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 ינוי-ראוני םישדוחב לארשי לש תירוזאה ץוחה-תוינידמ תא ונייפאש תויזכרמ תומגמ גיצמ הז ךמסמ
 להנל הנויסינב הלשממה הכישמה הב ,דיפל-טנב תלשממ תנש לש היינשה תיצחמה וז התיה .2022

 תויטילופ תוביסמ ןהו תוינוחטיב תוביסמ ןה הטקש הרזגה לע רומשלו םיניטסלפה םע ךוסכסה תא
 ץחל לש ורדעיה חכונלו ,וז תוינידמ תוסחב .הז אשונב הקולחה היצילאוקה תא עזעזל אל ידכ
 תוינידמה תא ובצע חטשב םייונישהו ,לחוזה חופיסה יכילהת וכשמנ ,אשונב יתועמשמ ימואלניב
 ובחרתה וקורמו ןיירחב ,תויורימאה דוחיא – היצזילמרונה תונידמ םע םיסחיה .הלשממה לש המוקמב
-בר ירוזא הלועפ ףותיש לש ותחימצל ףסונ דסמ ושמש הלא .םירצמ םע םיסחיה םג ךכו ,וקימעהו
 ךות ,הגרדמ הלע היכרות םע םיסחיה םומיח ךילהת .תידועסה ברע תא םג רתיה ןיב ללוכה ידדצ
 ןפואב תוריהזב תמדקתמ לארשי רשאכ ,ןיסירפקו ןווי םע םיסחיה תובישח תשגדהו קוזיח לע הדפקה
 לארשי םילקאה רבשמ םוחתב .תינידמ תוירחאו תושיגר ןה ףא תוניגפמ תופתושה ראשו ,ןויצל יואר
 תירוזאה תוינידמה בוציעב עירכמ לקשמ הז טביהל הקינעה אלו ,ךרד-תצרופ תוינידמ ץמאלמ הענמנ

 ,תופיטה ןיב תכלל התסינ לארשי רשאכ ,הניארקואל תיסורה השילפהמ עפשוה ולוכ םלועה .הלש
 ינוחטיבה הלועפה ףותיש תא הקזיח תעב הבו ,הניארקוא דצל ץרחנ ןפואב בצייתהלמ הענמנ
  .ןוכיתה חרזמב בל תמושת עיקשהלו בושל יאקירמאה ךרוצהמ התנהנו ,הפוריא םע יטגרנאהו
 

 תומגמה טוריפ
 

 ןויסינב - ינידמ קפוא תבצה אלל םיניטסלפה םע ךוסכסה לוהינ תוינידמב הכישמה הלשממה .1
 ,םיניטסלפה לומ ינידמ ךילהת םודיקמ הלשממה הענמנ םיימינפ םייטילופ םיחתממ ענמיהל
 ינוחטיב טקשל ואיבה יתזעה בחרמה לוהינב םישדח םירדסה .ךוסכסה לוהינ תוינידמב הקבדו

 הדגבו ;תומילאה תא ליכהלו ןדרי םע םדקומ םואיתב רזעיהל הלשממה הרחב םילשוריב ;ךשמתמ
 לומ הקזחל ןוצר תעבה ךות תיניטסלפה תושרה םע יחרזאהו ינוחטיבה םואיתה ךשמנ תיברעמה
 ידרשמ תא רבחל ץמאמה קספוהו ןוחטיבה דרשמ להינ םיניטסלפה םע םיסחיה תא .סאמחה
 ץחל תלעפהמ הענמנ תימואלניבה הליהקה .תיניטסלפה תושרב םהיתימעל םייחרזאה הלשממה
 הלשממ תחת וכשמנ ,תינידמ הטלחה רדעיהב .תיניטסלפה היגוסב התוינידמ ןיגב הלשממה לע
 היינבה תבחרה ,תיניטסלפ הייסולכוא יוניפ םיללוכה תיברעמה הדגב לחוזה חופיסה יכילהת וז
  .המצע ינפב תינידמ היגוסל הכפהו םישדח םיאישל העיגהש םילחנתמה תומילאו ,תויולחנתהב
 

