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טנופ לדוג

28%-ב הלע םידרח םירבג לש הקוסעתה רועיש :רקס
רושע ךותב
 רועיש יכ האצמ ןוינכטל ךיישה "ןמאנ לאומש" דסומ לש הקידב
2011-ל2002 ןיב עיגה54-25 יאליגב םידרחה םירבגה לש הקוסעתה
 הצח תונורחאה םינשב הקוסעתה רועיש ,תוידרח םישנ ברקב .46%-כל
50%-ה ףר תא תצקב

 םידמעומה םידרח יפלא םע תושעל המ ןיבהל םיסנמ ל"הצ לש םדאה חכ ףגאב דועב
 ירועישב לודיג לע עיגמ תיבויח הרושב,לט קוח לש ותעיקפ ואל יאבצ תורישל
 .הז רזגמ לש הקוסעתה

 ,ןוינכטל ךיישהו תילארשיה הרבחה תא רקוחה דסומ ,ןמאנ לאומש דסומ לש הקידבמ
54-25 לש םיירקיעה הדובעה יאליגב םידרחה םירבגה לש הקוסעתה רועיש יכ הלוע
 ,תוידרח םישנ ברקב .םירבגהמ46%-כל עיגהו2011-2002 לש רושעב28%-ב הלע
 רועיש הלע ,50%-ה ףר תא תצקב הצח תונורחאה םינשב הקוסעתה רועיש ךכ םג םש
 תיללכה היסולכואב דועב ,14%-ב םיירקיעה הדובעה יאליגב ןורחאה רושעב הקוסעתה
 רועיש דמוע םידרח אל םידוהי םישנו םירבג ברקב .דבלב3%-ב הלע הקוסעתה רועיש
.77%-כ לע הקוסעתה

5-ב יכ דוע אצמ ,תילארשיה הלכלכב םידרח בוליש טקיורפ תרגסמב ךרענש ,רקחמה
 יכו םידרח10,000-כ יחרזא תורישב וא ל"הצב ותריש ,2012-2008 ,תונורחאה םינש
3,000-מ קניזו100%-מ רתויב הלע םיימדקא תודסומב םידרחה םיטנדוטסה רפסמ
 םירמוא תידרחה הליהקה ישארמ המכ יכ ןייוצי .וללה םינשה שמחב7,300-כל
 ,קקחנש רחאל םינש4 קר םשוימ תויהל לחה לט קוח לעופב יכ םינורחאה םישדוחב
 תא רישכהל ךרוצ היה יכ םגו ,ומושייב הנידמה לש םיישק לשב םג ,2007-ב רמולכ
 יאבצה תורישה לא ללוכהמ האיציל תיתרבח היצמטיגל תתלו תידרחה הליהקב תובבלה
.הדובעה םלועו יחרזאהו

 רשא" ,םידדועמ םיאצממב רבודמ ,טקיורפה שארב דמועש,לג ןבואר ר"ד ירבדל
 םע .םידרחה ברקב ילארשיה הדובעה קושב לודג יוניש ללוחל ןתינש ךכ לע םידמלמ
 ."הקוסעתה לגעמ תא ביחרהל ורשפאיש םישדח םילכב שומישב ךרוצ שי תאז
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 לע םויכ םכש ,םידרח םידבוע טולקל םיינוליח םיקיסעמ ץרמתל ףאו דדועל שי ,וירבדל

 ,םתוא טולקל ןכומש דחא ינוליח קיסעמ קר שי הדובע םישפחמש םידרח10 לכ
 תורישל בדנתהל ל"הצב תורישמ רוטפ ולבקיש םידרח םיכרבאל רשפאלו

 ,ויתורושל םידרחה תטילק תא הברהב לידגהל ךירצו לוכי ל"הצ ,וירבדל .ימואל-יחרזאה
.תוידרח רדסה תובישי תמקה ללוכ

 דודיע תועצמאב הבילה ידומיל תייעב "תפיקע"ל לג ר"ד ארוק ,הלכשהה םוחתב
 ודמליש ,תובישיל ץוחמ ,תוינוציח ךוניח תורגסמ רמולכ– םייביטנרטלא םידומיל

 ברקב .םיבשחמ ,הקיטמתמ ,תילגנא ומכ תיתקוסעת היצטניירוא ילעב תועוצקמ

 הכימת רשפאל הנידמה לעו ולא תועוצקמ תשיכרל ךלוהו רבוג שוקיב שי םידרחה
 איה הצלמהה .םידרחל םייתקוסעת תועוצקמ ודמלייש םייטרפ םימזיל תיביצקת

 ,םינחבמב דומעל תידרחה ךוניחה תכרעמ ירגובל רשפאת הנידמה תוריש תוביצנש

 .תויתלשממ תורשמל לבקתהל תנמ לע ,הדועת גיצהל םוקמב
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