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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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 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
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 הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה

 אובמ
 תימלוע הפגמ לש השק ירבשמ עוריא םע דדומתהל לארשי תנידמ השרדנ הבש תואיצמב
 עדימהש העשבו ,םיבשותה ללכ לש םייחה יכרעמ לכב ידוסי שובישל הליבוה רשא ,תכשמתמ
 עוצקמה ישנא ידי לע דמלנו רסח היה הב םחליהל םיכרדהו הפגמה לש התוצרפתה ןפוא יבגל
 תודדומתהל הלשממה תולועפ ךרעמב יזכרמ ךבדנ רוביצל הרבסהה התייה - "העונת ידכ ךות"
 הרבסהה ימרוג ינפב וביצה הנורוקה רבשמ לש םירומאה םיידוחייה וינייפאמ .רבשמה םע
 ימוחת יובירו ימנידה ויפוא ,רבשמה ךשמ יטביהב - ופקיהב םידקת רסח ימואל רגתא לארשיב
 .ותעפשה הרכינ םהבש םייחה
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           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 .2020 רבוטקוא ףוס דע הנורוקה רבשמב תויזכרמ ןויצ תודוקנ ןלהלש םישרתב

 הנורוקה רבשמב תויזכרמ ןויצ תודוקנ :1 םישרת
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  םיימואל םוריח יעוריאב הרבסהה דיקפת

 ןווכמה ,רוביצל עדימ תרבעה לש ךשמתמו ףוצר ךילהת םייקל תשרדנ םוריח תעב הרבסהה
 םע דדומתהל רוביצה שרדנ ,הנורוקה רבשמ תמגוד ,םיימואל םוריח יעוריאב .הלועפל ועינהל
 תואדו-יא םעו םדא ייח לע ףא םיתיעלו םייקה רדסה לע םויא ללוכה ,יופצ יתלב תואיצמ יוניש
 תוליעיב רוביצה תא עינהל אוה הז גוסמ םיעוריאב הרבסהה ימרוג דיקפת .תוננוגתהה יכרד יבגל
 :םיירקיע םיביכרמ השולש תועצמאב 3םייח תליצמ תוגהנתהל

 הליעי תוטלחה תלבקב רוביצל עייסלו תואדווה-יא תא תיחפהל ידכ :ינויח עדימ תרבעה .1
 תוהמ רבדב רוביצה תא עדייל הרבסהה ימרוג לע ,םוריחה בצמב ותולהנתה ןפואל עגונב
 השע" יללכ תניחבב ,םויאה ינפמ ןנוגתהל וילע דציכ רוביצה תא תוחנהל ןכו וינייפאמו םויאה
 ."השעת לאו

 םאתהב רוביצה תוגהנתה יונישל איבהל הרבסהה ימרוג לע :הלועפל הענהו עונכש .2
 תויחנהבש ןויגיהה תא ןיבמ רוביצה יכ אדוול שי ךכ םשל .עוצקמה ימרוג תויחנהל
 .תוטלחהה ילבקמבו םוריחה בצמל ןתינה הנעמב רוביצה ןומא תא קזחל שי ןכו ,תוננוגתהה

 םשייל תלוכיו תולגוסמ תשוחת רוביצב דדועל שי רבשמ יבצמב:ירוביצה ןסוחה קוזיח .3
 םיקלח לש תונוכנב הקיחש םיתיעל תרכינ ךשמתמ רבשמב .תוננוגתהה תויחנה תא
 םימסחל תדחוימ בל תמושת תשרדנו ,ןמז ךרואל תויחנהל תייצלו דימתהל רוביצהמ
 .4ןהל תייצלו ךישמהל וילע םישקמ רשאו רוביצה דדומתמ םמיעש םיישקלו

 וזמ וז תולדבנה תונוש תוצובקמ תבכרומ איהו תחא השקמ היושע הניא תילארשיה הרבחה
 תוצובקל הרבסהל עגונה לכב .דועו ילכלכ בצמ ,יתרבח בצמ ,ליג ,הפש ,םואל ,תד לש םיטביהב
 תוצובק יתשל עגונב התשענש הרבסהה יטביהל סחייתמ הז חוד ,תוידוחיי הייסולכוא
 הרבחה - תיתדו תיתוברת תונושב תונייפאתמה תילארשיה הרבחב תויזכרמה הייסולכואה
 הרועישש ,תידרחה הרבחהו ,21%-כ 2020 תנשב היה הייסולכואב הרועישש ,תיברעה
 םירקמבש םינושה דעיה ילהק תא גיצמה םישרת ןלהל .12%-כ 2020 תנשב היה הייסולכואב
  :תיללכה הייסולכואב םרועיש תאו םוריח תעשב ידוחיי יתרבסה הנעמ םהל תתל שי םימיאתמה

 
 ,)2010( "םיירוביצ םיפוגל ךירדמ - םוריח יבצמב תרושקת" ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,ןמק'ג 'ע ,ןמטנב 'מ ,ךייר 'צ  3

  .)םיירוביצ םיפוגל ךירדמה - ןלהל( 6 'מע

 'מע ,)2020 רבוטקוא( ,"Pandemic fatigue - reinvigorating the public to prevent COVID-19" ,ימלועה תואירבה ןוגרא  4
7, 19 - 20.  
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           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

  ידוחיי יתרבסה הנעמ ןהל תתל שיש הייסולכוא תוצובק :2 םישרת
 5)םימלש םירפסמל לגועמ(

 
 .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ;)ל"למ - ןלהל( ימואל ןוחטיבל הטמל תצעיימה הדעווה חוד ;ס"מל ינותנ :רוקמה
 .הרומח תידוקפת תולבגומ םע הלעמו 20 ליגמ םישנא  *

 םיקלחה תא בטיה ריכהל הרבסהה ימרוג לע ,יביטקפא ןפואב הרבסהה ידיקפת תא שממל ידכ
 לכ לע ,הייסולכואה ללכל ועיגה םוריח תעשל תוגהנתהה תויחנה יכ אדוולו רוביצב םינושה
 ילגעמ ךילהת שרדנ ךכ םשל .ןהיפל גוהנל ןוכנ רוביצהו ,ומנפוהו ונבוה ,הינווגו היביכרמ
 תויצ ינפב םימסח יוהיז ,רוביצב הסיפתה ירעפ לשו עדימב םירסוחה לש הקידב ללוכה ,ךשמתמ
 םימסחהו םירעפה לע רשגמה ןפואב םינושה דעיה ילהקל םתצפהו םירסמ שוביגו תויחנהל
 םאתהב .הכלהכ ומנפוהו וטלקנ םירסמהו עדימה םאה - הרקב עצבל שי הצפהה רחאל .והוזש
 ראותמכ ,האלה ןכו תרזוח הרקב עצבל ,םציפהל ,םירסמה תא ןכדעל שי הקידבה יאצממל
 :ןלהלש םישרתב

  

 
 ירבוד םילארשי םיחרזא םיללוכ םניא םינותנה .םינוש םימוסרפ ,)ס"מל - ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  5

 .תופסונ תורז תופש



 
  
 
  

|    17   | 

 

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

....
  |                                      ה

ה
ה

רבס
ב רוביצל ה

מ
 ךלה

מ
 רבש

נורוקה
 ה

  

 ילגעמ ךילהתכ הרבסהה :3 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ףרועה דוקיפ ינותנ יפ לע

  6הנורוקה רבשמב םייזכרמה הרבסהה ימרוג תוליעפ

 :רבשמה תעב לארשיב רוביצל עדימה תרבעהו הרבסהה דקומב ודמע םייזכרמ םיפוג השולש
 תטלחה יפ לע רשא ,)ם"הר דרשמ - ןלהל( הלשממה שאר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמ
 לארשיב םייתלשממה הרבסהה ימרוג ללכ ןיב םואיתה לע דקפוה 2007 תנשמ הלשממ
 הרבסהה תלבוה לע 2020 ראורבפב דקפוה רשא ,תואירבה דרשמ ;7םוריח תעשב םתייחנהו

 שאר תושארב ,עוציב ימרוגו הלשממ ירש םורופב הלבקתהש הטלחהב הנורוקה רבשמב

 
 לע תוחוד ,הנידמה רקבמ ואר ,תוימוקמה תויושרה לש הרבסהה תולועפל .תימואלה המרב הרבסהב קסוע הז חוד  6

 .21 'מע ,"הנורוקה רבשמ תעב תוימוקמה תויושרה תולהנתה" ,2021 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה

 .4 ,)ה(1 םיפיעס ,)8.7.07( 1936 הלשממה תטלחה  7
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           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 הרבסהה ץמאמב עייסמ םרוג שמיש רשא ,)ר"עקפ - ןלהל( ל"הצב ףרועה דוקיפו ;הלשממה
 םעטמ עוציב ימרוג תטלחה יפ לע ךשמהבו ,ןוחטיבה רש תטלחה יפ לע הנורוקה רבשמב
 .)"יחרזא םוריח בצמב הרבסהל תימואלה תוכרעיהה" אשונב קרפב ןלהל טרופמכ( הלשממה
 :הלא םיפוג ועציבש הרבסהה תולועפ ירקיע ןלהל

 גיצהו ל"למה לש בצמה תכרעה ינוידב תועיבקב ףתתשה הטמה :ימואלה הרבסהה הטמ .1
 ירבוד ןיב ףטוש ןפואב םאיתו הלשממה ירסמ תא ץיפה אוה ;תיתרבסה בצמ תנומת םהב
  .ךשמהב טרופמכ ,"הרבסה םורופ" תרגסמב רתיה ןיב ,הלשממה ידרשמ

 ,הנורוקה רבשמב הלשממה לש הרבסהה יצמאמ תא ליבוה דרשמה :תואירבה דרשמ .2
 תותשרבו תרושקתה ילכב םיפטוש םינוכדעו תוננוגתה תויחנה ,עדימ רוביצל ריבעה
 ."תואירבה לוק" ינופלטה עדימה דקומ תועצמאבו )טנרטניאה( תתשרמה רתאב ,תויתרבחה
 לע הדפקהה תובישח תא עימטהל ידכ ישגר יפוא ילעב םירסמ םגו ינויח עדימ וללכ הלא
 הרבחלו תיברעה הרבחל תידועייה הרבסהה תא דרשמה רבגת 2020 ץרממ .תויחנהה
 םגרת םג דרשמה .היפויתא יאצוילו תיסור ירבודל תידועיי הרבסה תצפהל לעפ ןכו תידרחה
 ,תיתפרצ ,תינירגית ,תירהמא ,תיסור ,תיברע ,תילגנא ןהבו תונוש תופשל םימוסרפהמ קלח
 תקידב ךרוצל להק תעד ירקס דרשמה ךרע 2020 לירפאמ .םינמיסה תפשו תיאת ,תיניס
 .הרבסהה ירסמ דודיח ךרוצלו תוננוגתהה תויחנהל עגונב רוביצה תודמע

 םיפסונ םיפוג לשו תואירבה דרשמ לש תויחנהו עדימ רוביצל ריבעה ר"עקפ :ר"עקפ .3
 ;תויתרבחה תותשרה תועצמאבו ,"ימואלה םוריחה לטרופ" - ידועיי טנרטניא רתא תועצמאב
 ךירדה ;הרבסה ירמוח ץיפהו )םינייפמק( םוסרפ תועסמ קיפה ;ינופלט םוריח דקומ ליעפה
 ,תיברעה הרבחה םהבו ,םייפיצפס דעי ילהקל םינכת םיאתה ;ךוניחה תכרעמב םידימלת
 תקידב ךרוצל להק תעד ירקס עציב ;רעונו םידלי ,תונוש תופש ירבוד ,תידרחה הרבחה
  .תוימוקמה תויושרב הרבסה תולועפ עציבו ;תוננוגתהה תויחנהל עגונב רוביצה תודמע

 הנורוקה רבשמב הרבסהה יביצקת
 םהלש ךמסה תודיחי ,םיפסונ הלשממ ידרשמ ןכו ,ר"עקפ ,תואירבה דרשמ ואיצוה 2020 תנשב
 ןוילימ 311 לש ללוכ םוכס )הלשממה םעטמ םילעופה םיפוג - דחי ןלהל( םיפסונ םיירוביצ םיפוגו

 לע תיתלשממה האצוהה תוגלפתה תא םיגיצמה םימישרת ינש ןלהל.8הרבסה תולועפ לע ח"ש
 חוליפבו המעטמ הרבסהה תולועפ תא ועציב רשא םינושה םיפוגה יפל חוליפב הנורוקה תרבסה
 ןכו הרבסה תולועפ לע ר"עקפו תואירבה דרשמ תואצוה - 4 םישרתב :הרבסה תולועפ יגוס יפל
 דרשמ תואצוה - 5 םישרתב ;םוסרפ תועסמ לע הלשממה םעטמ ולעפש םירחא םיפוג תואצוה
 .9ןהיגוסל חוליפב ,הרבסה תולועפ לע ר"עקפו תואירבה

  

 
  .תוימוקמה תויושרה ןוגכ ,םיפסונ םיפוג לש הרבסה יביצקת ללוכ וניא םוכסה  8

 ,הבוח( םדאה חוכ לע תואצוהה תא םיללוכ םניאו דבלב םייקלח םה הרבסהה לע ר"עקפ לש האצוהה ינותנ יכ ןיוצי  9
 םדאה חוכ רובגת תואירבה דרשמב .יקלח אוה גצומה הרבסהה יפוג לש ללוכה האצוהה םוכס ןכלו ,)םיאולימו עבק
 הרבסהה לע האצוהה ינותנב ללכנ ןכלו ,םיתוריש שכר תועצמאב עצוב הנורוקה רבשמב הרבסהה עוציב ךרוצל
  .הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוהש
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 )ח"ש ןוילימב( 2020 ,הנורוקה תרבסה לע האצוהה ינותנ :4 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפו ם"פל ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
  .דבלב ם"פל תועצמאב ועצובש םימוסרפ ללוכ םוכסה .ר"עקפו תואירבה דרשמ טעמל  *

  ר"עקפו תואירבה דרשמ תואצוה :5 םישרת
 *)ח"ש ןוילימב( 2020 ,הנורוקה אשונב הרבסה תולועפ לע

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפ ינותנו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 .םישרתב ללכנ אל עדימה ןכלו ,םדא חוכ לע האצוה םיללוכ םניא ר"עקפמ ולבקתהש םינותנה  *

 אלל( תואירבה דרשמב הרבסהה ףגא תלעפה לע 2020 תנשל האצוהה תא םיללוכ םניא םינותנה
 .דרשמה לש םיביצקתה ףגא רסמ תואירבה דרשמ ינותנ תא .ח"ש ןוילימ 4.8 ךסב )ל"בחי

 ,תואירבה דרשמ לש תואצוה ויה הנורוקה רבשמב הרבסהה תואצוה בור יכ הלוע םימישרתהמ
 ינותנ רדעיהב ,תאז םע .ינופלט עדימ דקומ תלעפהבו םוסרפ תועסמ עוציבב רקיעב קסע רשא
 רבשמב הרבסהה לע ולש אלמה תואצוהה ףקיה תא ךירעהל ןתינ אל ,ר"עקפ לש םדאה חוכ
 םיאשונב רקיעב וקסעש םוסרפ תועסמ וללכ הלשממה ידרשמ לש הרבסהה תולועפ .הנורוקה
 .החוורו ךוניח יאשונב ןכו םיילכלכ
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 תרוקיבה תולועפ
 תפוקתב הרבסהה לוהינב וקסעש תורוקיב המכ הנידמה רקבמ דרשמ עציב םינשה ךשמב
 רוביצל הרבסהה" אשונב תרוקיב דרשמה עציב 2021 ראוני דע 2020 יאמ םישדוחב .10םוריח
 ;רוביצה ןומאו הרבסהה תויביטקפא :הלאה םיאשונה וקדבנ תרוקיבב ."הנורוקה רבשמ ךלהמב
 תועצמאב רוביצל תויחנהו ינויח עדימ תריסמ ;יחרזא םוריח בצמב הרבסהל תימואלה תוכרעיהה
 בזוכ עדימ תכרפה ;תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה ;םיינופלטה םידקומהו טנרטניאה ירתא
 ראוני םישדוחב הדקמתה תרוקיבה .תיתלשממה תוינידמה תא תורתוסה תודמע םע תודדומתהו

 תעגה םרטב הערתהה תפוקתב הנורוקה רבשמל המדקש תוכרעיהב תוברל :2020 רבוטקוא דע
 דע ;2020 ץרמב ןושארה רגסהו רבשמה לש ןושארה לגה ישדוחב ;2020 ראונימ ,לארשיל ףיגנה
 הרבסהה הטמב - ם"הר דרשמב התשענ תרוקיבה .)ינשה רגסה םויס רחאל( 2020 רבוטקוא ףוס
 בושקתה תושרב ושענ המלשה תוקידב .ר"עקפבו ;תואירבה דרשמב ;ל"למבו ימואלה
 .11לארשי תרטשמבו ם"פלב ,יתלשממה

 הנורוקה תפוקתב הרבסהל עגונב רוביצה תודמע תא הנידמה רקבמ דרשמ ןחב ךכ לע ףסונ
 הרבחהמ םינייאורמ 1,566 ףיקהו 2020 רבמצד שדוחב ךרענש רקס - דחאה :םיעצמא השולשב
 הרבח עויסב ,12םיגציימ םימגדמב ,תידרחה הרבחהמו תיברעה הרבחהמ ,תיללכה תידוהיה
 תותשרב חיש חותינ ללוכה רקחמ - ינשה ;)רקסה - ןלהל( יטסיטטס רקחמב תקסועש
 הידמ חותינו ףוסיאב תקסועש הרבח עויסב ,2020 רבוטקוא ףוס דע 2020 ץרממ תויתרבחה
 ןלהל( 13תשרב ורטונש םיטסופ 60,000 -כ ףיקהו 2020 רבמצד שדוחב ךרענ רקחמה .תיתרבח
 תותשרב חישה חותינל רקחמה תרגסמב - ישילשהו ;)תויתרבחה תותשרב חישה חותינ -

 תיתלשממה תוינידמה תא תורתוסה םיחמומ לש תויואטבתהה תעפשה הנחבנ תויתרבחה
 .ויתודמעו רוביצה ןומא לע תימשרה

 
  

 
 א58 יתנש חוד ;"ןוחטיבו ץוח יאשונב הרבסהה ימרוג תוכרעיהב םיטביה" ,)2002( א53 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  10

 דחוימ חוד ;)בקעמ תרוקיב( "היינשה ןונבל תמחלמב םדוקפתבו הרבסהה ימרוג תוכרעיהב םיטביה" ,)2007(
 ."יקרוטה טשמה םע תודדומתהו ל"למה קוח םושיי" ,)2012(

 .תוימוקמה תויושרב ועצובש הרבסהה תולועפ לע תרוקיב ללוכ וניאו ,תימואלה המרב הרבסהב קסוע הז חוד יכ רהבוי  11

 םיכייתשמה 518 ;תיללכה תידוהיה הרבחל םיכייתשמה םינייאורמ 528 :הייסולכוא תוצובקל הקולחב עצוב םגדמה  12
  .תיברעה הרבחל םיכייתשמה 520-ו ;תידרחה הרבחל

 .רקחמל םייטנוולר ואצמנש םיטסופ 1,889 וחתונ םהמו םיטסופ 3,300-כ ומגדנ ורטונש םיטסופה 60,000 ךותמ  13
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 תנומת - רוביצה ןומאו הרבסהה תויביטקפא
 בצמ

 תורטממ תחאו יתואירב רבשמ םע תיתרבסהה תודדומתהב חתפמ ןורקע אוה רוביצה ןומא
 לשממה ימרוגב ןומא ןתונ רוביצה רשאכ .םימרוגו םינתשמ המכב היולת ותגשהו ,הרבסהה
 ול ףקשל שי ותוא רמשלו רוביצה ןומאב תוכזל ידכ .ןהל תייצי אוהש יוכיסה לדג ,םהיתויחנהבו

 תונוש תופולח ןיב הריחבב לשממה ילוקיש תא ול גיצהל ;לשממה תויושר ידיבש עדימה תא
 גיצהל ;תונושה תופולחב םינומטה םינוכיסה תא ךירעהלו רבשמה םע תודדומתה יכרדל
 תא םידדועמה םירסמ תועצמאב תויחנה חוסינ ףידעהלו ;ךוראה חווטל הריהב היגטרטסא
  .ותייצי אלש ולא לע השינעב םויאו העתרה ירסמ ינפ לע ץמאמל םתריהל רוביצה

 הז ללכבו ,עדימ תלבקב אוה םוריח עוריא םע תודדומתהב הנידמה בשות לש יזכרמה ךרוצה
 תוברל ,ותיא תודדומתהל לשממה ימרוג םיטקונש הלועפה יכרדו רבשמל עגונה יללכ עדימ
 ידכ .לכל תנבומה הטושפו הריהב הפשב ריבעהל שי עדימה תא .םייחה תרגש לע תולבגהה
 .רוביצל רכומ יתלשממ םרוג היהי עדימה רוקמש םוקמ שי ,ול רסמנה עדימל ןימאי רוביצהש
 םניאש עדימ תורוקמ לע רוביצה תוכמתסה לש ןוכיסה תחפי ךכ ,ןימאו םלש היהי עדימהש לככ
 יבגל תוטלחה לבקל טרפל רשפאי יתוכיא עדימ .14בזוכ עדימ לש טנרטניא ירתא ןוגכ ,םינימא
 .בצמה תנבה לע ססבתהב רבשמה ךלהמב ותולהנתה

 ואובב לשממה לש תובושחה תומישמה תחאכ הרבסהה תא ספת רוביצה הנורוקה רבשמ ןמזב
 תולועפ לש תויביטקפאה תקידבב .םתחפשמ לעו םמצע לע ןגהל הנידמה יבשותל עייסל
 .ןלהלש םישרתב גצומכ ,ויתואצותו ךילהתה יביכרמ תא ןוחבל שי הנורוקה רבשמב הרבסהה

  

 
 תודמע םע תודדומתהו בזוכ עדימ תכרפה" קרפב ןלהל ואר - הנורוקה רבשמ לע בזוכ עדימ םע תודדומתהל עגונב  14

 ."תיתלשממה תוינידמה תא תורתוסה
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 ויתואצותו הרבסהה ךילהת יביכרמ :6 םישרת

 

 תודדומתהב יזכרמ ילכ הווהמ חרזאל הרבסהה" ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,"הנורוקה ףיגנ םע תימלועה

 תדימ ,רוביצל עדימה תרבעה ןפוא תוברל ,הרבסהה תויביטקפא תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 רוביצה לש ןומאה תדימ ,ןתוציחנב רוביצה לש עונכשה תדימ ,תויחנהה תא רוביצה לש הנבהה
 ינש תועצמאב התשענ הקידבה .ןהל תייצל הנווכה וא תויחנהל תויצה תדימו לשממה ימרוגב
 דע 10.3.20-מ תויתרבחה תותשרב חישה חותינו ;2020 רבמצדב ךרענש רקסה :םייזכרמ םילכ

30.10.20.  

 עונכשהו תולבגהה תנבה רבדב רקסה יאצממ
 ןתוציחנב
 ולטוהש תולבגהה תא רוביצה לש הנבהה תדימ תא רקסה תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םע תודדומתהה ךרוצל תוינויח ןהש ענכוש הבש הדימה תאו הנורוקה רבשמ ךלהמב וילע
 ,ונממ שרדנה תא ןיבה רוביצה הבש הדימל תסחייתמ ,7 םישרתב רומאכ ,הנבהה .רבשמה
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 הבש הדימל סחייתמ ,הז םישרתב רומאכ ,עונכשהו ,וייח תרגש לע ולטוהש תולבגהה תוברל
 תוברל ,תוצוחנכ רבשמה םע תודדומתהל לשממה עבקש הלועפה יכרד תא לביק רוביצה
 .םייחה תרגש לע תולבגהה

 תולבגהה :הלאה םידגיהה םע םתמכסה תדימ תא גרדל ושקבתנ רקסבש תולאשל םיבישמה
 תולהקתה תלבגה ,קסע יתבו ךוניח תודסומ תריגס( תולבגהב ןויגיהה ;רורב ןפואב ורבסוה
 םוכיס .הפגמה תוטשפתה תא םצמצל ועייסו תוליעי ויה תולבגהה ;בטיה ןבומ )העונת תולבגהו

 .ןלהלש םישרתב גצומ םיאצממה

 ןתוציחנב עונכשו תולבגהה תנבה :7 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע

 36%-ו ,רורב ןפואב ורבסוה אל תולבגההש ורבס רוביצה ללכמ 34%-כש הלוע םישרתהמ
  .ןבומ היה אל ןהבש ןויגיהה יכ ורבס
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 ,םימרוג לש הרושמ ועפשוה םיבישמה תודמע יכ הלוע רקסה יאצממ לש קמוע חותינמ
 תידוהיה הרבחב .יתד רזגמל תוכייתשהו ליג ,הנורוקב האולחת ,תילכלכ העיגפ :תוברל
 םירחאמ םיהובג םירועישב ןייצל וטנ הנורוקה רבשממ תילכלכ ועגפנש םיבישמ ,תיללכה
 הנורוקב וקבדנש םיבישמ ;15ןסיסבבש ןויגיהה ןבוה אלו בטיה ורבסוה אל תולבגהה יכ
 רעונה ינב ;16תולבגהבש ןויגיהה םע ,םירחאל האוושהב ,רתוי הבחר המכסה ועיבה
 ןויגיההו בטיה ורבסוה תולבגהה יכ הייסולכואה ראשמ רתוי ומיכסה 17 דע 15 םיליגב
 ורבסוה תולבגההש וחוויד תידרחה הרבחה ברקמ הלעמו 45 ינב ;17ןבומ היה ןסיסבב
 הנומתה תיברעה הרבחבו ;18רתוי םיריעצל האוושהב ,ןבומ היה ןהבש ןויגיההו בטיה
 ינוליחה רוביצהמ רתוי םיכסה ,תיללכה תידוהיה הרבחב יתדהו יתרוסמה רוביצה .19הכופה
 .20ןסיסבבש ןויגיהה ןבוהשו בטיה ורבסוה תולבגההש

 לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומאה ,ןתוציחנב עונכשה ,תולבגהה תנבה ןיבש רשקה
 רוביצה לש תויצהו רבשמה

 רוביצה ןומא

 םיארחאה םימרוגב ןומא ןתנ רוביצה הדימ וזיאב ,רקסה תועצמאב ,ןחב הנידמה רקבמ דרשמ .1
 ,2020 רבמצדבו ,)2020 לירפאב( ןושארה רגסה תפוקתב :ןמז תודוקנ יתשב רבשמה לוהינל
 םישרתב יכ ןיוצי .רקסה יאצממ םישרתב ןלהל .21ישילשה רגסה ינפלו ינשה רגסה םויס רחאל
 ןומא ועיבהש םיבישמ לעו בר ןומא ועיבהש םיבישמ לע - םיקהבומ םייטסיטטס םינותנ םיגצומ
 .תיטסיטטס םיקהבומ ויה אל הלא םינותנ ןכש ,םיבישמה ראש לע םינותנ םיגצומ אלו ,םצמוצמ

 
 ולאמ 28% .תילכלכ ועגפנ אלש ולאמ 30% תמועל בטיה ורבסוה תולבגההש םימיכסמ תילכלכ ועגפנש ולאמ 23%  15

  .תילכלכ ועגפנ אלש ולאמ 41% -ל האוושהב ,תולבגמבש ןויגיהה םע םימיכסמ תילכלכ ועגפנש

 וקבדנ אלש ולאמ 30%-ל האוושהב תולבגמבש ןויגיהה םע ההובג המכסה ועיבה הנורוקב וקבדנש ולאמ 41%  16
  .הנורוקב

-ל האוושהב רתוי ןבומ היה ןסיסבב ןויגיההו בטיה ורבסוה תולבגההש ומיכסה 17 - 15 יליגב רעונה ינב רוביצמ 50%  17
  .50+-ה ינבמ 24%

 האוושהב ,ןבומ היה ןהבש ןויגיההו בטיה ורבסוה תולבגההש וחוויד תידרחה הרבחה ברקמ הלעמו 45 ינבמ 50%-כ  18
 .רתוי םיריעצהמ 37%-ל

 ,ןבומ היה ןהבש ןויגיההש וחוויד 56%-ו ,בטיה ורבסוה תולבגההש וחוויד תיברעה הרבחב 24 - 15-ה ינב ברקמ 66%  19
 .המאתהב ,הלעמו 45-ה ינב ברקמ 46%-ו 57%-ל האוושהב

 יתדה רוביצהמ 44% .ינוליחה רוביצב 21% תמועל ,ןבומ תויחנהב ןויגיההש המכסה ועיבה יתרוסמה רוביצהמ 31%  20
 ינוליחה רוביצב 27% תמועל ,בטיה ורבסוה תולבגההש המכסה ועיבה

 ."ךמוס אל ללכב" - 1 ןויצו "דואמ הבר הדימב ךמוס" - 7 ןויצש :7 דע 1 לש םלוסב םהיתובושת תא וגריד םיבישמה  21
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 רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומאה תדימ :8 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע

 רגסה ינפלש הפוקתל דעו )2020 לירפא( ןושארה רגסה תפוקת ןיב יכ הלוע םישרתהמ
 םימרוגב הייסולכואה ללכ לש ןומאה תדימב תרכינ הדירי הלח )2020 רבמצד( ישילשה
 הבר הדימ ועיבה הייסולכואה ללכמ 45% רבשמה תליחתב .רבשמה לוהינל םיארחאה
 הדימ ועיבה 19% קר םישדוח 9 רובעכ וליאו ,רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומא לש
  .םהב ןומא לש הבר

 םהבו ,הנורוקה רבשמ תפוקת ךרואל ר"עקפ עציבש םירקסמ םג הלוע ןומאה רועישב הדיריה
 ןלהל .ץראב ףיגנה םע דדומתהל ןתלוכי לעו הנידמה תויושר לע ךמוס אוה םאה רוביצה לאשנ

 ,22םינווקמ םינולאש תועצמאב ר"עקפ עציבש םייצרא-ללכ םירקס 15-מ םיאצממה םוכיס
 .םישדוח וא תועובש ,םימי לש םיחוורמב וכרענש

 
 .יזכרמה ןוטלשב ןומאהמ רתוי הובג תוימוקמה תויושרב ןומאהש איה רקסה תונקסממ תחא יכ ןייצל שי  22



 
 

 
 

 

 

|   26   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 לש םירקסב הנידמה תויושר לע םיכמוס םה יכ םיבישמה רועיש :9 םישרת
 *ר"עקפ

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,העדותו רקחמ רודמ - ר"עקפ ינותנ יפ לע
 .םיבקוע םירקס ינש ןיב םיישדוחמ רתוי ורבעש ןמסמ וקווקמה וקה *

 יכ ונע - 60%-כ - םיבישמה בור ,2020 ץרמ שדוחב ,רבשמה תליחתב יכ הלוע םישרתהמ
 רבוטקוא עצמא דע ילוימו ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב הנידמה תויושר לע םיכמוס םה

 .דבלב 20%-כ - תרכינ הדימב ןטק היה ךכ םיבישמה רועיש 2020

 רוביצה ןומאב הדיריל םיירקיעה םימרוגה םהמ ,רקסה תועצמאב ,קדב הנידמה רקבמ דרשמ .2
 ברקב ולעש תובושתה ירקיע ןלהלש םישרתב .23ליעל רומאכ רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב
 .הייסולכואה תוצובק שולש

  

 
 .7 - 1 לש גורידב 3 - 1 ובישהש ימ  23
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 לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומאה-יאל תוירקיעה תוביסה :10 םישרת
 *רבשמה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע
 ןיא ;תינויגה אל הלועפ :)רתוי וא תחא הבושת( הלאה תובושתה תא ללוכ "תוינויגה אל תויחנה"  *

 ללוכ "םלוכל תווש ןניא ,תונגוה אל תויחנה" .יעוצקמ רסוח ;דיחא לוהינ ןיא ;ןימא אל ;תורורב תוטלחה
 .תויחנהה תא ורפה רוביצ ישנא ;תונגוה ןניא תויחנהה :הלאה תובושתה תא

 השוחתב רקיעב הצוענ תידוהיה הרבחה ברקב ןומאב הדיריה יכ הלוע רקסה יאצמממ
 לשב ןכו םייניינע אל םיעינממ ולבקתה תויחנההש ;תוינויגה ןניא תולבקתמש תוטלחההש
 השוחתה :תפסונ תיתועמשמ הביס שי תידרחה הרבחב .תויחנהב םיפוכת םייוניש
 תיסחי הלק הדירי האצמנ תיברעה הרבחב ,ךכ לע ףסונ .םלוכל תווש ןניא תויחנההש
 השוחתב ,רוביצב תילכלכה העיגפב ,תויחנהב ושענש םיפוכתה םייונישה לשב ןומאב
 .האולחתה תמרב היילעה ךשמהבו םלוכל תווש ןניא תויחנההש

 תויחנהל תויצה
 יבצמ םע תוליעיב דדומתהל ידכ הלועפל הייסולכואה תא עינהל רומאכ איה הרבסהה תרטמ
 תויחנהל רוביצה לש תויצה תדימ רקסב הקדבנ ,הגשוה וז הרטמ םא ןוחבל ידכ .םינוש םוריח
 :24רוביצה ללכ ברקב רקסה תואצות ןלהל .תוירקיעה

  

 
 .ללקושמ ,תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ,תיללכה תידוהיה הרבחה תא ללוכ רוביצה ללכ  24



 
 

 
 

 

 

|   28   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 ?תואבה תויחנהל תייצל םידיפקמ ךתביבסב םישנא המכ דע :11 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע

 הכסמ תייטע לע ,דודיבה יללכ לע רומשל דיפקה רוביצה בור יכ הלוע רקסה יאצמממ
 לע ודיפקה הייסולכואהמ 30%-כ ,תאז םעו .םילודג םיעוריאב תופתתשהמ תוענמיה לעו

 ענמיהל דיפקה רוביצהמ תיצחממ תוחפ .ללכ ודיפקה אלש וא תינוניב הדימב קר ךכ
 בורו )המאתהב ,41%-ו 44%( שרדנכ קחרמ לע רומשלו החפשמ וא םירבח לש םישגפממ
  .ללכ דיפקה אלש וא תינוניב הדימב ךכ לע דיפקה רוביצה

 תויצו ןומא ,עונכש ,הנבה ןיבש רשקה

 רבדב רוביצה תודמע ןיבש רשקה תא רקסה תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ 
 .רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב ןומאה תדימ ןיבל ןהבש ןויגיההו תולבגהל םירבסהה
 :םיאצממה ןלהל

 תולבגהה יכ ורבס ,73% - הבר הדימב תוטלחהה ילבקמ לע םיכמוסש םיבישמה בור .א
 .ןבומ היה תולבגהב ןויגיהה יכ ורבס 74%-ו ,בטיה ורבסוה
 

 תולבגההש ורבס תינוניב הדימב תוטלחהה ילבקמ לע םיכמוסש םיבישמהמ 36% .ב
 .ןבומ היה תולבגהב ןויגיההש ורבס 42%-ו ,בטיה ורבסוה

 
 ורבסוה תולבגההש ורבס תוטלחהה ילבקמ לע םיכמוס םניאש םיבישמהמ 18% .ג

  .ןבומ היה תולבגהבש ןויגיההש ורבס םהמ 20%-ו ,בטיה
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 שחור רוביצהש ןומאה תדימ ןיבש רשקה תא רקסה תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ 
 :םיאצממה ןלהל .תויחנהל תויצה תדימ ןיבל רבשמה לוהינב תוטלחהה ילבקמל

 84% :תויחנהה לע ודיפקה םהש וחוויד תוטלחהה ילבקמ לע םיכמוסש םיבישמה בור .א
 עיגהלמ וענמנ 81% ;הכסמ תייטע לע ודיפקה 79% ;דודיבה יללכ לע רומשל ודיפקה
 לע ורמש 59%-ו ;החפשמ ינבו םירבח םע שגפיהלמ וענמנ 67% ;םילודג םיעוריאל
 .רתוי וא םירטמ ינש לש קחרמ
 

 רומשל ודיפקה 74% ,תוטלחהה ילבקמ לע תינוניב הדימב םיכמוסש םיבישמה ןיבמ .ב
 םיעוריאל עיגהלמ וענמנ 63% ;הכסמ תייטע לע ודיפקה 72% ;דודיבה יללכ לע
 לש קחרמ לע ורמש 44%-ו ;החפשמ ינבו םירבח םע שגפיהלמ וענמנ 44% ;םילודג

 .רתוי וא םירטמ ינש
 
 יללכ לע רומשל ודיפקה 67% ,תוטלחהה ילבקמ לע םיכמוס םניאש םיבישמה ןיבמ .ג

 34% ;םילודג םיעוריאל עיגהלמ וענמנ 57% ;הכסמ תייטע לע ודיפקה 66% ;דודיבה
 וא םירטמ ינש לש קחרמ לע ורמש 31%-ו ;החפשמ ינבו םירבח םע שגפיהלמ וענמנ
 .רתוי

✰ 

 ,יתואירב רבשמ םע תיתרבסהה תודדומתהב חתפמ ןורקע רומאכ אוה רוביצה ןומא
 רוביצה לש תויצה תדימ תא ריבגהל ידכ הרבסהה תורטממ תחא איה ןומאה תגשהו

 םיארחאה םימרוגב רוביצה לש ןומאה תדימ ןיב רשק שי יכ הלע רקסה יאצמממ .תויחנהל
 תרשוקמ ההובג ןומא תעבהש ןוויכ ,תוירוגטקה לכב תויחנהל תויצה ןיבו רבשמה לוהינל
 רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגה לע ךמוסש ימ .תויחנהה יגוס בורל תייצל הדפקהל
 תולבגהה יכ םיכסהל הטנ ,הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצה לע ולטוהש תולבגהה רבדב
 הטנ םימרוג םתוא לע תוחפ ךמסש ימ .ןבומ היה ןהבש ןויגיההו רורב ןפואב ורבסוה
 םידמלמ םיאצממה .ןבומ היה אל ןסיסבבש ןויגיההו תורורב ויה אל תולבגהה יכ בישהל
 .רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב רוביצה ןומאל הרבסהה ןיבש רשקה לע אופא

 ,עדימ תלבק - ךילהתה יביכרממ )6 םישרתב רומאכ( אצוי לעופ איה תויחנהל תויצה תדימ
 תלבקש ןאכמ .תויחנהה תא ושביגש םימרוגב ןומאהו ןתוציחנב עונכשה ,תויחנהה תנבה
 תא םילעמ ןתוא ועבקש םימרוגב ןומאהו ןתוציחנב עונכשה ,תויחנהה תנבה ,עדימה
  .תויחנהל תייצי רוביצהש יוכיסה
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 תנבה רבדב תותשרב חישה חותינ יאצממ
 ןומאה תמרל רשקהו םינוש םימוחתב תויחנהה
 ןתוא ועבקש םימרוגב
 להונ ;תויולהקתה :הלאה םיאשונב תויתרבחה תותשרב חישה תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ
 תחיתפו 25לוגס ות ;ךוניחה תכרעמ תחיתפ ;הנורוק תוקידב ;תוכסמ ;העונת תולבגהו רגס ;דודיב
  .הנורוקה תויחנהל עגונב יללכ חישו ;קסע יתב

 דע ץרממ ,םירומאה הבילה יאשונ יפל ,תויתרבחה תותשרב חישה יפקיה וגצוי ןלהלש םישרתב
 יאמ-ץרמ( ונממ האיציל דע ןושארה רגסל הסינכה :תופוקת שולשל הקולחב ,2020 רבוטקוא

 ונממ האיציל דע ירשת יגחב ינשה רגסל הסינכהו ;)2020 טסוגוא-יאמ( "הנורוקה תרגש" ;)2020
  .)2020 רבוטקוא-טסוגוא(

 2020 רבוטקוא דע ץרמ ,הביל יאשונ יפל יתרבחה חישה ףקיה :12 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 
 םצמצל רומא םמושייש םיללכ המכב םידמועה קסע יתב תחיתפ רשפאל ידכ הלשממה העבקש ןקת ות אוה לוגס ות  25

  .םחטשב ףיגנב תוקבדיהה תא
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 יאמ דע ץרממ ,ןושארה רגסה תפוקתב יכ הלוע תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצמממ
 .העונת תולבגהו רגסו הנורוקה תוקידב ,דודיבה להונ ויה חישה דקומב הבילה יאשונ ,2020

 תותשרב חישב טלב ךוניחה תכרעמ תחיתפ אשונ ,רגסהמ האיציה םע ,2020 יאמב
 היה תוכסמה תייטע אשונ ,ןושארה רגסה רחאל - 2020 טסוגוא דע יאממו ,תויתרבחה
 תטלחומ היילע התייה ,2020 רבוטקוא דע טסוגוא ,ינשה רגסה תפוקתב .חישה זכרמב
 חיש( תויולהקתהל עגנ חישה דקומו ,םימדוקה םישדוחל האוושהב ,ללכב חישה ףקיהב
 הייסולכוא תררוגתמ םהבש תונוכשבו םיבושייב תויולהקתהו תוליפת ,תונגפה לע בר
 .העונתה תולבגהו דודיבה להונ ,)תידרח

 יפלו הבילה יאשונ יפל תויתרבחה תותשרב חישה חותינ תואצות תא םכסמ ןלהלש םישרתה
 עונכשה תדימ ;תויחנהה תא רוביצה תנבה תדימ :הלאה םידדמב תותשרב ללמה חותינ תואצות
 תדימו ;ןהיפל גוהנל הדפקהב תובישח שישו תוקדצומ תויחנההש ענכוש רוביצה הבש הדימה -

 )10 - 7( הובג דדמ ןויצ .10 דע 0-מ היה םידדמה תואצות לש גורידה .תוטלחהה ילבקמב ןומאה
 )ללכב דע אלו ,7 - 4( ינוניב דדמ ןויצ ;ןומא לש הבר הדימ וא בר עונכש וא הבר הנבה לע דמלמ
 דע אלו ,4 - 0( ךומנ דדמ ןויצ ;ןומא לש תינוניב הדימ וא ינוניב עונכש וא תינוניב הנבה לע דמלמ
  .ןומא לש הטעמ הדימ וא טעומ עונכש וא הטעמ הנבה לע דמלמ )ללכב

 תואצותו הביל יאשונ יפל תויתרבחה תותשרב חישה תוגלפתה :13 םישרת
 *2020 רבוטקוא-ץרמ ,ןומאו עונכש ,הנבה ידדמ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 םניא "םיקסע תחיתפו לוגס ות"ו "ךוניחה תכרעמ תחיתפ" ,"הנורוק תוקידב" אשונב הנבהה ידדמ  *

