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 תוריחבה תפוקתב האחמהו יוטיבה שפוח לע ןגהל הרטשמה לע תלטומה הבוחה :ןודנה

 

 תא קזחל ידכ לעופ רשא ,םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ םעטמ ךילא חלשנ הז בתכמ .1
 תרטשמ לע תולטומה תובוחה רואל תאז ,םדאה תויוכז לע תונגהה תאו היטרקומדה
 .תיטילופ הדמע טוקנלמ ענמיהלו ,תוחוטבו תונגוה ,תוישפוח תוריחב םויק רשפאל לארשי

 
 ינפל ,ןויצל ןושארב םיניגפמ תעיצפו תפיקת עוריא רואלו ,ןלהל וטרופיש םימעטהמ .2

 ירטוש ללכ תא יוחיד אלל החנת תוריחבה תפוקת רואלש עיצמ תלוז ןוכמ ,םיימוי
 תפוקת ךלהמב האחמה שפוחו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגהל לועפל לארשי

 הרושקה האחמב םיפתתשמה לע ןגהל ,ץ"גב תקיספלו ןידל םאתהב תוריחבה
 הרטשמה יניצקו תוזוחמה ידקפמ תא בייחל ףסונבו ,םידגנתמ תומילא ינפמ תוריחבל
 יוטיבה שפוח תא ליבגהל וא עונמל םייטילופ םימרוג דצמ תושקב לע ל"כפמל חוודל
 .האחמהו

 
 הפוקתהמ דירש איה האחמה שפוח לע תולבגמל רשאב לארשיב תמייקה הקיקחה ,עודיכ .3

 תועובקש יושירה תושירדב ןה ,ילארשיה םיקוחה רפסב טלקנ רעצה הברמלש תירוטדנמה
 תועובקש האחמה תוריבעב ןהו 1971,1-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ תוארוהב
 1977.2-ז"לשת ,ןישנועה קוח תוארוהב

 
 ,תירוטדנמה הקיקחה תא הלש םיקוחה רפסב עימטהל הרחב לארשי תנידמש יפ לע ףא .4

 הניא תירוטדנמה הקיקחהש הנבה ךותמ תאז .תמצמצמ תונשרפ הל ונתנ טפשמה יתב
 :דוסי-קוח תקיקח רחאל דחוימב ,תיטרקומד רטשמ תטיש לש דוסיה תונורקעל המיאתמ
 תוריחו יוטיבה שפוחל הקיספב עבקנש יתקוחה דמעמל רמולכ ,ותוריחו םדאה דובכ
 3.הנגפהה

 
 תואדו תמייקתמ רשאכ קר ןיגפהל תוכזה תא ליבגהל ןתינש עבקו רזח ץ"גב .5

 ידכ תשרדנה הדימב קרו ,רוביצה םולשב וא ירוביצה רדסב תיניצרו השק העיגפל הבורק

                                                
 .1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ 1
 .1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח 2
 .)9.2.1994( 456 )2(חמ ד''פ ,םילשורי זוחמ דקפמ ,קליו הדוהי בצינ 'נ ןייד ףסוי 2481/93 ץ״גב 3
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 דבלב וז אלו ,ןיגפהל תוכזה תא דבכל הרטשמה לע יכ קספנ דוע .רומאכ העיגפ עונמל
 חכונל .השומימב עייסל תביוחמ םג איה ,ךרוצל אלש התוא ליבגהל תיאשר איה ןיאש
 ןוחטיבב וא רדסב העיגפ לכ אל יכ קספנ ,האחמהו יוטיבה שפוחל תוכזה לש םרה הדמעמ
 תוחונ-יא וליפא ,תוחונ-יאל תמרוג הנגפהש ךכב יד ןיאו ןיגפהל תוכזה תלבגה תא קידצת
 לגסל וילע ,היטרקומדב םייח ץפח לארשיב רוביצהש לככ .המויק לע רוסאל ידכ ,הבר
 העיגפה ףרח ,תונגפה לש הלכה תלוכיו תלוביס תמר ,תנקותמ הנידמ לכבכ ,ומצעל
 4.םיתיעל ןהב הכורכה תוחונה-יאו םייחה תרגשב

