
 

 

2022 ,רבמטפסב 8  
 דובכל
  הלשממה שאר
 דיפל ריאי רמ
 

 ,בר םולש

 לובנטסיא תנמא לע לארשי תנידמ לש המיתחב הכימת :ןודנה

 לעו ,הלשממה ןחלושל לובנטסיא תנמא לע המיתחה אשונ תאלעה לע ךתוא ךרבל וננוצרב
 תודסיימה םימותח וז היינפ לע .וז הבושח הנמאל לארשי תנידמ לש התופרטצה םודיק
 םדאה תויוכז םודיק תאו ןויוושל הריתחה תא ולגד לע תרח רשא ,תלוז ןוכמ לש םידסיימהו

 .לארשיב

 וחצרנ )2022( תיחכונה הנשה תליחתמ .העשה וצ איה םישנ דגנ תומילאה תעפותב המחלמה
 לארשיב וחצרנ 2020-2016 םינשה ןיב יכ הלוע הנורחאל ומסרופש םינותנמו ,םישנ 19 רבכ

 לארשי תרטשמב וחתפנ 2020 תנשב ;רבעשל גוז ןב וא גוז ןב ידיב ןהמ זוחא 40 ,םישנ 122
 התייה תעגפנה םיקיתהמ זוחא 87-ב רשאכ ,גוז ינב ןיב תומילא ןיגב הריקח יקית 20,326

 60-כו ידועיי זכרמב לופיט לביק הרטשמב קית חתפנ םדגנש םירבג השימחמ דחא קר ;השיא
 רשקה אוה ולא םינותנ תאירקל ןוכנה רשקהה .הנעמ ולביק אל לופיטל וקקזנש םירבגהמ זוחא
 השיגב – םישנו םירבג ןיב ןויווש רדעיה ןיבל החפשמב תומילאו תינימ תומילא ןיבש קודהה
 החילצמ הניא לארשי תנידמ ,םויהל ןוכנ .תיבבו הדובעה קושב ,ירוביצה בחרמב םיבאשמל
 םימרוגה ללכ ןיב םאתל החילצמ הניאו ,תירדגמה תומילאה םוצמצל הדוחא תוינידמ םדקל
 האוושהל סיסבו םילכ ,תרגסמ העיצמ לובנטסיא תנמא .וזכש תוינידמ םודיק םשל םישרדנה
 .יביטקפא ןפואב הרוטינו המושיי ,תוינידמ םודיק ךרוצל

 לארשי תופרטצה דגנ םינועיט םיציפמה םיינרמש םינוגרא ברקב תודגנתה תמייק ,ונרעצל
 תא לעופב הענמש הינפ ,רעס ןועדג רשל בתכמב התנפש ,דקש הרשל ונפ ולאו ,הנמאל
 תא םיכירפמה עדי יססובמ םינועיט עיצהל םישקבמ ונא ןכ לע .הנמאל לארשי לש התופרטצה
 הניחבמ םיססובמ יתלב קר םניא ,בוש תעכ םילעומו רבעב ולעוהש תוששחה .תודגנתהה
 תכורא התוינידמ בוציעב ונריכי אל ןמוקמש ,תויואר יתלב תודמע םיאטבמ אלא ,תיטפשמ
 .םישנ דגנ תומילאה תועפותב המחלמל עגונב לארשי לש חווטה

 תנידמ תא ץלאית לובנטסיא תנמאל תופרטצהה אמש ששחה דמוע םינועיטה לש םדוסיב
 דמעממ תועבונה תוינוחטיבהו תוילכלכה תויועמשמה לע( הטילפ לש דמעמ קינעהל לארשי
 ינפמ םילועה תוששחה .קפסמ יתייאר סוסיב אלל ,"הפקיהב םידקת תרסח הייסולכוא"ל )הז
 םישקיה תרשרש לע םינעשנ ,לארשי לש הריגהה תוינידמ תסירקו תטלחומ תולובג תצירפ



 

 

 עיבצנ ןלהל .תולקב הכרפהל ןתינו ,ססובמ וניא םהמ דחא לכש ,"קלקלחה ןורדמה" גוסמ םייגול
 .הרשה ינועיט דוסיבש םייגולה םילשכה לע

 יתייארה ישוקה תא תרצוי הניאו היואר איה "םישנ יפלכ תומילא" חנומה תרדגה תבחרה
 תומילא םג לולכיש ךכ ,"םישנ יפלכ תומילא" חנומה תא הביחרה לובנטסיא תנמא ,ןכא .ןעטנה
 תומילאב הרכה" ,דקש הרשה לש הבתכמ יפל .החפשמה ךותב תיגולוכיספ תומילאו תילכלכ
 החכוהל השירדה תא ןייאל ]...[ םילולע דבלב תיגולוכיספ העיגפבו החפשמה ךותב
 יתלב דע השקל וזכש העיגפל הנעט לולשל תורשפאה תא ךופהל םג ומכ ,תיביטקייבוא
 ."תירשפא

