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òéáåã äðúåðéí

ןולאשה לש 'א קלח יאצממ חותינ .א ןולאשה לש 'א קלח יאצממ חותינ .א

 םיחסונמה םידגיהה לש תולאקסה תא ךופהל בושח םייטסיטטס םידוביעו םיבושיח םיכרועש ינפל ,תישאר
 םידימלתה תובושת תא ךופהל שי )"םידימלת םישייבמש םירומ ונלצא שי"( 6 הלאשל ,המגודל .הלילש תרוצב
 ךופהת 2 הבושת ,3 ראשית 3 הבושת ,-2ל ךופהת 4 הבושת ,-1ל ךופהת )דואמ םיכסמ( 5 הבושת :הז ןפואב
 ילילש בצמ ,השעמל ,עיבמ ילילש ןפואב חסונמה דגיהה םע םיכסהש דימלת ךכ .5 -ל ךופהת 1 הבושתו 4 -ל
6 :ןה ןהיכרע תא ךופהל שיש תולאשה .ךפהלו יבויח אלו  , 01  , 21  , 51  , 02  , 12  , 22  , 62  , 43. 

 .תולאשהמ תחא לכל ןקת תייטסו עצוממ בשחל שי

 לכל םיכיישה םיטירפה עצוממ תא בשחל שי )'ג קרפב םירכזומה םיכרצה תשמח( םיכרצה ידדמ תריצי םשל
 .ןלהלש 'א הלבטבו 'ג קרפב אצמנ דדמ לכל םיכיישה םיטירפה טוריפ .דדמ

 לש ןקת תויטסו םיעצוממ - )תירואית הקיטסיטטס( םינתשמה לש יללכ רואיתל םידוביע עצבל שי ,ןכמ רחאל
 ידי-לע םינושה םידדמה יעצוממ ןיב םיקהבומ םייטסיטטס םילדבה םימייק םאה קודבל ןתינ .םינושה םידדמה

 ליגה תבכש יפ-לע ,)תונב ןיבל םינב ןיב האוושה( םידימלתה ןימ יפ-לע תאז קודבל ןתינ .AVONA תונוש חותינ
 .הבכשב תותיכה יפ-לעו

ןולאשה לש 'ב קלח יאצממ חותינ .ב ןולאשה לש 'ב קלח יאצממ חותינ .ב

 םירזגנה םינושה םידדמה תא רוציל שי ,ןכמ רחאל .תולאשהמ תחא לכל ןקת תייטסו עצוממ בשחל שי ,תישאר
 ילכה רואיתב קסועה 'ג קרפב טרופמש יפכ ,ול םיכיישה םיטירפה עצוממ ידי-לע בשוחי דדמ לכ .ולא תולאשמ
 .ןלהלש 'ב הלבטב ןכו

 )תירואית הקיטסיטטס( םינתשמה לש יללכ רואיתב וקסעי רשא ,םידוביע עצבל שי םידדמה תריצי רחאל
 יעצוממ ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה םימייק םאה קודבל ידכ .םידדמה לש ןקת תויטסו םיעצוממ =
 )םירומ לש המילא תוגהנתהו תינימ הדרטה ,קשנ תאישנ ,הטיחסו הבנג ,תיזיפ ,תילולימ( תומילאה ידדמ תשש

 םידימלתה ןימ יפ-לע תושעל ןתינ הלאה םיחותינה תא .תורזוח תודידמ םע AVONA תונוש חותינ עצבל ןתינ
 לש םמויק קודבל ןתינ ,ןכ ומכ .הבכשב תותיכה יפ-לעו ליגה תבכש יפ-לע ,)תונב ןיבל םינב ןיב האוושה(
 תולאשה ןוימ ,ואר( "השק" תומילא תמועל "החיכש" תומילא יבגל םידימלתה תוסיפת יפ-לע םיקהבומ םילדבה
 םאה קודבלו םידדמה ינש לש ןקת תויטסו םיעצוממ בשחל ןתינ .)'ב הלבטבו 'ג קרפב תומילאה יגוס ינשל
 רשקה תא AVONA תונוש חותינב קודבל ףא ןתינ .םייולת-יתלבל T ןחבמ תועצמאב םיקהבומ םילדבה םימייק
.ליגה תבכש וא דימלתה ןימ ןיבל הלא םידדמ ינש יפ-לע םידימלתה תובושת ןיב
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ןולאשה לש 'ג קלח יאצממ חותינ .ג ןולאשה לש 'ג קלח יאצממ חותינ .ג

 .'ג הלבטב רזעיהל ןתינ ,ן/םכתויחונל .הלאש לכב תובושתה לכ לש ןתוחיכש תא קודבל יוצר ,הז קרפב

 םיסופד קודבל יוארה ןמ ,וינפב תוגצומה הלאמ תרחא תורשפא טרפל לוכי דימלתה םהבש ,םיחותפה םיפיעסב
 .הלא תוירוגטק לש תיסחיה תוחיכשה תקידבו תוחיכש תובושת לש תוירוגטק תריצי ידי-לע םירזוח

ןולאשה לש 'ד קלח יאצממ חותינ .ד ןולאשה לש 'ד קלח יאצממ חותינ .ד

 הלבטב ראותמש יפכ םידדמה ינש תא רוציל שי ,ןכמ רחאל .תולאשהמ תחא לכל ןקת תייטסו עצוממ בשחל שי
 םאתימ בשחל ןתינ תירואיתה הקיטסיטטסה רחאל .םידדמהמ דחא לכ לש ןקת תייטסו עצוממ בשחלו 'ד
 .תומילאה ידדמ תששלו תוילאיצוס-א תויוגהנתה דדמל םירומה תולגוסמ תסיפת דדמ ןיב ןוסריפ

הכירצ ידדמ :ןולאשב 'א קלח ידדמ :'א הלבט הכירצ ידדמ :ןולאשב 'א קלח ידדמ :'א הלבט

6,01,21,51,02,12,22,62,43 :תולאשה לש ןהיכרע תכיפה ,תישאר
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תומילא ידדמ :ןולאשב 'ב קלח ידדמ :'ב הלבט תומילא ידדמ :ןולאשב 'ב קלח ידדמ :'ב הלבט

 תומילא יגוס יפ-לע -  תומילא יגוס יפ-לע - 1 הקולח הקולח

תומילא תרמוח יפ-לע - 2 הקולח הקולח תומילא תרמוח יפ-לע - 
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העפותה ןוחבא :ןולאשב 'ג קלח ידדמ :'ג הלבט העפותה ןוחבא :ןולאשב 'ג קלח ידדמ :'ג הלבט

:'ד קלח ידדמ :'ד הלבט :'ד קלח ידדמ :'ד הלבט
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ðéúåç îãâéí Y ãå"ç ðúåðéí ùì áéú-äñôø 'îøáä ãòú'*

 "דוביאל תכלל" םילולע ,"םקוח םחל" הניא םינותנ תו"חוד תאירק תיגולודותמש ,יכוניחה תווצה ישנאו םילהנמה
 .םהל םירסמנה ןוחבאה תוח"ודבש םינותנה עפש חכונל

Ï‡ Ï‰È·‰Ï !!! ‚Ì Î‡Ô ˆ¯ÙÂ ÏˆÂ¯Í ‰‰„‚Ó‰ „Â"ÁÂ˙ ¯·ÈÌ !!

È˘ ÏÊÎÂ¯ ÎÈ ÚÏ ÎÏ ÎÈ˙‰ ÓÂÎÔ „Â"Á ·Ô 6 ÚÓÂ„ÈÌ X ÓÒÙ¯ ‰ÎÈ˙Â˙ ··È˙ ‰ÒÙ¯.

·ÂÒÛ ÓÒ¯ „Â"Á ÏÎÏ ˘Î·‰ Â„Â"Á ÎÏÏÈ ˘Ï ·È˙ ‰ÒÙ¯.   

‡È-ÏÎÍ ÓÂÓÏı ·Ú˙ ˜·Ï˙ ‰˙ÂÈÌ "Ï‰˙ÈÈ„„" ˙ÁÈÏ‰ ÚÌ "‰ÎÓÂ˙" ˘¯‡È˙ ¯·‰ , Â‡ÊÈ 
Ï‰˙ÁÈÏ Ï‰˙ÚÓ˜ ·˙ÂÎÔ.  

 תועצמאב םינותנה תאירקב םיבלש םיגדהל ונרחב ,יכוניחה תווצה לא םיעיגמה םינותנהמ ברמה קפויש ידכ
 םינותנ ישוג ןיב תיסיסב האוושה תמרב הנושארו שארב השעת המגדהה .'תעד הברמ' רפסה-תיב לש וינותנ
 לש תויועמתשהה הנגצות ,ףוסבלו ,ירפס תיבה םילקאה יטביהב םהלש תועמשמה חתונת ךשמהב ,םיאצממ
.דיתעב תירפס תבה תוליעפל רשאב חותינה

 םינותנ תוכרעמו ,תעדה תא םהילע תתל שיש םינווג דוע שי יכו ,תמצמוצמ ןאכ המגדהה יכ ריהבהל ונל בושח
.םהיניב הקיזה תא רוקסל שיש

 תמר ;ולוכ רפסה -תיב תמר :תומר שולשב םירסמנו םידבועמ םינותנה םתוא םימדוקה םיחפסנב רבסוהש יפכ
.דרפנב תותיכהמ תחאו תחא לכ תמר ;דרפנב הבכש לכ

:'תעד הברמ' רפסה-תיב לש םינותנה תאירקב ונתוא םיחנמ םייללכ תונורקע ינש

 ,תיפיצפס רתויה טוריפה תמרל ךישמנ יזאו ,רתויב תיללכה הגצהה תמר תניחבב ליחתנ דימת הנושארב .א

.התיכ לכ = ורקימל דעו ,תובכשה תמרל ,רפס-תיב = ורקמהמ עמשמ

 תוגלפתהל רובענ ףוסבלו ,תדדובה הלאשה לש עצוממל רובענ ,דדמה לש עצוממה תניחבב ליחתנ דימת .ב

 .תדדובה הלאשב תובושתה

 שוריפלו חותינה ןפואל המגודכ הז רפס-תיבל םיסחוימה םינותנ םיגצומ ןלהל .ינוימד רפס-תיב וניה "תעד הברמ" רפסה-תיב   *

.ןוחבאה ןמ לוכיבכ םילועה םיאצממה
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)םידימלת 542 'תעד-הברמ' רפסה-תיב ח"וד :תרתוכ האר( רפסה-תיב ח"ודב ןנובתנ

.)תובכשה לכו תותיכה לכ( רפסה-תיב ידימלת לכמ וקפוהש םינותנה רומאכ םייוצמ הז ח"ודב

םיכרצה תשמח םיעיפומ ח"ודה לש 'א קלחב  יעצוממ תשמח לכ :םייתועמשמ םיאצממ ינש םילוע ןושאר טבמב .םיכרצה תשמח
 ללכ תעדלש איה רבדה תועמשמ .םילודג םניא םיעצוממה ןיב םילדבהה ;3 עצוממה ןויצה לעמ םה דדמה
 ךסחב אצמנ וניא םיכרצהמ דחא ףא יכו ,הלעמו תינוניב הדימב םיקפוסמ םהלש םיכרצה רפסה-תיב ידימלת
 .םירחאה םיכרצל האוושהב דחוימב טלוב

 ןויצ ,ונשמתשה ובש ,טרקיל םלוס לע( 99.3 ונה תולגוסמה דדמ יכ אצמנ םידדמה יעצוממ ןיב האוושהה ךותמ
 תשוחת אוה תיסחי רתויב הברה הדימב קפוסמה ךרוצה םידימלתה תעדל ,רמולכ .) הבר הדימב = 4 עצוממ
.תישיא תולגוסמו תימצע תלוכי ילעבכ הבר הדימב םישיגרמ םידימלתהש ןאכמ .תולגוסמה

 הימונוטואב ךרוצה אוה תיסחי הכומנה הדימב קפוסמש ךרוצה ,םידדמה יעצוממ ןיב האוושהב ,תאז תמועל
 תיבב םהלש העפשהה תלוכי תא םיספות םידימלתה םירחא םיכרצל תיסחי ,רמולכ .)74.3 – אוה דדמה עצוממ(
.הקזח תוחפכ רפסה

תומילאה יגוס רותיא - ןולאשה לש 'ב קלחב התע ןנובתנ  וב ןייצל שקבתמ דימלתה ןכש ,הנוש הז קלח הנבמ .תומילאה יגוס רותיא
 דבלב ( תוגרד 3 ןב םלוס לע ןה תובושתה .ןורחאה שדוחב ישיא ןפואב ול ורקש תומילא תועפות לש תופיכת
 םיגצומ ח"ודבו דדמ תורצוי דחיב תולאש רפסמ ;"םימעפ שולש"=3 ;"םיימעפ וא םעפ" =2 ;"םעפ ףא"=1 :) !

 תא םיגציימ הלא םידדמש ןוויכמש ךכל תעדה תא תתל שי .'תעד הברמ' רפסה-תיב לש תומילאה ידדמ תשש
 ילילש בצמ גציימ הובג ןויצש דועב ,רתוי יבויח בצמ גציימ הלא םידדמב ךומנ ןויצ ,תספתנה תומילאה תדימ
 .רתוי

 איה רתויב החיכשה תומילאה 'תעד הברמ' רפסה-תיבב .םידדמה יעצוממ 6 ןיב תוושהל ץלמומ תישאר
 ןויצ רשאכ 21.1 דדמה עצוממ( תיסחי דואמ הכומנה תומילאה תעפות .)38.1 דדמה עצוממ( תילולימה תומילאה
 ,רמולכ .תיסחי םיכומנ םידדמה ראש .םידימלתה ברקב קשנ ילכ תאישנ איה )!אל םעפ ףא ושוריפ 1 עצוממ
 ןתינ הז יללכ טבממ .םיימעפ וא םעפ םטועימלו ,םידימלתה בורל םעפ ףא ורק אל תומילא תויוגהנתה ןתוא
 דצמ תינימ העיגפ וא םימויאב הטיחס ומכ( תוגירח תומילא תועפות 'תעד הברמ' רפסה-תיבב ןיא יכ דומלל
.תילולימ תומילא לש )! תויוצר יתלב ןיטולחל ןה םגש( "תוחיכש" תויוגהנתה אלא ,)'וכו םירומ

 ןגומ שיגרמ ינא ללכ ךרדב" :66 הלאש – תדדוב םוכיס תלאש וב העיפומש ןולאשה לש 'ד קלחל "ץופקנ"
 תובושתב שיו ,)"הבר הדימב" = 4 -ל בורק( 87.3 אוה 'תעד הברמ' רפסה-תיבב עצוממה ."רפסה-תיבב חוטבו
 תתל שי תעב הב .םידימלתה בור לש תונגומהו ןוחטיבה תשגרה תא ףקתלו ףקשל ידכ וז הלאשל םידימלתה
 .םינגומ םישח םניא )התיכ לדוגכ הלדוגש הצובקב רבודמ םידימלת 542 ךותמ ( םידימלתהמ %01 יכ תעדה תא
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 .אצממל תעדה תא תתל שי ,חוטבו ןגומ שח דימלתו דימלת לכ וב םילקאל םירתוח ונאש העשב

 רתויב תורושקה תוילאיצוס-א תועפות לע ינושאר עדימ קפסמה דדמ יוצמ )'ד קלח( ןולאשה לש הז קלחב
 ןניא הלא תויוגהנתה ,רמולכ ,טעמ ועמשמש 23.2 אוה 'תעד הברמ' רפסה-תיבב דדמה עצוממ .תומילאל
 .רפסה-תיבב תוחיכש

 .יתמו ןכיה :רתויב יטרקנוקה עדימה תא לבקל ידכ – תומילאה תועפות יופימ – ןולאשה לש 'ג קלחל ךישמנ
 םידימלתהמ %81.95( התיכה רדח אוה םימילא םיעוריא לש תויושחרתהל רתויב חיכשה םוקמה יכ רבתסמ
 ברקמ איה תעגופה הייסולכואהו ,)%54.26( תוקספהב אוה חיכשה יותיעה ,)םש םישחרתמ םיעוריאהש םיבישמ
 .)%36.16( התיכה ידימלת

 םידימלתה תסיפת יכ דמלמ 'תעד הברמ' רפסה-תיבב 93.3 - ןולאשה לש 'ד קלחב "םירומה תויתבוגת" דדמ
.דבלב תינוניב איה התוא עונמלו רפסה-תיבב תומילאב הכלהכ לפטל םירומה תולגוסמ תא

îñ÷ðä 1 

Ó‰Ó·Ë ‰ÎÏÏÈ ·ÈÂ˙¯ Ú„ Î‰ ÚÏ ÎÏ ·È˙-ÒÙ¯ È˙Ô Ï‰‚ÈÚ ÏÓÒ˜Â˙ ¯‡˘ÂÈÂ˙: Óˆ„ ‡Á„ 
È˘ Ï˙ÏÓÈ„ÈÌ ·ÓÈ„‰ „È ¯·‰ ˙ÁÂ˘‰ ˘Ï ÓÂ‚Â˙ Â·ÈËÁÂÔ ··È˙-‰ÒÙ¯, Â‰Ì Ó¯‚È˘ÈÌ ÎÈ 

‰ˆ¯ÎÈÌ ‰·ÒÈÒÈÈÌ ˘Ï‰Ì Â‰ˆ¯ÎÈÌ ‰ÓÈË·ÈÈÌ ˘Ï‰Ì ÓÒÂÙ˜ÈÌ ‚Ì ‰Ì ·ÓÈ„‰ „È ¯·‰. Óˆ„ 
‡Á¯, ·ÂÏË˙ ˜Â„˙ ˙Â¯Ù‰ ˘Ï "ÊÓÔ ‰‰ÙÒ˜Â˙"   ·ÚÈ˙ÂÈ Ê‰ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ Ó‰ÎÈ˙‰ Ó˜ÏÏÈÌ, 
ÏÂÚ‚ÈÌ, ÓÚÏÈ·ÈÌ ÂÓ˘ÙÈÏÈÌ Ê‰ ‡˙ Ê‰, Â‰ÓÂ¯ÈÌ ‡ÈÌ ÈÚÈÏÈÌ ·ËÈÙÂÏ ·˙ÂÙÚÂ˙ ‡Ï‰ )%61 
Ó‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ·˘‡Ï‰ 24 Ó„ÂÂÁÈÌ ÎÈ ‰ÏÎÂ Ï¯ÂÙ‡ ‡Â Ï‡ÁÂ˙ ÙÚÌ ‡Á˙ ‡Â ÈÂ˙¯, ÎÈ Ù‚ÚÂ ·‰Ì 
·˜ËË‰ ‡Â ·ÓÎÂ˙(.

ÓÎ‡Ô, ˘È˘ ·¯‡˘ Â·¯‡˘Â‰ ÏËÙÏ ·¯Ó‰ ‰·È˙-ÒÙ¯È˙ ·ÊÓÔ ‰‰ÙÒ˜Â˙, ÂÚÏ ‰‰Ï˙ 
·È˙-‰ÒÙ¯ ÏÒÂ˙ Ï·ˆÚ ˘ÈÂÈ "‡ÓÈ˙È" ·Ó·‰ ‰‰ÙÒ˜Â˙ Â·˙ÂÎÔ. ‡Á„ ‰ÎÈÂÂÈÌ ‰‡Ù˘¯ÈÈÌ 
‰Â "‚ÈÂÒ" ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ÚˆÓÌ ÏËÈÙÂÏ ·Â˘‡, ˘ÎÔ ÎÙÈ ˘ÚÂÏ‰ ÓÁÏ˜ ‡' ˘Ï ‰˘‡ÏÂÔ, ‰ˆÂ¯Í 
·‰˘˙˙ÙÂ˙ ·Ú˘‰ ··È˙-‰ÒÙ¯ Â·‰˘ÙÚ‰ ÚÏÈÂ, ÒÈÙÂ˜Â Óˆ‡ ÈÁÒÈ˙ ÓÂÍ ÈÂ˙¯. ·ÓÈÏÈÌ 
‡Á¯Â˙, ËÈÙÂÏ ÓÂ˘ÎÏ ·ÊÓÔ ‰‰ÙÒ˜Â˙, ˘·Â ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ÚˆÓÌ ÈÈËÏÂ ÁÏ˜ ÙÚÈÏ )ÎÓÂ ÏÓ˘Ï 
"Ó˘ÎÈÈ ˘ÏÂÌ" ‡Â "Ó‚˘¯ÈÌ ˆÚÈ¯ÈÌ"(, È‰È‰ ··ÁÈ˙ "ÏÎÈ„˙ ˘˙È ˆÈÙÂ¯ÈÌ ·ÓÎ‰ ‡Á˙"- 
‚Ì ‰ÙÁ˙˙ ‰‡ÏÈÓÂ˙ ·‰ÙÒ˜Â˙ Â‚Ì ÈˆÈ¯˙ ˙ÁÂ˘‰ ˘Ï ÓÚÂ¯·Â˙ Â˘Ï ‰˘ÙÚ‰ ˘Ï ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ 
ÚÏ ‡ÈÎÂ˙ ‰ÁÈÈÌ ··È˙-‰ÒÙ¯.

ùìá á' Y îáè òì äùàìåú äáåããåú ùáëì îãã áøîú ëì áéú-äñôø
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 ןוחבל בושחו ,הז יחטש טבמב קפתסהל ןפואו םינפ םושב ןיא ,םידדמה יעצוממב הליחת ןנובתהל ונצלמה יכ םא
.הלאש לכל תובושתה תוגלפתה תא דדמ לכב

 1 אמגוד אמגוד

 תומילא תויוגהנתה ויהי אלש תפכא םירומל יכ םיבישמ םידימלתה ,דחא דצמ - "םירומ תויתבוגת" דדמב
 רבתסמ ךא .)39.3 הלאשה עצוממ( תומילא תויוגהנתה תיחפהל םילעופ ףא םירומה יכו ,)11.4 הלאשה עצוממ(
 תיחפהל םיחילצמ םירומה" הלאשל עצוממה ןכש ,םהיתונויסינב ןוצר תעיבשמ הדימב םיחילצמ םניא םירומה יכ
 םידימלתב בוט לפטל םיחילצמ םירומה" הלאשה עצוממ םגו 78.2 ינוניבמ תוחפ אוה "תומילא תויוגהנתה
 םיעיקשמ ,)"םהל תפכיא" ( אשונל םיעדומו םיבושק םירומה ,תורחא םילימב .76.2 אוה "תורצ םישועש םימילא
 תשוחת תא ריבגמ הז םינינע ךלהמ יכ רעשל שי .םהיצמאמל תיסחי הטעמ הדימב םיחילצמ ךא ,היישעב
 םירושיכה ,עדיה( תלוכיה הארנכ הרסח םירומל .םירומה ברקב תונגומ רדעה תא ףא ילואו תחנה יא ,לוכסתה
."רבד ותואמ דוע" הברה הארנכ םישוע םהו ,הלא תועפותב תוליעיב לפטל )תויונמוימהו

 עברכ . "תוילאיצוס -א תויוגהנתה" דדממ םג הלוע םירומה לש הכומנה תולגוסמה תמר יכ ,ןכא תוארל רשפא
 )%54.82( המוד רועישו ,םירומ םיללקמ םידימלת דואמ הברהו הברה יד יכ םיבישמ םידימלתהמ )%40.32( !!

.רפסה-תיבב םזילדנו לש תויוגהנתה לע חוודמ

2 אמגוד אמגוד

 רפסה-תיבל םידימלתה לש תוכיישה ךרוצ יכ ,)18.3( דדמה לש עצוממה יפ-לע דמלמ תורבחתה/תוכייש דדמ
 םייעבטהו םיינטנופסה םיסחיב אוה וז השגרה רוקמ יכ ,דמלמ תודדובה תולאשב תוננובתה .הבר הדימב קפוסמ
 םינויצ תולבקמ םהירבח יבגל םידימלתה תשוחתל תוסחייתמה תולאשה תשולש .םידימלתה תרבח ךותב
 ;)01.4( "םירבח לע ךומסל לוכי ינא" ;) 24.4 ( "םירבח הברה יל שי התיכב" ( 4 לעמ םלוכ – תיסחי םיהובג
 תמורת . 4–מ תוכומנ םירומה תוירחא לע תולאשה ינויצ ,תאז תמועל .)53.4( "ילש התיכל ךייש שיגרמ ינא"ו
 איה םידימלתב םירומה לש תישיאה תוניינעתהה יכ םיבישמ םידימלתהו ,התוחפ תוכיישה תשגרהל םירומה
 .)61.3 הלאשה עצוממ( דבלב תינוניב איה םג םידימלתה ןיב םירשקל םירומה תגאד יכו ,)80.3( דבלב תינוניב
 יבגל םייתפכא ויהי םידימלתהש םהל בושחו ,) 95.3 ( דימלתה יבגל םייתפכאכ םיספתנ םירומה ,תורחא םילמב
 ןיב רעפ בוש ,ונייהד .ההובג תוחפ םייתרבחה םירשקל הגאדהו , םידימלתב תוניינעתהה – לעופב ךא ,םהירבח
 .עוציבה ןיבל ןוצרה

3 אמגוד אמגוד
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         עברכ יכ הלוע דדמב 15 הלאשמ ךא ,)%41.1( ךומנ םנמוא םירומ לש המילא תוגהנתה לש דדמה עצוממ
 .רתוי וא תחא םעפ םתוא בילעה רפסה-תיב תווצמ והשימ יכ םיבישמ םידימלתהמ ) %76.42 !!(

îñ÷ðä 2

Ó˙ÂÍ ‰„Â‚Ó‡Â˙ ÏÚÈÏ ÚÂÏ‰, ÎÈ ··È˙-‰ÒÙ¯ 'Ó¯·‰ „Ú˙' ˜ÈÈÓ˙ ·ÚÈÈ˙ÈÂ˙ ÓÒÂÈÓ˙ ·Â˘‡ 
‰ÒÓÎÂ˙ ˘Ï ‰ÓÂ¯ÈÌ ÎÙÈ ˘‰È‡ ˙ÙÒ˙ ·ÚÈÈ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ: ÈÚÈÏÂ˙ ‰ËÈÙÂÏ ·‡ÏÈÓÂ˙ ‰È‡ ·ÈÂÈ˙, 
˙ÏÓÈ„ÈÌ Ó˜ÏÏÈÌ ÓÂ¯ÈÌ, ÂÓÂ¯ÈÌ ÓÚÏÈ·ÈÌ ˙ÏÓÈ„ÈÌ. ÏÎÔ Ó˙·˜˘˙ ˘ÈÓ˙ Ï· ÓÈÂÁ„˙ Ï"ÙÏÁ 
‰‡ÂÎÏÂÒÈÈ‰" ˘‡˙Â È˘ ÏÚ·Â„ - Á„¯ ‰ÓÂ¯ÈÌ - Î„È Ï‰ÚˆÈÌ ‡˙ ÈÎÂÏ˙ ‰ÓÂ¯ÈÌ Ï‰ÙÁÈ˙ ‡˙ 
‰‡ÏÈÓÂ˙ Â·‰ ·Ú˙ Ï˘Ù¯ ‡˙ ‰˙˜˘Â¯˙ ÚÌ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ )Ï‰ÙÁÈ˙ Ù‚ÈÚÂ˙ ÓÈÏÂÏÈÂ˙ ·˙ÏÓÈ„ÈÌ 
ÂÏ‰‚·È¯ ‡˙ ‰‰˙ÚÈÈÂ˙ ‰‡È˘È˙ ˘Ï ‰ÓÂ¯ÈÌ ·˙ÏÓÈ„ÈÌ(. ÏÎÈÂÂÔ ‰˙Ú¯·Â˙ Ê‰ Ú˘ÂÈ‰ Ï‰ÈÂ˙ 
‰˘ÙÚ‰ Ó˘ÓÚÂ˙È˙ ÚÏ ‡˜ÏÈÌ ·È˙ ‰ÒÙ¯ ÂÚÏ ˙ÁÂ˘˙ ÓÂ‚Â˙ ˙ÏÓÈ„ÈÌ ÂÓÂ¯ÈÌ Î‡Á„. 

ùìá â' Y äùååàä áéï ùëáåú äâéì

:תובכש יתש לש תוח"וד ןאכ םיגצומ

 )הבכשב תותיכה יתש = םידימלת 36( 'ד תותיכ תבכש

)הבכשב תותיכה יתש = םידימלת 16( 'ז תותיכ תבכש

 לכב םידדמה יעצוממב הליחת ןנובתנ תובכש ןיב האוושהה תמרב םג ךכ ,רפסה-תיב תמרב השענש יפכ
:ןולאשה יקלח תעברא

 תותיכ ידימלת ,םיכרצה ידדמ לש םיעצוממה תשמח לכב - )םיכרצ שומימ ןולאש( ןוחבאה ןולאש לש 'א קלח
 .ךכמ רתוי ףאו םהלש םיכרצה תא קפסמכ רפסה-תיב תא םיספות 'ד

 תותיכ תבכש ידימלת יכ הארנ המילאה תוגהנתהה רבדב תוצובקה 6 לכב - )תומילא דדמ ( ןולאשה לש 'ב קלח
 לע םיחוויד רתוי :תיזיפה תומילאה תניחבמ ןה ,תילולימה תומילאה תניחבמ ןה רתוי המילא "הביבס"ב םייוצמ 'ז
.םידליה תרבחב תינימ הדרטה רתויו םירומ דצמ המילא תוגהנתה לש םירקמ רתוי ,םיישיא םיצפח תבנג

4( תוקספהה ןמזב תועיגפל םיפושח רתוי 'ד תותיכ ידימלת יכ הארנ - )תומילאה יופימ( ןולאשה לש 'ג קלח
 רתוי הברה םירומה תא םיספות םיריעצה םידימלתה תאז תמועל .)%97.23( 'ז תותיכ ידימלתל האוושהב )%26.7
 – ל האוושהב %65.55( רתוי םירגובה םידימלתה רשאמ ,םהב עגופ והשימ רשאכ ,הרזע תשקבל "תבותכ"כ
.)המאתהב %59.22
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 ,םירומל רתוי םינופ םיריעצה יכ ןיבהל ןתינ )םירומ תולגוסמו תוילאיצוס-א תויוגהנתה( ןולאשה לש 'ד קלחמ
.)34.3 'ז תותיכו 99.3 'ד תותיכ דדמ עצוממ( רתוי הברכ םהלש תולגוסמה תא םיספות םה ןכש

 םיתוש םידימלת" :46 הלאשב תוילאיצוס-אה תויוגהנתהה דדמב האוושהב הלגתמ רתויב יטמרדה לדבהה
 םיפירח תואקשמ םיתוש םידימלת יכ םיחוודמ 'ז תובכש ידימלתמ תיצחמכ יכ רבתסמ - "םיפירח תואקשמ
 .)הבכשה ידימלתמ %27.25( רתוי וא הטעומ הדימב

- וז הנקסמל דימ האיבמו יכוניחה תווצל "םודא לגד" תניחבב הנה וז תדדוב הלאשל תובושתה

îñ÷ðä 3 

‰Â‡ÈÏ ÂÁÏ˜ Ó‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ·ÎÈ˙Â˙ Ê' )ÓÔ ‰„ÈÔ Ï·„Â˜ ‡˙ "˙ÓÂ˙ ‰Óˆ·" ·ÎÈ˙Â˙ Â' Â-‰' !( 
‰ÁÏÂ Ï˘˙Â˙ Ó˘˜‡Â˙ Á¯ÈÙÈÌ, „¯˘˙ ‰˙Ú¯·Â˙ ÓÈ„È˙ ÂÓ¯ˆ˙ ·˙ÂÙÚ‰ ˘ÏÈÏÈ˙ ÊÂ ÂËÈÙÂÏ 
·‰. ·˙ÎÂÔ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ÓÔ ‰¯‡ÂÈ ˘È‰ÈÂ ˘Â˙ÙÈÌ ·ÚÏÈ ˙Ù˜È„ÈÌ ¯·ÈÌ ÎÓ‰Ï/˙ ·È˙-‰ÒÙ¯, 
ÓÁÎÈ/Â˙ ‰ÎÈ˙Â˙, ÙÒÈÎÂÏÂ‚/È˙ ·È˙-‰ÒÙ¯, ‰ÈÂÚˆ˙ ‰ÁÈÂÎÈ˙, Ó„¯ÈÎ˙ ˘Ù"È Â‡Á¯ÈÌ. 
ÓÂÓÏı ·ÈÂ˙¯ Ï˘˙Û ‡˙ ‰Â¯È ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ‰Ô ·ÓÓˆ‡ÈÌ, ‰Ô ·‰ÁÏË‰ ÚÏ „¯ÎÈ ‰‰˙Ú¯·Â˙ Â‰Ô 
·‰˙Ú¯·Â˙ ÚˆÓ‰, ˘ÓË¯˙‰ Ï˘Â˙ „ÙÂÒÈÌ ˘Ï ·ÈÏÂÈ ÊÓÔ ‰Ù‡È ˘Ï ‰Ó˙·‚¯ÈÌ ‰ˆÚÈ¯ÈÌ 
)‚Ì ‡Ì ÏÁÏ˜ Ó‰‰Â¯ÈÌ ˜˘‰ È‰È‰ Ï˜·Ï ‡˙ ‰ÓÓˆ‡ÈÌ, È˘ Ï‰ÈÁ ÎÈ ÎÎÏÂ˙ ‰ÎÂÏ ‰Ì ÈÂ„Â 
Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ÚÏ ‰Ú¯Â˙ ÂÚÏ ‰Ó‡ÓˆÈÌ ÏÓÂÚ ‰˙‰‚Â˙ ˘ÏÈÏÈ˙ ÊÂ(.

