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יושע ימו הארית איה ךיא :תואירבה יחוטיבב רצואה לש הכפהמה
ריחמה תא םלשל
לידגהל ןווכתמ רצואה ,)ן"בש( םילוחה תופוק לש םימילשמה םיתורישל רוביצה תא טיסהל ןויסינב
תיביצקתה תפסותה תוכרעהש םיששוח םיחמומ ● םייטרפה םיחוטיבל םניב םיריחמה ירעפ תא
הרוחשה האופרה תא ריזחהלו םילוחה תופוק תא ףיצהל יושע ךלהמהשו רסחב תוקול רצואב
4/8/21רגרבנייו יעור

לטיהה תא טעמב תיחפה רצואה דרשמ .חוטיבה תורבח לש הז רשאמ רתוי רזע םילוחה תופוק לש ץחלה
םיפסונה תואירבה יתוריש ןיב ינויווש אל ןפואב תאז השעו םייטרפה האופרה יתוריש לע ליטהל ןנכתש
הטלחהה יפ לע .חוטיבה תורבח תועיצמש תואירבה יחוטיב ןיבל םילוחה תופוק תועיצמש )ן"בש(
וליאו ,10%-ל 40%-מ םצמוצי םילוחה תופוק לע לטיהה ,םירדסהה קוח תרגסמב הלשממה הרשיאש
10%-ב םצמוצי ,40% לע אוה ףא דמעש ,חוטיבה תורבח תרגסמב ועצוביש תולועפ לע לטויש הזש
וא החמומ אפור םע ץעייתהל שקבמש ילארשי חרזא לע םג לטוי 30% לש לטיה .30% לע דומעיו דבלב
.םילוח תפוק וא חוטיב תרבח לש תוברועמ אלל יטרפ ןפואב תיאופר תוליעפ עצבל

תופוק לע תשויש הז ןיבל חוטיבה תורבח לע תשויש לטיהה ןיב לדבה תריציב רצואה דרשמ לש הרטמה
ן"בשה לש ולאל ,רתוי םיפיקמהו רתוי םירקיה ,םיירחסמה םיחוטיבהמ םיחטובמ טיסהל דעונ ,םילוחה
רשאמ רתוי ינויווש ן"בשהש הבשחמ ךותמ תאז .םיתוחפ םייוסיכ םיעיצמ םג ךא רתוי םילוז םניהש
.חוטיבה תורבח לש םיחוטיבה

יוסיכ קינעמש ימ םא ןיבו םיאפורה םא ןיב ,םייטרפה םיפוגה יכ איה םוחתל םיעגונה לכ ברקב הכרעהה
תויסולכואה ןיב םירעפהש ךכ ,םיחוטיבה יפירעת תא הלעי ,תויאופרה תויוצעייתההו םילופיטל יפסכ
יפכ םצמטצי אלו חמצי יואר יאופר לופיט לבקל תלוכיל רושקה לכב תושלחה תויסולכואה ןיבל תוססובמה
.רצואב םיווקמש

תויהל ךופהי יוסיכהו תוימרפה תא םיאתהל ךרטצנ .םירגובמהו םילוחה תוחוקלל רשרושיש סמ הז"
.ןנכותמה לטיהה תובקעב חוטיבה תיישעתב ריכב םרוג רמוא ,"דבלב םירישעל חוטיב

ן"בשב םיינישב םיזחאנ תואבצקה ילבקמ

םילוחה תופוק לש םיפסונה תואירבה יתוריש רקיעבו םייטרפה תואירבה יחוטיב ,תחוורה העדל דוגינב
תוסנכה לע תואירבה דרשמ לש יתנשה חודה ינותנמ .תונוילעה תובכשה ידי לע קר ךרצנש רצומ אל םה
םהמ 70% ,הסנכה תמלשה םע הנקז תבצק וא תוכנ תבצק ילבקמ ברקב יכ הלוע ,2018 תנשל ן"בשה
,תיסחי הנטק םתסנכהש תורמל רמולכ ,םילוחה תופוק לש םולשתב האופרה יתורישב םיינישב םיזחאנ
םייוסיכל םיקוקז םה יחכונה בצמב אקוודש ךכב הרכה ךותמ ,חוטיבה רובע םלשל ךישמהל םיפידעמ םה
.תירוביצה האופרב םילבקמ םהש הזל רבעמ םיפסונ

.רקייתי ןכא אוה םא יטרפה חוטיבה לע רתוול וצלאיש םינושארה תויהל םייופצ םג תואבצק ילבקמ םתוא
לש לטיה ןכלו ,םיאירבהו םיריעצה רשאמ רתוי לודג םוכס התע רבכ םימלשמ םהש ןוויכ רקיעב ,תאז
םיריעצל סחיב תילנימונ הניחבמ רתוי םהל הלעי ,רתוי הובג אוה שארמש םוכס לע 10% וליפא
.רתוי הכומנ םהלש הימרפהש ,םיאירבהו
םורגלב שי ןויגיה הזיא" .תואירבה דרשמב רבעשל ריכב םרוג רמוא ,"שיש יסיסב יכה רצומה אוה ן"בשה"
יטרפה חוטיבה תא לצנמש חטובמ ירה ?תכרעמה לע םילקמש תואירב יחוטיב לע רתוי םלשל רוביצל
םיחטובמ םתוא .ירוביצה לסב ולש תואכזה תא לצנמ אל אוה יכ תירוביצה תכרעמל םיבאשמ ךסוח
."הנעמ ילב וראשייש וא תירוביצה תכרעמה לע לטנל וכפהי םילוח וא םישישק

