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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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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 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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 .)2020 רבמטפס( ERI ןוכמו לשא לארשי טניו'ג :רוקמה

 
 
 
 
 
 
 
 

 רבמטפס ,לארשיב הלעמו 65 ינב לע הנורוקה תועפשה
2020 
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 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
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 אובמ
 עוריאכ הנורוקה תפגמ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 2020 ראוניב 30-ב 

 הלוח הלגתה 2020 ראורבפ ףוסבו ,תוימואל-ןיב תוכלשה לעב רוביצה תואירבב םוריח
 תירקיעה ןוכיסה תצובקכ התהוז 5םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא .לארשיב ןושארה הנורוקה
  .ליגה םע הלוע ןוכיסה וז הייסולכואב .הלחמהמ םייתואירב םיכוביסלו התומתל

 ,הפגמה ץורפ זאמ לארשיב הנורוקה ףיגנמ םירטפנ 6,232 ךותמ ,2021 לירפא תליחתל ןוכנ
 ללכמ םיקיתווה םיחרזאה ברקב ףיגנב םילוחה רועיש .)92%-כ( הלעמו 60 ינב ויה 5,706

 .ןלהל 1 םישרתמ הלועש ומכ ,תורחא ליג תוצובקל תיסחי ךומנ ,תאז תמועל ,הייסולכואה

 ללכמ לארשיב הנורוקמ םירטפנה רועישו הנורוקב םילוחה רועיש :1 םישרת
 2021 לירפאל ןוכנ ,ליג יפל ,םירטפנהו םילוחה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תיללכ תואירב יתוריש לש )טנרטניא( תתשרמה רתא ינותנ יפ לע

 

 
 עיגה ןיסולכואה םשרמב םושירה יפלש לארשי בשות אוה קיתו חרזא ,1989-ן"שתה ,םיקיתווה םיחרזאה קוח יפ לע  5

 םיפוגב תחוורה הרדגהה איה וז הרדגה .)2004-ד"סשתה ,השירפ ליג קוח יפל( םירבגל 67-ו םישנל 62 :השירפה ליגל
 עובקה ליגה ןוירטירק ,תאז םע .הז חודב םג הצמוא ןכלו ,היתויוכז תיינקהבו תרגובמה הייסולכואב לופיטב םיקסועה
 ,הנורוקה תפגמל יטנוולרה ליגה ןוירטירקל ףפוח וניא ,םישנל םירבג ןיב ןיחבמו הקוסעתה םוחתמ חוקלה ,הב
 ליג" קרפב ןלהל ואר הז אשונב הבחרהל .ליגה םע ןוכיסה תיילעלו התוללכב תרגובמה הייסולכואל סחייתהש
 ."יופימה תייסולכוא
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנמ הנורוקה תפוקתב םיקיתו םיחרזא לש התומת 
 היה 2020 רבמצד-ץרמ םישדוחב הלעמו 65 ינב םירטפנה רפסמ יכ הלוע )ס"מלה - ןלהל(
 םינשב רבמצד-ץרמ םישדוחב עצוממה םירטפנה רפסממ 13.8%-כ לש רועישב רתוי לודג

 תמועל .)התומת ףדוע - ןלהל( התומתב היילע התייה וז ליג תצובקב ונייהד .2019 - 2015
 האוושהב םרועישבו םירטפנה רפסמב םייתוהמ םילדבה ויה אל 65-מ הטמל ינב ברקב ,תאז

 ןיבו הלעמו 65 ינב לש התומתה ןיב האוושה 2 םישרתב ןלהל .6תורכזנה תופוקתה ןיב
 לש התומתה עצוממל האוושהב 2020 רבמצד-ראוני םישדוחב 65-מ הטמל ינב לש התומתה
 .)םיזוחאב( 2019 - 2015 םינשב ליגה תוצובקמ תחא לכ

 תמועל 2020 ,ליג תוצובק יפ לע ,לארשיב התומת ףדוע :2 םישרת
 2015 - 2019  

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ינותנ יפ לע  

 תוצובק יתש ברקב התומתה התייה 2020 ראורבפ-ראוני םישדוחב יכ הלוע םישרתהמ
 הלע 2020 ץרמ שדוחמ יכו ,תומדוק םינשב הליבקמה הפוקתל סחיב הכומנ הייסולכואה
 םייונישה ויה םיריעצה תצובק ברקב וליאו ,הלעמו 65 ינב לש התומתה רועיש דח רועישב
 רבוטקוא דע טסוגואמ .םישדוחהמ קלחב התומתב הדירי וללכ ףאו ,רתוי םינטק התומתב

 הובג ,הלעמו 65 ינב ברקב דוחייב ךא ,ליגה תוצובק יתשב התומתה ףקיה היה 2020
 .2019 - 2015 םינשב הלא םישדוחב עצוממהמ

 
 תוריטפ רפסמ לע קר ססבתמה ,התומת ףדוע בושיחל לבוקמו טושפ דדמ - P-score דדמ לע תססובמ וז האוושה  6

 שמחב הליבקמה הפוקתב תוריטפ לש עצוממה רפסמל תקדבנה הפוקתב תוריטפה רפסמ ןיב לדבהה יפ לע בשוחמו
  .תקדבנה הפוקתל ומדקש םינשה
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 ץרמב לחה הנורוקה תפוקתב הלעמו 65 ינב ברקב התומת ףדוע םשרנ תורחא תונידמב םג
 תנשב הנורוקה תפוקתב הלעמו 65 ינב ברקב התומתה ףדוע טוריפ 3 םישרתב ןלהל .2020
 2019 - 2015 םינשב םייטנוולרה םישדוחב התומתה עצוממל סחיב )2020 ץרממ( 2020

  .OECD-ב תורחבנ תונידמבו לארשיב

 תורחבנ תונידמבו לארשיב הלעמו 65 ינב ברקב התומת ףדוע :3 םישרת
  2020 רבמצד - ץרמ ,-OECDב

 

 .םינשהמ תחא לכב 42 דע 10 תועובש ינותנ לע ססובמ בושיחה הדנקב  *
 .םינשהמ תחא לכב 44 דע 10 תועובש ינותנ לע ססובמ בושיחה הילטיאב  **
 .םינשהמ תחא לכב 51 דע 10 תועובש ינותנ לע ססובמ בושיחה הילגנאב  ***
 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,EUROSTAT יפ לע תונידמה ראש ינותנ ,ס"מלה ינותנ יפ לע לארשי לע םינותנה
 .P-Score תטישב

-כ ןיב הלעמו 65 ינב לש התומתה ףדוע ענ ורקסנש תונידמב יכ הלוע םישרתהמ
 .14%-כ לע דמע אוה לארשיבו ,דרפסב 27%-כל הידוושב 12%

  ;הייסולכואהמ 12%-כ םהש ,שיא ןויליממ רתוי הנומ לארשיב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא
 ןלהל( םתיבב םיררוגתמ )94%-כ( םיקיתווה םיחרזאה תיברמ .הלעמו 75 ינב םהמ 41%-כ
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 ראותמכ ,7תורחא תורגסמב םיררוגתמ - 70,000-כ - םטועימו ,)הליהקב םיקיתו םיחרזא -
 .ןלהל 4 םישרתב

 תורגסמב וא הליהקב( םירוגמ יפ לע ,לארשיב םיקיתו םיחרזא :4 םישרת
 )בוריקב( 2020 ,)תורחא םירוגמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפו )ןלהל ואר( "תוהמיאו תובא ןגמ" ינותנ יפ לע  

 אלמ דוקפתב לחה ,דוקפתה תמרב הבר תונוש שי םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ברקב
 8םיירירבש םישישק( תורכינ תוידוקפתו תויאופר תולבגמב הלכו תויאופר תולבגמ אלל
 םניא ללככו םיליעפו םיאמצע םה הליהקב םיקיתווה םיחרזאה בור .)םיידועיס םישישקו
 החוורה דרשמ לפיט 2020 תנש תליחתב .הרגשב תימוימויה םתולהנתהב עויסל םיקוקז
 214,000-כ ,םיקיתו םיחרזא 320,000-כב )החוורה דרשמ - ןלהל( םייתרבחה םיתורישהו

-כ .)םיח"שמ - ןלהל( תוימוקמה תויושרב םייתרבח םיתורישל תוקלחמב םימושר םהמ
 - ןלהל( ימואל חוטיבל דסומהמ דועיס תלמגל םיאכז הליהקב םיקיתו םיחרזא 230,000

 .9)תוידועיס תולפטמ תועצמאב( וז תואכז הנקמש םייתיבה לופיטה יתורישב םירזענו )ל"טב

 
 רויד יצבקמ ;םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ חוקיפב תובא יתבו ןגומ רויד יתב תוללוכה םירוגמ תורגסמ 650-כ  7

  .תואירבה דרשמ חוקיפב םיירטאירג םילוח יתבו ;הטילקהו היילעה דרשמו ןוכישהו יוניבה דרשמ תוירחאב

 םייגולויזיפה םירגאמב תיתכרעמ-בר הדירי בקע תידוקפת תורדרדתהב תאטבתמה תירטאירג תנומסת איה תוירירבש"  8
-טניו'ג-סרייאמ ,רקחמ חוד ,"םינקז ברקב תוירירבש" ,רנידלוש רפינ'גו גרבנרטש ילש ,רוטנב עטנ( "םדאה לש
 .)1 'מע ,]2015[ ליידקורב

 .12 'מע ,)2020( םדא תויוכזו ןויוושל - תלוז ןוכמ ,"הנורוק ןמזב םינקז לש םדאה תויוכז אשונב ח"וד" ,ולש למרכ  9
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 דקפומה דחא יזכרמ ףוג ןיאו םיקיתווה םיחרזאה םוחתב תללוכ תוינידמ ןיא לארשי תנידמב
 םיקלחנ הב לופיטהו וז הייסולכוא לע תוירחאהש הלשממ ידרשמ המכ אלא ,םהילע
 .10ןלהל 5 םישרתב ראותמכ ,םהיניב

 רבשמבו 11הרגשב םיקיתווה םיחרזאב לופיטב םיברועמה םיפוגה :5 םישרת
 הנורוקה

 

  .הנורוקה רבשמ תובקעב קר םיקיתווה םיחרזאב לופיטב ופתתשה וקווקמ קורי וקב םינמוסמה םיפוגה       

 
 םינשל הלועפ ינוויכו תומגמ ,םיתורישה יופימ ?ןאל םויה יזכרמ ,ןפשנירג ןומיר הליהו ץיבונכוכ-ןויצ ןב לעי ,דימש ללה  10

 הדעווה לש התדובע םוכיסב .)2018( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו ימואלה חוטיבה תונרק ,2023 - 2018
 תימואל בא-תינכות תיינב" אשונב םוי רדסל העצהב ןוידל הלכלכה תדעוו תואירבהו החוורה ,הדובעה הדעוול תפתושמה
 ידרשמ המכ ןיב םויכ תקלחנ םיקיתווה םיחרזאב לופיטל תילאירטסינימה תוירחאה" יכ ןיוצ )2018 רבמצד( "הנקזה םוחתב
 ...םינוש םילופיטו םיתוריש םינתונש םיפוג ןיב ץצורתהל םיצלאנ ותחפשמו ןקזה ...רסחב הקול םהיניב םואיתהו ,הלשממ
  ."םיקזנו םיבאשמ זובזב קשמל םימרוג םואיתה רסוחו תויוליפכה ...םואיתה רסוח םע דדומתהל םיצלאנו

 תואבצקה לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה ;םייאופרה םיטביהב לופיטה לע םידקפומ םילוחה תופוקו תואירבה דרשמ  11
 םיטביהב םיקסוע ,ןקזל ןכ תתומעו לשא לארשי טניו'ג תמגוד ,ישילשה רזגמה ינוגרא ;םיקיתווה םיחרזאה םיאכז ןהלש
 ואר תוימוקמה תויושרלו יתרבח ןויוושל דרשמל ,החוורה דרשמל עגונב .םיקיתו םיחרזא לש תויוכז םודיקבו םייתרבח
  .הז חודב הבחרה
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 תויתליהק תורגסמ ןווגמ ליעפמו םיח"שמ תועצמאב רתיה ןיב לעופ החוורה דרשמ
 ןללכבו ,יתרבחהו ישיאה םדוקפת רופישב םהל עייסלו םיקיתווה םיחרזאב לפטל תודעוימה
 הטמ ףוג שמשמ יתרבח ןויוושל דרשמה .12םייתרבח םינודעומו )םוי יזכרמ( קפוא יזכרמ
 ,13וז הייסולכוא םודיקל םינוש םידיקפת לביקו םיקיתו םיחרזאב לופיטה אשונב הלשממל
 םיחרזא תקוסעתו תויוכז לש השגנהו יוצימ ,הליעפ הנקז םודיקל רושקה לכב רתיה ןיב
 תונקדזה תריציל תודידבה תגפהו תונליגה רוגימב ךמותה ללוכ ךרעממ קלחכ םיקיתו

  .14תיבטימ

 םילודג התומת ירועישלו השק האולחתל ןוכיסה תא הריבגמ הנורוקה ףיגנב תוקבדיהה 
 דרשמ חוקיפבש 15םיירטאירגה םילוחה יתב 256-ב םיהושה םיקיתווה םיחרזאה ברקב טרפב
 - ןלהל תודסומה יגוס ינש( החוורה דרשמ חוקיפבש 16תובאה יתב 108-בו תואירבה
 המאתהב םיקיתו םיחרזא 4,600-ו 22,000-כ תודסומב והש 2020 תנש ףוסב .)תודסומה
 ,תוינורכ תולחמ םע תובר םימעפ ,דחוימב םירגובמ םיריידהמ לודג קלח .)םירייד - ןלהל(
 ןכש ,רתויב לודגה ןוכיסה רוזא םה תודסומה .ילטנמו יביטינגוק ישוק וא תינפוג תולבגומ
 ,ךכ לע ףסונ .םיהובג תויהל םילולע הב הקבדהה ימדקמש תיתצובק תרגסמב רבודמ
 קבדיהל םילולע םה ךכיפלו ,דסומה ילתוכל ץוחמ םיררוגתמה תווצ ישנא םידבוע תודסומב
 םיריידהמ קלחב לופיטה ךרוצל ,ןכ ומכ .דסומה ירייד תא קיבדהלו הדובעה תרגסמל ץוחמ
 ידבוע - תווצה ישנאמ קלח םע תיזיפ הברקו עגמ םישרדנ - דורי םדוקפתש הלא דוחייב -
 לש הקבדהל ןוכיסה תא םיריבגמ הלאו - םיאפורו )תויחא - ןלהל( םיחאו תויחא ,רזע חוכ
 ברקב הנורוקמ םירטפנה רועישמ הובג תודסומב הנורוקמ םירטפנה רועיש ,ןכאו .םיריידה
 גוס תוגלפתה 6 םישרתב ןלהל .תורחא םירוגמ תורגסמבו הליהקב םיקיתווה םיחרזאה
 םישרתבו ,2020 לירפאב לארשיב הנורוקה תוצרפתה םע םיקיתווה םיחרזאה לש םירוגמה

 
 לש תודידבה תגפה" קרפב ןלהל הבחרה ואר םירחאו ולא םינעמ לע .םיקיתו םיחרזאל תודעוימה תויתליהק תורגסמ  12

 ."הליהקב םיקיתו םיחרזא

 תטלחה ;)10.9.06( "הלשממה שאר דרשמב םיאלמיג יניינעל ךמס תדיחי תמקה" ,431 רפסמ הלשממ תטלחה  13
 .)22.7.07( "ןתיא יפר רשה ידיב םילשורי יניינע תדקפה )2 םיאלמג יניינעל דרשמה תמקה )1" ,2068 רפסמ הלשממ

 סולפה ,+60 פא יזכרמ ,"העונתב םיקיתו" תינכות ,"םירג ןאכ" ,"סקיילשב ישילש" :דרשמה ליעפמש םינעמה ןיב  14
 .*8840 םיקיתו םיחרזאל דקומהו "ןויסינ שורד" ,הקוסעת יזכרמ - םישישב

 תוקלחמ םהב תולעופו ,ידועיס בצמב םישנאל ,ללככ ,םידעוימה םייאופר תודסומ םה םיירטאירגה םילוחה יתב  15
 הקלחמו ;שפנ ישושתל הקלחמ ;תידועיס היירטאירגל הקלחמ ;ךשוממ ירטאירג לופיטל הקלחמ :םינוש םיגוסמ
 חוקיפהו הלא םילוח יתב לש יושירה .תימוקיש היירטאירגו תכשוממ המשנה ,בכרומ דועיס ומכ ,ליעפ ירטאירג לופיטל
 1940 תנשל 40 'סמ םעה תואירב תדוקפל םאתהב תואירבה דרשמ תוירחאב םה ,םילוחה יתב ללכ לע ומכ ,םהילע
 םירדגומ םהב םישרדנה תורשמהו םייאופרה םיתורישה .1966-ו״כשתה ,)םילוח יתב םושיר( םעה תואירב תונקתלו

 .תואירבה דרשמ לש םילהנבו םירזוחב

 םיאלממ םניא הליהקב םיתורישה רשא ,םישושת וא םייאמצע םיקיתו םיחרזאל תנגומ תרגסמ קפסל ודעונ תובא יתב  16
-הרפו םייאופר ,םיישפנ םיכרצל הנעמ ,ןוזמ ,רויד ללוכ תובאה יתב יריידל םינתינה םיתורישה לס .םהיכרוצ לכ תא
 ,החוורה דרשמ תוירחאב םה םהילע חוקיפהו תובאה יתב יושיר .תוחיטבו הרימש ,תוברת ,יאנפ תויוליעפ ,םייאופר
 .וחוכמש תונקתהו ,1965-ה״כשתה ,תונועמ לע חוקיפה קוח חוכמ
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 םילוח יתבב ,הליהקב - םירוגמה גוס יפל 17הנורוקמ הלעמו 65 ינב תתומת תוגלפתה 7
 :19רויד יצבקמבו 18ןגומ רויד יתבב ,תובא יתבב ,םיירטאירג

  

 
 5,340-מ 62-ל עגונב .הנורוקמ ורטפנש הלעמו 65-ה ינבמ 99%-כ םיללוכ "תוהמיאו תובא ןגמ"מ ולבקתהש םינותנה  17

 .וררוגתה הבש םירוגמה תרגסמ לע עדימ ןיא - וז ליג תצובקב םירטפנהמ 1%-כ - םירטפנה

 ,םליג ינב לש הליהקב רוגל םירחובה םייאמצע םיקיתו םיחרזאל ללככ תדעוימה םירוגמ תנוכתמ אוה ןגומ רויד תיב  18
 ,ןגומה רוידה קוחב םירדגומ םיתורישהמ קלח .דועו תוברתה ,יאנפה ימוחתב םיתוריש ןווגמ םהל קפסמ אוהו

 םה םיושירו ןגומה רוידה לע חוקיפה .םידדצה ןיב תורשקתהה םכסהל םאתהב תושר יתוריש םקלחו ,2012-ב"עשתה
 .תובאה יתב לע חוקיפה ףקיהמ הברהב ןטק םהילע חוקיפה ףקיה םלוא ,החוורה דרשמ תוירחאב

 ןיאש םיקיתו םיחרזאל םידעוימה ,ןוכישהו יוניבה דרשמ תוירחאבש םיקיתו םיחרזאל רויד יתב םיללוכ רויד יצבקמ  19
 היילעה דרשמ תוירחאב םיקיתו םיחרזאל רויד יתבו ;הסנכה תמלשהו הנקז תבצקמ םימייקתמו הריד םתולעבב
 תמלשהו הנקז תואבצקמ ,רתיה ןיב ,םימייקתמו הריד םתולעבב ןיאש םילוע םיקיתו םיחרזאל םידעוימ הטילקהו

 .הסנכה
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 2.2% ויה םיירטאירגה םילוחה יתבב םיריידהש יפ לע ףאש הלוע םימישרתהמ
-ה ינב הנורוקמ םירטפנה ברקב םרועיש היה 2021 ץרמ ףוסב ,םיקיתווה םיחרזאהמ

  .31.2% הלעמו 65

 תופוק תועצמאב תואירבה דרשמ לחה 2020 רבמצד ףוסב :הנורוק דגנ םינוסיח ןתמ 
-מ תוחפ ינב ,הלעמו 60 ינב הנורוק דגנ ןסחל םילוחה יתבמ קלחו םודא דוד ןגמ ,םילוחה

 םידיקפת ילעבו םייאופר םיתווצ ,יתואירבה םבצמ בקע ןוכיס תוצובקב םירדגומה 60
 ךלהמב .םירטוש ומכ ,תידוקפת תופיצר לע רומשל םישרדנ םה יכ עבקנש םינוש םירזגממ

 תוגלפתה :6 םישרת
 גוס יפל םיקיתווה םיחרזאה
 םינכדועמ םינותנ( םירוגמה

 )2020 לירפאל

 תתומת תוגלפתה :7 םישרת
 ,הנורוקמ הלעמו 65 ינב
 םינותנ( םירוגמה גוס יפל

 )31.3.21-ל םינכדועמ

 

 דוביעב ,ס"מלהו "תוהמיאו תובא ןגמ" ינותנ
 .הנידמה רקבמ דרשמ

 דוביעב ,ס"מלהו "תוהמיאו תובא ןגמ" ינותנ
 .הנידמה רקבמ דרשמ
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 תואירבה דרשמ םסרפש םינותנה יפל .הלעמו 12 ינב םג ןסחל תואירבה דרשמ לחה 2021
 רתוי ,ןוסיחה לש תוחפל תחא הנמב ,ונסחתה לארשיב ,15.8.2120-ב ולש תתשרמה רתאב
 ונסחתה הלעמו 70-ה ינבמ 90%-מ רתויו ,שפנ ןוילימ 1.38-כ - הלעמו 60-ה ינבמ 90%-מ
 ילבקמ :ליג תוצובק יפל הייסולכואה תוגלפתה 8 םישרתב ןלהל .תוחפל ןוסיח תונמ יתשב
 ינכדע ,ןוסיחה לש תונמ שולש ילבקמו ןוסיחה לש תונמ יתש ילבקמ ,ןוסיחה לש תחא הנמ
 .15.8.21-ל

 הנמ ילבקמל םתקולחו ליג תצובק לכב םינוסיחה ילבקמ רועיש :8 םישרת
 15.8.21 ,ןוסיחה לש תונמ שולשו תונמ יתש ,דבלב תחא

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ 

 60 ינב ברקב הנורוק דגנ םינסחתמה רועיש 2021 טסוגוא עצמאב יכ הלוע םישרתהמ
 .60-מ תוחפ ינב ברקב םרועישמ רתוי הובג היה הלעמו

 ולביק תודסומב תווצה ישנאמ 70%-כו םיריידהמ 80%-מ רתוי 2021 ראורבפב רבכ יכ ןיוצי
 .ןוסיח תונמ יתש

 הליטה רתיה ןיבו ,האולחתה תוטשפתה םע דדומתהל ידכ םינוש םידעצ הטקנ הנידמה 
 הייסולכואה תוהשל הלכי םהבש םיבחרמה תא תרכינ הדימב ומצמצש העונת תולבגמ
 דגנ םינוסיח הקפיסו ,הז ללכב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואו ,)רגס - ןלהל( תיללכה
 ץורפ זאמ הנידמה הליטהש םירגסה ידעומ לש ןמזה ריצ ןלהל 9 םישרתב .רומאכ ,הנורוק
 .רבשמה

 
20  https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral 
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 םירגסה ידעומ :9 םישרת

 

 רקסמ הלועש ומכ ,םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא לע תושק תוכלשה ויה העונתה תולבגהל
 רקיע 10 םישרתב ןלהל .21הלעמו 65 ינב ברקב ERI ןוכמו לשא לארשי טניו'ג וכרעש
  .ןושארה רגסה לש תוכלשהה

 הלעמו 65 ינב לע )2020 יאמ - ץרמ( ןושארה רגסה תוכלשה :10 םישרת

 .)2020 יאמ( לשא לארשי טניו'ג תגצמ :רוקמה 

 
 .)2020 יאמ( "לארשיב +65 ינב ברקב םיכרצ רקס - הנורוק ימיב תונקדזה" ,ERI ןוכמו לשא לארשי טניו'ג  21
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 ומכ ,םיקיתווה םיחרזאה לש םבצמב תורדרדיה הלח הנורוקה רבשמ לש ותוכשמתה םע
  .202022 רבמטפסמ ףסונ רקסמ הלועש

  2020 רבמטפס ,לארשיב הלעמו 65 ינב לע הנורוקה תועפשה :11 םישרת

 

 .)2020 רבמטפס( ERI ןוכמו לשא לארשי טניו'ג :רוקמה 

 ףותישב הנידמה תויושר ולעפ הנורוקה רבשמ ךלהמב :הנידמה לש תופסונ תולועפ 
 םתרטמש רבשמה תפוקתל םידוחיי עויס תוינכותו םימזימ המכב ישילשה רזגמה ינוגרא
 :םיקיתווה םיחרזאל עייסל

 ןוזמ ילסו תוחורא החוורה דרשמ קליח 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב :הנזהה לעפמ 
 םיחרזא 127,000-כ לש םתיבל וקלוח תוחורא ןוילימ 6-מ רתוי .םיקיתו םיחרזאל
 .ףרועה דוקיפ עויסבו תימוקמה תושרה לש םיבדנתמ ךרעמ תועצמאב 23םיקיתו

 ;24ח"ש ןוילימ 260-כב המכתסה עצבמב תיביצקתה העקשהה
 

-כ לש םיקנעמ החוורה דרשמ ןתנ 2020 ץרמב לחה :25תוימוקמ תויושרל שימג ביצקת 
 ושמיש םהו ,םיילכלכ-םייתרבח םינוירטירק יפ לע תוימוקמ תויושר 98-ל ח"ש ןוילימ 65
  ;םיקיתו םיחרזא 32,000-כ רובע םיינטרפ םיכרצל ידיימ הנעמ ןתמל
 

 
 +65 ינב ברקב םיכרצ רקס :'הנורוקה תרגשב םייחה' - 'ב קלח הנורוק ימיב תונקדזה" ,ERI ןוכמו לשא לארשי טניו'ג  22

 .)2020 רבמטפס( "לארשיב

 ,האוש ילוצינ( רצואה דרשממ וא ל"טבמ תילאיצוס הבטה תפסותב הנקז תבצק ילבקמ :הלאה םינוירטירקה יפ לע  23
 בקע ח"שמה להנמ לש ותעד לוקיש יפלו ,םומיח קנעמ יאכז םיקיתו םיחרזא ,תוכנ תלמג תפסותב הנקז תבצק ילבקמ
 אוה םומיח קנעמ .)ליעל וניוצש םינוירטירקב הדימע אלל םג ,קיתווה חרזאה לש יתחפשמה וא יזיפה ,ילכלכה ובצמ
 םישדוחהמ דחאב הבצקל הסנכה תמלשה תפסות לבקמה קיתו חרזאל הנשב םעפ םלושמה ימעפ דח קנעמ
 .הנשה התואב רבמצד וא רבמבונ ,רבוטקוא

 .םיקיתו םיחרזא םג םללכבו ,הנונראב החנה יֵאכזל ח"ש ןוילימ 700-כ לש תולעב ןוזמ יוות םינפה דרשמ קליח ,ךכ לע ףסונ  24

  .לשא לארשי טניו'ג תופתושבו ןמרטסוש ןרק תלבוהב תודחא תונרק תכימתב  25
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 ךות ,םיקיתווה םיחרזאה יכרוצ תא הפימ החוורה דרשמ :"בהזה תורמשמ" עצבמ 
 120,000-כ ועצוב 2020 לירפאב .ל"טב ינותנ סיסב לעו ףרועה דוקיפ םע הלועפ ףותיש
 םע תורישי תוחיש 51,000-כ ומייקתה ןכותמו ,תיב יקשמ 58,000-כל ןופלט תוחיש
 ולא תוחישב םייתועמשמ םיכרצ ולעה םיקיתו םיחרזא 11,000-מ רתוי .םיקיתו םיחרזא
 ;םייטנוולרה החוורה ימרוג לופיטל ורבעוהו
  

 ףותישב ,םיקיתו םיחרזאל הליפנ ינשייחו הקוצמ ינצחל תקולחל החוורה דרשמ םזימ 
 שדוחמ םיקיתו םיחרזא 18,000-כל םינשייח תקולח ללכ הז םזימ .הרש די תתומע םע
 דרשמ לש 118 דקומבו הרש די דקומב תיטמוטוא האירק תחיתפ םשל ,2020 ץרמ
  ;הליפנ תעב החוורה

 
 דרשמ שביג ,הנורוקה רבשמ לש ומוציעב ,2020 ילויב :"בהז ןגמ" תינכות 

 הנגהל תימואל תינכות ,26םיפסונ םיפוגו יתרבח ןויוושל דרשמה םע ףותישב ,החוורה
 םידרשמה .)"בהז ןגמ" תינכות - ןלהל( הליהקב היחה ישילשה ליגה תייסולכוא לע
 יופימו םינותנ ףוסיא לש תולועפב רקיעב ,27השוביגל ךומס המושייב ולחה םירומאה
 ;םיקיתווה םיחרזאה לש םהיכרוצ
 

 ,יאמצעה קיתווה חרזאל עייסל ונווכש םיכרד ןווגמב לעפ יתרבח ןויוושל דרשמה 
 עויס ןתמו "רותמ רוטפ" תמגוד םיידוחיי םיתוריש םזי אוה ;ידוקפתה ובצמ לע שגדב
 הנורוק" ;29תודידב תגפהל תותומעו ירוד-ןיב עויס ךרעמ תלעפה ,28ראודה קנב לש
 תבוטל ,םיטנדוטסל תוגלמ ךרעמ תמקהו "תויתמישמ תותומע" טקיורפ ;30"סקיילשב
 םימוחתב ןיבו םהיתבב ןיב ,םיקיתו םיחרזאל עויס ךרוצל םיבדנתמ לש הלעפהו סויג

  .תילטיגיד תוניירואו תויוכז יוצימ לש
 

 םע תודדומתהב םיבאשמ העיקשהו םינוש םיטביהב הנידמה הלעפ תודסומל עגונב 
 תרגש לע רומשלו םלוה לופיט םיריידל קינעהלו ךישמהל ןויסינ ךותמ האולחתה
 םיחרזאב לופיטה" אשונב 2020 רבוטקואמ הנידמה רקבמ חודב טרופש ומכ ,םהייח
 "םייניב יאצממ - הנורוקה רבשמ תפוקתב םייתיב-ץוחה תודסומב םיהושה םיקיתווה
 האולחתה יעוריא חכונל יכ םג ןיוצי .ןלהל טרופיש ומכו )םייניבה חוד - ןלהל(
 דרשמ ל"כנמ הנימ 2020 לירפא תליחתבו ץרמב תודסומה ירייד לש התומתהו

 
 דרשמה ,תילטיגיד לארשי הטמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןוחטיבה דרשמ ,תימואלה םוריחה תושר ,תואירבה דרשמ  26

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

  ."םהיכרוצ יופימו 'בהז ןגמ' תינכותב םיקיתווה םיחרזאה רותיא" קרפב ןלהל טוריפ ואר  27

 םינעטנ םיסיטרכ תקולח - ראודה קנב ;תועש 48 ךות קיתווה חרזאל קווישה תותשרמ םיכרצמ חולשמ - "רותמ רוטפ"  28
 קנבב תישדוח הבצק םילבקמה םיחרזאל עייסל ידכ ,לארשי ראוד םע הלועפ ףותישב ,םיקיתו םיחרזא 20,000-כל
  .ח"ש ןוילימ 2.35-כ טקיורפה תולע .םירגסה ךלהמב ראודה יפינסל עיגהל ולכי אל רשאו ראודה

 לש עויסב םיאגלמ םיטנדוטסו "םירג ןאכ" ,)םידרח תרדהו ,אנילהא ,תרדהו( ימואל יחרזא תוריש לע ססובמה ךרעמ  29
 ךרעמה .םייגולונכט םיעצמאב ןהו תילטנורפ ןה םיפסונ םינעמו תודידבה תגפהל תיצרא הסירפב תובדנתמ תותומע
 2,000-כו תודידבה תגפהב םיקיתו םיחרזא 15,000-כל הנעמ ללכו ,הרישי הלעפהב םיאגלמו םיבדנתמ 1,400-כ ללוכ
  .ישפנ הנעמב םיקיתו םיחרזא

 תרימשל םיליגרתו הפגמה םע תודדומתהל תוכרדהו םינוטרס ,יאנפו תוברת לע ימניח עדימ ללוכה תתשרמ רתא  30
  .הליעפה הרגשהו ינפוגה רשוכה
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 - "תוהמיאו תובא ןגמ" - תללוכ תרגסמ שארב דומעל רוטקיורפ זאד תואירבה
 תייסולכואו םישישקה תויסולכוא לע ןגהלו ימואלה ןסוחה תא חיטבהל" התרטמש
 היארב יבטימ לופיט ןתמ ךות תויתיב ץוחה תורגסמב םיהושה תויולבגומה ילעב
 תובא ןגמ" - ןלהל( "COVID-19-ה תלחמ תוטשפתה לומ לא ,תללוכ תימואל
 החוורה דרשמו תואירבה דרשמ תועצמאב הנידמה התצקה 2020 ךלהמב .)"תוהמיאו

 םיחרזאל תורחאה םירוגמה תורגסמו תודסומה לש תואצוה ןומימל ח"ש ןוילימ 775-כ
 תוקלחמב םירייד לש זופשא לש ןומימו יוניבל ןכו ,31הנורוקה תפגמ בקע םיקיתו

 .32םיירטאירגה םילוחה יתבב הנורוק

 ןוכיס תצובק םהש םושמ ןה תדחוימ תוכרעיה ךירצמ םיקיתווה םיחרזאב הנידמה לש לופיטה
 תופורת םילטונ ,םפגב םיררוגתמ םיבר :םיידוחייה םהינייפאמ לשב ןהו הלחמה לש תירקיע
 םיבר לע הפוכ םג תיתרבחה הריזהמ תורדעיהה .םדוקפתב םילבגומ ףא םקלחו עובק ןפואב
  .עויסל תרבגומ תוקקדזהו 33תכשוממ תודידב םהמ

 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
 םיקיתווה םיחרזאה יבגל .הליעפ הרגש לע הרימשבו תודידבה תגפהב םהל עויסה ןכו ,םהיכרוצו

 לע הרימשה אשונו תודסומב םידבועב רוסחמה אשונ הז חודב םימסרופמו וקדבנ תודסומב
 ומסרופו וקדבנ תודסומב םיקיתווה םיחרזאה יבגל ,ךכ לע ףסונ .םהיריקי םע םיריידה לש רשקה
 דויצ תקפסא ,תודסומב הנורוק יאשנ רותיאל תוקידב :םיאשונה 2020 רבוטקואב םייניבה חודב
 תובא ןגמ" לש היינב יכילהתו תודסומב הנורוק יאשנ םיקיתו םיחרזאל םינעמ ,תודסומל ןוגימ
 ."תוהמיאו

 - ןלהל( תוימוקמ תויושר םגדמל הנידמה רקבמ ןולאש לע ,רתיה ןיב ,תכמסנ הז חודב הקידבה
 תונעיה רועיש( םגדמב ופתתשהש תויושרה 80 ךותמ 65 ובישה וילעש ,)תוימוקמ תויושר ןולאש
 )הלעמו 67 ;75 - 67( ליג תוצובק יתשב םיקיתו םיחרזאל הנידמה רקבמ ןולאש לע ;34)81% לש
 יזכרמב םילהנמו םיקיתו םיחרזא לש רוביצ ףותיש יכילהת לעו ;35)םיקיתו םיחרזא ןולאש - ןלהל(
  .36דוקימ תוצובק תועצמאב תודסומ ילהנמו )קפוא( םוי

 

 
 .תודסומב םידבועהו םיריידה ןוסיחלו םימוגידו תוקידב עוציבל ביצקת ללוכ אל  31

 ."תודסומב הנורוק יאשנ םיקיתו םיחרזאל םינעמ"ו "תודסומל ןוגימ דויצ תקפסא" םיקרפה תא םייניבה חודב ואר  32

 םיישפנו םייתואירב םיישק ףירחמו ןואכידל ליבומה ומצע ינפב האולחת םרוגכ תיעוצקמה תורפסב תרכומ תודידב  33
 .םירחא

  .4.0%± - המיגדה תועט  34

 יבגל ובישה 75 - 67 ינב 339 םהמ ,םיקיתו םיחרזא 514 ובישה לוכה ךס .יטנרטניא לנאפ תועצמאב ורבעוה םינולאשה  35
 תטיש .)דרפנב דחא לכ ,םירוה ינש לע םיתיעל( םהירוה יבגל ובישה הלעמו 75 ינב םירוהל םידלי 218-ו ,םמצע
 .םגדמה ללכב 4.4%± - המיגדה תועט ;תיתורבתסה תיארקא - המיגדה

  .יקוויש עדימ ייא.יס תרבח תרזעב ושענ רוביצה ףותיש יכילהתו םינולאשה  36
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 םיקיתווה םיחרזאה לש יופימו רותיא
  םהיכרוצו

 עקר
 םוריחה יפוג ידי לע הנורוקה רבשמ ץורפ םע םיקיתווה םיחרזאל עויס תשגהל יסיסב יאנת
 םוקמ לע ןמיהמ עדימ היה עויסה יפוג ראשו החוורה ימרוג ,תוימוקמה תויושרה ,הלצההו

 שרדנ תוליעיב וקפסלו עויסה תא ףדעתל ידכ םג .םהיכרוצו םמיע תורשקתהה יטרפ ,םאצמיה
 ומכ ,הלש תוקקדזהה יבצמלו וז הייסולכוא יזוכירל עגונב רשפאה לככ קיודמו טרופמ עדימ
 תגפהבו תופורתב ,ןוזמב עויסב ךרוצ ןכו ,תולבגומ ,תיבל קותיר ,יתחפשמ ףרוע רדעיהו תוירירע
 .תודידבה

 עצבמ תעב 2020 ץרמב ןושארה רגסב רבכ ררועתה םיקיתווה םיחרזאה לע עדימב ךרוצה
 עדימ יפ לע םיקיתווה םיחרזאל עייסל ךרוצה רבגתה ךכ ,רבשמה ךשמנש לככ ."בהזה תורמשמ"
 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאל עויסב .םמיע תורשקתהה יכרד לעו םהיכרוצ לע ןמיהמ
 5 םישרתב טרופמכ ,ומוחתב דחא לכ ,םייתלשממ-ץוחו םייתלשממ םיפוג לש הרוש ופתתשה
 .ליעל

