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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה 

-כ ןהבו ,לארשי ןללכבו םלועב תונידמ 186-כ 2019 ףוסב םלועב הנורוקה תפגמ תוצרפתה זאמ
 בצמל םאתהב אלמ וא יקלח ןפואב ןהיתולובגב רפסה יתב תא ורגס ,םידימלת דראילימ 1.5

 תחא איה קוחרמ הדימל .קוחרמ הדימלל ורבע ןקלח .ולבקתהש תוימוקמ תוטלחהלו האולחתה
 תנווקמ הרוצב ,רקיעבו ,רפסה תיב ילתוכל ץוחמ בורל תשחרתמה ,תומדקתמה הדימלה תוטישמ
 יווילב תעצבתמ הדימלה .רחא ילטיגיד בחרמב וא םינוש םייפותיש תרושקת ילכ תועצמאב
 תועצמאב קוחרמ הדימל םייקל ןתינ .)קוחרמ הדימל( תיאמצע הדימלבו םתייחנהבו םירומה
 .ןהיניב בלשל בושחו ,תונוש הדימל תוטיש

 םיעוריא ץראב ושחרתה ןהבש תופוקתב קוחרמ הדימל לש ךרעמ ךוניחה דרשמ ליעפה רבעב
 םלוא .ץראה םורדב הקוצי תרפוע עצבמב לשמל ,ךוניחה תודסומ תוליעפ תא וליבגהש םיינוחטיב
 ןמזה ךשמ תניחבמ ןה ,יפרגואיגה רוזיפה תניחבמ ןה םפקיהב םימצמוצמ ויה םיעוריאה םתוא
 חוד ךרוצל הרדגוה רשא - הנורוקה תפוקת דע .הייסולכואה לע ולחוהש תולבגהה תניחבמ ןהו
 השרדנ אל לארשיב ךוניחה תכרעמ ,)הנורוקה תפוקת( 2021 טסוגוא דע 2020 ץרממ דבלב הז
 תמילבל ץמאמהמ קלחכ .לארשי תנידמ ידימלת ללכל קוחרמ הדימל לש ךרעמ ליעפהל
 ידימלת ןוילימ 1.8-מ רתויו ,13.3.20-מ ךוניחה תודסומ ורגסנ לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
  .ךשוממ ןמז קוחרמ דומלל ושרדנ ובש בצמל ורבע לארשי תנידמ

 םיתמואמ 10,000-מ רתוי ופסונ ובו ,18.1.21 םויב היה הקדבנש הנורוקה תפוקתב האולחתה איש
 הבש ךוניחה תכרעמו ,הנורוקה תפגמ תוטשפתהב תרכינ הגיסנ הלח 2021 לירפאב ;םישדח
 הנורוקה תפגמ טשפתהל הלחהו הבש 2021 ינויב םלואו ;האלמו הליגר תנוכתמב םידומילל
 תנשש ששח םייקש ךכ ,9.8.21-ב םישדח םיתמואמ 6,300-מ רתוי לש תפסות ידכל העיגהו

 םידומיל ורשפאי אלש ןכתייש םיידוחיי םיאנתלו תולבגמל ףופכב חתפית ב"פשתה םידומילה
 .םיליגרו םירידס
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 22%  70%  םימי 82   ןוילימ 1.87
 יתבב ודמל םידימלת
 תנשב רפסה
 א"פשתה םידומילה
)2020 - 2021(. 

 םהבש אלמ רגס לש 
 הלעפ ךוניחה תכרעמ
 קוחרמ הדימלב
 לש םימי 128-ו ,דבלב
 - תבלושמ הדימל
 קוחרמו רפסה יתבב
 דע 2020 ץרממ(
 .)2021 ראורבפ

 אל( רפסה יתבמ 
 רפס יתב ללוכ
 )ידרחה זוחמהמ
 ליגרתב ופתתשה
 הדימלל יצראה
 םייקתהש ,םוריחב
 םימי ,2020 ץרמב
 ץורפ םורט םירופס
 לומל תאז ,הנורוקה
 דרשמה ידעי

 ללכ תופתתשהל
 רפסה יתב
 .ליגרתב

 םידימלתה רועיש 
 ופתתשה אלש
 ןושארה רגסב
 לכב וא תיברמב
 םישגפמה
 1םיינורכניסה
 .רפסה יתב ומייקש

 

55% - 
80%  111,691  32%  49% 

 אל םידימלתהמ
 םינכתל ורבחתה
 ירתאב םיילטיגידה
 יקפס לש ןכותה
 וא תועיבקב ,ןכותה
 .ללכב