 תמועל ,דבלב תותיכ יתש תויוצמ תותיכ תבכש לכבו ,תיסחי ןטק רפס-תיב אוה 'תעד הברמ' רפסה-תיב
 רשאכ ללכ ךרדב .תותיכ 01 –כ תחא הבכשב תויוצמ םיתעל ןהבש תונוילע תוביטח רקיעבו םייניב תוביטח
 .תימונוטוא הדיחיכ המ-תדימב תלעופ הבכשהו ,"הבכש זכר" ודיקפתש ימ ונשי הובג הבכשב תותיכה רפסמ
 םייושע םירומה תווצ תרשכהו תוברעתהה ןונכתש ןוויכ ,הבר תובישח תובכשה ןיב האוושהל שי ,הלא םיבצמב
- וז הנקסמל האיבמ רפסה-תיב תכרעמ ךותב תכרעמ-תתכ הבכשה תסיפת .הבכשה תרגסמב ךרעיהל
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îñ÷ðä 4

·ˆ„ ‰ËÈÙÂÏ ‰ÓÚ¯Î˙È ·¯Ó‰ ‰ÎÂÏÏ˙ ˘Ï ·È˙-‰ÒÙ¯, ÎÙÈ ˘‰ÂˆÚ ÏÚÈÏ, Á˘Â· ·ÈÂ˙¯ 
Ï‰˙ÈÈÁÒ ·‡ÂÙÔ „ÈÙ¯ˆÈ‡ÏÈ ÏÎÏ ˘Î·˙ ‚ÈÏ. ‰‰·„ÏÈÌ ·ÈÔ ˘Î·Â˙ ‰‚ÈÏ ··È˙-‰ÒÙ¯ 
'Ó¯·‰ „Ú˙' Ó˘˜ÙÈÌ, Ï„Ú˙Â, ·‡ÂÙÔ ‡ÓÔ ‡˙ ˙‰ÏÈÎÈ ‰‰˙Ù˙ÁÂ˙ Â‰˘ÈÂÈ ‰‡ÂÈ·¯ÒÏÈÈÌ 
Â‰Â¯ÓËÈ·ÈÈÌ ˘Ï ÈÏ„ÈÌ. ‡ÈÔ „ÂÓ‰ ‰Ó·‰ ‰ÙÈÊÈ, ‰Á·¯˙È, ‰¯‚˘È Â‰‰˙‰‚Â˙È ˘Ï ÈÏ„ÈÌ 
·ÎÈ˙‰ „' )‚ÈÏ ÓÓÂˆÚ 9( ÏÈÏ„ÈÌ ·ÎÈ˙‰ Ê' ‰ÓˆÂÈÈÌ Î·¯ ·˙ÁÈÏ˙ ‚ÈÏ ‰‰˙·‚¯Â˙ )‚ÈÏ 
ÓÓÂˆÚ 21(. ·ÂÒÛ, È˘ ‡Ù˘¯Â˙ ÎÈ ‰˘ÂÂ˙ ·ÈÔ ‰˘Î·Â˙ ˜˘Â¯‰ ‚Ì Ï‰Ú¯ÎÂ˙ ˘Â‰ ˘Ï 
‰ˆÂÂ˙ÈÌ ‰ÁÈÂÎÈÈÌ ·ÎÏ ˘Î·‰, ÂÓÂÓÏı Ï·ÁÂÔ ‚Ì ‡Ù˘¯Â˙ ÊÂ.

ùìá ã' Y äùååàä áéï ëéúåú áúåê ùëáú äâéì

 תועצבתמ םשו הדימלה רקיע תעצבתמ םש – התיכה תרגסמב םבורב םילהנתמ רפסה-תיבב םוי-םויה ייח
 רתויב תיתדוקנהו הנטקה הדיחיה הנה "התיכה"ו ליאוה .רתויב תויביסנטניאה תוישיא-ןיבה תויצקארטניאה
 שי – התיכב םידמלמה םימיוסמה םירומה ,התיכה ת/ךנחמ ,התיכה ידימלת , התיכה רדח – רפסה-תיבב
 לכלו ליאוה ,ןכ לע רתי .םילמגתמו םיהובג החלצה ייוכיס הב ררושה יכוניחה םילקאה רופישל תוברעתהל
 ןנכתל תרשפאמ הב ררושה יכוניחה םילקאה תא םידימלתה תוסיפת לש הקימעמ הניחב ,ת/דחא ת/ךנחמ התיכ
.ליעיו יתמגמ ,רתויב יתדוקנ יוניש עצבלו תוברעתה

 ןיבש םיסחיה תוכרעמ לע ךכמ דומלל ןתינ ;'ד תותיכ יתשב יכוניחה םילקאה תא ןחבאל המגדה םשל ונרחב
.התיכ לכ לש םיידוחייה םינייפאמה לעו ,םירומה ןיבל םניבו םמצע ןיבל םניב ,םידימלתה

 םכייש םידימלתה םישיגרמ 1 'ד ידימלתל האוושהב - םייביסהוק רתוי םידימלתה תרבחב םיסחיה 2 'ד התיכב
 רתוי םהלש םירומל יכ איה 2 'ד התיכב םידימלתה תסיפת ,תאז תמועל .)…הלאשל תובושתה ( רתוי טעמ
 דימלת לכש םיגאוד םירומה" הלאשל 2 'ד ידימלת תובושת עצוממ םג ךכ .)…תולאשל תובושתה( םהמ "תפכא"
.37.3 אוה עצוממה 1 'ד התיכבש דועב 33.4 אוה "חילצהל לוכי אוהש שיגרי התיכב

 םידימלתהמ %05 1 'ד התיכב םיבישמ "דובכב יילא םיסחייתמ התיכב םידימלתה" הלאשה לע ,ךשמהבו
 םילפמ רתוי תצקכ םיספתנ 2 'ד התיכב םירומה וליאו .%42.42 קר 2 'ד התיכבש דועב "רתויב הבר הדימב"
1 'ד התיכב םירומה תסיפת תמועל םידימלת הערל  .)המאתהב ,66.3 תמועל 21.4 )

 םירומה תא םידימלתה תסיפתב יוטיב ידיל אב תותיכה יתש ןיב טעמ הנושה םידימלת-םירומ יסחי םגד
 קר 1 'ד התיכב ,הרזעל םירומל הנופ םידימלתהמ %74.67 2 'ד התיכבש דועב :הקוצמ תעב הרזעל תבותככ
.עויסל תבותכ םירומב םיאור %43.64

 םידימלת רתוי 2 'ד התיכב :םירומה תולגוסמ תסיפתל הארנה לככ םירושק םירומל היינפה םגדב םילדבהה
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1 'ד התיכב רשאמ תומילא תויוגהנתה ויהי אלש תפכא םירומל יכ ,םיבישמ  םירומה" ;)41.4 – ל האוושהב 74.4 )
 םידימלתב בוט לפטל םיחילצמ םירומה" ;)68.3 תמועל 83.4( "תומילא תויוגהנתה תיחפהל ידכ םירבד םישוע
 .)71.3 – ל האוושהב 97.3( "תורצ םישועש םימילא

 לכל תוידוחיי תוישיא-ןיב תוקימניד גצייל ,רומאכ ,םהב שי ,םינטק תובושתה יעצוממ ןיב םילדבהה יכ םא 
 .התיכ

îñ÷ðä 5

Ó˙ÂÍ ‰ÓÓˆ‡ÈÌ Ï‚·È ˘˙È ‰ÎÈ˙Â˙, È˙Ô Ï¯‡Â˙ ÎÈ „ÙÂÒÈ ‰ÈÁÒÈÌ ‰Ó˙‰ÂÂÈÌ ·ÎÈ˙‰ Â˙ÙÈÒ˙ 
‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ‡˙ ÓÈ„˙ ‰·ÈËÁÂÔ ·‰ ‰Ì ·ÁÏ˜Ì ˙Âˆ¯ ˘Ï ‰‡ÈË¯‡˜ˆÈ‰ ‰Ó˙¯˜Ó˙ ·ÈÔ 
‰ÓÁÍ, ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ Â‰Â¯È ‰ÎÈ˙‰, ‡˘¯ ÓˆÂÈÈÌ ·¯˜Ú ÙÚÈÏÂ˙‰. ‡ÈË¯‡˜ˆÈ‰ ÊÂ ˜ÈÈÓ˙ 
·‚ÈÏ‡ÈÌ ‰˘ÂÈÌ, Â‰˘ÙÚ˙‰ ÈÎ¯˙ ·ÓÈÂÁ„ ·ÎÈ˙Â˙ ‰ÓÂÎÂ˙, „Â‚Ó˙ ÎÈ˙‰ „' ‰ÓÂ·‡˙ ÏÚÈÏ, 
˘Ì È˘ ÏÓÁÍ ‡Ù˘¯Â˙ ¯·‰ Ï‰˘ÙÈÚ ÚÏ ÚÈˆÂ· ‰‡˜ÏÈÌ ‰ÎÈ˙˙È. 

Ó‡Á¯ ˘‰ÂÎÁ ÎÈ ˜ÈÈÓ˙ ÈÎÂÏ˙ ÎÏÏÈ˙ ˘Ï ‰ÓÂ¯‰ Ï‰˘ÙÈÚ ·‡ÂÙÔ ‡˜ËÈ·È ÚÏ „ÙÂÒÈ ‰ÈÁÒÈÌ 
‰Ó˙‰ÂÂÈÌ ·ÎÈ˙˙Â, È˙Ô Ï˙ÎÔ ÓÚ¯Î˙ ‰˙Ú¯·Â˙ ÒÙˆÈÙÈ˙ ‰ÓÂ˙‡Ó˙ ÏÓ‡ÙÈÈÈ ‰ÎÈ˙‰ 
Â‰ÓÂ¯‰. ÚÏ-È„È ‡·ÁÂÔ ‰·ÚÈÂ˙ ·ÎÈ˙‰ ÓÒÂÈÓ˙ È˙Ô Ï‰‚„È¯ ‡˙ ÈÚ„È ‰˙ÂÎÈ˙. Ï‡Á¯ 
ÓÎÔ; ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ ··È˙-‰ÒÙ¯ ÈÎÂÏÈÌ Ï‰˙‡ÈÌ ‡˙ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ‰Ó˙ÂÎ˙ ·ÎÈ˙‰ 
ÓÒÂÈÓ˙ Ï·ÚÈÂ˙ ‰Ó‡ÙÈÈÂ˙ ‡Â˙‰ ÂÏ‡È˘ÈÂ˙ ‰ÓÁÍ. Î‡Ô È·Â‡Â ÏÈ„È ·ÈËÂÈ ÈÒÈÂÔ ‰ÓÂ¯‰ 
·‰Â¯‡‰ Â·Ú·Â„‰ ÚÌ ˙ÏÓÈ„ÈÌ ·‚ÈÏ Ê‰, ÚÓ„Â˙ÈÂ Â˙ÙÈÒÂ˙ ‰ÚÂÏÌ ˘ÏÂ Ï‚·È Ó‡ÙÈÈÈÌ 
‰˜˘Â¯ÈÌ ·˙ÏÓÈ„ÈÂ, È„Ú, ÈÎÂÏ˙ È‰ÂÏ ÎÈ˙‰, ÎÂÂ˙ Ï‰˘˜Ú‰ ¯·‰ ÂÚÂ„. ÎÍ, ·ÎÈ˙Â˙ ‡˘¯ 
˜ÈÈÓ˙ ‡Ù˘¯Â˙ Ï‰˙Ú¯·Â˙ Ó˘ÓÚÂ˙È˙, È˙Ô ÏÎÂÂÔ ‡˙ ‰ÓÁÍ Ï˙‰ÏÈÍ ˘Ï ·ÈÈ˙ ˙˜˘Â¯˙ 
·ÈÔ-‡È˘È˙ ÚÌ ‰ÎÈ˙‰ ÂÏÈˆÈ¯˙ ‡ÂÂÈ¯‰ Ó˜·Ï˙ ·ÈÔ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ. 
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ìñéëåí 

ÏÓÈ„˙ ÓÓˆ‡È ‰‡·ÁÂÔ ‡È‰ Ú˘È˙ ·Ó‰ÏÍ Á„ ÙÚÓÈ ‡Ï‡ ·˙‰ÏÈÍ ÓÓÂ˘Í, Ò·ÏÈ Â˜Ù„È. 

„Â‚Ó˙ ·È˙-‰ÒÙ¯ 'Ó¯·‰ „Ú˙' ˘ÏÚÈÏ Óˆ·ÈÚ‰ ÚÏ ÎÍ, ÎÈ È˘‰ Á˘È·Â˙ ¯·‰, ÚÂ„ 
·˘Ï· ‰‡·ÁÂÔ, Ï‰˙ÈÈÁÒÂ˙ ·Â-ÊÓÈ˙ Ï˘ÏÂ˘ ‰¯ÓÂ˙: ·È˙-‰ÒÙ¯ ÎÓÎÏÂÏ ÂÎÓÂÒ„ ÁÈÂÎÈ 
ÓÈË·È; ‰ÙÚÈÏÂ˙ ˘Ï ‰˘Î·Â˙ ‰˘ÂÂ˙, ÓÈ„˙ ‰·ÈËÁÂÔ ÂÓÈÏÂÈ ‰ˆ¯ÎÈÌ ·ÓÒ‚¯˙ ‰˘Î·‰; 
‰·ÈËÁÂÔ ‰‡È˘È Â‰‚˘Ó˙ ‰ˆ¯ÎÈÌ ·ÓÒ‚¯˙ ‰ÎÈ˙‰. ‡·ÁÂÔ ÎÊ‰ Ó‡Ù˘¯ È˙ÂÁ ¯· ÓÓ„È 
˘Ï ÁÈÈ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ··È˙-‰ÒÙ¯. Î·˜ÏÈÈ„ÂÒ˜ÂÙ ÓˆËÈÈ¯˙ ˙ÓÂ‰ ¯·˙ ÊÂÂÈÂ˙ ˘Ï ‰‡˜ÏÈÌ 
‰ÁÈÂÎÈ-ÓÈË·È ··È˙-‰ÒÙ¯. 
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ðñôç ä'

ùàìåðé äøçáä

911-79 םידומע( םייסיסב םיכרצב םיקסועה םינולאש םידומע( םייסיסב םיכרצב םיקסועה םינולאש 911-79(

ùàìåï îñ' 1

 תוהמ :התיכ םילקא ,)ךרוע( והיקדצ .ש :ךותב .התיכב יתרבחה םילקאה תדידמ .)8891( .ע ,ביבר :ךותמ חוקל

 .תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .השעמו

sooM י"ע חתופ ןולאשה  & ttekcirT  ספתנה יתתיכה םילקאה תא ךירעהל ןתינ ןולאשה תועצמאב .)4791( 

 העשתל םיסחייתמה םיטירפ ללוכ ןולאשה ."יוצרה" םילקאהו "יוצמה" םילקאה :םיחסונ ינשב ,םידימלתה יניעב

 םרפסמש םיטירפה ,המגודל .העשת לש תוירוזחמב ,ןיגוריסב םירדוסמ םהו ,דמימ לכב םיטירפ הרשע ,םידממ

1  , 01  ,  ,הלטמל דעי ,הרומה תכימת ,תוכייתשה ,תוברועמ :םה םידמימה תעשת .ןושארה דמימל םיכייש ,'וכו 91

 םיכרעב ולבקתנ םידמימה לש תונמיהמה ימדקמ .שודיח ,הרומה תטילש ,םיללכה תוריהב ,רדסו ןוגרא ,תורחת

 יטירפ לש תימינפה תונמיהמהו ,)8891 ,ביבר :ךותב ,1891( רונמ ידי לע רוקמב םגרות רקחמה .66 דע .13 ןיב

.םייוניש רפסמ ןולאשה רבע זאמ .87 ל ? = .54 ןיב הענ ילכה

 ןתינ ,תאז תורמל .םיברו םינוש םיאשונב םיקסועה ,ןולאשב דואמ םיבר םיטירפ םימייק ,תוארל ןתינש יפכ

 דימלתה יכרוצל 'א קרפב עצומה לדומה יפ לע( םייסיסב םיכרצב בורל תוקסועכ תולאשה תא ןייפאל

 יבטימה ךרוצל ,ןכו ,)דועו התיכה ייח תרגסמב ,הרומה םע םיסחיב( 'דובכו ךרע'ו 'ןוחטיב' ,'תוכייש' - )ס"היבב

.)התיכה ייחבו םיידומיל םיאשונב( 'הימונוטוא'
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ùàìåï ìúìîéã

_______________רפסה תיב םש

______________________________         התיכה

נ  /     ז             ןימ

 םיאתמ םיטפשמהמ הזיא טילחהל ךילע .רפס תיבב התיכ םיראתמה םיטפשמ 09 אצמת םיאבה םידומעב

 םאות טפשמה םא :ךרובע הנוכנה הבושתה תא ןמס ,ךתטלחה יפל .םיאתמ וניא הזיאו ,דמול התא הב התיכל

."ןוכנ אל" ןמס ,אל םאו "ןוכנ" ןמס ,ךתתיכ תא

‡‡ ˜¯‡ ·ÚÈÂÔ Â‰˘· ÚÏ ÎÏ ‰Ó˘ÙËÈÌ. 
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ùàìåï îñ' 2

 סומ י"ע רבוח רשא התיכ םילקא ןולאשמ רוקמב םיחוקלה ,םיטירפ 63 ללוכה ,)רצוקמה( התיכ םילקא ןולאש

 תוכייש( יסיסב ךרוצכ 'תוכייש' אשונב )'א קרפ( םיכרצה לדומ תא םימאות ןולאשה יטירפ .)4791( טקירטו

 םיטירפה .)תויתורחתב תאטבתמש יפכ( יבטימ ךרוצכ 'תולגוסמ'ו )'וכו םירומהמ תוכייש תשוחת ,התיכל

 ןולאשב ,01 םוקמב( תולאש 4-מ בכרומ דדמ לכו ,בחרומה ןולאשב םירכזומה םידדמה תעשתל םיסחייתמ

 .)בחרומה

 בצמ תראתמה העיבקכ חסונמ טירפ לכ .ןוכנ אל / ןוכנ - תובושתה תחאב רוחבל קדבנה לע טירפ לכ לע

 .3 ל 0 ןיב ,דממ ותואב תודוקנה םוכס תא הווהמה ,ןויצ קדבנה לבקי ,דממ לכב .רפסה תיבב וא התיכב
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ùàìåï à÷ìéí ëéúä

 הבש התיכל ללכ ךרדב םיאתמ םיטפשמהמ הזיא טילחהל ךילע .רפס תיבב התיכ םיראתמה םיטפשמ ךינפל

 .המיאתמה הבושתה תא ףקה ,ךתטלחה יפ לע .םיאתמ וניא טפשמ הזיאו דמול התא



651
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ùàìåï îñ' 3

 םיסחיו יתתיכ םילקא ,םיגשיה לע הדימל תוצובקב הלועפה ףותיש תמר תעפשה .)0891( .כ ,ריפס :ךותמ חוקל

.הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,"חורה יעדמל ךמסומ" ראות תלבקל רמג תדובע .םייתדע-ןיב

 ןמסמ דימלתה .יתתיכה םילקאה תא דימלתה תסיפת תא םיקדובה םידגיה ללוכ ןולאשה - דימלתל יללכ ןולאש

 4 דעו )טלחהב םיכסמ אל( 1 מ ,טרקיל םלוס לע ,תויורשפא 4 ךותמ תחא תריחב י"ע ,דגיה לכל ותעד תא

 .)טלחהב םיכסמ(

 ךרוצו םייסיסב םיכרצכ 'דובכו ךרע'ו 'תוכייש' יכרצ יבגל )'א קרפ( םיכרצה לדומ תא םימאות ןולאשה יטירפ

 .יבטימ ךרוצכ 'תולגוסמ'

ùàìåï ëììé ìúìîéã

 לכ יבגכ ןמס - ךלש התיכל סחיתהב ןולאשה לע הנע .רפסה תיבב התיכ םיראתמה םידגיה םייוצמ הז ןולאשב

:תוירשפא תובושת 4 ךותמ ,ךתעדל הנוכנה הבושתה תא ,טפשמ
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ùàìåï îñ' 4

 ברועמ ס"היבב םייתדע-ןיב םיסחי רופישל ךרדכ םיישיא-ןיב םיכרצ קופיס .)2891( .ר ,ירא ןב :ךותמ חוקל

.ןליא רב תטיסרבינוא ,היגולוכיספל הקלחמה ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראות תלבקל רמג תדובע .תיתדע

 יטירפ .השדח התיכל וסנכנו ,םייניבה תביטחל ורבע רשא םידימלתל דעוימ ןולאשה - יתתיכ םילקא ןולאש

 .'ןוחטיב'ו 'תוכייש' :םייסיסב םיכרצ יבגל 'א קרפב עצומה םיכרצה לדומ תא םימאות ןולאשה



061

ùàìåï à÷ìéí ëéúä

 ,רקי דימלת ,רקי דימלת

 .תונוש תויתרבח תויוגהנתה תוינייפוא תונוש תותיכב .התיכב םייתרבח םיסחיו םיבצמ תוראתמה תולאש ךינפל

 הבושת רוחבל ךילע ,הלאש לכל - התוא האור התאש יפכ ,ךלש התיכל םיינייפואה םיבצמה תא ראתל הסנ

 .רמאנה םע םיכסמ התא הדימ וזיאב תראתמה
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ùàìåï îñ' 5

 יעדמל ךמסומ" ראות תלבקל רמג תדובע .םייחה תוכיא תדידמל רישכמ חותיפ .)0891( .א ,םורד :ךותמ חוקל

.ןליא רב תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,"חורה

   דנלטרפקמו םייטשפא לש .Q.S.L ה ןולאש לש הבחרהו םוגרתב רבודמ - רפסה תיבב םייחה תוכיא ןולאש

 תא םבורב םימאות ןולאשה יטירפ .ילארשיה רפסה תיב תואיצמל ותמאתה ךות ,)0891 ,םורד :ךותב ,6791(

 םידימלתה ןיב ,םידימלתל םירומ ןיב( יסיסב ךרוצכ 'דובכו ךרע' :םיכרצב 'א קרפב עצומה םיכרצה לדומ

 .)רפסה תיב ייחו םידומילה תרגסמב( יבטימ ךרוצכ 'יטנטוא יוטיב'ו )םמצע

 רוחבל דימלתה לע ןהמ ,תוירשפא תובושת לש הנוש רפסמב םינייפואמ רשא ,םיקלח המכמ בכרומ ןולאשה

.ותניחבמ המיאתמה הבושתה תא

ùàìåï àéëåú äçééí ááéú äñôø

 .שיגרמ התאש המל רתויב הבורקה הבושתה תא ןמסו תוירשפאה תובושתה תא בל תמושתב ארק ,הלאש לכב

.תולאשה לכ לע הנעו ,רתויב הל הבורקה וזב רחב ,ךתעדל קיודמ ןפואב המיאתמש הבושת ןיא םא םג

ÊÎÂ¯ - ‡ÈÔ ˙˘Â·‰ ÎÂ‰ ‡Â Ï‡ ÎÂ‰, ˙˘Â·˙Í ‰Î‰ ‰È‡ ‰Á˘Â·‰ ÏÂ,

.הדות

________ ?ךל שי תויחא םיחא המכ

)0 םושר - רוכב התא םא( _______ ?ךממ םירגובמ תויחא םיחא המכ
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.ןוכנ אל / ןוכנ :תויורשפא יתש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא רחב אנא ,תואבה תולאשב
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461

:תועצומה תויורשפאה ךותמ ,תחא הבושת ןמס אנא ,תואבה תולאשב

- תויהל הנהנ ינא הנשה .84

- ילש םירומה בור ,םירחא רפס תיבב םידמלמה םירומל האוושהב .94

 רועישה ףוס ירחא םהב ךישמהל הצור ינאש ךכ ידכ דע התיכב םידמול ונחנאש תודובעו םיאשונ בהוא ינא .05

 

.םירומה לכ תא בהוא תמאב ינא ,הנשה יתוא םידמלמה םירומה לע בשוח ינאשכ .15



561

- םה ינאו רפסה תיב .25

- רפסה תיבב השוע ינאש הדובעה .35

- ינאו ירומ הנשה .45

- םה תועוצקמה בורב דמול ינאש םירבדה .55



661

 ?רחוב תייה דמול התאש הלאמ תועוצקמ המכב ,םידומילה תועוצקמ תא רוחבל ךל ונתנ וליא .65

- התיכב השוע ינאש הדובעהמ הנהנ ינא .75

- ןמז זובזב איה התיכ תדובע .85

- יל םיעירפמש םיאשונ לע ךנחמל רפסל לוכי ינאש שיגרמ ינא .95



761

- יתוא םיממעשמ רפסה תיבב םידומילה .06

?רפסה תיבב דבכמ התא םירומ המכ .16

- דבל םתוא ןיכהל םוקמב תיבה ירועיש תא קיתעמ ינא .26

- םה רפסה תיבב םילויטה .36



861

- יתוא תוניינעמ םידומילה תרגסמל ץוחמ רפסה תיבב תויתרבח תולועפ .46

- הברה םיעדוי אלו םינטק םידלי ונחנא וליאכ ונילא םיגהנתמ םירומה .56

- תושעל בהוא אל ינאש םירבד תושעל חרכומ ינא רפסה תיבב .66

- אוה רפסה תיב לש רתויב בושחה דיקפתה .76



961

?םוי לכ תיב ירועיש ןיכמ התא ןמז המכ .86

?התיכה ייחל רשקב תוטלחה םיטילחמ ךיא .96

 ךל םיאתמה בצמה די לע רפסמה תא ןמסו ךמצע לע בושח רואית לכב- םירואית אצמת תואבה תורושב

:רתויב

- םירועישה ןמזב התיכב הפי גהנתמ אוה .07

- התיכב םירועישב הפי ףתתשמ אוה .17

- בוט דימלת אוה .27



071

- התיכל וירבח לע בוהא אוה .37

- בוט דימלת אוהש םיבשוח םירומה .47

- ותוא םיבהוא םירומה .57

םידומילב החלצה .67
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 בותכל רוסאו ,תונוש תולאשב םיוסמ םש תא בותכל רתומ .החפשמ תומשו םייטרפ תומש ןייצ תואבה תולאשב

 .ךמש תא

 :ותוא םיבהואו רפסה תיבב דואמ םינהנש ךתתיכמ םידימלת 3 ןייצ .77

__________ __________ __________

:תוניצרב םידמולש ךל הארנש ךתתיכמ םידימלת תומש 3 ןייצ .87

__________ __________ __________

 :םירומה םע םיבוט םיסחי םהל שיש ךל הארנש ךתתיכמ םידימלת 3 ןייצ .97

__________ __________ __________

:ךתתיכב בבחמ התאש םידימלת 3 ןייצ .08

__________ __________ __________
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ùàìåðé äøçáä

ùàìåðéí äòåñ÷éí áöøëéí îéèáééí )òîåãéí 531-021(

ùàìåï îñ' 6

 תימצע תולגוסמל התקיזו תורגבתהה ליגב תונבו םינב לש תדמלנ היישות .)9991( .ע ,ןייטשנרב :ךותמ חוקל

 .ןליא רב תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,"חורה יעדמל ךמסומ" ראות תלבקל רמג תדובע .תיתרבח תורישכלו

 ,םירגובמל תימצע תולגוסמ תקידבל ןולאש לש רעונ ינבל הסרג הווהמ הז ןולאש - תימצע תולגוסמל ןולאש

 ו םייבויח 01 ,םיטירפ 02 ןולאשב .יללכ ןפואב תולטמ עצבל תלוכיבו הנומאב םילאודיבידניא םילדבה קדובו

 ,'תולגוסמ' ךרוצה תא םימאות ןולאשה יטירפ לכ .?=.67 איה ןולאשה יטירפ לש תימינפה תויבקעה .םיילילש 01

.)'א קרפ( דימלתה יכרצ לדומב םייקה ,יבטימ ךרוצכ

ùàìåï ìúìîéã

 ןייצל ךילע .םירחא םיטפשמל רושק וניאו ומצע ינפב דמוע טפשמ לכ .ךמצע לע ,תודמע ליכמה ןולאש ךינפל

:תואבה תויורשפאה ךותמ תחא רוחבלו ,ךמצע יבגל ךתשגרה וא תדמע תא ףקשמ טפשמה הדימ וזיאב

ללכ ףקשמ וניא  .1

ףקשמ אל  .2

ףקשמ ירמגל אל  .3

הטעומ הדימב ףקשמ  .4

ףקשמ  .5

הבר הדימב ףקשמ  .6

 הבורקה הגרדה תא אטבתש הגרד רוחבל ךילע ,תחא הבושתב עירכהל ,םיוסמ טפשמ יבגל ,השקתתו הדימב

 .ךמצע לע ךלש העדל רתויב

 .ךל תיארנש הנושארה הבושתה תא םושרל לדתשה ,טבלתת לא
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ùàìåï îñ' 7

 רמג תדובע .תיגשומ הבישח לע שגד םע תיגולוקא תכרעמ אשונה תארוה .)7991( .א ,דלפנביר :ךותמ חוקל

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,"חורה יעדמל ךמסומ" ראות תלבקל

 עצומה לדומב יבטימ ךרוצכ רדגומה ,דימלתל תנתינה 'הימונוטוא'ה תדימב רקיעב םיקסוע ןולאשב םיטירפה

 ייחב יוטיב ידיל םיאבש יפכ 'תוכייש'ו 'ןוחטיב' לש םייסיסב םיכרצב תועגונ תומיוסמ תולאש ,ןכ ומכ .)'א קרפ(

 .התיכה ידימלת ללכל הרומה ןיב תרצונה הריוואבו ,דימלתל הרומה ןיב םיסחיב ,התיכה

ùàìåï à÷ìéí ëéúä îöåé

 .התיכב רועישל תורושקה תונוש תויוליעפב םיקסועה םינוש םיטפשמ ךינפל

 :תויורשפא 5 ךותמ ,ךתתיכב בצמה תא ,ךתעדל ןוכנה ןפואב ראתמה ,הבושתה רפסמ תא ףיקהל ךילע

1  אל םעפ ףא טעמכ

2  תוקוחר םיתעל

3     םימעפל

4  תובורק םיתעל

5   דימת טעמכ

ÎÂ˙Í Á˘Â·‰ ÏÂ. 