  .תיטסיטטסה תופקתה ףר לע הלע אל םניינעב םיטסופה רפסמש ןוויכ םיגצומ
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 תדימ ;הבר בורל איה רמולכ ,8.8 - 6.5 לש חווטב הענ הנבהה תדימ יכ הלוע םישרתהמ
 לוגס ות ,דודיב להונ ,הנורוק תוקידב ,העונת תולבגהו רגס - תולבגהה בור רבדב עונכשה
 םייתש רבדבו ,)6.5 - 5.4( תינוניב איה - ךוניחה תכרעמ תחיתפו םיקסע תחיתפו

 רוביצה ,רמולכ .)המאתהב ,8-ו 7.9( הבר איה - תויולהקתהו תוכסמ תייטע - תולבגההמ
 תוציחנב תיקלח הדימב קר ענכושו תורומאה תולבגהה יתש לש תוציחנה רבדב ענכוש
 1.9( וקדבנש הבילה יאשונ בורב הכומנ התייה תוטלחהה ילבקמב ןומאה תדימ .ןבור לש
 תייטע( הבר התייה עונכשה תדימ ןהבש תורומאה תולבגהה יתשב תינוניב התייהו ,)2.9 -

 יאצממ םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ .)המאתהב ,4.3-ו 4.2 ,תויולהקתהו תוכסמ
 ,רבוטקוא דע ץרממ ר"עקפ ירקס םעו 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה
  .רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב הטעמ ןומא תדימ לע רומאכ םיעיבצמה

 ,2020 רבמטפסב ךרעש רקס יפ לע יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 .םייאופרה םימרוגה תויחנה לע ךמס רוביצהמ 59%

 תויולהקתהמ ענמיהל תויחנהה
 ,הקדבנש תפוקתב תויתרבחה תותשרב חיכשה הבילה אשונ רומאכ איה "תויולהקתה תלבגה"
 תלבגה וללכ הז אשונב תויחנהה .ינשה רגסה תפוקתב ,רבוטקואו רבמטפס םישדוחב רקיעב
 םינוש םיעוריאו תונותח ,תויוולהב תויולהקתה לע תולבגה ,חותפ וא רוגס ללחב םישנאה רפסמ
  .דועו

 יפכ ,תויולהקתה תלבגה לע תויחנהל רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל
  .תויתרבחה תותשרב חישב ופקתשהש

  *תויולהקתה לע חישה ירקיע :14 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .9,736 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ  *
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 רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ,הנבה ידדמ - תויולהקתה :15 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 תויולהקתה תרתה לע תונעט ולע וזכרמב יכ הלעה תויולהקתהה תלבגהל עגונה חישה חותינ
  .םירחא םיכרצל תויולהקתה רוסיא תמועל הליפת וא הנגפה ךרוצל

 תלבגהל תויחנהה תא ןיבה רוביצה ,ללככש םידמלמ ןומאהו עונכשה ,הנבהה ידדמ
 היה תוטלחהה ילבקמב ןתנש ןומאה ךא ,)8( ןתוציחנב ענכתשה ףאו )8.8( תויולהקתהה
 היילעה תא המאת תוטלחהה ילבקמב ןומאה דדמב היילעה ,ללככ .)4.3( תינוניב המרב
 תרתה לע תרוקיב חישה חותינ יאצמממ התלע ובש ,לירפא שדוח איצוהל ,הנבהה דדמב
 ורבסוה תויחנהה יכ הנקסמל םיליבומ חישה חותינ יאצממ .תונגפה ךרוצל תויולהקתהה
 ךרעש רקסהמ .תוינידמה יעבוקב טעומ ןומא ןתנ רוביצה ךא ,ןהל קודיצה םג ךכו בטיה
 ענמיהל הארוהה לע דיפקה אל רוביצהמ 30%-כש רומאכ הלע הנידמה רקבמ דרשמ
 .תויולהקתהמ

 דודיב להונ
 אצמיהל שרדנש ימל תועגונה תונוש תויחנה הלשממה םעטמ ומסרופ הנורוקה רבשמ תפוקתב
 תיב( דודיבה םוקמ ;דודיב םיבייחמה םירקמה ןהבו ,הנורוק הלוח םע עגמב אבש ןוויכ דודיבב
 םיאצויל דודיב יללכ ;דודיבב אצמיהל השירדה לע רוערע תשגהל םיכרדה ;)תינולמ וא םירוגמה
  .ל"וחמ םירזוחו

 ופקתשהש יפכ ,דודיבל תועגונה תויחנהל רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל
  .תויתרבחה תותשרב חישב
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 *דודיב אשונב תויחנה לע חישה ירקיע :16 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .9,230 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ  *

 רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ,הנבה ידדמ - דודיב :17 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
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 הדימב ןיבה רוביצה לירפאבו ץרמב :הבר תויתדונת לע םידמלמ עונכשהו הנבהה ידדמ
 איה ינויב ;תינוניב המרל הנבהה תדימ הדרי יאמב ;דודיבל תועגונה תולבגהה תא הבר
 אוהש רחאלו ;התלע איה - ינשה רגסה תפוקתב - רבמטפסב ;טסוגוא דע הדרי זאו התלע
 רגסה תליחתב הבר התייה עונכשה תדימ .תינוניב המרל הדרי איה רבוטקואב םייתסה
 איה ינשה רגסה תליחת תארקלו ,התלע איה ינויב ;תינוניב המרל ופוסב הדריו ןושארה
 הבר התייה ןומאה תדימ .תינוניב הרתונ יכ םא המ תדימב התלע איה - וכלהמבו ;הדרי
 רגסה ברע - טסוגואבו ןושארה רגסה ךלהמב - לירפאב ;ילויבו רבשמה תליחתב תיסחי

 חישב טלובה אשונה ,רקסה יאצממ יפ לע .רתויב הטעמ התייה ןומאה תדימ ,ינשה
 תבוחל תועגונה תויחנהב םתדימע לש טביהב רוביצ ישנא לש תישיאה המגודב דקמתה
  .דודיבה

 העונת תולבגהו רגס
 העבקו רגס לע םימעפ שולש הלשממה הטילחה 2020 תנש ףוס דע הנורוקה רבשמ תפוקתב
 םיינויח םיכרצל ,)טרופס ןוגכ( תונוש הרגש תולועפל סחייתהב העונתה תולבגהל םיללכ
 ינש ןלהל .םילבגומ םירוזאלו )תופורתו ןוזמ תשיכר ןוגכ( תולבגהה םוצמצ תא םיקידצמה
 חישב ופקתשהש יפכ ,העונתה לע תולבגהלו םירגסל רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת
  .תויתרבחה תותשרב

 *העונת תולבגהו רגס לע חישה ירקיע :18 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .7,520 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ *
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 רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ,הנבה ידדמ - העונת תולבגהו רגס :19 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 םיאשונב קסע הקדבנש הפוקתב העונתה לע תולבגהלו רגסל עגונב תויתרבחה תותשרב חישה
 םילוקישהש תונעט תוברל ,רגסל הסינכ לע תוטלחהה תלבק יכילהת ,רתיה ןיב םהבו ,םינוש
  .םייניינע אל ויה תוטלחהה תלבקב

 הבר הדימב תולבגהלו רגסל תועגונה תויחנהה תא ןיבה רוביצהש םידמלמ םידדמה
 התלעו יאמב תינוניב התייה הנבהה תדימ ;2020 לירפאו ץרמ - ןושארה רגסה תפוקתב
 בורב תינוניב התייה עונכשה תדימ .תינוניב הרתונ זאמו ;רגסהמ האיציה רחאל ,ינויב
 תדימ .)5.4( וקדבנש םיאשונה ןיבמ רתויב הטעמה התייה השעמלו ,הקדבנש הפוקתה
 ץרממ הדירי לש תיללכ המגמבו ,הטעמ התייה תוטלחהה ילבקמב רוביצה ןתנש ןומאה
 .תויחנהל תויצ-יאל ןוכיסה לדג ןכלו ,ילויב הלק היילע טעמל ,רבוטקוא דע

 ,םירומאה םידדמהמ קלחל עגונב 2020 טסוגואב ךרעש רקס יכ הלוע תואירבה דרשמ תבושתמ
  .ההובג תויצ תמר הלעה
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 תוכסמ תייטע
 תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל .2020 לירפא עצמאב ףקותל הסנכנ תוכסמה תייטע תבוח
  .תויתרבחה תותשרב חישב ופקתשהש יפכ ,וז הבוחל רוביצה תובוגת

 *תוכסמ תייטע תבוח לע חישה ירקיע :20 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .6,065 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ  *

 רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ,הנבה ידדמ - תוכסמ :21 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 תונעט תוברל ,תוסנקהו הפיכאה תייגוסב אופא קסע תוכסמה תייטע תבוח לע חישהמ שילשכ
  .םיחותפ תומוקמב טרפבו ללכב - הכסמ תוטעל ךרוצה תדימ לעו תינררב הפיכא לע
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 תייטעל תועגונה תולבגהה תא הבר הדימב ןיבה רוביצה - 2020 לירפאב - ןושארה רגסב
 תדימ .ההובג הרתונו התלע הנבהה תמר זאמו ;הטעמ המרב ןניבה - יאמב ;תוכסמ
 טעמל ,)7.9( הקדבנש הפוקתה לכ ךרואל הבר התייה תוכסמה תייטע תוציחנב עונכשה
 הכסמ תייטע תבוחל עגונב תוטלחהה ילבקמב רוביצה לש ןומאה תדימ .2020 יאמב
  .)4.2( תינוניב - לוכה ךסבו ,וכלהמב התחפו רבשמה תליחתב הבר התייה

 הנורוק תוקידב
 םאהו הקידב םיכירצמה םירקמה ןהבו ,הנורוקה תוקידבל עגונב תויחנה ועבקנ רבשמה תפוקתב
 עגונב רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל .אפור תיינפהב תינתומ הקידבה
  .תויתרבחה תותשרב חישב ופקתשהש יפכ ,הנורוקה תוקידבל

 **,*הנורוק תוקידב לע חישה ירקיע :22 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .5,587 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ  *
  .תיטסיטטסה תופקתה ףר לע הלע אל וניינעב םיטסופה רפסמש ןוויכ גצומ אל הנבהה דדמ  **
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  רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ידדמ - הנורוק תוקידב :23 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 ורזגנש האולחתה ינותנב אופא קסע הקדבנש הפוקתב הנורוקה תוקידב לע חישהמ עברכ
 עגונב תונקפס הטלב האולחתה ינותנל עגונה חישה לש קמוע חותינמ .תוקידבה תואצותמ
  .םינותנה תונמיהמל

 תויחנהה תוציחנב עונכשה תדימ יכ רמול רשפא הקידבבש םישדוחה ללכל סחייתהב
 התייה עונכשה תדימ זא ,2020 יאמב טעמל( תינוניב התייה הנורוק תוקידבל תועגונה
 םלואו ,רתויב הברה התייה עונכשה תדימ - יאמב - ןושארה רגסהמ האיציה םע .)הבר
 הנורוקה תוקידבל עגונב תוטלחהה ילבקמב רוביצה לש ןומאה תדימ .ןמזה םע התחפ איה
 תוקפס חכונל ,הפוקתה לכ ךרואל )1.9( וקדבנש הבילה יאשונ לכמ רתויב הטעמה התייה
  .תוקידבה תואצות ךמס לע וגצוהש םינותנה תונמיהמל עגונב רומאכ ולעש

  םתחיתפו ךוניחה תודסומ תריגס
 חישב רתויב טלובה היה םתחיתפו ךוניחה תודסומ תריגס אשונ הקדבנש הפוקתה ןמ קלחב
 םג תודסומ לש החיתפלו הריגסל ועגנ תויחנהה .וקדבנש םיאשונה ןיבמ תויתרבחה תותשרב
 )דומילה תועשו דומילה ימי ןיב םידימלתה תקולחבו תולוספקב( הדימלה ןפואל ,בושייה תמרב
 עגונב רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל .ךוניחה תודסומב םינורהצ תחיתפלו

  .תויתרבחה תותשרב חישב ופקתשהש יפכ ,םתחיתפלו ךוניחה תודסומ תריגסל תויחנהל
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 ** ,*ךוניחה תודסומ תחיתפ לע חישה ירקיע :24 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .3,133 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ *
  .תיטסיטטסה תופקתה ףר לע הלע אל וניינעב םיטסופה רפסמש ןוויכ גצומ אל הנבהה דדמ  **

רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ידדמ - ךוניחה תודסומ תחיתפ :25 םישרת  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 ךילהת ויה םתחיתפו ךוניחה תודסומ תריגס לע תויתרבחה תותשרב חישב וטלבש םיאשונה ינש
 ןניאש תוטלחה ולבקתהש תונעט ולע המגודל ךכ .קוחרמ הדימלה אשונו תוטלחהה תלבק
 לש ןתוריהב-יאל תונעטו ;הזפוחב ולבקתה תוטלחההש תונעט ;האולחתה ינותנ םע תובשייתמ
  .תוטלחהה
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 תודונתב תנייפואמ םתחיתפו ךוניחה תודסומ תריגס יבגל תויחנהה תוציחנב עונכשה תדימ
 המרל התלע איה ,2020 יאמב ,ןושארה רגסה םותב ךוניחה תודסומ תחיתפ רחאל :תודח
 .הקדבנש הפוקתה ףוס דע הכומנ הרתונו ;תרכינ הדימב הדרי איה לודגה שפוחב ;ההובג
 הפוקתה בור ךרואל דואמ הטעמ התייה תוטלחהה ילבקמב רוביצה לש ןומאה תדימ
 .)2.7( הקדבנש

  קסע יתב תחיתפו לוגסה ותה
 קסעה יתב יגוס תא לשמל עבוק אוה .קסע יתב תחיתפ רשפאל ידכ עבקנ לוגסה ותה ,רומאכ
 תיבב תינמז-וב תויהל םילוכיש םישנאה לש יברמה רפסמה ;תורפסמו תויונח ןוגכ חותפל רתומש
 יתרבח קוחיר ,הסינכב םוח תדידמ ,הנורוק הנוממ תקסעה( חותפ קסע תיבמ תושירדהו ;קסע
 ,קסע יתב תחיתפלו לוגסה ותל עגונב רוביצה תובוגת תא םיראתמה םימישרת ינש ןלהל .)ב"ויכו

  .תויתרבחה תותשרב חישב ופקתשהש יפכ

 ** ,*קסע יתב תחיתפו לוגסה ותה לע חישה ירקיע :26 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע
 .3,073 היה תובוגתהו םיטסופה רפסמ *
  .תיטסיטטסה תופקתה ףר לע הלע אל וניינעב םיטסופה רפסמש ןוויכ גצומ אל הנבהה דדמ  **
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 רבשמה ךרואל ןומאו עונכש ידדמ - קסע יתב תחיתפו לוגסה ותה :27 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 ,קסעה יתב לע תולבגהה לש תוילכלכה תועפשהב קסע תויתרבחה תותשרב חישהמ עברכ
  .םיוציפל רורב הוותמ רדעיה לעו םיקסעה ילעבב תילכלכ העיגפ לע תונעט ולע תאז ללכבו

 תועגונה תויחנהה תוציחנ רבדב דבלב תינוניב הדימב ענכושמ היה רוביצה לירפאבו ץרמב
 ךלהמב התחפו ;ההובג המרל עונכשה תדימ התלע ינוימ ;קסע יתב תחיתפלו לוגסה ותל
 יעבוקב רוביצה לש ןומאה תדימ הקדבנש הפוקתה לכ ךרואל .רבמטפסב - ינשה רגסה
 .ינוי שדוחב דבלמ ,)2.9( הטעמ התייה תוינידמה

 רוביצ ישנא לש תישיאה המגודה לע חישה
 תפוקתב רוביצל םירסמה תויביטקפא לע הבר העפשה שי רוביצ ישנא לש תישיאה המגודל
 םירסמל סחיימ רוביצהש תובישחה תדימ לעו םייחה תרגש תא תוליבגמה תויחנההו רבשמ
 הובג תוטלחהה ילבקמלו תוינידמה יעבוקל שחור רוביצהש ןומאהש לככ .תויחנהב הדימעלו
 .םייחה תרגש לע וליטה םהש תולבגהל םאתהב לועפל דיפקי אוהש יוכיסה הלוע ךכ ,רתוי

 אלש רוביצ ישנאב וקסע הקדבנש הפוקתב תויתרבחה תותשרב חישה ללכמ 15% יכ אצמנ
-יא ,ונייהד .הטעמ ןומא תדימ הדדמנ םיטסופ םתואמ 80%-מ רתויב .26תויחנהל תייצל ודיפקה
 םישרת ןלהל .27תוטלחהה ילבקמב רוביצה ןומאב העגפ תויחנהה לע רוביצ ישנא לש הדפקהה
 .תישיאה המגודה אשונב חישה תוגלפתה תא גיצמש

  

 
 .תסנכ ירבחל וסחייתה תישיא המגוד לע חישה ללכמ 86%  26

 הניחבהמ .הכומנ ןומא תדימ הנמוס םהמ 256-ב ,ךכב וקסעש םיטסופ 309 לע ססובמ תישיאה המגודה אשונ  27
 .רוביצה ןומאב הדיריל האיבה רוביצ ישיא לש תישיא המגוד ויפלו ףקת אצממ היה יכ רמול ןתינ תיטסיטטסה
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 רוביצ ישנא לש תישיאה המגודה לע חישה ירקיע :28 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקוא דע ץרממ תויתרבחה תותשרב חישה חותינ יאצממ יפ לע

 אופא קסע הקדבנש הפוקתב רוביצ ישנא לש תישיא המגודל עגונה חישהמ תיצחמכ
 תייטע תבוחב ,רגסב ,תויולהקתה לע רוסיאב - רתוי תמצמוצמ הדימבו ,דודיבה תבוחב
  .הנורוק תוקידבבו תוכסמה

 3 עצוממ ןויצ לביק 2020 רבוטקוא דע ץרממ תותשרב חישב יללכה ןומאה דדמ ,רומאכ
 םהבש םירקמ חכונל רוביצה ישנאב רוביצה לש ןומאה תדימ ,תאז םע .)10 - 0 לש גורידב(
 התייה םייחה תרגש תא תוליבגמה תויחנהב הדימעל תמלוה תישיא המגוד ושמיש אל
 תרכינ הדימב םצמצל לולע רוביצה ישנאב רוביצה לש ךומנ ןומא .0.8 - רתוי דוע הטעמ
 תא ענכשל םישרדנ רשא ,הרבסהה ימרוגל רגתא הווהמ ךכיפלו ,תויחנהל תויצה תא
 .תויחנהה תוציחנב רוביצה

✰ 

 תוגהנתהל תויחנהה תא ספת רוביצה ובש ןפואה לע םידמלמ עונכשהו הנבהה ידדמ
 יכ הלע .הרבסהל םיארחאה םימרוגה ינפב ודמעש םירגתאה לעו הנורוקה רבשמ ךלהמב
 ןויגיהה יכ ורבס 36%-ו ,רורב ןפואב ורבסוה אל תולבגההש ורבס רוביצה ללכמ 34%-כ
 םיארחאה םימרוגה לע ךמסש ימ ,ללככש םידמלמ תרוקיבה יאצממ .ןבומ היה אל ןהבש
 יכ רבס ,הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצה לע ולטוהש תולבגהה רבדב רבשמה לוהינל
  .תוינויגה ןהו בטיה ורבסוה תולבגהה

 ,ללככו ,תינוניב הדימב קר תולבגהה בור תא רוביצל ריבסהל וחילצה הרבסהה ימרוג
 תינוניב המרב עונכש .רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב דבלב םצמוצמ ןומא ןתנ רוביצה
 ןוכיסה תא םילידגמ ןתוא ועבקש םימרוגב ןומא לש הטעמ הדימו תולבגהה תוציחנ רבדב
  .לשממה ימרוג תויחנהל רוביצה תויצ-יאל

55%

13% 11% 10% 8%

 הנורוק תוקידב תוכסמ רגס תויולהקתה דודיב להונ
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 .בחרנ יגולוימידיפא רבשמ םע דדומתהל הנושארל לארשי תנידמ השרדנ 2020 תנשב
 םיאנתב הנעמ קפסל הרבסהה ךרעמ םג שרדנ ,רבשמה לוהינ ךלהמב ,ךכ ךותב
 ,הייסולכואה ברקב םירקס ר"עקפו תואירבה דרשמ ועציב רבשמה ךלהמב .םיבכרומ
 ןומא תקידבל םירקס ןכו הרבסהה תולועפ תויביטקפא תקידבל םירקס תאז ללכבו

  .תויחנהל רוביצה לש תויצה תדימו רבשמה תא םילהנמה םימרוגב רוביצה

 םימרוגב רוביצה ןומאב הדיריה רבדב דוחייב ,הז קרפב תואבומה תונקסמה יכ ןכ לע עצומ
 ,יקלח ןפואב ןתוציחנב ענכתשהו ןיבה רוביצהש תויחנהה רבדבו רבשמה תא םילהנמה
 ומלוגי ,הנידמה רקבמ דרשמ עציבש תויתרבחה תותשרב חיש חותינו םירקס לע תונעשנה
 ימרוג וכרעש םירקסה לע ףסונ יכ עצומ דוע .ושעייש םיחקלה תקפה יכילה תרגסמב
 סחייתת איהו ,ותולהנתהו רוביצה תודמע תקידב בחרות ,הייסולכואה ברקב הרבסהה
 םירקס תועצמאב םא ,רבשמה ךלהמב תונוש ןמז תודוקנלו וילע ולטוהש תולבגהה ללכל
 רשפאש ידכ ,תויתרבחה תותשרב חישה חותינ תמגוד ,םיפסונ רקחמ ילכ תועצמאב םאו
 תוכרעיהה תא בייטל ידכו םיאצממ לש בחר לולכמ לע דיתעל םיחקל ססבל היהי

  .טרפב םייגולוימידיפא םיעוריאו ללכב םייחרזא םוריח יעוריא םע תודדומתהב תידיתעה
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 םוריח בצמב הרבסהל תימואלה תוכרעיהה
 יחרזא

 תנכסב ,םייקה רדסה לע םויאבו תואיצמה יונישב ,רומאכ ,םינייפאתמ םיימואל םוריח יבצמ
 תתל םישרדנה תונוש תויושרו םיפוג תברעמה תובכרומבו תויזכרמ תויתשתבו םדא ייחב העיגפ
 תליצמ תוגהנתהל תוליעיב רוביצה תא עינהל אוה הלא םיבצמב הרבסהה דיקפת .רוביצל הנעמ
 תעשב הרבסהה לש בכרומה הדיקפתבו םוריח יבצמ לש יופצ יתלבה םביטב בשחתהב .םייח
 :הז ללכבו ,28םוריחב הרבסהל תמדקומ תוכרעיה תשרדנ ,ימואל רבשמ

 םיפוגה ןיב רוביצל הרבסהה עוציבו לולכתל תוירחאה תקולח :תינוגרא-ןיב תוכרעיה 
  .םוריחב םיליעפה םינושה

 המרב םוריחב הרבסהה תוטישו דוסיה תונורקע שוביג :תיביטרפואו תיגטרטסא תוכרעיה 
 לע וילע לטוהש דיקפתל םאתהב הרבסהה יפוגמ דחא לכב הלועפ הוותמ תנכהו ,תימואלה
 .הלא תוטישו תונורקע יפ

 תוירחאל םאתהב םיפוגה ןמ דחא לכב המיאתמ תיתשת תמקה :תינוגרא תוכרעיה 
 תולועפ לש יתיע עוציב תועצמאב הייסולכואה תנכהו ,הרבסהה םוחתב וילע הלטוהש
  .םוריח תעשב יבטימ דוקפתל שורדה עדימה לש העמטהו הכרדה ,לוגרת

 תוירחאה תקולחל םאתהב אלש רבשמה לש הרבסהה תא הלהינ הלשממה יכ הלע
 ימואלה הרבסהה ךרעמ אשונב הלשממה תטלחה תרגסמב - דעומ דועבמ הרדגוהש
 תעפש לש הימדנפל תימואלה תינכותה תטויט - "אירב לושחנ" יפ לע אל ףאו ,2007 תנשמ
 תיינב ךותו ,)"אירב לושחנ" תינכות - ןלהל( )2018 תנשב הלגרותו םינש ךשמב השבוגש(
 לעב אוהש ,ר"עקפ לש ותובלתשהב םייוקיל ואצמנ ןכ ומכ .יפולח ידוקפתו ינוגרא ךרעמ
 ךשמהב ןלהל טרופמכ תאז לכ - הרבסהה ךרעמב תיתועמשמ תיעוצקמו תינוגרא תיתשת
 .קרפה

 ןיב תוירחאה תקולח - תינוגרא-ןיב תוכרעיה
 הרבסהה יפוג
 ינוחטיב-יאבצ יפוא ילעב םוריח יעוריאל יתרבסה הנעמ תתל לארשי תנידמ השרדנ םינשה ךשמב
 הנעמ תתל שי ,תאז דצל .תורחא תונידמל ץוח תרבסהו הנידמה יבשותל תימינפ הרבסה -

 ,המדא תדיער ןוגכ עבט ןוסא תמגוד ,יחרזא יפוא ילעב םוריח יעוריאב הנידמה יבשותל יתרבסה
 גוסמ םוריח עוריאל עגונה לכב .29הפגמו ןכוסמ רמוח תפילד ןוגכ רוביצה תא תנכסמה הלקת
 ןיב "הרזגה תולובג" תא םיוותמה םייסיסבה תונורקעה ,תרוקיבה תפוקתל ןוכנ ,תימלוע הפגמ

 
 "היינשה ןונבל תמחלמב םדוקפתבו הרבסהה ימרוג תוכרעיהב םיטביה" ,)2007( א58 חוד ,הנידמה רקבמ :םג ואר  28

 ןלהל( 5 'מע ,World Health Organization Outbreak Communication Planning Guide (2008) ;86 'מע ,)בקעמ תרוקיב(
 .)ימלועה תואירבה ןוגרא ךירדמ -

 .)7.9.08( "םוריחב הלשממה תדובע להונ" ,4065 הלשממה תטלחה  29
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 דרשמו ר"עקפ ,ם"הר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמ - םזכרמבו ,םייטנוולרה הרבסהה יפוג
  .ןלהל טרופיש יפכ ,םייזכרמ הלשממ יכמסמ המכבו הקיקחב םיטרופמ ,תואירבה

 תמחלמ רחאל ,2007 תנשב :ימואלה הרבסהה ךרעמ תמקה ןיינעב הלשממה תטלחה 
 ,30םיימואלה הרבסהה ימרוג דוקפתב ונדש הנידמה רקבמ תוחוד תובקעבו ,היינשה ןונבל
 ,ןומימ לארשי ד"וע ,זאד הלשממה ריכזמ תושארב ידרשמ-ןיבה תווצה חוד הלשממל שגוה
  .)ןומימ חוד - ןלהל( ימואלה הרבסהה ךרעמ רובגת אשונב

 םהבו ,תילארשיה הרבסהה יוצימ לע םישקמה םימרוג המכ לע הבחרהב דמע ןומימ חוד
 לכ רשאכ ,תבייחמו תמכסומ הדובע תינכות אלל םילעופה ,םייתלשממ הרבסה יפוג יוביר
 הרבסהה תנייפאתמ ,חודה יפ לע ,ךכמ האצותכ .תיאמצע הרבסה תינכות שבגמ םהמ דחא
 םאתהבו רומאה חכונל .םירסמב תוריתסב ףאו לופרעב ,תודיחא רסוחב תילארשיה
 הלשממל ןומימ חוד ץילמה ,תימואלה הרבסהה אשונב הנידמה רקבמ תוחוד תוצלמהל
 תא ללכתי ,םינוש םישיחרתל הרבסה תוינכות דעומ דועבמ ןיכי רשא "לע-םרוג" תונמל
 סיסב לע ,םאותמ ןפואב םילעופ וללה יכ אדוויו םייתלשממה הרבסהה ימרוג ללכ תדובע
 .הדיחא תוינידמ

 הרבסה ךרעמ תמקה לע 2007 תנשב הלשממה הטילחה ןומימ חוד תוצלמה סיסב לע
 הטמ יכ עבקנ וז הטלחהב .31ם"הר דרשמב לעפיש ימואל הרבסה הטמ וזכרמבש ,ימואל
 תוינידמ גיצהל תנמ לע לארשי תנידמב הרבסהה ימרוג ללכ תא םאתי" ימואלה הרבסהה
 רתיה ןיב לולכי הרבסהה ךרעמ יכ דוע עבקנ הטלחהב ."תיבקעו הדיחא ,הנימא הרבסה
 תושארב ,ינוחטיב-ינידמה םוחתב ימואל הרבסה םורופ ;תיתלשממה תונותיעה תכשל תא
 בחרמב הרבסה םורופו ;32ןוחטיבה יפוג ירבוד תופתתשהבו ימואלה הרבסהה הטמ
 םירבודהו הרבסהה ימרוג ללכ יכ עבקנ ןכ .ימואלה הרבסהה הטמ תושארב ,טנרטניאה
 םורופ שבגיש תובוגתלו םירסמל ,תודמעל םאתהב ולעפי לארשי תנידמ לש םיימשרה
  .ימואלה הרבסהה

 ימרוג ללכ תייחנה לע ימואלה הרבסהה הטמ דקפוי םוריח תעשב יכ הלשממה הטילחה דוע
 תעב ימואל הרבסה םורופ" לעפי ןכ ומכ .םהיניב םואיתה לעו לארשי תנידמב הרבסהה
 הרבסהה םורופ ירבח ופתתשי םורופב .ימואלה הרבסהה הטמ דומעי ושארבו ,"םוריח
 דרשמב תוברל - םייטנוולרה הלשממה ידרשמב הרבסהה יפוג ישאר ןכו ינוחטיב-ינידמה
 יפ לע .34םיפסונ םימרוג ברקבו תוימוקמה תויושרב ,ר"עקפב הרבסהה ישאר ,33תואירבה
 עדימה ללכל ןוילעה יארחאה היהי םוריח תעב ימואלה הרבסהה םורופ ,הלשממה תטלחה
 .הלשממה תוטלחה לע םיססובמה םירסמה תעיבקלו רוביצל רבעומה

 
 א58 יתנש חוד ;"ןוחטיבו ץוח יאשונב הרבסהה ימרוג תוכרעיהב םיטביה" ,)2002( א53 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  30

 .)בקעמ תרוקיב( "היינשה ןונבל תמחלמב םדוקפתבו הרבסהה ימרוג תוכרעיהב םיטביה" ,)2007(

  .)8.7.07( "ימואלה הרבסהה ךרעמ תמקה" ,1936 הלשממה תטלחה  31

  .לארשי תרטשמו יללכה ןוחטיבה תוריש ,ל"הצ םה ןוחטיבה יפוג  32

 ,הביבסה תנגה ,םינפה תואירבה ,ךוניחה ידרשמ םה הלשממה ידרשמ .)א(4 ףיעס ,)8.7.07( 1936 הלשממה תטלחה  33
 .רצואה ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה ,תויתשתה

 אשונב םוריח תעב לעפיש ימואלה ףוגה םה וניוצש םיפסונה םיפוגה .)א(4 ףיעס ,)8.7.07( 1936 הלשממה תטלחה  34
 .ימוקמה ןוטלשה זכרמו לארשיל הלצהו תואבכ ,לארשיל םודא דוד ןגמ ,רהוסה יתב תוריש ,ףרועה
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 ר"עקפ ,הז קוח יפל :)א"גה קוח - ןלהל( 1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח 
 ףקותמ .תיאבצ הפקתה ינפמ לארשי תנידמב תיחרזאה תוננוגתהה לוהינלו ןוגראל יארחא
 יעוריא תארקל הנכהו הכרדה ,לוגרת תולועפ ףטושו יתיע ןפואב ר"עקפ עצבמ וז תוירחא
 רש רושיאב ,לועפל תוכמסה םג ר"עקפל תונקומה תויוכמסה ןיב .תוימוקמה תויושרב םוריח
 תוננוגתהב הכורכ הניאש שוכרו שפנ תלצהל ,רבדב תועגונה תויושרה םע םואיתבו ןוחטבה
  .35תיאבצ הפקתה ינפמ תיחרזא

 תינכותו תימדנפ תעפש תוצרפתה תארקל תוכרעיהה ןיינעב הלשממה תטלחה 
 תטלחהב :תימדנפ תעפשל תואירבה תכרעמ תונכומ ןיינעב תואירבה דרשמ
 דרשמ יכ עבקנ "תימדנפ תעפש תוצרפתה תארקל תוכרעיה" אשונב 2005 תנשמ הלשממה
 תועצמאב ינויח קשמ יאשונב תימואלה המרב הימדנפ רבשמ לוהינל יארחא היהי ןוחטיבה
 םייאופרהו םייעוצקמה םיטביהה לוהינל יארחא היהי תואירבה דרשמו ,"רבשמ לוהינ תווצ"

 תימואלה תוכרעיהה תלבוהל תוירחאה םידרשמה ינש לע הלטוה וז תרגסמב .רבשמה לש
  .36הימדנפל

 תוכרעיהב ,ןוחטיבה דרשמ םע םואיתב ,תואירבה דרשמ קסע ,הלשממה תטלחהל םאתהב
 הרבסה תינכות שוביג ךרוצל הדעו ןללכבו ,תוידועיי תודעו תועצמאב הימדנפל תימואל
 תונכומ אשונב הנושאר תינכות תואירבה דרשמ שביג 2005 רבוטקואב .בחרה רוביצל
 ינויבו ,הרבסהה םוחתל תיתיצמת תוסחייתה תללוכה ,תימדנפ תעפשל תואירבה תכרעמ

 יבלשבו הימדנפ ינפל הארתהה בלשב לחה ,תינכותה יפ לע .תנכדועמ תינכות שביג 2007
 תורזעיה ךות ,רוביצל עדימ ידקומו הרבסה תינכות תואירבה דרשמ ליעפי םינושה רבשמה
 םאותמ היהי תואירבה דרשמ יכ עבקנ ןכ .ךרוצה תדימב ר"עקפבו םילוחה תופוק ידקומב
 .רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ םע הרבסהה יאשונב

 הנכדועו 2008 תנשב הנושארל הצפוה "אירב לושחנ" תינכות :"אירב לושחנ" תינכות 
 דמעמב התיה תינכותה ,הנורוקה רבשמ תליחתל ןוכנ .ןוחטיבה דרשמ ידיב 2018 תנשב
 תוכרעיה ליגרת וז תינכותל םאתהב םייקתה 2018 רבמצדב ,הטויטכ הדמעמ ףא לע .הטויט
  .הרבסהה םוחתב תוברל ,הימדנפ שיחרתל ימואל

 םע תודדומתהלו תמדקומ תוכרעיהל םיינכדע תונורקע תטרפמ "אירב לושחנ" תינכות
 הלשממה ידרשמ ןיב תוירחא תקולחל ללוכ הוותמ הגיצמ איה ןכ ומכ .הימדנפ רבשמ
  .רבשמב םילפטמה םינושה םיפוגהו

 יבלשל םאתהב ,םיימואל תוכרעיה יבלש העברא ורדגוה תינכותה תטויט תרגסמב
 תינבנ הז בלשב - הרגש :1 בלש :ןמקלדכ ,ימלועה תואירבה ןוגרא רידגהש תוכרעיהה
 תורבודו הרבסה תינכות תנכה תוברל ,הימדנפ תוצרפתה תורשפאל תימואלה המרב תונכומ
 לעב ןז הז בלשב - תרבגומ תוכרעיה :2 בלש ;הייסולכואה לש הנכהו הכרדה ,תימואל
 ,םיאבה םיבלשל הריהמ תוכרעיה תשרדנו ,לארשיל ץוחמ טשפתמ ימדנפ לאיצנטופ
 :3 בלש ;תוטלחהה ילבקמל ותרבעהו עדימה ףוסיא תאז ללכבו ,ןוכיסה תכרעהל םאתהב
 ןוחטיבה רש םע םואיתב תואירבה רש הז בלשב .הימדנפ לע זירכמ ימלועה תואירבה ןוגרא
 תינכותו תימואלה הרבסהה תינכות תלעפה תוברל ,לארשיב הימדנפ בצמ לע תימשר זירכמ

 
 .)אי(2 ףיעס ,א"גה קוח  35

 .)6.11.05( "תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל תוכרעה" ,4356 הלשממה תטלחה  36
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 רוקחת תוברל ,ףסונ ימדנפ לגל תוכרעיהו תורישכל הרזח ךילהת :4 בלש ;תימואל ןסוח
  .ינוגרא-םינפ

 ,עוציב ימרוגו םירש ,הלשממה שאר תושארב ןוידב ,הנורוקה רבשמ לש ותליחתב ,2.2.20-ב
 הז ןוידב טלחוה דוע .רבשמב יתלשממה לופיטה תא ללכתל יארחא היהי ל"למה יכ טלחוה
 תוירחאה תאו יעוצקמה טביהב רבשמה תלבוהל תוירחאה תא תואירבה דרשמ לע ליטהל
 ל"הצב ישאר האופר ןיצק תדקפמו ימואלה הרבסהה הטמ עויסב ,רוביצל הרבסהה תלבוהל
 תימשר תוירחא הלטוה אל ,וז הטלחה תרגסמב .)הרבסהה תלבוה ןיינעב הטלחהה - ןלהל(
 תכרעמל עייסמ םרוגכ לעפי ר"עקפ יכ ןוחטיבה רש רשיא 2020 ץרמבו ,ר"עקפ לע הרבסהל
  .37תואירבה

 לארשיב זרכוה אל ןכמ רחאל .תימלוע הפגמ לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 2020 ץרמב 11-ב
 תלבוה תוברל ,יעוצקמה טביהב רבשמה תלבוה תויוכמסו ,רבשמה לש 3 בלשל רבעמ לע
 .ןוחטיבה דרשמל ורבע אלו תואירבה דרשמ ידיב ורתונ ,הרבסהה

 תוטלחהה תובקעב הנורוקה רבשמב הרבסהה לש ינוגראה הנבמה תא גיצמה םישרת ןלהל
 :הנורוקה רבשמ תליחתב רומאכ ולבקתהש

  

 
  .א"גה קוחל )אי(2 ףיעס יפל ןוחטיבה רש רושיא  37
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  ינוגראה הנבמה - הנורוקה רבשמב הרבסהה :29 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הלשממה תוריכזמ ינותנ יפ לע

 תואירבה דרשמל עייסי ר"עקפ היפלש ,2020 ץרממ ןוחטיבה רש תטלחהל ךשמהב
 תואירבה דרשמלו ל"למל רפסמ םימעפ ר"עקפ הנפ ,הנורוקה רבשמב רוביצל הרבסהב
 םידיקפתה תא ורידגה אל וללה םלוא ,הרבסהה םוחתב ותוירחא תא רידסהל השקבב
  .עייסמ םרוג ותויהב וילע ולטויש
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 רחאל םישדוח הנומשכו ינשה רגסה לש ומוציעב ,2020 רבמטפס ףוסב קר יכ הלע
 הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ןיינעל םירשה תדעו התחנהשמ ,רבשמה לש ותליחת
 תא ןוחבל ר"עקפו תואירבה דרשמ ,ם"הר דרשמ תא )הנורוקה טניבק - ןלהל( ויתועפשהו

  .הרדסוה איה ,הנורוקה רבשמב הרבסהב םיקסועה םיפוגה ןיב תוירחאה תקולח תרדסה

 דעונש ךמסמ םירומאה םיפוגה תשולש ושביג ,2020 רבוטקואב ,הנורוקה טניבק תייחנה תובקעב
 ןיב עבקנ הרדסהה ךמסמב תוירחאה תקולח תרגסמב .38םהיניב תוירחאה תקולח תא רידסהל
 ;טניבקהו הלשממה ינפב תימואלה הרבסהה יטביה תא גיצי ימואלה הרבסהה הטמ )א( :ראשה
 ,תואירבה דרשמ םע ,עוציבה יפוגו הלשממה ידרשמ ןיב הרבסהה ץמאמ תא ללכתיו םאתי

 ךרעמ )ב( .םייטנוולרה םימרוגה לכל םיימואלה םירסמה תא ץיפיו שבגיו ;ר"עקפו ל"למה
 תימואלה המרב רוביצל תויחנההו יתרבסהה ץמאמה תא ליבוי תואירבה דרשמ לש הרבסהה
 ךרעמ )ג( .םייעוצקמ תואירב ימוחתב רוביצה תוינפל הנעמ דקומ ליעפיו תואירבה ימוחתב
 םוריח לטרופ ליעפיו ימוקמה ןוטלשה תמרב הרבסהה ץמאמ תא ליבוי ר"עקפ לש הרבסהה
 .הנורוקה ןמזב םייחה תרגש לוהינ ןפוא לע רוביצה תוינפל ינופלט דקומו ימואל

 תקולח רבדב תוטלחהה ידעומ ןהבו ,הנורוקה רבשמב תוירקיע ןויצ תודוקנ גיצמה םישרת ןלהל
 .2020 רבוטקוא דע ראונימ הרבסהה םוחתב תוירחאה

  

 
 .ותוא שביג ימ וב ןיוצ אלו םותח וניא ךמסמה  38
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 ןויצ תודוקנ - הנורוקה רבשמב הרבסהה םוחתב תוירחאה תקולח :30 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמו ר"עקפ ,ם"הר דרשמ ינותנ יפ לע
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 יפוג ןיב "הרזגה תולובג" תא רידסמה טרופמ הלועפ הוותמ םייקש ףא יכ הלוע רומאה ןמ
 ךרעמ תמקה אשונב הלשממה תטלחה וזכרמבו ,יחרזא םוריח עוריאב םינושה הרבסהה
 םינש ךשמב השבוג רשא ,"אירב לושחנ" תינכות םג םאתהבו 2007-מ ימואלה הרבסהה
 יקלח ןפואב יוטיב ידיל אב הז הוותמ - הלגרות ףאו םייעוצקמה םימרוגה ללכ ידי לע
 דרשמ תוירחא ,הרבסהה תלבוה ןיינעב 2020 ראורבפמ הטלחהה יפ לע .הנורוקה רבשמב
 עצבלו ליבוהל שרדנ אוהו ,רומאה הלועפה הוותמל האוושהב הבחרוה הרבסהל תואירבה
 עייסמכ רדגוה אוהו ,המצמוצ ימואלה הרבסהה הטמ תוירחא ;הרבסהה תוליעפ תא
 תא החנמ( ותמקה לע 2007-מ הלשממה תטלחהב רדגוהש יפכ אלו - תואירבה דרשמל
 תעב ימואלה הרבסהה םורופ שארב דמועו ,תואירבה דרשמב תוברל ,הרבסהה ימרוג
 אל ר"עקפ תוירחאו ;)רוביצל רבעומה עדימה ללכל ןוילעה יארחאה שמשמה ,םוריח
 הנורוקה טניבקב ןיינעב הטלחה תלבק רחאל ,2020 רבוטקוא דע ימשר ןפואב הרדגוה
 יפ לע אלש ,הרבסהה יפוג ןיב םידיקפתה תקולח לש וז הרדסה .2020 רבמטפס ףוסב
 רסוח ןכ ומכ .םיבאשמו ןמז השרדש תפסונ תונגראתהב ךרוצ הרצי ,םדקומ ןונכת
 טרופיש יפכ ,םינושה הרבסהה יפוג ןיב םואית יישקל םרג תוירחאה תקולחב תוריהבה
  .ןלהל

