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הספדהל וחלש

 ן"לדנ

 ןאכ וצחל
טסקטה לידגהל

'ש ןוילימ1.45 :תליאב הרפואה תיב לע יוציפה

 דועייה יונישש בייחתהו 'ש ןוילימ7.25 תרומת ן"לדנ תרבחל ותוא רכמ סכנה ילעב
תובייחתהב דמע אל אוה לבא .ירחסמ זכרמ תמקה הל רשפאי
PsakDin תכרעמ

-כב הצפי תליאב "הרפואה תיב" לש רבעשל וילעב יכ הנורחאל עבק עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב
 תא תונשל ותובייחתהב דמע אלש רחאמ ,סכנה תא השכרש תומזיה תרבח תא לקש ןוילימ1.45

 .רמז ןודעומ קר אלא ירחסמ זכרמ חטשה לע םיקהל לכות אל תשכורה ,ךכ לשב .ולש דועייה

:ynet-בטפשמ ץורעב- םיפסונ םיניינעמ ןיד יקספ
לארשיל הלעיו– הנידמה תא חצינ ידוהי לש ןינ�
ירחא הנש40 רוגס ראשיי ץומיאה קית :טפוש�
?םיאושנ בוש םה םאה :ןישוריגה ירחא בכש גוז�
'ש ףלא467 :יוציפה .תוחאה לע הלפנ תדלויה�

 ע"בתה .ריעב "הרפואה תיב" יונב היה הילעש עקרקב הריכח תוכז לעב היה ,תליא בשות ,רכומה
 ,שפונ יתוריש לש דועייב היינב תויוכז ול הקינעה םנמא םוקמה לע הלחש )תינוריעה היינבה תינכת(
 הריכחה תרטמ יכ עבק )י"מר( לארשי יעקרקמ תושר םע הריכחה םכסה ,תאז םע ךא ,רחסמו רודיב
 תא "2011 תליא תועקשהו תומזי .ל.מ" תומזיה תרבח התנק2011 יאמב .דבלב רמז ןודעומ איה
 סכנ תיינבל רתיה הרבחל איצמי רכומהש עבקנ םכסהב רשאכ ,לקש ןוילימ7.25-ל הרומתב סכנה
 .םוי60 ךותב ר"מ1,100 לש חטשב ירחסמ

 קלחל רתיה גישה רכומה ,לעופב
 סרמב קרו ,שדוחכ לש רוחיאב חטשהמ

 ירחא םישדוח העשת טעמכ ,2012
 .חטשה רתיל ףסונ רתיה גישה ,דעומה
 ,הרבחל סכנה רסמנ הנש התוא יאמב
 המיקהו הרפואה תיב תא הסרה איהו
 השקב השיגהשכש אלא .שדח הנבמ
 י"מרש הל רבתסה ,ףסונ היינב רתיהל
 רמז ןודעומל שמשי םוקמה יכ תשרוד
 םע הריכחה םכסהב עבקנש יפכ דבלב
 .רכומה

 ותובייחתה תא רפה רכומהש הנעטב יפנכ דורמנ ד"וע תועצמאב העיבת הרבחה השיגה2013 ילויב
 לש יוציפל תיאכז איה ,התנעטל .דועייה יוניש תניחבמ םגו ,דעומה תניחבמ םג– היינב רתיה תאצמהל
25%-ל ,תוחפה לכל וא ,לעופב סכנה יווש ןיבל המלישש ריחמה ןיב שרפהה רובע לקש ןוילימ העברא
 .םכסהב עבקנש יוציפל םאתהב ,)לקש ןוילימ1.8-כ( הריכמה יוושמ

 ךראתהל םיטונ םיינונכת םיכילהש רורב היה םידדצה ינשלש ןרוא לאומש ד"וע תועצמאב ןעט רכומה
 קר אלו ירחסמ ךרוצ לכל סכנב שמתשהל היה ןתינ ותנעטל .תינונטק התעיבת ןכלו ,יוצרל רבעמ
 הלוכי אל הרבחה ,אל םא םג .רחסמל דעוימה חטש לש תולע יפל י"מרל םלושש רחאמ ,רמז ןודעומל
 .הידיל סכנה תא לבקל המיכסה רבכש ירחא תונעטב אובל

שוטשט ןויסינ
 לש הנוצרש עדי עבתנהש הריבסהו העיבתה תא הלביק תרבד הרש תטפושה אישנה תינגס לבא
 תובייחתה ומצע לע תחקל ךירצ היה אל אוהו ,סכנב לבגומ יתלב ירחסמ שומיש תושעל אוה הרבחה
.הב דומעל לגוסמ וניאש רעיש הליחתכלמ םא םוי60 ךות רושיא איצמהל

 תרטמש עדי אוה .תטפושה העבק ,הלבגה אלל רתיה איצמהל ותובייחתהב דמע אל םג רכומה
 היינב רתיה לבקיש בשחשכ תעבותהמ וז הדבוע שטשטל הסינ ךא ,דבלב רמז ןודעומ איה הריכחה
 .תויעב אלל

 ןברוק הלפנ תעבותה יכ הל עדונש רחאל ,2013 ינויב קרו ,סכנב רומאה שומישל הדגנתה י"מר לעופב
 .ירחסמ שומישל יקלח רתיה הל ןתינ ,עבתנה דצמ המרמ השעמל

 רכמנ ובש ריחמה ןיב רעפה לע ססבתי אל יוציפה םוכס ךא .תעבותה תא הצפי עבתנה יכ עבקנ ךכיפל
 יוציפה יפל אלא ,ויווש תכרעהל ישוק וררוע םידדצה ושיגהש תעדה תווחש םושמ ,לעופב וכרעל סכנה
 תעבותה םגש םושמ תאז .לקש ןוילימ1.45 חוכה ךסבו– םיזוחא השימח לש התחפהב םכסומה

ן"לדנ

 ןיבה ,א"תב תיב רכמ :העיבת
ץג ירע ד"וע / םינוילימ דיספהש

תונבל ןתוא רכמ המלש בוחרב סכנב תויוכז לעב
עדונ תרחמלש אלא .'ש ןוילימ1.55 תרומת ודוד
עבק המ .דועיי יוניש ינפב דמוע הנבמהש ול
?ש"מהיב

האלמה הבתכל
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 םרגייש קזנה תא תופצל הלוכי התייה
 .רתיהה תא לבקת אלש הדימב הל
 ט"כשו תואצוה תעבותל םלשי עבתנה
 .לקש ףלא100 ךסב ד"וע

– אלמה ןידה קספ תאירקל�
ןאכ וצחל

 טפשמה רתא תובידאב הבתכה�
ןידקספ ילארשיה

יפנכ דורמנ ד"וע :תעבותה כ"ב�
ןרוא לאומש ד"וע :עבתנה כ"ב�

הרזח

ן"לדנ |תליא |ןלדנו קוח | PsakDin.co.il:תויגת

2 ךותמ2 דומע

04/04/2016net.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4786250,00.html...


