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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 תואירבב םוריח עוריאכ הנורוקה תפגמ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 2020 ראוניב
 ןושארה הנורוקה הלוח הלגתה 2020 ראורבפ ףוסבו ,תוימואל-ןיב תוכלשה לעב רוביצה
 12%-כ םהש ,שפנ ןויליממ רתוי לארשיב הנומה ,1םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא .לארשיב
 ,הלחמהמ םייתואירב םיכוביסלו התומתל תירקיעה ןוכיסה תצובקכ התהוז ,הייסולכואהמ
 אלל אלמ דוקפתב לחה ,דוקפתה תמרב הבר תונוש שי וז הייסולכואב .ליגה םע הלוע ןוכיסהו

  .תורכינ תוידוקפתו תויאופר תולבגמב הלכו תויאופר תולבגמ

 תרכינ הדימב ומצמצש העונת תולבגמ הנידמה הליטה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תא עונמל ידכ
 ללכב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואו ,תיללכה הייסולכואה תוהשל הלכי םהבש םיבחרמה תא
 םיחרזאה תייסולכוא לע תוילכלכו תוישפנ ,תויתואירב תוכלשה ויה העונתה תולבגהל .הז

 .םיקיתווה

 תוקלחמה תועצמאב רתיה ןיב ,ליעפמ )החוורה דרשמ( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ
 םיחרזאל עייסל תודעוימה תויתליהק תורגסמ ןווגמ ,תוימוקמה תויושרב םייתרבח םיתורישל
 הלשממל הטמ ףוג שמשמ יתרבח ןויוושל דרשמה .יתרבחהו ישיאה םדוקפת רופישב םיקיתווה
 לש השגנהו יוצימ ,הליעפ הנקז םודיקל רושקה לכב רתיה ןיב ,םיקיתו םיחרזאב לופיטה אשונב
-כ 2020 לירפאב והש ,הליהקב םיררוגתמה םיקיתווה םיחרזאה ןוילימכ דצל .הקוסעתו תויוכז

 חוקיפבש תובא יתבבו תואירבה דרשמ חוקיפבש םיירטאירג םילוח יתבב םיקיתו םיחרזא 29,500
  .)תודסומה - ןלהל וארקיי תובאה יתבו םיירטאירגה םילוחה יתב( החוורה דרשמ

 
 
 

1.1 
   264,000-כ   92%-כ  ןוילימ

140 
  ₪ ןוילימ

 םיחרזאה רפסמ
 םיקיתווה
 7%-כ .לארשיב
 םיררוגתמ םהמ
 ,תודסומב
 רויד יצבקמב
 .ןגומ רויד יתבבו

 םירטפנה ללכמ 
 הנורוקה ףיגנמ
 60 ינב ויה
 ןוכנ הלעמו

 .2021 לירפאל

 םיחרזאה רפסמ ןיב רעפה 
 יפל לארשיב םיקיתווה
 הריגההו ןיסולכואה תושר
 הכשלה יפל םרפסמל
  .הקיטסיטטסל תיזכרמה

 ןגמ" תינכות ביצקת 
 לע הנגהל "בהז

 םיחרזאה תייסולכוא
 םייחה םיקיתווה
 ינפמ הליהקב
 ףיגנל הפישח
 .הנורוקה

 
 ,ןיסולכואה םשרמב םושירה יפל ,עיגהש לארשי בשות אוה קיתו חרזא ,1989-ן"שתה ,םיקיתווה םיחרזאה קוח יפ לע  1

 .)2004-ד"סשתה ,השירפ ליג קוח יפל( םירבגל 67-ו םישנל 62 :השירפה ליגל
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

38%  40%  66%  2,500  
 םיחרזאה רועיש
 וחווידש םיקיתווה
 ההובג תודידב לע
 תרגסמב תינוניבו

 ."בהז ןגמ" תינכות

 םיחרזאה רועיש 
 םיקיתווה
 החוורה דרשמש
 רוציל חילצה אל
 ,רשק םמיע
 תייסולכוא ךותמ
 רידגהש דעיה
 תינכות תרגסמב
 ."בהז ןגמ"

