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תמועל רוסחממ םילבוס הירפירפב םידלי :רקחמ
םהייחמ רתוי םיצורמ תויהל םייושע ךא ,זכרמה

םהב ,הירפירפל זכרמה ןיב םיילכלכו םייתרבח םירעפ גיצמ "לארשי ידלי לש םייחה תוכיא ח"וד"
םירמוא ,תאז תורמל .בוט בצמב םידגבלו תיבב טנרטניאל השיגב םיזוחא תואמ לש םילדבה
תומר לע םיחוודמו - רוסחמה תוכלשהל םיפשחנ אל הירפירפב םינטק םיבושייב םידלי ,םירקוחה
רתוי תוהובג רשוא

ןותנהמ הירפירפב םינטק םיבושייב העשת יפ טעמכ הובג טנרטניאל השיג םהל ןיאש םידליה רועיש

לש םייחה תוכיא ח"וד" םשה תחת ,םירקוח תצובק לש רקחממ הלוע ךכ - זכרמה יבושייב ליבקמה

זכרמה ןיב םיילכלכו םייתרבח םירעפ לש הרוש גיצמ ,)ישילש( םויה םסרפתהש ,ח"ודה ."לארשי ידלי

תמר תחוודמ הירפירפב םינטק םיבושייבש ךכ לע עיבצמ ךא ,תיתרבחהו תיפרגואיגה ,הירפירפל

.רתוי ההובג רשוא

3.6% תמועל ,תיבב טנרטניא ןיא הירפירפב םינטק םיבושייב םידליהמ 31.9%-ל ,רקחמה יאצממ יפל

רוסחממ םילבוס הירפירפב םינטק םיבושיימ םידליהמ 32.8% יכ הלוע ח"ודהמ .זכרמב םידליהמ

.זכרמה ידלימ 2.3% תמועל ,בוט בצמב םידגבב

תמועל ,רפסה תיב ילויטל ףסכב רוסחמ לע וחוויד תירפכה הירפירפב םידליהמ 33%-כ ,ףסונב

ןיא יכ ורמא תירפכה הירפירפב םידליהמ 35.7% ;זכרמה ידלימ 4.1%-ו תינוריעה הירפירפב 19.8%

םידליהמ 33.6%-ו ;זכרמה ידלימ 9.4%-ו תינוריעה הירפירפהמ 28.9% תמועל ,דיינ ןופלט םתושרב

ידלימ 5.6%-ו תינוריעה הירפירפהמ 20% תמועל ,םיילענב רוסחמ לע וחוויד תירפכה הירפירפב

.זכרמה

לע ךמסנה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה דדמ לע תססובמ זכרמלו הירפירפל םיבושייה תקולח

םיבושייה ."ץראב תילכלכ תוליעפלו תויורשפאל הברק" רדגומש המל סחיב יפרגואיגה םמוקימ

תולוכשאמ םיבושייו ,זכרמכ ורדגוה 10-6 תולוכשאמ םיבושיי ;הלוע רדסב ,תולוכשא הרשעל םיקלוחמ

.)ךכמ תוחפ( םיירפכו )םיבשות ףלא 20-מ רתוי( םיינוריע םיבושייל הקולחב ,הירפירפכ ורדגוה 5-1

-סורג הנפד ר"ד ,תירבעה הטיסרבינואהמ רשוק התינח ר"דו הירא ןב רשא 'פורפ וכרע רקחמה תא

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה עויסב ,בורח ןוכממ קורב תיגש ,יח לת תימדקאה הללכמהמ סונמ

,)12-ו רשע ינב( 'ו-ו 'ד תותיכ ידימלת ,ץראה יבחרמ םידלי 2,733 ואלימש םינולאש לע ססבתה אוה

היה םידרח לואשת יכ וכירעה םירקוחה .ןולאשה יפוא לע תוקולחמ לשב ,ידרחה רוביצהמ םידלי אלל

.ולאשנש הייסולכואה תוצובק ןיב םירעפה תא קימעמ

םידליהמ 93.4% :רקחמב וחוודש רתויב םיהובגה ויה תירפכה הירפירפב רשואה ירועיש ,דגנמ

87.2%-ו ,זכרמה ידלימ 90.8% תמועל ,םהייחמ תיללכ ןוצר תועיבש ועיבה הלא םיבושייב
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.תיטסיטטס םיקהבומ ויה תוצובקה ןיב םילדבהה יכ ושיגדה םירקוחה .תינוריעה הירפירפהמ

,הב םירגה לש ךומנה ירמוחה בצמה תורמל ,תירפכה הירפירפה יכ הארנ" ,סונמ-סורג ר"ד ירבדל

רתוי הקימעמ הקידב" יכ הפיסוה רונמ-סורג ."רוסחמה תוכלשה ינפמ םידליה רשוא לע ןנוגל החילצמ

."םידימלתכ םהייחמ זכרמב םידליה לש ןוצרה תועיבש-יאמ רקיעב םיעבונ וללה םירעפה יכ התארה

רוסחמ םיווחה םידלימ תוחפ הברה םירשואמ ירמוח רוסחמ םיווחש זכרמהמ םידלי יכ אצמנ ףסונב

,הובג רתוי אוה זכרמב ירמוח רסוחב תויחל לש ריחמה" יכ הפיסוה סונמ-סורג ר"ד .הירפירפב םייחו

."הירפירפב הז תא םיאור אל ונחנא .םיחנוצ רשואה ידדמ

,םיפתתשמ ויה םידרחהש הדימב"ש ךכב סונמ-סורג הריבסה רקחמהמ ידרחה רוביצה תורדעיה תא

רתוי ימונוקא-ויצוסה בצמה תוידרחה םירעה בורבש םושמ ,תוניצקמ ויה תינוריעה הירפירפה תואצות

רזגמב רשואה ידדמ לש רתוי תוהובג תואצות ויה רבעב םירקסב" יכ השיגדה איה ,תאז דצל ."ךומנ

."םיבר םירקסל םויה שיש הלבגמ וזו ,תיתייעב איה הבוט הרוצב םתוא םוגדל ונלש תלוכיה .ידרחה
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