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 יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ
 לארשיב

 ןוחטיבה דרשמ לש ךמס תדיחי דמעמב חותיפו רקחמ דסומ אוה לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמה
 ,חותיפ ;תימיכו תיגולויב תוננוגתה יאשונב הניחבו חותיפ ,רקחמ :ןוכמה ידועיי ןיב .)ט"בהשמ(
 םוחתב תויזכרמ תודבעמ לש הלעפהו לוהינו ;ולא םיאשונב תוימואל תויתשת לש הקוזחתו המקה
 .ימיכהו יגולויבה

 
 
 

330  137  64   123 
 םידבועה רפסמ
 טסוגוא( ןוכמב

2020(  

 

 ילעב םירקוח 
 ישילש ראות

(Ph.D) תועוצקמב 
 ,הימיכ ,היגולויב
 הקיטמתמו הקיזיפ

 הקיז םע םימוסרפ  רקחמ יתימע 
 הדובעה תוינכותל
 2019 - 2017 םינשב

  310  283  73%-כ
 ןוכמה ביצקתמ
 2020 תנשל
 רכש תואצוהל
 םיאלמגו םידבועל

 ןוכמה ידבועמ 
 ןקתב םיגרודמ
 86%-כ( 1חותפה
 )ןוכמה ידבועמ

 

 

 חותפה ןקתב םימודיק 
 2020 - 2013 םינשב

 

 
 

 םייעוצקמ םיגשיה לש תויתוכיא הדימ תומא יפ-לע השענ םודיקה .הגרד הל העבקנ אלש הרשמ ןקת - חותפ ןקת  1
 .תינוגראה הניחבהמ יכרריהה ודמעמב אלו דבועה לש ותמורתבו ויגשיהב הנתומו
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 תרוקיבה תולועפ

 לוהינב םינוש םיטביה 2021 יאמ דע 2020 רבמטפס םישדוחב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 סויג יכילה :הלא םיאשונב הדקמתה תרוקיבה .2020 דע 2013 םינשב ןוכמב םדאה חוכ
 ןתמ ,ןוכמב ושענש םיינוגרא םייוניש ,תוגרדב םידבוע םודיק ,תורשמ שויא ,ןוכמל םידבוע
 .יגולויבה ןוכמב התשענ תרוקיבה .ןוכמב םדאה חוכ ליהמת תעיבקו םידבועל רכש תופסות
 .ם"שנבו תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע הטמב ועצוב המלשה תוקידב

 רקבמל הנותנה תוכמסה ףקותמ .30.12.21-ב הלשממה שארל אצמוה ןודנבש חודה
 בל םישבו ]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחל )ג(17 ףיעסב הנידמה
 ינוחטיבה עדימה תחטבא לע םינומאה םיפוגה םע תוצעוויה רחאל ,הלשממה יקומינל
 ,הנידמה תרוקיב יניינעל הדעווה לש הנשמ תדעו הסנכתה אלשמ ,תסנכה ר"וי םע םואתבו

 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

 

 

 רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב סחיה - רקחמ יתימעו רקחמ גורידב םידבועה ליהמת
 םדאה חוכ 2020 טסוגואל ןוכנ ."הכופה הדימריפ" תמגודכ אוה ןוכמב רקחמה יתימע
 יתימע 63-ו ,)Ph.D ראות ילעב( םירקוח 137 - םידבוע 200 הנמ ןוכמב רקחמב קסועה
 2.2 לש סחי רמולכ ,ןוכמל םייטנוולרה עדיה ימוחתב ינש וא ןושאר ראות ילעב ,רקחמ
 .רקחמ תימע לכל םירקוח

 ךרוצה תא רידגה ןוכמהש אלב םיינוגרא םייוניש ןוכמב ושענ 2015 תנשמ - ינוגרא הנבמ
 אלבו ,רותפל שיש תויעבה תאו םייונישה לש תינוגראה תילכתה תא ,ורצונש םידיקפתב
 תיסחי תאזו םייונישה עוציבל תשרדנה םיבאשמה תכרעה תא עציבו םירעפה תא הפימש
 אלב יתגרדה ןפואב ם"שנ לש הרושיאל ואבוה ושענש םייוניש .םייק היהש ינוגראה בצמל
 אל םיינוגראה םייונישה .םתרטמ לשו םייונישה ללכ לש תללוכ הייאר היינפב התייהש
 .םעוציב ינפל תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע לש ורושיאלו ותעידיל ואבוה

 םינשה ןיב ןוכמב וטלקנש םישדחה םידבועהמ )61%-כ( 25 - ןוכמב םידבוע תטילק
 תועצמאב וב םתטילק ינפל דוע ןוכמב ודבע רקחמה ידבוע םע םינמנ םניאשו 2020-2013

 תואתכמסא ןוכמב ןיא ,ןכ ומכ .ןוכמל םיתוריש ונתנש םירחא םיקפס וא םדא חוכ תורבח
 ימ לש המישר ןוכמה ידיב ןיא ,םישדחה םידבועה רותיא יבלש תא תודעתמה תואלמ
 תורוק לש ינושארה ןוניסה ךילהת תא תודעתמה תואתכמסא ןיאו ,םידיקפתל ודדומתהש
 .םידמעומה ורתוא דציכ םהמ דומלל ןתינש עדימ תורוקמ ןוכמב ןיאו םייחה

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 - )הנוילעה הדעווה( ןוחטיבה תכרעמב רקחמ ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה
 לש תיברמה הנוהכה תפוקתמ תגרוח הדעווה ירבח תנומשמ השימח לש םתנוהכ תפוקת
 הדעווה בכרה .הנידמה תוריש ביצנ תאמ ךכל שרדנש גירחה רושיאה אלל תאזו ,םינש שש
 שאר ןהכמ אל הדעווב :הנוילעה הדעווה ןונקתב שרדנה בכרהה םע דחא הנקב הלוע וניא
 הדעווב םירבח ינש שי רחא ינוחטיב רקחמ דסומל וליאו ט"בהשמב שונא יבאשמ ףגא
 הרקבה םרוג התויה תורמלו הנוילעה הדעווה ןונקתל םאתהב אלש .דחא רבח םוקמב
 תדובע לע הרקב יכילה העציב אל הנוילעה הדעווה ,תוידסומה תודעווה תלועפ לע דיחיה
 תודעווה םע םישגפמ המייק אל איה ןכ ומכ ;םיינוחטיבה רקחמה יפוגב תוידסומה תודעווה
 ר"וי ;לוקוטורפב היתוטלחה תא הדעית אלו הקמינ אל הדעווה .רקחמה יפוגב תוידסומה
 ךכב .הדעווה תדובעמ וקפוהש םיחקלה לש םוכיסו יתנש יטסיטטס םוכיס ןיכה אל הדעווה
 .הנוילעה הדעווה תדובע לע הרקבה ןונגנמ עגפנ

 לש ןתוליעפ תא רידסה אל ןוכמה - ןוכמב 2תוצעיימה תודעווה לש ןדוקפת ןפוא
 תאו ןהידיקפת תא ,ןבכרה תא רתיה ןיב םיעבוקה םילהנב וא תוארוהב תוצעיימה תודעווה
 ,תודעווה ירבח לש םהיתודמע תא ףקשמה לוקוטורפב ןתדובע דועית ןפוא תא ,ןהיתויוכמס
 .תידסומה הדעווה ינפל תוצלמהה תגצה ןפוא תאו

 חותפה ןקתב הגרדב םודיקל תצעיימהו תידסומה הדעווה לש םילוקוטורפ תנכה
 אל תידסומה הדעוול ושגוהש חותפה ןקתב הגרדב םודיקל תושקבה לש עירכמה םבורב -

 .תידסומה הדעווה תטלחהל אלו תצעיימה הדעווה תטלחהל םיקומינ ויה

 ןוחטיבה רש רזוע - תויפסכה תויועמשמהו חותפה ןקתב תוגרדב םימודיקה ףקיה
 חקיפ אלו חותפה ןקתב הנש ידמ ןוכמב ונתינש תוגרדה רפסמ תא ליבגה אל תוננוגתהל
 .םודיקה ךילהת לע

 ,2017 רבמצדב ,ןוכמב יללכה דעווה ר"וי לש ומודיק - ןוכמב יללכה דעווה ר"וי םודיק
 לבקל תכמסומה הדעווה איהש ,תידסומה הדעווהו תצעיימה הדעווה ינפל ןוידל אבוה אל
 הנימש הדעו הרשיא םודיקה תא .ןוכמב חותפה ןקתב םידבוע לש םמודיק רבדב תוטלחה
 ןוכמה להנמ .םודיקה תא רשאל תכמסומ התייה אלש ףא ,3זאד ןוכמה להנמ ךכ ךרוצל
 דבועה לש םייעוצקמ םיגשיה סיסב לע אלש הגרדה תא דעווה ר"ויל קינעהל לעפ זאד
 .חותפה ןקתב םודיקל יאנתכ שרדנש יפכ ,הנורחאה ותגרדב ותוהש תפוקתב

 ןוכמב םודיק יכילה תארקל היפלו 2019 יאממ זאד ןוכמה להנמ תעדוה - דעו ירבח םודיק
 הנוממה תמזויב אלשו( ,יאמצע ןפואב ולש םודיקה קית תא שיגהל דבוע יאכז" 2019 ינויב
 תא הלביק אלו ןוכמה להונב הנגוע אל ,יונישה תועמשמ לש הניחבב התוול אל ")רישיה
 םה וב חטשה שאר לש תוצלמה אלל ומדוק דעו ירבח קר יכ הלע תרוקיבב .ם"שנ רושיא
 לש הגרדב םמודיק תא ורשיא זאד ןוכמה להנמו תידסומה גורידה תדעו יכ אצמנ .םידבוע
 אלבו םודיק םשל תושרדנה תויעוצקמה הדימה תומאב ודמע הלאש אלב דעו ירבח םידבוע

 
 תויעוצקמה הדימה תומאב דבועה לש ותדימע תדימ תא םיטרפ יטרפל ןוחבל אוה תוצעיימה תודעווה דיקפת  2

 .השקבל ברסל וא הגרד ול תתל םא תידסומה גורידה תדעוול ץילמהל ךכל םאתהבו הגרדל ומודיק םשל תושרדנה
  תידסומה גורידה תדעוול הנותנ הגרדב םודיקל השקבה תא תוחדל וא רשאל תוכמסה

 ,דיקפתה תא אלימ ודיקפת םויס םע .2021 יאמל דעו 2013 ינוי זאמ ודיקפתב ןהיכ תרוקיבה תפוקתב ןוכמה להנמ  3
 אלממ לש ויונימ תא הלשממה הרשיא 28.11.21-ב .ןוכמב היגולויב חטש שארכ תע התואב ןהיכש ימ ,םוקמ אלממכ
   .1.12.21-מ יונימה ףקות .ןוכמה להנמ דיקפתל םוקמה
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 םא תעדל ןתינש ילב הדעות תידסומה הדעווה תטלחה .םישרדנ םייעוצקמ םיגשיה
 .ןיינעב העבצה המייקתה

 תיצחמבו 2019 תנשב - ינכט ליבומו ריכב יאנכט ,רודמ שאר ידיקפתל םייונימ
 ליבומו רודמ שאר דיקפתל םידבוע 13 זאד ןוכמה להנמ הנימ 2020 תנש לש הנושארה
 םילהנמל הנתינש אלב ,ןוכמב םיחטשל בתכב העדוה יונימה ךילהתל המדקש אלב ינכט
 השענש יפכ ,ךכ םשל הדעו הסנכתהש אלבו יונימל םידבוע לע ץילמהל תורשפא ןוכמב
 יונימה ןתמל הדימה תומא לש ם"שנל הרבעה םילשה אל ןוכמה ;ךכל ומדקש םינשב
 יונימה יכילה לש םילוקוטורפה ;ינכט ליבומו ריכב יאנכט ,רודמ שאר ידיקפתל םידבועל
 יקומינ ,ולקשנש םילוקישה ,יונימל הדימ תומא לש טוריפ םיללוכ םניא םירומאה םידיקפתל
 .םירחאה םידבועב הריחב-יאל םיקומינו םימיוסמ םידבועב הריחבה

 ןוכמה לידגה 2020 תנש ףוסל דעו 2014 תנשמ - דיקפתל םייונימ ןיגב רכש תופסות
 ךכמ עמתשמה תא ןחב אל ןוכמה .75%-ב רכש תופסותב םיכזמה םידיקפתה ףקיה תא
 .תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע לש ורושיאל ואבוה אל תופסותהו ,ביצקתה תניחבמ

  

 ןוכמה לש הפיקמ הניחב ךרוצל המקוהש הדעווש ךכל לעפי ןוחטיבה רש יכ ץלמומ
 ןוכמה לש םדאה חוכ ליהמת תא םג ןחבת הדעווה יכ ץלמומ .התדובע תא םילשת יגולויבה
 םילועה םיכרצל בל םישב ,רקחמה יתימע רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב ןוכנה סחיה תאו

 תא ןחבת ם"שנ םג ,הדעווה ידי לע אשונה תניחב דצל יכ ץלמומ דוע .הדובעה תוינכותמ
  .ןוכמב רקחמ יתימע- םירקוח לש הניקתה סחי

 .םעוציב ינפל םיינוגרא םייוניש תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע רושיאל איבהל ןוכמה לע
 רשה רזוע לש ותעידיל םיאבומ םישקובמה םיינוגראה םייונישה יכ אדוות ם"שנ יכ ץלמומ
 ועצובי ןוכמב םיינוגרא םייוניש יכ ץלמומ .אשונב הטלחה לבקתש ינפל ותדמע תא לבקתו

 .ןירועישל אלו לולכמכ

 יגורידב ןכו ,םיינכט תועוצקמב םיקסועה ןוכמה ידבוע 330-מ )40%-כ( 130-כל עגונה לכב
 הטמו תורישה תדעו ףותישב הטמ תדובע ליבות ם"שנ יכ ץלמומ ,יטפשמו ילהנימ ר"חמ
 םדא חוכ סויגל זרכמה תבוחמ רוטפה לש ותוציחנ תניחבל תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע
  .ולא תורשמב ןוכמל

 אשונב הרקב עצבי ,ןוכמב םודיקה יכילהת לע חקפי תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע יכ ץלמומ
 ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ .תידסומה הדעווב רבח היהי ומעטמ גיצנש םוקמ שי םא ןחביו

 םידבועה םודיקמ ,תיביצקתה הניחבהמ ,עמתשמה  תא ףטוש ןפואב חתניו ןחבי ןוכמה יכ
  .חותפה ןקתב

 ילהונ לש תויטנוולרה תדימ תא ונחבי ם"שנו תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע ,ןוכמהש ץלמומ
 .ןכדועמו םלש יביטמרונ דסמ ןוכמל ועבקיו ,ןוכמה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 רצואה דרשמבש יללכה בשחל תיעוצקמהו תילהנימה הניחבהמ ףופכ בשחה  *
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

  

 

 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

דירוג מחקרדירוג מהנדסים

עד לדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

האקדמי

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

לדרגה ב׳מדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

לדרגה א׳ ו-א+

דירוג טכנאיםדירוג מקצ״ט

עד לדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

עד לדרגה 16מדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

מדרגה 16

  ימדקא לגס - חותפה ןקתב םודיק

  ינכט לגס - חותפה ןקתב םודיק
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 םוכיס
 םדאה חוכ ליהמתב :הלא םיאשונב דוחייב ,ןוכמב םדא חוכ לוהינב םייוקיל םילעמ חודה יאצממ
 אל ןוכמה ;"הכופה הדימריפ" תמגודכ אוה םיתימעה רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב סחיה ןוכמב
 םוזייל ךרדה תא הוותמהו םידיקפתהו תויוכמסה תקולח ןפוא תא הרידגמה ןוגרא תארוה עבק
 תילכת תאו םהב ךרוצה תא רידגהל ילב םיינוגרא םייוניש עציב ןוכמה ;ינוגראה הנבמב םייוניש
 םדוק ודבע 2020 - 2013 םינשב ןוכמה סייגש םירקוח םניאש םידבועהמ םישילש ינשכ ;יונישה
 אלש תוגרד ונתינ ;ןוכמל םיתוריש ונתנש םיקפס וא םדא חוכ תורבח תועצמאב ןוכמב ןכל
 ןוכמה להנמ תוברועמב דעו ירבח ומדוק הז ללכבו ,חותפה ןקתב םודיקל הדימה תומאל םאתהב
 תרשאמה תידסומה הדעווה לשו תצעיימה הדעווה לש הדובעה יכילהתב םייוקיל ואצמנ ;זאד
 הסכמהמ וגרח םידיקפתל םימודיקמ אצוי לעופכ ונתינש רכשה תופסות ;תוגרדב םודיקה תא
 רש רזוע רושיא אללו ךכמ תועבונה תויביצקתה תועפשהה ונחבנש ילב ונתינ ןהו ,תירשפאה
 ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה לש הדוקפת ןפואב םייוקיל םג ולע תרוקיבב .תוננוגתהל ןוחטיבה
 ןוחטיבה רש רזוע תדיחי לשו ם"שנ לש הרקבהו חוקיפה ןפואבו ,ם"שנב תלהונמה רקחמ
  .ןוכמב םדא חוכ לוהינ לע תוננוגתהל

 ולש וילהנ ,ט"בהשמ תוארוה ,ר"ישקתה תוארוה ,ןיקת להנימ יללכל םאתהב לועפל ןוכמה לע
 םתוברועמ תא וריבגי תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזועו ם"שנ יכ ץלמומ .וילע תולחה תוארוהה ללכו

 ןוכמב םייקה ךילהה תא ןחבת ם"שנ יכ ,ץלמומ ןכ .ןוכמב םדאה חוכ לוהינ לע הרקבבו חוקיפב
 ןוחטיבה רש יכ ץלמומ .םייטנוולרה םירקמב זרכממ רוטפל יפולח ךילה עיצתו םדא חוכ סויגל
 םג ןחבתו התדובע תא םילשת ןוכמה לש הפיקמ הניחב ךרוצל המקוהש הדעווהש ךכל לעפי

 ,רקחמה יתימע רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב ןוכנה סחיה תאו ןוכמה לש םדאה חוכ ליהמת תא
 םדאה חוכ ליהמת אשונ תניחב דצל יכ ץלמומ דוע .הדובעה תוינכותמ םילועה םיכרצל בל םישב
 ןקתב ועבקנש םירקוחה ידיקפת רפסמ ןיב סחיה תא ןחבת ם"שנ םג ,הדעווה ידי לע ןוכמב
 .ןקתב ועבקנש רקחמה יתימע רפסמל ןוכמה

 אוה יכ תרוקיבה חוד תטויט לע 2021 רבמבונמ ותבוגתב ןייצ תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע הטמ
 ףיסוה רשה רזוע הטמ .והוזש םייוקילה ןוקיתל לעפי יכו ;בושח ילכ הב האורו תרוקיבה לע ךרבמ
 ןוזיא ךות ,םדא חוכו ביצקת יאשונב הרקבה קודיהל לעפ אוה חודה תטויט םוסרפ ינפל דוע יכ
 תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ,ןוכמה להנמ .ךמסה תדיחי לש תואמצעה ןורקע לע הרימשו

 םיללכה לע הדפקה ךות ,תיעוצקמ תולהנתה תעמטהל" לועפל ותנווכב יכ ןייצ 2021 רבוטקואמ
 תושרדנה תומאתהבו רקבמה חודב םילעומה םיכילהת םתוא לע שגדב ,שונא יבאשמ לוהינב
 יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע 2021 רבמטפסמ התבוגתב ם"שנ ."ןוכמה לש תוליעפה יפואל
 םיבר הדיחיב םיגצומה םירעפה" יכו ,"הדובע תינכותל סיסב" הרובע ושמשי תרוקיבה חוד ירצות
 .2022 הדובעה תנשב ם"שנ תניחבמ "דוקימב הדיחי היהי יגולויב רקחמל ןוכמה ךכיפלו
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 יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ
 לארשיב

 אובמ
 ןלהל( חותיפו רקחמ דסומ אוה )יגולויבה ןוכמה וא ןוכמה - ןלהל( לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמה
 ןוחטיבה רש רזועל ףופכה ,)ט"בהשמ - ןלהל( 4ןוחטיבה דרשמ לש ךמס תדיחי דמעמב )פ"ומ -
   .)רשה רזוע - ןלהל( תוננוגתהל

 לש הקוזחתו המקה ,חותיפ ;תימיכו תיגולויב תוננוגתה יאשונב הניחבו פ"ומ :ןוכמה ידועיי ןיב
   .ימיכהו יגולויבה םוחתב תויזכרמ תודבעמ לש הלעפהו לוהינו ;ולא םיאשונב תוימואל תויתשת

 ימוחתב הלשממה תוינידמ עוציב לע תדקפומה ,הלשממה שאר דרשמב ךמס תדיחי איה ם"שנ
 ,)םייונימ( הנידמה תוריש קוח םהבו ,םינוש םיקוחב ועבקנ ם"שנ תויוכמס .שונא יבאשמו להנימה
 .ר"ישקתבו ,)םייונימה קוח וא קוחה - ןלהל( 1959-ט"ישתה

 יאמ דעו 2013 ינוי זאמ ודיקפתב ןהיכ )זאד ןוכמה להנמ - ןלהל( תרוקיבה תפוקתב ןוכמה להנמ
 ןהיכש ימ ,םוקמ אלממכ ,דיקפתה תא אלימ ,זאד ןוכמה להנמ לש ודיקפת םויס םע .2021

 םוקמה אלממ יונימ תא 5הלשממה הרשיא 28.11.21-ב .ןוכמב היגולויב חטש שארכ תע התואב
   .1.12.21-מ יונימה ףקות .ןוכמה להנמ דיקפתל

 רקחמה יחטש דצל .הביבסו הימיכ ,היגולויב :רקחמ יחטש השולש ןוכמב ,תינוגראה הניחבהמ
 .ןוכמה להנמל םיפופכ הטמה ימרוגו םיחטשה לכ .שונא יבאשמ חטש םהבו ,הטמ ימרוג םילעופ
 :ןוכמה לש ינוגראה הנבמה לש םישרת גצומ ןלהל

 

 

  

 
 תוילהנימ תויוכמס הל ונקוהש הדיחי איה ךמס תדיחי יכ עבוק )ר"ישקתה - ןלהל( הנידמה תוריש ןונקתל 3.22 ףיעס  4

 תוריש תוביצנ םע רישי רשקב דומעל תוכמסה הז ללכבו ,וילא תכייש איהש יתלשממה דרשמה לש תויוכמסהמ
  .הנידמה

 רשה רזוע :םה ןוכמה להנמ יונימ יבלש לעופב יכ ןיוצ תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה תבוגתב .708 'סמ הטלחה  5
 .הלשממה רושיאל הצלמהה תא איבמ ןוחטיבה רשו ,להנמה דיקפתל דמעומה לע ןוחטיבה רשל ץילממ
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

  2020 תנשל ינוגרא הנבמ - יגולויבה ןוכמה :1 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע
 .רצואה דרשמבש יללכה בשחל תיעוצקמהו תילהנימה הניחבהמ ףופכ בשחה  *

 איש .ביצקת תנשב שייאל תיאשר הלהנההש תורשמ לש יברמה רפסמה אוה םדאה חוכ איש
 רשואמה ןוכמה לש יתנשה ביצקתה רפסב לולכ אוהו ,רשה רזוע ידי לע עבקנ ןוכמב םדאה חוכ
 .הז אישל רבעמ םידבוע קיסעהל ןיאו ,רשואמה אישל רבעמ תורשמ רוציל ןיא .רשה רזוע ידי לע
 ,םידבוע 327 :ןלהלש ליהמתה יפל ,333 היה ןוכמל 2020 תנשל רשה רזוע עבקש םדאה חוכ איש
 .7היצזימדקא 1- ו 6ריצק יאגלמ 5

 
 )ת"אפמ - ןלהל( ט"בהשמב תיגולונכט תיתשתו המיחל יעצמא חותיפ ,רקחמל להנימה קינעמ ריצק תגלמ תא  6

 לש םרכשמ קלח הכלהמבו ,םינש שולשכ תכשמנ הגלמה תפוקת .היגולונכטהו עדמה ימוחתב םינייטצמ םינעדמל
  .ןוכמה םלשמ רתיה תאו הגלמה ןובשח לע םלושמ םירקוחה

 הנשב החדנ וסויג ,)ונובשח לע( ימדקא ראות םילשמ ןוחטיב תורישל דעוימה התרגסמבש תינכות איה היצזימדקא  7
 םלשמש אוה ןוכמה .עבק תוריש לע המיתחל ףופכב ,דמל אוהש עוצקמב תרשל ותורשפאבו ,ראותה תמלשה ךרוצל
  .עבקה תרשמ רכש תא
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  :9ןלהלש טוריפה יפל 8םידבוע 330 ןוכמב וקסעוה 2020 טסוגואל ןוכנ
 

 2020 ,קוסיע ימוחת יפל ןוכמב םדאה חוכ :1 חול

 םיקסעומה רפסמ קוסיעה ימוחת

 תועוצקמב (Ph.D) ראות ילעב םירקוח רקחמ
 .הקיטמתמו הקיזיפ ,הימיכ ,היגולויב

13710 

 63 11רקחמ יתימע

 9 )רקחמב םיקסוע םניאש( םיסדנהמ

 3  12םירנירטו

 44  םיאנכט

 35 )13ט"צקמ - ןלהל( םיינכט תועוצקמ

 38 יטפשמו ילהנימ ,)14ר"חמ - ןלהל( הרבחה יעדמ גוריד

 1 תוחא

 330 כ"הס

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

  

 
 השולש ,עבק תורישב םירוטזימדקא ינשו םוקמ תואלממ יתש 2020 טסוגואב ןוכמב וקסעוה הלא םידבוע לע ףסונ  8

 םילאשומ ויה ןוכמה לש םידבוע ינש ,ךכ לע ףסונ .ימואל תוריש תונב 17-ו ,)תיקלח הרשמב( דחא יאלמג ,םיטנדוטס
  .םירחא םיפוגמ ולאשוהש תודבוע יתש וקסעוה ןוכמבו ,םינפה ןוחטיבל דרשמלו ט"בהשמל

 םאתהב יתדוקנ ןפואב חודב םיגצומ םהו ,םדאה חוכ ינותנב םייוניש ,םירבדה עבטמ ,ולח תרוקיבה תפוקת ךרואל  9
 .םירבדה לש םרשקהל

 .ריצק יאגלמ םה םירקוחהמ העברא  10

 .רקחמה תוצובקב םיבלתשמו םירקוחל םיעייסמ ;םיסדנהמה גורידב םיגרודמ ;ינש וא ןושאר ראות ילעב םבור ,רקחמ יתימע  11

   .רקחמ גורידבש דחא טעמל ,םיסדנהמה גורידב םיגרודמ ןוכמב םירנירטווה  12

 .תונוש תויעוצקמ תורשכהב תודועת ילעבו םירוטלטסניא ,םירגסמ ןוגכ תועוצקמ ילעב םיללכנ ט"צקמה גורידב  13

    .חורהו הרבחה יעדמב םיאמדקאה גוריד  14
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 םרדגמ יפל ,ןוכמה ידבוע לש םרועישו םרפסמ :2 חול

 כ"הס םישנ םירבג 

  202 כ"הס
)61%( 

128  
)39%( 

330 

  82 רקחמ גורידב םידבוע
)59%( 

56  
)41%( 

13815 

  120 רקחמ וניאש גורידב םידבוע
)62%( 

72  
)38%( 

192 

  28 םיריכב םידיקפת ילעב
)64%( 

16  
)36%( 

44 

  6 םיחטש ישארו םיל"כנמס ,ןוכמה להנמ
)75%( 

2  
)25%( 

816 

  7 תוקלחמ ישאר
)64%( 

4  
)36%( 

11 

  15 םימוחת ישאר
)60%( 

10  
)40%( 

25 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 

  

 
 .רקחמ גורידל ריבעה ןוכמה ליעל רומאכש דחא רנירטו ןכו םירקוח 137 ללוכ ןותנה  15

 .2020 טסוגואב םישיואמ היה אל םינפה רקבמו םידחוימ םידיקפתל ל"כנמס ידיקפת  16
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 ביצקתה כ"הסמ םיאלמגלו םידבועל רכשה תואצוה רועיש :3 חול

 2019 תנש 2020 תנש 

 םידבועל רכשה תואצוה רועיש
 ביצקתה כ"הסמ םיאלמגלו

 71%-כ 73%-כ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה לש ביצקתה רפס יפ לע

 Life Science- מ"עב םייחה יעדמ רקחל תילארשיה הרבחה תלעופ יגולויבה ןוכמה חטשב
Research Israel Ltd  )תרבח  -ןלהל LSRI(. לש תיקסע עורז תשמשמה תיתלשממ הרבח יהוז 

  .םידבוע 50-כ הנומו ןוכמה

 לע גצוימה( ןוכמב רקחמה ידבוע דעו םע הדובע ךוסכסב ןותנ ןוכמה היה 2015 דע 2011 םינשב
 לע גצוימה ןוכמה ידבוע לש 17יללכה דעווה םעו )ןוחטיבה תכרעמ לש רקחמה לגס ןוגרא ידי
 קוחה תוארוהב ועבקנש םהיתויוכזב העיגפל םידבועה ידעו תונעט עקר לע ,תורדתסהה ידי
 .תומכסהל ועיגה םידדצהש רחאל םייתסה ךוסכסה .םימכסההו

 יפל םינותנה טוריפ ןלהל .18תוחוד 284-ו םימוסרפ 135 ןוכמה ירקוח ומסרפ 2019 - 2017 םינשב
  :רקחמה ימוחת

 2019 - 2017 ,ןוכמה ימוסרפ :4 חול

 הקיז אלל םימוסרפ 
 הדובעה תוינכותל

 הקיז םע םימוסרפ
 הדובעה תוינכותל

 כ"הס תוחוד

 216 142 69 5 היגולויב חטש

 105 70 28 7 הימיכ חטש

 98 72 26 0 הביבס חטש

 419 284 123 12 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 הניחב םייקל" ידכ הדעו תמקה לע ,רשה רזוע תצלמהב ,זאד ןוחטיבה רש הרוה 2018 רבוטקואב
 תומישמהו םידיקפתה ,דועייה תא ,רתיה ןיב ,ןוחבל היה הדיקפת ."יגולויבה ןוכמה לש הפיקמ

 
 דעו ,ט"צקמ דעו םדיצלו ,דבלב רקחמה ידבוע תא גציימה רקחמ דעו :םידעו השימח ידי לע םיגצוימ ןוכמב םידבועה  17

  .יללכה דעווה ידי לע וידחי םיגצוימה ר"חמו םיסדנהמ דעוו םיאנכט דעו ,ילהנמ

  .הדובעה תוינכת תרגסמב םינתינ תוחוד .תיעוצקמ תורפסב םימסרופמ םימוסרפ  18
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 תאו ולש ןוגראה תא ,ןוכמה הנבמ תא ,רקחמה ימוחת תאו םייעדמה עדיה ידקומ תא ,ןוכמה לש
 תא ,תויזיפהו תויעדמה תויתשתה תא ,ןוכמב םדאה חוכ ליהמת תא ,ולש הלעפהה תסיפת
 תרבחל ןוכמה ןיבש קשממה תא ןוחבלו ,ץוח ימרוג םע הלועפ יפותישב ובולישו ,הבילה יקוסיע

LSRI.  