 ,םתושרב ואצמנש 37עדימה ירגאמב ולא םימרוג ושמתשה םיקיתווה םיחרזאל עייסל םאובב
 ןלהל 12 םישרתב .הרגש תעב םיקיתו םיחרזא לע עדימב םיקיזחמה םירחא םיפוגל ונפ םקלחו

 דחא לכ ,הרגשב םיקיתו םיחרזא לע עדימב םיקיזחמה םיירקיעה םייתלשממה םיפוגה טוריפ
 .ומוחתב

 

 
 וא יטנגמ יעצמאב קזחומה ,עדימ ינותנ ףסוא" :1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח ותרדגה יפ לע "עדימ רגאמ"  37

 ,םש קר ללוכה ףסוא )2( וא ;קסע תורטמל וניאש ישיא שומישל ףסוא )1( - טעמל ,בשחוממ דוביעל דעוימהו יטפוא
 ,וב םילולכ םהיתומשש םדאה ינב יבגל תויטרפב העיגפ וב שיש ןויפא רצוי וניא ומצעלשכש ,תורשקתה יכרדו ןעמ
 ."ףסונ ףסוא ןיא ותטילשב דיגאתל וא ףסואה לעבלש דבלבו
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  38הרגשב םיקיתו םיחרזא לע עדימב םיקיזחמה םיירקיעה םיפוגה :12 םישרת

 

 ,םוריח תעשב דחוימ עויסל קקדזהל היושעש הייסולכוא םה םיקיתו םיחרזאש ףא יכ הלוע
 ללוכה ,וז הייסולכוא ללכ לע עדימ זכרמה דחא ףוג לארשיב ןיא תרוקיבה םויס דעומב
 )םירוגמ תבותכ ,ינורטקלא ראוד ,ןופלט( םמיע םינכדועמה תורשקתהה יטרפו םתוהז תא
 ותרבעהו עדימ ףוסיאל רדסומ ןונגנמ תועצמאב - םוריח תעשב דחוימב ינויח עדימ -
 :םיטרפה ןלהל .םיקיתווה םיחרזאב לופיטב םיברועמה םיפוגל

  

 
 רזגמה לש תותומעו םינוגרא תא םג םילעופ ולא דצל .םייזכרמ םיירוביצו םייתלשממ םיפוגב דקמתמ םישרתה  38

  .ישילשה
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 תוימוקמה תויושרב םיקיתו םיחרזא לע עדימ
 בוציעב תימוקמה תושרה לש יזכרמה הדיקפתל תועדומה הלדגו תכלוה םינורחאה םירושעב
 תיזחב המוקימ םצעמ ,39הליהקב הייסולכואל םדא תויוכז תחטבהבו םייתרבחה םיתורישה
 לש השגנהבו המאתהב ךרוצה חכונל תטלוב 40םיקיתווה םיחרזאל התובישח .חרזאה םע שגפמה
 לש הדיקפת .41םיידוחייה םהיכרוצל )הנוכשה ,בוחרה ,תיבה( ירוביצהו יטרפה םירוגמה בחרמ
 רבשמב םוריחה בצמב יטירקכ ררבתה הרגשב םיקיתווה םיחרזאל עויסב תימוקמה תושרה
  .הנורוקה

 ,)ל"חר - ןלהל( תימואלה םוריחה תושר לש "םוריח יבצמב ףרועה תלעפהל דוסיה תסיפת" יפ לע
 הייסולכואל קפסל תיארחא איה וזככו ,"ףרועב לופיטל דוסיה תנבל" איה תימוקמה תושרה
 הטמ" לש הנבמב םוריח תעשב תלעופ תימוקמה תושרה .42םוריחבו הרגשב םיינויח םיתוריש
 תוליעפל תרגסמ םהש ,ימוחת-ןיב םילהנ ןדגואו םוריח תעשל יתושר בא קית יפ לע "יתושר םוריח
 םוריחה הטמ תרגסמב .)באה קית - ןלהל( תיתושר ןוגימ תינכות םיללוכו תימוקמה תושרה
 אוה םהמ דחאש ,)םילולכמ( םיילנויצקנופ םיפוג המכל תושרה לש תוקלחמה/םיפגאה םידגואמ
 קית .תובדנתההו תואירבה ימוחתו ח"שמה תא רתיה ןיב ללוכה ,"הייסולכואב לופיטה לולכמ"
 תוצובק ןחבאלו רתאל ךרוצה תא ,הייסולכואב לופיטה לולכמ ידיקפת רתי ןיב ,הנומ באה
 ללכב רבודמ :שגדויו ,שרדנה הנעמה תא ןהל תתלו םוריחה בצמב עויסל תוקקזנה הייסולכוא
 .ח"שמב המושרה הייסולכואב קר אלו ,תקקזנה הייסולכואה

 תוימוקמה תויושרב עדימב רסוחה התייה רבשמה תליחתב רבכ הררועתהש תיטוקאה היעבה
 "הדימלו םיחקל תקפה חוד" יפ לע .םמיע תורשקתהה יטרפו עויסל םיקוקזה םיקיתו םיחרזא לע
 עדימה תגשה ,)החוורה דרשמ לש םיחקל תקפה חוד - ןלהל( 2020 ילוימ החוורה דרשמ לש
  .הנורוקה תפוקתב םיח"שמה לש בשקהו ןמזה תיברמ תא ובאש ופוסיאו

  :חודב ןיוצ ךכו

 םינכדועמ עדימ ירגאמ ןיא תויושרה תיברמב :תוימוקמה תויושרב ןכדועמ עדימב רסוח 
 ;םיקיתווה םיחרזאל עויס תשגהל ולעש םיכרצה לע םינועה

 
 .23 'מע ,)2017( "ןוידל יתיתשת ךמסמ ,2025 לארשי - הליהקב םיקיתו םיחרזאל בא תינכות - 'םיקפוא'" ,ןורוד לארשי  39

 תיתליהקהו תירוביצה התולהנתהש ריע - "ליג תיתודידי ריע"כ תורכומה תוסיפתו "םוקמב תונקדזה" תשיג יפ לע  40
 ייח ,םהיכרוצ תא םימאות תירוביצה הרובחתהו םיירוביצ תומוקמ - םתיבב םיקיתו םיחרזא לש םתוראשיהב תכמות
 תמדקמ תושר" ןכו ;דועו הקוסעתו תובדנתה תויורשפא ,םיבוט תואירב יתוריש ,םהל תידועיי תויוליעפ םיללוכ הליהקה
 םילכה יוהיז תועצמאב ,םיקיתו םיחרזא לש תויליבומהו תופתתשהה תא רשפאמה יתושר בחרמ - "תיבטימ תונקדזה
 תושרה יבחרמ לש השגנה דודיעלו םימסח תרסהל ,םיידוחייה םהיכרוצל תושרה לש םינעמ חותיפל םיעצמאהו

 .םליבשב םינושה

 ףותישב Aging well המשש תינכות המזי ,המגודל ,הינטירב תלשממ .הז םוחתב תוינכות תומדקמ םלועב תולשממ  41
 תמיש תועצמאב םיקיתווה םיחרזאל רתוי הבוט םייח תוכיא קפסל תוצעומ תדדועמה ,ימוקמה ןוטלשה תודחאתה םע
 ,Policy Paper 2010 - 2015 Government Policy: Older People" (2015)" :םיימוקמ םיתוריש לע שגד
-1520-to-people/2010-older-policy-government-2015-to-www.gov.uk/government/publications/2010
.people-older-policy-overnmentg 

 ,)תוירוזא תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה וצו 1950-א"ישתה ,תוימוקמה תוצעומה וצ ,]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפ םג ואר  42
 .ןמוחתב רוביצה תואירב לע הרימש םשל לועפל תוימוקמה תויושרה תא םיכימסמה ,1958-ח"ישתה
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  ;םישרדנה םינותנל דוחא יתלשממ רוקמ ןיא :עדימה תא זכריש דחא םרוגב רסוח 

 לע אל ףא ,ףסאנ אל תושרב הקיתווה הייסולכואה ללכ לע עדימ :םיישיא םיטרפב רסוח 
 םיקקזנה יטרפ תא ריבעהל ךרוצה לש רשקהב רקיעב הררועתה היעבה( םיח"שמה ילפוטמ
  ;)ןושארה רגסב ףרועה דוקיפ םע החוורה דרשמ ליבוהש הנזהה לעפמל

 להונ תרגסמב ל"טבמ ורבעוהש םינותנל הנתמה רחאל :םינכדועמ אל םימייקש םינותנה 
 החוורה דרשמ .44םישימש אלו םינכדועמ אל הבר הדימב םה יכ ררבתה 43״הרוצנ תפסכ״
  ;25%-ב םיקיודמ אלה םינותנה רועיש תא ךירעה

 :םימאותמ ויה אל רבשמה ךלהמב עדימה ףוסיא יצמאמ :םינותנה ףוסיאב םואית רסוח 
 - םבצמ רוריבל תולופכ ןופלט תוחיש םהמ קלח ולביק םיקיתו םיחרזאל עייסל ןוצרה לשב
 עויס ימרוגמו תותומעמ םג םיתיעלו ,םילוחה תפוקמ ,תימוקמה תושרהמ ,"בהזה תורמשמ"מ
  ;ללכ םיכרצ רוריב השענ אל םירחא םע וליאו - ינוציח

 וריבעהל ישוק היה עדימה תגשהל רבעמ :החוורה דרשמל עדימ תרבעהב הלקת 
 החתופש תינוציח הרבח לש )ןומושיי( היצקילפא .םיבשחוממ םיעצמאב החוורה דרשמל
 אל ,הייד הלשב התייה אל הנזהה לעפמ ףוס תארקל שומישל התלעו ןוזמה תקולח ךרוצל
 הנזהה לעפמ לועפת לע הסימעה ןכלו ,הקולחב תובר תולקת הרציו תויסיסב תוקידב הרבע
 .תויושרה לש

 חוד - ןלהל( 45"הנורוקה רבשמ תעב תוימוקמה תויושרה תולהנתה" אשונב הנידמה רקבמ חוד
 תויושרה ודדומתה ומיעש ישוקה לע דמע )הנורוקב תוימוקמה תויושרה אשונב הנידמה רקבמ
  :רתיה ןיב אצמו עויסל תוקוקזה תויסולכוא לש תורשקתה יטרפו עדימ גישהל תוימוקמה

 הנונראב תוחנה יאכז ינותנ לע הייבגה ךרעמ רגאמ ומכ ,תושרה ךותב עדימה תורוקמ יבגל 
  ;ןושארה רגסה תליחתב שומיש םהב תושעל האשרה התייה אל החוורה ימרוגל -

 תויושרה שומישל םינימז ויה אל ,םילוחה תופוקו ל"טב םהבו ,םיינוציחה עדימה תורוקמ 
 ירפסמ/תובותכ( רותיא יטרפ וללכ םה ,םיטרפ םהב םירסח ויה ךכ לע ףסונו ,ידיימ ןפואב
  ;םינכדועמ אל ויהש וא םייוגש )ןופלט

 רשפא היה אל ךכיפלו ,חוויד לש םינוש םיטמרופב םיכורע ויה םינוש תורוקממ םינותנ יצבוק 
 ,החוורה ךרעמ יכרוצל םאתהב דוחא ץבוק ידכל םיימלוגה םיצבקה תא ןרכנסל וא דחאל
  ;תובורמ הדובע תועש תויושרה ידבועמ ולזגש תומאתהו םידוביע ושרד םהו

 םימרוגלו תויושרל עדימה תרבעהל תורורב תויחנה ויה אל עדימה ינותנ ללכל עגונה לכב 
 .עויס ךרוצל )םיבדנתמל ומכ( החוורה ךרעמל דבלמ םיפסונ

 
 םיכרצ םע תויסולכוא לע ל"טבמ םינותנ םוריח תעשב לבקל החוורה דרשמל רשפאמ ל"טב לש "הרוצנ תפסכ" להונ  43

  .םידחוימ

 ."יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ ידי לע םיכרצ יופימו עדימ ףוסיא" קרפב ןלהל טוריפ ואר  44

 תוימוקמה תויושרה תולהנתה" קרפב ,)2021( 2021 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד ,הנידמה רקבמ  45
 .107-101 'מע ,"הנורוקה רבשמ תעב
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 יכ התייה הנורוקב תוימוקמה תויושרה אשונב חודב הז אשונב הנידמה רקבמ תצלמה
 תעב עויסל תושרדנה תודחוימה תויסולכואה ללכל ןימז הנעמ ןתמל תוציחנה לשב"
 ולעפי - תוימוקמה תויושרהו םינפה דרשמ ףותישב - םיטפשמה דרשמ יכ ץלמומ ,םוריח
 םיפוגו הלשממ ידרשמב םייוצמה עדימ ירגאמב תוימוקמה תויושרה שומיש תרדסהל
 תופמלו רתאל ידכ ,דועו םילוחה תופוק ,ימואל חוטיבל דסומה :ןוגכ ,םירחא םיירוביצ
 דרשמ יכ ץלמומ .ןידהו תויטרפ לע הרימש תוארוהל םאתהב ,ןווקמ ןפואב ,ולא תויסולכוא
 םע םישנאל ינכדעו דוחא עדימ רגאמ לש ותמקה תא ומילשי ןוחטיבה דרשמו החוורה
 ."ועבקיש םינוירטירקל םאתהב ,תולבגומ

 רחאמ םלוא ,הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאה לע עדימה ירעפב הדקמתה הז חודב הקידבה
 תונורתפ ןוחבל שי דחוימ עויסל םיקקזנ תויולבגומ םע םישנא ןהו וז הייסולכוא ןה םוריחבש
 םיאצממל םאתהב ,הלא תויסולכוא יתשב עדימה לוהינב וררועתהש תויעבל םיפתושמ
 .הז חודב םג םיטרופמה

 תויושרב םיקיתו םיחרזא לע עדימב רוסחמה
 ויתוכלשהו תוימוקמה
 תויושרה ושרדנ םמיע תורשקתהה יטרפו םיקיתווה םיחרזאה יכרוצ לע עדימב רוסחמה לשב
 םוזי ןפואב ונפש םתחפשמ ינבמו םמצע םיקיתווה םיחרזאהמ ןה בר עדימ םילשהל תוימוקמה
 רתאל םהל ועייסיש ידכ םיפסונ לופיט ימרוגו הלשממה ידרשמ לש עדימ ירגאממ ןהו תושרל
 ןולאש סיסב לע שבוג רשא ,ןלהל 13 םישרתמ הלועש ומכ ,םהיכרוצו םיקיתווה םיחרזאה תא
  .תוימוקמ תויושר

 תוימוקמה תויושרה ורזענ םהבש עדימה תורוקמ תוגלפתה :13 םישרת
  םיקיתו םיחרזא יבגל םינותנ תמלשהל

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע
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 ,םיינוציח םימרוג לש בר רפסממ עדימ םילשהל ושרדנ תויושרה יכ הלוע םישרתהמ
 תומוזי תוינפ תועצמאב ןכו ל"טבו החוורה דרשמ ,םיקיתו םיחרזא לש החפשמ ינב םללכבו

 .ןמעטמ

 חווידל וא היינפל תורשקתה יכרד םוסרפ ויה עדימ ףוסיאל תוימוקמה תויושרה לש תופסונ םיכרד
 דקומ תלעפה ;תויתרבחה תותשרב וא תושרה רתאב ,טוליש תועדומב ,תימוקמה תונותיעב
 תושרל וחווידש ,"םוריח ינמאנ"/"םיניינב ינמאנ" תועצמאב הליהקה ךותמ םיליעפ סויג ;ינוריע
 ,46םייתנוכש םוריח יתווצ ;עויסל םיקוקזו םהילא תונכשב םירדש םישישק לע רתיה ןיב תימוקמה
 .47ישילשה רזגמה ינוגראב תועייתסהו ;תונוכשב םיליעפו תונוכש ידעו

 ,עדימה ףוסיאב םיבאשמו ןמז עיקשהל ,המוחתב תחא לכ ,תימוקמ תושר לכ לש ךרוצה לשב
 הלועש ומכ ,ןושארה רגסב דוחייב ,םיקיתווה םיחרזאל תוימוקמה תויושרה לש עויסה בכעתה
  .ןלהל 14 םישרתמ

 הנורוקה רבשמ ברע םיקיתו םיחרזא רבדב עדימ ירעפ תוכלשה :14 םישרת
 םהל עייסל תוימוקמה תויושרה תלוכי לע

 

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 
 םוחתב היתומישמ תא רידגמה הייריעל םוריחה ןדגואמ קלח - 2015 רבמצד ,םוריחל הייריעה תוכרעיהל באה קית  46

 ,ל"חר ,ףרועה דוקיפ םהבו ,םימרוג המכ תייחנהב ןכוה באה קית .םוריח עוריאב לופיטה תאו םוריחל תוכרעיהה
 לופיטה לולכמ לש תיעוציב עורז שמשי יתנוכש םוריח תווצ יכ עבוק באה קית .ימוקמה ןוטלשה זכרמו םינפה דרשמ
 יכרוצל ימוקמ הנעמ תתלו רבשמו םוריח יבצמ םע דדומתהל הליהקה תלוכי רופישל לועפל ודועיי .הייסולכואב
 םתלעפהו םתטילק ,םיבדנתמ סויגב עויס וידיקפת ןיב .תוביסנל םאתהב עויס ןתמו םיכרצה רותיא ידי לע ,הליהקה
  .םידחוימ םיכרצ םע םישנאל עויסו

 תוימוקמה תויושרה תולהנתה" קרפב ,)2021( 2021 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד ,הנידמה רקבמ  47
 .103-101 'מע ,"הנורוקה רבשמ תעב
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 רבשמה ץורפ םע עדימב םירעפה יכ ןולאשב ונייצ תויושרהמ 77% יכ הלוע םישרתהמ
  .םיקיתווה םיחרזאל עויס ןתמ יקלח ןפואב וא דואמ ובכיע ןושארה רגסבו

 תוימוקמה תויושרה לש ןתלוכי תא ורפיש 48הפגמה לש ןושארה לגה ךלהמב ובויטו עדימה ףוסיא
  .ןלהל 15 םישרתמ הלועש ומכ ,ינשה לגב םיקיתווה םיחרזאל עייסל

 עייסל תוימוקמה תויושרה תלוכי לע עדימה ירעפ םוצמצ תוכלשה :15 םישרת
 ינשה לגב םיקיתווה םיחרזאל

 

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 רבשמ לש ינשה לגב עדימה ירעפ תייעב תרכינ הדימב התחפ םנמוא יכ הלוע םישרתהמ
 רוסחמהש ונייצ ןיידע תוימוקמה תויושרהמ תיצחמכ םלוא ,םיקיתו םיחרזא יבגל הנורוקה
 .םיקיתווה םיחרזאל עויסה ןתמ תא יקלח ןפואב וא דואמ בכיע עדימב

 הרגשב םיקיתו םיחרזא לע עדימ זוכירל יארחאה יתושר םרוג
  םוריחבו

 תימוקמה תושרה לע ,)םיקיתו םיחרזא קוח - ןלהל( 1989-ן"שתה םיקיתו םיחרזא קוח יפ לע
 תויהל ץעויה לע .)םיקיתו םיחרזא ץעוי - ןלהל( םיקיתו םיחרזא יניינעל ץעוי הידבוע ןיבמ תונמל
 אלממ אוהש רחא דיקפת לכ לע ףסונ הז ודיקפת תא אלמי אוהו ,תוחפל הקלחמ להנמ תגרדב
 עדימ ףוסיא )א( :קוח יפ לע ודיקפת יולימ םשל טוקנל וילעש תולועפה ןיב .49תימוקמה תושרב
 יכרוצ רותיא )ב( ;תימוקמה תושרה םוחתבש םיקיתווה םיחרזאה יניינעל םיעגונה םינותנו

 
  .ליעל 9 םישרת ואר .םירגסה ידעומל םיפפוח הפגמה ילג  48

 .םיקיתו םיחרזא קוחל ב7-ו א7 ףיעס  49



 
  
 
  

|    31   | 

 

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

....
ה                                       |  

ה
ב לופיט

רזא
יח

 ם
ווה

יקית
ב ם

מ
 רבש

נורוקה
 ה

  

 ףותיש )ג( ;םהיניינע םודיקל תוינכות תנכה םשל ,תימוקמה תושרה םוחתבש םיקיתווה םיחרזאה
 ;םיקיתו םיחרזא יניינעב תימוקמה תושרה םוחתב םילעופה םינוגראו םיפוג ,םישנא םע הלועפ
 םיקיתווה םיחרזאה לש םניינעל תועגונה תימוקמה תושרה תוטלחה לש תוכלשהה תניחב )ד(
  .הז ןיינעב תעד תווח תשגהו ,תושרב

 םינעמה תייגטרטסא תא ליבוהל ,רתיה ןיב ,ודיקפתש ,הזכ ץעוי שי 50תויושרהמ 68%-כב
 תולהנמ תוימוקמה תויושרה יכ הלוע תוימוקמה תויושרל הנפוהש ןולאשהמ .םיקיתווה םיחרזאל
 דבוע קסעומ 51)97%( עירכמה ןבורב .התפדעהל םאתהב תחא לכ םיקיתווה םיחרזאה םוחת תא
 םיקיתווה םיחרזאב לפטל ודיקפתש ,ח"שמל ךייתשמה הנקזה םוחתל )ס"וע - ןלהל( ילאיצוס
 הינפהו ףיקעו רישי לופיט ,ץועיי ידי לע ,יתרבחהו יתחפשמה ,ישיאה םדוקפת תא רפשלו

 .םייטנוולר םיתורישל

 םיקיתו םיחרזא אשונב הלשממה שאר דרשמב ירזגמ-ןיבה לוגעה ןחלושה לש הנשמה תדעו
 םיכרצה ןיב םואיתלו לולכתל ןונגנמב ךרוצה לע 2020 לירפאב העיבצה 52הנורוקה רבשמ חכונ

 קוזיח לע ססבתמש ןונגנמ העיצה הדעווה .םהל םינתינה םינעמה ןיבו םיקיתווה םיחרזאה לש
 ןיב םג ךוותמו תימוקמה תושרב תולהנתמש תויוליעפה לכ לש ללכתמו זכרמכ ימוקמה ןוטלשה
  .התושרל םידמועה םיבאשמב תובשחתה ךותמ ,תושרב םילעופה םינוגראהו הלשממה ידרשמ

 םאתהב תאזו ,םיקיתו םיחרזא ץעוי אוה הז דיקפת אלמל םיאתמה תושרב םידיקפתה ילעבמ דחא
 תורשפא .םיקיתו םיחרזא קוחב עבקנכ ,ודיקפת יולימ םשל טוקנל וילעש תולועפה תרדגהל
 רומאכ םייקה ,הנקז ס"וע איה ,תרוקיבה תווצ ינפל הפיח תטיסרבינואמ רקוח הלעהש ,תפסונ
 ,תושרב םיקיתווה םיחרזאה לש ללכתמ םרוג שמשיו עדיה תא זכריש ,תויושרה לכב טעמכ
  .םוריחבו הרגשב וז הייסולכוא לע עדימה זוכיר תוברל

 םיחרזא ץעוי לעופ ןבורבו ,)ןהמ 97%( הנִקז ס"וע שי תוימוקמה תויושרה לכב טעמכש ףא
 םלש עדימ זכירש םרוג תויושרב היה אל ללככ הנורוקה רבשמ ברע ,)ןהמ 68%( םיקיתו
 ץורפ םע וז הייסולכואל עויס תשגה רשפיאש ,םהינייפאמו םיקיתווה םיחרזאה לע ןכדועמו

  .רבשמה

  

 
  .יתרבח ןויוושל דרשמה יפ לע תוימוקמ תויושר 174  50

  .תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע  51

 הלשממה ידרשמ תוליעפ םואית ךרוצל םיידועיי םילוגע תונחלוש הלשממה שאר דרשמ םיקה 2020 ץרמ ףוסב  52
 לוגע ןחלוש ללכנ ולא ןיב - ןהיכרוצל דחוימ בשק תושרודה תונוש דעי תויסולכוא לומ הנורוקה רבשמ תפוקתב
 .םיקיתווה םיחרזאה םוחתב
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 ,םוריחבו הרגשב ,םיקיתווה םיחרזאב לופיטב תימוקמה תושרה לש יזכרמה הדיקפת רואל
 ץלמומ .םיקיתו םיחרזא ץעוי תונמל תימוקמ תושר לכ לע ,םיקיתו םיחרזא קוחל םאתהבו

 םרוג שמשי ץעויהש ידכ ,יתרבח ןויוושל דרשמה עויסב ,לעפת תימוקמ תושר לכ יכ
 ,וז הייסולכוא לע עדימה זוכיר לע ןומא היהיש ,םיקיתווה םיחרזאה םוחת לש ללכתמ
 םיחרזאה םע תורשקתהה יטרפ תוברל ,ובויט םשל תורקב עוציבו הרגשב ונוכדע
 .53םוריחב םג םהל עייסלו רשק םמיע רוציל לכות תושרהש ךכ ,םיקיתווה

 םייצרא עדימ ירגאמב םיקיתו םיחרזא לע עדימ
 םייללכ
 ןתילכתש ,םייתלשממ עדימ ירגאמל עגונב תולועפ המכ טוקנל הלשממה הטילחה 2016 תנשב
 ןיב עדימ ףותיש תועצמאב וילע יטרקוריבה לטנה תתחפהו רוביצל יתלשממה תורישה רופיש
 םייוצמה עדימה ירגאמ לש השגנההו בויטה תובישח לע דמע הנידמה רקבמ םג .54הלשממ יפוג
 םתדובע רופיש תבוטל ,ימוקמה ןוטלשה תודסומו םיירוביצ םיפוג ,םייתלשממ םידרשמ ידיב
 .55ולוכ רוביצה תבוטלו

 םיינוציח םיפוג תרזעל רומאכ ונפ ןה תוימוקמה תויושרב םיקיתו םיחרזא לע קיפסמ עדימ רדעיהב
 דומלל רשפא םיקיתו םיחרזא לע יצרא עדימ רוקמ לש ומויק תובישח לע .עדימ ירגאמ םילהנמה
 תויושר ןולאשב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה ךרעמ רופישל תוימוקמה תויושרה תוצלמהמ
  .16 םישרתב טרופמכ ,הנידמה רקבמ דרשמ ץיפהש תוימוקמ

  

 
 ,"םיקיתו םיחרזאל תיבושיי בא תינכות - ליגב םייח" תינכותה תא יתרבח ןויוושל דרשמה ליבוה 2014 - 2011 םינשב  53

 .םיקיתווה םיחרזאה םוחתב תוימוקמ בא תוינכות לש יגטרטסא ןונכת תושעל תוימוקמ תויושר תורשע הדדועו הנמימש
 ,םינותנ ףוסיא ללכש ינונכת ךילהל הסינכב הכימתו יוויל ולביק תוימוקמ תויושרו ,תינבמו תינוגרא תפטעמ הרצי איה
 תינכותה .בושיי לכ לש םינייפאמלו םיכרצל ידוחיי ןפואב םימאתומה בא תינכות יכמסמ תנכהו רוביצה ףותיש ,םירקס
 .ביצקת רדעיהב הקספוה

 "רוביצל םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש" ,1933 רפסמ הלשממה תטלחה  54
)30.8.16(. 

 - 215 ,212 - 197 'מע ,"רוביצל םיירוביצו םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנה" ,)2021( ג71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  55
219, 226 - 232, 235 - 238. 
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 םיחרזאב לופיטה ךרעמ רופישל תוימוקמה תויושרה תוצלמה :16 םישרת
 םיקיתו

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 איה )ןהמ 45%( תוימוקמ תויושר הברה יכה הל תופתושש הצלמהה יכ הלוע םישרתהמ
 .םיקיתו םיחרזא לש יצרא עדימ רגאמ תמקה

  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהו ןיסולכואה םשרמ
 יבשות לע בר עדימ זכורמ ס"מלבו )ןיסולכואה תושר - ןלהל( הריגההו ןיסולכואה תושרב
 ,םתלכשה ,םאצומ ,יתחפשמה םבצמ ,םהירוגמ םוקמ ,םליג ,םרפסמ הז ללכבו ,הנידמה
 לכל בר ךרעו תויטנוולר ילעב םה ולא דוסי ינותנ .דועו הדובעה קושב םתופתתשה ,םהיתוסנכה
 .ותוללכב רוביצלו ישילשה רזגמל ,תוימוקמה תויושרל ,םייתלשממה םימרוגל - לארשיב םירזגמה
 םתובישחו ,הרגשב תוינכות םושיילו תוינידמ תעיבקל ,יתלשממה ןונכתל סיסבה םה ,רתיה ןיב
  .םוריח תעשב תיטירק תויהל היושע

 ןיסולכואה םשרמ
 ,ןיסולכואה םשרמ קוח יפ לע להנתמה 56ןיסולכואה םשרמ לע תיארחא ןיסולכואה תושר
 .לארשיב הייסולכואה תודוא יתיתשת םינותנ דסמ אוהש ,)םשרמה - ןלהל( )1965-ה"כשתה
 םשה ,החפשמה םש :םהב יוניש לכו בשותל םיעגונה םיאבה םיטרפה ומשריי יכ בייחמ םשרמה
 בצמה ,תדה ,םואלה ,ןימה ,המוקמו הדילה ךיראת ,םירוהה תומש ,םימדוקה תומשהו יטרפה
 םתדיל יכיראת ,םידליה תומש ,גוזה תב/ןב םש ,)ה/נמלא וא ה/שורג ,הא/יושנ ,ה/קוור( ישיאה

 
 ,תורשא ,דמעמו תוחרזא ,םינוכרדו םשרמ לש םימוחתב םיאשונה לולכמל יארחא ןיסולכואה תושרב ןיסולכואה להנימ  56

 םושיר תונחת 212-ו תוכשל-תת עשת ,תוכשל 24 תללוכ להנימה לש תיעוציבה עורזה .תובשו היילע ,תוחפשמ דוחיא
  .ץראה יבחרב תורוזפה תושרה לש
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 הסינכה ךיראת ,)ראוד חולשמל תובותכ ללוכ( ןעמה ,רבעבו הווהב תויוחרזא וא תוחרזא ,םנימו
  .57בשות השענ םדאה ובש ךיראתהו לארשיל

 םינותנ תמלשהל תוימוקמה תויושרה ורזענ םהבש עדימה תורוקמ תא גיצמה ,ליעל 13 םישרתמ
 ןיסולכואה תושר ינותנב ועייתסה תוימוקמה תויושרהמ 58%-כ יכ הלוע ,םיקיתו םיחרזא יבגל
 תושרל ונפש םיפסונ םיפוג .הנורוקה רבשמ ךלהמב םיקיתו םיחרזא לע עדימ ףוסיא ךרוצל
  .יתרבח ןויוושל דרשמהו תואירבה דרשמ ,ףרועה דוקיפ םה הז רשקהב ןיסולכואה

 הרסמ םשרמב םייוצמה םיקיתו םיחרזא םע תורשקתה יטרפ לע הנידמה רקבמ דרשמ תלאשל
 יבשות םיקיתווה םיחרזאה רועישל עגונב םיאבה םינותנה תא 2021 ץרמב ןיסולכואה תושר
 :אבה עדימה םהיבגל עיפומש )67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ( לארשי

 ;56%-כ :חיינ ןופלט רפסמ

 ;םושיר טרפ וניא דיינ ןופלט :דיינ ןופלט רפסמ

 ןופלט רבדב עדימ םייק אל ןיסולכואה םשרמ לש בשחוממה רגאמב :םוריחל ףסונ ןופלט
 .םוריחל ףסונ

 עדימ םייק אל ןיסולכואה םשרמ לש בשחוממה רגאמב :)ל"אוד( ינורטקלא ראוד תבותכ
 .ל״אוד תובותכ רבדב

 םשרמב ןכדעל הבוחה הלח בשותה לע ,םשרמה קוח יפ לע :תנכדועמ םירוגמ תבותכ
 רועיש .בשותה תרהצהל םאתהב םושירה תא ללוכ ןיסולכואה םשרמ .ונעמ תא ןיסולכואה
  .98%-כ אוה ןיסולכואה םשרמב ןעמה טירפב תבותכ םהל המושר רשא םיקיתווה םיבשותה

 ,ןיסולכואה םשרמב ותבותכ תא ןכדע אלו הריד רבע בשותה םא יכ ןיוצי םירוגמה תבותכ ןיינעב
 תיב ,תובא תיב ,ירטאירג םילוח תיב( תרחא רויד תרגסמב ררוגתהל רבעש קיתו חרזא תוברל
  .ולש םירוגמה תבותכ וניאש ןעמ ויבגל עיפוי ןיסולכואה םשרמב ,)ב"ויכו ןגומ רויד

 ללכ ינותנ לש רתויב ףיקמה ימשרה עדימה רגאמ אוה ןיסולכואה םשרמש ףא יכ אצמנ
 ל"אוד תבותכ ,דיינ ןופלט רפסמ םללכבו ,תורשקתה יטרפ רדעיהב ,לארשי יבשות
 םיחרזאל עויסה ימרוגל יבטימ הנעמ תתל ידכ וב היה אל ,תנכדועמ םירוגמ תבותכו

  .הנורוקה רבשמב םיקיתווה

 דרשמ לש קוח ריכזת ונשי יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ןיסולכואה תושר
 תבותכו דיינ ןופלט רפסמ ללוכה ,ילטיגיד ןעמ םושיר רשפאל ותרטמש 58ימואלה לטיגידה
 רוויד" יכ עבקנ קוחה ריכזתב .59ןיסולכואה םשרמב םללכבו ,םיירוביצ םיפוג ידי לע ,ל"אוד
 ךות ,לוזו ןמיהמ ,חטבואמ ,שיגנ ,ןימא ,ןימז ץורעב ידימ ןפואב רסמה תחילש תא רשפאי ילטיגיד

 
 .ןיסולכואה םשרמ קוחל )א(2 ףיעס  57

 דרשמב ימואלה לטיגידה ךרעמ םקוה ויתחת .19.7.21 םוימ 135 הלשממ תטלחהב לטוב ימואלה לטיגידה דרשמ  58
  ."תילטיגיד לארשי" ימואלה םזימה הטמו יתלשממה בושקתה תושר ורבעוה וילאו ,הלכלכה

 ןפואב םיירוביצ םיפוג ידי לע םירסמ תחילש( )2 'סמ ןוקית( םיילטיגיד רשק יעצמאב םיירוביצ םיפוגל היינפ קוח ריכזת  59
 .2021-א"פשתה ,)ילטיגיד
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 םע תרושקתה ךילהת תא לעייל ילטיגידה רווידה לש וחוכב ,ךכב .ןעמנה לש ותויטרפ תרימש
 ףוגה לש טבמה תדוקנמ ןהו רסמה תא לבקיש טרפה לש טבמה תדוקנמ ןה ,םיירוביצ םיפוג
  ."ירוביצה

 ועיגהש תוינפ תובקעב ,הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ 2021 ץרמב ןיסולכואה תושר הרסמ דוע
 תושרב היגטרטסאו תוינידמ ןונכת ףגא טילחה ,םיינוציח םיפוגמ עדימ תלבקל ןיסולכואה תושרל
 :החסונ והזש "םוריחל הרגשמ רבעמ להונ שוביג" תמישמ 2021 תנשל הדובעה תינכותל ףיסוהל
 תריציב עייסל ידכ םינותנ קפסל אוה היגטרטסאו תוינידמ ןונכת ףגא לש ודיקפת םוריח ןמזב"
 עדימה יכרצ תא תופמל הצרנ להונה שוביגמ קלחכ .תושרה ךותב תוטלחה תלבקבו בצמ תנומת
 הנורוקה תפגמ תפוקתב .תעה אובב םינימז ויהי םינותנהש אדוולו םוריח תעב תושרה תלהנה לש
 רשקהב תוטלחה תלבק םשל םינותנל וקקזנש ,םיינוציח םיפוגמ עדימ תלבקל תוינפ ףגאל ועיגה
 ."םוריחה יפוג לומ לא םג עדימ יכרצ תופמל ןויערה הלע תאז תובקעב .םוריחה בצמ לש

 םסרופ רומאה קוחה ריכזת יכ ןיסולכואה תושר הרסמ 2021 ילוימ תרוקיבה יאצממ לע התבושתב
 םידרשמהו רוביצה תורעה תעימשב הקוסע איה זאמ יכו 2021 יאמב רוביצה תורעהל
 ךילה תארקל הלשממל יטפשמה ץעויה רושיאל ןקותמ חסונ שבוגי הירחאלו ,םייתלשממה
 .תסנכב הקיקחה

 ,ןיסולכואה תושר ףותישב ,לעפי הלכלכה דרשמב ימואלה לטיגידה ךרעמ יכ ץלמומ
 רפסמ ללוכה ,ילטיגיד ןעמ םושיר רשפאל התרטמש הרדסא לש םודיקלו המלשהל
 ץלמומ דוע .ןיסולכואה םשרמ םללכבו ,םיירוביצ םיפוג ידי לע ,ל"אוד תבותכו דיינ ןופלט
 רוצילו םינושה םיפוגה לומ םוריח תעשב עדימ יכרוצ תופמל לעפת ןיסולכואה תושר יכ
 .םוריח תעשב םייטנוולרה םיפוגה ללכל עדימה תרבעהל םינווקמ םינונגנמ

  ס"מלה
 תדוקפ חוכמ ,ירקיעה הדיקפת .לארשיב הייסולכוא ינדמואל ימשרה רוקמה איה ס"מלה
 עגונב ןהיתואצות תא םסרפלו תויטסיטטס תולועפ ךורעל אוה )קוחה - ןלהל( 60הקיטסיטטסה
 םימוחתבו היישעתהו רחסמה ,הלכלכה ,תואירבה ,הרבחה ימוחתב היתויוליעפלו הייסולכואל
 ,םיבשותהו םיחרזאה לע םיבר םינותנ תפסוא ס"מלה .ץראה לש עבטה יאנתל עגונבו ,םירחא
 בצמ ,היילע תנש ,באה תדיל ץרא ,הדיל ץרא ,ןימ ,ליג ,תד :םיאבה םירטמרפה יפ לע ראשה ןיב
 יבשות לע םישיגר ףאו םינווגמ םינותנ ףוסאל תכמסומ ס"מלה קוחה יפ לע .םירוגמ בושייו ישיא
 םיגירח םירקמב טעמל ,םירחאל הז ימלוג עדימ ריבעהל תיאשר איה ןיא םלוא ,הנידמה
  .61קוחל 18 ףיעסב םיטרופמה

 םיבשותה לש ןופלט ירפסמ םג תפסוא איה יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ס"מלה
 רשק תריציו םימגדנה רותיא ךרוצל ןופלט ירפסמב םיקיזחמש םירחא םיפוגמו ןופלטה תורבחמ
  .ל"אוד תובותכ תפסוא איה ןיא ;ןיסולכואה דקפמבו ס"מלה ירקסב הלועה ךרוצה יפל ,םמיע

