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 2020 רבמצדל 9        

 דובכל

 ןיקלא באז כ"ח – םימ יבאשמ יניינעל רשה 'בכ

 

 

 2020 ף"שתה ,)םינוש םינוקית( בויבהו םימה קוח ריכזתל תוסחייתה

 דחי ,תואלקחל םימ םיקיפמה םיאמצע םימ יקיפמ תדגאמה ,מ"עב תיאלקח תיפותיש הדוגא לארשיל םימ
 ידי-לע םסרופש קוחה ןוקית ריכזתל התוסחייתה שיגהל תדבכתמ ,םגצייל תלעופו תואלקחל םימה ינכרצ םע
 .םימ יבאשמל דרשמה

 תושר תצעומ ידיב םיפירעת תא עובקל תוכמסה תא הריתומ םימה קוח ןוקיתל העצהה .1

 .ריחמה תלאש איה םימה םוחתב תיזכרמה הלאשה םויה לש תואיצמב .םימה

 תוסחייתה ךות תושעהל הכירצ ,תואלקחל םימה יפירעת דחוימבו ,םימה יפירעת תעיבק .2

 יואר לקשמ ןתמו ,יאלקחה לודיגב תיתועמשמו תיחרכה המושתב רבודמהש הדבועל

 לע הרימש ,ימואל יתנוזת ןוחטב ,היסולכוא רוזיפ ,םיקורי םיחטש לע הרימש לש םיטביהל

 .ףונו עבט ,הביבס חופיט ,היכרעו תיאלקחה תובשייתהה

 םילודיג לש בחר ןווגמ לע הרימש ,םייופצ םילקא ייוניש תחת ןוזמ תקפסאל תוכרעיה .3

 הלבותב םיישק לש תופוקתב הקפסאו םיריחמ תוביצי ,הנשה ךרואל ןוזמל םישמשמה

 תא תיחפמ ימוקמ לודיג הלא לכל ףסונ .קפסל תימוקמ תואלקח קר הלוכי תימואלניב

 .)רבשמ תותיעב םג תיטילופואג תובישח( תורחא תונידמ לש אוציה תוינידמב תולתה

 ,הנושאר הגרדממ תיכרעו תירוביצ הטלחה ,תואלקחל םימה יפירעת תעיבקש ןוכנ הארנ .4

 וא םיפסכה תדעו לש תרוקיבו חוקיפ םע דחי ,תוינידמה תא הוותמה גרדה ידי-לע השעת

 הרומאה תוינידמה תא ואטבי תואלקחל םימה יריחמש תנמ לע ,תסנכה תודעומ תרחא הדעו

 .ל"נה םיאשונב

 תוטלחה לבקמ ףאל רתונ אל "רוגס םימ קשמ" לע םינש רפסמ ינפל הלשממה הטילחהשמ .5

 םיפירעתה עבוק יאשר רתויה לכל – םיפירעתה תעיבקל עגונב יתימא תעד לוקיש אוהש

 .םינושה םירזגמה ןיב תויולעה לטנ תקולח לע טילחהל

 קשמ חותיפל התוירחאמ רענתהל הנידמל תרשפאמש קר אל רוגס םימ קשמ לע הטלחהה .6

 אלא ,ומצע ינפב רומח רבד ,תימואל תובישח ילעב םיטקייורפ ןומימב האישנו ימואלה םימה

 ,תורוקמ תרבח – יתלשממה לופונומה תויולע לע יביטקפא חוקיפ רדעהל םג האיבה איהש

 .תוחפנתמו תולוע תורוקמ תרבח תויולעו "םלשי רוביצה" ןכש

 םימה יקיפמ ללכ תויולע לע חוקיפ לש םלש ןונגנמ ונתעדל ךירצמ עבקיש ןוקית ןונגנמ לכ .7

 םימ ילעפמ חותיפו תועקשה עוציבל דיחא ןוריחמ תעיבקב ,)תורוקמ תרבח לע שגדב(

 .לופונומה תולהנתה לע יתועמשמ חוקיפו ,םייאמצעה םיקיפמלו תורוקמל
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 תא ןובשחב איבמו האורה גרד ידי-לע תואלקחל םימה יפירעת תעיבק – הלא תונורקע ינש .8