 רועיש ,2021 ילויל ןוכנ 
 םיקיתווה םיחרזאה
 יתרבח ןויוושל דרשמהש
 ,םהיכרוצ תא הפימ םרט
 דעיה תייסולכוא ךותמ
 תינכות תרגסמב רידגהש
 ."בהז ןגמ"

 חוכ ידבוע רפסמ 
 םירסח ויהש רזעה
 יפל תודסומב
 דרשמ לש םינדמוא
 דרשמו תואירבה
 .החוורה

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 לופיטל םיעגונה םיאשונ המכ הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ילוי - 2020 יאמ םישדוחב
 םיקיתווה םיחרזאה יבגל .הנורוקה רבשמ ץורפ זאמ תודסומבו הליהקב םיקיתווה םיחרזאב
 םיקיתווה םיחרזאה לש יופימלו רותיאל תוימוקמה תויושרהו הנידמה תולועפ וקדבנ הליהקב
 םיחרזאה יבגל .הליעפ הרגש לע הרימשבו תודידבה תגפהב םהל ןתינש עויסהו םהיכרוצו

 אשונו תודסומב םידבועב רוסחמה אשונ הז חודב םימסרופמו וקדבנ תודסומב םיקיתווה
 םיקיתווה םיחרזאה יבגל ,ךכ לע ףסונ .םהיריקי םע םיריידה לש רשקה לע הרימשה
 יאשנ רותיאל תוקידב :םיאשונה 2020 רבוטקואב םייניבה חודב ומסרופו וקדבנ תודסומב
 הנורוק יאשנ םיקיתו םיחרזאל םינעמ ,תודסומל ןוגימ דויצ תקפסא ,תודסומב הנורוק
 לע ,רתיה ןיב ,תכמסנ הז חודב הקידבה ."תוהמיאו תובא ןגמ" לש היינב יכילהתו תודסומב
 םיקיתו םיחרזאל הנידמה רקבמ ןולאש לע ,תוימוקמ תויושר םגדמל הנידמה רקבמ ןולאש
 םיקיתו םיחרזא לש רוביצ ףותיש יכילהת לעו )הלעמו 76-ו 75 - 67( ליג תוצובק יתשב
 .דוקימ תוצובק תועצמאב תודסומ ילהנמ לשו )קפוא( םוי יזכרמב םילהנמו

 

 

 

 ףא :םייללכו םייצרא עדימ ירגאמבו תוימוקמה תויושרב םיקיתו םיחרזא לע עדימ
 םויס דעומב ,םוריח תעשב דחוימ עויסל קקדזהל היושעש הייסולכוא םה םיקיתו םיחרזאש
 ןונגנמ תועצמאב רשפאמ רשאו ,םהילע יסיסב עדימ זכרמה דחא ףוג לארשיב ןיא תרוקיבה
 תויושרב :םיקיתווה םיחרזאב לופיטב םיברועמה םיפוגל ותרבעהו עדימ ףוסיא רדסומ
 ,םמיע תורשקתהה יטרפבו עויסל םיקוקזה םיקיתו םיחרזא לע עדימב רסוח היה תוימוקמה
 .ןושארה רגסה ךלהמבו הנורוקה רבשמ ץורפ םע דוחייב ,םהל עויסה ןתמ תא בכיע הזו

 םיחרזאה לע ןכדועמו םלש עדימ זכירש םרוג תויושרב היה אל הנורוקה רבשמ ברע
 רגאמב .רבשמה ץורפ םע וז הייסולכואל עויס תשגה רשפיאש ,םהינייפאמו םיקיתווה

