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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה 

-כ ןהבו ,לארשי ןללכבו םלועב תונידמ 186-כ 2019 ףוסב םלועב הנורוקה תפגמ תוצרפתה זאמ
 בצמל םאתהב אלמ וא יקלח ןפואב ןהיתולובגב רפסה יתב תא ורגס ,םידימלת דראילימ 1.5

 תחא איה קוחרמ הדימל .קוחרמ הדימלל ורבע ןקלח .ולבקתהש תוימוקמ תוטלחהלו האולחתה
 תנווקמ הרוצב ,רקיעבו ,רפסה תיב ילתוכל ץוחמ בורל תשחרתמה ,תומדקתמה הדימלה תוטישמ
 יווילב תעצבתמ הדימלה .רחא ילטיגיד בחרמב וא םינוש םייפותיש תרושקת ילכ תועצמאב
 תועצמאב קוחרמ הדימל םייקל ןתינ .)קוחרמ הדימל( תיאמצע הדימלבו םתייחנהבו םירומה
 .ןהיניב בלשל בושחו ,תונוש הדימל תוטיש

 םיעוריא ץראב ושחרתה ןהבש תופוקתב קוחרמ הדימל לש ךרעמ ךוניחה דרשמ ליעפה רבעב
 םלוא .ץראה םורדב הקוצי תרפוע עצבמב לשמל ,ךוניחה תודסומ תוליעפ תא וליבגהש םיינוחטיב
 ןמזה ךשמ תניחבמ ןה ,יפרגואיגה רוזיפה תניחבמ ןה םפקיהב םימצמוצמ ויה םיעוריאה םתוא
 חוד ךרוצל הרדגוה רשא - הנורוקה תפוקת דע .הייסולכואה לע ולחוהש תולבגהה תניחבמ ןהו
 השרדנ אל לארשיב ךוניחה תכרעמ ,)הנורוקה תפוקת( 2021 טסוגוא דע 2020 ץרממ דבלב הז
 תמילבל ץמאמהמ קלחכ .לארשי תנידמ ידימלת ללכל קוחרמ הדימל לש ךרעמ ליעפהל
 ידימלת ןוילימ 1.8-מ רתויו ,13.3.20-מ ךוניחה תודסומ ורגסנ לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה
  .ךשוממ ןמז קוחרמ דומלל ושרדנ ובש בצמל ורבע לארשי תנידמ

 םיתמואמ 10,000-מ רתוי ופסונ ובו ,18.1.21 םויב היה הקדבנש הנורוקה תפוקתב האולחתה איש
 הבש ךוניחה תכרעמו ,הנורוקה תפגמ תוטשפתהב תרכינ הגיסנ הלח 2021 לירפאב ;םישדח
 הנורוקה תפגמ טשפתהל הלחהו הבש 2021 ינויב םלואו ;האלמו הליגר תנוכתמב םידומילל
 תנשש ששח םייקש ךכ ,9.8.21-ב םישדח םיתמואמ 6,300-מ רתוי לש תפסות ידכל העיגהו

 םידומיל ורשפאי אלש ןכתייש םיידוחיי םיאנתלו תולבגמל ףופכב חתפית ב"פשתה םידומילה
 .םיליגרו םירידס
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 22%  70%  םימי 82   ןוילימ 1.87
 יתבב ודמל םידימלת
 תנשב רפסה
 א"פשתה םידומילה
)2020 - 2021(. 

 םהבש אלמ רגס לש 
 הלעפ ךוניחה תכרעמ
 קוחרמ הדימלב
 לש םימי 128-ו ,דבלב
 - תבלושמ הדימל
 קוחרמו רפסה יתבב
 דע 2020 ץרממ(
 .)2021 ראורבפ

 אל( רפסה יתבמ 
 רפס יתב ללוכ
 )ידרחה זוחמהמ
 ליגרתב ופתתשה
 הדימלל יצראה
 םייקתהש ,םוריחב
 םימי ,2020 ץרמב
 ץורפ םורט םירופס
 לומל תאז ,הנורוקה
 דרשמה ידעי

 ללכ תופתתשהל
 רפסה יתב
 .ליגרתב

 םידימלתה רועיש 
 ופתתשה אלש
 ןושארה רגסב
 לכב וא תיברמב
 םישגפמה
 1םיינורכניסה
 .רפסה יתב ומייקש

 

55% - 
80%  111,691  32%  49% 

 אל םידימלתהמ
 םינכתל ורבחתה
 ירתאב םיילטיגידה
 יקפס לש ןכותה
 וא תועיבקב ,ןכותה
 .ללכב

 ימויה תויפצה רפסמ 
 םירועישב עצוממה
 תרגסמב ורדושש
 םירודישה תכרעמ
 רבמבונב תימואלה

 תמועל ,2020
 - 2020 ץרמב 376,197

 70% לש הדירי
  .תויפצה רפסמב

 םידימלתה ירוהמ 
 רקס לע ובישהש
 לש ןושארה םירוהה
 תיצראה תושרה
 הכרעהו הדידמל
 - ילויב ךרענש(
 ורבס )2020 טסוגוא
 תודרחהש
 םדלי לש תוששחהו

 ינפב םסח וויה
 תיבטימ הדימל
 ושקהו קוחרמ
 םייונפ תויהל םהילע
 הדימב םידומילל
 הברו הבר ,תינוניב
 .דאמ

 ובישהש םירומהמ 
 םירומה רקס לע
 תושרה לש ןושארה
 הדידמל תיצראה
 ךרענש( הכרעהו

 )2020 טסוגוא-ילויב
 ורבע אל יכ ונייצ
 יעוצקמ חותיפ
 הארוהה םוחתב
 םייתנשב קוחרמ
 ץורפ ינפלש
 .הנורוקה

 
 

 
 ,וב םיפתתשמל רשפאמו ואידיו בחרמב םייקתמה ילאוטריו התיכ שגפמ תועצמאב תרשפאתמ תינורכניס הדימל  1

 .הז תא הז תוארלו עומשל ,רבדל ,םידימלתו םירומ
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 תרוקיבה תולועפ
 עגונב הנידמה תולועפ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 טסוגוא דע 2020 יאמ םישדוחב
 סחייתהב הנורוקה תפוקתב )םיידוסי-לעהו םיידוסיה( רפסה יתבב קוחרמ הדימללו הארוהל
 רבוטקואב יכ ןיוצי .ךוניחה דרשמב הכרענ הקידבה .2021 טסוגוא - 2020 ץרמ םישדוחל

 הדימלל בושחמ תויתשת"ב קסע רשא הז אשונב םייניב חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020
  .)םייניבה חוד( "הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ
 
 

 

 

 ,ו"קסנוא ןוגרא ינותנ יפל :תימואל - ןיב האוושהב הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימל
 הלע ,תוירוטירטו תונידמ 210-ב ךוניחה תודסומ תלעפה סוטטס תא עדימ רגאמב דעיתש
 יתב ויה וקדבנש תונידמה ללכמ םישילש ינשכב ,25.1.21 דע 13.3.20-מ ןמזה קרפב יכ
 ,תורחבנ תונידמ 23-מ ןכ ומכ .לארשיבמ םימי לש רתוי בר רפסמ ןיטולחל םיחותפ רפסה
 יקלח ןפואב החותפ וא )92( הרוגס התייה לארשיב ךוניחה תכרעמ םהבש םימיה רפסמ
 לארשיב ךוניחה תכרעמ םהבש םימיה רפסמ .רתויב םילודגהמ היה ,םימי 188 כ"הס - )96(
  .רתויב ןטקה טעמכ אוה )45( 2020 תנשב םידימלתה ללכל ירמגל החותפ התייה

 ךוניחה תכרעמ תא ווילש םירגתאהמ םיבר :םוריחב קוחרמ הדימלל תוכרעיהה
 םייתנשה םוריחה יליגרת תרגסמב רבכ םהיתותוא תא ונתנ הנורוקה תעשב קוחרמ הדימלב
 ויה ולעש םיישקה ןיב .יקלח ןפואב םינשה ךלהמב ולפוטו ,2016 זאמ דרשמה םייקש
 םילכב דוקימ רדעיה ,םוריחה יליגרתב םידימלתהו רפסה יתב לש הרסח תופתתשה
 רוסחמ היה ןיידע ישילשה רגסה םותב .םידימלתל הצק יעצמאב רוסחמו םיינורכניס
 ךוניחה דרשמל .קוחרמ הדימלל םסח וויהש ,תויתשתב רוסחמ ןכו םידימלתל הצק יעצמאב
  .הצק יעצמא םירסחש םידימלתה תוהזלו רוסחמה ףקיהל עגונב תקיודמ הנומת ןיא ןיידע

 עגונה לכב םירגתא ולע הנורוקה רבשמ תעב :הנורוקה תפוקתב ךוניחה דרשמ תויחנה
 יוביר :לשב רתיה ןיב ,ךוניחה תכרעמ תלעפהל ךוניחה דרשמ ןתנש תויחנהה םושייל
 םירזוחה תמאתהל עגונבו םמושייל םידעומל תוכימסב םתצפה ,םתובכרומ ,תויחנהו םירזוח
  .תוידועיי תויסולכואל

 תודוא לע רפסה יתבמ ינתומכ חוויד לבקל שרד אל ךוניחה דרשמ :תינורכניס הדימל
 םינותנ וידיב ויה אל ךכשמ ;קוחרמ תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ
 ,תונקסמ םהמ קיסהל ,םתוא חתנל ,ויתויחנה םושיי רחא בוקעל ול רשפאל םילוכי ויהש
 הדימלה לש יבטימ םושיי םיענומש םימסח תרסהל לועפלו וז הדימל בויטל םיחקל קיפהל
 יכ הלע הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה התשעש ןושארה םירוהה רקסמ .תינורכניסה
 יתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה רועיש
 םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה םהידלי יכ ובישהש םירוהה ברקב .22% היה רפסה

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 רועישו ,)81% תמועל 69%( תירבעה ירבוד רועישמ ןטק תיברעה ירבוד רועיש היה
 תותיכהמ םידימלתה רועישמ ןטק היה ופתתשהש )'ו-'א תותיכ( םיריעצה םידימלתה
 רועישב הדירי לע עיבצה ינשה םירוהה רקס .תויסולכואה יתש ברקב )ב"י-'ז( תוהובגה
 .11%-ל ס"היתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה
 םידימלתל לשמל ,םידימלתה ללכל המיאתה אל תינורכניסה הדימלה יכ הלע תרוקיבב
 יכו ,)םליגב םיריעצ םידימלת תוברל( בר זוכיר תשרודה ,הדימל לש הז גוסב םישקתמה
 היחנה ץיפה אל ךוניחה דרשמ יכ הלע ןכ ומכ .ידמ לודג היה םיינורכניסה םירועישה רפסמ
 ,םידימלתה לש הצקה יעצמאב תומלצמ ליעפהל תושר וא הבוח וז םאה הריהבמה הרודס
 .ךכ לע תורוהל יאשרה םרוגה ימ - תאז בייחל ןתינ ןכא םאו

 :תובשקותמה תומישמב שומישה רחא דרשמה בקעמ - 2תינורכניס-א הדימל
 ןכותה ירתאל םידימלתה לש תוסינכה ףקיה לע םיינתומכ םינותנ ףסוא ךוניחה דרשמ
 םימייקה םינותנה תא חתנמ וניא אוה םלוא ,רשקתמ אוה םמיעש ןכותה יקפס לש ילטיגידה
 .תובשקותמה תומישמב שומישהמ תעבונה תלעותה לע תונבות םהמ קיפהל ידכב וידיב
 דרשמל .םירזגמ וא ליג יבלש יפל וא תוזוחמ יפל תוסינכה ינותנ תא ןחוב אל אוה לשמל
 המ המגודל( םירתאל םתסינכב םידימלתה םישועש שומישה לע םיינתוכיא םינותנ ןיא
 תדימ יהמ ,ףד לכב םיהוש םה ןמז המכ ,רתאל םיסנכנ םהש רחאל םידימלתה םישוע
 תופתתשה לע םיינתומכ םינותנ םג וידיב ןיאו ;)דועו תובשקותמה תומישמב םתחלצה
 .רפסה יתב םינפמ ןהילאש תובשקותמה תומישמה ללכב םידימלתה

 הלע :תובשקותמ תומישמ םיליכמה ילטיגידה ןכותה יקפס לש םירתאל הסינכה
 והש םהבש טסוגוא-ילוי םישדוחב טעמל( 2020 רבמצד דע 2020 ץרמ םישדוחבש
 םיילטיגידה םינכתל ורבחתה אל םידימלתהמ 80% - 55% )ץיקה תשפוחב םידימלתה
 תידרחה הרבחה לש שומישה רועיש ;ללכב וא תועיבקב ,ןכותה יקפס לש ןכותה ירתאב
 ידוהיהו יתכלממ ידוהיה רזגמה לש שומישה רועישמ ןטק היה ילטיגידה ןכותב תיאודבהו

 ירתאב שומישה רועיש ,רתוי ךומנ היה ילכלכ-יתרבחה לוכשאהש לככו ;יתד-יתכלממ
 .רתוי ןטק היה ילטיגידה ןכותה

 ,ביחרהל ךוניחה דרשמ לעפ הנורוקה רבשמ ץורפמ :3תימואלה םירודישה תכרעמ
 םינותנהש ףא תאזו ,םיטלקומה םירועישה רפסמ תא ,ח"ש ןוילימ 20.2-כ לש העקשהב
 112,000-כל 2020 ץרמב תויפצ 376,000-כמ תויפצה רפסמב הדירי לע ועיבצה וידיב ויהש
 אל רועישש ךכ לע ודמע ושענש םיחקלה תקפה יכילהתש ףאו ,2020 רבמבונב תויפצ
 םירועישה רפסמ תלדגה .םירועישב תופצל םהידימלת תא וחנה אל םירומהמ לטובמ
 ךלהמב )תינכטה המרב ןהו תיגוגדפה המרב ןה( תוכיא תקידבב התוול אל םיטלקומה
 תוצעייתה הכרענ אלו ,םירועישה הוותמ ןוכדע ןחבנ אל וז תרגסמב .ישילשהו ינשה רגסה
 םאה - ןכ םאו ,םיפסונ םירועיש טילקהלו ךישמהל ךרוצ שי םאה הניחב םשל חטשה םע
 דרשמה .תימואלה םירודישה תכרעמב יבטימ שומיש םישוע ,דעיה להק םהש ,םידימלתה

 
 םיאצמנש הדימל ירמוחב לשמל ,הדימלה ירמוח ןיבל דמולה ןיב איה תירקיעה היצקארטניאה הב קוחרמ הדימל  2

 ;הממיה תועש לכב ,ותיבמ וא רפסה תיבב דימלתה בשחממ תישענו תיאמצע איה וזכ הדימל .)טנרטניא( תתשרמב
 .תימואלה םירודישה תכרעמ ךרד תושעיהל םג הלוכי איה

 דעו ןגה ידלימ( ליגה תובכש לכל םירועיש וטלקוה התרגסמב ,2020 ץרמב הנורוקה ץורפ םע לועפל הלחהש תכרעמ  3
 .תונוש תומרופטלפב ורדושו ,תיברעה הפשבו תירבעה הפשב )ב"י התיכ ידימלתל
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 ומכ תומיוסמ תורבחמ םידימלת ינפב םידמועה םימסחה לש הרסהלו רותיאל לעפ אל םג
 .תימואלה םירודישה תכרעמב שומישב תיאודבה הרבחה

 תכימת רדעיהמ ועגפנש תוירקיעה תויסולכואה :קוחרמ הדימלב םירוהה תוברועמ
 ויה םהירוהלש תיתוברת-תילכלכ-תיתרבחה הירפירפה ידימלת ויה קוחרמ הדימלב םירוהה
 תיברעה הרבחלו תידרחה הרבחל םיכייתשמה םירוהל םידימלת ןכו םיילכלכ םיישק םג
 לשו ךומנ יתרבח-ילכלכ עקרמ םידימלת לש םיגשיהה ;תיאודבה הרבחה לע שגדב
 הדימלה תטישש ךכ ,םידימלתה ללכ יגשיה תמועל הרגשב םיכומנ תיברע ירבוד םידימלת
 יתב לש הדימלה ילכ זגראב םיללכנה םימדקתמה הדימלה ילכמ דחא איהש ,קוחרמ
 .תונושה תורבחהמ םידימלתה ןיב רעפה תא קימעהל אקווד היושע ,רפסה

 4הרישנה תעפות יכ םיכירעמ םלועבו ץראב םירקוח :הנורוקה תפוקתב םידימלת תרישנ
 םג עיפוהלו קוחרמ הדימלל רבעמה תובקעבו הנורוקה רבשמ תובקעב רימחהל היופצ
 ,רומאה ףא לע ;הרישנל ןוכיס ןהב שיש ולאככ ןכל םדוק ורדגוה אלש תויסולכוא ברקב
 הדימל ירועישב םידימלתה תוחכונ רחא בקעמ ינותנ רפסה יתבמ ףסא אל ךוניחה דרשמ
 ללכב היומסה הרישנה לע םיאלמ םינותנ וידיב ןיא ףאו ,הכלהמב םתופתתשהו קוחרמ
 ללכב הל המדקש הנשבו הנורוקה תפוקתב רשקה יקתונמ רועיש לע ןכו ךוניחה תכרעמ
 .תכרעמה

 ךרואל :הנורוקה תפוקתב םייתביבס םיבחרמב )םייתרבחו םיידומיל( םישגפמ
 הנעמ ןתמבו םיוהיזב ,םידימלתה לש יתרבחהו ישגרה םבצמב םיישק ולע הנורוקה תפוקת
 םע םייתרבח םישגפמב םידימלתה לש ךרוצה לע ,רתיה ןיב ,ועיבצה הלא םיישק .םהל
 הלע אל םניגבש םיישק ולע .םירומה םע םיילטנורפ םישגפמבו םידומילה לספסל םהירבח
 םיבחרמב םישגפמבו הדימלב םולגה לאיצנטופה תא תוצמל )ס"היתב( רפסה יתב ידיב
 הרות דוסי לע הלהונ אל םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תייגוסש הנעטה םהבו ,םייתביבס
 םיבחרמב שגפמה תומוקמל הארוהה ידבועו םידימלתה תאבהב ישוק הלע ;הרודס
 חטשב וא רפסה תיבב םימיאתמ םייתביבס םיבחרמ רותיאב ישוק הלעו ;םייתביבסה
 ,ךוניחה תכרעמב הדובעל הלטבא תבצק ילבקמו הדובע ישרוד סייג ךוניחה דרשמ .תושרה
 ודמל אליממש 'ד-'ג תותיכ לע שגדב( םיידוסיה ס"היתבב דומיל תותיכ לוציפ ךרוצל רקיעב
 םייתביבס םיבחרמב הדימלל הארוהה חוכמ קלח ויה אל םה ,לעופבו ;)יזיפ ןפואב ס"היבב
 תוביטחה ידימלת רקיעב( ס"היתבב טעומ ןפואב ודמלש ליגה תובכש םע הדובעב וא
 תלעב התייה רשאו ס"היתבל העיגה אלש תירקיעה הצובקה תא םיווהמש תונוילעה
 .)םייתביבסה םיבחרמב הדימלל בר לאיצנטופ

 קוחרמ הארוהל םירומה לש םתרשכה תמר :קוחרמ הדימלב הארוהל םירומ תרשכה
 םירומה רקסמ .הנורוקה ץורפ םע הז גוסמ הארוהל םתונכומל םסח התוויה הנורוקה םדוק
 םג יכ הלוע )2021 ץרמ-ראורבפב ךרענש( הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה לש ינשה
 םהל םישרדנה תולוכיהו םילכה םהידיב שיש ושח םירומהמ 25% - 20% ,2021 ראורבפב
 ובש יעוצקמה חותיפהש ונייצ םירומהמ 32%-ו ,הטמו תינוניב הדימב קוחרמ הארוה םשל

 
 ךא ךוניח דסומל םושרה דימלת - היומס הרישנ ;דוע םושר וניא ךא ךוניח דסומב םושר היהש דימלת - היולג הרישנ  4

 ול הצוחמו רפסה תיב חטשב תוטטוש :הלאמ דחאב תוחפל ןייפאתמה דימלת וא תרדגומ הפוקתל םידומילהמ רדענ
 ,םייתוגהנתה םיישקו תולגתסה יישק ,ךוניחה דסומ יקוח רחא אלמל ישוק ,ידומיל דוקפת רדעיה ,םידומילה תועשב
  .רפסה תיבב תורחא תויוליעפבו םידומילב הכומנ תוברועמו
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תינוניב הדימב םישרדנה תויונמוימהו עדיה תשיכרב םהל םרת הנורוקה ךלהמב ופתתשה
 הארוהל עגונבו ללכב םירומה תרשכה לע אלמ םינותנ דסמ ךוניחה דרשמ ידיב ןיא .הטמו

 טרפבו םירומה ורבעש תורשכהה ינותנ לכ תא אלמ ןפואב זכרמ וניא דרשמה :טרפב קוחרמ
 תא חתנמ וניא דרשמה תויגולונכט תולבגמ לשב .קוחרמ הארוה אשונב תורשכהה תא
 וא םימלתשמה םירומה ינויפא יפ לע חותינ - םירומה תורשכה יבגל וידיב םימייקה םינותנה
 .םיוסמ רפס תיב יפ לע

 

 הדימע ךות תאז עציבו ,ךכל הקוקזה הייסולכואל הצק יעצמא תקפסאל לעפ ךוניחה דרשמ
 הנידמה רקבמ לש םייניבה חודל דרשמה תבושתב ורכזואש ךוניחה רש עבקש םידעיב
 .20205 רבוטקואמ

 רישכהל ךוניחה דרשמ ךרענ א"פשתה םידומילה תנש הלחה םרטב דועו הנורוקה ץורפ םע
  .קוחרמ הדימלה תטישב הארוהל םירומה תא

 םידימלתה תופתתשה תא רפשל ידכ תולועפ ךוניחה דרשמ טקנ הנורוקה תפוקת ךלהמב
 הנורוקה רבשמ תכיפה םשל םיכרד ןוחבלו ויתולועפמ םיחקל קיפהל ,קוחרמ הדימלב
 .תונמדזהל

 

 יליגרת שוביגל תיתנש-בר תנוכתמ ןוחבל עצומ :םוריחב קוחרמ הדימלל תוכרעיה
 ןכ ומכ .קמועל םינוש םישיחרת וקדביי ךוניחה דרשמ עבקיש תוירוזחמבש ךכ - םוריח
 שמשל הניא םוריחב קוחרמ הדימלה תילכתש ךכ לע תעדה תא ןתיי דרשמהש ץלמומ
 ףא אלא ,םייתדוקנו םירצק םיינוחטיב םיבצמב תילטנורפ הדימלל קרו ךא ףילחת וא הנעמ
 תנייפאמה הדימל םג לגרתי דרשמהש ץלמומ ןכ לע ;םיבחרנו םיכשמתמ םוריח יבצמב
 יופימ תא םילשי ,םייטנוולר םייעוצקמ םימרוג ףותישב ,דרשמה יכ ץלמומ .הלא םיבצמ
 .םתמלשהל לעפיו ,םינופלטהו םיבשחמה - םירומו םידימלת ברקב םירסחה הצקה יעצמא
  .םירעפ רותיאל הצקה יעצמא לש יופימ יתנש סיסב לע עצבי אוהש ץלמומ ןכ

 תנוכתמ שבגי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :םוריח יבצמ ךלהמב ךוניחה דרשמ תויחנה
 ,הז אשונב ולעש םיישקה לכ לע הנעתש םוריח תעשב םילהנ תצפהל העובקו האלמ
 תויחנהה ללכ וזכור ובש ידועיי רתא - "ןוחטיבב םידמול" רתא תרגסמב עציבש המל המודב
 ךישמי דרשמהש ץלמומ הז ללכב .)תויגוגדפ תויחנהו םייח תוחרוא ,תואירב תויחנה תוברל(
 - תויחנהה תצפהל יוארה יותיעה תעיבקל ןכו םדוקימלו םירזוחה רפסמ םוצמצל לועפל
 רשפאל ידכ תאזו ,ןמושייל עבקנש דעומה ינפל רפסמ םימי וא הדובעה םוי תליחתב :לשמל
 תויושרלו ס"היתבל רשפאל לוקשי דרשמהש ץלמומ ןכ ומכ .ס"היב לש המיאתמ תוכרעיה

 
 תויתשת" קרפב ,)2002( הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב םייניב חוד ,הנידמה רקבמ  5

 ."הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ הדימלל בושחמ

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ינייפאמלו ס"היתב יכרוצל םאתהב םימיוסמ םיאשונב םתעד לוקיש יפ לע לועפל תוימוקמה
 .םהידימלת

 תא זכרי ,ס"היתב ילהנמל תויחנה ןתמ דצל ,ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תינורכניס הדימל
 בצמ תנומת שוביג רשפאיש ןפואב תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תוחכונה ינותנ
 תא חתנל רשפאת האלמ בצמ תנומת שוביג .וז הדימלב םידימלתה תופתתשה לע האלמ
 רבד ,םידימלתה ינייפאמל המיאתהלו התוא לעייל ,קוחרמ תינורכניסה הדימלה תטיש
 דרשמהש םג ץלמומ .םוריח תעב רקיעב ,וז הדימלב םתופתתשה רועישב רופישל איביש
 םג רשפאי םינותנה חותינ .םחותינ ךרוצל םינותנה ףוסיאל רתויב הליעיה הטישה תא עבקי

 םתופתתשה רועיש ןיבל )'דכו יפרגואיג רוזא ,רזגמ ,ליג( םידימלתה ינייפאמ ןיב רשק תוהזל
 קפסל ,שרדנש לככ תוינכותה תא ןכדעל ,ךכל עגונב םייתייעב םידקומ תוהזל ,וז הדימלב
 דוע .קוחרמ הדימלב םידימלתה לש תיברמ תופתתשה חיטבהל ידכ ס"היתבל עויסו םילכ
 קוחרמ תינורכניס הדימלל תצלמומ תנוכתמ שוביגל תורשפא ןחבי דרשמהש ץלמומ
 תנוכתמל םאתהב .רועיש לכ ךשמו דומילה תועש רפסמ תניחבמ םידימלתה יליגל םאתהב
 לש םיידוחייה םינייפאמל םירועישה תכרעמ תא ומיאתי ס"היתב ילהנמש ץלמומ תצלמומה
  .םהידימלתו םרפס תיב

 ירועיש תא ןחבי דרשמהש ץלמומ :תובשקותמ תומישמ - תינורכניס-א הדימל
 םיבשחוממה םיקיפאה ללכב ןמז ךרואל תובשקותמה תומישמב םידימלתה תופתתשה
 תופתתשה רועיש תרבגהל עייסיש םילכ זגרא שבגיו םאתהב םיחקל קיפי ,םימייקה
 תורשפאמה תוכרעמה חותיפ תא םילשי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ .ולא תומישמב םידימלתה
 ךוניחה דרשמ ידיב היהת וז ךרדב .םתוא חתניו םינותנה תא קיפי ,םיינתוכיא םינותנ ףוסיא
 תובשקותמה תומישמה לש ילכב םידימלתה שומישל תעגונה הפיקמו הבחר בצמ תנומת
 תא םילשי ךוניחה דרשמש ץלמומ דוע .םוריחו הרגש תפוקתב קוחרמ הדימלה ךלהמב
 יקפס לש םירתאבש תובשקותמה תומישמב ןטקה תופתתשהה רועישל תוביסה חותינ
-םייתרבחה תולוכשאהו תויסולכואה ןווגמ ןיב םירעפה לע שגדב ,ילטיגידה ןכותה
 דרשמהש םג ץלמומ .ותבושתב ןייצ םתואשו דרשמה טקנש םידעצה ףא לע תאזו ,םיילכלכ
  .הלא תויסולכוא ינפב םידמועה םימסח תרסהל לעפיו םיחקל ךכמ קיפי

 תכרעמל עגונה לכב םיחקל קיפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תימואלה םירודישה תכרעמ
 תולוכיב לחש רופישה חכונו הב הייפצה ירועישב הדיריה חכונ רקיעב ,תימואלה םירודישה
 תוזוחמ םע ןה ,הטמה ימרוג םע ןה תויוצעייתה םילשי וז תרגסמבו ,קוחרמ הארוהל םירומה
 בצמ תנומת ודיב היהתש ידכ ,םידימלתה ףאו םירומה ,םילהנמה - חטשה םע ןהו דרשמה
 היתונורסח לע ,קוחרמ הדימלל תימואלה םירודישה תכרעמ לש התמורת רבדב הפיקמ
 תכרעמ לש התוליעפ ךשמהב ךרוצל עגונב תוטלחה לבקל לכוי התועצמאבו ,היתונורתיו

  .הב םישומישהו תימואלה םירודישה

 הרישנה ינותנ תא זכרי ךוניחה דרשמש ץלמומ :הנורוקה תפוקתב םידימלת תרישנ
 םורט הרגשב זכיר םתואש היולגה הרישנה ינותנ לע ףסונ ,רפסה יתב ללכמ היומסה
 הדימלב ופתתשה אל םידימלתש ךכל ואיבהש תוביסה לע דומעיו םתוא חתני ,הנורוקה
 םידימלתה תא ,ןתינש לככ םדקומ ,תוהזל ועייסיש רזע ילכ עבקי יכ ץלמומ ןכ ומכ .קוחרמ
  .התעינמל ברעתיו הרישנל הנכסב םיאצמנה
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 דרשמש ץלמומ :םוריח יבצמב םייתביבס םיבחרמב )םייתרבחו םיידומיל( םישגפמ
 םיבחרמב הדימלה תלעפהל עגונב ס"היתב ילהנמ ולעהש םיישקה תקידב תא םילשי ךוניחה
 ןוטלשה זכרמ ףותישב ךוניחה דרשמש ץלמומ דוע .םיאתמ הנעמ ךכל ןתייו םייתביבסה
 תעב הז ללכבו ,ךרוצה תעב לעפותש תינכות וניכי רפסה יתבו תוימוקמה תויושרה ,ימוקמה
 םייפולח םינבמבו םיחותפ םיחטשב - םייתושר םייתביבס הדימל יבחרמ ועבקיי הבו ,םוריח
 םייתביבס םיבחרמב הדימלה תבחרהל םימסחה תא ןחבי דרשמהש םג ץלמומ .רפסה יתבל
 תוברתה דרשמ ,רצואה דרשמ ףותישב תינכות שבגיו ךכל םישרדנה םיבאשמה תאו
 ץלמומ .םייתביבס םיבחרמב הדימלל ,הקוסעתה תורישו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,טרופסהו
 םימיאתמ ואצמייש הלטבא ימד ילבקמו הדובע ישרוד וז תרגסמב קיסעהל ולקשי םהש םג
 הבש ,םוריח תעב תוחפל תאזו ,ךוניחה תכרעמב בלתשהל ידכ תושרדנה תויונמוימה ילעבו

  .לודג תויהל םרועיש יושע הבשו קוחרמ הדימלל תרבוע ךוניחה תכרעמ

 לש ןויפאה תמלשהל לעפי דרשמה יכ ץלמומ :קוחרמ הדימלב הארוהל םירומ תרשכה
 .התעמטהו החותיפ תא םילשיו הארוהה ידבוע לש הדימלה יכילהת לוהינל תכרעמה
 שבגל ,הארוהה ידבוע לש תורשכהה ינותנ תא זכרל רתיה ןיב רשפאת וז תכרעמש הפוצמ
 חותיפ יריצ עובקל רשפאת ןכו םהלש יעוצקמה חותיפהו הרשכהה תודוא לע בצמ תנומת
 המיאתמה הרשכהה תינכות תא םאתהב עובקלו ויכרצ יפ לע םידבועהמ דחא לכל םיישיא
 הרשכהה יכילהת לש יבטימ לוהינ ורשפאי תבשחוממ תכרעמו םלש םינותנ דסמ .ול
 ךכל לעפי דרשמהש ץלמומ דוע .קוחרמ הדימלה ןיינעב תוברל ,םירומה לש חותיפהו

 םירומה יכרוצ תא הפמי ,םירומה תרשכה תרגסמב בלושי קוחרמ הדימלהו הארוהה םוחתש
 תודמול לש חותיפ ןחבי ,קוחרמ הארוה ךרוצל םירושיכו תויונמוימ חותיפל םישרדנה
 ךישמי דרשמה יכ ץלמומ דוע .אשונב תוניוצמ דדועי ןכו םירומה תרשכהל תומיאתמה
 לככ ןרפשיו קוחרמ הארוהה תוכיאל םירומה םירבועש תורשכהה תמורת רחא בוקעל
 .שרדנש

 אשונל עגונב שורית תדעו תוצלמה תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ :תורגבה ינחבמ
 תא ןחבי דרשמהש ץלמומ הז ללכב .ןמצמצל ךרוצה תא טרפבו תוינוציחה תורגבה תוניחב
 תויה ;םידימלתה יגשיה תכרעהל תיביטקפאה ךרדה תא ותסיפתמ קלחכ הדעווה תוצלמה
 םג ךילהתב בלשל ןחבי דרשמהש עצומ ,תובחר תועפשה הלש תינורקע היגוסב רבודמש
 רזגמהו הקוסעתה ,לשממה ,הלכשההו ךוניחה םוחתב ןיינע ילעב לש תשק םע תוצעוויה
 רקבמ ץילמהש יפכ ,וז היגוסל עגונב טבמה תודוקנ תא רישעהל םחוכב רשא ,ישילשה
  .21206 ץרממ הנתשמה הדובעה קוש אשונב חודב םג הנידמה

  

  

 
 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  6

  .43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל
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  .]ןאכ[ ואר הנומתה רוקמ  7

 ,וילופה תפגמ לש התוצרפתה םע ,ב"הראב קוחרמ הדימל
  )לאמשמ( 2020 ץרמ ,תינכדע קוחרמ הדימלו ,)ןימימ( 1937
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 םוכיס
 הרבחהש קומעו ףקיה בחר רבשמ הרצי ,2019 ףוסב םלועב הטשפתהש ,הנורוקה תפגמ
 .ךוניחה תכרעמ לע םג תועפשה ולו ,תונורחאה םינשה תורשעב והומכ התווח אל תימלועה
 חכונ .ךוניח תכרעמב םייקה ןויוושה רסוח תא וריבגהו ופשח קוחרמ הדימלהו הנורוקה רבשמ
 חודב םיגצומש םינותנה חכונו םידימלתה ןיב םיידומילהו םייתרבחה םירעפה תלדגהל ששחה
 תקפסמה תיבטימ הרוצב תלהנתמ קוחרמ הדימלה יכ אדווי ךוניחה דרשמש תובישחה הלוע ,הז

 תויסולכוא לע שגד תמיש ךות ,לארשי תנידמ ידימלת לכ רובע ישגרו יתרבח ,ידומיל הנעמ
 תונמדזהל הנורוקה רבשמ תכיפהל תודעוימה תולועפ םדקיו ךישמי דרשמה יכ ץלמומ .תודחוימ
 לכב טרפבו ,תחאו םירשעה האמל התמאתהו ךוניחה תכרעמ לש יונישל סיסב תריציל לעפיו

 .םוריח תותיעבו הרגשב קוחרמ הדימלל עגונה
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 עקר
 ןוגרא זירכה הילעש תבחרנ האולחתל האיבה ,2019 ףוסב םלועב הטשפתהש ,הנורוקה תפגמ
 קומעו ףקיה בחר רבשמ הרצי הפגמה תוצרפתה .8הימדנפכ 2020 ץרמב ימלועה תואירבה
 םיקזנב קר אל רבודמ .תונורחאה םינשה תורשעב והומכ התווח אל תימלועה הרבחהש
 תויתרבח תועפשהבו םיילכלכ םיקזנב םג אלא 9םדא ינב ןוילימ 4.3-כ לש תוומבו םייתואירב
 םישרתב ןלהל .םירגסה תופוקתב טרפבו ,ךוניחה תכרעמ לע תועפשה תוברל ,תכל תוקיחרמ
 .2020 ראורבפב ןושארה הנורוקה הלוח יוליג זאמ לארשיב םיאלמה םירגסה לש ןמזה ריצ

 הנורוקה הלוח יוליג זאמ לארשיב םיאלמה םירגסה לש ןמזה ריצ :1 םישרת
 2020 ראורבפב ןושארה

 

 םיתמואמ 10,000-מ רתוי ופסונ ובו ,18.1.21-ב היה הקדבנש תרוקיבה תפוקתב האולחתה איש
 הבש ךוניחה תכרעמו ,הנורוקה תפגמ תוטשפתהב תרכינ הגיסנ הלח 2021 לירפאב ;םישדח
 הנורוקה תפגמ טשפתהל הלחהו הבש 2021 ינויב םלואו ;האלמו הליגר תנוכתמב םידומילל
 תנשש ששח םייקש ךכ ,9.8.21-ב םישדח םיתמואמ 6,300-מ רתוי לש תפסות ידכל העיגהו

 םידומיל ורשפאי אלש ןכתייש םיידוחיי םיאנתלו תולבגמל ףופכב חתפית ב"פשתה םידומילה
 .10םיליגרו םירידס

 
 .םלועב םיבחרנ םירוזאב הייסולכואה ברקב תטשפתמה הפגמ איה הימדנפ  8

 :ואר .הנורוקמ ורטפנ םדא ינב 4,321,313 - 10.8.21-ל ןוכנ ,תיללכ תואירב יתוריש רתא יפ לע  9
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/coronavirus_situation_update_worldwide.aspx. 

 - רתא ואר( תיללכ בצמ תנומת - לארשיב הנורוקה ףיגנ ,תואירבה דרשמ ינותנ לע םיססובמ םינותנה  10
general/19-https://datadashboard.health.gov.il/COVID(. 
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 1.5-כ ןהבו ,לארשי ןללכבו םלועב תונידמ 186-כ 2019 ףוסב םלועב הפגמה תוצרפתה זאמ
 אלמ וא יקלח ןפואב ןהיתולובגב )ס"היתב - ןלהל( רפסה יתב תא ורגס ,םידימלת דראילימ
 .קוחרמ הדימלל ורבע ןקלח .11ולבקתהש תוימוקמ תוטלחהלו האולחתה בצמל םאתהב

 תיב ילתוכל ץוחמ בורל תשחרתמה ,תומדקתמה הדימלה תוטישמ תחא איה קוחרמ הדימל
 וא םינוש םייפותיש תרושקת ילכ תועצמאב תנווקמ הרוצב ,רקיעבו )ס"היב - ןלהל( רפסה
 - ןלהל( תימצע הדימלבו םתייחנהבו םירומה יווילב תעצבתמ הדימלה .רחא ילטיגיד בחרמב
  .)קוחרמ הדימל

 תובתכתהב הדימל הלחה הרשע עשתה האמב המגודל ;רבעב הלעפוה קוחרמ הדימל
-יבר תומוקמב רקיעב ,תושלח תויסולכואל הנעמ רתיה ןיב תתל הדעונ איהו ,ראודה תועצמאב
 לש םישולשה תונשב .תירבה תוצראו היילגנא ןוגכ ,הלילד התייה הייסולכואה םהבש חטש
 יעצמאב קוחרמ הדימלה החתפתה םינומה תרושקתל וידרב שומישה תובקעבו םירשעה האמה
 יתב םהב ויהש תומוקמב רקיעב וז הדימל תטיש הטשפתה היינשה םלועה תמחלמ םותמ .הז

 ,תבצח ,וילופ ןוגכ תופגמ ץורפב הנעמ הנתנ ףאו תויליג-בר תוצובקב ודמילש םינטק רפס
 תגצומ ,ב"הראב 1937 תנשב המלוצש ,ןלהלש תינמיה הנומתב .13תורחא תולחמו 12הירתפיד
 םיבחרמב וא וידרה ךרד ודמיל םירומה זא ,וילופה תפגמ לש התוצרפתה םע קוחרמ הדימל
 קוחרמ הדימל תגצומ ,2020-ב המלוצש ,ןלהלש תילאמשה הנומתבו ,םיחותפ םייתביבס
 .הנורוקה תפוקתב

 
 ףיגנ תוצרפתה תובקעב ךוניח תודסומ תריגס תעב םוריחב קוחרמ הדימל" ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  11

  .)31.3.20( "הנורוקה

 בשייתמ קדייחה .קדייח הל םרוגש תנכוסמ הלחמ איה ,הרכסא וא תֶמֶרק תירבעב הנוכמה ,)Diphtheria( הירתפיד  12
 המישנ יישקל םרוגש הנרבממ יומד םורק תריציל רבד לש ופוסב םימרוגה םינלער םש שירפמו םידקשהו עולה רוזאב
 .קנח ידכ דע

13  Katherine A. Foss, Academic rigour, journalistic flair, Remote learning isn’t new: Radio instruction in the 
1937 polio epidemic, 5.10.20.  
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 1937 ,וילופה תפגמ לש התוצרפתה םע ,ב"הראב קוחרמ הדימל :1 הנומת
 )לאמשמ( 2020 ץרמ ,תינכדע קוחרמ הדימלו ,)ןימימ(

 .Pexels14 רתא :רוקמה .Images Bettmann/Getty :רוקמה

 ץראב ושחרתה ןהבש תופוקתב קוחרמ הדימל לש ךרעמ רבעב ליעפה ךוניחה דרשמ ףא
 םורדב הקוצי תרפוע עצבמב לשמל ,ךוניחה תודסומ תוליעפ תא וליבגהש םיינוחטיב םיעוריא
 תניחבמ ןה ,יפרגואיגה רוזיפה תניחבמ ןה םפקיהב םימצמוצמ ויה םיעוריאה םתוא םלוא .15ץראה
 הרדגוה רשא ,הנורוקה תפוקת דע .הייסולכואה לע ולחוהש תולבגהה תניחבמ ןהו ןמזה ךשמ
 ךוניחה תכרעמ ,)הנורוקה תפוקת - ןלהל( 2021 טסוגוא דע 2020 ץרממ דבלב הז חוד ךרוצל
 .16הנידמב םידימלתה ללכל קוחרמ הדימל לש ךרעמ ליעפהל השרדנ אל לארשיב

 תודסומב הרידסה תידומילה תוליעפה ובש בצמכ רדגומ לארשיב ךוניחה תכרעמב םוריח בצמ
 ,םאתהב .תועובש המכ דע םימי המכ ךשמיהל הלוכיש ןמז תפוקתל תתבשומ וא תלבגומ ךוניחה
 ,13.3.2017-ב ךוניחה תודסומ ורגסנ ,לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תמילבל ץמאמהמ קלחכו
 ןלהלש םישרתה .ךשוממ ןמז קוחרמ דומלל ושרדנ לארשי תנידמ ידימלת ןוילימ 1.8-מ רתויו

 )ל"הנש - ןלהל( םידומילה תנשב ךוניחה תכרעמב םירומהו םידימלתה ,ס"היתב רפסמ תא גיצמ
 .18א"פשתה

 

 
 :ואר הנומתה רוקמל ,Julia M Cameron תמלצה  14

 4145153-imac-the-at-looking-while-table-the-by-sitting-child-of-https://www.pexels.com/photo/photo/ . 

