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*המדקה

 3002 ץיקב ךרענש הרבח-אבצ םורופ לש יעיבשה שגפמה לש ותרתוכ

 ןיעב" םייקתה שגפמה ,ןומזתה תניחבמ ."לארשי תלכלכו ל"הצ" התייה

 םכותבו 4002 תנשל הנידמה ביצקת לע םינוידה תעב שממ רמולכ ,"הרעסה

 םשארבו ל"הצמ םיריכב םיניצק ופתתשה שגפמב .ןוחטיבה ביצקת ינויד

 םישיאו הימדקאה ןמ םירקוח ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לגס ,ל"כטמרה

 .רוביצב םינוש םירזגממ

 .ןתוא םכסמ הז רמאמו ,תונווגמ תופקשהו תועד ועבוה שגפמה ינוידב

 תארקל ןכוהש עקרה רמוח לעו םיפתתשמה ירבד לע ססבתמ רמאמה

.דעומ דועבמ םיפתתשמל קלוחו שגפמה

 הקולחב שגפמה ינמזומ תמישר - ב חפסנב ;שגפמה תינכת - א חפסנב

 .םיפתתשמל קלוחש עקרה רמוח טוריפ - ג חפסנב ;ןויד תוצובקל

 ןתרזע לע ה"דמממ רש תידוהי ן"סרו והילא ןב סדה ל"אסל הנותנ ונתדות  *
.הז רמאמ תביתכב
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?והמ - ימואל ןסוח

םהיניב ןילמוגה יסחיו ימואלה ןסוחה יביכר
 תוצובק המכל םיקלחנ ימואלה ןסוחה לש ויביכר ,הבחר הביטקפסרפב

 תוביצי ,תיתרבח תודיכל ,תילכלכ המצע ,)יזיפ( יאבצ ןוחטיב :תוירקיע

 לשו sserts לש תושוחת( תויגולוכיספ החוורו תודימע ,תיתרבחו תיטילופ

llew  gnieb(, םייח תוכיאו היגולונכט תמר ,הלכשה תמר.

 ןסוחה תא תוהזל םיטונ לארשיב יאבצה ןוחטיבה לש ותויזכרמ לשב

 .תיזכרמ תובישח םירחאה ןסוחה יביכרל םג ,הז םע  .ומע ימואלה

 תוביצי רסוח .םיבושח םמצע םה ,תישאר :םידממ ינשב הנומט םתובישח

 תוקדסיה ידיל הנידמה תא איבהל לולע תיטילופ וא תיתרבח ,תילכלכ

 דחא לכל ,תינש .ץוחבמ הב עוגפל לולע ינוחטיב םויאש םשכ שממ ,םינפבמ

 תואמגוד םכינפל .םירחאה םיביכרה לע תופיקע תועפשה שי םיביכרה ןמ

 דחייל הלוכי איה ,רתוי לודג הנידמ לש ימואלה רצותהש לככ :תודחא

 לככ ,רמולכ .ועגפיי םירחא םידעיש ילב ןוחטיבל רתוי םיבר םיבאשמ

 האצוהה לש תובחרתה תרשפאמ איה רתוי הלודג "תילכלכה הגועה"ש

 תרפשמ ההובג םייח תמר ;םירבוג םימויאה ןהבש תופוקתב תינוחטיבה

 ;ינוחטיב חתמל םיוסמ יוציפ הב שיו הייסולכואה לש תודימעה רשוכ תא

 תואירב תוכיא ,הלכשהה ימוחתב םירעפב םוצמצ ,םיילכלכ םירעפ םוצמצ

 תורצונה תומוהמ ;תיתרבחה תוביציה תרבגהל םימרות םלוכ - המודכו

 ;תורייתבו תועקשהב לשמל עוגפל תולולע םייתרבח םיחתמ תוצרפתה בקע

 חופיק תשוחת ןכש ,ןוחטיב לע םג תורישי תוכלשה םייתרבח םיחתמל

 תואירבה תוכיאו הלכשהה תמר ;תודיכלהו תוכיישה תשוחתב תעגופ

 ןה ךכו ,םיסייגתמה לש תואירבהו ךוניחה תוכיאב לשמל יוטיב ידיל תואב

 .יאבצה ןוחטיבה לע םג תועיפשמ

 ,ויביכר ןיב דימתמו ןידע ןוזיא תובייחמ ותרבגה וא "ימואלה ןסוחה" תגשה

 הילוחה" לש הקזוחל ההז הרבח לש וא הנידמ לש ימואלה ןסוחה  ןכש

.תרשרשב "השלחה

 תוננובתה ונל עייסל לכות םינושה ויביכרל ימואלה ןסוחב ןודל ונאובב
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.ןמז יקרפ  ךרואל ויביכרמ דחא לכ תודוא לע םייתאוושה םינותנב

 ןסוחה יביכרמ המכ לע םידחא םייתאוושה םינותנ איבנ המגדה םשל

:1 ימואלה

 אוה )יזיפה( יאבצה ןוחטיבב ןויד תעב וב ןנובתהל בושחש יתאוושה ןותנ

 תונידמה לש םייאבצה םיביצקתה תמועל לארשי לש ןוחטיבה ביצקת

 םה 1 םישרתב םינותנה( ןונבלו ןדרי ,םירצמ ,הירוס - הב תולבוגה

 .)םיעובק םיריחמב םירלוד ידראילימב


התיא תולבוגה תונידמבו לארשיב ןוחטיבה תואצוה

)8991 יריחמב $ ידראילימב(

 לארשי לש תינוחטיבה האצוהה 5991 דע 8891-מ יכ לשמל הארמ םישרתה

 לארשי האיצוה 6991-מ .רתוי וא תוחפ המוד התייה דחי היתונכש לכ לשו

 תולבוגה תונידמה לכמ רתוי הנשל רלוד דראילימ ןוחטיב יכרוצל הנש לכב

 תומרמ המכ יפ ההובג ל"הצב רכשה תמרש רוכזל בושח .דחי םג הב

 תינוחטיבה האצוהה תא לידגמ הז םרוגו ,תומיעה תונידמ תואבצב רכשה

 .תילארשיה

 ל"הצ" שגפמב טסב-ןב 'פורפ לש ותאצרהמ וחקלנ הז קלחב םיעיפומה םינותנה  .1
"לארשי תלכלכו
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 האוושה ןוגכ תוקידב בייחמ וב קוסיע ,ימואלה ןסוחבש ילכלכה ביכרל רשא

