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 הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה

 תימלוע הפגמ לש השק ירבשמ עוריא םע דדומתהל לארשי תנידמ השרדנ הבש תואיצמב
 רסח היה הב םחליהל םיכרדהו הפגמה לש התוצרפתה ןפוא יבגל עדימהש העשבו ,תכשמתמ
 ךרעמב יזכרמ ךבדנ רוביצל הרבסהה התייה - "העונת ידכ ךות" עוצקמה ישנא ידי לע דמלנו

  .רבשמה םע תודדומתהל הלשממה תולועפ

 ןווכמה ,רוביצל עדימ תרבעה לש ךשמתמו ףוצר ךילהת םייקל תשרדנ םוריח תעב הרבסהה
 עדימ תרבעה :םיירקיע םיביכרמ השולש תועצמאב םייח תליצמ תוגהנתהלו הלועפל ועינהל
 ןפואב הרבסהה ידיקפת תא שממל ידכ .ירוביצה ןסוחה קוזיחו ;הלועפל הענהו עונכש ;ינויח
 ללכל ועיגה םוריח תעשל תוגהנתהה תויחנה יכ אדוול הרבסהה ימרוג לע ,יביטקפא
 תויביטקפא .ןהיפל גוהנל ןוכנ רוביצהו ,ומנפוהו ונבוה ,הינווגו היביכרמ לכ לע ,הייסולכואה
 ילבקמב רוביצה לש ןומאה תדיממ רתיה ןיב תועפשומ תויחנהל תויצה תמרו הרבסהה
  .תוטלחהה

 רבשמ ךלהמב לארשיב רוביצל עדימה תרבעהו הרבסהה דקומב ודמע םייזכרמ םיפוג השולש
 ללכ ןיב םואיתה לע דקפומה )ם"הר( הלשממה שאר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמ :הנורוקה
 לע דקפוה רשא ,תואירבה דרשמ ;םוריח תעשב םתייחנהו לארשיב םייתלשממה הרבסהה ימרוג
 .הרבסהה ץמאמב עייסמ םרוגכ שמיש רשא ,)ר"עקפ( ל"הצב ףרועה דוקיפו ;הרבסהה תלבוה
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           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 
 

311 
  ₪ ןוילימ

53  
  24%  19%  ןוילימ

 האצוהה
 לע תיתלשממה
 הרבסהה תולועפ
 הנורוקה רבשמב
 2020 תנשב

 רתאל תוסינכ 
 תואירבה דרשמ
 רבוטקוא דע ץרממ

 האוושהב( 2020
 ןוילימ 5-כל
 רתאל תוסינכ
 )ר"עקפ

 הייסולכואה ללכמ 
 לש הבר הדימ ועיבה
 םימרוגב ןומא
 לוהינל םיארחאש
 רגסה תארקל רבשמה
-ל האוושהב ,ישילשה

 תליחתב  45%
 רבשמה

 הלשממה תובישימ 
 הנורוקה טניבקו
 דע ראוני םישדוחב(
 ויה )2020 רבוטקוא
 גיצנ תופתתשהב
 וא הרבסהה הטמ
 הרבסהה ץעוי

36%  73%  
32% -
68%  41% 

 רוביצה ללכמ
 ןויגיההש ורבס
 היה אל תולבגהב
 ורבס 34%-ו ,ןבומ
 אל תולבגההש
 ןפואב ורבסוה
  רורב

 דקומל תוחישהמ 
 לש ינופלטה
 תואירבה דרשמ
 2020 רבמטפסב
 ידיב ונענ אל
 תוברל( ןדקומ
 )וקתונש תוחיש

 דקומל תוחישהמ 
 ר"עקפ לש ינופלטה
 אל הנורוקה אשונב
 ץרמ םישדוחב( ונענ
 )2020 רבוטקוא דע

 תיברעה הרבחהמ 
 דרשמ יכ ורבס
 זירפמ תואירבה
 אוהש ןוכיסה תדימב
 תפגמל סחיימ
 הנורוקה