האופרה תא תנוונמ לארשי תנידמ" .המוד ששח עיבמ ,בקעי ןב קילומש ,הלוחה תויוכזל הדוגאה ר"וי םג
יטרפ אפור לכ .יוסימ הילע הליטמו תיטרפ האופר שיש תאלפתמ זאו םיביצקת הל תנתונ אל ,תירוביצה
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.בקעי ןב רמוא ,"לפוטמה לש וסיכל לופיי הז ףוסבו ,סמל םאתהב םיריחמה תא הלעי

תירוביצה הפוקל הנשב לקש דראילימ דוע

הנידמה תפוקל לקש דראילימ לש תוסנכהל איבהל יופצ שדחה לטיהה ,רצואה םסרפש הטויטה יפ לע
ןטק תויהל יושע לעופב סנכייש םוכסה ,רורגל יופצ לטיההש הובגה הרישנה רועיש חכונל םלוא .הנש ידמ
החמומ ,ןמשירפ ידוא ר"ד ריבסמ ,"םתוא ולטבי אלא ,םיחוטיבה לע 40% דוע ומלשי אל םישנא" .הברהב
וקיספי םישנא יכ ףסכ רתוי וחיוורי אל םה תחא םעפ - םיימעפ ימצע לוג עיקבמ רצואה" .תואירב תוינידמל
."תירוביצה האופרה לע ולפי םה היינש םעפו ,םיחוטיבה תא

לכבש םיפסכב השעייש שומישה יבגל קפס ליטמ םירדסהה קוחב ןנכותמה לטיהה לש חוסינה ,ףסונב
םיפסכה יכ בתכנ םירדסהה קוח תטויטב רשאכ ,םילוחה תופוקו חוטיבה תורבחמ ,רוביצהמ ובגיי תאז
ונפוי םיפסכהש הרימא ןיב לדבהל הקומע דואמ תועמשמ הפ שי" .תואירבה לס ןומימל ושמשי ובגייש
ר"וי ,אריפש לייא ר"ד רמוא ,"'תואירבה לס ןומימל' ונפוי םהש הרימא תמועל 'תואירבה לס תלדגהל'
הכלה תואירבה תכרעמב ולש העקשהה תא ןיטקי רצואהש איה תועמשמה" .םייאמצעה םיאפורה ןוגרא
.ריהבמ אוה ,"תואירבה תכרעמב השונא העיגפו ףטחמ הז .השעמל

תופוק לש ןומימל תעגונ תואירבה תכרעמ ןומימב הנידמה לש הקלחל רשקהב הלועש תפסונ הדוקנ
בישהל אלש םילוחה תופוקל םירדסהה קוחב םיריתמ רצואב .תימצע תופתתשה ימד תייבגמ םילוחה
םיפסכה ךס תא תולעהל יושעש המ ,שגפמל ועיגה אל ךא החמומ אפורל רות ועבקש םיחטובמל םיפסכ
ןוילימ 100-כב תופוקל הריבעמ הנידמהש םוכסה תא ןיטקהל םיעיצמ ןכלו ,םילוחה תופוק ידיב םיראשנש
.הנשב לקש

?ץיבורוה תואירבה רש הפיא

,ץיבורוה ןצינ ,תואירבה רש ןכיה בושח תוחפ אלו ,תואירבה דרשמ אצמנ ןכיה איה תררועתמש הלאש
וא רבח ימד תאלעה רשפאי אל תואירבה דרשמ" .םישלחה ןעמל קבאנש ,יתרבח רשכ ומצע האורה
לע רבודמ" .סבולג תיינפ תובקעב תואירבה דרשמב ובייחתה ,"לטיהה תובקעב תוימצע תויופתתשה
,"תוכלשהה תא דומלל תנמ לע אשונב םינויד םייקמ תואירבה דרשמו רצואה דרשמ םסרפש הטויט
.תואירבה דרשמב ופיסוה

"הפורטסטקל לאיצנטופ" ?ץ"גב רובעי אל

הרזח ךרדה ללסית ,לטיהה םולשתמ ענמיהל תנמ לע יכ ששחה תא םילעמ ונחחוש םמע םיבר םימרוג
תועיבשה יא" .ךכ לע וחוודי אל ךא יטרפ ןפואב םילפוטמ ולבקי םיאפור ותרגסמב ,הרוחש האופרל
.ןמשירפ ר"ד ריבסמ ,"ההובגה הסנכהה לע ורתווי אל חיוורהל וצריש םיאפורו לדגת תכרעמב

איה רצואה תנווכ יכ ,םיאמצעה םיאפורל רשקהב ןייצמ ,אריפש ר"ד ,םייאמצעה םיאפורה תורדתסה ר"וי
שפוחו קוסיעה שפוח תמגוד דוסי יקוחב העיגפ וירבדל הווהמה םיאפור לש תיפיצפס הצובק לע סמ תלטה
הפ שי .םייאמצע םיאפור - הייסולכואב תיפיצפס הצובקל סמ םינווכמש הנושאר םעפ וז" :תויונמדזהה
ישארו תירוביצה תכרעמה יאפורמ הפצמ ינא .וילא תונפל ןמזה עיגי רשאכו םא ץ"גב רובעת אלש העיגפ
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."הפורטסטקל לאיצנטופ הפ שי .הזה לטיהה דגנ האירקב תאצל תירוביצה תכרעמה
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