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תסנכה תדעותועדוה

 קלח לוציפ לע הטילחהו םירדסההקוח יפיעסב הנד תסנכה תדעו
תונושה תסנכה תודעוול םהמ

18:00 העשב ,ג"עשת זומתב 'י ,2013ינויב18

בחרנ ףקיהב םירדסה קוח תסנכל שיגהל הלשממה הטילחה םעפה םג,ירעצל" 
 שממ לש העיגפידכ ונתעדל וב היה ,ירוקמה חסונב שגומ היה ולש ,רתויב
 ןוידה תליחתב ןוני ליא ד"וע ,תסנכליטפשמה ץעויה רמא ,"הקיקחה יכילה תוניקתב
 ,תאז רואל" ,םירדסהה קוח לע יבגנה יחצ כ"ח תושארבתסנכה תדעו לש רקובה
 קוח לש ונכותוופקיהב יתועמשמ יוניש בייחתמ יכ רצואה רשל תסנכה ר"ויעידוה
 יתושארב יעוצקמ תווצ לע ליטהו,תסנכה ןחלוש לע חנוי הזש תנמ לע םירדסהה
 קוחה תעצה לש יתועמשמ םוצמצל איבהל תנמ לערצואה ישנא םע םירבדב אובל
 ולחהשהמגמה תאתסנכה ר"וי ךישמה ךכב .תסנכה ןחלוש לעהתחנה םרטב דוע
."תסנכל ותשגהינפל דוע םירדסהה קוח לש יתועמשמ םוצמצל ,וימדוק הב
 ץעויה ךישמה ,"תונורקע רפסמ ונתואוחנה רצואה םע תורבדיהה ךלהמב"
 וללכייש םיאשונה ןיב הקיז לש המויק :םהבו" ,ןוניליא ד"וע תסנכל יטפשמה
םיפיעס תללכה יא ,תילכלכ החימצו הנידמה ביצקת ןיבל קוחהתעצהב
 הללכה יאותסנכה תודעו תויוכמסב העיגפ וא תיטרפ הקיקח לוטיב םתועמשמש
 ריבס ןויד םייקל תסנכההשקתת םהיבגלש םיבכרומ םיאשונ לש בר רפסמ לש
 םיאשונ תאצוהל םג ותעד ונתנ .ביצקתהרושיאל דע התושרל דמועה םינמזה חולב
 רחאל ,תסנכה תודעו ךא ,תמדוקה תסנכה ךלהמבםדקל השקיב הלשממה רשא
."םרשאל ןוכנל ואצמאל ,םינויד םויק

 בשוימ ,יעוצקמה גרדה ונחנא ונלביקש אלמה יוביגהתא ןייצל הבוח שיגרמ ינא"
מ"מה תא ווילש ,היצילאוקה שאר בשוימו תסנכה תדעו שאר בשוימ,תסנכה שאר
 לש הדמעמתא רקיעבו םג אלא הלשממה תושקב תא קר אל םהיניע דגנל וארו

 םירדסהה קוח לש ונכותוופקיהש ךכ לע דיפקהל ךרוצה תאו ,הירבח לשו תסנכה
 תושרה התויהמ בייחתמש יפכ ,וב ןודלתסנכה לש התלוכי תא שארמ וללשי אל
ןהו היצילאוקהמ ןה תסנכ ירבחו היציזופואה תועיס תא םגןייצל ינוצרב .תקקוחמה
 תונורקע םתואלע םידמוע ונא יכ אדוול תנמ לע רמשמה לע ודמעש היציזופואהמ
 ןמזה קרפ תכראהל איבהל וחילצהףאו ושקעתה ןכל םדוק דועו ליעל יתטריפש
 התוא תרגסמב .קוחה תעצהב םינוידה םויק ךרוצלתסנכה תושרל םויה דמועה
קלח ווהי אלו ואצוי הלשממה תטלחהב וללכנש םיאשונ46 יכםכוס תורבדיה
 הקיקחיכילהב ואבוי ,םמדקל רחבת הלשממהש לככו ,םירדסהה קוח תעצהמ
."םיליגר
 ולא הטילחהו ,םירדסהה קוח יפיעס לכלע תועש6 ךלהמב הרבע תסנכה תדעו