 ןיא תואירבה דרשמל עייסי ימואלה הרבסהה ךרעמש הטלחהב יכ ותבושתב רסמ ם"הר דרשמ
 םואיתלו היחנהל יארחאש ימכ ומצמצל וא ימואלה הרבסהה ךרעמ לש ודיקפתמ עורגל ידכ
 אלמ הלועפ ףותישב ימואלה הרבסהה הטמ דבע רבשמה תפוקת ךרואל יכו ,הרבסהה יניינעב
 ימואלה הרבסהה ךרעמ שאר יונימל לועפל ותנווכב יכ ףיסוה ם"הר דרשמ .תואירבה דרשמ םע
 תאו ותוירחא ימוחת תא ,הרבסהה הטמ דועיי תא תוותהל ולעפי רשא ,הרבסהה הטמ שארו

  .תרוקיבה יאצממל בל םישב םג ,םוריחו הרגש תותיעב ותלועפ יכרד

 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
 רבשמ תמגוד ,ךשמתמ יחרזא רבשמב תוברל ,םוריח תעשב אלמו ידיימ םושייל םאתומו

 תוכרעיהה ןפואל עגונב תואדווה-יא תא רשפאה לככ םצמציש ןפואב ,תאז .הנורוקה
 םוריח תעשב תונגראתה יבאשמ ךוסחי ,הרבסהה יפוגמ דחא לכ לש םוריחב הלועפהו
 .םאותמו ליעי ,ריהמ יתרבסה הנעמ ןתמ רשפאיו

  תיביטרפואו תיגטרטסא תוכרעיה
 ,םייח תליצמ תוגהנתהל רוביצה תא עינהל לארשיב הרבסהה ימרוג רומאכ םישרדנ םוריח תעשב
 :םהבו ,תיחרזאה הרבחה ינייפאממו ומצע רבשמה ןמ םיעבונה םירגתא םע תודדומתה ךות
 תויחנה ;ההובג תורידתב הנתשמו תמדקומ הערתה אלל םיתיעל תצרפתמה תירבשמ תואיצמ
 ליגו תד ,תוברת ,הפש יטביהב תנווגמ הייסולכוא ;הרהבהו ךווית תושרודש תובכרומ תויעוצקמ
 תושיג ,םינותנל רוביצה תא םיפשוחה עדימ יצורע יוביר ;היביכרממ דחא לכל עיגהל שיש
 תייעטהל ףאו הדרחלו לובלבל םורגל םילולעו ,הז תא הז םירתוס םיתיעל רשא ,תויונשרפו

 הבוגת רשפאת רשא ,תמדקומ תוכרעיה תשרוד הרבסהה ימרוג לש וז תבכרומ המישמ .רוביצה
 .םינושארה רבשמה יבלשב רבכ תיביטקפאו הריהמ תיתרבסה
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 תיגטרטסא תינכות שבגל םוקמ שי םוריח עוריאב הרבסהל תמדקומה תוכרעיהה תרגסמב
 שי ןכ ומכ .העוציבל תוטישה ירקיע תאו םוריחב הרבסהה לש דוסיה תונורקע תא הב רידגהלו

 הלועפ תוטישלו דוסיה תונורקעל םאתהב םוריח תעשל תונכומה סוסיבל הלועפ תינכות שבגל
  .תושרדנה הנכהה תולועפ תא עצבלו תוטרופמ

 ךירדמ תרגסמב םוריחב הרבסהל תמדקומה תוכרעיהה תובישח לע דמע ימלועה תואירבה ןוגרא
 תא שיגדה ןוגראה .39יתואירב םוריח עוריאב הרבסהה ןונכת אשונב 2008 תנשב םסרפש
 הטילשה תלוכי לע ריהמו יביטקא-ורפ ,ןנכותמ יתרבסה הנעמ לש תיבויחה ותעפשה
 יתואירב רבשמ ןמזב הרבסהל דוסי תונורקע ןוגראה טריפ ךכל םאתהב .האולחתה תוטשפתהב
 םוריחב הרבסהל תיתטישו תמדקומ תוכרעיהב ךרוצה .הרבסהה תולוכי תיינבל ןונכת ידעצ ןכו

 תרגסמב ןוחטיבה דרשמ ידי לע 2010 תנשב ץפוה רשא ,םיירוביצ םיפוגל ךירדמב םג שגדוה
 .40הלשממה תטלחה יפ לע ,םוריח יבצמב ףרועב לופיטל ןוחטיבה רש לש תללוכה ותוירחא
 הפיקמ תוסחייתה ךות ,םינושה רבשמה יבלשב הרבסהה תומישמו תונורקע וטרופ הז ךירדמב
 ימרוג לש תיביטקפא הבוגת רשפאל הרטמב ,הרגשה בלשב תושרדנה הנכהה תולועפל
 .םוריח עוריא תוצרפתה םע הרבסהה

 ימואלה הרבסהה הטמ ,2007-מ ימואלה הרבסהה ךרעמ תמקה ןיינעב הלשממה תטלחה יפ לע
 ךרוצל עגונב .םוריח תעשב לארשי תנידמב הרבסהה ימרוג ללכ תייחנה לע דקפומה םרוגה אוה
 ימואלה הרבסהה הטמ יכ הלשממה הטילחה ,הרבסה תייגטרטסא שוביגבו תמדקומ תוכרעיהב
 שאר יכ הלשממה הטילחה דוע .שארמ םוריח יעוריאל ךרעייו הרבסה תוינכותו הרבסה םוזיי

 אשונ םואיתל ףתושמ הדובע להונ בתכיי התרגסמבש הטמ תדובע זכרי ימואלה הרבסהה הטמ
 .ןוחטיבה יפוגב הרבסהה ימרוגמ דחא לכ ןיבל הלשממה ידרשמ ןיב הרבסהה

 הרבסהה ימרוג ושביגש תויגטרטסאה תוינכותה
 הנורוקה רבשמ םדוק םייזכרמה

 תרגסמב הרבסהה תוטישלו תונורקעל וסחייתה הנורוקה רבשמב םייזכרמה הרבסהה ימרוג
 :ןלהל טרופמכ ,רבשמה םדוק םינשב םוריח תעשל ושביגש םילהנו םיכמסמ

 ילהנ" וניינעש ךמסמ 2013 תנשב שביג ימואלה הרבסהה הטמ :ימואלה הרבסהה הטמ 
 ןכדועש ,"םיימואלה הרבסההו תורבודה יפוג ןיב םוריחבו רבשמב ,הרגשב םיפתושמ הדובע
 תורבודהו הרבסהה יפוג ןיב "הרזגה תולובג" תרדסהב דקמתמ ךמסמה .2018 תנשב
 תוינידמ תונורקע" לש המישר םג ללוכ ךמסמה .םהיניב םואיתה תא קזחל ידכ םיימואלה
 םיאתהל ידכ ,תעד לוקישו תושימג תלעפה" ןוגכ ,םייללכ הרבסה תונורקע הבו ,"הרבסהה
 ןוגכ ,םיילהנימ תונורקע ;"םיחרזאה לומ תויפיצ םואית"ו "םייונישל הרבסהה תינכת תא
 יכילהתב הרבסהה ימרוג תובלתשה"ו "םינוממה םיגרדה ידי-לע הרבסהה תוינכת רושיא"
 תותשרבו טנרטניאב בחרנ שומיש" ןוגכ ,םירסמ תצפהל םיעצמאו ;"םנוגראב ןונכתה
 תויתדוקנ הרבסה תוינכות םינשה ךלהמב הטמה שביג יחרזאה םוריחה םוחתב ."תויתרבח
 תוטישו תונורקע טריפ הטמה ,יתואירב רבשמ תעב הרבסהל עגונב .םינוש םישיחרתל
 ךמסמבו "אירב לושחנ" ליגרת תארקל ןויע םוי תארקל 2018 תנשב ןיכהש תגצמב הרבסה

 
39  World Health Organization Outbreak Communication Planning Guide (2008). 

 .)15.4.07( "ןוחטיבה רש לע םוריח יבצמב ףרועב לופיטל תללוכה תוירחאה תלטה" ,1577 הלשממה תטלחה  40
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 תוירחאה תקולחל תרגסמ רתיה ןיב הרבסהה הטמ הוותה הלא םיכמסמב .רומאה ליגרתה
 ;"ץראב םיריית - תוריית" ,"לובג ירבעמ - הרובחת" ןוגכ ,םידרשמה ןמ קלח לש הרבסהל
 תרהבה אלל ,תיתרבסהה תוכרעיהה לש םינוש םיטביהל םיארחאה םימרוגה םה ימ ןייצ
 "םייח תלצה איה הנוילעה הרטמה" ןוגכ ,םיימואל םירסמ תמישר טריפו ;םהיניב היכררייהה
 םירומאה םיכמסמב דוע ןייצ הרבסהה הטמ ."םיכמסומה םימרוגה תוארוהל עמשיהל שי"ו

 ישנאו םיחמומ ,םינריבסמ )רגאמ( לופ" תמקה לולכל הכירצ תיתרבסהה תוכרעיהה יכ
 דרשמ לכ" הז אשונב יכו ,תרושקתה ילכב תונויארב הנידמה תדמע תא וגציי רשא "עוצקמ
 2018 תנשמ "אירב לושחנ" ליגרת ךמסמ תא ."ותוירחא ימוחתב רגאמ תמקהל יארחא
  .ליגרתב ופתתשהש הלשממה ידרשמו םיפוגה 11 ירבודל תימואלה םוריחה תושר החלש

 םידגיה ללוכש הדובע להונ שביג הרבסהה הטמ ינוחטיבה םוריחה םוחתב יכ אצמנ
 םלואו ,הרבסהה לוהינ ךרוצל תושרדנש תוטישו תולועפ לע םייתרהצהו םייללכ
 דרשמל ץפוה אוה ,להונב בותכה יפ לע .תיביטרפוא תינכותל םגרות אל הז להונ
 ללכל ץפוה אל להונה .)ץוחו םינפ( םירחא ןוחטיב ימרוגלו ל"הצב תודיחיל ,ם"הר
  .תואירבה דרשמ תוברל ,הלשממה ידרשמ ירבוד

 ימואלה הרבסהה הטמ שביגש "אירב לושחנ" ליגרת ךמסמו תגצמה יכ אצמנ דוע
 הימדנפ תעב הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולחל תיקלח תרגסמ וללכ 2018 תנשב
 תוטישהו תולועפה לע םייתרהצהו םייללכ םידגיה םיללוכה הרבסה תונורקע ןכו

 יכ הלע ןכ .תיביטרפוא הרבסה תינכות אלל ,הרבסהה לוהינ ךרוצל תושרדנש
 ,ליגרתב ופתתשהש הלשממה ידרשמו םיפוגה ירבוד 11-ל חלשנ ליגרתה ךמסמ
 םתייחנה לע דקפומ הטמהש םיפוגהו הלשממה ידרשמ ירבוד ללכל ץפוה אלו

 .ךוניחה דרשמ ומכ ,םוריח תעשב

 דעי ילהקל תונורתפ םישורד יכ הטמה ןייצ תוינידמה תונורקע ןיבש ףא יכ הלע דוע
 רקחמ - ןלהל( םניינעב םייופצה םימסחהו םהינייפאמ ,דעיה ילהק ופומ אל ,םיידוחיי

 םילהקל הינכתו הרבסהה יעצמא תמאתהל תונכומה סוסיב ךרוצל ,)הייסולכוא
  .םוריח תעשב הלא

 הטמ ןייצ ליגרתה ךמסמבו "אירב לושחנ" ליגרתל הנכהה תרגסמבש ףא ,ןכ ומכ
 רגאמ" רישכהלו שבגל הלשממה ידרשמב הרבסהה ימרוג לע יכ הרבסהה
 הנידמה תדמע תא רוביצל וכוותי רשא עוצקמ ישנאו םיחמומ ללוכה "םיריבסמ
 הטמו ,רומאכ םיריבסמ רגאמ דעומ דועבמ שביג אל תואירבה דרשמ ,םוריח תעשב
 הרבסהה ךרעמ תמקה אשונב הלשממה תטלחה יפ לע רשא - ימואלה הרבסהה
 יכ אדיו אל - םוריחל םיחמומ םירבוד רגאמ תמקהל ימואלה רושימב יארחא ימואלה
 .שבוג רגאמה

 תכרעמ תונכומ" אשונב תינכות 2005 תנשב שביג תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמ 
 תוצלמה לע תססובמ תינכותה .2007 תנשב הנורחאל הנכדועש ,"תימדנפ תעפשל תואירבה
 םע תודדומתהל תונורקע טרפל התייה תינכותה תרטמ .אשונל תוידועיי תויעוצקמ תודעו לש
 .רבשמ ידכ ךות בשייל שיש תויגוס ןיבל שארמ בשייל רשפאש תויגוס ןיב ןיחבהלו הימדנפ
 ליבוהל דרשמה לש ותוירחא תרגסמב ,ןוחטיבה דרשמ םע הלועפ ףותישב רבוח ךמסמה
 תטלחה יפ לע ,הימדנפ תארקל קשמה תוכרעיהב לופיטל "רבשמה לוהינ תווצ" תדובע תא
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 םיבלש ,הימדנפל תוכרעיה יבלש ,סוחיי ישיחרת ראשה ןיב הללכ תינכותה .41הלשממה
  .הליהקב הלחמה תוטשפתה תמילבל תולועפו םהיניב רבעמ תולועפו הימדנפ עוריאב

 ובו "רוביצל תורבודהו הרבסהה ךרעמ תוכרעיה" אשונב קרפ-תת םג תללוכ תינכותה
 םילוחו תוטלחהה ילבקמ ,יאופרה לגסה ,רוביצה ללכ םהבו ,דעי ילהק השיש לש המישר
 טוקנל שי" ןוגכ ,וניוצש הרבסה תוטיש ;םתוא ףקת ףיגנה לש ןז הזיאו םא םיעדוי םניאש
 תואירבו היגולוימדיפאה םוחתמ םיחמומ ידי-לע השעית הרבסהה"ו "תיביטקא הרבסהב
 יעצמאו ;םיחמומ לש תובושתל "חותפ וק" ןכו "היצרטסינימדא ישנא ידי-לע אלו רוביצה
 לש רגאמו אשונל ידוחיי טנרטניא רתא ,הרבסה יטרסו בותכ רמוח ןוגכ םירסמ תצפה
 .םייעוצקמ םיריבסמ

 רוביצל תורבודהו הרבסהה ךרעמ תוכרעיה אשונב תואירבה דרשמ תינכות יכ אצמנ
 השדחה הידמה ,תרושקתה םוחתב ולחש םייונישה ףא לע 2007 תנשמ הנכדוע אל
 ללכ תורכזומ ןניא תויתרבחה תותשרה ,ךכ .ןורחאה רושעב הרבסהה יעצמאו

 ולא םיאשונב לפיט תואירבה דרשמ תאז םע .םירסמה תצפה יעצמא ןיב תינכותב
 ךרוצב תקסוע הניא 2007 תנשמ דרשמה תינכות יכ אצמנ דוע .רבשמה תליחתמ
 עקר לע הזמ הז םילדבנה ,תילארשיה הרבחב דעיה ילהק ןווגמל םירסמה תמאתהב
 ןפואב הנורוקה רבשמ תעב דרשמה לש הרבסהה תולועפ יכו ,יתרבחו יתוברת ,יתד
 האוושהב רוחיאבו הגרדהב ולחה תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל םאתומה
 אשונב קרפב ןלהל טרופמכ ,תיללכה תידוהיה הייסולכואל הנתינש הרבסהל
  ."תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה"

 ,רוביצ יסחי ידרשמ םע רבשמה ךלהמב עציבש תויורשקתה ותבושתב טריפ תואירבה דרשמ
 ץראה ןופצב - תיברעה הרבחב ,תידרחה הרבחב םיחמתמה ,היגטרטסאו םוסרפ ,הרבסה
 עייסש ףוג םע ןכו ,תיסור תרבוד הייסולכואב ,תיאודבה הרבחבו םילשורי חרזמב ,שלושמהו

 .תירהמאל םוגרתב

 הרבסהה תרות" אשונב ססובמו טרופמ ךמסמ 2009 תנשב שביג ר"עקפ :ר"עקפ 
 םוחתב םיחנומו תורדגה ,רתיה ןיב ,ללוכ ךמסמה .2015 תנשב ןכדועש ,"הייסולכואל
 עוציבו ןונכתל תוטישו םילוקישו הרבסה תונורקע ,הרבסהה תורטמ טוריפ ,הרבסהה
 הרבסהה תסיפת" אשונב ךמסמ ר"עקפ שביג 2019 תנשב ןכ ומכ .םוריחבו העיגרב הרבסה
 תא רידגה ותרגסמבו ,"ילארשיה רוביצה תונכומ םודיקלו הרבסהל הלעפה תסיפת -

 הרבחה ינייפאמלו םייגולונכטה םייונישל תוסחייתה ךות ,הרבסהה לש םירגתאהו תומישמה
 הנכהה תולועפו םוריחב הרבסהה עוציבל ימושיי הוותמ ךמסמה גיצה הז סיסב לע .לארשיב
 )םיקסד( םירודמ תמקהו ינוגראה הנבמה יונישל הצלמה ללכ ימושייה הוותמה .תושרדנה
 ,עדימ ףוסיא - "הרבסהה לגעמ" תונורקע שוביג ;םינוש דעי ילהקל הרבסהב םיחמתמה
 טוריפו ;םירסמה תעמטה לע הרקבו ,אשונב חישה לוהינ ךות ,ותצפהו ןכות תריצי ,וחותינ
 ,תיתרוסמ תרושקתל תוסחייתה ךות ,הרבסהה לגעמ יבלש עוציבל תושרדנה תולועפה
 ר"עקפ יכ הלע .בזוכ עדימ םע תודדומתהו םינעיפשמו העד יליבומ ףותיש ,תויתרבח תותשר

 
 .)6.11.05( "תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל תוכרעה" ,4356 הלשממה תטלחה  41
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 תינכותב הוותהש הרבסהה תונורקעל ולש הרבסהה ךרעמ לש ינוגראה הנבמה תא םיאתה
 .)ןלהל ואר( הלעפהה

 דרשמ ,ימואלה הרבסהה הטמ - הנורוקה רבשמב םייזכרמה הרבסהה יפוג יכ אופא הלוע
 םיללוכה ,םוריח תעשל םילהנו םיכמסמ םינשה ךשמב ושביג - ר"עקפו תואירבה
 םיטרופמה םיכמסמה תא שביג ר"עקפו ,הרבסהה תוטישלו תונורקעל תוסחייתה
 דקפומה ,ימואלה הרבסהה הטמ ,ימואלה רושימב ,תאז םע .אשונב רתויב םינכדועמהו

 בייחמ יגטרטסא ךמסמ ץיפה אל ,םוריחב הרבסהה ימרוג ללכ לש םואיתהו היחנהה לע
 .םייתלשממה הרבסהה יפוג ללכל

 םוריח יעוריאל תימואל הרבסה תייגטרטסא שבגל לעפי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 ,וז תרגסמב .בייחמ ךמסמב הציפהלו ,הרבסהה תוטישו תונורקע תא תעבוקה ,םייחרזא
 לש ןויפאו יופימ ללוכה ,הייסולכוא רקחמ עצובי יכ אדווי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 להק לכל תויביטקפאה הרבסהה תוטישו םיידוחייה םהיכרוצ ,לארשיב םינושה דעיה ילהק
 ץלמומ ,רומאה רקחמה סיסב לע הרבסהה הטמ עבקיש תוטישלו תונורקעל םאתהב .דעי

 םוריח בצמל םג ,הלועפ תוינכות שבגל הלשממה ידרשמב הרבסהה ימרוג תא תוחנהל
 םעפמ ןנכדעל לועפלו םהידרשמ לש תוירחאה ימוחתב הרבסהל תונכומה סוסיבל ,יחרזא
  .םעפל

 הרבסהל תיתשת תמקה - תינוגראה תוכרעיהה
 םוריחב
 ךרעמ ,ימואלה הרבסהה הטמ - הנורוקה רבשמ ךלהמב הרבסהה תלבוהב םייזכרמה םיפוגה
 םיינוגראה םהידעיב הזמ הז םילדבנ ,תואירבה דרשמב הרבסהה ךרעמו ר"עקפב הרבסהה
 תועפשה ויה ךכל .םוריחבו הרגשב םהיתומישמ עוציבל םתושרל תדמועה תינוגראה תיתשתבו
 םהילע ולטוהש הרבסהה ידיקפת תא עצבל הלא םיפוג לש םתונכומו םתולגוסמ לע תורישי

 .ןלהל טרופיש יפכ ,הנורוקה רבשמ ךלהמב

 ימואלה הרבסהה הטמו ימואלה הרבסהה ךרעמ
 לע דקפומה ,ימואל הרבסה ךרעמ תמקה לע לארשי תלשממ הטילחה 2007 תנשב ,רומאכ 

  .תיבקעו הדיחא ,הנימא הרבסה גיצהל ידכ םייתלשממה הרבסהה יפוג תדובע םואית

 ודמעמ קוזיחבו סוסיבב ךרוצה לע דמע ,הלשממה תטלחהל סיסב שמיש רשא ,ןומימ חוד
 לככ ןובשחב ואבוי הרבסהה ילוקישש ידכ - תוינידמה יעבוק לומ הרבסהה ךרעמ לש
 - הלשממה ידרשמב םיעצבמה םיגרדה לומו ;תימואלה תוינידמה שוביג תרגסמב רשפאה
 ללכ ידי לע לעופב ומשויי םאותמ הרבסה וק רבדב הרבסהה ךרעמ תויחנהש אדוול ידכ
  .םייתלשממה הרבסהה יפוג

 םקומי הרבסהה ךרעמ יכ הלשממה הטילחה הרבסהה ךרעמל ודעויש םידיקפתה סיסב לע
 ימוחתב ןויסינ לעב םדא ,ל"כנמ גרדב יעוצקמ םרוג היהי ךרעמה שאר יכו ,ם"הר דרשמב
 שארל ןירשימב ףופכה ,ינוחטיב-ינידמה םוחתל היצטניירוא ול רשא תרושקתהו הרבסהה
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 ךרעמה שאר יכ עבקנ דוע .הלשממה שאר תעצה יפל הלשממה ידיב הנומיו ,הלשממה
 שאר לש תרושקתה ץעוי )ב( ;ימואלה הרבסהה הטמ להנמ )א( :םידיקפת ינש אלמי

 עובק ןמזומכ ךרעמה שאר ףתתשי ,ימואלה הרבסהה הטמ שארכ ודיקפתב .הלשממה
 תועפשה ילעב םיפסונ םינוידבו ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעווב ,הלשממה תובישיב
  .הרבסהה םוחתב

 הרבסהה ךרעמ לש ינוגראה הנבמה תא ם"הר דרשמ שביג הלשממה תטלחה תובקעב
 ףגאו הנידמה תוריש תוביצנ - םייטנוולרה םימרוגה לש םרושיא תא לביק הזו ,ימואלה
 תורשמ 16 ,ךרעמה שאר תא תוללוכה ,תורשמ 26 ללוכ ךרעמה .רצואה דרשמב םיביצקתה
 םישרת ןלהל .הלשממה שאר לש תורבודה ךרעמב תורשמ 9-ו ימואלה הרבסהה הטמב
 הרבסהה ךרעמב םיריכבה םידיקפתה שויא בצמ תאו רשואמה ינוגראה הנבמה תא גיצמה
 :2020 טסוגואל ןוכנ ,ימואלה

 םידיקפת שויאו ינוגרא הנבמ - ימואלה הרבסהה ךרעמ :31 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ם"הר דרשמ ינותנ יפ לע
  .דבלב תיברעה הרבחל הרבסהב קסוע הז םוחת להנמ ,ודיקפת תרדגה יפ לע  *
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 ךרעמב חתפמה ידיקפת הנורוקה רבשמ ץורפ םע ,םישרתה ןמ הלועש יפכ
 רשקב דומעל ,רוביצל הרבסהה תוינידמ תא ליבוהלו שבגל ודיקפתש ,הרבסהה
 תא ללכתלו םיימשרה הרבסהה יפוג ללכ תא תוחנהל ,תוטלחהה ילבקמ םע ףטוש
 שאר דיקפת תא שייא אל ם"הר דרשמו ליאוה ,תאז .םישיואמ ויה אל - םתדובע
 ילוימ הרבסהה הטמ להנמ דיקפת תא שייא אלו 2015 רבוטקואמ הרבסהה ךרעמ

 תינוחטיב-תינידמה הרבסהה םוחת להנמ דיקפת תא דרשמה שייא אל ןכ ומכ .2019
  .2015 יאממ

 ,תויחמומו ןויסינ לעב ,ריכב םרוגב ךרוצהו ימואלה הרבסהה ךרעמב ילוהינה רסוחה חכונל 
 דרשמ שכר ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב תימואלה הרבסהה תוליעפ תא ליבויו זכריש
 ןונקת( ר"ישקתה תוארוה יפ לע יכ ןיוצי .הרבסה ץעוי לש ויתוריש תא 2020 לירפאב ם"הר
 לש עוציב תולועפב ברועמ היהי אל ץעויהש רשפאה לככ גואדל שי ,)הנידמה תוריש
 תועצמאב אלא ,םידבועל תוארוה ריבעי אלו דרשמה לש היכררייהב בלתשי אל ,דרשמה
 ,ץעויה לש ודיקפת תרדגה ףקותמ ,ךכיפל .ךכל עבקנש רחא דבוע וא דרשמה תלהנה
 קסעוה ץעויה ,לעופב .ךרעמה ידבוע תא תוחנהל יאשר היה אל אוהו תולבגומ ויה ויתויוכמס
 רבמטפסב .הז םוחתב םירחא םיצעוי וקסעוה אל הקדבנש הפוקתה ראשבו ,םיישדוח ךשמב

 השיכר ךא ,רחא ץעוי לש םיתוריש תשיכרל ם"הר דרשמ לעפ ,ינשה רגסה ךלהמב ,2020
  .לעופה לא האצי אל וז

 לעפ אוה יכ ם"הר דרשמ קיסעהש הרבסהה ץעוי רסמ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב
 ףותישב םירויסו תוחיש םייק אוהו ,הרבסהה יפוג ללכ ןיב םוסרפה תועסמו םירסמה םואיתל
 .ר"עקפ ןכו הלכלכהו רצואה ,ךוניחה ,תואירבה ידרשמ דוחייבו ,םייטנוולרה הרבסהה יפוג

 :םיקיפא המכב הרומאה תמצמוצמה ותנוכתמב הרבסהה הטמ לעפ הנורוקה רבשמ ךלהמב
 ;םיריבסמו םירשה יצעוי ,הלשממה ידרשמ ירבוד ברקב םתצפהו םיימוי םירסמ יפד שוביג
 חוד תרבעה ;תיתרבסה בצמ תנומת תגצהו ל"למה לש בצמ תכרעה ינויד 48-ב תופתתשה
 ןיב ףטוש םואית ;הרבסהה םוחתב םייעוצקמ הבישח ינוידב תופתתשה ;ל"למל ימוי הרבסה
 ינויד תרגסמבו תושיגפב ,תיתוזח תודעוויהב ,ןופלטה תועצמאב הלשממה ידרשמ ירבוד
 ;"הרבסה םורופ" תרגסמב ר"עקפ םעו תואירבה דרשמ םע םירסמ םואית ;"הרבסה םורופ"
 דרשמ טעמל ,הלשממה ידרשמ ללכ לש םוסרפה תועסמ לש םירסמו םיביצקת זוכיר
 עויס ;תויתרבחה תותשרבו טנרטניאב םיריהמ םירסמ תצפה ;הנורוקה אשונב ,תואירבה
  .הרבסהה םוחתב םיחקל תקפהו ;תיברעה הרבחל הרבסהה םודיקב תואירבה דרשמל

 םידיקפתה תא ימואלה הרבסהה הטמ אלימ הדימ וזיאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוכלשה םהל שיש ינידמה גרדה ינוידב תופתתשה :הלשממה תטלחה חוכמ וילע םילטומה
 םוריח תעב םתייחנהו לארשי תנידמב הרבסהה ימרוג ללכ תדובע םואית ,הרבסהה םוחתב
 .ןלהל טרופמכ ,דיחא יתרבסה וק לע הרימשו

 םוחתב תוכלשה םהל שיש הנורוקה טניבקו הלשממה ינוידב תופתתשה .א
  הרבסהה

 תובישי 49 ומייקתה 2020 רבוטקוא ףוס דעו 2020 ראוני ףוסב הנורוקה רבשמ תליחתמ
  .תובישי 75 לוכה ךסב ,הנורוקה טניבק לש תובישי 26-ו הלשממ
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 טניבק תובישי ששבו )4%( תורומאה הלשממה תובישימ םייתשב קר יכ אצמנ
 הרבסהה הטמ גיצנ ףתתשה )תובישיה ללכמ 11% לוכה ךסבו ,23%( הנורוקה
 2020 יאמב 10-ל לירפאב 12 ןיב ומייקתהש הלשממה תובישי עשתב .ימואלה
 ם"הר דרשמ רזענ ובש הרבסהה ץעוי ףתתשה יאמב 27-ב תחא טניבק תבישיבו

 הרבסהה ץעוי וא הרבסהה הטמ גיצנ ופתתשה לוכה ךסב .הנורוקה רבשמב
 םוימ הבישיב הרבסהה הטמ גיצנ ףתתשה ןכ ומכ .תובישיה ללכמ 24%-ב

 תלבוה אשונב הטלחהה הלבקתה הבש הלשממה שאר תושארב 2.2.20
 .תואירבה דרשמ ידיב הרבסהה

 ימרוג ןיב תוירחאה תקולח ןוגכ ,הרבסהל תורושקה הביל תויגוס יכ הלע
 ןומא סוסיבב ךרוצהו ןהבש ןויגיההו תויחנהה תנבה ,םייזכרמה הרבסהה
 הנורוקה טניבקבו הלשממב םירומאה םינוידה 75-מ 27-ב תוחפל ונודנ רוביצה
 הרבסהה ץעויו הרבסהה הטמ גיצנ םלואו .2020 רבוטקוא דע ראוני םישדוחב
 לש יעוצקמה טביהל ןהב וסחייתה אלש וא תובישי 27 ןתואב ופתתשה אל
  .תורומאה תויגוסה

 ובש הלשממה תוריכזמו ם"הר דרשמ ולעפי רבשמ תעב טרפב יכ ץלמומ
 תובישיב וא הלשממה תובישיב הרבסהה הטמ גיצנ תא עובק ןמזומכ ףתשל
 םרוגה וז ךרדב .2007-מ הלשממה תטלחה יפ לע שרדנכ ,תויטנוולרה טניבקה
 יתלב הרוצב ןכדעתי ןכו הרבסהה םוחתל תועגונה תויגוסל סחייתי יעוצקמה
 .הלשממה תוטלחהו בצמה תנומת רבדב תיעצמא

  דיחא יתרבסה וק לע הרימשו הרבסהה יפוג ללכ תדובע םואית .ב

 םירש תופתתשהבו הלשממה שאר תושארב ןוידב טלחוה 2020 ראורבפב ,רומאכ )1(
 עויסב ,הנורוקה רבשמב הרבסהה תא ליבוי תואירבה דרשמ יכ עוציב ימרוגו

 תולובג" ורדגוה אל הטלחהה תרגסמב ,תאז םע .ימואלה הרבסהה הטמו ר"עקפ
 ןיב םואיתב םיישק ורצונ ולא תוביסנב .ר"עקפו תואירבה דרשמ ןיב "הרזגה
  .ןלהל טרופמכ ,רוביצל עדימה ידקומ תלעפהל עגונב רתיה ןיב ,םיפוגה

 תא תוחנהלו םאתל ידכ םג רומאכ םקוה רשא ,ימואלה הרבסהה הטמ
 םדיק אל ,םוריח תעב הלשממה םעטמ םינושה הרבסהה יפוג תוליעפ
 ,2020 רבוטקואב קר .הלא םיפוג ןיב תוירחאה תקולח תרדסהל ךלהמ
 יגיצנ ,ם"הר דרשמ יגיצנ ושביג ,30.9.20-מ הנורוקה טניבק תייחנה תובקעב
 תוירחאה ימוחת תרדסה ותרטמש ךמסמ ר"עקפ יגיצנו תואירבה דרשמ
 .םוריחה ידקומ ןיינעב תוברל ,הנורוקה רבשמב הרבסהה יפוג ןיב

 יללכה בשחה החנה ,הנורוקה רבשמ לש ןושארה לגה ךלהמב ,2020 ץרמב )2(
 םילוקישמ ,תואירבה דרשמ טעמל ,הלשממה ידרשמ ללכ תא רצואה דרשמב
 .ימואלה הרבסהה הטמל הנורוקב םירושקה םימוסרפ אשונב תונפל ,םייביצקת
 הלשממה ידרשמ לש םוסרפה יביצקת תא זכירו רשיא ימואלה הרבסהה הטמ
  .ינכותו יבוציע - דיחא יתרבסה וק לע רומשל ,רתיה ןיב ,התייה ותרטמו ,ם"פל לומ
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 רבוטקוא ףוס דע 2020 יאמ שדוחמ ,ם"פל ינותנ יפ לע יכ הלוע ,תאז םע
 ועציבש )26%-כ( םוסרפ תועסמ 19-מ 5 ימואלה הרבסהה הטמ זכיר 2020

 םידרשמה בור ןכ ומכ .הנורוקה אשונב ם"פל תועצמאב הלשממה ידרשמ
 וא םימוסרפה לכב תאז ושע ם"פל תועצמאב םוסרפ תועסמ וציפהש
 5 תוחפל( הרבסהה הטמ לומ שארמ םואית אלל ,יאמצע ןפואב םקלחב
 .)םידרשמ 7-מ

 םיפסונ םוסרפ תועסמ השימח רבדב ןכדוע אוה יכ ותבושתב רסמ ם"הר דרשמ
 ;דבעידב ןכדוע אוה - השימחהמ העבראל עגונבו ,)שארמ םתוא רשיא אלו(

 ושענ םהו ,הרבסהה הטמ םע םואית אלל ועצוב םיפסונ םוסרפ תועסמ השולש
 רושיא אלל השענ ףסונ םוסרפ עסמ ;ןכל םדוק הווילש םוסרפ תועסמל ךשמהב
 םוסרפב רבודמש ןוויכמ ורושיאב ךרוצ היה אל יכ רובס הטמהו ,הרבסהה הטמ
 .םיוסמ דעי להקל דקוממ

 קלח קר דעומ דועבמ רשיאו זכיר ימואלה הרבסהה הטמ יכ הלוע רומאהמ
 דיחא יתרבסה וק לע רומשל ותלוכי המצמוצ ךכבו ,םוסרפה תועסממ
 .הנורוקה רבשמב הלשממה ידרשמ לכ ברקב ןכותה יטביהב

 םירסמ הלשממה ידרשמ ומסרפ ,ןושארה רגסהמ האיציה ברע ,2020 לירפאב )3(
 הנפ םימוסרפה תובקעב .רגסה ןמ האיציה תינכותל עגונב הזמ הז םינושו םיבר
 ריהבהו הלא םימוסרפמ לודחל השקבב םידרשמה ללכ ירבודל הרבסהה הטמ
 תונוש תועצה גיצמ דרשמ לכש ןוויכמ ,רוביצה ברקב לובלבל םרוג רבדה" יכ
 רגסהמ האיציה ברע ,2020 רבוטקואב ,וז הרהבה ףא לע ."ולשמ תונורתפ עיצמו

 ןרושיא םדוק רגסה ןמ האיציל הלשממה ידרשמ לש תוינכות בוש ומסרופ ,ינשה
 ךרוצה לע תפסונ םעפ םידרשמה ירבודל ריעה הרבסהה הטמו ,הלשממה ידי לע
 רוציל לולע רבדה" ןכש ,תורשואמ אל תוינכות םוסרפמ רשפאה תדימב ענמיהל
 ."םינוש םינוויכל םיכשומ םינוש םידרשמ יכ רוביצב לובלב

 הרטמב רתיה ןיב םקוה ימואלה הרבסהה הטמש ףא יכ הלוע רומאה ןמ
 רבשמב םייזכרמ םידעומ ינשב ,תיבקעו הדיחא הרבסה תוינידמ גיצהל
 םדוק ,רוביצה לע ולטוהש םירגסה ןמ האיציה ידעומל ךומס ,הנורוקה
 ידרשמ ללכ תא בייחמה הרגשל הרזחל דיחא הוותמ שוביג תמלשה
 ומאות אלש םייאמצע םימוסרפ הלשממה ידרשממ קלח ומסרפ ,הלשממה
 ידכ םהב שיש ,הזמ הז םינוש םירסמ םע ,ימואלה הרבסהה הטמ לומ
 .רגסה םויס םע וילע לוחל תויופצה תויחנהל עגונב רוביצה תא לבלבל
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 היהי ימואלה הרבסהה ךרעמש ידכ תושרדנה תולועפה תא טוקני ם"הר דרשמ יכ ץלמומ
 ,ינידמה גרדה םע םואית תוברל ,םוריחבו הרגשב ול ודעויש תומישמה לכב דומעל רישכ
 םילעופה םיפוגה לש דיחא יתרבסה וק לע הרימשו הרבסהה יפוג ללכ תדובע םואית
 םידמועה לשו ,ללכב ךרעמה לש אלמ שויאל לועפל שי ,רתיה ןיב .הלשממה םעטמ
 חיטבהלו ,טרפב - ימואלה הרבסהה הטמ להנמו ימואלה הרבסהה ךרעמ שאר - ושארב
  .הלשממה תטלחהל םאתהב םתוליעפ תא

 ,הלשממה ידרשמ ללכל ויתויחנה תא דדחל לעפי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ דוע
 לע הרימש םשל הרבסהה יפוג ללכ תדובעו הרבסהה תוליעפ םואיתל ,םוריח תעב טרפב
 .הלשממה תוטלחהל םאתהב ,דיחא יתרבסה וק

 תואירבה דרשמב הרבסהה ךרעמ
 ןלהל( םיימואל-ןיב םיסחילו הרבסהל ףגאה ידיב להונמ תואירבה דרשמב הרבסהה ךרעמ 

 ,ח"ש ןוילימ 15.2 היה 2019 תנשל ףגאה ביצקת .תואירבה דרשמ ל"כנמל ףופכש )ל"בחי -
 הרגשב הנומ ףגאה .ח"ש ןוילימ 5.3 היה )ל"בחי אלל( ףגאב וז הנשל הרבסהה ביצקתו

 םוחתב תורשמ שולש ,ריכב ףגא להנמ ןגסו ל"כנמס דיקפתב ריכב ףגא להנמ :תורשמ 13.5
 להנמ תרשמ ,קווישהו םוסרפה םוחתב הרשמו ל"בחיה םוחתב תורשמ שולש ,תורבודה
 רוביצל עדימ ריבעמ ףגאה ןכ ומכ .ןקלחב תושיואמה ,טנדוטס תורשמ יצחו שולשו הכשל
 .42ח"ש ןוילימ 10.1 היה 2019 תנשל וביצקתש ,טנרטניאב דרשמה לטרופ תועצמאב

 ,2019 תנש ףוסב ,הרגשב תואירבה דרשמב הרבסהה ףגא הנבמ תא גיצמה םישרת ןלהל
 :43הנורוקה רבשמ ץורפ ינפל ךומס

 
 .ל"בחילו הרבסהל ףגאה ביצקתמ קלח אלו עדימ תוכרעמל ףגאה ביצקתמ קלח אוה לטרופה ביצקת  42

 .טנדוטס תורשמו הכשל להנמ תרשמ ללוכ אל םישרתה  43
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 הנבמה - תואירבה דרשמב םיימואל-ןיב םיסחילו הרבסהל ףגאה :32 םישרת
 2019 תנש ףוסב ,הנורוקה רבשמ םדוק ובש תורשמה שויאו ינוגראה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמב שונא יבאשמ ףגא ינותנ יפ לע

 ףגא תוירחאב אצמנה ,"תואירבה לוק" - ינופלט עדימ דקומ ליעפמ תואירבה דרשמ ןכ ומכ
 הרגשב .דרשמב תואירבה תביטח שארו ל"כנמל הנשמל ףופכה ,תואירבה דרשמב תורישה
 תונוישיר תרדסה ןוגכ ,תואירבה דרשמ לש ףטושה ולופיטבש םימוחתב הנעמ ןתונ דקומה
 אוהו ,תואירבה תכרעמב תויוכז יוצימו תואפרמל םירות ןומיז ,תואירבה תועוצקמב קוסעל
 15,000 - 14,000-כב תמכתסמ םתדובעש ,ינוציח םיתוריש קפס לש םידבוע תועצמאב לעופ
 .ח"ש ןוילימ 18 היה 2019 תנשל ינופלטה דקומה ביצקת .שדוחב תועש
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 לע לטוה התרגסמבו הרבסהה תלבוה ןיינעב הטלחהה הלבקתה 2020 ראורבפב ,רומאכ 
 .הרבסהה םוחתב תוברל ,הנורוקה רבשמב יעוצקמה לופיטה תא ליבוהל תואירבה דרשמ
 םילכהו תינוגראה תיתשתה תא רכינ ןפואב תואירבה דרשמ ביחרה וז הטלחה עוציב ךרוצל
 תועצמאב ,תאז .רוביצל עדימה תרבעהו הרבסהה םוחתב ותושרל םידמועה םייעוצקמה
 םירסמה םוגרתב ,םיידוחיי דעי ילהקל הרבסהב םיחמתמה םיינוציח םיצעוי םע תורשקתה
 תלבגומ הפוקתל ורשוא תורומאה תויורשקתהה .תיתרושקת היגטרטסאבו תונוש תופשל
 ךרעמ תמקהל" זרכמ דרשמה םסרפ 2020 רבוטקואב ךכ לע ףסונ .םעפל םעפמ וכראוהו

 עוציב תא דרשמה רשיא 2020 תנש ףוסבו ,"הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל הרבסהו תורבוד
 "תואירבה לוק" ינופלטה דקומה תווצ תא דרשמה רבגת ןכ ומכ .רומאה זרכמה לש 'א בלש
 דקומה יגיצנ רפסמ תא לידגה אוה תואירבה דרשמ תבושת יפ לע ;םיתוריש קפס ידבועב
 2020 רבוטקוא ףוס דע לירפא תליחתמ .הנורוקה רבשמ אישב 1,000-ל הרגשב 200-מ
 רבגות 2020 טסוגוא דע ילוי םישדוחבו ;תואירבה דרשמ ידבוע תורשעב םג דקומה רבגות
  .םיאולימ ידודג ינשב דקומה