 םלוא ,29.8.19 דע תוצלמה ללוכה םכסמ חודו 14.4.19 דע םייניב חוד שיגהל היה הדעווה לע
 תישארב לארשיב הנורוק ףיגנ תוצרפתה תובקעב .םכסמ חוד אלו םייניב חוד השיגה אל הדעווה

  .התדובע תא המילשה אל איה תרוקיבה םויס דעומב ,2020

 ןלהל( זאד הלשממה שארל זאד ןוכמה להנמ 2.2.20-ב הנפ הנורוקה תפגמ תוצרפתה תובקעב
 תודדומתהב ןוכמה לש ועויס תא עיצהו רשה רזועלו ימואל ןוחטיבל הטמה שארל ,)זאד ם"האר -
 לע םיריהמו םיידימ פ"ומ יכילהת םדקל" ןוכמה לע זאד ם"האר ליטה ךכ תובקעב .הפגמה םע
 ןוכמה ךרענ זאד ם"האר תייחנה תובקעב .19"הנורוקה סוריוול םינדגונב לופיטו ןוסיח חתפל תנמ
 לשבו ,תומישמה עוציב תבוטל היגולויב חטש ידבוע ללכמ 90%-כ וסיוג ןוכמב :המישמה עוציבל
 םירחאה רקחמה יחטש םג .ועצוב אל 2020 תנשל היגולויב חטשב הדובעה תוינכת לש ןבור ךכ
 לש ףקיהב הנורוקה ףיגנל רושקה רקחמב םינוש םיטביהב וקסע ,הימיכ חטשו הביבס חטש -
     .םהלש הדובעה תוינכותמ 20%-כ

 תרוקיבה תולועפ
 חוכ לוהינב םינוש םיטביה 2021 יאמ דע 2020 רבמטפס םישדוחב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םידבוע סויג יכילה :הלא םיאשונב הדקמתה תרוקיבה .2020 דע 2013 םינשב ןוכמב םדאה
 רכש תופסות ןתמ ,ןוכמב ושענש םיינוגרא םייוניש ,תוגרדב םידבוע םודיק ,תורשמ שויא ,ןוכמל
 המלשה תוקידב .יגולויבה ןוכמב התשענ תרוקיבה .ןוכמב םדאה חוכ ליהמת תעיבקו םידבועל
  .ם"שנבו רשה רזוע הטמב ועצוב

 הנידמה רקבמל הנותנה תוכמסה ףקותמ .30.12.21-ב הלשממה שארל אצמוה ןודנבש חודה
 ,הלשממה יקומינל בל םישבו ]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחל )ג(17 ףיעסב
 ,תסנכה ר"וי םע םואתבו ינוחטיבה עדימה תחטבא לע םינומאה םיפוגה םע תוצעוויה רחאל
 ךות הז חוד םסרפל טלחוה ,הנידמה תרוקיב יניינעל הדעווה לש הנשמ תדעו הסנכתה אלשמ
 .ומסרופי אלו תסנכה ןחלוש לע וחנוי אל הלא םיקלח .ונממ םיקלח לע ןויסיח תלטה

 .ליעל רומאה ותאצמה דעומל םינוכנ ויתוצלמהו תרוקיבה חוד יאצממ

 
 שאר תושארב ןויד םוכיס - הנורוקה ףיגנ תוצרפתה חכונ תימואל תוכרעיה" ימואל ןוחטיבל הטמה ,ם"האר דרשמ  19

  .3.2.20-מ ,"2.2.20 - הלשממה

 



 
  
 
  

|    929   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

וכ לוה
 ח

דא
ב ם

ל ןוכמ
מ

יב יגולויב רקח
רש

לא  
 

   רקחמ יתימעו רקחמ גורידב םידבועה ליהמת
 ראות ילעב( םירקוח 137 - םידבוע 200 הנמ ןוכמב רקחמב קסועה םדאה חוכ 2020 טסוגואל ןוכנ

Ph.D; םייטנוולרה עדיה ימוחתב ינש וא ןושאר ראות ילעב ,רקחמ יתימע 63-ו ,)רקחמ גורידב 
  .רקחמ תימע לכל םירקוח 2.2 לש סחי רמולכ .)םיסדנהמ גורידב( ןוכמל

 2020 טסוגוא ,רקחמב קסועה םדאה חוכ ליהמת :2 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 לש רכשה עצוממו רקחמ יתימע לש וזמ הברהב הלודג םירקוח לש הקסעהה יאנת תולע
 ןותבש תנשל םירקוחה םיאכז ,ףסונב .60%-כב רקחמה יתימע לש הזמ הובג םירקוחה
 .21תירלוד תומלתשה ןרקלו 20םולשתב

 םע התשיגפב הנייצ ,ןוכמה לש הדובעה תוינכות לע תדקפומה ,רשה רזוע הטמב הדיחיה שאר
 רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב סחיה ,םירחא רקחמ תודסוממ לידבהל ,ןוכמב יכ תרוקיבה תווצ
 הדובע תוינכות ןוכמב שי הזכ ןפואב יכו ,"הכופה הדימריפ" תמגודכ אוה רקחמה יתימע

 
 וא ץראב רקחמ תדובע וא םיימדקא תודסומב הארוה תוליעפ ,תוחמתה עצבמ דבועה הכלהמבש הפוקת - ןותבש  20

 ינש רובצל יאכז דבוע .יעוצקמה ומודיקל םורתתש הלועפ לכ וא ,ול םיבורקה םימוחתב וא ותדובע םוחתב ,ל"וחב
 אלא ,םישדוח 12 לע הלעת אלו םישדוח השולשמ תחפת אל ןותבשה תפוקת .הקסעה תנש לכ רובע ןותבש ישדוח
 רכש תא ללוכה ךסב ישדוח ןותבש קנעמ לבקל יאכז ץראב ןותבשב אצמנה דבוע .ףוגה להנממ ךכל רושיא ןתינ םא
 אצמנה דבוע .שפונו הארבה תובוצקו בכר תואצוה רזחה תועובק רכש תופסות ,דבועה ינותנ יפל קתווהו דוסיה
 רכשה לע הנוממה ידי לע רשואמו תואטיסרבינואה ישאר דעו םסרפמש ירלוד ןותבש קנעמל יאכז ל"וחב ןותבשב
 .ןותבשה תא עצבמ אוה ובש דסומהמ םולשתל דבועה יאכז ךכ לע ףסונ .רצואה דרשמב

 .ל"וחב רקיעב ,תויומלתשהב תוכורכה תואצוה רזחה רובע תירלוד תומלתשה ןרקל םיאכז םירקוחה ,רכשה לע ףסונב  21
 תומלתשה ימי 14 ןיגב תואצוה רזחהב ותוא הכזמו דבוע לש ותוכזל דמועה םירלודב םוכס איה תירלוד תומלתשה ןרק
  :רקוחה לש ותגרדל םאתהב עבקנ םוכסה .ףוגה להנמ רושיאל ףופכב ,הנש לכב םיפסונ םימי העבשב ןכו הנשב
 רבוטקואל ןוכנ םינותנה .רלוד 4,761 :'ג הגרד ;רלוד 6,049 :'ב הגרד ;רלוד 7,880 :'א הגרד ;רלוד 11,806 :+'א הגרד

2020. 
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 יכו ;22םירקוח המכב תושיואמ תוינכותה לעופבו ןושאר ראות םע רקחמ יתימעב יד ןעוציבלש
 .םירקוחב םג םויה תשיואמ ,דויצ תסירפב וקסעש םיאנכט רקיעב התנמ רבעבש הדובע תצובק
 ,םינוקובקב תניחב ,םינוקובקב תפיטשל תונרות םיעצבמ םירקוח יכ תרוקיבב אצמנ ןכ ומכ
 םירקוח תקסעה-יא - הלופכ היעבל םרוג הז םירבד בצמ הדיחיה שאר תנעטל .23םפוסיאו םיולימ
   .ןוכמה לש רכשה תואצוה לש ךרוצל אלש הלדגהו רקחמה םוחתב

 יכ ןייצ אוה )ןוכמה תבוגת - ןלהל( 2021 רבוטקואמ תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה תבוגתב
 רקחמ ןוכמב שרדנכ ירקחמה םוחתה תא עינמהו ליבומה חכה" םה h.D Pראות ילעב םירקוח
 ןוכמב ולחש תויוחתפתהל םאתהב עבקנ ןוכמב םירקוחה ףקיה יכ ;)רוקמב השגדהה( "חותיפו

 לשב רקחמה יתימעו םירקוחה רפסמ תא ץציק ןוכמה 2015 - 2012 םינשב יכ ;םינשה ךשמב
 םיילושבו ןכתיש ךכל" עדומ אוה יכ ןייצ ןוכמה ךכ לע ףסונ .ולש םדאה חוכ יאישב תתחפה
 תושימגב ךרוצל תונעל האב איה ךא ,)תיביצקת תועמשמ ךכל שיו( םירקוחב תוריתי תויהל הלוכי

 לא ליהמתה תא תיעוצקמ ןחבי ןוכמה" יכו ;"תעל תעמ םילועה םידעילו תוירקחמ תויוחתפתהל
  ."רקחמה תוליעפ תויוהמל םאתהב ילאיצנרפיד ןפואבו ועבקייש םייטנבלר םירטמרפ

  תמקה לע ,רשה רזוע תצלמהב ,זאד ןוחטיבה רש הרוה 2018 רבוטקואב ,ליעל רומאכ
 םייעדמה עדיה ידקומ תא ,ןוכמה לש תומישמהו םידיקפתה ,דועייה תא  ןוחבל ידכ הדעו
 איהו המלשוה םרט הדעווה תדובע םלוא ,ןוכמב םדאה חוכ ליהמת תאו רקחמה ימוחתו

 .יפוס חוד השיגה םרט

 ןוכמה לש הפיקמ הניחב ךרוצל המקוהש הדעווהש ךכל לעפי ןוחטיבה רש יכ ץלמומ
 תאו ןוכמה לש םדאה חוכ ליהמת תא םג ןחבת הדעווה יכ ץלמומ .התדובע תא םילשת
 לש הדובעה תוינכותמ םילועה םיכרצל בל םישב רקחמ יתימעו םירקוח ןיב ןוכנה סחיה
  .ןוכמה

-םירקוח לש הניקתה סחי תא ןחבת ם"שנ ,הדעווה ידי לע אשונה תניחב דצל יכ ץלמומ דוע
  .ןיינעב הדעווה תוליעפל בל םישב ,ןוכמב רקחמ יתימע

 וב םדאה חוכ ןקתו ןוכמה לש ינוגראה הנבמה

 ןוכמל רשואמ ינוגרא הנבמ
 וידעי תגשהל ןוגראה לעופ ותועצמאבש הנוילע תובישח לעב ילוהינ ילכ אוה ינוגראה הנבמה
  ;וב ילוהינה גרדמה תאו ןוגראב םידיקפתה ךרעמ תא ףקשל רומא ינוגראה הנבמה .ויתורטמו

 .םידיקפתה ילעב לש תוירחאה ימוחת תאו םידיקפתה ילעב ןיב ןילמוגה ירשקו תופיפכה יסחי תא
 םיכילהת לע חוקיפ רשפאלו ויתורטמ תאו ןוגראה דועי תא יוטיב ידיל איבהל ודיקפת ןכ ומכ

 
 םירקוח השימח וא העבראב תשיואמ ,תויניטור הקידב תולועפב הכורכה הדובע תינכת ,הדיחיה שאר ירבדל ,המגודל  22

  .רקחמ יתימעב יד העצבל ידכש ףא

 .היגולונכט-ויבל הקלחמב  23
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 ילעב ,ינוגראה הנבמה תניחבמ םידבועה יפלכ תופיקש רשפאל ןכו ןוגראב םימייקתמה
  .םהיתויוכמסו וב םידיקפתה

 תוריש ביצנל עיצי ךכל ךימסה אוהש ימ וא דרשמה לע הנוממה רשה יכ עבוק םייונימה קוח
 - ןלהל( ןהל תודומצה תוגרדה תאו ודרשמ תודיחימ הדיחי לכב תורשמה תמישר תא הנידמה
 .24"תורישה ביצנ רושיא ןועט ןקת" יכו ;)ןקת

 ץבוק ןיכהל ,ךכל ךימסה אוהש ימ לע וא ,ןוגראה ל"כנמ לע יכ עבוק ר"ישקתב 63.11 קרפ
 תויוכמסה תרדגה תא ,תומישמה תקולח ןפוא תא ,ןוגראה הנבמ תא תועבוקה ןוגרא תוארוה
 םג לולכת ןוגראה תארוה .םידיקפתה לש תטרופמ הרדגהו גרד לכ לש תוירחאה ימוחת תאו

 הנבמה דוסי לע עצבתת תויוכמסהו םידיקפתה תקולח .ויפגא לשו ןוגראה הנבמ לש םימישרת
 יפ לע .וב השעיש יוניש לע ם"שנל עידוהל ןוגראה להנמ לעו ,ןוגראל ם"שנ הרשיאש ינוגראה
 העצה יפ לע ,הנידמה תוריש ביצנ לש רושיא ןועט ןקתה רושיא ,ר"ישקתה תוארוהל 4.11 ףיעס
 .דרשמ לכ שיגמש

 לחש "םיינוגרא םינבמ רושיא" להונב םג עובק ויונישל ךרדהו ןוגראה הנבמ תעיבקב ךרוצה
 הרטמב" ,םייונישה לש תיתפוקת הניחב םייקל ןוגראה תלהנהל רשפאל דעונ להונה .ןוכמב
 רוזחמ תרגסמב" ,להונה יפל ."תידוקפת תוליעיו םיבאשמב ןוכסח ,ןיקת להנימ יללכ אדוול
 .ןוגראה לש ינוגרא ראתמו "האבה הדובעה תנש תארקל ,הנש ידמ שבוגי ...יתנשה ןונכתה
 וניוצי .םינושה םיגרדב הטמ ידיקפת הז ללכבו ,ינוגרא םישרת לולכת ינוגראה הנבמל העצהה
 לש הדיחי לכל ירפסמ טוריפ ,יונישה תביסו םדוקה הנבמה תמועל םישקובמה םייונישה הב
 תוירחאהו םדאה חוכ ףקיה טוריפ ,)'וכו םיאנכט ,םיאמדקא( םיגוס יפל טוריפו םדא חוכ ףקיה
 רשואש הנבמל םאתהב הדיחי לכל םיפופכה םירודמה רפסמ ןויצ ,ילטקיורפ לוהינ ידיקפת יבגל
 םסרופי העצהה תניחב רחאל .םישדחה םידיקפתה לש תורדגהו תשרדנ םירודמ ישאר תסכמו

 הטמה ידיקפתו תודיחי לכ תא טרפמה ינוגראה םישרתה תא לולכיש יפוסה ינוגראה הנבמה
  .תמדוקה הנשהמ םישרתה םוקמב תאזו ,םירשואמה םייונישה לש ילולימ טוריפו

 םינבמ רושיא להונלו ר"ישקתה תוארוהל םאתהב אלש לעפ ןוכמה יכ הלע תרוקיבב
 ,ינוגראה הנבמה תא טרפמה ינוגרא םישרת הנש ידמ ןיכה אל ןוכמה הז ללכבו ,םיינוגרא
 תוירחאה תא ,הדיחי לכב םדאה חוכ יפקיה תא ,יונישה תביס תאו וב ולחש םייונישה תא
 םידיקפתה תורדגה תא ןכו םירודמה רפסמ תאו ,םינושה םידיקפתה ילעב לש תילוהינה
  .םישדחה

 הוותמהו םידיקפתהו תויוכמסה תקולח ןפוא תא הרידגמה ןוגרא תארוה עבק אל ןוכמה
 םיכילהתה בויטל תשרדנ רומאכ הארוה .ינוגראה הנבמב םייוניש םוזייל ךרדה תא
 אל ןוכמה הז םירבד בצמב .ותוליעפ לע הרקב עוציבלו םינשה ךלהמב וב םישחרתמה
  .הזכש הנבמ הרשיא אל ם"שנו ,ינוגרא הנבמ ם"שנל השעמל שיגה

 ידיל אב ןוכמה לש ינוגראה הנבמה" יכ ןייצ אוה תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה לש ותבוגתב
 תוכמס תלעב הרשמב רבודמ םא טרפבו( הרשמ לכל .ןוכמה לש תורשמה לולכמב יוטיב
 הרשמ לכ ,ללככ .הרשמה אשונ לש תוירחאהו תויוכמסה טוריפ ובו דיקפת רואית םייק )תילוהינ

 
 .םייונימה קוחל 14-ו 13 םיפיעס  24
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 םישרת םג ם"שנל רבעומ ינוגרא יוניש רושיאל השקב תשגה תעב .ם"שנ רושיאל תרבעומ השדח
 ועצוב אל יכ ןוכמה ןייצ ןכ ומכ ."ףטושב םהילא חוודמש ,'ןקתה רפס' ףסונב ,ןוכמה לש ינוגרא
 לוטיב/הפסה וא דיקפת רואית ןוכדע לש המרב אלא ...םייתועמשמ וא םייבחור םייוניש" וב
 :ןוגראה רואית" אשונב להונ םסרפ אוה 2020 ינויב יכ ןייצו ףיסוה ןוכמה ."םייתדוקנ םידיקפת
 תנכהב ךרוצה ]תא ןחבי אוה[ ...תאז םע דחי" ךא ,"תוכמסו םידיקפת ינוגרא הנבמ ,רשקהה
 .'"יגולויב רקחמל ןוכמה לש ןוגרא תארוה' - ידועייו דרפנ ךמסמ

 ךרוצה" תא השיגדמ )ם"שנ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה חוד תטויט לע 9.11.21-מ התבוגתב ם"שנ
 ןוכמה תא החנת יכ תנייצמ איהו ;"ם"שנ לומ ןוכמה לש ינוגראה הנבמה לש שדחמ רושיאב
  ."ם"שנ רשואמ ינוגרא הנבמ תמלשהל לועפל"

 ינוגרא הנבמ שוביגל לועפל ,ךכל ורושיא תלבקו רשה רזוע םע םואית רחאל ,ןוכמה לע
 ןוכמב םדאה חוכ אשונ לע חוקיפהו הרקבה וביוטי וז ךרדב .ם"שנ רושיאל ואיבהלו רודס
  .וב םישחרתמה םייונישה לעו

  םדאה חוכ ןקת
 תוגרדה לשו הנידמה תורישב תורשמה לש המישר אוה ןקת ,םייונימה קוח יפ לע ,רומאכ
 תאו ינוגראה הנבמה תא עבוק ןקתה ,ר"ישקתהמו םייונימה קוחמ הלועש יפכ .ןהל תודומצה
 ןפואב עבקיהל רומא ןקת .ןתוא רידגמו ןגרדמו תורשמה רפסמ תאו וב תילוהינה היכרריהה
 ויניינעמ קתונמבו םייונימה קוחב עבקנש ךילהתב ,דבלב תורישה יכרוצ יפל ,יביטקייבואו יעוצקמ
 העובקה ותוליעפ תא חיטבהל דעונ ןקתה .ואלמל דיתעה וא דיקפתה תא אלממה דבועה לש
 שי ןקתב יוניש .וב םידיקפתה ילעב לש םהיכרוצ יפ לע אלו ויכרצו ותוהמ יפ לע ןוגראה לש
 ידכ .ןוגראב דיקפת ילעב לש םהיכרוצ לשב אלו ינוגראה הנבמה יונישב ךרוצ תובקעב ללוחל
 םידבועה לע םיינכדעו םיאלמ םינותנ הידיב ויהיש תבייח איה ,הדיקפת תא אלמל לכות ם"שנש
  .25הנידמה תורישב םהידיקפת לעו

 תורשמה שויא תא ףקשל רומאה ,)ןקת חוד - ןלהל( יתנש ןקת חוד הנש ידמ ם"שנל שיגמ ןוכמה
 - 2018 םינשל ם"שנל שיגהש ןקתה תוחוד תא תרוקיבה תווצל גיצה ןוכמה .םינושה םינקתב

 לש רואית הז ללכבו ,הרשמה יטרפ תא ללוכ 26ןוכמה לש ןקתה חוד ךמסמ לש טמרופה .2020
   .התוא אלממה דבועה לש םיטרפו היתוגרד ,הלש גורידה ,הרשמה

 ידיקפת ינש ,ןוכמה להנמ דיקפת - םידיקפת הרשע טעמל יכ הלוע ןקתה תוחוד תקידבמ
 רואית תרגסמב םיגיצמ אל םה - םוחת ישאר ידיקפת השישו ,דחא חטש שאר ,ל"כנמס
 וא הקלחמ ישאר ,םוחת ישאר ידיקפתב םירקוח ,המגודל .ינוגראה דיקפתה תא הרשמה
   .ורושאל דיקפתה ןויצ אלל "ימדקא רקחמ דבוע"כ םירדגומ חטש ישאר

 
 חוד 39 'מע ,"הלשממה ידרשמב םדא חוכ תניקתו הקסעה" ,)2005 תנשב םסרופ( 'ב55 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  25

   .583 'מע ,"םידבוע םודיקו םייונימ" ,)2009 תנשב םסרופ( 'ב59 יתנש

   .וב תודומעה תורתוכ יפ לע לולכל רומא ךמסמהש םיאשונה ,ירק  26
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 יתש יבגל חודב וניוצש םיטרפה ןיב המאתה-יא האצמנ 2020 תנש לש ןקתה חודב ,ןכ ומכ
  :טוריפה ןלהל .לעופב ץובישה ןיבל תורשמ

 רנירטווה לש ותרבעה תא 27ןוכמה לש תידסומ גוריד תדעו הרשיא 2016 תנשבש םגה :'א הרקמ
   .םיסדנהמ גורידב ןקתה חודב ללכנ אוה ,רקחמה גורידל

 תויהל הכירצ הרשמה ,ןקתה חודב תוחיטבה תדיחי שאר לש הרשמה רואית יפ לע :'ב הרקמ
 תדיחי שאר לש ןקתה תא אלממש ימ ,לעופב .תשיואמ הניא איה חודה יפלו ,28םיסדנהמ גורידב
 דבוע" לש הרשמה רואיתב תדרפנ הרושב ןקתה חודב םושרה רקחמ גורידב דבוע אוה תוחיטבה
  .29רקחמ גורידב "ימדקא רקחמ

 יכ אדוולו ןוכמבש תורשמה תמישר תא ם"שנל שיגמ אוהש ןקתה חודב טרפל ןוכמה לע
  .לעופב םצובישל םימאות חודב םיניוצמה םידיקפתה ילעב יטרפ

 ,ל"כנמס לש םידיקפתל יונימו ינוגראה הנבמב םייוניש
 םוחת שארו הקלחמ שאר ,חטש שאר
 תועפשהב בשחתהב הז ללכבו ,ולש ינוגראה הנבמה תא םעפל םעפמ ןוחבל ךירצ ןוגרא לכ
 לש ודוקפתב עוגפל םילולעש עוציבה תולוכיב םירעפב וא ,וקוסיע ימוחתל תועגונה תוינוציח
 ןפוא לע עיפשהל ידכ וב שי יתוהמ ינוגרא יוניש לכ .ולש תודיחי לש ןדוקפתב וא ותוללכב ןוגרא
 המזוי תטיקנ ינפל ,ינוגראה םוחתב 30םיגוהנה םייעוצקמ תונורקע יפ לע ,ךכיפל .ןוגראה דוקפת
 לש םמויקב ךרוצה תא ,רתיה ןיב ,ןבלל שורד הלאכ םייוניש לש םעוציבל הטלחה תלבקו

 וא ידוקפת ,ילהנימ ,יגטרטסא יוניש :ןוגכ ,םייוצרה םייונישה ינייפאמ תאו םתרטמ תא ,םייונישה
  .םישרדנה םייונישה לש םפקיהו םקמוע תא רידגהל שרדנ ךכל םאתהבו ,ינבמ

 תוירחאה ימוחת תא הרידגמ )ןוכמה ב"מה - ןלהל( ןוכמה אשונב ןוחטיבה דרשמ תארוה
 םיפגאה  ןיבל וניב םיירקיעה הדובעה ילהנו ןילמוגה יסחי תאו ךמס תדיחיכ ןוכמה לש תויוכמסהו
 רושימב ןוכמב םייונישל תושקב יכ עבקנ ןוכמה ב"מהל 13 ףיעסב .ןוחטיבה דרשמ לש תודיחיהו

 רשאל םא לוקשי רשה רזוע .רשה רזוע לש םדקומ רושיא תלבק רחאל ם"שנל ושגוי ינוגראה
  .ט"בהשמב ןוגראו שונא יבאשמ ימרוג םע תוצעייתה רחאל ולא תושקב

 ט"בהשמב תודיחי וא םיפגא ישאר ומסרפיש תויעוצקמה תוארוהה לכ יכ עבוק ןוכמה ב"מהל 8 ףיעס
 תא ט"בהשמ םסרפ 2017 רבמבונב .ןוכמה תא ובייחי דרשמב יעוצקמ הטמ לש היצקנופ םיאלממהו

 לכ לע לחה )ינוגרא יוניש ב"מה - ןלהל( "ןוחטיבה דרשמב ינוגרא יוניש יכילהת" אשונב 10.17 ב"מה
 

 םיקרפב ןלהל ואר הז ןיינעב תובחרה .גוריד תודעו ידי לע תלבקתמ ןוכמב םידבוע לש םמודיק רבדב תוטלחהה  27
 .םידבוע םודיקב םיקסועה

 עדמ ,הקיטמתמ ,עבטה יעדמ ימוחתב םידבוע ,רתיה ןיב ,םילולכ םיסדנהמ גורידב ר"ישקתב 24.255 ףיעסל םאתהב  28
  .םעוצקמב םיקסעומה יגולונכטו ישומיש

 לש לוהינב וא עוציבב םיקסועה םידבוע םה רקחמה גורידב םיגרודמה םידבוע ,ר"ישקתב 24.258 ףיעסל םאתהב  29
 יעדמב ךמסומ ראות ילעב םהש יאנתב ,רקחמ תודסומב םיקסעומהו היגולונכטהו עבטה יעדמב חותיפ לשו רקחמ
  .רכומ ימדקא דסומ ידי לע ןתינש ונממ הובג ראות וא עבטה

 .43 'מע ,"ןוחטיבה דרשמב םיינוגרא םייוניש" )2013( 'ב64 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  30
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 הרוצתמ רבעמ אוה ינוגרא יוניש" ב"מהה יפל .ןוכמבו ט"בהשמב םיעצבתמה םיינוגראה םייונישה
 תומישמו ידעיל ינוגראה הנבמה תא םיאתהל" איה ותילכתש "השדח תינוגרא הרוצתל תמייק תינוגרא
 ינוגרא יוניש ןיב ןיחבמ ב"מהה ."תינוגרא תולעייתהל ליבוהל ןכו ולומ םיבצינה םירגתאלו ט"בהשמ
  .םהמ דחא לכ עוציבל םיבלשה תא עבוקו 32םצמוצמ ינוגרא יונישל 31בחר

 ,תודיחי וא םיפגא לש המקה ללוכה בחרנ ינוגרא יונישב רבודמ רשאכ ,ינוגרא יוניש ב"מה יפ לע
 עוציב ינפלש ירה ,תויוליעפו תודיחי דוחיא וא תושדח תורשמ תפסוה וא םהלש תשדוחמ תוכרעיה
  :םידחא םיבלש תללוכה הטמ תדובע עצבל שי ינוגראה יונישה

  ינוגרא יוניש עוציבל הטמה תדובע יבלש :3 םישרת

  

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ינוגרא יוניש ב"מה יפ לע

 
 הביטח וא הדיחי ,תוביטח וא תודיחי המכ ,דחא ףגא ,םיפגא המכ לש תשדוחמ תוכרעיה וא המקה - בחר ינוגרא יוניש  31

   .תויוליעפו תודיחי דוחיא וא תושדח תורשמ תפסוה וא ,תובר תורשמב יוניש עצבתמ ןתרגסמבש תחא

 ,דיקפתה תלוכתב םייונישב רבודמ .ףגאב וא הדיחיב תורופס תורשמב וא תחא הרשמב םייוניש - םצמוצמ ינוגרא יוניש  32
 תוהמב יונישל םורגל ילב ,הרשמה תושירדב וא הרשמה תמרב ,הרשמה גורידב ,הרשמה תופיפכב ,דיקפתה ראותב
  .ףגאה וא הדיחיה לש תוליעפהו תוכרעיהה
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 ,וב ךרוצה תא רידגהל בייחמ םצמוצמ ינוגרא יוניש םג יכ ,ינוגרא יוניש ב"מהב עבקנ ךכ לע ףסונ
 םירעפה ירקיע ןויצ ךות םייקה בצמב רותפל שיש תויעבה תא תופמל ,םייקה בצמה תא ראתל
 תושרדנה תורשמה לכ לע עדימ תזכרמה הלבט שיגהל שי ךכ םשל .עצומה בצמה תא ראתלו

 וא הלכשהה ,תופיפכה ,הרשמה תמר ,הרשמה רואית - םייקה בצמה )1( :הז ןפואב יונישל
   .גורידה וא הלכשהה ,תופיפכה ,הרשמה תמר ,הרשמה רואית - שרדנה בצמה )2( .גורידה

