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RSSעדימה שפוח קוחרתאה להנמל הינפרתא תפמרתאב שומיש יאנת

רתא תפמדומעה ןכותל גלד

 רוידה םוחתב יברעה רזגמל תולקה

 ןיעקרקמ יוסימ

ה"עשת לולא 'ב

 םימדוק םילעב ורציש תובוח הילע םיצבור םא םג םמש לע עקרק םושרל ולכוי םיטועימ יבושייב םיסכנ יקיזחמ

 רש .םיטועימ יבושייב ןיעקרקמב תוכז םושירב תולקה תרשפאמה רצואה רש תעצה תא הרשיא הקיקח יניינעל םירשה תדעו 

 תועצומ ותרגסמב ,ןיעקרקמ יוסימל עגונה קרפב םירדסהה קוח ריכזת הקיקח יניינעל םירשה תדעו ינפב שמא איבה רצואה

 םאתהב אשונה תא ןחבש "120 תווצ" תונקסמ תובקעב תאזו ,םיטועימ יבושייב םיררוגתמל ןיעקרקמ םושירב תולקה

 .םיטועימה יבושייב רויד תויגוסב לופיטל 2014 רבמצדמ הלשממ תטלחהל

 סקנפב תומושר ןניא רשא תויטרפ תועקרק ןה חותיפל עקרקה תודותעמ רכינ קלח ,םיבושייה ןמ םיברב יכ ההיז תווצה

 םיתעלש ,איה ךכל תוביסה תחא .ןיעקרקמה לש םימדוק םילעב םש לע אלא ,לעופב םהלש םילעבה םש לע ןיעקרקמה

 םושיר םיבייחמה םיאנת ינש – ןניגב בייחתמה סמה תא ומליש אל וא סכנב תואקסע לע וחוויד אל סכנה לש םימדוק םילעב

 תא לידגהלו תועקרקה תא חתפל תולוכי רשא ,תופסונ הינב תולועפ עוציבל ןומימ תגשה לע השקמ הז בצמ .םישדח םילעב

 .תורידה עציה

80%-ש בושייכ רדגומה( םיטועימ בושיי ימוחתב םייוצמה ןיעקרקמב תוכז תריכמ לש הפקותש עובקל עצומ קוחה ריכזתב

 םיאנתה יולימב וא סמה םולשתב הנתות אל ,2016 ראוניב 1 םוי ינפל התשענש )ס"מלה ינותנ יפ לע ,םידוהי םניא ויבשותמ

 םיעובקה ןיעקרקמב תוכזה תריכמ םושירל םיאנתה ,תאז םע .ןיעקרקמ יוסימ קוחל )1()א(16 ףיעסב םיעיפומה םירחאה

 .םניעב וראשיי - קוחב

 לע ןיעקרקמה םושיר ךא ,ומצעב עציב רשא הקסעהמ םיבייחתמה סמה ימולשתב בייוחי ,םשריהל שקבמ רשא שכורה ,ךכ

 לעו ,ןיעקרקמב תוכז התואב ושענ רשא ןהב ברועמ היה אלש תומדוק תואקסע ןיגב סמה תובוח לכ םולשתב הנתוי אל ומש

 לע תובייחתמה תורהצהה תא שיגהל תומדוקה תואקסעל םידדצה תבוחמ ערגי אל הז ןוקית .ןניגב דובעיש לוחי אל עקרקה

.ןנשי םא ,הלא תואקסע ןיגב תובוחה תא תובגל םיסמה תושר תוכמסמ ערגי אלו קוח יפ

הדובע קנעמהעתרהו הפיכאשוכר סמ -םייוציפ ןרקולבו הינק סמןיעקרקמ יוסיממ"עמהסנכה סמסכמתודוא
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