 דרשמב הרבסהה ףגא תושרל ודמעש שונאה יבאשמב יונישה תא גיצמה םישרת ןלהל
 ,תאז .םיתוריש ןתמל ורכשנש םיצעויו דרשמה ןקתב תורשמב םידבוע :2020 תנשב תואירבה
   .הנורוקה רבשמב ויתומישמ םע תודדומתה ךרוצל רבגות ףגאהש רחאל



 
 

 
 

 

 

|   64   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

  - תואירבה דרשמב הרבסהה ףגא :33 םישרת
 *הנורוקה רבשמ ךלהמב םקוהש ינוגראה ךרעמה

 

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,טנרטניאב תואירבה דרשמ רתאו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 .ושיוא ןהמ עברא ,"הנורוק הרבסה" ךרוצל טנדוטס תורשמ עבש ףגאל ופסונ הנורוקה רבשמ ךלהמב  *

  ."תורבוד" ךרוצל טנדוטס תרשמ הפסונ ןכ ומכ
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 ששלו ,וינפ תא ףגאה הניש הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ךרוצל יכ הלוע םישרתה ןמ
 ,הרבסהבו תורבודה םוחתב הרגש ימיב םיקסוע ןהבו ,דרשמה ןקתב תושיואמה תורשמה
 .םיידוחיי דעי ילהקל הרבסה ךרוצל דוחייב ,ץועיי יתוריש תשיכר תועצמאב םדא חוכ ףסונ
 ףיגנ םע תודדומתהל הרבסהו תורבוד ךרעמ תמקה ךרוצל ,םישרתב גצומה זרכמה
 םרט תרוקיבה םויס דעומבו ,רשוא ,ח"ש ןוילימ 10-כ - ובש 'א קלח ביצקתש ,הנורוקה
 ךרוצל ידועיי ןפואב לעפי רשא ,אלמו יעוצקמ הרבסה ךרעמ ףגאל ףיסוהל דעונ ,םייתסה
 .םיידוחיי דעי ילהקל הרבסה תוברל ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתה

 הרובגתו רוביצל עדימהו הרבסהה לע תואירבה דרשמ לש האצוהה תא גיצמה םישרת ןלהל
  .2019 תנשל - הרגשב האצוהל האוושהב ,2020 תנשל - הנורוקה רבשמ חכונל

  תואירבה דרשמב רוביצל עדימהו הרבסהה לע האצוהה :34 םישרת
 *2020 ,2019 ,)לגועמ ,ח"ש ןוילימב(

 

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 האצוה ינותנ אלו רשואמ ביצקת ינותנ םה הרבסההו תורבודה ךרעמ תמקה זרכמ לש ביצקתה ינותנ  *

  .דבלב זרכמה לש 'א בלשל םיסחייתמ םהו ,)ביצקת עוציב(
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 תא ליבוי תואירבה דרשמ היפלש 2020 ראורבפמ הטלחהה תובקעב יכ אופא הלוע
 תריסמו הרבסה ,תורבוד לע תואירבה דרשמ לש האצוהה ,הנורוקה רבשמב הרבסהה
 .44המאתהב ,ח"ש ןוילימ 240-ו ח"ש ןוילימ 33 התייה 2020-ו 2019 םינשב רוביצל עדימ
 בור .העבש יפ אופא ולע הנורוקה רבשמ חכונל הזה ךרוצל תואירבה דרשמ תואצוה
 הנורוקה רבשמב רוביצל עדימהו הרבסהה ךרעמ רובגת לע תואירבה דרשמ תואצוה
 לע האצוהה ןכ ומכ .)51% ,ח"ש ןוילימ 122( םוסרפ תועסמ לש הצפהו הקפהל ושמיש
 השימח יפ ההובג התייה 2020 תנשב "תואירבה לוק" ינופלטה עדימה דקומ תלעפה
  .הרגשב תיתנשה האצוהל האוושהב

 תולועפ תואירבה דרשמב הרבסהה ךרעמ עציב ליעל םיראותמה הרבסהה יבאשמ תועצמאב
 תועצמאב 2020 רבוטקוא ףוס דע דרשמה קיפה ,רתיה ןיב .הנורוקה ףיגנ אשונב תובר הרבסה
 תועצמאב םירסמ ץיפה םגו ,םיידוחיי דעי ילהקלו הייסולכואה ללכל ,םוסרפ תועסמ 47 ם"פל
 תויביטקפא תא דרשמה ןחב ןכ ומכ .םיידוחיי דעי ילהקל הרבסהב םיחמתמה תוריש יקפס
 ךות ,םינווגמ הרבסה יעצמאב שמתשה דרשמה .ם"פל תועצמאב ךרעש םירקס 26-ב הרבסהה
 תרדושמה ,הבותכה - תרושקתה ילכ :םהבו ,לארשי תנידמב תונושה תויסולכואל םתמאתה
 ןופלטל תוילוק תועדוה תחילש ;הזירכ תכרעמ תועצמאב תועדוה ;תוצוח טוליש ;תילטיגידהו

 ףטוש עדימ תרבעהל דרשמה לעפ ךכ לע ףסונ .להק תעד יליבומבו םינעודיב תועייתסהו ;דיינה
 תויגולונכט חותיפ ;ידרשמה טנרטניאה לטרופ ;"תואירבה לוק" דקומ תועצמאב רוביצל
 ;םינווקמ םיספטו )"טוב טא'צ"( תיתוכאלמ הניב לע םיססובמה הנעמ יעצמא ןוגכ ,תוילטיגיד
  .תויתרבחה תותשרב ליעפהו םיקהש םיידועיי תונובשחו

 תוירחאה תואירבה דרשמ לע הלטוה רשאכ ,הנורוקה רבשמ ץורפ םע יכ הלוע רומאה ןמ
 ודמעש תיעוצקמה תויחמומהו תינוגראה תיתשתה ,רוביצל עדימה ןתמו הרבסהה תלבוהל
 רתיה ןיב ,המישמה לש התובכרומו הפקיהל ומיאתה אל הרבסהה םוחתב דרשמה תושרל
 תלבוה ןיינעב הטלחהה תובקעב .הייסולכואב תונוש תוצובקל הרבסהב לופיטה םוחתב
 הבחרה ךות ,רחא ידוקפתו ינוגרא ךרעמ תמקהל תוריהמב תואירבה דרשמ לעפ הרבסהה
 ןומימל דוחייב ,ח"ש ןוילימ 240 תעקשה ךותו תמייקה תינוגראה תרגסמה לש תרכינ

  .ינופלטה דקומה תוליעפ רובגתו םוסרפ תועסמ ,ץועיי יתוריש

-כב םכתסה ובש 'א קלח ביצקת ףקיהש ,הנורוקב הרבסהה ךרעמ תמקהל זרכמה יכ הלע דוע
 .םייתסה םרט תרוקיבה םויס דעומבו 2020 רבוטקואב םסרפתה ,ח"ש ןוילימ 10

  

 
 .ףגאה ידבוע רכש תא ללוכ וניא ןותנה  44
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 ר"עקפב הרבסהה ךרעמ
 .הרבסהה תדיחי תועצמאב הייסולכוא תקלחמ הליעפמ ר"עקפב הרבסהה ךרעמ תא 

 ,םוריחב הרבסהל שביגש הלעפהה תסיפתלו ר"עקפ לש תיגטרטסאה תיתשתל םאתהב
 לגעמ" תרגסמב ללוכ הנעמ קפסל ודעונ רשא םידיקפת ילעב ןווגמ ללוכ הדיחיה הנבמ
 ןיב .םאתהב םירסמה ןוכדעו חטשב םתעמטה תקידב ,םירסמ תצפהו שוביג - "הרבסהה
 םיריבסמ תרשכהב ;םינושה םוסרפה ימוחתב הדיחיב םידיקפתה ילעב םיקסוע ,רתיה
 ןתמבו ;םירסמה תעמטה ןיינעב בצמ תנומת שוביגבו חטשהמ עדימ חותינב ;םירסמ תצפהו

 תועדוה( םינורסמב - בתכבו ,)104 דקומ( ינופלט עדימ דקומ תועצמאב רוביצל ףטוש הנעמ
 קפסל ודעונש ,תיפרגואיג הקולחב תוריז שולש ללוכ ףנעה .תויתרבחה תותשרבו )טסקט
 שביגש הלעפהה תסיפתל םאתהב ,ןכ ומכ .הייסולכואה ללכל םוריח תעשב יתרבסה הנעמ
 ןכות יחמומ םהבו ,תוידוחיי תויסולכואל םידעוימה םירודמ השיש ר"עקפ םיקה ,2019-ב
 םישרתב ראותמש יפכ ,תאז .ולא תויסולכואל םוריח תעשב יתרבסה הנעמ קפסל םדיקפתש
  .45ןלהלש

  

 
 תויושרל רושיק תודיחיבו תופנב ,תוזוחמב הרבסה ימרוג םג ללוכה ךרעמ תרגסמב הטמה הנבמ תא גיצמ םישרתה  45

 .)םיר"לקי( תוימוקמה
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 *ר"עקפב הרבסהה תדיחי הנבמ :35 םישרת

 
 םילייח - םדאה חוכ ףקיה תא גיצמ וניא םישרתה יכ ןיוצי .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפ ינותנ יפ לע
 .ותלעפה לע האצוהה תאו הנורוקה רבשמב הרבסהל ר"עקפ הצקהש ,םיאולימ ישנאו עבק ישנא ,רידס תורישב
 .המחלמ רדח - ל"מח ;םיעצבמ ףגא - ם"גא ,הז םישרתב  *
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 תלעפהל תיארחא ר"עקפב הייסולכואה תקלחמ ,הרבסהה םוחתל תוירחאה לע ףסונ
 ךלהמב ,2020 ץרמב םקוה רשא ,טנרטניאב יצרא עדימ רתא תועצמאב רוביצל עדימ תיתשת
 .הנורוקה רבשמ

 לארשי תנידמב הייסולכואה תוננוגתה ןוגראו לוהינל יארחא ר"עקפ ,א"גה קוח יפל ,רומאכ 
 שוכרו שפנ תוליצמ תולועפל יארחא אוה ןוחטיבה רש רושיאבו ,תיאבצ הפקתה לש הרקמב
 לש החולש הימדנפ רבשמב שמשי ר"עקפ ,"אירב לושחנ" תינכות יפ לע .םיפסונ םירקמב
 הלטוה ,2020 ראורבפמ הרבסהה תלבוה לע הטלחהה תרגסמב .ימואלה הרבסהה ךרעמ
 רוביצל תויחנההו עדימה תרבעהו הרבסהה תלבוהל תוירחאה תואירבה דרשמ לע רומאכ
 ןוחטיבה רש תטלחה יפ לעו ,ר"עקפ ידיקפת ויהי המ עבקנ אל וז הטלחהב .הנורוקה רבשמב
  .תואירבה תכרעמל עייסמ םרוגכ לועפל וילע היה 2020 ץרממ

 הנורוקה אשונב רוביצל הרבסהב עויס תואירבה דרשמלו ל"למל ר"עקפ עיצה 2020 ץרמב
 יעצמאב הצפהל םינוטרס תקפהו טנרטניאב םוריח לטרופו ינופלט דקומ תלעפה תועצמאב
 2020 רבוטקואמ םוכיסבו ,ר"עקפ תעצה תא ץמיא אל תואירבה דרשמ .םינושה הידמה
  .הרבסהה םוחתב ר"עקפ ידיקפת רומאכ בתכה לע ולעוה

 תוברל ,2020 רבוטקוא דע הרבסהה ימרוג ןיב הדובעה תקולח תרדסה-יא עקר לע
 ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ דועיתה ןמ הלע ,ינשה רגסהו ןושארה רגסה תופוקתב
 .ליבקמב תומוד הרבסה תומישמ עוציב ךות ,יקלח םואיתב וז הפוקתב ולעפ

 ועציבש הרבסהה תוינכותו הרבסהה תועסמל םיעגונה םיאצממה טוריפ ןלהל
  :46תמיוסמ תוליפכבו םיאשונ םתואב ר"עקפו תואירבה דרשמ

  :םינושה רבשמה יבלשב םימוסרפ תצפהו םיידועיי םוסרפ תועסמ תקפה .א

 יוקינו תיבב תוראשיה ,דודיב אשונב םימוסרפ וציפה ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ אצמנ
 תוגיגח ידעומב םייחה תרגש לע תולבגהה אשונב םימוסרפ ;2020 ץרמב םיחטשמ
 ;2020 יאמב רמועב ג"ל אשונב םימוסרפ ;2020 לירפאב ןאדמרה שדוחו הנומימה
 "םינמזה ןיב" תפוקת אשונב םימוסרפו ;2020 ילויב ןברוקה גח אשונב םימוסרפ
 התייה םירומאה םימוסרפה לע תואירבה דרשמ לש האצוהה יכ ןיוצי .2020 טסוגואב
  .ח"ש ןוילימ 12-כ

  :ר"עקפו תואירבה דרשמ לש םימוד םיאשונב םימוסרפל תואמגוד ןהבו תונומת ןלהל

 
 .ם"פל תוברועמ אללו יאמצע ןפואב ועצוב ר"עקפ ירקס לכו ר"עקפ ימוסרפמ קלח יכ רהבוי  46
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 ר"עקפו תואירבה דרשמ לש םימוד םיאשונב םימוסרפל תואמגוד :1 הנומת

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ynet רתאו ר"עקפ לש בויטויה ץורע ,תואירבה דרשמ לש בויטויה ץורע ךותמ
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 :םחותינו להק תעד ירקס תכירע תועצמאב הרבסהה תויביטקפא תקידב .ב

 תיברעה הרבחה ,רוביצה ללכ תודמע תא ונחב ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ אצמנ
 תדימ ,תויחנהל תויצל םימסחה ,תויחנהל תויצה תדימ :םיאשונב ,תידרחה הרבחהו

  .םויאה תסיפתו עדימב רסוחה ,לשממה ימרוגב ןומאה

 תועצמאב תואירבה דרשמ ךרע 2020 רבוטקוא ףוס דע הנורוקה רבשמ תליחתמ
 ר"עקפ ךרע הרומאה הפוקתב .ח"ש 250,000-כ םתרומת םלישו םירקס 26 ם"פל

  .ח"ש 800,000-כ םתרומת םלישו םירקס 38

  :עדימ ידקומ .ג

 םיפוגה ינשמ דחא לכ ריבעה ,םיפתושמ עדימ ידקומ תלעפה לע המכסה רדעיהב
 ינופלט עדימ דקומ תלעפה תועצמאב רוביצל עדימ ,ר"עקפו תואירבה דרשמ -
 עדימ דקומ תואירבה דרשמ ליעפה 2020 תנש ךלהמב .ידועיי טנרטניא רתאו

 ליעפה ןכו ,ח"ש ןוילימ 90.8 לש האצוהב )*5400 דקומ( הנורוקל ידועיי ינופלט
 ר"עקפ ליעפה וז הפוקתב .ח"ש ןוילימ 11.5 לש האצוהב ידועיי טנרטניא רתא
 טנרטניא רתא ןכו ח"ש ןוילימ 3.9 לש האצוהב )104 דקומ( ינופלט עדימ דקומ
 .ח"ש ןוילימ 4.1 לש האצוהב ידועיי

 לביק אוהו ,םוריח תעשל הרבסהה ךרעמ דמע ר"עקפ תושרלש ףא יכ הלוע רומאה ןמ
 לעופב ,הנורוקה רבשמב הרבסהב תואירבה דרשמל עייסל ןוחטיבה רש רושיא תא
 יכרעמ ינש תמקה ךות ,דרפנב ר"עקפו תואירבה דרשמ ולעפ 2020 תנש בור ךלהמב
 עדימ ידקומ תלעפהו םחותינו להק תעד ירקס עוציב ,םוסרפ תועסמ תקשה ,הרבסה
 .םידרפנ םיביצקת תעקשה ךותו ,רוביצל םידרפנ

 תקולח 2020 ץרמב העצוב םיינופלטה םידקומה אשונב יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 םאתהב ,הנורוק יאשונב תולאש לע הנעמ ןתנ ר"עקפ ,וז הקולח יפל .ר"עקפ ןיבו וניב תוירחא
 דרשמ דקומו ,תוקידב ימחתמו תוינולמ ןוגכ םיאשונב תולאש לעו ,תואירבה דרשמ תויחנהל
 תושקבב לופיט ןוגכ ,םיפסונ םיתוריש קפיס ןכו הנורוק יאשונב תולאש לע הנעמ ןתנ תואירבה
 ףותישב ודבע םיפוגה ינש לש רוביצל עדימה ידקומ יכ ףיסוה תואירבה דרשמ .דודיבמ האיציל
 ןיב תובושתו תולאש חישבו ר"עקפל תואירבה דרשממ תויחנהה תרבעהב אטבתהש ,הלועפ
 .םידקומה

 רבשמב הרבסהה ץמאמל עייסל ןוחטיבה רש רושיא ול ןתינש רחאל יכ ותבושתב רסמ ר"עקפ
 .ךכב קהבומה ךרוצהו םוריח יעוריאב ויתולוכי חכונל הביחרמ השיג ךותמ לעפ אוה ,הנורוקה
 דוע הפ לעב הרדסוה הנורוקה רבשמב הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולח יכ דוע רסמ ר"עקפ
 הלוע רבדה יכו ,2020 רבוטקואמ הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תרדסה ךמסמ שוביגל םדוק
 קלח יבגלו ,"תמייק תוליעפ ךשמה" בתכנ ר"עקפ תומישממ קלח יבגל ובש ,רומאה ךמסמהמ
 תואירבה דרשמ ,תמכסומה םידיקפתה תקולח יפ לע יכ ןייצ ר"עקפ ."תולוכי תבחרה" בתכנ רחא
 ינש יכ ףיסוה ר"עקפ .תוימוקמה תויושרב הרבסה עציב ר"עקפו ,תיצראה המרב הרבסה עציב
 .רוביצל הלשממה תויחנה תא םאותה ןפואב םירסמ םואיתב ךא דרפנב ולעפ םיפוגה
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 תקולח לש תונוש תורדגה תואטבמ םיפוגה ינש תובושת יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תקולח תא רידסמה ךמסמה שוביג דעומ - 2020 רבוטקוא דע םהיניב המייקתהש תוירחאה
 םייחרזא םירבשמל עגונב םג אשונה תרדסהב ךרוצה תא תודדחמ ןהו ,וזה תוירחאה
 .םירחא

 תרדגהל בייחמ הוותמ שוביגל לעפי ,הרבסהה ךרעמ םקוה ובש ,ם"הר דרשמ יכ ץלמומ
 ןתמ ךות ,יחרזא םוריח עוריאב תימואלה הרבסהל םיארחאה םיפוגה ןיב "הרזגה תולובג"
 ןפואב ורדגויש רחאל .הרבסהה יפוגמ דחא לכ תושרל תדמועה תינוגראה תיתשתל תעדה
 אדווי דרשמה יכ ץלמומ ,םיפוגה ןמ דחא לכ לש םוריחב הרבסהל תוירחאה ימוחת בייחמ
 רצק ןמז ךותב - ךרוצה תעב םתושרל ודמעי יכו םוריח תעשל םיכרענ הרבסהה יפוג יכ
 תוירחאה ףקיהל םימיאתמה םייעוצקמו םייטסיגול םיעצמא - תפסונ תוכרעיה אללו

 יפוג ללכ ןיב םואיתל לעפי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ דוע .םהילע הלטוהש
 לש הרגשב םוסרפל לעפיו רבשמה ךלהמב ףטוש ןפואב הלשממה ידרשמ לש הרבסהה
 ךרוצ היהיש תעב םייקה ךרעמה יוביעל סיסבכ םוריח תעשל הרבסה ךרעמ תמקהל זרכמ
 .ךכב

✰ 

 ןונכתמ ורקיעב הנוש היה הנורוקה רבשמ תרבסהב ךרוצל הלשממה הנתנש הנעמה
 הרבסהה ךרעמ תמקה רבדב 2007-מ הלשממה תטלחה דוסיב דמע רשא הרבסהה
 :םינושה הרבסהה ימרוג תושרל ודמעש תינוגראה תיתשתהמו ם"הר דרשמב ימואלה
 תואירבה דרשמ ;ותוליעפל םיינויח חתפמ ימרוג ורסח ם"הר דרשמב הרבסהה ךרעמב
 םייעוצקמ םילכו תידוקפת תיתשת ותושרל ודמעש ילב הרבסהה תא ליבוהל שרדנ
 תיתשת תמקה ךרוצל םיבר םיבאשמ העיקשה הנידמה ובש ףוג - ר"עקפ ;םימיאתמ
 ורהבוה וידיקפתו ,הרבסהל עייסמ ףוגכ רדגוה - הרבסהה םוחתב תיעוצקמו תינוגרא
 ועקשוה ליעל רומאהמ האצותכ .2020 רבוטקואב ,הפגמה לש ינשה לגה ךלהמב תימשר
 םיבאשמב בשחתהל ילב ,תואירבה דרשמב הרבסה ךרעמ תמקהל םיבר הנידמ יבאשמ
 הרבסהל תואירבה דרשמ לש תוכרעיהה ןכ ומכ .ר"עקפב רבכמ הז העיקשה הנידמהש
 יבטימ םואית אללו רבשמה ידכ ךות התשענ ,יעוצקמה רושימבו ידוקפתה רושימב ,רוביצל
  .םיפוגה ןיב

 רוביצל יביטקפאו ידיימ יתרבסה הנעמ ןתמל םינכומ ויהי הרבסהה יפוגש חיטבהל ידכ
 הרבסהה ךרעמ םקוה ותרגסמבש ,ם"הר דרשמ יכ ץלמומ ,דיתעב יחרזא םוריח עוריאב
 הוותמ תרדסה - ינוגרא-ןיבה רושימב :הלאה תולועפה לש עוציב אדוול לעפי ,ימואלה
 תמאתה - ינוגראה רושימב ;םינושה הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולחל רורבו בייחמ
 הוותמה תרגסמב וילע לטותש תוירחאל הרבסהה יפוגמ דחא לכב תינוגראה תיתשתה
 רקחמ ךמס לע םג ,םוריחב הרבסהל היגטרטסא שוביג - יגטרטסאה רושימב ;רומאה
 החניו הרבסה תוטישו תונורקע וז תרגסמב עובקל לעפי ם"הר דרשמ יכ ץלמומ .הייסולכוא
 תא םאתלו םאתהב הלועפ תוינכות שבגל הלשממה ידרשמב הרבסהה ימרוג תא
 הרבסה תוינכות ושבגי הלשממה ידרשמב הרבסהה ימרוג יכ ץלמומ דוע .ומיע םתוליעפ
  .םהידרשמ לש תוירחאה ימוחתב םוריח תעשל
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 תועצמאב רוביצל תויחנהו ינויח עדימ תריסמ
 םיינופלטה םידקומהו טנרטניאה ירתא

 םייח תליצמ תוגהנתהל תוליעיב רוביצה תא עינהל רומאכ אוה םוריח יבצמב הרבסהה דיקפת
 ול ונתינש תויחנהה יפ לע לועפל ךרוצה רבדב רוביצה עונכש ,ינויח עדימ תרבעה תועצמאב
 יבצמ םע תוליעיב דדומתהל ודיב עייסל דעונ רוביצל רבעויש עדימה ןכות .ירוביצה ןסוחה קוזיחו

 ןימא ,רורב היהי רוביצל רבעומה עדימה יכ שרדנ הרבסהה תרטמ תגשה ךרוצל .םינוש םוריח
 לע .םייביטקייבואכו םייעוצקמכ םיספתנש ,םיכמסומ תורוקממ רשפאה לככ םדקומ עיגיו ,יבקעו

 עיגרמ רסמ לולכלו הליעי תוננוגתה ךרד עיצהל םג אלא ןוכיסה םרוגל קר אל סחייתהל עדימה
 .היוצר תוגהנתה ררשאמה

 תונוש תונידמב רוביצל עדימ תריסמ
 ,2020 ילויב םסרופ רשאו "הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ" ידי לע ךרענש רקחמ
 יכרעמ ,רקחמה יפ לע .47תונוש תונידמב רוביצל הרבסהה יעצמא רבדב בצמ תנומת גיצמ
 תלהונמה ,הרודס היגטרטסא לע בורל םיססבתמ קוחרה חרזמבו ברעמב םייתנידמה הרבסהה
 םג רוביצה יפלכ תופיקשב שגד םשוה רוביצה תמיתר םשל .המושייל יארחאה דיחי ףוג ידיב
 םישמתשמ וז תרגסמב .תויחנהה שוביגב הלשממה ילוקיש תגצהו הרידת עדימ תגצה תועצמאב
 תועסממ קלח .48םינעודיו )תויצקילפא( םינומושיי ,םייתוזח םיעצמא ןוגכ ,םינוש םיעצמאב
  .ךרוצה תדימב תופסונ תופשל תומגרותמ תויחנההו ,יפיצפס דעי להקל םינווכומ הרבסהה

 יעצמאב שומיש איה הלשממה םעטמ םירסמ תרבעהל הצופנ ךרד יכ רקחמב בתכנ דוע
 םינוכדע םירסמנ רקחמב ונחבנש הפוריא תונידממ תיברמב .הנידמב םייזכרמה תרושקתה
 יוניש תעב םיריכב לשממ ימרוג ונייארתה הלאה תונידמה תיברמב ;רוביצה ירחבנ תאמ םירישי

  .תפרצו דרפס ,הינמרג ,הירטסואב ,המגודל ,תויחנהב יתועמשמ

 טלוב ןכלו ,תפטוש תרושקתל ירקיע ילככ םיידועיי םינומושייב םישמתשמ היסא חרזמ תונידמב
 וא תולשממה תמזויב ומקוה םינומושייה תיברמ .הנורוקה ףיגנב קבאמה ךרוצל םג םהב שומישה
 םישמתשמ ,תאז תמועל ,הפוריאב .יתלשממ עדימ לע רקיעב ססובמ םהב עדימהו ,ןתכימתב
 .רוביצה תואירב לע םינומאה םיפוגהו תואירבה דרשמ לש םירתאב רקיעב

 .תוילטיגידה תומרופטלפה ךרד תונכדעתמ ןניאש תויסולכואל םילשמ ילכ אוה יתוזחה םוסרפה
 עגונב עדימ ןהבו ,תובוחרב תועדומ תיילת ללוכ יתוזחה םוסרפה ןפיו האירוק םורדב ,המגודל
 תועצמאב הקירסל QR דוק תוליכמה תוזרכ ולתנ ףא רופגניסב .הנייגיההו קוחירה יללכל
  .הרבסהה ירתאל השיג רשפאמה ,םיירלולס םינופלט

 
 ףיגנ םע תימלועה תודדומתהב יזכרמ ילכ תשמשמ חרזאל הרבסהה ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ  47

 ,ןפי ,האירוק םורד ,ןאוויט ,גנוק גנוהו ןיס( היסא חרזמ תונידמ וב ונחבנ יכ הלוע רקחמהמ .)16.7.20( ,הנורוקה
 הילרטסוא ;)ורגנטנומ ,היכ'צ ,היילגנא ,ןווי ,היטאורק ,תפרצ ,דרפס ,היירטסוא ,הינמרג( הפוריאמ תונידמ ;)רופגניס
 .דנליז וינו

 .רופגניסבו ןפיב המגודל התשענ םינעודי תמיתר  48
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 וא םיריעצ ןוגכ דעי להק ינווכומ םוסרפ תועסמב םישמתשמ תונידמהמ קלחב ,םילשמ ץמאמכ
 ףטוש ןפואב עדימ תוקפסמה תויתשת ומקוה ,המגודל ,םירזה םידבועה תויסולכואל .םירגובמ
  .תופש המכל םינכתה םוגרת תועצמאב םאתומו

 טנרטניא ירתא תועצמאב רוביצל עדימ תריסמ
 עדימה לולכמ תא שיגנהל שי ,ללככ ,ןלהל טרופמכ הלשממה הלביקש תוטלחהה יפ לע
 הלשממה יתוריש לע עדימ לבקל לכוי רוביצהש ידכ ,דחא טנרטניא רתאב רוביצל יתלשממה
  .םינוש םייתלשממ םיפוג לש םירתא רוקסל ךרוצ אלל ,םתוללכב

 םורופ םקוי םהיפלו ,טנרטניאה בחרמב הרבסהה יללכ ועבקנ 2007-מ הלשממה תטלחהב
 םייתלשממה הרבסהה ימרוג לכ תא לולכי רשא ,ימואלה הרבסהה הטמ שאר תושארב יטנרטניא
-ימואלה רושימב םוריח תעב יכ הטלחהב עבקנ דוע .םואיתב דחי לועפל הרטמב םיינוחטיבהו

 רוביצהש ידכ םייתלשממה םידרשמה לש טנרטניאה ירתאמ יטנוולרה עדימה לכ בלושי יחרזא
 ,הלשממה תטלחה החסונ וסיסב לעש ,ןומימ חוד יפ לע .םוריח תעב תולקב ותוא אוצמל לכוי
 .תחא תמאותמ תכרעמב רומאכ יטנוולרה עדימה תא בלשל שי

 ללכל דוחא טנרטניא רתא םיקת 49יתלשממה בושקתה תושר יכ הלשממה הטילחה 2014 תנשב
 הסיפת ךותמ ,הטושפו החונ הרוצב רוביצל יתלשממה עדימה תא שיגניש ,הלשממה ידרשמ
 אלל ,הלשממהמ תוריש לבקל ןיינועמ חרזאהש החנהבו זכרמב שמתשמה יכרוצ תא הדימעמש
 לשממ תדיחי 2015-ב המיקה וז הטלחה חכונל .50תורישה ןתמל םיארחאה ףוגל וא דרשמל רשק
 רתאה - ןלהל( GOV.IL - יתלשממה טנרטניאה רתא תא יתלשממה בושקתה תושרב ןימז

  .)דוחאה יתלשממה

 רבשמ תלבוהל תוירחאה תא תואירבה דרשמ לע ליטהל טלחוה 2020 ראורבפב ,רומאכ 
 הרבסהה הטמ עויסב ,רוביצל הרבסהה תלבוהל תוירחאה תאו יעוצקמה טביהב הנורוקה
 לעפי ר"עקפ יכ ןוחטיבה רש רשיא 2020 ץרמב .ל"הצב ישאר האופר ןיצק תדקפמו ימואלה
  .הנורוקה ףיגנ תוצרפתה עוריאב לופיטל תואירבה תכרעמל עייסמ םרוגכ

 :הלאה םיעצמאב הרבסהה םוחתב עויס תואירבה דרשמל ר"עקפ עיצה 2020 ץרמ שדוחב
 תצפהו ימואל םוריח רתאכ טנרטניא רתא תמקה ,רוביצה שומישל ינופלט דקומ תלעפה
 לעב היהי ינופלטה דקומה יכ ותעצהב טריפ ר"עקפ .םינושה הידמה יעצמאב םינוטרס
 דרשמ לש ולא םהבו ,הלשממה םעטמ םילעופה םיינופלטה םידקומה ללכל תוחולש
 - דחאה :הנעמ לש םיגוס ינש ונתניי ותרגסמבו ,)א"דמ( לארשיל םודא דוד ןגמו תואירבה
 - ינשהו ,א"דמו תואירבה דרשמ יגיצנ תועצמאב ןתניי רשא יאופרה םוחתב תולאשל הנעמ
 ןתניי רשא השדחה םייחה תרגשב רוביצה לש תימוי-םויה תולהנתהה םוחתב תולאשל הנעמ
  .ר"עקפ יגיצנ תועצמאב

 
 ךמס תדיחי התיה תושרה תרוקיבה תפוקתב .ם"הר דרשמב הדיחי התייה יתלשממה בושקתה תושר 2014 תנשב  49

  .ימואלה לטיגידה דרשמב

 םודיקו ירוביצה רזגמב תונשדח דודיע ,יתלשממה בושקתה תוליעפ ימוחת תבחרה" ,2097 הלשממה תטלחה םג ואר  50
 .)10.10.14( ""תילטיגיד לארשי" ימואלה םזימה
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 הלאשל עגונב ר"עקפל תואירבה דרשמ ןיב תקולחמ העלגתה )2020 ץרמ( שדוחה ותואב
 המכסה-יא חכונל .וליעפיש םרוגה ימ - ןכ םאו ,דוחא ןווקמו ינופלט דקומ ליעפהל שי םאה
 רובע טנרטניא ירתאו םינופלט םידקומ דרפנב וליעפה ר"עקפו תואירבה דרשמ ,הז ןיינעב
 דרשמ רתא - ןלהל( טנרטניא רתאו )*5400( ינופלט דקומ ליעפה תואירבה דרשמ :רוביצה
 )"ימואלה םוריחה לטרופ"( טנרטניא רתאו )104( ינופלט דקומ ליעפה ר"עקפ םגו ,)תואירבה
  .)ר"עקפ רתא - ןלהל(

 לש עדימה בור תא זכרמה ץורע דוחאה יתלשממה רתאה שמיש הנורוקה רבשמ ךלהמב 
 ,תואירבה דרשמ לש הז ללכבו ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה אשונב הלשממה ידרשמ
 טרופמ עדימ רוביצל גצוה רתאב .הריגההו ןיסולכואה תושרו רצואה דרשמ ,ם"הר דרשמ
 תויחנהה ;היישעתהו םיקסעה ,הקוסעתה םוחתב עדימ ,המגודל .הלשממה ידרשמ םעטמ
 ;הלכשההו םידומילה םוחתבו הנממ האיציהו ץראל הסינכה םוחתב עדימ ;דודיבב םיהושל
 עדימל םירושיקה ןלהל .הנורוקב קבאמל עגונב ימואלה עדיהו עדימה זכרמ זכירש עדימ ןכו

  :רתאב וגצוהש יפכ ,הנורוקה אשונב

 דוחאה יתלשממה רתאב הנורוקה אשונב עדימל םירושיקה :2 הנומת

 

 .GOV.IL, https://www.gov.il/he/lifeevents/corona-gov-main, 21.3.21 רתא ךותמ

 
 תורשפאב ר"עקפ יגיצנו יתלשממה בושקתה תושר יגיצנ ונד 2020 ץרמ שדוח עצמאב 

 המכ רובעכ ךא ,ר"עקפ רתא תמקהל המרופטלפכ דוחאה יתלשממה רתאב שמתשהל
 רתאהמ דרפנב ר"עקפ רתא תא םיקי אוה יכ יתלשממה בושקתה תושרל ר"עקפ עידוה םימי

  .יתלשממה
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 תואירבה דרשמ רתאב הנורוקה רבשמ לע עדימה
 ר"עקפ רתאבו
 הנורוקה רבשמל עגונב ר"עקפו תואירבה דרשמ לש טנרטניאה ירתאב גצומה עדימה טוריפ ןלהל
 :םתלעפה תויולע לע םינותנו

 דרשמה רתאב עדימה תא תואירבה דרשמ ןכדע 2020 ראוני ףוסב :תואירבה דרשמ רתא 
 םיבר םיסמוע בקע םלוא .רבשמה תפוקת לכ ךרואל ותוא ןכדעל ךישמהו הנורוקה אשונב
 ץרמ שדוח תליחתב רבעוה עדימהמ קלח ,תואירבה דרשמ רתא לש "תוליפנ" המכ רחאלו

 .GOV.IL(51 ןימז לשממ תיתשת( דוחאה יתלשממה טנרטניאה רתאל 2020

 םיספטו תויחנה יכמסמ ,עדימ ינולע ,ןכות ידומע תואמ ליכה דרשמה רתא ,2021 ראוניל ןוכנ
 דצל ,תיסורו תילגנא ,תיברע תופשל םוגרתב ךמתנ ,ףטוש ןפואב ןכדעתי עדימה .םיידועיי

 םיאשונב עדימ קפיס רתאה .םישלוג ינוילימ ידי לע הפצנו ,תופסונ תופשל יסיסב םוגרת
 ףיגנל ופשחנש םייפרגואיג םירוזא רותיא ,הנורוקה רבשמ ןמזב הרגשל תויחנה :םהבו ,םינוש
 ,םיתמואמה רפסמ לע עדימ ןוגכ( לארשיב הנורוקה לע תימוי בצמ תנומתל רושיק ,הנורוקה
 ,הלחמה ינפמ םישישק לע הנגהב תקסועה תינכותל עגונב עדימ ,)םימילחמהו םירטפנה
  .םינסחתמה בצמלו םינוסיחל עגונב עדימו דודיבב תויהל םישרדנל עדימ

 לע 2020 ץרמ שדוח עצמאב הנושארל וקישהו ולש רתאה תא חתיפ ר"עקפ :ר"עקפ רתא 
 ם"הר דרשמ תמזויב םקוה ר"עקפ רתא .דוחאה יתלשממה רתאב אלו ר"עקפ לש תיתשת
 גיצמו רבשמל עגונב הלשממה לש תויחנהו עדימ זכרמ אוהו ,ובש ימואלה הרבסהה הטמו

 תוטשפתה תעינמ ךרוצל םייחה תרגשב ולחש םייונישה םעו הלחמה םע תודדומתה יכרד
 רגסה ךלהמב ,2021 ראוני עצמאל ןוכנו ,רבשמה תפוקת ךרואל ןכדעתה רתאה .הנורוקה
 עגונב עדימ ,הדובעה תרגשלו הלשממה תויחנהל עגונב עדימ וב אוצמל היה ןתינ ,ישילשה
  .דועו ידרחה רוביצל יפיצפס עדימ ,הנורוקה תוקידב ימחתמל

 11.5-כ עיקשה תואירבה דרשמו ,52ולש רתאב ח"ש ןוילימ 4.1 ר"עקפ עיקשה 2020 תנשב
 .ולש רתאב ח"ש ןוילימ

 ךרוצל ח"ש ןוילימ 11.5 ולש רתאב עיקשה תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 רתאל וב היהש עדימהמ קלח רבעוה 2020 ץרמבו ,הנורוקה רבשמל ותמאתה
 ,ובש ימואלה הרבסהה הטמו ם"הר דרשמ תמזויב ר"עקפ םיקה תינמז-וב .דוחאה
  .ח"ש ןוילימ 4.1 לש תולעב הנורוקה רבשמל עגונב רוביצל עדימ ןתמ ךרוצל רתא

 
  .ןימז לשממ תדיחי לש תויתשתב םילהונמה ,םיפסונ םירתא תואירבה דרשמל שי ,הז רתא דבלמ  51

 .םיאולימ ישנא רכש תוברל ,םדא חוכ לע האצוה ללוכ אל  52



 
  
 
  

|    77   | 

 

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

....
  |                                      ה

ה
ה

רבס
ב רוביצל ה

מ
 ךלה

מ
 רבש

נורוקה
 ה

  

 דרשמ רתאב גצומה עדימה ןיב תיקלח הפיפח
 ר"עקפ רתא ןיבל תואירבה

 ר"עקפו תואירבה דרשמ ,ם"הר דרשמב הרבסהה הטמ רומאכ ולעפ 2020 רבוטקואב 
 םהש ךמסמב .הנורוקה רבשמב הרבסהל עגונה לכב םהיניב תוירחאה תקולח תרדסהל
 גיצמה ולש טנרטניאה רתא לועפתב ךישמי תואירבה דרשמ יכ עבקנ הז ךרוצל רומאכ ושביג
 יטנרטניא עדימ רעשכ לטרופה לוהינו ףונימ"ב ךישמי ר"עקפו ,הנורוקה רבשמ לע עדימ
 ידרשמ ירתאל תוירושיקב הנורוק עוריאב ילארשיה רוביצל שורדה עדימה תשגנהל
 .להינו םיקה ר"עקפש רתאה ףונימב רמולכ ,")התמצעהו תמייק תוליעפ ךשמה( הלשממה

 רבשמה תרבסהב לופיטה לש הרזגה תולובג תרדסה רחאל םג יכ אופא הלוע
 ר"עקפו תואירבה דרשמ תולועפ ןיב הרזג תולובג ועבקנ אל 2020 רבוטקואב
 ךמסמ יפ לע ,וחנוה םיפוגה ינש .טנרטניאה ירתאב הלשממה םעטמ עדימ תשגנהל
 ךישמהל ,ר"עקפו תואירבה דרשמ ,הרבסהה הטמ ושביגש רומאה הרדסהה
  .ורתאב עדימה תא םיצעהל החנוה ףא ר"עקפו ,םינוש םירתאב םתוליעפב

 עדימה ירקיע ןיב הפיפח תמייק יכ התלעה 53ר"עקפ רתאו דוחאה יתלשממה רתאה תניחב 
 רתאב גיצמ ר"עקפש עדימה ירקיע ןיבל דוחאה יתלשממה רתאב גיצמ תואירבה דרשמש
 .ןלהלש םישרתב םיגצומ - ףפוח וניאש הזו ףפוחה - ורתואש עדימה ימוחת .ולש

  

 
 .21.3.21 םויל ןוכנ עדימה  53
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  ,ר"עקפ רתאבו תואירבה דרשמ רתאב גצומה עדימה ירקיע :36 םישרת
 םירתאה ינשב ףפוח עדימ תוברל

 
 .21.03.21 ,ר"עקפ רתאו תואירבה דרשמ רתא :רוקמה 
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 - םירתאה ינש ןיב רוביצל הלשממה םעטמ עדימ לש הפיפח תמייק יכ הלוע םישרתהמ
 םיעגונהו ורתואש םימוחתה 17-מ 10-ל עגונב - ר"עקפ רתאו דוחאה יתלשממה רתאה
  .הנורוקה רבשמל

 רתאב ץפוהש עדימה לע בר ףסומ ךרע הרצי אל ר"עקפ רתא תמקה יכ הלע תרוקיבב
 עדימה דבלמ ,השעמל .הנורוקה רבשמל םייטנוולרה םימוחתה בורב דוחאה יתלשממה
 עדימה ,"ןולא" תדקפמ תוליעפ לעו הנורוק תוקידבל םימחתמ לע ,הנורוקה תוינולמ לע
 םהלש םירתאב ורסמ םינוש הלשממ ידרשמש עדימ לע ססבתה ר"עקפ רתאב גצוהש
 הרובחתה דרשמ ,תואירבה דרשמ ומכ ,רוביצל תורישי דוחאה יתלשממה רתאבו
  .טרופסהו תוברתה דרשמו םיכרדב תוחיטבהו

 לטרופ תא ר"עקפ םיקה הנורוקה רבשמ לש ותליחתל ךומס יכ ותבושתב רסמ ם"הר דרשמ
 תלעפה .םוריח תעשל יטנוולרה יתלשממה עדימה ללכ תא וב זכרל הרטמב ימואלה םוריחה
 ךרוצה חכונ ךא ,םייעוצקמ תועד יקוליח הררוע דוחאה יתלשממה רתאה תלעפה דצל לטרופה
 אלו ר"עקפ לש רתאה תא ליעפהלו ךישמהל טלחוה ,רוביצל ותצפהו ידיימ ןפואב עדימה זוכירב
  .דוחאה יתלשממה רתאה םע ודחאל

