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 רבד חתפ
 

 ,לארשי תנידמ תאו םלועה תא תלטלטמה ,הנורוקה תפגמ לש יעיברה לגה לש ומוציעב ונא
 תאזכ תואיצמב .ונלש ימואלהו ישיאה ןסוחה תא ןחבמב הדימעמו רכינ ןפואב ונייח לע העיפשמ
 תובישח האור ינא .הלשממה לש תינוכסחו הליעומ ,הליעי ,הניקת תוליעפ לש תובישחה תרבוג
 םשל ,וזה תעב םירגתאל ףופכב ,ותוליעפב ךישממ הנידמה רקבמ דרשמ הלא םימיב םגש ךכב
  .הלשממה יפוג לש םתוליעפ בויט

 עוציבב לחהו הנורוקה לש ןושארה לגה ךלהמב רבכ הלשממה תולועפ רחא בקע ונדרשמ
 לש םתובישח רואל .ויתועפשהבו הנורוקה רבשמב לופיטל םיעגונה םיאשונ המכב תרוקיב
 ,רשפאה לככ רהמ םנוקיתב ןומטה ףסומה ךרעהו תרוקיב התואב ולעוהש םייניבה יאצממ
  .2020 רבוטקואב רוביצל םמסרפלו םייניבה יאצממ תא תסנכה ןחלוש לע חינהל ןוכנל יתאצמ

 םיאשונלו תימואלה המרב רבשמה לוהינל םיעגונה םיאשונ ןווגמב םיקרפ םיללכנ הז חודב
 :םהב וניוצש תוצלמההו םייוקילה לש תיתיצמת הריקס ןלהל .םייביצקתו םיילכלכ

 תוטלחהה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ אשונב קרפ ללכנ חודב
 רבשמ תפוקתב תוטלחה תלבק :הלאה םיאשונב רתיה ןיב םייוקיל ואצמנ תרוקיבב .ןשומימו

 הז אשונב תוטלחה תלבקו הנורוקה טניבק תמקה ;עבראו םישולשה הלשממב הנורוקה
 ;ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה טניבקו הלשממה תוליעפ ;שמחו םישולשה הלשממב
 ןוחטיבל הטמה לש ודוקפת ;רבשמה םע דדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכי

 תעב תוטלחהה שומימ לע הרקבו םיחקל תקפהבו רבשמה לוהינב הלשממל עויס םשל ימואל
 ןושארה האולחתה לגמ האיציה תייגטרטסא תעיבק ;סוחיי שיחרת לע תוססבתה ;רבשמה
 תוריקחה ךרעמ תמקהו ;ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה ;ינשה האולחתה לגל תוכרעיהו

  .תויגולוימדיפאה

 לופיטה לש דוסיה תונבל ןה ,םייביטרפואו םיילוהינ ןויסינו תולוכי ןהל שיש ,תוימוקמה תויושרה
 ןיב יבטימ רשקב שיש תובישחה תא שיגדה הנורוקה רבשמ .םוריחו הרגש תותיעב םיבשותב
 תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ אשונב תרוקיבב .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה
 תוינידמה השמומ אל יכ אצמנ ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה -
 ינפל האולחת תויוצרפתה תמילב םשל ההובג האולחתה תמר םהבש םירוזאב לופיטל
 םינוירטירקל םאתהב ליעי לופיט ןתינ אל האולחתה הטשפתה םהבש םירוזאב יכו ,התוטשפתה
 רגס תלטה לע הטלחהלו האולחתה תורבגתהל איבהל ידכ םהב היהש ןכתיי ולא לכ .ועבקנש
 ףיגנ םע תודדומתהל םתריהל רוביצה תונוכנב העיגפל איבהל ידכ ףאו ,קשמה לע ינש יללכ
 םיבשותב לופיטב תוימוקמה תויושרה לש יסחיה ןנורתי תא יבטימה ןפואב לצנל ידכ .הנורוקה
 דרשמ ,תואירבה דרשמ - רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ יכ ץלמומ ,תוימואלה תורטמה תגשהבו

 תוימוקמה תויושרה ףותיש תבחרהל ולעפי - םיטפשמה דרשמו םינפה ןוחטיבל דרשמה ,םינפה
 .הז ןיינעב ןהיתויוכמס תא ביחרהל ךרוצה תא ונחביו ,האולחתה םוצמצל ימואלה ץמאמב

