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 לארשי ןיב םיסחיה םומיח תמגמ הביצמש תויונמדזהבו םירגתאב דקמתמ הז ךמסמ
 םירבדה ירקיע לע ססובמ ךמסמה .ןוכיתה םיה ןגאב לארשי לש התוינידמ ינפב היכרותו

 ןוכיתה םיה ןגאב לארשי לע תוינידמהו רקחמה תצובק לש רשע דחאה שגפמב ולעש
 םיימואלניב םיסחיל סיוויד ןוכמ ,םיוותימ ןוכמ תמזויב ,2022 יאמב 24-ב םוזב םייקתהש

 וניא הז ךמסמ .הפיח תטיסרבינואב ימואלה ןוחטיבה רקחל זכרמהו תירבעה הטיסרבינואב
 .ןוידב םיפתתשמה ללכ ןיב תומכסה גציימ

 
 היכרותו לארשי ןיב םיסחיה םומיח תמגמ .א

 יפלכ תיתמועלו תיביטרסא תוינידמב הטקנ היכרות ,ןורחאה רושעה ךרואל - תיכרותה ץוחה-תוינידמב יוניש
 לע קבאמה ביבס וערוה ןיסירפקו ןווי םע היכרות יסחי .ןוכיתה חרזמב תופסונ תונידמו ןוכיתה םיב היתונכש
 םע היסחי ,ןיסירפק ןופצב ךוסכסה לש וכשמהו םיילאיצנטופ זג ירגאמב הטילשהו םיילכלכה םימה ןומיס
 לע ולע םיסחיה לארשי לומו ;בולב המחלמב התוברועמו םימלסומה םיחאב התכימת חכונ ופירחה םירצמ
 לומ תדמועו ,ןוכיתה םיה ןגא חרזמב תדדובמ המצע האצמ היכרות .תיניטסלפה הייגוסה ביבס רקיעב ןוטרש
 ךלהמב היכרות הלחה ,וללה תוביסנב .הרדוה הנממ םיירוזא הלועפ יפותישו תותירב לש תרבוג תכרעמ
 תונידממ קלח םע םיסחיה תא רישפהל הרטמב הלש ץוחה תוינידמב הנפמ םדקל תונורחאה יצחו הנשה
 תלשממ תעבשה רחאל ךא ,והינתנ תלשממ תחת ולחה םייכרותה םיכלהמה םנמא .לארשי ןהיניבו ,רוזאה
  .הצואת סופתל ךלהמה לחה ,הנידמה אישנכ גוצרה קחצי לש ותעבשהו ,דיפל-טנב

 ,לארשי םע םיסחיה לש שדחמ םומיחב הנוצר רבדב אטבתהל הלחה היכרות - םיסחיה םומיחב םידעצ
 םירסמ ופלחוה םידדצה ןיב .יעבטה זגהו היגרנאה םוחתב הלועפ יפותיש ןוחבלו בושל הנוצר תא השיגדהב
 תבוטל םידדצה תא תונורחאה םינשב ושמישש םיילילשה םירסמה תא ופילחה רשא ,םייבויח םייבמופ
 יפוליח םע דחי ,יכרותה תוינידמה יוניש .וז היגוסל עגונב תונידמה ןיב םירעפה תא ופקישו ,תימינפ הקיטילופ
 ,םיסחיה םומיח ךילהתב תיטיא תומדקתהל סיסב וויה ,ןכשמל גוצרה אישנה לש ותסינכו לארשיב הלשממה
 ןומא תיינב לש ךילהתו םייטרקנוק הלועפ יפותיש לש הענתה ,םיריכב ןיב רשקה יצורע לש הבחרה ללכ רשא
 ולושוב'צ יכרותה ץוחה רש רקיב 2022 יאמבו ,הרקנאב ןאודרא םע גוצרה אישנה שגפנ 2022 ץרמב .שדוחמ
 ןיב ינוחטיבה הלועפה ףותיש רואל אצי ינוי ךלהמב .ץראב יכרות ץוח רש רקיב אל וב םינש 15 רחאל לארשיב
 קזב רוקיבל דיפל ץוחה רש עיגה ףא הז רשקהבו ,היכרות תמדא לע ינאריא רורט ימויא חכונ תונידמה
 רוזיפ לע הזרכההו לארשיב תוימינפה תויטילופה תויושחרתהה ףא לע ולושוב'צ ותימע םע שגפנו ,היכרותב
 .תסנכה

