
 

 

 הדמע ריינ

 םישנ תויוכז רוחאל הגיסמ תירטשמה הכפהמה :ירוחאה בשומב

 ,הקיקח לש תצאומ תוליעפב 29.12.22 םויב התמקה םע דימ הלחה לארשי תנידמ לש 37-ה הלשממה

 תושרל תעצבמה תושרה ןיב תוחוכה יסחי תא ידוסי ןפואב הנשמה תירטשמ הכפהמ התועמשמש

 ןוחבל התלוכיב עוגפלו תטפושה תושרה תא שילחהל איה הקיקחה לש תרהצומה התרטמ 1.תטפושה

 תושרה תא תקזחמ הניא תעצומה הקיקחה יכ ןייצל שי .תעצבמה תושרה לש היתוטלחה תא

 יתועמשמ ששח שי ,הז בצמב .הנידמב חרזאו םדא תויוכז והשלכ ןפואב תנגעמ הניא ףאו ,תקקוחמה

  .תונוש טועימ תוצובק לש ןהיתויוכזב העיגפל

 הקיקחה לש חותינ ךמס לע ,םישנ תויוכזב תוברה תועיגפל רוקרז תונפהל שקבנ הז הדמע ריינב

 לש תופסונ הקיקח תועצה לש ןכו ,טפשמה תכרעמ תשלחהל תינכותהמ קלחכ תמדוקמ רבכש

 .התמקה זאמ הלשממה הלביקש תוטלחהו היצילאוקה

 טפשמה תכרעמ תשלחהל הקיקחה .1

 :דוסי קוחב םינוקית ןה הנושאר האירקל הנכהל ורבעו הלשממה המדיקש תונושארה קוחה תועצה

 ,םיטפוש תריחבל הדעווה לש התוליעפבו הבכרהב תוקסוע תועצהה 2.טפשמה יתב קוחבו הטיפשה

 .םיליגר םיקוח לוספל תורשפאבו תורבגתהה תקספב ןכו ,דוסי יקוח רקבל טפשמה תיב לש ותוכמסב

  .ץאומ ןפואב הלא םימיב םימדקתמ וללה םיאשונב הקיקחה יכילהת

 םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה יוניש

 הדעונש הטיפשה :דוסי קוח ןוקיתל העצהה תא הנושאר האירקב תסנכה הרשיא 21.2.23 ךיראתב

 ןוילעה יטפוש ינש תפלחה תא ללוכ עצומה יונישה .םיטפוש יונימל הדעווב הלשממה לש בור חיטבהל

 ;םיטפשמה רש ידיב ורחבייש סומידב םיטפוש ינשל ,םינהכמה ןוילעה יטפוש ידיב ורחבנש ,הדעווב

 םהמ םיינשש ךכ ,השולשל הדעווב תסנכה ירבח רפסמ תלדגהו ;השולשל הדעווב םירשה רפסמ תלדגה

 רפסמ אוהש( דבלב השימח היהי ת.טפוש תריחב םשל שרדנה בורה יכ עצומ דוע .היצילאוקה יגיצנ םה

  .הדעווב ןידה יכרוע תכשל יגיצנ לש תורבחה לטובת יכו ,העבש םוקמב ,)הדעווב היצילאוקה יגיצנ

 הלאכ תוביסנב .הלשממה תטלחהל ןותנו יטילופ היהי חרכהב םיטפושה יונימ יכ איה העצהה תועמשמ

 םוקמ הקינעמש טופישה סכב תונעוצקמ םדקל טרפבו ללכב םייעוצקמ םיטפוש תונמל תורשפאה

  .םייטילופה םיסרטניאל תינשמ וא השולק תישענ תוטפוש םישנל הווש

 
 .)4.1.2023( ץראה ,םיטפושה תריחב ןפוא תא הנשנו םיכ"ח 61 לש בורב תורבגתה תקספ ריבענ :ןיול ,ןוסדירפ לעי 1
  .)21.2.23( ץראה ,דוסי יקוח לוספל לכוי אל ץ"גב ,םיטפוש רחבת היצילאוקה :הנושאר האירקב רשוא ,לגיפש הענ 2
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 יכרוע ,תסנכ ירבח ,םירש ,םיטפוש( הדעווב הצובק לכמ תוגיצנה תחא יכ השירד שי םויכ בצמב ,ףסונב

 רפסמ תחפ הקיקחה תעצהב .עבראמ תחפי אל הדעווב םישנה רפסמש ךכ ,השיא היהת )ןיד

 רפסמה םג םאתהבו ,)ןידה יכרועל גוציי ןיא רבכ( שולשל עבראמ הדעווב תוגצוימה תוצובקה

 הדעווב םישנל גוצייב העיגפ הווהמ וז התחפה .שולשל עבראמ תחפ הדעווב םישנ לש ילמינימה

  .הדעווה ירבח תעשת ךותמ שולש קר – םיטפוש תריחבל

 הקיקח ירבד לע תיטופישה תרוקיבה םוצמצ

 רדסה םיעיצמ ,הנושאר האירקבו תימורט האירקב םה םג ורשואו הלשממה תמדקמש הקיקחה ינוקית

 תא ןייאמ םצעבו ויתויוכמס תא יטסרד ןפואב םצמצמש ,טפשמה תיב ידיב קוח תליספל שדח

 ןירשימב – ןודל תוכמס היהת אל טפשמה תיבל )1( :םה רדסהה ירקיע 3.תיטופיש תרוקיבל תורשפאה

 תיב תוכמס )2( ;ףקות היהי אל הז ןיינעב ותטלחהלו ,דוסי קוח לש ופקות תלאשב – ןיפיקעב וא

 קוחב תשרופמ הארוה יתוהמ ןפואב רתוס לספנה קוחה םהב רשא םירקמל לבגות קוח לוספל טפשמה

 ונממ ענמנש טפוש טעמל )רפסמב 15( ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לכ תא לולכי ןוידב בתומה )3( ;דוסי

  .בכרהה יטפושמ תוישימח עברא תעד לע לבקתהל תבייח קוחה לוטיב לע הטלחהה )4( ;בתומב תבשל

 תקספ ללכ קוחה )1( :םיאבה םיאנתה לכ וב ומייקתה םא קוח לטבל לכוי אל טפשמה תיב ,ףסונב

 התנוהכ םויסמ הנש הפלח םרט )3( ;תואירק שולשב תסנכה ירבח לש בורב לבקתה אוה )2( ;תורבגתה

 .הירבח בורב קוחה תא הרשיא הירחאש תסנכה ךא ,הנש הפלחש וא ,קוחה תא הקקוחש תסנכה לש

 תויוכזכ ורכוהש חרזאהו םדאה תויוכזמ תובר ,לארשי תנידמל תויוכז תליגמ וא הקוח ןיאב יכ רכזוי

