
דקש תרייס תתומע
.2022 ילוי ,20202021 םינשל תוליעפ חווד ‘ 

 הקיבצ התומעה ריכזמו רקוצ לאומש התומעה ר"וי דיקפת םויס רואל
 ,יצחו םייתנש לש הז קרפ םכסל ןוכנל םיאצומ ונא ןהכ
.דיקפתל רקוצ לש ותסינכ זאמ

 לש םינש ויה וללה יצחו םייתנשה ,הנורוקה תפגמ תולבגמ תורמל
תיביסנטניא תוליעפ

-:ולא םינשב ועצובש תויוליעפהו םיאשונה זוכיר ןלהל

הלועפ יכרדו ןוזח-
 ,התומעה ר"ויה גיצה ,2019 תנש םוכיסל תיתנשה הפיסאה תרגסמב
.הפיסאב העבצהב הרשוא וז ךרד ,ותסיפת יפל התומעה לוהינ  ןפוא תא



התומעה ןונקת ןוכדע-
 רשואו התומעה דעוו ינפב תטרופמ תגצמב גצוה ,התומעל ןכדועמ ןונקת בתכנ
 ולבקתהש תורעה ,רשואו2020 'רפאב תיללכה הפיסאב גצוה ,העבצהב
.ןכדועמה ןונקתב ונוש/ונקות/ובלוש

 תועיסנ םע ,התומעה לש יטפשמה ץעויה םע דחי עגימו ךורא ךילהת ךרענ
םילשוריב תותומעה םשר תלהנהב רופס ןיא םישגפמו

.2021 'קואב ויטרפ לכ לע רשוא ןונקתה

.ט"בהשמב תשרומו תוחפשמ ,החצנה ףגא םע םינויד-
-:םיירקיע םיאשונ השלש ומכוס ,ט"בהשמב הז ףגא םע םינויד רפסמ וכרענ

.דקש תרייס תדיחיב ללחכ רדגומו בשחנ ימ רורבו טרופמ ןפואב רדגוה  .

.באוי תדוצמב הדיחיה לש החצנהה רתא לש קומע גורדש תינורקע רשוא  .

 המיתחל םינפה דרשמ תרגסמב ץמאמ תושעלו לועפל חטבוה  .
.ימשר החצנה רתאכ דקש תרייס קראפ תזרכהל רשה רושיאו



באוי תדוצמב החצנהה רתא לש קומע גרדש-
 המרגורפ הרדגוה ט"בהשמב החצנהה ףגא לש ינורקעה רושיאה י"פע
.תיללכה הפיסאהו התומעה דעו תרגסמב הרשוא רשא החצנהה רתא גורדש עוציבל

 ,טקיורפה עוציבל תועצה ולבקתה המרגורפה סיסב לע

 ,הדיחיה לש החצנהה רתא גורדש רשוא ,ט"בהשמב ידרו תדעוו תרגסמב
 ,תויתנש תומיעפ יתשב 'ש ףלא540לש םוכס טקיורפה תבוטל בצקוה

הדובע תוינכות וכרענ היפ לע רשא עוציבל תינורקע תינכת הצפוהו הגצוה
,הרבז תרבח ,עוציב ןלבק םע םתחנ רשא ש"מעויה י"ע רשואש םכסה בתכנ

-:ותרגסמב רשא עוציב ךילהת לחהו הרבעוה ביצקתהמ הנושאר המיעפ
םיללחה תונומת ילטיגיד ןפואב וגרדוש .
תונושה תופוקתה ךרואל דקש תרייס לש הכרד תא םיטרפמה  םינכתה ובתכנ .
.ןיקתיו רפכב וידוטסב םישגפמ תורשע תיאקיפרגה לומ הדומצ הדובע .
הקיבצ לש םימוליצה תיירלגמ תונומת ורחבנ .
.ךרוצ היה רשאכ עוציב ךות םייונישו המקה ידכ ךות דומצו ףטוש חוקיפ .

סקטב תיגיגח החיתפב רתאה חתפנ ,המקה ךילהתו תוליעפ לש םייתנש םותב
.2022 ינוי8- ב ךרענש יתנשה הרכזאה



.באוי תדוצמב יתנשה הרכזאה סקט-
 ,הליגרה תנוכתמב סקט2020 תנשב ךרענ אל הפגמה תולבגמ רואל
.תויבויח דאמ ויה תובוגתה תולוכשה תוחפשמלו םירבחל חלשנ טרסוה סקטה

  ברק םלהו המוארט יעגפנל עויס-
םידדובו תוצובקב ,ברק תייווחמ האצותכ המוארט יעגפנל עויס תוליעפ הלחה
 תלעופה "םייחה ליבשב" תתומע םע רשק רצונ ,הדיחיה ימחול ברקמ
 ,אשונב יעוצקמ ןפואב

