
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  2022 ץרמ  |  ב״פשתה ב רדא  |  הנידמה רקבמ חוד
 
 
 

 הלשממה שאר דרשמ
 

 ידועיי סוטמ שכר
 הנידמה ישאר תסטהל



 
 

 
 

 

|   2   |        

 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 
  



 
  
 
  

|    429   | 

 

          2022 ץרמ | ב״פשתה ב רדא | הנידמה רקבמ חוד
 

....
ה כר  |   ריצקת                                       

 ש
מ

וט
ל ידועיי ס

ה
ט

ס
ר ת

א
 יש

ה
נידמ

 ה
 

 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 אישנו ,הפועתה תורבחמ תחאמ םירכחנש םייחרזא םיסוטמב סט )ם"הר( הלשממה שאר םויכ
 לע תיבטימ הנגה רדעיהו תרושקתב םירעפ חכונ ,2014 לירפאב .תוירחסמ תוסיטב סט הנידמה
 ישאר( ם"הרו הנידמה אישנ תסטהל ידועיי סוטמ תשיכר לע 1גרבדלוג תדעו הצילמה ,סוטמה
 טילחה 2015 טסוגואב .הלשממ תטלחהב הצמוא התצלמהו ,םדיקפת תרגסמב )הנידמה
 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ ןייפאי ם"הר דרשמ יכ )טניבקה( ינוחטיב-ינידמה טניבקה
 שכר רובע ביצקתה תכרעה תא רשיאו )ט"בהשמ( ןוחטיבה דרשמ תועצמאב זרכמב ותוא שוכריו

 יכ הטלחהב עבקנ דוע .)טקיורפה( םינש שמח ךשמל ותלעפהו ותקוזחת ,ותבסה ,סוטמה
 רבמטפסב .ותוא סיטי )א"הח( ללחהו ריוואה ליח יכו ם"הר דרשמ לש היהת סוטמה לע תולעבה

 עוציב ,סוטמ שכרל םכסה לע )א"עת( לארשיל תיריוואה היישעתה םע ט"בהשמ םתח 2016
 .תודובעה עוציבב הלחה א"עתו ,ותקוזחתו ולועפת ,וב תונקתה

  

 
 םיעגונה םיטביהה לולכמ תניחבב קוסעתש תירוביצ הדעו תמקה לע לארשי תלשממ הטילחה 2013 רבמצדב  1

 ם"הר הנימ הטלחהה תובקעב .םיינוחטיבהו םיילכלכה םיטביהה הז ללכבו הנידמה ישאר תסטהל סוטמ תשיכרל
 .םיפסונ םירבח ינש הב ויהו גרבדלוג רזעילא )סומידב( טפושה דמע השארבש הדעו
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  152 -כ
  ח״ש ןוילימ

729 
  ח״ש ןוילימ

590 
  ח״ש ןוילימ

 ריחמה )רלוד ןוילימ 40(
 תויאדכה תא גצייש
 סוטמ שכרל תילכלכה
 יפ לע ,ותבסהלו ידועיי

 רצואה דרשמ לש הדובע
  2011 תנשמ

 טקיורפה ביצקת תכרעה 
 טסוגואב טניבקה רשיאש

 ןוילימ 393-כ םהמ ,2015
 סוטמה שכרל ח"ש
 תויתשת ללוכ ותבסהלו
 )המקהה בלש(

 לעופכ טקיורפה ביצקת 
 הלשממה תטלחהמ אצוי

 140 ללכש ,2016 טסוגואמ
 םייוניש רובע ח"ש ןוילימ
 תויופצ יתלב תואצוהו

 )ם"צב( שארמ

 