 
 תרוקיבה תולועפ

 הרבסהה" אשונב תרוקיב הנידמה רקבמ דרשמ עציב 2021 ראוני דע 2020 יאמ םישדוחב
 הרבסהה תויביטקפא :הלאה םיאשונה וקדבנ תרוקיבב ."הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל
 ינויח עדימ תריסמ ;יחרזא םוריח בצמב הרבסהל תימואלה תוכרעיהה ;רוביצה ןומאו
 הרבסהה ;םיינופלטה םידקומהו )טנרטניאה( תתשרמה ירתא תועצמאב רוביצל תויחנהו

 תוינידמה תא תורתוסה תודמע םע תודדומתהו בזוכ עדימ תכרפה ;תוידוחיי תויסולכואל
 תוכרעיהב תוברל :2020 רבוטקוא דע ראוני םישדוחב הדקמתה תרוקיבה .תיתלשממה
 ;2020 ראונימ ,לארשיל ףיגנה תעגה םדוק הערתהה תפוקתב הנורוקה רבשמל המדקש
 2020 רבוטקוא ףוס דע ;2020 ץרמב ןושארה רגסהו רבשמה לש ןושארה לגה ישדוחב
 ימואלה הרבסהה הטמב - ם"הר דרשמב התשענ תרוקיבה .)ינשה רגסה םויס רחאל(
 תושרב ושענ המלשה תוקידב .ר"עקפבו ;תואירבה דרשמב ;ימואל ןוחטיבל הטמבו

 .לארשי תרטשמבו תיתלשממה םוסרפה תכשלב ,יתלשממה בושקתה
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 תפוקתב הרבסהל עגונב רוביצה תודמע תא הנידמה רקבמ דרשמ ןחב ךכ לע ףסונ
 רקחמ - ינשה ;2020 רבמצד שדוחב ךרענש רקס - דחאה :םיעצמא השולשב הנורוקה
  - ישילשהו ;2020 רבוטקוא ףוס דע 2020 ץרממ תויתרבחה תותשרב חיש חותינ ללוכה
 לע תימשרה תיתלשממה תוינידמה תא תורתוסה םיחמומ לש תויואטבתהה תעפשה תניחב
 .תויתרבחה תותשרב חישה חותינל רקחמה תרגסמב ויתודמעו רוביצה ןומא

 

 

 רוביצה ןומאו הרבסהה תויביטקפא

o הנידמה רקבמ דרשמ לש רקסה יאצמממ :רוביצל רגסה תולבגה תרבסה 
 ,תינוניב הדימב קר תולבגהה בור תא רוביצל ריבסהל וחילצה הרבסהה ימרוג יכ הלע
 ןיב ;רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב דבלב םצמוצמ ןומא ןתנ רוביצה ,ללככו

 ישילשה רגסה ינפלו ינשה רגסה םויס רחאל דע )2020 לירפא( ןושארה רגסה תפוקת
 תויתרבחה תותשרב חישה חותינמ .ןומאה תדימב תרכינ הדירי הלח )2020 רבמצד(
 ןומאה תדימ .תינוניב התייה תולבגהה בור לש תוציחנה רבדב עונכשה תדימ יכ הלע
 להונ אשונב המגודל( וקדבנש הבילה יאשונ בורב הטעמ התייה תוטלחהה ילבקמב
 .)הנורוקה תוקידב אשונבו דודיבה

o רקסה יאצממ :הרבסהה תויביטקפאל היצקידניאכ תויחנהל תויצה 
 ענמיהל דיפקה רוביצהמ תיצחממ תוחפ יכ ולעה הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש
  .שרדנכ קחרמ לע רומשלו החפשמ וא םירבח םע םישגפממ

o רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומאהו ןתוציחנב עונכשה ,תולבגהה תנבה: 
 הענ תולבגהה תא רוביצה לש הנבהה תדימ יכ הלע תויתרבחה תותשרב חישה חותינמ
 בור תוציחנ רבדב עונכשה תדימ ;הבר התייה איה בורל רמולכ .8.81 - 5.6 לש חווטב
 תחיתפו לוגסה ותה ,דודיבה להונ ,הנורוקה תוקידב ,העונתה תולבגהו רגסה - תולבגהה
 רבדבו ,)6.5 - 5.4 לש חווטב הענ( תינוניב התייה - ךוניחה תכרעמ תחיתפו םיקסעה
 .)המאתהב ,8-ו 7.9( הבר התייה - תויולהקתהו תוכסמ תייטע - תולבגההמ םייתש
 הדימב קר ענכושו תורומאה תולבגהה יתש לש תוציחנה רבדב ענכוש רוביצה ,רמולכ
 יאשונ בורב הכומנ התייה תוטלחהה ילבקמב ןומאה תדימ .ןבור לש תוציחנב תיקלח
 תדימ ןהבש תורומאה תולבגהה יתשב תינוניב התייהו )2.9 - 1.9( וקדבנש הבילה
 הלא םיאצממ .)המאתהב ,4.3-ו 4.2 ,תויולהקתהו תוכסמ תייטע( הבר התייה עונכשה
 םעו 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה יאצממ םע דחא הנקב םילוע
 הטעמ ןומא תדימ לע רומאכ םיעיבצמה ,2020 רבוטקוא דע ץרממ וכרענש ר"עקפ ירקס
 דע ץרממ תותשרב חישב יללכה ןומאה דדמ :רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב
 רוביצה לש ןומאה תדימ ,תאז םע .)10 - 0 לש גורידב( 3 עצוממב היה 2020 רבוטקוא

 
 דמלמ )ללכב דע אלו ,7 - 4( ינוניב דדמ ןויצ ;ההובג ןומא וא עונכש ,הנבה תדימ לע דמלמ )10 - 7( הובג דדמ ןויצ  1

   .הטעומ הדימ לע דמלמ )ללכב דע אלו ,4 - 0( ךומנ דדמ ןויצ ;תינוניב הדימ לע

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 תויחנהב הדימעל תמלוה תישיא המגוד ושמיש אל םהבש םירקמ חכונל רוביצה ישנאב
 ישנאב רוביצה לש ךומנ ןומא .0.8 - רתוי דוע הטעמ התייה םייחה תרגש תא תוליבגמה
 ימרוגל רגתא הווהמ ךכיפלו ,תויחנהל תויצה תא תרכינ הדימב םצמצל לולע רוביצה
 תינוניב המרב עונכש .תויחנהה תוציחנב רוביצה תא ענכשל םישרדנ רשא ,הרבסהה
   .לשממה ימרוג תויחנהל רוביצה תויצ-יאל ןוכיסה תא םילידגמ ,ןומא לש הטעמ הדימו

 הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולחו תוכרעיהה

o "תוירחא ,הרבסהה תלבוה ןיינעב 2020 ראורבפמ הטלחהה יפ לע :"הרזג תולובג 
 שרדנ אוהו ,ןנכותמה הלועפה הוותמל האוושהב הבחרוה הרבסהל תואירבה דרשמ
 אוהו ,המצמוצ ימואלה הרבסהה הטמ תוירחא ;הרבסהה תוליעפ תא עצבלו ליבוהל
 לע 2007-מ הלשממה תטלחהב רדגוהש יפכ אלו - תואירבה דרשמל עייסמכ רדגוה
 םורופ שארב דמועו ,תואירבה דרשמב תוברל ,הרבסהה ימרוג תא החנמ( ותמקה
 רבעומה עדימה ללכל ןוילעה יארחאה שמשמה ,םוריח תעב ימואלה הרבסהה
 הטלחה תלבק רחאל ,2020 רבוטקוא דע תימשר הרדגוה אל ר"עקפ תוירחאו ;)רוביצל
 ןיב םידיקפתה תקולח לש וז הרדסה .2020 רבמטפס ףוסב הנורוקה טניבקב ןיינעב
 ןמז השרדש תפסונ תונגראתהב ךרוצ הרצי ,םדקומ ןונכת יפ לע אלש ,הרבסהה יפוג
 יפוג ןיב םואית יישקל םרג תוירחאה תקולחב תוריהבה רסוח ןכ ומכ .םיבאשמו

