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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה
 ההובג האולחת

 ראורבפבו ,םלועה יבחרב הרהמב טשפתה רשא ,הנורוקה ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצדב
 ףקיהב רכינ לודיג לח 2020 ץרמ שדוח ךלהמב .לארשיב ןושאר הנורוק הלוח ההוז 2020

 ידכ דע קשמהו רוביצה תוליעפ לע תולבגה הלשממה הליטה ויתובקעבש ,לארשיב האולחתה
 הדירי הלח 2020 לירפא עצמאב .4.5.20 דע ךשמנש 25.3.20-ב םיבשותה לע אלמ רגס תלטה
 ינוי תליחתב .תויללכה תולבגהה תא ריסהל הלחה הלשממה היתובקעבו האולחתה ףקיהב

 וזמ ההובג המרל עיגה האולחתה ףקיה ינוי ףוסבו האולחתה יפקיהב רכינ לודיג לח 2020
 יללכ רגס לטוה רבמטפסבו ,טסוגואו ילוי םישדוחב תולעל ךישמה האולחתה ףקיה .ץרמבש
 ,םילשורי םג ןהבו ,תורחאמ רתוי רומח ןפואב תומיוסמ תוימוקמ תויושר התכיה הפגמה .ףסונ
 המיקה ,םילודג האולחת יפקיה םע דדומתהל ידכ .)תויושרה שולש( דסא-לא רידו קרב ינב
 תדעו תא הלשממה הכימסה התטלחהב .לבגומ רוזא לע הזרכהל םירש תדעו הלשממה
 ונממ האיציהו וילא הסינכה תלבגהב חרכה שי יכ הענכוש םא לבגומ רוזא לע זירכהל םירשה
  .הלחמה תוטשפתה תא עונמל ידכ
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 
 

 לירפא
2020  

4 
  17%-כ   םישדוח

10% - 
21% 

 ובש דעומה
 הלשממה הכימסה
 םירש תדעו

 שאר תושארב
 הזרכהל הלשממה
 םילבגומ םירוזא לע
 התוא הכימסהו

 לא הסינכ ליבגהל
 האיציו לבגומ רוזא
 .ונממ

 ולעה זאמ ופלח 
 תוימוקמה תויושרה
 תואירבה דרשמ ינפל
 עצבל ךרוצה תא
 תוריקח ןמצעב
 דעו תויגולוימדיפא
  .וז תוכמס ולביקש

 םילוחה רועיש 
 םיתמואמה
 ףוסמ םילשוריב
 ךשמל 2020 ץרמ
 דעו םייעובשכ
 המכ לע הזרכהל
 רוזאכ הב תונוכש
 7% תמועל .לבגומ
 עצוממב םיתמואמ
 .יצראה

 םילוחה רועיש 
 ינבב םיתמואמה
 ךלהמב קרב
 ילוי םישדוחה
 ,2020 טסוגואו

 עצוממ תמועל
 - 4.5% לש יצרא

 ינב ,תאז םע .8%
 הזרכוה אל קרב
 לבגומ רוזא
  .וז הפוקתב

  

56% 
  47% דע  62%-ו

2,145 
  תוחוד

92 
 תוחוד

 םילוחהמ
 םיתמואמה
 ינבבו םילשוריב
 ,המאתהב ,קרב
 לג ךלהמב
 ,ןושארה האולחתה
 סיסבב ואצמנ אל
 תא שמישש עדימה
 תוריקחה ךרעמ
 לש תויגולוימדיפאה
 .תואירבה דרשמ

 הפיכאהו חוקיפה רועיש 
 לע לארשי תרטשמ לש
 םילוחה לש דודיבה תבוח
 רבמטפסב םיתמואמה
 .2020 רבמצד דע

 תרטשמ הקליח 
 קרב ינבב לארשי

 דע ץרמ םישדוחב
 2020 רבמטפס
 52,628 תמועל
 ,םילשוריב תוחוד
 היבשות רפסמ רשא
 רשאמ 4.5 יפ לודג
 התואב ,קרב ינבב
 .הפוקתה

 ידי לע וקלוח 
 םיחקפה
 ינבב םיינוריעה
 םישדוחב קרב
 דע רבמטפס
 4-ו ,2020 רבמצד
 לע ונתינ תוחוד
 םיחקפה ידי

 רידב םיינוריעה
 התואב דסא-לא
 .הפוקתה
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 תרוקיבה תולועפ

 לוהינל םיעגונה םיטביה ןווגמ הנידמה רקבמ דרשמ ןחב 2021 ראוני דע 2020 ץרמ םישדוחב
 יוהיז :םהבו ,ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמ תויושר םע תודדומתהלו הנורוקה רבשמ
 תעיבק ;המושייו םהב לופיטל העבקנש תוינידמה ,ההובג האולחת םהבש םירוזא
 יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה ;המויס לעו לבגומ רוזא לע הזרכה לע הטלחהל םינוירטירק
 תודדומתהל ןהל שרדנה עדימה תרבעהו תויושרה ףותיש יבגל ןה - ימוקמה ןוטלשל
 תעיטקל םיצמאמב תוימוקמה תויושרה לש ןתלוכי יוצימ יבגל ןהו ,הפגמה םע תיבטימ
  .הקבדהה תרשרש

 האולחתה לגבו 2020 יאמ דע ץרמ םישדוחב לחש ןושארה האולחתה לגב הקסע תרוקיבה
 שולשב תודקמתה בגא ,)תרוקיבה תפוקת( 2020 רבמטפס דע ינוי םישדוחב לחש ינשה
 ,תואירבה דרשמב ,)ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמב העצוב תרוקיבה .תוימוקמה תויושרה
 תרטשמב הפיכאה תלהנימב ,םינפה דרשמב ,)ר"עקפ( ףרועה דוקיפב ,םיטפשמה דרשמב
 .תויושרה שולשבו ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,לארשי

 

 

 

-ב - דוקימב םירוזא יוהיזו האולחת לש תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמ םושיי
 תא טרפמה הטמה תדובעל םכסמ ךמסמ הלשממה ידרשמ ללכל ל"למה םסרפ 18.5.20

 .ירוביצ דסומב וא יפרגואיג רוזאב האולחת לש תטלשנ יתלב תוצרפתה תעינמל תוינידמה
 ,2020 טסוגוא דע יאמ םישדוחב דוקימב םירע יוהיזל תולועפה םושיי תא תרוקיבה תקידבמ
 ידמ ל"למה ינפל עירתה תואירבה דרשמ יכ הלע ,האולחתב תרכינ היילע הלח םכלהמבש
 לש עדיהו עדימה זכרמ לש ימויה חותינה תא לביק ל"למה יכו הגירח האולחת לע םוי

 ומכ הלועפל תוצלמה ל"למל ריבעה אל תואירבה דרשמ םלוא ,תועיבקב תואירבה דרשמ
  .הפיכא תרבגהו תוקידבה ףקיה תלדגה

 שמשמה ,הנורוקה טניבק - דוקימב םירוזאב םירש תודעוו הנורוקה טניבק ינויד
 הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ןיב הנוילע םואית תרגסמ
 ןפואב ןד אל ,האולחת לש תרזוח תוצרפתה םע תודדומתהל תינכות שוביגל יארחאו

 םוצמצב םינוידהו ,וירחאלו ינשה האולחתה לג ץורפ תארקל אל םג ,דוקימב םירעב לופיטה
 טביהב וא )תולהקתה תלבגה תמגוד( תיצראה המרב תולבגה לש טביהב וקסע האולחת
 תשרדנה תוינידמב וקסע אל תופסונ םירש תודעוו הלשממה םג .םילבגומ םירוזא לש
  .דוקימב םירעב לופיטל

 יאמו לירפא( ןושארה האולחתה לג ךלהמב - קרב ינבבו םילשוריב תוקידבה ףקיה
 תמועל 17%-כ לש ךסב םיתמואמ רועיש( האולחת דקומכ םילשורי התהוזשמ םג ,)2020

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ריעב תוקידבה רפסמ תא לידגה אל תואירבה דרשמ ,)יצראה עצוממב 7%-כ לש רועיש
 4.4.20-ל דעו 29.3.20 ןיב עובשב( 2020 לירפא עצמאב לבגומ רוזא לע הזרכהה םע אלא
 רוזא לע הזרכהה םע קר .)תוקידב 5,748 ועצוב וירחאש עובשבו ,תוקידב 6,061 ועצוב
-ינוי( ינשה האולחתה לג ךלהמב .תוקידב 11,042-ל לדג עצובש תוקידבה רפסמ לבגומ
 ינבב האולחתה ףקיהב תרכינ היילע הלח ילויו ינוי םישדוחה ךלהמב יכ הלע )2020 טסוגוא
 עצוממהש דועב ,21%-ל 10% ןיב ענ םיתמואמה רועיש קרב ינבב ,המגודל( םילשוריבו קרב
 זאמ ,ילוי עצמא דע המאתהב לדג תוקידבה ףקיהו )וז הפוקתב 8%-ל 4.5% ןיב ענ יצראה
 םיהובג וראשנ תוקידבה ךסמ םיתמואמה םילוחה ירועישש ףא ,תדרל לחה תוקידבה רפסמ
  .יצראה עצוממהמ

 ידסמ ינש להינ תואירבה דרשמ - םילשוריבו קרב ינבב תויגולוימדיפא תוריקח עוציב
 ,2020 יאמו לירפאב ,ןושארה האולחתה לגב ,ךכ םושמ .םימאותמ םניאש םידרפנ םינותנ
 םיתמואמה םילוחהמ 44%-ו 38%-ל עגונה עדימ תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ידיב היה
 ,םיתמואמה םילוחהמ קלחל תוריקח עוציבל איבהש רבד ,המאתהב םילשוריבו קרב ינבב
 לגב .ומוציעב היה ןושארה האולחתה לג רשאכ ההובג האולחת התייה ןהבש םירעב תאזו

 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמל ויה אל ןיידע םלוא רפתשה בצמה ינשה האולחתה
 .םיתמואמה םילוחהמ 20%-כ לע םינותנ

 ונתינש תוחודה ףקיה - קרב ינבבו םילשוריב ונתינש לארשי תרטשמ תוחוד ףקיה
 יפכ ,ןהב האולחתה תמר תא םאת אל הפיכאה יצמאמ תרגסמב קרב ינבבו םילשוריב
 םייעובשב םילשוריב ,המגודל .דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמל םאתהב היה שרדנש
 התייה )19.4.20 דעו 12.4.20-ב לחה( ריעב םילבגומ םירוזא לע הנושארה הזרכהה ינפלש
 רפסמב תרכינ הדירי הלח הנושארה הזרכהה םות םע םלוא .תוחודה ןתמ ףקיהב היילע
 יבגל .)4.5.20 דעו 30.4.20-ב לחה( היינשה הזרכהה תפוקת ךלהמב םג הכשמנש ,תוחודה
 2,145 קרב ינבב לארשי תרטשמ הקליח 2020 רבמטפס דע ץרמ םישדוחב יכ הלע קרב ינב
 אצוי .הפוקתה התואב םילשוריב 52,628 תמועל ,הנורוק תויחנה תפיכא תרגסמב תוחוד
 רתוי 24 יפ וקלוח ,קרב ינבב רשאמ 4.5 יפ לודג היבשות רפסמ רשא ,םילשוריב יכ אופא
 .קרב ינבב רשאמ תוחוד

 2020 רבמבונ דע - םירשה תדעו ידי לע לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םינוירטירק
 לש המויסל םיתיעל האיבה וז הדבועו ,לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םינוירטירק ויה אל
 תדעו ינפל הלעה אל תואירבה דרשמ ,המגודל .האולחתב הדירי הגשוה םרטב הזרכהה
 ,תיליע רתיב לע הזרכהה ףקות תא ךיראהל תורשפאה תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה
 ךשמה לע ודיעה םינותנהש ףא ,2020 רבמטפס דע וז הדעווב הנודינ אל תפסונ הזרכהו

 .ריעב האולחתה תוטשפתה

 תדעווב ןוידל איבה אל תואירבה דרשמ - לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעווב ןויד
 עבק תואירבה דרשמש ףסה יאנתב ודמעש םירעה לכ תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה
 אל ,םילודג ויה האולחתה יפקיה ןהב הלא םירעב לופיטה ןכ לעו ,לבגומ רוזא לע הזרכהל
 שאר דמוע השארבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ןוידב יכ אצמנ .דיחא היה
 זאד הלשממה שאר החנה םהיבגל םירוזאה 16 ךותמ 2 ונודינ ,1.7.20-ב ךרענש הלשממה
 תאז .לבגומ רוזאכ םהילע הזרכהל תורשפאב ןודל שי יכ 30.6.20-ב ךרענש םדקומה ןוידב
 .30.6.20-ב ינשה לגב האולחתב היילעה תא גיצהש עדיהו עדימה זכרמ םוסרפל ךשמהב
 האולחת ןהב שיש םירע יבגל עדימ תלבקל םוזי ןפואב הלעפ אל םירשה תדעו יכ הלע דוע
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 תוצלמהב הינויד הדקימ איהו ןהב האולחתה ףקיה םוצמצל תודדומתהה תניחבלו ההובג
 הסנכתה אל לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ,ףסונב .הינפל גיצה תואירבה דרשמש
 .וז הפוקתב רמחוה האולחתה בצמש ףא ,)6.9.20-ל דעו 9.7.20-מ( םיישדוח ךשמב

 דרשמו ל"למה תרוקיבה תפוקת ךלהמב - לבגומ רוזא לע הזרכהה תויביטקפא
 םירוזא לע תוזרכהב תודיחאה רסוח אשונ תא הנורוקה טניבק ינפל ולעה אל תואירבה
 ףקיה תלדגהב הזרכהה בוליש תוברל ,םילבגומה םירוזאב יוקלה לופיטה ,םילבגומ
 היילעה ףא לע ,תוזרכהה לש הכומנה תויביטקפאה תרבגהב ןויד רשפאל ידכ ,תוקידבה
 .האולחתב

 רחאל שדוחכ - תוימוקמה תויושרל םידדובמו םיתמואמ םילוח לע עדימ תרבעה
 תויושרל םידדובמהו םילוחה ינותנ תרבעהל השקבב תואירבה דרשמל םינפה דרשמ תיינפ
 תויושרל םסרופ ,תוימוקמה תויושרל עדימ ריבעהל ךרוצב ריכה ל"למהש רחאלו תוימוקמה
 עדימה תרבעהב בוכיעה .תוימוקמה תויושרל דודיבה יבחו םילוחה לע םינותנ תריסמל להונ
 תרפהל תורשפא םצמצל ךכבו םידדובמה ןהיבשותל עייסל תויושרה לש ןתלוכיב עגפ
 םורתל ךכבו תוינולמל םילוחה םיבשותה יוניפל לועפל ןתלוכיב עגפ ןכו ,דודיבה תבוח
 .הפגמה תוטשפתה לש םימדקומ םיבלשב הקבדהה תרשרש תעיטקל

 ולעה תוימוקמה תויושרה - תוימוקמה תויושרה ידי לע תויגולוימדיפא תוריקח עוציב
 תעיטק םשל תויגולוימדיפא תוריקח ןמצעב ועצביש ךרוצה תא תואירבה דרשמ ינפל
 .וז תוכמס ולביק 2020 טסוגוא תליחתב קר ךא ,2020 לירפא תליחתב הקבדהה תרשרש

 לירפאב הלטוה הכסמ תוטעל הבוחהש םגה - תוימוקמה תויושרה יחקפ ידי לע הפיכא
 יכ הלע דוע .2020 ילויב תוכסמ תייטע ףוכאל וכמסוה תוימוקמה תויושרה יחקפ ,2020

 תוחוד 4-ו 92 ,2020 רבמצד דע רבמטפס הפוקתב ונתינ ,דסא-לא רידו קרב ינב תויושרב
 ותה" תוארוהב הדימע-יאו הכסמ תייטע-יא ןיגב תימוקמה תושרה יחקפ ידי לע )המאתהב(
 תולועפ לע הפיכאה תלהנימל החוויד אל םילשורי תייריע 2021 ראוניל ןוכנו ,"לוגסה
 עצבל תוימוקמה תויושרה יחקפ וכמסוה אל תרוקיבה דעומל ןוכנ .העציבש הפיכאה
 םידעיב דומעל השקתמ לארשי תרטשמש םגה ,דודיב יבחו םיתמואמ םילוח לע הפיכא
 .אשונב העבקש

 לע לארשי תרטשמ לש הפיכאהו חוקיפה - לארשי תרטשמ ידי לע דודיב תבוח תפיכא
 2020 רבמצד דע רבמטפס םישדוחב ותחפ דודיב יבחו םיתמואמ םילוח לש דודיבה תבוח
 יבח לע 22% - 7%-ו םיתמואמה םילוחה לש דודיבה תבוח לע 47% - 8% לש םיפקיהל
-כל רבמצד שדוחב העיגהו רכינ ףקיהב האולחתה התלע ולא םישדוחבש ףא ,דודיבה

 .דודיב יבח 465,000-כלו םילוח 98,000

 

 דעו 2020 לירפאמ - ןוחטיבה דרשמו ר"עקפל קרב ינבו םילשורי ןיב הלועפ ףותיש
 דודיב יבחו םילוח יוניפ ל"מח קרב ינבו םילשורי תויריע וליעפה תרוקיבה םויס דעומ
 ךכבו ,הז אשונב ןוחטיבה דרשמו ר"עקפ םע הלועפ ףותישב ולעפו דודיבו המלחה תונולמל
 .יוניפה תוליעיל םרתש הדובע ךילהתל ואיבה
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 בויט ןעמל ,ותוליעיבו לבגומ רוזא לע הזרכהה תוינידמב ןודי הנורוקה טניבקש ץלמומ
 ,תוקידבה ףקיה תלדגה ,הפיכאה קודיה ,םללכבו ,הזרכה תעב םישרדנה םיוולנה םידעצה
 אשונב ןודי הנורוקה טניבק יכ ץלמומ דוע .יוצרה הזרכהה ךשמ תעיבקו תולבגהה תרמחה
 לבגומ רוזא לע זירכהל ךרוצה תא עונמל םימיוסמ םירקמב יושעש דוקימב םירוזאב לופיטה
 הזרכהה תוינידמ תניחב דצל יכ ץלמומ דוע .דעומ דועבמ האולחתה תוטשפתה תא םולבלו

 תושרב הכימת לש םימילשמ םידעצב ךרוצה תא הנורוקה טניבק ןחבי ,לבגומ רוזא לע
 ידכ האולחת תמילבל תוימוקמ תולועפ תועצמאב רוזאה יבשותבו תיטנוולרה תימוקמה
  .הייסולכואה ללכ לע םייללכ םירגס תלטהב ךרוצה תא עונמל

 תגצהלו םיבושייב האולחתה ינותנ לש תיתיע הגצהל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 רודס ןפואב סנכתת םירשה תדעו יכו ,לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ינפל ויתוצלמה
 הדעווה יכ ץלמומ דוע .םילבגומ םירוזא לע הזרכה םשלו האולחתה בצמב ןויד םשל
 עבקש םינוירטירקל םאתהב לבגומ רוזא לע הזרכה םויס לכ ןחבת לבגומ רוזא לע הזרכהל
 .בקעמל םייתומכ םינוירטירק תרדגה ךות 2020 רבמבונב תואירבה דרשמ

 םהב לופיטלו דוקימב םירוזא יוהיזל תוינידמה ךמסמב עבקש ןונגנמה יכ אדוול ל"למה לע
 דרשמ תדימע רחא בוקעי ל"למה יכ ץלמומ ןכ ;םייטנוולרה םימרוגה ללכ ידי לע םשוימ
 יתיע ןפואב אשונב םיחוויד ורבעוי יכו ,דוקימב םירוזאב לופיטל העבקנש תוינידמב תואירבה
  .הנורוקה טניבקל

 ירועיש םע םירעב ןרפסמ תלדגהלו תוקידבה ןונגנמ בויטל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ויכרעמ תא שמשיש דחא םינותנ דסמ תמקהל לעפי ,ןתינה לככ םדקומ ,םילודג האולחת
  .םינותנה תומלשו תודיחא תא אדוויו ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ םהבו ,םינושה

 דרשמו תוימוקמה תויושרה ףותישבו הפיכאה תלהנימ תייחנהב ,לארשי תרטשמ יכ ץלמומ
 תרגסמב ,רוזא לכב האולחתה תמרל םאתהב הפיכאה טביהב הנעמ תתל לעפת ,תואירבה
 תרטשמ ףותישב םינפ ןוחטיבל דרשמה יכ ץלמומ דוע .האולחתה תמילבל םיצמאמה
 ,רבשמ תותיעב קודיבו הפיכא תוחוכ רובגתל תופולח ונחבי םיטפשמה דרשמו לארשי

 יחקפ בוליש תועצמאב ינוריעה הפיכאה ךרעמ קוזיח ידי לע ןיב ,הנורוקה רבשמ תמגודכ
  .לארשי תרטשמ רובגת ידי לע ןיבו תוימוקמה תויושרה

 הפיכאה תלהנימ יכו ,תועצבמ ןהש הפיכאה תולועפ תרבגהל ולעפי תויושרה יכ ץלמומ
 תוינידמ תעיבק תועצמאב ,ןהב האולחתה ינותנל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה תא ןיווכת
 ועציבש הפיכאה תולועפ יפקיה רחא בוקעתו הפיכאה ןפואל רשאב תויחנה ןתמו הפיכא
  .תויושרה

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

  

 ןוטלשה ןיב רשקה אטבתמ םהבש םיירקיעה םימוחתה
 הנורוקה רבשמ לוהינב ימוקמל יזכרמה
 הנורוקה רבשמ
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 םוכיס

 תגשהבו םיבשותב לופיטב תוימוקמה תויושרה לש יסחיה ןנורתי תא יבטימה ןפואב לצנל ידכ
 ,םינפה דרשמ ,תואירבה דרשמ - רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ יכ ץלמומ ,תוימואלה תורטמה
 ץמאמב תוימוקמה תויושרה ףותיש תבחרהל ולעפי - םיטפשמה דרשמו םינפה ןוחטיבל דרשמה
 .ןהיתויוכמס תא ביחרהל ךרוצה תא ךכל םאתהב ונחביו ,האולחתה םוצמצל ימואלה

  

 תולוכי לעב םרוג ןהו םוריחבו הרגשב םיבשותב לופיטה לש דוסיה תנבל ןה תוימוקמה תויושרה
 ןוטלשה ןיב יבטימ רשקב שיש תובישחה תא שיגדה הנורוקה רבשמ .יביטרפואו ילוהינ ןויסינו

 .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה

 תויוצרפתה תמילב םשל דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמה השמומ אל יכ אצמנ תרוקיבב
 םאתהב ליעי לופיט ןתינ אל האולחתה הטשפתה םהבש םירוזאב יכו ,התוטשפתה ינפל האולחת
 לע הטלחהלו האולחתה תורבגתהל איבהל ידכ םהב היהש ןכתיי ולא לכ .ועבקנש םינוירטירקל
 תודדומתהל םתריהל רוביצה תונוכנב העיגפל איבהל ידכ ףאו קשמה לע ינש יללכ רגס תלטה
 .הנורוקה ףיגנ םע
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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה

 ההובג האולחת

 אובמ
 יבחרב הרהמב טשפתה רשא ,)הנורוקה ףיגנ - ןלהל( Covid-19 ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצדב
 תימלוע-ללכ הפגמ לעכ הנורוקה ףיגנ לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 11.3.20-ב .םלועה
 תפגמ לש התוכשמתה .ףיגנב תועוגנ תונידמ 200 לעמ ויה 2020 לירפא תישארבו )הפגמ - ןלהל(
 תואמ לע ףסונ :םינש תורשע הז והומכ התווח אל תילבולגה הרבחהש ימלוע רבשמ איה הנורוקה
 הייסולכואה ברקב םפקיה תא דומאל ןתינ אלש םייתואירב םיקזנ לעו םיתמ םדא ינב יפלא
  .םידבכ םייתרבחו םיילכלכ םיקזנ םג ומרגנ ,תימלועה

 :תוימוקמ תויושר שולשב ודקמתהב תימואלה המרב רבשמה לוהינ תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 לש תוצרפתה התייה ןהבש )תויושרה שולש - דחי ןלהל( םילשוריו דסא-לא ריד ,קרב ינב
  .ההובג האולחת

 התייה קרב ינב .לארשיב רתויב הפופצה ריעה איהו ,םיבשות 205,000-כ םיררוגתמ קרב ינב ריעב
 1לבגומ רוזא הזרכוהש הנושארה ריעהו ,ןהב הטשפתה הנורוקה תפגמש תונושארה םירעה תחא

 ורטפנ שיא 154-ו ,םילוח 25,853 וז ריעב ורתוא 2020 רבמצד דע .)20.4.20 דעו 2.4.20-ב לחה(
 .2הנורוקה ףיגנמ

 ינוריע הטמ שאר 30.3.20-ב הייריעה שאר הנימ קרב ינבב האולחתה תוטשפתה תובקעב
 שאר שביג ,םימי שדוחכ ךלהמב אלימש ,הז ודיקפת תרגסמב .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל
 לע עדימ זכיר רשא ינוריע הטילש זכרמ ללכש ,תינוריעה המרב הפגמה לוהינל ןונגנמ הטמה
 יפוג םעו הלשממ ידרשמ םע רשקב דמעו םיבשותה תוינפל הנעמ ןתנ ,ריעב האולחתה בצמ
 ןלהל( ףרועה דוקיפ ,לארשי תרטשמ ,םילוחה תופוק ,)א"דמ - ןלהל( םודא דוד ןגמ ןוגכ ,עוציב
 יוניפל ינוריע םייוניפ ל"מח קרב ינבב הטמה שאר םיקה וז הפוקתב .םיבדנתמ ינוגראו )ר"עקפ -

 ךרוצל תימוקמה הגהנהה םע רשק רצי ,דודיבו המלחה תונולמל דודיבה יבחו םיתמואמה םילוחה
 ןוגכ תולועפ ןווגמב םיבשותל עויס ןעמל ל"הצ בולישב לעפו םיבשותה תמיתרו הרבסה תוליעפ
 .ןוזמ תקולח

 לבגומ רוזא רפסמ םימעפ וזרכוה םילשוריב תונוכש .םיבשות ןוילימכ םיררוגתמ םילשורי ריעב
 תומר ,הממור תונוכשב םיירקיעה האולחתה ידקומ ויה 2020 יאמבו לירפאב .)א חפסנ ןלהל ואר(
 רקיעבו ,ריעה חרזמב האולחת דקומ ןהילע ףסונ 2020 רבמצד דעו ינוי שדוחב לחהו ,המלש תמרו

 
 רוזאכ וילע הזירכה לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעווש )הנוכש וא בושיי ,ריע( רדגומ יפרגואיג חטש אוה לבגומ רוזא  1

 וילא הסינכה ,רוזא ותואב העונתה לע תולבגה תולטומ ךכ ףקותמו ,הנורוקה ףיגנ לש תוצרפתה תובקעב לבגומ
 .)ךשמהב טוריפ ואר( .ונממ האיציהו

 דרשמ ידי לע תרוקיבה תווצל ורסמנ דסא-לא רידבו םילשוריב םירטפנהו םילוחה רפסמ יבגל םינותנהו ולא םינותנ  2
 .2021 ץרמב תואירבה
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 שיא 359 ורטפנו ,םילוח 47,919 םילשוריב ורתוא 2020 רבמצד דע .אנינח תיבו היוואסיע תונוכשב
 .הנורוקה ףיגנמ

 ףיגנ ץרפתה לירפא שדוח ךלהמב .םיבשות 13,000-כ םיררוגתמ דסא-לא ריד תימוקמה הצעומב
 .םימי עובש ךשמל 18.4.20-ב לבגומ רוזא בושייה זרכוה תאז תובקעבו ,בושייה םוחתב הנורוקה
 .3הנורוקה ףיגנמ םישנא 8 ורטפנו ,םילוח 850 דסא-לא רידב ורתוא 2020 רבמצד דע

  תרוקיבה תולועפ
 לוהינל םיעגונה םיטביה ןווגמ הנידמה רקבמ דרשמ ןחב 2021 ראוני דע 2020 ץרמ םישדוחב
 יוהיז :םהבו ,ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמ תויושר םע תודדומתהלו הנורוקה רבשמ
 םינוירטירק תעיבק ;המושייו םהב לופיטל העבקנש תוינידמה ,ההובג האולחת םהבש םירוזא
 - ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה ;המויס לעו לבגומ רוזא לע הזרכה לע הטלחהל
 יבגל ןהו ,הפגמה םע תיבטימ תודדומתהל ןהל שרדנה עדימה תרבעהו תויושרה ףותיש יבגל ןה
  .הקבדהה תרשרש תעיטקל םיצמאמב תוימוקמה תויושרה לש ןתלוכי יוצימ

 האולחתה לג - ןלהל( 2020 יאמ דע ץרמ םישדוחב לחש ןושארה האולחתה לגב הקסע תרוקיבה
 האולחתה לג - ןלהל( 2020 רבמטפס דע ינוי םישדוחב לחש ינשה האולחתה לגבו )ןושארה
 העצוב תרוקיבה .תוימוקמה תויושרה שולשב תודקמתה בגא ,)תרוקיבה תפוקת - ןלהל( )ינשה
 דרשמב ,ר"עקפב ,םיטפשמה דרשמב ,תואירבה דרשמב ,)ל"למ - ןלהל( ימואל ןוחטיבל הטמב
 .תויושרה שולשבו ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,לארשי תרטשמב הפיכאה תלהנימב ,םינפה

 הפגמ םע תודדומתהל תויושרה שולש תונכומ
 - ןלהל( תימואל םוריח תושר :םיפוג המכ םינומא םינושה םוריחה יבצמל תויושרה תנכה לע
 ל"חר .)םיימואלה םוריחה יפוג - ןלהל( 5םינפה דרשמב םוריח יתורישל להנימהו ר"עקפ ,4)ל"חר
 לעו ,ףרועל יפרצמה סוחייה שיחרתמ רזגנה תימוקמ תושר לכל סוחיי שיחרת ץיפהל 6תיארחא
 ץמאל זאד ןוחטיבה רש טילחה 2018 תנשב .םוריח תינכות ןיכהל תימוקמה תושרה הרומא וסיסב
 תויושרה תנכה תא זכריש יביטרפואה ףוגה היהי ר"עקפ ןהיפלו ,7יחרזמ תדעו תוצלמה תא
 .םוריחל תוימוקמה

 
 1,350 :םינוש םינותנה יכ 2020 יאמב תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב הנייצ דסא-לא ריד תימוקמה הצעומה יכ ןיוצי  3

 .)האולחת ינותנב םירעפל עגונב ךשמהב הבחרה ואר( םירטפנ 12-ו םילוח

 ל"חר תא ןוחטיבה דרשמב םיקהל ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו )43/ב 'סמ הטלחה( הטילחה 2007 רבמצדב  4
 יבצמ לכב ףרועב לופיטל לעה-תוירחא תא שממל ודיב עייסתו ןוחטיבה רש דיל םאתמ הטמ ףוג" שמשתש ידכ
 ."םוריחה

 רוטישב לפטל ,םוריחל תוימוקמה תויושרה תא ןיכהל ודיקפתש ןוחטיבו םוריח ףגא אוה םוריחה להנימב םיפגאה דחא  5
 .תויושרל םוריח דויצ תשיכר רושיאבו ינוריעה

