
 

 

 הדמע ריינ

 אישנה תיבב ןודנ םימוסרפה יפ לעש הוותמל תלוז ןוכמ תבוגת

 
 תינכותל רשאב הרשפ תעצה גוצרה קחצי הנידמה אישנ גיצה ,דחוימ םואנב ,2023 ראורבפב 12 םויב

 לע אישנה דובכ תא ךרבמ תלוז ןוכמ .ןתמו אשמל סיסב הווהתש ,תירטשמ הכפהמ עוציבל הלשממה

 לארשי תנידמב רטשמה תטישב םייתוהמ םייוניש עוציבל לארשי תלשממ לש םיכלהמה תמילבל ותומתריה

  .תויושרה שולש ןיבש םישיגרה םינוזיאב ןכו

 
 םימוסרפה"( ותוא שיחכה אישנה תיב רשא הוותמה לש טרופמ חסונ תרושקתב "ףלד" 2023 סרמב 7 םויב

 העצהב רבודמ .הנידמה אישנ הוותמב רבודמ אל יכ שגדויו רהבוי .ומעטמ ימו אישנה תעד לע םניא רקובה

 הנידמה אישנ .םינוש םינוכממ םיאמדקאו םירקוח ידי לע םינורחאה תועובשב ורבעוהש תובר ךותמ תחא

 בירי םיטפשמה רש ,ליבקמב .)"לארשי יחרזאל ותוא גיצי אישנה שבוגיש רחאלו יפוס הוותמ שביג םרט

 תא רקעי"ש רחאמ םהילע לבוקמ וניא הוותמהש ועידוה ןמטור החמש כ"ח הקוחה תדעו ר"ויו ןיול

 רבכ הלשממה לש קוחה תועצה תא ותושארב הדעווב םדקל ךישמיש עידוה ןמטור כ"ח ןכו ,"המרופרה

 .םיבורקה םימיב

 
 לע ישממה םויאל הנעמ תתל חילצמ וניא םסרופש הוותמה ,אישנה לש תובוטה תונווכה ףרחש רחאמ

 רבודמש ןכתיי אישנה תיב תשחכה תורמלש םושמו ,לארשי תנידמ לש םייטרקומדה תודסומה תודרשיה

 תודוקנ רפסמ יבגל תלוז ןוכמ תדמע לש תינושאר תוסחייתה ןלהל ,"המצע תא םישגהל היושעש האובנ"ב

 :הוותמב

 

ý תועצהמ קלחל "הטצניפ"ב לופיט תושעל ןויסינ הניה הוותמה לש היוגשה תיסיסבה אצומה תדוקנ 

 הכיפהל וליבויש קוח תועצה לש רבצב רבודמש ךכמ תומלעתה ךות תירוביצ תקולחמבש קוחה

 .תחא העצה םודיקב תדקוממ אלו קוח תועצה לש רבצ תמדקמ הלשממהש הרקמ הז ןיא .תירטשמ

 ,אישנה תיבב תורבדיה תרגסמב רסות וא ךכורת וא תסנכב רשואת אל תחא העצה םא ףא ,הזה ןפואב

 .המוגע האצות התואל וליבוי ורשואי ןכש תורחאה תועצהה ןכש תיתימא תועמשמ ךכל היהת אל ירה

 התנווכבש קוחה תועצה לכ תא הפשח םרט הלשממהש םושמ המכו המכ תחא לע יתייעב רבדה

 .אישנה ךוויתב הרשפה רחאל תופסונ תועצה םדקל הנממ ענמיש המ ןיאו ,םדקל

 
ý ילרודצורפ םגפ לפנ םא טעמל תיטופיש תרוקיב ינפמ םיניסח ויהי דוסי יקוחש הוותמה תעצה 

 תקיקחב הלשממה לש ךרוצה תא רתייתו הוותמב יזכרמה "סליכא בקע" איה ,םתקיקח ךילהב

 תסנכב ורבעי דוסי יקוח ויפל רשא ,הקיקחה :דוסי-קוח לע םכסוי הוותמה יפ לע .תורבגתה תקספ

 הלשממל ןיא ירה ,תסנכב אלמ ןפואב תטלוש הלשממהש ןתניהב .תואירק עבראבו הבחר המכסהב

 םינתשמה העשה יכרוצ יפ לע ,םיניינע דוגינבו םיילנוסרפ דוסי יקוח תואירק עבראב ריבעהל ישוק םוש

 ןפואב ,יתוהמה םנכות תניחבמ ,ועגפיש דוסי יקוח וא ,)יערד הירא לש רשל יונימה תרשכהל קוחה ןוגכ(

