
 םייתרבח םירגתאו בצמ תנומת – שפנה ידדומתמ לש הילפהו חופיק
 יללכ - שפנה תואירב "םלוע"

 תוירחאה ,2015 תנשמ המרופרה זאמו ,תואירבה תכרעמ ידי לע תולפוטמ תוישפנה תוערפהה
  .קוח חוכמ םינתינו הנידמה תוירחאב ירטאיכיספה םוקישה יתוריש .םילוחה תופוק לש ןהל תיחוטיבה

 םיכנה תצובק תא םיווהמ תישפנ תולבגומ םע םישנאו ,תולבגומל תומרוג תוישפנה תוערפהה
 ,תבכרומ תישפנ הערפה םע םישנא לש םרפסמ .תיללכ תוכנ תבצקל םיאכזה ןיבמ רתויב הלודגה
 םדאה לש וייח לולסמ לע ןתעפשה ךכשמו ריעצ ליגב תוצרופ הלא תולחמ .150,000-כב דמאנ
 .תערכמ

 .םיקקזנ םה םהל םיתורישה תשק לכב חופיקמ םילבוס תישפנ תולבגומ םע םידדומתמה

 שפנה תואירב יתוריש

 סחיב השק הילפה ךותו רסחב םיבצקותמ ,)םוקישו ,הליהקבו זופשאב לופיט( שפנה תואירב יתוריש
 .הז ךמסמ םע דחיב רבעומה "שפנה תואירבב תילכלכ תוינידמ" ףדב טרופמכ ,ףוגה תואירבל

 :םיאבה םינעמה תא ,ראשה ןיב ,לולכל הכירצ ,םייואר שפנ תואירב יתורישל תיגטרטסא תינכות

 לש היצזילינימירקל איבמ םויהד בצמה .רבשמ יבצמלו םוריח יבצמל הליהקב םינעמ לש םנוניכ
 ימוקיש ,ילופיט הנעמ ןתמ תחת ,רעושי לב לבסלו ,םהלש םדא תויוכזב העיגפל ,שפנה ידדומתמ
 תחת ,ליעוהל םחוכב ןיא וב םוקמל קוח תפיכאל םידעוימה םיפסכ תטסה ךות תאז .םלוה ילאיצוסו

 .היפכב זופשאה לש ךרוצל אלש הלדגהו ,שפנ תואירב יתורישב םתעקשה

 ילגעמב םייוצמה םישנאה גוח תא לידגהל תנמ לע ,הליהקב שפנה תואירב יתוריש לש ןוויגו הבחרה
 בר תואפרמ לש ןמויק תחטבה .)לופיטב הדימתמ תבכרומה האולחתהמ תיצחמכ קר( לופיטה
 םמויק .םיחמתמ םיתוריש קינעהל ולכוי רשא ,תיצרא הסירפב תויתווצ בר תואפרמ תוברל ,תויעוצקמ
 .)היואר תיצרא הסירפו םיריבס הנתמה ינמז לש החטבה( םינימז תואירב יתוריש לש

 ,םדא חוכ ינקת תפסותו תופיפצה תנטקה דחוימבו ,םיירטאיכיספה םילוחה יתבב םיאנתה רופיש
 .םייללכה םילוחה יתבב תופסונ תוירטאיכיספ תוקלחמ לש ןתחיתפו

 התחטבה רקיעבו םידדומתמה תשק לכל םינעמ ןתמ רשפאי רשא םוקישה ךרעמ לש םלוה בוצקת
 .דוקפתה ףצר לכ ינפ לע השק תישפנ תולבגומ םע םישנאל גג תרוק לש

 םלוע לש ריפחמה ובצמ חכונ .םילפטמ לש םיאתמ רפסמ חיטבהל םהב היהיש םידעצ לש םתטיקנ
 רומח רוסחמ ,תוירטאיכיספ תויחאבו םירטאיכיספבו טלחומו יטוקא רוסחמ שי :שפנה תואירב
 יתורישב םידבוע תפולחתו )תורישל הנתמהה ינמזמ הלועש יפכ( ירוביצה תורישב םיטסיפרתוכיספב
 .יתועמשמ תוריש לש ותקנעה תורשפאב תלבחמה םוקישה

 ילאיצוס ןוחטבו םייסיסב םויק יכרצ

 תואבצקל םיאכז ישפנ ירקיע יוקיל םע םייללכה םיכנהמ 4% קר םיירו'זמ םיידוקפת םיישק ףרח
 רבדהו ,ל"למה תואבצקל םיאכזה םיכנל םימולשתהמ יתוהמ קלח תווהמ דוקפתה תואבצק .דוקפת
 .שפנה יכנב תושק עגופו חפקמה היאנתו תואכזה הנבממ עבונ

 אלא םיאכז אל הלאכ םניאש םיכנ ,ירוביצה רוידה יאכז לע םינמנ םילגלג אסכל םיקותרה םיכנש דועב
 תרידב רדח לש ותריכשל שרדנה םוכסהמ תיצחמכ לע דמועה ילמס םוכסב ,הריד רכשב תופתתשהל
 .שפנה יכנ םניה הריד רכשב תופתתשהל וז תואכז םישמממה לש יראה קלחה .םיפתוש

 תא הרידמ )ילפיצינומה רושימב ןיבו יתנידמה רושימב ןיב( םינוש החור ימרוג ידי לע תטקננה תוינידמ
  .חרזא לכ יאכז םהל םיתוריש הלא ויה אל לשמו שפנ יכנ םתויה ןיגב םינוש החוור יתורישמ שפנה יכנ



 


