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 טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ
 טפשמה

 ןויערה לע תססובמה תבשחוממ תכרעמ חתפל )ה"בה( טפשמה יתב תלהנה הלחה 2003 תנשב
 ."טפשמה טנ תכרעמ" םשב הארקנ וז הביל תכרעמ ."ריינ אלל טפשמ תיב - ינורטקלאה קיתה"
 קיתב םיכילה םילהנמה םימרוג שמשל רתיה ןיב הדעונ איהו ,2010 תנשב ריוואל התלע תכרעמה
 ,לשממ יפוג וא בחרה רוביצה( ןידה ילעב ,טפשמה תיב תוריכזמ ,םיטפוש תוברל ,טפשמה תיב
 תעייסמ תכרעמה .ןיד יכרועו )רהוסה יתב תורישו הנידמה תוטילקרפ ,לארשי תרטשמ ןוגכ
 שומיש וא תיזיפ השגה אלל ,םיבשחוממ םיעצמאב תוירקיע תולועפ המכ עצבל ולא םימרוגל
 ;םרובעב םינומיז תרבעהו םינויד תעיבק ;םיקית תחיתפ :ןהב ,םינשוימ םייגולונכט םיעצמאב
 םיקיתב ןייעל םיאשר ףא םידדצה .םיכמסמ רוויד ;טפשמה תיב קיתל םיכמסמו תושקב תשגה
 .)רתאה( טפשמה טנ תכרעמ לש טנרטניאה רתא תועצמאב תולועפ עצבלו

  



 
 

 
 

 

 

|   788   |      

 

           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 
 

1.8  
  95%   ןוילימ

60%  
  65%-ו

1 
 ןוילימ

 טפשמ תיב יקית
 תועצמאב וחתפנ
 תיזיפ השגה
 םינשב תוריכזמב

2017 - 2019, 
 ןוילימ 2.6 ךותמ
  .)70%( םיקית

 

 תושקבה רועיש 
 לש םיכמסמהו
 לשממה יפוג

 תוריכזמל ושגוהש
 900-כ( יזיפ ןפואב
 950-כ ךותמ ףלא
 לוכה ךסב .ףלא
 ןוילימ 6-כ וקדבנ
 .)םיכמסמ

 ןוצרה תועיבש רועיש 
 לש תכרעמהמ
 םיימינפ םישמתשמ
 )ה"בה ידבוע(
 ןיד יכרוע( םיינוציחו
 ,)בחרה רוביצהו

 .המאתהב

 ויה הדובע תועש 
 הנש לכב תוכסחנ
 יקית לכ ול עצוממב
 ויה טפשמה תיב
 וא רתאב םיחתפנ
 .בשחוממ קשממב

53 
  ןוילימ

28 
  ח״ש ןוילימ

40 
 3.5  ח״ש ןוילימ

 ןוילימ
 ידיב ורווד םיכמסמ
 םינשב תוריכזמה

-כב 2019 - 2017
 תומישמ ןוילימ 24
 56% .רוויד
 ורווד תומישמהמ
 31% ,רתאה ךרד
 ראודב וחלשנ
 ןפואב 3%-ו םושר
 .יזיפ

 תעצוממה תולעה 
 ראוד יתוריש רובע
 םיחולשמו

 ה"בה המלישש
- 2017 םינשב

2019. 

 תולעה תכרעה 
 תיתנשה תעצוממה
 עוציבו הקוזחתל
 םייגולונכט םייוניש
 .תכרעמב

 ויה םדא ינב 
 תיב יקיתב םיברועמ
 וחתפנש טפשמה
 דע 2017 םינשב

 ,ןיד ילעב( 2019
 .)דועו םידע

 
 תרוקיבה תולועפ
 תועצמאב םיכילהת לוהינב םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמצד-ץרמ םישדוחב
 ולהנתהש םיקית לע םינותנ ירגאמ חותינ הללכו ה"בהב התשענ תרוקיבה .טפשמה טנ תכרעמ
 םיכילהב םיברועמה לשממ יפוגב הכרענ תרוקיבה ,ןכ ומכ .2019 - 2017 םינשב תכרעמב
-ל ןולאש :םינולאש השולש תועצמאב עדימ הפסא תרוקיבה .עדימ תוכרעמ לוהינבו םייטפשמ

 בחרה רוביצל ןולאש ;טפשמה יתב תויוריכזמ לומ הדובעה יקשמִמ לע לשממה יפוגב תודיחי 19
 תועיבש רבדב םייטנוולרה ה"בה ידבועל ןולאש ;טפשמה טנ לש טנרטניאה רתאב שמתשמה
 .2012-ו 2010 םינשב וכרענ הז אשונב תומדוק תורוקיב .תכרעמב שומישהמ םנוצר
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 להנמ ןוילעה טפשמה תיב ,טפשמה טנ תכרעמ תלעפה רחאל רושעכ - תכרעמה תסירפ
 ךותמ 4 תכרעמל ורבוח םרט ,ןכ ומכ .ריינ יקית לע תססובמה תדרפנ תכרעמב םיקיתה תא

 .םיימוקמ םיניינעל טפשמ יתב 20

 תכרעמ ןויפאמ םינש 17 ףולחב ,2019 - 2017 םינשב - יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינ
 יפוגו בחרה רוביצה עצבל םישרדנש תולועפה תיברמ ,היתורטמ תעיבקו טפשמה טנ
 ,70% :םיקית תחיתפ - םיינדי םיעצמאב תושענ ןיידע יטפשמה ךילהה לוהינל לשממה
 1.8 - לשמל ךכ .34% :םיכמסמ רוויד וליאו 83% :םינוידו םינומיז ,64% :תושקב תשגה
 ויה ול .2019 - 2017 םינשה ןיב וחתפנש םיקית ןוילימ 2.6 ךותמ תינדי םישגומ םיקית ןוילימ
 ויה יזא ,טפשמה טנ רתא וא בשחוממ קשממ תועצמאב טפשמה תיב יקית לכ םיחתפנ
 םיבייח לשממ יפוג יכ אצמנ דוע .הנשב הדובע תועש ןוילימכ עצוממב ה"בהל תוכסחנ
 לש היוגש הנזה .ןיד יקספו ןיד ירזג ךותמ םינותנ םהלש תובשחוממה תוכרעמל תינדי ןיזהל
 .ןתפיכאבו תויטופיש תוטלחה לש םושייב העיגפ התועמשמ השינע יביכר

 תולהנמ אל תודיחי 14 לשממ יפוגב תודיחי 19 ךותמ - לשממ יפוג לומ םיקשממ לוהינ
 תביטח ,הנידמה תוטילקרפ לשמל ומכ( םיבשחוממ םיקשממב ה"בה לומ ןתדובע תא
 ,רהוסה יתב תורישב רוצו יאקרב תודיחי ,לארשי תרטשמב תועיבתה להנימו תוריקחה
 םיפוג ינש קר לשממ יפוג 8 ךותמ יכ ,אופא אצוי .)דועו החוורה דרשמב ןחבמה תוריש
 תולובג תרוקיב להנימ( םיבשחוממ םיקשממ תועצמאב האולמב םתדובע תא םילהנמ
 ,ה"בה םע לשממה יפוג םילהנמש םיקשממ 57 ךותמ יכ הלע דוע .)הייבגהו הפיכאה תושרו
 םנשי יכ הרסמ ה"בה ,תאז תמועל .האולמב תבשחוממ קשממה תטיש םיקשממ 7-ב קר

 קשממ תועצמאב עצבתהל תולוכי ה"בה תדמעלש תולועפ ,ונייהד .הלאכ םיקשממ 14
 .ינדי ןפואב לשממה יפוג ידי לע לעופב תועצובמ ,בשחוממ

 שדוחב ,לעה-תדעו המקוה םרטב - םיקשממ חותיפל תוטלחהה תלבק ךילה תרדסה
 םימרוגה ינפל לשממ יפוג לומ קשממל השקב תאבהל רודס ךילה היה אל 2020 ראורבפ
 דרשמ לומל טעמל( םיידרשמ ןיב יוגיה יתווצ תמקה תועצמאב לשמל ,ה"בהב םייטנוולרה
 םיקשממ תמקהל םייטנוולר םילוקיש ןובשחב האיבה אל ה"בה ,ךכ לע ףסונב .)םיטפשמה
 יכילהתל קשממה תמאתה ;םידדצה לע תולטומה תויולע ,לשמל ךכ .לשממ יפוג לומל
 בשחוממ קשממל השקב תלילש הקידצמה תיטפשמ תעד תווח תגצה יא ;םהלש הדובעה
 יפוג ןיבו הניב ידדה רשקב יולת םיקשממה םודיקש ןייצל שי .קשממב ייוניש וא יפיצפס
 אצוי .םינוש םיפוגל תוכיישה עדימ תוכרעמ גראמ רבחל שרוד םיקשממ םושיישו לשממה
 .עגפנ םהב שומישהו םיקשממה חותיפ יכ ,אופא

 11-ב לופיטה ךשמ תא תא הנחב תרוקיבה - בשחוממ קשממ תמקהב לופיטה ךשמ
 הירוגינסה( לשממה יפוג דצמ השקבה תאלעה דעוממ לחה ,בשחוממ קשממל תושקב
 קשממ חותיפל תושקב יכ אצמנ .)דועו לארשי תרטשמ ,יללכה סופורטופאה ,תירוביצה
 הז אצממ .םינש 8-כ ךשמנ ןלופיט רשא תושקב יתש ןהבו ,םייתנשמ רתוי ךשמב ולפוט
 .ךילהתה תא רצקלו לעייל ה"בה תא בייחמ

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 שומישה יכ אצמנ - לשממ יפוג לומ בשחוממ קשממל הפולחכ טפשמה טנ רתא
 ןיב םיבשחוממ םיקשממ רדעיהל הנעמ לשממה יפוגל תנתונ הניאש הפולח אוה רתאב
 תואשרהה תרדגה ךילהב םיישק לשב ,תאז .םהלש תוכרעמל ה"בה לש תוכרעמה
 ,ךכיפל .םיקיתב תולועפ עוציבבו רתאב שומישה לע תולבגה ,םישמתשמ תוצובקל
 .םיפוגה לש הדובעה יכילה תא םאות וניא רתאב שומישה

 ישמתשמ ברקב ןוצר תועיבש ירקס העציב אל ה"בה יכ אצמנ - ןוצר תועיבש ירקס
 ןוצר תועיבש ירקס ועצוב אל םיימינפה םישמתשמה ברקב ,ףסונב .םיינוציחה תכרעמה
 ונחבו "הסרג ינווכומ" ויה 2017 תנש דע ועצובש םירקסה תשולש רשאכ ,2017 תנש רחאל
 ןיא ה"בה ידיבש ךכמ אצוי .הסרגל הסרג ןיב ופסונש םייונישהמ ןוצרה תועיבש תא קר
 דעו 2010-ב התמקה זאמ ,הישמתשמ דצמ תכרעמהמ תיללכה ןוצרה תועיבש לע םינותנ
 דצמ ןוצרה תועיבש רבדב םינותנ רדעיהב .2020 רבוטקואב - תרוקיבה םויס דעומ
 ,םהינפל םידמועה םיישקהו םימסחה םה המ תעדל ה"בה תורשפאב ןיא םישמתשמה
 .םהב לפטל הלוכי הניא אליממו

 ידבועש םינותנש 2011 תנשב רבכ האצמ ה"בה - םהילע הרקבו םינותנ תונמיהמ
 ,השגוהש השקב גוס :ןוגכ( םייד םינמיהמ םניא טפשמה טנ תכרעמל םיניזמ תויוריכזמה
 המכב תעפשומ ה"בה לש התדובע ,תאז תובקעב .)ותריגס תביסו קיתב ןויד ןמז ךשמ
 חותינה תוליעיב העיגפו תודבוע תוססובמ תוטלחה לבקל תלוכיב העיגפ ןוגכ ,םיטביה
 הלחה 2020 טסוגואב קר .םיטפושה לשו טפשמה יתב תויוריכזמ לש הדובע יכילהת בויטבו

 .םיניזמ הידבועש םינותנה ביט לע הרקבל תויחנהו םילהנ שבגל תויוריכזמה תביטח

 אל ה"בה 2019 - 2017 םינשה ןיב וחתפנש םיקית ןוילימ 2.6 ךותמ - רתאב םיקית םוסרפ
 ,םוסרפה תעינמ לש תפרוג הלחה לשב רתאב )שילשכ( םיקיתהמ 900,000-כ המסרפ
 ןויסיח םהילע לטוהש )12%( םיקית 321,000-כ שי ,ךכ לע ףסונ .םמויק םצע לע תוברל
 ,םיניטק יקית ,ןימ תוריבע יקית ,לשמל .תיטרקנוק העינמ לשב אלו ,קיתה גוויס לשב ףרוג
 .החפשמ יניינעל טפשמה תיב יקית וא תולבגומ םע םישנא םהב םיברועמש םיקית

 דרלגנא תדעו הרסמ אל ,היונימ דעוממ רושע ףולחב - ןיד יקספ םוסרפ תוינידמ
 ,ךכ לע ףסונ .טפשמה יתב לש תוטלחהבו ןיד יקספב םיהזמ םיטרפ םוסרפ לע היתוצלמה
 דציכ ותווצו טפושה תייחנהל תיצראה המרב םיטרופמ םילהנ העבק אל תטפושה תושרה
 280( םיטפושהמ שילשכ קר ,ןכ ומכ .םוסרפל םידעוימה םיכמסמב םישיגר םיטרפ תוסחל
 תויטרפה תנגהב ןירשימב וקסעש תויומלתשהב תונורחאה םינשב ופתתשה )750-כ ךותמ
 .ןיד יקספ תביתכ תעב

 םרט ןיסולכואה תושרו יתלשממה בושקתה תושרש ןוויכ - תינורטקלא המיתחו תוהדזה
 תוהזה תדועת סיסב לע תרשואמה תינורטקלאה המיתחה תלעפהל תונכהה תא ומייס
 לעופב ךורכ ,םניחב ןתניהל יושע רשא ,טפשמה טנ תכרעמב אלמה שומישה ,המכחה
 םימרוגל םלשל וא תינדי םיכמסמ שיגהל םיגצוימ אל ןיד ילעב תצלאמ וז הדבוע .םולשתב
 .תינורטקלא השגה ךרוצל םכח סיטרכ תקפנה רובע םיירחסמ

 םיקית לע עדימ אוצמל רשפא רתאה תועצמאב - תכרעמב עדימה שופיח תורשפא
 תועצמאב וא ,ומצעלשכ רוביצל םסרופמ וניאש ןותנ - קיתה רפסמ תנזהב רוביצל םיחותפה
 םימרוגה תויטרפ לע הרימש ימעטמ ,ה"בה תדמעל .םירחא םירטמרפ יפל שופיח
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 ףא ,םידדצה תומש יפל שופיח תועצמאב עדימ רתאל תרשפאמ הניא תכרעמה ,םיברועמה
 רובע םלשל םישמתשמה םיצלאנ הז בצמב .םיירחסמ םירתאב םסרפתמ הז עדימ לעופבש
 הרוצב עדימה תא םיעיצמה הלאכ ,םיירחסמ םימרוג ידי לע םילעפומה םירתאל השיג
 .רתוי תשגנומו תגלטוקמ

 רוטינל יתלשממה זכרמה ידי לע םירטונמ םניא עדימ תחטבא יעוריא - עדימ תחטבא
 ידי לע רוטינ עצובמ ,תאז םע .םלשוה אל וילא רוביחה ןכש )SOC( עדימ תחטבא יעוריא
 םישרומה םימרוגה ןוכדעל תועגונה תויחנה המסרפ אל ה"בה יכ אצמנ ןכ ומכ .יטרפ קפס
 םימרוגל תנתינש האשרהה יכ חיטבהל ןתינ אל ,תויחנה רדעיהב .תכרעמב שמתשהל
 דרשמל ןיד ךרוע רבעמ תעב המגודל( ךרוצה תעב תרסומ האשרהה ןתמ תעב םיגציימ
 .ןידה ילעב תויטרפב תירשפא העיגפ ךות )רחא

 יוניש לכל ינטרפ ביצקת תלהנמ הניא ה"בה - תכרעמב םירופישהו םייונישה לוהינ
 םע תיתנשה תורשקתהה תרגסמ לע בקעמ לוהינב תקפתסמ אלא ,)ש"וש - ןלהל( רופישו

 יכ עבוק ה"בה להונ .דבלב )םיש"וש ףסוא( תואסרגה תמרבו תויתשתהו םימושייה יקפס
 ,ךכל םיניחבת תעיבק רדעיהב ךא ,שדח טקיורפכ להונת תכרעמה לש תיתועמשמ הבחרה
 .טקיורפכ ולהוני אל אליממו והוזי אל ולא תובחרה יכ ןכתיי

 סמוע לע טפשמה טנ רתאב רוביצל עדימה תשגנה תא בויחב האור הנידמה רקבמ דרשמ
   .ןיינעה גוסו קיתה גוס ,טפשמה תיב יפל חוליפב םיקית רפסמ יפל טפשמה יתב תדובע

 רבייסה תנגהל הדיחיה התשעש הפיקמה הקידבה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .2018 תנשב ה"בה לע

 ,םישמתשמהמ םישילש ינשכ יכ םילעמ הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ןוצרה תועיבש ירקס
  .וקדבנש םיטביהב ,טפשמה טנ תכרעממ ןוצר יעבש ,םיינוציחה ןה םיימינפה ןה

 ה"בה יכ ץלמומ ןכ .תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב רוביח תא םילשת ה"בה יכ ץלמומ
 רבחל ידכ שרדנה תא ,ימוקמה ןוטלשה זכרמו תוימוקמה תויושרה םע םואתב ,םילשת
  .הילא ורבוח םרטש םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב תעברא תא טפשמה טנ תכרעמל

-יא עונמלו םיהזמ םיטרפ תרסה ךות רתאב טפשמה תיב יקית םוסרפל לועפל ה"בה לע
 הטלחה ןיאו אללכמ םוסרפ רוסיא םהב לח אלש םיקית יגוסב ףרוג ןפואב םיקית םוסרפ
 יקספ םוסרפ אשונב תוינידמה תא עבקי םיטפשמה רש יכ ץלמומ דוע .תיטרקנוק תיטופיש
 .הנגעל לעפיו ןיד

 וחיטבי רשא ,תומדקתמ שופיח תויורשפא ןתמ ךות ,ואולמב שגנוי רתאב עדימה יכ ץלמומ
 םולשתב יונמ תשיכרב תולת אלל ,גווסמ וניאש יטפשמה עדימל האלמ השיג בחרה רוביצל
 תנגהל תושרהו ןיסולכואה תושר לעו בושקתה תושר לע ,ןכ ומכ .םיירחסמ םימרוגמ

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 לע תרשואמה תינורטקלאה המיתחה תלעפהל תושרדנה תולועפה תא םילשהל ,תויטרפה
 ןיסולכואה תושר ,תויטרפה תנגהל תושרה יכ ץלמומ ,ןכ ומכ .המכחה תוהזה תדועת סיסב
 המיתח עוציבלו םיגציימ תוהדזהל תופולח ה"בה םע ףותישב ונחבי בושקתה תושרו

 סיסב לע )תירטמויב תוהדזהב המגודל( םכח סיטרכ תועצמאב אלש תרשואמ תינורטקלא
  .המכחה תוהזה תדועת

 ברקב ןוצרה תועיבש לש הפיקמו תיאמצע הניחב תעל תעמ עצבת ה"בה יכ ץלמומ
 המיאתהלו תכרעמה תא רפשל תנמ לע ,םיינוציחהו םיימינפה תכרעמה ישמתשמ
 לש ןוצרה תועיבש לע רתויב םיעיפשמכ ואצמנש םיאשונב דוקימ ךות ,םהיכרוצל
  .םישמתשמה

 תוחפ םע טפשמ תיב" ןורקיעל רבעמו לדומה יוניש םדקל תשקבמ ה"בהו לככ יכ ץלמומ
 ןיב .ןווקמ ךילה לוהינ לש ןורקע לע תססובמה הרודס תוינידמ שבגל לעפת ה"בה ,"ריינ
 וליאו בשחוממ ןפואב וליא ,ינדי ןפואב ועצבתי הדובעה יכילהת וליא טרפל ץלמומ ,רתיה
 .ינדי ןפואב עצבתהל הדובעה ךילהת שרדייש םיגירחה םירקמה תא קמנלו בלושמ ןפואב
 דעתל ןכו שדחמ םחתפלו תכרעמב םימייק םיכילהת תונשל ךרוצה תא ןוחבל ץלמומ דוע
 ןורקעל רבעמ .2004 תנשמ ךמסמ ,תכרעמה לש דוסיה ךמסממ יונישה תא רדוסמ ןפואב
 שומישה תרבגהו חותיפל לעפת ה"בה יכ ךרוצה ןמ תיחפמ וניא "ריינ תוחפ םע טפשמ תיב"
 .םייטפשמ םיכילהב לופיטה לועיי ךרוצל רתאבו םיבשחוממ םיקשממב

 בחרה רוביצה ,תאז תובקעב .יטפשמה ךילהה לש ןווקמה לוהינל םידדמ עובקל ה"בה לע
 ןוכסח רשפאתיו ,רשפאה לככ ,םלשו אלמ ינורטקלא קיתב קיזחהל ולכוי לשממ יפוגו

 םידדמב הדימע לע םינותנ ףוסאל הילע ,ןכ ומכ .םיישונאו םייתביבס ,םיירמוח םיבאשמב
  .םישמתשמה דצמ תובשחוממ תולועפ עוציבב דימתמ לודיג ךותבו תיתנש-בר הייארב ולא

 תא םינשמ םניא הדי לע םיעצומה םיבשחוממה םיקשממה עודמ ןחבת ה"בה יכ עצומ
 ללכש ךכל לועפל הילע ,םאתהב .לשממה יפוג לש טלחומה בורב םיינדיה הדובעה יסופד
 ,ןכ ומכ .בשחוממ קשממ תועצמאב ועצבתי המיע םילהנמ לשממה יפוגש הדובעה יקשממ
 חותיפל ,םינמז תוחול ללוכ ,תטרופמ הדובע תינכות לשממה יפוג לומל ןיכהל הילע
 ,תושקב תשגה ,קיתב םימרוג לש ןוכדעו הרדגה ,םיקית תחיתפל םיבשחוממ םיקשממ
 רתיה ןיב תקסועה ,1933 הלשממ תטלחה םושיי םשל .םינומיז תחילשו םיכמסמ רוויד
 הדובעל רבעמ תינכות ה"בה לומל רידסהל לשממה יפוג לע ,לשממ יפוג ןיב עדימ ףותישב
 ,בחרה רוביצה ןמ םישמתשמ תבוטלו םתמקהל דע .םיבשחוממ םיקשממ תועצמאב האלמ
  .וב שומישה תא דדועלו רתאה תועצמאב עדימה תרבעה תא רפשל ה"בה לע

 ימרוג וא איהש םיש"וש לע תוטלחה תלבקל ףתושמו רודס ךילה תריציל לועפל ה"בה לע
 ןיב תוירחאה ימוחת תרדסה :םיאבה םיטביהל הנעמ ןתיל ךילהה לע .םישקבמ לשממ
 תוחול תעיבק ;םינושה לשממה יפוג לומ הלועפ ףותיש דוסימ ;ה"בהב תונושה תודעווה
 הניחבו ;הכ דע ולקשנ אלש םייטנוולרה םילוקישה תאלעה ;חותיפה םודיקל םירורב םינמז

  .שקובמ קשממ לכל עגונב תויושרה תדרפה ןורקע תלוחת לש תינטרפ

 רחא בקעמ ,רבייסה תנגהל הדיחיה םע םואיתב ,2022 תנש ךלהמב עצבת ה"בה יכ ץלמומ
 עוציבל תיתנש-בר תינכות שבגתו ,2018 תנשב הכרענש הקידבב ולעוהש םייוקילה ןוקית
  .ףטוש ןפואב עדימ תחטבא יטביהב תוכיא יקדבמ
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 םוכיס

 חתפל לעפת ה"בה יכ ךרוצה ןמ הנשמ וניא "ריינ תוחפ םע טפשמ תיב" לש ןורקיעל רבעמ
 לופיטה לועיי ךרוצל םהב שומישה תא ריבגהלו טפשמה טנ רתאה תאו םיבשחוממ םיקשממ
 םתדובע תא רפשת ןווקמ ןפואב םייטפשמ םיכילה להנל תלוכיה תרבגה .םייטפשמ םיכילהב
 םיירמוחה םיבאשמב שומישה תא לעיי ןווקמה לוהינה .םיכילהב םישמתשמה לש םתוברועמו
 לע עדימה תונימז תא ריבגי ,הביבסה תוכיאב העיגפה תא תיחפי ,םישמתשמה לש םיישונאהו

 םיכילהה לש תופיקשה תא ריבגי ףא אוה .תויוריכזמב תורישה תמר תא רפשיו םיכילהה תודוא
 תבשחוממה תכרעמה ,ןכ ומכ .תויטופיש תוטלחה תפיכאב עייסיו רוביצל םמוסרפ תועצמאב
 תכרעמ לש הקוח םחל םהש תונורקע ,קוחה דוביכ תבוחו ןוידה תויבמופ ןורקע שומימב עייסת
 .טפשמה

  

 הדבוע ,טפשמה תיב יקית לוהינל םיתורישבו עדימה ףקיהב רופישל האיבה טפשמה טנ תכרעמ
 םישמתשמה בור יכ הלע םהב ,הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ןוצרה תועיבש ירקסב תפקתשמה
 .וקדבנש םיטביהב תכרעמהמ ההובג ןוצר תועיבש ועיבה ,םיימינפה ןה םיינוציחה ןה ,תכרעמב

 םיעצבמ ןיידע בחרה רוביצהו לשממה יפוג ,תויוריכזמה ,תכרעמה תלעפה רחאל רושעכ ,תאז םע
 םיקשממה לוהינב םירעפ שי ,ןכ ומכ .ןווקמ אלו ינדי ןפואב טפשמה יתבב תולועפה תיברמ תא
 הניא ןיידע ה"בה יכ םידמלמ ולא םיאצממ .םיקשממ תמקהל םימסח תוברל ,לשממה יפוג לומל
 םרט תכרעמה ,ךכ לע ףסונ .םייטפשמ םיכילה לש ןווקמ לוהינל םישרדנה םילכב הקיזחמ
 יא ,םייטפשמ םיכילה לע יקלח עדימ גצומ טנרטניאה רתאב ,ןוילעה טפשמה תיבב הנקתוה
  .תכרעמהמ ןוצר תועיבש ירקס םיכרענ אלו ,םכח שופיח רתאב עצבל רשפא

 אלל טפשמ תיב לוהינ - טפשמה טנ תכרעמ תילכת תא 2004 תנשב העבק טפשמה יתב תלהנה
 םייקל ףואשל טפשמה תכרעמ לעש הרובס איה םויה יכ ה"בה השיגדה ,תרוקיבה תובקעב .ריינ
 - םיילטנורפ םיכילהו ריינב שומישל םינווקמ םיכילהו היצטיגיד ןיב תבלשמה תידירביה תכרעמ
  .ריינ תוחפ םע טפשמ תיב לוהינ ,רמולכ
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 טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ
 טפשמה

 אובמ
 יתב תכרעממ תבכרומ רשא ,תטפושה תושרה ידיב תונותנ לארשיב הטיפשה תויוכמס .1

 יתב תא ,רתיה ןיב ,תללוכ טפשמה יתב תכרעמ .ןוילעה טפשמה תיב השארבו ,טפשמה
 טפשמה יתב תלהנה .הדובעל ןידה יתב תאו םולשה טפשמ יתב תא ,םייזוחמה טפשמה
 דמוע השארב .וב תכמותו טפשמה יתבב ילהנימהו יטופישה גרדל תעייסמ )ה"בה - ןלהל(
 .טפשמה יתב להנְמ

 ןלהל( 2004-ה"סשתה ,)הדובעל ןיד יתבבו טפשמ יתבב תּוריכזמ( טפשמה יתב תונקת יפל
 )טפשמה תיב תּוריכזמ וא תּוריכזמה - ןלהל( טפשמה יתב תּוריכזמב ,)טפשמה יתב תונקת -

 תיב קיתב קיזחהל תּוריכזמה לע .טפשמה תיב ינפב םיאבומה םיניינעה לש םושירה להנתמ
 .תוטלחהו םילוקוטורפ ,םיגצומ תוברל ,קיתה יכמסמ לכ תא ליכיש ,טפשמה

 לועיי ןיבו תטפושה תושרה לש הטיפשה תואמצע תרימש ןיב הנבומ חתמב תלעופ ה"בה
 םיתיעלש ךכמ עבונ הז חתמ .הטיפשה ךילה בגא םימייקתמה םיילהנימה םיכילהתה
 שי הז אשונב .טפושה תואמצעב תמיוסמ הדימב תעגופ םיילהנימ הדובע יכילהת תרדסה
 יניינע ןיבו ,תיטופיש תויחמומ תשרדנ ןיא םהבש ,םייללכ להנימ יניינע תרדסה ןיב ןיחבהל
 םייללכ להנימ יניינע ונודיי הז חודב .1טפושה לש ותעד לוקישל םרובטב םירושקה להנימ
 .ה"בהב עדימה תוכרעמו תוריכזמה ימרוג תוירחאב םייוצמה

 אלל ליעיו ינרצי תויהל לוכי וניא ירוביצה להנימה יכ הסיפתה השרתשה םינורחאה םירושעב
 לש היצזיטמוטוא - תוירקיע תוילכת יתש עדימ תכרעמל .עדימ תויגולונכט לש הכימת
 תויגולונכטב ןוכנ שומיש .2םינותנ יססובמ תוטלחהה תלבק יכילהב הכימתו ,הדובע יכילהת
 וללה תוילכתה .3םינוש לשממ יפוג לש םינותנה יֵדְּסַמב עדימ ירעפ תיחפהל ףא יושע עדימ
 .4הלשממ תוטלחה לש הרושב ורכוה

 ,דוביע ,ףוסיא - תויסיסב תויצקנופ עברא תמייקמ איה םא הדועיי תא תתרשמ עדימ תכרעמ
 ןפואב הבש םינותנה דסמ תאו עדימה תכרעמ תא לצנל תנמ לע .םינותנ לש הצפהו ןוסחא

 
 קדצה לע םינוממ ,אירול איג :רקחמב תטפושה תושרב םיילהנימ םיכילה לועייו הטיפשה תואמצע ןיינעל ואר  1

  .46 - 29 'מע ,)ב"עשתה( העיבתה תויושרבו תטפושה תושרב תומרופר

 Government Information - ירוביצה רזגמב עדימ תויגולונכט לש ליעי לוהינלו עדימ תוכרעמל ם"ואה ךירדמ :ואר  2
Systems - A guide to effective use of information technology in the public sector of developing countries )ןלהל - 

  .23 - 22 ,4 'מע ,1995 ,קרוי וינ ,ST/TCD/SER.E/28 ,)ם"ואה ךירדמ

  .6 'מע ,ם"ואה ךירדמ  3

 םוימ ,ןוידה ךשמה - הלשממה לש עוציבהו ןונכתה ,תולישמה תולוכי קוזיח אשונב 4028 רפסמ הלשממ תטלחה  4
 םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש אשונב 1933 רפסמ הלשממ תטלחה;25.12.11

 תוינידמה רופיש ךרוצל יתלשממ עדימב שומישה תרבגה אשונב 4753 רפסמ הלשממ תטלחה ;30.08.16 םוימ ,רוביצל
 .24.11.19 םוימ הלשממה תולועפ לש תויביטקפאה תרבגהו תיתלשממה
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 תורוקמב שמתשהל לשממה לע .5עדימה תוכרעמ לוהינל תוינידמ עובקל שי יביטקפא
 עדימ תכיפה :תואבה םיכרדבו עדימ לש היצטיגיד תועצמאב ,תאז .םחתפלו עדימה
 עדימ לש היצטיגידל תויופידע ירדס תעיבקו ;םינותנה ףותישל ההובג תופידע ןתמ ;םינותנל
 םילכ תועצמאב דיתעב השעיי עדימה לש היצטיגידה ךילהש ןכתיי .6חווט ךורא ןונכתב
 ויבלשב יוצמ ירוביצה רזגמב ולא םילכב שומיש םלואו ,7תיתוכאלמ הניב לש םימדקתמ
 .םיינושארה

 םשב תבשחוממ תכרעמ םיקהל ה"בה הטילחה םירשעה האמה לש םיעשתה תונש ףוסב .2
 יונישל ילכ תכרעמב התאר ה"בה .)תכרעמה וא טפשמה טנ - ןלהל( "טפשמה טנ תכרעמ"
 3200 תנשב .8"ריינ אלל טפשמ תיב - ינורטקלא קית" ןורקיעה סיסב לע יתועמשמ ינוגרא
 תכרעמ איה טפשמה טנ םויה .ריוואל תכרעמה התלע 2010 תנשבו ,החותיפב ה"בה הלחה
 םיכילה לש הדחאהב ךומתל הדעונ איהו ,טפשמה יתב תכרעמ לש תירקיעה הבילה
 םייטופיש םיגרד תתרשמ תכרעמה .9םיינורטקלא םיקית לוהינ רשפאלו םיילהנימו םייטפשמ
 ומכ .םינדלקו תויוריכזמה תביטח ידבוע 3,500-כו םימָּשַרו םיטפוש 800-כ - םיינוגרא-םינפו

 תא םג תתרשמ תכרעמה ,)טפשמה טנ רתא - ןלהל( ידועיי טנרטניא רתא תועצמאב ,ןכ
 .בחרה רוביצה תאו ןיינעה ילעב תא ,ןידה יכרוע להק

-כ .הנשל עצוממב ח"ש דראילימ 2-כ היה 2019 - 2017 םינשב ה"בה לש יתנשה ביצקתה .3
 ןיגב תואצוה אלל ,ה"בהב בושחמה ביצקת ולא םינשב .רכש תואצוהל ודעונ ונממ 75%

 ביצקת .)יתנשה ביצקתהמ 5%-כ( הנשל עצוממב ח"ש ןוילימ 106-כ היה ,םינותנ תרושקת
 2017 םינשב טפשמה טנ תכרעמב םייגולונכט םייוניש עוציבו הקוזחת לש תורישיה תויולעה
 .10הנשל עצוממב ח"ש ןוילימ 40-כ היה 2019 -

 טפשמה תיב תוריכזממו םניד יכרועמ ,ןידה ילעבמ שרוד טפשמה תיב קיתב םיכילה לוהינ .4
 ;םרובע םינומיז תרבעהו םינויד תעיבק ;םיקית תחיתפ :ןהב ,תוירקיע תולועפ המכ עצבל
 ,ללככ ,תוכרענ ולא תולועפ .םיכמסמ רווידו ;טפשמה תיב קיתל םיכמסמו תושקב תשגה
 .טפשמה טנ רתא תועצמאב םיקיתב ןייעל םיאשר ףא םידדצה .תכרעמה תועצמאב

 תולועפה רקיע טוריפ ,ןלהל .םיקית ןוילימ 2.6-כ טפשמה טנב וחתפנ 2019 - 2017 םינשב
 :תכרעמה תועצמאב 2019 - 2017 םינשב תוריכזמה העציבש

  

 
 .עדימ תורוקמ לוהינו ,עדימ תוכרעמ לוהינ ,עדימה לוהינל תיתשת - םיכבדנ השולשל תסחייתמ עדימ לוהינל תוינידמ  5

  .26 - 23 'מע ,ם"ואה ךירדמ הז ןיינעל ואר

  .25 'מע ,ם"ואה ךירדמ  6

  .הפשה יסופד לשו תיעבטה הפשה לש הדימל סיסב לע טסקטמ הנבומ עדימ תאצוה םירשפאמש םילכ  7

 .25.5.04 ,ה"מב טקיורפ ,2.0 הרודהמ ,לע-ןויפא ,ה"בה  8

 תונָּקַּתמ הארוה לכ" ,2004-ה"סשתה ,)הדובעל ןיד יתבבו טפשמ יתבב תוריכזמ( טפשמה יתב תונקת יפ לע יכ ןיוצי  9
 להנמ ךכ הרוה םא ,םיביוחמה םייונישב ,םיינורטקלא םיעצמאבו טפשמה יתב לש תנכוממ תכרעמב םייקל שי הלא
 ."טפשמה יתב

 .ה"בה הריבעהש ביצקת ינותנ לע הנידמה רקבמ דרשמ דוביע - הכרעה לע ססבתמ ןותנה  10
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 201911 - 2017 םינשב ה"בה תוריכזמ העציבש תולועפה רפסמ :1 חול

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה :רוקמ

 תרוקיבה תולועפ

 תועצמאב םיכילהת לוהינב םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמצד-ץרמ םישדוחב
 םינותנ ירגאמ לש חותינ הללכ איהו ,ה"בהב רקיעב התשענ תרוקיבה .טפשמה טנ תכרעמ
 תרוקיבה הכרענ ,ןכ ומכ .201912 - 2017 םינשב תכרעמב ולהנתהש םיקית לע ה"בהמ ולבקתהש

 
 ,תויטופיש תוטלחה ןוילימ 2.9-כ ןנשי ,תוטלחה רגאמ יפל .םיכמסמ רגאמב הטלחה גוסמ םיכמסמה לכ - תוטלחה  11

 ,ןיד רזג ,ןיד קספ גוסמ םיכמסמ םנשי ,םיכמסמ רגאמ יפל .רחא ךמסמ גוס לכב וא לוקוטורפב ומייקתנ םא ןיב
 רפסמ ,ןכ לע .ןיד יפ-לע ולאככ םהילא סחייתהל שי םלואו ,תיטופיש הטלחהכ תכרעמב ורדגוה אלש וצ וא הטלחה
 .תוטלחהה רגאמ יפל תוטלחהה רפסממ רתוי לודג םיכמסמ רגאמ יפל תוטלחהה

 .תונודקיפו תורגא םולשת ךרוצל הניכמ טפשמה תיב תוריכזמש םולשת ירבוש - םירבוש

  .טפושהו םידדצהמ ימ תופתתשהב טפשמה תיב םלואב שגפמ םייקתהש דעומ - ןויד  

 .ואל םא ןיבו ןוידל ןמזומה ןיידתמה יטרפ תא תללוכ וז םא ןיב ,ןויד לש ומויק לע העדוה תחילש - ןומיז  

 םיסחייתמה טפשמה טנ תכרעמב םרוקמש םינפצומ עדימ ירגאמ העשת הנידמה רקבמ דרשמ ידיל הריבעה ה"בה  12
 ,)תומושר ןוילימ 67-כ( םיכמסמ רגאמ ,)תומושר ןוילימ 3-כ( םיקית ינותנ רגאמ :2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקיתל
 ,)תומושר ןוילימ 10-כ( םינויד רגאמ ,)תומושר ןוילימ 5-כ( תושגהב לופיט רגאמ ,)תומושר ןוילימ 53-כ( תואצמה רגאמ
 ,םיינוציח םיקית רגאמ ,)תומושר ןוילימ 11-כ( קיתב םימרוג רגאמ ,)תומושר ןוילימ 19-כ( תויטופיש תוטלחה רגאמ
 תואלבט המכ הריבעה ה"בה ,ןכ ומכ .)דחא לכ תומושר ןוילימכ( םירושק םיקית רגאמו םישנוע רגאמ ,םימושיא רגאמ
  .םתקידבלו םירגאמה חותינל רזע
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 תושרב וכרענ המלשה תוקידב .13תויוריכזמה לומל םייטפשמ םיכילהב םיברועמה לשממ יפוגב
 רבייסה תנגהל הדיחיב :ימואלה לטיגידה דרשמב )בושקתה תושר - ןלהל( יתלשממה בושקתה
 תורוקיב .הריגההו ןיסולכואה תושרבו ;)ןימז לשממ - ןלהל( ןימז לשממ תדיחיבו הלשממב
 .201214-ו 2010 םינשב וכרענ הז אשונב תומדוק

  ןולאש :םינולאש השולש תצפה תועצמאב עדימ הנידמה רקבמ דרשמ ףסא תרוקיבה תרגסמב
 םניאשו םיבשחוממה( טפשמה יתב תויוריכזמ לומ הדובעה יקשמִמ לע לשממ יפוגב תודיחי 19-ל
 ימו ןיד יכרוע( טפשמה טנ לש טנרטניאה רתאב שמתשמה בחרה רוביצל ןולאש ;)םיבשחוממ
 שומישהמ םנוצר תועיבש רבדב ,16םייטנוולרה ה"בה ידבועל ןולאשו ,15)ןיד יכרוע םניאש
 .תכרעמב

 תרוקיבה תרגסמב וצפוהש םינולאשה :1 םישרת

 

 
 תביטחו תועיבתה להנימ ;םיטפשמה דרשמבש יללכה סופורטופאהו תירוביצה הירוגנסה ,הנידמה תוטילקרפ  13

 תוידועיי הפיכא תודיחיו ,םינומיזה זכרמ ,האילכה ינקתמ לש לוהינהו םושירה יניצק ;לארשי תרטשמבש תוריקחה
 דרשמבש רעונה תוסחו םירגובמלו רעונל ןחבמה תוריש ,טפשמה יתבבש עויסה תדיחי ;רהוסה יתב תורישב
 ;הייבגהו הפיכאה תושר ;ימואל חוטיבל דסומה ;הריגההו ןיסולכואה תושרבש תולובגה תרוקיב להנימ ;החוורהה
 .)לשממה יפוג - ןלהל( םיסימה תושרו

 ,)2012( 62 יתנש חוד ;993 'מע ,טפשמה יתב בושחמל תולועפו םיכילה ,)2010( ב60 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  14
  .853 'מע ,בקעמ יאצממ - טפשמה יתב בושחמל תולועפו םיכילה

 ,ינורטקלא ראודבו תויתרבח תותשרב רושיקכ ץפוה ןולאשהש רחאמ .םילאשנ 956 ובישה בחרה רוביצל ןולאשה לע  15
 .הנעמה רועיש והמו וילא ופשחנ םישנא המכ תעדל ןתינ אל

 .ןולאשה חלשנ םהילאש םידבועהמ 10%-כ םהש ,םילאשנ 286-כ ובישה ה"בה ידבועל ןולאשה לע  16
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  התונמיהמו התסירפ - טפשמה טנ תכרעמ

 לדומה יונישו תכרעמה תרטמ
 ףסאיי ,ןימז היהי תובשחוממ תוכרעמב להונמה עדימ יכ תשרוד םינותנ תססובמ תוטלחה תלבק
 - עדימ םוהיז תעינמ ןתרטמש תולועפ עצבל הנידמה לע ,ךכשמ .רוזחא-רב היהיו ,ףטוש ןפואב
 םיכילה לע עדימ לוהינל סחיב םג םיפי ולא םירבד .17ותומלש לעו עדימה תוכיא לע הרימש
 .תטפושה תושרב םיכרענה םייטפשמ

 אוה הב דוסיה ןורקעו תכרעמה תרטמ יכ עבקנ ,טפשמה טנ תכרעמ ןויפא בלשב ,2004 תנשב
 .18"ריינ אלל טפשמ תיב - ינורטקלא קית" ססבל

 תיב אוה םויה לבוקמה לדומה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 המישי הניא ,תיטנוולר הניא "ריינ אלל טפשמ תיב" הסיפתה יכו "ריינ תוחפ"ב שמתשמה טפשמ
 בלשל - תידירביה תכרעמ םייקל ףואשל טפשמה תכרעמ לע יכ הרובס איה ,ךכשמ .היוצר הניאו

 לדומה יונישל ,התדמעל .םיילטנורפ םיכילהבו ריינב שומישל םינווקמ םיכילהו היצטיגיד ןיב
 יכרוצל תבשחוממה תכרעמהמ םימיוסמ םיכמסמו םיקית גירחהל תורשפא ןוגכ ,תובר תוכלשה
 .תוריכזמל תיזיפ השגהב תולועפ עצבל תורשפא ןתמו עדימ תחטבא

 תוחפ םע טפשמ תיב" ןורקיעל רבעמו לדומה יוניש םדקל תשקבמ ה"בהש לככ יכ ץלמומ
 ןיב .ןווקמ ךילה לוהינ לש ןורקע לע תססובמה הרודס תוינידמ שבגל לעפת ה"בה ,"ריינ
 וליאו בשחוממ ןפואב וליא ,ינדי ןפואב ועצבתי הדובעה יכילהת וליא טרפל ץלמומ ,רתיה
 ןפואב עצבתהל שרדנ הדובעה ךילהת םהב םיגירחה םירקמה תא קמנלו 19בלושמ ןפואב
 ןכו שדחמ םחתפלו תכרעמב םימייק םיכילהת תונשל ךרוצה תא ןוחבל ץלמומ דוע .ינדי

  .2004 תנשמ ךמסמ ,תכרעמה לש דוסיה ךמסממ יונישה תא רדוסמ ןפואב דעתל

 ה"בה יכ ךרוצה ןמ תיחפמ וניא "ריינ תוחפ םע טפשמ תיב" ןורקיעל רָבֲעַמ יכ ןיוצי דוע
 לועיי ךרוצל טפשמה טנ רתאבו םיבשחוממ םיקשממב שומישה תרבגהו חותיפל לעפת
 השיג רשפאל ה"בה לש התבוח םג .הז חודב אבויש יפכ ,םייטפשמ םיכילהב לופיטה
 ש"מעויה תויחנהל םאתהב ,תוילטיגיד ןניאש ,תויפולח םיכרדב תויטפשמה תואכרעל
  .הז ךרוצמ התיחפמ הניא ,20אשונב הלשממל

 
 ףסאנ וניאש וא קיודמ אל ,יקלח ןפואב ףסאנ עדימש ךכל איבמ עדימה תוכרעמ לוהינ ובש הרקמ - עדימ םוהיז  17

  .162 - 151 'מע ,ם"ואה ךירדמ ואר .ותומלשב

 .25.5.04 ,ה"מב טקיורפ ,2.0 הרודהמ ,לע ןויפא ,ה"בה  18

 ואדיו יגצומ יכ עובקל וא ;תכרעמב םנוסחאו םמושיר ללוכ ,בשחוממ ןפואב ושגוי םיכמסמש עובקל רשפא ,לשמל  19
 םירחא םיגוסמ םיצבק וליאו ,בשחוממ ןפואב ושגוי םיוסמ גוסמ םיצבק לש ןוסחאו השגה - בלושמ ןפואב ושגוי וידואו
 בלושמ ןפואב השעית םייזיפ םיגצומ תשגה יכ עובקל רשפא ןכ .ינדי ןפואב ונסחואיו ושגוי ךא בשחוממ ןפואב ומשריי
  .דועו ,תכרעמב בשחוממ ןפואב םשריי ךא ,ינדי ןפואב ןסחואיו שגוי גצומה –

 .)10.10.19( ,"םיילטיגיד םירדסה שוביגל םיחנמ םיללכ" ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש 1/2500 רפסמ היחנה  20
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 תכרעמה תסירפ
 יתבב 2007 תנשמ לחה וחתפנש םייטפשמה םיכילהה רגאמב הקיזחמ טפשמה טנ תכרעמ
  .2010 תנשב המייתסה טפשמה יתב תיברמב תכרעמה תסירפ .תכרעמה הסרפנ םהבש טפשמה

 יתב העשת יכ הלעה 2016 תנשמ 21הנידמה רקבמ חוד :םיימוקמ םיניינעל טפשמ יתב .1
 ףקיהש טפשמה יתב תשולש םהבו ,תכרעמל םירבוחמ םניא םיימוקמ םיניינעל טפשמ
 םילשהל ץילמה הנידמה רקבמ .)הפיחו ביבא לת ,םילשורי( רתויב לודגה אוה םתוליעפ
 .םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב לכב טפשמה טנ תעמטהל תוכרעיהה תינכות תא םדקהב

 16( תכרעמל םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב תיברמ ורבוח תרוקיבה םויס דעומב
 ש"ויאב טפשמ יתב ינש ןכו ,22םי-תבו ןולוח םירעב ,םהמ םיינש םלוא ,)20 ךותמ
 .ורבוח םרט - 23)םימודא הלעמו עברא תיירק(

 טנ תכרעמל םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב רוביח ךילהת יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 .24ךילהתה תא םדקל רשפא יא הידעלבו ,תויושרה דצמ המכסה ךירצמ טפשמה

 רבמטפסמ ןהיתובושתב הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ םי תבו ןולוח ,םימודא הלעמ תויריעה
 ,ןהירבדל .תכרעמל רוביחה תויולע הרקיעש ,ה"בה ןיבו ןניב תקולחמ העלגתה יכ 2021

 .תינועריג ףאו תילכלכ תיאדכ הניא תכרעמל רוביחה רחאל טפשמה תיב תלעפה

 תוארל שי יכ 2021 רבוטקואמ ותבושתב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 םיבר ורבחתה ,אשונב רקבמה חוד םסרופ זאמ םינש ששכ ףולחבש הדבועה תא בויחב
 אצמנ ,ורעצל יכ ףיסוה ימוקמה ןוטלשה זכרמ .תכרעמל םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתבמ
 לעו בושיחה תטיש לע תומכסהל ועיגה אל םידדצהו ,ה"בה דצמ הלועפ ףותיש רסוח
 ןעטנ ןכ .תוימוקמה תויושרה לע תכרעמב שומישה תויולע תסמעה לע םללכבו ,םיפירעתה
 .הז ןיינעב תוימוקמה תויושרה לומ ה"בה תולהנתהב תודיחא רסוח אצמנש

 
 ,"טפשמה יתב תלהנה - םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב תלעפהב םיטביה" ,)2016( ג66 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  21

 .1158 'מע

 טנ תלעפה ןיגב םולשתל םתודגנתה" איה ךכל הביסה יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה  22
 ."טפשמה

 ,תויריעה תופוקל תורגאה תרבעה אשונב םייקתמה ןויד חכונ יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה  23
 .םדוקמ אל םלומ ךילהתה הז בלשב

 הדובע ךוסכס לע םידבועה וזירכה ךילהתה תליחתב יכ ה"בה הטריפ םי תבו ןולוח םירעב טפשמה יתבל עגונב  24
 תלהנהש תומיכסמ ןניא ןה יכ תויושרה יגיצנ ועידוה רתוי םירחואמ םיבלשבו ,טפשמה טנ תכרעמ תעמטהל תודגנתהב
 תלהנה יכ הקדצה לכ ןיא ה"בה תעדלש םגה תאז ,לועפתה תואצוה ןיגב תויולעה תא תובגל לעפת טפשמה יתב
 לש תפטושה תוליעפב העיגפ םושמ שי תוימוקמה תויושרה בוריסב יכ ןתניהבו ,הלא תויולעב אשית טפשמה יתב
 ה"בה הפיסוה םימודא הלעמבו עברא תיירקב טפשמה יתבל רשא .םיניידתמה רוביצב העיגפו טפשמה יתב תכרעמ
 םיכילה ןיגב .םיימוקמ םיניינע לע םיפסונ םיכילה םהב םילהנתמ ,ךכשמו ,ףולא וצ חוכמ םילעופ הלא טפשמ יתב יכ
 הביסה התייה וז .טפשמה יתב תוליעפ ןומימל )רתיה ןיב( תושמשמו הייריעה תפוקל תוסנכנש תורגא תובגנ הלא
 טפשמ יתבב ובגייש תורגאה היפלש העש תארוה המסרופ הנורחאל .טפשמה טנ תא עימטהל תויושרה תודגנתהל
 .רוביחה תמלשהל ךרדב םינוש םימסחו םיישק שי ןיידע ךא ,הייריעה תפוקל ורבעוי הלא
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 תא ,ימוקמה ןוטלשה זכרמו תוימוקמה תויושרה םע םואתב ,םילשת ה"בה יכ ץלמומ
 םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתב תעברא תא טפשמה טנ תכרעמל רבחל ידכ שרדנה
 .הילא ורבוח םרטש

 םיקיתה םילהונמ ןוילעה טפשמה תיבב ,טפשמה יתב רתימ הנושב :ןוילעה טפשמה תיב .2
 אלו )םיקיתה לוהינ תכרעמ - ןלהל( "ןוילעה טפשמה תיב לש םיקיתה לוהינ" תכרעמב
 תוריכזמל תרשפאמ איהו ,2000 תנשב החתופ וז תכרעמ .טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב
 תביתכ ;)ב"ויכו ןוידל םינומיז תאצמה( קיתב תוילהנימה תולועפה לש דועית ;םיקית חותפל
 תללוכ הניא "םיקית לוהינ" תכרעמ יכ רהבוי .ןמוסרפו םיטפושה ידי לע תויטופיש תוטלחה
 .םתשגה םצע רבדב דועית קר אלא םידדצה ושיגהש םיכמסמה תאו תונעטה יבתכ תא
 לופיטה ימרוג ןיב םירבעומ ולאו ,םייזיפ ריינ יקית ךותב םיאצמנ םיכמסמהו תונעטה יבתכ
 רבחתהל םילוכי םניא ךילהל םידדצהש איה רומאה תועמשמ .ךרוצל םאתהב םינושה
 תיב םג .קיתה יכמסמב ןייעל וא תונעט יבתכ התועצמאב שיגהל ,"םיקית לוהינ" תכרעמל
 ,תויטופיש תוטלחה םידדצל איצמהל תנמ לע תכרעמב שומיש תושעל לוכי וניא טפשמה
 תועצמאב תיטמוטוא האצמה תעצבמ תכרעמה ךא( תינורטקלא האצמהב םינומיזו תועדוה
 .)הילימיסקפה

 רתא תועצמאב ןוילעה טפשמה תיבל ןיד תיב יבתכ שיגהל ןתינ 25םימיוסמ םיאנתב יכ ןיוצי
 .טפשמה טנ

  :2019 - 2017 םינשב ןוילעה טפשמה תיבב ולהנתהש םיקיתה רפסמ ןלהל

 ןוילעה טפשמה תיבב םיקיתה רפסמ :2 חול

 ורגסנש םיקית וחתפנש םיקית הנש

2017 10,213 9,945 

2018 9,194 10,049 

2019 8,678 9,167 

 .ה"בה ינותנ :רוקמה

 השולש לש בכרהב םיררבתמה םינויד 1,700 דע 1,600 םימייקתמ הנש ידמ ,ה"בה תכרעהל
 .26דיחי טפוש ינפל םיררבתמה םינויד 1,000-כו םיטפוש

 טנ תכרעממ ןוילעה טפשמה תיב יכרוצ לש לע-ןויפא ךמסמ ה"בה הניכה 2005 תנשב
 תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב יקית ובסוי ןושארה בלשב יכ טלחוה 2007 תנשב .טפשמה

 
 .ךילה חתופ ןיד תיב בתכ שיגהל תורשפא רסוחו ,ןיד תיב בתכל םידומע 70 לש תיברְמ הלבגמ ןוגכ  25

 דיחי ןד ינפל וא םיבכרה ינפל םיררבתמה םיקיתה תומכ ןיבו םירגסנו םיחתפנה םיקיתה תומכ ןיב םינותנב רעפה  26
 םלואב הפ-לעב ןועיט םילשהל תורשפא םידדצל תנתינ ש"מהיבל םישגומה םייטופישה םיכילהה לכב אלש ךכמ עבונ
 .םלואב ןויד םייקל אלב עירכהל רשפא םיבר םיכילה יגוסבש ךכ ,ושגוהש בתכב םינועיטה לע ףסונ
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-ןויפא ךמסמ ןיב םירכינ םירעפ םימייק יכ ררבתה הבסהה ךילהת ידכ ךות .טפשמה טנ
  .27ךמסמה ןוכדעב ךרוצ רצונו ,ןוילעה טפשמה תיב לש ויכרצל לעה

 טנ תכרעמ ןיב תוילועפתה תויצקנופב םירעפה תא ןוילעה טפשמה תיב הפיִמ 2011 ינויב
 יופימ חוד - ןלהל( ןוילעה טפשמה תיב לש םיקיתה לוהינ תכרעמל זאד התסרגב טפשמה
 הכורכ ןוילעה טפשמה תיבב טפשמה טנ תכרעמ תעמטה יכ הלע הז חודמ .)םירעפה
 .ריינ יקית םע ויטפושו ןוילעה טפשמה תיב לש ותדובע םצעמ תעבונה ,תבכרומ הדובעב
 טפשמה תיבב םינודנה םיכילהה לש םהינייפאמלו םפקיהל סחייתהב ,רתיה ןיב ,תאז

 הגרדוש 2021 טסוגוא דע 2011 תנשמ ,ה"בה ירבדל .הדובעה יסופדל סחייתהבו ,ןוילעה
 .רתוי תומדקתמ היתולוכי תעכו ,םימעפ המכ טפשמה טנ תכרעמ

