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 ,םירקיה ימע ירומ

 הנותחתה הרושה תא אורקל הצורש ימו ,םירפסמ לולכיו טרופמו ךורא היהי הז בתכמש שארמ לצנתמ ינא
 לכ תא הז בתכמב ףתשל ןכו םרושאל םירבדה תא איצוהל הבוח שח ינא ךא ,בתכמה םוכיס תא אורקל לכוי
 .רבשמה ןורתפל איבהל ונל עייסל ידכ ףתשל לכונש ימ

 "ימע" לש םירזתהו ביצקתה לע תוירחא תא ריבעהל הבושח תימינפ הטלחה ונלביק םינש שולשכ ינפל
 ךרוצ רויגהש הנבההמ רקיעב העבנ וז הטלחה .אביקע ינב תובישי זכרמ לא ןויצע רוא ההובגה הבישיהמ
 תא ךישמהל ונל רשפאל לכוי אביקע ינב תובישי זכרמ ומכ לודג ףוג קרו םיריבס יתלב יארשא ימירזת
 יארשאהו ,שרדנה יארשאה הבוג הלע ךכ ,הלדג תוליעפהש לככ ,ןכאו ."ימע" לש תכרובמה תוליעפה
 הבוהאה לארשי תנידמ ,תורחא םילימב .ח"ש ןוילימ 3 תוביבסב אוה תוליעפה תא דימעהל םויכ שרדנה
 ,רויגל הנכהה םוחתב לועפל לגוסמ היהי קנע תואוולה לבקל תלוכיו חור־ךרוא ול שיש ףוג קרש תרמוא ונלש
 םילעופ "ביתנ" )תותומעב( לארשיב רויגה קושב םידיחי םינקחש טעמכ ונתויהל הנושארה הביסה ילוא וזו
 .תידוהיה תונכוסה ךרד םיבצקותמו ונתיאמ הנוש לולסמב

 ידי לע תורתפנ םירזת תויעב .ביצקת ןיבל םירזת ןיב ימוהת לדבה שיש עדוי ,םיפסכב טעמ ןיבמש ימ ךא
 קנבהמ ףסכ לבקל רשפא הז סיסב לעו ,הנידמהמ ףסכה לבקתי והשיתמש החנה ךותמ ,תואוולה תחיקל
 םילשהל ונחלצה הז תאש חיננ לבא ,ונל תרזחומ הניא וז תיבירו ,ףסכ הלוע קנבהמ ףסכ תלבקש ןוכנ(
 עיגמש םוכסה לבקתהל דיתע אלש ררבתמ רשאכ .ביצקת יניינעב רבדה ןכ אל .)ונסייגש םירחא םיביצקתמ
 .ליגרכ תוליעפב ךישמהלו קנבהמ יארשא ךורצל תירסומ תלוכי ןיא בוש ,הנידמהמ

 הלשממה שאר תובשח ,תונורתפ אוצמלו ןיינעב קוסעל ונדואמ לכב םיכישממ ונחנא זאמו ,עובשכ ינפל
 1.2כ לש דספהב יוטיב ידיל האבש העיגפ ,תיביצקת הניחבמ השונא הרוצב ונב ועגפ םייטפשמה םיצעויהו
 תולעופה תותומעה לכל םיפסכ תקלחמה ,תוכימתה תנקתב .התע הז םייתסהש 2019 ביצקתב ח"ש ןוילימ
 תא ונסרפ ,הנש לכבכ ,ונחנא .םיבר םינוגרא ןיב תקלחמ איה ותואש ,ח"ש ןוילימ 5כ לש םוכס שי ,םוחתב
 ...האלה ןכו ןויע ימי ,םינותבש ,חותפל םיננכתמ ונחנאש תותיכה תומכ – ףגאה ינפל ונלש תיתנשה תינכותה
 ינממ בוט םיאור חטשב םתא יכ ,םכל רפסל ךירצ ינניא הז תאו ,הנש לכב םיקזחתמו םילדג ונחנא ,'ה ךורבו
 ,אלא .תודוקנ 120,000 אוה תוליעפה ךס יפל ונלביקש דוקינהו ,תויוליעפבו תותיכב "ימע" לש המצועה תא
 ןיבש רעפל םיעיגמ ונא ריהמ בושיחב .ח"ש 27ל דרי ,ח"ש 40 היה רבעבש ,הדוקנ לכ יוושש ונל ררבתה זאש