 תוירוביצה תוסנכהה ךס תמועל רצות יזוחאב תירוביצה האצוהה לש

:2 םישרתב העיפומ תאזכ האוושה .םיסמהו


0691-2002 ,הלשממה תוסנכהו תואצוה

)ג"מת יזוחא(

 תירוביצה האצוהה ךס ןיב שרפהה( יתלשממה ןועריגה לע דמלמ הז םישרת

 יתלשממה ןועריגהש לככ .ימואלה ןסוחל דדמ והזו ,)תירוביצה הסנכהה ךסל

 דע 0691 םינשב יכ םישרתב תוארל רשפא .עגפנ ימואלה ןסוחה ,רתוי לודג

 ;)ןועריג ןיא( תירוביצה האצוההמ ההובג תירוביצה הסנכהה התייה 9691

 הובגה לארשי תנידמ לש יביצקתה ןועריגה היה 5891 דע 0791 םינשב

 .רעפה םוצמצ לש המגמ שי ךליאו 8891 תנשמ וליאו ;רתויב

 ןמ ירוביצה בוחה זוחאל םג תעדה תא תתל בושח הז גוסמ האוושהב

 ימרוגמ תוולל תצלאנ הנידמהש םיפסכה ךס אוה ירוביצה בוחה .רצותה

 אוה לודג ירוביצ בוח .היתויוליעפ תא ןממל תנמ לע רוביצה ןמו ץוח

 תנכס תא ןיטקמ רתוי ןטק ירוביצ בוח וליאו ,תוביציה לע םימויאה דחא
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 לע םייתאוושה םינותנ םכינפל .יסנניפ רבשמלו תוביצי רדעיהל תורדרדיהה

:הז רשקהב לארשי לש הבצמ

DCEO-ה ןוגרא *   - noitazinagrO  rof  cimonocE  oC - noitarepO  & tnempoleveD  - 
 .קוש תלכלכלו יטרקומד לשממל תוביוחמה תונידמ וכותב דגאמה ילכלכ ןוגרא אוה
 םיתעל תפתתשמ איה ךא ,הרבח הניא לארשי .תונידמ םישולשכ ןוגראב תורבח םויכ
.הפיקשמ דיקפתב ןוגראה ישגפמב

 רצותה ךסמ %3.68 אוה לארשי לש ירוביצה בוחהש הלוע 3 םישרתמ

 תוגצומה תונידמה ראשבש הזמ הובגה אוה הז רועיש .לארשי לש ימוקמה

  .םישרתב

 ןסוחה יביכרמ דחאב םיעקשומש רצות יזוחאב הדיריש ןיבהל בושח ןכ ומכ

 םיבאשמה לש םיטלחומ םיכרעב הדירי םג חרכהב העמשמ ןיא ימואלה

 ראתמ הז םישרת .4 םישרתב העיפומ ךכל המגוד .ביכר ותואב םיעקשומה

.ימואלה ןסוחבש ןוחטיבה ביכר תא


2002 ,תימואל-ןיב האוושה - וטנ ירוביצה בוחה

)רצות יזוחא(

*
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 ,ןוחטיבה ביצקת לע תיטולוסבאה האצוהה תצקמב הלדג םינשה םע ,םנמא

 %02-מ רתוי לש לדוג ירדסמ :ג"מתהמ הנטק איה םייסחי םיחנומב לבא

 הפוקת התוא ךרואל .0002 תנש זאמ רצות %8-כל םיעבשה תונש עצמאב

 םירטמרפה לולכמל הקולחל דמועה ביצקתה ירק( ,"הגועה" רתויב הלדג

 ןטק קלח תליטנ רובעב תאז תובקעבו ,)ימואלה ןסוחה תא םיביכרמה

 םיטלחומ םיכרעב רתוי םיבר םיבאשמ לבקל רשפא תוסנכהה תגועמ רתוי

 .ןוחטיבל

 .'וכו הלכשה תמרב ,הסנכהב םירעפ לע לכתסהל בושח תיתרבח הניחבמ

 םורגל םילולע הלאו ,םייתרבח םיחתמל היצקידניא םיווהמ הלאכ םירעפ

.הסנכהב ןויווש-יאל יני'ג דדמ םישרת אבוי המגודל .תועקשהב העיגפל


תינוחטיבה האצוההו האצוהה ךס

)8991 יריחמב $ ידראילימב(
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 הייסולכואה ללכ ןיב תוסנכהה תקולחב ןויוושה-יא תקידבל דדמ אוה יני'ג דדמ *
.טלחומ ןויווש-יא - דחא דע ,טלחומ ןויווש - ספאמ םיענ דדמה יכרע .הרבחב

 תילכלכה הסנכהב םירעפב הדחה היילעה תמועל יכ הלוע 5 םישרתמ

 ,)םירישי םיסמו הרבעה ימולשת ינפל היסנפמו ןוהמ ,הדובעמ הסנכה(

 םינשה ךרואל .רתוי םינותמ )םיסמה רחאל( היונפה הסנכהב םירעפה

 יני'ג דדמ דמע 9791-ב :תילכלכה הסנכהב םירעפב תדמתמ היילע שי

 דדמ דמע 0002 תנשבו 34.0 לע לארשיב תילכלכה הסנכהב ןויווש-יאל

 .%32-כ לש היילע הלח םינורחאה םירושעה ינשב ,רמולכ .35.0 לע הז

 יני'ג דדמ היה 9791 תנשב ,היונפה הסנכהב םירעפה תניחבמ ,תאז תמועל

 ימולשתש ןאכמ .%5.21-כב הלע אוה 0002 תנש דעו 23.0-כ ןויווש-יאל

 רשפא ךא ,תילכלכה הסנכהב רעפב היילעה תא םינתממ םיסמו הרבעה

 ןויוושה-יא דדמב ,רתוי הנותמ םא םג ,תדמתמ היילע שי ןיידע יכ תוארל

 .לארשיב הסנכהב

 תואצוהב רושקש המ לכב יכ ונעטיש ימ ויהי ןאכ וגצוהש םינותנה לומ

 תרשפאמ הניאש תידוחיי היצאוטיסב תאצמנ לארשי תנידמ ,ןוחטיבה


הסנכהב ןויוושה-יאל *יני'ג דדמ
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 האצוהה תא טופשל היהת תועט ןכ לעו ,הפוריאלו ב"הראל התוא תוושהל