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 םע היה אל ,ןיסולכואה םשרמ ,לארשי תנידמ יבשות לע יללכ עדימ זכורמ ובש ירקיעה
 ,תוימוקמה תויושרל רשפיאש ,תורשקתה יטרפ ללוכ ,ביוטמ עדימ הנורוקה רבשמ ץורפ
 תונפלו תרגובמה הייסולכואה תא תופמלו רתאל םירחא עויס יפוגלו הלשממה ידרשמל
 ףא ,)ס"מלה( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ .עויס הל טישוהל ידכ תוריהמב הילא
 .עויסה יפוג תא ושמיש אל ,םיקיתווה םיחרזאה לש םינופלט םיללוכו רתוי םינכדועמ םהש
-כ לש ףקיהב רעפ הלגתנ ס"מלה לשו ןיסולכואה תושר לש םירגאמה ינותנ ןיב ,ןכ ומכ

 םשרמב םימושרה םיקיתו םיחרזא לשב רקיעב - )23% לש רעפ( םיקיתו םיחרזא 264,000
 .ל"וחב םיהושו ןיסולכואה

 ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ :םהיכרוצ יופימו םיקיתווה םיחרזאה לע עדימ ףוסיא
 םיחרזאה ללכ לש םהיכרוצ תא תופמל דעי "בהז ןגמ" תינכות תרגסמב ועבק יתרבח
 ועיגה םה .עויסל תוקקדזה לש תויופידע ירדס תעיבק אלל ,)שיא ןוילימכ( םיקיתווה
 יתרבח ןויוושל דרשמהו 2021 ראורבפל ןוכנ 30%-כ החוורה דרשמ - םיכומנ יופימ ירועישל
 תא וריבעה ןהילאש תוימוקמה תויושרה לומ בקעמ ועציב אל ,2021 ילויל ןוכנ 34%-כ
 םיחרזאה לש םהיכרוצ יופימל ושעש תולועפה תא ולציפו םיקיתווה םיחרזאה לע עדימה
 ךילהתמ ןנוצר תועיבש תא ונייצ תוימוקמ תויושר המכ .יותיעה תניחבמ רתיה ןיב ,םיקיתווה
 הדובעל ,םיקיתווה םיחרזאל ונפש םימרוגה יובירל עגונב םיישק ולעה תורחאו ,יופימה
  .ןהל רסמנש קיודמ אל עדימלו םהיכרוצ רותיאב הלופכ

 תעצה יכ הלע :םוריח יבצמב שמשיש םיקיתו םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ
 םיחרזאל עויס" אשונב 2018 תנשב יתרבח ןויוושל דרשמה שביגש הלשממל םיטילחמה
 םיקיתו םיחרזא לע עדימ רגאמ תמקה לע דרשמה תוירחא תללוכה ,"םוריח תעשב םיקיתו

 .החוורה דרשמ םע המכסה רדעיה לשב טרפב ,הלשממב ןוידל התלע אל ,םוריח תעשל
 םיקיתו םיחרזא לע עדימ רגאמ תמקהל יתרבח ןויוושל דרשמה לעפ 2020 ץרממ ,תאז םע
 .םיידיתע םוריח יבצמל תוכרעיה ךותמ ןהו הנורוקה רבשמ תפוקתב םהל עויסה ךרוצל ןה
 לע עדימ לבקל השקבב הנורוקה רבשמ ךלהמב יתרבח ןויוושל דרשמה הנפ ךכ םשל
 אל תבייחמ המרונ רדעיהב .עדימב םיקיזחמה םייזכרמ םיפוג השישמ םיקיתו םיחרזא
 ימואל חוטיבל דסומה ,החוורה דרשמ - עדימה תרבעהל םרושיא תא םהמ השולש וריבעה
 תא יתרבח ןויוושל דרשמל וריבעה אל תוימוקמה תויושרה םג ;הטילקהו היילעה דרשמו

 רבשמב םיקיתווה םיחרזאל עויסה ךרוצל עדימה תיתשת ןה ועגפנ ךכ לשב .שקיבש עדימה
 .םיידיתע םוריח יבצמל רגאמ תמקהל תיתשתה ןהו הנורוקה

 םיחרזא לש תודידבה תגפהל יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ תולועפ
 וז הפוקתב )קפוא( 2םויה יזכרמ לש םתובישחב ריכה החוורה דרשמ :הליהקב םיקיתו
 םיפירעת תלדגה תועצמאב "לוגסה ותה" תולבגמב ינשה לגב לחה םתחיתפ תא רשפיאו
 ןורתפ קפסמ החוורה דרשמ ,תאז םע .םיקיתו םיחרזא לש םתעגה-יא לע םויה יזכרמ יופישו

