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 תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח
 הנורוקה ףיגנב הקבדהה

 

 רשא םדאל תוכימסב וחכנש םישנא רתאל הפגמ לש הרקמב הדעונ 1תיגולוימדיפא הריקח
 ךישמהל ךכבו ונממ קבדיהל םילולע ויה ןכלו ,)2תמואמ וא הלוח( הלחמב קבדנש ימכ ההוז
 תנומת שבגל עייסמ תויגולוימדיפאה תוריקחה לש רבטצמה רצותה .הקבדה תורשרש רצייל
 ינויח הז עדימ .תוצרפתהה ידקומו התוטשפתהו הרוזיפ ןפוא ,האולחתה ףקיה לש בצמ
 ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ .הפגמה רוגימל תוינידמ תעיבק ךרוצל תוטלחהה ילבקמל
 שמשמ ,תואירבה דרשמ לש תויזוחמה תואירבה תוכשלב הרגש תעב םג הנשה לכב לעופה
 תעיטקבו התוטשפתהב קבאמב יזכרמ ביכרמ הפגמ תויוצרפתה לש םוריח תותיעב
 תפגמ ץורפל םינושארה םישדוחב .הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל הקבדהה תורשרש
 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא תואירבה דרשמ להינ - 2020 ילוי דע ץרמ - הנורוקה
 םיקה ,הפגמה תוטשפתה םע ,2020 טסוגואב .תויזוחמה תואירבה תוכשל תועצמאב רקיעב
 דרשמ ,ןוחטיבה תכרעממ םיפסונ םיפוג ףותישב ,)ר"עקפ - ןלהל( ל"הצ לש ףרועה דוקיפ
 עייסל הדיקפתש )ןולא תדקפמ( הדקפמ ,תוימוקמה תויושרהו ךוניחה דרשמ ,תואירבה
 םינמזה תוחול רוציקל לועפל רתיה ןיבו ,הקבדהה תורשרש תעיטקב תואירבה דרשמל
 עגמב ותיא ואב םהש ימ רותיא תבוטל ,םיתמואמל תויגולוימדיפאה תוריקחה ךילהתב
 .דודיב תייחנה ןתמו )םיעגמה(

  

 
 .הייסולכואה תמרב תולחמה רקחב קסועה היגולויבבו האופרב ףנע - (Epidemiology)  היגולוימדיפא  1

 חתיפש ימ ועמשמ הלוח .הנורוקה ףיגנ ונניינעלו ,הפגמה ללוחמ ףיגנה לש אשנכ ןחבואש םדא ועמשמ תמואמ  2
  .םיתמואמל םג שמשת "הלוח" הלימה וז תרוקיבב .הלחמ ינימסת
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח
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 תרוקיבה תולועפ

 ךרעמ אשונב ךשמה תרוקיב הנידמה רקבמ דרשמ עציב 2021 ראורבפ דע 2020 רבמבונמ
 תוריקחה ךרעמ תלעפה וקדבנ תרוקיבה תרגסמב .תויגולוימדיפאה תוריקחה
 תוליעומהו תוליעיה ;תוריקחה לוהינל תובשחוממה תוכרעמב שומישהו תויגולוימדיפאה
 םילאשתמה תבצמו ;כ"בשה לש עויסה תולועפ תמועל תוברל ,תוריקחה ךרעמ לש
 דרשמב התשענ תרוקיבה .2021 לירפא דע ונכדוע םימיוסמ םינותנ .םייגולוימדיפאה
 ןוטלשה זכרמב ,ךוניחה דרשמב ושענ תומלשה .ר"עקפבש ןולא תדקפמבו תואירבה
 רקבמ םסרפש םייניב חודל ךשמה אוה הז תרוקיב חוד .תוימוקמ תויושר המכבו ימוקמה
 ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" אשונב 2020 רבוטקואב הנידמה
 ."2021 תנשב םסרופיש דחוימ חודל םייניב יאצממ - הנורוקה

 

 

 

 הפוקתב - הריקחה תחיתפ דעו הקידב לש תיבויח האצות תלבקמ ןמזה קרפ
 דעו תיבויח הקידב תאצות תלבקמ ןמזה קרפ היה 2021 לירפא דע 2020 רבמבונמש
 ,2021 ראורבפ דעש הפוקתל עגונב .תועש 12-ל 5 ןיב )יעובש עצוממ( הריקחה תחיתפל
 .םייתעש - דעומ ותוא דע עבקנש דעיהמ הגירחב רבודמ

 אל שומישל ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטה תסנכה - ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטה
  .החלצ

 םישדחה םיתמואמה רפסמ דוע לכ - םיתמואמה ללכ ןיבמ ומלשוהש תוריקחה רועיש
 תמר רשאכ םלואו .95%-מ דרי אל ומלשוהש תוריקחה רועיש ,3,000-כמ רתוי היה אל םויב
 לחה ומלשוהש תוריקחה רועיש ,םויב םישדחה םיתמואמה 3,000 ףר תא הרבע האולחתה
 הדיריה םע ןכמ רחאל .89%-ל דרי 2021 ראוניב האולחתה לש אישה תפוקתבו ,תדרל
 .ומלשוהש תוריקחה רועיש הלע םג האולחתב

 ןולא תדקפמ הביצהש דעיה - תויגולוימדיפאה תוריקחב רותיאל םיעגמה רפסמ
 תוחפל היה 2021 ראורבפ דע ףקת היהשו תוריקחב רתאל שיש םיעגמה רפסמ יבגל
-כב ,2020 רבוטקואב תוריקחהמ 5%-כב דעיב דמע תוריקחה ךרעמ .םיעגמ הרשע

 םיעגמ השישל דעיה תדרוה רחאל 2021 ראוני ףוסב .8%-כבו רבמצד תיצחמב 20%
 70%-כ לש חותינל םיסחייתמ םינותנה( הז דעיב ןולא תדקפמ הדמע ,2021 ראורבפמ
 .3)ועצובש תוריקחהמ

 
 ןבאב אלו XRM תכרעמב תורמשנו תולהונמ ,דמעמה ירסחו םיינוחטבה םיפוגב םיתמואמ לש תוברל ,תוריקחה רתי  3

 .דוסי

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 רבמבונ תליחתמ - תויגולוימדיפאה תוריקחב )הקבדה( הפישחה תורוקמ יוהיז
 רוקמ יוהיזל ןולא תדקפמ העבקש דעיה גשוה אל 2021 ראוני תיצחמ דעו 2020

 תורוקמ והוז - גשוה טעמכ דעיה תומייוסמ תופוקתב םלואו .תוריקחהמ 50% - הפישחה
 .תוריקחהמ 48%-47%-ב הפישחה

 הפוקתב - תויגולוימדיפאה תוריקחב הלוחה לש הייהשה תומוקמ רותיא
 היה והיז תוריקחה יכרעמש הייהשה תומוקמ רפסמ 2021 ראוני דע 2020 רבטפסמש
 העבקש דעיה תא הגישה אל ןולא תדקפמש הלוע ןאכמו ,תומוקמ 3.6-כל 0.5-כ ןיב
 .הייהש תומוקמ העברא - רותיאל 2021 ראוני דע

 הלועפ ופתיש אל םיתמואמ 4,500-כ - תוריקחה םע םיתמואמה לש הלועפה ףותיש
 םיתמואמ 4,500-כ – םיעגמ הרשע תוחפל רתאל שרדנש ךכב בשחתהב .הריקחה םע
 ךכבו ,הקבדהל םיירשפא םיעגמ יפלא תורשע דע יפלא רצייל הרואכל םילולע ויה ולא
 םיחמומה טניבק תצלמהב ןד אל תואירבה דרשמ .האולחתה רועיש תא לידגהל
 תיגולוימדיפא הריקח ויבגל תישענש יממ שורדל םישרדנה םירקמב לוקשל ימואלה
 אל עדימ תריסמ לש תועמשמה תא ול ריהבהלו רסמש עדימה תונוכנ לע ריהצהל
 אל אליממ .הבורקה ותביבס ברקב האולחתה לע ךכל שיש העפשהה תאו קיודמ
 הרטשמל ריבעה תואירבה דרשמ ,לעופב .הצלמהה תא ץמאל םא הטלחה הלבקתה
 .הריקח ךרוצל ,הלועפ ףותיש-יא לש דבלב דחא הרקמ

 תוריקחב םיבורק םיעגמכ ולעש השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םיתמואמה רועיש
 היילע ללככ הלח הקדבנש הפוקתב - הז בצמב םיתמואמה ללכמ ,ותמואש ינפל
 םיבורק םיעגמכ ןכל םדוק ולע רשא השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םילוחה רועישב
 היה אישה ;2021 ץרמב 19%-כל 2020 רבמטפסב 8%-כמ - תויגולוימדיפאה תוריקחב
 ראוני ףוס דע 30%( ןולא תדקפמ העבקש דעיה םלואו .28% - 2021 ראורבפ ףוסב

 .גשוה אל )ראורבפ תליחתמ 33% וא 2021

 ץורפמ - ךוניחהו תואירבה ידרשמ ןיב האולחתה ינותנ לע ינויח עדימ תרבעה
 לש עדימל תנווקמ השיג תואירבה דרשמל התייה אל 2021 ץרמ תיצחמ דעו הפגמה
 ךרוצה ויה ךכל תוירקיעה תוביסה .הארוה יתווצו םידימלת תאולחת לע ךוניחה דרשמ
 .הארוהה יתווצו םידימלתה תויטרפ לע ןגהל ןכו עדימה תחטבא יטביה תא רידסהל
 ,יכוניחה דסומב תויוצרפתה לש ןותנ עגר לכב ריהמ יוהיז תואירבה דרשממ ענמ רבדה
 .תוכומס תויושרב וא תושר התואב תודסומ המכב

 תצפהל עגונב תוינידמ עבק אל תואירבה דרשמ - תוריקחה ירצות לש רוביצל םוסרפ
 תוצרפתה יעוריא לש תויגולוימדיפא תוריקח( םייגולוימדיפא םיריקחת תואצות
-ב .ןולא תדקפמב קר וצפוה םיריקחתה תואצות לעופבו ,רוביצה ללכל )םייתועמשמ

 תא עדייל תואירבה דרשמל ימואלה םיחמומה טניבק הנושארל ץילמה 25.11.20
 אל םירצותה 2021 ראורבפל ןוכנ ךא ,ולאכ תוריקח ירצות לע ףטוש ןפואב רוביצה
 .רוביצל וצפוה

 םישנא לש הברק רותיא רשפאמה( "ןגמה" ןומושיי - "ןגמה" ןומושייב שומיש
 וב שומישה תדימו ,ונממ הפוצמה לע הנע אל )םתקבדהל םורגל הלולעה םיתמואמל
 .תונקתה 976,238 - הטעומ התייה
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-מ דרי םיעגמ ללכ ורתוא אל ןהבש תוריקחה רועיש - םיעגמ ןהב ורתוא אלש תוריקח
 ףוס דע ךרעל הז רועישב ראשנו 2020 רבמבונ ףוסב 1%-כל 2020 רבמטפס תיצחמב 11%

 לע עיבצמ רבדה .)ועצובש תוריקחהמ 70%-כ לש חותינל םיסחייתמ םינותנה( 2021 לירפא
 .םיעגמ רתאל תלוכיב רופיש

 דחוימ המישמ תווצ תמקה בויחל וניוצי - הקבדה ידקומ רותיאל תיגולונכט תלוכי חותיפ
 דרשמ םישועש שומישהו תויגולוימדיפא תוריקחמ הלועה עדימה חותינל )תויוצרפתה מ"מצ(
 תונושה תוכרעמהמ ףסאנש עדימה זוכיר ךרוצל םייגולונכט םילכב ןולא תדקפמו תואירבה
  .הקבדהה תרשרש תעיטקל ךילהתה לש רופישו לועיי ךרוצל תאז לכ - םיתמואמה יעגמ לע

 עגונב םינותנה - )יעובש עצוממ( םילאשתמה לש תויגולוימדיפאה תוריקחה רפסמ
 םילאשתמה ינותנמ םיבוט תואירבה דרשמ ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמל
 ימויה תוריקחה רפסמב לודיג לח 2021 ראוני עצמא דעו 2020 רבמצד תליחתמ .םירחאה
 4-ל 1.8-מ :ימויה םיתמואמה רפסמב היילעל ליבקמב תאז ,תוריקחה יכרעמ לכב עצוממה
 עצוממב תוריקח 6.4-ל 2.3-מו תוימוקמה תויושרה ילאשתמ ועציבש עצוממב תוריקח
 םויב תוריקח 1.8-מ היילע הלח ,ל"הצ ילאשתמל רשא .תואירבה דרשמ ילאשתמ ועציבש
 האולחתהש רחאל .2021 ראוני תיצחמב םויב תוריקח 4.6-ל 2020 רבמצד ףוסב עצוממב
 דרשמה ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמ דרי ,2021 ראוני תיצחמב אישל העיגה
  .ל"הצו

 

 תיחכונה תעב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא רמשל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
  .הפגמ תוצרפתה תעב וליעפהל ןתינ היהיש ידכ ,דיתעב םגו

 :ןלהלדכ תואירבה דרשמלו )ןולא תדקפמ( ףרועה דוקיפל ץלמומ

o ידכ ,הקבדהלו הפישחל םיירשפאה תורוקמה רחא תוקחתהל ורשפאיש םילכ ןוחבל 
 ,םיידועיי םייגולונכט םילכב שומיש לוקשל ןתינ הז ללכב .עבקנש דעיה תא גישהל
 .תישונאה הריקחה תולוכי לולכש לע ףסונ ,יטפשמה ןפהמ תוברל ,םתניחב רחאל
 אלא ,רוביצה תואירב לע הרימשו הקבדהה תורשרש תריצע םשל קר אל ינויח רבדה
 ,קשמב םינושה םיפנעה תלעפה ךשמהל עגונב תוטלחה תלבקו םיחקל תקפה םשל םג
    .תוליפתו תונותח לשמל ,םיסוניכו םיעוריא םויקו ,רשוכ ירדחו ךוניחה תכרעמ לשמל

o תטשופמו ההובג האולחתה רשאכ תוריקחה לש תוליעומהו תוליעיה תלבגמ חכונ, 
 ןיבמ םישדחה םיתמואמה רפסמ יבגל ףרה תא תולעהל ורשפאיש םילכ ןוחבל ץלמומ
 .תיתוכיאו הריהמ הריקח םהל עצבל ןתינש םיתמואמה ללכ

o לועפלו ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטב ליעי שומיש וענמש םימסחה תניחב םילשהל 
 דוע .םכח ןופלטב ןומושיי תועצמאב תוברל ,שומישל חונו לק היהי ספוטהש ךכל

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 יבגל ויתודמע תא חתנלו ןווקמה ספוטב שמתשהל רוביצה דודיעל םיכרד ןוחבל ץלמומ
 האולחתה תמר ןהבש תופוקתב דוחייב עייסל יושע רבדה .וב שומישה ץורמתל םיכרד
   .הריקחה תחיתפל דע ןמזה קרפ ךראתהל לולע ןהבשו ההובג

o דדמב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לש הדימעה תדימ ךמס לע םיחקל קיפהל 
 ויפ לעש עדימ תקפהל סיסב ושמשיש הגשהל םינתינה םידעי שוביג ךרוצל ,תוליעומה
 םידעצ ןוחבל ןכו ,דחא דצמ תופגמ תוצרפתהל תועגונה תוידיתע תוטלחה ולבקתי

   .ינש דצמ תוריקחה ךרעמ תוליעומ תרבגהל

o תכרעמ וא( 4דוסי ןבא תכרעמ לש התוניקתו התונימז ךשמה תא חיטבהל ידכ 
 ךרעמ תלעפה ךשמה ךרוצל ןה ,הרגש תותיעב ןה ,)חתופת םא תרחא תבשחוממ
 ץלמומ ,ץרפתהל תולולעש תופגמ לש תוריקח םשל דיתעל ןהו הנורוקה יבגל תוריקחה
 תותיעבש םרוגה תוהז תא עובקל ןכו ,דוסי ןבאב רמשל שיש םיביכרמה תא עובקל
 תוכרעמ םע םיקשממ תוברל ,תושדח תולוכי הב חתפי ףאו תכרעמה תא קזחתי הרגש
 ןוכדעו הכימת תיתשת םקות תכרעמה דצל יכ חיטבי ןכו ,תורחא תויתלשממ עדימ
 .דיתעב התמאתהו התונימז תא רשפאתש

o חותינל םאתהב םוריח תעלו הרגש תעל םיכרעמה לש ףקיההו הנבמה תא עובקל 
 ,ינתוכיאה טביהב ןהו ינתומכה טביהב ןה ,תויגולוימדיפאה תוריקחה יכרעמ יעוציב
 .תוביסנבו םייונישב בשחתהב

 וניא תמואמ םהבש םירקמב טוקנל ןתינ היהיש םידעצ ןחבי תואירבה דרשמש ץלמומ
 טניבק תצלמה תא ןחביש עצומ הז ללכבו ,תויגולוימדיפא תוריקחב הלועפ ףתשמ
 .הז ןיינעב ימואלה םיחמומה

 תוריקחב הלועפ ףותישל עגונב הפיכאה תוינידמ תייגוסב ןודי הנורוקה טניבק יכ ץלמומ
  .וז תוינידמל םאתהב לועפל הרטשמהו תואירבה דרשמ תא החניו תויגולוימדיפא

 םיתמואמהו םיעגמה רפסמל עגונב תוקופתה תא וחתני כ"בשהו תואירבה דרשמש ץלמומ
 ואיבי םהש ץלמומ ראשה ןיב .כ"בשה לש עויסה תולועפבו תוישונאה תוריקחב ולעש
 ךותמו ,כ"בשה ינוכיאו תוישונאה תוריקחה יגשיה לע האולחתה תומר תעפשה תא ןובשחב
  .תמואמ הלוח םע םיעגמה רותיאל הטיש לכ לש המורתה לאיצנטופ לע ודמלי ךכ

  

 
 רבחתהל הדעונ תכרעמה .)תשר תוריש(  WEB SERVICE תססובמה תואירבה דרשמ חתיפש תכרעמ - "דוסי ןבא"  4

 .םיתוריש הלא תוכרעממ לבקלו הנכות תוכרעמל
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 
 

 ,2021 לירפא דע 2020 רבמבונמ ועצובש תוריקחה רפסמ
 ר"עקפ ,תואירבה דרשמ( תוריקחה יכרעמ ןיב הקולחב
 )תוימוקמה תויושרהו



 
 

 
 

 