 תא םיביכרמה םיטנמלאה רתי תא םיטפוש ובש רושימ ותואב ןוחטיבל

 ןיבל ןוחטיבל האצוהה ןיב ןיחבהל תוירקיעה תוביסה הלאו .ימואלה ןסוחה

 :תורחא תואצוה

 ,תורחא תונידמ לש ןבצממ תילכתב הנוש לארשי לש יטילופ-ואגה הבצמ .1

 .המויק לע דימתמ םויא וב שיו

 רורטה ליעפמ לש העקשהל תירטמיס הנניא רורטה לוכיסב העקשהה .2

 סובוטואב םידלי םירשע גרהל םורגל הלולע רלוד 051 התולעש ץפנ תרוגח(

 ותולע םיריכב םיטסירורט רסירת דגנ הנפומה לוכיס וליאו ,םילשוריב

.)םינוילימל עיגהל הלוכי

 הלש האיגשה ריחמש הנידמב תרחא תכרעמ םוש ןיא - "האיגשה ריחמ" .3

 .ימויק ריחמ אוה

 תוכרעמה בורבמ הברהב םיכורא ןוחטיבה םוחתב יונישל ןמזה יעובק .4

 .תורחאה

 העתרה קפסל ידכ 5-ל 1 לש "תומצוע שרפה" לבוקמ יברעמה םלועב .5

 לארשי םאש אוה ושוריפ .לארשי תנידמל ןוכנ וניא הז שרפה .הריבס

 הנמ םיפקותל בישהל לכות איה ,םיגורה 000,001 רמאנ הל ויהיו ףקתות

 יסחי ןוכיתה חרזמב - 000,005 לש לדוג רדסב גרה םהל םורגלו םייפא תחא

 .לארשי תניחבמ םיירשפא םניא ולא תונברק

 ירקיעה ביכרה והז תועדה לכל .יאבצה ןוחטיבה ביכרב דקמתי רמאמה

 רתי ןיבל ןוחטיבה ןיב ןילמוגה יסחי תא ןחבנ .ימואלה ןסוחה תרגסמב

 תוירקיעה תויעבה לע דומענ ,ימואלה ןסוחה תא םיביכרמה םירטמרפה

.ןורתפל םידחא םיירשפא םיוותמ עיצהל הסננו ,ולא םיסחיב תוכורכה
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ימואלה ןסוחה ןמ קלחכ יאבצ ןוחטיב

 ,רהבוהש םשכ .ימואלה ןסוחב ירקיע ךבדנ אוה יאבצ ןוחטיבש קפס ןיא

 אל .תילכלכ תוליעפ רוצייל יחרכה יאנת אוה הריבס המרב יזיפ ןוחטיב

 רשפא-יא ,ךפהלו .תמיוסמ ןוחטיב תמר לש המויק ילב ילכלכ ןסוח היהי

.ילכלכ ןסוח ילב ינוחטיב ןסוח לע רומשל

2 יתיישעתה יאבצה םקרמה :תילכלכ החימצל עונמכ אבצה

 הרשכהב ,םדא חוכ תקסעהב - לארשי תלכלכב יזכרמ עינמ אוה אבצה

 3891-ב רבכ( תוינוחטיבה תוישעתב הכימתבו תיגולונכט ת ּומזיב ,תיעוצקמ

 "תחתופה היירישע"ב תבצינ לארשי .)לארשי לש אוצייה ללכמ %61 וקלח היה

  .ינוחטיבה אוצייה ימוחת תיברמב תימלועה

 ילארשיה קשמב תיליעה היגולונכטה תורבחב םידבועהו םימזיה ןמ םיבר

 אוה ל"הצ .תיגולונכט הרשכה ולביק ןהבש ל"הצב תודיחי יאצוי םה

 ,ל"אפר ,תיריוואה היישעתה( תוינוחטיבה תוישעתל תוריכמ םדקמ םג

 שארב ןיינעתמ ולא תוישעתמ שכורש ימ .)טיבלאו תיאבצה היישעתה

 תשיכרב עיקשמ ל"הצש לקש לכ לע ,ךכו .ןהמ הנק ל"הצ םג םא הנושארבו

 לדוג רדס תואציימ הלאה תוישעתה ,תוינוחטיבה תוישעתב המיחל יעצמא

 ויפלש ילכלכ שיחרתש ןאכמ .םילקש השולשל יצחו םילקש ינש ןיב לש

 .הלכלכב הרישי העיגפ ותועמשמ -  הנוק וניא ל"הצ

 םימכחותמהו םילודגה ןמ אוה לארשי לש )ת"צמ( יתיישעת-יאבצה םקרמה

 .לארשיב יזכרמ תוליעפ םוחתב רבודמ .הייסולכואה לדוגל האוושהב םלועב

 לש םיסרטניא )ecnegrevnoc( תומדיהו גוזימ לש ךילהת שי הז םוחתב

 תומדיהה ךילהתל .יטרקורויב-יטילופה דסממה םע יתיישעת-יאבצה דסממה

 לשמל הלולע ןהמ תחא .יטמלבורפ לאיצנטופ תולעב תוכלשה המכ שי

 שממ לש העפשה ועיפשי היתולועפו היתוטלחהש תיליע תוחתפתה תויהל

 םקרמה" ךביונ ןונמאו ירפ םרוי לש םרמאמ לע ובורב ססובמ הז קלחב רומאה .2
 תכירעב לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד ךותמ ,"לארשיב יתיישעת יאבצה
.6991 ,ימע ןב ןליאו רגרביוה ןימינב
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 ףא ילואו הלש ןוחטיבהו ץוחה תוינידמ לע ןה ,הנידמה תלכלכ לע ןה

 קודה רשק רצוויהל לולע הכלהל .תויכרעהו תויתרבחה היתוכרעמ לע

 תיסחי הרוגס תכרעמ רצוויתש דע לארשיב ילכלכהו יאבצה םקרמה ןיב

 תרוקיבו חוקיפ ינפב הנדומעת תלבקמ איהש תוערכההו היתולועפש

 ןויד ורדעיהב לשמל טלוב .הנידמב םירחא םייח ימוחתבמ םיתוחפ םיירוביצ

 תא גישהל רשפא םאה :לארשי לש קשנה אוציי תוינידמ תלאשב ירוביצ

 ?םייחרזא םימוחתב רחס ידי-לע קשנ אוצייב םיכורכה םיילכלכה תונורתיה

   .דועו ?םיימואל-ןיבה םיסחיב םיקזנ םג לארשיל םרוג קשנה אוציי םאה

 החימצל עונמ םיווהמ תינוחטיבה היישעתהו אבצה יכ תקולחמ ןיאש ףא

 לש ןוויכב תילארשיה הלכלכה תוחתפתה יכ אוה רצונש םשורה ,תילכלכ

 אלא ,תויגטרטסא תוטלחה תלבק ךילהת תובקעב האב אל ןוחטיב תיישעת

 ,ךשמהב רהבויש םשכ ,הז םע .וילאמ חתפתמו יתגרדה ךילהתב השחרתה

 .יאבצה ןוחטיבה לש "הנוכנה" ותולע תא דודמל יתִמא ישוק שי

תויולע תדידמב םיישק - ןוחטיב-יא תמועל ןוחטיב
 .ןוחטיבה דרשמל םירבעומה םייביצקתה תורוקמה ךס אוה ןוחטיבה לטנ