100 - 120  
5.2 

  ח״ש ןוילימ
 ילוי - ינוי

2021  
 סוטמהש םיעסונה רפסמ
 השירד יפ לע ,ליכי

 תנשב רבכ העבקנש
 61-ל האוושהב תאז .2010

 יברמה םיעסונה רפסמ -
 תוסיטל לעופב ופרטצהש
 2013 - 2010 םינשב ם"הר

 הסיט תולע תכרעה 
 ישאר סוטמב תעצוממ
 תויולעב בשחתהב( הנידמה
 האוושהב תאז .)המקהה
 תסיט לש תעצוממה תולעל
 - 2019 - 2015 םינשב ם"הר

 ח"ש ןוילימ 2.5

 תריסמל יופצה דעומה 
 2021 ץרמל ןוכנ ,סוטמה
 דעוממ םישדוח 59 - 58(
 תאז .)הנמזהה תלבק
 2018 רבמטפסל האוושהב
 דעומה - )םישדוח 24(
 סוטמה תריסמל ירוקמה
 םכסהה יפ לע

 

 
 תרוקיבה תולועפ

 םיאשונה תא רתיה ןיב הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 ץרמ דע 2019 ראורבפ םישדוחב
 ןכו טניבקב טקיורפה רושיא תארקלו גרבדלוג תדעו ינפל ושענש הטמה תודובע :הלאה
 הנעמה תרדגהו טקיורפב הבסהה בלשל םיעגונה םיינוחטיב םיטביה ;טניבקב ורושיא
 ביצקת שומימ ;םתולעו טקיורפב םייונישה ;טקיורפל ביצקתה תעיבק ;רבייס ימויאל
 התשענ תרוקיבה .סוטמה תריסמל דע םינמזה חולב הדימעהו ;ןונכתה תמועל טקיורפה
 תורישב ,א"עתב ,א"החב ,ט"בהשמב ,)ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמב ,ם"הר דרשמב
 קלחו ,2020 רבוטקוא דע ושענ המלשה תוקידב .רצואה דרשמבו )כ"בש( יללכה ןוחטיבה
 .ןיינעה יפל ,2021 ץרמ דע ונכדוע םינותנהמ

 םויב תסנכה לש הנידמה תרוקיב יניינעל הדעוולו הלשממה שארל אצמוה ןודנבש חודה
 .הנידמה תרוקיב יניינעל הדעווה לש הנשמה תדעווב ןוידל דע ןויסיח וילע לטוהו 30.5.21

 1958-ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחל )ג(17 ףיעסב הנידמה רקבמל הנותנה תוכמסה ףקותמ
 לע םינומאה םיפוגה םע תוצעוויה רחאל ,הלשממה יקומינל בל םישבו ]בלושמ חסונ[
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 ,הרומאה הנשמה תדעו הסנכתה אלשמ ,תסנכה ר"וי םע םואתבו ינוחטיבה עדימה תחטבא
 ןחלוש לע וחנוי אל הלא םיקלח .ונממ םיקלח לע ןויסיח תלטה ךות הז חוד םסרפל טלחוה
 .ומסרופי אלו תסנכה

 .ליעל רומאה ותאצמה דעומל םינוכנ ויתוצלמהו תרוקיבה חוד יאצממ

 

 

 תדעווב םתגצה ינפל ותוא סיטיש םרוגהו וילע תולעבה ,סוטמה ינייפאמ תעיבק
 ךרוצל 2010 תנשב התשענש הטמה תדובעל דועית אצמנ אל ם"הר דרשמב - גרבדלוג
 ןכו וליגו סוטמה םגד ,הרישיה הסיטה חווט ןוגכ טקיורפב תויזכרמה תושירדה תעיבק
 רפסממ 97% - 64%-כב ההובג התייהש ,םיעסונ 120 - 100-כ ליכי סוטמהש השירד
 ל"למה .)םיעסונ 61( 2011-ו 2010 םינשב ם"הר תוסיטל לעופב ופרטצהש יברמה םיעסונה
 הובג היהש ,ם"הר סוטמב םיעסונ 200 - 150 תסטהב ךרוצה תא גרבדלוג תדעו ינפב הלעה
 םיעסונה רפסממ 228% דע 146%-כב הובג ןכו ם"הר דרשמ ביצהש הרומאה השירדהמ
 ילבמ תאז ,)םיעסונ 61( 2013 - 2010 םינשב ם"הר תוסיטל לעופב ופרטצהש יברמה
 לש הניחב עציב אל ם"הר דרשמ ןכ ומכ .םירומאה םירעפל תוביסה תא הדעוול ריהבהל
 תנשמ ותעיבק ינפל ותוא סיטיש םרוגלו סוטמה לע תולעבל עגונב תוירשפאה תופולחה

