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רשפא םאה  ימעפ : - דחה קיטסלפה 

? רוחאל לגלגה  תא  ריזחהל  היהי 
(. הביבסו 11(1 היגולוקא 

טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  8

לע רתוול  ךירצש  רמוא  הז  ןיא  ךא  םילכ ; קולחלמ  םיבר  ועתריי  הנורוקה  תפגמ  םותב  יכ  חינהל  ריבס  .הילצרה  יפוחב  יוקינ  עצבמב  לולצ  תתומע  לש  ףוחה ' תרייס  '
 | םינרציה דצמ  םג  לודג  ףקיהב  םיימעפ  - דחה םילכה  לש  יביסרגא  קוויש  ינפמ  ששח  םייק  ךכל , רבעמ  .ישיא  שומישל  םיימעפ  - בר םילכב  שמתשהל  רוביצה  עונכש 

לולצ תתומע  תובידאב 

היהי רשפא  םאה  ימעפ : - דחה קיטסלפה  לש  ובוש 
? רוחאל לגלגה  תא  ריזחהל 

המצע תא  ליצהל  ותרטמש  יבקע , ךא  יטיא  ךלהמב  הלחה  הביבסה , ינוגרא  לש  בחרנ  דודיעב  תושונאהש , המדנ  תונורחאה  םינשב 
הפק יתבו  תודעסמ  .זגמו  טפנמ  רצוימ  ובורש  קיטסלפל , םיפילחת  רוצייל  תורבח  ומק  םלועבו  ץראב  .ימעפ  - דחה קיטסלפהמ 
לכוא תואספוקבו  םיקובקבב  םידלי  ודייצ  תוימוקמ  תויושרו  להק , תכישמל  יעצמאל  םיימעפ  - דח םילכמ  תוענמיהה  תא  וכפה 
המזויב .הצחרה  יפוחב  ימעפ  - דח קיטסלפב  שומיש  םירסואה  רזע  יקוח  וקקוח  ףא  הילצרהו  תליא  ביבא , - לת .ימעפ  - בר שומישל 

תכלל ושקיב  תופסונ  םירעו  קיטסלפ ," אלל  ריע   " לעכ המצע  לע  ראוניב 2018  הילצרה  הזירכה  לולצ  תתומע  לש  הכרדהבו 
.היתובקעב

.ימעפ - דחה דשה  תא  שדחמ  ררועו  תופפכבו , תוכסמב  תוסכתהל  רוביצה  תא  חלש  הנורוקה , רבשמ  ץרפ  ףרוחבש 2020  אלא 
םירעה תובוחר  .םיימעפ  - דח םילכב  קר  שמתשהל  ורזחיש  וזירכה  הפק  יתבו  םיימעפ , - דח םילכב  שמתשהל  ורזח  םיבר  םיתבב 

המ לכש  ועירתה  םעז  יאיבנ  .רוביצה  ידי  - לע וכלשוהש  תוכסמבו  תופפכב  ואלמתה  םיטקרמרפוסל , ךומס  רקיעב  היינחה , ישרגמו 
.ןוימטל דרי  גשוהש 

רתוולו הנורוקה  םורט  ימיל  רוזחל  םיכסי  עגמ , לכ  יפלכ  ןדשח  השענש  רוביצה , םאה  רוחאל ? לגלגה  תא  ריזחהל  היהי  רשפא  םאה 
.הנורוקה ימיל  םיאתיש  ךכ  רסמה , דודיחבו  הרבסהב  יולת  לוכהש  איה  ךכל  הבושתה  םיימעפ ? - דחה םילכה  לע 
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קונחה גדה  ימעפ ." - דח אל   " הכורעתב תשרב " םידוכל   " ארקנש בצימב  הפק  לש  תולוספקו  םוינימולא  ריינ  תלוספמ  בהז  גד 
, ילארשי ירימ  םוליצ : םיימעפ |  - דח םירצומבו  קיטסלפב  שומישה  םוצמצל  ארוקו  םיגדה  לש  םתקעז  תא  קעוז  קיטסלפה  תויקשמ 

הקורי תונמוא  תריציל  תוכרדה 
תא חתינ  ךלמילא , תרפא  תיתביבסה ד"ר  תצעויה  תייחנהב  הילצרה , יפוחב  ץיקב 2018  לולצ  תתומע  הכרעש  יצולח  תלוספ  רקחמ 

- דח תוסוכ  רקיעבו  הפשאה ,) חפנמ  כ-70%   ) קיטסלפ לש  תומוצע  תויומכ  התייה  האצותה  .םיפוחב  הפשאה  יחפ  לש  םתלוכת 
.שומיש אלל  חפל  וכלשוהש  תוימעפ  - דח תוסוכ  לש  םימלש  םילוורש "  " םיקדובה ואצמ  תחא  אל  םיטירפה .) ללכמ   20%  ) תוימעפ
ענכשל וסינו  רקחמה  תואצות  תא  וגיצה  םישדוח , השולשכ  ךשמב  םיפוחב  ורבעש  הרבסה  תורייס  לולצ "  " הנגרא רקסה , תובקעב 

הלוכי תדקוממו , הליעי  איה  םא  הרבסהש , דמלל  לוכי  הז  ןויסינ  .רגתאל  ונענ  םיבר  ןכאו , .םיימעפ  - בר םילכב  דייטצהל  רוביצה  תא 
.תואצותל איבהל 

שמתשהל רוביצה  עונכש  לע  רתוול  ךירצש  רמוא  הז  ןיא  ךא  םילכ ; קולחלמ  םיבר  ועתריי  הנורוקה  תפגמ  םותב  יכ  חינהל  ריבס 
: םינרציה דצמ  םג  לודג  ףקיהב  םיימעפ  - דחה םילכה  לש  םתרזח  ינפמ  ששח  םייק  ךכל , רבעמ  .ישיא  שומישל  םיימעפ  - בר םילכב 

ידכ רוביצב  הזחאש  הדרחה  תא  לצנל  םילולע  טפנה , ריחמ  תחינצ  תובקעב  םילודג  םידספה  וגפסש  קיטסלפהו , טפנה  ידיגאת 
םה שומישה  רחאל  תוחפ , אל  רומח  .רצק  שומיש  ירחא  חפל  וכלשויש  קיטסלפמ , םיימעפ  - דח םילכ  דועו  דוע  תויביסרגאב  קוושל 

.ריוואה םוהיז  תא  וריבגי  קרש  ץראב , םיבר  תומוקמב  הלא  םימיב  םוקל  םיננכותמה  הפשא ,) תופרשמ   ) םיימרת םינקתמב  ופרשיי 
 

דדועלו ימעפ  - דחה קיטסלפל  תופולח  חותיפ  דדועל  שי  רוביצה , לש  וידחפ  לע  בוכרל  םידיגאתלו  תולשממל  רשפאל  םוקמב 
, רתוי יתואירבו  רתוי  חוטב  םיימעפ  - בר םילכב  שומישהש  רוביצל  ריבסהל  בושח  הזמ , רתוי  .קיטסלפה  תיישעתב  תילגעמ  הלכלכ 

םוצמצ .םיללכל  תייצל  ןכומ  אוהש  חיכוה  ץראב  רוביצה  .הפשאה  יחפ  לע  סמועה  תא  םיענומו  ילכלכ  ןוכסיחל  םימרות  םהשו 
.אבה רגתאה  תויהל  בייח  ימעפ  - דח קיטסלפב  שומישה 
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