 .43/ב הלשממ תטלחה יפ לע  6

 הרדסה תועצמאב ,רפשל ידכ יחרזמ יבא )'לימ( ףולא תושארב תיעוצקמ תדעו זאד ןוחטיבה רש הנימ 2018 תנשב  7
 השיגה 2018 יאמב .םוריחל תונכומה יכילהת תאו םוריח בצמב לארשיב ףרועה יכרוצל יעצבמה הנעמה תא ,תינוגרא
 .היתוצלמה תאו התדובע םוכיס תא הדעווה
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 הפגמ לש שיחרתל וכרענ אל תויושרה שולש ,הנורוקה ףיגנ ץורפ דע יכ אצמנ תרוקיבב
  .ותוא ולגרת אל אליממו

 ,םוריח ישיחרתל בטיה הכורע קרב ינב" יכ תרוקיבה תווצל קרב ינב תייריע שאר רסמ 2020 ילויב
 םייניב םוכיס ךמסמב ."הפגמ לש שיחרתל וכרענ אל ןכותב קרב ינבו תוימוקמה תויושרה םלוא
 הנעמהו סוחייה שיחרת" יכ ןיוצ 2020 ינוימ םילשורי תייריעב הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה אשונב
 תאז תובקעבו ,"תופועה תעפשל תוכרעיה לע ךמסנו ידמ יללכ אוה הפגמ שיחרתל ינוריעה
  ."הלעפהה תסיפת לש המאתה עצבלו רצק ןמזב הנעמ שבגל" הז רבשמב תושרה השרדנ

 שי 8תויושרל באה יקיתב יכ תרוקיבה תווצל ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי רסמ 2020 רבוטקואב
 תויושרהו ,תוכרעיהב יהשלכ תוסחייתהל הכז אל הז עוריא םלוא ,הפגמ עוריאל רוכזא םנמוא
 םיעוריאל תונכומה תא םינשה ךלהמב ושיגדה ר"עקפו ל"חר ,וירבדל .ולגרתל ושרדנ אל
  .המדא תודיערלו םיינוחטיב

 תוימוקמה תויושרה תנכהל תוירחאה תא לביקש ,ר"עקפל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 יתושר סוחיי שיחרת ויהי תימוקמ תושר לכל יכ םינפה דרשמ םע םואיתב אדוול ,םוריחל
 םירומא הנעמהו שיחרתה .ךכל תמאתומ תיביטרפוא הנעמ תינכות ןכו הפגמ עוריאל
 בצק לע העיפשמה הייסולכואה תופיפצ תמגוד ,םייטנוולרה ריעה ינייפאמל סחייתהל
 שיש ופקיהו הנעמה גוס לע העיפשמה ,תילכלכ-תיתרבח המר ןכו הקבדהה תוטשפתה
 לגרתל ץלמומ .לבגומ רוזא זרכומ וא יללכ רגס לטומ םהבש םירקמב םיבשותל קינעהל
  .הז ןיינעב תוימוקמה תויושרה תא םיימואלה םוריחה יפוג םע ףותישב יתע ןפואב

 זכרמה תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ,2021 יאמב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 שיחרת ןכוי תימוקמ תושר לכלש ךכל לועפל שי היפל הצלמהל ףרטצמ אוה יכ )ימוקמה ןוטלשל
 ףותישב הימדנפ םע תודדומתהה אשונ תא לגרתל שי יכ ןכו ,הינייפאמל םאתהב יתושר סוחיי
 .םיימואלה םוריחה יפוג

  

 
 םוריחל תוכרעיהה םוחתב תימוקמה תושרה לש תוירקיעה היתומישמ תא רידגמ "םוריחל הייריעה תוכרעיהל בא קית"  8

 םג םהבו ,תימוקמה תושרל םתועמשמו םיירשפאה םוריחה יעוריא תא טרפמו ,םוריח עוריאב לופיטה ןפוא תאו
 ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,םינפה דרשמ ,ר"עקפ ,ל"חר יגיצנ תא ללכש יוגיה תווצ ידי לע שבוג באה קית .הימדנפ
 .םיפסונ הלשממ ידרשמו ךוניחה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,םינפה ןוחטיבל דרשמה ,לארשי תרטשמ



 
 

 
 

 

 

|   14   |       

 

 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ןהבש תוימוקמ תויושרב האולחתב לופיטה
 ההובג האולחת התייה

 הלשממה הליטה ויתובקעבו ,לארשיב האולחתה יפקיהב רכינ לודיג לח 2020 ץרמ שדוח ךלהמב
 - ןלהל( 4.5.20 דע ךשמנש 25.3.20-ב אלמ רגס תלטה דע קשמהו רוביצה תוליעפ לע תולבגה
 הלשממה הלחה היתובקעבו ,האולחתה ףקיהב הדירי הלח לירפא עצמאב .)ןושארה רגסה
 היה ינוי ףוסבו ,האולחתה יפקיהב רכינ לודיג לח ינוי תישארב .9תויללכה תולבגהה תא ריסהל
 טסוגואו ילוי םישדוחב תולעל ךישמה האולחתה ףקיה .ץרמב רשאמ רתוי לודג האולחתה ףקיה

  .)ינשה רגסה - ןלהל( ףסונ יללכ רגס לטוה 2020 רבמטפסבו ,2020

 לופיטה תרגסמב לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו תא םיקהל 10הלשממה הטילחה 2.4.20-ב
 תא הלשממה הכימסה התטלחהב .)לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו - ןלהל( הנורוקה ףיגנב
 רוזאה לא הסינכה תלבגהב חרכה שי יכ הענכוש םא ,לבגומ רוזא לע זירכהל םירשה תדעו
 לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו תוכמסב .ףיגנה תוטשפתה תא עונמל ידכ ונממ האיציהו

 השימחב הזרכהה ףקות תא ךיראהל תיאשר איהו ,םימי העבש ךשמל לבגומ רוזא לע זירכהל
 הדעו רושיאב אלא ,םוי 21 לע הלעת אל תללוכה הזרכהה תפוקתש דבלבו ,םעפ לכ םימי

 ךלהמבו ,2020 לירפא זאמ רומאכ הליעפ לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו .11תסנכה תודעוומ
 םישרת .)א חפסנ ואר תרוקיבה תפוקת ךלהמב תוזרכהה טוריפל( הירחאלו תרוקיבה תפוקת לכ
 .לבגומ רוזא לע תולחה תוירקיעה תולבגהה תא גיצמ 1

 
 .19.4.20-ב ולחה רגסה לע תולקה  9

 ,םינפה רש היהי ומוקמ אלממ ,הלשממה שאר דומעי הדעווה שארב יכ עבקנ הטלחהב .4957 הלשממ תטלחה  10
 )265 הטלחה( הלשממה הטילחה 26.7.20-ב .תואירבה רשו פ"טבל רשה ,ןוחטיבה רש ,רצואה רש הב ופתתשיו

 ףיגנ םע תודדומתהה תרגסמב לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו תא המוקמב תונמלו הדעווה בכרה תא תונשל
 שאר ,הדעווה שאר בשויכ הלשממה שאר תא ללכ שדחה בכרהה .הדעווה תויוכמסב יוניש לח אל .שדחה הנורוקה
 רש ,היגולונכטהו עדמה רש ,ץוחה רש ,פ"טבל רשה ,רצואה רש ,תואירבה רש ,ןוחטיבה רשו יפילחה הלשממה
 ץעויה ,ל"למה שאר :םה הדעוול םיעובק םינמזומ יכ עבקנ דוע .םינפה רשו היישעתהו הלכלכה רש ,םיטפשמה
 .תואירבה דרשמ ל"כנמו הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ ,וגיצנ וא הלשממל יטפשמה

 שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל 13 ףיעסב הנגוע לבגומ רוזא לע הזרכהל עגונב הארוהה  11
  .2020-ף"שתה ,)העש הארוה(
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 לבגומ רוזא לע תולחה תוירקיעה תולבגהה :1 םישרת

 

 .תתשרמב ימואלה םוריחה ןטרופ :רוקמה

 םע תודדומתהה ןיינעל םירשה תדעו תמקה לע )13 'סמ הטלחה( הלשממה הטילחה 24.5.20-ב
 :הדעווה תויוכמס תא הטריפ הטלחהה .)הנורוקה טניבק - ןלהל( ויתוכלשהו הנורוקה רבשמ
 רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית תרגסמ שמשת הדעווה
 לש תרזוח תוצרפתה תארקל תוכרעיהב קוסעתו ;האיציה תייגטרטסא תא זכרת ;הנורוקה
 הלשממה הטילחה 26.7.20-ב .וז תוכרעיה םע תודדומתהל תינכות שוביג תוברל ,האולחת
 תונקת תנקתהל תוכמס ול ףיסוהלו ,רחא בכרהב שדח הנורוק טניבק םיקהל )264 'סמ הטלחה(
 .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל עגונב םימיוסמ םיניינעב
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םירוזא יוהיז אשונב תוטלחה תלבקו הטמ תדובע
  דוקימב
 הלשממה שאר לש הטמה ףוג ותויהל המילהבו ,12ל"למה לע לטוהש דיקפתה תרגסמב
 דרשמ ףותישב 2020 לירפא ךלהמב הטמ תדובע ל"למה עציב ,ןוחטיבו ץוח יניינעב הלשממהו

 תרטשמ ,)פ"טבל דרשמה - ןלהל( םינפ ןוחטיבל דרשמה ,םינפה דרשמ ,ר"עקפ ,תואירבה
 םירע - ןלהל( ההובג האולחתה תמר םהבש םירוזאב לופיטה דוקימ ךרוצל רצואה דרשמו לארשי

 םסרפ 19.4.20-ב .לבגומ רוזאכ הזרכהל םינוירטירקב םידמוע םה םרטב דוע ,)דוקימב םירוזא וא
 ריע" אשונב ךמסמ 13תוימוקמה תויושרב לופיטב םיברועמה םיפוגו הלשממ ידרשמל ל"למה
 ןונגנמה תא עבק רשא ,"תימואלה המרב תוטלחה תלבק לע העפשהו חותינ תולוכי ,דוקימב
 ןתינ יכ עבקנ הז ךמסמב .)דוקימב םירוזא יוהיזל ךמסמה - ןלהל( דוקימב ריע וא רוזא תרדגהל
 תוטשפתהל הבוט יוזיח תלוכי תוכזב לבגומ רוזאכ ריע לע הזרכה תבייחמה האולחת םולבל
 ריעה ...'דוקימב ריע' רידגהל רשפאי" רשא ןונגנמ תועצמאב גשות תאז תלוכי .האולחתה
 ריעב האולחתה תא םולבל התרטמ לכ רשא תמאתומ הנעמ 'תליבח' לבקת דוקימב הרדגוהש
  ."הל הצוחמ התצפה עונמלו

 תא םיהזמ ןושארה בלשב :םיבלש ינש תללוכ יוהיזה תטיש ,דוקימב םירוזא יוהיזל ךמסמה יפ לע
 םירטמרפה יפל יצראה האולחתה עצוממל תיסחי לודג ההובג האולחתה תמר םהבש םירוזאה
 ,40-מ לודג םינורחאה תועובשה תעבראב ורתואש בושייב םיליעפה םילוחה רפסמ :םיאבה
 דוקינ םינתונ ינשה בלשב .יצראה עצוממהמ 75%-ב לודג םיבשות 100,000-ל םילוחה רועישו

 ;םיבשות 100,000-ל םילוחה רפסמ ;םיליעפ םילוח רפסמ :םיאבה םירטמרפה יפל והוזש םירוזאל
 דוקינה .רוזא ותואב ועצובש תוקידבה ללכמ תויבויחה תוקידבה רועישו ;רוזאב הלפכהה בצק
 לכב עצוממה האולחתה בצמל רוזאב האולחתה בצמ ןיב סחיה יפ לע עבקנ רטמרפ לכב
 עבצב םירע ןה דוקימב םירע .האולחתה תמר תא םינמסמה םיעבצל גוויסה תא עבוקו ,14ץראה
  .קורי וניאש

  

 
 תעינמל תימואלה תונכומה רובע תשרדנה תוליעפה לכ תא זכרל ל"למה שאר תא הלשממה שאר ךימסה 2.2.20-ב  12

 ל"למהש עבקנ ,2020 ץרמב הלשממ ינוידב .שרדייש לככ תואירבה דרשמל עייסלו לארשי חטשל ףיגנה תסינכ
 .תימואלה המרב עוריאב טולשיו םאתי ,ללכתי

 דרשמ ,רצואה דרשמ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,פ"טבל דרשמה ,םינפה דרשמ ,תואירבה דרשמ  13
 זכרמ ,ל"חר ,ןוחטיבה רש לש יאבצה ריכזמה ,)ר"עקפו םיעצבמה ףגא( ל"הצ ,הלשממה שאר דרשמ ,םיטפשמה
 .לארשי תרטשמו ימוקמה ןוטלשה

 ןקת תויטס יתשו תודוקנ 3 - תחא ןקת תייטס ,תודוקנ 2 - ןקת תייטס יצח ,הדוקנ 1 – עצוממה לעמ :ךכ היהי דוקינה  14
  .תודוקנ 4 -
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 תוטשפתהל ןוכיסה תמר תעיבק ךרוצל םירוזא לש גוויסו דוקינ :2 םישרת
 האולחתה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,דוקימב םירע יוהיז ךמסמ יפ לע

 רשא ,דוקימב םירוזא םורופ עובשב םעפ זכרל ל"למה לע ,דוקימב םירוזא יוהיזל ךמסמה יפ לע
 ,15ר"טול ףגא שאר .ריע התואל שרדנה הנעמה לעו דוקימב ריע תזרכה לע הטלחה לבקל ותרטמ
 תכרעה" עצבל ידכ סנכתיש ,ותושארב םורופ עבק זאד )ר"טול ףגא - ןלהל( ל"למב ףרועו פ"טב
 תמילב ןתילכת רשא תומאתומ לופיט יכרד לע טילחהלו דוקימב םירוזא לע הבחר בצמ
 םיגיצנ םירבח םורופב .)דוקימב םירוזא םורופ - ןלהל( "תושרדנ תולקה ןיפולחל וא האולחתה
 עדימה זכרמ - ןלהל( הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרממ ,תואירבה דרשממ

 
 .רורטב המחול - ר"טול  15
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ,לארשי תרטשממ ,פ"טבל דרשמהמ ,רצואה דרשממ ,)ר"עקפו םיעצבמה ףגא( ל"הצמ ,16)עדיהו
  .ל"למהמו םיטפשמה דרשממ ,םינפה דרשממ

 דרשמ עבק ,דוקימב םירוזא יוהיזל ךמסמה תא ל"למה םסרפש ירחא עובשכ ,26.4.20-ב
 םיבושייב תוצרפתהל הנכס רתאל ותרטמש םיבושיי לש ןוכיסה תומר גוויסל להונ תואירבה
 דוקימ לע הצלמה" ךרוצל ,לבגומ רוזאכ םהילע הזרכה בייחת םהבש האולחתה תמר םרטב
 תויושרב הכימתהו םדודיבו םילוח יוניפ ,הפיכאה ,הרבסהה ,תוקידבה דוקימ לע שגדב לופיטה
-ב זאד תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה םסרפ ךכל ךשמהב ."םייפיצפס םיבושיב תוימוקמה

 םע תודדומתהל הלועפה תונורקע תא זאד ל"למה שארלו תואירבה דרשמ תלהנהל 30.4.20
 - ןלהל( הנורוק תוקידב עוציבב ולא םיבושייל הפדעה ןתמ וללכ ולא תונורקע .דוקימב םירוזא
  .)תוקידב

 לצב םייחה'" הטמה תדובעל םכסמ ךמסמ הלשממה ידרשמ ללכל ל"למה םסרפ 18.5.20-ב
 יפרגואיג רוזאב האולחת לש תטלשנ יתלב תוצרפתה תעינמל ל"למ תוינידמ - 'הנורוקה
 תא ריהבה רשא )האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמ - ןלהל( "ירוביצ דסומ/בחרמו

 עבקנש ןונגנמה תא וכותב עימטה הז ךמסמ .םינושה םיפוגהו הלשממה ידרשמ לש תוירחאה
 תווצה תדובע סיסב לע שבוגו ,תימואלה המרב תוטלחה תלבקו דוקימב םירע יוהיז ךמסמב
 התייה וז תוינידמ תילכת .18הקבדהה תרשרש תעיטקל לולכמה תווצ תדובעו 17ל"למל ץעיימה
 תנמ לע ,ירוביצ דסומ/בחרמב וא יפרגואיג רוזאב ץרפתמ האולחת עוריא לש הריהמ הלכה"
 םיאנתו דוקפת תופיצר ,םייח םקרמ רשפאיש ןפואבו ל"נה בחרמל/רוזאל ץוחמ ותוטשפתה עונמל
  ."בחרמ/רוזאה ךותב םג האולחתב לופיטל םייבטימ

 אוה דוקימב ריע רותיאל תולועפה רדס ,האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמ יפ לע
 תואירבה דרשמ )ב( .הגירח האולחת והזי תימוקמה תושרה וא/ו תואירבה דרשמ )א( :ןלהלכ
 ל"למה )ג( .19תומיאתמ תולועפב טוקנל תוצלמהו האולחתה ינותנ ףוריצב ל"למה תא ךכב ןכדעי
 תושרדנ תוידימ תולועפ לע הטלחה לבקתת )ד( .דוקימב םירוזא םורופ לש בצמ תכרעה םייקי

 רוזא לע הזרכהב ךרוצה לע ןודי הנורוקה טניבק )ה( .תויגולוימדיפא תוריקח תואצותל םאתהב
  .האולחתה תמילבל תושרדנה תולועפה לע טילחיו "לבגומ רוזא" וא "דוקימב רוזא"כ

 קדב ,התצפה תעינמלו האולחתה תמילבל יאנתכ האולחת ידקומ יוהיזב הנומטה תובישחה חכונ
 תעינמל תוינידמה ךמסמב ועבקנש דוקימב םירע יוהיזל תולועפה םושיי תא הנידמה רקבמ דרשמ

 
 יאופרו יתכרעמ רקחמב תואירבה דרשמל עייסל תנמ לע ל"הצב ןיעידומה ףגא םיקהש ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ  16

 קפסמו תואירבה דרשמב הטילשה זכרמ תחת זכרמה לעופ םויכ .םלועבו ץראב הנורוקה תפגמ תוטשפתה לע
 .תוצלמהו תונבות ,םינותנ חותינ ,עדימ הלשממה ידרשמ ראשלו ל"למל ,דרשמל

 תווצ שאר םהבו ,םינוש םיחמומ יתווצ בולישב ,ןושארה רגסהמ האיצי תייגטרטסא שבגל ל"למה לחה 2020 ץרמב  17
 תושירד ועבקנו ,הרומאה תוינידמה םגו ןושארה רגסהמ האיציל תינכות השבוג ותדובע סיסב לעש ל"למל ץעיימה
 .הקבדהה תרשרש תעיטקל ןונגנמל

 ססבתהב הקבדהה תרשרש תעיטקל לולכמ תמקהל ל"הצב ריכב ןיצק זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ הנימ 23.4.20-ב  18
 .ל"למל ץעיימה תווצה שאר תוצלמה לע

 .הפיכאה תרבגהו תוקידבה ףקיה תלדגה ןוגכ  19
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 .20האולחתב הלולת היילע הלח םכלהמבש ,2020 טסוגוא דע יאמ םישדוחב ,האולחת תוצרפתה
 :םיטרפה ןלהל

 םוי ידמ חתינ תואירבה דרשמבש עדיהו עדימה זכרמ :הגירח האולחת לע הערתה יוהיז 
 חותינה תא ץיפהו םהלש ןוכיסה תמר תא גוויס ,םיבושייב האולחתה תמר תא ףטוש ןפואב
  .ל"למהו תואירבה דרשמ תלהנה ברקב ימויה

 ל"למה ינפל עירתה עדיהו עדימה זכרמ תועצמאב תואירבה דרשמ יכ אופא הלוע
 .הגירח האולחת לע םוי ידמ

  :הלועפל תוצלמה ןתמ 

 םירוזאה יבגל הלועפל תוצלמה ל"למל ריבעה אל תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמש ףא ,הגירח האולחת רתיא םהבש
  .ךכ לע הרוה

 םישדוחב תואירבה דרשמ םייקש תוימינפה בצמה תוכרעה תא םג ףסונב ןחב תרוקיבה תווצ
 ילעבל הלועפל תוצלמה תואירבה דרשמ תלהנה הנתנ אל ןבורב יכ אצמו ,2020 ילויו ינוי

 םידעצ תטיקנל תוצלמה בצמה תכרעה הללכ רשאכ ,ךכ לע ףסונ .דרשמב םידיקפתה
 םירוזאל וסחייתה ןה ,)הפיכאה תרבגהו תוקידבה רפסמ תלדגה ומכ( האולחתה םוצמצל
 םהב התהוז ובש בלשב ואצמנש דוקימב םירוזאל אלו ןמז הז ההובג האולחת םהב התהוזש
 שיש תויתדוקנה תולועפה תא טריפ אל תואירבה דרשמ יכ הלע דוע .האולחת תוצרפתה
 בצמה תכרעה תא תואירבה דרשמ ל"כנמ םכיס לשמל ךכ .בצמה תוכרעה תובקעב עצבל
 תושרדנ תולועפ ןהמ ביחרהל ילב "דעלא אשונב הקמעה" תשרדנ יכ ועבוקב 18.6.20-ב
 ל"למלו תואירבה דרשמל גיצה עדיהו עדימה זכרמש ףא ,ריעב האולחתה תא םצמצל ידכ
 תואירבה דרשמ ץילמה 24.6.20-ב יכ ןיוצי .4.6.20-ב דעלאב האולחת תיילעל תויודע
  .לבגומ רוזא דעלא ריעה לע זירכהל

 ל"למל ריבעה אל תואירבה דרשמ יכ ל"למב ףרוע תביטח תשאר הרסמ 2020 רבמצדב
 רוביצה תואירב יתוריש שאר ןגס רסמ הז רשקהב .דוקימב םירוזא יבגל הלועפל תוצלמה
 םימרוגל ריבעה אל תואירבה דרשמ יכ תרוקיבה תווצל 2021 ראוניב תואירבה דרשמב
  .דוקימב םירוזאב לופיטל תודחוימ תוצלמה ,ל"למה תאז ללכבו ,םינושה

 דרשמ תבוגת - ןלהל( 2021 יאמב תואירבה דרשמ רסמ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב
 תוצלמה ושבוג ךכל םאתהבו דוקימב םירוזא והוז תוימינפה בצמה תוכרעהב יכ )תואירבה
 ךשמהב אלא בצמה תכרעהב ורדגוה אל ולא תוצלמה םיתיעל םלוא ,עוציבל תולועפל
 תויביטרפוא תויחנה" וללכ בצמה תוכרעה ,ןכ ומכ .ר"עקפו ל"למה םע חישב רתיה ןיב ,ךכל
 םע םתורכיהו םתויעוצקמ יפל תוליעפה תא ועציב עוצקמה ישנא רשאכ ,ורקאמ תמרב
 םימרוגה ללכל רכומ היה ההובג האולחת םע רוזאב לופיטל םילכה זגרא ...הדובעה תרות

 
 "הרהזא תרונ" רדגוהש םישדחה םילוחה ףס הנושארל הצחנ 9.6.20-בו ;םויב םישדח םילוח 30 לעמ ויה יאמ ףוסב  20

 .םויב םישדח םילוח 374 ויה 29.6.20-ב ;םויל םישדח םילוח 147-ל עיגהו
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 יוניפו הרבסה ,הפיכא ,תוקידב תרבגה ללכו ,האולחתה תישארמ דוע ל"למה תוברל
  ."שדחמ םעפ לכ ותוא טרפל שרדנ היה אל ...תוינולמל

 האולחת לע ל"למל םוי ידמ חוויד תואירבה דרשמ םנמוא יכ התלעה תרוקיבה
 ךמסמש ףא ,דוקימב םירוזאב הלועפל תוצלמה וללכ אל הלא םיחוויד םלוא ,הגירח
 .ךכ לע הרוה האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה

 תולועפה יבגל תודקוממ תוצלמה ויחווידב בלשי תואירבה דרשמש יוארה ןמ
 .ול ץוחמו דרשמה ךותב ,םייטנוולרה םימרוגה ללכל האולחתה םוצמצל תושרדנה

 יכ הלע ל"למה תוסחייתהו תרוקיבה יכמסממ :דוקימב םירוזא םורופ לש בצמ תכרעה 
 סנכתה אוה 2020 ילוי ףוס דעו 2020 יאמ שדוחב דוקימב םירוזא םורופ לש ותמקה דעוממ
  .דוקימב םירעב ןודל ידכ םימעפ רשע

  :תויגולוימדיפאה תוריקחה תואצותל םאתהב תושרדנ תולועפ לע הטלחה 

 תוריקחה סיסב לע םינותנ ל"למל ריבעה אל תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 תעינמל תוינידמה ךמסמש ףא ,תושרדנ תולועפ לע תוצלמה וא תויגולוימדיפאה
  .תאז תושעל הרוה האולחת תוצרפתה

 ,םישרדנה םירושיאה תלבק ךותו ,הפגמה ץורפ םע דיימ יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 תוריקחה ןיינעב תאז ללכבו ,תואירבה דרשמבש הנורוקה ינותנ לכל השיג לביק ל"למה
 .תויגולוימדיפאה

 דרשמ יכ היה יואר ,הנורוקה ינותנל השיג ןתמ דצל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הנומש ,ל"למל ריבעי ,האולחתה ינותנ לע עדימה תא זכרמה םרוגה ,תואירבה
 ידקומב לופיטל ויתוצלמה ףוריצב םינותנה תא ,הנורוקה עוריאב ללכתמה םרוגל
 יפוג לש הלעפהל עגונה לכב טרפב .תוינידמה ךמסמל םאתהב תאזו ,האולחת
  .ר"עקפו לארשי תרטשמ ןוגכ ,םיפסונ עוציב

 :דוקימב רוזא לע הזרכה אשונב הנורוקה טניבק ןויד 

 ןודי הנורוקה טניבק יכ עבקנ האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמב
 לע תולבגה הליטמש לבגומ רוזא לע הזרכהמ לידבהל .דוקימב םירוזא לע תוזרכהב
 םירע לע הזרכה תבוח תוינידמה ךמסמב העבקנ אל ,ירוביצה בחרמב תוליעפה
  .הנורוקה טניבק תטלחה תרגסמב דוקימב

 ךמסמב יכ ,)ל"למה תבוגת - ןלהל( 2021 יאמב ל"למה רסמ תרוקיבה תטויטל ותבוגתב
 ךשמהב" םלוא ,דוקימב םירוזא לע תוזרכהב ןודי הנורוקה טניבקש ץילמה ןכא אוה תוינידמה
 אלא טניבק ןוידב הרשאל ךרוצ ןיאו תרתוימ וז הצלמהש עוצקמה ימרוג ללכ ןיב אצמנ
 ."השענ ךכו ,ןוחטיבה דרשמל תואירבה דרשמ ןיב רקיעבו עוצקמה ימרוג ברקב
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 תא הנורוקה טניבק ינפל ל"למה גיצה ,ןושארה רגסהמ האיציה רחאל האולחתב היילעה םע
 תא הנורוקה טניבק ןוידב ל"למה שאר גיצה 17.6.20-ב .האולחת ידקומב לופיטב תובישחה
 - 'םימודא' םידקומב לופיט" ןהבו ,ךכל םאתהב ל"למה תוצלמה תאו האולחתה בצמב היילעה
 ינש יכ זאד תואירבה רש ןייצ הז ןוידב ."המילבלו הלכהל ףיקמ לופיטו 'לבגומ רוזא' תוזרכה
 ראשב יכו ,ץמואמ ןפואב ולפוטי 21תוקבדהה ללכמ 20%-כ םהש םיירקיעה האולחתה ידקומ
 םהב האולחתה תמרש םיפסונ םיבושיי ויה תע התואב .הרבסההו הפיכאה ורבגות ץראה יקלח
 ךכל רבעמ .םילשוריו קרב ינב ,תיליע רתיב ,דעלא :םהבו ,יצראה עצוממהמ רתוי ההובג התייה
 .דוקימב םירוזאב לופיטה ןודינ אל

 ,19.6.20-מ 22רנטרג ןוכמ תוצלמה תא הנורוקה טניבק ןוידב זאד ל"למה שאר גיצה 28.6.20-ב
 םירחא םינוידבו םירומאה םינוידב .ההובג האולחת םהבש םירוזאב לופיטל תובישח תוסחיימה
 ,ָםיוהיזב קסע אל תאז ללכבו ,דוקימב םירוזאב הנורוקה טניבק ןד אל 2020 טסוגוא דע ומייקתהש
 סנכתה אל 2.8.20-ל דעו 3.7.20-מ .לופיט רדעיהמ תועבונה תוכלשהבו םהב לופיטה ןפואב
 .הפוקתה התואב האולחתב תרכינה היילעה תורמל ,הנורוקה טניבק

 םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית תרגסמ רתיה ןיב שמשמ הנורוקה טניבק
 םע תודדומתהל תינכות שוביגל יארחאה אוהו ,הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה
 תוינידמב ןד אל אוה תרוקיבה תפוקת ךלהמב ,תאז םע .האולחת לש תרזוח תוצרפתה
 םוצמצב םינוידה .וירחאלו ינשה האולחתה לג ץורפ תארקל אל םג ,דוקימב םירעב לופיטה
 לש טביהב וא )תולהקתה תלבגה תמגוד( יצראה רושימב תולבגהב ודקמתה האולחתה
 לופיטל תשרדנה תוינידמב וקסע אל תופסונ םירש תודעוו הלשממה םג .םילבגומ םירוזא
  .דוקימב םירעב

 ועבקנש תולועפה תא םשיימ תואירבה דרשמ יכ אדוול היה ,ללכתמה ףוגכ ,ל"למה לע
 תוצלמה ןתמ תאז ללכבו ,דוקימב םירוזאב האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמב
 ךמסמב עבקש ןונגנמהש ל"למה אצמשמ .דוקימב םירעב שרדנה לופיטל עגונב הלועפל
 םירוזא םורופ סוניכ ,תואירבה דרשממ תוצלמה תלבק ,םירעה יוהיז תא רידגמה תוינידמה
  .הנורוקה טניבק ינפל ךכ לע עירתהל וילע היה םשוימ וניא דועו דוקימב

 ךמסמב העובקה[ וז תוינידמ יפ לע םלוכ ולעפ דימת אל ונרעצל" יכ ותבוגתב רסמ ל"למה
 אל תואירבה דרשמש לככ .תואירבה דרשמ לומ אשונה תא םדקל הסינ ל"למה" יכו ,"]תוינידמה
 קסע אוה יכ ל"למה רסמ דוע ."וילע תאז ףוכאל ל"למה לש ותוכמסב ןיא תוינידמה תא עציב
 לע ןומא תואירבה דרשמש ןוויכמ"ו ,דוקימב םירוזאב ןכו םילבגומ םירוזאב ףטושו עובק ןפואב
 ךרוצ םיאור ונניא ,]דוקימב םירוזאב האולחת תוצרפתה תעינמל[ תוינידמה םושייו רוביצה תואירב
 עירתה ןכ ל"למה ...תפתושמ הדובעב אלא ,תואירבה דרשמ לע ל"למה לש תוכמס תפיקעב
 רסמ ךכ לע ףסונ ."תוינידמה םושיי-יא לע הנורוקה טניבק ינפב תונוש תויונמדזהב הפ לעב
 םוצמצב החלצהה-יאל תוביסה תא הנורוקה טניבקל גיצה אוה 2020 רבמבונב יכ ל"למה