 א"תרש רחאל .א"הח יסייט ידי לע סטויו הנידמה תולעבב היהי סוטמה יכ 2012
 ופקית ל"למהו ם"הר דרשמ ,וז העיבקמ תועבונה תויועמשמ ולעה תיאבצה תוטילקרפהו

 עבקש תויזכרמה תושירדה .הנחבנ איהש אצמנש ילב 2013 תנש תליחתב העיבקה תא
 םינפה תרוצתו סוטמב םיעסונה רפסמ ,הרישיה הסיטה חווט( 2010 תנשב ם"הר דרשמ
 .ןכמ רחאלש םינשב עצובש תוטלחהה תלבק ךילהת תרגסמב ונחבנ אל )ולש

 ינפב גיצה ט"בהשמ - טניבקלו גרבדלוג תדעוול ידועיי סוטמ לש ויתויולע תגצה
 70-כ לש ףקיהב )הלעפה תויולע אלל( ותבסהו סוטמה שכר תולע תכרעה גרבדלוג תדעו

 תינושארה העקשהה תולע תאו ם"עמ ביכר הללכ אל וז הכרעה םלוא ,רלוד ןוילימ
 יתש ןיב הוושה רשא ,ל"למה .)רלוד ןוילימ 6.5-כ( א"הח ידי לע לעפוי סוטמה םא תשרדנה
 - ט"בהשמ תווצ לשו רצואה דרשמ תווצ לש - טקיורפה תויולע תכרעהב וקסעש תודובעה
 תויולעה תכרעה יכ הינפב שיגדה אל ,תודובעה יתש ןיב האוושהה יאצממ תא הדעוול גיצהו

 ל"למה ךכ לע ףסונ .ם"עמה לש טביהב יתאוושה סיסב לע התייה אל םיתווצה ינש יפ לע
 ם"עמ ללוכ וניא וא ם"עמ ללוכ )רלוד ןוילימ 50( עבקש דעיה ריחמ םא הדעוול ריהבה אל
 .א"הח י"ע לעפוי סוטמה םא תשרדנה תינושארה העקשהה תולע תא ללוכ םאו

 ,הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ לש שכר לע הצילמה גרבדלוג תדעווש ףא יכ אצמנ
 טניבקה רשיאש תויולעה ,ט"בהשמ תווצ םוכיסב וגצוהש תויולעה םוצמצל הצלמה ךות
 תווצ לש תויולעהמ ח"ש ןוילימ 137-כב תוהובג ויה ,ח"ש ןוילימ 729-כ ,רבד לש ופוסב
 תגצמה ,ךכ לע ףסונ .טניבקה ינפב וז הדבוע שיגדה אל ל"למה .הדעוול וגצוהש ט"בהשמ
 ,סוטמה לש תללוכה תולעה תכרעהל עגונב תנכדועמ התייה אל טניבקל ל"למה גיצהש

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ויה אל סוטמה שכר רובע טניבקל ל"למה ריבעהש הטלחהה תעצהבו הב וניוצש םינותנהו
 תעצהב וליאו ,ם"עמ וללכ אלו םירלודב וגצוה תויולעה תגצמב - יתאוושה סיסב ותוא לע
 תויולעה ירעפ תא ופיצה אל טניבקה ירבח .ם"עמ וללכו םילקשב וגצוה תויולעה הטלחהה
 .טניבקב ןוידב ולאה

