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תוומה רחאל החיתנ לע יוציפ- לקש ןוילימ יצח
יצרא לארשי:תאמ

2011, ילויב11,ינש םוי

 םויב ,ןוילעה טפשמה תיב עבק בור תעדב
 רשא ,תיטפשמ האופרל זכרמה יכ ,7.7.11

תא לבקל ילבמ תוומה רחאלשהחיתנ עציב
 ילבמ הפוגהמ תומיגד לטנו ,ותנמלאתמכסה
300,000לש יוציפ הנמלאל םלשי ,העדייל

 לש יוציפ ויתונב יתשל םלשי ףסונבו ח"ש
 .תחא לכל ח"ש100,000

 ´פורפ :םה ,סנקה םולשתב וביוחש ,םיבישמה
 ,ץיבולרב קחצי ר"ד ,קבטיל .י ר"ד ,סיה הדוהי

 תנידמ ,תיטפשמ האופרל ימואלה ןוכמה
.תואירבה דרשמ– לארשי

 ידיב1.1.1995 םויב חצרנ ל"ז רניצ והיעשי
 תובר םימעפ הכוהש רחאל ,קיסעהש לעופ
 האופרל זכרמל הרבעוה חונמה תפוג .ושארב
 הללכש החיתנ הב העצוב םש ,תיטפשמ
 רפסמ לדוגב תומקר לש תומיגד תליטנ
 תרסה ןכו ,ופוג ירבאמ דחא לכמ םירטמיטנס
 תפיכו תומיגדה .חונמה לש תלוגלוגה תפיכ
 ,חונמה לש ותפוג םע דחי ורבקנ אל תלוגלוגה
 הפוקת ךשמב זכרמה ידיב וראשנ אלא
 ,קבטיל ר"ד ידי-לע העצוב החיתנה .תכשוממ
 ,סיה הדוהי ´פורפ ידי-לע םג הארנה לככו

 לע םתחו זכרמה להנמ הפוקת התואב היהש
 .קבטיל ר"ד םע דחי החיתנה יאצממ

 ךא ,חותינה עוציבלהליחת הדגנתה הנמלאה
 איבי רבדהש הרהזוהש רחאל המיכסה
 הנתינהתמכסה .הלעב לש ותרובק תייחדל
 ילבו ךכל דעוימה ספוטה יבג לע אלש
.חותינהלע םיטרפה לכ הל ורבסוהש

 הנשה םויב ,חונמה תריטפ רחאל םינש עבשכ
 היתונבו הנמלאה ורזח רשאכ ותריטפל ירבעה
 דרשמ תגיצנ הרשקתה ,ןימלעה תיבמ
 התנע היתונבמ תחא .הנמלאל תואירבה
 ידיב ורתונ יכ הנושארל הל רמאנ זאו החישל
 יכו ,חונמה היבא לש ותלוגלוגמ םיקלח זכרמה
 הרובק תרעמב הרובקל ואבוה הלא םיקלח
 דרשמ תגיצנ .לואש תיירקב ןימלעה תיבב
 ריתוהל תויאשר תורערעמה יכ הנייצ תואירבה
 וא ורבקנ ובש םוקמב הפוגה יקלח תא
 םש ,הפיחב ןימלעה תיבב הרובקל םאיבהל
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 יכ הל רמאנ אל הז דעומב .חונמה רובק
 רחאל זכרמה ידיב ורתונש תופסונ תומיגד
 הרובקל םיוסמ בלשב ורבעוה החיתנה עוציב
 תונבל העדונ וז הדבועו ,הפיחב ןימלעה תיבב
 וכרעש םינוש םירוריב רחאל החפשמה
.רתוי רחואמ ןתמזוימ