˙Â„‰ ÚÏ ˘È˙ÂÛ ‰ÙÚÂÏ‰.
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ùàìåï îñ' 8

 ס"היב ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראות תלבקל רמג תדובע .היטרקומדל ךוניח .)6891( .ש ,והיקדצ :ךותמ חוקל

 .ןליא רב תטיסרבינוא ,ךוניחל

 םיפפוחה םידגיה םייוצמ הז ןולאשב - רפסה תיבב היוצרהו היוצמה היטרקומדה תמר תדידמל ןולאש

 םיקסועה הלאכבו ,םיילילש לומ םייבויח םיחוסינב םינתינ םידגיהה .רפס תיבב היטרקומד לש םינייפאמל

 .םירומה לע תולבגהו םידימלת תויוכזב ,ךפהלו םידימלת תולבגהו םירומ תויוכזב

 םיכרצל רקיעב םיסחייתמ םה - םייבטימ םיכרצב )'א קרפ( םיכרצה לדומ תא םימאות ןולאשה יטירפ

 .'יטנטוא יוטיב'ו 'הימונוטוא'

ùàìåï ìîãéãú äãîå÷øèéä ááéú äñôø

 רשקהב ,רפסה תיבב םייקה בצמהו ,טפשמ ותוא יבגל תישיאה ךתעד :תובושת יתש אלמ אנא ,דגיה לכ רובע

 רמאנה םע ךתמכסה תדימ תא תונייצמה ,תואבה תויורשפאה 5 מ תחא רחב תובושתהמ תחא לכב .הז טפשמל

:דגיהב

טלחהב םיכסמ = 1

םיכסמ = 2

העד יל ןיא = 3

דגנתמ = 4

טלחהב דגנתמ = 5

             ÊÎÂ¯ - ‡ÈÔ ˙˘Â·‰ ÎÂ‰ ‡Â Ï‡ ÎÂ‰, ˙˘Â·˙Í ‰Î‰ Á˘Â·‰ ÏÂ.
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ùàìåï îñ' 9

 תלבקל רמג תדובע .הפוצו םידימלת ,םירומ לש תוארה תדוקנמ התיכ םילקא .)2891( .י ,ןמיטש :ךותמ חוקל

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל ס"היב ,"חורה יעדמל ךמסומ" ראות

 םיטביהל ןהו יתתיכה םילקאל ןה םיסחייתמ ןולאשה יטירפ .הרומל ןולאשב רבודמ - יוצמ התיכ םילקא תסיפת

 .דועו תויומלתשה ,םידומיל תוינכותמ ,םיעצומ םיידומיל םינכתמ ןוצר תועיבש ןוגכ ,ךנחמה לש םייעוצקמ

 :םיכרצל סחייתהב ,)'א קרפב עצומה( דימלתה יכרצ לדומ תא םימאות ןולאשה יטירפ ,יתתיכה םילקאל עגונב

.יבטימ ךרוצכ 'תולגוסמ'ו ,םייסיסב םיכרצכ 'דובכו ךרע'ו 'תוכייש'
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úôéñú à÷ìéí ëéúä îöåé - ùàìåï ìîåøä

.)וכופיהו טפשמ ןיב( 6 ל 1 ןיב ףצר לע ,ךרובע המיאתמה הבושתה תא ףקה ,טפשמ לכל
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ðñôç å'

àìéîåú úìîéãéí áòéï äîç÷ø Y îîöàé îç÷ø

áðáðùéúé, ø., àñèåø, ø. åæòéøà, ò. )8991( àìéîåú áîòøëú äçéðåê

áéú äñôø ìòáåãä ñåöéàìéú, äàåðéáøñéèä äòáøéú áéøåùìéí

àìéîåú áéï úìîéãéí 

 םדקש שדוחב תיזיפו תילולימ תומילאל תונברוק םתויה לע םיחוודמ םגדמב םידימלתה בור

 ולליקש ךכ לע םיחוודמ םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ רכינ רועיש .רקחמל

 שילש ינשכ .)הנוילעה הביטחב %56-ו םייניבה תביטחבו ידוסיה רפסה-תיבב %08-כ( םתוא

 םיחוודמ תונוילעה תוביטחה ידימלתמ תיצחמכו םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה יתב ידימלתמ

 העברא לכמ דחא .םתוא ליפשה וא בילעה ,םהל געל רחא דימלת ןורחאה שדוחה ךלהמבש

 לש עקר לע ךוסכסב ןורחאה שדוחב ברועמ היהש חוודמ תונוילעהו םייניבה תוביטחב םידימלת

.תולומח ןיב וא ,םיקיתוול םילוע ןיב ,תודע ןיב ביר

 רפסה-יתב ידימלת ברקב רתויב החיכש איהש ,רוריבב תוארל ןתינ תיזיפה תומילאה םוחתב

 תועיגפ .הנוילעה הביטחב יתועמשמ ןפואב החיכש תוחפו ,םייניבה תביטחב תוחפ טעמ ,םיידוסיה

 תוביטח ידימלתמ תיצחמ ,ידוסיב םידימלתהמ %85-כ .תוחיכשה ןה תינוציק אל הרמוחב תויזיפ

 תוחפל הנווכב םתוא ופחדו וספתש ךכ לע םיחוודמ הנוילעה הביטחה ידימלתמ שילשכו םייניבה

 תוביטח ידימלתמ %23 ,הנוילעה הביטחה ידימלתמ זוחא רשע הששכ .ןורחאה שדוחב תחא םעפ

 תחא םעפ תוחפל ףורגא וא הטיעב וגפסש םיחוודמ ידוסיה רפסה תיב ידימלתמ %84-ו םייניבה

.ןורחאה שדוחב

 וא ןבאב שמתשה רחא דימלתש ךכ לע םיחוודמ םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ שילשכ

 .הנוילעה הביטחב %61-לו םיינבה תביטחב עברכל דרוי רועישה .םהב עוגפל ידכ רחא ץפחב

 ידימלת ךותמ .ןרועישב תוחינז ןניא ךא ,תוחפ הברה תוחיכש רתוי תוינוציקה תויוגהנתהה

 רחא דח רישכמב וא ןיכסב םתוא ךתח והשימ ןורחאה שדוחבש ונייצ %5 תונוילעה תוביטחה

 תיצחמכ( םידימלת לש דאמ הובג רועיש .רתוי טעמ הובג רועישה היה םייניבה תביטחב .הנווכב

 םידימלתש ,ךכ לע חוודמ )הנוילעה הביטחב ישילשו ,םייניבה תוביטחבו םיידוסיה רפסה-יתבב

.דויצ וא םיישיא םירבד ןורחאה שדוחה ךלהמב םהל ובנג םירחא
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 םינפומה םימויא לע דואמ םיבר םידימלת םיחוודמ ,הרישי העיגפל תונברוק םתויהל ףסונ

 תוביטחב עברו םייניבה תוביטחב שילשכ ,םיידוסיה רפסה-יתבב םידימלתה תיצחמכ .םהיפלכ

 םיחוודמ רלוא וא ןיכסב םויא לע ,ןכ ומכ .םהב עוגפל םייאש רחא דימלת לע םיחוודמ תונוילעה

 תוביטח ידימלתמ זוחא הנומשכ .ידוסיב %8.6-ו םייניבה תביטחב %2.7 ,הנוילעה הביטחב %5

 ידימלתמ %3-כ ,ןכ ומכ .םרפס-תיבב היפונכ ירבח דצמ םימויא לע וחוויד תונוילעהו םייניבה

 ואר םהשו חדקאב םהילע םייא רחא דימלתש וחוויד הנוילעה הביטחה ידימלתו םייניבה תוביטח

.חדקאה תא ולצא

 םהיפלכ ונווכ אל םא םג ,רפסה-תיבב קשנ ילכ וארשכ ,רתוי םיפיקע םימויא םג ווח םידימלת

 .חדקא םע רחא דימלת וארש םידימלתהמ %7.3 םיחוודמ ידוסיה רפסה-תיבב רבכ .רישי ןפואב

 ,ןייצל שי .)הנוילעה הביטחב %9.4-ו םייניבה תביטחב %1.4( ליגה םע הגרדהב הלוע הז רועיש

 רועיש .רפסה תיבב הארנש דדוב חדקא לע חוודמ םידימלת לש בר רפסמו ןכתי הז הרקמבש

 רקיעב הובג הז רועיש .םירחא םידימלת דצמ םרחל ןברוק ותויה לע חוודמ םידימלת לש רכינ

 %21-כו םייניבה תוביטחב %51-כ( ליגה םע דרוי אוהו ,)%04-כ( ידוסיה רפסה תיב ידימלת ברקב

.)הנוילעה הביטחב

 תמרל רושקה לכב רפס יתב ןיב םירכינ םילדבה שיש ךכ לע םיעיבצמ ונכרעש םידוביעה

 תוחיכש שי םירחאבו רתוי םירידנ תומילאה יעוריא םהבש רפס-יתב שי :םהידימלת ןיב תומילאה

 יעוריאל רושקה לכב דואמ םיטלוב ולאה םילדבהה .תומילא ישעמל תונברוק לע םיחוויד לש הבר

 הטיחס לע םיחוודמה םידימלתה רועיש רפסה יתבמ עברבש דועב ,המגודל .רתוי םישק תומילא

 ,זוחא הרשעמ הובג היה רועישה רפסה יתבמ רחא עברב ירה ,זוחא העבראמ תוחפ היה םימויאב

 )%2.82( רפסה יתבמ עברמ רתויבש דועב תונוילעהו םייניבה תוביטחב ,המודב .השולש יפ טעמכ

 רתוי וא זוחא השימח וחוויד רפסה יתבמ רחא עברב ירה ,קשנב םויא לע חוויד ףא היה אל

 חווידש דימלת ףא היה אל רפסה יתבמ עברמ רתויב .חדקאב םהילע ומייאש ךכ לע םידימלתהמ

 ומכ .םח קשנ ואיבהש וחוויד זוחא העברא תוחפל רפסה יתבמ עברבש דועב ,םח קשנ איבהש

 עברבו ,זוחא ינשמ תוחפ היה רק קשנ תאבה לע חווידש םידימלתה רועיש רפסה יתבמ עברב ,ןכ

.זוחא הנומש לע הלע רועישה רחא

äùååàä áéï ÷áåöåú

 תייסולכואב תוצובק תת שי םאה ונחב ,תומילא תויוגהנתהל הפישח לש תוחיכשה רואיתל ףסונב

 .םהיתימע דצמ תומילא תויוגהנתהל ןברוק םתויה לש רתוי הבר הדימ לע םיחוודמה םידימלתה
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 רושקה לכב רקיעב ,תונבה רשאמ תונברוק םתויה לע רתוי הברה םיחוודמ םינבהש ונאצמ

 רשאמ תומילאל תונברוק רתוי הברה לע םינבה םיחוודמ ךוניחה יבלש לכב תיזיפ תומילאל

 ךותב התיכ תוגרד ןיב םילדבהה .ליגב היילעה םע םילדג תונבל םינב ןיב חווידב םירעפה .תונבה

.הדיחא המגמ לע םיעיבצמ םניא ךוניח בלש לכ

 ברקב .תומילאה יסופדב םירכינ םילדבה לע העיבצמ ידוהי אלל ידוהיה רזגימה ןיב האוושהה

 תוטיחס לע םיחוויד רתוי טלוב ןפואב שי ידוהי אלה רזגימב םיידוסיה רפסה יתבב םידימלתה

 תמועל %5.4( ןיכסב םויא לע ,)ידוהי אלה רזגימב %0.71 תמועל ידוהיה רזגימב %4.6( םימויאב

 תמועל .)ידוהי אלה רזגימב %5.9 תמועל %8.1( חדקא םע רפסה תיבב דימלת תייאר לעו )%0.41

 %3.98( תוללק לע הברהב בר חוויד שי ידוהיה רזגימב ידוסיה רפסה תיב ידימלת ברקב ,תאז

.)%8.24 תמועל %3.86( הלפשהו ןובלע ,געל לעו ,)%9.45 תמועל

 םידימלת םיחוודמ ןלהלש םימוחתהמ דחא לכב .םייניבה תוביטחב תכשמנ וז המגמש הארנ

 רזגימב %4.2( חדקאב םויא :רכינ ןפואב םיהובג םירועישב תויוסנתה לע ידוהי אלה רזגימב

 וא ןיכסב ךותיח ,)%3.61 תמועל %6.4( ןיכסב םויא ,)ידוהי אלה רזגימב %3.6 תמועל ידוהיה

 %4.01( םרח ,)%9.21 תמועל %3.7( םימויאב הטיחס ,)%1.9 תמועל %2.5( הנווכב דח רישכמב

 חדקא תייארו )%2.81 תמועל %3.21( רפסה תיבל ךרדב םויא ,)ידוהי אלה רזגימב %7.23 תמועל

 הנוילעה הביטחב .)%8.44 תמועל %4.07( תולפשהו תונובלעו )%7.65 תמועל %4.3( רפסה תיבב

.הברהב םינטק םירעפה ךא ,םינוויכה םתואב םה םירזגימה ןיב םילדבהה

 םע .םידיחא וא םיטלוב ויה אל יתד יתכלממהו יתכלממה ךוניחב םידימלת יחוויד ןיב םילדבהה

 םייניבה תוביטחב .תיזיפ תומילאל רושקה לכב הדיחא התיה אל הייטנה ידוסיה רפסה-תיבב ,תאז

 רתוי םיכומנ םירועישב םיחוודמ יתד יתכלממה חוקיפה ידימלתש דועב :תניינעמ העפות התיה

 חוקיפב %7.11 תמועל %2.91( חדקאב םימויא רתוי לע ןכו )%4.3 תמועל %1.9( םיניכס תייאר לע

 לע םיכוסכסב תוברועמ לע רתוי םג וחוויד יתד יתכלממב םייניבה תוביטח ידימלת .)יתכלממה

.)%52 תמועל %7.43( תודע ןיב ביר עקר

äàéøåò äàìéí áéåúø

 רתויב םילאה עוריאל רשאב הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב םידימלתה תא ונלאש

 דימלתה ובש הרקמל איה הנווכהש ונייצ .םידומילה תנשב ופתתשה תישיא םה ובש רפסה-תיבב

 הנווכהש ונשגדה .רחא והשימ ףקת ומצע אוהש וא והשימ ידי לע )תילולימ וא תיזיפ( ףקתוה ומצע

.םידומילה םוי ךשמב ורקש םירבדלו ,ונממו רפסה תיבל ךרדב ורקש םירבדל
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 היה םייניבה תוביטחב םידימלתה ללכ ךותמ הז ןיעמ עוריאב ברועמ היהש םידימלתה רועיש

 ,םייניבה תביטחב( םינבה ברקב רכינ ןפואב הובג היה רועישה .%4.12 הנוילעה הביטחבו %4.82

.)תונבהמ %0.8 תמועל %5.43 :הנוילעה הביטחבו ,תונבהמ %5.51 תמועל %3.24

 םיפורגא ,תוכמ םהב ויהש ולאו תילולימ תומילא וללכש ולא ויה םיחיכש רתויה םיעוריאה

 %5.3 היה יהשלכ תינימ העיגפ ללכש םילא עוריאב תופתתשה לע םיחוודמה רועיש .תוטיעבו

 םח קשנב םויא ,םייניבה תביטחב .הנוילעה הביטחב ןהו םייניבה תביטחב ןה םידימלתה ללכמ

 ןייוצ אסיכו ,לקמ ,ןבא ומכ םירחא םיצפחב םויאו ,%6.3 ידי לע רק קשנב םויא ,%4.2 ידי לע חווד

 ללכש םילא עוריאב ברועמ היהש ןייצ םידימלתה ללכמ דחא זוחא .םידימלתהמ %6.6 ידי לע

 םיצפחב שומיש לע %3.4-ו ,רק קשנב שומיש לע וחוויד )%9.1( זוחא ינשכ ,םח קשנב שומיש

 םח קשנב שומיש לע םיחוודמה רועישו ,רתוי טעמ ךומנ היה הנוילעה הביטחב חווידה .םירחא

.םגדמה ללכמ זוחא יצח היה

 זוחא העבראכ ,אמגודל .עוריאב קשנ לש ומוקמל רשאב תונבל םינב ןיב םיטלוב םילדבה שי

 ןהילע ומייא וא ומייא ןהש תוחוודמ םילא עוריאב ופתתשהש םייניבה תוביטחב תונבהמ )%9.3(

 ,םינבהמ %2.3 תמועל ,םח קשנב שומיש היהש ונייצ %2.0 ,םינבה לצא %2.5 תמועל םח קשנב

 םויא לע וחוויד תונבהמ %6.3 :ןכ םג םיטלוב ויה רק קשנב שומישבו םויאב םינימה ןיב םילדבהה

.םינבהמ %3.6 תמועל ,רק קשנב שומיש לע וחוויד %8.2-ו ,םינבהמ %6.11 תמועל

 םיברועמ ויהש ידוהי אלה רזגימב םידימלת םתוא ברקב קשנב םויאה רועיש תא םינחוב רשאכ

 .ידוהיה רזגימב םידימלתה ברקב יסחיה רועישהמ הברהב הובג הז רועישש הארנ ,םילא עוריאב

 םויא לע %3.31-ו ,)%4.31 תמועל( רק קשנב םויא לע םיחוודמ %1.52 הנוילעה הביטחב ,אמגודל

 ותואב ויה רק קשנב שומיש לע חווידב םילדבהה םג .)ידוהיה רזגימב %4.5 תמועל( םח קשנב

 רשאב חווידב םילדבהה ,תאז םע .ידוהיה רזגימב %6.7 תמועל ידוהי אלה רזגימב %3.61 :ןוויכה

.ידוהיה רזגימב %0.2 תמועל %3.2 :םינטק ויה םח קשנ ילכב שומישל

 השולשמ הלעמל .ופתתשה ובש םילאה עוריאב ףקותה וא ןברוקה ימ םידימלתה תא ונלאש

 )םייניבה תביטחב %0.18( רפסה תיבב רחא דימלת לע ויה הנוילעה הביטחב םיחווידה לש םיעבר

 תביטחב %0.41( רפסה תיבל םיכייש אלש םידלי לע ויה הנוילעה הביטחב זוחא םירשעכו

 היה הנוילעה הביטחב םינבה לצא .תונושה תוצובקה ברקב םינוש יד םיסופד ונאצמ .)םייניבה

 תמועל %6.12( רפסה תיבל םיכייש אלש םידלי תופתתשה לע תונבה לצא רשאמ רתוי בר חוויד

%6.9(.

 תיבמ דימלת םע היה עוריאהש חוויד ידוהיה רזגימב םידימלתה לש םבור בור םייניבה תביטחב
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 וחוויד ,תאז תמועל .ךכ וחוויד ידוהי אלה רזגימב םידימלתהמ %5.55 קרו ,)%6.48( רפסה

 תמועל %3.02( תווצ ישנאו םירומ לש תונפקות רתוי הברה לע ידוהי אלה רזגימב םידימלתה

 תיבל ץוחמ םירגובמ לעו ,)%8.21 תמועל %1.22( רפסה תיבל םיכייש אלש םידלי לע ,)%6.4

.)ידוהי אלה רזגימב םידימלתה ברקב %9.2 קר תמועל %0.01( רפסה

 תישפנ העיגפ לע םינב רשאמ רתוי הברה תוחוודמ תונבש תוארל ןתינ ,עוריאה תואצותל רשאב

 םירזגימב םידימלת ןיב םילדבהה םג .)הנוילעה הביטחב םינבה ברקב %5.31 תמועל %6.03(

.םייבקע םה םינושה

 םילדבהל אמגוד .עוריאל תוילילש תואצות רתוי הברה לע םיחוודמ ידוהי אלה רזגמב םידימלתה

 ,)ידוהיה רזגימב %1.9 תמועל %9.52( רפס תיבמ תורדעיה :הנוילעה הביטחב דחוימב םילודגה

2( תישגר העיגפו ,)%5.4 תמועל %6.9( ןוימ רדחל היינפה ,)%8.4 תמועל 2.21( זופשיא ,חותינ

.)%6.41 תמועל ידוהי אלה רזגימב %6.8

 חווידש םידימלתה רועיש .ותבוגת התיה המו ,עוריאה לע עדי תווצה םאה םידימלתה תא ונלאש

 ונייצ ,עוריאה לע עדי רשאכ תווצה תבוגתל רשאב .%06-כ היה עוריאה לע עדי תווצהש ךכ לע

.םולכ השע אל תווצהש םילא עוריאב ופתתשהש םידימלתהמ עברכ

äèøãä îéðéú

 רועיש ,יללכ ןפואב .תונוילעה תוביטחהו םייניבה תוביטחב םידימלתה ברקב קר קדבנ הז אשונ

 הובג םירקמה בורב היה תינימ הדרטה לע חווידה רועיש .%01 ביבס ענ תינימ הדרטה לע חווידה

 ובש ,'תינימ הרוצב ךתיא ליחתהל' ןויסנ יבגל לאושה הז היה ןפודה אצוי טירפה .םינבה לצא רתוי

 םינבהמ %2.9 ךכ לע וחוויד הנוילעה הביטחב :לשמל( םינבה רועישמ רתוי הובג תונבה רועיש

 ידימלת תמועל תינימ הדרטהל רתוי םיפושח םייניבה תוביטחב םינבה .)תונבהמ %2.11 תמועל

.הנוילעה הביטחה

 וחלש וא תוסג תונומת ךל וארה' :תויוגהנתהה ןתוחיכשב תוטלוב םייניבה תביטחב םינבה לצא

 דירוהל וסינ וא ,ודירוה הדימלת וא דימלת ,)%6.81( 'תמכסה וא תשקיבש ילב םיסג םיבתכמ ךל

 אלשכ םג ךתוא קשנל וסינ הדימלת וא דימלת' ,)%6.51( 'יתמכסה אלשכ םידגבהמ קלח ךל

 רתוי ההובגה תוחיכשב תוחוודמה תויוגהנתהה םייניבה תביטחב תונבה לצא .)%7.21( 'ךכב תיצר

 ,)%1.21( 'תמכסהש ילב ינימ הרוצב ,םיידי וחלש ,ךב תעגל וסינ וא ועגנ הדימלת וא דימלת' ויה

1( 'םהב תיצר אלש תוינימ תורעה וריעהו ינימ הרוצב ,ךתא ליחתהל וסינ הדימלת וא דימלת'ו
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 דירוהל וסינש איה םייניבה תביטחב תונבה ידי לע תראותמה החיכש תוחפה תוגהנתהה .)%4.0

.)םינבה לצא %6.51 תמועל ,%0.3( ןתמכסה אלל םידגבהמ קלח ןהל

äùååàä ìôé ãøâåú ëéúä

 לדבהה .ךוניח בלש לכ ךותב תונושה תותיכב תינימ הדרטה ירועיש יבגל הרורב המגמ ונאצמ אל

 תונויסנ לע חווידב םייניבה תביטחב – ליגב היילעה םע – הדירי אוה יבע הארנש דיחיה )לודג אלה(

.)%7.1 'ט התיכבו %5.4 אוה רועישה 'ז התיכב תונבה לצא ,לשמל( םידגב דירוהל

îéâæø éäåãé ìòåîú îéâæø ìà éäåãé

 רזגימבש הלאמ תרכינ הרוצב םיהובג ידוהי אלה רזגימב םינבה ברקב תינימה הדרטהה ירועיש

 %9.32( 'ךכב תיצר אלשכ םג ךתוא קשנל וסינ' :םה םיינבה תביטחב םיטלובה םילדבהה .ידוהיה

 תשקיבש ילב םיסג םיבתכמ ךל וחלש וא תוסג תונומת ךל וארה' ,)ידוהיה רזגימב %1.9 תמועל

1( 'םהב תיצר אלש תוינימ תורעה וריעהו ךתא ליחתהל וסינ'ו ,)%4.61 תמועל %7.62( תמכסה וא

.םירזגימה ינשב המוד תוחיכשב האצמנ ינימ יפוא תואשונה תועומש תצפה .)%8.7 תמועל %2.6

 ויה ידוהי אלה רזגימב תונבה לצא רתוי תוחיכשה תויוגהנתהה .תברועמ הנומתה תונבה לצא

 הפישחו )%6.6 תמועל ידוהי אלה רזגימב %9.21 – הנוילעה הביטחב ,לשמל( םיתורישב הצצה

 לע ידוהיה רזגימב תונבה תוחוודמ ,תאז תמועל .)%01 תמועל %1.02( םיסג םיבתכמל וא תונומתל

 םייניבה תביטחב ,לשמל( ןתמכסה אלל תינימ הרוצב םהב תעגל תונויסינ לש רתוי הבר תוחיכש

 %5.3 תמועל %5.31 – הנוילעה הביטחב( תויוצר אל תוינימ תורעה לע ,)%9.5 תמועל %0.41 –

 הביטחב תונב לצא %9.2 תמועל %8.6( ןתוא קשנל תונויסינ רתוי לע םגו ,)ידוהי אלה רזגימב

.)ידוהי אלה רזגימב הנוילעה

äùååàä áéï äçéðåê äîîìëúé ìîîìëúé-ãúé

 ךורעל שי תינימה הדרטהל רשאב יתד יתכלממהו יתכלממה ךוניחב םידימלת ןיב תואוושהב

 םינבה םייניבה תביטחב .תונבל םינב ןיבו הנוילעה הביטחל םייניבה תביטח ןיב הרורב הנחבה

 ולאמ רכינ ןפואב םיהובגה תינימ הדרטה לש םירועיש לע םיחוודמ יתד יתכלממה ךוניחב
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 תוסג תונומת לע יתד יתכלממב רתוי בר חוויד םה ,רתוי םיטלובה םילדבהה .יתכלממה ךוניחבש

 תמועל %6.91( םיתורישב םיציצמ םידימלתש ךכ לע ,)%6.31 תמועל %2.82( םיסג םיבתכמו

 תמועל הנוילעה הביטחב .)%3.6 תמועל %9.31( ינימ ןפואב ליחתהל תונויסינו ,)יתכלממב %4.6

 לש םירקמ רתוי טעמ לע חווידל הייטנ שי יתכלממה ךוניחב םינבה ברקב .הנוש בצמה ,תאז

 קשנל תונויסינ רתוי לע םה םיטלובה םילדבהה .יתד יתכלממה ךוניחב רשאמ תינימ הדרטה

 %3.9( םידגבהמ קלח םהל דירוהל תונויסנ רתוי לעו ,)%3.8 תמועל %0.31( םתמכסה אלל םתוא

.)יתד יתכלממה ךוניחב %5.5 תמועל

 תוינימ תודרטה לע חוודל תוטונ יתכלממה ךוניחב תונב רתוי .תונבל עגונה לכב הנוש הנומתה

 םייניבה תביטחב .הנוילעה הביטחב ןהו םייניבה תביטחב ןה יתד יתכלממה ךוניחב תונב רשאמ

 תונויסינ ,)%5.4 תמועל %4.61( ינימ ןפואב תעגל תונויסינ לע םיחווידב ויה םיטלובה םילדבהה

 לצא %7.9( המכסה אלל קשנל תונויסינו ,)%2.5 תמועל %5.31( המכסה אלל ינימ ןפואב ליחתהל

 םירעפה הנוילעה הביטחב .)יתד יתכלממה ךוניחב תונב לצא %5.3 תמועל יתכלממה ךוניחב תונב

 תינימ הדרטה לע תוחוודמ יתכלממה ךוניחב תונב רתוי ,לשמל .רתוי ףא םיטלוב תונבה ןיב

 ןהל וציצהש ךכל ,)%5.3 תמועל %9.51( ןתמכסה אלל ןתא ליחתהל תונויסינל עגונה לכב רקיעב

 %4.7( תועומש ןהילע וציפה וא םיבילעמ םירבד ןהילע ובתכ ,)%7.0 תמועל %5.3( םיתורישב

.)יתד יתכלממה ךוניחב %4.3 תמועל %5.7( ןתוא קשנל וסינו ,)%7.2 תמועל

àìéîåú îöã öååú áéú äñôø

 תונובלע ,געל ,תוללק רקיעב ,תומילאל תונברוק םתויה לע םיחוודמ םידימלת לש רכינ רפסמ

 ,םיידוסיה רפסה-יתבכ רתויב םיהובגה םה העפותה ידממ .רפסה-תיב תווצ דצמ ,תולפשהו

 .הנוילעה הביטחב יתועמשמ ןפואב םיכומנ םימוחתה בורבו ,םייניבה תביטחב םהמ םיכומנ

 םידימלת העברא לכמ דחא :תווצה דצמ הלפשהו ןובלע ,געל ןה רתויב תוחיכשה תועפותה

 הביטחה ידימלתמ %21-כ םיחוודמ תווצה דצמ תוללק לע .וזכ היווח רבעש חוודמ רקחמב

.םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ%51-כו םייניבה תוביטח ידימלתמ %31-כ ,הנוילעה

 וז תומילא .רפסה-תיב תווצ דצמ םהיפלכ התנפוהש תיזיפ תומילא לע םג םיחוודמ םידימלתה

 םתוא ףחדו ספת תווצ שיא יכ םיחוודמה םידימלתה רועיש .ידוסיה רפסה-תיבב רתוי ההובג

 .ידוסיה רפסה-תיבב %6.21-ו םייניבה תביטחב %9.01 ,הנוילעה הביטחב %1.8 אוה הנווכב

 ישנאמ תוטיבצו תוריטס תלבקל רומאה לכב תרייטצמ ,רתוי םיכומנ טעמ םידממב ,המוד הנומת

 תוביטחב %8.4 ,תונוילעה תוביטחב %3.4 ,תוחפ החיכש התיה ףורגא וא הטיעב תלבק תווצ
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.ידוסיה רפסה תיבב %1.7-ו םייניבה

 יפלכ רפסה תיב תווצ דצמ תומילאה םהבש רפס יתב לש הצובק שיש ךכל םינמיס שי

 הניאו טעמכ איה םהבש ,םירחאה רפס יתבל האוושהב יתועמשמ ןפואב ההובג םידימלתה

 ספת תווצ שיאש ךכ לע םיחוודמה םידימלתה רועיש םיידוסיה רפסה יתבמ עברב ,לשמל .תמייק

 .רתויו %02 אוה רועישה רפסה יתבמ רחא עברב ךא ךרעל %6 לע הלוע וניא הנווכב םתוא ףחדו

 הצר תווצה ירבחמ והשימש דימלת ףא חוויד אל רפסה יתבמ עברכב :רתוי ףא טלוב ןפואב

 וחווידש םידימלתה רועיש רפסה יתבמ רחא עברבש דועב ,ףורגא וא הטיעב ול ןתנו וב עוגפל

%7.53-ל ףא עיגה חווידה רועיש ןוילעה ןוזוחאבו ,רתוי וא %9.8 היה םהב עוגפל הצר תווצ שיאש

 אל תווצה ישנא דצמ תינימ העיגנל תונויסינה תונוילעהו םייניבה תוביטחב .רפסה תיב ידימלתמ

 חוויד אל רפסה יתבמ %03 טעמכב ,לשמל .םינושה רפסה יתב ינפ לע המוד ןפואב ורזפתה

 םידימלתהמ%01 לע הלע רועישה רפסה יתבמ %5-כבו ,תינימ העיגנל ןויסינ לש הרקמ ףא לע

.הזכ ןויסינ לע וחווידש

äùååàä áéï ÷áåöåú

 .תונבה לש ולאל םימוד ,םינבה םיווח םתואש רפסה תיב תווצ דצמ תולפשההו תונובלעה רועיש

 יתבב םינב .תונבה לש הלאמ הברהב הובג םירועיש לע םיחוודמ םינבה ,םימוחתה רתי לכב םלוא

 לש ולאמ השולשו םיינש יפ םיהובגה םהיפלכ תווצ תומילא ירועיש לע םיחוודמ םיידוסיה רפסה

כ קר ,לשמל ךכ .רתוי ףא םילודג םירעפה הנוילעה הביטחב רקיעבו םייניבה תביטחב ,תונה

 טעמכ אוה םינבה לש חווידה רועיש ,הנווכב ןתוא ףחדו ספת תווצה שיאש תוחוודמ תונבהמ %2

 וא הטיעבל ןברוק ןתויה לע תוחוודמ הנוילעה הביטחב תונבהמ דחא זוחאמ תוחפש דועבו ,%41

.םינבהמ %8 טעמכ ךכ לע וחוויד ,ףורגא

 רפס יתבב רתוי ההובג תווצה תומילא םייניבה תוביטחב רקיעבו ,םיידוסיה רפסה-יתבב

 זוחא ינש וחוויד יתכלממה חוקיפב ,המגודל .םייתכלממ רפס-יתב תמועל םייתד םייתכלממ

 וליאו ,ףורגא וא הטיעבל ןברוק םתויה לע םייניבה תביטחו םיידוסיה רפסה-יתב ידימלתמ

 חווידה רועיש .%1.5 םייניבה תביטחבו %8.3 היה ידוסיה יתד יתכלממה ךוניחב חווידה רועיש

 יתכלממה חוקיפל האוושהב רתוי הובג טעמ אוה יתד יתכלממב תווצה דצמ תופיחד לע

 %2.31 תמועל יתכלממב %4.8 :םייניבה תביטחב ;יתד יתכלממב %3.21 תמועל %6.7 :ידוסיב(

 .)%5.2 תמועל %6.3( יתכלממה ךוניחב רתוי חיכש םיפורגאו תוטיעב לע חווידה .)יתד יתכלממב

 חוקיפב הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב תווצה דצמ תינימה הדרטהה ירועיש ,המוד ןפואבו
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.יתד יתכלממה חוקיפב רשאמ רתוי םיהובג יתכלממה

 םירעפה .ידוהיה רזגימב ולאל ידוהי אלה רזגימב םידימלת יחוויד ןיב דואמ םילודג םירעפ שי

 שיא לע םיחוויד הרשע יפ ואצמנ :דואמ םילודג ויה ידוסיה רפסה-תיבב תיזיפ תומילאל רשאב

 יפ ןכו ,)ידוהיה רזגימב %1.2 תמועל ידוהי אלה רזגימב %7.12( הטיעב וא ףורגא ןתנש תווצ

 .)%3.6 תמועל ידוהי אלה רזגימב %9.03( הריטס ןתנ וא טבצש תווצ שיא לע םיחוויד השימח

 ידוהי אלה רזגימב %1.42( הנווכב ופחד וא וספתש תווצ ישנא ילע וחוויד םידימלת השולש יפ

 םה ךא ,ךוניחה יבלשב היילעה םע הגרדהב םינתמתמ םירעפה .)ידוהיה רזגימב )%7.8 תמועל

 תלבק לע םיחוודמ ידוהי אלה רזגימב תונוילעה תוביטחב םידימלתהמ %4.8 :ידמל םיטלוב ןיידע