 םתקנעה ךילהת תאו ןוכמב םייונימ תקנעהל םינוירטירקהו תויוכמסה תא רידגמ 33םייונימ להונ
 םייונימ :תוצובק יתשל םיקלחנ םידיקפתל םייונימה ,להונה יפ לע .)םייונימ להונ - ןלהל(
 םייונימ הז ללכב( ינוגראה הנבמב םידיקפתה לש םמויק אוה םתקנעהל יאנתהש םידיקפתל
 םתמועלו ;))ח"תר - ןלהל( םוחת שארו )ח"מר - ןלהל( הקלחמ שאר ,חטש שאר :הלא םידיקפתל
 ליבומו ריכב יאנכט ,)ד"מר - ןלהל( רודמ שאר לש םידיקפת םהב ,רתוי םירטוז םידיקפתל םייונימ
 .34ינכט

 )דיקפת תפסות - ןלהל( רכש תפסותב םג ךורכ דיקפתב םודיק ,םייונימ להונל םאתהב יכ ןיוצי
  :ןלהל טרופמכ ,35יסיסבה רכשה לע

 דיקפתל רכשה תפסות רועיש :5 חול

 דיקפתל רכשה תפסות רועיש דיקפתה

 14% 36חטש שאר

 12% הקלחמ שאר

 10% םוחת שאר

 8% רודמ שאר

 6.4% ינכט ליבומו ריכב יאנכט

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םייונימ להונ יפ לע

 רושיא שרדנ ינוגראה רושימב ןוכמב םייוניש ועצוביש ינפל יכ עבוק ןוכמה ב"מה ,ליעל רומאכ
 תרגסמב םיינוגרא םייוניש ןוכמב ושענ 2015 תנשמ .ם"שנל היינפה םדוק רשה רזוע לש

 
  .1994 תנשמ להונ  33

 דוקינה תסכמ ןיב רעפה לדגש לככ .דיקפתה תוריכב תדימל םאתהב הלועה דוקינ שי הלעמו ד"מר תמרמ םידיקפתל  34
 הבחרה .םיד"מר הז רעפ ןובשח לע תונמל ןתינ ,רשואמה ינוגראה הנבמה תא ףקשמה ,לעופב שומימה ןיבל תיברמה
 .הז חוד ךשמהב ואר אשונב

 םאתהב( רקחמ גורידב דבוע לבקמש ללוכה רכשה :המגודל( דבועה לש ללוכה רכשה ועמשמ "יסיסבה רכש"  35
 דחאל יונימ םע דיקפתה תפסות ףסוותת הז רכש לע .)ול תועיגמש תוישיאה תופסותלו ולש קתוול ,ולש הגרדל
  .דיקפת תפסותב םיכזמה םידיקפתהמ

 המודב ל"כנמס דיקפתל רכש תפסות םלשמ ןוכמה לעופב ךא ,ל"כנמס דיקפתל רכש תפסותב ןד וניא םייונימ להונ  36
 .חטש שאר לבקמש תפסותל
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 ללכל זאד ןוכמה להנמ איצוהש העדוהב ,2019 יאמב יכ ןיוצי .ןוכמה להנמל םיפופכה םידיקפתה
 ןוכמה תיישע תא ביטהל" ידכ םזי אוהש "יתועמשמ ןוגרא הר םיעצבמ ונא" יכ בתכ אוה ,םידבועה
 להנמל םיפופכה םידיקפתב ושענש םייונישה לע םיטרפ ןלהל ."הביבסה ייונישל ומיאתהלו

   :ןוכמה
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 ידיקפתב( ןוכמה להנמל םיפופכה םידיקפתב םיינוגרא םייוניש :6 חול
 2019 - 2015 ,)ןוכמה ש"מעויו חטש שאר ,ל"כנמס

 2019 תנשב דיקפתה 2015 תנשב דיקפתה

 ופסונש םידיקפתה  יונישה תוהמ דיקפתה תוהמ דיקפתה תרדגה
 ולטוב וא

 לועפתל ןגס
  שונא יבאשמלו

 חוכ תוקלחמל יארחא
 ףנעל ןכו שכרו םדא
 ,תוכיא תחטבאל ,יחה
 היירפסל ,האפרמל
 .ןוכימלו

 ויתולוכתו לטוב דיקפתה
 םידיקפת השולש ןיב וקלוח
 וא ל"כנמס לש גרדב םישדח
 עוציב ל"כנמס :חטש שאר
 ותוירחאל לביק( תויתשתו

 ףנע ,הרובחתה ימוחת תא
 היירפס ,ןוכימ ,יחה
 ל"כנמס ;)האפרמו

 לביק( םידחוימ םידיקפתל
 ,שכרה ימוחת תא ותוירחאל
 ;)בושחמו תוכיא תחטבא
 .שונא יבאשמ חטש שארו

 :ופסונש םידיקפתה
 עוציב ל"כנמס
 ;תויתשתו

 םידיקפתל ל"כנמס
 ;םידחוימ

 יבאשמ חטש שאר
 .שונא

 :לטובש דיקפתה
 יבאשמו לועפתל ןגס
 .שונא

 םיפסכ יאשונל יארחא הרקבו םיפסכל ןגס
  .הרקבו

 ל"כנמס לש דמעממ הנוש
  .חטש שאר דמעמל

 :ףסונש דיקפתה
 הרקבו םיפסכ להנמ
 .חטש שאר דמעמב

 ללכ זוכירל יארחא  פ"ומל ןגס
 לש פ"ומה יאשונ
 .ןוכמה

 :לטובש דיקפת  .לטוב דיקפתה
 .פ"ומל ןגס

 יוניבה ימוחתל יארחא עויס חטש שאר
 למשחה ,הקוזחתהו
 קשמה ,תרושקתהו
 .הרובחתהו

 ל"כנמסל הנוש דמעמה
 ופסונו תויתשתו עוציב
 ,ןוכימ ,יחה ףנע ותוירחאל
 .האפרמו היירפס

 :ףסונש דיקפתה
 עוציב ל"כנמס
  .תויתשתו

 :לטובש דיקפתה
 .עויס חטש שאר

 תקלחמ שאר
 שונא יבאשמ

 יבאשמ יאשונל יארחא
 ןגסל תופיפכב שונא
 .לועפתל

 חטש שארל דיקפתה יוניש
 .שונא יבאשמ

 :ףסונש דיקפתה
 יבאשמ חטש שאר
 .שונא

  ןוחטיב ןיצק
 )ט"בק - ןלהל(

 יאשונל יארחא
 ,ןוכמב ןוחטיבה
 .הקלחמ שאר דמעמב

 ןוחטיבה יאשונל יארחא
 .חטש שאר דמעמב ,ןוכמב

 :ףסונש דיקפתה
 .חטש שאר

  יטפשמ ץעוי
 )ש"מעוי - ןלהל(

 שאר דמעמב ש"מעוי
 .םוחת

 דיקפתה דמעמב יוניש
 .הקלחמ שאר תגרדל

 :ףסונש דיקפתה
 שאר תמרב ש"מעוי

 .הקלחמ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 םלוכש ,םימוחת ישארו תוקלחמ ישאר גרדב םידיקפת 2019 דע 2015 םינשב ןוכמה ףיסוה ןכ ומכ
 שרדנ רשאכ ם"שנ לש הרושיאל ואבוה םייונישה .ינוגראה הנבמל םיכיישה םידיקפתכ םירדגומ
  :ושענש םייונישה טוריפ ןלהל .םיוסמ ןקת לש גורדשל וא הפסוהל הרושיא

 2019 - 2015 ,)ח"תרו ח"מר ידיקפתב( םיינוגרא םייוניש :7 חול

 דיקפתה

 רפסמ
 םידיקפתה
 2015 תנשב

 רפסמ
 םידיקפתה
 תורעה 2019 תנשב

 ח"מר ידיקפת ינש 2019 דע 2014 םינשב 11 3  ח"מר
 הנומש ;חטש שאר ידיקפתל וכפה
 וכפה רקחמה יחטשב ח"תר ידיקפת
 הנומ ףסונ רקוח ;ח"מר ידיקפתל
 הכפה תיש"מעויהו ;שדח ח"מר דיקפתל
 .ח"מרל ח"תרמ

 דיקפת ןכו ח"תר ידיקפת 8 ,רומאכ 25 21  ח"תר
 ידיקפתל וכפה )ח"תר דמעמב( ש"מעויה
 שרפ ח"תר דמעמב ףסונ דבוע ;ח"מר
 םינגס 4 דבב דבו .שיוא אל ודיקפתו

 ןכו רקחמה יחטשב הרקבו בוצקתל
 ונומ )ד"מר דמעמב םלוכ( תובשח דבוע
 ורצונ ןכ ומכ  ;םישדח ח"תר ידיקפתל
 רקיעב ,םישדח ח"תר ידיקפת העשת
 .עויסהו להנמה ימוחתב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ןוכמה ינותנ יפ לע
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 2015 ,ינוגרא הנבמ - יגולויבה ןוכמה :4 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 2020 ,ינוגרא הנבמ - יגולויבה ןוכמה :5 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע
 .רצואה דרשמבש יללכה בשחל תיעוצקמהו תילהנימה הניחבהמ ףופכ בשחה  *

 .ועצובש םייונישה תרגסמב ינוגרא יוניש ב"מה תא םשיי אל ןוכמה יכ אצמנ תרוקיבב
 תא ,םייונישה תוהמ תא הז ללכבו ורצונש םידיקפתב ךרוצה תא רידגה אל ןוכמה ,לשמל
 תא ךירעה אלו םירעפה תא הפימ אל ,רותפל שיש תויעבה תאו תינוגראה םתילכת
 אל הלא םייוניש .םייקה ינוגראה בצמל סחיב תאזו םייונישה עוציבל םישרדנה םיבאשמה
 תא ללוכה ינוגרא הנבמ םישרתב אלו ןוכמב םדאה חוכ יבאשמ לכ לש יאלבט טוריפב וול
 לש ורושיאלו ותעידיל ואבוה אל םייונישה ,ןכ ומכ .םידבועה ליהמת תאו םידיקפתה גרדמ
  .םעוציב םרט רשה רזוע

 2015 תנשמ לחה הגרדהב ם"שנ לש הרושיאל ואבוה םייונישה יכ תרוקיבב אצמנ דוע
 וא הפסוהל הרושיא שרדנ רשאכ םיינטרפ םינקתב םייוניש תועצמאב םינשה ךשמבו

 הפיקמ בצמ תנומת דעומ דועבמ ם"שנ תושרל הדמע אל ךכ בקע .םיוסמ ןקת לש גורדשל
 .םתרטמו םייונישה ללכ אשונב
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 ויה םבור ,ם"שנ רושיאב ועצוב םייונישה יכ ןייצ ,תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ,ןוכמה
 הרודס היגולודותמ יפל" ועצוב "תושדח תורשמ"ל ועגנש םייוניש יכו ,"םיתוויע ןוקית" תרגסמב
   ."ינוגרא הנבמו דיקפת רואית ,ךרוצ תגצה לש

 ןוכמה להנמ לע" םיינוגרא םייוניש עוציבל םדוק יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב ם"שנ
 יגולויבה ןוכמה ןכש ,ם"שנ תניחבמ ךילהתל יאנת וניא הז ךא ,ולש הנוממה לומ דובעל דיפקהל
  ."תרחא ךמס תדיחי לככ וניה

 ב"מהב שרדנכ םעוציבל םדוק םיינוגרא םייוניש רשה רזוע רושיאל איבהל ןוכמה לע
 רזוע לש ותעידיל םיאבומ םישקובמה םיינוגראה םייונישה יכ אדוות ם"שנ יכ ץלמומ .ןוכמה
  .אשונב הטלחה לבקתש ינפל ותדמע תא לבקתו רשה

 ינוגרא הנבמ ןוכמל היהיש רחאלו ,ןירועישל אלו לולכמכ ועצובי םיינוגרא םייוניש יכ ץלמומ
 התומלשב ןוגראה תנומת תא תוארל ם"שנו רשה רזוע ידיב היהיש תנמ לע תאז ,רשואמ
 ינוגראה רושימב ונממ עמתשמה תאו יונישה לש ותוציחנ תא ןוחבל רשפאל ךכבו
  .יביצקתהו

 )רשה רזוע הטמ תוסחייתה - ןלהל( תרוקיבה חוד תטויט לע 3.11.21-מ ותבוגתב רשה רזוע הטמ
 רשה רזוע תייחנהל םאתהב ;םייתוהמ םייוניש וב ולח אלש רשואמ ינוגרא הנבמ שי ןוכמל יכ ןייצ
 ןקותיו ,בל תמושת לבקי אשונה - הגרד ייונישל רשאב" יכו ;"ורושיא אלל ינוגרא יוניש ןיא"
 תקסועה רשה רזוע הטמ תייחנה הרבעוה 5.5.21-ב יכ ותבוגתב רשה רזוע הטמ ןייצ דוע ."םאתהב
 ב"מה ןוכדעל ךילהתב םיאצמנ םה יכ ;םיינוגרא םייוניש אשונב רתיה ןיב ,ךמס תודיחי יחווידב
 2021 יאממ יכו ;רשה רזוע הטמ רושיאב שרדנ ינוגרא יוניש לכ יכ ןיוצמ ןוכדעה תטויטבו ןוכמה
  .םיננכותמ םייונישב רשה רזוע הטמ תא ןכדעמ ןוכמה

 יגולויבה ןוכמב תורשמ שויאל םיכילה

 יביטמרונה דסמה - הנידמה תורישב תורשמ שויא
 ףיעס :יבמופ זרכמ תועצמאב ללככ עצבתי הנידמה תורישב הרשמל יונימ ,םייונימה קוח יפ לע

 לע זירכה ]הנידמה[ תורישה ביצנש רחאל אלא הנידמה דבוע םדא הנמתי אל" יכ עבוק קוחל 19
 התנפתהש ןיב ,וידי לע ךכל ךמסוהש ימ וא יללכה להנמה תשקב יפ לע ,יבמופב הרשמה
  ."תונפתהל היושע איהש ןיבו הרשמה

 םג אוהו ;ןתוהמב תוגירחו תודדוב תורשמ לש זרכממ רוטפ קקוחמה רידסה םייונימה קוחב
 תאזו ,יבמופ זרכמ תבוח ןהילע לוחת אלש תורשמ עובקל קוחל 21 ףיעסב הלשממה תא ךימסה
 הנותנ הרשמל זרכממ רוטפהש השירדה איה םיגייסה לש םרקיע .םימיוסמ םיאנתבו םיגייסב
 םינוירטירקה תשירד .םירורב םינוירטירק יפ לע לעפת וזשו ,37תורישה תדעו תעצה יפ לע היהי

 
-יעוצקמ ףוג שמשל הדעונ תורישה תדעו .םייונימה קוחל 7 ףיעס יפל תנהכמה ,תירוטוטטס הדעו איה תורישה תדעו  37

 םהבו םישיגרו םייתכרעמ ,םיינורקע םיאשונב הטלחה לבקל הלשממל ץילמהל וא הטלחה לבקל ךמסומה ,ירוביצ
    .רותיא תודעו יבכרה תעיבקו םיזרכממ םירוטפ תקנעה
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 ויהי זרכממ תורוטפה תורשמה תמישרל תמיוסמ הרשמ תפסוהל םימעטה יכ חיטבהל תדעוימ
  .םייביטקייבואו םייניינע

 יגוסו תורשמ לעש ,38קוחל 21 ףיעס יפל התוכמס ףקותמ ,הלשממה הטילחה 1960 רבמבונב
 :הלא תורשמ ןיב .זרכמה תבוח לוחת אל הטלחהב תוטרופמה תורישה תדעו העיצהש תורשמ
 רקחמ ינוכמב הרשמ"ו "ןוחטיבהו ןיעידומה יתורישב הרשמ" ,ט"בהשמב תומיוסמ תורשמ
 ,ןחבנ התרגסמבש הטמ תדובע עוציבב ם"שנבו ט"בהשמב לחוה 2004 תנשב ."]39[םיינוחטיב
 .40םייטנוולר ןיידע וסיסבבש ןויגיההו הלשממה תטלחהב עובקה בחרנה רוטפה םא ,רתיה ןיב
 הטילחה ,תורישה תדעו לש הצלמהל םאתהבו ,ם"שנו ט"בהשמ לש הטמה תדובע סיסב לע
 רושיאבו ט"בהשמ תעצה יפ לע ,תורשמ יבמופ זרכמ תבוחמ רוטפל 201741 ראוניב הלשממה
      .םיינוחטיב רקחמ ינוכמב תורשמל םג זרכמ תבוחמ רוטפ ןתינ תאז תרגסמב .ם"שנ

  ןוכמב םידבוע תטילק
 תבוחמ רוטפ ,ינוחטיב רקחמ ןוכמ ותויהב ,יגולויבה ןוכמה ,הלשממה תטלחהל םאתהב .1

 לש ןוימהו רותיאה יכילה תא עצבמ ןוכמה .תורשמ שויאל ,םייונימה קוח יפל ,יבמופ זרכמ
 .ךילהתב ם"שנ לש תוברועמ אלל םדא חוכ חטש תועצמאב ,שדח םדא חוכ

 ךרוצה תא ןוכמב שונא יבאשמ חטש שאר םע הדובע תושיגפב ם"שנ התלעה 2017 תנשב
 .ןוכמב הז ללכבו ,יבמופ זרכמ תבוחמ םירוטפה םיפוגב םדאה חוכ סויג יכילה תא רידסהל
 םירוטפה ץוחהו ןוחטיבה תכרעמב םיפגאה ישארלו םיל"כנמסל ם"שנ התנפ 2019 ילויב
 ןוימהו סויגה ךילה תא טרפמה להונ" םהמ לבקל השקיבו ,ןוכמה םהבו ,יבמופ זרכמ תבוחמ
 ןוימה יבלשל ,םוסרפה יללכל ,סויגה תורוקמל ,רתיה ןיב ,תוסחייתה ךות ,יפולחה
  ."להונה רושיא דעומל ןכו דבוע סויג לע הטלחה תלבקל תוכמסה לעב םרוגלו םינחבמהו

 רותיא להונ - ןלהל( 1997 תנשמ 42םידבוע לש סויגלו ןוימל ,רותיאל ימינפ להונ םייק ןוכמב
  :םיירקיע םיבלש השימח לולכי ךילהתה .)םידבוע

  

 
  .)הלשממה תטלחה - ןלהל( )20.11.60( 97 הלשממה תטלחה  38

 .תרדגומ הרשמב רבודמ ןיא  39

 .217 ,209 'מע ,"ןוחטיבה דרשמב תורשמ שויאל םיכילה" ,)2016( ב66 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ חוד  40

   ."ט"בהשמב תוינוחטיב תורשמל יבמופ זרכמ תבוחמ רוטפ" ,)19.1.17( 2310 הלשממה תטלחה  41

 .1997 רבמצדמ 40.00.05 להונ  42
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 םידבוע לש סויגו ןוימ ,רותיא ךילהת :6 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 רקחמה יחטש ידי לע עצובי םיילאיצנטופ םידמעומ לש רותיא ,להונה לש 3 ףיעס יפ לע
 ינותיעב םישורד תעדומ םוסרפ ,םהב תונוש תויוליעפ בוליש ידי לע 43םדא חוכ תקלחמו

 תורשמה םוסרפ ,תואטיסרבינואב תוטלוקפל םיחטשה ישאר לש תומוזי תוינפ ,עובשה ףוס
 םידמעומ רותיאב ןוכמה ידבוע ףותישו ןוכמה לש )טנרטניאה( תתשרמה רתאב שויאל
  ."דבוע איבמ דבוע" תטישב

 יטנוולרה םרוגה דצמ הרשמה שויאל השירדה תאלעה ןפוא :הלא םיאשונב ןד וניא להונה
 חוכ רותיאל םיכילהתה ,םישורדה ןויסינהו םירושיכה תרדגה ,דיקפתה תרדגה ,ןוכמב
 לש רוערע תורשפא ,תוטלחההו ךילהה לש דועית ,םידמעומ תניחבל הדימה תומא ,םדאה
 .'וכו םיניינע ידוגינ תעינמ ,הטלחהה לע םידמעומ

 
 םאתהב םיחנומה ינשב שומיש השעיי הז חודב .שונא יבאשמ חטשל רומאכ הכפה םדא חוכ תקלחמ 2016 תנשב  43

  .םירבדה רשקהל
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 םאתהב ןוכמה עצבמש ,םידבוע לש סויגהו ןוימה ,רותיאה ךילהת יכ אצמנ תרוקיבב
  .רותיאה יכילה תרדסהל רושקה לכב יקלח וניה ,1997 תנשמ ולש להונל

 ;2019-ו 2017 םינשב ם"שנ ידי לע שרדנש יפכ ,להונה ןוכדעל לעפי ןוכמה יכ ץלמומ
 ךות ,הרידגה איהש םינייפאמה יפלע להונה תא רידסמ ןוכמה יכ אדוות ם"שנ יכו

   .םינושה הטילקהו סויגה ,ןוימה ,רותיאה יבלשל תוסחייתה

 ךילהת תאו םדאה חוכ סויג תורוקמ תא תרוקיבה תווצ ינפל ראית שונא יבאשמ חטש להנמ .2
 תורשמה תא םסרפמ ןוכמה 2017 תנשמ :ןוכמב תונורחאה םינשב םייקתמש יפכ ונוימ
 )א( :םיינשל קלחנ ןוכמב תורשמל שדח םדא חוכ רותיא .ולש תתשרמה רתאב תויונפה
 לש תתשרמה רתאב הרשמה םוסרפ תועצמאב השענ רותיאה - 44חותפה ןקתב תורשמ
 אצמנש םייחה תורוק רגאמב שופיח תועצמאב וא םישורד תעדומ םוסרפ תועצמאב ,ןוכמה
 תטילקל תודותע םיניכמ רקחמה יחטש ,רקחמה םוחתב םידיקפתל רשא .ןוכמה ידיב
 תועצמאבו םייח תורוק ןוכמל וחלשש םידמעומ םע תונויאר תועצמאב םישדח םידבוע
 ךילהת עצבתמ ןושארה בלשב - 45רוגס ןקתב תורשמ )ב( ;הימדקאה םע םירשקו תויורכיה
 תומיוסמ תודיחי ברקב ימינפ זרכמ םסרפתמ רישכ דמעומ אצמנ אל םאו ,ןוכמה ךותב רותיא
 ןקתב תורשמ לש הזל המודב רותיא ךילהת עצבתמ רישכ דמעומ אצמנ אל םא .ט"בהשמב
   .חותפה

 יכו ,ולש תתשרמה רתאב תורשמה לכ תא םסרפמ וניא ןוכמה יכ אצמנ תרוקיבב
 המכ ,רתאב ומסרופ תורשמ המכ ונממ דומלל ןתינש םינותנ רגאמ להנמ וניא אוה
 ללכמ ןהלש יסחיה קלחה המו ,הז םוסרפ תובקעב ועיגה וטלקנש םידמעומהמ
  .תושיואמה תורשמה

 לכ תא םסרפל הבוחה וילע הלח אל יכ ןייצ אוה תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה תבוגתב
 יניינע לוקישל ףופכב תומסרפתמ תורשמה יכו ;ולש תתשרמה רתאב תויונפה תורשמה
 ללכ זוכיר םהבו "םיקית" םימייק שונא יבאשמ חטשב יכ ןוכמה ןייצ דוע .הרשמ לכ יבגל
 .וב לופיטה ךילהת תליחתמ דמעומ לכל םיעגונה םיכמסמה

 )םידמעומה יקיתב אצמנה עדימה סיסב לע( םינותנ דסמ להני ןוכמה יכ ץלמומ
  .םידבועה וטלקנ ותועצמאבש קיפאה והמ דומלל רשפאיש

 ללכמ 25%-כ םרועישש ,םישדח םידבוע 85 ןוכמה סייג 2020 ילוי דעו 2013 םינשה ןיב
 23( רקחמב םיקסוע םישדחה םידבועהמ 39 .)םישדחה םידבועה - ןלהל( ןוכמה ידבוע
 םיסדנהמ ינשו תוירנירטו יתש ,תחא תוחא וטלקנ ךכ לע ףסונ .)רקחמ יתימע 16-ו םירקוח
 ,)םידבוע 15( ט"צקמ :הלאה םיגורידב םיגרודמ םישדחה םידבועה 41 רתי .עויס חטשל
   .)םידבוע השימח( ילהנימ גורידו )םידבוע השיש( םיאנכט ,)םידבוע 15( ר"חמ גוריד

 
 תועוצקמהו ,םיאנכטה ,םיסדנהמה ,רקחמה גורידב םייק ןקתה .הגרד הל העבקנ אלש הרשמ ןקת - חותפ ןקת  44

  .חותפה ןקתב תוגרדב םודיקה יכילה לע קרפב ןלהל הבחרהב ואר .)ט"צקמ( םיינכטה

   .הל דומצה תוגרדה חווט ךותב השענ םודיקהו הגרד הל הדומצש הרשמ - רוגס ןקת  45
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 2020 - 2013 ,םישדחה םידבועה ברקב םיגורידה תוגלפתה :7 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 ,46הנידמה תורישב תורטוז תורשמ לע הלח הניא זרכמה תבוח ,ר"ישקתה תוארוה יפ לע
 לע רומשל ןתרטמש ,ולא תורשמ ושייאיש םידבוע רותיאל תוארוה ועבקנ ר"ישקתב םלוא
 ,הנידמה תורישל םידבוע סויגב תוניגהו תויונמדזה ןויווש ,תויבמופ לש םייללכה תונורקעה
 אלו םידמעומ יוביר ,הרשמה גוסל םאתהב םיינויווש ףס יאנת ,הרשמה םוסרפ תבוח ןהבו

 .הלבק תדעו תועצמאב הלבקו יביטקייבואו ינויווש ןוימ ךילהת ,השולשמ תוחפ

 41 לש סויגה תורוקמל עגונב תרוקיבה תווצל שונא יבאשמ חטש שאר רסמש םינותנ יפ לע
 גורידו ילהנימה גורידה ,ט"צקמ גוריד ,םיאנכטה גוריד םע םינמנה םישדחה םידבועהמ
 לש סויגה תורוקמ ,ןוכמב וטלקנש םישדחה םידבועה ללכמ תיצחמכ םרועישש ,ר"חמ
  :ןלהלכ ,םיגוס המכל םיקלחנ הלא םידבוע

  

 
 תורשמ - ןלהל( ט"צקמב 11 הגרד דע וא םיאנכט וא םיאסדנה גורידב 38 הגרד דע ,ילהנימה גורידב 17 הגרד דע  46

  .)תורטוז
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 ילהנימה ,ט"צקמה ,םיאנכטה גורידב םישדח םידבועל סויג תורוקמ :8 חול
 ר"חמהו

 סויגה רוקמ
 םידבועה רפסמ
 תורעה וטלקנש

 םייאמצע םינלבק וא ןלבק תורבח
 ןוכמה חטשב ודבעש

12  

 יתוריש ןוכמל תקפסמה הרבח
 תונדקומו הרימש

9  

 חטשב הליחת ודבע םהמ השולש LSRI 4 תרבח
 .ןלבק תורבח תועצמאב ןוכמה
 תרבחב םידבועכ וטלקנ םה ךשמהב

LSRI ןוכמב םידבועכ וטלקנ הנממו 

  4 ט"בהשמ

  2 ימואל ןוחטיבל הטמהו ם"שנ

  2 ינוחטיב ףוג 

  8 םירחא תורוקמ

  41 כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 םע םינמנ םניאו ןוכמב וטלקנש םישדחה םידבועהמ )61%-כ( 25 יכ הלוע םינותנה חותינמ
 ןוכמל תוקפסמה תורבח תועצמאב וב םתטילק ינפל דוע ןוכמב ודבע רקחמה ידבוע
 ןוכמב וטלקנ םירומאה םישדחה םידבועה תיצחמכ יכ םינותנהמ הלוע דוע .םינוש םיתוריש
 וקסעש 'א הרבח ידבוע ,המגודל .תורבחה ןתוא תועצמאב ואלימש ולאמ םינוש םידיקפתל
 םייתלהנימ םידיקפתב םהב ,םידיקפת ןווגמל ןוכמב וטלקנ תונדקומו הרימש ידיקפתב
 םינוש םידיקפתבו ,תוחיטבב ,שונא יבאשמ חטשב ,עויס חטש תלהנהב ,ןוכמה תלהנהב
  .הביבס חטשב

 -כ ,ולש תתשרמה רתאב תויונפ תורשמ םסרפמ ןוכמהש םגה יכ הלוע םינותנהמ
 ודבע רקחמב םיקסוע םניאו 2020 - 2013 םינשב ןוכמה סייגש םידבועה ללכמ 61%

 םיתוריש ונתנש םירחא םיקפס וא םדאה חוכ תורבח תועצמאב ןוכמב ןכל םדוק
   .ןוכמל
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 ,ינוחטיב רקחמ ןוכמ ותויהב ,יגולויבה ןוכמה ,הלשממה תטלחהל םאתהב ,רומאכ
 הנידמה רקבמ דרשמ .תורשמ שויאל ,םייונימה קוח יפל ,יבמופ זרכמ תבוחמ רוטפ
 לכב ,הז ןיינעל ר"ישקתה תוארוהב ועבקנש תוארוהל םאתהב לעפי ןוכמה יכ ץילממ
  .םירטוזו םיילהנמ םידבוע סויגל עגונה

 םידמעומ תטילקב לוספ האור וניא אוה יכ ןייצ אוה תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה תבוגתב
 םהש דבלבו ,םיחטבאמו LSRI תרבח ידבוע ,ןלבק ידבוע ברקמ םירטוזו םיילהנימ םידיקפתל
 ןויוושב ךרוצל תורעהל" רע אוה יכ שיגדה ןוכמה תאז םע .םישרדנה םינוירטירקב םידמוע
 םידבוע סויגל תורוקמה תבחרהל לעפי" אוה יכו ,"הנידמה תורישל םידבוע סויגב תויונמדזה
  ."םירטוזו םיילהנמ

 הדיחי לככ" ןוכמל שרדנ זרכממ רוטפה יכ תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב הנייצ ם"שנ
 רוטפל יפולח ךילה עיצתו ןוכמב םייקה ךילהה ןחבת ם"שנש" םוקמ שי ךא "תגווסמ תינוחטיב
  ."זרכממ

 םידבועה תריחב ךילהת דועית
 לכ לש זכורמ םושיר להוני 47םדא חוכ תקלחמב ,ןוכמה לש םידבוע רותיאל להונ יפ לע
  .םידמעומה