עסמה םוכיס תרגסמב ,1973 יאמ רוזחממ םימחול תצובק םע טולייפ ךרענ
.תושגרנ םילימב ורבעש היווחהמ רידא קופיס םיפתתשמה ועיבה
.הז גוסמ עסמל תפסונ םיפתתשמ תצובק ןגראל תונויסינ ושענ הנשה ךלהמב

האצותכ הקוצמב םיאצמנה םירבחל תוינטרפ עויס תויוליעפ תוכרענ ליבקמב
השק ישפנ/ילכלכ בצמב םיאצמנ רשא ברק םלהמ וא ברק תויווחמ



- ."דקש תרייס לש הכרד" ןוטרס-
ץרא בלב דקשה" ןוטרסה קפוה ,באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדשמ קלחכ
 ,"דקש תרייס לש הכרד- יתבהא
.רשואו גצוה רשא ןוטרסה טירסת/ןכות בתכנ

.)ינגד ודיע( קיפמה םע םתחנו ש"מעויה י"ע רשואש םכסה ךרענ
םינוקית/םייוניש /תורעה לש םיבבס ,ןוטרסב םיפתתשמה םע םימוליצ ימי וכרענ
.ןוטרסה רושיא דע
.2021 יתנשה הרכזאה סקט רחאל הרוכב תנרקהב ןרקוה ןוטרסה
.תואמחמו םיחבש דאמ הברהל הכז ,פאסטווה תוצובק לכב ץפוה

םיעצבמ לע םירצק םינוטרס הקפה ךילהתב םיאצמנ הז ןוטרסל ךשמהב
תופוקתה רואיתב ובלושי רשא התוליעפ תונש ךרואל הדיחיה לש םיעוריאו
.)החצנהה רתא גורדש ביצקתמ םיבצקותמ םינוטרסה( הדיחיה תוליעפ תונש ךרואל



דקש תרייס קראפ תמקהו חותיפ-
 וללה יצחו םייתנשב תאז םע דחי ,ל"קק בצקב חתפתמו ךלוה קראפה
.המקהה ךילהתב דאמ םייתועמשמ םיקרפ ומלשוה

.קראפל יוגיהה תדעוו י"ע הרשוא ,קראפב ןכותה יאשונל המרגורפ המכוס-

תכרעמ ,ןוינחה ,הסינכה שיבכ לש תיגיגח החיתפל סקט ךרענ2019 תליחתב-
תוסנכתהה חטשמ ,םיקפוא לחנ לש יברעמה ודיצב דקש ליבש ,רפעה יכרד
.ןורטאיתהו

רשג לש תיגיגח החיתפ לש םישרמ םיפתתשמ בר סקט ךרענ2021 'רפאב-
.)וכרואל תיכוכז ךרדמ תונולח םא( לגר יכלוהל רשגל ותכיפהו יטירבה לזרבה

ינבדבוד םהרבא ל"קק ר"וי םע הבושח השיגפ הכרענ2022 ’רבפ תליחתב-
יאשונב תידימ תוליעפ תליחת ,רתיה ןיב םיבושח םיאשונ רפסמ ומכוס הב
.2024 תנש ףוס דע המקהה ךילהת תמלשהל תובייחתה ,קראפב ןכותה

ללוכ ,הדובע ךילהתב אצמנ םיקפוא לחנ לש יחרזמה ודיצב ליבשה לש וקלח-
הלודג הלוגרפב יוריקו ליבשהמ קלחכ לגר יכלוהל לחנה לע םינורשג ינש
.תוסנכתהה חטשמ לע



- .דקש תרייס תתומעל ימשר טנרטניא רתא-
לחה םייתנשכ ינפל תויחדו םיחוכיו םינויד לש םינש שלש טעמכ רחאל
-:התומעה לש ימשר טנרטניא רתא תמקה לש ךילהת

 ,םירבחל הקלוחש תרבוחבו תגצמב ,עצומה רתאה לש דלש גצוה-
.ותלוכתו רתאה הנבמ תא טרפמה דלש

תווצ םקוה ,התומעה ש"מעוי י"ע רשואש זיוודנרב תרבח םע םכסה ןכוה-
.הרבחה לומו דחי לעפש המקה

םינויד ימוכיס ,ןונקת ,הדיחיה תודלות ,םימוכיס התומעה יכמסמ ונכדוע-
.התומעה תוליעפ לש האלמ תופיקש הרצונ ,התומעה תודסומ לש תושיגפו

.שמתשמל חונו יתודידי רתאה ךרד השענ תומורתו רבח ימד ימולשת ךילהת-

.התומעה תוליעפ לש ףוצרו ףתוש ןוכדע בייחמ רתאה-



 םוז תואצרה-
 לש ןמפלה יסוי לש ותמזויב טקיורפ וניה הנורוקה תפוקת ירצותמ דחא
 ,םינוש םיאשונ ןווגמב םוז תואצרה