 תובקעב דספומה רצותהו םיענמנש םיחוורה ךס אוה ןוחטיבה-יא לטנ

 הדירי ידיל האיבמ ןוחטיב לש ידמ הכומנ המר .תומיע תביבסב תואצמיה

 ךסבו ,םיכנ םוקישב תורושקה תוחפות תואצוה ,הדובע ימי ןדבא ,תועקשהב

 ךרדב בינמ ונניא "ןוחטיבה לטנ" ,תורחא םילימב .רצותב העיגפ לוכה

 תא םולשב חולצל הל רשפאמ אוה לבא ,הנידמל תילכלכ תלעות ללכ

.וב םיכורכה םיילכלכ םיקזנ רעזמלו ןוחטיבה-יא

 תינוחטיב הפורטסטק ירהש ,דואמ הובג ילילש ילכלכ ךרע שי ןוחטיב-יאל

 הקופתה ,"רדסב דבוע" ןוחטיבה םא ,ךדיאמ .תילכלכ הפורטסטק  םג העמשמ

 תדידמ ;תובר תוילכלכ תויוליעפל תינייפוא וז היעב .תדדמנ הניא ולש

 .תירשפא-יתלב וא השק תוקופתה תדידמ לבא ,הטושפ ןהלש תומושתה

 יריחמ ללכ ךרדבש םושמ ,דחוימב תקהבומ היעבה - ןוחטיבה םוחתב

 ןיא ןוחטיבה תוקופתל לבא ,הקופת תכרעהב םינלכלכ םישמשמש םה קושה

 קושב תודבאתה עוגיפ לש "קושה ריחמ" והמ :"קוש ריחמ" אוצמל תורשפא

 ?הזכ עוגיפ לוכיסב החלצה לש ילכלכה חוורה לדוג והמ ?הדוהי הנחמ
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 תדימב רשפא )המחלמ וא הדאפיתניאה ומכ( תומיע ץרופש עגרמ אקווד

 םא לבא .הלכלכב העיגפה תדידמ ידי-לע ןוחטיבה-יא תא דודמל המ

 יאליטרעו קוחר עוריא ךרוצל ןוחטיב תיינבב קתע תועקשה םיעיקשמ

 הזה עוריאהו ,)תינאריא תיניערג הצצפה וא הירוס םע המחלמ לשמל(

 .תירשפא-יתלב טעמכו השק הדידמה ,ענמנ םנמא

3 ימואלה ןוחטיבה לש תלעות-תולע חותינ לדומל העצה

 ןוחטיבה תולע ןיב הנוכנה ןוזיאה תדוקנ תא אוצמל ןויסינ שי לדומב

.החימצה תמרל ימואלה

:לדומה לש אצומה תוחנה

 לש תיזכרמה תולעה - תואדו-יאלו ןוכיסל תיזכרמ תולע לש המויק .א

 בצמ .םיטרפה לש תילכלכה תוגהנתהה לע ותעפשהב איה ןוחטיב-יא

 המב לשמל ,טרפה לש וייחב תואדווה-יא תא לידגמ ןוחטיב-יא לש

 םויקל רשא תואדווה-יא תאו ,הב ןותנ אוהש םינוכיסה תמרב רושקש

 .טרפה לש ישיאה םויקהו ללכב הנידמה לש ילכלכהו ינידמה

 ןוכיסה תמרב לודיגה םע הנתשמ םיטרפ לש תילכלכה תוגהנתהה .ב

;תואדווה-יאו

 תמר תאו ןוכיסה תמר תא ןיטקהל הדעונ תינוחטיבה האצוהה  .ג

;םיטרפה לשו הנידמה לש תואדווה-יא

 םע תדרוי הניאו העובקו הנותנ לארשי לע ינוחטיבה םויאה תמר  .ד

;םינשה

 ;תואבה םינשב שממ לש הדירי דרת אל לארשיב ןוחטיבל האצקהה  .ה

 תייצקנופ - תחאה :תויצקנופ יתש ןובשחב איבהל ךירצ לדומה תא ןיבהל ידכ

 .ןוחטיבה לש הרומתה תייצקנופ - היינשהו ,ןוחטיבה לש רוצייה

.ןודיצ ינד 'פורפ שגפמב גיצהו הנבש  לדומ ךותמ .3
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ןוחטיבה לש רוצייה תייצקנופ

 ןוחטיב לע האצוההש לככ ,רמולכ .תומושת תעקשה ידי-לע םירציימ ןוחטיב

 איה ןוחטיב לש תילושה תולעה ,הז םע .רתוי בר ןוחטיב םילבקמ - ההובג

 הפיסומ האצוה תדיחי לש תפסות ,ההובג ןוחטיב תמרב - ךכו ,תתחופ תולע

 ואר( רתוי הכומנ ןוחטיב תמרב תמרות הדיחי התוא התייהשמ ןוחטיב תוחפ

 .)6 םישרת


ןוחטיבה לש רוצייה תומוקע

 תואדווה-יאו ןוכיסה תמר ןיבל ןוחטיבל האצוה ןיב רשקה יכ הלוע ןאכמ

 ןוחטיבה תמר ,רתוי ההובג ןוחטיבל האצוההש לככ :דרוי ילילש רשק אוה

 .)7 םישרת ואר(  הנטק תואדווה-יאו ןוכיסה תמרו הלוע


)osI( ןוחטיבה לש הרומתה תמוקע

U1

U1
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 םיכילהת ינשו ,הנטק תואדווה-יאו ןוכיסה תמר ,רתוי בר ןוחטיב שיש לככ

