
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 תנשל הדובע תינכת                  
 
 
 

 התומעב םיעצבתמה םייתרוסמ םיאשונ םניה םקלחש םיאשונל ךשמה תינכת הניה וז תינכת
 .התומעה תושדחתה תרגסמב 2020 תנשב ולחהש םיטקיורפ ואו םיאשונ םקלחו םינש ךרואל
 
 

 דקש תרייס קראפ
  המרגורפה רושיא זאמ תלגלגתמה תרשואמה תינכותה עוציב םודיק לש רישי ךשמה הניה תוליעפה  -
 .תונורחאה םינשב וטיאל עצבתמ רשא טרופמה ןונכתה רושיאו תינורקעה תינכותה רושיא   
 .)ןונכתהמ 50% ונמלשה אל התע דע( 2012 -ב לחהש ךילהת   
  לש יחרזמה וקלחב ןוטבה ליבש תמלשה ללוכ ,םיליבשה ךרעמ ןונכת תמלשה יופצ 2021 תנשב  -
 ,וכרואל עדימה תודמעל םיסיסבהו םיחטשמה  ללוכ םיקפוא לחנ    
 .הז ךרעמ תמקהו עוציב תליחתו תישארה הטרדנאל סוסיבה תנכה    
 .רתיה תלבקל יברעמ בגנ ןונכתה תדעוול םתשגהו לגר יכלוהל םינורשגהו ןורטאיתה יוריק ןונכת תמלשה  -
 .הפיסאה תליחתב הרסמנש תרבוחל הפרוצ עצבל שי ןידעש םיאשונה תא תמכסמה תטרופמ המישר  -
 
 ךשמהה רודל דיפלה תרבעהו תשרומ תווצ
 .סייטה יחרפו יתעבג 'טח לומ הליגרהו תיתרוסמה תוליעפה ךשמה  -
  ללוכ תושיגפ וכרענ ,תויאבצ םדקה תוניכמה ברקב תוליעפה תבחרה אשונ הלע 2019 תנש ךלהמב  -
 ,הלועפה ףותיש ןויערמ דאמ ובהלתה רשא ןושחנ/ביתנ קיבאזו רדלא סוי םע קראפב םירויס   
 ,ולא םיכינחל הכרדה תרבוחו רמוח בותכלו אשונל םתריהל ןכומ ירורד קיבאז ,ומצע קראפהמו   
 תובדנתהה אשונב טבלתמה רעונל רקיעבו תוליעפה תבחרהל םוקמ טלחהב שיש הארנ   
 . סייט סרוקבו יתעבגב םיאצמנו ובדנתה רבכש םימחול ברקב קר לועפל אלו   
 
 תומורת סויג
  ,םורתל וטילחה םתמזויב רשא םירבח לש תומורת רפסמ ויה 2020 תנשב  -
  ןיינעל יאדכ םתואש ןוה ילעבו םירזגמ חוליפ ,םידעי לולכתש ,תומורת סיגל תוליעפ תינכת עובקל שי  -
  .ענכשל תוסנלו   
 .עיגהל ףואשל ךירצ וילאש יתנש םוכס/דעיו הרטמ ללוכ   
 
 
 
 
 



    
 באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדש

  ותא םתחנ הזוח ,םכוסש ינורקעה ןונכתה י"פע בורקה עובשב דובעל ליחתי עוציבה ןלבק  -
 .יתעבג תתומעל רבכ עיגה ביצקתה כ"הסמ 25%   
  רגסיי רתאה ,רתאב הבכרהל ולבויו לעפמב ונכוי תודובעה בור ,תיתשתה תודובע לכ ועצובי הנשה  -
 םיישדוחמ רתוי אל רשפאה לככ הרצק  הפוקתל   
 .החצנהה רתא גורדשמ קלח אוהש "דקש תרייס לש הכרד" ןוטרסה םלשוי  -
 
 

 באוי תדוצמב הרכזאה סקט
  .2021 ינוי 23 עצומ ךיראת ,תיתרוסמה תנוכתמב ךרעי הנשה סקטה ,יוניש היהי אלו הדימב  -
 
 

 התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא
  המלשהב המקהה תווצ ךישמי הקשהה בלש רחאל םג ,םיבורקה םייעובשב ריוואל הלעי רתאה  -
 .התומעה תוליעפב םירושקה םיפטושה םינוכדעה ללוכ ,רתאל םיפסונ םירמוח תסנכהו   
 .התומעל תומורתו רבחה ימד םולשתל ירקיע יעצמא שמשי רתאה  -
 
 

 ברק םלהו המוארט יעגפנל עויס
  טולייפה תואצות תא טרופמ ןפואב םכסל שי ,1973 יאמ רוזחממ הצובקל עויס לש טולייפ םייקתמ  -
 ."םייחה ליבשב" תתומע םע רשקהו תוליעפה ךשמה תעיבקו הטלחה םוכיסה י"פעו   
 .תכרובמ הרזע לש ךילהתב רבכ םיאצמנה ברק םלהו המוארט יעגפנל עויסה ךשמה  -
 
    

 הדיחיה ירגוב תומישר יופינו תומיא ,ןוכדע
 ,התומעה דעו -:הנשמ תוצובק תיינב ללוכ(,תומייקה תומישרה ןוכדעב ךישמי טנרטניאה רתא תמקה תווצ  -
 .)'דכו דקש קראפ ינמאנ םורופ ,תולוכשה תוחפשמה םורופ ,םירוזחמ ישאר םורופ ,התומעה ירבח   
 עונמלו תונדפקב רומשל ובייחתהו תוידוס תרהצה לע ומתח רשא ,המקהה תווצ ירבחל קר השיג ץבוקל  -
 .םישרומ אל םימרוגל ץבוקל השיג ואו םינותנ תגילז   
 

 תיאבצ םדקה הללכמהו יאודבה רזגמה םע רשקה
 .ריזרזב טולייפה רחא בקעמהו רזגמה םע רשקה ךשמי  -
 .תיאודבה הללכמב הכימתה ךשמית  -
 

 
 החצנההו ןורכיזה יעוריאו תולוכשה תוחפשמה םע רשקה

  .םוחתב תוליעפה ךשמית  -
 .םיטרפה ץבוק ןוכדע ךרוצל הלאפרל תולוכשה תוחפשמה תמישר רבעות  -
  םנוכדעו הדיחיה יללח תונומת גורדשו יתנשה הרכזאה סקט ןוגראב תוברועמ  -
 הנורחאה תיללכה הפיסאב םוכיסה י"פע   
   
    
 



 
     

 