 
 וא תתל הרטשמה תדוקפל 84-ו 83 םיפיעסב הרטשמל התנקוהש תוכמסהש עבק ץ"גב .6

 הכירצ ,"ינידמ ןיינע לעב אשונ"ב רתוי וא שיא 50 לש תופיסאל תונוישיר תתל ברסל
 םיחנומ לש רצה ןבומב םיינידמ םיאשונב תופיסאל תסחייתמכ םצמצמ ןפואב שרפתהל
 5.ולא

 
 לש וירבד לשמל האר .תיטילופה האחמה שפוח תובישחל דחוימ שגד ונתנ ץ"גב יטפוש .7

 'מעב ,רעס ןיינע( 'היגולואידיאה לע הנוממ הניא הרטשמה' ,ןכא" :ןמלגופ יזוע טפושה
 ומצעלשכ וניא ,אטבל תושקבמ הכולהתה וא הנגפההש ,יגולואידיאה ןכותה'ו ,)179

 ד"פ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ יול 153/83 ץ"גב( 'תונוטלשל ןיינע
 םהיתונוצר ,םהיתועד ,םיניגפמה תופקשה ,יתעדל ףא .))1984( 411 ,393 )2(חל
 תסנכב תיטילופה הריזב יונישל איבהל םישקבמ הלאש ןיב – םייביטקייבוסה םהייוואמו

 לע הלבגהה ףקיה תיטרקומד הנידמב .הרטשמל ןיינע םניא – אלש ןיבו הלשממב וא
 אשונ לש תרזגנ םניא – יוטיבה שפוחו ןיגפהל תוכזה ונניינעבו – דוסיה תויוכז
 6."הנגפהה

 
 האחמה שפוחו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגהב ךרוצ שי ,תוריחב לש הפוקתב דחוימב .8

 הערפה אלל ,יטילופה יוטיבה שפוח לש השקה ןיערגל םיכיישה ,לארשיב רוביצה לש
 הלולע ,ןידכו תקדצומ היהת אלש ,םשומימל הערפה לכ .םשומימל ןידכו תקדצומ הניאש
  .תיטילופ הדמע טוקנלו תוישפוח תוריחב םויקב עוגפל לארשי תרטשמ לש ןויסינכ שרפתהל

 
 הריתעה תא החדש ץ"גב לש ןידה קספ רואל – הרטשמה לצא והשלכ קפס םייק היה םא .9

 תורוהל םילשוריב הלשממה שאר לש ימשרה ונועמל תוכומסה תונוכשה יבשות ושיגהש
 הרטשמל ןיאש רורב – ימשרה ןועמל ךומסב האחמה תונגפה םויק לע רוסאל הרטשמל
 84-83 םיפיעס יפל ןוישיר תלבקב תוריחבל תורושקה תונגפה לש ןמויק תונתהל תוכמס
 7.הרטשמה תדוקפל

 

                                                
 .)24.9.2020( םילשורי תייריע 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1775/20 מ״עע 4
 .)8.10.2017( לארשי תרטשמ 'נ 'חאו ילתפנ ינמ 6536/17 ץ״גב 5
 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 6536/17 ץ״גבב ןמלגופ יזוע טפושה לש וניד קספל 20 הקספ 6
 .)8.10.2017( לארשי תרטשמ
 דידי ןורוד בצינ םילשורי זוחמ דקפמ לארשי תרטשמ 'נ 'חא 60-ו הדידפ ילט 5078/20 ץ״גב 7
)19.8.2020(. 
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 תדוקפל 5-3 םיפיעסב הל תורוסמה תויללכה תויוכמסה ירדגב ,תיאשר הרטשמה םנמא .10
 ףוקעל ןתועצמאב ןתינ אל ךא ,ירוביצה ןוחטיבהו רדסה תחטבהל תוארוה עובקל הרטשמה
 .ןוישירב ךרוצה רדעיה תייגוסב ץ"גב תקיספ תא

 
 אלש רורב ,תוריחב תוכרעמ עברא הכ דע ומייקתה ןהבש תונורחאה םינשה שולשמ חקלכ .11

 עוריא"ב רבודמש הנעטב וא יוניגב קפתסהל וא חרסש רטושל תוירחאה תא לגלגל ןתינ
 תולולע היצריפסנוקה תוירואית םג זוינ קייפה ןדיעבו רוביצה ןומא עגפיי הרקמ לכב – "גירח
 .ללותשהל