 תופסונ הקוזחת תויולעל ליבומ טפשמה טנ תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב לש ורוביח-יא
 קלחב ,םיגציימהו ןידה ילעב יכ השירד ;28תעב-הב תוכרעמ יתש קוזחתל ךרוצה ןיגב
 יקית םיספדומ תוכומנ תואכרע לע רוערעה יכילהמ המכב ;ריינ יכמסמ ושיגי ,םיכילהתהמ
  .הביבסה תוכיאב העיגפו םיבאשמ זובזב םרוג רבדהו ,ריינ

 טפשמה טנ תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב רוביח תמלשהל תסחוימה תובישחה תדימ
 ברקב הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ןוצרה תועיבש רקס יאצמממ םג הלוע
 תיב רוביח לע ועיבצה םיבישמה ןידה יכרועמ 66%-כ יכ הלוע .םיינוציח םישמתשמ
 .רתויב תושרדנה תויורשפאה תחאכ תכרעמל ןוילעה טפשמה

 טלחוי ,שדח םירעפ יופימ רחאל קר יכ הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ 2021 לירפאב
 .םינמז תוחול ועבקנ םרט ןכלו רשוא אל ןיידע הז יופימ .תכרעמב עצבל שרדנ םייוניש וליא

 תא רבחל ךרוצ התהיז יכ הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ 2021 טסוגואמ התבושתב
 והז יכ הנייצ ה"בה .הזכ רוביח תמדקמ איה יכו טפשמה טנ תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב
 רשאמ הנוש הדובע תטיש הגוהנ ןוילעה טפשמה תיבבש ינפמ רתיה ןיב ,בכרומ טקיורפ
 ןיב םייטירק םירעפ רותיאל תשדוחמ הקידב הלחה 2019 ראוניב .תוינוידה תואכרעב
 תא עימטהל הרטמ ךותמ םיקית לוהינ תכרעמל םויהד התסרגב טפשמה טנ תכרעמ
 ועיקשה הכ דע ,ה"בה ירבדל .ירשפאה םדקהב ןוילעה טפשמה תיבב טפשמה טנ תכרעמ
 .הז ךלהמב הדובע תועש תואמ טפשמה יתב תלהנהבו ןוילעה טפשמה תיבב םיבר םימרוג
 טקיורפה ןויפאו םירעפה ןורתפ ןפואל עגונב הטלחהה ,םירעפה לש ינושארה יופימה
 תאז ,הלא תושירד לש חותיפה בלש ינפל ה"בה תדמוע התעו ,2020 טסוגוא דע ומלשוה
 רחאלו טקיורפה תולע תא תיחפהל ידכ תושירדה ףקיה תא םצמצל ןויסינ השעייש רחאל
 .טקיורפה חותיפ ךשמהל ידועיי ביצקת הצקויש

 
 ןהו ,הקיקח ייוניש ןה - םיקיתה לוהינ תכרעמבו ןוילעה טפשמה תיבב הדובעה יכילהתב ולחש םייחרכה םייוניש לשב  27

 .םיפסונ םייוניש

 לע תנעשנ וז תכרעמ םג ,םיתורישהו תוכרעמה ראש לככ יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה  28
 תקוזחת ןיגב תיתנשה תולעה יהמ תעדל רשפא יא ,ךכיפל .ידועיי ביצקת הרובע "עבצנ" אל ןכלו ,תויזכרמ תויתשת
 .םיקיתה לוהינ תכרעמ
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 טפשמה תיב ,טפשמה טנ תכרעמ תלעפה רחאל רושעכ ,תרוקיבה םויס דעומב
 ךילהת .ריינ יקית לע תססובמה ,תדרפנ תכרעמב םיקיתה תא להנמ ןיידע ןוילעה
 חותיפ םייתסה םרט וז הפוקתבו ,תרוקיבה תפוקת ךלהמב םייתסה תושירדה ןויפא
  .טפשמה טנ תכרעמל ןוילעה טפשמה תיב לש רוביחה

 טפשמה תיב רוביח ךרוצל תושרדנה תולועפה ללכ תא םילשת ה"בה יכ ץלמומ
 .תכרעמל ורבחל לעפתו טפשמה טנ תכרעמל ןוילעה

 תושקב ,ץומיא יכילה :טפשמה טנ תכרעמב םילהונמ םניאש םייטפשמ םיכילה .3
 יכילה תא .תכרעמב םילהונמ םניא הנידמה ןוחטיבל םיעגונה םיכילהו רתס תונזאהל
 לע ןכו ,תגווסמו תפסונ תימינפ תבשחוממ תכרעמב ה"בה תלהנמ רתסה תונזאהו ץומיאה
 תובקעב .ולא םיקית ירפסמ לש םושירה קר עצבתמ טפשמה טנ תכרעמב .ריינ יקית סיסב
  .תכרעמה תועצמאב הרקב וילע עצבל רשפאש רידסו דוחא םושיר ןיא ,תאז

 יקית .רודס םיגווסמה םיכילהב לופיטה ןפוא ,התדמעל יכ חודל התבושתב הרסמ ה"בה
 חישקה ןנוכה יבג לע םילהונמ הנידמה ןוחטיב יקית ;דרפנ חטבואמ תרשב םילהונמ ץומיא
 תבשחוממ תכרעמב םילהונמ םניא וללה םיקיתה ללכ .םיחטבואמ םידיינ םיבשחמ לש
 םירמשנו םיספדומ ,םילילמת דבעמב םיכרענ ןידה תיב יבתכ .םיקית לוהינל תידועיי

 לע ףסונ .טפשמה טנ תכרעמב תורמשנ תויטופיש תוטלחה ,ןוחטיב יקיתל רשא .תפסכב
 .םילהנה ןוכדעל הטמ תדובע תכרענ םיכילההמ המכב ,ךכ

 לש רוזחאו רותיא רשפאל ידכו םייטפשמ םיכילה לע עדימה תומלש לע הרימש םשל
 םיקיתל עגונב טפשמה טנ תכרעמ לש ןוכדעל םיכילה ססבת ה"בהש עצומ ,עדימ
 וחתפנש םיקיתה יגוס לכ ומשריי ךכ .םהיתודוא לע םושירלו םיגווסמה םיכמסמלו

 דוע .עדימ תחטבא לש םימעטמ הב םילהונמ םה ןיא םא ףא ,טפשמה טנ תכרעמב
 תגווסמ תבשחוממ תכרעמב םיגווסמה םיקיתה ללכ תא להנל לעפת ה"בה יכ ץלמומ
 תוכרעמ םילהנמה םירחא לשממ יפוגב תלבוקמ הקיטקרפ ןוחבל רשפא ,הז ןיינעל(
 ,ץומיא יכילהל םיעגונה םילהנה ןוכדע תרגסמב יכ ץלמומ .)תוגווסמ תובשחוממ
 ,םיקית לש דועיתהו םושירה יאשונל ה"בה סחייתת הנידמה ןוחטיבו רתס תונזאה
 לע הרימש ךות טפשמה טנ תכרעמב ולא םיכילהב תוטלחהו םילוקוטורפ ,םינויד
 .עדימה תחטבא

  תכרעמב םירמשנ םניאש םיגצומו םיכמסמ
 ,ונממ קלח היהיו לוקוטורפל ףרוצי ותוא לביק טפשמה תיבשו ןוידב שגוהש ךמסמ לכ ,ןידה יפל
 ךלהמב טפשמה תיב ינפב םיגצומ תויהל םייושעה םיצפחו םיכמסמ .29טפשמה תיב ידיב קזחויו

 םיכמסמ .טפשמה תיב קיתל םישגומ םג םקלח - תיטופיש הטלחה תלבקל סיסב שמשלו ,ןוידה

 
 תונקתל )א(3 הנקתו )טפשמה יתב קוח - ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ה(א68 ףיעס  29

 .2004-ה"סשתה ,)הדובעל ןיד יתבבו טפשמ יתבב תוריכזמ( טפשמה יתב
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 ךמסמ .)דועו ןיד ילעב ,הריקחו העיבת ימרוג ידיב אלא( ה"בהב םיקזחומ םניא םיירוקמ םיגצומו
  .טפשמה תיב בשחמב רמשייו קרסיי טפשמה תיב קיתב קזחומ וניאש

 לכב עצוממב טפשמה תיב יקיתל םיגצומ 241,000-כ ושגוה 2019 - 2017 םינשב ,ה"בה ינותנ יפל
 :ןלהל טרופמכ קיתל ושגוהש )םירחאו םיילטיגיד( םייזיפ םיגצומב הקיזחמ ה"בה .30הנש

 ןפואב םירמשנ םיבר םיגצומו םיכמסמ היגולונכטה תומדקתה םע :וידואו ואדיו יגצומ .1
 תיבב ואדיו גצומ היארכ גיצהל ןתינ טפשמה יתב להנמ תועדוה יפל .תורוצת ןווגמב ילטיגיד
  .MP3-ו MPEG2 תוברל ,םינוש םיגוסמ םיצבקב שומיש ךות טפשמה

 םשיגהל ןתינש םיצבקה יגוס תא ה"בה הליבגה ,ואדיו יגצומ גיצהל האשרהה ףרח
 םשל ,תרוקיבה םויס דעומב .דבלב PDF יצבוקל טפשמה טנ רתא תועצמאב קוחרמ
 .טפשמה תיב תוריכזמל יזיפ ןפואב עיגהל שיגמה לע ,וידואו ואדיו יגצומ יפלא תשגה
 תכרעמב םירמשנ אל םה טפשמה תיבל וידואהו ואדיווה יגצומ תשגה רחאל ףא
 םניאש םיגצומ תבשחוממה תכרעמב הקיזחמ הניא ה"בה ,עמשמ .יזיפ קתעהב אלא
  .םיכמסמ יצבוק

 תרבעה םודיקל תולעופ הנידמה תוטילקרפו לארשי תרטשמ 2006 תנשמ לחה ,תאז דבלמ
 הריקח קית" טקיורפ יכ אצמנ 2018 תנשמ הנידמה רקבמ חודב .ילטיגיד ןפואב הריקח ירמוח
 תמלשהב םיישק רפסמ חודל התבושתב הטריפ הרטשמה .בכעתמ ןיידע "ילטיגיד
 םע .31ה"בה לא בשחוממ ןפואב וידואו ואדיו ירצות ריבעהל תורשפא רדעיה םהב ,טקיורפה
 םימייקמה םיילטיגיד םיתורישל השירדה הרבגתה ,2020 תנש תליחתב ,הנורוקה תפגמ ץורפ
 .יזיפ ןפואב םיגצומו םיכמסמ תשגהל יפולח ץורע

 הריקח קית" טקיורפ הינפל גצוה 2020 רבוטקוא ךלהמב יכ חודל התבושתב הרסמ ה"בה
 היצטיגידה טקיורפ - ןלהל( "ילילפה ךילהה לש היצטיגיד" ארקנ םויהש טקיורפ ,"ילטיגיד
 רדגויש לככ .טקיורפה תווצל תפרטצמ איהש העידוה הנורחאל יכו ,)ילילפה ךילהה לש
 איה ,וידואו ואדיו יצבוק לש תנווקמ השגה רשפאל שי םיידיתעה םיכילהתה תרגסמבש
  .ךכל שרדית

 ךילהב עדימה תומלש לע הרימש ,םיילטיגיד השגה יצורעב שומישה תרבגה ךרוצל
 ךילהה לש היצטיגידה טקיורפ לש שומימו תבשחוממה תכרעמב להנתמה יטפשמה
 תא ביחרת ,ואדיוו וידוא יצבוק לש תנווקמ השגה רשפאת ה"בהש עצומ ,ילילפה
  .םיכמסמ יצבוקב גוהנכ םקייַתְתו תכרעמב םירמשנה םיצבקה יגוס ןווגמ

 םידומעה רפסמ לע הלבגמ הלח אל ילילפ ךילהב ,ןידה יפל :םילודג םיכמסמ יצבוק .2
 ,שיגהל ןתינש םידומעה רפסמ לע תולבגמ ןנשי יחרזא ךילהב ,תאז תמועל .שיגהל ןתינש

 
 םיגצומ 232,315 ,2017 תנשב םיגצומ 254,351 תכרעמב םילהונמה טפשמה תיב יקיתב וקיותו ושגוה ה"בה ינותנ ינפל  30

  .2019 תנשב םיגצומ 239,204-ו ,2018 תנשב

 'מע ,,תואכרעב הנידמה יגציימ - ילילפה ךילהב הריקח ירמוחב לופיטו ןויע )2018( ג68 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  31
1366 - 1368.  
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 ,תונומת( ךמסמה ןכות ןוגכ ,םיפסונ םילוקישו םידומעה רפסמ .32ךמסמה גוסל םאתהב
 גרוח אוהו ,תוריכזמל יזיפ ןפואב ץבוק שגומשכ .ץבוקה לדוג לע םיעיפשמ ,)המודכו תואלבט
 .םידרפנ םיצבק המכב טלקנש ץבוקה תא תלצפמ תוריכזמה ,לדוגה תלבגממ

 טייב הגמ 30-ל רתאה תועצמאב שיגהל רשפאש םיצבקה לדוג תא הליבגה ה"בה
 שיגהל תורשפאה ,תוריכזמל השגהה ךילהמ הנושבו תאז תובקעב .רתויה לכל
 .םיצבקה תא שארמ לצפל בייח שיגמה - תלבגומ ,םשיגהל רשפאמ ןידהש םיכמסמ
 םיצבק לש קוחרמ השגהל יבושחִמ ןורתפ ןידה ילעב רובע שבגת ה"בה יכ עצומ
 .םדועית לעו תכרעמב םמושיר לע הדפקה ךות ,םילודג

  .םיצבקה לדוג תלבגמ תא ןחבת יכ התבושתב הרסמ ה"בה

 טפשמה תיב ינפב םהב םיגצומש םייטפשמ םיכילה םילהנתמ םיתיעל :םייוסח םיכמסמ .3
 ,דחא דצ דמעמב תולפוטמ יוסח רמוח תוללוכ רשא תושקב ,ללככ .םייוסח םירמוח
  .םתוא גיצהש םרוגה ידיב אלא תוריכזמב יזיפ ןפואב םיקזחומ םניא םייוסחה םיכמסמהו

 בתכ שגוה םרטב וצל השקב לכ ,ויפלו ןוילעה טפשמה תיב תאישנ להונ םסרופ 2018 תנשב
 ופרוצש םיכמסמה לכ תא קיתל קורסת תוריכזמהו" טפשמה טנ תכרעמב דעותת םושיא
 טפוש .השקבה שיגמל רזחויו טפושה ידי לע ןמוסי רשא גווסמ וא יוסח רמוח טעמל ,השקבל
 .33"טפשמה טנ' תכרעמל וקרסיי אל םימיוסמ םיכמסמ יכ ומשרייש םימעטמ תורוהל יאשר
  .תכרעמל םיקרסנ םניא םיגווסמ םיכמסמ וא דבלב ילאטנורפה ןוידב םיגצומה םיכמסמ ,ללככ

 הפיכאה ימרוג ושרדנ םהבש םינויד 252,000-כ ,תוחפה לכל ,ומייקתה 2019 - 2017 םינשב
  .34םייוסח םירמוח טפשמה תיב ינפב גיצהל

 טפשמה תיב ינפב םיגצומה םייוסח םיכמסמ לש תכרעמב רדוסמ םושיר רדעיהב
 םיגצומ וא םיכמסמ לע םלש עדימ ה"בה ידיב ןיא ,תכרעמל םיקרסנ םניאשו
 יוסח ךמסמש אדוול הלוכי הניא תטפושה תושרה ,ךכשמ .יטפשמה ךילהל םייטנוולר
 יוסחה ךמסמה תקזחה לע הרקַּב ךורעל לכות איה יכו ,רמשנ ןוידה ךלהמב גצוהש
 יכילהב תוברל ,יטפשמה ךילהה תומדקתה םע הידיל ותוא לבקל לכות יכ אדוולו

  .רוערע

 םיקרסנ היארכ םלבקל טילחה טפשמה תיבש םיגצומו םיכמסמ יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 ,דבלב טפושה יניעל םיגצומה הריקח קית יכמסמב רבודמ םא .טפשמה תיב קיתב םירמשנו

 .םיגצומכ םינמוסמ םניאו טפשמה תיבל םישגומ םניא ללכ ולא

 
 ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח ;)תושדחה א"דסקת- ןלהל( 2018-ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת 32

  .1974-ד"לשתה ,ילילפה ןידה רדס תונקת ;1982-ב"משתה

 הריקחו העיבת ימרוג ןיבו םיטפוש ןיב הדובעה קשממ אשונב 1-18 רפסמ ןוילעה טפשמה תיב תאישנ להונ  33
 .6.9.18 םוימ ףקותבו 29.8.18 םויב ןכדוע ,1.7.18 םויב םסרופ ,םושיא בתכ תשגה ינפל תושקבב

 ,שופיח יווצל תושקב ,םימי ירצעמ יקית ןוגכ ,םיילילפ םיכילהב םיקיתב ומייקתה םירומאה םינוידה ,ה"בה ינותנ יפל  34
  .הזב אצויכו ילהנימ רצעמ יקית
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 ועבקי ,םייטפשמ םיכילהב םיברועמה םייטנוולרה םיפוגה לכ ףותישב ,ה"בה יכ עצומ
 דוע .םהב םיקיזחמ םניאש ימ תבוטל ולא םיכמסמ דועית לשו ןומיס לש דיחא ךרעמ
 תקירסל תימינפה תגווסמה תכרעמה תמאתהב ךרוצה תא ןחבת ה"בה יכ ץלמומ
 ידכ ,םייטנוולרה הפיכאה יפוג תודמע תעימש רחאל ,םנוסחאו םיגווסמ םיכמסמ
 .רוערע יכילה ךרוצל םג ןוידב גצוהש יפכ ךמסמה תרימש רשפאל

 תבשחוממה תכרעמב םינותנה תונמיהמ
 ,ןידה ירדסב הקיקח יוניש תניחב ,טפשמה תיב תוריכזמב הדובעה יכילהת לוהינ לע תוטלחה תלבק
 תלבק ךילה .תודבוע תיתשת סיסב לע לבקתהל תושרדנ ,םוחתב תרחא תילהנימ הטלחה לכ וא
 - תיתדבועה תיתשתה תבוח תא םייקל הדיפקמ תושרה ובש ךילה אוה ןגוהו ןיקת ילהנימ הטלחה
 תשרדנ תודבוע תיתשת יכ איה הקוספ הכלה .35תוקיפסמ תויאר לע הטלחהה סוסיבו תויאר ףוסיא
 תויתוהמו םינותנה תונימא ,ןיינעל םינותנה תוכייש ,יואר םינותנ ףוסיא - םיאנת העבראב דומעל
  .תבשחוממ תכרעמ אוה םינותנה רוקמ ובש הרקמב םג הלח תיתדבועה תיתשתה תבוח .36תויארה

 גוויסו לוציפ ,םייטפשמה םיכילהה רפסמב היילעל תונורחאה םינשב האיבה טפשמה תוחתפתה
 חותיפ .קיתב תוטלחהה תלבק לשו ךילהה לוהינ לש הלדגו תכלוה תובכרומו ,םיכילהה לש שדחמ
 לוהינב לועיי לע וא רופיש לע חרכהב עיבצמ אל םייטפשמ םיכילה לוהינל תבשחוממ תכרעמ לש
 לש לוהינה ילכ תא ללכשל שיש הרבס תטפושה תושרה םג .37התועצמאב טפשמה יתבב םיכילהה
 .38םלועב השענל המודב ,תודבוע תססובמ תוינידמב שומישה תא ריבגהלו םייטפשמה םיכילהה

 םינותנ םירסח יכ ה"בהב רקחמה תקלחמ לש םירקחמ ולעה 2021 תנשב ףאו 2011 תנשמ לחה
 .39םייד םינמיהמ םניא תכרעמב תינדי םיניזמ תוריכזמה ידבועש םינותנ יכ ,הלע דוע .תכרעמב
 ,תרוקיבה םויס דעומב תכרעמב םירסחש וא םינמיהמ םניאש םינותנל תואמגוד חולב ןלהל
 .ךכמ תועבונה תוכלשההו

  

 
  .140 'מע ,198 - 129 ,)2019( במ טפשמ ינויע ,תעדה לוקיש לש וליצב ילהנימה ךילהה ,גלפ ליא ר"ד  35

 'מע ,תוילהנמ תויארו הטלחהה לש תיתדבועה תיתשתה - 14 קרפ ,)2010( א ךרכ ,ילהנימ טפשמ ,זרא קרב הנפד  36
 מ"עב היתב תרכזמ ןורקע .ק תובוחר תורש םירדה תוינומ 635/95 ץ"גב ;)בשחוממ רגאמב םסרופ( ,460 - 439

 .749 - 748 'מע ,)7.8.97 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( )1997( 723 )5(אנ ,הרובחתה רש 'נ

37  European judicial systems Efficiency and quality of justice, CEPEJ STUDIES No.26, 2018 Edition (2016 
data), קדצ תוכרעמ תניחבל תיאפוריאה תוביצנה )(CEPEJ, 212 'מע ,2018 רבוטקוא )תוכרעמ תוכיא רקחמ - ןלהל 

  .)תויאפוריאה טפשמה

 ,לארשיב יטופישה סמועה תכרעהל םיקית תולקשמ דדמ תריצי אשונב רקחמ ,תטפושה תושרה לש רקחמה תקלחמ  38
  .5 - 4 'מע ,)יטופישה סמועה רקחמ - ןלהל( )2015( 769 דמ םיטפשמ

 רקחמ; 2018 טסוגואב ןכדוע ,2016 תנש ינותנ םיילילפ םירצעמ אשונב רקחמ ,תטפושה תושרה לש רקחמה תקלחמ  39
 רקחמ - ןלהל()2011 ינוי(טפשמה-טנ תכרעמב םיקית תריגסו תחיתפ ינותנ תונמיהמ אשונב רקחמ ;יטופישה סמועה
 תוינדי רקחמ תוטיש לע ןעשנ הז רקחמ .2021 ילויב םסרופ יטופישה סמועה אשונב ףסונ רקחמ ;)םיקית תריגס
 .תתשרמב םסרופ ,)2021( לארשיב טפשמה יתב תכרעמב תיטופישה הדובעה סמוע :הז ןיינעל ואר .תומוד
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 ,טפשמה טנ תכרעמב םירסח וא םינמיהמ םניאש םינותנל תואמגוד :3 חול
 םהיתוכלשה ןויצו

 ןותנ גוס
 םייק ןותנ
 ?תכרעמב

 ןותנ
 ?ןמיהמ

 ףלח הדובע תטיש
 תוכלשה םינותנב שומיש

 תריגס תביס
 םגדמב תינדי הקידב þ ý 40קית

 .דבלב םיקית
 חותינ לש תוליעיב העיגפ
 .הרותיאו הקיספ

 ý 42יקלח 41ןיינע גוס
 .קיתב תינדי הקידב
 גוס םיקיתהמ תיצחמכב
 .טרופ אל ןיינעה

 הקיספ חתנל תלוכיב העיגפ
 .הרתאלו

 ןויד ןמז ךשמ
43 קיתב  þ ý 

 ימי בושיחל יטסיטטס לדומ
 הדובע ינמוי יולימ ;םינוידה
 .םיטפוש לשו תוינדלק לש

 םיקית חותינ לש תוליעיב העיגפ
 ;הדובע סמוע םע תודדומתהבו

 .44תוטלחה תפיכאב העיגפ

 גוס תרדגה
 יולימ וא קיתב תינדי הקידב þ ý 45ןויד

 .תוינדלק לש הדובע ינמוי
 חותינ לש תוליעיב העיגפ
 .הדובע סמוע

 הנכה ןמז
 ןתינ אל ý 46ןויד תארקל

 עובקל
 לש הדובע ינמוי יולימ
 .םיטפוש

 חותינ לש תוליעיב העיגפ
 .הדובע סמוע

 השקבה גוס
 ןתינ אל ý 47השגוהש

 עובקל
 לופיטה לש תוליעיב העיגפ .קיתב תינדי הקידב

 .ןהילע הרקבה לשו תושקבב

 ןתינ אל ý 48קיתה לקשמ
 עובקל

 לע םיקית בותינ תלוכיב העיגפ .קיתה לש הכרעה
 .סמוע ילוקיש סיסב

 
 הב הרזח העיבתה ,ןיד קספ ןתינ( יטפשמה ךילהה םויסל איבהש ךילהתה המ ריבסמ ןותנה - קית תריגס תביס  40

 הלבקתה ,התחדנ ,הלבקתה העיבת( יטפשמה ךילהה לש האצותה יהמו )המודכו הרשפ םכסה גשוה ,םושיא בתכמ
 .)ב"ויכו ,יקלח ןפואב

 םידעסה לולכמ ,וב קסוע קיתהש יטפשמה םוחתל םאתהב הנשמ תיירוגטקל קיתה גוס תא חלפמש ןותנ - ןיינע גוס  41
  .םירחא םיידוחיי םינייפאמ וא וב םישקובמה

 .תכרעמב שומישב ןניא ללכ ןהמ תובר יכ אצמנו ,ןיינעה גוס תריחבל תויורשפאה רפסמב היילע הלח םינשה ךלהמב  42
 וטרופש םייחרזא ןיינע יגוס 307-ו םיילילפ ןיינע יגוס 15,555 ומשר תויוריכזמה יכ ,הלוע הנידמה רקבמ תקידבמ
 .ןיינע גוס טרופ אל - םיקית 1,814,473-ב ,ןכ ומכ .2019 - 2017 םינשב םיקיתב

 .)ומויסל ןוידה תליחת תעש ןיב רעפה( טפשמה תיב םלואב ןוידה ךשמ תא גיצמה ןותנ - קיתב ןויד ןמז ךשמ  43

 הטלחה םשייל וא )רצעמ תטלחה תמגוד( תיטופיש הטלחה לש הפקות עקפי יתמ קודבל תורשפא רדעיה ןוגכ  44
 .)ןוידל תובצייתה דעומ תעש ,לשמל( העבקנש העשב תיטופיש

 ןויד( יטפשמה ךילהה עיגה וילאש בלשה וא ןוידה תוהמ יפל םלואב םינוידה תא חלפמה ןותנ - ןויד גוס תרדגה  45
 .טפושה תוכרעיה תבוטל ןוידה ךשמ תא ךירעהל רשפאמ ןוידה גוס .)תוחכוה ןויד וא ימדקִמ

 יתב יקיתב םינוידל תוכרעיה ךרוצל טפושהמ תושרדנה הדובעה תועש לע דמלמה ןותנ - ןויד תארקל הנכה ןמז  46
 טפושהמ תשרדנה הדובעה תמושת .ב"ויכו ,הקיקחו הקיספ ,קיתל שגוהש רמוחה לש הדימלו האירק :טפשמה
 .ךרעיהל שרדנ אוה וילאש ןוידה גוסלו ןיינעה גוסל ,קיתה גוסל ,ותדובע ןונגסל םאתהב הנתשמ

 לוהינ סמוע תדידמל ינויח ןותנה .קיתל השגוהש השקבה תוהמ יהמ תיצמתב ראתמה ןותנ - השגוהש השקבה גוס  47
 עקשומה ןמזה ךשמ .קיתל תושגומה תושקבב תוטלחה תלבקב ,רתיה ןיב ,עקשומו ,טפושה לע לטומה םיקיתה
 .תחא תבב תושגומה תושקב יובירל וא התובכרומל ,השקבה גוסל םאתהב הנתשמ הטלחה תלבקב

 ותוא תעבוק רקחמה תקלחמו ,וגוס יפל קיתב עצוממה / ירואכלה לופיטה ןמז ךשמ תא ראתמה ןותנ - קיתה לקשמ  48
 בשוחמ ןותנה .2021 תנשבו 2011 תנשב םהב לופיטה ךשמ לשו םיקית לש תימגדמ הניחב הנחב איהש רחאל
 םיקיתב ןיד יקספו תוטלחה ,םינויד תויומכ םניינעש םינותנ ,םיטפושו תוינדלק לש הדובע ינמוי תניחב תועצמאב
 סיסב לע בשוחמ ןמזה ךשמ .םיקית ימגדמ תועצמאב קיתה תריגסל הביסל תויורבתסה בושיחו ,םינוש םיגוסמ
  .םתוכשמיהו םיעוריאה תוחיכש תלפכמ
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 םאתהבו הרושמב טפשמה טנ תכרעמב םירצונ םינותנ יכ חודל התבושתב הרסמ ה"בה
 - קית תריגס תביס :תכרעמב םיאבה םינותנל הסחייתה איה ,ןכ יפ לע ףא .אשונב התוינידמל
 ויתובקעבו ,2014 תנשב םייתסה ךילהתה .םיקית תריגסל תוביסה גוויסל בויט ךילהת עצוב
 אלו ,ןידה לעב – ןיינע גוס ;תכרעמב אל ךא ,להונב המצמוצ הריחבל תוביסה רפסמ תמישר
 תא גווסמ ןידה לעב – השקבה גוס ;השקבה תא שיגמ אוהשכ ןותנה תא גווסמ ,תויוריכזמה
 תא המצמצ ,תכרעמב תושקבה יגוס לש בויט ךילהת ה"בה העציב 2017 תנשב ךא ,השקבה
 .םינמיהמ אל ליעלד םינותנה ,רומאה ףא לע .תוינשמו תוישאר תוירוגטק הרידגהו המישרה

 םינותנב רוסחמ לשב תעגפנ תודבוע תוססובמ תוטלחה לבקל ה"בה לש התלוכי יכ הלע
 גוס ,ןוידל הנכה ןמז ,ןויד גוס ,קיתב ןויד ןמז ךשמ ,ןיינע גוס ,קית תריגס תביס :םיאבה
 םניא ךא תכרעמב םימושר וא תכרעמב םירסח ולא .קיתה לקשמו השגוהש השקב
 חותינה תוליעיב העיגפ :םיטביה רפסמב תעפשומ ה"בה לש התדובע ,ךכשמ .םינמיהמ
-ןיב האוושה םשלו םיימינפ םיכרצל םיטפושה לשו תויוריכזמה לש הדובע יכילהת בויטבו

 תופסונ תויולע ;1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח חוכמ תושקבב לופיטב העיגפ ;תימואל
 .רקחמ יבאשמ לש

  הדובעה יסמוע בושיח - ןחוב הרקמ
 תניחבב עייסל יושע ,םייטפשמה םיכילהב השענה תא ףקשמה ,ןמיהמ םינותנ דסמב שומיש
 תאוושה םויכ .םלועב קדצ תוכרעמ לומל תימואל-ןיב האוושה עוציבבו טפשמה תכרעמ תוליעי
 לע - 49ןהילע לטומה הדובעה סמוע בושיח סיסב לע ,רתיה ןיב ,תישענ טפשמה תוכרעמ תוליעי

 םישרודה םירקחמ סיסב לעו 51םיקיתה יאלמו םינשה ךרואל 50םיקיתה קוליס בצק תאוושה סיסב
  .תוינדי בושיח תולועפ עוציבו םיקית ימגדמ תקידב

 תמועל לארשיב טפשמה תכרעמ לע הדובעה יסמועב האוושה םיטרפמה םימישרת ןלהל
 - 2012 םינשה ןיב לארשיב םיקיתה קוליס בצק תמגמ תגצה תועצמאב ,תאז .יפוריאה דוחיאה

 ךרוא תאוושהו ,2018 תנשב יפוריאה דוחיאה תמועל לארשיב םיקיתה קוליס בצק תאוושה ,2018
  .הנש התואב יפוריאה דוחיאה תמועל לארשיב 52םיקית ייח

 
 .45 'מע ,יטופישה סמועה רקחמ  49

 םא .תירדנלק הנש לכל סחיב בור יפ לע ,הפוקתה ךלהמב ורגסנשו וחתפנש םיקיתה רפסמ - םיקיתה קוליס בצק  50
 רתוי לודג רפסמ רגוס טפשמה תיבש םושמ ,תיבויח םיקיתב לופיטה תמגמ ,100%-מ לודג םיקיתה קוליס בצק רועיש
  .הפוקתה התואב וחתפנש םיקיתה רפסמ תמועל םיקית לש

 תחיתפ דעומב תולת אלל ,הדובעה סמוע לע דמלמ םיקיתה יאלמ .םידמועו םייולת ורתונש םיקית - םיקיתה יאלמ  51
 .קיתה

 סחיה לע ךמסנ דדמה .ותריגסל דעו ותחיתפמ םיקיתב )םימיב לשמל( עצוממה לופיטה ןמז ךשמ - קיתה ייח ךרוא  52
  .הפוקתה ךלהמב ורגסנש םיקיתה רפסמל םיקיתה יאלמב ורתונש םיקיתה רפסמ ןיב
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  2018 - 2012 םינשב לארשיב םיקיתה קוליס בצק תמגמ :4 חול
 ןיינע גוסו האכרע יפל חוליפב

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,קדצ תוכרעמ תניחבל תיאפוריאה תוביצנה ינותנ יפ לע

 לארשי ןיב האוושה - 2018 תנשל )םיזוחאב( םיקיתה קוליס בצק :2 םישרת
 ןיינעה גוס יפ לעו האכרע יפל חוליפב יפוריאה דוחיאל
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 לארשי ןיב האוושה - 2018 תנשל )םימיב( קיתה ייח ךרוא ןויצח :3 םישרת
ןיינעה גוס יפ לעו האכרע יפל חוליפב יפוריאה דוחיאל  

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,קדצ תוכרעמ תניחבל תיאפוריאה תוביצנה ינותנ יפל

 ןיב רעפ שי םימוחתהמ המכב יכ הלוע תטפושה תושרה ירקחממו יפוריאה דוחיאה ינותנמ
 האכרעב לארשיב םיקיתה קוליס בצק תמגמ :יפוריאה דוחיאל לארשיב תטפושה תושרה
 יולתה םיקיתה יאלמ ;ןיינעה גוס יפל הנתשמו הביצי הניא 2018 - 2012 םינשב הנושאר
 םיקית רתוי םיחתפנ ,עמשמ ,100%-ל קשונ וא ךומנ הנושארה האכרעב לארשיב דמועו

 לארשיב םיקיתה ייח ךרוא ;לדגו ךלוה הערכהל םיניתממה םיקיתה יאלמו ,םירגסנ רשאמ
 האכרעב - תואכרעה לכב יפוריאה דוחיאבש הזמ הובג םיירחסמו םייחרזא םיניינעב
 היינש האכרעב ,הפוריאב וכרוא תמועל םוי 200-כב לודג קיתה ייח ךרוא ןויצח הנושאר
  .53םוי 40-כב הנוילע האכרעבו םוי 60-כב

 
 :30.9.20 םויל ןוכנ םינכדועמו תתשרמב ומסרופש יפכ ,קדצ תוכרעמ תניחבל תיפוריאה תוביצנה ינותנ ואר  53

 e/EfficiencyDashboardv1_0EN/EfficiencyDashboardhttps://public.tableau.com/profile/cepej#!/vizhom. 
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 ךרוא לש הדידמ ףידעהל שיו ,קיודמ וניא קיתה ייח ךרוא דדמ ,יפוריאה דוחיאה תדמעל יכ ןיוצי
 ייח ךרוא לש הדידמ .קדצה תוכרעמ לש הדובעה יכילהת תא חתנל תנמ לע לעופב קית לכ ייח
  .54תובשחוממה תוכרעמה ינותנ לע ססובת לעופב קיתה

 םיקיתה קוליס בצק תא ןוחבל שי טפשמה יתב לע לטומה סמועה תא דומאל ידכ ,ה"בה תדמעל
 ןמזה אוה קיתה לקשמ .ןחבנש קיתה לקשמ תא ןובשחב איבהל שי ןכו ,קיתה ייח ךרוא תאו

 ונכתיי יכ התבושתב הביחרה ה"בה .55ותובכרוממ עבונ אוהו ,םיקית לש הז גוסב לופיטל עצוממה
 םיטפושה רפסמ ןיבש סחיהו םיקיתה רפסמ ןוגכ ,יטופישה סמועה לע םיעיפשמה םיפסונ םינותנ
  .םיבשות 100,000 לכל ןידה יכרועו

 ןויד ןמז ךשמ ןוגכ( לעופב קיתה ייח ךרואב םיללכנה םינותנהו םיקיתה לקשמש תויה
 םילכ ה"בה ידיב ןיא ,תכרעמב םיעיפומ םניא )םינוידל תוכרעיה ןמז יכשמו ילאטנורפ
 עבונ רעפה םאו יפוריאה דוחיאל לארשי ןיב םיקית ייח ךרואב רעפ שי עודמ ךירעהל
  .ולא םיקית לש םלקשממ

 .טפשמה תיב יקית לש תונשייתה יוזיחל ילכ לעפוה 2019 תנש יהלשב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םיקיתה ייח ךרוא לע תמאה ינותנ וקדביי ,ילכה תלעפהמ םינש שולש ףולחב ,רשפאתי םא
  .)לעופב קיתה ייח ךרוא תא םיביכרמה םינותנה לש תמאה ינותנ תקידב אלל( לעופב

 ונכתייש ה"בה תנעטו יפוריאה דוחיאה תויושרל לארשיב תטפושה תושרה ןיב םירעפה
 לש חותינה תלוכי סוסיבבש תובישחה תא םישיגדמ יטופישה סמועה לע תופסונ תועפשה
 תכרעמה ינותנב שמתשת ה"בה יכ עצומ .םינשה ךרואלו תמא ןמזב תוליעפה ידדמ
 ייח ךרוא יביכרמו קיתה לקשמ תא םיללוכה הלאכ ,רתוי םיקיודמ םידדמבו 56םימייקה
 ,ךכב .םתונמיהמ תא אדוותו םינותנה תא ןיזת ה"בה יכ עצומ ,ךכ ךרוצל .57לעופב םיקיתה
 תומדוק םינשל סחיב םרפשל ,הילע לטומה סמועהו התוליעפ ידדמ תא בצייל לכות ה"בה
 תוטלחה תלבק יכילהו ה"בה ירקחמ ,ןכ ומכ .יפוריאה דוחיאב טפשמ תוכרעמל האוושהבו

 םימגדמב שומישה תא ותיחפיו תמא ינותנ לע וססובי הל עגונב הלשממה לשו הלש
 .תוינדי תוקידבבו

 

  

 
 .239 'מע ,תויאפוריאה טפשמה תוכרעמ תוכיא רקחמ  54

 רגאמב םסרופ( טפשמה יתב תלהנה 'נ רקרמ הד ןותיע 43366-03/10 מ"תע םגו יטופישה סמועה רקחמ  55
 .)14.4.11 ,בשחוממ

 .קיתה ייח ךרוא דדמו םיקיתה קוליס בצק דדמ  56

 גוויס ,םויסו הליחת תעשו ךיראת ןוגכ ,םינוידל תוכרעיה ןמז יכשמו ילטנורפה ןוידה ךשמ בושיח תא םיססבמה םינותנ  57
 .ב"ויכו ןוידה
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 תכרעמב תויוריכזמה תדובע לע הרקב

 תויוריכזמה ידבוע םיניזמש םינותנש 2011 תנשב האצמ ה"בהש ךכל ךשמהב יכ הלע 
 הלחה 2020 טסוגואב ,םינש עשת ףולחב ,םייד םינמיהמ םניא טפשמה טנ תכרעמל
 .הידבוע ידי לע םינותנה תנזה ביט לע הרקבל תויחנהו םילהנ שבגל תויוריכזמה תביטח

 .הייד הנמיהמ הניא םיקית תריגס תביס ןיינעב םינותנ תנזה יכ הלע 2011 תנשב ,לשמל ךכ
 טרפמ אל להונהש אלא ,2014 תנשב םיקית תריגס אשונב להונ השביג תויוריכזמה תביטח
 ןפוא לעו הרקבה תורידת לע ,הריגסה תביס תנזה לע הרקבה עוציבל יארחאה תוהז תא
  .העוציב

 תושרה לש רקחמה תקלחמ יכ הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל ה"בה הרסמ תרוקיבה ךלהמב
 לע אלו יטופיש םרוג ידי לע עצבתת קית תריגסש ךכ ,יכילהת יוניש עצבל תלעופ תטפושה
 םילהנב יכ טלחוה הנורחאל יכ רסמנ דוע .ןכדוע אל םייקה להונה ,ןכלו .תוריכזמ דבוע ידי

 טסוגואמ להונ גצוה ,לשמל ךכ .תכרעמב םינותנ תנזה לע הרקב יפיעס ופסוי םייטנוולרה
 הרקבה תורידת ,הרקבה עוציבל יארחאה תוהז וטרופו תישדוח הרקב הנגוע ובש ,2020

 לע תישענ אל םינותנה תנזה םהבש םירקמ שיש רהבוה ,תאז םע .קדבנה םיקיתה םגדמו
 .תנחבנ אל התוניקת ןכלו ,תוריכזמה ידי

 תורקב םיעצבמה םה תוזוחמ ילהנמו םיישאר םיריכזמ ,ללככ יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 הכרענ 2021 ינוי שדוחב ,לשמל ,ךכ .תויוריכזמה תביטח תאז השוע םעפל םעפמו ,תופטוש
 יקית לע הרקב הכרענ 2021 ילוי שדוחב ;ןיד ירזג םושיי םשל השינע יביכר תנזה לע הרקב
 תביס םיקיתהמ 34%-בש הלע וז הרקבב יכ ןיוצי .202058 - 2014 םינשהמ תויגוציי תונעבות
 תוקידב עצבל הלחה םינפה תרוקיב םג יכ ה"בה הרסמ דוע .היוגש התייה קיתה תריגס
  .תונושה תודיחיב אשונב

 ,םינותנה תנזה ביט לע הרקבל תויחנההו םילהנה שוביג םע תעב-הב יכ ץלמומ
 תבייחמ םתנזהש םינותנה תא תופַמל םייסת ה"בה ,2020 טסוגואב לחהש ךילהת
 תחטבה ךרוצל םא ןיבו ולא םינותנב קיזחהל קוח חוכמ התבוח לשב םא ןיב הרקב
 .ןיזמה םרוגב תולת אלב תכרעמבש עדימה תוניקת

 ןוגכ ,תויוריכזמה תביטח ידי לע םיעבקנה עוציב ידדמל םאתהב תדדמנ תוריכזמה תוליעפ .2
 ושגוהש םיכמסמ ,ה"בה לש להונ יפל .ב"ויכו ,ועצובש תולועפה רפסמ ,לופיט ןמז ךשמ
 םיכמסמ ןוילימ 4.9 ךותמ .םתשגה עגרמ הדובע תועש שולשמ רחואי אל ולפוטי קוחרמ
 רקבמ דרשמ ידי לע וקדבנו תכרעמה תועצמאב 2019 תנשב טפשמה יתב תוריכזמל ושגוהש
  .תועש שולשמ הלעמל ךשמב ולפוט )21%( םיכמסמ ןוילימכ ,הנידמה

 איה ,קוחרמ ושגוהש םיכמסמב לופיטה ןמז לע הרקבה תרגסמב יכ ,התבוגתב הרסמ ה"בה
 24 ךותב 20% ,תועש 3 ךותב ולפוטי תושגההמ 70% םהיפל ,םיגרודמ הרקב ידעי העבק
  .םתוגירח תוביסנ קדביתו תועש 48 ךותב ולפוטי 10%-ו תועש

 
  .תויגוציי תונעבות סקנפ לש לוהינה ןפוא תודוא לע תוינפב לופיט בגא  58
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 עבטמ .קוחרמ תושגהב לופיטה ןמז ךשמ תא תויוריכזמה תביטח העבק 2018 תנשמ
 שרדנ ,תכרעמב םימייקה םינותנל סחיב תוריש תנמאב הדימע ןוחבל תנמ לע ,םירבדה
 םא וקדבי ולא .םיליעי הרקב ילכ טפשמה יתבב םירודמ ילהנמלו תויוריכזמה תביטחל ויהיש
 תיזיפ השגה ,קוחרמ השגה( םיכמסמה תטילק תטישמ םיעפשומ תויוריכזמה יעוציב
  .)המודכו סקפ ,תוריכזמב

 ךלהמב ,תכרעמה ךסמ תועצמאב םיקדוב טפשמה יתבב םירודמ ילהנמ 2020 ראורבפמ
 תויוריכזמה תביטח ,ןכ ומכ .ןותנ ןמזב תוריכזמה לע לטומה סמועה תא ,תפטושה הדובעה
 םיכמסמב תויוריכזמה לש לופיטה תומגמ לע םינותנ תפלוש איה – תיתפוקת הרקב תכרוע
 רכש בושיחל םינותנ תולדל ,תילועפת הרקב עצבל םירשפאמ ולא םילכ .59הפוקת ךרואל
  .תויוריכזמ ןיב תוושהל ןכו דודיע

 ןפואב םיבושיח עצבל תשרדנ ה"בה תכרעמהמ םינותנ תפילש רחאל םג ,יכ הלע
 תיטמוטוא בשחל התנכות אל תכרעמהש םושמ תאז ,תיתפוקת הרקב יכרוצל ינדי

 תקידבמ .תויוריכזמ ןיבו הפוקת ךרואל םהיבגל האוושה ךורעלו םידעיב הדימע
 םיינדי םיבושיח םהל ושענש 2020 תנשל םידעי השולש ןיבמ יכ הלוע הנידמה רקבמ
  .םייוגש ויה םיינשל םיבושיחה ,הרקבה תרגסמב

 יפל .םתדובע ףקיה תקידבמ ,רתיה ןיב ,רזגנה ,דודיע רכש ןתינ ה"בה ידבועל ,ךכ לע ףסונ
 רכשל םיאכזה הנידמה ידבוע ללכמ תירישעכ ,רצואה דרשמב רכשה לע הנוממה ינותנ
 רכש ולביק םידבוע 2,700-כ ,ה"בה ידבוע 4,700-כ ךותמ 2017 תנשב .ה"בה ידבוע םה דודיע
 הדובע תועש 31-כ לש תפסותב רבודמ .עצוממב תרוכשמהמ 21%-כ לש הימרפב ,דודיע
-כ לש הימרפב דודיע רכש ה"בה ידבוע ולביק 2020 תנשב .שדוחב ח"ש 1,300-כ - עצוממב

  .עצוממב הדובע תועש 28-כ לש תפסות - עצוממב תרוכשמהמ 23%

 תויועט התלעה 2019 ראורבפ שדוחמ רצואה דרשמב רכשה לע הנוממה תקידב
 יולימש ךכ לשב רתיה ןיב .60דודיע רכשל ה"בה ידבוע םיאכז םסיסב לעש תוחודב
 .ינדי ןפואב השענו תכרעמה ידי לע ךמתנ אל דודיעה רכש ךרוצל תוחודב םינותנה

 תדובע תוליעי חותינל םייטמוטוא םיבשחוממ םילכב שומישה תא םדקת ה"בה יכ עצומ
 ה"בה יכ ץלמומ .תויוריכזמ ןיב האוושהו תויתפוקת תומגמ תניחב תועצמאב תויוריכזמה
  .דודיעה רכש לש יטמוטוא בושיח ךרוצל תכרעמ תמקה םדקת

 רכש בושיחל תידרשמ תכרעמב שומישבש תובישחב הריכמ איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 תינכותב העיפוה ףא תכרעמה תמקה ,ףסונב .תאזכ תכרעמ לש חותיפ םדקל תשקבמו דודיע

 
 טפשמה תיבל תונושה תושגההו תושקבה ותועצמאבש ילועפת ךסמ - "הרקב ךסמ" תועצמאב תישענ הרקבה  59

 ולא לש םרפסמ לע ,ולבקתהש םיכמסמה רפסמ לע עדימ ללוכה ,"תושגהב לופיט" חוד תועצמאב ןכו ,תולהונמ
  .םיגירח לופיט ינמז לש הניחב ןכו ,עצוממה לופיטה ןמז ךשמ לע ,ולפוטש םהמ

 טנ תכרעממ םינותנ תקתעה לשב שונא תויועט ,רכשל תואכזה בושיח ןתרטמש תויוגש תולפכמ תסנכה ,לשמל  60
 בושיחה תונויליג ןיב םיהז םינותנב המאתה-יא ,לדחמ תרירבכ םימדוקה םישדוחה לש תוחוד ינותנ תרתוה ,טפשמה
 .דועו םינושה
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 דוע .תויופידע ירדסו ביצקת תולבגמ בקע התחדנ תכרעמה תמקה יכו ,2021 תנשל הדובעה
  .םינותנ חותינלו דודיע רכש יבושיחל תיתלשממ-ללכ תכרעמ םיקהל ךרוצ שי יכ ה"בה הרובס

 רוביצל עדימ תשגנה - טפשמה טנ רתא
 ףסונ .)תתשרמ( טנרטניאב רתא תועצמאב תכרעמב יוצמה עדימהמ קלח רוביצל השיגנמ ה"בה
 לעב אוה רוביצה .םיירחסמ םייטפשמ םירגאמב םימסרופמ ןיד יקספ ,טפשמה טנ רתאה לע
 רוביצה תוכז שומימ תא אטבמ ןוידה תויבמופ ןורקע .ול דצ וניאש ףא ,יטפשמה ךילהב ןיינע
 ןורקיעה םושיי יכ איה הקוספ הכלה .61טפשמה תיבב שחרתמה תופיקש תועצמאב תעדל
 ךכב .תטפושה תושרב רוביצה ןומא תרבגהו תויושרה לע רוביצה יפמ תרוקיב ,רתיה ןיב ,רשפאמ
  .62םייטפשמה םיכילהה לועייו רוביצה רובע קדצה יכילה רופיש תדדועמ איה

 )רוביצה וא ןיד לעב( םדא לש השיג עונמל יאשר טפשמה תיב ,טפשמה יתב קוח יפל ,תאז םע
 .תורוגס םייתלדב וא דחא דצ דמעמב םייקתמה ןוידל וא קיתב יוצמה ךמסמל ,טפשמ תיב קיתל
 .םיוסמ קיתב םייקתהש ןויד וא קיתב ןיינע יבגל םוסרפ רוסאל יאשר טפשמה תיב המוד ןפואב
 הארוה תשרוד םתלחהו ,ןוידה תויבמופ ללכל גירחה םה םוסרפ רוסיא וא םייתלד תריגס
  .יפיצפס ןיינעל סחיב טפשמ תיב תטלחה וא קוחב תשרופמ

 טפשמה יתב תוליעפ םוסרפ
 ירגאמ רתאב םסרפל ךמס תודיחיו לשממ יפוג לע ,"חותפ לשממ" אשונב הלשממה תוטלחה יפל
 ירגאמ רתא לש ותרטמ .םימושרה עדימה ירגאמ ךותמ םינותנ תורדס 63םייתלשממה עדימה
 רוביצה ידי לע וחותיפו שדחמ ודוביע ,יתלשממה עדימב שומיש רשפאל איה םייתלשממה עדימה
  .64לעופב שומיש וב השענ ףאש יפכ ,רוביצה תבוטלו

 
  .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 68 ףיעסו ,הטיפשה :דוסי קוחל 3 ףיעס  61

 ,)08.10.09 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( םיטפשמה רש 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה 5917/97 ץ"גב  62
 ;)24.6.04 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 347 )6(חנ ד"פ ,הפיחב יזוחמה טפשמה תיב 'נ הנ'גאחמ 4841/04 ץ"גב
 ץ"גב ;)30.9.02 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( )2002( 592 )6(ונ ד"פ ,סזומ ןונרא 'נ קחצי באוי 3007/02 א"ער

 תוכרעמ תוכיא רקחמ ;)13.02.18 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ בולרטסופ ירטימד 856/17
  .223 ,218 - 217 'מע ,תויאפוריאה טפשמה

63  DATA.GOV.IL, 2600-כ ומסרופ ןכו ,לשממ יפוג 60-כל םיכיישה עדימ ירגאמ 900-כ ויה רתאב 2021 יאמ שדוחל ןוכנ 
 רתאל וסנכנ הקידבה דעוממ הנש לש ךלהמב יכ ,הלוע 2021 יאמ שדוחמ יתלשממה בושקתה תושר תקידבמ .םיצבק
 עדימה ירגאמבו רתאב םימייקה םילכב םישומיש ינוילימ ,רתאב תויפצ ינוילימ וכרענ יכו ,םישמתשמ ףלא 600-כ הז

 .רתאב םימסרופמה םיצבקה לש תודרוה ינוילימו )API( ובש

 םוימ ,רוביצה תבוטלו רוביצה ידי לע וחותיפו שדחמ ודוביע ,יתלשממה עדימב שומיש ,2985 רפסמ הלשממ תטלחה  64
 ה"בה יכ ,ןיוצי .8.8.10 םוימ ,רוביצל יתלשממה תורישה רופיש ,2201 הלשממ תטלחהו 18.9.17 םויב ןכדועו 14.3.11

 תוכיא דדמ תוחוד הז ןיינעל ואר ,2201 הטלחהל םאתהב םסרפתמש תורישה דדמ חודב יתרוסמ ןפואב תפתתשמ
  .יתלשממה בושקתה תושר ,רוביצל יתלשממה תורישה
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 ,רתיה ןיב .םייתנשה תוחודבו רתאב 65טפשמה יתב תכרעמ תוליעפ לע עדימ תמסרפמ ה"בה
 תמסרפמ הניא ה"בה יכ ןיוצי .66םיכילהה תוכשמיה לעו הדובעה סמוע לע םינותנה םימסרפתמ
 .םייתלשממה עדימה ירגאמ רתאב התוליעפ לע םינותנ

 סמוע לע טפשמה טנ רתאב רוביצל עדימה תשגנה תא בויחב האור הנידמה רקבמ דרשמ
 תא ןוחבל ה"בהל עצומ .ןיינעה גוסו קיתה גוס ,טפשמה תיב יפל חוליפב הדובעה
  .רוביצל עדימה תא שיגנהל תנמ לע ,רתאב םיקיתה קוליס בצק בושיח תגצהל תורשפאה

 ,יתנשה חודב םסרופמ ,ותריגס דעו קיתה תחיתפ דעוממ ןמזה ךשמ רמולכ ,קיתה ייח ךרוא
 טפשמה יתב ;ןוילעה טפשמה תיב - םיאבה טפשמה יתבל סחיב גצומו ,ךילהה גוס יפל חלופמ
 לע ףסונ .דחואמב זוחמבש םולשה טפשמ-יתב לכו ;הדובע יניינעל ןידה יתב ;דחואמב םייזוחמה
 טפשמה יתבל סחיב יאלמב םינש שולשמ הלעמל םיהושה םיקית רפסמ יתנשה חודב םיגצומ ךכ
  .67ליעל ראותמכ

 ללוכ אל יתנשה חודה וליאו ,טפשמה טנ רתאב גצומ אל קיתה ייח ךרוא תודוא לע עדימ
 יתבו םייזוחמה טפשמה יתב ,םולשה טפשמ יתבמ דחא לכב קיתה ייח ךרוא לע םינותנ
 תוכשמיה לע טפשמה טנ רתאב עדימ םוסרפ ןחבת ה"בה יכ עצומ .הדובע יניינעל ןידה
  .הדובעה סמוע ינותנל סחיב השענל המודב ,יפיצפס טפשמ תיב יפל םחוליפו םיכילה

 תוחוד תא הגיצמ איה םסיסב לעש עדימה ירגאמ תא םסרפל לוקשת ה"בה יכ עצומ דוע
 עדימה תשגנה .םייתלשממה עדימה ירגאמ רתאב םג טפשמה יתב לש תוליעפה
 ירגאמב ירוביצה שומישה תא לידגהל היושע םייתלשממה עדימה ירגאמ רתא תועצמאב
  ."חותפ לשממ" אשונב הלשממה תוטלחהל םאתהב ,הלש עדימה

 טנ רתאב םימסרפתמ םניאש םיכמסמו םיקית
 טפשמה

 ינש םנשי .יבמופב ומסרופיו וכרעיי םייטפשמ םיכילה יכ אוה ילארשיה טפשמב דוסיה ןורקע
  .ןידה קספ םוסרפו טפשמה תיב םלואב ןוידה לוהינ - ןורקיעה תא םימייקמש ךילהב םיבלש

 
  .םיימוקמ םיניינעל טפשמה יתבב םילהנתמה םיכילה לע עדימ אלל טפשמה תכרעמ תוליעפ תא הגיצמ ה"בה  65

 בושיח - ןחוב הרקמ אשונב קרפ ואר הדובע סמועל םיעגונה םינותנ לע טוריפל .)2020 טסוגוא( 2019 יתנש חוד ,ה"בה  66
  .הז חודב ,הדובעה יסמוע