 תא רקיעב ינוחטיב-ינידמה טניבקל גיצה ל"למה - טניבקל םיפסונ םיטביה תגצה
 הנגהב ךרוצה תניחבמ ןה ,הנידמה ישאר רובע ידועיי סוטמ שכרבש תינוחטיבה תובישחה
 םיאשונ ,תוסיטה ךלהמב ףוצרו חטבואמ ינייוול רשקב ךרוצה תניחבמ ןהו סוטמה לע
 סוטמ לש שכרה תא וקידצהש םימיוסמ םירעפ לע העיבצהו גרבדלוג תדעו הנד םהבש
 ירבחו ,םייתוהמ םיינוחטיב םיטביה המכ יבגל טניבקב טריפ אל ל"למה ,תאז םע .ידועיי

 ,תע התואב םיעודי ויהש םיינוחטיבה םימויאל ןתינש הנעמה :ולא םיטביהב ונד אל טניבקה
 ומכ .טקיורפב הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאהו םיוסמ ינוחטיב טביהב תולוכיו םירעפ
 ןב סוטמ שכר לש תויועמשמה ,סוטמה תרוצת ןוגכ ,םיפסונ םיאשונ טניבקב וגצוה אל ןכ

 םרוגל ,סוטמה לע תולעבל תועגונה תוירשפאה תופולחה ,רתוי שדח סוטמ תמועל םינש 20
 .ןתולעו ןהיתויועמשמ ,ולש עבקה תיינח רתאלו ותוא סיטיש

 םישיא תחטבאל הביטחהו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא - םיינוחטיב םיטביה תעיבק
 רחאל קר - ח"ש ןוילימ 92-כב ךרעוהש - תוינוחטיבה תושירדהמ רכינ קלח ורידגה כ"בשב
 תשגה ינפל( יזרכמה בלשה ךלהמב ףאו זרכמה םוסרפל ךומס ,טניבקב טקיורפה רושיא
 תכרעמב ןוחטיבה לע הנוממה הבסהה בלשב יכ זרכמב העיבקה ןכ ומכ .)תועצהה
 םיפוגהש אלל הלבקתה ןוחטיבה יטביהב הכזתש הרבחה תא החני )ב"מלמ( ןוחטיבה
 תיתכרעמ הייארב ונחב ,ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאו כ"בשה ,ב"מלמ תוברל םייטנוולרה
 םימרוג ךכ לע ףסונ .תוירחאה שומימל ב"מלמ לש ותמאתה תדימל םיעגונה םילוקישה תא
 ךלהמב אל ףאו זרכמה םוסרפ ינפל םיוסמ ינוחטיב טביה שומימל ךילהת ונייפא אל הלא
 .יזרכמה בלשה

 כ"בשה - יזרכמה בלשבו טקיורפה רושיא תארקל רבייס ימויאל הנעמה תרדגה
 ינפל םייעובש תאזו ,רבייס ימויא ינפמ הנגהה םוחתב דבלב יללכו ינושאר הנעמ רידגה
 םוחתב עדיה ילעב םהש ,כ"בשב תיגולונכט הביטח יגיצנ ,ןכ ומכ .טניבקב טקיורפה רושיא
 בלשה רחאל הלחה םתוברועמו ,טניבקב ורושיא ינפל טקיורפב םיברועמ ויה אל ,הז

 .הז םוחתב דבלב תויללכ תושירד ללכ זרכמה ,ךכ לע ףסונ .2017 תליחתב - יזרכמה

 בושיחב 2014 תנשב גרבדלוג תדעווב הגצוהש תויולעה תכרעה - טקיורפה ביצקת ןוכדע
 הרשוא 2015 טסוגואב טניבקה תטלחהב ;ח"ש ןוילימ 592-כ התייה הלעפה תונש שמחל
 לש ךסב תולע הרשוא 2016 טסוגואמ הלשממה תטלחהבו ;ח"ש ןוילימ 729-כ לש תולע