 .18.1.09 - 27.12.08-ב שחרתה עצבמה  15

 26 ףיעס ,םיפסונו ךוניחה רש 'נ םיפסונו רצאנ רדאנ 2823/20 ץ"גבב 18.5.20-מ הנידמה םעטמ תימדקמ הבוגת  16
  .)20.5.20( 11 - 10 'מע ,27 -

 הנורוקה ףיגנ לצב )2020 רבמטפס( האבה םידומילה תנש תחיתפל תוכרעיה" ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  17
 .)2.8.20( "תורחבנ תונידמבו לארשיב

 םידימלת 10,000-כ .םידימלת ןוילימ 1.83-כ ךוניחה תכרעמב ודמל 2020 ץרמב ןושארה רגסל האיציה םע יכ רהבוי  18
 .םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב תיעוצקמ הרשכהל ףגאה לש םייעוצקמ ס"יתבב ודמל םיפסונ
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 ,ךוניחה תכרעמב םירומה רפסמו םידימלתה רפסמ ,ס"היתב רפסמ :2 םישרת
 19)2021 - 2020( א"פשתה

 

 דוביעב ,"ךוניחה לע םירפסמ - בחר טבמב" ,עדימ תוכרעמו בושקתה להנימ ,ךוניחה דרשמ ינותנ יפ לע
 .)2020 רבמבונ( הנידמה רקבמ דרשמ

 להונ תרגסמב ועבקנ םוריח תעשב ידיימ ןפואב תושרדנה תולועפהו קוחרמ הדימלה תורטמ
  :ןה ולאו ,2020-מ ךוניחה דרשמ לש םוריח

 ךוניחה תכרעמב םינושה םיכרצל הנעמ ןתמו םוריח תעשל ירפס תיב תווצ תלעפה 
  .ס"היבל עיגהל םידמולהמ ענמנ ובש םוריח בצמב תנווקמה הביבסה תועצמאב

 תכמות תיכוניח-תיתרבח תרגסמ םויקו םמיע רשק תרימש ,םידימלתל ישגר הנעמ ןתמ 
 הנעמ ןתמ .הרומהו דימלתה םיאצמנ ובש יזיפה םוקמב תולת אלל ס"היב םעטמ םידימלתל
 .םוריחה בצממ האצותכ םידימלתה ברקב םילועה תוששחלו תוקוצמל יטנוולרו ידיימ

 ףילחתכ קוחרמ הדימלה תרגסמב תוחנומו תונבומ תויתרבחו תוידומיל תויוליעפ לש בוליש 
 .םוריחה בצמל ישילשה םויהמ התיכב םידומילל

 ךוניחה דרשמב עדימ תוכרעמו בושקתה להנימ רידגה ,הנורוקה ץורפל ךומסב ,2020 ראורבפב
  :ןמקלדכ קוחרמ הדימלה תורטמ תא )בושקתה להנימ - ןלהל(

  .הדימלה ףצר לע הרימש 

 יטנוולרו ידיימ הנעמ :קוחרמ םידימלתל ידומילו יתרבח ,ישגר הנעמ ןתמו ישפנ ןסוח תיינב 
 תרגש םויק ;תכמות תיכוניח תיתרבח תרגסמ םויקו רשק לע הרימש ;תוקוצמו תוששחל
  .)םוריחה בצמל ישילשה םויהמ( תיתרבח תוליעפו הדימל

 
 .םידלי 534,800-כ וכנחתה םהבו ,ךוניחה דרשמ חוקיפב םידלי ינג 21,016 לארשיב ולעפ וז הנשב ךכ לע ףסונ  19

 .הז ליג בלשב הקסע אל תרוקיבה
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 הדימל לש העמטהה תבחרה :םוריח תעשב בשקותמ רפס תיב לש תיתרגש תוליעפ 
 .תיפותישהו תיאמצעה הדימלה תונמוימ רופיש ;תילטיגיד תוניירוא חותיפו תינשדח

 :תומייקה תוטישה ןיב .ןהיניב בלשל בושחו ,תוטיש המכב קוחרמ הדימל םייקל ןתינ

 םייקתמה )ילאוטריו( ינורכניס התיכ שגפמ תועצמאב תרשפאתמ הדימלה :תינורכניס הדימל
 תא הז תוארלו עומשלו הז םע הז רבדל ,םידימלתו םירומ ,וב םיפתתשמל רשפאמו ואידיו בחרמב
 תומישמ ןתמו עדימ תגצה ,ןווקמ חול לע הביתכ ךות ,רועיש םייקל םירומל רשפאמ בחרמה .הז
 הדימל - ןלהל( ןוידב ףתתשהלו רוביד תושר לבקל ,עיבצהל םילוכי םידימלתה .הדימל
  .20)ינורכניס רועיש וא תינורכניס

 ןיב איה וז הטישב קוחרמ הדימלב תמייקתמש תירקיעה היצקארטניאה :תינורכניס-א הדימל
 דימלתה .)טנרטניא( תתשרמב םיאצמנש הדימלה ירמוח לשמל ,הדימלה ירמוח ןיבל דמולה
 תועש לכב יאמצע ןפואב דומללו ותיבמ וא ס"היבב בשחמהמ הדימלה ירמוחל תשגל לוכי

 םירודישה תכרעמ - ןלהל( םיטלקומ םירועיש לש םירודיש תכרעמ .21הרומב תולת אלל ,הממיה
 .הנורוקה תפוקתב ולעפוהש תוינורכניס-אה הדימלה תוטישמ תחא איה םג ,)תימואלה

 םיילוק םיבחרמב הדימל ןוגכ ,קוחרמ הדימלל תופסונ תוטיש תומייק :תופסונ תוטיש
 - םייתיב הצק יעצמא וא תתשרמל רוביח ותושרב ןיאש ימל םג תדעוימה הדימל ןכו 22םיינופלט
 - חיינ ןופלטו דיינ ןופלט ,םכח ןופלט ,)טלבאט( חול בשחמ ,)פוטפל( דיינ בשחמ ,חיינ בשחמ
 .תוספדומ הדובע תורבוח תועצמאב לשמל תישענ וזכ הדימל

 הדימל בלשל ןתינ יכ עבקנ )2020 לירפאב( ןושארה רגסב רבכ ונתינש ךוניחה דרשמ תויחנהב
 )2020 רבמטפסב( ינשה רגסב .םידומילה םוי תרגסמב תינורכניס-א הדימל םע תינורכניס
 םישגפמ לולכת םידימלתה לש תיעובשה םידומילה תכרעמ יכ עבקנו ,תובייחמ וכפה תויחנהה
 ליג יפ לע עבקיי םישגפמה יגוס ןיב ןוזיאה יכ עבקנ דוע .תוינורכניס־א תומישמו םיינורכניס
  .םתושרל םידמועה םייתיבה הצקה יעצמא לש תונימזהו םידימלתה

 תפגמ הצרפתה הבש הפוקתב ךוניחה תודסומ ולעפ םהבש םימיה תא גיצמ ןלהלש םישרתה
 ,אלמה רגסה תופוקת תא ;)םימי 365 לוכה ךס( 2021 ראורבפ דע 2020 ץרמ םישדוחב ,הנורוקה
 לוכה ךס( םייקלחה םידומילה תופוקת תא ;)םימי 82 לוכה ךס( הלעפ אל ךוניחה תכרעמ רשאכ

 ימי םה םירתונה םימיה 8 .)םימי 147 לוכה ךס( םיגחהו תותבשה ,תושפוחה ימי תאו ;)םימי 128
 .ןושארה רגסה ינפל ךא הפגמה ץורפ רחאלש םימיה - הלעפ ךוניחה תכרעמ לכ םהבש םידומיל
 .לעופב לארשיב םידומילה בצמ יפל תרוקיבה תווצ ףסאש םינותנ לע ססובמ םישרתה יכ רהבוי

 
  

 
 התיכ םייקל ןתינ ןתועצמאבש תויגולונכט תומרופטלפ שש שי .יגוגדפה להנימה - הארוה ידבוע לטרופ ,ךוניחה דרשמ  20

 .בושמו Zoom, Webwx, Newrow, Ms Teams, Google meet:ןה ולאו ,תינורכניס-תילאוטריו

 .]רושיק[ ךוניחל וק רתא  21

 ןיזאהל םידימלתל רשפאמ אוהו ,קוחרמ הדימלה תפוקתב תידרחה הרבחה תא רקיעב שמישש ינופלט הדימל בחרמ  22
 תטלקה ,הדיעו ירדח םיללוכ םיבחרמה .יכוניחה תווצה טילקהש תומישמלו םירועישל ,הדימל ינכותל ,תועדוהל
 .)ךוניחה דרשמ - ידרח יגוגדפ לטרופב ואר( דועו הרומלו דימלתל תועדוה תראשה ,תומישמו םירועיש
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 202123 ראורבפ - 2020 ץרמ ,ךוניחה תודסומ ולעפ םהבש םימיה :3 םישרת

 

 
 םירוגמה בושייב האולחתה בצמל ףופכב השענ רבדה ,תיקלח וא האלמ הדימלל ורזח םהבש םימיב םג יכ רהבוי  23

 ןכ ומכ .רחא ןוכיס וא דודיב ,הלחמ תובקעב םידומילה לספסל ובש אלש םידלי ויה ןכו ,)רוזמרה תטישל םאתהב(
 ןוכיסב רעונ ,דחוימה ךוניחה ידימלת םהבו תיזיפ הדימלל דחוימ רושיא ולביקש םידימלתל סחייתמ וניא הז םישרת
 .תוימינפ ידימלתו
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 הדימלה גוס יפל הנורוקה תפוקתב ךוניחה תודסומב הדימלה יבגל םינותנ םיטרופמ ןלהלש חולב
 םאתהבו )דבלב קוחרמ הדימלו קוחרמו ס"היבב תבלושמ הדימל ,ס"היבב תילטנורפ הדימל(
  :תונושה ליגה תובכשל

 ץרמ ,ליגה תובכשלו הדימלה גוסל םאתהב ךוניחה תודסומ תלעפה :1 חול
  2021 ראורבפ - 2020

 ב״י-א״י ׳י ׳ט-׳ז ׳ו-׳ה ׳ד ׳ג-׳א התיכה/הדימלה גוס

 8 8 8 8 88 136 ס"היבב האלמ הדימל

 ס"היבמ( תבלושמ הדימל
 80 74 64 89 37 0 )קוחרמו

 אלש( דבלב קוחרמ הדימל
 39 45 55 39 11 0 )רגסב

 82 82 82 82 82 82 רגס

 156 156 156 147 147 147 )תבשו גח תוברל( השפוח

 365 365 365 365 365 365 כ"הס

 ימי 4-ו האלמ הדימל ימי 8 - )12.3.20 - 1.3.20( ןושארה רגסל ומדקש םימיה 12 םג ורפסנ ולא םימיב  *
 .השפוח

 אל ,ןושארה רגסה זאמו ,2021 ראורבפ דע 2020 ץרמ םישדוחב יכ הלוע חולהו םישרתהמ
 ודמל םהבש םימיה ךותמ .וחכנ םידימלתה לכ םהבש םידומיל ימי ס"היתבב ומייקתה
 ימי 127-ו 'ו-'ה ידימלתל םידומיל ימי 136 כ"הס( רגסב וא השפוחב והש אלו םידימלתה
 תועצמאב המייקתה )94%( ב"י-'ה תותיכב הדימלה תיברמ ,)ב"י-'ז ידימלתל םידומיל
 הבכשמ ונתשה ןתקולחו ןפקיה רשא ,תבלושמ הדימל תועצמאב וא קוחרמ הדימל
 תורחאה תותיכה לכמ רתוי ודמל ,'ט-'ז ,םייניבה תוביטח ידימלת .ס"יבל ס"יבמו הבכשל
 םיידומילו םייתרבח םישגפמ אללו ס"היבל העגה אלל ,דבלב קוחרמ הדימל תועצמאב
  .)םיירשפאה הדימלה ימי ללכמ 43%( םידומיל ימי 127 ךותמ םימי 55 - םיילטנורפ
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תונידמ 210-ב 25ךוניחה תודסומ תלעפה סוטטס תא עדימ רגאמב דעית 24ו"קסנוא ןוגרא
 ,האלמ החיתפ :תוירוגטק עברא לע ססבתהב ,הנורוקה תליחת זאמ םוי לכב םלועב תוירוטירטו

 ;הנורוקל תורושק ןניאש תוימדקא תושפוח לשב הריגס ןכו תטלחומ הריגס ,26תיקלח החיתפ
 ןפואב ךוניחה תודסומ תא לארשיב ךוניחה תכרעמ התיבשה 25.1.21 דע 13.3.20-מ ,הז עדימ יפל
 השפוחה ימי יוכינב דומיל ימי 233 ךותמ( םימי 188 ךשמב ,הנורוקהמ האצותכ ,אלמ וא יקלח
  .קוחרמ הדימלל םידימלתה ושרדנ הלא םימיב .דומילה ימימ 81%-כ - )תימדקאה

 האוושהב םלועב תונידמב הנורוקה תפוקתב ךוניחה תודסומ תלעפה תגצומ ןלהלש םימישרתב
 תודסומ תלעפה ןכו ,)4 םישרת( 25.1.21 דע 13.3.20-מ ,ו"קסנוא ינותנמ הלועש יפכ ,לארשיל
 .)5 םישרת( וז הפוקתב תורחבנ תונידמב ךוניחה

 ,לארשיל האוושהב םלועב תונידמב ךוניחה תודסומ תלעפה :4 םישרת
13.3.20 - 25.1.21 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ו"קסנוא ינותנ יפ לע

 
 2018-בו ,ןוגראב הרבח לארשי התייה רבעב .תודחואמה תומואה לש תוברתהו עדמה ,ךוניחה ןוגרא - ו"קסנוא ןוגרא  24

  .ונממ השרפ איה

 :טעמל לארשימ םיגצומה םינותנל םימוד ו"קסנוא ינותנ יכ ןיוצי .הנוילעה הביטחה םויס דע ידוסי-םדקה ליגה בלשמ  25
 םייק היהש בצמה יפל םתוא רופסל ךישמה ו"קסנואו ,תימדקא השפוחכ תבשה ימי תא רפס תרוקיבה תווצש הדבועה
 םיגחהמ קלח קר רפס ו"קסנוא ךא ,תימדקא השפוח ימיכ םיגחה ימי לכ תא רפס תרוקיבה תווצ ;תעה התואב
 םלוא ,לארשיב םיאלמ םידומיל הלא םימיב ומייקתהש עיפומ ו"קסנואב - 31.6 - 17.5 םימיה יבגל ;תימדקא השפוחכ
 ומייקתה 25.1.21 - דעו 22.1.21 םימיב יכ עיפומ ו"קסנואב ןכ ומכ .השפוחו םיבלושמ םידומיל םהב ומייקתה לעופב
 .אלמ רגס היה לעופב ךא ,םייקלח םידומיל

 ודמלש םידימלת ויהו ,תיבב קר םקלחו ס"היבב קר ודמל םידימלתהמ קלח - יקלח ןפואב םיחותפ ויה ס"היתבשכ  26
 .תיבהמ הקלחו ס"היבמ הקלח - תבלושמ הדימלב
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 ,)םימיב( תורחבנ תונידמב ךוניחה תודסומ תלעפה :5 םישרת
 13.3.20 - 25.1.21 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ו"קסנוא ינותנ יפ לע
 .םיגחלו תוירפס תיב תושפוחל ןווכתמ ,ו"קסנוא יפ לע - תימדקא השפוח חנומה  *

 ןיטולחל םיחותפ ויה ס"היתב וקדבנש תונידמהמ םישילש ינשכב יכ הלוע םימישרתהמ
 ,תורחבנה תונידמה ןיבמ יכ הלוע דוע .לארשיבמ םימי לש רתוי בר רפסמ םידימלתה לכל
 יקלח ןפואב החותפ וא )92( הרוגס התייה לארשיב ךוניחה תכרעמ םהבש םימיה רפסמ
 לארשיב תכרעמה םהבש םימיה רפסמ .רתויב םילודגהמ היה ,םימי 188 כ"הס - )96(
  .רתויב ןטקה טעמכ אוה )45( 2020 תנשב םידימלתה לכל ירמגל החותפ התייה

 - ךוניחה תוכרעמב שיש ןויוושה רסוח תא ריבגמו ףשוח הנורוקה רבשמ יכ ןייצ OECD27-ה ןוגרא
 ךרד ,תנווקמ הדימלל םישרדנה הצק ירישכמלו תתשרמב הריהמ השילג יתורישל השיגב לחה
 .הארוההו םירומה תוכיאב םירעפב הלכו הדימלב דקמתהל ידכ תשרדנש תכמותה הביבסה
 רסוח תאו םירעפה תא םימיצעמ רפס יתב תריגסו דודיבה יכ אוה ףא שיגדה ו"קסנוא ןוגרא
 תועפשהל דחוימב םיעיגפ תושלחומ תויסולכואמ םידימלת יכו ,ךוניחה תוכרעמב שיש ןויוושה
 יתרבחו ילכלכ ץחלל רתיה ןיב םינותנ םג םה ,הדימלל תויונמדזהה ןדבוא לע ףסונ ןכש רבשמה

 
27  Organisation for Economic Co-operation and Development - ילכלכ חותיפלו הלועפ ףותישל ןוגראה. 
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 דדומתהלו םירעפה תפרחהבש םינוכיסה תא לוקשל ינויח ,ס"היתב תריגס תעב ,ןכ לעו ,רבגומ
  .28םמיע

 ,םיגצומה םינותנה חכונו םידימלתה ןיב םיידומילהו םייתרבחה םירעפה תלדגהל ששחה חכונ
 קלחל האוושהב םימי לש רתוי בר רפסמב קוחרמ הדימלל ושרדנ לארשי ידימלת יכ הלוע םהמש
 רשפאה לככ םיבר םידימלת יכ אדווי ךוניחה דרשמש תובישחה הלוע ,תורחאה תונידמהמ לודג
  .תוליעיב תלהנתמ איה יכו ,וז הדימלב םיפתתשמ

 םידימלתה תופתתשה תא רפשל ידכ תולועפ ךוניחה דרשמ טקנ הנורוקה תפוקת ךלהמב יכ ןיוצי
 הנורוקה רבשמ תכיפה םשל םיכרד ןוחבלו ויתולועפמ םיחקל קיפהל ,קוחרמ הדימלב
 .תונמדזהל

 תרוקיבה תולועפ
 עגונב הנידמה תולועפ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 טסוגוא דע 2020 יאמ םישדוחב
 רקיעב סחייתהב הנורוקה תפוקתב )םיידוסי-לעהו םיידוסיה( ס"היתבב קוחרמ הדימללו הארוהל
 רבוטקואב יכ ןיוצי .ךוניחה דרשמב העצבתה הקידבה .2021 טסוגוא דע 2020 ץרמ םישדוחל

 קוחרמ הדימלל בושחמ תויתשת"ב קסע רשא הז אשונב םייניב חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020
 .29)םייניבה חוד - ןלהל( "הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו

 םהל חלש ןכו 30ךוניחה דרשמ לש הטמה יפגא םע תרוקיבה תווצ שגפנ תרוקיבה תרגסמב
 תמישר תרוקיבה תווצ חלש ךכ לע ףסונ .םתוירחאבש קוחרמ הדימלה אשונל תועגונה תולאש
 ,ןופצ זוחמ ,)םילשורי ךוניח להנימ( י"חנמו םילשורי זוחמ :ךוניחה דרשמ תוזוחמ תנומשל תולאש
 םג ןלהל( יתובשייתהה זוחמהו ידרחה זוחמה ,ביבא לת זוחמ ,הפיח זוחמ ,זכרמ זוחמ ,םורד זוחמ
 .ימוקמה ןוטלשה זכרמב ועצבתה המלשה תוקידב .םינותנ םהמ ףסאו 31)תוזוחמה -

 ס"יתב ילהנמ 15 םע )ואדיו תוחיש םויקל הנכות - "םוז"ב( תושיגפ תרוקיבה תווצ םייק ןכ ומכ
 - ןלהל( םינוש םייפרגואיג םירוזאמו 32םינוש ליג יבלשמ ,םינוש חוקיפ יגוסמ ,םינוש םירזגממ
 :טוריפה ןלהל .33)םילהנמה וא ס"היתב ילהנמ

 

 
 ףיגנ תוצרפתה תובקעב ךוניח תודסומ תריגס תעב םוריחב קוחרמ הדימל" ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  28

  .)31.3.20( "הנורוקה

 תויתשת" ,)2020 רבוטקוא( הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב םייניב חוד ,הנידמה רקבמ  29
 ."הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ הדימלל בושחמ

 יגולוכיספה תורישה ףגא ,תיגוגדפה תוריכזמה ,הארוהה ידבוע להנימ ,ליגה יפגאו יגוגדפה להנימה ,בושקתה להנימ  30
 .תוחיטבו ןוחטיב ,םוריח ריכב ףגא ,תוניחבה ףגא ,ןוכיסב רעונו םידלי ףגא ,)י"פש( יצועייה

 הז זוחמ .ב"י התיכ דע ןגה ליגמ םידימלת 250,000-מ רתוי םיכייתשמ וילאו ,םילשוריב ךוניחה להנימ אוה י"חנמ זוחמ  31
 .2013 תנש ףוסב ותוליעפ תא לחה אוהו ,םיידרחה ס"היתב ללכ תא ללוכ ידרחה זוחמה .םילשורי זוחמ םע דחואמ

 .)תונוילע תוביטחו םייניב תוביטח םיללוכה( םיידוסי-לעו םיידוסי ס"יתב  32

 ,שרופמב השיגפב רומאה תא ונייצש םילהנמה םירכזומ חודה ךרואל ס"היתב ילהנמ לש תודמעה תגצהב יכ רהבוי  33
 .ולא תורימאל םילהנמה ראש לש םתמכסה רסוח לע דיעמ רבדה ןיאו
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 ,יפרגואיג םוקמ יפל תרוקיבה תווצ שגפנ םמיעש ס"היתב תוגלפתה :6 םישרת
 רזגמו ליג יבלש

  

 .)ס"יתב ילהנמ 15 םע תרוקיבה תווצ שגפנ כ"הסבו( תוירוגטקהמ תחא לכב םיעיפומ ס"היתב לכ  *
 תא אלו תוידוסיה תותיכה לש ליגה יבלשמ קלח קר ללוכו חמוצ ס"יב אוה םיידוסיה ס"היתבמ דחא  **

 .תוידוסי-לעו תוידוסי ליג תובכש ללוכ רחא ס"יבו ,ליגה יבלש לוכ

 לשבו ,הנורוקה תפוקתב ,טרפב ךוניחה תכרעמו ללכב לארשי תנידמ תולהנתהב תוימנידה חכונ
 הנתשה רשא ,םתקידב דעומל םינוכנ הז חודב םינותנה יכ רהבוי ,עדימבו םינותנב ריהמה יונישה
 לש תודמע ,רומאכ ,תוגצומ חודה תרגסמב יכ רהבוי דוע .)םדיצל ראותיש יפכ( אשונל אשונמ

 תרגסמב ןובשחב ואבויש ידכו ןתובישח חכונ תאז לכב תוגצומ ןה ךא ,דבלב ס"יתב ילהנמ 15
  .הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלה םושיי תובקעב ךוניחה דרשמ השעיש תללוכ םיחקל תקפה

 םירגתא םע אוה ףא דדומתהש ,)םידליה ינג( ידוסי-םדקה ליגה בלשב קסע אל הז חוד יכ שגדוי
 ידכ וז ליג תצובקל עגונב םג םיחקל קיפי ךוניחה דרשמש ץלמומ .הנורוקה תפוקתב םיבר
 תותיעב ךוניחה תורגסמב םיאצמנ םניא םיריעצה םידליה ובש ןמזה לש יואר יוצימ חיטבהל
 .םוריח

 קוחרמ הדימלל רבעמל ךוניחה דרשמ תוכרעיה
  םוריח יבצמב
 םינפואב יוטיב ידיל אב אוהו ,הליגרה םייחה תרגשב ,ינוציק םיתיעל ,יונישב ןייפואמ םוריח בצמ
 םידומילה םימיוסמ םוריח יבצמב .תוארוהה יפ לע תולהנתהבו תוגהנתהב יוניש םיבייחמה םינוש
 יתווצ לע( ךוניחה תכרעמ תא ןיכהל התרטמ םוריח תעשל תוכרעיהה .םרדסכ םימייקתמ םניא
  .34קוחרמ הדימלל רבעמלו םוריח תעשל )םידימלתהו הארוהה

 
 .]רושיק[ ךוניחה דרשמ רתא - םירוהה ןטרופ  34
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 ןפואב ביגהל איה הייטנהו ,הדרחו לובלב ,ץחל ןוגכ תושוחת תוררועתמ םוריח בצמ שחרתהב
 תרשפאמ םוריח יבצמל תמדקומ הנכה ןכל .תילנויצר הבישח ךותמ דימת אלו יביטקניטסניא
 .םייופצ אל םיעוריא תעב תובוגתה תאו דוקפתה תא תרפשמו םוריחל הרגשמ רתוי בוט רבעמ
 לש דימתמו רדוסמ ךילהת תועצמאב העיגר תעב עצבל שי םוריח יבצמל תמדקומה הנכהה תא
 תושרדנה תולועפה ועצובי םוריח תעבש ידכ ,תוישעמ הלועפ תוארוה ןתמו הרשכה ,דומיל
 תוכרעיהל עגונב םג םינוכנ הלא םירבד .35םימדוק ןויסינו עדימ עפשומש ןפואב ,תיטמוטוא
 .םוריח תעשב קוחרמ הדימלל

  הנידמה רקבמ תוחוד - לארשיב קוחרמ הדימלל תוכרעיה

 דמע רבכ ,37םייניבה חודב הנידמה רקבמ ןייצש יפכו ,36הנידמה רקבמ דרשמ לש םדוק חודב
 .קוחרמ הדימלל הז ללכבו ,21-ה האמל ךוניחה דרשמ לש ותוכרעיה רסוח לע הנידמה רקבמ
 רדעיהב ,הצק יעצמא רדעיהב ,ס"היתב לש בושקת רדעיהב םירומאה תוחודה וקסע ,רתיה ןיב
 תיגולונכטה תויונמוימבו ללכב 21-ה האמל תושרדנה תויונמוימב םידימלתלו םירומל הרשכה
 םידומיל תביבס רדעיהב ןכו טרפב )תובשקותמ תומישמ לש ילכב שומישה תוברל( תילטיגידהו

 .21-ה האמה תויונמוימ תיינקהב תכמותה

  הינוטסאב םוריח תפוקתב םידומילל תוכרעיה - המגודל האוושה

 ףיגנ תוטשפתהמ ששחה לשב ס"היתב תא הרגס ,םלועב תובר תונידמ ומכ ,לשמל הינוטסא
 ,תובר תונידמל דוגינבו ,הינוטסאב רקחמהו ךוניחה דרשמ ל"כזמ ריבסהש יפכ ךא .הנורוקה
 הינוטסא לש השיגה .הז גוסמ רבשמלו קוחרמ הדימלל רבעמל םינש 25 ךשמב הכרענ הינוטסא
 םיצמאמ ;םיילטיגיד םיבאשמבו תיגולונכט תיתשתב חווט תוכורא תועקשה רתיה ןיב הללכ
 םיילטיגיד םיבאשמ תמאתה הז ללכבו ,תונווקמ תויכוניח תויווח לש תוכיאה םודיקל םייגטרטסא
 ךרוצל םירומב הכימתו ;תוליעיב םהב שמתשהל םירומה תרשכה ;תימואל םידומיל תינכותל
 רומאכ הכירצמ םוריח בצמל רבעמה םע תיבטימ תודדומתה .38תנווקמ הביבסב הארוהה
 .תמדקומ תוכרעיה

 םוריח תעשב קוחרמ הדימלל תוכרעיה ליגרת
 תעשב קוחרמ הדימלל יצרא ליגרת ,ףרועה דוקיפ ףותישב ,ךוניחה דרשמ עצבמ הנשב הנש ידמ
 ללכ לש םתופתתשה תא בייחמ םוריחה ליגרת .)ליגרתה וא םוריחה ליגרת - ןלהל( םוריח
 ןורחאה םוריחה ליגרת .םירזגמה לכבו תוזוחמה תנומש לכב )ב"י-'א תותיכ( ץראב ס"היתב
 תכרעמ תסינכ ינפל םירופס םימי( 2020 ץרמב םייקתה הנורוקה ץורפל ךומסב דרשמה עציבש
 תולועפ שולש )להונה - ןלהל( קוחרמ הדימל ליגרת להונב רידגה דרשמה ;)רגסל ךוניחה

 
 .]רושיק[ "םוריח יבצמל ךרעיהל בושח המל" - ףרועה דוקיפ רתא לע ססבתהב  35

 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" םיקרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  36
 יתבב תידומילה הביבסה"ו ;233 'מע ,"םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא תיינקה" ;43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל
 תסנכה ללכ ס"היתב בושקת יכ רהבוי .161 'מע ,"21-ה האמה תויונמוימ תיינקהל תיתשתכ םיידוסי-לעה רפסה
 .תומייק תויתשת גורדשו תושדח בושקת תויתשת

 תויתשת" ,)2020 רבוטקוא( הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב םייניב חוד ,הנידמה רקבמ  37
  ."הנורוקה רבשמ תפוקתב םייפולח הדימל יבחרמו קוחרמ הדימלל בושחמ

38  TONIA EMERGES AS A LEADER IN WORLDWIDE DISTANCE LEARNING EXPERIMENTA STEP AHEAD: ES ]רושיק[. 
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 וא תבשקותמ הדימל תלטמ )ב( ;ליגרתב םיפתתשמה םידימלתה תוחכונ תקידב )א( :עוציבל
 התוא ושיגיו ועצבי םידימלתהו ,ןווקמ בחרמב םידימלתל ושיגני םירומהש תילאוטריו תוליעפ
 .םידימלתל םירומה ןיב ןווקמ חיש עוציב )ג( ;ןווקמ בחרמ ותואב הרומל

 םתיאש םידימלתה רפסמ לע ס"היב להנמל הרומה חוודי ליגרתה םויס םע יכ דוע עבוק להונה
 דרשמל חוודי ס"היב להנמ ;תבשקותמה המישמה תא עציב אל וא עציב םהמ ימו רשק רצי

 ליגרתב ."ליגרתה עוציב לע חוויד" ספוט תועצמאב ורפס תיבב ליגרתה עוציב לע ךוניחה
 דרשמ לש חוקיפה תוזוחמ לכב לוכה ךסב םידימלת ןוילימ 1.2-כ ופתתשה 2020 ץרמב םייקתהש
 .)39ידרחה זוחמה טעמל( ךוניחה

 הללכ רשא םוריח תעב לארשיב תרכומה תואיצמל ומאתוה םוריחה יליגרת יכ הלע הקידבהמ
 ריווא גזמ לשב םישיבכ תומיסחו ןופצה וא םורדה יבושיי זוחמ לע םיליט תפקתמ ןוגכ םירקמ
 יליגרת ונבנ ובש ןפואה ,םאתהב .םירופס תועובש דע םימי וכשמנ הז גוסמ םוריח יבצמ .גלשומ
 התואנ תוכרעיהב ךרוצה לע אלו ,םיימוקמ וא םיינמז המיחל יבצמ לע רקיעב ססבתה םוריחה
 :םיטרפה ןלהל .תינמז-וב ץראה לכב תכשוממ הפוקתל הדימל שורדיש םוריח בצמל

 םינשה שמחמ תחא לכב יכ הלע הקידבב :תובשחוממה תוכרעמה תוביציו סמוע 
 ו"עשתה ל"הנש - 2016 ראורבפב עצובש ליגרתהמ( םוריחה יליגרת ועצוב ןהבש תונורחאה
 ,תוכרעמה תוביצי לש היעב הררועתה )ף"שתה ל"הנש - 2020 ץרמב עצובש ליגרתה דע
 תוכרעמה - ןלהל( תובשקותמה תומישמה תוכרעמ לש הסירקו השילגב הטאה תוברל
  .םירודישה תכרעמב םירחא םיינכט םילשכו סמוע לשב תאזו ,)תובשקותמה

 תושרדנה תומישמה ורזופ ,לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפל ךומס רומאכ םייקתהש ליגרתב
 תא עציב זוחמ לכש ךכ( ןהילע סמוע תריצי ענמש ןפואב תובשקותמה תוכרעמב שומישל
 םישרדנ לארשי ידימלת לכ ובש בצמ לעופב ןחבנ אל ךכ םושמ .)רחא םויב ליגרתה
 סמועה אשונל עגונב .רבגומ סמוע לש בצמ קדבנ אלו ,הלא תוכרעמל תינמז-וב רבחתהל
 זוחמו יתובשייתהה זוחמה - תרוקיבה תווצ תולאשל תוזוחמה תנומש ךותמ םיינש וסחייתה
 תוכרעמל רבחתהל ושרדנ זוחמה לש ס"היתב לכש ךכ ןנכות לוגרתה יכ ונייצו ,הפיח
 15 ךותמ( ס"היתב ילהנממ דחא ;זוחמ ותואל קר דעויש דחא םיוסמ םויב תובשקותמה
 תיבב םידימלתה לש תורבחתהה תא רזיפ ףא אוה יכ ןייצ 40)תרוקיבה תווצ שגפנ םמיעש
  .תוכרעמה לע סמוע ךכב ענמו ,ליג תובכשל הקולחב ,םויה לכ ינפ לע ורפס

 ילהנמ העשת םע תוחישמו תוזוחמה תנומשמ השימח לש םהיתובושתמ הלע ךכ לע ףסונ
 ץרמב םייקתהש ליגרתה ךלהמב ,תובשקותמה תוכרעמב שומישה תוסיו ףא לע יכ ס"יתב

 תלוכיה לע םג עיפשהש רבד ,סמועה לשב תויתשתה לש הסירק ןכו םיקותינ ועריא 2020
 יקפס לש םיידועיי םירתאל דעומ דועבמ ולעוהש תומישמה תא אלמל םידימלתה לש
 בר סמוע לשב ויפלו 2020 ץרמב םייקתהש ליגרתה םוכיסב םג ולע םימוד םירבד .41ןכותה
  .ןכות יקפסלו םיירפס תיב םירתאל רבחתהל ישוקו "תויתשת ילשכ לש םיבר םיעוריא" וחווד

 
 .םוריחה ליגרתל תרחא תינכות החתופ ורובע  39

 ,שרופמב השיגפב רומאה תא ונייצש םילהנמה םירכזומ חודה ךרואל ס"היתב ילהנמ לש תודמעה תגצהב יכ רכזוי  40
  .ולא תורימאל םילהנמה ראש לש םתמכסה רסוח לע דיעמ רבדה ןיאו

 .הפיח זוחמו םורד זוחמ ,ביבא לת זוחמ ,זכרמ זוחמ ,י"חנמו םילשורי זוחמ ,יתובשייתהה ךוניחה להנימ  41
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 דרשמ תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ ךוניחה דרשמ
 יליגרת ידעומ לע ןכותה יקפס ללכל תועדוה חלש אוה יכ 42)דרשמה תבושת וא ךוניחה
 םיקפסה ,תולקת ואצמנ םהבש םירקמב .םאתהב םהילא ךרעיהל םהמ שקיבו םוריחה
 הרגשב ןה יכ דרשמה ףיסוה דוע .תוכרעמה לש ןתוביצי רופישל תולועפ עצבל ושקבתה
 הרקמו ,תינמז-וב תובשקותמ תוכרעמ ןתואל ורבחתי םידימלתה לכש יופצ אל םוריחב ןהו

 .רבעב שחרתה אל ףא הזכ

 השקה ,ןנכותמ ןפואב םיסמוע רוזיפ - ליגרתה עצוב ובש ןפואה יכ הלוע רומאהמ
 לכ לש קוחרמ האלמ הדימלל רבעמ בייחמה םוריח בצמ תומדל תורשפאה לע
 ןתואל רבחתהל םישרדנ םידימלתה לכ אל הזכ בצמב םא םג ,ךוניחה תכרעמ
 תוכרעמהש ךכמ האצותכ ;םהמ רכינ רועיש קר אלא ,תינמז-וב תובשקותמ תוכרעמ
 רבעמל הנכומ התייה אל ךוניחה תכרעמו ,יברמ סמועב וסונ אל תובשקותמה
 ךומס יכ הלע הקידבבו לעופב עצבתהל הרומא איהש יפכ ,םוריחב קוחרמ הדימלל
 אלמ ןפואב הביצי אל התייה תכרעמה התליחתבו לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפל
 תובשקותמה תוכרעמב םירופיש ושענ ךשמהב ;םירומו םידימלת - םלוכל ףיצרו
  .הרפתשה ןתוביציו

 לש םתופתתשה תא בייחמ םוריחה ליגרת ,רומאכ :םיליגרתב תופתתשהה ףקיה 
 100% לש תופתתשה אוה הז אשונב ךוניחה דרשמ ול םשש דעיה ןכלו ,ץראב ס"היתב ללכ
 םוריח יליגרתב םיפתתשמ םניאש ידרחה זוחמה ידימלת טעמל( םידימלתהו ס"היתבמ
 לש תופתתשהה רועיש יוזיחל ילכ שמשל לוכי םוריחה יליגרתב תופתתשהה רועיש .)הלא
 אוה הנש לכבש תרוקיבה תווצל רסמ דרשמה .ךרוצה תעשב קוחרמ הדימלב םידימלתה
 םמויק תא םסרפמ תינמז-ובו ,םיחקל תקפהל תוזוחמה ילהנמל ליגרתה ימוכיס תא ריבעמ
 הלע תאז תורמל .םהב ףתתשהל םדודיעל ,תוזוחמה ךרד ,ס"היתבב םוריחה יליגרת לש
 לכ ופתתשה אל )2016 זאמ( תונורחאה םינשה שמחב ועצובש םיליגרתב יכ הקידבב
  :ןלהל טרופמכ ,םהב ףתתשהל םידעוימה םידימלתה לכ אלו ס"היתב

 
 :הלאה םיכיראתב ולבקתה וז הבושתל תומלשה .11.7.21-ב הלבקתה הנידמה רקבמ דרשמל ךוניחה דרשמ תבושת  42

22.7.21, 5.8.21, 10.8.21, 11.8.21, 19.8.21. 
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 ס"יתב ללוכ אל( םוריחה יליגרתב ופתתשהש ס"היתב רועיש :7 םישרת
 2020 - 2016 ,)ידרחה זוחמהמ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 םידימלת ללוכ אל( םוריחה יליגרתב ופתתשהש םידימלתה רפסמ :8 םישרת
 2020 - 2016 ,)ידרחה זוחמהמ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה להנימ ינותנ יפ לע
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 םידימלתה רועישב לודיג לח 2020 תנש דע 2016 תנשמ יכ הלוע םימישרתהמ
 2020 ץרמב םייקתהש ליגרתב ,תאז םעו ;העברא יפמ רתוי לש םיליגרתב ופתתשהש
 ףתתשהל םירומא ויהש םידימלתה ללכמ 19%-כ( םידימלת 287,000-כ ופתתשה אל
 תופתתשה ,הרקסנש הפוקתב ועצבתהש םיליגרתב - ס"היתבל רשא .)םיליגרתב
  .2016 תמועל 2020-ב 4%-ב דרי םתופתתשה רועישו ,הרפתשה אל ס"היתב

 ידעיב תדמוע הניא םוריחה יליגרתב םידימלתהו ס"היתב לש הרסחה תופתתשהה
 הניאו ,ףתתשהל םידעוימה ולא לש 100% לש רועישב תופתתשה - דרשמה
 תוברל קוחרמ הדימלה ךרעמ לכ לש לעופב לוגרתו הליעי תוכרעיה תרשפאמ
  .בושחמה תויתשת

 תלעפהל תוכרעיהב קסועש 2014 תנשמ להונב :םיינורכניס םילכב דוקימ רדעיה 
 העיגרב לועפל תכרעמה לע יכ ךוניחה דרשמ עבק םוריח יבצמב הדימל זכרמכ רפסה תיב
 .םוריח תעשב םידומילה םויק ךשמהל יכוניחה דסומה תא ןגראלו ןיכהל ידכ םוריח ןמזבו

 תנווקמ תרושקת תריציל לועפל ס"היב לע ,םוריח ןמזב קוחרמ הדימלהמ קלחכו ,וז תרגסמב
 ילכב שומיש ךות םידימלתה םע קוחרמ הדימל לגרתל ,ןווקמה יתתיכה בחרמב הדימלו

 תוסנתהל וילע ןכו )ב"ויכו יפותיש ףד ,םיידיימ םירסמ ,םורופ תמגודכ( םינוש תרושקת
 שי 2019-מ ןכדועמה להונב .םייפותיש םילכ תועצמאב תינורכניס-או תינורכניס תרושקתב
  .ולא םיאשונל ההז תוסחייתה

 תא החנה אל ךוניחה דרשמ )2016 זאמ( תונורחאה םינשה שמחב יכ הלע הקידבב
 הדימלב לוגרת םמצעב עצבל ,םוריח תעשל תוכרעיהה תרגסמב ,ס"היתב
 לכל .םידימלתה ללכל אלמ רועיש םיינורכניס םילכ תועצמאב ריבעהלו תינורכניס
 םורופב הרחבנש תבשקותמה הלטמה לע ןווקמ חיש םייקל ס"היתב ושרדנ רתויה
 )ב"י-'י תותיכ( תוהובגה תובכשה ידימלת תא תונפהלו ס"היב רתאב יתתיכה
  .44"תשרב הימדקא" תרגסמב וא 43"יכוניח 8 וצ" תרגסמב ורדושש םירועישל

 יליגרתב דוקימה לעופב יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ העברא ןכו יתובשייתהה זוחמהו הפיח זוחמ
 תומישמ תמגוד( תוינורכניס-א תודובעב היה )םירומל עגונב ןהו םידימלתל עגונב ןה( םוריחה
 תעמטה היה ןרקיעו ,)תיגוגדפ הניחבמ( תובכרומ אל ,תודקוממ ,תורצק )תובשקותמ
 .הדימל תוביבסו תויתשתב תולהנתהו םיקפסה לש ןכותה ירגאמ םע תורכיהה

 
 תפוקת ובש בצמב יכ הנבהה תדמוע הסיסבבש תינכות - )ךוניחה דרשמב תיגוגדפה תוריכזמה תמזויב( "יכוניח 8 וצ"  43

 םה דחוימב ךכמ עגפיהל םילולעש םידימלתה ,םימי המכמ רתוי ךראתתו םידומיל תנש עצמאב שחרתת םוריחה
 ךילהת תא ךישמהל איה םזימה לש ותרטמ .תורגבה תוניחבל הדימל ךילהתב םיאצמנש הנוילעה הביטחה ידימלת
 וסייגתי םוריח תעבש ,םיבדנתמ םירומ ידי לע םינווקמ םירועיש תרבעה תועצמאב תאזו ,תוניחבה תארקל הדימלה
 ,תילגנא ,הקיטמתמ םהבו ,דומיל ימוחת ןווגמב ומייקתי ולא םירועיש ,םזימה יפ לע .םידימלתל ועייסיו ןיינעה תבוטל
 .תורגבה תניחבל םידומילה תינכות יפ לע ומייקתי םירועישה .תורפסו םיעדמ

 לכב הימדקא ישנאו םיחמומ תייחנהב םייח םירודיש תמייקמה בושקתה להנימ םעטמ תינכות איה "תשרב הימדקא"  44
 תומזי ,תרושקת ,היגולונכטו עדמ ןוגכ ,םיאשונב )םידומילה תינכותמ קלחכ אלו( דבלב הרשעה ירועישכ תעדה ימוחת
 .דועו םיגח תארקל םירודיש ,תילטיגיד תוניירוא ,תונשדחו
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 יכ תועבוק הנשב הנש ידמ ךוניחה דרשמ שביגש םוריח תעשל םיליגרתה תויחנה
 הדימל לש בצמל תוסחייתה ןהב ןיא םלוא ,םידימלתה םע ןווקמ חיש םייקל שי

 ,םיפתתשמ-בר רועיש לוהינ ,תנגרואמ הסינכב ךרוצה תוברל - האלמ תינורכניס
 אל םירומה ךכמ האצותכ .ב"ויכו תוחכונ תקידב ,ינורכניס רועיש לש תיגוגדפ הנכה
 םידימלתה ןהו םירומה ןהו ;קוחרמ תנווגמו תכשוממ הארוה לש םיבצמ ולגרת
 הנייפא רשא( תינורכניס הדימלב וסנתה אלו ,תינורכניס-א הדימלב רקיעב וסנתה
 םירסח ויה תמא ןמזב ,ךכש תויה .)הנורוקה ךלהמב דומילה תטיש תא הבורב
 םירועישב תוכמותה תוכרעמ תלעפהב תמדקומ תוסנתה םידימלתהו ס"היתב
 ,תינורכניס הטישב הארוהל תיגוגדפ המאתה ,ינורכניס רועיש לוהינ ,םיינורכניס
 דמלנה רמוחה תא םתנבהו םידימלתה בשק תניחבו הזכ רועישב הפוצר הדימל
 .וזכש דומיל תטישב

 םיישק לע ועיבצה תרוקיבה תווצ שגפנ םמיעש ס"היתבו תוזוחמה :םיפסונ םירגתא 
 תומרופטלפ תמאתה רדעיה ;45הצק יעצמאב רוסחמ ןוגכ ,םוריחה יליגרתב ולעש םיפסונ
 ךוניחה ידימלתל םינעמ רדעיה ;46תידרחה הרבחה תמגוד תוידוחייה תויסולכואל הדימלה
 .48ס"היתב לש תוכרעיה רסוחו ;47רגוב םדא לש ךוויתל םיקוקזה דחוימה

 הצקה יעצמא תאצקה יכ תרוקיבה תווצל ךוניחה דרשמ רסמ הלא םירגתאל עגונב
 ץורפ רחאל( אשונב תיביצקתה הטלחהה תלבק םע 2020-ב הלחה תלוכי יטועמ םידימלתל
 תמגודכ םייפולח תונורתפ אוצמל ס"היתב תא דרשמה ךרדת םינשה ךשמב .)הנורוקה
 םייתליהק םיזכרמל םידימלתה תיינפהו בשחמ שי ובש דחא תיבל םינכש םידימלת רוביח
 תידרחה הייסולכואה תמגוד תוידוחייה תויסולכואל תומרופטלפה תמאתהל עגונב .םיבורק
 ורשפיאו תתשרמ רוביח םישרוד םניאש םירוטילקת ןיכה אוה םינשה ךשמב יכ דרשמה רסמ
 .ינורכניס-א ןפואב תומישמ עוציב

 תכרעמ תא ווילש םירגתאהמ םיבר יכ הלוע ,ליעל םיגצומה םיטרפהמו הז חודב גצויש יפכ
 םוריחה יליגרת תרגסמב רבכ םהיתותוא תא ונתנ הנורוקה תעשב קוחרמ הדימלב ךוניחה
 הלא םיישק .יקלח ןפואב םינשה ךשמב ולפוט םהו ,2016 זאמ דרשמה םייקש םייתנשה
 .וז הפוקתב ךוניחה תכרעמ תא ווילו הנורוקה ץורפ םע תאש רתיב ולע

 םירעפל םלוה הנעמ ןתייו םייתנשה םוריחה יליגרתמ םיחקל קיפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 עגונב תוברל - הנורוקה תפגמל ומדקש םינשה שמחב ונממ הפוצמ היהש יפכ ,םהב ולעש
 םיפתתשמה רפסמ תלדגה ,םיפתתשמ-בר ינורכניס רועיש לש לוהינו הכרדה ,הנכהל
 .תוכרעמה תוביצי רופישו קוחרמ הדימלב