 לש יסיסבה לסה תא ןכדע אל שיאש ןויכמ תאזו ,ביצקתב ונל וצקיש ח"ש ןוילימ 4.8ל ח"ש ןוילימ 3.3
 .רבעבכ ח"ש ןוילימ 5 לע ראשנ אוהו ,הנקתה

 ח"ש ןוילימ 2ב הנקתה תא לידגהל ידכ תסנכ ירבחל ןכמ רחאלו ףגאל ונינפו הלועפל ונסנכנ דימ ונחנא
 םיינויצילאוק םיפסכמ הצקה 'ץירטומס לאלצב רשה ,םיצמאמ רחאל .לועפל ונל רשפאל ידכ םיפסונ
 .28.7.19ב ח"ש ןוילימ 2 לש תפסותל הלשממ תטלחה ריבעה ףאו הבושחה תפסותה תא ותושרבש

 םיסנכה ,תותבשה ,ןויעה ימי תא ונכרע – הנש ףוס תארקל תוליעפ ונרבגה ףאו ונלעופב ונכשמה ונחנא
 ...דועו דועו תונפלואו תובישיבו רעונ ירפכב תותיכ ,םילודגה
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 הרבע אל הטלחהה לבא ,הרבע םנמוא הלשממה תטלחה .ששחה ררועתהל ליחתה ,רבמצד ףוס תארקל
 ועקשוהש ףא ,רצקא ןאכ .הטלחהה תרבעהל לועפל ונלחתה בושו ,תסנכה לש םיפסכה תדעווב ןוידה תא
 תלקתנ םיפסכה תרבעהש ונל ררבתה .ירשפא םרוג לכ םע ילש תוחיש תואמו םיריבכ םיצמאמ הז בלשב
 ןכא הז םא ררבל םיחילש ונחלש ונאו ,םיביצקת ףגא לצא הזש ונל רמאנ הליחתב .הרורב אל תודגנתהב
 תפוקתב תויביצקת תורבעה לע תדקפומה לצא ,םיטפשמה דרשמב הזש ונל רמאנ ןכמ רחאל .םש עוקת
 דרשמ לש יטפשמה ץעויהש ונל רמאנ ,הלצא עוקת אל הזש ונל רמאנו ,ררבל ונחלש הילא םג .תוריחב
 לצאו רויגה ףגא לש תיטפשמה תצעויה לצא עוקת הזש ונרבס זאו .ונעגה םשל םג ,םרוגה אוה רצואה
 תווח ונתנ ףאו תודגנתמ אל םהש תושרופמ יל רמא רויגה ףגא ,םלוא .מ"הור דרשמ לש תיטפשמה תצעויה
 תא – תסנכ ירבחו םירש ונלעפה הזה ןמזה לכב .הדוקנה ךרעב העיגפה תא םיניבמו השקבב תכמות תעד
 שאר דרשמ ל"כנמ לע תוחיש תורשעב םכרד ונצחל .לאלצב תא ,ןבומכו ,רהוז יקימ תא ,םלסמא ידוד
 יתחכש .רובעיו רשואי ףסכהו רדוס לוכהש הבותכ העדוהב ףוס ףוס ונל רמאנ וליפאו ,ץרפ ןנור הלשממה
 .ומיע תחא תוצעייתהבו ומשב ונלעפ ונחנא ףאו ,ןיינעב לעפ ןבומכש ןמקורד ברה ר"ומ תא םג ןייצל

 עודמו רשיא אל ימ יל ריבסהל עדי וניא שיאו ,רבע אלו רשוא אל ףסכהש ןוכדע יתלביק 1.1.2020 ךיראתב
 לש התשובלו ,ירעצל ךא .רוחאל לגלגה תא ריזחהל רשפא םא תוארלו ץוחללו לועפל יתכשמה .רשוא אל
 םהש תורודצורפ ירוחאמ םיאבחתמ ,הנידמה תא םילהנמ םייטפשמה םיצעויהו תובשחה ,לארשי תנידמ
 הריבס אל הטלחה ףניהב ןוימטל דרוי םייח לעפמ םא תוארל ןולחהמ עגרל םיציצמ םניאו םיאיצממ רקיעב
 !הנכסב רויג ידימלת יפלאו