 
 םה םיירקיעה האולחתה ידקומ יכ ןיוצ ןוידה תליחתב ל"למה שאר תריקסב ךא ,םידקומה םהמ ןייצ אל תואירבה רש  21

 .בגנב םיאודבה תייסולכואו ביבא לת םורדב םירזה תייסולכוא

 תעיבקב תואירבה תכרעמל עייסל ותרטמש ימואל רקחמ ןוכמ אוה תואירב תוינידמו היגולוימדיפא רקחל רנטרג ןוכמ  22
 תרשרש תעיטק :ןוגכ ,םיאשונ ןווגמל וסחייתה הז םוימ רנטרג ןוכמ תוצלמה .החותיפבו תלכשומ תואירב תוינידמ
 .םייקשמ םיטביהו תויצרא תולבגהב ךרוצה ,הקבדהה
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 דקומ לש ןתינה לככ םדקומ יוליגב ךרוצה תאו ,"הנווכל הרהצה ןיב רעפ" ןהבו ,האולחתה
  .הז דקומב ריהמ לופיטו האולחת תוצרפתה

 בצמ לש ףטושו יבקע חותינ תבייחמ הפגמ םע תודדומתה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םאתהב תולועפ תרדס לש ריהמ םושייו תוטלחהה ילבקמ ינפל תוצלמה תגצה ,האולחתה
 לע הנורוקה טניבק ינפל ל"למה לש הערתהה .םירצק ןמז יחווטבו תולבקתמה תוטלחהל
 תא תדדחמ ,השוביג רחאל הנש יצח ,דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמה םושייב םיישק
 רותיאל תיברמה תוכימסב תוטלחהה ילבקמ ינפל םירעפ תגצהב ךרוצ היהש הדבועה
  .םירעפה

 עבקש ןונגנמה יכ אדוולו בוקעל ל"למה לעו דוקימב םירוזאב לפטל תואירבה דרשמ לע
 םימרוגה ללכ ידי לע םשוימ םמיע תודדומתהלו דוקימב םירוזא יוהיזל תוינידמה ךמסמב
 .םילועש לככ ,תוינידמ םושייב םירעפ הנורוקה טניבק ינפל גיצהלו ,םייטנוולרה

 תוריקח ,תוקידב תועצמאב לופיטל תוינידמה םושיי
 האולחת התייה םהבש םירוזאב הפיכאו תויגולוימדיפא
 ההובג

  דוקימב םירוזאב לופיטה
 ,ןוכיסב םירוזא גוויסל תואירבה דרשמ להונבו ל"למה יכמסמב העבקנש תוינידמל םאתהב
 תא ריבגהל שי )הלעמו םימותככ םיגווסמה םיבושיי( ההובג האולחת םהב התהוזש םיבושייב
 תמרמ עונמל ידכ ,הפיכאה יצמאמ תא םג ומכ ,הדבעמ תוקידב תועצמאב םילוחה רותיא יצמאמ
 תוינידמה םושיי תא הנחב תרוקיבה .לבגומ רוזא לע הזרכה בייחתש המרל תולעל האולחתה
 :םיטרפה ןלהל .2020 טסוגוא דע לירפא ךלהמב תויושרה שולשב
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  תוקידב עוציב

 האולחתה לג ךלהמב םילשוריב האולחתהו תוקידבה ףקיה :3 םישרת
 2020 יאמו לירפא ,ןושארה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 עדימה זכרמ תוחודמ .23םילשוריב תונוכש המכ לע רגס לטוהו לבגומ רוזא זרכוה 12.4.20-ב
 םישרתמ .)תורחא םירע לע ףסונ( האולחת דקומכ םילשורי הגווס 1.4.20-ב רבכ יכ הלע עדיהו
 ועצובש תוקידבה ךס ךותמ םיתמואמה םילוחה רועיש ,הזרכהל ומדקש םייעובשב יכ הלוע 3
 ועצובש תוקידבה ינותנ חותינמ .7%24-כ לע דמעש יצראה עצוממה תמועל ,17%-כ לע דמע ריעב
 עובשבו ,תוקידב 6,061 ועצוב 4.4.20 דעו 29.3.20 ןיבש עובשב יכ הלע הזרכהל המדקש הפוקתב
  .תוקידב 11,042-ל ןותנה לדג לבגומ רוזא לע הזרכהה םע קר .תוקידב 5,748 ועצוב וירחאש

 תואירבה דרשמ ,2020 לירפא תליחתב האולחת דקומכ םילשורי התהוזשמ םג יכ אצמנ
 לירפא עצמאב לבגומ רוזא לע הזרכהה םע אלא ריעב תוקידבה רפסמ תא לידגה אל

2020.  

 
 ףטועו באז תגספ ,אנינח תיב ,תורטע היישעתה רוזא ,בקע רפכ םילשורי ףטוע טעמל ,1 עבור רוזא לע הלח הזרכהה  23

 ינילופורטמ קראפו םיזראה קמע ינילופורטמ קראפ ,םיבצוח רה היישעתה רוזא טעמל ,2 עבור ;םולשה תנוכש םילשורי
 הינד תמר ,םינג ,םילבוי ,לצרה רה ידסומ להנימ ,םרכה תיב ,לואש תעבג היישעת רוזא טעמל ,3 עבור ;אצומ קמע
  .דוד תיבו םואלה תיירק ידסומ להנימ טעמל ,5 עבור ;םרכ ןיע הסדה םילוחה תיבו

 לע דמע ןורחאה עובשב םיתמואמה רועיש לש יצראה עצוממה יכ ןיוצ 9.4.20-מ עדיהו עדימה זכרמ לש ימויה חודב  24
 .6.7% לע דמוע םיתמואמה רועיש לש יצראה עצוממהש רפסמ םימי הז יכ ןיוצ 15.4.20-מ ימויה חודב .7%
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תדימב הנושארבו שארב אלא וב קר יולת אל תוקידבה רפסמ יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ךרואל ןמז תדוקנ לכב יכ ריכזהל יואר( הפוקת התואב תוקידבה תולבגמב" יכו ,רוביצה תונעיה
 עובקל ןתינ אל ןכל .)שפנל תוקידבה רועישב םלועב תוליבומהמ התייה לארשי תנידמ הפגמה
  ."תוינידמ לע לעופב ועצובש תוקידבה רפסמ יפ לע

 ,עדיהו עדימה זכרמ יגיצנ ,זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר תופתתשהב ל"למב ןויד ךרענ 7.7.20-ב
 םוכיסב .םילבגומ םירוזא אשונב םינותנ עדיהו עדימה זכרמ יגיצנ וגיצה ובש ,ר"עקפו תואירבה דרשמ
  .ףיצר ןפואב לודג תוקידב רפסמ הלא םירוזאב רמשל שי יכ זאד ר"טול ףגא שאר ץילמה ןוידה

 2020 ילויו ינוי םישדוחה ךלהמב יכ הלוע םילשוריבו קרב ינבב ועצובש תוקידבה ינותנ חותינמ
 . 2020ילוי עצמא דע המאתהב לדג תוקידבה ףקיה יכו ,האולחתה ףקיהב תרכינ היילע הלח
 וראשנ תוקידבה ךסמ םיתמואמה םילוחה ירועישש ףא ,תוקידבה רפסמ תדרל לחה זאמ ,םלואו
 :טוריפה ןלהל .יצראה עצוממהמ רתוי םילודג

 רפסמו 21%-כל קרב ינבב םיתמואמה םילוחה רועיש הלע 25.7.20-ל -ל 31.5.20 םיכיראתה ןיב
 רפסמב תרכינ הדירי הלחה 26.7.20-מ ,םלוא .)4 םישרת ואר( ךכל םאתהב לדג תוקידבה
 עצוממה תמועל ,)15.8.20 דע 20%-כ( לודג ראשנ קרב ינבב םיתמואמה רועישש ףא תוקידבה
 קרב ינב תא גווסל ךישמה עדיהו עדימה זכרמש ףאו ,הפוקתה התואב 7.1%25 לע דמעש יצראה
  .תוקידבה רפסמ תא בוש תואירבה דרשמ לידגה טסוגוא עצמאב יכ אצמנ .האולחת דקומכ

 ,ינשה האולחתה לג ךלהמב קרב ינבב האולחתהו תוקידבה ףקיה :4 םישרת
 2020 טסוגוא דע ינוי

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,עדיהו עדימה זכרמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע 

 
 .עדיהו עדימה זכרמ ינותנמ  25
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 םיתמואמה םילוחה רועיש ,2020 טסוגוא דע ילוי םישדוחה ךלהמב יכ הלוע 4 םישרתמ
 ,תאז םע .וז הפוקתב 8% - 4.5% היה יצראה עצוממהש דועב ,21% - 10% היה קרב ינבב
  .וז הפוקתב לבגומ רוזא הזרכוה אל קרב ינב

-ל ינוי תליחתב 1%-מ לדג ריעב וכרענש תוקידבה ךסמ יעובשה םיתמואמה רועיש םילשוריב
 ןהבש םילשוריב תונוכש .)5 םישרת ואר( 26ךכל םאתהב לדג תוקידבה רפסמו ,18.7.20-ב 2%1

 רפסמב לודיגה רמולכ ,17.7.20 דעו 10.7.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה האולחתב היילע הלח
 רועישש ףא ,תוקידבה רפסמב הדירי הלח הזרכהה םותב דיימ .הזרכהה תפוקתב לח תוקידבה
 התואב 7.1% לע דמעש יצראה עצוממה תמועל ,14%-ל עיגהו תולעל ךישמה םיתמואמה
 טסוגוא עצמאב .האולחת דקומכ םילשורי תא גווסל ךישמה עדיהו עדימה זכרמש ףאו ,הפוקתה
 .תוקידבה רפסמ תא תפסונ םעפ תואירבה דרשמ לידגה

 ,ינשה האולחתה לג ךלהמב םילשוריב האולחתהו תוקידבה ףקיה :5 םישרת
 2020 טסוגוא דע ינוי

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 הזרכהה םותב ךא ,תוקידבה ףקיה לדג לבגומ רוזא לע הזרכהה ינפלש םידמלמ םינותנה
 לודג רפסמב דימתהל היה בושחש ףא ,םילשוריב תוקידבה ףקיה םצמוצ לבגומ רוזא לע
 התואב יצראה עצוממל תיסחי לודג רתונ םיתמואמה םילוחה רועישש רחאמ ,תוקידב לש
  .הפוקתה

 
 התואב דואמ ןטק ןיידע היה האולחתה ףקיה םלוא ,האולחתב היילעה תורמל 2020 ינוי ךלהמב תחפ תוקידבה רפסמ  26

 .תוקידבה רפסמ תולעל לחה 3%-ל םיתמואמה םילוחה רועיש עיגה רשאכ .הפוקתה
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 דדועל ידכ ףטוש ןפואב םילשורי תייריע לומ הדובע המייקתה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
  .קדביהל רשפאה לככ םיבר םיבשות

 םאתהב גהנ אל תואירבה דרשמ ,2020 טסוגוא דע ינוי םישדוחבש הלע תרוקיבהמ
 ינבבו םילשוריב תוקידבל עגונה לכב ,דוקימב םירוזאב לופיטל ל"למהו דרשמה תוינידמל
 דוקימב ריעכ קרב ינבב ןד אלו ,וללה םירעב תוקידבה רפסמ תא לידגה אל דרשמה .קרב
-כ( יצראה עצוממה ןמ רתוי לודג היה הב םיתמואמה רועישש ףא לבגומ רוזאכ אל ףאו

 םילשוריבו קרב ינבב לודג תוקידב רפסמ לע רמש אל אוה ןכ ומכ .)8%-כ תמועל 21%
 .תיסחי לודג ראשנ האולחתה ףקיהש ףא

 האולחת ירועיש ןהבש םירעב תוקידבה רפסמ תלדגהל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 דוקימב םירעב האולחתה ינותנ ןיב המילה רוציל ידכ ,ןתינה לככ םדקומ דעומב ,םילודג
 עוציבל רוביצה תונעיה תרבגהל לועפל ץלמומ וז תרגסמב .ןהב תוקידבה ףקיה ןיבל
  .ולא םירעב הנורוק תוקידב

 לופיטל העבקנש תוינידמב תואירבה דרשמ תדימע רחא בוקעי ל"למה יכ ץלמומ דוע
 .הנורוקה טניבקל יתיע ןפואב ורבעוי אשונב םיחוויד יכו ,דוקימב םירוזאב

  תויגולוימדיפא תוריקח
 אצמנ 202027 רבוטקואב תויגולוימדיפאה תוריקחה אשונב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש תרוקיבב
 םייוקיל .תויועטל לאיצנטופ לעבו יתטיש אל היה תוריקחה ינותנ דועית ,2020 טסוגואל ןוכנ יכ
  .םינוכיס רותיאו תונקסמ תקסה לע ושקה הלא

 :םילשוריו קרב ינב יבגל םינותנ יצבוק ינש 2020 רבמבונב תרוקיבה תווצל רסמ תואירבה דרשמ
 ינותנב דקמתמ אוהו תואירבה דרשמב ילכלכו יגטרטסא ןונכת להנימב ורוקמ דחא ץבוק
 ,ללוכה תוקידבה רפסמ יבגל םיימוי םינותנ גיצמו ,2020 טסוגוא דע לירפא םישדוחב תוקידבה
 .)תוקידבה ץבוק - ןלהל( םיתמואמה רפסמ תא תופקשמה ,תויבויחה תוקידבה רפסמ ןכותמו

 ינותנב דקמתמ אוהו רוביצה תואירב יתורישב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמב ורוקמ ינש ץבוק
 םילוחה רפסמ יבגל םיימוי םינותנ גיצמו ,2020 ילוי דע לירפא םישדוחל תויגולוימדיפאה תוריקחה
 תוביסמ רשק םתיא רוציל היה ןתינ אלש םיתמואמה רפסמו ועצובש תוריקחה רפסמ ,םיתמואמה
  .)תויגולוימדיפא תוריקח ץבוק - ןלהל( הנעמ-יא וא ןופלט רפסמ רדעיה ןוגכ ,תונוש

 ץבוקב םיתמואמה םילוחה רפסמ :םהיניב רעפ אצמו ,םיצבקה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוקידבה ץבוקב םרפסממ הברהב ןטק אצמנ קרב ינבו םילשורי םירעב תויגולוימדיפאה תוריקחה
 :טוריפה ןלהל .2020 ילוי דע לירפא םישדוחב

  

 
 חוד ,"הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" ,הנידמה רקבמ חוד  27

  .)2020 רבוטקוא( הנורוקה ףיגנ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב דחוימ םייניב
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 תויגלוימדיפאה תוריקחה ץבוק ןיב םיתמואמה םילוחה רפסמב רעפה :1 חול
 םירפסמב( האולחתה ילג ינשב קרב ינבו םילשורי יבגל תוקידבה ץבוק ןיבל

 )םיזוחאבו

 

 / הפוקת
 םילוח רפסמ
 םיתמואמ

 קרב ינב םילשורי

 םילוח רפסמ
 םיתמואמ
 ץבוק יפ לע
 תוקידבה

 םילוח רפסמ
 יפ לע םיתמואמ
 תוריקחה ץבוק
 תויגולוימדיפאה

 ןיב רעפ
 ינש
 םיצבקה

 םילוח רפסמ
 לע םיתמואמ
 ץבוק יפ
 תוקידבה

 םילוח רפסמ
 יפ לע םיתמואמ
 תוריקחה ץבוק
 תויגולוימדיפאה

 ןיב רעפ
 ינש
 םיצבקה

 יאמו לירפא
2020 

 לג ךלהמב(
 האולחתה
 )ןושארה

6,931 3,021 
)44%( 

3,910 
)56%( 

5,488 2,074 
)38%( 

3,414 
)62%( 

 ילויו ינוי
2020 

 לג ךלהמב(
 האולחתה
 )ינשה

10,476 8,153 )78%( 2,323 
)22%( 

5,402 4,274 )79%( 1,128 
)21%( 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 יבגל םיאלמ םינותנ ויה אל תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ידיבש דמלמ םיצבקה ןיב רעפה
  .תויגולוימדיפא תוריקח םהל עצבל שיש םיתמואמה םילוחה רפסמ

 םושמ .םימאותמ םניאש םידרפנ םינותנ ידסמ ינש להינ תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 44%-לו קרב ינבב 38%-ל קר עגונה עדימ תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ידיב היה ךכ
 עוציבל איבהש רבד ,ןושארה האולחתה לג ךלהמב םיתמואמה םילוחהמ םילשוריב
 האולחת התייה ןהבש םירעב רבודמשכ טרפב ,םיתמואמה םילוחהמ קלחל תוריקח
 תוריקחה ךרעמ ידיב ויה אל ןיידע םלוא ,בצמה רפתשה ינשה האולחתה לגב .ההובג
  .םיתמואמה םילוחהמ 20%-כ לע םינותנ תויגולוימדיפאה

 םיעגונה םיברה םייוקילהו תויעבב םירכינ םירופיש עציב אוה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ןולא תדקפמ תמקה תועצמאב ךשמהבו ןושארה לגה ךלהמב דוע תויגולוימדיפאה תוריקחל
 תרבעהב לחה ,םינותנה תונמיהמב םיידימת םירופיש עציב בושחמה ךרעמ יכו ,)ךשמהב ואר(
  .םישרדנה םימרוגה ללכל ותגצהב הלכו עדימה גוסו עדימה

 ,םינושה ויכרעמ תא שמשיש דחא םינותנ דסמ תמקהל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 .םינותנה תומלשו תודיחא תא אדוויו ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ םהבו
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

  הפיכא תולועפ

 הנורוקה ףיגנ( )םעה תואירב וצ תפיכא( םוריח תעש תונקת תא הלשממה הניקתה 15.3.20-ב
 וצב ועבקנש תוארוה תרפה יכ עבקנ ןהבש ,202028-ף"שתה ,)תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה
 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב
 השיש רסאמ הנידש תילילפ הרבע איה ,הכסמ תייטע תבוחו חוויד תבוח ,דודיב תבוח ןרקיעש
 הרבע איה תפסותב תוטרופמה תוארוהה לע הרבע יכ עבקנ ,ןכ ומכ .29סנק וא םישדוח
 הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת תא הלשממה הניקתה 21.3.20-ב .סנק הדיצבש 30תילהנימ
 ורסאנ ןחוכמו ,)תוליעפ תלבגהל תונקתה - ןלהל( 2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה - שדחה
 יתב ,תויונח תלעפה יבגל רתיה ןיב ,תונקתב ועבקנש תוארוהל דוגינב תועצובמה תונוש תולועפ
  .תירוביצ הרובחתו יפוי ינוכמ ,תורפסמ ,לכוא

 לבקתה 22.6.20-בו ,31הפיכאה תונקת לש ןפקות תכראהל קוח תסנכב לבקתה 16.6.20-ב
 םפקות עקפ םרטב דוע ,23.7.20-ב .32תוליעפ תלבגהל תונקתה לש ןפקות תכראהל קוח תסנכב
 תודחוימ תויוכמס קוח לש ותקיקח ךילה םלשוה ,תונקתה ףקות תא וכיראהש םיקוחה לש
 קוח" אוהש ,)הנורוקה קוח - ןלהל( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל
 תישאר הקיקח חוכמ ,תומחותמו תושרופמ ,תויוכמס הלשממל תונקהל" דעונ רשא "תרגסמ
 םע תודדומתהה ךשמה ךרוצל ,ליעל תורכזנה םוריח תעש תונקתב ורדסוהש םיאשונב ,תיפיצפס
-ל דע ופקותב דומעי אוהו ,העש תארוהכ קקחנ קוחה יכ ןיוצי .33"ותוטשפתה תעינמו ףיגנה

30.11.21.  

 .הנורוקב קבאמה ךרוצל ועבקנש תולבגמה תפיכאל יארחאש יזכרמה ףוגה איה לארשי תרטשמ
 קסועה קרפב הבחרה ואר( תומיוסמ תולבגמ תפיכאל םה םג וכמסוה תוימוקמה תויושרה יחקפ
 ןתמ תועצמאב ,רתיה ןיב ,תעצבתמ הנורוקה תולבגמ תפיכא .)תוימוקמה תויושרה תולוכי יוצימב
 - תיצרא הפיכא תלהנימ שאר חלשש בתכמב .ועבקנש תוארוהה תא ורפהש ולאל תוחוד
 תוליעפ יכ ןייצ אוה ,2020 רבמטפסב ימוקמה ןוטלשה זכרמל )הפיכאה תלהנימ - ןלהל( 34הנורוק
 תנווכומ ,ךכ ךותב ...תואירבה דרשממ ונילא עיגמה הנווכהו עדימ סיסב לע תישענ" הפיכאה
 דרשמ ידי לע םירדגומה ,ןוכיס ידקומ רבדב ןיעידומ סיסב לע םג תיתרטשמה תוליעפה
 ."תואירבה

 
 תכראהל קוח תסנכב לבקתה 16.6.20-ב - קוחב ןפקות תא תסנכה הכיראה תונקתה ונקתוהש רחאל םישדוח השולש  28

-ף"שתה ,)הפיכא - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוח - תונקתה לש ןפקות
2020. 

 .1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעס יפל  29

 .1985-ו"משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוח יפל  30

 .2020-ף"שתה ,)הפיכא - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוח  31

 .2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוח  32

-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהל רבסהה ירבד ךותמ  33
 .229 'מע ,1320 הלשממה ח"ה ,2020

 .)ךשמהב ואר( הנורוקה אשונב תימואלה הפיכאה תוליעפ םואיתלו ןונכתל לארשי תרטשמב תידועיי הפיכא תלהנימ  34
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 ךלהמב םילשוריבו קרב ינבב תולבגמה תרפה ןיגב ונתינש תוחודה ךס תא ןחב תרוקיבה תווצ
 תוחודה ףקיה לע הפיכאה תלהנימ ינותנ לע ססבתהב ,ההובג האולחת התייה הבש הפוקתל
 :םיטרפה ןלהל .האולחתה ףקיה לע תואירבה דרשמ ינותנ לעו

 19.4.20 דע 12.4.20-ב םילבגומ םירוזא וזרכוה םילשוריב תונוכש :םילשוריב הפיכאה ףקיה
 הזרכהה ינפלש םייעובשב .)היינש הזרכה( 4.5.20 דע 30.4.20-ב ןכמ רחאלו ,)הנושאר הזרכה(
 תרכינ הדירי הלח הנושארה הזרכהה םותב םלוא ,ריעב תוחודה ןתמב היילע הלח הנושארה
 .היינשה הזרכהה תפוקת ךלהמב םג הכשמנש ,תוחודה רפסמב

 הזרכהב *םילשוריב הפיכאה ףקיה תמועל האולחתה ףקיה :6 םישרת
 לבגומ רוזא לע היינש הזרכהבו הנושאר

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הפיכאה תלהנימו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
  .ריעה לכל םיעגונ תוחודה ינותנ וליאו ,תומיוסמ תונוכש לע קר הלח לבגומ רוזא לע הזרכהה *

 תניחב .)תישילש הזרכה( 17.7.20 םוי דע םילבגומ םירוזא םילשוריב תונוכש וזרכוה 10.7.20-ב
 תרכינ הדימב תחפ הזרכהה ינפלש עובשב יכ התלעה הזרכהה ינפל וקלוחש תוחודה רפסמ
  .הפיכאה ףקיה
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 הזרכהב *םילשוריב הפיכאה ףקיה תמועל האולחתה ףקיה :7 םישרת
 לבגומ רוזא לע תישילש

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הפיכאה תלהנימו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
  .ריעה לכל םיעגונ תוחודה ינותנ וליאו ,תומיוסמ תונוכש לע קר הלח לבגומ רוזא לע הזרכהה *

-ב .2020 ילויו ינוי םישדוחה ךלהמב לדג קרב ינבב האולחתה ףקיה :קרב ינבב הפיכאה ףקיה
 עדימה זכרמו ,דוקימב םירוזא םורופ שארכ ותבשב ,זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר וצילמה 7.7.20

 ינבב לארשי תרטשמ הקליחש תוחודה רפסמ תניחב .לבגומ רוזאכ קרב ינב לע זירכהל עדיהו
 ךלהמב תחפ םלוא ,2020 ינוי לש ןורחאה עובשב לדג תוחודה ףקיה יכ תדמלמ וז הפוקתב קרב
  .האולחתה רועישב ךשמתמה לודיגה ףא לע ,הנש התוא ילוי
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 לג תפוקתב קרב ינבב תוחודה רפסמ תמועל האולחתה ףקיה :8 םישרת
 ינשה האולחתה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הפיכאה תלהנימו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 2,145 קרב ינבב לארשי תרטשמ הקליח 2020 רבמטפס דע ץרמ םישדוחב יכ הלע דוע
  .הפוקתה התואב םילשוריב 52,628 תמועל ,הנורוק תויחנה תפיכא תרגסמב תוחוד

 רתוי 24 יפ וקלוח ,קרב ינבב רשאמ 4.5 יפ לודג היבשות רפסמ רשא ,םילשוריב יכ אופא אצוי
 ןיב תונושה" יכ לארשי תרטשמב הפיכאה תלהנימ שאר רסמ הז ןיינעב .קרב ינבב רשאמ תוחוד
 תומכ ,האולחתה תמר ,בושיה יפוא לע ,רומאכ ,תססובמו תינבומ תונוש איה םיבושייו םירע
 ."ץוח ימרוגו םיבשותה לש הלועפה ףותיש תדימ ,םילעופה תוחוכה

 תועצמאב קר תדדמנ הניא הפיכא" יכ תרוקיבה תווצל הפיכאה תלהנימ שאר רסמ 2021 ראוניב
 ירדס[ םיכ"דס וצקוה רבשמה לש תונוש תופוקתב" יכ ףיסוהו ,"לכה תוזח םניא תוסנקו תוקופת
 ."תללוכה הנומתה יפל םינתשמ ]תוחוכ

 תא םאות וניאש ןפואב ושענ הפיכאה יצמאמש דמלמ קרב ינבבו םילשוריב תוחודה ףקיה
  .דוקימב םירוזאב לופיטה תוינידמל םאתהב שרדנש יפכ ,האולחתה תמר

 שי םירע ןיב האוושהב יכ תרוקיבה תטויט לע התבוגתב 2021 יאמב הרסמ לארשי תרטשמ
  .ריעב קסעה יתב רפסמו םיניטקה רועיש ןוגכ ,הייסולכואה ףקיה דבלמ םיבר םיטביהל סחייתהל

 ןיגב םילטומ תוסנקהש רחאמ יכ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב 2021 יאמב רסמ פ"טבל דרשמה
 קיסהל ןתינ אל ,תורפהה רפסמ עודי אלש רחאמו ,םילוחה רפסמ ןיגב אלו תולבגמה לש תורפה
 הכסמ תייטע תבוח תפיכאל עגונב ,ןכ ומכ .הפיכאה רדעיה לע תוסנקה רדעיהמ תיעמשמ-דח
 ההובג תוריבס תמייק יכ פ"טבל דרשמה רסמ דוע .הרבסה לש תוינידמ הרטשמה הטקנ ,טרפב
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 רשא האולחתה לג תא רוצעל ידכ תאזו ,לבגומ רוזא לע הזרכה רחאל לדגי תוסנקה רפסמש
  .ץרפתה

 ,תורבדיה תועצמאב תלעופ איה הפיכאה יצמאמ תרגסמב יכ הז רשקהב הרסמ לארשי תרטשמ
 יכו ,תוביסנל םאתהב ,םיילילפו םיילהנימ םיעצמא תטיקנ דצל ,הרהזאו עונכש ,הרבסה
 יפ לע תונושה םירעב הלעפ איה יכ לארשי תרטשמ הרסמ דוע .ירפסמ יוטיב ןיא ולא םיצמאמל
 .היתויחנהלו הפיכאה תלהנימ תוינידמל םאתהב ,ןהב האולחתה בצמו םיידוחייה ןהינייפאמ

 דרשמו תוימוקמה תויושרה ףותישבו הפיכאה תלהנימ תייחנהב ,לארשי תרטשמ יכ ץלמומ
 םיצמאמה תרגסמב ,רוזא לכב האולחתה תמרל םאתהב הפיכא תולועפ ועצבי ,תואירבה
 .האולחתה תמילבל

  םילבגומ םירוזא לע הזרכה

 ,םילבגומ םירוזא לע הזרכהל הלשממה שאר תושארב םירש תדעו הלשממה הכימסה 2.4.20-ב
 רש .ונממ האיציה תאו לבגומ רוזא לא הסינכה תא ליבגהל התוא הכימסה תאז תרגסמבו

 .לבגומ רוזא לע הזרכה רבדב םיטילחמ תועצה הדעווה ינפל הלעמש םרוגכ עבקנ תואירבה
 קרב ינב לע הזרכה רבדב הלשממה תטלחה הניינעש הריתעב קסעש ,7.4.2035-מ ןיד קספב
 לע הזרכה רבדב הטלחהה תלבק ינפלש יואר יכ וריעהב הריתעה תא ץ"גב החד ,לבגומ רוזאכ
 רידגהש תונקתה ןוקיתב םג ,ךשמהב .תיטנוולרה תימוקמה תושרה תדמע עמשית לבגומ רוזא
 קוחב םגו 36הזרכהב םיכורכה םינוש םיטביה טריפו לבגומ רוזא לע הזרכהה תועמשמ תא
 םע תוצעייתה רחאל הדעוול שגות לבגומ רוזא לע הזרכהל הטלחהה תעצה יכ ןיוצ הנורוקה
  .רוזא ותואב תימוקמה תושרה שאר

 יתוריש שאר תרזוע הנייצ 28.6.20-ב ךרענש תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןוידב
 לבגומ רוזא תזרכהל ףסה יאנת םהב םימייקתמש םיבושייב יכ תואירבה דרשמב רוביצה תואירב
 שאר םע החיש יזוחמה אפורה וא תואירבה דרשמ ל"כנמ םייקמ ,רתוי וא םימי השולש ךשמב
 תא דקמל ידכ ריעב םילוחה רוזיפ תא קדוב תואירבה דרשמ ,הירבדל .תימוקמה תושרה
  .לבגומ רוזא לע הצלמהה

 םישדוחב םילבגומ םירוזא לע תוזרכה רבדב םיטילחמה תועצהל רבסהה ירבד חסונמ
 .הזרכהה םרט תויטנוולרה םירעה ישאר תודמע ועמשנ יכ הלוע ,202037 טסוגוא דע לירפא

  

 
 שאר ,שורפ 4327/20 ץ"גב ;)7.4.20 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( ,הלשממה שאר 'נ להטנוול ד"וע 2435/20 ץ"גב  35

 .)28.6.20 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( ,הלשממה שאר 'נ דעלא ריעה

 ותליחתש 2020-ף"שתה ,)לבגומ רוזא( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוח  36
 .4.7.20-ב

 .תומדוק תוזרכה לש לוטיב וא הכראהל תועגונ ןקלח ,םיטילחמ תועצה 15-ב רבודמ  37
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 לבגומ רוזא לע הזרכה לע הטלחהל םינוירטירק תעיבק

