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ןועמש דעלג  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

הנימז הניאש  עקרק  תריכמב  םיטרפ  יוליג  תבוח   ) ןכרצה תנגה  תונקת  תא  תסנכה  לש  הלכלכה  תדעו  הרשיא  טסוגואב 2016  םויב 1 
(. הינבל

ןיב הלוע  ןרושיא , רבדב  תונותיעל  הלכלכה  תדעו  האיצוהש  העדוהה  ןמ  ןכו  ןפקותל ,) וסנכנ  םרט  אליממו  ומסרופ  םרטש   ) תונקתה תטויטמ 
החוכמ םירתיה  תאצוה  תרשפאמה  תטרופמ  תינכת  הילע  הלח  אלש  עקרק  הריכמל  םסרפמה  קסוע  לכ  ביוחי  תונקתה , תרגסמב  יכ  רתיה 
עקרקה קוושמ  בייוחי  ןכו  הינבל , הנימז  הניא  הריכמל  תעצומה  עקרקה  יכ  םוסרפה , בלשב  רבכ  ןכרצל  תולגל  הינבל ,) הנימז  הניאש  עקרק  )

עקרקה יכרע  לע  עדימ  הינבל , עקרקה  תרשפה  ייוכיס  לע  עדימ  רתיה , ןיב  לולכת , רשא  יווש , תכרעה  תמוש  ילאיצנטופה  שכורל  רוסמל 
.השיכרה עוציב  םרט  םימי  רפסמ  תוחפה  לכל  תאז  לכו  הינבל , התרשפה  לש  הרקמב  םייופצה  עקרקה  יכרע  לעו  םיינכדעה 

, קוושמה וינפב  גיצמש  עדימה  ןמ  קרו  ךא  ןוזינה  טוידהה  ןכרצה  לע  ןגהל  הניה  ןתרטמ  יכ  הלוע  תונקתה , תטויטל  ופרוצש  רבסהה  ירבדמ 
ייוכיס תא  הנוכנ  ךירעהל  ןכרצ  ותוא  תורשפאב  ןיא  בורל  רשאכ  יתימאה , הכרעמ  הברהב  הובג  ריחמב  עקרק  שוכרלו  תותפתהל "  " לולעו

דמוע ןפקיהו  תיאלקח  עקרק  תשיכרל  תואקסעב  תרכינ  היילע  הלח  ןורחאה  רושעב  יכ  דוע  ןיוצ  רבסהה  ירבדב  .הינבל  עקרקה  לש  התרשפה 
, ףילחת ןיעמכ  עקרקה  תא  שכורו  הריד , שוכרל  לוכי  וניא  רשא  םייניבה  דמעממ  אוה  תועקרקה  ישכור  תיברמ  רשאכ  דראילימ ,₪  לע כ-4.5 

.תוססובמ יתלב  תויצלוקפס  לע  תובר  םימעפ  ןעשנה 
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ירחוס לש  םהידעצ  תרצהל  ןוטלשה  תויושר  דצמ  השענה  ץמאמה  תרגסמב  ףסונ  ךבדנ  תווהמ  הלכלכה  תדעו  תטלחה   : תכרעמ תרעה 
תיסחי םיחפונמ  םיריחמב  הינבל  תונימז  יתלב  תועקרק  קוויש  לש  תונורחאה , םינשב  הבחרתהש  העפותה  םוצמצלו  תויאלקחה , תועקרקה 

ןקת תא  ןיעקרקמה  יאמש  תצעומ  הרשיא  רבמטפסב 2014 , (, 1/11/2014  ) 63 סמ ' "ן  לדנ דע  "ד  וע ןולעב  ונייצש  יפכ  .יביטקייבואה  םייוושל 
יכ ריכזנ  .דיתעב  הינב  הב  רשואתש  גצמו  הייפצ  ךותמ  רוביצל  תקוושמה  הינבל , תרשואמ  הניאש  עקרק  לש  המושב  קסועה  , 22 סמ ' יאמש 

יאמשה לע  הבוח  אהת  הז , גוסמ  עקרק  קוויש  תעב  הנפרוצתש  ןיעקרקמ  תומושב  התע , ורשואש  תונקתה  םג  תונפמ  וילאש  ןקת 22 , יפ  לע 
הרשפהה יכ  החנהה  תחת  דבלב , הילע  תולחה  תורשואמה  תוינכתה  יפ  לעו  יחכונה  בצמב  עקרקה  לש  ךרעה  תא  הליחת  ךירעהל  רתיה  ןיב 

.םייקתת אלו  רשואת  אל  עקרקה  שכורל  תחטבומה 
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