 
 ילארשיה רוביצב םיבר ברקב השוחתה הקזחתה תונורחאה םינשב ,רעצה הברמל .12

 דחוימבו ,תומיוסמ תוירוביצ תואחמ קיתשהל ןוצרו םירז םילוקיש לע תססבתמ הפיכאהש
 הנחמ לש האחמהו יוטיבה שפוחל הערפה ךרוצל לארשי תרטשמב יטילופ שומיש השענש
 ןהש הדבועה רואל הקזחתה השוחתה .והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה שארל םידגנתמה
 יפלכ הרטשמה לש הפיכאה תולועפ תא וביג אל כ"דב תוטילקרפה ןהו טפשמה יתב
  .רופלב תאחמב םיפתתשמה

 
 תוליעפב תיטילופ תוברעתהל תונויסינ ופשחש םיאנותיע םיריקחתב םג הקזחתה השוחתה .13

 ,23.7.2020 םויב :רתיה ןיב .רופלב תאחמב םיפתתשמה יפלכ הרטשמה לש הפיכאה
 ותכשלל ןמיז ,הנחוא רימא ,זאד םינפ ןוחטיבל רשה יכ החוויד ,ףייטש סדה צ"לג תיאנותיע
 שיגהל םהל ץילמהו םהייח תוכיאב העיגפ לע וננולתהש הלשממה שאר ןועמ לש םינכש
 8.רחא םוקמל ןריבעהל וא םש תונגפהה םויק לע רוסאל הרטשמל הרוה ןכו ,צ"גבל הריתע
 רבודמש הנעטב הלשממל ש"מעויל הננולתה חרזאה תויוכזל הדוגאה םויה ותואב רבכ
 דיגאת 26.7.2020 םויב 9;רומח תוכרעמ שובישבו הנחוא רשה לש תוכמסמ הגירחב
 זוחמ דקפמ לע ץוחלל הסינ הנחוא רשה הב רשא החיש לש הטלקה ףשח ירוביצה רודישה
 10.רופלבב תונגפהל ףוס םישל ם-י

 
 תרגסמב תונגפה 18 ךלהמב ,2.9.2020-ב "תימוקמ החיש" רתא םסרפש םינותנ יפל .14

 יתבו ,םושיא בתכ שגוה אל םהמ דחא ףא דגנ ךא ,םיניגפמ 283 ורצענ ,רופלב תאחמ
 וא םירוצע רורחשל םיליבגמ םיאנת תעיבקל הרטשמה לש תושקב וחדו ורזח טפשמה
 11.השקיב הרטשמהש הלאמ רועיש ןיאל םילקמ םיאנת ועבקש

 
 השולש לש םניינעב ,םילשוריב םולשה טפשמ תיבב 27.6.2020 םויב ןוידב ,לשמל ךכ .15

 הרטשמה גיצנ ,לכשה רימא )'לימ( ל"את םהיניב ,הלשממה שאר ןועמ לומ הנגפהב םירוצע
 .םילשורימ הקחרה אוהש ,ונושלכ ,ילמינימ יאנתב םררחשל השקיב הרטשמהש רמא
 יאנת הז עודמ .וזה העיבקה םע ישוק יל שי" :ול הבישה ,ןתיא רלדנס הנרוא תטפושה
 הבר תונלבסב הלעפ הרטשמהש יתנבה" ,הירבדל ."תויפ תמיתס םצעב וז ?ילמינימ

                                                
 .(23.7.2020) צ"לג ,רופלבב תונגפה םויק ורסא :הרטשמל הרוה םינפ ןוחטיבל רשה ,ףייטש סדה 8
 .)23.7.2020( לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,הלשממל ש"מעויל חרזאה תויוכזל הדוגאה בתכמ 9

 ,רופלבב האחמל ףוס םישל זוחמה דקפמ לע ץוחלל הנחוא רשה הסינ ךכ :תוידעלב תוטלקה ,שמש לאכימ 10
 .)26.7.2020( ילארשיה רודישה דיגאת ,ןאכ

 .)2.9.2020( תימוקמ החיש ,םושיא יבתכ ספאו םירוצע 283 :רופלב תאחמל יצחו שדוח ,ויז ןרוא 11
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 הקחרה יאנתש תויהל תבייח הנקסמה עודמ .הנורחא לדחמ תרירבכ הבכיע וא הרצעו
 הרומא איה - הרטשמה הניגפהש תונלבוסה ךותמ ?יחרכהו ילמינימ אוה םילשורימ
 הבוגתב רמא ןהכ יטומ ל"כפמה מ"מ 12;"םוקמ ותואב ןיגפהלו ךישמהל םהל רשפאל
  13.םיחקל קיפת הרטשמהש