 .)2020 טסוגוא( 2019 יתנש חוד ,ה"בה  67
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 םוסרפ רוסיא איה םהב לדחמה תרירבש םייטפשמ םיכילה טעמ םנשי טפשמה יתב קוח יפל
 .69קיתה ךותמ םייפיצפס םיהזמ םיטרפל סחייתמה שארמ יקלח םוסרפ רוסיא וא 68שארמ אלמ
  .םוסרפה רוסיאל תיטרקנוק תיטופיש הטלחה תשרדנ אל ולא םיכילהב

 תא רוסאל תנמ לע תיטרקנוק תיטופיש הטלחה תלבק תשרדנ םהבש םיכילה םנשי ,ןכ ומכ
 לע הטלחה וא 71םייתלד תריגס לע הטלחה תועצמאב ,תאז .70יקלח וא אלמ ןפואב םמוסרפ
 אושנ ןוידב הלעש טביה לכ לע הלח ןוידב םייתלד תריגס לע הטלחה יכ ןיוצי .72םוסרפ רוסיא
 טלחוה םא םג .73ומויק םצעו יטפשמה ךילהה לכ לע םוסרפ רוסיא הליחמ אל איה ךא ,הטלחהה
 תלוחת תא םצמצל ךכו ,ןוידה ןמ םוסרפ ריתהל יאשר טפשמה תיב ,תורוגס םייתלדב ןויד םייקל
  .רוסיאה

 .74ןידה ילעב תומש תוברל ,רוביצל םייולג ויהי יטפשמ ךילה לכ לש ויטרפ ,ללככ ,רומאה רואל
 רוסיא לע הטלחה םרטב .75םוצמצב טפשמה תיב ידי לע שרופי ,םוסרפה תא ענומש ,גירחה
 .76התוחפ םתעיגפש םיעצמא שאר דבוכב לוקשל טפשמה תיב לע םוסרפ

 
 םיקית )1( :םה תיטרקנוק תיטופיש הטלחה תשרדנש ילבמ ,שארמ אלמו ףרוג םוסרפ רוסיא םהילע לחש םיקית  68

 יפל תונעבות ,החפשמה ךותב ךוסכס הניא םתליעש השורי יקית טעמל ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב םיניידתמה
 לע רוערע יקית ,רעונל טפשמה תיבב םינודנה ,םיניטק לש םיילילפ םיקית )2( .ליג תעיבק קוח יפלו תומשה קוח
 )ג(70 )א(70 ,)ה(68 םיפיעס הז ןיינעל ואר .םיניטק רצעמ יקיתו ,רעונל טפשמה תיבב ןודנש ןיד קספ לע וא הטלחה
  .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל

 וניינעב םיקית )1( :םה תיטרקנוק תיטופיש הטלחה תשרדנש ילבמ ,שארמ יקלח םוסרפ רוסיא םהילע לחש םיקית 69
 לש ומויס דע וא הריקחל בצייתהל וילע היה ובש דעומהמ תועש 48 ךשמל ,םושיא בתכ ודגנ שגוה םרטב דושח לש
 יקזנ לשב םייוציפ תעיבת יקית )2( .דבלב דושחה םש לע אוה םוסרפה רוסיא .םהמ םדקומה ,וניינעב ןושארה ןוידה
 יתב קוחל )1ד(70-ו )1ג(70 םיפיעס .עבותה לש תוהזה רפסמ וא םש לע אוה םוסרפה רוסיא .שפנ תמגוע טעמל ,ףוג
 וא הריקחמ םיטרפ יוסיחל םיסחייתמה םיפסונ קוח יפיעס שי יכ ןיוצי .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה
  .קיתב םיברועמה םימרוגל

 ,)ד(70 ףיעס תמועל ,תורוגס םייתלדב להנתהש ןויד יבגל םוסרפ רסואה ,)א(70 ףיעס ןיב הנחבהה הז ןיינעל ואר  70
  .טפשמה תיב ינוידל רשקב םוסרפ לכ רוסאל טפשמה תיבל רשפאמה

 ןוידה יכ אוה ללכה .ונממ דרפנ ךא ,ךילהה םוסרפ תלאשל םדוקה ךילה איה טפשמה תיבב ןוידב םייתלדה תריגס  71
 אל ,םלואב ותוחכונ תא ריתה טפושהש ימו ןוידב םיניידתמה טעמל ,םייתלד תריגס לש בצמב ,םלואו .יבמופב ךרעיי

 .ןוידה תעימש ךרוצל םוקמב רוביצה תוחכונ השרות

 .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )1ה(70-ו ,)ה(70 ,)ד(70 ,)ב(70 םיפיעס  72

 לש הרקמב לחה ןוידל עגונב םוסרפ רוסיא ןיב ןיחבמ ,1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 70 ףיעס  73
  .ןיינעל םיעגונה םוסרפ רוסיאו םיהזמ םיטרפ לש םוסרפ רוסיא ,םייתלד תריגס

 .)26.11.19 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 'חאו "ץראה" ןותיע תאצוה 'נ ץרפ ינב 6988/19 פ"שב  74

 מ"עב תונורחא תועידי 'נ תפי המלש 3788/06 א"ער ;)2002( 592 )6(ונ ,סזומ ןונרא 'נ קחצי באוי 3007/02 א"ער  75
  .)19.1.12 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ(

 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 26 )1(גנ ד"פ ,מ"עב תילארשיה תושדחה תרבח 'נ קחצי יבא ןד ד"וע 3614/97 א"ער  76
 )23.6.98 םוימ
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  ןיד יקספ םוסרפ תעב תויטרפה תנגה
 םתויטרפב הרומח העיגפ ינפמ ששח אוה ןוידה תויבמופ ןורקעל גירחה לש ומויקל םימעטה דחא
 ללכיהל םייושע םיישיאה םהיטרפ .77יטפשמה ךילהב םיברועמה לשו ןידה ילעב לש
  .ןיד יקספבו תויטופיש תוטלחהב ,םילוקוטורפב

 תיב .היגולונכטה תוחתפתה רואל רבגתמו ךלוה תויטרפב העיגפל ןוידה תויבמופ ןיב חתמה
 תרוכזתכ שמשמ ...ונינפבש הרקמה" יכ ןייצ )םיבשח ץ"גב - ןלהל( ץ"גבכ ובשויב ןוילעה טפשמה
 ,םילולע קדצ תגשהל הפיאש ךות ונידי-לע םיבתכנה ןידה-יקספ יכ - םיטפושה - ונל הבושח
 תיגולונכטה תומדקתהה רחא ףדור טפשמה ...ןידה ילעבל קדצ-יא םורגל ,םמוסרפ םצעמ
  .78"גישמ וניאו ףדור ,הביצמ איהש תויטפשמה תויעבהו

 ,קוחה עוציבל תונקת עובקל יאשר םיטפשמה רש יכ עבוק 1957 תנשב קקוחש טפשמה יתב קוח
 תוהשהל אלש יוארה ןמ ,הלשממל ש"מעויה תייחנה יפל .79ןיד יקספ םוסרפ אשונב טרפבו

 .80קוח חוכמ תושרדנה תונקת לש הנקתה

 םוסרפל תועגונה תולאש תניחבל הדעווה תא זאד םיטפשמה רש םיקה 2010 רבמצד שדוחב
 'בכ תושארב טפשמה יתב יקיתב ןויעלו ,טפשמה יתב לש תוטלחהבו ןיד יקספב םיהזמ םיטרפ
 90 ךותב התעד תווחל השקבתה הדעווה .)דרלגנא תדעו - ןלהל( דרלגנא קחצי סומידב טפושה
  .ָהיונימ דעוממ םוי

 דרלגנא תדעו הרסמ אל ןיידע ,היונימ דעוממ רושע ףולחב ,תרוקיבה םויס דעומב
 םרטשמ .טפשמה יתב לש תוטלחהבו ןיד יקספב םיהזמ םיטרפ םוסרפ לע היתוצלמה
 יכ ץלמומ ,ןיד יקספ םוסרפב ןוידה תויבמופ ןורקע ןיבל תויטרפה תנגה ןיב חתמה רדסוה
 יכ ץלמומ דוע .הנגעל לעפיו ןיד יקספ םוסרפ אשונב תוינידמה תא עבקי םיטפשמה רש
 תמלשה רחא בוקעיו םיטפשמה רש ידיב ונומש תודעו רחא הרקב עצבי םיטפשמה דרשמ
 .ןתדובע

 תויטרפה תנגה אשונב םיטפוש לש היחנהו הרשכה
 םוסרפ עונמל ןתינ יכ ,םיבשח ץ"גבב ןוידה אחרוא בגא ,2015 תנשב עבק ןוילעה טפשמה תיב
 רוביצל ומוסרפ םרט דוע ,שארמ אדווי טפשמה תיב םא תתשרמב שופיחה יעונמב שיגר עדימ
 ןונעיר תויומלתשה תכירע תועצמאב רתיה ןיב ,תאז .ןידה-קספב יוצמ אל שיגר עדימש ,בחרה
 .81ןיד-יקספ תביתכב תויטרפ יאשונב ילהנימהו יטפשמה לגסל

 
  .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעסו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 7 ףיעס  77

 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( טפשמה יתב תלהנה דגנ מ"עב יקסע עדימ ס.פ.ה םיבשח 5870/14 ץ"גב  78
  .ןייטשניבור טפושה 'בכ לש וניד קספל די הקספ ,)12.11.15

 .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 83 ףיעסו ,1957-ז"ישתה ,טפשמה יתב קוחל 47 ףיעס :וארו  79

  .תויחנהו להונ :הנשמ תקיקח אשונב 2.3.100 רפסמ הלשממל ש"מעויה תייחנהל 7.3 ףיעס  80

 .םיבשח ץ"גבב ןייטשניבור טפושה דובכ לש וניד קספב טרופמכ  81
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 2017 םינשב םייק )הכרדהה זכרמ - ןלהל( ה"בהב םיטפוש תומלתשהו הכרדהל זכרמה .1
 וקסעש תויומלתשה 6 זכרמה ידי לע וכרענ וז הפוקת ךלהמב .תויומלתשה 50-כ 2019 -
 תויומלתשהב ופתתשה 2019 - 2017 םינשה ןיב .82תויטרפ יאשונב דקוממו רישי ןפואב
 יללכו יבגא ןפואב ,רתיה ןיב ,וקסעש תויומלתשה 22 ומייקתה דוע .םיטפוש 280-כ וללה
  .ןיד יקספ תביתכ תעב תויטרפה תנגהל םיעגונה םיטביהב

 )750-כ ךותמ םיטפוש 280( םינהכמה םיטפושהמ דבלב שילשכ יכ אופא אצוי
 תעב תויטרפה תנגהב ןירשימב וקסעש תויומלתשהב תונורחאה םינשב ופתתשה
 ןונעיר תויומלתשה ךורעל ןוילעה טפשמה תיב תעצה זאמ ,ןכ ומכ .ןיד יקספ תביתכ
 שגדב ,תמייקה הרשכהה ביט לש תרדוסמ הניחב הכרדהה זכרמ ךרע אל אשונב
 לשב הב תופתתשהה דודיעלו היגולונכטה תוחתפתה רואל הנוכדעב ךרוצה לע
  .תונורחאה םינשב םוחתב םיריהמה םייונישה

 יוסיח ןפוא יבגל םיטפושל תויחנה ןתמ איה שיגר עדימ םוסרפ תעינמל תפסונ ךרד .2
 היחנהה .רוביצב םוסרפל תודעוימה תויטופיש תוטלחה תביתכ תעב םישיגר םיטרפ
 תויוריכזמה תביטח להונ .תיטופישה הטלחהה תוהמ תא אלו הביתכה ךרד תא הוותמ
 טימשהל טפושה תכשל לע יוסח קיתמ ךמסמ םוסרפ תעב יכ עבוק 83הז אשונב קסועש
 טימשהל שי םא ,טימשהל שרדנ םיהזמ םיטרפ וליא ראבמ אל להונה .םייוסח םיטרפ
 דציכ וא ,ותויטרפב העיגפ וא םדא לש ויוהיז ןיפיקעב רשפאמו הטלחהב יוצמה עדימ
 תריסמב יכ עבוק 84תרוקיבה ךלהמב ןכדועש ףסונ להונ .הז גוסמ עדימ רתאל ןתינ
  .םידדצה תובותכו תוהזה תדועת ירפסמ ורסמיי אל ןיד לעב וניאש ימל קיתמ עדימ

 ותווצ תאו טפושה תא םיחנמה תיצראה המרב םיטרופמ םילהנ ועבקנ אל יכ אצמנ
 םהילע רוביצל םוסרפל םידעוימה טפשמה תיב קית יכמסמב םישיגר םיטרפ וליא
  .דציכו תוסחל

 לע ,טפשמה תיב קיתמ םיכמסמ םוסרפ תעב הלועה תובכרומל הנעמ תתל ה"בה לע
 תויומלתשה תא ןנערלו ריבגהל ץלמומ .תויטרפל תוכזל ןוידה תויבמופ ןורקע ןיב ןזאל תנמ
 םישיגר ,םיישיא םיטרפ יוסיח תטיש יבגל תויטרקנוק תויחנה קפסלו ,הז םוחתב םיטפושה
  .םייטפשמ םיכילהב םייאופרו

 םוסרפה אשונ תא םדקל תלעופ איה ,85ץ"גבב התובייחתהל ךשמהב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םינותנ תפסואו החפשמ יניינעל טפשמה תיב יקיתב םיהזמ םיטרפ תרחשה ךותב ןיד יקספ לש
 יניינעל טפשמה יתב יטפושל הרשכה םדקמ םיטפוש תרשכהל זכרמה יכ הרסמ איה דוע .אשונב
 .ןויסח אשונב תוכרדה עצבמו ,םוחתב םיללכ לש הרדסה הללכבו ,םיטרפ יוסיח אשונב החפשמ

 
 תיסיסב תומלתשהו ,תמדקתמ ןיד יקספ תביתכ ,)2010 תנשמ תמייקה תומלתשה( ןיד יקספ תביתכ :ןה תויומלתשהה  82

  .םישדח םימשרלו םיטפושל

 .2.10.19 םוימ ,םיקית ןויסיחב לופיט 03/17 רפסמ להונ ,ה"בה  83

  ,1.8.20 םויב ןכדוע ,טפשמ תיב יקיתב ןויע 03/18 רפסמ להונ .ה"בה  84

 .)30.11.20 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 'חאו טפשמה יתב להנמ 'נ 'חאו רגירט יבצ 8001/19 ץ"גב  85
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 דיתעב הביחרהל היהי רשפא ,החפשמ יניינעב הקיטקרפה סוסיב רחאל יכ םירובס זכרמב
  .םיפסונ טפשמ ימוחתל

 טפשמה תיב יקית לש ףרוג םוסרפ-יא
 לש םמויק םצע לע תעדל ,השעמל הכלה ,רוביצהמ ענומ ָםיוסיח חכונל רתאב םיקית םוסרפ-יא
 .ןיד יפל םייוסח םניאש יטופישה ךילהב םיטביהל ףושח אל רוביצה ךכמ האצותכ .ולא םיכילה
 ידרשמ ,ןידה יכרוע רוביצ ,ןוגכ ,םייטפשמה םיכילהה לע םיכמסנה עוצקמה ימרוג ,ןכ ומכ
  .הקיספ תמסרפתמ אל ובש םוחתב עצקמתהל םישקתמ ,הימדקאהו ,םיטפשמהו החוורה

 תיטפשמ תעד תווח ה"בה לש יטפשמה ץעויה ץיפה ,םיבשח ץ"גב תובקעב ,2016 תנשב
 .ףרוג ןפואב רוביצל םימסרפתמ אל םייוסחכ םיגווסמה םיקית ובש ,םייקה בצמל תסחייתמה
 הנתינ ןכלו ,וחלצ אל יטמוטוא ןפואב םישיגר םיטרפ יוסיח עצבל תונויסינ יכ הלע תעדה תווחב
 םימרוג ידי לע תוברל ,רבכמ הז ןעטנ היחנהה דגנכ ,תאז דבלמ .םייקה בצמל הליבוהש היחנהה
 השעיי םישיגרה םיטרפה יוסיח יכ יטפשמה ץעויה ץילמה ןכ לע .ןידל תדגונמ איה יכ ,םיימשר
 .ינדי ןפואב

 לע בצמה תא ריתוהל ה"בה הטילחה ,ה"בה לש יטפשמה ץעויה תוסחייתהל ךשמהב יכ ,ןיוצי
 ןיאש םיקית יגוס לע ףרוג ןויסיח תלטה ,ונייהד ,טפשמה יתב יאישנ םורופ םע הדעונש רחאל ונכ
 ןתנית ךרוצה הרקמב יכ טלחוה דוע .86להונב הנגוע ףא התטלחה .קוח חוכמ שארמ םתוסחל
  .קית לש ופוגל תיטרקנוק הטלחה

 שרדנה ,יקלח יוסיח ףלח ,ףרוג ןפואב הסוח ה"בהש םיקית יגוסל תואמגוד גיצמה חול ןלהל
  :קוחב

  

 
 .02.10.19 םוימ ,םיקית ןויסיחב לופיט 03/17 רפסמ להונ ,ה"בהב תויוריכזמה תביטח  86
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 ףרוג ןויסיח לחוה םהב םיקית יגוס : 5 חול

 קית גוס

 רפסמ
 םיקית
 קוח חוכמ ןויסיח תבוח בוריקב

 םיקיתה רועיש
 םאולמב םייוסחה

 93%88 .הריבעה עגפנ לש וא ןנולתמה יטרפ לש יוסיח 5,000 87ןימ תוריבע

 ברועמ ובש קית
 םע םדא
 ןיטק ,תולבגומ
 89עשי רסח וא

 ןיינעב ןוילעה טפשמה תיבב םינוידו רצעמ יכילהב 50,000
 לש ומש תא תוסחל שי רעונה קוחל םיעגונה םיכילה
 תשרדנ םיכילהה תרתיב .90ויוהיז יטרפ תאו ןיטק
 וא םוסרפ רוסיאל תיטרקנוק תיטופיש הטלחה
 וא ןיטק ,תולבגומ םע םדא רובע םייתלד תריגסל
 - יוסיחה ףקיה תא עובקל שי התרגסמבו ,עשי רסח
 .91יקלח וא אלמ

99%92 

 טפשמה תיב
 יניינעל
 93החפשמ

 החפשמ יניינעל טפשמה תיב יקיתב לדחמה תרירב 270,000
 ,ליג תעיבק יקיתב .תורוגס םייתלדב ונודיי יכ איה
 ךוסכס וניא ןרוקמש השורי תונעבות לכו םש יוניש
 .םייתלד תריגס תבוח וא םוסרפ רוסיא ןיא ,החפשמב

99.98%94 

 
 ,הז גוסמ םיקית לש רדוסמ םושיר רדעיה חכונל .ןימ תוריבע יקית הלש תבשחוממה תכרעמב תנייפאמ אל ה"בה  87

 ,"סוניא" ,"תינימ" ,"ןימ" :תואבה חתפמה תולימ תועצמאב םימושיאה רגאמב שופיח הנידמה רקבמ דרשמ ךרע
  ."םודס"-ו "םינוגמ" ,"הנוגמ"

  .)םיקיתה ךס ךותמ 93%( "רוביצל יוסח" התייה םיקית 5,998 ךותמ ןימ תוריבע יקית 5,595-ב ןויסיחה תמר  88

 םושיר רדעיה חכונל .תולבגומ םע םישנא וא עשי ירסח םהש םימרוג הלש תבשחוממה תכרעמב תנייפאמ אל ה"בה  89
 ,"הסוח" ,"ןיטק" :םיאבה םינייפאמה רחא םימרוגה רגאמב שופיח הנידמה רקבמ דרשמ ךרע ,הז גוסמ םיקית רדוסמ
 רסח" :תואבה חתפמה תולימ רחא םימושיא רגאמב שופיח ךרענ דוע ."ןיד לוספ"-ו "סופורטופא ול הנומש םדא"
  ."רעונ" תאכרע איה תיטופישה האכרעה םהבש םיקיתב ,םיקית ינותנ רגאמבו ,"עשי

 לופיט( רעונה קוחל )1()א(24 ףיעסו ,1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ג(70-ו )ה( 68 םיפיעס  90
  .1960-ך"שתה ,)החגשהו

 םע םדא טרפב ,תודע רוסמל ותלוכי תלבגומ הייטעבש תילכש וא תישפנ תולבגומ םע םדא - תולבגומ םע םדא  91
 ,)תישפנ וא תילכש תולבגומ םע םישנאל המאתה( הדעהו הריקח יכילה קוחב טרופמכ .תיתוחתפתה תילכש תולבגומ
 וא וליג תמחמש ימ - עשי רסח ;1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב )4()א(68 ףיעסו 2005-ו"סשתה
 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל א368 ףיעסב טרופמכ .ויכרצל גואדל לוכי וניא תילכש וא תישפנ ,תיזיפ תולבגומ לשב
-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל דכ34 ףיעס יפל הנש 18 ול ואלמ םרטש ימ - ןיטק ;טפשמה יתב קוחב )4()א(68 ףיעסבו

  טפשמה יתב קוחל )ה(68-ו )4()א(68 ףיעסו ,1977

 םיקיתה ךס ךותמ 100%( "רוביצל יוסח" התייה רעונ יקית 42,000-ב ןויסיחה תמר יכ הלע הנידמה רקבמ תקידבב  92
 תמר ;)וללה םיקיתה ךס ךותמ 66%( "רוביצל יוסח" התייה ורתואש עשי ירסח יקית 239-ב ןויסיחה תמר ;)וללה
 לוכה ךס .)וללה םיקיתה ךס ךותמ 100%( "רוביצל יוסח" התייה תולבגומ םע םישנא וא םיניטק יקית 7,545-ב ןויסיחה
 םיקיתה ךס ךותמ 99%( "רוביצל יוסח" ןויסיחה תמר התייה תולבגומ םע םישנאו עשי ירסח ,םיניטק יקית 49,764-ב
  .)ורתואש וללה

  .טפשמה יתב קוחל )ה( 68 ףיעס  93

 ליג תעיבק יקית 672 ךותמ .רוביצל םייוסח םיקיתהמ 99.98% ויה החפשמ יניינעל טפשמה תיב יקית 268,864 ךותמ  94
  .)המאתהב 1%-מ תוחפו 7%( ירעזמ רוביצל םיחותפ ויהש םיקיתה זוחא ,םש יוניש יקית 760-ו
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 קלח לע קרו ,גרודמב ףרוגה ןויסיחה תא ריסהל ה"בה הטילחה ,2020 ץרמב ,תרוקיבה ךלהמב
 .רעונל טפשמה תיבב םילהונמ רשאו םיניטק םהב םיברועמש םיילילפה םיקיתהמ

 תיב יקית לש םמוסרפ-יא חכונל השגוהש ,ה"בה דגנ הריתע הקחמנ 2020 רבמבונב יכ ןיוצי דוע
 םידעצ םדקל ה"בה תובייחתה תא וינפל םשר ןוילעה טפשמה תיב .החפשמ יניינעל טפשמה
 החפשמ יניינעל טפשמה יתב לש ןיד יקספ םוסרפ לש תובישחה תאו ךרוצה תא ופיציש םיימינפ
 יתסיפת יונישל תובישח הנשי יכ רבס ףא ןוילעה טפשמה תיב .םיהזמ םיטרפ תרסה ךות
 ילעב לש םירחא םיסרטניאבו תויטרפב העיגפ ענמתש תנוכתמב הקיספה םוסרפ רשפאיש
 .95ןידה

 אל ה"בה ,2019 - 2017 םינשה ןיב וחתפנש םיקית ןוילימ 2.6 ךותמ יכ התלעה תרוקיבה
 ,םוסרפה תעינמ לש תפרוג הלחה לשב רתאב )שילשכ( םיקיתהמ 900,000-כ המסרפ
 )12%( םיקית 321,000-כ םנשי וחתפנש םיקיתב יכ הלוע דוע .םמויק םצע לע תוברל
  .תיטרקנוק העינמ לשב אלו ,קיתה גוויסמ האצותכ ףרוג ןויסיח םהילע לטוהש

 רוביצל םייולגו 2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקיתה רפסמ ןיב סחיה תא ראתמה םישרת ןלהל
 .םהילע לחוהש ןויסיחה תביס יפל םייוסחה םיקיתה תא ראתמ ןכו ,םייוסחה םיקיתה רפסמו

 
  .)30.11.20 םוימ ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 'חאו טפשמה יתב להנמ 'נ 'חאו רגירט יבצ 8001/19 ץ"גב  95
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 םינשב ,קיתה יוסיח תביס יפל חוליפב םייולגו םייוסח םיקית רפסמ :4 םישרת
2017 - 2019 

 שילשב ,םוסרפה תעינמ תא םוצמצב שרפל יוארש םגה יכ הלוע םינותנה ןמו םישרתהמ
 .לדחמה תרירבל גירחה תא ךופהלו ,ףרוג ןפואב םמסרפל אלש ה"בה הטילחה םיקיתהמ
 אלש םיקית יגוס תללוכ םסרפל אל הטלחההש הלוע הנידמה רקבמ תקידבמ יכ שגדוי

 םע םישנא ,םיניטק יקית ,ןימ תוריבע יקית ןוגכ ,האלמו תפרוג יוסיח תבוח םהילע הלח
 ןידה םע דחא הנקב הלוע הניא וז הטלחה .החפשמ יניינעל טפשמה תיב יקית וא תולבגומ
 םא תקדוב אל תוריכזמה ,םוסרפ אוה ללכה םהבש םיקיתבש םושמ ,דחאה :םימעט ינשמ
 הטלחהה לע תכמסנ אלא ,יפיצפסה קיתב םוסרפ רוסיאל תיטרקנוק הטלחה הלבקתה
 םוסרפ - התוחפ התעיגפש הפולח לש המויק לשב ,ינשה .ךילהה גוסל םאתהב תפרוגה
 .ןידב םישרדנה םיטרפה יוסיח ךות ךילהה

 תטיש םע דחא הנקב הלוע הניא טפשמה טנ רתאב ףרוגה ןויסיחה תלטה יכ רעוי דוע
 :טרופמכ ,םיירחסמה םייטפשמה םירגאמבו ןוילעה טפשמה תיב רתאב םיקיתה םוסרפ

 לטוהו ושגוהש םייטפשמ םיכילה לש םייללכה םהיטרפ תא גיצמ ןוילעה טפשמה תיב רתא
 הטלחה לכ לעו ןוידה ןכות לע םוסרפ רוסיא םהב לטוהש םירקמב םג ,יטרקנוק ןויסיח םהילע
 תיב תוטלחה לע רוערע תושר יקיתב תולבקתמה תוטלחהב ,לשמל ךכ .קיתב ןתינש ןיד קספ וא
 םיטרפה תטמשה ךות השענ ןוילעה טפשמה תיב רתאב םוסרפה .החפשמ יניינעל טפשמה
 .ךילהב םיהזמה

 תופצל ירחסמ יטפשמ רתא רשפִא םהבש םייטפשמ םיכילה לש בר רפסמ אצמנ ,ךכמ הרתי
 םיהזמ םיטרפ תטמשה ךות רתיה ןיב ,טפשמה טנ רתאב םייוצמ םניאש םייטפשמ םיכילהב
 .ךילהב

 תבכרומ הכאלמ איה טפשמה תיב יקיתמ םיהזמ םיטרפ יוסיח יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 אל תועצבתמה יוסיחה תולועפש ששח העיבה איה .יבושחמ ןורתפ רדעיהב ינדי ןפואב תישענש
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 תווצ המיקה ה"בה ,ןכ יפ לע ףא .םוסרפב םירוסא ויטרפש םדא לש יוהיז עונמל ידכ וקיפסי
  .אשונב םייוניש דיתעב תושעל התנווכב יכ הנייצו תונויסח ןיינעב לופיטל

 תיב יקית םוסרפל לועפל ה"בה לע ,םוצמצב םוסרפה תעינמ תא שרפל הבוחה רואל
 ףרוג ןפואב םיקית םוסרפ-יא עונמלו ,םיהזמ םיטרפ תרסה ךות טנרטניאה רתאב טפשמה
  .תיטרקנוק תיטופיש הטלחה ןיאו ,אללכמ םוסרפ רוסיא םהב לח אלש םיקית יגוסב

 .ימואל הקיספ רגאמ אשונב תינושאר הטמ תדובע הלחה יכ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
  .ןיד יקספ םוסרפ םוחתב תולועה תויעבל הנעמ ןתמב עייסל לכות רגאמה תמקהש ןכתיי

  קיתה יכמסמ םוסרפ
 ,יולג קיתל ותכיפהו קיתה ןויסיח תמר יוניש איה קיתב ףרוג ןויסיח תלטהל תופולחהמ תחא
 ןיבו םידדצה ידי לע ושגוהש ןיב - קיתה ךותמ םייפיצפס םיכמסמ לע ןויסיח תלטהל ףופכב
 ,םייולג ויכמסמו טפשמה תיב קית ויהי ללככ יכ הפיאש ךותמ ,תאז .טפשמה תיב ידיב ובתכנש
  .ןידה תולבגמל ףופכב

 ,ילאיצנרפיד ןויסיח לש הוותמב לועפל תויוריכזמה ידבוע תא ה"בה התחנה 2020 ץרמב .1
  .רעונלו החפשמל טפשמה יתבב םייוסחה םיקיתה גוויס תא תונשל השירדה רואל

 ןויסיח לש הוותמ ץומיאל ה"בה תולועפ תא בויחב האור הנידמה רקבמ דרשמ
 םייולג םיכמסמ יכ אדוול ה"בה לע .קיתה לש ףרוג ןויסיח ףלח ילאיצנרפיד םיכמסמ
  .טפשמה תיב יקית לכב הוותמה תא ליחהלו ,רתאב ומסרופי םייוסח םיקית ךותמ

 תיב קיתל ושגוהש םיכמסמל סחיב תוינכטו תורצק תוטלחהש גוהנ טפשמה יתבב .2
 טסקט תבית איה תיקתפה ."תיקתפ" יבג לע תולבקתמ תרוכזת ינוידב וא טפשמה
 תלבק דעומ הב םיטרופמו ,ןוידה לוקוטורפ לע וא רבעוהש ךמסמה יבג לע תנזומה
 :השחמהל הנומת ןלהל .תיטופישה הטלחהה ןכותו טפושה םש ,הטלחהה
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 תיקתפב הטלחה :1 הנומת

 ומשרנש תויטופישה תוטלחהה ןוילימ 3-כ ךותמ ,ה"בהב תוטלחה רגאמ ינותנ יפל
  ואצמנ ,ןכ ומכ .96)58%( תיקתפב תוטלחה ןה ןוילימ 1.7-כ ,2019 - 2017 םינשב
  .ןיד קספכ וגווסש תיקתפב תוטלחה 80,000-כ

 רקבמ דרשמב רוביצה תונולת תוביצנ םהיניבו ,ה"בהל םינוש םימרוג ונפ 2011 תנשמ
 .טפשמה טנ רתאב הייפצל תונתינ ןניא תיקתפב תוטלחה יכ הינפל וננולתהו ,הנידמה
 ךכ ,טפשמה טנ תכרעמב יוניש ךורעת יכ ולא םימרוגל ה"בה הבישה 2020 ראוניב
  .רתאב םג ומסרופי תיקתפב תוטלחהש

 ךכ לע תונולת לבקל הלחה ה"בהש רחאל רושע ,2020 רבוטקואב יכ הלע
 ,תאז םע דחי .ןמסרפל ה"בה הלחה ,רתאב תומסרופמ ןניא תיקתפב תוטלחהש
  .הז דעוממ לחה ולבקתהש תיקתפב תוטלחה קר תמסרפמ איה

 2020 רבוטקוא ינפל ונתינש תיקתפב תוטלחה לש םוסרפ יכ התבושתב הרסמ ה"בה
  .הרורב הניא ךכב תלעותהש ףא תורידא תומושת תעקשה שורדת

 םינשב ורתואש תיקתפב תוטלחהה ףקיה חכונלו ןוידה תויבמופ ןורקע תובישח רואל
 תינכות ןיכת ה"בה יכ ץלמומ - תויטופישה תוטלחהה ךסמ 58% - 2019 - 2017

 .2020 רבוטקוא ינפל ונתינש תיקתפב תוטלחהה םוסרפל תגרודמ

 ךילהת יכ הלע רקסה ןמ .טפשמה טנ תכרעמל םינוכיס רקס ה"בה העציב 2019 תנשב .3
 םימרוגל םתוא ףושחלו יוגש גוויסל איבהל יושע ישונא םרוג ידי לע םיכמסמה גוויס
 ,טפשמה טנ רתאב אצמיהל לולע שונא תויועט בקע ,המגודל ,ךכ .97םישרומ םניאש

 
 .וצ וא הטלחה ,ןיד רזג ,ןיד קספ - םינוש םיגוסמ תויטופיש תוטלחה ןוילימ 11-כ ןנשי םיכמסמ רגאמ יפל יכ שגדוי  96

  .דבלב תויטופיש תוטלחה רגאמב תושעיהל הלוכי הקידבה ,תיקתפב הטלחהה לש המושיר תטיש לשבש אלא

  .יוגש ןפואב וגווסש אצמנ רשא םיכמסמ לש יתומכ אצממ ללכ אל םינוכיסה רקס  97
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 עדימ ,לשמל( תונוש תוביסמ םש אצמיהל רומא היה אלש עדימ ,בחרה רוביצל חותפה
  .)ישיא וא יאופר

 44 הנידמה רקבמ דרשמ אצמ טפשמה טנ רתאב יארקא ןפואב םיקית לש הקידבב
 ומסרופש םירקמ ואצמנ דוע .םייוסח םיקיתב ןיד ילעב תומש ומסרופ םהבש םירקמ
 בתכ וא תויטופיש תוטלחה קיתב ומסרופ אל ךא ,םייוסח םיקיתב ןיד ילעב תומש
 םיטרפ ומסרופש םירקמ ואצמנ ,ןכ ומכ .םהיטרפ םוסרפל ןיד ילעב לש המכסה
  .תויטופיש תוטלחהב םייאופר וא םיישיא

 לש ןויסיחה תמר גוויס לע תפטוש הרקב םיוותמה םילהנ ה"בהב ןיא יכ אצמנ דוע
 רקבמ תקידבו םינוכיסה רקס יאצממ חכונל .תוריכזמה ידי לע םיקיתב םיכמסמה
 .וז השיגר הלועפ לע הרקב לולכיש רדוסמ להונ שבגת ה"בה יכ ץלמומ ,הנידמה

 םימרוגה וא ןידה ילעבמ ימ ידי לע םישגומ תויהל םייושע םייוסח םיכמסמ ,ךכמ הרתי
 תוריכזמל תרשפאמ תכרעמה םיכמסמה תשגה םע .רוביצל יולגה קיתב םיברועמה
 םיכמסמ יגוס םנשי ,םירבדה עבטמ .טלקנש ךמסמה גוס תא הרוגס המישרמ רוחבל
 ,תויטרפב העיגפל תורשפא לשב ,םתוסחל אהת םרובע תשרדנה לדחמה תרירבש
 תווח ,)תיזיפ וא תילכש ,תישפנ( תיאופר תעד תווח ,ןחבמה תוריש ןתנש ריקסת לשמל
 ולא .דועו ,דעסה קוח יפל ןוחבא תדעו תואצות ,תוריש תודובע לע הנוממ לש תעד
 רתאב םיכמסמ תשגה ינפמ הריהזמ ה"בה יכ ןיוצי .םעבט םצעמ םישיגר םיכמסמ
  .תוריכזמב יזיפ ןפואב השגהל הנפמו 98דחא דצ דמעמב

 םעבט םצעמ םישיגר םיכמסמ יגוס לש יוסיח תרשפאמה לדחמ תרירב תכרעמב ןיא
 הטלחה תלבק דע תאז ,םירחאה ןידה ילעב ינפמו רוביצה ינפמ - םתשגה םע
 תמר תעיבק ,ךמסמה תשגה רחאל .ונכ לע םנויסח תרתוה תלאשב תיטופיש
 םילולע םישיגר םיכמסמ ,ךכשמ .תוריכזמב ינדי ןפואב תישענ ךמסמ לש ןויסיחה
  .קשממב וא רתאה תועצמאב םתשגה םע ןידה ילעבל םייולג תויהל

 אשונהו ,םיכמסמ גוויס תעב שונא תויועט ןנשי םיתיעל יכ תרוקיבה ךלהמב הנייצ ה"בה
 ,תיתוכאלמ הניב ססובמ ןונגנמ חתפל תורשפא תנחוב איה יכ הנייצ דוע .הניחבב יוצמ
 לש ןויסיחה תמרל סחיב תומיוסמ תוילמונא רתאי ךמסמה ןכות תקירס סיסב לעש
  .רוביצל םיחותפכ םיגווסמה םיכמסמ

 יאצממ .תונויסחב לופיטל יעוצקמ תווצ םקוה 2021 תנשב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 הדובעה יכילהתב הפרות תודוקנ תופמל שי יכ ולעה ,2021 ינוימ ,תווצה לש םייניבה
 תוטלחה ,םילוקוטורפ( םיכמסמב גוויסו לופיט תעב רתיה ןיב ,עדימ ףלד עונמל ידכ
 תווצה ץילמה דוע .)דועו טפשמה תיב קיתל םישגומה םיכמסמו תושקב ,תויטופיש
 ידבועלו םיטפושל תוכרדה עצבל ,םילהנ ןכדעל ,טפשמה טנב 99םיש"וש םדקל

 
 ןידה ילעבש ידכ ידיימ ןפואב ךמסמה תא תוסחל שיגמה תשקב ףוריצב שגומ ךמסמה - דחא דצ דמעמב השקב  98

 .ותוארל ולכוי אל קיתב םירחאה

  .םירופישו םייוניש - םיש"וש  99
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 ןונגנמ תא םדקל תניינועמ איה יכ הנכדע ףא ה"בה .אשונב תורקב ריבגהלו תויוריכזמה
 םושייל םינמז תוחול העבק אל איה ךא ,ביצקת יצוליאל ףופכב תיתוכאלמה הניבה
 .דעוימה ןורתפה

 ה"בה יכ ץלמומ ,בחרה רוביצל םיגווסמ וא םיישיא םינכת לש הפישח עונמל ידכ
 ןוכדע :הלאה םיכרדב םיכמסמ לש יוגש גוויס ןיינעב לופיטה תא םדקל ךישמת
 הארתהלו הרקבל םילכ לש םושייו חותיפ ;םיכמסמ גוויס לע הרקבל םילהנ
 שיש ןויסיחה תמר לש תקדקודמ הניחב תשרדנש םיכמסמ יגוס לע תיטמוטוא
 ילעב תכרדה ;תיתוכאלמה הניבה ןורתפ םודיק םע דבב דב תאזו ,םהל עובקל
 .םוחתב תויוריכזמה תדובע לע הרקב יכילה םויק ;רבדב םיעגונה םידיקפת

 רתאב שומיש ךרוצל תינורטקלא המיתחו תוהדזה
  טנרטניאה
 המיתח קוח - ןלהל( 2001-א"סשתה ,תינורטקלא המיתח קוח יפ לע תרשואמ תינורטקלא המיתח
 הרוצב םתשגה תרשפאמו ,םיכמסמ לע תיזיפ המיתחב ךרוצה תא תרתיימ ,100)תינורטקלא
 םרוג" לש ותוברועמ תשרדנ התלעפה םשל יכ תועבוק קוחה חוכמ וקקוחש תונקת .תנווקמ
 .101"רשאמ

 .םימושר םישמתשמל ןהו םינמדזמ םישמתשמל ןה תרשפאתמ טפשמה טנ תכרעמל הסינכה
 תורבח יתש .םכח סיטרכ תועצמאב תולועפ עצבלו תכרעמב תוהדזהל לוכי םושר שמתשמ
 תינורטקלא המיתח עוציב ךרוצל םימכח םיסיטרכ תוקיפנמ "רשאמ םרוג"כ תורכומה תויטרפ
 תדמוע תרשואמ תינורטקלא המיתח ליכמה םכח סיטרכ תקפנהל תיתנשה תולעה .102תרשואמ
 ,2018 ינוימ לחה תמייקה ,תפסונ תורשפא .103םינש שש ךשמל ח"ש 500 דע הנשל ח"ש 250 לע
 תרשפאמ וז תכרעמ תועצמאב הסינכ .תיתלשממה תוהדזהה תכרעמ תועצמאב תוהדזה איה
 תלוכי תרשפאמ הניא ,ללככ ךא ,תופצל שמתשמה יאשר םהבש םייטפשמ םיכילה יטרפב הייפצ
 .ןלהל טרופיש יפכ ,םיכמסמ לע תינורטקלא המיתח

 ירגאמבו יוהיז יכמסמב םיירטמויב יוהיז יעצמא תללכה רשאמה קוח תסנכה הקקוח 2009 תנשב
 ,ךכל ךשמהב .תומכח תוהז תודועת 2013 תנשמ לחה תוקפנומ הז קוח יפל .104םייתלשממ עדימ
 תושר רובע קיפניש ,)מ"מג - ןלהל( יתלשממ רשאמ םרוג םיקהל לטוה 105ןימז לשממ לע
 יופצ מ"מגה .המכחה תוהזה תדועתב תבלושמה המיתחל תינורטקלאה הדועתה תא ןיסולכואה

 
 ;2001-ב"סשתה ,)תושקב תקידבו הנכותו הרמוח תוכרעמ ,תחטבואמ תינורטקלא המיתח( תינורטקלא המיתח תונקת  100

 .2001-ב"סשתה ,)ולוהינו רשאמ םרוג םושיר( תינורטקלא המיתח תונקת

 .םתוליעפ לע חקפלו םירשאמ םימרוג םושרל ךמסומה ,םירשאמ םימרוג םשר ָהנומ םיטפשמה דרשמב  101

 ילהנמ ,םינוש םיחווידל םישרדנה םיקסע ילעב ,ןיד יכרוע :ןהב ,תונוש תויסולכוא יגוס םישמשמ ולא םיסיטרכ  102
 .בחרה רוביצהו םישרומ םיקסוע ,תונובשח

 .רתוי הלוז תיתנשה שומישה תולע ,רתוי ךורא סיטרכה ףקותש לככ  103

 .2009-ע"שתה ,עדימ רגאמבו יוהיז יכמסמב םיירטמויב יוהיז ינותנו םיירטמויב יוהיז יעצמא תללכה קוח  104

 .ל"כשחל ריכב ןגס תושארב תידרשמ-ןיב יוגיה תדעו תרגסמב  105
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 תחטבואמ תינורטקלא המיתח עוציב ךרוצל חרזאל םולשת אללו אלמ יתלשממ ןורתפ תתל
 .הלשממה יפוג לומ תרשואמו

 תכמסה יכילהת ומלשוה אל יכ אצמנ 2020107 תנשמו 2015106 תנשמ הנידמה רקבמ תוחודב
 ילויב הלשממה הטילחה ,מ"מגה תלעפהל תולועפה ומלשוה אל 2020 תנש דעש תויה .מ"מגה

 דע המכחה תוהזה תדועת יבג לע תרשואמ תינורטקלא המיתח עוציב רשפאל שי יכ ,2020108
 .2020 רבמטפס שדוח ףוס

 יופצ אוה יכו ,לעפוה םרט מ"מגה יכ הנידמה רקבמ דרשמל בושקתה תושר הרסמ 2021 יאמב
 םשר רושיאלו ןיסולכואה תושרב תוקידבה תמלשהל ףופכב ,2021 ינוי תליחתב ריוואל תולעל
 .םיטפשמה דרשמב םירשאמה םימרוגה

 תוכרעיהה תא המילשה םרט יכ הנידמה רקבמ דרשמל ןיסולכואה תושר הרסמ 2021 יאמב
 דרשמב םירשאמה םימרוגה םשר ,ועצוב ושרדנש םיחותיפה יכ הפיסוה תושרה .מ"מגה תלעפהל
 ולעוהש םייוקילה תא תנקתמ תושרה הז בלשבו ,עדימ תחטבא קדבמ עצבל שרד םיטפשמה
 .רומאה קדבמב

 קוחרמ םיכמסמ תשגהל השדח תורשפא ה"בה הקישה ,תרוקיבה ךלהמב ,2021 ראוניב יכ ןיוצי
 אללו תיתלשממה תוהדזהה תכרעמ תועצמאב ,ןיד יכרוע ידיב םיגצוימ םניאש ןיד ילעב ידי לע
 22,000-כ וז ךרדב ושגוה 2021 ינוי דע ראוני הפוקתב .תרשואמ תינורטקלא המיתחב ךרוצ
 םיכמסמ המכ םידחואמ תויהל םייושע ובש( דחא PDF ץבוק תשגה תרשפאמ תכרעמה .םיכמסמ
 יכ ןיוצי דוע .ךילה חתופה רחא ךמסמ לכ וא העיבת בתכ תשגה תרשפאמ הניא ךא ,)םינוש
 .תרשואמ תינורטקלא המיתחב ךרוצ ןיא תונטק תועיבתב קוחרמ םיכמסמ תשגה ךרוצל

 תא רפשל היושע קוחרמ םיכמסמ תשגהל השדחה תורשפאהש םגה יכ הלע תרוקיבב
 הנעמ םהל תנתונ הניא איה ,יטפשמה ךילהב םיגצוימ םניאש ןידה ילעב רוביצל תורישה
 ילעב ךכ בקע .ךילה חתופה רחא ךמסמ וא העיבת בתכ תשגהל תורשפא רדעיהב ,אלמ
 וא תינורטקלא השגה ךרוצל םכח סיטרכ תקפנהמ םירוטפ םניא םיגצוימ םניאש ןידה
 .תינדי השגה עוציבמ

 ,ךכמ האצותכ .)יתלשממה רשאמה םרוגה( מ"מגה לעפוה םרט ,תרוקיבה םויס דעומב
 תוהזה תדועת סיסב לע םניחב ןתניהל יושע רשא ,טפשמה טנ תכרעמב אלמה שומישה
 תוינורטקלאה תודועתה תא םיקיפנמה םיירחסמה םימרוגל םולשתב לעופב ךורכ ,המכחה
 שיגהל םכח סיטרכ םדיב ןיאש םירחאו םיגצוימ אל ןיד ילעב תצלאמ וז הדבוע .המיתחל
 .תינורטקלא השגה ךרוצל םכח סיטרכ תקפנה רובע םלשל וא ,תינדי םיכמסמ

 
 .50 'מע ,"ןחבמה תפוקת - ירטמויב ימואל דועית" ,)2015( דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ  106

 .302 'מע ,"םיירטמויב םירגאמב שומישה תרדסהב םיטביה" ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  107

 תילטיגידה הדימלה םודיקלו רוביצל םיילטיגידה םיתורישה תצאהל תינכות" :26.7.20 םוימ 260 הלשממה תטלחה  108
 ."הלשממ תטלחה ןוקיתו
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 םהמ 64% ,םיכמסמו תושקב ןוילימ 27-כ תויוריכזמל ושגוה 2019 - 2017 םינשב יכ ןיוצי
 הלע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש םיכמסמה תמיגדב יכ ןיוצי .תוריכזמב ינדי ןפואב ושגוה
  .51% לע דמוע וז ךרדב 109בחרה רוביצה ידי לע םישגומה םיכמסמה רועישש

 ןמז הז הכורע איה יכ 2021 ילוימ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ בושקתה תושר
 .מ"מגה תלעפה תא םילשהל

 בושקתה תושרו איה יכ 2021 ילוימ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ןיסולכואה תושר
 תא לבקל שי ךילהתב םדקתהל ידכ ךא ,היצקילפאה ןויפאו תויתשת תניחבמ ךלהמל תוכורע
 ,םינוכיס רקס עצוב םשרה תשירדל .תויטרפה תנגהל תושרב םירשאמה םימרוגה םשר רושיא
 ,החטבאה רקס יאצממב לופיטה דצל .םירעפה רודיגל הדובע תינכות הנכוהו ,ויאצממ וקדבנ
 .ךילהתב ךישמהל ורושיא תא לבקל םשרל ןיסולכואה תושר התנפ

 לפוטמ מ"מגה טקיורפ יכ הנידמה רקבמ דרשמל 2021 טסוגואב הרסמ תויטרפה תנגהל תושרה
 לשממלו ןיסולכואה תושרל הריבעה איה 2021 ילויבו ,הובג ףודעתב תויטרפה תנגהל תושרב
 רשפא היהי ,םתמלשהל ףופכב יכ הנייצו ידיימ ןפואב ןוקית םינועטה םייוקילה תמישר תא ןימז
  .תוחתפמה לוליח סקטל דעומ עובקל

 תולועפה תא םילשהל ,תויטרפה תנגהל תושרהו ןיסולכואה תושר לעו בושקתה תושר לע
 לע ,םניחב תרשואמ תינורטקלא המיתח עוציב רשפאל ידכ ,מ"מגה תלעפהל תושרדנה
 .המכחה תוהזה תדועת סיסב

 ונחבי בושקתה תושרו ןיסולכואה תושר ,תויטרפה תנגהל תושרה יכ ץלמומ ,ןכ ומכ
 אלש תרשואמ תינורטקלא המיתח עוציבלו םיגציימ תוהדזהל תופולח ה"בה םע ףותישב
 .)תירטמויב תוהדזהב המגודל( םכח סיטרכ תועצמאב

 רתאב עדימה שופיח תורשפא
 עדימ רחא וישופיחב רוביצה תא שמשל היה יושעש ,בר עדימ רוגא תתשרמב טפשמה טנ רתאב
  .ןוידה תויבמופ ןורקעל םאתהב ,יטפשמ

 טנרטניאה רתאב תויצקנופה תא םיאתהל ךרוצ שי יכ אצמנ ליעל רכזוהש םירעפה יופימ חודב
 טפשמה תיב רתאב השענש יפכ ,םדקתמ שופיחל תויורשפא וללכיש ךכ טפשמה טנ תכרעמ לש
 .ןוילעה

 הפולחב ,ה"בהלו םיטפשמה דרשמל תפתושמה ,הנוילעה יוגיהה תדעו הנד 2020 - 2019 םינשב
 ךרדב חרזאל שיגנהל ותרטמש ,"ימואל הקיספ רגאמ" תועצמאב ,רוביצל הקיספ תשגנהל תפסונ
 לש ותויבמופב המולגה תובישחה חכונל ,תאז .םולשת אלל ,תואכרעה יגוס לכמ הקיספ הטושפ
  .הדובע תינכות לש השוביגלו הטלחהל ומגרות םרט הז אשונב םינוידה .110הז גוסמ עדימ

 
 .םיגצוימ םניאש ןיד ילעב םהש ןיבו םיגציימ םה םישיגמהש ןיב  109

 .)13.2.18 בשחוממ רגאמב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ בולרטסופ ירטימד 856/17 ץ"גב  110
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 רשפאתיש ךכ שגנומ אלו גלטוקמ אל ךא טפשמה טנב אצמנ עדימה ללכ ובש ,םייקה בצמב
 עדימל השיג רובע םיירחסמ םימרוגל םלשל המצע ה"בה םג תצלאנ ,םדקתמו םכח שופיח
  'א קפסל ה"בה המליש 2019 - 2016 םינשב ,המגודל ךכ .המצע הלש היתוכרעממ אבוימש
 תשיכר" יתוריש רובע הנשל עצוממב ח"ש 200,000-כ 'ב קפסלו ,הנשל עצוממב ח"ש ןוילימ 1.1-כ
 יתב תכרעמ ישמתשמל םייטפשמ עדימ ירגאמב עדימ רוזחא יתוריש ןתמו השיג תונוישיר
 ."טפשמה

 םיפסונ םיתוריש םיעיצמ םיירחסמה םימרוגה יכ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 וחותיפ םייתסמ הלא םימיב יכ הפיסוה ה"בה .םייקה רגאמה תא ףילחהל ודעונ אל םהיתוריש יכו

 .םיטפושה תא שמשיש טפשמה טנב שדח שופיח רגאמ לש

 ןותנ - קיתה רפסמ תנזהב רוביצל םיחותפה םיקית לע עדימ אוצמל רשפא טפשמה טנ רתאב
 ,טפשמ תיב תוברל ,םינוש םירטמרפ יפל שופיח תועצמאב וא ,ומצעלשכ רוביצל םסרופמ אלש
  .םיכיראת חווטו הטלחה גוס ,טפוש םש ,ןיינע גוס ,קית גוס ,ךילה

 ץלאנ הז בצמב .םידדצה תומש יפל עדימ רוזחא רשפאמ אל רתאה יכ הלע תרוקיבב
 הלאכ ,םיירחסמ םימרוג ידי לע םילעפומה םירתאל השיג רובע םלשל בחרה רוביצה
 .רתוי תשגנומו תגלטוקמ הרוצב עדימה תא םיעיצמה

 םיינוציחה תכרעמה ישמתשמ ברקב הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ םג
 :רתויב תוכרצנ ןה תופסונ עדימ שופיח תויורשפא ,םישמתשמה רובע יכ הלוע ה"בהל

 ונייצ 57% ,"קיתב יוצמה עדימ לש םכח שופיח לוהינ" תורשפאה תא ונייצ םיבישמהמ 79%
 תא ונייצ 55%-ו ,"קיתל םירושק םיקיתב עדימ לש םכח שופיח לוהינ" תורשפאה תא
  ."רוביצל םיחותפ םיקיתב עדימ לש םכח שופיח לוהינ" תורשפאה

 םיקיתב םיברועמה םימרוג לש םתויטרפ לע רומשל ךרוצה לשב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םירטמרפו םידדצ יטרפ יפ לע שופיח רשפאל אלש איה התוינידמ ,טפשמה תיבב םילהנתמה
 םויה םייקה ףסונ עדימ םסרפל לוקשת יכ הפיסוה ה"בה .םישיגרכ הדי לע םירדגומה םירחא
 תנשל הדובעה תינכות תרגסמב יכ ה"בה העידוה ןכ ומכ .ושיגנהל תדחוימ העינמ ןיאו תכרעמב

  .טפשמה טנב שופיחה תויורשפא רופישל טקיורפב לחת איה 2021

 לע הנגה לשב םידדצה יטרפ יפל תכרעמב שופיח רשפאל ןיא היפלש ה"בה תדמע
 םירתאל הז עדימ תא הריבעמ ה"בהש הדבועה םע דחא הנקב הלוע הניא םתויטרפ
 טפשמה טנ רתאב עדימה יכ ץלמומ ןכל .ולא שופיח תויורשפא תא םיעיצמ םהו ,םיירחסמ
 רשא ,םדקתמ עדימ חותינו רוזחא עוציבו תואלמ שופיח תויורשפא ןתמ ךות ,ואולמב שגנוי
 לכוי חרזא לכש ךכ ,גווסמ וניאש יטפשמה עדימל האלמ השיג בחרה רוביצל וחיטבי

 .םיירחסמ םימרוגמ םולשתב יונמ תשיכרב תולת אלל ,רתאב יוצמה עדימהמ תונהיל
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 תכרעמה ישמתשמל םינומושיי
 תועצמאב טפשמה טנ תכרעמב עדימהמ קלח םישיגנמה םינומושיי ינש םישמתשמל העיצמ ה"בה
 ןומושיי )ב( ;ןיד יכרועל דעוימו 2016 תנשב קשוה רשא ,"טפשמה טנ" ןומושיי )א( :םימכח םינופלט
 .ןיד ךרוע ידיב םיגצוימ םניאש ןיד ילעבל דעוימו 2019 תנשב קשוה רשא ,"קט קית"

 םיקיתה יטרפ הז ללכבו - םינוש םיגוסמ עדימב תופצל שמתשמל םירשפאמ םינומושייה ינש
 .םירבוש ימולשת עוציבו - ונתינש תוטלחהו שמתשמה ידי לע םילהונמה

 תינורטקלא השגה עצבל ןתינ אל ,םיכמסמ תשגהב תינורטקלא המיתחל השירדה בקע
 אלל םשיגהל תרשפאמ ה"בהש םיכמסמ לש אל ףאו םינומושייה תועצמאב םיכמסמ לש
 .111םיגצוימ םניאש ןיד ילעב י"ע תינורטקלא המיתחב ךרוצ

 53%-כ יכ הלע תרוקיבה תרגסמב הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ינוציחה ןוצרה תועיבש רקסב
 .ןוצר תועיבש רסוח ועיבהש 33%-כ תמועל םינומושייב שומישהמ ןוצר תועיבש ועיבה םיבישמהמ
  .ןיד יכרוע םניאש םישמתשמה לש וזמ ההובג התייה ןידה יכרוע לש ןוצרה תועיבש

 המסיס תפלחה רשפאל ;דיינה ןופלטה ךרד םיכמסמ תשגה רשפאל ךרוצ הלע רקסב
 לכ תא ליכיש ידכ ,בחרה רוביצל דעוימה ,"קט קית" ןומושיי תא רפשלו ;ןומושייה ךרד
 .ןיד יכרועל דעוימה ,"טפשמה טנ" ןומושיי ליכמש תויורשפאה