 :םישחרתמ

.םינטק םינוכיסהש רחאמ ,רתוי םירישע םישענ םיטרפה .1

.הלדג עיקשהל םיטרפה לש תונוכנה .2

 יזיפה ןוחטיבה תמרש לככ .החימצל ןוחטיב ןיב ןילמוג רשק שי - ןאכמ

 וזו ,תישיאו תימויק תואדו קפסמ ןוחטיבה .הלוע החימצה תמר םג ךכ ,הלוע

 תלעותה וז .םיטרפה לש תועקשהה תמר תא הלעמו תיבויח השוחת הקינעמ

 .)8 םישרת ואר( ןוחטיבבש תילכלכה


ןוכיס תמר ןיבל החימצ ןיב רשקה

 ןוחטיב לע האצוה ןיב רשקה תא תוארל רשפאמ תויצקנופה יתש לש בוליש

 יחנומב תיבטימה הדוקנה - לקשמ יוויש תדוקנ אוצמלו החימצה תמר ןיבל

 .)9 םישרת ואר( תלעות-תולע

 האצוהה ירק ,ליעי וניא ןוחטיב לע תואצוהה ביצקת םא יכ שיגדהל בושח

 לקשמה יוויש תדוקנ ,יוארה ןוחטיבה תמר תא תקפסמ  הנניא ןוחטיב לע

.תעגפנ החימצה תמרו ,יבטימה םוחתב דוע הנניא
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 האצוהה תמר רועיש היה 0002 תנשב תיחכונה הדאפיתניאה תליחת דע

 תדוקנ הארנכ התייה וז .רצותהמ %8 דע %6 לארשי תנידמ לש ןוחטיבל

 תלדבנ הז ןיינעב .ןוחטיבב רושקה לכב ילארשיה קשמה לש לקשמה יוויש

 תויהל הלוכי תינוחטיב האצוהל לקשמה יוויש תדוקנ םש :לארשימ הפוריא

 הלדגה הבייחש תינפת לארשיב השחרתה 0002 תנש ףוסב .%3 דע %2

 לש רועישב ,ןוחטיבב ךכ-לכ הלודג העקשה ,םלואו .ןוחטיבב העקשהב

 תואצותל םורגל הלולע ,םינש המכ תכשמנ איה םא ,ג"לתהמ %21 דע %01

.)9 םישרת ואר( תילכלכ הניחבמ תוינסרה


תלעות תולע חותינ
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 תואצוה ןיבל ןוחטיבה תסיפת ןיב רשקה
ןוחטיבה

 ל"הצב יתנש-ברה ןונכתה
 השענש יתנש-בר ןונכתמ תרזגנ ןוחטיבל תשרדנה האצוהה תעיבק

 .ל"הצב

 תודדומתהב ךורכ ושוביגו םידחא םידממ ןובשחב איבמ יתנש-ברה ןונכתה

 םיבכרומה םילוקישה לע דומעל הסננ תואבה תורושב .תולק אל תומליד םע

.הזכש יתנש-בר ןונכת לש ושוביגב םיכורכה

יתנש-ברה ןונכתה תרגסמב ןובשחב םיאבומה םידממ

 םימויא ,ןושאר לגעמב הלירגבו רורטב םימויאל הנווכה :םויאה ילגעמ .1

 ,קאריע ןהבו תוקוחר תונידמו ינש לגעמב לארשיב תולבוגה תונידממ

 תונידמה לש לגעמהמ םויאהש העשב הב ,םויה .ישילש לגעמב בולו ןאריא

 םימויאה רתויב ומצעתה ,תיסחי שלחנ )יעצמאה לגעמה( לארשיב תולבוגה

 בול דצמ םויאה תחפ ישילשה לגעמב םנמא( םירחאה םילגעמה ינש דצמ

 תודדומתה ,ןכ לע רתי .)רתוי ישחומ השענ ןאריא דצמ םויאה ךא ,קאריעו

 ,רתויב חתופמ ןיעידומ ,דקוממ לוכיס ןוגכ תלוכי תשרוד הלירגו רורט םע

 לכ - תידוחיי ןומיא תמרב םיתווצ תלעפהו םיינורטקלא בקעמ יעצמא

 .םירקי םיעצמא םה הלאה םיעצמאה

 - אבצה תועורזמ תחא לכב הנושה העקשהה ירוחאמ :תיעורז תופידע .2

 תמיוסמ הפוקתל הנוכנש הלעפה תסיפת תרתתסמ - השביהו םיה ,ריוואה

 וא רתוי תומדקתמ תויגולונכטל רבעמ ,םימויאב יוניש תובקעב הנתשמו

 תחא עורזב םיעיקשמ םא רתוי הבוט תיפוס האצותל עיגהל רשפאש הנבה

 ינאריאה םויאה ,לשמל ךכ .תרחא עורזב םיעיקשמש םיבאשמ םתוא תא

.ימואל-ןיב ןיעידומבו חווט תכורא הייריוואב העקשה בייחמ
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 הבר תואדו-יא לש בצמב :ךוראה חווטה תמועל רצקה חווטל הנעמ .3