 
 .הפיח זוחמ  45

 .ידרחה זוחמה  46

 .ביבא לת זוחמו זכרמ זוחמ  47

 .ביבא לת זוחמ  48
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 םייקמ אוהש םוריחה יליגרתב םילולכה םישיחרתה תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 עבקש דעיב הדימע אדווי ןכו ;ןוציק יבצמ תוברל ,םינושה םוריחה יבצמל םתמאתה תאו

-בר תנוכתמ ןוחבל עצומ .ולא םיליגרתב םידעוימה םידימלתהו ס"היתב ללכ תופתתשהל
 םינוש םישיחרת וקדביי דרשמה עבקיש תוירוזחמבש ךכ - םוריח יליגרת שוביגל תיתנש
 תעשב קוחרמ הדימלה תילכתש ךכ לע תעדה תא ןתיי דרשמהש ץלמומ ןכ ומכ .קמועל
 םירצק םיינוחטיב םיבצמב קרו ךא תילטנורפ הדימלל ףילחת וא הנעמ שמשל הניא םוריח
 ךוניחה דרשמש ץלמומ ןכ לעו ,םיבחרנו םיכשמתמ םוריח יבצמב ףא אלא ,םייתדוקנו
  .הלא םיבצמ תנייפאמה הדימל םג לגרתי

 לש ךילה עצבל הנידמה רקבמ דרשמ תצלמה תא לבקמ אוה יכ ותבושתב רסמ ךוניחה דרשמ
 ןכותה זרכמב יכ ,ןייצ דוע .םינשה ךרואל השע ךכו םייתנשה םוריחה יליגרתמ םיחקל תקפה
 םיסמועב תוכרעמה לש הדימעל סחייתמה ףיעסה ןכדוע 49ב"פשתה - הבורקה םידומילה תנשל
 םימוד םיבצמ דרשמה לגרתי תואבה םינשב ומייקתיש םילוגרתב יכו ,םוריחבו הרגשב ןתוביצילו

 םילוכי םיינורכניס םידומיל היפלו הסיפתה יכ דרשמה ףיסוה דוע .הנורוקה תפוקתב היהש בצמל
 רבשמה ךלהמב ךא ,הנורוקה ינפל םלועב וא ץראב תחוור התייה אל םוריח תעב הנעמ שמשל
 םילכב שמתשהל םירומה ללכל רשפיאו ריהמ ןפואב השדחה הסיפתה תא ךוניחה דרשמ ץמיא
  .ךכ םשל םירומה תא רישכהו וזה הארוהה תטיש תא עימטה אוה .הארוה ךרוצל םיינורכניס

 תילטנורפ הדימלב םא ,םוריח תותיעב ךוניחה תכרעמ תלעפה לש תובכרומה חכונ
 תפוקתב ומייקתהש יפכ תוטישה יתש ןיב בוליש תוברל קוחרמ הדימלב םאו תיתרגש
 יגוגדפו ילועפת ןויסינ רובצי ךכו ולא םיבצמ לגרתי ךוניחה דרשמש ץלמומ ,הנורוקה
  .הרגשב םג התעמטהב

 תוברל ,תיצרא - תללוכ הייארב קוחרמ הדימלל ףטוש ןפואב ךרענ אוה יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 יקפס תויתשת תלעפה ,קוחרמ הדימלל תוינורכניס-או תוינורכניס תוביבס לש העמטהו המקה
 הארוה ימגד לש העמטהו חותיפ ,םידימלתה תייסולכוא ללכל םתחיתפו םירמוחה בויטל ןכות
 השילגו עדימ תחטבא אשונב ס"היתב לע תורקבו לוגרת ןכו תועוצקמה ללכב םיבשקותמ
 .החוטב

 ךישמי דרשמהש ץלמומ ,תומדקתמה הדימלה תוטישמ תחא איה קוחרמ הדימלש תויה
 תא לעייל ידכ תאזו ,תכרעמה תוביצי תא רפשל ידכ הרגש ימיב קוחרמ הדימל בלשל
 ךופהל ךכו הז ילכבש תונורתיה תא תוצמל םהל רשפאל ,םייעוצקמה םימרוגה ללכ תדובע
 .תיתוכיאו הליעיל קוחרמ הדימלה תא

 
 תנשל םיילטיגיד הדימל ירמוח תלעפהו הקפסאל םיקפס תמישר תמקה" 91/04.2021 'סמ זרכמ ,ךוניחה דרשמ  49

  ."ב"פשתה םידומילה
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 הצק יעצמאב רוסחמ
 היה םירומלו לארשי ידימלתל הצק יעצמא לש םרדעיה ,םייניבה חודב הנידמה רקבמ ןייצש יפכ
 .קוחרמ הדימלל רבעמהו הנורוקה תפגמ ץורפ םע רבכ רכינ ןפואב הדהדה רשא ,תבחרנ העפות
 ךילהתב שממ לש ףגנ ןבאל הכפה ,םוריחה יליגרתב רבכ ,רומאכ ,ועיפוה הינצינש ,וז העפות
 .הנורוקה ץורפ םע לארשיב םידימלת יפלא תורשע רובע קוחרמ הדימלה

 ץורפ רחאל ,דעיכ ךוניחה דרשמ עבק רוסחמל הנעמהמ קלחכ :םיבשחמב רוסחמה 
 םימדומ ,םיבשחמ 150,000 קפסל ,א"פשתה ל"הנש תחיתפ םדוק דועו הנורוקה תפגמ
 ,OECD-ה ינותנ לע תססבתמש ,דרשמה ימרוג תכרעהל םאתהב תאזו ,תרושקת תוליבחו

 ןייצ אוה םייניבה חודל זאד ךוניחה רש תבושתב .םידימלתל םיבשחמ 135,000-כ םירסחש
 .תודיחי 75,000 רמולכ ,ביצהש דעיהמ 50% תוחפל קפסל יופצ אוה 2021 ראוני ףוס דע יכ
 הנבהה ךותמ תאז ,ךרוצה יפל םיפסונ םיבשחמ תשיכרל תורשפאה ןחבית יכ ףיסוה רשה
 .רתוי בחר הנעמ שרדייש ןכתייש

 םיבשחמ 137,000-מ רתוי דרשמה קליח 2021 ילוי ףוסל ןוכנ יכ ,אצמנ הקידבב
 ךסב .םירומל םידיינ םיבשחמ 12,000-מ רתויו הצק יעצמא ירסח םידימלתל םידיינ
 .םיבשחמ 150,000 תקולחל עבקש דעיב דרשמה דמע לוכה

 ס"היתבב השעש תוקידב יכ 2021 ץרמב תרוקיבה תווצ ינפל ןייצ ךוניחה דרשמ ,תאז םע
 יקשמב םיאצמנש הצקה יעצמא לע ףסאנש עדימה יכ ולעה םיבשחמה תקולח ךלהמב
  .חטשב םיכרצה תאו יתימאה בצמה תא ףקשמ וניאו קיודמ וניא תיבה

 ונייצ ס"היתב ילהנממ השולש ןכו הפיח זוחמו י"חנמו םילשורי זוחמ יכ הלע הקידבב ,ןכאו
 םיבשחמ תורשע לש רוסחמ היה ןיידע ,ישילשה רגסה םותב ,תרוקיבה דעומב םג יכ
 הרבחה ברקב טרפב ,קוחרמ הדימלל םסח םיווהמה - תויתשתב רוסחמ ןכו םידימלתל
 ךוניחב הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה הכרעש םירקסב םג האצמנ ךכל תודע .50תיברעה
 :ןלהל טרופמכ ,)51ה"מאר - ןלהל(

 ה"מאר העציב הנורוקה תפוקת ךלהמב :ה"מאר העציבש םירומהו םירוהה ירקס
 יכרוצל תתשרמה תויתשתו הצקה יעצמא תונימז תא ,רתיה ןיב ,ונחבש 52םירקס העברא
 :םידימלתה לש קוחרמ הדימל

 םיחקל - קוחרמ הדימלו הארוה" אשונב קסעו 2020 טסוגוא-ילויב ךרענש םירוה רקס .א
 עגונב םירוה 1,240-כ לש תוסיפת ןחב רקסה ."הנורוקה תפגמ תובקעב רגסה תפוקתמ
  .)ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקס - ןלהל( קוחרמ הדימללו הארוהל

 
  .רופישל קוקז ונדוע תויתשתה אשונ יכ ןייצ רשא - י"חנמו םילשוריו הפיח תוזוחמ יפ לע  50

 ימוחתב ךוניחה תכרעמ לש יעוצקמה החנמהו ליבומה ףוגה איה )ה"מאר( ךוניחב הכרעהו הדידמל תיצראה תושרה  51
 תכרעמב ןיינעה ילעב לכ תא תרשמה ,יולת יתלבו יביטקייבוא ,יעוצקמ םרוגכ תלעופ תושרה .הכרעההו הדידמה
 ,תיתלשממ-םינפ תיאמצע תושרכ המקוה איה הדועיי תא אלמל לכות ה"מארש חיטבהל ידכ .הל הצוחמו ךוניחה
  .ךוניחה רשל תורישי תחוודמה ,ךוניחה דרשמב תרבגותמ ךמס תדיחי לש דמעמב

 ה"מאר לש םיינשה םירומהו םירוהה ירקס .2020 רבוטקואב ומסרופ ה"מאר לש םינושארה םירומהו םירוהה ירקס  52
 .2021 טסוגואב ומסרופ
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 םירוהה רקס ןלהל( םירוה 1,500-כ ברקב 2021 ראורבפ-ראוניב ךרענש םירוה רקס .ב

 .)ה"מאר לש ינשה
 

 תפגמ תובקעב רגסה תפוקתמ םיחקל - קוחרמ הדימלו הארוה" אשונב םירומ רקס .ג
 הארוהל עגונב םירומ 978 לש תוסיפת ןחב רקסה .2020 טסוגוא-ילויב ךרענש "הנורוקה
 הפוקתב ומייקתהש יפכ ,ישגר-יתרבחה ןפל םג םירומ תוסחייתה ןהבו ,קוחרמ הדימלו

  .)ה"מאר לש ןושארה םירומה רקס - ןלהל( םירוגס ויה ס"היתב הבש
 

 םירומ 1,500-כ ברקב ךרענ רקסה .2021 ץרמ-ראורבפ ךלהמב ךרענש םירומ רקס .ד
 .53)ה"מאר לש ינשה םירומה רקס ןלהל(

 תויתשתו הצק יעצמא לש םמויק יבגל םירומהו םירוהה תוסיפת וגצוי ןלהלש םימישרתב
 .קוחרמ הדימלל םסח הוויה םרדעיה המכ דעו םידימלת ברקב תתשרמ

 ויה תתשרמ תויתשתו הצק יעצמא יכ ורבסש םירוהה רועיש :9 םישרת
 הטמו תינוניב הדימב םהידלי לש קוחרמ הדימל יכרוצל םינימז

 

 ,)2021 ראורבפ-ראוני :ינש רקס ,2020 טסוגוא-ילוי :ןושאר רקס( ה"מאר לש םירוהה ירקס יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

 
 ליגה יבלש לכמ םידימלתל םירומ וא םירוה לש גציימ יצרא םגדמ ברקב ועצוב םירומהו םירוהה ירקס תעברא לכ  53

 .תיברעו תירבע - הפשה ירזגמ ינשמו
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 הצק יעצמא לש םרדעיה יכ ורבסש םירומהו םירוהה רועיש :10 םישרת
 הדימב קוחרמ הדימלל םסח וויה םידימלת ברקב תתשרמ תויתשתו

 הלעמו תינוניב

 

-ראוני :ינשה םירוהה רקס ,2020 טסוגוא-ילוי :ןושאר רקס( ה"מאר לש םירומהו םירוהה ירקס יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)2021 ץרמ-ראורבפ :ינשה םירומה רקסו 2021 ראורבפ

 ןוכנש ירה ,םידימלת ברקב הצקה יעצמא םויקב רופיש לחש םגה יכ ,הלוע םימישרתהמ
 ויה הצק יעצמא יכ ורבס ינשה רקסב ופתתשהש םירוההמ 25% ,2021 ראורבפ-ראוניל
 ורבס )24%( המוד רועיש ;הטמו תינוניב הדימב קוחרמ הדימל רובע םידימלתל םינימז

 םתכרעה ,םירומל רשא .הלעמו תינוניב הדימב קוחרמ הדימל רובע םסח הוויה םרדעיהש
 יכ ורבס )2021 ץרמ-ראורבפ( ינשה רקסב ופתתשהש ולאמ 41% - רתוי ההובג התייה
 הלוע דוע .הלעמו תינוניב הדימב םסח הוויה קוחרמ הדימל רובע הצק יעצמא לש םרדעיה
 .תתשרמה תויתשתל עגונה לכב היעב תמייק םירוהה תדמע יפ לע יכ םימישרתהמ

 הצק יעצמא תקפסאל ךוניחה דרשמ תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ךוניחה רש עבקש םידעיב הדימע ךות ועצובש תולועפ ,ךכל הקוקזה הייסולכואל
 ישילשה רגסה םותב יכ הלע תאז םע .םייניבה חודל דרשמה תבוגתל ךשמהב זאד
 םסח וויהש - תויתשתב רוסחמ ןכו םידימלתל הצק יעצמאב רוסחמ היה ןיידע
 רוסחמה ףקיהל עגונב תקיודמ הנומת ןיא ןיידע ךוניחה דרשמלו ,קוחרמ הדימלל
 .הצק יעצמא םירסחש םידימלתה תוהזלו

 ,םייניבה חודב הנידמה רקבמ דרשמ ןייצש יפכ :תידרחה הרבחב םינופלטב רוסחמ 
 הדימלה יכ ךוניחה דרשמב ידרחה זוחמה להנמ םוקמ תאלממ הנייצ ןושארה רגסב רבכ
 התייה אל ךא ,ינופלטה בחרמה תועצמאב התשענ תידרחה הרבחה ידימלת ברקב קוחרמ
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 הירבדל .םיינופלטה דומילה יבחרמ תיתשת לש הפיצר תונימז רסוח לשב הייד השיגנ
 ןיא )20%( םידימלת השימח לכמ דחא דימלתל התכרעהלו ,סמועב הדמע אל תיתשתה
 םידליה לכ לש הדימל ורשפאיש םירישכמ יד ןיא תוידרחה תוחפשמב ,ףסונב .ןופלט רישכמ
 .תינמז-וב

 הצקה דויצ תמלשהל ויתוינכות תרגסמב יכ ךוניחה דרשמ ןייצ םייניבה חודל הבושתב
 .תידרחה הרבחה ידימלת שומישל םידיינ םינופלט 64,000-כ לש שכר םג ללכנ םידימלתל
-ל םידיינ םינופלט 51,408 תשיכר בצקת אוה יכ 2021 ץרמב תרוקיבה תווצל רסמ דרשמה

-כ( ח"ש ןוילימ 23.1-כ לש תללוכ תולעב ארוק לוק תועצמאבו םינוירטירק יפל ס"יתב 993
  .)רישכמל ח"ש 450

 48,000-ל בורק ושכרנ 27.7.21-ל ןוכנ יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ דרשמה
  .םידיינ םינופלט

 רוסחמ היה ןושארה רגסה ךלהמב יכ תרוקיבה תווצ ינפל ןייצ ידרחה זוחמה
 ,תידרחה החפשמה ידלי ללכ תא שמשל ולכויש ,םידימלתה יתבב ןופלט ירישכמב
 ןייצ דוע .םינופלט תקולח לש ךילהתב אצמנ ןיידע זוחמה 2021 ראורבפל ןוכנ יכו

 עויסב םיספדומ הדימל ירמוח תצפה היה קוחרמ הדימלל םינעמה דחא יכ זוחמה
 תרבעהב ישוקה הלע הז הנעמ תרגסמב ,תאז םע .תוימוקמה תויושרהמ םימרוג
 .םייתנוכש םניאש ס״היתבב טרפבו ,םידימלתל םירמוחה

 ידרחה זוחמה שבגי ידרחה זוחמל הצק יעצמא תמלשהל עגונה לכב יכ ץלמומ
 הז ללכבו ,םוריח תעב קוחרמ הדימלל תנוכתמ תוידרחה תותשרה יגיצנ םע םואיתב
 ומאתוי רשא םיבשחמו ןופלט ירישכמל תופולחו הדימל ירמוח ,הדימל תוטיש ןחבי

 ילארשיה ןוכמה ךרעש רקחמ יפ לע יכ ןיוצי .תידרחה הרבחב םייחה חרואל
 הפישחה רועישב היילעל ואיבה התוא ווילש םירגסהו הנורוקה תפגמ ,היטרקומדל
 לש היילע התייה לשמל םינושארה הנורוקה ישדוח תשולשבו ,תתשרמל םידרח לש

 ןובשחב איבי ךוניחה דרשמש ץלמומ ןכ לע .54הב ושמתשהש םידרחה רועישב 7.6%
 םיעצמאב שומישל עגונב תידרחה הרבחה לש תולהנתהב םג םיירשפא םייוניש
 .בצקת םתואש םידיינה םינופלטה שכר ךילה תא םילשיו םייגולונכט

 יעצמא יופימ תא םילשי ,םייטנוולר םייעוצקמ םימרוג ףותישב ,ךוניחה דרשמש ץלמומ
 ןכ .םתמלשהל לעפיו ,םינופלטהו םיבשחמה - םירומו םידימלת ברקב םירסחה הצקה
 .םירעפ רותיאל הצק יעצמא לש יופימ יתנש סיסב לע עצבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ

  

 
 .]רושיק[ 2020 תידרחה הרבחה ןותנש ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה  54
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 הנורוקה תפוקת ךלהמב ךוניחה דרשמ תויחנה
 תויחנהה שוביגב םייוקיל לע 2020 ילויב עיבצה ךוניחה דרשמב היגטרטסאהו ןונכתה ףגא
 עדימהמ .)היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה - ןלהל( ןושארה רגסה ןמזב םיוותמהו

 רגסה תפוקתב ס"היתב ילהנמ םע תושיגפה תרגסמב ןכו תוזוחמהמ תרוקיבה תווצ ףסאש
 :טוריפה ןלהל .ןושארה רגסה רחאל ונתינש תויחנהל עגונב םג םימוד םירבד ולע ישילשה

 הנורוקה תפוקת :ןהיניב תוריתסו ןמוסרפ דעומ ,ןתורידת ,תויחנה יוביר
 םאתהב .היתועפשהלו האולחתל םאתהב וחתפתהש םיבר םייונישבו תואדו-יאב רומאכ התוול
 קיפה לעופב .הנתשמה בצמל הנעמ ונתיי רשא תובר תוטלחה לבקל ךוניחה דרשמ שרדנ
 הדימלל עגונב תורגיאו תויחנה ,םילהנ ,םיוותמ )תוחפה לכל( תורשע ,םינושה ויפגא לע ,דרשמה
 ,תוימוקמה תויושרל ,תוזוחמל הנפה אוה םתואש ,הנורוקה תפוקתב תולהנתהלו קוחרמ
 םסרפ 2021 ראורבפ דע 2020 ץרמ םישדוחב ,המגודל ךכ .םינוש םייעוצקמ םימרוגלו ס"היתבל
 הנעמ ןתמל תועגונה תויחנה 100-מ רתויו םידומילל הרזחל םיוותמ השימח תוחפל דרשמה
  .םירומהו םידימלתה לש ישגרה םבצמל

 תויחנההו םיוותמהש ךכ לע עיבצה אוה היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה תרגסמב
 היה קמועל ןניבהל ידכ יכו ,תוריהב אלו תורתוס ויה תויחנהה םיתיעלו ,ההובג תורידתב וצפוה
 םישגפמ םייקל הצלמהה יכ הקידבב הלע המגודל ךכ .ןהיניב תדמתמ האוושה עצבל ךרוצ
 ךרעיהל ולחהש תוימוקמה תויושרלו ס"היתבל הצפוה ,הנקתכ הנגועש ,םיחותפ םיבחרמב
 ואר( םייוניש המכ םע ,רפסמ םימי ךותב ,תינש המסרופו תרחמל הלטוב איה ךא ,התלעפהל
 2020 רבמבונמ ךוניחה דרשמ ל"כנמל הבתכמב םירומה תורדתסה הנייצ הז רשקהב .)ךשמהב
 ינפל דוע ס"היתבל חלשנש )ךשמהב ואר( םיינוציח םיבחרמב הדימלל עגונב תויחנהה ךמסמ יכ
 תורשע תלבקמ םירומה תורדתסהו ,חטשב לובלב רצוי הז םירבד בצמו ,ףקת וניא תסנכה רושיא
 .גוהנל דציכ םיעדוי םניאש ס"יתב ילהנממ תוינפ

 ןמז ןתינש ןיוצ ךכל רשא ;ךכל ךומס וא לילה תוצח - תועדוהה תאצוה תעשל עגנ ףסונ חקל
 לע תרושקתה ילכמ ודמל ס"היתב םיתיעל יכו ,המיאתמ תוכרעיה רשפיא אלש ,ידמ רצק
 ברקב ץחל תשוחת הרצי תויחנהה ןתמל תנוכתמה .להנתהל םהילע דציכו ונתינש תויחנהה
 )ישיש םוי( 1.5.20-מ הטלחהה איה הז ןיינעל המגוד .תשרדנה תונגראתהב ישוקו ס"היתב
 תויושרה ישאר לש האחמ רחאלו ,)3.5.20( ךומסה ןושאר םויב ושדוחי םידומילה יכ העבקש
 ןכדע ,ךכל ךרעיהל ולכוי אלש ינפמ ןושאר םויב ס"היתב תא וחתפי אל יכ ועידוהש ,תולודגה
  .ךומסה ישילש םויב ס"היתב לש החיתפ רשפיאו תוארוהה תא ךוניחה דרשמ

 םירקמב יכ םילהנמהמ העשת ןכו יתובשייתהה זוחמהו ביבא לת ,הפיח תוזוחמ ונייצ הז ןיינעב
 דעומל ךומסב וא גח יברעב וא עובשה יפוסב ,ברעב ישימח ימיב ,תולילב ולבקתה תויחנהה םיבר
 םושייל תוכרעיהל ןמז טעמ ריתוהש המ ,)ידיימ ןפואב םושייל הייפיצ ךות( ןעוציבל ןתינש
 ,ס"היתב ברקב סעכל םרג רבדה יכ ונייצ םה .הליהקבו םיתווצה ברקב ,ס"היתבב תויחנהה
 ,םילהנמה ברקב תרכינ הקיחשלו הדובעה תוכיאב הדיריל ,תכרעמב םילהנמה ןומאב העיגפל
  .תכרעמב תוביצי רסוחל םרגו םירוההו הארוהה יתווצ

 זאמ ןמזה ףולח ףא לע יכ תרוקיבה תווצ ינפל ס"היתב ילהנממ דחא ןייצ תויחנהה שוביגל רשא
 ,הכורא הפוקת ךשמב ךוניחה תכרעמ תא תוולל יופצ הז רבשמ יכ העידיהו ,הנורוקה רבשמ ץורפ
  .ןמז ךרואל תופקתש תורורב תויחנה םסרפ אלו שביג אל ךוניחה דרשמ



 
 

 
 

 

 

|   34   |       

 

 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 ונתינש תונקת וא םיווצ ופקיש דרשמה לש תויחנההו םיוותמה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 .תורחואמ הליל תועשב וא עובשה ףוסל ךומס ,תויתרגש אל תועשב םיתיעל ,הנורוקה תפוקתב
 יגרד לש המיאתמ תוכרעיה רשפאל ידכ ונתינ םה ובש דעומל ךומס חטשל םציפה דרשמה
 .חטשה

 ךלהמב יכ תרוקיבה תווצ ינפל ונייצ תוזוחמ השימח :חטשב בצמל תויחנהה תמאתה
 יכו ,ןתינש לככ םיילאיצנרפידו םימיאתמ םינעמ ול תתלו חטשהמ דומלל ןויסינ השענ הנורוקה
 םילשורי זוחמו זכרמ זוחמ ונייצ ךכ לע ףסונ ;55תורורבו תומישי ויה ךוניחה דרשמ קיפהש תויחנהה
 ,י״פש ,הכרדהה ,חוקיפה ,תוזוחמה - םינושה םימרוגה ןיב יבטימ הלועפ ףותיש רכינ יכ י"חנמו

 .תוימוקמה תויושרב ךוניחה יפגאו בושקתה ,רעונו הרבח להנימ

 אלל ושבוג םיוותמה יכ התלעה היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה ,תאז םע
 םקמועל תדרל ילב םיתיעל ,)תוימוקמה תויושרה תוברל( חטשה ימרוג םע תקפסמ תוצעייתה
 ונניא ךוניחה דרשמש םיטרפ ןובשחב איבהל ילבו םהיתועפשהל סחייתהל ילב ,םיטרפה לכ לש
 ס"היתב ילהנממ דחאו ביבא לת זוחמ םג .רתוי רחואמ קר ןיבה םהיתועפשה תאשו םהב יוצמ
 ועלגתה ןכלו ,ס"היתב ןיב תונושה תאו חטשב בצמה תא ומאת אל תויחנההמ תובר יכ ונייצ
 רפסמל עגונב הלטוהש הלבגהה יכ ןייצ םילהנמהמ דחא לשמל ;תכרעמה לועפתב םיישק
 דוע .ס"היב לש םיידוחייה םיאנתל המאת אל הלוספקב ללכיהל םילוכיש םידימלתה וא םירומה
 .ךוניחה דרשמל םירומה ינוגרא ןיב קתנ היה תובר םימעפ יכ ס"היתב ילהנממ דחא ןייצ

 יתשל ב"י-'י תותיכב םידימלתה לש לוציפ הבייחש 2020 יאממ היחנהה איה הז ןיינעל המגוד
 ,דרפנ ןחלושב בשי דימלת לכש ךכ תותיכה לש רודיסו רתויה לכל םידימלת 20 לש תוצובק
 התייה וז היחנה .ינשהמ דחאה םירטמ ינש לש קחרמב ,ןתינש לככ ,םירדוסמ תונחלושה רשאכ
 .ר"מ 49 אוה ךוניחה דרשמ לש ןקתה יפל התיכה לדוגש העש םושייל השק

 ס"היתב ןיב תויחנהב הנחבאה רסוח היה יתובשייתהה זוחמה עיבצה וילעש ףסונ יזכרמ רעפ
 .םיידוסי-לעה ס"היתבל תויחנההמ קלח לש המאתה רסוחו םיידוסי-לעה ס"היתב ןיבל םיידוסיה
 ס"היתבב תיטנוולר הניא תוצובק ןיב דימלת לש רבעמה תלבגה יכ הקידבב הלע המגודל ךכ
 רפסמ ןיב רובעל םישרדנו ,תוצבקהלו תומגמל םיקלוחמ םהב םידימלתה ןכש ,םיידוסי-לעה
 .תויזיפ דומיל תותיכ ןיבו תוצובק

 תויסולכואל ומאתוה אל תויחנהה יכ היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפהב הלע דוע
 םימי 5 דמולש יזורדה רזגמהו יברעה רזגמל תומיאתמ ויה אל תויחנהה"ש ןיוצ המגודל - תונושה
 תויחנהה ... תולוספק תדימל לע השקה יזיפה בחרמה לדוג םגו .תולוספקב הדימל לע השקהו

  ."תידוהי אלה הייסולכואהמ 20%-ל תוסחייתמ אל תונתינש

 תלעפהל ךוניחה דרשמ ןתנש תויחנהה םושייל עגונה לכב םירגתא ולעש הלוע רומאהמ
 ,םתובכרומ ,תויחנהו םירזוח יוביר :לשב ,רתיה ןיב ,הנורוקה רבשמ תעב ךוניחה תכרעמ
 תויסולכואל םמיאתהל ךרוצל עגונב ןכו םמושייל עבקנש דעומל תוכימסב םתצפה
  .תוידועיי

 
 זוחמ ,םורד זוחמ :תורורבו תומישי ויה תויחנהה .ידרחה זוחמה ,י"חנמו םילשורי זוחמ ,ביבא לת זוחמ :חטשה ףותיש  55

 .ידרח זוחמ ,הפיח
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 רתיה ןיב תוסחייתמה ,םיאשונ ןווגמב ,תובר תויחנה ץיפה אוה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 תפוקתב לועפל ךוניחה תודסומ ולכוי םהיפלש תוינידמ יווק ועבק תויחנהה .תוידוחיי תויסולכואל
 תפוקתב ןויסינ רבצ אוהש דרשמה ףיסוה דוע .דסומה הנבמל המאתהבו תושימגב הנורוקה
 ךמסמ ידכל ולש תויגוגדפהו תוילועפתה תויחנהה תא םצמצ אוה לשמל ךכ ;לעייתהו הנורוקה
 ,תואירב תויחנה תוברל( תויחנהה לכ וזכור ובש "ןוחטיבב םידמול" םשב ידועיי רתא םיקהו דחא
 .םירזגמהו תעדה ימוחת ,ליגה תוביטח יפל רתאב וגצוה תויחנהה .)תויגוגדפ תויחנהו םייח תוחרוא
 ,הנורוקל ידועיי הטילש זכרמ דרשמה ליעפה ,הנורוקה תפוקתב ,2020 טסוגואב לחה ,ןכ ומכ
 יוטיב ידיל ואב רשא ,תוילאיצנרפידו תולכשומ תוטלחה לבקל רשפיאו םינותנה ללכ תא רטינש
 .דרשמה תויחנהב רתיה ןיב

 הנעתש םוריח תעשב םילהנ תצפהל העובקו האלמ תנוכתמ שבגי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 ."ןוחטיבב םידמול" רתא תרגסמב עציבש המל המודב ,הז אשונב ולעש םיישקה לכ לע
 תעיבקל ןכו םדוקימלו םירזוחה רפסמ םוצמצל לועפל ךישמי דרשמהש ץלמומ הז ללכב
 דעומה ינפל רפסמ םימי וא הדובעה םוי תליחתב :לשמל - תויחנהה תצפהל יוארה יותיעה
 דרשמהש ץלמומ ןכ ומכ .ס"היב לש המיאתמ תוכרעיה רשפאל ידכ תאזו ,ןמושייל עבקנש
 םיאשונב םתעד לוקיש יפ לע לועפל תוימוקמה תויושרלו ס"היתבל רשפאל לוקשי

 .םהידימלת ינייפאמלו ס"היתב יכרוצל םאתהב םימיוסמ

  קוחרמ הדימלב םירגתאה
 םירוגס לארשיב ס"היתב ויה 25.1.21 דע 13.3.20 ןיבש ןמזה קרפב ,הז חודל אובמב ןיוצש יפכ
 הנוילעה תובישחה ןאכמ ;קוחרמ הדימלל ורבעו דומילה ימי ללכמ 81% )יקלח וא אלמ ןפואב(

 קוחרמ הדימלה יכו ,קוחרמ הדימלב םיפתתשמ םידימלתה ללכ יכ אדווי ךוניחה דרשמש
 .תוליעיב תלהנתמ

 הנושארבו שארב עבקנ קוחרמ הדימלל רבעמה ,ותבושתב הרסמנש ךוניחה דרשמ תדמע יפ לע
 לככ ,רומשל שיש התייה ךוניחה דרשמ תדמע ;תואירבה דרשמ תוכמסב רשא הנשמ תקיקחב
 אצומכ םרגוסלו ימואלה תופידעה רדס שארב םמקמל :םיחותפ ךוניחה תודסומ לע ,רשפאה
 תכרעמ לש תילאיצנרפיד החיתפ הרשפאתה 2020 טסוגואב לחה יכ ףיסוה דרשמה .ןורחא
 ,םהלש בוט רוטינ ורשפיאש תואירבה דרשממ םינותנה תלבק םע ,2020 רבוטקואב לחהו ,ךוניחה
 .יברמ ןפואב תיזיפ הדימל רשפאל דרשמה חילצה

 הכרעש רקסב :56תיצראה םירוהה תגהנה רקס - קוחרמ הדימלב תופתתשה
 לע העיבצה איה )תיצראה םירוהה תגהנה רקס - ןלהל( 2020 רבמטפסב תיצראה םירוהה תגהנה
 ליגש לככ יכו ,ןושארה רגסה ךלהמב קוחרמ הדימלב ופתתשה אל לארשי ידימלתמ םיברש ךכ
 תורגובה ליגה תובכשב ;קוחרמ הדימלב רידס ןפואב םתופתתשה רועיש דרי ךכ ,דרי םידימלתה
 ברקבו ,קוחרמ הדימלב רידס ןפואב ופתתשה אל םידימלתהמ 12% - 11%-כ )ב"י - 'ז תותיכ(
  .30% קוחרמ הדימלב ופתתשה אלש םידימלתה רועיש היה )'ב-'א תותיכ( םיריעצה םידימלתה

 
 לארשיב תוירוזאה תוצעומבו תוימוקמה תוצעומב ,לארשי ירוה לש גיציה ןוגראה ונה ).ר.ע( תיצראה םירוהה תגהנה  56

 םירוהה ידעוו תא גצייל אוה תיצראה םירוהה תגהנה לש ירקיעה הדיקפת .םייבושיי םירוה ידעוו 170 - כ וב םיפתושו
 .]רוקמ[ .תיצראהו תינוריעה המרב תודסומהו ןוטלשה ינפב םהיניינע תא םדקלו םייבושייה
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 ןושארה םירוהה רקסב :ה"מאר לש םירוהה רקס - םירומה ונתנש תומישמ עוציב
 תרגסמב םהידליל םירומה ונתנש תומישמה עוציבל סחייתהל םירוהה ושקבתה ה"מאר לש
  .םירוהה תובושת תוגצומ ןלהלש םישרתב .קוחרמ הדימלה

 תומישמה תא עציב םדלי הדימ וזיאב הלאשל םירוהה הנעמ :11 םישרת
 57וחלש םירומהש

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקס יפ לע

 ועציב םהידליש וכירעה )72%( םירוהה תיברמ יכ הלוע ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקסמ
 תא ועציב םהידליש ובישהש םירוהה ברקב .הבר הדימב וחלש םירומהש תומישמה תא
 רתוי תומישמב ופתתשה )ב"י-'ז( תוהובגה תותיכה ידימלת יכ רכינ ,הבר הדימב תומישמה
 הלחש הלע ה"מאר לש ינשה םירוהה רקסמ יכ ןיוצי .)'ו-'א( תוכומנה תותיכה ידימלתמ
 ,הבר הדימב וחלש םירומהש תומישמה תא עציב םדליש ורבסש םירוהה רועישב היילע
  .79%58 היה הז רועישו

 .הנורוקה תפוקתב םינושה הדימלה יגוס תא ווילש םיישקהו םירגתאה וגצוי הז קרפב

 
 לודג קלח יכ ןיוצי דוע .)תובשקותמ ןניאשו תובשקותמ( םירומה ונתנש תומישמה ללכל הסחייתה התלאשב ה"מאר  57

 הדימב" ,"הטעומ הדימב" ,"אל ללכ/דואמ הטעומ הדימב" :תומר שמח ןב םלוס ינפ לע ולאשנ ןולאשב םידגיההמ
 תוינוציקה תוירוגטקה יתש תא ה"מאר הצביק חווידהו חותינה ךרוצל ."דואמ הבר הדימב"ו "הבר הדימב" ,"תינוניב
 ."אל ללכ/הטעומ הדימב"ו "תינוניב הדימב" ,"דואמ הבר/הבר הדימב" :תומר שולש ולבקתנש ךכ םלוסה לש דצ לכב

 ;79% - ב"י-'ז תותיכב םידליל םירוה ,79% - 'ו-'א תותיכב םידליל םירוה :הבר תופתתשה ובישהש תירבע ירבוד ברקב  58
 .85% :ב"י-'ז תותיכב םידליל םירוה ,77% - 'ו-'א תותיכב םידליל םירוה :הבר תופתתשה ובישהש תיברע ירבוד ברקב
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  תינורכניס הדימל
 ואדיו בחרמב )ילאוטריו( ינורכניס התיכ שגפמ תועצמאב תמייקתמ תינורכניס הדימל ,רומאכ
 רשפאמ בחרמה .הז תא הז תוארלו עומשל ,רבדל ,םידימלתו םירומ ,וב םיפתתשמל רשפאמה
 םידימלתה .הדימל תומישמ ןתמו עדימ תגצה ,ןווקמ חול לע הביתכ ךות רועיש םייקל םירומל
 ,ותבושתב ךוניחה דרשמ רסמש עדיממ .ןוידב ףתתשהלו רוביד תושר לבקל ,עיבצהל םילוכי

 תוינורכניס תושיגפ ןוילימ 14-כ ךוניחה תכרעמב ועצוב 2021 יאמ דע 2020 ינוי םישדוחב יכ הלוע
 םידימלת טלחומה םבור ,םיפתתשמ ןוילימ 270-כ לש תופתתשהב ,"םוז"ה תנכות תועצמאב
 .םירומו

 תינורכניסה הדימלב םידימלתה תופתתשה רחא ךוניחה דרשמ בקעמ

 תוידומיל תויוליעפ בוליש ןה ךוניחה דרשמ עבקש קוחרמ הדימלה תורטממ קלח ,רומאכ
 .הדימלה ףצר לע הרימשו התיכב םידומילל ףילחתכ תוחנומו תונבומ תויתרבחו

 יכנחמש בושחש ןייצ אוה םיידוסיה ס"היתבל ןושארה רגסב לחה דרשמה ץיפהש תויחנהב
 ללכ לש תוחכונ ומויב םוי ידמ ואדווי ;םידימלתה םע יבקעו ימוי-םוי ,ףיצר רשק ומייקי התיכה
 םיימוי ךשמב םירדענש םידימלת םע רשק ורציי ;)הדימלה םוי םותבו רקובב( התיכה ידימלת
 תויבקעב םיפתתשמ םניאש םידימלתה ירוהל ונפיו ;תורדעיהה תביס תא וררביו םיפוצר
  .ךכל הביסה תא ררבל ידכ םירועישב

 ילהנמש )2020 לירפאב( ןושארה רגסב לחה ךוניחה דרשמ ץילמה םיידוסי-לעה ס"היתבל עגונב
 ריהבה דרשמה .רידס ןפואב םידומילב םיחכונ םניאש םידימלת ירחא ימוי ןפואב ובקעי ס"היב
 הרידס תוחכונ םושיר להנל שיו ,יתנשה ןויצה בושיחב ביכרמ תויהל ךישממ תוחכונה ביכרמש
 וא רצות שקבל :ץילמה אוה רתיה ןיבו ,)םינותנה תא דעתלו תוחכונ תקידבב רועיש לכ חותפל(

 תא זכרלו ימויה תוחכונה זוכירב םוי לכ םייסל ;םיינורכניס םירועישב תוחכונל התכמסאכ הבוגת
  .הבכשה יזכר וא התיכה יכנחמ תמרב ןללכתלו יופימה תרגסמב ולעש תויגוסה

 התיכה יכנחמ יכ םיידוסיה ס"היתב תא ךוניחה דרשמ החנה )2020 רבמטפסב( ינשה רגסב םג
 ורציי ;)המותבו הדימלה תחיתפב( התיכה ידימלת ללכ לש תוחכונה תא ומויב םוי ידמ ואדווי

 תחיש םויק לע ודיפקי ;תורדעיהה תביס תא וררביו הדימלהמ ורדענ רשא םידימלת םע רשק
 תחיש ומייקיו ;ךמותו קומע ידומיל חיש תריצי ךרוצל וירוממ דחאמ דימלת לכל תיעובש ןופלט
  .הצק יעצמא אלל הייסולכואל ךייתשמה דימלת לכ םע תוחפל עובשב םיימעפ ןופלט

 תופתתשהה רועישש היהת הרטמה יכ ויתויחנהב דרשמה ןייצ םיידוסי-לעה ס"היתבל עגונב
 תומד םע יתרבח-ישיא רשק .ןתינש המכ דע הרגש ימיבש הזל המוד היהי קוחרמ הדימלב
  .תוחכונה ירועיש תלדגהב עייסל ולכוי תיתתיכ תוכייתשה תצובקו העובק תיכוניח

 אל םה יכו ,םידימלתה לש תוחכונה אשונ תא להינ ס"היב תווצ יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ העשת
 .ךוניחה דרשמל ךכ לע חוודל ושרדנ

 לש העפות םע תודדומתהל הדובע תוינכות עובקל היה ודיקפת יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 ךוניחה תוזוחמ ילהנמ תא החנהש ןייצ אוה .םיינורכניסה םירועישב םידימלת לש תופתתשה-יא
 הנורוקה תפוקתב םירועישה ךלהמב םידימלת לש תוחכונהו הסינכה רחא ףטוש בקעמ םייקל
 םינוכדע ל"כנמל וגיצה תוזוחמה יכ ןייצ דרשמה .זוחמ לכב העבקנש הדובעה תטישל םאתהב
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 להונ דרשמה םסרפ 2021 יאמב יכ ןיוצי .אשונב תוטקננה תולועפה לעו םהיאצממ לע םיפטוש
 ס"היתב ילהנמ תא החנה ובש ,59םוריחב קוחרמ הדימללו תולהנתהל עגונב ס"היתב ילהנמל
 לש תוחכונה ינותנ לע )םוריחה תעשל ישילשה םויב לחה( ומויב םוי ידמ תוזוחמה ילהנמל חוודל
 .םידימלתה

 תופתתשהה תדימ תודוא לע ס"היתבמ ינתומכ חוויד לבקל שרד אל ךוניחה דרשמ יכ הלע
 םילוכי ויהש םינותנ וידיב ויה אל ךכשמו ,קוחרמ תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש
 םיחקל קיפהל ,תונקסמ םהמ קיסהל ,םתוא חתנל ,ויתויחנה םושיי רחא בוקעל ול רשפאל
  .תינורכניסה הדימלה לש יבטימ םושיי םיענומש םימסחה תרסהל לועפלו הדימלה בויטל

 לש תוחכונה ינותנ תא זכרי ,ס"היתב ילהנמל תויחנה ןתמ דצל ,ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 הדימלב םידימלתה תופתתשה לע האלמ בצמ תנומת שוביג רשפאיש ןפואב םידימלתה
 תינורכניסה הדימלה תטיש תא חתנל רשפאת האלמ בצמ תנומת שוביג .תינורכניסה
 רועישב רופישל איביש רבד ,םידימלתה ינייפאמל המיאתהלו התוא לעייל ,קוחרמ
 הליעיה הטישה תא עבקי דרשמהש םג ץלמומ .םוריח תעב רקיעב ,וז הדימלב םתופתתשה
 .םחותינ ךרוצל םינותנה ףוסיאל רתויב

 יפרגואיג רוזא ,רזגמ ,ליג( םידימלתה ינייפאמ ןיב רשק תוהזל םג רשפאי םינותנה חותינ
 תא ןכדעל ,ךכל עגונב םייתייעב םידקומ תוהזל ,וז הדימלב םתופתתשה רועיש ןיבל )'דכו

 לש תיברמ תופתתשה חיטבהל ידכ ס"היתבל עויסו םילכ קפסל ,שרדנש לככ תוינכותה
 .דועו קוחרמ הדימלב םידימלתה

 הדימלב םידימלתה תוחכונ תניחבל ןימזו ירשפא ילכ :תומלצמ תלעפהל השירדה
 תשר תומלצמב שומיש אוה םתופתתשה דודיעלו םמיע בשקו ןיע רשק לע הרימשל ,תינורכניסה
  .תמא ןמזב ףטושו רישי ןפואב םידימלתה תא תומלצמ רשא ,הצקה יעצמא לש

 תבכרומ הלאש איה םיינורכניסה םירועישב םידימלתה ידי לע תומלצמה תחיתפ תלאש םלואו
 ןייצ ךוניחה דרשמב ידוסי ךוניחל ףגאה .םייתאו םייטפשמ ,םיישגר ,םייגוגדפ םילוקישב הוולמה
 םידימלתה לש תוחכונה ירדס לע חווידל עגונב תויחנה ןיא דרשמל יכ תרוקיבה תווצ ינפל
 האור אוהש ןייצו ףיסוה אוה ;תומלצמ תלעפהב ךרוצל עגונב הז ללכבו תינורכניס הדימלב
 .ולא םירועישב םידימלתה תוחכונ תקידבב תובישח

 תלעפה תייגוס יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ השיש ןכו ביבא לתו הפיח ,י"חנמו םילשורי תוזוחמה
 םקלח .ינורכניס רועיש לוהינל עגונב וררועתהש םייתועמשמה םיישקה דחא התייה תומלצמה
 אלו ;הדימלה יכילהת תא הליבגמ ןתריגס ;תופתתשהה ןפוא לע תועיפשמ תומלצמה יכ ונייצ
 הפיח ,י"חנמו םילשורי תוזוחמ .םידימלתה ברקב דמלנה רמוחה תנבה תדימ תא תעדל ןתינ
 :תומלצמ םיליעפמ םניא םידימלתה ןייטעבש תוביסה תא ונייצ ס"היתב ילהנממ השישו זכרמו

 ;דומלל ןתינ ובש דימלתה תיבב טקש םוקמב רסוח ;תויטרפב העיגפל ששח ;ךומנ ימצע יומיד
 רוסחמו ;תומלצמ תלעפהמ )דחוימה ךוניחה ידימלת לשמל( תודחוימ תותיכ ידימלת תוענמיה