 דובכ :דוסי קוח סיסב לע ןהב וריכה טפשמה יתבש רמולכ ,"תורזגנ" תויוכז ןה ילארשיה ןידב דוסי

 שפוח ןכו ,דוסי קוחב תנגועמ הניאש ,ןויוושל תוכזה תאצמנ ולא תורזגנ תויוכז ןיב .ותוריחו םדאה

 .רחביהלו רוחבל תוכזהו ,העונתה שפוח ,החפשמ ייחל תוכזה ,ןגוה ךילהל תוכזה ,יוטיבה

 ןאכמ .תסנכב בור היצילאוקל שורד הלשממ ןוניכ םשל ,לארשיב רטשמה תטישב יכ רכזוי דוע

 לכ יבגל יטמוטוא טעמכ ןפואב אלמתת והשלכ הקיקח רבדב תסנכה ירבח בור תכימתל השירדהש

 .הקיקח יניינעל םירשה תדעו רושיא תא הלביקש קוח תעצה

 ולכוי ,ליגר בור תכימתבו ,קוח לש וחסונל תורבגתה תקספ תסנכה תועצמאב יכ איה העצהה תועמשמ

 לכב השונא העיגפ ינפמ הנידמה יחרזא לע ןגהל טפשמה תיב לש ותורשפא תא לולשל תסנכה ירבח

 שפוח ,ןגוה ךילהל תוכזה ,החפשמ ייחל תוכזה ,יוטיבה שפוח ,ןויוושל תוכזה :ולא תויוכזמ תחא

  .רחביהלו רוחבל תוכזהו העונתה

 תויוכזהמ תחאב תושונא עגופה קוחב תורבגתה תקספ הללכ אל תסנכה םהבש םירקמב םג ,ךכמ רומח

 .קוחה תליספ םשל ןוילעה טפשמה תיב יטפוש לש טלחומ טעמכ בור הערכה שרדית ןיידע ,ורכזוהש

 
 ,ץ"גבב םיקוח תליספ לע תסנכה תורבגתהו יערד יונימ תא רישכיש קוחה :תימורטב ורשוא ,בוט רזואה לאכימו תינעמ ןח 3

  .)22.2.23( ץראה
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 ובש הרקמב וליפא ,שומימל תירשפא יתלב טעמכל תיטופישה תרוקיבה תא תכפוה וז השירד יכ ירב

 .םדא תויוכזב שונא ןפואב עגופ קוחה

 קוח שדחמ קקוחל תסנכה לש התורשפא לע יהשלכ הלבגמ תללוכ הניא הקיקחה תעצה ,ףוסבלו

 קוחב היונמה תוכז יתוהמ ןפואב רתסש םושמ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש 15 ידיב דחא הפ לספנש

 תושונא עגופה קוח לטבל שי יכ דחא הפ םיטפוש 15 וטילחי וב רשא רידנה הרקמב וליפא ,רמולכ .דוסי

 שדחה וחסונב ףיסוהלו ,ליגר בורב קוחה תא שדחמ קקוחל תסנכה לכות ,דוסי קוחב היונמה תוכזב

 .תיטופיש תרוקיב ינפמ ןיסח קוחה היהי זאו ,תורבגתה תקספ

 ןקבאמ .םישנל דואמ ןכוסמ הקיקח ירבד לע תיטופישה תרוקיבה לש – ןויא ידכ דע – םוצמצה

 םעפ רחא םעפ ורוה רשא ,םיננוכמ ןיד יקספ לש ךרד ינבא לע ססבתמ ןויוושל לארשיב םישנה לש

 םינייד יונימל הדעווב לשמל ,העפשה ידקומל השיג םישנל רשפאל תונושה היתויושר לע הנידמל

 ,אבצב םייתרקוי םידיקפתמ ןהילגר תקיחד תא קיספהל ;תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידב וא

 ןתיילפה תא ןתמל ;"המרב לוק" וידרה תנחתב לשמל ,ןתקתשה תא קיספהל ;סיט סרוק לשמל

 הניא שוכרה תקולחש הטלחהבו ,םישוריגב שוכרה לש תנגוה הקולחב לשמל ,םיינברה ןידה יתבב

 דחוימב ,תינויח איה דוסי תויוכזב םיעגופה וא םילפמ םיקוח תליספ ."תינימ תונמאנ"ב תינתומ

 .תויוכז תליגמ וא תניירושמ הקוח ןיא לארשילש הדבועה חכונל

 רטשמה יונישל קוחה תועצה לש רבטצמה טקפאה

 תדעווב הנושאר האירקל הנכהל ורבעו הקיקח ךילהתב תואצמנ רבכ הלעמ וטרופש תועצהה לולכמ

 ידרשמב יטפשמה ץועייה לש דמעמה יוניש תא לשמל תוללוכ תופסונ תועצה .טפשמו קוח ,הקוחה

 ,םלועב תונוש תונידמב תחוורו תרכומ הליע הניה תוריבסה תליע .תוריבסה תליע לוטיב תאו הלשממה

 לע יכ איה "תוריבס" חנומה תועמשמ .תילהנמה תושרה לע תרוקיב טפשמה יתב םיעצבמ התועצמאבו

 ללכ תא לוקשל תושרה לע תוטלחה תלבק ךרוצל יכו ,תוניגהב גוהנל הבוחה החנ תילהנמה תושרה

 אלא קוחה ןושלב העיפומ הניא וז הליע םויכ לארשיב .יואר ןוזיא םהיניב ךורעלו ,םייטנוולרה םילוקישה

 .דבלב טפשמה יתב תקיספב

 תוטלחה ףוקתל םישנ הנלכות ותועצמאבש ןונגנמ היהי אל ןכש ,םישנב עגפי תוריבסה תליע לוטיב

 תוטלחה וא ;םישנ דגנ תולפמ תוטלחה לש םירקמב ,ךכ .תונוש תויושר לש תוטלחה וא הלשממ

 לש תוענמיה לש םירקמב וא ;םישנ תויוכז ינפ לע םינוש םירוביצ לש תושגרל תומידק תוקינעמה

 םישנ וכרדש ןונגנמ אצמנב היהי אל ,ןהיתויוכז שומימלו םישנ םודיקל תולועפ עצבלמ תושרה

 .הטלחהה תכיפה תועצמאב ןהיתויוכז לע ןגהל שורדל ולכוי

 תכרעמ תושרל םידמועה םילכה לש יתועמשמ םוצמצ ידכל תואיבמ וללה קוחה תועצה ,רבטצמב

 יפולח ןונגנמ עצומ אל הקיקחה תועצהב ,ןכ ומכ .לארשי תויחרזא לש ןהיתויוכז לע הנגה םשל טפשמה
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 וא הערל התוא תולפמה הלשממה תוטלחהב קבאיהל תיחרזא לכות ותועצמאבש טפשמה תיבל