 .םינושה הרבסהה

o לע דקפומה ,ימואלה הרבסהה הטמ :תיביטרפואהו תיגטרטסאה תוכרעיהה 
 בייחמ יגטרטסא ךמסמ ץיפה אל ,םוריחב הרבסהה ימרוג ללכ לש םואיתהו היחנהה
 .םייתלשממה הרבסהה יפוג ללכל

o ויה אל 2015 תנשמ :ימואלה הרבסהה ךרעמב חתפמ ידיקפת שויא 
-תינידמה הרבסהה םוחת להנמו הרבסהה ךרעמ שאר לש םידיקפתה םישיואמ
 .שיואמ היה אל הרבסהה הטמ להנמ דיקפת 2019 ילוימ .תינוחטיב

o רבשמ תליחתמ :הנורוקה טניבקו הלשממה ינוידב הרבסהה הטמ תופתתשה 
 תובישי 75 לוכה ךסב ומייקתה 2020 רבוטקוא ףוס דע 2020 ראוני ףוסב הנורוקה
 הרבסהה הטמ גיצנ ףתתשה הלאה תובישיהמ הנומשב קר .הנורוקה טניבקו הלשממ
 .הנורוקה רבשמב ם"הר דרשמ רזענ ובש הרבסהה ץעוי ףתתשה ןהמ רשעבו ,ימואלה
 .תובישיה ללכמ 24%-ב הרבסהה ץעוי וא הרבסהה הטמ גיצנ ופתתשה לוכה ךסב
 הרבסהה הטמ גיצנ ךא ,תוחפל םינוידהמ 27-ב ונודנ הרבסהל תורושקה הבילה תויגוס
 תויגוסה לש יעוצקמה טביהל וסחייתה אל וא םהב ופתתשה אל הרבסהה ץעוי וא
   .תורומאה

o ימואלה הרבסהה הטמש ףא :רוביצל םימאותמו םידיחא םירסמ תרבעה 
 םייזכרמ םידעומ ינשב ,תיבקעו הדיחא הרבסה תוינידמ גיצהל הרטמב רתיה ןיב םקוה
 םדוק ,רוביצה לע ולטוהש םירגסה ןמ האיציה ידעומל ךומס ,הנורוקה רבשמב
 ומסרפ ,הלשממה ידרשמ ללכ תא בייחמה הרגשל הרזחל דיחא הוותמ שוביג תמלשה
 ,ימואלה הרבסהה הטמ לומ ומאות אלש םייאמצע םימוסרפ הלשממה ידרשממ קלח
 תויופצה תויחנהל עגונב רוביצה תא לבלבל ידכ םהב שיש ,הזמ הז םינוש םירסמ םע
  .רגסה םויס םע וילע לוחל
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o ר"עקפו תואירבה דרשמ ולעפ 2020 תנש בור ךלהמב :םיליבקמ הרבסה יכרעמ 
 להק תעד ירקס עוציב ,םוסרפ תועסמ תקשה ,הרבסה יכרעמ ינש תמקה ךות ,דרפנב
 .םידרפנ םיביצקת תעקשה ךותו רוביצל םידרפנ עדימ ידקומ תלעפהו םחותינו

o הנכדוע אל תינכותה :תואירבה דרשמ לש תורבודהו הרבסהה תינכות 
 יעצמאו השדחה הידמה ,תרושקתה םוחתב ולחש םייונישה ףא לע 2007 תנשמ
 ןיב תינכותב תורכזומ ןניא ללכ תויתרבחה תותשרה ,ךכ .ןורחאה רושעב הרבסהה
 .רבשמה תליחתמ ולא םיאשונב לפיט תואירבה דרשמ תאז םע .םירסמה תצפה יעצמא
 םירסמה תמאתהב ךרוצב תקסוע הניא 2007 תנשמ דרשמה תינכות יכ אצמנ דוע
 ,יתרבחו יתוברת ,יתד עקר לע הזמ הז םילדבנה ,תילארשיה הרבחב דעיה ילהק ןווגמל
 הרבחל םאתומה ןפואב הנורוקה רבשמ תעב דרשמה לש הרבסהה תולועפ יכו

 הנתינש הרבסהל האוושהב רוחיאבו הגרדהב ולחה תידרחה הרבחלו תיברעה
  .תיללכה תידוהיה הייסולכואל

o רשאכ ,הנורוקה רבשמ ץורפ םע :הרבסהב לופיטל תואירבה דרשמ תונכומ 
 ,רוביצל עדימה ןתמו הרבסהה תלבוהל תוירחאה תואירבה דרשמ לע הלטוה
 הרבסהה םוחתב דרשמה תושרל ודמעש תיעוצקמה תויחמומהו תינוגראה תיתשתה
 הרבסהב לופיטה םוחתב רתיה ןיב ,המישמה לש התובכרומו הפקיהל ומיאתה אל
  .הייסולכואב תונוש תוצובקל

