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תואלקחב םימ יפירעת תוינידמ

לארשי סמייט קופא - רטפנירג הביבא-ןלרמ15/02/2009

תומלעה תנכס הווהמ םייעבטה םימלו םילפתומה םימל דיחא ףירעת םאה
?לארשיב הדשה תואלקח

ןונכתל ץעוי רבעשל םחש ארויג
:ריהזמ םימה תושרב יגטרטסא
םימלו םילפתומה םימל דיחא ףירעת''
לוסיח דע ןווינל םורגי םייעבטה
."הדשה תואלקח

הריקסב אשונה תא גיצה םחש
רקחמל ןמאנ דסומל הנשה השגוהש
תא בוש גיצי םחש ארויג .ןוינכטה לש
קשמ תוינידמ" סנכ תרגסמב אשונה
"תרנכ" ןוכמב םייקתיש "לארשיב םימה
.תרנכ תימדקאה הללכמה לש

תכרעמל םילפתומ םימ בוליש
תיצראה

תליחתבש םחש ריבסמ ולש הריקסב
םי ימ תלפתה ינקתמ תמקה לע הטלחה הלשממה הלביק ,םיעשתה תונש ףוס לש תרוצבה רבשמ
לע הטלחה הלשממה תלבקמ 2008 ץיקב וליאו הנשל )םיבקועמ םירטמ ןוילימ( ק"מלמ 200 לש ףקיהב
.ק"מלמ 700 לש הבורמ תומכ תלפתהל תוכרעה

םימה תכרעמב םבולישל הרושק םילפתומה םימה תקפסא לש תוירקיעה השלוחה תודוקנמ תחא"
היסולכואל םימה תקפסא בצייל םידעוימ םירקיה םילפתומה םימה יכ לכל רורבש תורמל .תיצראה
הכלוה יווקב םתוא רושקל היה ןתינו תינוריעה הביבסה ךותב םימקומ הלפתהה ינקתמש תורמלו תינוריעה
לעופב עוציבהו ןונכתה תאז לכ תורמל ,לארשיב הייסולכואה תיברמ לש םיינוריעה םיזכרמה לא םירצק
.םחש ריבסמ "תיצראה תכרעמה לא םילפתומה םימה לכ תא ןווכמ

תויולע איה תיצראה תכרעמל םילפתומה םימה רוביחל תויתועמשמה תוכלשהה תחא ,םחש תעדל
תפסות ירהש םלשל םיעדוי םניא םירחאה םייתביבסה םיכרצהו הדשה תואלקחש ,םיהובג םיריחמבו
.םייעבטה םימה יריחמב עמטות הלפתהה תולע

תואלקחל םילפתומה םימה תמאתה יא

םויכ .תופסונ תונעט םג תמייק םיאלקחל םריחמ תא םילעמ םילפתומה םימה לש םתולעש קר אל ךא
תונוכתמ תונוש םילפתומה םימה לש תוימיכה םהיתונוכתש ןוויכמש ךכ לע םיאלקחה דצמ תונעט תועמשנ
)םודאה עבצה תא םילבקמו היזורוק ורבעש םימ – םימודא םימ( הקפסאב םיישק םירצונ ,םייעבטה םימה
תויעב עונמל ידכ .םיחמצה תנוזתל םימה תמאתה יא לע ,רושבה לבחב דחוימב םיאלקח תונעט תועמשנו
.םינושה הקפההו רוצייה תורוקממ םימ בלושמב םימירזמש העשב םילשמ בציימ לופיט שרדנ הז גוסמ
תכרעמה לש ףיצרה לועפתב םיטעמ אל םיישק הביצמו הקפסאה תויולע תא תרקיימ וז הלועפ
.תבלושמה

לארשיב םימה קשמ סנכ

קמעב תרנכ תימדקאה הללכמה םייקת ,9:00 העשמ לחה ,17/2/09 'ג םויב םייקתי הז אשונב ןויד רומאכ
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.תרנכה תפש לע לאירבג תיבב ךרעיש "לארשיב םימה קשמ תוינידמ" םשב סנכ ןדריה

,ינש ירוא 'פורפ םהיניבו הימדקאבו הרבחב ,הקיטילופב םימה םוחתב םיליבומ םישיא דמעמב ךרעי סנכה
ל"כנמ רבעשל ,ירפ ןד רמ ;םימ יאשונל ןוחטיבה רשו מ"הור ץעוי רבעשל ,יתרנכ חנ רמ ;םימה תושר להנמ
רירגש ,ןסראל סמיי'ג רמ ;תרנכ תימדקאה הללכמה אישנ ,איבל ךונח 'פורפ ;עבטה תורומש תושר
.דועו לארשיבו הילרטסואב םימה תוינידמ תא הוושי רשא ,לארשיב הילרטסוא

חטשמ לודג קלח" :יכ ןדריה קמעב תרנכ תימדקאה הללכמה אישנ ,איבל ךונח 'פורפ שיגדמ סנכה תארקל
הייסולכואה יכרוצ תא ישוקב קר תקפסמו הכומנ תעצוממה םיעקשמה תומכו ירבדמ אוה לארשי תנידמ
םימ יבאשמ .ותוא תחתפמו וילע הנגמ הנידמהש רקי באשמ םה לארשיב םימה ךכיפל .םילדגו םיכלוהה
לארשי תנידמב םימה קשמש תושקה תויעבה יתש ןה ,תרדרדמו תכלוה םימ תוכיאו םתומכב םימצמוצמ
."ןהינפב בצינ

:הבתכה ףותיש
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