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 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
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  הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 אובמ
 707 םגדמ גניאוב סוטמב ל"וחל תוינידמה םהיתועיסנב לארשי תלשממ ישאר וסט 2001 תנש דע
 םע .ףקותב זא היהש רדסה יפ לע םשומישל דימעה )א"הח - ןלהל( ללחהו ריוואה ליחש
 םירכחנש םייחרזא םיסוטמב הלשממה ישאר םיסט זאמו ,רדסהה םת סוטמה לש ותונשייתה
 - ןלהל( הלשממה שאר דרשמ ינותנ יפ לע .הפועתה תורבחמ תחאמ יזרכמ ךילה תרגסמב
 ןתולעו ,םלועב םינוש םידעיל ם"הר לש תוסיט 58 ועצבתה 2019 דע 2015 םינשב ,)ם"הר
 .ח"ש ןוילימ 29-כב המכתסה תעצוממה תיתנשה תולעה .ח"ש ןוילימ 145-כב המכתסה

 ץועיי תרבח עויסבש תווצ ם"הר דרשמ ל"כנמו רצואה דרשמב תיללכה תבשחה ונימ 2010 תנשב
 )הנידמה ישאר - ןלהל( לארשי תלשממ ישארו הנידמה יאישנ תסטהל תופולח ןחב תינוציח
 בשחה ףגא םסרפ וז תרגסמב .)רצואה דרשמ תווצ - ןלהל( םייקה בצמל ןהיתויולע תא הוושהו

 ןתונכתיה תא ןוחבל ידכ - RFI6 - עדימ תלבקל השקב 2010 טסוגואב רצואה דרשמב יללכה
 )ב( ;הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ )א( :הנידמה ישאר תסטהל תופולח שולש לש ןתויאדכו

 ןמזב הפועת תרבח לש ירחסמ שומיש וב רשפאתי רשא הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ
 םע )הנש 20 - 10( חווט תכורא תורשקתה )ג( ;)ילאוד סוטמ - ןלהל( הנידמה תא שמשמ וניאש
 לש םיסוטמה יצ לע ססבתהב וסטוי הנידמה ישאר התרגסמבש ,תילארשי הפועת תרבח
 םיוולנה רפסממו הסיטה דעימ תורזגנה תוידועייה תושירדל סוטמה תרוצת תמאתה ךות ,הרבחה
 תויאדכ שי יכ הלע הנממו ,ותדובע תא תווצה שיגה 2011 יאמב .)2010 תנשמ RFI-ה - ןלהל(
  .7רלוד ןוילימ 40 דע לש ריחמב ותבסהלו ידועיי סוטמ שכרל

 תוחיטבהו תוימואלה תויתשתה ,הרובחתה רש תושארב םירש תווצ ם"הר הנימ 2011 ינויב
 תא תרשיש סוטמ תשיכר ןוחבל שקבתה רשא ,םיטפשמה רשו רצואה רש ףותישבו םיכרדב
 תא אוה ףא ןחב םירשה תווצ .)םירשה תווצ - ןלהל( ל"וחל תוינידמה םהיתועיסנב הנידמה ישאר
 ססבתהב יכ ןיוצ הבש ותצלמה תא ם"הרל ריבעה 2012 יאמבו ,תורומאה הסטהה תופולח שולש
 הריחב לע םירשה תווצ טילחה םינוש ןוחטיב ימרוג תוצלמהו רצואה דרשמ תווצ תוצלמה לע
 תוכרעמה ,םיעוציבה תושירדל אלמ הנעמ רשפאתש הפולחכ ידועיי סוטמ שכר לש הפולחב
 ל"כנמלו ם"הרל יאבצה ריכזמה בתכ ךשמהב .)םירשה תווצ תצלמה - ןלהל( הרוצתהו תוידועייה
 תלעפה יכ ץלמומ ,המישמב םיבחרה ןוחטיבה יטביה חכונ יכ )ט"בהשמ - ןלהל( ןוחטיבה דרשמ
 ץילמה אוה םיסוטמ שכרב ט"בהשמ לש ןויסינה חכונו ךכיפלו ,א"הח ידי לע עצבתת סוטמה
  .ידועייה סוטמה שכר תמישמ תא ליבוי ט"בהשמש

 א"החו ט"בהשמב )ר"הנמ - ןלהל( רוצייהו שכרה להנימ 2012 ינויב ולחה הרומאה היינפה חכונל
 ילויבו ,)ט"בהשמ תווצ - ןלהל( הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר תניחבל הטמ תדובעב
 הסטהה תפולחל עגונה עדימ שקיב ותרגסמבש 8תוישעתל RFI ט"בהשמ םג םסרפ הנש התוא

 
6  Request For Information  

 .תרחא ןיוצי םא אלא ,ם"עמ םיללוכ חודב םיגצומש םיריחמה לכ  7

 תרבח םע ףתושמ הנעמב ,)טיבלא - ןלהל( ם"עב תוכרעמ טיבלא תרבחו ם"עב לארשיל תיריוואה היישעתה רתיה ןיב  8
  .לע לא
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 2012 רבמבונב ט"בהשמ תווצ השעש חותינ .)2012 תנשמ RFI-ה - ןלהל( ידועיי סוטמ תועצמאב
 ריחמה תמועל הרומאה הפולחב תויולעה תכרעהב רעפ לע עיבצה RFI-ה תואצות לע ססבתהש
  .1 חולב ןלהל טרופמכ ,רצואה דרשמ תווצ יפ לע תילכלכ תויאדכ גצייש

  הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ רובע תויולעה תכרעה :1 חול
 )םירלוד ינוילימב( 2012 דע 2011 םינשב

 אשונה
 תווצ יפ לע
 ט"בהשמ

 דרשמ תווצ יפ לע
 רצואה

 **40 דע *77.5 ותבסהו סוטמה שכר ךרוצל תינושארה העקשהה

 ****5-כ ***13.0 תיתנשה תולעה

 .סוטמה לע הנגה תכרעמו א"החב סוטמה תטילקמ תועבונה תויולע תללוכ תולעה .ם"עמ ללוכ אל  *
 .תילכלכ תויאדכ הגצייש תולעה  **
 תוסיט 25 - 15 -ל תסחייתמו א"הח ידי לע ותלעפהו ותקוזחת ,סוטמה לועפת תויולע תללוכ תולעה  ***

 .תויתנש
 ותדובע םוכיסב .תויתנש תוסיט 20-לו תיחרזא הרבח ידי לע וא א"הח ידי לע הסטהל תסחייתמ תולעה ****

 לע עצובת תפטושה הלעפהה םא הלאה תויולעה תא ליזוהל ןתינ ותכרעהל יכ רצואה דרשמ תווצ ןייצ
  .הנידמה ידי

 לולכמ תניחבב קוסעתש תירוביצ הדעו לש התמקה לע 9לארשי תלשממ הטילחה 2013 רבמצדב
 הז ללכבו ,םהידיקפת תרגסמב הנידמה ישאר תסטהל סוטמ תשיכרל םיעגונה םיטביהה
 תעצהל רבסהה ירבדב .החטבאה יכרוצו תושיגנה יטביה ,םיינוחטיבה ,םיילכלכה םיטביהה
 לשב" יכ ןיוצ תירוביצה הדעווה לש התמקה תארקל הלשממל ם"הר דרשמ שיגהש הטלחהה
 שבגתו התוללכב היגוסה תא ןחבת רשא הדעו םיקהל עצומ ויטביה לולכמו אשונה תובכרומ
  ."היבגל הצלמה

 ינש דצל גרבדלוג רזעילא )סומידב( טפושה דמע השארבש הדעו ם"הר הנימ הטלחהה תובקעב
 ם"הרל גרבדלוג תדעו השיגה 2014 לירפאב .)הדעווה וא גרבדלוג תדעו - ןלהל( םיפסונ םיגיצנ
 םידחא תונורסח לע עיבצה חודה .)חודה וא גרבדלוג תדעו חוד - ןלהל( היתוצלמה םוכיס ובו חוד
 תונורסח ינש םהבו ,םירוכח םיסוטמ תועצמאב הלשממה ישאר לש םייקה הסטהה ןפואב
 תונורסח ינש חכונ יכ הנייצ הדעווה .תיבטימ הנגה רדעיהו תרושקתה יעצמאב םירעפ :םייזכרמ
 םיסט ובש ןפואב םיוסמ רעפ םייק )ל"למה - ןלהל( ימואל ןוחטיבל הטמה שאר יפ לע ,הלא
 ןוקיתמ סונמ ןיא ,םירומאה תונורסחה ינש חכונ יכ העבק הדעווה .םייקה בצמב הנידמה ישאר
  ."תידיימ ןקותיש יוארו ךשמיהל לוכי וניאש" םייקה בצמה

 תרגסמב הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ תשיכר לע הדעווה הצילמה היתונקסמ חכונ
 תטלחהב וצמוא הדעווה תוצלמה .א"הח ידי לע לעפויו הנידמה תולעבב היהיש ,םדיקפת

 
 .)15.12.13( 1051 הלשממה תטלחה  9
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 .10)גרבדלוג תדעו תונקסמ תא הצמיאש הלשממה תטלחה - ןלהל( 2014 יאממ הלשממ
-ינידמה טניבקה - ןלהל( ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעוול גיצי ט"בהשמ יכ עבקנ הטלחהב
  .תוולנה ויתוכרעמו ידועייה סוטמה שכרו ןויפאל תינכות )טניבקה וא ינוחטיב

 ט"בהשמ תועצמאב ,שוכרי ם"הר דרשמ יכ ינוחטיב-ינידמה טניבקה טילחה 2015 טסוגואב
 ןלהל( הנידמה ישאר תסטה ךרוצל ידועיי סוטמ ,ם"הר דרשמ ידי לע ןייפואיש זרכמ לש ךרדבו
 אישנה תיב תיל"כנמ לש הירבד וגצוה טניבקב ןוידב .11)ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחה -
 תאזו ,תויתכלממב םיעגופו םיתואנ םניא הנידמה אישנ לש הסיטה יאנת םהיפלו גרבדלוג תדעוול
 יכ טילחהו סוטמב םישמתשמה תויגוסב ןד טניבקה .תוירחסמ תוסיטב סט אישנהש רחאמ
 אישנה תיב ל"כנמ רסמ 2019 רבמבונב .הלשממה שארו הנידמה אישנ שומישל דומעי סוטמה
 קפתסמ אישנהו ,סוטמה ןויפאב ףתתשהל ןיינע אישנה תיבל היה אל יכ הנידמה רקבמ דרשמל
 ,חטבואמ סוטמב אישנה לש הסיט ןוחטיבה תויחנה ובייחי דיתעב םא יכ רסמ דוע .םייקה בצמב
 .הנידמה ישאר סוטמב סוטי אוה

 ,תוולנ תוכרעמו סוטמה שכר רובע ביצקתה תכרעה העבקנ ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
 ,)המקהה בלש וא הבסהה בלש - ןלהל( תויתשת תמקהו הנידמה ישאר סוטמ תרוצתל ותבסה
 טקיורפ - ןלהל( )הלעפהה בלש - ןלהל( םינש שמח ךשמב ותסטהו ותלעפה ,ותקוזחת רובעו

 2 חולב ןלהל .א"הח תואצוה תא םג הללכ ביצקתה תכרעה .)טקיורפה וא הנידמה ישאר סוטמ
 .טניבקה רשיאש ביצקתה תכרעה לש טוריפ

 )ח"ש ינוילימב( ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיאש ביצקתה תכרעה :2 חול

 כ"הס הלעפהה בלש המקהה בלש 

 657.0 281.0 376.0 קפסה םע םכסהה תויולע

 71.9 55.0 16.9 א"הח תויולע

 728.9 336.0 392.9 כ"הס

 

 ותקוזחתו ותלעפהל תוירחאהו ונומימ ,סוטמה לע תולעבה יכ עבקנ טניבקה תטלחהב ,ןכ ומכ
 ;הטילשהו ריוואה יתווצ לע חוקיפהו סוטמה תסטה ויהי א"הח תוירחאב ;ם"הר דרשמ לש ויהי

 םיפוג תוירחאב היהת םש ותחטבאו )א"הח סיסב - ןלהל( א"הח לש ויסיסבמ דחאב הנחי סוטמה
  .םיינוחטיב

 ותקוזחתו ותבסה ,767-300ER גניאוב גוסמ סוטמ שכרל זרכמ ט"בהשמ םסרפ 2015 רבמבונב
 ר"הנמ ידי לע להונש )זרכמה וא טקיורפב זרכמה - ןלהל( הנידמה ישאר תסטה יתוריש תלעפהלו
 - ןלהל( ם"עב לארשיל תיריוואה היישעתה הרחבנ 2016 טסוגואב .ט"בהשמ לש שכרה ףוג -

 
 הלשממה שארלו הנידמה אישנל סוטמ תשיכר תניחבל תירוביצה הדעווה ח"וד ירקיע ץומיא" ,1581 הלשממה תטלחה  10

 .)4.5.14( ")גרבדלוג תדעו ח"וד( הלשממה שארל ימשרה ןועמהו הלשממה שאר דרשמ תיינבלו

  .12.8.15-מ )ינוחטיב-ינידמה טניבקה( ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו לש 15/ב 'סמ הטלחה  11
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 עוציב ,סוטמה שכרל םכסה לע המיע ט"בהשמ םתח רבמטפסבו ,12זרכמב הכוזכ )א"עת
  .וסיסב לע הנמזה איצוהו )םכסהה וא א"עת םע םכסהה - ןלהל( ותקוזחתו ולועפת ,וב תונקתה

 לש שכר :םכסהה יפ לע ללכש טקיורפב המקהה בלש תא עצבל א"עת הלחה 2016 רבמטפסב
 יטביהב ויתולוכילו ולש םינפה תרוצתל עגונה לכב ם"הר דרשמ תושירדל םאתהב ותבסה ,סוטמ
 יפ לע .א"הח סיסבב סוטמה תיינח רתאב תויתשת תמקה ןכו ,תרושקתו הקינויווא ,ןוחטיב
 ותונימזל תיארחא היהתו סוטמה תקוזחת תא א"עת עצבת ותרגסמבש ,הלעפהה בלש ,םכסהה
 ,עקרקב עסונל תוריש ןתמ( התאצוהו הסיט ןונכת לש םייעצבמו םייטסיגול םיטביהב ותלעפהלו

 ,ם"הר דרשמל סוטמה תריסמ םע ליחתהל רומא ,)הסיטה רמגב תורישו הדעסהו תולייד יתוריש
 .13סוטמה לש תורישה קפוא תונש 20 ךותמ םינש שמח ךשמיהלו

 םהבו םיבר םיטביה ללוכש בכרומו ינושאר ,ידוחיי טקיורפ אוה הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ
 ןכו ,םייתרדסא םיטביהו םייתכלממ םיטביה ,היגולונכטו חותיפ יטביה ,םיינוחטיב םיטביה
  .םייתפועתה תומלועב ינושאר קוסיעב רבודמ םקלחל עגונב רשא םיבר םימרוג וב םיפתוש

 .טקיורפב םדיקפת ירקיעו םייזכרמה םיפוגה וגצוי 1 םישרתב ןלהל

  

 
  .לע לא תרבח םע תפתושמ העצה השיגהש ,טיבלא תרבח םג הדדומתה זרכמב  12

  .תופסונ םינש שמח ךשמב הקוזחתו לועפת יתוריש תלבקל היצפוא םג הרדגוה זרכמב  13
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םדיקפת ירקיעו טקיורפב םייזכרמה םיפוגה :1 םישרת  

 
 .2015 דע 2011 םינשב הטמה תדובע  *
 )ל"למה שאר ןגס - ןלהל( רבעשל ףרועו םינפ ןוחטיבל ל"למה שאר ןגס 2019 יאמ דע 2016 ילוימ  **

 רבמטפסמ ם"הר תעיבק יפ לע .טקיורפב יוגיהה תווצ שארכ ודיקפת תרגסמב הלא םידיקפת עציב
 הנומו ל"למב ודיקפת תא םייסש רחאל םג טקיורפב ודיקפתב רבעשל ל"למה שאר ןגס ךישמה 2018

 םייסש רחאל םגו תיחרזאה הריזה יאשונל ןוחטיבה רש רזועו )ל"חר( תימואלה םוריחה תושר שארל
 .ל"למה שאר ןגס ראותב שומיש השעיי חודב .ןורחאה ודיקפת תא

 .2011-א"עשתה ,סיטה קוח יפ לע  ***
 םוחתב עדימה ירעפ לע רשגל ידכ תאזו ,ם"הר דרשמל טרפבו ,טקיורפב םיפוגה לכל יעוצקמ ץועיי ****

 .םהל עייסלו םימרוגה ללכ לצא יתפועתה

-ל טקיורפה ביצקת לעופב עבקנ ,14הלשממ תטלחהו זרכמה תואצות תובקעב ,2016 טסוגואב
 תמועל םיבר םייוניש עוציבו הדובע תולוכת תפסוה רחאל ,2020 ילויל ןוכנ .ח"ש ןוילימ 590

 ר"הנמ לש תוכרעהב בשחתהבו 16םייוניש לש 15"םיקולב" ינש תרגסמב רתיה ןיב זרכמה
 ורתונ ,הלעפהה בלש לחהש ינפל דועו הלעפההו המקהה יטביהב תופסונ תויופצ תואצוהל
 ןוילימ 2-כ ,םינש שמח ךשמל הלעפה ןכו המקהה בלש תא ללכש ,טקיורפה ביצקתב השעמל

 
 .)11.8.16( 1880 הלשממה תטלחה  14

 ם"הר דרשמ לש ותשירד תובקעב א"עת םע ט"בהשמ םכיסש םייונישו תופסות לש זוכירל הנווכה םייוניש "קולב"ב  15
 .א"עת םע ןתמו אשמ םוכיס רחאלו ורושיאו

 החטבאו תרושקת ימוחתב םייוניש ןכו ולש םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייוניש רקיעב ללכ ןושארה םייונישה קולב  16
  .2018 יאמב םכוסו תחלקמ תפסוה ןכו ןוחטיב ימוחתב םייוניש רקיעב ללכ ינשה םייונישה קולבו ;2017 ינויב םכוסו
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 ביצקת ןובשח לע השענ וניא ןנומימש טקיורפה רובע תואצוה תומייק ךכ לע ףסונ .דבלב ח"ש
  .טקיורפה

 םישדחה םיסוטמה ינש תולע תכרעה 2016 תנשמ 17יאקירמאה הנידמה רקבמ חוד יפ לע יכ ןיוצי
 דראילימ 3.2 התייה 747-8 גניאוב םגדמ תירבה תוצרא אישנ לש םייתואישנ םיסוטמכ ושמשיש
 יכ ןיוצ 201918 טסוגואמ תע בתכב .2024 תנשל הננכות םתלעפהו ,)2016 תנש יריחמב( רלוד
  .רלוד דראילימ 5.2 היהת םישדחה םיסוטמה ינש תולע תכרעה

 תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעה ללוכ( לעופב תולעהו טקיורפה ביצקת לש טוריפ 3 חולב ןלהל
  .2020 ילויל ןוכנ ,טקיורפב םיירקיעה םיאשונה לש )תויופצ

  

 
17  United States Government Accountability Office, Report to Congressional Committees: DEFENSE 

ACQUISITIONS: Assessments of Selected Weapon Programs (March 2016) 

18  AIR FORCE MAGAZINE, New Pentagon Report Pegs Air Force One, John A. Tirpak (Aug, 2019) 
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 תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעה ללוכ( לעופב תולעהו טקיורפה ביצקת :3 חול
 )ח"ש ינוילימב( )תויופצ

 ביצקת אשונה
 תולעה
 טוריפ לעופב

 תמקה ןכו ,ולועפתו ותקוזחת ,ותבסה ,סוטמה שכר 378.2 378.0 א"עת םע םכסהה
 .א"הח סיסבב סוטמה תיינח רתא

 68.4 61.9 א"הח תויולע

 בלשבו המקהה בלשב( םדא חוכ תויולע רקיעב
 רתויב טקיורפה תוכראתהמ ועבנש )הלעפהה
 ,סוטמה תלעפהל תיאמצע הדיחי תמקהמו םייתנשמ
 .א"הח סיסבב תויתשת תמקהמ ועבנש תויולע ןכו

  14.7 10.0 הנגה תכרעמ

 תיביצקת תפסות
 תויופצ יתלב תואצוהו

 שארמ
140.0   

 םחתמ לש םינפה בוציעבו הרוצתב םייוניש רקיעב 46.8  ןושארה םייונישה קולב
 .החטבאו תרושקת ימוחתב םייוניש ןכו ם"חאה

 םיפסונ םייוניש ןכו ןוחטיב יטביהב םייוניש רקיעב 12.9  ינשה םייונישה קולב
 .ם"חאה םחתמ תרוצתב

 א"עתל תופסונ תונמזה
 .א"הח סיסבב החטבאו תויתשת לש םיטביה רקיעב 13.0  םירחא םיקפסלו

 ר"הנמ לש תוכרעה
 תויופצ תואצוה רובע
 המקהה בלשל תופסונ
 הלעפההו

 53.6 

 לשב תוברל *ףסונ םולשתל א"עת תשירד סיסב לע
 ,רבייסהו ןוחטיבה תושירדו סוטמה תרוצתב םייונישה
 לועפתב תושרדנ תופסות לש הכרעהו חוטיב תויולע
 .הקוזחתבו

  587.6 589.9 כ"הס

 .ןתמו אשמ ינפל *

 בלש תליחתלו סוטמה תריסמל ןנכותמה ןמזה 2016 רבמטפסמ א"עת םע םכסהה יפ לע
 ולח הבסהה בלש ךלהמב םלואו .2018 רבמטפסל עבקנ )סוטמה תריסמ - ןלהל( הלעפהה
 קולב תרגסמב טקיורפב ועצובש םיברה םייונישה לשב רתיה ןיב םינמזה תוחולב םיבר םיבוכיע
 ץרמב .2020 יאמ היה סוטמה תריסמל יפצה 2020 ראוניבו ינשה םייונישה קולבו ןושארה םייונישה
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 ןוכנו ,ןשודיח לע הרוה 2020 טסוגואבו סוטמב יוסינה תוסיט עוציב תא ם"הר דרשמ איפקה 2020
 ראורבפ היה הלעפהה בלש תליחתלו ם"הר דרשמל סוטמה תריסמל 19יפצה 2020 רבוטקואל

 .א"החל רבע םרטו םייוסינהו תורוקיבה לכ תא םייס סוטמה ,2021 ץרמל ןוכנ ,ר"הנמ יפ לע .2021
 .2021 ילוי-ינוי םישדוחב תויעצבמ תוסיטל ןכומ היהי אוה יכ איה הכרעהה

 דרשמל סוטמה תריסמל יופצה דעומל דעו 2010 תנשמ םייזכרמה םיעוריאה 2 םישרתב ןלהל
 .המקהה בלש עוציבלו סוטמה שכרל תוטלחהה תלבקל עגונב תוברל ,ם"הר

  יופצה דעומל דעו 2010 תנשמ םייזכרמה םיעוריאה :2 םישרת
 סוטמה תריסמל

 

 תרוקיבה תולועפ
 סוטמ שכר אשונב תרוקיב הנידמה רקבמ דרשמ ךרע 2020 ץרמ דע 2019 ראורבפ םישדוחב
 ונכדוע םינותנהמ קלחו 2020 רבוטקוא דע ושענ המלשה תוקידב .הנידמה ישאר תסטהל ידועיי

 תדעו ינפל הטמה תודובע :תרוקיבב וקדבנש םיירקיעה םיאשונה ולאו .ןיינעה יפל ,2021 ץרמ דע
 םיטביה ;טניבקב ורושיא ךילהת ןכו ינוחטיב-ינידמה טניבקב טקיורפה רושיא תארקלו גרבדלוג
 תעיבק ;רבייס ימויאל הנעמה תרדגה תוברל טקיורפב הבסהה בלשל םיעגונה םיינוחטיב
 שומימ ;םתולעו הבסהה בלשב טקיורפב םייונישה ;יזרכמה ךילהה סיסב לע טקיורפל ביצקתה
 התשענ תרוקיבה .סוטמה תריסמל דע םינמזה חולב הדימעהו ;ןונכתה תמועל טקיורפה ביצקת
 ,עדימ ,תויגולונכט ףגאבו םוריחהו ןוחטיבה ףגאב ,םיטקיורפו םיביצקת ףגאב - ם"הר דרשמב
 ןוחטיבה תכרעמב ןוחטיבה לע הנוממה לצא ,ר"הנמב - ט"בהשמב ;20ל"למב ;רבייסו תרושקת
 תורישב ;א"עתב ;א"החב - ל"הצב ;ט"בהעמל יטפשמה ץעויה לצאו )ט"בהעמ ;ב"מלמ - ןלהל(

 
 .םייוסינב א"עת תחלצהו םיברועמה םימרוגה תונימז ןוגכ ,םינוש םימרוגב הנתומו יפוס וניא דעומה ,ט"בהשמ יפ לע  19

 .)ל"חר( תימואלה םוריחה תושר שאר ותויה תפוקתב רבעשל ל"למה שאר ןגס לצא תוברל  20
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 - ןלהל( תוחלשמו םישיא תחטבאל תיתכלממה הביטחב - )כ"בש - ןלהל( יללכה ןוחטיבה
  .רצואה דרשמבו ;תיגולונכט הביטחבו )םישיא תחטבאל הביטחה

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

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

  .ליעל רומאה ותאצמה דעומל םינוכנ ויתוצלמהו תרוקיבה חוד יאצממ

 גרבדלוג תדעו ינפל ושענש הטמה תודובע
 ינוחטיב-ינידמה טניבקב טקיורפה רושיא תארקל
  ןתגצהו
 הטמ תדובע םייקל שרדנ ליעי ןפואב תויבטימ תוטלחה לבקל ולכוי תוטלחהה ילבקמש ידכ
 לש התעיבקב ןה יוטיב לביק הז רבד .רודסו הנבומ תוטלחה תלבק ךילהתמ קלחכ תמדקומ
 תוטלחה תלבק לש םירדוסמ םיכילהת" יכ העבק דרגוניו תדעו .הקיספב ןהו 21דרגוניו תדעו

 ריבס" יכו ,"תעד לוקיש לש הרקבו הינבהל םיעצמא ...תוטלחהה ילבקמל תתל םירומא
 ...ןוגכ ,םיירקיע םיאנת הב ומייקתי םא ...רתוי הבוט היהת תמיוסמ הרוצב לועפל הטלחהש
 הטלחהה ...תוקמונמו תוטרופמ ,תונימא תוכרעהו תיתדבוע תיתשת ךמס לע תלבקתמ הטלחהה
  ."תופולח לש הריהז הליקש ךמס לע תלבקתמ

 לש ךילהת רחאל ,רדוסמ ןפואב ויתוטלחה תא לבקל שרדנ ילהנימ ףוג ,22הקיספב עבקנש יפכ
 דעונ תוטלחה תלבק לש רדוסמ ךילה .םייטנוולרה םילוקישה ללכ ולקשנש רחאלו םינותנ ףוסיא
 יאנתכ תשרדנה תימינפ הרקב לש המויק רשפאלו הערכההו ןוידה לש םתוניצר תא חיטבהל
 השעמ תושעל תילהנמ תושרל הל לא ,עודיכ" יכ 23ץ"גב עבק ,לשמל ,ךכ .היואר הטלחה תלבקל
 דוביעו ףוסיא לש התואנ הרודצורפ לע הדפקה תועצמאב תאזו ויתויועמשמ לע הדמעש םרט
 אדוול ,םתועמשמ תא קודבל ,הטלחהל םייטנוולרה םינותנה תא ףוסאל תביוחמ תושרה .עדימ
 ."תקמונמ הטלחהב היאצממ תא םכסלו ,הטלחהה סוסיב םשל םיקיפסמ םהש

 
 חוד המסרפ איהו היינשה ןונבל תמחלמ תפוקתב תוטלחהה תלבק ךילהת תייגוסל רתיה ןיב השרדנ דרגוניו תדעו  21

 תעוצרל עגונב טניבקב תוטלחה תלבק יכילהת :"ןתיא קוצ" עצבמ ,הנידמה רקבמ םג ואר .2007 לירפאב יקלח
 תכרעמב תוטלחהה תלבק יכילהת" ,הנידמה רקבמו ,24 'מע ,)2017( ותליחתבו "ןתיא קוצ" עצבמ ינפל הזע
 .)יולג חסונ( 157 'מע ,)2020( "שדח חתותב תודייטצהה אשונב ןוחטיבה

 'נ סינ 5593/07 ץ"גב ;)1996( 111 )5(טמ ד"פ ,הפיח תייריע תצעומ 'נ תואנ 4733/94 ץ"גב :המגודל ,הז ןיינעב ואר  22
 .)22.12.09 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( היינבו ןונכתל תיצראה הצעומה

 לש הניד קספל 25 הקספ ,לארשי יעקרקמ תצעומ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 5134/14 ץ"גב  23
 .)14.11.16 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( ןורב תטפושה
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 םינשב גרבדלוג תדעו ינפל ושענש הטמה תודובע
 2013 עצמא דעו 2010

 טסוגואב טניבקב טקיורפה רושיא דע 2010 תנשמ ."חוקלה"ו טקיורפה לש םזיה אוה ם"הר דרשמ
 יארחא היהש םרוגה .סוטמל תושירדה ןויפאלו טקיורפה תלבוהל ם"הר דרשמ יארחא היה 2015

  .24םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס היה הלא םיאשונל ם"הר דרשמב

 תדובע תא זכרל רתיה ןיב םה ל"למה ידיקפת ,2008-ח"סשתה ,ימואל ןוחטיבל הטמה קוח יפ לע
 ץוח יניינעב ,תרחא םירש תדעו לכ לשו ינוחטיב-ינידמה טניבקה לש ,הלשממה לש הטמה
 תדובעל ם"הר םעטמ יארחא תויהל ;הלא םיניינעב היתודעוו הלשממה ינויד תא ןיכהלו ןוחטיבו

 ם"הרלו טניבקל ,הלשממל גיצהל ;ןוחטיבהו ץוחה יניינעב תידרשמ-ןיבהו תינוגרא-ןיבה הטמה
 תא ןכו ,ודי לע ונחבנש יפכ ,םתועמשמ תאו ןהיניב םילדבהה תא ,תופולחה תא )ןיינעה יפ לע(
 ןוחטיבהו ץוחה יניינעב רחא הטמ דיקפת לכ עצבלו ;תמיוסמ הפולחב רוחבל תקמונמה ותצלמה
  .ם"הר עבקש רחא םוחתבו

 RFI-ה לע הססבתהש ותדובע תא םייס רצואה דרשמ תווצש רחאל ,2011 יאממ ,אצוי לעופכ
 השעמל לחה ,ידועיי סוטמ לש שכר תניחבל םירשה תווצ לש ותוסנכתה תארקלו 2010 תנשמ
 ל"למה שאר שקיב 2013 ץרמב יכ ןיוצי .אשונב הטמה תדובע זוכירל ותוירחא תא שממל ל"למה
 ידיל ואיבהל ידכ ומדקלו הנידמה ישאר סוטמב תודייטצהה טקיורפ תא זכרל ולש הנשמהמ
 תארקל הטמה תדובע תא זכרל ל"למה שרדנ גרבדלוג תדעו לש התמקה םע .ריבס ןמזב שומימ
 .הדעוול אשונה תגצה

 רצואה דרשמ תווצ ידי לע ידועיי סוטמ שכרל תויולעה תכרעה
  2013 דע 2010 םינשב ט"בהשמ תווצו

 הללכ רשא רצואה דרשמ תווצ לש ותדובע הגצוה 2011 ינויב רצואה דרשמב םייקתהש ןוידב
 ןתאוושהו 2010 תנשמ RFI-ל םינעמה לע ססבתהב הנידמה ישאר תסטהל תופולחה לש חותינ
 חותינה יכ רתיה ןיב ןיוצ ןוידה םוכיסב .2010 דע 2008 םינשב הנידמה ישאר תסטה תויולעל
 תובשחתה ךות ,27רלוד ןוילימ 40 דע לש םיריחמ חווטב 26ידועיי 25סוטמ שכרל תויאדכ לע עיבצה
 םחתמ :הלאה תולעותה רתיה ןיב וטרופ תווצה תדובעב .םייקה בצמל האוושהב תופסונ תולעותב
 תועובקו תוידועיי תונקתהו תחטבואמ תינייוול תרושקת תכרעמ ,סוטמב העובק הנקתהב ם"חא
 דרשמב םיביצקתה לע הנוממהו תיללכה תבשחה תעד לע ,םכסוה ןוידב .םוריחו החטבא יכרוצל
  .הרומאה תולעה תלבגמב ותבסהו ידועיי סוטמ שכרל תווצה תונקסמ תא ץמאל ,רצואה

 
 םיטרפמ תנכהב תופתוש תוברל ם"הר דרשמב שכרה זוכירל יארחא םיסכנו םיעצבמ ל"כנמס ,ודיקפת רואית יפ לע  24

 .503 'מע ,"הלשממה שאר דרשמב להנימ יניינע" ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר .םיזרכמ םוסרפבו

 .ותבסהלו סוטמ שכרל הנווכה  25

 ידכ דע ישממ ישוק םייק יכ 2011 יאממ רצואה דרשמ תווצ לש ותדובע םוכיסב ןיוצ ילאוד סוטמ לש הפולחל עגונב  26
 סוטמ א"החבו ,יחרזא לעפתמ םע ילאוד שומישל דגנתמ כ"בשהש רחאמ רתיה ןיב ,הפולחה םושייל תונכתיה רסוח
 יכ ןיוצ חווט תכורא תורשקתה לש הפולחל עגונב .הכומנ תופידעב אצמנ )ילאוד סוטמל הפולחכ ירשפאה( קולדתה
  .זא המלושש תולעהמ הובג ריחמ העיצה וז הפולחל הנעמ הנתנש הדיחיה הרבחה

 תוללוכ ןהש 2010 דע 2008 םינשב הנידמה ישאר תסטה תויולעל האוושה העצוב רצואה דרשמ תדובעבש רחאמ  27
 .ם"עמ אוה ףא ללוכ תילכלכ תויאדכ גציימש ריחמהש ירה ,ם"עמ
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 ידועיי סוטמ שכר תניחבל ט"בהשמ תווצ לש הטמ תדובע ט"בהשמ ל"כנמ עינתה 2012 ינויב
 תווצה גיצה ,2012 תנשמ RFI-ה תואצות לע ססבתהב ,2012 רבוטקואב .הנידמה ישאר תסטהל
 ר"הנמ שארל תגצמה .1 חולב ליעל ראותש יפכ ,28טקיורפה תולעל ותכרעה תא ר"הנמ שארל
 א"החב בתכנש RFI-ה םוכיס ךמסמב םג הניוצ תולעה תכרעה יכ ןיוצי .ל"למל םג הרבעוה
 תורבחה שולש ונתנש רתויב תוכומנה ריחמה תועצה לע הססבתה וז הכרעה .2012 רבמבונב
 .תולעה תא ליזוהל היושע RFP29 תרגסמב תורחתש החנהה ךותמ טקיורפה יביכרל RFI-ל ונענש
 ןיוצש יפכ ,הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ לש תולעה יביכרמ לש טוריפ 4 חולב ןלהל
  .םיכמסמב

 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ לש תולעה תכרעה יביכרמ טוריפ :4 חול
 )ם"עמ אלל ,םירלוד ינוילימב( 2012 תנשמ ט"בהשמ תווצ יפ לע

 תולעה טוריפ תולעה יביכרמ

 תינושארה העקשהה

 28.0  סוטמה שכר

 43.0  תרושקתו הנגה תוכרעמ ללוכ סוטמה תבסה

 סוטמה תטילקמ תעבונה תינושארה העקשהה
 *6.5 א"החב

 77.5 תינושארה העקשהה כ"הס

 תיתנשה תולעה

 3.5  הקוזחת

 6.8  לועפת

 0.4  םינומיא

 2.2 תורשכהו םדא חוכ תוברל טקיורפב א"הח תוברועמ

 12.9 תיתנשה תולעה כ"הס

 תיתשת תמקה רובע רלוד ןוילימ 4.2-ו ,תורישכ תרימשו תורשכה רובע רלוד ןוילימ 2.3 ללוכ םוכסה  *
 .א"הח סיסבב

 תינוציחה ץועייה תרבחמו א"החמ ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס שקיב 2013 ראוניב
 השיגפב .רלוד ןוילימ 40 לש תולעל סנכתתש הנידמה ישאר סוטמ שכרל תפתושמ העצה וניכיש
 וססבתה ןהילעש הדובעה תוחנהב םירעפ והוז תינוציחה ץועייה תרבחו ר"הנמ יגיצנ ןיב המייקתהש
 ןגס 2013 ראורבפב הנפ ךכל ךשמהב .ט"בהשמ תווצ לשו רצואה דרשמ תווצ לש תולעה תוכרעה

 
 םירחא םיכמסמב םג .ם"עמ תוללוכ אל תויולעה יכ ןיוצ 2012 רבמבונמ א"הח לש RFI-ה םוכיס ךמסמבו תגצמב  28

 בתכנ הז חודב ,ם"עמ תוללוכ ןניא תויולעה יכ שרופמב ןיוצ אלו ט"בהשמ ךירעהש תויולע וגצוה םהבו ןלהל וטרופיש
  .ם"עמ תוללוכ ןניא ןה יכ שרופמב

29  Request For Proposal  
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 עיגהל ןתינ אל יכ ןייצו ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמסל םיו ריווא שכרל ר"הנמ שאר
 תולעל ,יושירהו הבסהה תולעל ,סוטמה גוסל רתיה ןיב ועגנש םירעפה לשב "ףתושמ הנכמ"ל
 .30תיחרזא הרבח תמועל א"הח ידי לע הלעפהלו תוסיטה ליהמתל ,הנגהה תכרעמ

 תופתתשהב ל"למה שארל הנשמה 2013 לירפאב םייקש ןוידבו 2013 ראורבפמ רומאה ךמסמב
 ט"בהשמ תווצ גיצה ,ר"הנממו א"החמ ,ם"הר דרשממ ,רצואה דרשממ םיגיצנ לש רתיה ןיב
  .3 םישרתב ןלהל טרופמכ ,2012 תנשמ RFI-ה םוכיסב הניוצש וזמ רתוי הכומנ תולע תכרעה

 םינוש םימרוגל 2013 דע 2012 םינשב ט"בהשמ גיצהש תויולעה :3 םישרת
 אלשו וללכנש םיביכרה טוריפו )ותלעפה אלל( ותבסהו סוטמה שכר רובע

 )ם"עמ אלל ,םירלוד ינוילימב( םתולעו וגצוהש םינותנב וללכנ

 
 
 

 
 

 ;25 - סוטמה שכר
 ;30 - יושירו הבסה
 ;10 - )הנגה תכרעמל הנווכה( ןוחטיב
 5 - תרושקת

 םיביכרל טוריפ םיכמסמב אצמנ אל
 תינתומ תולעה יכ ןויצה טעמל
 הבסהה תולוכתב

 

 

  ;28 - סוטמה שכר
  ;28 - סוטמה תבסה
  ;10 - הנגה תכרעמ
  ;5 - תרושקת
 תטילקמ תעבונה תינושאר העקשה
 6.5 - א"החב סוטמה

 סוטמה תטילקל תועגונה תויולעה אלל

 6.5 - א"החב

  10 - הנגה תכרעמ לש תויולע אלל

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"למהו א"הח ,ט"בהשמ יכמסמ יפ לע

 
 .הפועת תרבח ידי לע וא א"הח ידי לע השעית סוטמה תלעפה םא עבקנ אל רצואה דרשמ תווצ תדובעב  30
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 העקשהה תולע לש הכרעה ל"למל ט"בהשמ תווצ ריבעה 2012 רבוטקואבש ףא יכ אצמנ
 חותינ לע הססבתהש ,)ם"עמ אלל רלוד ןוילימ 77.5( ותבסהלו סוטמה שכרל תינושארה
 2013 ראורבפב ,ט"בהשמ תווצ לש ינכדעה חותינה היהש ,2012 תנשמ RFI-ה תואצות
 םא םג .)ם"עמ אלל רלוד ןוילימ 50( רתוי הכומנ הכרעה ם"הר דרשמל ט"בהשמ רסמ
 60( רתוי הכומנ התייה איה ןיידע ,הנגהה תכרעמ תא תללוכ התייה הרומאה הכרעהה
 ל"למלו ם"הר דרשמל ט"בהשמ רסמ 2013 לירפאב ןכ ומכ .)ם"עמ אלל רלוד ןוילימ
 תטילקל תועגונה תויולעה תא הללכ אלש )ם"עמ אלל רלוד ןוילימ 70( תולע תכרעה
 .)ם"עמ ללוכ אל( רלוד ןוילימ 6.5-כב RFI-ה םוכיס יפ לע תומכתסמה ,א"החב סוטמה
 אל ןה ןכלו רצואה דרשמ תווצ לש ותדובעב םג וללכנ אל הלא תויולע םנמוא יכ ןיוצי
 יפכ ,טקיורפה תויולע ללכ לש הכרעה ךרוצל ךא ,תודובעה ןיב האוושה םשל ושרדנ

 תא תפקשמה הנומת גיצהל ידכ תאזו ,ןפיסוהל היה שרדנ ,ט"בהשמ תווצ ןתוא ךירעהש
  .תויולעה אולמ

 םינותנ תגצה לע טקיורפ לש ויבלש לכב דיפקהל ט"בהשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .תקיודמו תיבקע ,האלמ

 2010 םינשב הנידמה ישאר סוטמ רובע תויזכרמ תושירד תעיבק
  2012 דע
 ריכב ל"כנמס ריבעה 2010 ילויב :םינפה תרוצתו סוטמב םיעסונה רפסמ ,הסיטה חווט
 עגונב תויזכרמ תושירד ללכש ךמסמ דרשמה ל"כנמ רושיאל 31ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ
 תרגסמב וללכנ ועבקנש תושירדה .ןתוא רשיא ל"כנמהו ,הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמל
 2012 תנשמ RFI-ב תושירדה ועבקנ ןסיסב לעו ,2010 תנשב רצואה דרשמ םסרפש RFI-ה
 .32ט"בהשמ םסרפש

 תוינח אלל הרישי הסיט רשפאיו מ"ק 10,000 תוחפל היהי הסיטה חווט :ועבקנש תושירדה ולאו
 :רתיה ןיב ויה תופסונה תושירדה .םיעסונ 120 - 100-כ ליכי סוטמה ;ןוטגנישוול לארשימ םייניב
 םחתמ ןכו תואסיכ הנומש תוחפל לולכיש םימ"חא םחתמ :םהבו ,םימחתמל סוטמה תקולח )א(

 סוטמה )ג( ;תוריכזמ תדמע רתיה ןיב היהת סוטמב )ב( ;םיריית תקלחמו ;םיקסע תקלחמ ;הניש
 .תומיוסמ תוכרעמב דיוצי

-ו 2010 םינשב הלא תוסיטל ופרטצהש םיעסונהו ם"הר תוסיט רפסמ לע םינותנ 5 חולב ןלהל
2011. 