 ימויה תויפצה רפסמ 
 םירועישב עצוממה
 תרגסמב ורדושש
 םירודישה תכרעמ
 רבמבונב תימואלה

 תמועל ,2020
 - 2020 ץרמב 376,197

 70% לש הדירי
  .תויפצה רפסמב

 םידימלתה ירוהמ 
 רקס לע ובישהש
 לש ןושארה םירוהה
 תיצראה תושרה
 הכרעהו הדידמל
 - ילויב ךרענש(
 ורבס )2020 טסוגוא
 תודרחהש
 םדלי לש תוששחהו

 ינפב םסח וויה
 תיבטימ הדימל
 ושקהו קוחרמ
 םייונפ תויהל םהילע
 הדימב םידומילל
 הברו הבר ,תינוניב
 .דאמ

 ובישהש םירומהמ 
 םירומה רקס לע
 תושרה לש ןושארה
 הדידמל תיצראה
 ךרענש( הכרעהו

 )2020 טסוגוא-ילויב
 ורבע אל יכ ונייצ
 יעוצקמ חותיפ
 הארוהה םוחתב
 םייתנשב קוחרמ
 ץורפ ינפלש
 .הנורוקה

 
 

 
 ,וב םיפתתשמל רשפאמו ואידיו בחרמב םייקתמה ילאוטריו התיכ שגפמ תועצמאב תרשפאתמ תינורכניס הדימל  1

 .הז תא הז תוארלו עומשל ,רבדל ,םידימלתו םירומ
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 תרוקיבה תולועפ
 עגונב הנידמה תולועפ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 טסוגוא דע 2020 יאמ םישדוחב
 סחייתהב הנורוקה תפוקתב )םיידוסי-לעהו םיידוסיה( רפסה יתבב קוחרמ הדימללו הארוהל
 רבוטקואב יכ ןיוצי .ךוניחה דרשמב הכרענ הקידבה .2021 טסוגוא - 2020 ץרמ םישדוחל

 הדימלל בושחמ תויתשת"ב קסע רשא הז אשונב םייניב חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020
  .)םייניבה חוד( "הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ
 
 

 

 

 ,ו"קסנוא ןוגרא ינותנ יפל :תימואל - ןיב האוושהב הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימל
 הלע ,תוירוטירטו תונידמ 210-ב ךוניחה תודסומ תלעפה סוטטס תא עדימ רגאמב דעיתש
 יתב ויה וקדבנש תונידמה ללכמ םישילש ינשכב ,25.1.21 דע 13.3.20-מ ןמזה קרפב יכ
 ,תורחבנ תונידמ 23-מ ןכ ומכ .לארשיבמ םימי לש רתוי בר רפסמ ןיטולחל םיחותפ רפסה
 יקלח ןפואב החותפ וא )92( הרוגס התייה לארשיב ךוניחה תכרעמ םהבש םימיה רפסמ
 לארשיב ךוניחה תכרעמ םהבש םימיה רפסמ .רתויב םילודגהמ היה ,םימי 188 כ"הס - )96(
  .רתויב ןטקה טעמכ אוה )45( 2020 תנשב םידימלתה ללכל ירמגל החותפ התייה

 ךוניחה תכרעמ תא ווילש םירגתאהמ םיבר :םוריחב קוחרמ הדימלל תוכרעיהה
 םייתנשה םוריחה יליגרת תרגסמב רבכ םהיתותוא תא ונתנ הנורוקה תעשב קוחרמ הדימלב
 ויה ולעש םיישקה ןיב .יקלח ןפואב םינשה ךלהמב ולפוטו ,2016 זאמ דרשמה םייקש
 םילכב דוקימ רדעיה ,םוריחה יליגרתב םידימלתהו רפסה יתב לש הרסח תופתתשה
 רוסחמ היה ןיידע ישילשה רגסה םותב .םידימלתל הצק יעצמאב רוסחמו םיינורכניס
 ךוניחה דרשמל .קוחרמ הדימלל םסח וויהש ,תויתשתב רוסחמ ןכו םידימלתל הצק יעצמאב
  .הצק יעצמא םירסחש םידימלתה תוהזלו רוסחמה ףקיהל עגונב תקיודמ הנומת ןיא ןיידע