 

|   10   |      
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 םוכיס
 תעיטקבו התוטשפתה תריצעב ,הפגמ תעינמב יזכרמ ביכרמ אוה תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ
 תוריקחה ךרעמ תוליעומ תא רפשל ידכ .הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל הקבדהה תורשרש
 בושח ,ויהי םא םיידיתע םיכרצל ןהו תמייק ןיידעש הנורוקה תפגמל הנעמ ןתמ ךרוצל ןה ימואלה
 ןכו ,ותוירחא םוחתב דחא לכ ולעפי םימרוגה רתיו ר"עקפב ןולא תדקפמ ,תואירבה דרשמש
 .הז חודב וניוצש םייוקילה ןוקיתל ,ףתושמב
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 תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח
 הנורוקה ףיגנב הקבדהה

 אובמ
 םדאל תוכימסב וחכנש םישנא רתאל )6הימדנפ( הפגמ לש הרקמב הדעונ 5תיגולוימדיפא הריקח
 ךכבו ונממ קבדיהל םילולע ויה ןכלו ,)7תמואמ וא הלוח - ןלהל( הלחמב קבדנש ימכ ההוז רשא
 היושע םג איה .הפגמה תוצרפתה ךלהמ רחא תוקחתהל ןכו ,8הקבדה תורשרש רצייל ךישמהל
 ןושארה םדאה אוהש ,"ספאה הלוחה" תא ףאו הלוחה תא קיבדהש םרוגה תא רתאל רשפאל
 הריקח - םג ןלהל( תיגולוימדיפא הריקח עוציבל תוכמסה .םיוסמ םוקמב הלחמ התואב קבדנש
 הריקחה .)םעה תואירב תדוקפ - ןלהל( 1940 ,םעה תואירב תדוקפב תנגועמ )תישונא הריקח וא
 ההש אוה םהבש תומוקמ לע ותוא םיבבוסהו הלוחה לש לואשת תועצמאב ללכ ךרדב תישענ
 שמשמ תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ .)םיעגמ - ןלהל( עגמב אב אוה םמיעש םישנא לעו

 לש הריצעו העינמ - הקבדהה תרשרש תעיטקבו הפגמ תוטשפתהב קבאמב יזכרמ ביכרמ
 תוריקחה ךרעמ - ןלהל( הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל םיפיגנ לש תובחר תויוצרפתה
 םה הקבדהה תרשרש תעיטקל ךילהתב םירחא םיביכרמ .)תוריקחה ךרעמ וא תויגולוימדיפאה
 תוריקחה לש רבטצמה רצותה .הב קבדנש הלגתהש ימ דודיבו 9הלחמה יוהיזל תוקידב לשמל
 ידקומו התוטשפתהו הרוזיפ ןפוא ,האולחתה ףקיה לש בצמ תנומת שבגל עייסמ תויגולוימדיפאה
 .הפגמה רוגימל תוינידמ תעיבק ךרוצל תוטלחהה ילבקמל ינויח הז עדימ .תוצרפתהה

 ץראב הצרפש ,)הפגמה - םג ןלהל( הנורוקה תפגמב קבאמה תרגסמב לעפוה תוריקחה ךרעמ
 תוריקחה ךרעמ תרגסמב .2021 ראורבפ - תרוקיבה םויס דעומב םג הכשמנו 2020 ראורבפב
 ןופלט ירישכמ ןוכיאל ךרעמ )כ"בש - ןלהל( יללכה ןוחטיבה תוריש ליעפה תויגולוימדיפאה
 םיתמואמל םישנא לש הברק רותיא רשפאמה "ןגמה" ןומושיי חתופ ןכו ,םיתמואמ לש םיירלולס
  .םתקבדהל םורגל הלולעה

 תוריקח" אשונב 2020 רבוטקואב הנידמה רקבמ דרשמ םסרפש םדוק חודל ךשמה אוה הז חוד
 םסרופיש דחוימ חודל םייניבה יאצממ - הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא

 
 .הייסולכואה תמרב תולחמה רקחב קסועה היגולויבבו האופרב ףנע - (epidemiology) היגולוימדיפא  5

   .םלועב םיבחרנ םירוזאב הייסולכואה ברקב תטשפתמה הפגמ - הימדנפ  6

 חתיפש ימ ועמשמ הלוח .הנורוקה ףיגנ ונניינעלו ,הפגמה ללוחמ ףיגנה לש אשנכ ןחבואש םדא ועמשמ תמואמ  7
  .םיתמואמל םג שמשי "הלוח" הלימב שומישה וז תרוקיבב .הלחמ ינימסת

 ינימסת הלוח ,"תיגולוימדיפא הריקח תרגסמב COVID-19 ילוח לש םיעגמ רותיא להונ" לש 23.9.20-מ ןוכדע יפ לע  8
 וינימסת תעפוה ינפלש םימיה תעברא ךלהמב וילא ופשחנש םיעגמה תא רתאל שי ,עודי וינימסת תליחת ךיראתש
 תא רתאל שי ,םינימסתה תעפוה ךיראת יבגל קפס םייקש וא עדימ ןיאש ינימסת הלוחל רשא ;הריקחה דעומל דעו

 שי ,ינימסת-א הלוחל רשא ;הריקחה דעומל דעו תיבויחה האצותה תלבק דעומ ינפלש םימיה תעבש ךלהמב םיעגמה
  .הריקחה דעומל דעו תיבויחה האצותה תלבק דעומ ינפלש םימיה תעבש ךלהמב םיעגמה תא רתאל

 קרפב ,)2020 רבוטקוא( דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,הנידמה רקבמ  9
 ;151 - 127 'מע ,"2021 תנשב םסרופיש חודל םייניבה יאצממ - הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ"
  ."הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ" קרפב ,הז תוחוד ץבוקב ואר
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 הנידמה רקבמ דרשמ .10)תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חוד - ןלהל( "2021 תנשב
 תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" אשונב חוד ,2020 ץרמב ,ןכ ינפל דוע םסרפ
 תוריקחה ךרעמב רתיה ןיב קסעש ,)תוצרפתמ תולחמ אשונב חודה - ןלהל( "תושדחתמו

 ןכו ,םיתמואמ 220,000-מ רתוי - 2021 ראוניב היה רתויב ברה םיתמואמה רפסמ .11תויגולוימדיפאה
 םתואב .הלא םישדוחמ דחא לכב םיתמואמ 130,000-מ רתוי - 2021 ראורבפו 2020 רבמטפסב
 בורק ותמוא 15.4.21 דעו 1.9.20-מ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע .רוביצה לע םירגס ולטוה םישדוח
  .תיגולוימדיפא הריקח המלשוה םהמ 671,000-כ יבגל ,הנורוקב םילוחכ םישנא 720,000-ל

 ויה הייסולכואהמ 55%-כ 2021 ינוי עצמאבו בחרנ ןוסיח עצבמ לארשיב לחה 2020 רבמצדב
 31 ולגתה לשמל 4.6.21-ב( רכינ ןפואב דרי םוי לכב םישדחה םיקבדנה רפסמו םינסוחמ
 טסוגוא תליחתמו הצרפתהו הבש האולחתה 2021 ינוי ףוס תארקל ,םלואו .)םישדח םיתמואמ

 רתוי ולגתה טסוגוא תיצחמב ;םיתמואמ 2,000-מ רתוי התייה םיתמואמ לש תימויה תפסותה 2021
  .12הלעמו 12 ינב םיבשות ןוילימ 6-כ הז דעומל דע ונסחתה כ"הסו םישדח םיתמואמ 8,000-מ

 ראורבפ םישדוחהמ דחא לכב םיתמואמה רפסמ לע םינותנ םיגצומ ןלהלש םימישרתה ינשב
 .לארשיב םירגסה ידעומו 2021 ץרמ - 2020

  )2020 ראורבפ( הפגמה ץורפמ שדוח לכב םיתמואמה רפסמ :1 םישרת
 2021 ץרמ דעו

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 
 קרפב ,)2020 רבוטקוא( דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,הנידמה רקבמ  10

 ,"2021 תנשב םסרופיש חודל םייניבה יאצממ - הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח"
 .181 - 155 'מע

 קרפב ,)2020( א70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמב םסרפתה חודהו ,2019 רבוטקואל ראורבפ ןיב העצוב תרוקיבה  11
  .592 - 516 'מע ,"תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט"

 .תישילש הנמב 1,266,922-ו ;היינש הנמב 5,436,375 ;הנושאר הנמב ונסחתה םישנא 5,881,743  12
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 ןתמ תליחתו הנורוקה תפגמ בקע לארשיב םירגסה ידעומ :2 םישרת
 2021-2020 םינשב םינוסיחה

 

 .)קשמב תונושאר תולקה ולחה זא( 19.4.20 - 19.3.20 - ןושארה רגסה  *
  ."קדוהמ רגס" - 17.10.20 - 25.9.20 ;"םשונ רגס" - 24.9.20 - 18.9.20 - ינשה רגסה  **
  ."קדוהמ רגס" - 7.2.21 - 10.1.21 ;"םשונ רגס" - 9.1.21 - 27.12.20 - ישילשה רגסה  ***
 .תוימוקמה תויושרהמ קלחו ךוניחה תכרעממ קלח לע לשמל לטוה רשא ופקיהב לבגומ רגס - םשונ רגס
 רוסיא ,םיוסמ חווטל רבעמ תיבל ץוחמ האיצי רוסיא לשמל ,תובר תולבגה ללכ רשא אלמ רגס - קדוהמ רגס
 הרובחתה םוצמצו ,םיגירח טעמל תוסיט רוסיא ,םיגירח טעמל ךוניחה תכרעמו רחסמה לש הריגס ,תולהקתה
  .תירוביצה

 הכלהש ,הנורוקה תפגמ םע תודדומתהל ליבקמב העצוב הז חודב םיאבומ היאצממש תרוקיבה
 םירכינ םייוניש רתיה ןיבו ,הפגמה תולהנתהב םירידת םייוניש ולח תרוקיבה ךלהמב .הבחרתהו

 ;תוליהקבו םירזגמב ,םיליג תוצובקב ,םינושה םייפרגואיגה םירוזאב הרוזיפבו האולחתה יפקיהב
 ןכ ומכ .ירוקמה הנורוקה ןזמ 14הובג הקבדה םדקמ םהלש 13"םיטנאירו" - םינז לש תויוצרפתהו
 םירגס תלטה ;ת"לחל םידבוע תאצוה ןהבו ,הפגמה םע תודדומתהל תולועפ וז הפוקתב ושענ
 םיידועיי םידיקפת םיאלממה הטילש יזכרמו תודיחי ,םיפוג תמקה ;יצרא םינוסיח עצבמ ;םתרסהו

 םימורופבו עדימו ןיעידומ יכרעמב תוטלחהה ילבקמ לש שומישו ;תורשרשה תעיטק ךרעמב
 תליחתב העיגהש דע ,הדרי האולחתה תמר ,הלע הייסולכואב םינסוחמה רועישש לככ .םיצעיימ
 ,תויתדוקנ תושדח תויוצרפתה ולחה 2021 ינוי ףוס תארקל םלואו .םויב םיתמואמ המכל 2021 ינוי

  .ץראה יבחרב ךוניח תודסומב רקיעב

 )דרשמה - םג ןלהל( תואירבה דרשמ - 2020 ילוי דע ץרמ - הפגמה ץורפל םינושארה םישדוחב
 ןלהל( 15תויזוחמה תואירבה תוכשל תועצמאב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא להינש אוה

 
  .ותלועפ תא הנשמ םיתיעלו היצטומ רבועש ףיגנ - טנאירו  13

  .דחא הלוח םדאמ וקבדיי םישנא המכ דדומה )ילאיצננופסקא וא יכירעמ לודיג( הקבדה םדקמ  14

 תואירב לש תוינידמה תא םשייל ןתרטמו תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתורישל תוכייש - תויזוחמ תואירב תוכשל  15
 .דועו תואירב םודיק ,דליו םא ,ןוזמ לע חוקיפ ,הביבסה תואירב :םימוחתב הייסולכואה לומ חטשב רוביצה
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 לג תיילע םע ,2020 טסוגואב .הרגש תעב ליעפמ אוהש ךרעמה תרגסמב ,)תוזוחמה - םג
 תעיטקב תואירבה דרשמל עייסל )ר"עקפ - ןלהל( ל"הצ לש ףרועה דוקיפ לחה ,ינשה האולחתה
 יפוגו ןוחטיבה דרשמ ,ל"הצ( ןוחטיבה תכרעממ םירחא םיפוג ףותישב ,םיקהו ,הקבדהה תורשרש
 תיתמישמ הדקפמ - ןולא תדקפמ תא תוימוקמה תויושרהו תואירבה דרשמ ,)םירחא ןוחטיב
 תוחול רוציקל הלעפ ןולא תדקפמ .16)ןולא תדקפמ - ןלהל( תואירבה דרשמל עויסל תידועיי

 םוגידל םתיינפה ,םהלש םיעגמה רותיא ,םיתמואמל תויגולוימדיפאה תוריקחל עגונב םינמזה
 עוציב ,דודיבל םיעגמהו םיתמואמה תיינפה ,17תודבעמל תומיגדה תרבעה ,)הנורוק תקידב(
 ,תואירבה דרשמ ועציב תוריקחה תא .תוינידמ תעיבק םשל עדימ חותינו תושרדנ בצמ תוכרעה
 תואירבה דרשמ לש תויעוצקמ תויחנה יפ לע ,ךוניחה דרשמו תוימוקמה תויושרה ,ר"עקפ
  .ןולא תדקפמ לש הלוהינבו

 ט"לשמה .)ט"לשמ - ןלהל( הנורוקב קבאמל ימואל יזכרמ הטילש ל"מח הלהינ ןולא תדקפמ
 תויובייחתההו תונמזהה ,ר"עקפ ינותנ יפל .הפגמה רוגימל םילעופה םיפוגה לכ יגיצנ תא ללכ
 הדיריה תובקעב .18ח"ש ןוילימ 411-ב ומכתסה 2021 ץרמ דעו 2020 טסוגואמ ןולא תדקפמ לש
 תקספה תא ,תרוקיבה םויס רחאל ,2021 יאמ ףוסב ל"כטמרהו ןוחטיבה רש ורשיא האולחתב
 ימוחת תרבעהו ,האולחתב הדיריל ףופכב ,2021 טסוגוא תליחתב ןולא תדקפמ לש התלועפ
 רש החנה ,2021 ינויב הפגמה לש תשדוחמ תוצרפתה חכונ .תואירבה תכרעמל הלש לופיטה
 .1.9.21 רחאל ןולא תדקפמ תוליעפ תא ךיראהל 19.7.21-ב ןוחטיבה

 הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ ץיפה 2020 טסוגואבו ילויב :םלועב תוריקח יכרעמ
 .םלועב תוריקחה יכרעמב םיקסועה םיכמסמ ינש 19)עדיהו עדימה זכרמ - ןלהל( הנורוקב
 הקבדהה תורשרש תעיטקו תוצרפתהה תורוקמ יוהיזל ולעפ היכ'צו רופגניס ,ןפיש ןיוצ םיכמסמב
 תאו הייסולכואה תא תוריכמה ,תוימוקמה תויושרה ףותישבו םיירוזא תוריקח יזכרמ תועצמאב
 תוזוחמל הנידמה תמרב תוריקחל תוירחאה הנתינ הינמרגב .םייתפשהו םייתוברתה הינייפאמ
 תוברעתה תלוכי םהלש רתוי םינמוימ תוחוכ ורמשנ תילרדפה המרבו ,םייזוחמה תואירבה ידרשמ
 תא חתנמו ףסואה יזכרמ ףוג וליעפה ןה ,היירטסואו היילגנאל רשא .תובכרומ תויוצרפתהב עויסו
 דוחא לוהינ השעמל רצונ ךכ תובקעבו ,חטשב םיסורפה םיפוגהמ ועיגהש םיתמואמה ינותנ
  .20תימואלה המרב תוצלמה שבגל רשפאמה

 
   .)8.10.20( 482 הלשממה תטלחה  16

  ."הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ" קרפב ,הז תוחוד ץבוקב ואר  17

 לועפת ,הדקפמה לועפת ,יוניב תויתשת ,הרבסה ,בושקת יעצמאו עדימ תוכרעמ ,)םוגידל תוברל( םדא חוכ ללוכ  18
 .ח"ש ןוילימ 335 אוה םוכסה ,םוגידה לועפתו םדא חוכ תואצוה אלל ."הלא" תוריקחה תדיחיו םוגידה

 ,םירחאו םיגולוימדיפא םיאפור ,הימדקאהמ םינעדמ ,ןיעידומ יניצק םירבח ובו ,ל"הצב ןיעידומה ףגא םיקהש ףוג  19
 רקחמב )ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמלו תואירבה דרשמל רתיה ןיב עייסל לעופ ףוגה .םיאקיטסיטטסו םיעוציב ירקוח
  .הנורוקה םע תודדומתהל הלועפ יכרד לע תוצלמה שוביגבו יאופרו יתכרעמ

 תלכהב יזכרמ ביכרמכ ,וקזוח םלועב תויגולוימדיפא תוריקח יכרעמ" ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ  20
 הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ ;)16.7.20( 158 'סמ ךמסמ ,"הקבדה תוארשרש קותינבו תוימוקמ תויוצרפתה
 תוארשרש עוטקל חילצמש ,תיזכרמ תיעוצקמ הנווכהב ,רזובמ תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ הינמרגל" ,הנורוקב
  .)24.8.20( 173 'סמ ךמסמ ,"םילוחל ריהמ דודיבו יוהיז ךות הקבדה
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 םלועב תוריקח יכרעמ :3 םישרת

 



 
 

 
 

 

 

|   16   |      

 

 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 תרוקיבה תולועפ
 ךרעמ אשונב ךשמה תקידב הנידמה רקבמ דרשמ עציב 2021 ראורבפ דע 2020 רבמבונמ
 שומישהו תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תלעפה וקדבנ וז תרגסמב .תויגולוימדיפאה תוריקחה
 תמועל תוברל ,תוריקחה ךרעמ לש תוליעומהו תוליעיה ;תוריקחה לוהינל תובשחוממה תוכרעמב
 דע ונכדוע םימיוסמ םינותנ .םיגולוימדיפאה םילאשתמה תבצמו ;כ"בשה לש עויסה תולועפ
 לש םיעגמה רפסמ ,ומלשוהש תוריקחה רפסמ ,הריקח תחיתפל ןמזה ךשמ( 2021 לירפא
 ויהש הלע תוריקחב רשא השק וא ינוניב בצמב םיתמואמה רועישו תוריקחב ולעש םיתמואמה
 ושענ תומלשה .ר"עקפבש ןולא תדקפמבו תואירבה דרשמב התשענ תרוקיבה .)םיעגמ םהל
  .ןיעידומה דרשמבו כ"בשב ,תוימוקמ תויושר המכבו ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,ךוניחה דרשמב
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 ךרעמ תא םיליעפמה םימרוגה
  תויגולוימדיפאה תוריקחה