 לש ותב השגפנ תינופלטה החישה תובקעב
 הלביקו ,תואירבה דרשמ תגיצנ םע חונמה
 יכ רשאמה תואירבה רש םעטמ בתכמ הנממ
 ואבוה היבא לש ותפוגמ ולטינש תומיגדה
 ידירש יכ התוא עדיימו ,לואש תיירקב הרובקל
 העיגה תבה .5 ורפסמש דכב םירובק חונמה
 םשו ,דכה תא ףוסאל תנמ-לע תורבקה תיבל
 םילכימו םידכ הבו הרובק תרעמל הפשחנ
 לש םינוש םידירש ליכהל םירומאה ,םיבר
 ורפסמש דכה תא התהיז איה .םירטפנ תופוג
 תיבל דכה רבעוי םרטב יכ השקיב ךא ,5
 ןכא יכ ןימלעה תיב להנמ אדווי הפיחב ןימלעה
 תועצמאב תאזו ,חונמה לש וידירשב רבודמ
 הילעשו ,דכה ךותב אצמיהל הרומאש תיחול
 תוהזה תדועת רפסמו חונמה לש ומש םיטורח
- השעי ךכ יכ חיטבה ןימלעה תיב להנמ .ולש
 אדיו אל שיא יכ תבל עדונ הרובקה דמעמב ךא
 וחתפ ךכיפל .חונמה לש וידירשב רבודמ ןכאש
 דכה ךותבש אלא ,חונמה לש ותלוגלוג ידירשל ופשחנ ךכ ךותבו ,ןמצעב דכה תא ויתובורק
 םע דדומתהל ןחוכב ןיא יכ ושחשמ .חנעפל ועדי אל ותואש יתרדס רפסמ םע תיוות האצמנ
 תוקפסה תורמל ,ישארה רבקב םהש יפכ םידירשה תא רובקל וטילחה ,םיפסונ םירוריב תכירע
.םרוקמל רשאב ןבילב ונניקש

 ואצמנש תופוגה יקלח לכ תא הרובקל איבהל זכרמה תטלחה הדמע הלא םיעוריא עקרב
 ביבס תיתרושקתו תירוביצ הרעס הללוחתה2000 תנשבש רחאל האב וז הטלחה .ותקזחב
 ח"ודב .ןוסלגס תדעו איה- זכרמה תולהנתה תניחבל הדעו המקוהו ,זכרמה לש ותולהנתה
 םירביאב שומיש- רתיה ןיבו ,זכרמה תדובעב םירומח םייוקיל ופשחנ הדעווה המסרפש
 םירטפנה תוחפשמ ינב תמכסה הלבקתהש אלב זכרמב הווארל םתגצהו רקחמ יכרצל תומקרבו
 להנמ היהש ,סיה ´פורפ דגנ תיתרטשמ הריקח החתפנ הלא םיאצממ תפישח תובקעב .ךכל
 .תיתעמשמ הנלבוק השגוה םלוא ,ודגנ םושיא בתכ שיגהל אלש טלחוה הריקחה םויסב .זכרמה
 תומיגדב רקחמ יכרצל שומיש השענ ,2000-1996 םינשה ןיב ,תוחיתנ125-ב יכ ןעטנ הנלבוקב
 .ךכל םירטפנה תוחפשמ ינב תמכסה הלבקתהש ילבמו ןידל דוגינב תאזו ,םירטפנמ ולטינש
 םירטפנ תוחפשמ ינבמ רושיא תלבקל םירדוסמ םילהנ תעיבקמ ענמנש ךכב םשאוה סיה ´פורפ
 תרגסמב הדוהש רחאל ,יתעמשמה ךילהה תרגסמב עשרוה אוה .רקחמ יכרצל תומיגד תליטנל
 לש שנוע וילע רזגנו ,רוביצ דבועכ וילע לטומה םויקב תונלשר לש תעמשמ תריבעב ןועיט תקסע
.הפיזנ