 קפסל םתלוכי לע ןירשימב העיפשמה ,הרגשב םויה יזכרמ לש תיביצקתה הקוצמל יקלח
 יכ ,המגודכ הנייצ םוי זכרמ תלהנמ .םוריחבו הרגשב םיקיתווה םיחרזאל םיתואנ םיתוריש
 הפ קובסייפ תצובקב שקבלו בותכל הכירצ יתייה םישישקה רובע טלבאט גישהל ידכ"
 ןיידע ינאו ,ןעטמ אלל ןשי טלבאט יתלביק .שקבל םיענ אל יל היהש תורמל ,בושייב

 
 םיניינועמו ישיא לופיטב הרזעל םיקוקז ךא םתיבב םיררוגתמה םיקיתו םיחרזאל תדעוימה תילופיט תיתרבח תרגסמ  2

  .םליג ינב תרבחב תויוליעפב
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 החוורה דרשמ 3תוכמותה תוליהקה לש ןתוינויח תורמל ,ןכ ומכ ."םיאתמ ןעטמ תשפחמ
-כ םימושר ןהבש ,תוימוקמה תויושרה 256 ךותמ 148-ב תוכמות תוליהק 285 בצקתמ

 .םיקיתו םיחרזא 60,000-70,000

 ולעפ אל יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ :םיקיתווה םיחרזאל עדימה תשגנה 
 רחאה דרשמה לש םינעמל עגונב םג רשק ורצי םמיעש םיקיתווה םיחרזאה תא עדייל
 תויושעש תויוליעפ ןווגמ לע עדימ םיבר םיקיתו םיחרזאמ ענמנ תאז תובקעב .םתוא שיגנהלו

 .םהייח תוכיא תא רפשלו םהל ליעוהל ויה

 דרשמהו החוורה דרשמ :םיילטיגיד םיעצמאב שומיש - הליהקב םיקיתו םיחרזא 
 םה םלוא ,םיקיתווה םיחרזאל םיילטיגיד םיעצמאב שומישה תשגנהל ולעפ יתרבח ןויוושל
 םיפתתשמה רפסמ החוורה דרשמ תכרעהל ;וז תוליעפ לש םיינושאר םיבלשב םיאצמנ
 .2021 תנש ףוס דע 10,000-כ תויהל יופצ ךכל תודעוימה תוינכותב

 :םהיריקיל תודסומב םיריידה ןיב רשק לע הרימשל םיילטיגיד םיעצמאב שומיש
 םע םיריידה לש רשקה תרימש לש תובישחב וריכה החוורה דרשמו תואירבה דרשמ
 ףאו ,הנורוקה תפוקתב ,קוחרמ תילאוזיו תרושקת לש טרפבו ,םיילטיגיד םיעצמאב םהיריקי

 ןוישיר תלבקל יאנת הניא ולא םיעצמא תקזחה ,תאז םע .אשונב לועפל תודסומה תא וחנה
 םביצקתמ ןומימ וצקה אל םידרשמהו ,תובא תיב וא ירטאירג םילוח תיב תלעפהל
 הרקבה ךילה תרגסמב יקלח ןפואב וקדב םידרשמה ,ןכ ומכ .םתלעפהל וא םתשיכרל
 27%-ב החוורה דרשמבו הרקבה תוחודמ 54%-ב תואירבה דרשמב( תודסומה לע םהלש
 תרושקת םויקל םיילטיגיד םיעצמא םיריידה תושרל םידימעמ תודסומה ןכאש )תוחודהמ
 .קוחרמ תילאוזיו

 דמאנה ,תודסומב רזע חוכ ידבועב רוסחמה תורמל :תודסומב רזע חוכ ידבועב רוסחמ 
 תטלחה ףא לעו ,הנורוקה רבשמב תאש רתיב יוטיב ידיל אב רשאו שיא 2,500-כ לש ףקיהב
 ואבוה םרט 2021 ילויב ,םירז םידבוע 2,500 דע ל"וחמ איבהל רשפאל 2020 ילוימ הלשממה
 לירפאל ןוכנ יכ הלע דוע .תודסומב רזע חוכ ידבועכ םתקסעה ךרוצל םירז םידבוע לארשיל