 תרגסמב ונודי םיפיעס וליא ,םיפסכה תדעווב םירדסהה קוחתרגסמב ונודי םיפיעס
 ,תסנכה תודעוומתרחא הדעווב ונודיו "ינויד לוציפ" ונממ ולצופי ךא םירדסההקוח
 הקיקחכ ונודיו םירדסהה קוחמ ואצוהרמולכ ,"יתוהמ לוציפ" ולצופי םיפיעס וליאו
 םיפיעסה לש םיירודיסה םירפסמה .לוציפ ורבעש םיפיעסהלכ טוריפ ןלהל .הליגר
 תרבוחהיפ לע אלו ,תסנכל יטפשמה ץעויה תכשלב הנכוהש הלבטה יפ לעוניוצ
 םיפיעסה .)הדעווב ןוידהתעב וניוצ םה ךכש םושמ( םירדסהה קוח לש הלוחכה
.םירדסהה קוחמ קלחכ םיפסכה תדעוולורבעוה המישרב םירכזומ םניאש
:םירדסההקוחמ ולצופש םיפיעס
 תצפה קוחל ןוקית .הלכלכה תדעווב ןוידל רבעותהניקתה םוחתב המרופרה
 ןוידל רבעוי)סולפ ןדיע ךרעמ ירודיש( תויתרפס רודיש תונחת תועצמאבםירודיש
 תחיינה הינופלטה םוחתב המרופר-תרושקתה קוחל ןוקיתה םג .הלכלכה תדעווב
 תליבח– היזיוולט ירודישו תרושקתה רש תויוכמס תבחרה,"יאנוטיס קוש" חותיפו

.הלכלכהתדעוול ורבעוי ,ןייוולהו םילבכה ירודישב הרצסיסב
 תוברל ,תונוישיר ילעבל וידר ירדתתאצקה– "יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ" ןוקית
הליגר הקיקח לולסמל רובעיו םירדסהה קוחמ יתוהמ לוציפלצופי ,רלולסה םוחתב
.הלכלכה תדעווב

 תואירב םוחתב תונבשחתה רדסהב קסועהףיעסב ,תואירבה קרפב ןוידה תעב
 ףיעסל ןיא" :ןוני ליא ד"וע ,תסנכל יטפשמה ץעויה רמא,2015-2016 םינשל שפנה
 .םיפסכה תדעוובןודנ היהש המל רבעמ תוכלשה ול שי .םירדסהה קוחב םוקמהזה
 הייסולכואב קסועש רתויב שיגראשונ אוה שפנה תואירבב המרופרה לש אשונה
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 תונשב לוחל רומא אל רבודמה יאנובשחהרדסההש םג המ רתויב תשלחומה
תוחפל חילציש החוורהו הדובעה תדעו ר"וי לע ונינב .עגרכתויטנוולרש ביצקתה
 הזש אוה םוכיסה יכ ונפגינךכב םג .ולש הדעווב ןוידל ריבעהלו ינויד לוציפל לצפל
."ךכ לע רצהלאלא יל ןיאו ,םיפסכה תדעוול ךלי

 ץעויה איצוהש תרבוחל םיסחייתמ םיפיעסהירפסמ לכ(16-18 םיפיעסב ןוידה
 הדקפהב יוסימ ןונגנמב םיקסועה ,םיסימה קרפב היפלעש ,)תסנכל יטפשמה
 תכישמ תעביוסימה ןונגנמבו םירוטיפ ייוציפב יוסימה ןונגנמב ,ינויסנפןוכסחל
.תואירבהו החוורההדובעה תדעווב ןוידל ורבעוי ,למג תפוקמ הבצק
 לש זוזיק תרתהו םישדח םילועל סמ תובטה– םיסימה קרפב22-24 םיפיעס
םיפסכה תדעווב ונודיו םירדסהה קוחמ תיתוהמ ולצופי ,לארשילץוחמ ןוה דספה
.תדרפנ הקיקחכ לבא
.טפשמוקוח הקוח תדעוול רבעוי ,עבטמ תורישינתונ קוחל ןוקית–39 ףיעס

 גוצרה קחצי כ"ח שרד םידליהתואבצק הנבמ יוניש–88 ףיעס לע העבצהב
 תואצות תא התניש אל תימשה העבצהה .קוחהלש ותועמשמ לשב תימש העבצה
.םיפסכה תדעוול רבע קוחה יפיעס בורכ ,הזףיעס םגו העבצהה

 לצופ תואירבחוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד םולשתב תיב תורקע בויח–89 ףיעס
 תואירבה חוטיבו החוורהו הדובעהתדעווב ןודי ימואלה חוטיבה םולשתשכ ,םיינשל
.םיפסכהתדעווב ןודי

 ,רז דבוע קיסעמש יאכזל דועיס יתורישםוקמב דועיס תלמג םולשת–90 ףיעס
ןיב )ףולחת( בוביש ירדסה–91 ףיעס ןכו .החוורהו הדובעהתדעווב ןוידל רבעוה
 הז ףיעס תרבעהב.חוויד תבוח– םיישילש םידדצ ןיבל ימואל חוטיבל דסומה
 ,היציזופואה םגו היצילאוקה םג ןפודאצוי ןפואב ודדיצ החוורהו הדובעה תדעוול
."םיניירבעבםחלנו ימואלה חוטיבה תא קזחמ ףיעסה":קמנמ גוצרה קחצי כ"חשכ