 

 
 ל"כנמס" ראותב שומיש השענ הז חודב ."םיעצבמו םיירמוח םיבאשמל ריכב ףגא שאר" ודיקפת רדגוה 2010 תנשב  31

 ."םיסכנו םיעצבמ ריכב

 דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס לש ורושיאלו ויתויחנהל םאתהב RFI-ב תושירדה תא שביג ט"בהשמ תווצ  32
 .ם"הר
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 םינשב הלא תוסיטל ופרטצהש םיעסונהו ם"הר תוסיט רפסמ :5 חול
 2011-ו 2010 

 2011 תנש 2010 תנש 

 8 12 תוסיטה רפסמ ךס

 42.5 40.0 עצוממה םיעסונה רפסמ

 57 61 יברמה םיעסונה רפסמ

 11 8 רתויב ךומנה םיעסונה רפסמ

 דוביעב ,)םיאנותיעו םיוולנ ,ם"הר תיילמפ הז ללכבו( גרבדלוג תדעוול ם"הר דרשמ בשח רסמש םינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ

 RFI-בו ,שרדנה סוטמה םגד לע ועיפשה תורומאה תויזכרמה תושירדה :וליגו סוטמה םגד
 .777 וא 767 םגדמ גניאוב סוטמ לע ססבל שי תורבחה לש הנעמה תא יכ ןיוצ 2012 תנשמ
 הלספנ ם"הרל יאבצה ריכזמה תויחנה יפ לע יכ ןיוצ 2012 רבמבונמ RFI-ה םוכיס ךמסמב
 ךמסמב .תוהובגה ויתויולע לשב 777 גניאוב ןוגכ םדקתמו שדח סוטמ לש שכרל תורשפאה
 תויופצ ןכלו ץראב שומישב םיאצמנ אל םהש רחאמ תאזו ,ולספנ Airbus יסוטמ םג יכ ןיוצ רומאה
  ."תלוכיה תמקהל תודבכ תויועמשמ"

 2021 ץרמבו 2019 ץרמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ א"הח ,737 גניאוב סוטמ לש הפולחל עגונב
 תאז םלוא סיסבה תוחנהב שרדנה םיעסונה רפסמ תא ליכהל לוכי םנמוא 737 גניאוב סוטמ יכ
 םגדמ סוטמ יכו ,)םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס ידי לע רדגוהש יפכ ם"חא םחתמ( VIP תרוצת אלל
 קלד ילכמ ול םיפיסומ םא קר םלוא ,)ןוטגנישוו - ביבא לת( ךורא חווטל תוסיט סוטל םג לוכי הז
 רפסמ םוצמצו הרקי חותיפ תולע ןה ךכל תויועמשמהו ,םיעסונל הצקומש חטשה ןובשח לע םיפסונ
 ינפל רלוד ןוילימ 200 דע 180 איה שדח גניאוב סוטמ תולע יכ א"הח רסמ דוע .סוטמב םיעסונה
 דובעל ךרוצה לשב ןשי סוטמ לש הבסהמ רתוי הברה הלעת שדח סוטמ לש הבסה יכו ,הבסה
 רחאל רושעכ קושל אצי הז םגד יכ רסמ א"הח ,777 גניאוב סוטמל עגונב .סוטמה ןרצי לומ תורישי

  .תויתשתה יטביהב ןהו הלעפהה יטביהב ןה תיתועמשמ רתוי רקיו רתוי לודג אוהו 767 םגד

 םוכיס ךמסמבו ,76733 גניאוב סוטמ לע ססבתה 2012 תנשמ RFI-ל תורבחהמ לבקתהש הנעמה
 הלא םיסוטמ לש םתאיצי אוהו הז םגדמ סוטמ תריחבב יזכרמ ןורסיח א"הח הלעה רומאה RFI-ה
 היילע לש ןוכיס םייק ךכ לשב יכ ןיוצ ךמסמב .34תובורקה םינשב הפועתה תורבחב תורישמ
 םג ןכתייו תיטסיגול תונימז ,סוטמה תקוזחתב ישוקמ האצותכ םינש 20 ינפ לע הקוזחתה תויולעב

 
 לש ןושארה םגדה אוהש - 767-200ER- תוחפ םדקתמ םגד לע ססבתה 2010 תנשמ RFI-ל הנעמה .767-300ER םגדמ  33

 .767 גניאוב

 שמשמה ,767 גניאוב יסוטמ יצ יכ לע לא תרבח העידוה 2018 ילויב יכ הלוע ם"הר דרשמ יכמסממ יכ הז רשקהב ןיוצי  34
 ם"הר תוסיט דיתעב יכו ,2019 ראוני ףוס דע תורישמ תאצל ןנכותמ ,ם"הר תוסיט תלעפהל הרבחה תא בור יפ לע
 .777 גניאוב סוטמב ויהי
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 יכ ןיוצ 2021 ץרממ תרוקיבה יאצממ לע א"הח תבוגתב .ריוואה תווצ לש תורישכה תרימשב ישוק
 םע ךא ,הז םגדמ סוטמה תא סיטהל וקיספה םלועב תובר הפועת תורבחו ,שממתה ןכא ןוכיסה
 םג תירשפא ןיידע םתונימזו םתקוזחת ןכלו ןעטמ יסוטמל הבסה םירבוע הז םגדמ םיסוטמ תאז

 .תידיתע הייארב

 15 דע 5 לש קתו לעב סוטמ לע ססבל שי תורבחה לש הנעמה תא יכ ןיוצ 2012 תנשמ RFI-ב
 םינש 20 ךשמב סוטמה תקוזחת לש תויועמשמה תא טרפל תורבחה לע יכ RFI-ב ןיוצ דוע .םינש
  .םייטסיגול םיטביהב תוברל

 2012 תנשמ RFI-ב וללכנשו 2010 תנשב ם"הר דרשמ עבקש תורומאה תויזכרמה תושירדה
 דויצה ,ןוחטיבה יעצמא לע ,ותרוצת ןויפא לע ,סוטמה גוס לע ועיפשהו תויתוהמ ויה
 דועית ם"הר דרשמב ואצמנ אל תרוקיבב .ותולע לע םג אליממו ,וב ונקתוהש תוכרעמהו

 השירדל םיקומינה ןכו תורומאה תושירדה תעיבק ךרוצל התשענש הטמה תדובעל
 רפסממ 97% דע 64%-כב ההובג התייהש השירד ,םיעסונ 120 דע 100-כ ליכי סוטמהש
 ףסונ .)םיעסונ 61( 2011-ו 2010 םינשב ם"הר תוסיטל לעופב ופרטצהש יברמה םיעסונה
 תלעות לומ תולע לש םיטביהב ןהיתועפשהו תושירדה לש הניחב האצמנ אל ,ךכ לע
 תורבחב תורישמ 767 גניאוב סוטמ לש היופצה ותאיצי חכונ טרפבו ,תופולחל סחייתהב
 .הפועתה

 ןיוצ )ם"הר דרשמ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה יאצממ לע 2021 ראורבפמ ם"הר דרשמ לש ותבוגתב
 תדעו ,םירשה תווצ םהבו םידחא םימרוג הנידמה ישאר סוטמ אשונב ונד םינשה ךלהמב יכ
 ינפל הנש יצחכ םג ךכ .טניבקהו הדעווה חוד ירקיע תא ץמאל התטלחהב הלשממה ,גרבדלוג
 ,סוטמה ןויפאל תינכות ןיכה ט"בהשמ ,הטמ תדובע ל"למה עציב גרבדלוג תדעו לש התמקה
 םימרוגה לכ אלש רבדה ןוכנ .זרכמה ןויפא תא טניבקה תטלחהל םאתהב רשיא ם"הר דרשמו

 תרדגהב היה אל ,תאז םע .ןניינעב וצילמה וא תויזכרמה תושירדה תא ונחב ליעל וטרופש
 הטלחה לכ תלבק ךשמהב עונמל ידכ RFI-ה ךילהת רובע 2010 תנשב וללה תויזכרמה תושירדה
 תויזכרמה תושירדה יכ ףיסוה ם"הר דרשמ .הנידמה ישאר סוטמ לש ןויפאל עגונב תרחא
 םינשב עצובש תוטלחהה תלבק ךילהת תרגסמב היה ןתינש רחאמ דבעידב הניחבב םג תולבוקמ
 .ןתונשל שיש אצמנ אל ךא ,וללה תושירדה תא תונשל ןכמ רחאלש

 םיעסונה רפסמ ,הרישיה הסיטה חווט( תויזכרמה תושירדה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ךילהת תרגסמב ונחבנ אל 2010 תנשב ם"הר דרשמ עבקש )ולש םינפה תרוצתו סוטמב
  .ןכמ רחאלש םינשב עצובש תוטלחהה תלבק

 דוחייבו ,ח"ש ינוילימ תואמ םתולעש םיימואל םיטקיורפב יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ףותישב הטמ תדובע םויק לע דיפקהל ם"הר דרשמ לע ,םיבכרומו םיינושאר םיטקיורפב
 ןויפאו םירודס תוטלחה תלבק יכילהת לש םמויק ךרוצל םייטנוולרה םייעוצקמה םימרוגה
 םיטקיורפב .תוירשפאה תופולחה תניחב ךות ,םימייק םיכרצל הנעמ תונתונה תושירד לש
 יכ אדוול וילע ,הטמה תדובע זוכירל יארחא ל"למה םהבו םירש תווצ רושיאל םיאבומש
  .ליעל רומאכ תוטלחה תלבק ךילהת לש הרודס הטמ תדובע תעצבתמ
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 תנשב ותסטהל יארחאה םרוגהו סוטמה לע תולעבה תעיבק
2012  

 הפועתה לש תיטפשמה תיתשתה תא רידסמ )סיטה קוח - ןלהל( 2011-א"עשתה ,סיטה קוח
 הסיט יללכ ,35יריוואה ליעפמה יושיר ,סיט ילכ יושיר ןיינעל תוארוה הז ללכבו ,לארשיב תיחרזאה
 תויושרה ידי לע תלפוטמו תחקופמ לארשי תנידמב םייחרזא סיט ילכ תסטה ,קוחל םאתהב .דועו

 ליעפמ ,קוחל 78 ףיעס יפ לע .)א"תר - ןלהל( תיחרזאה הפועתה תושר ידי לע טרפבו תויחרזאה
 תוארוהל םאתהב ,ליעפמ אוהש סיטה ילכ לש תוחוטבה ותלעפהלו ותקוזחתל יארחא יריווא
 ןכ םא אלא ,36לארשי תנידמ לש סיט ילכ לע ולוחי ויתוארוה יכ עבוק קוחל 177 ףיעס .קוחה
 ,37ל"הצ לע לח וניא אוה יכ ןייצמ קוחל 179 ףיעסו ,עבקש םיאנתל םאתהבו תרחא רשה עבק
 סיט ילככ סיט ילכ תרדגה ,סיטה קוחל םאתהב ,ןכ ומכ .יאבצ סיט ילכל עגונה לכב תוברל
 עובק ןפואב ,םינותנ ותלעפהו ובש תווצה ישנא תורישכ ,תיריוואה ותורישכ יכ התועמשמ יאבצ
  .סיטה קוח חוכמ יושירל אלו ל"הצ לש אלמה וחוקיפל ,ינמז וא

 תיתנידמ תולעב :ותלעפהלו הנידמה ישאר סוטמ לע תולעבל תוירשפא תופולח שולש שי
 תועיבקל .תיאבצ הלעפהו תיתנידמ תולעבו ;תיאבצ הלעפהו תיאבצ תולעב ;תיחרזא הלעפהו

 תויועמשמו תועפשה ותסטהל יארחאה םרוגלו הנידמה ישאר סוטמ היהי ותולעבבש םרוגל עגונב
 .ךשמהב טרופמכ ,םימוחת המכב

 הלעפהה לדומ ,םיבחרה ןוחטיבה יטביה רואל" יכ ם"הר לש יאבצה ריכזמה ץילמה 2012 יאמב
 א"הח )ט"מר - ןלהל( הטמ שאר ךרעש ןויד םוכיסמ ."א"הח/ל"הצ י"ע הלעפה אוה ץלמומה
 ףקית א"הח ט"מר .א"הח סוטמב ם"הר תסטה תא בויחב האר א"הח יכ הלע ןכמ רחאל שדוח
 יושיר אשיי ,הנידמה תולעבב היהי סוטמה יכ ןיוצ 2012 ילויב ר"הנמ םסרפש RFI-ב .וז הדמע
  .א"הח יסייט ידי לע סטויו יחרזא

 תא א"תר לש יטפשמה ץועייהו תיאבצה תוטילקרפה המאתהב וחתינ 2012 רבמטפסבו טסוגואב
 הנידמה ובש( הנידמה תולעבב סוטמ לש הוותמל עגונב סיטה קוח תושירד תאו יטפשמה בצמה
 הוותמה ,םיחותינה יפ לע .א"הח יסייט ידי לע סטומה ,)סיטה קוח יפל יריוואה ליעפמה איה
 ,קוחב ותרדגהכ "יאבצ סיט ילכ"כ סוטמה רדגוי תוסיטה ךלהמב םא קר םייקתהל לוכי רומאה
 ,םיחותינה יפ לע דוע .סיטה קוח תלוחתמ ללככ תוסיטה ךלהמב ותוא האיצומ הזככ ותרדגהו

 תתל שיש םיאשונ לש הרוש ררועמ אוהו ,"ליגר" בצמב רבודמ ןיא הז בצמ ענומ וניא ןידהש ףא
  :הוותמה לש תויועמשמהו תועפשהה לש טוריפ ןלהל .תעדה תא םהילע

 ,תיאבצ הלעפהב יתנידמ סוטמ לע רבודמש בצמב - 38םייחרזאה סיטה יניד לש םתלוחת .1
 הנידמה ןכש( םייחרזאה סיטה יניד לש האלמ הלוחתמ םעפל םעפמ רובעל יופצ סוטמה

 
 ;תיריווא הלעפה ןוישיר ודיבש ימ - תירחסמ הלעפהב )א( :ןיינעה יפל ,הלאמ דחא אוה יריווא ליעפמ סיטה קוח יפ לע  35

 .םהמ ימ לש ומעטמ הלעפה עצבל השרוהש ימ וא סיטה ילכ לש רכוש ,סיטה ילכ לעב - תיללכ הלעפהב )ב(

 וא לארשי תנידמ תולעבב אוהו ,יתלשממ תורישל ,ינמז וא עובק ןפואב ,דחויש ילכ אוה לארשי תנידמ לש סיט ילכ  36
 .יתרטשמ סיט ילכו יאבצ סיט ילכ טעמל ,הדי לע לעפומ

 ."קוחב תויפיצפס תוארוה טעמל"  37

 תוירחאה תרבוע תעו והנשמל דחא יריווא ליעפממ רבוע אוה תע סיטה ילכ לע םישלוח םיניד םתוא תיחרזאה הפועתב  38
 .והנשמל דחא יריווא ליעפממ ולש תיריוואה תורישכל
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 אוהש העש( םתלוחת לש טלחומ טעמכ רדעיהל )ולש תיריוואה הליעפמה ללככ איה
  .)תיאבצ הלעפהב

 ףקיהל תעגונה הרדגה סיטה קוחב ןיא - סוטמה לש תיריוואה ותורישכ לע חוקיפה תבוח .2
 חכונ .א"הח לש "תיעוצקמ-תידוקיפ" איה הטלחההו ,ליעפהל שרדנ א"החש חוקיפה
 סוטמה לש ותלעפהו ,א"הח לש וחוקיפב אלמ ןפואב היוצמ תווצה ישנא תורישכש הדבועה
 עצבל שממ לש תוירחא תלטומ א"הח לע ,הסטהה תעב ינמז ןפואב א"הח ידיב היוצמ
 םע .סוטמה לש תיריוואה ותורישכ לע רקיעב ,בחרה ונבומב ,יביטקפאו יתועמשמ חוקיפ
 תולעבב סוטמ לש הוותמב הנידמה אוהש( יריוואה ליעפמה ,סיטה קוח יפ לע ,תאז

 בייחמ הז בצמ .ליעפמ אוהש סיטה ילכ לש תוחוטבה ותלעפהלו ותקוזחתל יארחא )הנידמה
 לש הריצי וענמיש םיטרופמו םירורב םיילמרופ םיקשממ שבגל ל"הצ תאו הנידמה תא
 םיפשחנה לשו ויבשוי לש ןוכיס וענמיו סיטה ילכ לש ותומלשל תוירחאה שומימב םירעפ
 .ותלעפהל

 יזא ,יאבצ סיט ילכ רדגומ סוטמה םא - סוטמה תא ליעפיש תווצל עגונב תוירחאו תוכמס .3
 לבקל ןתינ ,יחרזא רדגומ סוטמה םאו ,וסיטהל ולכוי םיאולימבו רידסב א"הח יסייט קר
 שי הזכ הרקמבו ,הנשה תומי לכב ךכב םיקסוע היסייטש תיחרזא הרבחמ הסטה יתוריש
 .ריוואה יתווצל םייחרזא תונוישיר םויק לע חוקיפבו יושירב ןיינע א"תרל

 הנוכמה )1944( תימואל-ןיבה תיחרזאה הפועתה תנמא יפ לע - סוטמ לע תולטומה תובוחה .4
 סוטמ ,םייחרזאו םייתנידמ םיסוטמ לש תובוחהו תויוכזה תא הרידסמה ,"וגקיש תנמא"
 תוטעמ וילע תולטומה תובוחהו ,יחרזא סוטמ הכוז אל ןהלש תויוניסחל הכוז יתנידמ
 .יחרזא סוטמל האוושהב תותוחפו

 - תיתלשממ תושרכ - א"תר ,המצע הלשממה אוה סוטמה לש יריוואה ליעפמה ובש בצמב .5
 .הלשממה לע סיטה יניד תא ףוכאל ךרטצת

 אל םנמוא יאבצ סיט ילכ לע יכ ותבוגתב א"הח רסמ םייחרזאה סיטה יניד לש םתלוחתל עגונב
 םהש )ריווא עורז תוארוה( תונקתו םיקוח טסל ןותנ אוה םלוא ,םייחרזאה הפועתה יניד םילח
 ."תויחרזאה" סיטה תונקתל הליבקמה

 תודחא תופולח ןחב א"החש ןיוצ RFI-ה תואצות תא םכיסש 2012 רבמבונמ א"הח לש ךמסמב
 ידועיי ףג תמקה ;א"החב םיתרשמה םיאולימ ישנא סיסב לע תווצ :א"החב יריוואה תווצה אשונב
 תסייטה תרגסמב המישמה תטילק ;הנידמה ישאר תסטה תמישמ תא טולקל תדעוימה תסייטב
 .א"הח תלעפהב יחרזא תווצו ;המישמב הכימתל םיאולימבו רידסב םיתווצ תרשכהו הרומאה
 תורשפאה תא ןוחבל שיו המישמה לוהינב א"החל ןורתי הב ןיא יכ ןיוצ הנורחאה הפולחל עגונב
 "הארנ" יכ ןיוצ ךמסמב וללכנש תוצלמהב .יחרזא קפס ידי לע האולמב המישמה עוציב לש
 ,תופטושה םויקה תויולע תא רכינ ןפואב הלידגמ א"החב ידועיי סוטמ לש תלוכיה תמקהש
 ידי לע האלמ הלעפהו הריכח לש תונורתפ ןוחבל ץלמומ "תינכותה תויולע תייארב" ,ךכיפלו

  .תיחרזא הרבח

 ילעב תופתתשהב 2013 ראוניב ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס םייקש ןוידב
 סוטמ תשיכרל ם"הר דרשמ ידי לע ורשואש תונורקעה וניוצ רצואה דרשממו ט"בהשממ םידיקפת
 רקיעב םתעד ועיבה םיחכונה .א"הח ידי לע ותסטהו הנידמה תולעבב סוטמ םהבו הנידמה ישאר
 .םירומאה םיאשונל תוסחייתה לכ התייה אלו ,סוטמה תולעל עגונב
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 יארחאה םרוגה היהי א"הח היפלש העיבקה יכ ל"למה שארל הנשמה םכיס 2013 לירפאמ ןוידב
 דרשמו כ"בשה ידי לע ונתינש סוטמה לש ןויפאהו תושירדה יכמסמב הרוקמש ,סוטמה תסטהל
  .תיפוסו הפקת ,ם"הר

 ,םיינוגרא םיטביהב תובר תויועמשמ שי ותוא סיטיש םרוגהו סוטמה לע תולעבה תעיבקל
 2012 יאמב ם"הרל יאבצה ריכזמה תצלמה ינפל יכ הלע תרוקיבב .םייביצקתו םייטפשמ
 היהי סוטמה יכ 2012 תנשמ RFI-ב העיבקה ינפלו א"הח ידי לע סוטמה תסטהל עגונב
 הניחב עציב אל ם"הר דרשמ ,א"הח יסייט ידי לע סטויו יחרזא יושיר אשיי ,הנידמה תולעבב
 לע רתי .ןתולעו ןהיתועפשה ,ןהיתונורסחו ןהיתונורתי תוברל ,תוירשפאה תופולחה לש
 לש בולישמ תועבונה תויועמשמה תא ולעה תיאבצה תוטילקרפהו א"תרש רחאל םג ,ןכ
 העיבקה תא ופקית ל"למהו ם"הר דרשמ ,רומאכ תיאבצ הלעפהו תיחרזא-תיתנידמ תולעב
 העצובש אצמנש ילב תאזו ,תיאבצ היהת ותלעפהו הנידמה תולעבב היהי סוטמה היפלש
  .רומאכ הניחב

 2013 דע 2012 םינשב סוטמה לש הלעפההו תולעבה תעיבק רחאל יכ ם"הר דרשמ ןייצ ותבוגתב
 ,ליעל דרשמה תבוגתב טרופמכ רודס תוטלחה תלבק ךילהתו תבחרנ הטמ תדובע העצבתה
 תולעבה ןיינעב העיבקה דבעידב הניחבב יכו ,תרחא הטלחה לבקל היה ןתינ םתרגסמבש
 דוע .ךשמהב תוטלחהה תלבק ךילהב התנוש אל ןכלו תלבוקמ התייה סוטמה לש הלעפההו

 ךשמהב עונמל ידכ הלא םינשב הלעפההו תולעבה תעיבקל עגונב תולהנתהב היה אל יכ ןייצ
 .הז ןיינעב תרחא הטלחה לכ תלבק

 רחאל ועצובש תודובעהו םינוידה תרגסמבש אצמנ אל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תסטהל תוירשפאה תופולחה לש הניחב העצוב סוטמה לש הלעפההו תולעבה תעיבק
  .וילע תולעבלו סוטמה

 תנש עצמאמ( גרבדלוג תדעו ינפל הטמה תדובע
 הדעוול הגצההו )2013

 קוסעת הדעווה יכ עבקנ גרבדלוג תדעו לש התמקהל עגונב 2013 רבמצדמ הלשממה תטלחהב
 םהידיקפת תרגסמב הנידמה ישאר תסטהל סוטמ תשיכרל םיעגונה םיטביהה לולכמ תניחבב
 המייק הדעווה .החטבאה יכרוצו תושיגנה יטביה ,םיינוחטיבהו םיילכלכה םיטביהה הז ללכבו
 ,ם"הר לש רבעשל יאבצה וריכזמ םהבו םינוש םינמזומ לש םתדמע תא העמש ןתרגסמבו תובישי
  .א"החמ גיצנו ל"למה שאר ,כ"בשה שאר

 לש התדובעל עגונה יתלשממ םרוג לכ יכ ןיוצ ,ם"הר ידי לע םותחה ,הדעווה לש יונימה בתכב
 הל םישורדה םיכמסמו עדימ התושרל דימעיו הדעווה םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשי הדעווה
 .התדובע ןפואו התדובע ירדס תא עבקת הדעווה יכו ,הדיקפת יולימ ךרוצל

 ,רצואה דרשמ תווצ לש טקיורפה תולע תוכרעהל רתיה ןיב הדעווה הסחייתה גרבדלוג תדעו חודב
 הנגה רדעיה רקיעב - םייקה בצמב ם"הר לש תוסיטב םייוקילל ןכו ל"למה לשו ט"בהשמ תווצ לש
 תוסיטב החונמלו הדובעל םימיאתמ אלה םיאנתל ןכו ,תרושקתב םירעפו סוטמה לע תיבטימ
 ךרוצל עגונב ם"הר לש וירבד םג ואבוה חודב ."תע לכב תמייק הניאש" רוכחה סוטמה לש תונימזלו
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 ידועיי סוטמ תשיכר לע הצילמה הדעווה .החוטבו תיביטקפא תרושקתבו סוטמה לע הנגהב
  .א"הח ידי לע לעפויו הנידמה תולעבב היהיש םדיקפת תרגסמב הנידמה ישאר תסטהל

 ביצקתה תוכרעה
 ל"למה שארל הנשמה םייק ,גרבדלוג תדעו תמקה לע הלשממה תטלחה ינפל ,2013 לירפאב
 .ט"בהשמ תווצו רצואה דרשמ תווצ ושעש טקיורפה לש תויולעה תוכרעה רתיה ןיב ונודנ ובש ןויד
 תדובע יפל תויולע תכרעהל הנווכה( רלוד ןוילימ 40 - טקיורפל העבקנש דעיה תולע יכ ןיוצ ןוידב
 ןוחטיב לש םיטביהב תורישה תמרב שרדנה רופישה תא תרשפאמ הניא - )רצואה דרשמ תווצ
 שכר רובע ןוידב ט"בהשמ תווצ גיצהש תויולעל עגונב .הסיטהו הדובעה יאנתו תרושקת ,החטבאו

 3 םישרתב ואר - ם"עמ ללוכ אל ,רלוד ןוילימ 70( ןוחטיבו תרושקת ,ויושירו ותבסה ,סוטמה
 סוטמה שכר תולעש ךכ ןמצמצל ךרוצ שיו ,ידמ תוהובג תויולעה יכ ןוידה םוכיסב ןיוצ )ליעלש
 תכרעמ לש תויולע דגנכ זזקל שי ןוחטיבה תויולע תא ;39רלוד ןוילימ 50 דע 45-ב םכתסת ותבסהו

 10%-ב תיחפהל שי לועפתהו הקוזחתה ,תרושקתה תויולע תאו ;דרפנב ןובשחב ואבויש הנגה
 .20% דע

 דרשמב םינוש םיריכב םימרוגלו ל"למה שארל רתיה ןיב 2013 יאמב חלש ל"למה שארל הנשמה
 םיגיצנ ףותישב השע אוהש הטמה תדובע הגצוה ובש ךמסמ רצואה דרשמבו ט"בהשמב ,ם"הר
 המכ ךשמב העצבתה וז הדובע יכ ןיוצ ךמסמב .ט"בהשממו רצואה דרשממ ,ם"הר דרשממ
 תקידב תוברל ןוידל ומדקש םינשב ושענש תודובעה לש הקימעמ הניחב הללכו םישדוח
 תויולעו 40תוימעפ-דח תויולע ךמסמב וגצוה ןכ ומכ .תונושה תויורשפאהו םינותנה ,תופולחה
 9 יפל םייקה בצמה )א(  :םיבצמ העבראב הנש 20 ךשמב הנידמה ישאר תוסיטל 41תופטוש
  ;44הנשב תוסיט 20 יפל םייקה בצמה )ב(  ;43הנשב 42אישנה לש תוסיט 4 דועו ם"הר לש תוסיט
  .RFP(46 תואצותל ףופכב( Best Effort - ידועיי סוטמ שכר )ד(  ;45ידועיי סוטמ שכר )ג(

  :יכ םירובס םיגיצנה רתיו אוה תונושה תופולחה ונחבנש רחאל יכ םכיס ל"למה שארל הנשמה
 הטילשה ,תרושקתה ,ןוחטיבה תושירדל ריבס הנעמ קפסמ וניא םייקה בצמה ךשמה )א(
 תויולעל סנכתהל ןתינ ידועיי סוטמ שכר לש הפולחב )ב(  ;הנידמה ישאר תסטהל םיאנתהו

 10-כ לש תפטוש תולעו )רלוד ןוילימ 50-כ( ח"ש ןוילימ 185-כ לש תימעפ-דח תולע :47הלאה
 הקדצהו תויאדכ שי הלא םיאנתב )ג(  ;)ליעל ראותמכ 4 בצמ לש תויולעב רבודמ( רלוד ןוילימ

 
 ט"בהשמ גיצהש תויולעל עגנ תויולעה םוצמצש רחאמ םלוא ,אל וא ם"עמ תוללוכש תויולעב רבודמ םא ןיוצ אל ןוידב  39

 .ם"עמ אלל תויולעל התייה הנווכהש חינהל שי

 .ותוא תוללוכ ןניא וא ם"עמ תוללוכ תוימעפ-דחה תויולעה םא ןיוצ אל ךמסמב  40

 בצמב תוסיטה תויולעש רחאמ םלוא ,ותוא תוללוכ ןניאש וא ם"עמ תוללוכש תויולעב רבודמ םא ןיוצ אל ךמסמב  41
 .ם"עמ וללכ תופטושה תויולעהש חינהל שי ם"עמ תוללוכ םייקה

 .םיקיודמ םינותנ ולבקתה אלש רחאמ ולש תוסיטה ףקיהו אישנה תוסיט תויולע לש הכרעהב רבודמ יכ ןיוצ ךמסמב  42

 .)ךמסמב ןיוצש יפכ רלודל ח"ש 3.7 לש בושיחב רלוד ןוילימ 8.2-כ( ח"ש ןוילימ 30.5 - תפטוש תיתנש האצוה  43

 .)רלוד ןוילימ 11.8-כ( 43.5-כ - תפטוש תיתנש האצוה לש הכרעה  44

  .)רלוד ןוילימ 11.9-כ( ח"ש ןוילימ 44 - תפטוש תיתנש האצוה ;)רלוד ןוילימ 52-כ( ח"ש ןוילימ 192 - תימעפ-דח האצוה  45

 ןוילימ 9.9-כ( ח"ש ןוילימ 36.5-כ - תפטוש תיתנש האצוה ;)רלוד ןוילימ 50-כ( ח"ש ןוילימ 185 - תימעפ-דח האצוה  46
  .)רלוד

 .ותוא תוללוכ ןניאש וא ם"עמ תוללוכש תויולעב רבודמ םא ןיוצ אל ןוידה םוכיסב  47
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 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 םיאנתה ,הטילשה ,תרושקתה ,ןוחטיבה תמרב יחרכהו רכינ רופיש ךות טקיורפה עוציבל
 םיקהל שי )א(  :יכ רתיה ןיב ל"למה שארל הנשמה םכיס דוע .םייקה בצמה תמועל תונימזהו
 יווילל רצואה דרשמו ל"הצ ,ט"בהשמ ,ל"למה ,ם"הר דרשממ םיגיצנ לולכתש יוגיה תדעו

 ויהי ל"הצו ט"בהשמ )ב(  ;תויעוצקמה תושירדב הדימעלו תויולעה םוצמצל לעפת רשא טקיורפה
 איצוהל ט"בהעמ תא תוחנהל ץלמומ )ג(  ;ותקוזחתו סוטמה לועפת ,טקיורפה שומימ לע םינומא
 ןכמ רחאל םידחא םימי .טקיורפה הוותמ לש ינורקע רושיא רחאל )RFP( ריחמ תעצהל השקב
  .תורומאה תוצלמהה תא ל"למה שאר לביק

 םינשב הנידמה ישאר לש םהיתוסיט תויולע רתיה ןיב הינפב ודמע ,גרבדלוג תדעו חוד יפ לע
 עגונב 2013 ראוניב ם"הר דרשמב םייקתהש ןוידב רצואה דרשמ גיצנ לש וירבד ;2013 דע 2010

 ותדובע םוכיסו ;רלוד ןוילימ 40 איה סוטמ תשיכרל תילכלכ תויאדכ תפקשמש תולעהש ךכל
  .)ןלהלש 6 חולב ואר םוכיסב וגצוהש תויולעל עגונב טוריפ( ט"בהשמ תווצ לש

 דרשמב םיביצקתה ףגא תדמע תא םכיסש 2014 ראורבפמ ךמסמ הדעווה ינפב דמע ךכ לע ףסונ
 ,סוטמה שכר רובע תויולעה יכ התלעה ט"בהשמ תווצ תקידב יכ רתיה ןיב ןיוצ ךמסמב .רצואה
 דרשמ תווצ ידי לע ןובשחב ואבוהש תויולעהמ תולופכ ףאו תיתועמשמ תוהובג ותקוזחתו ותבסה
 רלוד ןוילימ 13 דע 10-כב תדמאנ סוטמה לש תפטושה הלעפהה תולע יכ ךמסמב ןיוצ ןכ .רצואה
 הנידמה ישאר תסטהל תעצוממה תיתנשה האצוהה וליאו ,)ם"עמ וללכ אל הלא םימוכס ,רומאכ(
 םילולע רשא סוטמ תשיכרב םינוכיס םימייק יכ ןיוצ ךכ לע ףסונ .דבלב רלוד ןוילימ 5-כ איה
 םוכיסל .ותועיגפו סוטמב תוינכמ תולקת ןוגכ השיכרה לש תויביצקתה תויועמשמה תא לידגהל
  .תילכלכ הניא הנידמה ישאר רובע סוטמ תשיכר לע הטלחההש איה הנקסמה יכ ךמסמב בתכנ

 יכ רתיה ןיב ןייצ אוה ךמסמב .הדעוול ותדמע תא 2014 ראורבפב אוה ףא רסמ ל"למה שאר
 םדקתה אל טקיורפהש הדבועהו ט"בהשמ תווצ תעצהו רצואה דרשמ תווצ לש העצהה ןיב רעפה
 דרשמ תווצ תמועל :םידדצהמ דחא לכ םשיימש היגולודותמב ינושמ םיעבונ דעומ ותוא דע
 תווצ ,)רלוד ןוילימ 40 - לבגומ םוכס יפל ןויפא( Design To Cost לש השיג םשייש ,רצואה
 יאבצ ןוישיר ,תרושקת ,החטבא תושירד יפל( Bottom-Up תשיגב טקיורפה תא ןייפא ט"בהשמ
 שרדנה רופישה תא תרשפאמ הניא רלוד ןוילימ 40 לש דעיה תולע יכ ןייצ אוה ךכ לע ףסונ .)דועו

 תיחפהל ףאו רמשל ןתינ יכו ,דועו תוחונ ,החטבא ,ןוחטיב ,תרושקת ,תונימז ,לועפת לש םיטביהב
 ןוילימ 50-כ( ח"ש ןוילימ 185-כ לש ילאיר דעי ביצהלו תוסיטה לע תפטושה תיתנשה האצוהה תא
 עצומה הוותמה יפל טקיורפל האיצי יכ ל"למה שאר ןייצ ךכ לע ףסונ .המקהה תולעב )48רלוד
 שומישהש לככ ךוראה חווטב תילכלכה הניחבהמ תיאדכ היהת ל"למה לש הטמה תדובעב
 רכינ רופיש הב םולג היהי ,תאז םע .רצקה חווטב תימעפ-דח האצוה בייחת ךא ,רבגי סוטמב
 בצמה תמועל סוטמה לש תונימזהו םיאנתה ,הטילשה ,תרושקתה ,ןוחטיבה תמרב יחרכהו

 .םייקה

 דרשמ לש תודובעה תוססובמ ןהילעש תויגולודותמה ןיב ינוש םייק יכ ןיוצ גרבדלוג תדעו חודב
 תכרעה ןיב רעפה תא ריבסמש ליעל ראותמכ 2012 תנשמ ט"בהשמ לשו 2010 תנשמ רצואה
 םגדל םיעגונה תורומאה תודובעה ןיב םיפסונ םילדבה וניוצ חודב .תודובעה יתשב תויולעה

 
 .ותוא תללוכ הניאש וא ם"עמ תללוכ וז תולע םא ןיוצ אל ךמסמב ,רומאכ  48
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 לש תודובעה ןיב האוושה 6 חולב ןלהל .49הבסההו שכרה תולע תכרעהל ןכו וליגלו סוטמה
 .הדעווה חודב הטרופש יפכ ,ט"בהשמ תווצ לשו רצואה דרשמ

  ט"בהשמ תווצ לשו רצואה דרשמ לש תודובעה ןיב האוושה :6 חול
  גרבדלוג תדעו חוד יפ לע

 סוטמה םגד היגולודותמה הדובעה
 ליג
 סוטמה

 שכרה תולע
 הבסההו
 )םירלוד ינוילימב(

 תיתנש תולע
 לועפתלו הקוזחתל
 )םירלוד ינוילימב(

 דרשמ תווצ
 רצואה

Design To Cost גניאוב  
767-200ER 

 20 דע
 הנש

 תוסחייתה ןיא *40 - 20

 גניאוב Bottom-Up ט"בהשמ תווצ
767-300ER 

10 - 15 
 םינש

70** 13 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,גרבדלוג תדעו ינותנ יפ לע
 .)רלוד ןוילימ 15 - 5( הבסהה ףקיה תאו שכרייש סוטמה ליג תא תוגציימ תוגרדמה יכ ןיוצ חודב  *
 שכר רובע ח"ש ןוילימ 30 :טוריפה ןלהל .שרופמב ןיוצ אל רבדה םלוא ,ם"עמ ללכ אל םוכסה רומאכ  **

 .הנגה תכרעמ רובע ח"ש ןוילימ 10 ;תרושקת רובע ח"ש ןוילימ 5 ;הבסהה רובע ח"ש ןוילימ 25 ;סוטמה
 ןוילימ 25 איה סוטמה שכר תולע יכ ןיוצ 2013 לירפאמ ל"למה שארל הנשמה תושארב ןוידב יכ ןיוצי

 .רפוס תועטב הארנה לככ רבודמ .רלוד ןוילימ 30 איה הבסהה תולע וליאו רלוד

 דרשמ תווצ יפ לע ותבסהו סוטמה שכר רובע תויולעה תכרעה ןיב האוושה 4 םישרתב ןלהל
 :הלאה םיביכרה תא תוללוכ ןניאש וא תוללוכ ןה םא ןויצ ךות ל"למהו ט"בהשמ תווצ ,רצואה
 חותינ יפל לוכהו ,א"החב סוטמה תטילקמ תועבונה תויולעהו הנגה תכרעמ לש תויולע ,ם"עמה
 .םאתהב הנידמה רקבמ דרשמ השעש

 

 
 .ךכב הקסע אל רצואה דרשמ תדובע רומאכש רחאמ לועפתה תויולעל תוסחייתה תללוכ אל האוושהה  49
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 תדעו חודב וניוצש יפכ ותבסהו סוטמה שכר רובע תויולעה תאוושה :4 םישרת
  )םירלוד ינוילימב( גרבדלוג

 
 

 
 

 

 

 ם"עמ
? 

