
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2023 – 2020 םינשב התומעה תוליעפ                               
 
 
 .םולש התומעה יתימעו ירבחל
 

 2023 'רבפ 11-המ התומעה ר"ויכ רקוצ לאומש לש תורטפתהה יבתכמל ךשמהב
 ,ונתטלחהל תוביסה תא םיטרפמה םיבתכמ ,2023 'רבפ12-המ התומעה ריכזמכ ןהכ הקיבצ לשו
 החצנהה אשונ ,התשרומו הדיחיה ,ונתורטפתה תורמל ,דקש תרייס תשרומל קתוני לבה רשקהו תוירחא ךותמ חטבומכ
  ,ונילגרל רנ תויהל וכישמיו םיכישממ ,ךשמהה רודל תשרומה תרבעה ,ןורכיזהו
 
 ,טרופמו רדוסמ ןפואב דיקפת ריבעהל שרדנ אלש השוחת ךותמו תאז רואל
 ותוריש תפוקת(  2023 – 2020 םינשה שלשב ועצובש םיאשונה תא התומעה תוליעפ תא טרפמה םוכיס ןלהל 

 ,םמילשהלו ךישמהל שיו ועצוב אל ואו ומלשוה אלש םיאשונ טרפל ןכ ומכ .)התומעה ר"ויכ רקוצ לש
 
 רסוחב יד הלבקתה תורטפתההש עיתפמ יד היה ,תונורחאה םינשה שלשב םיגשיהה תבר תוליעפה רואלש ןייצל שי

 התומעה לוהינב ךפהמ התשע רשא ונתוליעפ תובישח תשגדה ואו תושגרתה אלל ,תורירקב ,הנבהב ,תויתפכא
 .םמצע דעב םירבדמה התוליעפ יגשיהבו
 

 תויפסכ תואצוההו תועיסנה ,םיצמאמה ,הדובעה תומכל םיעדומה ,התומעה לש םיליעפה תרובח ךותמ םיטעמ
 ...ןופלט םירהל ןוכנל ואצמ םידדוב ,ךשמהב וטרופיש םיגשיהל ואיבה רשא
 
 

 .2023 – 2020 םינשב התומעה תוליעפ טוריפ
 
 

 .התומעה לוהינ ךרדו ןוזח תגצה
  םירבדה ,םשייל דמוע אוה התוא ,לוהינה ךרד ,התומעה ר"ויכ ונוזח תא רקוצ גיצה תיללכה הפיסאב
 התומעה ר"ויכ רחבנ רקוצו ורשוא ,ולבקתה
 
 .הדיחיה ירגוב ברקמ הקוצמב םירבחו ברק ימולהל עויסה תווצ
  ,יחרזמ יטומו ןמדלוו המלש .רצנ יצנב אשונה תא ופיצה
  טולייפכ יתיווח עסמ ךרענ ,רחמה ליבשב תתומע םע רשק רצונ ,אשונל המתרנ התומעה
 .רבעמו לעמ תויבויח ויה תואצותה ,73 טסוגוא רוזחממ הצובק לש ,תונכתיה תקידבל
 .החלצה אלל תופסונ תוצובק ןגראלו תויכשמה רוציל תונויסינ רפסמ וכרענ ,זאמ
 

 .התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא
 ימשר טנרטניא רתא םיקהל תונויסינ ושענ ,ןמפיש לש הפוקתב ןכמ רחאלו ימולש ימימ דוע ,םינש שלש טעמכ ךשמב
 לש חונ םולשת רשפאיו התומעה תויוליעפ לכ לש םוסרפו טוריפ לולכי ,שמתשמל יתודידי היהיש רתא ,התומעל
  ,רבח ימדו תומורת
 לש םימולשתה בור םויכ ,ריוואל רתאה הלע 2022 תנש ךלהמב ,רשואו תיללכה הפיסאה ינפב גצוה רתאה דלש
 ,התומעה תויוליעפל רושקה לכב ףטוש ןפואב ותוא ןכדעל דיפקהל שי ,וכרד םיעצבתמ רבחה ימד
 