 ןתינ היהי אל ,תיטופיש תרוקיב רדעיהב .תותיחש ורישכיו היטרקומדה תבילבו ןויוושה ןורקעב שונא

 ,תויטרקומד אלו תותחשומ ,תונכוסמ ןהש דוסי יקוחל תועצה םודיק הקיקחה בלשב רבכ םולבל תוסנל
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 .םכותמ תוארוה לטבל וא םלטבל לכוי אל ןוילעה טפשמה תיבש שארמ ועדי תסנכהו הלשממה ןכש

 דוסי קוח אוהש קוחה תרתוכב עובקל לכות הלשממה ,תורבגתה תקספל שרדיהל םוקמב ,הז בצמב

 לכ תונשל רתומ היהי הוותמה יפ לעש רחאמ ,ףסונב .תיטופיש תרוקיב ינפמ תוניסח ול קינעהל ךכו

 הלשממל דואמ לק היהי ,)םייקה קוחל ןוקית וא שדח קוח תקיקח( דוסי קוח תועצמאב דוסי קוח

 .קוסיעה שפוח :דוסי-קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח ןוגכ םימייק דוסי יקוח שילחהל וא לטבל

 
ý םיקוח לע תיטופיש תרוקיב ליעפהל ןוילעה טפשמה תיב לש ותוכמס ןגועתש הוותמב העצהה 

 היהת אלש העצהה רואל ןכותמ הקיר ,דוסי יקוח םירתוס םהש לככ קר דוסי יקוח םניאש םיליגר

 םיליגר םיקוח רשאכ תיטופיש תרוקיב רשפאתת אל ,ןכ ומכ .דוסי יקוח ןכות לע תיטופיש תרוקיב

 ןויוושל תוכזה ןוגכ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש תרזגנכ הקיספב ורכוהש תויוכזב ועגפי

 ,ודבל אוהו ,ןוילעה טפשמה תיב יכ הוותמב עצומ .דוסי יקוחב שרופמב ונגוע םרטש ,יוטיבה שפוחו

 יכו ,דוסי קוח תוארוהב הדימע-יא לשב ףקת וניא קוח יכ עובקל ךמסומ היהי ,םיטפוש 15 לש בכרהב

 תטילש רואל .בכרהה יטפושמ שילש ינש תוחפל לש בורב לבקתת קוח לש ופקות תליספ לע הטלחה

 הקיקח ללוכ ,הצרתש ליגר קוח לכ תוישממ תולבגמ אלל קקוחל לכות הלשממה ,תסנכב הלשממה

 היהיש םירידנב רידנה הרקמב .תותיחשב קבאמבו קוחה ןוטלשב הרומח העיגפ עגפתש תילנוסרפ

 תא קקוחל היעב םוש היהת אל הלשממל ירה ,ליגר קוח לוטיבל שורדה בורה ןוילעה טפשמה תיבב

 ,םייק דוסי קוח ךותב הארוה לש תפסותכ וא שדח דוסי קוח לש "הזירא"ב קר בוש לספנש ליגרה קוחה

 הלשממהש ליגרה קוחה ןיבל וניב הריתס רתוי היהת אלש תנמ לע םייקה דוסיה קוח תא ןקתל וא

 ורכוהש תויוכזב ועגפי םיליגר םיקוח רשאכ תיטופיש תרוקיב רשפאת אל העצהה ,ףסונב .וב הצפח

 הלאש רחאמ ,יוטיבה שפוחו ןויוושל תוכזה ןוגכ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש תרזגנכ הקיספב

 יגיצנ דצמ הוותמב הכימת גישהל ידכ דעונ רבדהש הארנ דועב .דוסי יקוחב שרופמב ונגוע םרט

 הרכהב תיבחור העיגפ םרגיהל הלולע ירה ,תובישיה ינב סויג תייגוסל הנעמ ןתמ לשב תויתדה תוגלפמה

 םג אלא לארשי ךותב קר אל םיחרזאהו תויחרזאה ייחב םיטביה ללשב םדאה תויוכז לע הנגהבו

 קר אלא תיניטסלפה הייסולכואה יבגל םילח אל ללכ דוסיה יקוח םש ,םישובכה םיניטסלפה םיחטשב

 הדוהיב תובשייתהה תרדסהל קוחה תא שדחמ קקוחל לכות הלשממה ,לשמל .םילחנתמה לע

 ןהילע ונבנש תויטרפ תויניטסלפ תועקרק הרוי-הד עיקפהל רשפאל דעונש ,2017-ז"עשתה ,ןורמושהו

 .ץ"גבב לטובו תויולחנתה

 
ý שפוחל ,ןויוושל תויוכזב תשרופמ הרכה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל ףיסוהל הוותמב העצהה 