 ,תניינעמ ,וז תוליעפ ךשמה יסוי םע המאתו וז המזוי הדדוע התומעה
.תשבגמו תדמלמ

התומעה ירגוב תמישר ןוכדע-
 ,הדיחיה ירגוב תומישר ןוכדעל לעופ טנרטניאה תמקה תווצ
 ךרענש ץבוקה ללוכ םינוש םימרוגמ םיצבקו תומישר זוכירו רותיא רחאל
.דודשאב היתורודל הדיחיה סנכה תארקל

ףותיש בייחמה טושפ אל ךילהת ,םיצבקה יופינו תומיא ןוכדע לש ךילהת לחה
.תוליעפ ךשמה בייחמ ןיידע םלשוה אל ,םירבחה לש הלועפ



התומעל תומורת-
,םתמזיב םורתל ולחה םירבח התומעב תוליעפה תרבגה תשוחת רואל
.הרבחל תורישי םלושש טנרטניאה רתא תמקהל המורת ונלביק

 טנרטניאה רתאב הקלסמה תועצמאב  ,םירבחמ תופסונ תומורת ןכ ומכ
.התומעה לש ימשרה

.יאודבה רזגמה םע רשק -
 תיאודבה הללכמב ,רזגמב התומעה לש םירוקיב רפסמ וכרענ

 םידימלת רוקיבו ילביש רפכב רוקיב ןנכותמ ,ריזרז תיבב הנורחאה הפוקתב
 באוי תדוצמב החצנהה רתאב ריזרזמ

-



תוליעפה יתווצ-
תולבגמה תורמל וז הפוקתב לועפל וכישמה תוליעפה יתווצ
 ,ךשמהה רודל דיפלה תרבעהו תשרומה תווצ-
.)דרפנב טרופי אשונה( תולוכשה תוחפשמה םע רשקהו עויסה-

.2022- בו2021- ב תיתנשה הרכזאה יסקט-
.םימישרמו םינגרואמ הרכזא יסקט ולא םינשב וכרענ

תודלות לע ןוטרסה לש הרוכב תנרקה הכרענ2021- ב סקטה םותב
"דקש תרייס לש הכרד– יתבהא ץרא בלב דקשה " דקש תרייס

החצנהה רתא לש תיגיגח החיתפ הכרענ2022- ב סקטה ינפל
גרדושמה



.דקש תרייס ינמא תכורעת- ברחו לוחכמ-
 יסוי לש קינדקש רתאב דקש תרייס ינמא תצובק תריציל ךשמהב
.הדיחיה ינמא לש הכורעת םיקהל לקש יסוי לשו ולש המזוי החתפתה ,ןמפלה
.המקהו ןוגרא תווצ םקוהו המזויה תא הצמיא התומעה

הב הירלגה ילעב( ביבא לת תייריע יגיצנ םע םינוידו םישגפמ וכרענ-
םירמוח ובתכנו המקהה תווצ לש םימוכיס וכרענ ,)הכורעתה תננכותמ
,הכורעתה גולטקב ועיפויש

הירלגה םעו ופיב םינש ךשמב תולעופה תורצוא יתש םע םכסה ךרענ-
.ןאיניבפ )יתא( רתסאו למיק תירוא( הכורעתה תננכותמ הב דעימע

הנורוקה תולבגמ ללגב2022 ץרמ שדוחל תננכותמ התייה הכורעתה-
תננכותמ הכורעתה ,תואירבה דרשמ /ביבא לת תיירע י"ע ועבקנש
.2022 'טפסל

.םינמואה לש הלועפ ףותיש שרדנ ,הנכהב ולא םימיב אצמנ הכורעתה גולטק-

 לעמ םינוש םימוחתב םהיתוריצי תא םיגיצמה םינמואכ ומשרנ-
 ,)תופתתשה ימד ומליש םבור( םישרמ טלחהב ,םינמא םיעברא
.הכורעתה תולע תא םילשת התומעה ךכל רבעמ



לש וז הפוקתב ,קופיסב רמול ןתינ רוחאל טבמב
 אל תוכושמו הפגמה תורמל ,תוליעפ יצחו םייתנש
 ,תוטעמ
 תא תשמממו תלעופ ,תשדחתמ המידק הענ התומעה
.היתורטמו הנוזח
 ןיבמ הניה וז הפוקתש רמול ןתינ תועינצה אולמב
.התמקה זאמ התומעה לש תוירופה תופוקתה

 וכלהו וכמתש םירבחל רמול תונמדזהה םג וז
.תוטשפב- ףתכ לא ףתכ ונתיא

 הדות