 
 תולהנתהל תויחנהו םילהנ - תמא ןמזב םוריחב הדימל להונ ,ךוניחה דרשמ - היגולונכטו עדמ ,בושקת להנימ  59

 .2021 יאמב ןכדוע ,םוריחב קוחרמ הדימלו
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 לע םהירוהו םידימלתה םע םיחחושמ םה יכ ונייצ םילהנמ ינש .םידימלתה יתבב תשר תומלצמב
 .דימת רזוע הז ןיא םלוא ,המלצמה תלעפה תובישח תא םהל םיריבסמו אשונה

 לש תויחנה ויה אלש ןוויכש ונייצ ס"היתב ילהנממ השולשו הפיחו ביבא לת תוזוחמ ךכ לע ףסונ
 תאז תורמל ;ןתוא חותפל םידימלת בייחל ולכי אל םה ,תומלצמה תלעפהל עגונב ךוניחה דרשמ
 תרוקיבה תווצ תקידבב יכ ןיוצי .תומלצמ חותפל םידימלתה תא ובייח םה יכ ונייצ ס"יתב העברא
 וביוח םה יכ ונייצ רשא םידימלת לש תונולת ואצמנ ךוניחה דרשמ לש תונולתה תכרעמ תא
 הארוה הנתינ אלש ףא תאז ,םירועישהמ ורדענ םהש חווד ,ןכ ושע אלשכו ,תומלצמ ליעפהל
  .תומלצמ ליעפהל םידימלת תבייחמה

 ביבא לת זוחמ - ךופהה ןוויכהמ אקווד התנפוה תומלצמב שומישל עגונב התלעוהש תפסונ היגוס
 םירומה לש הארוהה תפישחל האיבה תומלצמה תלעפה יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ םיינשו
 .תואנ אל ןפואב םיתיעל ךוניח יתווצ לע םירוה לש תרוקיבלו

 ליעפהל תושר וא הבוח וז םאה הריהבמה הרודס היחנה ץיפה אל ךוניחה דרשמ יכ הלע
 יאשרה םרוגה ימ - תאז בייחל ןתינ ןכא םאו ,םידימלתה לש הצקה יעצמאב תומלצמ
 .ךכ לע תורוהל

 יעצמאב תומלצמה תלעפה סיסבבש םילוקישה תכרעמ תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 ,היתונורסח לומ לא המלצמ תלעפהב בויחבש תונורתיה לע דומעיו םידימלתה לש הצקה
 תואצות סיסב לע .םירוההו םידימלתה ,םירומה לע תומלצמה תלעפה תעפשה תוברל
 .תומיאתמ תויחנה איצויו הז אשונב הדמע שבגי דרשמה יכ ץלמומ ,הניחבה
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 םיינורכניסה םירועישב םידימלתה תופתתשה

 םירועישב םידימלת תופתתשה לע ה"מאר לש םירוהה רקס תואצות
 רועיש יכ הלעה ןושארה רגסה רחאל םייקתהש ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקס :םיינורכניס
 .22% היה ס"היתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה
 תיברעה ירבוד רועיש היה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה םהידלי יכ ובישהש םירוהה ברקב
 )'ו-'א תותיכ( םיריעצה םידימלתה רועישו ,)81% תמועל 69%( תירבעה ירבוד רועישמ ןטק
  .60תויסולכואה יתש ברקב )ב"י-'ז( תוהובגה תותיכהמ םידימלתה רועישמ ןטק היה ופתתשהש

 ,וירחאל וא )10.2.21 - 8.1.21( ישילשה רגסה ךלהמב םייקתהש ,ה"מאר לש ינשה םירוהה רקס
 םיינורכניסה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה רועישב הדירי לע עיבצה
 .11%-ל רומאכ 22%-מ ס"היתב ומייקש

 תוזוחמהמ - םיינורכניס םירועישב םידימלת תופתתשה לע בצמה תנומת
 המילשמ בצמ תנומת לבקל ידכ תוזוחמל הנפ הנידמה רקבמ דרשמ :ס"היתב ילהנמו
 ךותמ השימח ;הנורוקה תפוקתב תינורכניסה הדימלב םידימלתה תופתתשהל תעגונה תינכדעו

 תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ יכ םהיתובושתב ונייצ תוזוחמה תנומש
 הדימלל תועדומה תרבגהלו 61הצקה יעצמא רפסמ תלדגהל תודוה תאזו ,רגסל רגסמ הלדג
 םידימלתה תייצביטומ לש הרבגהל האיבהש םירומה תויונמוימב רופישמ האצותכ ןכו קוחרמ
 הדימב תינורכניסה הדימלב םידימלתה תופתתשה תא וגריד תוזוחמה לכ .םירועישב ףתתשהל
  .62)םינושה ךוניחה יבלשב 4.5 - 4.4 לש עצוממ גוריד( דואמ הבר דע הבר

 
 :ב"י-'ז תותיכ ;63% - תיברעה הרבחה ,78% - תידוהיה הרבחה :'ו-'א תותיכ :םישגפמה לכב וא תיברמב ובישה  60

 .73% - תיברעה הרבחה ,85% - תידוהיה הרבחה

 .ביבא לת ,הפיח ,םורד ,ידרח ,יתובשייתה :תוזוחמ  61

 הדימב ,הטעומ הדימב ,אל ללכ( ילולימ ןפואב בישהל ושקבתה םה ,ךוניחה תוזחמל ונפוהש תולאשה תרגסמב  62
 ללכ - 1 :םירפסמל הנידמה רקבמ דרשמ םרימה םינותנה תא חתנל ידכ .)דואמ הבר הדימב וא הבר הדימב ,תינוניב
 .דואמ הבר הדימב - 5 ,הבר הדימב - 4 ,תינוניב הדימב - 3 ,הטעומ הדימב - 2 ,אל
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 ,קוחרמ תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ :12 םישרת
 5 - 1 גורידב - ךוניחה יבלש יפלו 63תוזוחמה יפל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראורבפ-ראוני ,תוזוחמה תובושת יפ לע

 תינורכניסה הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימש וכירעה תוזוחמה לכ יכ םישרתהמ הלוע
  .)5 וא 4 גוריד( דואמ הבר הדימבו הבר הדימב התייה םהלש ס"היתבב

 לשמל ,םידימלתה ללכל המיאתה אל תינורכניס הדימל יכ ונייצ תוזוחמהמ קלח ,תאז םע
 .)םליגב םיריעצ םידימלת תוברל( בר זוכיר תשרודה - הדימל לש הז גוסב םישקתמה םידימלתל
 םע יכ ונייצ םה דוע ;םידימלתה ברקב רתוי בר ץמאמ תעקשה השרדנ רגסל רגסמ יכ ונייצ םה
 ןלהל( הנוילעה הביטחהו )ב"טח - ןלהל( םייניבה תביטח ידימלת תופתתשהב הדירי הלח ןמזה
 תורבחתהל םידימלתה תא םותרל םירומה לש ישוקה לדגו ,תינורכניסה הדימלב )ע"טח -
 לודג היה םיינורכניסה םירועישה רפסמ יכ ןייצ הפיח זוחמ ךכ לע ףסונ .64םיינורכניסה םירועישל
 תווצ ינפל אוה ףא ןייצ ךוניחה דרשמב ידוסי ךוניחל ףגאה .םידימלתה לע בר סמוע ליטהו ידמ
  .םידמולה ליגל רועישה ןמז ךשמ תמאתה היה תינורכניסה הדימלב םיישקה דחא יכ תרוקיבה

 הדימלב ףתתשה םידימלתהמ לודג קלח ס"היתב בורב יכ הלוע ס"היתב ילהנממ 11 תובושתמ
 רועישב םילדבה לע ועיבצה םילהנמ העברא .)םידימלתהמ 95% - 80%( תינורכניסה
 ונייצ םה לשמל ךכ ;תונושה ליגה תובכשו םינושה דומילה תועוצקמ ןיב םירועישב תופתתשהה
 םילהנמ ינש .ע"טחה ידימלת לש הזמ רתוי ןטק היה ב"טחה ידימלת לש תופתתשהה רועישש

 
 .וז הלאשל בישה אל ידרחה זוחמה  63

 .יתובשייתהה זוחמהו ביבא לת זוחמ  64
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 תופתתשהה תדימו ,תינורכניסה הדימלב תופייעו סמוע ,ישוק ושח םידימלתהמ קלח יכ ונייצ
 .ןושארה רגסה רחאל הדרי םהלש

 וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה רועיש יכ הלע ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקסמ
 םהידלי יכ ובישהש םירוהה ברקב .22% היה ס"היתב ומייקש םיינורכניסה םישגפמה לכב
 ירבוד רועישמ ןטק תיברעה ירבוד רועיש היה םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה
 היה ופתתשהש )'ו-'א תותיכ( םיריעצה םידימלתה רועישו ,)81% תמועל 69%( תירבעה
 םירוהה רקס .תויסולכואה יתש ברקב )ב"י-'ז( תוהובגה תותיכהמ םידימלתה רועישמ ןטק
 םישגפמה לכב וא תיברמב ופתתשה אלש םידימלתה רועישב הדירי לע עיבצה ינשה
 תוזוחמל תרוקיבה תווצ הנפהש תולאשל הנעמב .11%-ל ס"היתב ומייקש םיינורכניסה
 הבר הדימב התייה םהלש ס"היתבב םידימלתה לש תופתתשהה תדימש וכירעה םה
  .)5 וא 4 גוריד( דואמ הבר הדימבו

 הדימלב םידימלתה תופתתשה רחא ףטוש בקעמ להינ אל ךוניחה דרשמ יכ הלע ןכ ומכ
  .תינורכניסה

 ךרוצל תופתתשהה ינותנ ףוסיאל רתויב הליעיה הטישה תא עבקי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 הדימלב םידימלתה תופתתשה אשונב םיחקל קיפי דרשמהש ץלמומ דוע .םחותינ
 תטיש לש םושיי םשל םתופתתשה תא ריבגהל הרטמב הנורוקה תפוקתב תינורכניסה
 ילהנמו תוזוחמה וגיצהש תודמעה חכונו ,ןכ ומכ .םוריחו הרגש תותיעב דיתעב וז הדימל
 תורשפא ןחבי דרשמהש ץלמומ ,ךוניחה דרשמ ידיב שיש םירחא םינותנ חכונו ס"היתב
 תניחבמ םידימלתה יליגל םאתהב קוחרמ תינורכניס הדימלל תצלמומ תנוכתמ שוביגל
 ילהנמש ץלמומ תצלמומה תנוכתמל םאתהב .רועיש לכ ךשמו דומילה תועש רפסמ
  .םהידימלתו םרפס תיב לש םיידוחייה םינייפאמל םירועישה תכרעמ תא ומיאתי ס"היתב

 תובשקותמ תומישמ :תינורכניס-א הדימל
 ,הדימלה ירמוח ןיבל דמולה ןיב איה תירקיעה היצקארטניאה תינורכניס-א הדימלב רומאכ
 דימלתה בשחממ תישענ איהו תימצע הדימל איה וז הדימל .תתשרמב םיאצמנש ולאכ לשמל
  .תימואלה םירודישה תכרעמ ךרד תושעיהל םג הלוכי איה ;הממיה תועש לכב ותיבמ וא ס"היבב

 רשפאמ תידומילה תוליעפב ובוליש .הדימלו הארוה יכילהת םדקמו רישעמ ילטיגידה ןכותה
 םינוש םיגוסמ הידמ יבאשמב הרישעה ,תיביטקארטניאו תימניד הביבסב תיתייווחו הליעפ הדימל
 תוידומיל תומישמ ,םינווקמ םיסרוק ,הארוה ירמוח ,ןכות תוביבס ,םיילטיגיד םירפס תמגודכ
 םינודיח ,םיידומיל םיקחשמ ,תשרב הימדקא תוטלקה רגאמ ,תויצלומיסו לוגרת ,תובשקותמ
 יעוצקמ תעד לוקיש תלעפה ךות ,םידימלתה תא תונפהל ןתינ םהילאש ,םימוחת ןווגמב תולעפהו

 תונמנ הלא םינכת ןיב .םידמלנה םינכתלו תושרדנה תויונמוימל ,ליגה ינייפאמל המאתהב
 םילכ הכותב תבלשמה ,עדי תיינבהל םירושיכ תחתפמה תידומיל תוליעפ - תובשקותמ תומישמ
 .תשרבו בשחמב שומישו םיבשקותמ

 םוריח תעבו הרגש תעב םתוא שמשמו םינוש םיקיפאב םידימלתל ןימז ילטיגידה ןכותה
 ,ס"היתב תושרל ךוניחה דרשמ דימעמש ןכותה יקפס לש ילטיגידה ןכותה ירתא :תועצמאב
 לש ןכותה יקפס תועצמאב אלש ס"היב ליעפמש תונכות ןווגמ ןכו דרשמה לש םינושה םירתאה
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 תומישמ ןתמ םשל שמתשי המרופטלפ וזיאב רוחבל תושימגה שי ס"היבל יכ רהבוי .דרשמה
  .וידימלתל תובשקותמ

 םידימלתה לש 65תונלעפה תדימ רחא בוקעל ךרוצל תוסחייתה תוללוכ ךוניחה דרשמ תויחנה
  .תומישמה תשגה רחא בקעמה תובישחלו הלא תומישמב

 תומישמ םיליכמה ילטיגידה ןכותה יקפס לש םירתאל הסינכה
 תובשקותמ

 ןיב ,ילטיגידה ןכותה תא שיגנה ךוניחה דרשמ :ילטיגיד ןכות ירתאל םידימלת תסינכ
 תישענ רתאל )םירומהו( םידימלתה תסינכ .ילטיגיד ןכות יקפס 24 לש םירתא תועצמאב ,רתיה
 ךוניחה דרשמ קיפנמש םיישיאו םיידוחיי המסיסו שמתשמ םש תועצמאב - "הדיחא תוהדזה"ב
 םהילאש םירתא םתואל תוסינכה לע בקעמ תרשפאמ וז הטיש .דבלב ךוניחה תכרעמ ישמתשמל
 .66ןהירחא הרקבו ,וז תוהדזה תועצמאב ורבחתה

 ושענש ןכותה ירתאל םידימלתה לש תוסינכה ףקיה רחא בקוע ךוניחה דרשמש הלע
 ןכ ומכ .תונוש תויסולכוא יפל הלא םינותנ חתנמ אל ךא ,הדיחאה תוהדזהה תועצמאב
 םירחא םיקיפאב ולביק םהש תומישמב םידימלתה תופתתשה תא דדומ וניא דרשמה
 .םיקפסה לש ןכותה ירתאמ

 רשא( םידימלתה תופתתשה רועישל הנידמה רקבמ דרשמ חותינ תא גיצמ ןלהלש םישרתה
 תובשקותמה תומישמב - ב"י דע 'א התיכמ - ליגה תובכש לכב )שדוחב תחא םעפ תוחפל וסנכנ

 לע ססבתהב ,2020 רבמצד דע )2020 ץרמב( הנורוקה ץורפ זאמ ילטיגידה ןכותה יקפס ירתאבש
  .ךוניחה דרשמ ינותנ

 
  ."תומישמה תשגה לעו הדימלה יכילהתב םידימלתה לש תונלעפה תדימ רחא בקעמ ועצבי םירומה יכ בושח" המגודל  65

 ס"היתב תאז םע ,הדיחא תוהדזהה תועצמאב ןכותה יקפס לש םירתאל סנכיהל ס"היתב תא החנמ ךוניחה דרשמ  66
 ,ךוניחה דרשמ ידי לע תוקפוסמ אלש ,תורחא תואמסיס תועצמאב םג הלא םירתאל סנכיהל םילוכי םידימלתהו
 .הלא תואמסיס תועצמאב הסינכה רחא בקעמ תורשפא ןיא דרשמלו
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 שדוחב תחא םעפ וסנכנש )םידימלת ללכמ( םידימלתה רועיש :13 םישרת
 67םיאלמה םירגסה תפוקת ןויצב ילטיגידה ןכותה ירתאל תוחפל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראונימ בושקתה להנימ ינותנ יפ לע
 1.5.20 - 13.3.20 :םיאלמ םירגס ומייקתה )םקלחב וא( םהבש םישדוח תופקשמ תודקונמה תודומעה  *

 .31.10.20 - 17.9.20-ו
 הדימלל וז הפוקתב ושרדנ אל ןכ לעו ,שפוחב םידימלתה והש םהבש םישדוח םה טסוגואו ילוי םישדוח  **

 .טרפב קוחרמ הדימללו ללכב

 ןכותל שדוחב תחא םעפ תוחפל םידימלת תוסינכ לש יברמה רועישה יכ הלוע םישרתהמ
 44%-ו 45% - 2020 רבוטקואו ץרמ םישדוחב היה הדיחא תוהדזה תועצמאב ילטיגיד
 ןובשחב איבהל שי( 20% - ינוי שדוחב היה )טסוגוא-ילוי אלל( ירעזמה רועישה ;המאתהב
 רבמצד שדוחב ןכו )הנש לכב ינויב 20-ב םהידומיל תא םימייסמ ע"טחהו ב"טחה ידימלתש
 80% - 55% )טסוגוא-ילוי םישדוחב טעמל( הפוקתה ךרואל יכ םישרתהמ הלוע .29% -

 תפוקתב יכ הלוע ןכ .68ללכב וא תועיבקב םיילטיגידה םינכתל ורבחתה אל םידימלתהמ
 רועיש היה )לשמל ץרמב( שדוחהמ קלחב רגס היה םהבש םישדוחב וא םיאלמה םירגסה
 םג ךכ( וז הפוקתב םילודגהמ שדוחב תחא םעפ תוחפל ילטיגיד ןכותל םידימלתה תוסינכ
  .)רגס היה אלשכ 2020 רבמבונב

 
 םינותנ ןכו ,רתוי הכומנ התייה םידימלתה לש תוליעפה םהבש ,םיגחה תאו ץיקה ישדוח תא םג םיללוכ עצוממה ינותנ  67

 .ס"היבב תיזיפ הדימלב םג ודמל םידימלתהמ קלח םהב

 לע םירזוח םיישדוחה םישמתשמה םא עודי אל ךכשמו ,םידימלתה לש ינטרפ יוהיז ןיא םינותנה יצבוקב יכ רהבוי  68
 .שדוחל שדוחמ םינוש וא םמצע
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 םויב תחא םעפ וסנכנש םידימלתה רועישל הנידמה רקבמ דרשמ חותינ גצומ ןלהלש חולב
 .םינושארה םיאלמה םירגסה ינש תפוקתב הדיחאה תוהדזהה תועצמאב ילטיגיד ןכותל תוחפל

 ילטיגיד ןכותל תוחפל םויב תחא םעפ וסנכנש םידימלתה רועיש :2 חול
 69םינושארה םירגסה ינש תפוקתב

 הפוקתה
 ירועיש עצוממ
 םיימויה תוסינכה

  הסינכה רועיש
 רתויב ןטקה

  הסינכה רועיש
 רתויב לודגה

 - ןושארה רגסה
13.3.20 – 1.5.20 

10% (17.4.20) 2% (16.3.20) 20% 

 - ינשה רגסה
17.9.20 – 31.10.20 

10% (25.9.20) 2% (19.10.20) 13% 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראונימ בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 תומישמל ימוי-םוי סיסב לע ורבחתה אל )עצוממב( םידימלתהמ 90%-כש הלוע חולהמ
 .98%-ל הז רועיש לדג םימיוסמ םימיבו ,תובשקותמה

 חותינ גצומ ןלהלש םימישרתב :תויסולכוא יפל תובשקותמה תומישמל הסינכ
 שדוח ותואב תחא םעפ וסנכנש )םידימלתה ללכמ( םידימלתה רועישל הנידמה רקבמ דרשמ
 .70ילכלכ-יתרבח לוכשא יפלו רזגמ יפל ,םישדוחל הקולחב ,ילטיגיד ןכותל תוחפל

 
 .חותינהמ וטמשוהש ,תבשו גח ימי םיללוכ םניא םינותנה  69

 הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה המרה תא ןייצמ 1 לוכשא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש חותינה ןפואב  70
 ןכלו דבלב םיבושיי ינש ללוכ 10 ילכלכ-יתרבח לוכשא .רתויב ההובגה המרה תא ןייצמ 10 לוכשאו ,רתויב הכומנה
 .9 - 7 תולוכשא םע רבוח אוה
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 שדוחב תחא םעפ וסנכנש )םידימלתה ללכמ( םידימלתה רועיש :14 םישרת
 רזגמ יפל ,ילטיגיד ןכותל תוחפל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראורבפמ בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 שדוחב תחא םעפ וסנכנש )םידימלתה ללכמ( םידימלתה רועיש :15 םישרת
 ילכלכ-יתרבח לוכשא יפל ,ילטיגיד ןכותל תוחפל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראורבפמ בושקתה להנימ ינותנ יפ לע
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 תיאודבהו תידרחה הרבחה לש שומישה רועיש ןיב לודג רעפ םייק יכ הלוע םימישרתהמ
 יתד-יתכלממ ידוהיהו יתכלממ ידוהיה רזגמה לש שומישה רועיש ןיבו ילטיגידה ןכותב
 ירתאב שומישה רועיש ,רתוי ךומנ ילכלכ-יתרבחה לוכשאהש לככ יכ הלוע דוע .הז ןכותב
  .רתוי ןטק ילטיגידה ןכותה

 תויסולכוא לש שומישה תא ריבגהל ידכ םיידוחיי םינעמ קפיס אוה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 ךתחב תויוצמה תויסולכואל הצק יעצמא קפיס אוה :המגודל ךכ ;םיילטיגידה םינכתב תודחוימ
 לכ 2020 ילויב לחהש ןייצ דרשמה ;תידרחהו תיברעה הרבחל םג הז ללכבו ךומנ ילכלכ-יתרבח
 יפל תויתוברת תומאתה ושענ יכו ,תיברעהו תירבעה הפשב התייה חתיפ אוהש תילטיגיד הביבס
 ,"תיביטקארטניאה התיכה" - תיברע ירבודל תידועיי תינכות הלעפוה לשמל ךכ - דעיה תייסולכוא
 ןכו 2020 תנש תליחתב שומישל הלעוהש ידרח ןכות ןטרופ חתופ תידרחה הרבחה ידימלתלו

 ןכותה יקפס רפסמ תלדגהל ךרענ בושקתה להנימ יכ דרשמה ןייצ דוע .םיילוק הדימל ירדח
 .ידרחה זוחמב םידומילה תינכותל םימאתומה

 םירעפ םימייק ןיידע יכ הלע תרוקיבב ,ותבושתב טרופמכ דרשמה טקונש םידעצה ףא לע
 :םיילטיגידה םינכתב שומישה תדימב תויסולכואה ןיב

 תויוצמה תויסולכואל הצקה יעצמא תאצקה ףא לעש הלוע ךוניחה דרשמ ינותנ חותינמ 
 רועיש רתונ א"פשתה ל"הנשב םג ,)3-1 תולוכשא( ךומנ ילכלכ-יתרבח ךתחב
-מ( הנורוקה תפוקת תליחתל האוושהב דרי ףאו ןטק הלא תויסולכוא לש תופתתשהה

  .)2020 רבמצדב 24%-ל 2020 ץרמב 43%

 ,הנורוקה ץורפ ינפל דוע לעפוה תיברעה הרבחל "תיביטקארטניאה התיכה" טקיורפ 
 ןיב תובשקותמה תומישמב שומישב םירעפ לע םיעיבצמ םינותנה ,ןכ יפ לע ףאו

 ואר( תיאודבה הרבחה רקיעבו תיברעה הרבחה ןיבל תידרח הניאש תידוהיה הרבחה
  .)14 םישרת

 הדירי הלח הז דעומ רחאל ,תיברעל תוילטיגידה תוביבסה ומגרות 2020 ילויבש ףא 
 הרבחה ברקב 17% לש הדירי( תיברע ירבוד ברקב תובשקותמה תומישמב שומישב
 .)2020 רבמצד דע רבוטקואמ - תיאודבה הרבחב 5%-ו תיברעה הרבחב 10% ,תיזורדה

 ינוי דע 2020 ץרמ םישדוחב ינמזה ידרחה ןכותה ןטרופל תוסינכה רפסמ לש חותינמ 
 תוסינכה איש היה 2020 רבוטקוא שדוחבש הלע )דרשמה תבושתל ופרוצש( ,2021

 שדוחבש ירה ,רחא דימלת ידי לע התשענ הסינכ לכ םא םג .16,000-ל בורק - ןטרופל
 ךכב בשחתהב( 4.5% היה ידרחה ןטרופל וסנכנש םידימלת לש יברמה רועישה הז

 רפסמ 2020 ינוי שדוחב ,דגנמ ;)םידימלת 347,000-כ 2020 תנשב ויה ידרחה רזגמבש
 היה רתויה לכלש ,ןאכמו - תוסינכ 2,000-כ - רתויב ןטקה היה ןטרופל תוסינכה
 .0.6% הז שדוחב ןטרופל וסנכנש םידימלתה לש יברמה רועישה
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 םג הלע תרוקיבב :ךוניחה דרשמ ידי לע ןכות ירתאל תוסינכ ינותנ חותינ
 תוסינכה ינותנ תא םיליכמה םיפטוש תוחוד קיפה ךוניחה דרשמב בושקתה להנימש
 ,)תימויה המרב םג םיתיעל( הדיחאה תוהדזהה תועצמאב ועצובש ,ןכותה יקפס ירתאל
 קיפהל ידכ םינותנה תא חתינ אל דרשמה םלואו ;דרשמה ל"כנמל ריבעה אוה םתואש
 יפל תוסינכה ינותנ תא ןחב אל אוה לשמל ;הז ילכב שומישהמ תלעותה לע תונבות םהמ
 ,םינותנה חותינ תואצותמ םיחקל קיפה אל םג אוה .םירזגמ וא ליג יבלש יפל וא תוזוחמ
 םהילא םיעגונה םינותנה תא חתנל םתוא תוחנהל הרטמב ס"היתבלו תוזוחמל הנפ אל
 .תובשקותמה תומישמב םהידימלת לש תופתתשהה רועיש תלדגהב םיצמאמ דקמלו

 בושקתה לע םינוממלו םיחקפמל ףטוש ןפואב םישגנומ םינותנה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 תומישמב שומישה םודיקל תוכרדהו תויוברעתה םיעצבמו םינותנה תא םיחתנמ רשא ,תוזוחמב
 יזכרל ,ס"היתב ילהנמל ףקשמ תודסומ ןטרופ ,ךכ לע ףסונ .ךרוצל םאתהב תובשקותמה
 םיסרוקהו ןכותה יקפס לש ילטיגידה ןכותב השענש שומישה לע עדימ הארוהה יתווצלו בושקתה
 הז עדימ .םינכתב ושמתשהש םידימלתה יעוציב לש תומכה לע עדימ תוברל ,חתיפ דרשמהש
 .םיילאיצנרפיד הדימלו הארוה יכילהת תריציו םינותנ תוססובמ תוטלחה תלבק רשפאמ

 תומישמב ןטקה תופתתשהה רועישל תוביסה חותינ תא םילשי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 - 20% - )טסוגוא-ילוי םישדוחה אלל( ילטיגידה ןכותה יקפס לש םירתאבש תובשקותמה

 לע תאזו םיילכלכ-םייתרבחה תולוכשאהו תויסולכואה ןווגמ ןיב םירעפה לע שגדב ,45%
 לעפיו םיחקל ךכמ קיפיש םג ץלמומ ;ותבושתב ןייצ םתואשו דרשמה טקנש םידעצה ףא
 .הלא תויסולכוא ינפב םידמועה םימסחה תרסהל

 

 לע םיינתוכיא םינותנ ןיא ךוניחה דרשמל יכ הלע הקידבב :םיינתוכיא םינותנ ףוסיא
 רחאל םידימלתה םישוע המ המגודל( םירתאל םתסינכב םידימלתה םישועש שומישה
  .)71דועו תומישמב םתחלצה תדימ יהמ ,ףד לכב םיהוש םה ןמז המכ ,רתאל םיסנכנ םהש

 תא ביחרי דיתעבו םיקפסה ירתאל תוסינכה ינותנ רחא בקוע אוה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 ךוניחה דרשמ ל"כנמ יכ דרשמה ןייצ ךכ לע ףסונ .תוהשה ינמזו תוסינכה תוהמ לע עדימה קמוע
 ,תילטיגיד לארשי םע הלועפ ףותישב ,תוילטיגיד הדימל תוביבס חתפל דרשמה ימרוג תא החנה
 בצקלו תומישמה עוציב ןפואל עגונב התיכהו דימלתה תמרב בקעמו רוטינ תורשפאמ רשא
 וחתופ רבכ םיליגהמ קלח לש הדימלה תוביבסמ קלח יכ רסמ דרשמה .הדימלב תומדקתהה
 תוביבסמ קלחו ,)דועו היגולויב ,הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ ,תילגנא תארוהל תוביבס :לשמל(
 ב"פשתה ל"הנשל שדח ןכות זרכמ דרשמה םסרפ םג ךכ ;חותיפ ךילהת םויסב תואצמנ הדימלה
 השדחה תכרעמה ;תמא ןמזב םידימלתה לש שומישה ינותנ תא ריבעהל ןכותה יקפסמ שרודה
 ,םירומה םהבו םינוש םימרוגל םגיצהלו םחתנל לכוי דרשמהו ,הלאה םינותנה תא טולקל עדת
 .הטמה תודיחיו םיר"מפמה ,ךוניחה תוזוחמ ,תוימוקמה תויושרה ,ס"היתב ילהנמ

 
 תוניירוא תיינקה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר  71

  .233 'מע ,"םייחה ךרואל תילטיגיד
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 ,םיינתוכיא םינותנ ףוסיא תורשפאמה תוכרעמה חותיפ תא םילשי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 הבחר בצמ תנומת ךוניחה דרשמ ידיב היהת וז ךרדב .םתוא חתניו םינותנה תא קיפי
 הדימלה ךלהמב ,תובשקותמה תומישמה לש ילכב םידימלתה שומישל תעגונה הפיקמו

 .םוריחו הרגש תפוקתב קוחרמ

 הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ תכרעה
 ללכב תובשקותמה תומישמה תועצמאב קוחרמ
 )ןכותה יקפס ךרד קר אל( םיקיפאה

 תונכות תלעפהו םיידועיי םירתאל הסינכה תרגסמב תועצובמ תובשקותמ תומישמ ,רומאכ
  .םירחא םיקיפאב ןקלחו ןכותה יקפס תועצמאב ןקלח - תויצקילפאו

 ושקבתה 2021 ראורבפבו ראוניב תוזוחמהמ הנידמה רקבמ דרשמ ףסאש עדימב :תוזוחמ
 תרגסמב )ךוניחה יבלש לכב( םידימלתה תופתתשה תדימ תא םתכרעה יפל גרדל תוזוחמה
 גוריד גצומ ןלהלש םישרתב .72)5-ל 1 ןיבש םלוסב( םיקיפאה ללכב תובשקותמה תומישמה
 .תוזוחמה

 

 
 הדימב ,הטעומ הדימב ,אל ללכ( ילולימ ןפואב בישהל ושקבתה םה ,ךוניחה תוזחמל ונפוהש תולאשה תרגסמב  72

 ללכ - 1 :םירפסמל הנידמה רקבמ דרשמ םרימה םינותנה תא חתנל ידכ .)דואמ הבר הדימב וא הבר הדימב ,תינוניב
 .דואמ הבר הדימב - 5 ,הבר הדימב - 4 ,תינוניב הדימב - 3 ,הטעומ הדימב - 2 ,אל
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 תועצמאב קוחרמ הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ :16 םישרת
 ךוניחה יבלש יפלו תוזוחמה יפל ,תובשקותמה תומישמה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראורבפ-ראוני ,תוזוחמה תובושת יפ לע

 עגונה לכב םינושה ךוניחה יבלש ןיב תונוש ןיא תוזוחמה תכרעהל יכ הלוע םישרתהמ
 םתעדל יכ ונייצ תוזוחמ השימח ןכ ומכ .תובשקותמה תומישמב םידימלתה תופתתשהל
 רועישש וכירעה הפיח זוחמו ידרחה זוחמה ךא ,הלעמו הבר הדימב התייה תופתתשהה
  .תינוניב-הטעומ הדימב - רתוי ןטק היה תופתתשהה

 יכ ןייצ הבר-תינוניב הדימב וידימלת לש תופתתשהה תא ךירעהש יתובשייתהה זוחמה יכ ןיוצי
  .ולא תומישמב םידימלתה לע לודג סמוע לטוה

 תופתתשהה רועיש תא וכירעה תרוקיבה תווצ שגפנ םמיעש ס"היתב ילהנמ :ס"היתב ילהנמ
 םתעדלש ונייצ םתיברמ .תיסחי לודגכ םיקיפאה ללכב תובשקותמה תומישמב םידימלתה לש
 תויונמוימב לחש רופישה רואל ןושארה רגסה תמועל ינשה רגסב לדג תופתתשהה רועיש
 סמועה תתחפהב ס"היתב ועציבש תומאתהב ןכו יאמצע ןפואב דומלל םתלוכיבו םידימלתה
  .םידימלתה לע לטומה
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 תומישמב ופתתשה םידימלתה בור םתעדל יכ הלוע ס"היתב ילהנמו תוזוחמה תדמעמ
 לש תוסינכה רועישל עגונב דידמה ןותנה םע דחא הנקב הלוע וניא הז ןותנ .תובשקותמה
 לוכי ךכל רבסהה .תיצחממ תוחפ - רתוי ןטק היהש ילטיגידה ןכותה ירתאל םידימלתה
 תרגסמב םניאש םירחא םיקיפאב םידימלתל ונתינ תובשקותמה תומישמה תיברמש תויהל
 תויביטקייבוס ןה ס"היתב ילהנמו תוזוחמה ונתנש תוכרעהש ןכתיי ןיפולחל ;ןכותה ירתא
 תומישמב םידימלתה לש לעופב תופתתשהה תדימ תא קיודמ ןפואב תופקשמ ןניאו

 .תובשקותמה

 תומישמב םידימלתה לש תופתתשהה לע םינותנ דרשמה תושרב ןיא יכ הלע תרוקיבב
 ןכותה יקפס ירתאל תוסינכה רפסמ לע םינותנ טעמל תאז ,םיקיפאה ללכב תובשקותמה
  .דרשמה לש הדיחאה תוהדזהה תועצמאב ועצובש

 וכירעה ס"היתב ילהנמו תוזוחמהש ףא :תובשקותמה תומישמב םיפסונ םירגתא
 ידוסי ךוניחל ףגאה ,הובג היה תובשקותמה תומישמב םידימלתה לש תופתתשהה ףקיהש
 :םהבו ךכ לע ועיפשהש ןכתייש םיישק לע ועיבצה ס"היתב ילהנמו תוזוחמה ,ךוניחה דרשמב
 הדבועה ;םידימלתה ליגל תומישמה תמר ןיב המאתה רסוח ;תובשקותמה תומישמה יוביר
 ברקב טרפבו( תובשקותמ תומישמ עוציבב תימצע הדימל עוציבל םילגרומ ויה אל םידימלתהש
-יא ;74תובשקותמה תומישמה לכ תא תזכרמה תחא הדימל תביבס רדעיה ;73)םישקתמ םידימלת
 תידרחה הרבחל עגונב .76הצק יעצמאב רוסחמו ;75)סמועב םתסירקו( תומישמה ירתא לש תוביצי

 יבחרממ קלחל סנכיהל םידימלתהמ וענמ רשכה טנרטניאה תולבגמ יכ ידרחה זוחמה ןייצ
 .תובשקותמ תומישמ וללכש הדימלה

 תובשקותמה תומישמב םידימלתה תופתתשה ירועיש תא ןחבי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 םילכ זגרא שבגיו םאתהב םיחקל קיפי ,םימייקה םיבשחוממה םיקיפאה ללכב ןמז ךרואל
  .ולא תומישמב םידימלתה תופתתשה רועיש תרבגהל ועייסיש

 תימואלה םירודישה תכרעמ :תינורכניס-א הדימל
 וטלקוה התרגסמבו ,2020 ץרמב הנורוקה ץורפ םע לועפל הלחה תימואלה םירודישה תכרעמ
 ירועיש ,)םידומילה תוינכותל םאתהב( דומילה תועוצקמ :םימוחת לש בחר ןווגמב םירועיש
 תירבעה הפשב )ב"י התיכ ידימלת דע ןגה ידלימ( ליגה תובכש לכל הגפה תויוליעפו הרשעה
 וא היזיוולטב( הרודס םירועיש תכרעמ יפ לע רישי ןפואב ורדוש הלא םירועיש .תיברעה הפשבו

 בלשל םילוכי םהו ,םירומה תושרל תדמוע וז םירודיש תכרעמ .VOD רגאמבו )םינווקמ םירודישב
 לכ ךרואל םירדושמה ,םירועישב .תיעובשה וא תימויה תועשה תכרעמ תרגסמב םירודישה תא
 ,חול בשחמ ,םכח ןופלט ,היזיוולט( הצק יעצמא לכב תופצל ןתינ VOD-ה רגאמבו ,םויה תועש
 .)חיינ בשחמו דיינ בשחמ

 
 .יתובשייתה ,הפיח ,י"חנמו םילשורי :תוזוחמ  73

 .ביבא לת זוחמ  74

 .ס"היתב ילהנממ הרשעו ביבא לתו ןופצ תוזוחמ  75

 .םורד זוחמ  76
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 םע .77םוי לכב םינווקמ םירועיש 100-כ ורדישש םיצורע 28 ולעפוה ןושארה רגסה תליחתב
 םירועישה רפסמ תא לידגהל זאד ךוניחה דרשמ ל"כנמ טילחה הנורוקה רבשמ תוכשמתה
 הייפצה רועיש יכ ,ןלהל טרופיש יפכ ,הלע תרוקיבב םלואו .תימואלה םירודישה תכרעמב
 :םיטרפה ןלהל .דרי םירישיה םירודישב

 תרגסמב תונווקמ תואצרהו םיטלקומ םירועיש תועצמאב הדימלל תוכרעיה
 )2016 זאמ תוחפה לכל( ךוניחה דרשמ עציבש םוריחה יליגרת תרגסמב :םוריחה יליגרת
 תונווקמ תואצרהבו םיטלקומ םירועישב תופצל ךוניחה תכרעמ ידימלת תא דרשמה הנפה
 ץרמב הייפצל םינימז ויה וז תרגסמב( "תשרב הימדקא" תינכותו "יכוניח 8 וצ" תינכות תרגסמב

 .)הז בלשב המקוה םרטש תימואלה םירודישה תכרעממ קלח ויה אלש - םירועיש 710 - 2020
  .תונווקמ תואצרהבו םיטלקומ םירועישב םידימלתה לש הייפצה רועיש תא גיצמ ןלהלש םישרתה

 ידימלת אלל( ב"י-'ד תותיכב םידימלתה לש הייפצה רועיש :17 םישרת
 יליגרת ךלהמב תונווקמ תואצרהבו םיטלקומ םירועישב )תידרחה הרבחה

 2019 - 2016 ,םוריחה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 היה הנורוקה ץורפל ומדקש םינשב ומייקתהש םיליגרתה תעבראב יכ הלוע םישרתהמ
 תוחפ - רתויב ןטק תונווקמה תואצרהבו םיטלקומה םירועישב םידימלת לש הייפצה רועיש
  .2%-מ

 
 תרגסמב םוריחבו הרגשב הדימלל תוכרעיהכ וטלקוהש םירועישב םג שומיש השענ תימואלה םירודישה תכרעמב  77

  ."תשרב הימדקא"ו "יכוניח 8 וצ" תינכות
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 ךלהמב םיטלקומ םירועישל ונפוה אל תידרחה הרבחה ידימלת יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 הרבחל ושגנוה םיטלקומה םירועישהשו ,2019 דע 2016 םינשב ומייקתהש םוריחה יליגרת
  .2020 ילוימ קר תידרחה

 תוביסה תא ןחב אל ךוניחה דרשמ םיליגרתהמ םיחקלה תקפה יכילה תרגסמב יכ הלע
 וז הניחב .םהלש תויביטקפאה תדימ תאו הלא םירועישב םינטקה הייפצה ירועישל
 רובעל הלוכ ךוניחה תכרעמ שרדית הבש ,רבשמ תעשב םידומילל עגונה לכב ןה תצלמומ
 תעב םג הב תוסנתהלו תכרעמה תונורתי תא לצנל ידכ ןהו ,קוחרמ הדימל לש בצמל
  .הרגש

 היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפהו ה"מאר לש םירומה רקס
 רגסה ךלהמב רבכ רדיש ךוניחה דרשמש ףא :תימואלה םירודישה תכרעמל עגונב
 ופתתשהש םירומהמ 35% ,תימואלה םירודישה תכרעמ תרגסמב םויב םירודיש תורשע ןושארה
 .םינכתב תופצל םהידימלת תא וחנה אל ללכ םה יכ ונייצ ה"מאר לש ןושארה םירומה רקסב
 םהידימלת תא וחנה אלש םירומה רועיש היה תירבעה ירבוד םיידוסי-לעה ס"היתבב םירומ ברקב
 םינכתב רוסחמל תודע הארנכ" יהוז יכ ךכמ הקיסה ה"מאר ;56% - דחוימב לודג םינכתב תופצל
 ולאשנ אל ,ה"מאר לש ינשה םירומה רקס תרגסמב ."ולא ליג תובכשל םימאתומה םימלוצמ
  .תימואלה םירודישה תכרעמ לע םירומה

 רוסחמ לע עיבצה אוה ןושארה רגסה יבגל היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפהב
 ומייקתה םירודישהש תויה יכ ןייצ אוה תיאודבה הרבחה יבגלו ;תיברעה הפשב םינווקמ םירועישב
 םיבושייה תיברמב רשא ,תיאודבה הרבחל םייטנוולר ויה אל םה - םילבכ תורבח לש תויתשת לע
 םירודישה תכרעמ תלעפהל הצוחנה םילבכו תתשרמ תיתשת ןיא תררוגתמ איה םהבש
 .תימואלה

 םינימז ויה הנורוקה תפוקת ינפל דוע ,רומאכ :תימואלה םירודישה תכרעמ תבחרה
 ימוליצ תא רבגתל ךוניחה דרשמ טילחה הנורוקה תפוקת ךלהמב .םירועיש 710 הייפצל
 םירועיש 374 םהמ ,ליגה יבלש לכבו תעד ימוחת ןווגמב םיפסונ םירועיש 9,790 טילקהו םירועישה
 םינימזו םיטלקומ םירועיש 10,126 ויה 2021 לירפאל ןוכנ .רודישל ומסרופ םרטו הקידבב ואצמנ
 םינימזה םירועישה רפסמב ךרעל 14 יפ לש לודיג ,)"תשרב הימדקא"ו "יכוניח 8 וצ" ללוכ( הייפצל
 2021 ץרמ דעו 2020 ץרממ תימואלה םירודישה תכרעמב העקשוהש תללוכה תולעה .הייפצל
 ךוניחה דרשמל ונתינש םיביצקתמ אוה יביצקתה םרוקמש ,ח"ש ןוילימ 20.2-כב המכתסה
 .הנורוקה תפוקתב

 תימואלה םירודישה תכרעמב רדושש עצוממה ימויה םירודישה רפסמ םיגצומ ןלהלש םישרתב
 .הלא םירודישב עצוממה ימויה תויפצה רפסמו שדוח לכב
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 תכרעמ תרגסמב רדושש עצוממה ימויה םירודישה רפסמ :18 םישרת
 םתואב עצוממה ימויה תויפצה רפסמ תמועל שדוח לכב תימואלה םירודישה

 202078 רבמבונ-ץרמ ,םירודיש

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 )םיינש יפ( רכינ ןפואב הלעש ,עצוממה ימויה םירודישה רפסמ תמועל יכ הלוע םישרתהמ
 הייפצה תמגמב ,)2020 רבמבונ( ינשה רגסה םויס דע )2020 ץרמ( הנורוקה תליחתמ
  .וז הפוקתב עצוממה ימויה תויפצה רפסמב 70%-כ לש הדירי הלח םירודישב

 הייפצ תועשב תימואלה םירודישה תכרעמ תרגסמב ונרקוהש םירודישה דבלמ יכ ןיוצי
 רגאמ תרגסמב םירועישה םתוא תא םידימלתה תושרל ךוניחה דרשמ דימעה ,תועובק
 תויפצה רפסמ תדידמ .םינוש םיצורעב תע לכב הייפצל םינימז ויה רשא ,םיטלקומ םירועיש
 הדיעמ הניא הסינכ רומאכ( רודישה רושיקל הסינכה סיסב לע התשענ הלא םירודישב
 ןושארה רגסה תופוקת ךלהמב יכ הלע הקידבב .)טלקומה רודישב הייפצ לע חרכהב
 .ןוילימכ הלא םירושיק לע ישדוחה תוציחלה רפסמ היה ינשהו