 ,החיתנה תכירעל יאנתכ יכ םיריהבמ םה תעכו זכרמב םילהנה ונוש2003 תנשמ לחה יכ ,ןיוצי
 ינבל ןתינש רחאל ,היגולותפה קוח יפל םייטנוולרה החפשמה ינב תמכסה תא לבקל זכרמה לע
 םיקלח תליטנ תללוכ החיתנהש הדבועה תוברל ,החיתנה תוהמ רבדב טרופמ רבסה החפשמה
.ךשוממ ןמז קרפ ךשמב זכרמב םתרימשו הפוגהמ תומיגדו

 ועדיאל ללכ יכ ,ויתונבו חונמה תשא ונעט ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל השגוהש העיבתב
 ,ברןמז ךשמב זכרמה ידיב ורתונ הלא יכ דבעידב ןהל רבתסה ףאו וחקלנ ותפוג תומיגדש
הרטשמב הנתינ החיתנה עוציבל התמכסה יכ ,הנעטו הפיסוה הנמלאה .ןתעידי אלל ורבקנו
.החיתנה ןפואל רשאב רבסה לכ הל ןתינש ילבמו ,ץחל הילע לעפוהש רחאל
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לטרבליז יבצםילשוריב יזוחמה טפשמה תיב טפוש  זכרמל הרוה אוה .רתוי ןטק יוציפ עב,
 ח"ש100,000 ב ויתונב תאו ח"ש150,000-בהנמלאה תא תוצפל הנידמלו תיטפשמ האופרל
 ןוילעה טפשמה תיבל ורערע תונבהו הנמלאה .םיישנועםייוציפל ןתשירד תא החד ךא ,תחא לכל
.יוציפב םבויח םצע לע רוערעהנידמהו זכרמה ,םיאפורה ושיגה דגנמו ,יוציפה הבוג לע

 ןרוערע תא ןורחאה ´ה םויב לביקןילביר רזעילא טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב תאישנלהנשמה
.ידגנהרוערעה תא החדו ,יקלח ןפואב

ןילביר רזעילא טפושה

,קוחהתושירדב דמע אל החיתנה עוציבל הנמלאה תמכסה הלבקתנ וב ןפואה ,ןכא יכ ,קספנ
 תדימוויפוא ,ותוציחנ תדימ ,חותינה תועמשמ הל הרבסוהש ילבמו ץוליא ךותמ הנתינ וז רשאב
 .תיתימאהמכסהב אלו המכסה לש היצקיפב רבודמ ךכיפלו חונמה לש ופוג תומלשב העיגפה
 תומיגד יכ ןהלעדונ דבעידב קרש ךכב שפנ תמגעו עוזעז םרגנ חונמה תונבלו הנמלאל יכ ,קספנ
 העיגפה לשב רבגומיוציפל תויאכז ןה יכו ,ומע דחי ורבקנ אלו זכרמב ורמשנ ןריקי תפוגמ
 ןתוכז תרכומ ,ומצעןפוגב התשענ אל העיגפהש ףא לע ןכש ,דרפנ קזנ שארכ ןהלש הימונוטואב
.ודובכ לע רומשל ,תמה לש ותחפשמ תובורקכ

ינבב הרישי העיגפ הווהמ ,עבקנ ךכ ,החפשמה ינב תמכסה אלל תוומה רחאלש החיתנ תכירע
דובכ לע רומשל םינומאש ימכ ,םדובכבו םהלש הנומאהו תדה שפוחב ,םהיתושגרב ,החפשמה
.חונמה םריקי

זכרמה םא םג ןכש ,םיישנוע םייוציפל העיבתה תא יזוחמה טפשמה תיב רומאכ החד ,תאז םע
 תמה דובכב עוגפל הרטמב ןכ השע יכ חכוה אלשירה,קוחל םאתהב גהנ אל תיטפשמ האופרל
.ויבורקב וא

 אטבל תנמ לע הנמלאל וקספנש םייוציפה תא לידגהל שי יכ ,רוערעב קספ ןוילעה טפשמה תיב
 תומיגד תחיקל לשב םג אלא ,החיתנל התמכסה יא לשב קר אל הל םרגנשקזנה תרמוח תא
 יוציפה .300,000₪ לש יוציפ הל קוספל שי ןכ לעו ,העדייל ילבמ הלחונמה הלעב לש ופוג
.היהשכרתונ תונבל