 
  .)1(13 ףיעס ,1972-ב"לשתה ,)שדח חסונ( הקיטסיטטסה תדוקפ  60

 יפ לע םיברל ומסרופ רבכש הלאכ וא ,דבלב הנידמה תודסומל םיסחייתמה םירחא םיטרפו יטסיטטס עדימ ומכ  61
 הנמתנש ישאר םושיר דיקפל רוסמל ןקיטסיטטסה יאשר ןכ ;םמוסרפל בתכב המכסה הנתינש םיטרפו ,ןידכ תוכמס
 .דקפמב ולבקתנש םדא לכ לש ונעמו ותוהז רפסמ ,ומש לע תועידי ,ןיסולכואה םשרמ קוח יפ לע
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 ,םיבשותה לש ןופלט ירפסמו תובותכ ללוכ ,תורשקתה יטרפ תזכרמ ס"מלהש ףא יכ הלע
 םע ,62ןיסולכואה םשרמל האוושהב ההובג ןוכדע תמרב ףאו ,םיקיתווה םיחרזאה םללכבו

 עייסל ידכ ול וקקזנ םיבר םיפוגש ףא שומישל ןימז היה אל הז עדימ הנורוקה רבשמ ץורפ
  .תרגובמה הייסולכואל

 תורשקתה יטרפו םינותנ תקפסהל הנורוקה רבשמב ררועתהש ףוחדה ךרוצה לשב
 עדימ תרבעה להונ לש הרדסאו שוביג ןחבת ס"מלה יכ ץלמומ הייסולכואה לש םינכדועמ
  .םוריח יבצמב םיירוביצ םיפוגל

 

 לומ ןיסולכואה תושר - לארשיב םיקיתווה םיחרזאה לע עדימב םירעפ
 ס"מלה

 ,ןתדובע תוטישבו ןהילע תולחה תומרונב ,ןהיתורטמב ס"מלל ןיסולכואה תושר ןיב ינושה לשב
 לע תושקהל םייושע הלא םירעפ .הלא םירגאמ ינשב םינותנה ןיב ,םירכינ םיתיעל ,םירעפ שי
 .עויס הל שיגהלו הייסולכואה יכרוצ תא תופמל םאובב םתועטהל ףאו םירחאו םיירוביצ םיפוג

 ,ס"מלה לומ ןיסולכואה תושר ינותנ - םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא :1 חול
2020 

 ס"מלה ןיסולכואה תושר םיקיתו םיחרזא
 רעפה

 ירפסמה
 רעפה

 *םיזוחאב

 םיחרזא לוכה ךס
 23% 264,467 1,143,033 1,407,500 םיקיתו

 20% 147,452 723,748 871,200 הלעמו 62 תונב םישנ

 28% 117,015 419,285 536,300 הלעמו 67 ינב םירבג

 60 ינב םישנו םירבג
 22% 319,336 **1,470,664 1,790,000 הלעמו

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןיסולכואה תושרו ס"מלה ינותנ יפ לע
 .ס"מלה ינותנל סחיב וז הדומע בושיח *
 .םירבג 667,000-כו םישנ 800,000-כ םכותמ **

 
 לומ ןיסולכואה תושר - לארשיב םיקיתווה םיחרזאה לע עדימב םירעפ" קרפב ןלהל ס"מלה רבסהמ הלועש יפכ  62

 ."ס"מלה
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 םיחרזאה רפסמ יבגל םינותנב 28%-ל 20% ןיבש רועישב םירעפ םנשי יכ הלוע חולהמ
 תושר ינותנ יפל לשמל ;ס"מלהו ןיסולכואה תושר ינותנ ןיב לארשי יבשות םיקיתווה
 - דבלב ןוילימ 1.14-כב רבודמ ס"מלה יפלו ,םיקיתו םיחרזא ןוילימ 1.4-כ םנשי ןיסולכואה
 .םישנא 264,000-כ לש רעפ

 ,הייסולכואה לש םירוגמה תבותכבו םיירפסמה םינותנב םירעפל ס"מלה לש רבסהה ןלהל
  :2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמש יפכ ,םיקיתו םיחרזא תוברל

 םניאו לארשיב םירגה םיחרזאהו םיבשותה ךס תא םיללוכ ס"מלה לש הייסולכואה ינדמוא 
 םשרמב םיללכנה ,עובק ןפואב ל"וחב םיררוגתמה םילארשי םיחרזאו םיבשות םיללוכ
 יבשותכ םימושרה םילארשי 706,000-כ לוכה ךסב ס"מלב והוז 2019 תנשב .ןיסולכואה
  .ל"וחב עבק ךרד םיררוגתמ ךא ,ןיסולכואה םשרמב לארשי

 120 אוה םליג ןיסולכואה םשרמב רשא םישנא םיללוכ םניא ס"מלה לש הייסולכואה ינדמוא 
 .בושיי למסו הדיל ךיראת םרובע םושר אלש םישנא ןכו ,הלעמו

 וליאו ,תידסומה םתבותכב םייתיב-ץוחה תודסומה ירייד תייסולכוא תא תרפוס ס"מלה 
  .תימשרמה םתבותכב ועיפוי םה ןיסולכואה םשרמב

-כ( םושר אוה ובש בושייה ןיבו לעופב רג ילארשי בשות ובש בושייה ןיב לדבה שי תחא אל 
 םשרמב םימושר םה ובש בושייהמ הנוש בושייב לעופב םירג לארשי תייסולכואמ 7%

 םישנאה לש םהירוגמ םוקמ תא תוהזל רשפאמ ס"מלה לש ןיסולכואה דקפמ .)ןיסולכואה
  .63לעופב

 םימיוסמ םירשקהב יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמנ ןיסולכואה תושרמ םג יכ שגדוי
 ,64םיימלוג םינותנ םהש ,ןיסולכואה םשרמ ינותנמ רתוי םיקיודמ תויהל םייושע ס"מלה ינותנ

 היהי אל תושרל םיבר םירקמב םקלח יבגלו ,לארשיב םיהוש םניאש םיקיתו םיחרזא םג םיללוכש
 םיקיתווה םיחרזאה רפסמ ,ס״מלה ןדמואל האוושהבש ןאכמ .ורטפנש היצקידניא וא ןותנ
 .65רתי ןדמוא יאדו היהי ןיסולכואה םשרמב לארשיב

 תא תופמל ואובב יתרבח ןויוושל דרשמל ישוק ורצי ס"מלל ןיסולכואה םשרמ ןיב םינותנה ירעפ
 ולופיטבש םיקיתווה םיחרזאה רפסמ ןכש ,66הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא

 
 .2008 תנשב היה ןורחאה ןיסולכואה דקפמ  63

 וזו ,ס"מלה לש םימוסרפה לומ םילדבהל םג תסחייתמש הרהזא תרעה ןיסולכואה תושר תמסרפמ data.gov.il רתאב  64
 ,םייחה םיבשותה רפסמ לע םינותנ םיליכמו ןיסולכואה םשרמ לע םיססובמ הז ךמסמב םימסרופמה םינותנה" :הנושל
 תיזכרמה הכשלה ידי לע םימסרופמה ,לארשיב הייסולכוא ינותנמ םינוש ולא םינותנ .ואל וא ץראב םיאצמנ םה םא ןיב
 הלועה הפוקת ךשמב ל"וחב םירגה יוכינ ךות ,ןיסולכוא דקפמ לע םיססובמה םינדמוא םה וללה ןכש ,הקיטסיטטסל
  ."הנש לע

 ותרטמש ,"ילהנימ עדימ רבדב הלועפ ףותיש" אשונב תונבה רכזמ לע ס"מלהו ןיסולכואה תושר ומתח 2019 רבמצדב  65
  .תימואלה הקיטסיטטסל םישמשמה םינותנה תא םילשהלו רפשל

 יופימו עדימ ףוסיא" קרפב ןלהל ואר ."בהז ןגמ" תינכות תרגסמב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא יכרוצ יופימל הנווכה  66
 ."יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ ידי לע םיכרצ
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 יללכה רפסמהמ החוורה דרשמ ידי לע םילפוטמה רפסמ תתחפה ידי לע - ירויש ןפואב בשוחמ
  .67לארשי יבשות םיקיתווה םיחרזאה לש

 ,לארשי תנידמ יבשות לע יללכ עדימ זכורמ ובש ירקיעה רגאמב יכ הלוע ליעל רומאהמ
 ,תורשקתה יטרפ ללוכ ,ביוטמ עדימ הנורוקה רבשמ ץורפ םע היה אל ,ןיסולכואה םשרמ
 תופמלו רתאל םירחא עויס יפוגלו הלשממה ידרשמל ,תוימוקמה תויושרל רשפיאש
 ינותנ .עויס הל טישוהל ידכ הילא תונפלו םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא תא תוריהמב
 ושמיש אל ,םיקיתווה םיחרזאה לש םינופלט םיללוכ ףאו רתוי םינכדועמ םהש ףא ,ס"מלה
 םיקיתו םיחרזא 264,000-כ לש םירעפ ולגתנ םירגאמה ינותנ ןיב ,ןכ ומכ .עויסה יפוג תא
 םיהושו ןיסולכואה םשרמב םימושרה םיקיתו םיחרזא לשב םתיברמ - )23% לש רעפ(
 .ל"וחב

 תפסוהל הרדסאה ךילהת תא םילשי הלכלכה דרשמב ימואלה לטיגידה ךרעמ יכ ץלמומ
 ןיסולכואה תושר םהבו ,םיירוביצ םיפוג לש רשק תריציל םיילטיגיד תורשקתה יטרפ
 עדימה תא בייטל תופסונ םיכרד ןחבת ןיסולכואה תושר יכו ,םיבשותה םע ,ס"מלהו

 תושר יכ ץלמומ דוע .םוריח יבצמל תוכרעיה ךותמ םג הרגשב ןיסולכואה םשרמבש
 ,ךכ ךרוצל שרדיתש הרדסא תוברל ,ןהיניב הלועפה ףותיש תא וריבגי ס"מלהו ןיסולכואה
 ךרוצל םוריח תעשב יבטימ םינותנ דסמ תדמעה רשפאלו םינותנב םירעפה תא םצמצל ידכ
  .םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואל טרפבו ,לארשיב הייסולכואה ללכל עויס

 רווידה םודיק לש תובישחה תא שיגדה אוה 2021 ילוימ ימואלה לטיגידה דרשמ תבושתב
  .ותעמטה ךרוצל םימסח תרסהב ךרוצה תא ןכו ,קוחב ותרדסאו ילטיגידה

 תורשקתה יטרפ תפסוה תא רידסהל הצלמהה לע הכרב איה 2021 ינוימ ס"מלה תבושתב
 .התדובע עוציב ךרוצל םיבשותה םע רשק תריציב הל ועייסי רשא ,םיילטיגיד

 החוורה דרשמ ידי לע םיכרצ יופימו עדימ ףוסיא
  יתרבח ןויוושל דרשמהו
 םה הרגשב םהילע עדימ םיזכרמ ךכ םשלו םיקיתו םיחרזאב םילפטמה םיירקיעה םידרשמה ינש
  .הב לפטמ אוהש הייסולכואה לע דרשמ לכ ,יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ

 החוורה דרשמ
 תויושרב םיח"שמב םילפוטמה םיקיתווה םיחרזאה לע עדימ החוורה דרשמ זכרמ הרגשב
 ביצה הנורוקה רבשמב .214,000-כ לע םרפסמ דמע הנורוקה רבשמ ץורפל םדוקש תוימוקמה
 תלפוטמ הניאש וז ללוכ ,םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא תא ולש היישעה זכרמב דרשמה
  .רבשמה בקע הרזעל הקקזנ ךא הרגשב םיח"שמב

 
 ."םהיכרוצ יופימו 'בהז ןגמ' תינכותב םיקיתווה םיחרזאה רותיא" קרפב ןלהל ואר  67
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 תא שדחמ החוורה דרשמ שביג 2009-ב ,היינשה ןונבל תמחלמ תובקעב יכ ןיוצי הז רשקהב
 דעיה תויסולכואל ןה תוסחייתה ךותמ ,68רבשמ יבצמ םע תודדומתהל תונכומהו םוריחה תסיפת
 ןהו - םיח"שמה תועצמאב תולפוטמה ולאו תויתיב-ץוח תורגסמב תואצמנה ולא - דרשמה לש
  .רבשמה בצמ בקע החוור יתורישל תקקזנה הייסולכואה ללכל

 עויס יכ טלחוה רבשמה תפוקתב יכ בתכנ 2020 ילוימ החוורה דרשמ לש םיחקל תקפה חודב
 יכ ןיוצו תידרשמה היישעה דקומב היהי ,החוורל םירכומ םניא רשא ולאכ םג ,םיקיתווה םיחרזאל
 קוסיעה לש הרזגה תולובגל עגונב ,תידרשמ-ןיב תקולחמ ןהיבגל הרתונש ,תולאש ףיצה רבדה
 םוריחבו הרגשב ,לארשיב םיקיתווה םיחרזאה ללכ לע דרשמה לש ותוירחא תדימלו םוחתב
 הלועפ ףותישל ,םיינכדע םינותנו עדימל רושקה לכב םירגתא ועלגתה ךכ לע ףסונ יכו ,דחאכ
 .רתויב םייטנוולרה תוינידמה ידעצ תעיבקלו לשממ ימרוג םע

 החוורה דרשמ ךמתסה הנורוקה רבשמ לש ןושארה לגב םיקיתו םיחרזא לע עדימ ףוסאל ואובב
 תפסכל םידחוימ םיכרצ םע תויסולכוא לע םינותנ ריבעמ ל"טב :ל"טב ינותנ לע הבר הדימב
 םינותנ לבקל לוכי החוורה דרשמ םוריח תעשב ."הרוצנ תפסכ" להונ יפ לע ,תחטבואמ תילטיגיד
  .ולא

 תויהל םילולעש הנקז תבצק ילבקמ לש םהיטרפ תא ל"טב ול ריבעה החוורה דרשמ תשקבל
 תמלשהו הנקז תבצק תלבק :םיאבה םינוירטירקהמ דחא לע תוחפל םינועה ,השק ילכלכ בצמב
 לופיט ךשמהל החוורה דרשמל רבעוה הז םינותנ ץבוק .האוש ילוצינ וא ,םומיח קנעמ וא הסנכה
  .69ליעל רכזנש "בהזה תורמשמ" עצבמ שומימ ךרוצל ןכו םיח"שמה לומ

 דרשמ יגיצנ ושע 2020 לירפאב "בהזה תורמשמ" עצבמב םיקיתווה םיחרזאה יופימ תרגסמב
 םיחרזא 58,000-כ םע רשק ורציו ןופלט תוחיש 120,000-כ )תינוציח הרבח תועצמאב( החוורה
 .םייטנוולרה החוורה ימרוג לופיטל ורבעוהש םייתועמשמ םיכרצ ולעה םהמ 11,000-כ ,םיקיתו

 םינותנ םירקמהמ 25%-כב יכ 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורה דרשמ
 קיתווה חרזאה לש ןופלט עיפוה אלש םיבר םירקמ ויה ןכו ,םינכדועמ ויה אל ל"טבמ ורבעוהש
 חרזאה םע ןירשימב רשקתל רשפא םירקמהמ קלחבש החנהב( החפשמ בורק וא לפטמ לש אלא
 ביחרהו "הרוצנ תפסכ"ב םינותנה תא בייט אוה הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ ףיסוה אוה .)קיתווה
  .הז רגאמב העיפומה הייסולכואה תא

 
 יתוריש לש םוריחל תוכרעיה" ,2009 םייתרבחה םיתורישה תריקס ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ  68

 .493 - 483 'מע ,)2010( "החוורה

 תנגה קוח תוארוה יפ לע תמקומה עדימ תרבעהל הדעווה הרשיא החוורה דרשמל ל"טבמ עדימה תרבעה תא  69
 חוד יפ לע .)"םוריח תעב שומישל םיקיתו םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ תמקה" קרפב טוריפ ןלהל ואר( תויטרפה
 בושח" יכ רבסוהו וז הדעו תוליעפ תא ןגעמה הדובע להונ ןיא יכ אצמנ ,2020 לירפאב ל"טב לש תימינפ תרוקיב
 ופשחנ הירבח ,הדעוו הסנכתה אלש ףא לעו ,ןמזב קוחדו ינויח אוה שרדנה עדימה הב ,םוריח תעב רבודמ יכ שיגדהל
 "החוורהו הדובעה דרשמל עדימה תרבעה תילכתלו תוהמל )פאסטאוו ,ינוציחו ימינפ ליימ( םינוש תרושקת יצורעב
 .)תימינפה תרוקיבה חודב 6 'מע ,3 ףיעס(
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 תפוקתב החוורה דרשמו ל"טב ןיב הלועפה ףותיש תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 החוורה דרשמל ל"טבמ עדימ תרבעהל "הרוצנ תפסכ" להונ יכ אצמנ ,תאז םע .הנורוקה
 ומכ .החוורה דרשמל ל"טב ןיב הגוהנ הקיטקרפ רדגב אוה אלא ,ל"טבב בתכב ןגועמ וניא
 ויה אל ל"טבמ ורבעוהש םינותנ םירקמהמ 25%-כב החוורה דרשמ ירבסה יפ לע ,ןכ
  .םינכדועמ

 םהיטרפל עגונה ,םוריח יבצמב ההובג תובישחו תושיגר לעב עדימב רבודמו ליאוה
 .החוורה דרשמ םע םואיתב ,בתכב הז להונ רידסי ל"טב יכ ץלמומ ,םיבשות לש םיישיאה
 םאתהב םינותנה תא בייטי טרפבו ,ףטוש ןפואב וינותנ תא בייטי ל"טב יכ ץלמומ דוע
 בילצי החוורה דרשמ יכ ץלמומ ןכ .רבשמה ךלהמב החוורה דרשמ עציבש יופימה יאצממל
 דרשמה לש הז ללכבו ,רתוי םינכדועמ עדימ ירגאמ םע ל"טבמ לבקמ אוה רשא עדימה תא
 .יתרבח ןויוושל

 בייטל ותלוכיב יכ )ל"טב תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ ל"טב
 םיטרפ הבו ,דועיס תלמגל העיבת שיגמה קיתו חרזא יבגל קר ותושרב רשא םינותנה תא
 .רשק לכ ל"טבל ןיא ללכ ךרדב םמיע קיתו חרזא תבצק ילבקמ רתי יבגל אלו ,םינכדועמ

 תפסכ" להונ תא בתכב ןגעל הנידמה רקבמ דרשמ תצלמה תא לבקמ אוה יכ ל"טב ןייצ דוע
  .החוורה דרשמל עדימ תרבעהל "הרוצנ

  יתרבח ןויוושל דרשמה
 רתיה ןיב ,לארשיב םיררוגתמה םיקיתווה םיחרזאה ללכ תמישרב קיזחמ יתרבח ןויוושל דרשמה
 םיחרזאה יטרפב ןכו ,70םיקיתו םיחרזא קוח חוכמ קיתו חרזא תודועת קיפנהל ותוכמס ףקותמ
 היה אל הלא עדימ ירגאמב םג םלואו .71עיצמ אוהש םינעמבו תויוליעפב םיפתתשמה םיקיתווה
 חקל הנורוקה רבשמ ץורפ םע .םהל עויסהו םיקיתווה םיחרזאה רותיא יכרוצל הנעמ תתל ידכ
 .ןלהל טרופמכ ,םיקיתווה םיחרזאה יטרפ לש םוריחל ימואל עדימ רגאמ םיקהל דרשמה ומצע לע

 לש תויסולכואה ןיב דירפהל יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ םיחילצמ הרגש תעב םנמוא
 המיעו תויסולכואה ןיב הפיפח הרצונ הנורוקה ןמזב םלואו ,םילפטמ םה ןהבש םיקיתווה םיחרזאה
 .םיקיתווה םיחרזאב לופיטה ךרוצל םהיניב עדימ ריבעהל םידרשמה לש םיישק םג

 תפגמ תוצרפתה ישדוחב הרצונש הפיפח לע עיבצה אוה החוורה דרשמ לש םיחקל תקפה חודב
 הלועפ ףותיש רסוח לעו ,יתרבח ןויוושל דרשמה תוליעפל ליבקמב התשענש ותוליעפב הנורוקה
 דעיה תייסולכוא תא ביחרה החוורה דרשמש התייה ותעדל ךכל הביסה .םידרשמה ןיב יתועמשמ
 םיח"שמב םילפוטמש ימב קר אלו םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ללכב לופיט לולכתש ךכ ולש
 תייסולכוא ללכ איה םג יתרבח ןויוושל דרשמה לש דעיה תייסולכואש העשב ,תוימוקמה תויושרב
 וילא תונפל םיקיתווה םיחרזאה תא ןימזה ,לשמל ,יתרבח ןויוושל דרשמה .םיקיתווה םיחרזאה
 לש יסיסב לוהינו יתרבחו יתליהק הנעמ ,הנווכה ,ילאיצוס-וכיספ הנעמ ,תודידב ןוגכ םיאשונב
 רצייל תונויסינה ףא לע יכ ,ןיוצ דוע .תוימוקמה תויושרה לש םיח"שמה םג ושעש רבד - םוי תרגש

 
 .ןיסולכואה םשרמ יפ לע ומויב םוי ידמ ןכדעתמה ימניד רגאמ  70

  ."הליעפ הרגש לע הרימשבו תודידבה תגפהב םיקיתווה םיחרזאל עויס" קרפב ןלהל ואר  71
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 יכ ןיוצ חודב .חלצ אל רבדה ,עדימב ףותיש ךרוצל יתרבח ןויוושל דרשמה םע הלועפ ףותיש
 דרשמ תסיפת ,םיקיתו םיחרזאל עויס לש רשקהב תורחת תשוחת" תויהל תויושע ךכל תוביסה
 תטלחה ביבס הרצונש תוחיתמו ,יטנוולר וניאש ןקחשכ יתרבח ןויוושל דרשמה תא החוורה
 אלו החוורה דרשמל םיקיתו םיחרזא לע יטנוולר עדימל השיג רשפאל ימואל חוטיבל דסומה
 ."יתרבח ןויוושל דרשמל

 תרבעה תא ול רשאל השקבב ל"טבל יתרבח ןויוושל דרשמה הנפ 2020 ץרמב יכ ןיוצי הז ןיינעל
 השקבה תא רשיא יכ ןייצ אוה ל"טב תבושתב .התנענ אל ותשקב ךא ,םיקיתו םיחרזא לע עדימה
 ןויוושל דרשמל וריבעי אוה ,קפס רסה ןעמל ךא ,רבעוה ץבוקה ול עודיה לככו 2020 רבמבונב
 .תפסונ םעפ יתרבח

 ,החוורה דרשמ ןיב ליעיו אלמ םואית תבייחמ ,םוריח תעב דוחייב ,םיקיתווה םיחרזאה תבוט
 ענמיהל יואר .וז הייסולכוא ןעמל ףתכ לא ףתכ הדובעו ל"טבו יתרבח ןויוושל דרשמה
 םיעגופ ולא ןכש ,םידרשמהמ דחא לכ לש תוכמסהו תוירחאה תולובג לע םיקבאממ
 ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ יכ ץלמומ .יבטימ תוריש קפסל םידרשמה לש תלוכיב
 ורשפאיש תוירחאו הרזג תולובג תעיבק דצל תפתושמ הדובע ינונגנמ םהיניב ורידסי יתרבח
 םיקיתווה םיחרזאה לש םתויטרפ תנגהל ףופכב ,םהיניב עדימה תופיקשו םיבאשמ םוגיא
  .ןיד יפ לע

 תעב שומישל םיקיתו םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ תמקה
 םוריח

 רוביצל תורישה לש רופישלו לועייל שקבתמו בושח ילכ אוה םיירוביצ םיפוג ןיב ישיא עדימ ףותיש
 .רבעוה וילע עדימהש םדא לש ותויטרפל םינוכיס םג וב םינומט םלוא ,יטרקוריבה לטנה תלקהלו

 ,תויטרפה תנגה קוח :רבעומה ישיאה עדימה לע הנגהל םינונגנמ הקיקחה העבק הלא חכונל
 הרוסא 72ירוביצ ףוג תאמ עדימ תריסמ יכ עבוק ,)תויטרפה תנגה קוח - ןלהל( 1981-א"משתה
 השעית ,תאז תוריתמה תוביסנב ,םיירוביצ םיפוג ןיב ותריסמ יכו קוחב תועובקה תוביסנב אלא
 תויטרפה תנגה תונקתב ורדסוה םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ירדס .תונקתב עובקה יפ לע
 - ןלהל( 1986-ו"משתה ,)םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ירדסו ותרימשו עדימ תקזחה יאנת(

 .)תויטרפה תנגה תונקת

 תרבעהל הדעו הנומת עדימ לבקמ וא רסומ רשא ירוביצ ףוג לכב ,תויטרפה תנגה תונקת יפ לע
 ףוגה לש עדימ תלבקל וא ירוביצה ףוגהמ עדימ תריסמל תושקבה תא ןוחבל הידיקפתש עדימ
 ףוגה תושרבש עדימ ירגאמל השיגה ןיינעב תוארוה עובקל ןכו ;רחא ירוביצ ףוג תאמ ירוביצה
 ץעויל הנשמה עבקש היחנה יפ לע .73םהב יוצמה עדימה לע הרימשה תא וחיטבי רשא ,ירוביצה

 
 רחא ףוגו תימוקמ תושר ,םירחא הנידמ תודסומו הלשממה ידרשמ )1(" :תויטרפה תנגה קוחב ותרדגהכ "ירוביצ ףוג"  72

 לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,וצב עבק םיטפשמה רשש ףוג )2( ;ןיד יפ לע םיירוביצ םידיקפת אלממה
 ."לבקלו רוסמל יאשר היהי ףוגהש תועידיהו עדימה יגוס ועבקיי וצבש דבלבו ,תסנכה

 .תויטרפה תנגה תונקתל א3 הנקת  73
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 ,קודבל עדימ תרבעהל הדעווה לע ,74םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה אשונב הלשממל יטפשמה
  .הריבסו תיתדימ איה עדימ תלבקל השקבה םא ,רתיה ןיב

 עדימ רגאמ" תמקה םדקל יתרבח ןויוושל דרשמה לחה ,ןושארה רגסה תפוקתב ,2020 ץרמב
 חוכמ וז ותוכמס תא באש דרשמה ."םוריח יבצמ םע תודדומתה ךרוצל םיקיתו םיחרזא ימואל
 םיחרזאל םיתוריש לעיילו חתפל רתיה ןיב וילע לטוה ןהיפלו ,200775-ו 2006-מ הלשממ תוטלחה
 עדימ זכרמ םיקהלו םוחתב םילעופה םיפסונ םיפוגו הלשממ ידרשמ ןיב םאתל ,םיקיתווה
 הרגשב דרשמה לעופ וז תוכמס ףקותמ .םהל םיעצומה םיתורישה רבדב םיקיתו םיחרזאל
 עדימה רגאמ תמקה .םוריחב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואל ןתינה הנעמה לש םודיקלו חותיפל
 .יתרבח ןויוושל דרשמל עדימ ריבעהל םיירוביצה םיפוגה לש המכסה תלבק הבייח

 :םוריחב םיקיתו םיחרזא לע עדימ רגאמ םודיקל יתרבח ןויוושל דרשמה לעפ 2018 תנשב רבכ
 לעש ,הרדסה ךמסמ לע יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ יגיצנ ומתח 2017 תנש יהלשב
 ההושה םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואב לופיטה לע יארחא החוורה דרשמ םוריח תעב ויפ
 ןויוושל דרשמה וליאו ,)"החוורל םירכומ"( םיח"שמב םילפוטמה ולא לעו םייתיב-ץוחה תודסומב
 דרשמה שביג 2018 תנש ךלהמב וז חורב .םיקיתווה םיחרזאה רתיב לופיטה לע יארחא יתרבח
 אוה יכ בתכנ הבו ,"םוריח תעשב םיקיתו םיחרזאל עויס" אשונב 76םיטילחמ תעצה יתרבח ןויוושל
 .םוריח תעשב םיקיתווה םיחרזאב לופיטל םייטנוולרה עדימה ירגאמ ללכ ןיב םואיתל לעפי

 לביק אוה תע התואב יכ 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ יתרבח ןויוושל דרשמה
 - ןלהל( ימואל ןוחטיבל הטמה ללוכ ,וז הטלחה תשגהל םייטנוולרה םימרוגה ללכמ המכסה
 לשב ךכ רחאו ,התלעוה אל העצהה ותודגנתה לשבש החוורה דרשמ טעמל ,ל"חרו )ל"למה
 .בוש התלעוה אל איה הלשממה תורזפתה

 ימואל עדימ רגאמ תמקהל העצה" ותרתוכש 29.3.20-מ יתרבח ןויוושל דרשמה לש ךמסמב
 תרבעהל הדעווה לוקוטורפבו "יתרבח ןויוושל דרשמב רבשמ תותעב םיקיתו םיחרזאל עויסל
 ירבשמ עוריא לכב יכ שגדוה 31.3.20-מ )הדעווה - ןלהל( יתרבח ןויוושל דרשמה לש עדימ
 םיקיתו םיחרזא לע יטנוולר עדימ תגשהל םיבר םיצמאמ םישוע םוריחה יפוגו הלשממה ידרשמ
 תושקבמה תוימוקמ תויושר םלוא .םיחרזא םתואל עייסל ידכ םוריחה עוריא תולגלגתה ידכ ךות
 תונפל הכירצ ןהמ תחא לכ רשאכ "הרובש תקוש" ינפב תודמוע ןמוחתבש םיחרזאל עייסל
 שרדנה תא םילשהל ידכ עדימה תרבעהל השקבב םיחרזאה לע עדימב םיקיזחמה םיפוגל דרפנב
 תיטירק איה םיקיתו םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ תמקה ןכ לע רשא .םיחרזאל עויס ךרוצל םהל
 םוריחה יפוג תוברל ,םיקיתו םיחרזאב םילפטמה םיפוגה לש ריהמו ליעי הנעמ רשפאל ידכ
 התלע םיקיתווה םיחרזאה לע עדימה תא זכרמה דחא םרוגב רסוחה תייעב יכ בתכנ דוע .הלצההו
 לע עדימ היה אל שאה ימחולל וב ,למרכה תפירש עוריאב דוע היה ךכ" :םימדוק םירבשמב םג
 םינורחאה המחולה יבבסב םג היה ךכו ,ןוכיסה רוזאמ תונפתהל םילגוסמ םניאש םיקיתו םיחרזא
 הנעמ אלל ורתונ יטקר ירי חווטב םיבושיו רדג ידומצ םיבושיב םיבר םיקיתו םיחרזא םהב הזע לומ
 ."הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לש הלא םימיב םג הרוק ךכ ;להונמ עדימ יפ לע םוזי יתלשממ

 
 םיפוג ןיב עדימ תרבעה" אשונב הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויל הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה תייחנה  74

 .)16.3.2006( "םיירוביצ

 תטלחה ;)10.9.06( "הלשממה שאר דרשמב םיאלמיג יניינעל ךמס תדיחי תמקה" ,431 רפסמ הלשממ תטלחה  75
  .)22.7.07( "ןתיא יפר רשה ידיב םילשורי יניינע תדקפה )2 םיאלמג יניינעל דרשמה תמקה )1" ,2068 רפסמ הלשממ

  .הלשממ תטלחהל הלעותש העצה שוביג  76
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 תועצמאב םירבשמ לוהינ תלוכי תיינב" :רגאמה תמקה תרטמ תא רידגה יתרבח ןויוושל דרשמה
 ןתמ רשפאיו ,ריהמו ןימז ןפואב םייטנוולרה םוריחה ימרוגו םילפטמ םימרוגל רבעויש םייק עדימ
 ותושרבש םירגאמה ללכמ עדימ זכרל דרשמה טילחה ךכ םשל ."ןתינש לככ יבטימ הנעמ
 יטרפב םיקיזחמה םירחא םייטנוולר םיפוגל תונפלו )רוביצה תוינפ דקומ אוה םהבש ירקיעה(
 תנגה תונקתל םאתהב ,האושה ילוצינ תויוכזל תושרהו ןיסולכואה תושר ,ל"טב ומכ ,תורשקתה
  :םיאבה תונורקעה לע ססבתהב ,תויטרפה

  ;רגאמהמ עדימה קחמיי םוריחה עוריא םויס םע .הרגשב םינותנ ןסחאי אל עדימה רגאמ 

  ;ותומלשב רגאמה אלו םייטנוולר םינותנ קר ורבעוי ,דבלב םהבו ,םוריח יבצמב 

  ;םוריח יבצמב עדימ רגאמל השיגה תא ליבגתש תואשרה תכרעמ להונת 

  ;דבלב חרזאה םע רשקה יטרפ תא לולכי עדימה 

 ,ןיד לכל ףופכבו עדימ תרבעהל הדעווה רושיאב השעית דרשמל ץוחמ םרוגל עדימ תרבעה 
  ;םוריחה עוריא םותב ןתינש עדימה תא דימשהל הבייחתה תושרהש רחאל

 תתל היהי רשפאש ךכ אבה םוריחה הרקמב שומיש ךרוצל רמשיי רגאמה לש םינותנה הנבמ 
  .םוריח תעב ריהמ הנעמ

  םייתלשממ םיפוג ידי לע רגאמל םינותנ תרבעה-יא
 םיחרזא לע עדימ ריבעהל םיירוביצה םיפוגה תאו הלשממה ידרשמ תא הבייחש המרונ רדעיהב
 תונותנ ויה ולש עדימה תושקב ,אשונב הלשממ תטלחה רדעיהבו יתרבח ןויוושל דרשמל םיקיתו

 דרשמ ומכ ,דרשמה הנפ םהילאש םיפוגהמ קלח יכ הלוע דועיתהמ .םיפוגה לש םתעד לוקישל
 עובקה ןונגנמה יפ לע םהירגאמ ךותמ עדימ ול ריבעהל ובריס ,תוימוקמ תויושרו ל"טב ,החוורה
 תרבעהב םיירוביצה םיפוגה לש הלועפה ףותיש אלל יכ ןייצ דרשמה .תויטרפה תנגה תונקתב
  .ותיינב תא םילשהל השקתמ אוה עדימה רגאמ תמקה ךרוצל וילא עדימה

 םרטש ולאו ול ורבעוה יתרבח ןויוושל דרשמה ימושיר יפ לעש םירגאמה תמישר 2 חולב ןלהל
 .2021 ץרמל ןוכנ ,ורבעוה
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 ץרמ ,יתרבח ןויוושל דרשמה רגאמל םיפוגה ירגאמ רוביח סוטטס :2 חול
2021  

 סוטטס רגאמה

 ,קיתו חרזא תדועת ,*8840 דקומ :יתרבח ןויוושל דרשמה לש ולוהינב םירגאמ
 םיקיתו תותיכ ,םיקיתו םיחרזא תונכרצ ןודעומ

 רבוחמ

 רבוחמ  ןיסולכואה תושר

 רבוחמ ןוכישהו יוניבה דרשמ

 רבוחמ האושה ילוצינ תויוכזל תושרה

 רבוחמ ןימז לשממ

 רבוחמ אל הטילקהו היילעה דרשמ

 רבוחמ אל  החוורה דרשמ

 רבוחמ אל ל"טב

 רבוחמ אל מ"עב לארשי ראוד תרבח

 .יתרבח ןויוושל דרשמה :רוקמה

 רידגהש םייזכרמ עדימ ירגאמ העשת ךותמ העברא 2021 ץרמל ןוכנש הלוע חולהמ
 דרשמ ירגאמ םהבו ,יתרבח ןויוושל דרשמה רגאמל םירבוחמ םניא יתרבח ןויוושל דרשמה
  .ל"טבו הטילקהו היילעה דרשמ ,החוורה

 הידיב ןיא יכ הנייצ איה 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל מ"עב לארשי ראוד תרבח תבושתב
 דוע .הכומנ יתרבח ןויוושל דרשמה שקיבש םינותנה הדיב שיש תוריבסהו ליג יפל םינותנ חוליפ
 לע הדעווה תוכמסל םאתהב הברוס השקבה ךא ,דרשמה תיינפ תא הנחב יכ התבושתב הנייצ
  .קוח יפ

 חכונ יכ ,ןייצ אוה 2021 טסוגואמ הנידמה רקבמ דרשמל הטילקהו היילעה דרשמ תבושתב
 תויה דגנמו ,םירמוחה תלבקל תוכמס רוקמ לע עיבצה אל יתרבח ןויוושל דרשמהש הדבועה
 ריבעהל ןוכנל האר אל אוה ,ההז עדימ ,ותשקב יפ לע ,החוורה דרשמל ריבעה אוה תעה התואבש
  .תויטרפה תנגה קוח יפל יוסח עדימ - םישנא יפלא תורשע לש םיישיאה םהיטרפ בוש

 ןונגנמו רגאמה תמקהש רחאמ יכ הנידמה רקבמ דרשמ ינפל שיגדה יתרבח ןויוושל דרשמה
 וא הנקת ,קוח ומכ ,יהשלכ תבייחמ המרונב ועבקנ אל וילא םיירוביצה םיפוגהמ עדימה תרבעה
 םיפוגל ןיא ,רבשמה תא ולהינש הטמה ימרוג לש הארוהב אל ףאו ,הלשממ תטלחה
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 ,ל"טבו החוורה דרשמ ומכ םייזכרמ םיפוג םללכבו ,עדימב םיקיזחמה םיינוריעהו םייתלשממה
  .וילא וריבעהל הבוח

 ףא אלא ,םיידיתע םוריח יבצמל קר אל יתרבח ןויוושל דרשמה ןוויכ רגאמה תיינבל ויצמאמ תא
 תונפל ןהל עיצהו תוימוקמה תויושרל דרשמה הנפ 2020 לירפאב .הנורוקה רבשמב ףוחד עויסל
 תלבקל םירושיאהו תוינפה ךילה זוכירל לעופ אוה יכ ןייצ ובתכמב .עדימ תלבקל השקבב וילא
 תרבעה ילהונל ףופכב לוכהו ,םייתלשממ םימרוגל תוינפ יוביר עונמל ידכ דחא םוקמב עדימה
 יטרפ תרבעהב ההובגה תופיחדהו תוביסנה חכונל יכ ןייצ אוה דוע .תויטרפה תנגה תונקתו עדימ
 הרשוא םהלש םימרוגל עדימה תרבעהב דיימ לחי אוה תונושה תויושרל םיקיתו םיחרזא לש רשק
  .יקלח בויטב םא םג ,הרבעהה