 םידבועה רותיא יבלש תא תודעתמה תואלמ תואתכמסא ןוכמב ןיא יכ הלע תרוקיבב
 לש ינושארה ןוניסה ךילהת תאו םידיקפתל ודדומתהש םידמעומה תמישר תא ,םישדחה
 .םידמעומה ורתוא דציכ םהמ דומלל ןתינש עדימ תורוקמ ןוכמב ןיא ןכ ומכ .םייחה תורוק

 ועיצהש םידמעומה יטרפ תא דעתמ וניא ןוכמה יכ הלוע תרוקיבה תווצל וגצוהש תואתכמסאהמ
 ןוכממ תיתקוסעת תעד תווח תלבקל ןוכמהמ ונפוהש ולא תא קר אלא דיקפתל םמצע תא
 תואתכמסא ןיאו םמיע תונויאר ומייקתה םא אצמנ אל ולא םידמעומ יבגל םג .ינוציח הכרעה
 .ןוימה יבלשב םידמעומ יופינל םיקומינהו תונויאר םתוא תא תודעתמה

 לעו וילע הרקב רשפאתש ךרדב םנוימו םידבועה רותיא ךילהת תא דעתל ןוכמה לע
  .ךילהה תוניקת

 עצובש ןוכמל סויג ךילהתל המגוד ןלהל ,ןוכמב םייקתמה סויגהו רותיאה ךילהת תשחמה ךרוצל
 "םימולשת זכרמ" דיקפתל הטילקה ךילהת תא ןחב תרוקיבה תווצ .תרוקיבה ךלהמב 2020 תנשב
 :תובשחב

 ,דיקפתל הריחבה ךילהת תא דעתמה קית ןיא יכ תרוקיבה תווצל רסמ שונא יבאשמ חטש שאר
 תווצל רסמנש דועיתב .התריחב ךילהת דעותמ דיקפתל הרחבנש תדבועה לש הקיתב יכו

 םיטרפו הטלקנש תדבועה קית :םיאבה םיכמסמה ויה רומאה סויגה ךילהתל סחיב תרוקיבה
 שאר .דיקפתל תודמעומה לע תוצלמהה ויה אל תדבועה לש הקיתב .תפסונ תדמעומ לש םיישיא

 
 .שונא יבאשמ חטש םויכ ,ליעל רומאכ  47
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 םסרופמש דיקפת לכל קית ול ןיא זרכמ תבוחמ רוטפ ןוכמהש רחאמ יכ ןייצ שונא יבאשמ חטש
 םידמעומה יכו ,המסרופש הרשמל םתודמעומ תא שיגהל םישקבמה םינופה תא דגאמה
 ונפוה םה ותרגסמבש ןוימ ךילהתב ופתתשהש םידמעומ םה זוכירה תלבטב םיניוצמ םהיתומשש
   .תיתקוסעת תעד תווח תלבק םשל תינוציח ןוחבא תרבחל

 יכ הלוע ונממו 9.1.20-ב ןכוהש "דמעומל תונויאר םוכיס" ךמסמ אצמנ תדמעומה לש הקיתב
 דצל ןהמ תחא לכל ןתינש דוקינה תא םכסמה ךמסמו דיקפתל תודמעומ עברא ויה הז בלשב
 ןוכמה ידבועמ תוצלמה ולביק תודמעומהמ שולש יכ הלוע הז ךמסממ ."תוצלמה/תורכה" ןותנה
 החפשמ תברק תודמעומה תחאל יכ ךמסמב ןיוצ ןכו ,"םידומיל" עקר לע םמיע ןתורכיה לשב
  .ןוכמה להנמ תכשל תודבועמ תחאל

 םיצילממ לש םתוברועמ תייגוס תא וילהנב רידסהל תורשפאה תא ןחבי ןוכמה יכ ץלמומ
 .םישדח םידבוע תטילקל עגונב תוטלחה תלבק יכילהתב

✰ 

 םיקסועה ןוכמה ידבוע 330-מ )40%( 130-כל עגונה לכב יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ףותישב הטמ תדובע ליבות ם"שנ  ,יטפשמו ילהנימ ר"חמ יגורידב ןכו ,םיינכט תועוצקמב
 חוכ סויגב זרכמה תבוחמ רוטפה לש ותוציחנ תניחבל , רשה רזוע הטמו תורישה תדעו

 םירקמב זרכממ רוטפל יפולח ךילה ךרוצה תדימב עיצתו ,ולא תורשמב ןוכמל םדא
 ובו קית םייקמ אוהש סויג ךילהת לכ תרגסמב להני ןוכמה יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה
 תופמל ול ורשפאיש סויגה ךילהתל םיעגונה םינותנ דבעיו םישרדנה םיכמסמה אולמ
  .הז רשקהב תוירקיע תומגמ

 חותפה ןקתב תוגרדב םודיקה יכילה

 םודיקה יכילה רואית
 דומצה תוגרד חתמב םוחת וניא םודיקה ןכלו ,הגרד הל העבקנ אלש הרשמל ןקת אוה חותפ ןקת
 ,תינוגראה הניחבהמ יכרריהה ודמעמב אלו דבועה לש ותמורתבו ויגשיהב הנתומ אלא דיקפתל
  .דיקפתל דומצה תוגרדה חווט תרגסמב עצבתמ םודיקה ובש "רוגס ןקת"מ לידבהל תאז

  



 
  
 
  

|    949   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

וכ לוה
 ח

דא
ב ם

ל ןוכמ
מ

יב יגולויב רקח
רש

לא  
 

 2020 טסוגוא ,רוגסה ןקתבו חותפה ןקתב םידבועה תקולח :9 חול

 רוגס ןקת חותפ ןקת גוריד

 - 137 רקחמ

 - 63 רקחמ יתימע

 םיסדנהמ
 )רקחמב םיקסוע םניאש(

3 6 

 - 3 םירנירטו

 3 41 םיאנכט

 1 34 ט"צקמ

 36 2 יטפשמו ילהנימ ,ר"חמ

 1 - תויחא

 283 כ"הס
 )ןוכמה ידבועמ 86%-כ(

47 
 )ןוכמה ידבועמ 14%-כ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 הגרד ןתמל םילוקישה .חווט תוכורא תוישיאו תוינוגרא תויועמשמ לעב אוה הגרדב םודיק ךילהת
 דבועה דמעמ לע םיעיפשמו םיינוגרא םירסמ םבוחב םינמוט ךכ םשל עצבתמש ךילהתהו

 לודיגב הכורכ הגרדב האלעה ןכש ,תויביצקת תויועמשמ שי הגרדב םודיקל ,ןכ ומכ .ןוגראב
  .דיבעמלו דבועל רכשה תולעב

 ,גוריד תודעו ידי לע תולבקתמ ןוכמב חותפה ןקתב םידבוע לש םמודיק רבדב תוטלחהה
 תוצלמהו ושיגהש תוחודו םימוסרפ ,ועציבש תודובע לע ססבתהב םידבועה ינותנ תא תונחובה
 תעייתסמה ןוכמב )תימינפ( תידסומ הדעו ןה ךכב תוקסועה תודעווה .םירחאו רישיה הנוממה לש
 םידבוע םודיקב הנדה ם"שנ םעטמ תלעופה תינוציח הנוילע הדעוו ,תימינפ תצעיימ הדעווב
 חותפה ןקתב םודיקה יכילה לש רואית ןלהל .תידסומה הדעווה לע חוקיפבו תוריכבה תוגרדל
  :תונושה תודעווה תויוכמסו
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 ימדקא לגס - חותפה ןקתב םודיק :8 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

 

 ינכט לגס - חותפה ןקתב םודיק :9 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

דירוג מחקרדירוג מהנדסים

עד לדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

האקדמי

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

לדרגה ב׳מדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

לדרגה א׳ ו-א+

דירוג טכנאיםדירוג מקצ״ט

עד לדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

עד לדרגה 16מדרגה 43

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג מוסדית

הגורם במייעץ: 
ועדה מייעצת לסגל 

הטכני

הגורם המחליט: 
ועדת דירוג עליונה

הגורם המייעץ: 
ועדת דירוג 

מוסדית

מדרגה 16
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 רקחמ ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה
 23.3 קרפ .רקחמ גורידב םירקוח םה חותפה ןקתב ןוכמה ידבוע 28348-מ )תיצחמכ( 137

 רומאל םאתהב .םמודיק ךילהתבו רקחמ גורידב םיגרודמה םידבועב ,ראשה ןיב ,קסוע ר"ישקתל
 יפוגל הדעו :ןהלש שארה יבשוי תאו תונוילע גוריד תודעו יתש הנממ הנידמה תוריש ביצנ ,קרפב
 תודיחיבו הלשממה ידרשמב םיצבושמה רקחמה ידבוע ראשל תפסונ הדעוו ןוחטיבה תכרעמ
 עובקלו רקחמ גורידב םידבוע לש םהיתוגרדב ןודל אוה תודעווה לש ןדיקפתו ,תורחאה ךמסה
 תוידסומה תודעווה ירבח לש יונימה ךילהתב םג קסוע ר"ישקתב רומאה קרפה .ןתוא
   .ןהידיקפתבו

 רקחמ ידבוע גורידל םינוירטירקו תונורקע" ךמסמ הנידמה תוריש תוביצנ המסרפ 2004 ינויב
 - ןלהל( ןוחטיבה תכרעמב רקחמ ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה תויוכמס תא עבוקה "םיריכב
 תלהונמ הנוילעה הדעווה .49)הנוילעה הדעווה ןונקת - ןלהל( התוליעפ ימוחתו  )הנוילעה הדעווה
  .ץוחהו ןוחטיבה תכרעמ לע הנוממה ם"שנב הדיחיה ידי לע

 גורידב טלקיהל םיאכז םישדח םידבוע םא עובקל :םה הידיקפת ,הנוילעה הדעווה ןונקת יפ לע
 תוגרדל ןוחטיבה תכרעמ תודיחיב רקחמ ידבוע םודיקל תואכז עובקל ;50+א-ו א תוגרדב רקחמ
 םיאשונב הנידמה תוריש ביצנל ץעיילו ;תוידסומה גורידה תודעו תדובע לע הרקב םייקל ;+א-ו א
 .51רקחמה גורידל םירושקה םייללכ

 2003 תנשב הנידמה רקבמ דרשמ ידי לע קדבנ ם"שנב הנוילעה הדעווה לש התדובע אשונ
 .52"ןוחטיבה תכרעמבו ל"הצב רקחמה ידבוע גוריד" אשונב חוד תרגסמב

 ןתרטמש ,םירקוח םודיקל הדימה תומא תא םיעבוק הנוילעה הדעווה ןונקתו ר"ישקתה תוארוה
 ןונקתבו תוארוהב ועבקנ ןכ ומכו ,םיינוחטיבה רקחמה תודסומב ההובג רקחמ תמר לע הרימש
 תדובע לע עצבל הילעש תורקבהו הירבח לש םתנוהכ ךשמ ,הנוילעה הדעווה לש הבכרה
 ןוחטיבה תכרעמ תודסומב תודובעה תיברמ יכ איה ןונקתה לש אצומה תחנה .תוידסומה תודעווה
 תוימושיי רתוי ןהש ךכב ,םירחא רקחמ תודסומו תואטיסרבינואה לש ולאמ ןתוהמב תונוש
 תוללוכו תיתכרעמה הניחבהמ תובכרומ ,תוימוחת-בר ןה ,ןכ ומכ .םייטרקנוק םיאשונל תונווכמו

   .םניינעב םייוסינבו חותיפה ירצומ רוצייב םירושקה םיפסונ םיאשונו תויגולונכט

 גורידב הגרדב םודיקל הדימה תמא ,רקחמה גורידב םודיקל הנוילעה הדעווה ןונקת יפ לע
 הדובעה יאשונ םוחתל ותמורתו דמעומה לש תיעוצקמה ותמר תונחבנו ,תיתוכיא איה רקחמה
 תומדקתהה לולסמ טוריפ רתיה ןיב לולכל ךירצ דמעומה לש םודיקל השקבה קית .קסע םהבש
 םייעוצקמ םימרוג לש תעד תווחו הצלמה יבתכמ ,תיעוצקמה ותמורת ,דמעומה לש תיעוצקמה

 
 .2020 טסוגואל םיינכדע םינותנה  48

 .1996 רבוטקואב ם"שנ הרשיאש םדוקה ןונקתה תא ףילחמ אוה  49

  .ןוחטיבה תכרעמב הדובעל ולבקתהש םדוק ןויסינ ילעב םידבועל עגונב  50

 ;תידסומ הדעו ןיא םהבש תודסומב ,א הגרדמ תוכומנ תוגרדל רקחמ ידבוע םדקל םא עובקל תיאכז הדעווה ,ןכ ומכ  51
 םלוסב תוהובגה תוגרדל םודיק לבקל םיאכז חותפה ןקתב תורשמב םיצבושמה םיסדנהמו םיאנכט םא עובקלו
 םודיקל תושקב רבעב שיגה אל ןוכמה .הלעמו 16 הגרדמ ט"צקמ גורידו ;הלעמו 43 הגרדמ םיאנכטו םיסדנהמ(
 .)ולא תוגרדל

 .105 'מע ,)2003( 'א 54 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  52
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 תומגמ חתפל תחכומ תלוכי ,קסע םהבש הדובעה יאשונ םוחתל ותמורת ,תיעוצקמה ותמר לע
 יללכה עדיל וא דסומה לש יגולונכטה לאיצנטופל תיתועמשמ המורת תולעב ,פ"ומב תושדח
 תפוקתב ומסרופש דמעומה לש תודובע לולכל ךירצ השקבה קית ,ןכ ומכ .םתוליעפ םוחתב
 .'וכו ומסרופ וא םיסנכב וגצוהש םירמאמ ,םייוסינ תוחוד ,םיינכט תוחוד - תיחכונה הגרדב ותוהש

 גורידב תוגרדהמ תחא לכ יבגל םודיקל תושירדה תא טרפמ הנוילעה הדעווה ןונקת לש 'א חפסנ
 ןלהל .םייעוצקמה ויגשיה תחכוהל תושירדה תולוע ,רתוי הריכב דמעומה תגרדש לככ .רקחמה
  :53+א דע 'ב תוגרדב רקחמה גורידב םודיקל הדימה תומא וגצוי

  

 
 .רקחמה גורידב 'ג הגרדב תוחפה לכל םיטלקנ ןוכמל םילבקתמה םירקוח  53
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 +א דע 'ב תוגרדב רקחמה גורידב םודיקל הדימה תומא :10 חול

 םודיקל הגרדה

 היהש ןמז
 הגרדב ילמינימ
 הדימ תומא תמדוקה

 רקחמ +א הגרד
 ליבקמ(
 ןמ רוספורפל
  )ןיינמה

 ןמז עבקנ אל
 .בייחמ

 וחכוהו ורכוה םיגולונכטהו םייעדמה םהיגשיהש םידבוע .1
 לש ותיינבל ומרת רשאו תוטלוב תויעוצקמ תומורתב
  .דסומה לש יגולונכטהו ירקחמה לאיצנטופה

 רשוכו םתוגיהנמ ,יגולונכטהו יעדמה םנויסינש םידבוע .2
 האב םתוליעפו ;יעוצקמ הארשה רוקמ םה םטופיש
 לש היחנהבו ןוגראב רכומו טלוב ןפואב יוטיב ידיל
   .תומישמ עוציבב חותיפו רקחמ יתווצ

 רקחמ 'א הגרד
 ליבקמ(
  )רבח רוספורפל

 ןמז עבקנ אל
 .בייחמ

 תומגמ חתפל ותלוכי תא םייעוצקמה ויגשיהב חיכוה .1
 .רקחמב תושדח

 המורת רדגב םה םיינכטהו םייעדמה םהיגשיה .2
 דסומה לש יגולונכטה לאיצנטופה חותיפל תיתועמשמ
  .םתוליעפ םוחתב יללכה עדיל  וא

 .הדובעה תינכות בוציעב תירקיעה תוירחאב םיאשונ .3

 .תעבוק תיעוצקמ תוכמס םישמשמ .4

 תוכמס םידמעומל ונקה םיינכטהו םייעדמה םיגשיהה .5
 .תיעדמה הניחבהמ םתוגיהנמ יפ לע ,תיעוצקמ
 .םיריכב םידבוע תוחנהלו רישכהל םרשוכו תיגולונכטהו

 רקחמ  'ב הגרד
 הצרמל ליבקמ(
  )ריכב

 תוחפל לש הייהש
 םינש שולש
 .רקחמ 'ג הגרדב

 .הדובע תוינכות שוביגב ליעפ קלח תחקל תלוכי ילעב .1

  .ץוח ימרוג םע םייעוצקמ םיעגמ םייקל תלוכי ילעב .2

 .תוינכטו תויעדמ תומישמ עיצהל םתלוכיב .3

 .הדובע תוטישו ןורתפ יכרד תוותהל תלוכי ילעב .4

  .חותיפו רקחמב םייאמצע םיגשיה ילעב .5

 .םייעוצקמ םיתווצ ליעפהל רשוכ ילעב .6

 .תומישמ רידגהלו עובקל רשוכו המזוי ילעב .7

 ימרוג םע םייעוצקמ םיעגמ חתפלו םייקל רשוכ ילעב .8
 .ל"וחבו ץראב היישעתו רקחמ תודסומ םעו ץוח

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ  יפ לע
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 הנוילעה הדעווה בכרה

 +א הגרדב םיריכב םינעדמ השימח תוחפל םה הנוילעה הדעווה ירבח ,ר"ישקתה תוארוה יפ לע
 לש םייונימ תוכמס .תורכומה תוילארשיה תואטיסרבינואה תחאב ןיינמה ןמ רוספורפ תגרדב וא
 הנוילעה הדעווה ר"וי תצלמה יפ לע ,הנידמה תוריש ביצנ לש וידיב הנותנ הנוילעה הדעווה ירבח
 התנוהכ תפוקת ךשמו ,)ץוחהו ןוחטיבה תכרעמ לע הנוממה( הנידמה תוריש ביצנ לש וחוכ אבו

 גורחל יאשר הנידמה תוריש ביצנ יכ ר"ישקתה עבוק דוע .םינש שולש אוה הנוילעה הדעווה לש
  .ר"ישקתב עבקנש יפכמ םינוש ויהי התנוהכ תפוקת ךשמו הדעווה בכרה יכ עובקלו יונימה ךרדמ

 תוארוה ועבקנ ,26.10.04-ב זאד הנידמה תוריש ביצנ תעידיל אבוהש ,הנוילעה הדעווה ןונקתב
 ןונקת יפ לע .הירבח תנוהכ ךשמלו הנוילעה הדעווה בכרהל עגונב ר"ישקתבש ולאמ תונוש
 םידמעומ תומישר ךותמ ט"בהשמ ל"כנמ ידי לע םירחבנ הנוילעה הדעווה ירבח הנוילעה הדעווה
 ל"כנמ ידי לע ורחבייש םידמעומה .הדעווה זכרמל םיינוחטיבה רקחמה יפוג ילהנמ ושיגיש
 רשואיו ט"בהשמ ל"כנמ ידי לע ץלמוי הדעווה ר"וי .הנידמה תוריש ביצנ רושיאל ואבוי ט"בהשמ
 שולשב הכיראהל ןתינו ,םינש שולש לש הפוקתל םינמתמ הנוילעה הדעווה ירבח .ביצנה ידי לע
 תוירוזחמבו הגרדהב עצבתת הדעווה ירבח לש היצטורה .)םינש שש כ"הס( תופסונ םינש
 תבייחמ םינש ששל רבעמ הנוהכ תכראה לכ .הנש לכב הדעווה ירבחמ קלח ופלחוי התרגסמבש
 העשת הב ונהכי יכ עבוק ןונקתה ,הדעווה בכרהל רשא .הנידמה תוריש ביצנ לש גירח רושיא
 ,רקחמה תודסוממ דחא לכמ דחא רבח ,הדעווה ר"וי שמשמה - הנידמה תוריש ביצנ גיצנ :םירבח
 הדעווה רבח שמשמה ם"שנב ןוחטיבה תכרעמ לע הנוממהו ט"בהשמב שונא יבאשמ ףגא שאר
   .התדובע זכרמו

 שולשמ רתוי הכרא הדעווה ירבח תנומשמ העבש לש םתנוהכ תפוקת יכ אצמנ תרוקיבב
 שש לש תיברמה הפוקתהמ תגרוח םירבחה תנומשמ השימח לש םתנוהכ תפוקתו ,םינש
 העצוב אל ,ןכ ומכ .הנידמה תוריש ביצנ תאמ ךכל שרדנש גירחה רושיאה אלל תאזו ,םינש
 .הנוילעה הדעווה ןונקתב שרדנכ הדעווה ירבחמ קלח לש הנש ידמ תיתגרדהה הפלחהה
  :54הדעווה ירבח לש הנוהכה ךשמל עגונב םיטרפה ןלהל

  

 
  .התדובע זכרמכו הדעווב רבחכ ןהכמה ם"שנ גיצנ טעמל  54
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 הנוילעה הדעווה ירבח תנוהכ תונש :11 חול

 רבח 'סמ
 יונימה תנש הדעווה

 תונש רפסמ
 הנוהכה

 שולשמ  הגירח
  הנוהכ תונש

 ששמ הגירח
 הנוהכה תונש
 תויברמה

1 2008 13 10 7 

2 2013 8 5 2 

3 1998 23 20 17 

4 2006 15 12 9 

5 2002 19 16 13 

6 2017 4 1 - 

7 2015 6 3 - 

8 2018 3 - - 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ם"שנ ינותנ יפ לע

 הדעווה ןונקתב שרדנה בכרהה םע דחא הנקב הלוע וניא הדעווה בכרה יכ אצמנ דוע
 רקחמ דסומל וליאו ,ט"בהשמב שונא יבאשמ ףגא שאר ןהכמ אל הדעווב יכו ,הנוילעה
  .דחא רבח םוקמב הדעווב םירבח ינש שי רחא ינוחטיב

   .ןונקתב ועבקנש םיללכל םתנוהכ ךשמ תאו הדעווה ירבח בכרה תא םיאתהל ם"שנ לע

  תוידסומה תודעווה תדובע לע הנוילעה הדעווה לש הרקבה
 תוידסומה תודעווה תדובע לע הרקבו תרוקיב םייקל הנוילעה הדעווה לע ,ר"ישקתה יפ לע
 תנמ לע יכ עבוק הנוילעה הדעווה ןונקת .ןוחטיבה תכרעמ לש םינושה רקחמה יפוגב תולעופה
 םוחתל רושקה לכב חטשב השענה יבגל הרישי השוחת הנוילעה הדעווה ירבחל רשפאל
 תכרעמ לש תונושה רקחמה תוביטחב םירויס )א( :ר"ויה תעיבק יפל ,הדעווה םייקת התוליעפ
 )ב( ;הביטח התוא לש תוליעפה ימוחתו הדובעה יאשונ יבגל םירבסה לבקת םהבו ןוחטיבה
 תוינכות לע תויללכ תוריקס הדעווה ירבחל ורסמיי ןהבו ,רקחמה תודסומ תלהנה םע תושיגפ
 לש םדאה חוכ תרגסמב רקחמה ידבוע רזגמ לע םינותנ ןכו ,דיתעב תוחתפתה תומגמו הדובעה
 )ג( ;תויעוצקמ םודיק תוינכותו םינותבש ,תויומלתשה ,הכרדה יאשונב תודקמתה ךות ,דסומה
 לע ,ןוחטיבה תכרעמ לש פ"ומה תודסומ לכ לש תוידסומה תודעווה םע ףתושמ יתפוקת שגפמ
  .רקחמה ידבוע גורידב םיקסועה םימרוגה לכ ןיב ףתושמ הנכמ רוצילו תועד תפלחה רשפאל תנמ
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 תודעווה לש ןתדובע לע תרוקיב עצבתו הרקב םייקת הנוילעה הדעווה יכ ןונקתה עבוק דוע
 םינוידהמ םימוכיס רחא ןמדזמ בקעמ ,םינמדזמ םירוקיב ידי לע רקחמה יפוג לש תוידסומה
 הנוילעה הדעוול רוסמל תידסומ הדעו לכ לע ,דבב דב .ןהלש םייתנשה םימוכיסה תניחבו
 הנש ףוס לכבו ,ימינפ ןויד לכ לש לוקוטורפה לש קתעה ם"שנב ןוחטיבה תכרעמ לע הנוממלו

  .יתנשה יטסיטטס חוד

 תודעווה לע הנוילעה הדעווה השועש הרקבל עגונב הנידמה רקבמ דרשמ תולאש לע הנעמב
 הרקב םייקל הנוילעה הדעווה הקיספה 2010 תנשמ יכ 2021 ראורבפב ם"שנ הבישה תוידסומה
 ושיגה אל תוידסומה תודעווה :םיינוחטיבה רקחמה תודסומב תוידסומה תודעווה תדובע לע
 2010 תנשמ ,וזמ הרתי .םייתנש םייטסיטטס תוחוד אלו םהינויד לש םילוקוטורפ הנוילעה הדעוול
  .התרוקיבל םינותנה רקחמה תודסומב םירוקיב המייק אל הנוילעה הדעווה

 הרקבה םרוג התויה תורמלו הנוילעה הדעווה ןונקתל םאתהב אלש יכ הלע תרוקיבב
 תדובע לע הרקב יכילה העציב אל הנוילעה הדעווה ,תוידסומה תודעווה תלועפ לע דיחיה
  .םיינוחטיבה רקחמה יפוגב תוידסומה תודעווה

 ךכבו רקחמה יפוגב תוידסומה תודעווה םע םישגפמ המייק אל הנוילעה הדעווה ,ןכ ומכ
 םודיקב םיקסועה םימרוגה ןיב ףתושמ הנכמו תועד תפלחה רוציל תורשפאה השמומ אל
 םג ואצמנ םימוד םייוקיל יכ ןיוצי .ןוחטיבה תכרעמ לש רקחמה תודסומב רקחמ ידבוע
  .ונקות אל ןיידע םה יכ אצמנ תיחכונה תרוקיבב םלוא תמדוקה תרוקיבב

 רקחמה יפוגב תולעופה תוידסומה תודעווה תדובע לע הרקב םייקל ,הנוילעה הדעווה לע
 .הדעווה ןונקתב עבקנש יפכ ןוחטיבה תכרעמ לש םינושה

 םייטסיטטס תוחוד תכירעו הנוילעה הדעווה ינויד דועית
 תוגרדל ןוחטיבה תכרעמ תודיחיב רקחמה ידבוע לש םמודיקל דעומהו תואכזה תעיבק ,רומאכ
 ףוג" לש תנוכתמב תלעופ הדעווה .הנוילעה הדעווה לש התוכמסב איה +א-ו 'א - תוריכבה
 תועיפשמ הדעווה תוטלחה .םהילע העד הווחמו הינפל םיאבומה םיאשונב הנד איה ."יטופיש
 פ"ומב םיריכבה םידבועה בכרה לע ,ןוחטיבה תכרעמב רקחמה יפוגב פ"ומה תדובע לע ןירשימב
 .פ"ומה ימוחתב םיגשיהל םירקוחה ןוברד לע םג ןכו

 הדעווה לע ,ןונקתל םאתהב .םייוסח םה הילוקישו הדעווה ינויד הנוילעה הדעווה ןונקת יפ לע
 בתכב קמנל הילע ,ןכ ומכ .הינויד לש לוקוטורפהמ ול עגונה קתעה רקחמ דסומ לכל ריבעהל
 ףוגל הלא םיקומינ ריבעהל הילעו ,ומדקל הדעוול ץלמוהש דמעומ םדקל אלש הלביקש הטלחה
  .הגרדה תלבקל םיקיפסמ םניא דמעומה יגשיה םיאשונ וליאב םהמ דומלל לכויש ידכ ץילממה

 .םילוקוטורפב הינוידל בתכב יוטיב ןתית ירוביצה תורישב הדעווש םיבייחמ ןיקת להנימ ירדס
 הדעווב םירמאנה םירבדה ירקיע תא ףקשי רשא לוקוטורפ תביתכ בייחמ תופיקשה ןורקע
 תובישחל רשא .הירבח ןיב תועד יקוליח תא תוברל ,הדעווב ועבוהש תודמעה לכ תא םללכבו

-לת תייריע 'נ ןליא יסוי ץ"גבב עבקנ םמושיר ךרדו םילוקוטורפ תנכה לשו תופיקשה ןורקע לש
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 לש ןכותמ ןקורתהל יוליגה תבוח הלולע דועית אלל" :יכ )ןליא ץ"גב - ןלהל( 55'חאו ופי ביבא
 רוביצה תוכז תא אטבמ אוהו הרקבהו חוקיפה תרבגהל יעצמא שמשמ לוקוטורפה יכ ;"שממ
 ץ"גבב ."ולבקתנש תוטלחה ולבקתנ עדימ הזיא דוסי לעו דציכ" תעדל םידמעומה לש םתוכזו

 תובישי רשאכ תמצעתמ לוקוטורפה לש ותובישח יכ ,עבקנ 56ןידה יכרוע תכשל שאר 'נ ןהכ
 .ןהינויד רחא בוקעל לוכי רוביצה ןיא אליממו תורוגס הדעווה

 ,)ןליא-רב ץ"גב - ןלהל( 57םילשורי הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ ןליא-רב תטיסרבינוא ץ"גב ףסונב
 לש ויתויוכזל קיפסמ לקשמ תונתונ ןניא" םיימדקא תודסומ ינונקתב תופרוג תוידוס תוינת יכ עבק
 ןיב ,יוטיב ידיל ואב רשא תויטפשמו תויכרע ,תויתרבח תויוחתפתה" יכו ;"עדימ לבקל דמעומ
 רב ץ"גב תאז םע ."ןתוליעפב תופיקשה תגרד לש הרבגה תובייחמ ,עדימה שפוח תקיקחב ,רתיה
 תפישח תא ינטרפ ןפואב לוקשל ]תונוש תואטיסרבינוא[ תורתועה תא בייחל ןיא" יכ עבק ןליא-
 םינונקתב תופרוג תוידוס תוארוה גייסל ןתינ יכ ;"הזכ יוליג שקבתמש תמיא לכ ...ןוידה לוקוטורפ
 ילבמ ...יטנוולרה עדימה יוליג הניינעש ןוזיא תדוקנ תופקשמה תויחנהל םאתהב" םייאמדקא
 ."ןוידה לש ילולימ לוקוטורפב ןויע תוכז ול תונקהל