 2021 ראוניב :תימואלה םירודישה תכרעמב הייפצה תדימ תא תוזוחמה תכרעה
 הדימלב זוחמה ידימלת לש תופתתשהה תדימ תא גרדל תוזוחמהמ הנידמה רקבמ דרשמ שקיב
 הדימב - 5 ,אל ללכ - 1( 5 - 1 לש םלוסב תימואלה םירודישה תכרעמב הייפצ תועצמאב קוחרמ
 לת ,יתובשייתהה( תוזוחמ השימח וגריד םהיתובושתב .םינושה ליגה יבלש יפל ,79)דואמ הבר
 םירודישה תכרעמב הייפצב םידימלתה תופתתשה תא )הפיחו םורד ,י"חנמו םילשורי ,ביבא

 
 תועשב( תימויה םירודישה תינכותמ קלחכ היזיוולטבו תתשרמב יח רודישב ורדושש םירודישל םיעגונ םיגצומה םינותנה  78

 הדדמנ תוידוסי-לעה תותיכב םירודישב הייפצה .15.3.20-ב ולחה ץרמב םירודישה .םהב תויפצה רפסמלו )14:00-8:00
 לע הדדמנ תוידוסיה תותיכב הייפצה .רועישב תוהשה ךשמל רשק אלל - רודישה לע )PLAY תציחל( "הקלקה" יפל
 .תוחפל תוינש 30 ךשמב וב ההשו רודישל סנכנש ימ יפ

 הדימב ,הטעומ הדימב ,אל ללכ( ילולימ ןפואב בישהל ושקבתה םה ,ךוניחה תוזחמל ונפוהש תולאשה תרגסמב  79
 ללכ - 1 :םירפסמל הנידמה רקבמ דרשמ םרימה םינותנה תא חתנל ידכ .)דואמ הבר הדימב וא הבר הדימב ,תינוניב
 .דואמ הבר הדימב - 5 ,הבר הדימב - 4 ,תינוניב הדימב - 3 ,הטעומ הדימב - 2 ,אל
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 עצוממה ,)םינושה ליגה יבלשב 2.5 - 2 לש עצוממ גוריד( תינוניב דע הטעומ הדימב תימואלה
 :ןלהלש םישרתב טוריפ ואר .4.3 היה םינושה ליגה יבלשב זכרמ זוחמ לש

 תועצמאב קוחרמ הדימלב םידימלתה לש תופתתשהה תדימ :19 םישרת
 80ךוניחה יבלש יפלו תוזוחמה יפל ,תימואלה םירודישה תכרעמב הייפצה

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2021 ראורבפ-ראוני ,תוזוחמה תובושת יפ לע

 תכרעמב תוחפ ופצ ע"טחהו ב"טחה ידימלת תוזוחמה תכרעה יפל יכ הלוע םישרתהמ
  .םיידוסיה ס"היתב ידימלתמ תימואלה םירודישה

 םירודישה תכרעמב םהידימלת לש הייפצה תדימ תא ס"היתב ילהנמ תכרעה
 ס"היתבב דחוימב םינטק ויה הייפצה ירועישש ךכ לע ודמע ס"היתב ילהנממ הרשע :תימואלה
 התייה אל תימואלה םירודישה תכרעמל יכ ונייצ םילהנמ ינש .40%-מ רתוי אלו ,םילהנמ םהש
  .הרטמה תא גישה אל הב עקשוהש ביצקתה םתכרעהל יכו ,קוחרמ הדימלל שממ לש המורת

 המכ ולע תוזוחמהמ ףסאש עדיממו ס"היתב ילהנמ םע הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש תושיגפב
 :ןלהל טרופמכ תימואלה םירודישה תכרעמב השענש טעומה שומישל תוירשפא תוביס

 השענ אל יכ ותבושתב ןייצ י"חנמו םילשורי זוחמ :דימלתל הרומ ןיב ישיא רשקב רסוח
 תכרעמש הסיפתהו ,התיכב דמלנה רמוחה ןיבל םירדושמה םירועישה ןיב יגוגדפ רוביח
 םירועישה יכ ןייצ ףא זוחמה .היוגש התייה התיכב הרומה תא ףילחהל הלוכי תימואלה םירודישה

 
 .םיטלקומ םירועיש לש דרפנ רגאמ חתופ ידרחה זוחמבו ,םינותנ ףריצ אל ןופצ זוחמ  80
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 העבשו ביבא לת זוחמ םג .דמולה םע היצקארטניא לכ םימייקמ םניאו הפוקת ימאות םניא
 ןיאו ,הרומל דימלתה ןיב ישיא רשקב ךרוצ שי הליעיו הנוכנ הארוה םשל יכ ורבס םילהנמהמ
  .ימינונא הרומ וב דמלמש רודישל דימלתה תיינפהב תלעות

 לש עפש םירומלו םידימלתל עצוה הנורוקה תפוקתב :קוחרמ הדימלל תורוקמ יוביר
 תויביטקרטאב תורחתהל הכירצ התייה תימואלה םירודישה תכרעמ .קוחרמ הדימלל תורוקמ
 הדיצלו תכרעמה ךותמ הדימלל םירומה לש הנווכה התייה השרדנ ךכ םשל .הז עפש לומ הלש
 םידימלתה לעופב ,ס"היתב ילהנממ השיש יפ לע .הרגמו ןיינעמ ןפואב שגנומה םיאתמ ןכות
 רישי רשקב םהילא רושקו םהל רכומה םרוג - ס"היב םהל עיצהש םילכב שמתשהל ופידעה
 ,הפגמה ץורפ םרטב םידימלתלו ס"היתבל םירכומ ויה םקלחו םישדח םילכ םקלח ,ךשמתמו

 .תימואלה םירודישה תכרעמב שמתשהלמ

 ס"היתב ילהנממ השולשו יתובשייתהה זוחמה :תיגוגדפה םתוכיאו םינכתה תויטנוולר
 אלו םייטנוולר ויה אל םיתיעל תימואלה םירודישה תכרעמ תרגסמב ורדושש םינכתהש ונייצ
 .ולש בצקלו דומילה תומדקתהל וא )תוידוסי-לעה רקיעב( ליגה תובכשל ,ס"היבל ומיאתה דימת
 ,םירועישה לש תיגוגדפה םתוכיאל עגונב תונעט ולעה הפיחו י"חנמו םילשורי ,ביבא לת תוזוחמה
 הדבועל עגונבו םירועישה תא וריבעהש םירומהמ קלח לש תויעוצקמלו הפשה תוכיאל
 תמאתה-יאל עגונב םג ךכ ;תנשוימ תנוכתמב םירודיש םיריכזמו םיילטנורפ םה םירועישהש
 ןווגמ חתיפ אוה יכ ידרחה זוחמה ןייצ הז רשקהב .תידרחה הרבחל תימואלה םירודישה תכרעמ
 ךא ,תימואלה םירודישה תכרעמל הפולחכ םינושה תועוצקמב םיטלקומ םירועיש לש בחר
 הרימשל תנגראמ הביבס םרובע הרסח התייה ,ס"היתב ילהנממ דחא םג ןייצש יפכ ,הליחתב
 .םיטלקומה םירועישה לש הצפהלו

 םירומל יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ העבראו הפיח זוחמ :תועשה תכרעמב םירודישה בוליש
 תכרעמ הרדיש ןהבש תועשהו ,תירפס תיבה תועשה תכרעמב םירודישה תא בלשל ישוק היה
 תרגסמב םהיתותיכ תא ןהב ודמיל םירומהש תועשה ןתואב ,םויה תועש ויה תימואלה םירודישה
 .תינורכניסה הדימלה

 רבשמ רציש םירעפה אשונב ךרענש רקחמ :תיאודבה הרבחה ידימלתל המאתה
 תימואלה םירודישה תכרעמש ךכ לע דמע 81תילארשיה ךוניחה תכרעמ ידימלת ברקב הנורוקה
 םהירודישש םייטרפ םיקיפאב ורדוש םירודישה - תיאודבה הרבחה ידימלתל המאתוה אל
 הכורכ םיצורעב הייפצה ךכ לע ףסונ ;םבור רובע הנימז התייה אלש ,תתשרמה לע םיססבתמ
 .השק ילכלכ בצמב תויוצמ ןהמ תוברש תויאודב תוחפשמ רובע לושכמ הוויהש רבד - םולשתב

 אקווד השמיש תימואלה םירודישה תכרעמ יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ העבראו ביבא לת זוחמ
 םירועישה תרבעה ןפואל תונויער םהל קפיס רשא ילכו הדימלל ילכ ,םירומה רובע ןכות רגאמ
 םה יכ ונייצ םילהנמ ינש .תובשקותמה תומישמהו םירועישה תיינבב םהל עייסו םיינורכניסה
  .לוגרתל וא םוכיסל ,הרשעהל ךמות ילככ תימואלה םירודישה תכרעמב ושמתשה

 
 תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד  81

 תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .)2020( תנווקמ הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח
 .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה
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-כ לש העקשהב ,ביחרהל ךוניחה דרשמ לעפ הנורוקה רבשמ ץורפמ יכ הלע הקידבב
 לע ועיבצה וידיב ויהש םינותנהש ףא תאזו ,םיטלקומה םירועישה תא ,ח"ש ןוילימ 20.2

 ,2020 רבמבונב תויפצ 112,000-כל 2020 ץרמב תויפצ 376,000-כמ תויפצה רפסמב הדירי
 ךכ לע ודמע היגטרטסאהו ןונכתה ףגאו ה"מאר ושעש םיחקלה תקפה יכילהתש ףאו

 ה"מאר רקסב םירומהמ 35%-כ( םירועישב תופצל םהידימלת תא וחנה םירומה לכ אלש
  .)ךכ וחנה אל ןושארה

 הניחבהמ ןה( תוכיא תקידבב התוול אל םיטלקומה םירועישה רפסמ תלדגה יכ הלע דוע
 ןחבנ אל וז תרגסמב .ישילשהו ינשה רגסה ךלהמב )תינכטה הניחבהמ ןהו תיגוגדפה
 שי םאה הניחב םשל חטשב םימרוגה םע תוצעייתה הכרענ אלו םירועישה הוותמ ןוכדע
 דעיה להק םהש םידימלתה םאה - ןכ םאו ,םיפסונ םירועיש טילקהלו ךישמהל ךרוצ
 רותיאל לעפ אל ךוניחה דרשמ ןכ ומכ .בטימה תא תימואלה םירודישה תכרעממ םיקיפמ
 תיאודבה הרבחה ומכ תומיוסמ תורבחמ םידימלת ינפב םידמועה םימסחה לש הרסהלו

 .תימואלה םירודישה תכרעמב הייפצב

 לועפל הלחהש ,תימואלה םירודישה תכרעמ הנורוקה ץורפ םע יכ ךוניחה דרשמ ןייצ ותבושתב
 תועוצקמ לע שגדב( םיבר תעד ימוחתבו תורבחה לכל ףיקמו ריהמ הנעמ הנתנ ,2020 ץרמב רבכ
 לש ילטיגידה רעפה לע רשגל ידכ קוחרמ הדימלל דבלב יקלח הנעמ השמיש איהו ,)הבילה
 הדיריה יכ ןייצ דרשמה .82םירודישב הייפצה תרבגהל תולועפ טקנ יכ ףיסוה דרשמה .םירומה
 ןפואב םהיתויונמוימ רופישמו קוחרמ דמלל םירומה תרשכהמ תעבונ םירודישב הייפצה רועישב
 הדימלה רובגתל ףסונ יעצמאל תכרעמה תא ךפהו וז תכרעמב שמתשהל ךרוצה תא תיחפהש
 תוכיא תרוקיב ךרע אוה יכ דרשמה ןייצ ךכ לע ףסונ .הדימלה ךרעממ קלחכ הבולישל וא קוחרמ
 .]םירועיש 10,000-כ ךותמ[ םירועיש 2,500-כל תינכטו תיגוגדפ

 רקיעב ,תימואלה םירודישה תכרעמל עגונה לכב םיחקל קיפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 ,קוחרמ הארוהל םירומה תולוכיב לחש רופישה חכונו הב הייפצה ירועישב הדיריה חכונ
 ימרוגו תוזוחמה םע ןהו הטמה ימרוג םע ןה תויוצעייתהה תא םילשי אוה וז תרגסמב יכו

 בצמ תנומת שבגל דרשמה לכוי ךכ .םידימלתה ףאו םירומה ,םילהנמה - םירחאה חטשה
 היתונורסח לע ,קוחרמ הדימלל תימואלה םירודישה תכרעמ תמורת רבדב הפיקמ
 תושעל ץלמומש םישומישהו התוליעפ ךשמהב ךרוצל עגונב תוטלחה לבקלו ,היתונורתיו

  .הב

 תוכיא תקידב תא םילשיש ץלמומ ,תכרעמה תא ליעפהלו ךישמהל דרשמה טילחי םא
 ןכ ;שרדייש לככ םרפשישו ,תינכטה הניחבהמ ןהו תיגוגדפה הניחבהמ ןה ,םירודישה
 תוידוחיי תויסולכואל ומיאתי םינכתהש ידכ ס"היתב םע הלועפ ףותיש ןחביש ץלמומ
 דודיעל םתוא םותרל ידכ םיטלקומה םירועישה רגאמל םירוהה תפישח תא ריבגישו
  .ןיינעב חיש םויקו תפתושמ הייפצכ ףא ,םירועישב תופצל םהידלי

 
 ,עובש לכ תליחתב םינורסמ תועצמאב םמצע םירומלו םירוהל תורישי וללה םירודישה םוסרפ ,םירומה תכרדה ןוגכ  82

 .םילהנמה ךרדו םינטרופה ,ל"אודה יצורעב םוסרפ
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תידרחה הרבחל םיילוק םיבחרמ
 הדימלה ךלהמב ינופלטה הדימלה בחרמב בחרנ שומיש התשע תידרחה הרבחה ,רומאכ
 ויה אל ןושארה רגסב יכ ןייצ אוה היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפהב .83קוחרמ
 עיבצה ידרחה זוחמה .ילוקה בחרמה דצל רמוחה תא ושיחמיו ומילשיש םיילאוזיו דומיל ירזיבא
 וז הדימלל עגונב ןושארה רגסה ךלהמב רקיעב ולעש םיפסונ םיישק לע תרוקיבה תווצ ינפל
 לש הדימלבו זוכירב ישוק ;ילוקה בחרמב םידימלתה תופתתשה רחא בקעמ רדעיה :םהבו

 תומייקה תויצקנופה םע םירומה לש תורכיה רסוח ;וז הדימל תרוצב בר ןמז ךרואל םידימלת
 רוסחמו ;םיילוקה םיבחרמב שומישל תומצמוצמ תויתשת ;ןהב הטילש רדעיהו תוילוקה תוכרעמב
  .םיילוקה םיבחרמב הדיעווה ירדח תומכ תא לידגהל ידכ ביצקתב

 ידימלת ברקב הנורוקה רבשמ רציש םירעפה אשונב ךרענש רקחמב םג ולע םימוד םירבד
 לשב םעפ רחא םעפ וסרק ילוקה בחרמה תוכרעמ יכ אצמנ ובו ,84תילארשיה ךוניחה תכרעמ
 רוסחממ ולבס םידימלתה ;תוירלולס הטילק תויעב ויה תוידרחה תונוכשב ;םיווקה לע סמועה
 רפסממ וגרח ןופלטה יווק לש תרושקתה תוליבח ;םיילוקה םיבחרמב שומישל הצק יעצמאב
 שומישהו ;תולוכי תוטועמ תוחפשמ רובע הלודג תיפסכ האצוה וררג ןכלו ,תובוצקה תוקדה
 םירזע םע םירבסהל םישרדנה םינוש ליג יבלשבו תועוצקמב הדימלה לע השקה ילוקה בחרמב
 .םייתוזח

 תועצמאב הדימלב םיישקה לע אוה ףא דמע תרוקיבה תווצ שגפנ ומיעש ידרח ס"יב להנמ
  .תורגבה ינחבמל םידימלתה תנכה רובע רקיעבו ,םיילוקה םיבחרמה

 רובע קוחרמ הדימלל עגונב ולעש םיישקה לע תעדה תא ןתיי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 ברקב הדימלה רופישלו לועייל םיכרד אצמיו ;םיילוקה םיבחרמב טרפבו ,תידרחה הרבחה
  .התנומאו התוברת תא םאותה ןפואב וז הרבח

 קוחרמ הדימלב םירוהה תוברועמ
 םתחוור לעו םידימלתה יגשיה לע תקהבומ תיבויח העפשה תלעב איה תיבקע םירוה תוברועמ
 ודליל רוזעל לוכי אוהו ויתולוכי לעו דליה לש ויתועידי לע עדימ לבקמ ברועמ הרוה .תישפנה
 חותיפל םרות ךכו ךרע לעב אוה ס"היבש רסמה תא ריבעמ אוה ןכ ומכ .תויונמוימ חתפל
 .ודלי לש היצביטומה

 
 

 
 ןיזאהל םידימלתל רשפאמ אוהו ,קוחרמ הדימלה תפוקתב תידרחה הרבחה תא רקיעב שמישש ינופלט הדימל בחרמ  83

 תטלקה ,הדיעו ירדח םיללוכ םיבחרמה .יכוניחה תווצה טילקהש תומישמלו םירועישל ,הדימל ינכותל ,תועדוהל
 .)ךוניחה דרשמ - ידרח יגוגדפ לטרופב ואר( דועו הרומלו דימלתל תועדוה תראשה ,תומישמו םירועיש

 תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד  84
 תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .2020 ,תנווקמ הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח
 .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה
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  לארשי תנידמ ידימלת יגשיהב םירעפה

 םיכומנה היגשיהב יוטיב ידיל םיאבה ,םיקומעו םיבר םייכוניח םירעפב תנייפואמ לארשי תנידמ
 םירעפב ורוקמש ,יכוניח ןויווש-יא .OECD-ה תונידמ ראש תמועל םינושה האוושהה ינחבמב
 .תויונמדזהה ןויוושב העיגפלו ילכלכה ןויוושה-יא תפרחהל םג ליבומ ,םיילכלכ-םייתרבח

 לארשיב םינויצה רוזיפש הלוע 86ה"זיפ ימואל-ןיבה ןחבמה תואצותל 85ה"מאר התשעש חותינמ
 ירבוד םידימלתל תירבע ירבוד םידימלת ןיב םיגשיהב םירכינ םירעפ שי יכו ,םלועב לודגה אוה
 ה"זיפ ןחבמב לארשי ידימלת ינויצ םיגצומ ןלהלש םישרתב .)תירבעה ירבוד תבוטל( תיברע

 :הייסולכואה יפוא יפל ,הניחבה ימוחתמ דחא לכב ,2018

 הפש רזגמ יפ לע ,2018 ה"זיפ ןחבמב לארשי ידימלת ינויצ :20 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)3.12.19( 2018 ה"זיפ ןחבמ תואצות ,ה"מאר יפ לע

 40% דע 29%-כב םיהובג תירבעה ירבוד םידימלתה לש םינויצה יכ הלוע םישרתהמ
  .ןחבמה תרגסמב ונחבנש םימוחתהמ דחא לכב תיברעה ירבוד םידימלתה לש םינויצהמ

 לכב םינייטצמה רועיש יכ םג הלוע ה"זיפ ןחבמל ה"מאר התשעש חותינהמ יכ ןיוצי
 ברקב רתוי לודג )םיעדמ תוניירואו הקיטמתמ תוניירוא ,האירק תוניירוא( דחי םימוחתה
 רועיש וליאו ,תיברעה ירבוד ברקב 0%-כ תמועל 4% - תירבעה ירבוד םידימלתה
 .)12%( תירבעה ירבוד לש הזמ לודגו 53% אוה תיברעה ירבוד ברקב םישקתמה

 ךכ ,רתוי הובג םידימלתה לש ילכלכ-יתרבחה עקרהש לככ יכ םג הלע ה"מאר התשעש חותינב
 ברקב םינויצה רוזיפ לבא ,OECD-ה תונידמ בור תא םג ןייפאמ רומאה .רתוי םיהובג םהיגשיה
 ןלהלש םישרתב .OECD-ה לש הזמ רתוי לודג הנוש ילכלכ-יתרבח עקר ילעב לארשיב םידימלתה

 
 ,הנידמה רקבמ ואר הז אשונב הבחרהל .)3.12.19( 2018 הזיפ - ימואלניבה רקחמהמ תואצות ,ךוניחה דרשמ ,ה"מאר  85

 הדובעה קושל ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד
 .43 'מע ,"הנתשמה

 15 ינב םידימלת לש תוניירואה תמר תא קדובה ,OECD-ה לש ימואל-ןיב ןחבמ אוה )ה"זיפ ןחבמ - ןלהל( PISA ןחבמ  86
 .םיעדמו הקיטמתמ ,האירק :םימוחת השולשב
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-יתרבחה עקרה יפל ,הניחבה ימוחתמ דחא לכב 2018 ה"זיפ ןחבמב לארשי ידימלת ינויצ םיגצומ
 .םהלש ילכלכ

-יתרבחה עקרה יפ לע 2018 ה"זיפ ןחבמב לארשי ידימלת ינויצ :21 םישרת
 םהלש ילכלכ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)3.12.19( 2018 ה"זיפ ןחבמ תואצות ,ה"מאר יפ לע

 25%-כב רתוי םיהובג הובג ילכלכ-יתרבח עקרמ םידימלת לש םינויצה יכ הלוע םישרתהמ
 ה"זיפ ןחבמב וקדבנש םימוחתהמ דחא לכב ךומנ ילכלכ-יתרבח עקרמ םידימלת ינויצמ

2018.  

-יתרבחה עקרהש לככ רתוי לודג םינייטצמה רועיש יכ םג הלע ה"מאר התשעש חותינב
 3% אוה האירק תוניירואב םינייטצמה םידימלתה רועיש ,המגודל ךכ .רתוי הובג ילכלכ
 .הובג עקרמ םידימלתה ברקב 19%-ו ךומנ עקרמ םידימלתה ברקב

 תא ףירחהל ידכ םהב שי ,קוחרמ הדימלל רבעמהו הנורוקהמ האצותכ לארשיב ס"היתב תריגס
 תויסולכואו םידרח ,תיברע ירבוד ,הירפירפ( תושלחומ תויסולכוא ברקב דוחייב ךוניחב םירעפה
 םהידליל עייסל הנורוקה תפוקתב ושקתה הלא תוצובקל םיכייתשמה םירוה .)דמעמ תורסח
 .87םידלי תובורמ תוחפשמב טרפבו ,הכומנ תונימזו עדיב רסוח לשב ,רתיה ןיב ,קוחרמ הדימלב

 
 לש םירומהו םירוהה ירקס ;תיצראה םירוהה תגהנה רקס ;היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה :לע ססובמ  87

 ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד ואר ןכ .תרוקיבה תווצל ס"היתב ילהנמו ךוניחה תוזוחמ תובושת ;ה"מאר
 הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד
 חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .)2020( תנווקמ
  .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל
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 םהידלי לש קוחרמ הדימלב םירוהה לש תוברועמה תדימל תועגונה תועפשהה ולע תרוקיבב
 ,יגוגדפה טביהב ןהו ילועפתה טביהב ןה ,קוחרמ הדימלה םע םידלי לש תודדומתהה תלוכילו

 ירקסב ופתתשהש םירומהמ 74%-כו םירוההמ 40%-מ רתוי .םירוהה תוברועמ תדימב תולתב
 ינפב םסח הוויה קוחרמ הדימלב םהידליל םירוהה לש עויסה רדעיה יכ ונייצ םינושארה ה"מאר
 רתונ ה"מאר לש ינשה םירומהו םירוהה רקסב .88הלעמו תינוניב הדימב קוחרמ תיבטימ הדימל
 םיעגפנה םיגצומ ןלהלש םישרתב .םירומה ברקב 62%-ו םירוהה ברקב 37% - לודג רועישה
 .89וז הכימת רדעיהמ םיירקיעה

 קוחרמ הדימלב םירוהה לש עויסה רדעיהמ םיירקיעה םיעגפנה :22 םישרת

 

 
 רוזעל ישוקה יכ ןושארה רקסב ורבסש םירוהה רועיש תיברעה ירבוד ברקב ןהו תירבעה ירבוד ס"היתב ברקב ןה  88

-כ - )'ו-'א תותיכ( ידוסיה ךוניחה בלשב רתוי לודג היה ,דאמ הבר וא הבר הדימב םסח הוויה קוחרמ הדימלב םדליל
 תותיכב 26%-19% ,'ו-א תותיכב 35%-25%( המגמה הכשמנ ינשה רקסב םג .תוהובגה תובכשב 21%-כ תמועל 30%

  .)ב"י-'ז

 לש םירומהו םירוהה ירקס ;תיצראה םירוהה תגהנה רקס ;היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה :לע ססובמ  89
 ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד ואר ןכ .תרוקיבה תווצל ס"היתב ילהנמו ךוניחה תוזוחמ תובושת ;ה"מאר
 הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד
 חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .)2020( תנווקמ
  .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל
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 ךוניחה תכרעמ ידימלת ברקב הנורוקה רבשמ רציש םירעפה אשונב ךרענש רקחממ
 לע לטוה קוחרמ הדימלה ךווית לע לטנה בור תיאודבה הרבחה ברקב יכ הלע 90תילארשיה
-יא בקעו םירומה םע הקספוהש תרושקתה בקע ,ןמזה ףולחב .וב ודמע דימת אל ןהו ,תוהמיאה
 הייסולכואל עגונב .ךוויתה תא תוהמיאה בור ושטנ ,תומישמה תא םידליל ריבסהל תלוכיה
 םהידליל ךוותל ךרוצה םע תודדומתהה לע שארמ ורתיו םירוה טעמ אל יכ רקחמב הלע תידרחה
 רקחמב ןיוצ ןכ .םיריעצה ויחאל עייסש רגוב חא ידיב תאז וריתוה םיתיעלו ,קוחרמ הדימלה תא
 הירפירפל םיכייתשמה םירוהל רשא .תיבב הדימלל םתריהל תלוכיה התייה םירוהה לכל אלש
 התייה קוחרמ הדימלב םהידליל עייסל םתלוכי יכ רקחמב ןיוצ תיתוברת-תילכלכ-תיתרבחה
 .םייתלכשהו םיילכלכ םיעצמא ילעב םהש םירוהל האוושהב הכומנ

 םגו ,םידליל עייסל םירוהה תלוכיב םירעפ שי יכ אוה ףא ןייצ ךוניחה דרשמב ידוסי ךוניחל ףגאה
 םידימלתה ןיב םירעפהמ קלח יכ תרוקיבה תווצ ינפל ונייצו ופיסוה ס"היתב ילהנממ העשת
 לש תוברועמה תדימב םג םייולת ויה קוחרמ הדימלב םהלש החלצההו תופתתשהה תדימב
 םירוהה תוברועמ רדעיה לע םיצפמ ס"היתב הרגש ימיבש םג ונייצ םהמ םיינש .וז הדימלב םהירוה
 .ךכב ושקתה ס"היתב ,קוחרמ העצוב הלוכ הדימלהשכ ךא ,םהידלי לש הדימלה ךילהתב

-תיתרבחה הירפירפה ידימלת ויה םירוהה תכימת רדעיהמ ועגפנש תוירקיעה תויסולכואה
 םיכייתשמה םירוהל םידימלת ןכו םיילכלכ םיישק םג ויה םהירוהלש תיתוברת-תילכלכ
 םידימלת לש םיגשיהה ;תיאודבה הרבחה לע שגדב תיברעה הרבחלו תידרחה הרבחל
 ללכ יגשיה תמועל הרגש ימיב םיכומנ תיברע ירבוד םידימלתו ךומנ יתרבח-ילכלכ עקרמ
 הדובעה קושל ךוניחה תכרעמ תוכרעיה לע חודב םיפסונ םינותנ ואר( םידימלתה
 םיללכנה םימדקתמה הדימלה ילכמ דחא איהש ,קוחרמ הדימלה תטישש ךכ ,)91הנתשמה
 רעפ ,םידימלתה ןיב רעפה תא קימעהל אקווד היושע ,ס"היתב לש הדימלה ילכ זגראב
 ךרוצה תא דדחמ רבדה .ןויוושה-יא תא לידגהל םג ךכו ,לארשי תנידמב אליממ םייקה
 ולא תויסולכואל תדחוימ בל תמושת תתלו רבשמהמ האיציה תעב ולא תויסולכוא רבגתל
 .טרפב רבשמ תותיעבו הרגש תותיעב קוחרמ הדימלבו ללכב

2-ה האמה תויונמוימ תשיכר 1 
 הדובעה קושל ךוניחה תכרעמ תוכרעיהב קסעש 2021 ץרמב הנידמה רקבמ םסרפש חודב
 םידימלתל תונקהל שיש תויונמוימל עגונב תוינידמה שוביג םוחתב םייוקיל ואצמנ יכ ןיוצ הנתשמה
 םואיתל ,ןתכרעה ןפואל ,תויונמוימה לש ןתעמטה תמלשהל עגונב ,םידומילה תוינכות תועצמאב
 ,הפגמל ומדקש םינשה ךשמב ,ךכ .חטשה ימרוגל ןתצפהלו הטמה ימרוג ןיב תולועפהו תוסיפתה
 21-ה האמה תויונמוימ תא םידימלתל תונקהל הדעונש ךוניחה דרשמ תוליעפב םייוקיל ולע
 םידימלתל תילטיגיד תוניירוא לש התיינקה ןה - קוחרמ הדימל עוציב םשל םג םהל תושרדנה

 
 תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד  90

 תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .)2020( תנווקמ הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח
  .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה

 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  91
  .43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל
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 ,תימצע הנווכה ,תימצע הדימל ןוגכ - קוחרמ הדימל םשל תושרדנה תופסונ תויונמוימ תיינקה ןהו
 .92ב"ויכו תויעב ןורתפ תלוכי ,עדי לוהינ

 עויסב םירוהה לש תרבגומ תוברועמ השרדנ ס"היתב ירעש תריגס םעו קוחרמ הדימלה תרגסמב
 סנכיהל םידליה דודיעב לשמל - התלעפהלו קוחרמ הדימלל עגונה לכב םתכרדהבו םהידליל
 םירודישה תכרעמל הסינכב ,דומילה ירתאל הסינכב עויסב ,םהב ףתתשהלו םינווקמה םירועישל
 תוברל( םתושרבש הצקה יעצמא לש הלעפהבו תתשרמב עדימה תורוקמל הנווכהב ,תימואלה
 ןכו תיתיבה תתשרמה לשו )תידרחה הרבחב םידימלתה רובע ינופלטה ילוקה בחרמב שומיש
  .המצע הדימלה ךלהמב

 םיריעצ םידימלתל עויסב רקיעבו ,םירוהה תוברועמ השרדנ יכ ונייצ ס"היתב ילהנמו תוזוחמה
 לתו הפיח ,י"חנמו םילשורי תוזוחמה :קוחרמ הדימלל תושרדנה תויונמוימ ירסח םהש םידימלתלו

 רסוח לעו )םינווקמה( םיינורכניסה םירועישה לועפתב םידימלתה לש םיישקה לע ועיבצה ביבא
 ןייצ ביבא לת זוחמ ןכ ומכ ;הלאכ םירועיש תוליעפמה תוכרעמה םע םידימלתה לש תורכיה
 הלא םיישק יכ ונייצ ידרחה זוחמהו הפיח זוחמ .תקפסמ תיגולונכט תונמוימ הרסח םקלחלש
 .ובחרתהו וכלהש עדי ירעפל םתעדל ואיבה

 לכב םידימלתה ברקב הנורוקה ץורפ םע וררועתהש םיישק לע ועיבצה ס"היתב ילהנממ העשת
 הדימל םשל תושרדנש תיאמצעה הדימלה תויונמוימו תוילטיגידהו תויגולונכטה תויונמוימל עגונה
 םידמול םהש םידימלתל - םידימלתה לש תויונמוימה תומר ןיב םירעפ לע םג ועיבצה םה .קוחרמ
 ךא ,תיתועמשמ םתוא המדיק ףא איהו הדימלל המיאתמ ךרד התייה קוחרמ הדימלה םייאמצע
 םישדחה םירגתאה םע דדומתהל ושקתה םהו ,תוחפ המיאתה וז הדימל תטיש םירחא םידימלתל
 ונייצש יפכ ,תאז חכונ .םתקמעהל םרג ףאו םידימלתה ןיב םירעפה תא דדיח רבדה .הביצה איהש
 םידימלתה לש תימצעה הדימלה תויונמוימ רופישב דקמתהל ךרוצ היה ,םילהנמהמ השימח
 .םהלש תיגולונכטה תוניירואהו

 וא יאמצע דמול לש תויונמוימ ילעב םידימלת ןיב םירעפה תא הדדיח הנורוקה תפוקת
 םיכוז םניא וא םייאמצע םניאש הלאכ ןיבל ,םהירוהמ רזעלו הכימתל םיכוזה הלאכ
 םידימלתל תונקהל ךוניחה דרשמ שרדנ ולא םירעפ םע דדומתהל ידכ .םהירוהמ הכימתל
 תילטיגיד תוניירוא םהל תונקהל הז ללכבו 21-ה האמב הדימלל תומיאתמה תויונמוימה תא
  .תימצע הדימל ורשפאיש תויונמוימ טסו

 הדובעה קושל ךוניחה תכרעמ תוכרעיהב קסעש הנידמה רקבמ חודב ןיוצש יפכ
-ה האמה תויונמוימ תיינקהל ותוינידמ שוביגל לעפי ךוניחה דרשמש ץלמומ ,93הנתשמה

 תכרעמב םיגרדה לכ ברקב עמטות תוינידמה יכו ,תיגטרטסא תינכות רזגית הנממו ,21
 ,תומאתומ דומיל תוינכות ורזגיי הנממו ,תויטנוולרה תויונמוימה תיינקהב דקמתת ,ךוניחה
 הביבסו הארוהה יתווצ תרשכה ,םישדח הלעפה ירדס ,םידימלתה יגשיה לש הכרעה יכרד
 .תויונמוימה תיינקהב תכמותה תיגולונכטו תיזיפ תידומיל

 
 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" םיקרפב ,הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  92

  .233 'מע ,"םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא תיינקה" ;43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל

 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" םיקרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  93
  .233 'מע ,"םייחה ךרואל תילטיגיד תוניירוא תיינקה" ;43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל
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 ןנע תביבסל ס"יתב 3,380 ופרטצה 2021 דע 2020 ךלהמב יכ ותבושתב רסמ ךוניחה דרשמ
 תינכותל ופרטצה ס"יתב 2,450-כ ןכ ומכ ;םהלש תוילטיגידה תויונמוימה תא רפשל ידכ 94ךוניחל
 .הלא ס"יתבב העמטהה יכילהת תא ךישמהל ךרוצ שיו ,ךוניחה דרשמ לש תימואלה בושקתה
 םיילטיגיד םיעצמאב תודייטצה ךרוצל ס"יתב 4,330-כ בצקת אוה יכ דרשמה רסמ ךכ לע ףסונ
 םהבו( תירפס תיב תיטוחלא תשרלו ריהמ טנרטניאל תויתשת לש הנקתהו גורדש וא םימדקתמ
 .)ידרחה רזגמב תודסומ 650-כ

  תירוה תוברועמ רדעיהל הנעמה

 תדימלב םירוהה לש תוברועמה תדימל שיש תועפשהה תא רומאכ הדדיח הנורוקה תפוקת
 .הנורוקה תפגמ תוצרפתה םדוק ,רבעב רבכ ןהילע עיבצה ךוניחה דרשמש תועפשה ,םהידלי

 ךלהמב םהל עייסל םישקתמ םהירוהש םידימלת רובע הנעמ ןתמב ךרוצה שגדוה םג ךכ
 .קוחרמ הדימלה

 ףיגנ תוטשפתה תובקעב םלועה תונידמב ס"יתב תריגס ירחא בקעמ להנמה ,ו"קסנוא ןוגרא
 תריגס םע םלועב ךוניח תוכרעמ לש תודדומתהה ןפוא תא תמכסמה הריקס םסרפ ,הנורוקה
 םע תודדומתה ןוגראה גיצה רתיה ןיב .תאז תודדומתהל םייללכ םיפתושמ םיווק הגיצמו ס"יתב
 ס"היתבב יכוניחה תווצה לש הכימת תעצה תועצמאב םירוהה לע לועה תלקה לש רגתאה
 םהב לפטל ןתינ אלש םידליל הנעמ תתל ידכ םיחותפ ס"יתב לש ןטק רפסמ תראשה םיתיעלו

 .95םידימלת לצא םירומ לש תיב ירוקיבל ,ןתינ רבדה םא ,תורשפא ןתמו ,תיבב

 ס"היתבל ץילמהו קוחרמ הדימלב םירוהה תוברועמב ךרוצל אוה ףא עדומ היה ךוניחה דרשמ
 קוחרמ דומלל םהיתולוכיל עגונב םידימלתה ללכ תא תופמל ןושארה רגסב רבכ םיידוסיה
 םע רשקל תוסחייתה םג וללכ תויחנהה .הדימלב הכימתל םהירוה תונימז יהמ רתיה ןיב ןוחבלו

 תוידוסי-לעה ליגה תובכשל עגונב םג .קוחרמ הדימלה יכילהתב םתוברועמ תדימלו םירוהה
 קוחרמ הדימלב םתוברועמו םירוהה םע רשקה תובישחל ויתויחנה תרגסמב דרשמה סחייתה
 .ינשה רגסב םג ונתינ תומוד תוצלמה .םאתהב תוצלמה בלישו

 םילכהמ קלח( תומיוסמ תויסולכוא רובע קוחרמ הדימלל תוצלמהו םילכ םג שביג ךוניחה דרשמ
 םידימלתל םקלחו תיברעה הרבחהמ םידימלתל םקלח ,הצק יעצמא אלל םידימלתל ונפוה
 :רתיה ןיב םהבו )תוידוסי-לעה ליגה תובכשמ

 תויגולונכט לש תונטק תוצובקב לוגרת םשל יתליהק-יחרזאה תורישה יבדנתמ לש עויס 
 .ךכב םישקתמ רשא םידימלתל קוחרמ הדימלה

 ולכוי םירומה םהבש ,תועשה תכרעמ תרגסמב םינמז תעיבק ןכו תונטק תוצובקב הדובע 
 .םידימלתל עויסו היחנה תתל

 .םיספדומ הדימל ירמוחב שומיש 

 .םישקתמ םידימלת םע ,ןתינש לככ ,םייזיפ םישגפמ םויק 

 
  .תינשדח היגוגדפו תויפותיש ,תרושקתו הדימל ,לוהינ ילכ ,לבגומ יתלב ןוסחא םע ךוניחל תידועיי ןנע תביבס  94

 ףיגנ תוצרפתה תובקעב ךוניח תודסומ תריגס תעב םוריחב קוחרמ הדימל" ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ  95
  .)31.3.20( "הנורוקה
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 תואצרה ,"םוז"ה תועצמאב םירוהל תוכרדה ליעפה אוה ךכ לע ףסונ יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 תומיוסמ תורבחל ומאתוהש םישגד ןתנ ןתרגסמבו םידימלתה יליגל ומאתוהש - תוחישל תועצהו
 .תימואלה םירודישה תכרעמ תא ליעפה ןכו

 ,םהידלי תדימלב םירוה תוברועמ רדעיה םע דדומתהל הרטמב םילכ קפיס דרשמהש םגה
 יכ ,תוזוחמהו ס"היתב ילהנמ תודמעמו ה"מאר לש ינשה םירוההו םירומה רקסמ רכינ
 ,קוחרמ הדימלב ףתתשהל םידימלתה לש תלוכיה לע עיפשה תירוהה תוברועמה רדעיה
  .תומיוסמ תויסולכוא ברקב טרפבו

 תויסולכואה ברקב קוחרמ הדימלה תולבגמ תא ןובשחב איבי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 םילכב םידימלתה תא דייצי אוהש ץלמומ ךכ םשל .הכומנ תירוה תוברועמ שי ןהבש
 הז ללכב .התוחפ םהירוה תוברועמ רשאכ םג קוחרמ הדימלב םהל ועייסיש םייפולח
 ,םוריח תעל ןהו ,םיחותפ ס"היתבשכ הרגש תעל ןה ומיאתיש םילכ שבגיש ץלמומ
 אוהש םילכב השענש שומישה רחא בוקעי אוה יכ ץלמומ דוע .םירוגס ס"היתב תיברמשכ
 תניחבמ ןהו םהב השענש שומישה ףקיה תניחבמ ןה ,ותבושתב ןייצש יפכ ,ליעפה רבכ
 םידימלתל הכימת ןתמל ו"קסנוא ןוגרא תעצה תא ץמאל לוקשיש ץלמומ ףסונב .םתוליעומ
 ללכ תריגס ףא לע םיחותפ ס"יתב המכ ריאשהל ;ס"היתבב יכוניחה תווצה תועצמאב
 רשקהב ואר( ולא םידימלת לע שגדב ,םייתביבס םיבחרמב הדימל רשפאל ןכו ;ס"היתב
 .)אבה קרפב הז

  הנורוקה תפוקתב םידימלת תרישנ
 לע חקופמה ךוניח דסומב םושר היהש דימלת ובש בצמ תאטבמ היולג הרישנ :היולג הרישנ
 ה"ליה תינכותב דמול וניאו םושר וניאש וא הזכ ךוניח דסומ םושב םושר וניא רבכ הנידמה ידי
 היומס הרישנ לש ךשמתמו יתגרדה ךילהת הל םדוק ללכ ךרדב .)המלשה ידומיל דוסי תלכשה(
 םיירפסמ םינותנ םינשה ךרואל ףטוש ןפואב ףסוא ךוניחה דרשמ .תכרעמה םע רשק קותינ וא
 ץורפל ךומס ,2019 תנשב יכ הלע דרשמה ינותנמ .ךוניחה תכרעממ 96םייולגה םירשונל םיעגונה
 ;םיברע 30%-כו םידוהי םהמ 70%-כ ,םידימלתה ללכמ 0.72% – םידימלת 12,249 ורשנ ,רבשמה
  .םידימלתה ללכמ 0.5%-כ - םידימלת 8,695 ורשנ ,2020 תנשב

 ךא וב ץבושמו ךוניח דסומל םושרה דימלתכ יומס רשונ רידגמ ךוניחה דרשמ :היומס הרישנ
 אלל םימי 14-ל תרבטצמה הפוצר אל תורדעיה רדענ וא םיפוצר םידומיל ימי 7 וידומילמ רדענ

 ךוניחה דסומ להנמ תעדלש דע תופוכת הכ םיתיעל וידומילמ רדענה דימלת :וא ;תקדצומ הביס
 :וא ;וידומילל רזח אל ותבשהל וטקננש תולועפ תורמלו ,וידומילל תיניצר הערפה םושמ ךכב שי

 ,םידומילה תועשב ול הצוחמו רפסה תיב חטשב תוטטוש :הלאמ דחאב תוחפל ןייפאתמה דימלת
 יישק ,ךוניחה דסומ יקוח רחא אלמל ישוק ,ידומיל דוקפת אלל ךא דומילה תתיכב תיזיפ תוחכונ
 .רפסה תיבב תורחא תויוליעפבו םידומילב הכומנ תוברועמ ,םייתוגהנתה םיישקו תולגתסה
 תעשל םג ,תושרדנה תומאתהב ,םייטנוולר םה תאז םע ,הרגש תעשל םינוכנ הלא םירבד םנמוא

 
 הרזח התייה אל 2020-בש הדבועה חכונל .רומאכ ,ךוניח דסומ םושב םושר וניא רבכ דימלתש בצמ איה היולג הרישנ  96

 ףקשת אל וז הנש ףוסב היולגה הרישנה לש הדידמה יכ ןכתיי ,ס"היתבב תיזיפ הדימלל םידימלתה לכ לש האלמ
 םידומילל הרזחה םע 2021 תליחתב הלע הז רועיש םא ןוחבל שי .לעופב התייה איהש יפכ היולגה הרישנה תא
  .םיאלמ
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 םישענ םידימלתה םע תרושקתהו הדימלה רקיע ןהבש תופוקתב המכו המכ תחא לעו ,םוריח
 .דימלתה תיבב ,קוחרמ

 הנורוקה רבשמ תובקעב רימחהל היופצ הרישנה תעפות יכ םיכירעמ םלועבו ץראב םירקוח
 ולאככ ןכל םדוק ורדגוה אלש תויסולכוא ברקב םג עיפוהלו קוחרמ הדימלל רבעמה תובקעבו

 תובקעבש תופצל שי ןוגראה תונידמבש ךכל עגונב ןייצ OECD-ה ןוגרא .הרישנל ןוכיסב ןהש
 םיכירעמ םירקוח .10%-כ לע דומעי םידומילהמ הרישנה לש עצוממה רועישה הנורוקה רבשמ
 םיגשיהה תניחבמ םידימלתה ןיב םייקה לודגה רעפה ללגב רתוי לודג היהי רועישה לארשיב יכ
 .97רומאכ ,)OECD-ה תונידמ לכמ רתויב לודגה רעפה( םהלש תויונמוימהו