 תורחתה דודיע ךות יתלשממה לופונומה לע רתוי ינדפק חוקיפו םיטנוולרה םילוקישה לולכמ

 םימרוגה לכל דיחא ןוריחמ תועצמאב םימה קשמ ללכ לש תוריבס תויולע לע הרימשו

 תרשמש הזככ ,לארשיב םימה קשמ לש ומודיקל רתויב םיבושחה םה ,םימה קשמב םילעופה

 .לארשיב הייסולכואה ללכ תאו תואלקחה תא

 םהב תובשחתהה םלוא ,םימה קוח תוארוהב םויה רבכ יוטיב שי ולא םיבושח תונורקעל .9

  .הביחרהל םוקמ שיו ,הקיפסמ הניא

 ךכ עבקנ םימה יפירעת תא םימה תושר תצעומ תעבוק וחוכמש ,םימה קוחל 112 ףיעסב ךכ .10

–  

 ימדל םיפירעת םיללכב עובקל תיאשר תיתלשממה תושרה תצעומ

 גוס יבגל וא ינולפ רוזאב םימה יגוס יאצמ יבגל וא ללכ ךרדב םימ

 ,םימה תורטמ יפל םימה ימד תא גרדל איה תיאשרו ,ינולפ םיקפס

 םישב ,הממיה תועש וא הנשה תונוע יפל ,םימב םישומשה יפל

 תכורצתלו תינולפ הרטמב םימה ינכרצ לש םולשתה תלוכיל בל

 .הרטמ התואל םימה

 תובשחתהה תבוחו םימל םיפירעתה תעיבק תעב לוקשל שיש םילוקישל עגונב קוחב וז העיבק .11

 תקיקח תעמ רבכ םיקוחה רפסב העיפומ ,תינולפ הרטמב םימה ינכרצ לש םולשתה תלוכיב

 קשמ" לע הלשממה הטילחהש תעמ רקיעבו ,תונורחאה םינשב םלוא ,1959 תנשב םימה קוח

 .וז תשרופמ קוח תארוהמ םיפירעתה יעבוק םימלעתמ ,"רוגס םימ

 – םימה תצעומ םע תוצעייתהב ,םירשה ידי-לע םינשה ךשמב ועבקנ תואלקחל םימה יפירעת .12

 יכ העיבקה הפסונ תמדוקה האמה לש 70-ה תונשב .םימה ינכרצמ בכרוה ובורש ףוג

 הדעו – תסנכה לש םיפסכה תדעוו הלכלכה תדעוול תפתושמ הדעו ידי-לע ורשואי םיפירעתה

 .םיפסכה תדעו ידי-לע םיפירעתה ורשוא רתוי רחואמו ,םימל תידועיי

 םיטנוולרה םירשהמ ,םיפירעתה תעיבק תוכמס הרבעוה ,םימה תושר תמקה םע 2006 תנשב .13

 עברא לש הפוקת ךשמלש עבקנ זא םגש אלא ,םימה תושר תצעומל ,תסנכה תודעו חוקיפב

 תואלקחה רש רושיאב ועבקי תואלקחל םימה יפירעת ,2011 עצמא דע ,תופסונ םינש יצחו

 .רצואה רשו תוימואלה תויתשתה רש ,רפכה חותיפו

 טעמכ ,הנידמ ידיקפמ תבכרומה הצעומ ידי-לע םיעבקנ תואלקחל םימה יפירעת ובש בצמה .14

 לולכמב תובשחתה אלל ,הקפהה תויולע לש האצות אוהש בישחת עוציב ידי-לע קר

 רשא ,ןיקת אלו שדח בצמ וניה תואלקחה לע הרימש םשל םישרדנה םיירוביצה םילוקישה

 ,םיירשפא יתלב םיאישל תואלקחל םימה יפירעת תא ]2016 – 2011[ םינש שמח ךות איבה

 תוברעתה ובייח רשאו ,םתוא תאשל הלוכי רשא ולוכ םלועבו ץראב תואלקח ןיא רשא

 .םימה קוחל 27 ןוקית דלונ הז עקר לעו ,ןוקיתו
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 ךשמל תואלקחל םימ יפירעת לע הרימשל תובייחתה ובוחב ןמט םימה קוחל 27 ןוקיתש אלא .15

 תושר תצעומ ידי-לע םימה יפירעת ועבקי ,ןהירחאל רשא ,2022 תנש דע ,דבלב םינש שמח

 אלו ,ליעל רומאכ ,קיפסמ תוחקופמ ןניא רשא תורוקמ תרבח תויולע לע ךמתסהב ,םימה

 טעמכה םיפירעתה תאלעהו ,םימה קשמ תואצוהב לודיגל איבמה ןונגנמה תא ןקית

      .תואלקחל םימה יפירעת לש תיטמוטוא

 ;תואלקחל םימה ינכרצ םה םימה יפירעתל רתויב םישיגרה םינכרצה יכ ןייצנ רגסומ רמאמב .16

