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ןוקיתב רבודמ  "א 38.  מתל ןוקית 3א ' רושיא  תא  ןייצ  רתיה  ןיבו  "ן , לדנה ףנעב  תפלוחה  הנשה  תא  רצואה  דרשמ  םכיס  עובשה 
הסירה לולסמב  היינב  תויוכז  בושיחל  הדיחא  הטיש  עבוקה  המדא , תודיער  ינפמ  םינבמ  ןוגימל  תינידמה  ראתמה  תינכותל 

תשגומ יכ  עדונ  תעכו  תוימוקמה , תויושרה  דצמ  רקיעב  תויודגנתה , טעמ  אל  ומשרנ  ןוקיתה  רושיא  םע  .ןתלדגהו  שדחמ  היינבו 
.אשונב הריתע 

 

" הכפהמ אל  וז  : " "א 38 מתל שדחה  ןוקיתה 

ונקדב םיבכעתמ ? "א 38  מת יטקיורפ  המל 

 

לומתא ורתע  יכ  תופסונ  תוימוקמ  תויושר  ו-20  םורופ ה-15 )  ) תולודגה םירעה  םורופ  ימוקמה , ןוטלשה  זכרמ  ועידוה  ג )'  ) םויה
הניא הדיש  וז  טרפבו  הייסולכואה , ללכמ  רשוע  תרבעה  לש  העפות  תרצוי  "א 38  מת  " יכ בתכנ  הריתעב  .ץ  " גבל ןוקיתה  דגנ 

, הפיח ופי , ביבא - לת  תויושרב  רבודמ  רתוי ." םידימאה  תורקיה , תורידה  ילעב  תבוטל  םיירוביצ , םיתורישב  היולת  איהו  תגשמ 
- דוהי אבס , רפכ  הרדח , ןולוח , רוכרכ , הנח  סדרפ  ןיעה , שאר  םייתעבג , הווקת , חתפ  תובוחר , ןויצל , ןושאר  הינתנ , עבש , ראב 

.ןועבט תירקו  תג  תיירק  וכע , הנויצ , סנ  הנבי , ןורשה , תמר  ןוסונומ ,

 

, המדא תודיער  ינפמ  םימייק  םינבמ  קוזיחב  ךרוצה  םע  תודדומתהל  תינכותכ  הכרד  הלחהש  "א 38 , מת , " םירתועה תנעטל 
רבעמ הברה  היינבה  תויוכז  תא  ביחרמ  ןוקיתה  .הדועימ  תגרוח  איה  ךכבו  תינוריע , תושדחתה  לש  יתלשממ  ןונגנמל  הכפה 
תוריד ןיב  היצאיצנרפיד  אללו  דיחא  ןפואב  תוירשפאה , היינבה  תופסות  ולדגיש  לככ  םינבמ ; קוזיח  ךרוצל  ןומימה  לובגל 

". תורקיה תורידה  ילעבל  הייסולכואה  ללכמ  רשועה  תרבעה  הפירחמו  תמצעתמ  ךכ  ךומנ , ןכרעש  תורידל  הובג  ןכרעש 

( ןויס ריפכ  םוליצ : ) ןולוחב היינבו  הסירה  לולסמב  "א 39  מת טקיורפ 

 

תינוכתכ תשמשמ  אל  ןמזמ  רבכ  "א 38  מת , " תוער - םיבכמ - ןיעידומ תייריע  שארו  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  "ר  וי סביב , םייח  ירבדל 
תושדחתהל ףילחת  הווהמ  אלו  ינוריעה  םקרמה  תא  הנשמ  איה  לעופב , .םימזי  לע  הבוהאה  תינכותכ  אלא  םינבמ , ןוגימל 

". םיטקיורפה דצל  קזחל  שיש  תוולנה  תויתשתל  הנעמ  ןתונ  אלו  תובחרנ , היינב  תויוכז  קינעמ  שדחה  ןוקיתה  .הפיקמ  תינוריע 
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ילכלכו יתרבח  תוויע  תרצוי  תיחכונה  התנוכתמב  "א 38  מת  " יכ ףיסוה  םורופ ה-15 , "ר  ויו ופי  - ביבא לת  תייריע  שאר  יאדלוח , ןור 
תוגוזה ללכ  ןובשח  לע  שוקיבה , ירוזאב  םידימאה  תורידה  ילעבו  םימזיה  תא  םירישעמ  הלשממהו , תסנכה  תוסחב  .השק 

תא רוצעל  טפשמה  תיבמ  םישקבמ  ונחנא  .רוביצ  ינבמו  תויתשתב  רוסחממ  לובסיש  בחרה  רוביצהו  רוידה  ירסח  םיריעצה 
". ינברואה ןונכתב  תושק  עגופ  רשאו  םלועב , םיהובגהמ  םה  ךכ  םגש  לארשיב , םייתרבחה  םירעפה  תא  רימחמה  ךילהתה 

 

לטיהמ רוטפה  תא  ביחרה  ןוקיתה   " .היינבה תופסות  ןיגב  החבשה  לטיהל  ןוקיתה  ןתונש  רוטפל  תוסחייתה  שי  הריתעב 
ףתתשהל םישרדנ  םניא  "א , מתה תוכזב  םרשוע  תא  ולידגהש  תורקיה  תורידה  ילעב  , " ןעטנ ךרוצל ," רבעמ  הברה  החבשה 
תובכשה דחוימבו  ריעה , יבשות  ללכ  ךכ  .ידועיי  ןומימ  םהל  ןיאש  םיירוביצ  םיתוריש  חותיפל  תימוקמה  תושרה  תואצוהב 

". םיירוביצה םיתורישה  תמרב  תורדרדיהמ  ןהו  תלבסנ  יתלב  תופיפצמ  ןה  םילבוס  הב , תושלחה 

 

הכ דע  שדחמ ) היינבו  הסירה  לולסמ   ) "א 38/2 מתב היינבה  תויוכז  בושיח  תטיש  יכ  ןוקיתה , רושיא  םע  וריבסה  ןונכתה  להנימב 
תטיש  " הנוכמה שדחה , ןוקיתה  .םיבכרומו  םיכבוסמ  םיבישחת  ללגב  םימזיהו  תוימוקמה  תויושרה  דצמ  תויונשרפ  ןווגמ  הרצי 

( ריע ןיינב  תוינכות   ) תוע " בת סיסב  לע  אלו  לעופב , םייקה  הנבמה  חטש  סיסב  לע  בשוחת  תומוקה  תפסות  יכ  עבוק  גרדמה ,"
.שרגמב תולחה  תונשי 

 

לעמ םיניינבל  תומוק  לש 4.5  תפסות  הלעמו , תומוק  שולש  ינב  םיניינבל  תומוק  לש 3.5  תפסות  אבה : ןפואב  השעי  בושיחה 
תרגסמב .תחא  המוק  ינב  םיניינבל  תומוק  לש 1.5  תפסותו  תומוק  יתש  לעמ  םיניינבל  תומוק  לש 2.5  תפסות  תומוק , עברא 

"א 38. מת חוכמ  םירתיה  ןתמב  תוימוקמה  תויושרה  לש  תעדה  לוקיש  תא  תוקזחמו  תוביחרמה  תוארוה  םג  ועבקנ  ןוקיתה ,
.תפסונ המוק  ףיסוהל  ןתינ  לש כ-50% , רועישב  יונב  חטש  הווהמ  םהבש  םידומעה  תמוקש  םידומע , לע  םיניינבב 

2/2


	רון חולדאי: "מעשירים את היזמים ובעלי הדירות בחסות המדינה"