 עגונה לכב םירגתא ולע הנורוקה רבשמ תעב :הנורוקה תפוקתב ךוניחה דרשמ תויחנה
 יוביר :לשב רתיה ןיב ,ךוניחה תכרעמ תלעפהל ךוניחה דרשמ ןתנש תויחנהה םושייל
 םירזוחה תמאתהל עגונבו םמושייל םידעומל תוכימסב םתצפה ,םתובכרומ ,תויחנהו םירזוח
  .תוידועיי תויסולכואל

 תודוא לע רפסה יתבמ ינתומכ חוויד לבקל שרד אל ךוניחה דרשמ :תינורכניס הדימל
 םינותנ וידיב ויה אל ךכשמ ;קוחרמ תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ
 ,תונקסמ םהמ קיסהל ,םתוא חתנל ,ויתויחנה םושיי רחא בוקעל ול רשפאל םילוכי ויהש
 הדימלה לש יבטימ םושיי םיענומש םימסח תרסהל לועפלו וז הדימל בויטל םיחקל קיפהל
 יכ הלע הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה התשעש ןושארה םירוהה רקסמ .תינורכניסה
 יתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה רועיש
 םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה םהידלי יכ ובישהש םירוהה ברקב .22% היה רפסה

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 רועישו ,)81% תמועל 69%( תירבעה ירבוד רועישמ ןטק תיברעה ירבוד רועיש היה
 תותיכהמ םידימלתה רועישמ ןטק היה ופתתשהש )'ו-'א תותיכ( םיריעצה םידימלתה
 רועישב הדירי לע עיבצה ינשה םירוהה רקס .תויסולכואה יתש ברקב )ב"י-'ז( תוהובגה
 .11%-ל ס"היתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה
 םידימלתל לשמל ,םידימלתה ללכל המיאתה אל תינורכניסה הדימלה יכ הלע תרוקיבב
 יכו ,)םליגב םיריעצ םידימלת תוברל( בר זוכיר תשרודה ,הדימל לש הז גוסב םישקתמה
 היחנה ץיפה אל ךוניחה דרשמ יכ הלע ןכ ומכ .ידמ לודג היה םיינורכניסה םירועישה רפסמ
 ,םידימלתה לש הצקה יעצמאב תומלצמ ליעפהל תושר וא הבוח וז םאה הריהבמה הרודס
 .ךכ לע תורוהל יאשרה םרוגה ימ - תאז בייחל ןתינ ןכא םאו

 :תובשקותמה תומישמב שומישה רחא דרשמה בקעמ - 2תינורכניס-א הדימל
 ןכותה ירתאל םידימלתה לש תוסינכה ףקיה לע םיינתומכ םינותנ ףסוא ךוניחה דרשמ
 םימייקה םינותנה תא חתנמ וניא אוה םלוא ,רשקתמ אוה םמיעש ןכותה יקפס לש ילטיגידה
 .תובשקותמה תומישמב שומישהמ תעבונה תלעותה לע תונבות םהמ קיפהל ידכב וידיב
 דרשמל .םירזגמ וא ליג יבלש יפל וא תוזוחמ יפל תוסינכה ינותנ תא ןחוב אל אוה לשמל
 המ המגודל( םירתאל םתסינכב םידימלתה םישועש שומישה לע םיינתוכיא םינותנ ןיא
 תדימ יהמ ,ףד לכב םיהוש םה ןמז המכ ,רתאל םיסנכנ םהש רחאל םידימלתה םישוע
 תופתתשה לע םיינתומכ םינותנ םג וידיב ןיאו ;)דועו תובשקותמה תומישמב םתחלצה
 .רפסה יתב םינפמ ןהילאש תובשקותמה תומישמה ללכב םידימלתה

 הלע :תובשקותמ תומישמ םיליכמה ילטיגידה ןכותה יקפס לש םירתאל הסינכה
 והש םהבש טסוגוא-ילוי םישדוחב טעמל( 2020 רבמצד דע 2020 ץרמ םישדוחבש
 םיילטיגידה םינכתל ורבחתה אל םידימלתהמ 80% - 55% )ץיקה תשפוחב םידימלתה
 תידרחה הרבחה לש שומישה רועיש ;ללכב וא תועיבקב ,ןכותה יקפס לש ןכותה ירתאב
 ידוהיהו יתכלממ ידוהיה רזגמה לש שומישה רועישמ ןטק היה ילטיגידה ןכותב תיאודבהו

 ירתאב שומישה רועיש ,רתוי ךומנ היה ילכלכ-יתרבחה לוכשאהש לככו ;יתד-יתכלממ
 .רתוי ןטק היה ילטיגידה ןכותה