 תומילאל םג סחייתי ילארשיה קוחהש ךכ ,"םישנ דגנ תומילא" חונימה תרדגה תבחרהל תומזוי
 תכלוה הנבה ךותמ ,ףוכת ןפואב לארשיב תולוע החפשמה ךותב תיגולוכיספ תומילאלו תילכלכ
 הרז הניא – המצעלשכ – וז הבחרה .יסיפ וניאש חוכב ולצוניש לוכי תוחוכ יסחי יכ הלדגו
 .הנמאה לע המיתחל דגנ-ןועיט תווהל הלוכי הניאו ,ילארשיה רוביצל וא ילארשיה טפשמל
 הרשה לש הבתכמל 10 ףיעס לש וחוסינב דחוימב יוטיב ידיל אבה( וז הבחרה ינפמ ששחה
 תומילאמ ומרגנש םיקזנל )ירקש ףא ילוא( םומע ןפואב ונעטיש םישנ ינומהמ ששח אטבמ )דקש
 תוריבע יכ יבקע ןפואב וארה םיבר םירקחמ יכ ןייצל רתוימ טעמכ .הכרפהל השקו תיפרומא
 לש הפצה" ינפמ ששחהו ,חוויד-תתב אקווד תואצמנ החפשמה ךותב תומילאו תינימ תומילא
 .היניגוזימ לע םא יכ ,תודבוע לע ססובמ וניא "אווש תונולת

 העיגפל תונעט םע םינש תורשע הז דדומתמ ילארשיה טפשמה יכ ,וילאמ ןבומה תא ןייצנ דוע
 םינודנ )הל הצוחמ וא החפשמה ךותב( תוללעתהמ םיעבונה םיגולוכיספ םיקזנ יכו ,תיגולוכיספ
 .)ימואל חוטיבל דסומה תמגוד( הנידמה תודסומב םג ומכ ,םילארשיה טפשמה יתבב םוי ידמ
 םייביטקייבוא םילכב בטיה דיוצמ ילארשיה טפשמה יכ חוטבו ךומס תויהל לוכי ילארשיה רוביצה
 .יגולוכיספ קזנל הנעט לש התכרעהל

 איה םישנ יפלכ תומילא םג לולכיש ךכ "םיטילפה תנמא"ב ותרדגהכ "הפידר" חנומה תבחרה
 תשקבתמ

 ןכלו ,ןהייח לכ ךרואל החפשמה ךותב תומילאלו תינימ תומילאל םירבגמ רתוי תופושח םישנ
 התללכה .החפשמה ךותב תומילאב וא תינימ תומילאב אטבתהל היושע ןתפידר וא ןתיילפא םג

 איה םיטילפה תנמאב "הפידר" לש הרדגהב םישנב ינויצרופורפ-אל ןפואב תעגופה תומילא לש
 .םיידוחיי םה תופדרנ ןה םהבש םינפואהו ,םדא תונב ןה םישנש השיפתל שקבתמ יוטיב
 םישנ ןהבש םינפואב ופדרנש םישנ םג לולכתש ךכ "ה.טילפ" תרדגה תבחרהל תודגנתהה



 

 

 לש ןויערל וא ,הטילפ תויהל הלוכי השיאש ןויערל תודגנתה םצעב איה ,יסופיט ןפואב תופדרנ
 1.םלועב םירבגו םישנ לש םהיתויווחב ינוש

 התלפוהש ימ לכל הטילפ לש דמעמ תתלו הירעש תא חותפל ץלאית לארשי יכ ששחל דוסי ןיא
 התנידמב

 תושקבה לש ןפקיה ינפמ ששח :לופכ אוה תילארשיה טלקמה תכרעמ לע הדבכהל תוששחה
 תנידמ ץלאיתש תושקבה לש ןפקיה ינפמ ששח ןכו ,םישנ יפלכ תומילא לש הליעב ושגויש
 םיעגונה ,לובנטסיא תנמאל 61-60 םיפיעס לע ,הרואכל ,םיססבתמ ולא תוששח .לבקל לארשי
  .םיטילפה תנמא תונשרפ לע העיפשמ לובנטסיא תנמאל תופרטצהה ובש ןפואל