 תחטבא יאנתב 61 ודמע ןכותמ ,יתרבח ןויוושל דרשמל 77תוימוקמ תויושר 66 ונפ ותיינפ תובקעב
 םע תורשקתהה יטרפ תא םיללוכש םינפצומ לסקא יצבוק ונממ ולביקו םישרדנה עדימה
 ריבעהש עדימה תוכיא לע הרקב עציב יכ ןייצ דרשמה .ןמוחתב םיררוגתמה םיקיתווה םיחרזאה
 תוריהמ תא חבשל ונייצ תויושרה לש טלחומ בור" יכ לוקוטורפב ןייצו בושמ תועצמאב תויושרל
  .78תוימוקמה תויושרהמ 25%-מ תוחפב רבודמ ןיידע ,תאז םע ."םינותנה תוכיאו לופיטה

 אשונב 2018 תנשב יתרבח ןויוושל דרשמה שביגש הלשממל םיטילחמה תעצה יכ הלע
 עדימ רגאמ תמקה לע דרשמה תוירחא תא תללוכה ,"םוריח תעשב םיקיתו םיחרזאל עויס"
 המכסה רדעיה לשב טרפב ,הלשממב ןוידל התלע אל ,םוריח תעשל םיקיתו םיחרזא לע
 יתרבח ןויוושל דרשמה הנפ ,תבייחמ המרונ רדעיהבו ,ךכ ךותמ .החוורה דרשמ םע
 םייזכרמ םיפוג השישמ םיקיתו םיחרזא לע עדימ לבקל השקבב הנורוקה רבשמ ךלהמב
 ,החוורה דרשמ - עדימה תרבעהל םרושיא תא וריבעה אל םהמ השולש ;עדימב םיקיזחמה
 יתרבח ןויוושל דרשמל וריבעה אל תוימוקמה תויושרה םג ;הטילקהו היילעה דרשמו ל"טב
 םיחרזאל עויסה ךרוצל עדימה תיתשת ןה ועגפנ תאז תובקעב .שקבתהש עדימה תא
 .םיידיתע םוריח יבצמל רגאמ תמקהל תיתשתה ןהו הנורוקה רבשמב םיקיתווה

 רבשמה םותב רגאמה ינותנ תקיחמ

 בייחתה רגאמל םיקיתווה םיחרזאה יטרפ תא ריבעהל המכסה םיירוביצה םיפוגהמ לבקל ידכ
 בצמבש ןאכמ .הנורוקה רבשמ םותב הלא םיטרפ קוחמל יתרבח ןויוושל דרשמה רומאכ םהינפב
 תונפל ךרוצ היהי אלא ,ןימזו ןכדועמ םיקיתו םיחרזא רגאמ אצמנב היהי אל בוש ידיתע םוריח
 .הנורוקה רבשמב ונתנ םהש המכסהה סיסב לע יכ םא ,עדימה תרבעהל םיירוביצה םיפוגל בוש

 םותב רגאמה תקיחמש 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ יתרבח ןויוושל דרשמה
 ירסומל ןתנש גצמה הז םלוא ,ךכמ ענמיהל ףידעמ קפס אלל היהו ותניחבמ ץוליא איה רבשמה
 התע רבכ לעופ דרשמה ,רבשמה םויס םע רגאמב וז העיגפ רעזמל ידכ יכ ףיסוה םלואו .עדימה
 ןגמ" ןולאשב םהילא הנופ אוהש וא דקומה תרגסמב וילא םינופש םיקיתווה םיחרזאהמ לבקל
 תא ךירעה דרשמה( "תורישה רופישו הרקב יופימ יכרצל" ולצא ורמשיי ולאו ,םהיטרפ תא "בהז

 םויסב יכ דרשמה רסמ רתיה לכ יבגל .)םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואמ 30%-ב הלא לש םרועיש

 
  .ןוילימ 3.9-כ ללוכה ןהיבשות רפסמש ,עבש ראבו ןויצל ןושאר ,הפיח ,ופי-ביבא לת ,דודשא ןללכבו  77

 .עדימ רוקמכ יתרבח ןויוושל דרשמה תא ונייצ תויושרהמ 25% ויפלו ליעל 13 םישרת םג ואר  78
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 ידכ עדימה ירסומ םעו דרשמב עוצקמה ישנא םע ןויד ינפל עדימה תא קחמי אל אוה רבשמה
  .תיבטימ הטלחהל עיגהל

 "בהז ןגמ" תינכות לש יופימל טקיורפ יהלשב יתרבח ןויוושל דרשמה יוצמ 2021 ילויל ןוכנ יכ ןיוצי
 ןויוושל דרשמה תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ותבושתב רסמ דרשמה יכו ,)ןלהל טוריפ ואר(
 תורשקתהה יטרפ תוברל ,םיקיתו םיחרזא לש תומושר 957,000-כ ללוכה רגאמ ודיב יכ )יתרבח
  .םמיע

  רגאמה תמקה תרדסה
 לע עדימ רגאמ תמקהב ךמות אוהש 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורה דרשמ
 ןיסולכואה םשרמ( ןיסולכואה תושר :םיאבה םיפוגה ינותנמ הנבייש םוריחב םיקיתו םיחרזא
 האושה ילוצינ תויוכזל תושרה ,תוימוקמה תויושרה ,החוורה דרשמ ,ל"טב ,)יזכרמ רגאמכ
 םייטנוולרה םיפוגל םריבעיו םינותנה ללכ תא זכריש דחא ףוג שרדנ יכו ,יתרבח ןויוושל דרשמהו

 .ררועתמה ךרוצה יפ לע

 םיחרזא לע עדימ רגאמ םיקהל ידכ יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיטפשמה דרשמ
 בלשב ,ותמקה לע תוינידמה יעבוק לש הטלחה לבקל ןושארה בלשב שרדנ םוריחב םיקיתו

 ןייצ אוה .תיטפשמ ותוא רידסהל דציכ ןוחבל ישילשה בלשבו ,ותוא להניש ףוגה ימ עובקל ינשה
 הנפי םא םלוא ,הזכ רגאמ לש הרדסה ןוחבל השקבב וילא הנפ אל יתרבח ןויוושל דרשמה יכ
  .םייקה ןידב ידש וא דחוימ יקוח רדסה ךכ םשל ךירצ םא ותעד תא םיטפשמה דרשמ הווחי

 םיפוגל העודי התייה םוריח תעשב םיקיתווה םיחרזאה לע עדימה תייגוסש ףא יכ אצמנ
 םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ לש ותמקה תלאש ,הנורוקה רבשמ םרט דוע םייתלשממה
 רבשמ ץורפ םע .הז אשונב רחא ןורתפ רדסוה אלו הלשממב הנודינ אל םוריחב םיקיתו

 םילפטמה םימרוגל וריבעהלו הז עדימ זכרל תוכמסה וידיב התייהש ףוג אצמנ אל הנורוקה
 ןה רגאמ תמקהל יתרבח ןויוושל דרשמה לש המזויה .תוימוקמה תויושרה םשארבו

 .יקלח הלועפ ףותישל התכזו ןויצל היואר םיידיתע םוריח יבצמל ןהו הנורוקה תפוקתל
 יארחא םרוג תרדגהו הלשממה ידי לע ךרוצ תרדגה רדעיה חכונל ,תרוקיבה םויס דעומב
  .עדימ ול ריבעהל ורשיא אל - ל"טבו החוורה דרשמ - םייזכרמ םיפוג ינש ,ךמסומו

 ,ףתושמב ושבגי יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמש ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 עדימ רגאמ תמקהל ןונגנמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה - םיטפשמה דרשמ םע תוצעוויהב
 ץלמומ .םוריח תעב םיקיתו םיחרזא לע עדימ תלבקל ,רחא יביטקפא ןורתפ לכ וא ,ןווקמ
 םיטילחמה תעצה שוביג תא ומילשיש רחאל רומאכ רגאמב שומישה תא ורידסי םהש
 תא עובקל ךרוצל םג סחייתתש ,"םוריח תעשב םיקיתו םיחרזאל עויס" ןיינעב הלשממל
 תא ןובשחב איבהל שרדנ .הרגשב ותקוזחת לעו רגאמה לע יארחא היהיש ףוגה תוהז

 דועבמ ריבעהל םייטנוולרה םיפוגה תא בייחיש ,יטפשמה הוותמה תא רידסהל ךרוצה
 עויסה ימרוג תושרל דומעי םוריח תעבש ידכ םישרדנה עדימה תאו םירושיאה תא דעומ
  .ןימזו ןמיהמ ,אלמ עדימ
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 ירסומ םיפוגהו םיטפשמה דרשמ םע תוצעוויה םילשי יתרבח ןויוושל דרשמה יכ ץלמומ דוע
 לעפי ןכו ,םוריחה רגאמב רבצנש עדימה תקיחמ ןיינעב הטלחה שוביג םשל עדימה
 עדימה בויט תולועפל ךשמהב ךרע אוהש םינוכדעו םייוניש לע עדימ הלא םיפוגל ריבעהל
 .הנורוקה רבשמ ךלהמב השעש

 םהיכרוצ יופימו "בהז ןגמ" תינכותב םיקיתווה םיחרזאה רותיא

 דרשמ רומאכ שביג 2020 ילויב ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב ןושארה לגה יחקל תובקעב
 הנגהל תימואל תינכות - 79"בהז ןגמ" תינכות תא ,יתרבח ןויוושל דרשמה םע ףותישב ,החוורה
 הנעמ ןתמ היתורטמש ,הנורוקה ףיגנל הפישח ינפמ הליהקב םייחה ישילשה ליגה תייסולכוא לע
 תעיטקו םהב לופיטו םיירירע םיקיתו םיחרזא רותיא ,םתודידב תגפה ,םיקיתווה םיחרזאה יכרוצל
 הצקוה תינכותל .םהייח תרגשב רשפאה לככ הטעומ העיגפ בגא ףיגנב הקבדהה תרשרש
  .202081 טסוגואמ הלשממ תטלחהב 80ח"ש ןוילימ 140 לש ביצקת

 יפ לע הלטוה םהיכרוצ יופימו םרותיא ךרוצל םיקיתווה םיחרזאה םע רשק תריציל תוירחאה
 :האבה הקולחה יפ לע יתרבח ןויוושל דרשמה לעו החוורה דרשמ לע הרומאה הלשממה תטלחה
 םירכומ :רתוי וא תואבה תוצובקה תחא םע םינמנה םיקיתווה םיחרזאה לע דקפוה החוורה דרשמ
 תבצק ילבקמ וא דועיס תלמג ילבקמ ,הסנכה תמלשה ילבקמ ,םייתרבח םיתורישל תוקלחמל
 םע םינמנ םניאש םיקיתווה םיחרזאה רתי לע דקפוה יתרבח ןויוושל דרשמהו ;82הכנל קיתו חרזא
 תייסולכוא יופימ ךרוצל לעפי ךיא עבק םידרשמהמ דחא לכ .ליעל וניוצש תוצובקהמ תחא ףא
  .ותוירחאבש דעיה

 החוורה דרשמ יופימ תואצות
 םיחרזא 437,000-כ התנמ ,דרשמה ינותנ יפ לע ,החוורה דרשמ לש יופימל דעיה תייסולכוא
 ידכ םיקיתווה םיחרזאל םינדקומ תועצמאב הרשקתה איהו ,תינוציח הרבח רכש דרשמה .םיקיתו

 ןוילימ 5-כ התייה החוורה דרשמ לש ינופלטה יופימה טקיורפ תולע .םהיכרוצ לע עדימ ףוסאל
 טניו'ג םע ףותישב המקוהש 83"םירבוחמ" םשב תבשחוממ תכרעמל ןזוה ףסאנש עדימה .ח"ש
 םיכרצה יפ לע םינוש םימרוגל םתרבעהו םינותנה דוביע תא תרשפאמ רשאו ,לשא לארשי

 .יופימה תואצות 18-ו 17 םימישרתב ןלהל .חטשה ןמ םילועה

 
 .16.7.20 םוימ הלשממה תבישי לוקוטורפ  79

 ;ח"ש ןוילימ 90 - החוורה דרשמ ידי לע םיקקזנ םיקיתו םיחרזאל תודידבה תגפהו הנעמ ןתמ ,הקבדה תעינמ ךרוצל  80
 ןוילימ 50 - יתרבח ןויוושל דרשמה ידי לע םהל םיקוקזה םיקיתו םיחרזאל םיעייסמ םיתורישו תודידבה תגפה ךרוצלו

 .ח"ש

  .)16.8.20( "הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רושיא" ,326 רפסמ הלשממ תטלחה  81

  .)14.9.20( "שימג םינעמ לס ןתמו םיקיתווה םיחרזאה יכרצ יופימ" ,)23 רפסמ( 2020-003 החוורה דרשמ ל"כנמ רזוח  82

 םהב םיטקיורפ ןווגמב החוורה דרשמ תא שמשתש ךכ החתופו ,"בהז ןגמ" תינכותל םדוק דוע המקוה וז תכרעמ  83
 יניצק התרגסמב "םידמב םידידי" תינכותו תודידב תגפהל "םירבוחמ" תינכות תמגוד ,הייסולכואה יכרוצ תא םיפממ
 ךרעמה לועפתו המקה ךרוצל לשא לארשי טניו'גל רבעוהש ביצקתה תולע .האוש ילוצינ םע רשק לע םירמוש ל"הצ
 .ח"ש ןוילימ 2.1-כ - "םירבוחמ" לש
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 ללכמ םיכרצ ולעהש םיקיתווה םיחרזאה לש םרועישו םרפסמ :17 םישרת
 החוורה דרשמ לש דעיה תייסולכוא

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,החוורה דרשמ ינותנ יפ לע

 רשק החוורה דרשמ רצי אל םמיעש םיקיתווה םיחרזאה רפסמ :18 םישרת
 2021 ץרמ ,תרושקת-יאל תוביסהו

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,החוורה דרשמ ינותנ יפ לע

 437,000-כ - החוורה דרשמ עבקש דעיה תייסולכוא ךותמ יכ הלוע ליעל םימישרתהמ
 .םינוש םיכרצל הנעמ ושקיב )םיקיתו םיחרזא 102,000-כ( םהמ 23%-כ - םיקיתו םיחרזא
 :רידגהש דעיה תייסולכואמ 40%-כ םע רשק רוציל חילצה אל החוורה דרשמ יכ הלוע דוע
-כ( םיפסונ 21%-כ םעו ,רשק רצי אל אוה )םיקיתו םיחרזא 89,000-כ( םהמ 20%-כ םע

 אל םינותנ וא םייוגש תורשקתה יטרפ בקע הלשכנ רשקה תריצי )םיקיתו םיחרזא 91,000
  .הריטפ לע םינכדועמ
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 לש רשקה יטרפ ןוכדעו ףוסיא רבדב דעי רדגוה אל 2021 ילוימ החוורה דרשמ תבוגת יפ לע
 ל"טבמ עיגהש עדימ לע וססבתה הלא םיטרפ ,השענש יופימה תרגסמב םיקיתווה םיחרזאה
 .יתרבח ןויוושל דרשמהמ ועיגהש םינותנ ךשמהבו החוורה דרשמ תוכרעמב היהש עדימו

 .החוורה דרשמ לש יופימב םיקיתווה םיחרזאה ולעהש םיכרצה םיגצומ 19 םישרתב ןלהל

 "בהז ןגמ" יופימ יפ לע םיקיתווה םיחרזאה יכרוצ :19 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,החוורה דרשמ ינותנ יפ לע

 תודידבל םיעגונ יופימב םיקיתווה םיחרזאה ולעהש םיירקיעה םיכרצה יכ הלוע םישרתהמ
 ,)המאתהב 5%-ו 31%( ךרוצה הרקמב וילא תונפל םרוג וא הקוצמ ןצחל רדעיהל ,)38%(
 םיקיתו םיחרזא 4,457 יבגל .)8%( יאופר דויצב וא תופורתב רוסחמלו )9%( ןוזמב ךרוצל
 .)2.1%( "םודא לגד" רדגוהש בצמ - בזע םהלש לפטמהו ,לכוא אלל ,םפגב םהש ןיוצ

 תויושרל "לקמה תא ריבעהל"ו השעש יופימה תא קיספהל החוורה דרשמ טילחה 2020 רבמצדב
 .הנעמ ןתמו יתושר יופימ ךרוצל רשק תריציל םיקיתו םיחרזא לש תומישר ןהל וחלשנ .תוימוקמה

 לע םיקיתווה םיחרזאל עויסהו יופימה ךשמה םושיי ירחא בקע אל החוורה דרשמש אצמנ
 ."םודא לגד" רידגהש םירקמה יבגל אל םג ,תוימוקמה תויושרה ידי

 תא ןוחבל ידכ - הנויצ סנו לאימרכ ,הפיח ,םי תב - תוימוקמ תויושר עבראל הנפ תרוקיבה תווצ
 תוירקיעה תויעבה תא ונייצ ןה ןהיתובושתב .החוורה דרשמ ןהל ריבעהש עדימב ןלופיט ךשמה
 :2021 לירפאל ןוכנ ,יופימה ךילהתל עגונב ולקתנ ןהב
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 התייה אל ףא םיתיעלו בקעמו לופיט ךשמה ושרד אל "םודא לגד"ב ונמוסש םירקמהמ קלח 
 םירעפ ויה םיתעל יכ הפיח תייריע הנייצ 2021 ילוימ התבושתב .תופיחדה תדימ הרורב
 אל רשא ,הכרע איהש הקידבה יאצממ ןיבל החוורה דרשמ ידיב םודא לגד ןומיס ןיב םילודג
 .םירופס ויה אל ולא םירקמו ,והשלכ ןוכיס בצמ וא ףוחד ךרוצ אל יאדוובו ךרוצ םוש התלעה
 ותכרעהל יכ רסמ )החוורה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ותבושתב ,החוורה דרשמ
 תוחישש ךכמ הקלחב העבנ ,תואיצמה תא דימת ףקיש אל םודאה לגדה ןויצש הדבועה
 עדימה יכ םגו ;)ףלח םוריחה בצמ ןמז רובעכו( תויושרל ידימ ןפואב ורבע םוריחכ ורדגוהש
 השרדנ ןכלו ,תקיודמ תוחפ העבטמש ,םינפ לומ םינפ החישב אלו ןופלט תחישב רבע
 ;תימוקמה תושרה לש תפסונ הקידב

 אל אוהש םיקיתווה םיחרזאה תצובקל התנפ איה יכ תושרה םע אדיו אל החוורה דרשמ 
  ;רשק םמיע רוציל חילצה

 יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ ועציבש יופימה ךילה יכ ונייצ םי תבו הנויצ סנ ,הפיח 
 אל היה ףסאנש עדימה ןכש ,הטעומ הדימב ליעוה וא תושרל ליעוה אל )ןלהל טוריפ ואר(
 םרגנ ךכ לשב .קיתווה חרזאה ןותנ הבש ןוכיסה תמר תא ףקיש דימת אלו קיודמ אל ,ינכדע
 לש םיכרצ רותיאב הלופכ הדובע הרצונ ףאו ,תושרב יעוצקמה תווצה לע בר סמוע םג
  ;תולאש ןתוא םעפ לכ ולאשנו םיפוג המכמ םינופלט ולביק רשא םיקיתווה םיחרזאה

 תימוקמה תושרה התייה םדא חוכ תאצקהו םיאתמ ביצקת ןתניהב יכ ונייצ הנויצ סנו הפיח 
 חיש לוהינב החוורה ףגא ישנא לש םתונמוימ .המצע תוחוכב םיכרצה תא תופמל הביטמ
 לאימרכ .ופומש םיכרצה לש קוידה רסוח תאו הדובעב תוליפכה תא תענומ התייה הז ןוגכ
 םירכומ ויה אלש םישדח םיקיתו םיחרזא רותיאב הבר הדימב הל עייס יופימה יכ הנייצ
 םיחרזאה לש םהיכרוצ תא דומללו דקמל הל רשפיא אוה יכו ,תימוקמה החוורה תקלחמל
  .הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקיתווה

 ןנוצר תועיבש תא הנידמה רקבמ ינפב ועיבה םי תבו הנויצ סנ יכ ןיוצי ,ולא תורעה דצל
 .םייתועמשמ םיביצקתבו םינעמב ,הנורוקה תפוקתב תויושרה תבוטל החוורה דרשמ תוסייגתהמ
 החוורה דרשמ לש וסחימ הנוצר תועיבש תא םי תב תייריע הנייצ ,2021 ילוימ התבושתב ,ךכ
 בשק ,םייתועמשמ םיביצקתב ןהו םינעמב ןה ,הנורוקה רבשמ תפוקתב תוימוקמה תויושרל
 תועיבש .חטשהמ ולעש םינתשמה םיכרצה תא תמאותה תוכרעיהו חוקיפה ימרוג לש תונימזו
 אלמ הלועפ ףותיש ולביק יכ ונייצ תויושרהמ 95% :תוימוקמ תויושר ןולאשמ םג התלע המוד ןוצר
  .החוורה דרשממ

 יצרא יופימ עצבמ היה אל דבעידב יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורה דרשמ
 יופימה תא עצבל תוימוקמה תויושרל רשפאמ אלא ,"בהז ןגמ"ב השענש יפכ תויושרה ללכב
 .םיבאשמב ךסוחו ךילהתה תא לעיימ היה ךכו ,דרשמה תרזעל תוקוקזש ולאב דקמתמו ןמצעב

 םדא חוכ תאצקה בייחמ תוימוקמה תויושרב יופימה יכ ותבושתב החוורה דרשמ ןייצ 20201 ילויב
 לומ הקידב הכרענ דרשמה תוזוחממ קלחב יכו ,םזימה תבוטל ודמעוה אל הלא ךא ,ביצקתו

 ןפואב יופימה ךילהת תא ךישמהל וטילחה יכ ורסמ ןקלחו ,יופימה ךשמהל עגונב תויושרה
  .יאמצע
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 יתרבח ןויוושל דרשמה יופימ תואצות

 ולש דעיה תייסולכוא תא ההיזש ,החוורה דרשמ תמועל :דעיה תייסולכוא לדוגב םירעפ
 תוכנ תבצק םילבקמ ,םיח"שמב םימושר( םירדגומ םינוירטירק יפל םיקיתווה םיחרזאה ללכמ
 דרשמה בשיח ,ותוירחאבש םיקיתווה םיחרזאה תודוא םיאלמ םיטרפ רדעיהב ,)'וכו ל"טבמ
 לע םילפוטמ םניאש םיקיתו םיחרזא :ירויש ןפואב ולש דעיה תייסולכוא ףקיה תא יתרבח ןויוושל
  .החוורה דרשמ ידי

 םייקתה 2020 רבמצדב יכ 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ יתרבח ןויוושל דרשמה
 תרגסמב החוורה דרשמ לש ותוירחא ימוחת לש תורדגהה ודדוח ובש םידרשמה ינש ןיב חיש
 תתחפה ידי לע( ותוירחא םוחתבש םיקיתווה םיחרזאה רפסמ בושיחב םלואו ."בהז ןגמ" יופימ
 ,היעבב יתרבח ןויוושל דרשמה לקתנ )םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ללכמ החוורה תייסולכוא
 דחא ,לארשיב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ללכ לש תילכתב םינוש םינותנ ינש וידיב ויה ןכש
 .84ליעל הבחרהב םיטרופמה םירעפה לע ףסונ ,ןיסולכואה תושר יפ לע דחאו ס"מלה יפ לע
 – הלעמו 65 ינב םיבשותה רפסמ לע ססובמה ,ס"מלהמ לביקש ןותנב שמתשה דרשמה

 62 תונב םישנ( םיקיתווה םיחרזאה רפסמ לע ססובמה ,ןיסולכואה תושר לש ןותנבו ;900,000
 דרשמ לופיטב םיקיתווה םיחרזאה רפסמ לע ןותנה םג יכ ןיוצי .ןוילימ 1.4 -כ - )67 ינב םירבגו

 ןויוושל דרשמה יבושיח 20 םישרתב ןלהל .ליעל טרופמכ ,437,000 אלא 470,000 וניא החוורה
  .יתרבח

 םיקיתווה םיחרזאה רפסמ רבדב יתרבח ןויוושל דרשמה יבושיח :20 םישרת
  ותוירחאב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,יתרבח ןויוושל דרשמה ינותנ יפ לע

 
 ."ס"מלה לומ ןיסולכואה תושר - לארשיב םיקיתווה םיחרזאה לע עדימב םירעפ" ליעל ואר  84



 
 

 
 

 

 

|   52   |      

 

 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 430,000 - ותוירחא םוחתבש םיקיתווה םיחרזאה ךותמ יכ הז ןיינעב ףיסוה יתרבח ןויוושל דרשמה
 100,000-כ - רתיה יבגלו ,םהמ 330,000-כ לש תורשקתה יטרפ ול ויה - ךומנה בושיחה יפל
  .ורסח םיטרפה - םיקיתו םיחרזא

 םיחרזאה רפסמ תא ךירעהל ידכו ,"בהז ןגמ" יפ לע יופימה תארקל יכ הלוע ליעל רומאהמ
 םידיחא אל םינותנ לע ססבתהל יתרבח ןויוושל דרשמה ץלאנ ,ותוירחא םוחתבש םיקיתווה
 וילע םיקיתו םיחרזא המכל תעדל ילבמ יופימה ךילהת תא לחה אוה ךכו ,םינכדועמ אלו

 ירה ,םיקיתו םיחרזא 430,000-כ ויה ותוירחאב היפלש הדובעה תחנה סיסב לע .תונפל
 .םהמ 100,000-כ לע עדימ ול היה אלש

 דמע אוה ןהינפבש תויעבה תא וינפב גיצהו ל"למל יתרבח ןויוושל דרשמה הנפ 2020 רבמצדב
  :הז ןיינעב

 הרדגה לע טילחי ל"למש איה הצלמההו ס"מלה ינותנל ןיסולכואה תושר ינותנ ןיב רעפ םייק 
  ;םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא תריפס ךרוצל הדיחא

 החוורה דרשמ תוירחאב םיקיתווה םיחרזאה רפסמ לש ירוקמה ןונכתה ןיב רעפ םייק 
 האלמ הריגס ידכל עיגי אל הארנה לככ םצמוצש ףאש ,יתרבח ןויוושל דרשמה תוירחאבו

  .תונוש בושיח תוטישמו םירסח םינותנמ םיעבונה םירעפ לשב

 אשונב ולצא ומייקתהש םינוידב םג יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה
 ויטעבש ,םיקיתווה םיחרזאה רפסמב רעפה תלאש התלע 2020 רבמצדב םיקיתווה םיחרזאה
 תרגסמב יכ ,2021 ילוימ ותבושתב ל"למה ףיסוה ךכ לע .םיקיתו םיחרזא ןוילימ עברכ "ומלענ"
 ;אשונב וקימעיש יתרבח ןויוושל דרשמהמו החוורה דרשממ שקיב אוה עדימה ירעפ רותיא
 ל"למה ידיב היה אל םלואו ,ליעל הניוצש יתרבח ןויוושל דרשמה תיינפ הלבקתה ךכל ךשמהב
  .וז היגוסב תונורתפ קפסל

 ןיאש םיקיתו םיחרזא 100,000 לע הלועה רעפ עונמל ידכש ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לומ תרדוסמ הטמ תדובע החוורה דרשמו יתרבח ןויוושל דרשמה ועצבי ,עדימ םהיבגל
 הייסולכואה תא רשפאה לככ קיודמב ופמיו םיקיתווה םיחרזאה לש םינותנה ירגאמ ללכ
  .םתוירחא ימוחתבש

 יכרוצ תא תופמל לחה יתרבח ןויוושל דרשמה םג ,החוורה דרשמל המודב :יופימה סוטטס
 יופימה .ולש דעיה תייסולכואל תינופלט התנפש תינוציח הרבח תועצמאב םיקיתווה םיחרזאה
 יופימה .האושה ילוצינ תייסולכוא היה רדגוהש ןושארה דעיה להקו 2020 רבמצד ףוסב לחה
 תתשרמה רתאב םסרפ זא ,2021 ראוני ףוסב לחה ותוירחאבש םיקיתווה םיחרזאה רתי ברקב
 יכו םהיטרפ ןוכדעבו םיקיתווה םיחרזאה לש םיינויחה םהיכרוצ יופימב ליחתמ אוה יכ ולש
 ןוגכ ,םיידיימ םיכרצל הנעמ ןתמב םג םיבדנתמ תועצמאב עייסמ אוה םיכרצה רוריב תרגסמב
  .85דועו תודידבל הנעמ ,ןוזמ עוניש ,תופורת עונישב עויס

 
85  www.gov.il/he/departments/news/corona_seniors_needs_survey 
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 9.5-כ ותולע יכו ,2021 ילוי ףוסב םייתסהל יופצ יופימה יכ יתרבח ןויוושל דרשמה ןייצ ותבושתב
 תא תרשפאמה תבשחוממ תכרעמל ןזומ יופימה תרגסמב ףסאנה עדימה יכ ןייצ דוע .ח"ש ןוילימ
 םתרקבו םינותנה בויט ךות ,םיקיתו םיחרזאל םיעגונה דרשמה לש םירחא םיטקיורפ םע ותבלצה
  .יתטיש ןפואב

 ראורבפ תליחת דע ,2020 רבמטפסב יופימב לחה יתרבח ןויוושל דרשמהש ףא יכ הלוע
 םיקיתו םיחרזא ףלא 33,000-כל קר םינולאש חלש אוה ,םישדוח השימחכ ףולחב ,2021

 ודיב ויהש םינותנה יפל 430,000-כ תוחפל( ותוירחאב םיקיתו םיחרזא יפלא תואמ ךותמ
 2021 ילויבש ,םיקיתו םיחרזא רגאמ דרשמה רצי םינותנה בויט ךילהת רחאל ;)תע התואב
 םוחתב 710,000-כ םכותמ ,םיקיתו םיחרזא 957,000-כ לש תורשקתהה יטרפ תא ללכ
 לש יולימה תא םילשהו ,םיקיתו םיחרזא 666,000-כל דרשמה רשקתה םכותמ ;ותוירחא
 םהיכרצ תא הפימ םרט דרשמהש ,ןאכמ ;םיקיתו םיחרזא לש םיכרצ ינולאש 240,000-כ
  :ןלהלש הנומתב טרופמכ ,ולש דעיה תייסולכואמ 66% לש

  2021 ילוי ,יופימה סוטטס ןוכדע - יתרבח ןויוושל דרשמה :1 הנומת

 

 .2021 ילוי ,יתרבח ןויוושל דרשמה :רוקמה 

 םימוד םיכרצל םידרפנ םינעמו יופימ יכילהת

 לביק החוורה דרשמש ךכ םיקיתוו םיחרזאה תייסולכוא תא םהיניב וקליח םידרשמה ינשש ףא
 םג ,רומאכ ,הנורוקה רבשמב ,רתוי הובגה תוקקדזהה לאיצנטופ תלעב הייסולכואה תא
 םוחתב .ןבצמב תורדרדיה ווחו הרזעל וקקזנ עתפל ירמגל תויאמצע םנוקיתכ םימיבש תויסולכוא
 הובג ילכלכ-יתרבח גורידב תויושרב אקוודש תוימוקמ תויושר ןולאשמ הלע ,לשמל ,תודידבה
 רתוי ולבס ,יתרבח ןויוושל דרשמה תייסולכואל רתוי םימיאתמ ללככש ,םיקיתווה םיחרזאה
 לש הייסולכוא םג הללכנ יתרבח ןויוושל דרשמה תומישרב ;)2686 םישרתב ןלהל ואר( תודידבמ
 ךרוצל םיקיתווה םיחרזאה רפסמ החוורה דרשמ לש יופימה תייסולכואב .האוש ילוצינ 50,000-כ
 םתיצחמ רמולכ ,)ףלא 214 תמועל ףלא 437( םיח"שמב םילפוטמה רפסממ םיינש יפ לודג יופימה
 .הרגשב "החוור תויסולכוא" םניא ללכ
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 תרגסמב יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ לש יופימה תויסולכוא ןיבש ףא יכ אצמנ
 ,ןוזמ( םיכרצה גוסל עגונה לכב הנורוקה תפוקתב ףתושמה ןמ הברה היה "בהז ןגמ"
 :םידרפנ יופימ יכילהת ינשב ורחבו םואית אלל םידרשמה ודבע ,)תודידבה תגפה ,תופורת
 םינוש םינעמ תעצהו םירחא הנשמ ינלבק תועצמאב םידרפנ םינולאש ,םינוש םינמז תוחול
 .םיכרצל

 :)ליעל הנודינש תויסולכואה תקולח לע ףסונ( יופימה יכילהת ינש ןיב םיירקיעה םילדבהה ןלהל

 דרשמה ;2020 רבמצדב םייסו 2020 רבמטפסב יופימה תא ליחתה החוורה דרשמ :יותיע 
 ראורבפבש ךכ ,רתוי יטיא בצקב םדקתה םלוא 2020 רבמטפסב ליחתה יתרבח ןויוושל

 ללכל םינולאשהמ 8% תצפה רחאל ךילהתה תליחתב היה ןיידע ,ליעל רומאכ ,2021
 ;דעיה תייסולכוא

 דרשמ ןולאש תא - ותעד לוקיש יפל דרפנ ןולאש הנב דרשמ לכ :םידרפנ םינולאש 
 יפ לעו ,דרשמה תוזוחמ ללכב םיח"שמה ףותישב םיקיתו םיחרזא להנימ הטמ שביג החוורה
 םידבועהו תואירבה דרשמ תוסחייתהל םג רבעוה ןולאשה ,החוורה דרשמ תבושת
 עדיה זכרמ שביג יתרבח ןויוושל דרשמה ןולאש תא .םילוחה תופוקב םיישארה םיילאיצוסה
 תואצות תא וגיצהו ודביע םידרשמה ינש .תירבעה הטיסרבינואבש תונקדזהה רקחל
 םיכרצו "םודא לגד" לש םירקמ הפימ ,המגודל ,החוורה דרשמ .םתטיש יפ לע םינולאשה
 חרזאה לש תודידבה תשוחת לש הרמוחה תדימ תא גרידו הקוצמ ןצחל ומכ םייפיצפס
 ךרוצו ןוצר ,תואירב ידדמ גיצה יתרבח ןויוושל דרשמה וליאו ,)15 - 0 לש םלוסב( קיתווה
 ןסוחו יתקוסעת-ילכלכ בצמה ,תילטיגיד תוניירוא ,יאנפ תויוליעפ ,םייתרבח םירשק ,עויסב
  .)6-1 לש םלוסב( תודידבה תשוחת לע דיעמה ישפנ

 תא עדייל םידרשמה ינש םעטמ ולעפש םינדקומה וחנוה רקסה תרגסמב :םינוש םינעמ 
 עדיי דרשמ לכש אצמנ .םתושרל םידמועה םינעמו עדימ ידקומ לע םיקיתווה םיחרזאה
 ןוכנל אצמ אלו 118 דקומ תא ןייצ ,המגודל ,החוורה דרשמ .קפסמ אוהש םינעמה לע רקיעב
 תודידבה תגפהל םינעמה ןווגמ לעו יתרבח ןויוושל דרשמב םיקיתו םיחרזא דקומ לע עדייל
  .87)"סקיילשב הנורוק" ומכ( יתרבח ןויוושל דרשמה עיצמש

 ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ - םידרשמה ינש לש תולועפב לוציפ הלוע ליעל רומאהמ
 .םהיכרוצו םיקיתווה םיחרזאה תוהז יופימל םיכילהת ליבקמב ומייק םידרשמה ינש .יתרבח
 קלח - םיעצומה םינעמהו תולאשה גוסב ,םינמזה תוחולב - םיכילהתה ןיב םילדבהה ללגב
 היינפ ולביק אל ללכ )יתרבח ןויוושל דרשמה תוירחאבש( םיקיתווה םיחרזאהמ לודג
 םינעמל תועצה ולביק )םידרשמה ינשמ( םהילא ונפש הלא וליאו ,עויסל תועצהו
 עייסל םייושע ויהש םירחא םינעמ לע םתוא עדייל ילב ,םהל םימאתומ םניאש תויוליעפלו

  .םהל

 היינפ לביק ,המגודל ,)םיקיתו םיחרזא ףלא 437,000( החוורה דרשמ תמישרב ללכנש קיתו חרזא
 ןיב )רומאכ םהילא הנפ אל דרשמהש 90,000-כ טעמל( וגישהל ןויסינ השענ וא דרשמה גיצנמ

 
 ."הליעפ הרגש לע הרימשבו תודידבה תגפהב םיקיתווה םיחרזאל עויס" קרפב ןלהל םג ואר  87
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 דרשמ לש םינעמ תועצמאב רקיעב ול עייסלו ויכרצ תא תופמל וסינו ,2020 רבמצדל רבמטפס
 תחא יפל 430,000-כ( יתרבח ןויוושל דרשמה תמישרב ללכנש קיתו חרזא וליאו ,החוורה
 ,רומאכ 8%-כ ,דואמ ךומנ היה 2021 ראורבפ דע וילא הנפ גיצנש יוכיסה - )רומאכ תוכרעהה
 יתרבח ןויוושל דרשמה לש םינעמל תנווכומ התייה איה היינפ לביק םאו ,34% - 2021 ילויל ןוכנו
  .88םיקיתו םיחרזא לע דרשמה לש עדימה רגאמ תיינבלו

 ריתוהו ,שביגש ןולאשה תא יתרבח ןויוושל דרשמל ריבעה יכ החוורה דרשמ ןייצ ותבושתב
 ינש יכ בישה יתרבח ןויוושל דרשמה םג .וקלחב וא ואולמב - וב שמתשהל םא ותטלחהל
 תיטנוולרה דעיה תייסולכואל ןולאש לכ לש דוחיי ךרוצל םינולאשה תיינבב רשקב ויה םידרשמה
  .םבויט ךרוצלו

 ןויווש לש דקומל הינפה יכ החוורה דרשמ בישה ינשה דרשמה ינעמל דרשמ לכ תיינפהל רשא
 םידרשמה ינש ןיב ףיצר רשק רמשנ יכ שיגדה ךא ,לופיטה תא לברסל התייה הלולע יתרבח
 ולעפ םידרשמה ינש יכ ןייצ יתרבח ןויוושל דרשמה םג ."בהז ןגמ" תינכות תלעפה ךרואל
 לש הנעמל וקקזנש םיקיתו םיחרזא יתרבח ןויוושל דרשמה יופימב ולעשמו ,םינעמה תמאתהל
 ןיבו דרשמה הטמב ןיב ,םייטנוולרה םימרוגל םיטרפה תא ריבעהל וגאדש ירה ,החוורה דרשמ
  .תיטנוולרה תושרב םייתרבח םיתורישל הקלחמב

 עבנ םיכילהתה ןיב לוציפה יכ םידרשמה ינש לש םהירבסה ףא לעש ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 - וקדבנש םיירקיעה םיאשונב םינולאשה ןיב ןוימדהש ירה ,םהלש דעיה תויסולכוא ןיב ינושהמ
 ןכו ;וז הפוקתב תויסולכואה ןיב תולובגה שוטשט ;תודידבה תגפהו תופורת ,ןוזמב ךרוצה
 ושרדיי םאש ךכ לע עיבצמ ,עוצקמ ישנאב אלו םינדקומב שומיש השענ םירקמה ינשבש הדבועה
 תמאתה ךות ףתושמ יופימ ולקשי יכ ץלמומ ,יופימה לש ןוכדע וא ףסונ יופימ עצבל םידרשמה
  .םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא לש םינושה םיכרצל םינעמה

 יופימה תייסולכוא ליג

 תיקוחה הרדגהל םאתהב "בהז ןגמ" תרגסמב םהלש יופימה תייסולכוא תא וחליפ םידרשמה ינש
 הדובעמ השירפ ליג תעיבק ךרוצל הרדגוהש ,67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ - םיקיתו םיחרזא לש
 והשלכ עויסל חרזאה לש תוקקדזהה תדימל רשק חרכהב ןיא הז ליגל .הנקז תואבצקל תואכזו

-ה ומכ הקיטסיטטסו רקחמ יפוג .89האולחתל ןוכיסה תדימל אל םגו ,טרפב הפגמ ןמזבו ,ללכב
OECD, 90הנורוקה תפגמב הקיתווה הייסולכואל סוחייה ליגכ 65 ליגב ורחב טניו'גהו ס"מלה. 