 םידימלתהמ %0.31-ו ,ידוהיה רזגימב םידימלתהמ %4.3 תמועל תווצ שיאמ הטיעב וא ףורגא

 םהיתימעמ %1.5 תמועל ,הטיבצ וא הריטס תלבק לע םיחוודמ תונוילעה תוביטחב םידוהי אלה

.םידוהיה

 ןפואב התוחפ המר לע ידוהיה רזגימב םידימלתה םיחוודמ תווצה דצמ תוללק לש םוחתב

 םידימלתהמ %7.9 ידוסיה רפסה-תיבב :לשמל .ידוהי אלה רזגימב םידימלתה רשאמ יתועמשמ

 תמועל %7.01 – םייניבה תביטחבו ,%2.03 תמועל םהיפלכ תוללק לע םיחוודמ ידוהיה רזגימב

 ינשב ידמל םימוד םיחווידה ןובלעו געל לש םוחתב .ידוהי אלה רזגימב םהיתימעמ %6.32

.םירזגימה

äáàú ðù÷ ìáéú äñôø

 %5.5 ,רפסה תיבל םח קשנ םמצעב ואיבהש לע וחוויד %7.2 ,םייניבה תוביטח ידימלת ןיבמ

 .םידימלתהמ %2.4 וחוויד )ןפורגא וא לקמ ,הלא ןוגכ( רחא קשנ תאבה לעו ;רק קשנ ואיבה

%6.2( הנוילעה הביטחב דואמ םימוד םירועישה  ,  רוזיפהש שיגדהל שי .)המאתהב ,%3.3-ו %9.5

 ולו ןיא תונוילעהו םייניבה תוביטחמ %03-כב .דיחא וניא רפסה תיבל קשנ תאבה תעפות לש

 הלוע קשנ ואיבהש םידימלתה רועיש םהבש רפס-יתב שי ,תאז תמועל .קשנ תאבה לע דחא חוויד

 תאבה לע םהב םיחוודמה רועישש םגדימב רפס יתב השימח ואצמנו ,יצראה עצוממה לע הברהב

.םידימלתהמ עברכ ידכל דע עיגמו %51 לע הלוע קשנ
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äùååàä áéï ÷áåöåú

 אל .תונבה לצא רשאמ םינבה לצא רתויו השולש יפ החיכש רפסה תיבל והשלכ קשנ תאבה

 תאבה לע רתוי בר חוויד שי ידוהי אלה רזגימב .תונושה התיכה תוגרד ןיב םייבקע םילדבה ואצמנ

 אוה הז רזגימב םח קשנ תאבה לע םיחוודמה רועיש םייניבה תביטחב ,לשמל .רפסה-תיבל קשנ

 לצא %6.4 תמועל %7.8 לש רועישב התיה רק קשנ תאבהו ,ידוהיה רזגימב %0.2 תמועל %0.5

 המגמהו ,יתד יתכלממה חוקיפב קשנ תאבה לע םיחוויד רתוי שי םייניבה תביטחב .םידוהיה

 יתד יתכלממה חוקיפב םייניבה תוביטחב םח קשנ תאבה רועיש .הנוילעה הביטחב תכפהתמ

 חוקיפה ידימלתמ %2.1 םיחוודמ הנוילעה הביטחבו ,יתכלממה חוקיפב %9.1 תמועל %6.2 אוה

.יתכלממה חוקיפה ידימלתמ %7.2 תמועל קשנ תאבה לע יתד יתכלממה

úôéñú çåîøú äáòéä

 תוביטחה ידימלתמ עברכו םייניבה תוביטחבו םיידוסיה רפסה יתבב םידימלתהמ שילשכ

 תא םיאור ףסונ עברכ .דואמ הרומח וא הרומח םרפס-תיבב תומילאה תייעבש םיבשוח תונוילעה

 םייניבה תוביטחבו ידוסיה רפסה תיבב רתוי ההובג הרמוחה תשוחת .התרמוחב תינוניבכ היעבה

.תונוילעה תוביטחל האוושהב

äùååàä áéï ÷áåöåú

 תונבה רשאמ רתוי הרומחכ היעבה תא םיספות תונוילעה תוביטחבו םייניבה תוביטחב םינבה

 רפסה יתבבש דועב .תונבו םינב לצא המוד הרמוחה תסיפת םיידוסיה רפסה יתבבש דועב

 תוביטחבש ירה ,םידוהי אלה לצא רשאמ רתוי הרומחכ תספתנ היעבה ידוהיה רזגימב םיידוסיה

 הרומחכ היעבה תא םיספות ידוהי אלה רזגימב םידימלת תונוילעה תוביטחב רקיעבו םייניבה

 תוחפכ היעבה תא םיאור יתד-יתכלממה חוקיפה ידימלת ,םידוהי םידימלת רשאמ הברהב

 םייניבה תוביטחב דחוימב תטלוב וז העפות .תומרה לכב יתכלממה חוקיפה ידימלתמ הרומח

 דואמ הרומח וא הרומחכ היעבה תא םיאורש םידימלתה רועיש ןהבש ,תונוילעה תוביטחבו

.יתד-יתכלממה חוקיפה ידימלת ברקב םרועישמ לופכמ רתוי אוה יתכלממה חוקיפב

äéòãøåú îáéú äñôø ò÷á ôçã îàìéîåú
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 רפסה תיבל תכללמ םיענמנ םידימלתש ,איה רפסה-תיבב תומילאל תוירשפאה תואצותה תחא

 רפסה תיבב םידימלת לש דואמ רכינ רועיש .וילא ךרדב וא רפסה תיבב תומילאמ דחפ בקע

 )%5.6( םייניבה תוביטחב םידימלת לש לטובמ אל ךא רתוי ךומנ רועישו ,)%7.51( ידוסיה
 ךלהמב תחא םעפ תוחפל רפסה תיבל תכללמ ענמנש ,ךכ לע חוודמ )%6.4( תונוילעה תוביטחבו
 ידימלתמ %5.8-ש ,ןייצל שי .וילא ךרדב וא רפסה תיבב וב ועגפיש דחפ יכ ןורחאה שדוחה
.תחא םעפמ רתוי ורדענש וחוויד ידוסיה

äùååàä áéï ÷áåöåú

 רתוי טעמ םילודגו ,םיידוסיה רפסה יתבב םינטק םה הז םוחתב תונבל םינב ןיב םירעפה
 תורדעיה לע תוחוודמ הנוילע הביטחב תונבהמ %1.3-ש דועב ,ךכו .תונוילעהו םייניבה תוביטחב
 םעפמ רתוי ורדענ םכותמו( %0.6 םינבה ברקב רועישה היה ,)םעפמ רתוי ורדענ %2.1 קר ןכותמו(

 יתבב רקיעב ,תורדעיה לש רכינ ןפואב הובג רועיש לע םיחוודמ םידוהי אלה םידימלתה .)%5.3
.)ידוהי אלה רזגימב %1.12 תמועל ידוהיה רזגימב %1.4( םיידוסיה רפסה

âåøîéí ä÷ùåøéí ñèèéñèéú ìãéååçé äúìîéãéí òì àìéîåú ááéú äñôø

 םינייפאמה םינתשמ לש הרדיס ןיבל רפסה-תיבב תומילא לע םיחוויד ןיב םימאתמה תא ונחב
 איה םימאתמה תנומתש ,ונאצמ .רפסה-תיב ידימלת לש םירוהה תייסולכוא תאו רפסה-תיב תא
 םינייפאמה ןיבו ,םינושה תומילאה ידדמ ןיב ,ךוניחה יבלש ןיב ,םירזגימה ןיב הנושו רתויב תכרומ
.םייזכרמה םיאצממה תא קר ןלהל ראתנ .םידימלתה ירוהו רפסה-יתב לש םינושה

 לע חווידל רשק ןיא התיכב עצוממה םידימלתה רפסמל ידוהיה רזגימב םיידוסיה רפסה יתבב
 הביבס אוה רפסה תיבש םידימלתה תשוחת םע הרושק התיכב תופיפצ ,םלוא .תומילאל תונברוק
 רפסה-יתבב ,תישגר-תילולימ רקיעב ,תומילא רתוי טעמ שי תונוילעהו םייניבה תוביטחב .המילא
.רתוי תופופצ תותיכה ןהבש

 התיכב תעצוממה תופיפצה םהבש םיידוסיה רפסה-יתבב :דואמ הנוש ידוהי אלה רזגימב הנומתה
 םילא םוקמכ ספתנ רפסה תיבו רתוי השק תיזיפ תומילא לע חוויד טלוב ןפואב שי רתוי ההובג
 רפס-יתבב רתוי הכומנ אקווד תישגר-תילולימה תומילאה ,םלוא .לוהוכלאו םימס ,קשנ שי ובש
 ןיבל תיזיפ תומילא ןיב םירשקה ידוהי אלה רזגימב תונוילעהו םייניבה תוביטחב .רתוי םיפופצ
 תוביטחב רתוי ההובג אקווד תילולימ-תישגר תומילאש ,ןיינעמ .רתוי םישלח תותיכה תופיפצ
.רתוי ההובג תותיכה תופיפצ ןהבש
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 .ךוניחה יבלש לכב ידוהיה רזגימב םידימלת ןיב תומילא לע חווידל רושק וניא רפסה תיב לדוג
 םינטקה רפסה-יתבב רתוי ההובג איה תיזיפ תווצ תומילא ידוהיה רזגימב םיידוסי רפס יתבב
 הייטנ שי רתוי םילודגה רפסה-יתבב ,תאז תמועל ,ידוהי אלה רזגימב םיידוסיה רפסה יתבב .רתוי

.תישגר-םילולימ תומילא תוחפלו תיזיפ תומילא רתויל הרורב

 ילעבו םיינעה םירוהה רועיש םהבש ידוהיה רזגימב םיידוסי רפס-יתבב ,םירוהה ינייפאמל רשאב

 ,םידימלתה דצמ תיזיפ תומילא לע רתוי בר חווידל הייטנ םג שי ,רתוי הובג אוה הכומנ הלכשה

 רועיש ןיב םאתמה ,לשמל .םידימלת יפלכ תיזיפ תווצ תומילא לע םיחוויד לש הובג רועישו

 רחא דימלת ידי לע ןיכסב םויא לע רפסה-תיבב חווידה רועיש ןיבל ינועה וקל תחתמש תוחפשמה

.74.0 אוה הריטס וא הטיבצ ןתנש תווצ שיא לעו ,84.0 אוה

 םירוהה ינייפאמ ןיב רשק טעמכ ןיא ידוהיה רזגימב תונוילעהו םייניבה תוביטחב ,תאז תמועל

 םיינייפוא םיקיתול םילוע ןיבו תודע ןיב תובירמ לש עקר לע םיכוסכס ,תאז םע .תומילא ןיבל

 ברקב ינוע ןיב םאתמה ,אמגודל . םיליכשמ תוחפו םיינע םירוה רתוי שי םהבש רפס-יתבל רתוי

.95.0 אוה םיקיתול םילוע ןיב םיכוסכס ןיבל םירוהה

 םיהובג אל םימאתמ קר שי םיידוסיה רפסה-יתבב .דואמ הנוש איה הנומתה ידוהי אלה רזגימב

 םה קשנ תעפוה לע םיחווידהש אוה טלובה אצממה .תומילא לע םיחוויד ןיבל םירוהה ינייפאמ ןיב

 תונוילעהו םייניבה תוביטחב ,תאז תמועל .הובג חופיט דדמ םהלש רפסה-יתבב הברהב םיחיכש

 .םייבקעו םיהובג םה תומילא לע חווידה ןיבל םירוהה ינייפאמ ןיב םירשקה ידוהי אלה רזגימב

 אוה םימויאב הטחס לע רפסה-תיבב םיחווידה רועיש ןיבל חופיטה דדמ ןיב םאתמה ,אמגודל

.93.0 אוה רפסה תיבל חדקא תאבה לעו ,95.0 אוה היפונכ ירבח ידי לע םימויא לע ,66.0

àìéîåú îð÷åãú îáèí ùì îðäìéí åîçðëéí

 תומילאה תעפותב תוקסועה תולאש לש הרוא הרוש םיכנחמו םילהנמ ונלאש רקחמה תרגסמב

 םינושה םימוחתב ולבקתהש םייזכרמה םיאצממה תא הרצקב רוקסנ ןלהל .רפסה-תיבב

.ונחבנש
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ãéååç òì àéøåòé àìéîåú

 תומילא-יעוריא לע יחוויד םיכנחמהו םרפס-תיבב תומילא-יעוריא תוחיכש לע וחוויד םילהנמה

 יחווידמ .םהיניב הרישי האוושהל תורשפא ןיא ןכלו ,םיכנחמ םה התואש התיכב םידימלת לש

 דימלת תילולימ ליפשמ וא בילעמ דימלת' היה ותוחיכשב רתויב טלובה עוריאהש ונדמל םילהנמה

 םויא .ןורחאה שדוחה ךלהמב תחא םעפ תוחפל שחרתהש םילהנמהמ %0.98 וחוויד וילע 'רחא

 .םילהנמהמ %3.75 ידי-לע חווד ונממ וא רפסה-תיבל ךרדב םירחא םידימלת לע םידימלת לש

 עצפנ דימלת :תלטובמ אל ללכ ךא ,רתוי הכומנ תוחיכשב וחווד תורחא תומילא תויוגהנתה

 העגפו הלפנתה רשא םידימלת לש הצובק ,)%7.14( אפור וא תוחא לופיטל קקזנו הטטקב

 רפסה-תיבל םיכייש אלש םירענ ,)%4.23( יתרבח יודינ וא םרח תלטה ,)%9.73( רחא דימלתב

 הדרטהה םוחתב .)%4.23( םידימלת לש הטיחסו ,)%7.52( וכיה וא ומייא רפסה-תיבל וסנכנ

 .)%9.12( תינימ הניחבמ תובילעמ תועומש תצפה התיה רתויב הצופנה תוגהנתהה תינימה

 המכסה אלל תינימ הרוצב תעגל :רתוי הכומנ תוחיכשב וחווד הז םוחתב תורחא תויוגהנתה

 ףא ,דגנמ .)%3.2( תינימ הפקתהו ,)%1.4( םתמכסה אלל הדימלת וא דימלת קשנל תוסנל ,)%5.8(

 דימלתש חוויד דחא להנמ קרו ,חדקא םע רפסה תיבל עיגה דימלתש חוויד םילהנמהמ דחא אל

 :תיסחי ןותמ היה רתוי תומילא תויוגהנתה לע חווידה .רחא דימלת וא הרומ לע חדקאב םייא

 רועישו ,הנווכב דח רישכמב וא ןיכסב רחא דימלת ךתח דימלתש ורמא )%0.8( תירישעמ תוחפ

.)%2.5( ןיכס םע דימלת לש םויא לע וחוויד רתוי ףא ךומנ

 תיצחמ טעמכ .תוללק אוה םיכנחמה םיחוודמ וילע רתויב חיכשה עוריאהש ,הלוע םיאצממהמ

 וחוודש םיפסונ םיעוריא .רחא דימלת לליק דימלת עובשב םעפ תוחפלש ,ונייצ )%7.74( םיכנחמה

 הרקש וחוויד %4.83( רחא דימלת ליפשה וא בילעה ,געל דימלתש ויה תיסחי ההובג תוחיכשב

 לע וחוויד םיכנחמה .)%7.82( הנווכב רחא דימלת ףחדו ספת דימלתשו )עובשב םעפ תוחפל

 עגפייש םייא דימלת לשמל ,רתוי הכומנ תוחיכשב ךא עובשב םעפ תוחפל ורקש םיפסונ םיעוריא

 הנווכב רחא דימלת לש םיישיא םירבד תיחשה וא עגפ דימלת ,)5.32( ול ץיברי וא רחא דימלתב

.)%7.4( דויצ וא םיישיא םירבד םירחא םידימלתל בנג דימלתו )%3.6(

 השולשכ ,יתימא חדקאב םויא לש עוריא היה ותתיכבש ךכ לע חוויד םיכנחמהמ דחא זוחא קר

 לע זוחא השולשכ ,ןיכסב םויא לע %5.3 ,ןיכסב רחא דימלת ךתח דימלתש ךכ לע וחוויד זוחא

 הסינ םתתיכמ דימלת ובש והשלכ עוריא לע םיחוודמ םיכנחמהמ זוחא העבראכו תינימ הפקתה

.המכסה אלל הדימלת וא דימלת קשנל
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äòøëåú äîðäìéí åäîçðëéí àú äàìéîåú ááéú-ñôøí

 דחא להנמ אל ףא .םרפס-תיבב תומילאה תייעב ףקיה תא ךירעהל ושקבתה םיכנחמהו םילהנמה

 .הלדג היעבכ התוא םיכירעמ %6.4 קרו ,דואמ הלודג איה ורפס תיבב תומילאה תייעבש בשוח

 איה םרפס תיבב היעבה ףקיהש םיבשוח םכותמ תירישעכ :רתוי תוילילש ןה םיכנחמה תוכרעה

.דואמ הלודג וא הלודג

 לש ולאמ תיתועמשמ הדימב תוכומנ הייעבה תרמוח תא םיכנחמהו םילהנמה לש תוכרעהה

 םהבש םיידוסיה רפסה-יתבב דחוימב םיטלובו ךוניחה יבלש לכב םילודג םירעפה .םידימלתה

 קרו םיכנחמהמ %11 תמועל דואמ הלודג וא הלודגכ היעבה תא וכירעה םידימלתהמ %7.63

.םילהנמהמ %9.5

 םידימלת' :ויה םיכנחמהו םילהנמה ידי לע רתויב הברה תוחיכשב וחוודש םוכיסה ימרוג

 ,שוכר םיתיחשמ ,רפסה-תיבב םירבד םירבוש םידימלת' ,'תוטטקב םיפתתשמ ,תוכמ םיליחתמ

 םירחא םידימלתמ םירבד םיבנוג םידימלת' ,')םזילדנו( טוהירב םיעגופ ,תוריק לע םישקשקמ

 םיכנחמהמ תיצחמכו םילהנמהמ עברכ .'תונוירבב םיגהנתמו םימייאמ םידימלת'-ו ,'םירוממ וא

 םיכנחמהו םילהנמה לכ טעמכ .המילא הריווא לש הנטק הדימ תוחפל שי םרפס תיבבש וכירעה

 ,םימסו לוהוכלאב םישמתשמ םידימלת םהלש רפסה-תיבבש תונעטה תא טלחומ ןפואב וללש

.רפסה תיבל םיחדקא םיאיבמ םידימלתשו ,םידימלת תינימ םידירטמ תווצה ירבחש

 ,לשמל .םידימלתהו םיכנחמה ,םילהנמה לש תוכרעהה ןיב םירכינ םירעפ שי הז םוחתב םג

 תונוירבב םיגהנתמו םימייאמ םידימלת לש העפותהש ובשח םילהנמהמ %2-מ תוחפש דועב

 %52-ל לעמו ,םיכנחמהמ %11-ל לעמ ךכ ובשח ,דואמ הברו הבר הדימב םרפס-תיבב תמייק

 םייניבה תוביטח ידימלתמ %54-כו ,םיכנחמהמ %02מ תוחפ ,ןכ ומכ .תוביטחב םידימלתהמ

 תויפונכ לש דואמ הבר וא הבר תוליעפ שיש בשוח דחא להנמ אל ףא – תפסונ אמגוד תונוילעהו

 םידימלתהמ זוחא הרשעמ רתוי טעמ ךא ,ךכ םיבשוח םיכנחמהמ זוחאכ קר ,ולש רפסה תיבב

.םרפס-תיבב וז תוחיכשב תמייק תויפונכ לש תנכוסמ תוליעפ לש העפותהש םירמוא

àìéîåú úìîéãéí ëìôé îåøéí

 שדוחה ךלהמבש ,וחוויד )םיידוסי רפס-יתבמ םה םלוכ טעמכו( םילהנמ לש לודג אל רועיש

 לש תיזיפ העיגפ וא ,)%9.8( הרומ יפלכ דימלת דצמ םויא לש םיעוריא ויה םרפס-תיבב ןורחאה

 םהש השוחת לע םיעיבצמ םניא םיכנחמה יחוויד ,יללכ ןפואב .)%8.6( הכישנ ,הטיעב ,ףורגא
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 ויה םקלחש דומלל ןתינ םיכנחמה יחווידמ .םהילא תינפומה תומילאל תונברוק וא םימייואמ

-כ( םישיא םירבד תתחשהלו ,)%6-כ( םימויאל ,)%71-כ( םידימלת דצמ תילולימ תומילאל ןברוק

 םיגאוד םיכנחמהמ %7-כ .רתוי תומילא תויוגהנתה לע םיחוודמה םיכנחמה דואמ םיטעמ .)%5

 הדימב ישיאה םנוחטיבל םיגאוד %3-כ םכותמו ,הלעמו תינוניב המרב םהלש ישיאה ןוחטיבל

 הנגהל םילכ תאבה ומכ תוינוציק הנגה תולועפ לע וחוויד םיכנחמ דואמ טעמ .דואמ הבר וא הבר

.דחפ בקע רפסה תיבמ תורדעיה וא רפסה-תיבל תימצע

äúîåããåú áéú äñôø òí àìéîåú

 אשונל הלודג תועדומ שי םרפס תיבבש םימיכסמ םילהנמהו םיכנחמהמ דואמ לודג רועיש

 הז אשונב תיכוניח תומד אוה להנמהש ,הובג תופידע רדסב אשונהש תומילא םע תודדומתהה

 םהלש רפסה תיבבש םירמוא םיבישמהמ זוחא םיעבראכ ,תאז םע .םירומל יוביג ןתונ אוהו

.)תוללקו םימויא ,תופיחד ומכ( 'הכומנ המרב' תומילאמ ןיע םימילעמ

 דרשמש תולבגמהש איה )שילש ינש( םילהנמ לש רתויב ברה רפסמה ידי לע הרכזוהש היעבה

 םהלש לופיטה תוליעיב םימגופ ,ליעפהל םילוכי םהש םיעצמאהו םישנועה לע ליטמ ךוניחה

 .םיפסונ תויעבו םיישק לע םיעיבצמ ,םיכנחמה ברקב רקיעב ,םיבישמ לש רכינ רועיש .תומילאב

 הקספהב םילעופ םינרותה םירומהש םיבשוח םניא םיכנחמהו םילהנמהמ שילשכ ,רתיה ןיב

 השוע רפסה תיבש ,תיבקע איה תעמשמה יללכ לש הפיכאהש ,תומילא עונמל ידכ יביטקא ןפואב

 לוכי עויסל קקזנה הרמושו ,תומילא םע דדומתהל תונויסינב םידימלתה תא ברעל יתימא ץמאמ

 םע דדומתהל םילכה םהל ןיאש םיבשוח םיכנחמהמ שילשמ רתוי טעמ .תצעויהמ ותוא לבקל

 ,תומילא םע תודדומתהב םינוא ירסח םהש םימיכסמה %5.9-כ שי םילהנמה ברקב .תומילא

 םהל שישכ םגש ,םינייצמ םיכנחמהמ שילש .לופכ אוה וז הנעט םע םיכסמה םיכנחמה רועישו

.עויס םילבקמ םניא םה ,הז םוחתב םיישק

 םע .תומילא םע תודדומתהל תדחוימ תירפס-תיב תונגראתהב טקנ אל םילהנמ לש רכינ רועיש

 םע הדובע לע חוודמ המוד רועישו ,ירפס תיב יוגיה תווצ ונימש ונייצ םילהנמהמ שילש ינש ,תאז

 םע תודדומתהל תשבוגמ תירפס תיב תינכות וניכה םילהנמה תיצחמכ קר .םידימלתה תצעומ

 יעוצקמ בר תווצב קלח ולטנ עברכו ,תעמשמ יניינעב קסועש דיקפת לעב ונימ %44-כ ,תומילא

.הליהקב תומילא םע דדומתהל דעונש
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 לע התיכב ןויד וא תיכוניח תוליעפ תכירע התיה רתויב החיכשה תוליעפה םיכנחמה ברקב

 הנורחאה הנשה ךלהמב תורחא תולועפ לע םיחוודמ םיכנחמהמ תיצחמכ קר .)%58כ( תומילא

 םע וצעייתה תיצחמכ .התיכ דעו וא םירוהה דעו םע ןויד ,אשונב תיכוניח תינכות תלעפה ןוגכ

 ןתואש תויכוניחה תולועפה תא םיכנחמה תוכרעההש ןייצל שי .תיגולוכיספה םע עברכו ,תצעויה

.דואמ תויבויח ויה וליעפה

äëùøä åäùúìîåéåú

 רפסה-תיבב תומילאה םע תודדומתהל הרשכה דואמ טעמ ולביקש םיחוודמ םיכנחמהו םילהנמה

 .אשונב תודקוממה תויומלתשהב תופתתשה לע חוודמ םהמ הובג אל רועישו ,םהידומיל ןמזב

 דדומתהל ידכ תקפסמ הרשכה ולביקש םיבשוח םיכנחמהו םילהנמהמ זוחא הרשעמ תוחפ

 ,הז םוחתב יהשלכ תומלתשה ורבע םיכנחמהמ שילשו םילהנמהמ תיצחממ תוחפ .אשונה םע

 לש הכרעהה .וזכ הרשכהל ללכ םיקוקז םניאש םיבשוח םילהנמהו םיכנחמה ללכמ עברמ תוחפו

.רתוי ףא ההובג ,וז הרשכהב םירומה לש ךרוצה יבגל םילהנמה

 הרשכהה תדימל רשאב םהלש תוכרעהב םייבויח רתוי הברה ויה ידוהי אלה רזגימב םיכנחמה

 הניכה אל ללכ םהלש הרשכההש ורמא םידוהיה םיכנחמהמ םיעבר הולשש דועב – ולביק םהש

 רועיש ,תאז םע ךכ ורבס ידוהי אלה רזגימב םהיתימעמ %04-כ קר ,תומילאב ליעי לופיטל םתוא

 םרועישל המוד הז אשונב תויומלתשהל קוקז ןיידע אוהש בשוחה ידוהי אלה רזגימב םיכנחמה

 תויומלתשהה לע ידמל תיבויח העד םילהנמלו םיכנחמלש רורב םיאצממהמ .ידוהיה רזגימב

 לעמו תומילא םע תודדומתהל םהלש תלוכיל המרת תומלתשההש ומיכסה %07-כ :ורבע ןתואש

.םירחא םירומ ינפב תומלתשהה לע םיצילממ ויה םיעבר השולשל

äòøëåú ÷ùøé äâåîìéï òí îòøëåú àçøåú

 תורחא תוכרעמ םע םהלש םיסחיה לע תולאש לש הרוש םיכנחמהו םילהנמה ינפב ונגצה

 םע םהלש םיסחיה תכרעהב ונדקמתה רפסה-תיב תרגסמ ךותב .תומילאב לופיטל תויטנוולרה

 םילהנמהמ %08-כ .תיעמשמ דח הניא תלבקתמה הנומתה .עייסמה ךרעמה ללכ םעו תצעויה

 )%08-כ( דואמ לודג בור .תצעויהמ עויס לבקמ תומילא םע דדומתהל השקתמה הרומש ומיכסה

 םימיכסמ )%06( רכינ בורו ,הלועפ םתא םיפתשמ עייסמה ךרעמה ישנאש םימיכסמ םילהנמה לש

 תיצחממ תוחפ ,םלוא .רוזעל ידכ םישרדנה םירושיכהו עדיה תא עייסמה ךרעמה ישנאל שיש
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 ,)%24( אשונב לופיטל ץוחנה ןמזה תא םישידקמ עייסמה ךרעמה ישנאש םימיכסמ םילהנמה

 םיטקייורפו תיכוניח תוליעפ םימזוי וא ,)%04( תומילאה םע תודדומתהל יתועמשמ ןפואב םימרות

.)%63( אשונב

 תיצחמכ קר .השק הנומת ףשוח םירוהה םע םהלש םיסחיה תכרעמ תא םיכנחמה רואית

%04-מ תוחפ ,תומילא םע תודדומתהל תונויסנב הלועפ ףתשמ םירוהה בורש ובשח םירומהמ

 הילעה םע דרויו ךלוה הז רועיש .תומילא עונמל תונויסינב ברועמ םירוהה דעוש ובשח םיכנחמהמ

 העיבצמ םילהנמהמ תלבקתמה הנומתה .ידוהי אלה רזגימב רתוי ףא ךומנ אוהו ,ךוניחה יבלשב

%04-כ םנמא .ידמל לבגומ אוה םילהנמה יניעב םירוהה דיקפתש ,ךכ לע רורב ןפואב איה םג

 תוחפו ,תומילא םע תודדומתהב עייסל ןכ ןוצרו תונוכנ םיארמ םירוההש םימיכסמ םילהנמהמ

 םיברועמ םירוההש םימיכסמ%51-כ קר ךא ,םירתוימ םיצחל םיליעפמ םירוההש םיבשוח %5-מ

.הל םימרות וא תודדומתהב

 ימרוג םע תומילאב לופיטל רושקה לכב םהלש ןילמוגה יסחי תא ךירעהל םילהנמהמ ונשקיב

 םהילע םיליעפמ חוקיפה ימרוגש וננולתה םילהנמהמ זוחא הששכ קר .ךוניחה דרשמ לש חוקיפה

 חוקיפה ימרוגש ובשח )%06-כ( םילהנמה בור .תיכוניחה םתוכמסב םיעגופ וא םירתוימ םיצחל

 יד תואנ יוביג םינתונו רפסה תיב לש םייכוניחה םיכרצה תא םיניבמ ,אשונה תובישחל םיעדומ

 םיבאשמה תא םיצקמ ולא םימרוגש ובשח רתויב ךומנ רועיש ,םלוא .דואמ הברה וא הברה

.)%31-כ( תומילא םע תודדומתהל תיתועמשמ המורת םימרות וא ,)%9-כ( םישרדנה

 וא םיפגאה םילהנמ םיאלממש דיקפתל רשאב םגדמבש רפסה-יתבב םילהנמה לש תוכרעהה

 להנמש םיבשוח םילהנמהמ ישילשמ תוחפ .רתוי ףא תוילילש תימוקמה תושרב תוקלחמה ילהנמ

 ןוצרו תונוכנ הארמו רפסה-תיב לש םייכוניחה םיכרצה תא ןיבמ תימוקמה תושרב הקלחמ/ףגאה

 םיזוחא השישכ קרו ,םישורדה םיבאשמה תא םיצקמ הלאש םיבשוח זוחא הרשעמ תוחפו ,עייסל

.תומילא םע תודדומתהל יתועמשמ ןפואב םימרות םהש םימיכסמ
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àìéîåú áðé ðåòø áéùøàì 4991-8991

îîöàé ñ÷ø øá ìàåîé òì äúðäâåéåú ñéëåï åäéôâòåú áðé ðåòø 8991

לארה יסוי ר"ד לארה יסוי ר"ד

ø÷ò

 רעונ ינב תועגפיהו ןוכיס תויוגהנתה לע ינשה ימואלה רקסה עצוב ,8991 ינוי יאמ םישדוחב

 ךוניחה תכרעמב )61-11 םיאליג( 'י דע 'ו תותיכ ידימלת 493,8 לש יצרא גציימ םגדמ ברקב

 עצוב ילארשיה רקסה .לארשיב יברעה רזגמבו ידוהיה רזגמב תיתד-תיתכלממהו תיתכלממה

 ןוגרא תוסחב הקירפא ןופצו הפוריאב תונידמ 03 לעמ תופתוש וב ימואל-בר רקחממ קלחכ

 736,7 לש יצרא גציימ םגדמ לע 4991 ינוי-יאמב לארשיב ךרענ םדוקה רקסה .ימלועה תואירבה

 תטיסרבינואמ םירקוח תווצ ידי לע לארשיב ךרענ CSBH-ה רקס .'אי דע 'ו תותיכ ידימלת

 לש הלועפ ףותישבו תוסחבו לארה יסוי ר"ד לש ותושארבו ,ליידקורב ןוכמ-טניו'גמו ןליא-רב

.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמו תואירבה דרשמ

 ,8991 ,יאמל-91ה ,יעיבר םויב וגצוה רעונ תומילאל םיסחייתמה רקחמהמ םיינושאר םיאצממ

 ןתמ ).לימ( ףולאה תושארב רעונו םידלי ברקב תומילאה םוצמצל תירוביצה הצעומה ירבח ינפב

 ,רתוי רחואמ דעומב םסרופי וב םילולכה םינושה םימוחתב רקחמה יאצממ לע אלמ ח"וד .יאנליו

.םתביתכו םינותנה חותינ םויס רחאל

úîöéú ñëåí äîîöàéí

 העפות הניה לארשיב רעונה ינב ברקב תומילאמ תונברוקהו תומילא עוציבב תוברועמה תעפות

 ףקיה .יהשלכ תומילאב םיברועמ ויה 'י-'ו תותיכ ידימלתמ %05 לעמ .רתויב בחרנ ףקיהב

 תא םיספותה םידימלתה זוחא תא םאות תומילאב תישיא תוסנתה לע םיחוודמה םידימלתה

 תונוירבב ופתתשה םידימלתהמ %06 לעמ .תומילאב יוור םוקמכו חוטב אל םוקמכ םרפס תיב

 ופתתשה םגו תונברוק םג ויה םתיצחמכ .תונוירב ישעמל תונברוק ויה וא םירחא םידימלת יפלכ

 תוטטק ךלהמב ועצפנ %41-כו תומילא לש רתוי תורומח תומרב םיברועמ ויה %51-כ .תונוירבב

 %51 לעמ .קשנ תאישנ ףקיהב ףקתשמ הרומח תועגפיהל לאיצנטופ .יאופר לופיטל ושרדנו
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 שדוחב תחא םעפ תוחפל ,חדקא וא )לקמ( הלא ןיכס :ןוגכ ,קשנ ואשנ יכ וחווד םידימלתהמ