 רוביצל עדימ תריסמ

o רוביצל עדימ ןתמ ךרוצל רתא ם"הר דרשמ תמזויב םיקה ר"עקפ :טנרטניא ירתא 
 עיקשה תואירבה דרשמ תינמז-ובו ,ח"ש ןוילימ 4.1 לש תולעב הנורוקה רבשמ ךלהמב
 רתאו תואירבה דרשמ רתא ןיב הפיפח תמייק ;ח"ש ןוילימ 11.5 לש ךס דרשמה רתאב
 ר"עקפ רתאב עדימה .)הנורוקה רבשמל םיעגונה םימוחתה 17-מ 10-ל עגונב( ר"עקפ
 .םהלש םירתאב םירסומ הלשממה ידרשמש עדימ לע ובורב ססובמ

o לש םיליבקמ טנרטניא ירתאו םיינופלט םידקומ תלעפה :םיינופלטה םידקומה 
 םהמ דחא לכ ןכש ,תוליעי רסוח הפקיש - דרפנב דחא לכ -  ר"עקפו תואירבה דרשמ
 דקומב הנתמהה ןמז איש( רוביצל ליעיו אלמ תוריש ןתמב םיישק םע דרפנב דדומתה
 ונענש תוחישה רפסמ לש ילילש איש ;יעובש עצוממב תוקד 48 - תואירבה דרשמ
  .)יעובש עצוממב 13% - ר"עקפ דקומב

o ילכ ר"עקפל היה אל 2020 רבמטפס דע הנורוקה רבשמ תליחתמ :ר"עקפ דקומ 
 המ ,ראשה ןיב תעדל ידכ םיאשונ יפל דקומל תוינפה חוליפ רחא בקעמל ילוהינ
 תויביטקפאה יהמו רוביצה ללכל הרהבה םינועטש םיאשונ שי םא ,רוביצה תא קיסעמ
  .רוביצל ןתינש תורישה ביטב עוגפל לולע הזכ ילוהינ ילכ לש ונורסח .דקומה לש

 תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה

o תא תיברעה הפשל םגרתל לחה תואירבה דרשמ :תיברעה הרבחל הרבסהה 
 לירפאו ץרמ םישדוחב ;תירבעב רבעוהש עדימל האוושהב הגרדהב םירסמהו עדימה

  ץורע ;תויברע תוימוקמ תויושרב ףיגנל הפישחה ידקומ רבדב יקלח עדימ םסרופ 2020
 ,2020 ץרמ עצמאל ךומס הנושארל לעפוה תיברעב תואירבה דרשמ לש םרגלטה
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 .2020 לירפא תליחתב תיברעב הנושארל לעפוה רבשמל םאתומה ינופלטה דקומהו
 תירבע םירבוד םניא רתוי וא 20 ינב םיברעה םיבשותהמ 44%-כש יפ לע ףא ,תאז לכ
 .הירוב לע

o תידרחה הרבחל עדימ רוסמל לחה תואירבה דרשמ :תידרחה הרבחל הרבסהה 
 הרבחל האוושהב הגרדהב ,םיליווקשפ תועצמאב ןוגכ ,םימאתומ הצפה יעצמאב
 תרושקתה יעצמאל םיפושח םניא םידרחה םיבשותהמ קלחש ףא ,תיללכה תידוהיה
 ראורבפ שדוחב תידרחה הרבחל וצפוהש םימוסרפה .הייסולכואה ללכב םיצופנה
 .םפקיהו םהינכותב תיסחי םימצמוצמ ויה 2020 ץרמ תליחתבו

o תליחת דע ףלחש ןמזה קרפב :תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל הרבסהב םירעפה 
 תויחנה תעמטהב רעפ רצונ ,ולא תויסולכואל הרבסהה יעצמאב תומאתהה עוציב
 .תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה ןיבו תיללכה תידוהיה הרבחה ןיב תוגהנתהה