 הביצמש םירגתא חכונ םג ,וקורמו ןיירחב ,תויורימאה דוחיא םע םיסחיה לש הקמעהו הבחרה .2
 וקימעה – וקורמו ןיירחב ,תויורימאה דוחיא – היצזילמרונה תונידמו לארשי - תיניטסלפה הייגוסה
 ,רחסה ,ןוחטיבה ימוחתב הלועפ יפותישל םימכסה ןווגמ לע ומתח ,םישבגתמה םיסחיה תא
 לע םג ומכ םינוש םימוחתב םילושכמ לע תיסחי תולקב ורבגתהו ,דועו תוברתה ,תואירבה
 לע ןעשנ תונידמה ןיב םיסחיה םודיק .םיסחיל הביצה םיחטשבו םילשוריב תומילאהש םירגתאה

 
 לע ססובמ הז ךמסמ .םיוותימ ןוכמ תיל"כנמס איה ינבל ינרוא ר"ד ;םיוותימ ןוכמ לש םירקחמה להנמ אוה קירביק יעור ר"ד *

 יסחי ,םיניטסלפהו לארשי יסחי תא שדוח ידמ רקוסשו םיוותימ ןוכמ םסרפמש יטמולפידה ח"ודה לש םינורחאה תונויליגה תשש
 ,טרבא ךירדירפ ןרק ףותישב םסרפתמ ךמסמה .ץוחה ךרעמ דוקפתו ,ןוכיתה םיה ןגאו הפוריא ,ןוכיתה חרזמה םע לארשי
 ליג ר"דו ןרוג דורמנ  ר"ד ,ןגד-אנהכ ברימ ,רימת בדנ ,יררה לאכימו לוק רותרא ,קש לאינד סומידב םירירגשה ומרת ותנכהלו

 .ונאיסרומ
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 וא יאקירמא ינוחטיב וא ינידמ ,יטילופ ןנתאב ךרוצ הפצנ אלו ,םיפתושה לש תימינפ היצביטומ
 וגרדוש םרט תומדוק תורהצה תורמל .םיסחיה תקמעהב ךומתל םידדצהמ ימ תא איבהל ידכ ,רחא
  .תויורירגש גרדל וקורמ םע םיסחיה ילמרופ ןפואב
 

 לארשי - תידדצ-בר תירוזא הרוטקטיכרא לש הדוסימו השוביגב הליבומ הפתוש לארשי .3
 קלח םיחקול וב הדובע תוצובק םע עובק םורופל הכפהל הנווכב "בגנה תגספ" תא החריאו הליבוה
 חכונ .ןדרי תא םג ףרצל םיצמאמ השוע לארשיו ,ןיירחבו תויורימאה דוחיא ,וקורמ ,םירצמ ,ב"הרא
 תוידדצ-בר תוינוחטיב תושיגפב קלח החקל לארשי ,ףתושמ םויאכ ןאריא לש תולועפה תסיפת
 ףותיש קודיהל ןיכמ ךילהת המדיקו ,רטקו תידועסה ברע םג ופתתשה ןהב ץרפמבו םירצמב
 .םירצמ תוברועמבו ב"הרא תוסחב תידועסה ברע ןיבו הניב הלועפה

 
 היגוסבו םילשוריב עקתנ ןדרי םע ןומאה םוקיש ,הגרדמ םילוע םירצמ םע םיסחיה דועב .4

 ימוחתל רבעמ ןהלש הלועפה יפותיש תא ריבגהל ורחב םירצמו לארשי - תיניטסלפה
 תיזכרמ הפתוש התיה םירצמ .הלכלכהו רחסה םוחתל םג היגרנאהו ןוחטיבה ,היגטרטסאה
 ןגאבו ןוכיתה חרזמב ירוזאה הלועפה ףותיש םודיק תא םיללוכה ,לארשי לש םיינידמ םיכלהמל
 םיסחיה תכרעמ תא םקשל ילארשיה ץמאמה ,תאז תמועל .הפוריאל זגה תריכמו ןוכיתה םיה
 תומילאה רשאכ ,לישבה אל םיירוזאה הלועפה יפותישל הרבחלו ,תימשאהה הכלממה םע ןומאהו
 ביעהל ובש תיניטסלפה היגוסהו ףירש-א םארח-לא/תיבה-רהבו םילשורי חרזמב לארשי תולועפו
 ,היגרנאהו ןוחטיבה ,םימה ימוחתב ןדרי םע הלועפ ףתשל הכישמה לארשי .םיסחיב עוגפלו