 תא ביחרהל תניינועמ איה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 הפיסוה ,םיכמסמ תשגה ןיינעל .ןידל ףופכב ,ןומושייה תועצמאב עצבל רשפאש םיתורישה ןווגמ
 המיתחב םימותח ויהי טפשמה תיבל ילטיגיד טמרופב םישגומה םיכמסמש עבוק קוחה יכ ה"בה
 .תרשואמ תינורטקלא

 ןווגמ רשפאלו ירשפאה עדימה ללכ תא שיגנהל ה"בהל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ,חרזאל שיגנ ילכ שמשמה ,דיינה ןופלטל םינומושייה תועצמאב ןתינה לככ בחר תולועפ
 יכ עצומ דוע .םישמתשמה תושירדל תוסחייתהו םינומושייה לש דימתמ רופיש ךות
 תועצמאב שיגהל תרשפאמ ה"בהש םיכמסמ לש השגה תוחפה לכל ורשפאי םינומושייה
 .תרשואמ תינורטקלא המיתח אלל בשחמ

  

 
 ."טנרטניאה רתאב שומיש ךרוצל תינורטקלא המיתחו תוהדזה" קרפב ליעל בחרוהש יפכ  111
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  יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינ
 יעצמאב תושענ טפשמה תיב קיתב תולועפ יכ ועמשמ םייטפשמ םיכילה לש ןווקמ לוהינ
 עצבתהל לוכי ןווקמ לוהינ .םינשוימ םייגולונכט םיעצמאב שומיש וא תיזיפ השגה אלל ,בשחוממ
 טפשמה טנ תכרעמל תחא תבשחוממ תכרעמ ןיב רישי בשחוממ קשממ ,ןושארה - םיצורע ינשב
 ךותמ םינותנ םדאל ףקשמש ,טפשמה טנ רתאב שומיש - ינשה .)בשחוממ קשממ - ןלהל(
 ביחרמ יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינ .הכותל םינותנ ןיזהל םדאל רשפאמו טפשמה טנ תכרעמ
 .112םייטמוטוא הדובע יכילהת לוהינב ךמותו תכרעמה לש םינותנה דסמ תא

 םימרוג 900,000-כו ןיד ילעב ןוילימ 2.6-כ טפשמה תיב יקיתב םיברועמ ויה 2019 - 2017 םינשב
 תיב יקיתב ומשרנ הפוקתה ךלהמב .םדא ינב ןוילימ 3.5 לוכה ךס - םידעו חוכ יאב ןוגכ ,םיפסונ
  .113םיפסונ םימרוג ןוילימ 4.2-כו ןיד ילעב ןוילימ 6.7-כ טפשמה

 ןווקמ ןפואב טפשמה תיב קיתב םיכילהתהמ קלח להנל לוכי יטרפ םדא :יטרפ ןיד לעב .1
 - ךילהל טרפה לש תושיגנה תא ריבגמ ןווקמ םיכילה לוהינ .טפשמה טנ רתא תועצמאב
 לש תואדווה תשוחתל םרותו תויוריכזמה לע סמוע תיחפמ ,ליעי ,ינוכסח ,רתוי ריהמ אוה
  ןיֵּבמ .ד"וע ידי לע םיגצוימ םייטרפה ןידה ילעב תיברמ יכ ןיוצי .הז בכרומ ךילהב טרפה
 םניא קיתל םידדצה םיקית 18,000-כב קר ,2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקית ןוילימ 2.6-כ
  .יטרפ םדא

 2017 םינשב .114םייטפשמ םיכילהב םיברועמה םיבר לשממ יפוג לומ תדבוע ה"בה :לשממ יפוג .2
 םייושע לשממ יפוג ,ןכ ומכ .115םיקיתהמ תיצחמב תוחפה לכל ןידה תלעב איה הנידמה 2019 -
 .יטפשמה ךילהה םודיקל םיעייסמה םימרוגכ וא םיגציימכ םייטפשמ םיכילהב םיברועמ תויהל

 ה"בה .תוידועיי תובשחוממ תוכרעמ תועצמאב םיקית לש בר ףקיה םילהנמ לשממה יפוג
 םיכילהב לשממה יפוג לש תוברועמה ףקיה .םייגטרטסא תוחוקלכ םתוא הבישחמ
 לשב קזנה לאיצנטופ לעו ,ההובג תורידתב ,ףיצר עדימ תרבעה תוציחנ לע דמלמ םייטפשמ
 וסיסבב קלחנ לשממ יפוג לש קשממה .םידדצל המיאתמ הניאש קשממ תטישב שומיש
  :תוטיש יתשל

 תכרעמ ןיב ןירשימב עדימ תרבעה תועצמאב ולוכ ךילהה לוהינ :בשחוממ קשממ .א
 תרבעה תללוכ וז ,בור יפ לע .טפשמה טנ ןיבל לשממה ףוג לש תבשחוממה עדימה

 
  .23 - 22 ,4 'מע ,ם"ואה ךירדמ  112

 .דרפנב קית לכב ֶהנמנ אוה ,טפשמ תיב יקית המכב ברועמ היה םדאש הרקמב  113
 תביטחו תועיבתה להנימ ;םיטפשמה דרשמבש יללכה סופורטופאהו תירוביצה הירוגנסה ,הנידמה תוטילקרפ  114

 הפיכא תודיחיו ,םינומיזה זכרמ ,רסאמהו רצעמה ינקתמ לש לוהינהו םושירה יניצק ;לארשי תרטשמבש תוריקחה
 דרשמבש רעונה תוסחו םירגובמלו רעונל ןחבמה תוריש ,טפשמה יתבבש עויסה תדיחי ;רהוסה יתב תורישב תוידועיי

 ,הייבגהו הפיכאה תושר ,ימואל חוטיבל דסומה ;הריגההו ןיסולכואה תושרבש תולובגה תרוקיב להנימ ;החוורהה
 .תוימוקמ תויושר תוברל ,םיירוביצ םידיקפת םיאלממה םיפוג ןכו םיפסונ לשממ יפוג םנשי יכ שגדוי .םיסימה תושרו

  .םייטפשמ םיכילהב תיתועמשמו העובק תוברועמ ילעב םיפוגב תדקמתמ הניחבה ,תאז םע

 ומשרנ אל םלוא ,ןיד ילעב םה לשממ יפוג םהבש םיפסונ םיקית ונכתיי ה"בה ידי לע םימרוגה םושיר תטיש לשב  115
 ךותמ .המודכו הנידמה םושיר אלל קיתב םרוגכ דבלב הנידמה גיצנ םושיר ,לשמל .םרותיא תא רשפאמה ןפואב קיתב

  .ןיד תלעבכ הנידמה המושר םיקית ןוילימ 1.34-כב ,םיקית ןוילימ 2.6
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  .116)םינותנ - ןלהל( םינותנ-אטמ ליכמה XML ץבוק וילא ףרוצמש ילטיגיד ץבוק
 

 עדימה תכרעמ ןיב עדימה תרבעה :)ינדי וא בלושמ( בשחוממ וניאש קשממ .ב
 שומיש השענ .ןירשימב תישענ הניא טפשמה טנ ןיבו לשממה ףוג לש תבשחוממה
 םויק ,סקפ תחילש ,םייזיפ םיכמסמ( םינשוימ םייגולונכט םיעצמאבו םיינדי םיעצמאב
 תכרעמל םירבוחמ םניאש םינווקמ םיעצמאב שומיש השענש וא ,)תינופלט החיש
 תחילש ,ל"אוד תחילש ,לשמל( םינותנ תחילש םיללוכ םניאו ףוגה לש תבשחוממה
 .)118טפשמה טנ רתאב שומיש וא 117ל"אוד תרש תועצמאב סקפ

 שרדנה ןמזה ךשמ ,עדימה תונימזב ינוש לשב הדובעה תוליעי לע העיפשמ קשממה תטיש
 ה"בהמ ןירשימב עדימה תלבק ,ןכ ומכ .דועו שונאה תויועט בחרמ ,תוכרעמב ותנזהלו ותרבעהל
 תובישח שי ,ןכל .לשממה יפוג ןיב עדימ תרבעה תרשרשב ןושארה בלשה קר םיתיעל איה
  .119םיבר םיפוג םיכמסנ עדימה תרבעה לע יכ הנבה ךותמ ,הביציו הנימא ,הריהמ עדימ תרבעהל

 ה"בה םע לשממה יפוג לש הדובעה יקשממ יופימ
 םהש הדובע יקשממ 72-ו לשממ יפוג 8-ב תודיחי 19 ןולאש תועצמאב קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוירקיעה תולועפה עבראב םידקמתמה םיקשממ 57-ל וזכור ןולאשה יאצממ .ה"בה םע םימייקמ
 .םינוידו םינומיז ;םיכמסמ רוויד ;תושקב תשגה ;םיקית תחיתפ - ה"בהו לשממה יפוג ידי לע תועצובמה
  .ולא םיקשממב םיקסועש םידבוע 7,000-כ םינומ ,ונחבנ םתדובע יקשממש ,120לשממה יפוג

 יפוג ןיב הדובע יקשממ םישרדנ ןהיבגל תוירקיעה תולועפה תא ראתמה המירז םישרת ןלהל
 לבקמה םרוגהו עדימה רוקמ אוה רסומה םרוגה - עדימה תריסמ יאוות לע עיבצמו ה"בהו לשממה
 .רסמנש עדימל ביגהלו ולש תובשחוממה תוכרעמב עדימה תא ןיזהל שרדנ

 
116  XML - 2015 ,ה"עשת( עדימה תייגולונכט יחנומל ןולימ ,םינותנ לש ןוגראלו רואיתל הדעונש החותפ תינקת הפש(, 

 ולא םינותנ .טקייבוא לע םינותנ לש ףסואכ רדוסמה עדימב רבודמ - הטאדאטמ - םינותנ-אטמ ;1080 י"ת ,15 קרפ
  .ותנבהב םיעייסמ וא טקייבואה תא םיראתמ

117  FaxToMail 

 בשחוממה קשממה תרגסמב םיחלשנ אלש םיקית לע עדימ םילשהל דעונ הז ןפואב טפשמה טנ רתאב שומיש יכ רעוי  118
 תבשחוממה תכרעמל רתאהמ םינותנ קיתעמ לשממה ףוג בור יפ לע .בשחוממ וניאש קשממב יטנרהניא קלחכ וא
  .ולש תבשחוממה תכרעמל םתולעהל ידכ רתאהמ םיכמסמ יצבוק דירומ וא ולש

 תולובגה תרוקיב להנימל ה"בה ןיב ץראהמ האיצי בוכיע יווצ לש קשממ חותיפל הניתמה לארשי תרטשמ ,לשמל ךכ  119
 םינותנה יכ הנבה ךותמו ,ילילפה רושימב םיווצה תא ףוכאלו ןיסולכואה תושרמ ןיפיקעב עדימה תא לבקל ידכ
 .דבלב םייקלח הלצא םימייקה

 תוכרעמל ללכ םירבוחמ םניא םה תרוקיבה דעומב ךא ,םייטפשמ םיכילהב םיברועמ םיפסונ לשממ יפוג רפסמ יכ ןיוצי  120
 תוכשל ,תואירבה דרשמב תויטפשמה תוכשלה ,ריסאה םוקישל תושרה :םהב .ה"בה לומ תובשחוממ עדימ
 .תואירבה דרשמ תחתש םילוחה יתבו יזוחמה רטאיכיספה
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  ה"בה תויוריכזמ ןיבל לשממ יפוג ןיב עדימה תמירז :5 םישרת

 

 תוירקיעה תולועפל םאתהב הדובע יקשממ ה"בה לומ םייקמ לשממ ףוג לכ יכ ,רהבוי
  :הקידבה יאצממ טוריפ ןלהל .יטפשמה ךילהב ול תושרדנה

 להנימ ןכו תוסנק תייבגל זכרמהו לעופל האצוה - ונחבנש לשממה יפוגב תודיחי 19 ךותמ .1
 תושרדנה תולועפה לכב ה"בה לומ םיבשחוממ הדובע יקשממ םימייקמ תולובגה תרוקיב
 ימואל חוטיבל דסומה ןכו יללכה סופורטופאהו תירוביצה הירוגנסה ;םתדובע עוציבל םהל
 ,הנידמה תוטילקרפ תוברל ,םיפוגה תרתי .םיבשחוממ םיקשממב תולועפהמ קלח םימייקמ
 חפסנ ואר( בשחוממ וניאש ןפואב תוירקיעה תולועפה תא םילהנמ ,ס"בשו לארשי תרטשמ
  .)ה"בה ןיבל לשממה יפוג ןיב םיקשממה בצמ -2

 ,לשממ יפוגב תודיחי 19 ךותמ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ןולאשה יאצמממ
 יכ אופא אצוי .םיבשחוממ םיקשממב ה"בה לומ ןתדובע תא תולהנמ אל תודיחי 14
 םיקשממ תועצמאב האולמב םתדובע תא םילהנמ םיפוג ינש קר ,לשממ יפוג 8 ךותמ
 דבלב יקלח ןפואב םיקשממ תועצמאב םתדובע תא םילהנמ רתיה וליאו ,םיבשחוממ
 .ללכ בשחוממ וניאש ןפואב וא

 לשממ יפוג ןיבל טפשמה טנ תכרעמו ה"בה ןיב הדובעה יקשממ תא ללכתמה םישרת ןלהל
 בלושמ ,בשחוממ( םהיניב קשממה תטיש תא ןכו ,םייטפשמ םיכילהב םיברועמה םיירקיע
 :2020 תנשב הנידמה רקבמ דרשמ ידי לע וקדבנש יפכ ,)ינדי וא
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 הדובע יקשממב )ינדי וא בלושמ ,בשחוממ( קשממה תטיש לולכת :6 םישרת
 2020 תנשב םירחבנ לשממ יפוג ןיבו ה"בה ןיב
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 יקשממב ושענש םייוניש לע לשממ יפוג ינש ועיבצה תרוקיבה םויס רחאלו חודל הנעמב
 .2022 תנש ךלהמב םיפסונ םייוניש םייופצ יכ ונייצו 2021 תנש ךלהמב ה"בה לומל הדובעה
  .121הדובעה יקשממב רופישל וליבוה םייונישהמ המכ

 םימייקה םיקשממהמ לשממה יפוג לש ןוצרה תועיבש תדימ תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ .2
 .קשממה תבוטל םהלש םדאה חוכו תובשחוממה תוכרעמה לש ליעי לוצינ יבגל ה"בה םע
 הטעומ איה עצוממב ה"בה לומ הדובעה יקשמממ םיפוגה לש ןוצרה תועיבש תדימ יכ הלע
 יכ שגדוי .תובשחוממה תוכרעמב שומישל סחיב ןהו הדובעה חוכב ליעי שומישל סחיב ןה
 .תיטסיטטס תוקהבומ רומאה חורה ךלהל סחייל ןיא ,ןולאשל ובישה תודיחי 19-ש ןוויכ

 חוכב שומישה תוליעימ םיפוגה לש ןוצרה תועיבש תדימ עצוממ חוליפ ,םימישרתב ,ןלהל
 לומ םימייקה םיקשממב םהלש תובשחוממה תוכרעמב שומישה תוליעימו םהלש םדאה
 :5-ל דעו ;דואמ הטעומ הדימב :1-מ םלוסב וקלחנ םינויצה .ה"בהו טפשמה טנ תכרעמ
  .דואמ הבר הדימב

 ידרשמב הדובעה חוכב שומישה תוליעימ ןוצרה תועיבש עצוממ :7 םישרת
 הלשממה

 תובשחוממה תוכרעמב שומישה תוליעימ ןוצרה תועיבש עצוממ :8 םישרת
 הלשממה ידרשמב

 ,לשממה יפוג ןיבל הניב הדובעה יקשממל ה"בה תוסחייתה ןיב רעפ םייק יכ הלע הקידבב .3
 קשממכ םהב שומישה תורשפא תאו םירומאה םיקשממה תא לשממה יפוג תסיפת ןיבל
 .בשחוממ

 
 ס"בש תודיחימ קלחל תואשרה ןתמ ,ס"בש ינקתמב םושירה יניצקל םינומיזה קשממ תורידת תרבגה ,לשמל ,ךכ  121

 רוויד יקשממ חותיפ לע םילמוע םה יכ ובישה םיטפשמה דרשמ .םיקיתב עייסמ םרוגכ ןתרדגהו רתאב הייפצל
 ליבקמ העיבת קית חותפל תנמ לע טפשמה תיב יקית תחיתפ לע םינותנ תרבעהו תושקב תשגה ,םיכמסמ
 .תיחרזאה תוטילקרפב
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 םיקשממ 57 ךותמ יכ ,הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ןולאשה יאצמממ
 תבשחוממ קשממה תטיש םיקשממ 7-ב קר ,ה"בה םע לשממה יפוג םילהנמש
 ,ונייהד .122הלאכ םיקשממ 14 םנשי יכ איה ה"בה תדמע ,תאז תמועל .האולמב
 תועצובמ ,בשחוממ קשממ תועצמאב עצבתהל תולוכי ה"בה תדמעלש תולועפ
  .ינדי ןפואב לשממה יפוג ידי לע לעופב

 רוויד ,םיקית תחיתפ - םיירנג םיקשממ השולש החתיפ איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 רבחתהל םיאשר לשממ יפוג .לשממה יפוג לכ ינפל םתוא הגיצהו – םינויד ידעומו םיכמסמ
 ,תאז ושע ףא םקלח .םתרגסמב םירבעומה םיעובקה םינותנה תא לבקלו ולא םיקשממל
 ןמז ךרוא קשממה תמקה ךילהת ,ידוחיי קשממ םישקבמ לשממ יפוג רשאכ .החלצהבו
 קשממה תא םיקהל רשפא םא תונכתיה תקידב תוברל ,םיבר םילוקישב תובשחתה שרודו
 יפוג לש תובשחוממה תוכרעמב תוכרעיהו תונכומ םג בייחמ ךילהתה .ותוליעיל עגונבו

 המתרנ יכ הנייצ ה"בה .הלש ףודעיתל םאתהב םינויפאה תא תחתפמ ה"בה .לשממה
 .ןועריפ תולדח קוח םושיי ךרוצל םיקשממ חותיפל

 םינשמ םניא הדי לע םיעצומה םיבשחוממה םיקשממה עודמ ןחבת ה"בה יכ עצומ
 ךכל לועפל הילע ,םאתהב .הלומ לשממה יפוג לש םיינדיה הדובעה יסופד תא
 קשממ תועצמאב ועצבתי המיע םילהנמ לשממה יפוגש הדובעה יקשממ ללכש
 אלמ רבעמ התרטמש םיפוגה לכ לומל הפיקמ תינכות שבגת איה יכו בשחוממ
 .םיבשחוממ םיקשממל

 טפשמה תיב קיתב תולועפ עוציב
 תולועפ המכ עצבל טפשמה תיב תוריכזממו ןידה ילעבמ שרוד טפשמה תיב קיתב םיכילה לוהינ
 קיתל םיכמסמו תושקב תשגה ;םרובע םינומיז תרבעהו םינויד תעיבק ;םיקית תחיתפ :תוירקיע
 ןכו ,םילוקוטורפו םיווצ ,תויטופיש תוטלחה תרבעה - םיכמסמ רווידו ;םתלבקו טפשמה תיב
  .)תוירקיעה תולועפה - ןלהל( ןיד ירזגו ןיד תוערכה ,ןיד יקספ ,ירק ,טפשמ תואצות

 יטפשמה ךילהב תוירקיע תולועפ שולש עצבל לכוי ןיד לעב יכ שרדנ 123ןווקמ םיכילה לוהינ םשל
 ;קיתל תושקבו םיכמסמ תשגה ,קית תחיתפ :טפשמה תיב תוריכזמל תיזיפ עיגהל שרדיהל ילבמ
  .ןווקמ ןפואב םיכמסמה רוויד תלבק ,ונייהד ,קיתב ןויעו

 
 ךילהת ,התדמע ףרח .לארשי תרטשמו ס"בש לומ םיבשחוממ םיקשממ השימח םנשי ה"בה תדמעל ,לשמל ךכ  122

 םיצורעב שומיש השענ םינוידהו םיכמסמה רוויד יקשממבש דמלמ הרובעתה ףגא ידי לע ןולאשב ראותמה הדובעה
 יקשממל סחיב ףא ךכ .אדירג בשחוממ קשממ לע ךמתסהל תלוכי ףוגה ידיב ןיאש ךכ ,ינדי קשממ לש םיליבקמ
  .ס"בשב םינומיזה זכרמו זועמ תדיחי לומ םינוידה יקשממו ,ריסאה תקלחמ לומ םיכמסמה רוויד

 השיג תורשפאמ ,הנידמב תטפושה תושרה לש ל"אודה תכרעמ וא ,רתאה ,תובשחוממה תוכרעמה - ןווקמ לוהינ  123
  .םימיוסמ תואכרעלו םיכילהל תלבגומ וז םא ףא ,םייטפשמ םיכילהל ןווקמ ןפואב
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 תזכרמ 124יפוריאה דוחיאב תיפוריאה תיטופישה תשרה לש תיחרזאה עורזה 2017 תנשמ לחה
 תונידממ 28-ב ,םייחרזא םיכילה לע שגדבו ,ןווקמ ןפואב םייטפשמ םיכילה לוהינ לע עדימ
 ןולאש סיסב לע הנידמ לכב הז םוחתב םייונישל םאתהב תעל תעמ ןכדעתמ עדימה .דוחיאה
 םיכילהה לוהינ תטיש יהמ ,רתיה ןיב ,ראתמ ןולאשה .תאלממ הנידמ לכב תיטופישה תושרהש
 ןווקמ םיכילה לוהינ לבגוה תונידמהמ קלחב .ןווקמ לוהינ תרשפאמ וז דציכו ,הנידמ לכב קיתב
  .םימיוסמ תואכרעל וא םיקיתל

 .2020 יאמ שדוחל ןוכנ תונושה תונידמה ואלימש םינולאשה ןיב הוושה הנידמה רקבמ דרשמ
 תורשפא תמייק ןולאשב ופתתשהש יפוריאה דוחיאה תונידממ 46%-כב יכ הלוע האוושההמ
 עצבל יאשר רוביצהש תוירקיעה תולועפה שולש לכ תא ללוכה ,םיכילה לש ןווקמ לוהינל
 - רתאה תועצמאב םיכילה לוהינ ,ללככ ,תרשפאמ טפשמה טנ תכרעמ םג .םייחרזא םיכילהב
  .קיתב ןויעו קיתל םיכמסמ תשגה ,ךילה תחיתפ

 םינשה ךלהמב יכ הלוע יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינל םיקשממה לולכמ תריקסמ
 תשגה ,70% :םיקית תחיתפ( םיינדי םיעצמאב תושענ ןיידע תולועפה תיברמ 2019 - 2017

  .)34%:םיכמסמ רוויד וליאו 83%:םינוידו םינומיז ,64% :תושקב

  .טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב תועצבתמה תוירקיעה תולועפה וטרופי ןלהל

  קית תחיתפ
 הצקַמ תוריכזמה .קיתל ןושארה ךמסמה תשגה סיסב לע תעצבתמ טפשמה תיבב קית תחיתפ
 ,2004 תנשב .125םייטנוולרה םינותנה תא קיתל ןיזהל תלעופו טפשמה תיב קיתל ירודיס רפסמ
 ,היתורטממ תחא איה ןווקמ ןפואב םיקית תחיתפ יכ עבקנ ,טפשמה טנ תכרעמ ןויפא בלשב
 .ימואל חוטיבל דסומהו תוטילקרפה ,לארשי תרטשמ ידי לע םיקית תחיתפל קשממ תריצי טרפבו

 תחיתפ תטיש יפל חוליפב 2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקיתה רפסמ תא טרפמה חול ןלהל
 .לשממ יפוג וא יטרפ םדא - ןידה לעב דמעמ יפ לעו קיתה

 
 
 
 

  

 
124  EJN-CIVIL European Judicial Network (in civil and (commercial matters - תשרה לש תיחרזאה עורזה 

 עורזה .תונידמ תוצוח תויחרזא תויטפשמ תויגוסב יפוריאה דוחיאה יבשותל עייסל התרטמש ,תיפוריאה תיטופישה
 - יפוריאה דוחיאה ,רסינ ןהאק הרש ר"ד :הז ןיינעל ואר .דוחיאה תונידמב םיסורפ היגיצנו ,2002 תנשב המקוה
 .תתשרמב םסרופ.תתשרמב םסרופ .506 'מע ,)2016( החותפה הטיסרבינואה ,תוינידמו תודסומ ,הירוטסיה

 .םימייקה טפשמה תיב יקיתל חתפנה קיתה ןיב תוקיז תרישקו קיתה גוויס ,קיתב םימרוג ,םחוכ יאבו ןידה ילעב תמגוד  125
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 תחיתפ תטיש יפל חוליפב 2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקית רפסמ :6 חול
 )בוריקבו םיפלאב( ןידה לעב דמעמ יפ לעו קיתה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ינותנ יפ לע

 טפשמה טנ תכרעמ ןויפאמ םינש 17 ףולחב ,2019 – 2017 םינשב יכ הלוע חולה ןמ
 וחתפנ )ןוילימ 2.6 ךותמ ןוילימ 1.8-כ םהש ,70%-כ( םיקיתה תיברמ ,היתורטמ תעיבקו

 .תוריכזמה קפלדב תיזיפ השגה תועצמאב

 תחיתפב עצוממה לופיטה ןמז ךשמ דמע 2019 - 2017 םינשב ,הנידמה רקבמ דרשמ תקידב יפל
 0 לע דמע - טפשמה טנ רתא תועצמאב ;126תוקד 112 לע תוריכזמה ידי לע יזיפ ןפואב םיקית

 
 לוכה ךס .ןיקת היה םהידעומ םושיר רשא םיקיתל סחיבו תכרעמב קיתה תטילקל דעו החיתפה תשקב תשגה דעוממ  126

 יתבב םיקית וללכנ אל םיקית תחיתפב תוריכזמה לופיט עצוממ לולקשב יכ ןיוצי הז רשקהב .םיקית 2,510,661 וקדבנ
  .ה"בה ידבוע םניא םהידבוע רשא ,םיימוקמ םיניינעל טפשמה
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 יקית לש םתחיתפ קשממ איצוהל ,טפשמה יתב ללכב תוקד 76 - קשממ תועצמאבו ;127תוקד
  .128תוקד 0 לע דמעש ,הרובעת

 לש עצוממה לופיטה ךשמ רצקתה 2020 תנשב יכ התבושתב הרסמ טפשמה יתב תלהנה
 תוקידב שי יכ הנייצ איה דוע .תוקד 24-כל ,תוטישה לכב ,םיקית תחיתפב תויוריכזמה
 תלעפה דעוממ יכו ,לופיטה ךשמ לע תועיפשמ ןהו ,קיתה תחיתפ דמעמב תועצבמ תויוריכזמהש
 אל ןכלו ,ש"מיבל שגומה ךמסמ לכ קודבל תביוחמ תוריכזמה ,2020 ראורבפב ,הרקבה יכסמ
  .תוקד 0 לש לופיט ןמז ןכתיי

 תחיתפב לופיטה ךשמ אשונב 2020 תנשל תוושהל רשפא יא יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .טפשמה יתבב להקה תלבק ירדסב יתועמשמ יונישל איבה הנורוקה תפגמ ץורפש ןוויכ םיקית
 הנבומ ןפואב ללוכה ךילה איה רתאב וא בשחוממ קשממ תועצמאב םיקית תחיתפ יכ רהבוי דוע
 לופיט ןמז רשפאתי ,ךכשמ .טפשמ תיב קית רפסמ תאצקה םרטב תויטמוטוא תומידקמ תוקידב
 החיתפל קיתה תא שיגהל ןידה לעבמ תענומ םינותנ לש הניקת אל הנזה ,הז ךילהב .יספא
 לש תוברעתה תשרדנ אל ,ךכמ אצוי לעופכ .השגהה םויס ינפל ןוקיתה עוציבב ותוא תבייחמו
 תוקידב ושרדייש ןכתיי םיקיתה תחיתפ רחאל .םיקיתה תחיתפ ךרוצל תוריכזמב ישונא םרוג
  .ןידל םאתהב ,ותייחדל וא קית לש ותקיחמל איבהל תויושע הלאו ,תופסונ

 קשממ תועצמאב טפשמה יתב יקית לכ 2019 - 2017 םינשב םיחתפנ ויה ּול יכ אופא הלוע
 לכב הדובע תועש ןוילימכ עצוממב ה"בהל תוכסחנ ויה יזא ,טפשמה טנ רתא וא בשחוממ
 .129הנש

 .עצוממב 19% אוה רתאה תועצמאב םיקית תחיתפ רועיש :טפשמה טנ רתאב שומישה .1
 שומישה רועיש ב םירחא םיפוגו יטרפה םדאה ןיבו לשממ יפוג ןיב יתועמשמ רעפ שי יכ ןיוצי

 תפוקת ךלהמב .)המאתהב 30%-ו 1%-מ תוחפ( םיקית תחיתפל טפשמה טנ רתאב
 םיקית םהב ,רתאה תועצמאב םינוש םיגוסמ םיקית חותפל ה"בה הרשפא אל תרוקיבה
  .130ןוילעה טפשמה תיב יקיתו םייוסח

 םושיא בתכ תיתרטשמה העיבתה וא תוטילקרפה ושיגה םהבש םיקיתה ללכמ ,לשמל ךכ
 לכל הנש לכב ושגוה ,ודגנ םייטפשמה םיכילהה םות דע םשאנה לש רצעמ תשקב ףוריצב
 .131םושיאה בתכל רצעמ תשקב ףוריצ לשב תוריכזמב ינדי ןפואב 20,000-כ תוחפה

 
  .תכרעמה ןיבל רתאה ןיב יטמוטוא קשממב רבודמ  127

 םולשה טפשמה תיבב .2019 תנש ףוסב קר וחתופש םיקשממ תוברל ,הפוקתה ךלהמב ולעפש םיקשממה ללכ וקדבנ  128
 .תוקד 0 לע דמוע עצוממה לופיטה ןמז ,םינש המכ הזמ הרובעת יקית תחיתפל יטמוטוא קשממ ססובמ םש ,הרובעתל

 .תועש 1,091,554 = תוקד 65,493,269 = םינש 3 יקלח ) עצוממב תוקד 112 * םיקית 1,754,284(  129

 .הז חודב ,רתאב םימסרפתמ םניאש םיכמסמו םיקית אשונב קרפה תא ואר םייוסחה םיקיתה ןיינעל  130

 חוד הנידמה רקבמ ,2018 - 2016 ,ילילפה רצעמה םויס ןפואו רצעמה גוס יפל ,םירצעמה ףקיה :2 חול הז ןיינעל ואר  131
  ,טפשמה יתבבו לארשי תרטשמב רצעמה יכילה - לארשיב םיילילפ םירצעמ ,)2020( ,ב70 יתנש
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 תא ה"בה הליבגה ,2019 - 2017 םינשב לעופב וחתפנש םיקית ןוילימ 2.6 ןיבמ
 םיקית יגוס 285 ןיבמש םושמ תאז ,132קיתה גוס לשב רתאב םיקיתהמ 37% תחיתפ
 תכרעמב םילהונמ םיקית יגוס 277 ,תרוקיבה תפוקת ךלהמב טפשמה יתבב וחתפנש
 םיקית חותפל תורשפאה תא ה"בה הליבגה הלא םיקית יגוס 277 ןיבמ .טפשמה טנ
  .)46%-כ( םיקית יגוס 128-ב רתאה תועצמאב

 תיבב םיקית חותפל תורשפא הפיסוה איה 2020 תנש תליחתב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
  .טפשמה טנ רתא תועצמאב החפשמ יניינעל טפשמה

 יבושחִמ הנעמ ןתמ ךות רתאב םיקיתה יגוס לכ תחיתפ רשפאת ה"בה יכ ץלמומ
 .ותשגה םע קיתה יוסיחל וא החיתפה השרומ יוהיזל

 קית תחיתפל הבר תונעיה תמייק טפשמה יתב תוזוחממ קלחב יכ אצמנ תרוקיבב
  .133תמצמוצמ תונעיהה םירחא תוזוחמב דועב ,ןווקמ ןפואב

 יוצמ יטרפה םדאה ידיב טפשמה טנ רתאב שומישה ףקיה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 רועיש תא תולעהל תפאוש איהש הנייצ איה ,ןכ ומכ .תונורחאה םינשב היילע תמגמב
 המיתחב שומישה חרוכמ תולבגמ שי םיקיתהמ המכב ךא ,רתאה תועצמאב םיקיתה תחיתפ
 .134תינורטקלא

 תועצמאב םיקיתה תחיתפ רועיש תאלעהל תיצרא תינכות שבגת ה"בה יכ עצומ
 ןוגכ ,תנווקמ החיתפל םיצירמתב שומיש ,רצואה דרשמ ףותישב ,ןחבתו רתאה
 .135הינבולסו ןילופ ,אטיל ,הירטסואב השענש יפכ ,תתחפומ הרגא םולשת

 967,000-כ םינושה םיעצמאב וחתפ וקדבנש לשממ יפוג 10 :בשחוממ קשממב שומישה .2
 לומ בשחוממ קשממ םימייקמ םה יכ ובישה 10 ךותמ םיפוג 3 .2019136 - 2017 םינשב םיקית

 
  .םיקית 2,660,275 ןיבמ םגוס לשב םתוא חותפל האשרה ןיאש םיקית 974,728  132

 ,תג תיירק ,הנומש תיירק :עצוממל תחתמ אוה רתאה תועצמאב החיתפה רועיש ,םיאבה תומוקמבש טפשמה יתבב  133
 .תליאו דודשא ,ןולקשא ,עבש ראב ,הרדח ,הירבט ,םילשורי ,דול ,לילגה ףונ ,וכע ,הווקת חתפ ,תפצ ,ןירצק

 .ינורטקלא םותיחל תיקוחה הבוחה לשב תאז ,קוחרמ םיקית חותפל הז בלשב לוכי וניא םכח סיטרכ ול ןיאש יטרפ םדא  134

 ;)10.10.19( "םיילטיגיד םירדסה שוביגל םיחנמ םיללכ" ,2500./1 רפסמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה הז ןיינעל ואר  135
justice.europa.eu/280/EN/online_processing_of_cases_and_ecommunication_with_courts?SLOVENIA&member=1-s://beta.ehttp.  

 תועיבת וחתפש םיקית 123,611 ,לארשי תרטשמב הריקחה תודיחי וחתפש םיקית 135,335 ורתוא םירגאמה חותינב  136
 עובקל ידכ עדימ יד ןיאש וא תורחא תודיחי וחתפש 270,295-ו ,הרובעת תועיבת וחתפש םיקית 373,014 ,הרטשמ
 ,םיקית 796 החתפ תירוביצה הירוגנסה ,םיקית 47,786 החתפ תוטילקרפה ;רבודמ תיתרטשמ הדיחי וזיאב
 תושר ,םיקית 4,098 חתפ החוורה דרשמ ;םיקית 1,439 וחתפ תודיחיה רתי ,םיקית 4,014 חתפ יללכה סופורטופאה
  .תודגנתה יקית 39 החתפ הייבגהו הפיכאה תושרו ,םיקית 4,746 החתפ םיסימה
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 תחיתפ תוטישב שומישה רועיש חוליפ תא טרפמה םישרת ןלהל .137הז םוחתב ה"בה
  .םיירקיע לשממ יפוג ידי לע םיקיתה

 לשממ יפוג ידי לע םיקיתה תחיתפ תוטישב שומישה רועיש חוליפ :9 םישרת
 החיתפה תטישו לשממ יפוג יפל חוליפב 2019 - 2017 םינשב םיירקיע

  .הנידמה רקבמ דרשמ ,ה"בה ינותנ :רוקמ

 
 ןועריפ תולדח לע הנוממהו תושוריה םשר יקיתל סחיבו יללכה סופורטופאב םיקית חותפל ןתינ םיטפשמה דרשמב  137

 םושיא יבתכ ,ךכשמו ,ןווקמ הדובע קשממ תועצמאב םיקית חותפל רשפא יא יכ ורסמ לארשי תרטשמב .דבלב
 ימואלה חוטיבל דסומב .סנק ףלח טפשיהל השקבב הרובעת תוחוד תרבעה לש םירקמב טעמל ,ינדי ןפואב םישגומ
 .תינדי םישגומ העיבת יבתכו ,בשחוממ קשממ תועצמאב םיקית חותפל רשפא יא
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 .בשחוממ קשממ תועצמאב םיקיתהמ 30% וחתפ לשממה יפוג יכ הלוע ה"בה ינותנמ
 הרובעת תועיבת קר ,תנחבנה הפוקתה ךלהמב יכ הלוע םימישרתה ןמ ,ךכמ הרתי

 תועצמאב םיקית וחתפ םיטפשמה דרשמב יללכה סופורטופאהו לארשי תרטשמב
 לע טפשמה טנ רתאב שומישה ,החוורה דרשמ טעמל יכ הלע דוע .בשחוממ קשממ
 .ירעזמ אוה לשממ יפוג ידי

 לש קוחרמ השגה ךרוצל טפשמה טנ רתאב שומיש תמדקמ איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
  .לארשי תרטשמ לש תוריקחה תביטח לומל םימי רצעמ תושקב

 יפיעסמ בכרומה הנבומ ךמסמ אוה םושיאה בתכ :םושיא יבתכ תשגה - ןחוב הרקמ .3
 םושיר תובורק םיתיעל .םשאנל תוסחוימה תוריבעה יפיעסמ בכרומ םושיא טרפ לכ .םושיא
 תיתועמשמ םושיאה בתכ תיינבה .138םינוש הקיקח יפיעס ןיב הקיז תריצי בייחמ תוריבעה
 בותכה לע הנושארבו שארב םיכמסנ ולא לכ .ןידה רזגלו ןידה תערכהל ,יטפשמה ךילהל
 ימרוג ידי לע םיכרענ ,טפשמה תיבל שגומה ןועיט רדסה וא ,םושיאה בתכ .םושיאה בתכב
  .תבשחוממ תכרעמ תועצמאב )הנידמה תוטילקרפו תועיבת להנימ( העיבתה

 תוסחוימה תוריבעה לש םושיר להנל טפשמה תיב תוריכזמ לע ,טפשמה יתב תונקת יפל
 יפיעס חתפמ יפ לע טפשמה תיב יקית םושיר ,ןכ ומכ .ילילפ ןיינעב םושיא בתכב םשאנל
 .הקיספ לש יתועמשמ חותינ ילכ אוה םושיאה

 יטרפ תא וא הריבעה יפיעס םושיר תא תכרעמב תנקתמ הניא תוריכזמה יכ הלע
 יפיעס םושיר ,ךכשמ .ןועיט רדסה וא ןקותמ םושיא בתכ תשגה לש הרקמב םושיאה
 םושיאה בתכ תשגה בלשמ יונישה תא ףקשמ וניא טפשמה תיב קיתב הריבעה
  .ןידה רזג בלשל

 .139יזיפ ןפואב וחתפנ םהמ 97% ,םיילילפ םושיא יבתכ 5,00001-כ ושגוה 2019 - 2017 םינשב
 םבור ,הרובעתה םוחתב םושיא יבתכ 333,000-כ ושגוה הפוקתה התואב ,תאז תמועל
 בתכ ךותמ םינותנ ףוריצ תללוכ הניא רתאה תועצמאב קיתה תחיתפ םג .קשממ תועצמאב
 ןיזהלו םיקיתה תא חותפל טפשמה תיב תוריכזמ תשרדנ םיילילפ םיקיתב ,ןכלו .םושיאה
 הריבעה יפיעס לש םושיר ךרענ אל םיקית לש ןטק רועישב .ינדי ןפואב הריבעה יפיעס תא
 םמושיר ףלח ,דחואמב ומשרנ םושיא יפיעס המכש םיבר םירקמ ופצנ ,תאז תמועל .140ללכ
 .הריבעה יפיעס סיסב לע םושיא יבתכ שופיחב עגופ רדוסמ םושיר רדעיה .דרפנב

 
 רמולכ ,תרזגנה הריבעה תרדגה דצל הריבעה ףיעס םושיר לשב ,לשמל ,שרדנ םינוש הקיקח יפיעס ןיב הקיז םושיר  138

 .הריבעב םשאנה לש ותוברועמ תדימ

 ,)97%( תוריכזמב יזיפ ןפואב םיחתפנ 102,453 ,ע"חפת ,ק"פת ,ע"פת ,ח"פת ,ב"פת ,פ"ת גוסמ םיקית 105,619 ךותמ  139
 ,א"עתתו ק"תת ,ע"תת ,א"דת ,א"לפ ,ל"פ גוסמ םיקית 332,803 ךותמ .טפשמה טנ רתא תועצמאב וחתפנ רתיהו

  .רתאה תועצמאב וחתפנ םיקית 4-ו ,תוריכזמב יזיפ ןפואב וחתפנ 41,733 ,קשממ תועצמאב וחתפנ 291,006

  .הריבעה יפיעס לש םושיר ךרענ אל םיקית 25,467-ב ,ליעלד ש"הב םירכזומה םיילילפ םיקית 439,178 ךותמ  140
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 ינדי ןפואב םשאנל תוסחוימה תוריבעה םושיר ,םיילילפה םיקיתה לש םפקיה חכונל
 חותינ לע השקמ ףא ינדי םושיר .םיקיתה תחיתפ בלשב תוריכזמה לע סמוע רצוי

 אל םושירל תורבתסהה לשב םשאנל תוסחוימה תוריבעה יפל טפשמה תיב יקית
  .ןיקת

 םיקית תחיתפל בשחוממ קשממ חתפל המייס איה 2020 ילויב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 החלצהב עצבתה 2021 יאמ דע ץרמ םישדוחב .הרטשמב תועיבתה תביטח לומל םיילילפ
  .םילשורי זוחמב קשממה תוניקת תקידבל ץולח רקחמ

 המרב קשממה תסירפ ךרוצל יכ 2021 רבמצדו ילוימ היתובושתב הרסמ לארשי תרטשמ
 רובע תואשרה תאצקהל ה"בה לומל לעפת איה ןכו המיתח ידפ השכר איה תיצראה
 םיפסונ םיחותיפ 2022 תנשל הדובעה תינכותב בלשת הרטשמה ,ךכמ הרתי .םיעבותה
  .הז אשונב םיעבותה תבוטל

 ידי לע םיקיתה יגוס לכ תחיתפל םיבשחוממ םיקשממ םדקל ךישמהל ה"בה לע
 יפיעס ינותנ לשו םושיאה בתכ לש ילטיגיד ץבוק תלבקל טרפב לועפלו ,לשממ יפוג
 תוירחאה תא דיקפת ךכב .לארשי תרטשמבו תוטילקרפב העיבתה ימרוגמ הריבעה
  .העיבתבש עדימה רוקמ ידיב םינותנה תונמיהמל

 תמייקש םיקית ןיב רושקל תשרדנ ה"בה תוריכזמ :םתחיתפ םע םיקיתה ינותנ םושיר .4
 תאו ןוידה תויפוס תא אדוולו יטופישה ךילהה תומלש לע רומשל תנמ לע תאז ,הקיז םהיניב
  .ולפוט םהיקית יכ אדוול לשממה יפוג לע לקמ ףא םושירה .ןידל םאתהב רדוסמה ולוהינ

 תיב יקית ןיב יאדו ףתושמ הנכמ תאיצמ איה םיקית ןיב הקיז לש המויק אדוול תוטישה תחא
 ףוג לש יכרע-דח םושיר אוה ינוציח קית רפסמ .ינוציחה קיתה רפסמ לע ססובמה ,טפשמה
 קית רפסמ וא הרטשמה לש הריקח קית רפסמ ןוגכ ,ולופיטב םייוצמש םיקיתה לש לשממה
 .הבוח וניא קיתה תחיתפ בלשב תבשחוממה תכרעמב ינוציחה קיתה ינותנ םושיר .העיבת

 הניא איהש םושמ ,תכרעמב ידוסי רעפ םייק יכ הרטשמה האצמ 2014 ראורבפ שדוחב
 םינותנ תרבעהב תולקתל ליבומ הז רעפ .ךפיהלו ,הריקח יקית רפסמל םושיא בתכ תרשוק
 תוכרעמב םינותנה לוהינל םייטמוטוא םיללכ תעיבקל תורשפאב העיגפבו םיפוגה ןיב
 .תובשחוממה

 טפשמה תיב יקיתמ ןוילימכב ,2019 – 2017 םינשב יכ הלוע הנידמה רקבמ תקידבמ
 לש ינוציחה קיתה גוס תא ללוכ עדימה .םיינוציח םיקית ןוילימ 1.1-כ לע עדימ םשרנ
 קיתה לש ירודיסה רפסמה תאו )ב"ויכו הריקח קית ,העיבת קית( לשממה ףוג
 141םיירקיע םירצעמ יקיתו םיילילפ םיקית 922,000-כ ןיבמ ,ןכ יפ לע ףא .ינוציחה

 םיקית 362,000-כב קר ,הריקחה ימרוג לש ינוציח קית רפסמ םהב םושרל שרדנש
  .םיינוציח םיקית ומשרנ )39%(

 
  .םירצעמ וא ילילפ רוערע ,ילילפ - קיתב םושרה ךילהה גוסל םאתהב  141
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 ,קוחה תפיכא יפוג לומל רדוסמה ולוהינו יטפשמה ךילהה תויפוס לע הרימש םשל
 קודבל קית תחיתפ תעב תוריכזמה תא בייחמה יבושחִמ ןורתפ אצמת ה"בהש ץלמומ
  .וז הלועפ לש עוציבה ביט לע הרקב ךורעל הילע דוע .ינוציח קית םושיר שרדנ םא

 ינוציח קית םושיר לע הרקב ףיסוהל תורשפאה תא ןחבת איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 .שיגמה םרוגהמ עדימה תלבקב הנתומ ינוציחה קיתה םושיר יכו

 הצקה ,אשונב הלשממ תטלחה הלבקתהש רחאל יכ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 םיטפשמה דרשמ לש םיקיתה ינותנ תרבעהל בשחוממ קשממ תמקהל ביצקת דרשמה
  .םהיקית לוהינב ףתושמ הנכמ םירצוי םיפוגה יכ חיטבהל ידכ 142ה"בהל

 ךכ ,בשחוממ ןפואב םיקית תחיתפ קשממב שומישה תא ביחרת ה"בה יכ עצומ
 ףוכאל ה"בה לכות וז תרגסמב .רשפאה לככ ,יטמוטוא היהי םיקיתה ינותנ םושירש
 תוירחאה תא ריבעהלו םיינוציחה םיקיתה ינותנ תלבק תא קוחה תפיכא יפוג לומל
  .עדימה רוקמל ולא םינותנ תריסמ לע

  םנוכדעו קיתב םימרוגה תרדגה
 אדוול תוריכזמה לע ,ךכ םשל .143יוארו ןגוה ךילה םודיקלו טפשמה לוהינל יארחא טפשמה תיב
 ןויפא תרגסמב .ןידה ילעב תוהז תא םושרלו ןידה ירדסבו ןידה תושירדב דמוע ךילהה יכ
 תאז ,ןיד ילעב לש יוהיזה ינותנ תרקבל םילכ לולכת תכרעמה יכ עבקנ 2004 תנשמ תכרעמה
 ולא םינותנ תובישח תאפמו הכומנ התייה ןיד ילעב לש יוהיזה ינותנ לש תונימאהש םושמ
 .ןידה לעב לש ויוהיז תא תמאל תוריכזמה לע ,ךכמ אצוי לעופכ .טפשמה תיבב םיבר םיכילהתל

  .ןיד ילעב ןוילימ 6.7-כ תוריכזמה המשר 2019 - 2017 םינשב וחתפנש םיקיתב

 רפסמ תא קודבל רשפאמה ןונגנמ תכרעמב המיקה ה"בה :תילארשי תוהז תדועתב שומיש
 תושר לומל בשחוממ קשממ תועצמאב ןיסולכואה םשרמ ץבוקב תילארשיה תוהזה תדועת
 .ןיסולכואה

 והדזהשו 2019 - 2017 םינשב וחתפנ םהיקיתש ןיד ילעב ןוילימ 3.8-כ ןיבמ יכ אצמנ
 ץבוקב התמוא אל )29%( ןיד ילעב ןוילימכ לש םתוהז ,תילארשי תוהז תדועת תועצמאב
 םהש םינותנ ,ןיד ילעב תודוא לע םיבר םינותנ שי יכ אופא אצוי .144ןיסולכואה םשרמ
  .תוכורא תופוקת ךשמב םינקותמ םניאו םינמיהמ םניא ךא ,יטפשמה ךילהל םייתוהמ

 
 10 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רושיא" 326 הלשממ תטלחה רואל  142

 דרשמ ןיב םיקשממ השולש תמקהל ח"ש ןוילימ 3.6 הצקה םיטפשמה דרשמ ,)16.8.20( ")2020 תנשל העש תארוהו
  .םיכמסמ רווידו תושקבו םיכמסמ תשגה ,ה"בהל םיטפשמה דרשממ םיקית ינותנ תרבעה - ה"בהל םיטפשמה

  .תושדחה א"דסקת  143

 יוהיזה תדועת רפסמ קדבנ אל 800,226-ל ,תילארשי תוהז תדועת תועצמאב והדזהש ןיד ילעב 3,755,034 ןיבמ  144
 אצמנ 2,713-לו ,הקידבה תעב האיגש האצמנ 4,280-ל ,תמוא אלו קדבנ יוהיזה תדועת רפסמ 250,207-ל ,םשרמב
  .ילארשיה ןיסולכואה םשרמב תוהזה תדועת התמוא אל ןיד ילעב 1,078,759-ל ,לוכה ךסב .ינוציחה םשרמב לשכ



 
  
 
  

|    847   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

 לוה
ת

יכילה
ב ם

א
ועצמ

 ת
כרעמ

נ ת
 ט

ה
מ

פש
ט  

  

 תובגלו ןיד יקספ ףוכאל הנידמה תלוכיב עוגפל ,רתיה ןיב ,יושע ןיד ילעב לש יוהיז-יא
 ,2018 תנשב יכ הלע ,לשמל ,ךכ .םידדצה ןמ ימל וקספנ רשא תואצוהו טפשמ תיב תורגא
 ךסב םיקית ,הייבג םשל תוסנק תייבגל זכרמל ורבעוהש טפשמה תיב יקית ןיבמ 330-כב
 לוכי אל תוסנק תייבגל זכרמהו ,יוגש תוהזה תדועת רפסמ היה ,ח"ש ןוילימ 39-כ לש ללוכ
 .סנקה תא תובגל לועפל היה

 .םיתמואמ םניא ןידה לעב יטרפש קית חותפל אלש תכמסומ הניא איה יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
 םאתהב ,ןיד ילעב יטרפ ןוקיתל תועגונה תולועפ עצבל תיאשר תוריכזמה ,קיתה תחיתפ רחאל
  .ןידל

 יתלב ןפואב ןיד ילעב יטרפ םושיר לש הרקמב תויטופיש תוטלחה תפיכאב העיגפה חכונל
 ללכ תא התשע תוריכזמהש אדוול ידכ הרידס תיתיע הרקב דסמת ה"בה יכ ץלמומ ,ןמיהמ
  .שרדנשכ ,םשרמב תרזוח הקידב תוברל ,ןיד ילעב לש םתוהז תומיאל תושרדנה תולועפה

 יפוג םישרדנ תכרעמב קית תחיתפ תעב :םייביטקיפ יוהיז רפסמב וא הרז הדועתב שומיש
 ךיישל גוהנ .לארשיב ודמעמב תולת אלל ,קיתה עגונ וילאש םדא לכ לש תוהז יטרפ ןיזהל לשממ
 וא תוהז ירסח םישנא לש םניינעב 145הרז הדועת יטרפ ןיזהל וא הנתשמו יביטקיפ יוהיז רפסמ
  .םדגנ יטפשמה ךילהה תחיתפל ןוכנ םיהוזמ םניאש ימו םירז ,דמעמ

 אלב ,דרפנב םתוא עבוק לשממ ףוג לכש ןוויכו םייבקע אלו םינתשמ יוהיז ירפסמב רבודמש ןוויכ
  .וללה תוצובקה ןמ םישנא יוהיזל דיחא רגאמ ןיאש םיעירתמ לשממה יפוג םינש הז ,םואית

 סיסב לע תכרעמב ןיד ילעב 100,000-כ לש םתוהז תא תוריכזמה המשר 2019 - 2017 םינשב
 .יביטקיפ יוהיז רפסמב ומשרנ םיפסונ םימרוג 6,000-כ .הרז הדועת

 ימו דמעמ ירסח ,םירז לש םניינעב תויוהז רושיקל דיחא ךילה לשממה יפוגל ןיא יכ אצמנ
 םיכילה רקבלו חקפל ,בוקעל לשממה יפוג לש םתלוכי תעגפנ ,ךכשמ .םיהוזמ םניאש
 רדעיהב .םיבייחו םיעבתנ ,םימשאנ ,םידושח לש םניינעב טרפבו ,םתפיכא תאו םייטפשמ
 הנעמ ןתונה בשחוממ קשממ דסמל רשפא יא ,ףטוש ןפואב ונוכדעו תויוהז לוהינ ךילהת
  .לשממה יפוג לכלו ןידה ילעב ללכל

 םיבשחוממה םיקשממה ,הרז הדועת רפסמ וא יביטקיפ יוהיז רפסמ םושיר לש בצמב ,לשמל ,ךכ
 ;תולובגה תרוקיב להנימב ץראהמ האיצי בוכיע יווצ תפיכאל קשממ :םידבוע םניא םיאבה
 םרוגכ תירוביצה הירוגנסה תרדגהל קשממה ;העונת תוחוד רובע םיקית תחיתפל קשממה
  .עייסמ

 
 הייהש םירשפאמה םינוש םיווצו תורשא ,הקחרה וצ ,לארשיל הסינכ רשפאמה העיסנ ךמסמ ,ןוכרד - הרז הדועת  145

 דח-דח םניא תונושה תודועתה ירפסמ .ןיסולכואה תושר תוינידמל םאתהב תרחא תלבוקמ אתכמסא לכ וא לארשיב
 ךמסמה רפסמ ןיב רושיקהו שדח ךמסמ תקפנה לע עדימה .שדח ךמסמ לש הקפנה לכב םינתשמ םה אלא ,םייכרע
  .לארשיב לשממה יפוגל םוזי ןפואב רסמנ אל ןשיל שדחה
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 רושיק ךילה תא ורידסי בושקתה תושרו ןיסולכואה תושר ,קוחה תפיכא יפוג יכ ץלמומ
 תחיתפ םע םתוהזל רשפא יאש וא תילארשי תוהז תדועתב םיקיזחמ םניאש ימל תויוהזה
 ודמעמל םאתהב להוני רגאמה .תויוהז לוהינ לש דיחא רגאמ סיסב לע ,יטפשמה ךילהה
 תויושר יכ ץלמומ .וניינעב הרזה הדועתב עיפומכ ,ןיסולכואה תושרב םדאה לש רכומה
 יפוג לכל ןווקמ ןפואב ןימז היהי תויוהזה רושיקש בשחוממ קשממ תועצמאב וחיטבי ולא
 תועצמאב ,רשפאה לככ ,רגאמה תוינכדע תא וחיטבי לשממה יפוג יכ ץלמומ דוע .לשממה
 ןוכדעו םיהוזמ יתלבל סחיב תיתימאה תוהזל רושיק תריצי תוברל ,ףיצר תויוהז רושיק
 .םירזל עגונב םיהזמה םיכמסמה ירפסמ

 תמדקמ איה ,2020146 ילוימ הלשממ תטלחה תובקעב יכ התבושתב הרסמ בושקתה תושר
 ילעב לש םתוהז תומיאל שמשתש תכרעמ ,תויוהז לוהינ לע תססובמה תימואל תוהדזה תכרעמ
  .דמעמ ירסח תוברל ,הרז הדועת

 המשר 2019 - 2017 םינשב ,ןיד ילעב ןוילימ 6.7-כ םושיר לע ףסונ :םיעייסמ םימרוג םושיר
 לוכה ךס .דועו םידע ,חוכ יאב ,םיעייסמ םימרוג ןוגכ ,םיפסונ םימרוג ןוילימ 4.2-כ תוריכזמה
 תרדגה .םיירקיעה לשממה יפוג לש םימושיר ןוילימ 1.9 ורתוא םהמ ,םימרוג ןוילימ 10.9-כ ומשרנ
 .וב תופצל וא קיתב תולועפ עצבל יתלשממ ףוגל וא םדאל האשרה ןתמ תרשפאמ קיתב םרוג
 םיעצמאב תושקב ךכ ךרוצל םילבקמו ,דרפנב םרוג לכ רידגהל םישרדנ תויוריכזמה ידבוע ,ללככ
 .147םיינדי