 ם"הר םוכיסו א"הח תויולע תכרעה ,זרכמה תואצות לע ססבתהב ח"ש ןוילימ 590
 .2016 ילוי-ינוי םישדוחהמ

 ח"ש ןוילימ 40 ךסב תיביצקת תפסות לש הרושיאל ם"הר דרשמ לש הדובעה ךילהת
 590 לש ךסב רומאכ ביצקת רושיאל הליבוה רשא 2016 טסוגואמ הלשממה תטלחהב
 יזרכמה ךילהה תואצות לע ססבתהב 2016 ילויב ם"הר רשיאש ביצקתה תמועל ח"ש ןוילימ
 טרופמ ןפואב רידגה אל ם"הר דרשמ :רודסו הנבומ ךילהתב השענ אל ,)ח"ש ןוילימ 550(
 םתלעות תמועל םתולע תא ןחב אלו םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישה תא
 .םתוציחנו
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 קולבב וללכנש םייונישה בור יכ אצמנ - םתולעו הבסהה בלשב טקיורפב םייונישה
 ףא לע תאז ,בוציעו הרוצת לש םיטביהב ויה ח"ש ןוילימ 47-כ ותולעש ,2ןושארה םייונישה
 ופיסוה ןושארה קולבה םכוסש רחאל ,ךכ לע ףסונ .זרכמה תרגסמב ורדגוה הלא םיטביהש
 םקלח תאש ,ח"ש ןוילימ 13-כ ותולעש 3ינשה קולבב םיפסונ םייוניש ם"הר דרשמו כ"בשה
 היהש תוליעי רסוחל איבהש רבד ,ןושארה קולבה שוביג ךלהמב רבכ בלשל היה ןתינ
 .םינמזה חולב ףסונ בוכיעלו ,ןתמו אשמ יכילהתבו שדחמ ןונכתב רתיה ןיב ךורכ

 .2010 תנשב הלחה הנידמה ישאר סוטמ שכרל המזויה - סוטמה תריסמל םינמזה חול
 רסמנ םרט 2016 תנשב הז ךרוצל שכרנש סוטמה ,2021 ץרמל ןוכנ ,רושעמ רתוי רובעכ
 .הנידמה ישאר לש תוסיט ותועצמאב עצבתהל ולחה םרטו ם"הר דרשמל

 לש רוגיפ לח ,א"עת םע תורשקתהה םכסהב עבקנש םינמזה חול תמועל ,2021 ץרמל ןוכנ
 תאצוה דעוממ םישדוח 24( סוטמה תריסמל יופצה םינמזה חולב םישדוח 35 דע 34-כ
 םיבר םייוניש :הלאה תוביסהמ רתיה ןיב םרגנ רוגיפה .)םישדוח 59 - 58 תמועל הנמזהה
 ירמוחל עגונב תוברל ם"הר דרשמב תוטלחה תלבקב םיבוכיעו סוטמה לש םינפה בוציעב
 ,ןונכתב םיבוכיע וררגו טקיורפה לש יטירקה ביתנב ויהש םיאשונ ,סוטמב םינווגהו רומיגה
 ,סוטמה תריסמל ידמ םירצק םינמז תוחולל א"עת תובייחתה ;דויצ יטירפ תקפסאבו רוצייב
 א"עת לש רסח תוכרעה ;ינשהו ןושארה םייונישה קולב תובקעב ונוכדעב ןהו םכסהב ןה
-יאו יושיר ךרוצל א"תרל תוחודו םירמוח תרבעהב הלש םיבוכיעו סוטמב דויצ תנקתהל
 תרבעה בקע תורימחמ ןוחטיב תושירד שומימ ;םינמזה תוחולב םירעפה םוצמצב התדימע
 לש היתועפשה ןכו ;ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל ותביבסו סוטמה תחטבאל תוירחאה
 .הנורוקה תפגמ