 .הנושארה םינסחתמה תצובקל ןוירטירקכ 60 ליג עבקנ םינוסיח ןיינעל

 תרגובמה הייסולכואה רבשמה תליחתב יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה
 לופיטה ימרוג תא ושמישש עדימה ירגאמ בורבש רחאמ םלוא ,הלעמו 60 ינב הבשחנ ןוכיסב
 תוחונה ןעמל ,67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ רמולכ ,קוחב םתרדגה יפ לע םיקיתו םיחרזא וזכור
 תפגממ ןוכיסה ליג תא קיודמב ףפוח וניא הז ןוירטירק יכ םיכסה אוה .וז הרדגה ל"למה םג ץמיא
  .)וז הרדגהל ץוחמ רתונ 66 ןב רבג ,המגודל( הנורוקה

 
 ."םוריח תעב שומישל םיקיתו םיחרזא לע ימואל עדימ רגאמ תמקה" קרפב ליעל ואר  88

 .ליעל 5 םיילוש תרעה ואר  89

  .ליעל 7-ו 3 ,2 םימישרת המגודל ואר  90
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 תא חרכהב המאת אל הנורוקה תפוקתב עויסל הקקזנש תרגובמה הייסולכואה יכ ףא
 החוורה ידרשמ - 67 ליגמ םירבגו 62 ליגמ םישנ - םיקיתו םיחרזא לש תיקוחה הרדגהה
 ןגמ" תרגסמב הנורוקה רבשמב היכרצו תרגובמה הייסולכואה תא ופימ יתרבחה ןויוושהו
 תוקקדזהה תדימל הז ןוירטירק תמאתה תא ונחבש ילבמ ,הלא םיליג סיסב לע "בהז

 ועבקש ילב ןכו ,יופימה לש דעיה תייסולכוא ףקיה לע ותעפשה תאו הפגמה תובקעב
  .יופימל תויופידע ירדס

 ,החוורה יתורישל תקקזנה םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואל עגונב ,החוורה דרשמ ןייצ ותבושתב
 םידחוימ םירקמ םג ויה הז דצל .רחא וא הזכ הנעמל יאכז םברקמ ימ םעפ לכב רידגה אוה יכ
  .תוימוקמה תויושרב םייתרבח םיתורישל תוקלחמה ילהנמ ורשיאש

✰ 

 

 ידיב ןהו יזכרמה ןוטלשה ידיב ןה היהש עדימב םירכינ םירעפ ףשח הנורוקה רבשמ
 ןללכבו ,רבשמ תותיעב הנידמה תרזעל קקדזהל תויושעה תויסולכוא לע ימוקמה ןוטלשה
 יכ ץלמומ .הנורוקה רבשמב תוירקיעה ןוכיסה תויסולכואמ תחא ויהש ,םיקיתווה םיחרזאה
 ןיסולכואה תושר ,ןוחטיבה דרשמ ,החוורה דרשמ דוחייבו ,םוריחה יפוגו הלשממה ידרשמ
 יפוגל ורשפאיש םינונגנמ ורידסי ,םיטפשמה דרשמ םע תוצעוויהב ,יתרבח ןויוושל דרשמהו

 יטרפ ללוכה עדימ רגאמל םוריח תעב הריהמ תושיגנ תוימוקמה תויושרלו עויסה
 יביטקפא ןורתפ לכ וא ,עויסל קקדזהל םייושעה םיבשותה לע ןכדועמ עדימו תורשקתה
-כ ללוכ רומאכש ,"בהז ןגמ" תינכות תרגסמב ףסאנש יטנוולר עדימ הז ללכב ;רחא

 ץמאמהש חטבוי ךכ .יתרבח ןויוושל דרשמה לש עדימה רגאמב תוינכדע תומושר 957,000
 עדימה ירגאמ בויטלו םיידיתע םוריח יבצמל שמשי הנורוקה רבשמ ךלהמב עקשוהש
 תנגהל ףופכבו םוריחה בצמ ינייפאמל םאתהב ,תפטושה םתוליעפ ךרוצל םיפוגב םימייקה
 .םיבשותה לש םתויטרפ

 םיקיתו םיחרזא ןוילימכ לש יצרא-ללכ םיכרצ רקס ןנכות "בהז ןגמ" תינכות ידעי תרגסמב
 רבשמ לש ינשה לגב לחה וז הייסולכוא יכרוצל הנעמ תתל הדעונ תינכותה .לארשיב
 תא גיפהל ,ףיגנב תוקבדיהל הובג ןוכיסב תומוקמל העגהמ ענמיהל ולכויש ידכ ,הנורוקה
 ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ .םהב לפטלו םיירירע םיקיתו םיחרזא רתאלו םתודידב
 תדרפה ,םהיניב תויסולכואה תקולח תועצמאב יופימה ךילהת תא לעיל ושקיב יתרבח
 ללכ לש ינתפאשה דעיה תעיבק לשב לעופב .תוינוציח תורבחל ותטרפהו יופימה ךילהת
-כ( םיכומנה יופימה ירועיש ,תוקקדזה לש תויופידע ירדס תעיבק אלל םיקיתווה םיחרזאה

 34%-כל וספיטש ,2021 ראורבפב יתרבח ןויוושל דרשמב 8%-כו ,החוורה דרשמב 30%
 םיכילהתה ןיב לוציפהו תוימוקמה תויושרה לומ בקעמ עצבל תלוכיה רסוח ,)2021 ילויב
  .הצומ אל ךילהתה ,םיעצומה םינעמהו ןולאשה גוס ,יותיעה תניחבמ םידרשמה ועציבש

 עגונב םיישק ולעה תורחאו ,יופימה ךילהתמ ןנוצר תועיבש תא ונייצ תוימוקמ תויושר המכ
 יכ ונייצו ,םהיכרוצ רותיאב הלופכ הדובעל ,םיקיתווה םיחרזאל ונפש םימרוגה יובירל
 החוורה ישנא לש םתונמוימ ,ןהירבדל .קיודמ אלו ינכדע אל היה ףסאנש עדימה םיתיעל
 תא תבייטמו הדובעב תוליפכה תא תענומ התייה הז ןוגכ חיש לוהינב תימוקמה תושרהמ
 .םירקסה ירצות
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 םימרוגה ףותישב ,יתרבחה ןויוושל דרשמלו החוורה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 םוריח ירקמל תוכרעיה ךרוצל הז ךילהתמ םיחקל קיפהל ,תוימוקמה תויושרב םייטנוולרה
 תא רידגיש דחא םרוג ידיב זכורמש דיחא ךילהת תעיבק לע שגד ומישיש ץלמומ .םיידיתע
 תא ןובשחב איביו םוריח בצמל םייטנוולרה םינוירטירק סיסב לע תוקקדזהה ידקומ
 .ןמוחתב םיקיתווה םיחרזאל עייסל תוימוקמה תויושרה לש תולוכיה
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 תודידבה תגפהב םיקיתווה םיחרזאל עויס
  הליעפ הרגש לע הרימשבו

  עקר
 םיבחרמב הייהשה םוצמצ התייה הנורוקה תפוקתב םירגסה לש תוידיימה תוכלשהה תחא
 םייעצמא יתלבה םירשקב תרכינ הדיריל איבהש רבד ,םיישיא-ןיב םישגפממ תוענמיהו םיירוביצה
 )social isolation( יתרבחה קוחירה תייגטרטסא לש התובישח דצל .םייתרבחו םייתחפשמ -
 לע תושק תועפשה תלעב העפות - תודידב תרצוי איה ,91הנורוקה ףיגנ לש ותוטשפתה תעינמב
 .טרפב םיקיתווה םיחרזאה לשו ללכב םישנאה לש יזיפהו ישפנה םבצמ

 םייוצרה םייתרבחה םירשקה ןיב ,יביטקייבוס ןפואב ספתנה ,יוצר אל רעפכ תרדגומ תודידב
 .92וייח תוכיאב העיגפלו לבסל ליבוהל היושע איהו ,ותושרל םידמוע לעופבש ולא ןיבו םדאל
 ןיס ,תירבה תוצרא הז ללכבו ,םלועב תונידמב יתרבח קוחירו תודידב יבצמ לש הבר תוחיכש
 דוע behavioral epidemic(93( "תיתוגהנתה הפגמ"כ התרדגהל הליבוה ,הפוריאב תונידמ המכו

 תאלעה - תויזיפ תויתואירב תוכלשה תודידבל יכ םידמלמ םירקחמ .הנורוקה תפגמל םדוק
 םתעפוהל ןוכיסה תאלעה - תוישפנ תויתואירב תוכלשה ;הובג םד ץחללו בל תולחמל ןוכיסה
 תוכלשהו ;םיריגב ברקב תודבאתה ישעמלו םיינדבוא תונויסינל ,םיינואכיד םימוטפמיס לש
  .94היצנמד ידכ דע - תויביטינגוק

 העיגפ הצובק איה םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ,ליג הצוח תישונא העפות איה תודידבה יכ ףא
 הנקזל םיינייפוא םיכילהת םע תודידב לש בולישה .95הרגש לש םימיב םג תודידב תווחל דחוימב
 יבצמ םיציאמו םירצוי - תיתרבחה תוליעפב התחפהו םינוש םייח ימוחתב םינדבואב םיכורכה -

 קיתווה חרזאה לש םייחה תוכיאב תרכינ העיגפ םיעגופה םיישפנו םייתואירב ,םייזיפ ןוכיס
 ,ageism(97( תונליג ךותמ תוחוור תוקיטקרפו תודמע ףיסוהל שי ךכ לע .96וייח תלחותבו

 .98תיתרבחה הריזהמ םיקיתווה םיחרזאה לש הרדה ןתאצותש

 
91  Tzung-Jeng Hwang et al., "Loneliness and Social Isolation during the COVID-19 Pandemic", International 

Psychogeriatrics 32, 10 (2020), pp. 1-15 

 לשא לארשי טניו'ג ,םינקז םישנא ברקב תודידב םע תודדומתה יכרד תניחבל הדעווה חוד ,םתור רורד  92
 .6 'מע ,)2014 רבוטקוא(

93  Tzung-Jeng Hwang et al., "Loneliness and Social Isolation during the COVID-19 Pandemic", International 
Psychogeriatrics 32, 10 (2020), pp. 1-15 

 .םש  94

95  Marla Berg-Weger & John E. Morley, "Loneliness in Old Age: An Unaddressed Health Problem", The Journal Of 
Nutrition, Health & Aging 24 (2020), pp. 243-245.  

 לשא לארשי טניו'ג ,םינקז םישנא ברקב תודידב םע תודדומתה יכרד תניחבל הדעווה חוד ,םתור רורד  96
 .7 'מע ,)2014 רבוטקוא(

 .וליג סיסב לע םדא לע המודק העד איה תונליג  97

98  Sharon Shiovitz-Ezra et al., "Pathways from Ageism to Loneliness", in: Liat Ayalon & Clemens Tesch-Römer (eds.), 
Contemporary Perspectives on Ageism (2018), pp. 131-147. 
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 הליהקב םיקיתו םיחרזא תודידב לע םינותנ
 הנורוקה תפוקתב
 ,הנורוקה רבשמ תפוקתב הלעמו 60 ינב ברקב תירבעה הטיסרבינואה הכרעש ילארשי רקחמב
 רתוי ושח יכ וחוויד 40%-כו הפגמה ןמזב תודידב לש תושוחת לע םיבישמהמ שילשכ וחוויד
 תיבל ץוחמ תיתרבחה הריזה םוצמצ רמולכ .99הפגמה ץורפל ומדקש תופוקתל האוושהב תודידב
 ילארשי רקחמ .100ףסונ םדא םע םירוגמ םיקלוח םניאש ימל דוחייב ,תודידב לש תושוחת ריבגמ
 םיחרזאה ברקב םיירטאיכיספ םימוטפמיסב היילעל הנורוקה תפגמ ןמזב תודידב ןיב רשק רחא
 הפישח תובקעב םילועה םיפסונ םימוטפמיסו ןואכיד ,הדרח לש םימוטפמיס הז ללכבו ,םיקיתווה
 ,ליעל רומאכ .102תורחא תונידמב םירקחממ םג התלע המוד בצמ תנומת .101םייטמוארט םיבצמל
 תודידבמ םילבוסה םיקיתו םיחרזא לש הובג רועיש אצמנ "בהז ןגמ" תינכותב השענש יופימב םג
  .)ליעל 19 םישרת ואר .38%(

 22-ו 21 םימישרתב גצומכ ,םיקיתו םיחרזא ןולאשל תובושתב םג יוטיב ידיל ואב ולא תושוחת
  .ןלהל

 
99  Sharon Shiovitz-Ezra & Avi Cohen, "Loneliness among Older Adults in the Shadow of the Corona Pandemic: The 

Role of Social Network" )םסרופ םרט(.  

  .תיבב תכשוממ הייהש םיעבותה הפגמ ינמזב םצעתמה ,הרגש ימיב תודידבל ןוכיס םרוג םה דבל םירוגמ  100

 ושיגרהש םיקיתווה םיחרזאה ברקב דוחייב םיירטאיכיספ םימוטפמיסל תורושק תודידב תושוחת יכ ואצמ םירקוחה  101
 Amit Shrira et al., "COVID-19-Related Lonelinessואר .)תרגובמ תיביטקייבוס ליג תסיפת( יגולונורכה םליגמ םירגובמ

and Psychiatric Symptoms among Older Adults: The Buffering Role of Subjective Age", The American Journal of 
Geriatric Psychiatry 28, 11 (2020), pp. 1200-1204. 

102  Sharon Shiovitz-Ezra & Avi Cohen, "Loneliness among Older Adults in the Shadow of the Corona Pandemic: The 
Role of Social Network" )םסרופ םרט(.  
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 רבשמ תובקעב םיקיתו םיחרזא לש יתואירבה םבצמב תורדרדיהה :21 םישרת
 )ימצע חוויד( הנורוקה

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 רבשמ תובקעב םיקיתו םיחרזא לש יתואירבה םבצמב תורדרדיהה :22 םישרת
  )ימצע חוויד( ליג תוצובק יפל ,הנורוקה

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 לע ונעש םיקיתווה םיחרזאהמ 40%-מ הלעמל לש םתשוחתל יכ הלוע ליעל םימישרתהמ
 םהמ 60%-מ רתוי :הלעמו 76 ינבב םירומא םירבדה דוחייבו ,יתואירבה םבצמ רדרדיה ןולאשה
 ןולאשמ הלע דוע .תישגרהו תינפוגה ,תיביטינגוקה םתלוכיב תורדרדיה הלח םתשגרהל יכ וחוויד
 )48%( םיקיתווה םיחרזאהמ תיצחמכ וקיספה הנורוקה רבשמ תובקעב יכ םיקיתו םיחרזא
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 קיספהל וצלאנ 94%-ו ,)יתרבח ןודעומ תמגוד( םהל תודעוימה תורגסמב תויוליעפב ףתתשהל
 םישגפמו תויתחפשמ תוחורא תמגוד תויתחפשמו תויתרבח תויוליעפ תרכינ הדימב םצמצל וא
 רבשמ תובקעב םיקיתווה םיחרזאה לש םבצמ רבדב ףסונ עדימ ןלהל םישרתב .םירבח םע
  .הנורוקה

  הנורוקה רבשמ תובקעב םיקיתווה םיחרזאה לש םבצמ :23 םישרת
  )ימצע חוויד(

 

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 תאצלמ םיענמנ םה 2020 רבמטפסל ןוכנ יכ ובישה םיקיתווה םיחרזאהמ 82% יכ הלוע םישרתהמ
 רגסה תובקעב תודידבמ םילבוס םה יכ ובישה 66%-ו ,תינוניב וא הבר הדימב םיירוביצ תומוקמל
  .תינוניב וא הבר הדימב תויחנההו

 גצומכ ,תודידבה תגפהל עויסל וקקזנ הלעמו 76 ינבמ 75% יכ םיקיתו םיחרזא ןולאשמ הלע דוע
 .ןלהל 24 םישרתב
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 ,הנורוקה רבשמב הרזעל םיקיתו םיחרזא וקקזנ םהבש םימוחתה :24 םישרת
  )ימצע חוויד( ליג יפל

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 םיחרזא רתויב דירטהש אשונה יכ ובישה ןהמ 78% ,תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע ,ךכ לע ףסונ
 ,םתחפשממ םקותינו םתודידב אוה רתויב ברה עויסה תא ךירצהו הנורוקה תפוקתב םיקיתו

 .ןלהל 25 םישרתב ראותמכ
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 חוויד יפ לע הנורוקה ןמזב םיקיתו םיחרזא רתויב דירטמה אשונה :25 םישרת
 תוימוקמה תויושרה

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 "בהז ןגמ" תרגסמב ךרעש יופימה לע םיססבתמה םינותנ ותבושתב גיצה יתרבח ןויוושל דרשמה
 תונושה ליגה תוצובק ןיב לדבה ןיא יכ ותעדל םידיעמה ,ולש דעיה תייסולכואמ 34% יבגל
 תובקעב תודידבה תשוחת ןיינעל - 80-71 יאליגו 70-62 יאליג - הל יארחא אוהש הייסולכואב
 רתוי ובישה 70-62 יאליג ,"?דדוב שח התא תורידת וזיאב" הלאשב םג וירבדל .הנורוקה רבשמ
 90-80 יאליג - תוחפ יכהו ;)30% תמועל 44%( תובורק םיתיעל ךכ םישח םהש 80-71 יאליגמ
 ידדמב הנורוקה ינפל רתוי בוט היה הבצמש הייסולכואה אקוודש םיארמ םירקחמ וירבדל ;)22%(
 עגונב 26 םישרתמ םג הלועש יפכ( הנורוקה תפוקתב רתוי השק ועגפנש םה תודידבהו תואירבה
 .)הובג יתרבח-ילכלכ גורידב תויושרמ םיקיתו םיחרזאל

 תא םדיבש םינותנהו םירקחמ סיסב לע ונחבי יתרבחה ןויוושהו החוורה ידרשמ יכ ץלמומ
 דחוימבו ,תודידבה תשוחת ןיינעל םיקיתו םיחרזא לש תונושה ליגה תוצובק ןיב םירעפה
 ,רתוי תוריעצה ליגה תוצובקמ םידדוב תוחפ םישח 80-מ רתוי ינב םיקיתו םיחרזא םא ונחבי
  .הז ןיינעל םהלש םינעמה תא ופדעתי םאתהבו

 קותינהו תודידבה אשונ ןתעדל יכ הלוע תוימוקמ תויושר ןולאשל תוימוקמה תויושרה תובושתמ
 ללכמ םהב םיקיתווה םיחרזאה רועישש םיבושייב םיקיתווה םיחרזאה תא רתוי דירטה החפשמהמ
 עגונב םג הלע ךכ .רתוי ךומנ םרועיש םהבש םיבושייל האוושהב 11% לעמ אוה הייסולכואה
 םיידוהי םיבושיילו ;םיכומנל האוושהב םיהובג םיילכלכ-םייתרבח תולוכשאב םיגרודמה םיבושייל
  .ןלהל 27-ו 26 םימישרתב טרופמכ ,םיברועמ וא םייברעל האוושהב
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 חוויד יפ לע הנורוק ןמזב םיקיתו םיחרזא רתויב דירטמה אשונה :26 םישרת
 ילכלכ-יתרבחה גורידה יפל ,תוימוקמה תויושרה

  .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע
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 חוויד יפל הנורוקה ןמזב םיקיתו םיחרזא רתויב דירטמה אשונה :27 םישרת
 רזגמ יפל ,תוימוקמה תויושרה

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 םיחרזאה תא רתויב דירטהש אשונה תוימוקמה תויושרה תעדל יכ הלע ליעל םיחותינהמ
 הובגה ילכלכ-יתרבחה דמעמה ברקב תאש רתיב רכינ רבדהו ,תודידבה אוה םיקיתווה
  .ידוהיה רזגמבו

 דחוימב ועגפנ ,103הלעמו 76 ינב ,םהבש םירגובמה דוחייבו ,םיקיתווה םיחרזאה יכ רכינ
 תחאב םתוא הקתינו םהייח תרגש תא השבישש הנורוקה תפוקתב העונתה תולבגהמ
 תגפהב עויסל םהמ 75% וקקזנ תאז תובקעב .םהלש םייתרבחהו םייתחפשמה םילגעמהמ
 םיילכלכ-םייתרבחה תולוכשאל תוכייתשמה תוימוקמה תויושרהמ 94% .תודידבה
 םיחרזא רתויב דירטהש אשונה ויה החפשמהמ קותינו תודידבש ורבס )10 - 8( םיהובגה
  .ידוהיה רזגמהמ תוימוקמה תויושרהמ 90% םג ורבס ךכ ,הנורוקה תפוקתב םיקיתו

 דרשמהו החוורה דרשמ םשארבו ,רבדב םיעגונה םידרשמה יכ ץלמומ ליעל רומאה רואל
 ולבס רשא ,םתודידב תגפהב םיקיתו םיחרזאל עייסל םהיצמאמ תא ודקמי ,יתרבח ןויוושל
  .רחא ןויפאל םאתהב וא רזגמה ,ליגה תוצובקל םאתהב תאזו ,רתויב השקה ןפואב ךכמ

 
 םיבורק ןדבוא ,הדובעה לגעממ האיצי ומכ תוביסמ תורחא ליג תוצובקמ רתוי תודידב תווחל םיטונ הרגש ימיב םגש  103

  .דוקפתב הדיריו )םירבח ,גוז תב/ןב(
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  הליהקב םיקיתו םיחרזא לש תודידבה תגפה
 קוזיחל תויתשתו תוינכות םיללוכ תודידבה תגפה םוחתב םינעמ ,תיעוצקמה תורפסה יפ לע
 הרגש ךשמהו תינפוג תוליעפ לע הדפקה תוברל ,םייתרבחו םייתחפשמ םירשק לש רומישלו

 השיגה .םיילטיגידו םייגולונכט םילכב שומישו 104םיישפנו םיישגר םיכרצ םע תודדומתה ,הליעפ
 םוקמב תונקדזהה תשיג איה ותיבב ררוגתהל ךישמהל קיתווה חרזאל בטומ םא הלאשב תחוורה
)aging in place(, ולש הטילשה תאו הריחבה תא ,תואמצעה תא רשפאה לככ רמשל תשקבמה 
 הליהקב לופיטה תא תדדועמ וז השיג .105ול רכומה םוקמב וריאשהלו ותביבס לעו וייח לע
 רוגל ךישמהל לכויש ידכ קוקז אוה םהלש םייתרבחהו םייאופרה םיתורישהו הכימתה תקפסהו

 תוכלשה שי הליהקב תונקדזהל ,תוינידמ לש טביהב .106ותיבב רשפאה לככ תואמצעבו ןוחטיבב
 הסיפתה יהוז .107ידסומה לופיטה תמועל תירוביצה האצוהה תנטקהו תויולעב ןוכסיח לש
 תשרדנ השומימלו ,לארשי תנידמב קיתווה חרזאל םיתורישה לש בוציעה סיסבב תדמועה
  .הליהקב םישיגנו םיפיקמ םיתוריש תקפסה

 לע םהיתוכלשה תאו םיקיתווה םיחרזאה ווחש תודידבה יבצמ תא המיצעה הנורוקה תפגמ
 םג יבטימ הנעמ קפסל ידכ לועפל ושרדנ ירוביצה רזגמה יפוג .תישפנהו תיזיפה םתואירב
 ןחבמ התייה הנורוקה תפגמ ,םירחא םיאשונל המודב .םיקיתווה םיחרזאה לש הז ךרוצל
 הפוקתב םוריח תעב תודידבל הנעמ קפסל ושרדנ הלשממה יפוג ;םוריח תעב םדוקפתל
 וטרופי ןלהל .רוביצה תואירב לע רומשל ךרוצהמ עבונה חרוכ אוה דודיבה הבש תרגתאמ
 ימוקמה ןוטלשהו - יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ - הלשממה ידרשמ תולועפ
 רבשמ תפוקתב העונתה תולבגה תעב םתודידב תא גיפהל םיקיתווה םיחרזאל עייסל
 .הנורוקה

 
  

 
104  Tzung-Jeng Hwang et al., "Loneliness and Social Isolation during the COVID-19 Pandemic", International 

Psychogeriatrics 32, 10 (2020), pp. 1-15 

 הלועפ ינוויכו תומגמ ,םיתורישה יופימ ?ןאל םויה יזכרמ ,ןפשנירג ןומיר הליהו ץיבונכוכ-ןויצ ןב לעי ,דימש ללה  105
  .)2018( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו ימואלה חוטיבה תונרק ,2023 - 2018 םינשל

 תויתיב-ץוח תורגסמב תוהשו זופשאל ףילחתכ תויתליהק תורגסמ חותיפ תדדועמה ,דוסימ-לאה תעונתמ קלחכ  106
  .ןהב תכמותו

 הלועפ ינוויכו תומגמ ,םיתורישה יופימ ?ןאל םויה יזכרמ ,ןפשנירג ןומיר הליהו ץיבונכוכ-ןויצ ןב לעי ,דימש ללה  107
 .)2018( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו ימואלה חוטיבה תונרק ,2023 - 2018 םינשל



 
  
 
  

|    67   | 

 

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

....
ה                                       |  

ה
ב לופיט

רזא
יח

 ם
ווה

יקית
ב ם

מ
 רבש

נורוקה
 ה

  

 החוורה דרשמ תולועפ
 לש ןווגמ ,תוליעפמ תותומעו תוימוקמה תויושרה תועצמאב ,קפסמ החוורה דרשמ הרגש תעב
 תריצי אוה ולא םינעמ לש ףתושמה ןייפאמה .108םיקיתווה םיחרזאל םידעוימה הליהקב םינעמ
 הנבמב ןיבו ולש ותיבב ןיב ,קיתווה חרזאה לש ותודידב תא לקהל ידכ הב שיש תיתרבח תרגסמ
 קקזנ אוהש ,קיתווה חרזאה לש ותחפשמ ינב לע םג םילקמ ולא םינעמ .וירוגמ םוקמל ךומסה
 םינעמהמ קלח לש תלוכיה אוה ףסונ ןורתי .דוקפתב הדירי וא תולבגומ בקע ףטושה םעויסל
 תכרעמל םירכומ םניא ךא ,עויסל םיקוקזה וא םהיתבב םינופסה םיירירע םיקיתו םיחרזא רתאל
  .109תונוש תויתרבח תוינכותב שומיש תושעלמ םיענמנ וא החוורה

 םיחרזאל עייסל ודעונש תולועפ החוורה דרשמ טקנ הנורוקה רבשמ ץורפ זאמ ,ולא לע ףסונ
 תודידבה תגפהו הלעפה תוכרע קפיס רתיה ןיב ,םתודידב תא גיפהל םידדובו םיירירע םיקיתו

 לחה ;םהל םידעוימה םייתליהקה םינעמהמ דחא תא ודקפ םנוקיתכ םימיב רשא םיקיתו םיחרזאל
 םייחה םיקיתו םיחרזאל הליפנ ינשייחו הקוצמ ינצחל 20,000-כ החוורה דרשמ קליח 2020 ץרמב
 2020 רבוטקואב לחהו ;110הסנכה תמלשהמו הנקז תבצקמ םימייקתמהו החוורל םירכומה ,םפגב
 )םיקיתווה םיחרזאל ירמוח עויס רובע רקיעב( שימג םינעמ לס תוימוקמה תויושרל הצקה אוה
  .ואולמב לצונ 2021 ץרמל ןוכנש ,ח"ש ןוילימ 15-כ לש

 ןוילימ 10-כ תוימוקמה תויושרל החוורה דרשמ הצקה "בהז ןגמ" תינכות תרגסמב ,ךכ לע ףסונ
 רבשמ ץורפ זאמ ןמוחתב תוליעפמ ןהש תודידבה תגפהל תוינכות םודיקל )111םאות ןומימב( ח"ש
 .ןלהל 3 חולב טרופמכ ,הנורוקה

  

 
 ,)"הפוריא הפק" ינודעומ( ידועיי יתרבח ןודעומ םהבו ,האוש ילוצינ תייסולכואל םיידועיי םינעמ ןווגמ ףיסוהל שי ולא לע  108

 לש םהיתבב םיבדנתמ לש םיעובק םירוקיב - )ב"לס( לוצינה תיבל לסו ידועיי ת"פומ ןודעומ ,תידועיי תכמות הליהק
  .םהיתבל םיקתורמה האוש ילוצינ

 לשא לארשי טניו'ג ,םינקז םישנא ברקב תודידב םע תודדומתה יכרד תניחבל הדעווה חוד ,םתור רורד  109
  .8 'מע ,)2014 רבוטקוא(

 תועצמאב לעפומ טקיורפה .םינשייחלו םינצחלל רבוחמה ינופלט דקומ תועצמאב ךרוצה יפ לע ידיימ הנעמ ןתמ ללוכ  110
  .הרש די ןוגרא

  .25% - הקלח תא המילשמ תימוקמה תושרהו 75% ןמממ החוורה דרשמ  111
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  ,תוימוקמה תויושרה ושיגהש תודידבה תגפהל תוינכות סוטטס :3 חול
  2021 ילוי

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)2021 ילוי( החוורה דרשמ ינותנ יפ לע
 .ול ושיגה תויושרהש תוינכותה ללכ תא רשיא זוחמה *
 ןומימה תטישל םאתהב( 25% לש רועישב תוינכתה תולעב ופתתשה זוחמ לכב תוימוקמה תויושרה **

 .)החוורה דרשמ לש םאותה

 .)ןהמ 80%-כל( תוימוקמה תויושרה תיברמל רבעוה ביצקתה יכ הלוע חולהמ

 חווט ךורא יתרבח רשק תריצי ותילכתש םזימ ,"םידמב םידידי" םזימ תא החוורה דרשמ םדיק דוע
 תוחיש ,רתיה ןיב ,ללוכ הז םזימ .תימוקמה תושרה לש תוברועמב ,האוש ילוצינל ל"הצ יגיצנ ןיב
 ,2021 ץרמל ןוכנ .םינוש םיעוריאו האושה םויו תדלוה ימי ,םיגח לגרל םישגפמ ,תויעובש ןופלט
  .תוימוקמ תויושר 60-כב םילוצינו 1,600-כו םידידי 1,500-כ םזימב ופתתשה

 זוחמ
 תויושר רפסמ
 *תינכות ושיגהש

 רפסמ
 תויושרה
 זוחמב

 תויושרה רועיש
 תוינכת ושיגהש

 ריבעהש ביצקתה 
  החוורה דרשמ
 **)ח"ש יפלאב(

 ביבא לת
 3,100 86% 73 63 זכרמהו

 הפיח
 2,250 72% 124 89 ןופצהו

 1,420 96% 28 27 םילשורי

 730 100% 31 31 םורד

 7,500 82% 256 210 לוכה ךס
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  2020 ,"םידמב םידידי" םזימ :2 הנומת

 

 .2021 ץרמ ,החוורה דרשמ תגצמ :רוקמה

  הליהקב תוכמות תורגסמ

 תביבסב הליהקב םיקיתו םיחרזאל תוכמות תורגסמ המכ הרגשב ליעפמ החוורה דרשמ
  :112םיקיתו םיחרזא 71,500-כ םיפתתשמ ןהבש ,םהירוגמ

 םיקיתו םיחרזאל תדעוימה תילופיט תיתרבח תרגסמ :)םוי זכרמ - ןלהל( קפוא זכרמ 
 .םליג ינב תרבחב תויוליעפב םיניינועמו ישיא לופיטב הרזעל םיקוקז ךא םתיבב םיררוגתמה
 .םיקיתו םיחרזא 17,000-כ םידקופ םתואש תוימוקמ תויושר 118-ב םוי יזכרמ 167 םנשי

 ,םיירהצה תועשל דעו רקובה תועשמ עובשב םימי השיש דע השימח םיחותפ םיזכרמה
 רקוב תחורא ,םאתומ בכרב ותיבל הרזחו םויה זכרמל קיתווה חרזאה תיבמ תועסה םיללוכו
 תוליעפ ,םייאופר-הרפ םילופיט ,תילאיצוס תדבוע יתוריש ,תיתרבח תוליעפ ,הצחר ,םיירהצו

 חוטיב קוח יאכז םיקיתו םיחרזא םיטלוק םויה יזכרמ .תיתוברת-תיתרבח תוליעפו תיתקוסעת
 .113םדוקפתב םישקתמ ךא דועיס חוטיב קוח יאכז םניאש םיקיתו םיחרזאו דועיס

 הב תומייקתמש ,םייאמצע םיקיתו םיחרזאל תיתוברת-תיתרבח תרגסמ :יתרבח ןודעומ 
 םינודעומ 1,000-כ שי ץראה יבחרב .ץועייו החוור יתוריש הב םינתינו יאנפה תועשל תויוליעפ
 .םיקיתו םיחרזא 40,000-כ םיעיגמ םהילאש

 יזכרמ םהב ןיאש םיבושייבו תוירוזא תוצעומב תרשעומ תיתרבח תרגסמ :רשעומ ןודעומ 
 אוהו ;העסה יתוריש םינתינו תויתרבח תויוליעפ תוכרענ ,תולק תוחורא תושגומ ןודעומב .םוי

 
  .תויוליעפו תורגסמ המכב ףתתשהל םייושע םיקיתווה םיחרזאהמ קלח ןכש ,הז רפסמב תמיוסמ תוליפכ ןכתית  112

 ,)2017( םתיבב םיהושה םיידועיס םישישקב הנידמה לופיט :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ :ואר הבחרהל 113
 .104 - 90 'מע
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 םירשעומ םינודעומ 43 ץראה יבחרב .לק ןפואב םישושת וא םיאמצע םיקיתו םיחרזאל דעוימ
 .םיקיתו םיחרזא 1,300-כ םיעיגמ םהילאש

 םיחרזא לש םהיתוסנכה תא לידגהל הדעונש רכשב הקוסעת תרגסמ :הקוסעת ןודעומ 
 ינודעומ 25 ץראה יבחרב .יאנפה תועשב יוליבל תורגסמ םהל רוצילו תוסנכה יטועמ םיקיתו

 .םיקיתו םיחרזא 700-כ םיעיגמ םהילאש הקוסעת

 תוברתו הרבח תויוליעפ תבלשמה תיתרבח תרגסמ :)הנוזת סולפ רשעומ( :ת"פומ ןודעומ 
 ,היוקל םתנוזתש םיקיתו םיחרזאל תדעוימ וז תרגסמ .תויוכז יוצימל ץועייו תומח תוחורא דצל
 .ישיאו ילכלכ ןוחטיב ירסחו םידדוב ,החגשהל םיקוקז אלש תיקלח םילבגומ וא םיאמצע
 ץראה יבחרב .114יתנוזת ןוחטיבל ימואלה םזימה תרגסמב 2014 תנשב ומקוה ת"פומ ינודעומ
 םידקופ םתואש ,האושה ילוצינ תייסולכואלו תיללכה הייסולכואל םידעוימה םינודעומ 350-כ
  .םיקיתו םיחרזא 12,500-כ

  ןחוב הרקמ - םוי זכרמ

 העבראכ הז הליהקה תרגסמב םיקיתווה םיחרזאל םיירקיעה םיתורישה דחא אוה םוי זכרמ
 לש םייתרבחה םיכרצל הנעמ ןתמ ותילכתש ,יתרבחה לדומה יפ לע םילעופ םיזכרמה .םירושע
 תויווחה תא קולחל רשפא םמיעש םישנא תרבח םהל םיקפסמו ,תודידב םישחה םיקיתו םיחרזא
 םיתוריש ,יתוברת-יתרבח יפוא תולעב תוינכות םיליעפמ םויה יזכרמ .םנמזמ רכינ קלח תולבלו

  .)קוסיעב יופירו היפרתויזיפ ןוגכ( םיילופיט-םייעוצקמ םיתורישו )הצחר ,תוחורא( םיילופיט-םיישיא

 עבש ראב ,הנויבס םוי זכרמ :3 הנומת

 
 .עבש ראב ,הנויבס םוי זכרמ תגצמ :רוקמה

 
 .)2014( יתנוזתה ןוחטיבה םודיקל הלשממה תולועפ :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ :ואר הבחרהל  114
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 םוקמכ םויה יזכרמ וספתנ הרגשב יכ אצמנ 2012 תנשב ל"טבו החוורה דרשמ ושעש ףיקמ רקסב
 .115תיתודידיו תכמות הרבחו תיתועמשמ תוליעפ ,ןיינע קפסמה םוקמ ,תודידבה תשוחת תלקהל
 תורישהמ ההובג ןוצר תועיבש לע וחוויד רשא ,החפשמה ינב םע םג םיביטימ םה יכ אצמנ ןכ
 .116לופיטה לועב הלקה לעו