 ןיד יכרוע לע חקפל םתבוח םויק ךרוצל ,רתיה ןיב ,קיתב עייסמ םרוגכ לשממ יפוג רידגהל ןתינ
 תורבתסהה תא הלידגמ עייסמ םרוגכ לשממ ףוג תרדגה .טפשמה תיבב םמעטמ םיגציימה
 םיתיעלו ,ודי לע תויטופיש תוטלחה םושיי ךרוצל ולופיטבש םיקית לע אלמו ןמיהמ עדימ לבקיש
  .ןיד חוכמ הבוח שומימ ךרוצל

 חוטיבל דסומה ,םיטפשמה דרשמב יטפשמה עויסה ,תירוביצה הירוגנסה ,הנידמה תוטילקרפ
 םיפוג .טפשמ תיבב םמעטמ םיגציימה םיינוציח ןיד יכרוע םיקיסעמ ,םיפסונ לשממ יפוגו ימואל
  .148וללה ןידה יכרוע לע יביטקפא חוקיפ עוציבב םיבח ולא

 תיב תוריכזמ התשעש ינדיה םושירב האצמש םירעפ תירוביצה הירוגנסה הגיצה 2011 תנשב
 .םיקיתב םימרוגכ היגיצנל עגונב טפשמה

 
 תטלחה ןוקיתו תילטיגידה הדימלה םודיקלו רוביצל םיילטיגידה םיתורישה תצאהל תינכות" 260 הלשממה תטלחה  146

  .)26.7.20( "הלשממ

 תויוריכזמה ידי לע תישענ ,ינורטקלא חוקיפ אשונב ד"ווח תשגה ךרוצל ,עייסמ םרוגכ ס"בשב זועמ תדיחי תרדגה  147
  .ה"בהל זועמ תדיחי יגיצנ לש תוינופלט תוינפ תועצמאבו

 תואכרעב המעטמ טרפה תא וא הנידמה תא גצייל רוביצ דבוע וניאש יטרפ ןיד ךרוע לש וחוכ תא םיפיימ לשממ יפוג  148
 קוחל 3 ףיעסו ,1958-ח"ישתה ,)ןיד לעבכ הנידמה( יחרזאה ןידה ירדס ןוקיתל קוחל 4 ףיעס הז ןיינעל ואר .קוח חוכמ
 ,יטפשמה עויסה קוחל 2 ףיעס ,1995-ו"נשתה ,תירוביצה הירוגנסה קוחל 14 ףיעס ;1981-א"משתה ,תונשרפה
 יביטקפא חוקיפ עצבל םיבח קוחב םתוכמס תא וטירפהש םיפוג יכ איה הקוספ הכלה - הבוחל רשא .1972-ב"לשתה
 םיירנירטווה םיתורישה להנמ 'נ "תויחל תויחל ונת" תתומע 4884/00 ץ"גב הז ןיינעל ואר .לצאנה ףוגה לע
 .)2.6.04 בשחוממ רגאמב םסרופ( )2004( 202 )5(חנ ,תואלקחה דרשמב הדשב
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 עייסמ םרוגכ לשממ יפוג רידגהל רשפאמה בשחוממ קשממ החתיפ אל ה"בה יכ הלע
-יא .תירוביצה הירוגנסה רובע טעמל ,םמעטמ םיגציימ םייטרפ ןיד יכרועש םיקיתה לכב
 .ונממ עדימ תלבק וא קיתל עדימ תרבעה ונממ תענומ עייסמ םרוגכ לשממ ףוג תרדגה
-יאלו שונא תויועטל ןוכיסה תא לידגמ קיתב עייסמ םרוג תרדגהל בשחוממ קשממ רדעיה
 רֵמשל םישרדנ ןיידע לשממה יפוג ,ךכיפל .יטרקנוק קיתב לשממה יפוגל תואשרהה תנזה
 .בשחוממ ןפואב ידיימו אלמ עדימ תלבק לע םיכמסנ םניאש םיינדי הדובע יסופד

 וצ וא ןיד קספ לש קתעה לכ רעונה תוסח לע הנוממל ריבעהל בייח טפשמה תיב ,לשמל ךכ
 תחת יוצמה הסוחל עגונה קיתמ לוקוטורפ לכו רעונה תוסח ןועמב םדא לש הקזחה לע הרומה
 תמייקמ אל איה ;םיסוח לש םיקיתב עייסמ םרוגכ תרדגומ אל ללכ רעונה תוסח ,םלואו .ותוירחא
 הסופת לש הריהמ הקידב חתפל הלוכי הניא איהו ;עייסמ םרוגכ התרדגהל בשחוממ קשממ
 .טפשמה תיבל ידיימ הנעמ ןתמ ךרוצל רעונה תוסח תורגסמב

 תא רידגהל רשפא היה אלו ,בשחוממה קשממב תולקת המכ ושחרתה 2019 רבמטפס שדוחב
 ,דושח אוה רשאכ ,ונייהד( םשאנ וניא גצוימה םהבש םיקיתב עייסמ םרוגכ תירוביצה הירוגנסה
 .תולקתה ונקות אל תרוקיבה םויס דעומ דע .)ב"ויכו רתוע ,ררוע

 לע קשממב םיפסונ םירופישו םייוניש וכרע םידדצה יכ התבושתב הרסמ תירוביצה הירוגנסה
 שמתשהל רשפאש םייטפשמה םיכילהה ףקיה תא לידגהלו תומייקה תולקתה תא ןקתל תנמ
  .בשחוממה קשממב םהב

 לשממ יפוג רובע םיקיתב עייסמ םרוג תרדגהל םיבשחוממ םיקשממ םדקל ה"בהל עצומ
 תיב יקיתל האלמ השיג םהל רשפאל ךכבו ,םמעטמ םיגציימה ןיד יכרוע לע םיחקפמה
  .טפשמה

 םיכמסמו תושקב תשגה
 בלשב ,2004 תנשב .ךילהה םודיקב יתוהמ קלח איה טפשמה תיבל תושקבו םיכמסמ תשגה
 ידרשמ ,רוביצה ידי לע ןווקמ ןפואב םיכמסמו תושקב תשגה יכ עבקנ ,טפשמה טנ תכרעמ ןויפא
 תורישה תמר תא רפשת תנווקמ השגה יכ עבקנ .היתורטממ תחא איה לשממ יפוגו ןיד יכרוע
 םיעצמאב םיכמסמ שיגהל ןתינ םויכ .רתוי רודסו ליעי ןפואב דובעת תוריכזמהו רוביצל ןתינה
 תשגה ,ןידל םאתהב .האצמהל ןעמכ ל"אוד תבותכ טפשמה תיבל רסומ שיגמה םא םיינורטקלא
  .רתאה תועצמאב תושעיהל הלוכי טפשמה תיבל תושקבו םיכמסמ

 ןוילימ 17-כ .149תכרעמב וקיותו םיכמסמו תושקב ןוילימ 27-כ ושגוה 2019 - 2017 םינשב
 טנ רתאב ושגוה םיכמסמ ןוילימ 10-כ ,)64%( תוריכזמה תועצמאב ושגוה םיכמסמ
 .)1%-מ תוחפ( קשממ תועצמאב ושגוה םיכמסמ 21,000-כו ,)35%-כ( טפשמה

 
 ינותנל םיקיתה תחיתפ ינותנ ןיב האוושהב ןובשחב תאז תחקל שי .ותחיתפל איבמש ,קיתב ןושארה ךמסמה תוברל  149

  .םיכמסמה תשגה
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 תא יאדו ןפואב רתיא הנידמה רקבמ דרשמ ,תכרעמב וקיותש םיכמסמו תושקב ןוילימ 27 ךותמ
 םיקיתב ושגוהש םיכמסמה רפסמ תא טרפמה חול ןלהל .150םיכמסמ ןוילימ 6-ב קר שיגמה
 יטרפ םדא - ןידה לעב דמעמ יפ לעו םתשגה תטיש יפל חוליפב ,2019 - 2017 םינשב וחתפנש
  .לשממ יפוג וא

 תשגה תטיש יפל חוליפב ,רתוא םָשיגמש תושקבו םיכמסמ רפסמ :7 חול
 )םיפלאב( ןידה לעב דמעמ יפ לעו ךמסמה

 
  .ב"ויכו תותומע ,תוימוקמ תויושר ,םידיגאת - רחא *

 
 ,ךכיפל .םרוגה דמעמ וב טרופמש םימרוג רגאמב שומיש ללוכ וניא םיכמסמ רגאמב שיגמ וא ןעמנ לש םושירה ךילה  150

  .םימרוגה רגאמב םג םיכמסמ רגאמב םושרה שיגמה רתוא םהבש םיכמסמ קר וקדבנ



 
  
 
  

|    851   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

 לוה
ת

יכילה
ב ם

א
ועצמ

 ת
כרעמ

נ ת
 ט

ה
מ

פש
ט  

  

 קיתל ושגוהש םיכמסמהמ םישילש ינשכ ,2019 - 2017 םינשב יכ הלוע םינותנהו חולה ןמ
 ןוילימ 2-כו )68%-כ םהש ,םיכמסמ ןוילימ 4.3-כ( תוריכזמב יזיפ ןפואב ושגוה טפשמה תיב
 תשגה רועיש .)32%-כ( קשממב וא רתאה תועצמאב - ןווקמ ןפואב ושגוה םיכמסמ
 וקדבנש לשממה יפוג 14 ,לידבהל .49% אוה ןווקמ ןפואב םייטרפ םישנא לש םיכמסמה
 קשממ םהל ןיא ,ללככו ,)5%( ןווקמ ןפואב תושקבו םיכמסמ לש ירעזמ רועיש םישיגמ
  .151םיכמסמו תושקב תשגהל בשחוממ

 תשגהל בשחוממ קשממ החתיפ אל ה"בה ,טפשמה טנ תכרעמ ןויפאמ םינש 17 ףולחב
 95%-כ ,2019 - 2017 םינשב ,ךכמ אצוי לעופכ .לשממ יפוג ידי לע תושקבו םיכמסמ
 תא ה"בה ידיב ןיא ,הז בצמב .יזיפ ןפואב ושגוה לשממה יפוג לש םיכמסמהמו תושקבהמ
 טפשמ תיב יקית לוהינ - תכרעמה הססבתה וילעש דוסיה ןורקע שומימל םישרדנה םילכה
  :תואמגוד המכ ןלהל .ינורטקלא ןפואב

 תשגהל בשחוממ קשממ חתופי יכ ה"בהמ ימואל חוטיבל דסומה שקבמ רושעמ הלעמל .1
 שיגהל שרדנ דסומהו ,חתופ אל הז קשממ ,םלואו .טפשמה תיב קיתל םיכמסמו תושקב
  .ראודה וא סקפה תועצמאב םיכמסמו תושקב

 בשחוממ קשממ חתופי יכ ה"בהמ החוורה דרשמב ןחבמה תוריש שקיב 2012 תנשמ לחה .2
 קשממ רדעיהב .םייוסחכ םגוויס תא ףא ,רתיה ןיב ,רשפאיש ןפואב םיריקסת תשגהל
 יפ לע ףא .החילשל התכמסא לבקמו סקפב םיריקסתה תא שיגמ ןחבמה תוריש ,בשחוממ
 בישהל שרדנ ןחבמה תורישו ,ריקסתה תא רתאמ וניא טפשמה תיב םיתיעל ,ןכמ רחאל ,ןכ
  .ויתולאשל

 ימרוג ןיב הריקח יקיתמ םירמוח תרבעה איה ילילפה ךילהה לש היצטיגידה טקיורפ תרטמ .3
 אלל ואולמב שומימ-רב וניא הז טקיורפ .תובשחוממ תוכרעמ תועצמאב טפשמהו הפיכאה
  .טפשמה תיבל בשחוממ ןפואב הריקחה ירמוח תשגה

 תורטממ תחא .ילילפה ךילהה לש היצטיגיד טקיורפל ה"בה הפרטצה תרוקיבה םויס רחאל
  .קוחרמ םיכמסמ תשגהל הנעמ ןתמ איה טקיורפה

 הפיסוה איה .טפשמה טנ רתאב םיכמסמ שיגהל םילוכי לשממה יפוג יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םיכמסמ שיגהל לשממ יפוגל רשפאל תנמ לע בשחוממ קשממ תמקה לע תדקוש איה יכ
 םיידוחיי םיקשממל םיקוקז םיפוגהמ המכ ,םישיגר םיכמסמהמ קלחש ןוויכ .תכרעמל תושקבו

 .םיריקסת תשגהל קשממל קוקזה ,ןחבמה תוריש תמגוד ,םיכמסמה תא ריבעהל ידכ

 הצקה ,אשונב הלבקתהש הלשממ תטלחה תובקעב יכ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
  .152טפשמה תיב יקיתל םיכמסמ תשגהל בשחוממ קשממ תמקהל ביצקת דרשמה

 
  .םיקית תחיתפ אשונב קרפ ואר .קית תחיתפ ךרוצל ןושאר ךמסמ תשגה טעמל  151

 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רושיא" אשונב 326 הלשממ תטלחה רואל  152
 ןיב םיקשממ השולש תמקהל ח"ש ןוילימ 3.6 הצקה םיטפשמה דרשמ ,)16.8.20( ")2020 תנשל העש תארוהו 10
  .םיכמסמ רווידו תושקבו םיכמסמ תשגה ,ה"בהל םיטפשמה דרשממ םיקית ינותנ תרבעה - ה"בהל םיטפשמה דרשמ
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 יפוג לצא םיבר םיישונאו םייתביבס ,םיירמוח םיבאשמ תאצקהל איבמ םיקשממה רדעיה
 יפוג ידי לע םיכמסמו תושקב תשגהל םיבשחוממ םיקשממ םדקל ה"בהל עצומ .לשממה
 תועצמאב םיכמסמו תושקב תשגה .רתאה תועצמאב וא תיזיפ השגה ףלח ,לשממה
 קרפב הז ןיינעב ואר( רתאב השגהה ךילהב םימייקה םיישקה תא ףוקעל היושע ףא קשממ
  .)בשחוממ קשממל הפולחכ טפשמה טנ רתא לע

 תושקבו םיכמסמ תשגה תעב םימסח
 תלבקל התכמסא שיגמל חולשל תשרדנ תוריכזמה ,קיתל םישגומ ךמסמ וא השקב רשאכ
 שיגמל רשפאמ השגהל התכמסא ןתמ .הייחדה תביס תא - החדנ םאו ,ותייחדל וא ךמסמה
 ךילהב תואדו תרציימו ,היבגל תוריכזמה תלועפ תאו השגוהש השקבה תא רזחאל תוריכזמלו

  .השגהה

    תמרש םיקיתב רתאה תועצמאב םיכמסמו תושקב תשגה הליבגה ה"בה יכ אצמנ .1
  ."לוכה ינפב יוסח" איה םנויסח

 םיכמסמ שיגהל תורשפאה תא ריוואל ה"בה התלעה ,2021 ראוניב ,תרוקיבה ךלהמב
 תעיבקל תוריכזמה ידי לע תינדי םיקדבנ ולא .רתאה תועצמאב םייוסח םיקיתב תושקבו

  .םגוויס

 םניימל ,השקבב םישרדנ םידעס וליא ןוחבל תוריכזמה לע השקבה ךמסמ תלבק םע .2
 תוריכזמה ,ליעל רומאה ףרח .ולופיטל םתוצקהלו הטלחה לבקל ךמסומה םרוגל םאתהב
 .םידעסל תושקבה רפסמ דועית ףלח ,הל ושגוהש םיכמסמה רפסמ תא תכרעמב תדעתמ
 .2019153 תנשמ הנידמה רקבמ חודב רבכ התלע וז היגוס יכ ןיוצי

 דעסל תכרעמב השקבה גוויס תלבגה לשב יכ הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל הרסמ ה"בה
  .קיתב תינדי קדבנ ןותנה ,םיבורמ םידעס ליכהל היושע איהש ףא ,דיחי

 הטילחמ הניאו םיכמסמ לש ןכות תארוק הניא תוריכזמה יכ התבושתב הרסמ ה"בה ,ןכ ומכ
 השקבכ ,םינוש םידעס המכ תללוכ איה םא םג ,השקב תטלוק תוריכזמה .םיללוכ םה המ
 .תחא

 ךמסמ שיגהל תורשפאה תא רידסהל הילע יכ ה"בהל ץילממו רזוח הנידמה רקבמ
 ןפואב תולת אלל ,דרפנב השקב לכ דעתל וא ןמסלו ,דחואמב תושקב רפסמ ללוכה
 רפסמ לע אלמ עדימ הידיב ןיא ןתוהמל םאתהב תושקב דועית אלל .התשגה
 .ןהב לופיטה תוליעי תרקבב השקתמ איהו ,הל תושגומה תושקבה

 
 - 233 'מע ,)2019 יאמ( םייטפשמ םיכילהב תולבגומ םע םישנא לש תויוכז תחטבה ,ב69 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  153

235.  
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 רובעב הרגא םלשל הבוחה םושיי לע םג עיפשמ השקב תשגה תעב םידעס רפסמ םושיר
 תנשב .םולשתמ רוטפ שי ,םיגירח םירקמב .154השקבב ןוידהו טפשמה תיבב ךילהה םושיר

 לע עבקנ הרגאה הבוג .ח"ש ןוילימ 500-כ לש םוכסב תורגא ףלא 580-כ ה"בה התבג 2019
 םוכס יפ לע םירקמהמ המכבו ,טפשמה תיבל ךילהה שגוה ויבגלש ןיינעה גוויס סיסב
  .השקב תרגא רובע שארמ םלשל שיגמל רשפאמ טפשמה טנ רתא .עבתנה ףסכה

 הבוג לע תכמסנ הניא וזו ,תכרעמב תינדי הנזה תועצמאב הרגאה תא תבשחמ תוריכזמה
 וא קית תחיתפל השקב תוחדל רשפאמ ה"בה להונ .םלשל שיש רבס שיגמהש הרגאה
  .שרדנכ המלוש אל הרגאה םא ךמסמ תשגה

 הרגאה רועיש לע ןותנה תא בייטל הלעפ איה יכ הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל הרסמ ה"בה
 תגצומה םידעסה תמישרל םאתהב ונקתל רמולכ ,השקבב םיטרופמה םידעסל םאתהב
 אלו ,השקבה גוס תא רידגמה אוה שיגמה ,םלואו .שיגמה תרהצה סיסב לע אלו השקבב
 .הז ןותנ תא בייטל תלעופ איה ןיאו ,איה

 לוכי אל הרגאה בושיח ,טפשמה טנ רתא תועצמאב תושקבה תשגה ךילהתל המודב
 לע ותקידבו שיגמה ידי לע הרגאה םולשת ךילה ,תאז תובקעב .תושקב יוביר לולכל
 תורשפאה תא רידסת ה"בה יכ עצומ .ינדי ןפואב ורקיעב השענ תוריכזמה ידי

 בושיח עוציב ךותבו בושיחל תושרדנה תושקבה רפסמ ןומיס ךותב הרגא םולשתל
 ,תורגאה יפירעת תא טשפל תורשפאה תא ןוחבל עצומ דוע .ןווקמ ןפואב תורגא
 .טעומ ןהב שומישהש תורגאל עגונה לכב טרפב

 ירבוש רבצ רובעב דחא םולשת עוציב רשפאיש חותיפ ןחבת איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
  .םולשת

 ןוגכ ,העדוהל שגוהש ךמסמה ןיב רשקמה דודיק תללוכ הניא התכמסאה יכ הלע .3
 הריסמה ירושיא ,תכרעמה ינותנמ הלועכ .ךמסמל יכרע-דח ןיכומיס רפסמ תאצקה
  .שגוהש ךמסמל םירשקנ םניאו קיתה ינותנ םע םירמשנ םניא תוריכזמה תחלושש

 רשא ,טפשמה תיב קיתל תושקב המכ השיגה רשא תננולתמ לש הניינעב ,לשמל ,ךכ
 הלכי אל ,יכרע-דח יוהיז רדעיהב .ןיכומיס רפסמ ותוא תא ולביק רשאו המוד ןתרתוכ
 .תוריכזמה ידי לע ןהב לופיטה רחא בוקעל תננולתמה

 ןיד לעבל תורשפאה תא ריוואל ה"בה התלעה ,2020 ראורבפמ לחה ,תרוקיבה ךלהמב
 לוכי שיגמה ,ךכ .ךמסמה לש התכמסאה רפסמ תועצמאב ושגוהש םיכמסמ רתאלו תופצל
 .השגוהש השקבב לופיטה רחא בוקעל

 
 תועשל ץוחמו החונמ ימיב ידימ דעס( ןיד ירדס תונקת ,2007-ז"סשתה )תורגא( טפשמה יתב תונקתל 2 הנקת  154

 .1971-א״לשתה ,)טפשמה יתבב תוליגרה הדובעה



 
 

 
 

 

 

|   854   |      

 

           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

  םיכמסמ רוויד
 .ןיד תיב יבתכו תועדוה ,תויטופיש תוטלחה ןידה ילעבל איצמהל תשרדנ טפשמה תיב תוריכזמ
 ירקיע ךילהת אוה םיכמסמ רוויד יכ עבקנ ,טפשמה טנ תכרעמ ןויפא בלשב ,2004 תנשב רבכ
 ראוד ,םושר ראוד - 155תונוש תוטישב תישענ םיכמסמ תאצמה ,םויכ .תכרעמה ידי לע ךמתייש
 השעיתש ןתינ ןווקמ ןפואב םיכמסמ תאצמה .בשחוממ קשממ וא תינדי הריסמ ,סקפ ,ינורטקלא
  .האצמהל ןעמכ טפשמה תיבל הרסמנ התבותכש ,ןעמנה לש ינורטקלא ראוד תביתל

 רשאכ .טפשמה טנ רתא תועצמאב החילש איה לדחמה תרירב ןיד יכרועל םיכמסמ רווידב
  .תונוש תוטישב רוויד עצבל ןויסינ השענו ,היצלקסא ןונגנמ הליעפמ תכרעמה ,תלשכנ האצמהה

 רגאמב רווידל םידעוימה םיכמסמ ןוילימ 40-כ ורצונ 2019 - 2017 םינשב ,ה"בה ינותנ יפל
  :םיכמסמ רגאמ יפל תכרעמב ונכוהש םיירקיעה םיכמסמה יגוס תא טרפמה חול ןלהל .םיכמסמ

 חוליפב 2019 - 2017 םינשב ורצונש םיכמסמה רפסמ - םיכמסמ רגאמ :8 חול
 )םיפלאב( ךמסמה גוס יפל

 
  .156הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ,םיכמסמ רגאמ :רוקמ

 ומשרנ הז רגאמב .תואצמהה רגאמב םתוא תמשור איה ,םיכמסמ תרוודמ תוריכזמה רשאכ ,ללככ
  .157הפוקתה ךלהמב ואצמוהש םיכמסמ ןוילימ 53

 
  .2018-ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת ;1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח  155

 הטלחה גוסמ םיכמסמה לכ - תוטלחה ;ןיד תוערכהו ןיד ירזג תוברל ,ןיד יקספ - ןיד יקספ יכ רהבוי הז רשקהב  156
 לכב וא לוקוטורפב ומייקתנ ולא םא ןיב ,תויטופיש תוטלחה ןוילימ 2.9-כ ןנשי תוטלחה רגאמ יפל .םיכמסמ רגאמב
 תכרעמב ורדגוה אלש וצ וא הטלחה ,ןיד ירזג ,ןיד יקספ גוסמ םיכמסמ םנשי ,םיכמסמ רגאמ יפל .רחא ךמסמ גוס
 לודג םיכמסמ רגאמ יפל תוטלחהה רפסמ ,ןכ לע .ןיד יפ לע ולאככ םהילא סחייתהל שי םלואו ,תיטופיש הטלחהכ
 .תוטלחהה רגאמ יפל תוטלחהה רפסממ

 ורתוא תואצמהה רגאמב .םיכמסמ רגאמב םימושר םניא םהש ףא המשרנ םתאצמהש םיכמסמ ללוכ תואצמה רגאמ  157
 דוע .םיכמסמ רגאמבש םיכמסמל סחיב גוהנכ ,ךמסמל התכמסא רפסמ םושיר אלל ורצונש םיכמסמ 23,743,408

 םיכמסמ 53,112,509 ךותמ יכ ןתינ הנידמה רקבמ תקידבב ,תכרעמב האצמהל ןעמנה םושיר תטיש לשב יכ ןיוצי
 .םימרוג רגאמ ךותמ ךמסמה חלשנ וילאש םרוגה תוהז הרתוא )18%( םיכמסמ 9,483,033-ב ,תואצמה רגאמב
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 תכרעמב תואצמהה דועית
 .האצמהה תעש תא ףא םיתיעלו ,םיכמסמה תאצמה עוציב םצע תא דעתל תבייח תוריכזמה .1

 לוהינל עגונב תולעומה תויטפשמ תונעטל תיטנוולר ןידכ האצמה תדעתמה התכמסא
 ךילהה ףטשב עגופו ןידכ האצמהה תחכוהל םיכילה יובירל חתפ חתופ הרדעיה .ךילהה
 תועצמאב וא ינדי ןפואב ןיד יבתכ תריסמ דועיתב קר םיקסוע תוריכזמה ילהונ .158יטפשמה
 .םושר ראוד

 לכ תא תבשחוממה תכרעמב ןיזהל תוריכזמה תא תבייחמ הניא ה"בה יכ אצמנ
 ,ךכ .ןתריסמ ךרד תאו ןתריסמו ןתחילש דעומ תא טרפבו ,תעצבמ איהש תואצמהה
 ןפואבו סקפה תועצמאב תושענה תואצמה םושרל אלש הלולע תוריכזמה ,לשמל
 תועצמאב ואולמב םיכמסמה רוויד דועית תא תלהנמ הניא ה"בה יכ אופא אצוי .ףוחד
  .תכרעמה

 שממל תנמ לעו ,הדעומו האצמה עוציבל עגונב דועית לע הרימשבש תובישחה רואל
 לע - ינורטקלא ןפואב טפשמה תיב יקית לוהינ - טפשמה טנ תכרעמ תילכת תא
 תולת אלל ,רדוסמו דיחא ןפואב תכרעמב תורמשנ תואצמהה לכש אדוול ה"בה
 .רווידה תטישב

 לע ןה םינעמנה לשממה יפוג לש םתדובע תוליעי לע ןה העיפשמ םיכמסמה רוויד תטיש .2
 תחילש דעוממ ףלוחה ןמזה ךשמ תניחב .תוריכזמה ידי לע רווידה ךילה עוציב תוליעי

 תטיש לש תופידע לעו רוויד תטיש לכ לש התוליעי לע דיעהל היושע ותאצמה דע ךמסמה
 .התוער לע תחא רוויד

 דעומ ינותנ תא הניזמ תוריכזמה ,בשחוממ קשממ תועצמאב אלש חלשנ ךמסמשכ
 רגאמב ומשרנו ואצמוהש םיכמסמ ןוילימ 53 ןיבמ .ינדי ןפואב האצמההו החילשה
 ןמז המכ תעדל רשפא יאש ךכ ,היוגש םידעומה תנזה התייה 20%-ב ,תואצמהה
 .159ךמסמה תריסמ דע החילשה דעוממ ףלח

 רווידה תוטיש
 ,2019 - 2017 םינשב םתאצמה תא המשר תוריכזמהש םיכמסמה תא םיטרפמה תוחול ינש ןלהל
 לכל עגונב רווידה תטיש תא טרפמ ןושארה חולה .השמתשה הבש רווידה תטיש יפל חוליפב
 םיכמסמ ץבקמ תחילש ,רמולכ :רוויד תמישמ יפל רווידה תטיש תא טרפמ ינשה חולה .ךמסמ
 ןפואב חלשנ אוה םאו ,הפטעמל דחי םיסנכומ םיכמסמה ,םושר ראודב חלשנ ראודה םא .דחי

 .דחי םיחלשנו םיפרוצמ םיכמסמה יצבוק ,ןווקמ

 
 ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 497-ו ,493 ,490 תונקת ;2018-ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 161 הנקת  158

  .1984-ד"משתה

 םדק לעופב הריסמה דעומש ךכ ומשרנ םיכמסמ 10,622,734 ,תואצמה רגאמב ומשרנש םיכמסמ 53,112,509 ןיבמ  159
  .ילילשכ םשרנ הריסמה דעומל החילשה דעוממ ןמזה ךשמ ,ונייהד .ךמסמה תחילש דעומל
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 םינשב תכרעמב המשרנ םתאצמהש םיכמסמה רפסמ - תואצמה רגאמ :9 חול
 )םיזוחאבו םיפלאב( רוויד תטיש יפל חוליפב ,2019 - 2017

 םינשב תכרעמב המשרנ םתאצמהש רוויד תומישמ - תואצמה רגאמ :10 חול
 )םיזוחאבו םיפלאב( רוויד תטיש יפל חוליפב ,2019 – 2017

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ,תואצמה רגאמ :רוקמ

 רתא תועצמאב רגאמב ומשרנש םיכמסמהמ 59%-כ הרסמ תוריכזמה יכ הלוע תוחולה ןמ
 תחילשב אצמנ המוד רועיש .םושר ראוד תועצמאב םיכמסמהמ 29%-כו טפשמה טנ
 רווידה תומישממ 31%-כו רתאה תועצמאב וחלשנ רווידה תומישממ 56%-כ :רוויד תמישמ
 .םושר ראודב וחלשנ

 ה"בה תלועפ ףקיה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ :טפשמה טנ רתאב שומישה .1
 תנחבנה הפוקתב יכ הלוע םינותנהמ .טפשמה טנ רתא תועצמאב םיכמסמ תריסמל
 דדועל ךישמת ה"בה יכ ץלמומ .הנש ידמ 8%-כ לש היילע תמגמב יוצמ רתאב שומישה
 רובע תורישה תולעב ךוסחת ךכו ,רתאה תועצמאב םיכמסמ תאצמה רשאל טרפה תא
  .לויבו ראוד יתוריש
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 םיגצוימ םניאש ןיד ילעבל תורשפאה החתפנ 2021 ראוניב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 תאצמה תא ףילחת וז הטיש יכ םתמכסהל ףופכב ,רתאה תועצמאב םיכמסמ רוודל
 תויורשפא תא ביחרהל ידכ תונקתה יונישל תלעופ ה"בה ,הז רשקהב .ןידכ ךמסמה
 .םיגצוימ יתלב ןיד ילעבל םיכמסמה רוויד

 יקשממ אשונב ןולאש לע ובישהש לשממ יפוג 17 ןיבמ :בשחוממ קשממב שומישה .2
 בשחוממ קשממ הרגשב םימייקמ םה יכ ובישה דבלב םיפוג ינש ,ה"בה לומל הדובע
 סופורטופאהו לוקיע יווצ חולשמל עגונב הייבגהו הפיכאה תושר - םיכמסמ רווידל אלמ
 םילבקמ לשממה יפוג ראש .ןועריפ תולדח לע הנוממה לש םיכמסמל עגונב יללכה
 .בלושמ וא ינדי ןפואב םיכמסמה תא

 קשממ תועצמאב םיבשחוממ םיקשממ תמקה תמדקמ איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 ןפואב לשממ יפוגל וחלשיי תוטלחהו םילוקוטורפש ךכ ,םיכמסמ תחילשל ירנג
 160לשממ יפוג השולשמ תודיחי שש קר ,םלואו .ךמסמה לע המיתחה םע ,יטמוטוא
 תמקהל ה"בה הלעפ תרוקיבה ךלהמב ,ןכ ומכ .רומאה קשממה תא ליעפהל ומיכסה
 תוטילקרפהו החוורה דרשמ ,לארשי תרטשמ םהבו ,םיפסונ םיפוג המכ לומ ירנג קשממ
 ,בשחוממ קשממ ףלח ,םירקמהמ המכב .המייתסה אל ולא םיקשממ תמקה .תילילפה
  .תידועיי ל"אוד תבית תועצמאב םיכמסמ ריבעהל לשממ יפוגל העיצמ ה"בה

 ,אשונב הלבקתהש הלשממ תטלחה תובקעב יכ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 יתב תוריכזממ םיכמסמ רוויד תלבקל בשחוממ קשממ תמקהל ביצקת דרשמה הצקה
 םיחותיפ הכרע איה יכ ,2021 רבמצדמ התבושתב הרסמ לארשי תרטשמ .161טפשמה
  .ה"בה לומל קשממה תא םיקהל תנמ לע תועיבתה תכרעמב

 יפוג לומל םיבשחוממ םיקשממ לש חותיפו המקה םדקל ךישמת ה"בה יכ ץלמומ
 םיקשממ לש חותיפו המקה ה"בה ןחבת ,ירנג קשממה דצל יכ ץלמומ דוע .לשממ
 .ולא םיפוג יכרוצ תא ומאתי רשא םיכמסמה רווידל

 ןפואב איצמת אל טפשמה תיב תוריכזמ יכ הטילחה ה"בה :תישיא הריסמב שומישה .3
 חכנ הנידמה גיצנ םהבש םילוקוטורפ וא תוטלחה )ינורטקלא ראוד וא קשממ( ןווקמ
  .תישיא הריסמב םלבקל היה לוכיו םלואב

 
 דרשמב ןועריפה תולדח לע הנוממהו תיחרזאה תוטילקרפה לומל לעפוה םיכמסמ רוויד קשממ ,2021 טסוגואל ןוכנ  160

  .ס"בשב רוצ תדיחיו תוריש תודובע לע הנוממה ,ינורטקלא חוקיפ תדיחי ;ימואל חוטיבל דסומה ;םיטפשמה

 'סמ ןוקית( הנידמה קשמ :דוסי קוחל םאתהב תטרופמה תינכותה ןוכדע רושיא" אשונב 326 הלשממ תטלחה רואל  161
 ןיב םיקשממ השולש תמקהל ח"ש ןוילימ 3.6 הצקה םיטפשמה דרשמ ,)16.8.20( ")2020 תנשל העש תארוהו 10
  .םיכמסמ רווידו תושקבו םיכמסמ תשגה ,ה"בהל םיטפשמה דרשממ םיקית ינותנ תרבעה - ה"בהל םיטפשמה דרשמ
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 תורדעיה לש הרקמב - ןווקמ( םיליבקמ םיצורע ינשב תוטלחהו םילוקוטורפ תריסמ
 תא תלברסמ )םש ותוחכונ לש הרקמב - ינדי וא ,טפשמה תיב םלואמ הנידמה גיצנ
 עגונה לכב תיבטימ הניא וז רוויד תטיש ,ןכ ומכ .םיפוגה ןיב עדימה תרבעה יכילה
 ה"בה יכ ץלמומ .םתונמיהמבו לשממה יפוג לש םיכמסמה ירגאמ תומלשב ךרוצל
  .ןווקמ ןפואב טפשמה תיב םלואב םיכרענש םיכמסמה לכ תא רוסמת

 ףופכב ,בשחוממ קשממב םילוקוטורפ ריבעהל לעפת איה יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
 ,השירד יפל יזיפ לוקוטורפ תרבעה ענמי אל רבדה .םייטנוולרה םיפוגה םע םואיתל
 .ןידל םאתהב

 תועצמאב ורווד תכרעמב םשרנ םרווידש םיכמסמהמ שילשכ :םושר ראודב שומישה .4
 יפל יכ ןיוצי .םיינוציח םיקפס םינתונש ראוד יתורישב שומיש תועצמאבו םושר ראוד
 תנשב ח"ש ןוילימ 26-כ התייה םיחולשמו ראוד לש תולעה ,ה"בה לש םייפסכה תוחודה

 םלושש םוכסה .2019 תנשב ח"ש ןוילימ 29-כו ,2018 תנשב ח"ש ןוילימ 29-כ ,2017
 ןיוצי הז רשקהב .תרוקיבה תפוקתב תברועמ המגמב יוצמ םיחולשמו ראוד יתוריש רובע
 ,ראוד רבד רוויד רובעב עובק ףירעת לע תססובמ תורישה תולע ,זרכמה יאנת יפל יכ
 קפס תועצמאב םיחלשנה ראודה ירבד תומכ לע ססובמ לעופב םולשתה ,ךכשמו

 .ראודה

 ח"ש ןוילימ 28-כ התייה םיחולשמו ראוד יתוריש לש תולעה 2019 - 2017 םינשב
 ח"ש ןוילימ 40-כ התייה טפשמה טנ תכרעמ תקוזחת תולע יכ ןיוצי .הנשב עצוממב
  .162הנשב

 שומישה תרבגהב ךרוצה רואל הדובע יכילהת לועייו יפסכה ןוכסיחה תלדגה םשל
 ינותנ תא בייטל ה"בה לע ,)טפשמה טנ רתאו בשחוממ קשממ( תונווקמ רוויד תוטישב
  .םתאצמהו םתריסמ ידעומ ,םיכמסמ רוויד לע תכרעמה

 תויטופיש תוטלחהב לופיטה - ןחוב הרקמ
 לבגומ הפקותו תידיימ התלוחתש תיטופיש הטלחה אוה טפוש וצ ,ללככ :םיווצב לופיטה .1

 ה"בה .יטמוטוא ןפואב םיווצ ללוחל רשפא ךכשמו ,העובק וצה תרוצת ,בור יפ לע .ןמזב
 תוריכזמה יכ ועמשמ וצ לוליח .תועדוהו תודוקפ ,םיווצ לש םיגוס 25 יטמוטוא ןפואב תללוחמ
 ךרוצל רזוח שומיש םהב תושעל רשפאו ,תכרעמב רבכמ הז ונזוהש םינותנב תשמתשמ
  .יפיצפס וצ תנכה

 
 תקוזחת לש תורישיה תויולעה ביצקת .הנש ידמ עצוממב ח"ש ןוילימ 120-כ היה ולא םינשב ה"בהב בושחמה ביצקת  162

 םייונישה לוהינ קרפ הז ןיינעל ואר .הנש ידמ עצוממב ח"ש ןוילימ 40-כ היה 2019 - 2017 םינשב טפשמה טנ תכרעמ
  .הז חודב טפשמה טנ תכרעמב םירופישהו



 
  
 
  

|    859   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

 לוה
ת

יכילה
ב ם

א
ועצמ

 ת
כרעמ

נ ת
 ט

ה
מ

פש
ט  

  

 ה"בה הבישה ,קשממב ןיעקרקמה םשר יווצ תא לבקל םיטפשמה דרשמ תשקבל הנעמב
 וא תוטלחה טומריפ תרשפאמ הניא טפשמה יתב תכרעמ ,עודיכ" יכ 2019 לירפא שדוחב
  .שקובמכ םיווצ ריבעת אל ןכלו ,"םינווקמ םיווצ חולשל תורשפא ןיא ךכשמ .םיווצ

 תיטמוטוא םיללוחמה םיווצ הקיזחמ ה"בה ,ןעטנל םאתהב אלש יכ אצמנ
 תא חולשלו יטמוטוא ןפואב םיווצ ללוחל תורשפאה הידיב ,ךכשמ .163תכרעמב
  .בשחוממ קשממ תועצמאב םהב םיעיפומש םינותנה תאו םיווצה

 ,םלואו .ןתינה לככ םדקומ ומשיילו עדימה תא לבקל לשממה יפוג תא בייחמ םיווצ םושיי
 ,ךכשמ .164ל"אודב PDF ץבוקב דבלב וצה תחילש תועצמאב םיווצ הריבעמ ה"בה ,ללככ
  .םהלש תובשחוממה תוכרעמל ינדי ןפואב םינותנה תא ןיזהל לשממה יפוג םישרדנ

 הפיכא ,לשממה יפוג תויוכמס עוציבל םייטירק םינותנ םיללוכ טפשמה תיב יווצ
 ןפואב םיללוחמש םיווצ 25 ךותמ ,תרוקיבה םויס דעומב .םירוצע תויוכז שומימו

 - בשחוממ קשממב םתומלשב הריבעמ תוריכזמהש םיווצ יגוס העברא שי יטמוטוא
 תוחפה לכל םנשי .םהלש לוטיבה יווצו הגיהנ ןוישיר תיילתהו ץראהמ האיצי בוכיע
 .2019165 - 2017 םינשב יטמוטוא ןפואב וללוחש תועדוהו תודוקפ ,םיווצ ןוילימ 1.4-כ
  .)21%( םתומלשב קשממב ורבעוה ףלא 300-כ ,םכותמ

 לאיצנטופ לשב לשממה יפוג תוכרעמב עדימה תונמיהמב תעגופ ינדי ןפואב םינותנ תנזה
 הקיזחמ לארשי תרטשמ יכ אצמנ 2020 תנשמ הנידמה רקבמ חודב ,המגודל .שונאה תועט
 תודוקפל םאתהב םינזומ ולא .רצעממ רורחשה יאנת אשונב דבלב םייקלח םינותנב
 ,רוצעה תא םיאנתב טפשמה תיב ררחש םהבש םירצעמ 34,000-כ ךותמ .רורחשה
 .166)12%-כ( םירקמ 4,000-כב רצעמהמ רורחשה יאנת ןיינעב םינותנ ונזוה אל הרטשמב

 םישוע םיטפושש שומישב תויתייעב ה"בהב תימינפ הדעו האצמ 2017 רבמבונב יכ ןיוצי
 בשחוממ ןפואב ונתניי תוטלחהו םיווצ יכ הצילמהו תורקוחה תודיחיה תוחסנמש םיווצב
 ה"בה םעטמ הקידב תווצ ינפל גצוה ,2018 לירפאב ,ןכמ רחאל .טפשמה טנ תכרעמ ךותמ
 ,הרטשמה לש השקבה ספוט יבג לע בתכב תמשרנ וזו ,הטלחה לבקמ טפוש םיתיעל יכ
 רשפא יא ,טפושה תטלחה לש דועית רדעיהב .טפשמה תיב תוריכזמ הב לפטתש אלב
 לש השקב ה"בהב התלע 2019 ץרמב .167רחא בתומל השגוה המוד השקב םא תעדל
  .תדמועו היולת ןיידע וז השקב .תכרעמב םייטמוטוא םיווצ ןיכהל םיטפוש

 
  .דועו קרפמ יונימ וצ ,ןמאנ יונימ וצ ,לוקיע וצ ,רורחשו רצעמ תודוקפ ,ןחבמ יווצ ןוגכ  163

 יסקנפ לוהינל םישרדנה םיווצו ,ןובזע להנמו סופורטופא יונימ יווצ ,הנגהו האבה יווצ ,רורחשו רצעמ תודוקפ ,לשמל  164
  .ןיעקרקמה

 םהו ה"בה לש םיכמסמה רגאמב ורתוא אל ללכש םיווצ יגוס 8 םנשי יטמוטוא ןפואב םיללוחמש םיווצ יגוס 25 ךותמ  165
 .הרובעת ןיד רזג לע העדוהו ינורטקלא חוקיפב רצעמ וצ ,םינושה יונימה יבתכ :קשממב םיחלשנ םניא

 חוד ,הנידמה רקבמ :תובשחוממה תוכרעמב םינותנב רוסחמ - םיאנתב םירוצע רורחש אשונב קרפ הז ןיינעל ואר  166
 .תתשרמב םסרופ ,2020 יאמ ,טפשמה יתבבו לארשי תרטשמב רצעמה יכילה - לארשיב םיילילפ םירצעמ ,ב70 יתנש

 ינפל תושקבב םינדה םיטפוש ןיב הדובעה קשממ לש םייתכרעמה םיטביהה תניחבל ריכבה הקידבה תווצ ,ה"בה  167
  .)תתשרמב םסרופ( ,2018 לירפא ,ןורלא טפושה 'בכ תושארב העיבת ימרוג ןיבו םושיא בתכ תשגה
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 תודשל םינותנ ןיזהל תוריכזמהמ תשרוד םייטמוטוא םיווצ תנכה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 תטלחה לש ףוריצ תשרוד יטופיש וצ תנכה ,ןכ ומכ .יפיצפס וצ תנכהל ושמישש עדימה
  .טפושה

 םיווצ יגוס תכיפה תונכתיה תא ןחבתו טפשמה תיב יווצ תא הפַמְּת ה"בה יכ עצומ
 יפוגל ריבעהל ה"בה לע .רשפאה לככ ,םייטמוטואל ינדי ןפואב םיללוחמש םיפסונ
 לעש םינותנה תא םג ,שרדייש לככו ,בשחוממ קשממב םייטמוטוא םיווצ לשממה
 תוריכזמה לע לקת םייטמוטואה םיווצב שומישה תרבגה .םיווצה םיללוחמ םסיסב
  .וצהמ םינותנה תנזה תא לשממה יפוג לע לקת ןכו ,וצה תנכה תא

 וא ןיד רזג ,ןיד קספ ריבעהל דעונ טפשמ תואצות קשממ :ןיד ירזגבו ןיד יקספב לופיטה .2
 הריבעמ ה"בה דבלב הרובעת יקיתב.168יטפשמה ךילהה םויסל םיאיבמה ןיד תערכה
 תרוקיבה ךלהמב .ןוישיר תליספ לע הרטשמלו הרובחתה דרשמל םינותנ בשחוממ קשממב
 תמייקמ ה"בה ,ךכ לע ףסונ .ולא םיקיתב תוסנק לע םינותנ םג םיחלשנש ךכ קשממה ןכדוע
 .םירחא השינע יביכר לעו לעופב רסאמ תריזג לע ס"בשל םינותנ תרבעהל בשחוממ קשממ
 .169הפיכאה ימרוג לופיטב םייוצמה השינעה יביכרמ קלח קר םיללוכ ולא םיקשממ ,םלואו

 המודב ,םיכמסמ רווידל קשממב ןיד ירזגו ןיד יקספ חולשל תגהונ ה"בה ,םיקיתה תרתיב
 .תורחא תויטופיש תוטלחהל

 תוכרעמל תינדי ןיזהל םיבייח ןידה יקספבו ןידה ירזגב םישמתשמה לשממ יפוג ,ןכל
 יפוגש השינע יביכרב רבודמה .םיכמסמה םתוא ךותמ םינותנ םהלש תובשחוממה
 ,םתפיכאב עייסל וא םהילע חוודל ,םעוציב לע חקפל ,םעצבל םישרדנ לשממה
  .170קוחל םאתהב

 ,םינותנה תנזהב תויועטל איבהל הלולע ללמ יבורמ השינע יביכר לש תינדי הנזה
 העיגפל וא קוחה תפיכא יפוג תוכרעמ ןיב םינותנב םירעפל ,םתומלשב העיגפל
 התועמשמ השינע יביכר לש היוגש הנזה יכ ןייצל רתומל .ןידב שרדנכ םשרמ לוהינב
 םחל ןהש ,קוחה דוביכ תבוח חוכמ תויטופיש תוטלחה לש הפיכאבו םושייב העיגפ
  .טפשמה תכרעמ לש הקוח

 ,וקדבנש םיקית 38 ךותמ יכ אצמנ 2018 תנשב לארשי תרטשמ הכרעש הרקבב ,לשמל ךכ
 ןיעידומו תוריקח ףגא שאר ןיב הכרענש השיגפב .תויוגש תונזה ויה )18%( םיקית 7-ב
 ןיב השינע לע םינותנב םירעפ םימייק יכ הלע 2020 ראוניב טפשמה יתב להנמו הרטשמב
  .דיחא וניא םינותנה דסמ יכו ,םיפוגה

 
 שקבתהש דעסה לש הייחד וא הלבק יבגל טרפמו ,תיפיצפסה האכרעב יטפשמה ךילהה םויס לע ריהצמ ךמסמה  168

  .ךילהב

 סנק ףלח רסאמ ,תוריש תודובע יוציר ,ינורטקלא קוזיא לש ךרד לע רסאמ ןוגכ םיביכר םיללוכ םינותנה ס"בשל סחיב  169
  .החדנ רסאמ שנוע םדא לע תשוהש םירקמ תרשמ וניא ךכשמו ,שנועה תליחת דעומ תא ללוכ וניא קשממה .ב"ויכו

 ועבקנש עוציבה ידעומל םאתהב תוארוה םושיי ,הריבע יעגפנל חוויד תבוח ,ילילפה םשרמב םושיר תבוח ,לשמל  170
 .דועו ןידה קספב
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 םג הבו ,תכרעמב "םישנועה תמישר" תרגסמב השינעה יביכר לע םינותנב הקיזחמ ה"בה
 םינשב .םינותנה תא תינדי הניזמ תוריכזמה .דועו םויסו הליחת ידעומ ,ביכרה גוס לע םינותנ

 םהב לטוהש םירקמ 19,000-כ ,לעופב רסאמ ישנוע 102,000-כ המישרה הללכ 2019 - 2017
  .םיחדנ םירסאמ 62-ו תוסנק 381,000-כ ,ןנולתמל יוציפ

 ןידה ירזג לש ישעמה םשוריפל תוירחאל עגונב תקולחמ העלגתה לשממה יפוגל ה"בה ןיב
 ,ה"בה תדמעל .טפשמ תואצות קשממ םודיקב ףגנ ןבאל התייה וז תקולחמ .ןידה יקספ לשו

 אוה תויושרה תדרפה ןורקע ,םינפ ןוחטיבל דרשמהו םיטפשמה דרשמ ינפל העבוהש יפכ
 םינזומה םינותנ ידכל ןידה רזג ךותמ השינע יביכרו תוריבע טורפל הבוריסל סיסבה
 הניא ךכל תוירחאה ,התסיפתל .קוחה תפיכא יפוגל םירבעומו תובשחוממה תוכרעמב
  .הילע

 ירזג םושייל םישרדנש השינע יביכר לע םינותנה תיברמ לש עדימה רוקמ איה ה"בה
 חוויד תבוח הבח אל ה"בה לע ,ןידה יפל ,דגנמ .ילילפה םשרמה םויקלו ןיד
 .הריקחהו העיבתה ימרוג לע אלא ,ילילפה םשרמה לוהינ ךרוצל לארשי תרטשמל
 ירגאמל ליבקמ עדימ רגאמ איה טפשמה טנ תכרעמב םישנועה תמישר ,לעופב
 גוס ןוגכ( םירגאמה ינשל םישרדנה םינותנהש תויה הרטשמה לש ילילפה עדימה
  .םימוד )שנועה תפוקת ךשמו שנועה

 תילטיגיד לארשי הטמ ךרע ,2017 ילוימ הלשממ תטלחה תובקעב יכ ןיוצי הז רשקהב
 ןוישיר ילוספ םיגהנ דגנ הפיכאה תלוכי תרבגהל בשחוממ קשממ תמקהל תונכתיה תקידב
 יססובמ םימתירוגלא תועצמאב ןיד ירזגמ םישנוע ץוליחל יוסינ ךרענ ,התרגסמב .171הגיהנ
 רקחמ יאצממ ורבעוה 2020 ראוניב .96%172 היה יוסינב החלצהה רועיש .הנוכמ תדימל
 ,הרובחתה דרשמ ,ה"בה םהבו ,לשממה יפוג ידיל םימתירוגלאהו יוסינה ,תונכתיהה
  .רהוסה יתב תורישו לארשי תרטשמ

 ךותמ השינע יביכר ץוליחל ןורתפ 2020 ראוניב גיצה תילטיגיד לארשי הטמ יכ אצמנ
 אל ןורתפה ךא ,בשחוממ קשממב טפשמ תואצות חולשל רשפאמה ןורתפ ,ןיד ירזג
  .םדוק

 טילחהל םיכירצ טקיורפב םיברועמה לשממה יפוג יכ ותבושתב רסמ תילטיגיד לארשי הטמ
  .רומאה קשממה חותיפ לע תוירחא לבקיש םרוגה ימ

 תמקהל הטמה תדובע תצאהב עייסי יכ ,2021 רבמצדמ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 .ןוישירה ילוספ רגאמ

 לופיט ךרוצל תיתוכאלמ הניבב שומישה אשונ תא תנחוב איה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 דוע .תילטיגיד לארשי הטמ עיצהש ןורתפה תא ןחבת יכו ןיד יקספמ עדימ ץוליחו האירקב

 
  .)25.6.17( "2018 - 2017 םינשל תוליעפ ירקיע :םיכרדב תוחיטב" ,2779 רפסמ הלשממ תטלחה  171

 לע עדימה ץוליח בויט םעו דוקב שומישה תרבגה םע תולעל יושע החלצהה רועיש ,תילטיגיד לארשי הטמ תדמעל  172
 .תוריכזמב ישונאה םרוגה ידיב תולקתב לופיטו תינדי תימגדמ הקידב סיסב
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 ץוליחב םיישק לשב םישי וניא ןיידע הז ןורתפ יכ ,2021 רבמצדמ התבושתב ,הפיסוה איה
 .השינעה יביכר

 לשממה יפוגו לארשי תרטשמ ,הרובחתה דרשמ ,טפשמה יתב תלהנה יכ ץלמומ
 תלוכי תרבגהל בשחוממה קשממה םודיקל ולעפי טקיורפב םיברועמה םיפסונה
 דרשמה והימ אדוול םהילע ,ךכ םשל .הגיהנ ןוישיר ילוספ םיגהנ דגנ הפיכאה
 .וחותיפ םודיק לע תוירחא לבקיש

 שורדה יטרקנוק עדימ ןידה קספמ תולדל התילכתש ,טומרפה תלועפ יכ ה"בה הפיסוה דוע
 ילילפה ךילהב ,התדמעל .ןידה קספ לש תונשרפו חותינ תחא אל הכירצמ ,הפיכאה יפוגל
 אצוי לעופכו ,לעופה לא ותאצוה ךרוצל ןידה קספ תא שרפל תיארחא תעצבמה תושרה
 תא טמרפל תיארחא הניא ה"בה ,ךכשמ .הל םישורדה םינותנה תא הטלחההמ תולדל ךכמ
 םג תיטנוולר תויושרה תדרפה ןורקע רבדב הנעטה .תויטופיש תוטלחהב לולכה עדימה
 .תויטופיש תוטלחהב לולכה עדימ טמרפל תויוריכזמה לע תוירחאה תלטהל

 וא םהש יפכ םינותנ תרבעהב רבודמש לככ ,ותדמעל יכ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 קשממב עדימה תא ריבעת ה"בהש תיטפשמ העינמ ןיא ,םייביטקייבואו םייולג םינותנב
 ,השינע לש תורבטצמ תופוקת ףוריצ ןוגכ ,בושיח שרודה ןותנב רבודמש לככ .בשחוממ
  .תויטנוולרה תויושרה ידי לע תושעיהל םיכירצ דוביעהו תונשרפה

 לש התוברועמ תרדסה תא ונחבי םינפה ןוחטיבל רשהו םיטפשמה רש יכ ץלמומ
 רוקמ התויהב ,ילילפה םשרמל םיוולנה םינותנהו םושירה יטרפ תריצי ךילהב ה"בה
 קשממ תמקהל תופולח ונחבי םהידרשמ יכ עצומ דוע .הז רגאמל ירקיעה עדימה
 ,רתיה ןיב .השינעה יביכר תוברל ,ילילפה ךילהב טפשמ תואצות תרבעהל בשחוממ
 ימרוג ולכוי ה"בהמ ורבעויש םינותנה סיסב לע .תיתוכאלמ הניבב שומיש ךות
 ךרוצל םהילע חוודלו םישנועה תא בשחל ,ןידה ירזג תא שרפל הריקחהו העיבתה
  .ילילפה םשרמה לוהינ

 .תרחא הטלחהב וא ןיד קספב רפוס תועט ןקתל טפשמה תיב יאשר טפשמה יתב קוח יפל .3
 הטלחה תביתכ שרודו ,הטלחהה תניתנ םוימ םימי 21-ל לבגומ טפשמה תיב תמזויב ןוקית
 תוקדצומ תונולת רפסמ םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ אצמ תונורחאה םינשב .תקמונמ
  .173ןידכ אלש השענש הטלחהב וא ןיד קספב תועט ןוקית לשב

 רחאל םיכמסמ תכירע לש תורשפא תמייק יכ ,אצמנ הנידמה רקבמ תקידבמ
  .ןידכ ואצמוהו ומתחנש

 .םידדצל אצמוהו םתחנש רחאל ךמסמ ךורעל רשפא יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 ,איה ףא תמתחנ השדחה הסרגה םא .ירוקמה ךמסמל השדח הסרג תרצונ הזכ הרקמב

 
 הטלחה ;4.9.18 םוימ ,םולש/493/18 הטלחה :ןמקלדכ ןרפסמש םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ תוטלחה  173

 ,החפשמ יניינע/219/15 הטלחה ;4.11.20 םוימ ,החפשמ יניינע/675/20 הטלחה ;20.5.20 םוימ ,החפשמ יניינע/222/20
 .1.7.18 םוימ ,החפשמ יניינע/55/18 הטלחה ;18.6.15 םוימ
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 םידדצל אצמוהו םתחנש ךמסמ ,רמולכ .ירוקמה ךמסמה תא ףילחתו רמשית איה
 תחת רמשנ ירוקמה ךמסמה וליאו ,ההזמ רפסמ ותוא תחת רמשנ ךרענ ןכמ רחאלו
  .ךמסמה ותוא לש תומדוקה תואסרגה לוהינ