 ,ביחרהל ךוניחה דרשמ לעפ הנורוקה רבשמ ץורפמ :3תימואלה םירודישה תכרעמ
 םינותנהש ףא תאזו ,םיטלקומה םירועישה רפסמ תא ,ח"ש ןוילימ 20.2-כ לש העקשהב
 112,000-כל 2020 ץרמב תויפצ 376,000-כמ תויפצה רפסמב הדירי לע ועיבצה וידיב ויהש
 אל רועישש ךכ לע ודמע ושענש םיחקלה תקפה יכילהתש ףאו ,2020 רבמבונב תויפצ
 םירועישה רפסמ תלדגה .םירועישב תופצל םהידימלת תא וחנה אל םירומהמ לטובמ
 ךלהמב )תינכטה המרב ןהו תיגוגדפה המרב ןה( תוכיא תקידבב התוול אל םיטלקומה
 תוצעייתה הכרענ אלו ,םירועישה הוותמ ןוכדע ןחבנ אל וז תרגסמב .ישילשהו ינשה רגסה
 םאה - ןכ םאו ,םיפסונ םירועיש טילקהלו ךישמהל ךרוצ שי םאה הניחב םשל חטשה םע
 דרשמה .תימואלה םירודישה תכרעמב יבטימ שומיש םישוע ,דעיה להק םהש ,םידימלתה

 
 םיאצמנש הדימל ירמוחב לשמל ,הדימלה ירמוח ןיבל דמולה ןיב איה תירקיעה היצקארטניאה הב קוחרמ הדימל  2

 ;הממיה תועש לכב ,ותיבמ וא רפסה תיבב דימלתה בשחממ תישענו תיאמצע איה וזכ הדימל .)טנרטניא( תתשרמב
 .תימואלה םירודישה תכרעמ ךרד תושעיהל םג הלוכי איה

 דעו ןגה ידלימ( ליגה תובכש לכל םירועיש וטלקוה התרגסמב ,2020 ץרמב הנורוקה ץורפ םע לועפל הלחהש תכרעמ  3
 .תונוש תומרופטלפב ורדושו ,תיברעה הפשבו תירבעה הפשב )ב"י התיכ ידימלתל
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 ומכ תומיוסמ תורבחמ םידימלת ינפב םידמועה םימסחה לש הרסהלו רותיאל לעפ אל םג
 .תימואלה םירודישה תכרעמב שומישב תיאודבה הרבחה

 תכימת רדעיהמ ועגפנש תוירקיעה תויסולכואה :קוחרמ הדימלב םירוהה תוברועמ
 ויה םהירוהלש תיתוברת-תילכלכ-תיתרבחה הירפירפה ידימלת ויה קוחרמ הדימלב םירוהה
 תיברעה הרבחלו תידרחה הרבחל םיכייתשמה םירוהל םידימלת ןכו םיילכלכ םיישק םג
 לשו ךומנ יתרבח-ילכלכ עקרמ םידימלת לש םיגשיהה ;תיאודבה הרבחה לע שגדב
 הדימלה תטישש ךכ ,םידימלתה ללכ יגשיה תמועל הרגשב םיכומנ תיברע ירבוד םידימלת
 יתב לש הדימלה ילכ זגראב םיללכנה םימדקתמה הדימלה ילכמ דחא איהש ,קוחרמ
 .תונושה תורבחהמ םידימלתה ןיב רעפה תא קימעהל אקווד היושע ,רפסה

 4הרישנה תעפות יכ םיכירעמ םלועבו ץראב םירקוח :הנורוקה תפוקתב םידימלת תרישנ
 םג עיפוהלו קוחרמ הדימלל רבעמה תובקעבו הנורוקה רבשמ תובקעב רימחהל היופצ
 ,רומאה ףא לע ;הרישנל ןוכיס ןהב שיש ולאככ ןכל םדוק ורדגוה אלש תויסולכוא ברקב
 הדימל ירועישב םידימלתה תוחכונ רחא בקעמ ינותנ רפסה יתבמ ףסא אל ךוניחה דרשמ
 ללכב היומסה הרישנה לע םיאלמ םינותנ וידיב ןיא ףאו ,הכלהמב םתופתתשהו קוחרמ
 ללכב הל המדקש הנשבו הנורוקה תפוקתב רשקה יקתונמ רועיש לע ןכו ךוניחה תכרעמ
 .תכרעמה