 רוסמל היהי ןתינש םודיק וא יונימ תודעו תובישי ךותמ עדימ יטירפב ףסונב ןד ןליא-רב ץ"גב
 ילבמ"ו ,תיעוצקמ הדעווב רבודמ ןכ םא אלא ,ןוידב ופתתשהש הדעווה ירבח תומש ןויצ :דמעומל
 .הטלחהה תעיבק סיסבב הדמעש תיתדבועה תיתשתה טוריפ" ;"העדה יווחמ תומש וניוצש
 אלל תעדה תווח לש ןכותה רקיע ןויצו ...ןוידה ךרוצל הדעווה ינפב חנוהש רמוחה תוהמ רמולכ
 ותוכיא הנחבנ םהבש םימוחתה ;"םהילא סחיב ההזמ טרפ לכ וא ןהיבתוכ תומש תפישח
 תועד ועמשנש לככ" .םהמ דחא לכב דמעומה לש ותמאתה תדימו דמעומה לש תימדקאה
 םיניינעה רמולכ ,הטלחהה תלבק תארקל ולעוהש םיקומינה" ;"ןנייצל שי - הז טביהב תורתוס
 תוסחייתה ךות תיפוסה הטלחהה יבגל הדעווה תא וחנהש םילוקישה" ;"הדעווה הנד םהבש
 תועדה טוריפו הרשמל דמעומה לש תימדקאה ותמאתה הנחבנ םהבש םינושה םימוחתל
 לע ךרעי ןוידה םוכיס ."הטלחהה לש הנותחתה הרושה" ;"ומודיק דגנו דעב ןוידב ועמשוהש
 יארחא היהיו וילע םותחי ימדקאה ריכזמה וא הדעווה ר"ויו ןוידה ךלהמב המשרנש תמושרת סיסב
   .ןוידה ךלהמ תא הנמאנ ףקשמ םוכיסהש ךכל

 2020 - 2015 םינשב יכ הלוע 2021 ראורבפב הנידמה רקבמ דרשמל ם"שנ הריבעהש םינותנמ
 לכב םודיק תושקבל םיקית 7 דע 3-ב עצוממב הנדו םימעפ 35 הנוילעה הדעווה הסנכתה
 .םודיקל ורשוא אל םהמ 29-ו ,םודיק יקית 205-ב םינשה ןתואב הדעווה הנד לוכה ךסב .תוסנכתה
 ,)"הרשוא אל" וא "הרשוא" םשרנ ונייהד( תיפוסה הטלחהה קר הדעותו ,ודעות אל הדעווה ינויד
 וא רושיאל הקמנה תמשרנ 2021 תנשמ .רקחמה דסומ תשקבל חלשנש הקמנה בתכמ טעמל
 הבו תמושרת תועצמאב םידעותמ הדעווה ינויד .הדעווה לוקוטורפב םודיקה לש רושיא-יאל
 קית תא םיגיצמה רקחמה יפוג יגיצנ ,ונממ ורדענ וא ןוידב וחכנש הדעווה ירבח תומש םיניוצמ
 הגרדה תלבק דעומו םתויחמומ ,םתלכשה לע םיטרפ םע םודיקל םידמעומה תמישר ,השקבה
 רסמנ דוע .השקבה תא רשאל וא תוחדל הדעווה תטלחהו תשקובמה הגרדל הצלמהה ,תיחכונה
 "הנוילעה הדעווה תדובעל יתנש יטסיטטס םוכיס םייק אל"  יכ ם"שנמ

 
 .)3(טנ ד"פ ,'חאו ופי ביבא-לת תייריע 'נ ןליא יסוי 3751/03 ץ"גב  55

 .הז חוד ךשמהב ואר םילוקוטורפ תכירע ןיינעב הבחרה .486 )3(בנ ד"פ ,ןידה יכרוע תכשל שאר 'נ ןהכ 954/97 ץ"גב  56

 .)2011( ,204 )3(דס ד"פ ,םילשורי הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ ןליא-רב תטיסרבינוא 7793/05 ץ"גב  57
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 .לוקוטורפב היתוטלחה תא הדעית אלו הקמינ אל הנוילעה הדעווה יכ הלע תרוקיבב
 הל שי ןכו תישיאהו ,תינוגראה הניחבהמ הבר תובישח שי היקומינלו הדעווה תוטלחהל
 תובישי רשאכ תמצעתמ לוקוטורפה לש ותובישח .חווט תוכורא תויביצקת תועפשה
 .תורוגס הדעווה

 הילוקיש תגצהלו הדעווה תדובע דועיתל המיאתמה תנוכתמה תא ןחבת ם"שנ יכ ץלמומ
 ןיינעב ץ"גבב ועבקנש תונורקעה תא ןובשחב איבת ם"שנש םוקמ שי הז ללכב .היקומינו

 םודיק תודעו וא יונימ תודעו תובישיב וניוצש עדימ יטרפל סחייתהב ןליא-רב תטיסרבינוא
 לש לוקוטורפב וללכיי ,רעצמל ,ולא עדימ יטרפש שרדנ .דמעומל רוסמל היהי ןתינש
  .הנוילעה הדעווה

 םוכיס ןיכהל הנוילעה הדעווה ר"וי לע תוליעפ תנש לכ םותב ,הנוילעה הדעווה ןונקת יפ לע
 ,ט"בהשמ ל"כנמל ,הנידמה תוריש ביצנל םהלש םיקתוע שיגהלו םיחקל םוכיסו יטסיטטס
 רקחמה תודסומב תוידסומה תודעווה ר"ויל ןוחטיבה תכרעמב רקחמה תודסומ ילהנמל
   .הנוילעה הדעווה ירבחמ דחא לכלו םיינוחטיבה

 םיחקלה לש םוכיסו יתנש יטסיטטס םוכיס ןיכה אל הדעווה ר"וי יכ אצמנ תרוקיבב
 ר"וי לע .הנוילעה הדעווה תדובע לע הרקבה ןונגנמ עגפנ ךכב .הדעווה תדובעמ וקפוהש
  .ןונקתה תוארוהב עבקנש יפכ יתנש יטסיטטס חוד ןיכהל הדעווה

 יכ הרסמ איה הנידמה רקבמ דרשמ תולאש לע 2021 ראורבפמ ם"שנ לש הרומאה התבושתב
 ןוכדע אוה ,הנידמה תוריש ביצנ רשיאש ,2021 תנשל הדובעה תינכותב םייזכרמה םידעיה דחא
   .ךכמ עמתשמה לכ לע ,םיריכב רקחמ ידבוע גורידל םינוירטירקו תונורקע תרבוח

 הדעווהו תוצעיימה תודעווה לש ןדוקפת ןפוא
 ןוכמב תידסומה
 תדעוול הנותנ חותפה ןקתב ןוכמה ידבועל הגרדב םודיקל השקב תוחדל וא רשאל תוכמסה
 הדעוו ימדקאה לגסל תצעיימ הדעו - תוצעיימ תודעו יתשב ךכ םשל תעייתסמה ,תידסומ גוריד
 :ןלהל טרופמכ ,תוארוה המכב רדסומ הז ןיינע .ינכטה לגסל תצעיימ

 תודעו תועצמאב השעיי חותפה ןקתב םידבוע םודיק ,ןוכמה ב"מה יפ לע :ט"בהשמ תוארוה
 דע( רקחמה יגורידב םודיקב ןודל התוכמסבש ,ימדקאה לגסל תצעיימ הדעו :הלאה גורידה
 ינכטה לגסל הדעוו ,)ימדקאה לגסל תצעיימה הדעווה - ןלהל( 58םיסדנהמ גורידבו )'ב הגרדל
 .)ינכטה לגסל תצעיימ הדעו - ןלהל( 59ט"צקמו םיאנכטה יגורידב םודיקב ןודל התוכמסבש
 תוחדל וא רשאל תכמסומ תידסומה הדעווה .תידסומה גורידה תדעוול ץעייל ולא תודעו תוכמסב
 םרוגה תשמשמ תידסומה הדעווה ןכ ומכ .ינכטהו ימדקאה לגסל תוצעיימה תודעווה תוצלמה תא

 
 .43 הגרדל דע  58

 .16 הגרדל דע ט"צקמ גורידבו 43 הגרדל דע םיאנכטה יגורידב  59
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 44 הגרדמו רקחמה גורידב +א-ו 'א תוגרדל םודיקל ם"שנ לש הנוילעה גורידה תדעוול ץילממה
  .ט"צקמה גורידב 17 הגרדמו םיאנכטהו םיסדנהמה גורידב

 ידבוע םודיקל תימינפה גורידה תודעו" אשונב להונ ןוכמה םסרפ 2003 רבוטקואב :ןוכמה להונ
 להונה תא הרשיא הנידמה תוריש תוביצנ .)גוריד תדעוול ןוכמה להונ - ןלהל( "ןוכמב רקחמה
 להונה .ויתוארוהל םאתהב תימינפה גורידה תדעו תדובע תא ליעפהל ןוכמל הרשיא ול ףופכבו

 .ר"ישקתבו ם"שנ ידי לע ועבקנש יפכ רקחמ ידבוע םודיקל תונורקעהו םינוירטירקה תא ץמאמ
 לש םמודיקל תוצלמהב ןודל םג תכמסומ תימינפה גורידה תדעו ,להונל 18 ףיעסל םאתהב
  .ןרשאל םא עובקלו חותפה ןקתב םיצבושמה םיאנכטהו םיסדנהמה גורידב םידבוע

 תכמסומה תידסומה גורידה תדעו לש הבכרהו היונימ ןפוא תא עבוק גוריד תדעוול ןוכמה להונ
 יונימה לש קתועו ,הדעווה תא הנממ ןוכמה להנמ :חותפה ןקתב דבועל הגרדב םודיק רשאל
 תוביצנ םעטמ תלעופה רקחמה ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה ר"וילו הנידמה תוריש ביצנל רבעוי

 םיריכב םירקוח השימח ונהכי ודיצלו ,ןוכמה להנמ ןהכי תידסומה הדעווה שארב .הנידמה תוריש
 ריכזמ .)הביבסה יעדמו הימיכ ,היגולויב( רקחמה יחטש ישאר תשולש םהבו ,)+א הגרדב(
   .ןוכמב םדא חוכ להנמ היהי הדעווה

 תוצעיימה תודעווה
 תומאב דבועה לש ותדימע תדימ תא םיטרפ יטרפל ןוחבל אוה תוצעיימה תודעווה לש ןדיקפת
 גורידה תדעוול ץילמהל ךכל םאתהבו הגרדל ומודיק םשל תושרדנה תויעוצקמה הדימה
 ךמסמב תניוצמ תצעיימה הדעווה לש התצלמה .השקבל ברסל וא הגרד ול תתל םא תידסומה
 דמעמב ,ןכ ומכ .תידסומה גורידה תדעוול רבעומה ,הדעווה ר"וי לש ותמיתחב "םודיקל הצלמה"
 תצלמה תא תוצעיימה תודעווה שאר יבשוי הינפל םיגיצמ תידסומה גורידה תדעו תוסנכתה
  .הנד םהב םיקיתהמ דחא לכל סחיב התטלחה יקומינו הדעווה

 וא תוארוהב תוצעיימה תודעווה לש ןתוליעפ תא רידסה אל ןוכמה יכ הלע תרוקיבב
 ןתדובע דועית ןפוא תא ,ןהיתויוכמס ,ןהידיקפת ,ןבכרה תא רתיה ןיב םיעבוקה םילהנב
 ינפל ןהיתוצלמה תגצה ןפוא תאו ,תודעוה ירבח לש םהיתודמע תא ףקשמה לוקוטורפב
  .תידסומה הדעווה

 .תוצעיימה תודעווה תוליעפ תא רידסהל לעפי ןוכמה יכ ץלמומ

 םודיקה ךילהב בושחו יזכרמ דיקפת תודעוול יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ ןוכמה
   ."להונב וז תוליעפ ןוגיעל" לעפי ןוכמה יכו ;ןוכמב

 םילוקוטורפ תכירע
 םדקל תוכמסה הנותנ ןוכמלש עמשמ .חותפה ןקתב םיקסעומ ןוכמה ידבועמ 86% ,ליעל רומאכ
 ,תימינפה גורידה תדעו ידי לע ,רוגסה ןקתה לש הגרדב םודיקה תולבגמ אלל ,תוגרדב וידבוע תא
  .דבלב הצלמה תוכמס ןוכמל הנותנ ויבגלש ,+א -ו 'א הגרדל םודיק טעמל

 ןורקעבו ילהנימה טפשמב םיצוענ םילוקוטורפב םינוידה תא דעתל הבוחה לש הישרוש ,רומאכ
 ןורקע .ויתוטלחהו ויתולועפ לע הרקבו חוקיפל ילכ איהש - ירוביצה להנימה לש ותוליעפ תופיקש
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 תא םללכבו הדעווב םירמאנה םירבדה ירקיע תא ףקשי רשא לוקוטורפ תביתכ בייחמ תופיקשה
 ,עבק ןליא-רב ץ"גב .60ויה םא ,הירבח ןיב תועד יקוליח תא תוברל הדעווב וגצוהש תודמעה לכ
 דמעומל רוסמל היהי ןתינש םודיק וא יונימ תודעו לש תובישי ךותמ עדימ יטרפ ,ליעל רומאכ
 יכילהתב תוקסועה תודעו לש םילוקוטורפב וללכיי ,רעצמל ,ולא עדימ יטרפש שרדינ ךכיפלו

  .םודיקו יונימ

 חסונב ומשריי הדעו לש םוכיס וא הצלמה ,הטלחה לכ יכ ןה ףא תועבוק ר"ישקתה תוארוה
 .ןוידה ךלהמב ועמשוהש תועדה ירקיעו הבישי לכב וחכנש םירבחה תומש ומשריי ןכ ומכ .קיודמ
  .םיגייתסמה תומש םע דחי תטרופמ תויהל הכירצ הדעווה ירבחמ ימ לש תוגייתסה

 "לוקוטורפב ודעותי ןוכמה לש תימינפה גורידה תדעו ינויד" יכ עבוק גוריד תודעוול ןוכמה להונ
  .ם"שנב הנוילעה גורידה תדעו ר"ויו הנידמה תוריש ביצנל הנשמל ץפוי םכסמה לוקוטורפהו

-ב תידסומה הדעווה הנד הלא םינשב יכ התלעה 2019 - 2013 םינשב גוריד תדעו יקית תקידב
 הדעווה יכ אצמנו םיקיתה ללכ ונחבנ תרוקיבב .61חותפה ןקתב הגרדב םודיקל תושקב 912
 ןקתב הגרדב םודיקל הינפל ואבוהש תושקבה 291 ללכמ )93%-כ( 270 הרשיא תידסומה
 ומייקתהש תודעו לש תובישיב רושיא ןתינ ןהמ 16-ל ,ורשוא אלש תושקבה 21-ל רשא .חותפה
  .ורשוא אל םודיקל תושקב שמח קר רבד לש ופוסבש ןאכמו ,ןכמ רחאל

 תונושה גורידה תודעו לש םילוקוטורפב ללכנש דועית לע םינותנ :12 חול

 םיקית כ"הס

 םיקיתה רפסמ
 םהב וניוצ אלש
 לש םיקומינ
 הדעווה
 תצעיימה
 תידסומהו

 םיקיתה רפסמ
 םהב וניוצש
 לש םיקומינ
 הדעווה
 דבלב תצעיימה

 םיקיתה רפסמ
 םהב וניוצש
 לש םיקומינ
 הדעווה
 דבלב תידסומה

 םיקיתה רפסמ
 םהב וניוצש
 לש םג םיקומינ
 הדעווה
 םגו תצעיימה
 הדעווה לש
 תידסומה

291 226 24 15 26 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעבו ןוכמב גורידה יקיתמ וקפוהש םינותנ יפ לע

 םיקומינ ויה אל תידסומה הדעוול ושגוהש םיקיתה לש עירכמה םבורב יכ הלוע ליעלש םינותנהמ
 ותדימע תניחבל סחיב הז ללכבו ,תידסומה הדעווה תטלחהל אל ףאו תצעיימה הדעווה תטלחהל
 הדעווה תוצלמה יכ הלע תרוקיבב ןכ ומכ .הלקש םתוא םילוקישהו םינוירטירקב דמעומה לש
 תעדל ןתינש אלב ,דבלב הדעווה שאר יבשוי ידי לע ומתחנ תידסומה הדעווה תוטלחהו תצעיימה
 לקשנ המו ןויד םייקתה םאה ,םתדמע התייה המו ןוידב ופתתשה םאה ,הדעווה ירבח םהימ
 הדעווה ינויד לש לוקוטורפ אצמנ םהבש )םיקית העבש( םיטעמה םיקיתב םג .ותרגסמב
 ,רבד לש ופוסב ,הטלחהה המתחנ ,הדעווה ירבח ןיב תועד יקוליח ויה יכ הלוע ונממו תידסומה
 םא ,העבצה המייקתה םא טרופש ילב ,זאד ןוכמה להנמ אוה ,הדעווה ר"וי לש ותמיתחב קר

 
  .ןליא ץ"גב  60

  .הלא תוגרד רושיאב ןויד םייקל תשרדנ אל תצעיימה הדעווה .השירפ תוגרד ןתמל ועגנ הלא תושקבמ 13  61
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 טוריפ ןלהל .הירבחמ דחא לכ לש ותדמע התייה המו ואל םא תולוק בורב הלבקתה הטלחהה
  :םינותנה

 ונתינ אל ,םודיקל ורשואש תושקבה ללכמ 83%-כ ןרועישש ,ורשואש םודיקל תושקבהמ 224-ב
  9%-כ ןרועישש ,םודיקל תושקב יקית 24-ב .תידסומה הדעווהו תצעיימה הדעווה לש םיקומינ
 יקומינ בורב יכ אצמנ דוע .דבלב תצעיימה הדעווה לש םיקומינ ואצמנ ,ורשואש תושקבה ללכמ
 הדימה תומאב דמוע דבועה םא ללכ ןובשחב אבוה אל ,תידסומהו תצעיימה ,תודעווה תוטלחה
  .הגרדב םודיקל תושרדנה

 הגרד ,'ב הגרדל רקחמה גורידב 'ג הגרדמ םירקוח 41 ןוכמב ומדוק תורומאה םינשב ,המגודל
 ויה אל םיקיתהמ 38-ב (Assistant Professor). תואטיסרבינואב ריכב הצרמ תגרדל הליבקמה
 דבועה לש ותדימע תניחבל דועיתו םיקומינ תידסומהו תצעיימה הדעווה לש םינוידה לוקוטורפב
  .ר"ויה תמיתחב רשוא םודיקהו םודיקל תושרדנה הדימה תומאב

 טעמל ורשוא תושקבה לכ .חותפה ןקתב הגרדב םודיקל תושקב 38 ונודנ 2019 תנשב ,ןכ ומכ
 ,תידסומהו תצעיימה הדעווה ילוקיש ודעות אל תושקבה ללכמ )63%-כ( 24-ב .תחא השקב
 ואצמנ תושקב שמח לש ןהיקיתב ,תצעיימה הדעווה לש םיקומינ ואצמנ תושקב שולש יקיתב
       .תודעווה יתש לש םיקומינ ואצמנ תושקב שש לש םיקיתבו תידסומה הדעווה לש םיקומינ

 םודיקה לש )היחד וא( רושיאל הטלחהה תביל" יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ ןוכמה
 'םודיקה קית' לע לולכמכ תססובמו תלבקתמ וז הטלחה .םינוירטירקב הדימעה לש הניחב איה
 עדימה" רשאכו םודיקה לע הטלחהל האלמה תיתשתה תא הווהמ הז קית ."דבוע לכ לע שגומה
 הדעווה ירבח לכ תעד לע ,םינוירטירקב הדימעל תקהבומו האלמ הכימת הווהמ קיתב םייקה
 רשאל הטילחמ /הצילממ הדעווה' יתילכתו רצק חוסינב ...קפתסהל ןתינ - תויוגייתסה אללו

 ."השענ ךכו ...'םודיק

 ףקשמה לוקוטורפב חותפה ןקתב םידבועל הגרדב םודיקה יכילה תא דעתל ןוכמה לע
 עדימה יטרפ תא רעצמל לוקוטורפב לולכל הז ללכבו ,אשונב ומייקתהש םינוידה תא
   .ןליא-רב ץ"גבב ועבקנש יפכ םודיק וא יונימ תודעו תובישי ךותמ דמעומל רוסמל ןתינש

 ךכמ עמתשמהו חותפה ןקתב תוגרדב םימודיקה ףקיה
  תיפסכה הניחבהמ
 חווט לש הלבגמ ןיא חותפה ןקתבש אוה רוגסה ןקתל חותפה ןקתה ןיב לדבהה רקיע ,רומאכ
 ויגשיה לע תססבתמ דבועה תא םדקל םא הטלחההו ,הרשמה ןקתל דומצה תוגרדה חתמ
 ךרוצל ,דומאל עדוי ןוגראה רשא רוגסה ןקתב םידבועל דוגינב ,ךכמ אצוי לעופכ .םייעוצקמה
 תולעה תאו הנש לכב הגרדב םמודיק יופצש םהמ הלא לש יופצה רפסמה תא ,יביצקתה ןונכתה
 עדוי אל ןוגראה רשא ,חותפה ןקתב םידבועל עגונב רבדה ךכ אל ,ךכ לשב היופצה תיביצקתה
 תולעה היהת המ עודי אל אליממו ורשואי תושקב המכ ,םודיקל השקב ושיגי םהמ המכ שארמ
  .םמודיק לש תיביצקתה
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 ןקתב 310-ו רוגסה ןקתב ןהמ 66 :62תוגרד 376 ןוכמב ונתינ 2020 טסוגוא דעו 2013 םינשה ןיב
  .63חותפה

 2020 טסוגוא דע 2013 ,חותפה ןקתב תוגרדב םימודיק :10 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעבו ןוכמב גורידה יקיתמ וקפוהש םינותנ יפ לע

 
  .ט"צקמ ידבועל טעמל ,השירפ תוגרד ללוכ אל  62

 .רקחמה גורידב +'א-ו 'א תוגרד ןהמ 41  63
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 2020 טסוגוא - 2013 ,םיגוריד יפל תוגרדב םימודיקה תוגלפתה :11 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 ומדוק םידבוע 41 :רקחמ תגרדב םודיק םירקוח 8264 ולביק 2020 טסוגוא דע 2013 םינשה ןיב
 .+א הגרד - םידבוע העבשו 'א הגרד ולביק 34 ,רקחמה גורידב 'ב הגרדל

 
   .םירקוח לש םימודיקל םיסחייתמ 82 ךכיפלו םירקוח םניא םיינש ,ליעל וניוצש רקחמ גורידב םימודיקה 84 ךותמ  64
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 2020 טסוגוא - 2013 ,רקחמ גורידב םימודיקה תוגלפתה :12 םישרת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 65רקחמ גורידב הגרדב עצוממ הייהש ןמז :13 חול

 הגרדל הגרדמ
 הגרדב עצוממ הייהש ןמז
 )םינשב(

 9.5 +א א

 11 א ב

 3.6 ב ג

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 ,ןוכמב ונתינש תוגרדה רפסמ תא רשה רזוע הטמב םיביצקת ןונכת רודמ שאר הקדב 2019 תנשב
 הקידבה םוכיסב .66תיתנשה האצוהה תיזחת לע ולע ןוכמב םידבועה רכש לע תואצוההש רחאל
 םינקתב רקיעב ,םימודיק לש תיביסמ תומכ ]שי[ ןכא" יכ םיביצקת ןונכת רודמ שאר הנייצ
-ב הנורחאה םעפב יתקדבשכ" יכ הנייצ איה דוע .")םיאנכט ,רקחמ ירזוע ,םיסדנהמ( םיחותפה

 ךרוצל( הובג ונל עמשנ הז זא םגו םידבועהמ 10%-כ לש םימודיק הנש לכ ויהש יתיאר ,2018
 האור ינא ]2019[ וישכע .)הנשב םידבועהמ 7%-5%-כ ומדוק ]תרחא ךמס תדיחיב[ ...האוושה
 ןוכמה קינעהש תוגרדה רפסמ חכונ ."יטמרד לודיג-םידבועהמ 20%-כ לש ףקיהב םימודיק הפ
 תודעווב בשיי הטמה גיצנש שורדל" רשה רזוע הטמל םיביצקת רודמ שאר הצילמה חותפה ןקתב
 ךכו-םימודיק קלחל ןתינ וניגבש ביצקת/םימודיקה רפסמב םתוא ליבגהל וא ,םהלש םימודיקה
  ."ליבגהל

 
 .2019 דע 2010 םינשב ועצובש םימודיקל  65

  .םרזחשל היה ןתינ אלו םינותנה וטרופ אל חודב  66
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 חותפה ןקתב הנש ידמ תונתינה תוגרדה רפסמ תא ליבגה אל רשה רזוע יכ אצמנ תרוקיבב
 תוצלמהב ןויד רשה רזוע הטמב םייקתה אל ומכ .םודיקה ךילהת לע חקיפ אלו ןוכמב
 ןקתב םודיקה ךילהת אשונב רשה רזוע הטמ תוברעמל עגונב םיביצקת ןונכת רודמ שאר
   .ןוכמב חותפה

 ןחביכו ;םרקביו אשונב הרקב עצבי ,ןוכמב םודיקה יכילהת לע חקפי רשה רזוע יכ ץלמומ
  .תידסומה הדעווב רבח היהי ומעטמ גיצנש םוקמ שי םא

 יתנשה וביצקת לע העפשה אליממו ביצקתה לע חווט תכורא העפשה שי הגרד תפסותל
 אצמנ תרוקיבב ,תוגרד ןתמ לש בחרנה ףקיהה חכונו הלא תויועמשמ תורמל .ןוכמה לש
   .תיביצקתה הניחבהמ הגרדב םימודיקהמ עמתשמה לע םינותנ ןיא ןוכמל יכ

 הניחבהמ ,עמתשמה תא ףטוש ןפואב חתניו ןחבי ןוכמה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .חותפה ןקתב םידבועה םודיקמ ,תיביצקתה

 עבוק רשה רזוע הטמ 2021 תנשמ לחה יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ רשה רזוע הטמ
 ללכל סחייתמ יביצקתה גגה" .רכש תאצוה לע האצוהה גג תא ותוירחאבש ךמס תדיחי לכל
  ."רכשה לע האצוהה יביכרמ

 םאתהב םימדוקמ חותפה ןקתב םידבוע יכ ןייצ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןוכמה
 ;)"הנש ידמ ומדוקי המכ"( םודיקל יתומכ דדמ םינוירטירקב ןיא .ם"שנ תרשאמש םינוירטירקל
 רומאש רכשל האצוה גג ותוירחאבש ךמס תדיחי לכל עבוק רשה רזוע הטמ 2021 תנשמ לחה
 שדח הרקב ןונגנמ תלעפהב לחוהו ;םימודיק םללכבו רכש לע האצוהה יביכרמ ללכ תא תוסכל
  .הדיחיב רכש ייונישו גורידו הגרד לכב םידבועה רפסמ תא רטנל דעוימה יתנש-יצח

  חותפה ןקתב ר"חמ גורידב םידבוע
  ."חותפ ןקת"ב םיינשו "רוגסה ןקת"ב םהמ 23 ,ר"חמה גורידב םידבוע 25 םיקסעומ ןוכמב

 התוכמסב יכ עבק ,)גוריד תדעוו להונ - ןלהל( 1983 תנשמ תויוכמסו בכרה יונימ גוריד תדעוו להונ
 ימדקאה לגסה ללכ לע םינמנה םידבועה לש םמודיק תא רשאל תידסומה גורידה תדעו לש
  .ר"חמה גורידב םג הז ללכבו

 תידסומה הדעווה יכ עבוק רקחמ ידבוע םודיקל תידסומה גורידה תדעו להונ ,ליעל רומאכ
 ןקתב םיצבושמ רומאכש( 'ב הגרד דע רקחמ ידבוע לש םמודיק תא רשאל םא טילחהל תכמסומ
 דע ,חותפה ןקתב םיצבושמה ,םיאנכטו םיסדנהמ יגורידב םידבוע לש םמודיק תא ןכו )חותפה
 לש םמודיקב ןודל תוכמסה תא הדעווה לש התוכמס תלוחתמ ערג להונה רמולכ .43 הגרדל
 לעפת תידסומה הדעווהש העבקו 2003 רבוטקואב הז להונ הרשיא ם"שנ .ר"חמה גורידב םידבוע
    .ויפ לע
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 גורידב םידבועהמ דחא לש הגרדב ומודיקב הדעווה הנד 2019 רבמצדב יכ אצמנ תרוקיבב
 גורידה תדעו להונו ר"ישקתהש ףא ,הז םודיק רשאל הטילחהו "חותפה ןקת"בש ר"חמה
   .67ןכ תושעל תוכמס הל םינקמ םניא תידסומה

 ינטרפ ךרוצ היהי םא" יכו ;"דחא גירחב רבודמ" יכ ןייצ ,תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ,ןוכמה
  ."ם"שנ םע תוצעייתה ךות לעפי ןוכמה ,ךשמהב הזכ

 ירבח לש הגרדב םודיקב זאד ןוכמה להנמ תוברועמ
 חותפה ןקתב םיצבושמה דעו
 תודמעומה ,להונה יפ לע .הגרדב םודיקה ךילהת תא ,רתיה ןיב ,עבוק גוריד תדעוול ןוכמה להונ
 ףוריצבו דבועה לע רישיה הנוממה תמזויב ,דבועה קסעומ ובש חטשה תועצמאב ןוידל הלוע
 לש תיעדמה ותוליעפ לע תודיעמה תופסונ תוצלמה ןכו חטשה שארו הקלחמה שאר תוצלמה
 תובישח שי דבועה קסעומ ובש חטשב םילהנמה תועצמאב םודיקה קית תשגהל .רקוחה
 הריכבה תיעוצקמהו תילוהינה תוכמסה ילעב םה וילע םינוממה םתויהבש םושמ ,תועמשמו

 ךירעהל םילוכיו ןוגראל םרות אוה הדימ וזיאב םיעדוי ,םינש ךשמב דבועה תא םיריכמ םה ,וניינעב
 תרבעה ,דועו תאז .םודיקל תושרדנה תויתוכיאהו תויעוצקמה הדימה תומאב ותדימע תדימ תא
 תניחבו וילע תיעוצקמה הרקבה ,םודיקה ךילהתב ןושאר ןנס איה חטשה ילהנמ תועצמאב קיתה
 הקדצהכ ,הגרדב םודיקל ותשקב תרגסמב דבועה גיצמש תודבועה לש ןתופקתו ןתונוכנ
   .ומודיקל