 )לולכ םא רורב אל(

x P 

  הנגה תכרעמ לש תויולעה

 )רלוד ןוילימ 10(
x  P x 

 תטילקמ תועבונה תויולעה

  א"החב סוטמה

 )רלוד ןוילימ 6.5(

? 
 )תולולכ םא רורב אל(

x x  

 

 חודו רצואה דרשמ תווצ ,ט"בהשמ תווצ ,ל"למה יכמסמל םאתהב הנידמה רקבמ דרשמ השעש חותינ יפ לע
 .גרבדלוג תדעו

 ,ותבסהלו סוטמה תולעל עגונב תחא הכרעה הינפב ןיא יכ הדעווה הנייצ גרבדלוג תדעו חודב
 ,ונינמש רוריבה יכילה תישארב התארנש האצוהה יכ םויה םימיכסמ לוכהש הארנ" םלוא
 ותדובע םוכיסל הנווכה[ תצעיימה הרבחה םוכיס יונב הדוסי לעו ,ביצקתה יצוליא םע תבשייתמכ
 העבק הדעווה ."ולועפתו סוטמ תשיכר לש דעיה תגשה תרשפאמ הניא ,]רצואה דרשמ תווצ לש
 תויופידעה ירדסו הרבחהו הנידמה יכרצ לע דומעל ,הנידמה ביצקת יכבנל לולצל ונידיב ןיא" יכ
 בשייתמ ,ל"למה תטישל ןיבו ט"בהשמ תווצ תטישל םא ןיב ,שרדנה םוכסה םא עובקל ידכ ,םהב
 ."ביצקתה תושירד םע
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 ללוכ תויולעה תכרעה תא גרבדלוג תדעוול גיצה אל ט"בהשמ תווצ ,4 םישרתב ראותמכ
 6.5( א"הח ידי לע לעפוי סוטמה םא תשרדנה תינושארה העקשהה תולע תאו 50ם"עמ
 םישרתב םיגצומה םיביכרה ןיבמ ,ךכשמ .הלא תודבוע הינפב שיגדה אלו )רלוד ןוילימ
 תווצ יפ לע תולעהש הדבועהו ם"עמה ןיינעל ינושה הדעווה חודב וללכנ אל ,ליעל
 סוטמה תטילקמ תועבונה תויולעה תא וללכ אל רצואה דרשמ תווצ יפ לעו ט"בהשמ
  .הדעווה חודב ללכנ הנגה תכרעמ לש תויולע ןיינעב ינושה יכ ןיוצי ;א"החב

 ט"בהשמ תווצ לשו רצואה דרשמ תווצ לש - תודובעה יתש ןיב הוושה רשא ,ל"למה ,ןכ ומכ
 תכרעה יכ הדעווה ינפב שיגדה אל ,תודובעה יתש ןיב האוושהה יאצממ תא הדעוול גיצהו -

 ריהבה אלו ,ם"עמה לש טביהב יתאוושה סיסב לע התייה אל םיתווצה ינש יפ לע תויולעה
 ללוכ םאו ,ם"עמ ללוכ וניאש וא ם"עמ ללוכ )רלוד ןוילימ 50( עבקש דעיה ריחמ םא הל
 םא יכ ןיוצי .א"הח ידי לע לעפוי סוטמה םא תשרדנה תינושארה העקשהה תולע תא
 תווצ יפ לע תולעה ,הנגה תכרעמ לש תויולע ןכו םירומאה םינותנה תא ןובשחב םיאיבמ
 ט"בהשמ תווצ יפ לע תולעהו ,רלוד ןוילימ 5951-כב םכתסהל התייה הרומא רצואה דרשמ
  .רלוד ןוילימ 8952-כב םכתסהל התייה הרומא

 עגונה יתלשממ םרוג לכ יכ עבוק גרבדלוג תדעו לש יונימה בתכ יכ ם"הר דרשמ ןייצ ותבוגתב
 ךרוצל הל םישורדה םיכמסמו עדימ התושרל דימעיו הדעווה םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשי רבדב
 ןפואב הלעפ הדעווה יכ ןייצ דוע .התדובע תא זכירש דיקפת לעב הדעוול הנומ יכו הדיקפת יולימ
 ותבוגתב ףיסוה ם"הר דרשמ .ל"למה יגיצנ םהיניב םייטנוולר םימרוג הינפב ועיפוהו יולת יתלב
 הטמ תדובע עוציב לע ןומא היה אלו הדעווה תדובע תא זכרל רומא היה אל ל"למה ,ךכיפל יכ
 .המעטמ תינטרפ

 םירעפ - הנידמה ישאר תוסיטב םימייקה םייוקילה ינש חכונ יכ רומאכ הדעווה הצילמה תאז םע
 איה ,ךכיפל ."םייקה בצמה לש ונוקיתמ סונמ ןיא" - סוטמה לע תיבטימ הנגה רדעיהו תרושקתב
 תא הצמיא הדעווה .םדיקפת תרגסמב הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ תשיכר לע הצילמה
 לע דקפוי ט"בהשמ יכ הצילמהו ט"בהשמ תווצ םוכיסבש תויולעה םוצמצב ךרוצה רבדב הדמעה
 ידכ ,םייטנוולרה םימרוגה לש םיגיצנ לולכתש ,ותושארב יוגיה תדעו םיקיו טקיורפה שומימ
  .תויולע םצמצל המגמב ףסה תושירדו םיכרצה תא רידגהל

 םיפסונ םיאשונ
 תויזכרמה תושירדל עגונב גרבדלוג תדעוול ל"למה שאר ריבעהש 2014 ראורבפמ תוסחייתהב
 ולועפתו סוטמה גוס ,תוסיטה ידעי ,םיעסונה רפסמ יכ ןייצ אוה סוטמה שכרל דוסיה תוחנהו
 םירשה תווצ ידי לע וצמוא ,ם"הר דרשמ לש תושירדהמ ורזגנ )א"הח ידי לע ותלעפהל הנווכה(
 תרגסמב יכ ןייצ דוע ."ןנושלכ הלא תושירד ונצמיא ונא" יכו ,אישנהו ם"הר יכרוצ תא תופקשמו

 
-ל ם"עמה רועיש דרי 2015 רבוטקוא תליחתב .18% ם"עמה רועיש היה 2015 רבוטקוא תליחת דע 2013 ינוי תליחתמ  50

17%.  

 תינושארה העקשהה תויולע( רלוד ןוילימ 6.5-כ + )ם"עמ ללוכ הנגה תכרעמ רובע( רלוד ןוילימ 12-כ + רלוד ןוילימ 40  51
 .)א"החב סוטמה תטילק בקע תשרדנה

 .רלוד ןוילימ 6.5 דועו ם"עמ תפסותב רלוד ןוילימ 70  52
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 תמקהבו םיקוחר םידעיל הרישי הסיטב ,םיעסונ 200 דע 150 תסטהב ךרוצה רתיה ןיב עבקנ וז
 .א"הח ידי לע סוטמה תלעפה העבקנ ןכו ,ם"הרל הנילו הדובע תורשפא ללוכש ם"חא םחתמ

 היה ,םיעסונ 200 דע 150 - הרומאה ותוסחייתהב ןייצ ל"למהש םיעסונה רפסמ יכ אצמנ
 146%-כב הובג ןכו )םיעסונ 120 - 100( 2010 תנשב ם"הר דרשמ ביצהש השירדהמ הובג
 2013 דע 2010 םינשב ם"הר תוסיטל לעופב ופרטצהש יברמה םיעסונה רפסממ 228% דע
 .םירומאה םירעפל תוביסה תא הדעוול ריהבהל ילב תאז .)םיעסונ 61(

 חווט לע ,סוטמב םיעסונה רפסמ לע ץילמה אל גרבדלוג תדעו חוד רבד לש ופוסב יכ ןיוצי
 ליעפיש םרוגלו סוטמה לע תולעבל עגונב .סוטמב םישרדנה םימחתמה לעו הרישיה הסיטה
 לע סוטמה תלעפה לעו הנידמה תולעבב ידועיי סוטמ תשיכר לע רומאכ הצילמה הדעווה ,ותוא
 ותולעבב היהי סוטמהש םרוגל עגונב תופולח תניחב וא ןויד טריפ אל הדעווה ח"וד .א"הח ידי
 .סוטמה תסטהל יארחאה םרוגלו

 ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןוידה תארקל הטמה תודובע
 ורושיאל טקיורפה תגצהו
 קשנ תכרעמב השדח תודייטצה וא חותיפ תינכות לכ יכ עבקנ 201353 ילוימ הלשממ תטלחהב
 ןוילימ 200 וא יתנש-בר ביצקתב ח"ש ןוילימ 500-מ רתוי לש םוכסב המיחל תכמות תכרעמב וא
 תודייטצהו חותיפ תוינכות רושיא ןיינעל םירשה תדעו לש רושיא הנועט היהת יתנש ביצקתב ח"ש
 םירשה תדעווב ןוידל טקיורפ תאלעהל יאנתכ יכ הלשממה תטלחהב עבקנ דוע .ט"בהעמ לש
 רתיה ןיב ןחביי םהבש םיימדקמ םינויד םייקי רשא ותושארב תווצ םיקי ל"למה שאר הרומאה
 201554 יאממ הלשממ תטלחה יכ ןיוצי .תונושה תופולחב בשחתהב טקיורפה עוציבב ךרוצה
 יפוגו ט"בהעמ לש תודייטצהו חותיפ תוינכות רשאל ינוחטיב-ינידמה טניבקה תא הכימסה
  .ןיעידומה

 תכרעמ לש טקיורפכ רדגומ וניא ותלעפהו ותבסה ,הנידמה ישאר סוטמ שכרל טקיורפה םנמוא
 תוצלמה תא הצמיאש ,2014 יאממ הלשממה תטלחהב םלוא ,המיחל תכמות תכרעמ וא קשנ
 שכרו ןויפאל תינכות ינוחטיב-ינידמה טניבקל גיצי ט"בהשמ יכ רומאכ עבקנ ,גרבדלוג תדעו

 תינכותהש עבקנש ךכל הביסה יכ הלע םיכמסמהמ יכ ןיוצי .תוולנה ויתוכרעמו ידועייה סוטמה
  .עדימ ןויסח שרדנ ךכשמו ,תינוחטיב איה טקיורפה תבילש התייה הלשממל אלו טניבקל גצות

 םייקתהש טניבקב טקיורפה רושיאל ןוידב .טקיורפה תא טניבקל גיצהש הז היה ל"למה ,לעופב
 תאו הנידמה ישארל ידועיי סוטמ שכרב ךרוצה תא הבחרהב ל"למה טריפ 2015 טסוגואב
 תרושקתב ךרוצה ;הנידמה ישאר סוטמ לע תיבטימ הנגהב ךרוצה :ךכל תומייקה תוקדצהה
 ךרוצהו ;תע לכב סוטמה לש תונימזה רופישב ךרוצה ;סוטמב ותויהב ם"הר םע הפיצרו תחטבואמ
 לע רומאכו ,גרבדלוג תדעווב ולע רבכ הלא םיאשונ יכ ןיוצי .תויתכלממ יטביהו םיאנתה רופישב
 יכ רתיה ןיב ל"למה גיצה דוע .ידועיי סוטמ לש שכר לע הדעווה הצילמה םינושארה ינש סיסב
 הסיטהו תווצה ישנא תורישכ לע ל"הצ לש אלמ חוקיפ היהי ,הנידמה תולעבב היהי סוטמה

 
 .)28.7.13( 637 הלשממה תטלחה  53

 .)31.5.15( 41 הלשממה תטלחה  54
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 חוטיבש ךכל סחייתהו טקיורפה תויולע תא ל"למה גיצה ןכ ומכ .ותוא ליעפיש םרוגה היהי א"החו
 .ם"הר דרשמ ידי לע השעיי 'ג דצ חוטיבו םיעסונה ,סוטמה

 ןיב ועבקנ ל"למה ול ריבעהש הטלחהה תעצה תא הצמיאש ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
 ,וילע תולעבה ,טקיורפל ביצקתה תכרעה ,סוטמהמ תויזכרמ תושירד :הלאה םיאשונה רתיה
 הלא םיאשונב הטמה תדובעב םייוקיל ולע תרוקיבב .סוטמה תיינח םוקמו ותוא ליעפיש םרוגה
 :םיטרפה ןלהל .טניבקל םתגצה ןפואבו

  2015 דע 2014 םינשב ט"בהשמ ןיכהש תויולעה תכרעה
 גיצהל ט"בהשמ לע הליטה גרבדלוג תדעו תוצלמה תא הצמיאש הלשממה תטלחהש רחאמ
 טקיורפל תולע ןדמוא ט"בהשמ ןיכה ,סוטמה שכרו ןויפאל תינכות ינוחטיב-ינידמה טניבקל
 ריחמה תא גצייש "RFI ריחמ" :תויוסחייתה יתש ללכ ןדמואה .2014 טסוגואמ תינכותב ללכנש
 ריחמ"ו )עצוממה RFI-ה ריחמ - ןלהל( 2012 תנשמ RFI-ל תורבחה הנעמב לבקתהש עצוממה
 ,םיביכרמל ריחמה תועצה קוריפ" לע ססבתהב ט"בהשמ תווצ ןתנש ןדמואה תא גצייש "דעי

 "דעיה ריחמ" יכ הלע 2012 תנשמ RFI-ה םוכיסמ ."םדוק ןויסינו םיעיצמה לומ תושיגר תניחב
 RFI-ל הנעמב טקיורפה יביכרל תורבחה שולש ונתנש רתויב תוכומנה ריחמה תועצה לע ססובמ
 .תינכותב ועיפוהש יפכ ,םיריחמה טוריפ 7 חולב ןלהל .)רתויב ךומנה RFI-ה ריחמ - ןלהל(

  2014 טסוגואל ןוכנ ,טקיורפה לש תולעה ןדמוא :7 חול
 )ם"עמ אללו םירלוד ינוילימב(

 רתויב ךומנה RFI-ה ריחמ עצוממה RFI-ה ריחמ ביכרמה

 **76.5 *104.0 ותבסהו סוטמה שכר

 ***10.3 12.3 הנשל ולועפתו סוטמה תקוזחת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,שכרה ןויפאל תינכותה יפ לע
 ןוויכ( םדא חוכ תויולעו תויתשת תוברל א"החב סוטמה תטילקמ תועבונה תויולעה תא ללכ אל ריחמה  *

 .)הלא תויולעל תוסחייתה ללכ אלש תורבחה הנעמ לע ססבתהש
 תטילקמ תועבונה תויולעה תא םג ללכ אוה ,"דעי ריחמ"כ רדגוה תינכותב עיפוהש ריחמהש רחאמ  **

 .)רלוד ןוילימ 6.5( א"החב סוטמה
 RFI-ה ריחמב תולולכ ןניאש ,תורישכ תרימשו ןומיא רובע רלוד ןוילימ 2.6 לש ךסב תויולע ללוכ אל  ***

 .עצוממה

 ל"למה שאר תוברל ל"למב ,ם"הר דרשמב םימרוגל ט"בהשמ ל"כנמ חלש 2014 רבמצדב
 לש )המקהה בלשל הנווכה( ימעפ-דח ביצקת שרדיי טקיורפל יכ ןיוצ ובש ךמסמ ט"בהשמבו

 אל( רלוד ןוילימ 12.9 לש ביצקת ןכו ,זרכמ תואצותב הנתומ ,)ם"עמ ללוכ אל( רלוד ןוילימ 76.5
  .הלעפהה בלש רובע הנשל )ם"עמ ללוכ
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 .55ביצקתה ןדמוא תא ט"בהשמ תווצ ןכדע ,ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןוידה תארקל ,2015 ילויב
 2012 תנשמ RFI-ל הנעמה סיסב לע השענ ןדמואה יכ ןיוצ 2015 ילוימ ר"הנמ שארל תגצמב
 תגצמב ןיוצש ןדמואה .201556 יריחמל םיריחמה םודיקו תווצה ןויסינ ,םינותנה בויט תועצמאב
 אל( 57ח"ש ןוילימ 324.5 םהמ ,)ם"עמ ללוכ אל( ח"ש ןוילימ 598-ב םכתסה ר"הנמ שארל הרומאה
 לועפתה בלשל )ם"עמ ללוכ אל( 58ח"ש ןוילימ 273.5-ו ,ותבסהו סוטמה שכר רובע )ם"עמ ללוכ
 אל הלא תויולע יכ ןיוצ תגצמב .)ם"עמ ללוכ אל ,הנשל 59ח"ש ןוילימ 55-כ( םינש שמח ךשמב
 ןדמוא ןיב האוושה 5 םישרתב ןלהל .סוטמה תיינחל הככס וללכ אל ןכו ןומימו חוטיב תויולע וללכ
 תולע תכרעהו רתויב ךומנה RFI-ה ריחמ ,עצוממה RFI-ה ריחמ :הלאה תויולעה תכרעה ןיבו הז

 .)60ם"עמ ללוכ ח"ש ינוילימב( גרבדלוג תדעוול הגצוהש ט"בהשמ תווצ יפ לע טקיורפה

 ילוימ ט"בהשמ תווצ לש ןכדועמה ביצקתה ןדמוא ןיב האוושה :5 םישרת
 תויולע תכרעהו רתויב ךומנה RFI-ה ריחמ ,עצוממה RFI-ה ריחמ ןיבל 2015

 תונש שמח רובע גרבדלוג תדעוול הגצוהש ט"בהשמ תווצ לש טקיורפה
 )ח"ש ינוילימב( הלעפה

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיכמסמה יפ לע
 6.5 לש ךסב םדא חוכ תויולעו תויתשת תוברל א"החב סוטמה תטילקמ תועבונה תויולע ללוכ אל  *

  .ח"ש ןוילימ

 
 .ם"עמ ללכ אל ןדמואה  55

 .הנשל 2%-ב ומדוק םיריחמה יכ הלוע ר"הנמ יכמסממ  56

 יכמסמב עצובש יפכ ,רלודל ח"ש 3.8 לש רלוד רעש יפל ועצוב הז עטקב םירלודב תויולעה יבושיח .רלוד ןוילימ 85-כ  57
 .ט"בהשמ

 .רלוד ןוילימ 72-כ  58

 .רלוד ןוילימ 14.4-כ  59

 ;ט"בהשמ יכמסמב עצובש יפכ ,רלודל ח"ש 3.8 לש רלוד רעשב ולפכוה םירלודב תויולעה :הזה ןפואב עצוב בושיחה  60
 לועפתהו המקהה רובע א"הח תויולע יוכינב הלא תויולע לע עצוב ם"עמה בושיחו ;םינש שמחל ובשוח לועפתה תויולע
 .)ךשמהב ואר םיטרפל( ח"ש ןוילימ 71.9 - ינוחטיב-ינידמה טניבקב ורשואש יפכ ,םינש שמח ךשמב
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 תויולעה יוכינב ,רתויב ךומנה RFI-ה ריחמ תא גרבדלוג תדעוול גיצה ט"בהשמ תווצ ,רומאכ
 ךרוצה רבדב ל"למה תדמע תא הצמיא הדעווהו ,א"החב סוטמה תטילקמ תועבונה
 תווצ השעש בושיחה יכ הלע תרוקיבב .ט"בהשמ תווצ םוכיסבש תויולעה םוצמצב
 100 דע 70-כב הובגה ןכדועמ ןדמוא גיצה 2015 ילוימ ןכדועמה ןדמואה תיינבב ט"בהשמ
 תווצ יפ לע תויולעה תכרעהמו רתויב ךומנה RFI-ה ריחממ )17% דע 12%-כ( ח"ש ןוילימ
-ה ריחממ )6%-כ( ח"ש ןוילימ 40-כב ךומנו ,המאתהב ,גרבדלוג תדעוול וגצוהש ט"בהשמ

RFI עצוממה.  

 יוגיה תדעו םיקיו ,טקיורפה שומימ לע דקפוי" ט"בהשמ יכ הצילמה הדעווה רומאכ ןכ ומכ
 תושירדו םיכרצה תא רידגהל ידכ ,םייטנוולרה םימרוגה לש םיגיצנ לולכתש ,ותושארב
 תדעו תצלמהל םאתהב לעפ אל ט"בהשמ יכ אצמנ ."תויולע םצמצל המגמב ,ףסה
 ראותמכ טקיורפב תויולעה ןדמוא תא ט"בהשמ הנב ובש ןפואה יכו ,הרומאה גרבדלוג
 .רכינ ןפואב לדג אלא ,םצמטצה אלש קר אל ןדמואה השעמלש ךכל איבה ,ליעל

 טניבקל ביצקתה תכרעה תגצה

 12.8.15-ב ינוחטיב-ינידמה טניבקל ל"למה ריבעהש הטלחהה תעצהב הגצוהש תויולעה תכרעה
 ,תוולנ תוכרעמ ,סוטמה שכר רובע ח"ש ןוילימ 729-כ רומאכ התייה טניבקה ידי לע הרשואשו

  .)ליעל 2 חול ואר( םינש שמח ךשמב הלעפהו הקוזחת

 ןיוצו ,תנכדועמ התייה אל ינוחטיב-ינידמה טניבקל הגצוהש ל"למה לש תגצמה יכ אצמנ
 תולעו ,רלוד ןוילימ 76.5 איה העבקנש הרוצתב סוטמה לש תללוכה תולעה תכרעה יכ הב
 תויולע יכ הלע ט"בהשמ יכמסממ ,רומאכ .הנשל רלוד ןוילימ 12.5 איה לועפתהו הקוזחתה
 ויה אל הטלחהה תעצהב םינותנהו תגצמב םינותנה ,ךכ לע ףסונ .ם"עמ תוללוכ אל הלא
 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

 ודי לע הרשואשו טניבקל ל"למה ריבעהש הטלחהה תעצהבש ףא יכ תרוקיבב הלע דוע
 ויתויולע תא גיצה אל ל"למה ,הנש 20 לש תוריש קפוא לעב היהי שכרייש סוטמה יכ ןיוצ
 תויולע תוברל ,)םייח רוזחמ תולע - LCC61( סוטמה ייח תפוקת לכ ךשמל טקיורפה לש
 יאלבב ןרוקמש תויולע תמגוד תופסונ תויועמשמו חווטה תוכורא הלעפההו הקוזחתה
  .תורישמ וגוסמ םיסוטמ תאיציבו סוטמה

 לע תמכסומ התייה טקיורפל ביצקתה תכרעהש הדבועה חכונל יכ ותבוגתב ןייצ ם"הר דרשמ
 ירבדו תיפוסה הטלחהה תעצהש הדבועה חכונלו ,טניבקב ןוידה םדוק דוע םייטנוולרה םירשה
 התייה אל ,טניבקה תטלחהב הרשואש ביצקתה תכרעה תא תקיודמ הרוצב ופקיש רבסהה
 .הטלחהה תלבק ךילהת לע העפשה לכ ל"למה לש תגצמב הגגשל
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 תכרעהמ )62ם"עמ ללוכ ח"ש ינוילימב( טקיורפה תויולע תכרעהב לודיגה גצוי 6 םישרתב ןלהל
 .ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןרושיא דע גרבדלוג תדעוול הגצוהש ט"בהשמ תווצ לש תויולעה

 דע גרבדלוג תדעוומ ט"בהשמ תווצ ידי לע טקיורפה תויולע תכרעה :6 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( טניבקה רושיא

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םיכמסמה יפ לע
 .סוטמה תיינחל הככסהו חוטיבה תויולע ללוכ אל  *

 ישאר תסטהל ידועיי סוטמ לש שכר לע רומאכ הצילמה גרבדלוג תדעווש ףא יכ אצמנ
 טניבקה רשיאש תויולעה ,ט"בהשמ תווצ םוכיסב וגצוהש תויולעה םוצמצ ךות ,הנידמה
 תווצ לש תויולעהמ ח"ש ןוילימ 137-כב תוהובג ויה רבד לש ופוסב ינוחטיב-ינידמה
 .טניבקה ינפב וז הדבוע שיגדה אל ל"למה .הדעוול וגצוהש ט"בהשמ

  טניבקל ןתגצהו טקיורפב תויזכרמה תושירדה
 15 דע 10 היהי סוטמה ליג יכ ןיוצ גרבדלוג תדעוול גצוהש ט"בהשמ תווצ תדובע לש םוכיסב
 ןיכהש שכרה ןויפאל תינכותב ןיוצ םג ךכ .767-300ER גניאוב היהי סוטמה םגד יכו ,םינש
 הללכש סוטמה תרוצת םג םייללכ םיווקב תינכותב הטרופ ןכ ומכ .2014 טסוגואב ט"בהשמ
 הנומשל הדובעו הבישי םחתמו החונמ םחתמ ללכש ם"חא םחתמ םהיניב םימחתמל הקולח

 
 .טניבקב ורשואש יפכ ,טקיורפב א"הח תויולע תכרעה יוכינב עצוב ם"עמה בושיח .רלודל ח"ש 3.8 לש ןיפילח רעש יפל  62
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 םחתמו ;םיעסונ 80 דע - םיעסונ תקלחמ םחתמ ;םיעסונ 24 דע - םיקסע תקלחמ םחתמ ;םישנא
 .ריוואה תווצל

 טקיורפה רושיא תארקל ,ם"הר דרשמ לש תושדח תושירד תובקעב יכ הלע א"הח יכמסממ
 ידכ תאזו ,םינש 2063 דע 10 ךשמב שמשיש סוטמ שוכרל א"הח ץילמה ינוחטיב-ינידמה טניבקב
  .תיביצקת תרגסמ התואב ראשיהל

 :הלאה תונורתיה רתיה ןיב ול שי רתוי ןטק סוטמה ליגש לככ יכ א"הח יכמסממ הלע דוע
 ;גורדש עוציבב ךרוצ אלל תמדקתמ הקינויווא לש תושירדה ללכב דומעי אוה ההובג תוריבסב
 הקוזחתה הזוח שודיחב רתוי םינטק םינוכיס ויהי ;םינשה ךרואל תולקת תוחפ וב ויהיש חינהל שי

  .רתוי ךורא תוריש קפוא ול היהיו ;Obsolete64 יביכרב שגדב םינש 10 רחאל

 יכ ןיוצ טניבקה ידי לע הרשואשו ינוחטיב-ינידמה טניבקל ל"למה ריבעהש הטלחהה תעצהב
 קפוא לעבו ןוטגנישוול לארשימ רישי הסיט חווט לעב ,767-300ER גניאוב גוסמ היהי סוטמה
  .הנש 20 ןב היהי סוטמה יכ ןוידב ןייצ ל"למה .םינש 20 לש תוריש

 הוושמה תילכלכ הקידב ל"למה השע טניבקה רושיאל טקיורפה תגצה ינפל יכ אצמנ אל
 הלא תויולע ןיבל ,םינשה ךרואל ותקוזחתו 65וצופיש ,רתוי שדח סוטמ לש שכרה תויולע ןיב
  .רתוי ןשי סוטמל האוושהב

 גוסמ סוטמב הריחבל םיקומינה תא ינוחטיב-ינידמה טניבקל גיצה אל ל"למה יכ אצמנ
 התייה רומאכ הגצהו הקידב .ךכמ תועבונה תויועמשמה תאו םינש 20 ןב 767 גניאוב
 רומאש סוטמ םגדב רבודמש ךכמ תועבונה ליעל וראותש תויועמשמה חכונ דוחייב תשרדנ
 טניבקה תטלחה תארקלש הדבועה חכונו תובורקה םינשב הפועתה תורבח תורישמ תאצל
 .)םינש 15 דע 5 םוקמב םינש 20 דע 10 היהי וליג( רתוי ןשי היהי שכרייש סוטמה יכ עבקנ
 .סוטמה תרוצת תא טניבקל גיצה אל ל"למה יכ אצמנ ןכ ומכ

 ליעפמהו ותסטהל יארחאה םרוגה ,סוטמה לע תולעבה תגצה
  ינוחטיב-ינידמה טניבקל יריוואה

 לש סיט ילכ היהי סוטמה יכ רתיה ןיב עבקנ 2015 טסוגואמ ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
 :הלעפה יראתמ השולשב סטוי סוטמה ;ם"הר דרשמ תולעבבו יחרזא יושירב לארשי תנידמ
 - םינומיא תסיטב ;יאבצ השרמב תיאבצ המישמכ סטוי סוטמה - ם"הר וא הנידמה אישנ תסיטב
 םירקמבו הקוזחת יכרוצל סוטמה תרבעה תסיטבו ;יאבצ השרמב תיאבצ המישמכ סטוי סוטמה
 לע חוקיפ ,סוטמה תסטה - א"הח תוירחאב ;ןייכזה ידי לע יחרזא השרמב סוטמה סטוי םיגירח
  .הטילשה ךילהתו ריוואה יתווצ

 
 .םינש 40-ל עיגהל לוכי סוטמ לש תורישה ךשמ יכ הלע א"הח יכמסממ  63

 .הגשהל םישק ויהי ךכ בקעו ,רתוי ורצויי אלש םינשי םיביכרל הנווכה  64

 .דועו עסנ ינכ ,םיעונמ ץופיש  65
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 תולעבב היהי סוטמהש ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא ול גיצה ל"למהש ילב הלבקתה )תיאבצ הלעפה( א"הח ידי לע סטויו תיתנידמ
 .ןתולעו ןהיתויועמשמ תוברל ותלעפהלו סוטמה לע תולעבל תוירשפאה תופולחה

 היהי סוטמה יכ טניבקה תטלחה ףקותמ ,ם"הר דרשמב רידגהל שי ויתונקתו סיטה קוח יפ לע
 יריווא ליעפמכ ףוג תרדגה .תיללכ הלעפהב "יריווא ליעפמ"כ רדגויש םרוג ,ם"הר דרשמ תולעבב
 לש תוחוטבה ותלעפהלו ותקוזחתל יארחא תויהל סיטה קוחל 78 ףיעס יפל הבוח וילע הליטמ
  .סיטה ילכ

 דרשמש טלחוה ובש 2015 טסוגואמ ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןוידה ינפל יכ הלע תרוקיבב
 ךכמ תועבונה תויועמשמה תא ונחב אל ל"למהו ם"הר דרשמ ,יריוואה ליעפמה היהי ם"הר
 טניבקה תטלחה רחאל םינש שולשכ יכ אצמנ .ם"הר דרשמ לע תלטומה תוירחאה תוברל
 :םיטרפה ןלהל ."יריוואה ליעפמ"כ ם"הר דרשמ לע תלטומה תוירחאה שומימ ןפוא עבקנ

 ם"הר דרשמ לש וידיקפת תועמשמ תא ררבל התייה ותרטמש ןויד ל"למב םייקתה 2016 ראוניב
 תוירחאה המ ,תועמשמה המ תעדל" ןוידה ךלהמב שקיב ם"הר דרשמ גיצנ ."יריוואה ליעפמ"כ
 ."הלשממה שאר דרשמב ליעפמה םרוגה תא רידגהל תנמ לע שרדנ המו וז הרדגהב הכורכה
 יריווא ליעפמ"כ רדגויש םרוג ם"הר דרשמ ךותב רידגהל שי יכ יללכ ןפואב א"תר גיצנ ןייצ ןוידב
 סיטה קוח יפ לע ,המודכו תיעצבמ הלעפה ,תוחיטבה יטביהב שרדנה לכב לעפיש "יללכ
 האלמה תוירחאה יאבצל ךפוה סוטמהש עגרמ - "תברועמ" סוטמה תלעפהש ןוויכ תאז .ויתונקתו

 דעיב תחונ סוטמהש עגרמו ,ל"הצ תוירחאל תרבוע סוטמהו הסיטה לש תינכטה הלעפהל
 הארמהל וניכהלו הקוזחתה תוקידב ללכ תא עצבל שרדנו ,הנידמה ידיל בוש תרבוע תוירחאה
 .הרזח

 יריוואה ליעפמכ הנידמה תוירחא תייגוס רתיה ןיב הנודנ ובש א"תרב ןויד םייקתה 2017 לירפאב
 שומימ ןפוא יבגל הבותכ הבוגת תלבקל א"תרל היינפ ריבעי ם"הר דרשמ יכ םכוס .סוטמה לש
 .וילע תלטומה תוירחאה

 ,םיעסונ תעסה ורקיעש קסע יכרוצל סיט ילכ לש הלעפה איה תירחסמ הלעפה ,סיטה קוח יפ לע
 םדא ליעפי אל קוחה יפ לע ןכ ומכ .הרומתב ,סיט ילכ תועצמאב תוריש ןתמ וא ןיבוט תלבוה
 תלעפה( סיטה תונקת יפ לע .תיריווא הלעפה ןוישיר ודיב ןכ םא אלא תירחסמ הלעפהב סיט ילכ
 םיסוטמ לש תירחסמ הלעפה לע ,)סיטה תונקת - ןלהל( 1981-ב"משתה ,)הסיט יללכו סיט ילכ
 ,ןיינעה יפל לעפומ תויהל יופצ הנידמה ישאר סוטמ .תונקתל 13 קרפ יפל תוארוהה תולח םילודג
 ויבגל םילח זאש לארשי תנידמ לש סיט ילככ וא ,ויבגל לח אל סיטה קוח זאש יאבצ סיט ילככ
 הלעפה הניאש סיט ילכ תלעפה וז סיטה קוח יפ לע( "תיללכ הלעפה" ןיינעב ויתונקתו סיטה קוח
 תולקמ ןהש ,תונקתל 8 קרפ תוארוה הילע תולח סיטה תונקת יפ לע הרואכל ןכלו ,)תירחסמ
 .13 קרפ תוארוהמ רתוי

 תוחיטב חיטבהל תנמ לע יכ ט"בהשמו א"הח ,ם"הר דרשמ ,ל"למה יגיצנ ומכיס 2018 יאמב
 .סיט ילכ לש תיללכ הלעפהב קוחב שרדנל סחיב רימחמ וניהש הנעמ ןתניי ,תיברמ הסיט
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 - ןלהל( טקיורפה ןיצק רקס שדוח ותואב יריוואה ליעפמה אשונב ל"למה שאר ןגס םייקש ןוידב
 "יריוואה ליעפמ"כ ם"הר דרשמ לע תלטומה תוירחאה שומימ ןפוא תא 66א"החב )סוטמה ט"פק
 תדועת לבקי סוטמה יכ םכוס הז ןוידל א"הח ץיפהש םוכיס יפ לע יכ ןייצ אוה .סיטה קוח חוכמ
 ,סוטמה לש תכשמתמה תיריוואה תורישכה לע הרקב עצבי ידועיי חקפמו ,א"תר לש הסיט רשוכ
 ם"הר דרשמ יכ הלע 2018 רבמצדמ ר"הנמל ם"הר דרשמ ןיב תובתכתהמ .א"עת תוירחאב איהש
  .ינוציח יעוצקמ םרוג תקסעה תועצמאב יריווא ליעפמכ ותוירחא תא שממל ןווכתה

 יכ טלחוה א"עת ,א"הח ,ם"הר דרשמ יגיצנ תופתתשהב 2019 ראוניב ר"הנמ םייקש בקעמ ןוידב
 לועפתהו הקוזחתה יכילהת סוטמה תלעפהב רתויב ההובגה תוחיטבה תמר תא חיטבהל תנמ לע
 םוקמב ,סיטה תונקתב 13 קרפ - תירחסמ הלעפהב תובייחמה סיטה תונקת יפל ועצובי סוטמב
  .תונקתב 8 קרפ - תיללכ הלעפהב תובייחמה סיטה תונקת יפל

 קלח ליחהל טלחוה ,תאז בייחמ אל סיטה קוחש הדבועה ףרח יכ ותבוגתב ןייצ ם"הר דרשמ
 .סיטה תונקתל 13 קרפ לש תושירדהמ יתועמשמ

 ןתגצהו סוטמה לש עבקה תיינח רתא םוקמל תופולח תניחב
 טניבקל

 תורישכ :הלאה תוניחבהמ תועפשה שי סוטמה לש עבקה תיינח רתא םוקמ רבדב הטלחהל
 ומוקימ ;וב תשרדנה החטבאה תמר ;םיעסונ סוטמ תיינחל התמאתהו רתאב תמייקה תיתשתה
 םייניב תריצע אלל תורישי התיחנו הארמה לש תורשפאה ;רתאה אצמנ הבש הביבסהו יפרגואיגה
 רתאב רבודמ רשאכ טרפבו ,תורשמ שויאו םדא חוכל םיעגונה םיטביה ;רחא הפועת הדשב
 תוחולו ביצקת יטביהל תועגונה תועפשה םג שי הלא םיאשונל .ץראה זכרממ קחורמ ומוקימש
 .טקיורפב םינמז

 רשואיש חטבואמ םוקמב קרו ךא הנחי סוטמה יכ כ"בשה עבק ,RFI-ה םוסרפ תארקל ,2012 ילויב
 ,שדוח ותואמ RFI-ל תונורקעו הדובע תוחנה ךמסמב .א"הח סיסב וא ג"בתנ - כ"בשה ידי לע
 ןוחטיבה תויחנה סיסב לע" יכ עבקנ ,ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס רשיאש
 תופידעב( א"הח סיסבב םקומת סוטמה תיינח ,"תוילועפתהו תוילכלכה תויועמשמב בשחתהבו
 ושקבתה 2012 ילויב ט"בהשמ םסרפש RFI-ב ,ןכאו .)היינש תופידעב( ג"בתנב וא )הנושאר
 עגונה הנעמ וגיצה אל RFI-ל ונעש תורבחה יכ ררבתה ,םלואו .תופולחה יתשל סחייתהל תורבחה
 סיסבב תיתשתה תמקה תולעל עגונה הנעמ הגיצה ןהמ תחא קרו ,ג"בתנב תיתשתה תמקהל
  .טקיורפה תויולע רתימ דרפנב א"הח

 ךמסמב .א"הח סיסבמ סוטמה תלעפהל הצלמה ר"הנמ שארל א"הח גיצה 2012 רבוטקוא ףוסב
 תופולח יתש לש ןהיתונורתיו ןהיתונורסח תא א"הח טריפ 2012 רבמבונ תליחתמ -RFIה םוכיס
 ןלהל טרופמכ ,סוטמה תא סיטיש םרוגה היהי א"החש החנהב ,ךילהה תרגסמב וללכנש היינחה

 
 תווצב רבח היהו 2019 תנש ףוס דעו 2012 תנשמ טקיורפב ברועמ היה ,טקיורפב א"הח גיצנ היה סוטמה ט"פק  66

 םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס לש ורושיאלו ויתויחנהל םאתהב 2012 תנשמ RFI-ב תושירדה תא שביג אוה .ט"בהשמ
 ןויפאל םאתהב זרכמה יכמסמ תא ט"בהשמ ףותישב שביג אוה ,ןכ ומכ .RFI-ה תואצות חותינ תא השעו ם"הר דרשמב
 דרשמב םייטנוולרה םימרוגל רקיעב ,טקיורפב םיפוגה לכל יעוצקמ ץועיי ןתנ אוה ,ךכ לע ףסונ .ם"הר דרשמ לש
 .הלעפהה תמישמ יטביהל א"הח גיצנכ שמישו ם"הר
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 ילכלכ חותינ לע ססבל שי סוטמה תיינחל עגונב הטלחהה תא יכ א"הח ץילמה ךמסמב .8 חולב
 .תופולחה יתש לש