 הז ללכבו( הנידמה ישאר סוטמב תעצוממה הסיטה תולע - תעצוממה הסיטה תולע
 לש תולעהמ 108%-כב ההובג תויהל היופצ )ןוהה תולעו הלעפהה ,הבסהה ,המקהה תולע
 ןוילימ 2.5-כ תמועל ח"ש ןוילימ 5.2-כ( יחרזא סוטמ תריכח לש םייקה בצמב תעצוממ הסיט
 .)ח״ש

 יוסיכה .ותמקה תולעמ ךומנ סוטמה רובע ןנוכתמה יחוטיבה יוסיכה - יחוטיבה יוסיכה
 סוטמה תולעש דועב ,4ח"ש ןוילימ 204-כ ונייהד ,רלוד ןוילימ 60 דע לש ךס לע וניה יחוטיבה
 ןוילימ 382-כב תכרעומ תונושה תוכרעמה תולע תאו א"עת י"ע המקהה תולע תא תללוכה
 .ח"ש

 ,טקיורפב רתונ ,הבסהה בלש םויס ינפל דוע ,2020 ילויל ןוכנ - טקיורפה ביצקת שומימ
 דבלב ח"ש ןוילימ 2.4-כ לש ביצקת ,תופסונ תויופצ תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעהב בשחתהב
 בשחתהב ,ךכ לע ףסונ .םינש שמח ךשמב סוטמה תלעפהל תויופצ יתלב תואצוה רובע
 טקיורפה תולע יכ ןמתסמ ,טקיורפל ינוציח ביצקתמ תופסונ תואצוה לש םינדמואבו תוכרעהב
 םייק ןכו ,ח"ש ןוילימ 590 - הלשממה הרשיאש ביצקתהמ ח"ש ןוילימ 7.7-כב ההובג היהת

 
 ם"הר דרשמ לש ותשירד תובקעב א"עת םע ט"בהשמ םכיסש םייונישו תופסות לש זוכירל הנווכה םייוניש "קולב"ב  2

 בוציעבו סוטמה תרוצתב םייוניש רקיעב ללכ ןושארה םייונישה קולב .א"עת םע ןתמו אשמ םוכיס רחאלו ורושיאו
  .2017 ינויב םכוסו החטבאו תרושקת ימוחתב םייוניש ןכו ולש םינפה

 .2018 יאמב םכוסו תחלקמ תפסוה ןכו ןוחטיב ימוחתב םייוניש רקיעב ללכ ינשה םייונישה קולב  3

 .רלודל ח"ש 3.4 לש ח"עש יפל  4
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 לשב טקיורפה תאפקה תובקעב א"עת לש תיפסכ העיבת בקע תפסונ תולעל לאיצנטופ
 .2020 טסוגוא ףוס דעו 2020 ץרמ עצמאמ הנורוקה תפגמ

 איבהל ותרטמש יתורחת ךילהכ יזרכמה ךילהה לש ויתונורתי יוטיב ידיל ואב הז טקיורפב
 ח"ש ןוילימ 268-כ לש התחפה אטיב אוה - רוביצ יבאשמב ליעי שומישלו תויולע תלזוהל
 טניבקב ךכל הרשואש ביצקתה תכרעהל האוושהב טקיורפב )א"עת( קפסה לש וקלחב
 2016 ילויב טקיורפל עבקנש ללוכה ביצקתה .)ח"ש ןוילימ 657 תמועל 5ח"ש ןוילימ 379(
 ביצקתה תכרעהל האוושהב ח"ש ןוילימ 180-כ לש התחפה אטיב ,)ח"ש ןוילימ 550(