 הל שגוהש רחאל םימייקתמ אשונב הינוידו ,הגרדב םודיקה יקיתב הנד תידסומה גורידה תדעו
 תוצלמה ,תיעדמה ותוליעפ תריקס ,םודיקל דמעומה לש םייחה תורוק :הלא םיכמסמ ללוכה קית
 ,עייתסהל לכות" הדעווה ,גוריד תדעוול ןוכמה להונל םאתהב .ולש םימוסרפה תמישרו וילע
 ןוידה ינפל ,םודיקל דמעומה קית תא קודבת רשא תצעיימ הדעו לש הצלמהב ,ךרוצה תדימב
 םידמעומה יקית לכ תא תנחוב תצעיימה הדעווה ,ןוכמב הגוהנה הקיטקרפה יפ לע ."הדעווב
   .68ךכב הנד תידסומה הדעווהש ינפל םניינעב הנדו םודיקל

 םיגורידב םידבוע לש םמודיקל תוצלמהב ןודל תכמסומ תידסומה גורידה תדעו ,להונה יפ לע
 רשאל םא עובקלו )ללכב דעו( 43 הגרדל דע חותפה ןקתב םיצבושמה םיאנכטו םיסדנהמ
  .הלא תוצלמה

 בתכמ חולשל ןוכמה לש שונא יבאשמ חטש שאר גהונ גורידה תדעו לש הסוניכ דעומ ינפל
 ןוידל קית תשגהל תויחנה ובו ,תוקלחמה ישארלו םיחטשה ישארל ,םיל"כנמסל ,ןוכמה להנמל
 ישארו תוקלחמה ישאר תמזויב" איה ןוידל םיקיתה תרבעה ,בתכמל םאתהב .גוריד תדעווב
 םידיקפת ילעבו םיחטש ישאר - םינוממה לש תוצלמה ףרצל שי יכ בתכמב רמאנ דוע ."םיחטשה
 .םיפסונ

  

 
  .2018 ילויב ןוכמב ותדובע תא ליחתהש רחאמ הגרדב םדוק םרט ר"חמה גורידבש ינשה דבועה  67

  .גוויס ימעטמ עבונ רבדה ,םיקיתב ןודלמ תענמנ תצעיימה הדעווה רשאכ  68
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  תידסומה גורידה תדעוול םודיק יקית תשגה ןפוא

 6.6.19-ב םודיקה יקית תשגהל ןורחאה דעומה תארקל יכ 69זאד ןוכמה להנמ עבק 29.5.19-ב
 ןפואב ולש םודיקה קית תא שיגהל דבוע יאכז" ,2019 ינויב תידסומה הדעווה לש ןסוניכ תארקלו

 םיקית תשגהל 'ךלמה ךרד' .ןפוד תאצויו הגירח איה ךא תירשפא תאז ךרדש ריהבהל שי ,יאמצע
   ."םיחטשה תועצמאב איה

 להונב הנגוע אל ,יונישה תועמשמ לש הניחבב התוול אל זאד ןוכמה להנמ תעדוה יכ אצמנ
  .ם"שנ רושיא הלביק אלו ןוכמה

 י"עו תמזויב שגומ דבוע לש םודיק קית ,ללככ" יכ ןייצ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןוכמה
 תמזויב קרו ךא ושגוי םידבוע לש םודיק יקיתש יואר"ו ;"'ךלמה ךרד וז' - דבועה לע םינוממה
 םמודיקל גואדל םתבוחל סחיב םילהנמה תוירחאו תוכמס תא ףקשמ הזו רחאמ ...םינוממה
  ."םהידבוע לש יעוצקמה םחופיטו

  יללכה דעווה ר"וי םודיק

 ןהכמה ןוכמה להנמ ידי לע הנמתמ תידסומה הדעווה יכ רומאכ עבוק גוריד תדעוול ןוכמה להונ
 יחטש ישאר תשולש םהבו )+א הגרדב( םיריכב םירקוח השימח הב םינהכמ יכו ,הדעווה ר"ויכ
 םורווק שרדנ תימינפה גורידה תדעו לש ןוידה ךרוצל .)הביבסה יעדמו הימיכ ,היגולויב( רקחמה
 קתוע .)םדא חוכ חטש שאר( םדאה חוכ להנמ אוה הדעווה ריכזמ .תוחפל םירבח השולש לש
  .רקחמ ידבוע גורידל הנוילעה הדעווה ר"וילו הנידמה תוריש תוביצנל רבעומ יונימה לש

 תימע שמשמו חותפה ןקתב םיסדנהמ גורידב גרודמ אוה .ןוכמב יללכה דעווה ר"ויכ ןהכמ 'א רמ
 טוריפ ןלהל .70םיסדנהמה גורידב 41 הגרדל ומודיק רשוא 2017 רבמצדב .הימיכ חטשב רקחמ
 :םודיקה רשוא ובש ךילהתה

 םייתוכיא םינוירטירק םיללוכ ןוכמה עבקש יפכ םיסדנהמ גורידב 41 הגרדל םודיקל הדימה תומא
  .71הנורחאה הגרדה ול הנתינ זאמ דבועה לש תירקחמהו תיעוצקמה ותמורתבו ויגשיהב םיקסועה

 :דבוע אוה ובש חטשב וילהנממ - ןהמ שולש ,תעד תווחו תוצלמה שמח ופרוצ 'א רמ לש וקיתל
 רשאל ןיאש התייה חטשה שאר לש ותדמע .הדובעה תינכות ליבומו הקלחמה שאר ,חטשה שאר
  .תורחאה תוצלמהה תא ותעד תווחב רתס אוהו הגרדב םודיקה תא

 
 .ןוכמה ידבוע לכל ל"אוד תעדוהב  69

  .1.1.15-ב 40 הגרד לביק  70

 ההובג תיעוצקמ תוכמס וניה דבועה .םייעוצקמ םיגשיה לעב )1(" :ןה הגרדה ןתמ דעומל תויטנוולר ויהש הדימה תומא  71
 .ותקלחמב רכומ יעוצקמ דמעמ ול םינקמ םייעוצקמה ויגשיהו ותמזוי )2( .קסעומ אוה הב הקלחמה תרגסמב וקוסיעב
 ןורתפ יכרד הוותמו תומדקתמ תוינכט תומישמ עיצמ )4( .הקלחמב םימרוג םע ותדובע יאשונב םיעגמ םייקמ )3(
 תיעוצקמה ותוריכב )6( .תיעוצקמ תמישמ תצובק וא םידבוע תצובק להנמ וא החנמ )5( .תוידוחיי הדובע תוטישו

 ויגשיה )7( .דבוע אוה הב הקלחמ/חטש ידבוע םניאו וילע םינוממ םניאש ןוכמב םירחא םיריכב םידבוע י"ע םג תרכומ
 םוחתב וא/ו וקוסיע םוחתב םלתשה וא םלתשמ דבועה )8( .הדובע תוחודבו םימוסרפב יוטיב ידיל םיאב דבועה לש
  ."לוהינה
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 הדעווהו תצעיימה הדעווה ינפל ןוידל אבוה אל 'א רמ לש ומודיק יכ אצמנ תרוקיבב
 .ןוכמה לש להונה תוארוהל םאתהב אלש עצוב אוהו תידסומה

 יבאשמ חטש שאר תופתתשהבו ותושארב ןויד 21.12.17-ב זאד ןוכמה להנמ םייק ,תאז םוקמב
 םוכיס יפ לע .הגרדב ומודיק לע הצילמה ,ליעל רומאכ ,רשא ,'א רמ לע הרישיה הנוממהו שונא
 רמ ...תודחוימ תוביסנ רואל הז קיתל תידוחייו תמצמוצמ הדעו םייקל טילחה ןוכמה להנמ" ןוידה
 רמש ןוכנ היהי אלש רובס ןוכמה להנמ ...יללכה דעווה ר"ויכ תירוביצ תוליעפל ןמז עיקשמ 'א
 שידקהל לוכי וניא ]'א רמ[ אוהש העידיב קיתה תא טופשל שיו םודיקה תלוכיב תישיא קזניי 'א
 ןוכנ אלש םג רובס ןוכמה להנמ" יכ ןוידה םוכיסב בתכנ דוע ."הדבעמב הדובעל ונמז לכ תא
 תימע לשמ תורחא תויוכיא טלוב ןפואב תופקתשמ הז קיתב יכ גורדה תדעוול הז קית ריבעהל
   ."ליגר רקחמ

 )הקלחמ שאר תמרב( הרישיה תלהנמה תא תמצמוצמה הדעווב רומאכ ללכ זאד ןוכמה להנמ
 אלו 'א הגרדב רקחמ גורידב תגרודמ הרישיה תלהנמה .הגרדב ומדקל הצילמהש ימו 'א רמ לש
 ;תימינפה גורידה תדעו ירבח להונל םאתהב םיצילממה תויהל םיביוחמש יפכ +א הגרדב
 .רומאה להונהמ בייחתמש יפכ םיריכב םירקוח השולש תוחפל ללכ אל םורווקהו

 הדעווה ךכיפלו ;ןוכמה להונל םאתהב היה אל זאד ןוכמה להנמ הנימש הדעווה בכרה
  .םודיקה תא רשאל תכמסומ התייה אל םיקהש

 .חטשה שאר לש תילילשה הצלמהל תוסחייתה הרבעוה תמצמוצמה הדעווב ןוידב

 יטפשמה ץעויה תכשל תועצמאב 19.10.21-ב הרסמנ תרוקיבה חוד תטויט לע 'א רמ לש ותבוגת
 ;תצעיימה הדעווה ינפל אבוה אל וניינעש ךכל עדומ היה אל 'א רמ יכ בתכנ הבוגתב .תורדתסהל
 םידבוע לש םודיקב ןויד תעב היפל ןוכמה להנמ תדמע" יכו ;"םודיקל יואר" היה 'א רמ יכ
 הדמע איה םידבועה דעוול שדקומה םנמז תא םג ןובשחב איבהל שי םידבוע דעווב םינהכמה
    ."תבייחתמו היואר הנוכנ

 הנד תצעיימה הדעווה ,ללככ ,התרגסמבש - ןוכמב הגוהנה הקיטקרפל םאתהב אלש
 התצלמה תא תשבגמ ,תושרדנה הדימה תומאב תדמוע איה םא תנחוב ,םודיקל השקבב
 הסנכתה אל הז הרקמב - תידסומה הדעווב ןוידל השקבה תרבעומ ןכמ רחאלו אשונב
 לש הצלמה אליממו הגרדה לש הרושיא ינפל הינפל אבוה אל קיתה ,תצעיימה הדעווה
 תא הרשיאש הדעווהו ;םודיקה תא הרשיאש הדעווה ינפל החנוה אל תצעיימה הדעווה
   .ותוא רשאל תכמסומ התייה אל םודיקה

 סיסב לע אלש הגרדה תא דעווה ר"ויל קינעהל לעפ זאד ןוכמה להנמ יכ הלע תרוקיבב
 .תושעל וילע היהש יפכ הנורחאה ותגרדב ותוהש תפוקתב דבועה לש םייעוצקמ םיגשיה
 ךילהתב ולעש םייוקילה תאו דעווה ר"ויל הגרדה ןתמ ךילהת תא ןחבת ם"שנ יכ ץלמומ
 .הז
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  דעו ירבח םודיק

 תשקב תרבעה אלל וא חטשה שאר לש תוצלמה אלל ומדוק דעו ירבח קר יכ הלע תרוקיבב
 :םיטרפה ןלהל .חטשה תועצמאב םודיקה

 הגרדב היה אוה ,2019 תנשב ומודיק ךילהל רבוע .72עויס חטשב דבועה דעו רבח אוה 'ב רמ .1
 שגוה 74ט"צקמ גורידב 15 הגרדל האלעהל השקבב םודיקה קית .73ט"צקמה גורידב 14
 אלל ךא ,'ב רמ לש )םוחת שאר( רישיה ולהנמ תועצמאב 2019 תנשב הסנכתהש הדעוול
  .'ב רמ דבע ובש חטשה שארב דמועש ,תויתשתו עוציבל ל"כנמס לש הצלמה

 תויעוצקמה הדימה תומאל םאתהב קיתה תא הנחב ינכטה לגסל תצעיימה הדעווה
 םישרדנה םינוירטירקב דמע אלש םושמ הגרדב 'ב רמ תא םדקל אלש הצילמהו תושרדנה
 15 הגרדל םודיקל תושרדנה תומורתה תפסותו הלבוה תויחמומ לש דועית םהבו ,ךכ םשל
 .ט"צקמ

 םירבח יכ ןיוצי .הגרדה ןתמב זאד ןוכמה להנמ ךמת תידסומה הדעווב םייקתהש ןוידב
 דמוע וניא קיתהש העבק תצעיימה הדעווהש ךכל וביל תמושת תא ובסה הדעווב םירחא
 הדעווה ירבח תיברמו ,הגרדב םודיק רשאל אלש הצילמה ןכלו םישרדנה םינוירטירקב
  .ומדקל ןיאש ורבס תידסומה

 לשו ןוכמה תבוט לש םילוקיש שי" :קומינב הגרדה תא רשאל שקיב זאד ןוכמה להנמ
 ."םדקתהל ול עיגמו םרותו יואר דבוע אוה ,ךכל רבעמ .היצביטומ םע םידבוע לע הרימש
 היצביטומב עוגפל םילולעש ריבסמ ןוכמה להנמ" :הדעווב רחא רבח ףיסוה הלא םירבדל
 דמוע וניא דבועה היפלו תצעיימה הדעווה לש התעיבק הרתסנ אל הדעווב ."םידבוע ינש לש
  .הגרדב םודיקל תושרדנה תויעוצקמה הדימה תומאב

 ןוכמה להנמ לש ורושיאב םתחנ ןוידה לוקוטורפ .הגרדה ןתמ תא הרשיא תידסומה הדעווה
 ועיבצה דציכו אשונב העבצה התייה םא דעות אל לוקוטורפב .ותמיתחבו הגרד ןתמל זאד
  .גורידה תדעו להונמ בייחתמכ ם"שנל רבעוה אל ןוידה לוקוטורפ .הדעווה ירבח

 לש הרומאה הבוגתה תרגסמב ,איה םג ,הרסמנ תרוקיבה חוד תטויט לע 'ב רמ לש ותבוגת
 עובקל ידכ עדימ" םדיב ןיא יכ בתכנ 'ב רמ לש ותבוגתב .תורדתסהל יטפשמה ץעויה תכשל
 לע עצוב" 'ב רמ לש ומודיק יכו ;"םישורדה םיילרודצורפה םיאנתה אולמ ומייקתה ...םא
 ."דעווב רבחכ ודמעמ תייגוסל רשק אלל ,םייואר םילוקיש ךמס

 
    .תויתשתו עוציב ל"כנמס לש ותוירחא תחת אצמנ עויס חטש ימוחת  72

  .1.4.15-ב 14 הגרד לביק  73

 ותמזוי)1( :הלא תושירדב דמוע אוהש תוארהל דמעומה לע ט"צקמה גורידב 15 הגרדל םודיקל םינוירטירקה יפ לע  74
 .ותלועפ חטשב יללכה עדיל וא ןוכמה לש יגולונכטה לאיצנטופה תיינבל תטלוב המורת רדגב םה םייעוצקמה ויגשיהו
 הצובק להנל רישכ דבועה )3( .םידבוע תוחנהלו רישכהל ורשוכ תאו תיגולונכטה ותוגיהנמ תא חיכוה דמעומה )2(
 תוכמס לעבכ רכומ דבועה )4( .רכינ ףקיהב םימדקתמ םייעוצקמ םיאשונבו תובכרומ תוינכט תומישמב תקסועה
 םידבוע ידי לע םג תרכומ תיעוצקמה ותוריכב )5( .וקוסיע םוחתב עדי דקומ שמשמ וא תושדח תוקינכטב טלוש ,הנוילע
 ותקלחמ ידבוע םניאש )15 ט"צקמ ,הלעמו 42 גורידב םיאנכט/םיסדנהמ ,תוחפל 'א רקחמ גורידב( ןוכמב םיריכב
   .וקוסיע םוחתב םלתשה וא םלתשמ דבועה )7( .הגצהל תונתינו תודעותמ ויתודובע )6( .תורישי וילע םינוממ םניאו
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 שיגה 'ג רמ .75ט"צקמה גורידב 13 הגרדב עויס חטשב יאלמשחכ דבועו דעו רבח אוה 'ג רמ .2
 גורידב 14 הגרדל םודיקל השקבב 2019 ילויב הסנכתהש הדעוול גורידה קית תא אוה ףא
 לע םודיקה קית תשגהל השירד לע רותיווה רבדב ןוכמה להנמ תעדוה רחאל 76ט"צקמה
  .וילע םינוממה תצלמה אלל השקבה תא שיגה אוה .חטשה ידי

 תויתשתו עוציבל ל"כנמס( םינוממה תצלמה אלל שגוה" :בתכנ תצעיימה הדעוה תוצלמהב
 לוקיש רחאל תיפוס הטלחה תלבקל גורדה תדעוול שגומ קיתה ,רומאה רואל .)םוחת שארו

    .")תוצלמה ,םודיק בצק ,קיתה ןכות( תוביסנה ללכ

 ובש עויס חטש תועצמאב אלש שגוה קיתה יכ הלוע תידסומה גורידה תדעו לוקוטורפמ
 תשגה לע ול עדונ יכ הדעוול עידוה דבועה לש ולהנמ .וילהנמ תצלמה אללו דבועה קסעומ
 דבועל הגרד תתל םוקמ היה אלש רבס אוהו הדעווב ןוידה ינפל םימי השולש םודיקה קית
  .תע התואב

 ונחנאו הילמשחב לוהינ תייעב שי" :ןוידב רמא ,הגרדה ןתמב ךמת רשא ,זאד ןוכמה להנמ
 םידבוע תיעוצקמו תיניינע הקדצה אלב רוצילו ןוכמב הדובעה יסחיב עוגפל םילולע
 ותגרד תא רשאל שקבמ ינא" :ורמאב ןוידה תא םתח זאד ןוכמה להנמ ."חצנל םירמרוממ
 םע םידבוע לע הרימש לשו ןוכמה תבוט לש םילוקיש שי .םישדוח המכ לש רוחיאב
 להנמ .הדעווב םויה וניארש םירחא םישנאמ ותדובעב לפונ אלש יואר שיא אוה .היצביטומ
 םתחנ ןוידה לוקוטורפ ."1.12.19-מ ט"צקמ 14 הגרדל ומודיק רשאל שקבמ ]זאד[ ןוכמה
 ועיבצה דציכו אשונב העבצה המייקתה םא ונממ הלועש אלב ןוכמה להנמ לש ותמיתחב
   .הדעווה ירבח

 לש הרומאה התבוגת תרגסמב ,איה םג ,הרסמנ תרוקיבה חוד תטויט לע 'ג רמ לש ותבוגת
 םייואר" םה ןוכמה להנמ לש וינועיט יכ בתכנ הבוגתב .תורדתסהל יטפשמה ץעויה תכשל
 ."םידבוע לש םמודיק אשונב ןוידב בושח לוקיש םיווהמו

 ,םידבוע לש הגרדב םמודיק תא ורשיא זאד ןוכמה להנמו תידסומה גורידה תדעו יכ אצמנ
 אלבו םודיק םשל תושרדנה תויעוצקמה הדימה תומאב ודמע הלאש אלב ,דעו ירבח
      .םישרדנה םייעוצקמה םיגשיהה

  .ןיינעב העבצה המייקתה םא תעדל ןתינש ילב הדעות תידסומה הדעווה תטלחה

 םודיק יקית השולש ויהש ךכב םיריכמ ונא" יכ ןייצ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןוכמה
  ."םודיקה יכילהת ללכ לע םידיעמ םניא ולא םירקמ ךא םיגירח

 
  .1.3.17-ב הגרדה תא לביק  75

 ועוצקמ םוחתב תטלוב המורת לעבו םייעוצקמ םיגשיהו המזוי לעב )1(" :םה ט"צקמ גורידב 14 הגרדל םינוירטירקה  76
 יכרד תיוותהו המישמ תעצה :תללוכה תיעוצקמ תלוכי חיכוה דבועה )2( .ותלועפ חטשב יללכה עדיל וא/ו ןוכמל
 רישכ דבועה )3( .םידבוע לש תיעוצקמ היחנהל תלוכי ,וקוסיע םוחתב הדובע תוינכת תכירע ,הדובע תוטישו ןורתפ
 תוכמסכ רכומ דבועה )4( .םימדקתמ םייעוצקמ םיאשונבו תובכרומ תוינכט תומישמב םיקסועה הדובע יתווצ להנל
 י"ע םג תרכומ דבועה לש תיעוצקמה ותוריכב )5( .וקוסיע םוחתב עדי דקומ הווהמ וא/ו ועוצקמ םוחתב ההובג תינכט
 םניאו ותקלחמ ידבוע םניאש )הלעמו 14 ט"צקמו ,םיאנכט/םיסדנהמ 41 ,תוחפל א רקחמ( ןוכמב םיריכב םידבוע
   ."וקוסיע םוחתב םלתשה וא םלתשמ דבועה )7( .הגצהל תונתינו תודעותמ ויתודובע )6( .תורישי וילע םינוממ
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  .דעווה ירבח ינש לש םמודיק ןיינעב תידסומה הדעווה תטלחה תא ןחבת ם"שנ יכ ץלמומ

  תצעיימה הדעווה תדמעל םאתהב אלש הגרדב םודיק רושיא
 ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ץ"גבב הנודנ הלקשמו תצעיימ הדעו תצלמה לש הדמעמ תלאש
 הרסמנש יפכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע האבוה ןידה קספב .77לארשי תלשממ 'נ
 םיריכב יונימל הדעווה תצלמהל דוגינב תדמועה יונימל העצה רושיאל השקבה ןיינעב ,הלשממל
 הדעו המיקמ הלשממה רשאכ" :אשונב הלשממל יטפשמה ץעויה ותדמע יפל .78הנידמה תורישב
 ,אשונה תא תנחוב הדעווהו ,דיקפתה תושירדל דמעומ לש וירושיכ תמאתה תניחבל תיעוצקמ
  ."תוגירח תוביסנב טעמל ,הדעווה תוצלמה תא דבכל הלשממה לע ללככ ...תעד תווח השיגמו

 תוריבסה ןחבמב דומעל תבייח הלשממה לש הטלחהה יכ רומאה וניד קספב עבק ץ"גב
 ותויהב ,םייונימה תדעו לש תעדה תווחל רתויב דבכ לקשמ סחייל הלשממה לע יכ ;תילהנימה
 הרומא ,םידחוימ םימעט רדעיהבו ללככ ,ןכל .המיקה המצע איהש יולת יתלבו יעוצקמ ףוג
 ףיסוה ץ"גב .הלש "הכורא עורז" רותב ,הדעווה העציבש הקידבה יאצממ תא ץמאל הלשממה
 יתוהמ םעט אצמיהב קרו ,"עירכמ טעמכ" ,דחוימב בר לקשמ הדעווה לש תעדה תווחל יכ עבקו

 .םייונימה תדעו לש תעדה תווחבש תויחנההמ גורחל הקדצה הלשממל היהת דחוימ לקשמ לעב
 תוגירח תוביסנו םידחוימ םימעט םישרדנ ,ץעיימה םרוגה לש ותעד תווחב ילהנימ םגפ רדעיהב
 ,ץעיימה ףוגה תא םיקהש אוה תוכמסה לעב רשאכ דחוימב ,תעד תווחמ הייטס קידצהל ידכ
 .ודיקפת תא עצבל וכימסהו

 תומאל םאתהב קיתה תא הנחבש ,ינכטה לגסל תצעיימה הדעווה ,'ב רמ לש וניינעב ליעל רומאכ
 'ב רמ התנעטלש רחאמ הגרדב דבועה תא םדקל אלש הצילמה ,תושרדנה תויעוצקמה הדימה
 הדעווה תדמע תורמל רבד לש ופוסב םדוק 'ב רמ .וז הגרדל םישרדנה םינוירטירקב דמע אל
 לכב תצעיימה הדעווה תצלמהמ התייטס תא הקמינ תידסומה גורידה תדעווש ילבו תצעיימה
  .םודיקל תושרדנה תויעוצקמה הדימה תומאב הדימעל רושקה

 רמ לש ומודיקב ,המגודל .םודיקל םיפסונ םידמעומ 13 לש םניינעב םג המוד היה םירבדה בצמ
 הנושארה הדימה תמא .םיסדנהמ גורידב 43 הגרדל םודיקל שגוה 'ד רמ לש גורידה קית :'ד
 םיקסועה ,המוד ףקיהב המישמ ליבומ וא/ו הדיחי להנמ" :איה וז הגרדל םודיקל תשרדנה
 הנדש תצעיימה הדעווה ."רכינ ףקיהב םימדקתמ םייעוצקמ םיאשונבו תובכרומ תוקינכטב
 תא רשאל אלש הצילמה ,ותויעוצקמ תאו םינשה תבר ותמורת תא הנייצש הז דצל ,וניינעב
 תא גיצה תצעיימה הדעווה ר"וי .ךכ םשל שרדנה ןושארה ןוירטירקב דמוע וניאש רחאמ םודיקה
 ,הריכב הגרדל םודיקל השקבב רבודמ יכ שיגדהו תידסומה גורידה תדעו ינפל הדעווה תדמע
 םינשל תוינידמ תייוותה שי התצלמהבש הנבה ךותמו ,ןוידב תועש העיקשה הדעווהש רחאלו

 ןוירטירקה לש השירדב דמוע וניא אוהש רחאמ דמעומה  תא םדקל אלש הצילמה איה ,תואבה
  .הגרדה תלבק םשל שרדנה ןושארה

 
  .)24.11.09  ,בשחוממ רגאמב םסרופ( לארשי תלשממ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןועמל העונתה 5657/09 ץ"גב  77

 תניחבל תשמשמ הדעווה .1999 תנשמ לארשי תלשממ תטלחה חוכמ המקוה הנידמה תורישב םיריכב יונימל הדעווה  78
  .הנידמה תורישב םיריכב םידיקפתל םידמעומ לש דיקפתל םתמאתהו םתורשכ
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 תומורת שי דבועל ,"לובגה לע דמוע קיתה" יכ ןייצ זאד ןוכמה להנמש הלוע ןוידה לוקוטורפמ
  .וניינעב העבצה ךורעל שקיבו תויתועמשמ

 תצעיימה הדעווה תצלמהמ הייטסה תא הקמינ הדעווה יכ ,ןוידה לוקוטורפמ הלע אל
  .םודיקל שרדנה ןושארה ןוירטירקב דמעומה תדימעל עגונה לכב טרפבו

 ןיא" יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע הרומאה התבוגתב ,תורדתסהל יטפשמה ץעויה תכשל
 םלוא ,תצעיימה הדעווה תוצלמה תא ןובשחב איבהל תידסומה גורדה תדעו לע יכ תקולחמ
 איהש הילע הקזחו ...הדעוול הנותנ יונימה תוכמס רשאכ ,דבלב תוצלמה רדגב ןה הלא תוצלמה
  ."םייטנוולרה םילוקישה לולכמ תא תלקוש

 תא קמנל הילע ,תצעיימה הדעווה תצלמהמ תוטסל תשקבמ תידסומה גורידה תדעו םא
   .התדמע סיסבב םידמועה םיקומינה תא טרפלו גיצהלו רומאכ הייטסה

✰ 

 רזועו ם"שנ יכ ץלמומ .ןוכמה םייקש םימיוסמ םודיק יכילהל עגונב םייוקיל ולע תרוקיבב
 הז ללכבו ,תידסומה גורידה תדעו תדובע לע הרקב יכרד דוחייבו ולא םייונימ ונחבי רשה
  .הדעווה ינוידב םמעטמ םיגיצנ תופתתשה

 ןוכמב םויה םיגוהנה םיללכה תא ןוחבל שי יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב ם"שנ
  .חותפה ןקתב םודיק אשונב

 ללכ לע םידיעמ םניא םיגירחה םודיקה יקית יכ ןייצ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןוכמה
 םאתהב לועפל דיפקת" ןוכמה להנמ תושארב גורידה תדעו יכו ;ןוכמה ידבוע לש םודיקה יכילהת
 וקמוניו שאר דבוכב ולקשיש ,תויעוצקמו תויניינע תוטלחה לבקתו תושרדנה הדימה תומאל
 תאז תושעל םיעדוי ונאש קפס יל ןיא" יכ ןוכמה להנמ ןייצ הז רשקהב ."םילוקוטורפב םאתהב
  ."השענ ךכו

 ליבומו ריכב יאנכט ,רודמ שאר ידיקפתל םייונימ
  ינכט

 תוריכבל םאתהב הלועה דוקינ ןתינ הלעמו רודמ שאר תמרמ םידיקפתל ,םייונימ להונ יפ לע
 ןיבל תיברמה דוקינה תסכמ ןיב רעפ היה םאו ,תיברמ דוקינ תסכמ התייה ,ןוכמל .דיקפתה
 ישאר הז רעפ ןובשח לע תונמל היה ןתינ ,רשואמה ינוגראה הנבמה תא ףקשמה ,לעופב שומימה
  .)רכש תופסותב םיכזמ םה םגש ףא( ודקונ אל ינכט ליבומו ריכב יאנכט לש םהידיקפת .םירודמ

 םידבוע היפלו ,ם"שנב ןוחטיבה תכרעמ לע זאד הנוממל ןוכמה לש היינפ תובקעב ,9.12.15-ב
 םידבועה רפסמב הקיחש הרצונו םיריכב םיאנכטו םיינכט םיליבומ ,ד"מר לש םידיקפתל ונומ אל
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 םודיקל ןוכמה תעצה תא זאד ןוחטיבה תכרעמ לע הנוממה הרשיא ,79הלא םידיקפתב םינהכמה
 ,םיאנכט ,םיסדנהמ םיגורידב םידבועה כ"הסמ 1:8 לש סחיב ד"מר :הז חתפמ יפ לע ,םידבוע
 יאנכט .80)רקחמ גורידב םניאש םידבועה ללכ - ןלהל( םינטפשמו תויחא ,ילהנימ ,ר"חמ ט"צקמ
 לע הנוממה .81ט"צקמו םיאנכט יגורידב םידבועה כ"הסמ 1:6 לש סחיב ינכט ליבומ וא ריכב
 "השדח המרגינגרוא הנבת אל דוע לכ" רשואמ הז חתפמ יכ הנייצ ם"שנב ןוחטיבה תכרעמ
 הלהנהה ןודת םהיפל םינוירטירקה תמישר תא ריבעהל שי רושיאה תמלשה ךרוצל" יכ העבקו

 ונומי 30.6.17 דעו ,םירודמ ישאר 23 ונומי ,רושיאל ףרוצש חפסנה יפ לע ."וללה םייונימה רושיאב
  .םישדח םירודמ ישאר 14

 ותואב ד"מר לש םידיקפת רקחמ גורידב םידבועל םג תוצקהל ןוכמל ם"שנ הרשיא 14.5.18-ב
-מ םוכיסל םאתהב םידבועה רתיל עבקנש יפכ ,82רקחמה גורידב םידבועה ללכמ 1:8 לש סחיה

9.12.15.  