 ואשנ םייברעה םינבהמ %3.4-ו ,םידוהיה םינבהמ %5.1( רפסה תיב חטש ךותב תוברל ,ןורחאה

.)םח קשנ

 טרפב ,רתוי בחר תומילאה תעפות ףקיה םייברעה רפסה יתבב םידימלתה תייסולכוא ברקב

.רפסה תיב חטשל ץוחמ תומילאב דחוימב לודג רעפה .הרומחה תומילאה ידממב

 ברקב תומילאב הילע לש המגמ ןיא יכ הלוע 8991 ןיבל 4991 ןיב ופסאנש םידדמ תאוושהב

 ירה ,הדירי לש הלק הייטנ התפצנ ח"ודב םיגצומה םידדמה בורבש תורמל .לארשיב רעונה

 תומילאמ תונברוקה ירועשבו תומילאב תוברועמה ירועשב תוביצי לע העיבצמ תיללכה הנומתהש

 ופתתשהש תונידמ -82ב רעונ ברקב תונוירבה ףקיהל האוושהב .תונורחאה םינשה עבראב

-11ה םוקמבו ,תונוירבמ תונברוקב ינימשה םוקמב :הובג םוקמב תגרודמ לארשי ,רקחמב

.םירחא יפלכ תונוירבב תופתתשהב

 השק רסוחל ,רפסה תיב לש תילילש הסיפתל םיכיישה םימרוג יכ אצמנ ינתשמ-בר חותינב

 תונוירבב תופתתשהב רתי תוברועמ םיאבנמ – תיתרבח תודידבו הייחד תושגרהלו םירוהה םע

 :ןוגכ תורחא ןוכיס תויוגהנתה ןיבל תומילא ןיב רתויב קודה רשק אצמנ ןכ ומכ .קשנ תאישנבו

.לוהוכלא לש תיתייעב הייתשו ןושיע

îòåøáåú á - å÷åøáðåú îáøéåðåú äö÷åú åäèøãåú

 יפלכ תונוירב השעמב תחא םעפ תוחפל ופתתשה יכ וחוויד תונבהמ שילשכו םינבהמ תיצחמכ

 ופתתשה תונבהמ תירישעכו םינבהמ עברכ .םידומילה תנשב רפסה תיב חטשב רחא דימלת

 םינבהמ %95-כו תונבהמ %04-כ .םידומילה תנש ךלהמב רתוי וא םימעפ שולש תונוירב ישעמב

 תונוירב תווח תונבהמ%61-ו םינבהמ עבר וליאו תחא םעפ תוחפל תונוירב ישעמל תונברוק ויה

.רתוי וא םימעפ שולש וזכ

 םידדמב ,תאז םע .תיברעה הייסולכואבו תידוהיה הייסולכואב המוד תונוירבב תוברועמה רועיש

.םיידוהיה םידימלתה ברקב רשאמ רתוי הובג םיברעה םידימלתה ברקב רועישה רתוי םירומחה

 הז גוריד .תונוירבב תופתתשהה רועיש רקחמב תונידמ 82 ךותמ-11ה םוקמב תגרודמ לארשי

 תוהובגה תותיכב תונבה ברקב רתוי ךומנו )ישיש םוקמ( תוכומנה תותיכב םינבה ברקב רתוי הובג

 תונידמ 82 ךותמ 8 – רתוי הובג לארשי לש גורדה תונוירבמ תונברוקה ירועישב .)81 םוקמ(

.רקחמב ופתתשהש
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 תינכות ומשיי ןורחאה רושעבש תונידמ יכ ןייצל ןיינעמ תונוירבה אשונב תימואלניבה האוושהב

 ,היגברונ ,הידבש :ןוגכ( רפסה יתב ידימלת ברקב תונוירבה םוצמצל תיעדמו תיתכרעמ תימואל

 תונברוקו תוברועמ ירועיש םע הלבטה תיתחתב תוגרודמ )ןילופו הילגנא ,סליוו ,דנלטוקס

%52 ןיב( תיסחי םיכומנ תומילאמ -  וא/ו אשונה תובישחב וריכה םרט רשא תונידמ דועב .)%31

 ,הינמרג :ןוגכ( רעונה ברקב תומילא םוצמצל תפקמ תימואל היגטרטסא ומשיי אל ןיידעש

 תונוירבב תוברועמה ירועיש םע הלבטה שארב תוגרודמ )תפרצו קרמנד ,ץיווש ,הירטסוא

%96 ןיב( רתויב םיהובגה -  םע הנורחאה הצובקה םע דחיב תגרודמ ןיידע 8991 לש לארשי .)%04

.תונוירבב תופתתשה %34

ðùéàú ðù÷

 חדקא וא )הלא( לקמ רלוא ןיכס ןוגכ קשנ םמיע ואשנ יכ וחווד תונבהמ %6-כו םינבהמ %52-כ

 )תונבהמ %7-כו םינבהמ %24-כ( םיברעה םידימלתה ברקב רתוי הובג הז זוחא .תימצע הנגהל

.)תונבהמ %5-כו םינבהמ %22-כ( םידוהיה םידימלתל האוושהב

 ךותב קשנ םתיא ואשנ יכ וחוויד )תונבהמ %5.3-ו םינבהמ %71( םידימלתהמ םיזוחא הרשעכ

 %3-כו םינבהמ %31( רתוי ךומנ םידוהיה םידימלתה ברקב רועישה ןאכ םג .רפסה תיב חטש

 %6-כו םינבהמ %43-כ( םייברעה רפסה יתבב םידימלתה ברקב רועישל האוושהב )תונבהמ

.)תונבהמ

 םיניכס םניה רתויב םיחיכשה קשנה יגוס יכ הארמ ואשנ םידימלתהש קשנה ילכ יגוס תוגלפתה

 הרומח תועגפיהל רתויב רומחה לאיצנטופה םלוא .)%8.2( תולא/תולקמו )םידימלתה ללכמ %7.6(

 -03ב יכ וחוויד םייברעה םינבהמ %3.4-ו םידוהיה םינבהמ %5.1 .םח קשנ תאישנמ ףקתשמ

.רחא ירי ילכ וא חדקא ואשנ םה םינורחאה םימיה

.ןורחאה שדוחב קשנ אשונ םתתיכ ינבמ והשמ ואר תונבהמ %03-כו םינבהמ %44-כ

עקר ינתשמ יפל םירחבנ תומילא ידדמ לש יטסיגול לדומ יפל םייוכיסה סחי

 םעפ תוחפל קשנ אשנ רתוי וא םימעפ שולש רפסה תיבב רחא דימלת יפלכ תונוירבב ףתתשה 

ןורחאה שדוחב תחא
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éçñ äñéëåééí ìôé îåãì ìåâéñèé ùì îããé àìéîåú ðáçøéí ìôé îùúðä ø÷ò
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úåöàåú äøöú îåãìéí ùì øâøñéä ìåâéñèéú øá îùúðéú òì îããé áéú äñôø
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úåöàåú øàùåðéåú ùì äøöú îåãìéí ùì øâøñéä ìåâéñèéú øá îùúðéú áîùúðé              

áéú äñôø: îåãì ñåôé - à÷ìéí áéú äñôø )îùúðéí îåáä÷éí áìáã(
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äøöú îåãìéí ùì øâøñéä ìåâéñèéú øá îùúðéú: úôéñåú ùìéìéåú                     

ùì à÷ìéí áéú äñôø
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ä÷ùø áéï à÷ìéí áéú ñôøé åîòåøáåú áàìéîåú

 תשוחת ;ס"היבב םיללכהו םיקוחה תסיפת .םידממ רפסמב דדמנ ירפס תיבה םילקאה תסיפת

 יאצממ .ס"היבב יתרבחה םילקאה תסיפתו ;םידימלת-םירומ יסחי ;םידומילב תויגשיההו ץחלה

 ישעמב תופתתשהל רושק ולא םימוחתמ דחא לכב תוילילש תוסיפתש ךכ לע םיעיבצמ רקחמה

 תסיפת :םה דחוימב קזח אצמנ רשקה םהבש םייפיצפסה םידדמה .קשנ תאישנבו תונוירב

 לבקל תלוכי יא ;םינגוה אלכ וא ידמ םישקונכ םיללכהו םיקוחה תסיפת ;םידומילב הכומנ םיגשיה

.רפסה תיבב םירחא םידימלת דצמ הייחד תשוחתו ;םירומהמ תפסונ הרזע

 רפסה תיב םילקא יבגל תוילילש תוסיפת יוביר לע םיחוודמה םידימלת יכ םיארמ םיאצממה

 לש ךומנ רתוי הברה רועיש לע םיחוודמ - וליא תוסיפת לש יפיצפסה םוחתל רשק אלל

 ,דועו תאז .ללכ תוילילש תוסיפת לע םיחוודמ םניאש םידימלתל האוושהב תומילאב תוברועמ

 .המאתהב הלדג תומילאב תוברועמל תורבתסהה ,רתוי הובג תוילילשה תוסיפתה רפסמש לככ

 הלופכ תורבתסה ילעב םניה רפסה תיב יבגל תוילילש תוסיפת שמח םע םידימלת :המגודל

 לע וחוודש םידימלת וליאו .ללכ תוילילש תוסיפת אלל םידימלתל האוושהב תונוירבב ףתתשהל

 אצממ .תונוירבב תוברועמל תשלושמ תורבתסה ילעב םניה תוילילש תוסיפת הרשע תחא וא רשע

 לש תוברועמהו ירפס תיב םילקא תסיפת ןיב םייקה קזחה רשקה יבגל עדימה תא קזחמ הז

.קשנ תאישנו תומילאב םידימלתה
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ðñôç æ'

ú÷öéø äîàîø "øàéåðåú åîôåú òì àìéîåú"

:ךותמ

roisA  , R.A  ,. nnA  reyeM  , H  ,. ereheB  , W.I ( . 7991(

spaM  dna  sweivretnI  tuobA  ecneloiV  . ytisrevinU  fo  nagihciM

 ,ןיבהלו קימעהל ךרוצ שי ,יפיצפסו ילאיצנרפיד ,דקוממ ,ליעי היהי תומילאב לופיטהש תנמ לע

 .רפסה תיבב רבודמשכ רקיעב ,םיעוריאה םישחרתמ םהב םויה תועש תאו םוקימה תא ,רתיה ןיב

.םייעמשמ-דחו םיניינעמ םיאצממ הלעהו הז אשונ ןחב םכינפלש רמאמה

øàéåðåú òì àìéîåú

רהב םאיליוו ריימ ןא ר'תה ,רוטסא יבא ןור רהב םאיליוו ריימ ןא ר'תה ,רוטסא יבא ןור

 ,עתפל .רבע לכל םיצר םיצא םידימלתה .תונורדסמל ךפשנ םידימלת לש םיו לצלצמ ןומעפה

 תואירק ,עוריאה םוקימ תא רתאל םיסנמו םירצוע םינומהה ."!הטטק" קעוצ ןומהב והשימ

 םידימלתה תא םיפיקמ תוחפל םידימלת 03 ןורדסמה ךשמהב .ריוואב תועמשנ "?ימ" וא "?הפיא"

 .דדוגתמה ןומהל דעבמ הטיעב וא הכמ דוע תוארל חילצהל ידכ םהיראווצ םיחתומ ,םיטטוקתמה

 תוכורא תוקד רחאל .תוכמה תוכיא לע םיריעמ וא םידדועמ םקלח ,טקשב םיננובתמ םקלח

 גגופתמ טא-טא ."!הדיצה וזוז !תותיכל םלוכ !דימ וקיספה" קעוצו וכרד תא הרומ טלפמ

 רזפל הסנמ דדובהו ץימאה הרומה .וכרדל דחא לכ תוזירזב םידרפנ הטטקב םיברועמהו ןומהה

 לש ודרשמל םיחקלנ םיטטוקתמה ,תוצרפתה דוע תוארל קיפסהל הווקמ ,ורתונש טעמה תא

.להנמה

 םימילאה םיעוריאה תיברמ ,םוקימה תניחבמ .ןוכיתב היהש ימ לכל יאדווב רכומ הז רואית

 רפסה תיב רצח ,םיתוריש ,הינח ישרגמ ,םינונזמ ,תונורדסמ ןוגכ ,רבעמ ירוזאב םימייקתמ

 .םירגובמ דואמ טעמ שי הלא תומוקמב ,ישונאה םרוגה תניחבמ .רפסה תיבל תוליבומה םיכרדו

 אוה וללה םיעוריאה לש ףסונ ןייפאמ .םיטטוקתמה ביבס הלודג תודדוגתה בורלו םידימלת הברה

 .םידדועמ וא םיטקש םידימלתה ודמעי םירקמה לכב עטמכ - עוריאה יפלכ םידימלתה תודמע

 םירחא םירומ .ץימאה הרומל רמשיי הז דיקפת .הטטקה תא קיספהל דימלת הסני תורידנ םיתעל
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 תניחבמ .ודבל לעפ ןכש ,ןכתסמ וב וארי ףא ילואו ,ותוא בייחמל רבעמ לעופ הז הרומש ובשחי

 ופצ התע הזש הטטקל תירסומ תוירחא ושיגרי ,ללכב םא ,םידימלתהמ טעמ - עוריאה תואצות

 ,הטטקב לחה ימ וררביש רחאל רפסה יתב תיברמב ,יביטקלוק שנועל ופצי אל םג ןכלו ,הב

 הרזחב םיטטוקתמה וחלשיי םיתעל .להנמה תטלחה יפל ,םיטטוקתמהמ רתוי וא דחא העשוי

.םהישעמ לע רוזחל אל וחיטבהו הטרח ועיבהש רחאל םתתיכל

 הקימנידל תוסחייתה טעמכ ןיאש הרוק דציכ ,היופצו תרכומ הכ איה םיעוריאה תולשלתשה םא

 תאצוי הרוצב ינלבוס רפסה תיב ?תוירפס-תיבה העינמה תוינכתב וא תורפסב ולא םיעוריא לש

 ,הדובע תומוקמב( רחא יתרבח רשקה לכב המוד עוריא ןיימדל השק .ולא םיעוריא יפלכ ןפוד

 תוינכת תיברמ .תיתרטשמ תוברעתה ףאו ,הברהב םישק םידה ררועי אל רשא )תוינק יזכרמב

 תובר תוינכת .רפסה-תיב לש םייתרבחהו םייזיפה םיטביההמ תומלעתמ תומייקה העינמה

 )המודכו רושיג תוינכת ,םיטקילפנוק לוהינ ןוגכ( ישיא-ןיבה יגולוכיספה טביהל קר תוסחייתמ

 תוכיא וא ירפס-תיבה םילקאה ןוגכ( רתוי םייללכ םינתשמל תוסחייתמ תורחא תוינכתש ןמזב

 החטבאה יעצמאב דקמתמ תוברעתה תוינכת לש ישילש גוס .)הרומהו דימלתה ןיב רשקה

 אלה תוברעתהה תרוצ .רפס תיב ןיינבב םייזיפ םייונישב וא )המודכו תוכתמ יאלג ,םירטוש(

.םייתייעבה םידימלתה תייעשה איה רתויב הצופנה תיתעינמ

 תומילאה תייעב תא ןיבהל תנמ לע יכ הרעשהה לע יחכונה רקחמה ססבתה ,הלא תושיגל דוגינב

 .רפסה תיב לש תיזיפהו תיתרבחה הקימנידה תא לכ םדוק ןוחבל שי ,רתוי בוט תירפס תיבה

 תוירואיתה תא אטבל םידימלתלו םירומל רשפאל התיה הז הרקחמ לש תפסונ הבושח הרטמ

.ךכל תוביסהו ,תומילא ירקמל םידעומה םינמזהו תומוקמל עגונב םהלש תוישיאה

îç÷øé òáø òì àìéîåú ááúé äñôø

רפסה תיבב תומילא תשחרתמ יתמו ןכיה רפסה תיבב תומילא תשחרתמ יתמו ןכיה

 ,םינונזמו תונורדסמ ,תוגרדמ םה תומילאה ידקומ יכ אצמנ )8791( חוטבה רפסה תיב לע רקחמב

 ךא ,םיאצממה לע ורזח םיבר םירקחמ .)תוקספה( תותיכה ןיב םידימלתה םירבוע םהב םינמזב

 תומוקמה דציכו םימיוסמ םינמזב אקווד ,רפס-יתבב אקווד תשחרתמ תומילאה עודמ ונחב אל

 םילהנמה ,םירומה ידיקפת ןוגכ( רפסה תיב לש יתרבחה הנבמהמ םיעפשומ וללה םינמזהו

 לש ןמזה תאו םוקימה תא יביטקאורטר ןפואב םיריבסמ ,הכ דע ושענש םירקחמה .)המודכו

 תוחנה םא .םידדועמ םימרוג החגשהה רסוחבו תולהקתהב םיאור בורלו ,המילאה תושחרתהה

 תונערופל םידעומה םינמזבו תומוקמב החגשהה תרבגה לש הטושפ היגטרטסא יזא ,תונוכנ ולא
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 רפסה-יתב ,ןכ םא עודמ .םלוה ןורתפ תווהל היושע ,ולא תומוקמב םידימלתה רפסמ תתחפהו

 רפסה תיב לש ינוגראה הנבמב הנומט הבושתה יכ ,הארנ הז רמאמ ירבחמל ?ךכ םילעופ םניא

.תווצה לש םידיקפתה תורדגהבו

îùúðéí ä÷ùåøéí ìàøâåï äçáøúé

 םיסחי ,לשמל .תירפס-תיבה תומילאל םימרות ואצמנו םה ףא ורקחנ םייתרבחו םיינוגרא םינתשמ

 רפס-יתב ,הכומנ הסנכה םע תוחפשממ םידימלת לש הובג זוחא .םידימלתל םירומ ןיב םיעורג

 .תומילאל םלוכ םירושק - חלצומ אל ירפס-תיב םילקאו תישיא אל הריווא םע דואמ םילודג

 רפסה יתב תא ןיטקהל ,םידימלתל םירומה ןיב םיסחיה תא רפשל תועצה ולעוה הז רשקהב

 רוציל ןכו דימלתה ןיבו הליהקה ,רפסה-תיב ןיב םירשקה תא רפשל ,רתוי םיישיאל םכפהלו

 ןהש ירה ,ולא תוצלמה לע םיקלוח ונניאש תורמל .תומילא יפלכ הרורב תירפס תיב תוינידמ

 תויעב לש םייפיצפסה ןמזלו םוקימל אלו רפסה תיב לש תינוגרא-ללכה המרל תוסחייתמ

 תומילאה לע עיפשהל אלש לולע ,התיכב דימלתל הרומה ןיב םיסחיה רופיש לשמל ךכ .תומילאה

 םילקאה ןיב רשק אצמנ אל עודמ ריבסהל לוכי הז ןויער םירועישה ןיב ,התיכל ץוחמ תצרופה

.תומילאה תמר ןיבל ירפס תיבה

 הנתשמ וקיזחה םירקחמה תיברמ ךא ,תירפס-תיב תומילאל רשקהב רקחנ אצומה הנתשמ םג

 עפשומכ אצומה תא םיאור םה המכ דע ולאשנ םיפתתשמה יחכונה רקחמב .עובקכ הז יפרגומד

 תונוש תוצובק עודמו יתמ ,ןכיה הנבהה .תומילאה יעוריאל תוביסהו ןומזתה ,םוקימה לע עיפשמכו

.תויפיצפס תויוברעתה חותיפל תינויח ןברוק תווהמ

äúòøáåú ôñéëåìåâéú

 םירושיכה רופיש ,תויעב ןורתפ לש תוקינכטל תורושקה תויוברעתה םיבר רפס-יתבב אוצמל ןתינ

 ,הרטמה הבצוה ,תיאקירמאה תוברעתהה תוינידממ קלחכ ,ילנויצנבנוק ץועייו גנילדומ ,םייתרבחה

 תוינכת םימשיימש םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה יתב רפסמ %05-ב לדגי 0002 תנש דעש

 םימיוסמ םידימלתש החנהה לע תוססבתמ הלא תוינכת .םיטקילפנוק ןורתפל םירושיכ לש

 ןכלו תויחרכהה תויתוגהנתהה וא תויתורשקתה ,תויגולוכיספה ,תויתרבחה תויונמוימה תא םירסח

 םירושקה םייפיצפסה םיטביהל תוסחייתמ אל ללכ הלא תוינכתש ,איה היעבה .ןהב םנמאל שי

.תומילאל יתועמשמ םרותכ ספתנ וניא ומצע רפסה תיב ,רפסה תיבל
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ùéðåééí áàáèçú áéú ñôø àå áîú÷ðéí

 ,םירמוש ןוגכ תוחיטב יעצמא םהמ םיברל וסנכוה ,רתוי םיחוטבל רפסה יתב תא ךופהל ץמאמב

 הלא םיעצמא תרטמ .המודכו םינכוסמ תומוקמב תרבגומ הרואת ,ואדיו תומלצמ ,תוכתמ יאלג

 תא תמאות הניאש הריווא םירצוי םה ךא ,רתוי םיחוטבל םייתייעבה תומוקמה תא ךופהל איה

.רפסה תיב

äùôòú äîáðä äçáøúé åäôéæé ùì áéú äñôø

 הנבמה ןיבל תירפס תיב תומילא ןיב סחיה תא רתוי הבוט הרוצב רידגהל הסנמ יחכונה רקחמה

 ןיינב לש הנבמש ריבסה ,ינוריע ןנכתמו טקטיכרא ,)3791( ןמוינ .רפסה תיב לש יזיפ/יתרבחה

 תומילאה תיברמ .וב םינכושה לש םתוגהנתהו םהיתודמע לע םיעיפשמ הז הנבמ לע תולעבהו

 םיררוגתמה תסיפת יפל רשאו תרדגומ הניא םהילע תולעבהש םיירוביצ םירוזאב ,וירבדל תאצמנ

 םיררוגתמה םיטונ ךכ ,תוחפ םיישיאו רתוי םילודג םינבמהש לככ .םהילע יארחא שיא ןיא ,םהב

 םיירוביצה םירוזאה תאש איה ,ןאכמ הלועה הנקסמה .םהב השענה לע תוירחא תוחפ תחקל םהב

.הרורב היהת םהילע תוירחאהש ךכ ,רדגומ ןפואב תונבל שי

 תיברמ .ודיקפת תא הרומה לש ותסיפת אוה וללה םיחטשה לע תוירחאה רסוחל םימרוגה דחא

 םיסחי ,הרשעה ןובשח לע םג ,דימלתל יעוצקמ רמוח תרבעהב םדיקפת רקיע תא םיאור םירומה

 לע ספתנ התיכה רדח ,םאתהב .תירפס-תיבה תרגסמב דליה יפלכ תיללכ תוירחאו םיישיא ןיב

 תא האורש יעוצקמ הרומ .םיחנזנ רפסה תיב יחטש רתיו ,ולש תירקיעה הירוטירטכ הרומה ידי

 דימלתל יארחאכ ומצע תוארל השקתי ,ול וצקוהש תועשה תרגסמב רמוחה תרבעהב ודועיי

.םירחא םינמזבו תומוקמב

ùéèä

 םייפרגומדה םינתשמל רשק אלל ,רפסה-תיבב תומילאה לש הקימנידה תניחבב דקמתמה רקחמה

 ורחבנ .תומילאה יעוריא ושחרתה עודמו הפיא ,יתמ רתאל התיה הרטמה .םידימלתה לש

 אקווד אוצמל המגמב )המודכו ןווגמ ימונוקא-ויצוס סוטטס ,םינוש םילדג( םינוש רפס-יתב

 רפסה יתב לכ .םיבר םירקחמב התע דע השענש יפכ ,הנושה תא אלו ,םהל ףתושמה תא

 תונורדסמב תומלצמ ,םירמוש ,רושיג תוינכת ןוגכ תומילא דגנכ םיעצמא וליעפה רקחמב וללכנש
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 םירומ תריחב לע ססבתהב ,ב"י-'ט תותיכ ידימלת 87 ונייאור הלא רפס יתב ךותמ .המודכו

 ירקיעה ילכה .םיחטבאמהו םילהנמה ןכו ,םירומ 22 ונייאור ,ןכ ומכ .)תונבו םינב לש הווש רפסמו

 קדבנ לכ .דוקימ תוצובקו הנבומ יצח ןויאר ןכו רפסה-תיב תפמ היה רקחמב שומיש השענ וב

 ורקש םימילא םיעוריא השולש דע לש םוקימ ןמסל ושקבתנ ,הנושארה לע .תופמ יתש לביק

 םהש המו ,עוריאב םיברועמה לש ליגהו ןימה ,ורק םה וב ןמזה ,רפסה תיבב הנורחאה הנשב

 .םירחא תוהזל וא םמשב תוהדזהל ושקבתנ אל םידימלת .הרקמל רפסה תיב תבוגת לע םיעדוי

."םיחוטב יתלב"כ םהיניעב םיספתנש םירוזאה תא ןמסל ושקבתנ ,היינשה הפמה לע

 ןפואב ןודל ושקבתנ םידימלתה .םידימלתה ואלימ םתוא תופמה לע ןויד ךרענ דוקימה תוצובקב

 ןוגראכ רפסה תיב תבוגתב ,הלא םיעוריא לע םידימלתל םירומה ןיב םיסחיה ,םתעדל ,ועיפשה וב

 לש םהיתוסיפת לע םשוה דחוימ שגד .םיעוריאה לע םנימו םליג ,םידימלתה אצומ תעפשהבו

 ושקבתנ םה .דרפנב ןייאור רפסה תיב תווצ ,הליעי תוברעתה יהמ יבגל תווצה לשו םידימלתה

 רשק ןכו םיברועמה ןימו ליג םיעיפשמ דציכו םינושה םיעוריאב םדיקפת םתעדל המ ןייצל

 רבעמ םנוצרכ תורעה ףיסוהל ולכי םילאשנה םירקמה לכב .םיעוריאה לע םידימלתה םע םירומה

.ולאשנש תולאשל

úåöàåú

 ,עוריאה ןמזו םוקימ ונמוס הילע )1 'סמ םישרת האר( תחא הפמל וזכור תופמה לע םינמיסה לכ

 ןוויכ רשפאתה תחא הפמ לע רפסה יתב תשמחמ םיאצממה דוחיא .םיברועמה ןימו ליג ןכו

 טעמכ .םידימלת לש תומוד תוצובק ןיבו םימוד םינמזבו תומוקמב ורק םימילאה םיעוריאהש

 חווד םהילע םיעוריאה 661 לכ .םינכוסמו םירומח ויה םידימלתה ידי לע וראותש םיעוריאה לכ

 .ללכב םא ,םירגובמ טעמו םיבר םידימלת וחכנ םהב תומוקמב ועריא רפסה יתב תשמחב

 ושחרתה םירחא םיעוריאו ,םירומ וחכנ אל םהב םינמזב ושחרתה תותיכב םימילאה םיעוריאה

.םירגובמ רדעהבו רבעמ ינמזב ,שיא תוירחאב םניאש הלאככ וספתנש רבעמ ירוזאב רקיעב

 ידי לע וחווד %46 םכותמ( םיעוריאהמ %04 ושחרתה םימיוסמ תונורדסמב תוקספהה ינמזב

 ושחרתה םיעוריאהמ %91 .)ב"י-א"י תותיכ( רתוי םירגובה ידי לע וחווד םיעוריאהמ %46 .)תונבה

 הקספהו הירטפק רוזא ונשי םייאקירמאה רפסה יתבב( םירהצה תקספה תעשב םינונזמה רוזאב

 ,םיקחשמה ישרגמ ,תולמעתהה םלוא תא וללכ םירחא םינכוסמ םירוזא .)םירהצה תחוראל הכורא

 תועש ירחא וא ינפל תוירקת ועריא םש ,רפסה תיב תא םיפיקמה םירוזאהו םוירוטידואה

 םירוזא רתוי לע וחוויד ףא תונבה .תונבה ידי לע וחווד תומילאה תוירקתהמ %75 .םידומילה
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%52 וספת ןה .םינבה רשאמ םינכוסמ -  וא וזכ העשב םינכוסמ םירוזאכ רפסה תיב יחטשמ %03

%01 וספת םינבה ,ןתמועל .םויה לש תרחא -  אל ונייוצש םירוזאה לכב .םינכוסמכ םיחטשהמ %02

 תשוחת תא ריבגהל היושע ,ולא לש רתוי הלודג תוחכונ ,רמולכ .ירפס תיב תווצ תוחכונ התיה

.םידימלתה לכ לש ןוחטבה

 אלש ורחב רפס יתב יתווצש הדבועה תאו ,םינושה רפסה יתב ןיב ןוימדה תא ריבסהל ןתינ דציכ

?ברעתהל

 תומוקמה תחטבא יכ בשח אל םהמ שיא ,םיעוריאה ןמ דואמ םידרטומ ויה תווצה ישנאש תורמל

 םירכינ ,רמולכ ,תיעוצקמה ותוירחא תחת םיללכנ ,םילא הרקמ תעב תוברעתה וא "םינכוסמ"ה

 םירומה יכ וארה תונויארה .תומילא ירקמב תוברעתהל עגונב תוריהב רסוחו תיעוצקמ תודגנתה

 ונימאה ףא תווצה ישנא .םהבש תויתייעבל םיעדומו רפסה תיבב וללה תומוקמה תא םיריכמ

 תודעומה תוצובקה תא והיזו תרגובמ תוכמס רדעה איה םש המילאה תושחרתהל הביסהש

.יארחאה םרוגל עגונב תוריהב רסוח רכינ ,תאז םע .עגפיהל

 ומכ .םימילא םיעוריאב ברעתהל םירומה לש םתונוכנ רסוחמ םידרטומ םה יכ ונייצ םידימלתה

 תונוש תועד ועימשה םמצע תווצה ישנא .יבקע אלו יתורירשכ היעשהב שומישה תא וספת םה ,ןכ

 תיברמ .תיזיפ עגפיהלו ברעתהל וששח םקלח .םילא עוריא ןמזב תוברעתהה תוינידמל עגונב

 תוליעפכ אלו תוישיא הרובג תולועפכ ועמשנ ,ולאכש םיבצמב תויוברעתה לע םירומה יחוויד

.םירומ תווצ לש תנגרואמ

 תוחכונ רחא ובקעש הלאכ םה "םייתפכיא" םירומכ םיספתנה םירומ יכ הלוע תונויארה ךותמ

 הכימתל עגונב םידימלתה תויפיצל רבעמ ולעפו תיתוכיא הדובע תושעל םהמ ופיצ ,םידימלתה

 הליהקה תאו םהירוה תא ףא םיתעלו ישיא ןפואב םידימלתה תא וריכה הלא םירומ .םהב תישיא

 - וברעתה דימת םה :תומילאל עגונב הרורב הבושת התיה ףא וז םירומ תצובקל .םתוא תבבוסה

 הבוחכ אלו הרצב םדאל רוזעל תירסומ הבוחכ וספת םה תוברעתהה תא .ןמז לכבו םוקמ לכב

 םתוירחא םוחתל ץוחמ םייוצמכ םדי לע וספתנ אל רבעמה ירוזא .םדיקפת תרגסמב תיעוצקמ

 תכרעהל וכז ולא םירומש תורמל .םוקמל וא העשל רשק ילב .םידליל םיביוחמ ושח םהו

 ףא לע ,םתנעטל .םתשיגב תיעמשמ-דח הכימתל וכז אל םה ,םילהנמה תצרעהלו םידימלתה

.חוכו הכימת ילוטנו םידדוב םמצע םיאצומ םה ,רתוי םיברועמ תויהל םנוצר

 םימילאה םיעוריאה תיצחממ רתוי .םיברועמה םידימלתה ןימל רושק תצקמב עיתפמ ןותנ

 תונברוקה ויה תונבה ינימה לוצינה ירקמ בורב ,םנמא .תופקותכ וא תונברוקכ תונב םיברעמ

 םימעפו ,תופקותה םג ויה תונבה - דועו תוריקד ,תוטטק לש םיבר םירקמב ךא ,םיפקותה םינבהו
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 רשק לש ומויק יבגל םינייאורמה ברקב המכסה התיהש תורמל .תוירקתה תא ודדוע םג תובר

 אצמנ אל ,המילא תירקתב תוברועמ ןיבל םיטועימ ןב דימלתה תויהו ימונוקא-ויצוס דמעמ ןיב

 ,תוכומנ הסנכה תומר םע תוחפשממ ואבש ,םיטועימה ינב תיברמ ,תאז םע .םיוסמ אצומל רשק
.םהמ שאוימ םג תמיוסמ הדימבו ,םייח םה הב תואיצמהמ קתונמ רפסה תיב יכ ושיגרה