o 82%( תואירבה דרשמ לש האצוהה לש עירכמה בורה :הרבסה לע האצוהה( 
 רועיש( תיברעה הרבחל - 10% ;תיללכה תידוהיה הרבחל םוסרפ תועסמל הצקוה
 הקלחמ 2.4 יפ ךומנ רועיש( תידרחה הרבחל 5%-ו ;)הייסולכואב הקלחמ 2.1 יפ ךומנ
 .2)הייסולכואב

o תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל הרבסהה רובגת :תומאתומ הרבסה תולועפ 
 םוסרפ תועסמ הנורוקה רבשמב הנושארל ללכ 2020 ץרמ שדוח לש היינשה תיצחמהמ
 .םיידועיי הצפה יעצמאב שומישה תא ביחרהו םיגהנמלו םיגחל םיסחייתמה םיידועיי

 יתש לש םיידוחייה םיישקלו םינייפאמל תוסחייתמה הרבסה תולועפ ורסח ,תאז םע
 ימדקמ" םיבשחנש תונותחה יעוריא רבדב יתרבסהה הנעמה ,לשמל ,ךכ .תויסולכואה
 .רסח היה "הקבדה

  תיתלשממה תוינידמה תא תורתוסה תודמעו בזוכ עדימ םע תודדומתהה

o תיבחורו תיתטיש הלועפ הללכ אל תואירבה דרשמו הרבסהה הטמ תודדומתה 
 תצפהו יוגשכ ותפצה ,בזוכה עדימה רוטינל ןוגכ ,בזוכ עדימ תצפה םע תודדומתהל
 דצמ הנעמ אלל רתונש בזוכ עדימ ץפוה ךכ .בזוכה עדימה תא רתוסה ןימא עדימ
 .הפגמה תא ולהינש םימרוגה

o ץורפ רחאל תרושקתה ילכב העפוה ךרוצל םיריבסמ רישכהל לחה תואירבה דרשמ 
 תודמע םע דדומתהל שרדנ אוה רבשמה תליחתב רבכש העשב תאז .הנורוקה רבשמ
 ברקב לובלבל םיתיעל ומרגו תימשרה תיתלשממה הדמעה תא ורתסש םיחמומ לש
 .יתרבסהה ץמאמב העיגפלו רוביצה

 
 הרבסהה רובגת ךרוצל םיינוציח םיצעוי םע תואירבה דרשמ רשקתה 2020 רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב ,ךכ לע ףסונ  2

 .ח"ש ןוילימ 4.7 - כ לש ףקיהב תוידוחיי תויסולכואל
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 םוחתב תואירבה דרשמ תושרל ודמעש תיעוצקמה תויחמומהו תינוגראה תיתשתה םנמוא
 תוריהמב לעפ דרשמה ךא ,המישמה לש התובכרומלו הפקיהל ומיאתה אל הרבסהה
   .תמייקה תינוגראה תרגסמה לש תרכינ הבחרה ךות רחא ידוקפתו ינוגרא ךרעמ תמקהל

 ר"עקפו תואירבה דרשמ לש תויתדוקנה תומזויה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
  .תידרחה הרבחבו תיברעה הרבחב םידליל דוקימב יתרבחה ןסוחה קוזיחל

 רבדבו רבשמה תא םילהנמה םימרוגב רוביצה ןומאב הדיריה רבדב תונקסמה יכ עצומ
 תקפה יכילה תרגסמב ומלוגי ,יקלח ןפואב קר ןתוציחנב ענכתשהו ןיבה רוביצהש תויחנהה
 וקדביי ,הייסולכואה ברקב הרבסהה ימרוג וכרעש םירקסה לע ףסונ יכ עצומ דוע .םיחקל
 ןמז תודוקנלו וילע ולטוהש תולבגהה ללכל תוסחייתה ךות ,ותולהנתהו  רוביצה תודמע
 תמגוד ,םיפסונ רקחמ ילכ תועצמאב םאו םירקס תועצמאב םא ,רבשמה ךלהמב תונוש
  .תויתרבח תותשרב חישה חותינ

 הוותמה יכ אדווי ,ימואלה הרבסהה ךרעמ םקוה ותרגסמבש ,ם"הר דרשמ יכ ץלמומ
 רורב ,בייחמ היהי תימואלה הרבסהל םיארחאה םיפוגה ןיב "הרזגה תולובג" תא רידגמה
 תא טוקני ןכו ,ךשמתמ יחרזא רבשמב תוברל ,םוריח תעשב אלמו ידיימ םושייל םאתומו