 דבוע וא תוחא ,יזוחמ אפור ןגס ,יזוחמ אפור ידיב הנותנ תיגולוימדיפא הריקחל תיקוחה תוכמסה
 תואירב תדוקפב תנגועמ תוכמסה ,רומאכ .ךכל הכמסה לביקש תואירבה דרשמ לש רחא
 יוהיזל עייסיש עדימ רוסמל םדא לכמ שורדל רתיה ןיב הריקחה יעצבמל תרשפאמה ,21םעה
 .ףיגנה תוטשפתה םוצמצ םשל ,22בורק עגמב ומיע אבש ימו הלוחה והש ובש ןמזה וא םוקמה
  .הריקחה עוציבל )עייסמ םרוג( רחא םדאב עייתסהל רקוחל תרשפאמ הדוקפה

 ראונימ להונב רידגה תואירבה דרשמ ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ףקיה תבחרה תא רשפאל ידכ
 ,םילייח הז ללכבו ,יגולוימדיפא רקוח וניאש ימ אוה "לאשתמ םרוג" וא "עייסמ םרוג" יכ 202123

 םימרוג לש םהיתויוכמס תא עבק ןכו ,תואירבה דרשמל םיתוריש ינתונו תוימוקמ תויושר ידבוע
 - םיעייסמ םימרוגו םילאשתמ אלא םיגולוימדיפא םירקוח םניאש ימ לכ ונוכי הז חודב .רומאכ
 הריקח" - ןלהל ארקיי םילאשתמהו םירקוחה םיעצבמש ולוכ ךילהתהו ,"םילאשתמ"
  .)הריקח וא( "תיגולוימדיפא

 םיעצבמה ,תויגולוימדיפא תוריקח יכרעמ העברא ליבקמב םילעופ 2020 רבוטקוא - רבמטפסמ
 24תויגולוימדיפא תויחא ,ךכ לע ףסונ .הקבדהה תורשרש תא עוטקל ןתרטמש "ןושאר וק תוריקח"

 לע תוכיא תרקב תועצבמ ,םילאשתמל תיעוצקמ תועייסמ רוביצה תואירב תכשל תודבוע ןהש
 יכרעמ תעברא .)םיירטאירג תודסומבו םיעוריאב ,לשמל( תובכרומ תוריקח תועצבמ ןכו תוריקחה
  :הלא םה תוריקחה

 ללוכה 25תופנבו תוזוחמב תואירבה דרשמ לש תוריקחה ךרעמ - תואירבה דרשמ •
  ;הפועתה תודש תושרמ םירוטקלס תוברל ,םינוש תורוקממ וסיוגש םילאשתמ

  ;ר"עקפב ןולא תדקפממ ל"הצ ילייח םיליעפמש תוריקח ךרעמ - ר"עקפ •

 תושרה לש םידבוע בורל ללוכה תוימוקמה תויושרב תוריקח ךרעמ - תוימוקמ תויושר •
 .תויגולוימדיפא תוריקח םג םיעצבמ תושרב עובקה םדיקפת לע ףסונש תימוקמה
  ;תואירבה דרשמל םירבעומ םיפסאנש םינותנה

 תכרעמ ידימלת לש םיעגמ רותיאל ךוניחה דרשמב תוריקח ךרעמ - ךוניחה דרשמ •
 םירבעומ םיפסאנש םינותנה .םידומילה תועש ךשמב םיתמואמ הארוה יתווצו ךוניחה

 
  .ח20 ףיעס ,2020-ף"שתה )34 'סמ( םעה תואירב תדוקפ ןוקיתל קוח - הז ןיינעב ואר  21

 דודיב( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב וצב יכ ןיוצי ,תאז םע ."בורק עגמ"ל איה תוסחייתהה םעה תואירב תדוקפב  22
 יאופר דסומב הפישח תוברל ,"קודה עגמ"ל איה תוסחייתהה ,2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב
 התיכב הייהש וא הלוחל ךומסב הדובע ,ןוגימ אלל הלוח םע רדחב הייהש ,ולחש תואירב ידבוע םע הדובע ,הלוחל
 בורק עגמ לכ וא הלוחה לש ותיב ינב םע עגמ ,ובשומ םוקממ םיבשומ ינש דע לש קחרמב הלוח םע העיסנ ,הלוח םע
  .תוקבדיהל ששח הלעמש הלוח םע

  .21.1.21 "1940 ,םעה תואירב תדוקפל )ג(ח 20 ףיעס יפל תויגולוימדיפא תוריקחב עויס להונ" אשונב ל"כנמ רזוח  23

 .היגולוימדיפאב תוחמתה תולעב תויחא - תויגולוימדיפא תויחא  24

  .וב תררוגתמה הייסולכואה תומכו זוחמ לכ לש חטשל םאתהב ,תופנ המכ שי ןקלחבו ,תופנ ןיא תוזוחמהמ קלחב  25
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  .26תואירבה דרשמל

 הקולחב ,2021 לירפא דע 2020 רבמבונמ ועצובש תוריקחה רפסמ :4 םישרת
 )תוימוקמה תויושרהו ר"עקפ ,תואירבה דרשמ( תוריקח יכרעמ ןיב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 הריקחה יכרעמ תעבראל תוריקחה בותינ
 תואירבה תוכשלב )הנורוקה תפגמל רשק אלל( הרגש תעב תוכרענ תויגולוימדיפא תוריקח
 םינושארה םישדוחב .תויגולוימדיפא תויחא 25-כ תולהנמ ןתואש ,תואירבה דרשמ לש תויזוחמה
 תויחאל תוריקחה תא ומויב םוי ידמ תוזוחמבש תונוממה תויחאה וצקה הפגמה ץורפ רחאלש
 עוציבל תשמשמה תבשחוממ תכרעמ תועצמאב התשענ האצקהה .תוכשלבש תויגולוימדיפאה
 תוצקומ ובש ןפואה הנתשה הפגמה ךלהמב .)XRM27 תכרעמ - ןלהל( תויגולוימדיפא תוריקח
 תוריקחה לש עוציבו בותינל ןכדועמה ךילהתה לש םיבלשה תא ראתמה םישרת ןלהל .תוריקחה
   :תוריקחה יכרעמ תעברא ידי לע

 
 םג ליבקמב םילאשותמ הלא םיתמואמו ,םידומילה תועשב םיעגמ לע םיתמואמ יבגל תוריקח עצבמ ךוניחה דרשמ  26

  .דרפנב תורפסנ ןניא ךוניחה דרשמ עציבש תוריקחה .םירחאה תוריקחה יכרעמ ידי לע

 .)CRM )Customer Relationship Management תכרעמ לש תמדקתמ הסרג איהש תיגולונכט תכרעמ - XRM תכרעמ  27
 .ויתויוליעפ תא להנל ןוגראל תעייסמ תכרעמה
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  תוריקחה לש עוציבו בותינ :5 םישרת

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב
 הדעונ תכרעמה .)תשר תוריש(  WEB SERVICEתססובמה תואירבה דרשמ חתיפש תכרעמ - "דוסי ןבא"  *

 .םיתוריש הלא תוכרעממ לבקלו הנכות תוכרעמל רבחתהל
 .הלוחהמ 'מ 2-מ תוחפ לש קחרמב הנורוק הלוח םע תוחפל תוקד 15 לש הייהש - "קודה עגמ"  **
 .םיתמואמה לש םיירלולס םירישכממ ולבקתהש םינוכיא  ***
 .הז דקומ רגסנו כ"בשה לש עויסה תולועפ וקספ 2021 ץרמ ףוסב  ****
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 תוריקחה לוהינל תבשחוממה תכרעמה
  תויגולוימדיפאה
 דרשמ תוזוחמ ועציבש תויגולוימדיפאה תוריקחב :הנורוקה תפגמ ץורפ דע תינדי הנזה
 ןזוה ךכ רחאו ריינ יפד לע ינדי ןפואב הריקחה ךלהמב עדימה םשרנ ,הפגמה ץורפ דע תואירבה
 רגאמל תרשוקמ התייה אל תבשחוממה תכרעמהש תויה ,ףסונב .תבשחוממ תכרעמל תינדי

 ןיזהל םילאשתמה וצלאנ ,)ןיסולכואה תושר - ןלהל( הריגההו ןיסולכואה תושר לש עדימה
 סנכיהל םישרדנ םה םא ןוחבל ידכ ,םיתמואמה לש החפשמה ינב יטרפ תא תינדי םמצעב
 דרשמ ץילמה תוצרפתמ תולחמ אשונב חודב .תויועטל חתפ התוויהו ןמז הלזג וז הלועפ .דודיבל
 ןתוא ךופהל ךכו תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא בשחמל תואירבה דרשמל הנידמה רקבמ
 תפוקתב ,תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב ןיוצש יפכ .רתוי תוליעיו תוקיודמל
 לש יתוכיא לוהינל הליעי תכרעמ התייה אל תואירבה דרשמל )2020 טסוגוא-יאמ(" זאד תרוקיבה
 ."תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ

 לארשיב הפגמה ץורפ םע :תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לוהינל תוכרעמ חותיפ
 תבשחוממ תכרעמ לש המקהה תא תואירבה דרשמב בושחמה ףגא םילשה 2020 ראורבפב
 תעה התואב יוצמ היהש ךילהת ,XRM)-ה תכרעמ( תויגולוימדיפאה תוריקחה לוהינב הכימתל
  .דרשמב הלעפש תמייק תכרעמ לע ססבתהב ,הפגמה תוריקח לוהינ ךרוצל ,ומוציעב

 ופרטצהש םילאשתמה רפסמב לודיגה בקע ,ןושארה האולחתה לג םויס רחאל ,2020 יאמ ףוסב
 דרשמ ולחה ,ןהב ףסאנש עדימה חותינ לועייב ךרוצהו תוריקחה יפקיהב לודיגל יפצה ,ךרעמל
 ,)"דוסי ןבא" - ןלהל( "דוסי ןבא" תכרעמ - תוריקח לוהינל השדח תכרעמ חתפל ל"הצו תואירבה
 קשממו תמייקה XRM תכרעמל קשממ שי דוסי ןבאל .28הריקחה עוציבל ילוהינ ילכ התוויה רשא
 הנגההו בושקתה ףגאב הנכותהו עדימה תדיחי .29ןיסולכואה תושר לש עדימה תכרעמל ףסונ
 םויס רחאל םג ךשמנ תכרעמה לש הגורדשו ,דוסי ןבא חותיפ לע הדקפוה ל"הצ לש רבייסב
 ןווקמ ספוטב שומיש ךות תישענ דוסי ןבא תועצמאב תעצבתמה תיגולוימדיפא הריקח .תרוקיבה
  .אלמל שיש םינותנו תודש ליכמה

 ימו םילוח יטרפל עגונב ןיסולכואה תושר ינותנ ךותמ ראשה ןיב תיטמוטוא םינזומ תודשהמ קלח
 .םינותנה תנזהב תויועט םוצמצו הריקחה ךילהת לש לועיי רשפאמ רבדה .םיעגמכ םיבשחנש
 הסנכנ איה 1.11.20-בו ,םילאשתמה ברקב דוסי ןבא תעמטה הלחה 2020 רבמטפס תיצחמב
  .תוריקחה ךרעמב האלמ הלועפל

 תוריקחה לש ליעי בותינ :הלא רתיה ןיב ויה דוסי ןבאב שומישה תובקעב ולחש םירופישה
 ;תיבויח הקידב תאצות תלבק רחאל תוריקחה תליחת ןמז רוציק ;םילאשתמל תויגולוימדיפאה
 יפקיהב לודיגל םאתהב תוריקחה עוציב תלוכי תלדגה ;תוריקחה עוציב ינמז לש לועייו רוציק
 הייהשה תומוקמ לש רתוי לודג רפסמ יוליג ;תוריקחב רתוי לודג םיעגמ רפסמ יוליג ;האולחתה
 םינותנה תא םיזכרמה תוחוד תקפהו ;תוריקחה ירצות לע הרקב תלוכי ;תוריקחב הלוחה לש

 
  .םיתוריש ןהמ לבקלו הנכות תוכרעמל רבחתהל ןתינ התועצמאבש )תשר תוריש( Web Service תססובמ תכרעמ  28

 תכרעמב םירמשנו םילהונמ דמעמה ירסח םיתמואמהו )דסומהו כ"בשה ,ל"הצ( םיינוחטיבה םיפוגב םיתמואמה ינותנ  29
XRM תכרעמב תורישי ועצוב תוריקחהמ קלח ,ןכ ומכ .דוסי ןבאב אלו XRM תוינכט תוביסמ דוסי ןבאב אלו. 
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 ןפואב גיצמ ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ .תוטלחה תלבקו םהיתואצות חותינ תבוטל ודבועש
  .םירחא םימרוגלו ט"לשמל תוריקחה יעוציב לע םינותנ ףיצר

 חתיפש םימושייה יכ )דרשמה תבושת - ןלהל( 2021 טסוגואמ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 ףטוש ןפואב םירפתשמו םינכדעתמ ,תימלוע המרב םיינשדחו םיבכרומ םניה XRM-ה תכרעמב
 תימלוע הימדנפ לש תבכרומ תואיצמל בוט הנעמ םיקפסמו ,הנתשמה תואיצמל םאתהב
 ,רסמ דוע .דבלב בשחוממ ןפואב עצוב הנורוק תוריקח לוהינ ,הבושתה תריסמ דעומב .תימוקמו

 יכו הריקח תובייחמה תולחמה לכ לש תוריקחל שמשתש ךכ ,תכרעמה תיינב תא םילשמ אוה יכ
  .הנורוקה תפגמ תרגסמב שכרנש ןויסינה לע וז הלועפב ססבתמ אוה

 לוהינל יזכרמ ילכ התויה חכונו 2020 רבמבונב תפטוש הדובעל דוסי ןבא תסינכ חכונ
 ידכ ןולא תדקפמ ףותישב לעפי תואירבה דרשמש ץלמומ ,תוריקחה ךרעמ לש בשחוממה
 ןה ,)חתופת םא ,תרחא תבשחוממ תכרעמ לש וא( הניקתה התונימז ךשמה תא חיטבהל
 יבגל דיתעל ןהו הנורוקה יבגל תוריקחה ךרעמ תלעפה ךשמה ךרוצל ןה ,הרגש תעב
 שיש םיביכרמה תא עובקל ץלמומ וז תרגסמב .ץרפתהל תולולעש תופגמ לש תוריקח
 חתפיו תכרעמה תא קזחתי הרגש תותיעבש םרוגה תוהז תא עובקל ןכו ,דוסי ןבאב רמשל
 יכ חיטבי ןכו ,תורחא תויתלשממ עדימ תוכרעמל םיקשממ תוברל ,תושדח תולוכי הב
 .דיתעב תכרעמה לש התמאתהו התונימז תא רשפאתש ןוכדעו הכימת תיתשת םקות

 לשו XRM-ה תכרעמ לש תולוכיה רומישו הקוזחתל לעופ אוה יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 םילכ לש חותיפו הניחב דצל ,תושרדנה תומאתה עוציב ךות ,תורזגנו תוולנ תוכרעמו דוסי ןבא
  .דיתע ינפ הפוצ הייאר ךותמו םישדח םיגולונכט

 תואירבה ידרשמ ןיב האולחת ינותנ תרבעה
  ךוניחהו
 .הארוה יכמותו הארוה ידבוע 215,000-כו םידימלת ןוילימ 2.4-כ תללוכ לארשיב ךוניחה תכרעמ
 תכרעמ לש הריגסהו החיתפהמ ועפשוהו הפגמה תפוקת ךשמב ונתשה םהלש האולחתה ינותנ
 ןיזמ 30ךוניחה דרשמב הנורוקה ט"לשמ .ףיגנה לש תונושה תויצטומה תוטשפתהמ ןכו ךוניחה
 ,םינותנה .םייקמ אוהש תוימויה בצמה תוכרעהב םתוא גיצמו האולחתה ינותנ תא ולש תוכרעמל
 תפוקתב ךוניחה תכרעמ לועפתל עגונב תוינידמ שוביג ךרוצל עדימ תיתשת םישמשמה
 םידדובמה וא םיתמואמה הארוהה יתווצו ךוניחה תכרעמ ידימלת ינותנ תא קר םיללוכ ,31הפגמה
 דומיל תורגסמב וקבדנש וא ךוניח תודסומב אלש וקבדנש ימ תא אלו ,ךוניחה תכרעמב וקבדנש
  .םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ לש תורגסמו הדובעה דרשמ לש רפס יתב לשמל ,תורחא

 
 ןולא תדקפמ לש תפטושה תוליעפב םיפתתשמ ןכו ימואלה ט"לשמב ךוניחה קסדב םג םירבח ךוניחה דרשמ יגיצנ  30

 .ר"עקפב

  .)2020( םידלי ברקב הנורוקב האולחת ינייפאמ חותינ ,תואירבה דרשמ  31
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 םייונישהו םידימלת 10,000-ל עובשב םיתמואמה םידימלתה רפסמ :6 םישרת
*2120 לירפא דע 2020 רבמבונמ ךוניחה תכרעמ לש התלועפב  

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ךוניחה דרשמ ינותנ יפ לע
 חטשב האולחתה תומרל םאתהב העבקנ תימוקמה תושרב םידומילל הרזחה תופוקתהמ קלחב  *

 דומיל תוצובק( "תולוספק" תרגסמב התשענ םידומילל הרזחה תופוקתהמ קלחב ,ןכ ומכ .הטופיש
 תכרעמ ללכ ןהבש תופוקתהמ קלחב לעפ דחוימה ךוניחה ךרעמ .)לבגומ םידימלת רפסמ תוללוכה
 .הרוגס התייה ךוניחה

 העיגהו תולעל ךוניחה תודסומב האולחתה הלחה 2020 רבמצד תליחתמ יכ הלוע םישרתהמ
 לטוהו ,םיתמואמ 220,000-מ רתוי - יללכ האולחת איש םג היה ראוניב( 2021 ראוני תיצחמב אישל
 לירפא תיצחמבו ,ךוניחה תודסומ לכב הדירי התפצנ 2021 ראורבפ תיצחממ .)ישילשה רגסה

 ףיגנה לש השדח תוצרפתה הלחה 2021 ינויב( ירעזמ היה םיתמואמה םידימלתה רפסמ 2021
  .)םויב םיתמואמ 100-כל דע ,הנח סדרפ רוזאבו ןיעידומב רקיעב הליחתב ,רפס יתב המכב