 ךרואל :הנורוקה תפוקתב םייתביבס םיבחרמב )םייתרבחו םיידומיל( םישגפמ
 הנעמ ןתמבו םיוהיזב ,םידימלתה לש יתרבחהו ישגרה םבצמב םיישק ולע הנורוקה תפוקת
 םע םייתרבח םישגפמב םידימלתה לש ךרוצה לע ,רתיה ןיב ,ועיבצה הלא םיישק .םהל
 הלע אל םניגבש םיישק ולע .םירומה םע םיילטנורפ םישגפמבו םידומילה לספסל םהירבח
 םיבחרמב םישגפמבו הדימלב םולגה לאיצנטופה תא תוצמל )ס"היתב( רפסה יתב ידיב
 הרות דוסי לע הלהונ אל םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תייגוסש הנעטה םהבו ,םייתביבס
 םיבחרמב שגפמה תומוקמל הארוהה ידבועו םידימלתה תאבהב ישוק הלע ;הרודס
 חטשב וא רפסה תיבב םימיאתמ םייתביבס םיבחרמ רותיאב ישוק הלעו ;םייתביבסה
 ,ךוניחה תכרעמב הדובעל הלטבא תבצק ילבקמו הדובע ישרוד סייג ךוניחה דרשמ .תושרה
 ודמל אליממש 'ד-'ג תותיכ לע שגדב( םיידוסיה ס"היתבב דומיל תותיכ לוציפ ךרוצל רקיעב
 םייתביבס םיבחרמב הדימלל הארוהה חוכמ קלח ויה אל םה ,לעופבו ;)יזיפ ןפואב ס"היבב
 תוביטחה ידימלת רקיעב( ס"היתבב טעומ ןפואב ודמלש ליגה תובכש םע הדובעב וא
 תלעב התייה רשאו ס"היתבל העיגה אלש תירקיעה הצובקה תא םיווהמש תונוילעה
 .)םייתביבסה םיבחרמב הדימלל בר לאיצנטופ

 קוחרמ הארוהל םירומה לש םתרשכה תמר :קוחרמ הדימלב הארוהל םירומ תרשכה
 םירומה רקסמ .הנורוקה ץורפ םע הז גוסמ הארוהל םתונכומל םסח התוויה הנורוקה םדוק
 םג יכ הלוע )2021 ץרמ-ראורבפב ךרענש( הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה לש ינשה
 םהל םישרדנה תולוכיהו םילכה םהידיב שיש ושח םירומהמ 25% - 20% ,2021 ראורבפב
 ובש יעוצקמה חותיפהש ונייצ םירומהמ 32%-ו ,הטמו תינוניב הדימב קוחרמ הארוה םשל

 
 ךא ךוניח דסומל םושרה דימלת - היומס הרישנ ;דוע םושר וניא ךא ךוניח דסומב םושר היהש דימלת - היולג הרישנ  4

 ול הצוחמו רפסה תיב חטשב תוטטוש :הלאמ דחאב תוחפל ןייפאתמה דימלת וא תרדגומ הפוקתל םידומילהמ רדענ
 ,םייתוגהנתה םיישקו תולגתסה יישק ,ךוניחה דסומ יקוח רחא אלמל ישוק ,ידומיל דוקפת רדעיה ,םידומילה תועשב
  .רפסה תיבב תורחא תויוליעפבו םידומילב הכומנ תוברועמו
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תינוניב הדימב םישרדנה תויונמוימהו עדיה תשיכרב םהל םרת הנורוקה ךלהמב ופתתשה
 הארוהל עגונבו ללכב םירומה תרשכה לע אלמ םינותנ דסמ ךוניחה דרשמ ידיב ןיא .הטמו

 טרפבו םירומה ורבעש תורשכהה ינותנ לכ תא אלמ ןפואב זכרמ וניא דרשמה :טרפב קוחרמ
 תא חתנמ וניא דרשמה תויגולונכט תולבגמ לשב .קוחרמ הארוה אשונב תורשכהה תא
 וא םימלתשמה םירומה ינויפא יפ לע חותינ - םירומה תורשכה יבגל וידיב םימייקה םינותנה
 .םיוסמ רפס תיב יפ לע

 

 הדימע ךות תאז עציבו ,ךכל הקוקזה הייסולכואל הצק יעצמא תקפסאל לעפ ךוניחה דרשמ
 הנידמה רקבמ לש םייניבה חודל דרשמה תבושתב ורכזואש ךוניחה רש עבקש םידעיב
 .20205 רבוטקואמ

 רישכהל ךוניחה דרשמ ךרענ א"פשתה םידומילה תנש הלחה םרטב דועו הנורוקה ץורפ םע
  .קוחרמ הדימלה תטישב הארוהל םירומה תא