 םידמוע ,םינש רשע ינפל העצובש המרופרה תרגסמב תיבל םימה יפירעת רוקיי רחאל םג

 םימה ןובשחו ,וב תאשל ישוק עצוממה יתיבה קשמל ןיאש םירועיש לע תיבל םימה יפירעת

 למשח ומכ ,תיבה קשמ לש םיפטושה תונובשחה ןיבמ ךומנה אוה תעצוממ החפשמ לש

  .הנונראו

 הלוכי םתוא תואלקחל םימ יפירעת לעו תוריבס תויולע לע הרימש חיטבהל ןתינ אל .17

 תורוקמ תרבח לע הברהב יתועמשמ חוקיפו תורחתה םודיק אלל םלשל תואלקחה

 ,םמצע םיאלקחה לש תויודגאתה ןה ןבורש תויאמצעה תודוגאה םודיק ךות ,היתויולעו

  .)רוגסה( םימה קשמל ינוציח רוקממ תימואל תיתשת ןומימו

 ויפל רשא ,םימה קוחל א35 ףיעס תקיקח תעב ועבקנ םימה קשמב תורחתה םודיקל תוארוה .18

 וא הקפסה ,הקפה םויק םשל תאזו םימ תשיכרל וצ וא תיתשת יתוריש וצ ןתיל תוכמס שי

 לעופבש אלא – םימ תויתשת לש יבטימ לוצינ וא ,םתלזוה ,םימ לש תוליעיו תורידס הכירצ

 תרבח לע ןגהל תנמ לע רקיעבו םינוש םילוקישמ ,ולא תוארוהב דואמ םצמוצמ שומיש השענ

 .םימה קשמ תויולע ללכ תלזוהו תורחתה םודיק ,םימה קשמ תולעייתה הענמנ ךכבו ,תורוקמ

 םימ יפירעת תעיבק וחיטבי רשא םימה קוחב םינוקית ךורעל שיש הניה תיצמתב ונתדמע .19

 ,לארשיב תואלקח לש המויקל םיטנוולרה םילוקישה לכ תא לקוש רשא גרד ידי לע תואלקחל

 תודעומ הדעו חוקיפבו םינכרצה יגיצנ םע ףותישבו ,םיביצקת סייגל ותלוכיב שי רשא גרד

  .תסנכה

 תורחתה דודיע םג ומכ ,םימה קשמב תוריבס תויולע לע הרימשו תולעייתה חיטבהל תנמ לע .20

 תועקשה עוציבל דיחא ןוריחמ תעיבק תועצמאב ןה ,תורוקמ תרבח לע חוקיפה תא ריבגהל שי

 םהלש לועפתה תואצוהש תוירוזאה תודוגאה לש ןלעופ ךשמה תחטבהב ןהו ,םימה קשמב

  ןהל רשפאיש ןפואב ,תורוקמ תרבחמ םיזוחא תורשעב תותוחפ חותיפה תוינכת שומימו

 .ןהירוזאב םימה ילעפמ תא חתפלו ךישמהלו םייקל

 

 

 

 לכב – הלשממהו הנידמה לע תלטומ ולוהינ לע תוירחאהו רוסחמב ימואל באשמ םה םימה .21

 שומיש םימב תושעל תלוכיה אלא ,םימה תולע הניא תיזכרמה הלאשה תואלקחל םימל עגונה

 בתכמ חיתפב ונדמע םהילע םיימואלה םידעיב הדימעהו תובשייתהו תואלקחה םויק םשל

  .ולא תורטמ םדקלו רומשל היהי ותוירחאב רשא רש לש ויתויוכמסל תובישחה םג ןאכמו ,הז
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 קשמל תויתוהמ הלשממ תוטלחהו םימה קוחל ןוקית לכ םודיקב הלועפ ךתושרב דרשמה םע ףתשל חמשנ
 .ךדרשמב םיטנוולרה םימרוגה םע השיגפ םאתל חמשנו ,ולא תונורקע םדקל תנמ לע ,םימה

 

  ר"וי - ישורב ןתיא

 לארשיל םימ

 2020 רבמצדב 9 :םויה

 

 

 