 ,החוורה דרשמ םע םואיתב םילשה םרט ,תואירבה דרשמב היירטאירגל ףגאה 2021
 תבחרהל תינכות שוביג ,רצואה דרשמו הלשממה שאר דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה
 תשגומ תויהל הרומא התייה 2020 יאממ הלשממה תטלחה יפלש ,םילפטמה ידיקפת
 .2021 ץרמב תואירבה דרשמ ל"כנמל

 

 ידרשמ וליעפה רבשמה ךלהמב :הלשממה ידרשמ לש םיידוחיי עויס תוינכותו םימזימ
 םישדוחב :םהבו ,םיידוחיי עויס תוינכותו םימזימ ,ישילשה רזגמה ינוגרא ףותישב ,הלשממה
 ףלא 127-כ לש םתיבל תוחורא ןוילימ 6-מ רתוי החוורה דרשמ קליח 2020 לירפא-ץרמ
 הליפנ ינשייחו הקוצמ ינצחל ןכו ,ח"ש ןוילימ 260-כ לש תיביצקת העקשהב םיקיתו םיחרזא
 ,החוורה דרשמ שביג ,הנורוקה רבשמ לש ומוציעב ,2020 ילויב ;םיקיתו םיחרזא 18,000-כל

 
 םיתורישהו ,קיתווה חרזאה תיבב תמייקתמ ,הליהקב םיררוגתמה םיקיתווה םיחרזאל ןוחטיב תשר תשמשמה תרגסמ  3

 תשגנה ,תויתוברתו תויתרבח תויוליעפ ,הליהק בא ,םיוולנ םייאופר םיתורישו םוריח תואירקל דקומ םה הב םילולכה
  .דועו םיתוריש
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 תייסולכוא לע הנגהל תימואל תינכות ,4םיפסונ םיפוגו יתרבח ןויוושל דרשמה םע ףותישב
 לעפ יתרבח ןויוושל דרשמה ,ךכ לע ףסונ ;"בהז ןגמ" תינכות - הליהקב היחה ישילשה ליגה
 תויוכז יוצימ ,תודידבה תגפהב דחוימב ,יאמצעה קיתווה חרזאל עייסל םיכרד ןווגמב
 םיבאשמ העיקשהו םינוש םיטביהב הנידמה הלעפ תודסומל עגונב .תילטיגיד תוניירואו

 לע רומשלו םלוה לופיט םיריידל קינעהלו ךישמהל ןויסינ ךותמ האולחתה םע תודדומתהב
 םיחרזאב לופיטה" אשונב 2020 רבוטקואמ הנידמה רקבמ חודב טרופש יפכ ,םהייח תרגש
 ."םייניב יאצממ - הנורוקה רבשמ תפוקתב םייתיב-ץוחה תודסומב םיהושה םיקיתווה

 

 יפל :םייללכו םייצרא עדימ ירגאמבו ,תוימוקמה תויושרב םיקיתו םיחרזא לע עדימ
 םרוגה שמשיש םיקיתו םיחרזא ץעוי תונמל תימוקמה תושרה לע ,םיקיתו םיחרזא קוח
 ,וז הייסולכוא לע עדימה זוכיר לע ןומא היהיש ,םיקיתווה םיחרזאה םוחת לש ללכתמה
 תושרהש ךכ ,םמיע תורשקתהה יטרפ תוברל ,ובויט םשל תורקב עוציבו הרגשב ונוכדע
 ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ יכ ץלמומ .םוריחב םג םהל עייסלו רשק םמיע רוציל לכות
 ןונגנמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה - םיטפשמה דרשמ םע תוצעוויהב ,ףתושמב ושבגי יתרבח
 םיקיתו םיחרזא לע עדימ תלבקל ,רחא יביטקפא ןונגנמ לכ וא ,ןווקמ עדימ רגאמ תמקהל
 ךילה תא םילשי הלכלכה דרשמב ימואלה לטיגידה ךרעמ יכ ץלמומ דוע .םוריח תעב
 םללכבו ,םיירוביצ םיפוג לש רשק תריציל םיילטיגיד תורשקתה יטרפ תפסוהל הרדסאה
 בייטל תופסונ םיכרד ןחבת ןיסולכואה תושר יכ ;םיבשותה םע ,ס"מלהו ןיסולכואה תושר
 ןיסולכואה תושר יכו ;םוריח יבצמל תוכרעיה ךותמ םג הרגשב התושרבש עדימה תא
 םצמצל ידכ ,ךכ ךרוצל שרדיתש הרדסא תוברל ,ןהיניב הלועפה ףותיש תא וריבגי ס"מלהו