 ודעויש תומישמה לכב דומעל רישכ היהי ימואלה הרבסהה ךרעמש ידכ תושרדנה תולועפה
 םידמועה לשו ,ללכב ךרעמה לש אלמ שויאל לועפל שי ,רתיה ןיב .םוריחבו הרגשב ול
 הטמ יכ ץלמומ דוע  .הלשממה תטלחהל םאתהב םתוליעפ תא חיטבהלו ,טרפב  ושארב
 ףטוש ןפואב הלשממה ידרשמ לש הרבסהה יפוג ללכ ןיב םואיתל לעפי ימואלה הרבסהה
 םוריח תעשל הרבסה ךרעמ תמקהל זרכמ לש הרגשב םוסרפל לעפיו רבשמה ךלהמב
 .ךכב ךרוצ היהיש תעב םייקה ךרעמה יוביעל סיסבכ

 םוריח יעוריאל תימואל הרבסה תייגטרטסא שבגל לעפי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 תא תוחנהל ;בייחמ ךמסמב הציפהלו הרבסהה תוטישו תונורקע תא תעבוקה ,םייחרזא
 סוסיבל ,יחרזא םוריח בצמל םג ,הלועפ תוינכות שבגל הלשממה ידרשמב הרבסהה ימרוג
 דדחל ;םעפל םעפמ ןנכדעל לועפלו םהידרשמ לש תוירחאה ימוחתב הרבסהל תונכומה
 תדובעו הרבסהה תוליעפ םואיתל ,םוריח תעב טרפב ,הלשממה ידרשמ ללכל ויתויחנה תא
  .דיחא יתרבסה וק לע הרימש םשל ,הרבסהה יפוג ללכ

 דוחיאל תינכות שוביג ונחבי  ,תואירבה דרשמ עויסב ,ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 תעב רוביצל הלשממה לש םידוחא עדימ תורוקמ תמקה ךרוצל םיבאשמהו םיצמאמה
 תא וב זכרלו דוחאה יתלשממה רתאה םע ר"עקפ רתא דוחיאל לועפל ץלמומ .יחרזא םוריח
 דקומ תלעפה ןוחבל ץלמומ .יחרזא רבשמ תעב רוביצל ץוחנה הלשממה םעטמ עדימה ללכ
 טביהבו םיבאשמ לש טביהב - תולוכיה לעב היהיש ,הלשממה םעטמ דוחא ינופלט
  .רוביצל יבטימ תוריש קפסל - יעוצקמה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 רוביצה שומישל ליעפמ אוהש ינופלטה דקומה לע םיטרופמ םינותנ זכרי ר"עקפ יכ ץלמומ
 רתאלו תורישה תוכיא תא ןוחבל ול רשפאיש ןפואב הנורוקה רבשמל םיעגונה םיאשונב
 .הפרות תודוקנ

 תויסולכואל הרבסה תוינכות שוביגל דעומ דועבמ לעפי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 םינושה דעיה ילהק לש ןויפאו יופימ ללוכה הייסולכוא רקחמ עצובי יכ אדוויו ,תוידוחיי

 יכ ץלמומ דוע .דעי להק לכל תויביטקפאה הרבסהה תוטישו םיידוחייה םהיכרוצ ,לארשיב
 הרבסהה יכ אדוול ולעפי ימואלה הרבסהה הטמ םשארבו םייתלשממה הרבסהה ימרוג
 תושרדנה תומאתהה עוציב ךות השעית םיכשמתמ םוריח יעוריאב תוידוחיי תויסולכואל
 םיישקל תוסחייתהו ;ןתינה לככ הרבסהה יעצמא ןוויג ;םינושארה רבשמה יבלשמ
  .ולא תויסולכוא לש םיידוחייה םינייפאמב םירושקה