 ישאר סוטמ לש עבקה תיינח רתא םוקימ לש תונורסחהו תונורתיה :8 חול
 תופולחה יתשב הנידמה

 תיינח רתא םוקמ
 תונורסחה תונורתיה עבקה

 ןומיא לש םיטביהב סוטמל הברק  א"הח סיסב
 ;ןומיאה תוסיט שומימו ריוואה תווצ
 .סיסבה ידי לע סוטמה תחטבא

 זכרמו תוכמות תויתשת תמקהב ךרוצה
 ;סיסבב יטסיגול
 םשמ - ג"בתנל הרבעה תוסיטב ךרוצה
 .סוטמה אירמי

 םימייק םייטסיגול םיזכרמל הברק ג"בתנ
 ;)הכזתש הרבחה לש(
 סוטמה( הרבעה תוסיטב ךרוצ ןיא
 .)ולש עבקה תיינח םוקממ אירממ

 ןומיא לש םיטביהב סוטמהמ קוחיר
 ;ןומיא תוסיט עוציבו ריוואה תווצ
 .חטבואמ רתא תמקהב ךרוצה

 .2012 רבמבונמ -RFIה םוכיס ךמסמ יפ לע

 םיכמסמבו םינוידב התלע אל ג"בתנ תפולח ,ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןוידה תארקל ףאו ,ךשמהב
 איבהש הטלחהה תעצה חסונב םג ךכ .הדיחיה הפולחכ הגצוה א"הח סיסב תפולחו ,ל"למה לש
 עבקנ 2015 טסוגואמ טניבקה תטלחהב .2015 טסוגואב ינוחטיב-ינידמה טניבקה רושיאל ל"למה
 .זרכמב הכזתש הרבחה ידי לע הנביתש תידועיי היינח תככסב ,א"הח סיסבב הנחי סוטמה יכ
  .)טוריפ אלל( ח"ש ןוילימ 42 היהת "תינושאר הקיטסיגולו תויתשת" ביכר תולע יכ עבקנ דוע

 תויועמשמ שי )ג"בתנ וא א"הח סיסב( סוטמה לש עבקה תיינח םוקמ לש תופולחל
 יכ הלע תרוקיבב תאז תורמל .ליעל ראותמכ םיילכלכו םייתחטבא ,םיילועפת םיטביהב
 אל ,תופולח חותינ השע אל ל"למה ינוחטיב-ינידמה טניבקה רושיאל טקיורפה תאבה ינפל
  .תאז ןוחבל א"החמ וא ט"בהשממ שקיב אל םגו תורומאה תויועמשמה תא ןחב

 ללכ תגצה לע דיפקהל ל"למה לע ,ינוחטיב-ינידמה טניבקה ינפב םיטקיורפ תגצה תעב
 ,תוירוביצ תודעו לש תומדוק תוצלמהל תוסחייתה ךותו ,ילקש סיסב לע ,טקיורפה תויולע
 תא לבקל לכוי טניבקהש ידכ תאז .טניבקל אבומה טקיורפה יבגל ולבקתהש ,ונומ םא
 .האלמ תיתדבוע תיתשת סיסב לע ויתוטלחה

 תופולח חותינ עצבי ל"למה םיידיתע םיטקיורפב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ ,ןכ ומכ
 ,םיילועפתו םיילכלכ םיטביהב תוברל ןהיתויועמשמ לש הניחב ללוכה תויתוהמ תויגוסב
 תלבקב הכימת ךרוצל ינוחטב-ינידמה טניבקה תעידיל תופולחה חותינ תא איביו

  .הטלחהה
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 העבקנ ותולעו ,ינושאר ימואל טקיורפ אוה ותלעפהו ותבסה ,הנידמה ישאר סוטמ שכר
 תורמל יכ הלע תרוקיבב .ח"ש ינוילימ 729 לש ךס לע ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
 יפכ תויולעה תכרעה ,תויולעה םוצמצב ךרוצל עגונב גרבדלוג תדעו לש היתוצלמה
 תיברמה תויולעה תכרעהל האוושהב 23%-כב הלדג ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיאש
 תכרעה ,ןכ לע רתי .)ח"ש ןוילימ 729-כל ח"ש ןוילימ 592-כמ( גרבדלוג תדעו ינפב הדמעש
 )ח"ש ןוילימ 393( המקהה בלשל 2015 טסוגואב ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיאש תולעה
 רלוד ןוילימ 40 - רצואה דרשמ בקנ ובש םוכסהמ )158%-כב( תיתועמשמ ההובג התייה
  .תילכלכ תויאדכ ףקשמכ - 2013 ראוניב )67ח"ש ןוילימ 152-כ(

 םירש תווצ רושיאל וא הלשממה רושיאל טקיורפ לש ותאבה תארקל יכ אדוול ל"למה לע
 תיתשת תיינבל ליבותש הפיקמ הטמ תדובע עצובת ,ינוחטיב-ינידמה טניבקה תוברל
 םיאשונ לש הניחב לולכתשו םייטנוולרה םימרוגל גצותש האלמו תנכדועמ תיתדבוע
 ןובשחב תואיבמש תוילכלכ תוקידב ,טקיורפב תושירדהו םיכרצה םהבו םייזכרמ םייתוהמ
 תויועמשמ לש הניחבו ,האוושהל תונתינשו םייטנוולרה םיביכרה לכ תא תוללוכש תויולע
 םיחקל תקפה ומייקי ט"בהשמו ם"הר דרשמ יכ ץלמומ ןכ ומכ .טקיורפב םייתוהמ םיאשונב
 .םיידיתע םיטקיורפב תוטלחה תלבק תארקל םתוליעפ בויט םשל הז קרפב ראותמהמ

 הבסהה בלשל םיעגונה םיינוחטיב םיטביה
 טקיורפב

 חודב רומאכ הבתכש ךכב טקיורפב ןוחטיבה יטביה לש םתובישח תא השיגדה גרבדלוג תדעו
 םויכ ןתרוצתב הנידמה ישאר תוסיטב םייזכרמ תונורסח ינש םימייק יכ 2014 לירפאב המסרפש
 רעפב רבודמ ל"למה שאר יפ לע יכו ,תרושקתב םירעפו סוטמה לע תיבטימ הנגה רדעיה -

 יטביה ,רמולכ .ידועיי סוטמ תשיכר לע הדעווה רומאכ הצילמה הלא תונורסח לשב .םיוסמ
 תוקדצהה תא וססיבש הלא םה - ותחטבאו רשקה תופיצרו םייזיפה םיטביהה - טקיורפב ןוחטיבה
 ןויפאב יתועמשמ קלח ויה םה ךשמהב .ותענתהלו טקיורפה לש ורושיאל עקרקה תא ורישכהו

  .לעופב ועוציבבו טקיורפל תושירדה

 םיטביהב רקיעב יוטיב ידיל האבש הנושארה הלעמה ןמ תינוחטיב תובישח שי טקיורפל
  :ןלהל םיטרופמש

 בלשבו א"עת ימחתמב ותבסה יבלשב סוטמה תחטבא - ץראב :סוטמה לש תיזיפ החטבא .1
 תעב היינחב ותויהב - ל"וחבו ;הסיט ךלהמב ;א"הח סיסבב ולש עבקה תיינחב ותלעפה
  .הנידמה ישאר ירוקיב

 .ותחטבאלו רשקה תופיצרל םירושקה םיטביהב רתיה ןיב עדימ תחטבא .2

  .תוסיט ךלהמב םהיתוחפשמ ינב לשו הנידמה ישאר לש תיזיפ החטבא .3

 
 .רלודל ח"ש 3.8 לש רעש יפל  67
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  .הלעפהה בלשבו סוטמה תבסה בלשב קסעומה םדאה חוכ לש גוויס יטביה .4

 םקלח רשא ,וללה ןוחטיבה יטביה לש םשומימל םיינוחטיב םיפוג המכ ולעפ טקיורפה ךלהמב
 ,םיירקיעה םיפוגה טוריפ ןלהל .םינוש 68סוחיי ימויאו המיחל תורות ,ןוחטיב תוסיפת יפ לע םילעופ
  :םיירקיעה םתויחמומו םתוירחא ימוחת

 תחטבאל יארחא :ם"הר דרשמב )ןוחטיבה ףגא - ןלהל( םוריחהו ןוחטיבה ףגא .1
 .עדימ תחטבאלו ם"הר ינקתמ

 ןוטלש ילמס לש החטבאה ירודיסל גואדל תיארחא :כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה .2
 .אישנהו ם"הר תחטבאל טרפבו ,רורטמ רקיעב ,םימויא ינפמ םתנגהלו לארשי תנידמב

 תחטבא לש םיטביהב ם"הר דרשמ תייחנה לע תיארחא :כ"בשב תיגולונכט הביטח .3
 .יעצבמ לוכיסו רבייס תנגה ,עדימ

 הרימשלו םדיקפת עוציב ךלהמב ט"בהעמ ידבוע תחטבאל יארחא :ט"בהשמב ב"מלמ .4
 תא תינוחטיבה המרב ב"מלמ החנמ ודיקפת ףקותמ .םיינוחטיבה היסכנו הנידמה תודוס לע
  .א"עת ןהבו ,תוינוחטיבה תוישעתב ןוחטיבה לע םינוממה

 םיטביהל םג יללכה ודועיי יולימ תרגסמב יארחא רתיה ןיב רשא ,א"הח םג ברועמ טקיורפב
 ובש סיסבה םהבו ,ויסיסב תחטבאלו ריווא יתווצ לע חוקיפל ,ויסוטמ תסטהב םיכורכה םיינוחטיב
 ותויחמומ חכונ טקיורפב םיברועמה םיפוגל ץעיימ אוה ךכ לע ףסונו ,עבק תיינחב סוטמה הנחי

 .הפועתה םוחתב

 הנידמה ישאר סוטמ תמגוד םזימ לארשי תנידמ העציב אל רבעב יכ ם"הר דרשמ ןייצ ותבוגתב
 .םינושה םיינוחטיבה ויטביה לע טקיורפה תא םיביכרמה ןכותה תומלוע תא בלשמש

 ןכו הנידמה ישאר לש םמולש תא חיטבהל ידכו טקיורפה לש הברה תינוחטיבה תובישחה חכונ
 טרפבו ,םירומאה םיטביהל םייטנוולרה םימויאה תא רידגהל שרדנ ,היתודוסו הנידמה ןוחטיב תא
 ;תוינוחטיבה תושירדה לש אלמ ןויפא תועצמאב םויא לכל יבטימ הנעמ שבגל ;סוחייה םויא תא
 .תויחנהל םאתהב םויאל הנעמה תא םשיילו

 םיינושאר ףא םקלחש ,םינווגמו םיבר םייעוצקמ עדי ימוחת ללוכו בכרומ אוהש ,הז טקיורפב
 עגונב םירומאה םיפוגה לש תפתושמו תידוסי הדובע השרדנ ,םיבר םיפוג וב םילעופ ןכו ,םיידוחייו

 םוסרפ ינפל םימי ,2015 רבמבונב כ"בשב םייקתהש ןוידב יכ ןיוצי .תוינוחטיבה תושירדה תרדגהל
 רתוי בכרומ טקיורפה תחטבא לש לועפתה יכ ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא שאר ןגס ןייצ ,זרכמה
  .ומצע טקיורפהמ

 וכלהמבש ןוויכמ ,טקיורפב הבסהה בלשל םיעגונה ןוחטיבה יטביהל עגונה לכבו ללכב ךכ
  .סוטמב תונקתההו רוצייה ,ןונכתה רתיה ןיב םיעצבתמ

 ויטביה שומימל עגונב םייטנוולרה םיפוגה לש םתלועפ ןפואל םיעגונה םייוקיל ולע תרוקיבב
 ,ךשמהבו ,ותרגסמבו טניבקב טקיורפה רושיא תארקל :םינושה ויבלשב טקיורפה לש םיינוחטיבה

 
 .סוחייה שיחרתל םייטנוולרה םייגטרטסאה םימויאה לולכממ םירזגנה םימויא  68
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 ןלהל .)יזרכמה בלשה - ןלהל( 201669 טסוגואב ומויסל 2015 רבמבונב זרכמה םוסרפ דעומ ןיב
  :םיטרפה

-ינידמה טניבקל טקיורפב םיינוחטיבה םיטביהה תגצה
 ינוחטיב
 לשב הלשממה רושיאל אלו ינוחטיב-ינידמה טניבקה רושיאל אבוה הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ
 לע הלא םיטביה לש םהיתועפשה לשבו ךכשמ .וב םילולכש םייתוהמה םיינוחטיבה םיטביהה
 ויטביהב ידוסי ןויד םייקתי טניבקה ידי לע טקיורפה רושיא תעבש תובישח שי ,טקיורפה תויולע
 תוסחייתהה תוברל טקיורפה תרגסמב םהל ןתינש הנעמהו םימויאה טוריפ ךות ,םיינוחטיבה
  .טקיורפה יבלש לכל תינוחטיבה תוירחאלו תוינוחטיבה תושירדל

 תוינוחטיב תושירד לע רקיעב הססבתה 2014 טסוגואב ט"בהשמ ןיכהש שכרה ןויפאל תינכותה
 לשו החטבא תוכרעמ לש הנקתה ןהיניבו ,2012 תנשמ RFI-ב וללכנו כ"בשה עבקש תויללכ
  .ולש עבקה תיינחלו סוטמה תבסה ךילהתל ועגנש תושירד ןכו ,סוטמב תחטבואמ תרושקת

 2014 יאממ גרבדלוג תדעו תוצלמה תא הצמיאש הלשממה תטלחהבש ךכל הביסה ,רומאכ
 ויתוכרעמו ידועייה סוטמה שכרו ןויפאל תינכות ינוחטיב-ינידמה טניבקל גיצי ט"בהשמ יכ עבקנ
 ןאכמ .עדימ ןויסח שרדנ ךכשמו תינוחטיב איה טקיורפה תבילש התייה הלשממל אלו תוולנה
 סוטמב ןוחטיבה ירודיס תוברל טקיורפב םייתוהמ םיינוחטיב םיטביה טניבקל גיצהל היה הפוצמש
  .ןוחטיבה ירודיס לע עיפשמה סוטמה הנבמ ןויפאו

 גיצנ גיצה 2015 טסוגואב ל"למה שאר תושארב םייקתהש טניבקב ןוידה תארקל הנכהה ןוידב
 םיאשונה תא ללכש ,טקיורפב ןוחטיבה יטביה לש יללכ הוותמ כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה
  :הלאה

 .תמיוסמ תכרעמ סוטמב ןקתות תיזיפה החטבאה תרגסמב .1

 לש היתויחנהל םאתהב לפוטת איהו "הצואת תרבוצה" תיזכרמ היגוס איה רבייסה תייגוס .2
 .)ךשמהב ואר טקיורפב הביטחה תוברועמ אשונב( כ"בשב תיגולונכט הביטח

 .הלעפהה בלשב סוטמה תחטבאל תוירחאה תקולח .3

 תא רתיה ןיב זאד ל"למה שאר גיצה 2015 טסוגואב ינוחטיב-ינידמה טניבקב םייקתהש ןוידב
 תוכרעמ לשו תחטבואמ תינייוול תרושקת תכרעמ לש תונקתהב ךרוצה :הלאה ןוחטיבה יטביה
 ותיינחב סוטמה תחטבאל עגונב תוירחאה תקולח תא ל"למה שאר גיצה ןכ ומכ .תופסונ הנגה
 .א"הח סיסבב

 הוותמל המוד הוותמ יפ לע טקיורפב תינוחטיבה תוירחאה תקולח תא טניבקה עבק ותטלחהב
 לש הנקתה תבוטל ח"ש ןוילימ 25.5 הצקה ,רומאה הנכהה ןויד תרגסמב כ"בשה גיצנ גיצהש

 
 זרכמב א"עת לש התייכז לע תיפוסה הזרכהה ךא ,2016 ינויב התייה זרכמב ודדומתהש תורבחה לש תופטעמה תחיתפ  69

  .יזרכמה בלשה תא המייס השעמל איהו ,2016 טסוגואב התייה
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 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 תוכרעמ רתיה ןיב ונקתוי סוטמה לע יכ עבקו ,תרושקת תבוטל ח"ש ןוילימ 25.5-ו הנגה תוכרעמ
  .תרושקתו הנגה

 תינוחטיבה תובישחה תא רקיעב ינוחטיב-ינידמה טניבקל גיצה ל"למה יכ הלע תרוקיבב
 ןהו סוטמה לע הנגהב ךרוצה תניחבמ ןה ,הנידמה ישאר רובע ידועיי סוטמ שכרבש
 תדעו הנד םהבש םיאשונ ,תוסיטה ךלהמב ףוצרו חטבואמ ינייוול רשקב ךרוצה תניחבמ
 אל ל"למה ,תאז םע .ידועיי סוטמ לש שכרה תא וקידצהש םירעפ לע העיבצהו גרבדלוג
 חולב ןלהל .ולא םיטביהב ונד אל טניבקה ירבחו םייתוהמ םיינוחטיב םיטביה המכ טריפ
  .ינוחטיב-ינידמה טניבקל וגצוה אלשו וגצוהש םיאשונה טוריפ 9

ינוחטיב-ינידמה טניבקל וגצוה אלשו וגצוהש םיינוחטיבה םיאשונה :9 חול  

 ינוחטיב-ינידמה טניבקל וגצוה אלש םיאשונה ינוחטיב-ינידמה טניבקל וגצוהש םיאשונה

 רובע ידועיי סוטמ שכרבש תינוחטיבה תובישחה
 ךרוצהו ,סוטמה לע הנגהב ךרוצה - הנידמה ישאר
 .תוסיטה ךלהמב ףוצרו חטבואמ ינייוול רשקב

 םיעודי ויהש םיינוחטיבה םימויאל ןתינש הנעמה
 .תע התואב

 .םיוסמ ינוחטיב טביהב תולוכיו םירעפ

 סוטמה תחטבא לש םיטביהב תוירחאה תקולח
 .א"הח סיסבב ותיינחב

 ,טקיורפב הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאה
 תודובע יבלשב סוטמה תחטבאל תוירחאה תוברל
 .זרכמב הכזתש הרבחה ימחתמב הבסהה

 לש םינושארה ויבלשבו תויה" יכ 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה שאר ןגס
 םה ,םיינוחטיבה םיטביהה לכ תא ןובשחב איבהש יתכרעמו קימעמ ןויד םייקתה אל טקיורפה
  ."טניבקב ןוידב םאולמב וגצוהו ופצוה אל םג

 ,תיתועמשמ תינוחטיב תובישח לעב אוהש ,ידועייה סוטמה תמגוד םיטקיורפב יכ ץלמומ
 םימויאה ,םירגתאה ללכ תוברל םייטנוולרה םיינוחטיבה םיטביהה תא טניבקל ל"למה גיצי
 ןיב טקיורפה לש םימיוסמ םיבלשב תינוחטיבה תוירחאה תקולח תא ןכו ,םהל הנעמהו

 .םייטנוולרה םימרוגה

 יזרכמה בלשה תרגסמב םיינוחטיבה םיפוגה תולהנתה
 ןוחטיבה יטביה לע התעפשהו וירחאל ךומסבו

 טקיורפב
 שכרל זרכמה תא ןייפאי ם"הר דרשמ יכ עבקנ 2015 טסוגואמ ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
 שדוחכ( 2015 רבוטקוא דע .ט"בהשמ ידי לע עצוביש הנידמה ישאר תסטה ךרוצל ידועיי סוטמ
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 לש ןנויפא זוכירל יארחא ם"הר דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס היה )זרכמה םוסרפ ינפל
  .סוטמל תושירדה

 טניבקב טקיורפה רושיא ינפל ם"הר דרשמ ידי לע טקיורפב ןוחטיבה תושירד ןויפאל עגונב
 םיטביהל יארחא ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאש ףא יכ הלע תרוקיבב ,ינוחטיב-ינידמה
 םימויאל הנעמ ןתמ ךרוצל הלא תושירד לש ןתובישח ףא לעו סוטמה תחטבאב םימיוסמ
 טקיורפב ןוחטיבה תושירד תא שביגש תווצל ףתוש היה אל ףגאה ,סוטמה לע םיינוחטיבה
 ףגאה לש גיצנ ףרטצה זרכמה םוסרפ תארקלו טניבקה רושיא רחאל יכ אצמנ .הז בלשב
  .טקיורפה תווצל

 לש ותוברועמ יכ 2019 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא שאר ןגס
 ךכב התצמתה טקיורפה לש םינושארה ןויפאה יבלשב ןוחטיבה תושירד תרדגהב ןוחטיבה ףגא
  .תחטבואמה תרושקתה םוחתל רקיעב העגנש ןויפאל "הזר תוסחייתה" ריבעה ףגאהש

 POC-כ םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר הרדגוה ,זרכמה םוסרפ רחאל שדוחכ ,2015 רבמצדב
)Point Of Contact( תויגוס ןוביל תוברל ,טקיורפב שרדנה לכ םואיתל ,טקיורפב ם"הר דרשמ לש 
 יכמסממ הלועש יפכ ,סוטמב םירופיש וא םייוניש ךרוצל תושרדנ תויביצקת תואצקהו תקולחמב
 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר הרסמש םירבד יפ לע .ל"למה

 םיינוחטיב םיטביה ללוכ אל ,ם"הר דרשמב םינושה םימרוגה ןיב ללכתמה םרוגה איה ,2019
  ."תוטלחה לביקו ןחבש םרוגה היה" ל"למה שאר ןגס םהיבגלש

 םיפוגה ןיב םואיתל ל"למה לעפ יזרכמה בלשה ךלהמבו 2015 רבמבונב זרכמה םוסרפ רחאל
 םכיס אוה 2016 לירפאב ל"למה שאר ןגס םייקש ןוידב ,לשמל ךכ .טקיורפה ימוחת לכב םינושה
 ןיב עובק ןפואב הלועפ ףתשל שרדנ ןכ לעו תוהובג תויולע לעבו דואמ בכרומ אוה טקיורפה" יכ
 ללכ ןיב םואיתה לע םידקפומ טרפב אוהו ללכב ל"למה יכו ,"אשונב םיקסועה םימרוגה ללכ
  .טקיורפה ימוחת לכב םיפוגה

 טקיורפה תא להניש םרוגכ עבקנ ל"למה יכ הלע 2016 ילוימ ל"למה שאר ןגס לש ךמסממ
 תלבוהל יוגיה תווצ םקוי יכ טלחוה ם"הר םייקש ןויד תרגסמב יכ ןיוצ ךמסמב :ושומימ בלשב
 ןיוצי .טקיורפב םיברועמה םיפוגהמ םיגיצנ לש תופתתשהבו ל"למה שאר ןגס תושארב טקיורפה
 שאר ןגס הרוה )יזרכמה בלשה לש ומויסו א"עת לש תיפוסה התייכז רחאל( 2016 טסוגואב יכ
 2016 רבמבונב .הרקבלו םואיתל ןונגנמכ ,ותושארב 70"ןוחטיב םואית תדעו" תמקה לע ל"למה
 ם"הר דרשמ םעטמ תללוכה תוירחאב אשונה אוה יכ רבדב םיעגונל ל"למה שאר ןגס בתכ
  .עדימ ןוחטיבו יזיפ ןוחטיב - ןוחטיבה ימוחתב טקיורפל

 ינפמ ןה סוטמה לע הנגהה תוברל ,טקיורפב םייתוהמ ןוחטיב יטביהל יארחא 71כ"בשה ,רומאכ
 ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא לש היחנהו ,ם"הר לש ותחטבא ,רבייס ימויא ינפמ ןהו תיזיפ העיגפ
 םוסרפ תארקל ,וז ותוירחא לשב .רבייסה תנגהו עדימה תחטבא תוברל םינוש ןוחטיב יטביהב

 
 ןוחטיבה ףגא גיצנו ב"מלמ יגיצנ ,כ"בשב תיגולונכט הביטח ,כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה יגיצנ תופתתשהב הדעו  70

 .ךרוצה יפ לע וא שדוחב םעפ סנכתתש ם"הר דרשמב

 .תיגולונכט הביטחו םישיא תחטבאל הביטחה תוברל  71
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 תועגונה טקיורפב תוינוחטיבה תושירדה ןויפאל כ"בשה יארחא היה זרכמה ךלהמבו זרכמה
  .םירומאה םיטביהל

 וז תרגסמב .ליעל ראותמכ טניבקה תטלחהמ העבנ טקיורפב )ר"הנמ( ט"בהשמ לש ותוירחא
 ,ם"הר דרשמ לש ןויפאל םאתהב זרכמה יכמסמ שוביגל א"הח ףותישב יארחא ר"הנמ היה
 תושירד תפסוהב וא םייונישב ןנוכדעו ןהיתולאשל הנעמ תוברל ,תורבחה לומ ולוהינו ומוסרפ
 הלבות סוטמ שכר תביטח שאר תא ומעטמ הנימ ר"הנמ .ליעל ראותמכ םיכמסומה םימרוגה לש
 טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ - ןלהל( תורשקתההו זרכמה לוהינל תיארחאל ר"הנמב הענהו

 תושארב 72תינכות הטמ ר"הנמ םיקה 2015 רבמצדב .)תורשקתהה תלהנמ וא ר"הנמ םעטמ
 .73תורשקתהה תלהנמ

 הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאה תעיבק

 א"החמ ,ב"מלממ ,ר"הנממ םימרוג תופתתשהב 2015 טסוגוא ףוסב םייקתהש ןויד םוכיסב
 תושירד תא רידגהל שרדנ חוקלכ ם"הר דרשמ יכ ןיוצ כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחהמו

 ב"מלמ ידי לע תשרדנה תוליעפהו ןוחטיבה תויחנה ורזגיי ןהמו ,טקיורפב החטבאהו ןוחטיבה
 .םיפסונ םינוידב ב"מלמ לש ותוירחא הנודנ אל 19.11.15-ב זרכמה םוסרפ דע .טקיורפב

 ינפל( 2015 רבמבונמו רבמטפסמ ב"מלמ לשו כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה לש םיכמסממ
 תא שממי ט"בהשמ טניבקה תטלחה יפ לעש רחאמ יכ הלע ,המאתהב ,)זרכמה םוסרפ
 יארחא היהי ,ט"בהשמב םיינוחטיבה םיטביהה לע דקפומה ףוגה אוהש ,ב"מלמ ,טקיורפה
 .ם"הר דרשמל ותריסמ דע סוטמה תחטבאל

 תוברל ,חוקלל סוטמה תריסמ בלשל דע יכ עבקנ 2015 רבמבונב ט"בהשמ םסרפש זרכמב
 תוכמסה תא הווהמ" רשא ב"מלמ ידי לע תינוחטיב החנות הכזתש הרבחה ,הבסההו שכרה יבלש
 הכוזה הרבחה תוירחאב יכ זרכמב עבקנ דוע ."החטבאהו ןוחטיבה יטביהב תוחנהל הדיחיה
 .הייכזה לע הזרכהה רחאל דימ ב"מלמ הטמ לומ טקיורפל תידועיי ןוחטיב תינכות רשאלו עובקל
 תא קפסי ב"מלמ יכ שדוח ותואב םייקתהש ןוידב ל"למה שאר ןגס םכיס זרכמה םוסרפ רחאל
 לש ךמסממ .א"הח סיסבב העובק היינחל ותרבעהו סוטמה תריסמל דע "תינוחטיבה תפטעמה"
 "תינוחטיבה תפטעמה" יכ הלוע שדוח ותואמ ב"מלמב תוישעתב עדימ תחטבאל הדיחיה שאר
 תא רשפאל התייה התרטמו ,תויגולונכטו תיזיפ החטבא ,עדימ תחטבא לש םיטביה הללכ
 .השרומ יתלב םרוגל גווסמ עדימ תפישח לש העינמו הבסהה בלשב סוטמה תחטבא

 
 לש תודייטצהל "תורשקתהל וא/ו רוצייל וא/ו חותיפ"ל יארחאש הטמ ףוג אוה תינכותה הטמ ט"בהשמ תוארוה יפ לע  72

 אוה הטמה .ל"הצבו ט"בהשמב םיבר םיפוג ןיב הלועפ ףותיש בייחמ םמושייש המיחל יעצמא תצובק וא ידוחיי יעצמא
 יגיצנ םילעופ הטמב .המישמה שומימל תוירחאה תרגסמב תוליעפה ללכ תא תרקבמו תמאתמ ,תבלשמה תרגסמ
 לע .הירחא הנשל תחאו תורשקתהה ינפל ןועברל תחא תוחפל סנכתהל ךירצ אוהו תינכותב קלח םילטונה םיפוגה
 .רתוי ההובג תורידתב וסנכל ןתינ ךרוצה יפ

 םיפסכה ףגאמו םיביצקתה ףגאמ ,א"החמ םיגיצנ םג רתיה ןיב ללכו ר"הנמ שארו ל"כנמס ידי לע הנומ תינכותה הטמ  73
  .ט"בהעמל יטפשמה ץעויה לש גיצנ ןכו ,ט"בהשמב
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 םיפוגה ןיב םואיתהו תינוחטיבה תוירחאה תעיבק לש התובישח ףא לע יכ הלע תרוקיבב
 םיכרצלו םימויאל יבטימ ינוחטיב הנעמ שוביגל םיינוחטיבה ויטביהב טקיורפב םיליעפה
 הרבחה תא תוחנהל הדיחיה תוכמסה אוה ב"מלמש זרכמב העיבקה ,הבסהה בלשב
 דרשמב ןוחטיבה ףגאו כ"בשה ,ב"מלמש ילב הלבקתה ןוחטיבה יטביהב זרכמב הכזתש
 תונורסחלו תונורתיל םיעגונה םילוקישה תא תיתכרעמ הייארבו הלועפ ףותישב ונחב ם"הר
 םיפוגל האוושהבו ,ללכב תאז .תוירחאה שומימל ותמאתה תדימלו ב"מלמ תריחבבש
  .הבסהה בלשב םדיקפתו םדועיי ,תיתרגשה םתוליעפ תניחב ךות ,טקיורפב םירחאה

 ןיב( םיילוהינ םיטביה ללכו זרכמל ףרוצש ינוחטיב חפסנ ב"מלמ שביג יזרכמה בלשה ךלהמב
 חפסנ לע ףסונ ,תאז .)סוחיי ימויאו הרתסה ידעי ,םיגוויס חול תעיבק ,תוירחא תקולח רתיה
 כ"בשה תייחנהב ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא שביגש םיירוקמה זרכמה יכמסמל ףרוצש ינוחטיב
 עבקה תיינח תמקהבו ותבסהב ,סוטמב( החטבא יטביה שומימל תויזיפ תושירד רקיעב ללכשו

  .)א"הח סיסבב ורובע

 םיפוגה תופתתשהב ל"למה שאר ןגס םייקש 18.8.16-מ ןוידב ,יזרכמה בלשה לש ומויס רחאל קר
 הרדסה עוציבו טקיורפב תינוחטיבה תוכרעיהה תניחב אשונב טקיורפב םיברועמה םיינוחטיבה
 :הבסהה בלשב תינוחטיבה תוירחאל ועגנש תומיוסמ תועיבק ל"למה שאר ןגס דדיח ,םוחתה לש
 ןכו ,א"עת רתאב לעופה םדאה חוכו ותביבס ,סוטמה לע תללוכ תינוחטיב תוירחא ב"מלמל
 א"עת תווצ תא החני ב"מלמ - הז טביהב תוירחאל עגונב ;םיוסמ ינוחטיב טביהל עגונב תוירחא
 לעו הדובעה ךילהת לע הרקב עצבת םגש ,כ"בשב תיגולונכט הביטח ידי לע החנויו אשונב
 "תיטירק" איה םיפוגה לכ ןיב םואיתה תייגוסש ל"למה שאר ןגס עבק ןכ ומכ .יפוסה עוציבה
  ."ןוחטיב םואית תדעו" תמקה לע רומאכ הרוהו

 .ב"מלמ תוירחאל םיעגונה םימיוסמ םירעפ םייקש ןויד תרגסמב ב"מלמה שאר הלעה 21.8.16-ב
 ."יוקל היה ותישארמ טקיורפב ב"מלמ לש לופיטה ןפוא" יכ ןייצו ןוידה תא םכיס ב"מלמ שאר
 ךרוצל ם"הר דרשמלו כ"בשל ,ב"מלמל ףתושמ הדובע תווצ תמקה לע החנה אוה ןכ ומכ
 שאר ןגס םייקש ןוידב ,23.8.16-ב ,םיימוי רובעכ .)ןוחטיבה תווצ - ןלהל( םירעפה םע תודדומתה
 טביהל הרושקה היגוסל הנעמ תתל תלוכיו יעוצקמ עדי ןיא ב"מלמב יכ ב"מלמ גיצנ ןייצ ל"למה
  .םיוסמה ינוחטיבה

 תעגונה תינוחטיבה תוכרעיהב ולגתהש םירעפ חכונ יכ ל"למה שאר ןגס עבק 23.8.16-ב
 לש "תשדוחמ הניחב"ל שרדיהל שי ,םעוציבל תוירחאלו םיוסמה טביהל ,החטבאה תסיפתל
  .הפוקיתו התרדסה ,תינוחטיבה תוירחאה תלעפה

 הלוע ב"מלמ יכמסממ .2016 רבמטפסו טסוגוא םישדוח ךלהמב םינויד המכ םייק ןוחטיבה תווצ
 ינפב בייחתיו יארחא היהיש םרוגל עגונב הלאש ם"הר דרשמ הלעה תווצה ינויד תרגסמב יכ
 שארו ט"בהשמ ל"כנמ ןיב הדובע תשיגפב ,ךכל ךשמהב .םיוסמה ינוחטיבה טביהל עגונב ם"הר
 שאר ןגסל בתכמבו ,הז טביהל עגונב רעפ שי יכ ב"מלמ שאר ןכדע ,2016 רבמטפסמ ב"מלמ
 ןכלו הז טביהב ם"הר דרשמ ינפ לע יסחי ןורתי ןיא ב"מלמל יכ ןייצ אוה 2016 רבמטפסמ ל"למה
 .הז טביה טעמל "התלולכב תיתחטבאה תפטעמ"ל יארחא היהי ב"מלמ
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 יגיצנו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא גיצנ ,כ"בש יגיצנ תופתתשהב ל"למה שאר ןגס םייקש ןוידב
 סוטמה אצמנ ובש רגנאהה תחטבאל האלמה תוירחאהש עבק אוה 2016 רבמטפס ףוסב ב"מלמ
 ןוחטיבה ףגאל ב"מלממ 2017 ראונימ לחה רובעת )א"עתב הבסהה בלשב( ומצע סוטמלו

 .ם"הר דרשמב

 קלח ומצעב האר אל ב"מלמש 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה שאר ןגס
 רקבמ דרשמל רסמ ב"מלמ שאר .תויטיאב עצבתה טקיורפב ותוירחא שומימ יכו ,טקיורפהמ
 םיארחאש םיפוגה .םישיא תחטבא לש םוחתב תקסוע טקיורפה תוהמ יכ 2020 ראורבפב הנידמה
 םישיא תחטבאל הביטחהו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא םה וינקתמו ם"הר תחטבאל ףטוש ןפואב
 ןוכנ ,ב"מלמ שאר תדמעל ,ךכשמ .םדי לע התשענ םיינוחטיבה םיכרצה תרדגה ןכלו ,כ"בשב
 ןוחטיבה ףגא לע טקיורפב הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאה תא הליחתכלמ ליטהל היה
 היה ןתינ ,ותדמעל ,ךכ .יזרכמה בלשה לש ומויס רחאל קר השענ ןכאש יפכ ,ם"הר דרשמב
 .טקיורפב תינוחטיבה המישמה לש יבטימ עוציבו האלמ "תוירחא תריגס" גישהל

 םישדוח העשתכו יזרכמה בלשה םויס רחאל ,2016 רבמטפסבו טסוגואב קר יכ אצמנ
 תא ב"מלמ הלעה ,זרכמב וילע הלטוה הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאהש רחאל
 ,ותוירחאל הנעמ תתל ותלוכילו ם"הר דרשמ םע תויפיצה םואיתל עגונב םימייקה םירעפה
 תא ל"למה שאר ןגס תיפוס עבק 2016 רבמטפס ףוסב .םיוסמה ינוחטיבה טביהל תוברל
 ,ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא( םיברועמה םימרוגה לש הבסהה בלשל תוירחאה תולובג

 .ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל ב"מלממ תוירחאה תא ריבעהל טילחהו )ב"מלמו כ"בש

 תעה התואב יכ ןיוצ )כ"בש תבוגת - ןלהל( 2021 ראונימ תרוקיבה יאצממ לע כ"בשה תבוגתב
 תא ןייפאל ותוכמסב היה אל םאתהבו כ"בש תוירחאב היה אל םיוסמה ינוחטיבה טביהה
 ידיל תינוחטיבה תוירחאה תרבעהב ךמת כ"בש יכ הבוגתב ןיוצ ןכ ומכ .וז תרגסמב תושירדה
  .2016 תנש ףוס ינפל דועו ,"ןתינה לככ רהמ" ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא

  הבסהה בלשל זרכמב תוינוחטיבה תושירדה ןויפא
 היתויושרו הנידמה לע הלחה תיללכה הבוחה העבקנ ,1992-ב"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוחב
 רוביצה יפסכב ליעי שומיש חיטבהל ידכ רתיה ןיב דעונ הז ןונגנמ .זרכמ תועצמאב רשקתהל
 תכרעמ תויורשקתה( םיזרכמה תבוח תונקת ונקתוה םיזרכמה תבוח קוח חוכמ .תויונמדזה ןויוושו

 ט"בהעמ הפופכ ןהילאש ,)ט"בהעמ לש םיזרכמה תבוח תונקת - ןלהל( 1993-ג"נשתה ,)ןוחטבה
 .היתויורשקתהב

 וא עדימ לכ זרכמה יכמסמב לולכל שיש רתיה ןיב תועבוק ט"בהעמ לש םיזרכמה תבוח תונקת
 םשל" לוכהו ,םיצוחנש עדימ וא ךמסמ לכ קפסל עיצמהמ שורדל ןכו עיצמל רוסמל יוארש ךמסמ
 ךרועל תונורתיה ברמ תא הקינעמה העצהה תלבק חיטבהל ידכו זרכמה לש ןגוהו ןיקת לוהינ
 ,בכרומו בושח טקיורפ אוהש ,הז טקיורפב זרכמב טרפבו ללכב שקבתמ רבדהש ןיוצי ."זרכמה
 .ח"ש ינוילימ תואמ ותולעש

 ןנויפאל םיארחאה םימרוגה ויה כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחהו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא
 אלמ הנעמ ןתמ ךרוצל .הבסהה בלשב ומשוייש טקיורפב תוינוחטיבה תושירדה לש זרכמב
 ישאר לש םיכרצה תא רידגהל םירומאה םיפוגה ינש ושרדנ טקיורפב ןוחטיבה יטביהל יבטימו
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 ןוחטיבה תושירד תא ןייפאלו רוזגל םהמו ,םהל םיפקשנה םיינוחטיבה םימויאה תאו הנידמה
 .הלא םיטביהב ויתולוכת תאו טקיורפל

 הביטחהו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא ידי לע תוינוחטיבה תושירדה ןויפא יכ הלע תרוקיבב
 ינוחטיב-ינידמה טניבקה ידי לע טקיורפה רושיא ינפל השענש ,כ"בשב םישיא תחטבאל
  :םיטרפה ןלהל .יקלח היה ,יזרכמה בלשה ךרואלו זרכמה םוסרפ תארקל ,2015 טסוגואב

 .םישדוח העברא ךותב ןתניי הנעמה יכ עבקו טקיורפל 74זרכמה תא ר"הנמ םסרפ 2015 רבמבונב
 .דעומה תא ר"הנמ החד םאתהבו ןוחטיב יאשונב תוברל זרכמה יכמסמ ונכדוע 2016 ראורבפב
 תורבחה ולעהש הרהבה תולאש תובקעב םיעיצמ יסנכ ינש ט"בהשמ םייק 2016 לירפאב
 .ולעוהש תויגוסל תוסחייתה ןהל ריבעה ט"בהשמו ,ןוחטיב יאשונב רתיה ןיב זרכמב ודדומתהש
 תואדווה-יא לשב הנעמה תשגהל דעומה תייחדל תודדומתמה תורבחה לש ןתשקב תובקעב
 רתוי ,2016 ינוי ףוסל הנעמ ןתמל דעומה תא ר"הנמ החד ,תורהבהה ןתמ דעומ לשבו התייהש
  .זרכמה םוסרפ רחאל םישדוח העבשמ

 ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא ופיסוה יזרכמה בלשה ךשמהב םגו זרכמה םוסרפ תארקל יכ אצמנ
 רתיה ןיב ,זרכמל תובר תוינוחטיב תושירד ותוא החנמש כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחהו

 החטבא תוכרעמ לש הנקתהו שכר לש םיטביהבו ותבסה יבלשב סוטמה תחטבא יטביהב
 השרדנש הדובעה תלוכת לע ועיפשה הלא תושירד .ולש עבקה תיינחבו סוטמב םירחא םיעצמאו

 .הבסהה בלשב רבכ הכוזה הרבחהמ

 ןוחטיבה ףגאלו ב"מלמל םיו ריוואל ר"הנמ שאר ןגס בתכ ,18.11.15-ב ,זרכמה םוסרפ ינפל םוי
 ןובשחב ואבוה אל ,תויפוס ןניאש ,םינורחאה םייעובשהמ תושדחה תושירדה יכ ם"הר דרשמב
 םירומאה םייונישה הסג הכרעהב יכו ,ןנכותמה םינמזה חולב ןכו טקיורפל יביצקתה ןדמואב
  .רפסמ םישדוחב םינמזה חול תייחדלו ח"ש ינוילימ תורשע לש תפסותל איבהל םייושע

 תוצעייתה תרגסמב ט"בהשמ ל"כנמל ר"הנמ גיצה ,2016 ינויב ,תופטעמה תחיתפ ינפל עובשכ
 וכירצי תרושקתהו ןוחטיבה תושירד ייוניש יכ ל"הצמו ט"בהשממ םיריכב תופתתשהב םייקש
 זרכמב ךישמהל ןהבו ,תוירשפא הלועפ יכרד ולעוה ןוידב .טקיורפל ח"ש ןוילימ 92-כ לש תפסות
 .א"הח תולעבב ידועיי סוטמ היהי הנידמה ישאר סוטמ יכ עובקל וא ,תופטעמ תחיתפל ךרעיהלו

 תורבחה לש ןהיתועצה םא יכ שיגדהו זרכמב ךישמהל ר"הנמ שאר תצלמה תא לביק ל"כנמה
 ,"לעופל אציי אל זרכמה" ,עבקנש ביצקתהמ תיתועמשמ וגרחי ןכא זרכמב תודדומתמה
 רבד לש ופוסב יכ ןיוצי .הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ שומימ ךרד תא שדחמ ןחבי ט"בהשמו

 אל ןכלו ,טניבקה עבקש ביצקתהמ רכינ ןפואב תוכומנ ויה תורבחה ושיגהש ריחמה תועצה
 .הז טביהב יזרכמה ךילהה לש תשדוחמ הניחב השרדנ

 
 םשרייש דחוימ םעט םייקתמ ןכ םא אלא ,ריחמ לש הדימ תמא יפל רחבנ וב הכוזהש זרכמ( ליגר זרכמכ להונ זרכמה  74

 םימיוסמ םיעיצמל תישענ תועצה תנמזהל היינפה ובש זרכמ( רוגסו )זרכמה יכמסמב ןיוצי וא םיזרכמה תדעו ידיב
 .לע לא תרבח םע תפתושמ העצה השיגהש ,טיבלאו א"עת ודדומתה רומאכ זרכמב .)דבלב
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 ופוסב שממתה אל זרכמה תא לטבל ךרוצהמ ששחהש ףא יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תונשל העינמ ןיא זרכמב תועצה תשגהל ןורחאה דעומה עיגה אל דוע לכש ףאו ,רבד לש
 לשו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא לש הדובעה ךילהתב םייוקיל ואצמנ ,וב תושירדה תא
 תושירד שבגל היה שרדנו ,תוינוחטיבה תושירדה ןויפאב כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה
 םוסרפ ינפל דחוימבו טניבקב טקיורפה רושיא תארקל - ןמזבו תוקיודמו תואלמ תוינוחטיב
 ,לעופב .םיינוחטיבה םיטביהל יבטימ הנעמ ןתניי טקיורפה תרגסמבש ידכ תאזו - זרכמה
 ,ח"ש ןוילימ 92-כב ךרעוהש ,תוינוחטיבה תושירדהמ רכינ קלח ורידגה םירומאה םיפוגה
 ,ךשמהב ףאו זרכמה םוסרפל ךומסב ,ינוחטיב-ינידמה טניבקב טקיורפה רושיא רחאל קר
  .)רומאכ תועצהה תשגה ינפל( יזרכמה בלשה ךלהמב

  :תרשפאמ התייה - זרכמה םוסרפ ינפל - ןמזבו תודדומתמה תורבחל תואלמ תושירד תגצה

 בלשל החטבאה תינכות תעיבקל עגונה לכב זרכמב ודדומתהש תורבחה לש היחנה .1
 םינעמ ןמזב שבגל ידכ זרכמב ורדגוהש ןוחטיבה תושירד שומימלו טקיורפב הבסהה
 .טקיורפב םיברה םיינוחטיבה םירגתאל םייבטימ

 ןתדימעל עגונב ןתינה לככ םדקומ ןמזב זרכמב ודדומתהש תורבחל אלמ עדימ ןתמ .2
 שוביגל ןפסכמו ןצרממ תועיקשמו תולעופ ןה ומוסרפ דעוממ ןכש ,תושירדה אולמב
 .ןהל הנעמ

 ינוילימ תואמב תמכתסמ םתולעשו םיבכרומ םיטקיורפב דוחייבו ,םיידיתע םיטקיורפב
 םילטונה ,ב"מלמבו כ"בשב ,ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאב םייעוצקמה םימרוגה לע ,ח"ש
 םימדקומ םיבלשב תושירדה ןויפא תרדגה לע דיפקהל ,תוינוחטיבה תושירדה ןויפאב קלח
 גרדה ידי לע טקיורפה רושיא ינפל דוע ,ןתינה לככ ,אלמ ןויפא שבוגיש ידכ טקיורפה לש
  .זרכמל האיצי ינפל יאדוובו רשאמה

 לשו תינוחטיבה תוירחאה תעיבק ןפוא לש תועפשהה
 ןוחטיבה יטביה לע תוינוחטיבה תושירדה ןויפא
 טקיורפב

 ותשיכר רחאל םינושארה םישדוחב סוטמה תחטבא
 תושירד לע הנועו 76הימחתמב אצמנש 75סוטמ הרתיא יכ ר"הנמל א"עת העידוה 2016 ילוי ףוסב
 ,זרכמב א"עת לש התייכז לע ט"בהשמב םיזרכמה תדעו הטילחה 2016 טסוגוא תליחתב .זרכמה
  .טקיורפה רובע סוטמה תא א"עת השכר ךכל ךשמהבו

 
 זרכמה תושירדב דומעיש סוטמ עיצתש יאנתב תאזו ,זרכמב הכוזה איה א"עתש םיזרכמה תדעו העבק 2016 ילויב  75

 .ויאנתבו

 .ןעטמ סוטמל הבסה ךרוצל ןכ ינפל םימי המכ א"עתל עיגה סוטמה  76
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 יארחא היה ב"מלמ דוע לכ יכ הלע ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא לשו כ"בשה לש םיכמסממ
 םישיא תחטבא לש טביהב ,ותחטבא תמר ,)2017 ראוני דע( א"עת ימחתמב סוטמה תחטבאל
 .וילע םויאל םלוה הנעמ הנתנ אל ,רבייס תנגהו תיזיפ החטבא תוברל ,ם"הר דוחייבו

 טקיורפה ותנבהלש 2019 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא שאר ןגס
 לש םוכיסמ םג .ב"מלמ לש ותויחמומ םוחת תחת םילולכ םניאש ,םיבר םיינוחטיב םיטביה ללכ
 יכ הלע 2016 רבמטפסב ב"מלממו כ"בשהמ םיגיצנ תופתתשהב םייקתהש ןוידל כ"בשה
 הבסהה בלשל םייתוהמ הלא םימוחת יכ ןיוצי .םימיוסמ םיינוחטיב םימוחתב ןויסינ ןיא ב"מלמל
 .טקיורפב

 תקסוע טקיורפה תוהמ יכ 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ב"מלמ שאר ,רומאכ
 ,טקיורפב תינוחטיבה המישמה לש יבטימ עוציב גישהל ידכ ,ךכשמו םישיא תחטבא לש םוחתב
 ןוחטיבה ףגא לע טקיורפב הבסהה בלשל תינוחטיבה תוירחאה תא הליחתכלמ ליטהל היה ןוכנ
  .כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחהו ם"הר דרשמב

 בלשב ם"הר תחטבא לע תועפשההו הבסהה בלשב סוטמל םיפקשנה םימויאה חכונ
 ,תאז תורמל .ותשיכר דעוממ רבכ הפיקמו המלש היהת ותחטבאש שרדנ ,סוטמה תלעפה
 המאת אל ותשיכר רחאלש םינושארה םישדוחב סוטמה תחטבא יכ הלוע ליעל ראותמהמ
 .םימויאל שרדנה הנעמל

 םיוסמה ינוחטיבה טביהה שומימל ךילהתה
 בלשבש ,םינוש םיללכ עבקיהל םירומא םיוסמה ינוחטיבה טביהה שומימל ךילהתה תרגסמב
 ןרוחמת לעו תודדומתמה תורבחה לש הדובעה תולוכת לע תיתועמשמ העפשה םהל שי יזרכמה
  .ושיגיש ריחמה תועצה תרגסמב

 ןכ ומכ .תויללכו תודדוב תושירד המכ וב ורכזוהו ,יללכ ןפואב רומאה ךילהתה רדגוה זרכמב
  .ליעלש תושירדל םאתהב החטבא תינכות ב"מלמ רושיאל גיצת הכוזה הרבחה יכ זרכמב רדגוה

 לע ףסונ .הז ךילהתב רעפ ר"הנמ ינפב א"עת התלעה ,2016 לירפאב ,יזרכמה בלשה ךלהמב
 ךכל התכרעה תאו ותובכרומ לשב רתיה ןיב הז ךילהתב םייופצה םירגתאה תא הטריפ איה ךכ
 .טקיורפב םינמזה תוחול לע ועיפשי םהש

 ינוחטיבה טביהל עגונב ןויסינה רסוח חכונ יכ הלע 2016 יאממ ל"למהו ר"הנמ לש םיכמסממ
 ןפואב וזה הדובעה תלוכת רוחמת ןונגנמ תא תונשל זרכמב ודדומתהש תורבחה ושקיב םיוסמה
 ומויס דע עבקנ אל ועוציבל הדובעה ךילהת יכו ,וב ןומטה תואדווה רסוח תא יוטיב ידיל איביש
 ןוחטיבה ףגא ,כ"בשה יגיצנ תא ל"למה שאר ןגס החנה 2016 טסוגואב .יזרכמה בלשה לש
 תויגוסל רושקה לכב החטבאה שומימל שרדנה ךילהתה תא ןוחבל ב"מלמהו ם"הר דרשמב
 לש תפסות 2019 רבמצדב א"עת השרד הז טביה ןיגב .םיוסמה ינוחטיבה טביהל תויטנוולרש
 תופסונ החטבא תושירד ןיגב תפסות ףוריצב וזה תועשה תפסות תא הכירעה איה .הדובע תועש
  .ח"ש ןוילימ 10-כב םיפסונ םיאשונו
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 ןפואב ונויפאו םיוסמה ינוחטיבה ךילהתל תינוחטיבה תוירחאה לטות וילעש ףוגה תעיבק
 ותעיבק יכ הלע תרוקיבב .אלמה ושומימ ךרוצל םישרדנ םיימדקמ םיבלש םה ידוסיו םלש
 םיפוגהש ךכל ואיבה אשונב ותויחמומ רסוח תורמל ךכ לע יארחאכ ב"מלמ לש
 תעיבקל ולעפ אל - ב"מלמו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא ,כ"בשה - טקיורפב םיינוחטיבה
 ףאו זרכמה םוסרפ ינפל ותוא ונייפא אלו רומאה ינוחטיבה טביהל שרדנה הדובעה ךילהת
 העצוב ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל תוירחאה תרבעה יכ ןיוצי .יזרכמה בלשה ךלהמב אל
  .יזרכמה בלשה םויס רחאל

 ינוחטיבה טביהה שומימל ךילהתה לש רסחה ןויפאה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןיב תורחת דודיעב עוגפל היה לולע טקיורפה ךלהמב קר ותרדגהו יזרכמה בלשב םיוסמה
  .סוטמל םישרדנה םייתועמשמ םיינוחטיב םיטביהל עגונב וב ופתתשהש תורבחה

✰ 

 םרוגה תא עבקי ם"הר דרשמ ,םיבר םיפוג םיברועמ םהבש םיידיתע םיטקיורפב יכ ץלמומ
 שומימ תליחת םע קר אלו זרכמ םוסרפ ינפל םינושה םיפוגה ןיב םואיתל יארחאש
 תוברל ושומימבו טקיורפב תושירדה ןויפאב םיברועמה םיפוגה יכ ץלמומ ןכ ומכ .טקיורפה
 יכילהתו תוירחאה תקולחש ודיפקי ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאו ב"מלמה ,כ"בשה
 תיתכרעמ תולכתסה ךותו םהיניב םואית ךות ועצובי טקיורפה שומימ תארקל הדובעה
 תרגסמב תושירדה לש ידוסי ןויפא לע םג דיפקהל םהילע .טקיורפה לש םדקומ בלשב
 תינוחטיב תושיגרו תימואל תובישח ילעב םיטקיורפב טרפבו ,ללכב ךכ .יזרכמה בלשה
 ,םימויאלו םיכרצל טקיורפה תרגסמב ןתנייש הנעמהש ךכל איבהל ידכ תאז לכ .הבר
 .יבטימ היהי ,הנידמה ישארל םיפקשנש םימויאה תוברל

 תרוקיבה תצלמה תא לבקמ אוה יכ ב"מלמ שאר ןייצ 2021 ראונימ תרוקיבה יאצממ לע ותבוגתב
 םיבלשהמ םיידיתע םיבכרומ םיטקיורפב תוינוחטיבה תושירדה לכ ןויפאבו לולכתב ךרוצל עגונב
 הנקסמה תא לבקמ אוה יכ ותבוגתב ןייצ כ"בשה .םאתהב ןרושיאו ,טקיורפה לש םימדקומה
  .תינוחטיב תושיגר ילעב םיימואל םיטקיורפב םינושה םיפוגה ןיב םואיתה תובישחל תעגונה

 רושיא תארקל רבייס ימויאל הנעמה תרדגה
  יזרכמה בלשבו טקיורפה
 היילע תרכינ וז תוחתפתה םע דבב דבו ,הריהמ תיגולונכט תוחתפתהב ןייפואמ 77רבייסה בחרמ
 רבייסה בחרמ לע הנגהל תובישחה ןאכמ .78םתרמוחבו רבייס ימויא לש םתוחיכשב שממ לש
 רבייסה בחרמב טרפבו ,ללכב ךכ .הלא םימויאל הנעמ ונתייש תולוכי לש חותיפ תועצמאב

 
 תונכוממ תוכרעמ :הלאה םימרוגהמ רתיה ןיב בכרומה יגולונכט בחרמ אוה )יטנרביקה בחרמה( רבייסה בחרמ  77

 .בשחוממ עדימו תונכות ,תרושקתו םיבשחמ תותשר ,תובשחוממ

 ;1851 'מע ,"תמכחותמ רבייס תעישפ םע לארשי תרטשמ תודדומתה" ,)2017( ב67 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר  78
  .2067 'מע ,"רבייסה תנגהל םיינויח םיפוג תוכרעיה" ,)2019( ב69 חוד ,הנידמה רקבמ
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 דעוימה סוטמל עגונב תאש רתיבו ,רגתאמו חתפתמ ,שדח םוחת הווהמש ,הפועתה םוחתב
  .הנידמה ישאר תסטהל

 לש םיטביהב ם"הר דרשמ תייחנהב הז טקיורפב תקסוע כ"בשב תיגולונכט הביטח ,רומאכ
 םייחרזא םיסוטממ הנושב ,הנידמה ישאר סוטמב .יעצבמ לוכיסו רבייס תנגה ,עדימ תחטבא
 תונורקע תעיבקב תמכתסמ הניא התייחנהו ,"הביחרמ תוירחא" הביטחה תשמממ ,םירחא
  .םשומימו ןתינה לככ םיקיודמו םיאלמ םינעמ תריצי ,עויס םג תללוכ אלא ,תוארוהו

 תובישח שי יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ טניבקב ןוידה תארקל 2015 טסוגואב ל"למה םייקש הנכה ןוידב
 .סוטמה תחטבא תרגסמב לפוטת וז היגוס יכ עבקנ דוע .הצואת תרבוצה רבייסה תייגוסל הלודג
 םויא" םה רבייסה ימויאש ל"למה שאר ןייצ ןכמ רחאל םימי המכ טניבקב ןוידה ךלהמב ןכ ומכ
 תומיוסמ תוכרעמ ןיקתהל שי ידועייה סוטמב יכ ףיסוהו ,"םייאמ דואמו ןכדעתמ ,ינרדומו שדח
 .סוטמה לע ונגיש

 ימויא ינפמ הנגהה םוחתב יללכו ינושאר הנעמ רידגה כ"בשה יכ הלע תרוקיבב ,תאז םע
 יתועמשמ ביכרמב רבודמש ףא תאז .טניבקב טקיורפה רושיא ינפל םייעובש תאזו ,רבייס
 תדעו תצלמהל תוקדצהה תא וססיבש תוירקיעה תוביסה יתשמ תחא היהש טקיורפב
 תיגולונכט הביטח םעטמ םיגיצנש תרוקיבב הלע דוע .ידועיי סוטמ שכר לע גרבדלוג
 .טניבקב ורושיא ינפל טקיורפב םיברועמ ויה אל ,הז םוחתב עדיה ילעב םהש ,כ"בשב
 ןלהל .רבייס ימויא ינפמ הנגהה םוחתב דבלב תויללכ תושירד ללכ זרכמה יכ אצמנ
 :םיטרפה

 ,רבייס ימויא ינפב הנגהה םוחתב זרכמל תושירד 2015 ילויב הנייפא כ"בשב תיגולונכט הביטח
 .תויללכ ויה ןה םלואו ,כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה לש תושירד ךמסמל חפסנכ ופרוצ ןהו

 שרדית סוטמה תוכרעמ תקוזחת תא עצבתש הכוזה הרבחה יכ הביטחה הרידגה לשמל ךכ
 ועבקייש יפכ תוילארשיה הפועתה תורבחב סוטמ תוכרעמל רבייס תנגה תויחנה יפ לע לועפל
 תומר יפל הידבוע רובע תינוחטיב המאתה ךילהת עצבל שרדית הכוזה הרבחה ;הביטחה ידי לע
 .ל"וחב תובשחוממה סוטמה תוכרעמ לש הקוזחת עצובת אלו ;תונוש הרשכה

 ינפמ הנגהה טביהב קוסיעהש 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה שאר ןגס
 ותיא תודדומתהה ךכשמו ,םימרוגה לכל שדח היה יזרכמה בלשה רחאל לחה רשא רבייס ימויא
 התוא יזרכמה בלשה ינפל יכ רסמ דוע .םינמזה תוחול לע העפשה ךכל התייהו תבכרומ התייה
 ינפמ בושקתה תוכרעמ לע הנגהל הנעמ ןתמב תברועמ התייה אל כ"בשב תיגולונכט הביטח
  .יזרכמה בלשה רחאל קר הלחה התוברועמו ,רבייסה ימויא

 הביטח התוא לש תוברועמ התייה אל 2016 ילויל 2010 ראוני ןיב יכ כ"בשה ןייצ ותבוגתב
 .הז גוסמ סוטמ לש רבייס תנגה יכרוצל ינושאר הנעמ ןתמ תרגסמב טעמל כ"בשב תיגולונכט
 התייה וזו ,טקיורפה אשונב ןוידל ףרטצהל וז הביטח ,הנושארל ,השקבתה 2016 ילויב יכ ןייצ דוע
 2016 טסוגוא ןיב יכ ןייצ ןכ ומכ .ותלוכתו טקיורפה םע הלש הנושארה תיתועמשמה תורכיהה
 ופתתשה הביטחה יגיצנו ,טקיורפה ךרוצל המקוהש תלהנימה תא הביטחה התוויל 2017 ראוניל
 תייגולודותמ תא הביטחה העבק וז הפוקתב .ל"למה שאר ןגס תושארב ןוחטיבה תודעו ינוידב
 תונורתפו םינעמ ועבק ,םייתפוקת סוטטס ינוידב הביטחה יגיצנ ופתתשה 2017 ראונימ .הדובעה
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 ורדגוהש םיעצמאה תויביטקפא לש הניחבו הקידב לש ךילהתב ועייס ,ןכל םדוק םימייק ויה אלש
 .ותוא וליבוה םיתיעלו

 ראוניב לחהש 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ כ"בשב תיגולונכט הביטח לש גיצנ
 יגיצנ ולחה ,ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל טקיורפב תינוחטיבה תוירחאה תרבעה םע ,2017

 טקיורפב םייטנוולרה םימרוגה לכ תא וחנה ותועצמאבו אלמ ןפואב ףגאה תא תוחנהל הביטחה
 הלחה הביטחהשכ יכ הביטחה גיצנ רסמ דוע .רבייסה תנגהו עדימה תחטבא יטביהל עגונב
 אל זרכמה שוביג יכילה תרגסמב ורדגוהש תוינוחטיבה תושירדה יכ האצמ איה טקיורפב לועפל
 גרבדלוג תדעו העבקש תונורקעה חכונ רבייסה םוחתב ושקבתהש םיאלמה םיכרצל הנעמ ונתנ
  .)תחטבואמו הפוצר תרושקתבו סוטמה לע הנגהב ךרוצל רומאכ הנווכה(

 תוירחאה תרבעה רחאל הנש יצחכ םג יכ הלע 2017 ילוימ תיגולונכט הביטח לש ךמסממ
 רקסב וזכורש תושירדה תעיבקב היגיצנ לש תוברועמ התייה אל ם"הר דרשמל תינוחטיבה
 אל הביטחהש רחאמ תאז יכ ךמסמהמ הלע דוע .א"עת הבתכש SRR(79( תכרעמה תושירד
 הביטחה יגיצנש רחאל .א"עתל תושירדה שוביג ךרוצל םייטנוולרה ןיינעה ילעבמ דחאכ הרדגוה
 ,השקבה תא רשיא אוהו טקיורפב ןיינע תלעבכ הביטחה תא ףרצל ושקיבו ל"למה שאר ןגסל ונפ
 םע דחא הנקב ולע אלש תושירד יונישב םגו תושירד תפסוהב ךרוצ ולעהו ךמסמה תא ונחב םה
  .הביטחה תויחנה

 תליחתב - יזרכמה בלשה רחאל הלחה כ"בשב תיגולונכט הביטח לש התוברועמ יכ אצמנ
 ל"למה ,ם"הר דרשמ לע היה ,בכרומו חתפתמ ,שדח םוחת אוה הז םוחתש רחאמ .2017

 תופמל היה ןתינ ךכ ןכש ,הביטחה תא טקיורפב םימדקומה םיבלשהמ רבכ ברעל כ"בשהו
 הנעמ םהל שבגל רשפאמ היהש רבד ,רבייסה ימויאל םיעגונש םירעפה תא רתוי םדקומ
 .םימדקומ םיבלשב יבטימ

 רישי ןפואב תברועמ כ"בשב תיגולונכט הביטח הבסהה תפוקתב יכ כ"בש ןייצ ותבוגתב
 דומצב תדבועו הילא םייטנוולרה םיאשונה לכב תיזכרמ ןיינע תלעבכ תרדגומ איה .טקיורפב
 .םיברועמה םימרוגה ראשלו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל

-םיינוחטיב םיטקיורפב בלושת כ"בשב תיגולונכט הביטח יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ךרוצל תאז .םינושארה םהיבלשמ הנידמה ישאר תסטהל ידועייה סוטמה תמגוד םיימואל
 רבייס ימויא ינפמ הנגהה םוחתב הנוכנו תינכדע בצמ תנומת תגצהו תיבטימ הנגה שוביג
 .הז םוחתב םירעפב לופיטל דעומ דועבמ ךרעיהל היהי ןתינש ידכו ,תוטלחהה ילבקמל

 
 ,)םיינכט הרקב ינויד( ןוכית ירקס תרדסב ןושארה רקסה אוה )System Requirement Review( תכרעמה תושירד רקס  79

  .תורורב תכרעמה תושירד לכש אדוול איה תירקיעה ותרטמו
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 לוהינב םיברועמה םיפוגה לש םתוכמסו םתוירחא
-ינידמה טניבקב טקיורפה רושיא רחאל ,טקיורפה
  ינוחטיב
 לע .םיבר םיפוג וב םיברועמש בכרומו ינושאר ,ידוחיי טקיורפ אוה הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ
 תא ןייפאי ם"הר דרשמ :ןמקלדכ הלצופ טקיורפל תוירחאה ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחה יפ
 םימיוסמ םיינוחטיב םיפוג .קפס ידי לע הבסה רובעיש סוטמ ט"בהשמ תועצמאב שוכריו זרכמה
 תא וסיטי א"הח יסייטו ,ץראבו ל"וחב ,ריוואב ותויהב תיזיפ סוטמה תא חטבאל םיארחא ויהי

  .סוטמה

 בלשב טקיורפה לוהינב םיברועמה םיירקיעה םימרוגה לש םתוכמסו םתוירחא לש טוריפ ןלהל
 םימרוג ורסמש םירבדמ ,םיכמסמהמ הלעש יפכ ,ינוחטיב-ינידמה טניבקב טקיורפה רושיא רחאל
 .טקיורפב תולהנתהה ןפואמו הנידמה רקבמ דרשמל םינוש

 לע התייכז רחאל( 2016 ילוימ ל"למה שאר ןגס לש ךמסממ ,רומאכ :ם"הר דרשמו ל"למה
 ךמסמב :ושומימ בלשב טקיורפה תא להניש םרוגכ עבקנ ל"למה יכ הלע )זרכמב א"עת לש יאנת
 שאר ןגס תושארב טקיורפה תלבוהל יוגיה תווצ םקוי יכ טלחוה ם"הר םייקש ןויד תרגסמב יכ ןיוצ
 ןוחטיבה ףגא שאר ןגס ,ם"הר דרשממ םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר לש תופתתשהבו ל"למה
 םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ ,כ"בשב םישיא תחטבאל הביטחה גיצנ ,ם"הר דרשמב
 שאר ןגס יכ ךמסמב ןיוצ דוע .ךרוצה יפל הכוזה הרבחה גיצנו א"החב סוטמה ט"פק ,ר"הנמ
  .ל"למה שארלו )לגסה שאר( ם"הר תכשל שארל ףטוש ןפואב חוודי ל"למה

 :סוטמה תרוצתב םייונישל עגונב םתוירחא תא ל"למה שאר ןגסו לגסה שאר ורידגה ךשמהב
 םימרוגל בתכ אוה ,לגסה שאר םע ל"למה שאר ןגס םייקש השיגפ תובקעב ,2016 טסוגואב
 שאר לש ןוכדע רחאל קר השעיי סוטמה תרוצתב יוניש לכ יכ כ"בשבו ט"בהשמב ,ם"הר דרשמב
 אשונה אוה יכ רבדב םיעגונל ל"למה שאר ןגס בתכ 2016 רבמבונב ,רומאכ .םרושיאו ולשו לגסה
  .עדימ ןוחטיבו יזיפ ןוחטיב - ןוחטיבה ימוחתב טקיורפל ם"הר דרשמ םעטמ תללוכה תוירחאב

 קתעה םע ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמל ל"למה שאר ןגס בתכ 2018 ץרמב
 שאר יכ רתיה ןיב ם"הר דרשמב םיביצקתה ףגא שארלו ם"הר דרשמ ל"כנמל ,לגסה שארל
-יא םימייקתמש הדימב עובקלו םכסל ,ויביכרמ לכ לע טקיורפה תא ליבוהל" ותוא ךימסה לגסה
 ."תומישמ בוצקת ללוכ תונושה תויגוסב םירעפ וא תומכסה

 )ל"חר( תימואלה םוריחה תושר שארכ ל"למה שאר ןגס לש ויונימ םע ,2018 רבמטפסב
 תובישחה לשב יכ עבק ם"הר יכ טקיורפב םיברועמה םימרוגל לגסה שאר בתכ ,ט"בהשמב
 ודיקפתב םג טקיורפה תא להנל ךישמי ל"למה שאר ןגס ,טקיורפה לש תופיצרלו תויכשמהל
 .2019 יאמב טקיורפה לוהינב ודיקפת תא םייס ל"למה שאר ןגס .שדחה

 קלחכו הטמ ףוגכ ,ל"למה יכ הנידמה רקבמ דרשמל 2020 ראורבפב רסמ ל"למה שאר ןגס
 תרגסמב ,םירחא םיטקיורפל המודב .הילע טילחמ ם"הרש הטמ תדובע לכ ליבומ ,ם"הר דרשממ
 תוטלחה םניינעב לביקו וב םיברועמה םיפוגה לכ ןיב ןרכנס ,טקיורפה תא ל"למה להינ וז

 תוברל ,ורושיא תא םישרוד טקיורפב םיאשונה לכ יכ ל"למה שאר ןגס רסמ דוע .תויביטרפוא
 .םינמזה חולבו ביצקתב ,ןויפאב םייוניש
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 ם"הר דרשמבו ל"למב ואצמנש םיכמסמה ,תוטלחה תלבקל לגסה שאר לש ותוירחאל עגונב
 וניב השיגפ המייקתה יכ ןיוצ 2016 טסוגואמ ל"למה שאר ןגס לש ךמסמב :הלאה םירקמל ועגנ
 םייונישה לש תונורקע וטרופ ךמסמב .סוטמב םישרדנ םייוניש םכסל ידכ לגסה שאר ןיבו

 לגסה שארל וגצוה יכ ןיוצ 2017 רבמצדמ ל"למה שאר ןגס לש ךמסמב ;הניחבל םישרדנה
 ןגסל גיצהלו ןוחבל היחנה ךות תינורקע ודי לע ורשואו יטרפה םחתמב םייונישה לש תויועמשמה
 לש תורשקתהה תלהנמ לש השקבה רחאל ;ומושייל םינמזה חולו יונישה תולע תא ל"למה שאר
 םירומאה םייונישל 2018 ץרממ לגסה שאר לש )יפוסה( ורושיא תא לבקל ר"הנמ םעטמ טקיורפה
 "וחוכ אבכ" ןתינ יונישל ורושיא יכ שדוח ותואב ל"למה שאר ןגס הל בתכ )ינשה קולבב וללכנש(

  .טקיורפה להנמכ שמשל הנומש ימכו לגסה שאר לש

 ם"הר דרשמבו ל"למב תרוקיבב ואצמנש םיכמסמה ,טקיורפה לע לגסה שאר לש הרקבל עגונב
 םייונישה קולב רושיא רחאל ,2017 ילוימ ל"למה שאר ןגס לש ךמסמב :הלאה םירקמב וקסע
 ךרד לכ ןוחבל החנה לגסה שאר יכו ,לגסה שארל גצוה טקיורפה סוטטס יכ ןיוצ ,ןושארה
 תחא טקיורפה סוטטס תגצהל םינויד םייקל ,רתוי םדקומ דעומב טקיורפה םויסל תירשפא
 םימויאה וגצוי ובש ןויד טקיורפה םויס ינפל הנש יצח םייקלו ותושארב םישדוח השולשל
 סוטטס תגצה התרתוכש תגצמ האצמנ ל"למה יכמסמב ;םהל םינעמהו סוטמל םיינוחטיבה
 שאר ןגס חלש 2018 ץרמב ;אשונב ןויד םוכיס אצמנ אל םלוא ,2017 רבוטקואמ לגסה שארל
 ,טקיורפה תולוכתל עגונב ןכדע ובו לגסה שארל "יתע ןוכדע" ואשונש בתכמ זאד ל"למה
 ל"למה שאר ןגס הנפ 2018 רבמבונבו ;םהינפב םידמועה םירגתאלו הז דעומ דע עוציבה סוטטסל
 תוליעפ לולסמ ןנכתל" ידכ שגפמ ומיע םייקל שקיבו א"עתב הפועתה תביטח להנמל זאד
 ואר םיטרפל( סוטמה תריסמב היופצ הייחד לע א"עתב טקיורפה להנמ תעדוה חכונ "שדחמ
 .אשונב לגסה שאר לש ןוכדע תארקלו )ךשמהב

 ךרואל ונהיכש לגסה ישאר יכ 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ל"למה שאר ןגס
 ושענ לגסה ישאר םע םישגפמה .ךרוצה יפ לע תוטלחהה תלבק יכילהתב םיפתוש ויה טקיורפה
 תגצהו סוטטס חווידל תוגצמ ונכוה ךא ,ודעות אל םינוידהו ,טקיורפה לש םצמוצמ תווצב בורל
 ךרוצל םיינורקע םיאשונל עגונב ינופלט וא הפ לעב חיש עצוב ךכ לע ףסונ .תוינורקע תולאש
 .תוידיימ תוטלחה תלבק

 ודעות אל לגסה ישאר םע ם"הר דרשמבו ל"למב םידיקפת ילעב לש םיקשממה יכ אצמנ
 תוטלחה תוברל ,טקיורפב ולבקתנש תוטלחהה ללכ תא דעתתש ךרדב תיבטימ הרוצב
 .תויביצקת תועפשה תולעב

 ילעב םיימואל םיטקיורפב טרפבו ללכב םיטקיורפב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תוטלחהה לש דועית לע ל"למהו ם"הר דרשמ ודיפקי ההובג תולעבו תירוביצ תובישח
 .ןתלבק ךילהת לשו טקיורפב

 POC-כ הרדגוה איה 2015 רבמצדב רומאכ ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שארל עגונב
 תואצקהו תקולחמב תויגוס ןוביל תוברל ,טקיורפב שרדנה לכ םואיתל טקיורפב ם"הר דרשמ לש
 ףגא שאר .ל"למה יכמסממ הלועש יפכ ,סוטמב םירופיש וא םייוניש ךרוצל תושרדנ תויביצקת
 תיארחא איהש 2019 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת
  .סוטמב תיבוציעה הסיפתה הז ללכבו טקיורפב םיכרצ לולכתל
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 םיביצקת ףגא שארו ל"למה שאר ןגס ,טקיורפב םייוניש ןיגב תונמזה תאצוה ינפל יכ ןיוצי
 תא ,ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ תשקבל ,ורשיא ם"הר דרשמב םיטקיורפו

 .םמושייל םינמזה חולו םתולע ,םתלוכת תוברל םייונישה

 ,2016 רבמטפסב ,יזרכמה בלשה םויס רחאל דימ רומאכ ,ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל עגונב
 א"עתב הבסהה בלשב סוטמה תחטבאל תוירחאה תא ריבעהל ל"למה שאר ןגס טילחה
  .2017 ראונימ לחה ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל ב"מלממ

 זרכמב התכזש הרבחה לומ טקיורפב תורשקתההו זרכמה לוהינל יארחא ר"הנמ :ט"בהשמ
 תינכותה הטמ תרגסמב םינויד המייק ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ .)א"עת(
 ,םיפסכה ףגאמ ,ר"הנממ םיגיצנ תוברל( ט"בהשממ םייטנוולרה םימרוגה לע ףסונו ,ט"בהשמב
 ל"למה שאר ןגס ,א"החמ סוטמה ט"פק םג םינוידל ונמזוה )ט"בהעמל יטפשמה ץעויה תכשלמ
  .ןוחטיבה ףגא גיצנו םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר תוברל ם"הר דרשממ םיגיצנו

 לשמל( ל"הצב "שרודה ףוגה" םהבש ט"בהעמ לש םירחא םיטקיורפמ הנושב ,ךכ לע ףסונ
 ףוג"כ תורשקתהה שומימל יארחא ט"בהשמ וליאו ,טקיורפה תא להנמ אוהו "חוקלה" אוה )א"הח
 תלהנמ המזי )טקיורפב ןושארה םייונישה קולב לש ורושיאו ומוכיס םע( 2017 יאממ ,"שכורה
 ללכל עגונב תוטלחה ולבקתהו ונודנ םתרגסמבו ,התושארב םייעובש בקעמ ינויד תורשקתהה
 דרשממ ,ל"למהמ ,א"עתמ םימרוג ופתתשה הלא םינוידב .טקיורפל םירושקה תויגוסהו םיאשונה
 רקבמ דרשמל רסמ ל"למה שאר ןגס .כ"בשהמ םיגיצנ םג םקלחבו ,ט"בהשממו א"החמ ,ם"הר
 ךרד ינוויכ ועבקנ םהב רשא םיינורקע םינויד ותושארב םייק אוה יכ 2020 ראורבפב הנידמה
 ,תורשקתהה תלהנמ המייקש םייעובש סוטטס ינוידב ףתתשה אוה ןכ ומכו ,טקיורפה שומימל
 .יוגיהה תווצ ירבח עובק ןפואב ופתתשה הלא םינוידבו

 טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש התלועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 בקעמ תורשקתהה תלהנמ המייק וז תרגסמב .םייעובש בקעמ ינויד הלהינש ר"הנמ םעטמ
 תא הללכתו ביצקתו םינמז חול לש םיטביהב טקיורפה תומדקתה רחא םיקודה הרקבו

 ךכ לע ףסונ .םינוכיס לוהינו םיבוכיע תעינמ ,תופטוש תויעב ןורתפ ךרוצל םיפוגה תולועפ
  .תללוכ תילטקיורפ הייארב טקיורפה ביצקת תא הלהינ םג איה
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 טקיורפה ביצקת תעיבק

 יזרכמה ךילהה תואצות סיסב לע טקיורפל ביצקתה
 .טקיורפב זרכמה תרגסמב ריחמה תועצה תחיתפל 80םיזרכמה תדעו ר"הנמב הסנכתה 30.6.16-ב
 תויולעה תכרעה לע ססבתהש זרכמל ןדמואהמ 42%-כב הכומנ התייה א"עת לש ריחמה תעצה
 .82ונממ 29%-כב הכומנ התייה טיבלא לש ריחמה תעצהו ,81ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיאש
 א"החלו ר"הנמב תינכותה הטמל טיבלא לשו א"עת לש תועצהה תא הריבעה םיזרכמה תדעו

 הטמש רחאל .תילכלכ הקידבל ןכו תוינכטה תושירדבו ףס יאנתב תועצהה תדימע לש הקידבל
 םיטרפה לכ תמלשהל ףופכב זרכמב הייכזל תדמעומכ א"עת לע זירכהל ץילמה תינכותה
 תוינכט תויגוס המכ ריהבהלו קודבל ידכ א"עת םע שגפיהל 6.7.16-ב הדעווה הרשיא ,םישרדנה
 תורהבה שגפמ ר"הנמ םייק ןכמ רחאל םויו תוינכטה תושירדב הלש הדימעה תלוכיל תועגונה
 סוטמהש יאנתב תאזו ,זרכמב הכוזה איה א"עתש םיזרכמה תדעו העבק 10.7.16-ב .א"עת םע
  .זרכמה יאנתבו תושירדב דומעי עיצתש

 תופתתשהב ןויד ם"הר םייק וז העיבק רחאל םיימוי יכ הלע 2016 ילוימ ר"הנמו ל"למה יכמסממ
 ןוידב .ט"בהשממו ל"למהמ םיריכבו ם"הר דרשמב םיביצקתה ףגא שארו ם"הר דרשמ ל"כנמ
 ןיירשל הצלמה ןכו )ח"ש ןוילימ 451( טקיורפב א"הח חתנ תפסותב יזרכמה ךילהה תואצות וגצוה
 חוטיב רובע תויולע ןוגכ ,תומלשהל )טקיורפה ביצקתמ 22%83-כ( ח"ש ןוילימ 100 דע טקיורפל
 שארמ תויופצ יתלב תואצוה - תוננכותמ יתלב תולוכתו החטבא תועש ,תורפס ינוכדע ,יתפועת
-מ ל"למה שאר ןגס לש םוכיסב .ח"ש ןוילימ 550-ב המכתסה טקיורפה תולע .)ם"צב - ןלהל(