 הלועפ יפותיש םודיקל לאיצנטופ ונשי םיסחיה םומיח תרגסמב - םיידדה הלועפ יפותיש םודיקל לאיצנטופ
 םיסחיה לש גורדש םיללוכ ולא .םימייק הלועפ ףותיש יקיפא ביחרהל ןתינ ,תישאר .םייזכרמ םיקיפא השולשב
 לש הרזחה םדקל ןתינ ,תינש .םיירחסמ םיקיפא תבחרהו ,תורייתה קוזיח ,םירירגש גרדל הרזח םייטמולפידה
 .םינוש םיילכלכ םיקיפאו םייאמדקא ,םייתוברת הלועפ יפותיש םיללוכ ולא .ואפקוהש הלועפ ףותיש יקיפא
 ינפל םיסחיה תאפקה זאמ הנתשה םלועה – חתפל ןתינ םישדח הלועפ ףותיש יקיפא וליא ןוחבל שי ,ףוסבל
 ,קטייהה םוחתב םיילכלכ םיקיפאו ,םילקאה רבשמב קבאמ ,תשדחתמ היגרנא ראשה ןיב םיללוכ ולא .רושע
 השועש םידעצה ,לשמל .םיימואל-בר םיריצב תויונמדזהו םיירוזא םיינידמ םיכילהתל ףתושמ רוביח דצל
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 ,תונידמ ןתוא םע לארשי לש היסחי קוזיחל ליבקמב ,תויורימאה דוחיאו םירצמ םע םג היסחי רופישל היכרות
  .םינווגמ םימוחתב םיירוזאו םישלושמ הלועפ יפותישל תויונמדזה םיחתופ

 ,יתגרדהה םיסחיה םומיח לש יחכונה ךלהמה תניחבב - הדימל יכילהתו םיידדהה םיסחיה תמרב םירגתא
 יתועמשמ הדימל ךילהת לח םאהו ;םיסחיה םומיחל םימדוק תונויסינל האוושהב םעפה הנתשנ המ לואשל שי

 םומיחל םימדוק תונויסינ .הדמל לארשי המו ,לארשי יפלכ התוינידמב יתימא הנפמל ליבוהש היכרות דצמ
 תיברעמה הדגב ,הזעב תולועפ .תיניטסלפה הייגוסה ביבס רקיעב ודלונש תורומהמו םירגתאב ולקתנ םיסחיה
 תושיגרב ןייפאתמ יחכונה םיסחיה םומיח ךילהת .תונידמה ןיב םינשנו םירזוח םירבשמל וליבוה םילשוריבו

 םילשוריב םיחתמה תיילע תעב היכרות דצמ תונותמה תובוגתב וז תושיגר תוארל ןתינ .רתוי הבר תידדה
 ,2016 לש םדוקה סויפה ןויסינמ הנושב .תוילארשיה תובוגתהו רורטה יעוגיפ ,ןורחאה ןאדמרה שדוח ביבס
 ,תרכינ תירוביצ הפישח םיכלהמל קינעהל ,רבעבמ םיריכב םיגרדב חישה תא להנל םעפה ורחב םידדצה
 ןיב םיידיתע םירבשמ תלכהל תוצעייתה ינונגנמ תמקהל תונויער ולעוה ףאו ,תיבויח הקירוטרב שמתשהל
 .םידדצה
 

 ןוכיתה םיה ןגאב לארשי תוליעפ יארב היכרות םע םיסחיה םומיח .ב

 לארשי םע םיסחי םומיחל םייכרותה םידעצה - תירוזאה המרב תובלתשהל היכרות לש חתפה איה לארשי
 תיביטרסא תוינידמ לש רושע רחאל .רוזאה תונידמ םע היסחי תרשפהל רתוי בחר ךלהמ תרגסמב םישענ
 ,רוזאב התוברועמ יפוא תא התניש ב"הרא הב הפוקתב אקווד ,תדדובמ המצע האצמ היכרות ,תיתמועלו
 תירוזאה הנומתה חכונ .הלועפ יפותיש לע תססובמה השדח תירוזא הרוטקטיכרא השבגתהו הכלהו