 חווטל לוכ םדוק תונורתפ תתל הייטנ שי טקילפנוקה תוחתפתה ןיינעב

 וצקוה אלש םויא שממתמ ךוראה-חווטב םא ,םלואו ;תיעבט וז הייטנ .רצקה

 השמיש תיעבטה הייטנהש ררבתהל לולע ,ומע דדומתהל םיתואנ םיבאשמ

 שי הלגתמ אוה םאש איה חווט-ךורא יעצמא חותיפב היעבה .תויפיפ ברח

  .ביריה יפלכ היצקובורפ םושמ וב

:םידחא םיביכר ןיב ןוכנ ןוזיא לע רומשל ךירצ יגטרטסא ןונכת

 יוטיב ידיל האב - אבצה לש תונכומה )ב( תופטוש ןוחטיב תואצוה )א(

 אבצה לדוג )ג( וילייח לש ןומיאה תמרבו  ותושרל דמועה יאלמב רקיעב

 שכר ,חותיפו רקחמ תועצמאב רתוי ךוראה חווטב - תומצעתהה )ד( ובכרהו

 .'וכו

 ומיאתהל ידכ ול דחוימ ןמז קרפ שורד וללה םיביכרה ןמ דחא לכב

 :הנתשמה תואיצמל

 םא - )'וכו ש"טב ,תוננוכ ימוחתב רקיעב( תופטוש תואצוה - 'א ביכרב

 :םימי לש הערתהב ביגהל רשפא ,הרהמב ההוזמ יונישהו הנתשמ תואיצמה

 .המודכו תוחוכ תוחפ וא רתוי ליעפהל ,תוחוכ דירוהל וא סייגל

 .םינש וא םישדוח ךשמנ )םינומיא ,יאלמ תומר( 'ב ביכרב יוניש ,תאז תמועל

 שולש-םייתנש ךותב המחלמל תוריבסה ויפלש תויונמדזה ןולח לש יוהיז

 ךכ רחאו בוצק ןמזל יאלמה תומרב הדירי ,תונכתסה רשפאמ ,הנטק

.ריחמ ול תויהל יושעו ןוכיס ךכב שי ,הז םע .המאתה

 ,םיסוטמ לש כ"דסב התחפה לשמל( ובכרהו אבצה לדוג - 'ג ביכרב יוניש

 םוי תמחלמ רחאל .םינש רשע דע שמח ינפ-לע ערתשמ - )המודכו םיקנט

 עגרמ םינש שמחכ ופלחו ,ולש חוכה יביכר בורב אבצה לדג לשמל רופיכ

 .יעצבמ תויהל ךפה ךרעמהש עגרל דע הטלחהה תלבק

 הטלחההו חותיפהו רקחמה - 'ד ביכר אוה יונישל רתויב השקה ביכרה

 ףולח םע קר תויעצבמ תושענ "ץח" תמגוד תוכרעמ .תומצעתהב עיקשהל

 םיבלשב הזכ טקיורפ תריצע .ךכ לע הטלחהה תלבקמ הנש 02 דע 51

.תובר םינשל תומצעתהה תא בכעל היושע םימדקתמ
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יתנש-בר ןונכתב תוכורכה תופסונ תומליד

 איה תיעבטה הייטנה - תירנג תלוכי יפ-לע וא םישיחרת יפ-לע ןונכת .1

 תואיצמה תא וב תוארלו םיוסמ שיחרת וא םויא יפ-לע חוכה תא תונבל

 םירורב םישיחרת חכונל םג יכ תדמלמ הירוטסיהה תאז םע .תואבה םינשב

 ךכ .םירחא םישיחרתל תמאתומה תירנג תלוכי לע רתוול ןיא דחא גוסמ

 חווטב םיכומנ םיארנ לארשי םע המחלמל סנכית םירצמש םייוכיסה לשמל

 לע המחלמ םירצמ זירכת ויפלש יטרקנוק שיחרת םויכ ןיא ,רמולכ ,בורקה

 לילכ רתוול רשפא םירצמ םע םולשה םכסה לשבש החנהה ,הז םע .לארשי

 לודג ןוכיסב הכורכש החנה איה הלומ םיה ליחו ריוואה ליח לש תלוכי לע

.רתויב

 )תיליטסרו( "םישומיש-תבר" העקשה לומ יפיצפס םויאב םיבאשמ תעקשה .2

 תוחוכב עיקשהל יואר םיבאשמהמ המכ אוה לוקשל ךירצש ףסונ לוקיש -

 )עקרק-עקרק יליטל קר דעוימה קשנ - "ץח" לשמל( דחא דועיי םהל שיש

 הנעמ תתל םילוכי הטעומ המאתהבש םיביכרב עיקשהל יואר המכו

 הבוגת תווהל םילוכי ,םיקוסמ ,םיקנט ,םילייח ;תשקה תוצק לכמ םימויאל

 .דועו רורט לומ ,תואבצ לומ

 תלוכי תכרעמב קיזחהל יואר םא איה תפסונ המליד - םינוכיס לוהינ .3

 האלמ השדח תלוכיל םיעיגמ רשאכ קר הנממ "רטפיהל"ו הנשי תיעצבמ

 ךכ ,)שומישל סנכנ רתוי שדח קנט רשאכ קר ןשי קנטמ "רטפיהל" לשמל(

 םימיוסמ םירקמב אמש וא ;הבוגת לש תמיוסמ תלוכי היהת ןותנ עגר לכבש

 תיפיצפס הבוגת תלוכי אלב אבצה תא ריאשהל לבא בר ףסכ ךוסחל ןוכנ

 .ןותנ עגרב

 הסיפת .קרפה לע םידמועה םימויאהמ קר תרזגנ הניא ןוחטיב תסיפת .4

 :ומצע תא בצמל ןיינועמ אבצה ובש םוקמהמ תרזגנו תיכרע םג איה תאזכש

 לש יומיד םייקל ךירצש  וא תורזגב הנגה תלוכיב קפתסהל יואר םאה

 חוכ לש הנוש גוס רזגנ וז הלאשל תובושתהמ תחא לכמ ?תירוזא המצעמ

 לש תוינידמ תוסיפתמ עבונ םירחא ומכ הז אשונ .ינוחטיב ןונכתו יאבצ

 תורזגנ םהמש םיינידמ םידעי ל"הצל ביצהל הרומא הלשממה .הלשממה

.תויאבצ תויציזופ
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 ןיבל לארשי לש המצעה יומיד ןיב רשק שיש ןייצל בושח הז רשקהב

 איה הרטמה ,ונרוזאב תיטילופ-ואגה תואיצמב :המחלמ שחרתתש ןוכיסה

 תוסנל םיניוע םימרוג דדועל לולעה השלוח לש ףסל עיגהלמ ענמיהל

  .הל םיכחמ םהש תונמדזה שממל

 לש חוכה יצמאמ תא ןווכמו עייסמ לארשי לש חוכה ןיינבש החנהה םג

 רתיו הירוס אבצ .הילאמ תנבומ דימת הניא ונל םיחונה םינוויכל ביואה

 םהב עיגהל לגוסמ וניא יכ ןיטולחל רורבש םימוחתב העקשה לע םנמא

 ,ילארשיה ךרעמב השלוח תודוקנ ההיז לבא ,ל"הצ םע יגטרטסא ןוזיאל

 יקלח ןוזיא רוציל הסנמ אוה ירטמיסאו דואמ לוז חוכ ןיינב חותיפ ידי-לעו

 .לארשיב ףרועה לע םויא תועצמאב העתרהב

ךילהתה תא תונייפאמה הפרות תודוקנ

 ןונכתה ךילהתל תוינייפוא הפרות תודוקנ המכ לע עיבצהל רשפא ,ללככ

.יתנש-ברה

  .'ג םויא םגו 'ב םויא םג ,'א םויא םג :"םגו םג"ל הנעמ תתל ןוצר שי אבצל  .1

 רתוול אלש הייטנ םג שי לבא ,םויאל שדח הנעמ שי םיתעלש הרוק ךכ

 .ןשיה הנעמה לע

 ןמזה םע .ריהמ הנעמ תתלו עיקשהל ןוצרה תא ררועמ שדח ךרוצ .2

 העקשהה לע רתוול השק היהי זא לבא ,ונתשי תופידעה ירדסש רשפא

.רבכ התשענש

ןוחטיבה ביצקת ינייפאמ
:תורוקמ ינשמ עיגמ לארשי לש ןוחטיבה ביצקת - תורוקמ •

 תורוקממ עיגמש קלחה .)%03-כ( ינקירמא קנעמ .2 )%07-כ( לארשי תנידמ .1

 לע הבוח ינקירמאה עויסה ךותמ .ץראב ולוכ טעמכ אצומ לארשי תנידמ

 ךכו ,תירבה-תוצראב %57-מ רתוי איצוהל ,עויסה יאנת תרגסמב ,ל"הצ

.תירבה-תוצראב רתויב םיבר המיחל יעצמא שוכרל  הבוח תרצונ
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 יגוס יפ-לע 3002 תנשב ןוחטיבה ביצקת חוליפ תא םיגדמ 01 םישרת