 רבשמ תפוקתב תאש רתיב התלעוה םתוא םידקופה םיקיתווה םיחרזאל םויה יזכרמ תובישח
 םהבו ,םייפולח םינעמ קפיסו 117םויה יזכרמ תא החוורה דרשמ רגס 2020 ץרמב 15-ב :הנורוקה
 םיעצמאב תיתרבח תוליעפ ,ינופלט רשק תריצי ,םיקיתווה םיחרזאה יתבל תוחורא עוניש
 ותה תולבגהב הלועפל םריזחה 2020 יאמ יהלשב ;דועו םיקיתווה םיחרזאה יתבב םיילטיגיד
 דוקימ תוצובקב הלעש ומכ ,םיקיתווה םיחרזאה לע דואמ דע התשקה םיזכרמה תריגס .118לוגסה
  :הרגשב םויה יזכרמ תא םידקופה םיקיתו םיחרזא םע 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש

  
 זכרמ תלהנמ[ איה ,הכובו תבשוי יתייהו תיבב השק דואמ יל היה הנורוקה תפוקתב
 תא חותפל הסנמ ינא ,יגאדת לא ,תרמואו יתוא העיגרמו יילא תרשקתמ התייה ]םויה
 .םויה זכרמ

 ורגסיש המל ,םירמוש ונחנא ...תדחפמ אל ינא .ןודעומב החמש ונל םינתונ ?דחפל
 .ונלש תיבה הז ,תכלל הפיא ונל ןיא .ונל ורגסי םא לווע ,לווע ,לווע ונל ושעי ?ונל

 .םירבח שוגפל ,םירבחל לוכ םדוק ןאכל םיאב ונחנא

 ינא .בוט שממ שיגרמ .םישנא םע רבדמ ,חותפו בוט רתוי שיגרמ ינאו ןודעומל יתעגה
 .]םוי זכרמל ןווכתמ[ ןודעומה תא יל ורגסיש דחפ יל שיו רגס דוע היהיש גאוד

 ליצמ םוי זכרמה ...הייחתל םימק ונחנא ןודעומל םיאב ונחנאש םוי לכ וישכע וליפאו
 .תוניחבה לכמ ונתוא

  םוריחבו הרגשב םויה יזכרמ תלעפהל םיבאשמה
 תונועריגו תיביצקת הקוצמ לש תואיצמב הרגשב םילעופ םיבר םוי יזכרמ יכ התלעה תרוקיבה
 התואנ המרב םיתוריש קפסל םהילע השקמו םיתוריש םצמצל םתוא ץלאמ הז בצמ .םינש ךרואל
 ,תולוספק תריצי ךרוצל תויולע ףיסוה הנורוקה רבשמ ;םיבר םהיכרוצש ,םיקיתווה םיחרזאל

 
 הלועפ ינוויכו תומגמ ,םיתורישה יופימ ?ןאל םויה יזכרמ ,ןפשנירג ןומיר הליהו ץיבונכוכ-ןויצ ןב לעי ,דימש ללה  115

  .21 'מע ,)2018( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו ימואלה חוטיבה תונרק ,2023 - 2018 םינשל

  .21 ,15 'מע ,םש  116

 .)14.3.20( "5 רפסמ רזוח - הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל החוורה יתוריש תוכרעיה - ל"כנמ רזוח"  117

 ,לוגסה ותה תוארוהל םאתהב םויה יזכרמ תלעפה יבגל תויחנה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תויחנהו תוכרעיה"  118
 לוצינל לס( ב"לס תינכתו תוכמות תוליהק הליהקב תופסונ תורגסמ תוליעפ ,םויה יזכרמ ןומימ תורגסמל תועסה
 .לארשיב הנורוקה תפגמ תפוקתב ,םינוש םיפנע תלעפה רושיאל ןקת ות אוה לוגסה ותה .)24.5.20( ")תיבב האוש
 תואירב תרהצה םהב ,םיאנת המכב הדימעל ףופכב תרגסמה תלעופ הב תימוקמה תושרה ידי לע קנעוה לוגסה ותה
 רפסמ תלבגהו רידת ןפואב יוטיחו הנייגיה לע הרימש ,תועובק תורמשמב הדובע ,םוקמה תא םידקופל םוח תדידמו

 .1.6.21-ב לטוב הז ות .םיסנכנה
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 לגב לחה חתפיהל םויה יזכרמל העייסש ביצקת תפסות דצב ,ב"ויכו יוטיח ,ןוגימ ,תודרפנ תועסה
 .םיטרפה ןלהל .ינשה

 ,זכרמל םיקיתווה םיחרזאה לש לעופב העגה לע ססובמ םויה זכרמל החוורה דרשמ םולשת
 יפ לע ,ןותנ םוי לכב זכרמל םיעיגמש םיקיתווה םיחרזאה לע קר םולשת לבקי םויה זכרמ רמולכ
-ל )ירעזמ ףירעת( ח"ש 122 ןיב ףירעתה ענ הנורוקה רבשמ ינפל .החוורה דרשמ עבקש ףירעת

  .119)יברמ ףירעת( ח"ש 731

 תא הסכמ ונניא ףירעתהש םינש הז םיננולתמ םיבר םוי יזכרמ יליעפמ ,החוורה דרשמ ירבדל
 ףירעתה ןכש ,תועסהה םוחתב דוחייב טלוב הז ישוק יכ ןייצ אוה .תורישה לש תילאירה תולעה
 ריעב םוי זכרמל םיקיתו םיחרזא תעסה תולע( םייפרגואיג םיקחרמ ןובשחב איבמ ונניאו דיחא
 הז םיקחורמה םיבושיי המכל הנעמ קפסמה ,תירוזא הצעומב םוי זכרמל םתעסה תולעמ הכומנ
 םע העסה יבכר תמגוד ,תודחוימ תועסה תבייחמה תוידוקפתב הדיריל תעגונ תפסונ היגוס .)הזמ
 הדובעה לע דיבכהו ךשמתמ יביצקת ןועריגל תותומעה תא ררג םייקה ףירעתה .תינולעמ
 2019 רבמטפסב היה ףירעתה לש ןורחאה ןוכדעה יכ ןיוצי .הנורוקה רבשמל םדוק דוע ,תפטושה
 האלעהו ,)יחכונה ףירעתה ,ח"ש 122-ל 120-מ( ירעזמה ףירעתה לש ח"ש ינש לש האלעה ללכו

  .)יחכונה ףירעתה ,ח"ש 173-ל 170-מ( יברמה ףירעתה לש ח"ש השולש לש

 יונישל הליבוה לוגסה ותה תולבגמב 2020 יאממ םיזכרמה תחיתפ ,החוורה דרשמ יפ לע
 ח"ש 32-כ לש תולעמ( תודרפומ תועסה תמגוד - 120תויחרכה תולועפ הללכו הדובעה תנוכתמב
 םדא חוכ לש תפסותו יוטיחו ןוגימ יעצמא ,)לוגסה ותה תולבגמב ח"ש 42-ל הרגש ימיב םויל
 םע .ביצקת תפסות ובייחש - )שדוחל ח"ש 7,500-כ תלפטמ תולע( םינטק םיתווצב הדובע ךרוצל
 יברמה תאו ח"ש 183-ל 122-מ ירעזמה ףירעתה תא החוורה דרשמ הלעה הנורוקה רבשמ ץורפ
 םיזכרמה תא ליעפהל ידכ ,םדא חוכ תפסוה רתיה ןיב רשפיא רשא ,ח"ש 257-ל 173-מ
 דוע .תואירבה דרשמ תשירד יפ לע ,)הרגש ימיבכ 40 םוקמב( םיקיתו םיחרזא 20 לש תולוספקב
 חרזא לש העגה-יא ןיגב ףירעתה הבוגמ 70%-ב םויה יזכרמ תא תופשל החוורה דרשמ טילחה
 םויה יזכרמל רשפא הז עויס .והשלכ םולשת וניגב רבעומ היה אל הרגש תעב רומאכש ,קיתו

 הז עויס יכ שגדוי .ינשה רגסב לחה ,םירגסה ךלהמב ללוכ ,רבשמה תפוקתב לועפלו ךישמהל
 ןנכותמה ,יופישה רועישבו ףירעתב תיתגרדה הדירי הלח 2021 לירפאב לחה - ןמזב לבגומ היה
  .ףסונ ביצקת הצקוה אל ,ךכל רבעמ .2019 רבמטפסמ םדוקה ףירעתל 2021121 רבמטפסב רוזחל

 םויה יזכרמ תולהנמ םע הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש דוקימה תצובקב ,יופישה ףרחו תאז םע
 דקפתל םויה יזכרמ לע השקמש יתייעב בוצקת ןונגנמ לע הנעטה התלעו הרזח 2020 טסוגואב
 יבאשמב רוסחמ לש םיאנתב ,הנורוקה רבשמב וררועתהש םידחוימה םיישקה לעו הרגשב
  :ונייצ לשמל ךכ .םדא חוכו ביצקת

  

 
 ל"טבש םיקיתו םיחרזאל ללכ ךרדב דעוימ יברמה ףירעתה .קיתווה חרזאה לש ודוקפת יפ לע עבקנ ףירעתה הבוג  119

  .דועיס תלמגל םיאכז םה יכ עבק

 םיחרזא 38,750 היה םויה יזכרמב םירקבמה רפסמ 2020 רבמטפס-יאמ םישדוחה ךלהמב החוורה דרשמ יפ לע  120
  .םיקיתו

 .6.7.21 םוימ 441 תרגא ,םוי יזכרמל םיפירעת ןוכדע ,דועיס ףגא תואלמגה להנמ - ימואל חוטיבל דסומה  121
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 חוכ ךירצ זא ,לכואה לש תיזיפ הקולחו ישגר הנעמ ,תוחישל ,לכואל גואדל םיצור םא
 המו בצקותמ המ ונעדיש דע ןמז הברה חקלו רורב היה אל בוצקתה אשונ לכ ...םדא
 .בצקותמ אל

 תולוספקב הדובעה לכש םצעב הז םהב םילקתנ ונחנאש םימיהדמה םירגתאה דחא
 .השעמל המילה הל ןיאש בוצקת תייעב שי זא ...תבצקותמ אל איה

 הלא םהו ,ודבע אלש קט-ייה ישנא םבור ,םיבדנתמ לש ךרעמ ונלעפה ונחנא הנורוקב
 רוזחל ךרטצנ םא םויה .ונראשהש ונלש תודבוע םע דחי לכואה תא ונרובע וקליחש
 בצקותמ תויהל ךירצ הזש תבשוח ינא .וללה םיבדנתמה תא אצמנש החוטב אל ,הזל
 .ךירצש ומכ

 48-ל תוקנמ יתש הקיסעמ ינא םויה ,תוקנמ יתש יתקסעה םויב םישנא 80-ל םעפ םא
 ןיא תיביצקת .םהב םיעגונ םישישקהש םיחטשמה יוטיח לש ףוכת ךרוצ שי יכ םישנא
 .תיתועמשמ ולדג ןכ םג הלאה תויולעהש קפס

 :הרגשב םיזכרמה לש םייביצקתה םיישקה תא ושיגדהו ורזח םויה יזכרמ תולהנמ

 יטירק אוה תיתוהמש ,םוי יזכרמב רוקיב לש אשונה ףטושב ביצקתב םגש תבשוח ינא
 .ךירצש ומכ בצקותמ אל ,תרגובמה הייסולכואלו םינקזל

 יופישה לש אשונהש ונל וחיטבהש םויה תעדוי ינא .תרחא םויה יזכרמ תא בצקתל ךירצ
 הרגשב םג הז םע ךישמהל תעדהו חוכה לכ תא תתל ךירצו תמיוסמ הפוקת דע ראשיי

 .לעופב הרוקש המל םלוה אלו ...יואר אל אוה ביצקתה יכ

 רחא להנמ ישימחו ינש לכ .הנורוקה ינפל דוע רבשמב ונייהו םילהנמ פאסטוו שי ונל
 ...םיפירעתב דומעל לגוסמ אלו ןועריגב אוהש ,הייריעה םע הבישי ול שיש רמא
 תועסה שיו לכוא ונכהו ,םיעיגמ םה םא קר ףסכ םילבקמ ונחנאו םיעיגמ אל םישישקהו
 תא הפרטו הנורוקה האבש רורב .הנורוק םורט דוע עורג תיביצקת הניחבמ היה בצמהו

 בצקותמ אלו ןוכנ בצקותמ אל םויה יזכרמ לש אשונה לכ םדוק םג לבא ,םיפלקה לכ
 .יואר

 וא םויה אובי אוה םאה ,שישק לע ןעשנ התאשכ תיביצקת תינכות ןנכתל דואמ השק
 ?תורוכשמ םלשת ךיא סייגתש דע זא ,שדוחב העבש ורטפנ םואתפ םאו ,םויה אובי אל
 לכ ורבע רבעב ביצקתה תא ועבק םהיפלש םיביכרה םג .תיתוהמ דואמ היעב הפ שי

 אל הז ,םילקש השימחב הפ םיפירעת ונל ולעהשו הז תא ושעש זאמ םינש הברה ךכ
 .הדובעה תא השוע

 םולשתה דבלמ ידועיי ביצקת םע םג תבצקותמ תויהל הרומאש תרגסמ וז תרגסמה
 .שישקה לש

 שדוח לכ ונחנא ןכלו ,ןגומ רוידו תובא תיב הל שיש התומע לע תנעשנ ינא שדוח לכ
 ונחנאש ללגב אלו ,ןועריג שדוחב לקש ףלא 50-ל 20 ןיב סיכל די קומע םיסינכמ
 יואר תוריש תתל םיצור םאש םיבשוח טושפ ונחנא ,ראיווק וא בהזמ לכוא םהל םינתונ
 הז ,והשימל הבוט השועש והשימ הזש אל הזו ,הזה תורישה םהל עיגמ לוכה ךסבו

 ןוכנ בצקותמ אל הזש ללגב ףטושב םישקתמ דואמ ונחנא לבא ,םהל עיגמש תוריש
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 הנורוקה רבשמב םיקיתווה םיחרזאב לופיטה

 הלילב בוט ןשי אל םדא םהבש םיבצמ לע יופישה תא ןובשחב םיחקול אלש ללגבו
 .העסהל ןמזב עיגהל לוכי אל רקובבו

 הרגשב היתונויסינ תא 2021 ראורבפב תרוקיבה תווצ ינפב הראית םויה יזכרמ תולהנממ תחא
 היינפ תועצמאב ללוכ ,"בקיה ןמו ןרוגה ןמ" םיקיתווה םיחרזאל םיעצמאו םיבאשמ סייגל
  :הליהקהמ תומורתל

 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
 .םיאתמ ןעטמ תשפחמ

 תצלאנ איה ,םיסונמ םיכירדמ די לע תונתינה תויתוכיא תויוליעפ איבהל םוקמב יכ הראית דוע
 םוי יזכרמ יכ הנייצ איה .רתוי הכומנ ןתולעש םיליחתמ םיכירדמ םע תולוז תויוליעפ שפחל
 הממ רתוי הברה םיבוטו םינווגמ תויוליעפו םיגוח םינתונ ףסכ דוע םהל הצקמ תימוקמה תושרהש
 הזו םיחמש דואמ ויה םירבגה ,תורגנ תנדס האיבמ יתייה" ,הירבדל ,המגודל .קפסל הלוכי איהש
 ביצקת רתוי יל היה םא" ,הפיסוהו ;"םויה זכרמל םיקיתו םיחרזא דוע ךשומו ןזואל הפמ רבוע
 ,הזה ליגב םיחרזאל םירזוע דואמש ,היפרתויזיפ ,יוסיע ,תיביטנרטלא האופר יתוריש תנתונ יתייה
 ."אפור יתוריש םג היה רשפאש יאוולהו

 יזכרמב םינתינה םיתורישה לס ךותב םייאופר םיתורישב רוסחמה םג טלב הנורוקה תפוקתב
 יביכר תפסוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ ןה םוי יזכרמ תולהנמ םע דוקימה תצובקב .םויה
 זכרמ יתורישל )היפרתויזיפ וא קוסיעב יופיר ,דועיס ,היירטאירג( תואירבה םוחתב העינמו םוקיש
 יכ ופיסוה ןה .םיקיתו םיחרזא םע ביטיהל זכרמה לש תלוכיה תא דואמ תרפשמ התייה םויה
 לש וא םהלש יתואירב ששח איה םויה יזכרמל םירזוח אל םיקיתווה םיחרזאהמ קלחש הביסה
  .רוזחל םקלח תא דדועמ היה םויה יזכרמב םייאופרה םיתורישה יוביעש ןכתייו ,םתחפשמ ינב

 יתורישב הלא םיקיתו םיחרזא לש שומישה תא םצמצל םג היושע הז גוסמ םינעמ תפסוה
 :םויה יזכרמ תולהנממ תחא הנייצש ומכ ,םיבאשמב ךוסחלו הליהקב תואירבה

 םוקישה לש ביכרמה תא קזחנ םא ,אלממ םויה זכרמש תויתרבחה תורטמה דצל
 לש ידוקפתה בצמה תא רפשל לוכי הז םוי יזכרמ לש םיתורישה לסב העינמהו

 .הליהקב םירחא תואירב יתורישב שומיש םצמצל לוכי םג הזש תבשוח ינאו ,םירקבמה

 םיחרזא םע דוחייבו ,םיחרזאה םע הביטימ תחא גג תרוק תחת םינעמו םיתוריש זוכיר ,ללככ
 לע החוורה דרשמו ל"טב וכרעש בחרנ רקס תובקעב 2018 ראוניב םסרופש חודב :םיקיתו

 םייתילכת-בר םייתליהק םיזכרמ לש םתמקה לע ץלמוה 122םויה יזכרמ לש םלעופו םדוקפת
 ,םיקיתווה םיחרזאה ללכל םידעוימה םיתורישו םינעמ ןווגמ תחא גג תרוק תחת ולעפוי םהבש
 רבעב ץילמה הנידמה רקבמ םג .יתליהק הפקו רשעומ ןודעומ ,יתרבח ןודעומ ,םוי זכרמ םהבו

 םייתילכת-בר םיבלושמ םיזכרמ תריציו 123םימוד םייתליהק םינעמ ןיב םיבאשמ םוגיא תובישח לע

 
 הלועפ ינוויכו תומגמ ,םיתורישה יופימ ?ןאל םויה יזכרמ ,ןפשנירג ןומיר הליהו ץיבונכוכ-ןויצ ןב לעי ,דימש ללה  122

 .)2018( םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו ימואלה חוטיבה תונרק ,2023 - 2018 םינשל

 .1406 - 1401 'מע ,"הובג ןוכיסב רעונב לופיטה" ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  123
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 ענמי תחא גג תרוק תחת ולא םינעמ גוזימ .תורישל יאכזה חרזאה לע ולקי רשא ,124םייתוריש-ברו
 לש יביטקפאו ליעי לוצינ רשפאיו תיטרקוריב תבחס תיחפי ,םימוד םיתוריש ןיב הפיפחו תויוליפכ
  .ףקיה בחרו ליעי הנעמ תקפסה תבוטל תאז לכ ,םיישונאהו םייפסכה םיבאשמה

 יופישו ףירעתה תאלעה - החוורה דרשמ לש יביצקתה עויסה םויה יזכרמ תולהנמ יפל יכ שגדוי
 תקזחב ינשה לגב תשדוחמה םתחיתפ זאמ םתלעפה ךשמה תא רשפא - העגה-יא לע םויה זכרמ
 םושמ וב ןיא הנורוקה רבשמ תפוקתל ןמזב לבגומ ותויהב םלוא ,"םימל לעמ שארה תא ריאשהל"
  .הרגשב דדומתהל םויה יזכרמ םיצלאנ ןמיעש תיביצקתה תואדווה-יאלו הקוצמל ןורתפ

 תגפהלו םתחוורל בר לאיצנטופ םולג ,תכמות תילופיט תיתרבח תרגסמכ ,םויה יזכרמב
 רבשמ ומכ םוריח יבצמב דוחייבו הרגשב ,הליהקב םיקיתווה םיחרזאה לש םתודידב
 םתחיתפ תא רשפאו וז הפוקתב םויה יזכרמ לש םתובישחב ריכה החוורה דרשמ .הנורוקה
 יופישו םיפירעת תלדגה תועצמאב לוגסה ותה תולבגמב האולחתה לש ינשה לגב לחה
 דעומב ,תאז םע .בויחל ונייצל שי תאז לעו ,םיקיתו םיחרזא לש םתעגה-יא לע םויה יזכרמ
 ,הרגשב הלא םיזכרמ לש תיביצקתה הקוצמל יקלח ןורתפ קפסמ דרשמה תרוקיבה םויס
 הרגשב םיקיתווה םיחרזאל םיקפסמ םיתוריש קפסל םתלוכי לע ןירשימב העיפשמה
  .םוריחבו

 תובישח םע ומיכסה ןה ,2021 ילוימ ןלוכ ,תדחואמו יבכמ ,תיללכ םילוחה תופוק לש ןהיתובושתב
 הז ךלהמ םושייב םייטרקנוק םיישק לע ועיבצה יכ םא ,םויה יזכרמב יאופרה הנעמה תבחרה
 לעופל האצוהל ושרדייש תוילכלכה תויולעהו םילוחה תופוק עברא ןיב םיחטובמה לוציפ חכונל
 .הז ךלהמ לש

 לדומ תניחבל הדעו המקוה )תרוקיבה ךלהמב( 2021 ץרמב יכ ותבושתב ןייצ החוורה דרשמ
 הדעווה .רצואה דרשמ יגיצנו ל"טב יגיצנ ,החוורה דרשמ יגיצנ םירבח הבו םויה יזכרמ תלעפה
 ץילמהלו םהלש בוצקתהו הינפהה תוטישו םויה יזכרמ לש יחכונה הלועפה ןפוא תא ןוחבל הדעונ
  .2021 ילוי ףוסב היתוצלמה תא שיגהל הרומא התייה הדעווה .םייקה הלעפהה לדומב םייוניש לע

 ןונגנמ ללוכ ,םויה יזכרמ לש הלעפהה לדומ תניחב תא םילשי החוורה דרשמ יכ ץלמומ
 םיקוקז הכש םיקיתווה םיחרזאל הז בושח תוריש קפסלו ךישמהל רשפאל ידכ ,בוצקתה
 םינעמ גוזימ םג ןחביש ץלמומ וז תרגסמב .טרפב םוריח תותיעבו ללכב הרגש ימיב ,ול
 םיתוריש תוברל ,םיירוביצ םיבאשמ םוגיא ךות םויה יזכרמ לש גגה תרוק תחת םיפסונ
 םג ץלמומ לדומה תניחב תרגסמב .םילוחה תופוק םע הלועפ ףותישב ,םימיוסמ םייאופר
 םיחרזאה םע רשקה בויט םשל הרגש תעב םג קוחרמ תוליעפל תויגולונכט בוליש ןוחבל
 ךומתל ידכ הליהקב תוכמותה תורגסמה תבחרהב ךרוצה תא ןוחבל ץלמומ דוע ;םיקיתווה
 רבשמ תפוקתב רתויב הברה הדימב העגפנ רשא ,םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואב
 .יתרבחה טביהל סחייתהל שי דוחייבו ,הנורוקה

 
 149 'מע ,"הקוסעתב תולבגומ םע םישנא לש םבולישל הלשממה תולועפ" ,)2014( ג64 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  124

- 154. 
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  קיתווה חרזאה תיבב תוכמות תורגסמ

 :קיתווה חרזאה תיבב םייקתמ הליהקב החוורה דרשמ ליעפמש תוכמות תורגסמ לש ףסונ גוס

 שמשל התרטמו ,הליהקב םיררוגתמה םיקיתווה םיחרזאה ללכל תדעוימ :תכמות הליהק 
 בא ,םיוולנ םייאופר םיתורישו םוריח תואירקל דקומ םה םיעצומה םיתורישה .ןוחטיב תשר
 .םיתוריש תשגנהו ץועיי יתוריש ,יתליהק חותיפ ,תויתוברתו תויתרבח תויוליעפ ,הליהק
 םיקיתו םיחרזאל התוא דסבסמ החוורה דרשמו ,ישדוח םולשתב הכורכ תינכותב תורבחה
 .)"ןחוב הרקמ - תכמות הליהק" ןלהל ואר ףסונ טוריפל( הסנכה תמלשה םילבקמה

 תויוליעפ ןווגמ תללוכה המח תיתרבח תרגסמ םיקיתו םיחרזאל קינעהל הדעונ :םח תיב 
 ןוגרא תועצמאב ,םהייח תוכיא תא רפשלו ימצעה םיומיד תא קזחל ידכ תויתרבחו תויתוברת
-וד וא םייעובש םישגפמל המוד יתוברת עקרמ םיקיתו םיחרזא לש תונטק תוצובק לש
 ,םינויד ,תוביסמ ללוכ ,הצובקה יפתתשמ ידי לע עבקנש ,םישגפמה לש םנכות .םייעובש
 םיאשונב םיחרוא םיצרמו תויתרבח הרשעה תויוליעפ ,ואדיו יטרסב וא היזיוולטב הייפצ
 התוא לש העובקה תחראמה - תבדנתמ החפשמ לש התיבב תומייקתמ תושיגפה .םינוש
 ילוצינ תייסולכואלו תיללכה הייסולכואל םידעוימה םימח םיתב 330-כ ץראה יבחרב .הצובק
 .האושה
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  ןחוב הרקמ - תכמות הליהק

 .ךכב הצריש קיתו חרזא לכל דעוימה ,ותיבב קיתווה חרזאל עויס תוריש איה תכמות הליהק
 חתפמה תויומדמ תחא .125םולשתב הכורכו םיח"שמה ךרד תישענ הז תורישל תופרטצהה
 םיקיתווה םיחרזאה םע ףטושה רשקה תרימש לע יארחאה ,"הליהקה בא" אוה הז תורישב
 םיעיגמה הכאלמ ילעב לע חוקיפו םילק םינוקית עוציב ,תיב ירוקיב ,ינופלט רשק תועצמאב
 םתושרל םידמוע ,ולא לע ףסונ .םייאופר םילופיטל יווילו תופורת תשיכרבו תוינקב עויס ,םתיבל
 - םתיבב םינקתומה הקוצמה ינצחלל םירבוחמה - הקוצמ דקומ יתוריש םיקיתווה םיחרזאה לש
 חרזאה לש ותריחבל תויתרבח תויוליעפ ןווגמ ןכו ;ידיימ ןפואב ךרוצה יפ לע םהל עייסל ודעונש
 ,)תויושרה 256 ךותמ( תוימוקמ תויושר 148-ב תוכמות תוליהק 285 ליעפמ החוורה דרשמ .קיתווה
 תייסולכואמ 14%-כ םהש 126ץראה יבחרב םיקיתו םיחרזא 60,000-70,000-כ םימושר ןהבו

 רשאו "בהז ןגמ" יופימ תרגסמב דעי תייסולכואכ החוורה דרשמ רידגהש םיקיתווה םיחרזאה
-כ םכותמ ,ח"ש ןוילימ 35.4-כ היה 2020 תנשל דרשמה ביצקת .םיקיתו םיחרזא 437,000 התנמ

 ח"ש 918 לש תיתנש תולעב( האוש ילוצינ םניאש החוור ימשומ םיקיתו םיחרזאל ח"ש ןוילימ 11.2
 ח"ש 1,476 לש תיתנש תולעב( האוש ילוצינ םיקיתו םיחרזאל ח"ש ןוילימ 24.2-כו ,)חרזאל
 ילויל ןוכנ .127תופסונ תוכמות תוליהק 38 לש ןתמקהל לעופ החוורה דרשמ יכ ןיוצי .)חרזאל

 תוכמות תוליהק תוליעפמה תויושרה רפסמ ,תורתונה וחתפישכלו ,וחתפנ רבכ ןהמ 28 ,2021
  .165-ל הלעי

 העבט םצעמ .הז תורישב ךרוצה תאו תוכמותה תוליהקה לש ןתוינויח תא דדיח הנורוקה רבשמ
 ןהו 128תושרה יבשות םידדוב םיקיתו םיחרזא רותיאל ךרעמכ ןה שמשל הלוכי תכמותה הליהקה
 לש עוצקמה ימרוג ןיבו םהיניב ךוותמה הליהקה בא םע רשקה תועצמאב ,םרובע ןוחטיב תשרכ
 ח"שמה לש תפסונ עורזכ ויהו תוליהקה לכ טעמכ ולעפ רבשמה ךלהמב .תימוקמה תושרה
 הרשפא וז המרופטלפ .םהיתבל תופורת עונישו ןוזמ תקולחבו םיקיתווה םיחרזאה יכרוצ תקידבב
 ירוקיבו םיפוחדו םיינויח םיכרצ יופימ ,תורישל םימושרה םיקיתווה םיחרזאה םע ףיצר ינופלט רשק
 םיחרזא לש םתיבב םירוקיב לע שגדב ,תויחנהל םאתהב םיבדנתמה וא הליהקה תובא לש תיב
  .תוכומנ דוקפת תומרב םיירירע םיקיתו

 תוליהקה בור ודקפת הנורוקה רבשמ ץורפ זאמ יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורה דרשמ
 םייפולח םינעמ קפסל ןכו ,םיקיתווה םיחרזאל םיתורישה בור תא רמשל וחילצהו בטיה תוכמותה
  .129תודידבה תגפהל תיתרבח תוליעפל עגונה לכב רקיעב

 
 התוא תחת םיררוגתמה גוז ינב וא דיחי םדא תויהל לוכי( תכמותה הליהקל ףרטצהל שקבמה בא תיב לכל ףירעתה  125

 תדימב יולת ,ח"ש 60 וא ח"ש 46( ףסונ דוסבסל םיאכז החוורל םירכומה ולא .שדוחל ח"ש 148 אוה )גג תרוק
 .הסנכה ינחבמב ךרוצ אללו ,דבלב ח"ש 25 לש עובק ישדוח םולשת םימלשמ האוש ילוצינ ;)תוקקזנה

-כ דועו האוש ילוצינו החוור ימשומ 33,000 :האבה הקולחה יפ לעו ,תיב יקתורמ 23%-ו דועיס קוח יאכז 22% םהמ  126
 םיחרזאה לכ ךס זא ,גוזכ םיתעלו דיחיכ םיתעל רדגומ בא תיבו ליאוה .בא יתב 45,000 כ"הס ,םייטרפ בא יתב 12,000

  .70,000-ל 60,000 ןיב אוה תוכמותה תוליהקה לכב םימושרה םיקיתווה

  .תוליהק 28-ל ךרע הווש תיביצקת הניחבמ .)םימשומ 110 דע( תונטק תוליהק 20-ו )םימשומ 220 דע( תוליגר 18  127

 לשא לארשי טניו'ג ,םינקז םישנא ברקב תודידב םע תודדומתה יכרד תניחבל הדעווה חוד ,םתור רורד  128
 .8 'מע ,)2014 רבוטקוא(

 לש תימוי החילש( תויוליעפב ןוכדעו תועדוה תחילש ךרוצל הליהקה ירבחל פאסטוו תצובק תמקה  129
 ;)תימוקמה תושרה םעטמ תובושח תועדוה וא תנגראמ תימוקמה תושרהש תויוליעפב ןוכדע ,ץחשת/החידב/הדיח
 "ןולח רוקיב" ;ואדיו תוחיש םויקו פאסטווב שומישב הליהקה ירבח תכרדה ;גח יברעבו עובש יפוסב תורושת תקולח
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 .130תונורחאה םינשב ושענש הכרעה ירקחמב יוטיב ידיל האב תוכמותה תוליהקה לש ןתוינויח
 איה יכ םירובסו תינכותהמ דואמ הברו הבר הדימב ןוצר יעבש הליהקה ירבח תיברמ םהיפ לע
 הליהקה בא תועצמאב ךרוצה תעשב הרזע לבקל תורשפאה לשב ישיאה םנוחטיבל תובר תמרות
 .131םתיבב ןקתומה הקוצמה ןצחלו

 תויושרה 256 ךותמ 148-ב תוכמות תוליהק 285 בצקית החוורה דרשמ 2020 תנשב יכ הלע
  .ח"ש ןוילימ 35.4-כ לש ללוכ םוכסב תוימוקמה

 קלח לש הכומנה תילטיגידה תוניירואב בשחתהבו ,תוכמותה תוליהקה לש ןתובישח רואל
 טוקני החוורה דרשמ יכ ץלמומ ,ןלהל טרופיש יפכ ,םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואמ
 תוליהקה לש ןמויק לע םיקיתווה םיחרזאה ללכ עודיילו יצרא םוסרפל תופסונ תולועפ
 ךרוצה תא ןחבי דרשמהש ץלמומ ןכ .הז תורישב רזעיהל םתוכז יוצימ ךרוצל תוכמותה
 תורגסמ ןיא ןהבש תוימוקמה תויושרה 108-ב טרפב ,תופסונ תוכמות תוליהק םיקהל
  .הייסולכואה ללכ לש םיכרצה תא ןחביש רחאל ,הלאכ

 רתא תועצמאב ןכ השוע אוה יכ ותבושתב החוורה דרשמ ןייצ הז תוריש םסרפל ךרוצל עגונב
 קלחכ םיקיתווה םיחרזאל עדימה םוסרפל תויארחא תוימוקמה תויושרהש ןכו ,ולש תתשרמה
 .םיפסונ םירבח סויגו תינכותה קווישל ןתלועפמ

  יתרבח ןויוושל דרשמה תולועפ
 תגפהל לעופו לעפ יתרבח ןויוושל דרשמה םג ,הנממ דרפנבו החוורה דרשמ לש ותוליעפ דצל
 הנקז םודיקו םיילטיגיד םיעצמאב שומיש הז ללכבו ,תוינכות ןווגמב םיקיתו םיחרזא לש םתודידב
  .םתקסעהו הליהקב םיקיתו םיחרזא תובדנתה תועצמאב הליעפ

 
 תקולח ;קיתו חרזאל תיתנוכש תלוכמ ןיב רושיק ;בוחרהמ ותיא רבדמ רקבמהו ןולחל/תספרמל אצוי קיתווה חרזאה -

  .דועו )המודכו םיפלק ,שב שש( הספוק יקחשמ

 תכמות הליהק ץולח תינכות המויס לע האב 2018 תנש ףוסב )1 :החוורה דרשמ ליעפהש ץולח תוינכות יתש תובקעב  130
 יתוריש תמגוד ,רתוי בחר םיתוריש ןווגמב םימייקה םיתורישהמ קלח רימהל הליהקה ירבחל תרשפאמה ,תגרדושמ
 ץולח תינכות המייתסה 2020 תנשב )2 ;םולשתב םיפסונ םיתוריש שוכרל םגו ,םייאופר-הרפ םילופיטו העסה ,חופיט
 תועש 2.75( דועיס תלמג לש תועש ךרד תכמותה הליהקל םלשל תורשפא - דועיס תלמגב תכמות הליהק בוליש
  .ןויקינ יתוריש םהבו ,םינוש םיתוריש לבקל ידכ )תויעובש

-גרב תלייא ;)2020( ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ,"הכרעה רקחמ - תגרדושמ תכמות הליהק" ,ןהכ ביניו ןמרו-גרב תלייא  131
 .)2020( ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ,"הכרעה רקחממ םיאצממ - דועיס תלמגב תכמות הליהק בוליש" ,ןהכ ביניו ןמרו
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 הנורוקה תפוקתב םיקיתווה םיחרזאל םינעמ - "סקיילשב הנורוק" :4 הנומת
 יתרבח ןויוושל דרשמה רתאב

 
 .)2021 לירפא( יתרבח ןויוושל דרשמה לש תתשרמה רתא :רוקמה

 תודידב תגפהל עגונה לכב תוננכותמהו תומייקה ויתולועפ ללכ תא דרשמה זכיר 2020 רבמטפסב
 םיקיתו םיחרזא ברקב תודידבה תשוחת תגפהל תימואלה תינכתה ירקיע" ותרתוכש ךמסמב
 ,תישיאה תודידבה תשוחת םוצמצ )א( :ויה תינכותה לש םיירקיעה םידעיה תעברא ."הליהקב
 םירגובמה ידיב םילכו תויונמוימ תיינקה )ב( ;םיקיתווה םיחרזאה לש תיתרבחהו תישגרה
 םיפיצרו םייתוכיא םינעמ תחטבה )ג( ;םהיתויוכז יוצימלו םהייח םע תיאמצע תודדומתהל
 התווהתה ינפל תודידבה תעינמ )ד( ;תוישפנו תוישגר תוקוצמו תודידבה תשוחת םע תודדומתהל
 .תונליגה םוצמצו םיירוד-ןיב םירשק םודיק ,הליעפ הנקז דודיעב
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 תשוחת תגפהל תימואלה תינכתה לש יגטרטסאה לדומה" ךותמ :5 הנומת
 יתרבח ןויוושל דרשמה לש "הליהקב םיקיתו םיחרזא ברקב תודידבה

  .)2020 רבמטפס( יתרבח ןויוושל דרשמה :רוקמה

  תודידבה םוחתב םידרשמה ןיב םיבאשמ םוגיא
-ןיב הלועפ ףותישב ךרוצה לע עיבצה 2020 תנשב ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ןוכמ ךרעש רקחמ
-ןיבו ידרשמ-ןיב "תודידב םורופ" תמקה לע ץילמהו םיקיתו םיחרזא לש תודידבה םוחתב ידרשמ
 דדובה קיתווה חרזאה רותיאל תימוקמה המרב עוצקמה ישנא ןיב הלועפ יפותישל ליבויש ,ינוגרא
 .132הליהקב הרזח ובולישו

 :ןהל םירכומ ויה אלש םיבר םיקיתו םיחרזא םיח"שמה לופיטל ופסונ הנורוקה רבשמב ,רומאכ
 םיחרזא 300-כ הקלחמה לופיטל ופסונ בושיי לכב עצוממב יכ הלע תוימוקמ תויושר ןולאשמ
 םיחרזא רמולכ .)25% לש הילע( םיקיתו םיחרזא 1,500-כב תולפטמ ןה לוכה ךסש ךכ ,םיקיתו
 םג עתפל וכפה יתרבח ןויוושל דרשמה "תוחוקל"ל ובשחנו םיאמצע ויה הנורוקל םדוקש םיקיתו

 עויסל הנורוקה ךלהמב וקקזנ םיבר םיאמצע םיקיתו םיחרזא .החוורה יתוריש "תוחוקל"ל
 םיבר םיקיתו םיחרזא םג המוד ןפואב .תוכמות תוליהקו םינודעומ ,םוי יזכרמ ומכ ,םיח"שמה
 ןויוושל דרשמה לש םיתורישו תויוליעפמ תונהיל ולכיו םהיתבב התע ורתונ החוורב םימושרה
  ."סקיילשב הנורוק" ומכ ,תודידבה תגפהל יתרבח

 
-סרייאמ ,"הוולמ רקחמ - המיע תודדומתהלו םינקז ברקב תודידבה תשוחת תתחפהל םזימה" ,םירחאו ןורל לכימ  132