  .גצוהש יביצקתה הוותמה תא רשיא ם"הר יכ ןיוצ 12.7.16

  .2016 ילויב ם"הר רשיאש טקיורפה ביצקת לש טוריפ 7 םישרתבו 10 חולב ןלהל

 
 

  

 
 ידיב םינוממ ןהלש שארה יבשוי רשא ,םיזרכמ תודעו ט"בהשמב תולעופ ,ט"בהעמ לש םיזרכמה תבוח תונקת יפ לע  80

 .וגיצנ וא ט"בהשמ בשחו רוביצ גיצנ ,רתיה ןיב ,ןהמ תחא לכב םירבחו ט"בהשמ ל"כנמ

 קפסה חתנ( ח"ש ןוילימ 657 ךותמ ,תויצפואה לולקשב םינש שמחל ח"ש ןוילימ 382 - ט"בהשמ יכמסמ יפ לע  81
 .)טניבקב הרשואש תויולעה תכרעהב

 קפסה חתנ( ח"ש ןוילימ 657 ךותמ ,תויצפואה לולקשב םינש שמחל ח"ש ןוילימ 464 - ט"בהשמ יכמסמ יפ לע  82
 .)טניבקב הרשואש תויולעה תכרעהב

 .ח"ש ןוילימ 451 ךותמ ח"ש ןוילימ 100  83
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 רשיאש יפכ ,הלעפה תונש שמחלו הבסהה בלשל טקיורפה ביצקת :10 חול
 )ח"ש ינוילימב( 2016 ילויב ם"הר

 
 ביצקתה
 הבסהה בלשל

 שמחל ביצקתה
 הלעפה תונש

 ביצקת
 כ"הס ם"צבה

 379  125 254 )הכוזה הרבחה( א"עת חתנ

 72  55 17 א"הח חתנ

 451  180 271  כ"הס

 100 *100    ם"צב

 **550 100 180 271 )ם"צב ללוכ( כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"הנמו ל"למה יכמסמ יפ לע
  .ח"ש ןוילימ 100 דע לש ןוירשב רבודמ 2016 ילויב ם"הרל ל"למה גיצהש תגצמה יפ לע  *
 .ח"ש ןוילימ 550 רשיא ם"הר ,ר"הנמו ל"למה יכמסמ יפ לע םלוא ,ח"ש ןוילימ 551-ל םכתסמ ביצקתה  **

 100-ל לגוע אוה טקיורפה יכמסמב םלוא ,ח"ש ןוילימ 99 לע דמע ם"צבה ביצקת השעמלש ןאכמ
 .הז רפסמב שומיש השענ חודב ןכלו ח"ש ןוילימ
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 ,ם"צבלו הלעפהה בלשל ,הבסהה בלשל הקולחב טקיורפה ביצקת :7 םישרת
 )ח"ש ינוילימב( 2016 ילויב ם"הר רשיאש יפכ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"הנמו ל"למה יכמסמ יפ לע

 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ
 ,ח"ש ןוילימ 100 לש הבוגב ם"צב ביצקת עובקל היה שרדנ טקיורפה לש ףיצרה ולוהינ ךרוצל יכ
 בלשבש תואצוה רוזגל לולע"ו וגוסמ ןושאר אוהש טקיורפה לש ויפוא :הלאה תוביסהמ תאזו
 םיטביהל עגונב יזרכמה בלשה ךלהמב הררבתהש תואדווה-יא ;"ןתופצל ןתינ היה אל ושוביג

 תא ואיבהש יזרכמה בלשה ךלהמב םיקפסה ולעהש תולאש ;ןוחטיבה יטביה תמגוד םינוש
 .חוטיבה תמגוד רחמתל ושרדנ אל תורבחהש תולוכתו ;טקיורפב םייוניש ושרדייש ןיבהל ר"הנמ

 ר"הנמ שאר ןגס סחייתה 2016 ילויב ם"הר דרשמב םייקתהש ןוידב יכ הלע ר"הנמ יכמסממ
 יכ ןייצו טניבקה רשיאש תויולעה תכרעה ןיבו א"עת לש ריחמה תעצה ןיב רעפל םיו ריווא שכרל
 ילכלכה חפסנב הנייצ א"עת יכ ןיוצי .זרכמב ודדומתהש תורבחה ןיב תורחתהמ עבנ רבדה
 ללכ התעצה רוחמת טקיורפה תובישחב התרכה לשב יכ 2016 ינוימ זרכמל הנעמל הפריצש
  ."תיתועמשמ החנה"
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 איבהל ותרטמש יתורחת ךילהכ יזרכמה ךילהה לש ויתונורתי יוטיב ידיל ואב הז טקיורפב
 ,א"עת לש הקלח שומימל עבקנש ביצקתה .רוביצ יבאשמב ליעי שומישלו תויולע תלזוהל
 379-כ( תויולעהו הדובעה תולוכת תניחבמ טקיורפב יתועמשמה קלחה רומאכ היהש
 ביצקתה תכרעה תמועל )41%-כ( 85ח"ש ןוילימ 268-כ לש התחפה אטיב ,)84ח"ש ןוילימ
 טקיורפל עבקנש ללוכה ביצקתה .)ח"ש ןוילימ 657( טניבקב הרשואש הרבחה לש חתנל
 100 לש ךסב ם"צב ביצקת םג א"עת חתנל ףסונב םיללוכש ח"ש ןוילימ 550( 2016 ילויב
 ח"ש ןוילימ 180-כ לש התחפה אטיב ,)ח"ש ןוילימ 72 - א"הח תואצוה תאו ח"ש ןוילימ
 תואצות תובקעב רתיה ןיב ,)ח"ש ןוילימ 729( טניבקב הרשואש ביצקתה תכרעה תמועל
 .יזרכמה ךילהה

  ןושארה םייונישה קולב רושיאו טקיורפה ביצקת ןוכדע
 הקוזחתהו לועפתה ,שכרה תויולע יכ עבקנ 2015 טסוגואמ ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב
  .לעופב תויולעלו זרכמה תואצותל םאתהב "הלשממה שאר דרשמב ודמעויו ונכדועי"

 שכרל תועגונה תושירדב םייוניש סינכהל יאשר ט"בהשמ יכ עבקנ א"עת םע םתחנש םכסהב
 יכ עבקנ דוע .םכסהל ףופכב םייונישה תא עצבל תבייחתמ א"עת יכו ,הדובעה תלוכתלו סוטמה
 ט"בהשמ :ןלהלש ךילהתה עצבתי הרבחה תויובייחתה עוציב לע הכלשה ילעב םה םייונישה םא
 היתויובייחתה לעו הרומתה לע יונישה תועפשה תא קודבת הרבחה ,בתכב השקבה תא שיגי
 עוציבל תולוכתו תומושת תללוכה תטרופמ העצה ףוריצב הדובע ימי 20 ךותב ט"בהשמל חוודתו

 עוציבל םא .הדובע ימי 20 ךותב הרבחל חוודי אוה יונישה תא עצבל ט"בהשמ טילחה םא .יונישה
 השדח הנמזה וא תנקותמ הנמזה ט"בהשמ איצוי ,תיפסכ תועמשמ שי א"עת ידי לע יונישה
 .תיצחמל םינמזה חול רצקתי ףוחד יונישב רבודמ רשאכ .הרבחל

 לחה ,א"החו ר"הנמ יגיצנ םע 2016 ילויב םייקתהש שגפמב א"עת התלעהש תולאש תובקעב
 ינפל םיימוי ,7.8.16-בו ,זרכמב ורדגוהש יפכ תושירדה תא ם"הר דרשמ ןחב ותרגסמבש ךילהת
 ,ט"בהשמב םימרוגל ל"למה שאר ןגס עידוה ,זרכמב א"עת לש התייכז לע תיפוסה העדוהה
 םימי ומכוס רשא ,הניחב םישרודו סוטמב םישרדנש םייונישה לע ם"הר דרשמבו כ"בשב ,א"החב
 םבורב ועגנ הלא םייוניש .ם"הר תכשלב לגסה שאר ןיבו וניב הדובע תשיגפב ןכל םדוק רפסמ
 תובישיה רדחב םישנא רפסמל ןחלוש שרדנ לשמל .סוטמה לש ימינפה הנבמה תרוצתל
 .םוריח לש םיטביהב םייונישו םירייתה תקלחמב םיאנותיעל חוורמ םוקמ ;ם"חאה םחתמבש
 היה ם"הר דרשמ יכו ,זרכמב ורדגוהש תושירדב וללכנ אל םייונישה יכ הלע ר"הנמ יכמסממ
 .ףסונ ביצקת שרדיי םשומימ ךרוצלש הדבועלו ךכל עדומ

 טלחוה ,9.8.16-ב ,ןכמ רחאל םיימוי המייקתהש א"עת םע השיגפב יכ הלע ר"הנמ יכמסממ
 א"עתשו ,םרובע שרדייש ביצקתהו םעוציבל םינמזה תוחול תניחבמ ונחביי םירומאה םייונישהש
 ,םיימוי רובעכ ,ר"הנמ יכמסממ הלעש יפכ ,תאז םע .םייונישה שומימל תופולח ףסונ ןוידב גיצת
 םייונישה תויולע לש הסג הכרעה ול ריבעהל א"עתב טקיורפה להנממ ר"הנמ שקיב ,11.8.16-ב

 
 .ח"ש ןוילימ 10-כב וכרעוהו זרכמה תולוכתמ ואצוהש חוטיבה תויולע אלל  84

 .חוטיבה תויולע תופסותב בשחתהב  85
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 ףגא שארל ר"הנמ ריבעה הפ לעב הנתינש ח"ש ןוילימ 40 לש הבוגב ותכרעה תא .םירומאה
  .יביצקת ןויד ךרוצל ם"הר דרשמב םיביצקת

 ןועריגה דעיב דומעל ידכו זרכמה תואצות חכונ יכ עבקנ ,11.8.16 ,םוי ותואמ 86הלשממ תטלחהב
 טסוגואמ טניבקה תטלחה םושייב תומאתה ועצובי ,2018 דע 2017 םינשל האצוהה תלבגמבו

 ביצקתל רזחוי לעופב תויולעה ןיבל טניבקה עבקש ביצקתה תכרעה ןיב שרפה לכ יכו ,2015
 תובוקנה תויולעהמ ח"ש ןוילימ 140 לש ךס תיחפהל הלשממה הטילחה ךכל םאתהב .הנידמה
  .)טקיורפה ביצקתל עגונב הלשממה תטלחה - ןלהל( טניבקה תטלחהב

 שמ ח"ש ןוילימ 140 לש התחפה .ח"ש ןוילימ 729-ב המכתסה טניבקה עבקש תויולעה תכרעה
 ביצקתל האוושהב ח"ש ןוילימ 40 לש תפסות ,רמולכ .ח"ש ןוילימ 590 לש ביצקת התועמ
  .ןלהלש 8 םישרתב גצומש יפכ ,)ח"ש ןוילימ 550( 2016 ילויב ם"הר רשיאש טקיורפה

  2016 טסוגואמ הלשממה תטלחה רחאל טקיורפה ביצקת :8 םישרת
)ח"ש ינוילימב(  

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"הנמו ל"למה יכמסמו 2016 טסוגואמ הלשממה תטלחה יפ לע

 7.8.16-מ ל"למה שאר ןגס לש רומאה ךמסמב וגצוהש םייונישה תוהמב וקסעש םינוידהש שגדוי
 ,טניבקה עבקש ביצקתה תכרעהב תומאתהל עגונב הלשממה תטלחה תלבק רחאל קר ולחה

 
 .)11.8.16( 1880 הלשממה תטלחה  86
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 השולשכ ,2016 רבמבונב רבד לש ופוסב ומכוס םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישהו
 ןגסו ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר ורשיא 2016 רבמבונב .רתוי רחואמ םישדוח
 SRR רקס תרגסמב א"עת לומ עבקנו ,םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישה תא ל"למה שאר
 יכ ול ריבעהש ךמסמב ם"הר תא ל"למה שאר ןכדע 2017 ראוניב .םירחא םייוניש ופסוותי אל יכ
 השענ רבדה יכו ,"ם"הר תושירדל המאתההו סוטמה לש םינפה בוציע אשונ לכ רדגוהו םכוס"
 .ם"הר דרשמו א"עת ,ר"הנמ םע םואיתבו זרכמה ינייפאמ יפ לע

 ףגא שארמ 2016 רבמצדבו רבמבונב השקיב ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ
 40 לש תפסונ תיביצקת תרגסמ התואל בתכב רושיא לבקל ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת
 הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ תורשקתהה תלהנמ .87םירומאה םייונישה ךרוצל ח"ש ןוילימ
 אדוול ידכ תדרפנ תיביצקת תרגסמ ןושארה םייונישה קולבל העבק איה יכ 2020 ראורבפב
 םתוא בצקתל םינכומו ושענש םייונישה לש תועמשמה תא םיניבמ ם"הר דרשמב עוצקמה ימרוגש
 תושירדב ללכנ אלש יתוהמ יונישב רבודמש ןוויכמ ,)ח"ש ןוילימ 550( טקיורפה ביצקת לע ףסונ
 .זרכמה

 2016 רבמבונ םישדוחב ,רומאכ ולש םינפה בוציעלו סוטמה תרוצתל םיעגונה םייונישה לע ףסונ
 ם"הר דרשמב רבייסו תרושקת ,עדימ ,תויגולונכט ףגאו ןוחטיבה ףגא ושקיב 2017 ראוני דע
  .החטבאו תרושקת לש םימוחתב םג םייוניש עצבל

 ךסב זרכמה תמועל םייונישה לכ עוציבל ריחמ תעצה ר"הנמל א"עת הריבעה 2017 ראורבפב
 לש תורשקתהה תלהנמ 2017 ץרמב המייק ההובגה ריחמה תעצה תובקעב .ח"ש ןוילימ 107 לש
 ,ל"למה שאר ןגס תופתתשהב ךילהתה ךשמה תעיבקל עגונב תוצעייתה ר"הנמב טקיורפה
 תופולחה רתיה ןיב ונודנ .ם"הר דרשמ יגיצנו ט"בהעמל ש"מעויה תגיצנ םהבו ט"בהשמב םימרוג
 השקבו ןכדועמ טרפמ םע שדח זרכמל האיציו זרכמה לוטיב ,ירוקמה בוציעל הרזח :הלאה
 םייקלו א"עת םע ןתמו אשמה תא ךישמהל טלחוה תוצעייתהה םויסב .א"עתמ תנכדועמ העצהל
 רובע תמייקה תיביצקתה תרגסמל תוסנכתה ךרוצל תולוכת דודירל "םייביסנטניא םינויד" המיע
 .ח"ש ןוילימ 40 התייה ,רומאכש ,םייונישה

 םע ןתמו אשמה תא םכיסש 2017 ינוימ ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש ךמסמב
 תוחפל 88םירוזחמ 4,000 היהת השירדה םיעונמהמ דחא לכ לש םייחה ךרואל עגונב יכ ןיוצ א"עת
 האלמ תונימזל הבייחתה א"עת דודירה תורמל יכו ,זרכמה יפל םירוזחמ 10,000 תמועל תאזו

 יכ 2020 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל א"החב סוטמה ט"פק רסמ ךכל רשקהב .סוטמל
 ,תוחפל םינש 20 - סוטמה לש תורישה תפוקת לכל קיפסמ היה םירוזחמ 10,000 לש לאיצנטופ
 רדגוהש הלעפהה ראתמל םאתהב ,םינש 10 דע 8-ל קיפסמ םירוזחמ 4,000 לש לאיצנטופ וליאו

 4,000-ל דודירה א"עת תנעטל יכ הלע 2017 יאממ ר"הנמ יכמסממ .א"עת םע תורשקתהב
 ,הז םגדמ םיסוטמב רבעה ןויסינ יפל :הלאה תוביסהמ תאזו סוטמה תונימזב עגפי אל םירוזחמ
 תרוקיב ךרוצל ץופיש רובעלו תבשומ תויהל ךרטצי עונמה םירוזחמ 4,000 דע 3,500-כ רחאל
 דע יצחו םיישדוחכ ךשמיי הרומאה השירדל הנעמה ךרוצל עונמה ץופיש ;יצחו שדוח ךשמייש
 תונימזב עגפי אלש יצחו שדוח דע שדוח לש רעפל ללוכ ןורתפ תתל הבייחתה א"עתו השולש

 
 ביצקתל עגונב 11.8.16-מ הלשממה תטלחהל תעדומ התייה אל ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ יכ ןיוצי  87

 .טקיורפה

 הסיטה תועש תאו סוטמה לש תולעפהה תומכ תא רתיה ןיב תללקשמש החסונ יפל םיבשוחמ עונמה ירוזחמ  88
  .תורבצנה
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 קושב ויהי םינש 12 דע 10 דועב ןכ ומכ ;התוירחאב רחא ןורתפ וא עונמ תריכש תועצמאב סוטמה
 .ותוריש תא קיספי םגדהש ינפמ הז גוסמ םיבר םיעונמ

 יכ ןיוצ )א"עת תובוגת - ןלהל( תרוקיבה יאצממ לע 2021 יאממו 2021 ראונימ א"עת תובוגתב
 יצחו שדוח דע שדוח לש רעפל ללוכ ןורתפ תתל הרומאה התובייחתה תא הריכמ הניא א"עת
 .סוטמה תונימזב עגפי אלש

 יאממ ר"הנמל א"עת לש בתכמ ףריצ אוה תרוקיבה יאצממל 2021 יאממ ר"הנמ לש ותבוגתב
 םיעונמה תושימשל תביוחמ איה יכ א"עת הנייצ ובש םיעונמה דחאב קסיד תפלחהב קסעש 2018

 רתונה לאיצנטופה יוצימ תארקל קסידה תא ףילחהל תבייחתמ ךרוצה תדימבו ,סוטמה תונימזלו
 .89לועפתה תפוקתב היצפואה שומימ-יא לש הרקמ לכבו

 לשב סוטמה תונימז עגפית אלש ידכ שרדנה תא םהיניב ומכסי א"עתו ט"בהשמ יכ ץלמומ
 שרדנש יפכ 10,000 תמועל םירוזחמ 4,000-ל םיעונמה לש םייחה ךרואל השירדה דודיר
 .זרכמב

 ריחמה ,1 'סמ םייוניש תדעו תרגסמב ,המיע תיפוס םכוס א"עת םע ןתמו אשמ רחאל ,2017 ינויב
 קולבה וא ןושארה םייונישה קולב - ןלהל( םייוניש קולבל וזכורש םירומאה םייונישה רובע
 ןתמו אשמה תא םכיסש ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש ךמסמ יפ לע . )ןושארה
 2016 רבמבונב הרשואש הרוצתה יפל סוטמה בוציע תא ללכ ןושארה םייונישה קולב ,א"עת םע
 40( ח"ש ןוילימ 46.8 היה וריחמו ,החטבאו תרושקת ןוגכ םיפסונ םימוחתב תושירדה ללכ תאו

  .תיסדנה הקידבל ףופכב ,)ם"עמ ללוכ אל ח"ש ןוילימ

 ךמסמה תא םתמיתחב ורשיא ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שארו ל"למה שאר ןגס
 הנמזה ר"הנמ איצוה ןכמ רחאל םימי המכו ,םתולעו םייונישה לכ לש טוריפ םג ללכש רומאה
 תפסותה יכ ןיוצי .ח"ש ןוילימ 46.8 לש ךסב ןושארה םייונישה קולב עוציב רובע א"עתל
 ,ןושארה םייונישה קולב תולע תא תוסכל התייה הרומא ח"ש ןוילימ 40 לש הבוגב תיביצקתה
 ,ח"ש ןוילימ 46.8-ב רבד לש ופוסב םכתסה קולבה לע א"עת םע ןתמו אשמהש רחאל םלואו

  .)ח"ש ןוילימ 100( ם"צבה ביצקתמ הלצונ )ם"עמה תולע( ח"ש ןוילימ 6.8-כ לש הבוגב הגירחה

 תקולח תעיבקב ברועמ היה אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל 2020 ראורבפב רסמ ל"למה שאר ןגס
 ברועמ היה אל אוה םלוא ,קולבה תרגסמב ושרדנש םייונישה רושיאבו םימחתמל סוטמה
 ם"הר דרשמ ל"כנמ ידי לע להונ הז אשונ יכו ,טקיורפל תיביצקתה תפסותה תעיבקל ךילהתב
 .ר"הנמ לומ םואיתב ,דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא לש עוציבב

 
 .תופסונ םינש שמח ךשמב הקוזחתו לועפת יתוריש תלבקל היצפוא םג הרדגוה זרכמב ,רומאכ  89
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 הרושיאל השעמל איבהש ם"הר דרשמב הדובעה ךילהת יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 טקיורפה ביצקתל עגונב הלשממה תטלחהב ח"ש ןוילימ 40 ךסב תיביצקתה תפסותה לש
 תא טרופמ ןפואב רידגה אל ם"הר דרשמ :רודסו הנבומ ךילהתב השענ אל 2016 טסוגואמ
 ,90םתוציחנו םתלעות תמועל םתולע תא ןחב אלו םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישה
 .התוא ןחב םרט ר"הנמש א"עת לש תינושאר הכרעה לע ססבתה אלא

 תא הלשממל גיצה ם"הר דרשמ יכ םידעתמה םיכמסמ ואצמנ אל תרוקיבב ךכ לע ףסונ
 תרוצתב םייונישה תא ,ח"ש ןוילימ 40 לש תפסות השעמל ללוכ הרושיאש הדבועה םצע
 יכ ןיוצי .םייונישה תשירדל םיקומינה תא ןכו תיביצקתה תפסותה השרדנ םרובעש סוטמה
 הלש ריחמה תעצהב א"עת לש רוחמתהמ 30%91-כ התייה ח"ש ןוילימ 40 לש תפסותה
 .סוטמה תבסהב קסועש חתנה רובע

 ם"הר דרשמ ןיב הדובעה ךילהת תא םידעתמה םיכמסמ תרוקיבב ואצמנ אל ןכ ומכ
 ביצקתה תכרעהמ תיחפהל הלשממהמ ם"הר דרשמ לש ותשקבל עגונב רצואה דרשמל
 תפסות איה תועמשמהשכ( ח"ש ןוילימ 180 אלו ח"ש ןוילימ 140 טקיורפל טניבקה רשיאש
  .)רומאכ ח"ש ןוילימ 40 לש תיביצקת

 הדובעה ךילהתש ם"הר דרשמ דיפקי םיידיתע םיטקיורפב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רצואה דרשמ לומ םאותי םיטקיורפב םייתוהמ םייוניש רובע תויביצקת תופסות תעיבקל
 ךכ ,ביצקתו םינמז תוחול יטביהב תויועמשמה תניחב תוברל רודס ךילהב עצבתיו

  .תוססובמ תוטלחה תלבק ורשפאיש

 םתולעו הבסהה בלשב טקיורפב םייונישה

 קולבב םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישה טוריפ
 ינשה קולבבו ןושארה
 ןיב - םימחתמ רפסמל קלוחי סוטמה יכ עבקנ זרכמב :זרכמב םינפה בוציעו סוטמה תרוצת
 ללוכ( םיעסונ םחתמו םיקסע םחתמ ,ם"חא םחתמ ,ריווא תווצ תחונמ רוזא ,סייט את רתיה
 םימ"חא םחתמ ,ישיא הניש םחתמ רתיה ןיב לולכי ם"חאה םחתמ יכ עבקנ זרכמב .)םיאנותיע
 ישאר סוטמ תמלוהה התואנ רומיג תמרב" רצוייו ןנכותי ם"חאה םחתמ יכ שרדנ זרכמב .דרשמו

 ."הנידמ

 

 
 יללכ ןפואב ורכזוה ובש 7.8.16-מ זאד ל"למה שאר ןגס לש רומאה ובתכמ אוה הז רשקהב אצמנש דיחיה ךמסמה  90

 .תויפסכה תויועמשמה תגצה אלל הניחבל םישרדנ םייוניש

 לש ריחמה תעצה יפ לע םהש ,)ם"עמ ללוכ אל ח"ש ןוילימ 103-כ( ם"עמ ללוכ ח"ש ןוילימ 120 ךותמ ח"ש ןוילימ 40  91
 .)א"הח סיסבב תויתשתה תמקהו הוולנה דויצה ,סוטמה שכר ללוכ אל( סוטמה תבסהל חתנה א"עת
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 זרכמה יפ לע ,םתלוכתו סוטמב םיירקיעה םימחתמה טוריפ :11 חול

 טוריפ םחתמה

 םהיניב ןחלוש םע םיבשומ ינשו תיגוז הטימ רתיה ןיב ללוכש הניש םחתמ ם"חאה םחתמ

 םהיניב תונחלושו םיבשומ 10 ללוכש םימ"חא םחתמ

 הדובע חטשמו םיבשומ 3 ללוכש דרשמ

 םיבשומ 24 ללוכ םיקסע םחתמ

 םיבשומ 80 ללוכ םיעסונ םחתמ

 
 ילויב םייקתהש תינכותה הטמ ןויד םוכיסב :םינפה בוציעבו סוטמה תרוצתב םייונישה תוהמ

 .תסטומ הכשלל הסטהל סוטממ יתוהמ יתסיפת יוניש טקיורפב עציב ם"הר דרשמ יכ ןיוצ 2018
 יכ הנידמה רקבמ דרשמל ם"הר דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר הרסמ 2019 רבמבונב
 תילועפתה המרב ןוכנ דוקפת לש ךרוצהמ ועבנ ןושארה םייונישה קולבב וזכורש םייונישה
 .הנעמ ול ןתנ אל זרכמב ןויפאהש

 יכ העיבקה יכ הנידמה רקבמ דרשמל 2019 ינויב רסמ ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא להנמ ןגס
 ןוחטיבה תושירד ךכ לע טלחוהש עגרמ ךא ,ןוחטיב ילוקישמ העבנ אל םינויד רדח היהי סוטמב
 .ךכמ ורזגנ
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 ןושארה קולבב םייונישה

 תולעהמ םרועישו םתולע ,ןושארה םייונישה קולב תרגסמב וללכנש םייונישה 9 םישרתב ןלהל
 .)םיזוחאבו ח"ש ינוילימב( סוטמב םמוקימל וא םייונישה יפואל הקולחב ,קולבה לש תללוכה

 סוטמב םייונישה םוקמ יפל הקולחב ותולעו ןושארה םייונישה קולב :9 םישרת
 )םיזוחאבו ח"ש ינוילימב( םייפוא וא

 
 ,א"עת םע ןתמו אשמה תא םכיסש ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש 2017 ינוימ ךמסמ יפ לע
 .)םיירקיעה םייונישה לש טוריפ גצומ ובש ןלהל 12 חולב תורעה ואר( הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

 .)ח"ש ינוילימב( םתולעו ןושארה קולבב םיירקיעה םייונישה לש טוריפ 12 חולב ןלהל
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 )ח"ש ינוילימב( םתולעו ןושארה קולבב םיירקיעה םייונישה טוריפ :12 חול

  / םייונישה אשונ
 םיירקיעה םייונישה טוריפ תולעה *םייונישה םוקמ

 ןלהלש 13 חולב טוריפ ואר 28.2 ם"חאה םחתמ

 תפסוהו תווצה לש הנישהו החונמה ימחתמ רופיש 4.6 ריוואה תווצ םחתמ
 םיכורדת עוציבל תורשפא

 רובע לפקתמ ןחלושו םיבשומ ינש תפסוה ,רתיה ןיב 3.2 םיקסעה םחתמ
  תוריכזמ תדמע

 תונותיעה תכשל שומישל ףתושמ ימדק ןחלוש תפסוה 2.2  םיעסונה םחתמ
 תיתלשממה

 םיעסונה םחתממ םחתמה תדרפה 1.9 םיאנותיעה םחתמ

 רודיבו תרושקת תוכרעמ
 ,םיקסעה ימחתמב
  םיאנותיעהו םיעסונה

  רודיב תכרעמו תרושקת תפסוה 2.0

  תונוש תושירד תפסוה 1.8 עדימ תחטבאו ןוחטיב

  םיסייטל םיגצו תרושקת 3.0 םירחאה םייונישה

  **46.9  כ"הס

 ,א"עת םע ןתמו אשמה תא םכיסש ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש 2017 ינוימ ךמסמ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב
 .רישי ןפואב םכיישל ןתינש למשחו תרושקת יוניש ללוכ  *
 תורמל תאז .ח"ש ןוילימ 46.9 לע תדמוע 2017 ינוימ רומאה ךמסמב ועיפוהש יפכ םינותנה תמיכס  **

 .ח"ש ןוילימ 46.8 לש ךס לע התייה ןושארה םייונישה קולבל הנמזההש

 םחתמב םייונישמ ועבנ ןושארה םייונישה קולב תולעמ 60% יכ הלוע 12 חולמו 9 םישרתמ
 ןושארה םייונישה קולב תרגסמב ושענש םיירקיעה םייונישה לש טוריפ 13 חולב ןלהל .ם"חאה
 .םתולעו ם"חאה םחתמב
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 םייונישה קולב תרגסמב ם"חאה םחתמב םיירקיעה םייונישה טוריפ :13 חול
 )ח"ש ינוילימב( םתולעו ןושארה

  / םייונישה יפוא
 םיירקיעה םייונישה טוריפ תולעה םייונישה םוקמ

 לכב הרקתה תהבגה
 ם"חאה םחתמ

 ןוסחאה יאת לש לוטיב 15.2

 החונמה םחתמ

 ןחלוש ,הארמ ,אסיכ תללוכה תונגראתה תניפ תפסוה 2.3
 ,תופסונ תודווזמל ןוסחא םוקמ לש תפסות ,הדישו הביתכ
  חוכ עקש תנקתה

 העבראל הבישי תניפ ללוכש דרפומ ישיא רוזא תפסוה 3.6
 ןוראו םישנא

 םינויד ןחלוש תפסוה ,תמדוקה הבישיה תרוצת םוקמב 5.4  םינויד רדח
 םירחא םיעצמאו הפס ,םיבשומ רפסמ וביבסו לודג

  תרושקתו למשח יעקש לש הפסוהו םייוניש 1.7  תרושקת

  28.2 כ"הס

 ,א"עת םע ןתמו אשמה תא םכיסש ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש 2017 ינוימ ךמסמ יפ לע
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

 התייה םרושיא דעומלו ם"חאה םחתמב םייונישה ףקיהל ,2017 ינוימ א"עת לש ךמסמ יפ לע
 םירצומ חתפל א"עת השרדנ םייונישה תרגסמב .סוטמה תריסמל םינמזה חול טביהב העפשה
 תוחול יטביהבו יושיר יטביהב תועפשה ויה ךכלו ,"ףדמ ירצומ"כ הפועתה קושב םימייק םניאש
 ןחלוש ןוגכ םירזיבאו טוהיר ללוכ שדחה בוציעה יכ ןיוצ 2017 ינוימ א"עת לש ךמסמב :םינמזה
 עוביק יעצמא לש ןונכת םיכירצמו ףדמ ירצומ םניאש ,הפסו םיבשומ רפסמ ודיצלו לודג םינויד
 םייונישה קולב תובקעב .הבסהה תמלשה רחאל סוטמה יושיר ךרוצל תיסדנה הקדצהו סוטמל
 רבמטפס תליחתמ סוטמה תריסמל םינמזה חול תייחד לע א"עת םע ט"בהשמ םכיס ןושארה

 .םישדוח העברא לש הייחד רמולכ ,2018 רבמצד ףוסל 2018

 יכ 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ
 החכוה" םיכירצמש םירצומל םירשואמ םייתפועת םירצוממ רבעמ התייה םייונישה תועמשמ
 םייונישה ףקיה יכ 2019 רבמטפסב רסמ א"החב סוטמה ט"פקו ;יושיר תלבקל "תיסדנה
 טקיורפל דבלב תומאתהו ףדמ ירצומ שכר לע ססבתמש טקיורפמ טקיורפה תא וכפה תושירדהו

  .חותיפ

 תולוכת לש םיטביהב תועפשה ויה ןושארה קולבב וללכנש םייונישל יכ הלע תרוקיבב
 ןושארה קולבה תרגסמב וללכנש םייונישה בור יכ אצמנ .טקיורפב םינמזה תוחולו הדובעה
  .זרכמה תרגסמב ורדגוה ולאש ףא לע תאז ,בוציעו הרוצת לש םיטביהב ויה
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 יכ הנידמה רקבמ דרשמל ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ הרסמ 2020 ראורבפב
 התואב רידגה ומצע אוהש" םיכרצה לע הנע זרכמל האיציה תארקל ם"הר דרשמ שביגש ןויפאה
 ידיל האיבה זרכמב ויתוכרעמו וינייפאמ לע סוטמה תרוצת יכו ,92"תויתכלממ לע הרימש ךות ,תע
 .93ם"הר דרשמ תושירד תא יוטיב

 תובכרומ לעבו לארשי תנידמב וגוסמ ןושאר טקיורפ אוה טקיורפה יכ ותבוגתב ןייצ ם"הר דרשמ
 ידכ ושרדנו םיינויח ויה סוטמה תרוצתב םייונישה .םיינוחטיבה םיטביהב תוברל ןפוד תאצוי

 ךלהמב תילנויצקנופו הליעי תולהנתה ,תידוקפתה תופיצרל רבעמ ,ותיילמפלו ם"הרל רשפאל
 ןושאר בלשבש הטמ תדובע העצוב יכ ןייצ דוע .תובר תועש ךשמיהל ןקלחב תויושעש תוסיט
 תולהנתה רשפאל ךרוצה םע דחא הנקב התלע אל זרכמל םאתהב סוטמה תרוצתש התלעה
 .םימיוסמ םירעפ ולעו ,רומאכ תילנויצקנופו הליעי

 תיביסנטניא הטמ תדובע העצוב םירומאה םימיוסמה םירעפה חכונ יכ ףיסוה ם"הר דרשמ
 תוסיטל םיוולנה םימרוג םע ןכו דרשמב היגולונכט ישנאו םייעוצקמ םימרוג לומ חיש הללכש
 תונותיעה תכשל תווצו ל"למב םייטנוולר םימרוג ,ם"הר הטמ להנמ ,ל"כנמה תוברל - ם"הר
 רדח רדגוה ותרגסמבש ןושארה םייונישה קולבב יוטיב ידיל ואב הדובעה ירצות .תיתלשממה
 תדובע תרגסמב יכ ותבוגתב ם"הר דרשמ ןייצ ןכ ומכ .םירומאה םירעפה לע הנעיש ידועיי םינויד
  .וביצקת לעו טקיורפב םינמזה חול לע תועפשהה ונחבנ הטמה

 תויביצקתה תולבגמל ףופכב ורשוא סוטמה תרוצתב םייונישה יכ ותבוגתב ם"הר דרשמ ןייצ דוע
 אשמב םיברועמ ויה ם"הר דרשמ יגיצנ יכו ,טקיורפה ביצקתל עגונב הלשממה תטלחהמ ועבנש
 תולהנתה יכ ם"הר דרשמ ןייצ ןכ ומכ .םייונישה עוציבל עגונה לכב א"עת לומ יפסכה ןתמו

 םע יכו ,זרכמה תלוכתמ קלחכ שארמ םיללכנ ויה וללה םייונישהש ךכל האיבמ התייה תיבטימ
 לע רתוול היה ןתינ אלש רבדה ירב" םייטנוולרה םינמזה תוחולו תויולעה יטביה חכונ ףאו תאז

 ."סוטמה תרוצתב םירומאה םייונישה עוציב

 םיפסונ םייונישו ינשה םייונישה קולב
 יטביהל תועגונה תופסונ תושירד ם"הר דרשמו כ"בשה ולעה 2017 רבמבונו ילוי םישדוחה ןיב
  .ןלהל טרופמכ תופסונ תושירד ןכו תחלקמ תפסוה ,םוריחו ןוחטיב

 תרגסמב 2018 יאמב א"עת םע םכוסש ינשה םייונישה קולבל ךשמהב ודגוא תורומאה תושירדה
 דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שארו ל"למה שאר ןגס ידי לע רשואו 2 'סמ םייוניש תדעו
 ןלהל .)ם"עמ ללוכ אל ח"ש ןוילימ 11-כ( ח"ש ןוילימ 12.9-כ התייה קולבה לש ותולע .ם"הר
 .םתולעו ינשה םייונישה קולבב וללכנש םיירקיעה םייונישה לש טוריפ 14 חולב

  

 
 .תטרופמ הרדגה ויבגל העצוב אלש רמול ןתינ דבעידב יכ הרסמ וילא עגונבש יתחטבאה טביהב דבלמ  92

 .דיקפתל התסינכ ינפל שבוג זרכמל האיציב ןויפאה  93
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 םתולעו ינשה םייונישה קולבב םיירקיעה םייונישה טוריפ :14 חול

  / םייונישה יפוא
 םייונישה םוקמ

 תולעה
 םיירקיעה םייונישה טוריפ )ח"ש ינוילימב(

 תכשל רושיאב - )ח"ש ןוילימ 4.3( םימ תכרעמו תחלקמ 7.7 ם"חאה םחתמ
  ;ם"הר דרשמב לגסה שאר
 )ח"ש ןוילימ 3.5( םוריחו ןוחטיב יטביהב תושירד

  2.2 החטבא לש םיוסמ טביה

  1.1 למשח יעקש תכרעמ

  ןוחטיב יטביהב םייוניש 1.9 םיפסונ םיאשונ

  12.9 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ר"הנמב טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ לש 2018 ץרממ ךמסמ יפ לע

 סוטמה תריסמ לש םינמזה חול החדנ ,ןושארה םייונישה קולב םוכיס תובקעב ,2017 ינויב רומאכ
 יכ ןיוצ 2018 ראוניב ר"הנמ םייקש בקעמ ןויד םוכיסב .2018 רבמצד ףוסל םישדוח העבראב
 - ןורחאה יונישה לשב יכ קפסמ הארתה תובקעב PDR94-ה דעומ תא תוחדל תשקבמ א"עת
 םוכיס תובקעב ,2018 יאמב .PDR-ה עבקנ ובש דעומב ןכומ היהי אל אוה - תחלקמה תפסוה
 .2019 ץרמל - םיפסונ םישדוח השולשב סוטמה תריסמל םינמזה חול החדנ ,ינשה םייונישה קולב
 חולב םישדוח העברא לש תפסונ הייחד א"עת הגיצה 2018 רבוטקואב ר"הנמ םייקש בקעמ ןוידב
  .סוטמה תריסמל םינמזה

 2018 יאמ דע חוקלהמ ולבקתהש תויתוהמ תופסותו םייוניש יכ ר"הנמל א"עת הבתכ 2019 ראוניב
 יכילהת ,רזוח ןכת ,תונכתיה תקידב לש םיכילהת ובייח )םכסהה לע המיתחה רחאל םישדוח 20-כ(

 ומכ .היקפס לצאו א"עתב רוצייהו ןכתה יכילהת לע רכינ ןפואב וכילשה רשא ןתמו אשמו בוצקת
 הייחד התועמשמש ,2019 רבמצד - סוטמה תריסמל םינמזה חולל תנכדועמ הכרעה הגיצה איה ןכ
 .)2019 ץרמ( ינשה םייונישה קולב תובקעב םכוסש םינמזה חולל סחיב םישדוח העשת לש

 רחאל ינשה קולבה תרגסמב םירומאה םייונישה תפסוה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 שוביג ךלהמב רבכ בלשל היה ןתינ םקלח תאש ףא ןושארה םייונישה קולב םכוסש
 יכילהתבו שדחמ ןונכתב רתיה ןיב ךורכ היהש ,תוליעי רסוחל האיבה ,ןושארה קולבה
  .םינמזה חולב ףסונ בוכיעלו ,ןתמו אשמ

 בוליש יכו םרושיא םשל םילשב ויה אל ינשה קולבה אושנ םייונישה יכ ותבוגתב ןייצ ם"הר דרשמ
  .ןושארה םייונישה קולבב םייונישה שומימבו רושיאב בוכיעל חרכהב ליבומ היה םקלח וא םייונישה

 

 
94  Preliminary Design Review - ינושאר ןוכית רקס. 



 
 

 
 

 

|   502   |        

 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

✰ 

 זרכמ יטרפמ לש יבטימ ןונכתל לועפל ם"הר דרשמלו כ"בשל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 רחאל טרפמ ייונישמ ענמיהל תנמ לע תאז ,בוציעו הרוצת יטביהב תוברל ,םיטקיורפב
  .יזרכמה ךילהה

