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םיעיקשמל םיצירמת יבגל תוביצי רסוחו תואדו רסוח רצוי ךלהמה :היטעו ןמדלוג ד"וע

קוסב יטומ :תאמ13:0021.06.2012

 לש םיאולכ םיחוור תכישמל רשאב רצואה רש עיצמש רדסהה לע תרוקיבה"

 רבעה יחוור לע רדסהב הניא היעבה .הרטמה תא האיטחמ תוימואלניב תורבח

 תויתיישעת תורבחל תונתינה םידקתה תורסחו תוגלפומה סמה תובטהב אלא

1.1.2011-המ לחה ןוה תועקשה דודיע קוחל ןוקיתב עבקנש יפכ ,תוימואלניב

 .רחסמה תוכשל דוגיא אישנ ,ןיל לאירוא ד"וע רובס ךכ ."

 ,קוחה תוארוה,רצואב הנידמה תוסנכה לע הנוממה רבעב היהש ,ןיל תעדל

 הנתינ" .תויתואיצמ יתלבו תויוגש ויה רבעל תוכיישה ,םיאולכה םיחוורה אשונב

 הרבחה יחוור היפל הינתה םע תורבחה סמ ירועישב לעופב תיביסמ התחפה

 תא רציש המ הזו תיתואיצמ הניא וזכ הינתה .ילארשיה קשמב דיתעב ועקשוי

 ."היעבה

 וניא ,רצואה תפוק תא רישעי לעופב ומושייש ,םויה עצומה רדסהה" ,וירבדל

 יחוורב הנומט הרומחה היעבה" :לדוגה ירדסל קר תעגונ הלאשה.לוספ

 ל"ניבה תורבחה ,2010 ףוסב קקחנש ,ןוה תועקשה דודיע קוח יפ לע .דיתעה

6% לש תורבח סמ רועישמ הנינהית ןתרצותמ25% תואציימה תויתיישעתה

 וליפא .ולוכ םלועב םידקת ךכל ןיא( ,הירפירפב תומקוממ תורבח ןתוא םא

 סמו,)10% לע דמועו רתויב ךומנה אוה תורבחה סמ ןהב ,ןיסירפקו הינבלאב

 תורבח ןתוא ילעב ,קוחה יפ לע ,ףסונבו .ץראה זכרמב ןה םא12% לש תורבח

 רזגמה ללכ ,תאז תמועל .םיחוור תכישמ לע15% לש רועישב סמ ומלשי

 סמ ומלשי םיחוור תכישמ לעו25% לש רתוי הובג תורבח סמ םלשי יקסעה

 ,ל"וחל םילעפמ ריבעהל הנלכות תואציימה תוימואלניבה תורבחה .30% לש

 הנינהית ןיידע ןהו דיתעב תועקשהמ ענמיהל ,םידבוע רטפל ,רוציי יווק רוגסל

 תורומחה תוילפאהמ תחא תא םירציימ ךכ .םיגלפומה התחפהה ירועישמ

."קשמב

 ןכא" ,יכ םירובס ,'תושו ןמדלוג דרשממ ,היטע רוטקיוו ןמדלוג ירוא ןידה יכרוע

 םע דחי ךא ,תששורמה הנידמה תפוק תא רישעהל יושעש ךלהמב רבודמ

 יבגל תוביצי רסוחו תואדו רסוח תרצוי השעמל הנידמה,הז דעצב ,תאז

 רבעב הנתינ וז הבטה ןכש ,םיעיקשמה רוביצל העיצמ איה םתוא םיצירמתה

 הלאככ םיצירמת םתוא יפ לע םהיתועקשה ועציב םיעיקשמה לוכו תותימצל

 תנידמב יכ םיעיקשמל הרהזא תוא אוה השעמל יונישהש ךכ ,תותימצל ונתינש
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 ונתינש םיצירמת הרזח הילא ךושמת הנידמה וב בצמ רצוויהל לוכי לארשי

 ."רבכמ
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