 לע תויחנהש חיטבהל ידכו תויגולוימדיפאה תוריקחה לש ליעי עוציב ךרוצל :עדימ תרבעה
 םינותנ ורבעוי ובש ,ןימאו ןימז קשממ םייקתיש שרדנ ,תונימא תואצות לע וססבתי דודיבל הסינכ
 םע םהלש םיעגמה לעו הארוה יתווצו םידימלת תאולחת לע ךוניחהו תואירבה ידרשמ ןיב
  .דומילה תוצובקו תותיכה ,ליגה תבכש לע םיטרפ תריסמ תוברל ,תווצ ישנאו םידימלת

 תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב ןכו 2020 ץרממ תוצרפתמ תולחמ אשונב חודב ןיוצש יפכ
 ינש ומסרופ הבש הפוקתב הלעפש תואירבה דרשמ לש בושחמה תכרעמ ,תויגולוימדיפאה
 אלו ,ךוניחה דרשמ לש םידימלתה ינותנ תכרעמל תרשוקמ התייה אל )XRM תכרעמ( תוחודה
 2020 רבוטקוא ףוס דע ךכיפל .ןווקמ ןפואב םיעגמה יטרפ תא התועצמאב ריבעהל רשפא היה
 תונויליגב םיתמואמה לש םיעגמה לע םינותנה תא תואירבה דרשמל ךוניחה תודסומ וריבעה
  .רקובמ אלו ליעי יתלב ךילהתב רבודמ ;ולש תכרעמב םתוא עימטה תואירבה דרשמו ,לסקא
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 ץבוקב תוהזל רשפאמה ןכוממ םושיי תונבל ךוניחהו תואירבה ידרשמ ומייס 2020 רבמבונב
 ךוניחה דרשמ קיסעמש הארוהה יתווצו 32םידימלת םהש ימ תא תואירבה דרשמ לש םיתמואמה
 םהלש םיעגמה תריקח ךרוצל ,ךוניחה דרשמל םהיטרפ תא ןווקמ קשממ תועצמאב ריבעהלו

 םינותנה תרימש לע הדפקה םע דבב דב שבוג םושייה .33םידומילה תועשבו םידומילה תביבסב
 ידרשמ ומייס 2021 ץרמ - ראורבפב .םתפישח תעינמו םיתמואמה לש םיישיאהו םייטרפה
 תא תואירבה דרשמל ריזחהל ךוניחה דרשמל רשפאמה ןווקמ קשממ תונבל ךוניחהו תואירבה
 תואירבה דרשמ ילאשתמ יכ ןיוצי .הארוהה יתווצ לשו םידימלתה לש םיעגמה לע םינותנה
 ומייקתה אלש הארוה יתווצו םידימלת םהש םיתמואמ לש םיעגמ רותיאל תוריקחה תא םיעצבמ
  .ךוניחה תכרעמל םיכייש םניאש ךוניח תודסומב ומייקתהש םיעגמה תא ןכו םידומילה תועשב

 :הארוה יתווצו םידימלת תאולחת לע ךוניחה דרשמ לש עדימה תוכרעמל השיג
 יוצמה עדימל תנווקמ השיגל תורשפא תואירבה דרשמל התייה אל 2021 ץרמ תיצחמ דע
 ךרוצה ויה ךכל תוירקיעה תוביסה .הארוה יתווצו םידימלת תאולחת לע ךוניחה דרשמב
 יתווצו םידימלתה תויטרפ לע הנגהב ךרוצה ןכו עדימה תחטבא יטביה תא רידסהל
 תושרב יכוניח דסומב תויוצרפתה לש ריהמ יוהיז תואירבה דרשממ ענמ רבדה .הארוהה
 .34ןותנ עגר לכב תוכומס תויושרב תויוצרפתה וא תושר התואב תודסומ המכב וא תימוקמ
 לש תוליעפה תועשב קר רשק שיא ךרד התשענ םינותנל תואירבה דרשמ לש השיגה
 לופיט תועצמאב הקבדהה תורשרש לש הריהמ הריצעל תלוכיה העגפנ ךכ .ט"לשמה
 דרשמ ילאשתמ רחאל םיעגמ רותיאל 35"ינש וק" ותויהב ,רשקה שיא לש רישיו ריהמ
  .2021 לירפאמ הרשפאתה רומאכ השיגו ,2021 ץרמ תיצחמב קר רדסוה אשונה .ךוניחה

 ליעיה ,יוארה ןפואה תא רידסהל ךוניחהו תואירבה ידרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רומשל ךרוצה ןיב ןוזיא לע הדפקה ךות ,םידרשמה ןיב םיישיא םינותנ תרבעהל חטבואמהו

 םאתהב ןכדעלו רידסהל ץלמומ ןכ .רוביצה תואירב לע רומשל ךרוצה ןיבל תויטרפה לע
 תחטבא ,תואשרהה ןתמ תניחבמ ,ידרשמ עדימל תידרשמ-ןיבה השיגה אשונ תא ךרוצל
 תוצרפתה ומכ ,םוריח תותיעב ןהו הרגש תותיעב ןה ינויח רבדה .תואסרגה ןוכדעו עדימה
  .םיינוחטיב םיעוריאו תופגמ לש

 
  

 
 בור םה - דועו ימשר וניאש רכומה ךוניחה ,ימשרה ךוניחה - ךוניחה דרשמ לש ךוניחה תודסומב םידמולה םידימלתה  32

  .לארשיב םידימלתה לש םבור

 ךומסב ובשיש םידימלת ;ילטנורפ רועיש ,יעוצקמ רועיש ,הצבקה ,הלוספק ,התיכב דסומה תווצו םידימלתה תומש  33
 דימלת ןוחבא לש הרקמב לופיט להונ"ל םאתהב ;ןורהצב ומיע והש וא העסהב ומיע ועסנ ,התיכב ומיע ולכא ,הלוחל
 רבמבונ דע .תואירבה דרשמ לש "3.11.20 םויל ןכדועמ - יכוניח דסומב )COVID-19( שדחה הנורוק ףיגנב תווצ שיא וא

 תודסומה תולהנה םע םואיתב ךוניחה תכרעמב םיתמואמה תוריקח תא ועציב תויזוחמה תואירבה תוכשל 2020
 .7.9.20-מ םדוק להונל םאתהב ,תולהנהה עויסבו םייכוניחה

 .םינגה תשולשב האולחתל המרג םיבושיי השולשב םייוצמה םינג השולשב הדבעש תעייס 2021 ראוניב ,המגודל  34
  .תידיימ הז עוריא הלגמ התייה ךוניחה דרשמ תכרעמל השיג

 תוריקח .ןושארה וקה תוריקח תא םיעצבמה םילאשתמהמ רתוי םיסונמ םילאשתמ ידי לע תועצבתמ ינשה וקה תוריקח  35
  .םיטרפ יד ולע אל ןושארה וקה תוריקחב רשאכ וא תויוצרפתה ירקמב ןוגכ ,תובכרומ תוריקחב תושרדנ ינשה וקה
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 תוליעומהו תוכיאה ,תוליעיה תכרעה
 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לש

 ,םידדמ המכ םיעיפשמ תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לש תוליעומהו תוכיאה ,תוליעיה לע
 ;םילאשתמה תרשכה ;לואשתה תונמוימ ;תוריקחה םע רוביצה לש הלועפה ףותיש תדימ םהבו

 האצותה תלבק דעוממ רבעש ןמזה קרפ ;תמואמה תועונת רחא רוחאל תוקחתהל תלוכיה
 דע תפסונ הנורוק תקידב עוציבו ;דודיבל סנכיהל היחנהל תויצה ;הריקחה תליחת דעו תיבויחה
 .הלחמה תלילשל

 ,תואירבה דרשמ ל"כנמ תדמעו 36ימואל ןוחטיבל הטמל ץעיימה םיחמומה תווצ ר"וי תדמע יפ לע
 תובכרומו תובורמ ןה הקבדהה תורשרש ,תטשופמ איה האולחתהו ההובג האולחתה תמר רשאכ
 תוריקחה ךרעמ לש תוליעומהו תוליעיה ךכיפל .ןחתנלו ןהירחא בוקעל רשפא היהיש ידכמ
 םילאשתמה רפסמ לש ידמ תרבגומ הבחרהב םעט ןיאו ,תולבגומ הקבדהה תורשרש תעיטקל
 .תוריקחה ךרעמ לשו

 ,37ימואלה םיחמומה טניבק שאר שיגה 2020 טסוגוא ףוסב ,תואירבה דרשמ ל"כנמ תשקב יפ לע
 תוריקחה ךרעמל םידעיו םידדמ ןיינעב תוצלמה ,תואירבה דרשמלו 38לארשי ןגמ הטמל ץעיימה
  :הלאה םידדמל רתיה ןיב הסחייתה ותעצה .הקבדהה תורשרש תעיטקל ןונגנמה תכרעה ןיינעבו
 תוריקחה רועישו הריקחה תחיתפ דעו הקידב לש תיבויח האצות תלבקמ רבועה ןמזה קרפ )א(

 הפישחה תורוקמ ,םיעגמה רפסמ :תוריקחה תוכיא )בSLA(39;  )( םיתמואמה ללכ ןיבמ ומלשוהש
 םילועש יפכ הייהשה תומוקמ רפסמו )וקבדנ ובש םוקמה וא םיתמואמה וקבדנ ונממ םדאה(
 וזפשואש םילוחה רועיש ומכ ,הקבדהה תורשרש תעיטק ךרעמ לש תוליעומ ידדמ )ג(  ;הריקחב
 םיעגמכ םתלחמ תומיא ינפל ולעש ,)הז בצמב םיתמואמה ללכ ךותמ( השק וא ינוניב בצמב
 סיסב השמיש ימואלה םיחמומה טניבק שאר תעצה .םירחא םיתמואמל ועצובש תוריקחב םיבורק
 .ןולא תדקפמו לארשי ןגמ ,תואירבה דרשמ יגיצנ ומייקש םינוידל

 םידעי ןולא תדקפמ העבק ימואלה םיחמומה טניבק שאר לש תוצלמהה לע ראשה ןיב ךמתסהב
 הבושת תלבקמ םייתעש לש דעי ןולא תדקפמ העבק ראשה ןיב .הלהינש תוריקחה ךרעמ יבגל
 ,ךשמהב( הריקחה םויסל דע תועש עברא דוע לש דעיו תיגולוימדיפא הריקח תחיתפל דע תיבויח
 םויס דעו תיבויח הבושת תלבקמ תועש שש לש דחא דעי העבק ןולא תדקפמ ,2021 ראורבפב
 ידי לע הפישחה רוקמ תריסמ - הפישחה רוקמ יוהיזל דעי הדקפמה העבק דוע .)הריקחה
 .תוריקחה ללכמ 50%-ב םיתמואמה

 
 ןיב םירבח תווצב .הנורוקה ףיגנ דגנ תימואלה הכרעמה לוהינב ימואל ןוחטיבל הטמל ץעיימה ימוחת-בר םיחמומ תווצ  36

 ימואל ןוחטיבל הטמה ,םילוחה יתב ,תואטיסרבינואה ,רצואה דרשממ םיגיצנו עדמל ןמציו ןוכממ םירקוח רתיה
  .לארשי תרטשמו

 'פורפ ,)ר"וי( רצילב ןר 'פורפ םירבח טניבקב ."לארשי ןגמ" תינכות תלהניממ קלחכ םקוהש ץעיימ יעוצקמ טניבק  37
 יזח 'פורפ ,בל זעב ר"ד ,אקרז ןמלס 'פורפ ,'ץיבודיוד בדנ 'פורפ ,קפא ןונרא 'פורפ ,סיירפ יערלא ןורש ר״ד ,שא ןמחנ
  .רמש יקוש 'פורפו בהר הילג 'פורפ ,ןצינ תירוד ר"ד ,ןיול יגח 'פורפ ,יול

 .הנורוקה רבשמב לופיטל תועורז-בר לולכתלו הנורוקה ףיגנב קבאמל תימואל תינכות  38

39   SLA )Service Level Agreement( - תוריקח תחיתפל םינמז יבגל םידעי תבצה - וז תרוקיב לש רשקהבו תוריש תומר 
  .םיתמואמה ללכ ןיבמ ומלשוהש תוריקחה רועישו ןמויסלו
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 תוריקחה ךרעמ לש הדימעה תדימ תא הגיצה איה ןולא תדקפמ המייקש תוימוי בצמ תוכרעהב
 לכ ועציבש תוריקחה יפ לע ,ולוכ תוריקחה ךרעמ לש תוליעיהו תוכיאה ,עוציבה ידדמב ולוכ
 תדקפמ לש הלא םינותנ לע םיססבתמ ןלהל םיחתונמו םיאבומש םינותנה .םיכרעמה תעברא
  .ןולא

 ללכב תויגולוימדיפאה תוריקחה עוציב תוליעי
  םיכרעמה

 דעו הקידב לש תיבויח האצות תלבקמ ןמזה קרפ
 הריקחה תחיתפ
 רבועש ןמזה קרפ אוה הקבדהה תורשרש תא עוטקל תלוכיה לע םיעיפשמה םידדמה דחא
 .הלוחה יבגל הריקחה הליחתהש דעו הנורוק תקידבל תיבויח האצות הלבקתה ובש דעומהמ
 תואצות תלבק דעומ ןיב ןמז ירעפ ולעש ןיוצ תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב
 רבד ,הריקחה תליחתב םיבוכיעל ומרג הלא םירעפ .הריקחה תליחתל דעו הדבעמה תוקידב
 תויגולוימדיפאה תוריקחהמ 4%-כ קר יכ ןיוצ חוד ותואב .תוקבדיהה תוטשפתה לע עיפשהש
 טעמ יכ ,הדבעמה תקידב לש תיבויחה האצותה תלבק דעוממ דחא םוי ךותב וליחתה וקדבנש
 םימי העברא ולחה תוריקחהמ 64%-כ יכו ,דעומ ותואמ םיימוי ךותב ולחה תוריקחהמ 5%-מ רתוי
  .דעומ ותוא רחאל רתויו

 רוזחש רשפאמ הריקחה עוציב תליחת ןיבל הקידב לש תיבויח האצות תלבק ןיב ןמזה קרפ רוציק
 תסינכ תא זרזמ םגו הריקחה תונמיהמ תא רפשמ רבדה .הלוחל ויהש םיעגמה יטרפ לש םדקומ
 סמועל םאתהב ,םילאשתמה תונימזב רקיעב היולת הריקחה עוציב תליחת .דודיבל םיעגמה
 תלחמל רשקהב ןיוצ רבכ תוצרפתמ תולחמ אשונב חודב יכ ןיוצי .םילאשתמה רפסמו האולחתה
 .תויגולוימדיפאה תוריקחה תליחתב בר בוכיע לח יכ תבצחה

 דעו הקידב לש תיבויח האצות תלבקמ רבעש )תועשב( עצוממה ןמזה גצומ ןלהלש םישרתב
  :םייתעש - ךכל עבקנש דעיה תמועל ,2021 לירפא דעו 2020 רבמבונמ הריקח תחיתפל
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 תחיתפ דעו תיבויח האצות תלבקמ )תועשב( רבעש עצוממה ןמזה :7 םישרת
  *)יעובש עצוממ( 2021 לירפא דע 2020 רבמבונמ תיגולוימדיפא הריקח

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 הריקחה םויס דעו תיבויח האצות תלבקמ ןמזה קרפ תא וידחי לולכיש ךכ דעיה הנוש 2021 ראורבפב  *

  .תועש שש -

 רבעש ןמזה קרפ )2021 לירפא דע 2020 רבמבונ( תגצומה הפוקתב יכ הלוע םישרתהמ
-ל תועש שמח ןיב ענ )יעובשה עצוממה( הריקחה תחיתפל דעו הקידבה תאצות תלבקמ

 דעיהמ הגירחב רבודמ ,2021 ראורבפ תליחת דעש ןמזה קרפל עגונה לכב .תועש 12
  .םייתעש - עבקנש

 לש דעי רדגוה ןכא הליחתב יכ )ר"עקפ תבושת - ןלהל( 2021 טסוגואב ותבושתב רסמ ר"עקפ
 הנבמ ,ולבקתהש תונושה תוטלחהה ,קשמב םיברה םייונישה םלואו .הריקח תחיתפל םייתעש
 ונכדוע תאז חכונ .הז דעיב דומעל תלוכיה לע ועיפשה בושחמה תוכרעמו תוריקחה ךרעמ
  .םידעיה

  ימצע רוקחתל ןווקמ ספוט
 תוניירואהש םילוח ושקבתה ותרגסמבו ,יוסינב תואירבה דרשמ לחה 2020 טסוגוא תליחתב
 תונידמ המכב השענל המודב תאז ,ןומושייב ןווקמ ספוט אלמל ההובג םהלש תיגולונכטה
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 הלוחל רשפאיש רבד ,הריקחה תליחתל דע ןמזה קרפ תא רצקל התייה ךלהמה תרטמ .40םלועב
 ויעגמ תא ןכו הלחמה יוהיז דעומל םיכומסה םימיב ותוליעפ לע םיטרפה תא רתוי םדקומ רזחשל
 ;תוהז תדועת רפסמו תבותכ ,םש ומכ ,םיישיא יוהיז יטרפב תואיגשה תא םצמצל ;הז ןמז קרפב
 ןהלש תיגולונכטה תוניירואהש תויסולכוא ברקב תוריקח עוציבל םיבאשמ תיינפה רשפאלו
 הסירפב שומישל סנכיהל ספוטה רומא היה 2020 רבמבונ תישארב ,ןונכתה יפ לע .הכומנ
  .תיצרא

 םאתהבו ,יוסינה תא םילשהל ץלמוה תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב
 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ זאד ןולא תדקפמ דקפמ .ומושיי רבדב טילחהל ויתואצותל

 קוסיעה ,ןכ ומכ .ןווקמה ספוטב רוביצה לש הכומנ שומיש תדימ וארה יוסינה תואצות יכ 2021
 לש םיביצקתהו םדאה חוכ ,ןמזה יבאשמ תולבגמ חכונו ,ונממ תקפומה תלעותה לע בר ספוטב
  .יוסינב ךישמהל אלש טלחוה ,תוריקחה ךרעמ

 ספוטהש ףא ,החלצ אל שומישל ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטה תסנכה יכ הלע תרוקיבב
  .תוריקחה לש רתוי הבר תוליעיו רוציק רשפאמ היהו תובר תויסולכוא שמשל לוכי היה

 ספוט תועצמאב ,התובכרומב בשחתהב תיגולוימדיפאה הריקחה לוהינ ,דרשמה תבושת יפ לע
 ויתואצותש תויה םלוא אשונב טולייפ ליעפה דרשמה .תבכרומ הייגוס אוה ימצע רוקחתל ןווקמ
  .םירחא םיירשפא םילכ םינחבנו קספוה אוה ,ןוצר תועיבשמ ויה אל