 עצבתי יכ יוארה ןמ ,טקיורפ תומדקתה ידכ ךות טרפמ ייונישב ךרוצה הלוע םא ,ןכ ומכ
 לע העפשהו תוציחנ ,תלעות-תולע יטביהב תופולח תניחבו םידקמ ןונכת לש רודס ךילה
 ידכל הז רחאל הז םישענה טרפמ ייוניש רפסמ לש זוכיר רשפאיש ןפואבו ,םינמזה תוחול
 .זכורמ טרפמ יוניש

  ןונכתה תמועל טקיורפה ביצקת שומימ

 תיביצקתה הרתיה
 ןוילימ 100-כ לש םוכסב ם"צב ביצקת ללכ ח"ש ןוילימ 590 לש ךסב טקיורפה ביצקת ,רומאכ
 הלשממה תטלחהב ם"הר דרשמ ןיירשש ח"ש ןוילימ 40 לש הבוגב תיביצקת תפסות ןכו ח"ש
 טקיורפב תויופצ יתלב תולוכתלו םירופישל ,םייונישל דעונש ביצקתה השעמל ךכ .2016 טסוגואמ
  .)בחרומה ם"צבה ביצקת - ןלהל( ח"ש ןוילימ 140-כב םכתסה

 לש טוריפ ללכש "טקיורפב תויולע רזחהל השקב" ךמסמ ר"הנמל א"עת השיגה 2019 רבמצדב
 סוטמה תרוצתב םייונישו תוינוחטיב תושירד תפסוה בקע תוברל המקהה בלשל תופסונ תויולע
 בלשל תויופצה תופסונה תואצוהה תא ר"הנמ ךירעה הז ךמסמ סיסב לע .95םינפה בוציעבו

 תופסונה תואצוהה תא ר"הנמ ךירעה ןכ ומכ .ח"ש ןוילימ 28.6-ב )ןתמו אשמ ינפל( המקהה
 .ח"ש ןוילימ 25-ב הלעפהה בלשל תויופצה

 ,םייוניש יובירמ האצותכ ראשה ןיב ,תואדו-יא יאנתב להנתה טקיורפה יכ א"עת הנייצ היתובוגתב
 לש רסח תכרעהל ואיבה רשא ,"ןוחטיבה תורדגהב תוחתפתהמ"ו "תרחואמ הרוצת תאפקה"מ
 תויולעלו א"עת יבאשמ לש יבטימ לוצינ-יאל םגו םינמז תוחולו תויולע לע םייונישה תועפשה
 ,יזרכמה בלשה רחאל ןוחטיבה תויחנהב םייונישה יכ א"עת הנייצ דוע .א"עתל תוהובג המקה
 לע רכינ ןפואב ועיפשה ,RFP-ב ועיפוהש הדובעה תוחנה ךמס לע טקיורפה תויולע ורחמות ובש
 .טקיורפה תויולע

 ר"הנמ לש תוכרעהה ללוכ טקיורפה לש בחרומה ם"צבה ביצקת לוצינ לש טוריפ 15 חולב ןלהל
 .2020 ילויל ןוכנ ,תויופצ תופסונ תויולעל

 
 תועבונה רוצייב הדובע תועש לש תפסות תובקעב ח"ש ןוילימ 10.4-כ :הלאה תויולעה תא רתיה ןיב ללכ ךמסמה  95

 רסח תכרעה - םינפה בוציעב םייונישה רובע ח"ש ןוילימ 8.2-כ ;הרוצתה ייונישו א"עתב החטבאה תושירד תרמחהמ
 תולעו םייונישה עוציבל א"עת לש תורשקתהמ ועבנש ןוחטיב תושירד ,םינמזה חול לע םתעפשהו םייונישה תולע לש
 ןוילימ 2-כו ;רוצייה יכילהת זוריזל קפסל םולשת ןוגכ ,םינמזה תוחולב בוכיעה תא רצקל ידכ א"עת הטקנש תולועפה
 .תינוחטיב השירד רובע ח"ש
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 תויולעל ר"הנמ לש תוכרעהה הז ללכבו בחרומה ם"צבה ביצקת לוצינ :15 חול
 )ח"ש ינוילימב( 2020 ילויל ןוכנ ,תויופצ תופסונ

 יונישה תוהמ יונישה תרגסמ
 תולעה
 )ח"ש ינוילימ(

 46.8 ליעל ראותמכ הרוצת ייוניש רקיעב ןושארה םייונישה קולב

 12.9 ליעל ראותמכ הרוצתו ןוחטיב ייוניש ינשה םייונישה קולב

 סיסבב החטבאו תויתשת לש םיטביה רקיעב  א"עתל תופסונ תונמזה
 12.3  א"הח

 *4.7 )הקוזחת אלל( שכר הנגה תכרעמ רובע תונמזה

 0.8 יסדנה קדוב ,תיריווא תורישכ הנוממ תונוש תונמזה

 6.5 17 חולב ןלהל ואר א"הח תויולעל תפסות

 84.0 תופסונ תויופצ תואצוהל תוכרעהה ינפל כ"הס

 תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעה
  המקהה בלשל תופסונ תויופצ

 תויולע רזחהל השקב" ךמסמה לע ססובמ
 2019 רבמצדב ר"הנמל א"עת השיגהש "טקיורפב
 )ןתמו אשמ ינפל(

28.6 

 תואצוהל ר"הנמ לש תוכרעה
 בלשל תופסונ תויופצ
  הלעפהה

 11.7 הקוזחתבו לועפתב תושרדנ תופסות לש הכרעה

 **10.0  חוטיב

 3.3 םינש עברא דועל תיריווא תורישכ הנוממ תקסעה

 25.0 הלעפהה בלשל כ"הס

 137.6 תופסונ תויופצ תואצוהל תוכרעהה ללוכ כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 ילויל ןוכנ ר"הנמ ינותנ יפ לע
 הנגה תכרעמ רובע ובצקותש ח"ש ןוילימ 10 ותחפוה הז םוכסמ .ח"ש ןוילימ 14.7-כב ומכתסה תונמזהה  *

 .)ךשמהב םיטרפ ואר א"הח תויולעל עגונב( ינוחטיב-ינידמה טניבקה תטלחהב א"הח תויולעמ קלחכ
 חוטיבה תולעש א"עתמ ןוכדע לבקתה יכ ןייצ תרוקיבה יאצממ לע 2021 ראונימ ותבוגתב ר"הנמ  **

 תא הז בלשב הניש אל ר"הנמ םוחתב תואדווה-יא לשב םלואו ,םינש שמחל ח"ש ןוילימ 8-כב םכתסת
 .הז אשונל הבצקהה

 ביצקתמ וניירוש וא ולצונש ,ליעל תוטרופמה תויופצה תואצוהה תאו לעופב טקיורפה תויולע תא
 םינושה טקיורפה יבלשל ןכו א"החלו םיקפסל הקולחב גיצהל ןתינ ,המאתהב ,בחרומה ם"צבה
  .)ךשמהב ואר א"הח תויולע אשונב(
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 ךות ,א"הח חתנ ללוכ וב תויופצה תואצוההו טקיורפב לעופב תואצוהה לש טוריפ 16 חולב ןלהל
  .2020 ילויל ןוכנ ,טקיורפה יבלשלו )א"הח תוברל( םיקפסל ןכויש

 ,)ח"ש ינוילימב( וב תויופצה תואצוההו טקיורפב לעופב תואצוהה :16 חול
 2020 ילויל ןוכנ

 א"הח / טקיורפב םיקפסה
 בלש
 המקהה

 בלש
 כ"הס הלעפהה

 450.1 125.0 325.1 לעופב תואצוה - א"עת

 50.3 **21.7 *28.6 תואצוה תפסותל יפצ רובע ר"הנמ תכרעה - א"עת

 500.4 146.7 353.7 א"עת כ"הס

 68.4 55.0 13.4 א"הח כ"הס

 15.5 0.8 14.7 לעופב - םירחאה םיקפסה

 3.3 3.3  תפסותל יפצ - םירחאה םיקפסה

 18.8 4.1 14.7 םירחאה םיקפסה כ"הס

 587.6 205.8 381.8 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 ילוימ ר"הנמ ינותנ יפ לע
 .ןתמו אשמ ינפל  *
 ח"ש ןוילימ 10 ןכו הקוזחתבו לועפתב תושרדנ תופסות לש הכרעה רובע ח"ש ןוילימ 11.7 הז ללכבו  **

 .חוטיב תואצוה רובע

 ,ליעל ראותש יפכ טקיורפה ייח ךלהמב םיירקיע םיתמצב טקיורפה תויולע 10 םישרתב ןלהל
 לש ןכויש תא םיללוכ םויסל תואצוהה יפצו לעופב טקיורפה תויולע יכ ןיוצי .2020 ילויל ןוכנ
 םיביכרל תויופצ תופסונ תויולעל תוכרעהה לשו בחרומה ם"צבה ביצקת ךותמ ושמומש תויולעה
 .םישרתב םיטרופמה טקיורפה לש םינושה
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 )ח"ש ינוילימב( לעופב עוציבה לומ ןונכתה - טקיורפה ביצקת :10 םישרת

 
 

 .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 ****

 םינותנהמ .םינש שמח ךשמל הלעפהה בלש תאו המקהה בלש תא ללכ טקיורפה ביצקת
 תוכרעהב בשחתהב( טקיורפב רתונ ,הבסהה בלש םויס ינפל דוע ,2020 ילויל ןוכנ יכ הלוע
 ןוילימ 2.4-כ לש ביצקת )הלעפההו המקהה יטביהב תופסונ תויופצ תואצוהל ר"הנמ לש
 .םינש שמח ךשמב סוטמה תלעפהל תויופצ יתלב תואצוה רובע דבלב ח"ש
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 ובצקותיש תופסונ תואצוה תומייק טקיורפה תרגסמב יכ הלע 2020 יאממ ר"הנמ יכמסממ
 לש ריווא ןמז רובע תורשקתהו 96הנגה תכרעמ לש הקוזחת תואצוה :טקיורפל ינוציח ביצקתמ
 ינותנל םאתהב יכ ןיוצ 2021 ראונימ תרוקיבה יאצממ לע ט"בהשמ תבוגתב .תינייוול תרושקת

 3.3-כ רמולכ ,הנשל ח"ש 660,000-כ אוה הנגהה תכרעמ תקוזחת רובע יתנשה םוכסה 2020
 יפצה יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ם"הר דרשמ .םינש שמחל ח"ש ןוילימ
  .ח"ש ןוילימ 6.75 אוה תינייוול תרושקת לש ריווא ןמז רובע תורשקתהל

 טסוגוא ףוס דע 2020 ץרמ עצמאמ - םישדוח יצחו השימחכ ךשמב טקיורפה תאפקה יכ ןיוצי
 לשב א"הח תויולעב לודיגל ןכו א"עתמ תופסונ תויפסכ תועיבתל םורגל איה ףא הלולע - 2020

 ר"הנמ ןייצ ותבוגתב .אפקומ אוה רשאכ םג טקיורפה לע תותשומ ןיידעש ליחב םדאה חוכ תויולע
 חוכ תויולע ןיגב האפקהה תפוקת לע )ם"עמ ללוכ אל( ח"ש ןוילימ 6-מ רתוי תעבות א"עת יכ
 .)תינייוול תרושקת( ריווא ןמזו הפצר חטש ,חוטיבו םדא

 ,)ןתמו אשמ ינפל( ליעל םירכזומה םינדמואבו תוכרעהב בשחתהב ,2021 ראוניל ןוכנ
 הלשממה הרשיאש ביצקתהמ ח"ש ןוילימ 7.7-כב ההובג היהת טקיורפה תולע יכ ןמתסמ
 התעיבת בקע תפסונ תולעל לאיצנטופ םייק ןכו )רשואמה ביצקתה הבוגמ 1.3%-כ(
 .א"עת לש הרומאה

 שי ליעל ראותמכ ומושייב םינבומה םיישקלו טקיורפה תובכרומל יכ ןיוצ ם"הר דרשמ תבוגתב
 דרשמב יללכה בשחה ףגא תבוגתב ןכ ומכ .טקיורפב ביצקתה יטביה לע רתיה ןיב העפשה
 םעטמ ,הלשממה שאר דרשמב םיפסכה ףגא יכ ןיוצ 2021 ראורבפמ תרוקיבה יאצממל רצואה
 .םניגב תויביצקתה תואצוההו טקיורפה יבלשל עגונב תפטוש הרקב עצבמ ,יללכה בשחה

 טקיורפב א"הח תויולע תכרעהב םייונישה
 ויתויולעלו טקיורפב ולש תינושארה העקשהה תולעל םידחא םינדמוא א"הח ךרע םינשה ךלהמב
 :םיטרפה ןלהל .טקיורפב ותוברועממ תועבונה תויתנשה תופטושה

 תרגסמב ,2012 רבמבונב ,רומאכ :טקיורפב א"הח לש תינושארה העקשהה תולע תכרעה
 לש היינחה רתאש החנהב ,תינושארה העקשהה תא א"הח ךירעה ,2012 תנשמ RFI-ה חותינ
 ןוילימ 8.5-כ םהמ ,)רלוד ןוילימ 6.5( 97ח"ש ןוילימ 24-כ לש ךסב ,א"הח סיסבב םקוי סוטמה
 ןוילימ 4.2( ח"ש ןוילימ 15.5-כו םתורישכ תרימשו םדא חוכ תורשכה רובע )רלוד ןוילימ 2.3( ח"ש
  .א"הח סיסבב תויתשת תמקה רובע )רלוד

 ולש תינושארה העקשהל עגונב ותכרעה תא א"הח ןכדע ,2019-ו 2017 ,2015 םינשב ,ךשמהב
 הנידמה ישארל סוטמב תודייטצהל תונכתיה תניחב תרגסמב ,2015 טסוגואב :טקיורפב
 א"החב הרקבו םיביצקת תקלחמ הכירעה ,ינוחטיב-ינידמה טניבקב ןוידה תארקל התשענש
 ותואב הלא תויולע רשיא טניבקהו ,טקיורפב המקהה תולעב א"הח לש וקלח תא )ב"תמ - ןלהל(
 תביטח שארל א"הח גיצה 2017 ראוניב ;הנידמה ישאר סוטמ שכרל ורושיא תרגסמב שדוח
 המקהה ביצקת חתנ תא גיצה וז תרגסמבו ,טקיורפה סוטטס תא ל"הצב ןונכתה ףגאב ןונכתה

 
 .טניבקב ביצקתה תכרעה רושיא תעב ןובשחב האבוה אל הנגהה תכרעמ תקוזחת יכ ןיוצי  96

  .רלודל ח"ש 3.7 לש רעש יפל בשוח  97
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 .המקהה בלשל א"הח חתנ לש תפסונ הכרעה ר"הנמל ב"תמ החלש 2019 ילויבו ;ושומימבש
 א"הח חתנ ףקיהל םינדמואבו הדובעה תוחנהב םייונישל וליבוהש תוביסה הלא יכ ןיוצ ךמסמב
 א"הח ןיב הדובעה תולוכת תקולח ,זרכמה תואצות :טקיורפה לועפתלו המקהה בלשל שרדנה
 חולב ןלהל .ךשמתמ הדימל ךילהתו טקיורפה םויסב רכינה בוכיעהו תולוכתה ןוכדע ,היישעתל

 .ןהיניב םייונישהו ליעל תוראותמה תויולעה תכרעה לש טוריפ 17

 העקשהה תולעל עגונב 2019-ו 2017 ,2015 םינשב א"הח תוכרעה :17 חול
 )ח"ש ינוילימב( טקיורפב ולש תינושארה

 תולוכתה
 טסוגוא

2015 
 ראוני

2017 
 ילוי

 םייונישה טוריפ 2019

 םדא חוכ
 10.4 2.4 1.7 ילטקיורפ

 :2015 תנש תמועל 2017 תנש ןיב םייונישה
 .םייתנש ךשמל ףסונ ןיצק תפסוהל רושיא
 :2017 תנש תמועל 2019 תנש ןיב םייונישה
 ;ט"בהעמ רוחמת יפל ןקתה תולע ןוכדע
 רושיא ;עבראל םייתנשמ טקיורפה תוכראתה
 ;)תסייטב יעצבמ ט"פק( ישילש ן"סר לש ףוריצל
 להנל 2018 תנש עצמאב ל"הצ לביקש הטלחה
 ,תסייטב ףגב אלו תיאמצע הדיחיב המישמה תא
 דיקפת שייאל הטלחהו ;הליחתכלמ ןנכותש יפכ
 .תסייטב ןרס תגרדב ףסונ

 תכרעמ שכר
 0 11.0 10.0  הנגה

 :2015 תנש תמועל 2017 תנש ןיב םייונישה
 .סוטמב הנקתה דווז תפסות
 :2017 תנש תמועל 2019 תנש ןיב םייונישה
 ףיעסל התרבעהו א"הח תויולעמ הלוכתה תאצוה
  .טקיורפב רחא

 תויתשת
 :2015 תנש תמועל 2017 תנש ןיב םייונישה 2.5 2.5 0  א״הח סיסבב

 .א"הח סיסבב הטילק תויתשת

 אלל כ"הס
  12.9 15.9 11.7 תורשכה

 תורשכה
 0.5 1.0 5.2 ריוואה יתווצל

 :2015 תנש תמועל 2017 תנש ןיב םייונישה
 ריוואה תווצ תרשכהל תוירחאה תרבעה
 .א"עתל רוטלומיס תועצמאב
 :2017 תנש תמועל 2019 תנש ןיב םייונישה
 *.ריוואה תווצ ישנא רפסמ םוצמצ

  ***13.4 )**5.9( 16.9 16.9 כ"הס

 .א"הח ינותנ יפ לע
 םיסייטה רפסמ יכ 2020 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ א"החמ ח"למאה ןיצקו סוטמה ט"פק  *

 .הליחתב וילע ובשחש הזמ רתוי ליעי ףוג שרדנ יכ הנבההו ךרוצה תניחב רחאל 10-ל 18-מ םצמוצ
 .)2017 ראונימ ר"הח תכרעה יפ לע ח"ש ןוילימ 11( הנגהה תכרעמ שכר תויולע אלל  **
 טניבקב א"החל ורשואש ח"ש ןוילימ 6.9 יוכינב ח"ש ןוילימ 13.4 :ח"ש ןוילימ 6.5 איה טקיורפל תפסותה  ***

 .)הנגהה תכרעמ רובע ח"ש ןוילימ 10 זוזיקב ,ח"ש ןוילימ 16.9(
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-כ םנמוא רתונ המקהה תולעב א"הח לש וקלח 2017 ראונימ א"הח לש ותכרעהב ,17 חול יפ לע
 טסוגואמ הכרעהל האוושהב ח"ש ןוילימ 4.2-כ לש תפסותב רבודמ השעמל םלוא ,ח"ש ןוילימ 17

2015.  

 לשב ,2017 ראוני לש וזל 2019 ילוימ תויולעה תכרעה לש האוושהב ,17 חול יפ לע ,ןכ ומכ
 השעמל רבודמ ,תדרפנ תולעכ המשרנו א"הח תויולעמ התחפוה הנגהה תכרעמ תולעש הדבועה
  .טקיורפה תויולעל ח"ש ןוילימ 6.5-כ לש תפסותו א"הח תויולעל ח"ש ןוילימ 7.5-כ לש תפסותב

 המקהה בלשל ושרדנש םינוכדעה יכ ןיוצ 2019 ילויב ר"הנמל ב"תמ החלשש רומאה ךמסמב
 ןכדעל ןוכנ יכ ןיוצ דוע .ם"הר דרשממ הנעמ ולביקו א"הח ידי לע טקיורפה עוציב ךלהמב וגצוה
 ענמיהל ידכ טקיורפה םויסל דע א"החב המקהה בלשל ןדמואה תוכרעה תא רדוסמ ןפואב
 .חוקלל תורזוח תוינפמ

 רבד ,98םישדוח השולשו הנשב החדנ טקיורפה לש םינמזה חול 2019 ילויל 2017 ראוני ןיבש ןיוצי
 ,ךכ לע ףסונ .טקיורפה תא הוולמש א"הח לש ילטקיורפה םדאה חוכ תויולעב לודיגל איבהש
 ואיבה הלא םיאשונ .וז הפוקתב ילטקיורפה םדאה חוכב א"הח עציבש םירחא םייוניש םג ויה
 םוצמצ רחאל( ליעלש 17 חולב ראותמכ ילטקיורפה םדאה חוכ תויולעב ח"ש ןוילימ 8 לש לודיגל
-ב רומאכ המכתסה א"הח לש תינושארה העקשהה תולע תפסות ךס ריוואה תווצ ישנא רפסמ

 .)טקיורפה תויולעל תפסות ח"ש ןוילימ 6.5-בו ןוילימ 7.5

 ביצקתמ ןמומי ןהב לודיגש הדבועה לשב טקיורפה ביצקת לע תועיפשמ א"הח תויולע
 ם"הר דרשמל ריבעה אל א"הח 2019 ילוי דעו 2017 ראונימ יכ הלע תרוקיבב .טקיורפה
 םייונישה לכ תא םכסמו טרפמש רודס ךמסמ )ר"הנמו םיביצקתה ףגא( ט"בהשמלו

  .ח"ש ןוילימ 6.5-ב ומכתסהש המקהה בלשל ויתויולעב

 תויולעה הנבמ תא םינוידה לכב ףקיש אוה יכו ,אצממה תא לבקמ אוה יכ א"הח ןייצ ותבוגתב
 רחאל קר עיגה הבותכ השירד םע ךמסמ םנמוא .טקיורפה ייח ךרואל תושרדנה תופסותהו

 שיא העיתפה אל השרדנש תפסותה ךא ,םיידועיי ביצקת ינויד תארקל ךכ תושעל שקבתנש
  .ר"הנמ םעו ם"הר דרשמ םע ולבקתה תוטלחהה ללכו ,תוטלחהה ילבקממ

 ףגא .הרקב וילע עצבמ וניא ןכלו טקיורפב א"הח ביצקתל יארחא וניא יכ ותבוגתב ןייצ ר"הנמ
 תופתתשהה בוצקתב המכתסה טקיורפב ותוברועמ יכ ותבוגתב ןייצ ט"בהשמב םיביצקתה
  .ם"הר דרשממ

 א"הח ביצקת לע הרקב םישוע םניא ט"בהשמב םיביצקתה ףגאו ר"הנמ יכ הלוע רומאהמ
 א"הח תויולע לע הרקבה ןפוא תא ורידסי ט"בהשמו ם"הר דרשמ יכ ץלמומ .טקיורפב
 .ךכל יארחאה םרוגה תעיבק תוברל טקיורפב

 
 ,רומאכ :רפסמ םימעפ םינמזה חול החדנ זאמ .2018 רבמטפס היה המקהה בלש םויסל םינמזה חול 2017 ראוניב  98

 דעומש א"עת הנכדע 2019 ראוניב .םישדוח השולש דועב החדנ 2018 יאמבו םישדוח העבראב החדנ אוה 2017 ינויב
 .)ךשמהב ואר טקיורפב םינמזה חול אשונב( 2019 רבמצד היהי סוטמה תריסמ
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 דבלמ :א"הח ידי לע סוטמה תלעפהמ תועבונה תופטושה תויתנשה תויולעה תכרעה
 סוטמה תלעפהמ ועבניש תופטוש תויתנש תויולעב םג א"הח אשיי טקיורפב תינושארה ותעקשה
 ןוילימ 8-כב ומכתסי תורשכהו םדא חוכ תוברל ויתויולע יכ א"הח ךירעה 2012 תנשב .ודי לע
 ,2012 רבוטקואב ר"הנמ שארל הלא םינותנ גיצה ט"בהשמ תווצ ,רומאכ .)רלוד ןוילימ 2.2( ח"ש
 .2013 ראורבפב ל"למל םג ורבעוהו 2012 רבמבונמ RFI םוכיס ךמסמב יוטיב ולביק םה ןכ ומכ

 תויתנשה תויולעל עגונב םג ותכרעה תא א"הח ןכדע ,2019-ו 2017 ,2015 םינשב ,ךשמהב
 ןוויכ יכ תויתנשה תויולעל עגונב ןיוצ 2019 ילויב ר"הנמל ב"תמ החלשש ךמסמב .99תופטושה
 תטילק תארקל יכו ,הכ דע ולא םינוכדע וגצוה אל ביצקתה תרגסמ לש הצירפ השרדנ אלש
 תושרדנה תולוכתה תא ןכדעל דעומ ותואב היה ןוכנ תולוכתה תובצייתהו 2020 תנשב סוטמה
 הלא תויולע תכרעה לש טוריפ 18 חולב ןלהל .ם"הר דרשמ לומ ןמכסלו א"החב לועפתה בלשל
 דרשמל א"הח רסמש ךמסמו רומאה ךמסמה יפ לע ,תויתנשה תויולעב םייונישה לש טוריפו

 .2017100 תנשל 2019 תנש ןיב ,2019 רבמטפסב הנידמה רקבמ

 תויתנשה תויולעל עגונב 2019-ו 2017 ,2015 םינשב א"הח תוכרעה :18 חול
  )ח"ש ינוילימב( ולש תופטושה

 תולוכתה
 טסוגוא

2015 
 ראוני

2017 
 ילוי

 2017 תנשל 2019 תנש ןיב םייונישה טוריפ 2019

  תיאמצע הדיחיב המישמה שומימל הטלחה 3.3 1.7 1.7 םדא חוכ

 תורישכ תרימש
 ריוואה יתווצ

 תועצמאב ריוואה תווצ תרשכהל תוירחאה תרבעה 1.0 9.0 9.0
 א"עתל רוטלומיס

 םויק תויולע
 א"החב

 תרושקתו םיעצמא תקוזחתו תויורקייתה 0.7 0.3 0.3

 ילולסמ ץופיש
 סיסבב הסיט
  א"הח

 תליחת םע הסיטה ילולסמ לש םתקיחשל יפצ 5.0 0 0
 הנידמה ישאר סוטמ לש תוסיטה

  טקיורפה תובכרומ בקע תולע תפסות 1.0 0 0 ם"צב תויולע
 )לועפתה תויולעמ 10%-כ(

  11.0 11.0 11.0 כ"הס

 .א"הח ינותנ יפ לע

  .הנתשה ןבכרה םלוא ח"ש ןוילימ 11 רתונ תויתנשה תויולעה לש ללוכה ןמוכס יכ אצמנ

 25( הנשל ח"ש ןוילימ 5 לש תולעה יכ 2020 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ א"הח יגיצנ
 יסחיה קלחה תא תאטבמ א"הח סיסבב הסיטה ילולסמ ץופישל תעגונה )םינש שמחל ח"ש ןוילימ

 
 .ליעל וטרופש ,2019-ו 2017 ,2015 םינשהמ א"הח לש םיכמסמב יוטיב ולביק הלא םינוכדע  99

 .2015 תנשל האוושהב תופטושה תויתנשה תויולעה תכרעה תא א"הח הניש אל 2017 תנשב  100
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 ןיוצי .ח"ש ןולימ 100-כב הכרעוהש תללוכ תולע ךותמ םילולסמה תקוזחת תולעב טקיורפה לש
 .סיסבב םירחא םיסוטמ תלעפהמ םג עבונ םילולסמה ץופישב ךרוצה יכ

 הסיטה ילולסמ ץופיש תויולע תתשה ןפוא תא ונחבי ם"הר דרשמו ט"בהשמ יכ ץלמומ
 א"הח ישומיש ללכל בל םישב הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ ביצקת לע א"הח סיסבב
 .ולא םילולסמב

 לע לוחת רשא תולעה - השענ רבדה ךכ יכו הצלמהה תא לבקמ אוה יכ א"הח ןייצ ותבוגתב
 יסחי ןפואב דדובה סוטמה לועפת תובקעב רצונש יאלבה לש תיסחיה תולעה איה טקיורפה
 .סיסבה יסוטמ ראשל

  יתפועתה חוטיבה תויולע
 ויעסונל ,סוטמל 101יתפועת חוטיב לש ומויקב רתיה ןיב תינתומ הנידמה ישאר סוטמ תלעפה
 דרשמב םיסכנו םיעצבמ ריכב ל"כנמס תושארב 2015 ילויב םייקתהש ןוידב .םיישילש םידדצלו
 ללכיי סוטמה חוטיב יכ םכוס א"החו כ"בשה ,ט"בהשמ ידרשממ םיגיצנ תופתתשהבו ם"הר
 חוטיבה תולע יכ ןיוצ ןויד ותואב .סוטמה לש לועפתהו הבסהה ,שכרל זרכמה תולוכת תרגסמב
  .יזרכמה ךילהה תרגסמב השעיי רבדהו ,הרחמות םרט

 ישוקהמ ועבנש יתפועתה חוטיבה תסילופ שוביגב םיבוכיע ולח 102יזרכמה בלשה ךלהמב
 תא הווילש יתפועתה חוטיבה םוחתב ץעוי לש ותדובע תריצעמו תורבחל גווסמ עדימ ריבעהל
 יתפועתה חוטיבה אשונ תא עורגל 2016 ילויב טלחוה תאז חכונ .ם"הר דרשמ םעטמ טקיורפה
  .זרכמב הכזת רשא הרבחה לומ דרפנב וב לפטלו זרכמב תודדומתמה תורבחה לש רוחמתהמ

 2019 רבמצדב .תינכדעה חוטיבה תסילופ תטויט תא ט"בהשמל א"עת הריבעה 2019 תיצחמב
 לש השקה בצמה הלע הבש ,ם"הר דרשמו ט"בהשמ ,א"עת יגיצנ תופתתשהב הבישי המייקתה
 תולמע לש תוהובגה ןהיתויולעו םיחטבמ דצמ חטבל תונוכנ רדעיה ,יתפועתה חוטיבה קוש
 .רבעב ומלושש םימוכסה תמועל )תוימרפ( חוטיבה

 םאתהב דעומה ותואל תויתנשה חוטיבה תויולע תא גיצה א"עתב חוטיב ינוכיסו חוטיב להנמ שאר
 חוטיבה תרגסמב וללכנש םיביכרה םיטרופמ 19 חולב ןלהל .ם"הר דרשמ לש ויתושירדל
 103ח"ש ןוילימ 1.75-כב תמכתסמ חוטיבה תולע יכ ןיוצי .)ח"ש יפלאב( תויתנשה םהיתויולעו

 .הנשל

  

 
 .תויתשתה תמקהו הבסהה תפוקתב חוטיבל ףסונב אוה יתפועתה חוטיבה  101

 .2016 טסוגוא דע 2015 רבמבונ  102

 .רלודל ח"ש 3.4 לש ח"עש יפל  103
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 )ח"ש יפלאב( 2019 רבמצדל ןוכנ ,ויתויולעו יתפועתה חוטיבה יביכר :19 חול

 תיתנשה חוטיבה תולע הסוכמה ביכרה

 1,499 *םיעסונו 'ג דצ תויובחו )רלוד ןוילימ 60 דע לש יוושב( סוטמה ףוג

 92 סוטמה ףוגל המחלמ ינוכיס

 92 **סוטמה ףוגל תימצעה תופתתשהה תנטקה

 75 ***)'ג דצ( המחלמ ינוכיס תובח

 1,758 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,א"עת ינותנ יפ לע
 .רלוד דראילימ 1 דע לש יוושב  *
 .רלוד 50,000 -ל רלוד ןוילימ 1 לש ךסמ  **
 .רלוד דראילימ דע לש יוושב  ***

 םיאשונל םאתהב תנכדועמ חוטיב תסילופ שיגהל א"עת תוירחאב יכ םכוס הבישי התוא םותב
  .ןוידב ולעוהש

 יכ ץלמומ .המכוס םרט יתפועתה חוטיבה תסילופ ,2020 רבוטקוא ,תרוקיבה םויס דעומב
 דעומב ףקותל סנכית הסילופהש ךכ ,חוטיבה תסילופ שוביג תא ומילשי א"עתו ט"בהשמ
 .הסילופ רדעיהב םינמז חול יבוכיע ורצוויי אלו

 רובע ןנוכתמה יחוטיבה יוסיכה ,19 חולמ הלועש יפכ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ונייהד ,רלוד ןוילימ 60 דע לש ךס לע וניה יחוטיבה יוסיכה - ותמקה תולעמ ךומנ סוטמה
 תאו א"עת ידי לע המקהה תולע תא תללוכה סוטמה תולעש דועב ,104ח"ש ןוילימ 204-כ
 יפצ רובע יביצקת ןוירש ללוכ( ח"ש ןוילימ 382-כב תכרעומ תונושה תוכרעמה תולע
  .)תואצוה תפסותל

 הרקמב ןכש חותיפה תולע אלל חוטיבל סוטמה תולע תא הכירעה איה יכ התבוגתב הרסמ א"עת
 לע תססבתמ חוטיב יכרוצל סוטמה יווש תכרעה .םייק ונדוע "רצומה קית" טלחומ ןדבוא לש
 יכ א"עת הרסמ דוע .ותנקתהו דוויז רוציי ,םיאתמ יתקוזחת בצמל ותאבה ,סוטמה שכר תולע
 ,אוה ףא םכוס חוטיב תורבח לומ זרכמל האיציה דעומו ם"הר דרשמ םע המכוס הסילופה תלוכת
 .הלעפהה בלש תליחת ינפל םלשויש ךכ

 ךות ם"הר דרשמ םעטמ לבנע תרבח ידי לע עבקנ יחוטיבה יוסיכה יכ ותבוגתב ןייצ ט"בהשמ
  .םתוירחאבו םינוכיס לוהינ

 
 .רלודל ח"ש 3.4 לש ח"עש יפל  104
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 .ליעל רומאה שרפהה רואל יחוטיבה יוסיכה רועיש תא ונחבי א"עתו ם"הר דרשמ יכ ץלמומ

 ינפל יכ לבנע תרבחב הלשממה יחוטיבל תימינפה ןרקה הרסמ תרוקיבה יאצממל התבוגתב
 אל סוטמה ףוגל חוטיבה םוכס יכ ם"הר דרשמל ןרקה הצילמה סוטמה תשיכרל זרכמה םוסרפ
 יפכ תונקתההו םירופישה יווש לש תפסותב ,ותשיכר דעומב סיטה ילכ לש אלמה וכרעמ תחפי

 60 לש חוטיבה םוכס יכ הפיסוה ןרקה .רומג ןדבוא לש הרקמל 15% לש תפסותבו וב ועצוביש
 התואל א"עת ידיב היהש עדיה סיסב לע תתשוהו א"עת ידי לע 2018 תנשב עבקנ רלוד ןוילימ
 לש יפוסה חסונה תקידבל השקב לכ הרבעוה אל ןרקל .ודוויזו סוטמה תשיכר תולע רבדב הנש
 תצלמה םע המיכסמ איה יכ התבוגתב ןרקה הרסמ דוע .השכרנ איה םא הל עודי אלו הסילופה
  .ךרוצה תדימב ונכדעלו חוטיבה םוכס תא תינש קודבל הנידמה רקבמ דרשמ

 םייקה בצמב הלשממה ישאר תוסיט תולע
 תסטהל ידועייה סוטמב תוסיטה תולעל האוושהב
 הנידמה ישאר
 דע 2015 םינשב תוסיטה תולע לע םינותנ הנידמה רקבמ דרשמ תשקבל ריבעה ם"הר דרשמ

 תולעה לעו 2019 דע 2015 םינשב הלשממה ישאר תסטה תולע לע םינותנ 20 חולב ןלהל .2019
 .)ח"ש ינוילימב( 2019-2015 םינשב הסיט לש תעצוממה

 )ח"ש ינוילימב( 2019 דע 2015 םינשב הלשממה ישאר תסטה תולע :20 חול

 תללוכה תולעה תוסיטה רפסמ הנשה

2015 10 23.1 

2016 10 19.2 

2017 14 48.6 

2018 15 36.5 

2019 9 17.7 

 145.1 58 כ"הס

 *2.5 2019 - 2015 םינשב הסיט לש תעצוממה תולעה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ם"הר דרשמ ינותנ יפ לע
  .תוסיטה ידעי ןיב תונושל סחייתה אל תעצוממה תולעה בושיח  *
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 םכתסמ םינש שמחל הלעפהה בלשל תואצוהה יפצו לעופב תואצוהה ,2020 ילויל ןוכנ ,רומאכ
 לש 105תעצוממה תולעה ןדמואל הנידמה רקבמ דרשמ השעש בושיח .ח"ש ןוילימ 205.8-ב
 הלעה דבלב הלעפהה תויולעב בשחתהב םינש שמח לש חווטב הנידמה ישאר סוטמב הסיט
 תעצוממ הסיט תולעמ 10%-כב ההובגה תולע ,106ח"ש ןוילימ 2.74-כב םכתסת תולעה יכ
  .2019 דע 2015 םינשב

 הנידמה ישאר סוטמב הסיט לש תעצוממה תולעה ןדמואל הנידמה רקבמ דרשמ השעש בושיח
 בלשל תויולעה יפצ לע ףסונ 2020 ילויל תנכדועמה המקהה תולע לש ןובשחב האבה ךות
 21 חולב ןלהל .ח"ש ןוילימ 5.18-כב השעמל םכתסת תעצוממ הסיט תולע יכ הלעה הלעפהה
 האבה :םיבצמ ינשב הנידמה ישאר סוטמב הסיט לש תעצוממה תולעה תכרעה ןיב האוושה
 .המקהה תולע לש םג ןובשחב האבהו דבלב הלעפהה תויולע לש ןובשחב

  הנידמה ישאר סוטמב הסיט לש תעצוממה תולעה תכרעה :21 חול
 )ח"ש ינוילימב(

 
 הלעפהה תויולעב בשחתהב
 דבלב

 הלעפהה תויולעב בשחתהב
 המקההו

 **5.2 *2.7 תעצוממה תולעה תכרעה

 .ר"הנמ ינותנ יפ לע  *
 .הנידמה רקבמ דרשמ השעש בושיח יפ לע  **

 2015 םינשה ינותנ יפ לע( םייקה בצמב הסיט לש תעצוממ תולע ןיב האוושה 11 םישרתב ןלהל
 .הנידמה ישאר סוטמב הסיט לש תעצוממ תולע תכרעה ןיבל )2019 -

 
 ;קוחרה חרזמל וא הקירמאל תוסיט 4( םינוש םידעיל הקולחב 15 היהי הנשב תוסיטה רפסמ א"עת םע םכסהה יפ לע  105

 לש תעצוממה תולעה יבגל הנידמה רקבמ דרשמ השעש בושיחה .)ןוכיתה חרזמל תחא הסיטו ;הפוריאל תוסיט 10
  .הסיטה ידעיב תונושה תא ןובשחב איבה אל ידועייה סוטמב היופצה הסיטה

 .)205.8/5(/15 :אוה בושיחה  106
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 ןיבל םייקה בצמב הסיט לש תעצוממה תולעה ןיב האוושה :11 םישרת
הנידמה ישאר סוטמב הסיט לש תעצוממה תולעה תכרעה  

 םייקה בצמה תמועל רכינ רופיש שי הנידמה ישאר סוטמב יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 סוטמה לע הנגהה לש םיטביהב תוברל ,ןוחטיבה תמרב )םייחרזא םיסוטמ לש הריכח(
  .ותונימז ןכו וב ןתינש תורישהו סוטמב םיאנתה ,הטילשה ,תרושקתה ,וב עדימה תחטבאו

 סוטמב הסיט לש תעצוממה תולעה ןדמואל הנידמה רקבמ דרשמ השעש בושיח ,תאז םע
 תעצוממה הסיטה תולע יכ הלעה ולא םיטביה לש ןובשחב האבה אלל הנידמה ישאר
 תעצוממ הסיט לש תולעהמ 108%107-כב ההובג היהת הנידמה ישאר סוטמ תועצמאב
-כב הסיטה תויולע תא ורקיי הנידמה ישאר סוטמ תועצמאב תוסיטהש ךכ ,םייקה בצמב

  .109הנשל 108ח"ש ןוילימ 40.5

 
 .ח"ש ןוילימ 2.5 תמועל ח"ש ןוילימ 5.2-כ  107

 וליאו ,)תוסיט 15 לופכ ח"ש ןוילימ 2.5-כ( ח"ש ןוילימ 37.5-כב םכתסהל היופצ םייקה בצמב הנשל תוסיטה תולע  108
 15 לופכ ח"ש ןוילימ 5.2-כ( ח"ש ןוילימ 78-כב םכתסהל היופצ הנידמה ישאר סוטמב תוסיט לש תיתנשה תולעה
 .)תוסיט

 תועבונש תויולע ,טקיורפה ביצקתמ ןניאש תופסונ תואצוה תללוכ אל 2020 ילויל ןוכנ טקיורפה תולע תכרעה ,רומאכ  109
 .הלעפהה בלשל תויופצ יתלב תואצוה ןכו ותאפקהמ
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 דע( המקהה בלש לש םינמזה חולב הדימע
 )סוטמה תריסמל
 תלחתהו סוטמה תריסמל דע ןמזה ךשמ יכ עבקנ 2016 רבמטפסמ א"עתל ט"בהשמ ןיב םכסהב
 רבמטפס ירק ,ARO(110( א"עת ידי לע הנמזהה תלבק דעוממ םישדוח 24 אוה ותקוזחתו ולועפת

2018.  