 רוזאל םינוירטירקה תרדגהל תוירחאה יכ עבקנ האולחת תוצרפתה תעינמל תוינידמה ךמסמב
 לע הזרכהל םירשה תדעוול םיטילחמה תעצה תאבה לע ןומאה ,תואירבה דרשמל הנותנ לבגומ
 םיבייחמה םינוירטירקה תא ףטוש ןפואב ףקתל תואירבה דרשמ לע יכ עבקנ דוע .לבגומ רוזא
  .לבגומ רוזא לע הזרכה

 תטיקנב ךרוצה אשונל תיגולוימדיפא תעד תווח תרגסמב ,תואירבה דרשמ עבק 2.4.20-ב
 םינוירטירק ,)תיגולוימדיפא תעד תווח - ןלהל( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע תודדומתהל םיעצמא
 רועיש )ב( ;םירחא םיבושייל תיסחי לודג םילוחה רפסמ )א( :םה ולאו ,לבגומ רוזא לע הזרכהל
 לש הבר תופיפצ )ג( ;הייסולכואב יללכה האולחתה רועישמ "תיתועמשמ הובג" האולחתה
 תרקבל ילארשיה זכרמה ידי לע קדבנ( רוזאב קהבומ תיתמישנ האולחת רבצ רותיא )ד( ;םיבשות
 הכימתה תא קזחמ םינוירטירקה לכב וא בורב הדימע לש בוליש" יכ עבקנ תעדה תווחב .)תולחמ
  ."]לבגומ רוזא לע הזרכה[ דעצה תטיקנב

 האולחת רועיש והמ רדגוה אל ,לשמל .םיירפסמ םיכרעכ ועבקנ אל םינוירטירקה יכ אצמנ
 .לבגומ רוזא לע הזרכהל סיסב שמשל ידכ "תיתועמשמ הובג"

 רמולכ ,יסחי היה תע התואב האולחתה תמר תדידמל לדומה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 היה אל ןכ לעו ,םירחא םיבושייב האולחתה ידדמל תיסחי ודדמנ בושיי לכב האולחתה ידדמ
 .ףס יכרע עובקל ךרוצ

 בושח ,יסחי ןפואב םינחבנ האולחתה ידדמ רשאכ םג יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 המרונה חווטב םיללכנ םיכרע וליא וילא תיסחי עובקל רשפא היהיש יתומכ ףס עובקל
  .תולועפ תטיקנ םיבייחמו ונממ םיגרוח םיכרע וליאו

 ןובשחב אבוי )א( :ךכ לבגומ רוזא לע הזרכהל םינוירטירקה תא תואירבה דרשמ ןכדע 3.6.20-ב
 םימילחמ יוכינב ,רמולכ( רבטצמה םילוחה רפסמ אלו ,םיליעפה םיתמואמה םילוחה רפסמ
 תיילע רועיש )ג( ;50 לעמ היהי בושייב םיליעפה םיתמואמה םילוחה רפסמ )ב( ;)םירטפנו

 גהנש יפכ םינורחאה םימיה תשולש אלו( םינורחאה םימיה תעבש ינפ לע ןחביי 38האולחתה
 םיקדבנ םהבש עובש יפוס לש העפשהה תא לרטנל ידכ )ןוכדעה דעומל דע תואירבה דרשמ
 תא תואירבה דרשמ ןכדע 2020 רבמבונב .דבלב םיליעפה םיתמואמה םילוחל סחייתהב ,תוחפ

 
 םילוחה רפסמ דועו ןורחאה עובשב םישדח םילוח רפסמ - הנומב :אבה ןפואב בשוחמ האולחתה תיילע רועיש  38

  .עובש ינפל םיליעפה םילוחה רפסמ - הנכמב .עובש ינפל םיליעפה
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 לרטנ אוה ךכבו ,תויבויח תוקידב רועיש לש ןוירטירק ףיסוהו ,39לבגומ רוזא תרדגהל םינוירטירקה
 .40רוזאב תועצובמה תוקידבה רפסמ לש ןותנה תעפשה תא

 ףסה יאנת ,דוקימב םירוזא רותיאל םיאנתה ןמ לידבהל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 לרטנמה דדמ וללכ אל ,2020 רבמבונ דע ,תואירבה דרשמ עבקש לבגומ רוזא לע הזרכהל
 תייטהל המרג וז הדבועש ןכתיי .רוזא ותואב תועצובמה תוקידבה רפסמ תעפשה תא
  .תיסחי תוטעמ תוקידב ומייקתה םהבש םירקמב םינותנה

 לורטנ אשונ" יכ 2021 ראוניב תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר ןגס רסמ הז ןיינעב
 ."הבוט הרוצב תומיכ ול תתל השקו ,םינוש םימרוגב אוה םג יולתו בכרומ אוה תוקידבה רפסמ
 לשב םילוח לודיג לש הקימניד תוארל רשפא ,ךומנ תוקידב רפסמ םישוע םא םג" יכ ףיסוה דוע
 ןכ ומכ ."ירשפא יתלב דע בכרומ דואמ תוקידב רפסמל ןונקתה ]יכו[ ...םייבויחה רועישב הילע
 תוימוקמ תויושרו ,לבגומ תוקידבה רפסמ היה ףיגנה םע תודדומתהל םינושארה םישדוחב יכ ןייצ
 ןייצ דוע .םינוירטירקהמ קלח היה ןהב עצבתמה תוקידבה רפסמ םא העיגפל ןועטל תולולע ויה
 היעב התייה וז ןכלו םויה םיאורש ומכ המוזי הקידב יא לש תועפות תוחפ ויה ,ךרדה תליחתב" יכ
  ."ללכב םא רתוי הנטק

 לבגומ רוזא לע הזרכה םויס

 עבק תואירבה דרשמ .41הטלחהב עבקנש ןמז קרפב המוחת לבגומ רוזא לע הזרכה תפוקת
 תואירב יתוריש שאר ןגס רסמ הז ןיינעב .לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םידדמ 2020 רבמבונב
 הזרכה םות םע תואירבה דרשמ לש יתרגשה ךילהתה" יכ תרוקיבה תווצל 2021 ראוניב רוביצה
 אל האולחתה ינותנ םא ...הזרכה ךשמהב ךרוצה יבגל תוצעייתהו האולחתה ינותנ תניחב ללוכ
 ולא םירקמב ...הזרכהה ףקות תא ךיראהל ץילמה תואירבה דרשמ היוצרה הדימב ורפתשה
 רוזא לע הזרכהל םירשה תדעו לש החתפל ואבוהש םיטילחמ תועצה ידכל ושבוג תוצלמהה
 ,םיבר םיצחלמ ועפשוה תואירבה דרשמ תוצלמה ינשה האולחתה לג ךלהמב יכ ןיוצי .לבגומ
  ."הזרכהה ךשמ לעו ןתמצועו תולבגהה ףקיה לע ועיפשה ולא םיצחל .םייגולוימדיפא םניאש

 ,לבגומ רוזא לע הזרכה םויסל םינוירטירק ועבקנ אל 2020 רבמבונ דע יכ הלע תרוקיבב
 :המגוד ןלהל .האולחתב הדירי הגשוה םרטב הזרכהה םויסל םיתיעל האיבהש הדבוע

 
 םינוירטירקה יכ עבקו ,)426013220 'סמ להונ( לבגומ רוזא תרדגהל םינוירטירקה תא תואירבה דרשמ ןכדע 8.11.20-ב  39

 םינוירטירק הנושארל ועבקנ להונה ותואב .תופיצרב םימי השולש ךשמב הלעמו 7 ימוי רוזמר ןויצ ויהי םינכדועמה
 רוזאב תוקידבה רועישש יאנתב ,תופיצרב םימי השולש ךשמב 7-מ ךומנ ימוי רוזמר ןויצ םהש ,לבגומ רוזאמ האיציל
 ."האולחתה בצמ לע תלכשומ הטלחה תלבק רשפאמ" ולא םימי ךלהמב

 .ועצובש תוקידבה רפסמ תא ןובשחב איבמ וניא םיוסמ רוזאב תויבויח תוקידב לש טלחומה רפסמל עגונה ןוירטירק  40
 תוטשפתה תא רתוי קיודמ ןפואב תאטבמ םיוסמ רוזאב ועצובש תוקידבה ללכמ תויבויחה תוקידבה רועיש תדידמ
   .רוזא ותואב האולחתה

 הפוקתל ןתנית לבגומ רוזא לע הזרכה" יכ עבקנ לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו תמקהל 4957 הלשממה תטלחהב  41
 תפוקתש דבלבו ,תחא לכ םימי 5 לע ולעי אלש תופסונ תופוקתל הכיראהל הלשממה תיאשרו ,םימי 7 לע הלעת אלש
 הפקות תא ךיראהל תסנכה תודעוומ הדעו רושיאב הלשממה תיאשר םלואו ;םימי 21 לע הלעת אל תללוכה הזרכהה
  ."תופסונ תופוקתל
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 ךלהמב האולחתה ידדמ תניחב .15.7.20-ל דעו 8.7.20-מ לבגומ רוזא הזרכוה תיליע רתיב ריעה
 השולש יפ דע םיינש יפ לודג היה םיבשות 100,000-ל םילוחה רפסמ יכ הלעמ הזרכהה תפוקת
 לודיגה רועיש םנמוא .הירחאלו הזרכהה תפוקת לכ ךלהמב לודגל ךישמהו יצראה עצוממהמ
 ןלהל ואר .יצראה עצוממה ןמ רתוי לודג רתונ ךא ,הזרכהה תפוקת ךלהמב טעמ תחפ האולחתב
  :תיליע רתיב ריעב האולחתה ידדמ טוריפ

 ינשה האולחתה לג תפוקתב תיליע רתיבב האולחת ינותנ :9 םישרת

 

 תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה

 רחאל האולחתה תוטשפתה ךשמה לע םידיעמה םינותנה תורמל יכ התלעה תרוקיבה
 תורשפאה תא לבגומ רוזא תזרכהל הדעווה ינפל הלעה אל תואירבה דרשמ ,הזרכהה םויס
 וז הדעווב הנודינ אל תפסונ הזרכה אליממו ,תיליע רתיב לע הזרכהה ףקות תא ךיראהל
 .2020 רבמטפס דע

 דרשמ יכ םורופה שאר ץילמה ותרגסמבש ,דוקימב םירוזא םורופ לש ןויד ךרענ 14.7.20-ב
 םורופה שאר עירתה 21.10.20-ב .לבגומ רוזא לע הזרכהה םויסל םידעיו םידדמ עבקי תואירבה
 וז הערתה .הזרכהה םויסל םידדמ לש םרדעיה לע תואירבה דרשמ ל"כנמו ל"למה שאר ינפל
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 וא םוי לבגומ רוזא תזרכהל הדעווה ידי לע םיבושייה לע הזרכהה לוטיב לש רשקהב האבוה
  .42הזרכהה תלחה רחאל םיימוי

 ןושארה לדומב ...הזרכה םויסל םינוירטירק ויה בלש לכב" יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 הזרכה[ הסינכה םשל ועבקנש ולא םתוא ויה םינוירטירקה ]2020 רבמבונל המדקש הפוקתב[
 רופיש תמגמ ...)ונממ אצוי היה לבגומ רוזאל הסינכל םיאנתב דמע אלש בושיי( ]לבגומ רוזא לע
 םינייפאמבו תושרב תולתכ אלא יטולוסבא ןפואב העיבקל ןתינ אל הזו ,עבוק ןוירטירק התוויה
  ."תושרו תושר לכ לש םיילאיצנרפידה

 םאתהב לבגומ רוזא לע הזרכה םויס לכ ןחבת לבגומ רוזא לע הזרכהל הדעווה יכ ץלמומ
 םייתומכ םינוירטירק תרדגה ךות 2020 רבמבונב תואירבה דרשמ עבקש םינוירטירקל
  .בקעמל

 לבגומ רוזא לע הזרכה לע הטלחהל םינוירטירקה םושיי
 תואירבה דרשמ תוצלמה תאו לבגומ רוזא לע הזרכה לש םינוירטירקה םושיי תא הנחב תרוקיבה
 ןהב האולחתה ידדמש םירע יכ התלעה הניחבה .לבגומ רוזא לע הזרכהל הדעווה ינפל ואבוהש
 .לבגומ רוזאל םירשה תדעווב ןוידל ולע אל םימוד ויה לבגומ רוזא לע הזרכהל םינוירטירקה יפ לע
 :םינפוא ינשב התשענ הניחבה

 םינוירטירקב ודמע םיבושיי המכ הנחבו 2020 ילויב םייארקא םידעומ ינש המגד תרוקיבה 
 הדעווב ןוידל ולע םכותמ המכו ,תוחפל ףוצר םימי השולש ךשמב לבגומ רוזא לע הזרכהל
 :טוריפה ןלהל .לבגומ רוזא תזרכהל

 8.7.20-מ לבגומ רוזא תיליע רתיב ריעה לע זירכהל הטילחה לבגומ רוזא תזרכהל הדעווה
 שיגהש םיטילחמה תעצהל רבסהה ירבדב .תואירבה רש תצלמהל םאתהב ,15.7.20-ל דעו

 םישרת ליעל ואר( האולחתה ינותנ ורסמנ 43לבגומ רוזא תזרכהל הדעוול תואירבה דרשמ
 לבגומ רוזא לע הזרכהל ףסה יאנתב תדמוע ריעה יכ רסמנ דוע .הזרכהב ךרוצל םיעינמכ )9
 תיליע רתיב לע זירכהל הצלמה הללכ םיטילחמה תעצה .ףצרב םימי השולשמ הלעמל
 .לבגומ רוזא

 ךשמב םילבגומ םירוזא לע הזרכהל ףסה יאנתב ודמע םיפסונ םיבושיי העשת דעומה ותואב
 :טוריפ ןלהל .הז דעומב לבגומ רוזא תזרכהל הדעווב ונודינ אלו ,רתוי וא ףוצר םימי השולש

  

 
 םוי ,19.10.20-ב לבגומ רוזא תזרכהל הדעווה ידי לע םיסכר בושייה לע הזרכהה לוטיב לש רשקהב האבוה וז הערתה  42

 תונוכש יתשו דעלא ,קרב ינבב םירוזא ,תיליע ןיעידומ ,תיליע רתיב לע הזרכהה לוטיבו ,הזרכהה תלחה רחאל דחא
  .הזרכהה תלחה רחאל םיימוי ,20.10.20-ב )םילבגומ םירוזא וזרכוהש תונוכש שולש ךותמ( םילשוריב

 .ןכל םדוק םוימ םינותנל הסחייתה םיטילחמה תעצהו ,7.7.20-ב הסנכתה הדעווה  43
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 ךשמב םילבגומ םירוזא לע הזרכהל ףסה יאנתב ודמעש םיבושייה :2 חול
 7.7.20 ,רתוי וא ףוצר םימי השולש

 םיבשות רפסמ ריע

 םילוח רפסמ
 םיתמואמ
 םיליעפ

-ל םיליעפ םילוח
 םיבשות 100,000

 היילע רועיש
 האולחתב

 98.9% 151.8   יצרא עצוממ

 103% 409 79 19,310 ןאש תיב

 174% 195 247 126,846 שמש תיב

 168% 430 265 61,648 תיליע רתיב

 135% 157 73 46,413 הנבי

 138% 196 1,828 931,272 םילשורי

 100% 482 116 24,074 םסאק רפכ

 107% 249 190 76,289 44דול

 267% 262 202 76,971 תיליע ןיעידומ

 359% 414 101 24,404 יכאלמ תיירק

 116% 248 188 75,729 הלמר

 תואירבה דרשמ :רוקמה 

 השולש ךשמב לבגומ רוזא לע הזרכהל םינוירטירקב ודמעש םיבושיי הנומש ויה 22.7.20-ב
 רוזא תזרכהל םירשה תדעו ינפל ץילמה אל תואירבה רש ,תאז םע .רתוי וא ףצרב םימי

 :טוריפה ןלהל .אשונב הנד אל הדעווהו ,םילבגומ םירוזא תזרכה לע לבגומ

  

 
 .לבגומ רוזא לש הזרכה תחת תע התואב ויה דולב תונוכש  44
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ךשמב םילבגומ םירוזא לע הזרכהל ףסה יאנתב ודמעש םיבושייה :3 חול
 22.7.20 ,רתוי וא ףוצר םימי השולש

 םיבשות רפסמ ריע
 םילוח רפסמ
 םיליעפ

 םילוח רועיש
  םיליעפ
 100,000-ל
 םיבשות

 היילע רועיש
 האולחתב

 55% 361   יצרא עצוממ

 104% 552 108 19,560 אביקע רוא

 102% 835 397 47,548 דעלא

 86% 687 872 126,846 שמש תיב

 86% 615 117 19,016 באז תעבג

 96% 366 161 43,958 הבייט

 97% 379 57 15,049 היתב תרכזמ

 230% 1,144 264 23,087 הווסנלק

 םירשה תדעווב ןוידל תואירבה דרשמ הלעה אל 22.7.20-בו 7.7.20-ב יכ הלוע
 .הזרכהל םינוירטירקב ודמעש םיבושייה ללכ תא לבגומ רוזא תזרכהל

 לש הטלחה תשרוד לבגומ רוזא לע הזרכהה יכ ותבוגתב תואירבה דרשמ רסמ הז ןיינעב
 ולא םירקמב .תושרה שאר םע םידקמ תוצעוויה חיש ןכו ,תיטפשמ הרדסהו םירש תדעו
  ."ושממתה ולא לכש דע ןמז חקל"

 םירעב 2020 טסוגוא עצמא דע לירפא םישדוחב האולחתה ינותנ תא ןחב תרוקיבה תווצ 
 ךלהמב ההובג האולחתב ונייפואש ,תיליע רתיבו קרב ינב ,הווסנלק ,דעלא ,תיליע ןיעידומ
 ויה ןהב האולחתה ירועישש תופוקת ויה תורומאה םירעה לכב יכ אצמנ הניחבב .וז הפוקת
 םירעב האולחתה בצמ ,תאז םע .רתויו םייעובש לש תופוקת ךשמל יצראה עצוממהמ םילודג
  :תואמגוד ןלהל .ולא תופוקתב לבגומ רוזא תזרכהל הדעווב ןודנ אל תורומאה
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 תיליע ןיעידומב האולחתה

 2020 לירפא ,תיליע ןיעידומב האולחת ינותנ :10 םישרת

 

תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה  
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 2020 טסוגוא דע ינוי ,תיליע ןיעידומב האולחת ינותנ :11 םישרת

 

תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה  

 דעו ינוימ ,בוריקב םיישדוח ךשמבו 2020 לירפא ךלהמב יכ הלוע 11-ו 10 םימישרתמ
 עצוממהמ לודג היה תיליע ןיעידומב םיבשות 100,000-ל םיתמואמה רפסמ ,2020 טסוגוא
 דע ,תאז םע .יצראה עצוממהמ לודג היה תיליע ןיעידומב האולחתב לודיגה רועישו יצראה
 האולחתה רועישב לודיגב לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו הנד אל 202045 רבוטקוא
 .תיליע ןיעידומ ריעב

 תלעפהל יסיסב יאנת ויה לבגומ רוזא תזרכהל םינוירטירקה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ,תצמואמו הרודס הדובע העציב תיליע ןיעידומ ריעה יכ רסמ דוע .דיחיה יאנתה אל ךא תולבגמה
 תושרה יגיצנו ר"עקפ לש תושרל רושיקה תדיחי םע ףטוש ןפואב דבע תואירבה דרשמ יכו

 תוסנל תואירבה דרשמ הל ריתה תיליע ןיעידומ תייריע לש תצמואמה התוליעפ רואל .תימוקמה
 בשחנש ,לבגומ רוזא לע הזרכהה תא ידיימ ןפואב ליעפהל אלו ,האולחתה ירועיש תא תיחפהלו

  .ינוציק דעצ

 
 ,תיליע ןיעידומ םהבו ,םיבושיי המכב לבגומ רוזא לע זירכהל לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו הטילחה 16.10.20-ב  45

  .הזרכהה תא לטבל םירשה תדעו הטילחה 20.10.20-ב .21.10.20 דע 18.10.20-מ
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 תיליע ןיעידומב האולחתה ידדמ ובש ךוראה ןמזה קרפ חכונ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םירשה תדעווב ןוידל הלעי תואירבה דרשמ יכ היה יואר ,)בוריקב םיישדוחכ( םיהובג ויה
  .לבגומ רוזא ריעה לע זירכהל תורשפאה תא לבגומ רוזא תזרכהל

 דעלאב האולחתה

 2020 לירפא ,דעלאב האולחת ינותנ :12 םישרת

 

תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה  
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 2020 ילוי ,דעלאב האולחת ינותנ :13 םישרת

 

תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה  

 תיצחמה ךלהמבו 2020 לירפא לש הנושארה תיצחמה ךלהמב יכ הלוע 13-ו 12 םימישרתמ
 םיבשות 100,000-ל םיתמואמה רפסמ ויה 2020 טסוגוא תליחת דעו 2020 ילוי לש היינשה
 ינוי שדוח ךלהמב םג .יצראה עצוממה ןמ רתוי םיהובג דעלאב האולחתה תיילע רועישו

 רוזא ריעה הזרכוה ךכ תובקעבו ,דעלאב האולחתה ידדמב תרכינ היילע התייה 2020
 םירשה תדעו הטילחה ותרגסמבש ןוידב טעמל ,תאז םע .1.7.20 דע 24.6.20-מ לבגומ
 הנד אל ,24.6.20-מ עובש ךשמל לבגומ רוזא דעלא לע זירכהל לבגומ רוזא תזרכהל
 .202046 רבמטפס דע דעלא ריעב הדעווה

 םא םג ,תימוקמ תושר לכב ןודל הרומא הניא םירשה תדעו יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
  ."תאז תושרודה תודוקנב" קר אלא ,לודג הב האולחתה רועיש

 
  

 
 רתיב ,קרב ינב ,דעלא :םהבו ,םיבושיי 40 לע יליל רגס ליטהל לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו הטילחה 8.9.20-ב  46

  .15.9.20 דע הווסנלקו תיליע



 
 
 

|    43   | 

 

          2021-א"פשתה   |   הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד   |   הנידמה רקבמ
 

....
|                                      ה ינ  

 לוה
מ

 רבש
נורוקה

רב ה
מ

 ה
לה

וא
ימ

– ת  
ה

רב לופיט
ויוש

 ת
ה

וקמ
וימ

 ת
בש

 ןה
יה

ת
 ה

ת
ולח

א
ובג ה

ה
 ה

 

 הווסנלקב האולחתה

 2020 ילוי ,הווסנלקב האולחת ינותנ :14 םישרת

 

תואירבה דרשמ ינותנ :רוקמה  

 ירועישו םיבשות 100,000-ל םיתמואמה רועיש 2020 ילוי ךלהמב יכ הלוע 14 םישרתמ
 אל 202047 רבמטפס דע תאז םע .יצראה עצוממהמ רתוי ויה הווסנלקב האולחתב לודיגה
 .הווסנלקב לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו הנד

 תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעווב ןוידל איבה אל תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 םירעב לופיטה ןכ לעו ,לבגומ רוזא לע הזרכהל עבקש ףסה יאנתב ודמעש םירעה לכ
  .דיחא היה אל ,ההובג האולחת התייה ןהבש

 תרגסמבו ,םימרוגה לולכמ םע בושיי לכ לש וניינעב ןד אוה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ןוידל תולעהל םיבושיי וליא טלחוה ךכל םאתהבו ,םיבושייה לע םיפסונ םינותנ ללקש ןוידה
 לבגומ רוזא לע הזרכהל םינוירטירקה יכ תואירבה דרשמ רסמ דוע .לבגומ רוזא תזרכהל הדעווב
 ןוידל תולעהל םירע וליא הטלחהה תלבקב תעד לוקיש ליעפהל יאשר אוה יכ ,בייחמ יאנת םניא
 רפסמ קינעהל תלוכיהו תושרה לש םיצמאמה ןובשחב ואבוה" יכו ,לבגומ רוזא תזרכהל הדעווב
  ."םיצמאמה תואצות תניחבל םימי

 
  .46 הרעה ליעל ואר  47
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םאתהב לעפי אוה ,תויושרה םע תואירבה דרשמ םייקמש תוצעייתהה רחאל יכ ץלמומ
 סיסב לע םילבגומ םירוזאכ םירע לע הזרכהל תוצלמה שבגיו עבקש םינוירטירקל
  .לבגומ רוזא לע הזרכהל הדעווב ןוידל ןאיבהל ידכ ,הלא םינוירטירק

 דעתל םוקמ שי ,שביגש םינוירטירקה ןמ תומייוסמ םירע גירחהל רחוב תואירבה דרשמ םא
 יכ ץלמומ דוע .תאז לוקשל םירשה תדעוול רשפאיש ןפואב ,ויתוצלמה תא קמנלו תאז

 תוטלחהה ילבקמ ינפל ףיציו ההובג האולחת םהבש םירוזאב לופיטה ירחא בוקעי ל"למה
  .אשונב הערכהו ןויד ךרוצל לופיטב תודיחא רסוח לש םירקמ

 םירעב לופיטב תודיחאה רסוח אשונ תא ףטוש ןפואב הלעה אוה יכ ותבוגתב רסמ ל"למה
 אשונ הלעה 2020 רבמבונבו ,"תונוש תורוצב עוצקמה ימרוג ינפב" ההובג האולחת ןהב התייהש
 .הנורוקה טניבקב הז

 ינפל םייתוהמ םיאשונ איבי ל"למהש ךכל תובישח שי יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .2020 רבמבונל םדוק הז אשונ תולעהל היה יוארו ,ףטוש ןפואב תוטלחהה ילבקמ

 ,ץילמהו ,ינשה לגב האולחתב היילעה תא גיצהש ךמסמ עדיהו עדימה זכרמ םסרפ 30.6.20-ב
 תוטלחהב ךרוצה תא עונמל" ידכ םייזכרמ האולחת ידקומב םילבגומ םירוזא לע זירכהל ,רתיה ןיב
 ."םירופס תועובש דועב ]יללכה[ רגסה תוינידמ תלחה שודיח תניחב ידכ דע תושק תויקשמ
 רש תופתתשהב םילבגומ םירוזא אשונב תוצעוויהו ןויד זאד הלשממה שאר םייק םויה ותואב
 זאד ל"למה שאר ,זאד ודרשמ ל"כנמו זאד תואירבה רש ,זאד םינפה ןוחטיבל רשה ,זאד רצואה
 החנה ןוידה םוכיסב .זאד םינפה רשל חלשנ ןוידה םוכיס .הלכלכל תימואלה הצעומה שארו
 "םימי העבשל )םיינויח םיכרצ טעמל( םיאלמ םירגסל" םירוזא 16 ןיכהל זאד הלשממה שאר
  .לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעווב ןוידל העצהה תא תרחומל איבהלו ,)רוקמב השגדהה(

 ,1.7.20-ב ךרענש ,השארב דמוע הלשממה שארש ,לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ןוידב
 הדעווה .םילבגומ םירוזאכ דולבו דודשאב תונוכש לע זירכהל העצה ןוידל תואירבה דרשמ הלעה
 .תואירבה דרשמ תצלמה תא הלביק

 םיארמש םימישרת ינש תועצמאב האולחתה תוטשפתה תא הז ןוידב גיצה זאד הלשממה שאר
 ףוסב היהש םישדחה םילוחה רפסממ טעמב לודג םוי ותואל ןוכנ םישדחה םילוחה רפסמ יכ
 .תקהבומ היילע תמגמב םישקה םילוחה רפסמ יכו ,ןושארה לגב האולחתה איש ,ץרמ שדוח
 :ןוידב זאד הלשממה שאר גיצהש םינותנה ןלהל
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 2020 ינוי דע ץרמ ,ימויה םיתמואמה םילוחה רפסמ :15 םישרת

 

 .הלשממה תוריכזממ רסמנש םירשה תדעו לוקוטורפ :רוקמה

 2020 ינוי דע ץרמ ,השק םילוחה רפסמ :16 םישרת

 

 .הלשממה תוריכזממ רסמנש םירשה תדעו לוקוטורפ :רוקמה
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ךרענש הלשממה שאר דמוע השארבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ןוידב יכ אצמנ
 םדקומה ןוידב זאד הלשממה שאר החנה םהיבגלש םירוזאה 16 ךותמ 2 ונודינ ,1.7.20-ב
 .לבגומ רוזא םהילע זירכהל תורשפאב ןודל שי יכ 30.6.20-ב ךרענש

 ,עדיהו עדימה זכרמ יגיצנ ,זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר תופתתשהב ל"למב ןויד ךרענ 7.7.20-ב
 עדיה זכרמ יגיצנ וגיצה ובש ,ידרחה רזגמהו םילבגומ םירוזא אשונב ר"עקפו תואירבה דרשמ
 שמישש( זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר לביק ןוידה םוכיסב .דוקימב םירע אשונב םינותנ עדימהו
 דרשמ ל"כנמ ינפל ץילמהו ,עדיהו עדימה זכרמ תוצלמה תא )דוקימב םירוזא םורופ שארכ םג
 םירוזא לע לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו תועצמאב זירכהל זאד ל"למה שארו זאד תואירבה
 ,הפיח ,דול ,הלמר םירעב תונוכשבו ,תיליע ןיעידומו קרב ינב ,תיליע רתיב םירעב םילבגומ
  .םילשוריו דודשא

 ןוידל תואירבה דרשמ הלעה םויה ותואב םייקתהש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ןוידב
 הרומאה םירשה תדעווב 9.7.20-ב ךרענש ןוידב םג .לבגומ רוזא תיליע רתיב לע זירכהל הצלמה
 ןוידב .דודשאבו הפיחב תונוכשהו תיליע ןיעידומ ,קרב ינב תא ןוידל תואירבה דרשמ הלעה אל
 ןקלח ,םילבגומ םירוזא תומיוסמ 48םירע לע זירכהל דוקימב םירוזא םורופ ץילמה 14.7.20-ב ףסונ
  .9.7.20-ב ןוידהמ ותצלמהב םג וללכנ

 אולמ תא לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ינפל הלעה אל תואירבה דרשמ יכ אצמנ
 ךרענ אל ךכיפלו ,לבגומ רוזא לע הזרכהל ףסה יאנתב םידמועה םירוזאה לכ יבגל עדימה
 םירע יבגל עדימ תלבקל םוזי ןפואב הלעפ אל םירשה תדעו יכ הלע דוע .םניינעב ןויד
 איה יכו ,ןהב האולחתה ףקיה םוצמצל תודדומתהה תניחבלו ההובג האולחת ידקומ ןהש
 םירשה תדעו ,ךכ לע ףסונ .הינפל גיצה תואירבה דרשמש תוצלמהב הינויד תא הדקימ
 בצמש ףא ,)6.9.20-ל דע 9.7.20-מ( םיישדוח ךשמב הסנכתה אל לבגומ רוזא תזרכהל
  .וז הפוקתב רמחוה האולחתה

 םינושה םיבושייב האולחתה ינותנ לש תיתיע הגצהל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ןפואב סנכתת םירשה תדעו יכו ,לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו ינפל ויתוצלמה תגצהלו

 .םילבגומ םירוזא לע הזרכה םשלו האולחתה בצמב ןויד םשל רודס

 תעינמל םורתל םייושע ההובג האולחת םהבש םירוזא יוהיזו דעומ דועבמ תויוסנכתה
  .םירחא םירוזאל האולחתה תוטשפתה