 .יזרכמה ךילהה תואצות תובקעב רתיה ןיב ,)ח"ש ןוילימ 729( טניבקה רשיאש

  

 תעמ רושעמ רתוי ךשמנש טקיורפמ םיחקל וקיפי ט"בהשמו ל"למה ,ם"הר דרשמ יכ ץלמומ
 תובישח ילעב םיידיתע םיטקיורפ יכ ואדוויו זרכמל האיציה בלשמ םינש יצחו שמחכו ומוזיי

 יכ ואדווי םירומאה םיפוגה יכ ץלמומ דוע .ירשפאה רצקה ןמזב ושמומי תינוחטיבו תירוביצ
 תובכרומ תא ןובשחב איבמש םעוציבל ילאיר םינמז חול עבקיי םיידיתע םיטקיורפל
 ,םימיאתמה עוצקמה ימרוג לש םתעד תאו טקיורפב םייוניש לש םהיתועפשה תא ,טקיורפה
  .טקיורפה לש ותומדקתה רחא תיבטימ הרקב רשפאי הז םינמז חול יכו

 ,םיבכרומו םיינושאר םיטקיורפב דוחייבו ,ח"ש ינוילימ תואמ םתולעש םיימואל םיטקיורפב
 םייטנוולרה םייעוצקמה םימרוגה ףותישב הטמ תדובע םייקל דיפקהל ם"הר דרשמ לע
 הנעמ תונתונה תושירד לש ןויפאו םירודס תוטלחה תלבק יכילהת לש םמויק ךרוצל
 לשו טקיורפב תוטלחהה לש דועית לע דיפקהל ל"למהו ם"הר דרשמ לע .םימייק םיכרצל
 .ןתלבק ךילהת

 לכב יתאוושה סיסב לעו תנכדועמ ,האלמ םינותנ תגצה לע דיפקהל ל"למהו ט"בהשמ לע
 ,ונומ םא ,תוירוביצ תודעו לש תומדוק תוצלמהל תוסחייתה ךות ,טקיורפ לש ויבלש
 ,הלועפ יכרד לע ץילמהל ולכוי תוירוביצ תודעווש ידכ תאז .טקיורפה יבגל ולבקתהש
 תיתשת סיסב לע תוטלחה לבקל לכוי טניבקהו הלשממה תוברל תוטלחהה ילבקמו

 ללוכה תויתוהמ תויגוסב תופולח חותינ עצבי ל"למה יכ ץלמומ ןכ ומכ .האלמ תיתדבוע
 תופולחה חותינ תא איביו ,םיילועפתו םיילכלכ םיטביהב תוברל ןהיתויועמשמ לש הניחב
  .הטלחהה תלבקב הכימת ךרוצל טניבקה תעידיל

 
 .ח"ש ןוילימ 10-כב וכרעוהו זרכמה תולוכתמ ואצוהש חוטיבה תויולע אלל  5

 )םייחרזא םיסוטמ לש הריכח( םייקה בצמה תמועל רכינ רופיש םייק הנידמה ישאר סוטמב
 ,תרושקתה ,וב עדימה תחטבאו סוטמה לע הנגהה לש םיטביהב תוברל ,ןוחטיבה תמרב
 .ולש תונימזה ןכו וב ןתינש תורישה ,סוטמב םיאנתה ,הטילשה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ןויפא לע םיידיתע םיטקיורפב דיפקהל ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאו ב"מלמה ,כ"בשה לע
 האיציה ינפל יאדוובו טקיורפה רושיא ינפל תוינוחטיבה תושירדה לש ,ןתינה לככ ,אלמ
 תארקל הדובעה יכילהתו תוירחאה תקולחש ודיפקי הלא םיפוג יכ ץלמומ דוע .זרכמל
 לש םדקומ בלשב תיתכרעמ תולכתסה ךותו םהיניב םואית ךות ועצובי טקיורפ שומימ
  .טקיורפה