 תיתלשממה האצוהה יכ התלעה הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה אשונב תרוקיבה
 רבוטקוא-ץרמ םישדוחב ;ח"ש ןוילימ 311-ב המכתסה הנורוקה רבשמב הרבסהה תולועפ לע

 דרשמ לש ינופלטה דקומל תוחישהמ 73%-ו ,תואירבה דרשמ רתאל תוסינכ ןוילימ 53 ויה 2020
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          רבד חתפ         

 םיאצממ ולעוה ןכ ומכ .)וקתונש תוחיש תוברל( ןדקומ ידיב ונענ אל 2020 רבמטפסב תואירבה
 דדומתהל םיכרדהו הנורוקה רבשמ תרבסהב ךרוצל הלשממה הנתנש הנעמה םהיפלו ,םינוש
 ינפל יצחו הנשכ לגרותו יחרזא םוריח עוריאב תימואל הרבסהל ןנכותש הוותמהמ הנוש היה ומיע
 הלשממה שאר דרשמב םקוהש הרבסהה ךרעמב חתפמה ידיקפת ,ךכ לע ףסונ .הפגמה ץורפ
 אל ךרעמה ךכיפלו ,הפגמה ץורפ דעומב םישיואמ ויה אל 2007 תנשמ הלשממ תטלחה יפ לע
 ,תויתלשממה הרבסהה תולועפ תא ליבוהל שרדנש ,תואירבה דרשמל ,דועו תאז .ןנכותמכ לעפ
 היילעהו רבשמה ידכ ךות ומלשוה הלאו ,ךכל םימיאתמ םייעוצקמ םילכו תידוקפת תיתשת ורסח
 ומדקש םינשב תוכרעיהב בשחתהל ילב ,הנידמ יבאשמ תעקשה ךות ,האולחתה ירועישב
 תונכומה תא חיטבהל ידכו וז תרוקיב יאצממ חכונ .רבעב אשונב ועקשוהש םיבאשמבו רבשמל
 תקולחל בייחמ הוותמ עובקל ץלמומ ,םוריח תעשל הלשממה םעטמ הרבסהה ימרוג לש
 םהמ דחא לכ לש תיעוצקמהו תינוגראה תיתשתה תמאתהלו םינושה הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה
 םג ,תויביטקפא הרבסה תוטישו תונורקע עובקל ;רומאה הוותמה יפ לע וילע לטותש תוירחאל
 תורוקמ תמקהל לועפלו ;םינוש דעי ילהק לש ןויפאו יופימ ללוכה הייסולכוא רקחמ ךמס לע
 הרבסהה ימרוג ינפל בצינ ףסונ רגתא .םוריח תעב רוביצה שומישל הלשממה לש םידוחא עדימ
 .תויתרבחה תותשרה תועצמאב רתיה ןיב ,תבחרנ ותצפהש בזוכ עדימ םע תודדומתהה -

 דרשמב הרבסהה ךרעמ לע תלטומ םוריח תעשל הרבסהה יפוג תונכומ תא אדוול תוירחאה
 .אשונב השעיתש םיחקל תקפהל סיסב ושמשי ויתוצלמהו קרפה יאצממ יכ יואר .הלשממה שאר

 םירבשמה דחאל םג אלא האולחתל קר אל לארשיב םרג םלועב טשפתהש הנורוקה ףיגנ
 םילטבומב הלשממה לופיט אשונב תרוקיבב .הנידמה לש היתודלותב םישקה םייתקוסעתה
 תמועל 11 יפמ רתוי ,הלטבא ימד ילבקמ 880,000 ויה 2020 לירפאב יכ הלע הנורוקה רבשמב
 רתוי ,ח"ש דראילימ 26.3-ב ומכתסה 2020 תנשב ומלושש הלטבאה ימד יכ ;הנשה התואב ראוני

 ראוני דע רבשמה תליחתמ םיחרזא לש רבטצמה םבוח ךס יכו ;2019 תנש תמועל השיש יפמ
 ,השעמל הכלה .ח"ש ןוילימ 923 היה ךכל יאכז וניאש ימל רתיב הלטבא ימד םולשת ןיגב 2021