 םיפוגה ינש לש רוביצל עדימה ידקומ יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 תולאש חישבו ר"עקפל תואירבה דרשממ תויחנהה תרבעהב אטבתהש ,הלועפ ףותישב ודבע
 .םידקומה ןיב תובושתו

 ינש םה ר"עקפ רתאו דוחאה יתלשממה רתאה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ ר"עקפ
 ,םוי םויב םייתלשממ םיתורישו עדימ תשגנהב אוה הלשממה רתא דועיי .הנוש םדועייש םירתא
 םדקמה עדימ תשגנהב אוה ר"עקפ רתא דועיי .םוריח יבצמב הנעמו עדימ קפסל דעונ אל אוהו

 ר"עקפ תוירחא חכונ תאז ,המחלמו המלסה תותיעב הכימתו עדימ ןכו םוריחל תונכומו תוכרעיה
 הסינכה ינותנ תא גיצה ר"עקפ .תיחרזא תוננוגתה יניינעב הייסולכואה תא ךירדהל א"גה קוח יפל
 ףקתל ידכ )תוסינכ ןוילימ 17-כ( "תומוח רמוש" עצבמ ימי תרשעב ר"עקפ רתאל םייתועמשמה
 .ותבושת תא

 עדימ דוחאה יתלשממה רתאה קפיס רבשמה תליחתמ יכ ר"עקפל ריעמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תעינמו תוננוגתה ,דודיבב םיהוש ,הרגשל הרזח ןוגכ ,םינוש םיאשונ יפל ךתחב הנורוקה אשונב
 הקיקח ,הרובחת ,הנידמה םעטמ תולקה ,ןכרצה תנגה ,היישעתו םיקסע ,הקוסעת ,תוטשפתה
 רתא תמקה ןכלו ,םבורב םימוד םיאשונב עדימ קפיס ר"עקפ רתא םג ,רומאכ .רוידו הפיכאו

 םייתועמשמה הסינכה ינותנ תגצה אקווד .הנורוקה רבשמ אשונב ףסומ ךרע הרצי אל ר"עקפ
 םיכומנה הסינכה ינותנמ הנושב ,)"תומוחה רמוש" עצבמ( ינוחטיב עוריא תפוקתב ר"עקפ רתאל
 תינוחטיב םוריח תפוקתב ר"עקפ רתא לש יסחיה ןורתיה לע םידיעמ ,הנורוקה רבשמ תעב רתאל
  .רבשמב לופיטה תא ליבוהש )יתואירב( יחרזא םרוג היה הבש ,תיחרזא אלו
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 תא דוחאה רתאב זכרלו דוחאה יתלשממה רתאה םע ר"עקפ רתא דוחיאל לועפל ץלמומ
 תטלחהל םאתהב ,תאז .יחרזא רבשמ תעב רוביצל ץוחנה הלשממה םעטמ עדימה ללכ
 הסיפת ךותמ רוביצל יתלשממה עדימה תשגנה - היתוילכתו 2014 תנשמ הלשממה
 ,הלשממהמ תוריש לבקל ןיינועמ חרזאהש החנהבו זכרמב שמתשמה יכרוצ תא הדימעמש
 ליעי שומישל םורתי דוחא רתא .תורישה ןתמל םיארחאה ףוגל וא דרשמל רשק אלל
 ןמיהמ עדימ תריסמ חיטביו טנרטניאב רוביצל עדימ תריסמל הלשממה יבאשמב
 אדווי ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ .םייתלשממ םיפוג לש עדימ תורוקמ לע ססבתמה
 .הלשממה תוטלחה יפ לע הטמה תויוכמסל םאתהב ,רומאכ ודחואי םירתאהש

 .םירתאה ינש ןיב דחאל תורשפאה ןחבית יכ רסמ ם"הר דרשמ

 רוביצה תושרל ודמעוהש עדימה תורוקמ
 ליעיו ריהמ ,יתוכיא הנעמ ןתמל תובישח שי ,יתואירב יחרזא רבשמ תעב ןכש לכו ,הרגש תעב
 השגנהל ןכו יתואירבה םבצמל עגונב ןכו םהייח תרגשל עגונב םיבשותל וא םיחרזא לש תולאשל
 תוינפל ינופלט דקומ לש ומויק םצעל ,לשמל ךכ .הלשממה םעטמ תויחנהה לש רוביצל הליעי

 ןתינ הילאש תבותכ ול שי ךרוצה הרקמב יכ עדויש ,רוביצה לע העיגרמ העפשה שי רוביצה
  .הנעמ הנממ לבקלו תולאש תונפהל

 תויושר לש ,םייתלשממ םיפוג לש םיינופלט םידקומ רומאכ ולעפ הנורוקה רבשמ תפוקת ךרואל
 תורישה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ .םיפסונ םיירוביצ םיפוג לשו םילוח תופוק לש ,תוימוקמ
 .הרטשמה דקומו ר"עקפ דקומ ,תואירבה דרשמ דקומ :םיירקיע םינופלט םידקומ השולשב ןתינש

 )*5400( "תואירבה לוק" - ינופלט דקומ הרגשב ליעפמ תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמ דקומ
 הלימגו דועיסהו האופרה תועוצקמ יושיר ,זופשא יאשונב ןוגכ ,םינוש םיאשונב עדימ קפסמש
 יאופר עדימ לשמל ומכ ,הנורוקה ףיגנ אשונב עדימ קפסל דקומה לחה 2020 ראוני ףוסב .ןושיעמ
 תרימש ,תולהקתה ןוגכ םייחה תרגשב תוקסועש תויחנה דודיבל הסינכל םיללכה ;ףיגנל עגונה
 :המגודל ,תישיא םימאתומ תונורתפ קפיס דקומה ןכ ומכ .םיעוריא תכירע לע תולבגהו קחרמ
 ביצקת .)יוגש ינופלט ןוכיא תובקעב דודיבמ רורחש תוברל( דודיבל סנכיהל הארוהה לע תוגשה
 לודיג ונייהד - 2019 תנשב ח"ש ןוילימ 18-ל האוושהב ,ח"ש ןוילימ 90.8 היה 2020 תנשב דקומה
 .400%-מ רתוי לש

 ץרמב .םוריח יאשונב עדימ קפסמש )104( ינופלט דקומ הרגשב ליעפמ ר"עקפ :ר"עקפ דקומ
 הלשממה ידרשממ קלח ףותישב לעפ דקומה .הנורוקה אשונב םג עדימ קפסל ר"עקפ לחה 2020

 דרשמ ,ךוניחה דרשמ ןוגכ ,רבשמה ךלהמב רוביצל הנעמ תתל ושרדנ םתוירחא ימוחת בקעש
 םיפוגה יגיצנ לע .הרטשמה םע ןכו ,תואירבה דרשמ טעמל ,היישעתהו הלכלכה דרשמו רצואה
 ומכ ,השדחה םייחה תרגשל ועגנ תולאשה ,ללככ .םינופה תולאשל בישהל לטוה דקומב םינושה
 םידומיל םויקל םיללכה ,הדובע תומוקמ תחיתפל םיללכה ,תיבהמ האיציל םיללכה ןיינעב
 ,תואירבה םוחתב תומיוסמ תולאש ולאשש דקומל םינופה .תוינולמב הייהשלו ךוניחה תודסומב
 היה 2020 תנשב דקומה ביצקת ,תואירבה דרשמל ונפוה ,דודיבמ האיציל תועגונה תולאש ומכ

 .50% לש לודיג ונייהד ,2019 תנשב ח"ש ןוילימ 2.6-ל האוושהב ח"ש ןוילימ 3.9
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 עדימ תריסמל ילככ 2015 תנשב םקוה :)110 דקומ( הרטשמה לש יצראה עדימה דקומ
 110 דקומ תדובע תילכת .)רוביצה ןמ םוריח תוחיש לבקל דעונש 100 דקוממ הנושב( רוביצל
 םתונפהל ןיפולחלו הרטשמה תוירחאבש םימוחתב םייעוצקמ הנווכהו רבסה םינופל קפסל איה
 תודיבאב ,םיקסע יושירב ,העונת תוריבעב רקיעב קסוע דקומה .םתיינפב לפטל םיאתמה םרוגל
 עדימ רסמ דקומה הנורוקה רבשמ תפוקתב .הרטשמה ימרוג םע תורשקתה יטרפ ןתמבו תואיצמו

 110 דקומל תוחישהמ קלח .רבשמל םיעגונה םינוש םיאשונב הלשממה תויחנה לע רוביצל
 .100 דקומ - הרטשמה לש םוריחה דקוממ וילא ונפוה הנורוקה ףיגנ יאשונב

 עדימה ידקומ םע רוביצה לש תורכיהה תדימ
 לכב ר"עקפו תואירבה דרשמ וליעפהש םידקומב עדימ לבקל ןמזוה רוביצה 2020 רבוטקוא דע
 .הכסמ תייטע תבוחו תולהקתה רוסיא ןוגכ ,םייחה תרגשל עגונה הזו תואירבל עגונה הז - אשונ
 יכ עבקנ :הנורוקה רבשמ תרבסהל עגונב תוירחאה תקולח לע רומאכ טלחוה 2020 רבוטקואב
 תואירבה ימוחתב רוביצה תא תוחנהלו ריבסהל יארחא תואירבה דרשמ לש הרבסהה ךרעמ
 ליעפהל יארחא ר"עקפו ,תואירבה םוחתל תועגונה תולאשב רוביצה תוינפל הנעמ דקומ ליעפהלו

  .רבשמה ןמזב םייחה תרגש לוהינ ןפוא לע רוביצה תוינפל ינופלט הנעמ דקומו רתא

 םיינופלטה םידקומה( עדימה ידקומ תא ריכה רוביצה הדימ וזיאב ןחב הנידמה רקבמ דרשמ 
 התשענ הקידבה .םהילא הנפ אוה םאהו ר"עקפו תואירבה דרשמ לש )טנרטניאה ירתאו

 רבדב רקסה יאצממ םיגצומ ןלהלש םישרתב .2020 רבמצדב ךרענש רקסה תועצמאב
 תוצובק שולשל הקולחב ,ר"עקפ לשו תואירבה דרשמ לש עדימה ידקומ םע רוביצה תורכיה
 הרבחה ,)תידרחה הרבחה תא תללוכ הניאש( תיללכה תידוהיה הרבחה :הייסולכוא
 .תיברעה הרבחהו תידרחה
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  ר"עקפו תואירבה דרשמ לש עדימה ידקומ םע רוביצה תורכיה :37 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע 

 תא וא טנרטניאה רתא תא םיריכמ תיללכה תידוהיה הרבחהמ 80%-כש הלוע םישרתהמ
 תידרחה הרבחהמ 70%-כ םג ךכו ,םהינש תא וא תואירבה דרשמ לש ינופלטה דקומה
 הבוט ר"עקפ לש ינופלטה דקומהו רתאה תא רוביצה תורכיה .תיברעה הרבחהמ תיצחמכו

 ;םהינש תא וא םהמ דחא תא םיריכמ תיללכה תידוהיה הרבחהמ 70%-מ תוחפ :תוחפ
  .תוחפל םהמ דחא תא םיריכמ תיברעה הרבחהמ 40%-כו תידרחה הרבחהמ תיצחמכ

 ברקב ךרע אוהש םירקסמ דומלל רשפא ר"עקפ רתאב רוביצה לש שומישה תדימ לע .2
 וליאב םיפתתשמה תא ר"עקפ לאש םירקסב .2020 רבמבונ דע ץרמ םישדוחב הייסולכואה
  .הנורוקה אשונב םהל ץוחנה עדימ ושפחי עדימ תורוקמ
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 38%-ו ,)78%( היזיוולטה יצורע אוה חיכשה עדימה רוקמש הלע 2020 ץרממ רקסב .א
 אל ףא .תואירבה דרשמ לש עדימה תורוקמב עדימה תא ושפחי יכ ונייצ םיבישמהמ
  .ר"עקפ לש עדימה תורוקמב עדימ שפחי יכ ןייצ הז רקסב דחא ףתתשמ
 

 דרשמ לש עדימה תורוקמב עדימ ושפחי םיבישמהמ 51%-ש הלעוה 2020 ילוימ רקסב .ב
  .ר"עקפ לש תורוקמב 15%-ו ,תואירבה
 

 טרנטניאה ירתאב ול ץוחנה עדימה תא שפחי רוביצה בור יכ הלע 2020 רבמבונמ רקסב .ג
 ,הלשממה םעטמ םילעופש עדימה תורוקמ ברקמ .)58%( היזיוולטה יצורעבו )86%(
 לש הלא םה ,הזה רקסה יאצממ יפ לע ,רתויב ץופנה שומישה השעיי םהבש תורוקמה
 לש עדימה תורוקמב עדימ ושפחי יכ ונייצ םיבישמהמ 22% קר .)52%( תואירבה דרשמ
 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקס םע דחא הנקב םילוע ולא םיאצממ .ר"עקפ

 תורוקממ רתוי וא דחאל ונפ תיללכה תידוהיה הרבחהמ 17%-כ קר יכ הלע ובו ,2020
 םע רוביצה תורכיהל עגונב דוע .ינופלטה דקומהו טנרטניאה רתא( ר"עקפ לש עדימה
 .)ןלהל ואר - הלשממה םעטמ עדימה תורוקמ

 רתאל תוסינכה רפסמב יוטיב ידיל אב הנורוקה אשונב עדימב רוביצה לש ךרוצה 
 :טרפב הנורוקה רבשמב םיקסועה רתאה יפדל עגונבו ללכב דוחאה יתלשממה טנרטנטיאה
 דרשמ רתאל תוסינכ ןוילימ 5.3 ויה ,ץראב הפגמה ץורפ ירחא ךומס ,2020 ראורבפב
  .91%54 לש היילע ונייהד ,תוסינכ ןוילימ 10.1 ויה 2020 ץרמב - ןכמ רחאל שדוחכו ,תואירבה

 רפסמל ותוושהל ידכ ר"עקפ רתאל תוסינכה ףקיה תא קודבל שקיב הנידמה רקבמ דרשמ 
 ןלהל .רוביצה תניחבמ ותוציחנ תדימ תא ןוחבל ידכ ןכו ,תואירבה דרשמ רתאל תוסינכה
 םישדוחל הקולחב ,ר"עקפ רתאלו 55תואירבה דרשמ רתאל תוסינכה ינותנ תא גיצמה םישרת
 .2020 רבוטקוא דע 2020 ץרמ

  

 
 'מע ,)2020 טסוגוא( "2020 תוליעפ לע טבמ - יתלשממ בושקת" ,יתלשממה בושקתה תושר ,ימואלה לטיגידה דרשמ  54

51. 

 .דוחאה רתאל רשוקמה govextra רתאבו ,דוחאה יתלשממה רתאל תוסינכה רפסמ תא םיללוכ ולא םינותנ  55
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 ר"עקפ רתאלו תואירבה דרשמ ירתאל תוסינכה רפסמ :38 םישרת
 )םיפלאב(

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע 

 תואירבה דרשמ רתאל תוסינכ ןוילימ 53-כ ויה 2020 רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב יכ אצמנ
 תואירבה דרשמ רתאל תוסינכה רועיש ונייהד .ר"עקפ רתאל תוסינכ ןוילימ 5-כל האוושהב
  .וזה הפוקתב ר"עקפ רתאל תוסינכה רפסממ הרשע יפמ רתויב לודג היה

 עדימה תורוקמל רוביצה תוינפ ףקיה
 תואירבה דרשמ לש עדימה ידקומל תוינפה ףקיה רבדב רקסה יאצממ םיגצומ ןלהלש םישרתב
 תידוהיה הרבחה :הייסולכוא תוצובק שולשל הקולחב ,םתוא ריכהש רוביצה ברקמ ר"עקפ לשו

  .תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ,תיללכה
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  ר"עקפו תואירבה דרשמ לש עדימה ידקומל רוביצה תוינפ ףקיה :39 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע

 ברקב .םהילא הנפ אל עדימה תורוקמ תא ריכהש רוביצה בור יכ הלוע םישרתהמ
 םינופה רועיש ,םירתאהו םידקומה תא וריכהש תיללכה תידוהיה הרבחהמ םיבשותה
 הרבחה ברקמ םינופה רועיש .ר"עקפל םינופה רועישמ 2.5 יפ הובג היה תואירבה דרשמל
 הרבחהמ 53%( ר"עקפל םינופה רועישל האוושהב הובג היה תואירבה דרשמל תידרחה
 תיברעה הרבחה ברקמ םינופה ירועיש .)ר"עקפל ונפ 44%-ו תואירבה דרשמל ונפ תידרחה
 עגונב 2020 רבמבונבו ץרמב ר"עקפ ךרעש םירקסה יכ ןיוצי .םימוד ויה םיפוגה ינשל
 13% קר םהיפלו םימוד םיאצממ ולעה ולש עדימה תורוקמ םע רוביצה תורכיהל
  .םהב ושמתשה םיבישמהמ

 םיינופלטה םידקומה לש תורישה תוכיא תדידמ
 היתואצותו
 רופישב תישממ העקשה :םיאנת המכב ךורכ םייתלשממה םיפוגה לש רוביצל תורישה רופיש
 ןתונ יכ הנבהה ;תואנ תוריש לבקל יאכזש חוקלכ חרזאה וא בשותה תייאר ;הדובעה יכילהת
 תלבקל ותיינפ תביסלו חוקלה גוסל רשק ילב ,יתוכיאו אלמ תוריש חוקלל קינעהל שרדנ תורישה
 .תוריש
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 תורישה רופישל הדיחיה ידיב ללככ תישענ רוביצל םייתלשממ םיפוג לש תורישה ביט תדידמ
 םיפוגה לש תורישה ביט תניחבל םידדמ הרידגה הדיחיה .56יתלשממה בושקתה תושרב
 זכרמל ועיגהש םינופה ללכמ ולפוטו ונענש תוינפה רועיש :רתיה ןיבו ,רוביצל םייתלשממה
 הנתמה ןמז ;ונענש תוינפה ללכמ תוקד לש םיוסמ רפסמ ךותב ונענש תוינפה רועיש ;תורישה
 .היינפב עצוממה לופיטה ןמזו ;הנעמל עצוממ

 דרשמ ,הנורוקה רבשמ ךלהמב םיינופלט םידקומ תועצמאב רוביצל תורישה תוכיא תא ןוחבל ידכ
  .הרטשמהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ וליעפהש םידקומה לש תורישה ביט תא חתינ הנידמה רקבמ

  תוסנכנה תוחישה ףקיה
 דקומ ;תוחיש ןוילימ 3.3-כ תואירבה דרשמ דקומ לביק 2020 רבוטקוא ףוס דע ץרמ עצמאמ
 ולביק לוכה ךסב .תוחיש ןוילימ 0.5-כ - הרטשמה לש 110 דקומו ;תוחיש ןוילימ 1.3-כ - ר"עקפ
  .יצחו םישדוח העבש ךלהמב תוחיש ןוילימ 5-כ םידקומה תשולש

 םירומאה םיינופלטה םידקומה ולביקש תוחישה רפסמ ךס יבגל םינותנ םיגצומ ןלהלש םישרתב
 :תועובשל הקולחב ,31.10.20 דע 10.3.20-מ - יצחו םישדוח העבש לש הפוקתב

 
 תוליעיל איבהל ,םיירוביצה םיתורישבו ירוביצה רזגמב תונשדח תעמטה דדועל ידכ המקוה יתלשממה בושקתה תושר  56

 םדקלו יטרקוריבה לטנה תא םצמצל ,רוביצל יתלשממה תורישה תא רפשל ,הלשממה ידרשמ תדובעב ןוכסיחלו
  .חותפ לשממ לש תוינידמ
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  ,תיעובשה המרב הנורוקה אשונב תוסנכנה תוחישה רפסמ :40 םישרת
 *2020 רבוטקוא-ץרמ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרטשמהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 .19.3.20 םוימ םינוכנ ר"עקפ דקומ לע םינותנה  *
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 םימיהו ןושארה רגסה ימיב דבלמ ,הקדבנש הפוקתה ךלהמב יכ הלוע םישרתהמ
 הדימב הובג היה עובש ךלהמב תואירבה דרשמ דקומל וסנכנש תוחישה רפסמ ,וירחאלש
 33 ךותמ 26-ב( הרטשמה דקומלו ר"עקפ דקומל וסנכנש תוחישה רפסממ תרכינ

 תויעובשה תוחישה ףקיה איש .םצמטצה רעפה ינשה רגסהמ האיציה ימיב .)תועובש
-כ תמועל תואירבה דרשמ דקומל תוחיש 150,000-מ רתוי - ילוי תליחתב היה וז הפוקתב

 דקומל תוחישה ףקיהב היילעה יכ ןיוצי .)השימח יפ טעמכ( ר"עקפ דקומב תוחיש 32,000
 יללכה ןוחטיבה תוריש היפלו ,תסנכה הקקוחש העש תארוה חכונל הלח תואירבה דרשמ
 תוהזל ידכו םילוח לש העונתו םוקימ ינותנ תוהזל ידכ םידיינ ןופלט ירישכמ ןכאל ךמסוה
 דרשמל הזה עדימה תא ריבעהל היה תורישה לע .57הלוחה םע בורק עגמב ואבש םישנא
 םע עגמב ויהש ימ לש ןופלטה ירפסמל םינורסמ חולשל היה דרשמה לעו ,תואירבה
 לע רוערע שיגהל היה לוכי ,הזכ ןורסמ לביקש םדא .דודיבל וסנכיי ולאש ידכ םילוחה
 תועגונה תואירבה דרשמל תוינפה רפסמ לדג ולאה םירישכמה ןוכיא תובקעב .הטלחהה
 תליחת ינפלו םילוחה רפסמב היילעה םע ,רבמטפס תליחתב .58דודיבל סנכיהל הארוהל
 תוינפ 200,000-מ רתוי :םידקומה ןיב תוינפה רעפב אישו תוינפ לש איש דדמנ ,ינשה רגסה
 )תוינפ 13,000-כ( ר"עקפ דקומל עובשב תוחישה רפסממ 15 יפ ,תואירבה דרשמל עובשב
 .)תוינפ 7,000-כ( הרטשמה דקומל תוחישה רפסממ 30 יפ טעמכו

  ונענ אלש תוחיש
 רזגנה יברמה רפסמל דע ,תינמז-וב תוחיש לש םיוסמ רפסמ לבקל לוכי ינופלט דקומ לכ
 דקומה תא ליעפמש ףוגה ןיב עבקנש םכסההמו דקומה לש תיגולונכטה תיתשתה ינייפאממ
  .ולש תיתשתה קפס ןיבל

 החישהש רחאל ,םיתיעל .דקומל העיגמ איה ונממו ,בתנב תרבוע ותחיש ,דקומל רשקתמ םדא רשאכ
 לש תוחולשל הנווכה ךרוצל םא ,תטלקומ העדוה תועצמאב עדימ לבקמ הנופה ,דקומל העיגמ
 תחא לש הרפסמ תא שיקהל שקבתמ הנופה .יללכ עדימ ןתמ ךרוצל םאו ,םילפטמ םימרוג
 ןדקומל אופא עיגת החיש .ןדקומ לש הנעמל ןיתמהלו ,ררבל ונוצרבש אשונל םאתהב ,תוחולשהמ
 רפסמ רשאכ .59תוחולשה תחא לש הרפסמ תא שיקה הנופהו ,בתנה תא החלצהב הרבע םא
  .תידיימ תקתנתמ החישה ,בתנב תיברמה תלוביקה תא רבוע תינמז-וב תולבקתמש תוחישה

 
-מ ןושאר הלעפה בבס :הלעפה יבבס ינשב הקיקח חוכמו לארשי תלשממ לש הכמסה תוטלחה חוכמ לעפ כ"בשה  57

 תשדוחמ תורבגתה רחאל ,ינש הלעפה בבסו ;וז רחא וזב ונתינש ,הלשממ תוטלחה רפסמ חוכמ ,8.6.20 דע 17.3.20
 עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה" קוח תסנכב לבקתה 1.7.20-ב .הקיקח חוכמ ,ךליאו 1.7.20-מ ,הפגמה לש
 רומאה קוחה ןקות 21.7.20-ב ."2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצל ימואלה ץמאמב
 שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח"ל הנוש ומשו
 ."2020-ף"שתה ,)העש תארוה( םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו

 דרשמל עויסל יללכה ןוחטיבה תוריש לש תויגולונכט תולוכי תלעפה" ,)2020( דחוימ םייניב חוד ,הנידמה רקבמ  58
 .,"הנורוקב קבאמב תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב תואירבה

 םומיסקמ תלבגמ שי ולא םיתרשל .םיינופלטה םירותה יתרשל תרבעומ איה )IVR-ה( בתנה תא תרבוע החישש רחאל  59
 .תיתשתה קפס םע יטנוולרה דרשמה ידי לע ורדגוהש רותב תוניתממ תוחיש
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 םידקומל - ןדעיל רוביצהמ ןופלטה תוחיש ועיגה הדימ וזיאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ 
 ילב וקתונש תוחיש ויה םאה ;הרטשמה לשו ר"עקפ לש ,תואירבה דרשמ לש םיינופלטה
 .ונענש תוחישה רועיש היה המו ;ונענש

 דקומלו )*5400( תואירבה דרשמ דקומל ועיגהש תוינפה רפסמ לע םינותנ ןלהלש תוחולב
 :הזה עדימה תא םיללוכ ןלהלש םינותנה .)110( הרטשמה לש עדימה

 תועגונ ולא תוינפ .)110 וא 5400*( יטנוולרה דקומל וגייח םינופה ןהבש תוחישה ךס  •
 .הנורוקה אשונ תוברל ,םיאשונה ללכל

  .)בתנה לש תלוביקה תלבגמ בקע תוברל( דקומל ןתעגה ינפל וקתונש תוחישה רפסמ •

 ידיב ונענ אלש ןיבו ,ונענש ןיב( הנורוקה אשונב וקסעו דקומל וסנכנש תוחישה רפסמ •
 .)ןדקומ

  .ןדקומ ידיב ונענו הנורוקה אשונב וקסעש תוחישה רפסמ •

 WhatsApp תועדוה ,ינורטקלא ראוד ןוגכ ,םירחא םיילטיגיד םיצורעב תוינפה רפסמ •
 .)"טוב טא'צ"( תיתוכאלמ הניב תועצמאב תויובתכתהו

 )לגועמ ,םיפלאב( 2020 רבוטקוא-ץרמ ,תואירבה דרשמ דקומל תוינפה :1 חול

 שדוח

 רפסמ
 תוחישה
 וגיוחש
 דקומל

 רפסמ
 תוחישה
 וקתונש
 ינפל
 ןתעגה
 דקומל

 רועיש
 תוחישה
 וקתונש
 ינפל
 ןתעגה
 דקומל

 רפסמ
 תוחישה
 וסנכנש
 דקומל
 וקסעו

 אשונב
 הנורוקה

 רפסמ
 תוחישה
 ונענש
 ידיב
 ןדקומ
 אשונב
 הנורוקה

 רועיש
 תוחישה
 אשונב
 הנורוקה
 ונענ אלש
 ידיב
 ןדקומ

 רפסמ
 תוינפה
 ושענש
 םיצורעב
 םיילטיגיד
 םירחא

 69 50% 151 305 11% 120 1,054 *ץרמ

 108 7% 197 211 0% 0 406 לירפא

 89 4% 99 103 0% 0 264 יאמ

 144 37% 152 243 0% 0 497 ינוי

 333 40% 358 593 0% 0 1,456 ילוי

 139 24% 467 613 1% 7 900 טסוגוא

 324 42% 478 822 31% 802 2,570 רבמטפס

 127 7% 378 408 0% 0 440 רבוטקוא

 1,333 31% 2,280 3,298 12% 929 7,587 לוכה ךס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע 
  .10.3.20-ל םינוכנ םינותנה  * 



 
 

 
 

 

 

|   90   |      
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 דקומל תוחישהמ 11% ,2020 ץרמ שדוחב ,רבשמה תליחתב יכ הלוע חולהמ
 50% ךכ לע ףסונ .דקומל ועיגה אלו בתנב ורצענ תואירבה דרשמ לש ינופלטה
 2020 טסוגואו ילוי ,ינוי םישדוחב ;ןדקומ ידיב ונענ אל דקומל ועיגהש תוחישהמ
 ,המאתהב ,ןהמ 24%-ו 40% ,37% ךא ,החלצהב בתנה תא ורבע תוחישה לכ טעמכ
 הנש יצחמ רתוי ,2020 רבמטפס שדוחב ,ינשה רגסה תפוקתב ;ןדקומ ידיב ונענ אל
 וסנכנש תוחישהמ 42% ךכ לע ףסונ .בתנב וקתונ תוחישהמ 31% ,רבשמה תליחתמ
  .ןדקומ ידיב ונענ אל דקומל

  2020 רבוטקוא-ץרמ ,הרטשמה לש עדימה דקומל תוינפה :2 חול
 *)לגועמ ,םיפלאב(

 שדוח

 רפסמ
 תוינפה
 דקומל

 רפסמ
 תוחישה
 וקתונש
 ינפל
 ןתעגה
 דקומל

 רועיש
 תוחישה
 וקתונש
 ינפל
 ןתעגה
 דקומל

 רפסמ
 תוחישה
 וסנכנש
 דקומל
 אשונב
 הנורוקה

 רפסמ
 תוחישה
 ידיב ונענש
 ןדקומ
 אשונב
 הנורוקה

 רועיש
 תוחישה
 אשונב
 הנורוקה
 ונענ אלש
 ןדקומ ידיב

 תוינפה רפסמ
 ושענש
 תועצמאב

WhatsApp**  

 םינותנ ןיא 33% 42 63 66% 1,676 2,547 *ץרמ

 7 16% 70 83 11% 50 460 לירפא

 7 15% 51 60 2% 4 254 יאמ

 4 30% 35 50 1% 2 234 ינוי

 5 19% 46 57 2% 5 260 ילוי

 3 20% 32 40 2% 3 207 טסוגוא

 13 41% 54 92 32% 175 541 רבמטפס

  ***םינותנ ןיא 28% 56 78 22% 80 356 רבוטקוא

 39 26% 385 523 41% 1,995 4,859 לוכה ךס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לארשי תרטשמ ינותנ יפ לע
 .10.3.20-ל םינוכנ םינותנה  *
 .הנורוקה אשונב תוברל ,םינוש םיאשונב תוינפ םיללוכ םינותנה **
 .)"טוב טא'צ"( תיתוכאלמ הניב תועצמאב תויובתכתהל הרטשמה הרבע הז שדוחב ***
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 דקומל תוינפהמ םישילש ינש ,2020 ץרמ שדוחב ,רבשמה תליחתב יכ הלוע חולהמ
 ךכ לע ףסונ .)66%( דקומל ועיגה אלו בתנה תלבגמ לשב וקתונ הרטשמה לש 110

 2020 טסוגוא דע יאמ םישדוחב ;ןדקומ ידיב ונענ אל דקומל ועיגהש תוחישהמ 33%
 ועיגהש תוחישה רועישו ,בתנב רבעמה תא וחלצ 110 דקומל תוחישה לכ טעמכ
 ,רבוטקואו רבמטפס םישדוחב ;30% דע 15%-מ ענ ןדקומ ידיב ונענ אל ךא דקומל
 ,תוחישהמ 22%-ו 32% ,רבשמה תליחתמ הנש יצחמ רתוי ,ינשה רגסה תפוקתב
 תוחישהמ 28%-ו 41% ךכ לע ףסונ .דקומל ועיגה אלו בתנה בלשב וקתונ ,המאתהב
  .ןדקומ ידיב ונענ אל ,המאתהב ,דקומל ועיגהו בתנה תא וחלצש

 שרדנ הנורוקה רבשמ תליחתב יכ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב הרסמ לארשי תרטשמ
 :הלאה תולועפה ושענ ךכל םאתהבו ,תוינפה רפסמב הדח היילע םע דדומתהל 110 דקומ
 םישדוחב רבגות דקומה ;תינמז-וב תוחיש 120 תטילקל תינופלטה תיתשתב תומאתה ועצוב
 יטמוטוא הנעמ ןתנ רשא "טוב טא'צ" םקוה ;םיפסונ םינדקומב 2020 רבוטקואו רבמטפס
 דקומה החנוה 2020 רבמטפס שדוחב יכ רסמנ דוע .הממיה תועש לכב תוצופנ תולאשל
 היילעל ליבוהש רבד ,ותוירחא םוחתב םניא ללכ ךרדבש םיאשונב םג םיחרזאל הנעמ תתל
 .תוחישה ךשמ תוכראתהלו תוסנכנה תוחישה תומכב

 םהיתוחיש תא וקתינש םינופה לכ :הלאה תוחנהה יפל לעפ אוה יכ ותבושתב רסמ ר"עקפ 
 ,ןדקומ םע החישל ועיגה אלו ,תטלקומה העדוהה תעימשב ולחהו דקומל ועיגהש רחאל
 ר"עקפ תבושת יפ לע .ןדקומ םע החישל וקקזנ אלו העדוהה תועצמאב אלמ הנעמ ולביק
 להונ ;החישה תא קתינ ,ןדקומה הנעמ בכעתהשמו ,העדוהה תעימשב לחה הנופש ןכתיי אל
 ןכלו ,הנעמ ולביק םרטב םתחיש תא וקתינש םינופל רוזחל שיש עבוק ר"עקפ לש הדובעה
 החישה תא ושטנש םינופה לכו ,להונל םאתהב םירקמה לכב לעפ ר"עקפ יכ חינהל רשפא
  .תרחומלש םויב וא םויה ותואב ר"עקפמ תרזוח החיש ולביק

 תוחיש ןיבל דקומל ועיגהש תוחיש ןיב הנחבה ךרוצל םינותנ ןיא ר"עקפל יכ אצמנ
 תא וקתינש םינופל תורזוח תוחיש יבגל ןכו דקומל ועיגה אל ןכלו בתנב ורצענש
 ןכא ןופלטה תוחיש לכ םא תעדל רשפא יא ךכש ןוויכ .הנעמ ולביק םרטב םתחיש
 עגונה לכב .ןרפסמ והמו תידיימ וקתונו בתנב ורצענש תוינפ שי אמש וא ,דקומל ועיגה
 ועיגהו בתנה תא וחלצש תוחישה רפסמ לע םינותנ וגצוי ןלהלש חולב - ר"עקפל
 .ןדקומ ידיב ונענש תוחישה רועישו דקומל
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 )לגועמ ,םיפלאב( 2020 רבוטקוא-ץרמ ,ר"עקפ דקומל תוינפה :3 חול

 שדוח

 תוחישה רפסמ
 אשונב תוסנכנה
 הנורוקה

 תוחישה רפסמ
 הנורוקה אשונב
  ןדקומ ידיב ונענש

 תוחישה רועיש
 ידיב ונענ אלש
 ןדקומ

 תוינפה רפסמ
 תועצמאב ושענש
 םיצורע
  םירחא םיילטיגיד

 1 32% 67 98 *ץרמ

 22 38% 203 326 לירפא

 4 40% 61 101 יאמ

 45 68% 13 41 ינוי

 4 58% 42 99 ילוי

 1 53% 19 40 טסוגוא

 13 48% 185 356 רבמטפס

 8 33% 147 220 רבוטקוא

 98 43% 737 1,281 לוכה ךס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ףרועה דוקיפ ינותנ יפ לע
 .19.3.20-ל םינוכנ םינותנה  *

 ינופלטה דקומל תוחישהמ רכינ רועיש 2020 רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב יכ הלוע חולהמ
  .ןדקומ ידיב ונענ אל - 68% דע 32% - הנורוקה אשונב ר"עקפ לש

 םידעיה לומ לא הנעמה ירועיש
 80%-ל הנעמ דעיכ עבק תואירבה דרשמ :הרגש תעב תורישה ידקומל ועבקנש םידעיה ןלהל
 90%-ל הנעמ - הנורוקה רבשמ ךלהמבו ,תוינש 120 ךותב "תואירבה לוק" דקומל תוחישהמ
 תוחישהמ 95%-ל הנעמ דעיכ עבק ר"עקפ ;עצוממב תוקד 10-מ תוחפ ךותב דקומל תוחישהמ
 60 ךותב 110 דקומל תוחישהמ 80%-ל הנעמ לש דעי העבק הרטשמה ;תוקד יתש ךותב תוחפל
  .תוינש

 העבש ךלהמב םירומאה םידקומה תשולשב ונענש תוחישה רפסמ תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 ירועיש םיגצומ ןלהלש םישרתב .תועובשל הקולחב ,31.10.20 דע 14.3.20-מ - יצחו םישדוח
  .םיבתנה תא החלצהב ורבעש תוסנכנה תוחישה ךסמ ונענש תוחישה
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 2020 רבוטקוא-ץרמ ,תיעובשה המרב ונענש תוחישה רועיש :41 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרטשמהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 תוחישה רועישל עגונב ומצעל ביצהש דעיב דמע אל ר"עקפ דקומ )א( :יכ הלוע םישרתהמ
 תואירבה דרשמ הפוקתה בור ךשמבו ,הרומאה הפוקתהב )95%( ןדקומ ידיב תונענה
 תואירבה דרשמ דקומב ונענש תוחישה רועיש( ועבקש דעיב םה םג ודמע אל הרטשמהו

 תועובש 18-בו ,90%-מ ךומנ היה - תועובש 33 ךותמ 22 - הפוקתהמ םישילש ינש ךלהמב
 ךותמ 15 - הפוקתהמ שילשכב הרטשמה לש דקומב ונענש תוחישה רועיש .80%-מ ךומנ -

 הנעמ ירועיש ומשרנ 2020 ילוי ךלהמבו יאמ תליחתב )ב( ;)80%-מ ךומנ היה - תועובש 33
 םיכומנ הנעמ ירועיש ויה ילויבו ,)המאתהב ,22%-ו 13%( ר"עקפ דקומב ןדקומ לש םיכומנ

  .)39%( תואירבה דרשמ דקומב ןדקומ לש
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  ןדקומ לש הנעמל הנתמהה ינמז

 תא החלצהב ורבעש תוחישל( ןדקומ לש הנעמל הנתמהה ינמז תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 לש הנעמ תלבקל הנתמהה ינמז םיגצומ ןלהלש םישרתב .60םירומאה םידקומה תשולשב )בתנה
 םניא הלא םינותנ יכ שגדוי .תוינשבו תוקדב ,31.10.20 דע 10.3.20-מ ,עובשל עצוממב ןדקומ
 ועיגה אלש תוחיש םיללוכ םניאו ,הנופה לש ךשוממ הנתמה ןמז בקע וקתונש תוחיש םיללוכ
 .בתנב תוחישה תלבגה לשב דקומל

  61יעובש עצוממב ,ןדקומ לש הנעמל הנתמהה ןמז :42 םישרת
 )תוינשבו תוקדב(

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הרטשמהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 
 לעופ הרטשמה לש עדימה דקומ .הממיב תועש 24 ,עובשה תומי לכ םילעופ ר"עקפ דקומו תואירבה דרשמ דקומ  60

 ,םיתיעל .22:00 - 18:00 ןיב תבשבו 14:00 - 8:00 ןיב ישיש ימיב ,22:00 - 8:00 ןיב ,ישימח דע ןושאר ימיב ללכ ךרדב
 .רתוי תוכורא תוליעפה תועש ,תוכרעהל םאתהב

 .23.4.20 םוימ םינותנ שי ףרועה דוקיפל  61
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 הפוקתה בורב )א( :םיאצממ המכ םילוע ססבתמ אוה םהילעש םינותנהמו םישרתהמ
 ינמזמ תרכינ הדימב םיכורא ויה תואירבה דרשמ דקומב גיצנל הנתמהה ינמז הקדבנש
 גיצנל הנתמהה ינמז םג .)תועובש 28 ךותמ תועובש 23-ב( ר"עקפ דקומב גיצנל הנתמהה
 בורב )ב( ;)תועובש 28 ךותמ 26-ב( ר"עקפ דקומל האוושהב םיכורא ויה הרטשמה דקומב
 רמולכ ,יעובש עצוממב תוקד יתשמ תוחפ ךותב תוחישל הנע ר"עקפ וקדבנש תועובשה
 הנעמ( רתוי ךומנ דעי ולש דקומל ביצה תואירבה דרשמ .ומצעל ביצהש דעיה תא גישה
 ,וב דמע אל )33 ךותמ תועובש 11( הפוקתהמ שילש ךלהמב םלוא ,)תוקד 10 ךותב
 ,)הקד ךותב הנעמ( הלש דקומל הביצהש דעיב הדמע אל הרטשמה .יעובש עצוממב
 .הקדבנש הפוקתה לכב ,יעובש עצוממב

 םילוחה רפסמ :תונוש תוביסמ העבנ הנתמהה ינמזב היילעה יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 יעבוק לש תויחנהב םיפוכת םייוניש ושענ ;ןושארה לגבמ יתועמשמ ןפואב הובג היה ינשה לגב
 ןוחטיבה תוריש תכמסה רבדב תסנכה הקקוחש הרומאה העשה תארוה ;רוביצל תוינידמה
 ןוכיא תועצמאב הנורוק הלוח םע בורק עגמב ואבש םישנא לע תואירבה דרשמל עידוהל יללכה
 אשונב תוחישה רפסמב היילע הררג ,דודיבל סנכיהל םהל עידוהל ידכ םידיינה םינופלטה
 לשב םירחא םידקומל החישה יכשממ רתוי ךורא היה תואירבה דרשמל תוחישה ךשמ ;םידודיבה
 הדש תחיתפ ;דבלב עדימ אלו תישיא םאתומ ןורתפ תוברל ,ןתינש הנעמה גוסו היינפה תובכרומ
 יכ ןייצ דרשמה .דקומל תוחישה ףקיהב רכינ לודיגל האיבה 2020 טסוגואב תוסיטל הפועתה
  .וז הפוקתב השימח יפ םינדקומה רפסמ לדג ,תוחישה רפסמב היילעה םע תודדומתה םשל

 תויצאוטיס ףא םיתיעלו תואדו-יא ,ירבשמ בצמ םע דדומתמ רוביצה הבש ,םוריח תפוקת
 םיליעפמה םימרוגה לע ,ךכש ןוויכ .ויתוינפל יתוכיאו ןימז הנעמ תבייחמ ,תויטירק תוישיא
 ,םידקומל ועבקש תורישה ידעיב הדימעל לועפל הלשממה םעטמ םיינופלט עדימ ידקומ
 עדימ םיקפסמ םייתלשממ םיפוג המכ רשאכ טרפב ,יחרזא םוריח בצמב .הרגשבו םוריחב
 היהיש ,הלשממה םעטמ דוחא דקומ תלעפה ןוחבל ץלמומ ,םוריח בצמ ותוא לע המוד
 .רוביצל יבטימ תוריש קפסל - יעוצקמה טביהבו םיבאשמ לש טביהב - תולוכיה לעב
  .םיבאשמב ןוכסיחלו תויולע תתחפהל םג םורתל היופצ דוחא דקומ תלעפה

