
ןולח רוגס

 קטלדא לש חוכ תונחתל שדחמ ןומימ ליבומ תוחפט יחרזמ
לקש דראיליממ רתויב
 דודשאו בגנ תמר חוכה תונחתל דעוימש ,שדח ןומימה יכ העידוה קטלדא תצובק
תוחפט יחרזמ קנב ליבוהש היצקידניס תועצמאב ןתינ ,היגרנא
29/1/19ןייטש ןור

 לש שדחמ ןומימל םויצרוסנוק ליבומו יקסעה םוחתב ותוליעפ תא הבעמ תוחפט יחרזמ קנב
 יכ העידוה קטלדא תצובק .ימואל קנב ידי לע לבוהש םויצרוסנוק ידי לע רבעב הנתינש האוולה
 דודשאו היגרנא בגנ תמר חוכה תונחתל לקש דראיליממ רתוי לש םוכסב שדח ןומימ העציב
.קנבה ליבוהו ןגראש היצקידניס תועצמאב ,היגרנא

 שד בטימ ,סקינפה ,לדגמ םיידסומה םיפוגהו ימואלניבה קנבה םג םיללכנ םויצרוסנוקב
.הנשב 4%-כ לש תיבירבו םינש 17-ל האוולהב רבודמ ,עודיה לככ .ןולייאו

 תויתשתהו היגרנאה תרבח יכ חווד רבכ זא ,יצחו הנשכ ינפל דוע עודי היה הקסעה רבד
 ןועריפ ךלהמ תמדקמ ,יקרוטה ולרוז ןרצנוקו גרובסלדא ירוא תטילשב תאצמנש ,תילארשיה
 ,חוטיב ללכ םיפוגה תא םג ללכשו ,ימואל ידי לע לבוהש םויצרוסנוקה דימעהש האוולהה
 ,תונחתה יתש תמקה ךרוצל 2012-ב ןתינ ירוקמה ןומימה .תוגספו םיחטבמ הרונמ
 ,רדסהל רבעב ליבוה אוהו ,המדא הימיכרגאה תצובק תולעבבש ןגאו םישתכמ םילעפמבש
.בוחה לש שדחמ הסירפ ללכש

 תתחפהל קנבה לש יקסעה דוקימה יוניש בגא השענש דעצב רבודמ תוחפט יחרזמ תניחבמ
 םויצרוסנוקב רבודמ התע .יקסעה םוחתה לע שגד תמישלו תואתנכשמה לש תויטננימודה
 םסרפ 2016 יהלשב .ימואל ידי לע לבוהש םויצרוסנוק ידי לע רוקמב ןתינש ,ןומימ ףילחמש
 ונלש קושה חתנ" יכ ,רשרפ דדלא ,ל"כנמה רמא התרגסמבש ,תיגטרטסא תינכות קנבה
 לש קושה חתנ םימי םתואבשכ ,"תיתרפס-וד המרל ועיגי יקסעה םוחתב םינושה םירזגמב
 וא .9.4%-6.9% לע דמע (םילודגו םיינוניב ,םינטק םיקסע) םינושה םייקסעה םירזגמב קנבה
 קלח טיסי ,תואתנכשמבו יאנועמקה רזגמב זא דע דקמתהש ,קנבהש ךכ לע שוריפב רבוד זא
.יקסעה םוחתל תובורקה םינשב ולש החימצה יבאשממ יזכרמ

 הביטחהש םיכלהמב ףסונ דעצב רבודמ" יכ םויה םינייצמ תוחפט יחרזמ תביבסב ,ךכ
 לש היגטרטסאה םושייל ,ליבוהל ךישמתו הליבומ ,דרומ ריפוא לוהינבש ,קנבב תיקסעה
 םוחתב לודיגה בצקב הטאה ךות ,יקסעה םוחתב ולש קושה יחתנ תא לידגהל קנבה
."תואתנכשמה

 היגרנא דאלוס ,היגרנא דודשא ,היגרנא בגנ תמר ,דארוד :חוכ תונחת המכ קטלדא תולעבב
 לועפתל ,הקוזחתו לועפת םוזא תב הרבח םג הצובקב .םתור רושימבש היגרנא רמתו
 הפיח םע תונבה רכזמ לע הנורחאב ומתח יכ םינייצמ הרבחב .חוכ תונחת תקוזחתלו
 םתור רושימב םילקימיכ הפיח רתאב הינומא רוצייל תיתיישעת תבולשת תמקהל" ,םילקימיכ
."לקש דראיליממ הלעמל לש תולעב