 תרימשב תכרעמה עייסת ךכב .וזכש הכירע ענמיש יבושחמ ןורתפ אוצמל ה"בה לע
 לשו ה"בה לש תלוכיה תא רפשתו רפוס תועט ןקתל תושרה ןיינעל עבוקה דעומה
 לע דיפקהל הילע ןורתפה תרגסמב .ןידכ ונקותש תוטלחה רחא בוקעל ןידה ילעב
 אדוול הילע דוע .אצמוהו םתחנ ירוקמה ךמסמהש עגרמ םיכמסמ ןיב הדרפה
 .ןקותמה ךמסמל ירוקמה ךמסמה ןיב הקיז תרמשנש

  םינוידו םינומיז
 דעה תנמזה תעב .טפשמה תיב דיקפ וא םשר ,טפוש ידי לע תמתחנו בתכב תישענ דע תנמזה
  .174םיכמסמ טפשמה תיבל גיצי דעה יכ עובקל ףא טפשמה תיב יאשר

 םינמזומה לש םתוכרעיה ךא ,ריהמו ימניד אוה םינויד לש םמויק דעומ תעיבק ,םירבדה עבטמ
 ךא ,דבלב טפשמה תכרעמב םייולת םניא םינוידה ידעומב םיברה םייונישה .תכשוממ ןוידל
  ועבקנ 2019 - 2017 םינשב .תוריכזמה לע תלטומ םתלבק אודיוולו םינומיזה תחילשל תוירחאה
 ןוילימ 11-כ הריבעה תוריכזמה .175לעופב ומייקתה םכותמ ןוילימ 2.8-כו ,םינויד ןוילימ 5.4-כ
  :םרוויד תטיש יפל חוליפב םינומיזה רפסמ תא טרפמה חול ןלהל .ולא םינויד רובע םינומיז

 ,2019 – 2017 םינשב וחלשנש םינומיזה רפסמ :11 חול
 )בוריקבו םיפלאב( רוויד תטיש יפל חוליפב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ,םינוידו םינומיז רגאמ יפל

 
 ,יחרזאה ןידה רדס תונקת ג"י קרפ ;1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 111 - 106 םיפיעס  174

 תחילש - ןומיז .טפושהו םידדצה ןמ ימ תופתתשהב טפשמה תיב םלואב שגפמ םייקתהש דעומ - ןויד .2018-ט"עשתה
 .ואל םא ןיבו ןוידל ןמזומה ןיידתמה יטרפ תא תללוכ וז םא ןיב ,ןויד לש ומויק לע העדוה

 תכרעמב ןיא ךא ועבקנ םינויד 517,629 ;וחדנ םינויד 958,787 ;ולטוב םינויד 1,208,593 ;ומייקתה םינויד 2,792,455  175
  .תכרעמב ונכדוע אל ךא ולטובש םינוידב רבודמ ,ללככו ,םהילע ףסונ עדימ
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 ,םידע ,ןיד ילעב רובע םינומיזה תיברמ וחלשנ 2019 - 2017 םינשב יכ הלוע םינותנה ןמ
 קשממ וא רתאה ,ינורטקלא ראוד תועצמאב אלו םייזיפ םיעצמאב )83%( דועו םיחמומ
 יאצממ יפל ,םלואו .לשממ יפוגל וחלשנ 176םינומיז 280,000 תוחפל יכ ,אצמנ דוע .בשחוממ
 ובישה םייתש קר ,לשממה יפוגב תודיחי 16 ךותמ ,הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש ןולאשה
 .ה"בה לומ בשחוממ קשממ תומייקמ ןה יכ

 בצמב .177ואולמב םיׂשי םינומיז תלבקל קשממהש עובקל ושקתה ןולאשל ובישהש םיפוג ,ןכ ומכ
 ,הכומנה ותלעות לשב ותסירפ תאו קשממה םודיק תא המ תדימב םיטפשמה דרשמ חנז הז
 .178םירוצע ינומיזל עגונה הנידמה רקבמ חוד םוסרפ רחאל יתועמשמ יוניש וב עצבל שרדנ ס"בשו

  :םינומיזה תחילש תטיש יפל חוליפב ,ףוג לכ לש תוליעפה חפנ תא טרפמה םישרת ןלהל

 

 
 לשממ יפוגל וחלשנש םינומיז 39,098 ורתוא ןכו ,קשממ תועצמאב וחלשנ םינומיז 240,935 ,םינומיזו םינויד רגאמ יפל  176

  .םימרוג רגאמל האוושהב םיקדבנה

 קשממ םקוה 2016 תנשב ;ס"בש לומל םינומיזהו םינוידה םוחתב םיבשחוממ םיקשממ ה"בה המיקה 2011 תנשב  177
 תודיחיל ותבחרה תאו וב אלמ שומיש וענמ קשממב תולקת םלוא ,םיטפשמה דרשמב יללכה סופורטופאה לומל םינויד
 תונוש תודיחי ,לשמל ךכ .ימואל חוטיבל דסומל םינויד קשממ רבוח 2020 ראוני שדוחב ;םיטפשמה דרשמב תופסונ
 דצל בשחוממ קשממב שומיש םיללוכה ,םיבלושמ הדובע יקשממ תומייקמ ןה יכ ובישה םיטפשמה דרשמבו ס"בשב
 ךרוצל בשחוממה קשממה לע תוכמתסה לע דמלמ וניאש ןפואב ,םיינדי םיעצמאב וא טפשמה טנ רתאב שומיש
  .ןתדובע

 ,)2020 יאמ( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמב ,ה"בהל ס"בש ןיב הדובעה יקשממ אשונב קרפ םג הז ןיינעל ואר  178
 .תתשרמב םסרופ ,רהוסה יתב תורישב רצעמה יאנת - לארשיב םיילילפ םירצעמ



 
  
 
  

|    865   | 

 

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

....
ה ינ  |                                      

 לוה
ת

יכילה
ב ם

א
ועצמ

 ת
כרעמ

נ ת
 ט

ה
מ

פש
ט  

  

 ,2019 - 2017 םינשב ,לשממ ףוגל וחלשנ יכ םשרנש םינומיז רועיש :10 םישרת
 החילשה תטיש יפל חוליפב

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינווקמ הדובע יקשממ ןולאשו ה"בה עדימ ירגאמ יפל

 תרטשמ( םייזיפ םיעצמאב םינומיז וחלשנ לשממה יפוג תיברמל יכ הלוע ה"בה ינותנמ
 תושרו החוורה דרשמ ,תופסונ תודיחיו תוטילקרפה תוברל ,םיטפשמה דרשמ ,לארשי

 טפשמה טנ רתאב שמתשהל םיטונ םניא לשממה יפוג יכ חכוויהל ןתינ דוע .)םיסימה
  .םינומיז תלבקל יעצמאכ

 ,ךכשמ .תוריכזמה ידי לע טפשמה טנ תכרעמב םינומיזה םושיר לע םיכמסנ ולא םינותנ יכ שגדוי
 ףסונ יכ ותבוגתב רסמ ס"בש .תכרעמב ומשרנ אל ינדי ןפואב ורבעוהש םיפסונ םינומיזש ןכתיי

 ןכתיי ,ךכיפל .סקפה תועצמאב םיחלשנ ןיידעש םינומיז שי ,קשממב םירבעומה םינומיזה לע
 .ךכמ הובג ףא יזיפ ןפואב םיחולשמה רועישש

  םינומיז תחילשב תוריכזמה תולועפ
 תרבעה תא הליבגה איה ,ןכ יפ לע ףא .לשממ יפוגל םינומיז תרבעהל "ירנג" קשממ החתיפ ה"בה
 קיתב חוכ אבכ רדגוהש שמתשמל ןירשימב החילש - םיטביה המכב קשממה תועצמאב עדימה
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 ;179ץוח רוקימב םמעטמ םיגציימ לע עדימ םילבקמ םניא לשממ יפוגש ךכ ,דבלב טפשמה תיב
 רבודמ םא ןוגכ ,180ןוידב וא ןומיזב לופיטה ךרוצל לשממה יפוגל םישרדנה םינותנ לש החילש-יא
 השירדה .שרדנה תובצייתהה םוקמו )ךכמ תוחפ וא תועש 72 ךותב םייקתמ ןוידה( ףוחד ןומיזב
 .181הנורוקה תפוקת ךלהמב תיתוזח תודעוויה ירדחב שומישה חכונל הרבגתה ףא ולא םינותנל
  .182םימאתמ לשממ יפוגש םימידקמ םינויד לע עדימ תלבקל קשממ רסח ,ןכ ומכ

 םיכירצש לשממה יפוג לכל הנעמ םינתונ םניא םינומיז תרבעהל םיבשחוממה םיקשממה
 תירוביצה הירוגנסה ,ןוגכ ץוח רוקימב םיגציימב םיעייתסמה םיפוגל טרפב ,עדימה תא
 תחטבהל לשממה יפוג לש תושירדה אולמ תא םיפיקמ אל םיקשממה .תוטילקרפהו

 תישענ ותאבהש רחא םדא לכ וא הנידמה םעטמ גציימ ,ריצע ,ריסא לש תובצייתהה
 הכומנ קשממב םינוידה ידעומ לע עדימה תרבעה תורידת ,ךכ לע ףסונ .םתועצמאב
 םניינעב רתוי הכומנ תורידתבו ,בשחוממ קשממ תועצמאב רתויה לכל םויל תחא תישענו

 םילולע ,רומאה לכ תובקעב .לשממ יפוג ידי לע םיעבקנה םיימדקִמה םינוידה ידעומ לש
 .ךרוצל אלש ךראתהל םייטפשמ םיכילה

 ידמ רבוע עדימהו ,םינומיז קשממב םירופיש ולח 2021 ץרמ שדוחב יכ ותבושתב רסמ ס"בש
 קשממכ שמשמ וניא ןכלו ס"בש תושירד אולמב דמוע וניא ןיידע קשממה ,ןכ יפ לע ףא .העש
  .תיתוזח תודעוויהב םינוידל םינומיז ותועצמאב םירבעומ ןיאו אלמ ןפואב בשחוממ

 ,לשממה יפוג תדובעב ידעלבה וא ירקיעה קשממה שמשמ אל בשחוממה קשממה ,ךכשמ
 ךרוצל ,טפשמה טנ רתאב תונשנו תורזוח תוקידבו סקפב שומיש לעופב בייחמ אוה אלא
  .183םלוטיב וא םיפוחד םינויד רובע םינומיזה תמלשה

  .םייוסח םניאש םיקיתב םינויד קר אלא ,םינוידה לכ תא גיצמ אל טפשמה טנ רתא יכ ןיוצי

 
 תואכרעב הנידמה יגציימ לש תופסונ תודיחי וא ימואל חוטיבל דסומה ,תירוביצה הירוגנסה ,הנידמה תוטילקרפ רשאכ  179

 םרוגכ ורדגוה ןה ןכ םא אלא קשממב ולא םיקיתב םינוידה לע עדימ תולבקמ אל ןה ,ץוח רוקימב ןיד יכרוע תוקיסעמ
 ."קיתב םימרוג ןוכדעו הרדגה" ליעל הז ןיינעל ואר .קיתב עייסמ

 תשירד .ןוידב םתוחכונ תשרדנ םאו םינמזומה תוהז לע םינותנ אלל ,דבלב םינויד לע עדימ םילבקמ לשממ יפוג  180
 לע הארתה תלבק ןיבו ,ימינפ תרוכזת ןויד ןוגכ ,ןויד לש ומויק לע הארתה תלבק ןיב הלידבמ ןוידב םדא לש ותוחכונ
 .הייחדה תביס המו ,לטוב וא החדנ ,םייקתמ ןוידה םא טרופמ אל ,ןכ ומכ .וב בצייתהל שרדנ םדאהש ןויד ירק ,ןומיז

 ןיב הדרפה תישענ אל ;דדוקמ הדשכ ןוידה םייקתמ ובש רהוסה תיב וא טפשמה תיב לש תקיודמ תבותכ תחלשנ אל  181
 םינומיז לש ןומיס ךרענ אל ;טפשמה יתב ןיב דיינתמ טפוש םא תובישח שי ךכלו ,ןוידה םוקמ ןיבל טפושה תוהז
 ,םיפוחד ויה םינויד 15,000-כ ,קשממ תועצמאב ורבעוהש םינוידו םינומיז 240,000-כ ךותמ יכ ןיוצי .םיפוחד םינוידו
 קרפ םג הז ןיינעל ואר .ןוידה םרטב תועש 72-מ תוחפ ונכדוע םינויד 38,000-כו ,ןוידה םרטב תועש 24-מ תוחפ ונכדועו

 לארשיב םיילילפ םירצעמ" ,)2020 יאמ( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמב ,ה"בהל ס"בש ןיב הדובעה יקשממ אשונב
 .תתשרמב םסרופ ,"רהוסה יתב תורישב רצעמה יאנת -

 לע ועבקנש םימידקמ םינויד דעוממ םיתיעל םיעפשומ טפשמה תיב תוריכזמ ידי לע םיעבקנה םינוידה ידעומ ,לשמל  182
 ,יתחפשמ ךוסכס םתליעש החפשמ יקיתב םימידקמ םינויד תעבוק עויסה תדיחי .החוורה דרשמב עויסה תדיחי ידי
 יכוסכסב תויוניידתה רדסהל קוח הז ןיינעל ואר .ח"ש 40,000 לע הלוע םייוושש םייחרזא םיכילהב םינויד תעבוקו

 .2018-ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 37 הנקתו ,2014-ה"עשתה ,)העש תארוה( החפשמ

 םיכרענה ,תואכרעב הנידמה יגציימ לצא החיכש הקיטקרפ איה םינוידה תמישר תקידבל טפשמה טנ רתאב שומיש  183
  .םינוידה םוי ינפל תועש 24 תוברל ,טפשמה תיבב םינוידה םויל
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 תחילשל ירנג בשחוממ קשממ םיקהל הלעפ איה תרוקיבה ךלהמב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 .תילילפה תוטילקרפהו החוורה דרשמ םהב ,םיפוג המכ לומל הלעפ איה ,הירבדל .םינומיז

 המרב קשממה תסירפב םיישק לשב םיבכעתמ םתצקמו ,המייתסה אל ולא םיקשממ תמקה
 תיצראה המרב לעפוה תיחרזאה תוטילקרפה לומ יכ הנייצ דוע .לשממה יפוג לצא תיצראה
  .2021 תנש תליחתב םינויד קשממ

 םינומיזה קשממ לש תיצרא הסירפ יכ ,2021 רבמצדמ ותבושתב רסמ םיטפשמה דרשמ
 עוציבל ןנכותמה םיכמסמ רוויד קשממ לש אלמ שומימ רחאל קר םלשות תילילפה תוטילקרפב
  .2022 תנשל ןושארה ןועברב

 תא םיללוכה םינומיז תרבעהל םיבשחוממ םיקשממ םדקת ה"בה יכ ץלמומ ,רומאה חכונל
 דע .ותופיחדו ןוידה םוקמ ,ןמזומה תוהז ןוגכ ,לשממה יפוג םישרודש םינותנה לולכמ
 הילע ,יזיפ ןפואב םינומיז תרבעה לש הובגה רועישל בל םישבו ולא םיקשממ ומקויש
   .רתאב םינויד לע םינותנה תגצה תא רפשל
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 ןיב ןתשגה וא ןתחילש תטיש יפל חוליפב ,תוירקיעה תולועפה עברא תא טרפמה םישרת ןלהל
 :טפשמה תיב תוריכזמ ןיבו )רחא וא לשממ ףוג ,יטרפ םדא( יטפשמה ךילהב ברועמה םרוגה

 ,2019 - 2017 םינשב ,השגה וא החילש תוטישב שומישה רועיש :11 םישרת
 יטפשמה ךילהה לוהינל תוירקיעה תולועפב

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ינותנ יפ לע
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 בחרה רוביצה ,תאז תובקעב .יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינל םידדמ עובקל ה"בה לע
 ןוכסיח ךותב ,רשפאה לככ ,םלשו אלמ ינורטקלא קיתב קיזחהל ולכוי לשממה יפוגו

 םידדמב הדימע לע םינותנ ףוסאל הילע ,ןכ ומכ .םיישונאו םייתביבס ,םיירמוח םיבאשמב
 .םישמתשמה דצמ תובשחוממ תולועפ עוציבב דימתמ לודיג ךותבו תיתנש-בר הייארב ולא

 ,םינמז תוחול ללוכ ,תטרופמ הדובע תינכות לשממה יפוג לומל ןיכהל ה"בה לע ,ךכשמ
 תשגה ,קיתב םימרוג לש ןוכדעו הרדגה ,םיקית תחיתפל םיבשחוממ םיקשממ חותיפל
 ןמ םישמתשמ תבוטלו ולא םיקשממ תמקה דע .םינומיז תחילשו םיכמסמ רוויד ,תושקב
  .וב שומישה תא דדועלו רתאה תועצמאב עדימה תרבעה תא רפשל הילע ,בחרה רוביצה

 ףותיש ךרוצל לשממה יפוג לומל םיקשממה לוהינ
  עדימ

 תתחפהו תחא םעפ רוביצהמ עדימ תלבק" לש תוינידמ םשייל הלשממה הטילחה 2016 טסוגואב
 ףותיש .184)1933 הטלחה - ןלהל( "הלשממ יפוג ןיב עדימ ףותיש תועצמאב יטרקוריבה לטנה
 ןיוצי .םידדצה ןיב םיפטושו םיעובק הדובע יקשממ סיסב לע עצבתמ הלשממה ידרשמ ןיב עדימ
  .םיקשממה סוסיבל םייפסכ םיצירמת תללוכ וז הטלחה יכ

 ינש םשייל השקבב טפשמה יתב להנמל בושקתה תושר שאר הנפ 1933 הטלחה תובקעב
 עדימ ירגאמ תשגנהו הלשממ ידרשמ ןיב עדימ תרבעה - הטלחהה ךותמ םיירקיע םיטביה
 .ומעטמ גיצנ טפשמה יתב להנמ הנימ ,הטלחהה םושיי םשל .רוביצל

 לוהינ בקע הנידמהו טרפה לש תובוחו תויוכז לע ןווגמו רישע עדימ רגאמב הקיזחמ ה"בה
 ידרשמ ללכ ידי לע 1933 הטלחה םושייב בושח ךבדנ איה ךכשמו ,יטפשמ ךילה
 לועייל בשחוממ ןפואב עדימ ה"בהל ריבעהל לשממה יפוג לע ,דחאה דצה ןמ .הלשממה
 רפשל ידכ בשחוממ ןפואב עדימ ה"בהמ לבקל םהילע ,רחאה דצה ןמו ,תויוריכזמה תדובע
 האלמ הדובעל רבעמ תינכות ה"בה לומל רידסהל לשממה יפוג לע ,ךכשמ .םתדובע תא
 .םיבשחוממ םיקשממ תועצמאב

 תוטלחהה תלבק ךילה תרדסה
 תריצי :ה"בה תודסומ ךותב בשחוממ קשממ תמקהל תוירחאה ימוחת תרדסה .1

 םימייקה הדובעה יקשממב יוניש וא עדימ תרבעהל םישדח םיבשחוממ הדובע יקשממ
 ינונגנמו םידדצה ןיב חיש ,ךרוצה תרדגהו קשממל השירד תבצה הנושארבו שארב םישרוד
 הדובעה יקשממב םילפטמ ה"בהב םיירקיע תודסומ ינש .המכסה-יא לש הרקמב הערכה
 :לשממ יפוג לומ

 
 "רוביצל םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש" אשונב 1933 רפסמ הלשממ תטלחה  184

)30.8.16(.  
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 םיפוג ,תויטרפה תנגה קוחל םאתהב :םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעהל הדעווה
 .קוחב םיטרופמה םיאנתב םהלש עדימה ירגאמב יוצמה 185עדימ ריבעהל םיאשר םיירוביצ
 קוח תחת הסוחו הלצא יוצמה עדימ ריבעהל םיירוביצ םיפוג תושקבב ןודל תכמסומ הדעווה
 ירגאמל השיג רידסהל ןכו ;םיירוביצ םיפוגל הז גוסמ תושקב תשגה רשאל ;תויטרפה תנגה
 ,להונל םאתהב .)עדימ תרבעהל הדעווה - ןלהל( 186התקזחב םייוצמה םימושרה עדימה
 .עדימ תרבעהל הדעוול םינפומ וא םינופ ש"מיב קיתב םרוג םניא םהש לשממ יפוג

 עוציבל םיעצומה םינוש )םיש"וש( םירופישו םייוניש תנחובה תימינפ הדעו :םיש"וש תדעו
 תעצבמ הדעווהש םיש"ושה תניחב יכילה .םיקשממ עוציבל תושקב הז ללכבו ,תכרעמב
 תועצובמה תולועפ דועית סיסב לע - תכרעמב םישדח םינותנ ,רתיה ןיב ,רוציל םייושע
 רגאמב יוצמה ןותנל התכיפהו תכרעמב תמייקה העידי תפילש וא תכרעמה תועצמאב
  .עדימה

 עדימ תרבעהל תושקבל ףרוג ןפואב ברסל עדימ תרבעהל הדעווה הטילחה 2019 ילויב
 ךרוצל תכרעמה לש חותיפ תוכירצמה הלאכו תכרעמב םימייקה םינותנ לע תוססובמ ןניאש
 לש להונב עבקנ 2020 ילויב ,ךכ לע ףסונ .םישדח םינותנ-אטמ חותיפ ,ונייהד ,עדימ תקפה
 הדעווב ונודיי םיבשחוממ םיקשממל םיירוביצ םיפוג לש תושקבש עדימ תרבעהל הדעווה
 םא ,לשמל ,ךכ .187ןוגראב םיקשממ עצבל ךמסומה םרוגה תעידיל ורבעוי היתוטלחה יכו

 ואולמב םייק וניא ןותנהו ,ןברוקה רובע יוציפ תתשה לע עדימ לבקל השקב הרבעוה
 תכרעמב יונישל תונכתיה ןחבתש ידכ םיש"וש תדעוול השקבה תא ריבעהל שי ,תכרעמב
  .הב שדח ןותנ תריצי וא

 טפשמה טנ תכרעמב רופישו יונישל השקב םיש"וש תדעוול ריבעה ירוביצ ףוג רשאכ
 ,עדימ תרבעהל הדעווה רושיאל השקבה הרבעוה אל ,םידדצה ןיב עדימ תרבעה תרטמל
 תדעוול רבעות םא ,השחמהה םשל .188תויטרפה תנגה קוח יפל ןכ תושעל הבוחה ףרח תאז

 תרבעהל הדעווה ,םיישיא םינותנ בשחוממ קשממב חלשנה ריקסתב לולכל השקב םיש"וש
  .תויטרפב תילאיצנטופה העיגפה תא םג ןוחבל שרדית עדימה

 
 ,ישיאה ודמעמ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ אוה עדימש עבקנ ,1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחל 7 ףיעסב - עדימ  185

 תנגה תונקת םג הז ןיינעל ואר .ותנומאו ויתועד ,תיעוצקמה ותרשכה ,ילכלכה ובצמ ,ותואירב בצמ ,ותושיא תענצ
 הלשממ תטלחה יפל .1986-ו"משתה ,)םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ירדסו ותרימשו עדימ תקזחה יאנת( תויטרפה
 ,עדימ ,)30.8.16( רוביצל םייתלשממ עדימ ירגאמ תשגנהו יתלשממה עדימה תרבעה רופיש" אשונב 1933 רפסמ
 ומצעלשכ ,יוהיזל ןתינ אוה םא ,רומאכ עדימו םדא לש םייטרפה ויניינע לע תועידי ללוכ ,תויטרפה תנגה קוחב ועמשמכ
  .ףסונ עדימ םע רבטצמב וא

 ירגאמ סקנפ - 2019 ילוי שדוחב עדימה ירגאמ סקנפב טפשמה טנ תכרעמב יוצמה עדימה רגאמ תא המשר ה"בה  186
  .)םייתלשממה עדימה ירגאמ רתאב םסרופמ( 16.8.20 םויל ןכדועמ ,תויטרפה תנגהל תושרה ,עדימה

 ,תויטרפה תנגה קוח יפל םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעהל הדעווה לש הדובע להונ" ,25-10 רפסמ להונ ,ה"בה  187
  .)21.9.20( "1981-א"משתה

 .307-ו 304 ש"ה הז ןיינעל ואר .עדימ תרבעהל הדעווה לש םילוקוטורפה תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ  188
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 .תודעווה יתש ןיב תוקישמה תויוכמסה אולמ תא הרידסה אל ה"בה יכ אצמנ
 שיגהל ילבמ ףסה לע םינופה תא החוד עדימ תרבעהל הדעווה ,תאז תובקעב
 יולימ םשל עדימ תקפה ךרוצל תכרעמב חותיפל תטרופמ השקב םיש"וש תדעוול
 השקבה לע ליחהל םילוכי םניא םייטנוולרה םידרשמה ,ןכ ומכ .189קוחכ םהיתויוכמס
  .1933 הלשממ תטלחה חוכמ םייפסכה םיצירמתה תא תאזה

 ןהיתשש תויה ,תודעווה יתש ןיב םיקשממה תרדסה תא םילשהל ה"בהל עצומ
 םיירוביצ םיפוג לומ םיבשחוממ הדובע יקשממ תריציל םימילשמ םיטביהב תוקסוע
 עדימ תרבעהל הדעווה לעש עבקיי יכ עצומ הז רשקהב .עדימ תרבעה םישרודה
 השקב שיגהל תבשחוממה תכרעמב םייק וניאש ןותנ םישקבמה םינופ תונפהל
 תינפומשכש יכ עצומ דוע .ףרוג ןפואב םהל ברסל אלו ,םיש"ושה תדעוול המיאתמ
 לע ,םיפוג ןיב עדימ תרבעה תללוכו טפשמה טנ תכרעמל הרושקה השקב ש"ושל
 הדעוול ליבקמב ותשקב תא ריבעהל השקבה שיגמ תא תוחנהל םיש"וש תדעו

 .ולא תושקבל ימינפ ןווקמ קשממ רוציל ,ןיפולחל וא ,עדימ תרבעהל

 לופיטה ןפואל עגונב ןויד םייקת איה ,תרוקיבה יאצממ לֵצְּב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םרוג וא קיתב דצ םהש לשממ יפוג - םינושה םינופה יגוס ןיב הנחבהה תוברל ,םיקשממב
  .קיתב םרוג םניאש לשממ יפוגו גציימ

-ב לופיטה ךשמ תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ :בשחוממ קשממ תמקהב לופיטה ךשמ .2
  .השקבה תא ולעה לשממה יפוגש דעומהמ לחה ,בשחוממ קשממל תושקב 11

 וריבעהש םיבשחוממ םיקשממל תושירדב לופיטה ךשמל תואמגוד טרפמה םישרת ןלהל
 .םייתסה ןהב לופיטהשו לשממה יפוג

  

 
 םינשהמ לארשי תרטשמב רקחמה ףנעו ןיעידומו תוריקח ףגא ,ילילפה יוהיזה תביטח תושקבל הנעמב ,לשמל ךכ  189

2017 - 2019. 
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 םיקשממל תושירדב )םישדוחב( לופיטה ךשמל תואמגוד :12 םישרת
 לשממ יפוג לש םיבשחוממ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,לשממה יפוג יכמסמ יפ לע :רוקמה

 רבד לש ופוסבו ,בר ןמז ךרואל תודמועו תויולת ויהש תושקב שי קשממ חותיפל תושקבב
 לש תוליספ תלבקל קשממל השקב ,לשמל ,ךכ .םייתסה םרט ןהב לופיטהש וא וחנזנ
 השקב ;האפקוה ףוסבלו םינש שולש ךשמב הלפוט אל לארשי תרטשמ לומ הגיהנ תונוישיר
 רתוי ךשמב הלפוט אל לארשי תרטשמל טפשמ תואצות קשממב הרבעהל םינותנ ףיסוהל
 הירוגנסה לומ םינויד קשממ תרדסהל השקבו ;םייתסה םרט הב לופיטהו ,םייתנשמ
 .קשממה אפקוהש דע ,םינש עבשמ רתוי ךשמב הלפוט תירוביצה

 הניחב יכו וחותיפל םיפתושה םידדצה ינשב היולת קשממ תמקה יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 ירדסו ביצקת יצוליא ,םימרוגה ינש ןיב היצרגטניא יכילהת ,םייקסעה םיכילהתה לש
 תושקב יכ רסמנ דוע .םיבוכיע םורגל םילוכי הלא לכ ,םינושה םיש"ושה עוציבל תויופידע
 ןוניס רחאל הדעוול תולעומ אלא ןירשימב םי"שושה תדעוול תושגומ אל לשממ יפוג לש
 .תונכתיה לש ינושאר

 תושקבה יתש טרפבו ,םייתנשמ רתוי ךשמב תולפוטמה קשממ חותיפל תושקב
 לופיטה ךשמ תא רצקלו לעייל ה"בה תא תובייחמ ,םינש 8-כ ךשמנ ןלופיט ךשמש
 לכ תא םושרת ה"בה יכ עצומ רתיה ןיב .לשממ יפוג לומ םיבשחוממ םיקשממב
 תודעו תדמעב תולת אלל ןתשגה דעומ תאו םיש"ושה תדעוול תושגומה תושקבה
 םינמזה חולב ודמע םידדצה םא קודבת ;הנעמ ןתמל יברמ ןמז ךשמ עבקת ;הנשמה
  .םהיתומישמ עוציבל
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 המקוה םרטב :בשחוממ קשממ תמקהל לשממה יפוג לומל הלועפה ףותיש דוסימ .3
 לשממ יפוג לומ קשממל השקב תאבהל רודס ךילה היה אל ,2020190 ראורבפב לעה-תדעו

 .םיקשממה םודיק תא בכיע הרדסהה רדעיה .191ה"בהב םייטנוולרה םימרוגה לולכמ ינפל
 תושקב ואבוה ,ןמז ךרואל התחדנ וא הללשנ םתשקבש םיפוגה תשקבלו ,םיגירח םירקמב
 .192ה"בהב םיריכבה םייטנוולרה םימרוגה ינפל

 ןיב .םהיתוכרעמ ןיב םיבשחוממ םיקשממ דסמל קוחה תפיכא ימרוג ולעפ 2003 תנשמ
 יוגיה תווצ םיקהל טלחוה 2015 ילויב .193ה"בהל תוטילקרפה ימרוג ןיב תושיגפ וכרענ רתיה
 םידדצה םעפל םעפמ ושגפנ 2016 ראורבפ שדוחמ .םיטפשמה דרשמלו ה"בהל ףתושמ
 םקוה 2018 ראוני שדוחב .םיבשחוממ הדובע יקשממ לש םתריציב תומדקתהה תא ןוחבל
 םיקהל םכוסו ,םיקשממה תא םדקלו הלועפה ףותיש תא בייטל ןויסינב ףתושמ יוגיה תווצ
  .הנשמ יתווצ םיקהלו ,םישדוח השולש ידמ התוא סנכל ,יוגיה תדעו

 םושייל םינמז תוחול ועבקי םיטפשמה דרשמו ה"בה יוגיהה תדעו תרגסמב יכ עצומ
 לש בושחמה יפגא לש הדובעה תוינכותב תומישמה תא ופקשיו רשואיש קשממ לכ
 עובקל םהילע טרפב .הז םוחתב תואנ טקיורפ לוהינ תושירדל םאתהב ,םיפוגה
 .קשממה חותיפ יבלש עוציבל תוירחאה תקולחל םאתהב םינמז תוחול

 ךרוצ היה םיטפשמה דרשמ םע רודס הדובע ךילה םייקל ידכ יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
 .תובר תושירד הלעהו םיבר םימרוג ללוכ הז דרשמש ינפמ ומיע םיפתושמ יוגיה יתווצ םיקהל
 תרטשמ לומ המוד הוותמב יוגיה תווצ לש תוליעפ םדקל הסנמ איה יכ הרסמ איה דוע
 .לארשי

 יוגיה יתווצ ה"בה םע םיקהל םישקבמ םה יכ 194לשממ יפוג העברא ובישה חודל הנעמב
 םיכרצה תרדגה בלשמ - םיבשחוממ םיקשממ לש רדוסמ לוהינ ךרוצל םיידרשמ-ןיב
 דרשמ .תוכרעמב םתעמטה דעו םחותיפו םיקשממה לש ףתושמ ןויפא ךרד ,תושירדהו

 .ה"בה לומ םיבשחוממ םיקשממ תמקהל םיביצקת רבכמ הז וצקוה יכ ףיסוה םיטפשמה
 יכו יוגיה תווצ תרדגהל הענתה תשיגפ המייקתה 2018 תנשב יכ הפיסוה לארשי תרטשמ
 .זאמ וידחי דובעל םיכישממ םיפתושמ הדובע יתווצ

 
  .הז חודב טפשמה טנ תכרעמב םירופישו םייוניש לוהינ אשונב קרפ הז ןיינעל ואר  190

 יגיצנ םע תושיגפ ולהנתה ,בור יפ לע .טפשמה יתב להנמ לש יללכה הטמהו תופסונה תוביטחה ,יטפשמה ץועייה ןוגכ  191
  .עדימ תוכרעמ ףגא וא םיטפושה יגיצנ ,תויוריכזמ תביטח

 ץעויה תכשל הז ןיינעל ואר .בושחמה ףגא תודגנתה לשב תירוביצה הירוגנסה רובע קשממ םודיק-יא ,לשמל ,ךכ  192
 הדעווה לוקוטורפ ,ה"בה ;08278612 :ןיכומיס ,)21.5.12( טפשמה יתב יקיתב יללכ ןויע רתיה ,ה"בהל יטפשמה
  .)16.4.19( ל"אודב ,ה"בה םע םיקשממ לע הבישיל םיאשונ ,ה"בה ;)9.1.17( םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעהל

 הנידמה תוטילקרפב הרקבו לוהינ ,ןונכתל בושחמ תכרעמ לש העמטהו חותיפ ,ב69 חוד ,הנידמה רקבמ  193
  .)2019 יאמ( )ה"פונת(

  .רהוסה יתב תורישו לארשי תרטשמ ,םיסימה תושר ,ימואל חוטיבל דסומה  194
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 תמקהל לועפל ,הדובע יקשממ המיע םימייקמה לשממה יפוג םע ףותישב ,ה"בה לע
 הדובע יכילהת דוסימל םיבשחוממ םיקשממ תמקהל 195םיידרשמ-ןיב יוגיה יתווצ
 םהלש חותיפהו ןויפאה יכילהתב האלמ תופתוש רשפאתתש ידכ תאז ,םירדסומ
  .םידדצה ןיב תומכסה שוביגל הוותמ תעיבקו

 תוכרעמל ם"ואה ךירדמ יפל :בשחוממ קשממ תמקהל םייטנוולר םילוקיש תליקש .4
 תוכרעמ לוהינל תוינידמ עובקל הלשממהמ שרוד עדימ תוכרעמ לש יביטקפא לוהינ ,עדימ
 תוינידמ .בושקתה תושר אוה ידסומה םרוגה לארשיב .196ידסומ םרוג ידיב התוא תתלו ולא
  .תכרעמב םירופישו םייוניש לוהינל ,רתיה ןיב ,תסחייתמ עדימ תוכרעמ לוהינל

 תניחב תעב לוקשל שי םילוקיש וליא ללככ עבוק בושקתה תושר לש םייוניש לוהינ להונ
 תאצקה תאו ביצקתה תא לוקשל שי ,רתיה ןיב .הדיחי עדימ תכרעמב )קשממ תוברל( ש"וש
 קשממ לעו םיילועפת םיטביה לע יונישה תוכלשה תא ןכו ,יונישה עוציב ךרוצל םדאה חוכ
  .בשחמה םע םדאה

 םיקסוע לארשיב עדימה תוכרעמ לוהינ תוינידמ תא םישבגמה בושקתה תושר ילהונ
 לופיטל תויחנה םיללוכ םה ןיא ,םלואו .הדיחיה עדימה תכרעמב םירופישבו םייונישב
 לע תיטרקנוק תיעוצקמ היחנה ןיא ,ךכשמ .197םינוש םיפוגל תוכיישה עדימ תוכרעמ גראמב
 ,לשממ יפוג ןיב םיבשחוממ הדובע יקשממ חותיפ אשונב הנבומ תוטלחה תלבק ךילהת
 תלבק ךילהל םייטנוולרה םילוקישל עגונב הבחר המכסה שבגל םישרדנ םניא םיפוגהו

  .תוטלחהה

 םיטרופמה םיש"וש תדעו ינפל םינותנ המכ םיגיצמ תויוריכזמה תביטח יגיצנ ,2020 ראורבפמ
 הרודהמה - םימיוסמ םירקמבו ,יונישה בצמ ,שקובמה יונישה תוהמ - םייוניש לוהינ להונב
  .שומימל

 יפוג לומל םיקשממ תמקהל םייטנוולר םילוקיש ןובשחב האיבה אל ה"בה יכ אצמנ
 לשממה יפוג ןיבו הניב ידדה רשקב יולת םיקשממה םודיקש ןייצל שי .לשממ
 ןלהל .םינוש םיפוגל תוכיישה עדימ תוכרעמ גראמ רבחל שרוד םיקשממ םושיישו

  :תואמגוד

 חותיפ יכרוצל ה"בה לעו לשממה יפוג לע תולטומה תומושתו תויולע :םיבאשמ לוהינ .א
 עדימב תוללכנ ןניא )םדא חוכ תאצקהו ביצקת םיטביהב( קשממה לש הקוזחתו

 תילכלכ תונכתיה תניחבמ ,האוושה תישענ אל ,ךכשמ .םיש"ושה תדעו ינפל אבומה
 המכב .קשממ אלב תוראשיהל םידדצה ינש ידי לע קשממה עוציב ןיב ,תויאדכו

 
 "רהוסה יתב תורישל טפשמה יתב תלהנה ןיב םיקשממה תרדסה" אשונב 2091 הלשממ תטלחה ,לשמל ,ךכ  195

 םיבשחוממה הדובעה יקשממ רופישל ידרשמ-ןיב תווצ םיקהל םינפ ןוחטיבל דרשמה ל"כנמ לע הליטהש ,)16.7.10(
 .םקוה אל רומאה תווצה .רהוסה יתב תורישל ה"בה ןיב

 .23 'מע ,ם"ואה ךירדמ  196

 .םייוניש לוהינ להונ ,בושקתה תושר  197
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 רחאל ,רתוי רחואמ בלשב קר הלוע קשממה לש חותיפה תולע אשונ ,םירקמהמ
 .198םידדצהמ ימ ידי לע ומודיק תא הלישכמ תולעה יכ ררבתמו ,רשוא חותיפהש

 ךסב ילכלכה לוקישה תא לולכל טלחוה 2021 ינויב יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
  .לוקשל תוביוחמ הנשמה תודעווש םילוקישה

 דחא :)תוטישו ןוגרא( הדובעה יכילהתל בשחוממה קשממה ןיב המילה .ב
 םייקסעה םיכילהתל התמאתה אוה תבשחוממ תכרעמ לוהינב םיירקיעה תונורקעה
 םהיניב תויפיצ םואיתו םידדצה לש הדובע יכילהת רואית .199ותדובע ילהונלו ןוגראב
 הדובעה ךילהת לש העמטהה בלשב יכ תוריבסה תא םיריבגמ ש"ושה ןונכת בלשב
 .םינשיה םיינדיה הדובעה יכילהת ופלחוי ןכא ,בשחוממ קשממ ללוכה ,שדחה

 יכילהתב ,טוריפב ה"בה הראית תירוביצה הירוגנסה לומ לא קרו םיטעמ םירקמב קר
 קשממה תמקה םרטב לשממה ףוגב םימייקתמה הדובעה יכילהת תא ,קשממה רושיא
  .וחותיפ רחאל םילהנהו הדובעה יכילהתב יונישל תויפיצה תאו בשחוממה

 ,קשממה ןונכת בלשב רדוסמ תויפיצ םואיתו הדובעה יכילהת רואית רדעיהב
 ןיב המאתה רסוח ,םיטפשמה דרשמו ס"בש ןוגכ ,םיפוג ואצמ תחא אל
 חותיפ ועגפנ ךכו ,םלצא םימייקתמה הדובעה יכילהת ןיבו ןנכותמה קשממה
 .200וב שומישהו קשממה

 יטפשמה ץעויה תייחנה יפל :תויושרה תדרפה ןורקעו תיטפשמ תעד תווח תלבק .ג
 תוברל( ילטיגידה רדסהה לש ץלמומה הניחבה ךילהל ןורחאה בלשה ,201הלשממל
 קשממה לש ומויק תא רשפאמ ןידה םא - תיטפשמ הניחב עוציב אוה )בשחוממ קשממ
 הלועפ לכ עצבל רשפא יכ איה הניחבל אצומה תדוקנ .קשממה לע לח יללכ ןיד הזיאו

 .תאז תושעל תורשפאה תא ללושה ןממס הקיקחב ןיא םא ינורטקלא ןפואב

 הגיצה ,םיטפשמה דרשמ םע ףתושמה יוגיהה תווצ תמקה םע ,2018 ראוני שדוחב
 ,תופתושמ תוינכות םדקל ןוצרה ףא לע היפלו ,תויונמדזה המכב התדמע תא ה"בה
 םיטביה לע העפשה ךכל שיו ,תויושרה תדרפה ןורקע לע רומשל דואמ בושח
 .םיבשחוממ הדובע יקשממ לש םודיק הז ןורקיע ענמי טרפב .םיילועפת

 
  .ס"בש לומל םיקשממ םודיקל עגונב שחרתהש יפכ  198

 םוחתב ללוכ לופיטל תרגסמ להונ אוה ח"תפמ להונ .)30.5.12( 10 הרודהמ ,ח"תפמ להונ ,בשחמ-םדא קשממ להונ  199
 תונורקע ףקשמ הז להונ .2015 ראוני דע 1991 תנשמ הלשממה ידרשמ לכ תא בייח רשא להונ ,ןוגראהו בושחמה
 תכרעמ לש העמטהו חותיפ ,)2019 יאמ( ב69 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ הז ןיינעל ואר .בושחמ טקיורפ לוהינל דוסי

  .)ה"פונת( הנידמה תוטילקרפב הרקבו לוהינ ,ןונכתל בושחמ

 םיטפשמה דרשמ לש םינויד קשממ תחינז ,ןכו רזוח ןוזיה רדעיה חכונל ס"בשב םינומיזה קשממ ןיינעל ,לשמל ךכ  200
  .ליעי יתלב אצמנש רחאל

 .)10.10.19( "םיילטיגיד םירדסה שוביגל םיחנמ םיללכ" ,1/2500 רפסמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה  201
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 הקידצמו ןידה לש חותינ הגיצמה תיטפשמ תעד תווח הגיצה אל ה"בה ,םלואו
 יכ אצמנ ,ןכ ומכ .קשממב םייוניש וא יפיצפס בשחוממ קשממל השקב תלילש
 גיצהל השירדל ללכ סחייתמ וניא ה"בה לש םיש"ושב לופיטה ךילהת הוותמ
  .ורושיאו קשממה תניחב ךרוצל תיטפשמ תעד תווח

 םייסמ טפשמה תיב ,תויושרה תדרפה ןורקע יפלש התדמע לע ה"בה הרזח התבושתב
 ,ותונשרפ ,ןידה קספ לש ומושיי תכאלמ .ןידה קספ ןתמ םע ואסיכמ םקו ותכאלמ תא
 ךילהבו ,םידדצה לע םילטומ לעופה לא ותאצוהו םירחא םיפוגל ותרבעה ,וטומרפ
 לש הדיקפת הז ןיא יכ הפיסוה דוע .תעצבמה תושרהו הפיכאה יפוג לע - ילילפה
  .עדימה תא טמרפל ,תוריכזמה לש םג הז ללכבו ,תטפושה תושרה

 תויושרה תדרפה ןורקע לע הרימשב ךרוצה דצל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ףילחהל איה בשחוממה קשממה תרטמ ,התובישחו טפשמה תכרעמ תואמצעו

 רבכ תיטופישה הטלחההש רחאל ינדי ןפואב תעצבמ תוריכזמהש הלועפ
 רבעומש עדימה ףקיה תא הנשמ וניא בשחוממ קשממב שומיש .הלבקתה
 ןפואב םוסחת אלו ופוגל אשונ לכ ןחבת ה"בה יכ עצומ ,ןכ לע .לשממה יפוגל
 םתרטמש םיבשחוממ םיקשממ חותיפל לשממ יפוג לש תושקב שארמו ףרוג
 .םהידיל ה"בהמ עדימ תרבעה

 תוריכזמש תוילהנימ תולועפ ןיב רושקל שי יכ הרובס ה"בהש םירקמב יכ עצומ
 תעד תווח ריבעת איה ,יטופישה תעדה לוקיש ןיבו תעצבמ טפשמה תיב
 ןורקע תלוחת אשונב שקובמה הדובעה קשממל תיפיצפסו תטרופמ תיטפשמ
  .הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהל םאתהב ,תויושרה תדרפה

 ראורבפב עבקנש הוותמב רדסוה תוטלחהה תלבק ךילה יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
  .וב תפתתשמ תיטפשמה הכשלה יכו ,2020

 לשממ ימרוג וא איהש םיש"וש לע תוטלחה תלבקל רודס ךילה תריציל לועפל ה"בה לע
 .ה"בהב תונושה תודעווה ןיב תוירחאה ימוחת תא רידסהל הילע ,הז רשקהב .םישקבמ
 דוסימ :םיאבה םיטביהל הנעמ ןתילו םייקה הוותמב טוריפה תא ביחרהל הילע ,ןכ ומכ
 םידדצה ןיב תומכסה שוביגל הוותמ תעיבק ,םינושה לשממה יפוג לומ הלועפה ףותיש
 םודיקל םירורב םינמז תוחול תעיבק ;המכסה רסוח לש םירקמב עירכמה םרוגה תוהזו

 בלשב הכ דע ולקשנ אלש םייטנוולר םילוקיש תאלעה ;םהילע הרקבלו חוקיפל ,חותיפה
 לש תינטרפ הניחבו םוחתב בושקתה תושר תויחנהל םאתהב ,קשממה חותיפ רושיא
  .שקובמ קשממ לכל עגונב תויושרה תדרפה ןורקע תלוחת
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 בשחוממ קשממ דוסימל םיידוסי םימסח
 ןלהל .לשממ יפוג ןיבו ה"בה ןיב םיבשחוממ הדובע יקשממ דוסימל ךרדב םימסח המכ ולעוה
  :טוריפ

 ,יבלש-בר ,בכרומ יטפשמה ךילהה :הדובעה יקשממל ינללוכו ףיקמ הנעמ רדעיה .1
 םהו ,תעב-הב םישוע םיפוג המכש הדובע יכילהת שי ,ךכ םושמ .םיבר םימרוג וב םיברועמו

 הנקב הלוע וניאש ,ידרופס ןפואב השענ םיקשממל הנעמה שוביגש אלא .הזב הז םייולת
 קית תחיתפל בשחוממ קשממ רדעיה ,לשמל ,ךכ .םיפוגהמ שרדנה תולועפה רדס םע דחא
 םימייקה ,םינומיז קשממ וא םיכמסמ רוויד קשממש ךכל ליבומ םרוג תרדגהל קשממ וא
  .תוינדי תולועפ עוציבל םיפופכ ,ףוג ותואב

 םירשקה תא ןכו ,םאולמב הדובעה יכילהת תא ופְַמי לשממה יפוגו ה"בה יכ עצומ
 יכילהת לולכמ לש הבחר הייאר ךותמו ,ןכמ רחאל .ךילהתו ךילהת לכ ןיב תוקיזהו

 תינבומו הליעי הדובע תינכות שבגל לשממה יפוגו ה"בה ולכוי ,םהיתוקיזו הדובעה
  .םיבשחוממ הדובע יקשממ חותיפל

 שבגל תושרוד הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה :קשממב שומישל הדובע ילהונ רדעיה .2
 תא אדוול איה םילהנה תרטמ .בשחוממ קשממ ןוגכ ,ילטיגיד רדסהל םימיאתמ םילהנ
 ,ונממ םיעבונה םינוכיסה תא םצמצלו ותונמיהמ תא ריבגהל ,קשממה תוילכת תמשגה
  .202שממתמ ןוכיס םא תוירחאה תלטומ ימ לע העיבק תוברל

 יכרד תרבסהל לשממה יפוג לומ םיפתושמ הדובע ילהונ רידסת ה"בה יכ עצומ
 .םימייקה םיבשחוממה םיקשממב שומישה

 דיחא הקיקח ץבוק ןיאש הפיכאה יפוג םיעדוי רושעמ רתוי :דיחא הקיקח ץבוק רדעיה .3
 הדובע יקשממל ףתושמ סיסב היהי דיחא ץבוק .קוחה יפיעס יפל תוריבעל לומיס וב ןיאשו

 תטיש ובו ,דרפנ עדימ רגאמ להנמ םרוג לכ ,םייקה בצמב .203םיילילפ םיכילהל םיעגונה
 .תוריבע ילמס לש הנוש םושיר

 םיקשממ תמקהש המכסהל םינפ ןוחטיבל דרשמהו םיטפשמה דרשמ ועיגה 2017 תנשב
 ה"בה ,םלואו .ףתושמ דודיק הוותמ תניחבו תוריבע דודיק תשרוד םידרשמה ןיב םיבשחוממ
 תוריבעל ירק ,וימרוגל וקרפל ילבמ ןידה קספ תא ריבעהל התוירחאב היפלש הדמע העיבה
 חכונל .יטופישה תעדה לוקישב תוברעתה-יא ללכ תלחהב תאז המיעטהו ,וב תוללכנה
 .דיחאה הקיקחה ץבוק תא םדקל םוקמ ןיאש ס"בש יגיצנ ורבס ה"בה לש תודגנתהה
 תוינידמ וא הקיקח יוניש ןוחבל ,ה"בה ףותישב ,םיטפשמה דרשמ לע יכ םכוס ךכ תובקעב
  .אשונב

 
 .10.10.19 םוימ ,םיילטיגיד םירדסה שוביגל םיחנמ םיללכ 1/2500 רפסמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה  202

 ,ילילפה םשרמהו יתרטשמה םושירהו םושיא יבתכ ירגאמ םינמנ תוריבע םושיר םישרודה םיילילפה םיכילהה םע  203
  .הרובעת תוחוד ןיגב ןיד ירזג תלבק לש םייקה קשממה תוברל
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 ,קשממב תוריבעה ינותנ תחילשלו ןידה קספ קוריפל תודגנתה העיבה ה"בה יכ הלע
 תווחב התדמע תא הטריפ אל איה ,םלואו .דיחא תוריבע דודיקל ךכמ אצוי לעופכו

  .תיטרקנוק תיטפשמ תעד

 ינותנ תחילשל אלא דיחא הקיקח ץבוק תריציל תדגנתמ איה ןיא יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
 עגונב רזגנ שנועה םיתיעלש ןוויכ תאז ,תיטופיש הטלחהב ןניגב ורזגנש םישנועהו תוריבעה
  .וטומרפלו ןידה רזג שוריפל תינורקעה התודגנתה לע הרזח דוע .תוריבע המכל

 ,םינפה ןוחטיבו םיטפשמה ידרשמל עצומ אשונב חישה תליחתמ רושע ףולחב
 הקיקח ץבוקב שומישה תייגוס תא רידסהל ,םייטנוולרה םימרוגהו ה"בה ףותישב
 תויושרה תדרפה ןורקעב העיגפה ןיינעב התדמע תא ןחבת ה"בה יכ יוארה ןמ .דיחא
 .בשחוממ קשממ תועצמאב השינעה יביכר תא חלשת תוריכזמה םא

 תחא .ילילפה ךילהה לש היצטיגיד טקיורפל ה"בה הפרטצה תרוקיבה םויס רחאל יכ ןייוצי
 יכ םיטפשמה דרשמ בישה חודל הנעמב .דיחא הקיקח ץבוק ןויפא איה טקיורפה תורטממ
 יפוג תדמעל .תינוציח ץועיי תרבח תועצמאב דיחאה הקיקחה ץבוק ןויפא םודיקל ךרענ אוה
 ןיב םיבשחוממ םיקשממ תמקהל תיזכרמ ךרד ןבא אוה דיחא הקיקח ץבוק ,קוחה תפיכא
 .םיפוגה

 לשממה יפוגל ורשפא ה"בה יגיצנ ,ללככ :םיירנג םיבשחוממ םיקשממב שומיש .4
 םיקשממה .םימייק םיצבקו םייפיצפס םינותנ חולשל ,ירק ,דבלב ירנג קשממל רבחתהל
 :וללה םיירנגה םיקשממב םירעפל תואמגוד יתש ןלהל .ידדצ-דח ןפואב וחתופ םיירנגה

 םיירנגה הדובעה יקשממ :קשממה תורידתו םיפוחד םירקמל הנעמ רדעיה .א
  .קשממה תורידת לש תפתושמ העיבקל םיפופכ לשממה יפוגל העיצמ ה"בהש

 םיקשממ ינש ,ולא םיקשממ ןיבמ .וקדבנש םיפוגל םיקשממ 14 העיצמ איה ,ה"בה יפל
 ףוסב רבעומ עדימהש ךכ ,םויל תחא לש תורידתב רתיהו ,תיתעש תורידתב םיעצבתמ
  .204תרחומל םויה רקובב לבקמה ףוגה לצא לבקתמו ,םוי

 השינע יביכר לש הפיכאב ךרוצה תא תמאות הניא םימייקה םיקשממה תורידת
 תחיתפ קשממב םיפוחד םיכילה לש ןומיס ;טפשמ תואצות קשממב תידיימ םתלוחתש
 תרחומה םויל הטלחהה תלבק םוימ עוציבל שרדנה ףוחד ןומיז תרבעה ;םיקית
  .םיכמסמה רוויד קשממב ס"בשל רורחשו רצעמ תוטלחה תרבעהו םינומיז קשממב

 
 יללכה סופורטופאה ,זועמ תדיחיל טרפבו ,ס"בשל םירבעומה םינומיז :תוסחייתה םהילא הרבעוהש םיקשממה  204

 ,םיכמסמ רוויד ;תירוביצה הירוגנסל םירבעומה םינוידה ,ימואל חוטיבל דסומה ,לארשי תרטשמ ,םיטפשמה דרשמב
 יקיתל טפשמ תואצות ,לארשי תרטשמל הגיהנ ןוישיר תליספ ,ןיסולכואה תושרל ץראהמ האיצי בוכיע יווצ טרפבו

 בוח ינותנו תירוביצה הירוגנסל ןיד ירזג ,ס"בשל םירורחשה תדעו תוטלחהו ןיד ירזג ,לארשי תרטשמל העונת תוחוד
  .יללכה סופורטופאהמ םיקית תחיתפל תושקב ;הייבגהו הפיכאה תושרל
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 ףא םיתיעלו ,ההובג תורידתב עדימ תרבעה םיבייחמה הדובע יכילהת שי
 םניא ,ללככ ,ה"בה לש םיקשממה ךא ,םיפוחד םירקמ לש ןומיס ןכו ,תידיימ
 הניא ותועצמאב עדימה תרבעה תורידתש בשחוממ קשממ .ךכב םיכמות
 יקשממ םייקל םידדצה תא בייחמ לשממה יפוג לש הדובעה יכילה תא תמאות
 בשחוממ קשממ םייקל התייה םידדצה תנווכש ףא .ליבקמב םיינדי הדובע
 תורידת לש המאתה-יא .יקלח הנעמ ןתונ בשחוממה קשממה ,לעופב ,אלמ
 העיגפ ידכל תולעל ףא םימיוסמ םירקמב היושע לשממה ףוג תלועפל קשממה
  .205תוריחבו העונתה שפוחב העיגפ ןוגכ ,םדא תויוכזב תישממ

 םניא םיבשחוממ םיקשממ ,םיפוחד םיכילהב ,התדמעל יכ התבושתב הרסמ ה"בה
  .םיליעי

 םיבשחוממה הדובעה יקשממ לכ תורידת תא ריבגהל לעפת ה"בה יכ ץלמומ
 יפוג םע ףותישב תאז ,ףוחד לופיט םהב שרדנש םיניינעה לש ןומיס ךותב
 םיקשממה לע הרקבה יכילה תא וקדהי םידדצה יכ ץלמומ דוע .לשממה
 .תולקת אלל םתורידת תא ריבגהל ידכ םיבשחוממה

