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טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  לירפאב ,  26

לארשי וציו  םוליצ : בוט | " ןורתפ  אוה  םיבר , םיבאשמ  תכירצב  ךורכ  םרוצייש  םישדח  םיטירפ  לש  הכירצ  ענומה  שובל , יטירפב  רזוח  שומיש  ללכ , ךרדב  "

ליטסקט תלוספ  הנמטמל –  םשמו  בוחרל  ןוראהמ 
הנורוקה ימיב 

םידגב לש  תומרעב  םינורחאה  תועובשב  וניחבה  יאדווב  םימנמונמה  םירברפה  יבשות  םגו  הפופצ  תינוריע  הנוכשב  רגש  ימ  םג 
יפ לע  ףא  שדח –  תיב  אוצמלו  חרוא  ירבוע  לש  םהיניע  תא  דוצל  תווקמש  בוחר , תוניפב  וא  םילספס  לע  םישמושמ  םיצפחו 

.שולק הלא  םימיב  בוחרהמ  שמושמ  טירפ  תחקל  זעי  והשימש  יוכיסהש 

רטמ דע 100  אצמיהל  תבייחמה  הנקתה  תונועה , יפוליחו  חספ  תשפוח  ןמזב  םיתבב  תרמגנ  הניאש  הייהשה  לש  בולישש  הארנ 
םיטירפ יפלא  תורשעל  םרג  תועקפתמ , דוגיב  תויקש  תריסמל  רושקה  לכב  קפאתהל  םינייממה  לש  תלוכיה  רסוחו  תיבהמ ,

תותומעל הזה  יאלמה  תא  ענשל  ץמאתהש  ימ  .הפשאה  תונמטמב  םהייח  תא  םייסל  רעצה , הברמלו  םיתבהמ –  הצוחה  טלפיהל 
לבא הלא , םימיב  תותבשומ  ןה  םג  ןכ , .הרוגס  תלדב  לקתנ  ונממ , חיוורהל  ולכוי  ןהש  ידכ  שמושמ , דוגיב  לש  הריכמלו  ףוסיאל 

.תותומעה תויונח  לש  תולוענה  תותלדה  דיל  םישודגה  םיקשה  תא  תאז  לכב  חינהל  םיברל  העירפה  אל  וז  הדבוע 

חספב תוריכמה   ) םוצע באשמ  ודביא  קר  אל  ןהלש , תוסנכההמ  יתועמשמ  חתנ  אוה  היינש  די  ידגבב  רחסמהש  וללה , תותומעה 
" רינזור  " תמגוד  ) שמושמ דוגיבב  תורחוסה  קנעה  תורבח  תא  קיעזהל  וצלאנ  םג  ןה  ןהלש ,) תויתנשה  תוסנכההמ  תובינמ כ-30% 

לש םידגבה  תויונח  ילהנמ  םג  .תונולת  תובקעב  ןהירעשב  ומרענש  םידגבה  יררה  תא  תונפל  ידכ  "מ )" עב ןורהא  ןייטשדלוג  ו"
.שממ לש  יתביבס  דרטמ  ורציש  שמושמה , ליטסקטה  תומרע  תא  תונפל  וקעזוה  תותומעה 

םינש ולבי  םש  הפשאה , תונמטמל  רבד  לש  ופוסב  הכרד  תא  האצמ  םיטירפ  לש  תלטובמ  אל  תומכ  רחא , וא  הזכ  ןפואב  ךכ ,
.בחרנ יתביבס  םוהיזל  ומרגי  םייתניבו  ולכתיש , דע  תוכורא 

 . ידיימ לופיטל  תקעוזה  תיתביבס  היעבכ  הרדגוה  רבכ  הנשב –  תונוט  דראילימ  רתוי מ-21  םלועב –  המוצעה  ליטסקטה  תלוספ 
יפוגבו םוהתה  ימב  םוהיזל  תמרוג  איה  .הלדגו  תכלוה  תומכב  םיסונייקואלו  תורהנל  טלפנ  רחא  קלחו  עקרקב , ןמטומ  הנממ  קלח 

. ןוזמה  תרשרשל  תרדוחו  םייח  ילעב  ינימ  הלכמ  תומלש , תויסולכואב  תעגופ  [1]םימה ,
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" | ידיימ לופיטל  תקעוזה  תיתביבס  היעבכ  הרדגוה  רבכ  הנשב –  תונוט  דראילימ  רתוי מ-21  םלועב –  המוצעה  ליטסקטה  תלוספ  "
רגיינ ובש  - ןב ןיטרמ  םוליצ :

תיתביבסה העפשהה  תא  םצמצל  עייסתש  הטאה , לע  תססובמה  תינכרצ  תוגהנתה  ץמאל  םיכרד  המכ  שי  בצמל ? ןורתפ  שי  םאה 
.ליטסקטה תלוספ  לש 

.בוט ןורתפ  אוה  םיבר , םיבאשמ  תכירצב  ךורכ  םרוצייש  םישדח  םיטירפ  לש  הכירצ  ענומה  שובל , יטירפב  רזוח  שומיש  ללכ , ךרדב 
, םיטירפמ רטפיהל  ןמזה  הז  ןיאש  וניביו  תונלבסב , ורזאתי  םא  םיצרמנ  םינייממ  םתוא  תושעל  וביטיי  ןכל , .יתייעב  רבדה  םויכ 

.הנתשי בצמהש  דע  םלצא  םתוא  רומשל  שישו 

םתושרבש םידגבה  ייח  תא  וכיראי  םינכרצ  םא  יכ  אצמ  תנשב 2012 , םסרופש  תיטירבה ,  Wrap תתומע לש  רקחמ  ךכ , לע  ףסונ 
הסיבכב עוניש , תויולעב  םיבאשמב , ןוכסיחה  תובקעב  "ט  שיל דראילימ  יטירבה כ-5  קשמל  וכסחי  םה  שומיש , ישדוח  העשתב 

הייסולכואה םא  יתועמשמ  יוניש  םדקל  לכות  הלא , םימיב  ךכ  לכ  תיטנוולר  רשא  תאזה , תיטירקה  הנבותה  הפשאב  . לופיטבו 
.התוא ץמאת 

סמ .תובר  תונידמב  לבוקמכ  םינכרצה , לע  ילאיצנרפיד  תלוספ  סמ  תלטה  אוה  שומיממ , קוחר  םויה  הארנ  םנמואש  ןורחא , ןורתפו 
תודדומתהה ךלהמב  רצונש  ןועריגהמ  האיציל  ךרדב  הנידמה  תפוק  תלדגהבו  תלוספה  תומכ  תתחפהל  םינכרצה  ךוניחב  עייסי  הזכ 

.הנורוקה רבשמ  םע 
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