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  ירוביצה רודישה דיגאת תצעומב םיברע םיחרזאל םלוה גוציי :ןודנה
  רותיאה ךילהל סחיב תולאשו

 
 
 יניטסלפ-יברעה טועימה תויוכזל הקינילקהו םאלעא ןוגרא ,יוכיס תתומע ידי לע תשגומ וז היינפ
 םיחרזאה לש תופתושבו ןויוושב םיקסוע םיפוגה תשולש .הפיח תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב
 "םלוה גוציי"ל תובייחתהה שומימ רחא םיבקוע ךכ ךותבו ,לארשיב הרבחה ךותב םיברעה
  .ירוביצה תורישבו תויתלשממה תורבחה לש םינוירוטקרידב
 ונל שי ,לארשיב ירוביצה חישבו תרושקתב יברעה גוצייה לע םג עיפשהל הרטמל םמצעל ומשש םיפוגכ
  :ןלהלכ םכילא םינופ ונא ,ןכ לע .הז חיש לע תישממ העפשה לעב ףוג לש ותלהנה בכרהב דחוימ ןיינע
 

 הצעומ ירבח הנומש ,רותיאה תדעו תצלמהל םאתהב תרושקתה רש הנימ 15.6.20 ךיראתב .1
 המייתסה וז תוליעפש רחאל התוליעפ תא שדחת וזו ,)הצעומה :ןלהל( ירוביצה רודישה דיגאתל
 .ןורחאה יאמ שדוחב
 

 ירבח העברא ונומיש דע רסח בכרהב הבורקה הפוקתב לעפת הצעומה ,יתרושקתה חווידה יפ לע .2
 .רותיאה תדעו תצלמה יפ לע םיפסונ הצעומ
 

  :םכינפב ןעימשהל שקבנו ,רותיאה ךילהתל סחיב תושקבו תולאש רפסמ ונל שי .3
 

 תונמתהל רומא ,)קוחה -ןלהל( 2014-ד"עשת ,ילארשיה ירוביצה רודישה קוח יפ לע .א
 תיזורדה הייסולכואה תוברל ,תיברעה הייסולכואה םע הנמנה דחא רבח תוחפל" הצעומל
 קוחר אוהש ןוויכמ ,הרקתל ךפהיי אל הז םומינימ ףס יכ ,הווקת םיעיבמ ונא ."תיסקר'צהו

 הבחרה ץמאמ .)20% לע דמועה( הייסולכואה ללכב םיברעה םיחרזאה זוחא תא גציילמ
 םיחרזאה יפלכ תמצעתמה תוניועלו הרדהל דגונ רסמ חלשי הצעומב יברעה גוצייה לש
 .תונורחאה םינשב םיברעה

 ולא םישנ .הצעומל תויברע םישנ לש ןיונימ תא ומדקת יכ שקבנ ,תמדוקה הדוקנל ךומסב .ב
 שרודו ךרד ץרופ אוהש ,קוחה לש ותכימתל תויואר יאדווב ןהו ,"הלופכ תוילושמ" תולבוס
 תודמעומ ,תורחא םילימב .הצעומה ירבח רשע םינש ךותמ םישנ שש תוחפל לש יונימ
  .תילארשיה הרבחב תורדומ תוצובק יתשל ןתוכייתשה לשב םלוה גוצייל תויאכז תויברע



                                                         
 םג םסרופי רודישה דיגאת תצעומל תויודמעומ תשגהל ארוקה לוקה יכ ,דוע אדוול שקבנ .ג

 תרושקתה ילכ תועצמאב ןהו דיגאתה רתא תועצמאב ןה תאז ,יברעה להקלו תיברעב
  .תיברעב

 ?הצעומל יונימה ןיינעב תוצעייתה יכילה תמייקמ רותיאה תדעוו םאה :ונל הלאש דועו .ד
 תרושקתו תוברת יפוגב תוצעוויהה תבוח תא לטיב קקוחמה יכ ונדמל קוחב ןויע ךותמ
 ןכתיו הניעב תרתונ ירה ץעוויהל תורשפאה םלואו ,םידמעומל רשאב םהיתוצלמהל סחיב
 הרבח ינוגראו תרושקתו תוברת יפוג םגש םישקבמ ונא ,ךכ ןכא םאו ;תמייקתמ איהו

 .וזכש תוצעוויהל םינעמנ ויהי םייברע תיחרזא
 
  .םכתבושתל הדונ
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 .הקינילקב םיטנדוטס ,ירוח לילחו הראמא רימא לש םתרזעב בתכנ בתכמה *
 