  ןהלש תויביטקפאהו לבגומ רוזא לע תוזרכהה שומימ ןפוא

 םינותנ ר"עקפו תואירבה דרשמ ,ל"למל עדיהו עדימה זכרמ יגיצנ וגיצה 7.7.20-ב ךרענש ןוידב
 תרגסמב ולטוהש תולבגהה יכ דמלמ עדיהו עדימה זכרמ ךרעש חותינה .םילבגומ םירוזא אשונב
 רועישב תרכינ הדיריל ואיבה אל 1.7.20 דעו 24.6.20 ןיבש עובשב םילבגומ םירוזא לע הזרכהה
 זכרמו תואירבה דרשמ וצילמה ךכיפל .רגסה תלטה םרט םרועישל תיסחי םיתמואמה םילוחה

 
  .יכאלמ תיירקו תיליע ןיעידומ ,דול ,םילשורי ,הנבי ןג ,תיליע רתיב ,שמש תיב  48
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 תא םצמצל עדיהו עדימה זכרמ ץילמה ףסונבו ;49תוינולמל םידדובמו םילוח תונפל עדיהו עדימה
 רמולכ ,"םשונ אל רגס" םשיילו ;םיינרות דומיל תודסומו תסנכ יתבב רתומה םישנאה רפסמ
 .הפיכאה תרבגהו לבגומה רוזאה ימוחתב ירוביצה בחרמב תופסונ העונת תולבגה תלטה

 ל"למב ר"טול ףגא שאר 8.7.20-ב חלש ילוי תליחתבו ינוי םישדוחב תרבוגה האולחתה תובקעב
 ,םילבגומ םירוזא ןיינעב ל"למה תדמע תא טרפמה ךמסמ זאד תואירבה דרשמ ל"כנמל זאד
 ;םייעובש ךשמל לבגומ רוזא תזרכה :ןהבו ,לבגומ רוזאב תושרדנה תולבגהה תא תאז ללכבו

 רוזאל הסינכ לע רוסיא ;םוריח יתורישו תופורת ,ןוזמ תקפסה טעמל ריעב תוליעפה ללכ תריגס
 .הפיכאה תרבגהו ;ףרוג תויולהקתה רוסיא ;ונממ האיצי לעו

 תלחה יכ זאד םורופה שאר גיצה ןוידב .ל"למב דוקימב םירוזא םורופ לש ןויד ךרענ 14.7.20-ב
 האולחתה לש תרכינ התחפהל תמרות הניא לבגומ רוזא לע הזרכה תרגסמב העונתה תולבגה
 האולחתה ןכ לעו ,הייד תלבגומ הניא זרכומה רוזאה ךותב העונתה :ןהבו ,תוביס המכמ ,רוזאב
 ;תקפסמ הניא הפיכאה ;הקבדהה תכשמנ וכותב ךא זרכומה רוזאל רבעמ תטשפתמ אל םנמוא
 ;ליעי וניא םידדובמהו םילוחה יוניפ ;רוזאב האולחתה לש חותינ רשפאמ אלו ןטק תוקידבה רפסמ
 הכלה ךא ,םייעובש אוה הזרכהה תלחהל ליעיה ןמזה ךשמ ;הנורוקה תויחנהל רוביצה תויצ-יא
 תא םינחובה םידדמ ועבקנ אל הכ דע יכ ןיוצ דוע .רתוי תורצק הזרכהה תופוקת ויה השעמל
  .וללה םירוזאב הלבגהה תלטה תויביטקפא

 ורשפאיש ךכ ,לבגומ רוזא לע הזרכהל םינוירטירקה תא ןכדעל ויה דוקימב םירוזא םורופ תוצלמה
 הזרכהה תויביטקפא תא רפשל ןכו תוחפ םיינוציק האולחת יבצמב םג לבגומ רוזא לע זירכהל
 הזרכהה םויסל םידדמ תעיבק ,םוי 14-ל הזרכהה ףקות תכראה תועצמאב לבגומ רוזא לע
 יפכ 'לבגומ רוזא'ב ךומנה תוקידבה ףקיה"ש םושמ םילבגומ םירוזאב תוקידבה רפסמ תלדגהו

 ."תוירחא רסוחמ תוחפ אל אוה ]ןוידב[ הפ גצוהש

 זאד תואירבה דרשמ ל"כנמלו זאד ל"למה שארל זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר הנפ 21.10.20-ב
 הזרכההש[ ולא םירעב" :בתכ וז ותיינפב .םילבגומ םירוזא לע הזרכה םושיי לע הערתה ךמסמב
 ןפואב תוקידבה ףקיה דרי ]הזרכהה תלחה רחאל םיימוי וא םוי הלטוב לבגומ רוזאכ ןהילע
 האולחתה רותיאל ןויגיה לכל דוגינב ,תאז ...יוצר תוקידב עוציב ףקיה רדגוה אל ...יתועמשמ
 תוחפ ךשמב תוינידמ שומימו לבגומ רוזא לע הזרכה ...'םילבגומ םירוזא' / 'תומודא םירע'ב היובחה
 תוינידמ שומימ יא" :יכ ןייצ םוכיסל ."יגולוימדיפא ןויגיה אל חטבלו םעט ןהב ןיא םימי 8-מ
 ץלאנ חרכהב ...האולחתה ידדמב תשדוחמ היילעל חרכהב ליבוי ...תשקיעו השוחנ תילאיצנרפיד
 רימחהל )ב( .םדא ייחבו תואירבב ריחמ םלשלו תרבוג האולחת דצל תויחל )א( :ןיב רוחבל
 רזגנה בחרנה יתואירבה ריחמה ,ילכלכה ריחמה ]תא[ םלשלו ישילש רגס ידכל דע תולבגהה
  ."ףיגנה רוגימ רחאל םג ןמז ךרואל הבגיש םדא ייח ריחמו ךכמ

 ינפל ולעה אל ,האולחתב היילעה ףא לע ,תואירבה דרשמו ל"למה יכ הלע תרוקיבב
 יוקלה לופיטה ,םילבגומ םירוזא לע תוזרכהב תודיחאה רסוח יאשונ תא הנורוקה טניבק
 תא ריבגהל ידכ ,תוקידבה רפסמ תלדגהב הזרכהה בוליש תוברל ,םילבגומה םירוזאב
 .תוזרכהה לש הכומנה תויביטקפאה

 
 ינקתמ םהש םידדובמל דודיב תוינולמו םיתמואמ םילוחל המלחה תוינולמ ליעפמ ר"עקפ תועצמאב ןוחטיבה דרשמ  49

 .םיידועיי דודיב
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 רדסמה ןויערה" יכ תרוקיבה תווצל זאד ל"למב ר"טול ףגא שאר 2020 רבמבונב רסמ הז ןיינעב
 תויחנה ןתנ ל"למה ...ןיטולחל רוגס היהי רוזאהש אוה לבגומ רוזא לש הרדגהה ירוחאמ דמועש
 םניאו םייביטרפוא םניאש םיעינמ ללגב ץרפנ רבדהש םושמ וחלצ אל םה ךא ,םירגסה עוציבל
 אל העונת תולבגהש ןה םילבגומה םירוזאה לש םתוליעי רסוחל תוביסה יכ ףיסוה דוע ."םייניינע
 אל לארשי תרטשמש הדבועה רקיעבו ,)'וכו הדובעל ,תוליפתל האיצי רתיה( ןייד תורימחמ
 תדוקנ" ,וירבדל .ונממ תואיציבו וילא תוסינכב ,לבגומה רוזאה ךותב תולבגמה תא תפכוא
 ."הפיכא איה תיזכרמה הפרותה

 תאצל תרשפאמה קוחב העובקה 50םיגירחה תמישר ןכות יכ ותבוגתב רסמ פ"טבל דרשמה
 דרשמהו הרטשמה ונייצש יפכ ,הפיכאב רכינ ישוק תניחבב םה וילא סנכיהלו לבגומה רוזאהמ
 התייה תעה התואבש ןויכ ,תאז םע דחי" יכ רסמ דוע .קוחה חסונ שוביג תעב תחא אל פ"טבל
 םירוזאב הפיכאה ינותנ יכ ןבומ ,קוחב העבקנש יפכ םיגירחה תמישר תא לולכל תיתקוח הקדצה
 ."םאתהב ויהי םילבגומה

 האולחתה לג ךלהמב יכ תרוקיבה תווצל רוביצה תואירב יתוריש שאר ןגס רסמ 2021 ראוניב
 םירוזאל עגונב תואירבה דרשמ תוצלמה לע םייגולוימדיפא םניאש םיעינמ ועיפשה ינשה
 תימינפ ןודנ הז ןיינע .םילבגומה םירוזאה לש תויביטקפאב הדיריל" איבה רבדה יכו ,םילבגומ
 תא רפשל ידכ תואירבה דרשמב רוביצה תואירב ףגא לש תוצלמהה .תואירבה דרשמב
  ."תולבגהה תרמחהו הזרכהה תפוקת תכראה ,הפיכא תרבגה ויה תויביטקפאה

 ובש בצמ לכב החכוה ותוליעיש דואמ יביטקפא ילכ אוה רגס יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 םירוזא לע תוזרכהה ןושארה האולחתה לג רחאל ,תונוש תוביסמ ,לעופב .יוארכ לעפוה אוה
 דוע .ליעי תויהל לכוי ילכהש תנמ לע םישרדנה המצועבו ףקיהב ,ךשמב ולעפוה אל םילבגומ
 האולחתו העונת עונמל ישוק ,תוימוקמה תויושרה לש "רמוחה תופייע" ,הפיכא תולבגמ יכ רסמ
 תימוקמה תוגיהנמה לומ הלועפ ףותישו ןומא תיינבב רציימ הזה ילכהש ישוקה ןכו ריעה ךותב
  .ותוליעי תא דואמ וניטקה

 שממל ןתינ אל יכ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ 2021 יאמב רסמ חודה תטויט לע ותבוגתב
 ןג תמר ,ןיעידומ ,םילשוריב םינורהצבו םינגב תועייס ,המגודל .ץראב רוזא לש תיטמרה הריגס"
 ןפואב .המאתהב ,קרב ינבו תיליע ןיעידומ ,םילשוריב ההובג האולחת ירוזאמ תואב ביבא לתו

 ,תיגולוימדיפאה המרבש ךכ ,ץראב םירוזא ןיב תוישפוחב םה ףא םיענ םיינויח םידבוע ,המוד
 תוינידמ תועצמאב הלכהל תנתינ אל ,תמיוסמ האולחת תמרל רבעמ ףיגנה לש תוטשפתה
  ."תירוזא

 דעו ץרמ םישדוחב הנורוקה טניבקו הלשממה תובישי לש םילוקוטורפה תא ןחב תרוקיבה תווצ
 אצמו ,2020 ילוי דעו יאממ לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו לש םילוקוטורפה תאו 2020 טסוגוא
 תויביטקפאב וקסע אל ןכו ,ןמיע דדומתהלו דוקימב םירע רתאל ךרוצל וסחייתה אל ולא םינויד יכ
 .ךכב קסע ל"למהש ףא ,םילבגומה םירוזאב תולבגהה

 
 וירוהש ןיטק לש הרבעה ךרוצל ,לבגומה רוזאב ולבקל לוכי וניא םדא ותואש ינויח יאופר לופיט תלבק ךרוצל :המגודל  50

  .הנושאר הגרדמ החפשמ בורק לש היוולה ךרוצלו לבגומה רוזאל ץוחמ ררוגתמה הרוהה לא דרפנב םייח
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 םילבגומ םירוזא לע תולחה תולבגההש ךכל עדומ היה תואירבה דרשמש םגה יכ אצמנ
 ןחב אל דרשמה ,לבגומה רוזאב האולחתה לש תרכינ התחפהל םימרות םניא ןמושיי ןפואו

 .לבגומה רוזאה לע הזרכהה תויביטקפא תא ריבגהל ןתינ דציכ תרוקיבה תפוקת ךלהמב
 ,הנורוקה טניבק ינפל הכומנה תויביטקפאה תייגוס תא ולעה אל ל"למהו תואירבה דרשמ
 .הרופישל םיכרד ועיצה אל אליממו

 הנניא ךא תקיודמו הנוכנ" איה טניבקה לש ןוידה דוקימ תלאש יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 תוינידמ( ןד אל טניבקה םהב םיבר םיאשונ םנשי .ןהב לופיטהו תויושרה אשונ יבגל קר תרזוג
 - )דועו דועו הפיכאה ,הרבסהה תוינידמ ,]הקבדהה[ תוארשרשה תעיטק תויביטקפא ,תוקידבה
 ]תזרכהל[ םירשה תדעו תומדב הפולח ,תמייק הפולח התייה הרואכל תויושרה אשונב אקווד
 ר"וי אוהש טניבקל ףיקשמ סנכוה ימוקמה ןוטלשה תובישח רואל ,תאזמ הרתי .לבגומ רוזא
 לוהינ תרגסמב טניבקה לש ומוקמ יבגל תיללכ הלאש יהוז ,תרחא וא ךכ .ימוקמ ןוטלשל זכרמה
 ."ימואלה קבאמה

 .2020 רבמבונב טניבקב ןוידל תויביטקפאה אשונ תא הלעה יכ ותבוגתב רסמ ל"למה

 ינפל הכומנה תויביטקפאה תייגוס תא תולעהל היה יואר יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תיביטקפא תודדומתה ךרוצל 2020 רבמבונ רשאמ רתוי םדקומ דעומב הנורוקה טניבק
  .האולחתה תוטשפתה םע רתוי הריהמו

 רשא םידעצה תויביטקפא תא יתע ןפואב ונחבי ל"למהו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 םירוזא לע הזרכהה ןוגכ( האולחתה תוטשפתה םע תודדומתה ךרוצל תטקונ הלשממה
  .םתניחב יאצממ תא ףטוש ןפואב הנורוקה טניבקב ןוידל ולעיו ,)םילבגומ

✰ 

 הלשממה תוליעפ תא ללכתמה םרוגכ ,ל"למה ץיפהשמ יכ ריעמ הנידמה רקבמ דרשמ
 יכ יואר היה ,הלועפ תונורקע ובו תוינידמה ךמסמ תא ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב
 תוטלחהה תאו דוקימב םירע רותיאל ל"למה עבקש תולועפה תא םשיי תואירבה דרשמ
  .םילבגומ םירוזא לע הזרכהה לש תויביטקפאה תרבגהל לעפיו ,ןהב לופיטה ןפוא יבגל

-יא לע הנורוקה טניבק ינפל עירתהל וילע היה יכ ל"למל ריעמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הכומנה תויביטקפאה לעו ןהב לופיטלו דוקימב םירע רותיאל העבקנש תוינידמה שומימ
 דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמה שומימ יא .םילבגומה םירוזאב תולבגהה תלטה לש
 רגס תלטה תבייחמש המרל האולחתה תוטשפתה תא דעומ דועבמ עונמל הדעונ רשא
 לבגומ רוזא לעכ ןהילע זירכהל ןוכנ היהש םירעב לופיטב תודיחאה רסוחו יללכ וא ימוקמ
 קשמה לע ינש רגס תלטהל המרגש האולחתה תורבגתהל איבהל ידכ םהב היהש ןכתיי -
  .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל רוביצה תמיתרב העיגפל ףאו
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 ללכבו ,ולש תויביטקפאבו לבגומ רוזא לע הזרכהה תוינידמב ןודי הנורוקה טניבקש ץלמומ
 דב םישרדנה םימילשמה םידעצבו יוצרה הזרכהה ךשמ תעיבק ,תולבגהה תרמחהב תאז

 טניבק יכ ץלמומ דוע .תוקידבה רפסמ תלדגהו הפיכאה קודיה :םללכבו ,הזרכהה םע דבב
 םירקמהמ קלחב ךרוצה תא עונמל יושעש דוקימב םירוזאב לופיטה ןפואב ןודי הנורוקה
 .דעומ דועבמ האולחתה תוטשפתה תא םולבלו ,לבגומ רוזא לע זירכהל

 תא הנורוקה טניבק ןחבי ,לבגומ רוזא לע הזרכהה תוינידמ תניחב דצל יכ ץלמומ דוע
 רוזאה יבשותבו תיטנוולרה תימוקמה תושרב הכימת לש םימילשמ םידעצב ךרוצה
 םירגס תלטהב ךרוצה תא עונמל ידכ האולחת תמילבל תוימוקמ תולועפ תועצמאב
 .הייסולכואה ללכ לע םייללכ

 םידעצב ךרוצה לש תדמתמ הניחב עצבל בושח ןכא" יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 וז הניחב ...לבגומ רוזאכ םיזירכמ וילע רוזאה יבשותבו תוימוקמה תויושרב הכימת לש םימילשמ
 לכ ךרואל תיטנוולר אלא ,לבגומ רוזא לעכ תושר לע הזרכה דצב קרו ךא תיטנוולר הניא
  ."הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה

 ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב רשקה
  תויושרה תולוכי יוצימו עדימ תרבעה יטביהב

 ימוקמל יזכרמה ןוטלשה ןיב עדימ תרבעה

 תואירבה דרשממ םידדובמהו םיתמואמה םילוחה ינותנ תרבעה
 תוימוקמה תויושרל

 עדימ ףוסיא אוה ימואל ןוחטיב יאשונב תוטלחה תוברל ,תוטלחה תלבקב ירקיע 51דוסי ןורקע
  .וחותינו קיפסמ

 ינשל ןמוחתבש םידדובמהו םילוחה לע ןמיהמו אלמ עדימ תוימוקמה תויושרה ידיב היהיש בושח
 :םיכרצ

 תונפל תימוקמה תושרל רשפאמ ינטרפה עדימה :םידדובמבו םילוחב ינטרפ לופיט 
 .דודיבו המלחה תוינולמל יוניפ וא ןוזמ תקולח ןוגכ ,עויס םהל עיצהלו םייטנוולרה םיבשותל

 הנעמה ןונכתב תימוקמה תושרה תא ןה שמשי ןמיהמ עדימ :תיתושר בצמ תנומת שוביג 
 ןהו ,האולחת ידקומו תויוצרפתה יוהיז תועצמאב הקבדהה תרשרש תעיטק ךרעמב ,ימוקמה
  .תויופידע ירדס יפל םיבאשמ תאצקה תניחבמ ימואלה הנעמה ןונכתב תוטלחהה ילבקמ תא

 המכיס ,הנורוקה ףיגנ םע דדומתהל תוימוקמה תויושרה תונכומ אשונב 5.3.20-ב ל"למב ןוידב
 האולחתה תבחרהו תוצרפתה ךשמה תא עונמל ידכ תלעופ לארשי תנידמ" יכ ל"למב ףרוע ט"חר
 ונתניי המאתהבו ,לדגי םילוחה רפסמו הלעיו ךישמי םידדובמה ףקיה יכ רורב תאז תורמל ךא

 
 תמחלמב ודוקפתו ףרועה תוכרעיה" ;29 'מע ,)2006 רבמטפס( "ימואל ןוחטיבל הצעומה" ,הנידמה רקבמ תוחודב ואר  51

  .)2017 ראורבפ( "'ןתיא קוצ' עצבמב ינוחטיבה טניבקב תוטלחה תלבק" ;33 'מע ,)2007 ילוי( "היינשה ןונבל
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 תושרה לש לופיטו הטילש בייחמ הז בצמ .הייסולכואל תואירבה דרשממ תויחנהו תולבגה
 תטומ תא לעייל תנמ לע םג ךא חרזאל יבטימ תוריש תתל הרטמב םג היבשותב תימוקמה
 םירעפה דחא יכ ןוידב םכוס דוע ."תואירבה דרשמב אצמנ ולוכ לטנה עגרכש תימואלה הטילשה
 10.3.20-ב ל"למב ךרענש ךשמה ןוידב .תויושרה ללכל םלשו דיחא עדימ תרבעה אוה םיירקיעה
 םע תודדומתהל עגונה לכב תימוקמה תושרה בצמ תודוא לע בחר עדיב ינויחה ךרוצה שגדוה
 .עויסל תוקוקזה תוחפשמה רפסמו םילוחה רפסמ ,םידדובמה רפסמ ןוגכ ,ףיגנה

 עדימ תוימוקמה תויושרל ריבעה אל תואירבה דרשמ ,2020 ץרמב לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפב
 ןויסיח לע הרימשב ךרוצה חכונל ,ןטופיש םוחתבש םידדובמהו םיתמואמה םילוחה לע ההזמ
  .םיחרזא לש םתויטרפל םרגיהל הלולעש העיגפמ ששחהו יאופר

 הנפ םינפה דרשמ יכ 2021 ראוניב תרוקיבה תווצל רסמ םינפה דרשמב םוריחה להנימ להנמ
 םיתמואמה םילוחה רבדב עדימה תלבקל השקבב תוימוקמה תויושרה םשב תואירבה דרשמל
  .5.3.20-ב הנושארל םידדובמהו

 תא תוימוקמה תויושרל ריבעהל םינפה דרשמ שקיבש רחאל שדוחכ יכ הלע תרוקיבב
 ,תוימוקמה תויושרל עדימ ריבעהל ךרוצב ריכה ל"למהש רחאלו ,םידדובמהו םילוחה ינותנ
 ןלהל( 52תוימוקמה תויושרל דודיבה יבחו םילוחה לע םינותנ תריסמל להונ תויושרל םסרופ
 םוסרפ רחאל ,ךכ לע ףסונ .)תוימוקמה תויושרל דודיב יבייחו םילוח ינותנ תריסמל להונ -

 ןלהל .6.4.20-ב קרב ינב תייריעב רודס ךילהתב ומשייל תואירבה דרשמ לחה להונה
 :םיטרפה

 ל"למלו תואירבה דרשמל רפסמ םימעפ ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי הנפ 2020 ץרמ שדוח ךלהמב
 תויושרל םינותנה תא ריבעהל בריס תואירבה דרשמ ךא ,םידדובמהו םילוחה ינותנ תלבקל
 תווצל רסמנ דסא-לא ריד תימוקמה הצעומה ןמו קרב ינבו םילשורי תויריעמ םג .תוימוקמה
 םילוחה יטרפ תלבקל תואירבה דרשמל םימעפ המכ ונפ ןה ץרמ שדוח ךלהמב יכ תרוקיבה
  .ונענ אל ךא ,ןמוחתב םידדובמהו

 שארל תוירוזאה תוצעומה זכרמ ר"ויו 1553-ה םורופ ר"וי ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי ונפ 29.3.20-ב
 ריבעהל םהידרשמ ישנאל תורוהל ,םינפהו תואירבה ירש תא לוהב ןפואב" החניש ידכ הלשממה
 םילוחה תומישר תא ,]רוקמב השגדהה[ יוחיד לכ אללו ידימ ןפואב ,תימוקמ תושר לכל
 ותועמשמ ,תוימוקמה תויושרה ישארל עדימה תרבעהב בוכיע לכ ...המוחתב םיהושה םידדובמהו

 ידי לע תוקבדהה ]תא[ םצמצל תלוכי שי תויושרל - הנורוקה תפגמ תוטשפתהל ןוכיסה תלדגה
  ."םתיבב םיהושה םילוחל םילשמ-יתחוור הנעמ ןתמו דודיבה תפיכא

 
 הדיקפת יולימ ךרוצל תימוקמ תושרל תואירבה דרשממ עדימ תריסמל תויטרפה תנגה קוח יפל תואירבה דרשמ להונ"  52

 םינפה דרשמ םימותח וילעש 2020 לירפאמ םינפה דרשמ ל"כנמ רזוחכ םג םסרופש ,"הנורוקה תפיגמ םע תודדומתהב
 ידבועל עדימה רובעי רזוחל םאתהב .)החוורה דרשמ - ןלהל( םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמו

 .םייתרבח םיתורישל הקלחמה

 ןהיבאשמ חוכמ ,רוגס יאמצע קשמכ תולהונמו םייתלשממ םיקנעמ תולבקמ ןניאש תויריע 15 דגאמ 15-ה םורופ  53
-רפכ ,הפיח ,ןולוח ,הרדח ,הילצרה ,םייתעבג ,עבש ראב ,דודשא  :ןה םורופב תופתושה םירעה .םייאמצעה םייפסכה
 .ופי-ביבא לתו ,הננער ,ןג-תמר ,תובוחר ,ןויצל-ןושאר ,הווקת-חתפ ,הינתנ ,אבס
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 הז אשונב םיטפשמה דרשמל הנושארל הנפ תואירבה דרשמ יכ ותבוגתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 שוביגב תואירבה דרשמ ידיב עייס םיטפשמה דרשמ היינפה תלבק םע .ול ךומסב וא 30.3.20-ב
 ריהבה אוה יכ םיטפשמה דרשמ רסמ דוע .2.4.20-ב ,םירופס םימי רחאל רבכ םסרופש להונה
 תויושרל עדימ תרבעהל העינמ ןיא יכ וילא תינושארה ותיינפל ךומסב תואירבה דרשמל
 .להונה שוביג תמלשה ינפל םג ,ותיבב דודיבב תוהשל לוכי וניאש ימל עויס םשל תוימוקמה

 תרבעהב בוכיעה" יכ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ירוזאה ןוטלשה זכרמ רסמ 2021 לירפאב
 ךותב הנימא בצמ תנומת תונבל תלוכיב עגפ הצעומהו בושייה ךותב לופיטה ימרוגל עדימה
  ."הייסולכואב תורעתהל דודיבה יריפממ עונמלו םידדובמל עייסל ,בושייה

 ךרדה תליחתב" יכ תרוקיבה תטויט לע התבוגתב 2021 יאמב תיליע רתיב תייריע הרסמ הז ןיינעב
 םילוחה ינותנל השיג לבקל תנמ לע םיטפשמהו תואירבה דרשמ לומ קבאמ להנל ונצלאנ
 ךרדה תליחתב לבא ,בצמה תנומת התייה וזש ןימאהל רוחאל טבמב השק ...תויושרב םידדובמהו

 גואדלו ריעב םייחה תרגש תא להנל ויה תורומאש תויושרל ןתינ אל הזה יסיסבה עדימה וליפא
  ."שרדנכ דודיב לע םירמושו עויסה תא םילבקמ םידדובמהו םילוחהש ךכל

 רש ,זאד ןוחטיבה רש ,זאד ל"למה שאר ,זאד הלשממה שאר תופתתשהב ןויד ךרענ 1.4.20-ב
 ,הלשממל ש"מעויה ,זאד םינפה ןוחטיבל רשה ,זאד םינפה רש ,זאד ודרשמ ל"כנמו זאד תואירבה
 רגס תלטה לוקשל התייה ותרטמש ,םיפסונ םיפתתשמו זאד 54קרב ינב ריעב הנורוקה הטמ שאר
 הלשממל ש"מעויה ןייצ ןוידב .הנורוקה תוטשפתה םע תודדומתהל יעצמאכ קרב ינב ריעה לע
 ןוידב הלע דוע .םיתמואמה םילוחה תומש תא קרב ינב תייריעל ריבעהל רשיא אוה 31.3.20-ב יכ
 תוינולמל םיבשות 100-מ תוחפ ונופ תע התואב קרב ינבב םיתמואמה םילוחה 730-כ ךותמ יכ
 םילוח תקחרה תבייחמה ,הבר תופיפצב תנייפואמ קרב ינב ריעה יכ ןיוצי .םיתמואמ םילוחל דודיב
 .הקבדהה תוטשפתה תא םצמצל ידכ הליהקהמ םיתמואמ

 לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב 28.6.20-ב ךרענש ןוידב קרב ינב תייריע הרסמ הז רשקהב
 תייריע םג .ריעהמ ָםיוניפל לועפל הייריעהמ ענמ םידדובמהו םילוחה ינותנ רדעיה יכ תסנכה
 הייסולכואה יוניפל לועפל ידכ הל רסח היה רומאה עדימה יכ תרוקיבה תווצל הרסמ םילשורי

 יוניפב הייריעה תוברועמ .וילע ססבתהל תידיימ הלכי ,עדימה תא הלביקשכו ,תוינולמל
 יוניפה דעו תיבויחה הבושתה תלבק עגרמ ףלחש ןמזה תא רצקל הרשפא )ןלהל ואר( םיבשותה
 הלחה הייריעהש עגרמ יכ הרסמ קרב ינב תייריע םג .דבלב תועש 12-ל םימי השולשמ ,תיבה ןמ
  .יוניפה ןמז רצקתה םיבשותה יוניפל םוזי ןפואב לועפל

 עדימ תריסמל הדעווה ר"ויכ םג שמישש ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה בתכ 7.4.20-ב
 הנשמה בתכמ - ןלהל( םינפה דרשמ תועצמאב תוימוקמה תויושרה ישארל ,תואירבה דרשמב
 עדימ תרבעהל קחודה ךרוצה ןיב ןוזיאה תא הנוכנ ףקשמ ]עדימ תרבעהל[ להונה" יכ )ל"כנמל
 הנגהו הנורוקה ףיגנ לש תוכלשהה םע תודדומתהב ןהיבשותלו תוימוקמה תויושרל עויס תבוטל
 םתויטרפל םרגיהל הלולעש ףקיה תבחר העיגפמ ששחה ןיבל ותואירב לעו רוביצה םולש לע
 ."תוימוקמה תויושרה יבשות לש

 
 םע תודדומתהה יטביהב תינוריעה תוליעפה תא זכרל הנורוקה הטמ שאר תא קרב ינב תייריע שאר הנימ 31.3.20-ב  54

 .הנורוקה ףיגנ
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 זאמ שדוח לש בוכיעב תוימוקמה תויושרל עדימה תרבעה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 רתוי םדקומ בלשב טוקנל תויושרה לש ןתלוכיב העגפ ,תואירבה דרשמ ינפל ךרוצה תגצה
 לועפלו ,דודיבה תבוח תרפהל תורשפא םצמצל ךכבו ,םידדובמה ןהיבשותל עויס תולועפ
 .הקבדהה תרשרש תעיטקל םורתל ךכבו ,תוינולמל םילוחה םיבשותה יוניפל

 ,תוימוקמה תויושרל דודיב יבייחו םילוח ינותנ תריסמל להונה תא שביג תואירבה דרשמש ירחא
 תויושרה ישאר ברקב זאד החוורה דרשמ ל"כנמו זאד םינפה דרשמ ל"כנמ 2.4.20-ב ותוא ומסרפ
 תרבעה רידסה להונה .תוימוקמה תויושרב םייתרבח םיתורישל תוקלחמה ילהנמו תוימוקמה
  .יתיב דודיבב םיבייחה םילוח תוברל ,דודיבב םיבייח לע עדימ

 ןפואב עדימ ולביק תוימוקמה תויושרה יכ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 .עדימה תרבעהל םישרדנה םייטפשמה םיספטה תא ואלימש עגרב ידיימ

 תא הנושארל הייריעה הלביק 6.4.20-ב יכ תרוקיבה תווצל קרב ינב תייריע הרסמ 2020 ילויב
  .קרב ינב ריעב םידדובמהו םילוחה ינותנ

 דבוע תואירבה דרשמ" יכ ובתכמב רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה בתכ הז ןיינעב
 ןונגנמש דע .יטמוטוא היהי עדימה תרבעה ךילהתש ךכ ...יבטימ הנעמ תתל ידכב ןועשל ביבסמ
 יתיחנה ,תאז רואל .תיסחי ךורא ןמז חקול ןכלו ינדי ןפואב עצבתמ םינותנה תנזה ךילהת ,רדסוי הז
 ."האולחתה תמגמו תושרב םילוח רפסמ לש ףודעת יפ לע תויושרל רובעי עדימה יכ