 ברקב הנורוקה רבשמ רציש םירעפה אשונב קסעו ךוניחה דרשמ תמזויב ךרענש רקחמ ,ןכאו
 ןיב םירעפה תא ףירחה הנורוקה רבשמש ךכ לע עיבצה 98תילארשיה ךוניחה תכרעמ ידימלת
 היולגו היומס הרישנל האיבה הנורוקה - המגודל ךכ .הרישנל עגונב תונוש תויסולכואמ םידימלת
 ןכו ף"שתה ל"הנשב ס"היבל םידימלתה בור לש םתרזח-יאלו בגנב תיאודבה ךוניחה תכרעממ
 ולביק אלו ונחבנ אל םה ךכ לע ףסונ .םהילע ולטוהש תומישמה תא ועציב אל םידימלתהש ךכל
 .םידומיל תנש םויס תודועת

 הרבחהמ םידימלתל רשקב ןיוצ םש ,ה"מאר לש ינשה םירוהה רקסמ םג התלע המוד הנומת
 רדעיה :תירפס-תיבה תרגסמהמ םידליה לש טלחומ טעמכ קותינ לש םשור הלע" יכ תיאודבה
 רשאכ טרפבו ,שחרתהל תולוכי תרחא וא תאזכ הדימלש הווקת ןדבוא הארנכו קוחרמ הדימל
 ."דימלתה לש םירכינ םיישק םע בלושמ רבדה

 איבה הנורוקה רבשמ יכ רקחמב ןיוצ תיתוברת-תילכלכ-תיתרבחה הירפירפה ידימלתל עגונב
 לידגהש רבד ,קוחרמ הדימלה ירועישב ףתתשהל םוקמב הדובעל ואצי ע"טחה ידימלתש ךכל
 .היולג ףאו היומס הרישנל לאיצנטופה תא

 ףקיהב לודיגל ששחה לשב :םידימלת לש היומסו היולג הרישנ לע עדימ ףוסיא
 ףוסיאלו בקעמל הלודג תובישח תמייק ,הנורוקה תפוקתב ךוניחה תכרעממ היומסה הרישנה
 יקתונמ וא םייומס םירשונ םהש םידימלת לעו קוחרמ הדימלב םידימלתה תופתתשה לע םינותנ
 .רשק

 םאתהב .םמצע ס"היתב לצא ,הנושארבו שארב ,יוצמ ס"היבמ םירדענה םידימלת לע עדימה
 דרשמלו תימוקמה ךוניחה תושרל חוודל ךוניחה תודסומ ילהנמ לע ,99ךוניחה דרשמ ילהונל
 תוחכונ לע ,)ןועברב םעפ( הנשב םימעפ עבראמ ותחפי אלש םיפטושו םיעובק םידעומב ,ךוניחה
 וא רידס ןפואב וב םירקבמ םניא ,םידמול םניאש םידימלת לע הז ללכבו ,דסומב םידימלתה
 םידומילהמ םיפוצר םימי העבש רדענה דימלתל עגונב ,ךכ לע ףסונ .ללכ ס"היבל םיעיגמ םניאש

 
 תונורתפ דדועל הכירצ ךוניחה תכרעמ - םידימלתב השק העיגפל הליבוה הנורוקה ,רהוז תנע 'פורפ  97

  .)11.11.20( תונורחא תועידי ,םייתריצי

 תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד  98
 תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .)2020( תנווקמ הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח
  .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה

 .2017 ץרמ ,הרישנ תעינמל רידס רוקיבמ ,0013 ל"כנמ רזוחב ךוניחה דרשמ   99
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 תושרב םינוש םימרוגו ס"היב תלהנה ידי לע לפוטי אשונה יכ להונה עבוק ,)יומס רשונ - רומאכ(
 .100תימוקמה

 תיזכרמה הכשלה ינותנ לשמל ומכ( םירחא םיפסונ עדימ תורוקמו הז עדימ סיסב לע
 הרישנה תעפות תא דומאל ךוניחה דרשמ לוכי )דועו תימוקמה תושרה ינותנ ,הקיטסיטטסל
 רותיאל ס"היתב יתווצל םילכ ןתמ תועצמאב ,רתיה ןיב ,וז העפות םצמצתש תינכות שבגלו

 הרישנ תנכסבש םידימלתה יוהיז ,רשק יקתונמ םידימלת םע רשקה שודיח ,םירשונ םידימלת
  .םהידומילל ,םייומסהו םייולגה ,םירשונה תבשהל תולועפה תעיבקו

 םידימלתה תוחכונ רחא בקעמ ינותנ ס"היתבמ ףסא אל ךוניחה דרשמ ,רומאכ םלואו
 תורדעיה םע ודדומתה ס"היתב לעופב .הכלהמב םתופתתשהו קוחרמ הדימל ירועישב
 םידימלתה םע תוחיש תועצמאב ,היומס הרישנ םע תוברל ,קוחרמ הדימלהמ םידימלתה
  .רידס רוקיב יניצקו םיגולוכיספ ,תוצעוי - עוצקמ ימרוגל היינפ ,תיב ירוקיב ,םהירוהו

 הרישנ רחא בקעמל תנוכתמה תא ריהבמה להונ עבק אוה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 בקעמ הירחא םייק אוה יכו ,)תיביטקפא הניאש תופתתשהב תנייפאתמש ,היומס הרישנ תוברל(

 הסינכ רחא ףטוש בקעמ םייקל ךוניחה תוזוחמ ילהנמ תא החנה אוה יכ דרשמה ןייצ דוע .ףטוש
 העבקנש הדובעה תטישל םאתהב ,הנורוקה תפוקתב םירועישה ךלהמב םידימלת לש תוחכונו

 תושארב בצמ תכרעה התשענ )םוי לכב ףא םיתיעל( עובשב עובש ידמ יכ ןייצ דרשמה .זוחמ לכב
 תוטקננה תולועפה לעו םהיאצממ לע םיפטוש םינוכדע ל"כנמל וגיצה תוזוחמה הבו ,ל"כנמה
  .הרישנה תא םצמצל ידכ לועפל וחנוהו אשונב

 היומסה הרישנה ,היולגה הרישנה ףקיה לע םינותנ ול איצמהל תוזוחמהמ שקיב תרוקיבה תווצ
 ונייצ ןופצ זוחמ טעמל תוזוחמה לכ .תומדוקה םינשל םינותנה תא תוושהלו זוחמב רשקה יקתונמו
 תוכרעמב םיעיפומ םהש יפכ )דסומ ילמס ירסח םידימלת( םייולגה םירשונה רועיש תא קר
 זוחמ .רידסה רוקיבה יניצק ידי לע םילפוטמה םידימלתה רועיש תא םג ונייצ םקלח .תובשחוממה
 'ו-'א תותיכ ידימלת ברקב יכ ןייצו )םיינורכניסה םירועישב( רשקה יקתונמ ףקיה לע דמע ןופצ
 ידימלת ברקבו ,רשק יקתונמ 3,076 ורתוא ב"י-'ז תותיכ ידימלת ברקב ,רשק יקתונמ 2,031 ורתוא
 .רשק יקתונמ 383 ורתוא 101ר"חש ףגא

 יבצמב םידימלת רותיא םשל עובש ךשמב לעפ אוה 2021 ראורבפב יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 הרטמב )ילכלכ עקר לע וא יתרבח קותינו ישגר קותינ ,הדימלב קותינב םינייפואמה( ןוכיס
 ללכש ,ס"היתבמ 22% לש םגדמ ךותמ יכ אצמו ,היולג הרישנ לש בצמל העגהה ינפל םרתאל
 ךוניחה בלשב 366,000-כו ידוסיה ךוניחה בלשב םהמ 212,000-כ( םידימלת 578,000-מ רתוי

 עובשל דרשמה אצי 2021 ינויב .הובג ןוכיס בצמב ויה )1.3%( םידימלת 7,560 ,102)ידוסי-לעה
 יכ אצמ ותרגסמבו ,הובג ןוכיסב ןושארה רותיאה עובשב ורדגוהש םידימלת ברקב ינש רותיא

 
 דסומב דימלתה לש רידסה רוקיבה יאש וירוהל עידוהל להנמה לע - םימי העבש ס"היבל עיגמ וניא דימלת רשאכ  100

 ,ךוניחה תקלחמ להנמ תא אשונב עדייל ןכו ,רידס ןפואב דימ דומלל רוזחל דימלתה לעשו ,תילילפ הרבע אוה יכוניחה
 .רידסה רוקיבה לע יזוחמה הנוממהו דסומה לש ללוכה חקפמה ,תימוקמה ךוניחה תושרב רידסה רוקיבה ןיצק

-ויצוס עקרמ תויסולכואל תויכוניחה תורגסמב םיצפמ ךוניח יתוריש ןתמ אוה ירקיעה ודועיי .החוורו ךוניח יתוריש ףגא  101
 .החוור יבושייב תוררוגתמה ,ךומנ ימונוקא

 .ךוניחה תוזוחממ לבקתהש ןדמוא לע ססובמ  102
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 לש בצמב ורדגוה םידימלת 4,432 קר יכו ,0.8%-כל םצמטצה הובג ןוכיסב םידימלתה רועיש
 - הלא םידימלת לש יווילהו בקעמה ,יופימה ןתניהבש חינהל ןתינ יכ ןייצ דרשמה .הובג ןוכיס
 .םצמטצת תילאיצנטופה הרישנהו ,הובג ןוכיסבש םידימלתה רפסמ ןתומי

 הבחר ןוחטיב תשר תריציל לעפ דרשמב ןוכיסב רעונל 'א ףגא יכ ותבושתב דרשמה ףיסוה דוע
 תועצמאב לשמל( דומצ ימוי-םוי רשק לע םמיע רמש ,רתיה ןיבו ,ןוכיסב רעונו םידלי רובע
 750-כ תועצמאב םירשונה םע ינטרפ ןפואב דבעו )תוימוקמה תויושרבש רעונ םודיקל תודיחיה
 תועצמאב םידימלתה תרישנ םוצמצל לעפ אוהש רסמ אוה ךכ לע ףסונ .רידס רוקיב יניצק
 םייוצמה ןוכיסב רעונו םידלי רובע לופיטלו ךוניחל ,הדימלל תוילטנורפ תויזיפ תורגסמ תלעפה
 ףתתשהל םידימלתה ללכל ורשפאיש הצק יעצמא תקולח תועצמאבו ,הרישנל לודג ןוכיסב
 .הדימלב

 םיכייתשמה ס"יתב ברקב רקיעב העצוב ךוניחה דרשמ לש רותיאה תלועפש אצמנ
 תוינכותה םהב תולעפומ םהבו )ףסונ חופיטל תוקוקזה תויסולכוא( 10 - 5 חופיט ינורישעל
 .)20%-כ( ס"יתב 5,300-כ ךותמ ס"יתב 1,060-כב רבודמ ;ןוכיסב רעונו םידליל

 

 אלש םידימלת רותיאל ךוניחה דרשמ תוליעפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םידליל תוינכות תולעפומ םהב ס"יתב לע דוקימב קוחרמ הדימלב רידס ןפואב ופתתשה
  .ןוכיסב רעונו

 

 ןוכיסה יביכרמ תא הלעה קוחרמ הדימלל רבעמהו הנורוקה תעפשה לאיצנטופ ,תאז םע
 םינותנ ךוניחה דרשמ ידיב ןיא ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ אצמנו תויסולכואה ללכב
 תפוקתב רשקה יקתונמ רועיש לע ןכו ךוניחה תכרעמ ללכב היומסה הרישנה לע םיאלמ
 רהמ ,רתאל ותלוכי עגפיהל הלולע ,ךכשמ .תכרעמה ללכב הל המדקש הנשבו הנורוקה
  .התוא עונמלו הרישנל ןוכיסב תויהל םייושעה םידימלתה תא ,ןתינש לככ

 ללכמ היומסה הרישנה ינותנ תא זכרל ךוניחה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לע דומעלו םינותנה תא חתנל ,זכרמ אוה םתואש היולגה הרישנה ינותנ לע ףסונ ס"היתב
 ילכ עבקי דרשמהש םג ץלמומ ;קוחרמ הדימלב ופתתשה אל םידימלתש ךכל תוביסה
 הרישנל הנכסב םיאצמנה םידימלתה תא ,ןתינש לככ םדקומ ,תוהזל ועייסיש רזע
 יבטימ ןפואב תידומילה תרגסמל םידימלתה תבשהב עייסת וז הלועפ ;התעינמל ברעתהלו
 .הרישנה רחאל ,דבעידב תוברעתה ינפ לע הפידע איהו

 שי הנורוקה רבשמ ומכ םוריח תותיעב םא ןחבי ךוניחה דרשמ וז תרגסמב יכ ץלמומ דוע
 םירשונ רותיאל ךוניחה תודסומ ילהנממ תשרדנה םיחווידה תורידת תא לידגהל ךרוצ
 .הרגש תעל העבקנש תורידתה לע ףסונ תאזו ,רשק יקתונמו םייומס םירשונ ,םייולג
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 םיבחרמב )םייתרבחו םיידומיל( םישגפמ
  הנורוקה תפוקתב םייתביבס

 103םידימלתה לש יתרבחהו ישגרה בצמה
 םירושיכב םג םא יכ הדימלב קר העגפ אל הנורוקה תפוקתב תכשוממה הדימלה תקספה
 יכילהתב יזכרמ ביכרמ אוה יתרבח-ישגרה ביכרמה ןכש ,םידימלתה לש םיישגרהו םייתרבחה
 םבצמ לע תורישי תועפשה תויהל תולולע םוריח בצמל .רבשמו ישוק יבצמבו תולגתסהו יוניש
 םיקוקזו יתרבח קוחיר םיווח םידימלתה ,הנורוקה תפוקת ןמזב טרפבו ,רבשמ ךלהמב .םידלי לש
 םידימלתה ןמ קלח ךכ לע ףסונ .םירומה תווצ םע תויתפכאהו הברקה יסחי קוזיחלו ישיא רשקל
  .ןוכיס יבצמל עלקיהלו רבשמו ץחל יבצמ ,תוישגר תוקוצמ תווחל לולע

 תוצרפתהל ןושארה עובשב רבכ יכ חוויד )י"פש - ןלהל( ךוניחה דרשמ לש יכוניח-יצועייה תורישה
 ןוכנ יכו ,םידלי לש תישגר הקוצמ תובקעב תוינפ 50,000-מ רתוי ולצא ולבקתה הנורוקה תפגמ
 ,הדרח ,תודידב תשוחת ,תישגר הקוצמב םינותנ םידימלתהמ 25%-מ רתוי ותכרעהל 2020 יאמל
 םישדוחב רבכ ,וחוויד םלועב תובר תונידמ םגש ןיוצי .ןוכיסב תויוגהנתהו החפשמב תומילא יבצמ
 תאזו ,ןוכיסב םידלי אשונב םוריח ידקומל תוינפב היילע לע ,הנורוקה תוצרפתהל םינושארה
  .104הרבעש הנשב הליבקמה הפוקתה תמועל

-ישגרה םבצמב וקסעש םירמאמ ךותמ תוחוקלה תודחא תואמגוד תוגצומ ןלהלש םישרתב
 :הנורוקה תפוקתב םלועה יבחרב םידימלת לש יתרבח

  

 
 קרפב ,)2021( 2021 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד ,הנידמה רקבמ ואר הז אשונב הבחרהל  103

 ."הנורוקה רבשמ תעב תוימוקמה תויושרה תולהנתה"

 לעיו יזרא לט ,דועו תואירבה ,ךוניחה ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ףותישב ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ  104
  .)2020 יאמ( הנורוקה רבשמ חכונ רעונ ינבו םידלי לש ןוכיסה יבצמ תרבגה ,גבס
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 םלועה יבחרב םידימלת לש יתרבחהו ישגרה םבצמב הרמחה :23 םישרת
 105תורחבנ תונידמב ,הנורוקה רבשמב

 
 ,םידימלתל ישגר הנעמ תניתנ איה ךוניחה דרשמ עבקש קוחרמ הדימלה תורטממ תחא ,רומאכ
 רובע תפטוש תוליעפ ןתמ ךות ,תכמות תיכוניח תיתרבח תרגסמ םויקו םמיע רשק תרימש
 הנעמ ןתמ ;הרומהו דימלתה םיאצמנ ובש יזיפה םוקמב תולת אלל ס"היב םעטמ םידימלתה
 זאמ .ישפנ ןסוח תיינב ןכו ;םוריחה בצממ האצותכ םילועה תוששחלו תוקוצמל יטנוולרו ידיימ
 תוישגר תוקוצמ לש יוהיזלו רותיאל תועגונה תויחנה דרשמה ץיפה 2020 ץרמב הנורוקה ץורפ
 תובישחה תא דרשמה ןייצ ויתויחנהב .ןהב לופיטלו ליגה יבלש לכב םידימלת לש תויתרבחו

 
 רועיש ;63.8%-ל 48.5%-מ לדג ןואכידמ םילבוסה םידימלתה רועיש יכ הלע ןוויב 2020 לירפאב ךרענש רקסב :ןווי  105

 ;49.5%-ל 23.8%-מ לדג הדרחמ םילבוסה םידימלתה רועיש ;27%-ל 10%-מ לדג ףירח ןואכידמ םילבוסה םידימלתה
 Athanassios Douzenis, Georgia ואר .20.5%-ל 3.8%-מ לדג הפירח הדרחמ םילבוסה םידימלתה רועיש

Triantafylloua, Ioanna Giannopoulou, Panagiota Korkoliakou, Vasiliki Efstathiou, "Adding stress to the stressed: 
Senior high school students’ mental health amidst the COVID-19 nationwide lockdown in Greece", Psychiatry 

Research (November 2020). 

 .Magson, N. R., Freeman, J. Y. A., Rapee, R. M., Richardson, C. E. Oar. E. L., Fardouly, J. (2020) ואר :הילרטסוא   
Risk and Protective Factors for Prospective Changes in Adolescent Mental Health during the COVID-19 Pandemic. 

Journal of Youth and Adolescence. DOI: https://doi.org/10.1007/s10964-020-01332-9. 

 :Ellis, W. E., Dumas, T. M., & Forbes, L. M. (2020). Physically isolated but socially connected ואר :הדנק   
Psychological adjustment and stress among adolescents during the initial COVID-19 crisis. Canadian Journal of 

Behavioural Science, 52(3), pp. 177-187, http://dx.doi.org/10.1037/cbs0000215. 

 Ahlstrom, B., Leo, U., Norqvist, L., & Isling, P.P., (2020). School Leadership as (Un) usual. Insights ואר :הידווש  
from Principals in Sweden During a Pandemic. International Studies in Educational Administration 48, pp. 35-41. 
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 םיתווצה תושרל דימעה דרשמה ןכ ומכ .םידימלתה םע יבקעו ימוי-םוי ,ףיצר רשק תריציב
 .םילכו םינוטרס ,תואנדס םיילופיטהו םייכוניחה

 םייכוניחה םיגולוכיספהו םייכוניחה םיצעויה תועצמאב ןה םידימלתל קנעוה ישגרה הנעמה
 םיזכרה ,םילהנמה( ס"היתב לש םייכוניחה םיתווצה תועצמאב ןה ,106ס"היתבב םילעופה
 107םידימלתה לש יתחוורהו ישגרה אשונב םיקסועה ךוניחה דרשמ יפגא תועצמאב ןה ,)םירומהו
 תויושרבו תואירבה דרשמב ,החוורה דרשמב םימרוג - דרשמל םיינוציחה םימרוג תועצמאב ןהו

  .108תוימוקמה

 ,םידימלתה לש יתרבחהו ישגרה םבצמב םיישק ולע הנורוקה תפוקת לכ ךרואל יכ הלע תרוקיבב
 לש ןושארה םירוהה רקסב ופתתשהש םירוההמ 32% .םהל הנעמ ןתמבו ולא םיישק לש םיוהיזב
 הבר הדימב קוחרמ תיבטימ הדימל ינפב םסח וויה םדלי לש תוששחהו תודרחהש ורבס ה"מאר
 םג הבר הדימב תאז ורידגה םהמ 15%-ו ,)29% היהו המוד רועישה רתונ ינשה רקסב( תינוניבו

 תודרחה יכ ובישהש םירוהה תוגלפתה תגצומ ןלהלש םישרתב .ינשב םגו ןושארה רקסב
 .דואמ הבר הדימבו הבר הדימב קוחרמ הדימל ינפב םסח וויה םדלי לש תוששחהו

  

 
 ,דבוע אוה הבש תירפס תיבה תכרעמה לשו י"פש לש תורטמה בולישמ תרזגנ ותוליעפו ,י"פשל ףופכ יכוניחה ץעויה  106

 תוינכות לש העמטהבו חותיפב ,ירפס תיבה תווצה חותיפב קסוע ץעויה .תכרעמהו טרפה לש תינמז-וב הייאר ךות
 יכוניחה גולוכיספה .םוריחו רבשמ יבצמב עויסב ןכו ,הלהנהלו םירומל ,םירוהל ,םידימלתל ץועייב ,העינמו תוברעתה
  .י"פש ףגאל אוה ףא ףופכו ,תוימוקמה תויושרה תרגסמב ץראה יבחרב םידליה ינגבו רפסה יתבב דבוע

 .י"פש ףגאו ר"חש ףגא ,ןוכיסב רעונו םידלי ףגא ,רעונ םודיק ףגא המגודל  107

-תיתליהקה תכרעמה ,ךוניחה תכרעמ ןיבש תמוצב םיאצמנה ,)ח"פש( יכוניח-יגולוכיספה תורישה יזכרמ המגודל  108
 ,הנידמה רקבמ ואר הנורוקה ךלהמב םתוליעפ ףקיה לעו םיח"פשה וקפיסש םיתורישה לע הבחרהל .םירוההו תיבושיי

 רבשמ תעב תוימוקמה תויושרה תולהנתה" קרפב ,)2021( 2021 תנשל ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחוד
 ."הנורוקה
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 לע ה"מאר לש ןושארה רקסב ופתתשהש םירוהה תובושת :24 םישרת
 הדימל ינפב םסח םדלי לש תוששחהו תודרחה וויה הדימ וזיאב" הלאשה
 הדימב ובישהו - "?םידומילל םייונפ תויהל םהילע השקהו קוחרמ תיבטימ

 109דואמ הבר הדימב וא הבר

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ה"מאר לש ןושארה םירוהה רקס יפ לע

 תותיכ ידימלתל םירוה רקיעבו( תיברעה הרבחב םידימלתה ירוה רועיש יכ הלוע םישרתהמ
 ושקהו קוחרמ תיבטימ הדימל ינפב םסח וויה םדלי לש תוששחהו תודרחהש ורבסש )'ו-'א
 ירוה רועישמ רתוי לודג היה ,דואמ הבר וא הבר הדימב םידומילל םייונפ תויהל םהילע
  .ךכ ורבסש תירבעה ירבוד םידימלתה

 םידימלת ברקב ורבג תוששחהו תודרחה יכ הארנ ,ה"מאר לש ינשה םירוהה רקס ינותנמ יכ ןיוצי
 תודרחה יכ ורבסש ב"י-'ז תותיכב תיברע ירבוד םידליל םירוהה רועיש - תיברע ירבוד םירגוב
-ל ןושארה רקסב 15%-מ לדג דואמ הבר וא הבר הדימב םסח םיווהמ םהידלי לש תוששחהו

 הז רועישב הדירי הלח אקווד וז הרבחב םיריעצ םיליגב םידליל םירוהה ברקב .ינשה רקסב 22%
 .)םיליגה לכל( המוד רתונ רועישה תירבעה ירבוד םירוהה ברקב .)17%-ל(

 ןונכתה ףגא ועיבצה םהילעש םייתרבח-םיישגר םיישק המכ םיגצומ ןלהלש הנומתבו םימישרתב
 תיצראה םירוהה תגהנה לש םירוהה רקס ,ה"מאר לש םירומהו םירוהה ירקס ,היגטרטסאהו
 םידימלתה לש תויתרבח-תוישגרה תוקוצמה יוהיזב םירומה לש םיישקה ןכו ,110םלע תתומעו
 .םהב לופיטהו

 
 הדימב" ,"אל ללכ/דואמ הטעומ הדימב" :תומר שמח ןב םלוס ינפ לע ולאשנ ןולאשב םידגיההמ לודג קלח יכ ןיוצי  109

 יתש תא ה"מאר הצביק חווידהו חותינה ךרוצל ."דואמ הבר הדימב"ו "הבר" הדימב ,"תינוניב הדימב" ,"הטעומ
 "תינוניב הדימב" ,"דואמ הבר/הבר הדימב" :תומר שולש ולבקתהש ךכ םלוסה לש דצ לכב תוינוציקה תוירוגטקה
 ."אל ללכ/הטעומ הדימב"ו

 רבמצד( ןוכיסב תוריעצהו םיריעצה רעונה ינב לש םבצמ - הנורוקה תנש 2020 ,ןוכיסב רעונל התומעה - םלע  110
 ןועברה תפוקתב םהל העייס םלע תתומעש ןוכיסב תוריעצהו םיריעצה ,רעונה ינב בצמ תא ראתמ הז םוסרפ .)2020

 תליחתמ תוטלוב תועפות לש הקימעמ הניחב ךות ,2020 רבמבונ-רבמטפס םישדוחב ,הנורוקה תנש לש ישילשה
  .הרבעש הנשל האוושהבו רבשמה
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 רגסה ןמזב םידימלתה תא ווילש םייתרבחהו םיישגרה םיישקה :25 םישרת
 ןושארה

 

 .היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה :רוקמה
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-תוישגר תוקוצמ יוהיזב םירומה יישק לע םידיעמה םיאצממה :26 םישרת
 ןהל הנעמ ןתמבו םידימלת לש תויתרבח

 
 לש םירוהה רקסו ה"מאר לש םירומהו םירוהה ירקס ,היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב םלוכ - תיצראה םירוהה תגהנה
 .65% - םירומ ,72% - םירוה :ינש רקס ;70% - םירומ ,71% - םירוה :ןושאר רקס  *
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 תפוקת ךלהמב םידימלתה לש יתרבח-ישגרה בצמב הרמחה :2 הנומת
 2020 רבמבונ-ץרמ ,הנורוקה

  .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,111םלע תתומע :רוקמה 
 .םהל העייס םלע תתומעש ,ןוכיסבש רעונה ינב רפסמ תא םינייצמ םירפסמה  *

 םבצמב םיישק ולע הנורוקה תפוקת ךרואל יכ הלוע ליעל וגצוהש םינותנהמו םימישרתהמ
 לש ךרוצה לע םיעיבצמ ולא .םהל הנעמ ןתמבו םיוהיזב ,םידימלתה לש יתרבחהו ישגרה
 םישגפמב ךרוצה לע ;םידומילה לספסל םהירבח םע םייתרבח םישגפמב םידימלתה
 ישפנה ןסוחה קוזיחל םידימלתל תישגר הכימת תקנעהב ךרוצה לעו ;םירומ םע םיילטנורפ
 ץילמה םייניבה חודב .הנידמה רקבמ דרשמ םסרפש םייניבה חודב הלעש יפכ ,םהלש
 םיבחרמב - תורחא הדימל תויורשפאל םייתריציו םינווגמ םינעמ שוביג לע הנידמה רקבמ
  .םייתואירבו םיילועפת םיכרצ םג ןובשחב ואיביש םינעמ ,ס"היב חטשל ץוחמ םייתביבס

 חותפה חטשב תויוליעפו םישגפמ םויקל תויחנה שביג אוה יכ ךוניחה דרשמ רסמ ותבושתב
 קינעהל ;עוצקמ ישנאל םתוא תונפהלו ןוכיס וא ישוק ,הקוצמ םיווחש םידימלת רתאל הרטמב
 רשפאלו ;הרומה םע דימלתה לש יעצמא יתלב רשק רשפאל ;יתרבח-ישגר הנעמ םידימלתל
 .םיחותפ םיחטשב םידומיל

 
 .2020 רבמבונ-רבמטפס חוד ,ןוכיסב תוריעצהו םיריעצה ,רעונה ינב לש םבצמ ,ןוכיסב רעונל התומעה - םלע  111
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 שומיש השענ ,םייתביבס םיבחרמב םישגפמ לע קרפב ןלהל טרופמו תרוקיבב הלעש יפכ
 םידומילה תא הנייפא אל וז הדימל ;םייתביבס םיבחרמב הדימל לש תורשפאב טעומ
 הדימלו םישגפמ לש וז תנוכתמ תלעפהו ;הנורוקה תפוקתב תילארשיה ךוניחה תכרעמב
 :ןלהל טרופמכ ,םיבר םירגתאב התוול

 יתרבח ,ישגר הנעמכ םייתביבס םיבחרמב םישגפמ
  הנורוקה תפוקתב ידומילו
 ןיידע ס"היב יכו ,קיפסמ וניא קוחרמ הדימל לש הנעמה יכ עבק 112ו״קסנוא ןוגרא םעטמ חוד
 םיתוריש תלבקלו םייתליהקו םייתרבח םירשק חותיפל ,הדימלל יזכרמה יזיפה בחרמה תא הווהמ
 םישגפמ רשפאל ידכ םינוש םידעצ וטקנ תובר תונידמ ,תאז חכונ .)דועו םינוסיח ,תוחורא( םינוש
 .הנורוקה תפוקתב םג יכוניחה תווצלו םהירבחל םידימלת ןיב תיזיפ היצקארטניאו םיידומיל
 לע ףסונ םימייקתמ ובש ,ידירביה לדומ ץמאל וטילחה ,הפוריאב ןהו ב״הראב ןה ,תובר תונידמ
 ,ךכ .תונטק תוצובקב םירחא םייתביבס םיבחרמב וא ס"היבב םייזיפ םישגפמ םג קוחרמ הדימלה
 תיבב הבילה תועוצקמ תא םידמול םידימלתה ב״הראב קרוי וינ תנידמב ס"היתבמ קלחב ,לשמל
 יכ חיטבהל תופידע שי טרפב .תיבהמ הרשעהה תועוצקמ תאו תועובק תולוספקב רפסה
 הדימלל ועיגי )ןוכיס יבצמב וא תוישגר תוקוצמ םע םידימלת תמגוד( ןוכיס תוצובקמ םידימלת
 )׳דחא-לע-דחא׳( םייטרפ םירועיש קוחרמ הדימלה לע ףסונ ומייקתי יכו ,םירומ םע ושגפייו תיזיפ
 .ךכל םיקוקזה םידימלתל ס"היבב םירומ םע

- תעה התואב םיליעפ םניאש רוביצ ינבמב תושעיהל הלוכי םייתביבס םיבחרמב הדימל
 ,ס"היב יחטש - םיחותפ םיחטשב ףאו םירחא רוביצ ינבמו םינואיזומ ,תוירפס ,תואטיסרבינוא
  .םידימלתה לש םירוגמה רוזאל םיכומסה ,'דכו תוניג ,תורעי ,םיקראפ

 ןונגסל חתפ םג תחתופ םייתביבסה םיבחרמב הדימלה ,םייניבה חודב הנידמה רקבמ ןייצש יפכ
 תולוכי םהל תונקהל ןחוכב רשא ,םידימלתהמ תומדקתמו תושדח תויונמוימ שרודה רחא הדימל
 הדובעה קושב תיתוכיא תובלתשה תארקל םדיעצהלו תחאו םירשעה האמל תומיאתמה
 .הנתשמה

 ולעפ חותפה ריוואב ס"יתב המגודל ,השדח דומיל תטיש הניא םיינוציח םיבחרמב הדימלה
 תגצומ ןלהלש הנומתב .םידלי תאולחתב היילעה תא עונמל הרטמב 1904-ב רבכ הפוריאב
 .1957 תנשב דנלוהב ינוציח בחרמב הדימל

 
  

 
112  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education in a post-COVID world: Nine ideas for 

public action International Commission on the Futures of Education, 2020. 
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 1957 ,דנלוהב ינוציח בחרמב הדימל :3 הנומת

 

 .outside-learning-for-case-https://childhoodbynature.com/the113 :רוקמה

 ךוניחה דרשמ ליעפמ םירושע ינשכ הז :ךוניחה דרשמ לש "תוידומיל תורצח" טקיורפ
 טקיורפה תרטמ ."תוידומיל תורצח" טקיורפ - ס"היב לש םיירוביצה םיבחרמב הדימלל טקיורפ
 ,ס"היב רצחבו הנבמה ךותב םיירוביצה םיבחרמה לא התיכבש הדימלה בחרמ תא ביחרהל איה
 לש םדוק חודב הלעש יפכ .תינשדח היגוגדפל המאתהב הדימלה בחרמ לש בוציעו ןונכת ךות
 דרשמה רשיא 2019 דע 2016 םינשב - תיסחי ןטק ףקיהב םשוימ טקיורפה ,114הנידמה רקבמ
 ס"היתב רפסמל האוושהב ןה ,םיידוסי-לע ס"יתבב תוידומיל תורצח לש יספא טעמכ רפסמ

 
air-open-of-age-forgotten-a-walls-without-https://www.messynessychic.com/2016/03/15/classrooms- ואר ןכ ומכ  113

schools 

 יתבב תידומילה הביבסה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  114
 .161 'מע ,"21-ה האמה תויונמוימ תיינקהל תיתשתכ םיידוסי-לעה רפסה
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 .)17%( הז טקיורפ תרגסמב דרשמה רשיאש תושקבה רפסמל האוושהב ןהו )1%( םיידוסי-לעה
 .ס"יתבב תוידומיל תורצח טקיורפ תרגסמב וחתופש תורצח לש תואמגוד תוגצומ ןלהלש הנומתב

 ס"יתבב תוידומיל תורצח :4 הנומת

 

 .ךוניחה דרשמ לש חותיפהו יוניבה להנימ יכמסמ :רוקמה

 

 שומיש השענ יכ אצמנ תרוקיבב ,םייתביבס םיבחרמב הדימלב םימולגה תונורתיה ףא לע
 תכרעמב םידומילה תא הנייפא אל םייתביבס םיבחרמב הדימל יכו ,וז תורשפאב טעומ
 :םיטרפה ןלהל .הנורוקה תפוקתב תילארשיה ךוניחה

 לארשיב םידימלתה לש םידומילה תטישב םיפוכת םייונישב הכורכ התייה הנורוקה תפוקת
 ליגה תובכש ןיב )קוחרמ הדימל וא םיילטנורפ םידומיל( דומילה תוטיש ןיב םירכינ םילדבהבו

 ל"הנש תיברמ תא וליבש ליג תובכש ויה רומאה םירבדה בצמב .םינושה םיבושייה ןיבו תונושה
  .םהירומ םע וא התיכל םהירבח םע שגפיהל וטעימו קוחרמ הדימלב

 יפל ,2021 ראורבפ דע 2020 ץרמ םישדוחב ךוניחה תודסומב הדימלה תגצומ ןלהלש םישרתב
 )דבלב קוחרמ הדימלו קוחרמו ס"היבמ תבלושמ הדימל ,ס"היבמ תילטנורפ הדימל( הדימלה גוס
 .תונושה ליגה תובכשל םאתהבו
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 2020 ץרמ ,הנורוקה תפוקתב ךוניחה תודסומב הדימלה ימי רפסמ :27 םישרת
 הדימלה גוסל םאתהב ,)רגס היה ןהבש תופוקתה ללוכ אל( 2021 ראורבפ -

 115ליגה תובכשלו

 

 העגה אלל( קוחרמ הדימלב המייקתה ב"י-'ה תותיכב )94%( הדימלה רקיע יכ הלוע םישרתהמ
 - ס"יבל ס"יבמו הבכשל הבכשמ ונתשה התקולחו הפקיה רשא - תבלושמ הדימלב וא )ס"היבל
 .ס"יבל הטעומ העגה םע קוחרמ הבורמ הדימלל םידימלתהמ קלח ושרדנ התרגסמב םגש ךכ
 םיבחרמב םיילטנורפ םישגפמ תבלשמה הדימלל לאיצנטופ היה הלא םימיב ,הרואכל
 .םייתביבסה

 רתויב ברה ןמזה תא וליב ב"טחה ידימלת - תונושה תובכשה ןיבמ יכ םישרתהמ הלוע דוע
 - םיילטנורפ םיידומילו םייתרבח םישגפמ םויק אללו ס"היבל העגה אלל ,דבלב קוחרמ הדימלב
 'י התיכ ידימלתו ,)הדימלה ימי ללכמ 43% םהש( םימי 55 הז ןפואב ודמל 'ט-'ז תותיכ ידימלת
  .)הדימלה ימי ללכמ 35%( םימי 45 ךכ ודמל

 הדימל לש םיכרעמ ליעפהל ולחה םלועב תונידמ המכ ןושארה רגסה תפוקתב רבכ ,ןכאו
 תא הריזחהש יברעמה םלועב הנושארה הנידמה התייהש ,קרמנד לשמל ךכ .םיינוציח םיבחרמב
 התנפה איה 2020 לירפאב רבכו םש ןושארה רגסה רחאל ;םידומילל הלש םיידוסיה ס"היתב
 הנטנומב ס"יתב .116ןתינש לככ בר ןמז םיינוציח םיבחרמב הדימלל םידימלתה תיברמ תא
 התואב הלקש דנלריא ןופצ ;םיינוציח םיבחרמב דומילב תוסנתהל 2020 ינויב ולחה )ב"הרא(

 
 ,)םיידוסי-לעה ס"היתב רובע 127-ו ,םיידוסיה ס"היתב רובע דומיל ימי 136( דבלב דומילה ימי תא גיצמ םישרתה  115

 הכורא ץיק תשפוח לשב 156 - םיידוסי-לעה ס"היתב ידימלת רובע( תבשו גח ,השפוח ימי 147-ו רגסה ימי 82 יוכינב
  .)רתוי

116  The New York Times, In Denmark, the Rarest of Sights: Classrooms Full of Students, 17.4.20.  
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 תוינכות תא הביחרה דנלטוקס ,ףסונב ;)רוביצ ינבמב םידומיל תוברל( המוד דעצ עצבל הפוקת
  .2020117 ילוימ לחה םיינוציח םיבחרמב הדימלה

 לירפאב םיינוציח הדימל יבחרמ תלעפהל ולעפש םלועב תונידמ תמועל יכ הלע הקידבב
 הליחת ,2020 טסוגואב לארשיב לישבה םייתביבס םיבחרמב הדימלל ךלהמה ,2020 ינויבו

 רקיעבו ,םידימלתה תיברמ זא דע .םיחותפ םיחטשב םג 2020 רבוטקואבו םירוגס םינבמב
 םהירבח םע טעמ ושגפנ ,תבלושמ הדימלב רקיעב ודמלש הלעמו 'ד תותיכ ידימלת
 ךלהמב ווח םהש םיישקה תא רימחה רבדה ;יתרבח קותינ ווחו םהירומ םעו םידומילל
  .הנורוקה תפוקת

 םייתביבסה םיבחרמל תוסחייתהה תא ביחרהל ןוחבל םייניבה חודב ץילמה הנידמה רקבמ
 דרשמ יכ הלע תרוקיבב .ותוללכב ינוריע-יתביבסה בחרמה תא וללכיש ךכ הדימל יכרוצל
 אלו תיבטימ הרוצב רומאה לאיצנטופה תא ולצינ אל ס"היתבו תוימוקמה תויושרה ,ךוניחה
 .םידימלתה יתבמ קוחרמ הדימלל הפולחכ םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תא ומדיק
 :םיטרפה ןלהל

  םייתביבס םיבחרמב הדימלל עגונב תוארוה
 הדימלל םיעגונה תויחנהו םיחנמ םיווק ,םיוותמ ,תונקת ולבקתה הנורוקה תפוקת ךלהמב
 םיבחרמב הדימלל עגונב תוארוהה - ןלהל( םיחותפ םיחטשב וא םינבמב - םייתביבס םיבחרמב
 .אשונב ולבקתהש תוירקיעה תוארוהה ףצר גצומ ןלהלש םישרתב .)םייתביבס

 
117  Childhood by nature, Resources for Outdoor Learning During COVID-19, 3.7.20; Childhood by nature, Why Kids 

Need to Learn Outside during COVID-19 & Beyond, 5.6.20.  



 
 
 

|    81   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ
 

....
                                            ה

רוה
א

לו ה
דימ

 ה
רמ

ב קוח
פוקת

 ת
נורוקה

 ה

 םייתביבס םיבחרמב הדימלל עגונב תוארוהה ףצר :28 םישרת

 

 2020 רבוטקוא יהלשב ,רומאכ :םייתביבס םיבחרמב הדימלל עגונב תונקת
 םייתביבס םיבחרמב תיכוניח תוליעפ רשפאל הדעונש הנקת הלשממה הניקתה )26.10.20(
 .)118םיימוי רובעכ הלטוב הנקתה( םידימלת 15 דע לש תוצובקב

 הנקתה תא רשאל אלש הטילחהו אשונב תסנכה לש ךוניחה תדעו הנד ,27.10.20-ב ,תרחומל
 הלבגההש הנייצ הדעווה .119םייתביבס םיבחרמב תוליעפה ןיינעב הלשממה הטילחה הילעש
 ,תואירבה דרשמו ךוניחה דרשמ ועבק התואש ,םייתביבס םיבחרמב םישגפמב םידימלת 15 לש
 לע אלש הלבקתה הטלחהה יכ הכירעה הדעווה ,תעה התואל ועבקנש תולבגהל המאת אל
 םידימלתה רפסמש ךכ לע הססבתה הטלחהה המגודל ךכ ;םיקיודמ םייתדבוע םינותנ סיסב
 הבשייתה אל םג הטלחהה .םידימלת 40-ב רבודמ לעופב ךא ,םידימלת 45 אוה התיכב יברמה
 םידימלתה רפסמש ךכ לע ודמעש ,120"לארשי ןגמ" תוצלמה המגודל - םיחמומה תוצלמה םע
 חטשב שיא 20 דע לש תולהקתה הרתוה תעה התואבו ,םידימלת 19 דע היהי שגפמב יברמה
  .הנורוקה תולבגה יפל חותפ

 
 תודסומ לש תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקתל 2 הנקת  118

  .2020-אפ"שתה ,)5 'סמ ןוקית( ,)ךוניח תוליעפ םימייקמה

  .27.10.20-מ ןוידה לוקוטורפ ,תסנכה לש ךוניחה תדעוומ הלעש יפכ  119

 יתואירבה רבשמב לופיטל תועורז-בר לולכתלו הנורוקה ףיגנב קבאמל תימואל תינכות איה "לארשי ןגמ" תינכות  120
 .לארשי תא דקופה
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 ,הנקתה ףקות עקפ היפלש הדעווה תטלחה לע העדוה תומושרב המסרופ ,28.10.20-ב ,תרחומל
 חטשב תוליעפ רשפאתת יכ עבקנ ןהבו תונכדועמ תונקת ומסרופ ,6.11.20-ב ,םימי המכ רחאלו

 יכ ןיוצי .121ס"היבמ ךוניח תווצ שיא תפסותב ,רתויה לכל םידימלת 19 תב הצובק לש חותפ
 .122רגס תעשב תלבגומ התייה הלא תונקת חוכמ חותפ חטשב הדימלל תורשפאה

 םיבחרמב הדימלל עגונב תוארוהה לש תויבקעהו תומישיה ,תוריהבה
 הדימל לש אשונב ךוניחה דרשמ תויחנה יכ הלע יתובשייתהה זוחמה רסמש עדיממ :םייתביבס
 ילהנממ השולש .)הנורוקה ץורפ רחאל םישדוח השימחכ( רוחיאב ועיגה םייתביבס םיבחרמב
 אל ויה םייתביבס םיבחרמב הדימלל עגונב דרשמה תויחנה יכ תרוקיבה תווצל ורסמ ס"היתב
 םלואו ,םיבחרמב הדימל לש בולישלו ןמושייל ס"היתב וכרענ ןתלבק םע יכו ,תויבקע אלו תורודס
 םיבחרמב הדימלה ןונכתב תועקשהה ןכלו ,ולטוב תויחנהה )ליעל ואר( רצק ןמז ךותב
  .ןוימטל ודרי םייתביבסה

 םישגפמה רפסמ יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ העבש :םייתביבס םיבחרמב הדימל תלעפה
  .123טעומ היה וכרענש םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תרגסמב

 אל םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תייגוס יכ תרוקיבה תווצ ינפל ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ םג
 דרשמו ךוניחה דרשמ יכ ףא תאז ,ליגה יבלש תיברמב המשוי אלו הרודס הרות דוסי לע הלהונ
 םיבחרמב הדימלל הוותמ םסרפ ךוניחה דרשמ יכ ןייצ דוע ;הלאה תויורשפאה תא ונחב תואירבה
 חיש רצייל ךכו ךוניח תודסומב קוחרמ הדימלל תיקלח הפולח רשפאל דעונ רשא ,םייתביבס
 הוותמה םושיי ךא ,ןווקמו יגולונכט וניאש ןפואב םידימלתהו םירומה ןיב הרישי תרושקתו ישגר
 .המיע בלתשה אלו תנווקמה הדימלה תא ףילחה אל השעמלו ליעי אלו יתועמשמ היה אל

 תאבהב ישוק :םהבו םייתביבסה םיבחרמב הדימלה לועפתב םיפסונ םיישק ולע תרוקיבב
 תואצוה לעו הדובעה תועש לע םירומ לומגת-יא ;124שגפמה תומוקמל הארוהה ידבועו םידימלתה
 תיבה תרגסמב אלש םידימלתה םולשל תוירחאב האישנ ;125הדימלה יבחרמל העיסנה
 חולשל םירוהה ששח ;127םיחותפ םיבחרמב הדימלל םיאתה דימת אלש ריווא גזמ ;126תירפס
 הדימלב ומכ אלש( הלא םישגפמב ףתתשהל ולכי אל דודיבב והשש םידלי ;םישגפמל םידלי

 
 תודסומ לש תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקתל 2 הנקת  121

 שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקתב הנקותש יפכ ,2020-ף"שתה ,)ךוניח תוליעפ םימייקמה
 .6.11.20-מ ,2020-א"פשתה ,)7 'סמ ןוקית( )ךוניח תוליעפ םימייקמה תודסומ לש תוליעפ תלבגה( )העש תארוה(

-א"פשתה ,)ןוקית( )תולבגה קודיה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  122
2021.  

