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 :דובכל
 רבליז תילד תננכתמ
 ןונכתה להנימ תלהנמ
 רצואה דרשמ
  ל"אוד תועצמאב
 

  ,םולש תילד

 

 תינוריע תושדחתהו םינבמ קוזיחל םישדח םילכ ץומיאו 38 א"מת לוטיבב םיננכתמה דוגיא תכימת :ןודנה

 

 ןונכתה להנימ תמזוי דגנכ םיעמשנה תולוק רואל דחוימבו ,םינורחאה תועובשב בחרתמה ירוביצה ןוידה רואל

 רוזאו ריע ןונכת םוחתב םיקסועה תא גציימה –לארשיב םיננכתמה דוגיא ,38 א"מת תלוחת םויסל איבהל

  .38 א"מת  לש הפקות תא ךיראהל אלש תיעוצקמה ותטלחהב ךמותו להנימה ידי תא קזחמ –םהינווגל

 

 תילושה התמורת ,)המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח( תירקיעה התרטמ תגשהב 38 א"מת לש הנולשיכ

 רויד תודיחי תפסותמ תמרגנה תינונכתה העיגפהו לארשיב ןויוושה-יא לע היתוכלשה ,תינוריע תושדחתהל

 ךיראהל אלש ןונכתה להנימ תדמעב ךומתל לארשיב םיננכתמה דוגיא תא םיאיבמ ,םיינוריע םימקרמל תידרופס

 םינבמ קוזיח ורשפאיש תויפולח תוינכת שוביגל םיארוק ונא .תיחכונה התנוכתמב 38 א"מת לש הפקות תא

 .ךדיאמ ,םוקמ-תמאתומ תינוריע תושדחתהו ,דחמ ןוכיס ירוזאב המדא תודיער ינפמ

 
 דבלב רויד תודיחי ףלא 27-כ וקזוחו םינבמ 2800-כל םירתיה 38 א"מת תרגסמב וקפנוה 2018 ףוס דע יכ הדבועה

 קוזיחל יעצמאמ  היפל תואיצמה תא םיפשוח  - 3.5%-מ תוחפ ירק - קוזיח תושרודכ ונייוצש ףלא 810-כ ךותמ

 ףרח ,רוידה יאצמ תלדגהל יעצמאכ תשפתנ איהו הרואכל תינוריע תושדחתהל ילכל 38 א"מת הכפה םינבמ

 ןיבו הירפירפל זכרמ ןיב ןויוושה יא תלדגהל םרוג הסיסבב דמועה ילכלכה ןונגנמה .אשונב תלבגומה התמורת

 איה ,הליחתכלמ םיהובג עקרקה יכרע םהב םירוזאב עקרקה ךרע תא התלעה 38 א"מת ;תושלחל תוקזח תונוכש

  .קוזיח םירבועה םינבמב תוריד ירכוש ןבומכו ,תומוק ינבמב םירייד הערל הלפמ

 

 ןוכיסה תדימ ,עקרק יכרע ,םינבמ יגוס ןיב תונוש יוטיבל האיבמ הניא איה ;ללוכ ינונכת טבמ תרדענ תינכתה

 טולקל תויסדנההו תויתרבחה תויתשתה תמאתה – הנבמה תביבס םג .הייסולכואה לש ילכלכ-יתרבחה בצמהו

 םיחקלנ םניא – םינכשה לע תוידימה תוכלשההו תימוקמה תושרה לש יביצקתה הבצמ ,הייסולכואה תפסות תא

 אוה תינכותב יזכרמ ביכרמש הדבועה .תינכותהמ תועגפנ ןהש תונעוט זכרמה רוזאב תוימוקמ תויושר .ןובשחב

 תויתשתה תחבשה םע דדומתהל תויושרה לע השקמ תימוקמה תושרה לע רזגנש החבשהה לטיה לע רותיוו

  .תשרדנה
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 ףא לע ,ןכל- .םהב תולהנתהה יסופד יונישו םימלש םיינוריע םימקרמ שודיח התועמשמ תינוריע תושדחתה

 הווהמ הניא איה המצעשכל ,תינוריע תושדחתה לש רתוי הבחר תרגסמב םילכה דחאכ שמשל הלוכי 38 א"מתש

  .תינוריע תושדחתהל תינכות

 

 םייפולח םילכ םדקיש תנמ לע ןונכתה להנימל הנופ םיננכתמה דוגיא .קפסמ וניא 38 א"מת לוטיב ,תאז םע דחי

 םינבמ קוזיחב ךרוצה תא קתנל שי :תינוריע תושדחתהו המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיחל תורטמה לע ונעיש

 רושיא ךילה .אשונל ינוגריאו יסנניפ הנעמ ןתיתש תיתלשממ תינכות רציילו רויד תודיחי תפסות לש יאנתהמ

 םהב תומוקמב םדא ייח לע הנגה חיטבהל רשפאי רבדהו ,ריהמ תויהל יופצ תוריד תפסותב ךורכ וניאש קוזיחל

 תושדחתהל תושרה עויסב ,םינשי םימקרמ לש תינוריע תושדחתהל תוינכות םדקל שי ליבקמב .םינוכיס םימייק

 םהב םירוזאב תינוריע תושדחתה ןומימל ןרק תמקה תשרדנ .םיבשותהו תוימוקמה תויושרה ףותישבו תינוריע

  .םיבשותה יכרצל הנועה יתוכיא ינוריע םקרמ תריצי ורשפאיש םיאנתב ,תילכלכ תויאדכ ךכל ןיא
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