 םידימלתה תופתתשה תא רפשל ידכ תולועפ ךוניחה דרשמ טקנ הנורוקה תפוקת ךלהמב
 הנורוקה רבשמ תכיפה םשל םיכרד ןוחבלו ויתולועפמ םיחקל קיפהל ,קוחרמ הדימלב
 .תונמדזהל

 

 יליגרת שוביגל תיתנש-בר תנוכתמ ןוחבל עצומ :םוריחב קוחרמ הדימלל תוכרעיה
 ןכ ומכ .קמועל םינוש םישיחרת וקדביי ךוניחה דרשמ עבקיש תוירוזחמבש ךכ - םוריח
 שמשל הניא םוריחב קוחרמ הדימלה תילכתש ךכ לע תעדה תא ןתיי דרשמהש ץלמומ
 ףא אלא ,םייתדוקנו םירצק םיינוחטיב םיבצמב תילטנורפ הדימלל קרו ךא ףילחת וא הנעמ
 תנייפאמה הדימל םג לגרתי דרשמהש ץלמומ ןכ לע ;םיבחרנו םיכשמתמ םוריח יבצמב
 יופימ תא םילשי ,םייטנוולר םייעוצקמ םימרוג ףותישב ,דרשמה יכ ץלמומ .הלא םיבצמ
 .םתמלשהל לעפיו ,םינופלטהו םיבשחמה - םירומו םידימלת ברקב םירסחה הצקה יעצמא
  .םירעפ רותיאל הצקה יעצמא לש יופימ יתנש סיסב לע עצבי אוהש ץלמומ ןכ

 תנוכתמ שבגי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :םוריח יבצמ ךלהמב ךוניחה דרשמ תויחנה
 ,הז אשונב ולעש םיישקה לכ לע הנעתש םוריח תעשב םילהנ תצפהל העובקו האלמ
 תויחנהה ללכ וזכור ובש ידועיי רתא - "ןוחטיבב םידמול" רתא תרגסמב עציבש המל המודב
 ךישמי דרשמהש ץלמומ הז ללכב .)תויגוגדפ תויחנהו םייח תוחרוא ,תואירב תויחנה תוברל(
 - תויחנהה תצפהל יוארה יותיעה תעיבקל ןכו םדוקימלו םירזוחה רפסמ םוצמצל לועפל
 רשפאל ידכ תאזו ,ןמושייל עבקנש דעומה ינפל רפסמ םימי וא הדובעה םוי תליחתב :לשמל
 תויושרלו ס"היתבל רשפאל לוקשי דרשמהש ץלמומ ןכ ומכ .ס"היב לש המיאתמ תוכרעיה

 
 תויתשת" קרפב ,)2002( הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב םייניב חוד ,הנידמה רקבמ  5

 ."הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ הדימלל בושחמ

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ינייפאמלו ס"היתב יכרוצל םאתהב םימיוסמ םיאשונב םתעד לוקיש יפ לע לועפל תוימוקמה
 .םהידימלת

 תא זכרי ,ס"היתב ילהנמל תויחנה ןתמ דצל ,ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תינורכניס הדימל
 בצמ תנומת שוביג רשפאיש ןפואב תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תוחכונה ינותנ
 תא חתנל רשפאת האלמ בצמ תנומת שוביג .וז הדימלב םידימלתה תופתתשה לע האלמ
 רבד ,םידימלתה ינייפאמל המיאתהלו התוא לעייל ,קוחרמ תינורכניסה הדימלה תטיש
 דרשמהש םג ץלמומ .םוריח תעב רקיעב ,וז הדימלב םתופתתשה רועישב רופישל איביש
 םג רשפאי םינותנה חותינ .םחותינ ךרוצל םינותנה ףוסיאל רתויב הליעיה הטישה תא עבקי

 םתופתתשה רועיש ןיבל )'דכו יפרגואיג רוזא ,רזגמ ,ליג( םידימלתה ינייפאמ ןיב רשק תוהזל
 קפסל ,שרדנש לככ תוינכותה תא ןכדעל ,ךכל עגונב םייתייעב םידקומ תוהזל ,וז הדימלב
 דוע .קוחרמ הדימלב םידימלתה לש תיברמ תופתתשה חיטבהל ידכ ס"היתבל עויסו םילכ
 קוחרמ תינורכניס הדימלל תצלמומ תנוכתמ שוביגל תורשפא ןחבי דרשמהש ץלמומ
 תנוכתמל םאתהב .רועיש לכ ךשמו דומילה תועש רפסמ תניחבמ םידימלתה יליגל םאתהב
 לש םיידוחייה םינייפאמל םירועישה תכרעמ תא ומיאתי ס"היתב ילהנמש ץלמומ תצלמומה
  .םהידימלתו םרפס תיב