 תוינפ םהילא עיגהל תויופצ ןהבש תופוקתב םוריחה ידקומ רובגתל לועפל ץלמומ דוע
 ךרוצל ,תאז .)האולחתה ירועישב היילעה םעו םירגס תארקל ןוגכ( רוביצה לש תובר
  .הנתמהה ינמז רוציקו םידקומב הנעמה ירועיש תאלעה

  עדימה תורוקמ וקינעהש תורישה תוכיא
 ןתינ תורישה :םיאנת השולשב לוכמ רתוי היולת יתלשממה תורישהמ רוביצה לש ןוצרה תועיבש
  .62ליעיו יעוצקמ תורישה תלבק ךילהתו ;תורישה לבקמ יכרוצל בושק תורישה ןתונ ;טושפ ןפואב

 
  .2018 תנשב יתלשממה תורישה רופישל הדיחיה העציבש ינתוכיא רקחמ ךמס לע  62



 
 

 
 

 

 

|   96   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 עדימה תורוקממ רוביצה לש ןוצרה תועיבש תדימ
 רוביצה לש ןוצרה תועיבש תדימ תא 2020 רבמצדמ רקסה תועצמאב ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 חוליפב ,רקסה יאצממ םיגצומ ןלהלש םישרתב .63ר"עקפו תואירבה דרשמ לש עדימה תורוקממ
 .הייסולכוא תוצובקל

 עדימה תורוקממ רוביצה ןוצר תועיבש :43 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע

 
 .םיינופלטה םידקומל ונפ יכ ונייצש רקסבש םינולאשה לע םיבישמל קר ונפוה ןוצרה תועיבש תדימל תועגונה תולאשה  63
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 וחוויד ר"עקפו תואירבה דרשמ לש םיינופלטה םידקומל םינופה בור יכ הלוע םישרתהמ
 תדיממ ההובג התייה ר"עקפ לש עדימה תורוקממ ןוצרה תועיבש תדימ ;קפסמ הנעמ לע
 תידוהיה הרבחה ברקמ 54%( תואירבה דרשמ לש עדימה תורוקממ ןוצרה תועיבש
 לש הנעמהש ורבס 73%-ו ,קפסמ היה תואירבה דרשמ לש הנעמהש ורבס תיללכה
 ונייצ תואירבה דרשמ לש עדימה תורוקמל םינופהמ 30%-ל בורק .)קפסמ היה ר"עקפ
 .ר"עקפ לש עדימה תורוקמל םינופהמ עברל בורק ונייצ םג ךכו ,קפסמ אל היה הנעמהש
 הרבחהמו תיללכה תידוהיה הרבחה ברקמ תואירבה דרשמ דקומל םינופהמ 10%-כ
 תידוהיה הרבחה ברקמ הז דקומל םינופהמ 7% .התנענ אל םתיינפ יכ ונייצ תיברעה
  .ר"עקפ דקומל םינופהמ 3% םג ךכו רחא דקומל ונפוה תיללכה

 דע יאמ םישדוחב דרשמה לש ינופלטה דקומהמ ןוצר תועיבש רקס עציב תואירבה דרשמ
 לכ( יללכ ןפואב דקומהמ ןוצרה תועיבש ,5 - 1 לש םלוסב יכ הלעה רקסה .2020 רבוטקוא
 דקומהמ ןוצרה תועיבשו 4 התייה הנורוקה אשונב דקומהמ ןוצרה תועיבש ,4.63 התייה )תוחולשה
 .3.96 התייה דודיבל הסינכ לע תוגשהה אשונב

 םיינופלטה םידקומל תוחישה ןכות
 דרשמ לש םיינופלטה םידקומב ונענש תוחישה חוליפ תא קודבל שקיב הנידמה רקבמ דרשמ
 .תוחישה יאשונ יפל הנורוקה םוחתב ר"עקפ לשו תואירבה

 תוחיש ןוילימ 1.8-כ - ונענש תוחישה רפסמ לע תואירבה דרשמ ינותנ םיגצומ אבה םישרתב
 אשונ לכב ונענש תוחישה לש ןרועיש לעו ,תוחישה יאשונ יפל חוליפב םישדוח הנומש ךלהמב
 .2020 רבוטקוא ףוס דע ץרמ תליחתמ ,ונענש תוחישה ללכמ
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  םיאשונ יפל תואירבה דרשמ דקומב ונענש תוחישה :44 םישרת
 2020 רבוטקוא-ץרמ ,)לגועמ ,םיפלאב(

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 רקיעב וקסע תואירבה דרשמ לש ינופלטה דקומל רוביצה תוינפ יכ הלוע םישרתהמ
 ןהמ 27%-ב ;דודיבל הסינכל עגונה עדימ שקיב הנופה - 60% - ןבורב .תואירב יאשונב
 תויחנהה לע עדימ לבקל שקיב הנופה - 3% - ןטועימבו ;ףיגנה לע יללכ עדימ שקיב הנופה
  .םוריח תעשל

 וידיב ןיא יכ הנידמה רקבמ דרשמל ר"עקפ רסמ ,2020 רבמבונ ףוסב ,תרוקיבה ךלהמב
 סנכיהל ושרדנש םישנאל תוינולמ לע עדימ ןוגכ( ינופלטה דקומל תוינפה יאשונ לע םינותנ
 ,2020 רבמטפס דע הנורוקה רבשמ תליחתמש הפוקתל )תויולהקתה תלבגה לעו דודיבל
 ,ךכש ןוויכ .2020 רבמטפסב הנקותש הלקת לשב תאזו ,םישדוח העבשכ ךשמב ,ונייהד
 חוליפ רחא ,רבשמה ישדוח ידכ ךות ,בקעמל ילוהינ ילכ ר"עקפ ידיב היה אל וזה הפוקתב
 םיאשונ שי םא ,רוביצה תא קיסעמ המ ,ראשה ןיב תעדל ידכ םיאשונ יפל דקומל תוינפה
 ילכ לש ונורסח .ר"עקפ דקומ לש תויביטקפאה יהמו רוביצה ללכל הרהבה םינועטש
 .רוביצל ןתינש תורישה ביטב עוגפל לולע הזכ ילוהינ

 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
 .רופיש תושרוד רשא הפרות תודוקנ
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 :תוללוכ ר"עקפ דקומב םויכ תומייקה תוכרעמה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ ר"עקפ
 תופשב םירות לוהינל תכרעמ ,ילוק יוהיז תכרעמ ,תורישה תוכיאו הרקב יכרוצל תוחיש תטלקה
  .םיאשונ יפל תוינפ חותינל תכרעמו תוינפ חותינל BI תכרעמו תונוש

 םיבאשמה םוגיא תפולח
 לע םיסחי תכרעמ םינוב רתוי וא הלשממ ידרשמ ינש ובש בצמ אוה ידרשמ-ןיב הלועפ ףותיש
 תודדומתה רשפאמ םהלש ףרצמהו ,"םיסכנ" לש גוס םרות םהמ דחא לכ ;תפתושמ הרטמ סיסב
 ,ףוג לכ לש לדוגל תונורתי םירצוי הלועפ יפותיש .תוידממ-ברו תובכרומ תויגוס םע תיביטקפא
  .םהלש םיבאשמה לש ליעי לוצינלו םהלש ירוביצה ךרעל

 יכ הלוע )ליעל 42-ו 41 םימישרת ואר( םיינופלטה םידקומה תלעפה לע עדימה חותינמ
 רופישל איבהל היה יושע םידקומה תלעפה יכרוצל ר"עקפו תואירבה דרשמ יבאשמ םוגיא
  :טוריפה ןלהל .הנידמה יבאשמב שומישה לועיילו רוביצל תורישב

 תואירבה דרשמ דקומב הנעמה ירועיש )88% ,תועובש 33-מ 29( הקדבנש הפוקתה בורב 
 ירועיש יעצוממ( ר"עקפ דקומב הנעמה ירועישמ תרכינ הדימב םיהובג ויה הרטשמה דקומבו

 האוושהב ,המאתהב 78%-ו 81%-כ ויה הרטשמבו תואירבה דרשמב ולא תועובשב הנעמה
 .)תועובש םתואב ר"עקפ דקומב 51%-כ לש עצוממ הנעמ רועישל

 טרפבו ,םידקומה לש הנעמה ירועיש ןיב )0.26 לש םאתמ( תיסחי ךומנ יטסיטטס םאתמ שי 
 הנעמה ירועיש ,2020 ץרמב ,רבשמה תליחתב .ר"עקפ דקומל תואירבה דרשמ דקומ ןיב
 ,תואירבה דרשמ דקומב ץרמב םיעצוממה הנעמה ירועיש( םיכומנ ויה םידקומה תשולשב
 הנעמה ירועישב היילע הלח ןמזה םע .)64המאתהב ,71%-ו 63% ,54% ויה הרטשמהו ר"עקפ
 תליחת ,לירפא ףוס( ןושארה רגסה ףוס דעו ,הרטשמה דקומבו תואירבה דרשמ דקומב
 דקומ לש הנעמה ירועיש ,תאז תמועל .םהילא תוחישהמ 90%-כל ונע הלא םידקומ )יאמ
-מ רתויל הנע אל דקומה הפוקתה ףוסבו ,הדירי לש תיללכ המגמב ויה וזה הפוקתב ר"עקפ

 ירועישב תודירי ויה ,ילוי תליחת דע יאממ ,ןושארה רגסהמ האיציה תליחתב .תוחישהמ 30%
 לש הנעמה ירועישב תויתדונתהמ לידבהל ,הרטשמהו תואירבה דרשמ ידקומ לש הנעמה
 :אישל עיגה םידקומה לש הנעמה ירועיש ןיב רעפה ינוי לש ןושארה עובשב .ר"עקפ דקומ

  .הרטשמהו תואירבה דרשמ ידקומב 72% תמועל ר"עקפ דקומב 13%

 ר"עקפ דקומל תואירבה דרשמ דקומ ןיב )0.15 לש םאתמ( תיסחי ךומנ יטסיטטס םאתמ שי 
 דקומב הנעמל הנתמהה ינמז ןהבש ,אישה תודוקנב .עובשל םיעצוממה הנעמה ינמז תניחבמ
 ר"עקפ ידקומב הנעמל הנתמהה ינמז ,תוקד תורשע וכראו םיכורא ויה תואירבה דרשמ
  .הקדמ תוחפ םימעפלו תודדוב תוקד - םירצק ויה הרטשמהו

 ר"עקפ לשו דרשמה לש םיבאשמ םגאל תורשפאל ותבושתב סחייתה תואירבה דרשמ 
 ןוויכמ ילאיר וניא םיבאשמ םוגיא יכ ריבסה תואירבה דרשמ .רוביצל תורישה רופיש ךרוצל
 תוירחאה ימוחת לש טביהב יתועמשמ ןפואב הנוש םידקומהמ דחא לכב תוחישה גוסש

 
 םוימ םיבשוחמ ר"עקפ לש םינותנהו ,31.3.20 דע 10.3.20 םוימ םיבשוחמ הרטשמהו תואירבה דרשמ לש םינותנה  64

 .31.3.20 דע 19.3.20
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 החישה ךשמ יכ ןייצ דרשמה .עדימה תחטבאו בושחמה תויתשת לש טביהב ,תוכמסהו
 תוחישהש ןוויכמ םידקומה ראשל האוושהב תיתועמשמ ךורא תואירבה דרשמ ידקומב
 .דודיבב םיהושש םיחרזאל םג יללכ עדימ קר אלו תוריש ןהב ןתינו ,תובכרומ

 ינופלט דקומ תלעפה ךרוצל םיבאשמ םוגיא לש הפולחה תוליעיל הבוט היצקידניא םלואו 
 דע ילוי תליחתמ םיינופלטה םידקומה לש הנעמה ירועיש לע םינותנהמ הלוע דוחאו ימואל
 דקומל וסנכנש תוחישה רפסמב הדח היילע הלח 2020 ינוי תליחתמ ,רומאכ .טסוגוא עצמא
 אשונב וקסעש תוחיש 103,000-כ דקומל וסנכנ יאמב :2020 רבמטפס דע תואירבה דרשמ
 טסוגואב ;תוחיש 593,000-כ - ילויב ;תוחיש 243,000-כל תוחישה רפסמ לדג ינויב ;הנורוקה
-כל דרי תוחישה רפסמ רבוטקואב .תוחיש 822,000-כ - רבמטפסבו ;תוחיש 613,000-כ -

 תוריש תכמסה רבדב תסנכה הקקוחש העש תארוה חכונל רומאכ הלח וז היילע .408,000
 ,הנורוק הלוח םע בורק עגמב ואבש םישנא לע תואירבה דרשמל עידוהל יללכה ןוחטיבה
 יכ הלוע םינותנהמ .65דודיבל סנכיהל םהל עידוהל ידכ ,םידיינ םינופלט ןוכיא תועצמאב
 תושקבב תואירבה דרשמ דקומל וסנכנש תוחישה רפסמ לדג 2020 ילוי דע ינוי םישדוחב
 תוסנכנה תוחישה רפסמ ,המגודל .144% לש רועישב דודיבל סנכיהל הארוהה לע רערעל
 תוחישה רפסממ 43%-ב לודג היה ילוי לש ינשה עובשב תואירבה דרשמ דקומל עובשב
 סמועב דומעל ידכ .)המאתהב ,תוחיש 80,000-כו 115,000-כ( ינוי לש ןורחאה עובשב
 הנעמב תואירבה דרשמ דקומל ועייס םהו ,ר"עקפ לש םיאולימ ידודג ינש וסיוג תוחישה
 .הז הלועפ ףותיש לש העפשהה תגצומ ןלהלש םישרתב .תוסנכנה תוחישל

 
-מ ןושאר הלעפה בבס :הלעפה יבבס ינשב הקיקח חוכמו לארשי תלשממ לש הכמסה תוטלחה חוכמ לעפ כ"בשה  65

 1.7.20-מ ,הפגמה לש תשדוחמ תורבגתה רחאל ,ינש הלעפה בבסו ;הלשממ תוטלחה חוכמ ,8.6.20 דע 17.3.20
 .הקיקח חוכמ ,ךליאו
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  הנעמה ירועיש לע תואירבה דרשמ דקומ רובגת תעפשה :45 םישרת
 םיעצוממה םייעובשה הנתמהה ינמזו

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"עקפו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 םיכומנ ויה תואירבה דרשמ דקומב הנעמה ירועיש 2020 ילוי תליחתב יכ הלוע םישרתהמ
 תועצמאב דקומה רובגת .)תוקד 48( דחוימב הובג היה עצוממה הנתמהה ןמזו ,)40%-כ(
 רוביצל תורישה תא רפיש 2020 טסוגוא עצמא דע 8.7.20-מ ר"עקפ לש םיאולימ ישנא
 13.8.20-ב רובגתה תקספה םע .90%-כל 40%-כמ הלע דקומה לש הנעמה רועישש ןוויכ
 תא רפיש דקומה רובגת ךכ לע ףסונ .שדוחה ףוסב 54%-ל דע דריו בש הנעמה רועיש
 ןמז :תואירבה דרשמ דקומב הנעמל הנתמהה ינמז לש טביהב םג רוביצל תורישה
 ,שדוחה עצמאב תוקד 48-ו 2020 ילוי תליחתב תוקד 26-מ תחפ יעובשה עצוממה הנתמהה
 רגסה תליחתב ,רובגתה םויס םע .2020 טסוגוא לש הנושארה תיצחמב תוקד יתשכל דע
 .עצוממב תוקד 27-ל עיגהו הלעו בש עצוממה הנתמהה ןמז ,2020 רבמטפס עצמאב ינשה

✰ 

 



 
 

 
 

 

 

|   102   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 תואירבה דרשמ לש טנרטניאה ירתא ןיב תמיוסמ הפיפח לע םידמלמ תרוקיבה יאצממ
 תלעפה .רוביצל םיקפסמ םהש עדימהו םהב םיגצומה םיאשונה לש טביהב ר"עקפ לשו

 דחא לכ - ר"עקפו תואירבה דרשמ לש םיליבקמ טנרטניאה ירתאו םיינופלט םידקומ
 תוריש ןתמב םיישק םע דרפנב דדומתה םהמ דחא לכ ןכש ,תוליעי רסוח הפקיש - דרפנב
 ןוויכ( ןדקומל ועיגה אלש דקומל תוחישה לע םינותנ ףסא אל ר"עקפ .רוביצל ליעיו אלמ
 השלוח תודוקנ רתאל ישוק שי ןכלו ,ןדקומל ועיגהש תוינפה יאשונ לעו )בתנב ורצענש
 ,הרטשמהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ - םיפוגה תשולש יכ הלע דוע .ןנוקיתל לועפל ידכ
 תורישה תוכיאלו ןדקומ ידיב הנעמה ירועישל עגונב םמצעל ועבקש םידעיה לכב ודמע אל
 .רוביצל

 ליעיו בוט תוריש בינהל היה יושע עדימה תורוקמ תלעפהל םיבאשמהו םיצמאמה בוליש
 יפסכ ךוסחל ףאש ןכתייו ,2020 טסוגואו ילוי ךלהמב רומאכ הרק ןכאש יפכ ,רוביצל רתוי

  .רוביצ

 שוביג ונחבי ,תואירבה דרשמ עויסב ,ם"הר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 לש םידוחא עדימ תורוקמ תמקה ךרוצל רומאכ םיבאשמהו םיצמאמה דוחיאל תינכות
 2007-מ הלשממה תטלחה - הלשממה תוטלחה חורב יחרזא םוריח תעב רוביצל הלשממה
 רתא תמקה רבדב 2014-מ הלשממה תטלחהו "ימואלה הרבסהה ךרעמ תמקה" אשונב
  .רוביצל יתלשממה עדימה תשגנהו דוחא טנרטניא
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  תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה

 רבשמב תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה - עקר
 הנורוקה
 ,הפשב ,םיכרצב וזמ וז תונחבומה ,תונוש הייסולכוא תוצובקמ תבכרומ תילארשיה הרבחה
 תילארשיה הרבחב תויזכרמהו תולודגה הייסולכואה תוצובק יתש .םילגרהבו תוסיפתב
 היה לארשיב הייסולכואב הרועישש ,תיברעה הרבחה ןה תיתדו תיתוברת תונושב תונייפאתמה
  .12%66-כ הנש התואב היה הייסולכואב הקלחש ,תידרחה הרבחהו ,21%-כ 2020 תנשב

 רבשמ ךלהמב ,202067 רבוטקואב ל"למה שארל שגוהש ל"למל תצעיימה הדעווה חוד יפ לע
 הייסולכוא וא תידרח הייסולכוא לש הובג זוכיר םהבש םייפרגואיג םירוזא ונייפאתה הנורוקה
 הייסולכוא לש הובג זוכיר םיללוכה םירוזאל האוושהב םילוח לש לודג עצוממ רפסמב תיברע
 תיסחי ההובג האולחתמ הלבס תידרחה הייסולכואה יכ ,חודהמ הלוע דוע .תידרח אל תידוהי

 האולחתב הנייפאתה תיברעה הייסולכואה וליאו ,הנורוקה רבשמ לש םינושארה םילגה ינשב
 ברקב האולחתב תרכינ הרמחה הלח ינשה לגב םלוא ,ןושארה לגה ךלהמב תיסחי הכומנ
 .וז הייסולכוא

 ץרממ ,הנורוקה רבשמ תפוקת ךלהמב לארשיב האולחתה ינותנ תא םיגיצמה םימישרת ינש ןלהל
  :הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב ,2020 רבוטקוא דע 2020

 
 .9 'מע ,)2019( לארשיב תידרחה הרבחה ןותנש ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה םג ואר  66

 תועצמאב ילאיצנרפיד לופיט לדומל רבעמ עיצהו ישילש רגסמ תוענמיהלו ינשה רגסהמ האיציל םיכרדב קסע חודה  67
 םייתרבחו םיילכלכ ,םייפרגומד םינייפאמו תופיפצ ידדמב שומיש ךות ,לארשיב האולחת ידקומ לש שארמ רותיא
 ןיבו ,תוינידמ ירקחמל ידרחה ןוכמה ר"ויל הנשמה הדמע הדעווה שארב .םייגולוימדיפאה םינתשמה דצל ,םיפסונ
 .תואירבה דרשמ תוברל ,הלשממה ידרשמ לש םיגיצנ ויה הירבח
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  םיתמואמה הנורוקה ילוח רפסמ :46 םישרת
 )שפנ ןוילימל ,ימוי סיסב לע( הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ סיסב לע ,עדמל ןמציו ןוכמ ,לגס ןרע 'פורפ תובידאב

 תוקידב רועיש .הייסולכואב הנורוקה תוקידב ףקיהמ םג םירזגנ האולחתה ףקיה לע םינותנ
 עירכמה הבור ךשמב תורחאה הייסולכואה תוצובקל תיסחי ךומנ היה תיברעה הרבחב הנורוקה
 1,000-ל תוקידבה רפסמ ,)2021 ראוני ףוס דע( לארשי קנב ינותנ יפ לע :הקדבנש הפוקתה לש
 הרבחבו ;בוריקב 1,150 - תידרחה הרבחב ;בוריקב 1,100 היה תיללכה תידוהיה הרבחב שפנ
 הרבחב םיתמואמה םילוחה רפסמ לע םינותנהש חינהל רשפא ןאכמ .בוריקב 900 - תיברעה
 הז םישרת ןיב רעפה תא ריבסהל היושע וז הרבס .לעופב בצמה תא רסחב םיגציימ תיברעה
  .2020 ילוימ םיזפשואמה םילוחה רפסמב תטלוב תיברעה הרבחה ובש ,ןלהלש םישרתל

  םיזפשואמה הנורוקה ילוח רפסמ :47 םישרת
 )שפנ ןוילימל ,ימוי סיסב לע( הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ סיסב לע ,עדמל ןמציו ןוכמ ,לגס ןרע 'פורפ תובידאב
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 םיתמואמה םילוחה רפסמ לדג 2020 ץרמ שדוח לש היינשה תיצחמב יכ הלוע םימישרתהמ
 ןטק לירפא שדוח ךלהמבו ,תידרחה הרבחה ברקב דוחייב ,םיזפשואמ ויהש הנורוקה ילוח רפסמו

 רפסמ רכינ ןפואב לדג 2020 ילוי שדוחב ןכ ומכ .2020 יאמב העיגר תפוקתל דע םילוחה רפסמ
 םיזפשואמ ויהש הנורוקה ילוח רפסמ לדג ןכו ,תידרחה הרבחה ברקב דוחייב ,םיתמואמה םילוחה
 וותשה זא ,2020 רבוטקוא ףוסל דע ,תידרחה הרבחבו תיברעה הרבחב דוחייב ,םילוחה יתבב
 .)הייסולכואב םהירועישל האוושהב( הלאה םילוחה יפקיה

 חוד יפ לע ,תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ברקב ההובגה האולחתל םייזכרמה םימרוגה
 תיתליהק תרגסמב תויוסנכתה יוביר ןכו תופיפצ יאנתב םירוגמ םה ,ל"למל תצעיימה הדעווה
 דוע ןיוצ תידרחה הרבחל עגונב .תויחנהל םאתהב אלש םיתיעל ,םייתחפשמ םיעוריאבו םיגחב
 הנידמל תידרחה הרבחה ןיבש םיסחיה ינייפאמ לשב תבכרומ התייה הפגמה םע תודדומתהה יכ
 תחא תיתד תוכמס לש המויק רדעיה חכונל ,וזה הרבחב םיישקל הנידמה לש הנעמה ןפואו

 תיללכה תרושקתב הרבסהל תלבגומ הפישח םג הניוצ ןכ .ידרחה רוביצה ללכ לע תלבוקמה
 םוריחל תוכרעיהב תויטנוולרה תויתשתה תשלוח וניוצ תיברעה הרבחל עגונב .טנרטניאבו
 בור לש ךומנ םוקימב םיאטבתמה ,יתרבח-ילכלכה רושימב םינייפאמ ןכו תואירבה םוחתבו

 .תיללכה הייסולכואל האוושהב ,הלשממה לש יתרבח-ילכלכה דדמב םייברעה םיבושייה

 הנורוקה ףיגנל םיתמואמ תויהל םידרח לש םהייוכיס ,2020 תנשל לארשי קנב חוד יפ לע יכ ןיוצי
 ,םייפרגומדה םינייפאמב תובשחתה רחאלו ,םידרח-אל םידוהי תמועל 6.2 יפ םיהובג ויה
 םיתמואמ תויהל םידרח לש יסחיה יוכיסה ,תידרחה הרבחל םיידוחייה םייתרבחהו םיילכלכה
 ,לארשי קנב תעדל ,דמלל יושע הז אצממ .םידרח-אל םידוהי תמועל 4.6 יפ - הובג רתונ ךא ,דרוי

 יכו ,האולחתה תדימ לע תלבגומ העפשה התייה תידרחה הרבחל םיידוחייה םינייפאמלש ךכ לע
 תמועל .הברקב םיהובגה םיתמואמה ירועישל המורת הארנה יפכ התייה םייתוגהנתה םימרוגל
 םינייפאמב תובשחתה רחאל ,הנורוקה ףיגנל םיתמואמ תויהל םיברע לש םהייוכיס ,תאז

 .1.3 יפ םהמ םיהובגו ,םיתמואמ תויהל םידרח-אל םידוהי לש םהייוכיסל םימוד ויה ,םיידוחייה
 םיברעו םידרח לש יסחיה יוכיסה ,םיידוחייה םינייפאמב תובשחתה רחאל יכ חודה ןמ הלוע דוע
 .םידרח-אל םידוהיל האוושהב 3 יפ הובג היה זפשאתהל

 ,םייתוגהנתהו םייתרבח ,םיילכלכ ,םייפרגומד - םירומאה םימסחהו םיישקה םע תודדומתהה
 רבשמ ךלהמב יוטיב ידיל ואב רשאו ,תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ברקב םיקלח םינייפאמה
 לש החתפל תדמוע הניאו יתכרעמ-בר הנעמ תשרודה ,תבכרומ תימואל המישמ איה ,הנורוקה
 ימואלה הרבסהה הטמ םשארבו ,הנורוקה רבשמב הרבסהה ימרוגל ,תאז םע .דבלב הרבסהה
 ימרוג לע :68תויחנהל תויצל ולא תויסולכוא תמיתרב בושח דיקפת היה ,תואירבה דרשמו

 ןהינייפאמ תא ריכהלו הייסולכואב תונושה תוצובקה תא דעומ דועבמ תופמל היה הרבסהה
 וינפמ תוננוגתהה יכרדו םויאה תוהמ רבדב עדימה םוריח תעשב יכ אדוול םהילע היה ;םיידוחייה
 ,םירסמה ןכות לש המאתה ךות ,םייזכרמה עדימה יצורעל תופושח ןניאש תוצובקל םג עיגמ
 םימסחלו םיישקל עגונה לכב ןכ ומכ ;ולא תויסולכואל הצפהה יעצמאו הרבסהה תוטיש ,הפשה
 םיעצמאה תרגסמב לועפל אוה הרבסהה לש הדיקפת ,רבשמה תוכשמתה םע םירבטצמה
 ךלהמב טרפה ייח תא הוולמה תכמות תפטעמ ןתמ ידי לע יתרבחה ןסוחה קוזיחל התושרבש
  .םיידוחייה ויישקב הריכמו רבשמה

 
 .םיירוביצ םיפוגל ךירדמהו "אירב לושחנ" תינכת יפ לע ראשה ןיב  68
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  הנורוקה רבשמ תליחתב הרבסהה תולועפ

  רבשמ תארקל הערתהה תפוקתב הרבסהה תובישח
 דעומ - 2020 ראוניב 5-מ ,םיישדוחל בורק לש הפוקת רחאל לארשיב הצרפתה הנורוקה תפגמ
 לעו ןיסב תעפש תוצרפתה לע םלועה יבחרב תואירבה תויושרל ימלועה תואירבה ןוגרא תעדוה
 תמואמ הנורוק הלוח הלגתה תע ,2020 ראורבפב 27 דעו ,התוטשפתה תורשפאל ךרעיהל ךרוצה
 .לארשיב ןושאר

 תולגל הטונ רוביצה הז בלשב ןכש ,הרבסהה ימרוג רובע ךרע רקי ןמז קרפ איה הערתהה תפוקת
 ידכ הז ןמז קרפ לצנל הרבסהה ימרוג לע .וינפמ תוננוגתהה תויחנהלו םויאה רבדב עדימל בשק
 תויחנה תא ןיבמ רוביצהש אדוול ,םויאה תוהמל עגונב רבטצהש עדימה תא רוביצל קפסל
 הרטמב ,תויושרב רוביצה ןומא סוסיבל לועפלו רוביצב חורה יכלה תא ןוחבל ןכו תוננוגתהה
 לע הרזחל תובישח שי רוביצל םירסמה תרבעה ךילהתב .תויחנהל תייצל ותונוכנ תא קזחל
 רתא ןוגכ ,הרישי תרושקת תועצמאב רוביצל עדימה תשגנהל ןכו תונוש םיכרדב תויחנהה
 עדימה תא .רוביצה תולאשל הנעמ קפסמו הדמתהב ןכדעתמ ,םוריחה עוריאל םאתומה טנרטניא
 הנעמו עדימ לבקל םהילע לקיש ןפואב הייסולכואב םינושה םילהקל םג שיגנהל שי

  .םהיתולאשל

  תיללכה תידוהיה הרבחל הרבסהה
 הנורוקה ףיגנ אשונב תיללכה תידוהיה הרבחל תויחנהו עדימ רוסמל לחה תואירבה דרשמ
 ,תאז .ןיסב הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל ךומס ,2020 ראוני לש היינשה תיצחמב וינפמ תוננוגתההו

 עדימ ינוטרס ;הקיפרגופניאב תויחנהה לש השחמה םיללוכה ,רוביצל םינולע תצפה תועצמאב
 תילגנאבו תירבעב םיינופלט םינורסמ ;דרשמה יריכבו םיאפור תופתתשהב רוביצל תויחנהו

 דרשמה .ומויב םוי ידמ םיפטוש םינוכדעו ;הנורוקה אשונב )טא'צ( תשר חיש ;לארשיל םיסנכנל
 תושדחה יצורע ;םייתרוסמה תרושקתה ילכ םהבו םיצורע ןווגמב ףטושה עדימה תא ץיפה
 ,רטיווט ,קובסייפ ןוגכ תויתרבח תותשרו ;בויטוי ץורע ;דרשמה לש טנרטניאה רתא ;טנרטניאב
  .םרגלטו םרגטסניא

 הנורוקה ףיגנ לע רבסה ובו ןושאר םוסרפ עסמ תואירבה דרשמ ץיפה 2020 ראורבפ תליחתב
 ןושאר תמואמ הלוח רתואש רחאל ךומס ,2020 ץרמ תליחתב .הנייגיה לע הרימשל תויחנהו

 ףיגנל הפישחה ידקומ ונמוס הבש ,תנכדעתמ הפמ טנרטניאה רתאב דרשמה גיצה ,לארשיב
-ידועיי ןומושיי ליעפהל דרשמה לחה ןכ ומכ .יפרגואיגה םוקימל םאתהב ,לארשיב הנורוקה
 .)CoronApp ןומושיי( דודיבל הסינכה אשונב תויחנהו הכימת ןתמ ךות ,הנורוקה אשונב יפותיש
 לוק" - דרשמה לש ינופלטה דקומה ראורבפ לש היינשה תיצחמב ,רומאכ ,לעפוה ,הלא דצל
 ובחרוה 2020 ץרמ תליחתמו ,םילוחה תופוקו א"דמ םע ףתושמב ,הנורוקה אשונב - "תואירבה
 .הגרדהב רבגות ובש םדאה חוכו ותוליעפ תועש

  תיברעה הפשל םירסמהו עדימה םוגרת
 םיברעה הנידמה יבשותמ 56%-כ ,)ס"מל - ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע
 וא השלח ,תינוניב המרב תירבע םירבוד 44%-כו ,הבוט המרב תירבע םירבוד הלעמו 20 ליגמ



 
  
 
  

|    107   | 

 

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

....
  |                                      ה

ה
ה

רבס
ב רוביצל ה

מ
 ךלה

מ
 רבש

נורוקה
 ה

  

 ללכ םיעדוי םניא הלעמו 65 ליגמ םיברעה םיבשותהמ 50%-כ ןכ ומכ .ללכ תירבע םירבוד םניא
 .תירבעב אורקל ללכ םיעדוי םניא 11%-כ 44 דע 20 ליגמו ,תירבעב אורקל

 הפשב תויחנהו עדימ הגרדהב ץיפהל תואירבה דרשמ לחה 2020 ראורבפ שדוח תליחתב
 תשר חיש םייק ןכו ל"וחמ םירזוחל תיברעל םימגרותמ עדימ ינולע דרשמה ץיפה ךכ .תיברעה
 הסרג דרשמה ץיפה ראורבפ ףוסב ;דרשמה לש קובסייפה ףדב תיברעה הפשב )טא'צ(
 ץיפה ץרמ תליחתבו ;הנייגיה לע הרימשהו הנורוקה ףיגנ אשונב םוסרפה עסמ לש תמגרותמ
  .תיברע רבוד אפור אוה גיצמה ובו ןושאר עדימ ןוטרס

 ,דח לודיגבו בחרנ ףקיהב עדימ להינ אוה הפגמה ץורפ םע יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 תמאתה םג ללוכ םוגרתה ךילהת ;ההובג תורידתב םייוניש ךותו םישדח ןכות תומלועל עגונה
 םיבר םיצמאמ עיקשמו עיקשה אוה יכ ןייצ תואירבה דרשמ ;םוגרת תרקבו םתנזהו םינכת
 .ירשפאה רתויב רצקה ןמזב םינכתה םוגרת תמלשהל

 ףיגנל עגונב םירסמהו עדימה תא תיברעה הפשל םגרתל אופא לחה תואירבה דרשמ
 ףא ,תירבעב רבעוהש עדימל האוושהב גרודמ ןפואב ,תאז .2020 ץרמו ראורבפב הנורוקה
 ,ךכ .הירוב לע תירבע םירבוד םניא הלעמו 20 ינב םיברעה םיבשותהמ 44%-כש יפ לע
 ;תיברעל תואירבה דרשמ לש טנרטניאה רתאב עדימה םגרות אל 2020 ץרמ תליחת דע
 לש בוכיע ךותו ,יקלח ןפואב תאז ךא ,תיברעה הפשל רתאב ןכותה םגרות 2020 ץרמב
 םוגרתב ךשמתמ ישוק ,דועיתה יפ לע ,ףקישש ,רוביצל תועדוהה תגצהב םימי השישכ
 הנורוקה ףיגנל הפישחה ידקומ רבדב יקלח עדימ םסרופ 2020 לירפאו ץרמב ;עדימה
 הפשל המגרות אל הפישחה ידקומ תפמ ;תויברע תוימוקמ תויושרבו םיברע םילוחל עגונב
 דרשמ לש ידועייה םרגלטה ץורע ;)םדקומה לכל( לירפא לש היינשה תיצחמל דע תיברעה
 לוק" ינופלטה דקומהו ;2020 ץרמ עצמאל ךומס הנושארל לעפוה תיברעב תואירבה
 תליחתב הנורוקה רבשמל תמאתומה תנוכתמב תיברעב הנושארל לעפוה "תואירבה
  .2020 לירפא

  תידרחה הרבחל הצפהה יעצמא תמאתה
 אשונב םוסרפ עסמ תיללכה תידוהיה הרבחל תואירבה דרשמ ץיפה 2020 ראורבפ תליחתב
 ןכוה 2020 ץרמ תליחתב ;לטיגידבו תונותיעב תידרחה הרבחל ץפוהש ,תוקבדיה תעינמל הנייגיה
 םירסמ וצפוהו ,תידרחה הרבחל ךייתשמה אפור תופתתשהב הנורוקה אשונב ןוטרס הנושארל
 הרבחל עדימ הנושארל ץפוה ץרמ עצמאבו ;םיליווקשפ תועצמאבו "יח לוק" ידרחה וידרב
 .בוחרב הזירכ תועצמאב תידרחה
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 יעצמאב הנורוקה ףיגנל עגונב תידרחה הרבחל עדימ ריבעהל אופא לחה תואירבה דרשמ
 ראורבפב - הזירכ תועצמאבו םיליווקשפ תועצמאב ,וידרב ,תונותיעב - םימאתומ הצפה
 קלחש יפ לע ףא ,תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב גרודמ ןפואב ,תאז .2020 ץרמבו

 ןמ .הייסולכואה ללכב םיצופנה תרושקתה יעצמאל םיפושח םניא םידרחה םיבשותהמ
 תיסחי םימצמוצמ םימוסרפב רבודמ יכ הלוע תרוקיבל תואירבה דרשמ ריבעהש עדימה
 ריבעהש םיטרופמהו םיפטושה םיימויה םינוכדעה ןמ הנושב ,תאז .םפקיהבו םהינכתב
 רתא ןוגכ ,תיללכה תידוהיה הרבחה ברקב רתוי םיצופנה םיעצמאב תואירבה דרשמ
  .תויתרבחה תותשרהו ולש טנרטניאה

 תיברעה הרבחל תיתוברת המאתהו הרבסהב םירעפ
 תידרחה הרבחלו
 לש םיינומה םיעוריא םויק לע רסאנ ץרמב 10-בו ,םייחה תרגש לע תולבגהה ורמחוה 2020 ץרמב
 .יללכ ןפואב םיעוריא םויק תוציחנ לוקשל תואירבה דרשמ לש הצלמה ךות ,שיא 2,000-מ רתוי

 ,הליגמ תאירק ןוגכ ,םיפתתשמ יבר םיעוריא ומייקתה ותרגסמבו ,םירופה גח לח הז דעומב
 תריגס לע טלחוה ץרמב 12-ב .תימשר ורסאנ םרטש םייתליהק םיעוריאו םייתחפשמ םיעוריא
 תודסומ לכ ורגסנ ץרמב 15-בו ,םישנא 10-מ רתוי לש תולהקתה רוסיאו לארשיב רפסה יתב
 דומילה תודסוממ קלח תריגס-יא תובקעב ,ץרמב 18-ב .קשמב םיבחרנ םיקלח ןכו דומילה
 ,לירפאב 2-ב .הלא תודסומ לע םג תולח תולבגהה יכ תואירבה דרשמ ריהבה ,תידרחה הרבחב
 ריעה לע "לבגומ רוזא" תרדגהל םירשה תדעו הזירכה ,קרב ינב ריעב םיהובג האולחת ינותנ לשב
 םירוזא וזרכוה לירפאב .תורבגומ העונת תולבגה ויבשות לע תולח רשא ,"לבגומ רוזא"כ קרב ינב
 הייסולכוא םג תררוגתמ םהבש תוביתנבו שמש תיבב ,םילשוריב םירוזא םהבו ,םיפסונ םילבגומ
 תררוגתמ םהבש ,הרוח תימוקמה הצעומב תונוכשו הנעבו דסא לא ריד םיבושייהו ,תידרח
 .תיברע הייסולכוא

 עדימ ירעפ תואירבה דרשמ ההיז ,2020 ץרמ שדוח לש היינשה תיצחמל ךומס ,הרומאה הפוקתב
 תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ברקב הנורוקה רבשמב תוגהנתהה תויחנהל עגונב םירכינ
 ןפואב תויחנההו עדימה תרבעהו םירעפה םוצמצ ךרוצל .תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב
 םע ץרמ לש היינשה תיצחמב תואירבה דרשמ תופיחדב רשקתה ,ולא תויסולכואל םג יביטקפא
 החמתמה רוביצ יסחי דרשמ םע ןכו תיברעה הרבחל םוסרפב החמתמה רוביצ יסחי דרשמ
 רובגת ךרוצל ותושרל דמעוהש ל"למה גיצנב דרשמה עייתסה ןכ ומכ .תידרחה הרבחל םוסרפב
 רשא ,ימואלה הרבסהה הטמב תיברעב הרבסהה םוחת להנמבו ,ולא תויסולכואל הרבסהה
 ,ליעל רומאל ףסונ .יטנוולרה רוביצה יסחי דרשמ םע דבעו תיברעה הפשל הרבסה ירמוח םגרת
 םיאמוסרפ ףוריצ תועצמאב הנורוקה אשונב וקסעש הרבסהה יתווצ תא ם"פל הרבגת 2020 ילויב
 .תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל הרבסהב םיחמתמה

 םיידועיי םוסרפ תועסמ הנורוקה רבשמב הנושארל ללכ תיברעה הרבחל הרבסהה רובגת
 ,םאה םויב יתרבח קוחיר לע הרימש אשונב םוסרפ עסמ םהבו ,םיגהנמלו םיגחל םיסחייתמה
 ומכ .לירפאב ץפוהש ,ןאדמרה שדוחל םוסרפ עסמו ,ץרמ שדוח לש היינשה תיצחמב ץפוה רשא
 םיכייתשמה ,םיברע םינעודיו תד ישנא ,רוביצ ישנאל הנושארל דרשמה הנפ תע התואב ןכ
 WhatsApp תצובק םיקה ;תויחנהל תייצל רוביצל וארק רשא ,תיברעה הרבחב םינוש םימרזל
 לש קובסייפה דומעב הרבסהה תא םיאתהו ביחרה ;תיברעה הרבחהמ תרושקת ישנאל תידועיי
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 תמאתהל לועפל לחה ףאו ;תובושתו תולאשל םיחותפה םייח םירודיש תוברל ,תיברעב דרשמה
 בגנב תיאודבה הרבחל תדרפנ תוסחייתה ךות תיברעה הרבחה ךותב םימרזל תויחנהה ןכות
 החמתמה ץועיי ןוכמ םע תואירבה דרשמ רשקתה לירפא עצמאמ .םילשורי חרזמ יבשותלו

 עגונב וז הייסולכוא תצובק ברקב עדימה יכ ררבתהש רחאל בגנב תיאודבה הרבחל הרבסהב
 ףוס דע 2020 ץרמ לש היינשה תיצחמהמ .קפסמ וניא הנורוקה ףיגנ ינפמ תוננוגתהה תויחנהל
 תועדוה 3,000-כ םיצעוי תועצמאב תיברעה הרבחל תואירבה דרשמ ץיפה 2020 רבוטקוא
 ;תוצוח יטלש 230-כו ;תונומת 800-כ ;תוינופלט תועדוה 600,000-כ ;םינוטרס 400-כ ;תונותיעל
 ;תועש 250-כ לש ףקיהב הזירכ יבכר ליעפה ;תיברעב תרושקתה ילכב תונויאר 300-כ םייק אוה
 100-כ םזיו ;להק תעד יליבומ לש םידומעבו תויתרבחה תותשרב םיטסופ 160-כ לש הצפה םדיק
  .תויחנהל תייצל האירקב יברעה רוביצל םיימוקמ תד ישנא לש תוינפ