 םייתייעבה תייעשה יכ ונימאה םידימלת .תוקולח ויה תועדה ,תומילאב לופיטה יכרדל סחייתהב
 ויה תווצה ישנא .הנממ וששח םירומהו ,הטישב ונימאה םילהנמה .תנגוה אל השנעה איה
 ,םיירוביצה םירוזאב שחרתמה לע תוחוודמה תוינורטקלאה תוכרעמל עגונב םייטנלוויבמא
 "הכרעמב דיספה" רפסה תיבש ךכ לע זמרמ םמויק םצע יכ ונימאה םקלח .םיחטבאמה תוחכונלו
 םיריכמ אל םיחטבאמהש ושיגרה םידימלתה .תילילש הביבס םירצוי םה יכו ,תומילאה דגנכ
 םיחוטב ויה אל םמצע םיחטבאמה םג יכ ררבתמ .םיליעי תויהל םילוכי אל ןכלו ישיא ןפואב םתוא
.םדיקפתמ קלח איה הלאכ םיעוריאב תוברעתה םאה

 םירשקל םירושקה םיגשומ ,תווצה ןהו םידימלתה ןה ,םלוכ ולעה תוברעתה תועצהל סחייתהב

 תומוקמב רתוי בר ןמז והשי םירומה יכ ועיצה םמצע םידימלתה .תוירחא תחיקלו םיישיא

 תומוקמב םיארחאה תויהל םיכירצש הלא םה "םייתפכיא"ה םירגובמה יכ ונעט םה .םיירוביצה

.תונערופל םידעומה

ãéåï

 ,םייופצ םינמזבו תומוקמב תשחרתמ רפסה תיבב תומילא יכ הארה יחכונה רקחמה ,יופצכ

 לש םרדעה אוה הלא לכל ףתושמ .םיינייפוא םינמזו תומוקמ שי ןימו ליג תצובק לכל רשאכ
 םג ךכו תומילאה תמילב לע העפשה ןיא )םהיגוסל םירמוש( םירחא םירגובמל יכ ררבתה .םירומ
 רתויב הליעיה תוברעתהה .םינושה רפסה-יתבב ונקתוהש םירחאה םירקיה הנגהה יעצמא לכל
 תא ריכמש הרומ לש ותואצמיה איה ,תווצה ישנאו םידימלתה ידי לע דחא הפ הראותש יפכ
 המכסה התיה .רפסה תיב תוינידמ ידי לע יבקעו רורב יוביגל הכוזשו ברעתהל ןכומש ,םידימלתה
 םירקחממ .התיכה ילתוכל ץוחמ םג לועפל ןכומש הזכ אוה "יתפכיא" הרומ יכ םידימלתה ןיב
 םג םה ,רתויב םיהובגה תומילאה יזוחא םהב רפסה יתבש הלוע ,הז אצממב םיכמותה םירחא
.רתויב הובגה אוה םירומה תפולחת בצק םהב הלא

 יכ חווידה תורמל .תדחוימ תוסחייתהל םה ףא םייואר תונב ברקב תומילאל םיעגונה םיאצממה
 סחייתהל הייטנ שי .ליעפ ןפואב תומילאב תוברועמ םג אלא ,תונברוק קר אל תויהל תוטונ תונב

 וז הצובק ברקב תומילאה תורבגתהל ליבוהל לולע ,הז סחי .תוניצרב תוחפ תונב לש תומילאל
.תויניירבעכ ןהו תונברוקכ ןה-
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 אצמנ ,רתויב םינכוסמה םה ,תרדגומ הניא םהילע תוירחאהש םיירוביצ םירוזא יכ ,הלוע רקחמהמ

 תרדגה הרצי אל הלא תומוקמב ואדיו וא רמוש תבצה .הזככ רדגוה רפסה תיב חטשמ שילשכ יכ

 לע .םיכמוס םה וילע רגובמ תוירחאב תויהל רוזאה לע יכ ושיגרה םידימלתה .תרפסמ תוירחא

 חוקיפ ידי לע םא ןיב - רתוי םירדגומל הלא םיחטש ךופהל ןתינ דציכ ןוחבל םיידיתע םירקחמ

 םשיילו ,חוטב םוקמל התיכה תא ךפוה המ ןיבהל שי .םמצעב םידימלתה וא םירוה ,םירומ לש

.םיירוביצה תומוקמב םיללכה םתוא תא
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ðñôç ç'

úåëðéåú äúòøáåú ìîðéòú àìéîåú

חקור החרא ,ימדש הנח : י"ע בתכנ חקור החרא ,ימדש הנח : י"ע בתכנ

îáåà
 םינוש םיפגא ידיב ורבוח ןקלח .תומילא תעינמל תובר תוינכת םויכ תולעפומ ךוניחה תכרעמב

 ,םייטרפ םיפוג ידיב תולעפומה תוינכת ןה ןקלחו רפסה יתבב ורצונ ןקלח ,ךוניחה דרשמב

 ,תוברעתהל אצומה תדוקנב יוטיב ידיל אב תוינכתה ןיב ינושה .דועו תואטיסרבינוא ,םיירוביצ

 תדימב ,דוקימל ורחבנש םיאשונב ,)םירוה ,םירומ ,םידימלת( דעיה תויסולכוא תריחבב ,ןפקיהב

 םיפתושה רפסמב ,הפיקמ תיתוחתפתה תינכתמ קלח וא תומילאב תדקוממו תדרפנ תינכתה תויה

.הרקבו הכרעה ןונגנמ לש ומויקבו הלעפההו הכרדהה ,הרשכהה יפואב ,הלעפהל םיארחאה

 ,תומילאה לש הייפואב תונושה .תויכוניחה תורגסמה לכל המיאתמה תחא תוברעתה ךרד ןיא

 ,ךכיפל .תילאיצנרפיד תוברעתה תיינב תבייחמ תכרעמ לכב המוקימבו הפקיהב ,התוחיכשב

 םיגצומ תינכת לכ יבגל .בחר ףקיהב תכרעמב םויכ תולעפומה תונוש תוינכת ןלהל תוגצומ

.התלעפהל תורשקתהה ךרד לעו הירקיע לע ,הירבחמ לע םיטרפ

 יפ-לע תוינכתה תא ןיימל ישוק אצמנ ,דחא ןוירטירקמ רתוי לע הנוע תוינכתהמ תחא לכו רחאמ

 :תוצובק עבראל תוינכתה וצבוק ,ןכ לע .םינוירטירק

;תויבטימ חותיפל תינללוכ תוברעתה תושיגדמה תוינכת  •

;תומילאב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת  •

;תינימ תומילאב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת  •

 .לוהוכלאבו םימסב הערל שומישה תעינמב תדקוממ תוברעתה תושיגדמה תוינכת  •

 לש םינושה םישגדהה רואית .םיפסונ םינוירטירק תנייצמה םוכיס תלבטב תוזכורמ תוינכתה

 תינכתה לש תלכשומ הריחב לוקשל תומילא דדמ םיליעפמה רפסה יתבל רשפאי תוינכתה

.ןוחבאה ינותנל המיאתמה

 תוגצומ ןניאש ץוח ימרוג ידי לע רפסה יתבב תולעפומ וא תובתכנה תופסונ תובר תוינכת תומייק

.הלא תופסונ תוינכת לע םיטרפ רפסה יתבל וחלשיי דיתעב .הז ןדגואב
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÷áåöä à: úëðéåú äîãâéùåú äúòøáåú ëåììðéú ìôéúåç øååçä, 

ëéùåøé çééí åà÷ìéí áéú-ñôøé áèåç

1. äúëðéú "ëéùåøé çééí"

 ידוסי ךוניחל ףגאה ,)ל"ת( םידומיל תוינכתל ףגאה ,)י"פש( יצועיי-יגולוכיספה תורישה ידיב החתופ

.יתדה להנימהו

äøöéåðì

 הייסולכואה ללכל תנווכמה ,חווט תכורא הפיקמ תיתוחתפתה תינכת איה "םייח ירושיכ" תינכתה

 תינכתה .םהל רבעמ תלעופ ךא העינמ לש םיטביה הליכמ איה .ןוכיסב תויסולכואל קר אלו

 םייתכרעמו םיינדיחי םימרוג רקחב דקמתמה לדומ ,תויבטימה לדומ לש סיסבה לע החתופ

.טרפה תולגתסה תאו תישפנה החוורה תא םימדקמו ןיקת דוקפתלו תואירבה םודיקל םימרותה

 תיביטקא-ורפ תיתוחתפתה תינכת התרזעב תונבל רשפאש ןפואב היונב "םייח ירושיכ" תינכתה

 ,ןושיעבו לוהוכלאב ,םימסב הערל שומיש ,תומילאה םוצמצ ןוגכ םיאשונב דקמתהל ןכו

 חותיפ ,החפשמ ייחל ךוניחו ינימ ךוניח ,תינוכיס תינימ תוגהנתה ,םידליב תוללעתה םע תודדומתה

.הדימל יכילהת רופישו הריירק

òì äúëðéú

 יטרואית לנויצר הב םיגצומ .'ו-'ה-ו 'ד-'ג ,'ב-'א תותיכל ,םיכרכ השולשב רואל האצי תינכתה

 ןיב םיבולישל תועצה ,תוסנתהלו דומילל תועצה ,הב םיעיפומה םירושיכהו םיאשונה דומילל

 ,םידומילה תינכתל "םייח ירושיכ" תינכתה ןיב םיבולישל תועצה ,תינכתב תונושה תודיחיה

.תיכוניחה היזיוולטה לש םירדשמ בולישל תועצהו םיידוהי תורוקממ תוראהו תומאתה

:םירעש השולשו אובמ - םיקלח העברא םירפסהמ דחא לכב

 תרושקת ,תורבח ירושיכ ,ימצעה חותיפ :ולא םיאשונ ללוכ - םירושיכ - ןושארה רעשה

.יונישו ץחל יבצמ םע תודדומתה ,תוטלחה תלבקו תויעב ןורתפ ,תויביטרסא ,תישיא-ןיב

 ,םייח ךרדכ הדימל יכילהתב תוסנתה :ולא םיאשונ ללוכ - םייתוחתפתה םיאשונ - ינשה רעשה

.הריירקו תיעוצקמ תוחתפתה ,החפשמ ייחל ךוניחו ינימ ךוניח

 תודדומתה ,רפסה יתבב תומילא תעינמ :ולא םיאשונ ללוכ - םייתעינמ םיאשונ - ישילשה רעשה

 .ןושיע תעינמו לוהוכלאבו םימסב הערל שומישה תעינמ ,םידליב תוללעתה יבצמ םע
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 תויסחי ,תומילאל תובבוש ןיב :הלאה םיאשונה םישגדומ תומילא תעינמב םידקוממה םיקרפב

 ,תומילא אלל םיטקילפנוק ןורתפ ,ףקתנלו ףקותל תומילאה השעממ םיקזנ ,קוחה דוביכ ,חוכה

 ילעבב תומילא תעינמ ,שוכר דגנ תומילא ,הרובחב הנושה ,המילא היצאוטיסב ףקתנה תודדומתה

.םייח

 תועיגנו תומיענ תועיגנ :הלאה םיאשונה םישגדומ םידליב תוללעתה יבצמב םידקוממה םיקרפב

 ,"אל" דיגהל תוכז יל שי ,םינכוסמ םיבצמל עלקיהל אל דציכ ,ער דוסו בוט דוס ,תויוצר אל

 לע הרימשה ,דליה תויוכז ,תובוחה לעו תויוכזה לע רומשל תוירחאה ,םירזענ ימבו םירפסמ ימל

.םמע םידדומתמ דציכו הנכס יבצמ ,רחאה לש בחרמה לעו ישיאה בחרמה

 ,החפשמה :הלאה םיאשונה םישגדומ החפשמ ייחל ךוניחבו ינימ ךוניחב םידקוממה םיקרפב

 עדימ תורוקמ ,תורגבתה ,םינימה ןיב תורבח ,םינימה ןיב ןויווש ,תונב-םינב ,החפשמב םיסחי

.םירגבתמו םירוה יסחי ,)םינימא יתלבו םינימא(

 :הלאה םיאשונה םישגדומ ןושיע תעינמו לוהוכלאבו םימסב הערל שומישב םידקוממה םיקרפב

 הערל שומישו הבוטל שומיש ;ףוגל םיקיזמ םירמוחו םיליעומ םירמוח ;ותואירב לע הרימשו ףוגה

 יתלב םימס לעו םייקוח םימס לע ;דיחיה תריחב לע התעפשהו הדועיי ,תמוסרפה ;תופורתב

 ;ץחל יבצמב תימצע הטילשל עיגהל תלוכיה ;םיפידנ םירמוחו ןיטוקינ ,לוהוכלא ,תופורת - םייקוח

.תוירגיס ןושיעל "אל" דיגהל ;םייתרבחו םיישיא םיעינמ

 הסירפ גיצמ סובליסה .תיתוחתפתה תינכת תיינבל סובליסו םייניבה תוביטחל תינכת :הביתכב

 תוברעתהל תועצה ;תוחתפתהב םיחיכש םיבצמ יפ-לעו תוברעתה ידקומ יפ לע םינכתה לש

 תיינבל רזע ילכ ;ב"י התיכ דע ןגהמ תויטירק תופוקתב תוחתפתהו העינמ יאשונב תדקוממ

 רפסה תיב תייסולכוא יכרוצל ,ליגה יכרוצל תמאתומה תינכתה יאשונב תיכוניח תוברעתה

 .םידומילה תינכתלו

ìôøèéí åìäãøëä:

 :'לט ,םילשורי ,העינמו עויס תוינכת ףג ,יצועיי-יגולוכיספה תורישה ,תוזוחמב ץועייה לע חוקיפה

4423065-20

2. äúëðéú "áéðú äìá"

 ביבא לת זוחממ בלושמ יעוצקמ הטמ תווצו ,ביבא לת זוחמ להנמ ,יול יסוי ר"ד ידיב החתופ
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.םילשורי י"פשמו

äøöéåðì

 תא דמול לכ לש תויביטינגוקהו תויתרבחה ,תוישגרה תולוכיה חותיפב האור "בלה תניב" תינכתה

.לעה תרטמ

 םדאל תוסחייתמה תוינשדח תויגוגדפו תויגולוקא ,תויגולוכיספ תושיג לע תתתשומ תינכתה

 לדומה .םייתוחתפתהה םיכרצהמ רזגנ אוהו ,יטסילוה אוה עצומה לדומה .תיטסינמוה הייארב

 םימרוגו םירוה ,םייעוצקמ םימרוג ,ךוניח ימרוג ,תוינידמה יעבוק ןיב הלועפ ףותיש שיגדמ

.רפסה תיבב םידומילה ךרעמ לכב תבלושמ תינכתה .הליהקב

 לאכ תומילאל תסחייתמ תינכתה .םידימלתל "תירב ןב" הרומה לש ותויה לע שגד םשומ תינכתב

.הביבסלו טרפל סחייתמה ,ידממ-בר ,בחר לופיטמ קלח לאכ הב לופיטה לאו םוטפמיס

òì äúëðéú

 תוכייש ירשק( תוכייתשהה ,תולגוסמה חותיפ ,ימצעה תסיפת קוזיח :תינכתב םישגדומה םיאשונה

 ,תושגר לוהינ ,תימצע תועדומ :תישגר תוניירוא לש תויונמוימ חופיט ;הימונוטואהו )ןוחטיבו

 תיתרבח-תיכרע תיתשת חופיט ;םייתרבח םירושיכו היתפמא ,תורטמ שומימל תימצע תונווכמ

.תלוזל המורתו תובשחתה לש םיכרע לע תססובמה

ìôøèéí åìäãøëä:

.8536986-30 :'לט ,ביבא לת זוחמ ,ךוניחה דרשמ
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3. äúëðéú "ãøê àøõ - ìçéåú áòåìí ùì ëáåã äããé"

 ,)יתרבח ךוניח( הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,יגוגדפה להנימב ידוסי ךוניחל ףגאה ידיב החתופ

.ךוניחה דרשמ

äøöéåðì

 םיפתושה לכ ברקב קזחל שיש התואנ תיתוברת תוגהנתה לש םיטביה ןווגמב תקסוע תינכתה

 המילהלו ןוזיאל תונווכמה תויוגהנתהבו תומרונב תדקמתמ תינכתה .רפסה תיבב יכוניחה ךילהתל

.תיטרקומד תיטסילרולפ הרבחב אתווצב םייחה ןיבו טרפה תויוכז ןיב

òì äúëðéú

 ;תקולחמ יבצמב יתוברת חיש ;םימכסומו םירורב תולובג תריצי :תינכתב םישגדומה םיאשונה

 תענצ לע הרימש ;רוביצב תלבוקמו התואנ תוגהנתה ;הביבסה תוכיא לע הרימש ;תובוחו תויוכז

 הרבחב םייחה לע ותעפשהו ותכלשה ,"דובכ" גשומה תועמשמב ןויד ;הנושה תלבק ;טרפה

.דועו תומילאה םוצמצ תארקל רפסה-תיבבו

 ךות םירושיכו תויונמוימ חותיפו םיכרע תיינקה ,תודמע שוביג ,ינויע דומיל תללוכ תינכתה

 תעמטהב תדקמתמ איה ;דרפנ ידוחיי ידומיל םוחת תניחבב הניא תינכתה .תיתייווח תוסנתה

 תנווכמ תינכתה .רפסה תיבב תימוי-םויה תוגהנתהב םָיוטיבבו םידומילה תינכתב םינכתו תונורקע

.ליגה תומר לכל

ìôøèéí åìäãøëä: 

.0083065-20 :'לט ,םילשורי ,יתרבח ךוניחל הדיחיה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,ךוניחה דרשמ
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4. äúëðéú "ëáåã äàãí åîðéòú äùôìä åàìéîåú"

 םיצעוי ,ףחש יבאו קפ באוי םע דחי ,"יוכיס תתומע" ,ןבארה ףולא ידיב החתופ

.םייגולוכיספ-םיינוגרא

äøöéåðì

 םוקמב .הזב הז םירוזש היקלח ינשש תחא היגוס םה תומילאו הלפשה תעינמו םדאה דובכ

 יוביר שיש םוקמב :ךפהלו ,תומילאו הלפשה לש טועימ שי ידדה דובכ לש םיסחי םימייקש

 תינכתה תרטמ .םימילא םיעוריא לש יוביר איה האצותה הלפשה לשו דובכ רדעה לש םירקמ

 קומע ךרוצ שי םדא לכלש ךכל תועדומ - םידימלתו םירומ - רפסה תיב יאב לכ ןיב חתפל איה

.ותלפשהמ וענמייו םדא אוה רשאב ותוא ודבכיש

òì äúëðéú

 ךילהתה דקומ .םייגולוכיספ-םיינוגרא םיצעוי תווצ תייחנהב רפסה תיבב םיחתפמ ךילהתה תא

 לש םיעוריאב תישיא םיסנתמו םדאה דובכ גשומ תא םיררבמ םיפתתשמה ןהבש תואנדס אוה

 םידימלתה ךשמהבו םירומה הליחת - דחי םיחתפמ ךשמהב .תומילאו הלפשה תמועל דובכ

 בושמ ןולאשב התישארמ הוולמ תינכתה .רפסה תיבב םדאה דובכ םודיקל העובק תרגסמ -

.תורומת וב ולח םא הקידבלו רפסה תיבב םדאה דובכ בצמ תדידמל

:"יוכיס תתומע"ב "םדאה דובכ" תינכתה לש םיאבה םימוסרפה םיעצומ רזע רמוחכ

?םדאה דובכ תינכת יהמ   -

;)ריל ןו ןוכמ םע דחי "יוכיס תתומע" י"ע החתופ( "רפס יתבל הכרע :םדאה דובכל יוכיס"   -

;"םלועה תויוברתבו לארשיב םדא אוה רשאב םדאה דובכ" :תורוקמ טקל   -

 ןו ןוכמ תאצוהב םירמאמ תפוסא - "לארשיב םדאה דובכ חתמ ?ותלפשה וא םדאה דובכ"   -

;"יוכיס תתומע" םע דחי ,יצראה ץוביקהו ריל

.אשונב םידימלת ןיב רקס ללוכ ,רפס יתבב םדאה דובכ בצמ לע להק תעד ירקס   -

 תויוסנתה רוריב ;םדאה דובכ גשומ לש תונוש תוסיפת רוריב :תינכתב םישגדומה םיאשונה

 םייוטיבה רוריב ;וב עוגפלו םדא ליפשהל ףחדה ןיבל םדא לכ דבכל ךרוצה ןיב חתמב תוישיא

 תולגל ,ןגרפל ,רוזעל ,ךירעהל ,בשחתהל ,סחייתהל - םדאה דובכב םירושקה םייתוגהנתהה

 םיעגופה םייתוגהנתהה םייוטיבה תלילש םתמועלו – ןומיא תתל ,יוביג תתל ,ךומתל ,היתפמא

 ,לצנל אל ,אכדל אל ,שייבל אל ,גועלל אל ,םלעתהל אל ,ללקל אל ,ליפשהל אל :םדאה דובכב
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.תומילאב גוהנל אל

 תיב לגס לכ רמולכ ,הפיקמ תויהל תבייח תינכתה .תינכתה תא ליבומה אוה רפסה תיב להנמ

 ךילהת לע תססבתמ תינכתה .םירוה םג יוצרו ,הב ףתתשהל םיבייח םידימלתה לכו רפסה

 ;םיאשונה םודיק יכרד תא דחי םישבגמ םידימלתהו םירומה ותרגסמבש ,יתנש-בר ,ךשמתמ

.םירוה בוריע ,אשונה תניחבל םידחוימ םימי םויק ,תפתושמ יוגיה תדעו תמקה :לשמל

ìôøèéí åìäãøëä: 

 ;84369 םילשורי ,םרכה תיב ,71 לחר תררושמה 'חר ,"יוכיס תתומע"ב "םדאה דובכ" תינכתה

.8011456-20 :'סקפ ,5221456-20 :'לט ,ןבארה ףולאה :תינכתה שאר
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5.  äúëðéú "àãí ìàãí - àãí" - çéðåê ìàåøç çééí ãîå÷øèé, äìéëéí 

áééùåá ñëñåëéí åãøëéí ìîðéòú àìéîåú

 ;לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב ,א"ת תטיסרבינוא ,ןודא-רב הנוי ידיב החתופ

.הקוצמו ןוכיס יבצמב רעונ ןעמל התומעה ,ם"לע

äøöéåðì

 תעינמל םיכרדב ,םיכוסכס בושייל םיכילהב ,יטרקומד םייח חרואל ךוניחב תקסוע וז תינכת

 ,הבשקה םיללוכה שונא יסחי םקרמ רופישל םימרותה תוגהנתה יסופד תיינקהבו תומילא

 ולא םיסופד .תויתרבח תורגסמב תוטלחה תלבקב הלועפ ףותישו המכסה ,דודיע ,תורבדיה

 דובכ הב םיררושש הרבח ,הב תויחל םיענש הרבח תיינבב הליהקלו יכוניחה דסומל עייסל םייושע

 .תוברת לכב םייסיסבה תודוסיה םהש ,תונלבוסו תלוזב תובשחתה ,תויתפכא ,תובידא ,ידדה

òì äúëðéú

:תינכתב םישגדומה םיאשונה

.תוצובק ןיבו םיישיא-ןיב ןילמוג יסחי אשונב תולעפה תרדס - ?יהמ תוער   -

לע רסמה תרבעהב שגד תמיש ;תישיא-ןיבה תרושקתה לע םילימ לש ןתעפשה - םילימ לש ןחוכ   -

.עמשנה תנבה לעו הבשקה לע - רסמה תטילקבו ,תובשחמה חוסינ לעו רובידה ינפוא

 םייונשה תודמעה םעו םיכרצה םע ,תונוצרה םע תודדומתה - םיכוסכס בושייב םיכילה  -

.וב לופיטו ךוסכסה דקומ רותיא ךות תקולחמב

 הצובקה יכרוצ םודיקלו תפתושמ הבישחל תלוכיה רופיש - דחיב ונלוכ - ונחנא ,התא ,ינא  -

.תועדה יקוליח ףרח

ìôøèéí åìäãøëä: 

2978146-30'  :'לט ,תילאיצוס הדובעל ס"היב ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ם"לע תתומע

8054146-30
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6. "äúëðéú "ëùéøåú çáøúéú"

.ר"חש ףגא ,ץומא ןב תפיו שוש ידיב החתופ

äøöéåðì

 ,תוישונאה תויוסחייתהה םוחתב הארוהו ךוניח ידבוע לש תורישכה םודיקב תדקוממ תינכתה

 תוסנתהו היווח לש ךרדב תישענ הרשכהה .םידימלתו םיתימע יפלכ םהלש תויתרבחהו תוישגרה

.חישו קחשמ לש הדותמב תשמתשמו

 םיגשיההו היצביטומה םודיקל שורדה יתרבח-יכוניח-ידומיל םילקא חפטל תנווכמ תינכתה

 םדאל םיעייסמה ישגר ךוניחו תוישגר תויצנגילטניא חופיטב תדקמתמ תינכתה .םיידומילה

 לע םיססובמה תויוסחייתהו תונויער ,תועד לש תידדה הניחבבו הדימלב ,תלוזהו ימצעה תרכהב

.דמלנ עדי לעו םינוש םייח תונויסינ

 לעו תישגרה היצנגילטניאה תיירואית לע ,תובורמה תויצנגילטניאה תיירואית לע תססובמ תינכתה

.תיתרבח תורישכ לש תושיגו תוירואית

òì äúëðéú

:תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 םדאל סחייתהל ;םדאל דובכ סחי תולגל ;תישונא תושיגר תולגל :תיתרבח תורישכב תודוסי

 ;הלבקו הניתנ ;תויתרוקיבלו תרוקיבל תושיגר תולגל ;שונא יסחיב תוחיתפ תולגל ;תיבויח ךרדב

 .שונא ינב ןיב ןילמוג יסחי

 תפש ,הבשקה ;תיתרבח תורישכב חישה ;תיתרבח תורישכב קחשמה :חישו קחשמ לש הדותמה

.הכרעהו בושמ ,תקולחמה תוברת ,עונכש תורוצ ;ףוגה

 ;הב תובלתשהו הצובקל תוכייתשה ;היתפמאו תרושקת ;שונא ינב ןיב תורכיה :הצובקב דוקפתה

.תונלבוסו תוניתמ ;תומודק תועדו םיפיטואירטס ;תווצ תדובעו הלועפ ףותיש

 תויגוס ;יתרבח םילקא חופיט ;םינושה םיליגב תישגר תוחתפתה :יכוניחה ךילהתב ישגרה דוקפתה

 ,םינחבמל תוסחייתה ;םיישקב םידימלתל תוסחייתה ;םידימלת לשו םירומ לש ישגר דוקפתב

.תוניחב תדרחלו ןולשיכל

 םייותיפ םע תודדומתה ;תומילא תעינמ ;םייתרבח םיכוסכס ןורתפ :תומיע יבצמב תוגהנתה

.חולסלו לצנתהל ,ןנולתהל ;תוליכר ,האנק ,הנשלה ;םינכוסמ



822

 ;ץחל יבצמב דקפתל ;הקוצמו רבשמ יבצמ לש םינייפאמ :רבשמו הקוצמ יבצמב ישגרה דוקפתה

 .םידליב תוללעתה תעינמ ;ןואכיד יבצמב דקפתל ;סעכ יבצמב דקפתל

 ןיב הבהא ;תודידיו תורבח ;בל יוליגו דוס תרימש ;ימצע ןיבל יניב :םיישיא-ןיב םילגעמב דקפתל

.החפשמב תומילא ;החפשמב דקפתל ;רשק שודיחו הדרפ ;רשואה ;םדא ינב

.םינוש םייח ילגעמב תוינימ ;החלצהו הריירק ;םייננימ םיפיטואירטס :םיינימה ןיב ןויוושה םודיק

.האירק יעטקבו תויוליעפל תועצהב ,יטרואית רמוחב הוולמ תינכתה

ìôøèéí åìäãøëä:

.0973185-20 :'לט ,רחש ףגא ,ץומא ןב תפיו שוש
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7. äúëðéú ìàåøééðåú îùôèéú-çáøúéú

.הינתנ ,"רמתיא" רפס-תיב ,פרק תידוהי ידיב החתופ

äøöéåðì

 תונוצרה ,תוחוכה ןיבל םדאה דובכ תרימש ןיב שגפמה לע תססובמ תיטפשמ תוניירואל תינכתה

 ,יתרבחה-יכרעה טביהה :םיטביה השולש םישגדומ תינכתב .הרבחב םילעופה םיסרטניאהו

.יטקדידה-יגוגדפה טביההו יטפשמה טביהה

òì äúëðéú

 יאב לכ ןיב גולאיד להנתמ ובש יכוניח םילקא תריצי :יתרבחה טביהב םישגדומה םיאשונה

 םיכרצ ,הבוח ,תוכז ןוגכ םיגשומ רוריב ;תיתרבח הנמא דוסיי ;םידליה תרבח ןוגרא ;רפסה-תיב

.דועו ןויווש ,שפוח ,הריחב ,תונוש ,םיימיטיגל

 םייתרבחו םייטפשמ םיגשומו תומרונ ,םינכת תיינקה :יטפשמה טביהב םישגדומה םיאשונה

 תרבעומה תינכתו םירומל תרבעומה תינכת ללוכ הז קלח .רפסה תיב ייחל העיגנ םהל שיש

 םסחי יבגלו םדיקפת יבגל תרחא הבישחל םתוא סייגל איה םירומל תינכתה תרטמ .םידימלתל

 דליה תויוכז ;לארשי תנידמב טרפה תויוכז ןוגכ םיאשונב תודקמתה שי הז קלחב .םידימלתה לא

 ;יוטיבה שפוח ;הביד תאצוה ,ערה ןושל רוסיא ;תויטרפה תנגה קוח ;דוסי יקוחו םיקוח ;קוחהו

.תיתרבח-תיטפשמ תואר תדוקנמ תומילא ;תדה שפוח

 םיגשומ םידמול םידימלתה תינכתה לש הז קלחב .'ז-'ה תותיכל רבעומ םידימלתל טפשמה םלוע

 םמלועמ תויתרבח תומלידב ןוידב םיסנתמו ץראב תיטפשמה תכרעמה הנבמ לע םיינושאר

 הז קלחב םידמלנה םיאשונה .ץראב קוחה ירפסמ םייטנוולר םיפיעס לע ססבתמ ןהל ןורתפהש

 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תגצה ;קוחה הנבמ ;םהל תויצבו םיקוחב ךרוצה :םה

 תינכתב םדאה דובכו טפשמה ,קוחה אשונב םיגשומ בוליש :יגוגדפה טביהב םישגדומה םיאשונה

.םינושה תועוצקמב םידומילה

.םינטפשמו יתרבחה ךוניחה יכירדמ ,םיכנחמה ידי לע תרבעומ תינכתה

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םילשורי ,ידוסי ךוניחל ףגאה ;6656646-20 :'לט ,םילשורי ,פרק תידוהי 'בגה

0083065-20- 

8. äúëðéú "ú÷ùåøú ìà àìéîä"
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 תינכתה .םלועב תונידמ 03-ב תימואלניב תינכתכ תלעופו גרבנזור לאשרמ ר"ד ידיב החתופ

noitacudE" ,"םייח תוכיאל ךוניח תתומע" ידי לע תלעפומ ץראב  roF  efiL", י"פש ףותישב.