  .דוסי תויוכז הנממ תללושה הקיקחב וא ,היתויוכזב תועגופה

 לגרב תוסמורה הקיקח תועצה ולעוי רשאכו םא הרובש תקוש לומ ודמעי הנידמה תויחרזא ,ךכ

 ןכו העונת שפוחל ,החפשמ ייחל ,ןגוה ךילהל ,ןויוושל ,יוטיב שפוחל תוידוסיה ןהיתויוכז תא הסג

 םאתהב ,הלשממה די לע ומדוקי הז גוסמ תועצה יכ יתימא ששח םייקש העשב תאז .רחביהלו רוחבל

 ,תוינויצילאוקה ויתופתוש לומ ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר םתח םהילעש םיינויצילאוקה םימכסהל

 .ןהיתורושמ םישנ תורידמה תוגלפמ יתש ןהב רשא

 תוטלחהה תלבק ידקומב םישנ גוצייב העיגפ .2

 ושענ ,רטשמה תטיש יונישל הקיקחה תועצהב םילולכה םיקוחה תקיקחל ץאומה ךילהה םע דבב דב

 ןהלש תויוכזב וא ,ןדמעמב ,םישנב עוגפל ידכ םהב שי רשא ,הלשממה ידרשממ קלחב םיטלוב םייוניש

 .ןגוצייב העיגפהמ האצותכ ,םייחה ימוחת ללכב

 ,ועמשיי הייסולכואב הצובקכ םישנ לש םיסרטניאה יכ חיטבמ תוטלחה תלבק ידקומב םישנ גוציי

 תוטלחה לבקתהל תויושע ,גוציי רדעיהב .תוטלחה תלבקו תוינידמ תעיבק יכילהתב ןובשחב וחקלייו

 םיעבונה םיכרצה תא וא ,הצובקכ םישנ לש םיידוחייה םינייפאמה תא ןובשחב תואיבמ ןניאש

 תושארבו תסנכב ,השדחה הלשממב םישנה רפסמ דואמ תחפ ,ןוטלשה תופלחתה םע .ולא םינייפאממ

 .םייתלשממה םידרשמה לוהינב ןכו ,היתודעו

 תועיס ברקב םלואו ,תסנכה ירבח ללכמ 25% ןהש ,תסנכ תורבח םישולש תונהכמ תיחכונה תסנכב

 יתש תורבח היצילאוקבש םושמ ,תאז .)64 ךותמ עשת( דבלב 14% אוה םישנה רועיש היצילאוקה

 .תסנכל ןהיתומישרל רחביהל םישנל תוריתמ ןניאש תוגלפמ

 דיקפתל התנומ רשא ,בגר ירימ דבלמ .תורש שש קר םכותמו ,םירש םישולש הנומ תיחכונה הלשממה

 ידרשמל םתסינכ םע .םיאצמומ ףא םקלחבו ,םיירונימ םידיקפתל הלשממב םישנה ונומ ,הרובחתה תרש

 התנומ אל הלא םידרשמל ונומש םיל"כנמ 33 ךותמו ,םידרשמל םישדח םיל"כנמ םירשה ונימ ,הלשממה

 לש ןשארב קר .)תודחוימ רשע דועו תועובק 15( תודעוו 25 תומייק תיחכונה תסנכב .תחא השיא וליפא

 .השיא תדמוע ןהמ עברא

 םוצמצל יאדו ןפואב איבי הנידמה לוהינו תוטלחהה תלבק ידקומ לכב םישנל גוצייה תתחפה

 ןהלש םיסרטניאה לש גוצייה םוצמצל ;לארשיב םישנה ייח לש םיידוחייה םינייפאמב תובשחתהה

 ןויווש םודיקל תונויסינה םוצמצלו ;םישנ תויוכזב העיגפל ;הקיקח תועצהבו תוינידמ תעיבקב

 .לארשיב הרבחב ירדגמ

 



  םישנ תויוכז רוחאל הגיסמ תירטשמה הכפהמה :ירוחאה בשומב
 

 

 םישנב םיעגופה םיפסונ םיקוח .3

 םינונגנמ אצמנב ןיא יכ איה רטשמה תטיש יונישל הקיקחה רבצ לש ותועמשמ ,ליעל וניארהש יפכ

 וא ,תיחרזאה לש היתויוכזב םיעגופה תינוטלש הטלחה וא קוח ינפמ ןנוגתהל םירשפאמה םיינוטלש

 ןובשחב וחקליי אלו רתוי דוע תופוקש וראשיי םישנ תויוכזש ששח םייק ףסונב .הערל התוא םילפמה

 גוצייב תיתועמשמה הדיריה חכונל ,תונוש הלשממ תוטלחה םושייו ןונכת ,הקיקח לש םינוש םירשקהב

 .תויתלשממה תורבחב םג – ךשמהב הארנש יפכו ,הלשממה ידרשמב ,הלשממב ,תסנכב םישנ

 – םישנ תויוכזב תועגופה תוינוטלש תוטלחה וא קוח תועצה דגנכ קבאיהל םישנ לש ןתלוכי ,הז בצמב

 .דואמ הטעומ איה – הפיקע העיגפש ןיבו הרישי העיגפש ןיב

 לש תונוש תוטלחה חותינבו היצילאוקה לש הקיקחה תועצה חותינב ןובשחב חקלנש רשקהה והז

 תוינוטלש תוטלחהו הקיקח תומזוי חתננ ןלהל .תיחכונה הלשממה תעבשה זאמ ,ןוטלשה תויושר

 ךרד היהת אל – תירטשמה הכפהמה רובעת םא רשאו ,ףיקע וא רישי ןפואב םישנב תועגופה ,תונוש

 .הערה ןתעיגפ תא לטבל

 לזומ ריחמב םהיתוריד תא שוכרל ירוביצה רוידה יריידל רשפאמה קוחה שודיח-יא

 ,ךכ .תיללכה הייסולכואב ןרועישמ הובג םיינעה ברקב םישנה לש ןרועיש ,תובר תונידמב ומכ ,לארשיב

 ףסונב ;23%-כ התייה םישנ לש ינועה תלוחת דועב ,18%-כ םירבג לש ינועה תלוחת התייה 2021 תנשב

 ךותמ 95%-ו הסנכה תחטבהל הבצק ולביק יאמצע הרוה דמע ןשארבש תוחפשמ 22,000 וז הנשב

 םימושרה ברקב םירבגמ םישנ רתוי 80,000-כ ויה 2020 תנשב 4.םישנ ןשארבש הלאכ ןה הלא תוחפשמ