 ללכל עויס ךרוצל יבטימ םינותנ דסמ תדמעה רשפאלו ןהיניב םינותנה ירעפ תא
 יכ ץלמומ דוע .םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואל טרפבו ,םוריח תעשב לארשיב הייסולכואה
 תעיבק דצל תפתושמ הדובע ינונגנמ םהיניב ורידסי יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ
 תנגהל ףופכב ,םהיניב עדימה תופיקשו םיבאשמ םוגיא ורשפאיש תוירחאו הרזג תולובג
 .ןיד יפ לע םיקיתווה םיחרזאה לש םתויטרפ

 דרשמהו החוורה דרשמ תולועפ - הליהקב םיקיתו םיחרזא לש תודידבה תגפה
 יזכרמ לש הלעפהה לדומ תניחב תא םילשי החוורה דרשמ יכ ץלמומ :יתרבח ןויוושל
 םיחרזאל הז בושח תוריש קפסלו ךישמהל רשפאל ידכ ,בוצקתה ןונגנמ ללוכ ,םויה
 לש גגה תרוק תחת םינעמ גוזימ תוברל ,טרפב םוריח תותיעבו ללכב הרגש ימיב ,םיקיתווה
 םוסרפל תופסונ תולועפ טוקני החוורה דרשמ יכ ץלמומ .םיירוביצ םיבאשמ םוגיאו םיזכרמה
 םיקהל ךרוצה תא ןחביו תוכמותה תוליהקה לע םיקיתווה םיחרזאה ללכ עודיילו יצרא
 ,ולא לכ לע ףסונ .ולא תורגסמ ןיא ןהבש תויושר 108-ב טרפב ,תופסונ תוכמות תוליהק
 הוותמ ושבגי יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ,תויוליעפה ללכ לש ,תוימוקמה תויושרה לומו םהיניב םואיתו םיבאשמ םוגיא ,עדי ףותישל

 
 דרשמה ,תילטיגיד לארשי הטמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןוחטיבה דרשמ ,תימואלה םוריחה תושר ,תואירבה דרשמ  4

 תופוק ,תוימוקמה תויושרה ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,הטילקהו היילעה דרשמ ,םינפה דרשמ ,יתליהק םודיקו קוזיחל
 .םיבדנתמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא ,םילוחה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ודקמי םידרשמה יכ עצומ דוע .הליהקב םיקיתווה םיחרזאל תועצומה תוינכותהו םינעמה
 השקה ןפואב ךכמ ולבס רשא ,םתודידב תגפהב םיקיתו םיחרזאל עייסל םהיצמאמ תא
 .רחא ןויפאל םאתהב וא רזגמה ,ליגה תוצובקל םאתהב תאזו ,רתויב

 דרשמ יכ ץלמומ :םיילטיגיד םיעצמאב תודידבה תגפה - הליהקב םיקיתו םיחרזא
 םיחרזאה לש יופימל תוימוקמה תויושרה ףותישב ולעפי יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה
 תבחרהל ולעפי םאתהבו ,תוילטיגידה תויתשתה םוחתב עויסל םיקוקזה םיקיתווה
 דוע .םהב םישמתשמה רפסמ תא תרכינ הדימב ולידגיו הז םוחתב םיעצומה םיתורישה
 םיקיתו םיחרזאל םיילטיגיד םיעצמא חותיפל תופולח ונחבי םיברועמה םידרשמה יכ ץלמומ
 תרגסמב ,תרגובמה הייסולכואל ידועיי היזיוולט ץורע תמגוד ,הכומנ תילטיגידה םתוניירואש
  .םימייק םיליעפמ םע הלועפ יפותיש