 עדימ תרבעהל ורושיא לע הלשממל ש"מעויה חוויד דעוממ עובש ףלחש אופא אצוי
 התשקתה הידיב היה אל עדימה דוע לכ .קרב ינב תייריעל לעופב ותרבעהל דעו תויושרל
 לש םתוראשיהש ששח הלוע .תוינולמל תונפתהל םתוא ענכשלו םילוחל תונפל הייריעה
 תאז ,עגמב םתיא ואבש םישנאה תאו החפשמה ינב רתי תא הקיבדה הליהקב םילוחה
 דודיב לע םישקמ הב הייחמה יאנתו ,לארשיב רתויב הפופצה איהש קרב ינב ריעב דוחייב
 .יואר

 תא ריבגהל הלוכי תפלוחש הממי לכ ובש םוריח עוריא איה הפגמ תוטשפתהש רחאמ
 דרשמ ,הקבדהה תרשרש תעיטקל תלצונמ תויהל ןיפולחל וא האולחתה תוטשפתה
 םיטפשמה דרשמו תואירבה דרשמ דצמ תוריהמ תולועפ ושרדנ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ
 האולחת ןהבש תוימוקמה תויושרלו ללכב תוימוקמה תויושרל עדימה תא ריבעהל ידכ
  .טרפב ההובג

 הקשוהו הללכתשה תויושרל עדימה תגצה 2020 רבמטפסב יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ,ינטרפו יתנוכש ,יתושר :םידבר השולשב םינותנ תגצה הרשפיא רשא תידועיי בושחמ תמרופטלפ
  .היצלומיס עוציבו םישיחרת לוהינ הרשפיא הז ללכבו
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 הייסולכואו האולחת ינותנב םירעפ

 םילבגומ םירוזא לע הזרכהל 2020 לירפא שדוחב תואירבה דרשמ עבקש םינוירטירקה ,רומאכ
 םירוזא יוהיז ךרוצל .האולחתה תיילע בצקו םיבשות 100,000-ל םיליעפה םילוחה רועיש םה
 תוקידבה ללכמ תויבויחה תוקידבה רועיש תא םג ל"למהו תואירבה דרשמ םינחוב דוקימב
 .רוזאב תועצובמה

 שוביגב ותוא שמשל םירומא ויה רשא תואירבה דרשמ ידיבש םינותנה יכ הלע תרוקיבב
 םתואשו ,דוקימב םירוזאב לופיטו םילבגומ םירוזא תזרכה לע תוטלחהה ילבקמל תוצלמה
  :טוריפה ןלהל .םיאלמ ויה אל ,תוימוקמה תויושרל ריבעה אוה

 רוזאב האולחתה תא ןחב תואירבה דרשמ :בא יתבב האולחת רוזיפ יבגל םינותנ לולקש-יא
 קיודמ יוהיז ךרוצל הז רוזאבש םינוש בא יתב ןיב םיתמואמ םילוח רוזיפל תוסחייתה אלל יפרגואיג
 םיבר םיתמואמ םילוח ךכיפל .דוקימב םירוזא רידגהל יואר םתואש םירוזא-יתת לש רתוי

 החפשמה ינבמ הברה ןהבש תולודג תוחפשמ םע בא יתבב לשמל( םיטעמ םינבמב םיררוגתמה
 האולחת ןיא רחאה וקלחבש ןכתייש בחרנ יפרגואיג רוזא לע עיפשהל םילולע )םיתמואמ םילוח
 תויוצרפתהמ עבנ ילוי שדוחב םילשוריב הממור תנוכש לע לטוהש רגסה :המגודל .ההובג
 רוזאמ הברהב בחרנ רוזא לע רגס לטוה ךכמ האצותכ .)17 םישרת ואר( הנוכשב תודקוממ
  .ריעב יזכרמ רחסמ ריצ אוהש והימרי בוחרמ קלח לע תאז ללכבו ,תוצרפתהה

 2020 ילוי ,םילשוריב הממור תנוכש רוזאב האולחתה ידקומ : 17 םישרת

 

 .םילשורי תייריע :רוקמה
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 תווצל םילשורי תייריעב יגטרטסא ןונכתו תוינידמ ףגא להנמ 2020 רבוטקואב רסמ הז ןיינעב
 לע תוטלחה ילבקמו םירש לומ ריעה שאר לש תוחיש טעמ אל ויה תוינידמה תמרב" יכ תרוקיבה
  ."םינוכנ םינותנ לע תוכמתסה אלל תולבגמ םיליטמש ךכ

 תונקת לש ןפקות תכראהל קוח תעצה אשונב 28.6.20-ב טפשמו הקוח ,קוח תדעו הכרעש ןוידב
 םילוחה רוזיפ לולקשבש תובישחה תא הדעווה ר"וי הלעה לבגומ רוזאל תועגונה םוריחה תעש
 םהבש םירוזאב רקיעב םינותנה תא תוועל הלולע הז טביהמ תומלעתהש ןוויכ ,בא יתב ןיב
 םילוחה רפסמל איה ותוסחייתה יכ הז ןוידב ןייצ תואירבה דרשמ .תולודג תוחפשמ תוררוגתמ
  .בא יתב ןיב םהלש רוזיפל תוסחייתה אלל ,דבלב םיליעפה םיתמואמה

 יכ תרוקיבה תווצל 2020 רבוטקואב תואירבה דרשמב תונשדח םוחת תלהנמ הרסמ הז ןיינעב
 םייקמ ולא םימיב יכ הרסמ 2021 ץרמב .תואירבה דרשמ עצבמש הדובעהמ קלח אוה הז אשונ
 .ריעב םיעבורה תקולח בויטל הדובע םילשורי תייריע ףותישב תואירבה דרשמ

 םיעגונ םניא לבגומ רוזאב האולחתל עגונה לכב תואירבה דרשמ ינותנ יכ התלעה תרוקיבה
 .באה יתב ןיב האולחתה רוזיפל

 םא םא הלאשב תעה לכ ןד אוה םייעוצקמה וינויד תרגסמב יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 תיעוצקמ הלאש וז יכו ,באה יתב רפסמ תא ןובשחב איבהל יואר תושר לש בצמ תכרעה תרגסמב
 יכ רסמ דוע .םירבדה תא לוקשיש רחאל וז הטלחה לבקל תואירבה דרשמ לעו תיגולוימידפא
 לוהינ .םדא לש םירוגמ תבותכ יפל עצבתמ בא יתב יפל םיתמואמ םילוח ךויש .ינכט ישוק ונשי"
 תויוגש וא תורסח תובותכל תונוש תוביס תומייק .בכרומ אשונ ותוללכבו ותוהמב וניה ...תבותכ
 תואדו תמר ...שי דימת אלו ,םדאה לש 'יתימאה' םירוגמה םוקמ לע תודיעמ חרכהב ןניאשו

  ."האלמ

 םייק ןהידיבש תוימוקמה תויושרב עייתסהל ןתינ דציכ ןחבי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 רוזיפל רשאב תיבטימ בצמ תנומת שוביג ךרוצל םיבשותה לש םירוגמה םוקמל עגונב עדימ
 םירוזא לע הזרכהה יבגל תוטלחהה תלבק ךרוצלו תושרב באה יתב ןיב האולחתה
  .תולודג תויושר ימוחתב טרפב ,םילבגומ

 םוחת תלהנמ הרסמ 2020 רבוטקואב :הייסולכוא לדוג יבגל םינכדועמ םינותנב שומיש
 לדוג יבגל ןותנה תא לבקמ תואירבה דרשמ יכ תרוקיבה תווצל תואירבה דרשמב תונשדח
 תוינידמ ףגא להנמ .2019 תנשל ימואלה חוטיבה ינותנ ךותמ ןותנ יפרגואיג רוזאב הייסולכואה
 םיבשותה רפסמ יכ תרוקיבה תווצל 2020 רבמטפסב רסמ םילשורי תייריעב יגטרטסא ןונכתו

 איה רבדה תועמשמ .ולש םינותנה סיסב תא ימואלה חוטיבה ןכדעש זאמ הבר הדימב לדג ריעב
 םיבשות רפסמ יפל םיבשות 100,000-ל םיליעפה םילוחה רפסמ תא בשחמ תואירבה דרשמ םאש
 אוהש יפכמ לודג היהי םרפסמ רמולכ ,הלעמ יפלכ הטומ היהת האצותה ,לעופב םרפסממ ןטקה
 תמר םיינכדעה םינותנה יפ לעש ףא דוקימב תונוכשכ תוהוזמ תויהל תולולע תונוכש ןכלו ,לעופב
  .דוקימב רוזא לש םינוירטירקב תדמוע אל ןהב האולחתה

 תא ןכדע תואירבה דרשמ יכ תואירבה יתורישב תונשדח םוחת תלהנמ הרסמ 2020 רבמבונב
 ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנל 2020 רבוטקואב םיבשותה רפסמל םינותנה סיסב
 אוהו ,ןכדוע ס"מלה לש םינותנה סיסבש הרסמ 2021 ץרמב .2020 ילויל םינכדועמה )ס"מלה -
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תויושרהמ קלח ןיבל תואירבה דרשמ ןיב תקולחמ תמייק ןיידע יכ הנייצו ,2020 רבמצדל ןוכנ
 .םיבשותה רפסמ תא עבוקה יטנוולרה םינותנה סיסב יבגל תוימוקמה

 יכ תרוקיבה תווצל םילשורי תייריעב יגטרטסא ןונכתו תוינידמ ףגא להנמ רסמ 2021 ראורבפב
 םשרמ אוה םיבשותה רפסמ בושיח ךרוצל םילשורי תייריע תשמתשמ ובש םינותנה סיסב
 ס"מלה ינותנ ןיב )םילשורי יבשות ללכמ 7%-כ( םיבשות 72,000-כ לש רעפ םייק יכו ,ןיסולכואה
  .ןיסולכואה םשרמ ינותנ ןיבל 2020 רבמצדל םינכדועמה

 לדוגל עגונב םייתלשממה עדימה תורוקמ ןיב םילדבה םימייק יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 טילחהו ,ןיסולכואה תושרו ס"מלה ףותישב אשונה תא ןחב תואירבה דרשמ .הייסולכוא
 לש רודס ךילהת ללוכ רשא רתויב ןכדועמה עדימה רגאמ והזש םושמ ס"מלה ינותנב שמתשהל
  .םינותנ בויט

 תוימוקמה תויושרל ריבעמ תואירבה דרשמ :תימוקמה תושרב םימילחמה רפסמ ןוכדע-יא
 אפורה ,הלחמהמ םילחהש ךכ לע רושיא לבקמ הלוח רשאכ .םימילחמו םילוח יבגל םינותנ
 תכרעמל קשממב רבוע הז ןותנ .בושחמה תכרעמב תאז ןכדעמ םילוחה תיבב וא םילוחה תפוקב
  .ןהילא רבעומה ימויה חודה תרגסמב תוימוקמה תויושרל ףקושמו תואירבה דרשמ לש בושחמה

 ןוכנ יכ הלע תרוקיבה תווצל דסא-לא ריד תימוקמה הצעומהו םילשורי תייריע ורסמש עדיממ
 עגונה עדימה תוימוקמה תויושרל ריבעה תואירבה דרשמש םילוחה תומישרב 2020 רבוטקואל
 ןיידע םילוחה תופוקמ םתמלחה לע רושיא ולביקש ףא םיבר םיבשותו ,ןכדועמ וניא םימילחמל
 םיתמואמה םילוחה רפסמש איה רבדה תועמשמ .םילוחכ תואירבה דרשמ לש תומישרב םימושר
 תנומת תא ףקשמ אלו ,הלעמ יפלכ הטומ תואירבה דרשמ לש םינותנה סיסבב םיוסמ רוזאב
 .תימואלהו תימוקמה המרב תוטלחהה תלבק לע עיפשהל הרומאש תיתימאה בצמה

 יכ תרוקיבה תווצל 2020 רבוטקואב תואירבה יתורישב תונשדח םוחת תלהנמ הרסמ הז ןיינעב
 תויושרל םתרבעהבו םימילחמהו םילוחה ינותנ ןוכדע ךילהתב םיירשפא םילשכ המכ םימייק
 תפוק לש בושחמה תכרעממ םינותנה תא ריבעמש בשחוממה קשממב תוינכט תויעב :תוימוקמה
 םילוחה יתב לש בושחמה תכרעממ םינותנה ןוכדע קשממב תויעב ;תואירבה דרשמל םילוחה
 הירבדב( םילוחה תפוק לש בושחמה תכרעמב יוגש ןפואב םינכדעמ םיאפורה ;תואירבה דרשמל
 דיפקמ אל רשא ,ל"הצ ידי לע חטובמ אוה לייח אוה הלוחה םא ;)תיסחי הרידנ היעב וז יכ הנייצ
 דימתמ רופישב אצמנ אשונה" יכ הרסמ דוע .תבשחוממה תכרעמב םינותנה לש ריהמ ןוכדע לע
 ."םיפוגה לש תויבושחמה תוכרעמה ןיב הדובעב

 יכ תרוקיבה תווצל דסא-לא ריד תימוקמה הצעומב תואירב תקלחמ תלהנמ הרסמ 2020 ינויב
 םימילחמהו םילוחה רפסמ יבגל תואירבה דרשממ תלבקמ הצעומהש עדימה ןיב רעפ םייק ןיידע
 הצעומה ,תואירבה דרשמ לש יוגשה עדימה לשבש ,הרסמ דוע .התושרב םייקה עדימה ןיבל
 ."ןכדועמו ןימא םינותנ דסמ" המצעל רצייל ידכ םילוחה תופוקל תורישי הנופ

 םילבקתמה םינותנל םאתהב םה תויושרל םירבעומה םינותנה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ,ההובג םיקשממב עדימה תרבעה תורידת .םילוחה תופוקמ הז ללכבו ,םינושה עדימה תורוקממ
 ןפואב וילא תונפל תוימוקמה תויושרל רשפיא תואירבה דרשמ ,ןכ ומכ .ןמזה םע הלוע איהו

  .םימילחמל ומילחהש םילוח סוטטס ןוקיתל ינטרפ
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 יגטרטסא ןונכתו תוינידמ ףגא להנמ רסמש עדיממ :תבותכל םיתמואמ םילוח ךויש-יא
 םיתמואמה םילוחה תמישר ךותמ יכ הלע 2020 רבוטקואב תרוקיבה תווצל םילשורי תייריעב
 העודי התייה אל ,7.8.20-בו 1.8.20-ב ,1.5.20-ב םילשורי תייריעל תואירבה דרשמ ריבעהש
 ריבעהש יעובשה ץבוקב .םיתמואמה םילוחהמ )המאתהב( 15.7%-ו 16.4% ,26%-כ לש םתבותכ
 אל תוקידבהמ 46%-ו םיתמואמה םילוחהמ 42%-כ ,16.8.20-ב םילשורי תייריעל תואירבה דרשמ
  .ריעב תיפיצפס הנוכשל וכיוש

 ךמס לע תובותכה לש דימתמ בויטב קסוע אוה יכ ותבוגתב תואירבה דרשמ רסמ הז אשונב
  .םינוש עדימ תורוקמ

 תלהנמ :לעופב םתייהש םוקמ הניא איהש תבותכב וא היוגש תבותכב םילוח םושיר
 תואירבה דרשמ יכ ,2020 רבוטקואב תרוקיבה תווצל הרסמ תואירבה דרשמב תונשדח םוחת
 תמאות הניא םיתיעלש ,תיגולוימדיפאה הריקחב וא הקידבב ורסמש תובותכל םילוחה תא ךיישמ
 רסמ םילשורי תייריעב יגטרטסא ןונכתו תוינידמ ףגא להנמ .ןיסולכואה םשרמב םושרה תא
 המושרש יפכ םתבותכל םילוחה תא תכיישמ הייריעה יכ 2020 רבוטקואב תרוקיבה תווצל
 םושמ םא ,וז תא וז תומאות ןניא דדוב הלוח לש תובותכהש םירקמ םימייקו ,ןיסולכואה םשרמב
 הבישי ידימלת :לשמל( ותייהש םוקמ תא תמאות הניא םיוסמ הלוח לש תימשרה תבותכהש
 םינותנה יסיסב ןיב תומיאת רסוח שיש םושמ םאו ,)תרחא ריעב םידמולו תחא ריעב םיררוגתמש
 .םינושה םיפוגה לש

 הריקחב רסמש תבותכל תמואמ הלוח ךיישמ אוה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ,םירוגמ תבותכ הנכדוע אל תיגולוימדיפאה הריקחה תרגסמב םא .ול העצובש תיגולוימדיפאה
 רותיאל םינוש עדימ תורוקמב שמתשמ תואירבה דרשמ ,ותבותכ תא רוסמל בריס תמואמה םא וא
 יכ תואירבה דרשמ רסמ דוע .ןיסולכואה םשרמו םילוחה תופוק לש עדימ ירגאמ ןוגכ ,תבותכה
 .תוינטרפ תובותכ ןכדעלו וילא תונפל תוימוקמה תויושרל רומאכ רשפיא אוה

 דרשמ יכ תרוקיבה תטויט לע התבוגתב 2021 יאמב הרסמ דסא-לא ריד תימוקמה הצעומה
 וכישמה המלחה רושיא ולביקש םילוח - םילוחה יבגל םיינכדע אל םינותנ הל ריבעה תואירבה
-לא רידל וכיוש םילוח ,ןכ ומכ .תואירבה דרשמ לש עדימה תכרעמב םילוחכ םיחוודמ תויהל
  .הב םיררוגתמ םניאש ףא דסא

 ךויש וא םידדובמו םילוח לש תנכדועמ תבותכ רדעיה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 קוקזש ימל עייסל תוימוקמה תויושרה לש ןתלוכיב עוגפל םילולע תויוגש תובותכל םילוחה
 .ריעב האולחתה לע הנמיהמ תימוקמ בצמ תנומת שבגלו תוצרפתה ידקומ רתאל ,ךכל
  .הפיכאה ימרוג ידי לע דודיב יבח לש דודיב תפיכאב עוגפל לולע רבדה ,ךכ לע ףסונ

✰ 

 םילוח תודוא לע עדימ תוימוקמה תויושרל ריבעהל לחה תואירבה דרשמ יכ אצמנ
  .הפגמה ץורפ רחאל שדוחכ ,2020 לירפאב םיתמואמ
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 עדימ ירעפ לע תורבגתהבו עדימה תרבעהב רופיש לחה 2020 רבמטפסו טסוגוא םישדוחב
 סיסבה אוה ןמיהמו םלש עדימב שומיש יכ ןיוצי .םיבשותה לש םהירוגמ םוקמל םיעגונה
 םייוגש םיטרפ ללוכה יקלח עדימ יכו ,רבשמ לש ליעי לוהינלו תויבטימ תוטלחה תלבקל
 ןפוא יבגל תולכשומ תוטלחה לבקל תלוכיב עגופ םידדובמהו םילוחה תובותכ יבגל
 יבטימ עויסב תוברל ךכ ךרוצל הנעמה ןונכתבו האולחתה םוצמצל שרדנה לופיטה
 .םיקקזנל

 תרוקיבה תווצל םילשורי תייריעב יגטרטסא ןונכתלו תוינידמל ףגאה שאר רסמ 2020 רבוטקואב
 ףותיש תמרבו םינותנה תוכיאב יתועמשמ רופיש" לחה 2020 רבמטפסו טסוגוא םישדוחב יכ
 תויהל ךירצש איה הדובעה ךילהת לכל תיזכרמ הנבות .הייריעה םע תואירבה דרשמ לש הלועפה
 תוימוקמה תויושרב םימרוגל תונושה ויתודיחי לע תואירבה דרשמ ןיב ינוויכ ודו חותפ חיש
 ."הנעמה רופיש תבוטל םינותנב םישמתשמו הלחמה םע תודדומתהב םיקסועה

 דרשמ עציב 2021 ראורבפ דע יכ תואירבה דרשמב תונשדח םוחת תלהנמ הרסמ 2021 ץרמב
 יכ הרסמ דוע .ינויח אוה ןמיהמ עדימ יכ הנבה ךותמ עדימה בויטל בחרנ ךילהת תואירבה
 תויושרה לומ לא האולחתה ינותנ לע רזוח ןוזיהל ימוי ןונגנמ תואירבה דרשמ דסימ 2021 ראורבפב
 .תוימוקמה

 תוימוקמה תויושרל רסמ אל תואירבה דרשמש הדבועה יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 ,שומיש וב תושעל תימוקמה תושרל רשפאיש ןפואבו םידדובמו םיתמואמ םילוח לע אלמ עדימ
 רבשמה םע תודדומתהב יזכרמה ןוטלשל תוימוקמה תויושרה לש עויסה תוכיאב םיקזנל המרג
 .ףיגנה תוטשפתה םוצמצבו

 הרבעהבו תוימוקמה תויושרה לומל םיקשממה בויטב ךישמי תואירבה דרשמש ץלמומ
 סיסב תא בייטי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ דוע .םימילחמהו האולחתה ינותנ לש תנווקמ
 הייסולכואל עגונה עדימה בויט תא חיטביש הדובע ךילהת רידגיו ותושרל דמועה עדימה
  .תוימוקמה תויושרה ףותישב

 .תרוקיבה תצלמהל םאתהב ףטוש ןפואב לעופ אוה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ

 תוימוקמה תויושרה תולוכי יוצימ
 תוימוקמה תויושרה ידי לע תויגולוימדיפא תוריקח

 םיבייחמ םיאנת עובקל" איה תוימוקמה תויושרל דודיב יבייחו םילוח ינותנ תריסמל להונה תרטמ
 ןוכנ ןוזיא ךות ,יתיב דודיבב םיבייחה הנורוק ילוח תוברל דודיבב םיבייח תודוא לע עדימ תרבעהל
 םע תודדומתהב ןהיבשותלו תוימוקמה תויושרל עויס תבוטל עדימה תרבעהל קחודה ךרוצה ןיב
 תבחר העיגפמ ששחה לומל ,ותואירב לעו רוביצה םולש לע הנגהו הנורוקה ףיגנ לש תוכלשה
 עדימה יכ להונב עבקנ דוע ."תוימוקמה תויושרה יבשות לש םתויטרפל םרגיהל הלולעש ףקיה
 םילוח לשו דודיב יבח לש )ןופלט רפסמו תבותכ ,תוהז רפסמ ,םש( םיישיא םינותנ לולכי רסמייש
  .יתיב דודיבב םיבייחה
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 תויושרל היהת ןתמשגה ךרוצל קרש ,עדימה תרבעהל תודיחיה תוילכתה" ,להונה יפ לע
 ינבלו יתיבה דודיבה יבייחל תימוקמה תושרה לש עויס )א(: ןה ,וב שמתשהל תוכמס תוימוקמה
 תושרה לש עויס )ב( .דודיבה תבוח בקע םהל ומרגנש םיישקה םע תודדומתהב םהיתוחפשמ
 רהבוי .ךכל תדעוימה הינסכא תמגוד יפולח דודיב םוקמ תאיצמב תיב דודיב יבייחל תימוקמה
 רחא םדא לכל וא ןמעטמ ימל ,ןהידבועל ,תוימוקמה תויושרל רשפאמ וניא הז להונ יכ
 אל טרפבו ,תורומאה תוילכתהמ תרחא הרטמ לכל רבעויש עדימב שומיש תושעל
 ,תויגולוימדיפא תוריקח ,םתעונת לולסמ רחא תוקחתה ,םילוח רוטינ לש תורטמל
 רשפאמ וניא הז להונ יכ רהבוי ןכ ומכ .רוביצה תרהזהו ,תואירבה דרשמ תויחנה תפיכא
 "דודיבה תבוח לש הפיכאו חוקיפ יכרצל עדימב שומיש תושעל תוימוקמה תויושרל
  .)רוקמב השגדהה(

 ןוטלשה זכרמ ר"וי בתכ תוימוקמה תויושרל דודיב יבייחו םילוח ינותנ תריסמל להונ לע הבוגתב
 לטומה רוסיאה יכ ,)2.4.20( להונה םוסרפ םויב דוע ,זאד םינפה רשלו זאד תואירבה רשל ימוקמה
 תריקח ךרוצל םיתמואמה םילוחה לע ןהל רסמנה עדימב שמתשהל תוימוקמה תויושרה לע
 השגדהה( "שרופמו רורב ןפואב ,םייחה תלצה תילכת תבוטל" לועפל םתלוכי תא ענומ םיעגמ
  .)רוקמב

 דרשמב טרפב ,םייטנוולרה םידרשמב עוצקמה ימרוג" יכ בתכנ ל"כנמל הנשמה בתכמב
 תוריקח עוציב ...םוחתב הנלעפת תוימוקמה תויושרהש םוקמ שי יכ םירובס םניא ,תואירבה
 ."תויגולוימדיפא

 ןווגמל םלועב תויגולוימדיפא תוריקח יכרעמ אשונב הריקס עדיהו עדימה זכרמ ץיפה 2020 ילויב
 לש ןקת גהנוה יברעמה םלועב יכ ןיוצ וז הריקסב .ל"למלו תואירבה דרשמל םהיניבו ,םימרוג
 תואמב ךרעמה רובגת רחאל םג ,לארשיבש דועב ,55"םיבשות לש םידדוב םיפלא"ל דחא רקוח
 10,000-ל דחא רקוח לע דמוע סחיה ,הריקסה תביתכ דעומ דעו הפגמה ץורפ זאמ םירקוח
  .םיבשות

 תואירבה רש ,זאד ל"למה שאר תופתתשהבו זאד הלשממה שאר תושארב 1.4.20-ב ךרענש ןוידב
 זאד קרב ינב ריעב הנּומש הנורוקה הטמ שאר ,זאד םינפה רש ,זאד ודרשמ ל"כנמו זאד
 םע תודדומתהל יעצמאכ קרב ינב לע רגס תלטה לוקשל התייה ותרטמשו ,םיפסונ םיפתתשמו

 רש יפ לע .םיילאיצנטופ םיקבדנ רותיאב לודג רעפ לע זאד םינפה רש חוויד ,הנורוקה תוטשפתה
 םיילאיצנטופ םיקבדנ 2,000-כו םיתמואמ םילוח 730-כ קרב ינבב ורתוא תע התואב ,זאד םינפה
 רסמ קרב ינב תייריע שאר .םידדובמ 2.7 לע אופא דמע הלוחל םידדובמה סחי .דודיבל וחלשנש
 ןיבל )800-כ( םילוחה רפסמ ןיב שממ לש רעפ היה ילוי שדוחב יכ תרוקיבה תווצל הז רשקהב
 .םילוחה רפסממ הברהב לודג תויהל רומא םידדובמה רפסמש ףא ,)300-כ( םידדובמה רפסמ
 איה הכרעהה יכ תרוקיבה תווצל זאד 56ןולא תדקפמ דקפמ רסמ 2020 רבמבונב ,הז רשקהב
 .תמואמ הלוח לכל עצוממב םיעגמ 10 שיש

 
 .ב חפסנ ןלהל ואר  55

 הלחהש ןולא תדקפמ .תואירבה דרשמ לש הטילשה זכרמל הפופכ איהו ר"עקפב 2020 טסוגואב המקוה ןולא תדקפמ  56
 תוריקח עוציב ,תודבעמ םע תורשקתה ,תודבעמל ןעונישו הנורוק תוקידב עוציבל תיארחא 2020 רבמבונב לועפל
 .םימיוסמ םיטביהב תונולמה לוהינו דודיבו המלחה תונולמל דודיב יבחו םילוח יוניפ ,תויגולוימדיפא
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 היה רתואש ילאיצנטופה םיקבדנה רפסמ ליעל וחוודש םירקמה ינשב יכ איה רבדה תועמשמ
 .יופצהמ ןטק

 תעיטקל ליעיה ןמזה קרפ יכ ועבק ל"למלו תואירבה דרשמל םיצעיימ םימרוגו תואירבה דרשמ
 םויס דעו תיבויח הקידב תאצות תלבק דעוממ תועש 48 דע 24 ךותב אוה הקבדה תרשרש
  .57דודיב לע הארוהו הריקחה

 קלח יכ תרוקיבה תווצל ורסמ דסא-לא ריד תימוקמה הצעומה שארו קרב ינב תייריע שאר
 תויחנה שקבלו ךכ לע חוודל ידכ תימוקמה תושרל ונפ הנורוקל םייבויח ואצמנש םיבשותהמ
 תא תימוקמה תושרה יגיצנ ולאשת תימוקמ המזויכו םיבשותה תוינפל הנעמכ ולא םירקמב .עויסו

 םיקבדנ רתאל ידכ םהב והשש תומוקמ יבגלו עגמב םתיא ויהש םישנא יבגל םיתמואמה םילוחה
  .םיילאיצנטופ

 תובקעב עדיהו עדימה זכרמ תוצלמה תא הנורוקה טניבקב זאד ל"למה שאר גיצה 28.6.20-ב
 תוריקחל הצקומה םדאה חוכ תא תוריהמב ביחרהל" ןהבו ,האולחתה תוטשפתה
 ותואב גיצה ןכ ומכ ."תוריהמב םילדגה האולחתה יבצקב דומעל לכויש ךכ ,תויגולוימדיפאה
 .ןתוליעי תאו תוריקחה ףקיה תא ריבגהל ןהבו ,רנטרג ןוכמ תוצלמה תא ןוידה

 ןמצעב ועצביש ךרוצה תא תואירבה דרשמ ינפל ולעה תוימוקמה תויושרהש הלע תרוקיבב
 קר ךא ,2020 לירפא תליחתב דוע הקבדהה תרשרש תעיטק םשל תויגולוימדיפא תוריקח
  .וז תוכמס ולביק ןה 2020 טסוגוא תליחתב

 ןוטלשה זכרמ ר"וי ,ר"עקפ דקפמ ,זאד 58"לארשי ןגמ" להנמ ,זאד םינפה רש ומסרפ 3.8.20-ב
 תויושרה בוליש אשונב תוימוקמה תויושרה ישארל ךמסמ תוירוזאה תוצעומה זכרמ ר"ויו ימוקמה
 תא לעייל ןויסינהמ קלחכ" יכ עבקנ ךמסמב .הנורוק ילוח לש םיעגמ רותיא ךילהתב תוימוקמה
 ךילהת עוציבל שרדנה ןמזה ךשמ לש יתוהמ יונישב ךרוצ ההוז ,הקבדהה תרשרש תעיטק ןונגנמ
 ןפואב יוטיב ידיל אב אלש יתועמשמ ביכר .דודיבל םישרדנה רותיאו תיגולוימדיפאה הריקחה
 דחא ...]רוקמב השגדהה[ ךילהתב תימוקמה תושרה תולוכי לש יוצימ אוה הכ דע קפסמ
 דודיבו רותיא ךילהתב תימוקמה תושרה בוליש אוה תיתמישמה הדקפמה לש החלצהה יאנתמ
 תלוכיה לשבו בחרמהו הייסולכואה ינייפאמ םע תושרה לש תימיטניאה תורכיהה לשב ,םילוחה
 תושרה ידבוע ךותמ םידיקפת ילעב תאצקה תא טרפמ ךמסמה ."םירצק םילגעמב חיש עצבל
 ףסה יאנת תאו דיקפתה ינייפאמ תא ,םתרשכה ןפוא תא ,םיעגמ רותיאל לואשת ךרוצל תימוקמה
  .ותלבקל

 
 תיגולוימדיפא הריקח תלחתהל דעיה ,תרזחו תמדא ,תבצח תולחמל סחייתהש תואירבה דרשמ רזוח יפ לע ,לשמל  57