 .)הרבח םואל הדש( ח"לש ירועיש תרגסמב ושענ םייתביבסה םיבחרמב תוליעפה לכ יכ ןייצ זכרמ זוחמ  123

 .י"פש ףגא םגו הפיח זוחמו יתובשייתהה זוחמה  124

 .יתובשייתהה זוחמה  125

 .הפיח זוחמ  126

  .ידוסי ךוניחל ףגאה םגו םורד זוחמ ןכו י"חנמו םילשורי זוחמ  127
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 םיישקו ;129הביבסהמ שערו תעד תוחסה לשב םידימלתה לש בשקה תא דקמל ישוק ;128)קוחרמ
  .130שדחמ תולוספקה תיינבב

 בושייה ךותב ומייקתי םישגפמה יכ תעבוקה 2020 רבמטפסמ היחנהה ףא לע ,ךכ לע ףסונ
 םע םאותת ירוביצה בחרמב םישגפמה תינכות יכו ,תימוקמה תושרה ידי לע עבקייש םחתמב
 ילהנממ 12 ,יתושרה ךוניחה תודסומב )ט''בק( תוחיטבה ןיצקו תיתושרה ךוניחה תקלחמ להנמ
 תושרה חטשב וא ס"היבב םימיאתמ םייתביבס םיבחרמ רותיאב ישוקב ולקתנ יכ ונייצ ס"היתב
 ידרחה זוחמה .םימיאתמ םיחטש לש רותיאבו יופימב תימוקמה תושרה לש עויס ורסחו תימוקמה
 לש םתוחיטב תחטבהב ישוק היה יכ ונייצ ךוניחה דרשמב יגוגדפה להנימה ןכו הפיח זוחמו

 .131םידימלתהו םיבחרמה לש םתחטבאו םידימלתה

 םיבחרמב הדימלל תודגנתה םירומה תורדתסה העיבה א"פשתה ל"הנש תחיתפ ינפל יכ ןייצל שי
 תרדסהל דע הלאכ םישגפמ םייקל אלש ס"היתב ילהנממ השרדו ס"היב ילתוכל ץוחמ םייתביבס
 םיעגפמ לש םירקמב תוברל ,ס"היתב ילהנממ תוירחאה תרסהו םירומה לש חוטיבה אשונ
  .םייתוחיטב

 םיבחרמה רותיא ךילהתש יוארש רבס אוה תוינידמ לש ןיינעכ יכ ותבושתב רסמ ךוניחה דרשמ
 תויטפשמ תויגוס רידסה אוה יכ ןייצו ףיסוה אוה .תימוקמה המרבו תוזוחמה תמרב םייקתי

 ךוניחה יתווצ רובע יחוטיב רדסה תוברל ,חותפה חטשב תיתגפה תוליעפ םויק ורשפאיש
 םיינוציחה םיבחרמב תויוליעפל תועסהל גאד ןכו ,יכוניחה דסומל ץוחמ םידימלתה םע םישגפנש
 .תוליעפב םתופתתשה תא חיטבהל ידכ ךכל םיאכזה םידימלתל

 לאיצנטופה תא תוצמל ס"היתב ידיב הלע אל םירומאה םיישקה לשב יכ הלוע רומאהמ
  .םייתביבסה םיבחרמב םישגפמבו הדימלב םולגה

 ילהנמ ולעהש םיישקה תקידב תא םילשהל ךוניחה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .םיאתמ הנעמ ךכל תתלו םייתביבסה םיבחרמב הדימלה תלעפהל עגונב ס"היתב

 תוימוקמה תויושרה ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ףותישב ןיכי ךוניחה דרשמש ץלמומ דוע
 הדימל יבחרמ ועבקיי הבו ,םוריח תעב הז ללכבו ,ךרוצה תעב לעפותש תינכות ס"היתבו

 תינכותהש ץלמומ .ס"היתבל םייפולח םינבמבו םיחותפ םיחטשב - םייתושר םייתביבס
 םישרדנה םיבאשמלו היתולבגמל הנעמ ןתיתו ,היתונורתיו וז הדימל ינייפאמ לע ססבתת
 ומיאתיש ךכ הדימלה תוטישו הדימלה יבכרה תא תינכותב לולכל ץלמומ דוע .התלעפהל
 תוינכותו םירועישה תכרעמ ,הארוהה יתווצו םידימלתה רפסמ - דרשמה עבקיש תויחנהל
 הדימלל רבעמה םוריח תעבש ךכ תינכותה תא ,םעפל םעפמ ,לגרתל םג ץלמומ .הדימלה
 ךרעמב הבלשל לוקשל ףאו תולקת אלל השעייו רכומ היהי םייתביבסה םיבחרמב
  .ףטושה םידומילה

 
 .י"פש ףגא םגו י"חנמו םילשורי זוחמ  128

  .ידוסי ךוניחל ףגאהו יגוגדפה להנימה  129

 .ביבא לת זוחמ  130

 .ךוניחה דרשמב יגוגדפה להנימה םגו ידרחה זוחמהו הפיח זוחמ  131
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 ימוקמה ןוטלשה יכ 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 הז דבלמ םייפולחה הדימלה יבחרמ שומימ לאיצנטופ תבחרהל תרתוחה הצלמה לכ לבקמ
 רשא ימוקמה ןוטלשהו ךוניחה דרשמ לש ףתושמ ךלהמ םודיק לע ךרבי אוהו ,הכ דע לצונש
 תובורקכ ,תוימוקמה תויושרה יכ ףיסוה דוע .וז הרטמ תמשגהל תורתוחה תוינכות תריציל ליבוי

 םתואל הנעמ םשל ותושרל םידמועה םיעצמאה תאו ויכרצ תא ,ותוא תוריכמו רוביצל רתויב
 רפסה תיבב דומילה תתיכ תא ופילחיש םייתריצי תונורתפ רצייל ידכ לועפל וכישמיו ולעפ ,םיכרצ
 .םיחוטבו םיחוורמ םייפולח הדימל יבחרמ ורשפאיו

 םישגפמ םויקב עויס םשל ףסונ םדא חוכ תקסעה
 םייתביבס םיבחרמב
 ויהי םישגפמה יכ עבק אוה ,2020 רבמבונמ ,םייתביבס םישגפמ םויקל ךוניחה דרשמ תויחנהב
 תוצובק שולש שוגפל השרויש ,עובק תווצ שיא דועו םידימלת 19 דע לש תועובק תוצובקב
 .רתויה לכל תועובק

 תכרעמ לש ןוכדע םגו ,םדא חוכ תפסות הכירצה םידימלת 19 לש תוצובקב הדימלש תויה
 תא דמלל םג ,תועש ןתואבו ,תינמז-וב ושרדנ םירומהמ קלחש תויהו ,תירפס תיבה םירועישה
 תרגסמב םידומילה תא רשפאל ידכ תדחוימ תונגראתה השרדנש ירה ,קוחרמ םידימלתה
 .ףסונ םדא חוכ קיסעהל אוה הזכש הרקמב םימישיה תונורתפה דחא .םייתביבסה םישגפמה
 םייתביבסה םיבחרמב דומיל לש ןורתפ םדקל ידכ יכ הנידמה רקבמ דרשמ ןייצ םייניבה חודב
 תא בלשל ץילמהו ,ביצקת תוברל םיפסונ םיבאשמו םדא חוכ סויג ,המיאתמ תוכרעיה תשרדנ
 .ולא םיבחרמב הדימלה ךרעמב הלטבאה תבצק ילבקמ תאו הדובעה ישרוד

 תועש תפסות לש תנוכתמב א"פשתה ל"הנש תלעפהל ךרענ ךוניחה דרשמ יכ הלע הקידבב
 ךוניח ירזוע בוליש דרשמה רשפיא הז דצל .ס"היתבל ןירשימב וצקוה רשא ,ידוסיה ךוניחב הארוה
 הדימל ךשמה רשפאמה באשמכו הנורוקה תעב םיידוסי ס"יתבב תדחוימ הכימתכ ל"הנש ךרואל
 .132)דבלב 'ד-'ג תותיכל( תוצובק לש תנוכתמב רפסה תיבב תיזיפ

 תבצק ילבקמו הדובעה ישרוד רפסמב דח לודיג לח הנורוקה תפגמ תוטשפתה תפוקתב
 היה אוה 2020 רבוטקואבו 133)םולשת אלל השפוח – ת"לחל ואצוהש םידבוע תוברל( הלטבאה
 דומיל תותיכ לוציפ ךרוצל רקיעב ,ךוניחה תכרעמב הדובעל וסיוג םקלח 134ןוילימ 1.8-כ
 אל םה ,לעופב ;)יזיפ ןפואב ס"היבב ודמל אליממש 'ד-'ג תותיכ לע שגדב( םיידוסיה ס"היתבב
 ןפואב ודמלש ליגה תובכש םע הדובעב וא םייתביבס םיבחרמב הדימלל הארוהה חוכמ קלח ויה

 
 תורחאה ליגה תובכשב ךוניחה רזועב רזעיהלו הנוש ןפואב הארוהה יבאשמ תא תוצקהל יאשר ס"היב להנמ יכ עבקנ  132

  .ס"היבב תונוש תויוליעפב ףתתשהל ךוניח רזועל תורוהל יאשר ןכו ,יעוצקמה ותעד לוקישל םאתהב

 םילטבומב הלשממה לופיט" קרפב ,הנורוקה תפגמ םע תודדומתהה לע דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר  133
 ."הנורוקה דרשמב

 - רצואה דרשמ ;)12.11.20( 2020 רבוטקוא - ישדוח םוסרפ - הדובעה קוש קפוד ,ילארשיה הקוסעתה תוריש  134
 רפסמ .)13.12.20( 2020 רבוטקוא שדוח ינותנ – הדובעה קוש לע ינשה רגסה תעפשה ,ישארה ןלכלכה ףגא
 םילטבומה רפסמ ;2020 רבוטקואב 940,000-ל 2020 ראורבפב 162,000-מ לדג הקוסעתה תורישב הדובעה ישרוד
 הלאכ וא רבשמה תפוקתב הדובעה םוקמ תריגס ללגב וא םירוטיפ ללגב הדובעה חוכב םניאש םישנא( םישאוימהו

 .םישדוח םתואב 872,000-ל 133,000-מ לדג )הנורוקה לשב תאז םישוע םניא ךא דובעל םיניינועמה
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 העיגה אלש תירקיעה הצובקה תא םיווהמה תונוילעה תוביטחה ידימלת רקיעבו ;ס"היתבב טעומ
  .םייתביבסה םיבחרמב הדימלל בר לאיצנטופ תלעב התייה רשאו ס"היתבל

 ול התייה אל יכ 2021 ינוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ ילארשיה הקוסעתה תוריש
 חוכ יכ ותבושתב רסמ ימוקמה ןוטלשה זכרמ ;לעופב םיסיוגמה לש םתקסעה םוקמ לע הטילש
 ןכא יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ .)תותיכ לוציפ ונייהד( תולוספקב הדימל רשפאל דעונ רזעה
 ןוויכ( דבלב 'ד-'ג תותיכ לוציפ םשלו ךוניחה תודסומב םידימלתל עויס ךרוצל ושמיש ךוניחה ירזוע
 .)הלא תותיכ דבלמ תותיכ לוציפ ורשפיא אל תויחנההש

 םירומה רפסמ ןיב סחיה יכ 2021 ילוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ רצואה דרשמ
 תורוצת ותעדל רשפאמו הובג אוה ,OECD-ה תונידמל האוושהב ,לארשיב םידימלתה רפסמל
 ףסונה םדאה חוכ יכ ןייצו ףיסוה אוה .םייתביבס םיבחרמב הדימל םג ןהבו ,הדימל לש תובר
 יכרוצל םאתהב ,םייתביבס םיבחרמב הדימלב ףתתשהל היה לוכי םיידוסיה ס"היתבל סיוגש
 התייה ךוניחה דרשמל יכ רצואה דרשמ ןייצ דוע .תימוקמה תושרהו ס"היב להנמ תשירד ,ס"היב
 תפסות אללו ותעד לוקישל םאתהב ,םיחותפה םיבחרמב הדימלה תא לידגהל תישממ תורשפא
 וניא אוהש רחאמ חרכהב ליעי וניא הדובע ישרוד ברקמ םדא חוכ סויגש ףיסוה אוה .םיבאשמ
-ישגרה ןפב ןהו יעוצקמה ןפב ןה ,תושרדנה תולוכיב ןייפאתמ דימת אלו הארוהל שמשל רשכומ
  .יכוניח

 תוברתה דרשמ ,רצואה דרשמ ףותישב ךוניחה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תבחרהל םימסחה תא ןוחבל ,הקוסעתה תורישו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,טרופסהו

 הדימל תינכות שבגלו ךכל םישרדנה םיבאשמה תאו םייתביבס םיבחרמב הדימלה
 הלטבא ימד ילבקמו הדובע ישרוד קיסעהל ולקשיש ץלמומ דוע .ךכ םשל המיאתמ
 םישגפמב ךוניחה תכרעמב בלתשהל ידכ תושרדנה תויונמוימה ילעבו םימיאתמ ואצמייש
 הדימלל תרבוע ךוניחה תכרעמ הבש ,םוריח תעב תוחפל תאזו ,םייתביבסה םיבחרמב
 .לודג תויהל םרועיש יושע הבשו קוחרמ

 רקבמ תצלמה תא לבקמ אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ ימוקמה ןוטלשה זכרמ
 םדא חוכ לש סויגלו יוצימל יואר הנעמ רצייתש ,הרודס תינכות שוביגב הלועפ ףתשל הנידמה
  .רתוי םיבר םיבחרמב תיביטקפא הדימל רשפאיו םייתביבס םיבחרמב דמליש ףסונ

 לע ךרבמ אוה יכ 2021 ינוימ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ טרופסהו תוברתה דרשמ םג
 התרגסמבש ,תוברתה להנימל תיגטרטסא תינכות שוביג לע דקוש אוה יכ ףיסוהו ,וז הצלמה
 שוביג ךלהמב .תונמואהו תוברתה ,ךוניחה םלועל םיעגונה םייזכרמ תורטמו םידעי םינחבנ
 דרשמ םע טרופסהו תוברתה דרשמ לעפי הנממ תויביטרפואה תומישמה תריזג תעבו תינכותה
 הדימלה ןיינעב הז ללכבו תוברתה םוחתב הלועפ יפותישל םיכרד עובקלו ןוחבל ידכ ךוניחה
 .םייתביבס םיבחרמב
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 הכימת ןתמ ,קוחרמ הארוהל םירומ תרשכה
 ישגרה םבצמ קוזיחו תינכט

 הז ללכבו ,21-ה האמה לש דיתעה ירגתאל ךוניחה תכרעמ תמאתהל םייחרכהה םיאנתה דחא
 תושחרתמה תורומתל םמצע תא םיאתהל םייגוגדפה םיתווצה תלוכי אוה ,קוחרמ הארוהל
 בשחמ ימושייב רבודמשכ דחוימב לודג ישוקה .הדימלהו הארוהה תוטישב םייונישל לגתסהלו
 תויגולונכט בלשל תעדל םיכירצ םירומה ,135תיפוריאה תוביצנה לש רקחמ יפל .תתשרמו

 .תיביטקפא הרוצב ןהב שמתשהל םילגוסמ תויהלו הדימלבו הארוהב תוילטיגיד

 יביטקפא דומילש הנבהה הקזחתה הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלה ףקיה תובחרתה םע
 )תוקד 45 לש תילטנורפ האצרה( תיתרוסמה הדימלה תנוכתמב עצבתהל לוכי אל קוחרמ
 רמוחה תרבעה ןפואב יוניש שרדנ אלא ,דימלתל הרומה ןיב יפרגואג קוחיר ךות תישענה
 לשמל( הרגש תעב דומיל יעצמאכ םיילטיגיד םילכב שומיש .השדחה דומילה תרגסמל ותמאתהו

 ,רתוי יביטקפאל קוחרמ הדימלל רבעמה תא ךופהל יושע )חולב םוקמב תוגצמב שומישל רבעמ
 תיינבב םג ךכו ,תבשקותמ הביבסב )הדימלו( הארוהב םילגרותמ ויהי )םידימלתהו( םירומה ןכש
 םילכ תועצמאב הדימלה תויביטקפא לע עיפשהל םייופצה םיפסונ םימרוגבו רועישה יכרעמ
 .136םיילטיגיד

 םדוק קוחרמ הארוה ךרוצל עדיבו םילכב םירעפה
 הנורוקה תפוקת
 ולע ,2018137 תנשב וכרענש םיימואל-ןיב םירקס לע תססובמה ,2020 ינוימ לארשי קנב תריקסמ
 הארוהל הארוהה יתווצו ס"היתב תונכומ רבדב OECD-ה תונידמל לארשי תנידמ ןיב םירעפ
  .םינותנה םיגצומ ןלהלש םישרתב .םיילטיגיד םיעצמאב

  

 
135  European Commission, Digital Education at School in Europe (August 2019), p.13. 

 תונבות – רפסה יתבו דימלתה תמרב קוחרמ הדימלל תונכומ ,רינ םתויו תוינשמ ירוא ,רכב יפס - לארשי קנב  136
  .)9.6.20( תיבה קשמ תואצוה רקסו PISA 2018-מ

137  TALIS - Teaching and Learning International Survey, ו-PISA 2018, ה ךרועש-OECD. 
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 םיילטיגיד םיעצמאב הארוהל הארוהה יתווצו ס"היתב תונכומ :29 םישרת
 ס"היתב ילהנמו םירומ תודמעל םאתהב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 ינוימ לארשי קנב תריקס יפ לע

 םירומה םילבקמש הכימתהמ ןוצר יעבש תוחפ לארשיב םילהנמה יכ הלוע םישרתהמ
 םירומה לש םתונמוימ תמרמו )14% לש רעפ( םיילטיגיד םירישכמב שומישל םהלש
 םילהנמה ןוצר תועיבשל האוושהב ,)9% לש רעפ( הארוהב הלא םירישכמ בולישל
 ידכ םירומה םילבקמש םיצירמת יבגל םג ךכ .םהלש םירומל עגונב OECD-ה תונידממ
-ה תונידמב םילהנמהמ 14% לש רעפ( הארוהב םיילטיגיד םירישכמ בלשל םדדועל

OECD(. םתדובעב בושקתב שמתשהל םינכומ ושיגרה אל יכ ונייצ םירומהמ 57% ,ןכ ומכ 
 .הארוהב

 תיצחמכ קרש הארמ ס"היתב לש תונכומה תמר לש הניחב ,ותריקסב לארשי קנב םכיסש יפכ
 תצקמב ךומנה ןותנ ,קוחרמ הדימלל רבעמל הנורוקה רבשמ ינפל םינכומ ויה לארשיב ס"היתבמ
 םיילטיגיד םילכב שומישב רעפה תא לארשי קנב ןייצ ןכ ומכ .OECD-ה תונידמב ליבקמה ןותנהמ
 תוכיאב קוחרמ הדימל קפסל לארשיב ס"היתב לש תלוכיה תא קפסב דימעהש הזככ הרגש תעב
  .OECD-ה תונידמבש וזמ תלפונ אלש

 תילטיגידה םתרשכה תמר הנורוקה תפוקת םדוק יכ הנידמה רקבמ דרשמ ןייצ םדוק חודב רבכ
 תחא החבאב ושרדנ םירומהו ,הנורוקה הלחהשכ ,רמולכ .138תיבטימ התייה אל םירומה לש
 הפקתשהש בצמה תנומת ןכאו ,ןכ תושעל םילכ ירסח ויה םהמ םיבר ,קוחרמ הארוהל רובעל

 
 תילטיגיד תוניירוא תיינקה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  138

 .233 'מע ,"םייחה ךרואל
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 הארוהל עגונב םירומה לש תונכומה תמר תא בייטל ךרוצה תא השיגדה ןושארה רגסה רחאל דימ
 :םיטרפה ןלהל ,קוחרמ

 ירסח ויה םיבר םירומ יכ ןיוצ ךוניחה דרשמ לש היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפהב
 ס"היתב ברקב רקיעב( םתושרל םידמועה םינושה םילכה תא וריכה אלו קוחרמ הארוהב הרשכה
 ,הדימלה ןונכתב ישוק ;תילטיגיד תוניירוא רסוח ויה ןייצש םיפסונ םימסח .)םיבשקותמ ויה אלש
 הדימל תללוכה קוחרמ הדימלל םיילטנורפה רועישה יכרעמ תמאתהבו םידומילה תינכות ןוגראב
 תובישח התייה הבש הפוקתב אקווד יכ ףגאה ינפל ונייצ םירומה ןכ ומכ .תינורכניס-או תינורכניס
 הדימל ,הדימלב הלועפ ףותיש ,תילטיגיד תוניירוא ןוגכ תויונמוימ חותיפב לודג ךרוצו הלודג
  .אשונב ןהשלכ תויחנה דרשמה םסרפ אל ,תימצע

 םילכב וא עדיב רוסחמל םיעגונה םיישק ולע ה"מאר לש םינושארה םירומהו םירוהה ירקסב םג
 ונייצ ה"מאר לש ןושארה רקסה לע ובישהש םירומהמ 49% .קוחרמ הארוה ךרוצל םירומה לש
 רכינ רועיש .139הנורוקה ץורפ ינפלש םייתנשב קוחרמ הארוהה םוחתב יעוצקמ חותיפ ורבע אל יכ
 םירומה לש קפסמ ןויסינב וא םילכבו עדיב רוסחמ יכ ונייצ )57%( םירוההמו )63%( םירומהמ
 תינוניב הדימב קוחרמ הדימלה לשו הארוהה לש החלצהה ינפב םסח וויה קוחרמ הארוהב
  .הז םוחתב יעוצקמ חותיפל םיקוקז םה יכ ונייצ םירומהמ 78% .הלעמו

 83% ונייצ ,2021 ראורבפ-ראוניב רומאכ ךרענש ,ה"מאר לש ינשה םירומה רקסב יכ ןיוצי
 ולביק םה יכ ונייצ 70%-מ רתוי ;קוחרמ הדימלב קסעש יעוצקמ חותיפ ורבע םה יכ םירומהמ
 תונושה יווילה יכרדו יעוצקמה חותיפה תורגסממ תחא לכ רובע םייתועמשמ םייעוצקמ םילכ
 יכ ונייצש םירומה רועישב רכינ םוצמצ לע עיבצה ינשה םירומה רקס .דואמ הבר וא הבר הדימב
 קוחרמ הארוהו הדימל לש החלצה ינפב יתועמשמ םסח םרובע הוויה עדיב וא םילכב רוסחמ
 ןויסינב רוסחמש רבסש םירוהה רועיש םג ;)31%-ל ,רומאכ 63%-מ( הלעמו תינוניב הדימב
 ינשה םירוהה רקסב ןטק הלעמו תינוניב המרב םסח הוויה קוחרמ הארוהב םירומה לש קפסמ
 .)41%-ל ,רומאכ 57%-מ(

 שגד םשוה אל הנורוקה ץורפ םדוק יכ הנידמה רקבמ דרשמל ורסמ ס"היתב ילהנמ םג יכ ןיוצי
 דוע .קוחרמ הארוהל םייטנוולרה םייגוגדפ-ונכטהו םייגולונכטה םיאשונב םירומה תרשכה לע
 םילהנמ ינשו )הייסולכוא וא ליג ירעפ המגודל( םירומה ןיב םירעפ ויה יכ םילהנמ השולש ורסמ
 .היגולונכטב שמתשהל ןוצר רסוח ועיבה םירומה יכ ופיסוה םיפסונ

 םדוק קוחרמ הארוהל םירומה לש םתרשכה תמר יכ הלוע ליעל םיגצומה םינותנהמ
  .הנורוקה ץורפ םע קוחרמ הארוהל םתונכומל םסח התייה הנורוקה

 
 תמועל )61%( רתוי לודג היה ךכ ובישהש תירבע ירבוד ס"יתבב 'ו-'א ליגה תובכש לש םירומה לש םרועיש יכ ןיוצי  139

 תיברעה ירבוד ס"היתבב םירומה וא )41%( תירבעה ירבוד ס"היתבב ב"י-'ז תוהובגה תובכשה לש םירומה ,םהיתימע
)47%(. 



 
 
 

|    89   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ
 

....
                                            ה

רוה
א

לו ה
דימ

 ה
רמ

ב קוח
פוקת

 ת
נורוקה

 ה

 לש תובישחה תא המיצעהו ךוניחה תכרעמב םייגולונכט םיכילהת הציאה הנורוקה תפגמ
 ןכ לע ;םהלש תויגוגדפ-ונכטה תולוכיה ןכו םירומה לש תויגולונכטה תולוכיה חותיפ
 הז ללכב ;21-ה האמה ירגתאל םרישכיו הארוהה יתווצ תא םדקי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 תרשכה תרגסמב בלושי קוחרמ הדימלהו הארוהה םוחתש ךכל לעפי דרשמהש ץלמומ
 הארוה ךרוצל םירושיכו תויונמוימ חותיפל עגונה לכב םירומה יכרוצ תא הפמי ;םירומה
  .אשונב תוניוצמ דדועי ןכו ;םירומה תרשכהל תודמול לש חותיפ ןחבי ;קוחרמ

 תפוקת ךלהמב קוחרמ הארוהל םירומה תרשכה
 הנורוקה
 וחתפנ 2020 ץרממ :רתיה ןיבו קוחרמ הארוהל םירומ רישכהל ךוניחה דרשמ לעופ 2020 ץרמ זאמ
 םיסרוק םהב ,םירומל םינווקמ םיסרוק 1,000-כ 140)ה"גספ( הארוה ילגס לש חותיפה יזכרמב
 אשונכ םגו דומילה תועוצקמ יאשונב םיסרוק תרגסמב םג םימייקתמה קוחרמ הדימל יאשונב
 םירומ 70,000-כ דרשמה רישכה )2020 טסוגוא-ילוי( ץיקה תשפוח ךלהמב .ירקיע דומיל
 םידיקפת ילעב 2,000-מ רתויו םירצק םיילטיגיד םיסרוקבו ה"גספ יזכרמב תונוש תורגסמב
 120-כ עיצמ דרשמה ;קוחרמ הארוהה ךלהמב םהב ךומתלו הארוהה יתווצ תא תוולל םדיקפתש
 ;קוחרמ הדימלל ףיקע ןפואבו רישי ןפואב םיעגונה םיסרוק םהבו ,141היצטידרק-ורקימ יסרוק
 )תומלתשה לומגל םירכומ םניאש( םיימניח םירצק םיסרוק השיש לש הרדס חתיפ דרשמה
 ליעפמ דרשמה 2020 רבמטפסמ ןכ ומכ ;קוחרמ הארוהל םיימושיי םילכ םינתונו קוחרמ םידמלנה
 .)הז קרפ ךשמהב טרופיש יפכ( קוחרמ הארוהל תידסומ הרשכה

 בושקתה להנימ ריבעה 2021 ראוני דעו 2020 רבמטפס זאמ יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
-כ ריבעה אוה ךכ לע ףסונ ;)בושקתה תינכותב 4,190-כ ךותמ( ס"יתב 3,840-כל תויומלתשה

  .םירזגמה לכב םירומ 94,000-כל 142תוכרדה 6006,

 ובש יעוצקמה חותיפה יכ ונייצ םירומהמ 32% יכ הלע ה"מאר לש ינשה םירומה רקסמ
 תויגולונכט לש םוחתב תויונמוימו עדי תשיכרב םהל םרת 143הנורוקה ךלהמב ופתתשה
 םושייל עגונב ןכ ונייצ םירומהמ 38% ;אל ללכ וא הטעומ ,תינוניב הדימב קוחרמ הדימלל
 הנעמ ןתמל עגונה לכב תאז ונייצ 54%-ו ;קוחרמ הדימלל תומאתומה הדימלו הארוה יכרד
 .יתרבחהו ישגרה םירושימב םידימלתל עויסו

 
 םהיכרוצל הנעמ תתל דעוימ זכרמה .לארשיב ךוניחה תכרעמב הארוה ילגס חותיפל ירוזא דסומ אוה ה"גספ זכרמ  140

 םילעופ לארשיב .הארוהה ידבוע לש תיעוצקמ תוחתפתהל תורגסמ רוצילו ךוניחה תודסומ לשו הארוהה ידבוע לש
 .ה"גספ יזכרמ םישישכ

 םירגתא םע תודדומתהל תוינשדח תוקיטקרפ ןווגמ םיעיצמה םייטקרפו םיילטיגיד ,םירצק םיסרוק םה הלא םיסרוק  141
 לכ תועש 10 לש לומגל םירכומ תויהלו םירומה לש יעוצקמה חותיפה לסמ קלח תויהל םילוכי םיסרוקה .םיימוי-םוי

 .דחא

 ונתינש תוכרדהו תויזוחמ תוכרדה ןכו ,םיליבומ םירומ וא בושקת יזכר תועצמאב ונתינש תויתצובקו תוינטרפ תוכרדה  142
 .)ב"ויכו תוטלקה( תורישה ידקומ ךרד

 הכרדה ,תעדה םוחתב ךירדמ ידי לע הכרדה ,ןיילנוא תומלתשה ,תירפס תיב תומלתשה :הלאה תורגסמהמ תחאב  143
  .תויצלומיס עוציב וא בושקת זכר לש עויס וא הכרדה ,בושקתל ךירדמ ידי לע
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 עגונב םירומה תושוחתב ןושארה רקסל האוושהב רכינ רופיש גיצה ינשה םירומה רקס
 ,תאז םע .קוחרמ הדימלו הארוה לש יבטימ םושיי ךרוצל םהידיב שיש תולוכילו םילכל

 הטעומ ,תינוניב הדימב םהידיב םיאצמנ הלא תולוכיו םילכש ורבס םירומהמ 25% - 20%
 .144אל ללכ וא

 

 תא רישכהל ךרענו םישרדנה םיחקלה תא קיפהש לע ךוניחה דרשמ תא בויחל ןייצל שי
 ל"הנש הלחה םרטב דועו הנורוקה ץורפ םע קוחרמ הדימלה תטישב הארוהל םירומה
  .א"פשתה

 

 20% יכ הלע ותרגסמבש ,ה"מאר לש ינשה םירומה רקס תועצמאב עצובש בקעמה חכונ
 קוחרמ הארוה םשל םהל םישרדנה תולוכיהו םילכה םהידיב שיש ושח םירומהמ 25% -
 ךלהמב ופתתשה ובש יעוצקמה חותיפהש ונייצ םירומהמ 32%-ו ,הטמו תינוניב הדימב
 יכ ץלמומ ,הטמו תינוניב הדימב םישרדנה תויונמוימהו עדיה תשיכרב םהל םרת הנורוקה
 לככ ןרפשיו קוחרמ הארוהה תוכיאל וללה תורשכהה תמורת רחא בוקעל ךישמי דרשמה
 .שרדנש

 םירומה לע םינותנה :יעוצקמה םחותיפו םירומ תרשכה לע עדימ זוכירו ףוסיא
 ךוניחה תוזוחמ ,ה"גספ יזכרמ םהבו םינוש םימרוג ידיב םירזובמ םירכזומה םיסרוקל םימשרנש
 :רתיה ןיבו ךוניחה דרשמב םינוש םיפגא ידי לע םג םיפסאנ םינותנהמ קלח .םמצע ס"היתבו

 תוריכזמה .יגוגדפה להנימב םינושה ליגה יפגאו םינושה ויפגא לע הארוהה ידבוע להנימ
  .תעצבמ איהש תורשכהה לע םינותנ איה ףא תפסוא תיגוגדפה

 םירומה תרשכה תודוא לע אלמ םינותנ דסמ ךוניחה דרשמ ידיב ןיא יכ אצמנ הקידבב
 זכרמב הרומה רבעש תורשכהה לע םינותנ וידיב שי :טרפב קוחרמ הארוהל עגונבו ללכב
 תודוא לע םינותנ וידיב ןיא ךא )ה"גספ זכרממ לביק ןהילע חווידה תא רשאו( ה"גספ
 חוד גיצהל תלוכי דרשמל ןיא ךכ לשב ;תונוש תורגסמב הרומה רבעש תורחא תורשכה
 ,תוכרעמב תומייקה תויגולונכט תולבגמ לשבש הלע דוע .םירומה תורשכה לע אלמ
 יפ לע חותינ לשמל ,תוחוודמה תורשכהה יבגל וידיב שיש םינותנה תא חתנמ וניא דרשמה
  .םיוסמ ס"יב יפ לע וא םימלתשמה םירומה ינויפא

 
 ונע ןושארה רקסב - קוחרמ הארוהל הארוה תודיחיו רועיש יכרעמ )1( :םירומה ולאשנ םהילעש תולוכיהו םילכה הלא  144

 תובשקותמ תומישמ ,םיילטיגיד םירפס ,תודמול ומכ םיילטיגיד םייגוגדפ םירמוח )2( ;25% ינשבו םירומהמ 45% ךכ
 רחא בקעמ םשל הדימלה לוהינל םיבשקותמ םילכ )3( ;23% ינשבו םירומהמ 46% ךכ לע ונע ןושארה רקסב - 'וכו
 לש הלעפהב עדי )4( ;22% ינשבו םירומהמ 42% ךכ לע ונע ןושארה רקסב - 'וכו תודובע תשגה רחא בקעמ ,תוחכונ
 .20% ינשבו םירומהמ 33% ךכ לע ונע ןושארה רקסב - קוחרמ הדימלו הארוהל תובשקותמ תוכרעמ
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 תא להנתש תכרעמ לש היינבלו חותיפל ךילהת ליחתה אוה יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 דרשמה לש תופסונ תוכרעמל קשממתהל הרומא איה .הארוהה ידבוע לש הדימלה יכילהת
  .הארוה דבוע לכ לש יעוצקמ-יתוחתפתהה ףצרה לוהינ תא רשפאלו

 לש הדימלה יכילהת לוהינל תכרעמה לש ןויפאה תמלשהל לעפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 ,רתיה ןיב ,רשפאת וז תכרעמש הפוצמ .התעמטהו החותיפ תא םילשיו הארוהה ידבוע
 הרשכהה תודוא לע בצמ תנומת שבגל ,הארוהה ידבוע לש תורשכהה ינותנ תא זכרל
 לע םידבועהמ דחא לכל םיישיא חותיפ יריצ עובקל רשפאת ןכו םהלש יעוצקמה חותיפהו

 תכרעמו םלש םינותנ דסמ .ול המיאתמה הרשכהה תינכות תא םאתהב עובקלו ויכרצ יפ
 תוברל ,םירומה לש חותיפהו הרשכהה יכילהת לש יבטימ לוהינ ורשפאי - תבשחוממ
  .קוחרמ הדימלה ןיינעב

 קוחרמ הארוהל תידסומ הרשכה
 ס"היתבב ליעפהל ךוניחה דרשמ לחה ,א"פשתה ל"הנש תחיתפ םע ,2020 רבמטפסב ,רומאכ
 :םימוחת ינשב םיאשונ 16 תללוכ הרשכהה .תילטיגיד הדימלב תרבעומה תידסומ הרשכה
 ,תינורכניס-או תינורכניס הביבס - דומיל יאשונ 11 םידמלנ ותרגסמבו ,יגוגדפ-ונכטה םוחתה
 הארוהה ןונכת ,תוירפס תיב יגוגדפ לוהינ תונכות ,ןנע תביבסב שומיש ,ילטיגיד ןכותב שומיש
 ,עדי םוחת תומאתומ הארוה תוקיטקרפ ,קוחרמ הדימלה תרות ,יעובשו ימוי םינמז חולב קוחרמ
-ישגרה םוחתה ןכו ;יאמצע דמולו בושמו הכרעה יכילהת ,טרפ תמאתומ הארוה ,עדי תיינבה
 יתרבחו ישגר חיש ,ןוכיסב םידלי יוהיזו רותיא - דומיל יאשונ השימח םידמלנ ותרגסמב ,יתרבח
  .תיתרבח הצובקכ התיכהו ,םירוהה םע רשק ,תובלתשהו הלכה ,םידימלת םע

 18 :דומיל תועש 30 תללוכ איהו )דרפנב ס"יב לכ( םמצע ס"היתב יתווצל תרבעומ הרשכהה
 תועש 6-ו םייתרבח-םיישגרה םיאשונב דומיל תועש 6 ,םייגוגדפ-ונכטה םימוחתב םידומיל תועש
 .קוחרמ הדימל םודיק תרטמל ס"היב להנמ לוקישל תופסונ דומיל

 הדימלל םירומה לש תידסומה הרשכהה לע ךוניחה דרשמ לש עדימה רגאמ
 היבגל םינותנ תוזוחמהמ ףוסאל ךוניחה דרשמ לחה תידסומה הרשכהה תחיתפ םע :קוחרמ
 תבשחוממ תכרעמ רדעיהב( ינדי ןפואב השענ םינותנה ףוסיא .םינושה ס"היתבל הקולחב
 ליגה בלשו ס"היב םש ,דסומ למס ןוגכ( ס"היב לע םייללכ םינותנ וב ופסאנו ,)ךכל תדעוימה
 ,םיצרמה תומש ןוגכ( ס"יב ותואב תידסומה הרשכהה לע םינותנ ןכו )ס"היבב םירומה רפסמ ןכו

  .)הרשכהה ידעומו הרשכהל ומשרנש םירומה רפסמ
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 דרשמ יכו ,אלמ היה אל תידסומה הרשכהה יבגל תוזוחמה לש חווידה יכ הלע תרוקיבב
 לע וחוויד תוזוחמה המגודל ךכ .םירסחה םינותנה תא םילשהל תוזוחמהמ שרד אל ךוניחה
 זוחמה ,רשאכ .)70%-כ( ךוניחה תכרעמב םילעופש ס"יתב 5,300-כ ךותמ ס"יתב 3,700-כ
 וחוויד םהילעש 3,700 םתוא ךותמ .)1,670-כ ךותמ( ס"יתב 1,000-כ לע חוויד אל ידרחה
 םהמ 1,081 רובע תוזוחמה וחוויד אל ,תוידסומה תורשכהל ומשרנש ס"יתבכ תוזוחמה
 ומשרנש םירומה רפסמ לעו ס"היתבב םיקסעומש םירומה לש ללוכה רפסמה לע )29%(
 ידעומ לע תוזוחמה וחוויד אל )26%( ס"יתב 958 רובע ןכ ומכ ;תידסומה הרשכהל
 םימשרנה רפסמ לע חוויד שרד דרשמהש הלע דוע ;םירומה ומשרנ םהילאש םיסרוקה
 ,דרשמה ידיב ויהש תורשכהה ינותנל רשא .ןתוא םימייסמה רפסמ לע אל ךא ,תורשכהל
 גוס וא רזגמ ,ליג יבלש יפל ועצובש תורשכהה תא ןייפאל ידכ םתוא חתינ אל אוהש הלע
  .חוקיפה

 ןפואב םירומה תורשכה לע ולש םינותנה דסמ תא בייטל לעפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 הרשכהה תוברל ,ללכב םירומה תרשכה תודוא לע שרדנה עדימה אולמ תא ליכיש
 תכרעמ םדקל דרשמה לוקשי ךכ םשלש ץלמומ .טרפב קוחרמ הארוהה אשונבו ,תידסומה
  .עדימה לוהינבו ףוסיאב ךומתתש תבשחוממ

 ךוניחה דרשמ ידיבש םינותנה תא הנידמה רקבמ דרשמ חתינ ,רומאכ ,םימייקה םינותנה תולבגמב
  .תוידסומה תורשכהל ומשרנש ס"היתב לע

 3,700-כ תוידסומה תורשכהל ומשרנ ס"יתב 5,300-כ ךותמ ,2020 רבוטקואל ןוכנש הלע
 אל ,תידסומה הרשכהה הרבעוה םהבש ס"היתבב םג יכ הלע דוע .145)70%-כ( תודסומ
  :ןלהל טרופמכ ,הילא ומשרנ םירומה לכ

 
 ללכמ תידסומה הרשכהל ומשרנש ,תוזוחמל הקולח יפל ,םירומה רועיש גצומ ןלהלש םישרתב
 ומשרנש םירומה רפסמ ןה םרובע ןזוהש ס"היתב 2,600 קר וללכנ( ס"היתב םתואב םירומה
  .)146םהב דמלמה ללוכה םירומה רפסמ ןהו הרשכהל

 
  .15.2.21-מ "ךוניחה לע םירפסמ - בחר טבמב" רתאב ךוניחה דרשמ ינותנ לע ססובמ ללוכה ס"היתב רפסמ  145

 הנידמה רקבמ דרשמ - ןתינש לככ הנמיהמ הנומת תגצה םשלו ,םירסח םינותנב יובירהו םינותנב תולבגמה חכונל  146
 רובעש לככ( ס"יב ותואב ללוכה םירומה רפסמ םרובע ןזוה רשא ס"היתבב םירומה לש המשרהה ינותנ תא קר חתינ
 הז רשקהב .)בשוח אל הז רפסמ - םירומה לש ללוכה רפסמה אלל ,םימשרנה םירומה רפסמ קר ןזוה םיוסמ ס"יב
  .גצומ אל ללכ הז זוחמ ןכלו ,ללוכה םירומה רפסמ ןיוצ אל )ר"שכומ( םילשורי חרזמב ס"היתב ללכ יבגל יכ רהבוי
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  זוחמ יפל ,תידסומה הרשכהל ומשרנש םירומה רועיש :30 םישרת
 147)2020 רבוטקואל ןוכנ(

 

 םיפקת םינותנה .2021 ראוניב ולבקתהש ךוניחה דרשמב )הארוה ידבוע יעוצקמ חותיפ( 'א ףגא ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבוטקואל

 םירומ 106,000-כ ךותמ יכ הלוע ךוניחה דרשמ ידיבש םייקלחה םינותנהמו םישרתהמ
 ומשרנ )68%( םירומ 72,000-כ ,דרשמה ףסאש םינותנה תרגסמב תוזוחמה וחוויד םהילעש
  .148תידסומה הרשכהל

 וחווידש יפכ( הרשכהל ומשרנש םירומה ללכ רועיש תא םג ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 47% יכ הלע וז הקידבב .ךוניחה תכרעמבש םירומה ללכמ )ךוניחה דרשמל תוזוחמה
 .149תידסומה הרשכהל ומשרנ ךוניחה תכרעמבש םירומהמ

 תויומלתשהב ופתתשה םירומהמ 90%-כ ,2021 ילויל ןוכנ יכ ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 לת( תוזוחמ השימחב - א"פשתה ל"הנש ךלהמב יכ הלוע ותבושתל ופרוצש םינותנהמ .תוידסומה
 )םהמ 90%-מ רתוי( ס"היתב תיברמ ופתתשה )םילשוריו י"חנמ זוחמו זכרמ ,םורד ,הפיח ,ביבא
 זוחמב ,80% הרשכהב ופתתשהש ס"היתב רועיש היה ןופצ זוחמב ,תידסומה הרשכהב
  .54% - ידרחה זוחמבו 65% - יתובשייתהה

 
 .ס"יתב 1,670-כ ךותמ ס"יתב 1,000-כ לע חווד אל ידרחה זוחמב ,רומאכ  147

 כ"הסב וחוודש םירומ 105,851 ךותמ ,תידסומה הרשכהל ומשרנש םירומ 72,170 לע ךוניחה דרשמל וחוויד ס"היתב  148
 .ס"יתב םתואב םידמלמכ

 םירומ ינותנ םג חווידב וללכנ יכ ןיוצי( תידסומה הרשכהל ומשרנש םירומ 76,751 לע ךוניחה דרשמל וחוויד תוזוחמה  149
 רתאב דרשמה ינותנב םיעיפומה םירומ 164,130 ךותמ ,)ללוכה םירומה רפסמ לע וחוויד אל תוזוחמה םהבש ס"יתבב
 .״ךוניחה לע םירפסמ - בחר טבמב״
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 יעוצקמ חותיפ ורבע יכ ונייצש ,םירומה ןיבמ יכ הלע ה"מאר לש ינשה םירומה רקסמ םג יכ ןיוצי
 ;אשונב תירפס תיב תומלתשה ורבע יכ ונייצ 87% ,הנורוקה ךלהמב קוחרמ הארוה לש אשונב
 םתוא םישמשמ רשא םייעוצקמ תולוכיו םילכ התרגסמב ולביק םה יכ ונייצ םהמ 30% םלוא
 .אל ללכ וא הטעומ ,תינוניב הדימב קוחרמ הארוה לש הפוקתב

 ךוניחה דרשמב ידוסי ךוניחל ףגאה ,םירומה תרשכהל דרשמה םדקמש תולועפה דצל
 רדעיהב ןרוקמש ,קוחרמ הדימלה ךלהמב תויעב תומייק ןיידע יכ ונייצ ךוניחה תוזוחמו