äøöéåðì

 ירושיכ )םירוההו םידימלתה ,םירומה( רפסה תיב תליהק ירבח םיחתפמ תינכתה תשיג יפ לע

 לדומ לע תססבתמ תינכתה .םויאו המשאה ,טופיש אלל - תיתפמא הבשקה תלוכיו תרושקת

 הפשב תושקבו םיכרצ ,תושגר תעבהו תודבוע רואית רשפאמה ,המנפהלו דומילל לקו הנבומ

.תיביטרסאו תיבויח ,הרורב

òì äúëðéú

 רשפא )"ןתה תפש"ל דוגינב ,"ףרי'גה תפש"( המילא אלה תרושקתה תפשב שומישה תועצמאב

 תללוכ תינכתה .תוברקמו תוינלבוס םיכרדב םיכוסכס בשיילו תונבה יאו םיטקילפנוק רותפל

 תואנדס ,"םולש ירחוש" םידימלת תוצובק תרשכה ,תותיכב םושייל היחנה ,םירומל תומלתשה

 יעפומו לוגרתלו הנזאהל ,הייפצל ,האירקל רזע ירמוח ןכו ,םידימלתלו םירומל ,םירוהל תופתושמ

.םידלי ינגב םג הלעפהל תמאתומ תינכתה .הפפכ תובובו ןורטאית

ìôøèéí åìäãøëä:

noitacudE" - "םייח תוכיאל ךוניח תתומע"  roF  efiL", 840685-050 :'לט; 

 :'לט ,םילשורי ,אריפש ירימ תיצראה החנמה ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ

.6/5323065-20 -ו 4602065-20
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9. úëðéåú âéùåø

 תורישה ידיב רפסה יתבב הדובע לדומ חתופ ץראב .םלועב םינוש םיזכרמ ידיב וחתופ

.)י"פש( יצועיי-יגולוכיספה

äøöéåðì

 המכסהו הנבה ,תורבדיה ידי לע ,ישילש דצ תרזעב םיטקילפנוק ןורתפל ךרד אוה רושיגה 
.םיטקילפנוק שיש םוקמב םולש ןיכשהל םידימלת דמלל ותרטמ .תידדה

 .ןוצרמ םכסהל עיגהל םידדצל עייסמה ,יולת יתלב ,ישילש דצ ברעתמ רושיגה תשיג יפ לע
 םורופ קפסמ רושיגה .טקילפנוקב םיברועמה םידדצה לש ישפוח ןוצר לע ססובמ רושיגה
 ךילהתה תא .םיידוחייה םהיכרוצ תאו םהיתושגר תא ,םהיתודמע תא עיבהל םידדצל ילארטיינ
 םיימיטיגלה םיסרטניאה לע הרימש ךות ךילהתה תא תוחנהל ודיקפת .הרשכה רבעש רשגמ החנמ
.טקילפנוקה לש ןכותה תמרב העפשהמ וא תוברעתהמ ענמיהלו םידדצה לש

 הבשקהל המיאתמה הריוואה תא רוציל גאודו םידדצה ןיבש םיסחיה תמרב ברעתמ רשגמה
 .םהינש לע לבוקמה ,םישיו ליעי םכסה רוציל םידדצל עייסלו תורבדיהלו

 םידדצה ינשל חוור לש האצות רשפאמ רושיגה םיכוסכס בושייל תורחא תוטישמ לדבהב
)NIW - NIW( לש םיידוחייה םיכרצה לש יברמ שומימ רשפאמה םכסה בוציע ידי לע ןורתפב 

.םידדצה

òì äúëðéú

:םיבלש המכמ בכרומה ,הנבומ ךילהת אוה רושיגה ךילהת
.הלועפ ףותישל םידדצה לש תוביוחמה תגשהו םיללכה ,ךילהתה לע רבסה :החיתפ   -

 ,ךוסכסה תא םתסיפת ,םידדצה לש תויביטקייבוסה תודמעה תעמשה :רופיסל הבשקהה בלש   -
תידדהה הבשקהה חותיפ תלחתהו ישגר ןקרופל תורשפא

.תפתושמה היעבב תודקמתהו םידדצהמ דחא לכ לש םיכרצהו םיאשונה יוהיז :םיאשונ יוהיז   -

.םכסה תריציו םידדצה ינש לע לבוקמה ןורתפ תאיצמ   -

.תיבושיי תוברעתה תרגסמבו רפסה תיב תרגסמב רושיגה תעמטהל םילדומ וחתופ 

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םילשורי ,)י"פש( יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמבו זוחמב ריכבה ץועייה

4602065-20.

01. äúëðéú "îùà åîúï ìöòéøéí"
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 תיב לש ןתמו אשמ אשונב תינכת סיסב לע ,ןוינכטה-ןמאנ" דסומו רימש הנוי ידיב החתופ

 םויק-ודלו היטרקומדל הדיחיה ידי לע תלעפומ תינכתה .דראוורה תטיסרבינואב םיטפשמל רפסה

.י"פש םע ףותישב תיגוגדפה תוריכזמב

äøöéåðì

 היוצר יתלב תואיצמ םע תודדומתהל ,ןתמו אשמ לוהינל םילכו םירושיכ ,השיג הגיצמ תינכתה

 תתלו תאשל רתוי ליעיש וז תינכתב םידמול םידימלתה .תומילא אלל םיטקילפנוק לוהינלו

 היתפמא םילגמ רשאכ רתוי הבר תוליעיב םיישיאה םיסרטניאה לע ןגהל ןתינש ,תמעתהל רשאמ

 לעו םיכרצה לע םג הווש הדימב הנוע ןתמו אשמ לש האצות רשאכשו ינשה דצה לש םיסרטניאל

.דעומ רצק בורל אוהש ,ידדצ דח "ןוחצינ"מ רתוי בר הכרע ינשה דצה ל ש םיסרטניאה

òì äúëðéú

 .ןתמו אשמ לוהינל םילכו תויונמוימ םידימלתל םינקמה םיליגרת לש הנבומ ךרעמ תינכתב

niw-ה תשיג ,הלועפ ףותיש לומ תורחת ,ןתמו אשמ והמ ןוגכ םיאשונ םיחתופמ - niw, תונורקע 

 תושגר םע תודדומתה ,םיכרצל תודמע ןיב הנחבה ,תיביטקפא תרושקת ,ןתמו אשמב דוסיה

.דועו

ìôøèéí åìäãøëä: 

.7063538-40 :'לט ,ןורי תלייא ;9166998-90 :'לט ,ימע ןב לעי
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11. äúëðéú "îðäéâåú öòéøä - îúîåããéí òí äàìéîåú!"

 הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ ידיב החתופ

.היילע תטילק ףג םעו י"פש םע ףותישב ,)יתרבח ךוניח(

äøöéåðì

 םידוהי ,םיינוליח-םייתד - םינוש םירזגממו תונוכשמ םידימלת ןיב עובק ןפואב השיגפמ תינכתה

 ךות ,םייתוגיהנמה םהירושיכ תא חתפל ,הפוצר היחנה תרזעב ,םהל תרשפאמו - 'וכו םיברע -

.תומילא תעינמל ירפס תיב ךילהת תלבוה

òì äúëðéú

 ירפס תיב םילקא חותיפל םתביבסב לועפלו תוירחא תחקל םידליה תא תרגתאמ תינכתה

 םיפתושה תא תדדועמ איה .תומילא ענומו םייטסינמוה-םייטרקומד םיכרע לע ססבתמה

 היווהב םידימלתה ללכ לש תוירחא תחיקל לשו הרבחב תוברועמ לש המרונה חופיטל םורתל

.ול הצוחמו םרפס תיב ךותב תיתרבח-תיכוניחה

 םיחרזאכ םתחימצל תמרותו גהנומ /גיהנמ ידיקפתב תוסנתהל םידימלתל תרשפאמ תינכתה

 תצובק לש יווילבו הכרדהב תאז לכ .תומילאה תתחפה ןעמל םישועה ,םייתפכאו םיברועמ

.רפסה תיבב םיכילהה תא םיקזחמה תוכירדמהו םיזכרה

 תלבק ,ןתמו אשמ לוהינ ,םיכרצ רותיא ,תומילאה תעפות :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

.הרקבו הכרעה יכרד ,דועית ,תוירחא ,תינכת תיינב ,םיאצממ תגצה ,תוטלחה

ìôøèéí åìäãøëä:

 ,הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ

.4623065-20 :'לט
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21. "ùéôåø àéëåú ëåììú" )T.Q.S(

.למרכה תריט ,ןמפיש רפסה תיב ,רלייצ לחר ידיב החתופ

äøöéåðì

 .רפסה-תיב ידימלת ברקב תרצויו תרגתאמ תוגיהנמו הריווא תריצי לע תססובמ תינכתה

 לע םשומ שגדה .תירפס-תיבה תכרעמב "תוחוקל"כ קר אלו "םיקפס"כ םיספתנ םידימלתה

.תכרעמב עינמ חוכל םידימלתה תכיפה

òì äúëðéú

 יתוכיא רופישל איבהל ןדיקפתש םידימלתה ברקמ תוכיא תוצובק תמקהב תדקמתמ תינכתה

 הענהלו תוגיהנמל םידימלתה תרשכהל ןווכמו דקוממ ךילהתה .רפסה תיב ידימלת ברקב ללוכ

.תיתביבסה תוכיאה רופישל תדמתמ

 תויחנה .רופישה יכילהתב םיפתושכ רפסה-תיב תלהנה תאו םירוה ,םירומ םיברעמ םידימלתה

.רופישל סיסב םישמשמ רפסה תיב ןונקתו יכוניחה תווצה

 םינותנ ףוסיא :םיבלש המכמ יונבה רופיש ךילהת תריציל תיבקעו תיתטיש ךרד הביצמ תינכתה

 תינכת תיינב ,יונישה תרדגהו םינותנה חותינ ,תויעבה רוקמ לע דומיל םשל תולקת רותיאו

 תעינמ ןוגכ םימוחתב תולעופ תוכיאה תוצובק .הילע חווידו התכרעה ,התדידמ ,התלעפה ,תנקתמ

.דועו תלוזל עויס ,שוכר תרימש ,תומילא

ìôøèéí åìäãøëä:

;7216758-40 :'לט ,למרכה תריטב ןמפיש ןוכיתה רפסה-תיב ,רלייצ לחר

.4602065-20 :'לט ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש



532

31. äúëðéú "çáøú äéìãéí äãîå÷øèéú"

.חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה ידיב החתופ

äøöéåðì

 םניב םיסחיה תוברל ,םייתרבחה םהייח לוהינל תוירחאה תא םידימלתה לע הליטמ תינכתה
 תויתרבחה תורגסמה לרוגל תישיאה תוירחאה תשוחת תא םברקב תחפטמ איה ךכ .םמצע ןיבל
 קחשמה יללכ דוביכ לשו תלוזה דובכ לש םיכרעה תא םהב העימטמו ןהילא םיכייתשמ םהש
.יטרקומדה

 םידימלתה לש האלמה םתוירחאל תולובג רידגמ םירומה תווצש אוה תינכתה תא החנמה וקה
 תרימש לע תיארחאה ,"תטפושה" תושרה ןהיניב ,תויושרה שולש תומקומ הלא תולובג ךותבו
 ליעפהל םג םיכמסומ טופישה-רוריבה יתווצ .םידליה תרבח ןונקת יפ-לע תלעופו ירוביצה רדסה
 הרבחה תלוכיב ןימאהל םיעגפנלו םתעיגפ יקזנ לע דומעל םיעגופל הנרוזעתש תויכוניח תולטמ
.קוחה ירמוש היחרזא לע ןגהל

òì äúëðéú

:תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

;םידליה תרבח ןונקת - קוחה לש ודוקפתו ותוהמ.א

;רפסה תיבב רוריב תודעו לש תולועפו הפיכא יכרד.ב

.םידימלתל תוירחאו תוכמס ימוחת.ג

 םילהנמה תיברמ .ץראה יבחרב רפס יתב 53-כב תונורחאה םינשה שמחב הלעפוה תאז תינכת
 תסחייתמ הניא תינכתה .רפסה תיבב תומילאה תמרב רתויב תיתועמשמ הדירי לע םיחוודמ
 ךותמו ,רפסה תיבב דימלתה לש םייחה תייווה לכב תלפטמ אלא ,תידוחיי העפות לאכ תומילאל
.תדרוי תומילאה ,תונוכנ הכרדהבו הלעפהב ,ךכ

 תובייחמ םהיתוטלחהו םידליה תרבחל תויתימא תויוכמס ןתונ םידליה תרבח ןונקת יכ ןייצל שי
 ןניאש םולש תוניכשמ תודעו וא "רושיג תודעו" ןניא רוריבה תודעו ,רמולכ .םידימלתה ללכ תא
.העתרה םרוג תושמשמו תובייחמ ןה אלא םידימלתה תא תובייחמ חרכהב

 רפס תיב לכל המיאתמ איהו ,םיחותפ אלו םייטרקומד אל ,"םיליגר" רפס יתבב תלעופ תינכתה

 לש "חוכה תלבגה" לש קתרמ יכוניח ךילהתב תוסנתהלו הנכומ ולש םירומה רדח תייסולכואש

 .םידימלתל תוירחא תתלו הלועפ ףתשלו םירגובמה
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 הווח רפס תיב" תינכתה תרגסמב רפס יתב 03-כב תינכתה לעפות א"סשתה תנשב

."היטרקומד

ìôøèéí åìäãøëä:

 רנזואלק 'חר ,9162246-30 'סקפ ,5700646-30 :'לט ,ח"טמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה

.31593 ד"ת ,ביבא לת ,61



732

41. äúëðéú "ðëåï ìòëùéå" - ëìé ìäúîåããåú òí àìéîåú

.חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה ידיב החתופ

äøöéåðì

 תחכשנ וז תיסיסב הדבוע .תלוזה לש ויתויוכז תא םידבכמ ןיא ובש םוקמב הליחתמ תומילא

 ןוסירה רדעהו "יל עיגמ"ה תוברתו תונריתמה הבש ,תילארשיה הרבחב תובורק יד םיתעל

 ןיא ,תאז םע .תומילאה תייעב םע תודדומתהל אלפ ןורתפ ןיא יכ רמול םיגהונ .הפיכב תוטלוש

 יבצמב םג יכ הנבהה תא חפטל םיבייח טוקנל שיש םיישעמה תונורתפה דצבש ךכ לע חוכיו

 ונתייש תונורתפ שפחלו םיברועמה םידדצה לכ לש םיכרעה תא דבכל שי םיתומיעו תקולחמ

.הלא םיכרעל יוטיב

 תועצמאב תוטלחה תלבק יכילהתב םיכרע בולישב תקסוע חטמב תולעפהלו הילאוטקאל הדיחיה

 רפס יתבב םיכנחמ הרישכמו םילכ הדימעמ הדיחיה ."יכרעה טופישה" :הדיחיב חתופש לדומ

 תונקהל הדעונ תינכתה .יכרעה טופישה תויונמוימ תא רעונ ינבב חתפל רעונ תועונתב םיכירדמו

 תיזכרמה הלאשה רשא ,םיכרע בלושמ תוטלחה תלבק ךילהת עוציבל תויונמוימ םידימלתל

."?תויחל הצור ינא הרבח וזיאב" איה ותוא החנמה

òì äúëðéú

 תוערכה לבקל ול רשפאמה ישממ ילכב דימלתה תא דייצמ רפסה-תיב תינכתה תרזעב

 דימלתה וזכש תלוכי תגשה םשל .תילארשיה הרבחלו םיישיאה וייחל תורשקנה תויכרע תומלידב

 תושיגרה תא ,תורחא תודמע תעימשל תוחיתפה תא ,"יכרעה טופישה" תינכת תועצמאב ,חתפמ

 דוביכב ותוא ףא תבייחמה המרונ תרצוי ויתויוכז דוביכל העיבתהש הנבהה תאו תלוזה תויושיגרל

.תלוזה תויוכז

 הלעפה יכרעמ - "וישכעל ןוכנ" אוה יכרעה טופישה תונמוימ חותיפל הדיחיה לש יזכרמה ילכה

 הילאוטקאב םיקסועה תוחרזאל םירומלו םיכנחמל הלעפהה יכרעמ .תויכרע תוילאוטקא תויגוסב

 םיצפומ םהו ,םינוש םיאשונ 022-כ ולפוט הכ דע .םינש 9 רבכ הנשב םימעפ 21 רואל םיאצוי

.םייונמ רפס יתב תואמל

 בורקה םמלועמ םיינוימדו םייתימא םיעוריא ךרד םג תינכתב םינודנ םינווגמ םיילאוטקא םיאשונ

 תומילא ירקמ שי םאה :ןוידל ולעוהש םיאשונה ןיב .םייתרבחהו םיישיאה םהייחמ ,םידימלתה לש

 ךירצ םאה ?ביגהל ונילע םאה ,םילא ךוסכסב ונלקתנ םא ?תומילאב םהילע ביגהל קדצומש

 ליבגהל שי םאה ?רפסה תיבל קשנ סינכהל םהמ עונמל ידכ ,תוינוחטיב תוקידב םידימלת קודבל

 ברעל שי םאה ?םילוספ םישעמ םג םהש הבושמ ישעמ שי םאה ?םימילא םיטרסב הייפצה תא
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 לע - ריחמ לכב - חוודל ךירצ םדא םאה ?רפסה תיבב תומילא ירקמב לופיטב הרטשמה תא

?ול םרגנש ישיא לווע

ìôøèéí åìäãøëä:

.5700646-30 :'לט ,ביבא לת ,ח"טמ
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51. äúëðéú "ëìéí ìééùåí ìîéãä ìì÷éçú àçøéåú àéùéú"

."לילכ" תתומע ,ןויחוא לכימ ידיב החתופ

äøöéåðì

 רחאה ,ימצעה יכרוצ תייאר ךות תוריחב לועפל תישיא תוירחא חותיפב תדקמתמ תינכתה

 "תיטירק הסאמ" תריציש איה החנהה .עגפיהל וא עוגפל ילב השולשה לכל םורתלו הרטמהו

 תמרות ,ףתושמ סיסב ךותמ םירצויה ,םוי-םויה ייחב תוירחא תחיקלל תועדומ ילעב םישנא לש

 םירופ הדימלו הליהק ייח רשפאמה יבויח יתרבח םילקא תרצויו ,תומילאב יתועמשמ םוצמצל

.תוירחא תאישנב ןמאתהל רשפא יכ איה תפסונ החנה .םירפמו

òì äúëðéú

 תוירחא ,ימצעל תוירחא - תישיא תוירחאב םירושקה םיחנומ :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 םה דציכ ,תויוותו םידיקפת ,תונומא ;םהב תוציחנהו םתועמשמ - תוריחו הרטמל תוירחא ,רחאל

 ךרעה תעמטה ;תישיא תוירחא תריציב םילכ ;םוי-םויה ייחב תולועפ לעו תוטלחה לע םיעיפשמ

.הילאוטקאבו תרופיסב "תישיא תוירחא"

 תחקל" רפסב הוולמ איה .בושיילו םירוהל ,םירומל ,םידימלתל :תומר המכב תלעפומ תינכתה

 הרומל ,דימלתל םאתומה "םילכ זגרא"ו םירמאמ ליכמו הדובעה ךילהת תא דעתמה ,"תוירחא

.ללכהו טרפה תמרב הרוהלו

ìôøèéí åìäãøëä: 

2178059-90 ; :'לט ,זזה תנעו ן ויחוא לכימ תוחנמה ,"לילכ" תתומע   016625-250
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61. "îòâì ä÷ñí" - úëðéú äúôúçåúéú ìâãéìä àéùéú åçáøúéú ìéìãé äâï

 הזילעו ןורדק הנשוש :הכירעו דוביע .ילדביא סרמולפ ,דלורה לסב ,ןידלר'ג ליב ידיב החתופ

.רוג

äøöéåðì

 תעייסמ תינכתה .םייתרבחה ויסחיו דליה לש ישגרה ומלוע חותיפבו םודיקב תקסוע תינכתה

 םיאשונה הלא תינכתה לע .רפסה יתב לש תוכומנה תותיכהו ןגה ידליל תדעוימו ,תומילא תעינמב

 ,תיבויח היצקארטניא ,םיישיא-ןיב םיסחי ,הטילש ,תושגר תעבהל תועדומ :תינכתב םישגדומה

 תחיקלבו תושגרה דוקימב ,הבשקהב ,הלבקב םיסנתמ םידליה תושיגפה ךלהמב .תוירחא תליטנ

 .תוירחא

.בותכ ךירדמב הוולמ תינכתה

ìôøèéí åìäãøëä:

.4602065-20 :'לט ,)י"פש( יצועייה-יגולוכיספה תורישה
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71. "ãåñå" - úëðéú äúôúçåúéú øâùéú çáøúéú

 תירונ ידי לע התשענ ץראב םידליל המאתהה .תירבה תוצראמ רייאמ ימיד ר"ד ידיב החתופ

.י"פשמ לשא הרינו גרבנייטש

äøöéåðì

 .ישפנ ןסוח חותיפלו םייח ירושיכ תיינקהל ,תלוזה תנבהו ימצעה תנבה חותיפל תינכת יהוז

 .4-8 יאליגל תדעוימ תינכתה

òì äúëðéú

 :תינכתה יכרעמ תא תננגה תועצמאב הריבעמ )"וסוד"( הפפכ תבוב :תינכתה לש עוציבה ךרד

 תעינמו תוטלחה תלבקו הריחבה תורשפא תנבה חותיפ ,תלוזה תנבה חותיפ ,ימצעה תנבה חותיפ

.תוללעתה

.םירפסבו תוטלקב ,םירישב ,תובובב הוולמ תינכתה

ìôøèéí åìäãøëä:

.4602065-20 :'לט ,י"פש ,םילשורי ,ךוניחה דרשמ



242

81. "ìåîãéí ìùîåø òì òöîðå" - úëðéú îðéòúéú ìôé âéùú "ãåñå"

.לשא הרינו גרבנרטש תירונ :הכירעו דוביע ,םוגרת .לייק 'מו דריב 'ק ידיב החתופ

äøöéåðì

 תדעוימ תינכתה .תרושקת תויונמוימו תימצע הרימש לש םירושיכו תויונמוימ תשיכרל תינכת יהוז

.'ב-'א תותיכ ידימלתלו ןגה ידליל

òì äúëðéú

 תויעב םהב תוגצומש םיבצמו םירופיס םיאיבמה םיידומיל םישגפמ תועצמאב תעצבתמ תינכתה

 וסוד לש ותומד תועצמאב ."וסוד" תינכת לש םיחותיפה דחא איה תינכתה .םייחה ןמ "תמא"

 .םייוצר יתלב םיעגמל תועדומ תררועמו ףוגל תועדומו ימצע דובכ תחתפמה השיג תרבעומ

 תורישה םע ףותישב ,ידוסי םדק ךוניחל ףגאה תאצוהב הכרדה ןדגואב הוולמ תינכתה

.ךוניחה דרשמב יגוגדפה להנימה םעו יצועייה-יגולוכיספה

ìôøèéí åìäãøëä:

.4602065-20 :'לט ,)י"פש( יצועייה-יגולוכיספה תורישה
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91. "éù ìé ôúøåï" - ñôø ôòéìåéåú: îãøéê ìîåøä åìâððú

 ,ךוניחל רפסה תיב ,תולגתסהו תורבִח םודיק טקיורפ ,רגרביונ ילשו ןוגי-לא לכימ ידיב חתופ

.ביבא-לת תטיסרבינוא

äøöéåðì

 ,םיישגרה םינכתב דקמתתש תילופיט תינכת תיינבב תננגל/הרומל עייסל הדעונ תינכתה

 הלועפ ףותיש םודיקב ,"ינא"ה תוחוכ קוזיחב תדקמתמ תינכתה .םייתוגהנתההו םייתרבחה

 םע תודדומתה ;ןולשיכ םע תודדומתה ,תודידב םע תודדומתה :הלאה םיאשונב תויעב ןורתפבו

.תונפקות םעו תומילא םע ,תוגירח םע ,סעכ

ãøëé áéöåò äúëðéú

 ללכל תינכתה תא תונבל ידכ םייפיצפס םיכרצ רותיאל תבצעמ הכרעה תעצבתמ :'א בלש

.טיקלת/תיפצת תועצמאב תעצבתמ הכרעהה .הכותב םידיחילו התיכה

 ילעבו םיליגר( םידלי 4-6 תונומה תוצובק םע וא התיכה/ןגה םע תדבוע ,הרומה/תננגה :'ב בלש

.)םידחוימ םיכרצ

.'ב בלש םע 'א בלש תא בלשל רשפא

ìôøèéí åìäãøëä: 

.0217046-30 :'לט ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,רגרביונ ילשו ןוגי-לא לכימ
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02. "ììîåã ìçéåú áéçã" - úëðéú ìîðéòú àìéîåú áéï ôòåèåú

."ץרווש" תינכת ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוצ הנחו תג יהיל ידיב החתופ

äøöéåðì

 תרגסמב םיישגרהו םייתרבחה םיביכרמל תוכנחמה לש ןתושיגר תא ררועל הדעונ תינכתה

 תדעוימ תינכתה .םידלי ןיב םייתרבח םיבצמב תוברעתה תויונמוימ ןלצא חתפלו תיכוניחה

.תוטועפל תוכנחמל

òì äúëðéú

 תרגסמב הדובעל הרשכהכ הכרדה יטרס יווילב תוכנחמ תכרדה לע תססבתמ תינכתה

.תיכוניחה

ìôøèéí åìäãøëä: 

.8122885-20 :'לט ,"ץרווש תינכת" ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוצ הנחו תג יהיל
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12. "òì éìãéí, øâùåú åçáøéí" - îãøéê ìâððú

 ףגאהו ידוסי-םדק ךוניחל ףגאה ,דחוימ ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,סלדנמ העונ ידיב חתופ

.9991 ,ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל

äøöéåðì

 תובלשמ ,תוליגר תורגסמב ךרה ליגב םידלי םע םידבועה ךוניח ישנאלו תוננגל דעוימ ךירדמה

.תודחוימו

òì äîãøéê

 יכרדלו ולא םיישקל תוביסל סחייתמו 3-6 ליגב םידלי לש תוגהנתה יישקב קסוע ךירדמה

 תוגהנתה יישקב לופיטה היפלש תיכוניחה םלועה תסיפת לע ססובמ ךירדמה .םמע תודדומתהה

 ,ןגה תכרעמ - דליה לע םיעיפשמה םימרוגה לא םג ךא ,דליה לא סחייתהל ךרוצ שיו יתדוקנ וניא

 .םידליה תצובק םעו םידליה םע הלש היצקארטניאהו תננגה

 :םיקלח העברא ךירדמל

 .תוגהנתה יישק חותיפ לע םיעיפשמה םימרוגב קסוע ןושארה קלחה

 םילכ ובו ,תוגהנתה יישק םעו תוישגר תויעב םע םידלי לש הכרעהבו רותיאב קסוע ינשה קלחה

 .ךרה ליגב תוישגר תויעב תרדגהל םינוירטירק ןכו ,ןגה תכרעמ לעו דליה לע עדימ ףוסיאל

 תוברעתה יכרדל ןהו תוביסל ןה סחייתמו תוגהנתה יישק לש םינוש םיגוס ראתמ ישילשה קלחה

 תובישח ןתמ ךות ,םידליה תצובקב ובוליש בגא ,ילאודיווידניאה דליב תישענ תוברעתהה .תיכוניח

 .ויישק תורמל בלתשהל דליל רשפאתש ןגב םידומילה תינכתל

 ןכו ,םידלי לצא תיתרבח-ורפ תוגהנתה דדועל םתרטמש תויוליעפו םיקחשמ עיצמ יעיברה קלחה

 "תויעב ןורתפ" תקינכטו תושגר יקחשמ ,ךרדומ ןוימד יקחשמ ,תונפקותו ץרמ רורחשל תויוליעפ

.םידלי ןיב םיכוסכס ןורתפל

ìôøèéí åìäãøëä: 

.9006986-30 :'לט ,ביבא לת ,ידוסי םדק ךוניחל ףגאה

22. úëðéú ìîðéòú àìéîåú åìùååéåï äæãîðåéåú ìùðé äîéðéí, ìâððåú 



642

ìéìãéí áâéì ùðúééí-ùìåù

 תווצמ ,תילאיצוס תדבוע ,ינענכ הזילו ,תיתוחתפתה תיגולוכיספ ,שריהדלוג הרוא ידיב החתופ

.ידוסי-םדק ךוניחל ףגאב םידוחיי םיכרצ תולעב תויסולכואל הקלחמה

äøöéåðì

 הביצמה ,היתויפיצב הרורבו השיגר ,הבושק תננג :ןגב םידלי לע עיפשמו יזכרמ םוקמ תננגל

 תושגר םע דדומתהל םילוכי םידליה םהבש םיאנת תרצוי ,ויכרצו דליה תנבה ךות תולובג

 לע ןהלש עדיה תבחרה םע דחי ,ןהיתושוחת תא ןיבהל ןתלוכיו תוננג לש תוימצע תונבות .םירעוס

 .םישק םיבצמב םג םידלי יפלכ תישגר תונימז חתפל ןהל הנרוזעת ,םידלי תוחתפתה

òì äúëðéú

.ןגב תושקמ תויוגהנתה םע תודדומתה יכרדו תומילאל םיירשפא תורוקמ וגצוי ללוכ ןפואב

:תינכתב םישגדומה םיאשונה

םינימה ןיב ןויוושה אשונל הסחיל תננגה לש הנבותה  -

 לעו םידליהמ תויפיצה לע ןתעפשהו םינימה ןיב םילדבהה תא םירוהו תוננג לש תוסיפת  -

םתוגהנתה

ןהיניב רשקהו תיביטמרונ תונפקות ,הניקת תוחתפתה  -

םירוה ,דלי ,תננג לש תונשרפ - )ןומושר( םיבצמ לע תונוש טבמ תודוקנ  -

תישגר תיתרבח תוחתפתה יכילהת  -

)תויועטל היצמיטיגל ןתמ דודיע( ןגב חונ יתרבח ישגר םילקא תריציו תושגר ךווית  -

 ןוחטיבו ןומא תשיכרב דימלתל התובישח - תיתועמשמ תורשקתה תומדכ ,לדומכ תננגה  -

הביבסב

תומילאל ןוכיסב םידלי יוהיז  -

 הליהקב םיברועמה םיפוגה ,חווידה תבוחו קוחה ,תוללעתהל ןוכיסב םידלי יוהיז  -

.םירוה םע תרושקת  -

ìôøèéí åìäãøëä:

.727809-050 :'לט ,שריהדלוג הרוא 

÷áåöä á': úëðéåú äîãâéùåú äúòøáåú îîå÷ãú áàìéîåú
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1. òøëä ìàáçåï îàôééðéí ùì àìéîåú áéú ñôøéú

.חותיפלו רקחמל הדיחיה ,י"פש ,דרהרא לחר ר"ד ידיב החתופ

äøöéåðì

 י"פש לש רקחמה תדיחיב חתופ העפותב יתטיש לופיטב יחרכה בלשכ ןוחבאה תייאר ךותמ
 .ךוניחה דרשמ לש רקחמה ןולאש לע ססובמ הז ןולאש .רפסה תיבב תומילאה ןוחבאל ןולאש
 עדימ קפסמ אוהו ,הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ,ידוסיה רפסה תיב ידימלתל דעוימ ןולאשה
.תירפס-תיבה תכרעמב היטביה לעו העפותה ידממ לע ןמיהמו ינכדע

òì äòøëä

:םיקלח השולשמ בכרומ ןולאשה

 םידימלתהש יפכ רפסה תיבב םימייקה םינושה תומילאה יגוס רותיאב קסוע ןושארה קלחה
 תאישנ ,הטיחסו הבנג ,תיזיפ תומילא ,תילולימ תומילא :תוירוגטק שש יפ לע ,םהילע םיחוודמ
.םידימלת יפלכ םירומ לש המילא תוגהנתה ,תינימ הדרטהו העיגפ ,קשנ

 הווח דימלתהש םימילאה םיעוריאה ושחרתה ובש םוקמה :העפותה יופימב קסוע ינשה קלחה
 ,םיעגופה ינייפאמ ;םימילא םיעוריא ושחרתה םויה לש קלח הזיאב רמולכ ,יותיעה ;רפס תיבב
 .תומילאה השעמל דימלתה לש ותבוגת ;םה הבכש וזיאמ ,רפסה תיבל םיכייש םה םאה

 קסוע הז קלח .רפסה תיבב תומילא םימלובו םיריבגמ םימרוג רותיאב קסוע ישילשה קלחה
 תודדועמכ םירקחמב ואצמנש תוילאיצוס-א תויוגהנתה תקידבב ,רפסה תיבב הריוואה רואיתב
 תשוחתבו תומילאה תעפות םע דדומתהל םירומה לש תולגוסמה תא םידימלתה תסיפתב ,תומילא
.רפסה תיבב דימלתה לש ןוחטיבה

 תותיכב ,תונושה תובכשב תומילאה םוחתב וב שחרתמה לש בצמ תנומת לבקמ רפסה תיב
 .יצראה תומילאה דדמל האוושהב ןכו תונושה

 רפסה תיב רידגי םינותנה דסמ סיסב לע .תללוכה תוברעתהה תינכת לכב בלש קר אוה ןולאשה
 הלועפל סייגל שקבמ אוהש םיפתושה תאו תונשל שקבמ אוהש םיאשונה תא ,הדובעה תינכת תא
 ןוחיא השעיי הנשה םותבו ,ןוחבאל תמאתומה תוברעתה תינכת ,הדובע תינכת הנביתו ,אשונב
 לכל תמאתומה תילאיצנרפיד תוברעתה תרשפאמ םינותנ דסמ סיסב לע תונקסמ תקסה .רזוח
.םלוכל הפיקמ תחא תינכת םוקמב רפס תיב

ìôøèéí åìäãøëä: 

.4423065-20 :'לט ,עויס תוינכת ףג ,י"פש ,ךוניחה דרשמבו זוחמב ריכבה ץועייה
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2. äúëðéú "àðé ðâã àìéîåú" )àð"à( 

.ךוניחה דרשמב רעונהו הרבחה להנימ ידיב החתופ

äøöéåðì

 תינכתה .תילאמרופ יתלבהו תילאמרופה ךוניחה תכרעמב 41-81 ליגב רעונ ינבל תדעוימ תינכתה

.ולש תיתרבחהו תיזיפה הביבסב הטילשל טרפה תלוכי חותיפל תיביטרגטניא השיג הגיצמ

òì äúëðéú

 ;תומילאה תעפותל םירושקה םיכרעו םיקוח ;םיגשומ תרכה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 םיכרעו תודמע שוביגו תוישיא תודמע יוהיז ;תומילא תויוגהנתה לש תוכלשההו םינוכיסה תרכה

 ;םינוש תומילא יבצמ םע הליעי תודדומתהל תויפולח תויוגהנתה תרכה ;המילא תוגהנתה דגנ

 הליהקה סויגל ,תומילא דגנ רסמ תצפהל הליהקב "םירירגש" דיקפתל םידימלתה תרשכה

.המילא תוגהנתה דגנ תומזי ןוגראלו

ìôøèéí åìäãøëä:

.5913065-20 :'לט ,רעונהו הרבחה להנימ ,ךוניחה דרשמ
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3. äúëðéú "à÷ìéí áéú ñôøé îåðò àìéîåú"

:הלאה תוינכתה סיסב לע ךוניחה דרשמב רעונהו הרבחה להנימ ידיב החתופו המגרות 

-gniylluB  ta  loohcS  - naD  suewlO 

-gnilkcaT  gniylluB  ni  ruoy  loohcs  - ainoS  prahS  dna  reteP  K  . htimS

.י"פש ףותישב ,רעונהו הרבחה להנימ ידי לע תלעפומ תינכתה

äøöéåðì

 המרבו תיתתיכה המרב ,תירפס תיבה המרב תדקמתמה חווט תכוראו תיתכרעמ תינכת יהוז

 לכל תונגומ תשוחת רשפאמה יתרבח םילקא רפסה תיבב תונבהל תעייסמ תינכתה .תישיאה

 םירקחמ יאצממ .ב"הראבו הפוריאב תונידמ המכב החלצהב הלעפוה תינכתה .וירעשב םיאבה

 תודרטהו תוקצה לש תועפותב %05 לש הדירי לע םיעיבצמ התלעפה תואצות תא וקדבש

 ,םזילדנו ומכ תוילילש תויוגהנתה לש הרורב התחפה לע ,תינכתה תלעפה רחאלש םייתנשב

 ,יתתיכהו ירפס-תיבה םילקאב רופיש לע ,רפסה תיבב רידס רוקיב יאו תונייתש ,תובנג ,תוטטק

 תיב יפלכ תיבויחה השיגב היילע לע ,םייתרבחה םירשקב רופיש לע ,תעמשמבו רדסב רופיש לע

 .תודרטהו תוקצה לש םישדח םירקמ תעפוהב תיתועמשמ התחפה לע ןכו ,ללכב רפסה

òì äúëðéú

 תוגהנתהל תומרונ תעיבקל ,)gniylluB( תונוירבהו הקצהה תועפות לש התחפהל תלעופ תינכתה

 אל תוגהנתהל תוטרופמו תורורב תויצקנס תעיבקל ,היוצר אל תוגהנתהל תולובגו תלבוקמ

 תלעופ תינכתה .יכוניחה תווצה ידי לע החתופש תוינידמה לש הרורבו תיבקע הפיכאלו תלבוקמ

.הליהקב םייתועמשמ םימרוגו םירוה תוברועמל םג

ìôøèéí åìäãøëä:

.6213065-20 :'לט ,רעונהו הרבחה להנימ ,ךוניחה דרשמ
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4. "áéú ñôø ìà àìéí" - äúîåããåú áéú äñôø òí àìéîåú, äöòä 

ìäùúìîåú îåñãéú

.ךוניחה דרשמב תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,חקור הירא ידיב החתופ

äøöéåðì

 הליהקבו רפסה תיבב םיידוחייה םימרוגה תא ןיבהל רפסה תיב תווצל תעייסמ תעצומה תינכתה

 סיסבב .רפסה תיבל תוברעתה תינכת וז הנבה ךמס לע םיאתהלו תומילאה תא םיריבגמה

 אלש ןפואב תיתועמשמ התחפהל תנתינ ,הדחכהל תנתינ הניא יכ ףא ,תומילאש הסיפתה תינכתה

.תוליעיב לועפל רפסה תיבל רשפאתו םידימלת דוע ןכסת

.הליהקהו רפסה תיב ,טרפה תמרב תוברעתה ךילהת העיצמ תינכתה

òì äúëðéú

 ;רפסה תיב תרגסמב ןפקותה דליב לופיט ;תומילאל םימרוג :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 תותיחפמה תומרונ תריצי ;רפסה תיב םילקא רופיש ;תומילא תתחפהל תימצע הטילש חותיפ

 סויג ;התיכב תעמשמ תויעב ;תומילא לש גירח עוריא םע ךוניחה תכרעמ תודדומתה ;תומילא

 ותיינב תונורקע - ןונקתה ;תירפס תיב תוברעתה תינכת תיינבל הליהקבו רפסה תיבב םימרוג

 זגרא" ;תומילא תעינמל תיתליהק תינכת תעצה ;קוחהו תומילאה ;תומילאו תרושקתה ;ותפיכאו

 .דועו תומילא םע תודדומתהל "יתריצי םילכ

:הלאה םירפסה ינש םיעצומ רזע רמוחכ

 ,םילשורי ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ ,תומילאה לומ רפסה תיב תודדומתה   -

ה"נשתה

 העצה ,רפסה תיבב תומילאב תודדומתהו העינמל תעד ילוקיש ,םילא אל רפס תיב   - 

 ,םילשורי ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ ,חקור הירא ,תידסומ תומלתשהל

.ה"נשתה

 רפס יתב לש םתודדומתה רואית ,תוברעתהל םילדומ ,םייטרואית םירמאמ םיגצומ םירפסב

 .יכוניחה תווצל תומלתשהל תועצהו אשונב םינוש

ìôøèéí åìäãøëä: 

.4602065-20 :'לט ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ
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5. äúëðéú "îåâðåú )ytefaS( åàçøéåúéåú )ytilibatnuoccA("

.י"ש תתומע ,יול יקיו ר"דו ראוהסילפ תור ר"ד ידיב החתופ

äøöéåðì 

 החנהה .ןוחטיבו תונגומ לש השוחת חתפמכ רפסה תיב תווצב תדקוממה תיתכרעמ תינכת יהוז

 תווצ לעו ןגומו חוטב שיגרהל תיסיסב תוכז רגובמ לכלו דלי לכלש איה תינכתה דוסיב תדמועה

 םע הדובע ידי לע .םירורב םילהנו תולובג ,תורורב תורגש רוציל תוירחאה תלטומ רפסה תיב

 רשפא לוכל הדיחא תוינידמו תויצקנס ,תורגש ,תולובג לש תיבקע תכרעמ רוציל ידכ תווצה

.רפסה תיבב תונגומ תשוחתל עיגהל

òì äúëðéú

 .םידליל םידיחא םירסמ הריבעמה ,"תפתושמ הפש" חותיפל לדומ דמול רפסה תיב תווצ

 םע ,תומילא תועפות םע ,תוגהנתה תויעב םע תודדומתה יכרדו תובוגת ךרעמ תללוכ וז "הפש"

 הריחב לעו המילאה תוגהנתהל עקרה תנבה לע שגד םשומ .'דכו תוחירב םע ,םעז תויוצרפתה

 העיפומ המילאה תוגהנתההש תוביסנה יוהיז :יוהיז יגוס העברא לע תותתשומה הבוגת יכרד לש

 ;ותוגהנתהמ דליל ינשמה חוורה יוהיז ;דליל ןפוקישו המילאה תוגהנתהל תוביסה יוהיז ;ןהב

 עקרה תנבה רחאל .שגרל םרושיקו דליל םפוקיש ,המילאה תוגהנתהל םימדקומ םינמיס יוהיז

 תוגהנתה בוציעל תוינכת םג תולעפומ תותיכב .תוברעתה תינכת תלעפומ המילאה תוגהנתהל

 תועצמאב םידימלתל תוגהנתהה לע תוירחאה תרבעה ךות ,התיכב תולבוקמה תויוגהנתה דומיללו

.התיכה ידימלת לכ םע ישיא הזוח

 םילהנה תא ,רובעל ןיאש תולובגה תא ,רפסה תיב תורטמ תא דחי הנובה תווצב תישענ הדובעה

 תוגהנתה יפלכ תונלבוס לכ ןיאש אוה םייסיסבה תונורקעה דחא .רפסה תיב לש הרגשה ייח תאו

.המילא

.תויבויח תואצות הגישהו התסונ ףאו ,ץראה לכב תלעפומ תינכתה

ìôøèéí åìäãøëä: 

 תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמל וא ,4415146-20 :'לט ,י"ש תתומעל הרישי היינפ

.4602065-20 :'לט ,תומילא
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6. äúëðéú "áéú-äñôø äáèåç" - äéçéãä ìùéèåø ÷äéìúé

 תוינכת םע בולישב רפסה יתבב תלעפומו ,יתליהק רוטישל הדיחיה ,לארשי תרטשמ ידיב החתופ

.י"פש לש העינמה

äøöéåðì

 תלעופ תינכתה .ךוניחה תודסומב תוניירבעו העישפ תעינמל יתליהק לדומ הגיצמ תינכתה

 תועצמאב תאז ;םשל וכרדב וא רפסה תיבב ותוהש תעב דימלתה לש ישיאה ונוחטיב תרבגהל

 .תוניירבעו העישפ םיחודה תירפס תיב תוברתו םילקא תריצי

òì äúëðéú

:םיירקיע םימוחת העבראב תוניירבע תעינמב תדקמתמ תינכתה

תילולימו תיזיפ תומילא תעינמ  -

םהב רחסו לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש תעינמ  -

םיכרד תונואת לש תונברק תעינמ  -

.)'וכו שוכר( תורחא תורבעו תונברק תעינמ  -

 ,רפסה יתבב תולעפומה העינמה תוינכתב םייתרטשמהו םייקוחה םיטביהה תא תבלשמ תינכתה

.'דכו םירוה יברע ,םיעפומ ,תודובע לש הכורעת ןוגכ תומזי תדדועמו

 .הליהקב םיפסונ םימרוגו הרטשמ ישנא ףותישב ,םיצעויו םירומ ידי לע תולעפומ העינמה תוינכת

.ותפיכאבו קוחבו יתרטשמה עדימב םיקסועה םיקרפב םיבלתשמ הרטשמה ישנא

ìôøèéí åìäãøëä: 

 דרשמ םע בולישב ,יתליהק רוטישל הדיחיה ,598875-250 :'לט ,לארשי תרטשמ ,רפוש יבא

.5913065-20 :'לט ,רעונהו הרבחה להנימו ,4602065-20 :'לט ,י"פש ,ךוניחה



352

7. äúëðéú "äúîåããåú åîðéòú àìéîåú"

 הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ ידיב החתופ

.)יתרבח ךוניח(

äøöéåðì

 ,ףקותל תוסחייתה ךות תומילא םע דדומתהל םירומ רישכמה ךילהת איה תעצומה תינכתה

:םיביכרמ העברא השיגדמ תינכתה .רפסה תיב תביבסלו תומילאה ןברקל

.רפסה תיבב םינושה םימרוגה ןיב תיבויח הריווא תריצי ידי-לע ירפס-תיבה םילקאה חותיפ   .1
.רפסה תיבב תויתרבח-ורפ תויוגהנתה דודיעל תולוכי חותיפ   .2
 לש רורב ךרעמ תיינב ךות רפסה תיבב תולבוקמ אל תויוגהנתהל םירורב תולובג תדמעה  .3

 דימתמ בקעמו חוקיפ םישרדנ ךכ םשל( תולובג תרפה לש םירקמב תוניוע ןניאש תויצקנס
 אל יארחאה תוכמס לעבכ הרומה דיקפת תשגדהו רפס תיבב תומילאה ידקומב תווצה לש
.)יתרבחה דצה לע םג אלא דימלתה לש ידומילה בצמה לע קר

 .םידימלתה ןיב תידדה תולתו תללוכ תוירחא חותיפ  .4

òì äúëðéú

 התוא חתנל ,תומילאה תייעב תא תוהזל םידימלתו םירוה ,םירומ יתווצ תרשכהב תקסוע תינכתה
 תווצה הידממ לעו תומילאה ידקומ לע םינותנ ףוסיא רחאל .המיאתמ תוברעתה תינכת ןנכתלו
 ןברק ,ףקות :םילא עוריא לש םיביכרמה תשולשל תסחייתמה ,תינללוכ תוברעתה תינכת הנוב
.)היצאוטיס( הביבס/הביסו

 ךילהתב תומילאה תתחפהל - םירוה ,םידימלת ,םירומ - םיפתושה לכ תודחא לע בר שגד םשומ
.ףיצר הרקבו יוויל

:רפסה תיבל ףסומ יכוניח ךרע תינכתל

.תוגהנתה תונשל רשפאש ימיטפוא רסמ הריבעמ תינכתה   *
.הרבחב םילבוקמ תוגהנתה ילגרה תמנפהל תכנחמ תינכתה   *
תכרעמה ךותב רוכינה תשוחת םוצמצלו רפסה תיבב םיסחיה תוכרעמ חותיפל תכנחמ תינכתה   *

.תירפס-תיבה
.רפסה תיב תליהקב םימרוגה ללכ לע תוירחאה תא הריאשמ תינכתה   *

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,הרבחב םייחל ךוניחל הקלחמה ,ידוסי ךוניחל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,ךוניחה דרשמ

0083065-20.
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8. úëðéú ìèéôåç äéçñ ìáòìé çééí ëàîöòé ìîðéòú àìéîåú

.תויח .S.O.S תדוגאו תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ירצב יקיר ידיב החתופ

äøöéåðì

 איה .)דחוימ ךוניח ללוכ( םייניבה תביטחבו ידוסיה רפסה-תיבב םידימלתל תנווכמ תינכתה

 תושידא וא תושיגר-יאש איה הסיסבב תדמועה החנהה .םייח ילעבל םידלי ןיב רשקב תדקמתמ

.םדא ינב לש םלבסל השידא תוסחייתה תואבנמ םייח ילעב לש םלבסל

òì äúëðéú

 םיעינמ ;תומילאה גשומ רוריב :הלאה םיאשונב םיקסועה םינבומ רועיש יכרעמ תללוכ תינכתה

 תויוכז לע םינגמה םיקוחל םתאוושהו םייח ילעב לע םינִגמה םיקוחל תוסחייתה ;תומילאל

 תוירסומ תומליד םע תודדומתהו תורשקתה ירושיכ חותיפ ;תלוזה יכרוצל תושיגר חותיפ ;דליה

.יללכ ןפואב רסומ יכרעלו םייח ילעבל תורושקה

 ןולאשה תועצמאב .םייח ילעב יפלכ םידימלת לש תודמע קדובה ןוחבא ןולאש תללוכ תינכתה

.ינטרפ לופיטל םתונפהלו םייח ילעבב םיעגופה םידלי רתאל רשפא

ìôøèéí åìäãøëä: 

.0101447-30 :'לט ,תויח S.O.S תדוגאו ,4602065-20 :'לט ,תומילא תעינמל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ
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9. úëðéú ìèéôåì áúå÷ôðåú áàîöòåú ñôøåúøôéä

.ןושחנ לחרו ןמטכש הרופיצ ר"ד ידיב החתופ

äøöéåðì

 .תימצעה תועדומה תבחרהל תשמשמ היפרתורפסה .תילופיטו תענומ תוברעתהל תדעוימ תינכתה

 לש ךילהת שחרתמ ויתובקעבו תונתשהל ןוצרל ליבומה ימינפ תומיע רשפאמ הרהבהה ךילהת

 תביטחב הלכו םידליה ןגמ לחה ,בחר םיאליג חווטל תדעוימ תינכתה .תויעב ןורתפב עויסו ןומיא

.םייניבה

òì äúëðéú

 םייזכרמ תושגרב םיקסועה תונומתו םיטרס ,םיריש ,םירופיס לש הרדס לע תססובמ תינכתה

 ילופיטה ךילהתה .תינפקות הבוגתל םיליבומה ,דועו םומעש ,הבזכא ,לוכסת ,האנק ,סעכ ןוגכ

.הרהבה יכילהתו היפרתורפס לש בוליש אוה

ìôøèéí åìäãøëä: 

.2279428-40 :'לט ,הפיח 'ינוא ,ךוניחל גוחה ,ןמטכש הרופיצ ר"ד
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01. îãøéëéí ìèéôåì ááòéåú îùîòú åàìéîåú

.יכוניח גולוכיספ ,בירי רזעילא ידיב וחתופ

äøöéåðì

 שחרתמ הבש היצאוטיסב ןילמוג יסחי לש האצות םיתעל ןה תעמשמ תויעבו תומילא תויעב

 השיג הגיצמ וז הייאר .םיברועמה םישנאה לש םתוישיא ןיבו הלש תומרונהו הצובקה ןיב עוריאה

.תוררועתמה תויעבב לופיטל תיגולוקא

òì äúëðéú

 :םימרוגה שלושמ ;רפסה תיבב תומילאו תעמשמ תויעב :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 ;התיכה םילקא ;הלש תומרונהו הצובקה ,רפסה תיב לש תינוגראהו תיזיפה הביבסה ,היצאוטיסה

 יסחי ;תימצע הטילש ;תוגהנתה תויעבו הדימל ייוקיל ;בשק תערפהו טנמרפמט ;דימלתה תוישיא

 תוערפהב לופיט יעצמא ;תוחיכש תויעבל םילכ זגרא ;עוריא רחאל תוברעתה ;םידימלת-םירומ

.דועו תעמשמ תחיש ;תוגהנתה

:םיכירדמ ינש םיעצומ

סכר תאצוה ,6991 ,התיכב טקילפנוק יבצמב יביטקפא חיש-ודל לדומ ,"תעמשמ תחיש"   -

.סכר תאצוה ,9991 ,תומילאו תעמשמ תויעבב לופיטל ךירדמ ,"השקבב ,התיכב טקש"   - 

 תיבב הלא תועפות םע תודדומתהל םילכו חותינל תואמגוד ,הדובע לדומ םיגיצמ םיכירדמה

.התיכה תמרב ןהו טרפה תמרב ןה רפסה

ìôøèéí åìäãøëä: 

.לאימרכ ,א"י םיחרפה 'חר ,3230859-40 :'לט ,בירי רזעילא
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÷áåöä â': úëðéåú äîãâéùåú äúòøáåú îîå÷ãú 

áàìéîåú îéðéú

1. áéáìéåâøôéä îåòøú áðåùà ääúîåããåú òí ÷øáðåú åòí úå÷ôðåú

 ,טניו'גה םע ףותישב ,ךוניחה דרשמב םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה ,י"פש ידיב החתופ

 .)הקפה ךילהתב תינכתה( "םילשא" תתומע

äøöéåðì

.םייתורפס םירמוח לש רעומ עדימ רגאמ ליכמ רפסה

 םישק תושגר ללכ ךרדב םיררועמה םיאשונב םייתורפס םינכת תועצמאב העיגנ יכ איה החנהה

 רתוי ולגי םירומ ףאו םידימלת .םמע תודדומתהה לע ףאו הלא םיאשונל תושיגנה לע הלקמ

 לש וזמ ןהו ןברקה לש הייארה תיווזמ ןה תוינימו תוישגר ,תויזיפ תועיגפ לש םיאשונב ןודל תונוכנ

.םייתורפס םינכת ךרד ףקותה

òì äñôø

 הריצי לכ .תונפקותלו תונברקל םירושקה םיאשונב תוקסועה תויתורפס תוריצי ללוכ רפסה

 תויסולכוא תאו םהב תקסוע איהש םייזכרמה םיאשונה תא הרצקב תוטרפמה תורעהב הוולמ

.הריציה תועצמאב ןמע דובעל ץלמומש דעיה

.רועיש ךרעמל העצהו תיפרתוילביב הדובעל הכרדה תופרוצמ תוריציהמ קלחל

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ

4323065-20



852

2. äúëðéú "äúáâøåú îëáãú åîëåáãú" Y ìîðéòú àìéîåú áçáøåú 

åáæåâéåú

 הוח ;םילשורי ,החפשמב תומילא תעינמלו לופיטל זכרמה תלהנמ ,יקסבוחינג הכלמ ידיב החתופ

 ,תומילא תעינמל הדיחיה שאר ,חקור הירא ;החפשמ ייחל ךוניחלו ינימ ךוניחל הדיחיה שאר ,ענרב

 .י"פש ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה שאר ,ןמרמיצ שושו ,י"פש

äøöéåðì 

 תשק לכל סחייתהל שי תויגוזבו תורבחב תומילא עונמל ידכש החנהה ךותמ תאצוי תינכתה

 ,םחתפלו םדדועל שיש ,הנוב תויגוזו תורבח ינייפאמב לחה ,םינימה ןיב םיסחיה לש םינייפאמה

 ידימלתל תדעוימ תינכתה .םדיחכהל ידכ םהב לפטל שיש ,תינסרהו המילא תויגוז ינייפאמב הלכו

 .הנוילעה הביטחה

òì äúëðéú

 ;תבכעמו תמדקמ תישיא-ןיב תרושקת ;תוימיטניאו תורבח ,הבהא ןוגכ םיאשונ םישגדומ תינכתב

 - תלוזהו ינא ;םינימה ןיב םיסחיה תכרעמב "תומודא תורונ" יוהיז ;סעכ ייוטיבב הטילש ;החפשמ

 םידימלתל ןתינ הלאה םיאשונה לכב .תויגוזבו תורבחב תומילא ;טקייבוסכ תלוזה תסיפת חותיפ

.םינוש םירושיכ חותיפב םינמאתמ םהו ,עדימ

 עגונב םהלש םיפיטואירטסה תאו םהיכרע תא ,םהיתודמע תא ןוחבל םינמזומ םידימלתה

.םינימה ןיב םיסחילו תומילאל ,תוישנל ,תוירבגל

 לע הצמואו החפשמב תומילאה תייעבב לופיטל תידרשמ-ןיבה הדעווה ידי לע הצלמוה תינכתה

 .ץראב החפשמב תומילאה תייעבב ללוכ לופיט ךרעממ קלחכ לארשי תלשממ ידי

ìôøèéí åìäãøëä: 

.5323065-20 :'לט ,העינמל עויס תוינכת ףג ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה
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3.  îãøéê ìäúîåããåú îòøëú äçéðåê áò÷áåú îòåøáåú úìîéãéí 

áôâéòä îéðéú(

 הדיחיהו החפשמ ייחל ךוניחלו ינימ ךוניחל הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ידיב חתופ

.ךוניחה דרשמב םידליב תוללעתה תעינמל

äøöéåðì

 תינימ העיגפשכ .תוהובג תומצועבו םיבכרומ תושגר ללכ ךרדב םיררועמ תינימ העיגפ יעוריא

 םירוההו םידימלתה ,תווצה ישנא .ץחלו רבשמ בצמ חתפתמ רפסה תיב תכרעמ ךותב תשחרתמ

 תווצ הליהקבו םידימלתה ללכב ,עגופב ,עגפנב הנוכנ לפטל ידכ .לובלבו הדרח תושוחתב םיביגמ

 תינמז-וב לפטלו םירורב םירסמ ריבעהל ,הטילשה תשוחת תא ומצעל ריזחהל בייח רפסה תיב

.םידחא םידקומב

 רשפאמ אוה הלא תויחנה תועצמאב .הלא ןיעמ םיבצמב תוברעתהל תויחנה קפסמ ךירדמה

 תיתכרעמ תוברעתהל תויחנה קפסמ ךירדמה .הטילשה תשוחת תא המצעל ריזחהל תכרעמל

 תוליעי תודדומתה תובוגת לע עדימ הנקמו ,תינימ העיגפב םידימלת תוברועמ לש הרקמב

.הלא ןיעמ םיבצמב

òì äúëðéú

 ;תינימה העיגפה תעפות לש םייתכרעמו םייללכ םיטביה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 תוברעתההו תוכרעיהה ךילהת ;תינימ העיגפ לש יוליג תובקעב תכרעמה לש תויופצ תובוגת

 ילגעמ יוהיז ,ץוח ימרוג עודיי ,ליבומ תווצ סוניכ :העיגפב םידימלת םיברועמ ובש עוריא תובקעב

 םיצלמומ םימגד ;תותיכב היחנה ,םירומה תרשכה ,רפסה תיב תווצ תנכה ,םנוחבאו העיגפה

.םיעייסמ םיפוג תמישר ;תולעפה ךרעמ ;םינושה םילגעמב רפסה תיב תווצ לש תוברעתהל

ìôøèéí åìäãøëä: 

 הדיחיהו החפשמ ייחל ךוניחלו ינימ ךוניחל הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ

.4423065-20 :'לט ,םידליב תוללעתה תעינמל
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4. úëðéú ìîðéòú ôâéòä îéðéú áçéðåê äîéåçã

.ךוניחה דרשמ ,י"פש ,ןרוג ילילו ןמרמיצ שוש ידיב החתופ

äøöéåðì

 םתועיגפ .לוצינלו העיגפל הובג ןוכיסב תאצמנ םידחוימה םיכרצה ילעב םידימלתה תייסולכוא

 םירושיכ םהל תונקהלו םתוא קזחל םיכרד לע בושחל ונתוא תבייחמ הלא םידימלת לש הברה

 לש ותמצעה .ישפנהו יזיפה םמולש תא םינכסמה םיבצמב רתוי בוט דדומתהל םהל ועייסיש

.העיגפהו לוצינה תעפות םע דדומתהל םיכרדה תחא איה םידחוימה םיכרצה לעב דימלתה

òì äúëðéú

 ,תונברק םע תודדומתהו העיגפ תעינמל תוינכת לש תונורקע :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 תייסולכואב העינמ ירסמ תטילק םיבכעמה םייתוחתפתה םיישק ;הלא תוינכת לע תרוקיב

 לק רוגיפ תולעב תורגבתמ תצובקל הרבעוהש תינכת לש המגדה ;לק רוגיפ ילעב םידימלת

 הנחבא ,הנכס ידקומ יוהיז ,תושגר יוהיז ,תומיענ אלו תומיענ תועיגנ :הלאה םיאשונה תא הללכש

 שיא ידי לע הבוט אל העיגנ ,ןומא שיא רוחבל ךיא ,המשא רסוח לש רסמ ,ער דוסל בוט דוס ןיב

 .אלמ ןומא וב םינתונש

ìôøèéí åìäãøëä: 

4323065-20 :'לט ,ךוניחה דרשמ ,י"פש ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה
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5. çåáøú äãøëä ìàéúåø éìãéí áñéëåï

.החוורה דרשמו ךוניחה דרשמ ,"םילשא" לש תפתושמ האצוהב ,קי'צוק תירינ ידיב החתופ

äøöéåðì 

 תיזיפ ,תינימ העיגפ - םידליב העיגפה תעפותל רתויו רתוי םיפשחנ ונא םינורחאה םירושעב

 ישנא .חווט תוכוראו חווט תורצק ,תושק תוינפוגו תוישפנ תוכלשה העיגפל .החנזהו תישפנו

 רשפאש ידכ םיעוגפה םידליה תא רתאל דומלל םיבייח טרפב ךוניחה יתווצ ישנאו ללכב עוצקמה

 םידלי לש םיהזמה םינמיסהו אשונה דומיל .הרזע םהל טישוהלו םהב העיגפה תא קיספהל היהי

 דחא לכב ררועמ העיגפה אשונש ימינפה דוהדהב ורוקמ ישוקה .בר ישגר ישוקב ךורכ םיעוגפ

 הכורכה הברה תובכרומבו העיגפה ייוליגל רשקב ןמע תמעתהל שיש תוירסומה תומלידב ,ונתאמ

 .עוגפ דלי לש ותפישחב

òì äçåáøú

 םג תסחייתמו ,העיגפה תוירוגטקמ תחא לכב םיעוגפ םידלי לש רותיא ינמיס תללוכ וז תרבוח

.עוגפ דלי לש ותפישחו ורותיא חכונל עוצקמה ישנאב םיררועתמה םיישגרה םיישקל

 הכרדה ;תיאליג הקולח יפ לע םיעוגפ םידלי לש רותיא ינמיס :תרבוחב םישגדומה םיאשונה הלא

 ךילהת יבגל תויחנה ;רתואמה דימלתה םע תינושארה החישה תא ךורעל דציכ עוצקמה ישנאל

.העפותה תודוא יטרואית עקר ;חווידהו תוצעוויהה

ìôøèéí åìäãøëä: 

 - :'לט ,םידליב תוללעתה תעינמל הדיחיה ,יצועייה-יגולוכיספה תורישה ,ךוניחה דרשמ

.4627556-20 :'לט ,"םילשא"ו ,4324065-20
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÷áåöä ã': úëðéåú äîãâéùåú äúòøáåú îîå÷ãú áîðéòú 

äùéîåù ìøòä áàìëåäåì, áèá÷ åáñîéí àçøéí

1. äúëðéú "ñîéí áéðéðå?! - äúìîéã äîòåøá áùéîåù áñîéí"

 םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,רצליפ סדהו טקל תור ידיב החתופ

.ךוניחה דרשמב םירחא

äøöéåðì

 ךותמ קלח הב תוארל שי .םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלתה תייגוסל תסחייתמ תינכתה

 ךילהתב ,יתייווחו ימניד ןפואב םידימלתל גיצהל התרטמ .לוהוכלאו םימס אשונב העינמה תינכת

 .םימסב שומישב םינושה םיבלשה תא ,רקח לש

òì äúëðéú 

 ןוגכ םיאשונ הב םילולכ .תכרעמהו הצובקה ,טרפה תמרב תוברעתהל תועצה תוגצומ תינכתב

 שמתשמה ,הצובקהו ןמדזמה שמתשמה ,"םימס עוריא" תובקעב רפסה תיב תוכרעיה :ולא

 ץעויה תדובע תוידוחיי ,הרטשמה להונ תרכה ,ןהילא היינפה יכרדו עויסה תויונכוס ,דיחיכ ןמדזמה

 םימס יוליג ינפל ץעויה לש תוירשפא הלועפ יכרד ,םימסב שומישב ברועמ אצמנש דימלת אשונב

.העצה - להנמל ץעויה ןיבהזוחה יטרפ ,וירחאו

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ

3323065-20.
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2.  äúëðéú "ðåäâéí áøàù àçø - òì ðäéâä ììà àìëåäåì: äéáèéí 

òéåðééí, àéùééí åçáøúééí"

 םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,טקל תור ידיב החתופ

.ךוניחה דרשמב

äøöéåðì

 תא םינייפאמה םיידוחיי םיכרצ קופיסב םמוקמבו לוהוכלאל הגיהנ ןיב רשקב תקסוע תינכתה

 תונכס ונממ תועבונו ,בכר מ אוה לוהוכלא תייתשל הגיהנ ןיב שגפמה תורגבתהה ליגב .רגבתמה

.תונוש

òì äúëðéú

 התועמשמ ,םדאה תורישל יעצמאכ הגיהנה :הלאה םיאשונה םישגדומ תינכתב

 םירמוח םימרוגש םיקזנ לע עדימ ;טרפב ריעצה גהנלו ללכב תיתרבח-תיגולוכיספה

 םירושיכל םייביטקאוכיספ םירמוח םימרוגש םיקזנ לעו טרפב לוהוכלאו ללכב םייביטקאוכיספ

 תועונתב הטאה ,רתי רוונס ,היצנידרואוקבו טופישה חוכב ,הייארה שוחב העיגפ( הגי נל םיצוחנה

.)'וכו

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ

3323065-20.
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3. äúëðéú "äðçééú òîéúéí"

 םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,סיר-רד תירוד ידיב החתופ

.ךוניחה דרשמב

äøöéåðì

 .אירבו יכרע םייח חרוא לע תוירחא תחיקלב םיפתוש יכוניחה תווצבו םידימלתב האור תינכתה

 תופתושלו תוירחאל ,תוברועמל םדודיעו םידימלתה ףותיש ותרטמש ידוחיי לדומ הב גצומ

 .ןושיעו לוהוכלא ,םימס אשונב העינמ תוינכת לש היחנהבו היינבב ,דומילב

.םירחא םיאשונבו תומילא תעינמ אשונב םיתימע תרשכה לע םג הז לדומ םשייל רשפא

òì äúëðéú

 יגיצנ תריחב ,םיתימע תלעפהל רפסה תיב תונגראתה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

.םיתימע תרשכהל םילדומ ,םיתימע תייחנהל םידימלתה

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ

3323065-20.
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4. "äåøä ìé ãøê" - îãøéê ìôòéìåú òí äåøéí áúëðéåú äîðéòä

 םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,טקל תור ידיב חתופ

.ךוניחה דרשמב

äøöéåðì

 ףותיש .םייביטקאוכיספ םירמוחב שומישל סחיב םיכרעו תודמע בוציע לע הבר העפשה םירוהל

 תובישח לעב אוה ןכ לעו , םידליה תוגהנתה לע םתעפשה תא קזחל יושע העינמ תוינכתב םירוה

.התא תודדומתהל םילכו העפותה תודוא ינכדע עדימ םילבקמ םירוהה תינכתה תרגסמב .הבר

òì äúëðéú

 םייתרבח ,םייגולויזיפ ,םייתואירב ,םייגולוכיספ םיטביה :תינכתב םישגדומה םיאשונה הלא

 דליה יפלכ תורורב תודמע תטיקנל םילכ תשיכר ;לוהוכלאבו םימסב הערל שומישה לש םייקוחו

 לע עדימ תגצה ;החפשמהו רפסה תיב ;םידליל םירוה ןיב תרושקתה יצורע קוזיח ;וליגל םאתהב

.םידלי-םירוה תואנדסל תועצה ;העינמ תוינכת

ìôøèéí åìäãøëä: 

 :'לט ,םירחא םימסו קבט ,לוהוכלא יאשונב העינמ תוינכתל הדיחיה ,י"פש ,ךוניחה דרשמ

3323065-20.
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úëðéåú ìîðéòú àìéîåú - èáìä îøëæú
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