:עבטמ

 םילומגת לע %7 ,םדא חוכ לע אצומ ביצקתהמ %04-כ - תומושת •

 תפלחהו םישדח המיחל יעצמא תשיכר( תומצעתה לע %04-ל בורק ,םוקישו

 ,תופטוש תואצוה ,םויק תואצוה לע אצומ ביצקתה  ראש .)םיכרצנ םיעצמא

.ב"ויכו הקזחא

 בורק ,השביה עורזל םינפומ ןוחטיבה ביצקת ףקיהמ %83 - אבצה תועורז •

 דוקיפל םינפומ %5.0 ,םיה ליחל %5-כ ,ןיעידומל %7 ,ריוואה עורזל %03-ל

 %2 ,)ןוחטיבה ביצקתמ קלח םניאש םייחרזא םיביצקתמ םג ןוזינ אוה( ףרועה

 הנפומ דרשמה ביצקתמ יצחל בורק( ןוחטיבה דרשמל %81-ו ,יללכה הטמל

.)11 םישרת ואר - קוח יפל םיעובק וימולשת - םוקישה ףגא לש תואצוהל

 תלבגומ הירחאש הנשל הנשמ ביצקתה תא תונשל תורשפאה - תויוחישק •

 חוכ ףקיה תא ןיטקהל תורשפא ןיא לשמל ךכ .םידדוב םיזוחאב יונישל


3002 תנשב ןוחטיבה ביצקת תרגסמ חוליפ

עבטמ יגוס יפל

%86 מ"טמ 

 ח"טמ
%2 ןמוזמ

 עויס ח"טמ
%6 תורמה

 עויס ח"טמ
%32 ב"הרא שכר

ל"כטמרל יפסכ ץעויו ןוחטיבה דרשמב םיביצקת ףגא :רוקמ
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 טוקנל ילב ,םיזוחא השולש דע םיינשמ רתויב היינשל תחא הנשמ םדאה

.ןיינעל םיבורק םישנא תניחבמ תירבשמ ,תיטסרד הלועפ

 ךותמ %04 תוביבסב אוה םדא חוכ לע האצוהה רועיש - םדא חוכ •

 ילייח ,ל"הצ ידבוע םיחרזא ,עבקב םיתרשמ לע האצוה ובו( ל"הצ ביצקת

 היה ול .)היסנפל האצקה ןכו תורישה תעב םיאולימ ילייח ,רידסה חוכה

 ויה ,)הבוחה תוריש לש הסמעה( הבוח לייח לכל ילכלכ רכש םלשמ ל"הצ

.)21 םישרת ואר( ביצקתהמ %55 ידכל תולדג םדא חוכ לע תואצוהה

 רשא תרוכשמ םיחיוורמ ל"הצב עבקה ישנאמ דבלב )%52.0( זוחא עבר

 תימדתל דוגינב .םילקש ףלא 53-מ רתוי איה תכרעומה תישדוחה התולע

 הלאכ לדוג ירדס םירכתשמה רועישמ הברהב ךומנ הז זוחא ,תירוביצה

 .לארשי תנידמב תוירוביצה תוכרעמה בורב

 רוטקסב עצוממה רכשהמ ךומנ עבקב םיתרשמה לש עצוממה וטורב רכשה

.ירוביצה

 ביצקת ךותב םדאה חוכ ביצקת רועיש הגרדהב דרי םיעשתה תונש עצמאמ

) ץוח רוקימ ןוגכ תולועפ לש האצות איה הדיריה .ןוחטיבה )gnicruos tuo, 

 .םדאה חוכ תואצוה תנטקהו רתוי םיריכבה עבקה ישנא רפסמב לודג ץוציק

 %11 תובורקה םינשב ץצקל ל"הצ דתעתמ תיתנש-ברה תינכתה יפ-לע

.ל"הצ ידבוע םיחרזא ןה עבק ישנא ןה ,םיקסעומה תומכמ


תועורז יפ-לע האצוה

%83
 השביה עורז

%03
 ריוואה עורז

%81
 ןוחטיבה דרשמ

%7
 ןיעידומ

%2
 יללכ הטמ

%1
 ףרועה דוקיפ

%5
 םיה ליח
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 האצוהה ףקיה תא תוושהל ןיינעמ - תימואל-ןיב האוושהב תוליעי ידדמ •

 תומצעמ שולשבש הלאל לארשי לש תוחוכה רדס ףקיה תאו ןוחטיבל

 דראילימ 8 לש ביצקתבש תוארל רשפא .)הינמרגו תפרצ ,הילגנא( תויפוריא

 לארשי ,תויפוריאה תומצעמה ןמ תחא לכב דראילימ 53 דע 32 תמועל רלוד

 .)31 םישרת ואר( 4ברק יסוטמו םיקנט יחנומב המוד ףקיהב כ"דס לע תרמוש

 תירלוד האצוהב םלועב ןושארה םוקמה לארשילש רתויב טלוב ,תאז םע

 תניחבמ םלועב תישילשה איה .)םייולג םינותנ יפל( אבצ יניינע לע שפנל

 לארשיב אבצה ישנא רפסמ ןיב סחיה .םיבשות ףלאל אבצ ישנא רפסמ

 ואר( תויברעמה תונידמבמ השימח יפ לש לדוג רדסב אוה םיבשותה רפסמל

 .)תינוחטיבה המצעהו תואצוהה לע תימואל-ןיב הביטקפסרפ - ד חפסנ


)םיזוחאב( תואצוהה לכ ךסמ םדא חוכ לע האצוהה

 דגנמו לארשיב הבוחה תוריש לש תילכלכה תולעה תא ןובשחב םיאיבמ םא םג .4
 הליבקמ הל ןיאש תולע  - תויפוריאה תומצעמב חותפה סונייקואה ייצ תולע תא
 ךומנ תויולע ףקיהב יריוואו יעקרק כ"דס הקיזחמ לארשי יכ הלוע - לארשיב
.הברהב