 בלתשהל היכרות תעכ תפאוש ,ירוזא יטגרנא זכרמל ךופהל הלש סרטניאהו ,דדובמה הבצמ ,תשבגתמה
 ןיב םיסחיה ,תאז םע .רוזאה תונידמ םע היסחי קזחלו הלועפ ףתשל ,המע דחי ומוקיש תוירוזא תומזויב
 השוע איה .לארשי םע היסחי רשאמ רתוי ףא עורג – ןיסירפקו ןווי ,םירצמ – בחרמב תורחא תונידמל היכרות
 ,םיסחיב םומיח לש המוד ךילהת םדקל החילצמ איה םירצמ םע דועב ךא ,ןווילו םירצמל םג די טישוהל םיצמאמ
 איה לארשי אקווד יכרותה חותינב .תיתמועל תוינידמ הלומ הצמאו הבש היכרותו ,ריהזמ וניא ןווי לומ בצמה
 ןווי םע דחי אקווד ואל – םיירוזא הלועפ יפותישל תלדה תא היכרות רובע חותפל תולק רתיב הלוכיש וז
 תויונמדזה לארשיל ביצמ הז בצמ .תויורימאה דוחיא וא םירצמ תמגוד םינקחש םע יאדווב ךא ,ןיסירפקו
 .רוזאב ונלש תורחא תויופתוש ןובשח לע תועיגמ ןניאש אדוול שי לבא ,תולודג

-א לש ותיילע זאמ - היכרותל סחיב ירצמ-ילארשי הלועפ ףותיש ףא ילואו ;יכרות-ירצמה ןויסינהמ הדימל
 תלטה אוה ךכל יזכרמה םרוגה .ידדה ןומא רסוחו תונייועב היכרותו םירצמ יסחי םינייפאתמ ןוטלשל יסיס
 תא םיללוכ םיסחיב חתמל םיפסונ םימרוג .יסיס-א לש ונוטלש תוימיטיגלב ןאודרא לש תינשנו תרזוחה קפסה
 בול ןיב ימיה לובגה ןומיס םכסהו בולב תיכרותה תוברעתהה ,םימלסומה םיחאה דצל היכרות לש התדימע
 לש תירוחאה רצחב תוברעתהכ םיספתנש םיכלהמ( הזעב ברעתהל תומדוקה םינשב היתונויסינו ,היכרותו

 ;ןוכיתה םיב םיימיה תולובגה ןומיסב ךרוצל רשאב המכסה רסוח ;)הנוחטיבו הדמעמ לע רוערע ךות ,םירצמ
 ילארטליב רחס לע הרמש םירצמ ,לארשיל המודב ,ןכ יפ לע ףא .בחרמב םייכרות םיכלהמ לש םיירצמ םייוניגו

 םיזוחא תורשע לש ררחסמ בצקב לדגש רפסמ ,הנשב רלוד דראילימ 5-ל לעמב םכתסמ רשא היכרות םע ףנע
 המגמ הלח 2021-ב לחה .ילזונ זגל היכרות לש יזכרמה אוביה רוקמ איה םירצמ ,ךכ ךותב .תונורחאה םינשב
 ירצמה דצה ןמ ךא ,תרושקתב דהוא ןפואב תגצומ וז תוחתפתה .תונידמה ןיב םיסחיב הריהז תוממחתה לש
 תומוד תולאש לומ תובצינ םירצמו לארשי ,םימודה םיסרטניאהו היצאוטיסה רואל .םישעמ תוארל םיכחמ
 םיסחיה םומיח ךשמהמ קלחכ םירצמה םע הלועפ ףתשל ףא ילואו דומלל םוקמ שי .היכרות םע ןהיסחיב
 ךילהתב םירצמ לומ םג תיברמ תופיקשב להנתהל הכירצ לארשי ,חרכהבו תוחפה לכל .היכרות םע ףתושמה
 .םיסחיב םירבשמ עונמל תנמ לע ,היכרות םע םיסחיה םומיח

 ןיב ןומא הנבנ ןורחאה רושעב - ןיסירפקו ןווי םע םיסחיה ןובשח לע אובל םיכירצ אל היכרות םע םיסחיה
 היכרות ,לארשי לש םיסחיה ןיא .יכרותה אשונב ןלומ ןורמת בחרמ רשפאמ הז ןומא .תוינלהה תונידמהו לארשי
 לארשי יסחי ןובשח לע עיגהל ךירצ וניא היכרות םע םיסחיה םומיח – "ספא םוכס קחשמ" תוינלהה תונידמהו