 26-ו ,רקחמה גורידב םהמ 16 - ד"מר דיקפתב םידבוע 42 ןוכמב םינהכמ 2020 רבמבונל ןוכנ
  .םיינכט םיליבומו םיריכב םיאנכט 17 ןוכמב םינהכמ ןכ ומכ .םיגורידה רתיב םידבוע םירחאה

 :2014 תנשמ ינכט ליבומ/ריכב יאנכטו ד"מר ידיקפתב םידבועה רפסמב לודיגה ןלהל

 ,ינכט ליבומ/ריכב יאנכטו ד"מר ידיקפתב םידבועה רפסמב לודיגה :14 חול
2014 - 2020 

 2020 2018 2015 2014 םידיקפת

 16 8  7 רקחמ גורידב ד"מר

 טעמל םינושה םיגורידב ד"מר
 רקחמ

14 17  26 

 42   21 םיד"מר כ"הס

 17  15 7 ינכט ליבומ /ריכב יאנכט

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 םיריכב םיאנכט )רקחמ גורידב אל( םיד"מר לש יונימל תודעו ןוכמב וסנכתה 20.2.18-בו 14.4.16-ב
 תשגהל תוקלחמלו רקחמה יחטשל תוינפ וחלשנ ,תודעווה ינויד ילוקוטורפ יפ לע .םיינכט םיליבומו

 
 םידבועה ללכ לש םרפסמל םיד"מרה רפסמ ןיב סחיה רבעב ,1.3.20-מ שונא יבאשמ חטש שאר לש ורבסהל םאתהב  79

 יאנכט וא ינכט ליבומ דיקפתב םידבועה רפסמ ןיב סחיהו ,םידבועה ללכמ 10%-כ היה םיד"מרה רועיש :ןלהלכ היה
   .1:6 היה םיאנכטו ט"צקמ גורידב םידבועה ללכל ריכב

 .193 אוה ,2020 טסוגואל ןוכנ ,ןוכמב רקחמ גוריד אלל םידבועה לש ללוכה םרפסמ  80

 .79 אוה ,2020 טסוגואל ןוכנ ,ןוכמב ט"צקמו םיאנכט יגורידב םידבועה לש ללוכה םרפסמ  81

 .137 אוה ,2020 טסוגואל ןוכנ ,ןוכמב רקחמ גורידב םידבועה לש ללוכה םרפסמ  82
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 תומשו םהל הנתינש הצלמהה תיצמת ,םידמעומה תומש םיטרופמ םילוקוטורפב .דיקפתל םידמעומ
 םידבועל ד"מר ייונימ ןתמל ם"שנ רושיא רחאל םיישדוחכ ,2018 ילויב .דיקפתל ורחבנש םידבועה
 .ד"מר דיקפתל םירקוח השיש לש םיונימ תא הרשיאש תפסונ הדעו הסנכתה ,רקחמה גורידב
 ,םייונימל הדימה תומא תוטרופמ אל םינוידה םוכיסב .םינוש ויה תודעווהמ תחא לכ יבכרה
 םודיקה קנעוי םידמעומכ ושגוהש םידבועהמ ימל ועירכהש םילוקישהו ולקשנש םילוקישה
 דיקפתל םידמעומה ללכל עגונב טוריפ ןיא רקחמה גורידב ד"מר יונימל ןוידה םוכיסב .דיקפתב
   .ד"מר דיקפתל ונומש םירקוחה לש םמש תלוז ,ונתינש תוצלמהו

 דיקפתל םידבוע 13 זאד ןוכמה להנמ הנימ 2020 תנש לש הנושארה תיצחמבו 2019 תנשב
 אלבו ,ןוכמב םיחטשל בתכב העדוה יונימה ךילהתל המדקש אלב ינכט ליבומו ד"מר
 ונתינ םא אצמנ אל .ךכל ומדקש םינשב השענש יפכ ,יונימב ןויד םשל הדעו הסנכתהש
  .יונימה עוציבל םדוק תוצלמה 83םידבועהמ קלחל

 תריחב תא יכ הלוע הז בבסב ןוידה לוקוטורפמ .ףסונ םייונימ בבס םייקתה 2020 טסוגואב
 זאד ןוכמה להנמ .םיחטשה ישאר םע תוצעייתה רחאל ,זאד ןוכמה להנמ עציב דיקפתל םידבועה
 תונייטצהו תויחמומ לש הדימ תומאב םידמועה םיקיתו םידבוע ויהי יונימל הנידמה תומא יכ עבק
  .הדובעב

 םאתהב ,ם"שנ לומ הדימה תומא רושיאל ךילה םילשה אל ןוכמה יכ הלע תרוקיבב
 ריכב יאנכט ,ד"מר ידיקפתל םידבועל יונימה ןתמל ,ם"שנב ט"בהעמ לע הנוממה תויחנהל
    .ינכט ליבומו

 ליבומו ריכב יאנכט ,ד"מר ידיקפתל יונימה יכילה לש םילוקוטורפה יכ תרוקיבב הלע דוע
 יקומינ לש ,ולקשנש םילוקישה לש ,יונימל הדימ תומא לש טוריפ םיללוכ םניא ינכט
 יונימל רשא .םירחאה םידבועב הריחב-יאל םיקומינ לשו םימיוסמ םידבועב הריחבה
 םה ימו ורחבנש הלא לע םיפסונ םידמעומ ויה םא תעדל ןתינ אל ,ד"מר דיקפתל םירקוח
  .ויה

 ינכט ליבומ ,ד"מר ידיקפתל םייונימה ןתמל תורורבו תורודס הדימ תומא עובקל ןוכמה לע
 ם"שנ רושיא תא לבקלו ,להונב םייונימה ןתמל ךילהתה תא ןגעל ץלמומ .ריכב יאנכטו

  .ךכל

 ןיב סחיה יכ עבקנ :םימודיקה עוציבל תוסכמ ועבקנ 2015 רבמצדמ ם"שנ רושיאב ,רומאכ
 יכו ,1:8 היהי )רקחמ גורידב םידבוע טעמל( םידבועה ללכ ןיבו ד"מר דיקפתל םינוממה םידבועה
 כ"הסמ 1:6 םידבועה ללכ ןיבל ריכב יאנכטו ינכט ליבומ דיקפתל םינוממה םידבועה ןיב סחיה
  .ט"צקמו םיאנכט יגורידב םידבועה

 
 .תונשי תוצלמה ויה דחא דבועלו ,ללכ תוצלמה ויה אל םידבוע השולשל  83
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 ד"מר דיקפתל רקחמה גורידב אלש םידבוע 25 תונמל היה לוכי ןוכמה ,ם"שנ תוסכמ יפל
 דיקפתל םידבוע 26 הנימ ןוכמה יכ הלע .ריכב יאנכט וא ינכט ליבומ דיקפתל םידבוע 13-ו
 השימחב גרח ןוכמה ,רמולכ .ריכב יאנכט וא ינכט ליבומ דיקפתל םידבוע 17-ו ד"מר
 .תרשואמה הסכמהמ םייונימ

 זאד ןוכמה להנמ ינפל עירתה שונא יבאשמ חטש שאר יכ הלוע 2020 טסוגואמ ןוידה לוקוטורפמ
 םייונימה תא עצבל רשיא ןוכמה להנמ םלוא ,ינכט ליבומו ריכב יאנכטו ד"מר יונימב הגירח לע
 ."םייואר םידבוע למגתלו דוקפת רפשל ,םיתוויע ןקתל" ידכ הגירחה תורמל

 .ם"שנ הרשיאש םייונימ 38 לש תיברמה הסכמל רבעמ םייונימ השימח עציב ןוכמה יכ הלע
  .ולא םייונימ לע הנוממל וא ם"שנל חוויד אל ןוכמה יכ הלע דוע

 הפוקה לע חווט תכורא תיביצקת העפשה םהל שיש םידיקפתל םידבועל םייונימ יכ יואר
 רידסמה להונ לש ומויקל םאתהב הז ללכבו ןיקת להנימ יללכל םאתהב ונתניי תירוביצה
  .וסיסבב תודמועה הדימה תומא תאו יונימה ןתמ ךילה תא

 .ןוכמב םודיק יכילה לע הרקבה רופישל םיכרד ונחבי רשה רזועו ם"שנ יכ ץלמומ

  דיקפתל םייונימ ןיגב רכש תופסות
 לע ."דוקינה תטיש" הנוכמה הטישל םאתהב ועצוב ןוכמב םינושה םידיקפתל םייונימה ,רומאכ
 הסכמה :םידבוע תבצמ לש היצקנופכ הבשוחש תיברמ דוקינ תסכמ התייה ןוכמל ,וז הטיש יפ
 טעמל ,דיקפת לכל ,תאז דצל .0.58 לש סחיב םידבוע תבצמ לש הלפכה תועצמאב הבשוח
 היה ורובע דוקינה ,רתוי ריכב דיקפתהש לככ .דוקינ הצקוה ,ריכב יאנכטו ינכט ליבומ ידיקפת
 גורחל אלש היה רומא דיקפת לכ לש דוקינב המר לכב םידיקפתה רפסמ תלפכמ רוביח .רתוי בר
 תא םכסמה ךמסמ ןוכמה לש זאד םדאה חוכ להנמ ןיכה ,1995 יאמב .תיברמה דוקינה תסכממ
 .)דוקינה ךמסמ - ןלהל( דוקינה תוסכמו ןוכמב רכשה תופסות ןיינעב בצמה תנומת

 לוטיב היה אל" יכ ןייצ תרוקיבה תווצל 1.3.20-מ ותעדוהב שונא יבאשמ חטש שאר יכ רהבוי
 ךישמהל" התייה דוקינה ךמסמ ירחא םייונימל תוסחייתהה השעמלו "דוקינה תטיש לש ילאמרופ
 בור( דוקינ תטיש יפל םויה לועפל ןתינ אלש רחאמ" יכ ןייצ אוה ןכ ומכ ."יסחי ףקיה ותואב
 תיטנוולר הטיש פ"ע דוסימ י"ע םייונימה אשונ תא רידסהל ןוכנל יתיאר )המישי אל החסונה
   ."ויהש םיפקיהה לע תססובמ

 טוריפ ןלהל ,ןהל םאתהב תועבקנש רכשה תופסותו םייונימה יפקיהב םייונישה לש הניחב םשל
   :רכשה תופסותבו םייונימה יפקיהב םייונישה לש הניחבו םינושה םידיקפתל דוקינה

  



 
 

 
 

 

 

|   976   |      

 

 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 דיקפת לכל דוקינה תומר :15 חול

 דוקינה דיקפתה

 8 חטש שאר

 6 הקלחמ שאר

 2 םוחת שאר

 1 רודמ שאר

 0 ינכט ליבומ/ריכב יאנכט

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םייונימ להונ יפ לע

 תלצונמה הסכמה ,175 התייה ןוכמה לש תיברמה דוקינה תסכמ 1995 יאממ דוקינה ךמסמ יפ לע
  .ולצונ אלש תודוקנ 32 לש הרתי הראשנו ,תודוקנ 143-ב המכתסה תע התואב

 ןוכמה ןיכה ,םידבועה ידעו םע םייקתהש ןתמו אשמבו ןוכמב םייקתהש הדובעה ךוסכס תרגסמב
 בושיח ןפוא תאו ןוכמב םידיקפתה תא טרפמו בצמה תנומת תא םכסמה ךמסמ 2014 יאמב
 )םידבוע 325 התנמש( םידבועה תבצמל תיסחי וז הנשב תיברמה דוקינה תסכמ :דוקינה תסכמ
 לש דוקינ תרתי הרתונ ,רמולכ .תודוקנ 141 לש ףקיהב םייונימ ועצוב הז ללכמ ,188.584 התייה

  .השמומ אלש 47.5

  

 
   .0.58 לש סחיה לופכ )םידבוע 325( םידבוע תבצמ לש האצות אוה הסכמה בושיח  84
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 2014 ,םידיקפת יפל דוקינה טוריפ :16 חול

 הלהנה דיקפתה
 חטש
 היגולויב

 חטש
 הימיכ

 חטש
 הביבס

 חטש
  כ"הס עויס

 דוקינ
 דיקפתל

 כ"הס
 דוקינ

 56 8 7 1 1 1 1 3 חטש שאר

 18 6 3 0 0 0 0 3 הקלחמ שאר

 46 2 23 5 4 4 5 5 םוחת שאר

 21 1 21 5 1 1 5 9 רודמ שאר

 0 0 7 5 1 0 1 0 ריכב יאנכט

 141  61      כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 םא םג םידבוע לש דיקפתה תופסות תא תורמשמה תוארוה ןגעמה( םייונימ להונ ,תאז דצל
 תפסותל יאכז היהי 85םימיוסמ קתו ינייפאמב דמועה דבוע יכ עבוק )םדיקפתב ןהכל וקיספה
 לדח דבועהשכ םג יכ ועמשמ הז להונ .דיקפתב דוע ןהכמ וניא םא םג ,ורכשל העובק דיקפת
 אוהש דבלבו רכשה תפסות תא לבקל ךישמי אוה ,רכש תפסותב ותוא הכיזש דיקפתה תא אלמל
  .ועבקנש הדימה תומאב דמוע

 ח"מרו ]רקחמ חטש שאר[ מ"שר ידיקפתל היצנדק תבוצק" להונ ןוכמב ףקותל סנכנ 2018 ץרמב
 תויצנדקה תביצק תא רידסהל ותרטמש ,)היצנדק תביצק להונ - ןלהל( ")רקחמ יחטשב תוקלחמ(
 ןוגראו ם"שנ רושיא תא לביק להונה .הקלחמ שארו חטש שאר ידיקפתל ןוכמב רקחמה גורידל
 תוקלחמ ישארו םיחטש ישאר לש היצנדקה ךרוא להונה יפ לע .ןוחטיבה תכרעמב רקחמה לגס
 עבקיתש תופסונ םינש שולשל הכראה תורשפא םע םינש שמחל לבגוי דבלב רקחמה ימוחתב
 רושיאב תינתומו םינש הנומש איה תיברמה הנוהכה תפוקת ,רמוא הווה .ןוכמה להנמ ידי לע
 .ןלהלש היצנדק תביצק להונב קסועה קרפב ואר אשונב הבחרה .ןוכמה להנמ

  הרומא התייה איהו ,330 איה םידבועה תבצמ 2020 תנש ףוסב :דוקינה תטיש םע האוושה םשל
 246 תפקשמ וז םידבוע תבצמ ,חתפמה ותוא יפ לע ,לעופב .תודוקנ 191 לש יברמ דוקינ ףקשל
  :ןלהל טרופמכ תודוקנ

 
 יפ לע :םדיקפתב ןהכל וקיספה םא םג םידבוע לש דיקפתה תופסות תא תורמשמה תוארוה יתש עבוק םייונימ להונ  85

 הנומש ןהיכש דבלבו ,ודיקפתב דוע ןהכמ וניא םא םג ,דיקפתה תפסותל ותואכז דבועל תרמשנ 12/8/3 קתו ןוירטירק
 םינש שולש תוחפל ןורחאה ודיקפתב ההשש דבוע יכ להונה עבוק דוע .רכשה תפסותב ותוא הכיזש דיקפתב םינש
 ותוא הכזמה רחא דיקפתל רבעוה םא םג וז תפסות לבקל ךישמי םינש שולש ךשמב דיקפת תפסות לביקו תופיצרב
    .דיקפתהמ רבעוהש ינפל ,ןורחאה ודיקפתב לביקש וזמ הכומנ רכש תפסותב
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 2020 רבמבונ ,םידיקפת יפל דוקינה טוריפ :17 חול

 חטש הלהנה דיקפתה
 היגולויב

 חטש
 הימיכ

 חטש
 הביבס

 חטש
 עויס

 דוקינ  כ"הס
 דיקפתל

 כ"הס
 דוקינ

 72 8 9 1 1 2 2 386 חטש שאר

 78 6 13 0 3 4 4 2 הקלחמ שאר

 52 2 26 8 2 2 3 11 םוחת שאר

 44 1 44 14 5 7 15 3 רודמ שאר

 יאנכט
 ליבומ/ריכב
 ינכט

1 5 0 4 7 17 0 0 

 24687  109      כ"הס

 .הנידמה רקבמ דרשמ בושיח יפ לע

 2020 רבמבונל 2014 תנשב דוקינה כ"הס ןיב האוושה :18 חול

 2020 רבמבונ 2014 תנש 

 19189 188.588 דוקינה תטיש יפ-לע דוקינ

 246 141 לצונמ דוקינ

 55 -47.5  רעפה

 .הנידמה רקבמ דרשמ בושיח יפ לע

 תנש ףוסב תאז תמועלו ,םדיקפת דעב רכש תופסות ןוכמה ידבועמ 61 ולביק 2014 תנשב
  .רומאכ רכש תופסות םידבועהמ 109 ולביק 2020

  

 
 .לאשומ דבוע ערגנ םיחטשה ישאר ןיינממ  86

 .דוקינ אלל ךא רכש תופסותב םיכזמה םידיקפת 17 תפסותב  87

  .325 התייה םידבועה תבצמ 2014 תנשב  88

  .327 התייה םידבועה תבצמ 2020 תנשב  89
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 2014 ,ןוכמה ידבוע ולביקש דיקפת דעב רכשה תופסות :13 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 2020 רבמבונ ,ןוכמה ידבוע ולביקש דיקפת דעב רכשה תופסות :14 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןוכמה ינותנ יפ לע

 ןוכמהו םייונימב רכינ רעפ היה 2014 תנשב" יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ ןוכמה
 ךוסכס תרגסמב תוביחרמ תוילכלכ תושירד תעינמל תוחתפמה תא רידסהלו 'וק רשייל' שרדינ
  ."הדובעה

        

  
 ,  

61,  19%  

  
 ,  

264,  81%  

  
 ,  

109,  33%  

  
 ,  

217,  67%  
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

   :2020 דע 2014 םינשב ,םהידיקפת יפל ,רכש תופסות ילבקמ ללכ ןיב האוושה גצות ןלהל

 2014 תנשב דיקפת דעב רכשה תופסות - םייתאוושה םינותנ :15 םישרת
 2020 רבמבונבו

  .הנידמה רקבמ דרשמ בושיח יפ לע

 ,דיקפת דעב רכש תופסות ןוכמה ידבועמ 61 ולביק 2014 תנשב יכ הלוע ןוכמב םינותנה ץבקממ
 לש םרפסמ לדג 2020 ףוסב ,תאז תמועל .ןוכמה ידבוע ללכמ דבלב 19%-כ היה םרועישו

 הקולחב .ןוכמב םידבועה ללכמ 33%-כ היה םרועישו ,109-ל רכש תופסות ולביקש םידבועה
 ינש דבוע לכ ,רכש תפסות לבקמ םיסדנהמה וא רקחמה גורידב יעיבר דבוע לכ :םירוטקסל
 לבקמ ילהנימה גורידב ישילש דבוע לכו רכש תפסות לבקמ ט"צקמו םיאנכט ,ר"חמה גורידב
  .רכש תפסות

 םיינוגראה םייונימב םייונישהמ לודג קלח" יכ ןייצ אוה תרוקיבה חוד תטויט לע ןוכמה תבוגתב
 תומרב םינוכדע המסרפ ם"שנ .להנמה תודיחי דמעמב תיצראה המרב תויוחתפתהמ ועבנ
 ןכדעש ןוכמה לע םג ולח ולא םינוכדע...תיצראה המרב להנמב תודיחי בורב דמעמהו הניקתה
  ."םידיקפתהמ קלח

           
 

2014 7323217

2020 913264417
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 ףקיהב )דיקפתל רכש תופסות ףקשמה( דוקינה ףקיה תא לידגה ןוכמה יכ אצמנ ,ףסונב
 תסכמל םאתהב ובשוחש םיפקיההמ 30%-כב גרח ףאו 2014 תנש תמועל 75% לש
 תופסותב םיכזמה םידיקפתל םייונימה רפסמב רכינה לודיגה תורמל .תיברמה דוקינה
 .תיביצקתה הניחבהמ ךכמ עמתשמה תא ןחב אל אוה ,2014 תנשמ ןוכמה עציבש רכשה
 ,תיביצקתה הניחבהמ חווט תוכורא תועפשה םהל שיש ,הלא םיבחרנ םייוניש יכ אצמנ דוע
  .רשה רזוע לש ורושיאל ואבוה אל

 ןוכמל עיגה אוה רשאכ יכ ןייצ תרוקיבה חוד תטויט לע 22.9.21-מ ותבוגתב ,זאד ןוכמה להנמ
 תא עצבל ותלוכיב השק הרוצב עגפש ,ךשמתמו השק הדובע ךוסכסב ףוג" אצמ אוה 2013 ינויב
 שרדנה תא ןקתל" לעפ אוה יכו ;"םינש ךשמב םודיקו הגרד יבכועמ םיבר םידבוע םע ,וידעי

 להנמ ."ר"ישקתל םאתהבו ם"שנה לש םירושיאו דומצ םואתב הז לכ ,םימודיקהו תוגרדה םוחתב
 תודיחילו הטמל האוושהב יאדוובו א"כ יטביהב דחוימב הזר ןוכמה" יכ שיגדהל שקיב זאד ןוכמה
  ."תורחא תויתלשממ ךמס

 םילהנהמ קלח ,םינשה ךרואל שדיחו ןכדע אוה יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ ןוכמה
 ולאכ רקיעב( ונכדוע אלש םילהנ לע ךמתסהל ךישמה רחא קלחבו שונא יבאשמ םוחתב
 תויפסכ ,תויתועמשמ תויגוס חותפל היה לוכי םשודיחו ,םידעו לומ תוימכסהל סיסב םיווהמש
 םישדוחמו םיבתכנ ןוכמה ילהנ לש םבור בור תונורחאה םינשב" יכ ןייצ דוע .)םידעו לומ ,תורחאו

 םימוחתב םינכדועמ םילהנ ומסרופ רבכ ,וז תרגסמב יכ ;"תוכיאה תחטבא תוליעפ תרגסמב
   ."תובורקה םינשה ךלהמב ובתכייש םיפסונ םילהנ תנכהל תוליעפ תכשמנ התע םג" יכו ;םינוש

 ןוכמב םויה םימייקה םיללכה תא ןוחבל שי יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב ם"שנ
 .דיקפת תופסות ןתמ אשונב

 היצנדק תביצק להונ
 תא רידסהל דעונ להונה .היצנדק תביצק להונ ןוכמב ףקותל סנכנ 2018 ץרמב ,ליעל רומאכ
 רומאה יפ לע .דבלב הקלחמ שארו חטש שאר ידיקפתל ןוכמב רקחמה גורידל תויצנדקה תביצק
 ינוכמבו ימדקאה םלועב לבוקמה ןכו 90אשונב הנידמה תורישב המרופרה אוה להונל עקרה ,וב
 הבוצק הפוקתל םדיקפת תא םיעצבמ םייכרריה לוהינ ידיקפת יאלממ םהבש םימוד רקחמ
  .םתוחמתה םוחתב םירקוחכ םתדובעב םיכישממ םה הירחאלו

 אוה .דבלב רקחמה ימוחתב תוקלחמ ישארו םיחטש ישאר לש היצנדקה ךרוא תא בצק להונה
 םידיקפת ילעבב ןד אל ףאו ;רקחמה םוחתמ םניאש תוקלחמ ישארבו םיחטש ישארב ןד אל
 ,םינש שמחל הנוהכה ךשמ תא ליבגה להונה .ל"כנמל םיפופכה ,רקחמה םוחתמ םניאש ,םירחא
 תפוקת- רמוא הווה .ןוכמה להנמ ידי לע עבקיתש תופסונ םינש שולשל הכראה תורשפא םע
  .ןוכמה להנמ רושיאב תינתומ איהו ,םינש הנומש איה תיברמה הנוהכה

 
 481 הלשממה הטלחה ;"הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינ ןונגנמ רופיש" ,)18.12.11( 3993 הלשממה תטלחה  90

 םושיי" תא םדקל הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינ ינונגנמ רופישל הדעווה חוד רקיע תא הצמיא רשא )30.6.13(
 הלשממה תטלחהו ;הנידמה תורישב תוריכב תורשמב תובוצק הנוהכ תופוקתו היצטורל םינונגנמ תמקהל תוצלמהה

  ."הנידמה תוריש לש ריכבה לגסב הנוהכ תופקתו היצטור ירדסה תמלשה" ,)8.3.15( 2464
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 םא םג םידבוע לש דיקפתה תופסות תא תורמשמה תוארוה יתש עבוק םייונימ להונ ,רומאכ
 ,דיקפתה תפסותל ותואכז דבועל תרמשנ 12/8/3 קתו ןוירטירק יפ לע :םדיקפתב ןהכל וקיספה
 .רכשה תפסותב ותוא הכיזש דיקפתב םינש הנומש ןהיכש דבלבו ,ודיקפתב דוע ןהכמ וניא םא םג
 תפסות לביקו תופיצרב םינש שולש תוחפל ןורחאה ודיקפתב ההשש דבוע יכ להונה עבוק דוע
 ותוא הכזמה רחא דיקפתל רבעוה םא םג וז תפסות לבקל ךישמי םינש שולש ךשמב דיקפת
   .דיקפתהמ רבעוהש ינפל ,ןורחאה ודיקפתב לביקש וזמ הכומנ רכש תפסותב

 תוקלחמ ישאר ידיקפתב העשתו רקחמ יחטש ישאר דיקפתב םירקוח השולש םינהכמ ןוכמב
 םינש הנומש לש היצנדק ומייסי רשא םירקוח יכ אוה תיביצקתה הניחבהמ ךכמ עמתשמה .רקחמ
 שולש תוחפל דיקפתה תא ואלמי ןיפולחל וא ,דיקפת תפסותב הכזמה רחא דיקפת לכ ואלמי אלו

 רכש תפסות לבקל וכישמי ,ולביקש וזמ הכומנ רכש תפסותב הכזמה דיקפתל ורבעויו םינש
 לדגתו ךלת םינשה ךשמב ,הז ןפואב .הקלחמ ישארל 12%-ו חטש שארל 14% לש רועישב
 היהי רבדהו ,םתוריש תפוקת לכ ךשמל רכש תופסותל םיאכז ויהיש םירקוח תייסולכוא ןוכמב
  .םיאלממ םניא םהש דיקפת רובע היסנפה ימולשת לש םמוכס תלדגהב םג ךורכ

 אלשו ולש תיביצקתה העפשהה תניחב אלל ןוכמב רשוא היצנדק תביצק להונ יכ הלע
 םג תומלושמ תויהל תוכישממ רכשה תופסות םייונימ להונ יפ לע יכ הדבועל בל םישב
  .דיקפתב ותנוהכ תפוקת תא םייס דבועהש רחאל

 ךות םייקה בצמה תא ןגעל דעונ היצנדק תביצק להונ יכ ןייצ תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ןוכמה
 םייעוצקמ-םיילוהינ םידיקפתב ןונעירו היצטור לש ןורקיעה לע רומשל ידכ םיללכו תרגסמ תעיבק
 תביצק להונ עבקנש ינפל םג יכ ןייצו ףיסוה ןוכמה .הז להונ הרשיאו המאית ם"שנ .רקחמ גורידב
 לבקל םילהנה יפל םיאכז ויה םדיקפת תא ומייסש תוקלחמ ישארו םיחטש ישאר ,היצנדקה
 תושדח תועפשה ןיא שדחה להונלש ןאכמו ,םיגוהנ ויהש םיללכל ףופכב העובק דיקפת תפסות
 .תיביצקתה הניחבהמ

 םושיי לש תויביצקתה תועפשהה תא ,ם"שנו רשה רזוע םע םואיתב ,ןחבי ןוכמה יכ ץלמומ
  .היצנדק תביצק להונ

  ןוכמב תימינפה תרוקיבה
 עצובת ירוביצ ףוג לכב יכ עבוק ,)תרוקיבה קוח - ןלהל( 1992-ב"נשתה ,תימינפה תרוקיבה קוח
 ,ימינפה רקבמה לש ותדובעב םינוש םיטביה רידסמ קוחה .ימינפ רקבמ ידי לע תימינפ תרוקיב
 ימינפה רקבמה ידיקפת .ולש הדובעה תינכות רושיא ןפואו תילהנימה ותופיפכ ,וידיקפת ןוגכ
 אוה ותואש ירוביצה ףוגה תלועפ תוניקת תא קודבל ,רתיה ןיב ,םה תרוקיבה קוחב םיעובקה
 תודימה רהוט לע ,ןיקתה לוהינה לע ,קוחה לע הרימשל עגונה לכב וב הרשמה יאשונ לשו רקבמ
 רקבמה .ירוביצה ףוגה ידעי תגשהב הלא לש תויביטקפאה תא קודבל ןכו תוליעיהו ןוכסיחה לעו

 םינייפאמ לעב אוה ודיקפתו ,ןוגראה לש ודוקפת רופיש ךרוצל הלהנהה לש עורז שמשמ ימינפה
  .ףס רמוש לש
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 תודיחיבו הלשממה ידרשמב תימינפ תרוקיב אשונב הנידמה תוריש ביצנ תויחנהל םאתהב
 יתוריש קינעת רשא איהו תימינפ תרוקיב תדיחי לעפת הלשממה ידרשמ לכב ללככ ,91ךמסה
 תדיחי לש תוליעפה ףקיה ןכ םא אלא ,דרשמל תופופכה ךמסה תודיחיל םג תימינפ תרוקיב
 הדימה תומא ןיב .תיאמצע תימינפ תרוקיב תדיחי תמקה םיקידצמ םניא התובכרומו ךמסה
 ביצקתב תורשמה רפסמ ףקיה :תיאמצע תימינפ תרוקיב תדיחי לש הדוקפת תכרעהל ועבקנש
 תונולת ףקיהו ןהלש יפרגואיגה רוזיפה ,תוריכבה תורשמה רפסמ ,ביצקתה ףקיה ,דרשמה
 .רוביצה