 הדיחיה ירגוב לש םיליימ ץבוק
 "דקש" םיארוק ץבוקל ,הדיחיה ירגובמ קלח לש םיליימה ץבוק ןכדוע טנרטניאה רתא תמקה תרגסמב
 .ןמפלה יסוי י"ע להונמ ץבוקה ,ץבוקה תא ןכדעל ךישמהל שי



 
 .ןויכראה רתאו תולוכשה תוחפשמה םע רשקה
 הניה תוליעפה ,ןויכראה רתא אשונו תולוכשה תוחפשמב לופיטה אשונ רדסוה תויוטבלתהו םינויד רחאל
 .ןהכ רינ יטרפ רתא וניה ןויכראה רתא רשאכ ,התומעה תרגסמב
 .םיללח 128 - הנתשי אלש רפסמ ,הדיחיה יללח רפסמ יבגל םוכיסו הרדגהל ונעגה
 

 ט"בהשמב תשרומו תוחפשמ ,החצנה ףגא םע הלועפ ףותישו תושיגפ
 תדיחי יוניש אשונ םכוס ,הדיחיה יללח רפסמו תרדגה אשונ םכוס ,ט"בהשמב ףגאב תושיגפ רפסמ וכרענ
 ,דקש תרייסל יתעבג תביטחמ וכרד תליחתב ללחה לש תורשה
  ,ימשר החצנה רתאכ דקש קראפ תזרכהו רושיאל ,םינפה דרשמב עייסל ףגאה ישאר י"ע חטבוה
  ,קראפב הטרדנאה תמקהל ףתושמ ביצקת רותיאל ל"קק םע השיגפ ךרעתש םכוס ןכ ומכ
  ביצקת רשוא ,ונלביקש ריחמה תועצהו ונשגהש המרגורפה רואל תונושארה תושיגפב רבכ לכמ בושחה
 ,באוי תדוצמב החצנהה רתא לש קומע גורדשל  ח"שלא 540 לש
 

 באוי תדוצמב םייתנשה הרכזאה יסקט
 טרסוה סקטה ,הנורוקה תולבגמ רואל םירבחה תופתתשה אלל סקט ךרענ 2020-ב ,הרכזא יסקט השלש וכרענ
  ,םירבחל ץפוהו

 ,דקש תרייס לש הכרד – "יתבהא ץרא בלב דקשה " ןוטרסה לש תיגיגח הקשה הכרענ סקטה םותב 2021-ב
 ,גרדושמה החצנהה רתא לש תיגיגח החיתפ הכרענ 2022 -ב סקטה תליחת ינפל
 

 דקש קראפ תמקה
 סקט ,רתאב המקה תודובע יקרפ תמלשה לש םייגיגח םיסקט ינש וכרענ תונורחאה םינשה תשלש ךלהמב
 םיגרודמה םיבשומהו ,דקש ליבש לש יברעמה וקלח ,תושובכה רפעה יכרד ,הינחה שרגמ ,השיגה שיבכ תחיתפ
 .ןורטאיתב
 .לגר יכלוהל רשגל ךפהו רומישו םוקיש רבעש תבכרה רשג םיפתתשמ בר יגיגח סקטב ךנחנ 2022-ב
 יוריק ,ןורטאיתה תמלשה ,םיקפוא לחנ לש יחרזמה ודיצב דקש ליבש תמלשה תודובע קראפב תועצבתמ םויכ
 .קראפב םינכתה אשונב תוליעפ הלחה ןכ ומכ .קינקיפה תונחלוש רוזאל תרדוסמ השיגו ןוינח ,תוסנכתהה רוזא
 

 באוי תדוצמב החצנהה רתא גורדש
  ,גורדשה תוהמ תא תטרפמה המרגורפו הרדגה ,ט"בהשמב ינורקעה רושיאה רואל ונידי לע הנכוה רומאכ
  ,טקיורפה ביצקת רשוא ריחמה תועצה רואל ,ריחמ תועצה ונלביק הסיסב לע
 ,םוי לכ טעמכ הדוצמב חכונו טקיורפה תא הוולמ רשאכ יצחו הנשכ ךשמנ המקהה ךילהת
 2022-ב תיתנשה הרכזאב יגיגח סקטב חתפנו קשוה רתאה רומאכ
  ,ט"בהשמב החצנה ףגאמ לצרה לאומש ללוכ ,רתאב רקיבש ימ לכמ תואמחמל וכז ,עוציבהו בוציעה ןכותה
      .גורדשה תוכיאו ןכותמ בהלתה שממ רשא
 