 עצומש ךכל הנעמ תנתונ אלו יוכיס תרסח ךא  ,תכרובמ םנמא ,יוטיבה שפוחו תדמ שפוחו תד

 תורשע ךשמב .הלא תויוכזב ועגפיש םיליגר םיקוחו דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיב היהת אלש

 םדא תויוכזב דוסי יקוחב תשרופמ הרכהל ודגנתה יתדה רוביצה לש תוגלפמהו ןימיה תוגלפמ םינש

 תיטופיש תרוקיב היהת אלש עצומש ךכל הנעמ םוש ןיא ,ןכל .התע ךכל ומיכסיש שולק יוכיס ןכלו ,הלא

 .הלא תויוכזב דחוימב ועגפיש םיליגר םיקוחו דוסי יקוח לע
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ý ןיטקתו הלש היצזיטילופה תא לידגת םיטפוש תריחבל הדעווה בכרה תא תונשל הוותמב העצהה 

 רשא )ןידה יכרוע תכשל יגיצנו םיטפוש( יעוצקמה גרדל הדעווב בור שי םויכ דועב .התויעוצקמ תא

 יגיצנ תא איצוהל הוותמב עצומ ,)תסנכהו הלשממה יגיצנ( יטילופה גרדה םע המכסהל עיגהל שרדנ

 םייטפשמ םיצעוי ,ןיד יכרוע( םינטפשמ ויהיש רוביצ יגיצנ ינש תונמל םמוקמבו ןידה יכרוע תכשל

 תועמשמ .ןוילעה טפשמה תיב תאישנו םיטפשמה רש ידי-לע המכסהב ורחבייש )׳וכו הימדקא ,סומידב

 דומעיש ,םיטפשמה רש( 11 ךותמ הדעווב םירבח 4 תריחב לע תורישי תיארחא היהת הלשממהש רבדה

 ינש תריחב לע וטו תוכז תלעב םגו )היצילאוקהמ כ"חו הלשממה עבקתש םירש ינש ,הדעווה שארב

 םירבחה 11 ךותמ 6 לש בור קר שרדיי ןוילעה טפשמה תיבל טפוש יונימ ךרוצל ,ףסונב .רוביצה יגיצנ

 תמכסה אלל לבקתהל לכות הטלחהה רמולכ ,)םויכ שורדש יפכ( 9 ךותמ 7 לש בור םוקמב הדעווב

 לולע "תויעוצקמ לע ססבתת הטיפשל םידמעומב הריחב"ש הוותמב ןורקיעה ,הלא תוביסנב .םיטפושה

 ימ םה )ןידה יכרוע תכשל יגיצנו םיטפוש( הדעווב יעוצקמה גרדה םתסה ןמ .דבלב בל תלאשמ תויהל

 םיריכמ ןכו ,ןוילעה טפשמה תיבל םודיקל וא הטיפשל םידמעומה לע תיעוצקמ העד תווחל םילוכיש

 ,הדעווב יטילופה גרדה ,םתמועל .טפשמה יתב תומלואב םידמעומה לש תולהנתההו ןידה יקספ תא

 ךמתסיש חינהל ריבס ,םידמעומה לש תיעוצקמה המאתהה תמר תא ךירעהל םייעוצקמ םילכ רדעיהב

 "רקחמ ינוכמ" לע וא םידמעומה לש תיתגלפמה וא תיטילופה תוכייתשהה יבגל תויחטש תוכרעה לע

 ןפואב םגייתל דעונש ץבקמ םידמעומה לש ןיד יקספ רופסניא ןיבמ םיאקיטילופה רובע וננסיש

  .תיטילופ הניחבמ יחטיש-יתוכאלמ

 
ý רידחיו הלשממה ידרשמל םייטפשמה םיצעויה לש יעוצקמהו יאמצעה דמעמה תא שילחי הוותמה 

 רש לכ היפל רשא תסנכב תמדוקמש העצהה םוקמב .ןומא תורשמ םינייפאמה םיביכר םתרשמל

 הטלחהה ןונגנמש עיצמ הוותמה ,יטפשמה ץעויה לש תעדה תווח תא לבקמ וניאש ומצע רובע טילחי

 הלשממה וא ומצע רשה םא הנימ אקפנ יאמ .ךכ לע טילחהלו ןודל ךרטצתש הלשממל רשהמ רבעוי

 ,ףסונב ?הלשממה ידרשמ תוליעפב ןיקת אל להנמו תויקוח-יא ,םיניינע דוגינ ,תותיחש ורשאי המצע

