
הירא ןב  תעפי 

ךרוצל רתויב  המיאתמה  איה  היישעתל  עקרקכ  חוכ  תנחתל  עקרק  לש  האוושהה 
החבשה לש  המויק  תניחב 

/od-nadlan.co.il
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החבשה

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

היבוט - ראב "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב חכ  תונחת  לפירט מ  ררע 6034/14/68 ,  : ךילה רפסמו  םש 

.ץיבונמלז ןימינב  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םורד –  זוחמ  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

.רוג לייאו  רגניז  םולש  "ד  הוע  : תררועה : 02.06.16 ב"כ  הטלחהה ךיראת 

תאצוהל יאנתכ  הנתינ  תימוקמה  הדעווה  תשירד  ךסב 81,000,000 .₪  החבשה  לטיה  םולשתל  הבישמה  תשירדב  הז  ררע  לש  ותליחת 
"ל 34. תתל םאתהב  היבוט  ראב  לש  היישעתה  רוזאב  חוכ  תנחת  תמקהל  תוימואל , תויתשתל  הדעוה  לש  יושירה  תושר  ידי  לע  היינב  רתיה 

בצמב חוכ , תנחתכ  ינונכתה  הדועייב  עקרק  יווש  ןדמוא  תעיבקל  היוארה  תיאמשה  השיגה  יהמ  איה  ררעב , התלעש  תיזכרמה  הלאשה 
חוכ תנחתל  תדעוימה  עקרק  לש  היווש  זאש  תוסנכהה , ןוויה  תשיג  םאה  חוכ ? תנחת  דועייב  עקרקל  האוושה  תואקסע  יד  אצמנב  ןיא  וב 
תנחת לש  דועיב  עקרק  לש  היווש  זאש  הישעת , דועייב  עקרקל  האוושהה  תשיג  אמש  וא  היישעתל ; תדעוימה  עקרק  לע  םינומ  תורשע  הלוע 

.הישעת דועיב  עקרק  לש  היוושכ  חוכ 

האוושהה תשיג  רתיה , ןיבו  תונוש , תויאמש  תויגולודותמ  קדב  רשא  יקחצי , לייא  רמ  ץעיימה  יאמשה  הנומ  "ל , נה הלאשל  הנעמ  ךרוצל 
". היישעתל עקרקל  האוושה  השיג  תוסנכהה ו" ןוויה  תשיג  הובג ;) אל  ףקות  תלעב  תחא  הקסע  האצמנ   ) חוכ תונחת  לש  תואקסעל  הרישיה 

לש ןוצרמ  הנוק  השועש  וז  איה  בושיחה  תטיש  םאה  רמולכ  השיגה –  תויטנוולר  םינחבמ : השולש  ונחבנ ע"י  תויגולודותמה  תונימא  תקידב 
השיגר תואיגשל , הפושח  תיבישחתה  הטישה  הדימ  וזיאב  הלאשל  הנוע  הז  ןחבמ  השיגה  - תונמיהמ  ותשיכר ; תא  לוקשל  ואובב  סכנ  ותוא 

המכ דע  ןחוב  הז  ןחבמ  סיסבה –  ינותנ  תוכיאו  םייתועמשמ ; הב  המאתהה  ימדקמ  הדימ  וזיאבו  הדובעה  תוחנהבו  םינותנב  םינטק  םייונישל 
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קויד רפתשי  ךכ  רתוי , לודג  םגדמב  ועבקנש  לככו  רתוי  םימוד  םיסכנל  םיסחייתמ  םינותנהש  לככ  רמולכ , ןמיהמ  סיסבה  ינותנל  רוקמה 
.האצותה

. חוכ תנחתל  שדחה  ובצמב  ןודנבש  סכנה  תמושל  רתוי  המיאתמה  איה  היישעתל  עקרקל  האוושהה  הנקסמל ש עיגה  ץעיימה  יאמשה 
.הדובעה תוחנהב  םינטק  םייונישל  דואמ  השיגר  התויה  לשב  המיאתמ  הניא  תוידיתע  תוסנכהו  תואצוה  ןוויהל  המושה  תשיג  יכ  שגדוה ,
עקרקה ךרע  תא  דדובל  ןתינ  רשאכ  קר  החבשה  לטיה  תעיבקב  תשמשמ  וזש  אלא , תלבוקמ  תיאמש  השיגב  רבודמ  םנמא  יכ  רבסוה ,

הרקמב .עקרקהמ  תורישי  תועבונ  תוסנכהה  רשאכ  קר  הרוק  הז  רבדו  תוסנכההמ 

.למשחה תושר  םע  םזיה  לש  םימכסהב  היולת  וז  ןכש  רצויתש , למשחה  תומכל  העפשה  ןיא  םמוקימ ) תוברל   ) ןיעקרקמל חוכ , תנחת  לש 

עקרקכ הווש  עקרקה  שדחה  בצמבו  היישעתל  עקרק  התייה  םדוק  בצמב  עקרקה  ןכש  החבשה , הרצונ  אלש  ץעיימה  יאמשה  עבק  ךכ  םושמ 
.הלע היוושש  חכוה  אלו  היישעתל 

ישפוחה קושב  םירחסנה  חוכ  תנחת  דועייב  םישרגמ  תואמ  לארשיב  ןיא  יכ  הנייצו  םאולמב , ץעיימה  יאמשה  תונקסמ  תא  הלביק  ררעה  תדעו 
םיקהל ןתינ  אל  םויכ  םנמוא  יכ  עבקנ , ףסונב  .ונינפלש  הרקמב  םושייל  השק  הרישיה  האוושהה  תשיג  ןכלו  ןוצרמ  םירכומל  ןוצרמ  םינוק  ןיב 

.היישעתל ןפוד  דומצ  וא  היישעתל  חטשב  םקות  חוכ  תנחת  תאז  םע  דחי  תטרופמ , תינכת  תנכה  אלל  יתיישעת  דועייל  עקרקב  חוכ  תנחת 

יווש תיילע  לע  המצעשכל  הדיעמ  הניא  הרושיאב  םיבאשמ  עיקשמו  תינכת  םזוי  יטרפ  ףוגש  הדבועה  םצע  יכ  הריהבה , ררעה  תדעוו  ףוסבל ,
יחוורל קסעה  תא  וכפהיש  ידוחיי  עדיו  תויתוכיא  תולוכי , הנייהת  םיוסמ  םזיל  ןכ  יפ  לע  ףאו  דרי  עקרקה  ךרעש  ףא  לוכי  הברדא , .ןיעקרקמה 

.תינכותה לשב  ךומנ  היהי  עקרקה  ךרעש  תורמל 

.ץעיימה יאמשה  תמוש  הצמואו  תימוקמה  הדעוה  תמוש  הלטוב  ררעה , לבקתה  ךכשמ ,
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