיפצבו  הייסולכואה  לדוגב  היילע  לע  שגד  תמיש  ךות  היינשל , תחא  תורושקכ  תוספתנ  תונוש  תויתביבס  תויעב 
תוהזל התייה  וז  הלאש  תרטמ  .התוא  עונמל  ידכ  םפסכמ  עיקשהל  םינכומ  ויהש  תחא  תיתביבס  היעב  ןייצל  םילאשנה  ושקבתה 

.התעינמב עיקשהל  ותונכומ  תאו  רוביצה  תגאד  תא  ררועתש  ידכ  היעבל  תויהל  תוכירצ  תונוכת  וליא 

רתיל יסחי  ןפואב  אלו  טלחומ  ןפואב  אל  הרומח , היעבכ  תספתנ  אל  לארשיב  התופיפצבו  הייסולכואה  לדוגב  היילעה  יכ  ונאצמ 
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לדוגב היילעה  לש  התעפשה  .ןורחאה  םוקמה  תא  הספת  איה  וגצוהש , תויתביבסה  תויעבה  ךותמ 13  .תויתביבסה  תויעבה 
דיתעב קר  ללכב , םא  שממתתש , וזככו  רתויב , הכומנה  תואדווה  תלעבכ  הספתנ  הביבסה  לעו  םדאה  לע  התופיפצבו  הייסולכואה 

.תויתביבסה תויעבה  רתיל  סחיב  שגר  לש  רתויב  הכומנה  המצועה  תא  הררוע  םג  וז  היעב  .קחורמה 

ונממ םימלעתמש  רדחבש " ליפה   " איה ללכ  ךרדב  ךא  תויתביבסה , תויעבה  לכ  םֵא  לאכ  היפרגומדל  םיסחייתמה  שי 
התכזש היעבה  ןיב  ללוכה  יתסיפתה  קחרמה  יכ  הארה  תיביטינגוקה  הפמה  חותינ  םפסכמ ? עיקשהל  םינכומ  םילאשנה  ויה  המב 

לדוגב היילעל  תיתביבס , היעבכ  תורחא , םילימב  .רתויב  לודגה  היה  הייסולכואה  תופיפצב  היילעה  ןיבל  רתויב  הברה  תוירלופופ " ל"
.ןתעינמב עיקשהל  וא  ןהב  לפטל  ןוצרה  תא  תוררועמש  תוספתנה )  ) תונוכתהמ תחא  ףא  ןיא  התופיפצבו  הייסולכואה 

לופיטב עיקשהל  תונכומה  לעו  הרמוחה  תסיפת  לע  רתויב  הקזחהו  תקהבומה  העפשהה  לעב  םרוגהש  היה  רחא  ןיינעמ  אצממ 
הלעמל מ-50% האבינ  הדבל  שגרה  תמצוע  .תררועמ  היעבהש  המודכו ) בצע  סעכ , הדרח , דחפ ,  ) ילילשה שגרה  אוה  היעבב 

הלעמל מ-75% ואבינ  ןה  דחיו  תספתנה , תואדווה  תמר  היה  ףסונ  קהבומ  םרוג  .ןהב  לפטל  ידכ  םלשל  תונכומה  לש  תונושהמ 
תכרעהב ןושארה  םוקמה  תא  ולביק  םימה  םוהיזו  היישעתמ  ריוואה  םוהיז  תויעבש  יפ  לע  ףא  יכ  ןייצל  ןיינעמ  .הרמוחה  תסיפתמ 

תלוספה תכלשה  תייעב  התייה  םפסכמ  עיקשהל  םינכומ  ויה  התעינמבש  היעבכ  ונייצ  םילאשנה  תיברמש  היעבה  הרמוחה ,
.הפשא תורבטצהו 

התופיפצבו הייסולכואה  לדוגב  היילעל  הביבסה  תוכיא  ןיב  רשקהש  ךכל  תובישח  שיש  איה  הזה  רקחמה  לש  תונקסמה  תחא 
םא ללכבו , .תיעמשמ  - דח הרוצב  גצוי  הזה  רשקהשו  יתביבסה , ךוניחהו  תרושקתה  דצמ  רתוי  הלודג  תוטלוב  יבקע  ןפואב  לבקי 

תושגר תא  ררועל  םייושעש  םיטביהב  תרושקתה  תא  דקמל  יוצר  יהשלכ , תיתביבס  היעבל  רוביצה  תגאד  תא  ררועל  םיצור 
.םיילילש תושגר  טרפבו  רוביצה ,

, רתוי הלודג  תוטלוב  לבקל  הכירצ  וז  היעב  תוטלחהה  ילבקמו  םיריכבה  עוצקמה  ישנא  לש  םיגרדב  םגש  איה  תפסונ  הנקסמ 
.תורחאה תויתביבסה  תויעבה  לכ  לע  עיפשמה  םרוגכ  קר  אלו  המצע  ינפב  היגוסכ  תוסחייתהל  תוכזלו 

הילצרה ב-10-11.7.2017. ימוחתניבה  זכרמב  הביבסלו  עדמל  תיתנשה  הדיעווב  גצוה  רקחמה 
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