 רבעוה בויבהו םימה ידיגאתב המרופרה ןיינעבןדה )93-97 םיפיעס( 'ח קרפ לכ
.הלכלכהתדעווב ןוידל
 תדעוול רבעוה– הנידמה רצוא ידילע תוירוביצה תוירפסה בוצקת–98 ףיעס
 םירדסה קוחמ אצוה תזזג יעגפנ יוציפל קוח ןוקית–99 ףיעס .תוברתהו ךוניחה
.החוורהו הדובעה תדעווב הליגר הקיקחכןודיו

.םינפהתדעווב ןוידל רבעוה שדוקב םיתרשמ לש םרכש–101 ףיעס

 םייקסעה םילבגהה קוח יפל לבוכרדסהמ יאלקחה רוטפה םוצמצ–103 ףיעס
תדעווב הליגר הקיקחכ ןודיו םירדסהה קוחמ אצוהרמולכ ,יתוהמ לוציפ לצופ
.הלכלכה

 ,תוימוקמ תויושר ידי לע םיימשר םניאשםירכומ ךוניח תודסומ בוצקת–104 ףיעס
.ךוניחהתדעווב ןודי

 וניא םינורהצה דוסבס לוטיב עודמסיסקבא יול ילרוא כ"ח הלאש ןוידה ךלהמב
 תוכירצמ אלש הלשממ תוטלחה שי" :הל בישה רצואהגיצנ .ףיעס םושב עיפומ
 :סיסקבאיול ילרוא כ"ח ."13.5ב אשונב תילהנמ הקיקח הלביק הלשממה.הקיקח
 אוהש ,םירדסהה קוח ףקועלש ליגרת רבכ הז .רטפתנ ואוב ,םש ךתחנ לכה םא"
."םתללכתשה.קוח ףקוע ומצעב

 וקסאיפ והז" :לטנזור יקימ כ"ח רמא ינויסנפןוכסיחל הדקפהב יוסימ לע ןוידה תעב
םה המ זאו ,תוהובג תוסנכה ילעבל ןוכסיחל תויאדכ קיספישךלהמ .רצואה לש
 הנבה רסוח הז .תורידתלזוהל תינכותל ושרדיי זאו ,תוריד ונקי ?ףסכה םע ושעי

."רצואהתא שייבמש יסיסב

 הצור רצואה .שארמ רוכמ קחשמהיכ רבדל ללכב םא יתטבלתה" :ינפג השמ כ"ח
 ויה יצחו עובש ךות ,םדצמ .םיפסכה תדעוולתורגמב ולצאש המ לכ ריבעהל
דגנ ינאש חוטב אל ינא .שפנה תואירב לש הטרפה המגודל שי.לכה לע םיעיבצמ
 רצואהו עיבצמאוה ,םירבדמ ונחנא– ךילהתה הז יתוא דירטמש המ .המרופרה
 םתרבעה םיפיעסהמ90% .לשכיי רצואה רשש הצור הלשממה שאר .םיחמש
 לע עדי אל הדעווה ירבחמ דחאףא ,םישדח הדעו ירבח םש שי .םיפסכה תדעוול
 .שפנה תואירבב המרופרה לע ונדשכ ,תמדוקהתסנכב ויה אל םה יכ םירבדמ המ
 ןודל םילוכי תוחפל םה ?החוורהו הדובעה תדעוול ןוידהתא םיריבעמ אל המל
 הצור קרדוכילה לבא ,םישוע ויהש המ הז ,םהיניע דגנל חרזאה תבוט םא.ופוגל
 ודמליש םידלי ויהיש תועמשמה– ירהנ קוח לוטיב המגודל וא .רובעי ביצקתהש
 אל םגש םידלי םתוא הלא .תורנ רואל ודמלי .ןויקינוםימ למשח ילב רפס יתבב
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 הגלפמ ,דוכילהןוטלש .תנקותמ הנידמ .ןורהצלו ןועמל דוסבס אלו תואבצקולבקי
."תופתושוז המ תעדוי אלש

,קירנקהקבר :םיפסונ םיטרפל
 תסנכה תדעו תרבוד
השיאהדמעמ םודיקל הדעווהו

קובסייפה דומעב םיפסונ םינוכדע
תסנכה לשרטיווטהו

רשק תריצי

רושיקב טרופמכ ,םיישילש םידדצל ואתסנכה- לארשי תנידמל תורומש תויוכזה לכ2013 ©
feedback@knesset.gov.il:תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
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