 רפסממ חלצ אל רשאו ןולא תדקפמ תמזויב עצובש טולייפב רבודמ" ר"עקפ תבושת יפ לע
 יאופר עדימ תחטבאב ךרוצ לשב ."שמתשמל יגולונכטה קשממה - ןהבש תיזכרמה ,תוביס
 תועצמאב עצוב ול יכ ריבסו ,ןורסמ תועצמאב עצוב טולייפה ,טרפה ןויסיח לע הרימשו

 חותיפל לועפל שי ותעדלש ןייצ ר"עקפ .רתוי םילודג ויה ותחלצה ייוכיס )Whatsapp( היצקילפא
 םימסחה יכו ההובג האולחת לש תופוקתב רקיעב תיאמצעו תנווקמ הריקח רשפאתש תכרעמ
 םייקתהל יופצ 2021 טסוגוא תיצחמבש ןייצ אוה דוע .ףיצר ןפואב םינחבנ ןווקמה ספוטה שומישב
  .ןווקמה ספוטה תקשהל ףסונ ןויסינ

 יתוריש תוברל ,םיבר םימוחתב םיחיכש םישענו םיכלוה םינווקמה םיתורישהש תויה
 לככ םדקומ ותוא אלמל לוכי תמואמהש ךכב ןווקמה ספוטב שומישב ןורתי שי ,הלשממה
 דרשמ ץילממ ןכ לע .הל םידקמ בלשכו תישונאה הריקחל סיסב שמשי אוהו ,רשפאה
 וענמש םימסחה תניחב תא םילשהל תואירבה דרשמלו ןולא תדקפמל הנידמה רקבמ
 תועצמאב תוברל ,שומישל חונו לק היהי אוהש ךכל לועפלו ןווקמה ספוטב ליעי שומיש
 ןווקמה ספוטב שמתשהל רוביצה דודיעל םיכרד ןוחבל ץלמומ דוע .םכח ןופלטב ןומושיי
 תופוקתב דוחייב עייסל יושע רבדה .וב שומישה ץורמתל םיכרד יבגל ויתודמע תא חתנלו

 יפכ ,הריקחה תחיתפל דע ןמזה קרפ ךראתהל לולע ןהבש ,ההובג האולחתה תמר ןהבש
  .ליעל גצוהש

 
 ךרוצל םינווקמ םיספט םמצעב אלמל םירקחנל רשפאמה ןכוממ ךרעמ םקוה ,הינטירבו היירטסוא ןוגכ ,תונידמ המכב  40

 יזכרמ ביכרמכ ,וקזוח םלועב תויגולוימדיפא תוריקח יכרעמ" ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ - הריקחה
 .)16.7.20( 158 'סמ ךמסמ ,"הקבדה תוארשרש קותינבו תוימוקמ תויוצרפתה תלכהב
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 םיתמואמה ללכ ןיבמ ומלשוהש תוריקחה רועיש
 ,םיתמואמה לכל עגונב תוריקחה ינותנ תא להנל הדעונ ,2020 רבמבונב הלעפוהש ,דוסי ןבא
 חודב .XRM תכרעמב ולהונש 41דמעמ ירסח םיתמואמו םיינוחטיב םיפוגב םיתמואמה ינותנ טעמל
 אל 25.8.20 דעו הפגמה ץורפ תליחתמ יכ ןיוצ תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ
 תונויסינה ךא ורתואש םיתמואמ ,ורתוא אלש םיתמואמ( תונוש תוביסמ תוריקחהמ 5.3% ומלשוה
 לע םינותנ םיגצומ ןלהלש םישרתב .)רקחיהל ובריסש םיתמואמו וחלצ אל רשק םמיע רוציל
  :202142 לירפא תיצחמ דעו 1.11.20-מ ומלשוהש תויגולוימדיפאה תוריקחה

  2021 לירפא דע 2020 רבמבונמ ומלשוהש תוריקחה רועיש :8 םישרת
  )יעובש עצוממ(

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 
 טלקמ ישקבמו םיננתסמ ,הגפ םהלש הייהשה תרשאש םיריית תוברל ,הנידמה יבשות םניאש םישנא - דמעמ ירסח  41

  .םיינמז םירז םידבועו

 .XRM תכרעמ תועצמאב תוריקחה ועצוב 1.11.20 דעו 2020 רבמטפסמ  42
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 רפסמ דוע לכ ,2021 ץרמ דע 2020 רבמבונ םישדוחב יכ הלוע םישרתבש םינותנהמ
-מ דרי אל ומלשוהש תוריקחה רועיש ,3,000-כמ רתוי היה אל םויב םישדחה םיתמואמה

 תוריקחה רועיש ,3,000-ה ףר תא רבע םויב םישדחה םיתמואמה רפסמ רשאכ םלואו .95%
 תוריקחה רועיש דרי 2021 ראוניב האולחתה לש אישה תפוקתב ךכ .תדרל לחה ומלשוהש
 רועיש םג הלע ,2021 ץרמ ףוס דע ,האולחתב הדיריה םע ןכמ רחאלו ,89%-ל ומלשוהש
  .ומלשוהש תוריקחה

 ,תרוקיבה תפוקתב ,םיתמואמ 2,000-כ רובע הנבנ תוריקחה ךרעמו רחאמ ר"עקפ תבושת יפ לע
 תורשרש תעיטק ךילהת תא לעייל ידכו ימויה םיתמואמה רפסמבו האולחתה תומרב יונישה םע
 תועצמאב המגודל ,םילאשתמה רפסמו םיתמואמה תומכל הריקחה תוטיש ומאתוה ,הקבדהה
 .םיתמואמה תוריקח קפסה תבוטל םיעגמה תריקח לע רותיוו תוריקח ףודעית

 תולבגמ חכונו הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפאה תוריקחה לש תובישחה חכונ
 רקבמ דרשמ ץילממ ,תטשופמו ההובג האולחתה רשאכ תוריקחה לש תוליעומהו תוליעיה
 תוליעומ תא תוצמל ורשפאיש םילכ ןוחבל ,ןולא תדקפמלו תואירבה דרשמל הנידמה
 תא תולעהל ורשפאיש םיכילהת רפשלו םילכ ןוחבל ץלמומ רתיה ןיב .תוריקחה ךרעמ
  .תיתוכיאו הריהמ הריקח םהל עצבל ןתינש םישדחה םיתמואמה רפסמ יבגל ףרה

 רותיא - תויגולוימדיפאה תוריקחה תוכיא
 הפישח תורוקמו הייהש תומוקמ ,םיעגמ

 תא רפשל ידכ ,רטנלו דודמל שיש םידעי המכ העבק איה ןולא תדקפמ לש התלועפ תליחת םע
 הלוחה ההש םהבש תומוקמה רפסמ ,םיקודהה םיעגמה רפסמ :תויגולוימדיפאה תוריקחה תוכיא
 םיפסאנש לככ .)הקבדהה( הפישחה תורוקמו תיבויחה הקידבה תאצות תלבק ינפלש םימיב
 תא עוטקלו תויוצרפתה רתאל ,םיעגמה דודיב לע קויד רתיב תוחנהל ןתינ ךכ ,רתוי םיבר םיטרפ
 .הקבדהה תורשרש

 תויגולוימדיפאה תוריקחב םיעגמה רפסמ רותיא
 לש םינימסת אלל ויה םהבש םימיב תוברל ,םתלחמ תפוקתב םילוחה ומייקש םיעגמה רותיא
 םיעגמ םתוא םע רשק רוציל ותרטמו ,תוריקחב יזכרמ ביכרמ אוה ,)םייטמוטפמיסא( הלחמה
 ןכו ותביבסבו וייח חרואב יולת םדאל שיש םיעגמה רפסמ .דודיבל הסינכ לע םתוא תוחנהלו

 לש םיעגמה רפסמ תא םצמצל הלוכי רגס וא תולבגה תפוקת .הקבדהה הרצונ ןהבש תוביסנב
 חוודמ הלוחה ןהבש תוריקח .םריבגהל הלוכי םיינומה םיעוריאב תופתתשה תאז תמועלו ,הלוחה
 ,םימיאתמה םירקמב ,תורומא ,ריבס יתלב ןפואב טעומ םיעגמ רפסמ לע וא םיעגמ ספא לע
  .)"ינשה וקה" ילאשתמ( תואירבה דרשמ תוזוחמב םיסונמ םילאשתמל רובעל

 .םינוש םינייפאמל םאתהב תוריקחב ולעש םיעגמ לש חותינ רשפאמ דוסי ןבאב םינותנה זוכיר
 רגס תפוקתב ומכ תונוש תופוקתב םיעגמה רפסמ תא תוושהל רשפאמ רבדה ,לשמל ךכ
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 ילגעמ יפ לע םיעגמה רפסמ יוהיז ןכו עובשה ימי ינפ לע םיעגמה תוגלפתה ,הרגש תפוקתבו
  .הלוחל הברקה

 הלוחל עצוממה םיעגמה רפסמ יכ הלע ,תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב
 תואירבה דרשמ ילאשתמ לש תוריקחבו םיעגמ 4.9 לע דמע ל"הצ ילייח ועציבש תוריקחב הלעש
 לש דעי הביצה איה 2020 רבמטפסב ,ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ תמקה םע .םיעגמ 3.4 לע

 תא ןולא תדקפמ הנכדע 2021 ראורבפב .תיב ינב םהש םיעגמ ללוכ הריקחל עצוממב םיעגמ 10
 .דבלב םיעגמ השישל דעיה

 הפוקתב תוריקחה ךרעמ תרגסמב הלוחל והוזש םיעגמה רפסמ לע םינותנה םיגצומ ןלהל
  :2021 לירפא דעו 2020 רבמטפס

 הפוקתב תויגולוימדיפא תוריקחב ולעש הלוחל םיעגמ רפסמ :9 םישרת
 :)יעובש עצוממ( 2021 לירפא דע 2020 רבמטפסמ

 
 ועצובש תוריקחהמ 70%-כל סחיב הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ
 .43תגצומה הפוקתב

 
 ןבאב אלו XRM תכרעמב תורמשנו תולהונמ ,דמעמה ירסחו םיינוחטבה םיפוגב םיתמואמ לש תוברל ,תוריקחה רתי  43

  .דוסי
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 רועיש ,תגצומה הפוקתב ועצובש תוריקחהמ 70%-כל סחייתהב יכ הלוע םישרתהמ
 ףוסב 1%-כל 2020 רבמטפס תיצחמב 11%-מ דרי םיעגמ ללכ ורתוא אל ןהבש תוריקחה
 רופיש לע עיבצמ רבדה .2021 לירפא ףוס דע ךרעל הז רועיש לע ראשנו 2020 רבמבונ
 ולאכ ןה תוריקחה לש הובגה רועישה יכ םישרתהמ הלוע דוע .םיעגמ רתאל תלוכיב
 רבמבונ תיצחמ דע רבוטקואבשכ ,תוריקחהמ 35%-מ הלעמל - םיעגמ 5 דע 1 ןהב ורתואש

 עובשב 2,000-מ הלעמלמ םיתמואמה רפסמ דרי וז הפוקתב .רתויו 70%-כ היה ןקלח 2020
  .2020 רבמבונ עצמאב 500-כל 2020 רבוטקואב

 ,םיעגמ הרשע 10 תוחפל - 2021 ראורבפ דע ןולא תדקפמ הביצהש דעיב הדימעל רשא
 תיצחמב 20%-כב ,רבוטקואב תוריקחהמ 5%-כב וב הדמע תכרעמהש םישרתהמ הלוע
 רפסמב תרכינ הדירי הלח 2021 לירפאב יכ ןיוצי .2021 ראוני ףוסב 8%-כבו 2020 רבמצד
 הדח היילע הלח ליבקמבו ,עובשב דבלב םיתמואמ 100-כ לש עצוממל דע ,םיתמואמה
  .)תוריקחהמ 48% דע( םיעגמ הרשע תוחפל ולגתה ןהבש תוריקחה רועישב

 2020 רבמטפסמ ועצובש תוריקחב ולעש הלוחל םיעגמה רפסמ :10 םישרת
 *)יעובש עצוממ( אשונב עבקנש דעיה תמועל 2021 לירפא דע

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ
 ,ןיסולכואה םשרמ ץבוקב םיעיפומ םהש יפכ החפשמה ינב ינותנ לע תססבתמ דוסי ןבאש רחאמ  *

  .החפשמה ינב םע םיעגמהמ םתוללכב םיעגמה םידרפומ ופסאנש םיעגמה רפסמ חותינב
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 דעומה ,הריקחל עצוממב םיעגמ הרשע דעיה היה זא ,2021 ראוני דע יכ הלוע םישרתהמ
 רגסל הסינכה ינפל ,2020 רבמצד ףוסב היה דעיב וב דמע תוריקחה ךרעמש דיחיה
 תוריקחה ךרעמו ,הריקחל עצוממב םיעגמ השישל דעיה ןכדוע 2021 ראורבפמ .ישילשה
 םיעגמ הרשע תוחפל היה הריקחל עצוממה 2021 ץרמ תיצחממ יכ הלע דוע .וב דמע ןכא
  .עבקנש םדוקה דעיה -

 דעיה ךרדה תליחתב .ןמזה ךשמב הנתשה הריקחה תורטמב דוקימה יכ ותבושתב ןייצ ר"עקפ
 תואצות חותינ רחאלו ךשמהב .הקבדהה תורשרש תעיטק ךרוצל םיעגמה רותיא היה ירקיעה
 םשל ,רתיה ןיב ,םיתמואמה לש הייהשה תומוקמו הפישחה תורוקמ רותיאל שגד ןתינ ,תוריקחה
  .ןהירצות לעו תוריקחה עוציב ןפוא לע ועיפשה ולא םייוניש .רוביצל תויחנהה תמאתה

 רועיש חכונ יכ ,2021 טסוגואמ ותבושתב רסמ )"רוטקיורפה"( לארשי ןגמ תינכת להנמ
 םע ןסוחמ לש עגמ היפלו העבקנש תוינידמל םאתהבו הייסולכואה לש הובגה תונסחתהה
 .ןטקו ךלוה םיעגמ רתאל ךרוצה ,דודיב בייחמ וניא תמואמ

 לומ לא ,ועצובש תויגולוימידפאה תוריקחה תוקופת ךותמ םיחקל קיפי ר"עקפש ץלמומ
 רידגיו ,תעה התואב ויהש תולבגההו םירגסה ,האולחתה יפקיה ,ףקותב ויהש תויחנהה
 .םישרדנה תוקופתהו םידעיה תא ךכל םאתהב

 תויגולוימדיפאה תוריקחב )הקבדה( הפישחה תורוקמ יוהיז

 תוקחתה ךרוצל ינויח )וקבדנ ובש םוקמה וא םיתמואמה וקבדנ ונממ םדאה( הפישחה רוקמ רותיא
 םינותנ ףוסיא ןכו רוביצל הקבדהה םוקמ םוסרפ ,קבדיהל םילולע ויהש םיפסונ םישנא רחא
 יעוריא ,לשמל( תומוקמו תויוליעפבש ןוכיסה תמר גוריד ןיינעב תימואלה המרב תונקסמ תקסהו

 תורוקמ תועצמאב .)רשוכ ירדחו םינוינק ,תודעסמ ,ךוניח תודסומ ,םיעוריא תומלוא ,תוברת
  .)תינומה היוול וא הנותח ןוגכ( רדגומ יגולוימדיפא עוריאל ךויש עצבל ןתינ םג הפישחה

 םע הלועפ ףותיש-יא ול סחייל ןיא ןכלו ,קבדנ יממ וא ןכיה עדוי וניא הלוחה םימעפה תיברמב
 הפישחה רוקמ יוהיזל ןולא תדקפמ הביצהש דעיה .הלא םיטרפ רסמ אל ובש הרקמב הריקחה
 אוה הז דעיש הכירעמ הדקפמה ,2021 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל הירבסה יפ לע .50% אוה
 אוה םימוטפמיס אלל םהש םיתמואמה רפסמ הנורוקה לש גוסהמ הפגמבש רחאמ ינתפאש
 תוריקחה רועיש תא גיצמ אבה םישרתה .הפישחה רוקמ והמ ץרחנ ןפואב עובקל השק ןכלו ,לודג
  :הפישחה רוקמ ןהב ההוזשו
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 ןהב ההוזו 2021 ראוני דע 2020 רבמבונמ ושענש תוריקחה רועיש :11 םישרת
  יעובש עצוממ - )הקבדהה( הפישחה רוקמ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 העבקש דעיה גשוה אל 2021 ראוני תיצחמ דעו 2020 רבמבונ תליחתמ יכ הלוע םישרתהמ
 דעיה תומיוסמ תופוקתב םלואו .תוריקחהמ 50%-ב הפישחה רוקמ יוהיז - ןולא תדקפמ
  .תוריקחהמ 47%-48%-ב הפישחה תורוקמ והוז - גשוה טעמכ

 ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ דקפמו לארשי ןגמ תינכות להנמ ורסמ 2021 לירפא תליחתב
 תונקסמ קיסהל ןתינ אל תוריקחה ךרעמב דימתמ רופיש רחאל םג יכ הנידמה רקבמ דרשמל
 יכרד יבגל תוצלמה שבגלו םיחקל קיפהל ןתינ אל ,םתעדל .לעופב הפישחה תורוקמ יבגל
 הריקחב ולאשותש ימ לש ןורכיזה יפ לע ורסמנ םקלחש רחאמ ,ופסאנש םינותנהמ הלועפ
 ךכ בקע ;םילאשתמה םע הלועפ םירקחנה ופתיש הדימ וזיאב רורב אל ןכו ,תיגולוימדיפאה
 אלל איה םיתיעלש אוה הלחמה לש הביט ,רומאכ ,ןכ ומכ .םינימא אלו םיקיודמ אל םינותנה
 תוריקחה ךרעמ דקפמו לארשי ןגמ תינכת להנמ .44יוהיזה תא רתוי דוע השקמה רבד ,םינימסת
  ."תיב" וניאש ירשפא הפישח רוקמ לע םיחוודמ םיתמואמהמ 20% - 10%-כ קרש ופיסוה

 רורב היה הפגמה תפוקת לכ ךשמב יכ ,בצוהש דעיה תגשה-יאל עגונב ,ותבושתב ןייצ דרשמה
 םיעגמ ברקב ושענ תוקבדהש ןוויכמ תאז ,הפישחה רוקמ והמ םיעדוי םניא םירקחנהמ תיצחמכש
 .םיהוזמ םניאשו םינימסת םהל ןיאש םיתמואמ שי ,ןכ ומכ .הז תא הז םיריכמ םניאש םיארקא

 
 ,םייטמוטפמיסא םהש םינסוחמה ןיבמ םיתמואמה רועיש םג לדג ,לדגו ךלוה תנסוחמה הייסולכואה רועישש לככ  44