 קוח תוארוה םילח םינפ רקבמ יונימ לע .ויונימ ךילהתב אטבתמ םינפה רקבמ לש ותולת-יא קוזיח
 םילוקישה תא קזחל ידכ ,םינחובה תדעו בכרה תא םיעבוקה ר"ישקתה יללכו םייונימה
 אוהש םימרוגב םינפה רקבמ לש תולתה-יא תא םצמצל דבב דבו הריחבה ךילהתב םייעוצקמה
  .רקבמ

 לע ףסונ דיקפת ,רקבמ שמשמ אוה ובש ףוגב ,אלמי אל ימינפ רקבמ" יכ עבקנ תרוקיבה קוחב
 ,םידבועה תונולת לע הנוממה וא רוביצה תונולת לע הנוממה דיקפת תלוז ,תימינפה תרוקיבה
 הארוה ."ירקיעה ודיקפת יולימב עוגפל ידכ וב היהי אל רומאכ ףסונ דיקפת יולימ םא - תאז ףאו
 עוציב - וילע לטוהש דיקפתה תא הנושארבו שארב אלמי ימינפה רקבמהש חיטבהל הדעונ וז

 .תימינפ תרוקיב

 ףסונ ודיקפת תא אלימ רשא ,םינפ רקבמ 2018 טסוגוא דע לעפ ןוכמב יכ אצמנ תרוקיבב
  .ןוכמב רקוחכ ותדובע לע

 דיקפתב ןהכי אלו ירוביצ ףוגב םינפ רקבמל םדא הנומי אל יכ עבקנ תימינפה תרוקיבה קוחב
 האור וא ןיד ךרוע אוה םא וא ,ההובג הלכשהל דסומ תאמ ימדקא ראות לעב אוה ןכ םא אלא ,הז

 תיעוצקמ תומלתשהב ףתתשה וא תרוקיב תדובעב םייתנש ךשמב ןויסינ שכר םא וא ;ןובשח
  .המיאתמ

 דמע אלש םגה ,ודי לע רחבנש םיוסמ רקוח דיקפתל תונמל זאד ןוכמה להנמ שקיב 2019 תנשב
 םייקל שרדנ" יכ קומינב השקבל הבריס ם"שנ .תימינפה תרוקיבה קוחב ורדגוהש םינוירטירקב
 יכ הפיסוה ם"שנ ."הריחב ךילה אלל רקבמ תונמל ןתינ אל .םיאתמה דמעומה תריחבל זרכמ
 הרשכה רבע אלש רקבמש ךכל רושיא תלבקל םיטפשמה דרשמב תדחוימ הדעוול תונפל שרדנ
 תא בכעל ם"שנמ זאד ןוכמה להנמ שקיב 2019 טסוגואב .םינפ רקבמ דיקפתל הנומי המיאתמ
  .ןוכמל םינפ רקבמ יונימל ךילהתה

 ימינפ זרכמ ןוכמה םסרפ ,)2021 יאמ ףוסב( זאד ןוכמה להנמ לש ותנוהכ םויס ינפל ,20.4.21-ב
 ראות( תימדקא הלכשה םה ,זרכמה יאנת יפ לע ,דיקפתל ףסה תושירד .םינפ רקבמ תרשמל
 םייתנש ךותב הזכש סרוק םילשיש ימ וא( תימינפ תרוקיב סרוק רגובו ןובשח האור וא ,)ןושאר
 רחאלו ,תאז םע .תירוביצ וא תימינפ תרוקיבב תימדקא הלכשה ןיפולחל וא )דיקפתל יונימהמ
 ,92ט"בהשמלו ם"שנל ,ןוכמל ראשה ןיב ,ורסמנ יונימה ךילהתלו יונימה יותיעל תועגונה תונולתש
  .הרשמה שויאל םינחובה תדעו תא סנכל אלש ,רשה רזוע םע תוצעוויה רחאל ,ם"שנ הטילחה

 
 .)15.11.15( "ךמסה תודיחיבו הלשממה ידרשמב תימינפ תרוקיב להונ" 2.1 'סמ הנידמה תוריש ביצנ תייחנה  91

 .הנידמה רקבמ דרשמל םג חלשנ תונולתה לש קתעה  92
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 לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמב םדא חוכ לוהינ

 הנומ אל ,ודיקפת תא םייס ימינפה רקבמה ובש דעומה ,2018 טסוגואמ יכ הלע תרוקיבב
  .ותמלשהל לועפלו ןוכמב ימינפה רקבמה יונימ ךילהת תא ןוחבל ם"שנ לע .ומוקמב רחא

  החפשמ ירשק
 חיטבהל איה רוביצ ידבוע ברקב םיניינע דוגינ תעינמ ןורקע לש תוירקיעה ויתורטממ תחא
 תוינוציח תועפשה אלל ,דבלב רוביצה תבוט לש םייניינע םילוקיש ךותמ עצובי ירוביצה דיקפתהש
 ןיב רצוויהל םילולע הנידמה תורישב םיניינע דוגינל ששח םיררועמה םיבצמ .93םירז םילוקישו

 הרקבו חוקיפ תויוכמס לשבו הדובע עוציבב החפשמ יבורק ןיב תילהנימ תופיפכ יסחי לשב רתיה
  .94ותחפשמ בורק יפלכ ודיקפת תרגסמב ליעפהל רומא דבועש

 םיגייס( )םייונימ( הנידמה תוריש יללכב עבקנ ,םיניינע ידוגינ לש םיבצממ ענמיהל תנמ לע
 בצמב תואצמיה לע רוסיאה ,ר"ישקתבו )םיללכה - ןלהל( 2007-ח"סשתה ,)תיתחפשמ הברקב
 הלא םיללכ יפל .תילהנימ הדיחי התואב וא דרשמ ותואב םיקסעומה החפשמ ינב ןיב תופיפכ לש
 תורצוויהל איבהל הלולע הקסעה םא ,ןיינעה יפל תילהנימ הדיחיב וא דרשמב דבוע קסעוי אל
 הדיחי התואב וא דרשמ ותואב 97ולש החפשמה בורק ןיבל וניב 96הדובע ירשק וא 95תופיפכ יסחי

  .תילהנימ

 ,רחא דרשמ תועצמאב תוברל ,דרשמב קסעומה לכ אוה "דבוע" ר"ישקתה יפ לעו םיללכה יפ לע
 ןיב החפשמה תברק םא יכ עבקנ דוע .רכשב אלש ןיבו רכשב ןיב ,תרחא ךרד לכב וא רחא ףוג

 שי םיניינע דוגינ וא הדובע ירשק ,תופיפכ יסחי םהיניב שיו תוריש ידכ ךות הרצונ םידבוע ינש
 רושיאב ןתינ ,תירשפא הניא הרבעה םא .הדיחיב תרחא הרשמל םידבועה ןמ דחא ריבעהל
 םהיתורשמב םירומאה םידבועה לש םתקסעה ךשמה תא ריתהל הנידמה תוריש תוביצנ
 דחא תקסעהל וא םתקסעהל םיאנת תעיבק ךות ,תחא הנש לע הלעת אלש הפוקתל תויחכונה
 .הנידמה תוריש תוביצנ תאמ ךכל רושיא ןתינ אל דוע לכ דמעומ קיסעהל ןיא ,םוקמ לכמ .םהמ

 
 ינוי( "ירוביצה תורישב םיניינע דוגינ תעינמל םירדסה תכירע" ,1.1555 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה :ואר   93

 תוביצנ ;30.5.06 -מ 22/וס 'סמ העדוה ,"םיניינע דוגינ תעינמל םירדסה תכירע להונ" ,הנידמה תוריש תוביצנ ;)2019
 .)2015 יאמ( "הנידמה תורישב םהילבוקמו םייללכ םילהנמל תויחנהו םילהנ ,םיללכ" ,הנידמה תוריש

  .69 ,27 'מעב ,"םתפיכאו םיניינע דוגינ תעינמל םירדסהו םיללכ" ,)2007( ב57 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  94

 ,תיעוצקמה וא תילהנימה הניחבהמ וילע הנוממה רחא דבועל דבוע ןיבש םיסחיה םה "תופיפכ יסחי" ,םיללכה יפ לע  95
   .םירחא םידבוע תועצמאב תוברל ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב

 תוצלמה ןתמ ,תוטלחה תלבק ךרוצל תפתושמ הדובע )1(" :הלאמ דחא לכ םה "הדובע ירשק" ,םיללכה יפ לע  96
 ,תימינפ תרוקיב ,בשחה תדיחי ,םדא חוכ ףגא ,תיטפשמה הכשלב דיקפת אלממה החפשמ בורק )2( ;םילהנ תעיבקו
 החפשמ בורק )3( ;דרשמה תודיחי בור לע העפשהו רשק הל שי רשא תרחא הדיחי לכ וא ,ם"אנב ,תעמשמ תדיחי

 לולע ,יארחאה וא הנידמה תוריש ביצנ ,תעדל ,רשא החפשמ יבורק ןיב רחא רשק לכ )4( ;םידבוע דעווב רבח שמשמ
 ."הדובעה יסחי לע עיפשהל ויתוביסנו ותוהמ תאפמ

 ,סיג ,תוחא ,חא ,תב ,ןב ,הרוה ירוה ,הרוה ,רוביצב עודי תוברל גוז תב וא ןב - ןלהלכ "החפשמ בורק" רדגומ םיללכב   97
 תיתחפשמ הברק לעב תוברל הדכנ וא דכנ ,הלכ ,ןתח ,תומח ,םח ,תנתוח ,ןתוח ,תינייחא ,ןייחא ,הדוד ,דוד ,הסיג
 הלח "החפשמ תברק" הרדגהה ,1.1555 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה יפ לע .ץומיא בקע תרצונה וא תגרוח
  .הדוד תבו דוד ןב לע םג
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 החפשמ בורק" רשאכ םג םימייקתמ "הדובע ירשק" יכ ר"ישקתה תוארוהו םיללכה םיעבוק דוע
  ."םידבוע דעווב רבחכ שמשמ

 98הנידמה רקבמ חוד םוסרפ תובקעב :הנידמה תוריש ללכב החפשמ יבורק תקסעה תקידב
 תורישב היונפ הרשמל דמעומ אלמל שרדנש ןולאשה יפ לעו ,99היתוארוה תא ם"שנ התניש
 יכ ,קסעומ תויהל רומא אוה ובש דרשמב קר אל תיתחפשמ הברק לע ריהצהל וילע 100הנידמה
  .הנידמה תוריש ללכב םא

 םילאשנ םה ןוכמב םידמעומה אלמל םישרדנ ותואש דמעומל ןולאשב יכ אצמנ תרוקיבב
 יבורק לע םילאשנ םניא םידמעומה יכו ,"יגולויבה ןוכמב החפשמ יבורק ךל שי םאה"
  .הנידמה תוריש ללכב החפשמ

  .ם"שנ ידי לע שרדנה הזל ומיאתהלו דמעומל ןולאשה תא ןכדעל ןוכמה לע

 םדועית אוה םייתחפשמ םירשק עקר לע םיניינע ידוגינ תעינמל םיעצמאה דחא :םינותנ רגאמ
 לש העפותה ףקיה לע הנמיהמ בצמ תנומת תנכה רשפאמ עדימה זוכיר .ידרשמ םינותנ דסמב
 דוגינל ששח םהב שיש םיבצמ רותיאב עייסל יושעו התוחיכש ףקיה לעו ןוגראב תיתחפשמ הברק
  .םיניינע

 ןיא ןוכמב יכ אצמנ ,ןוכמב םיקסעומה החפשמ ינב לע םיטרפ לבקל תרוקיבה תווצ תשקבל
  .תרוקיבה ךלהמב תאזכ המישר ןיכה ןוכמה יכו ,וב םיקסעומה החפשמ ינבל עגונב םינותנ רגאמ

 תוטיש תרגסמב וחטשב םיקסעומה החפשמה ינב לש המישר ןיכה ןוכמה תרוקיבה תווצ תשקבל
 ,ןוכמב ויה ,המישר התוא יפ לע .LSRI תרבחו םדא חוכ תרבח תועצמאב ןללכבו ,תונוש הקסעה
 גוז ינב לש תוגוז העברא :ןלהל טרופמכ החפשמ ינב 16 ,2019 רבוטקואל םינכדועמ םינותנ יפל
 ןוכמב םידבוע תוגוזהמ השולש - )ןוכמב םתדובע תליחת רחאל גוז ינבל וכפה םהמ השולש(
 ונבש ןוכמב דבועה באו ;םיחא תוגוז השולש ;LSRI תרבח תדבוע גוזה תב -יעיברה גוזל רשאו

  .ןוכמל םיתוריש תנתונה ןלבק תרבחב דבוע

 ינב הנומש תע התואב וקסעוה ןוכמב יכ התלעה 2019 רבוטקואב תרוקיבה תווצ לש הקידב
 הלעוה ןכ ומכ ;הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל הרסמנש המישרב וללכנ אלש םיפסונ 101החפשמ
 םיאושנ ויה רבכ גוזה ינב יכ ,ןוכמב המייקתה םהיניב תורכיהה יכ חוויד ןוכמהש תוגוזה דחא יבגל
  .ןוכמב םתדובע תליחת ינפל הזל הז

 
  .27 'מע ,"םתפיכאו םיניינע דוגינ תעינמל םירדסהו םיללכ" ,)2007( ב57 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ דרשמ  98

  .)2010( הוושמ הריקס – הנידמה תורישב החפשמ יבורק תקסעה לע חוד ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  99

  .2115 'סמ ספוט  100

 תמייקתמ  םידבוע ינש לצא ;ר"ישקתב התרדגהכ החפשמ תברק תמייקתמ העברא ברקב ,םידבועה תנומש ךותמ  101
 דוגינ תעינמל םירדסה תכירע ןיינעב 2006 ינוימ 1.1555 הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהב התרדגהכ ,החפשמ תברק
 ינש .םיניינע דוגינל ששח ררועל היושעש הברק תבשחנ דוד תב וא דוד ןב לש הברק היפלו ,ירוביצה תורישב םיניינע
 תייחנה וא ר"ישקתה יפ לע "תיתחפשמ הברק" תרדגהב הלולכ הניאש הפשמ תברק לע וריהצה םיפסונ םידבוע
   .הלשממל יטפשמה ץעויה
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 יכ ןייצל שי .החפשמ ינב 24 לוכה ךסב ןוכמה חטשב וקסעוה 2019 רבוטקואב יכ אצמנ
   .תיתחפשמה הברקה לע ןוכמל וחוויד אל םידבועהמ העברא

 חכונלו ,ןכ ומכ .רומאכ הברק לע דמעומה תרהצה תבוח תא שיגדיו דדחי ןוכמה יכ ץלמומ
 ,תוינלבק תורבח תועצמאבו LSRI תרבח תועצמאב םידבוע םיקסעומ ןוכמב יכ הדבועה
 לעפיו ןוכמב םיקסעומה החפשמ יבורק ןיב תוקיזה ללכ תא קודבי ןוכמהש ץלמומ
   .ר"ישקתהו הנידמה תוריש יללכל םאתהב םתרדסהל

 יאנת םהל ונתינ םידבוע ןיב החפשמ תברק התייה םהבש םירקמ ינשב יכ התלעה תרוקיבה
  :המגוד ןלהל .םיפדעומ םודיקו הטילק

 םינשב ןוכמה חטשב דבע 'ה רמ :ןלבק ידבועכ יגולויבה ןוכמב ודבעש םיחא םה 'ו רמו 'ה רמ
 'ה רמ .ןוכמה דבועכ טלקנ 2016 תנשבו ,ןוניג תווצ יארחאכ 'ב הרבח תועצמאב 2016 דע 2006

 ר"ויכ 2014 תנשמ ןהיכו ןוכמב הימיכ-ויבל הקלחמב ריכבו קיתו דבוע היהש ,'ד רמ לש ונתח אוה
 2007 םינשב 'א הרבח תועצמאב ןוכמה חטשב דבע 'ו רמ .102ט"צקמו ינכט לגס לש תוגרד תדעו

 ,הלבקה ןסחמב יאנסחמו רטנווניא יארחא דיקפתל ןוכמה דבועכ טלקנ 2015 תנשבו ,2015 דע
 הליבקה 'ו - רמו 'ה רמ םיחאה לש םתדובע תפוקת .ט"צקמ גורידב דבוע ןקתב 10 הגרדב
   .ןוכמב 'ד רמ לש ותדובע תפוקתל

 שונא יבאשמ תקלחמ להנמל קשמו םינבמ םוחת שאר הנפ 22.10.15-ב יכ אצמנ תרוקיבב
 אלימ דיקפתה תא ."עויס חטשב ,קשמו םינבמ םוחתב דבוע תרשמל" 'ה רמ תא טולקל השקבב
  .תואלמגל שרפש ט"צקמה גורידב דבוע ןכל םדוק

 םידיקפתל ל"כנמס תופתתשהבו זאד ןוכמה להנמ תושארב הטילקה תדעו הסנכתה 6.7.16-ב
 הדעווה תושרל .ןוכמל 'ה רמ לש ותטילקב הנדו ,שונא יבאשמ להנמו עויס חטש שאר ,םידחוימ
 תגרדו גורידה דעוימ ולש דיקפתה ,יתקוסעתה ונויסינ ,ותלכשה :הלאה םינותנה ,רתיה ןיב ,ודמע
 בל םישב .ט"צקמה םוחתל תוכייש ןייצמה )5047( דיקפתל ןקתה רפסמ ,ןכ ומכ .ןוכמל הסינכה
 10 וא 9 לש חווטב הגרדבו ט"צקמ גורידב ןוכמל ותטילק תא הדעווה הרשיא הלא םינותנל
  .החפשמ בורק תקסעה רבדב ם"שנ רושיאל ףופכבו

 תכייש ול גורדב גרודמ דבוע לכ" יכ עבוק ר"ישקתל 24.211 ףיעס :הטילקה תגרדו גורידה תעיבק
 ,ראשה ןיב ,עבוק ר"ישקתל 24.248 ףיעס ."דרשמה ןקתב תרשואמה ותרשמל הדומצה הגרדה
 דחאב תימדקא הלכשה ילעב םידבוע םיגרודמ חורהו הרבחה יעדמב םיאמדקאה גורידב יכ
 תימדקא הלכשה השורד ןיולימל רשא תורשמב םיקסעומה חורהו הרבחה יעדמ תועוצקממ
   .םעוצקמב רומאכ

 רבודמש ןייצ אוה 'ה רמ לש וניינעב 2016 ילוימ ם"שנל שונא יבאשמ חטש שאר לש היינפב
  .ט"צקמ גורידב 10 הגרדב "הקוזחתו קשמ דבוע" לש הרשמב

  

 
 רחאל םג הדעווה ר"ויכ ןהכל ךישמה( תואלמגל שרפ 1.4.16-ב .31.5.20 דע ינכט לגס גוריד תדעו ר"ויכ ןהיכ אוה  102

 .)ותשירפ
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 ורכש היפלו ,ט"צקמ 10 גוריד יפל תטרופמ הקסעה תעצה דבועל ןוכמה ריבעה 15.8.16-ב
 הז דיקפת אלימ רשא דבועה יכ ןייצל שי .ח"ש 8,700-כ תויהל היה רומא יתלחתהה ישדוחה
 תרחמל םוי ,16.8.16-ב .םיאנכט גורידב - דבועה לש ולהנמו ,ט"צקמ גורידב היה ןכל םדוק
 םיינורטקלא םיבתכמ המכ שונא יבאשמ להנמל זאד ןוכמה להנמ חלש ,הקסעה תעצה תרבעה
 הלכלכב ראות לעב אוה" :ר"חמה גורידב 38 הגרדל 'ה רמ לש הטילקה יאנת יוניש לע הרוה ןהבו
 ."ט"צקמ לש אוה הרואכל דיקפתה םא םג ר"חמה י"פע הריבס הגרדב ותוא טולקל שקבמ ןכלו

 המל םיסחייתמש ןיבמ ינא" :בתכ אוה םויה ותואמ זאד ןוכמה להנמ לש ףסונ ינורטקלא בתכמב
  ."38 ר"חמב ותוא טולקל החנמ ...הצלמהכ קר יתרמאש

 ללככ" יכ בתכ אוה 17.8.16-מ זאד ןוכמה להנמל שונא יבאשמ חטש שאר לש ינורטקלא בתכמב
 תדועת שיש ימל( םיאנכט גורד וא ט"צקמ גורד םינתונ ונחנא חותפ ןקתבו םכסה ידבועל
 שאר .דבועל "הגרד/גוריד אשונ" תא ןוכמה להנמ תטלחהל ריבעמ אוה יכו ;")יאסדנה/יאנכט
 רבסוה" :בתכנ ובו ינורטקלאה בתכמה סיפדת יבג לע די בתכב הרעה ףיסוה שונא יבאשמ חטש
 ר"חמ גורידב קשמה םוחתב 103םכסה ידבוע טולקל לבוקמ אלו ןוכנ אלש ןוכמה להנמל פ"עב
 הטילק םירסואש םירכומ םיללכ ןיאש תורמל( ט"צקמ תרגסמב המוד ןורתפ אוצמל ןתינו

 104תואלמה דיקפתה תולוכת םג וטרופ רומאה ינורטקלאה בתכמב .)רוקמב השגדהה( ")ר"חמב
 תא אלימש דבועה עציבש יפכ ,"הקיטסיגולו קשמ יארחא" דיקפתב רומאה דבועל תוננכותמה
 .תואלמגל שרפו ןכל םדוק דיקפתה

 יבאשמ חטש שאר להנמ תא החנהו רזח אוה 17.8.16-מ זאד ןוכמה להנמ לש ינורטקלא בתכמב
 ר"חמ שקבמ םיינוגראו םיילוהינ םיטנמלא ולש דיקפתב שי ףסונבו יאמדקא אוהו רחאמ" :שונא

38". 

 ר"חמ גורידל ןוכמל 'ה רמ לש הטילקה תגרדו גורידה ונוש זאד ןוכמה להנמ תייחנה יפ לע
 לבקל רומא היה ותואש רכשהמ 19%-כב הובג היה יתלחתהה ישדוחה רכשה היפלו 38 הגרדלו

 יבאשמ להנמ .105ןוכמה לש הטילקה תדעו העבקש הטילקה יאנתל םאתהב טלקנ היה וליא
 םידבועה ךתחלו רכשה בושיחב לבקתהש יונישל זאד להנמה לש וביל תמושת תא הנפה שונא
 ונרשיאש ינש ראות םע ]רקחמ תימע[ רקחמ .ע לש ומכ אוה רכשה" :המוד רכש םילבקמה
 ןוכמה להנמ רשיא שונא יבאשמ להנמ לש ותרעה תורמל .)רוקמב השגדהה("הנורחאה הדעווב
 ןוכמל דבועה טלקנ הז ןפואב .םהלש תויפסכה תויועמשמה לע הקסעהה יאנתב יונישה תא זאד
 ר"חמ גורידב "םכסה דבוע"כ עויס חטשב קשמ תקלחמב "הקיטסיגולו קשמ שיא" דיקפתל
      .ט"צקמ ןקת היה דיקפתל רשואמה ןקתהו ,38 הגרדבו

 
 תורדתסהה ןיבו ט"בהשמ ןיב עבקנש יצוביק הדובע םכסהל םיפופכה םידבוע םה ,ןוכמה ב"מה יפ לע ,םכסה ידבוע  103

  .םכסה ידבוע םה ןוכמב ט"צקמה גורידב םידבועה .תיללכה

 ,םיעוריא םואית ,הרבדה ,תלוספו םזג יוניפ ,ןוניג ,ןוכמה רצח תקוזחתל תוירחא :ראשה ןיב ,תוללוכ דיקפתה תולוכת  104
 יפ לע תופסונ תומישמ ,הפשא יוניפ םואית ,ןוכמה תסבכמל תוירחא ,תונובשח לוהינו הדעסהה תרבח םע םואית
  .ךרוצה

 והז ,האוושה םשל .ח"ש 10,337 )חותפה ןקתב( ר"חמב 38 הגרדב רכש .ח"ש 8,694 :ט"צקמב 10 גוריד יפל רכש  105
 שש לש ןויסינו ירקחמ ינש ראות םע 2016 תנשב ןוכמל הטלקנש רקחמ תתימעל םליש ןוכמהש רכשל המוד רכש
 תדבועה איה תפסונ המגוד .םיסדנהמ גורידב 38 - 'ה רמל הנתינש וזל ההז הגרדב ןוכמל הטלקנ רשא םוחתב םינש
 ,םיקסע להנמב ינש ראות :תללוכה הלכשה תלעב איה תדבועה .ליעל טרופמכ ,"םימולשת זכרמ" דיקפתל הטלקנש
 ןויסינ תלעב איה ןכ ומכ .רכש יבשח סרוקו 3 גוסו 2 גוס תונובשח תלהנהב עוצקמ תדועת ,הארוהב ןושאר ראות
  .'ה רמ טלקנ הבש וזמ הכומנה הגרד ,ר"חמה גורידב 37 הגרדב ןוכמל הטלקנ וז תדבוע .םינש שש לש יתקוסעת
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 םאתהב אלש דבועה לש ותטילק יאנת לע םיפדוע םיאנת עבק זאד ןוכמה להנמ יכ הלע
  .ףתתשה הבש הטילקה תדעו תטלחהל

 תגרדו גורידה תא הז ללכבו ןוכמב םידבועה תטילק ןפוא תא רקבת ם"שנ יכ ץלמומ
   .וטלקנ וילאש דיקפתל המילהב םהלש הסינכה
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 םוכיס
 חוכ ליהמת :הלא םיאשונב רקיעב ןוכמב םדא חוכ לוהינב םייוקיל םילעמ חודה יאצממ
 רפסמל םירקוחה רפסמ ןיב סחיה תניחבמ "הכופה הדימריפ" תומדב אוה ןוכמב םדאה
 תויוכמסה תקולח ןפוא תא הרידגמה ןוגרא תארוה עבק אל ןוכמה ;רקחמה יתימע
 םייוניש עציב ןוכמה ;ינוגראה הנבמב םייוניש םוזייל ךרדה תא הוותמהו םידיקפתהו

 םניאש םידבועהמ םישילש ינשכ ;יונישה תילכת תאו םהב ךרוצה תא רידגהל ילב םיינוגרא
 חוכ תורבח תועצמאב ןוכמב ןכל םדוק ודבע 2020 - 2013 םינשב סייג ןוכמהש םירקוח
 תומאל םאתהב אלש תוגרד ןוכמה ידבועל ונתינ ;ןוכמל םיתוריש ונתנש ,םיקפס וא םדא
 ,דעו ירבח םודיקב ברועמ היה זאד ןוכמה להנמ הז ללכבו ,חותפה ןקתב םודיקל הדימה
 תא תרשאמה תידסומה הדעווהו תצעיימה הדעווה לש הדובעה יכילהתב םייוקיל ואצמנו

 גרח םידיקפתל םימודיקמ אצוי לעופכ ונתינש רכשה תופסות רפסמ ;תוגרדב םודיקה
 אללו ךכמ תועבונה תויביצקתה תועפשהה ונחבנש ילב ונתינ ןהו ,תיברמה הסכמהמ
 גורידל הנוילעה הדעווה לש הדוקפת ןפואב םייוקיל םג ולע תרוקיבב .רשה רזוע רושיא
 לוהינ לע רשה רזוע תדיחי לשו ם"שנ לש הרקבבו חוקיפבו ,ם"שנב תלהונמה רקחמ ידבוע
  .ןוכמב םדא חוכ

 האורו תרוקיבה לע ךרבמ אוה יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ רשה רזוע הטמ
 לעפ חודה תטויט םוסרפ ינפל דוע יכו ;והוזש םייוקילה ןוקיתל לעפי יכ ;בושח ילכ הב
 ןורקע לע הרימשו ןוזיא ךות ,םדא חוכו ביצקת יאשונב הרקבה קודיהל רשה רזוע הטמ
 ותנווכב יכ תרוקיבה חוד תטויט לע ותבוגתב ןייצ ןוכמה להנמ .ךמסה תדיחי לש תואמצעה
 ,שונא יבאשמ לוהינב םיללכה לע הדפקה ךות ,תיעוצקמ תולהנתה תעמטהל" לועפל
 תוליעפה יפואל תושרדנה תומאתהבו רקבמה חודב םילעומה םיכילהת םתוא לע שגדב
 ושמשי תרוקיבה חוד ירצות יכ הנייצ תרוקיבה חוד תטויט לע התבוגתב ם"שנ ."ןוכמה לש
 ןוכמה ךכיפלו םיבר הדיחיב םיגצומה םירעפה" יכו ,"הדובע תינכותל סיסב" הרובע
    .2022 הדובעה תנשב ם"שנ תניחבמ "דוקימב הדיחי היהי יגולויב רקחמל

 ,ט"בהשמ תוארוהל ,ר"ישקתה תוארוהל ,ןיקת להנימ יללכל םאתהב לועפל ןוכמה לע
 רשה רזועו ם"שנ יכ ץלמומ ,חודה יאצממ חכונ .וילע תולחה תוארוהה ללכלו ולש וילהנל
 הנבמה תעיבקב לחה - ןוכמב םדאה חוכ לוהינ לע הרקבבו חוקיפב םתוברועמ תא וריבגי

 תוגרדב ומודיקו ןוכמל םדאה חוכ תטילק לע הרקבבו חוקיפב הלכו ןוכמה לש ינוגראה
 .תיביצקתה הניחבהמ ךכמ עמתשמל בל םישבו ןוכמה יכרוצל םאתהב ,םידיקפתבו

 ןוכמה לש הפיקמ הניחב ךרוצל המקוהש הדעווהש ךכל לעפי ןוחטיבה רש יכ ץלמומ
 לש םדאה חוכ ליהמת תא םג ןחבת הדעווה יכ ץלמומ .התדובע תא םילשת יגולויבה
 תוינכותמ םילועה םיכרצל בל םישב רקחמ יתימעל םירקוח ןיב ןוכנה סחיה תאו ןוכמה
 הניקתה סחי תא ןחבת ם"שנ םג ,הדעווה ידי לע אשונה תניחב דצל יכ ץלמומ .הדובעה
 .ןוכמב רקחמ יתימע - םירקוח לש

 ועבקיו ןוכמה ילהונ לש תויטנוולרה תדימ תא ונחבי ם"שנו רשה רזוע ,ןוכמהש ץלמומ
  .ןכדועמו םלש יביטמרונ דסמ ןוכמל
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