 יעבותל תורישה תוכיאב םייוקיל ףשח אוה וז הניחבמו ,"ץחל ןחבמ" ןיעמ היה הנורוקה רבשמ
 קושב םילטבומה לש רזוחה םבולישל הלשממה תולועפבו ימואל חוטיבל דסומב הלטבא
 :םייזכרמה םיפוגה תשולש ןיב ףטוש ןפואב םינותנ תרבעהו הלועפה ףותיש לע שגדב ,הדובעה
 לש םיבאשמה תא םגאל לוקשל ץלמומ .הדובעה עורזו הקוסעתה תוריש ,ימואל חוטיבל דסומה
 לוציפה םוצמצל איבי רבדה .דחא ינוגרא םרוג תחת הקוסעתה קושב םילפטמה םימרוגה
 םע דבב דב תאז .תיתלשממה תוליעפה לש תויביטקפאה תא ןיטקהל ידכ וב שיש ,ינוגראה
 יפקיהב םוצמצה חכונ תובישח הנשמ לבקמ רבדה .םינושה םיפוגה ןיב הלועפה יפותיש תרבגה
 ןתינש ילילשה ץירמתה חכונו ,2020 תנשב הקוסעתה תורישו הדובעה עורז לש תוליעפה
 קושל רוזחל - הלטבא ימדל תואכזה תכראה בקע - םילטבומהמ קלחל תרוקיבה תפוקתב
  .םהלש תויונמוימה תא רפשל תוחפל וא הדובעה

 רבשמל המרגו םלועב תילכלכה תוליעפב הדח הטאהב האטבתה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 ,לשמל .םיבר םיקסעו תיב יקשמ לש תּוליזנ תקוצמב ןייפאתה הז רבשמ .לארשיב םג ילכלכ
 73.6 היה הנידמה תוברעב תואוולהל תונרקה ללכל ושגוהש תואוולהל תושקבב תואוולהה םוכס
 םייסנניפ םיפוג לש תוביציו יארשא ,םייסנניפ םיתוריש אשונב תרוקיבה .ח"ש דראילימ
 ןתמל ןה תוריהמב וכרענ לארשי תנידמב םייסנניפה םירדסאמה יכ התלעה הנורוקה רבשמב
 םינתינה םייסנניפה םיתורישה תמאתהל ולעפ הז ללכבו ,ונסוח לע הרימשל ןהו קשמל עויס
 תוליעפל םיפקשנה םינוכיסה רוטינל ולעפו יארשאה עציה תא וביחרה ,רבשמה תוביסנל רוביצל
 םימרוגה ללכ ןיב הלועפה ףותישב רתיה ןיב םייוקיל ואצמנ תאז םע .קשמב תיסנניפה
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 לופיטה ,םוריח תעשב םייסנניפ םירדסאמ לש םתוליעפ תוינויח תרדגהל עגונב םייטנוולרה
 ןתמל םידידמ םינוירטירק תרדגה ,ל"וחב םירזגנל םיידסומה םיפוגה לש ההובגה הפישחב
 תוברעה רועיש יכ אצמנ ,ךכ לע ףסונ .תואוולה תדמעהל תושקבב לופיטה ינמז תרדגהו תואוולה
 ןוחבל ץלמומ ךכיפל .םלועב תומוד תוינכותל האוושהב ךומנ הנידמ תוברעב תואוולהה קית לע
 הרטמב ,םיקסעל ןתינש יארשאה לש תוליעומהו תוליעיה תרבגהל ועצוהש עויסה ינונגנמ תא
 חומצלו דוקפתל בושל םיקסעל רשפאלו רבשמה תובקעב םרגנש ימירזתה רעפה לע רשגל
 .ומויסב

 עויסה .הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה אשונב קרפ ללוכ הז חוד
 .םיבבס ינשב השענ הנורוקה רבשמ לשב הנונראב החנה ןתמ תועצמאב םיקסעל יתלשממה
 בבסב .ח"ש דראילימ 2.8 היה םיקסעל תוחנהה לש ללוכה ןדמואה - 2020 לירפאב - 'א בבסב
 דע 2020 ינוי ןמזה קרפל םיקסעל תוחנהה רובע רשואש ביצקתה םוכס - 2020 רבמטפסב - 'ב
 לע יטרקוריבה לטנה 'ב בבסב םולשתל ןונגנמב יכ הלעוה .ח"ש דראילימ 3.5 היה 2021 ינוי