  .הפישחה רוקמ יוהיז תא רתוי דוע השקמה רבד
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 דיל ותייהש לע בורק עגמכ ההוזש ימ תא עדייל רשפיא כ"בשה ינוכיאב יגולונכטה שומישה
 לע קרפב ,ןלהל ואר כ"בשה ינוכיא ןיינעב( הז עדימב רסוחה לע תיקלח רבגתהל ךכו תמואמ
 .)"כ"בשה ינוכיאל רשקב תואירבה דרשמ תוליעפ"

 שיש וא םינימסת ירסח םהש הנורוקל םיתמואמ לש הובג רועיש שי יכ ,ותבושתב ןייצ ר"עקפ
 ןכל .וקבדנ ןכיה וא וקבדנש םיעדוי םניא םיתמואמהמ לודג קלח ,ןכ ומכו ,םילק םינימסת םהל
 .גישהל היה ןתינשמ הובג היה - הקבדהה תורוקממ 50% לש יוהיז - בצוהש דעיה

 תריצעו הפישחה רוקמ רותיא םשל םיעגמהו הפישחה תורוקמ ףוסיאב תובישח תמייק
 תיצחמכב גשוהש טעמכ הפישחה רוקמ יוהיזל עבקנש דעיה .הקבדהה תורשרש
 תורוקמה רחא תוקחתהל ורשפאיש םיפסונ םילכ ןוחבל ץלמומ ,תאז םע םלוא ,תוריקחהמ
 לוקשל ןתינ הז ללכב .עבקנש דעיה תא גישהל ידכ ,הקבדהלו הפישחל םיירשפאה
 לע ףסונ תאזו ,יטפשמה ןפהמ תוברל ,םתניחב רחאל ,םיידועיי םייגולונכט םילכב שומיש
 הקבדהה תורשרש תריצע םשל קר אל ינויח רבדה .תישונאה הריקחה תולוכי לולכש
 ךשמהל עגונב תוטלחה תלבקו םיחקל תקפה םשל םג אלא ,רוביצה תואירב לע הרימשו

 םיעוריא םויקו ,רשוכה ירדחו ךוניחה תכרעמ לשמל ,קשמב םינושה םיפנעה תלעפה
  .תוליפתו תונותח לשמל ,םיסוניכו

  תויגולוימדיפאה תוריקחב הלוחה לש הייהשה תומוקמ רותיא

 וחוכבש יתועמשמ םרוג אוה קבדמ היה רשאכ הלוחה ההש םהבש תומוקמה לש קיודמ יוהיז
 תומוקמ תא קיודמב ןיזהל הרשפיא דוסי ןבא תכרעמ .הקבדהה תרשרש לע התעיטקל איבהל
 הלוחה ובש קיודמה םוקמה ,לשמל( Google Maps-ב שומיש סיסב לע תאזו ,הלוחה לש הייהשה
 תוריקחה לעש דעיכ 2020 רבמטפסב ןולא תדקפמ העבק ךכל םאתהב .)ןוינקב וא קראפב ההש
 דעיה תא הנכדע 2021 ראורבפבו ,הלוח לש הייהש תומוקמ העברא תוחפל עצוממב תוהזל
 .השישל
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 ושענש תוריקחב ולעש הלוחה תיב םניאש הייהשה תומוקמ רפסמ :12 םישרת
 :)יעובש עצוממ( 2021 ראוני דע 2020 רבמטפסמ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 ןיב היה הרומאה הפוקתב הלוחה תיב םניאש הייהשה תומוקמ רפסמ יכ הלוע םישרתהמ
 העברא רותיא לש דעיה תא ןכ םא הגישה אל ןולא תדקפמ .הייהש תומוקמ 3.6-ל 0.5-כ
  .הייהש תומוקמ

 תומוקמ ,םיעגמ לש רתיה ןיב בחר םינותנ סיסב םויק אוה הקבדה תורשרש רותיאל יאנתה
 ץלמומ .תוריקחב ףסאנה עדימה תוכיאב םייולת הלא לכו ,הפישח תורוקמו הייהש
 לככ םתוא ןכדעיו ועבקנש םידדמה תא ןחבי ,ןולא תדקפמ ףותישב ,תואירבה דרשמש
 תולבגהה ןכו האולחתה תומר - םינתשמה םיאנתב הז ןיינעב בשחתהל ץלמומ .שרדנש
 הייהשה תומוקמו םיעגמה לש התחפהל יעבט ןפואב םימרוג רשא - קשמב םירגסהו
 םירומאה םיפוגה ינשש ץלמומ דוע .הפישחה תורוקמ יוהיזל תורשפאה לע םיעיפשמו
 תא בייטל ידכ ,ךכב ועייסיש םילכ תעיבקלו ועבקנש םידעיב הדימעל לועפל וכישמי

  .ןתוליעומו תוריקחה תוכיא

  תוריקחה םע םיתמואמה לש הלועפה ףותיש
 ףוסיא םשל תיגולוימדיפאה הריקחב םילאשתמה תויוכמס תא הנגיע םעה תואירב תדוקפ
 תומוקמהו הלוחה לש םיקודהה םיעגמה רותיא םשל שרדנ םיטרפה ףוסיא .םילוחהמ םיטרפה
 הריקחב הלועפ ףותיש-יא .קבדנ ונממש רעושמה רוקמהו ןוחבאה ינפלש םימיב ההש םהבש
  .45רוביצ דבועל הערפה תומיוסמ תוביסנב בשחיהל יושע תיגולוימדיפא

 
  .1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל א288 ףיעס  45
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 ינותנ יפ לע .לאשותמה לש הלועפה ףותיש תדימבו לאשתמה תויעוצקמב היולת הריקחה תוכיא
 48,000-כ םע רשק רוציל ןתינ היה אל 15.4.21 דעו 1.9.20-מ ,תואירבה דרשמב בושחמה ףגא
-יא איה ךכל הביסהש ןיוצ )0.63%( םיתמואמהמ 4,500-כ יבגל ;)7%-כ( םיתמואמ 720,000-כמ
-כמ 735 ,תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב ןיוצש יפכש ןיוצי .46הלועפ ףותיש

  .25.8.20-ל ןוכנ הריקחל ודגנתה )0.69%( םיתמואמ 107,000

 ,דחא עגמ תוחפל רתוא םיתמואמה לכל טעמכ ןולא תדקפמ ינותנ יפלש ךכב בשחתהב
 םע הלועפ ופתיש אלש םיתמואמה 4,500-כ – םיעגמ הרשע תוחפל רתאל שרדנ יכו

 ,הקבדהל םיירשפא םיעגמ יפלא תורשע דע יפלא רצייל הרואכל םילולע ויה הריקחה
  .האולחתה תא לידגהל ךכבו

 םירקמב יכ תואירבה דרשמלו לארשי ןגמל ימואלה םיחמומה טניבק ץילמה 2020 רבמבונב
 וא םיעגמ ספא םילוע "ינשה וקה" ילאשתמ ידי לע תיגולוימדיפאה הריקחה ךשמהב םג םהבש
 רסמש עדימה תונוכנ לע ריהצהל רקחנהמ שורדל לוקשל שי ,םיעגמ לש ריבס אלו טעומ רפסמ
 לע ךכל תויהל תולולעש תועפשהה תאו קיודמ אל עדימ תריסמ לש תועמשמה תא ול ריהבהלו

  .הבורקה ותביבס ברקב האולחתה

 )םיילילפ םיניינע( הנידמה טילקרפל הנשמה עבק ,2020 ץרמב ,הנורוקה רבשמ תליחתבש ןיוצי
 לש לולסמב קפתסהל אלו 47תילילפ הריקחב חותפל ןוכנ היהי םהבש םירקמ יבגל םיחנמ םיווק
 יתוהמ עדימ ריתסה וא יתוהמ ןיינעב רקיש הלוח ובש הרקמב רתיה ןיבו ,תילהנימ הפיכא
 םישנא לש דודיבב ךרוצה יבגל תואירבה דרשמ תא ךכב העטהו תיגולוימדיפאה ותריקחב
  .םיפסונ

 ףתשמ וניא רקחנה הבש הריקחב ,2020 רבמבונמו רבוטקואמ לארשי תרטשמ תייחנה יפ לע
 ,)הריקחב אלש( םירחא םיעצמאב ולש םיעגמ ופשחיי םא יכ ול ריהבהל לאשתמה לע ,הלועפ
 ףגאה תייחנה יפ לע .48רצעמו תילילפ הריקח תחיתפל ףאו תילהנימ השינעל איבהל לולע רבדה
 תמואמה תא רוקחל םילאשתמה לש ןושאר ןויסינ םא ,2021 ץרממ הרטשמב ןיעידומלו תוריקחל
 הלועפ ףתשל בוריס .רוביצ ידבוע םיווהמה ,תואירבה דרשמ ידבועל המישמה רובעת ,חילצמ וניא
 תדיחי גיצנ םג .רוביצ דבועל הערפה לש הריבע ידכ תולעל לולע תואירבה דרשמ ידבוע םע
  .הלועפ ףותיש-יא לש תויועמשמה תא תמואמל ריהבי הרטשמב תוריקחה

 תילילפ הריקחב םויא לע הפידע התואנ הרבסה יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ תואירבה דרשמ
 .תאז הלועפ ךרד טוקנל אלש טילחה דרשמה ןכלו ,ליעי וניאש

 
 .הלוחה יטרפ תא רתאל תורשפא רדעיה ;ןופלטב תמואמה תונימז-יא ;ןופלט רפסמ רדעיה לשמל ןה תוביסה רתי  46

 .)הלחמ ץיפהל לולעה השעמ( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 218 ףיעס לע הריבע ןיגב  47

 רסמנה עדימה תוידוס לש תוביסמ רתיה ןיב םיילילפ םיכילה טוקנל יטפשמ ישוק םייק ,השעמל הכלה יכ רעוי  48
  .םעה תואירב תדוקפל 'ח 20 ףיעס יפ לע תוריקחב
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 טניבק תצלמהב תואירבה דרשמ ןד אל 2021 ראורבפב תרוקיבה םויס דעומ דעש הלעוה
 לע ריהצהל רקחנהמ שורדל ,ליעל טרופמכ ,םישרדנה םירקמב לוקשל ימואלה םיחמומה
 תאו קיודמ אל עדימ תריסמ לש תועמשמה תא ול ריהבהלו רסמש עדימה תונוכנ
 הטלחה הלבקתה אל אליממ .הבורקה ותביבס ברקב האולחתה לע ךכל שיש העפשהה
 הרטשמל ריבעה תואירבה דרשמ ,לעופב .ימואלה םיחמומה טניבק תצלמה תא ץמאל םא
  .הריקח ךרוצל ,הלועפ ףותיש-יא לש דבלב דחא הרקמ

 םויא ינפ לע הפידע רוביצל הרבסה ןכא יכ 2021 טסוגואב התבושתב הרסמ לארשי תרטשמ
 יטרפ תא הרטשמל ריבעי אוהש תואירבה דרשמ םע םכוס יכ הנייצ הרטשמה .תילילפ הריקחב
 םהש ידכ ,)"חוויד ינברס"( תוינופלט תוחיש יתש רחאל םג ,הלועפ ףתשל םיברסמה םירקחנ
 דוע .חוויד תבוח תרפה ןיגב יפסכ סנק תלטה תועצמאב תוברל הפיכאה ימרוג ידי לע ולפוטי

 הרבסהה התעדל יכו ,תויחנהל םאתהב ולפוט ורבעוה םהיטרפש םירקחנ יכ הרטשמה הפיסוה
 רסמנש עדימה תונוכנ לע הרהצה יכו הליעי התייה אל ,הפיכאל סיסב הווהתש ךכ ,הז אשונב
 םיאשונב עדימ ףותישב ךרוצה םע תודדומתהה ןיינעב תללוכ הסיפתמ קלח תויהל הכירצ
  .םיגולוימדיפא

 דבועש התייה הרטשמב תונולת תשגה-יאל הביסהש ןכתי יכ ותבושתב רסמ תואירבה דרשמ
 הנולת שיגהל יאשר היה הריקחב הלועפ ףתשמ וניא רקחנ יכ אצמ רשא תואירבה דרשמ
  .תונולת תשגהמ עיתרהש רבד ,דרשמה םעטמ אלו ומעטמ ישיא ןפואב הרטשמב

 ןתינ היהיש םידעצ ןוחבל ןולא תדקפמלו תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 הז ללכבו ,תויגולוימדיפא תוריקחב הלועפ ףתשמ וניא תמואמ םהבש םירקמב םשייל
 ןודי 49הנורוקה טניבק יכ ץלמומ דוע .הז ןיינעב ימואלה םיחמומה טניבק תצלמה תא ןוחבל
 תא החניו תויגולוימדיפאה תוריקחב הלועפ ףותישל עגונב הפיכאה תוינידמ תייגוסב
 .עבקיש תוינידמל םאתהב לועפל הרטשמהו תואירבה דרשמ

 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תוליעומ
 2020 טסוגואב תואירבה דרשמ ל"כנמל ימואלה םיחמומה טניבק שאר עיצהש םידדמה דחא
 השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םילוחה רועיש תניחב היה ,תוריקחה ךרעמ תוליעומ תניחב ךרוצל
 ועצובש תוריקחב םיבורק םיעגמכ םתלחמ תומיא ינפל ולעש ,)הז בצמב םיתמואמה ללכ ךותמ(
 דודיבל סנכיהל ושרדנ םה תוריקחב םיעגמכ םרותיא תובקעב יכ איה החנהה .םירחא םיתמואמל
  .50השדח הקבדה תרשרשל ףיגנה תצפה ךשמה ענמנ ךכו ,תויחנהל םאתהב

 ינוניב בצמב וזפשואש םילוחה רועישל דעיהש העבק איה ןולא תדקפמ לש התלועפ תליחת םע
 םישדוחל עבקנ הז דעי ;םילוחה ללכמ 30% היהי רומאכ םיבורק םיעגמכ ולעשו השק וא

 
  .ויתוכלשהו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ויינעל םירש תדעו  49

 6 .סמ ח"וד"ב הנורוקה תפגמ םע תודדומתהל ימואל ןוחטיבל הטמל ץעיימה םיחמומה תווצ ידי לע םג עצוה הז דדמ  50
  .10.5.20-מ "הפגמה לש ףטושה לוהינל המלש הייאר :םכסמ ח"וד -
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 .33% לש דעי עבקנ 2021 לירפא דע ראורבפ םישדוחה רובע .2021 ראוני דע 2020 רבמטפס
  :הז ןייינעב ןולא תדקפמ ינותנ ןלהל

 ללכ ןיבמ( השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םיתמואמה רועיש :13 םישרת
 תוריקחב םיבורק םיעגמכ םתלחמ תומיא ינפל ולעש )הז בצמב םיתמואמה
 :)יעובש עצוממ( 2021 ץרמ דע 2020 רבמטפסמ ,םירחא םיתמואמל ועצובש

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 בצמב וזפשואש םילוחה רועישב היילע ללככ הלח תגצומש הפוקתב יכ הלוע םישרתהמ
 8%-כמ - תויגולוימדיפאה תוריקחב םיבורק םיעגמכ ןכל םדוק ולע רשא השק וא ינוניב
 דעיה םלואו .28% - 2021 ראורבפ ףוסב היה אישה ;2021 ץרמב 19%-כל 2020 רבמטפסב
 ללכמ 2021 ראורבפ תליחתמ 33% וא 2021 ראוני ףוס דע 30%( ןולא תדקפמ העבקש
 .גשוה אל )השק וא ינוניב בצמב םילוחה

 ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ דקפמו לארשי ןגמ תינכות להנמ ורסמ 2021 לירפא תליחתב
 המרל העיגה תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תוליעומ םתכרעהל יכ הנידמה רקבמ דרשמל
 וריבסה תוריקחה ךרעמ דקפמו תינכותה להנמ .יתועמשמ לודיג הב יופצ אלו ,תירשפאה תיברמה
 םילוחה םינסוחמש ךכ ,הייסולכואהמ קלח תונסחתהבו ךומנה האולחתה ףקיהב רתיה ןיב תאז
 .םירקחנ םניאו םיתמואמ םניא םילק םימוטפמיס םע וא םימוטפמיס אלל

 דחא ביכרמ אוה תוריקחה ךרעמ תוליעומ יכ ,2021 טסוגואמ ותבושתב רסמ עדיהו עדימה זכרמ
 םיפסונ םיביכרמ .הקבדהה תורשרש תעיטקל ךרעמה תוליעומ לע םיעיפשמש םיביכרמה ןיבמ
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 ,םישנא רתוי םיקדבנש לככ( קדביהל רוביצה לש תונעיהה רועישו תוקידבה תוינידמ ,לשמל םה
 םילגתמ םקלחש םיעגמ רתוי םילוע םיתמואמ רתוי םירקחנש לככו ,םיתמואמ רתוי םילגתמ
  .)םיתמואמכ רתוי רחואמ

 יולתו םילשמ אוהו ומצע ינפב דמוע וניא הקבדהה תורשרש תעיטק ךרעמש ותבושתב ןייצ ר"עקפ
 יכ ןייצ ר"עקפ .תולבגהו םירגס לש םמויק ,האולחתה תומר תוברל תופסונ תולועפבו םינתשמב
  .תוריקחה ךרעמ תוליעומ רופיש תבוטל ,תואירבה דרשמ ףותישב ,תופיצרב לעופ אוה

 תא תוריקחה ךרעמ לש הלכהה תלוכיב הייולת תוליעומ ידדמב הדימע יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 עיגהל ןתינ אל םויב םיתמואמ יפלא םילגתמ ןהבש תופוקתב יכו םיתמואמה תוריקח יפקיה
  .ועבקנש תוליעומה ידעיב דומעל לוכי וניא ךרעמה ןכל ,םלוכל תוריקחה תועצמאב

 תדיממ םיחקל קיפהל ןולא תדקפמלו תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 עובקל ךכל םאתהבו ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לש תוליעומה דדמב הדימעה
 תוידיתע תוטלחה תלבקל סיסב ושמשי ולא םידעיש ץלמומ .םגישהל שרדנש םידעי

 .ךרעמה תוליעומ תא ריבגהל תנמ לע טוקנל שיש םידעצלו תופגמ תוצרפתהל תועגונה

 ידקומ רותיא םשל תוריקחה ינותנ חותינל םילכ
 הקבדה תורשרשו הקבדה
 תווצ ןולא תדקפמ המיקה 2020 רבמבונב :הקבדה ידקומ רותיאל תיגולונכט תלוכי חותיפ
 םדקומ רותיאל תלוכי חתפל ידכ ,תויגולוימדיפא תוריקחמ הלועה עדימה חותינל דחוימ המישמ
 וא תויוצרפתה מ"מצ - ןלהל( הקבדה ידקומו תויוצרפתה ידקומ תוהזלו תוצרפתה ירקמ לש
 ןכו ) Artificial Intelligence -AI( תיתוכאלמ הניב תייגולונכט לע תססבתמ וז תלוכי .51)מ"מצה
  .יניעידומה הכרעהה זכרמ םע הלועפ ףותיש לע