:רמאנ הב ,יזוחמה לש תינורקעה ותקיספ תא לביק ןוילעה טפשמה תיב

 םינגמ הלא םינידש ךכמ םג תעבונ "תמה דובכ" לש םינושה םיטביהה לע הנגהבש תובישחה"
 תא דבכל החפשמה ינב לש םתוכז ןוגכ ,תמה לש הלא דבלמ םירחא םיסרטניא לע וא תויוכז לע
 ןמ םיברב .הרובק ירתא דובכ לע הרימשבש ירוביצה סרטניאה וא םעה תואירב ,םריקי רכז
 ,הדרפהל םינתינ םניא ול תוולנש תורחא תויוכז לע הרימשהו תמה דובכ לע הרימשה ,םירקמה
 םיטביה תפקשמ תמה דובכל תוכזה .הזב הז םיבולשה םיטביהכ םהילא תסחייתמ ףא הקיספהו

 לש ורכז דוביכב החפשמה ןוצר ,ותומ רחאל דובכל יאכז תויהל וייחב רטפנה ןוצר :םלוכ הלא
."םיתמה דוביכ לש יתרבחה ךרעהו רטפנה

 שי ,תעבונ תמה דובכל תוכזב ריכהל טפשמה יתב לשו קקוחמה לש תונוכנל תפסונ הביס"
 הרובקהו תוומה תויגוס .תונושה תויוברתב תמה דובכל רומשה דחוימה םוקמה ןמ ,חינהל
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 תוומה ספות הנומא לכבו תד לכב ,תוברת לכב .םלועמו זאמ תישונאה תוברתה תא וקיסעה
 תונומאב הוולמה ,תוומה ינפמ ישונאה ששחה ףסונ ךכל .דובכלו תוסחייתהל הכוזו ,דחוימ םוקמ
 םינוש םנמא לבאהו הרובקה יסקט .תוומה רחאלש םייח לש תורשפאל רשאב תורעשהו

 שפנה תוראשיה לש וא תויכשמה לש תורשפאל רשאב תוסיפתה םג ךכו ,תוברתל תוברתמ
 דובכבו דחוימ סחיב הרכהה- םה םינוש תמה דובכ לש ךרעל םייוטיבהש ףא ךא .תוומה רחאל
 םהיתופוג תרובקלו יוניפל םירדסהל רשקהב( בתכנ רבכ ,ןכא .תילאסרבינוא איה םיתמל דחוימ
:)ברק ךלהמב וגרהנש םיניטסלפ לש

 םלצב ירהש ,ונלוכל בושח תמה דובכ .רדסהו הנבה ידיל עיגהל בורל ןתינ ירטינמוהה םוחתב´
 ".´םדאה ארבנ םיהולא

 יפסכה יוציפה תא לידגה םגו ,יזוחמה לש וז הקיספ ןילביר רזעילא טפושה לביק ,רומאכ
.הנמלאל

 תעדב עבקו וילע קלחתימע קחצי טפושה םלוא ,ןידה קספל ףרטצהרגיצנד לארשיטפושה
 ךכ ,דגנכש רוערע תא וקלחבלבקלו החפשמה תונב רוערע תא תוחדל שי ודידל יכ ,טועימ
.תיצחמב תחפי תונבלו הנמלאל יוציפה םוכסש

)םיטוסה רבוד- תימע קחצי :"רפוצ" תבתכ ´ר(

ד"ועוגציי החפשמה תונב תא  ד"וע הגציי םיבישמה תאו ןלוג-ןמלדוגהידואד"ועוקנילי לאומש
.הקר´צ הירומ

תיטפשמ האופרל ןוכמהמ סיל הדוהי ר"ד :הנומתב
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