 תיאשר היהת הלשממה הוותמה יפל .ידימת ןירוטיפ םויא לש "ברח" תחת היהי יטפשמ ץעוי לכ

 ץעויה ןיבו רשה ןיב םיכשוממו םייתוהמ תועד יקוליח םימייק םא" דרשמל יטפשמ ץעוי תנוהכ קיספהל

 ינפב עומיש תכירעו תונוש תעד תווח תולבק רחאל "ליעי הלועפ ףותיש ענומה בצמ םירצויה ,יטפשמה

 תויקוח לע םייטפשמ תועד יקוליח "תועדה יקוליח"מ וגרחוה אלש ןתניהב .םירש תווצ וא הלשממה

 הלשממה ,רשה לש תיקוח אל הטלחהל ימוג תמתוחכ שמשל ברסי יטפשמ ץעוי םא ירה ,רשה תדמע

  .ורטפלו תיתלשממ "תעמשמ תדעו" ןיעמל ותוא תולעהל לכות

 
ý עצומ  – תיביטקפא אלל התוא ךופהתו ןכותמ התוא ןקורת תוריבסה תליע ןיינעב הוותמה תעצה 

 רושיאב םייונימ תוברל( תוינידמ תוטלחה לע תוריבסה תליע חוכמ תרוקיבה םצמוצתש הוותמב

 רורב אל ללכ ."לילעב תוכרפומ" תוטלחהל וא ,תונגומ םדא תויוכזב עוגפל ידכ ןהב ןיאש )הלשממה

 אלש "לילעב תוכרפומ" תליעב םינש תורשע ךשמב הקיספב החתופש תוריבסה תליע תפלחהב ןויגיהה

 רדעה ןיינעב הוותמב תועצהה אליממ ,ראותמכש ,ךכל רבעמ .היתולובג המו התועמשמ המ רורב
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 םדאה תויוכז תמישר םוצמצל ואיבי ,םיליגר םיקוחל עגונב המוצמצו דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיב

 ירה ,הלשממה תוטלחה לש "לילעב תוכרפומ" תמייקתמ םא ןוחבל ןתינ היהי ןהילא סחיבש "תונגומ"ה

 טלחומ דוגינב הניה םדא תויוכזב םיעגופ םניא תותיחשו םיתחשומ םייונימש היפל הוותמב הדמעהש

 תעפותב תונכסה ןיינעב םייזכרמה םירקחמהו יאפוריאה דוחיאה ,ב"הרא ,ם"ואה ,OECD-ה תדמעל

 תותיחש ,םהלש הניקתו תינויווש אל הקולחלו םיירוביצ םיבאשמ זובזבל האיבמ תותיחש .תותיחשה

 הוותמה ,ףסונב .הלכלכב תעגופ תותיחשו םדאה תויוכז לע ןגהל םירומאש ןוטלשה תודסומב תמסרכמ

 תרוקיב ןונגנמ דסומי ויפל ,םייונימה לע טפשמה תיב לש תרוקיבה רדעהל "ןורתפ וניאש ןורתפ" עיצמ

 ויתוטלחה רשא הלשממה לש םייונימ יבגל ,הנידמה תוריש תוביצנ ףותישב ,ףוקשו יתלשממ-םינפ

 ףקות םוש ויתוטלחהל ןיאש ןונגנמ םיקהל םעטה המ .תיטפשמ תובייחמ אל ךא תויבמופ הנייהת

 ?יטפשמ

 תודוקנל תוסחייתה תועצמאב המילשהל ךרוצ שי ,תיבויח תוחתפתה הניה הנידמה אישנ תעצהש ףא

 :תואבה

ü סחייתהל שי .רתויב העוער הניה לארשי תנידמב תיתקוחה תרגסמה הליחתכלמש ךכל סחייתהל שי 

 לש םלש ךרעמ וא הקוח הב ןיאש ברעמה תונידמ ןיבמ הדיחיה הניה לארשי תנידמש דוסיה תייעבל

 לולכמב הרכההו תויושרה ןיב םיסחיה ,יטרקומדה רטשמה לש הנבמה לולכמ תא םינגעמה דוסי יקוח

 לע הנגהה ןכו הנידמה תויושר ןיב תדמתמ תושגנתה הנשי וז תואיצמב .חרזאהו םדאה תויוכז לש

 רשאכ רתוי דוע ורערעתה לארשיב תיתקוחה תרגסמב םינוזיאה .הביצי הניא חרזאהו םדאה תויוכז

 תא םאות וניא ויפואו ונכותש ,2018 ילויב ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח קקחנ

