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 הוול בייחש תוררוב קספ לטוב :רידנ
לקש ןוילימ 1.2 ריזחהל
 יכ ןעט םהמ דחא רשא םייטרפ םישנא ינש ןיב ךוסכסב עירכה תוררובה קספ
 תיבו רבעב ןיינעב תוררוב קספ איצוה רבכ תוררובה בכרה .ינשל האוולה ןתנ
אשונב ןודלו בושל ךמסומ היה אל אוהש עבק טפשמה
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 םלשל םידדצה דחא תא בייחש שמש תיבב ״קדצ ןיד תיב״ לש תוררוב קספ ןתינ הנשכ ינפל

 ןתנש םדוק ררוב קספ לש ״הרהבה״כ חסונ ררובה קספ .לקש ןויליממ רתוי לש םוכס ינשל

 ללכ אל אוהש רחאמ לטב 2017-מ קספהש עבק יבוקעי לאפר טפושה .2011-ב בכרהה

.ךוסכסה ףוגל תועגונה תושדח תועיבקו תויביטרפוא תוארוה אלא דבלב ״הרהבה״

 וא ןקתל רתויה לכל אלא ודי לע ןתינש קספ תונשל ךמסומ וניא ררוב ,תוררובה קוח יפ לע

.םיינכט םיניינעב ותוא םילשהל

 בייח ינשהש ןעוט דחאה רשאכ ,ףירח יפסכ ךוסכס םייטרפ םישנא ינש ןיב ררועתה 2011-ב

 לש ןיד תיב ,שמש תיבב ״קדצ ןיד תיב״ .לקש ןויליממ רתוי לש ךסב האוולה ודיל עורפל

 עובקל אלב יתיצמת תוררוב קספ הנש התואב איצוה ,השולש לש בכרהב תידרחה הדעה

.רחא וא הז דצל יפסכ בויח

 בויח ינשה דצה לע וליטי יכ שקיבו םיררובל םידדצה דחא הנפ 2017-ב קרו ופלח םינש שש

 לש יפסכ בויח ררובה קספ ללכ םעפה .״הרהבה״ קספ בכרהה איצוה תאז תובקעב .יפסכ

.לקש ןוילימ 1.2-כ

 תיבל תוררובה קספ רושיאל השקב 2017-מ קספה יפל הכוזה דצה שיגה ןכמ רחאל רצק ןמז

.דחוא תושקבב ןוידהו ולוטיבל השקב ודיצמ שיגה ביוחש דצה .םילשוריב יזוחמה טפשמה

 תוכמס רסוחב ולעפ םיררובה יכ ןעט ,גרבניו ןרוא ד״וע ידי לע גצויש ,לוטיבה שקבמ

 יכ שיגדה אוה .״הרהבה״ לש הווסמב תושדח תויביטרפוא תוארוה ירוקמה קספל ופיסוהשכ

 ויה אל םיררובהו 2011-ב קספה ןתינש ירחא שדחמ ןוידה תחיתפל םיכסה אל םלועמ אוה

.ןיינעב ןודלו בושל םיכמסומ



 ןכש ןידכ ןתינ ינשה תוררובה קספ יכ דגנמ ןעט ,דדלא זע ד״וע ידי לע גצויש ,רושיאה שקבמ

 .ויתונעט ולבקתה וב ןושארה קספה לש תישעמה תועמשמה תא ריהבה קר אוה

"קספה תא איצוהל םיכמסומ ויה אל םיררובה"

 עבק אוה .תוררובה קספ תא לטיבו לוטיבה שקבמ תונעט תא לביק יבוקעי לאפר טפושה ךא

 תוררובה קספ תא ואיצוהש רחאל 2017-מ קספה תא איצוהל םיכמסומ ויה אל םיררובהש

.2011-מ

 ררוב ,רמולכ .ןוידה תויפוס אוה תוררובה קוחב םיבושחה תונורקעה דחא יכ ריהבה טפושה

 תעקופ ררובכ ותוכמסו ותוא תונשל וא תוררוב קספ ןתנ ובש ןיינעב ןודלו בושל ךמסומ וניא

 .קספה ןתמ םע

 לפנ םא קר תוררוב קספ םילשהל וא ןקתל ררובה תא ךימסמ תוררובה קוחש ריבסה טפושה

 רשקב תוארוה תמלשהו רפוס תועט ןוגכ ,קוחב תטרופמה המישרל םאתהב ינכט םגפ וב

.ןיד ךרוע תחרט רכשו תואצוה ,תיביר םולשתל

 וילע ףיסומ אלא ןושארה קספה תא ״ריהבמ״ וניא 2017-מ קספה ,טפושה תעיבקל

 םידדצה דחא לעש םייפיצפס םימוכס תוללוכה ,רתויב תוטרופמ תויביטרפוא תועיבק

 רבודמ״ .השדח העיבקכ וילא םיסחייתמ םמצע םיררובהש הלוע קספה חסונמ .ורבחל םלשל

.בתכ ,״ןכ תושעל םיכמסומ ויה אל םיררובהו קהבומ ןפואב ךוסכסה ףוגל תועגונה תופסותב

 םעט ןיאש ךכ םישי וניא אליממו רתויב תיללכ ןושלב בותכ 2011-מ קספה יכ ףיסוה טפושה

 האצותל עיגהל ידכ םישדח םיכילהב טוקנל וכרטצי םידדצה הרקמ לכבו ותופקתב ןודל

.תיביטרפוא
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