 תורידתב יוניש לח ,2021 ץרמ שדוחב ,תרוקיבה םויס רחאל יכ ותבושתב רסמ ס"בש
 .העש ידמ ריסאה תקלחמל םיחלשנ םינומיז תעכו ,םינומיזה קשממ

 ה"בהש םיירנגה םיבשחוממה הדובעה יקשממ :קשממב רזוח ןוזיה ךילה רדעיה .ב
 איה רזוחה ןוזיהה תרטמ .רזוח ןוזיה לש ךילה םיללוכ םניא לשממה יפוגל העיצמ
 לכש אדוול רמולכ .עדימה תומלש תא אדוולו םיפוגה ןיב יוגש עדימ תרבעה עונמל
  .ןיקת אוהו ,לבקתה ,רבעוה עדימה

 לומ קשממב םייוצמה לשממה יפוג לע תולחה הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה יפל
 ההובג המרב תיטפשמ תואדו רוציל שי ,עדימ לש ןידב הריסמ תקזח רוציל ידכ ,ה"בה
 אל ,םלש חלשיי רסמה יכ ,רתיה ןיב ,שרדנ ךכ םשל .העצבתה עדימה תריסמש
 .206דבאי אלשו שבושמ

 רזוח ןוזיה לש ךילה ללוכ וניאש בשחוממ הדובע קשממ ,לשממ יפוג המכ תדמעל
 יאש םושמ תאז ,דבלב יקלח עדימ םהיניב רבעוי יכ ישממ ןוכיס םיפוגה לע ליטמ
 תאו ,החדנ ךא טלקנ עדימה םא ,טלקנ ןכא רבעוהש עדימה לכ םא תעדל רשפא
 ,ינדי הדובע קשממ םייקל ךישמהל םיבייח םיפוגה ,ךכמ אצוי לעופכ .הייחדה תביס
  .םתדובע תוליעיב םגופ רבדהו

 
 םינמזה דסבו רדוסמב וחלשנ אל ,םיחקופמ ןיינעב תויטופיש תוטלחה םהב םירקמ רפסמ וגצוה הנידמה רקבמ ינפב  205

  .חוקיפה םויס לע תורומה תופוחד תוטלחה טרפב ,שרדנה

  .)10.10.19( "םיילטיגיד םירדסה שוביגל םיחנמ םיללכ" ,1/2500 רפסמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה  206
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 בר רפסמב רזוח ןוזיה ךילה רדעיהב ץוענה ישוקה תא ה"בה ינפל ולעה לשממה יפוג
  .208לארשיב םיילילפ םירצעמ אשונב הנידמה רקבמ חודב ןכו ,207תויונמדזה לש

 םילעפומש םייקסעה םיכילהתה לכל יטנוולר וניא רזוח ןוזיה יכ התבוגתב הרסמ ה"בה
 המגודל ,רזוח ןוזיה ןונגנמ חתופ ,יקסע ךרוצ שיש םוקמב .םיבשחוממ םיקשממ םהב
 תוסנק תייבגל זכרמה קשממו ס"בש םינומיז קשממ ,ץראה ןמ האיצי בוכיע יווצ קשממ
 .תורגאו

 ה"בה לומל אלמ רזוח ןוזיה לש ךילה םילשהל לעופ אוה יכ ותבושתב רסמ ס"בש
  .ךכל הביסהו םתייחד וא םינומיז תלבק רושיא ךרוצל

 ותוליעי ,יקלח קשממ אוה רזוח ןוזיה לש ךילה אלל לעופה בשחוממ קשממ
 הריסמ תקזח תריציל םיאנתב דמוע וניא ותרגסמב רבעומה עדימהו ,התוחפ
 עדימ תלבקל( םיבשחוממה הדובעה יקשממ לכב לולכת ה"בה יכ ץלמומ .ןידב
 .ןעמנה לצא םג עצבתמ אוה יכ אודיוולו ןווקמ רזוח ןוזיה לש ךילה )ותריסמל וא

  בשחוממ קשממל הפולחכ טפשמה טנ רתא
 ןיבו לשממה יפוג לש תובשחוממה תוכרעמה ןיב םיאלמ םיבשחוממ הדובע יקשממ רדעיהב
 וב עצבלו רתאב תופצל תואשרה לשממה יפוגמ םישמתשמל ה"בה הנתנ ,טפשמה טנ תכרעמ
  .תולועפ

 ןיב םיבשחוממ הדובע יקשממל תיביטקפא הפולח ןניא רתאב שומישל תואשרהה ,םלואו
 :םימעט המכמ תאזו ,ה"בהל לשממה יפוג

 םישמתשמ תוצובקל תואשרהה תרדגה ךילה .1

 תוצובקל תואשרה ןתמ תרשאמ ה"בה 2009 תנשמ :ביצי יתלבו ךורא ךילה .א
 ,בר ןמז ךרא תונוש תוצובקל ןשודיחו תואשרהה ןתמ ךילהת ,םלואו .םישמתשמ
 תואשרהה ףקיה הנתשה ,2017 תנש ףוס דעו ,םינשה ךלהמב .209םינש המכ םיתיעלו
 הדעווה תוטלחהלו זאד טפשמה יתב להנמ תוינידמל םאתהב ידדצ-דח ןפואב םצמוצו

 .םיפוגהמ המכ תדובעב עגפ רבדהו ,עדימ תרבעהל

 
 .םיבשחוממה םיקשממה לכ תא ליעפהל תורשפאל עגונב רהוסה יתב תורישו םיטפשמה דרשמ לש תוינפב ,לשמל  207

 ואר ,רזוח ןוזיה לש ךילה ללוכ וניא ס"בש לומל טפשמה יתב תלהנה לש בשחוממה םינומיזה קשממ יכ הלע חודב  208
  .)2020 יאמ( רהוסה יתב תורישב רצעמה יאנת - לארשיב םיילילפ םירצעמ ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ

 השקיב ,רחואמה לכל ,2014 תנשמ .רתאה תאלעה רחאל תואשרה ולביק לארשי תרטשמב העונתה ףגא לש םירקוח  209
 ףרח .רתאב ןויעל תואשרהב וקיזחי ,טפשמה תיבב םיעיפומה םירצעמ ינעוט תוברל ,םירקוחש ה"בהמ הרטשמה
 ה"בה הריתה 2017 תנשב קרו ,רתאל תואשרה ילעבכ םרידגהל תורשפאה התלעוה 2016 ראוני שדוחב ,תושקבה
 .2011 תנשב קר ורדסוה ולא ךא ,תכרעמל תואשרה לבקל ןחבמה תוריש שקיב 2009 תנשב .תואשרה םהל תתל
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 ,ןוצר עיבשמ וניא ןיידע תואשרהה רפסמ יכ לשממה יפוגמ המכ ובישה חודל הנעמב
 םויס רחאל הלע םהיתודיחיל ונתינש תואשרהה רפסמ יכ ובישה םירחא וליאו

  .תרוקיבה

 ףותישב השענש ץולח רקחמ תרגסמב ,2021 - 2020 םינשב יכ התבושתב הרסמ ה"בה
 םיכמסמה ןמ .תונוש םישמתשמ תוצובקל תואשרה תתל הלעפ איה ,לארשי תרטשמ
 תרדגה יכו הצובק לכל םישדוח המכ ךשמנ תוצובקה תמקה ךילה יכ הלע הריבעהש
 "החפשמ שאר" ורידגי הרטשמה ימרוגש ךכבו תומישר יולימב היולת התייה תוצובקה
  .)הצובקה ירבח תרתי םימשרנ ויתחת הצובק שאר ,רמולכ(

 ףוגב ינוגראה הנבמה תא םאות וניא תואשרהה ךרעמ הנבמ .ב
 ,םישמתשמ תוצובק הרידגמו תואשרהה ךרעמ הנבמ תא תלהנמ ה"בה :לשממה
 תא הרידגה ה"בה .הצובק לכב םישמתשמה תא ןכדעל יארחא לשממה ףוג וליאו

 םיקיתב תופצל םילוכי םניא םירקוח ןכלו ,תועיבתה להנימ תחת תוריקחה תביטח
 .210םושיא בתכ שגוה םרטב וחתפ םהש

 המכמ םירקוחל ונתינ ותרגסמבש ץולח רקחמ לחה 2019 תנש ףוסב ,ךכ לע ףסונ
 ,האשרהה ןתמ םשל יכ העבק ה"בה .רתאב תולועפ עוציבל תואשרה הרטשמ תודיחי

 ריסהל השקיב תוריקחה תביטח .ןיד ךרוע תויהל הצובקה לש "החפשמה שאר" לע
  .ןיד ךרוע שי תוריקח תחולש לכב אלש תויה וז הלבגמ תא

 שמתשמ לש ןויעל האשרהה ןתמל הטיש הגיהנה ה"בה :תולבגומ תואשרה .ג
 תועיבת תחולש וא זוחמ תוטילקרפ תמגוד ,תיזוחמ תינוגרא הדיחי היפלו ,רתאב
 איהש טפשמה יתב יקיתב קר תולועפ עצבלו אלמ ןפואב תופצל השרות תיפיצפס
 המרב טפשמה יתב יקיתב דבלב הייפצל האשרה תנתונ ה"בה .תלהנמ וא השיגה
  .תואשרה תורשע המכ - םצמוצמ ףקיהב תיצראה

 םימרוג ,םירקוח ,םיטילקרפ ,םיעבות יפלא ןיבמ םישמתשמה תיברמ ,ןכ לע
 תולועפ עוציבב םילבגומ ןחבמ תוריש יניצקו רהוסה יתב תורישב םייטנוולר
 ןיב םיקית ורבעוה םא ,לשמל .םהל םיכיושמ םניאו םלופיטל ורבעוהש םיקיתב
-ללכ הניחב תשרדנש הרקמב וא ,ףוגה ותואב תוחולש ןיב ,העיבתו הריקח יפוג
  .211םיקית לש תיצרא

 רוערעה תאכרע ןיב םירבועש םיקיתב הייפצל תואשרהה תלבגהל ןורתפ האצמ ה"בה
 ,םיקיתה תרישק תועצמאב תאז ,תויוריכזמה ידבועו םיטפוש רובע היתחתש האכרעל
 .הטמלד קיתב הייפצל האשרה ןתמ הירחאלו

 
 .םיווצל תושקבו םימי רצעמ תושקב ןוגכ  210

 בתכ תא שיגהש תועיבתה להניממ ,תועיבתה להנימב תוחולש ןיב :תולבגומ תואבה םיקיתה תורבעה ,המגודל ,ךכ  211
 .ןחבמה תוריש יניצק ןיב ,תוטילקרפה תוזוחמ ןיב ,הנידמה תוטילקרפב םיררעה תקלחמל םושיאה
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 תונורתפה תא לשממה יפוג לע ליחהל תורשפאה תא ןחבת ה"בה יכ עצומ
 תרבעהל ןורתפ ןוחבל הילע ,תאז דבלמ .הייפצה תואשרה אשונב םימייקה
  .לשממ יפוג רובע םיקיתה שופיח תואשרה תבחרהלו םיפוג ןיב קית

 יפוג לש ינוגראה הנבמה תא םאות וניא הרידגמ ה"בהש תואשרהה ךרעמ יכ הלע
 קוחה תפיכא ימרוגל רשפאמ וניא ךילהה .םהב םדאה חוכ בכרה תאו לשממה
 טפשמה תיב יקית ךותמ םיכמסמ גישהל היולת יתלבו תידיימ ,הטושפ תורשפא
  .רתאה תועצמאב

 עגונב תונעט ה"בה ינפל ולעה לשממ יפוג 2010 תנשמ :רתאב שומישה לע תולבגה .2
 :טוריפ ןלהל .רתאב שומישה לע תולחה תולבגהל

 רחאל תועש 72 בחרה רוביצל םינותנ ףקשמ רתאה :רתאב ןוכדעה תורידת .א
 עדימה תא ףקשמ רתאה ,קיתב םרוגכ םושרש ימל ,לידבהל .רתאב םמוסרפ רושיא
 םה ,קיתב לשממה יפוג לש םושיר ךרענ אל םא ,ךכמ אצוי לעופכ .ידיימ ןפואב קיתב
  .ידיימ ןוכדע םישרודה הדובע יקשממל הפולחכ רתאב שמתשהל םילוכי םניא

 םיגווסמה םיקית לש םוסרפה-יא :רתאב םיעיפומ םניאש םיקית יגוס .ב
 ףקיהב םיקסועה םיפוג ידי לע רתאב תולועפ עוציבו הייפצ ענומ לוכ ינפב םייוסחכ
 תונורתפ חתפל רשפאש יפ לע ףא תאז ,212)18%-כ( הז גוסמ םיקית לש רכינ
 .םנויסח לע הרימש ךותב םיקיתב תולועפ עוציבל םייבושחמ

 תופצל םילוכי םניא העיבתה יפוג ללכ :רתאב םיעיפומ םניאש םיכמסמ יגוס .ג
 םניאש םיריקסתו תעד תווחבו םידעלו םימשאנל ןוידל םינומיז תריסמ ירושיאב רתאב
  .םיילילפ םיכילהב העיבתה ינפמ םייוסח

 יכילה תא םאות וניאש ןפואב לשממ יפוגב םישמתשמל טפשמה טנ רתאל תואשרה ןתמ
 ימרוג תדובעבו רתאה תוליעיב עגופ ולא םיפוגב תימינפה תוירחאה תקולח תאו הדובעה
 הנעמ תנתונ הניאש הפולח אוה טפשמה טנ רתאב שומישה ,םירבדה בצמב .קוחה תפיכא
 רידסהל ה"בה לע ,םיבשחוממה םיקשממה תמלשה דע .םיבשחוממ םיקשממ רדעיהל
 .רתאב שומישהו תואשרהה ןתמ ךרעמב םימייקה םירעפה תא

✰ 

 
 םיחותפ ויהי אל םהב תלפטמ תירוביצה הירוגנסהש םיקיתהמ תיצחמכ יכ ה"בה הכירעה 2017 תנשב ,לשמל ,ךכ  212

 םרוגכ הרידגהל השקב שיגהל רעונה תוסח תא ה"בה התנפה 2018 תנשב ,ןכ ומכ ;טפשמה טנ רתא ךרד ןויעל
 תוסח תשקב ,םלואו .ולא םיקיתל עגונב םיכמסמ הל ריבעהל בייח טפשמה תיב ןכש ,התוירחאבש רעונ יקיתב עייסמ
 רתאב םימסרפתמ םניאש םיכמסמו םיקית אשונב קרפה תא הז ןיינעל ואר .םייוסח ולא םיקיתש תויה התחדנ רעונה
  .הז חודב טפשמה טנ
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 הסיפתל רבעמ םתילכתש טפשמה טנ תכרעמל םירורב םידעי ה"בה הרידגה 2004 תנשב
 לש ןווקמ לוהינ לע תססבתמ וז הסיפת ."ריינ אלל טפשמ תיב - ינורטקלא קית" לש
 תולועפ ועצבי ךילהב םיברועמה םימרוגהו תוריכזמהש ךכ לע רמולכ – יטפשמה ךילהה
 ןמ הנשמ וניא "ריינ תוחפ םע טפשמ תיב" ןורקיעל רבעמו לדומה יוניש .בשחוממ ןפואב
 שומישה תרבגהלו טפשמה טנ רתאו םיבשחוממ םיקשממ חותיפל לעפת ה"בה יכ ךרוצה
  .םייטפשמ םיכילהב לופיטה לועיי ךרוצל םהב

 תיברמ תא םיעצבמ לשממה יפוגו בחרה רוביצה ,תוריכזמה יכ םילעמ הז קרפב םיאצממה
 הדובעה יסופד תא םינשמ םניא העיצמ ה"בהש םיקשממה יכו ינדי ןפואב תולועפה
 םירעפ :ןה םייקה בצמל תוביסה יכ הלוע דוע .לשממה יפוג לש טלחומה בורב םיינדיה
 יטרפה םדאל דודיע רדעיה ;תכרעמה תועצמאב תויוריכזמב םימייקה הדובעה יכילהתב
 םיקשממ דוסימל תוטלחהה תלבק ךילה תרדסה-יא ;רתאה תועצמאב תולועפ עצבל
 םימסח ;םיבשחוממ םיקשממל תושקבב לופיטל ןמזה יכשמ ;לשממ יפוג לומ םיבשחוממ
 שומישו רזוח ןוזיה ךילה רדעיה ןוגכ ,ולא םיפוג לומ םיבשחוממ םיקשממ תמקהל
 הפולח וניא טפשמה טנ רתאה ;לשממה יפוג יכרוצ תא םימאות םניאש םיירנג םיקשממב
  .לשממה יפוג ידי לע ןווקמ לוהינל תקפסמ
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 טפשמה טנ תכרעמ לועפת

 טפשמה טנ תכרעמב עדימה תחטבא

 ימויא חכונ יתלשממ הרקבו הטילש זכרמל רוביח
 רבייסה

 תושר תרגסמב תלעופה הדיחי איה 213)ב"הי - ןלהל( הלשממב רבייסה תנגהל הדיחיה .1
 יתלשממ הרקבו הטילש זכרמ םיקת ב"הי ,214הלשממ תטלחה יפ לע .יתלשממה בושקתה
 ,2016 יהלשב םקוה יתלשממה SOC-ה .215)יתלשממה SOC-ה - ןלהל( רבייס ימויא לומל
 יעוריאל הנעמ ןתמבו רבייסה תנגה יטביהב תפטוש תיתלשממ בצמ תנומת שוביגב קסועו

 ,216ךמס תודיחיו הלשממ ידרשמ 40 יתלשממה SOC-ל ורבוח 2020 רבמטפסל ןוכנ .רבייס
-ללכ תונבות תלבק ןהו ןוגראב עדימ תחטבא יעוריא לש רוטינ יתוריש ןה םילבקמה
  .םוחתב תויתלשממ

 לש ימינפ רוטינל תשמשמה ,יטרפ קָּפַּסִמ םדי לע השכרנש 217SIEM תכרעמ ה"בה ידיב
 תוינוגרא תוכרעממ םינותנ תלבקמה תכרעמ איה SIEM תכרעמ .עדימ תחטבא יכילהת
 יוהיזו תוחוד תקפה ,םיעוריא לעו םיכילהת לע הרקב תרשפאמו ,םתוא תחתנמ ,תונוש
 תחטבא יעוריאל הרקבו הטילש ,רוטינ זכרמ אוה ,תאז תמועל ,SOC-ה .החטבא תוצרפ
 הנגה תוכרעממ םיעיגמה עדימו םינותנ לש רוטינו דוביע ,ףוסיא םיעצובמ ובש ,עדימ
 תוכרעמ יתשש ךכ .םיישונא םימרוגמ םיעיגמה םינותנ דצל ,תונוש עדימ תוכרעממו

 תא וקדבי SOC-ה זכרמ לש םיטסילנא ,בור יפ לע .וז תא וז םילשהל תורומא היגולונכטה
 .SIEM תוכרעממ תולבקתמה תוארתהה

 םייזכרמה םידעיה דחאכ יתלשממה SOC-ל רוביחה תא ה"בה הרידגה 2018 תנשב רבכ
 יזכרמ דעיכ המישמה הרדגוה ,2018 תנשב םלשוה אל רוביחהש רחאמ .הנש התואל הלש
 ב"היל ה"בה ןיב הבר םואית תדובע העצוב 2020 - 2018 םינשה ךלהמב .2019 תנשל םג
 .יתלשממה SOC-ל רוביחה תריצי תונויסינ ךלהמב ולעש םיינכט םיישק רותפל ידכ

 לע הרימשל ,התונימז תקידבל ,תכרעמה לועפתל יחרכה יתחטבא רוטינ ,ב"הי יפ לע
 רסוחב יזכרמה ןוכיסהו ,תויטרפה לע הנגהל ןכו ,תכרעמב םתוידוס לעו םינותנה תומלש
 אוה יתלשממה SOC-ל רוביחב ןורתיה ,התדמעל .החטבא יעוריא לש העינמ-יא אוה רוטינ
 םלוא .תויתלשממ-ללכ תונבות תלבקמ ןהו ןוגראה לש רוטינמ ןה הנהית ה"בה יכ הדבועב

 
 תנגהב תיתלשממ הלבוהו תימואל הרדסא םודיק" :15.2.15 םוימ 2443 רפסמ הלשממ תטלחה יפ לע המקוה ב"הי  213

 ללכ רובע רבייסה תנגה םוחתב תיעוצקמ היחנהו הנווכה ףוג תווהל אוה ב"הי לש הדועיי יכ עבקנ הטלחהב ."רבייסה
 .םידחוימה םיפוגה טֵעמל ,ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ

 .15.2.15 םוימ 2443 'סמ הלשממה תטלחה  214

215  SOC - Security Operating Center. 

 .)2020 רבמטפס( א"פשתה הנשה שאר ,בושקתה תושר תגצממ םינותנה  216

217  SIEM - Security Information and Event Management. 
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 תחא לכב עצבתי םא הנשמ אלו ,והשלכ רוטינ םויק איה הלעמב הנושארה תובישחה
 .ליעל תוניוצמה תויורשפאהמ

 היחנה המצע לע הלביק יכ הנידמה רקבמ דרשמ יגיצנל 2020 רבוטקואב הרסמ ה"בה
 .היתויחנה יפ לע תלעופו ב"הי םע תודימצב תדבוע איה זאמו ,2016 תנשב ב"הי לש ןוצרמ
 םיבוכיע ולח יכו ,2020 תנש ףוס דע יתלשממה SOC-ל רוביח םילשהל התנווכב יכ הנייצ דוע
-ה תוכרעמל ה"בה תוכרעמ ןיב רוביחב םייופצ אל םיינכט םיישק ולגתהש םושמ אשונב

SOC םירומאה םיישקה לע רבגתהל החילצה ה"בה םלוא ,יתלשממה. 

 אל יתלשממה SOC-ל ה"בה רוביח יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ב"הי
 ,ה"בהמ עדימה חלשנ הבש הדובעה תרוצת בקע םיינכט םימסח םימייק ןיידע יכו ,םלשוה
 .יתלשממה SOC-ל םירבוחמה הלשממה ידרשמ רתימ הנושה

 ךורע יתלשממהSOC -ה יכ 2021 ילוימ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ב"הי
 תא לבקל לכות איה ןימז לשממ תכרעמל ה"בה רבחתת ול יכו ה"בה לש ידיימ רוביחל
 תונורחאה םינשב יכ הנייצ דוע .תקפסמ תכרעמהש תונגהלו יתלשממה SOC -ל רוביחה
 ךא ,ה"בהב תמייקה תכרעמה ךרד יתלשממה SOC-ל ה"בה תא רבחל תונויסינ ושענ
 רשא ,תרחא הרוצתב דובעל ה"בהל הצילמה יכ ;תוינכט תוביסמ החלצ אל הרוצתה
 ב"הי הניתממ תעכו ,יתלשממה SOC-ל םירבוחמה הלשממה ידרשמ ללכ תא תשמשמ
 תוכרעמה לא תרושקת רטנל בושקתה תושר תורשפאב ןיא יכ הפיסוה ב"הי .םתטלחהל
 .הנממו ה"בה לש

 יתלשממה SOC-ל רוביחה ןכא יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמל הרסמ ה"בה
 .םייגולונכט םיישק לשב ועצבל החילצה אל ה"בה רבד לש ופוסב םלוא ,יזכרמ דעי רדגוה
 תינכות שיו ,SIEM-ה תכרעמ תועצמאב רוטינה רפוש תונורחאה םינשב יכ ה"בה הרסמ דוע
 איה ,)תרוקיבה ךלהמב( 2020 רבמצדמ יכ הפיסוה ה"בה .2022 תנש ךלהמב הגרדשל
 לכ לפוטמ וז תרגסמב .יגולונכט עבק ןורתפ תאיצמ דע ינוציח קפסמ SOC תוריש השכר
 .םיפטוש תוחוד הב םיקפומ 2021 תנש תליחתמו ,ה"בה לש עדימה תחטבא תוכרעמב עוריא

 דעי יתלשממה SOC-ל רוביחה תא הרידגה ה"בהש םגה יכ הלוע ליעל רומאהמ
 SOC-ב שומישל םייניב ןורתפ תמשיימ ה"בה .םלשוה םרט הז רוביח ,2018 -ב יזכרמ
  .ינוציח קפס תועצמאב

 ךרוצל םירומאה םיינכטה םיישקה ןורתפל ב"הי ףותישב לעפת ה"בה יכ ץלמומ
 יעוריא תעינמב עייסיש רוטינ רשפאל ידכ תאז ,יתלשממה SOC-ל רוביחה תמלשה
 קפסהמ לבקל הלוכי איה ןיאש תויתלשממ-ללכ תונבות לבקלו עדימ תחטבא
 .יטרפה

 יתב תלהנה לע עדימ תחטבא יטביהב תוכיא קדבמ ב"הי תדיחי העציב 2018 תנש ףוסב .2
 ;יגולה דבורב רבייסה תנגה :םיאבה םימוחתב םיבר םיטביה ונחבנ קדבמה תרגסמב .טפשמה
 תרשרשו ץוח רוקימ תחטבא ;יזיפה דבורב רבייסה תנגה ;ישונאה דבורב רבייסה תנגה
 ,תונוש תורקב 250-כ ורקסנ ובש ,ףיקמה תוכיאה קדבמ .תומיאתו הלהנה תוירחא ;הקפסאה
 .5 ךותמ 4 לש )"ב"הי דדמ"( ללקושמ ןויצ 2019 תנש תליחתב ה"בהל קינעה
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 ה"בה לע ב"הי התשעש הפיקמה הקידבה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 רחא בקעמ ,םיפוגה ינש ןיב םואיתב ,2022 תנש ךלהמב עצבל ץילממו ,2018 תנשב
-בר תינכות שבגת ה"בה יכ ץלמומ דוע .הנושארה הקידבב ולעוהש םייוקילה ןוקית
 .ףטוש ןפואב עדימ תחטבא יטביהב תוכיא יקדבמ עוציבל תיתנש

 ,עצובש קדבמל ךשמהב יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 המושיי תמלשה םעו ,עדימ תחטבא אשונב םירקסו םיקדבמ עוציבל תיתנש תינכות הרדגוה
 םינוקית םיעצובמ 2018 תנשמ יכ ה"בה הפיסוה דוע .ףסונ קדבמ עצובי תינכותה לש
 .ףטוש ןפואב םירופישו

 תכרעמב עדימב ןויעה תוכזו השיגה תואשרה
 ,)ןויעה תונקת-ןלהל( 2003-ג"סשתה ,)םיקיתב ןויע( הדובעל ןידה יתבו טפשמה יתב תונקת
 .תכרעמבש עדימב ןידה ילעבו בחרה רוביצה לש ןויעה תויוכז תא תורידסמ

 אוה הילאש "החפשמ"ה לשו םיוסמ ינוציח שמתשמ לש יוהיז תעצבמ טפשמה טנ תכרעמ
 .)ןיד יכרוע דרשמ ,לשמל ,הילא ךייש שמתשמהש םישמתשמה תצובק איה "החפשמ"( ךייתשמ
 שמתשמ תרסהל תוירחאה .ןמז תלבגה אלל הפֵקת איה שמתשמל ןויע תוכז הנתינש עגרמ
 לעופב תלטומ ,תרחא "החפשמ"ל רבעמ בקע וא הביזע לשב ,םיליעפה םישמתשמה תמישרמ
 רַסומ תרחא "החפשמ"ל רבעוהש שמתשמ .תואשרהה תמישר תא להנמש "החפשמ"ה גיצנ לע
 .ולש תמדוקה "החפשמ"המ יטמוטוא ןפואב

 ןידה ךרוע לע ,תמייק "החפשמ"ל ףרטצהל וא השדח "החפשמ" תכרעמב םיקהל תנמ לע
 הז ספוטב .תכרעמב ןידה יכרוע רגאמל ףסונש רחאל תאז ,ה"בהל ידועיי 218ספוט ריבעהל
 ךרוצה תעב םיגציימה םימרוגה תואשרה תרסהו ןוכדעל תוירחאה אשונל תוסחייתהה תרדענ
 תרדענ תכרעמב ןיד ךרוע יטרפ 219ןוכדע תעב םג .)רחא דרשמל ןיד ךרוע רבעמ תעב לשמל(
 .הז אשונל תוסחייתה

 תרחא "החפשמ"ל הרבעוה םרט ותאשרהש וא הרסה תשקב ורובע החלשנ אלש שמתשמ
 .תמדוקה "החפשמה" םעטמ תכרעמב תולועפ עצבל ךישמהל לוכי

 ,חוכ יאבו םידדצ םהב ,םיקיתב םימרוגל יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 ,)םיקיתב ןויע( הדובעל ןידה יתבו טפשמה יתב תונקתל םאתהב קיתבש עדימב ןויע תוכז תנתינ
 .םתלבקו םיכמסמ תאצמה ןוגכ ,קיתב תולועפ עצבל תוכז ןכו ,2003-ג"סשתה

 גציימה םרוגכ "החפשמ" רידגהל שיש ןידה לעב וא גציימה םרוגה טילחה םא יכ הפיסוה ה"בה
 רשקהב .ןותנ עגר לכב תנכדועמ "החפשמה"ש אדוול וילע המוש ,יפיצפס ןיד ךרוע אלו ,קיתב
 דרשמה תא בזעש ןיד ךרוע ריסהל שקבלו טפשמה תיבל תונפל גציימה םרוגה תוירחאב ,הז

 ה"בה .דרשמה ידיב םילהונמה םיקיתל השיג ול היהת אלש ידכ ,ותביזע םע דיימ "החפשמ"המ

 
  .תישיש הרודהמ - 110 ספוט  218

  .תיעיבש הרודהמ - 109 ספוט  219
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 תוירחאב אשונהו ,קיתב םיגציימ םימרוג תרדגהב אלא ,תואשרה לוהינב רבודמ ןיא יכ הפיסוה
 .ןידה יכרוע ידרשמ לש וא ,םיגציימה םימרוגה לש וא ןידה ילעב לש האלמ

 ןתמ תעב םיגציימ םימרוגל הנתינש האשרהה יכ חיטבהל רשפא יאש הלע תרוקיבב
 .)רחא דרשמל ןיד ךרוע רבעמ תעב המגודל( ךרוצה תעב תרסומ האשרהה

 ןיד ילעב תואשרה ןיינעל תויחנהה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמל הרסמ ה"בה
 יאנת םימסרופמ תטפושה תושרה רתאב יכ ;ןויעה תונקתב תורדסומה הלא ןה םיגציימ םימרוגו

 תא םיריבעמ םחוכ יאבו םידדצה יכ ;עדימ תחטבאו תויטרפה לע הרימש תוברל ,רתאב שומישה
 םניאש םיטרפ ,'וכו תבותכ ,תוהז תודועת ןוגכ ,םירחא םיטרפל המודב ,גציימה םרוגה יטרפ
 םימרוגמ לבקתהש עדימל םאתהב תכרעמל םתוא םיניזמ תוריכזמה ימרוגו ,ה"בה לש התעידיב
 הפיסוה ה"בה .ןיד יכרוע תמישר ןוכדע ןיינעב טפשמה יתב להנמ תעדוה 220המסרופ יכ ;הלא
 םתרסהלו םיגציימ םימרוג ןוכדעל תוירחאה יכ ספוטה תרגסמב דדחתו ריהבת יכ העינמ ןיאש
 .ןידה ךרוע לע הלח

 תוללוכ ןניא ולאו ,ןויעה תונקת סיסב לע םיגציימל השיג תנתונ ה"בה ,יחכונה בצמב
 וא ה"בה יספוטב םג .םיקיתל םיגציימה לש השיגה לוהינ רבדב תויביטרפוא תויחנה
 ןיא ,םנמואו .הז אשונל תשרופמ תוסחייתה האצמנ אל ליעל טפשמה יתב להנמ תעדוהב
 םימרוגה ללכ לש השיגה תואשרה תא םוזי ןפואב להנל ,תישעמ הניחבמ ,הלוכי ה"בה
 ,ןכ יפ לע ףא .התטילשב וניא הז עדימ ןכש ,םילהנתמה םיקיתה יפלא תורשעב םיגציימה
 רקבמ דרשמ ,ךרוצה תעב תרסומ םיגציימ םימרוגל תנתינה האשרהה יכ חיטבהל ידכ
 דדחלו תכרעמל השיגה תואשרה ןיינעב הלשמ תויחנה םסרפל ה"בהל ץילממ הנידמה
 ןוכדעל תשרדנה תורידתל תוסחייתה לולכל שי הלא תויחנהב .םייטנוולרה םיספטב תאז
 תויחנה רדעיהב .םישמתשמה תואשרה תא עורגל שי םהבש םירקמל ןכו םישרומה תמישר
 העיגפ ךות םישרומ םניאש םימרוגל םיטרפ ףשחיהל םילולע ,הז ןיינעב יהשלכ תוינידמ וא
 .ןידה ילעב תויטרפב

 תכרעמב עדימב ןויעל תואשרהה לש יתפוקת הקידב ךילה עצבת ה"בה יכ ץלמומ ןכ
 לכל תואשרהה תמישר לש תיתיע החילש תועצמאב לשמל( םינוש םישמתשמל ונתינש
 דוע םיאכז םניאש ולאככ "החפשמ"ה ידיב וחוודש םישמתשמה תמיסחו "החפשמ"
 .)האשרהל

 

 
 ,יחרזאה ןידה רדס תונקת יפל ןידה יכרוע תמישר רבדב טפשמה יתב להנמ תייחנה לע העדוה - םימוסרפה טוקלי  220
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 עדימה תחטבא םוחתב םיאצממב ה"בה לופיט
 רגאמה לעב ,222ההובגה החטבאה תמר וילע הלחש עדימ רגאמב ,221תויטרפה תנגה תונקת יפל
 עדימה רגאמ לעב ;)םינוכיס רקס – ןלהל( עדימ תחטבא ינוכיס רותיאל רקס ךרעייש ךכל יארחא
 להונ וא רגאמה תורדגה ךמסמ ןוכדעב ךרוצה תא ןחבי ,ול ורבעויש םינוכיסה רקס תואצותב ןודי

 רקס ;ולגתהש לככ ,רקסה תרגסמב ולגתהש םייוקילה ןוקיתל לעפיו ,ןהיתובקעב החטבאה
 .תוחפל םישדוח רשע הנומשל תחא ךרעיי רומאכ םינוכיס

 לעב ,ההובגה החטבאה תמר וילע הלחש עדימ רגאמב יכ 223תויטרפה תנגה תונקת תועבוק דוע
 םינוכיס ינפב ןתודימע תניחבל רגאמה תוכרעמל תורידח יקדבמ וכרעייש ךכל יארחא רגאמה
 יקדבמ תואצותב ןודי רגאמה לעב ;תוחפל םישדוח רשע הנומשל תחא ,םיינוציחו םיימינפ
 .ולגתהש לככ ,ולגתהש םייוקילה ןוקיתל לעפיו תורידחה

 רבוטקואב םינוכיס רקס העציב ה"בה יכ הלע הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הריבעהש דועיתהמ
 תוכרענ )הרידח קדבמ תוללוכש( ןסוח תוקידב יכ הלע ןכ .2020 יאמב הרידח תוקידבו ,2019

 .תכרעמל תושדח תואסרג לש ריוואל ןתאלעה םע ,םישדוח המכ ידמ

 הרמוח תגרדב השימח :םהמ ,םיאצממ 18 ואצמנ 2019 רבוטקואב עצובש םינוכיסה רקסב
 .יביטמרופניא דחא ;הכומנ העברא ;תינוניב הנומש ;ההובג

 ולעוהש םיאצממה ןוקית רבדב 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הריבעהש טוריפהמ
 אצממב לופיטה :ההובג הרמוח תמרב וגרודש םיאצממה תשמחל עגונב יכ הלוע םינוכיסה רקסב
 הקיזה הרורב אל יכ ,יללכ אוה יכ ה"בה החוויד ינשה אצממב לופיטל עגונב ;םייתסה םרט דחא
 לופיטה ;2022 ידעי ועבקיישכ בוש ןחבית ןורתפה םושייל תונכתיה יכו םיוסמ ןוכיס שיחרתל
 אצממב לופיטה ;תורשקתהה ךילה תמלשהל ףופכב ,2021 ףוס תארקל םלשוי ישילש אצממב
 התלגתהש הפישחכ הלע אל ןכש תמואמ וניא ןורחאה אצממה ,ה"בה ירבדלו ;עצוב יעיברה
 טנ תכרעמל גווסמ עדימ תאלעה לש עוריאל ליבוהל לולעה ךילהתב רעפכ אלא רתאב לעופב
  .224טפשמה

 תינוניב הרמוח תגרדב םיינש םהמ ,םיאצממ השימח ואצמנ 2020 יאמב ועצובש הרידחה תוקידבב
 .הכומנ הרמוח תגרדב השולשו

 ולעוהש םיאצממה ןוקית רבדב 2021 ינויב הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הריבעהש טוריפהמ
 .ןקות אל דחא אצממו ונקות םיאצממ העברא יכ הלוע הרידחה תוקידבב

 םיקדבמב םילגתמה םיאצממה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 םושייה םתצקמבו ,םיבר םיבאשמ תעקשה תשרדנ םירקמהמ המכב .הנעמל םיכוז םירקסבו

 העבקנש הרמוחה תגרד לע וא/ו חודה יאצממ לע תקלוח איה םיתיעל יכ הפיסוה ה"בה .ןמז ךרוא

 
 .)ג(5 ףיעס  221

 וב שיש ירוביצ ףוג לש עדימ רגאמ אוה ,רתיה ןיב ,ההובגה החטבאה תמר וילע הלחש עדימ רגאמ ,תונקתה יפל  222
 .100 לע הלוע וב האשרהה ילעב רפסמש ירוביצ ףוג לש עדימ רגאמו ;הלעמו םישנא 100,000 תודוא לע עדימ

 .)ד(5 ףיעס  223

 .הז חודב קיתה יכמסמ םוסרפ אשונב קרפ הז ןיינעל האר  224
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 יפואל ,ללוכה ךרעמל עגונב עדימ רסח אוה םיתיעלו ,ינוציח םרוג עצבמ םיקדבמה תאש רחאמ
 .ב"ויכו ןוגראב תוליעפה

 ,הרידחה תקידבבו םינוכיסה רקסב ולעוהש םיאצממב לופיטה תא םייסת ה"בהש ץלמומ
 רוגאה שיגרה עדימה לע הנגהה תא חיטבהל תנמ לע ,ההובג םתרמוח תגרדש ולא טרפבו

 .ותונימזו ותומלש ,תכרעמב

 תכרעמהמ ןוצרה תועיבש
 לבקל ןוגראה לוכי ותרזעבש ילכ אוה תבשחוממ תכרעמ לש תוחוקל ברקב ןוצר תועיבש רקס
 ןוגראל קפסל יושע הז גוסמ םירקסב רידת שומיש .תכרעמב םיבר םירופיש םשיילו דומלל ,בושמ
 .םיירשפא םילשכ תולגלו םהילא ףושח שמתשמהש םיכילהתה םע דדומתהל םילכ

 קית" ססבל הרטמב ,םיעשתה תונש ףוסב םיקהל ה"בה הטילחה תכרעמה תא יכ רכזוי
 המייתסה 2010 תנשבו ,החותיפב ה"בה הלחה 2003 תנשב ."ריינ אלל טפשמ תיב - ינורטקלא
 הדעונ איהו ,טפשמה יתב תכרעמ לש תירקיעה הבילה תכרעמ איה טפשמה טנ םויכ .התסירפ
 תכרעמה .םיינורטקלא םיקית לוהינ רשפאלו םידיחא םיילהנימו םייטפשמ םיכילהב ךומתל
 תביטח ידבוע 3,500-כו םימָּשַרו םיטפוש 800-כ - םיינוגרא-םינפו םייטופיש םיגרד תתרשמ
 להק תא םג תתרשמ תכרעמה ,ידועיי תתשרמ רתא תועצמאב ,ןכ ומכ .םינדלקו תויוריכזמה
 .בחרה רוביצה תאו ןיינעה ילעב תא ,ןידה יכרוע

 ישמתשמ ברקב ןוצר תועיבש ירקס םוזית ה"בהש הנידמה רקבמ ץילמה 2010225 תנשמ חודב
 הבוגתב .היתוקופתו תכרעמה רופישל םישרדנה םיחקלה תא קיפהל ידכ ,םהיגוסל תכרעמה
 תא ןוחבל םתרטמש םירקס וכרעיי ,תכרעמה לש התובצייתה םע" יכ ה"בה העידוה וז הצלמהל
 ."םישמתשמה לש ןוצרה תועיבש

 .ןוצר תועיבש ירקס ועצוב םרט יכ הלע 2012226 תנשב הנידמה רקבמ םסרפש בקעמ חודב
 עוציבל תכרענ ךכיפלו ןוצר תועיבש ירקסל הבר תובישח האור" איה יכ ה"בה העידוה הבוגתב
 .)ןידה יכרוע( םיינוציחה ןהו )םידבועו םיטפוש( םיימינפה ןה תכרעמה תוחוקל תשקבל םירקסה
 ...ןוצר תועיבש רקס ךרעיהל יופצ הנשה תליחתב רבכ ,2012 תנשל הדובעה תינכותל םאתהב
 ."םאתהב ולבקתי דיתעל תונקסמו ודמליי רקסה יאצממ

 

 
 .1010 'מע ,"טפשמה יתב בושחמל תולועפו םיכילה" ,)2010( ב60 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  225

 .858 'מע ,"בקעמ יאצממ - טפשמה יתב בושחמל תולועפו םיכילה" ,)2012( ב62 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  226
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 םיימינפ םישמתשמ ברקב ןוצר תועיבש ירקס
 לש בושחמה תויתשת לש הקוזחתלו לועפתל זרכמ 2013 רבמצדב המייק טפשמה יתב תלהנה
 תוכיאמ ןוצר תועיבש ירקס הנשל תחא עצבל רחבייש קָּפַּסה לע יכ עבקנ ובש ,227טפשמה יתב
 .)'ב הרבח( קפס רחבנ זרכמה םותב .תורישה

 םישמתשמה לש ןוצרה תועיבש תא קודבל ודעונש ,םירקס השולש וצפוה 2017 - 2016 םינשב
 יכ אצמנ אל הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הריבעהש דועיתהמ .תכרעמב ושענש םינוכדעהמ
 עצובש ,השולשה ןיבמ ןושארה רקסב קר יכ אצמנ .2017 תנש רחאל ןוצר תועיבש ירקס ועצוב
 - ה"בה העבקש ןקתה יפל גציימ םגדמל שורדה ףרל םיבישמה רפסמ עיגה ,2016 ראורבפב

 םישרתב .םישמתשמה ללכמ )10%-כ( תובושת 436 ופסאנ הז רקסב .תוחוקלה ללכמ 10%
 תועיבש תא גציימ 1 רשאכ( תכרעמל עצובש ןוכדעמ ןוצר תועיבש רקס תואצות תוגצומ ןלהל
 :)רתויב ההובגה ןוצרה תועיבש תא 5-ו רתויב הכומנה ןוצרה

 תועיבש תדימ - 2016 ראורבפ ,5.9 הסרגמ ןוצר תועיבש רקס :13 םישרת
 )5 דע 1 לש חווטב( דיקפתה יפל ןוצרה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה :רוקמה

 ןוצרה תועיבש תא וקדב אל רמולכ ,"הסרג ינווכומ" ויה ה"בה המייקש ןוצרה תועיבש ירקס
 אצוי .הסרגל הסרג ןיב ופסונש םייונישהמ ןוצרה תועיבש תא אלא ,תכרעמהמ תיללכה
 זאמ ,הישמתשמ דצמ תכרעמהמ תיללכה ןוצרה תועיבש לע םינותנ ןיא ה"בה ידיבש ךכמ
 תשולש ךותמ םיינשב ,ןכ ומכ .2020 רבוטקואב - תרוקיבה םויס דעומ דעו 2010-ב התמקה
 גציימה םגדמל רקסב םיפתתשמה רפסמ ועיגה אל ,2017 - 2016 םינשב וכרענש םירקסה
  .ה"בה י"ע רדגוהש

 ירקס תעצבמ הניא איהש םגה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תפקתשמ םיימינפה תכרעמה ישמתשמ לש ןוצרה תועיבש ,ףוכת ןפואב תיללכ ןוצר תועיבש
 ;תולקתו תויעב ,םינוש םימרוג דצמ םירופישל תועצה ;םיטפוש םע םישגפמ ןוגכ ,םיצורע ןווגמב
 םייקל הצלמהה תא ןחבת יכ הפיסוה ה"בה .םיש"ושה תודעווב ןוידל תורבעומה יונישל תושקב
 .ולגתיש יפכ ,םיאצממב לופיטל םישרדנה םינונגנמה תאו םיימינפה םישמתשמל םירקס

 
 .2013 רבמצד ,טפשמה יתב לש בושחמה תויתשתל הקוזחתו לועפתל 28/13 'סמ זרכמ  227
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 ,תוינדלקל תכרעמהמ ןוצר תועיבש ןולאש 2020 רבמטפסב ץיפה הנידמה רקבמ דרשמ
 ץיפהל שקיב הנידמה רקבמ דרשמ יכ ןיוצי .םירחא םידיקפת ילעבלו תויוריכזמה ידבועל
 אל רקסה ,ה"בה תשקבל ךא ,םייטפשמ םירזועו םימשר ,םיטפוש ברקב םג ןולאשה תא
 286 ובישה ה"בה ידבוע 2,767 ברקב ץפוהש רקסה ןולאש לע .ולא םימרוגל ץפוה
 םהינגס ,םיישאר םיריכזמ - 9% ;םינדלק - 26% ;תויוריכזמה ידבוע םהמ 54% :228םידבוע
 םישמתשמ )94%( םיבישמה לש עירכמה םבור .םירחא םידבוע - 11% ;םיריכב םיריכזמ וא
 .םוי לכב תכרעמב

 ןולאשל םיבישמהמ 60% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :ןוצר תועיבש
 םהל ןיא יכ ובישה רתיה ;ןוצר תועיבש רסוח ועיבה 38% ;תכרעמהמ תיללכ ןוצר תועיבש ועיבה
 .םיטרפה ןלהל םישרתב .םרובע תיטנוולר הניא הלאשהש וא אשונב העד

 ןוצרה תועיבשו ,הינייפאממו תכרעמה יביכרמ ןוצרה תועיבש :14 םישרת
 *תיללכה

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ לע

 
 תיטסיטטס תועט( 5.9% :המיגדה תועט .תומגדנה תויסולכואה לש גציימ םגדמ אוה ,10.3%-כ ,הנעמה רועיש  228

 .)םגדמה קסוע הבש תיללכה הייסולכואה תוגהנתהל םגדמב םיקדבנה תוגהנתה ןיב לדבההמ תעבונה
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 וא העד םהל ןיא יכ ובישה םיבישמהמ קלחש רחאמ ,100%-מ ךומנ תויהל יושע תובושתה ךס *
 .םרובע תיטנוולר הניא הלאשהש

 תכרעמב םינייפאמהו םיביכרה תא 229יטסיטטס חותינ תועצמאב גריד הנידמה רקבמ דרשמ
 רתויב תעפשומ ןוצרה תועיבש יכ אצמנ .230תיללכה ןוצרה תועיבש לע רתויב םיעיפשמ ואצמנש
 םיעפשומ תיללכה ןוצרה תועיבש ךותמ 55%( תכרעמה לש הבוגתה תוריהמ :םיביכר ינשמ
 .)12%( שמתשמ קשממ - תכרעמה בוציעו )הז ביכרמ

 תלעות וקיפה יכ ונייצ םיבישמהמ 71% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ
 הבר וא הבר תלעות וקיפה יכ ונייצ 72% .ינורטקלא קיתל ריינ קיתמ רבעמהמ דואמ הבר וא הבר
 לכמ תונווקמ תולועפ עוציבל תורשפאו קיתב עדימל השיג םהל שי תכרעמה תוכזבש ךכמ דואמ
 .תע לכבו םוקמ

 ונייצ םיבישמהמ 57% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :תותיבשמ תולקת
 תוחפל תחא הלקתב ולקתנ )2020 רבמטפס - 2019 רבוטקוא( רקסה םויקל המדקש הנשב יכ
 תוימוקמ תולקתב םג רבודמה יכ ןיוצי .)התיבשמ הלקת( תכרעמב שומישה ךשמה תא הענמש
 ,תויבחור תולקתב םגו ,ןוגראה ידבוע רתי לע תועיפשמ ןהש אלב ,םדבל םיווח םישמתשמהש
 ןהיתואצותו ,לדבה ולא תולקת ןיב ןיא עצוממה שמתשמה יניעב ןכש ,ןוגראה ללכב תושחרתמה
 :םישרתב טוריפ ןלהל .תוהז ורובע

 
 רפסמ ןיב רשקה תרבסהל םייטסיטטס םימגדמ חותינב תשמשמה תיטמתמ הטיש - תיראיניל היסרגר תטישב  229

 ןוצרה תועיבש הז הרקמב( יולתה הנתשמה ןיבל )תכרעמה יביכרממ ןוצרה תועיבש הז הרקמב( םייולת יתלב םינתשמ
 .)תיללכה

 .תיללכה ןוצרה תועיבש לע תכרעמב ביכרמ לכ עיפשמ המכ דע ,רמולכ  230
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  )תוחפל תחא( התיבשמ הלקת ווחש םישמתשמה רועיש :15 םישרת
 הלקתה אשונ יפל ,2020 רבמטפס - 2019 רבוטקוא םישדוחב

 .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ לע
 ןורתפ דע ןמזה ךשמ היה םירקמהמ 8%-ב יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ
 רשעמ תוחפ )דחאכ תויבחור תולקתו תוימוקמ תולקת הז ללכב ,רומאכ( התיבשמה הלקתה
 רתוי - םירקמהמ 3%-ב ;תועש שולשל העש ןיב - 35%-ב ;העשל תוקד רשע ןיב - 34%-ב ;תוקד
 תורידת לע טוריפ ,םישרתב ,ןלהל .ללכ הרתפנ אל הלקתה םירקמהמ 10%-בו ,תועש 24-מ
 :תותיבשמה תולקתה
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 תותיבשמ תולקת תורידת :16 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ לע

 91% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :תותיבשמ ןניאש תולקת
 התיבשה אל ךא תפטושה םתדובעב העגפש הלקתב ולקתנ הנורחאה הנשב יכ ונייצ םיבישמהמ
 אל ךא( עובשב םעפמ רתוי - 40% ;םוי ידמ תותיבשמ אל תולקת ווחש ונייצ 28% - םהמ .התוא
 .עובשב םעפמ תוחפ - )21%( םירתונהו ,עובשב םעפכ - 11% ;)םוי ידמ

 78% תעדל יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :םישרדנ םייוניש
 המורת םורתל םייושעש תופסונ תויורשפא וא םייוניש תכרעמב עימטהל שרדנ םיבישמהמ
  .הדובעה בויטל תישממ

 ,םייוניש םישרדנ םתעדלש םידבועה ברקמ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ
 הדימב םיבושק תכרעמל םיארחאה םימרוגה ,םיבישמהמ 35% תעדל .231רבעב תאז ושקיב 28%

 ;חטשב םישמתשמהמ םילועה םיכרצה תובקעב תכרעמב םירופישלו םייונישל תועצהל הבר
 ועיצה אל יכ ונייצ 22% .הטעומ הדימב - 15% תעדל ;תינוניב הדימב םיבושק םה - 28% תעדל
 .תכרעמב םירופישו םייוניש

 
 רתיהו ,רודמה ילהנמל - 18% ,הטמב תוביטחה ילהנמל םתשקב תא וריבעה 37% - םייוניש ושקיבש םידבועה ןיבמ  231

 .םירחא דיקפת ילעבל
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 ךלהמב ורבע םיבישמהמ 27% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :הכרדה
 אל ךא ,הנורחאה הנשה ךלהמב - 25% ;תכרעמב שומישל עגונב הכרדה הנורחאה הנשה יצח
 ינפל - 21% ;)הנורחאה הנשב אל ךא( תונורחאה םינשה שולשב - 17% ;הנורחאה הנשה יצחב
 .ללכ הכרדה ורבע אל יכ וחוויד 10%-ו ,םינש שולשמ רתוי

 לש טלחומה בורה יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :ינכטה עויסה זכרמ
 ינכטה עויסה זכרממ םילבקמ םהש תורישהמ םיצורמ יד וא דואמ םיצורמ )92%-כ( םיבישמה
 .בושחמה ינמאנמו

 םישמתשמהמ 60%-כ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ימינפה רקסה יאצמממ
 םייוניש םישרדנ )78%( םבור תעדל ,תאז םע .טפשמה טנ תכרעממ ןוצר יעבש םיימינפה
 שומישה לע הבר העפשה שי םירופיש עצבל ךרוצ שי םהבש םיאשונל יכ שגדוי .תכרעמב
 אצמנש ,תכרעמה לש הבוגתה תוריהמ אשונ םהבו ,תיללכה ןוצרה תועיבש לעו תכרעמב
 תועיבש-יא ויבגל ועיבה םיבישמהמ 62% - תיללכה ןוצרה תועיבש לע רתויב עיפשמכ
 .ןוצר

 םיינוציח םישמתשמ ברקב ןוצר תועיבש רקס
 רקבמ דרשמ ץיפה ה"בהל םיינוציחה תכרעמה ישמתשמ לש ןוצרה תועיבש תא דומאל ידכ
 ןלהל( ןיד יכרוע םניאש ימו ןיד יכרוע םהב ,םישמתשמל ןווקמ ןולאש 2020 רבמטפסב הנידמה
 לש תוצובק ברקב םירסמ ינומושייבו תויתרבח תותשרב ץפוה ןולאשל רושיקה .)ינוציחה רקסה -
 יכרוע םניאש םישמתשמ 92-ו ןיד יכרוע 864 םהמ ,םיבישמ 956 ובישה ןולאשה לע .ןיד יכרוע
 יניד ,ילילפ טפשמ ןוגכ ,םינוש תוחמתה ימוחתב םיקסוע םיבישמה ןיבמ ןידה יכרוע .232 ןיד
 .יתלשממ דרשמב ןיד יכרוע וא םיריכש םקלח ,םיאמצע ןיד יכרוע םקלח .ילהנימ טפשמו הדובע
 עובשב םימעפ המכל עובשב םעפ ןיב םירחא ;)72%( םוי ידמ תכרעמל םיסנכנ םיבישמה בור
 .)6%( רתוי הכומנ תורידתב םטועימו ,)22%(

 םיבישמהמ 65%-כ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :תיללכ ןוצר תועיבש
 תכרעמב םיירקיעה םישמתשמה םהש ,ןידה יכרוע ,יללכ ןפואב .טפשמה טנ תכרעממ םיצורמ
 בחרה רוביצהמ םישמתשמל סחיב )םיצורמ יד וא דואמ םיצורמ 66%( רתוי םיצורמ ,טפשמה טנ
 .234שומישה תורידתלו 233םישמתשמה קתוול המאתהב הלוע ןוצרה תועיבש ,ךכ לע ףסונ .)58%(
 :הינייפאמו תכרעמה יביכרמ דחא לכמ ןוצרה תועיבש תדימ לע םיטרפ םיאבומ ןלהלש םישרתב

 
  .3.2% :המיגדה תועט  232

 10-מ תוחפו ,םיצורמ 71% - םינש 20-ל 10 ןיב ,םיצורמ 75% - םינש 20-מ רתוי לש ד"ועכ יעוצקמ קתו ילעב תצובקב  233
 .םיצורמ 56% - םינש

 שומיש הב םישועה ברקב 58% תמועל ,םיצורמ 68% - םוי ידמ שומיש הב םיעצבמה תכרעמה ישמתשמ ברקב  234
 .רתוי הכומנ תורידתב
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  *תכרעמב םינושה םיביכרהמ ןוצר תועיבש :17 םישרת

 
  .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ-לע
 הלאשהש וא העד םהל ןיא יכ ובישה םיבישמהמ המכש רחאמ 100%-מ ךומנ תויהל יושע תובושתה ךס *

 .םרובע תיטנוולר הניא

 תכרעמב םינייפאמהו םיביכרה תא יטסיטטס חותינ תועצמאב גריד הנידמה רקבמ דרשמ
 רתויב תעפשומ ןוצרה תועיבש יכ אצמנ .תיללכה ןוצרה תועיבש לע רתויב םיעיפשמ ואצמנש
 ;)הז ביכרמ םיעפשומ תיללכה ןוצרה תועיבש ךותמ 23%( תכרעמב שומישה תוחונ :םיביכרהמ
 תכרעמה בוציעו ;)14%( תינכטה הכימתה דקומ ;)21%( עצבל תרשפאמ תכרעמהש תולועפה
 :טוריפה םישרתב ןלהל .)13%( שמתשמ קשממ -
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 תועיבש לע רתויב םיעיפשמכ ואצמנש םינייפאמהו םיביכרה :18 םישרת
 תיללכה ןוצרה