 ,רוביצה תואירב יתוריש שאר רזוח( םידושחה םירקמה ןמ תוחפל 80% לע ינושארה חווידה תלבקמ תועש 48 אוה
 .)2017 ץרמ ,תרזחו תמדא ,תבצח לש םירקמ חווידו ןוחבאל תויחנה

 להנמ דמוע תינכותה שארב .2020 ילויב תואירבה דרשמ שביגש הנורוקב קבאמל תימואל תינכות איה "לארשי ןגמ"  58
 ליעפמש הטילשה זכרמ שארב דמוע ףא "לארשי ןגמ" תינכות להנמ .תואירבה רשו הלשממה שאר ידי לע הנומש
 .תואירבה דרשמ



 
 
 

|    61   | 

 

          2021-א"פשתה   |   הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד   |   הנידמה רקבמ
 

....
|                                      ה ינ  

 לוה
מ

 רבש
נורוקה

רב ה
מ

 ה
לה

וא
ימ

– ת  
ה

רב לופיט
ויוש

 ת
ה

וקמ
וימ

 ת
בש

 ןה
יה

ת
 ה

ת
ולח

א
ובג ה

ה
 ה

 

 עייתסהל תואירבה דרשמ תא ךימסה רתיה ןיבש 59םעה תואירב תדוקפל ןוקית םסרופ 31.8.20-ב
  .תויגולוימדיפא תוריקח עוציב ךרוצל ,תוימוקמה תויושרה ידבועב הז ללכבו ,םדא לכב

 עוציבל תוימוקמה תויושרה ידבוע תרשכהב 2020 רבמטפסב תואירבה דרשמ לחה ךכל םאתהב
 תליחתב יכ תרוקיבה תווצל 2020 רבמבונב רסמ זאד ןולא תדקפמ דקפמ .תויגולוימדיפא תוריקח
 .תויגולוימדיפא תוריקח עוציבל תוימוקמ תויושר ידבוע 1,000-כ לש םתרשכה המייתסה רבמבונ
 םילשוריבו ,תימוקמה תושרה םעטמ םירקוח 9 קרב ינבב ורשכוה דעומה ותואל ןוכנ יכ רסמנ דוע
 .תויגולוימדיפא תוריקח עוציבל תושרה םעטמ םירקוח 14 ורשכוה

 תוטשפתה תעינמל לועפל ושקיב תוימוקמה תויושרה יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 תוכרעמ ידיב ןיאש עדימ :םיבשותה לומ תוליעפב ןהל שיש ףסומה ךרעה לוצינ ךות" ףיגנה
 ןיבל הניבש הלועפה יקשממו תושרה תשירפ ,תושרה תוליעפל רוביצה שחורש ןומאה ,הלשממה
 קר ןתינ" יכ ,רסמ דוע ."תכשוממ הפוקת ךשמל ןדעבמ רבדה ענמנ ,רעצה הברמל...היבשות
 תולבקמ ויה ול ,הנורוקה ]ףיגנ[ תוטשפתה םוצמצב תוימוקמה תויושרה לש ןתמורת תא רעשל
  ."ןכל םדוק דוע ,הז אשונב םידדובמו םילוח לע עדימב שומיש תושעל תורשפאה תא

 תוריקחב תוימוקמה תויושרה בוליש רבדב הטלחהה יכ ותבוגתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 ,ןכ תושעל ןוכנ יכ ,תוינידמ תטלחהכ ,עבקנ אל דוע לכ יכו ,תוינידמ תטלחה איה תויגולוימדיפא
 לע דומעל בושח יכ רסמ דוע .עדימה תרבעה להונ תרגסמב עדימב שומיש רשפאל ונממ רצבנ
 ןה תמרגנה העיגפ ,תויטרפב שממ לש העיגפ עגופה השעמ איה תיגולוימדיפא הריקחש ךכ
 תלחתהל שרדנה םילוח לע עדימה תרבעהמ ןהו ,התרגסמב ףסאנה עדימהו הריקחה םצעמ
 תואירבה דרשמל עויסה תא רידסהש םעה תואירב תדוקפל ןוקיתה תרגסמב ,ךכיפל .עוציבה
   .תויטרפה תנגה ןתילכתש ,וז תועייתסה יבגל תוארוה םג ועבקנ ,תויגולוימדיפא תוריקחב

 תועצמאב תוריקח עוציב לש לדומה יכ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 קר לבא ,לודג היה ורשכוהש םירקוחה רפסמ .הרתי החלצה חילצה אל תוימוקמה תויושרה
 .תקפסמ תיעוצקמ המרבו ליעפ היה םטועימ

 ירוזא/ימוקמה ןוטלשה ןיב ןומאה רסוחל תפסונ המגוד" יכ ותבוגתב רסמ ירוזאה ןוטלשה זכרמ
 תויושרה ידי לע תויגולוימדיפא תוריקח עצבל רוסיאב םג תוארל ןתינ יזכרמה ןוטלשל
 רחא תושר דבוע / ילאיצוס דבוע ידי לע תויגולוימדיפא תוריקח ועצוב רשאכ ...תוימוקמה
  ."הלש םיידוחייה םינייפאמהו הייסולכואה םע ותורכיה הבוטל הטלב ,ךכל ךמסוהש

 תוריקח עוציבב םינבומ תונורתי תוימוקמה תויושרל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ,ךכיפל .ירוביצה בחרמה םעו הינייפאמו הייסולכואה םע ןתורכיה ףקותמ תויגולוימדיפא
 בטומ ,םיתמואמה םילוחה רבדב עדימ תוימוקמה תויושרל רוסמל םכסוה רבכש ירחאו

 תורשרש תעיטק יצמאמב תוימוקמה תויושרה תא רשפאה לככ םדקומ בלשל היה
 .האולחתה תוטשפתה םוצמצל הקבדהה

 
 .2020-ף"שתה ,)34 'סמ( םעה תואירב תדוקפ ןוקיתל קוח  59
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 ההובג האולחת התייה ןהבש תוימוקמה תויושרב לופיטה – תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תויושרל תואירבה דרשממ עדימ תרבעהב ולעש םייוקילה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תויוכמס לש ןתיינקה בוכיעבו תוימוקמה תויושרה ידיב אצמנה עדימב שומישבו תוימוקמה
 ןיבל תואירבה דרשמ ןיב רשקה תא קזחל ךרוצה לע םידיעמ תוימוקמה תויושרל תונוש
  .םהיניב יבטימ הלועפ ףותיש תריציל תוימוקמה תויושרה

 םיכרד ונחבי ימוקמה ןוטלשה יגיצנ ףותישב תואירבה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 תואירבה םוחתל ידועיי דיקפת לעב תרדגהב ךרוצה תא הז ללכבו ,םהיניב רשקה בויטל
 דרשמ תוינידמ שומימל םורתל יושע הרגש תותיעב הלא םירשק בויט .תימוקמה תושרב
 תימוקמה תושרל עדיו תולוכי תיינקה תוכזב ,םוריח תותיעב םג ימוקמה רושימב תואירבה
 תריציו תימוקמה תושרה ידיבש םיעצמאה םע תואירבה דרשמ לש תורכיה ,תואירב יאשונב
 .תפתושמ תיעוצקמ הפש

 תוימוקמה תויושרה תועצמאב הפיכא
 תוילילפ הפיכא תויוכמס ונקוה הרטשמה דצלו ,ימואלהו יזכרמה הפיכאה ףוג איה הרטשמה
 בלושמ ינוריע הפיכא ךרעמ תמקהל תנוכתמ העבקנ רתיה ןיב .תוימוקמה תויושרל םג תוילהנימו

  .םיידועיי תינוריע חוקיפ תדיחיו רוטיש חוכ ללוכה ,תוימוקמה תויושרב

 ןהבו ,תונוש הפיכא תולועפ תללוכ הנורוקה רבשמב האולחתה םוצמצ אשונב הלשממה תוינידמ
 תויחנה לע הרימשו רתומל רבעמ תולהקתה תעינמ ,דודיב תבוח ,רוביצב הכסמ תייטע תפיכא
 .קסע יתבב )לוגסה ותה - ןלהל( 60"לוגסה ותה"

 ומוכיסבו ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תוימוקמה תויושרה תונכומ אשונב ל"למה ןד 5.3.20-ב
 ."ינוריעה רוטישה תועצמאב תואירבה דרשמ תויחנה תפיכא" תא ןוחבל ךרוצה ןיוצ

 תעש תונקת לש רשקהב לארשי תרטשמ לש הפיכאה תוליעפ אשונב 61ל"למה ןד 23.3.20-ב
 תוימוקמה תויושרה יחקפ תא סייגל ףוחד ךרוצ שי יכ עבקנ ןוידה םוכיסב .הנורוקה אשונב םוריח
 תוירחאה םיטפשמה דרשמ לע הלטוה ןוידה םוכיסב .לארשי תרטשמ לש הפיכאה יצמאמל
 ,םינפה ןוחטיבל דרשמה ףותישב תיתרטשמה הפיכאב תויושרה יחקפ בוליש תא רידסהל
 .ימוקמה ןוטלשה יגיצנו לארשי תרטשמ

 קנב ,היישעתהו הלכלכה דרשמ ,רצואה דרשמ תא ללכש ףתושמ הדובע תווצ םסרפ 11.4.20-ב
 תווצו רנטרג ןוכמ ,תואירבה דרשמב תופגמב לופיט תווצ ,הלכלכל תימואלה הצעומה ,לארשי

 האיציל הוותמ יבגל ויתונקסמ תא )דסומה( םידחוימ םידיקפתל דסומב םילדומו םישיחרת
 ךילהתל תוימוקמה תויושרה תא םותרל" ץילמה תווצה .רגסה רחאל הדובעה קוש לש תגרודמ
 תא בוט יכה תוריכמו 'חטשה םע' דימתמ עגמב תואצמנ תוימוקמה תויושרה ...רגסהמ האיציה
 אדוול ךירצו ,ל"נה לע חקפל תויטנוולרה תויוכמסה תא םויה רבכ ןהל שי .ןמוחתב תוליעפה
 ."ךכב תולפטמו תוכורע ןהש

 
 תומוקמב תשרדנה תולהנתהל עגונב רצואה דרשמו תואירבה דרשמ םיעבוקש םיללכו תונקת דגא ללוכ "לוגסה ות"ה  60

  .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה עקר לע םתוליעפ תא רשפאל ידכ היישעתו רחסמ ,םיקסע ,הדובע

 זכרמו םינפה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,לארשי תרטשמ ,פ"טבל דרשמה ,תואירבה דרשמ יגיצנ ופתתשה ןוידב  61
 .ימוקמה ןוטלשה
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 תייטע תבוחו לוגסה ותה תפיכאל תוימוקמה תויושרל תוכמסה תיינקה
  הכסמ

 ךלהמב התלע הפיכאב תוימוקמה תויושרה בוליש תייגוסש םגה יכ הלע תרוקיבב
 הכסמ תייטע ןיינעל הפיכא תוכמס הנתינ 2020 ילויב קר ,2020 לירפאו ץרמ םישדוחה
 :םיטרפה ןלהל .תוימוקמה תויושרה יחקפל

 קסע יתב לע לוגסה ותה תוארוה תלחהו ןושארה רגסהמ האיציה םע ,2020 לירפא ךלהמב
 ותה תוארוה תא ףוכאל תוכמסה תא תוימוקמה תויושרה ולביק ,האיציה תייגטרטסאמ קלחכ
 תוכמסה הנתינ הליחת .62ירוביצה בחרמב הכסמ תוטעל הבוח הלח 12.4.20-מ לחה .לוגסה
 םג וז תוכמס הנתינ 2020 ילוי עצמאבו ,דבלב לארשי תרטשמל הכסמ תייטע תבוח תפיכאל
 .תוימוקמה תויושרה יחקפל

 דרשמב )ילילפ טפשמ( הקיקחו ץועיי ,תוינוטלש תויוכמס לוכשא שאר הבתכ 14.5.20-ב
 תייטע ףוכאל םיינוריע םיחקפ תכמסה אשונב הדמע ךמסמ פ"טבל דרשמב ש"מעויל םיטפשמה
 עבקנ ךמסמב .)םיינוריע םיחקפ תכמסה אשונב הדמע ךמסמ - ןלהל( ירוביצה בחרמב תוכסמ
 תויושרה הנבממ הבר הדימב םיעבונה ,םייתוהמ םיישק םימייק ...הפיכא תויוכמס רוזיבב" יכ
 תוינידמ )א( :ולא םיישק הנמ םיטפשמה דרשמ ."ןהילע הלחה היצלוגרהו ןהידיקפת ,תוימוקמה
 לכ שבגתש הפיכאו חוקיפ תוינידמב תונושהמ עובנל הלולעש הדיחא אלו תינויווש אל הפיכא
 עובנל הלולעש רתי תפיכא )ג( ;תוימוקמה תויושרה ןיב םיחקפה רפסממו )ב( ;תימוקמ תושר
 )ד( ;תימוקמה תושרה תפוקל תורישי םיעיגמ ינוריעה חוקיפה ליטמש תוסנקה יפסכש הדבועהמ
 גרדל םיפופכ )םיינוריעה םיחקפה( ףכואה םרוגהש ךכמ עובנל הלולעש תיביטקלס הפיכא
 ןתוכיאבו ןפקיהב תומצמוצמ םיינוריעה םיחקפה תורשכה )5( ;תימוקמה תושרה שארב יטילופה
 ובש לדומל דמציהל יואר" יכ בתכנ םירבדה םוכיסב .םירטוש לש תויסיסבה תורשכהל תיסחי

 עגונב וליאו ,לארשי תרטשמ ידיב קרו ךא רתווית םייללכ םירוסיא לש םידיחי יפלכ הפיכא
 המיאתמ הרבעה םאה תינטרפ הניחב ךרעית םירחא תומוקמו תויונח ,םיקסע יפלכ הפיכאל
  ."ואל םא םיחקפ ידיב הפיכאל

 הפיכא עצבל םיכמסומ תוימוקמה תויושרה יחקפמ" יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 .דועו ...)'דכו םיבלכ יללג ,שער( םיעגפמ ,םזילדנו :םימוחת ללשב ,םיניטק תוברל ,םידיחי יפלכ
 תפוקל תורישי םיעיגמ תוסנקהו ,תושרה שארל םיפופכ םיחקפה ,םירומאה םיאשונה לכב
 .)רוקמב השגדהה( "תימוקמה תושרה

 אוה ,םיינוריע םיחקפ תכמסה אשונב הדמעה ךמסמב םיטפשמה דרשמ הנמש םיישקה דצל
 תכל תוקיחרמ תוכלשה ול שיש ...ימואל רבשמ לוהינב ךורכה לודגה תומישמה ףקיה" יכ עבק
 ןתמ ובייחש הפיכא תומישמ ללש לארשי תרטשמ לע ולטוהש ךכל איבה רוביצה תואירב לע
 עגונב הנמש םיישקה תורמלו ,ךכיפל ."םייתרטשמ ץוח הפיכא ימרוגב תועייתסה לש גירח הנעמ
 תונקהל לוקשל ןתינ יכ םיטפשמה דרשמ םכיס ,םיינוריעה םיחקפל הפיכא תויוכמס תיינקהל
 הדימעל ףופכב ירוביצה בחרמב הכסמה תייטע תבוח תא ףוכאל תוכמס םיינוריעה םיחקפל
 ולטויש תומישמ ףדוע ללגב לוגסה ותה תויחנה תפיכא תעגפנ אל יכ אדוול )א( :הלאה םיאנתב
 םיאנתהו תוכמסה תלעפה ןיינעל להונ שבגת לארשי תרטשמ )ב( ;םיינוריעה םיחקפה לע

 
 .2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב וצב  62
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 לע להונה לוחי ורשאי םאו ,להונה תא רשאל םא עבקי הלשממל יטפשמה ץעויהו ,התלעפהל
 ןונגנמ תוברל ,תוכמסה תלעפה ןפוא לע הרקבו בקעמ ןונגנמ םקוי" )ג( ;תוימוקמה תויושרה לכ
 שאר הקסע 30.6.20-ב םייקתהש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןוידב ."תונולת רוריבל יזכרמ
 הפיכאה אשונב םיטפשמה דרשמב )ילילפ טפשמ( הקיקחו ץועיי ,תוינוטלש תויוכמס לוכשא
 תולועפ תא ועצבי תוימוקמה תויושרהש ךכב םיכורכה םיישקה רבדב התדמע לע הרזחו ,תויושרב
 .תינויווש הפיכא תחטבהל ןונגנמ תמקה תועצמאב ולא םיישק לע רבגתהל תורשפאהו הפיכאה

 םיטביהל םיעגונה םינוש םילוקיש קרפה לע ודמע תע התואב יכ ותבוגתב רסמ פ"טבל דרשמה
 תנזואמ החסונל עיגהל תנמ לע םיבר םינויד ושרדנו ,םיחקפה תכמסה לש םיימושייהו םייטפשמה
 רתיו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,םיטפשמה דרשמ תושירדל םאתהב ךלהמה םודיק תא רשפאתש
 תלהנימ המקוה םרט תע התואב יכ רסמ דוע .םינמזה רעפל הביסה וזו ,םיברועמה םימרוגה
 תא השקה הפיכאה ימרוג ללכ תא החנמה םרוג לש ומויק רדעיהו ,לארשי תרטשמב הפיכאה
 .םיינוריע םיחקפל תוכמסה תיינקה

-מ עדיהו עדימה זכרמ תוצלמה תא הנורוקה טניבק ןוידב זאד ל"למה שאר גיצה 28.6.20-ב
 תויושרה לש ]רוקמב השגדהה[ הפיכאה תויוכמס תאו ,הפיכאה תא ביחרהל" ןהבו 20.6.20

 ."ירוביצה בחרמב תוימוקמה

 הפיכאה תוליעפ םואיתלו ןונכתל לארשי תרטשמב תידועיי הפיכא תלהנימ 63המקוה 2020 ילויב
 תלהנימה הוותמ ,ףסונב .הפיכאל הקבדהה תרשרש תעיטק םלוע תא רבחל התרטמו ,תימואלה
 קוחב .ימוקמה ןוטלשה תועצמאב ,תוימוקמה תויושרה םע תונקתה תפיכאב הלועפה ףותיש תא
 ,הפיכאה תלהנימל ,תוימוקמה תויושרה םהבו ,הפיכאה ימרוג לש חוויד תבוח העבקנ הנורוקה
 סנקה הבוג ןויצבו הרבעה יפיעס יפל הקולחב ולטוהש םיילהנימה תוסנקה רפסמ לע ,רתיה ןיב
 םיחקפה רפסמ תודוא לעו ולטובש תוסנקה רפסמ ,סנקה תא ליטהש ךמסומה םרוגה ,לטוהש
 .הז קוח יפל תוסנק תלטהו חוקיפ ךרוצל םיצקומה

 עויס ילכ" אשונב זאד םינפה דרשמ ל"כנמל 6.9.20-ב הפיכאה תלהנימ שאר בתכש ךמסמב
 שומיש םיבייחמה רתוי םיבכרומ םירקמ תפכוא הרטשמה" יכ ןייצ אוה "תוימוקמה תויושרל
 םיקסע לש לוגסה ותה תונקתב הדימע לע תוירחא תושרה יחקפלש דועב ,םינוש םיעצמאב
 יתרבסה ץמאמ שרדנ קוחל תויצה תוברתב יונישל איבהל ידכב ...הכסמ תייטע לע הדפקהו
 ועייסיש ,הפיכא ימרוג דוע ףיסוהלו ןנקתל שרדנ ...תימוקמה המרב ןהו תיצראה המרב ןה בחרנ
 תוחוכ סויג ...םקוזיחו ,םיפסונה הפיכאה יפתושל הרטשמה ןיב םואיתה רופיש ...ללוכה ץמאמל
 ."ימוקמה םייחה ןועש יפ לע תוליעפל םיפסונ הפיכא

 רידו קרב ינב ,םילשורי תוימוקמה תויושרה לש לעופב ןתובלתשה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
  :םיאצממה ןלהל .הפיכא תולועפ עוציבב דסא-לא

 תפיכא יבגל םינותנ תרוקיבה תווצל לארשי תרטשמב הפיכאה תלהנימ שאר רסמ 2021 ראוניב
 דע רבמטפס םישדוחב קרב ינבבו דסא-לא רידב םיינוריעה םיחקפה ידי לע הנורוקה תויחנה
-יא ןיגב 2-ו הכסמ תייטע-יא ןיגב 2 :תוחוד 4 רבמטפסב וקלוח דסא-לא רידב ;2020 רבמצד
 ינבב ;תוחוד ללכ ונתינ אל 2020 רבמצד דע רבוטקוא םישדוחב .לוגסה ותה תוארוהב הדימע
  .)18 םישרת ואר( 2020 רבמצד דע רבמטפס םישדוחב תוחוד 92 ונתינ קרב

 
 .22.6.20-מ הנורוקה טניבק תטלחהל םאתהב  63
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 דע רבמטפס ,דסא-לא רידבו קרב ינבב םיינוריע םיחקפ תוחוד :18 םישרת
  2020 רבמצד

 

 .הפיכאה תלהנימ :רוקמה

 תחקל םילשורי תייריע לע" יכ םילשורי תייריע שארל הפיכאה תלהנימ שאר בתכ 23.9.20-ב
 האולחתה ינותנ חכונל דחוימב תאזו ,ףיגנה תוטשפתה תעינמל ימואלה ץמאמב ליעפ קלח
 שי ,יסחי ןפואב הובג וניה םיתמואמה םילוחה רפסמ הב ריעב אקווד .םילשורי ריעב םיגיאדמה
 םניאו תואירבה דרשמ תויחנהל םיעמשנ םניאש ,ולא יפלכ השוחנ הפיכא עצבתת יכ תופצל
 ןוכנ יכ ןיוצי ."םתוא םיבבוסה תואירב תא ןכסמה ןפואב ,םהירוגמ םוקמל ץוחמ הכיסמ םיטוע
 .ריעב הפיכאה תוליעפ לע הפיכאה תלהנימל תחוודמ הניא םילשורי תייריע 2021 ראוניל

 ךרוצ שי התעדל יכ 2020 רבוטקואב תרוקיבה תווצל קרב ינב תייריע הרסמ הפיכאה אשונב
 ,תאז םע .םינקת רדעיה חכונ םיפסונ םיחקפ קיסעהל התורשפאב ןיא םלוא ,הפיכאה תרבגהב
 ןכ לעו ,הנורוק תויחנה תפיכאל ףסונ רוטיש תווצ לארשי תרטשמ המיקה ךכ לע תוצפל ידכ
 .התושרבש םינקתה רפסמ תא לידגהל השקיב אל הייריעה

 יכ 2021 ראוניב תרוקיבה תווצל דסא-לא ריד תימוקמה הצעומה הרסמ תינוריעה הפיכאה ןיינעב
 תוקפסמ תואצותל האיבהו תיביטקפאו תחלצומ התייה ]תיחרזאה הפיכאה תדיחי לש[ הדובעה"
  ."תעדה תא תוחינמו

 תוימוקמ תויושרל תויוכמס ןתמ יכ התייה תיטפשמה הדמעה" יכ רסמנ םיטפשמה דרשמ תבוגתב
 תלעפה ןפוא לע הרקבו בקעמ ןונגנמ תמקהב רתיה ןיב תינתומ ,תוכיסמ תייטע תפיכאל
 תאצקה השרד השעמל הכלה הפיכאה תלהנימ תמקה .הפיכאה תלהנימ תמקה ונייהד ,תוכמסה
 השארב דומעיש םרוגה ,הבכרה רבדב תוינידמ תטלחה תלבק ,רצואה דרשמ ידי לע םיביצקת
 תובישח חכונ םיטפשמה דרשמ דצמ םג ולעפוהש םיצחל רחאל .הלש הלועפה הוותמ שוביגו

 תא הרשפאש תקפסמ המרב ולישבה ולא לכ ,הפיכאב תוינויווש יטביה ךרוצל תלהנימה תמקה
 ."2020 ילויב תוימוקמ תויושר יחקפל תוכמסה ןתמ
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 ,םיטפשמה דרשמ ,2020 לירפאב הלטוה הכסמ תוטעל הבוחהש ףא יכ התלעה תרוקיבה
 תויושרה יחקפ תכמסהל תושרדנה תולועפה תא ומילשה ל"למהו פ"טבל דרשמה
 תלהנימ תמקה דעומל ךומס ,2020 ילויב תוכסמה תייטע תבוח תא ףוכאל תוימוקמה
 .הפיכאה

 ,2020 רבמצד דע רבמטפס םישדוחב ונתינ ,דסא-לא רידו קרב ינב תויושרב יכ הלע דוע
 הדימע-יאו הכסמ תייטע-יא ןיגב תימוקמה תושרה יחקפ ידי לע )המאתהב( תוחוד 4-ו 92
 תלהנימל החוויד אל םילשורי תייריע ,2021 ראוניל ןוכנ יכ אצמנ .לוגסה ותה תוארוהב
 .העציבש הפיכאה תולועפ לע הפיכאה

 תולועפ םודיקל תינכות הליעפה איה יכ 2021 יאממ התבוגתב הרסמ דסא-לא ריד תצעומ
 תתחפהל המרתו םישדוח השולש הכשמנ תינכותה יכו ,ינוציח ןלבק תועצמאב הפיכאה
 .האולחתה

 איהש הפיכאה תולועפ לע הפיכאה תלהנימל היחוויד תא ריבעהל םילשורי תייריע לע
 .תעצבמ

 ,הפיכאה םוחתב הלעפ איה יכ תרוקיבה תטויט לע התבוגתב 2021 יאמב הרסמ םילשורי תייריע
 תלהנימ םע הלועפ ףותיש ךות ,ריעה יבחרב הפיכא העצוב םיינוריעה םיחקפה תועצמאבו

   .הפיכאה

 תלהנימ יכ ץלמומ דוע .תועצבמ ןהש הפיכאה תולועפ תרבגהל ולעפי תויושרהש ץלמומ
 תעיבק תועצמאב ,ןהב האולחתה ינותנל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה תא ןיווכת הפיכאה
 הפיכאה תולועפ יפקיה רחא בוקעתו הפיכאה ןפואל רשאב תויחנה ןתמו הפיכא תוינידמ
 .תויושרה ועציבש

  דודיבה תבוח תפיכא
 ,זאד םינפה רש םהיניבו םינוש םירש תופתתשהבו זאד הלשממה שאר תושארב 27.3.20-ב ןוידב
 לודג רתוי הברה אוה םילוחה רפסמ ,דואמ יארונ ןותנ שי קרב ינבב" יכ זאד םינפה רש ןייצ
 יכ ףיסוה דוע ."קרב ינבב דודיב ןיא ,קרב ינבב בוט אל דודיבהש רמוא הז ,םידדובמה רפסממ
 דרשמ תייחנהב תוימוקמה תויושרה לע ליטהל עיצמ ינא ...תויוכמס תצק טשפל ליחתהל ךירצ"
 תתל ,לארשי תנידמ לש רתויב הבוטה עוציבה עורז דימת ןהש תוימוקמה תויושרל תתל ...םינפה
 ."םידודיבה לכ לע םייארחא ויהיש םהל

 תלוכי שי תויושרל" יכ זאד הלשממה שארל ימוקמה ןוטלשה זכרמ שאר בשוי בתכ 29.3.20-ב
 יא .םתיבב םיהושה םילוחל םילשמ-יתחוור הנעמ ןתמו דודיבה תפיכא ידי לע תוקבדהה םצמצל
 רבודמשכו וז םוריח תעשב אקווד ,הנהו .רוביצל תיתימא הנכס הווהמ םהידיב עדימה תואצמה
 ."עדימה תריסמ תבכעתמ ,תוומו םייח לש םיניינעב

 תושארב ,ל"וחמ םיבשה דודיב תוינידמ יונישל תוכרעיה אשונב ל"למב ןויד םייקתה 1.5.20-ב
 דרשמ תדמע .םיטפשמה דרשמו הרטשמה תופתתשהבו תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר
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 וליפא וא ,דדובמה תיבל תיסיפ הסינכ ןוגכ" יתיב דודיב תפיכא תויוכמסש התייה ןוידב םיטפשמה
 ןכש ,יטפשמ וצב קרו ךא תונתינ הלא תויוכמס .הטרפהל תונתינ ןניא ,וירוגמ תבותכל העגה
 ,דדובמה לש וידלי תוהז ןוגכ בר ישיא עדימל ףשחנ דדובמה לש ותיבל עיגמה הפיכאה םרוג
  ."לארשי תרטשמ י"ע עצובמ תויהל ךירצ חוקיפה ,תאז רואל ...דועו ימונוקא ויצוסה ודמעמ

 ילילפ טפשמל הקלחמב תוינוטלש תויוכמס לוכשא שאר הרסמ 2020 רבמבונב ,הז רשקהב
 יחקפל דודיב תבוח תפיכא תויוכמס ןתממ גייתסה םיטפשמה דרשמ יכ ,םיטפשמה דרשמב
 םג תווהל םיטעמ אל םירקמב היושעש הריבע" איה דודיבה תבוחש ינפמ תוימוקמה תויושרה
 תבייחמו ...תבכרומ איה ,)הלחמ ץיפהל לולעה השעמ( ןישנועה קוחל 218 'עס יפל הריבע
 ."יאופר עדימל הפישחהו םיבשותה םע קשממה תניחבמ השיגר ,הריקח

 תובקעב עדיהו עדימה זכרמ תוצלמה תא הנורוקה טניבקל זאד ל"למה שאר גיצה 28.6.20-ב
 "הז טביהב ןמתסמ רעפ רואל ,דודיבה תפיכאל ליעי ןונגנמ שבגל" ןהבו ,האולחתה תוטשפתה
 .)רוקמב השגדהה(

 ,םיטפשמה דרשמ תדמע הגצוה 30.6.20-ב ךרענש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןוידב ,רומאכ
 .טרפל תועגונה תוריבע יבגל תוימוקמה תויושרל הפיכא תויוכמס ןתמב ישוק שי היפלו

 תינכות יבגל ימוקמה ןוטלשה זכרמו ר"עקפ ,"לארשי ןגמ" ,תואירבה דרשמ ואיצוהש ךמסמב
 יכ ךמסמב בתכנ דוע .דודיב תבוח תפיכאל תויוכמס תימוקמה תושרל תתל ץלמוה ,64"רוזמר"
 .האולחת םהב התהוזש םירוזאב הפיכאה תא ריבגהל שרדנ

 "לארשי ןגמ" להנמלו תואירבה דרשמ תלהנהל הפיכאה תלהנימ שאר הנפ 2020 רבמטפסב
  .דודיבה יבחל עגונב "הפיכא יישק" םימייק יכ ןייצ ובתכמב .דודיבה יבח תפיכא אשונב זאד

 דרשמל םיחוודמ םניא דודיבה יבחמ 45%-כ 202065 רבוטקואמ ןולא תדקפימ ינותנ יפ לע
 יכ תרוקיבה תווצל 2020 רבוטקואב רסמ זאד ןולא תדקפימ דקפמ .66דודיבה םויק לע תואירבה
  .דודיבה תבוח תא םימייקמ םניא םה ותכרעהל

 דודיבה תבוח תפיכא ףקיה יבגל םינותנ תרוקיבה תווצל הפיכאה תלהנימ שאר רסמ 2021 ראוניב
 ץרמ םישדוחב לארשי תרטשמ העציבש יפכ ,םירחא דודיב יבח לעו םיתמואמ םילוח לע הלחש
 תויופידעה ירדס יכ עבוק 2020 רבוטקואמ הפיכאה תלהנימ תויחנה ךמסמ .2020 רבמצד דע
 ,67ןוכיסה תמרל םאתהב םינתשמ דודיבה תבוח תפיכאל לארשי תרטשמ הרידגהש םידעיהו