 
 הרזיפ הרטשמהש םימעפה תחאב "השוב" קעצ רשאכ רצענ יתעבג ירוא 23.7.2020-ב .16

 שקבתה אוה הרטשמה תנחתב .םירטושל עירפהש קומינב ,זירפ רכיכב םיניגפמה תא
 םולשה טפשמ תיבל רקובב תרחמל אבוהו בריס ךא ,םילשורימ הקחרה לע םותחל
 22.8.2020-ב ;םיאנת אלל ותוא ררחשל ןרותה טפושל םרג ולש רצעמה ןוטרס .םילשוריב
 לע םותחל וברס םכותמ השיש רשאכ םיניגפמ 28 דוע םע דחי םעפה ,בוש רצענ יתעבג
 דלפשריה לכימ תטפושה החתמ םילשוריב םולשה טפשמ תיבב ןוידב .רורחשה יאנת
 דימת אלו םייללכ םירבד" לע ונעשנ רצעמה תושקבש הרמא איה .הרטשמה לע תרוקיב
 תוריבע" ןה םירוצעל תוסחוימה תוריבעה יכ הפיסוהו "לואשתה יפדב ובתכנש םירורב
 ."הלא םיבישמל אקווד ואלו ,םיעוריאב םינוש םיברועמל תשקבמה תסחיימש תויללכ
 אל" :םילשורימ םיניגפמ קיחרהל הרטשמה לש השקבה לע תרוקיב החתמ םג תטפושה
 תטפושה הבתכ ,"םוי 15-ל םילשורימ הקחרה תרשל הרומא תילכת וזיא רורב
 ןויא תתרשמ אל םילשורימ הקחרהש ירה ,ןכוסמ םיבישמהמ ימ יכ ןעטנ םא" .דלפשריה
 ןיגפהל םיבישמה לע רוסאל תשקבמ הניא תשקבמהש קלוח ןיא ירה .וז תונכוסמ לש
 14."ץראב רחא םוקמב

 
 דגנ האחמ יליעפ לע ולטוהש תולבגמ לטיב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב 3.5.2021-ב .17

 לביק עלס ןליא טפושה .ודגנ הנגפהל םכרדב ורצענש והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה שאר
 ומכ ענמ רצעמל םוקמ ןיא יכ עבקו ,םולשה טפשמ תיב תטלחה לע םיליעפה ושיגהש ררע
 עלס טפושה עבק דוע ."רוביצה םולשל דבכ ששחב רבודמ םא אלא" ,םדגנ לעפוהש הז
 "רופלב לע רוצמ תלטה" תמגוד תורימאב רוביצה םולשב העיגפה תא תולתל ןויסינה יכ
 15.ומוקמב וניא

 
 תאחמ יגיהנממ השולש ורצענש רחאל ריקל ריקמ םייוניגל התכז לארשי תרטשמ ,םג ךכ .18

 םיאנת לע םותחל ובריס םהש רחאל .31.10.2020-ב םילשוריל ודעצש תעב תוללוצה
 16.יאנת לכ אלל וררחוש םתשולש ,תבחרנה תירוביצה תרוקיבה עקר לעו םיליבגמ

 
 ,ופקתש םימילא םידגנתמב ולקתנ ץראה יבחר לכב רופלב תאחמב םיפתתשמ ,דועו תאז .19

 ןיגפמ ,וראווצב רקדנ הזע ףטועב החומ ,רתיה ןיב .עימדמ זגב םתוא וססירו ורקד ,וכיה
 הלבחנו הסרדנ ביבא לתב החומ ,תיכוכז קובקבב הכוה הדורו הנדנב הטעש םילשוריב

                                                
 Ynet ,תויפ תמיתס - םילשורימ םתקחרה :מ"הר ןועמ לומ םירוצעה ןוידב תטפושה ,ןוסדירפ לעי 12
)27.6.2020(. 

 13 תשר ,םיחקל קיפנ :ל"כפמה מ"מ ,וררחוש הלשממה שאר ןועמ לומ הנגפההמ םירוצעה ,ןמקילג דעיבא 13
)28.6.2020(. 