 יכ הלגמ ,רדגמ-תוססובמ טלקמ תושקבל עגונה ,הנמאל 60 ףיעס לש תקדקודמ האירק םלואו
 לע תוססובמה טלקמה תושקב תא לבקל הנמאל תפרטצמה הנידמה תא בייחמ וניא ףיעסה
 ןיב הרועפ םוהת .וז הליעב הרכהה תא רשפאיש ןונגנמ רוציל הנידמה תא בייחמ םא יכ ,רדגמ
 םיקהל בויחה ןיבל – הנמאל תופרטצהה ידגנתמ םיריהזמ וינפמש – דמעמ קינעהל בויחה
 .רדגמ-תססובמ ,תפסונ הליעב טלקמ תשקב לש התשגה תא רשפאיש ןונגנמ

 תימדנ ונושל רשאו הרזחה-יאל עגונה ,הנמאל 61 ףיעסב תקדקודמ האירק םג ,המוד ןפואב
 תופרטצמה תונידמה תא בייחמ ףיעסה םנמא .תוששחה תא עיגרהל הלוכי ,רתוי תבייחמכ
 תודחפהל דוגינב – םלואו ,תובשותל וא דמעמל רשק אלל הרזחה ינפמ הנגה חיטבהל הנמאל
 תוליעב טלקמ תושקבמ רופסניא רובע אל תבייחתמ הרזחה-יא – דקש הרשה לש הבתכמב
 ,"הנגהל תוקוקזה ,םישנ דגנ תומילא לש תונברוק" רובע םא יכ ,הכרפהל תונתינ יתלבו תומומע
 וא ,הנכסב ויהי" ןהייח ןהב רשא תונידמל הרזחה-יאב רבודמה יכ טרופמ ףיעסה ךשמהב דימו

 לע הלבגהה ,ןכ יכ הנה ."ליפשמ וא ישונא יתלב סחיל וא םייוניעל תונותנ תויהל תולולע הבש
 תשקבמה םאה הרקמו הרקמ לכב עבקתש איה הנידמה :ונושלב היוצמ ףיעסב שומישה ףקיה
 וא ,הנכסב תויהל םילולע הייח םאה ;הנגהל הקוקז איה םאה ;םישנ דגנ תומילאל ןברוק התיה
 ףיעסה יכ ןיעל טלוב .הלפשהל וא ,ישונא יתלב סחיל וא ,םייוניעל הנותנ תויהל הלולע איהש
 םירקמל דעונ יכ רכינ רשא ,הז ףיעס םושייב הנמאב תורבחה תונידמל בחר תעד לוקיש קינעמ
 .םיקהבומו םישק

 ודיבכי"ש "תוחתופמ תוחפ אצומ תונידמ"מ םישנה "רופסניא" ינפמ דחפ לש ודוהדה ,ףוסבל
 תווהל לוכי וניא "ןכירפהל השקש תוליעב" טלקמ תושקבב "תילארשיה טלקמה תכרעמ לע
 זאמ לובנטסיא תנמאל ופרטצה תונידמ 40 טעמכ .םינותנ לש תיביטקייבוא הניחבל ףילחת
 תומילא ןתליעש טלקמה תושקב רפסמב לחש יוניש לע ועיבצה אל ולא תונידמב ;2014 תנש

                                                
 אוה ןאכ שודיחהו ,םיטילפה תנמאב "ה.טילפ" דמעמל הליעכ הרדגוה רבכ ירדגמ סיסב לע הפידר יכ ןיוצי 1
 .החפשמה ךותב תומילאב וא תינימ תומילאב תאטבתמה הפידר



 

 

 רפסמב לחש יוניש לע עודי אל ולא תונידמב ,ךכמ בושח .הנמאל תופרטצהה זאמ םישנ דגנ
  .הנמאל תופרטצהה זאמ ,וז הליעב ולבקתהש תושקבה

 "םישנ יפלכ תומילא" חנומה תרדגה תבחרהב ותליחתש םייאמהו קלקלחה ןורדמה ,ןכ יכ הנה
 טלקמה תכרעמ לע ודיבכיש הכרפהל תושק תוליעב טלקמ תושקב רופסניא"ב ופוסו

  .ףפור ןהיניב רשקהש ,תוססובמ יתלב תונעט לש ףצרמ רתוי אלכ ררבתה "תילארשיה

 ססובמ וניא םישקונו םיינשלופ חוקיפ ינונגנממ ששחה

 ,םיינשלופ ,םיינדפק" םה לובנטסיא תנמאב םיעובקה חוקיפה ינונגנמ יכ הלועה ששחה
 ללכ ,רעס ןועדג םיטפשמה רשל דקש הרשה רבעב הריבעהש בתכמה .ססובמ וניא ,"םישקונו
 2.ןילופ לע ולטוהש תומרופרל תושירד תרוש :חוקיפה תדעו לש החוכ תלעפהל המגוד םג
 תלטה איה דקש הרשה הנייצש חוקיפה תדעו לש החוכל רתויב תינוציקה המגודהש הדבועה
 איה ,תונידמ תורשע 2014 זאמ ופרטצה הנמאלש הדבועה ףרח ,תומרופרל תושירד תרוש
 תושירד םע תודדומתה לש ראופמו בר ןויסינ שי ילארשיה םיטפשמה דרשמל .דואמ העיגרמ
 תועגונה היתולועפלו ,היתולובגל ,לארשי לש התונובירל םיעגונה םיאשונב תוברל ,תוימואלניב
 המחלמל תועגונה תושירד םע תודדומתה יכ חינהל ךרפומ הז היהי אל .הנידמה ןוחטיבל
 .םיטפשמה דרשמ לש ויתולוכי רדגב תואצמנ םישנ דגנ תומילאה תעפותב