 :רתיה ןיבו ,קוחרמ הארוהל םירומה לש םהידיב םימיאתמ םילכ לש םרדעיהב וא הרשכה
 ישוקו םיינורכניסה םירועישל תילטנורפ-תיתרוסמה הארוהב רועישה לדומ לש "הקתעה"
 ;150תינורכניס הדימלב רקיעבו ונתפוקתל תויטנוולר ןניאש תונשי הארוה תוטישמ דרפיהל
 תוביבסה םע תורכיה רסוח ,םיינורכניס םירועיש תרבעהל תיגוגדפ-ונכט הרשכה רדעיה
 לש תילטיגידה תונמוימב הטילש רסוחו תונושה תומרופטלפה םעו תובשקותמה
 איבהש תובשקותמה תויוליעפה לכ תא תזכרמה תחא הדימל תביבס רדעיה ;151םירומה
 יכרוצל ילנוסרפ הנעמ ןתמבו םידימלתה לש תומישמה עוציב רחא בקעמב ישוקל
 .152םידימלתה

 םיפסונ הרשכה יכילהת ומייקתה תידסומה הרשכהה לע ףסונ יכ ותבושתב רסמ ךוניחה דרשמ
 ה"גספ יזכרמ יכ דרשמה ףיסוה דוע .םירומה ללכל תישגרו תיגוגדפ-ונכט הארוהל םילכ ושגנוהו

 ודיקפת רשא ,"ילטיגיד ליבומ" םהמ דחא לכב הנומו ,ףקיה תבחר תילטיגיד הדימלל ומאתוה
 ונומ ןכ ומכ ;תיתוכיא תנווקמ הדימל םויקל ה"גספה זכרמ תווצ תאו םירומה ירומ תא רישכהל
 ידכו םיילטיגידה םילכהו תויתשתה תלעפהב םירומב ךומתל ידכ ס"היתבמ 93%-כב בושקת יזכר
 .תורשכה םהל םייקל

 ךכ קוחרמ הדימל תארוהל םילכו תוינכות לש חותיפ םילשי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 וצומי יכו ,םייגוגדפ-ונכטהו םייגולונכטה םימוחתב םינוכדעלו תויוחתפתהל ומיאתיש
 אוהש הרשכהה יכילהת רחא בוקעי דרשמה יכ ץלמומ דוע .ולא םיעצמאב תונורתיה
 .םהב ףתתשהל םירומה ללכ תא דדועיו םהלש תוליעומהו תוליעיה תא ןחבי ,םייקמ

 רציש םירעפה אשונב ךרענש רקחממ :תיאודבה הרבחה ברקב הארוה יתווצ תרשכה
 םיכייתשמה םירומהמ קלח יכ הלע 153תילארשיה ךוניחה תכרעמ ידימלת ברקב הנורוקה רבשמ
 םגו ,תינורכניס הדימלב תוכמותה תומרופטלפב שומישב ןויסינו עדי ירסח ויה תיאודבה הרבחל
 שומישה תונמוימ תא ריבעהל וחילצה אל םהל חלש ךוניחה דרשמש הכרדהה ינוטרס
 .וז המרופטלפב

 
 .ביבא לת ,הפיח ,י"חנמו םילשורי ,יתובשייתה :תוזוחמ  150

  .ידוסי ךוניחל ףגאה ןכו .י"חנמו םילשורי ,ידרח ,ןופצ ,הפיח ,ביבא לת :תוזוחמ  151

 .יתובשייתהו ביבא לת תוזוחמ  152

 תצובק ,סירופ הכלמ ,ירפכ לעי ,ןודד תירוהז ר"ד ,רדה דוד ןב סיריא ר"ד ,העיבר ובא בארס ר"ד ,ןוסניפ יללה ר"ד  153
 תינעדמה המיקהש הבישחה תצובק תרגסמב ךרענ ךמסמה .2020 ,תנווקמ הדימלב ןויווש יאו םירעפ :הבישח
  .7.8.20-ב דרשמה ל"כנמל חלשנ אוהו ,ךוניחה דרשמב תישארה
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 םגו ,רבשמ תעשב קוחרמ הארוהל יגוגדפ-ונכטהו יגולונכטה עדיה לש תובישחה לשב
 ,הנתשמה הדובעה קושלו יגולונכטו ינשדח םלועל הנופ ךוניחה תכרעמ תע הרגש ימיב
 תבשחוממה תכרעמה תמקה תא םילשי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ ,םיגצומה םיישקה חכונו

 תכרעמש ךכ ,ויתוינכותל םאתהב לעפיו םירומה לש הרשכההו הכרדהה ילולסמ לוהינל
 דרשמה תלהנהל רשפאתו םהל םימיאתמה םייעוצקמ םיסרוק הארוהה יתווצל עיצת וז
 רחא הרקבו בקעמו םירומל יעוצקמ חותיפ יריצ תעמטה לע הנמיהמ בצמ תנומת לבקל
 ךכ לע ףסונ .קוחרמ הדימל ךרוצל םישרדנה םירושיכהו תויונמוימה לע תוכרדה ןתמ
 רשא ,קוחרמ הארוהל תורשכה ורבעי ךוניחה תכרעמב הארוהה יתווצ לכ יכ אדוול ץלמומ
 .וז הרטמל םישרדנה תויונמוימהו םילכה תא םהל ונקי

  תינכט הכימת
 יתוריש ןתמ איה הארוהב םיילטיגיד םירישכמ בולישב תונמוימה ירעפ לע רשגל םיכרדה תחא
  .הארוהה יתווצל ינכט עויסו הכימת

 ךרוצל קפסמ אל הנעמ ולביק יכ ורבס םירומהמ 69% יכ הלע ה"מאר לש םירומה רקסב
 ינפב םסח הוויהש רבד ,ןושארה רגסה ךלהמב וררועתהש םייגולונכט םיישק םע תודדומתה
 ןטק ינשה םירומה רקסב .הלעמו תינוניב הדימב קוחרמ הדימלה לשו הארוהה לש החלצהה
 .40%-ל ךכ ורבסש םירומה רועיש

 ללכל ודעוי םקלח ,תינכט הכימתלו תורישל םיצורע המכ ךוניחה דרשמ ליעפה הנורוקה תפוקתב
 תרגסמב הארוהה ידבועל הנעמה יכ הלע הקידבב .154דבלב הארוה ידבועל םקלחו הייסולכואה
 הכימתה ידקוממ דחא לכב הנעמה רועיש גצומ ןלהלש םישרתב .יקלח היה הכימתה ידקומ
 .2020 רבמבונ דע ץרמ םישדוחל ,םידקומה םתואל תוינפה רפסמל האוושהב ,תינכטה

 
 ןתונ הארוה ידבועל יצראה דקומה ;)דועו זכר הריכזמ ,להנמ( ס"היבב םידיקפת ילעבל הנעמ ןתונ ס"היתב דקומ  154

 רוביצה תוינפל הנעמ ןתונ רוביצה תוינפ דקומו ,)בתכב וא ינופלט( םידימלתהו םירוהה ,הארוהה ידבוע ללכל הנעמ
 .ךוניחה דרשמ יאשונב )בחרה רוביצה(
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  ,הלא תוינפל הנעמה רועישו הארוה ידבוע דקומל תוינפה :31 םישרת
 2020155 רבמבונ - ץרמ

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה להנימ ינותנ יפ לע

 ךוניחה דרשמ לביק 2020 רבמבונ דע ץרמ םישדוחב יכ הלוע םישרתהו םינותנהמ
 480,000-כו( תבשקותמ הדימל אשונב תוינפ 50,000-מ רתוי הארוה ידבוע דקומ תועצמאב
  .הלא תוינפמ 72%-כל הנע דרשמה יכו ,)םירחא םיאשונב תוינפ

 יזכרל הכרדהו הכימת ךרעמ ליעפמ אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ותבושתב ןייצ ךוניחה דרשמ
 .בושקתה תינכותל םיכייתשמה הארוהה יתווצלו םיירפס תיבה בושקתה

 יתווצל קינעמ אוהש הכימתהו הנעמה לש רופישו לועייל לעפי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 קוחרמ הדימל ימיבו ללכב )הארוה ידבועל דקומה םהבו( םינושה םידקומב הארוהה
 .םינופה ללכל הנעמ ןתנייש ךכ - הנעמה רועיש תאלעהל לועפל ץלמומ .טרפב

 םירומה לש ישגרה בצמה
 שגפמ ןכו תוקוצמ רותיאל רצק ימוי תווצ שגפמ םייקל ידוסי ךוניחל ףגאה ץילמה ןושארה רגסב
 םגש אדווי להנמהש ףגאה עיצה דוע .עובשל תחא תווצה לש תישגר הקוזחתל םירומ רדח תווצ

 
 תא .)יעוצקמ חותיפו םדא חוכ ,רכש ןוגכ( םירחא םיאשונבו קוחרמ הארוהו הדימל אשונב תוינפ וללכ דקומל תוינפה  155

 .דרשמה השע הלא תוירוגטק יפל תוינפה לש גויתה
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 םג ץילמה ףגאה ;ךוניחה דרשמ ישנאו הכרדההו חוקיפה יתווצ תרזעב תוצעוויהו יוויל לבקמ אוה
 ישפנה ןסוחה קוזיחל הדובע ךשמה רשפאיש ןפואב התיכ לכ לש תועשה תכרעמ תא תונבהל
 י"פש לש תויחנהה יכמסמב תועייתסה ךות תווצה ישנאו םידימלתה לש תישפנה החוורה תשוחתו
 .תימואלה םירודישה תכרעמ תרגסמב וטלקוהש ןסוחה ירועישבו

 תפוקתב .םנסוחו םירומה תחוור תא םדקל ידכ לעפ אוה יכ תרוקיבה תווצ ינפל ןייצ י"פש ףגא
 תויהל תויחנה ולביק םיכירדמהו םייכוניחה םיגולוכיספה ,ףגאה לש םייכוניחה םיצעויה הנורוקה
 תשוחת תא ריבגהלו תודדומתהב עייסל ,תוקוצמ רתאל ידכ ךוניחה יתווצ םע יתוכיאו בורק רשקב
  .םישגפמו תומאתומ תואנדס רציו תויחנה ףגאה םסרפ וז תרגסמב .םהלש תולגוסמה

 לש ישגרה םבצמ לע ךוניחה דרשמ ןתנש שגדה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ינפב יכ הלע ןושארה רגסה תפוקתל עגונה ה"מאר לש םירומה רקסב ,תאז םע .םירומה
 תחלצהל םסח וויהו םנסוחב ועגפש )םייעוצקמ ןהו םיישיא ןה( םיישק ודמע םירומה
  .קוחרמ הארוהה

 הוויה םהילע לטוהש סמועה יכ םירומהמ 94%-כ ונייצ ה"מאר לש ןושארה םירומה רקסל הנעמב
 ולביק יכ הז רקסב ונייצ םירומהמ 51% ןכ ומכ .הלעמו תינוניב הדימב קוחרמ הארוהה ינפב םסח
 ןושארה םירומה רקסב הלע דוע .הטמו תינוניב הדימב םיישיא-ןיבהו םייעוצקמה םהיכרוצל הנעמ
 תורורב תויחנה ונתנייש ופיצ םירומה יכו ,םמצע םירומל תישגר הכימת השרדנ יכ ה"מאר לש
 ינשה םירומה רקסב .םהיתוגאדו םהיתובשחמ לע רחא םרוג םע חחושל םנוצר לשב אשונב
 תינוניב הדימב קוחרמ הארוהה ינפב םסח הוויה םהילע לטוהש סמועה יכ ונייצש םירומה רועיש
-ןיבהו םייעוצקמה םהיכרוצל הנעמ ולביק יכ ונייצש םירומה רועיש ;90% היהו לודג רתונ הלעמו

 .41%-ל ןטק הטמו תינוניב הדימב םיישיא

 םהידלי םע תיבב ויהש םירומ יכ התלעה היגטרטסאהו ןונכתה ףגא לש םיחקלה תקפה םג
 זוחמה ,ביבא לת זוחמ םג ודמע ךכ לע .םידימלתה םע רשק תרימשלו הארוהל תונפתהל ושקתה
 וצרפנ יכ ופיסוהו ס"יתב ילהנמ השימח ןכו הפיח זוחמו י"חנמו םילשורי זוחמ ,יתובשייתהה
 הארוהה תארקל הבר תוכרעיה תדובע םירומהמ השרדנ ןכ ומכ .הדובעל תיבה ןיב תולובגה
 .קוחרמ

 םע ףטוש חיש םייקל הלהנהה תווצ ירבח תא ידוסי-לעה ףגאה החנה ינשה רגסל האיציה ינפל
 ידוסיה ךוניחה תויחנהב .םיעובק תווצ ישגפמ תועצמאב רתיה ןיב םתחוור קוזיחל םירומ תוצובק
 תאלעהלו תושגרב ףותישל ,ןוכדעל ןווקמ שגפמב םירומה תווצ תא סנכל להנמה לע יכ ןיוצ
 ךוניחה תודסומ יכ ךוניחה דרשמ תויחנהב ןיוצ דוע .רגס תעב תונושארה תולועפהמ תחאכ םיכרצ
  .תווצה ישנאל תישגר הכימת ןתמל תונורקעה יפ לע ולעפי

 וא םילכ םהל קפיס אל ךוניחה דרשמ יכ ס"היתב ילהנממ העבש ורסמ הלא תויחנה ףא לע
 ס"היתב לש ויה םירומל הגאדל תומזויהשו ,םירומה לש ישגרה בצמב לופיטה אשונב תויחנה
  .דבלב
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 דרשמ השועש תוברה תויוליעפה ןיב רעפ םייק יכ הלוע ס"היתב ילהנמו תוזוחמה תודמעמ
 ווחש םיישקה ןיבל םירומה לש יעוצקמהו ישגרה םבצמל הנעמ תתל הרטמב ךוניחה
 הנעמהש ורבס םירומהמ 41%-ש הלע ה"מאר לש ינשה םירומה רקסב םג .לעופב
 דרשמה יכ ץלמומ ;הטמו תינוניב הדימב םהל ןתינ םיישיא-ןיבהו םייעוצקמה םהיכרוצל
 םירומה לש ישגרה םבצמ תא רפשל ידכ רתויב הליעיה ךרדה תא אצמיו הלא םירעפ ןחבי

  .יעוצקמהו ישיאה - ףטושה םדוקפת תא בייטיש ןפואב

 הנורוקה תפוקתב תורגבה ינחבמ
 דחוימ תונחביה הוותמ 2020 לירפאב ךוניחה דרשמ עבק הנורוקה תפגמ תוטשפתה בקע
 יצוליאל תומאתהו תונורתפ תתל דעונ הוותמה .ף"שתה ץיק דעומב ועבקנש תורגבה תוניחבל
 ץיק דעומב תורגבה תוניחבב םינחבנה םידימלתה יגשיה תא ףקשל ךכ ךותבו הנורוקה בצמ
 הדימלב ודמלנש תעדה ימוחתב םהיגשיהו םהיתולוכי תא יבטימ ןפואב אטבל ולכויש ךכ ף"שתה
 ונחביי םהבש תועוצקמה רפסמ םוצמצ הוותמה ללכ וז הסיפת ךותמ .)בורקמו קוחרמ( תבלשמ
 .30% דע 10% לש ףקיהב תוניחבל רמוחה םוצמצו 156םידימלתה

 לש תופתתשהה רועישב יוניש היה אל םתכרעהל יכ ונייצ הפיח זוחמו םורד זוחמ ,ידרחה זוחמה
 םיידוסי-לעה ס"היתב ילהנממ השיש ונייצ םג ךכ .157ף"שתה ל"הנש לש תויורגבב םהידימלת
 ומייקתהש תורגבה תוניחב תארקל םידומילה תיברמש םג ונייצ םה ;תרוקיבה תווצ שגפנ םמיעש
 אל ולא תוניחבל הדימלב העיגפה ןכ לעו ,הנורוקה תפגמ תוצרפתה םדוק ועצבתה ף"שתב
  .הלודג התייה

 תונבהל ךוניחה דרשמ עיגה הנורוקה רבשממ האצותכ ועגפיי אל ף"שתה ל"הנש ירגובש ידכ
 ךוניחה תכרעמ ירגוב לש הלבקה יאנת יבגל )ה"רו - ןלהל( תואטיסרבינואה ישאר דעו םע
 ינויצ תא ךוניחה דרשמ רטינ ךכל םאתהב .ההובג הלכשהל תודסומל ף"שתה ל"הנשל
 דע 2017 תנשמ( יתנש-ברה עצוממה תא קדב אוה :םתוא למרנו ף"שתה ל"הנשל םידימלתה
 עבקנ תוגירחה תמרל םאתהבו - ף"שתה ץיקב וחוודש םיירפס תיבה םינויצה תמועל )2019 תנש
 ליעפהו םיירפס תיב םינויצ 410,000 דרשמה ןחב וז תרגסמב .לומרנה תרגסמב לעפויש רעפה
 םידימלת ויה ךכמ האצותכ .)םינויצ 17,000 ודרי םהמ( םינויצ 35,000-כ לע לומרנה תחסונ תא
  .)יפוסה ןויצל הניחבה ןויצ ןיב תודוקנ 30 לש שרפה ידכ דע( עגפנ יפוסה םנויצש

 תודסומל םתלבקב ועגפיי אל ב"פשתהו א"פשתה ל"הנשל ךוניחה תכרעמ ירגוב םגש ידכ
 ל"הנש ירגובל עגונב םכסה לע 2021 ראורבפב ה"רוו ךוניחה דרשמ ומתח ,ההובג הלכשהל
 הלעפ ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לשב הברה תובכרומה ףא לע יכ ןיוצ ובו ב"פשת - א"פשתה
 םייקלו ןרדסכ תורגבה תוניחבב ע"טחה ידימלת לש םתונחביה תא חיטבהל ידכ תכרעמה

 
 ,תורפס ,ך"נת - תועוצקמ העבשב תינוציח הניחב ללכ )2020 ץיק( ף"שתה ל"הנש לש תויורגבה תדועת בכרה  156

 .םירבגומ תועוצקמב תילגנאו הקיטמתמ ,תירבע ,תוחרזא ,הירוטסיה

 .ךכ לע םינותנ םתושרב ןיא ןיידע יכ ונייצ ביבא לתו זכרמ ,י"חנמו םילשורי ,ןופצ תוזוחמה  157
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 תורגבה תניחב תא םיפילחמה םהלש םיימינפה הכרעהה יכילהתב ס"היתב לש יווילו הכרדה
  .158םהילע הרקב תושעלו ,תינוציחה

 א"פשתה ל"הנש לש תורגבה תוניחב לע םג תולקהו תומאתה ךוניחה רש ליחה ךכ לע ףסונ
 חווידל תורשפא ;ןויצ רופישל דעומכ לירפא ףרוח דעומ תעיבק ;םינחבמה לכב ןמז תפסות ןהבו

 .159דועו םיירפס תיב הכרעה ינויצ

 עציב םינויצה לומרנל עגונב םידימלתו םירומ ,םילהנממ ולעש תונולת חכונ :160שורית תדעו
 תדעו םיקה אוה היתובקעבו ,ף"שתה ץיק תויורגב הוותמ םושיי לע הרקב ךוניחה דרשמ ל"כנמ
 ;ף"שתה תורגבה תוניחב םושייל ךילהתה תניחב :הדעווה תורטמ .)שורית תדעו( תינוציח הקידב
 - לומרנה תעפשה לש חותינו םתטילק ןפוא ,םיירפס תיבה םינויצה דוביעל ךילהתה תניחב
 עגונב תוצלמה ןתמו ;תומדוק םינש לש תויורגבה ינותנ לע )ד"קש( ילאיצנרפידה לולקשה
  .א"פשתה ל"הנשל

 תורגבה תוניחב תא םצמצל ךוניחה רש תטלחה יכ וב ןיוצו 2021 לירפאב םסרופ הדעווה חוד
 םינשל תויורגבה לדומ הוותמ יונישב יטירקו ןושאר בלש תווהל הכירצ תוניחב שמחל תוינוציחה
 ,תורגבה תוניחבל םייטנוולרה םיפגאה ילהנמ ןיב ךשמתמ ילוהינ לשכ התהיז" איה יכו ,תואבה
 רסוחו תרושקת רסוחמ עבנ לשכה .תיגוגדפה תוריכזמהו תוניחבה ףגא ,ידוסי-לעה ףגאה ירק
 ."םיפגאה ילהנמ ןיב םכסומ ללכתמ םרוג לש ורדעיה ןיגב רמחוהו ,םהיניב הלועפ ףותישו ןורכנס
 ךוניחה דרשמב םיפגאהמ דחא לכ לש תוירחאה ימוחת תא רורב ןפואב רידגהל הצילמה הדעווה
 הצילמה םג הדעווה .אלמ םואיתב ולעפי םה הבש ךרדה תא עובקלו תורגבה תוניחבב םיקסועה
 תוזוחמ - חטשה יגרד לש ולא לומ לא הטמה לש םידיקפתהו תוירחאה ימוחת תא רידגהל
 הצילמה איה דוע .םירוהה ףותישל תורשפא רתויו ס"היתבל הימונוטוא רתוי רשפאלו ,ס"היתבו

 לכ לע תיתועמשמ הדימלבו הארוהב םילהנמהו םירומה תרשכהב דיימ ליחתי ךוניחה דרשמש
 ןונגנמ םושיי תא לטבל הצילמה ןכו תיפולח הכרעה יכילהת תעמטהב םתרשכהב ,היביכרמ
 .א"פשתה ףרוח תורגב דעומב )םינויצה לומרנ( 'הנורוק-ד"קש'

 לעפוהש לומרנה ןונגנמ יכ ועבקו חודה תא ךוניחה דרשמ ל"כנמו ךוניחה רש וצמיא 2021 יאמב
 ןכ ומכ .ס"היתב ועבקש םינויצל ורזחוי םהינויצו ,לטובי ף"שתה ל"הנשב םידימלתה ינויצ לע
 .רבעבכ דבוכי ב"פשתהו א"פשתה ,ף"שתה לש תורגבה ינויצ דמעמ יכ ה"רו םע םכוס

 
 םיידוסי-לעה ס"היתב ולחה ,תיתועמשמה הדימלה תוינידמל םאתהבו ,)2015 - 2014( ה"עשתה ל"הנשב לחה  158

 )תורגבה ינחבממ קלחב םימיוסמ םיביכרמל ףילחתכ תימינפ הכרעה תוברל( הכרעהל תופולח ןווגמב שמתשהל
  .תיתתיכה םידומילה תינכותב לכשומ ןפואב ןבלשלו

 .]רושיק[ ךוניחה דרשמ רתאב טוריפ ואר  159

 .)13.4.21( ךליאו א"פשתמ תוניחבה םושייל הוותמ תעיבקו ף"שתב תורגבה תוניחב םושיי תקידבל שורית תדעו חוד  160
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תא םצמצל ךרוצה תא טרפבו הדעווה תוצלמה םושיי תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ
 יגשיה תכרעהל תיביטקפאה ךרדה תא ותסיפתמ קלחכ ,תוינוציחה תורגבה תוניחב רפסמ
 ץעייתי דרשמהש עצומ ,תובחר תועפשה הלש תינורקע היגוסב רבודמש תויה .םידימלתה
 רזגמהו הקוסעתה ,לשממה ,הלכשההו ךוניחה םוחתב ןיינע ילעב תשק םע ךילהתב
 רקבמ ץילמהש יפכ ,וז היגוסל עגונב טבמה תודוקנ תא רישעהל םחוכב רשא - ישילשה
 .2120161 ץרממ הנתשמה הדובעה קוש אשונב חודב הנידמה

 תוכרעיה :תונמדזהל רבשממ - קוחרמ הדימל
 הנורוקה רבשמ תכיפהל ךוניחה דרשמ
 תארקל ךוניחה תכרעמ תדעצהל תונמדזהל
 21-ה האמה

 ,הלועפ סופד לשו םיכילהת לש ,הבישח לש דוסיהמ יוניש רשפאתמ ןהבש תויונמדזהה תורידנ
 תמא ןמזב םינעמל שרדנ רשא עוריא איה הנורוקה תפגמ .השדח תואיצמ תריציל ליבומ רשא
 הווהמ ךכב .םינשנו םיפוכת םייונישו םיצוליא לש תרגסמב תולהנתה ךות ,םיבר הלועפ יחטשב
  .תרחא ,השדח תואיצמ רוצילו קמוע יוניש ללוחל תונמדזה הנורוקה תפגמ

 הרבגהו הצאה - תוליעפה סופדב קמוע יוניש לח ובש םייזכרמה םימוחתה דחא אוה ךוניחה םוחת
-או תינורכניס הדימלב שומיש תוברל קוחרמ הדימל :תורחא הארוהו הדימל תוטיש בוליש לש
 שומיש ,תימצע הדימל טרפבו םידימלתל תושדח תויונמוימ לש הינקהו חותיפ ,תינורכניס
 לש יתרוסמה ודיקפתב יוניש ,תונטק תוצובקב דומיל ,םיילאוטריו עדימ ירגאמ לוצינ ,תויגולונכטב
  .דועו םייתביבס םיבחרמב הדימל ,עדיה ךוויתב דוקימל עדי תלחנהב דוקיממ הרומה

 תופיקש ,חטשב םימרוגה ףותיש לע םיססובמה ,יתכרעמ םושייו ןונכת םיבייחמ הלא םייוניש
 .162עוצקמה ימרוג תרשכהו םיבאשמב לכשומ שומיש ,םימסח תרסה ,עדימה ךוויתו

 יכ הלע הקידבב :תונמדזהל רבשמה תא ךופהל הרטמב ךוניחה דרשמ תולועפ
 הנורוקה רבשמ תא ךופהל הרטמב םיליבקמ םירושימ המכב לעופ ונדועו לעפ ךוניחה דרשמ
 :המגודל ךכ .הרגש תעבו רבשמ תעב לעפותש תיכוניח תונמדזהל

 ןה א"פשתה ל"הנשל ןונכתה תורטמ יכ ,א"פשתה ל"הנשב ןייצ היגטרטסאהו ןונכתה ףגא 
 םע תודדומתהו ;ךוניחה תכרעמ יאב תואירב לע הרימש ;ףיצרו ןיקת ןפואב תכרעמה לוהינ
 ל"הנשל תורטמה הלא יכ ףגאה ןייצ ךכ לע ףסונ .רשפאה לככ ,הנורוקה תועפשה
 ;הנורוקהמ האצותכ םייוניש תריציל ףונימ ;הנורוקה תועפשה םע תודדומתה :ב"פשתה

 
 ךוניחה תכרעמ תוכרעיה" קרפב ,"הנתשמה הדובעה קוש" אשונב ךרכב ,)2021( ב71 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  161

  .43 'מע ,"הנתשמה הדובעה קושל

 ןויסינמ תונורקע ץוליח - ךוניחה תכרעמב יוניש תלבוה ,ןדא יקסנבילז דמועו ןורדק הנח ,רבואטש תילד םג ואר  162
  .)2020 רבמצד( ץיבורוה ילא סנכב גצוה ,ןוידל הטויט - רבעה
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 ,תוביצי תיינקהו ;ףטושה דוקפתבו הנש תחיתפל תוכרעיהב תכרעמה לש אלמ דוקפת
 .םייכוניחה םיכילהתב תואדוו תוריהב

 קוחרמ הדימלב קסע םהמ דחאו ,םיתווצ המכ הנורוקה ךלהמב ליעפה ךוניחה דרשמ 
 ;ךוניחה תודסומ לש יזיפה הנבמל ץוחמ הדימלה אשונב בצמה תנומת שוביג :היתורטמבו
 ךוראהו רצקה חווטל תויביטרפוא תוצלמה שוביג ;קוחרמ הדימלל םילכו הסיפת שוביג
 .חטשה ימרוג ברקב אשונב תולוכי תיינבלו םילכהו הסיפתה תעמטהל

 ןונכתל הדעווהו ההובג הלכשהל הצעומה( ת"תו-ג"למ ירשקו תימדקא הרשכהל ףגאה 
 ,2020 רבמבונב השבוגש שמוח תינכות תארקל תוצלמה זכיר ךוניחה דרשמב )הלש בוצקתו
 רתיה ןיב ךכ .הרצונש תונמדזהל התוא םיאתהל ךרוצבו םירומה תרשכה אשונב םג קסעו

 תילטיגיד הדימל אשונב תוינידמ בותכל ךרוצ שי הרשכהה תוכיאל עגונב יכ ןייצ אוה
 שי יכ ןייצ אוה ךכ לע ףסונ .קוחרמ תוסנתה בלשל שי תינילק הארוהב תוסנתהבו ,תימדקא
 .תוסנתהבו הרשכהב קוחרמ הדימלה תא בלשל

 םויב ידוסיה ס"היב הארי דציכ" תולאשב קסוע אוה "הלא םימיב" יכ ןייצ ידוסי ךוניחל ףגאה 
 ףגאה ןייצ וז תרגסמב ."?וז תבכרומ הפוקתמ ץמאל הצרנש םירבדה םהמו ?הנורוקה רחאלש
 םייפגא-םינפ םינויד ןכו םיידוסיה ךוניחה יבלשב םיללוכ םיחקפמל םישגפמ םייקמ אוה יכ
 .ס"היתב ילהנמ םע חיש ישגפמ םייקמ אוה יכ ףגאה ןייצ ןכ ומכ .אשונב םייפגא-ץוחו

 םידעיה תמועל תומדקתהה תכרעהב הוולמ תויהל בייח יתועמשמ יוניש לש ךלהמ לכ 
 ,םאתהב .163םייביטקפא םושייו ןונכת ךשמהל סיסב םיווהמה ,תדמתמ הדימל יכילהתבו

 לש םיירקיע םיוולמ םיכלהמל העצה ךוניחה דרשמל ה"מאר השיגה 2020 רבוטקואב
 םיימינפ הכרעה ילכ :העצהה הללכ רתיה ןיב .הנורוקה רבשמ חכונל רקחמו הדידמ ,הכרעה
 יטינרבק ינפל דימעהל הרטמב השדחה הדימלהו הארוהה תנוכתמ לש יוויל ;ס"היתבל
 תימגדמ תיצרא הדידמ ;םיכלהמה בויטו תוטלחה תלבק םשל יטנוולרו ינכדע עדימ תכרעמה
 הדידמ ;א"פשתה ל"הנשב הדימלהו הארוהה תנוכתמל הקיזב היגוגדפו םילקא יטביה לש
 הדימלהו הארוהה תינכותל המאתהב םידימלת לש תויונמוימו עדי לש תימגדמ תיצרא
 םידומילה תינכות ןיבו הייסולכוא תוצובק ןיב םירעפ לש הניחב רשפאת רשא ,א"פשתה
 הדובע תינכות תיינבו םינוש םימוחתב השלוחו קזוח ידקומ יוהיז ,לעופב הדימלה ןיבל
 המרופר תכרעה עצבל ה"מאר העיצה ךכ לע ףסונ .ב"פשתה ל"הנשל םינותנ תססובמ
 יתדוקנו ינמז יונישב קרו ךא רבודמ ןיאש החנה ךותמ )שבוגת וז םא( ךוניחה תכרעמב
 ךוראה חווטב יכו ,ךוניחה תכרעמב יתוהמ קמוע יונישב אלא הדימלהו הארוהה תנוכתמב
 הדימל ,תימצע הדימל ןוגכ םייוניש םהב םייופצ ונייהד( ויהש המ תויהל ובושי אל רפסה יתב
 דרשממ השקיב ה"מאר .)הדימלב תויגולונכט לש רתוי בר בולישו םיטקיורפ תססובמ
 הכרעהו רקחמ ילכ לש יווילב - שחרתת םא - וזה תיתועמשמה תוחתפתהה תא תוולל ךוניחה
  .תכרעמל עייסל ידכ

 תוזוחמ ידי לע תולעפומה תונוש תוצובקב םיפתוש םה יכ ונייצ ס"היתב ילהנממ השולש 
 תונמדזהל הנורוקה רבשמ תא ךופהל הרטמב - ךוניחה דרשמו ךוניחה תותשר ,ךוניחה
  .רבשמה םויס רחאלש םויב ךוניחה תכרעמ חותיפל ושמשיש תונבות רציילו

 
 רבעה ןויסינמ תונורקע ץוליח - ךוניחה תכרעמב יוניש תלבוה ,ןדא יקסנבילז דמועו ןורדק הנח ,רבואטש תילד  163

 .)2020 רבמצד( ץיבורוה ילא סנכב גצוה ,ןוידל הטויט -
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 לכ ףותישב דרשמה שביג 2021 תנש לש הנושארה תיצחמב יכ ותבושתב ףיסוה ךוניחה דרשמ
 לטיגיד תבלושמ הדימלל תיגטרטסא הסיפת תילטיגיד לארשי הטמו םהיתודיחיו םיל"כנמסה
 תקסוע תינכותה .תימואל תיתנש-בר הדובע תינכותל סיסבכ ,)םוריח תעשבו הרגש תעשב(
 תכרעמ לכב םינותנ םע תלכשומ הדובע ;)חותיפו שדחמ הרדגה( ישונא ןוה יאשונב םיטביהב
  .הכרעהו הארוה ,הדימלל לטיגיד תומרופטלפו ;ילטיגיד ןכות ;תויגולונכט תויתשת ;ךוניחה

 ירוביצה טניבקה" :הנורוקה רבשמ תובקעב "ךוניחל ירוביצה טניבקה" תוצלמה
 תא םסרפ אוה 2020 ינויב ;164םירחאו ךוניחה םוחתמ םימרוג לש יתובדנתה םזימ אוה "ךוניחל
 םהבש םיאשונב תועגונ ןקלח ,הנורוקה רבשמ תובקעב ותעדל טוקנל שיש תולועפל ויתוצלמה
 רבשמ תעב לעפותש תיכוניח תונמדזהל הנורוקה רבשמ תא ךופהל הרטמב ,ךוניחה דרשמ קסע
 :הרגש תעבו

 
 ותרטמו ,לשממו אבצ ,היישעת ,הרבח ינוגראמ ןכו קשמב םיגיציה ךוניחה ינוגראמ בכרומ ךוניחל ירוביצה טניבקה  164

 לש התלועפל תידיתע-ורקמ םיכרד תפמו ןוזח טוטרש תועצמאב לארשי תנידמב ךוניחה תכרעמ יונישל ליבוהל
 .הדימלה תכרעמ
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  ,הנורוקה רבשמ תובקעב ךוניחל ירוביצה טניבקה תוצלמה :5 הנומת
 2020 ינוי

 

 ינוי( ךוניחה תכרעמ לש החימצ תייגטרטסאל תונמדזהכ הנורוקה רבשמ ,ךוניחל ירוביצה טניבקה :רוקמה
2020(165. 

 תוזוחמ תעדל ,תונמדזהל רבשמה תכיפה םשל רומישלו רופישל םימוחתה
 תווצ ינפב ועיבצה ס"היתב ילהנמו ךוניחה תוזוחמ :ס"היתב ילהנמו ךוניחה דרשמ
 םמדקלו ךישמהל שי םתעדלשו םדיק וא ףיצה רבשמהש םימוחת לש הכורא הרוש לע תרוקיבה
 :םהבו ,תחאו םירשעה האמה תארקל ךוניחה תכרעמ תא דיעצהל ידכ )הרגש תעבו םוריח תעב(

  

 
 .)2020 ינוי( "ךוניחה תכרעמ לש החימצ תייגטרטסאל תונמדזהכ הנורוקה רבשמ" ,ירוביצה טניבקה  165
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 תעדל ,תונמדזהל רבשמה תכיפה םשל רומישלו רופישל םימוחתה :32 םישרת
 ס"היתב ילהנמו ךוניחה דרשמ תוזוחמ

 

 .םייטרפ םיפוג תולעבב וא םיירוביצ םיפוג תולעבבש ךוניח תודסומ  *

 תונמדזהל הנורוקה רבשמ תכיפהל תדעוימה ותוליעפ לע ךוניחה דרשמ תא ןייצל שי
 עגונה לכב טרפבו ,21-ה האמל התמאתהו ךוניחה תכרעמ לש יונישל סיסב תריצילו

 .קוחרמ הדימלל
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 הטמ םרוג ידי לע זכורת תונמדזהל הנורוקה רבשמ תכיפהל תוליעפה ללכ יכ ץלמומ
 תרגסמב .שרדנה יונישה לש תיתכרעמ הייאר ךות עצובת איהש ידכ תאזו ,דחא ידרשמ
 תועפשהב וקסע רשא ,וינפב ואבוהש תוצלמהה ללכ תא ןחבי ךוניחה דרשמ יכ ץלמומ וז

 ץלמומ דוע ;תיכוניח תונמדזה ידכל ןלצנל ןתינ ובש ןפואבו ךוניחה תכרעמ לע רבשמה
 תא וליבוהש ימכ ס"היתב ילהנמ לשו ךוניחה תוזוחמ לש תוצלמהה תא ןחבי דרשמהש
 ץלמומ ;לעופב שרדנה יונישה תלבוהל םורתל םחוכבשו רבשמה ןמזב קוחרמ הדימלה
 הדובע תינכות ןכו תיתכרעמ היגטרטסא שבגי אשונה זוכירל הנמתיש הטמה םרוגש םג
 לכשומ שומיש ךות ךוניחה תכרעמב םישרדנה םייונישה תעמטה רשפאתש תיביטרפוא
 .עוצקמה ימרוג תרשכהו םיבאשמב
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 הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלו הארוה

 םוכיס
 הרבחהש קומעו ףקיה בחר רבשמ הרצי ,2019 ףוסב םלועב הטשפתהש ,הנורוקה תפגמ
 .ךוניחה תכרעמ לע םג תועפשה ולו ,תונורחאה םינשה תורשעב והומכ התווח אל תימלועה
 הנידמב ךוניחה תודסומ תא לארשיב ךוניחה תכרעמ התיבשה 25.1.21 דע 13.3.20-מ
 יוכינב דומיל ימי 233 ךותמ( םימי 188 ךשמב ,הנורוקהמ האצותכ ,אלמ וא יקלח ןפואב
 .קוחרמ הדימלל םידימלתה ושרדנ הלא םימיב .דומילה ימימ 81%-כ - )תימדקא השפוח
 יתרבח ,ישגר הנעמ ןתמ ;הדימלה ףצר לע הרימש ,רתיה ןיב ,ויה קוחרמ הדימלה תורטמ
 :םוריח תעשב בשקותמ רפס תיב לש תיתרגשה תוליעפה שומימ ;םידימלתל ידומילו

 הדימלה תונמוימ רופישו ;תילטיגיד תוניירוא חותיפו תינשדח הדימל לש העמטהה תבחרה
 .תיאמצעה

 םוריח יבצמל יקלח ןפואב ךרענ ךוניחה דרשמש ךכ לע םיעיבצמה םייוקיל ולע תרוקיבב
 יוביר תחת הלהנתה ךוניחה תכרעמ הנורוקה רבשמ תעב יכו ,קוחרמ הדימלל רבעמלו

 ךלהמ ;ס"היתב ידי לע תוכרעיהל קפסמ ןמז אלל ונתינ םקלח רשא תויחנהו םירזוח
 ,תובשקותמה תומישמה ,תינורכניסה הדימלה( םינושה הדימלה יגוס לע קוחרמ הדימלה
 לע ושקה רשא םירגתאב הוול )םיילוקה םיבחרמהו תימואלה םירודישה תכרעמ
 המאתה רסוח - ולעש םיישקה ןיב .הב דימתהלו קוחרמ הדימלב ףתתשהל םידימלתה
 ןכו םידימלתה יליגל םיינורכניסה םירועישה ךשמו תובשקותמה תומישמה תמר ןיב
 תויונמוימ ורסח םקלחו תימצע הדימלל םילגרומ ויה אל םירומהו םידימלתהש הדבועה
 תופתתשה רחא אלמו ףטוש בקעמ להינ אל ךוניחה דרשמש םג הלע .תויגולונכט
 לעו וז הדימל לע האלמ בצמ תנומת ודיב התייה אלש ךכ ,קוחרמ הדימלב םידימלתה
 תאש רתיב השרדנ םהידלי תדימלב םירוהה תוברועמ יכ אצמנ ;הנממ םירשונה םידימלתה
 אל דרשמה ;וזכש תוברועמל וכז אלש תויסולכוא לע רקיעב העיפשהו הנורוקה תפוקתב
 הדימלל ףילחתכ םייתביבס םיבחרמב םישגפמבו הדימלב םולגה לאיצנטופה תא הצימ
 אולמ תא םירומה ללכ ידיב ןתנ אל םג דרשמה ;םידימלתה יתבב הדימלל וא ס"היתבב
  .וז הרטמל םירומה תרשכה רחא אלמ בקעמ להינ אלו קוחרמ הארוהל םישרדנה םילכה

 לעו ןושארה רגסה רחאל עציבש םיחקלה תקפה לע ךוניחה דרשמ תא בויחל ןייצל שי
 םבצמל ןתנש שגדה לע ;קוחרמ הדימלה ימוחתב םירומה תרשכהל הריהמה תוכרעיהה
 ותוליעפ לע ןכו ;ךכל הקוקזה הייסולכואל הצק יעצמא תקפסא לע ;םירומה לש ישגרה
 ךוניחה תכרעמב יונישל סיסב תריצילו תונמדזהל הנורוקה רבשמ תכיפהל תדעוימה
 םירומהו םירוהה ירקסב םג .קוחרמ הדימלל עגונה לכב טרפבו 21-ה האמל התמאתהו

 םילכל עגונב םירומה תשוחתבו הצק יעצמא םויקב רופיש ףקתשמ ה"מאר לש םיינשה
  .קוחרמ הדימלו הארוה לש יבטימ םושיי ךרוצל םהידיב שיש תולוכילו
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 לולכתש ,םוריח תעשב קוחרמ הדימלל הרודס תינכות שבגי ךוניחה דרשמש ץלמומ
 ךכ םשלש םג ץלמומ .יבטימ ןפואב הליעפהל ידכ םישרדנה םיטביהה ללכל תוסחייתה
 זגרא שבגי ,הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדימלה הלעפוה ובש ןפואהמ םיחקל דרשמה קיפי

 םע דדומתהל ס"היתבל עייסיש ןפואב וזה הדימלה תא ווילש םימסחה תא ריסיו םילכ
 הדימל עימטי םג רבדה - הב תופתתשהל םידימלתה לש היצביטומה תא ריבגיו םיישקה
 תיינקהל לעפי דרשמהש ץלמומ ;םוריח תעשבו תפטושה םידומילה תרגשב קוחרמ
 םידימלתה תא דייצי ןכו ,תילטיגיד תוניירואו תימצע הדימל ןהבו 21-ה האמה תויונמוימ
 ץלמומ ;התוחפ םהירוה תוברועמ רשאכ םג קוחרמ הדימלב םהל ועייסיש םייפולח םילכב
 תעב םייתביבס םיבחרמב םישגפמו הדימל םדקי םייטנוולרה םימרוגה ףותישב דרשמהש
 תורשכה ורבעי ךוניחה תכרעמב םירומה לכ יכ אדווי דרשמהש ץלמומ ;םוריח תעבו הרגש
 .וז הרטמל םישרדנה תויונמוימו םילכ רגאמ םהל ונקי רשא ,קוחרמ הארוהל

 וריבגהו ךוניחה תכרעמב םייקה ןויוושה רסוח תא ופשח קוחרמ הדימלהו הנורוקה רבשמ
 םינותנה חכונו םידימלתה ןיב םיידומילהו םייתרבחה םירעפה תלדגהל ששחה חכונ .ותוא
 ןפואב תלהנתמ קוחרמ הדימלה יכ אדווי ךוניחה דרשמש תובישחה הלוע ,הז חודב וגצוהש
 תמיש ךות ,לארשי תנידמ ידימלת לכ רובע ישגרו יתרבח ,ידומיל הנעמ קפסמה יבטימ
 תכיפהל תודעוימה תולועפ םדקיו ךישמי דרשמה יכ ץלמומ .תודחוימ תויסולכוא לע שגד
 התמאתהו ךוניחה תכרעמ לש יונישל סיסב תריציל לעפיו תונמדזהל הנורוקה רבשמ
  .םוריח תעבו הרגש תעב קוחרמ הדימלל עגונה לכב טרפבו ,21-ה האמל

 םידומילה וקספוה היטעבש ,תפסונ תינוחטיב הכרעמל לארשי תנידמ הסנכנ 2021 יאמב
 תרגסמב דומללו בושל וצלאנ םיבר םידימלתו ,ץראב םיבחרנ םירוזאב ךוניח תודסומב
 ,הנורוקה תפגמ תוטשפתהב תרכינ הגיסנ הלח 2021 לירפאמ ,ךכמ הרתי ;קוחרמ הדימל
 הלחהו הבש 2021 ינויב םלואו .האלמו הליגר תנוכתמב םידומילל הבש ךוניחה תכרעמו

-ב םישדח םיתמואמ 6,300-מ רתוי לש תפסות ידכל העיגהו הנורוקה תפגמ טשפתהל
 םיאנתלו תולבגמל ףופכב חתפית ב"פשתה םידומילה תנשש ששח םייקש ךכ ,9.8.21

 הדימלש תושיגדמ ולא תודבוע - םיליגרו םירידס םידומיל ורשפאי אלש ןכתייש םיידוחיי
 תעבו הרגש תעב - הב שומישה תוליעי תא חיטבהל שרדנש תישעמ תורשפא איה קוחרמ
  .םוריח

 