  5.יתרבחה ןוחטיבהו החוורה דרשמ לש םייתרבח םיתורישל תוקלחמב

 ברקב םרועיש ךא ,לארשיב תיבה יקשממ 35% םיווהמ השיא תדמוע םשארבש תיבה יקשמ ,ףסונב

 ,43%-כו 42%-כ לע דמועו ,הייסולכואב םגוציימ לודג ינוע תברקב וא ינועב םירדגומה תיבה יקשמ

 לע תולעב אלל תיבה יקשמ רועיש 2019 תנשבש הדבועה תא ףיסוהל שי ולא םינותנ לע 6.המאתהב

 ךלה הריד אלל תיבה יקשמ רועישו ,58%-כ לע דמע )הסנכה יפל( ןותחתה ןורישעה ברקב הריד

  7.הסנכהב היילעה םע םצמטצהו

 
 חוטיבה רתא ,םירבגהמ 18.2% תמועל תוינע ןה םישנהמ 23.1%-כ – ימואלניבה השיאה םוי תארקל ,ימואלה חוטיבה 4

 .)7.3.22( ימואלה
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ לש םייתרבח םיתורישל תוקלחמב םימושרה רפסמ ,ןיסב הילויו ר'צרק-תרמצ רגה 5
-ב ףלשנ( רדגמו םישנ עדי זכרמ – תעדוי ,)רדגמה דדמ לש רקחמה תווצ דוביעב ס"מל ינותנ( רדגמ יפל ,םייתרבחה

7.3.23(.  
 זכרמ ,ינוניבה דמעמל תופרטצהל יוכיס ,ינועל ןוכיס :ינועה תברק ,סאיטא-רונוק יתא ,ןמרביל ביבא ,יקסריבס המלש 6

 .)2019 ראורבפ( הודא
 בצמ תנומת ,ןמרביל ביבא ,ןושיד-ןמפוה ןורי ,ןממ ןוא-רב ינש ,יקסריבס הרברב ,סאיטא-רונוק יתא ,יקסריבס המלש 7

 .)2022 יאמ( הודא זכרמ ,תכשמנ ןויוושה-יא תפגמ :2022 תיתרבח
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 תא שוכרל ירוביצה רוידה יריידל רשפא רשא ,השיכר תויוכז – ירוביצה רוידה קוח קקחנ 1998 תנשב

 הסנכה תולעב תוחפשמל רשפאל דעונ קוחה 8.תיתועמשמ הלזוהב םינכתשמ םה רשא הב הרידה

 לע תולעבה ירעפ םוצמצ היפלש הסיפת ךותמ ,ולש השרוהו סכנ לע תולעב יתועמשמ ןפואב הכומנ

  .אבה רודב םיילכלכ םירעפ םוצמצל איבת ן"לדנ יסכנ

 אלש ,ףפונקדלוג קחצי ,שדחה רוידהו ןוכישה רש לש ותטלחה תא ןוחבל שי ובש בחרה רשקהה והז

 לע תולעבל עיגהל תוקבאנש ינועב תוחפשמב תעגופ קר אל וז הטלחה .קוחה לש ופקות תא ךיראהל

 .םישנל הבסמ איהש העיגפל תרוויע םג איה אלא ,הריד

 יקשמ רשאכו ,םירבג לש םרועישמ הובג אוה םיינעה ברקב םישנ לש ןרועיש רשאכ ,יחכונה בצמב

 יכ ירב ,הייסולכואב םרועישמ הלעמל ינוע תברקמ וא ינועמ םילבוס השיא תדמוע םשארבש תיב

 .םישנב רתוי תעגופ ,אבה רודב ינועה תא םצמצל הדעונש ,רוידה םוחתב הבטה קיספהל הטלחה

 קשנ ןוישיר תלבקל םיניחבתה יוניש

 ,ןדרא דעלג ,זאד םינפה ןוחטיבל רשה לש ותמזויב קשנ ןוישיר תלבקל םיניחבתה ונוש 2018 תנשב

 ךכ ,הלעמו 07 יאבור לש המרב ל"הצב תורישל "ןוחטיבה תוחוכב תוריש" הרדגהה תא ביחרמש ןפואב

  .דואמ הלע קשנ ןוישירל םיאכזה לש םרפסמש

 תנשב .הנש ידמ עצוממב םישנ 8 לע םח קשנב וחצרנש םישנה לש ןרפסמ דמע 2019-2016 םינשה ןיב

 קשנב וחצרנ םישנ שמחו השרומ יתלב קשנב וחצרנ םישנ עבש ,ןכותמ 9.םח קשנב םישנ 12 וחצרנ 2020

 10.)תומדוקה םינשה עבראב ןוישירב קשנב תוחצרנה לש עצוממה ןרפסממ 2.5 יפ( ןוישירב

-ינידמה טניבקה עידוה ,עוגיפב וחצרנ םילארשי העבשש רחאל ,2023 ראוני ףוסב ,ולא םינותנ ףרח

 הדח היילע המשרנ ידימ ןפואב 11.םיחרזאל קשנ ןוישיר תלבק יכילה זרזל לעפי יכ הלשממב ינוחטיב

 .קשנל תונוישיר ישקבמ לש םרפסמב

 קשנב םישנ חצרב היילעל איבי יתיבה בחרמב קשנ ילכ לש םרפסמב היילעה יכ ססובמ ששח ונשי

 .יתיבה בחרמב תומילאמ תולבוסה םישנ לש ןנוחטיבב תיתועמשמ הדירילו ,םח

 

 

 
 .)ובנב םסרופ( 1998-ט"נשת ,)השיכר תויוכז( ירוביצה רוידה קוח 8
 .)7.3.23-ב ףלשנ( חבטמה ןחלוש לע חדקאה רתא ,םינותנ 9

 .)30.9.21( הפיח השאל השאו חבטמה ןחלוש לע חדקאה ,חבטמה ןחלושמ ןוכדע 10
 ןתמ תבחרהו םילבחמ תוחפשממ תויוכז תלילש :טניבקה תוטלחה ,ץיבובוק ביניו רניירב )שו'ג( עשוהי ,סיל ןתנוהי 11
 .)28.1.23( ץראה ,קשנ ילכל תונוישירה
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 םיינויצילאוקה םימכסהה חכונל םישנב היופצה העיגפה .4

 ךרוצל והינתנ ןימינב םע היצילאוקה תוגלפמ ומתח םהילע םימכסהב םיפיעסהמ המכ רוקסנ ןלהל

 םינוויכה יבגל הרהזא ירורמת םיווהמ – םאולמב ושממתי אל םא םג – ולא םיפיעס .הלשממה תמקה

 .והינתנ הלשממה שאר תמכסהב ,לארשי תנידמ תא ךילוהל היצילאוקה תוגלפמ תושקבמ םהילאש

 םישנ יפלכ תומילא דגנ לועפל אל תובייחתה – לובנטסיא תנמאל תופרטצה-יא

 תרטשמב וחתפנ 2020 תנשב ;ןגוז ןב ידיב ןהמ 40%-כ ,םישנ 122 לארשיב וחצרנ 2020-2016 םינשה ןיב