 יטמכס רואית 12 םישרתב ןלהל .םינמזה תוחולב םיבר םיבוכיע רומאכ ולח טקיורפה ךלהמב
 .טקיורפה לש םינוש םיבלשב סוטמה תריסמל םינמזה חול לש

 סוטמה תריסמל םינמזה חול :12 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ט"בהשמ ינותנ יפ לע

 :םינמזה חולב תויחדל האיבהש םיניינעה תולשלתשה ןלהל

 א"עת יפ לע יכ הלע ר"הנמ יכמסממ :ןושארה םייונישה קולב תובקעב םינמזה חול תייחד
  .טקיורפב 111יטירקה ביתנב היה סוטמה בוציע

 םישדוח העשתכ( 2017 ינויב א"עת לומ תיפוס ומכוס םתולעו ןושארה םייונישה קולבב םייונישה
 המיתח רחאל ןויפאב םייונישה יכ הלע 2017 ינוימ א"עת לש ךמסממ .)םכסהה תמיתח דעוממ
 ועגפ )ןושארה קולבב וללכנש םייונישה( םרושיאל תוטלחהה תלבק ךילהתו םכסהה לע
 תא ןכדעל א"עת השקיב ןכלו ,וילא הבייחתהש דעומב סוטמה תא רוסמל א"עת לש התלוכיב

 
110  After Receiving Order 

 דחאב יוניש לכ רשא היינשב תחא תורושקה תויוליעפ תרשרשל עגונה םיטקיורפ לוהינב גשומ אוה יטירק ביתנ  111
 .טקיורפה םויס דעומ לע עיפשמ ןהלש םידעומה
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 לש םינמזה חול תייחד לע ומכיס א"עתו ט"בהשמ ,ןכאו .2018 רבמצדל סוטמה תריסמ דעומ
  .2018 רבמצד ףוסל 2018 רבמטפס תליחתמ - םישדוח העבראב סוטמה תריסמ

 תלהנמ םג הפתתשה ובש 2017 יאמב א"החב ח"למא תקלחמ שאר םייקש סוטטס ןוידב יכ ןיוצי
 העברא לש הייחד םוקמב ותכרעהל יכ ןייצ אוה ,ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה
 ר"הנמ םעטמ טקיורפה לש תורשקתהה תלהנמ .םישדוח 12 דע 9 לש היהת הייחדה ,םישדוח
 םייונישה ךרוצל בצקוהש ןמזה םג יכ הז רשקהב 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ
  .הנמזהה תאצוהל דע ןמזה תמועל רצק היה ןושארה קולבב

 א"עת לומ םכוס ינשה םייונישה קולב :ינשה םייונישה קולב תובקעב םינמזה חול תייחד
 .ןושארה קולבה םוכיס רחאל הנשכ ,2018 יאמב

 ןונכתה תא םייסלו טקיורפב םדקתהל ישוק א"עתל היה 2017 רבוטקואב יכ הלע ר"הנמ יכמסממ
 ןויד לש םוכיסב .םתקידבב ךרוצהו וב וננכותש םייונישה לשב סוטמה לש ימינפה בוציעה לש
 ט"בהשמ יכ ןיוצ 30.11.17-ב )בקעמ ןויד - ןלהל( תורשקתהה תלהנמ המייקש יעובש בקעמ
 החדית דויצה תקפסא םויס ויפלש א"עתב טקיורפה להנמ לש ןוכדעה תא הרמוחב האור
 תא תושעל תשקבתמ א"עתו ,תרשואמ הניא הקפסאה דעומ תייחד יכו ,םישדוח העבראכב
  .ירוקמה םינמזה חולל סנכתהל ידכ םישרדנה םיצמאמה

 ,סוטמב תחלקמ תפסוהל תורשפאה תא ןוחבל ם"הר דרשמ תשקב תובקעב ,2017 רבמצדב
 ראורבפל( םיישדוחב טקיורפה םויס תייחד איה םינמזה חול תניחבמ תועמשמה יכ א"עת הנייצ

 שיו ,הייחדה תא רשאמ אל אוה יכ א"עתב הפועת תביטח שארל רסמ ל"למה שאר ןגס .)2019
  .31.12.18 - םכוסש םינמזה חולב הדימעל שרדנה רבד לכ תושעל

 וב ופתתשהשו 2018 ראוניב א"החב )ר"אות( ןוגראו ןונכת )ח"מר( תקלחמ שאר םייקש ןוידב
 םירקסה חכונ ותכרעהל יכ ח"מרה םכיס ,תורשקתהה תלהנמ תוברל ט"בהשממ םיגיצנ

 םינמזה חול ןיבל - 1.1.19 - סוטמה תריסמל יזוחה דעומה ןיב רעפ םייק טקיורפב ומייקתהש
  .א"הח לש תימינפ תוכרעיה ךרוצל ץילממ אוה וילעש - 1.5.19 - סוטמה תריסמל ילאירה

 םינמזה חול תייחד לש ןוכיסה לוהינ ךרוצלו טקיורפה תומדקתה לע הרקבו בקעמ עצבל ידכ
 )2018 ץרמ דעו 2017 רבמצד םישדוחב( תויונמדזה המכב א"עתמ תורשקתהה תלהנמ השקיב
 בוציע לש דויצה יטירפ לש הקפסא ידעומ :טקיורפב םייזכרמ םיאשונ לש טרופמ טנאג הל גיצהל
 טנאג ןכו ;םיוסמ ךילהת עוציבל שרדנה ןמזה ךשמו תולועפה הז ללכבו ,םתנקתה ךילהתו םינפה
 םייונישה קולב םוכיס תארקל ,2018 יאממ בקעמה ינויד ימוכיס יפ לע ,םלואו .יושירה ךילהתל
 תינכותו םיוסמה ךילהתה עוציבל םכסומ ןמז תבלשמש תוקפסא תינכות הגיצה אל א"עת ,ינשה
 תינכות שדוחה ףוס תארקל א"עת הגיצהשכ .שרדנה םינמזה חולל תסנכתמש א"תר לומ יושיר
 אלו גצוהש טנאגה יפ לע הנוכנ הרקב עצבל ןתינ אלש תורשקתהה תלהנמ הרבס ,תוקפסא
 ,טקיורפה תומדקתה לע עיפשהלו עייסל היהי רשפאש ידכ תויתייעב תויוליעפב דקמתהל ןתינ
  .תויוליעפל "ןוחטיב יחוורמ" ןיאו םיוסמה ךילהתה עוציבל "לכשומ ןמז" חקלנ אלש רחאמ תאזו

 .2019 ץרמל סוטמה תריסמ דעומ תא ןכדעל א"עת השקיב ינשה םייונישה קולב םוכיס תארקל
 - 2019 ץרמ ףוסל ןכדוע סוטמה תריסמל יזוחה םינמזה חולו קולבה םכוס 2018 יאמ ףוסב ,ןכאו

 תוינכות ח"מר עירתה ,2018 לירפאב ,ןכ ינפל שדוחכ יכ ןיוצי .םיפסונ םישדוח השולש לש הייחד
 ףקיהו םירעפה בקע תילאיר הניא םישדוח השולש לש תננכותמה הייחדה יכ א"החב םיסוטמ
  .חוקלה דצב םירושיאה תלבק ךילהתב תובכרומה ןכו תומישמה



 
  
 
  

|    517   | 

 

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

....
ה כר  |                                       

 ש
מ

וט
ל ידועיי ס

ה
ט

ס
ר ת

א
 יש

ה
נידמ

ה  
 

 הטלחהה :תרוקיבה םויס דעומ דעו ינשה םייונישה קולב רחאל םינמזה חול תייחד
 ינווג תוברל םינפה בוציעל םירושקה רומיגה ירמוחלו םינווגל עגונב ם"הר דרשמ לש תיפוסה
 רחאל שדוחכ קר הלבקתהו םישדוח השישכב הבכעתה ם"חאה םחתמב טוהירהו םיבשומה
 יכ ןיוצ 28.3.18112-ב םייקתהש PDR-ל א"עת לש םוכיסב :2018 ינויב ,ינשה םייונישה קולב םוכיס
 םייקתהש םדוק PDR תרגסמב םינווגהו רומיגה ירמוח תריחבל רושיא לבקתה רבכש רחאל
 בוכיעש רחאמ ףוחד רבדה יכו ,םינווגהו רומיגה ירמוח תא שדחמ ןחב חוקלה ,2017 רבמצדב
 דרשמב םיטקיורפו םיביצקת ףגא שאר הרשיא 8.5.18-ב .יטירקה ביתנה לע עיפשמ הריחבב
 קר ,28.6.18-מ בקעמ ןוידמ הלעש יפכו ,טוהירהו תונולחה ,תוריקה ,חיטשה ינווג תא ם"הר
 םחתמב טוהירה לשו סוטמב םיבשומה לש עבצה ינווג ם"הר דרשמ םע ומכוס הז דעומל ךומסב
  .ם"חאה

 תינכות הל גיצהל א"עתמ תורשקתהה תלהנמ השקיבו הבש 2018 טסוגוא דע ינוי םישדוחב
 לולכת ןכו ,םיוסמה ךילהתה תוברל דויצ יטירפ לש תטרופמ תונקתה תינכות לולכתש הדובע
 לש יטירקה ביתנב תואצמנ ם"חאה םחתמל דויצה תוקפסא יכ העבק איה .יושיר תינכות
 .םינמזה חולב הדימעל ההובג ןוכיס תמרב ןוכיס הווהמ יושירה יכו ,טקיורפה

 ןכלו היקפסמ תוקפסא תינכות א"עת הלביק אל 2018 רבוטקוא דע יכ הלע ר"הנמ יכמסממ
 2018 רבוטקואב הלביק איה היקפס לע הליעפהש ץחל תובקעב .האלמ תינכות גיצהל התשקתה
 ךילהתה ,תונקתהה ינמז וב ובלוש אלש טנאג ר"הנמל הגיצה םלוא ,תנכדועמ תוקפסא תינכות
  .יושיר תינכותו ןוחטיב יחוורמ ,םיוסמה

 אל א"עת יכ הלע 2018 טסוגוא דע ינוימ ר"הנמו א"תר יכמסממ ,סוטמה יושיר תינכותל עגונב
 הגיצה 2019 ץרמב .השרדש יפכ א"תרל תוחודו םירמוח תרבעה לש שרדנה בצקב המדקתה
 2019 טסוגואבו ,תיללכה תילטקיורפה תינכותב הבלוש אל איה ךא ,תטרופמ יושיר תינכות א"עת
 לש םינמזה חולל סחיב יטיא ןיידע היה יושירה ךרוצל א"תרל א"עת לש תוחודה תשגה בצק
 .םייוסינל תסנכתמש תינכות הגצוה אלו ,סוטמה תריסמ

 םישדוח העברא לש הייחד לע העיבצה 4.10.18-מ בקעמ ןוידב א"עת הגיצהש תוקפסאה תינכות
 תרשואמ אלו תלבוקמ הניא תינכותה יכ הנייצ תורשקתהה תלהנמו )2019 ילויל( םינמזה חולב
 הילא חלש ,תורשקתהה תלהנמ לש התשקבל ךשמהב .ם"הר דרשמ ידי לעו ט"בהשמ ידי לע
 תריסמב בוכיעה םע א"עת תודדומתה תא טריפש ךמסמ שדוחה ךשמהב א"עתב טקיורפה להנמ
 חוקלה ידי לע הטלחהה תלבקב בוכיעהמ רקיעב עבנ בוכיעה יכ רתיה ןיב ןייצ אוה .סוטמה
 היתוכרעה יכ א"עתל רבתסה א"עתל הרבעוהש תונקתהה תינכותמ יכו ,רומיגה ירמוחל עגונב
 םייוסינה עוציבו סוטמה תבסה תמלשה דעומש ךכ לע חוויד אוה .רסחב וקל הנקתהה ךשמ יבגל
 תולועפה תא טריפ םג אוה .)םישדוח השולש לש תפסונ הייחד( 2019 רבוטקוא ףוסל סנכתמ
 תטילקל תוכרעיה ,םיקפס םע תושיגפ ןהבו ,סוטמה תריסמב בוכיעה םוצמצל א"עת הטקנש
 תיינב ,ןהב הכימתלו תונקתהה רובגת ךרוצל םינפה בוציע יטרפ תונקתהל םיחמומ םידבוע תווצ
 תינכותל םיפסונ םיבאשמ תיינפהו תונקתהה זוריזלו לועייל תיביטרגטניאו תינטרפ תינכות
  .שרדנל םאתהב
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 א"עתב טקיורפה להנמ םע השיגפ 2018 רבוטקוא ףוסב ל"למה שאר ןגס םייק ךכל ךשמהב
 םינמזה תוחולב דומעל ידכ התלוכיבש לכ עצבל הכירצ א"עת יכ רתיה ןיב החנה התרגסמבו

 תביטח להנמל בתכ אוה ןכ ומכ .תונוש תומישמל בוצקתו ףסונ םדא חוכ תבצה ללוכ ועבקנש
 .םינמזה תוחולב דומעל ידכ א"עתב תוליעפה תא שדחמ ןנכתל ונממ שקיבו א"עתב הפועתה

 דומעל ידכ ץמאמ לכ השעת א"עת יכ םכיס אוה 2018 רבמבונב א"עת ל"כנמ םייקש ןוידב
 להנמ לש ותגצה תא רשיא אוה תאז םע ,א"החל סוטמה תריסמל רתויב םירצקה םינמזה תוחולב
 יכמסממ .2019 תנש ףוסל החדיי א"החל סוטמה תריסמ דעומ היפ לעש ןוידב א"עתב טקיורפה
 םייקתהש 3 'סמ PMR113 ןויד תרגסמב םג .ם"הר דרשמל תאז עידוה א"עת ל"כנמ יכ הלוע ר"הנמ
 רחאל סוטמה תריסמל םינמזה חולל תנכדועמה הכרעהה תא א"עת הגיצה 2019 ראוניב א"עתב
  .2019 רבמצד - יושיר

 םיירקיעה םיקומינה תא תורשקתהה תלהנמ הטריפ 2019 ץרממ תינכותה הטמ ןויד לש םוכיסב
 ואיבהש םימדקתמ םיבלשב םייתוהמ םייוניש :םהבו סוטמה תריסמב בוכיעל א"עת הגיצהש
 ;םינווג אשונב חוקלה תטלחהב בוכיע ;)ARO ירחא םישדוח 20( תרחואמ הרוצת תאפקהל
 תמועל תורימחמ ןוחטיב תושירדו ;םתובכרומו םייונישה תמצועל עגונב א"עת לש רסח תכרעה
 התייה טקיורפב םייונישל ןכא ט"בהשמ תעדל יכ םוכיסב ןיוצ דוע .םכסהב ורדגוהש תושירדה
 סחיב יתייעב יותיעב ועצוב םה דחא דצמ - סוטמה תריסמל םינמזה חול תייחד לע העפשה
 הנקב הלע אל )2019 ץרמל הנווכה( א"עתל רשואש ז"ולה ןוכדע ינש דצמו טקיורפה תומדקתהל
 א"עת לע לעפוהש ץחלה יכ ןיוצ ,ןכ ומכ .טקיורפב םייונישה לש םבולישל שורדה ןמזה םע דחא
 םע ."ילאיר אל ידכ דע ירגתא" םינמז חול תעיבקל ואיבה חוקלה תא תוצרל א"עת לש ןוצרהו
 ועצוב תוטלחההש רחאמ אשונב תיארחא א"עתב האור תינכותה הטמ יכ ןיוצ םוכיסב ,תאז

  .םינמזה חולב הדימעל התובייחתהלו היתורהצהל םאתהב

 תריסמל ןכדועמה דעומה םג יכ םייקש ןוידב א"החב םיסוטמ תוינכות ח"מר עירתה 2019 ץרמב
 יושיר ךילהתו הבסהל דויצ תקפסאב רכינ בוכיע חכונ הובג ןוכיסב אוה - 31.12.19 - סוטמה
 לש בוכיע לשבש בקעמ ןוידב א"עתב טקיורפה להנמ ןכדע ,ןכמ רחאל םימי המכ ,ןכאו .בכרומ
  .2020 ראוניל סוטמה תריסמב הייחד היהת םיקפס

 יכ א"עתב הפועתה תביטח להנמל 2019 לירפא תליחתב ל"למה שאר ןגס בתכ תאז תובקעב
 תוחולב רמגומה רצומה תא וקפסי םיקפסהש ידכ תושרדנה תולועפה לכ תא תושעל א"עת לע
 הרבס תורשקתהה תלהנמ יכ ןיוצ 2019 יאמב םייקתהש בקעמ ןויד םוכיסב .ועבקנש םינמזה
 ידכ תורמשמב הדובע רוציל וליפאו טקיורפב דבועש םדאה חוכ תא לידגהל הכירצ א"עתש
 םוצמצל ןורתפ א"עת הגיצה אל דעומ ותוא דע יכ ןיוצ דוע .ןונכתהמ רצק ןמזב דויצה תא ןיקתהל
 .םהילע עיפשהל הלוכי א"עתש םיכילהתב וא םימוחתב רעפה

 לש 114יזוחה םינמזה חול ןוכדע תייגוסב קסע 2019 רבמטפסב םייקתהש תינכותה הטמ ןויד
 םניא םינמזה חול ןוכדעל א"עת לש םיקומינהש ףא יכ ןוידב הנייצ תורשקתהה תלהנמ .טקיורפה
 ךרדה לכ ךרואלו זרכמה תליחתמ טקיורפה ןויפא ךילהת לכ תא ןוחבל שרדנ ,רתויב םינוכנה
 א"עתש העבקו 2019 ץרממ םדוקה תינכותה הטמ ןוידב וניוצש תוביסה לע הרזח איה .הז דעומ דע
 ,ןוידב תורשקתהה תלהנמ הגיצהש חותינ יפ לע .הנוכנ הרוצב םייונישה תעפשה תא החתינ אל

 
113  Project Management Review 

 .2019 ץרמ רתונ סוטמה תריסמל יזוחה םינמזה חול יכ ןיוצי  114
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 םדקומה דעומה ,תרחואמ הרוצת תאפקה לשב ךראתהש חותיפה ןמז תא ןובשחב םיאיבמ םא
 ןוכדעל םיפסונ םילוקיש הגיצה איה ןכ ומכ .2019 רבוטקוא היה סוטמה תריסמל ירשפאה רתויב
 ;זרכמב רדגוהש יפכ ףדמ ירצומב אלו םירצומ חותיפב רבודמ :הלאה תודבועה םהבו םינמזה חול
 יושירב תובכרומ תמייק ;תידוחיי איה תכרעמ לכש רחאמ תובכרומ תמייק םייוסינה תניחבמ
 ב"מלמ לש אלו ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא לש ןה טקיורפב ןוחטיבה תושירדו ;זרכמה תמועל
 .)רתוי תורימחמ ,רמולכ( זרכמב היהש יפכ

 תינכותה הטמ ירבח וניבה אשונב םייקתהש ןוידו ליעלש םיקומינה תובקעב יכ ןיוצ םוכיסב
 תשקב יפל טקיורפב יזוחה דעומה תא ןכדעל ורשיאו ןוכנ וניא )2019 ץרמ( עבקנש דעומהש
 אלא דעומ ותואב יזוחה דעומה תא ןכדעל אלש וטילחה הטמה ירבח ,תאז םע .2019 ףוסל א"עת
 .השיגהש תופסונה תויפסכה תושירדה לע א"עת םע ןתמו אשמ תמלשה רחאל קר

 2020 ראוני ףוס דעש א"עת החוויד 2019 רבמבונב :ךשמהב םג החדנ סוטמה תריסמל דעומה
 םויס יפצ יכ החוויד איה 2020 ראוניבו ,םיוסמ טביה אלל ,הריסמל ןכומ היהיו יושיר לבקי סוטמה
 ראונימ בקעמ ןוידב ,ןכ ומכ .2020 לירפא ףוסל םיננכותמ םיטירפה ללכ לש הנקתההו הקפסאה

 תומלשה יכ עבקנו ,2020 ראורבפ תליחתב א"הח סיסבל סוטמה תרבעהל םיאנתה ורדגוה 2020
 תליחתו א"הח סיסבל סוטמה תרבעה רחאל ועצובי הסיט ייוסינלו תונקתהל עגונב תוברל תונוש
 2020 ראורבפ עצמאב לחי היצאולבאה בלשש ןמתסמ יכ ןיוצ ןוידה םוכיסב .היצאולבאה בלש
  .2020 יאמ ףוסב םייתסיו

 רבודמש רחאמ יכ 2020 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ תורשקתהה תלהנמ יכ ןיוצי
 ועוציבל הצקוהש ןמזה קרפ ,תורימחמ ןוחטיב תושירד ללוכש וגוסמ ןושארה ,בכרומ טקיורפב
  .ידמ רצק שארמ היה

 הנידמה רקבמ דרשמל תורשקתהה תלהנמ הרסמ 2020 רבוטקואב :הנורוקה תפגמ תועפשה
 תוצרפתה לשב 2020 טסוגוא ףוס דע ץרמ עצמאמ טקיורפה תאפקה תובקעב התכרעה יפ לע יכ
 יפוס וניא דעומה םלואו ,2021 ראורבפ אוה ם"הר דרשמל סוטמה תריסמל יפצה ,הנורוקה תפגמ
 2021 ץרמב .םייוסינב א"עת תחלצהו םיברועמה םימרוגה תונימז ןוגכ םינוש םיאשונב הנתומו

 א"החל רובעל רומאו םייוסינהו תורוקיבה לכ תא םייס סוטמה יכ תורשקתהה תלהנמ הנכדע
 .2021 ילוי דע ינוי םישדוחב תויעצבמ תוסיטל ןכומ היהי יכו ,הז שדוח ךלהמב

 םלוע לע םידקת רסחו יטמרד ןפואב העיפשה הפגמה תוצרפתה יכ א"עת הרסמ היתובוגתב
 לע דואמ השקה רבדה .ילכלכ רבשמל ועלקנ טקיורפב םיברועמה םיפוגהמ םיברו ,הפועתה
 םישרדנה םינותנהו תוחודה תקפסאב תיתועמשמ הייחדל איבה הז ללכבו ,טקיורפה םודיק
 .סוטמה יושירל

 ,2021 ץרמל ןוכנ ,רושעמ רתוי רובעכ .2010 תנשב הלחה הנידמ ישאר סוטמ שכרל המזויה
 עצבתהל ולחה םרטו ,ם"הר דרשמל רסמנ םרט 2016 תנשב הז ךרוצל שכרנש סוטמה
  .הנידמה ישאר לש תוסיט ותועצמאב
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 35 - 34( םינש שולשל בורק לש רוגיפה א"עתו ט"בהשמ יפ לע יכ הלוע ליעל ראותמהמ
 24 תמועל הנמזהה דעוממ םישדוח 59 - 58( סוטמה תריסמל םינמזה חולב )םישדוח
 בוציעב םיבר םייוניש :הלאה תוביסהמ רתיה ןיב םרגנ ,)םכסהב עבקנש יפכ םישדוח
 רומיגה ירמוחל עגונב תוברל ם"הר דרשמב תוטלחה תלבקב םיבוכיעו סוטמה לש םינפה
 רוצייב ,ןונכתב םיבוכיע וררגו טקיורפה לש יטירקה ביתנב ויהש םיאשונ ,סוטמב םינווגהו
 ןה ,סוטמה תריסמל ידמ םירצק םינמז תוחולל א"עת תובייחתה ;דויצ יטירפ תקפסאבו

 לש רסח תוכרעה ;ינשהו ןושארה םייונישה קולב םושיי ךרוצל ןכמ רחאל ןהו םכסהב
 התדימע-יאו א"תרל תוחודו םירמוח תרבעהב הלש םיבוכיע ,סוטמב דויצה תנקתהל א"עת
 תוירחאה תרבעה בקע תורימחמ ןוחטיב תושירד שומימ ;םינמזה תוחולב םירעפ םוצמצב
  .הנורוקה תפגמ לש היתועפשהו ;ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאל ותביבסו סוטמה תחטבאל

 שי ליעל ןיוצש יפכ ומושייב םינבומה םיישקלו טקיורפה תובכרומל יכ ותבוגתב ןייצ ם"הר דרשמ
  .טקיורפה לש םינמזה תוחול לע העפשה

 ןויפאה בלשמ - רושעכ ךשמנ "תיריווא המרופטלפ" לש שכר טקיורפ יכ ןייצ ותבוגתב א"הח
 הנידמה ישאר סוטמ טקיורפ הז טביהבו - המרופטלפה תטילקל דעו תונכתיהה תקידבו ינושארה
 שיו ,ךורא ךילהתב רבודמ יכ ףיסוה א"הח .יריוואה םוחתב רחא טקיורפ לכמ ותוהמב הנוש וניא
 .הז ןיינעב רקחתלו דומלל תובר

 ישאר סוטמ תבסה ךילהת יכ ל"למה שאר ןגס ןייצ תרוקיבה יאצממ לע 2020 רבמצדמ ותבוגתב
 א"עתבו ללכב לארשי תנידמב רכומ היה אל דואמ םיינדפק םיינוחטיב םיכילהת בוליש ךות הנידמה
 .הז גוסמ טקיורפב ןויסינ רסוח ךותמ תאזו ,"ןיטולחל םיילאיר אל" ויה םינמזה ינדמואו ,טרפב

 ןפוד אצויו בכרומ ,ידוחיי חותיפ טקיורפ אוה הנידמה ישאר סוטמ יכ א"עת הנייצ היתובוגתב
 רשא לכ א"עת התשע ,תימואל תובישח לעב טקיורפה לש ותויה לשב .םינייפאמ לש בחר ןווגמב
 םיקומינה לע א"עת הרזח התבוגתב .ביצקתו םדא חוכ תעקשה תוברל ,ותמלשה םשל שרדנ
  .ליעל ראותמכ 2019 ץרממ תינכותה הטמ ןויד לש םוכיסב וניוצשו ר"הנמל הגיצהש םיירקיעה

 טקיורפה תא לבקל המיכסה א"עת יכ ר"הנמ ןייצ 2021 ראונימ תרוקיבה יאצממ לע ותבוגתב
 תא להנל ,םאתהב תוכרעיה עצבל הנממ היה הפוצמו ,םישדוח 24 לש רגתאמ םינמז חולב
  .םירקובמו םיליבקמ םיכילהת עצבלו תונדפק רתיב טקיורפה

 ,םינמזה חול תא העבקש וז איה א"עת ,טקיורפב םייונישה תודעו רחאל יכ ףיסוה ר"הנמ
 וריבסה םה .ילאיר וניא םינמזה חולש ךכל עגונב ם"הר דרשמ םע חיש ומייק א"החו ט"בהשמו

 םתוכרעיה לעו טקיורפה לוהינ לע ןתעפשה תאו תויועמשמה תא ךרדה לכ ךרואל ם"הר דרשמל
 ט"בהשמ תדמע תורמל טילחה ,ימינפה ץחלה רואל ,ם"הר דרשמ םלוא ..."ו ,םימרוגה ללכ לש
 רחא םינמז חול הגיצמ התייה א"עת ול יכ ר"הנמ ןייצ דוע ."םיילאיר אל םידעומ עובקל ,א"החו

 א"עת ךא ,רחא ילאיר דעומ עובקלו )חוקלה( ם"הר דרשמ לומ עייסל היה לוכי ר"הנמ ,קמונמ
 ףוסבל .םהב דומעל העדי אלש םידעומ גיצהלו ם"הר דרשמ לש ץחלל תונעיהל הטילחה
 .2019 רבמצדל םינמזה חול לש ןוכדע רשאל תינכותה הטמב טלחוהו ,ם"הר דרשמ ענכתשה
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 התייה 2019 רבמצדל םינמזה חול לש ןוכדע רשאל תינכותה הטמ לש ותטלחה יכ ןיוצי
 ןכדועמה יזוחה דעומה רבע רבכש רחאל הנש יצחכ - 2019 רבמטפסב - רחואמ בלשב
 תריסמל הטלחהב רשואש דעומה ינפל םישדוח השולשכו )2019 ץרמ( סוטמה תריסמל
 היה יופצש םינמז חול יפ לע להנתהל טקיורפה ךישמה זא דע .)2019 רבמצד( סוטמה
 .וילע הרקבהו חוקיפהו טקיורפה לוהינ לש םיטביהב ךכמ עמתשמה לכ לע שממתי אלש
 ,א"הח תוברל טקיורפב םיברועמה םיפוגה לש םתונגראתה לע תועפשה שי םינמזה חולל
 .ותלעפה תליחתו א"החב סוטמה תטילק תארקל ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגאו כ"בשה

 םינמזה חול ,טקיורפה לש ותובכרומ ףא לע יכ הנידמה רקבמ דרשמ ןייצמ ךכ לע ףסונ
 תילאיר תינכות שארמ התנב אל א"עת ,וב ועצובש םיברה םייונישהו ול עבקנש רגתאמה
 רובע ןוחטיב יחוורמ לולכתשו תואדווה-יא ביכר תאו תובכרומה תא ןובשחב איבתש
 ,ןכ ומכ .סוטמה תטילקל תיבטימ תוכרעיה רשפאל לכותש תנמ לע םייופצ יתלב םיעוריא
 ילככו טקיורפה תומדקתה לע הרקבו בקעמ עוציב ךרוצל טנאג לש ותובישח תורמלו

 םוכיסל ךומסב( 2018 יאמב ותשירד יפ לע ר"הנמל א"עת הגיצהש טנאגה ,םינוכיס לוהינל
 עוציבל םיילאיר םינמז רתיה ןיב ללכ אלו רסח היה 2018 רבוטקואבו )ינשה םייונישה קולב
 אלש יושיר תינכות הגצוה 2019 ץרמבו ,יושיר תינכותו ןוחטיב יחוורמ ,םיוסמה ךילהתה
  .תיללכה תילטקיורפה תינכותב הבלוש

 תואדווה-יא לשב יכ היתובוגתב א"עת הנייצ ןוחטיב יחוורמ תללוכש תוקפסא תינכותל עגונב
 לע טקיורפה תובכרומ תעפשה תא רסוחב א"עת הכירעה ידוחייו ידיחי אוהש טקיורפב הלודגה
 תא תללוכש תוקפסא תינכות תגצהל עגונב .םיקפסמו םימיאתמ ןוחטיב יחוורמ תאצקהב ךרוצה
 םייוניש לש תואיצמב טקיורפה תולהנתה יכ התבוגתב א"עת הנייצ םיוסמה ךילהתל ןמזה יכשמ
 העיפשה םיוסמה ךילהתל עגונב ם"הר דרשמב ןוחטיבה ףגא לש תויחנהבו םינויפאב םינוכדעו

 .ךילהתה עוציבל םכסומ ןמז תבלשמש תוקפסא תינכות רציילו תופצל התלוכי לע יתוהמ ןפואב
 התלוכיב תיתוהמ ועגפש םינוש םינייפאמ טקיורפל יכ א"עת הנייצ יושיר תינכות תגצהל עגונב
 ;רשאמה םרוגהמ יושיר תלבקב ךרוצה )א( :םהבו ,סוטמה יושירל תקיודמ הדובע תינכות ססבל
 הוותמ )ג( ;תושירדב םיבר םינוכדע ורזגש חוקלה דצמ תובושת תלבקב םיבוכיעו םייוניש יוביר )ב(
 רשאכ תיאבצ הלעפהו עקרקה לע סוטמהשכ תיחרזא הלעפה( סוטמה לש ידוחייה הלעפהה
 שרדנה יושירה לש א"עתל ט"בהשמ ןיב םכסהב הרורב הרדגה רדעיה )ד( ;)ריוואב אוה
 םייונישהו ידוחייו בכרומ טקיורפ אוה הנידמה ישאר סוטמ יכ הפיסוה א"עת .סוטמה תלעפהל
 םיגוהנה יושירה יכילהתל סחיב םיידוחייו םיבכרומ יושיר יכילהת ובייח ןמז ךרואל ושענש
 בכרומ הכ יושיר ךילהתל םישרדנה םינמזה תוחולב טולשל תלוכיה יכ הפיסוה דוע .םיסוטמל
  .רשאמה םרוגה לע עיפשהל תלוכי לכ ןיא רשאכ "תמייק הניא" ןפוד אצויו

 לע הרקבו בקעמ ךרוצל טנאג לבקל שקיב ר"הנמש הדבועה דבלמ יכ ןיוצ ר"הנמ תבוגתב
 חולו טקיורפה תובכרומ לשבו ,רצוויהל תולולעש תוגירח לע עירתה אוה ,טקיורפה תומדקתה
-וב הלעפהה בלש תאו המקהה בלש תא להנת א"עתש ךרדה תישארב עיצה רגתאמה םינמזה
 .יטירקכ ההוז טקיורפה תליחתב רבכש יושירה אשונ תא םדקיש דרפנ תווצ תמקה תוברל ,תינמז

 איהו םאתהב להנתהל הילע היה ,םירגתאמ םידעומל א"עת הבייחתהשמ יכ הבוגתב ןיוצ דוע
 .המקהה בלש ףוס תארקל קר אלא ,טנאגו תינכות גיצהל ר"הנמ תושקב תורמל תאז התשע אל
 יפל טקיורפה תא להנתו גיצת ,ןנכתתש םוחתב ןויסינ םע הרבחמ הפוצמ יכ הבוגתב ןיוצ ןכ ומכ



 
 

 
 

 

|   522   |        

 הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכר

 לש השקב לשב תינכותב הדימע-יא לע ןכדעתש אלו ,םהל הבייחתה המצעב איהש םידעומה
 .דבעידב בורלו ,ר"הנמ

 תלהנתמו הלהנתה א"עת ,םכסהל םאתהבו א"עתב גוהנכ יכ א"עת תבוגתב ןיוצ הז אשונב
 תויוחתפתהה ,טקיורפה סוטטסל עגונב חוקלה ימרוג ללכ לומ האלמ תופיקשבו תוחיתפב
 .הזב אצויכו םמיע תודדומתהה יכרדו םינוכיסה ,וב תורושקה

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

 .ירשפאה רצקה ןמזב ושמומי תינוחטיבו תירוביצ

 חול עבקיי םיידיתע םיטקיורפל יכ ואדווי ל"למהו ם"הר דרשמ ,ט"בהשמ יכ ץלמומ דוע
 לש םהיתועפשה תא ,טקיורפה תובכרומ תא ןובשחב איבמש םעוציבל ילאיר םינמז

 הרקב רשפאי הז םינמז חול יכו ,םימיאתמה עוצקמה ימרוג לש םתעד תאו טקיורפב םייוניש
 .טקיורפה לש ותומדקתה רחא תיבטימ

 תא א"עת בייטת סוטמה טקיורפל םימוד םינייפאמ ילעב םיטקיורפב יכ ץלמומ ןכ ומכ
 הנוכנ בצמ תנומת ןתמ ורשפאי םהש ךכ םינמז חול לוהינ ךרוצל הרקבהו ןונכתה
 .רעושמה םמויס דעומו םיטקיורפב תודובעה תומדקתה בצק לע תנכדועמו

  

 
  



 
  
 
  

|    523   | 

 

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

....
ה כר  |                                       

 ש
מ

וט
ל ידועיי ס

ה
ט

ס
ר ת

א
 יש

ה
נידמ

ה  
 

 םוכיס

 םירעפ ינש חכונ .רושעכ ינפל הלחה הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ שכרל המזויה
 םיטביה לש םתובישח תא םישיגדמש ,םויכ ןתרוצתב הנידמה ישאר תוסיטב םייזכרמ
 הצילמה - תרושקתב םירעפו סוטמה לע תיבטימ הנגה רדעיה - םתובכרומו םיינוחטיב
 היהיש הנידמה ישאר תסטהל ידועיי סוטמ תשיכר לע גרבדלוג תדעו 2014 לירפאב
 רחאל שדוח הלשממ תטלחהב הצמוא וז הצלמה .א"הח ידי לע לעפויו הנידמה תולעבב
 רובע ח"ש ןוילימ 729 לש ביצקת ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיא 2015 טסוגואב .ןכמ
 ותבסה ,םינש 20 לש תוריש קפוא לעבו 767 גניאוב גוסמ ידועיי סוטמ שכר לש טקיורפה
 2016 טסוגואב עבקנ יזרכמ ךילהב א"עת לש התייכז רחאל .םינש שמח ךשמב ותלעפהו

  .ח"ש ןוילימ 590 היהי טקיורפה ביצקת יכ הלשממ תטלחהב

 ,םיינוחטיב םיטביה םהבו םיבר םיטביה ללוכש בכרומו ינושאר ,ידוחיי טקיורפב רבודמ
 םימרוג וב םיפתוש ןכו ,םייתרדסא םיטביהו םייתכלממ םיטביה ,היגולונכטו חותיפ יטביה
  .םייתפועתה תומלועב ינושאר קוסיעב רבודמ םקלחל עגונב רשא ,םיבר

 תוטלחהה תלבקב הכימת ךרוצל ושענש הטמה תודובעב םייוקיל התלעה וז תרוקיב
 ןכו תויולע תכרעהל עגונה לכב רקיעב ,ינוחטיב-ינידמה טניבקה רושיא דעו 2010 תנשמ
 שומימ לש םינושארה ויבלשב .טקיורפב תויזכרמ תושירדו סוטמה ינייפאמ תעיבקל עגונב
 םיפוגה ןיב ינוחטיבה םואיתבו תוינוחטיבה תושירדה ןויפאב םייוקיל ולע טקיורפה
 ביצקת לע ועיפשהש םייוניש טקיורפב ושענ זרכמה םויס רחאל ,ןכ ומכ .םיברועמה
 ,ןתמו אשמ יכילהתבו שדחמ ןונכתב רתיה ןיב ךורכ היהש תוליעי רסוחל ואיבהו טקיורפה
 .םינמזה חולב בוכיעלו

 רסמנ םרט אוה ,סוטמה שכר תא ם"הר דרשמ םזיש רחאל רושעמ רתוי ,2021 ץרמל ןוכנ
 םאו טקיורפב ועצובש םייונישה חכונ .וב סוטל ולחה םרט הנידמה ישארו ם"הר דרשמל
 - טקיורפה ביצקת ,תויופצ תוידיתע תויולעל ר"הנמ לש תוכרעהה תא ןובשחב םיאיבמ
 רובע ביצקת רתונ אלו ,ואולמב לצונ - םינש שמח ךשמל הלעפהלו המקהה בלשל דעויש
 .הז ןמז קרפל סוטמה תלעפהל תויופצ יתלב תואצוה

 חודמ םיחקל ומוחתב דחא לכ וקיפי ט"בהשמו כ"בשה ,ם"הר דרשמ ,ל"למה יכ ץלמומ
 תוטלחה תלבק תארקל האלמו תקיודמ תיתדבוע תיתשת לש המויק לע שגדב ,הז

 םיטקיורפב דוחייב תאזו ,םשומימ תליחת תארקל האלמ תוכרעיה םשלו םיטקיורפב
 םשוביג יכ ץלמומ ןכ ומכ .ח"ש ינוילימ תואמ םתולעו םיבכרומו םיינושאר םהש םיימואל
 םימרוגה לכ לש ףותיש ךות ,םידעותמו םירודס םיכילהתב ועצובי םיטקיורפ לש םשומימו

 תולבקתמש תוטלחה לש ןהיתועפשה תניחב ךותו ,םהיניב םואיתו םייטנוולרה םייעוצקמה
  .םעוציב ךלהמב

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



 

 

 