 עדימ םע תודדומתהל תיתטיש תיתלשממ הלועפ ליבוי ימואלה הרבסהה הטמש ץלמומ
-ץוח םימרוגו םירחא לשממ ימרוג ףותישב ,המיאתמ הלועפ תינכות הז ןיינעב שבגיו בזוכ
 םירשכומו םימוחתב םיחמומה םירבוד רגאמ דעומ דועבמ םיקהל םוקמ שי .םייתלשממ
 תא תורתוס םיחמומ תודמע םהבש םירקמ רוטינל לועפל ;תרושקתה יעצמאב העפוהל
 תא לידגהל ידכ םינושה תרושקתה יפוג לומ דעומ דועבמ לועפלו תיתלשממה הדמעה
  .תונושה תוינכותב ובלושי םהש יוכיסה

 

 

 

 ק.הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ ינותנ יפל

   ויתואצותו הרבסהה ךילהת יביכרמ
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפ ינותנו תואירבה דרשמ ינותנ יפל

  

 אשונב הרבסהה תולועפ לע ר"עקפו תואירבה דרשמ תואצוה
 2020 ,)ח"ש ןוילימב( הנורוקה
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 םוכיס
 עייסל רתיה ןיב ותרטמש הרבסה ךרעמ שרדנ ,הנורוקה רבשמ תמגוד ,םיימואל םוריח יעוריאב
 הז חוד .תוננוגתהה יכרד יבגל תואדו-יא םעו יופצ יתלב תואיצמ יוניש םע דדומתהל .רוביצל
 הנורוקה רבשמ תרבסהב ךרוצל הלשממה הנתנש הנעמה םהיפלו םינוש םיאצממ הלעמ
 יחרזא םוריח עוריאב תימואל הרבסהל ןנכותש הוותמהמ הנוש היה ומע דדומתהל םיכרדהו
 םקוהש הרבסהה ךרעמב חתפמה ידיקפת ךכ לע ףסונ .הפגמה ץורפ ינפל יצחו הנשכ לגרותו

 ךכיפלו ,הפגמה ץורפ דעומב םישיואמ ויה אל 2007 תנשמ הלשממ תטלחה יפ לע ם"הר דרשמב
 ,תויתלשממה הרבסהה תולועפ תא ליבוהל שרדנש ,תואירבה דרשמ ;ןנכותמכ לעפ אל ךרעמה
 היילעהו רבשמה ידכ ךות ומלשוה הלאו ,םימיאתמ םייעוצקמ םילכו תידוקפת תיתשת רסח היה
 ומדקש םינשב תוכרעיהב בשחתהל ילב ,הנידמ יבאשמ תעקשה ךות ,האולחתה ירועישב
 סיסב ושמשי ויתוצלמהו חודה יאצממ יכ יואר .רבכמ הז אשונב ועקשוהש םיבאשמהו רבשמל
  .אשונב השעייש םיחקל תקפה ךילהל

 רידסהל ץלמומ ,םוריח תעשל הלשממה םעטמ הרבסהה ימרוג לש תונכומה תא חיטבהל ידכ
 תינוגראה תיתשתה תמאתהלו םינושה הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולחל בייחמ הוותמ
 תונורקע עובקל ;רומאה הוותמה תרגסמב וילע לטותש תוירחאל םהמ דחא לכ לש תיעוצקמהו
 דעי ילהק לש ןויפאו יופימ ללוכה הייסולכוא רקחמ ךמס לע םג ,תויביטקפא הרבסה תוטישו

 ףסונ רגתא .םוריח תעב רוביצל הלשממה לש םידוחא עדימ תורוקמ תמקהל לועפלו ;םינוש
 תותשרה תועצמאב םג תבחרנ ותצפהש בזוכ עדימ םע תודדומתה - הרבסהה ימרוג ינפב דמוע
 ,הבוגת םיבייחמה םירקמ רוטינל תולועפ הנועט הזה רושימב תודדומתהל תוכרעיהה .תויתרבחה
 םמוחתב םיחמומה םירבוד רגאמ תמקה ןוגכ ,דעומ דועבמ םימיאתמ הרבסה יעצמא שוביג
 תיעוצקמ תודדומתה ךרוצל ,עדימו םינותנ ודמעי םתושרלש ,תרושקתב העפוהל םירשכומו
 הרבסהה ךרעמ לע תלטומ םוריח תעשל הרבסהה יפוג תונכומ תא אדוול תוירחאה .היואר
 .ם"הר דרשמב