 המכ וקבדנ םהבש הקבדה יעוריא רקוחו רתאמ ,תוריקחה יכרעמ תעבראמ עדימ לבקמ מ"מצה
 לע-יציפמ רתאמ ןכו ,םייתד וא םייתרבח םיעוריאב לשמל ,רצק ןמז קרפ ךותב םישנא
)superspreaders(. לעה-יציפמל ךומסב וא םיעוריא םתואב והשש םישנא םע רשק רצוי מ"מצה 
 ,הנידמה רקבמ דרשמל ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ דקפמ רסמש יפכ .תוקידבל םתוא הנפמו

  .52םהלש םיעגמ יפלאבו לע-יציפמ תואמב ,הקבדה יעוריא תורשעב ותמקה זאמ לפיט מ"מצה

 חתיפש תכרעמ תואירבה דרשמ ליעפמ 2020 יאממ :הקבדה תורשרש רותיאל תכרעמה
 עדימה לע תססבתמ תכרעמה .)הקבדה תרשרש תכרעמ - ןלהל( הקבדה תורשרש יוליגל
 "תורוד"ה רחא הז ללכבו ,הקבדהה תרשרש רחא הקחתמ ,תוריקחב ףסאנשו XRM תכרעמבש
 ןלהל ואר( תיפרג-תיתוזח הרוצב עדימה תא הגיצמו ,הקבדהה רוקמו הקבדהה בלשמ וחתפתהש
 ,יכוניח דסומב ולחש םידימלתה רפסמ לע עדימ קפסל הלוכי תכרעמה ,לשמל .)םישרתב

 
 עדמל ןמציו ןוכמ ,ר"עקפ לש "הלא" תדיחי ,ןיעידומה ליחב תודיחי ,בושקתה תדיחי יגיצנ רתיה ןיב וב םירבחש ףוג  51

 .תואירבה דרשמו

 1,016 םע רשק רציו לע-יציפמ 208-בו הקבדה יעוריא 34-ב מ"מצה לפיט 24.1.21-ל 17.1.21 ןיבש עובשב ,המגודל  52
 תא הליג מ"מצהו ,תירלולס תרושקת תרבח לש םיפינס ינשב םילוח המכ לשמל ורתוא ךכ תובקעב .םהלש םיעגמ
 .םיפסונ םיתמואמ רתיאו םידודיבלו תוקידבל םידבוע 150-כ הנפה ,הקבדהל םרגש לעה-ץיפמ
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 בצקו םידלי לש הקבדהה תדימ לע דמלל ןכו בושייבו הליהקב תוטשפתה תליחת לע עירתהל
 הנידמה רקבמ דרשמל רסמ תואירבה דרשמב בושחמה ףגא .םברקב הלחמה לש תוטשפתהה
 רוד"מ םיתמואמ םתיצחמכ ,ץראב ולגתהש םיתמואמ 749,000-כ תכרעמה הנחב 21.2.21 דע יכ
 3,000-כ םהבו ,םיאבה תורודהמ םיתמואמ רתיהו )הקבדהה תרשרש תא ליחתמה הלוח( "0
 תכרעמב םינוש םימרוגל שומישה תא דרשמה רשיא תרוקיבה םויס דעומ דע ."5 רוד"מ םיתמואמ
  .53הקבדהה תרשרש

 הלעהש יפכ ,היתורוד לע ,הקבדה תרשרשל תיפרג-תיתוזח המגוד תראותמ ןלהלש םישרתב
 :םיוסמ עוריאל עגונב מ"מצה

  הקבדה תרשרשל המגוד :14 םישרת

  .ןולא תדקפמב תוריקחה ךרעמ לש םישרת :רוקמה

 םישועש שומישה תאו תויוצרפתה מ"מצ תמקה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 יעגמ לע עדימה זוכיר ךרוצל םייגולונכטה םילכב ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ
 ךילהתה לש רופישו לועיי ךרוצל תאז לכ - תונושה תוכרעמהמ ופסאנש יפכ םיתמואמה
  .הקבדהה תורשרש תעיטקל

 שומישהמ הלועה עדימה תא שיגנהל ולעפי ןולא תדקפמו תואירבה דרשמש ץלמומ
 תואירבה ידרשמב תוזוחמה תוברל ,םייטנוולרה םימרוגל רומאכ םייגולונכטה םילכב
  .תוימוקמה תויושרהו ךוניחהו

 םייגולוימדיפא םיריקחת :עדי רומישלו הדימלל סיסבכ םייגולוימדיפא םיריקחת תצפה
 תקפהו הדימלל סיסב שמשל םילוכי )םייתועמשמ תוצרפתה יעוריא לש תויגולוימדיפא תוריקח(

 
 תוברל ,ר"עקפ ;הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ ;םייזוחמה םיאפורהו רוביצה תואירב יתוריש תוברל  53

 .הקבדה תרשרש תכרעמב תויושרה שומיש תא ביחרהל הרטמב תוימוקמה תויושרה קסד
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 םירתא יבגל רקיעב תאז ,הריקחה ךילהתל עגונב ןהו תוצרפתהה תוביסנל עגונב ןה םיחקל
  .)תולודג ןוזמ תויונחו רשוכ ירדח ,ןולמ יתבב לשמל( םימוד םיעוריאו

 םיריקחתה תואצות תצפהל עגונב תוינידמ עבק אל תואירבה דרשמש הלעוה
 2020 רבמבונב .ןולא תדקפמב קר וצפוה םה לעופבו ,רוביצה ללכל םייגולוימדיפאה
 ןפואב רוביצה תא עדייל תואירבה דרשמל ימואלה םיחמומה טניבק הנושארל ץילמה
 לע שגדב ,םייתועמשמ הקבדה יעוריא לש םייגולוימדיפא םיריקחת ירצות לע ףטוש
 אל םירצותה 2021 ראורבפל ןוכנ ךא ,54םיבר תוומ ירקמב ומייתסהש ,םיינומה םיעוריא
 .רוביצל וצפוה

 ,םייגולוימדיפאה םיריקחתה תואצות תצפהל עגונב תוינידמ שבגי תואירבה דרשמש ץלמומ
 ןכלהמב רבצנש עדיה תא רמשל ידכ ןהו תוריקחה ירצות יבגל רוביצה תא עדייל ידכ ןה
  .ושחרתי םא תוידיתע תופגמב וב שומיש םשל

  כ"בשה ינוכיאל רשקב תואירבה דרשמ תוליעפ
 ,תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב עייסל כ"בשה ךמסוה הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמהמ קלחכ
 תועצמאב עייסל 2020 ץרמ תיצחמב לחהו ,ותושרבש םייגולונכטה םיעצמאב שומיש תועצמאב
 וז הכמסה התשענ הליחתב .)כ"בשה ינוכיא - םג ןלהל( םיירלולס םינופלט לש םינוכיא
 ףיעס תועצמאב ןכמ רחאלו ,הלשממה :דוסי-קוחל 39 ףיעס חוכמ םוריח תעש תונקת תועצמאב
 הפקות תעיקפו האולחתב הדירי רחאל .2002-ב"סשתה ,יללכה ןוחטיבה תוריש קוחל )6()ב(7
 קקחנ 20.7.20-בו ,האולחתב היילע המשרנ 10.6.2055-ב רומאה קוחה יפל כ"בשה תכמסה לש
 תוטשפתה םוצמצל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח העש תארוהכ
 םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו שדחה הנורוקה ףיגנ
 כ"בשה תכמסה קוח .56)קוחה וא כ"בשה תכמסה קוח - ןלהל( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה(
 כ"בשה לש עויסה תולועפ ךשמהב ךרוצה תא ןחביש 57םירש תווצ הנמת הלשממה יכ עבק
 תמורתב ,שדחה הנורוקה ףיגנ לשב לארשיב האולחתה בצמב בשחתהב ,)כ"בשה ינוכיא(

 ,רומאכ תועייתסהל תופולח לש ןמויקבו הלחמה תוטשפתה םוצמצל עויסה תולועפ תואצות
 יכ קוחב עבקנ דוע .)םירשה תווצ - ןלהל( תויטרפל תוכזב העיגפב ,ראשה ןיב ,בשחתהב לוכהו

 .הז ןיינעב םיטפשמה דרשמב תויטרפה תנגהל תושרה לש התעד תווח חנות תווצה ינפל

 
  .25.11.20 ןויד םוכיס ,ימואלה םיחמומה טניבק  54

 ןינעב ואר ןכ .)26.4.20 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( הלשממה שאר 'נ ריאמ ןב 2109/20 ץ"גבב הנודנ הכמסהה תטלחה  55
 םסרופ( תויח האישנה לש הניד קספל 3 'ספ ,תסנכה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 6732/20 ץ"גב :הז

 .)1.3.21 ,בשחוממ רגאמב

 ףקותל ותסינכ דעומו ,םוי 21-מ רתוי אל לש הפוקתל רומאכ כ"בשה תכמסה לע זירכהל הלשממה תא ךימסה קוחה  56
 תא הכיראה הלשממה ,לעופב .םוי 21 לש הפוקתל וזכ הכמסה לע הלשממה הזירכה ובש דעומכ בשחיי קוחה לש
  .2021 ראורבפ ףוס דע תופיצרב ףקותב הרתונ איהו ,םימעפ 12 הכמסהה תזרכה

 תואירבה רשו ןיעידומה רש ,יפילחה הלשממה שאר תווצב םירבח הלשממה שאר דבלמ .הלשממה שאר תושארב  57
 םיביצקתה ףגא ,םיטפשמה דרשמ ,כ"בשה ,תואירבה דרשמב יטפשמה ץועייהו היגולוימדיפאל ףגאה יגיצנ ןכו

 .ימואל ןוחטיבל הטמהו היישעתהו הלכלכה דרשמ ,רצואה דרשמב
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 רקבמ דרשמ ץילמה 2020 רבוטקואמ תויגולוימדיפאה תוריקחה לש םייניבה יאצממ חודב
 לש עויסה תולועפ דצל תויגולוימדיפאה תוריקחה ףקיה תא הצמי תואירבה דרשמ" יכ הנידמה
  ."הלוח תויהל יושעש ימ רותיאב עייסי רבדהש ךכ ,תופסונ רותיא תולועפו כ"בשה

 דרשמ ינותנ יפל :תוישונא תוריקחו כ"בשה ינוכיא יפ לע םיעגמכ ולעש םישנאה רפסמ
 תולועפ תליחתמ ,58)הלשממל ש"מעויה - ןלהל( הלשממל יטפשמה ץעויל וחווד רשא תואירבה
 יפ לע תמואמ םע בורק עגמב ויהש םישנא 3,043,865 ואצמנ 27.1.21-ל דעו כ"בשה לש עויסה
  :וז הקולחב םירחא תורוקמו תוישונא תוריקח ,כ"בשה ינוכיא

 הנורוק הלוח םע בורק עגמב ויה יכ אצמנש םישנאה רפסמ :15 םישרת
 *27.1.21 דעו כ"בשה לש עויסה תולועפ תליחתמ

 םינותנה( הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 27.1.21-ב הלשממל ש"מעויל תואירבה דרשמ גיצהש םינותנ :רוקמה
 .)3,043,865-ב םימכתסמ

 
 תוטשפתהל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח יפל הלשממל יטפשמה ץעויל 30 'סמ חוויד  58

 ,)העש תארוה( םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו שדחה הנורוקה ףיגנ
 .27.1.21 דעו 21.1.21-מ הפוקתה יבגל ,2020- ף"שתה
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 עגמב ויה יכ דבלב כ"בשה ינוכיא תועצמאב אצמנש םישנאה רפסמש הלוע םישרתהמ
 אצמנ רבדהש םישנאה רפסממ )22%-כ( 207,383-ב לודג )1,153,888( הלוח םע בורק
 חודב וניוצש םיאצממה יפל יכ ןיוצי .)946,505( דבלב תישונא הריקח תועצמאב םהיבגל
 כ"בשה ינוכיא יפל רומאכ םישנאה רפסמ ,תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ
 יכ םישרתהמ הלוע דוע .תישונא הריקח יפל רומאכ םישנאה רפסממ השולש יפ לודג היה
 ןהו תישונא הריקחב ןה הלע רבדה ,הלוח םע בורק עגמב ויהש םישנאהמ 16%-כ יבגל
 יאצממ חודב וניוצש םיאצממה יפ לע .)שיא 3,043,865-מ 485,732( כ"בשה ינוכיא יפ לע
  .7%-כ רומאכ םישנאה רועיש היה ,תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה

 יפל :תוישונאה תוריקחבו כ"בשה ינוכיא יפ לע םיעגמכ ורתואש םיתמואמה רפסמ
 םישדחה םיתמואמה רפסמ 27.1.21-ב הלשממל ש"מעויל תואירבה דרשמ גיצהש םינותנ

  :ךכל עגונב טוריפ ןלהל .598,207 היה כ"בשה לש עויסה תולועפ תליחתמ ונחבואש

 תוריקחו כ"בשה ינוכיא יפ לע םיעגמכ ורתואש םיתמואמה רפסמ :16 םישרת
  2021 ראוני ףוס דע ,תוישונא

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 27.1.21-ב הלשממל ש"מעויל תואירבה דרשמ גיצהש םינותנ :רוקמה

 תליחתמ םיעגמכ ורתואש )48%-כ( םיתמואמ 598,207-מ 287,655-ש הלוע םינותנהמ
 לש עויסה תולועפב וא ,תויגולוימדיפאה תוריקחב ורתוא ,27.1.21 דע עויסה תולועפ
 תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודבש ןיוצי .דחי םג םהינשב וא ,כ"בשה
 .74%-כ היה רומאכ םיתמואמה רועישש ןיוצ

 יאצממ חודב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,הנורוקה תוצרפתה תפוקתב ולחש םייונישה חכונ
 ולעש םיתמואמהו םיעגמה רפסמ יבגל ,הז חודבו תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה
 תואירבה דרשמש ץלמומ ,כ"בשה לש עויסה תולועפו תוישונאה תוריקחה תובקעב
 לע דומעל ידכ רומאכ םיתמואמהו םיעגמה רפסמל עגונב תוקופתה תא וחתני כ"בשהו

 יגשיה לע האולחתה תומר תעפשה תא ןובשחב ואיביש ץלמומ ראשה ןיב .ןהל תוביסה
 הטיש לכ לש המורתה לאיצנטופ לע ודמלי ךכ ךותמו ,כ"בשה ינוכיאו תוישונאה תוריקחה
  .תמואמ הלוח םע םיעגמה רותיאל
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 תוריקחה ךרעמ תוליעיב היילעה חכונ :כ"בשה ינוכיאב שומישה יבגל תועד יקוליח
 לש תודגונמ תודמע ולעוה ,ךרעמה תבחרה רחאל רקיעב ,כ"בשה ינוכיא תמועל תוישונאה
 תוטיש תפישחל םימרוג םינוכיאהש רחאמ יכ םינעוטה שי .כ"בשה ינוכיאב ךרוצה יבגל םיחמומ
 שופיחב םיעגופו רוביצה ןומאב העיגפלו תויטרפל דוסיה תוכזב העיגפל ,כ"בשה לש הלועפ
 וניאש עגמ לכ יכ םישיגדמ םירחא ,תאז תמועל .59תלעותהמ בר םהבש קזנה ,םייפולח תונורתפ
 יפ לע יכ ןיוצי .השדח הקבדה תרשרש רוציל לוכי ,םינוכיאה תקספה לשב תרחא ךרדב רתואמ
 יתוריש ועציבש ירלולס ןוכיאב ושמתשה ןטסיקפו לארשי קר ,60ןיעידומה דרשמ לש חוד
 היקבולסו האירוק םורד ,היכ'צ ,הקירפא םורד ומכ תונידמ .תוריקח םשל םייתנידמה ןיעידומה
 אלו תויחרזא תויתלשממ תויושר תועצמאב תאז ךא ,יארשא יסיטרכמ עדימו םינוכיא לע וססבתה
  .םיחרזאה ללכל עגונב אלו םיתמואמל עגונב קרו ןוחטיב יפוג

 רבמצדבו םירשה תווצ ינוידב םג ולעוה כ"בשה ינוכיא תלעפה ךשמה יבגל תודגונמה תודמעה
 ףתשל לוכי וניא וא הצור וניא הלוחה םהבש םירקמל םינוכיאה תא ליבגהל תווצה עיצה 2020

 םירשה תווצ שיגדה 2021 ראוניב ,ךשמהב .דואמ השק בצמב הלוח לשמל ,הריקחה םע הלועפ
 תוריקחה ךרעמ לע תושקמ תוהובגה האולחתה תומר ובש בצמב ןורתי שי כ"בשה ינוכיאל יכ
 רשפיא אלש יטילופהו יטפשמה בצמהו ההובגה האולחתה בקע ,לעופב .םילוחה ללכל עיגהל
  .2021 ץרמ תליחתל דע םינוכיאה ךשמה רשוא ,תע התואב השדח הקיקח

 1.3.21-ב ץ"גב עבק ,61כ"בשה תכמסה קוח דגנ םייחרזא םינוגרא ושיגהש ץ"גבל הריתע תובקעב
 .ותקיקח תעב תלעותה תמועל תרכינ הדימב התחפ תעה התואב ותנוכתמב קוחה ןמ תלעותה יכ
 שבגל הילע ,14.3.21 רחאל כ"בשב עייתסהל ךישמהל רחבת הלשממה םאש ץ"גב עבק דוע
 קר כ"בשה תכמסהל התורשפא לבגות הז דעוממ יכו ,התעד לוקיש תא תוותהל ידכ םינוירטירק
 לע ללכ חוודמ וניא וא תיגולוימדיפאה הריקחב הלועפ ףתשמ וניא הלוחה םהבש םירקמל
 ךשמה תא תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו הרשיא אל 2021 ץרמ ףוסב התבישיב .םיעגמ
  .כ"בשה ינוכיא תלעפה

 םינוכיאה תואצותב םיקוידה יא תוברל ,כ"בשה ינוכיא לש תולבגמה חכונ ,דרשמה תבושת יפ לע
 דבלב םילשמ ילככ םינוכיאב שומיש לע ץילמה אוה ,םהב שומישה יבגל ועמשנש תוגייתסההו