 לע 12;השיא התייה תעגפנה םיקיתהמ 83%-ב רשאכ ,גוז ינב תומילא ןיגב הריקח יקית 20,326 לארשי

 לביק הרטשמב קית חתפנ םדגנש םירבג השימח לכמ דחא קר 2019 תנשב ,הנידמה רקבמ חוד יפ

 13.הנעמ ולביק אל לופיטל וקקזנש םירבגהמ 60%-כו ,םימילא םירבגב לופיטל ידועיי זכרמב לופיט

 רדעיה ןיבל םישנ דגנכ תירדגמ תומילא ןיבש קודהה רשקה אוה הלא םינותנ תאירקל ןוכנה רשקהה

 לארשי תנידמ ,םויהל ןוכנ .םיירוביצ םיבאשמל השיגבו הדובעה קושב ,תיבב – םירבגל םישנ ןיב ןויווש

 ללכ ןיב םאתל החילצמ הניאו ,תירדגמה תומילאה םוצמצל הדוחא תוינידמ םדקל החילצמ הניא

 .וזכש תוינידמ םודיק םשל םישרדנה םימרוגה

 קבאמלו םישנ יפלכ תומילאב קבאמל תימואלניב הנמא – לובנטסיא תנמא ףקותל הסנכנ 2014 תנשב

 אלא ,"יטרפ" ןיינע ןניא החפשמב תומילאו םישנ דגנכ תומילא יכ הריהבמ הנמאה .החפשמב תומילאב

 העברא הנמאה סיסבב .תבלושמו הפיקמ תוינידמ תועצמאב ,רגמל הבוח שי הנידמלש תועפות

 ,תונידמ 40-כ הילע ומתח ,ףקותל הנמאה לש התסינכ זאמ .רוטינו ןידל הדמעה ,הנגה ,העינמ :תונורקע

 .התוא וררשיא רבכ 30-מ הלעמלו

 "תיתדה תונויצה" תגלפמ לומ ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר לש ינויצילאוקה םכסהל 106 ףיעסב

 ."לובנטסיא תנמאל תופרטצהה תא רשאת אל הלשממה" יכ םכסוה ,'ץירטומס לאלצב תושארב

 תרעוב היעב תירדגמה תומילאה תעפותב האור הניא תיחכונה הלשממה יכ הריהבמ וז המכסה

 םוצמצל לועפל הלשממה לש התנווכב ןיא 2023 תנשב םג יכ תדמלמו ,ףיקמ הנעמ תשרודה

 .העפותה

  

 
 תומילא לע שגדב החפשמב תומילא לע םינותנ זוכיר :םישנ יפלכ תומילאב קבאמל ימואל-ןיבה םויה ,לטיפק ומלא יר'ג 12
 .)21.11.21( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ,םישנ יפלכ
 .)ynet )30.6.21 ,החפשמב תומילאב קבאמב לדחמה :ענומ לופיט ןיאו הרשכה ןיא ,ביצקת ןיא ,דע-ליג רדה 13
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 םישנ תרדה רתותש ךכ םיתורישבו םירצומב הילפה רוסיא קוח ןוקית

 ףיעסב ןכו ,תיתדה תונויצה תגלפמל ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר ןיב ינויצילאוקה םכסהל 97 ףיעסב

 הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח יכ םכסוה ,ס"ש תגלפמ םע והינתנ ןימינב לש םכסהל 91

 תוברת יעוריאב תירדגמ הדרפה רתותש ךכ ,ןקותי 2000-א"סשת ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל

  .ךכב םיניינועמה לש םידומיל וא

 םידרח םודיק לש הלטצאב הימדקאב םישנ תרדה תמייקתמ םויכ רבכ :הימדקאב םישנ תרדה

 םירבג םיצרמ רשאכ ,תירדגמ הדרפהב םידומיל םימייקמ םייפיצפס םיימדקא תודסומ .הרבחב םבולישו

 .םיטנדוטס ינפב תוצרהלמ תועונמ תוצרמ דועב ,תויטנדוטס ינפבו םיטנדוטס ינפב תוצרהל םילוכי

 ראשבו הירטיפקב ,היירפסב שומישהש ךכ ,בחרמבו ןמזב תירדגמ הדרפהל השירד שי ,המוד ןפואב

 לש הארמל ףשחיהל וצלאיי אל םירבגש ידכ ,םירבגו םישנ ןיב וקלוחי םיימדקאה תודסומב םיבאשמה

 ,היצרטסינימדאה יתורישל םג שרפתמ םישנמ יקנ בחרמל םירבג לש השירדהש ןאכמ .הלוקל וא השיא

 תועונמ םישנ ךא ,תויטנדוטסלו םיטנדוטסל םיתוריש קפסל רתומ םירבגל רשאכ ,הירטיפקהו היירפסה

 םידרפנ םילולסמ םימייקתמ םהבש תודסומב יכ ןבומ וילאמ .םירבג םיטנדוטסל םיתוריש תקפסהמ

 םה – םישנמ הנושב – ןכש ,םירוטרטסינימדאכו םיצרמכ םירבג תקסעהל הפדעה שי םישנלו םירבגל

 קינעהל השירדה תלבק לש אצוי לעופ איה הדובעל הלבקב וז הילפה .לכל תוריש קינעהל םילגוסמ

 .םישנמ יקנ בחרמ ךכב םיניינועמה םירבגל

 םיתורישה יכ ררבוה ג"למה דגנ שורית יפוי ר"ד לש התריתעב ןוילעה טפשמה תיבב םינוידב ,ךכל ףסונב

 םיאנתל וכז םירבגו ,םיווש ויה אל הדרפהב םידומיל ומייקש תודסומב םישנלו םירבגל ונתינש םידרפנה

 ומייקתה םיטנדוטסה תצעומל תוריחבה ;היירפסב םימי רתויל וכז םירבג םימיוסמ םירקמב ,ךכ .םיפידע

 ךכ הרדוג רצחה םיוסמ הרקמבו ;רצחה ןמ רתוי בר חטשל וכז םירבגה ;םירבגה לש םידומיל םויב

 ,םישנלו םירבגל ףתושמ רועיש םייקתה םימיוסמ םירקמב ,ףסונב .םירבגה לש דצב התייה הייזרבהש

 םירקמבו ,הצרמהמ רתוי תוקוחר – רוחאמ םישנה ובשי םימיוסמ םירקמב .התיכב הדרפהב ובשיש

 דועב ,ולומ היה הצרמהו ,רתוי לודג היה םירבגה לש דצה רשאכ ,הציחמ םידדצה ןיב הדירפה םירחא