 .xii 'מע ,)2020( ליידקורב-טניו'ג
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 דרשמהו החוורה דרשמ תויסולכוא ןיב הפיפח הרצונ הנורוקה רבשמבש ףא יכ הלע
 םג רשק ורצי םמיעש םיקיתווה םיחרזאל שיגנהלו עדייל ידכ ולעפ אל םה יתרבחה ןויוושל
 השענש "בהז ןגמ"ב םיכרצה יופימ רקס תרגסמב :רחאה דרשמה לש םינעמה תא
 דחא לכ הנפה ,רומאכ ,133םיקיתו םיחרזא יפלא תואמ םע ןופלט תוחיש תועצמא
 רתאב ,דועו תאז .134הרגש תעב ליעפמ אוהש ינופלטה דקומלו ולש וינעמל םידרשמהמ
 תפוקתב םינעמ ןווגמלו החוורה דרשמ יתורישל םירושיק שי יתרבח ןויוושל דרשמה
 וא םיתוריש לע עדימל םירושיק וא תוינפה ללכ ןיא החוורה דרשמ רתאב וליאו ,הנורוקה
 עדימ םיבר םיקיתו םיחרזאמ ענמנ תאז תובקעב .יתרבח ןויוושל דרשמה לש יאנפ תויוליעפ
  .םהייח תוכיא תא רפשלו םהל ליעוהל ויה תויושעש תויוליעפ ןווגמ לע

 לשא לארשי טניו'גו תואירבה דרשמ ושביגש ךמסמ אוה םינעמה ללכ תא זכרמה ךירדמל המגוד
 םינעמה ללכ לש טוריפ הבו ,2020 לירפאמ "ישילשה ליגב האירב תודדומתה" ותרתוכש
 דרשמ ינעמ תוברל ,םירחא םיפוגו הלשממ ידרשמ םיליעפמש ,םיקיתווה םיחרזאל םידעוימה
 ןויוושל דרשמה רתאב םג עיפומ הז ךירדמל רושיק יכ ןיוצי .135יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה
 .136יתרבח

 םיחרזאל רשפאת ,יתרבח ןויוושל דרשמה לש ןיבו החוורה דרשמ לש ןיב ,םינעמה תשגנה
 םידרשמה םיעיצמש יאנפהו הרבחה תויוליעפמו םיכמותה םינעמה ןווגממ תונהיל םיקיתו
 הוותמ ושבגי םידרשמה ינש יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ ךכ ךרוצל .םחיבשהלו

 ,תויוליעפה ללכ לש תוימוקמה תויושרה לומו םהיניב םואיתו םיבאשמ םוגיא ,עדי ףותישל
  .הליהקב םיקיתווה םיחרזאל תועצומה תוינכותהו םינעמה

 - הליהקב םיקיתווה םיחרזאל תוימוקמה תויושרה עויס
 בצמ תנומת
 ולעפ ,תופורתו ןוזמ תמגוד םייסיסב םיכרצ תקפסהב םיקיתווה םיחרזאל עויסל ןהיתולועפ דצב
 ,ןלהל 28 םישרתמ הלועכ .םיקיתווה םיחרזאה לש םתודידב תגפהל םג תוימוקמה תויושרה
 יגוס םיגצומ 29 םישרתב .הנורוקה רבשמ ינפלש הפוקתל סחיב הלפכוה הז םוחתב ןתוליעפ
 .הנורוקה תפוקתב םיקיתווה םיחרזאל תוימוקמה תויושרה וקינעהש תויוליעפה

  

 
 ."םהיכרוצ יופימו 'בהז ןגמ' תינכותב םיקיתווה םיחרזאה רותיא" קרפב ליעל ואר  133

 .*8840 דקומל יתרבח ןויוושל דרשמהו ,118 דקומל החוורה דרשמ  134

  .routine?chapterIndex=6-https://www.gov.il/he/departments/guides/healthy ,"האירב הרגשו תודדומתה"  135

136  -a6d3-4c19-a331-https://www.gov.il/he/search?OfficeId=90fba09e
8301993f382e&query=ישילשה%20ליגב%20תואירב%20תודדומתה&mainTypes=blob  
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 םיחרזאל תימוקמה תושרה הקינעהש םיתורישה יגוס תוגלפתה :28 םישרת
 הנורוקה רבשמ תפוקתבו הרגש ימיב ,םיקיתווה

 

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע
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 םיקיתווה םיחרזאל תוימוקמה תויושרה וקינעהש עויסה יגוס :29 םישרת
 הנורוקה רבשמ תפוקתב

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 ראשיהל וצלאנ רשא םיקיתווה םיחרזאה םע ינופלט רשק ורצי )86%( תוימוקמה תויושרה בור
 וקליח ןהמ שילשמ רתויו ,ולא םיחרזאב תישפנ הכימת תבוטל םיבדנתמ וסייג ןתיצחמכ ,םתיבב
 ,ולא לע ףסונ .)ןלהל 30 םישרת ואר( 137םתודידב תגפהל תוישיא תוכרע םיקיתווה םיחרזאל

  .רצק ןמזל םתיבמ תאצל ולא םיחרזאל ורשפאיש תולועפ ומזי תויושרהמ 75%

 
  

 
  .םיציחל גופס ירודכו הגירסל דויצ ,העיבצל תולדנמ ,וקודוס/םיצחשת/םיצבשת תורבוח ,רתיה ןיב ,וללכ ולא תוכרע  137
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 םיקיתווה םיחרזאה לש םתודידב תגפהל תויושרה תולועפ :30 םישרת
 םהב תישפנ הכימתלו

 .)2020 רבמבונ( תוימוקמ תויושר ןולאש יפ לע

 םיקיתווה םיחרזאל עייסל םיכרד ןווגמב ולעפ תוימוקמה תויושרה יכ הלוע ליעל רומאה לכמ
  .םתודידב לע לקהל ודעונש תולועפו רשק תריצי תועצמאב

  םיילטיגיד םיעצמאב תודידבה תגפה

 עקר
 תרפשמו תיתרבח תוברועמל הריז איה ,עדימלו םיתורישל תושיגנו תונימז תרשפאמ תתשרמה
 לכב תאש רתיב יוטיב ידיל םיאב ולא תונורתי .138הביבסה םע תרושקתה תויורשפא חווט תא
 ינב ברקב תתשרמבו בשחמב שומישל יכ ואצמ םירקחמ .םיקיתווה םיחרזאה תייסולכואל עגונה

 תיביטקייבוסה החוורה תשוחת תמגוד םייתרבח-וכיספ םיטביה לע תיבויח העפשה הלעמו 65
 תואמצעה רופיש ,תולגוסמה תשוחת תרבגה ,ישגרו יתרבח דודיב תתחפה ,תיתרבחה הכימתהו
 תא ימלועה תואירבה ןוגרא עבט 2002 תנשב .139תונקדזהל עגונה לכב תויבויח תודמע ץומיאו

 
 ,)2017( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ,םיקיתו םיחרזאל םיילטיגיד םיתורישו טנרטניא ,טדימשדלוג יעור  138

  .2-1 'מע

139  Penny Cheek, Linda Nikpour, & Heather D. Nowlin, "Aging Well with Smart Technology", Nursing Administration 
Quarterly 29, 4 (2005), pp. 329-338. 
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 םיביכרמה דחא איה 141תילטיגיד תוניירוא יכ עבקו Active Aging(140( "הליעפ תונקדזה" חנומה
 תלוכי רסוח בקע ילטיגידה בחרמה ןמ הרדה ,תאז תמועל .הליעפ הנקז לש המודיקל םישרדנה
 םתולהנתה לע תושקהלו הלילשל עיפשהל היושע םירחא םימסח וא היגולונכטב שמתשהל
 .142תתשרמב םירשפאתמה םייתרבח םיבחרמב םתופתתשה לעו םיקיתו םיחרזא לש תימוימויה

 רדגומה ,)Digital Divide/Digital Gap( "ילטיגיד רעפ" אוה הז רשקהב םיבושחה םיגשומה דחא
 תושדחה תויגולונכטב שומיש תושעל תויונמוימו השיג םהל שיש םיטרפ וא תויסולכוא ןיב רעפכ
 םימוסחממ עבונ ילטיגידה רעפה םירקמה בורב .הלא תולוכי תורסח תורחא תויסולכוא ןיבו

 :תומר יתש ןיב ןיחבהל גוהנו ,םיילכלכ

 ,טלבאט ,בשחמ( םמצע םייגולונכטה םיעצמאל תושיגנ ןיא - הנושארה המרב ילטיגיד רעפ 
  ;)תתשרמל רוביחו םכח ןופלט

 ידכ שורדה עדיה ןיא ךא ,יגולונכטה יעצמאל תושיגנ שי - היינשה המרב ילטיגיד רעפ 
  .143תלעות ונממ קיפהלו וב שמתשהל

 תססבתמ ךא ,היינשה המרב ילטיגידה רעפה תא םצמצל תרשפאמ תילטיגיד תוניירוא יכ שגדוי
 ילטיגיד רעפ יכ שגדוי דוע .םייק אל וא םצמוצמ הנושארה המרב ילטיגידה רעפה יכ החנהה לע
 תשוחת ,תישפנה תואירבה ,תיזיפה תואירבה ימוחת לע ,רתיה ןיב ,עיפשמ םיקיתו םיחרזא ברקב
  .144דועו ןואכידה תמר ,תודידבה

 שמתשהל םיקיתו םיחרזאמ עונמל םייושעש םימסח המכ לע העיבצמ תיעוצקמה תורפסה
 :םללכבו ,םיילטיגיד םיעצמאב

  ;תפטוש הכימתו הלעפהב עויסב ךרוצ ,עדי רסוח 

 םירגתאו ןורכיז ,העונת ,תוינדי תויונמוימ ,הייאר ןוגכ ליגל תורושקה תואירב תויעב 
 ;םייביטינגוק

 יבגל ךומנ ימצע ןוחטיבו תבכרומו הרקי היגולונכטה יכ הסיפת ןוגכ ,בשחמ יפלכ תודמע 
 ;חילצהל תלוכיה

  .145תתשרמל רוביחהו דויצה תולע תמגוד ,םיילכלכ םימסח 

 
 םיחרזאה לש םייחה תוכיא תא רפשמה ,ישיא ןוחטיבלו תיתרבח תופתתשהל ,תואירבל תויונמדזהה יוצימ לש ךילהת  140

 ףתתשהלו ,הנקזה תפוקתב ישפנהו יתרבחה ,יזיפה לאיצנטופה תא שממל םישנאל תרשפאמ הליעפ הנקז .םיקיתווה
  .שרדנ הז רשאכ לופיטו ןוחטיב ,התואנ הנגה ןתמ ךות ,הרבחב

 ןורתפ ,עדימ לש הריציו לוהינ ,רותיא ךרוצל תרושקתו עדימ תויגולונכטב שמתשהל תלוכיה איה תילטיגיד תוניירוא  141
 עדיהו תויונמוימה ,תולוכיה לולכמ איה תפסונ הרדגה .ילטיגידה םלועב םירחא םע היצקארטניא תריציו תויעב
 תיינקה" ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ .תחאו םירשעה האמב תילטיגידה הביבסב תולהנתהל םישרדנה
  .241 'מע ,"םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא

 .3 'מע ,)2017( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ,םיקיתו םיחרזאל םיילטיגיד םיתורישו טנרטניא ,טדימשדלוג יעור  142

 .3 - 2 'מע ,)2017( לשא לארשי טניו'ג ,"הריקס - לארשיב םישישק ברקב תילטיגיד תוניירואו ילטיגידה רעפה"  143

 .3 'מע ,םש  144

 .4 'מע ,םש  145
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 רבשמב תרגובמה הייסולכואל תילטיגיד תרושקתל תואמגוד :6 הנומת
 הנורוקה

 

 .)2021 ץרמ( החוורה דרשמ תגצמ :רוקמה

 םיירוביצ םימרוג לש םמוי רדס לע דמע םיקיתווה םיחרזאה לש ילטיגידה רעפה םוצמצ
 םיקהש םיקיתווה םיחרזאה םוחתב לוגעה ןחלושה לש הנשמה יתווצמ דחא :םינוש םייתלשממו

 הז תווצ .וז הייסולכוא לש תילטיגידה תוניירואב קסע 2020 ץרמ ףוסב הלשממה שאר דרשמ
 םייקלו םיתוריש ךורצל םיחרזא לש הדיחיה היצפואה םויכ םה םיילטיגידה םיעצמאה יכ שיגדה
 םוי-םויה ייחמ רדומ תילטיגיד תוניירוא רדענש ימו ,)לדחמ תרירבכ לטיגיד( םלועה םע תרושקת
  .תרכינ הדימב תעגפנ וייח תוכיאו תילארשיה תוירוביצה לש

 תוניירואה רופישל יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ ולעפ הנורוקה רבשמ ינפל רבכ יכ ןיוצי
 :םיקיתווה םיחרזאה לש תילטיגידה

 תוניירוא" םזימב הלועפ ופתיש יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ 2020 - 2018 םינשב 
 םיקיתו םיחרזאב הכימת - "תנווקמ הנקז" היה וידעימ דחאש "תילטיגיד החוור-תילטיגיד
 קלחכ לעפש ,םיילטיגיד םירושיכ תיינקה תועצמאב תויוכז יוצימלו רתוי םייאמצע םייחל
  ;146תילטיגיד לארשי הטמ םקוה ותרגסמבש ,"תילטיגיד לארשי" ימואלה םזימהמ

 
 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר הז ןיינעב הבחרהל .15.12.13 םוימ 1046 הלשממ תטלחהב רשוא ,2013 תנשמ ,םזימה  146

 תימואלה תילטיגידה תינכותל עגונב ףסונ טוריפל .1589 - 1511 'מע ,"'תילטיגיד לארשי' ימואלה םזימה" ,)2020( ב70
 ./israel.mag.calltext.co.il-http://digital :ואר לארשי תלשממ לש
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 םודיקל ימואלה םזימה" תא לשא לארשי טניו'גו תילטיגיד לארשי הטמ וקישה 2018 ראוניב 
 דוקפתה רופישו הליעפ הנקז םודיקל יעצמא - םיקיתו םיחרזא ברקב תילטיגיד תוניירוא
  .2019147 - 2018 םינשב ץולח תינכות לש תנוכתמב לעפוהש ,"ימוימויה

 52% ,)2018-ל 2016 םינשה ןיבש הפוקתל עצוממ( ס"מלה הכרעש יתרבחה רקסה ינותנ יפל
 ישומיש .הלעמו 75 ינב 37.2%-ו ,74 - 65 ינב םהמ 61%-כ ;בשחמב םישמתשמ הלעמו 65 ינבמ
 תותשרו )70.1%( ל"אוד ,)89.8%( עדימ שופיח םה הלעמו 65 ינב לש םיירקיעה תתשרמה
 ואדיו תחיש ךרוצל תאז ושע תתשרמב םישמתשמה הלעמו 65 ינבמ 48.2% .)77.1%( תויתרבח
 םישמתשמ הלעמו 65 ינבמ 45.8% .הדובע ךרוצל 23.7%-ו תוינק ךרוצל 28.5% ,ןופלט וא
 .148דיינ ןופלט רישכמ תועצמאב תתשרמב

 תחא לכב םיבישמה לש םבור יכ הלע הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש םיקיתו םיחרזא ןולאשמ
 ינש - םהינשב וא בשחמב ,םכח ןופלטב םיקיזחמ וז הייסולכואב תולולכה ליגה תוצובקמ
 גצומכ ,תויצקילפאב םישמתשמו - תילטיגיד תולהנתה םירשפאמה םיירקיעה םירישכמה
 .ןלהל 32-ו 31 םימישרתב

  ליג יפל ,םיקיתו םיחרזא ברקב בשחמו םכח ןופלט לע תולעב :31 םישרת

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 
 ךירדמ ידכל ושבוג ורבטצהש ןויסינהו עדיה .תוימוקמ תויושר 13-ב םיקיתו םיחרזא 1,500-ל םיסרוק 120-כ ללכ םזימה  147

 יפוגו תויקסע תורבח ,ישילשה רזגמה ינוגרא ,תוימוקמ תויושר לש ןשומישל דעונו 2020 ראוניב םסרופש הלעפה
 /http://digitalcampus.co.il :ואר םזימה לש תומזויהו תוינכותה לע טוריפל .הכרדה

  .3.45 חול ,3 קרפ )2020( ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ,2020 יטסיטטס ןותנש - לארשיב +65 ינב ,ןהכ ביניו רונש קחצי  148
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  ,םיקיתו םיחרזא ברקב תונכותבו תויצקילפאב שומישה רועיש :32 םישרת
  ליג יפל

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 םישמתשמה 75 - 67 ינב םיקיתווה םיחרזאה רועיש ןולאשל םינועה ברקמ יכ הלוע םישרתהמ
 דרוי שומישה םלוא ,149הובג ,לגוגו פאסטוו םשארבו ,םישרתב תוניוצמה תונכותבו תויצקילפאב
 לצא 93%( תוצובקה יתשב הובג פאסטווב שומישה רועיש .הלעמו 76 ינב ברקב תיטמרד הדירי

 .)18%( רתויב ןטקה אוה ליגה תוצובק יתש ןיב רעפהו ,)הלעמו 76 ינב לצא 75%-ו  75 - 67 ינב

 אצמנ ,לשמל ,תתשרמב שומישה .תודידבה תגפהל םג שמשל םילוכי םיילטיגיד םיעצמא ,רומאכ
 תויורשפאהו ;הכימת תשוחתו תיתרבח תוירושיק תשוחת לש תוהובג תומרל קהבומ רשק לעב
 םירבדה .150ישגרו יתרבח דודיב תיחפהל תוחפל וא עונמל תולוכי תתשרמב שומישב תונומטה
 טרופמכ הז ןיינעב םיקיתו םיחרזא תובושתמ הלועש ומכ ,הנורוקה רבשמ תפוקתב דוחייב םירומא
  .ןלהל 33 םישרתב

 
  

 
 תוניירואה תדימל עגונב 75 - 67 ינב לש םהיתובושתב היטה שי יטנרטניא לנאפ תרגסמב ךרענ ןולאשהש רחאמ  149

 .וז ליג תצובקב תיללכה הייסולכואל תיסחי ההובג וזש חינהל שיו ,תילטיגידה

 .)2017( לשא לארשי טניו'ג ."הריקס - לארשיב םישישק ברקב תילטיגיד תוניירואו ילטיגידה רעפה"  150
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   םיקיתו םיחרזא ידי לע םיילטיגיד םיעצמאב שומישה תסיפת :33 םישרת

 .)2020 רבמטפס( םיקיתו םיחרזא ןולאש יפ לע

 

 הנורוקה תפוקתב םיילטיגיד םיעצמאב תודידבה תגפה

 הליהקב

  החוורה דרשמ

 השענ ךא ,םיקיתו םיחרזא לש םתודידב תגפהל םיילטיגיד םינעמ םג הללכ "בהז ןגמ" תינכות
  :ןלהל טרופמכ ,הז הנעמב טעומ שומיש

 ץרמ דע :151תודידבה תגפהל הדעונש תילטיגיד תכרעמל םיקיתו םיחרזא רוביח 
 קפוא" תינכותב 'א בלש תמלשה( םוי יזכרמ 56 תועצמאב םיקיתו םיחרזא 2,000 ורבוח 2021

 ;)תינכותב 'ב בלש( רצואה דרשמ רושיאל ףופכב 2,000 דוע רבחל םידיתעו ,)"תיבה דע
 םירבוחמ" תינכות( םיבושיי 50-ב האוש ילוצינ 5,000 דוע ורבוחי 2021 תנשב ,ךכ לע ףסונ
  .)"םייחל

 תוימוקמ תויושר עבשב תוילטיגיד תוליהק טולייפ :לטיגיד תועצמאב הליעפ הנקז םודיק 
 תוימוקמ תויושר הנומשב בשחמ סיסב לע תוליהק טולייפ ;םיקיתו םיחרזא 30-ל דעוימה
 ןועברב לחה תילטיגיד לארשי ףותישב תילטיגיד תוניירוא טולייפ ;םיפתתשמ 225-ל דעוימה
 לע תוילטיגיד תוליהק 200 תמקה ;םיקיתו םיחרזא 1,000-כ לולכיו 2021 תנש לש ינשה
  .)ןונכת יבלשב( טלבאט סיסב

 
  .הרשעה ינכותו יאנפ תויוליעפ תקפסמה תכרעמ  151
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 םתוניירוא תמרש םיקיתו םיחרזאל יכ 2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ החוורה דרשמ
 תוברת ,יאנפ תויוליעפל םגו ,עדימ תרבעהל ליעי ץורע ,רגובמ ליגב דוחייב ,הכומנ תילטיגידה
 םרובע ידועיי היזיוולט ץורע תחיתפ תויהל יושע ,הרגשב םג ךא םוריחב ,תיתיב תרגסמב טרופסו
  .152)תרושקתה תורבחמ המכ ושעש ומכ(

 בחרמ( תובלושמ תוליהק םזימ תלעפה לע טילחה יכ החוורה דרשמ ןייצ 2021 ילויב ותבושתב
 הליהקב םיררוגתמה םיקיתו םיחרזא 8,000-כ רובע תוימוקמ תויושר 72-ב )ןווקמ בחרמו יפרגואיג
 ןיב םואית היהי יכ יתרבח ןויוושל דרשמה םע םכיס יכ ןייצ דוע .יתרבח קותינל ןוכיסב םיאצמנו

 לש לעופל םתאצוה םע ,הדימלה יכילהתב ןכו ,תוימוקמה תויושרל םידרשמה ינש לש תויחנהה
  .ןלהל טרופמכ ,)תוידירביה תוליהק( יתרבח ןויוושל דרשמה לש המוד םזימו הז םזימ

  יתרבח ןויוושל דרשמה

 תמקהל לועפל יתרבח ןויוושל דרשמה לחה 2020 רבמטפסב :תוידירביה תוליהק םזימ
 תויוליעפ ןווגמ וללכיו ץראה יבחרב ולעפוי ולא תוליהק .םיקיתו םיחרזאל תודעוימה תוליהק
 בחרמב ןהו )םיישיא-ןיב םישגפמ( יזיפה בחרמב ןה ףתתשהל ןהירבח ולכוי ןהבש הרשעה
 ,םיקיתו םיחרזא לומ רוביצה ףותיש לש ךילה יתרבח ןויוושל דרשמה םייק 2021 ראוניב .ןווקמה
 לש םהיכרוצל תומאתומה תוליהק שוביג ךרוצל ,תוימוקמה תויושרב םיצעויו עוצקמ ישנא
  .םזימה תלעפהל קפס םע תיזוח תורשקתה תרדסהל לעופ אוהו ,םיקיתווה םיחרזאה

 םיעצמאב ושמתשי םיקיתו םיחרזאש ךרוצה תא תאש רתיב הלעה הנורוקה רבשמ
 יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמ תולועפ תואצמנ תרוקיבה םויס דעומב .םיילטיגיד
 תולועפב םיפתתשמה רפסמ החוורה דרשמ תכרעהל .טולייפ וא חותיפ יבלשב הז אשונב
 םיקקזנה םיקיתווה םיחרזאה לש בחרה ףקיהה חכונל .2021 תנש ףוס דע 10,000-כל עיגי

 תוניירואהו ,הנורוקה רבשמ לשב ועלקנ הילאש תודידבהמ קזנה ,ולא םיתורישל
 ,תוימוקמה תויושרה ףותישב ,םידרשמה ינש יכ ץלמומ ,םהמ םיבר לש הכומנה תילטיגידה
 םאתהב ולעפיו תוילטיגידה תויתשתה םוחתב עויסל םיקוקזה םיקיתווה םיחרזאה תא ופמי

 ושמתשיש ולא לש תרכינ הלדגהלו םהל םיעצומה םיתורישה תבחרהל ולעיש םירעפל
 םיעצמא חותיפל תופולח ונחבי םיברועמה םידרשמה יכ ץלמומ דוע .ולא םיעצמאב
 ידועיי היזיוולט ץורע תמגוד ,הכומנ תילטיגידה םתוניירואש םיקיתו םיחרזאל םיילטיגיד
  .םימייק םיליעפמ םע הלועפ יפותיש תרגסמב ,תרגובמה הייסולכואל

 םהיריקי םע תודסומב םיריידה לש רשק לע הרימש
 תיזיפ - תיתואירב הניחבמ "ןוכיס תצובק" איה תודסומב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא ,רומאכ
 תולבגמ בקע רתיה ןיב ,םהייח תרגשב העיגפ תודסומב םיריידה ווח הנורוקה תפוקתב .תישפנו

 הסינכה תלבגה ומכ ,תודסומב תוליעפה לע החוורה דרשמו תואירבה דרשמ ,הלשממה וליטהש
 םיריידה תקבדה לש ןוכיסה תא םצמצלו םיריידה לש םתואירב לע רומשל ידכ ,םירקבמ לש
 ךרוצה ,תיתרבח תרגסמ םג תשמשמה תידסומ תרגסמב םיהוש םיריידה יכ ףא .הנורוקב

 
 ץורעה ןכו ,םיקיתו םיחרזאל ידועיי ץורע תחא לכ ועיצה ןושארה רגסה ךלהמב רשא ,ןייוולהו םילבכה תורבח תמגוד  152

  .)98 ץורע( יתליהקה
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 םע שגפיהל תורשפאה לעו 153תודסומב תוליעפה לע ולטוהש תולבגמהו יתרבח קוחיר תרימשב
 וז תואיצמב .םיריידה לש תודידבה תשוחת תא ומיצעה )םיריקי - ןלהל( םירכמו החפשמ ינב
 תא םצמצתו תישפנה החוורה תא רמשתש םייח תרגש לע רשפאה לככ רומשל היה בושח
 .154םיריידה לש תודידבה תשוחת

 םיריידה לש תלוכיה לע תולבגמ ולח ,ץראב הנורוקה תוצרפתה םע ,2020 ץרמ שדוחב לחה
 הפוקתלו ,תודסומב םירוקיבה תא וליבגה תואירבה דרשמו החוורה דרשמ .םהיריקי םע שגפיהל
 .הנורוקב םיריידה לש הקבדה עונמל ידכ םתוא ורסא ףא ןושארה רגסה ךלהמב תמיוסמ
 םירקבמ תסינכ לע טלחומ טעמכ רוסיא וללכ החוורה דרשמו תואירבה דרשמ לש תולבגהה
 ולבגוה ;דסומה חטשב דבלב םיירוביצ םירוזאב םישגפמ ורתוהו ,םיריידה לש תורידל וא םירדחל
 ורסאו ;)העש דע( רוקיבה ךשמו )השולשל דחא רקבמ ןיב( םירקבמה רפסמ ,םירוקיבה תורידת
 רגסה תפוקתב ,ךכ לע ףסונ .הנורוק ילוח םירייד ורתוא םהבש תודסומהמ קלחב םירוקיב ירמגל
 רוקיב תא וענמ ףאו וליבגהש ,תיללכה הייסולכואה לע העונת תולבגמ ולח ינשהו ןושארה
 דרשמ ךרועש ישדוח רקסל ונעש תובאה יתב ילהנממ 90%-כ ,ןכאו .הפוקתהמ קלחב םיריידה
 דע טסוגואמ םלוהינבש תודסומב םירוקיבה רפסמב התחפה לע וחוויד םילהנמה ברקב החוורה
 םירקמהמ קלחב םירוקיבב הדיריל הביסה ,החוורה דרשמ יפל .הרגשל סחיב 2020 רבמבונ
 הנורוק הלוחל הפישח ללגב דודיבב םירייד לש תוהש בקע םירוקיבל תובאה יתב תריגס התייה
 רקבל תורשפאה לע תולבגמ ולטוה תורחא תונידמב םג יכ ןיוצי .םירייד לש האולחת ללגב וא
 ,155הינמרגב לשמל ,םירוקיבה לע רוסיא תלטה ידכ דע םיקיתו םיחרזאל תודסומב םיריידה תא
 .157רופגניסבו 156דרפסב

 םתואירב לע הרימש תבוטל םהיריקי םע םיריידה לש םישגפמ לע ולטוהש תולבגהה חכונל
 תודסומל "תוהמיאו תובא ןגמ" ץילמה םיריקיה םע רשקה תרימש לש תובישחה תנבה ךותמו

 .158םהיריקיל םיריידה ןיב םיילאוטריו םישגפמ תריציל םיילטיגיד םיעצמאב שומיש לע 2020 יאמב
 םהיריקיל םיריידה ןיב רשק םייקל תובאה יתב תא החוורה דרשמ החנה 2020 יאמב ,ךכל םאתהב
 יכ םיירטאירגה םילוחה יתב תא תואירבה דרשמ החנה 2020 רבמצדבו ,159םיילטיגיד םיעצמאב
 יבורק םע תיתוזח ףא רשפאה תדימבו תיפולח תרושקת יעצמא לש םמויק חיטבהל םהילע

 
 ומכ ,עובקה תווצהמ קלח םניאש םידיקפת ילעב לש הסינכה הלבגוה ,ןושארה רגסב רקיעב ,הפוקתהמ םיקלחב  153

  .תודסומהמ קלחל ,םיגוחב םיכירדמו םיצרמ

 ואר .91 'מע ,)2020 לירפא( "ישילשה ליגה תודסומ ירייד לע הנגהל הנעמ ןתמל תימואל תינכת - תוהמיאו תובא ןגמ"  154
  .)25.5.20( "םישושתו םיאמצעל תובא יתבב הרגשל הרזח תויחנה" ,החוורה דרשמ םג

155  "Germany and the COVID-19 Long Term Care Situation", International long term care policy network (May 2020), 
44.-27, 39-, pp. 252020.pdf-May-26-19-content/uploads/2020/05/Germany_LTC_COVID-https://ltccovid.org/wp  

156  "The COVID-19 on Users of LTC Service in Spain", International long term policy service (May 2020), 
., p. 91.pdf-May-28-report-country-Spain-content/uploads/2020/05/LTCcovid-ovid.org/wphttps://ltcc  

157  "Responding to COVID-19 in Residential Care: The Singapore Experience", International long term care policy 
-situation-Care-Term-Long-19-COVID-content/uploads/2020/08/The-https://ltccovid.org/wpnetwork (July 2020), 

, p. 8.2020.pdf-27July-Singapore-ni  

  ,)25.5.20( "תודידב תגפהו יאנפ תוליעפ :תוהמיאו תובא ןגמ תודסומ הרגשל הרזח הוותמ" ,תוהמיאו תובא ןגמ  158
 .4 'מע

  .7 'מע ,)25.5.20( "םישושתו םיאמצעל תובא יתבב הרגשל הרזח ךילהתל תויחנה" ,החוורה דרשמ  159
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 םילוח תיב תלעפהל ןוישיר תלבקל יאנת הניא ולא םיעצמא תקזחה יכ ןיוצי .160החפשמה
 םיעצמא קיזחהל תודסומהמ ושרד אל החוורה דרשמו תואירבה דרשמו ,161תובא תיב וא ירטאירג
 .םתלעפהל וא םתשיכרל םביצקתמ ןומימ וצקה אלו תילאוזיו תרושקת םויקל

 95%-כל םיטלבאט 900-כ יפורתנליפ ןוגרא קליח 2020 יאמו לירפא ךלהמב ,רומאה עקר לע
  .םהיריקיל םיריידה ןיב תילאוזיו תרושקת םויק ךרוצל 162תודסומהמ

 דרשמו תואירבה דרשמ תושרל םידמועש םיעצמאה דחא :םיילטיגיד םיעצמאב שומישה
 לש תרושקתל םיילטיגיד םיעצמאב שומישה רבדב םהיתויחנה םויק תא אדוול ידכ החוורה
 לשב .םחוקיפבש תודסומב םידרשמה םימייקמש הרקבה ירוקיב אוה םהיריקי םע םיריידה
 ,םהיתויחנהב יוטיב ידיל אבש ומכ ,םהיריקיל םיריידה ןיב רשקל םידרשמה וסחייש תובישחה
 לע ורמשי םיריידהש םיגאוד תודסומהש הרקבה ירוקיב תרגסמב ואדווי םידרשמהש היה הפוצמ
 ןוגכ ,תיסחי םינימז םיעצמאב המייקל רשפאש ,תילאוזיו תרושקת תועצמאב םהיריקי םע רשק
 תודסומב םידרשמה וכרעש אשונב תורקבה טוריפ ןלהל .םכח ןופלט וא בשחמ ,טלבאט
  .הנורוקה תפוקתב

 םויק לע חוקיפ ךרוצל תודסומב הרקב ירוקיב הרגשב םיכרוע החוורה דרשמו תואירבה דרשמ
 אשונל םתעד תא םידרשמה ונתנ הנורוקה תפוקתב הרקבה ךרוצל .םידרשמה ועבקש תושירדה
 םידיקפתה ילעב תא דרשמ לכ החנה הז ללכבו ,וז הפוקתב הרקב ירוקיבל תוידועיי תויחנה ועבקו

 םיידוחיי םיאשונל תוסחייתה וללכש םישדח הרקב יספוטב שומיש תושעל הרקבה תא םימייקמש
 וארש תובישחה חכונל ,)החוורה/תואירבה דרשמ לש שדחה ספוטה - ןלהל( הנורוקה תפוקתל
 היה הרקבה יכרוע לש תוסחייתה השרדנש םיידוחייה םיאשונה ןיב .םיאשונ םתוא לש הקידבב
  .163קדבנה דסומב םהיריקי םע םיריידה לש רשקה לע הרימשל םיילטיגיד םיעצמאב שומישה

  

 
  ,)4.12.20( "4.12.2020 םויל - ירטאירגה ךרעמב םירוקיבה תוינידמ ןוכדע הנורוקה ףיגנ תפגמ" ,תואירבה דרשמ  160

 .3 'מע

 ,)םינקזל תונועמב םישושתו םייאמצע םינקזב לופיטו םירוגמה יאנת( תונועמ לע חוקיפה תונקת - תובאה יתב ןיינעל  161
 - םיירטאירגה םילוחה יתב ןיינעל ;1965-ה״כשתה ,)ןוישירל השקב( תונועמ לע חוקיפה תונקתו ,2001-א״סשתה
 םיווק"( תואירבה דרשמ ילהונו ,1966-ו"כשתה ,)םילוח יתב םושיר( םעה תואירב תונקתו 1940 םעה תואירב תדוקפ
 .)1.7.07-מ ,0.3.1 רפסמ להונ ,"שפנ ישושת /ידועיס ירטאירג םילוח תיב תלעפהל יושיר יאנתו םיחנמ

 .הקלחמ לכל דחא טלבאט קלוח ,ללככ  162

 תואירבה דרשמ לש שדחה ספוטב ."הנורוקה תפגמ ךלהמב ירטאירג םילוח תיבב יואר לופיט תרקב" ,תואירבה דרשמ  163
 ,14-011 להונ ,החוורה דרשמ ;"תוחפשמל םילפוטמה ןיב רשק לע הרימשל תויגולונכטב שומיש"ל תוסחייתה השרדנ
 דרשמ לש ספוטב .)28.4.20( "הנורוקה רבשמ תעב תויתיב-ץוחה תורגסמב תפטוש חוקיפ תוליעפל הדובע תויחנה"
 תווצה תולועפ תולבגומל/תולוכיל םאתהב תויגולונכטה תמאתה"ל תוסחייתה השרדנ החוורה
  ."רשק תריצי רושפא/דודיע/השגנה/עויסל
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 דרשמ לש הרקב תוחוד יארקא ןפואב קדב הנידמה רקבמ דרשמ - תואירבה דרשמל רשא
 םילוחה יתב 174 ךותמ 128 לע 2020 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחהמ תואירבה
 יכ אצמנ הקידבב .164)וקדבנש םילוחה יתבמ 74%-כ( וז הפוקתב וקדבנש םיירטאירגה
 תוסחייתה התייה אל )וקדבנש םילוחה יתבמ 46%-כ( םילוחה יתבמ 59 לע תוחודב
 34 םישרתב שחמומכ ,םהיריקיל םיריידה ןיב תרושקתל םיילטיגיד םיעצמאב שומישל
 .ןלהל

 םיריידה ןיב תרושקתל םיילטיגיד םיעצמאב שומישל תוסחייתה :34 םישרת
  ,םיירטאירגה םילוחה יתב לע הרקבה תוחודב םהיריקיל

  2020 רבמבונ-רבמטפס

 

 

 דרשמ לש הרקבה תוחוד לכ תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ - החוורה דרשמל רשא
 םהב הכרענש )חקפמ אוה םהילעש תובא יתב 108 ךותמ( תובאה יתב 49 לע החוורה
 יתבמ 36 לע תוחודב יכ אצמנ הקידבב .2020165 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב הרקב
 םיילטיגיד םיעצמאב שומישל תוסחייתה התייה אל )וקדבנש תובאה יתבמ 73%-כ( תובאה
 .ןלהל 35 םישרתב שחמומכ ,םהיריקיל םיריידה ןיב תילאוזיו תרושקתל

 
 םיירטאירגה םילוחה יתבמ קלח לע .)תוחודהמ 77%-כ( הרומאה הפוקתב תוחוד 231 ךותמ הרקב תוחוד 178 וקדבנ  164

  .םיירטאירג םילוח יתב 256 ויה תרוקיבה דעומב ,רומאכ .דחא חודמ רתוי היה

 .20.4.21 - הקידבה דעומב החוורה דרשמ לש תבשחוממה תכרעמב ואצמנש הרקבה תוחוד 71 וקדבנ  165
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 םיריידה ןיב תרושקתל םיילטיגיד םיעצמאב שומישל תוסחייתה :35 םישרת
  2020 רבמבונ-רבמטפס ,תובאה יתב לע הרקבה תוחודב םהיריקיל

 

 רשקה תרימש לש תובישחב וריכה החוורה דרשמו תואירבה דרשמ יכ הלוע ליעל רומאהמ
 ,קוחרמ תילאוזיו תרושקת לש טרפבו ,םיילטיגיד םיעצמאב םהיריקי םע םיריידה לש
 וקדבנש הרקבה תוחודמ םלוא .אשונב לועפל תודסומה תא וחנה ףאו ,הנורוקה תפוקתב
 םהלש הרקבה ךילה תרגסמב דבלב יקלח ןפואב םידרשמה וקדב השעמל הכלה יכ הלע
 27%-ב החוורה דרשמבו הרקבה תוחודמ 54%-ב תואירבה דרשמב( תודסומה לע
 תרושקת םויקל םיילטיגיד םיעצמא םיריידה תושרל םידימעמ תודסומה ןכאש )תוחודהמ
 דמועש יזכרמ ילכ ןה תודסומב םידרשמה םימייקמש תורקבה יכ שגדוי .קוחרמ תילאוזיו

