
:יוטיבה שפוח

10. )2015( םרחה קוח.10
 םייוציפ עבוקה םרחה קוחב ףיעס יכ עבוק ץ"גב לש בחרומ בכרה
.יתדימ וניא לארשי לע םרחל ארוקש ימל קזנ תחכוה אלל

ןכא םיקוח המכ
 ץ״גב ידי לע ולספנ
 הנידמה םוק זאמ
?םויה דעו

םיקוח
!לוכה ךסב

:הקוסעתו הלכלכ

01.0 )1997( רצואה רש דגנ לארשיב תועקשהה ילהנמ תכשל.1
 ףיעס תא לטבל שי יכ ץ״גב עבוק ופקותל סנכנש ירחא םייתנש
 תיתדימ-אלה העיגפה חכונל תועקשה יקית לוהינל ןוישיר תלבק
.קוסיעה שפוחב

)2002( ןוישיר אלל וידר ירודיש.02.02
 ןיקת להנימ ןעמל תותומעו תסנכ ירבח ידי לע השגוהש הריתעל
 הלשממל יטפשמה ץעויה הלשממה ,תסנכה ר״וי דגנ תודימ רהוטו
 לטב ״7 ץורע קוח״ יכ ץ״גב קסופ וידרו היזיוולטל היינשה תושרהו
.קוסיעה שפוחב עגופ אוהש קומינב

)2012( בכרב קיזחמש םדאמ הסנכה תחטבה תלילש רוסיא.03.03
 תחטבה תלמג ללושה ימואלה חוטיבה קוחב ףיעס לסופ ץ״גב
 העיגפב רבודמש קומינב בכרב שמתשמ וא קיזחמה םדאמ הסנכה
 ובילב היוצמה דובכב ישונא םויק לש םומינימל תוכזב תיתדימ יתלב
.םדאה דובכ לש וניערגבו

 םיבושייל הסנכה סמב תוחנהל םינוירטירקב הנידמה בויח.04.04
)2012(
 םיאכזה םיבושיי תמישר ללוכה סמה תובטה ןונגנמ יכ עבוק ץ"גב
 אלש קומינב יתקוח יתלב ןפואב ןויוושב עגופ הסנכה סמב תוחנהל
.םפקיהו תואכזה יאנתל םירורב םינוירטירק ועבקנ

)2017( תישילש הריד סמ.05.05
 םגפ לפנ הקיקחה ךילהבש קומינב תסנכל קוחה תא ריזחמ ץ״גב
 ךילהב םיפסכה תדעו ירבח לש תופתתשהה תוכזב עגפש יתוהמ
 .הקיקחה

22

:ןוחטיבו אבצ

)1999( יאבצ רצעמ.06.06
 טופישה קוחב הארוה יכ )״ןוחטיבה רש דגנ איגש״ב( עבוק ץ"גב
 ותאבה םרטב תועש 96 ךשמל לייח לש רצעמ הריתהש ,יאבצה
 םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמה תוריחל תוכזב תעגופ ,טפוש ינפב
.הלטב ןכ לעו ,ותוריחו

)2006( ןוחטיבה תוחוכ דגנ ןיקיזנ תועיבתמ רוטפ.07.07
 ינפמ תוניסח הנידמל הקינעמה קוחה תארוה תא לטבמ ץ״גב
 קומינב .ןוחטיבה תוחוכמ ועגפנש םיניטסלפ לש םייוציפ תועיבת
 ,ףוגה תומלשל םדאה תויוכזב יתדימ יתלב ןפואב תעגופ איהש
.ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחב םינגומה ןויוושהו ,שוכרה ,םייחה

)2010( טפוש ינפל האבה אלל ינוחטיב רצעמ.08.08
 לש רצעמ תכראהב ןויד תרשפאמה העשה תארוה תא לטבמ ץ״גב
 בולישב ,הארוההש עבוקו ותוחכונב אלש תוינוחטיב תורבעב דושח
 הניא ,ןיד ךרוע םע השיגפ תלילש םג רשפאמש םייקה קוחה םע
.ןגוה ךילהל םשאנה תוכזב תושק תעגופו תיתדימ

(2021) םידלי תואבצק תלילש.09.09
 רסאמ שנוע םיצרמ םהידליש םירוהמ תואבצק ללושש קוח תליספ
 םידלי לש םירוה תמועל ןויוושב העיגפ לשב ןוחטב תוריבע לע
.תוינוחטיב אל תוריבע ורבעש