 50% אוה רתויב ךומנה תופידעה רדסב םידדובמה לש הפיכאל ירעזמה דעיה הרקמ לכב םלוא

 
 העבק תינכותה .רוביצבו הלכלכב העיגפה םוצמצ ךות האולחתה תוטשפתה תא םצמצל הדעונ "רוזמר" תינכות  64

 תוימוקמה תויושרה .גוויס לכל םימאתומה תולבגמו תוגהנתה יללכ הרידגהו האולחת תמר לש םיגוויס העברא
 .ןהבש האולחתה ינותנ יפל תוגווסמ

  .18.10.20-ל םינוכנ םינותנה  65

 תובקעב דודיבל ונפוהש םידדובמהמ 90%-כו תויגולוימדיפא תוריקח תובקעב דודיבל ונפוהש םידדובמהמ 48%-כ  66
  .דודיבל הסינכ לע םיחוודמ םניא כ"בש ינוכיא

 לשמל( דודיבה תבוח תרפהל יופצה ןוכיסלו )הובג ןוכיסב אצמנ לשמל תמואמ הלוח( הקבדהל יופצה ןוכיסל הנווכה  67
 רתויב ההובגהו ,דואמ הכומנ תופידעב דודיב יבחל תעגונ רתויב הכומנה - ןוכיס תומר שמח שי .)תומדוק תורפה
 .דואמ ההובג תופידעב דודיב יבחל תעגונ
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 דודיבה יבח חוקיפו )19 םישרת ואר( םילוחה חוקיפ יבגל הפיכאה ינותנ לש טוריפ ןלהל .יוסיכ
 .)20 םישרת ואר(

  2020 רבמצד דע ץרמ ,םילוח לע חוקיפ יבגל הפיכאה ינותנ :19 םישרת

 

 .הפיכאה תלהנימ :רוקמה

 2020 רבמצד דע ץרמ ,םידדובמ לע חוקיפ יבגל הפיכאה ינותנ :20 םישרת

 .הפיכאה תלהנימ :רוקמה
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 יבחו םיתמואמ םילוח לש דודיבה תבוח לע לארשי תרטשמ לש הפיכאהו חוקיפה יכ אצמנ
 דודיבה תבוח לע 47% - 8% לש םיפקיהל 2020 רבמצד דע רבמטפס םישדוחב ודרי דודיב
 האולחתה התלע ולא םישדוחבש ףא ,דודיבה יבח לע 22% - 7%-ו םיתמואמה םילוחה לש
 .דודיב יבח 465,000-כלו םילוח 98,000-כל רבמצד שדוחב העיגהו רכינ ףקיהב

 הרישי הקיזב ,לדג םידדובמהו םילוחה רפסמש לככ ,ןכא יכ התבוגתב הרסמ לארשי תרטשמ
 יכ הרסמ דוע .םיתמואמו םילוח לש רכינ רועיש לע חקפל התלוכי תעגפנ ,האולחתה בצמל
 ןפואב יתיבה דודיבה תא ףוכאל שי יכ תעבוקש 202168 ץרממ הנורוקה טניבק תטלחהל םאתהב
 ,ל"וחמ םירזוחל דודיבה תפיכא תמישמל הנוילע תופידע תתלו לארשי תרטשמ ידי לע דקוממ
 ל"וחמ םירזוחב הפיכאה תוליעפ תא דקמל שי יכ העבקו היתויחנה תא הפיכאה תלהנימ הנכדע
  .הפיכאל רתויב ההובגה תופידעב םיגווסמה דודיב יבח םהש

 עצבל תוימוקמה תויושרה יחקפ וכמסוה אל תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ אצמנ דוע
 תוימוקמה תויושרל םירבעומ םהיבגל םינותנהש ףא דודיב יבחו םיתמואמ םילוח לע הפיכא
 וכמסוה תוימוקמה תויושרה ידבועש ףא תאז .2020 לירפא שדוחב רשואש להונל םאתהב
 .2020 טסוגואב לחה םיעגמה אשונב תוריקחב ףתתשהל

 תא ףוכאל תוימוקמה תויושרה יחקפ תא ךימסהל ותודגנתה יכ ותבוגתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 דודיב תבוח תרפה לש הרבע תומיוסמ תוביסנב )א( :םיירקיע םימעט המכמ תעבונ דודיבה תבוח
 השענ אל דודיבה תבוח לע חוקיפהו ,דיזמב הלחמ תצפה לש עשפ תרבע ידכל תולעל היושע
 תלהנימ לש התוכמסב ןיאש ןוויכ )ב( .םדא לש ותיבל העגה תועצמאב אלא ,ירוביצה בחרמב
 תוינויווש חיטבהל ןתינ אל השעמל הכלה ,ימוקמה ןוטלשל תובייחמ תוארוה תתל הפיכאה
 ןהיתולוכיו ןהיבאשמ תניחבמ תויושרה ןיב םירעפ )ג( תוימוקמה תויושרה ועצביש הפיכאב
 ךרוצ םיטפשמה דרשמל גצוה אל )ד( תויתנידמה תומרונה ןויוושבו תודיחאב העיגפל םיאיבמ
 תלהנימ תאז ללכבו לארשי תרטשמ .תוימוקמ תויושר לש םיחקפל תויוכמס תיינקהל יעוצקמ
 תפיכא לע ןומאה םדאה חוכ רובגתב ךרוצה תא םינוש םימרוג ינפל התלעה םנמוא הפיכאה
 תוכמס תיינקהב ךרוצה תא םיטפשמה דרשמ ינפל התלעה אל איה םלוא ,הנורוקה תוארוה
 אל רומאה ךרוצה םיטפשמה דרשמ תנבהל .תוימוקמה תויושרה יחקפל דודיבה תבוח תפיכאל
   .תוימוקמה תויושרה יחקפל תשרדנה הרשכהה רדעיה לשב הלעוה

 תוימוקמה תויושרה יחקפל תונקהל ןיאש הרובס איה יכ התבוגתב הרסמ לארשי תרטשמ
 תוליעפ תרגסמב םיבשותה לש טרפה תענצב העיגפל ששחה םושמ תאז הפיכא תויוכמס
 ."רתוי ההובג הלעממ יתפיכא ןויסינב ךרוצה" לשבו הנבומ םיניינע דוגינל ששח לשב ,הפיכאה
 דודיבה תבוח תכיפהל יתעדותהו יתרבסהה רושימב לעפת הנידמהש יואר היה" יכ הרסמ דוע
 חווידה תא הריבגמו ירסומו יתרבח יוניג המיע האיבמ הנממ הגירחש ,תיביטמרונ תוגהנתהל
  ."היתודוא

 תויושרה תיישע םג ומכ( תוכיסמה תייטע תפיכא ינותנ" יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 ונל ןיאו ...הלעוהש ששח לכ ןיטולחל וכירפה ,)הנורוקה תוריבע תפיכא ימוחת ללשב תוימוקמה
 עגונב תוימוקמה תויושרה יחקפל הפיכא תויוכמס ןתמ אשונב[ םינוידש לע רעצ עיבהל אלא

 
 .18.3.21-ב הלשממ תטלחה לש ףקות הלביק וז הטלחה .160/רוק 'סמ הטלחה  68
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 תוטלחהו ,ןמצע רובע ןועטל תורשפאה תוימוקמה תויושרל הנתינש ילבמ וכרענ ...]דודיב יבחל
 בויט תיישע דוע הנשי יכ ,ריהבנ ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ונמעטמ םרוג תוחכונ אלל ולבקתה
 ...םויכ .ןהימוחתב תיתוכיא הפיכא רצייל הנלכות ןלוכש תנמ לע תוימוקמה תויושרב הבר
 היגוסהו ,תובייח ןניא ךא ,ליעפהל תויאשר תוימוקמ תויושרש תויוכמס ןה ...הפיכאה תויוכמס
 ימוחתב לועפל תוימוקמה תויושרה לש תלוכיב םינימאמ ונא ...דבלב העש תארוהב תרדסומ ףא
 תלהנימ יכ ימוקמה ןוטלשה זכרמ רסמ דוע ."וז תלוכי תמצעהב תובישח םיאורו ,הפיכאה
 זכרמ םע ליעיו יעוצקמ ,קודה הלועפ ףותישב התמקה דעוממ הלעפ לארשי תרטשמב הפיכאה
 .ימוקמה ןוטלשה

 זכרמ ותעידי בטימל יכ תרוקיבה תטויטל ותבוגתב 2021 טסוגואב רסמ םיטפשמה דרשמ
 .יתיבה דודיבה תבוח תפיכא תייגוס הנודנ ןהב תובישיהמ קלחב ףתתשה ימוקמה ןוטלשה

 םילוחה רפסמב םירצק ןמז יקרפב םירכינה םייונישה יכ ותבוגתב רסמ פ"טבל דרשמה
 יכו ,הפיכאל יבטימה ןפואב ךרעיהל תלוכיה לע םיעיפשמ ,םיבאשמה תלבגמ חכונ ,םידדובמהו
 .םדא חוכב רסוח וא ףדוע אלל תקיודמ תידימת תוכרעיהל תורשפא ןיא םיבאשמה תלבגמ לשב"
 ןה - םילוקישה לולכמב בשחתהב םישרדנה םינוזיאה םיעצובמ הפגמה תוצרפתה יבלשב ,ןכל
 עוציבל םדאה חוכ תלבגמו םיבאשמה תלבגמב תובשחתה ןהו ןתינה לככ הבוט הפיכא
  .)רוקמב השגדהה( "הפיכאה

 דרשמו לארשי תרטשמ ףותישב פ"טבל דרשמה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רבשמ תמגודכ ,רבשמ תותיעב קודיבו הפיכא תוחוכ רובגתל תופולח ונחבי םיטפשמה
 תויושרה יחקפ בוליש תועצמאב ינוריעה הפיכאה ךרעמ קוזיח ידי לע ןיב ,הנורוקה
 הפיכאה יכרד ןוויג ןוחבל ץילממ אוה דוע .לארשי תרטשמ רובגת ידי לע ןיבו תוימוקמה
 ךרוצל תאזו ,דודיבה יבחלו םילוחה יתבל תוינופלט תוחיש םויק תועצמאב ןוגכ ,חוקיפהו

  .חוקיפהו הפיכאה תרבגה

 ןיבל ותושרל םידמועה םיבאשמה ןיב רעפה תא ןחבי פ"טבל דרשמה יכ ץלמומ דוע
 גיציו ,הפגמ תעב האולחתה ינותנל בל םישב ,תיבטימ הפיכאל םישרדנה םיבאשמה
  .ויתוצלמה תאו הניחבה יאצממ תא הנורוקה טניבקל

 המלחה תונולמל םיתמואמ םילוח יוניפ
 ל"כנמו זאד תואירבה רש תופתתשהבו זאד הלשממה שאר תושארב 13.3.20-ב ךרענש ןוידב
 םילוחה תא תונפל טלחוה הלשממ ידרשממ םיפסונ םיגיצנו םירשו זאד ל"למה שאר ,זאד ודרשמ
 רוטינו בקעמ םהילע היהי םהבש םילוחה יתבל ץוחמ םינקתמל וא תונולמל םהיתבמ םילקה
 יתבב שומישה .תיסיסב תיאופר החגשה םויקו הקבדה תעינמ היה יוניפל עינמה .יסיסב יאופר
 תוטימ תא תוצקהל ידכו םילוחה יתבב סמועה לע לקהל ידכ רחבנ םיינוציח םינקתמב וא ןולמ
 תועצמאב ןוחטיבה דרשמ .םילוחה יתבב קר ןתינש יאופר לופיט םישרודש םילוחל זופשאה
 .2020 ץרמב המלחה תונולמ ליעפהל ליחתה ר"עקפ
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 להונ - ןלהל( 69םיתמואמ םילוחל הליהקב לופיט/זופשא אשונב תואירבה דרשמ להונ יפ לע
 ,לק רדגומ יאופרה םבצמש םילוחל היינסכא ושמשי המלחהה תונולמ ,)םיתמואמ םילוחב לופיט
  .םתלחמ םות דע םדודיב תא ורשפאיו ,םדוקפתב םייאמצע םהשו

 ינב" תינכות תלעפהב ,תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע תועצמאב ,ןוחטיבה דרשמ לחה 2020 ינויב
 ,דודיבהו המלחהה תונולמל םידדובמו םילוח יוניפב תוימוקמה תויושרל עייסל התרטמש ,"ליח
 תונולמב תוירחאה ימוחת תקולח 4 חולב ןלהל .תוימוקמה תויושרב ןוזמ תקולחבו הרבסהב
 .המלחהה

 םילוחב לופיטה להונב עבקנש יפכ המלחהה תונולמב תוירחאה ימוחת :4 חול
 םיתמואמ

 יארחא םרוג  תוירחא םוחת

 םילוחה תופוק המלחה ןולמב הייהש רושיא

 ר"עקפ המלחהה תונולמל םילוחה תרבעה

 םילוחה תופוק םילוחה רחא יאופרה בקעמה

 ר"עקפ המלחהה תונולמב הטילשהו דוקיפה תכרעמ

 ר"עקפ ןולמה תווצל ןוגימ דויצ תקפסה

 ר"עקפ םילפוטמל תישיא תיטסיגול תפטעמ

 לארשי תרטשמ המלחהה תונולמב ירוביצה רדסה תרימש

 ןולמה תווצ תואנולמ יתוריש

 תואירבה דרשמ :רוקמה

 תקידבל תיבויח הבושת תלבק דעומל ןתינה לככ ךומס ,םיתמואמ םילוחב לופיטה להונ יפ לע
 וא םילוח תיבב זופשאל הלוחה תא תונפהל שי םא טילחהל םילוחה תפוק אפור לע ,הנורוק
 םילוחה תפוק אפור .המלחה תינולמב וא תיבב לופיט ללוכ הליהקב לופיטה .הליהקב לופיטל
 דודיב יבגל םתפדעה יהמ םילוח תיבב זופשאל םיקקזנ םניאש םיתמואמה םילוחה םע ררבמ
 םילוחה תפוק ,המלחה ןולמב תוהשל ףידעמ הלוחה םא .המלחה ןולמב וא תיבב בקעמו

 יוניפ ךילהת .)"לטנרק" תכרעמ( תפתושמ עדימ תכרעמ תועצמאב ר"עקפ ל"מח תא תנכדעמ
 רוריב ךרוצל הלוחה םע רשק תריצי ללוכ ,"לטנרק" תכרעמב ןוכדעה תלבק רחאל םילוחה
 .א"דמ תועצמאב יוניפו ןולמל ץוביש ,)המודכו השגנהב ךרוצ ,תורשכ גוס( םיכרצ
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 תמואמה הלוחה רבועש "ךרד"ה :21 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב )2020 רבמבונ( ר"עקפ יכמסמ :רוקמה
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 תקידב תואצות תא ולביק םיקדבנהמ 44% ,2020 ילויל ןוכנ יכ הלע 70הנידמה רקבמ דרשמ חודב
 תא ולביק םיקדבנהמ 17% םכותמו ,המיגדל הינפהה רחאל תועש 48-מ רתוי ףולחב הנורוקה
 ןוכנ יכ הלע ר"עקפ יכמסממ .המיגדל הינפהה תלבק רחאל תועש 72-מ רתוי תואצותה
 תכרעמב הנזה דעו הקידבה תאצות תלבק דעוממ עצוממב תועש 72 - 48 ופלח ,2020 רבוטקואל
 .המלחהה ןולמל יוניפל דעו "לטנרק" תכרעמב הנזההמ עצוממב תועש 18 - 12-ו ,"לטנרק"
 עוציב ןמזמ םימי העבראמ רתוי ופלח םירקמה בורב ,2020 ילויל ןוכנ יכ איה רבדה תועמשמ
 םהבש םירקמב יכ ןיוצי .םימי העבש ףא םירקמהמ קלחבו ,המלחהה ןולמל יוניפל דעו הקידבה
  .ותביבס תא קיבדהל לולע אוה הז ןמז קרפ ךלהמב יתיב דודיב םייקל תורשפא ןיא הלוחל

 םייוניפ ל"מח תרוקיבה םויס דעומ דעו 2020 לירפאמ תוליעפמ קרב ינב תייריעו םילשורי תייריע
 רסמנש עדימה יפ לע .א"דמו ר"עקפ ,םילוחה תופוק :םייטנוולרה םימרוגה לכ בולישבו ,ןתלבוהב
 היה ינוריעה םייוניפה ל"מחב יוניפה ךילהת ,תרוקיבה תווצל קרב ינבו םילשורי תויריעמו ר"עקפמ
 ,דחא ל"מחב םייטנוולרה םימרוגה ללכ יגיצנ זוכירב ונממ לדבנ ךא ,יטרדנטסה ךילהתל המוד
 ףלחש ןמזה הברהב רצקתה ךכ תובקעב .ולש תינוגראה עדימה תכרעמל השיג התייה גיצנ לכלו

 תכרעמב תונפתהל ןיינועמה הלוחה ינותנ ןוכדע דעו הנורוקה תקידבל תיבויחה הבושתה תלבקמ
 בלש עוציב תא המצע לע הלביק תימוקמה תושרה ןכ ומכ .םילוחה תפוק ידי לע "לטנרק"
 יטנוולרה ןולמל ץובישה תאו הלוחה יכרוצ רוריבל ,ר"עקפ ידי לע עצבתהל רומאש ,לואשתה
  .ר"עקפ ידי לע םוי לכב הל הצקוהש םירדח יאלמל םאתהב

 תונולמל עונישה בלש תא םג יאמצע ןפואב העציב םילשורי תייריע 2020 לירפא ףוסב לחה
 .ךילהתב א"דמ לש תוברועמה תא הרתיי ךכבו ,תויטרפ העסה תורבח תועצמאב

 ל"מח יכ הלע 17.5.20-מ םינפה דרשמב ביבא לת זוחמ לש הנורוקה תוליעפ יחקל םוכיסמ
 םתוכמסו םילוחה תופוק יגיצנ תוחכונ .יוניפה תוליעפ תוליעי תא רפיש" קרב ינבב לעפש םייוניפה
  ."יוניפה ךילהת תא ורציק המלחה תונולמל םילוח יוניפ רשאל תימוקמה המרב

 ינוריעה םייוניפה ל"מח תלעפה םע יכ 2020 רבמטפסב תרוקיבה תווצל הרסמ םילשורי תייריע
 המלחהה ןולמל יוניפל דעו תיבויחה הבושתה תלבקמ ףלחש ןמזה רצקתה 2020 לירפא תליחתב
 תווצל הרסמ םילשורי תייריע ,ךכ לע ףסונ .הטמו תועש 12-ל עצוממב םימי השולשמ רצקתה
 םיחטובמ םניא החפשמה ינב ןהבש ,תוחפשמ יוניפ לש םירקמב יכ 2020 רבוטקואב תרוקיבה
 .הנוש םייוניפ תוינידמ ןהל שיש ןכתייש םילוחה תופוק ןיב םאתל שרדנ ,םילוח תפוק התואב
 ל"מחב הז דצל הז םיבשוי ויה םילוחה תופוק יגיצנ אלול לילכ לשכנ וא ךשמתמ היה םואיתה
  .ינוריעה

 ינבו םילשורי תויריע תאו ר"עקפ ,ןוחטיבה דרשמ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 יבטימ הדובע ךילהת תריצי ךרוצל ינוריעה םייוניפה ל"מח אשונב הלועפה ףותיש לע קרב
  .יוניפה תוליעיל םרתש

 יוניפל לדומה תא רמשל ימוקמ ןוטלשל זכרמלו ר"עקפל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .הפגמ תעב תוינולמל תוימוקמ תויושרה ידי לע םידדובמו םילוח

 
 אשונב דחוימ םייניב חוד ,"הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" ,הנידמה רקבמ חוד  70
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 לש הכימתב ,ימוקמה ןוטלשה ידי לע תוליעפה לוהינ יכ ותבוגתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 םירחא םיבאשמו םדא חוכ תדמעהו םיביצקת תאצקה תועצמאב יזכרמה ןוטלשהמ םימרוג
 .ותוריהמ תרבגהלו עוציבה תוליעיל םרות ,ימוקמה ןוטלשה תושרל

✰ 

 ןוויכ .םוריחבו הרגשב םיבשותב לופיטה לש דוסיה תנבל ןה תוימוקמה תויושרה
 ,תואירבה דרשמ יכ ץלמומ - הינייפאמו הייסולכואה לש תורכיה שי תוימוקמה תויושרלש
 ולעפי ,ל"למה לולכתבו םיטפשמה דרשמו פ"טבל דרשמה ,םינפה דרשמ םע םואיתב
 תא לצנל ידכ תוימוקמה תויושרה םע הלועפה ףותיש תבחרהל תוליעפ תנוכתמ שבגל
 םיטביהב וקדבנש תוימוקמה תויושרה ףותיש תחלצה חכונ תאז לכ .יסחיה ןנורתי

 לופיטב ומכו הב האולחתה לע עדימה בויטל םילשוריב ושענש תולועפה תמגוד ,םימיוסמ
 .םילשוריבו קרב ינבב המלחהה תונולמל םילוחה יוניפב

 ןוחטיבל דרשמהו םינפה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ל"למה יכ ץלמומ
 תויושרה תויוכמס לש םתבחרהו םתרדסה תא ימוקמה ןוטלשה זכרמ ףותישב ונחבי םינפה
 הנורוקה רבשמב ןדוקפת בויטל ולעפיו ,ללכב םוריח תותיעב ןתוירחא ימוחתו תוימוקמה
 .טרפב

 ןוטלשה יקשממ ןיינעב םיחקל תקפהל הנורוקה טניבקב ןויד םוזי ל"למה יכ ץלמומ דוע
  .ימוקמה ןוטלשה יגיצנ תופתתשהב ,ימוקמה ןוטלשהו יזכרמה

 אוה האולחת לש תטלשנ יתלב תוצרפתה תעינמל קבאמה תרגסמב יכ ותבוגתב רסמ ל"למה
 תועצמאב דוחייב ,תוימוקמה תויושרהו עוציבה יפוג ,הלשממה ידרשמ לומ םיבר םיצמאמ זכיר
 .האולחתה םוצמצל ומרת ולאו ,אלמה ןפותישו תויושרל תויוכמס תיינקהו הרודס תוינידמ תעיבק
 תוירחאה ימוחתו תויוכמסה תרדסה אשונ תא ליבות ל"חרש ךכל לועפל ותנווכב יכ ףיסוה ל"למה
 ףקותמ ,םינפה דרשמו ר"עקפ ,ןוחטיבה דרשמ ףותישב ,םוריח תותיעב תוימוקמה תויושרה לש
  .תוימוקמה תויושרל םיארחאה םיפוגה םתויה

 רבשמ תעב ודוקפת ןפוא רוקחתב קוסע אוה הלא םימיב יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 חכונו וקפויש םיחקלה חכונל הדובעה תרות שוביג ךרוצל ,דיתע ינפ הפוצ הייאר ךותמ הנורוקה
 .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב יבטימה רשקה תובישח

 לע ךרבמ" ןוחטיבה רש יכ תרוקיבה תטויט לע 2021 לירפאמ ותבוגתב רסמ ןוחטיבה דרשמ
 ,ןכא .קרב ינבו םילשורי תויושרה םע ר"עקפו ןוחטיבה דרשמלש הלועפה ףותישל בויחל ןויצה
 ןמז ךשמ תא רציקו ולא תויושרמ םילוח לש הליעיו הריהמ האצוהל איבה הז הלועפ ףותיש
 ר"עקפו ןוחטיבה דרשמ ןיב ליעיו קודה הלועפ ףותיש םייקתה הימדנפה ךלהמב ...םהב לופיטה
 ."תוימוקמה תויושרה תיברמ ןיבל
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 םוכיס
 לע ןהו רוביצה תואירב לע ןה ויתוכלשהבו ופקיהב גירח ימלוע רבשמ אוה הנורוקה רבשמ
 דרשמ תועצמאב הלשממה לופיטל .לארשי תנידמ יבשות לש יתרבחהו ילכלכה םבצמ
 שי ,רבשמה לוהינ תא ללכתמה ףוגכ ,ל"למהו רוביצה תואירב לע ןומאה תואירבה
 תא עונמלו הפגמה לש האולחתה יפקיה םע דדומתהל ןתינ וב ןפואה לע תערכמ העפשה
  .התוטשפתה

 ןהו םוריחבו הרגשב םיבשותב לופיטה לש דוסיה תנבל תא תווהמ תוימוקמה תויושרה
 שיש תובישחה תא שיגדה הנורוקה רבשמ .יביטרפואו ילוהינ ןויסינו תולוכי לעב םרוג
 .ימוקמה ןוטלשה ןיבל יזכרמה ןוטלשה ןיב יבטימ רשקב

 תויוצרפתה תמילב םשל דוקימב םירוזאב לופיטל תוינידמה השמומ אל יכ אצמנ תרוקיבב
 ידכ דע האולחתה הטשפתה םהבש םירוזאב לופיטה יכו ,התוטשפתה ינפל האולחת
 ידכ םהב היהש ןכתיי ולא לכ .הכומנ תוליעי לעבו דיחא אל היה ,לבגומ רוזא םתזרכה
 ידכ ףאו ,קשמה לע ינש יללכ רגס תלטה לע הטלחהלו האולחתה תורבגתהל איבהל
 .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל םתריהל רוביצה תונוכנב העיגפל איבהל

 הלא תוזרכהש הפוצמ ,לבגומ רוזא לע הזרכה תעב טרפה תוריח לע תולבגהל בל םישב
 םידעצ יוצימ םע דבב דב ,ןתוליעי לש תיתיע הניחב ךותמו אלמ עדימ סיסב לע ושעיי
 .תשרדנה הפיכאה תרבגהלו תוקידב יפקיה תבחרהל םיפסונ

 םיבשותב לופיטב תוימוקמה תויושרה לש יסחיה ןנורתי תא יבטימה ןפואב לצנל ידכ
 ,תואירבה דרשמ - רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמש ץלמומ ,תוימואלה תורטמה תגשהבו

 תויושרה ףותיש תבחרהל ולעפי - םיטפשמה דרשמו פ"טבל דרשמה ,םינפה דרשמ
 ביחרהל ךרוצה תא ונחבי ךכל םאתהבו ,האולחתה םוצמצל ימואלה ץמאמב תוימוקמה
  .ןהיתויוכמס תא
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  71א חפסנ
 
 זירכהל לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו הטילחה 2020 רבמטפס דע לירפא םישדוחה ךלהמב
 :לבגומ רוזא לע הלאה םירוזאב

 ,םימי השיש ךשמל לבגומ רוזאכ קרב ינב ריעה לע זירכהל 72הלשממה הטילחה 2.4.20-ב 
 תינשב הכראוה הזרכהה .10.4.20 דע הזרכהה תא ךיראהל הלשממה הטילחה 6.4.20-בו

 16.4.20-ב .הדובעה תומוקמל םתיבמ תאצל םיבשותל תרשפאמה הלקה םע 15.4.20 דע
 הרובחת תועצמאב ריעהמ האיציו הסינכל הלבגוה ךא ,20.4.20 דע הזרכהה השדוח
 .תירוביצ

 ,15.4.20 דע םילבגומ םירוזא 12.4.20-ב וזרכוה םילשורי ריעב םיעבור העבש ךותמ העבראב 
  .19.4.20 דע רומאה חטשה בור לע הזרכהה הכראוה 16.4.20-בו

  .24.4.20 דעו 18.4.20-המ םילבגומ םירוזאכ וזרכוה הנעבו דסא-לא ריד םיבושייה 

 30.4.20-ב .1.5.20 דעו 26.4.20-מ םילבגומ םירוזאכ וזרכוה תוביתנבו שמש תיבב תונוכש 
 הנוכש לע הזרכהה הכראוהו ,שמש תיבב תחא הנוכש לעו תוביתנ לע הזרכהה הלטוב
 .4.5.20 דע ןכמ רחאלו ,3.5.20 דע שמש תיבב תפסונ

 30.4.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה הרוח בושייב תומיוסמ תונוכשו םילשוריב תומיוסמ תונוכש 
 הכראוה הרוחב תונוכשה לע הזרכהה .4.5.20 דע הזרכהה הכראוה ןכמ רחאלו ,3.5.20 דעו

  .10.5.20 דע ןכמ רחאל

  .26.6.20 דע 19.6.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה טהרבו הרערעב תונוכש 

 .1.7.20 דע 24.6.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה הירבטב תומיוסמ תונוכשו דעלא ריעה 

 תונוכש לע הזרכהה .9.7.20 דעו 2.7.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה דולבו דודשאב תונוכש 
 .15.7.20 דע 10.7.20-מ הכראוה םילבגומ םירוזאכ דולב

 .15.7.20 דעו 8.7.20-מ לבגומ רוזא הזרכוה תיליע רתיב ריעה 

-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה יכאלמ תיירקו הלמר ,דול ,שמש תיב ,םילשורי םיבושייב תונוכש 
 .15.7.20 דע 10.7.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה דולב תורחא תונוכש .17.7.20 דעו 10.7.20

 ,הווסנלק ,דעלא ,קרב ינב םהבו ,15.9.20 דעו 8.9.20-מ םילבגומ םירוזא וזרכוה םיבושיי 40 
  .םירומאה םיבושייה לע יליל רגס לטוה הזרכהה תרגסמב .םילשוריב תונוכשו תיליע רתיב

  

 
 .לבגומ רוזא לע הזרכהל םירשה תדעו תוטלחה ךותמ  71

 .4958 הטלחה  72
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  ב חפסנ
 :םלועב תויגולוימדיפא תוריקח יכרעמ אשונב 16.7.20-מ עדיהו עדימה זכרמ חוד ךותמ

 

 הנידמ
 םירקוח סחי

 רוקמ עוצקמ םיחרזאל
 הקולח
 תורעה תורשכה תיפרגואיג

 תויחא 10,000-ל 1 לארשי
 ,תויגולוימדיפא
 םיטנדוטסו תויחא

 זכרמ תחת
 הקולח ,דוחא
 תוזוחמ העבשל

  תידועיי הרשכה

 םירקוח עודי אל ןפי
 םייגולוימדיפא
 תויחאו

 םיזכרמ 450
 םיירוזא

  תידועיי הרשכה

 םילוח תיב לכב אבצ ישנאו םיאפור 40,000-ל 1 רופגניס
 םיסיסבבו

 םייאבצ

 האופר ידומיל
 תידועיי הרשכהו

 

 םירקוח 4,000-ל 1 הינמרג
 םייגולוימדיפא
 תויחאו

 יזכרמ 375
 םיירוזא תואירב

  תידועיי הרשכה

 רוקמב שילשכ 2,200-ל 1 הילגנא
 תואירבה םוחתמ

 ףוסב לחוה תידועיי הרשכה עודי אל
 יאנתכ יאמ
 תולקהל ףס
 רגסב

 תואירב יזכרמ םירקוח םיבדנתמ 6,200-ל 1 קרוי וינ
 םיתווצו

 םיימוקמ

 ריהמ ןווקמ סרוק
 תטיסרבינואמ
 ףס יאנת סניקפוה סנו'ג

 רגס תחיתפל
 לכל רקוח -

 תואירב יזכרמ םירקוח םיבדנתמ 1,400-ל 1 ןגישימ םיבשות 3,333
 םיתווצו

 םיימוקמ

 תידועיי הרשכה

 
 

 