 .תודסומב תילאוזיו תרושקת תבוטל םיילטיגידה םיעצמאב שומישה תעמטהל םתושרל

 לע ןיררוע ןיא יכ )תואירבה דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 אוה יכ ,םירוקיבה םויק לשו םהיריקי םע םיירטאירגה םילוחה יתבב םיריידה לש רשקה תובישח
 תא קודבל דיפקה אל אוה םיירטאירגה םילוחה יתבב תורקבבש ךכ לע תרוקיבה תא לבקמ
 םיספטב ףיסוי אוה יכו ,םיילטיגיד םיעצמאב םהיריקי םע םיריידה לש רשקה תרימש אשונ
 הפוקתב יכ דרשמה רסמ דוע .אשונל תוסחייתה בייחיש ףיעס תורקבה יכרוע תא םישמשמה
 יכו ,םיריידב ישיאה לופיטה אשונ רקיעב דרשמה לש תורקבב ןחבנ הנידמה רקבמ דרשמ קדבש
 וניוצ אל תילאוזיו תרושקת םויקל םיילטיגיד םיעצמאב שומישה רבדב םיאצממה ךכ בקעש ןכתיי

 םיריידה לש רשקה תרימש אשונ תורקבב קדבנ דימת יכ ףיסוה דרשמה ,הרקבה תוחודב קיפסמ
 םיירטאירגה םילוחה יתבל עצוה תרושקת םויקל םיילטיגיד םיעצמאב שומיש יכו ,םירקבמה םע
 .דרשמה לש םילהנה יפל ושרדנ הלאו ,לארשיב הנורוקה תפגמ תליחתב דוע

 תובאה יתב ירייד ןיב ףיצר רשק םויקב הבר תובישח האור אוה יכ ותבושתב רסמ החוורה דרשמ
 2021 ילויל ןוכנ יכ רסמ דוע .רומאכ רשק חיטבהל ידכ יעצמא לכב שומיש דדועמו םהיריקיל
 םייגולונכט םיעצמאב שומיש לע שגד םשוי הבש השדח תוינידמ תביתכ לש ךילהתב אצמנ אוה
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 םג עמטות וז תוינידמ יכו ,תובאה יתבב םיריידה תחוורל םינוש םימוחתב תילאוזיו תרושקתו
 תורקבב יכ ותבושתב ףיסוה דרשמה .תובאה יתב יליעפמ םע דרשמה לש םיאבה םימכסהב
 קרש הרקב ינולאשב שומיש השענ הנידמה רקבמ דרשמ קדבש הפוקתב תובאה יתבב ושענש
 ,םיריקיה םע רשקה תרימשל םיילאוזיו תרושקת יעצמאב שומישל עגונב הלאשה העיפומ םקלחב
 תולבגמהו תויחנהה יפ לע םייזיפ םירוקיב םייקל גאוד תובאה תיב םא קדבנ הרקב לכב יכו

 ,תובאה יתבב םייזיפ םירוקיב םייקל היה ןתינ הרומאה הפוקתב יכ ףיסוה דרשמה .תע התואב
  .תילאוזיו תרושקת יעצמאב שומישה אשונ תא תוחפ קדב דרשמה ןכ לעו

 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
 הרימשבש תובישחה חכונל ,עבט ןוסא וא המחלמ ,הפגמ תוצרפתה ומכ ,תלבגומ תויהל
 לש הרדסה העמטהה תרגסמב ןוחבל ץלמומ .רומאכ ,םהיריקיל םיריידה ןיב רשקה לע
 תכירעו ולא םיעצמא בוצקת ,תודסומה לש הלעפהה תונוישיר תרגסמב אשונב השירד
  .אשונב תודסומה ללכב תופטוש תורקב

✰ 

 םיחרזאב לופיטה לע םידקפומה םידרשמה ינפב םיבר םירגתא ביצה הנורוקה רבשמ
 ולע ,רבשמה ךלהמב וז הייסולכואב לופיטב םילטובמ אלה םיגשיהה דצב .םיקיתווה
 הנעמ ןתמל עגונה לכב הרגש תותיעב םימייקה םינעמהמ קלחב םירעפו םייוקיל
 לע רומשלו ןגהל ידכ םרפשלו םקזחל ךרוצה דדוחו ,םיקיתווה םיחרזאה לש םתודידבל
 .םוריח תועשב םג וז תירירבש הייסולכוא לש הנסוח
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 תודסומב םידבועב רוסחמ
 לופיטב תכמסומה תוחאל םיעייסמה םידבוע םה םיירטאירגה םילוחה יתבב רזע חוכ ידבוע
 םידדמ ףוסיאו רוטינ ,תוקידב עוציבב תוחאל הרזע :רזעה חוכ דבוע ידיקפת ןיב .םיריידב ףטושה
 לש השבלה ;תושרפהב לופיט תוברל ,םנויקינ לע הרימשו םיריידה תציחר ;םיעצפב לופיטו

 .הלכאהו ןוזמ תשגהו ;הטימב םהלש הביכשה תחונת ייונישו םיריידה תודיינב הרזע ;םיריידה
 הקלחמ לכב ;רזעה חוכ ידבוע םה ימוימוי עגמב םתיא אצמנו םיריידב לפטמה לגסה רקיע
 ידיקפת תובא יתבב .166תויחאמ רזע חוכ ידבוע םיינש יפמ רתוי שי ירטאירג םילוח תיבב תידועיס
 ,תוימוימויה תולועפב האלמ וא תיקלח הרזע ללוכ ,םיריידב ישיא לופיט םה רזעה חוכ ידבוע
 רזעה חוכ ידבוע ,ךכ לע ףסונ .הגיפס ירצומ תפלחהו תודיינתה ,השבלה ,חופיטו הצחר תוברל
 תסיבכב לופיטו תוטימ רודיסו םיעצמ תפלחה ,לכוא תקולחב הרזע ללוכ ,יללכ הנעמ םינתונ
 .םיריידב ךשמתמה ימוימויה לופיטל אופא ינויח אוה רזעה חוכ ידבוע דיקפת .םיריידה

 רשל תואירבה דרשמ הנפ 2014 תנשב .תודסומב רזע חוכ ידבועב רוסחמ שי תובר םינש הז
 רתיה ןיב םירדסומ וחוכמש ,1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוח עוציב לע הנוממה ,םינפה
 יכ וינפב ןייצו ,לארשיב תוהשל םנוישירו )ז"וע - ןלהל( םירז םידבוע לש הרשאל תואכזה תייגוס
 םוחתל ז"וע 2,500-כ םישרדנ יכו תודסומב רזע חוכ ידיקפתל םידבוע סויגב ישממ ישוק שי

 דרשמ ךירעה ,ץראב הנורוקה תפגמ ץורפ ינפל ךומסב ,2020 ראורבפב .תודסומב דועיסה
 הניקתה יפל םיירטאירגה םילוחה יתבב רזע חוכ ידבוע 1,100-כ לש רוסחמ שיש תואירבה
 .ךרוצ הב שי היירטאירגל ףגאה תעדלש הניקת יפל םיפסונ םידבוע 900-כ םישרדנו ,167תמייקה
 סמוע ,ךומנ רכש ללגב רתיה ןיב ,רזעה חוכ ינקת שויאב ישוק שי םינש הז ,תואירבה דרשמ יפל
 ישוקה לע םיירטאירגה םילוחה יתב דצמ תרזוח הנעט הלועו ,עוצקמל הכומנ תימדתו בר הדובע
 דובעל םיצלאנ םידבועה הזה רוסחמה לשב .םינמוימו םייואר םישנאב תשרדנה הניקתה שויאב
 יתבב םירסח ויה 2021 ראוניל ןוכנ ,החוורה דרשמ יפל .הניקתה תא אלמל ידכ תופסונ תועש
 תווצ ישנא סויגב ישוק שי יכ הלע תודסומ ילהנמ ןיב ךרעש רקסמו ,רזע חוכ ידבוע 420-כ תובאה
 תובא יתב דוגיא א.ב.א" יפל .ךומנה רכשהו הקיחשה בקע םידבוע לש הפולחת שי יכו תודסומל
 6,000-כ לש עובק רוסחמ שי תודסומב ,168)א.ב.א וא א.ב.א ןוגרא - ןלהל( "לארשיב ןגומ רוידו

 עויס ןתמ תוברל ,רזע חוכ ידיקפתב םילארשי בולישל רבעב ושענש תונויסינ יכו ,רזע חוכ ידבוע
 ןלהל .רצק ןמז ךותב ושרפ םה םגו ,הדובעב םיטעמ םילארשי לש בולישל ואיבה ,םיצירמתו

 תואירבה דרשמ תכרעהל ,תודסומב םירסח ויהש רזעה חוכ ידבוע רפסמ לש טוריפ 4 חולב
 .)2020 יאמ( א.ב.א ןוגראו )2021 ראוני( החוורה דרשמ ,)2020 ראורבפ(

  
  

 
 .)1.7.18( "תידועיס הקלחמב םדא חוכ ןקת" ,0.3.2 רפסמ להונ ,תואירבה דרשמ  166

 .האלמ הרשמ לש ףקיהב דבוע דבוע לכש החנהב רזע חוכ ידבוע 8,860-כב ךרוצ שי ,תמייקה הניקתה יפל  167

 םיירוביצ ןגומ רויד יתבו תובא יתב ,םיירטאירג םילוח יתב 200-מ רתוי גציימ אוה ,א.ב.א לש תתשרמה רתא יפל  168
 .םירייד 25,000-כ םיררוגתמ םהבש םייטרפו
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  םייטנוולר םיפוג תכרעהל תודסומב םירסח ויהש רזע חוכ ידבוע :4 חול

 םירסחה רזע חוכה ידבוע רפסמ דסומה גוסו ךירעמה ףוגה

 םילוח יתב יבגל תואירבה דרשמ תכרעה
 )2020 ראורבפ( םיירטאירג

2,010 

  תובא יתב יבגל החוורה דרשמ תכרעה
 )2021 ראוני(

420 

 החוורה דרשמו תואירבה דרשמ תוכרעה ךס
 תודסומה יבגל

2,430 

  תודסומה יבגל א.ב.א ןוגרא תכרעה
 )2020 יאמ(

6,000 

 תאצקהל העצה" ,החוורה דרשמ ;)24.2.20( "םיידועיס תודסומ )רזע חוכ( םילפטמ" ,תואירבה דרשמ :רוקמה
 תאצקה תניחבל ידרשמ ןיבה תווצה ןוידל ,החוורה דרשמ יושירב תודסומב םישושת תוקלחמל םירז םידבוע
 םילפטמ" ,א.ב.א ןוגרא ;)14.1.21( "החוורה דרשמ יושירב תודסומב םישושת תוקלחמל םירז םידבוע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)31.5.20( "תובא יתבב םירז םידבוע רושיאל ליבקמב - דועיסב םילארשי

 שויאב תודסומה יישק - הפגמה ץורפ רחאל דואמ ףירחה רומאכ רזע חוכ ידבועב רוסחמה
 - םידבוע לש ךרוצה חכונל טרפבו ,הפגמב םיבחרה האולחתה יפקיה חכונל ופירחה םינקתה
 .הלחש םדא םע עגמ וא הנורוקב תוקבדיה בקע דודיבב תוהשל - )תויחא( דועיס ידבוע תוברל
 הנכסל ליבוהל לוכיו םוריח תעב רתויב רומח אוה ,הרגשב םג תולהנתהה לע השקמה ,הז רוסחמ
  .הנורוקה ףיגנל ןוכיס תצובקב םבורש ,תודסומב םיהושה םילפוטמה לש םתואירבל תישממ

 הייסולכואה ברקב הנורוקמ התומתהו האולחתה ירועישש ,2021 ראוני-רבמצד םישדוחב
 םהמ קלח לש םתסינכ בקע םידבועב רוסחמ םע תודסומה ודדומתה ,תיסחי םיהובג ויה תיללכה
 תתל ידכ ,תופסונ תועשבו תוכורא תורמשמב דסומב םירחאה םידבועה תקסעה ידי לע דודיבל
 תתל ידכ םינפוא המכב הלשממה ידרשמ ולעפ רומאה חכונל .םיריידב לופיטב ךרוצל הנעמ
 .ןלהל טרופמכ הנורוקה תפוקתב תודסומב דועיס ידבועבו רזע חוכ ידבועב רוסחמל הנעמ

 דודיבב והשש תווצ ישנאל יפולח םדא חוכ
 תפגמ בקע דודיבב םיהוש דסומב םיבר תווצ ישנא ובש הרקמל ידיימ יפולח הנעמ תתל ידכ
 םיבכרומה םיתווצ 2020 לירפא ףוסב תודסומה תושרל דימעהו תואירבה דרשמ םיקה הנורוקה
 םויסל דע דודיבבש םידבועה תא ופילחיש ,)ץח תווצ - ןלהל( רזע חוכ ידבוע העבראו תוחאמ
 ידבוע 14 ורשכוהו וסיוג ץחה יתווצל .יפולח םדא חוכ ומצעב סייגי דסומהש דע וא דודיבה תפוקת
  .רזע חוכ ידבוע 97-ו )תויחא( דועיס

 וראית 2020 ילויב תודסומ ילהנמ םע הנידמה רקבמ דרשמ השעש רוביצ ףותיש לש ךילהתב
 תונימזו תוביוחמ ,תיעוצקמ המר בקע שרדנה הנעמה תא ונתנ אל ץחה יתווצ יכ תודסומה ילהנמ
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 .תובר םינש עוצקמב ודבע אל םידבועהמ קלחו ,ןמוימ היה אל ץחה יתווצב םדאה חוכ .תוכומנ
 ועבקש םידבוע ויה ףאו רשק רוציל וחילצה אל םקלח םע ,עיגהל ומיכסה אל םידבוע ,דועו תאז

 הנעמ םהל ונתנ ץחה יתווצש ורפיס תודסומ ילהנמ המכ ,דגנמ .תרמשמל ועיגה אל םהו םתיא
 דצמ ךומנ שוקיב חכונל .םינמוימ םידבוע איבהלו ןגראתהל וחילצהש דע תועש המכל ידיימ
 תלעפה הקספוה 2020 יאמ שדוח ךלהמב האולחתב הדיריהו ץחה יתווצ תלעפהל תודסומה
 .2020 יאמ ףוסב ץחה יתווצ

 םהל שרדייש הרקמל תודסומל רחא הנעמ םדקל תואירבה דרשמ לחה 2020 טסוגוא שדוחב
 הכזיש קפסה ויפלש 169זרכמ תואירבה דרשמ םסרפ 4.12.202-ב .רומאכ םירקמב יפולח םדא חוכ
 תודסומל םינימז ויהי רשא תיצרא הסירפב רזע חוכ ידבוע 70-ו תויחא 30 תודסומה תושרל דימעי

 םידבוע לבקל תואירבה דרשמ רושיאב ולכוי ךרוצה הרקמבש ךכ ,170תועש 48 דע 24 ךותב
 .העצה ףא השגוה אל הז זרכמל .171םייפולח

 חוכ תואירבה דרשמ דימעה אל ,יפולח ןורתפ םדוק אלו זרכמל תועצה ושגוה אלש רחאמ
 תסינכ בקע תווצ ישנאב רוסחמ םהל היה רשא תודסומל רחא ןורתפ לכ וא יפולח םדא
 השעש םירוריבמ יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ תואירבה דרשמ .דודיבל תווצ ישנא
 םתעצה תא ושיגה אל םה יכ הלע ,זרכמל תועצה תשגהב וניינעתהש םוחתב םיפוג ברקב
 .תודסומל םינימז תווצ ישנא דימעהל תואירבה דרשמ תשירד תא רחמתל ישוק לשב

 הנידמהש ךכל איבהל םיצמאמה יכו ,תרוקיבה םע םיכסמ אוה יכ תואירבה דרשמ רסמ ותבושתב
 ןתמ התייה הפולחהש דרשמה רסמ דוע .וחלצ אל יפולח םדא חוכ לש ותונימז תלדגה תא ןממת
 דבלמו ,םייקה םדאה חוכ רומיש תולע יפ לע םיירטאירגה םילוחה יתבל "הנורוק תרגש" קנעמ
 תקסעה רובע םלשל ךרוצה בקע רקיעב ,דודיבל קקזנש רייד לכ ןיגב ףסונ םולשת םהל ןתינ תאז

 .םיפסונ םידבוע

 רוסחמל הנעמ ןתינ הנורוקה תפגמל םינושארה םישדוחב יכ ותבושתב רסמ החוורה דרשמ
 דרשמ ועיגה ךשמהב .םדא חוכ תורבח וקפיסש םדא חוכ תועצמאב תובאה יתבב םידבועב
 עיגהל ךישמהל דודיבב תוהשל ושרדנש םידבועל רשפאל המכסהל תואירבה דרשמו החוורה
 הריקח רחאל ,רושיא ולביק דודיבב תוהשל ושרדנש םידבועה - ״דודיב לוציפ״ב םתדובעל
 .תובאה יתבל הלקה התייה ךכבו - הדובעל עיגהל ךישמהל ,הפיקמ תיגולוימדיפא

 ןיינעב תודסומה לומ רודס םיחקל תקפה ךילה םויקל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 יכ ץלמומ ,םאתהב .דודיבל וסנכנש םידבוע ופילחי רשא ץח יתווצ תמקהל שביגש ןורתפה
 םוריח תעשל םיאתמ זרכמ םסרפל לעפיו אשונב םוריח תעשל ןורתפ שבגי דרשמה
  .דעומ דועבמ ןייכז רותיאל

 
 דרשמ רובע הנורוק ילוחל תוצרפתה תוקלחמל דועיס יתווצ תונימזל רגאמ תמקה" ,75/2020 זרכמ ,תואירבה דרשמ  169

 .)24.12.20( "תואירבה

 .תועש 48 ךותב רזע חוכ ידבוע 55-ו תויחא 15 ;תועש 24 ךותב רזע חוכ ידבוע 20-ו תויחא 10  170

 .ומעטמ םידבועה תקסעה ןיגב ול עיגמה םולשתה תא קפסל תורישי ומלשי תודסומה ,זרכמל 14-ו 2.4 םיפיעס יפל  171
 ובש םוי לכ רובעו םידבועה תונימזל קפסה תובייחתה רובע קפסל םלשיו םיתווצה תרשכהל גאדי תואירבה דרשמ
  .דסומב הדובעל ומעטמ דבוע בצוה
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 ידבועכ םתקסעהו לארשיל םירז םידבוע תאבה
 תודסומב רזע חוכ
 2020172 ילויב הלשממה הטילחה הנורוקה תפוקתב הפירחהש םדאה חוכ תקוצמ עקר לע
 - ןלהל( 174תודסומב רזע חוכ ידבועכ 173רתיהב ודבעיש ז"וע 2,500 דע ל"וחמ איבהל רשפאל
 יתבל םידבוע 2,000 דע ואבוי ןושאר בלשב יכ עבקנ הטלחהב .)2020 ילוימ הלשממה תטלחה
 יכ שגדוי .תובאה יתבל םידבוע 500 דע לש האצקה רשפאתת ןכמ רחאלו ,םיירטאירגה םילוחה
 קר רתומ רבדה יכו ,תודסומב םתקסעה ךרוצל ל"וחמ ז"וע איבהל תודסומה ושרוה אל זא דע
 ראוניב ,ןיסולכואה תושרו תואירבה דרשמ לש תינושאר הקידב יפל .175יתיב דועיס תרגסמב

 .ז"וע 900-כ קיסעהל םיניינועמ ויהש תודסומ 80 ויה 2021

 תטלחהב יכ ןיוצי ,תודסומב לארשי יחרזא םניאש םידבוע תקסעה ןיינעב הנומתה תמלשהל
 ןורמושו הדוהי רוזאמ םיניטסלפ םידבוע ,0001 דע לש הסכמ העבקנ 2018176 ראונימ הלשממ
 ןוישיר םהל שיש םיננתסמ קיסעהל םיאשר תודסומה ,ןכ ומכ .קיסעהל םיאשר ויהי תודסומהש
  .177לארשיב דובעל

 600-כ תקסעהל םתוכז תא ושמימ תודסומה ,הינותנ יפל יכ ןיסולכואה תושר הרסמ התבושתב
 הרסמ דוע .2021 ינויל ןוכנ ,רומאכ הלשממה תטלחהב העבקנש הסכמהמ םיניטסלפ םידבוע
 ,תודסומב רזע חוככ םיקסעומה םיננתסמה רפסמ יבגל םינותנ הידיב ןיא יכ ןיסולכואה תושר
 םמצע לע וחוויד םהיקיסעמש םיננתסמ 2,000-כ רובע 178ןודקיפ דקפוה 2021 ינויל ןוכנ םלוא
 םיקסעומה םיננתסמה רפסמל היצקידניא הזב תוארל ןתינו ,דועיסב םיקסועכ וא תובא יתבכ
 .תודסומב

 לעו ,השממל ידכ םידעצ לש הכורא הרוש תשרדנ ,2020 ילוימ הלשממה תטלחה רומאה יפל
 ןיב ,הקיקח ייוניש םוזיל שרדנ הז ללכב ,ךכ םשל לועפל לטוה הנידמב םידיקפת ילעבו םיפוג
 העצה שיגהל - םינפה רש םע תוצעייתה רחאלו רצואה רש תמכסהב ,החוורה רש ושרדנ רתיה
 ןודקיפה ןיינעל תויטנוולרה תונקתה ןוקיתל תסנכה לש תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעוול
 תדעו רושיאבו החוורה רש םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש ;179ז"ועל

 
 .)5.7.20( "םיידועיס תודסומ ףנעל םירז םידבוע תקסעהל םירתיה תאצקה" ,183 רפסמ הלשממה תטלחה  172

 .1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוח יפל  173

 ,תובאה יתבל םידבוע 500 דע תוצקהל תורשפאה ןחבית םלוא ,םיירטאירגה םילוחה יתבל וצקוי םידבועה יכ עבקנ  174
 .םיירטאירגה םילוחה יתבל םידבוע 2,000 וצקויש רחאל קר

 .)3.7.20( "םיידועיס תודסומ ףנעל םירז םידבוע תקסעהל םירתיה תאצקה" ,הטלחה תעצה  175

 "הלשממ תוטלחה ןוקיתו םילארשי אל םידבוע תקסעה אשונב הלשממה תוינידמ" ,3431 רפסמ הלשממ תטלחה  176
)11.1.18(. 

 ,)23.7.18( "תימואל תופידע ירוזאכ הובג םיננתסמ רועיש םהבש םירוזא תרדגה" ,4023 רפסמ הלשממ תטלחה יפל  177
 בשות וניאש ימ ירק ,1954-ד"ישתה ,)טופישו תוריבע( תוננתסה תעינמל קוחה יפל "ןנתסמ" רדגוהש ימ אוה ןנתסמ
 רש עבקש לובג תנחת ךרד אלש לארשיל סנכנש ,1965-ה"כשתה ,ןיסולכואה םשרמ קוחל 1 ףיעסב ותועמשמכ
 ,ןיסולכואה םשרמ קוחב ותרדגהכ ,בשות ונניאש ימ וא ;1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוחל 7 ףיעס יפל םינפה
 יפל ןוישירב קיזחמה ןנתסמ .1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוח יפל הבישי ןוישירב קיזחמ וניאו 1965-ה"כשתה
 .לארשיב דובעל יאשר 1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוחל )5()א(2 ףיעס

 .1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוח יפל  178

  .2016-ו"עשתה ,)םירז םידבועל ןודקיפ( םירז םידבוע תונקת  179
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 ץוחה רש ;180םלשל תודסומה לע היהיש הרגאה הבוג תא הקיקחב ןגעל - תסנכה לש םיפסכה
 לטיהה רועיש תא עובקל - רצואה רש ;םידבועה תאבהל םיילרטליב םימכסה לע המיתח םדקל -

 ז"וע תקסעה רבדב להונ עובקל - ןיסולכואה תושר ;ז"ועה תקסעה ןיגב תודסומה לע לטויש
 םיילרטליב םימכסהל תידרשמ-ןיבה הדעווה ;החוורהו תואירבה ידרשמ ףותישב תודסומב
 .םהמ תשרדנה הרשכהה תוברל ,ז"ועה יבגל ףס יאנת עובקל - ןיסולכואה תושר ל"כנמ תושארב

 ןיינעל ליעל טרופמכ הקיקחה ייוניש ורדסוה ,2021 לירפא עצמאל םיינכדעה םיחווידה יפל
 עצבתמו ,תודסומל ז"וע תאבהל תונידמ המכ םע םימכסה ומתחנ ;לטיההו תורגאה ,ןודקיפה
 עיגהל ולחי תודסומל ז"ועה ,ןיסולכואה תושר תכרעהלו ,הלא תונידמב םידבועה סויגל ךילהת
 .2021 ילוי דע ץראל

 ואבוה םרט ,2020 ילוימ הלשממה תטלחהמ םישדוח העשתכ ,2021 לירפאל ןוכנ יכ הלע
 .תודסומב רזע חוכ ידבועכ םתקסעה ךרוצל ז"וע לארשיל

 םה יכ ורסמ 2021 ילוימ ותבושתב ץוחה דרשמו םהיתובושתב תואירבה דרשמו ןיסולכואה תושר
 םירדסהה לש ףקותל הסינכ ךרוצל ושרדנש םיכילהה לכ תא םייקל תוזירזבו תופיחדב ולעפ
 ןמיעש תונידמה ,ושענש םיצמאמה ףא לע יכ ורסמ דוע .2020 ילוימ הלשממה תטלחהל םאתהב
 ,םימכסהה םתואל םאתהב םידבועה תא קפסל וחילצה אל םידבועה תאבהל םימכסהה ומתחנ
 חכונו ,)היגרואיג( תולשממה תחא םע ומכוסש םירושיכה ילעב םידמעומה טועימ לשב רתיה ןיב
 תונידמ ןתואב הנורוקה תפגמ תוטשפתה תובקעב רתיה ןיב םידבוע סייגל םיבורמ םיישק
 ,ןיסולכואה תושר םעטמ תפתושמ תחלשמ יכ םכוס ,רומאה רואל יכ ורסמ דוע .)לאפנו היגרואיג(
 תונורתפ ןוחבל ידכ היגרואיגל )2021 ינויל ןוכנ( בורקב אצת ץוחה דרשמו תואירבה דרשמ
 םכסה לע םותחל לוקשל שיש עבקנ 2021 ינויב יכ התבושתב הרסמ ןיסולכואה תושר .םיירשפא
 .לופיטב אצמנ אשונה יכו ,ןטסיקבזואו הבודלומ תולשממ םע םירז םידבוע תאבהל

 

 םדודיב תויולעב ואשיי אל ז"ועה יכ עבקנ 2020 ילוימ הלשממה תטלחהב יכ אצמנ דוע
 2021 לירפא עצמאל ןוכנ יכו הלא תויולעב אשיי ימ עבקנ אל םלוא ,הצרא םתעגה םע
 .הז אשונ רצואה דרשמו תואירבה דרשמ ורידסה םרט

 ותבושתב רצואה דרשמב םיביצקת ףגא רסמ םירזה םידבועה לש דודיבה תולעב האישנה ןיינעל
 ,םיקיסעמה ידי לע םלושמ ז"ועה לש הצרא םתאבה ןיגב תויולעה ללכ םויכ יכ 2021 ילוימ
 דסומה ןכ לע .ולא תויולע הסכתש ךכל הקדצה לכ ןיאו וז תוליעפל ביצקת הצקמ הניא הנידמה
 .ץראל עיגמ אוה רשאכ דודיבב דבועה תייהש תולע תא ןממל שרדנ וב קסעומ דבועהש

 
 .1991-א"נשתה ,םירז םידבוע קוחל י1 ףיעס יפל  180
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 יפל שיא 2,500-כ לש ףקיהב דמאנה ,תודסומב רזע חוכ ידבועב רוסחמה תורמלש אצוי
 ידיל אב רשאו ,2021 תנש תליחתל ןוכנ ,החוורה דרשמו תואירבה דרשמ לש םינדמוא
 םתקסעה ךרוצל ז"וע לארשיל ואבוה םרט 2021 ילויב - הנורוקה רבשמב תאש רתיב יוטיב
 .תודסומב רזע חוכ ידבועכ

 ודמע תובאה יתב יכ אצמנ 2021 ילויב םייקש תורקבב יכ ותבושתב רסמ החוורה דרשמ
 דוע .תורקבה לכב הז אשונ קודבל ךישממ דרשמהו ,םדאה חוכ ןקתב הדימעה ןיינעב ויתושירדב
 תוחפ שגרוה םידבועב רוסחמה יכ הלע 2021 ץרמב םייקש הקידבב יכ ותבושתב דרשמה רסמ
 .םיירטאירגה םילוחה יתבל האוושהב תובאה יתבב

 עציה תא לידגהל רתיה ןיב התרטמש הטלחה הלשממה הטילחה 2020 יאמב יכ דוע ןיוצי
 ןלהל( הנורוקה רבשמל רשק אלל ,181תודסומבו הליהקב םיקיתו םיחרזאל םילארשיה םילפטמה
 דרשמב היירטאירגל ףגאה לע היה 1.3.21 דע ,הטלחהה יפל .)2020 יאממ הלשממה תטלחה -

 שיגהל ,רצואה דרשמו הלשממה שאר דרשמ ,ל"טב ,החוורה דרשמ םע םואיתב ,תואירבה
 הרשכה ילולסמ רתיה ןיב לולכתש ,םילפטמה ידיקפת תבחרהל תינכות תואירבה דרשמ ל"כנמל
 שבגל ,רומאכ תינכותה תמלשהל ףופכב ,טלחוה דוע .הליהקבו תודסומב םילפטמל םודיקו

 .וב הדמתהו םיידועיסה םיקיתו םיחרזאב לופיטה םוחתל םיריעצ לש הסינכ ץרמתל לדומ

 הלשממה תטלחהב רומאכ םייטנוולרה םיפוגה ,2021 לירפאב תואירבה דרשמ רסמש עדימ יפל
 ץראהמ עדימו םינותנ ףוסיאל ךילהתב ולחה הטלחהה םושיימ קלחכ יכו םישגפמ השיש ומייק
 םיפוגה ףותישב הטלחה הלבקתה יכ רסמנ דוע .רוביצה ףותיש לש ךילהת ןכו ,םלועהמו

 תּוינפהו הנורוקה תפגמ תוכשמיה חכונל 2021 ינויל תוצלמהה תשגה תא תוחדל םייטנוולרה
 .2020 יאמב הלשממה תטלחה תלבק זאמ ןיינעב םיברועמל ךכ בקע התייהש הטעומה

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

 שוביג לע םילמע רומאכ םייטנוולרה םיפוגה יכ הלשממה שאר דרשמ רסמ 2021 ינוימ ותבושתב
 .2021 ילויב תואירבה דרשמ ל"כנמל ושגוי הלאו ,תוצלמהה

 םיהוש לש הקסעה ןיגב תודסומב הפיכא-יא
 לארשיב ןידכ אלש

 ,ןידכ אלש לארשיב םיהוש יפלא המכ תודסומב םידבוע ,2021 ראונימ א.ב.א ןוגרא תכרעהל
 רבשמ חכונל .הפולח רדעיהב טרפב ,םיריידל ילופיט הנעמ תתל ידכ תיחרכה םתקסעהו

 2020 לירפאב םינפה רש החנה ,רזע חוכ ידבועב רוסחמה ןורתפב תודסומל עייסל ידכו הנורוקה
 ,לארשיב ןידכ אלש םיהוש לש הקסעה יבגל תודסומב הפיכא עצבל אל ןיסולכואה תושר תא

 
 .)31.5.20( "םיידועיסה םישישקב םילארשיה םילפטמה ףנעל םיכרד תפמ" ,43 רפסמ הלשממה תטלחה  181
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 םיאשר םניאש ףא וז הייסולכוא ברקמ םידבוע קיסעהל השעמל הכלה תודסומל רשפא ךכבו
 ןיסולכואה תושר המסרפ 20.12.20-בו ,31.12.20 דע תעל תעמ ךראוה היחנהה ףקות .םקיסעהל
 .ןידכ אלש םיהוש דגנ הפיכא יכילהל עגונה לכב האלמ תיתרגש תוליעפל תרזוח איהש העדוה
 .תודסומב םידבועה לארשיב ןידכ אלש םיהושה רפסמ רבדב עדימ ןיא ןיסולכואה תושרל יכ ןיוצי

 םיבוכיעה הז ללכבו ,)2021 ינויב( תוביסנב בשחתהב יכ התבושתב הרסמ ןיסולכואה תושר
 2021 יאמב תושרה המסרפ ,ליעל טרופמכ םיירטאירגה םילוחה יתבב הדובעל ז"וע תעגהב
 ןידכ אלש םיהוש לש הקסעהל עגונב תודסומה חטשב הפיכא עצבת אל איה היפלו העדוה
 .1.9.21-ל דע 1.6.21-מ םישדוח השולש לש הפוקתל לארשיב

✰ 

 םהש ז"ועה ללכל ןידכ הקסעה ירתיה תלבקל לועפל םישרדנ תודסומה ,דחא דצמ
 2,500 דע ל"וחמ איבהל הרשיאש 2020 ילוימ הלשממה תטלחה חכונל טרפבו ,םיקיסעמ
 םיקינעמ תודסומהש לופיטל םרגיהל הלולעש העיגפה חכונלו ,רחאה דצה ןמ .ז"וע
 ,החוורה דרשמ ,תואירבה דרשמ לע ,רזע חוכ ידבועב רוסחמ לשב וב םילפוטמה םיריידל
 לכ - לועפל הלשממה שאר דרשמו ל"טב ,ןיסולכואה תושר ,ץוחה דרשמו רצואה דרשמ
 ןתמ חיטבהל ודעונש 2020 ילוימו יאממ הלשממה תוטלחה שומימל - ותוירחא םוחתב ףוג
 החוורה דרשמו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ .תודסומב םדאה חוכ תקוצמל חווט ךורא הנעמ
 הנעמה ןתינ ןכא יכ חיטבהל ידכ ולעפיו תודסומב םדאה חוכ בצמ רחא בוקעל וכישמי

 .הז טביהב תודסומל שרדנה
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  םוכיס
 ןוכיסה דקומב תודסומבו הליהקב םיקיתווה םיחרזאה תייסולכוא תא ביצה הנורוקה רבשמ
 לש תודידבו הקוצמ יבצמ וררגש יתרבח קוחירו יתואירב ןוכיס .תירוביצה בלה תמושתו

 סייגתהל ישילשה רזגמה יפוג תאו םיינוריעהו םייתלשממה םיפוגה תא ובייח וז הייסולכוא
  .הל עייסל ידכ תוריהמב

 יסיסב יאנת - םיקיתו םיחרזא לע ןמיהמ עדימ רגאמ לש ותובישח ףא לע יכ הלע תרוקיבב
 ללכ לע יסיסב עדימ זכרמה דחא ףוג לארשיב ןיא - םוריח תעשב וז הצובקל עויס תשגהל
 ןונגנמ תועצמאב ,םמיע םינכדועמה תורשקתהה יטרפו םתוהז תא ללוכה ,וז הייסולכוא
 יכ הלע דוע .םיקיתווה םיחרזאב לופיטב םיברועמה םיפוגל ותרבעהו עדימ ףוסיאל רדסומ
 אלו יקלח םהידיב יוצמה עדימה ךא ,םיקיתווה םיחרזאה לע םינותנב םיקיזחמ םיפוג המכ
 ,דוחא רגאמב רסוחה .םירגאמה ןיב םיקיתו םיחרזא ןוילימ עברכ לש םירעפ שי ףאו קיודמ
 יזכרמהו ימוקמה ןוטלשה יגיצנ ידי לע םיקיתווה םיחרזאל עויסה לע השקה ןכדועמו אלמ
 םג ,ואולמב שמומ אל לארשיב םיקיתווה םיחרזאה ללכ יופימ לש דעיה ,דועו תאז .דחי םג
 תוימוקמה תויושרהו יתרבח ןויוושל דרשמה ,החוורה דרשמ לש םלעופב לוציפה לשב
  ."בהז ןגמ" תינכות תרגסמב םהיכרוצ יופימל

 דרשמ םע תוצעוויהב ,ףתושמב ושבגי יתרבח ןויוושל דרשמהו החוורה דרשמש ץלמומ
 םיחרזא לע ןווקמ עדימ רגאמ תמקהל ןונגנמ - הלשממל יטפשמה ץעויה - םיטפשמה
 תעב תוימוקמה תויושרלו עויסה יפוגל רשפאיש ,רחא יביטקפא ןונגנמ לכ וא ,םיקיתו

 עדימו עויסל קקדזהל םייושעה םיבשותה םע תורשקתהה יטרפל הריהמ השיג םוריח
 חטבוי ךכ - "בהז ןגמ" תינכות תרגסמב ףסאנש יטנוולר עדימ הז ללכבו ;םהילע ןכדועמ
 םוריח יבצמל שמשתו ןוימטל דרת אל הנורוקה רבשמ ךלהמב התשענש העקשההש
  .םיבשותה לש םתויטרפ תנגהל ףופכבו םוריחה בצמ ינייפאמל םאתהב ,םיידיתע

 תולעבכ ןמצע תא וחיכוה הרגש תעב החוורה דרשמ ליעפמש תויתליהקה תורגסמה
 .הנורוקה רבשמ ךלהמב םיקיתווה םיחרזאה לש םתודידב תגפהל תיתועמשמ המורת
 תומייקה תויתליהקה תורגסמה תבחרהל תויורשפא ןחבי החוורה דרשמ יכ ץלמומ
 יזכרמ ומכ ,הרגשב תיביצקת הקוצמב תואצמנש תורגסמל םימלוה םיבאשמ תאצקהלו

  .םויה

 תואירבה דרשמש ךרוצה ודדחתה הנורוקה תפוקתב ,תודסומב םיקיתווה םיחרזאל רשא
 לע ,םהיריקי םע םיריידה לש רשקה לע הרימשל רתוי בוט הנעמ וחיטבי החוורה דרשמו
 סויגב ךרוצהו ,קוחרמ תילאוזיו תרושקתל םיילטיגיד םיעצמאב שומישה תעמטה ידי

  .הרגש תותיעב םג םיריידב רתוי תואנ לופיט חיטבהל ידכ ,תודסומל םידבוע

 םג ןיינעה יפלו יתרבח ןויוושל דרשמה ,החוורה דרשמ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לומו םהיניב םואיתלו םיבאשמ םוגיאל ,עדי ףותישל הוותמ ושבגי ,תואירבה דרשמ
 םיחרזאל תועצומה תוינכותהו םינעמה ,תויוליעפה ללכ לש ,תודסומהו תוימוקמה תויושרה
 םוחתב םיעצומה םיתורישה תבחרהל ולעפי ךכ ךותבו ,םתודידב תגפהל םיקיתווה
  .םהב םישמתשמה רפסמ לש תרכינ הלדגהלו ילטיגידה