  .תויגולוימדיפאה תוריקחל

 טסוגואמ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב הרסמ םיטפשמה דרשמב תויטרפה תנגהל תושרה 
 רבוטקואמ לחה םירשה תווצל השיגהש תעדה תווח לכב הצילמה וילע םייניבה ןורתפ יכ 2021
 הריקחב הלועפ ףתשמ וניא תמואמה הלוחה םהב םירקמב קר כ״בשה ילכב שומיש היה ,2020

 קספב תושרה לש וז הצלמה ץמיא ץ"גב .ותריקחב םיעגמ לע ללכ חוויד אלש וא ,תיגולוימדיפאה
 תואירבה דרשמש םוקמ שי יכ הפיסוה תושרה .כ"בשה תכמסה קוח דגנ הריתעב ןתנש ןידה
 .הז ילכב שומישה תולובג יבגל הסיפתה שוביג ןיינעב המיע ץעוויי

 
 תופולחב ןויד" )היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תעד תווח( ,ץיבוקשרה רודירא לחרו רלושטלא ץרווש הליהת המגודל ואר  59

 ןיעידומל תינמזה הנשמה תדעוּו תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעוול השגוה תעדה תווח ."תעד תווח - כ"בשה בקעמל
  .22.6.20-ב םייאשחה םיתורישלו

  .)2020 רבמבונ( "ןכדעמ ךמסמ - םלועב הקבדהה תורשרש תעיטקל יגולונכט עויס" ,תוינידמ ףגא ,ןיעידומה דרשמ  60

  .)1.3.21 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( תסנכה 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 6732/20 ץ"גב  61
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 תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב ותצלמה לע רזוח הנידמה רקבמ דרשמ
 דרשמל עויסל כ"בשה לש תויגולונכטה תולוכיה תלעפה אשונב ,תויגולוימדיפאה
 הריהמ העמטהב שיש תובישחה חכונ" היפלו ,62תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב תואירבה
 ליעיה ךילהה םייקתמ יכ חיטבהל שי כ"בש ןוכיאל םייפולח םיילטיגיד םילכ וא ילכ לש
 דרשמו תואירבה דרשמש םוקמ שי ...םתעמטהו םחותיפ תמלשהל רתויב יביטקפאהו

 רתויב רורבהו דחה ןפואב רידגהל ולעפי ל"למה עויסבו ,םתוירחא ימוחת יפל ,ןיעידומה
 רתויב יביטקפאהו ליעיה ןפואב ןבומכו ,םתעמטהל ולעפיו םיעצמאה םודיקל םיכרדה תא
  ."תויטרפל תוכזב ,ראשה ןיב ,בשחתהבו ןיינעה תוביסנב

 תומייקה תויורשפאה תא תעה לכ םינחוב םה יכ םהיתובושתב ורסמ ר"עקפו תואירבה דרשמ
 ר"עקפ .תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תרגסמב םיעגמ רותיאל םיילטיגיד םייעצמא בולישל
 ששחהו םייטפשמ םיישק בקע ולא םיעצמאב שומישה ענמנ ותבושת דעומל ןוכנש ףיסוה
 .טרפה תענצב העיגפל

 ןומושייה תא תואירבה דרשמ קישה ,הנורוקה רבשמ תליחת םע ,2020 ץרמב :"ןגמה" ןומושיי
 תואירבה דרשמ קישה 2020 ילויב .םיתמואמ םע בורק עגמ רותיאב עייסל ותרטמש ,"ןגמה"
 לע תירטנולוו לעפומו ןקתומ ןגמה .63)ןגמה - םג ןלהל( "2 ןגמה" - ןומושייה לש תרפושמ הסרג
 תרזעב לעופו 64'תוטולב תייגולונכט תועצמאב םישמתשמה לש םימכחה םיירלולסה םינופלטה
 תומוקמ ינותנל שמתשמה רישכמ לש תומוקמה תיירוטסיה ןיב בילצמ ןגמה .GPS65 תייגולונכט
 שמתשמה לבקמ םיינשה ןיב הברק תאצמנשכו ,תואירבה דרשמב םינכדועמ םהיטרפש םילוחה
 רופכל ותורשפאב ,םוקמ ותואב היה אל אוה לעופבו יוגש עדימה יכ אצומ שמתשמה םא .הארתה
 חוודלו יתיב דודיבל סנכיהל וילע ,ןוכנ עדימה יכ אצומ אוה םא .םינותנב האיגש לע חוודלו עדימב
 עדימה ףותיש תא רשאל ךירצ שמתשמה ןומושייה תלעפה ךרוצל .תואירבה דרשמ רתאב ךכ לע
 חלשנ וניא אוהו ,ליעל רמאנל רבעמ שומיש וב השענ אלו יוסח ראשנ הז עדימ .ויתודוא לע
 יפ לע .שמתשמה לע םיהזמ םיטרפ רמוש וניא ןגמה ,ןכ ומכ .רחא םרוגל וא דרשמה יתרשל
 רפסמ היה 26.1.21-ב ,66הלשממל ש"מעויל תואירבה דרשמ גיצהש 27.1.21-מ םינותנה
  .976,23867 )תורסהו תושדח תונקתה רחאל( 2 ןגמהו ןגמה לש תונקתהה

 
 קרפב ,)2020 רבוטקוא( דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,הנידמה רקבמ  62

 תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב תואירבה דרשמל עויסל יללכה ןוחטיבה תוריש לש תויגולונכט תולוכי תלעפה"
 'מע ,"2021 תנשב םסרופיש חודל םייניבה יאצממ - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה הנורוקב קבאמב

83 - 123.  

 .תירהמאו תיסור ,תילגנא ,תיברע ,תירבע :תופש שמחב ןימז ןגמה  63

64  Bluetooth ישיאה בחרמב תיטוחלא תרושקתל רקיעב תשמשמה היגולונכט איה. 

65  Global Positioning System )תינייוול טווינ תכרעמ איה )ןָטְוַונ. 

 ףיגנ תוטשפתהל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח יפל הלשממל ש"מעויל 30 'סמ חוויד  66
- ף"שתה )העש תארוה( םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו שדחה הנורוקה

 .27.1.21 דעו 21.1.21 ןמזה קרפ יבגל 2020

  .םימעפ 1,770,000-כ רסוהו םימעפ 2,750,000-כ )"2 ןגמ"ה ללוכ( ןגמה ןקתוה 27.1.21 דעו ותלעפה עגרמ לכה ךסב  67
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 חכונו תוקפסמ ויה אל ותלעפהמ תוקופתהש רחאל ,ןגמב םישמתשמה טועימ חכונ יכ ןיוצי
 ןגמה תא קזחתל ךישמהל 2020 רבוטקוא ףוסב תואירבה רש טילחה ,דוסי ןבא תכרעמל רבעמה
  .68וילא עגונב רוביצל הרבסה םודיק אללו ףסונ חותיפ אלל םלוא ,תמלוה הפולח היהתש דע

 הטעומ התייה וב שומישה תדימו ,ונממ הפוצמה לע הנע אל ןגמה ןומושיי יכ הלוע רומאהמ
 .רומאכ תונקתה 976,238 -

 תישיא תוירחא לע הססבתה ןגמה ןומושיי תלעפהל רוביצה תונוכנ יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 שומישה לש תוליעומהו תוליעיה .הקבדה תורשרש לש העיטקו רותיא תבוטל תידדה תוברעו

 איה ךכמ הנקסמה .דואמ תולבגומ ויה ,םלועב תורחא תונידמב ןכו ,ץראב ןגמה ןומושייב
 אלא ,הקבדהה תרשרש תעיטקל ידעלב יעצמא תויהל םילוכי םניא םיעגמ רותיאל םינומושייש
 .םיילטיגידו םיישונא םיעצמא לש ףיקמו לודג ךרעממ קלחו יחרכה םילשמ ילכ

 תולוכי רותיאל ותושרל ודמעש םיעצמאב לעפ יכ 2021 טסוגואב ותבושתב רסמ ןיעידומה דרשמ
 הנקסמה רואל ,םירשה תווצב ומייקתהש םינויד תובקעב .״ןגמה״ תכרעמל םימילשמ םיעצמאו

 אלא ותוא חתפלו ךישמהל אלש הטלחההו םיעגמ תוריקח דצל םילשמ ילכ ןגמה לש ותויהל
 לוקשל ןתינ םאב ןחבי אוה תרוקיבה תורעה רואל .אשונב ויקוסיעמ קספ אוה ,דבלב וקזחתל
  .תופסונ תויורשפא

 היגוס איה טרפה תולהנתה רחא תוקחתהל ידכ םייגולונכט םיעצמאב שומישה תייגוס
 העיגפה ןיבל רוביצה תואירב לע ןגהל ךרוצה ןיב ןוזיא תבייחמש השיגרו תבכרומ
 ידכ ,הלשממל יטפשמה ץועייה םע הז ןיינעב ץעוויי תואירבה דרשמש ץלמומ .תויטרפב
 תולובג תא עובקל ידכו םוריח תעב ולאכ םיעצמאב שומיש יבגל הסיפתה תא שבגל
 המיאתמ הרבסהל הלועפ יכרד עובקל ץלמומ ,שבוגתש הסיפתל םאתהב .םהב שומישה
 .רוביצל

  

 
 ףיגנ תוטשפתהל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח יפל הלשממל ש"מעויל 52 'סמ חוויד  68

 ף"שתה ,)העש תארוה( םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו שדחה הנורוקה
 .6.7.21 דעו 24.6.21 ןמזה קרפ יבגל 2020-
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  םייגולוימדיפאה םילאשתמה ךרעמ
 תואירבה דרשמ ליעפהו להינש תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ללכ הנורוקה תפגמ ץורפ ינפל
 2020 רבמטפס תליחתב ןולא תדקפמ תמקה דעו הפגמה ץורפמ .תויגולוימדיפא תויחא 25-כ
 תפיט תונחתמ תויחא 120-100 ,ינמז ןקתב 45-כ ןכותמ תויגולוימדיפא תויחא 75-כ ךרעמה ללכ
  .םילאשתמה ךרעמ תא םג ביחרהל ךרוצ היה הפגמה תוטשפתה חכונ .םירוטקלס 465-ו בלח

 1,000-כ ויה ןולא תדקפמ תמקה םע יכ ןיוצ תויגולוימדיפאה תוריקחה לע םייניבה יאצממ חודב
 תורחא תונידמב סחיהמ ךומנ אוהש ,1:9,000 לש םילאשתמ סחיב רבודמ יכ ןיוצ דוע .םילאשתמ
 םייטנוולרה םימרוגה ףותישב ,תואירבה דרשמל זא ץילמה הנידמה רקבמ דרשמ .69םלועב
  .םילאשתמה לש תשרדנה הבצמה תא םילשהל ,ןולא תדקפמב

 תויחא 65 :70ןלהלדכ 19.11.20-ל ןוכנ םילאשתמה תבצמ הללכ ןולא תדקפמ המקוהש רחאל
 תודש תושרמ םירוטקלס 830 ;ץוח-רוקימב תויחא 20 ;תורבגתמ תויחא 120 ;תויגולוימדיפא
 ישנא ,רידס ילייח ,ר"עקפ לש "הלא" תדיחימ תוברל ,ל"הצ ילייח 610 ;םיטנדוטס 130 ;הפועתה
 .םילאשתמ 2,950-כ לוכה ךסבו - תוימוקמה תויושרב םילאשתמ 1,170 ;ימואל תורישו םיאולימ
 תדקפמ הרסמש םינותנ יפ לע .םילאשתמל עויסו חוקיפ ידבוע 340-כ ךרעמה ללכ ךכ לע ףסונ
 עצבל לוכי לאשתמ לכ .םילאשתמ 1,500-כ - םילאשתמה תבצממ 50%-כ םידבוע םוי לכב ,ןולא
 דקפמ ירבדל .)םילאשתמה ןויסינו האולחתה תמרל םאתהב( םויב תוריקח עברא דע םייתשכ
 לש האולחת בצמב איה הז ךרעמ לש תיברמה תוליעומה ,ןולא תדקפמב זאד תוריקחה ךרעמ
  .תוריקח לש רתוי לודג רפסמב רצק ןמז קרפב דומעל ןתינ םלוא ,םויב םילוח 2,000 דע

  

 
  .1:4,000 הינמרגבו 1:2,200 הילגנאב ,םילאשתמ 1:1,400 אוה סחיה ב"הראבש ןגישימב ,המגודל  69

-מ "הלא" תדיחי לשו 19.11.20-מ ןולא תדקפמ ,ימואלה ט"לשמה לש בצמה תכרעה ךותמ םילגועמ םירפסמ  70
18.11.20.  
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 ךרעמ יפל לאשתמל ימויה תויגולוימדיפאה תוריקחה רפסמ :17 םישרת
 )יעובש עצוממ( 2021 ראוני - 2020 רבמבונ ,םילאשתמה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 םה ןכלו ,ירעזמ תוריקח רפסמ )"הלא" תדיחי( ל"הצ ילאשתמ ועציב 2020 רבמצד ףוס דעו רבמבונמ  *

  .דבלב 2020 רבמצדמ םישרתב םיבלושמ

 דרשמ ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמל עגונב םינותנה יכ הלוע םישרתהמ
 רבמצד תליחתמ יכ הלוע דוע .םירחאה םילאשתמל עגונב םינותנהמ רתוי םיבוט תואירבה

 יכרעמ לכב עצוממה ימויה תוריקחה רפסמב לודיג לח 2021 ראוני עצמא דעו 2020
 םויב תוריקח 4-ל 1.8-מ :יעובשה םיתמואמה רפסמב היילעל ליבקמב תאז ,תוריקחה
 .דרשמה ילאשתמ ועציבש תוריקח 6.4-ל 2.3-מו תוימוקמה תויושרה ילאשתמ ועציבש
-ל 2020 רבמצד ףוסב םויב תוריקח 1.8 לש עצומממ היילע הלח ,ל"הצ ילאשתמל רשא

 ,2021 ראוני תיצחמב אישל העיגה האולחתהש רחאל .2021 ראוני תיצחמב תוריקח 4.6
 .ל"הצו דרשמה ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמ דרי

 .תוביסנל םאתהב הנתשה ימויה תוריקחה רפסמ לש דעיה יכ ,2021 טסוגואב רסמ ר"עקפ
 לש רתוי לודג רפסמ רקחתל היה שרדנש לככ - האולחתה תמרמ ורזגנש םייוניש ,לשמל
 תולאשב םג ויה םייוניש .הריקחה תקמעה ןובשח לע אב רבדהו ,רתוי רצק ןמז קרפב םיתמואמ
 .דועו ךרעמב בלושש םילאשתמה רפסמב ,תוריקחה ירצותמ םיחקל תקפה תובקעב ,הריקחה
 הרוצב תרמשמב תוריקחה רפסמ לש ןותנה לע ןנובתהל ןוכנ אל ,ר"עקפ ירבדל ,ךכיפל
  .הטושפ תיתאוושה
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 תעל םיכרעמה לש ףקיההו הנבמה תא ועבקי ןולא תדקפמו תואירבה דרשמש ץלמומ
 טביהב ןה ,תויגולוימדיפאה תוריקחה יכרעמ יעוציב חותינל םאתהב םוריח תעלו הרגש
  .תוביסנבו םייונישב בשחתהבו ינתוכיאה טביהב ןהו ינתומכה
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 םוכיס
 התוטשפתה תריצעב ,הפגמ תעינמב יזכרמ ביכרמ אוה תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ
 יתוכיא תוריקח ךרעמ .הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל הקבדהה תורשרש תעיטקבו
 קשמב םינושה םיפנעה תלעפה ךשמהל עגונב תוטלחה תלבקו םיחקל תקפה רשפאי
 יעוריא םויק ,ךוניחה תכרעמ לש הלעפה לשמל ,םינושה תויוליעפהו םיעוריאה םויקו

 לע םייניבה יאצממ חוד םסרופ זאמ .רשוכ ירדחב תוליעפו תוליפת ,טרופסו תוברת
 תוריקחה ךרעמ רבע ,2020 רבוטקואב הנידמה רקבמ לש תויגולוימדיפאה תוריקחה
 ,ףוסיא תרשפאמה דוסי ןבא בושחמה תכרעמ החתופ :םיבר םירופיש תויגולוימדיפאה
 תובשחוממ תוכרעמ וחתופ ;תוריקחב םילועה םיטרפה לע הרקבו בקעמ ,חותינ
 ;הקבדהה תורשרש רחא בקעמו תויוצרפתה רותיא ,תוריקחה יטרפ תבלצה תורשפאמה
  .3,000-כל םילאשתמ 1,000-כמ הלדג םילאשתמה תבצמו

 תדקפמ ,האולחתה תיילע ןמזב בורל ,תומיוסמ תופוקתבש ךכ לע עיבצמ הז תרוקיב חוד
 דע רבועה ןמזה קרפ תניחבמ המצעל הביצהש םידעיהמ קלחב הדמע אל ר"עקפב ןולא
 הייהשה תומוקמ רותיאו הריקחב םילועה םיעגמה רפסמ ,תיגולוימדיפא הריקח תחיתפל
  .תמואמה לש

 הנורוקה תפגמל הנעמ ןתמ ךרוצל ןה ,ימואלה תוריקחה ךרעמ תוליעומ תא רפשל ידכ
 ולעפי ןולא תדקפמו תואירבה דרשמש בושח ,ולעי םא םיידיתע םיכרצל ןהו תמייק ןיידעש
 ץלמומ הז ללכב .הז חודב וניוצש םייוקילה ןוקיתל ףתושמב ןכו ותוירחא םוחתב דחא לכ
 םתוא ונכדעיו תיגולוימדיפאה הריקחה יבלש יבגל ועבקש םידדמה תא ונחבי הלא םיפוגש
 ;תיתוכיאו הריהמ הריקח עוציב ורשפאיש םימדקתמ םייגולונכט םילכ ונחבי ;שרדנש לככ
  .תוריקחב הלועפ םיפתשמ םניא םיתמואמ רשאכ טוקנל ןתינש תולועפ ונחבי ןכו

 תעיטקב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא תשמשמה דוסי ןבא תכרעמ תובישח חכונ
 דרשמש ץלמומ ,ןוימטל ודרי אל הב ועקשוהש םיבאשמהש ידכו ,הקבדהה תורשרש
 תכרעמ לש וא ,תכרעמה לש התוניקתו התונימז ךשמהל ולעפי ןולא תדקפמו תואירבה
 תוידיתע תופגמב תוריקחל הב שמתשהל ןתינ היהיש ידכ ,התוא ףילחת איה םא תרחא
  .ושחרתי םא

 תעב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא רמשל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ דוע
  .הפגמ תוצרפתה תעב וליעפהל היהי ןתינ היהיש ידכ ,דיתעב םגו תיחכונה

 
 
 
 