 תירוביצ תודגנתה חכונ םג ,הלועפ םהב ףתשל ןתינ רשא םיגטרטסא םיכרצכ ןדריב םיספתנש
  .לארשי םע םיסחיל תבחרנ

 
- םכסה םודיקב םיכמותה תולוק דצל ,ןאריא םע ןיערגה םכסהל תיבמופ תודגנתה ךשמה .5

 תיבמופ-אלו הרודס הרוצב ןיערגה אשונב םיאקירמאה םע גולאיד להנל הכישמה לארשי תלשממ
 שאר דועב .םכסההמ האיציהמ האצותכ תיניערג תלוכי רבע לא ןאריא לש התומדקתה עקר לע
 ץוחה ךרעמב םירחא תולוק ,ןיערגה םכסהל הרזחל ץרחנ ןפואב ודגנתה ותביבסו הלשממה
 .תמייקה רתויב הבוטה הפולחה איה םכסהל הרזח יכ םיאקירמאה ינזואב םג ונעט ןוחטיבהו
 הכפהמה תורמשמ תאצוה תא עונמל יאקירמאה לשממה לומ יביסנטניא ןפואב הלעפ לארשי

 הכישמה לארשי .רבוג ימואלניב ץחל ןאריא לע ליעפהל ידכ א"אבס לומו ,רורטה ינוגרא תמישרמ
 תוינידמ תא טעמב התניש ףאו ,תויניעידומ לוכיס תולועפב תינאריאה ןיערגה תינכת דגנ לועפל
 .תולועפהמ קלח לע תוירחא ןיפיקעב החקל רשאכ האלמה תומימעה

 
 יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה תקיחדו הניארקואב ךוסכסה לצב םיקזחתמ הפוריא םע םירשקה .6

 היגרנאה םוחתב הלועפ ףתשל לארשיו הפוריא תא ואיבה הניארקואב המחלמה תוכלשה -
 תינכותל לארשי תא ףרצל הטלחהה םע קזחתה תוברתה םוחתב הלועפה ףותיש .ןוחטיבהו

 .םייחרזאה םימוחתב םיפסונ םימכסה ומדוקו ,תויולחנתהה תגרחהל ףופכב ,תיפוריאה תוברתה
 םג ךא ,תיניטסלפה היגוסב הלשממה תוינידמ דגנ יבמופו ףיקת ןפואב לועפלמ הענמנ הפוריא
 דצמ ןויערב תרבוג הכימת תורמל ,היצאיצוסאה תצעומ לש שדחמ הסוניכ תא םדקלמ הענמנ
 תנכדועמ-אלה הלועפה ףותיש תינכת הכראוה המוקמב .ךכל ודגנתה רבעבש תויפוריא תונידמ
  .תופסונ םינש שולשב 2005-מ
 

 ךכ לע םלשל אל הווקמו הניארקואב המחלמה ביבס תופיטה ןיב תכלל הסנמ לארשי תלשממ .7
 טלחומו אלמ ןפואב ךומתלמ לארשי הענמנ ,הניארקואב המחלמה לש התליחתמ  - הובג ריחמ
 תא ריבסהל ידכ ךוויתה ילכב טלובו גירח ןפואב שמתשהל לארשי התסינ הליחת .הניארקואב
 היסור לש התוחכונב השמתשה ךשמהבו ,היסור יפלכ תיברעמה הדמעה ץומיאמ התוענמיה
 הלשממה שאר ואטיב וז היגטרטסאמ קלחכ .התדמעבש תומימעל תוביסכ היסור תודהיבו הירוסב
 תא אטיב דיפל רשאכ ,ץראבו םלועב םינוש םילהק יפלכ םינוש םירסמ דיפל ץוחה רשו טנב
 החלש לארשי .היסור לש הדובכב רהזנ טנבו ,רורב ןפואב הניארקוא דצל לארשי לש התדימע
 ינפב םילושכמ הדימעה איה .הנגה תוכרעמו קשנ קפסלמ הענמנ ךא ,הניארקואל ירטינמוה עויס
 תויצקנסה ןונגנמל ףרטצהלמ הענמנ ,לארשיב טלקיהל ושקיבש הניארקואמ םירגהמו םיטילפ
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 השמתשה וז רשאכ קר יניארקואה רשקהב היסור םע תומיעל הסנכנו ,היסור יפלכ ימלועה
  .םיימשיטנא םינועיטב