  14.התוחפ התייה רועישב ףתתשהל ןתלוכי ובש םוקמב ,התיכה דצל וקחרוה םישנה

 תושיגנבו ,הימדקאב םישנ לש ןויוושב השק העיגפל האיבמ דומילה יאנתב הטוב הכ הילפה יכ ירב

 םיטנדוטס ינפב תוצרמ תבצהמ תוענמיה יכ ןייצל שי .תיתוכיא ההובג הלכשהל תויטנדוטס לש

 ,םיטנדוטסה לש םתלכשה תוכיאב םג אלא ,תוצרמה לש קוסיעה שפוחב קר אל תעגופ םירבג

 ותויה לשב רחבנש הצרמ םילבקמ תאז תחתו ,המוחתב תיחמוממ דומלל םיכוז םניא םה רשאכ

 .התוחפ םוחתב ותויחמומ םא םג ,רבג

 
 .ההובג הלכשהל הצעומה 'נ שורית יפוי ר"ד 6500/17 ץ"גב 14
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 םיווהמ םניא ,בחרמבו ןמזב תירדגמ הדרפה םג ומכ ,םישנלו םירבגל םידרפנ םילולסמ לש םמויק ,םויכ

 ךותב תירדגמה הדרפהה ןויער תא ולספ תוליבומה תוללכמהו תואטיסרבינואה בורו ,הימדקאב טרדנטס

 .הימדקאה

 ךישמהל םיילכלכ םיצירמת םילבקמו ולביק וז םישנ תיילפה םע וניכסהש םיימדקאה תודסומה ,תאז םע

 םגה( תורחא תוילכתל תינשמ איה ירדגמ ןויוושב הרומחה העיגפה היפל רשא הסיפת ךותמ ,ןכ תושעלו

 הילפה רוסיא קוח ןוקית יכ חינהל שי .)הימדקאה תוכיאב םג תעגופ הדרפהב הימדקא םויקש

 תויורשפא תא ביחרת ,הילפהל דוע בשחית אל הימדקאב םישנ תרדהש ךכ ,םיתורישבו םירצומב

 .םמוחתב םישנ תרדה םייקל םיימדקא תודסומ לש תודגנתהה תא םצמצתו הימדקאב הרדהה

 הדרפה םג ,הימדקאב םינימה ןיב הדרפהה ינייפאמל המודב :םיירוביצ תוברת יעוריאב םישנ תרדה

 תירדגמ הדרפהב םימייקתמה תוברת יעפומ ,ךכ .םישנ תיילפהל הליבומ תוברת יעפומב םינימה ןיב

 ;המבהמ קוחר ,םירבגה ירוחאמ הבישי( םישנל םיתוחנ םיאנתב םיתעלו ,םישנ אלל םיתעל םימייקתמ

 הסינכמ םישנ תסינכ וא ;עפומב תופתתשהו םיעיפומה םע רשק תענומה הציחמ ירוחאמ הבישי וא

 תועיפומ םישנ יפלכ הילפה שי הימדקאב רשאמ רתוי דוע תוברת יעפומב ,ףסונב .)רתוי הנטק תידדצ

 אוה ץרפנ ןוזח ידרחה להקל םיעפומבו ,דוקירמ וא הרישמ תועונמ םישנ רשאכ ,םיעיפומ םירבג תמועל

  .החפשמה לכל תוגצהב ללוכ – םישנמ ןיטולחל הקיר המב

 ןניא ןה ךא ,םויכ רבכ תומייקתמ הרדהו הדרפה תוברתה םלועב םג ,הימדקאב םישנ תרדהל המודב

 רוסיאה לוטיב יכ ההובג תואדו תדימב חינהל ןתינ .תוברתה םלועב יזכרמה םרזה תא תונייפאמ

 לש ןתיילפהלו ,םישנה תרדה תעפות לש התובחרתהל איבי תוברת יעפומב םישנ תולפהל יקוחה

 הרומח העיגפ תעגופ וז הרדה .םיעפומב להקכ םגו תועיפומכ םג – רתוי םיהובג םירועישב םישנ

 .ןהלש קוסיעה שפוחבו תועיפומ םישנ לש ןתסנרפב

 וא תוריש תקפסאמ ענמיהל יטרפ קסעל רתויש ךכ םיתורישבו םירצומב הילפה רוסיא קוח ןוקית

 תיתד הנומא לשב רצומ

 לש םכסהל 91 ףיעסב ןכו ,תיתדה תונויצה תגלפמ םע והינתנ ןימינב לש ינויצילאוקה םכסהל 97 ףיעסב

 תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח יכ םכסוה ,ס"ש תגלפמ םע והינתנ ןימינב

 תיתד הנומא לשב רצומ וא תוריש קפסל בוריסש ךכ ,ןקותי 2000-א"סשת ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב

 .הרוסא הילפהל ובשחי אל

 ןוגכ הילפה תורוצ תויוצמ "לקה" הצקב .דואמ בחר אוה םישנל הזכש ןוקית ןפוצש תונכסה דענמ

 םירבגל תודרפנ תוסינכ וא תודרפנ תועש תגהנה וא ,קסע תיבל הסינכ םשל "עונצ" שובלל השירדה

 וא ,הצלמה רדגב ןניא ולא תושירד .תוידרח תונוכשב םילוח תופוק יפינסב ףא וא קסע יתבב םישנלו

 וניא ןשובלש ורבס ויחולש וא קסעה לעבש םישנל הסינכ רוסיא איה ןתועמשמ ;תובשחתה תשקב

 .תידדצ הסינכל ןתיינפהו ,םיוסמ רבעמ ךרד וא תומיוסמ תועשב םישנל הסינכ רוסיא ;קיפסמ "עונצ"
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 ןוקיתה יכ ישממ ששח ונשי .תוידרח תונוכשב רקיעב ,ילארשיה רוביצב תורכומ רבכ ולאכ תושירד

 ךותמ ,ץראה יבחרב קסע יתבב םישנ לש הילפהה תוטשפתהל איבי הילפה רוסיא קוחל עצומה

 לע הייפכב אלא ,תובשחתהב ףא וא ,השקבב רבודמ ןיא םצעבשכ ,"בשחתהל" םישנמ "השקב"

 .םלעיהלו תוסכתהל ,םצמטצהל םישנ

 ןפואב םישנ לש ןתואירבל םירומח םינוכיס םנשי קוחה ןוקיתמ םישנל תונכסה דענמ לש "השקה" הצקב

 םיעצמאו םימודנוק רוכמל ברסל לכוי תחקרמ תיב ,ךכ .יפיצפס ןפואב ןוירפו הדולי לש רשקהבו ,יללכ

