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הספדהל וחלש

 : םוליצטוקנזייא רשא
ץיבוניבר זעוב

 לידגהל ןאכ וצחל
טסקטה

לארשיב םג תואלקחב תינוכסח היקשה :םלוכ ירחא

 תויגיגב תיאלקח הייקשהל השורדה םימה תומכ תא דודמל וכישמה לארשיבש ןמזב
 ידכ הרוטרפמטבו חורב ,הנירקב םג בשחתהל שיש הנש20 ינפל רבכ וניבה םלועב-
 היופצ ,תואלקחה דרשממ טוקנזייא רשא לש השדח המזוי .קיודמה ןונימל עיגהל
הנשב םימ בוק ינוילימ ךוסחל
לקנרפ יליב

 ידמ לארשיב תואלקחל םישמשמה םימה תומכמ5%-כ ךוסחל היושע השדח היקשה תטיש
 תא לארשיב םדיקו םזי ,תואלקחה דרשמב )מ"הש( הדש תוריש םוחת להנמ ,טוקנזייא רשא:הנש

 הכוז אוה תעכ .יאלקחה רוטקסב התעמטה לע םילמע ולא םימיבו תודייאתהה תכרעהל הטישה יוניש
 .םיחמצה תצעוממ ולעופ לע תונייטצה תואל

:הקורי הלכלכב דוע
םימ תביאש לע לופכ לטיה ודפריט םיאלקחה�

ןדריה םוקישל יחרכה םיאלקחל םימ ץוציק :ח"וד�
םימה תומכמ תיצחמכ םיכסוחו- קורי םינוב�

 השמישש הדידמהש ריבסמ ,םיחמצ תנזהו םימב שומישה לועיי ומכ םימוחתב קסועש ,טוקנזייא

 הטיש .תויגיגמ םימ תודאתה לש תנשוימ הטיש לע םויה דע הססבתה ,חטשל היקשהה תויומכ תעיבקל
.וירבדל תקיודמ תויהלמ הקוחר ,ץראה יבחרב יגולוארטמה תורישה לש הדידמ תונחתב תמשוימש ,וז

 ירבדל דומעל היושע תיגיגמ םימה תופדנתה זא– םימח םימיו ברש ימיב רקיעב טלוב קוידה רסוח
 .ריבסמ אוה ,"חמצ ומכ תגהנתמ חרכהב אל תיגיג" .םיחמצמ לעופב ףדנתמש הממ50% לע ,טוקנזייא

 םיחמצש המ תמועל הלודג רתוי הברה תיגיגמ תופדנתהה ,ברש ימיבש יביטיאוטניא ןפואב ונעדי"
 .ריבסמ אוה ,"םימ לש לודג דואמ זובזב לח הפו ,םיפדנמ

 חורה ,הנירקה תא תודדומש תויבושיח תוטישל ורבעו הנש20 ינפל רבכ הז תא וניבה םלועב
 טרפמ ,"תיבטימ הרוצב הקשומש אשד חטשממ ופדנתי םימ המכ ךירעהל וחילצה ךכ" .תורוטרפמטהו

 םינוש םיחמצ ןיב סחיה המ םיעדוי ,םיוסמ חמצ גוס ףדנמ םימ המכ ךירעהל םיחילצמ םא" .טוקנזייא
 ."רבעב םייק היהש זובזב ותואל םימרוג אל ,יברש םוי ומכ םיימילקא םייונישו ,חטשמה ותואל

?ךירצ תמאב םימ המכ- ולגו וקילקה
 םותב .לארשיב יאלקחה רוטקסב הטישה ץומיאב וקלח אוה ,תונייטצה תואב טוקנזייא תא הכיזש המ
 לכל תושדח םימ תויומכ ועבקנ ,יגולוטמה תורישלו ינקלוו ןוכמל ,דרשמל ףתושמ רקחמ לש םייתנש
.ץראב רוזאל םאתהב ,תבשוחמה תודאתהה לע תוססבתמה ,יאלקח לודיג

 ךותבש רובס טוקזנייא .ץראב הטישה תא םימשיימ הבש הנושארה היקשהה תנוע הלחה הלא םימיב

)יול דעילא :םוליצ(
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 יא לע ססבתהב יכ ףיסומ אוה .השדחה הטישב בושיחל אלמה רבעמה םלשוי ,רתויה לכל םינש שולש
5%-כ וז ךרדב ךוסחל לכות לארשיש ןה תוכרעהה- ברש ימיב רקיעב ,הנשיה הטישה לש םיקוידה
.הנשל בוק דראילימ האמכ לע םידמועש ,תואלקחב םישמשמה םימה תומכמ

 תויומכ המ תולגל םילדגמל םירשפאמש ,מ"הש רתאב תבשוחממ תכרעמ ורצי ,הטישה תעמטה ךרוצל
 הנימז רבכ ,התבחרה לע םילמע ןידעש ,תכרעמה .םילדגמ םהש חמצל םאתהב ,תושדחה הייקשהה
.תושדחה היקשהה תויומכ םע תואלבט לבקלו ,ץראב םוקמהו לודיגה גוס תא סינכהל ןתינו שומישל

םיפסונ םיחטש וקשי- וכסחיש םימה
 םישולשכ הזמ םיאלקחל עדיה תרבעהבו חותיפב קסוע ,תואלקחל הטלוקפב ינש ראות רגוב ,טוקזנייא

 ילודיגל םישמשמ רשא םימה תכורצתמ30% לש ןוכסיח םהב ,םיפסונ םיגשיהב טלוב קלח ול שי .הנש
.הנשב בוק200 תוחפלב םימכתסמה ,ןומירה

 ,םייאלקח םילודיג תייקשה ךרוצל ןיחלוק ימב שומישה תעמטהב אוה יטנימוד קלח ול שי וב ףסונ םוחת
 רקחמ םוחתב שחרתה הז םג .בוק ןוילימ430- הייקשהל םישמשמש םימהמ40%-כ לע דמוע םויכש

 יבגל ןוחטיבו עדי ,תיתשת רצי הז" .םיחמצה לעו עקרקה לע ןיחלוק ימ תועפשה ונחבנ וכלהמב ,ךורא
.רמוא אוה ,"עטמ ילודיגב ןיחלוק ימב שומיש

 תטיש ךוסחל הדיתעש םימל הרזחבו
 םיפסונ םיחטש ,םויה תומייקה םימ תוסכמ ןתואב תוקשהל ,וירבדל ורשפאי הלא- השדחה הייקשהה
 רמוא ,"םימה אלא ,חטשה אל איה ,םייאלקח לודיגב ץראב תמייקש הלבגמה" .םויכ םידבועמ םניאש
 .טוקנזייא

 אוה ,"םימב רסוח ללגב םיקשומ אל םנוד ןוילימ1.1 לעמ ךא ,הקשומ םנוד ןוילימ1.8 לעמ ץראב שי"
 רמולכ .הקשומה חטשה תא לידגהל רשפא- םימ ךוסחלו הייקשהה תא לעייל םיחילצמ םא" .ףיסומ
."םידבועמ םנוד ףלא100 ףיסהל םילוכיש ,םימ בוק ןוילימ50 םיחיוורמ

הרזח

)ץיבוניבר זעוב : םוליצ(םיפסונ םיגשהל ףתוש .טוקנזייא רשא

םימ |תואלקח:תויגת
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