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 תורידה עציה תלדגהל
 םיפסכה תדעו ,הריכמל
 קוח תעצה הרשיא
 רוטפה תפוקת רוציקל
 תריכמ תעב חבש סממ
 הריד

 רדאב ח"י ,2016 ץרמב 28
17:15 העשב ,ו"עשת ב

:רוידה יריחמ תא םולבל ןויסינהמ קלחכ

 הריד תריכמ לע חבש סממ רוטפה :ןיעקרקמ יוסימב המרופר הרשיא םיפסכה תדעו

םייתנש םוקמב םישדוח 18 -ל לבגוי

 ימב השק ןפואב עוגפל ילבמ רוידה תקוצמ תא רותפל שי" :ינפג םיפסכה תדעו ר"וי

"םיעיקשמ םניאש

 תא הנשמש קוח תעצה ,תישילשו היינש האירקל )'ב( םויה הרשיא םיפסכה תדעו     

 תסנכה תאילמב העבצהל הלעותש העצהה י"פע .ןיעקרקמ לע יוסימה תוינידמ

 םייתנשמ רצוקת הריד תריכמ תובקעב חבשה סממ רוטפה תפוקת ,םיבורקה םימיב

 יישכור ברקב ץירמת רוצייל התיה קוחה ירוחאמ רצואה תנווכ .דבלב יצחו הנשל

 תאז תושעלו םדקל ,רוכמל םתנווכב התוא תמדוק הריד םתולעבבש תושדח תוריד

 התיה רצואה תנווכ הליחתכלמ .תורידה עציה תא לידגהל ךכבו ,רשפאה לככ רהמ

 אלא ,דבלב םישדוח 12 -ל חבשה סממ רוטפה תא הנקמה ןמזה קרפ תא רצקל

18 לש הרשפ הלבקתה ףוסבלו ךכל ודגנתה םיפסכה תדעו ירבח לכ טעמכש

 קוחה" יכ ,ןייצ )הרותה תודהי( ינפג השמ כ"ח ,םיפסכה תדעו ר"וי .םישדוח

 תדימב תורידה עציה תלדגהל םורתי םגש ,יתדימ אוה םיפסכה תדעו םויה הרשיאש

 תא רוכמל םישקתמו רויד רפשל םישקבמש ימב ידמ השק העיגפ ענמיי םגו המ

 .2021 לע ףקותב היהי אוהו 2016 יאמב 1 :קוחה תליחת ."הנשיה םתריד
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 העצהה י"פע .םישרוי םיחאל עגונה ףיעס קוחהמ אצוה ,םיפסכה תדעו יצחלב דוע     

 תדעו תשירדל רשפיא קוחה ,ןורחאה םירדסהה קוחמ לצופ קוחהש רחאלו תירוקמה

 דחא לכל םא ףא ,םיעיקשמכ םתוא וארי אלש ,הריד םישרויש םיחא השולשל םיפסכה

 הרשואש קוחה תעצהב ,התע .שריש הריד שילשל ליבקמב ותולעבמ הריד שי םהמ

 ינש לע םג לוחי רבדהש טלחוהו םיפסכה תדעו תדמע תא לביק רצואה ,הדעווב םויה

 הרידה יצח תא וארי אל ,דרפנב הריד םהמ דחא לכלש םישרוי םיחא ינש רמולכ .םיחא

  .םילדגומ םיסמ םהילע ולוחי אל ןכ-לעו העקשהל הריד איה וליאכ ושריש

 דבלב העש תארוהכ לוחי קוחה יכ עבוקה קוחל גייס הדעווה הפיסוה ,ןכ-ומכ     

 סממ רוטפה 2021 דע רמולכ .2012 דע 2016 םינשה ןיב םינש שמח לש הפוקתל

24 -ל ותומדקל רוזחי בצמה האלהו 2021 -מו םישדוח 18 -ל בצקיי רומאכ חבש

 .השיכר סמ ןיינעל םג םייתנש לש הזה ןמזה קרפ לש האוושה היהת ,ןכ-ומכ .םישדוח

 שכורו תחא הריד ותולעבבש ימ היפל ,םיפסכה תדעו לש תרחא השקב החד רצואה     

 הריחמש ,השיכר סממ הרוטפה הריד לש הריחממ שילש דע לש ,ךומנ יווש תלעב הריד

 עיקשמ וב ואריי אל ,₪ ןוילימ יצח דע לש יוושב הריד שוכרי ונייה ,₪ ןוילימ 1.5 -כ אוה

 .סמה תובח ןיינעל

 יאשונב תומזוי לעו קוחה תעצה לע םימדוק םינוידב ומכ ,שיגדהו ינפג בש םוכיסב     

 ןורתפה ,הבושח הרטמ איה רוידה תקוצמ תא רותפל הרטמהש ףא" יכ ,ןיעקרקמ יוסימ

 תרבגהב שממ לש םידעצ תטיקנמ אלא סמ תוינידמ ייונישמ אובי אל ,אלמהו יתימאה

 םישקתמש םישנאב השק העיגפ ונענמו קוחה תא ךכרל ונחלצהש חמש ינא .עציהה

 םולשת ןהו לדגומ השיכר סמ ןה גופסל ויה םייושע ךכ בקעו הנשיה םתריד תא רוכמל

 ."חבש סמ

29.2.16 ,16.2.16 :אשונב תומדוק תועדוה

 הדעווה רבוד ,ריצק ליא :םיפסונ םיטרפל

םיפסכה תדעו לטרופ :תסנכה רתא

רטיווטהוקובסייפה דומעב םיפסונ םינוכדע 
 תסנכה לש
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