 ולכוי םייטרפ םילוח יתב ;דבלב םשרמב תונתינה – הלפה תארשהל תופורת םגו ;ןויריה תעינמל םירחא

 .ןויריה תקספה עצבל תושקבמה םישנב לפטל ברסל

 ,םייתד םימעטמ רצומ וא תוריש קינעהל ברסל היהי ןתינש ךכ ,הילפה רוסיאל קוחה ןוקית יכ ןאכמ

 ןתוכזב ,ןפוג לע הימונוטואל ןתוכזב םג אלא ,םישנ לש םדאה דובכבו ןויוושב קר אל עוגפל לולע

 .םייחל ןתוכזב וליפאו תואירבל

 

 לע םירוגמ תוליהק לש םויקו הריצי רשפאיש ךכ םיתורישבו םירצומב הילפה רוסיא קוח ןוקית

 יתד עקר

 לש םכסהל 91 ףיעסב ןכו ,תיתדה תונויצה תגלפמ םע והינתנ ןימינב לש ינויצילאוקה םכסהל 97 ףיעסב

 תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח יכ םכסוה ,ס"ש תגלפמ םע והינתנ ןימינב

 עקר לע םירוגמ תוליהק לש םויקו הריצי רשפאיש ךכ ,ןקותי 2000-א"סשת ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב

 ,םיברעל תוריד ריכשהל ברסל ךכב וצפחיש תוריד ילעבל רשפאל דעונ ןוקיתה יכ חינהל ןתינ .יתד

 ,ףסונב .תודהיב יסכודותרואה םרזל םיכייתשמ םניאש ימ לכל וא ,םינוליחל ,םילאוסקסומוה תוגוזל

 וא תושורג םישנל םג הריד ריכשהל ברסל תוריד ילעבל רשפאי הז ןוקית יכ ןובשחב איבהל בושח

 .תוינדיחי תוהמיאל

 םירוטקרידה תרחבנ לוטיב

 םידמעומ לש המישר – "םירוטקרידה תרחבנ" המקוה ,דיפל ריאי ,זאד רצואה רש תמזויב ,2013 תנשב

 תויתלשממה תורבחה תושר ידיב הבכרוה המישרה .תויתלשממ תורבחב םירוטקרידכ ןהכל תודמעומו

 םירוטקרידה תא הכותמ ורחב םירשהו ,ןויסינו תיטנבלר הלכשה ןוגכ םייעוצקמ םילוקישל םאתהב

 תרחבנ" לש התמקה .הנידמה רקבמ תצלמהל םאתהב ,םהל תופופכה תויתלשממה תורבחל

 גוציי דדועלו ,תויעוצקמה תא ריבגהל ,םייטילופה םייונימה תעפות תא םצמצל הדעונ "םירוטקרידה

 הפדעה תשירד העבקנ 2013 תנשב רותיאה תרגסמב .תויתלשממ תורבחב תוירוטקרידכ םישנל םלוה

 ינב 10%-כו ,םישנ 53%-כ המישרה התנמ רותיאה םויסבש ךכ ,יברעה רזגמהמ םישנ.אלו םישנל תנקתמ

 .תויברע םישנ לש ןטק רפסמ ללוכ ,יברעה רזגמה
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 תונויצה" תגלפמ לומ ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר לש ינויצילאוקה םכסהה לש 77-75 םיפיעס

 ידרשמל תויתלשממה תורבחה תפפכהב םיקסוע 76-ו 75 םיפיעס .תויתלשממ תורבחב םיקסוע "תיתדה

 תסנכבו הלשממב וכמתי היצילאוקה תועיס לכ" :אוה 77 ףיעס לש וחסונ .)םירשל רמולכ( הלשממה

   15."ןהינימל רותיא תודעו לש ןתריצעו ןלוטיב ןכו ,"םירוטקרידה תרחבנ" לוטיבל םישרדנ הקיקח ייונישב

 ידיב תתל דעונ םירוטקרידה תרחבנ לש הלוטיב םע םירשל תויתלשממה תורבחה תפפכה לש בולישה

 ךרוצ אלל ,תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידל םהיברוקמ תא תונמל תוכמסהו חוכה תא םירשה

  .םירחא וא םייעוצקמ םינוירטירק לש םתבצהב

 תרחבנ" לש התמקה םרט תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידב ררשש בצמב בשחתהב

 ,)םידרשמ תויל"כנמו תורש( הלשממה ידרשמב םישנל ךכ לכ לדה גוצייה חכונלו ,"םירוטקרידה

 תויתלשממ תורבחב םינוירוטקרידל יונימה תכיפהו "םירוטקרידה תרחבנ" לוטיב יכ ישממ ששח שי

 םינוירוטקרידל םישנ יונימ לש םוחתב "םירוטקרידה תרחבנ" יגשיה תא רוחאל גיסת יטילופ יונימל

 םינוירוטקרידב )ןהלש םיסרטניאה לשו ,ןלוק לש( םישנ לש ןגוציי תחפי ךכ .תויתלשממ תורבח לש

 תורבחה תוינידמב םג םישנ לש ןהיכרוצב תובשחתהה תחפת םאתהבו ,תויתלשממ תורבח לש

 .ןתלועפ ינפואבו תויתלשממה

 "םידדצה ינש תמכסהב" יחרזאה טפשמל םיינברה ןידה יתב תויוכמס תבחרה

 יתב תא ךימסת הנידמה יכ םכסוה ס"ש תגלפמ םע והינתנ ןימינב לש ינויצילאוקה םכסהל 109 ףיעסב

 טופיש תוכמס םיינברה ןידה יתבל יכ עבקייו ,םידדצה תמכסהב תונוממ ינידב ןודל םיינברה ןידה

 לש ןדמעמ ,ףסונב .ידוהי אוה םידדצהמ דחא תוחפל םאו בתכב םתמכסה ונתנ םא ,םייחרזא םיניינעב

 .יחרזאה ןידה רדס תונקת לש ןדמעמל הוושוי םיינברה ןידה יתבב ןוידה תונקת

 קוח תעצה הקיקח יניינעל םירשה תדעווב ןוידל תולעהל יערד הירא שקיב ,ולא תומכסהל םאתהב

 דחאש יאנתב ,םידדצה תמכסהב ,םייחרזאה םיניינעה לכל םיינברה ןידה יתב תויוכמס תבחרהל

 .ידוהי אוה םידדצה

 ינוויכ ןלהל עיצנ ןכלו ,וז קוח תעצהמ םישנל םיפקשנה םינוכיסה ללכ תא ראתלמ העיריה הרצק

 :דבלב םייללכ הבישח

 ןכש ,םישנל ןויוושב השק העיגפ הווהמ םייחרזא םיניינעב ןודל םיינברה ןידה יתב תכמסה םצע