 ןגמ" תינכות שאר יונימ רחאל ,2020 ילוי לש היינשה תיצחמב יכ ותבושתב ןייצ תואירבה דרשמ
 רבדהו ,תיברעה הרבחה יבושייב ההובג תורידתב רקיב אוה ,הנורוקה ףיגנב קבאמל "לארשי

 .תיברעב תרושקתה ילכב םסרופ

 םיעגונה םיידועיי םוסרפ תועסמ הנורוקה רבשמב הנושארל ללכ תידרחה הרבחל הרבסהה רובגת
 ג"ל תארקל םוסרפ עסמו לירפאב ץפוהש חספה גח תארקל םוסרפ עסמ םהבו ,םיגהנמלו םיגחל
 ;רישי רווידב עדימ ינולע וללכו םיידועייה הצפהה יעצמא ורבגות ןכ ומכ .יאמב ץפוהש רמועב
 ילוק הנעמ תכרעמ לע ססובמה ינופלט ילוק עדימ וק( סעיינ יווק ;הזירכ תוכרעמ ;םיליווקשפ
 תוברל ,תוילוק תועדוה תחילשל תכרעמ( IVR תועדוה ;)תידרחה הרבחב תושדח ץורעכ שמשמו

 וידרב םוסרפ ;תידרחה תונותיעב תועדומ ;)Interactive Voice Response ,םירשכ םידיינ םירישכמל
 הרבסה ירמוח תצפה ;םיידרחה תרושקתה ילכב תואירבה דרשמ יחמומ םע תונויאר ;ידרחה
 תוצובקבו טנרטניאב םיידועיי םיצורעב םינוטרס תצפהו ;תידרחה הרבחהמ םידלילו םישנל םיידועיי
 םינבר ,םיימוקמ םיליעפ ,רוביצ ישנאל תואירבה דרשמ הנפ ךכ לע ףסונ .קובסייפו פאסטאוו
 ףוס דע 2020 ץרמ לש היינשה תיצחמהמ .תויחנהל תייצל רוביצל וארק רשא ,םידרח םינעודיו

 תונותיעל תועדוה תואמ םיצעוי תועצמאב תידרחה הרבחל תואירבה דרשמ ץיפה 2020 רבוטקוא
 ,םינועובש העבראל ,תידרחה הרבחב םינוש םיגלפ םיגציימה םיימוי םינותיע העבראל - תידרחה
 םיללוכה םינוטרס 50-כ :םיילוק ןכות יווק העבראלו וידר תונחת יתשל ,טנרטניא ירתא השימחל
 200,000-ב וצפוה ןהמ עבראש הרבסה תורבוח 13-ו תויחנהל תייצל םינבר לש האירק רתיה ןיב
 ;תוצובק 90-כב םיפתתשמ 13,000-כ הנמש םינכת תצפה ךרעמ םיקה אוה ;תחא לכ םיקתוע
  .תועש 360 לש ףקיהב הזירכ יבכר ליעפהו ;תועדוה ןוילימ 13-כ תינופלט הנזאהב עימשה

 ךות ,הנורוקה רבשמ תליחתב הרבסהב תויזכרמה ןויצה תודוקנ תא ראתמה םישרת ןלהל
  :תיברעה הרבחבו תידרחה הרבחב תודקמתה
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 69ןויצ תודוקנ - הנורוקה רבשמ תליחתב הרבסהה :48 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ימואלה הרבסהה הטמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 
 תידוהיה הרבחל" תדעוימה הרבסהל םג יקלח ןפואב ופשחנ תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה יכ איה החנהה  69

 העיגה אל ךכיפלו תרושקת יעצמאו ןכות ,הפש יטביהב תקפסמ הדימב המאתוה אל וז הרבסה ,תאז םע ."תיללכה
 תויסולכואב עדימ ירעפ והיז הרבסהה ימרוגו ,תיללכה תידוהיה הרבחל המודה ףקיהב תוידוחייה תויסולכואל
  .ליעל טרופש יפכ - תוידוחייה
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 תפטושו תבחרנ הרבסהב תואירבה דרשמ לחה 2020 ראוני ףוסב יכ הלוע רומאה לכמ
 תמאתומה הרבסהה וליאו ,ויתועפשהו הנורוקה ףיגנ אשונב הייסולכואה ללכל תירבעב
 התייה 2020 ץרמ עצמאל 2020 ראוני ףוס ןיבש הפוקתב תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל
 הרבסהל הלועפ תינכות רדעיהבו םדקומ הייסולכוא רקחמ רדעיהב רומאכ תאז .תיקלח
  .םינושה דעיה ילהקל םוריחב

 תועצמאב הגרדהב המאתוהו 2020 ץרמ עצמאב הרבגות ולא תויסולכואל הרבסהה
 קרפב ,תואירבה דרשמו ם"הר דרשמ יכמסמ יפ לע םלוא ,םיינוציח םיצעוי םע תורשקתה
 ןיב תוגהנתהה תויחנה תעמטהב רעפ רצונ תומאתהה עוציב תליחת דע ףלחש ןמזה
  .תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה ןיבו תיללכה תידוהיה הרבחה

 קישה ץרמב 18-ב :2020 ץרמ לש היינשה תיצחמב הרבסהה ץמאמל עייסל לחה ר"עקפ יכ ןיוצי
 ןכ ומכ .תיברעה הפשב םג ולעפ רשא ,רוביצל ינופלט עדימ דקומו ימואל םוריח לטרופ ר"עקפ
 רשא ,הנורוקה תויחנה לע הרימש אשונב רוביצל םוסרפ תועסמ ץיפהל ר"עקפ לחה וז הפוקתב
 ךלהמב הלחה הרומאה תוליעפה ,תאז םע .תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל ומאתוה םקלח
 .ןכל םדוק אלו הנורוקה רבשמ לש ןושארה לגה

 תוכרעיהה תרגסמב דעומ דועבמ לעפי ם"הר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 תיברעה הרבחל טרפבו ,תוידוחיי תויסולוכואל הרבסה תוינכות שוביגל םוריח יעוריאל
 םיכרדב םג הרבסהה ימרוג ולעפי םוריח בצמ לש ותליחתב יכו ,תידרחה הרבחלו

 .ולא הייסולכוא תוצובקל תומיאתמה

 םתקולחו הרבסהה תולועפל הלשממה יבאשמ
  דעיה תוצובק יפל
 קוזיחבו רוביצה תונרע רומישב רגתא םייק הנורוקה רבשמ תמגוד םיכשמתמ רבשמ יבצמב
 ךכ םשל .ןמז ךרואל השדחה םייחה תרגש יללכלו תוננוגתהה תולבגהל תייצלו דימתהל ותלוכי

 םיכרד ול העיצמו ויישקב הריכמ ,טרפה ייח תא הוולמה תכמות תפטעמ רוציל הרבסהה ימרוג לע
 הרידת עדימ תרבעה תשרדנו ,הרבסהה ףקיהל תובישח שי ,וז תרגסמב .םמיע תודדומתהל
 םילכה ןוויגל ןורתי שי ךכ לע ףסונ .רוביצה םע רשקה תופיצר לע הרימש ךות ,תיבקעו
 ןתינה לככ םתמאתהו םירסמה לש היצזילנוסרפל ןכו ,הרבסהה תעצבתמ םהבש םיעצמאהו

 .דעיה להקל

 דעי תצובק לכל הרבסהה לע האצוהה ףקיה
 יבלשב רשא םוסרפ תועסמ ם"פל תועצמאב תואירבה דרשמ קיפה הנורוקה רבשמ ךלהמב
 דדחל ודעונ ךשמהבו ,תוננוגתהה יכרד לעו ףיגנה לע עדימ רוביצל קפסל ודעונ םינושארה רבשמה
 .םייחה תרגש תא תווללו תושדח תויחנה רבדב ןכדעל ,תויחנהה לע הרימשה תובישח תא
 תללוכ תולעב ,םוסרפ תועסמ 47 תואירבה דרשמ קיפה 2020 רבוטקוא דע 2020 ראורבפ םישדוחב
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 םע תואירבה דרשמ רשקתה 2020 רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב ךכ לע ףסונ .ח"ש ןוילימ 93-כ לש
 .ח"ש ןוילימ 4.7-כ לש ללוכ ףקיהב תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה רובגת ךרוצל םיינוציח םיצעוי

 תוצובק יפל חוליפב ,םוסרפ תועסמ לע תואירבה דרשמ לש האצוהה תא ראתמה םישרת ןלהל
  .70הייסולכואב דעי

 ,הנורוקה אשונב םוסרפ תועסמ לע האצוהה - תואירבה דרשמ :49 םישרת
 ללכמ םירועישבו ח"ש ינוילימב( הייסולכואב דעי תוצובק יפל חוליפב

 2020 רבוטקוא דע 2020 ראורבפ ,)ביצקתה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמו ם"פל יפ לע 
 .תיסור ירבוד ;היפויתא יאצוי ;ימואל-יתד דעי להק ללוכ הז םישרתב "רחא"  * 

 
 ןוילימ 22-כ לש ללוכ םוכסב ,הנורוקה רבשמ אשונב םוסרפ תועסמ ר"עקפ םג ץיפה ,2020 ץרמ שדוחמ לחה יכ ןיוצי  70

 םילולכ םניא ולא םינותנ םירזגמ יפל חוליפ רדעהבו תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל םוסרפ תועסמ תוברל ,ח"ש
 .הז קרפב
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 הצקוה ,82% - תואירבה דרשמ לש האצוהה לש עירכמה בורה יכ הלוע םישרתה ןמ
 האצוההמ 10% .תיללכה תידוהיה הרבחל הרבסהל םידעוימה םוסרפ תועסמ עוציבל
 הרועישמ 2.1 יפ ךומנ רועיש( תיברעה הרבחל םידעוימה םוסרפ תועסמ עוציבל וצקוה
 םידעוימה םוסרפ תועסמ עוציבל וצקוה 5%-ו )21% - הייסולכואב תיברעה הרבחה לש
  .)12% - הייסולכואב תידרחה הרבחה לש הקלחמ 2.4 יפ ךומנ רועיש( תידרחה הרבחל

 הרבסהה ילכש ןוויכ "יטנוולר דדמ וניא" םוסרפה ביצקת יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 ןייצ דרשמה .תיללכה הרבחבמ םינוש תיברעה הרבחבו תידרחה הרבחב םהלש תויביטקפאהו

 וניא הז םוסרפש ףא ,תויחנהל תייצל םינבר תאירקל הבר העפשה תרכינ תידרחה הרבחב יכ
 םוסרפל האוושהב הכומנ היזיוולטב םוסרפה תולע תיברעה הרבחבו ,יביצקת תומיכל ןתינ
 תוצובקל תמאתומ הרבסהל תובר לעפ אוה יכ ףיסוה תואירבה דרשמ .תירבעב היזיוולטב
  .ןהב םיצופנה הרבסהה יעצמאב ולא הייסולכוא

 תצובק לכב םוסרפה יעצמאב הריחבה יכ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב הרסמ ם"פל
 הייסולכוא תוצובקב םוסרפ יעצמאל הפישח ירקחמ לע הססבתה םהב העקשההו הייסולכוא
 ןתניהב יכ הפיסוה ם"פל .תיבטימ הפישחל עיגהל הרטמב הנורחאה הנשב העציב ם"פלש תונוש
 תבחרנ הפישח רדעיהבו תיללכה תידוהיה הרבחל היזיוולטב םוסרפה לש תיסחי ההובגה תולעה
 תיברעה הרבחל םוסרפה לש תללוכה תולעה ,תידרחה הרבחבו תיברעה הרבחב הז יעצמאל
 תעפשהש דוע הנייצ ם"פל .תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב הכומנ התייה תידרחה הרבחלו

 טוליש ,תונותיע תמגוד "החוטש הידמ" לש התעפשהל האוושהב רתוי ההובג היזיוולטב םוסרפה
 .תולקב םהמ םלעתהל ןתינו תרוזפתבו ןטק טמרופב םימסרופמ וללה ןכש ,לטיגידב םוסרפ וא
 הרבחה ברקב םיצופנה םוסרפה ילכ תועצמאב םירסמ עימטהל ידכש הלוע ם"פל תבושתמ
 .תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב רתוי תיביסנטניא הצפה תשרדנ ,תידרחה הרבחהו תיברעה

 תועסמ לע תואירבה דרשמ לש האצוהה ףקיה םנמוא יכ ריהבמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הרבסהה ףקיה תניחבל ידעלבה דדמה וניא תונושה הייסולכואה תוצובקל םוסרפה
 לולכמ לע יתומכ עדימ רדעיהב םלואו .תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב ולא תוצובקל
 תובישח שי ,ם"פלו תואירבה דרשמ ידיב ףקותש יביטקיבוא דדמ וא הרבסהה תולועפ
 הרבסהה יעצמאו תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םתקולחו האצוהה ינותנ תניחבל
  .םינושה

 םידעוימה הרבסה יעצמאל םג תופשחנ תוידוחייה דעיה תויסולכואמ קלח םנמוא יכ ןיוצי דוע
 44%-כ ןכש ,תיסחי לבגומ הפישחה ףקיה ,תאז םע .היזיוולט ירודיש ןוגכ ,הייסולכואה ללכל
 יקשממ דבלב 8%-כ ,ס"מל ינותנ יפ לעו ,הבוט המרב תירבע םירבוד םניא תיברעה הייסולכואהמ
 ללכל םידעוימה םינכתה ןכ ומכ .היזיוולט רישכמ םתולעבב םיקיזחמ תידרחה הייסולכואב תיבה
 ידי לע םירבעומ םניא בורלו ,תוברתו הפש יטביהב ולא תוצובקל םימאתומ םניא הייסולכואה
 .תוהדזה רצויה ןפואב ולא תוצובקל םיכייתשמה םיגיצמ

 דעי תוצובק יפל הרבסהה יעצמא תוגלפתה
 תוכשמתה םע תויחנהל רוביצה תונרע לע הרימשל יעצמא אוה הרבסהה יעצמא ןוויג ,רומאכ
 םניא םקלח רשא ,םינוש דעי ילהקל םימאתומ םילכב םירסמ תרבעה רשפאמ אוה ןכו ,רבשמה
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 תוגלפתה תא ראתמה םישרת ןלהל .רוביצה ללכ ברקב םיצופנה תרושקתה יעצמאל םיפושח
 םינותנ קר ללוכ םישרתה יכ ןיוצי .תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב הרבסהה יעצמא לע האצוהה
 .ם"פל תועצמאב תואירבה דרשמ עציבש הלא - םוסרפה תועסממ קלח לע

 יפל חוליפב ,הרבסה יעצמא לע תואירבה דרשמ לש האצוהה :50 םישרת
 ,)הייסולכוא תצובק לכל ביצקתה ללכמ םירועישב( הייסולכוא תוצובק

 2020 רבוטקוא דע 2020 ראורבפ

 
 .ח"ש ןוילימ 5-כ ךסב הקפה תויולע םיללוכ םניא םינותנה יכ ןיוצי .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ם"פל ינותנ יפ לע

 תיללכה תידוהיה הרבחל הרבסה תולועפ ןמימ תואירבה דרשמ יכ הלוע םישרתה ןמ
 ראשהו היזיוולט ירידשת לע היה )77%( תיפסכה האצוהה בורו ,םינוש םיעצמא השימחב
 הרבחל הרבסה תולועפ ןמימ דרשמה .תויתרבחה תותשרבו טנרטניאב םימוסרפל רקיעב
 םוסרפה :םהב םיטלובה תשולש הלאו ,הרבסה יעצמא השימח תועצמאב תידרחה
 דרשמ ליעפה ןכ ומכ .)24%( תוצוח יטלשו )28%( הבותכה תונותיעה ,)33%( לטיגידב
 - תידרחה הרבחל םיידועיי הרבסה יעצמא דקוממ ןפואב ךא םצמוצמ ףקיהב תואירבה
 םוסרפל התייה תיברעה הרבחל הרבסהה לע האצוהה בור .IVR תועדוהו בוחר תזירכ
 ,היזיוולטב םוסרפב םג רכינ ןפואב ךומנ ףקיהבו ,)25%( תוצוח יטלשבו )57%( לטיגידב
 .תונותיעבו וידרב
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 תמאתומו תנווגמ הרבסה תוליעפב םלוה הנעמ ןתנ אוה יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 ;יזכרמ ץורעכ לטיגידל הפישח םיללוכ תיברעה הרבחב עדימה תכירצ יסופד ;תיברעה הרבחל
 תיברעה הרבחה לש ןכותה ירתאב םויב תועש שמחל שולש ןיב עצוממב שלוג יברעה רוביצה
 עדימה יצורע תידרחה הרבחב ;הנורוקה רבשמ תפוקתב םצעתה הז סופדו ,תויתרבחה תותשרבו

  .םינותיעהו וידרה יצורע םה היזיוולטל םיליבקמה

 תוצובק לש לעופב הפישחה תדימ הקדבנ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסב
 לש עונכשה תלוכיו העפשהה תמר ןכו הרבסה תוטישו םיעצמא לש םינוש םיגוסל הייסולכואה
  :הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב ,רקסה תואצות תא ראתמה םישרת ןלהל .הלא הרבסה יעצמא

 העפשהה תמרו הפישחה תדימ - הרבסהה יעצמא :51 םישרת
 *הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע
 - הרבסה יעצמאל הפישחה אשונב .הייסולכוא תצובק לכב 100%-מ רתויל םירבטצמ םינותנה  *

 - רתויב ענכשמה הרבסהה יעצמא אשונב ;עצוממב דחא הרבסה יעצמאמ רתויל ופשחנ םילאשנה
 .הפישחה תדימ לש לולקש םיללוכ םינותנה
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 ,םיאנותיע תוביסמל הבר הדימב הפשחנ תיללכה תידוהיה הרבחה בור יכ הלוע רקסה ןמ
 התיצחמו ,)המאתהב ,65%-ו 73% ,74%( םירמאמו םיחמומ ירבסהו תומוסרפו תועדומ
 הייסולכואה בור ;רוביצ ירחבנ םעטמ תועדוהלו םימילחמ לש םירופיסל םג הפשחנ
 ,75%-ו 76%( רוביצ ירחבנו םינבר םעטמ תועדוהלו תומוסרפו תועדומל הפשחנ תידרחה
 םימילחמ לש םירופיסלו םירמאמו םיחמומ ירבסהל םג הפשחנ התיצחמ ,)המאתהב
 תוביסמל םג ףשחנ הנממ שילשכו ,ימוקמה ןוטלשב רוביצ ירחבנ םעטמ תועדוהלו

 בור :תוחפ תנווגמ התייה הרבסהה יעצמאל תיברעה הייסולכואה לש הפישחה .םיאנותיע
 םיאנותיע תוביסמל ופשחנ 40%-כ ,תומוסרפלו תועדומל ףשחנ )79%( הייסולכואה
 אופא ףשחנ ידוהיה רוביצה .ימוקמה ןוטלשב רוביצ ירחבנ םעטמ תועדוהל - שילשכו

  .יברעה רוביצל האוושהב בחר הרבסה יעצמא ןווגמל

 תוצובק ללכ ברקב הבר הדימב ענכשמכ ספתנש הרבסהה יעצמא יכ הלוע דוע
 תועצמאב הרבסה םג תפסוותמ ךכל .םימילחמ לש םיישונא םירופיס אוה הייסולכואה
 תיללכה תידוהיה הרבחה ברקב הבר הדימב תענכשמכ תספתנ רשא ,םירמאמו םיחמומ
 תד ישנא לש תועדוה ונייצ תיברעה הרבחה ברקמ םילאשנ ןכ ומכ .תיברעה הרבחהו

 תוביסמ ונייצ תידרחה הרבחה ברקמ םילאשנו ,רתויב ענכשמה הרבסהה יעצמאכ
  .רתויב ענכשמה הרבסהה יעצמאכ םיאנותיע

 הרבחה ברקמ םילאשנ יכ הלוע עונכשה תמר ינותנ לומ לא הפישחה ינותנ תקידבמ
 :רתויב םיענכשמכ םיספות םהש םינכתל תיסחי הבר הדימב ופשחנ תיללכה תידוהיה

 לש םיישונא םירופיסל ופשחנ 50%-ו ,םירמאמו םיחמומ לש םירבסהל ופשחנ 65%
 םיספות םהש םינכתל תינוניב הדימב ופשחנ תידרחה הרבחה ברקמ םילאשנ .םימילחמ
 תוענכשמכ ידרחה רוביצב תוספתנה ,םיאנותיע תוביסמל ופשחנ דבלב 35% :םיענכשמכ
 ברקמ םילאשנ ,תאז תמועל .םיענכשמכ וספתנש םיישונא םירופיסל ופשחנ 52%-ו ,רתויב
 דבלב 13% :םיענכשמכ םיספות םהש םינכתל הטעמ הדימב ופשחנ תיברעה הרבחה
 ופשחנ דבלב 26%-ו םיישיא םירופיסל ופשחנ דבלב 14% ,תד ישנא לש תועדוהל ופשחנ
  .םירמאמו םיחמומ לש םירבסהל

 יעצמאל תונושה הייסולכואה תוצובק לש הפישחה ירועיש ןיב םירעפ אופא םימייק
 הרבסה יעצמא לש המאתההש םידמלמ הלא םירעפ .םהלש עונכשה תמר ןיבל הרבסהה
 רתוי הטעמ הדימבו תיברעה הרבחל עגונה לכב דוחייב ,תיבטימ התייה אל הלא תוצובקל
  .תידרחה הרבחל עגונב -

 יכ אדוול ולעפי ,ימואלה הרבסהה הטמ םשארבו ,םייתלשממה הרבסהה ימרוג יכ ץלמומ
 יעצמא ןוויג ךות השעית םיכשמתמ םוריח יעוריאב תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה
 יעצמא רבדב הייסולכואה תוסיפתל הרבסהה יעצמא תמאתה ךותו ןתינה לככ הרבסהה
  .רתויב םיענכשמה הרבסהה
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 םיידוחייה םינייפאמל הרבסהה ינכת תמאתה
  דעיה ילהק לש

 תוסיפתב ,הפשב ,םיכרצב וזמ וז רומאכ תונחבומ תילארשיה הרבחב תונוש הייסולכוא תוצובק
 שי הלא תונחבהל .תיתדה הניחבהמו תיתוברתה הניחבהמ םג תונחבומ םיתיעלו ,םילגרהבו

 תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ .הרבסהה יעצמאו הרבסהה ינכת ןונכתב םג תובישח
 תויחנהה הבש הדימה רבדב ,הייסולכואב תונוש תוצובק ןיב הנחבהב ,רוביצה תודמע תא רקסה
 .הייסולכואה יכרוצ תא םימלוהכ וספתנ ורבסוה ובש ןפואהו רוביצל

 םיירמוח םיאנתב םירושקה םיישקל הרבסהה הנעמ
 הצק יעצמא תונימזו םירוגמה תופיפצ - םיבאשמבו

 רוידה תופיפצ יכ אצמ 2020 רבוטקואמ ל"למל תצעיימה הדעווה חוד :םירוגמה תופיפצ 
 יאנת לע רומשלו ליעי דודיב םייקל תלוכיה לע השקמו האולחתב היילעל יזכרמ םרוג איה
 הרבחה ברקב רוידה תופיפצ יכ חודה ןמ הלוע דוע .תויחנהה יפ לע בייחתמכ ,יתרבח קוחיר
 .71תיללכה תידוהיה הרבחה ברקב תופיפצה ןמ 1.8 יפ ההובג תידרחה הרבחהו תיברעה
 ,ירוביצה בחרמב םג ההובג תופיפצ תמייק תידרחה הרבחה ברקב יכ דוע ןיוצ חודב
 .תויחנהב דומעל ישוקה תא ריבגהל ידכ ךכב שיו ,הייסולכואה ללכל האוושהב

 עגונב רוביצה תודמע וקדבנ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה תרגסמב
 םישרת ןלהל .תויחנהל םאתהב לועפל תופיפצב תויחה תולודג תוחפשמ לש ישוקה תדימל
 :הז אשונב רקסה יאצממ תא גיצמה

  

 
 .1.42 - ידרחה רוביצה ,1.38 - יברעה רוביצה ,0.78 - יללכה רוביצה ברקב עצוממב רדחל תושפנ 'סמ :םינותנה  71



 
 

 
 

 

 

|   118   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 יישקב תובשחתה תומלגמ תויחנהה םאה - רוביצה תודמע :52 םישרת
 *הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב ,תופיפצ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע
 ."תופיפצב תויחש תולודג תוחפשמ לש ישוקל הנבה וליג תויחנהב" :רקסה תרגסמב גצוהש דגיהה חסונ *

 תיללכה תידוהיה הרבחה תיצחמל בורקו תידרחה הייסולכואה בור יכ הלוע רקסה ןמ
 הייסולכואהמ עברכ ןכ ומכ .תופיפצה יישקל הנבה תומלגמ ןניא תויחנההש םירובס
  .ךכ רובס תיברעה

 ןייצ אוה .הנורוקה טניבק ידי לע ולבקתה תוליבגמה תויחנהה יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 םויק דודיעב אטבתה רבדהו ,םירומאה םייביטקייבואה םיישקה תא ןובשחב האיבה הרבסהה יכ
  .תוינולמב דודיבל תאצל הייסולכואה דודיעבו חותפה בחרמבו תורצחב הליפת יניינמ
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 תועפשהה םע הנורוקה רבשמ ךלהמב דדומתהל הצלאנ תידרחה הרבחה יכ אופא הלוע
 תמייקו ,ירוביצה בחרמב ןהו תיתיב תרגסמב ןה ,ףיגנה תוטשפתה לע רוידה תופיפצ לש
 אל יתרבח קוחיר יללכ לע הרימשו דודיב אשונב תויחנהה יכ השוחת וז הייסולכוא ברקב
  .הלא םיישקל הנבה ומליג

 2020 ץרמב 12-ב :קוחרמ הדימל ךרוצל טנרטניאל רוביחו הצק יעצמא תונימז 
 דעומל ךומס .הנורוקה רבשמ תובקעב ךוניחה תודסומ תריגס לע לארשי תלשממ הטילחה
 ללוכה ,לארשיב רפסה יתבב קוחרמ הדימלל ןווקמ ךרעמ ליעפהל ךוניחה דרשמ לחה הז

 םירומ ידי לע תומישמו םינכת תרבעה דצל ,תיברעבו תירבעב תימואל םירודיש תכרעמ
 םיעצמא םירסח לארשיב ךוניחה תודסומ ידימלתמ קלח םלואו .םיילטיגיד םילכ תועצמאב
 ,בשחמ אלל תיבב םיררוגתמ תיללכה תידוהיה הרבחב םידימלתהמ 6%-כ :תנווקמ הדימלל
 םירועישה תיברעה הרבחב םידימלתה ברקב ;טנרטניא יונימ אלל תיבב םיררוגתמ 8%-כו
 הרבחב םידימלתה ברקבו ;טנרטניא יונימ אלל 38%-כו בשחמ אלל 26%-כ :רתוי םיהובג
 ןמ 23%-כ ןכ ומכ .המאתהב ,72%-כו 42%-כ - תרכינ הדימב םיהובג םירועישה תידרחה
 2%-כ תמועל ,טנרטניא אל םגו בשחמ ןיא םהבש תיב יקשמב םייח םיברעה םידימלתה
  .72תיללכה תידוהיה הרבחל םיכייתשמה םידימלתה ןמ דבלב

 הבש הדימל עגונב רוביצה תודמע וקדבנ הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה תרגסמב
 .קוחרמ הדימלל םיאתמ דויצ ןיא םתיבבש םידימלתל תומאתומ קוחרמ הדימלל תויחנהה
 .הז אשונב רקסה יאצממ תא גיצמה םישרת ןלהל

 
 תויתשת" ,)2020( דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,הנידמה רקבמ םג ואר  72

 ."םייניב יאצממ - הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ הדימלל בושחמ
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 הדימלל תורשפא רדעיהל תויחנהה תמאתה - רוביצה תודמע :53 םישרת
 *הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב ,קוחרמ

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע
 תורשפא שי םלוכל אלש הדבועב ובשחתה תויחנהב" :רקסה תרגסמב םילאשנל גצוהש דגיהה חסונ  *

 ."קוחרמ דומלל

 םיברעה םילאשנהמ 29%-ו תידוהיה הרבחה ןמ םילאשנה בור יכ הלוע רקסה ןמ
 דויצ םתיבב ןיאש םידימלת לש ישוקל הנבה תומלגמ ןניא הנורוקה תויחנה יכ םירובס
  .קוחרמ הדימלל םיאתמ

 לע ודיבכה הנורוקה תויחנה תרגסמב ולטוהש תולבגמה ,רוביצה תשוחתל יכ אופא הלוע
 .קוחרמ הדימלל םיקיפסמ םיעצמא ןהל ןיא רשאו תופיפצב תוררוגתמה תויסולכוא
  .תידרחה הרבחבו תיברעה הרבחב הבר הדימב םיצופנ הלא םיישק ,רומאכ

 קוזיחב הרבסהה לש הדיקפת תרגסמבו ,הנורוקה תולבגה ורציש םירומאה םיישקה עקר לע
 ללכל עייסל הרטמב הרבסהה םוחתב ר"עקפו תואירבה דרשמ ולעפ ,יתרבחה ןסוחה
 םזי תואירבה דרשמ ,המגודל ךכ .םידליל תדחוימ תוסחייתה ךות ,םיחתמ תגפהב הייסולכואה
 תארקל ירוקמ ןכות ורצי רשא תידרחה הרבחהמ םידלי ירפוס תופתתשהב םידרח םידליל םוסרפ
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 ינולע ץיפה ר"עקפ .םידרח םינעודי תופתתשהב םידליל הלעפה תורבוח ץיפה ןכו ,חספה גח
 יקחשמ ,תיללכה תידוהיה הרבחל םידעוימה ,"ץחל ריסמ דוקפת" אשונב תירבעב תויחנה
 תיברעה הרבחל ומאתוה םקלחו ,םידליל םינוטרסו םירופיס ,תוקבדמ ,העיבצ יפד ,םיפלק
  .תידרחה הרבחלו

 ר"עקפו תואירבה דרשמ לש תויתדוקנה תומזויה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
  .יתרבחה ןסוחה קוזיחל

 ובלשי םוריח עוריא תעב םילעופה הרבסהה ימרוגו ם"הר דרשמב הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 ןסוחה קוזיחל םהיתולועפב תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה תא יתטישו ףיקמ ןפואב
 .תידוהיה הייסולכואל הנתינש הרבסהל המוד ףקיהב יתרבחה

  םייתליהק םיעוריאו םייתד םיסקט
 םייחה חרוא אוה תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה ברקב ההובגה האולחתל םימרוגה דחא
 תויוסנכתה לע ססובמ ידרחה יתליהקה הנבמה .הייסולכואה תוצובק יתש תא ןייפאמה יתליהקה
 חולל םאתהב םידעומבו םיגחב ,תותבשבו עובשה תומיב הליפת תרגסמב םיפתתשמ תובר
 ימדקמ" ובשחנש םיעוריאב יוטיב ידיל אב רבדהו ,םייתליהקו םייתחפשמ םיעוריאב ןכו הנשה
 ידיל אב יתליהקה םייחה חרוא .הנורוקה תפגמ לש ינשה לגהו ןושארה לגה ךלהמב "הקבדה
  .םייתיימינפ תודסומב םידומילב םג יוטיב

 םלוא ,ןושארה לגה ךלהמב "הקבדה ימדקמ" םיעוריאל הטעמ הדימב הפשחנ תיברעה הרבחה
 עקר לע רתיה ןיב ,וז הייסולכוא ברקב האולחתב תרכינ הרמחה רומאכ הלח ינשה לגה ךלהמב
 המכ תונב תויוסנכתה הללכו ,2020 יאמ ףוסב ןאדמרה שדוח םות רחאל הלחהש תונותחה תנוע
 דע ילוי ףוסב ,אחדא-לא דיע ,ןברוקה גחב תוצופנ ויה תופסונ תויוסנכתה .תויחנהל דוגינב ,םימי

 .2020 טסוגוא תליחת

 רבוטקוא דע ראורבפ םישדוחב ם"פל תועצמאב תואירבה דרשמ עציבש םוסרפה תועסמ ינותנמ
 םיגח לע שגדב ,ידרחה רוביצלו יברעה רוביצל םיידועיי םימוסרפ ץיפה דרשמה יכ הלוע 2020

  .םייתרבחו םייתוברת םיטביהל בל תמושת ןתמ ךותו ,הנשה חולל םאתהב םידעומו

 ,םאה םוי אשונב יברעה רוביצל ידועיי םוסרפ ץפוה 2020 ץרמ לש היינשה תיצחמב ,לשמל ךכ
 ידועיי םוסרפ ץפוה ,המודב .הז רוביצ ברקב דחוימה ודמעמ לשב ,יתד גחב רבודמ אלש ףא
 תובישיה ידימלת םירזוח הכלהמבש "םינמזה ןיב" תפוקתב ,2020 טסוגואב תידרחה הרבחל
 רוביצל םיידועיי םימוסרפ וצפוה ןכ ומכ .ךוניחה תודסומב םידומילל הרזחה םע ןכו ,םהיתבל
 ןכו ;ןברוקה גח תארקל ;ןאדמרה םוצ תא םייסמה גחה ,רטיפ-לא דיעל ;ןאדמרה שדוחל יברעה
 יגחו ;תועובש ;רמועב ג"ל ;חספה גחל םיידועיי םימוסרפ וצפוה ידרחה רוביצל .אחספה גח לגרל
  .ירשת



 
 

 
 

 

 

|   122   |      

 

           הנורוקה רבשמ ךלהמב רוביצל הרבסהה 

 ,ל"למל תצעיימה הדעווה חוד יפ לע ,םיבשחנ םייתליהק םיעוריאו תונותח ,תאז םע
 הרבחהו תיברעה הרבחה ברקב יזכרמ םוקמ הלא םיעוריאל ."הקבדה ימדקמ םיעוריא"כ
 הרבחב "תונותחה תנוע" .ולא תויסולכוא לש םייתליהקה ןהינייפאמ לשב תידרחה
 תואירבה דרשמ םלואו ,2020 יאמ שדוח ףוסב ןאדמרה שדוח םויס םע הלחה תיברעה
 תולועפ .2020 רבמטפס לש היינשה תיצחמב תונותחה אשונב ידועיי םוסרפ עסמ ץיפה
 וללכ אל ,תואירבה דרשמ עציבש םוסרפה תועסמ ינותנ יפ לע ,ידרחה רוביצל הרבסהה
 ,תרוקיבה תפוקת ךלהמב םייתליהקה םיעוריאהו תונותחה אשונל תדחוימ תוסחייתה
 םוסרפה תועסמ ינותנמ ןכ ומכ .2020 רבמבונב הנושארל ץפוה אשונב ןושאר םוסרפ עסמו

 תחא העדוהל טרפ ,הז אשונב םוסרפ תועסמ ץיפה אל ר"עקפ יכ הלוע ר"עקפ לש
 רבדב יתרבסהה הנעמה .2020 טסוגוא ףוסב ר"עקפ לש קובסייפה דומעב המסרופש
 .רסח אופא היה "הקבדה ימדקמ" םיבשחנש תונותחה יעוריא

 הרבסה םג 2020 טסוגואמ עציב אוה תיברעה הרבחב תונותחה אשונב יכ ותבושתב רסמ ר"עקפ
  .תנתחמה החפשמל תויחנהה תא ךוויתו "הנותחל הנמזה" תקולח תועצמאב חטשב

 יכ אדוול ולעפי ,ימואלה הרבסהה הטמ םשארבו ,םייתלשממה הרבסהה ימרוג יכ ץלמומ
 םייתליהק םינייפאמל תוסחייתה לולכת םוריח תעשב תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה
 .תוננוגתהה תויחנהל ולא תויסולכוא לש ןתונעיה לע עיפשהל ידכ םהב שי רשא םייתרבחו
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  םויאה תסיפת
 ףקשנה ןוכיסה תדימל עגונב רוביצה תודמע וקדבנ הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה תרגסמב
 :הז אשונב רקסה יאצממ תא גיצמה םישרת ןלהל .הנורוקה תפגממ

 *הנורוקה ףיגנבש הנכסה רבדב רוביצה תסיפת :54 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה יפ לע
 תנכוסמ ךכ-לכ אל הנורוקה ,םיזגמ תואירבה דרשמ" :רקסה תרגסמב םילאשנל גצוהש דגיהה חסונ  *

 ."םירמוא םהש ומכ

 תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ,תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב יכ הלוע רקסה ןמ
 ורבס ,המאתהב םילאשנהמ 41%-ו 22% ,11% :התוחפ הדימב תמייאמכ הנורוקה תא תוספות
  .הנורוקה תפגמל סחיימ אוהש ןוכיסה תדימב זירפמ תואירבה דרשמ יכ
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 ףקשנה םויאה תרהבה ךרוצל הרבסהה תולועפמ קלח שידקה תואירבה דרשמ יכ אצמנ
 לע םימילחמ לש תוישיא תויודע ובו םוסרפ דרשמה ץיפה 2020 ינויב :הנורוקה תפגממ
 אוהו ,תידרחה הרבחב םיצופנה הרבסהה יעצמאב ץפוה אל הז םוסרפ םלוא ,הנורוקה יקזנ
 לש ללוכה ביצקתהמ 1%-כ לש רועישב םצמוצמ יביצקת ףקיהב תיברעה הרבחל ץפוה
 לש ישיא רוט ובו תידרחה הרבחל ןולע תואירבה דרשמ ץיפה 2020 ילויב ;םוסרפה עסמ
 אשונב ןותיע תידרחה הרבחל דרשמה ץיפה 2020 טסוגוא לש היינשה תיצחמבו ,םילחמ
 ץפוה הנורוק ילוח לש תויודע גיצהש ףסונ םוסרפ ;םימילחמ לש תויודע ללכש הנורוקה
 יביצקת ףקיהב תידרחה הרבחל ץפוה אוה םלוא ,2020 רבוטקואב הייסולכואה ללכל
 אוה תיברעה הרבחלו ,םוסרפה עסמ לש ללוכה ביצקתהמ 2%-כ לש רועישב םצמוצמ
 ביצקתב( הייסולכואב םיברעה לש םקלחל האוושהב הנטק ךא רתוי הבר הדימב ץפוה
  .)םוסרפה עסמ לש ללוכה ביצקתהמ 8%-כ ורועישש

 ךומנ ןוכיס רבדב תוסיפת וחוור תיברעה הרבחהו תידרחה הרבחה ברקב יכ אופא אצוי
 קלח הלאה תויסולכואה יתשל הצקה תואירבה דרשמ םלוא ,הנורוקה תפגממ ףקשנה
 .םויאה תרהבה םתרטמש םוסרפ תועסמ ןומימל ויבאשממ ןטק

 קלחו יאטילה רוביצה יכו ,תחא השקמ הניא תידרחה הרבחה יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 יכ ןיוצי תאז םע .ןכוסמ ףיגנ הנורוקב וארו תואירבה דרשמ תדמע תא וצמיא ידיסחה רוביצהמ
 ,2020 רבוטקוא ףוסמ תואירבה דרשמ רקס יאצממו הנידמה רקבמ דרשמ רקס יאצממ יפ לע
  .73הז אשונב יאטילה רוביצה ןיבו ידרחה רוביצה ללכ ןיב יתוהמ רעפ ןיא

 יכ אדוול ולעפי ,ימואלה הרבסהה הטמ םשארבו ,םייתלשממה הרבסהה ימרוג יכ ץלמומ
 הליהקב תוחוורה תוסיפתל תוסחייתה לולכת םוריח תעשב תוידוחיי תויסולכואל הרבסהה
 .תוננוגתהה תויחנהל ולא תויסולכוא לש ןתונעיה לע עיפשהל ידכ ןהב שי רשאו

  

 
 ,התוחפ הדימב תמייאמ הנורוקה יכ ורבסו דגיהה םע דואמ ומיכסהש הנידמה רקבמ דרשמ רקס לע םיבישמה ברקב  73

 תידרחה הרבחב םירחא םימרזל םיכייתשמה םיבישמ ןיבו )20%( יאטילה רוביצה ןמ םיבישמ ןיב יתוהמ רעפ אצמנ אל
 .)11%( תיללכה תידוהיה הרבחל האוושהב םיהובג הלא םירועיש .)25% דע 21%(
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  ןמז ךרואל הנורוקה תויחנה לע הרימשב דימתהל ישוקה
 תולבגהה לע הרימשב דימתהל לארשיב רוביצה לש ישוקה תדימ הקדבנ רקסה תרגסמב
 תואצות תא גיצמה םישרת ןלהל .הנורוקה ףיגנ ינפמ תוננוגתהה תויחנה תרגסמב וילע ולטוהש
 :הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב ,הז אשונב רקסה

  ןמז ךרואל הנורוקה תויחנה לע הרימשב דימתהל ישוקה :55 םישרת
 *הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמצדמ רקסה ינותנ יפ לע
 ."ןמז ךרואל תויחנהה לע רומשלו דימתהל ךל השק" :רקסה תרגסמב םילאשנל גצוהש דגיהה חסונ  *

 ושקתה תידרחה הרבחה ברקמו תיברעה הרבחה ברקמ םילאשנה יכ הלוע םישרתה ןמ
 תידוהיה הרבחהמ םיבישמל האוושהב ,ןמז ךרואל תויחנהה לע הרימשב דימתהל רתוי

 ליעל רומאה םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ .)המאתהב ,24%-ו 35% ,44%( תיללכה
 ואב רשא ,תידרחה הרבחהו תיברעה הרבחה לש םיידוחייה םינייפאמהו םיישקה רבדב
  .הנורוקה רבשמ ךלהמב רבגומ ןפואב יוטיב ידיל
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 קפסל ידכ ץמאמ תואירבה דרשמ עיקשה הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ הלוע רומאה לכמ
 לש עדימה תכירצ יסופדל תמאתומה הפיקמ הרבסה תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל
 לחה דרשמה ,תאז םע .ןהב םילבוקמה םיגהנמלו תוברתל ,הפשל ןכו ולא תויסולכוא
 תיצחמה ךלהמב תידרחהו תיברעה הייסולכואה ברקב שורדה יתרבסהה הנעמה תא תתל
 ,הז עקר לע .2020 ראוניב ,םלועב הפגמה ץורפ רחאל דיימ אלו ,2020 ץרמ לש היינשה
 יבלשבו הנורוקה רבשמ תארקל הערתהה תפוקת ךלהמב טרפבו םירומאה םישדוחב
 רזענ םירעפה תמלשה ךרוצל .ולא תויסולכוא ברקב עדימ ירעפ ורצונ ,םינושארה רבשמה
 ,תידרחה הרבחלו תיברעה הרבחל םיחמומה ,םיינוציח הרבסה יצעויב תואירבה דרשמ
 יתשל הרבסהה ףקיה ,תאז םע .םירסמהו הרבסהה יעצמא תא םיאתה םעויסבו