 סוטמה תמגוד םיימואל-םיינוחטיב םיטקיורפב בלושת כ"בשב תיגולונכט הביטח יכ ץלמומ
 .םינושארה םהיבלשמ ידועייה

 תופסות תעיבקל הדובעה ךילהתש ם"הר דרשמ דיפקי םיידיתע םיטקיורפב יכ ץלמומ
 רודס ךילהב עצבתיו רצואה דרשמ לומ םאותי םיטקיורפב םייתוהמ םייוניש רובע תויביצקת
 תוטלחה תלבק רשפאיש ךכ ,ביצקתו םינמז תוחול יטביהב תויועמשמה תניחב תוברל
  .תוססובמ

 

 

 

  

 יופצה דעומל דעו 2010 תנשמ םייזכרמה םיעוריאה
     סוטמה תריסמל
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיכמסמה יפ לע
 .טניבקב הרשואש יפכ תויולעה תכרעה    *
 .ר"הנמ יכמסמ יפ לע   **
 .)תיביצקתה תפסותה אלל( 2016 ילויב רשואש ם"צבה ביצקתל סחייתמ  ***
 .ןתמו אשמ ינפל ,תופסונ תויופצ תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעה הז ללכבו ****
 

 )ח"ש ינוילימב( לעופב עוציבה לומ ןונכתה - טקיורפה ביצקת
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 םוכיס

 ישאר תסטה טקיורפ לע הטלחהה תמגוד ,ינוחטיב-ינידמה טניבקה ינפב תואבומה תוטלחהה
 ירבח יכ יוארה ןמ .בחרנ יפסכ ףקיהב תוכורכו תינוחטיב-תימואל תועמשמ תולעב ןה הנידמה
 םיאלמ םינותנו םלש עדימ לש הקימעמ הניחב לע ךמתסהב םהיתוטלחה תא ולבקי טניבקה
 .םהינפב ואבוי רשא

 םיבר םיטביה ללוכש בכרומו ינושאר ,ידוחיי טקיורפ אוה הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר
 ןכו ,םייתרדסא םיטביהו םייתכלממ םיטביה ,היגולונכטו חותיפ יטביה ,םיינוחטיב םיטביה םהבו

  .םייתפועתה תומלועב ינושאר קוסיעב רבודמ םקלחל עגונב רשא םיבר םימרוג וב םיפתוש

 2010 תנשמ תוטלחהה תלבקב הכימת ךרוצל ושענש הטמה תודובעב םייוקיל התלעה וז תרוקיב
 סוטמה ינייפאמ תעיבקל עגונב ןכו תויולע תכרעהל עגונה לכב רקיעב ,טניבקה רושיא דעו
 םיפוגה ןיב ינוחטיבה םואיתבו תוינוחטיבה תושירדה ןויפאב ,טקיורפב תויזכרמ תושירדו

 טקיורפב ושענ זרכמה םויס רחאל ,ןכ ומכ .טקיורפה שומימ לש םינושארה ויבלשב םיברועמה
 שדחמ ןונכתב רתיה ןיב ךורכ היהש תוליעי רסוחל ואיבהו טקיורפה ביצקת לע ועיפשהש םייוניש
  .םינמזה חולב בוכיעלו ,ןתמו אשמ יכילהתבו

 דרשמל רסמנ םרט אוה ,סוטמה שכר תא ם"הר דרשמ םזיש רחאל רושעמ רתוי ,2021 ץרמל ןוכנ
  .וב סוטל ולחה םרט הנידמה ישארו ם"הר

 םיחקל וקיפי ט"בהשמו כ"בשה ,ם"הר דרשמ ,ל"למה ,הז חוד הלעהש םייוקילה חכונ יכ ץלמומ
 םיטקיורפ לש םשומימל תוכרעיהו תוטלחה תלבק תארקל םתוליעפ בויט םשל ומוחתב דחא לכ
 .םיידיתע



 

 

 


