
 

 

 הדמע ריינ

 :אלמ ינתוכמס רטשמ ףס לע לארשי תנידמ

 תירטשמ הכפהמ רבעל םיכלהמה

 

 תוריחבה תואצות תובקעב ,תורחאה היצילאוקה תועיס ןיבל דוכילה ןיב ומתחנש םיינויצילאוקה םימכסהה •

 תונשל הניא הלשממה לש התנווכש םיפשוח ,השדחה והינתנ תלשממב םירשה תורהצה ןכו 2022 רבמבונב

 ,אלמ ינתוכמס רטשמ םיקהלו קחשמה יללכ תא ןיטולחל לטבל אלא ,םיגוהנה קחשמה יללכ תא

 .הלוהינב ןייוול תוגלפמ םע תחא ןוטלש תגלפמו וייח ימי לכל דיחי טילש דומעי ושארבש

 

 לע עירתהש 1,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד חודה תא םסרפ תלוז ןוכמ 2022 ינוי שדוחב •

 לש וינייפאמ תא ראית חודה .והינתנ לש השדחה הלשממה תמקה זאמ וצאוהש םיינתוכמסה םיכילהתה

 ידירביה רטשמ לש לדומל םיאתמ ,הנידמה תמקה זאמ ,הז רטשמ יכ הארהו לארשי תנידמב רטשמה

 דחאל הטנ רטשמה תונוש תופוקתב .םינתשמ תומכו תוכיאב ,םיינתוכמסו םייטרקומד םיביכר בלשמ רשא

 רפהל ותייטנ תרבוג ךכ ,ינתוכמסה ןוויכל רתוי הטונ רטשמהש לככ .ינתוכמסה וא יטרקומדה – תווצקה ןמ

  .הנידמ לש תויטרקומדה תמרל יזכרמ דדמ םה םדוקפתו םדאה תויוכז לע הנגהה ינונגנמ .חרזאו םדא תויוכז

 

 והינתנ ןימינב לצינ הלשממ שארכ היינשה ותנוהכ זאמ ,דוכילה תגלפמ ןוטלש תאו ונוטלש תא רצבל ידכ •

 םיכלהמ ליבוה אוה ,ךכ לע ףסונ .דיקפתב וימדוק לש םהיתובקעב דעצו ,םימייק םיינתוכמס םיביכר

 .לארשי תנידמב קחשמה יללכ תא ונישש םיינוציק םיירוביצו םייתקיקח

 

 אלמה ינתוכמסה בצמה תא ךופהל תוסנל דעונ הקיקח ינוקית תועצמאב קחשמה יללכ לוטיב ,התע •

 תלשממש הלאל םימודה הקיקח ייוניש ,הירגנוהו ןילופ ןוגכ תורחא תויטרקומד תונידמב ,ןכא .ךיפה יתלבל

 .יונישל דואמ השקו ביציל ינתוכמסה בצמה תא וכפה לארשיב הליבומ והינתנ

 

 לש "תוטבח קש" ויה םיימואלו םייתד םיטועימו ק"בטהל ,םישנ לש תויוכז לארשי תנידמב דימתמו זאמ •

 ינתוכמס רטשמל רבעמ ךא ,היציזופואהו היצילאוקה תועיס ןיב יטילופ "רכמ רחס"ל תונותנו תולשממה

 ךכ .םיטועימה לע הנגהל תורשפא לכ תלילשלו חרזאו םדא תויוכז לש תיבחור הלילשל איבת אלמ

 םימעטמ םיתוריש ןתמב הילפאה רוסיא תא לטבל הנווכה לע ועידוה רבכ והינתנ תלשממב םירש ,לשמל

 .תיתד הנומא לש

 

 םיביכרמה לכ לע ,םייטרקומד רתוי ויהי לארשי תנידמ לש םירכומה היתולובג ךותב רטשמהו הרבחהש לככ •

 םייניטסלפה םיבשותה לש םדאה תויוכז תורפה םוצמצלו ינידמ ןורתפל יוכיסה לדגי םג ךכ ,היטרקומד לש

 ןורתפב ךמותה רוביצה לש תטלחומ הקתשהל ליבות אלמ ינתוכמס רטשמ תמקה .םישובכה םיחטשב

 .םישובכה םיחטשב םיניטסלפ םיבשותה לש םדאה תויוכז לע הנגהבו ינידמ
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 תירטשמ הכפהמ רבעל םיכלהמה :אלמ ינתוכמס רטשמ ףס לע לארשי תנידמ

 

 

 לארשי תנידמב תירטשמ הכפהמ םדקל ותינכות תא ףשח ןיול בירי םיטפשמה רש 4.1.2023 םויב •

 ןפואב תטלוש רבכש תעצבמה תושרל האלמה התפפכהו תטפושה תושרה תואמצע קוסיר תועצמאב

 ןיב ,לולכיש הקיקח ינוקית לש רבצ לע עידוה ןיול רשה ,ותינכות שומימ ךרוצל 2.תקקוחמה תושרב טלחומ

 ,םיטפוש תריחבל הדעווב םיאקיטילופה לש םחוכ קוזיח ,תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ ,רתיה

 .ןומא תרשמל הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויה דיקפת תכיפהו תוריבסה תליע לוטיב

 

 רטשמה תא ךפוהה לולכמכ םינוקיתל סחייתהל שי אלא ,דרפנב קוח ןוקית תעצה לכל סחייתהל ןתינ אל •

 תיב יטפוש םא ,לשמל ךכ .תויושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה תא ןיטולחל לטבמו ינתוכמסל לארשיב

 לכב תורבגתה תקספ תלעפהב ךרוצ היהי אל ,הלשממה לש םיישיא-םייטילופ םייונימ ויהי ןוילעה טפשמה

 םיצעויה דיקפת תכיפה ,םג ךכ .היתומחג לכו הלשממה לש םיתרשמה ויהי םיטפושה אליממ ןכש אוהש בור

 תועצמאב ,הלשממל תיש"מעויה דמעמב הפירח העיגפ עגפת ,ןומא תרשמל הלשממה ידרשמב םייטפשמה

 .היתויחנה תא רותסיו ףוקעיש הלשממה דרשמ לכב דרפנ יטפשמ ץועיי ךרעמ תמקה

 

 :יטרקומדה רוביצה תא םיגציימה תסנכה ירבחל ץילממ תלוז ןוכמ ןכל •

 
ü תנידמש ינתוכמסה ףרה תא הצחי המושיי רשא תירטשמ הכפהמל תינכותב רבודמש םינפהל 

 .תוכורא םינש ךשמב ופיס לע תכלהמ רבכ לארשי

 

ü רטשמה תא ךפוהה לולכמכ םינוקיתל סחייתהל אלא ,דרפנב קוח ןוקית תעצה לכב ןודל ברסל 

 .תויושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה תא ןיטולחל לטבמו ינתוכמסל

 

ü תורהצהו היצילאוקב תורבחה תועיסה םע ומתחנש םימכסהה ןכות ןיב תומיוסמה תוריתסה חכונל 

 םרט ןוידב ליחתהל ללכב ברסל שי ,והינתנ הלשממה שאר לש "העגרהה תועדוה" ןיבל ןהישאר

 סיסב לע םדקל התנווכבש הקיקחה ינוקית תליבח לש "םיקרפה" אולמ תא ףושחת הלשממה

 ךלהמה יבגל רוביצהו תסנכה ירבח תא לבלבל הדעונ ימלסה תטיש .םיינויצילאוקה םימכסהה

 .תירטשמ הכפהמ עוציבל תננכתמ הלשממהש ללוכה
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