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איבהל היופצ  לגוטרופב  הלשממה  ןוכרדה , תוליז  לע  השק  תירוביצ  תרוקיב  תובקעב 
.תוחרזא לבקל  םידוהי  לש  תורשפאה  תא  ליבגהלו  םישרוגמה " יאצאצ   " קוח יונישל 

ןוכרדה תא  ולביק  םילארשי  ףלא  יכ כ-12  איה  הכרעהה 

20:48  , 29.06.20 םסרופ  : רנכייא רמתיא 

(shutterstock םוליצ : ) ילגוטרופ ןוכרד 

קוח יונישל  איבהל  תשקבמ  לגוטרופ  תלשממ  הפירח , תירוביצ  תרוקיב  ירחא  ילגוטרופה ? ןוכרדל  תושקבה  לובמל  ףוס 
לבקל םישרוגמה  יאצאצ  םידוהי  לש  תורשפאה  תנכדועמה , העצהה  יפל  םישרוגמה ." יאצאצ  קוח   " הנוכמה תוחרזאה 

.ףקותל קוחה  תסינכ  זאמ  רושע  םינש , שמחכ  דועב  ןיטולחל  םייתסתו  לבגות , תילגוטרופ  תוחרזא 

הדוליה ב-2019 לע  הלע  ילגוטרופ  ןוכרדל  תושקבה  רפסמ 

חיכוהל ידכ  לגוטרופב , םייתנש  לש  תוהשב  תילגוטרופ  תוחרזא  תלבק  התנתהש  תמדוקה  העצהה  תא  ףילחת  וז  העצה 
דצמ תוימשיטנאל  תונעט  הלעה  ףאו  םיידוהי  םינוגרא  דצמ  הבר  תרוקיב  ררג  ירוקמה  ןוקיתה  .לגוטרופל  תישממ  הקיז 

םישרוגמה יאצאצמ  רענתהל  םישקבמש  םילגוטרופה  םיקקוחמה 

ןויסינ לע  לגוטרופב  השק  תירוביצ  תרוקיב  תובקעב  האב  קוחה  יונישל  הביסה  יכ  ןיוצ  קוחה , תעצהל  רבסהה  ירבדב 
ואיבהש לארשיב  םייביסרגא  םוסרפ  תועסמ  ללגב  םגו  הנידמל , תישממ  הקיז  םהל  ןיאש  םישנא  יפלא  לש  תוחרזאתה 
לווע ןקתל  דעונש  מ-2015 , םישרוגמה " יאצאצ  קוח   " תא ןקתל  טלחוה  תאז , תובקעב  .ילגוטרופה  ןוכרדה  תוליזל 

תוחרזא תלבקל  תושקב  שיגהל  םישרוגמה " יאצאצ  םירדגומה כ" םישנא  ינוילימל  תורשפא  תתלו  םידוהי , יפלכ  ירוטסיה 
.תילגוטרופ
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" לארשיב םוסרפה  תועסמ  ירחא  םיבקוע  םילגוטרופה  "

הארנ  " יכ רמוא  תויפוריא , תויוחרזא  תאצוהב  קסועה  ןוירטונו " ןיד  יכרוע  דידי  דוד   " דרשממ דידי , םדא  "ד  וע
אל ןיידע  הלבגהה  ןפואש  קר  תוחרזאתהה , תויורשפא  תא  ליבגהלו  קוחה  תא  תונשל  תיתימא  הנווכ  שי  םילגוטרופלש 
הבר תונרעב  םיבקוע  םילגוטרופה  .ותנוכתמב  ראשיי  אל  יאדוול  בורק  םויה , אוהש  יפכ  קוחה  .םימרוגה  ללכ  לע  םכסומ 
.שאר ךכב  םילקמ  םניאש  הארמ  םהלש  הבוגתהו  תוליז , ךכב  םיאור  םה  ץראב , ןאכ  םימייקתמש  םוסרפה  תועסמ  רחא 

ךילה ךלהמב  םינוקיתו  םייוניש  תרבוע  םירבדה  עבטמש  קוחה , תעצהב  ןורחאה  יונישה  הז  םא  רמול  עדוי  ינניא  "
ןמז לכ  ךילהב  ליחתהל  ול  יאדכ  תילגוטרופ , תוחרזאב  ןיינועמש  ימ  .הרמחה  הארנ  ונא  ךילהתה  ףוסב  ךא  הקיקחה ,

". ודמוע לע  דמוע  ןיידע  יחכונה  קוחהש 

דרפס ישרוגמ  יאצאצ  םידוהיל  רשפאל  רומאכ  דעונו  סרמב 2015  קקוח ב-1  ילגוטרופה  םישרוגמה  יאצאצ  קוח 
לגוטרופל כ- ושגוה  םינש , ינפל 5  קוחה  קקוח  זאמ  תוכרעה , יפל  .תילגוטרופ  תוחרזא  תלבקל  השקב  שיגהל  לגוטרופו 

תוחרזא שיא  ףלא  ולביק כ-20  םכותמו  םלועה -  יבחרב  םידרפס  םידוהי  דצמ  תוחרזא  תושקב  ףלא   60-50
.תילגוטרופ

ושגוה הדבל  קר ב-2019  .ףלא  לע כ-12  דמוע  תילגוטרופ  תוחרזא  ולביק  רשא  םילארשיה  לש  םרפסמ  תוכרעה  יפ  לע 
רקיעב הקירמא , םורד  ראש  םהירחא  ליזרבמו , היקרוטמ  רקיעב  םיעיגמ  םירתונה  .לארשימ כ-20%  תושקב   25.000

.הינטירבו "ב  הרא ומכ  תומוקממ  םיעיגמ  םיטעמ  .וקורמב  תידוהיה  הליהקהמ  םגו  הניטנגרא ,

ההש השקבה  שיגמ  םהב  םירקמב  ךא  םייתנשל , יצחו  הנש  ןיב  ענ  התשגה , תעמ  תוחרזאל  השקב  רושיאל  עצוממה  ןמזה 
.ההש ןהב  תונידמהמ  תופסונ  תודועתב  ךרוצה  בקע  ךילהתה  ךשמ  תא  ךיראמ  הז  השקבה , תשגה  ינפלש  םינשב  "ל  וחב

.םדאל לקש  ףלא  ויב 7,000 ל-15  הענ  תילגוטרופ  תוחרזא  תקפנה  ךילהת  תולע 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
/ת  בתכל היינפל 

: תויגת

ןוכרד לגוטרופ  תוחרזא 
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