 ירועיש תא ןחבי דרשמהש ץלמומ :תובשקותמ תומישמ - תינורכניס-א הדימל
 םיבשחוממה םיקיפאה ללכב ןמז ךרואל תובשקותמה תומישמב םידימלתה תופתתשה
 תופתתשה רועיש תרבגהל עייסיש םילכ זגרא שבגיו םאתהב םיחקל קיפי ,םימייקה
 תורשפאמה תוכרעמה חותיפ תא םילשי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ .ולא תומישמב םידימלתה
 ךוניחה דרשמ ידיב היהת וז ךרדב .םתוא חתניו םינותנה תא קיפי ,םיינתוכיא םינותנ ףוסיא
 תובשקותמה תומישמה לש ילכב םידימלתה שומישל תעגונה הפיקמו הבחר בצמ תנומת
 תא םילשי ךוניחה דרשמש ץלמומ דוע .םוריחו הרגש תפוקתב קוחרמ הדימלה ךלהמב
 יקפס לש םירתאבש תובשקותמה תומישמב ןטקה תופתתשהה רועישל תוביסה חותינ
-םייתרבחה תולוכשאהו תויסולכואה ןווגמ ןיב םירעפה לע שגדב ,ילטיגידה ןכותה
 דרשמהש םג ץלמומ .ותבושתב ןייצ םתואשו דרשמה טקנש םידעצה ףא לע תאזו ,םיילכלכ
  .הלא תויסולכוא ינפב םידמועה םימסח תרסהל לעפיו םיחקל ךכמ קיפי

 תכרעמל עגונה לכב םיחקל קיפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תימואלה םירודישה תכרעמ
 תולוכיב לחש רופישה חכונו הב הייפצה ירועישב הדיריה חכונ רקיעב ,תימואלה םירודישה
 תוזוחמ םע ןה ,הטמה ימרוג םע ןה תויוצעייתה םילשי וז תרגסמבו ,קוחרמ הארוהל םירומה
 בצמ תנומת ודיב היהתש ידכ ,םידימלתה ףאו םירומה ,םילהנמה - חטשה םע ןהו דרשמה
 היתונורסח לע ,קוחרמ הדימלל תימואלה םירודישה תכרעמ לש התמורת רבדב הפיקמ
 תכרעמ לש התוליעפ ךשמהב ךרוצל עגונב תוטלחה לבקל לכוי התועצמאבו ,היתונורתיו

  .הב םישומישהו תימואלה םירודישה

 הרישנה ינותנ תא זכרי ךוניחה דרשמש ץלמומ :הנורוקה תפוקתב םידימלת תרישנ
 םורט הרגשב זכיר םתואש היולגה הרישנה ינותנ לע ףסונ ,רפסה יתב ללכמ היומסה
 הדימלב ופתתשה אל םידימלתש ךכל ואיבהש תוביסה לע דומעיו םתוא חתני ,הנורוקה
 םידימלתה תא ,ןתינש לככ םדקומ ,תוהזל ועייסיש רזע ילכ עבקי יכ ץלמומ ןכ ומכ .קוחרמ
  .התעינמל ברעתיו הרישנל הנכסב םיאצמנה
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 דרשמש ץלמומ :םוריח יבצמב םייתביבס םיבחרמב )םייתרבחו םיידומיל( םישגפמ
 םיבחרמב הדימלה תלעפהל עגונב ס"היתב ילהנמ ולעהש םיישקה תקידב תא םילשי ךוניחה
 ןוטלשה זכרמ ףותישב ךוניחה דרשמש ץלמומ דוע .םיאתמ הנעמ ךכל ןתייו םייתביבסה
 תעב הז ללכבו ,ךרוצה תעב לעפותש תינכות וניכי רפסה יתבו תוימוקמה תויושרה ,ימוקמה
 םייפולח םינבמבו םיחותפ םיחטשב - םייתושר םייתביבס הדימל יבחרמ ועבקיי הבו ,םוריח
 םייתביבס םיבחרמב הדימלה תבחרהל םימסחה תא ןחבי דרשמהש םג ץלמומ .רפסה יתבל
 תוברתה דרשמ ,רצואה דרשמ ףותישב תינכות שבגיו ךכל םישרדנה םיבאשמה תאו
 ץלמומ .םייתביבס םיבחרמב הדימלל ,הקוסעתה תורישו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,טרופסהו
 םימיאתמ ואצמייש הלטבא ימד ילבקמו הדובע ישרוד וז תרגסמב קיסעהל ולקשי םהש םג
 הבש ,םוריח תעב תוחפל תאזו ,ךוניחה תכרעמב בלתשהל ידכ תושרדנה תויונמוימה ילעבו