 לארשי תנידמ לש התונובירל ששח ןיא

 לארשי תא ףיפכת לובנטסיא תנמאל לארשי תופרטצה יכ ששחה תא תולעמ םידגנתמה תונעט
 יפיעס לש האירק ,הז םוחתב םג .ימשר דמעמ וא גוציי וב הל ןיאש ףוג לש םילהנלו חוקיפל
 תא ליבגמ וניא רוטינה יפוגב קסועה קרפה :תוששחה תא גיפהל היושע םייטנבלרה הנמאה
 ,הפוריא תצעומב תורבחה תונידמל )םיחמומה תדעוו םידדצה תדעו( רוטינה יפוגב תורבחה
 רוטינה תודעו יכ תטרפמ הנמאה ,ףסונב .הנמאב תורבחה תונידמה לש גוציי רשפאמ אלא
 המצע תא הפיפכמ הניא לארשי תנידמ ,ןכ יכ הנה .תויולת יתלב ויהיו ,ןתדובע ילהונ תא וצמאי
 תעיבקב ףתתשהל הלוכי איהו ,וב גוציי הל תויהל יושעש ףוגל םא יכ ,וב גוציי הל ןיאש ףוגל
 .םינושה רוטינה יפוגב הדובעה ילהונ

 

 

                                                
 תויונשרפ .הדיחיה הניא ךא ,תירשפא איה תומרופרל תושירדהמ העבנ ןילופ תשירפ היפל רשא תונשרפה 2
 םייונישל ןכו ,ןילופב םישנה לש ןדמעמב תונורחאה םינשב ולחש םייונישל רתוי בר לקשמ סחייל תויושע תופסונ

 .תימואלניבה הליהקל סחיבו םיילרביל םיכרעל סחיב ןילופב וללוחתהש



 

 

 תודמועה תויורשפאה לע הערל העיפשמ םישנ דגנ תומילא יכ ריכזהל םישקבמו תושקבמ ונא
 הרבחל קיזמה רבד – םימוחתה לכב םישנ לש לאיצנטופה תמשגה תא תענומו םישנ תושרל
 וניכרעמ תעבונה תירסומ הבוח קר הניא םישנ דגנ תומילאה תעפות םוצמצ .הנידמלו

 ילארשיה הדובעה קושלו תילארשיה הרבחל היחוורש ,חווט תכורא העקשה יהוז .םיפתושמה
 – ךכ בגאו ,לובנטסיא תנמאל לארשי תנידמ תא ףרצל ךתוא דדועל וננוצרב .זפב ואלוסי אל
 םדקלו ,םישנ דגנ תומילאה תעפות תא רגמל בחרתמו ךלוהה ץמאמל לארשי תנידמ תא ףרצל
 .לכל ןויווש

 
 ,בר דובכב
 

 איבנ-רב ילא רירגשהו ׳פורפ תלוז תיל"כנמ ,הידבוע תניע

  טילש הרפש ׳בג ןזח ימענ 'פורפ רבעשל כ״ח

 ה׳צקורפ לאירוא ׳פורפ הבולטבס הינסק תיאנותיעהו רבעשל כ״ח

 ןומיס ןב לאינד יאנותיעהו רבעשל כ״ח יסלובאנלא הד׳גר ר״ד

 ףשר ילצ ד"וע רבעשל כ״ח דואד היאהינ ׳פורפ

 רטכש תימע ׳פורפ העיבר-ובא היואר ר״ד

 חאבס יבכרכ אהמ ר״ד קרוב-לופרק המחנ ׳בג

 ןמפנורב ןמור ר"ד רבעשל כ״ח הנוי יסוי 'פורפ רבעשל כ״ח

 ןלוג הילג ׳פורפ יאדר ססנרפ ׳פורפ

 סנאטמ סאילא ר״ד ךורב ןליא רירגשה

 סורג לייא ׳פורפ הזיאזע לסייפ ׳פורפ

  רכב יזוס ׳בג

 
 
 םולבלג תוער ד"וע :יטפשמ ץועייו הביתכ