    .ךשמהה רודל דיפלה תרבעה תווצ
 תואירבה דרשמ תויחנה לע הרימש ךות ,לרפ ינד תושארב תוליעפה תווצ ךישמה הפיגמה תולבגמ תורמל
         ..חטשב םירחא םירוזאב וא פ"אבב םיפ"ממה םע םישגפמ וכרענ ,יתעבג 'טח ילייח םע הכורבה תוליעפב
 םע םייתרגשה םישגפמה וכשמנ ,ץנימדלוג תיבב םישדחה םיסייגתמה לש םירוזחמה לגס םע םישגפמ וכרענ
     התמוכ תועסמ יוויל הנורחאל .'דכו התמוכ עסמ ,העבשה ,םימחולה
 .םהלש םינומאה ירתאב דקש 'דגמ תוגולפ םע "דקש יפנכ תייכונח" תקלדה ןורחאה הכונחה גח ךלהמבו
 

 הדיחיה תודלות לע םינוטרס תקפה
 דעו התמקהמ דקש תרייס לש הכרד תא ראתמה תוקד םירשעכ לש ןוטרס קפוה ,החצנהה רתא גורדשמ קלחכ
 ,םלוכל ץפוהו באוי תדוצמב הרכזאה סקט םותב יגיגח ןפואב קשוה טרסה ,יתעבג תביטחב דודגה בוליש
 ריקב םיעיפומה בותיכהו הקולחה י"פע ,הדיחיה תודלותב תופוקת לע םירצק םינוטרס העשת וקפוה ףסונב
 רמוח שמשי ןכ ומכ( ,הפוקת לכ תיתחתב םידוקרבכ ועיפוי םינוטרסה ,החצנהה רתאב "דקש תרייס לש הכרד"
 )דקש קראפב עדיימה תודמע תא הז
 
 



 התומעה ןונקת ןוכדע
 הפיסאלו דעוול הטויטה תגצה ,הנש לעמ לש הפוקת רחאל ,דיקפתל רקוצ לש ותסינכ לש םיאנתה דחא הז היה
 תותומעה םשרל תועיסנ תורשע ,ש"מעויה זפ לאומש םע הלועפ ףותש ,תורעה י"פע הטויטה ןוקית ,תיללכה
 התומעה יגיצנ בגא( ,ונלש ירוקמ חוסינ ולוכו התוליעפ תא םאותה ינכדע ןונקת התומעל שי ףוסבל ,םילשוריב
 ,)םהלש תא חסנל ונלש ןונקתב ורזענ לובגה רמשמ לש
 

 התומעה לש יפסכ בצמ
 ח"שלא 220 לעמ לש םוכס קנבב התומעה תושרל דמוע רשאכ ,ביצי יפסכ בצמ םע התומעה תא םיריאשמ ונא
 .התומעה תירבזג הלאפר י"ע ץפוי יפסכ חווידו קיודמ םוכס
 

 .דקש תרייס ינמא תכורעת – "ברחו לוחכמ" תכורעת
 יסויו ןהכ הקיבצ ןמפלה יסוי לש המזויב לחהש טקיורפ ,דקש תרייס ינמא 47 לש הכורעת הכרענ 'טפס שדוחב
  ,המידק ותוא הפחדו ןויערה תא הצמיא התומעה ,לקש
 ל"הצ ינמא תכורעת ללוכ ,תוכורעת תמקהב םינש ךורא ןויסינ ןהלש תורצואה ,רעושמל רבעמו לעמ החלצה
 תוליעפהו ץמאמה ,ןורוד לש ותרזעב תרושקתב םוצע דה הלביק הכורעתה ,וגצוהש תודובעה לומ תומעפנ ודמע
  ,החיתפה דע םישדוח השולש ךשמב תימוי םוי טעמכו המוצע התייה םיעלקה ירוחאמ
 תוריציה תודובעה תניחבמ ןה תדחוימו תידוחיי הכורעת התייה וז כ"הס ,שגרמו יגיגח החיתפ ברע ךרענ
 .רוביצב הלביק הכורעתהש םידהה תניחבמ ןהו םירצויהו
 