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ לע

 ללכמ 61% יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :תותיבשמ תולקת
 ולקתנ )2020 רבמטפס - 2019 רבוטקוא( רקסה םויקל המדקש הנשב יכ ונייצ םיבישמה
 יכ ןיוצי .)התיבשמ הלקת( תכרעמב שומישה ךשמה תא הענמש תוחפל תחא הלקתב
 .תכרעמב תויבחור תולקתב םגו דיחיה שמתשמה הווחש תוימוקמ תולקתב םג רבודמה
 3% .)49%( ןיד יכרוע םניאש םישמתשממ רתוי תובר )62%( תולקת ווח ןיד יכרוע
 רפסמל עובשב םעפ ןיב - 19% ;םוי ידמ הז גוסמ תולקתב ולקתנ יכ וחוויד םיבישמהמ
 30% ;שדוחב םעפכ - 28% ;עובש לכב אל ךא ,שדוחב םעפמ רתוי - 20% ;עובשב םימעפ
 .שדוחב םעפמ תוחפ -

 םישמתשמה בור יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ :םישרדנ םייוניש
 םישרתב ןלהל .תומייקה לע תופסונ תויורשפא הב עימטהל שיש םירובס )87%( תכרעמב
 .הב םישמתשמה ןידה יכרוע תעדל ,תכרעמב ןעימטהל שיש תויורשפאה
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 ןידה יכרוע םישמתשמה תעדל תכרעמב עימטהל שיש תויורשפאה :19 םישרת

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ רקס יפ לע

 ונייצ ,ןולאשב תונבומ ויהש תועצהל ףסונ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש רקסה יאצמממ
 ,הלא תועצה ןיבמ .תכרעמב העמטהל תופסונ תועצה ישפוח ללמב םתבושתב םיבר םישמתשמ
 :ויה רתויב תוצופנה

 ,תוקקזנ ,הריבע יעגפנ ,רעונ ,החפשמ יקית ןוגכ ,םייוסח םיקיתב הייפצו החיתפ רשפאל .1
 .ןימ יקית ,םיריסא

 אלו תכרעמה ךרד תורישי קיתב ףסונ עבתנל חוכ יופיי תפסוהו גוציי ןוכדע רשפאל .2
 .סקפ תועצמאב

 תדרוה רשפאמ ךא ,םייק רותפכה( רותפכ תציחלב קיתה יכמסמ לכ תדרוה רשפאל .3
 .)הדרוהל םיכמסמה תומכ לש הלבגה שיו ,דבלב םילוקוטורפ

 ךמסמ לכל הסינכ םוקמב( תחא רותפכ תציחלב םלוכ תספדהו םיכמסמ ןומיס רשפאל .4
 .)דרפנב

 ןתינ אל לעופב ךא ,השדח הטלחה לע הארתה תחלוש תכרעמה הבש הצופנ הלקת ןקתל .5
 תורופס תועש ךותב ךילהל ביגהל הרומ הטלחהה םיתיעלש ףא ,םימי ךשמב הב תופצל
 .םיטעמ םימי וא

 םישילש ינשכ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ עציבש ינוציחה רקסה יאצמממ
 )87%( םבור תעדל ,תאז םע .טפשמה טנ תכרעממ ןוצר יעבש םיינוציחה םישמתשמהמ
-יבר םה םירופיש עצבל ךרוצ םייק םהב םיאשונה יכ שגדוי .תכרעמב םייוניש םישרדנ
 שומישה תוחונ :םהבו ,תיללכה ןוצרה תועיבש לעו תכרעמב שומישה לע העפשה
 תיצחמכ קר הלא םיאשונב .תכרעמה בוציעו ;תינכטה הכימתה דקומ ;תכרעמב
 .תיבויח ןוצר תועיבש ועיבה םיבישמהמ

55%

57%

61%

66%

79%!"#$ "%&'( )*"' +, -./ ,%0"/ +%("1

#.2)'+ 3%"+)( 40,'( #"$ 2%$"/
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 ,235רושעכ ינפל הנידמה רקבמ דרשמל הז אשונב ה"בה לש התעדוה ףא לע יכ אצמנ דוע
 ישמתשמ ברקב ןוצר תועיבש ירקס העציב אל ה"בה תיחכונה תרוקיבה םויס דעומ דע
 ןיא םיינוציחה םישמתשמה דצמ ןוצרה תועיבש רבדב םינותנ רדעיהב .םיינוציחה תכרעמה
 הלוכי הניא אליממו ,םהינפב םידמועה םיישקהו םימסחה םה המ תעדל ה"בה תורשפאב
  .םהב לפטל

 ברקב ןוצרה תועיבש לש הפיקמו תיאמצע הניחב תעל תעמ עצבת ה"בה יכ ץלמומ
 המיאתהלו תכרעמה תא רפשל תנמ לע ,םיינוציחהו םיימינפה תכרעמה ישמתשמ
 לש ןוצרה תועיבש לע רתויב םיעיפשמכ ואצמנש םיאשונב דוקימ ךות ,םהיכרצל
  .םישמתשמה

 םייקל ךרוצה תא ןחבת איה יכ 2021 טסוגואב התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 ולעויש תונבותה הדובעה תינכותב ובלושיש ןפואה תאו םיימינפה םישמתשמה ברקב םירקס
 ,םהיכרוצ תאלעהל םיצורע המכ שי יכ ה"בה הנייצ םיינוציח םישמתשמל רשא .םתועצמאב
 תועצמאב תוינפו ,עדימה זכרמו רוביצה תונולת ןוגכ ,ה"בהב םינוש םיפגאל תוינפ :םהבו

 .םיינוציח םישמתשמל םירקס ךורעל תורשפאה תא ןחבת יכ ה"בה הפיסוה דוע .ןומושייה

 
  

 
 .858 'מע ,"בקעמ יאצממ - טפשמה יתב בושחמל תולועפו םיכילה" ,)2012( ב62 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  235
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 תכרעמב םירופישהו םייונישה לוהינ
 טפשמה טנ

 םיטקיורפה לוהינ תייגולודותמ
 אוה טקיורפ ,)תכרעמ ייח רוזחמ להונ - ןלהל( "בושקת תכרעמ ייח רוזחמ" ה"בה להונ יפל
 םינמז חולו םיבאשמ תרגסמב תשרדנה הקופתה תא גישהל ותרטמש ,תימעפ-דח המישמ
 ןלהל( םירופישו םייוניש .דעי גישהל וא המישמ עצבל ןוגראל עייסל דעונ אוהו ,שארמ םירדגומ
 תמייק תכרעמ רופישו תושירדל הנעמ ןתרטמש תוימעפ דח תומישמ ףסוא וא המישמ ןה )ש"וש -

 .)םויכ טפשמה טנ תכרעמ תאצמנ וב( הקוזחתה בלשב תאצמנה

 היילע ,עוציב ,ןונכת ,םוזיי :םיבלש המכ ללוכ בושקת תכרעמ ייח רוזחמ ,רומאה להונה יפ לע
 םוסרפב בושקתה תושר הלחה 2015-ב יכ ןיוצי .התרסהו תכרעמה תקוזחת ,בוציי ,ריוואל
 ,הלשממה ידרשמ שומישל תויחנה ףסוא תללוכש עדימ תכרעמ ייח רוזחמ לוהינל היגולודותמ
 םיאתהל הרחב ,בושקתה תושר י"ע תיחנומ הניאש ,ה"בה .םיטקיורפ לוהינ אשונב תויחנה ןהיניב
 תורקב יתש ה"בה תשקבל הדצמ הכרע רשא ,בושקתה תושר תויחנהל הז אשונב הילהונ תא
 .2019 - 2017 םינשב ךכ לע

 םשל םיעצובמה תויוליעפ וא/ו םיכילהת םיעצובמ הקוזחתה בלשב ,תכרעמ ייח רוזחמ להונ יפל
 םע םייתסמ הז בלש רשאכ ,ריוואל התלעש תכרעמב םיש"ושו ,הקוזחת ,הכימת ,ףטוש לועפת
 יכ טרפמ להונה .יהשלכ הביסמ תוליעפמ התדרוהב וא תרחא תכרעמב תכרעמה תפלחה
 תכרעמהש דועב שדח טקיורפכ להונת הבחרהה ,תכרעמה לש תיתועמשמ הבחרה לש הרקמב
 טקיורפמ הבחרהה תלוכת תרבעהל דע ,תאז לכ .הקוזחתב תכרעמכ להנתהל ךישמת תמייקה
 .הקוזחתל

 לש תילמרופ הרדגה תמייק אל ה"בהב יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תדימל ףופכב תועצבתמ ןיינעב תועיבקה יכו "תיתועמשמ הבחרה" יהמ םירידגמה םיניחבת
 .הפקיהב בשחתהבו ,תינוגראה היארב הרומאה תוליעפה לש תויזכרמה

 ח"ש יפלא 150 לעמ ותולעש דדוב ש"וש יכ תעבוק 236הז אשונב בושקתה תושר תייחנה יכ ןיוצי
 יבגל יכ היחנהה תעבוק ןכ .טקיורפכ רדגוי - םדא תנש יצח לע הלוע וב ךורכש ץמאמהש וא
 תיתועמשמ הבחרה ןיבש הנחבהה תא ומצעל רידגי דרשמ לכ - תמייק עדימ תכרעמ תבחרה
 .הקוזחתה תוליעפמ קלח םהש תכרעמב םיש"וש ןיבל ,טקיורפכ להונתש ,תמייק תכרעמ לש

 
 .2019 ץרממ ףקותב 1.2 הסרג ,"בושקת תכרעמ ייח רוזחמ" היחנה  236
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 רידגתו "תיתועמשמ הבחרה"ל עגונב בושקתה תושר תייחנה תא ץמאת ה"בה יכ ץלמומ
 ,תמייק תכרעמ לש תיתועמשמ הבחרה ןיבל םיפטוש םיש"וש ןיב הנחבהה תא הילהונב
 םירבדה בצמב .בושקתה תושר תייחנה יפ לע וא הלשמ יתומכ ןיחבת תועצמאב תאז

 רבודמ םא םג ,םיטקיורפכ םיש"וש לוהינ חיטבהל ןתינ אל ,ךכל הרדגה ןיא וב יחכונה
 .דחוימב םיבכרומ וא םיביצקת יריתע םיש"ושב

 תושר תייחנה תא הצמיא איה יכ 2021 טסוגואב התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 הייארב תוליעפ לכ לש תויזכרמה תדימל הפופכ "תיתועמשמה הבחרה"ה תעכו ,בושקתה
 )םיש"וש רפסמ( הסרג יכ ה"בה הפיסוה ,2021 רבוטקואמ ,תפסונ הבושתב .הפקיהבו תינוגראה
  .טקיורפ לש הוותמב תלהונמ

 וזכ תוליעפ לש תויזכרמה תדימ תעיבקל ןיחבת הרידגה אל איה יכ הלוע ה"בה תבושתמ
 ןיב ןיחבהל ךרוצל תעגונה בושקתה תושר תייחנהב תדמוע איה ןיא - ךכשמו ,תרחא וא
 הנוע הניא טקיורפכ הסרג לוהינב תוקפתסה .הקוזחת תוליעפ ןיבו תיתועמשמ הבחרה
 ה"בה יכ ץלמומ .דרפנ טקיורפכ להנל שיש םיש"ושה לש יוהיזו הרדגה לש ךרוצה לע
 .בושקתה תושר תורדגה תא ץמאת וא טקיורפכ ש"וש תרדגהל הלשמ יתומכ ןיחבת עבקת

 םירופישהו םייונישה ביצקת לוהינ
 :םהב ,ול הצוחמו ןוגראב םינוש םימרוג ידי לע תושגומ טפשמה טנ תכרעמב םיש"ושל תושקבה
 תושקבה .דועו ןוגראל ץוחמ םימרוג ,עדימ תוכרעמ ףגא ,תויוריכזמה תביטח ידבוע ,םיטפוש
 תייווח רופיש ,הדובע יכילהת בויט ,םיקוח תקיקחו תונקת ןוקית ןוגכ ,םינוש םיאשונב תוקסוע
 םייוניש ןכו ,ץוח ימרוג םע םיקשממ ,םיימינפ הדובע יקשממב םירופישו םייוניש ,םישמתשמ
  .םישרדנ םייגולונכט

 ךא ,הנשב תואסרג עברא דע שולש תורצונ ויה רבעב .תמיוסמ הסרגל ךיושמ ש"וש לכ ה"בהב
 תאזו ,237רתוי תופוכת םיתיעל רתוי תונטק תואסרג ריוואל תולעהל ה"בה הרבע תונורחאה םינשב
 הסרג ירהש ,הסרג תצפה לכ םע תכרעמה תא תוחפש המכ עזעזל ןוצרה :םיירקיע םימעט ינשמ
 ,תוחוקלה תושירדל רתוי ריהמ הנעמ ;םיעוזעז תוחפל האיבמ םיטעומ םייוניש תללוכה הנטק
 .הקיקח ייונישמ תועבונה תושירדל דחוימב

 לוהינ ךילהת תא רידסמ ,)תואסרג לוהינ להונ - ןלהל( "הנכות תואסרג לוהינ" ה"בה להונ
 תולועפה תא טרפמ הז להונ .דחי ריוואל הלועש םיש"וש תצובק איה הסרג רשאכ ,תואסרגה
 תויוליעפה תורדגומ להונב .םינוכיסהו םיבאשמה ,םינמזה חול :םהב ,םימוחת ןווגמב תושרדנה
 לש הנכות תואסרג לוהינ ךילהת תרקבו רוצייל הרבעה ,הקידב ,היינב ,ןונכת ךרוצל תושרדנה
 חוקלה םעטמ טקיורפה להנמ רשיאש םייונישה תאלעה בלשב לחה ,טפשמה טנ תכרעמ
 .238רוצייה תביבסל הרבעוה הסרגהש דעו הסרגב ללכיהל םידמעומכ

 
 Agile Software Developmet. - )זירזה( "ילי'גאה" חותיפה תשיגל םאתהב  237

 .תכרעמה ישמתשמ לש הדובעה תביבס איה רוצייה תביבס  238
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 יטנוולר עדימ דעותמ הבש ,תואסרג לוהינל תכרעמ תועצמאב םיש"ושה תלוכת תלהונמ ה"בהב
 יכמסמו תוקידב יכמסמ ,חותיפ דוק ,ןויפא יכמסמ ,חוקלה דצמ תוינושאר תושירד ובו ,ש"וש לכל
 תפסונ תכרעמ .וביבס םינושה םינוידהו תויובתכתהה ש"וש לכל תופרוצמ ןכ .ריוואל היילע
 תימואל-ןיב הנכות תרבח ידי לע תקפוסמה םיטקיורפ לוהינל תכרעמ איה הב תשמתשמ ה"בהש
 לכ תמלשהל תושרדנה תונושה תויוליעפה תא להנל תרשפאמ וז תכרעמ .ץופנ ףדמ רצומכ
 .ןבצקתלו ןהיניב ןילמוגה ירשק תא רוציל ,םיבאשמ ןהל תוצקהל ,)הז הרקמב הסרג וא( טקיורפ
 שי הסרג לכל רשאכ ,ש"וש תמרב אלו הסרג תמרב םינמזה תוחול לעופב םילהונמ וז תכרעמב
 .עוציבל ירנג תויוליעפ רדס

 ביצקת ךותמ 5%-כ ,עצוממב ח"ש ןוילימ 106-כ היה 2019 - 2017 םינשב ה"בהב בושחמה ביצקת
 תונושה תוכרעמה לועפת תא ללוכ הז ביצקת .הנשב ח"ש דראילימ 2-כ רומאכ אוהש ,ולוכ ה"בה
 .דועו בושחמ דויצ ,הנכות יושיר ,עדימ תחטבא ,תושדח תוכרעמ חותיפ ,ןתקוזחתו

 תושירדה לכ םא - תינושאר הכרעה עצובת הסרגה ןונכתו םוזיי בלשב ,תואסרג לוהינ להונ יפל
 ןנכותמ םינמז חולו תויולע ,םישרדנ םיבאשמ לש טביהב הסרגב ללכיהל תולוכי תודעוימה
 הסרגה תלוכת ןכדועת ךרוצה יפלו ,הסרגה עוציבל הדובע תינכות ןכות ןכמ רחאל .הסרגל
 להנמ דחי וכירעי התרגסמבש תוליעפ איה "םיבאשמ תכרעה" ,להונה יפ לע .םינוכיסה לוהינו

 תושירדה שומימל םישרדנה םיבאשמה תא קפסה םעטמ חותיפה להנמו קפסה םעטמ טקיורפה
 תכרעה" תוליעפב ,ןכמ רחאל .)בושחמ דויצ שכר ,לשמל - שכר תושירד ללוכ( ה"בה הריבעמש
 חותיפה יתווצמ םיינכט םיחמומ תרזעב ,קפסה םעטמ חותיפה להנמ עצבי ,"הסרג תלוכת
 תא ריבעיו ,שכרהו םיבאשמה תולע לש הכרעה ,הלוכתל םאתהבו םיינוציחהו םיימינפה
 .ה"בה םעטמ טקיורפה להנמל הכרעהה

 לש הקוזחתהו חותיפה ךרוצל םיזרכמב ורחבנש םיישאר םיקפס ינש םע הזוחב הרשקתה ה"בה
 :טפשמה טנ

 הנכות יתוריש קפס תועצמאב השענ ,םיש"ושה תוברל ,טפשמה טנל םימושייה חותיפ .1
 2017 םינשב התיה הזוחה תרגסמב 'א הרבחמ תיתנשה הנמזהה תולע .)'א הרבח - ןלהל(
 .הנשב ח"ש ןוילימ 20-כ 2020 -

 .)'ב הרבח - ןלהל( תויתשת יתוריש קפס תועצמאב תישענ טפשמה טנל תויתשתה תקוזחת .2
 ח"ש ןוילימ 6-כ 2020 - 2017 םינשב היה הזוחה תרגסמב 'ב הרבחמ תיתנשה הנמזהה תולע
 .הנשב

 ,2020 - 2017 םינשל טפשמה טנ ביצקתל הנידמה רקבמ דרשמ ןדמוא תא גיצמה םישרת ןלהל
 יפיעס תא הגיצמה ,239הכרעה אוה הז ביצקת יכ רהבוי .ה"בהמ ורבעוהש םינותנה סיסב לע
 .דבלב טפשמה טנל םיצקומה ביצקתה

 
 תגצומה הקולחה ןכל .בושחמה תואצוה ללכ ךותמ טפשמה טנ לע תואצוהה תא דדובל התלוכיב ןיא יכ הנעט ה"בה  239

 .םיקויד-יא הב ונכתייו ,ה"בה הריבעהש םינותנה סיסב לע הנידמה רקבמ דרשמ לש דוביע איה
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 )ח"ש ינוילימב( 2020 - 2017 ,טפשמה טנ תכרעמ רשואמ ביצקת :20 םישרת

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"בה ינותנ :רוקמה

 ארקנה ה"בה ביצקתב ףיעס םייק תדחוימ תויחמומ םישרודה םיש"וש ךרוצל ,םישרתהמ הלועכ
 םינשב עצוממב הנשב ח"ש ןוילימ 5-כ לש םימולשת ועצוב הז ףיעס תחת ."םייגולונכט םייוניש"

 ,ההובג תיגולונכט תובכרומ תולעב תודחוימ תומישמל םיחמומ רובע 'א הרבחל 2019 - 2017
 .ךרוצל םאתהב

 טפשמה טנ תכרעמ לש התויזכרמ חכונ יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תומאתהו םייוניש עוציב רשפאל שיש עבקנ ,םייטפשמה םיכילהב תיבטימ הכימתב ךרוצהו

 תא רורב ןפואב רידגמה זרכמ םסרופ ךכ ךרוצל .ףטוש ןפואב ןוגראה יכרוצ יפ לע תכרעמב
 ךרוצל הלועפתבו תכרעמה תקוזחתב שדוח ידמ עיקשהל הטילחה ה"בהש תומושתה ףקיה
 ,םרדסכ םייטפשמה םיכילהה םויק ךרוצלו ,רומאל םאתהב הפיצרהו הניקתה התוליעפ תחטבה
  .בייחתמכ תומאתההו םייונישה עוציב תוברל

 הנותנ ביצקתה תרגסמ ןכש ,ש"וש לכל ינטרפ ביצקת לוהינב ךרוצ ןיא ,ה"בה ירבדל ,ךכיפל
 רובע תומושת לוהינו בקעמ םיעצובמ ,תאז םע .תיזרכמה תורשקתהה לע תססבתמו ,תרדגומו
 .)ב"ויכו ,תוקידב ,הרקב ,לוהינ ןוגכ( הסרגה תמרב תורוקת תוברל ,תואסרג

 ,"תיתועמשמ הרדגה"ל ןיחבת העבק אל ה"בהש ןוויכ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 לוהינב תקפתסמ אלא הז ןיחבתב םידמועה םיש"ושל ינטרפ ביצקת תלהנמ הניא ךכיפלו

 בוקעל רשפא יא ,תויתשתהו םימושייה יקפס םע תיתנשה תורשקתהה תרגסמ לע בקעמ
 רשפא יא ףא הז בצמב .םיש"וש ףסוא איה הסרג ןכש ,הסרגה תמרב ביצקתה עוציב רחא
  .תויביצקת תוגירח תוהזל

 תושר השכר 2014 רבמצדב ךכ .תינטרפ הרוצב ש"וש בצקתל ה"בה לש התורשפאב שי יכ ןיוצי
 .ח"ש 187,000 לש םוכסב ץראה ןמ האיצי בוכיע יווצ אשונב קשממ חותיפ ה"בהמ ןיסולכואה

20202019
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 תמקה תוקידב ,חותיפ ,ןויפאל הדובע ימי 100-כ לע היבושיח תא ה"בה הססיב הז הרקמב
 תויולע תכרעהל תושרדנה תולוכיה תומייק ה"בה ידיבש ךכמ הלוע .היצרגטניאהו תיתשתה
 ,הלא תויולעב םירחא םיפוג בייחל תשרדנ איה רשאכ ןהב תשמתשמ איה ךא ,ש"ושל תוינטרפ
 .ןהב תאשונ המצע איהש תויולעב רבודמ רשאכ אלו

 יכ הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ טפשמה טנ ביצקת לש םיביכרמ טורפל עגונה לכב
 ךליאו זאמ .תכרעמה לש האלמה התעמטה םע ,2010 תנשב רומאכ םייתסה טפשמה טנ טקיורפ
 ,עדימ תוכרעמ ףגא קפסמש םיתורישה לולכמב ףסונ תורישכ טפשמה טנ תכרעמ תלהונמ
 םיביכרב תשמתשמ תכרעמה .ילאטקיורפ ביצקת לש הוותמב להונמ וניא הלועפתל ביצקתהו

 לש לועפתלו הקוזחתל שרדנה ביצקתה .םינוש םיכרצל ןוגראה תא םיתרשמה םיבר םייתיתשת
 .םירחא םיתורישל וא טפשמה טנל ינטרפ ןפואב ךיושמ וניאו ,דרפנב להונמ וללה םיביכרה

 בלשב תפטוש תוליעפ ןיבל םיבאשמו ביצקת ,םינמז חול להנל שרדנ וב ,טקיורפ ןיב הנחבהה
 ,ה"בהב 2017 תנשב הכרענש בושקתה תושר תויחנה םושיי תרקבב .הבושח הניה הקוזחתה
 ,התסיפתל יכ הנייצו הקוזחתל הרבעהה בלש אשונב ה"בה תדמע לע בושקתה תושר הקלח
 ובשחי םילודומה רתיו הקוזחתל רבע ןושארה 240לודומהש רחאל הקוזחתל רובעי טקיורפה"
 טנ תכרעמ" יכ דוע השיגדה בושקתה תושר ."הקוזחתב תכרעמ לע םיעצבתמה םיטקיורפל
 טקיורפ אוה תכרעמל ףסוותמש שדח לודומ לכו )םינש 10 לעמ( הקוזחתב תכרעמ איה טפשמה
 ."הקוזחתב תכרעמ לע עצבתמה

 ש"וש לכ יכ 2021 רבמצדבו 2021 טסוגואב התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 ןיב תולת ,תוירחא ,םינמז חול ,הלוכת ,םיבאשמ תוברל טקיורפכ ףא םיתיעלו המישמכ להונמ
 תעצובמו שרדנ תומושת ףקיהב םירחמותמ ,הסרג לכו ש"וש לכ יכו ,ןונכת לומ עוציבו תויוליעפ
 תמרב אוה ללוכה ביצקתה יכ הפיסוה ה"בה .ןונכתל תיסחי עוציבה רחא תינדפק הרקב
 .תורשקתהה תפוקת רובע ןותנה םיבאשמה לסל םגרותמ אוה יכו תורשקתהה

 םיש"ושה ,םיטקיורפכ תולהונמ תואסרגה דועב יכ הלוע ה"בה הריבעהש דועיתהמ יכ ןיוצי
 ןיב םירשקה ,םינמזה תוחול תניחבמ( היד תטרופמ הרוצב םילהונמ םניא ןתוא םיביכרמה
 הדובעה תינכותב םיש"וש .)םישרדנה םיבאשמהו תויוליעפה יכשמ ,תויוליעפה
 םיטקיורפכ םילהונמ םיתיעלו ,םייתש וא תחא המישמ םיללוכ )הסרגה לש( תילטקיורפה
 יתמ עבוקה ןיחבת אלל - )דועו תוירחא ,םינמז חול ,הלוכת ,םיבאשמ תוברל( םמצע ינפב
 .המישמכ יתמו טקיורפכ להוני ש"וש

 הילהונל םאתהב םיש"ושה תא להנת ה"בה יכ ץלמומ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 ןתוא תויתועמשמה תכרעמה תובחרה יוהיז ךות ,בושקתה תושר תויחנה לע םיססובמה
 ינדמוא יכ ץלמומ וז תרגסמב .הקוזחתה בלשב תופטוש תויוליעפכ אלו טקיורפכ להנל שי

 .הביצקתמ תאשונ ה"בהש תויולעל םג ונכוי תויולע

 
 ףסוא( הסרג וא ש"וש אוה לודומ - טפשמה טנ לש הרקמב .בשחמ תינכותמ קלח הווהמה תכרעמ תת - לודומ  240

 .)םיש"וש
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  הדובעה תוינכות לעו בושחמה ביצקת לע הרקבה ינויד
 .הדובעה תינכות תרקבו בושחמה ביצקת אשונב םיינועבר הלהנה ינויד ה"בה הדסיי 2018 תנשב
 הרקב ינויד ומייקתה אל 2020 טסוגואב תרוקיבה םויס דעומ דעו 2019 רבמבונמ יכ הלע תרוקיבב
 .הדובעה תינכות תרקבו בושחמה ביצקת אשונב

 ןה ,ולא םינויד ומייקתה םרט 2020 תנשב יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 2019 םינשב תוריחבה תוכרעמ יוביר רואל( תיביצקתה תואיצמה חכונ ןהו הנורוקה רבשמ לשב
 .)הנידמה ביצקת רושיאב םיבוכיעהו 2020 -

 בל םישבו ,2019 רבמבונמ יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 לש הפוקתבש רחאמ תאז ,הליגרה תנוכתמב הרקב ינויד ומייקתה אל ,הנידמ ביצקת רדעיהל
 שומימ לע הרקבהו ,תידרשמה םיגירחה תדעווב הרשוא תיפסכ האצוה לכ ,יכשמה ביצקת
 שדוח ידמ תגצומ הדובעה תינכותב תומדקתה יכ ;הרומאה הדעווה תרגסמב המייקתה ביצקתה
 .ףטוש ןפואב תעצובמ ביצקתה לוצינ רחא הרקב יכו בושחמ בקעמ תדעו ינוידב ושדוחב

 םיגירחה תדעו יכ ,2021 רבוטקואמ ,תפסונה התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 ימרוגל עייסל ידכ ידרשמ םינפ ךמות הדובע ילככ המקוה איהו ,תירוטוטטס הדעו הניא תידרשמה
 םילהונמ דרשמב ביצקתהו שכרה יאשונ לכש ןוויכ ,הירבדל .טפשמה יתב תלהנהב להנימה
 ,התועצמאב תונזומ ביצקתהו שכרה תושירדו ,)ביצקתו שכר תופיקש( ת"ורש תכרעמ תועצמאב
  .תכרעמב תורישי ונכדוע ולא ןכש ,תוטלחה לוקוטורפ להנל שרדנ אל

 לוצינ לע יוארכ חקפל ידכ הרקב ינויד םייקל רוזחת ה"בה יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .הדובעה תינכות עוציב לעו םייקה ביצקתה

 ת"ורש תכרעמ
 תכרעמב ה"בה תשמתשמ ה"בכרמ לע ףסונ .241ה"בכרמ תכרעמב הביצקת תא תלהנמ ה"בה
 ה"בכרמב ותנזהו ביצקתה רושיא רחאל .ףטושה ביצקתה להונמ הבש ,242ת"ורש םשב תימינפ
 ,תאז תמועל .תיללכ המרב להונמ ה"בכרמב ןזומה ביצקתה .ת"ורשל ביצקתה ינותנ םיקתעומ
 רודס ךילהת ,הדובעה תוינכות שומימ יבגל תופיקש ,עדי רומיש תרשפאמ ת"ורש תכרעמ
 ,םיזרכמה תדעו לש םילוקוטורפ ,םיכמסמ ףוריצ תלוכי ,שכר תשירד תחיתפ ידי לע תויורשקתהל
 תכרעמב תחתפנש הנמזהה רושיקו ,השירד לכב לופיטה תוכשמתה תניחבמ תושירדה לוהינ
 תידיימ תלוכי רשפאמ ןוגראה תמרב ביצקתה לוהינ ,ה"בה ירבדל .ביצקת תמישמ לכל ה"בכרמ
 תודיחי לש הדובעה יכילהתב קובקב יראווצ יוהיז ,לע-תמרב ביצקת תרתיל םיבישחת עוציבל
 .הז םוחתב יתנש-בר ןונכת עצבל תורשפאו תכרעמב םיזרכמ לע הרקבו בקעמ ,תובָּׁשחהו שכרה

 
 םידרשמה ןיב תבלושמו הדיחא ךרדב היבאשמו הנידמה יסכנ לוהינל הלשממה ידרשמב תללוכ תיבחור תכרעמ  241

 ,שונא יבאשמ ,הקיטסיגול ,ביצקת ןוגכ ,םינוש םיאשונ לוהינל םישמשמה םיביכר רפסממ היונב תכרעמה .םכותבו
 .דועו םינוכיס לוהינ

 תכרעמב .ה"בהב שכרהו םיביצקתה יפגא ידי לע תויורשקתההו ביצקתה לוהינל הדוחא תכרעמ איה ת"ורש תכרעמ  242
 תושירדב ךשְמַה ,תודיחיה יביצקת ירושיאל ביצקתה תושירד םוזיי בלשמ לחה שכרהו ביצקתה תושירד תולהונמ וז
 .שכרה תושירד רושיא םויסל דע ,היבלש לכ לע תויורשקתהה תרדסה ךילהת ךרד ,םיביצקתה שומימל שכר
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 םאות ת"ורש תכרעמב הצקומה ביצקתה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ 2020 טסוגואב
 ה"בה .ה"בכרמ םע תקשממתמ הניא ת"ורש תכרעמ ךא ,ה"בכרמ תכרעמב יביצקתה רוקמל
 ,)קשממ תועצמאב אל( םינוש םינפואב ה"בכרמ תכרעממ םינותנ םירזגנ תאז תורמל יכ הפיסוה
 .תוכרעמה ןיב תומיאת תחטבה ךרוצל הב םילהונמו ,ת"ורש תכרעמל םירבעומ

 תתרשמש הרקבה תכרעמ ןכש תיבטימ הניא ה"בה תמייקמש תיביצקתה הרקבה תוכיא
 גיצהל ה"בהמ ענומה רבד ,ה"בכרמ תכרעמ םע תקשממתמ הניא ת"ורש תכרעמ - התוא
 .ןונכתה לומ הלש יביצקתה עוציבה תא

 םינשל בושחמה ביצקת רבדב םינותנ ה"בהמ הנידמה רקבמ דרשמ שקיב רשאכ ,לשמל ,ךכ
 שרדנה טוריפב 2018 - 2015 םינשל עוציב תוחוד תקפה" יכ הנורחאה הבישה ,2018 - 2015

 ."ת"ורש תכרעמב אלמ ןפואב להונ אל עדימה ןכש ,םילמנ תדובעב הכורכ

 תרבעהל לועפל הכישממ איה יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 דוע .ינמז יעצמאב התע תעל השענ רבדה יכו ת"ורש תכרעמל ה"בכרמ תכרעממ שרדנה עדימה
 ת"ורש תכרעמב רשואמה ביצקתל בושחמה תנקתב בוצקת ןיב האלמ המאתה תעצובמ יכ הנייצ
 .ת"ורשה תכרעמ תועצמאב תולהונמ תויורשקתה רושיאל עגונב םיזרכמה תדעו תוטלחה יכו

 ןיב קשממ לש ומויק-יא יכ ,קשממ חותיפל השיגהש השקב התחד ה"בכרמ יכ הפיסוה ה"בה
 ביצקתה עוציב לע בקעמ עצובמ יכו ,תיביצקתה הרקבה תוכיא לע דמלמ וניא תוכרעמה יתש
  .ה"בכרמב תוליעפ לכל ןונכתה לומ לא

 חתפל בוריסל הביסה יכ הלוע ,2021 רבוטקואב ,תפסונה התבושתב ה"בה הריבעהש דועיתמ
  ."הבכרמב ןורתפ היהי וא םייק ןהל תוכרעמב רבודמ" יכ הדבועה איה קשממה תא

 תא שדחמ ןחבת ה"בה ,תוכרעמ תוליפכ עונמל ידכ יכ ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 הנוע הניא ה"בכרמ תכרעמש ה"בה אצמתש לככ .ה"בכרמ תרגסמב םיעצומה תונורתפה
 ןדמוא לש הגצה ורשפאי רשא עוציב תוחוד ת"ורש תכרעמב עימטת יכ ץלמומ ,היכרצל
 תוגירח לש יוהיז חיטבהל ידכ תאז ,לעופב עוציבה לומ תוליעפ לכ לש ירוקמה ביצקתה
 .דעומ דועבמ ןהב לופיטו תויביצקת

 םינוכיסה לוהינ
 אוה םינוכיסה לוהינ ךילה .םינוכיס םימייק ,תוכרעמ לש ףטוש לוהינל המודב ,םיטקיורפ לוהינב
 םימרוגה רתי רובעו טקיורפה להנמ רובע יזכרמ ילכ הווהמו ,טקיורפ לוהינמ דרפנ יתלב קלח
 תוגירחל םורגל םילולעה םיירשפא םילשכו הפרות תודוקנ רותיאב עייסמ הז ילכ .וב םיברועמה
 לוהינ .ונולשיכו ותקספה ידכ דע ,טקיורפה תלוכתמו ועבקנש תויולעהמ ,םינמזה תוחולמ תורכינ

 גרדה ינפל ןגיצהל ,ןחתנלו ןכירעהל ,דעומ דועבמ ולא הפרות תודוקנ רתאל רשפאמ םינוכיס
 רשא ,תרזוח תוליעפ אוה םינוכיסה לוהינ ,ךכיפל .תומיאתמ תונקתמ תולועפ טוקנלו ,ילוהינה
 .243טקיורפה לש םייחה רוזחמ לכ ךשמב עצבתהל הכירצ

 
 .321 'מע ,)2004( הרקבו עוציב ,ןונכת ,םיטקיורפ לוהינ ,בוטש יבאו ןוזרבולג המלש  243
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 תלוכת תכרעהב םרועזמל לועפלו םינוכיס תוהזל שי יכ ןיוצמ ה"בה לש "תואסרג לוהינ להונ"ב
 היילעה ךילהתבו ;רוצייל הרבעהב ;תומדקתה בקעמב ;)הסרג ןונכתו םוזיי בלשב( הסרגה
 לש תיתועמשמ הבחרה לש הרקמב יכ טרפמ תכרעמ ייח רוזחמ להונ .הסרגה םושייו ריוואל
 דועב )םינוכיסה אשונ תא רתיה ןיב להנל שרדנ וב( שדח טקיורפכ להונת הבחרהה ,תכרעמה
  .הקוזחתב תכרעמכ להנתהל ךישמת תמייקה תכרעמהש

 םירדגומה םיטקיורפ רחא הרקבו בקעמ ןונכת תעב" "ה"בה תוכרעמב םינוכיס לוהינ להונ" יפל
 תוריבס יפ לע ורדגוי םינוכיסה .הז להונ פ"ע םינוכיס להנל שי 244ףגאב םייתועמשמ םיטקיורפכ
 לוהינב םייוניש רחא עובק בקעמ להנתיו העינמ תולועפ רשפאה תדימב ןתנית ןוכיס לכל .הרמוחו

 ".םינוכיסה

 םיניחבת לש תילמרופ הרדגה תמייק אל יכ 2021 יאמב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תויזכרמה תדימל ףופכב תועצבתמ ןיינעב תועיבקה יכו "םייתועמשמ םיטקיורפ" םהמ םירידגמה
 .הפקיהב בשחתהבו ,תינוגראה היארב הרומאה תוליעפה לש

 ותולע ,לשמל .יתועמשמ טקיורפכ ש"וש תרדגה לע עיפשהל םייושע םינוש םימרוג יכ ןיוצי
 לש תולעב ץראהמ האיצי בוכיע יווצ אשונב קשממה חותיפב השענש יפכ ,ש"ושה לש תרעושמה
 ךשמב לעופב עצבתה םירקמ רפסמב רשא ,ש"ושה חותיפל יופצה ןמזה ךשמ ;ח"ש ףלא 190-כ
 םרוגכ תירוביצה הירוגנסה תרדגה ,םיטפשמה דרשמ לומ םינוידה יקשממ( םייתנשמ הלעמל
 ותוא לומל םיכרענה םיש"וש רפסמ דוגיא וא ;)ץראהמ האיצי בוכיע יווצ קשממו םיקיתב עייסמ
 .ס"בשו לארשי תרטשמ ,םיטפשמה דרשמ ןוגכ ,יגטרטסא חוקל

 )ש"וש( הקוזחת תדובע לש "תיתועמשמ הבחרה" רובע ןיחבת הרידגה אל ה"בה ,רומאכ
 םיש"ושל ילטקיורפ םינוכיס לוהינ תעצבמ הניא אליממו "יתועמשמ טקיורפ" וא טקיורפכ
 ינפל םינוכיס לוהינ תעצבמ אל ה"בה ,ןכ ומכ .רומאה ןיחבתב דומעל םירומא ויהש
  .הלש להונל םאתהב אלש ,השדח הסרג לכ תאלעה

 אלא םיטקיורפכ םילהונמ םניא םיש"ושה יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תויזכרמ תואסרג רובע עצובמ ילאטקיורפ םינוכיס לוהינ יכ הפיסוה ה"בה .תפטוש תוליעפכ
 אלא ,שכר יכילהתב וא השדח היגולונכטב רבודמ ןיאשמ .םייזכרמ םייתיתשת םייוניש רובעו

 ,תוקידב תביבס לש תונימז ןוגכ ,הדובעה יכילהתב םידקמתמ םינוכיסה ,אדירג חותיפ יכילהתב
 רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ דוע .דועו םיקשממ תוקידבל תוכרעיה ,תוביבס ןיב הרבעה ךילהת
 .םילהנל םאתהבו בייחתמכ םינוכיס לוהינ תעצבמ איה יכ 2021 טסוגואב התבושתב הנידמה

 ,תואסרגה תמרבו םיש"ושה תמרב םינוכיס לוהינ רדעיהב ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
 תדימ תאו םתושחרתהל יוכיסה תא םצמצל ןתינ אלו םהב םינוכיסה תא תוהזל ןתינ אל
 .ושממתי םא םתעפשה

 
 .עדימ תוכרעמ ףגא  244
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 יכילהת רובע רודס םינוכיס לוהינ ךילהת עצבת ה"בה יכ ץילממ ,הנידמה רקבמ דרשמ
 להנתהל הרומא תכרעמה לש תיתועמשמ הבחרה ןכש ,הילהונל םאתהב םיש"וש חותיפ
 לוהינ עוציבב תוקפתסה .)םינוכיס לוהינ עצבל רתיה ןיב שרדנ ובש( שדח טקיורפכ
 םתויהל רורב ןיחבת אלל ,םייזכרמ םייתיתשת םייונישבו תויזכרמ תואסרגב קר םינוכיס
 ועבקנש ,הלוכתהמו תויולעהמ ,םינמזה תוחולמ תורכינ תוגירחל איבהל הלולע ,הלאכ
 .םיש"ושה עוציבל

 יוגיהה תדעו לש הרקבהו חוקיפה תולועפ
 טקיורפה תלהנימו
 רושיא ,ןויפאל ינושאר רושיא ללוכ םייונישה רושיא ךילהת ,ה"בה לש תואסרג לוהינ להונ יפל
 תא ריבעהל ךמסומה םרוגה וניה ,ה"בה םעטמ טקיורפה להנמ .רוצייל הרבעה רושיאו ןויפאה
 ןתינ ,רומאה להונה יפל .הנכותה יתוריש קפס לש טקיורפה תווצל םישורדה םירושיאה לכ
 אלל חותיפהו ןויפאה תווצל הדובע תאצקה )1( :תורוצ רפסמב םייונישב לופיט ךילהת עינתהל
 ;הסרג ןונכתמ קלחכ )2( ;הסרג םרובע העבקנ אל ןיידעש םיננכותמ םייוניש רובע - הסרגל רשק
 .הלקתמ האצותכ )3(

 חותיפב ךרוצה ונודנ ,2020 תנש תליחת דעו ,טפשמה טנ תכרעמ הלעפוה תע ,2010 תנשמ
 הסנוכ 2020 - 2015 םינשה ךלהמב ."בושחמ בקעמ תדעו" תרגסמב ךכל םירושיאהו םיש"וש
 םיאשונ ןווגמב תקסוע וז הדעו .ןועברב םעפ דע שדוחב םעפכ לש תורידתב וז הדעו ה"בהב
 .טפשמה טנ תכרעמ םהבו ,םויה רדס לע םיאצמנש ה"בהב בושחמה םוחתב

 .םיש"וש לש רושיאו הניחבל םינויד בושחמ בקעמ תדעו המייק אל םינשה ךלהמב
 2020 - 2015 םינשב יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הריבעהש תואתכמסאהמ
 םיננכותמה םיש"ושה ,2016 רבוטקוא שדוחב ,תחא םעפ בושחמ בקעמ תדעוול וגצוה
  .תמיוסמ הסרג ךלהמב עוציבל

 ףודעִת רובע תוטלחה תלבק ךילהתל "יללכ םיש"וש הוותמ" ה"בה השביג 2020 ראורבפב
 לע-תדעוומ תבכרומש ,םיש"ושה תדעו תא ה"בה המיקה ךכ ךרוצל .245טפשמה טנב םיש"וש
 םיאשונב הנשמ תדעו ;"להנימ" הנשמ תדעו ;"םיטפוש" הנשמ תדעו :הנשמ תודעו שולש היתחתו

 .םייגולונכט

 ןהבש ,הנשמה תודעו לא חטשה ןמ םיכרצ םילעומ ןושארה בלשב ,שבוגש םיש"ושה הוותמ יפל
 תעיבקו )בושחמ ימרוג םע תוצעוויה ךות( ינושאר ןויפא ,םייטנוולר םימרוג םע ינושאר ןויד םייקתמ
 ךילהתה לש ןויפא עצבל הנשמה תודעוומ תחא לכ הרומא ינשה בלשב .תויופידע רדס
 תעצובמ וירחאל .ההובג טוריפ תמרל ךילהתה קוריפ ,ירק ,)תופיחדהו תופידעה רדסל המאתהב(
 לש הקידב איה תיגולונכטה השגפהה תרטמ .עדימ תוכרעמ ףגא ידי לע "תיגולונכט השגפה"

 
 תקיקחו תונקת ןוקית ןוגכ ,םינוש םימעטמו ןוגראב םינוש םימרוג ידי לע תושגומ םיש"ושל תושקבה יכ ןיוצ הוותמב  245

 ןכו ,ץוח ימרוג םע םיקשממ ,םיימינפ הדובע יקשממב םיש"וש ,םישמתשמ תייווח רופיש ,הדובע יכילהת בויט ,םיקוח
 .םישרדנ םייגולונכט םייוניש
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 םיפסונה םייונישה לומ לא שרדנה יונישה ףקיה תא דומאל הרטמב םיטרופמה םינויפאה
 תועפשההו תוכלשהה תונחבנ ,שרדנש לככ ,ךכ לע ףסונ .הסרגל םינימזה םיבאשמהו ושקבתנש
 תושקבה לכב ןודל לעה-תדעו הרומא ןורחאהו ישילשה בלשב .םינושה הנשמה יתווצ ןיב
 ,תננכותמה הסרגל ףקיההו תופיחדה ,תובישחה תא לוקשל הז ללכבו ,הינפב ואבוהש םיש"ושל
 .הירחאש וזלו הבורקה הסרגל תויופידעה רדס תא עובקלו

 תכרעמ לש החותיפ םייתסה הנורחאל יכ הנידמה רקבמ דרשמל ה"בה הרסמ 2020 רבמבונב
 תווצ תופתתשהב ןחבמ תפוקת עוציב רחאל יכו ,טפשמה טנב םיש"ושל תושקב לוהינל השדח
 לכ רובע עדימ תללוכ השדחה תכרעמה יכ הפיסוה ה"בה .תכרעמה קשות ,םצמוצמ םישמתשמ
 ,ש"ושה תובכרומ תדימל סחיב ינושאר ןדמוא תוברל ,התועצמאב תלהונמה ש"ושל השקב
 ידי לע רשואת השקבהש רחאל תכרעמל ןזוי הז עדימ .םושייל יופצ אוה ןועבר הזיאב הכרעהו
 תכרעמה ןושארה בלשב .)טרופמ ןפואב השירדה תרדגה עצובתש ךכל ףופכבו( לעה-תדעו

 תומאתהו תובחרה הנעצובתו ,םירבדה ונחביי דיתעב .תורחא תוכרעמל םיקשממ אללו תיאמצע
 .ךרוצ ןהב היהיש לככ

 עדימה ללכ תא תזכרמה םיש"וש תדעו ה"בהב המקוה 2020 ראוניב יכ התלעה תרוקיבה
 וגצוהש םינותנל םאתהב ותוא תרשאמו ,ותוא תפדעתמ ,םיש"וש חותיפ אשונב שרדנה
 .הינפב

 םיש"ושה לוהינל לעה-תדעוול גיצמ וניא עדימ תוכרעמ ףגא יכ תרוקיבב הלע ,תאז םע
 .ותובכרומ תמר תא קר אלא ,ש"וש עוציבל הדובעה תועש תכרעה תא

 תפדעתמ םיש"וש לוהינל לעה-תדעו יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 ןויפִא ךשמהבו ,תושירד תרדגה תעצבתמ ,ףדעותמו רשואמ ךרוצה רשאכ .תומישמ אלו םיכרצ
 ןתינ זא דע .שומימל שרדנה תועשה ףקיה תא ךירעהל ןתינ םסיסב לע קרו ,טרופמ ילאנויצקנופ
 הרומא הניא לעה-תדעו יכ הפיסוה דוע .הלעומה ךרוצה לש ותובכרומ תדימ תא קר דומאל
 .246הז ןיינעל סחיב הרקב עצבל וא הדובעה תועש תכרעה לע עדימ לבקל

 לע הנומא הניא לעה-תדעו יכ 2021 טסוגואמ התבושתב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ה"בה
 תא התע תנחוב איה יכ הפיסוה ה"בה .םיכרצ ףודעיתו רושיא לע אלא חותיפה יבאשמ לוהינ
 שי תומאתהו םייוניש וליא ןחבת יכו הכ דע תוסנתהה רואל םיש"ושה תודעו לש תוליעפה הוותמ
 .םיכילהתה תא רפשל ידכ עצבל

 םיש"ושה הוותמ ,השעמל יכ הלוע 2021 טסוגואמ התבושתב ה"בה הריבעהש דועיתהמ יכ שגדוי
 .ה"בה ךותב םימרוגהמ קלחל רכומ וניא ףאו ,םייקתמ וניא יללכה

 
 ,הנשמה תודעו ידי לע ורבעויש תוינפה תא הילא לבקל אוה לעה-תדעו לש הדיקפת" - יונימה בתכב ןיוצמש יפכ  246

 יונימ בתכל חפסנכ ףרוצמה הדובעה הוותמל םאתהב לכהו ,םירופישהו םייונישה עוציבל םינמז חול עובקלו ןפדעתל
 םאתהב( הנשמה תודעוו םעטמ ולעויש תושקבב ןודת לעה תדעו" - הדובעה הוותמ ךמסמב ןיוצמש יפכ ,ןכו ."הז
 ."טפשמה טנ תכרעמב םירופישו םייוניש עוציבל ינוגרִא םינמז חולו תויופידע רדס תעיבק ךרוצל )שגויש ךמסמל
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 יטרפ תא ןוחבל התורשפאב ןיא ,לעה-תדעוול םייולג םניא םיבר םינותנ רשאכ ,וז תואיצמב
 לבקלו ,חותיפה תודובע לש םישרדנה םיבאשמה תוריבס תא ךירעהל ,םייונישה תושקב
 ןדמוא לעה-תדעוול גיצהל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ .תוליעפה ךשמה יבגל תוטלחה
 רבדב האלמ הנומת הינפב היהתש תנמ לע ,ש"וש לכ עוציבל תושרדנה תומושתה רבדב
 םג לעה-תדעו תא בלשל לוקשל ץלמומ דוע .םיש"ושה עוציבב תוכורכה תויועמשמה
 ידכ ,)טרופמ ילאנויצקנופ ןויפִאו תושירד תרדגה רחאל( ךילהתב רתוי םדקתמ בלשב
 .עוציבל יפוס רושיא ןתיתש
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  םוכיס
 יעצמאב תולועפ תושענ טפשמה תיב קיתב יכ ועמשמ םייטפשמ םיכילה לש ןווקמ לוהינ
 טפשמה יתב תלהנה .םינשוימ םייגולונכט םיעצמאב שומיש וא תיזיפ השגה אלל ,בשחוממ
 תרוקיבה תובקעב .ריינ אלל טפשמ תיב לוהינ - תכרעמה תילכת תא 2004 תנשב העבק
 ,תידירביה תכרעמ םייקל ףואשל טפשמה תכרעמ לעש הרובס איה םויה יכ ה"בה השיגדה
 לוהינ ,רמולכ - םיילטנורפ םיכילהו ריינב שומישל םינווקמ םיכילהו היצטיגיד ןיב תבלשמה
 שרוד ינורטקלא ןפואב םיקית לוהינל תכרעמה תילכת שומימ .ריינ תוחפ םע טפשמ תיב
 ,בחרה רוביצה ןיבו טפשמה יתב תויוריכזמ ןיב םיצבקו םיכמסמ ,עדימ לש הלבקו הרבעה
  .ןווקמ ןפואב םינושה לשממה יפוגו ןידה יכרוע

 תיב יקית לוהינל םיתורישבו עדימה ףקיהב רופישל האיבה טפשמה טנ תכרעמ תמקה
 ישיא רוזא ובו ,תכרעמה לע ססובמה רתא ,טפשמה טנ רתא םקוה ,רתיה ןיב .טפשמה
 וחתופ ;יטפשמה ךילהה לש ןווקמ לוהינל תויורשפא וחתופ ;םיגציימהו ןידה ילעבל
 עציבש ןוצרה תועיבש ירקסב ףא .בחרה רוביצהו ןידה ילעב ,ןידה יכרוע תורישל םינומושיי

 ,םיימינפה ןה םיינוציחה ןה ,תכרעמב םישמתשמה בור יכ הלע הנידמה רקבמ דרשמ
 .וקדבנש םיטביהב תכרעמהמ ההובג ןוצר תועיבש ועיבה

 ןיידע טפשמה יתבב תולועפה תיברמ ,תכרעמה תלעפה רחאל רושעכ ,תאז םע דחי
 תויוריכזמב תעצובמה תוליעפה אולמ תא תפקשמ איה ןיאו ,ןווקמ אלו ינדי ןפואב תושענ
 רתאב ,ןכ ומכ .ןוילעה טפשמה תיבב הנקתוה םרט תכרעמה ,ךכ לע ףסונ .םיקית לוהינל
 שופיח עצבל תויורשפא רתאב ןיאו ,םייטפשמ םיכילה לע יקלח עדימ גצומ טנרטניאה
 ךרוצל םיירחסמ םימרוגל םלשל םיצלאנ תכרעמב םישמתשמהמ קלח יכ הלע דוע .םכח
 תקוזחת בלשב םירופישהו םייונישה לוהינ ןפוא .םיכמסמ תשגה תעב תינורטקלא המיתח
 םיקשממב לופיטה ,ןכ ומכ .תכרעמהמ ןוצר תועיבש ירקס םיכרענ אלו ,יוקל תכרעמה
  .רסחב הקול לשממ יפוג לומל םיבשחוממ

 תכרעמל .עדימ תויגולונכט לש הכימת אלל ליעיו ינרצי תויהל לוכי וניא ירוביצה להנימה
 תלבק יכילהב הכימתו ,הדובע יכילהת לש היצזיטמוטוא - תוירקיע תוילכת יתש עדימ
 עדימ ירעפ תיחפהל ףא יושע עדימ תויגולונכטב ןוכנ שומיש .םינותנ יססובמ תוטלחהה
 ישממ יוניש ללוחל טפשמה יתב תלהנה לע .םינוש לשממ יפוג לש םינותנה יֵדְּסַמב
 ימרוג ףותישב לועפלו ןווקמ אל ןפואב השענ ןיידע תוליעפהמ רכינ קלח הבש תואיצמב
 יפוג לש עדימה תוכרעמל טפשמה טנ תכרעמ ןיב בשחוממה רוביחה תא םדקל לשממה
 ךרוצה ןמ הנשמ וניא "ריינ תוחפ םע טפשמ תיב" ןורקיעל רבעמו לדומה יוניש .לשממה
 םהב שומישה תרבגהלו טפשמה טנ רתאו םיבשחוממ םיקשממ חותיפל לעפת ה"בה יכ
 .םייטפשמ םיכילהב לופיטה לועיי ךרוצל
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           טפשמה טנ תכרעמ תועצמאב םיכילהת לוהינ

 יטפשמה ךילהה לש ןווקמה לוהינל םידדמ עובקל טפשמה יתב תלהנה לע ,ךכ ךרוצל
 ולכוי םישמתשמה יכ גואדל הילע דוע .ינורטקלא ןפואב ולהוני טפשמה תיב יקיתש ךכ
 תועיבש תדימ תא םעפל םעפמ קודבל הילע ןכו ,םלשו אלמ ינורטקלא קיתב קיזחהל
 ןתמ תועצמאב שגנוי טפשמה טנ רתאב עדימה יכ עצומ דוע .רתאהמו תכרעמהמ םנוצר
 עדימל האלמ השיג בחרה רוביצל וחיטבי רשא הלאכ ,תומדקתמ שופיח תויורשפא
 םייוניש ההזת טפשמה יתב תלהנה יכ ץלמומ ,ךכ לע ףסונ .גווסמ וניאש יטפשמה
 תינכות שבגת ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,טקיורפכ להנל שיש םייוניש ,תכרעמב םייתועמשמ
 ףתושמו רודס ךילה להנתו םיבשחוממ םיקשממל אלמ רבעמ התרטמש הפיקמ הדובע
  .אשונב לשממ יפוג םע

 םתוברועמו םתדובע תא רפשת םייטפשמה םיכילהה לש ןווקמה לוהינה תלוכי תרבגה
 םיירמוחה םיבאשמב שומישה תא לעיי ןווקמה לוהינה .םיכילהב םישמתשמה לש
 עדימה תונימז תא ריבגי ,הביבסה תוכיאב העיגפה תא תיחפי ,םישמתשמה לש םיישונאהו

 לש תופיקשה תא ריבגי ףא אוה .תויוריכזמב תורישה תמר תא רפשיו םיכילהה לע
 יתב תלהנה ,ךכב .ןתפיכאב עייסיו רוביצל תויטופיש תוטלחה םוסרפ תועצמאב םיכילהה
 דוביכ תבוחו ןוידה תויבמופ ןורקע שומימב תעייסמה תבשחוממ תכרעמב קיזחת טפשמה
 .טפשמה תכרעמ לש הקוח םחל םהש תונורקע ,קוחה