 היפ לעש םינידה תכרעמ ,וז ףא וז אל .םיינברה ןידה יתבב םיניידכ שמשל םילוכי םירבג קר

 רוצי לאכ וא ,ץפח לאכ השיאל תסחייתמ הקלחבו ,דבלב םירבג ידיב החתופ םיניידה םיקסופ

 .תוחנ

 
 רתא ,ץירטומס לאלצב תושארב תיתדה תונויצה תעיס ןיבל דוכילה תעיס ןיב 37-ה הלשממה ןוניכל ינויצילאוק םכסה 15
 .)28.12.22( תסנכה
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 יפ לע גוז ינב ןיב תונוממ יניינעב ןודל םהל רשפאת םייחרזא םיניינעב ןודל םיינברה ןידה יתב תכמסה

 יכ ץ"גבב עבקנ זא .תמדוקה האמה לש 70-ה תונשב רבכ ינברה ןידה תיבמ ענמנש רבד – הרות ןיד

 םושמ ,תאז .גוז ינב ןיב תונוממ יניינעב ןודל םאובב יחרזאה ןידה תא ליחהל םייתדה ןידה יתב לע

 שוכרל תואכז ןיב תכרוכ ,הנבומ ןפואב םישנ דגנ הלפמו תילכראירטפ איה תידוהיה הכלההש

 ,הכלהה יפ לע .טג תרומת תילכלכ תונטחס םירבגל תרשפאמו ,דבלב השיאה לש תינימ תונמאנל

 אלל םג ויאושינמ רבג ררחשל ןתינ דועב ,רבגה תמכסה אלל היאושינמ השיא ררחשל תורשפא ןיא

 ,ץ"גב תקיספ תא ףוקעל םצעב רשפאת םיינברה ןידה יתב לש םתוכמס תבחרה .השיאה תמכסה

 הב םיאור םניאש םינשוימ םיניד ףקותמ הערל תולפומ םישנ וב רשא בצמה תא ותומדקל בישתו

 .תויוכז הווש םדא

 םינותנה םיניינעב םג לגר תסירד םהל רשפאת םייחרזא םיניינעב ןודל םיינברה ןידה יתב תכמסה

 הדובעה יניד יכ רוכזל שי .הדובעל ןידה יתב לש לשמל ,םיידוחיי ןיד יתב לש תידעלב תוכמסל

 ;יאנפלו החונמל תוכז ןוגכ חרזאו םדא תויוכז לע הנגהו םיילרביל םיכרע לש םרואל וחתפתה םייחרזאה

 םינידה ,ףסונב .יתדה ןידב ללכ תומייק ןניאש תונוש תושרפהו תוינויסנפ תויוכז םיחיטבמ םה דוע

 תונגה םיקינעמ םה ןכ לעו ,דיבעמ-דבוע יסחיב רצוויהל םייושעש חוכה יסחיב םיריכמ םייחרזאה

 .יתדה ןידב תומייק ןניא דבועה תויוכז לע ולא תונגה .םהיקיסעמ לומ לא םידבועל

 ןידה תיבב ןיידתהל ברסל תדבועה לש התלוכי תא ןייאל םייושע דיבעמ-דבוע יסחיב חוכה ילדבה

 ינברה ןידה תיבב ןודיי הדובע ךוסכס לכש םיכסהל התוא ץלאל ףא וא ,הדובע ךוסכס לש הרקמב ינברה

 .התקסעהל יאנתכ –

 עגרהמ ,תירדגמ הדרפהב םידומילל עגונב ומכו ,תירוביצה הרובחתב רוחאמ הבישיל עגונב ומכ

 ףא וא םיכסהל ,הליהקה ךותמ ץחל תלעפהל ששח שי – הנידמה תוסחב תמייק תורשפאהש

 הילפה לש תונוש תורוצ ליכמ יתדה ןידהש הדבועה ףרח ,תאז .םיינברה ןידה יתב תא ףידעהל

 תויוכזב םינש תואמ ךרואל ולחש תויתועמשמ תויוחתפתהל סחייתמ וניאו ,םישנ דגנכ תינבומ

 .םישנ תויוכזבו םידבוע תויוכזב ןכו ,חרזאהו םדאה

 םוכיס .5

 עצבל ודעונ הלא םימיב ץרמב תמדקמ הלשממהש הקיקחה תועצה ,הז ךמסמ לש וכרואל וניארהש יפכ

 לע טפשמה תיב לש חוקיפה תא ריסהל ןתרטמ .לארשי תנידמב רטשמה הנבמב םייתוהמ םייוניש

 םירחא םילכ לארשיב תויחרזאל קפסל ילבמ תאזו ,תסנכב תטלוש רבכ אליממש ,הלשממה תוטלחה

 .ןהלש חרזאהו םדאה תויוכזב העיגפ ינפמ תוננוגתה םשל

 ללכ לש חרזאהו םדאה תויוכזל גואדל הבוחהמ הלשממה ררחתשת ,תירטשמה הכפהמה רובעת םא

 םרט ןהלש חרזאהו םדאה תויוכזש – םישנה ןכותבו תויתרבח טועימ תוצובק לשו ,הנידמה יחרזא

 ןדוע לארשיב םישנ .הנידמה לש יתדה הייפוא תובקעב ,לארשיב םירבגה לש םהיתויוכזל ןאולמב וושוה



  םישנ תויוכז רוחאל הגיסמ תירטשמה הכפהמה :ירוחאה בשומב
 

 

 ןמוקמ לע ;יתיבה בחרמבו ירוביצה בחרמב ישיא ןוחטיב לע ;תינימ תומילא ינפמ הנגה לע תוקבאנ

 .ןפוגלו ןתואירבל ,ןהייחל תועגונה תוטלחה תולבקתמ ובש ןחלושב ןמוקמ לעו ;הדובעה קושב

 החיתפה תיירי תא םיווהמ אלא ,קירה ללחב םימדוקמ םניא רטשמה תטיש יונישל הקיקחה יכלהמ

 ןהינפ יכ םיינויצילאוקה םימכסהב וריהצה התוא תוביכרמה תועיסהש ,37-ה הלשממה לש התנוהכל

 .ןהייח ימוחת לכב םישנ דגנ םילפמה םירדסה תריצילו ,לארשיב םישנה תויוכז םוצמצל

 תועיס תושקבמ הב רשא תוריהמה חכונלו ,הז הדמע ריינב ורקסנש םיישממה םינוכיסה חכונל

 דגנתהל תיחרזא הבוחו ףוחד ךרוצ שי ,הקיקחה תועצהב םילולכה םיקוחה תא קקוחל היצילאוקה

 ולא םימיב לארשיב הרבחה יקלח לכמ תולועה תואירקל ףרטצמ הז הדמע ריינ .הקיקחה תעצהל

 .םוריח וצ והז .תרהודה תבכרה תא רוצעל
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