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 ?תשרופמ הינת רדעיהב תרכחומ עקרק תבשה רשפאמ ל"מתוה קוח םאה

 החמתמ ,ילארשי ירקנל הודא 'בגו בוש יבצ ד"וע תאמ
 

 טפשמה תיב :האכרע 'חאו לארשי יעקרקמ תושר 'נ 'חאו ררל רימת 7620/19 ץ"גב :ךילהה רפסמ

 יטרפ .ץנימ 'דו ןורב 'ע ,גרבלוס 'נ ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה

 :תובישמה כ"ב 3.7.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת תובוחר ,107-ו 106 תוקלח 699 שוג :ןיעקרקמה

 .רגיא -שאוה ןורש ד"וע

 ףיעסב טרפבו ,ל"מתוה קוחל 1'ג קרפב ןגועמה רדסהה םאה הלאשה הנודנ הריתעה דקומב

 ,תרכחומ עקרק לש הבשה שורדל תוכמס לארשי יעקרקמ תושרל קינעמ ,ל"מתוה קוחל )1(א29

 ?הריכחה הזוחב הבשה תיינת העבקנ אל רשאכ םג ,דועי יוניש תובקעב

 תושר התנפ 2018 תנשב .םירתועל לארשי יעקרקמ תושר ןיב הריכח םכסה םתחנ 60 -ה תונשב

 ,תובוחר ריעב רוידל ףקיה תבחר תינכת תשגה חכונ ,עקרק תבשהל השירדב לארשי יעקרקמ

 קוחל ב29 ףיעסב עובקה ןונגנמל םאתהב ,תאז .הקלחה יבגל רוידל תפדעומ תינכת תללוכה

 הריכחה הזוחב ,םתנעטל רשאכ הרומאה השירדל םידגנתמ םה יכ ,וריהבה םירתועה .ל"מתוה

 לכ תללושמ הבשהה תשירד ,ןכ לעו ,דועי יוניש לש הרקמב הבשה תיינת העבקנ אל םמע םתחנש

 .סיסב



  

 .הריתעה ןאכמ

 טפשמה תיב ,ל"מתוה קוחל )1(א29 ףיעס תונשרפ תא ןחב ,הריתעה תא טפשמה תיב החד םרטב

 יכ הלוע ,י"מר לש התונשרפמ ןה ,ףיעסה לש 'תיתקיקחה ותביבס'מ ןה ,רבסהה ירבדמ ןה יכ ,ןייצ

 ,תיזוח הבשה תיינת חוכמ םא ןיב – רשפאמה ,יקוח רדסהמ קלח אוה ,ל"מתוה קוחל )1(א29 ףיעס

 ידיל תיאלקח עקרק לש הריהמ הבשהל לועפל – לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה חוכמ םא ןיב

 םיעיצמש תונשרפה רשאכ ,רוידל םיפדעומ םימחתמב היינב תוינכת שומימ תבוטל ,י"מר

 םימיוסמ םיגוסל ,לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחהמ תעבונה הבשהה תבוח תא הליבגמ ,םירתועה

 ללוכ וניא הז םא ,ףקותב הזוח ילעב ,םייאלקח םירכוח רדסהה תלוחתמ הגירחמ איהו ,םיזוח לש

 יפ-לע ,ןידב הל וקנעוהש םילכה י"מר תושרל ודמעי אל ,םירקמ םתואב יכ ,עבונ ךכמ .הבשה תיינת

 תבשה תא בכעל היופצ ,וזכש תונשרפ .עקרקה לש הריהמ הבשה ךרוצל קוחב ןגועמה רדסהה

 הניא – וז תונשרפ יכ שיגדה טפשמה תיב .היינבה תוינכת עוציבב בוכיעל איבת םאתהבו ,עקרקה

 גוסמ םירקמ עונמל ,רומאכ ,הדעונ רשא ,ותילכת םע םג תבשייתמ הניא איהו ,קוחה ןושלמ תעבונ

 .שממ הז

 עקרקה רזחות ובש ןמזה ךשמ רוציקל איבהל הניה ,קוחה ףיעס לש ותילכת יכ ,ףיסוה טפשמה תיב

 היינב תוינכת םדקל היהי ןתינש תנמ לע ,תאז .םייאלקח םירכוח תאמ ,לארשי יעקרקמ תושר ידיל

 תא שרפל שי הנושארבו שארב ,ןכל .תורידה עציה תא וז ךרדב לידגהלו ,רוידל םיפדעומ םימחתמב

 .וז תילכת יפ לע ,ויתוארוה

 היגוסה תא ונחב אלו ,שרדנכ תעד לוקיש וליעפה אל תובישמה יכ םירתועה תנעטל סחיב ,דועו תאז

 :יכ עבק טפשמה תיב ,הבשה תיינת ול ןיאש יממ הבשה תשירדל תעגונה

 ,תובחרנ ,תופיקמ תוטלחה ןה ,ל"מתוה קוח םושייל תועגונה לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה..."

 תויללכ ןה ,הלא תוטלחה .קוחה םושייל י"מר לעפת םתועצמאבש םיללכה בוציעב תוקסועה

 םירקמה ללכ תא ,שארמ ,ןובשחב איבהל ,תושרדנ ןניא םג אליממו ,תולוכי ןניא – ךכשמו ,ןעבטמ

 תושעיהל הכירצ ,םיגירח םירקמ םתוא לש הניחב .דיתעב ררועתהל םייושעש ,םיגירחהו םיינטרפה

 )1(א29 ףיעסל י"מר הנתנש תונשרפה ...הרקמו הרקמ לכ תוביסנ יפל ,םיללכה תלעפה תרגסמב

 י"מר החלשש הבשהה תשירד ;ותילכתל תמאותו קוחה ןושל םע בטיה תבשייתמ ,ל"מתוה קוחל

 םגפ הב לפנ אל ;ל"מתוה קוח יפ-לע הל התנקוהש תוכמסה ירדגב ,ןידב אופא התשענ -םירתועל

 "...ונתוברעתה תא קידצמה

 .₪ 10,000 ךסב תואצוהב וביוח םירתועהו התחדנ הריתעה ,רומאה רואל

 

 