 ןונגנמה לש ותלעפה תליחתבו ,רתוי בר ןמז ךשמנ תושקבב לופיטה ,רתוי לודג היה םיקסעה
 םינטק םיקסעל תונכוסה ורפיש תרוקיבה ךלהמב .ושגוהש תושקבב לופיטב םיבוכיע ורצונ
 ,הנטקוה היטרקוריבה ,ןהב לופיטהו תושקבה תשגה רדס תא לארשיב םיסימה תושרו םיינוניבו
 רושיא איצמהל ךרוצ אללו תתשרמה תועצמאב ןווקמ ןפואב תונכוסל תעכ םינופ םיקסעהו

 ,הלועפ ףותישב לועפל וכישמי רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ .לארשיב םיסימה תושרמ
 לש תויוכזה יוצימ תרבגהל שרדנה לכ תא ושעיו תוימוקמה תויושרהו םיקסעה יכרוצ תא וחתני

 םיחנמ םיווק ועבקיו תרוקיבב ולעש םייוקילה ןוקיתל ולעפיש םג ץלמומ .םיאכזה םיקסעה
  .ושרדיי םא ,תוידיתע עויס תוינכותל

 
 ללכבו ,הקוסעתו תואירב ,החוור ,ךוניח יאשונב םיקסועה םיקרפ הז דחוימ חודב םיללכנ ןכ ומכ
  :הז

 הנורוקה תפגמ תעב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה •

 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה •

 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ •

 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה •

 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח •

 רבשמב אשונב ןונכתה םושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה •
 הנורוקה

 דיתעל תוכרעיההו רבשמה לוהינ - הנורוקה רבשמב תיביצקתה תולהנתהה •

 
 תיתרבח ,תינשדח תרוקיב עוציב םללכבו ,וידעי תאו הנידמה רקבמ ןוזח תא ףקשמ הז חוד
 תא תבייטמ ,דיתעה ירגתא לא תנווַכמ רשא ,תדבכמו תיביטקייבוא ,תיטנוולר ,הלועפל העינמו

 קיפהל לוכי רוביצהש תלעותה תא הריבגמו םדועיי יולימ תא תמדקמ ,םירקובמה םיפוגה תוליעפ
 ,חרזאל תורישה םהבו ,םייתרבח םיאשונב תדקמתמ הנידמה תרוקיב דחא דצמ .םתוליעפמ
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 תעמטהל תלעופ איה ינש דצמו ,םירקובמה םיפוגה תוליעפ לע םיעיפשמה םייתוהמה םינוכיסבו
  .ירוביצה להנימהו לשממה ירדסב תודימה רהוטו תוניקת לש תומרונ

 ,החוורו הרבח תרוקיבל הביטחה ידי לע העצוב הז חודב םיאבומ היאצממש תרוקיבה
 הלשממ ידרשמ תרוקיבל הביטחה ,תוימואל תויתשתו הלכלכ ימוחת תרוקיבל הביטחה
 יתדות .הנידמה רקבמ דרשמב ןוחטיבה תכרעמ תרוקיבל הביטחהו ןוטלש תודסומו
 ,חודה תביתכב םיברועמ ויהש דרשמה הטמ ידבועל ןכו ,הלא תוביטח ידבועל הנותנ
 תוצרפתה בקע ורצונש תוביסנב טרפב ,תרגתאמו הליעי ,תידוסי ,תיעוצקמ הדובע לע
 .הנורוקה ףיגנ

 תא בייטל ידכ ,ונקות םרטש םייוקילה ןוקיתל תוליעיבו תוריהמב לועפל םירקובמה םיפוגה לע
 .הלש יעיברה לגה םע םידדומתמ ונא וז הפוקתבש ,הנורוקה רבשמ םע םתודדומתה ךשמה

 .םייחה תרגשל החוטב הרזחו הנורוקה רבשמ םע תיבטימ תודדומתה ונלוכל לחאמ ינא
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