 .)24.8.2020( תימוקמ החיש ,יתעבג ירוא תא ולאשת ?האחמה יוכידל םירצעמ םיארנ ךיא ,ויז ןרוא 14
 ,רופלבב הנגפהל ךרדב ורצענש והינתנ דגנ האחמ יליעפ לע תולבגה לטיב יזוחמה ,רניירב )שו'ג( עשוהי 15
 .)3.5.2021( ץראה
 .)31.10.2020( ןופגמ ,םילשוריל םכרדב תילגר וענשכ ורצענ תוללוצה תאחמ יליעפ השולש ,רואמ קילא 16



  תוריחבה תפוקתב האחמהו יוטיבה שפוח לע ןגהל הרטשמה לע תלטומה הבוחה
 

 

 לכ השוע אל הרטשמה יכ השוחת הרצונ 17.הניגפמ לש הייח לע ומייא הפיחבו הלגרב
 םידגנתמה יבגל ןסר לכ רתוהש העשב רופלב תאחמב םיפתתשמה לע ןגהל ידכ התלוכיבש
 .םהל

 
 תאחמב םיפתתשמה לש האחמהו יוטיבה שפוח שומימל הרטשמה תערפהל המוד ןפואב .20

 לש האחמה יעוריאב םיפתתשמה ברקב םיינומה םירצעמ העציב םג הרטשמה ,רופלב
 .רוביצה ןומאב הרומח העיגפל ומרג רשא ,היפויתא יאצוי

 
 אוצמל ןתינ ,היפויתא יאצוי תואחמב םיפתתשמל הרטשמה סחיל תוברמ תחא המגוד .21

 .31.1.2019 םויב ביבא לתב האחמב ופתתשהש םיניגפמ העשת לש אוושה רצעמב
 םרורחש לע תורוהל ותטלחהב .םימי השישב םרצעמ תא ךיראהל השקיב הרטשמה
 לש תירוביצ האחמ יהלשב םיירונימ םיעוריאב רבודמ" יכ בתכ הווראסמ אאלע טפושה
 רפסמ לש הצובק הזכרתה האחמה םויס ךלהמב רשאכ ,ביבא לת ריעב היפויתא יאצוי

 לש וקלח דועית יינפל חנומש רמוחב .םירטוש ופקתו שוכרל וקיזה הנעטה יפ לעש םידושח
 רומח אוה ,רטוש טרפבו ,רוביצ דבוע יפלכ תומילא השעמש תקולחמ ןיא .דושחו דושח לכ
 הריקח יכילה שובישל הליעב רצעמל הביס לכ ןיא יכ ריהבהש רחאל ."לכו לכמ ותונגל שיש
 ועצוב ,שאר לקהל ילב ,םישעמהו ילילפ רבע ילוטנ םלוככ םבור" :ףיסוה תונכוסמ וא
 קלוח ןיא .םירבדה לש בחרה רשקההמ התוא קתנל ןיאש תרדגומו תמיוסמ היצאוטיסב
 הטלחהה לע ררע השיגה אל הרטשמה ."הפוס תארקל המילסהש הטקש האחמב רבודמש
  18.ומצע דעב רבדמה רבד ,וררחוש העשתהו

 
 ןוחטיבל רשה לש ותיבל ךומסב היפויתא יאצוי תאחמב םיפתתשמה לש םירצעמה ןיינעב .22

 הרטשמה .ןופגמב זרכש רחאל רצענ םהמ דחא ,2019 רבמטפסב ,הנחוא רימא ,זאד םינפ
 תא הרידגהו ,ירוביצה רדסה תרפהו תמייאמ הדרטה ,הפיקת ןויסינ לש תוריבע ול הסחיי

 ,הווראסמ אאלע םולשה טפשמ תיב טפוש ."תונגפהה יפואב הגרדמ תיילע" תירקתה
 הנקסמל יתעגה" יכ עבק ,עוריאהמ ןוטרסב הפצ ,םיליבגמ םיאנתב רצעממ ורורחשב ןדש
 ררחשו ,"תילילפ הריבע שבגמ םא קפס תקולחמב יונש וניא השעמלש יתייארה סיסבה יכ
 טפשמה תיב טפוש םלוא ,הטלחהה לע ררע השיגה הרטשמה .ליבגמ יאנת לכ אלל ותוא
 ךילהב םיניגפמה דגנ לועפל קיספהל הרטשמל ץילמהו ותוא החד ףסוי ןב ןנער יזוחמה
 דשח לש סיסר ולו יתאצמ אל" :הקחרה וצ תאצוה לש יחרזא ךילהל רובעלו ילילפה
 19."ונניינעל תעבוקה איהש בישמה לש ותונכוסמל
 