 תולועפ ורסחו ,תיסחי םימצמוצמ ויה תיברעה הרבחל הרבסהה יעצמא ןווגמו תויסולכואה
  .תויסולכואה יתש לש םיידוחייה םיישקלו םינייפאמל תוסחייתמה הרבסה

 תוטלחה יתש ולבקתה 2020 תנש לש היינשה תיצחמב יכ ותבושתב רסמ ימואלה הרבסהה הטמ
 ילוימ הלשממה תטלחה :תידרחה הרבחל תמאתומה הרבסהה תא םדקל ידכ ןהב שיש הלשממ

 הלשממה תטלחהו 74"ידרחה רזגמה לש יתרבח - ילכלכ חותיפל תושר תמקה" אשונב 2020
 תושרה רובע הרבסהל תוידועיי תויתשתו רוביצ תוינפל דקומ תמקה" אשונב 2020 רבמצדמ
 תואצמנ תוטלחהה יכ הרבסהה הטמ רסמ דוע .75"ידרחה רזגמה לש ילכלכ-יתרבח חותיפל
 הרבסהל עגונב תומוד הלשממ תוטלחה ולבקתה אל יכ ןיוצ ןכ ומכ .םיינושאר םושיי יבלשב
 .תיברעה הרבחל

 שוביג תרגסמב ולעפי םייתלשממה הרבסהה ימרוגו ימואלה הרבסהה הטמ יכ ץלמומ
 שוביג תרגסמבו הייסולכוא רקחמ עוציב תללוכה ,יחרזא םוריחל הרבסהה תייגרטסא
 תיברעה הרבחל הרבסהל עגונב הז קרפב ולעש םייוקילה ןוקיתל ,תטרופמ הלועפ תינכות
 יבלשב הרבסה תוברל ,תאז .לארשיב הייסולכואהמ שילשכ ןהש ,תידרחה הרבחלו

 תכירצ ילגרהל םתמאתהו הרבסהה יעצמא ןווגמ ;הרבסהה ףקיה ;םינושארה רבשמה
  .ולא תויסולכוא לש םיידוחייה םינייפאמב םירושקה םיישקו ;עדימה

  

 
 .)5.7.20( 182 הלשממה תטלחה  74

 .)6.12.20( 620 הלשממה תטלחה  75
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 םע תודדומתהו בזוכ עדימ תכרפה
 תוינידמה תא תורתוסה תודמע
 תיתלשממה

 השירפב ,םינווגמ עדימ תורוקמו םינימז תרושקת יצורע יוביר לש ןדיעב תמייקתמ הנורוקה תפגמ
 חנומה תא עבט ימלועה תואירבה ןוגרא .תימואל-ןיב המרב ףא תובר םימעפ ,תבחרנ
 אל וקלחו קיודמ וקלח ,הפגמ ןמזב עדימ לש רתי תפצה ראתמה - עדימה תפגמ - "הימדופניא"
 ,ויפ לע תשקבתמה הלועפל הנווכהו ןימא עדימ רתאל םישנא לע השקמ עדימ תפצה .קיודמ
 ןותימב עייסל דציכו םירחא לעו םמצע לע ןגהל דציכ תעדל ידכ ,ךכל םיקוקז םה רשאכ
 םישנא םהבש םיירקיע םיאשונ העברא שי הנורוקה תפגמ לש רשקהב .הפגמה לש העפשהה
 םרוגה :םיצופנ םייבמופ עדימ תורוקמב ןימזו בזוכ עדימ םג םייק םהיבגלו ,ןמיהמ עדימ םישפחמ
 ;תופורתו העינמ ,םינימז םילופיט ;ולש הרבעהה יסופדו ףיגנה ינימסת ;הלחמלו ףיגנל רוקמהו
 .76הפגמה ךלהמ לע םירחא לשממ תודסומ וא תואירבה תויושר לש העפשההו תוליעיהו

 הבש תואיצמב תאז ,ןומא ןתונ אוה ובש עדימה רוקממ עדימל םאתהב הבר הדימב לעופ רוביצה
 הטיי רוביצה ןימאו יתוכמס עדימ רוקמ רדעיהב .ותושרל םויה םידמוע םיבר תרושקת יעצמא
 ןימא וניאש עדימ םג ובו ,ןווגמ עדימל ףשחיי אוהו ,םירחא תורוקממ עדימה ירעפ תא םילשהל
 ינויח תורחא לשממ תויושרבו תואירבה תויושרב רוביצה ןומא .ןודז תנווכב רבעומש יוגש ףאו

 רוביצהש יוכיסה תא לידגהלו "הימדופניא"ה לש תילילשה העפשהה תא תיחפהל ידכ אופא
 עדימה תא שפחי רוביצהש יוכיסה תא לידגמ אוהש ןוויכ ,לשממה ימרוגל היוצרה ךרדב לעפי

 ותולגתסהו טרפה תוגהנתה לע םיעיפשמה םימרוגה .םייתלשממ עדימ תורוקמב ול ץוחנה
 יעצמא ,םירסמה ןכות ,עדימה רוקמ :םהבו ,םימרוג המכב םייולתו םיבכרומ םוריח יעוריאל
 .תרושקתה תורטמו עיפשהל םיסנמ הילעש דעיה תייסולכוא יפוא ,םישמתשמ םהבש תרושקתה
 ויתועדב קיזחהלו ךישמהל םדא לש הייטנהמ טלוב ןפואב עבונ תוגהנתה לע העפשהב ישוקה
 תוברל ,הרבסהה תוטיש תעיבקל הבר תובישח שי ןכ לע .ףשחנ אוה וילאש ףסונ עדימ לכ ןנסלו

  .םיילמרופ אל םיצורעב התרבעה

 )"זוינ קייפ"( בזוכ עדימ
 ןושארה .םיגוס ינשל הנורוקה ביבס )"זוינ קייפ"( בזוכה עדימה תעפות תא קלחל ןתינ .1

 ,ןודז תנווכו תנווכמ די אלל ירקש עדימ תצפה - misinformation)( היצמרופניא-סימ אוה
 הלחמה תוטשפתה לע חוויד :המגודל .םינוש םילוקישו תוססובמ אל תורעשה סיסב לע
 יופירל םילופיט תודוא לע אווש תועומשו הקבדה ירקמ ואצמנ אל םהבש תומוקמב םג
 יוגש עדימ תרבעה - )disinformation( היצמרופניא-סיד אוה ינשה גוסה .הנורוקב םילוח
 תופורת" םויק :המגודל .רחא םרוגל קזנ בסהל וא ימצע חוור רוציל הנווכב ןודז תנווכב
 היצמרופניא-סיד תצפהב .ףיגנה תצפהב טועימ תויסולכוא תמשאהו ףיגנל "אלפ
 יבבוח םישנאו תילכלכ העישפ ינוגרא ןוגכ ,תוידסממ-אל תוצובק םג תוברועמ

 
76  World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 86, SUBJECT IN FOCUS: 

providing timely and accurate information to dispel the ‘infodemic’, 15.4.20. 
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 דסממבו לשממה ימרוגב ןומאה תא רערעל סרטניא שי ולא תוצובקל .תויצריפסנוק
 .77יאופרה

 עגונב תוילשא תיירזו רוביצב הלהב תריצי ךות הפגמה יקזנ תא םיצעהל לולע בזוכ עדימ
 יופירה יעצמא לע ססובמ אל עדימו הנכסה תועמשממ התחפהה .ירשפא הנעמל
 רומשלו הפגמה םע דדומתהל הנידמה לע השקתש ,תירוביצ תוננאשל םורגל םילולע
 .78תיתרבחה תודיכלה לע

 ןכותה תא ןיבהל ידכ תואירבה םוחתב הנבהו תילטיגיד תוניירוא ירושיכל םיקוקז םישנא .2
 חילצהלו םינושה עדימה תורוקמ ןיב טוונל ,הנורוקה ףיגנל עגונב טנרטניאב ןימזה
 ןכלו ססובמ וניאש עדימ ןיבל ,תיעדמה הניחבהמ תוברל ,תוססובמ תודבוע ןיב ןיחבהל
 לש רקס תואצותמ הלע רבדה .79יוגש ףאו קיודמ אל ,ההובג תוריבסב ,תויהל לולע
 עדימ ןיבו בזוכ עדימ ןיב ןיחבמ וניא רוביצהמ 60%-כ ןהיפלו ,תילארשי תרושקת תרבח
 בזוכ עדימל ןימא עדימ ןיב ןיחבהל חילצמ וניא רוביצהמ רכינ קלח ןכש ,ןימאו ססובמ
 .80תותשרב עדימה תונימא תא קודבל ןויסינ רחאל םג

 רכינ קלח לש ישוקו םידקת תרסחו השדח העפותל עגונב םימוצע עדי ירעפ לש בצמב
 ,השעמל .בזוכ עדימ תצפהל יוכיסה רבוג ,בזוכ עדימל ןימא עדימ ןיב ןיחבהל רוביצהמ
 תרושקתה יעצמאב תאז ללכבו ,81בזוכ עדימ תצפה ינפב םימסח םימייק אל טעמכ
 .תויתרבחה תותשרבו טנרטניאה ירתאב ,םייתרוסמה

 שומיש ךות רקיעב ,םלועבו ץראב תובזוכ תועידי וצפוה הנורוקה רבשמ ךלהמב .3
 ,הלחמהמ ורטפנש םילוחה רפסמ )א( :םיגוס המכל ןקלחל ןתינו ,תויתרבחה תותשרב
 ;ןהב שמתשהל ךרוצהו תוכסמה תוליעי )ב( ;אשונב םיפיוזמ םינוטרסו תונומת תוברל
 םעטמ הרואכל תוצלמה )ד( ;יופירלו הלחמה ינפמ תוננוגתהל "אלפ תופורת" )ג(
 רחסמ קיספהל רצואה דרשמ לש "תפיוזמ" הצלמה - המגודל( ילכלכה םוחתב לשממה
 ,םידומיל לש ףרוג לוטיב לע ירקש םוסרפ - םייח תרגש לש םיטביה )ה( ;)הסרובב
 .82המודכו קשמה ללכ תריגס לע בזכ תועומש תצפה

  

 
 .)17.3.20( "אלפ תופורת וא יגולויב קשנ - הנורוקה תייצריפסנוק" ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה  77

 .םש  78

 .Combatting COVID-19 disinformation on online platforms"", OECD, 2 'מע  79

  .36 'מע ,"2020 טנרטניאה חוד" ,קזב  80

 .)17.3.20( "אלפ תופורת וא יגולויב קשנ - הנורוקה תייצריפסנוק" ,ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה  81

 .)13.4.20( "?זוינ קייפ וא הנורוקה סוריו :רתוי רהמ טשפתמ המ" ,ףרוע תוכרעמ ל"הצ  82
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 :םלועבו לארשיב וצפוהש תובזוכ תועידיל תואמגוד ןהבו תונומת ןלהל

 הנורוקל "אלפ תופורת" לע תובזוכ תועידיל תואמגוד :3 הנומת

 ימלועה תואירבה ןוגרא לש טנרטניאה רתא ךותמו עדמל ןוסדיוד ןוכמ לש קובסייפה ףדו טנרטניאה רתא ךותמ
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 "םיקנעמ" תודוא לע תבזוכ העידיל המגוד :4 הנומת

 

  .7.1.21 ,ימואל חוטיבל דסומה לש טנרטניאה רתא ךותמ
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 טנרטניאה רתאב וכרפוהש 2020 ץרממ תובזוכ תועידיל תואמגוד :5 הנומת
 "יטנוולר אל"

 .https://irrelevant.org.il, 2.7.20 ,"יטנוולר אל" טנרטניאה רתא ךותמ

 
 ,הפגמה ץורפ זאמ יכ הלעה 83קובסייפב תונוש תוצובק תוליעפ רחא בקעש רקחמ
 "הנורוק ישיחכמ" לש תוחפל תוצובק 12 לארשיב וחתפנ ,2020 תנש תליחתב
 םישנא תוצובק לשו ,היתועפשה לע ,הפגמה לש המויק רבד תא םישיחכמה
 תוצובקה בור .הפגמה לע תשרב היצמרופניאסיד תוציפמה ,םינוסיחל םידגנתמה
 .תוצובקה ילהנמ ידי לע ורשואש םירבחל קר תוחותפו בחרה להקל תורוגס הלאה
-מ רתוי ורתוא לוכה ךסבו ,םירבח יפלא ףא םיתיעלו תואמ שי תאזכ הצובק לכב

 םויה רדס לע טלתשהל םיסנמ תוצובקב םיליעפה ,רקחמה יפ לע .םירבח 16,000
 דוע .הפגמה לש המויק רבד תא םישיחכמה םדא ינומה לש אווש גצמ רציילו ירוביצה

 
 הצפה דגנ יחרזאה קבאמה תא ליבוהל הרטמב המקוהש רוביצה ףותישב רקחמ תמרופטלפ - "רטרופיר קייפ" םזימ  83

  .תותשרב התסהו םיפויז ,היצמרופניאסיד לש תיתטיש
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 םיתיעל וחתפנ בזוכ עדימ ןתצפה לע םיחוויד תובקעב ורגסנש תוצובק יכ רקחמב הלע
  .84שדחמ

 תייעב תא ןיטולחל רותפל הלק ךרד ןיאש ףא יכ 2020 ילויב אצמ OECD85-ה ןוגרא 
 רוטינ :העפותה םוצמצל הלועפ יכרד שיש ירה ,הנורוקה תפגמל עגונב בזוכה עדימה
 ;תומסרפתמש תודבוע םיקדובה םייאמצע םינוגראב הכימת ;בזוכה עדימה לש יתטיש
 םימייקש םייגולונכטה תונורתפה דצל בזוכה עדימה רוטינל םיישונא םימרוג תלעפה
 תוניירואה ירושיכ רופיש ;בזוככ חכוהש עדימ לע תוחוד לש םוזי םוסרפ ;אשונב
  .86רוביצה ברקב תיאופרהו תיגולונכטה

 םע תודדומתהל םיכרד המכ לע 2020 ץרמב ץילמה 87ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה
 ידממ רבדב תופיקשה תרבגה :לארשיב הנורוקה תפגמ לע בזוכה עדימה תעפות
 תירוביצה תועדומה תרבגה ;םלועב תונוש תונידמב המיע תודדומתהה יכרדו העפותה
 עדיו עדימ לש תלכשומ הכירצבו הנורוקה תפגמ תודוא לע חישה םוהיז םוצמצב ךרוצל
 ןימא עדימ תצפה ;וציפהל םיסרטניאה םהמו בזוכ עדימ והמ הנבה ךותמ ,תאזה תעב
 םירסמ קוזיח ;םיבשותל תורישי תואירבה דרשמ םעטמ ותחילש תועצמאב רוביצל
 .בזוכ עדימ רותסל ידכ הפגמה תודוא לע תרושקתה יעצמאב תודבוע יססובמ

 לע בזוכ עדימ םע הלשממה ימרוג תודדומתה
 הנורוקה תפגמ תודוא

 תעפות םע תודדומתהל ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמהו OECD-ה ןוגרא ועיצהש הלועפה יכרד
 ןימא עדימ תצפהו יוגשכ רוביצל ותפצה ,ורוטינ תוברל ,הנורוקה תפגמל עגונה בזוכה עדימה
-ץוח םיפוגב תועייתסה ךות ,הלשממה תועורז בוליש תונועט ,בזוכה עדימה תא רתוסה
  .םייתלשממ

 םע דדומתהל הרטמב תרוקיבה תפוקת ךלהמב לארשיב הלשממה הטקנש תולועפה ןלהל 
  .בזוכה עדימה תעפות

 תפגמ לע בזוכה עדימל םימעפ המכ תואירבה דרשמ סחייתה 2020 תנש ךלהמב 
 :תויתרבחה תותשרבו דרשמה לש טנרטניאה רתאב רוביצל ויתועדוהב הנורוקה
 ןפואב רוביצה תא העטמ אוהו תויתרבחה תותשרב ץפומ הזכ עדימ יכ שיגדה דרשמה
 עגונב עדימ רוסמל םיכמסומה תואירבה דרשמב םימרוגל רוביצה תא הנפהו ,ןווכמ
 .הפגמל

 
 ."רטרופיר קייפ" לש קובסייפה רתאבו 12.2.21-ב "תונורחא תועידי" ןותיעב ומסרופ רקחמה תואצות  84

 תא תולבקמה תוחתופמ תונידמכ תורדגומה תונידמ 37 תורבח ןוגראב .ילכלכ חותיפלו הלועפ ףותישל ןוגראה  85
 .לארשי תנידמ םהבו ,ישפוחה קושהו תילרבילה היטרקומדה תונורקע

 .Combatting COVID-19 disinformation on online platforms"" OECD, 2 'מע ,2020 ילוי  86

 םקוהו דסונש ,םייגטרטסא םירקחמל הפי זכרמ תא וכותב בלשמ אוהו 2006 תנשב דסונ ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה  87
 הנוחטיבל תויטנוולרה תויגוסב תודקמתה ךות ,םימוחת לש ןווגמב םירקחמ להנמו םזוי ןוכמה .ביבא לת תטיסרבינואב
  .לארשי לש ימואלה
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 לכל היחנה הנתינו ,ל"למה תוירחאב בזוכ עדימ ק"פח תמקה לע טלחוה 2020 ץרמב 
 תועדוה םירבודה לש פאסטווה תצובקב ריבעהל הלשממה ידרשמ לש םירבודה
 םא הקידבלו העדוהה רוקמ רוריבל יארחא ל"למה .הרורב אל םתונימא וא םתונמיהמש
 .בזוכ וא יתימא עדימב רבודמ

 תואירבה דרשמ דדומתה ,2020 רבמצד שדוח דע - תרוקיבה תפוקת בור ךלהמב
 יעצמאב ומסרופש רוביצל תועדוה תועצמאב רקיעב בזוכה עדימה תעפות םע
 םימוסרפ תניחב .תויתרבחה תותשרבו דרשמה לש טנרטניאה רתאב ,תרושקתה
 דרשמב הרבסהה הטמ לש הרבסה תולועפ התלעה אל הפוקת התואמ םיימשר
  .העפותה םע תודדומתה ךרוצל ם"הר

 תיתטיש הלועפ הללכ אל תואירבה דרשמו הרבסהה הטמ תודדומתה יכ הלע
 רתוסה ןימא עדימ תצפהו יוגשכ ותפצה ,בזוכה עדימה רוטינל ןוגכ ,רומאכ תיבחורו

 תרבגהו ,ךכל םיחמומה םייתלשממ-ץוח םיפוג תועצמאב םג ,בזוכה עדימה תא
 ץפוהש העשב ,תאז .םתוא םיציפמה לש םיסרטניאהו בזוכה עדימה יגוסל תועדומה
 .הפגמה תא ולהינש םימרוגה דצמ הנעמ אלל רתונש בזוכ עדימ

 לש הדיחי תואירבה דרשמ םיקה ,תרוקיבה םויס דעומ רחאל ,2020 רבמצד עצמאב יכ ןיוצי 
 תותשרב הנורוקה ינוסיח לע בזוכ עדימ יציפמ רתאל ידכ )זוינ קייפ ל"מח( תשר יבשק
 הבוגת שבגל הרטמב טפשמו האופר יחמומ לש הניחבל עדימה תא ריבעהלו תויתרבחה
 ,עדימ תויתרבחה תותשרבו תרושקתה יעצמאב תואירבה דרשמ הלעה ךכ לע ףסונ .אשונל
 לע חוודל רוביצה תא ןימזהו םינוסיחה אשונב בזוכ עדימ לע ,םינוטרס תועצמאב תוברל
 .המסרופ התבותכש ינורטקלא ראוד תביתל הזכ עדימ

 ןוכמ לש תיכוניחה עורזה תשמשמה חוור תורטמ אלל התומע -יעדמ ךוניחל ןוסדיוד ןוכמ 
 ץפוהש בזוכ עדימ רותסל ןתרטמש תובתכ ולש טנרטניאה רתאב םסרפ ,עדמל ןמציו

 .הפגמה לע בזוכ עדימו תועומש םיזהל ותרטמש קובסייפ ףד ליעפהו ,טנרטניאב

 תיתטיש תיתלשממ הלועפ ליבוי ם"הר דרשמב ימואלה הרבסהה הטמש ץלמומ
 לשממ ימרוג ףותישב ,המיאתמ הלועפ תינכות הז ןיינעב שבגיו בזוכ עדימ םע תודדומתהל
 ,בזוכ עדימ רוטינל תולועפ לולכת תינכותה יכ ץלמומ .םייתלשממ-ץוח םימרוגו םירחא
 .ולא תולועפ לש תויביטקפאה תדידמל תוטישו הבוגת יכרד שוביגל

 הרבסה תינכות תנכהל ימואלה הרבסהה הטמ לעופ ולא םימיב יכ ותבושתב רסמ ם"הר דרשמ
 ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה יחקל םימעטומ ותרגסמבו ,בזוכ עדימ תצפה םע תודדומתהל
  .בחרנ הדימ הנקב העפותה םע דדומתהל הרבסהה יפוג וצלאנ ובש
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 תוינידמה תא תורתוסה םיחמומ תודמע
 תימשרה תיתלשממה

 רבוג ךכ ,תוגהנתה תויחנהו םירסמ ,עדימ ול ריבעמה םרוגל רתוי בר ןומא שחור רוביצהש לככ
 יתרושקתה ןכותהו עדימה יצורע תונימזו יוביר לשב .תויחנהל םאתהב גהני אוה יכ יוכיסה רומאכ
 הריזב םיעמשנ דגנמש העשב ,רוביצה ןומאב תוכזל הלשממה םעטמ הרבסהה ימרוג םישרדנ
  .תיתלשממה הדמעל םידגנתמה ,אשונל םיחמומ לש םהבו ,םירחא םיימיטיגל תולוק תירוביצה

 ףא וא םייבקע םניאש םירסמ רוביצל ריבעהל תולולע רוביצל םירסמ תרבעהב תוצופנ תויועט
 םעטמ םירתוס וא םידגונמ םירסמ תרתוה ןכו ,עדימה תא םירסומה םימרוגה םעטמ םירתוס
  .המיאתמ תוסחייתה אלל ,םירחא םימרוג

 רבס הייסולכואהמ רכינ קלח יכ ולעה 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה יאצממ
 הרבחב םישנא הרשע לכמ דחא :הנורוקה תלחמ תונכסב םיזגמ תואירבה דרשמ יכ תע התואב
 תיברעה הרבחב הרשע ךותמ העבראו תידרחה הרבחב הרשע ךותמ םיינש ,תיללכה תידוהיה
  .הלחמה לש התרמוחל עגונב תואירבה דרשמ לש םירסמה יבגל קפס וליטה

 ,רתויב םייביטקפאה םירבודה תא הרגשב רבכ רתאל שי ,םוריחב הרבסהל הנכהה תרגסמב 
 םוריח עוריאב .תונוש תופשב תוברל ,םינושה דעיה ילהק ברקב רתויב ברה ןומאל םיכוז רשא
 ןוויכמ ,םיאקיטילופ וא תורבוד ישנא ינפ לע םייעוצקמ םיחמומל ןורתי םיתיעל שי יתואירב
 םיתיעל הלא םיחמומ .תויתואירב תויגוסב רתוי םינימאו םייתוכמס רוביצב םיספתנ םהש
 ורשכוי םה תורידת וזיאבו דציכ עובקל שי ןכלו ,תרושקתה ילכב העפוהב םיסונמ םניא
 םתורישכ תא חיטבהל ידכ ,רבשמל םיעגונה םייעוצקמ םיטביהבו הידמל םירושקה םיטביהב
  .םוריח תעשב

 תרושקתה ילכב העפוה ךרוצל םיריבסמ רישכהל לחה תואירבה דרשמ יכ הלע
 שרדנ אוה רבשמה תליחתב רבכש העשב תאז .הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל
 ,תימשרה תיתלשממה הדמעה תא ורתסש םיחמומ לש תודמע םע דדומתהל
  .ןלהל טרופמכ

 לש רגאמ םיקהל םידרשמה ירבוד תא החנה הרבסהה הטמ יכ ותבושתב רסמ ם"הר דרשמ
 יכמסמ םהל ריבעהו םתרשכה ךילהת תא ףטוש ןפואב הוויל ,םייעוצקמ םירבודו םיחמומ
 ינפב העפוהל םיריכב לש םתרשכהל הטמה לעפ ךכ לע ףסונ .ימוי סיסב לע הרבסהו ןכות
 םינפלואב םיריבסמה תא בלשל רודישה יפוגל תוינפ יכ ףיסוה דרשמה .תרושקתו המלצמ
 תועשב ןניאש תוינכותב בורל הז היה בויחב ונענ רשאכ םגו ,הלילשב בורל ונענ תוינכותבו

  .איש תייפצ

 התלעוה ,ימואלה הרבסהה הטמ עציבש תינושאר םיחקל תקפה תרגסמב ,2020 יאמב
 תונירקמה תועובק תויומדכ "םינריבסמ" הלועפל סינכהל וחילצה יכ הדבועה בויחל
 שארמ םינריבסמ ןיכהלו םיפסונ םוריח ישיחרתל םג הז לדומ קיתעהל שי יכו ,עדיו תויתוכמס
 םדקומ בלשב הלועפל םינריבסמה תא סינכהל היה בטומ יכ בתכנ ,תאז םע .אשונ לכל
  .היזוולטה יצורע םעטמ םילעופה םינריבסמה תא םג ךרדתל שי יכו ,רתוי
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 ל"כנמכ רבעב שמישש האופרל רוספורפ הברה הפגמה לש םינושארה םישדוחה ךלהמב 
 תדגונמה הדמע איש תייפצ תועשבו םייזכרמ תרושקת יעצמאב גיצהל תואירבה דרשמ
 תא םילהנמה םימרוגה םיטקונש םידעצהו תנכוסמ הניא הפגמה יכ ,הלשממה תדמעל
 רקחמ לע ססובמה תע בתכב רמאמ יפל .התרמוח תא םימלוה םניאו םימזגומ רבשמה
 יצורעב רבעשל ל"כנמה עיפוה ,2020 ינוי דע ץרמ - םישדוח העברא ךלהמב ,יתרושקת
 .88םימטייא 200-כב לוכה ךסבו ,)54( םימעפ תורשע םיירחסמה היזיוולטה

 תוינידמה תא תורתוסה םיחמומ לש תויואטבתהה תעפשה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ 
 תויואטבתה עבראל עגונב התשענ הקידבה .ויתודמעו רוביצה ןומא לע תימשרה תיתלשממה
 םישדוחה ךלהמב )המצע תיתלשממה תואירבה תכרעמ ךותמ תוברל( םיחמומ לש תונוש
 ינתוכיא חותינ השענ ,תויתרבחה תותשרב חישה רוטינ תרגסמב .2020 רבמטפס דע ץרמ
 ,תויואטבתהל םיבקועה םימיה תשולשב תויתרבחה תותשרב םיטסופ לש גציימ םגדמ לש
 ינפלש םימיה תשולשב םייטנוולרה םיאשונב חישה ףקיה לש תיתומכ האוושה ןכו

  .הירחאש םימיה ךלהמב הלאה םיאשונב חישה ףקיהל ,תואטבתהה

 םידדמה ונחבנ רוביצה ןומא לע תויואטבתהה תעפשה ןיבל ללוכה חישה ןיב רשקל ידכ
 תגשה תולקל וא ישוקל תוסחייתה התייה רשאכ הדדמנ - עדימל תושיגנה תדימ :הלאה
 תא תוהזל היה ןתינ רשאכ הדדמנ - תויחנהה תוריהבו הנבהה תדימ ;תויחנהל עגונב עדימ
 ;הבילה יאשונב םיחרזאה דצמ הפוצמה תולהנתהה ןפואו תויחנהל עגונב בתוכה תנבה
 הלשממה תויחנה יכ רבס בתוכה םא קיסהל היה ןתינ רשאכ הדדמנ - עונכשה תדימ
 ןומאה תדימ ;אל וא ןהל תייצל ותנווכב םאו ןהילע הרימשב תובישח שי םא ,תוקדצומ
 ידכ .תוטלחהה ילבקמב ןומא עיבמ בתוכה םא קיסהל היה ןתינ רשאכ הדדמנ - תויחנהב
 םג הקדבנ ,תיתלשממה תוינידמב ןתונ רוביצהש ןומאה לע תורימאה תעפשה תא ןוחבל
 .םיאצממה ןלהל .הלשממה תדמע םע המכסהה תדימ

 קיבדהל לולע הלחמה ינימסת אלל הנורוק הלוח יכ תואירבה דרשמ ריהבה 2020 ץרמב 
 ילכל ןויאירב תואירבה דרשמב ריכב דבוע גיצה שדוחה ףוסב .הלחמב םירחא םישנא
 תובקעב .םיקבדמ םניא םינימסת אלל הנורוק ילוח היפלו ,תדגונמ הדמע תרושקת
 רתוי השולש יפ( אשונב חישה ףקיהב תרכינ היילע התייה ריכבה דבועה תואטבתה
 םע םיכסה רוביצה תיברמ יכ ףא .)תואטבתה התואל ומדקש םימיה תשולשב רשאמ
 תריצי ,רוביצה תייעטהל תונעט ולע חישהמש ירה ,)73%( אשונב תיתלשממה הדמעה
 ינויצב הדירי לע עיבצה חישה .תואירבה דרשמ לש היוקל הרבסהו רוביצב לובלב
 ךלהמב ללוכה חישב םידדמה ינויצל האוושהב ,תואטבתה התואל סחייתהב םידדמה
 ןויצב הלק הדירי :תשרב חישה חותינ לש בחרה רקחמב גצוהש יפכ הקדבנש הפוקתה
 לש דדמה ןויצב הדירי ;)2.3-ל 2.6 ןויצמ( תויחנהל עגונב עדימל תושיגנ לש דדמה
 םימרוגב ןומאה תדימ לש דדמה ןויצב הדיריו ;)2.5-ל 7.3 ןויצמ( עדימה תוריהבו הנבה
  .89)1.1-ל 3 ןויצמ( רבשמה תא םילהנמה
 

 .תונימא הנורוקה תלחמ יוליגל תוקידבהש הדמע תואירבה דרשמ גיצה רבשמה ךלהמב 
 ,תדגונמ הדמע תרושקתה ילכל ןויארב תואירבה דרשמב ריכב דבוע גיצה ינוי תליחתב
 ףקיהב היילע התייה ,תאז תובקעב .תונימא ןניא הנורוקה תוקידב תואצות בור היפלו

 
  .)7.10.20( "הנורוקה רוטקובורפ לש ותומד תא תשרו תשק ונב ךכ" ,תיעיבשה ןיעה :םינותנה רוקמ  88

 .הנחבנש היגוסה לע דיעהל ידכ ויד יטנוולר היה אלש ןוויכ ןחבנ אל עונכשה דדמ  89
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 דבועה לש תואטבתה התואל ומדקש םימיל סחיב )56% לש לודיג( אשונה ביבס חישה
 חישב .תואטבתה התוא יטרפב אקווד ואל ,תוקידבה תונימאב קסע חישה רקיע .ריכבה
 תוכמתסהה רבדב ,תיתלשממה הדמעה םע רוביצה לש הטעמ המכסה תדימ הטלב
 ינויצל סחיב םידדמה ןויצב הדירי לע עיבצה חישה .הנורוק ילוח רותיאל תוקידבה לע
 חותינ לש בחרה רקחמב גצוהש יפכ הקדבנש הפוקתה ךלהמב ללוכה חישב םידדמה
 תדימ ;)5.4-ל 7.3 ןויצמ( עדימה תוריהבו הנבה לש דדמה ןויצב הדירי :תשרב חישה
 ןומאה תדיממ ההובג ךא ,)3.6( הכומנ התייה רבשמה תא םילהנמה םימרוגב ןומאה
 .90)3( תקדבנה הפוקתה לכ ךרואל הדדמנש
 

 ותואב .הנורוקה רבשמב "ינש לג" לש ומויק לע רוביצל חוויד תואירבה דרשמ 2020 ינויב 
 ינשהו עדמל ןמציו ןוכממ דחאה - םיריכב הימדקא ישנא ינש ועיבה שדוחה
 ןיא היפלו הנוש הדמע ,תרושקת יעצמאל ףתושמ ןויאירב ,ביבא-לת תטיסרבינואמ
 .הלחמה ינימסתמ םילבוס םניא םילוחהמ רכינ קלח ןכש ,הפגמה לש "ינש לג"ב רבודמ
 טעומ שומיש השענו ,וז תואטבתה תובקעב חישה ףקיה לע הרישי העפשה האצמנ אל
 תדמעב ןומאה דדמ ןויצ .תיתלשממה הדמעה תא רתוסה םיחמומה לש ךמסמב
 לכ ךרואל הדדמנש ןומאה תדימל האוושהב ,2.3 - המ תדימב ךומנ היה הלשממה
  .)3( תקדבנה הפוקתה
 

 רוצעל ידכ אלמ רגס ליטהל שי היפלו הדמע גיצה תואירבה דרשמ 2020 רבמטפסב 
 הדמע הבו םיאפור לש המוצע המסרופ שדוחה תליחתב .האולחתה תוטשפתה תא
 ןוכיסב תויסולכוא ובש ןמזה ךשמ תא ךיראמ אלא התומת ענומ וניא רגס היפלו ,תדגונמ
 תויתרבחה תותשרב חישה ףקיהב תרכינ היילעל םרג המוצעה םוסרפ .ףיגנל תופושח
 לע רישי חיש ההוז אל טעמכ יכ םא ,)24%( האולחתה לע רגסה תעפשהל עגונב
 הכומנ התייה אלמ רגס ליטהל שי היפלו הלשממה תדמע םע המכסהה תדימ .המוצעה
 םייוטיב ואצמנ אל ,הלשממה תדמע םע המכסהה רסוח תורמל ,תאז םע .)35%(
 םידדמה ינויצ ןלהל .האולחת ריבגמ רגסה היפלו םיחמומה תדמעב םיכמותה םירורב
 הפוקתה ךלהמב ללוכה חישב םידדמה ינויצל סחיב םוסרפה רחאלש םימיה תשולשב
 עונכשה לש דדמה ןויצ :תשרב חישה חותינ לש בחרה רקחמב גצוהש יפכ הקדבנש
 6.7-ל האוושהב 4.1 - ךומנ היה תויחנהל תייצל הנווכהו הלשממה תטלחה תונוכנב
 הרקמב תויחנהל עמשיהל רוביצה תונוכנש ךכ ,הקדבנש הפוקתה ךלהמב עצוממב
 היה רבשמה תא םילהנמה םימרוגב ןומאה תדימ לש דדמה ןויצ ;התחפ ,רגס לחיש

  .הקדבנש הפוקתה ךלהמב עצוממב 3-ל האוושהב המ תדימב ךומנ ,2.4

 הצוחמו תואירבה תכרעממ םיחמומ לש תורימאש ךכ לע םיעיבצמ ולעוהש םירקמה
 העיגפלו רוביצב לובלבל םיתיעל ומרג ,תיתלשממה הדמעה תא ורתסש ,הל
 תדימב הרורב הדירי התייה וקדבנש םירקמה תעבראמ השולשב :יתרבסהה ץמאמב
 תדימב הדירי התייה םירקמהמ םיינשב ;רבשמה תא םילהנמה םימרוגב ןומאה
  .ןהל תייצל הנווכב הדירי - דחא הרקמבו ;תויחנהה תא רוביצה לש הנבהה

 
 .הנחבנש היגוסה לע דיעהל ידכ ויד יטנוולר היה אלש ןוויכ ןחבנ אל עונכשה דדמ  90
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 ,םלועבו לארשיב הפגמה תליחתב ורמאנ וירבד יכ ןייצ תואירבה דרשמב ריכבה דבועה
 ןיב ודעונ וירבדו ,הב לופיטה תוינידמ םג ךכו יאדו אלו לפרועמ היה היבגל עדימה רשאכ
 ריכבה דבועה .ונומא תא גישהל ידכ הנתשמה םירבדה בצמ תא רוביצל ףקשל ראשה
 גיצהו ,םיחמומ לש תונוש תועד ויהיש היה ריבס ,תע התואב היהש םירבדה בצמב יכ ףיסוה
  .םירבדל רוקמה תא המ תדימב ריהבמה יעוצקמ חותינ

 םיבייחמה םירגתא הלשממה םעטמ הרבסהה ימרוג ינפב אופא תוביצמ ולאכ תורימא
 םע דחא הנקב תולוע ןניאש םיחמומ תודמעמ םיעבונה םירגתאל תוכרעיהה .הלועפ
 ךרוצה תא דדחמ רבדה .דעומ דועבמ הרבסה יעצמא שוביג הנועט תיתלשממה תוינידמה
 םמוחתב םיחמומה םירבוד רגאמ דעומ דועבמ םיקהל ימואלה הרבסהה ךרעמ לש
 ,ךרעמה םקוה החוכמש הלשממה תטלחה יפ לע שרדנכ ,תרושקתב העפוהל םירשכומו

 לועפלו תיתלשממה הדמעה תא תורתוס םיחמומ תודמע םהבש םירקמ רוטינל לועפל
 תוינכותב ובלושי םהש יוכיסה תא לידגהל ידכ םינושה תרושקתה יפוג לומ דעומ דועבמ
  .תונושה
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 םוכיס
 רתיה ןיב ותרטמש הרבסה ךרעמ שרדנ ,הנורוקה רבשמ תמגוד ,םיימואל םוריח יעוריאב
 .תוננוגתהה יכרד יבגל תואדו-יא םעו יופצ יתלב תואיצמ יוניש םע דדומתהל רוביצל עייסל
 יוארו ,רבשמה ךלהמב הרבסהב יתלשממה לופיטל םיעגונה םינוש םיאצממ הלעמ הז חוד
 יכ םידמלמ חודה יאצממ .אשונב השעייש םיחקל תקפה ךילהל סיסב ושמשי ולא יכ
 היה ומע דדומתהל םיכרדהו הנורוקה רבשמ תרבסהב ךרוצל הלשממה הנתנש הנעמה
 ינפל יצחו הנשכ לגרותו יחרזא םוריח עוריאב תימואל הרבסהל ןנכותש הוותמהמ הנוש
 לע ם"הר דרשמב םקוהש הרבסהה ךרעמב חתפמה ידיקפת ךכ לע ףסונ .הפגמה ץורפ
 ךרעמה הז חכונלו ,הפגמה ץורפ דעומב םישיואמ ויה אל 2007 תנשמ הלשממה תטלחה יפ
 ,תויתלשממה הרבסהה תולועפ תא ליבוהל שרדנש ,תואירבה דרשמ ;ןנכותמכ לעפ אל
 ידכ ךות תוריהמב ומלשוה הלאו ,םימיאתמ םייעוצקמ םילכו תידוקפת תיתשת רסח היה
 בשחתהל ילב ,הנידמ יבאשמ תעקשה ךות ,האולחתה ירועישב היילעהו רבשמה
  .רבכמ הז אשונב ועקשוהש םיבאשמלו רבשמל ומדקש םינשב תוכרעיהב

 דחא לכ - ר"עקפו תואירבה דרשמ לש ,רוביצל םיליבקמ עדימ תורוקמ ולעפוה ,לעופב
 חכונל .רוביצל ליעיו אלמ תוריש ןתמב םיישק םע דרפנב דדומתה םהמ דחא לכו - דרפנב
 קלח ךלהמב תקפסמ אל התייה םייזכרמה הרבסהה ימרוג לש רוביצל תורישה תמר הז
 דוחייב ,עדימה תורוקמ תלעפהל םיבאשמהו םיצמאמה בוליש .הקדבנש הפוקתהמ רכינ

 ךוסחי ףאש ןכתייו ,רוביצל רתוי ליעיו בוט תוריש תגשהל םורתי ,הלאה םיפוגה ינש לש
  .רוביצ יפסכ

 הרבסהה ימרוג יכ התלעה הנורוקה תפוקתב הרבסהל עגונב רוביצה תודמע תניחב
 ןומא ןתנ רוביצה ,ללככו ,תינוניב הדימב תולבגהה בור תא רוביצל ריבסהל וחילצה
 תוציחנ רבדב תינוניב המרב עונכש .רבשמה לוהינל םיארחאה םימרוגב דבלב םצמוצמ
 תויצ-יאל ןוכיסה תא םילידגמ ןתוא ועבקש םימרוגב ןומא לש הטעמ הדימו תולבגהה
  .לשממה ימרוג תויחנהל רוביצה

 דרשמ ידיב תידרחה הייסולכואלו תיברעה הייסולכואל שורדה יתרבסהה הנעמה
 הייסולכואל יתרבסהה הנעמל האוושהב םצמוצמ היה ,הפגמה ץורפ רחאל דימ ,תואירבה
 ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ .ולאה תויסולכואה יתש ברקב עדימ ירעפ ורצונו ,תיללכה
 .יתרבחה ןסוחה קוזיחל ר"עקפו תואירבה דרשמ לש תויתדוקנה תומזויה תא בויחל

 רידסהל ץלמומ םוריח תעשל הלשממה םעטמ הרבסהה ימרוג לש תונכומ חיטבהל ידכ
 תינוגראה תיתשתה תמאתהלו םינושה הרבסהה יפוג ןיב תוירחאה תקולחל בייחמ הוותמ
 עובקל ;רומאה הוותמה תרגסמב וילע לטותש תוירחאל םהמ דחא לכ לש תיעוצקמהו

 ןויפאו יופימ ללוכה הייסולכוא רקחמ ךמס לע םג ,תויביטקפא הרבסה תוטישו תונורקע
 תעב רוביצל הלשממה לש םידוחא עדימ תורוקמ תמקהל לועפלו ;םינוש דעי ילהק לש
 הרבסהה ךרעמ לע תלטומ םוריח תעשל הרבסהה יפוג תונכומ תא אדוול תוירחאה .םוריח
 ףותישב לועפל וילעו ,הלא ןוגכ םיכרצל הנעמ תתל הרטמב םקוה רשא ,ם"הר דרשמב
 הביבסה תנגה ,תואירבה םוחתב ןוגכ ,םיימואל םוריח יעוריא לוהינל םייטנוולרה םימרוגה
  .הלכלכהו
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 םייגולונכטה םייונישהו םינשה םע הלוע ותמצועו ,הרבסהה ימרוג לומ דמוע ףסונ רגתא
 תותשר תועצמאב םג תבחרנ ותצפהש בזוכ עדימ םע תודדומתה - תרושקתה םוחתב
 םירקמ רוטינל תולועפ הנועט הזה רושימב תודדומתהל תוכרעיה .טנרטניאב תויתרבח
 םירבוד רגאמ תמקה ןוגכ ,דעומ דועבמ םימיאתמ הרבסה יעצמא שוביג ,הבוגת םיבייחמה
 ךרוצל עדימו םינותנ ודמעי םתושרלש ,תרושקתב העפוהל םירשכומו םמוחתב םיחמומה
 .הלאה תולועפה תא ליבוי ימואלה הרבסהה ךרעמש ץלמומ .היואר תיעוצקמ תודדומתה

 