 ח"ש ןוילימ 1.2 לש ךסב 2019 ביצקתב השונא העיגפ איה ,בתכמה תליחתב יתבתכש יפכ ,הליפנה תועמשמ
 לבקנש ונעדי דוע לכ .תימירזת אלו תיביצקת העיגפ וז .הרזח לבקל לכונ אלו תוליעפ לע ונאצוהש לעופב
 עגרב ךא .ןיתמהלו קנבהמ יארשא ךורצל ךישמהל הבר החמשב םילוכי ונייה ,והשלכ ןמזב הזה םוכסה תא
 .שדחמ לולסמ בשחל םיחרכומו ירמגל רחא רופיסב ונחנא ,לבקתי אל הז ףסכש הערכהה הלפנש

 ןוילימ 3.5 לע דמוע תיחכונה הנשהמ תצק םגו 2019-2018 םינשה תוליעפ לע ונילא רויגה ףגא לש בוחה
 ןוילימ יצח לש ךס תידיימ לבקל םישקבמ ונחנאש רויגה ףגאל בתכמ יתאצוה ,ןיינעה עדוויה םע דימ .ח"ש
 ךורצל ךישמהל ונתלוכיב ןיא .ונלש תווצה ישנאלו םירומל תורוכשמ םלשל ידכ ולא תובוח ךותמ תוחפל ח"ש
 .תובשחלו רויגה ףגאל תרבוע ונלש םירומל רכשה םולשתל תוירחאה ןכלו ,תאזה תעב יארשא

 תנשל ונלש הכימתה תשקבב .זוע רתיבו תאש רתיב ונלש תוליעפב םיכישממ ונחנא ,לודגה רבשמה ףא לע
 רגה תלבקו תוחילס יסנכ ,םירויס ,ןויע ימי – "ימע" לש תפדועה תוליעפה לכ תא איצוהל ונטלחה 2020

 לודיגב קרו ךא דקמתהלו – דועו תווצה לש הבר היגרנא םישרודו תופעות ןוה ונל םילועה םיסנכ – תועובשב
 בוט תוריש ונתיאמ ולבקיש ,םמצע םירייגתמב הנושארבו שארב העיגפ וזש םיניבמ ונחנא .תותבשבו תותיכב
 רפסמב לודיגה ףא לע ,השקבב דוקינה תומכ תא דירוהלו 2019 לש קזנה תא ןקתל ונילע ךא ,תוחפ
 ."ימע"ב דומלל םיאבה םידימלתה

 תקידב לש השיבמה תולהנתהה תא קיספהלו ונל עיגמה ףסכה תא רתלאל לבקל קבאמב םיאצוי ונחנא
 רכש םלשל לכונש ידכ ונל םיעיגמה םיפסכה תא לבקל שורדנ ,ןכ ומכ .רתויו הנש ךשמב עוציב תוחוד
 םיאצמנה םירומ .םיוסמ ןמז ךכל שרדיי םא םג ,הזה קבאמב חצננש םיחוטב ונחנא .ירשפאה םדקהב
 תעל עייסל לכונ המב הארנו ,הלהנהה ירבחל תונפל םישקבתמ םרכש תלבק יא תובקעב תישיא הקוצמב
 .תיתדוקנ הרזע ,התע

 תא םייקל לכונ אל ,תוריהמב ןיינעה תא רותפל חילצנ אל םא -רצק ונלש הלועפה חווטש םיניבמ ונחנא
   .תישעמ אלו תירסומ אל ,םידבועל רכש םולשת אלל ןוגראה
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 דחא ונחנא .לארשי םע ןעמל םכלש שדוקה תדובע לע םכמ תחאו דחא לכל המוצע הכרעה תולימב םייסא
 .םירייגתמו םידוהי לש הבושתב הרזחו הרות ירועיש יפלא תורשע םע ,םלועב םילודגה הבושתה ינוגראמ
 .וצראל ץראה תופנכ עבראמ לארשי םע תביש לש הלואגה ךילהתמ קלח הב םיאור ,ונתדובעב םיאג ונחנא
 םהילע ופסוותיש ידכ אלא ,תומואה ןיבל לארשי תא אוה ךורב שודקה הלגה אלש רזעילא יבר רמא רבכו
 תונברה לש םירויגהשו תווצמו הרות םייקל ונלש םידימלתה תא איבהל תוחילש ךותמ םילעופ ונחנא .םירג
 .אמייק ירב ויהי תישארה

 .רלדנק ילתפנ ,םכבהוא

 

 