  .לודג תויהל םרועיש יושע הבשו קוחרמ הדימלל תרבוע ךוניחה תכרעמ

 לש ןויפאה תמלשהל לעפי דרשמה יכ ץלמומ :קוחרמ הדימלב הארוהל םירומ תרשכה
 .התעמטהו החותיפ תא םילשיו הארוהה ידבוע לש הדימלה יכילהת לוהינל תכרעמה
 שבגל ,הארוהה ידבוע לש תורשכהה ינותנ תא זכרל רתיה ןיב רשפאת וז תכרעמש הפוצמ
 חותיפ יריצ עובקל רשפאת ןכו םהלש יעוצקמה חותיפהו הרשכהה תודוא לע בצמ תנומת
 המיאתמה הרשכהה תינכות תא םאתהב עובקלו ויכרצ יפ לע םידבועהמ דחא לכל םיישיא
 הרשכהה יכילהת לש יבטימ לוהינ ורשפאי תבשחוממ תכרעמו םלש םינותנ דסמ .ול
 ךכל לעפי דרשמהש ץלמומ דוע .קוחרמ הדימלה ןיינעב תוברל ,םירומה לש חותיפהו

 םירומה יכרוצ תא הפמי ,םירומה תרשכה תרגסמב בלושי קוחרמ הדימלהו הארוהה םוחתש
 תודמול לש חותיפ ןחבי ,קוחרמ הארוה ךרוצל םירושיכו תויונמוימ חותיפל םישרדנה
 ךישמי דרשמה יכ ץלמומ דוע .אשונב תוניוצמ דדועי ןכו םירומה תרשכהל תומיאתמה
 לככ ןרפשיו קוחרמ הארוהה תוכיאל םירומה םירבועש תורשכהה תמורת רחא בוקעל
 .שרדנש

 אשונל עגונב שורית תדעו תוצלמה תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תורגבה ינחבמ
 תא ןחבי דרשמהש ץלמומ הז ללכב .ןמצמצל ךרוצה תא טרפבו תוינוציחה תורגבה תוניחב
 תויה ;םידימלתה יגשיה תכרעהל תיביטקפאה ךרדה תא ותסיפתמ קלחכ הדעווה תוצלמה
 םג ךילהתב בלשל ןחבי דרשמהש עצומ ,תובחר תועפשה הלש תינורקע היגוסב רבודמש
 רזגמהו הקוסעתה ,לשממה ,הלכשההו ךוניחה םוחתב ןיינע ילעב לש תשק םע תוצעוויה
 רקבמ ץילמהש יפכ ,וז היגוסל עגונב טבמה תודוקנ תא רישעהל םחוכב רשא ,ישילשה
  .21206 ץרממ הנתשמה הדובעה קוש אשונב חודב םג הנידמה
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 םוכיס
 הרבחהש קומעו ףקיה בחר רבשמ הרצי ,2019 ףוסב םלועב הטשפתהש ,הנורוקה תפגמ
 .ךוניחה תכרעמ לע םג תועפשה ולו ,תונורחאה םינשה תורשעב והומכ התווח אל תימלועה
 חכונ .ךוניח תכרעמב םייקה ןויוושה רסוח תא וריבגהו ופשח קוחרמ הדימלהו הנורוקה רבשמ
 חודב םיגצומש םינותנה חכונו םידימלתה ןיב םיידומילהו םייתרבחה םירעפה תלדגהל ששחה
 תקפסמה תיבטימ הרוצב תלהנתמ קוחרמ הדימלה יכ אדווי ךוניחה דרשמש תובישחה הלוע ,הז

 תויסולכוא לע שגד תמיש ךות ,לארשי תנידמ ידימלת לכ רובע ישגרו יתרבח ,ידומיל הנעמ
 תונמדזהל הנורוקה רבשמ תכיפהל תודעוימה תולועפ םדקיו ךישמי דרשמה יכ ץלמומ .תודחוימ
 לכב טרפבו ,תחאו םירשעה האמל התמאתהו ךוניחה תכרעמ לש יונישל סיסב תריציל לעפיו

.םוריח תותיעבו הרגשב קוחרמ הדימלל עגונה