 יאצוי תאחמב ופתתשהש םיניגפמ השיש אווש רצעממ ררחשל הטלחהב איה תפסונ המגוד .23
 םיליבגמ םיאנתב םיניגפמה תא ררחש תג ןורי טפושה .2015 ינויב ביבא לתב היפויתא
 הריבע ןיגפמל הרטשמה הסחיי וב ,םיקיתה דחאב .הרטשמה תולהנתה לע תרוקיב חתמו

 המיקמ הניאש הריבעב רבודמ" יכ תג טפושה עבק ,הרוסא תולהקתהב תופתתשה לש

                                                
 ,והינתנ דגנ םיניגפמ יפלכ תומילא ישדוח העברא :םימושיא העבש קרו תופיקת תורשע ,םירחאו יול ןריל 17
 .)27.10.2020( ,הלאוו

  .)31.1.2019( ץראה ,היפויתא יאצוי תאחמב ורצענש םיניגפמה תעשת וררחוש ,גלפ רב 18
 ,הנחוא רשה לש ותיבל תחתמ תונגפהה לע הרטשמה תלבגה טקשב ויהישו םיניגפמ השימח דע ,גלפ רב 19
 .)15.9.2019( ץראה



  תוריחבה תפוקתב האחמהו יוטיבה שפוח לע ןגהל הרטשמה לע תלטומה הבוחה
 

 

 הרצע הרטשמה ,םג ךכ 20."דושחה לש ידיימה ורורחש לע תורוהל שי ןכ לעו רצעמ תליע
 תיבל םאיבהל ילבמ םלוכ תא הררחש ךא ,4.7.2016-ב ביבא לתב האחמב םיניגפמ 12
 12.טפשמה

 
 רוביצהמ 29% קר ,31.1.2022-ב םסרופש רקס יפלש ךכ לע אלפתהל ןיא ,הלא תוביסנב .24

 22.םינמזה לכ לש לפש .הרטשמב ןומא םינתונ
 

 :לארשי ירטוש ללכ תא יוחיד אלל החנת תוריחבה תפוקת רואלש עיצמ תלוז ןוכמ ,ןכל .25
 
 תפוקת ךלהמב האחמה שפוחו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגהל לועפל .א

 .תוריחבה
 

 לכש עובקלו ,תוריחבל הרושקה האחמל הערפהמ וא תוברעתהמ ענמיהל .ב
 ןידל םאתהב קר ועצובי ,תוריחבל הרושקה האחמ לש רוזיפו תולבגה תלטה
 רחא ריכב ןיצקמ וא זוחמ דקפממ רושיא תלבק רחאל קרו ץ"גב תקיספלו

 .ומעטמ הנומיש
 
 רשא ,תוריחבל הרושקה האחמ לש םואיתו יושירל תושירד ביצהלמ ענמיהל .ג

 .ץ"גב תקיספמו ןידהמ תוגרוח
 
 .םידגנתמה תומילא ינפמ תוריחבל הרושקה האחמב םיפתתשמה לע ןגהל .ד
 
 השקב לכ לע ל"כפמל חוודל הרטשמה יניצקו תוזוחמה ידקפמ תא בייחל .ה

 האחמהו יוטיבה שפוח תא ליבגהל וא עונמל םייטילופ םימרוג דצמ םהילא
 .תוריחבה תפוקת ךלהמב

 

 .ונתיינפל ךתוסחייתה לבקל חמשא

 

 ,הכרבב

 הידבוע תניע

 םדא תויוכזו ןויוושל תלוז תיל״כנמ

                                                
 ץראה ,ביבא לתב היפויתא יאצוי תנגפהב םירוצע השיש וררחוש הרטשמה תשקב התחדנ ,רואיל ןליא 20
)4.6.2015(.  
 ןולא ;)4.7.2016( רבד ,תומילאה תוחקלתה תא וענמ האחמה לש 'תוהמיא'ה :הנגפההמ חוויד ,הסמלס ףסוי 12
  .)4.7.2016( בירעמ ,םתריקח םותב וררחוש םירוצעהו םיבכועמה לכ :היפויתא יאצוי תנגפה ,ןומכח
 ,םינמזה לכ לש לפש – הרטשמב ןומא םינתונ 29% קר :היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש רקס ,ריבכ רמוע 22
 .)31.1.2022( טסילכלכ