 
 םע היסחי תא ליבקמב חפטל הדיפקהו ,היכרות םע םיסחיה םומיח ךילהת תא המדיק לארשי .8

 םע שגפנ גוצרה הנידמה אישנ רשאכ בלש הלע היכרות םע םיסחיה םומיח ךילהת - ןיסירפקו ןווי
 חלצומו קודה ינוחטיב הלועפ ףותיש םייקתהו ,םיידדה םירוקיב וכרע ץוחה ירש ,היכרותב ןאודרא
 הלועפה יפותיש שודיח לע טלחוה ןכ ומכ .היכרות תמדא לע םילארשי דגנ ינאריא רורט תעינמב
 ךוסכסה ביצהש םירגתאה חכונ םג ,תיבויח הקירוטר וצמא םידדצהו ,תיחרזאה הפועתב
 המייק ולא םיכלהמל ליבקמב .ןאדמרה שדוח ךלהמב םילשוריב םיתומיעהו יניטסלפ-ילארשיה
 תושיגפ המייק ,םירשהו אישנה יגרדב ןיסירפקו ןווי םע םיילרטלירט םישגפמ רפסמ לארשי

  .יטגרנאהו ינוחטיבה הלועפה ףותיש לע שגד םשוהו ,תוילרטליב
 

 לש ותויה - דרשמה לש תוכשמנה ויתושלוח ףא לע ,הלשממב ץוחה ךרעמ לש ודיקפת קוזיח .9
 בוציעב רתוי יתועמשמ קלח תחקל ץוחה דרשמ תא האיבה יזכרמ יטילופ ןקחש דיפל ץוחה רש
 ןיב םואית םייקתהו הרורב הדובע תקולח התשענ .תילארשיה ץוחה-תוינידמ לש לעופל האצוהו

 דסומב ןובנ שומיש השענו ,םיאשונהו תוירחאה ימוחתל עגונב ץוחה דרשמו הלשממה שאר דרשמ
 םע דחי .לארשי לש ץוחה-תוינידמ םודיקב ליעפ קלח תחקל גוצרה אישנה לש ותונוכנו תואישנה
 אל ךשמתמה הדובעה ךוסכסו ,ןניעב ורתונ ץוחה דרשמ לש תויביצקתהו תוינבמה תויעבה ,תאז
 .ומויסל אב

 
 הצמא אל לארשי - תילארשיה ץוחה-תוינידמ בוציעב בר לקשמל הכז אל םילקאה רבשמ  .10

 ייוניש ,תמדקתמ הקיקח ךרד םילקאה רבשמ םע חווט תכורא תודדומתהל םייתועמשמ םיכלהמ
 תוניצרב סחייתת יכ הריהצהש לארשי תלשממ .םיימואלניבו םיירוזא הלועפ יפותישו היצלוגר
 ,םירצמ לומ( חווט ירצק םינבואמ םיקלד יססובמ םייטגרנא הלועפ יפותיש םדקל הרחב ,הז טביהל
 וז הדבוע .הלש םיילכלכה םימב זגה ירגאמב התעקשה תא הביחרה ףאו )ןונבל ףאו ,הפוריא
 םירצמב תובורקה םייתנשב תוימואלניבה םילקאה תודיעו לש היופצה תוסנכתהה חכונ תטלוב
 ויתוחישב םילקאה תססובמ תירוזאה תופתושה ןויער תא םדקל ךישמה גוצרה אישנה .תויורימאבו

 .םיקהש םילקאה םורופ ךרדו רוזאה יגיהנמ םע
 

 

 
 
 