 גוהנל שי ,תאז םע .בוש תאז תושעל הלוכי איהו ,וז תוינידמ םשייל לארשי החילצה 2016-ב .ןיסירפקו ןווי םע
 תוולל הדיפקמ לארשי .םיסחיב העיגפ עונמלו ןיסירפקו ןווי לש ןהיתוגאדל בשקו תיברמ תופיקש ךות ,תוריהזב
 תוביוחמה תא םיעיבמה ןיסירפקו ןוויל םיעיגרמ םירסמ לש תכסמב היכרות םע םיסחיה םומיח ךילהת תא
 .םיפתושמ םייאבצ םינומיא ףאו תושלושמ תושיגפו םיריכב ירוקיב ,תויבמופ תורהצה – המקרנש תופתושל
 הבוליש םצע ךא ,ןיסירפקו ןווי ,היכרות ןיב םיכוסכסה תא רותפל הלוכי לארשי ןיא ,תוירוזאה תרגסמה יארב
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 תוביציהו גולאידה םודיקו םיחתמה תדרוהל םורתל לוכיש בושח ךילהת אוה תוירוזא תומזויב היכרות לש
 .םיירוזאה

 םיה ןגאו ןוכיתה חרזמהמ תאצוי ב"הראש הצופנה תירוזאה הסיפתה ףא לע - הפוריאו ב"הרא םע םואית
 המחלמה .הלש הלועפה יסופדב יוניש ףא לע ,הבר תוברועמ תולגל הכישממ איה יכ תוארל ןתינ ,ןוכיתה
 םויאה לומ לא םיבר םיבאשמ עיקשהל הפוריאו ב"הרא תא האיבמו ,םיפלקה תא איה ףא הפרט הניארקואב
 היכרות הב ,ו"טאנ תירב לש הקוזיחו ,ןוכיתה חרזמב טפנה תונידמ םע רשקה קוזיחל םיצמאמ םללכבו ,יסורה
 היכרות תא תוארל הפוריאו ב"הרא לש ןנוצר תא ןיבהל לקנ ,ולא תוביסנ תחת .בושח דיקפת תאלממ
 בולישל תומזוי הנמדוקתש לככ .רוזאב התירב תונב ראש םע הלועפ תפתשמו ,ןוכיתה םיה ןגאב תבלתשמ
 ,םיפוריאהו םיאקירמאה םע םאותמו חותפ חיש םייקל בושח ,רוזאה תונידמ םע היסחי קוזיחלו בחרמב היכרות
 יכרות-ילארשיה םיסחיה םומיח ךילהתב הרקש המל דוגינב .רוזאלו לארשיל יבטימ ןפואב ןתוא ףנמל תנמ לע
 לע ןעשנ ,הפוריאו ב"הרא םע תמאותמ הרוצב םדקתמ היכרות םע םיסחיה םומיחש אדוול בושח ,2016 לש
 הלועפ יפותישו תוביצי םדקל לארשי לש הנוצר תא תרשמו םיאתמה בצקב םדקתמ ,רתוי ןוסחו ןתיא סיסב
 .ןמז ךרואל םיירוזא

 יטגרנא זכרמל ךופהלו ,יסור זגב התולת תא םצמצל תפאוש היכרות - םיירוזא םימורופב היכרות בוליש
 םוחתב הלועפ יפותיש םודיק אוה לארשי םע םיסחיה םומיחל יכרותה ךלהמב תיזכרמ הרטמ ,ןכ לע .ירוזא
 לעו ,םדוקה בוביסב רבכ קרפהמ הדרי רוניצ ךרד היכרותל ילארשי זג אוציי לש תונכתיהה .היגרנאהו זגה
 לאיצנטופ ונשי ,תאז םע .ושממתי אלש תויפיצ רוציל אלו ךרדה תישארב רבכ היכרותל תאז ריהבהל לארשי
 ,םיירוזא םיסרטניא םדקיו יכרותה ךרוצה לע תמיוסמ הדימב הנעי רשא תוירוזא תורגסמב היכרות בולישל
 םה ףא םילקאה רבשמב קבאמהו תשדחתמה היגרנאה ימוחתב הלועפ יפותיש .עייסל הלוכי לארשי ךכבו
 .היכרות תא םג הכותב תללוכה השדח תירוזא תונגראתהל סיסב תווהלו ,קרפה לע תויהל םילוכי

 