 .ןויוושה ךרע םע שגנתמו תיטרקומד תונידמב הקוח לש תלבוקמה תיגשומה תרגסמה

 
ü יטרקומד רטשמ .חרזאו םדא תויוכז לע הנגהו הרכה תללוכה היטרקומדה תבילל סחייתהל שי 

 לכל הזרכהב ורכוה תויסיסבה תויוכזה .תויסיסב חרזאו םדא תויוכז לש הרוש לע ןגהלו דבכל רומא

 הבוח ,דחוימב .ןהב הרבח לארשי תנידמש תופסונ תוימואל-ןיב תונמאבו םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב

 תויהל םייופצ רשא ,לארשי תנידמב םיברע םיבשות ןוילימ 2-כ לש חרזאהו םדאה תויוכזל סחייתהל

 .קקוחי הלשממה לש קוחה תועצה לולכמ םא ידיימו השק ,בחרנ יכה ןפואב עגפיתש הייסולכואה

 
ü תוביוחמ איה הז ןורקיע לש ותועמשמ .היטרקומדה תבילב אצמנה קוחה ןוטלש ןורקעל סחייתהל שי 

 ןובשחו ןיד ןתמלו ,תויתורירש רדעיהלו תופיקשל ,קוחה יפ לע תוירוביצה תויושרה לש הלועפו קוחל

 סחייתמ הז ןורקיע .םימלבו םינוזיא לש םתרזעב ,תוריחב לש תופוקת ןיב הנוהכה ךלהמב םג םיחרזאל

 שי קוחה ןוטלש ןורקע יפל .ויתולועפו ןוטלשה תויוכמס תא הרידסמה םיללכהו םיקוחה תכרעמל

 ינפמ חרזאה לע ןגהל ,ןתואמצעו תויושרה תדרפה לע דיפקהל ,טילשה לש ותמצועו וחוכ תא ליבגהל

  .קוחה ינפב ןויווש – םיחרזאה ללכ יפלכ ןגוהו ינויווש סחי חיטבהלו ,לשממה תוצירע

 



  אישנה תיבב ןודנ םימוסרפ יפ לעש הוותמל תלוז ןוכמ תבוגת
 

 

ü לכב שורדה בורה תלאש .יברעה טועימה דחוימבו ,םיטועימה תדמעו תויוכזל הקיקחב סחייתהל שי 

 תוגלפמ ירבח לש יתורירש רפסמ וא לודג בור תעיבקב יד ןיא .תערכמ הלאש הניה הוותמב ביכר

 .יברעה טועימה תא דחוימבו םיטועימה תא םיגציימ םניא הלאש לככ היציזופואה

 
ü ףרה תא הצחי המושיי רשא תירטשמ הכפהמ הניה הלשממה תינכותש ךכל סחייתהל שי 

 .וככורי היביכרמ קלח םא םג ,תוכורא םינש ךשמב ופיס לע תכלהמ רבכ לארשי תנידמש ינתוכמסה

 דעונש ללוכ ךלהמב רבודמש םינפהל שי דועב ,תקולחמבש תויגוסהמ קלחל קר תסחייתמ העצהה

 שי ןכל .תטפושהו תקקוחמה תושרב תטלחומ הטילש הלשממל רשפאלו תירטשמ הכפהמ עוציבל

 סיסב לע םדקל התנווכבש הקיקחה ינוקית תליבח לש "םיקרפה״ אולמ תא ףושחל הלשממהמ שורדל

 תא ךופהל ןוגכ ,ופשחנ רבכש תורחאה תונכוסמה תועצהל סחייתהל םגו ,םיינויצילאוקה םימכסהה

 לשו םהלש תויטפשמה תעדה תווחש עובקלו ןומא תורשמל הלשממה ידרשמב םיש"מעויה תורשמ

 .תובייחמ הניהת אל הלשממל תיש"מעויה

 
ü הלשממהמ שורדל שי ןכל .תירטשמה הכפהמה תא םדקל הכישממ הלשממהש ךכל סחייתהל שי 

 תויעוצקמו תואמצע תא הנשת ,קוחה ןוטלשב עגפתש הקיקח לכ לש םודיק טלחומ ןפואב רוצעל

 .תרושקתהו הנידמה תוריש תוביצנ ,יטפשמה ץועייה ךרעמ ,קוחה תפיכא תויושר ,טפשמה תכרעמ

 

 ומכ ,ךשמהב ךרוצה תדימב סחייתי ןהילאש יחכונה הוותמב תופסונ תודוקנ לע תרוקיב הנשי תלוז ןוכמל

 .םסרפתיש שדח הוותמ לכל םג

 

 

 

 קמ יתיא ד"וע :יטפשמ ץועייו הביתכ