        .יתנשה הרכזאה סקט ןוגראו יאודבה רזגמה םע רשקה
  .םיאודבה יגיצנ םע ינופלט רשק ךרענ םא יכ תיסיפ םירוקיב וכרענ אל הנרוקה לשב
 ץרמב 6 - ב םייתסהו הביבח תעבגב וז הפוקתב תכרענ 6 רפסמ יאודב רעונ ינבל תיאבצ םדקה הניכמה
  ."דקש תרייס תתומע" םעטמ הניכמה םע רשקה תא ליבומ ינפג ןור .םיכינח 16 םע
 ,באוי תדוצמב החצנהה רתאב בירזמ רינל יטרפ רויס ךרענ ,בירזמ תחפשמ םע ריזרז תיבב םישגפמ ינש וכרענ
 רתאב םידימלת תצובק לש ךרדומ רוקיב תווצה לומ ,הצעומה שאר ,בירזמ רימא םע דחי םדקי אוהש םכוס
 

   הנורוקה תפוקתב םוזב תואצרה
 רבד הזב   התאר התומעה ,םוזב תוישדוח תואצרה לש ךילהת לחה הנורוקה תפוקתב ןמפלה יסוי לש ותמזויב
 .טקיורפה תא הדדועו ךרובמ
 םיקסועה םירבח םע ךשמנו ולש יתונמאה עקרהו ויתודובע לע רביד דחא לכש הדיחיה ינמא םע לחה הז
 .דמלמו ןיינעמ אשונל ךפהש טקיורפ ,םתוחמתה ימוחת לע ורפיס רשא םינוש םימוחתב
 
 
 
 
 .לופיט ךשמהל םיאשונ
 

 .הז גוסמ עסמל תופסונ תוצובק רותיאל םיפסונ תונויסינו רחמה ליבשב תתומע לומ תוליעפ ךשמה
 

 46 ספוטו ןיקת לוהינ רושיא תלבקל תותומעה םשר לומ תוליעפה ךשמה
 

 .התומעה לש ימשרה טנרטניאה רתא ןוכדע ךשמהו הדפקה
 

 "דקש" ץבוק ,הדיחיה ירגוב לש םיליימה תמישר ןוכדע ךשמה
 

 החצנהה רתאב םידימלת לש ךרדומ רוקיב ןוגראו בירזמ תחפשמ לומ החטבהה עוציב
 
 התומעה תלהנהב םייונישה לע םשרה ןוכדעו תיללכ הפיסא ןומיז
 

 התומעה תירבזגמ טרופמ יביצקת חווד תלבק
 
 
 



 
 

 םוכיס
 

  תאז לכ( ,ליעלש תויוליעפה תמישרב ןויעבו תונורחאה םינשה שולש ךרואל רוחאל טבמב
 ,הוואגו קופיסל םוקמ טלחהב שי )הנורוקה תפגמ לש הפוקתב
 
 

 תוליעפו היירופ הפוקת וז התייה טלחהבו התומעה תויוליעפ לש המישר הניה המישרה ,דבל תאז ונישע אל ךא
  ,התומעה לש הכורב
 

 .ונממ קתנתהל רשפאש רבד וניא הדיחיה תשרומל התומעל רשקה ךא ונדיקפתמ םידרפנ ונא
 

 ףילחמה תווצל החלצה םילחאמ ונא
 
  ,התומעה תלהנה תרגסמב םיליעפה םירבחל הדות רמול תונמדזה םג וז
  ,תובדנתהב התומעה ביצקת לוהינב תוריסמב לפטמה הנק רהזיל
 .הרזעהו הלועפה ףותיש לע ,ימולשו תידוהי קיציא יתעבג תתומע תיב תווצל
 
 
 ,"םילק אל" םישנא ינש לש תפתושמ הדובע לש תווצ רוציל ונלכשה ,ןורחאו

 .םמצע דעב םירבדמ םיגשיההו תואצותהש
 
 
 
 הכרבב                                                                         
 
 רקוצ לאומש                                                                                             
 ןהכ הקיבצ                                                                                              
 
              