:הנידמו תד

1 1. 1 )2010( הסנכה תחטבה תבצק תלבקב הילפא.1
 סנכה תחטבה קינעהש םיביצקתה קוחב ףיעס יכ עבוק ץ"גב
.ןויוושה ןורקיעב תיתדימ הניאש העיגפ עגופ םיכרבאל

12. )2014( דבלב םיכרבאל םידומיל תגלמ.12
 וניא ,ןויוושב עגופ םיכרבאל םידומילה תגלמ םולשת יכ עבוק ץ"גב
.תויתדימה ינחבמב דמוע וניאו הרטמה תילכת תא תרשמ

13. :סויגה קוח - לטנב ןויווש.13
)2012(
 םתרותש תובישי ידימלתל תוריש תייחד קוח יכ עבוק ץ"גב
.תויתדימה ןחבמב דמוע וניא )"לט קוח"( ,םתונמוא

14. 14.)2017(
 דגנ ןוטלשה תוכיאל העונתה תריתעל ץ"גב לש תפסונ הקיספ
 םתרות"ש תובישיה ידימלת לש סויגה רדסה יכ תעבוק תסנכה
.םדאה דובכל תיתקוחה תוכזבו ןויוושב תושק עגופ "םתונמוא

:יללכ

19. )2005( תוקתנתהה ינופמל םייוציפ תלדגה.19
 ,םיריעצ םינופמ םג יכ עבוקו תילכלכה הלוועה תא ןקתמ ץ"גב
 םינופמה לש קתווה יכו ;ישיא קנעמל םיאכז ,21-מ תוחפ םליגש
.יוניפה םויל דע בשוחי

)2009( רהוסה יתב תטרפה רוסיא.20.20
 יטרפ דיגאת ידי לע להוניו לעפויש רהוס תיב תמקה לטבמ ץ"גב
 םדובכב תיתדימ יתלב העיגפ תמרגנש קומינב .הנידמה ידי לע אלו
.םיריסא לש םתוריחבו

21.2 )2020( הרדסהה קוח.1
 יתלב הינב דבעידב רישכהל דעונש קוחה יכ עבוק טפשמה תיב
 תיטרפ עקרק לע התשענש ,ןורמושו הדוהיב תובשייתהב תיקוח
 יתדימ יתלב ןפואב עגופ קוחהש םושמ תאז .יתקוח וניא ,תיניטסלפ
.םייניטסלפה םיבשותה לש דובכבו ןיווושב ,ןיינקב

)2021( תואקדנופה קוח.22.22
  םירבגל אל ךא תוינדיחי םישנל תואקדנופ ריתמה קוח תליספ
.םיינימ-דח תוגוזלו ,םינדיחי

:טלקמ ישקבמ

15. :טלקמה ישקבמ תאילכ.15
)2013(
 רשפאמה ,תוננתסה תעינמל קוחב עבקנש רדסהה תא לטבמ ץ"גב
 וניא הז רדסהש קומינב ,םינש שולש לש הפוקתל תרומשמב הקזחה
.תוריחל תוכזל הריתסב דמועו יתקוח

16. 16.)2014(
 ,תיתוהמ הרוצב עגופ תוננתסה תעינמל קוחל ןוקיתה יכ עבוק ץ"גב
 הלבגהה תקספ יאנתב דמוע וניא ,םדא תויוכזב תידוסיו הקומע
.לטב ךכיפלו ,תיתקוחה תרוקיבה תא חלוצ וניאו

17. 17.)2015(
 םיננתסמל הייהשה זכרמב םישדוח 20 לש ןמזה קרפ יכ עבוק ץ"גב
 קרפ קקוחל ידכ םישדוח השיש תסנכל הצקמו תיתדימ יתלב איה
.יתדימ היהיש יברמ ןמז

18. )2020( טלקמה ישקבמ ןודקיפ.18
 ,םיננתסמה לש םרכשמ 20% תוכנל בייחמה קוחה יכ עבוק ץ"גב
 וניא ץראהמ םתאיצי דודיע םשל ,הנידמה ידי לע ןודקפ תריצי םשל
 םתוכזב תיתדימ יתלבו השק העיגפב רבודמ ,ןידה קספ יפל .יתקוח
.ןיינקל