 :םהיריקי םע תודסומב םיריידה לש רשק לע הרימשל םיילטיגיד םיעצמאב שומיש
 םיילטיגיד םיעצמאב שומישה תעמטה תא ונחבי החוורה דרשמו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ףסונ ךבדנכ ,הרגשבש רבדכ םהיריקיל םיריידה ןיב קוחרמ תילאוזיו תרושקת םויקל
 הלולע םינפ לא םינפ שגפיהל תלוכיה ןהבש תותיעב טרפבו ,םינפ לא םינפ םישגפמל
 תרגסמב ןוחבל ץלמומ .עבט ןוסא וא המחלמ ,הפגמ תוצרפתה ומכ ,תלבגומ תויהל
 בוצקת ,תודסומה לש הלעפהה תונוישיר תרגסמב אשונב השירד לש הרדסה העמטהה
  .אשונב תודסומה ללכב תופטוש תורקב תכירעו ולא םיעצמא

 ,רצואה דרשמ ,החוורה דרשמ ,תואירבה דרשמ לע :תודסומב רזע חוכ ידבועב רוסחמ
 הלשממה שאר דרשמו ימואל חוטיבל דסומה ,הריגההו ןיסולכואה תושר ,ץוחה דרשמ
 איבהל רשפאל 2020 ילוימ הלשממה תטלחה שומימל - ותוירחא םוחתב ףוג לכ - לועפל
 2020 יאממ הלשממה תטלחהו ,תודסומב רזע חוככ ודבעיש םירז םידבוע 2,500 דע ל"וחמ
 יכ ץלמומ .תודסומבו הליהקב םיקיתו םיחרזאל םילארשיה םילפטמה עציה תלדגה רבדב
 ידכ ולעפיו תודסומב םדאה חוכ בצמ רחא בוקעל וכישמי החוורה דרשמו תואירבה דרשמ
  .הז טביהב תודסומל שרדנה הנעמה ןתינ ןכאש חיטבהל
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 רבמטפס ,לארשיב הלעמו 65 ינב לע הנורוקה תועפשה
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 םוכיס
 ןוכיסה דקומב תודסומבו הליהקב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא תא ביצה הנורוקה רבשמ
 ישילשה רזגמה יפוג תאו םיינוריעהו םייתלשממה םיפוגה תא בייחו תירוביצה בלה תמושתו

 םיקיתו םיחרזא לע ןמיהמ עדימ רגאמ לש ותובישח ףא לע .הל עייסל ידכ תוריהמב סייגתהל
 יטרפו םתוהז תא ללוכה ,וז הייסולכוא ללכ לע יסיסב עדימ זכרמש דחא ףוג לארשיב ןיא
 עויסה לע השקה דוחא רגאמב רסוחה ;רדסומ ןונגנמ תועצמאב ,םמיע םינכדועמה תורשקתהה
  .יזכרמהו ימוקמה ןוטלשה יגיצנ ידי לע םיקיתווה םיחרזאל

 דרשמ םג ןיינעה יפלו יתרבח ןויוושל דרשמה ,החוורה דרשמ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תוימוקמה תויושרה לומו םהיניב םואיתלו םיבאשמ םוגיא ,עדי ףותישל הוותמ ושבגי ,תואירבה
 תגפהל םיקיתווה םיחרזאל תועצומה תוינכותהו םינעמה ,תויוליעפה ללכ לש ,תודסומהו

 לש תרכינ הלדגהלו ילטיגידה םוחתב םיעצומה םיתורישה תבחרהל ולעפי ךכ ךותבו ,םתודידב
 .םהב םישמתשמה רפסמ