ל"כטמרל יפסכ ץעויו ןוחטיבה דרשמב םיביצקת ףגא ;ס"מלה :רוקמ
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 3002 םינשל עצומה לדוגה רדסב ןוחטיבה ביצקתב ץוציקה - םיצוציק •

 עצבתה הזכ לדוג רדסב ץוציק .הנידמה תודלותב םילודגהמ אוה 4002-ו

 תונש עצמאב ,םישימחה תונש תליחתב :הנידמה תודלותב תורופס םימעפ

 םיעשתה תונש תליחתבו )םינש ןתואב ילכלכה רבשמל ליבקמב( םינומשה

 .)תוצעומה-תירב תוטטומתה ירחאו הנושארה ץרפמה תמחלמ ירחא(


ל"הצל הפוריא תואבצ תאוושה
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 ביצקת שוביגב תוטלחהה תלבק יכילהת
ןוחטיבה

תירוטסיה הריקס
 וראותש תומלידהו םיבכרומה םילוקישה ובש ןפואה לע דומעל ידכ

 קשממה לש תירוטסיה הריקס איבנ ,ל"הצב יוטיב ידיל םיאב הלעמל

 .הנידמה םויק תונשב תויזכרמ תופוקת עברא ךרואל הרבח-הלכלכ-אבצ

 עקרה תא ןיבהל תוסנלו םיירוטסיה םיסופד תוהזל רשפאל הדעונ הריקסה

.הווהב ןוחטיבה ביצקת שוביגב תוטלחהה תלבק יכילהתל

 תמחלמל הנידמה תמקה ןיב ,7691 דע 8491 םינשה - הנושאר הפוקת

 הרבחב הנייפוא איה .תבצעמ הפוקת התייה וז הפוקת - םימיה תשש

 .ןוחטיב תויעב - יזכרמה אשונבו תובחר תוימואל תומכסהב ,תסיוגמ

 %01-מ רתוי לש דואמ ההובג החימצב הפוקתה  הנייפוא תילכלכ הניחבמ

 ינוחטיב אובי ללוכ( רצותהמ %5.7-כ וויה ןוחטיבה תואצוה .הנשל עצוממב

 םיבצעמ םיעוריא ינש לע עיבצהל רשפא וז הפוקתב .)ינקירמא עויס אלב

 :םיטלוב

 ביצקתב םיצוציק עקר לע ודיקפתמ רטפתה )ןידי לאגי( ל"כטמרה .1

 לארשי תנידמ תודלותב תודיחיה הביזעהו תורטפתהה ויה ולא .ןוחטיבה

 בצמו ודיקפתל לוכשא יול רצואה רש סנכנ '25 תנשב .ל"כטמר לש

 לומ הדמעו הלפכוה הייסולכואה :רתויב יתייעב היה ילארשיה קשמה

 םידעצה דחא .םישדחה םילועה רובעב רוידלו תויתשתל ,הקוסעתל תושירד

 םיביצקת ףגא הבו ,תידסומ תכרעמ תיינב היה לוכשא השעש םינושארה

 ןוירוג-ןבל דוגינב .רדוסמ יתנש ביצקת לע ןומא היה הז ףגא .רצואה דרשמב

 םיניינעל תורוקמה בור תא דחייל תע התואב הלשממה שאר טילחה

 המודכו חותיפ תורייע ,היישעת חותיפ ,היילע תטילק ,תויתשת :םייחרזא

 ףקיה תא הדימעה וז הערכה .רתוי הכומנ תופידעב ןוחטיבה תא םקמלו

 .רצותהמ %7-כמ רתוי אל לע ןוחטיבה תכרעמ תואצוה
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 .תויתרבח תומוהמבו ןותימב ונייפוא השדחה הנידמב םישישה תונש .2

 תניחבמ הריבשו הפושח הירוסו םירצמ יאישנל התארנ לארשי תנידמ

 תשש תמחלמ תחיתפ םע ,7691-ב ושממתה םימויאה ןכאו ;ימואלה ןסוחה

.םימיה

 תמחלמל םימיה תשש תמחלמ ןיב - 3791 דע 7691 םינשה - היינש הפוקת

 לודגה ןוחצינה תובקעב הירופואב הנייפוא וז הפוקת - םירופיכה םוי

 תליחתב ,תילכלכ הניחבמ .ןוחצינה תוריפ לע הבחר תימואל המכסהבו

 %41-כל %7-כמ המצע תא ןוחטיבל תימואלה האצוהה הליפכה הפוקתה

 .%01-כ לש רועישב ג"לתה לש דואמ ההובג החימצ םע דבב דב

 ןויסינה( םידסוממה םייתרבחה םיכרצה ןיב חתמה אוה וז הפוקת לש ןייפאמ

 הלשממה שאר .םילדגו םיכלוהה ןוחטיבה יכרוצ ןיבו )החוור תנידמ םיקהל

 דדחתה ךכ לשבו ,םיוסמ ןוויכב העירכה אל ,הימדוקל דוגינב ,ריאמ הדלוג

 דצמ תינוחטיבה האצוהה ןיב תויטנרהוקה רסוח הנושארה םעפב וז הפוקתב

.ינש דצמ החוור תנידמ לש המויק םשל תשרדנה תיחרזאה האצוההו דחא

 םינלכלכ יפב הנוכמה הפוקת  - 5891 דע 4791 םינשה - תישילש הפוקת

%5.5-מ שפנל תיתנשה החימצה הדרי וז הפוקתב - "דובאה רושעה" - %5 

%1 תוביבסל ,שפנל -  תינוחטיבה האצוהה התייה תעב הב .דבלב %5.0

 םע( הפוקתה לש התליחת .)רצותהמ %52 טעמכ( דואמ ההובג הז רושעב

 ךלהמ - יאלמה םוקישבו שדוחמ חוכ ןיינבב )םירופיכה םוי תמחלמ םויס

 הצרפ הפוקתה ףוס תארקל .קשמה לע ןוחטיבה לטנ תא דואמ לידגהש

 ינפל .תוימואל תומכסה רדעיהב הנייפאתה וז המחלמ .ןונבל תמחלמ

 רש ןיב המכסהב ןוחטיבה ביצקתל תיתנש-שמח תרגסמ העבקנ המחלמה

 קיזחה אל םכסהה .)רודירא םרוי( רצואה רשל )ןורש לאירא( זא ןוחטיבה

 םימעפ ביצקתה ץצוק המחלמה תויולע ןומימ דצבו ,תחא הנש וליפא דמעמ

.םילקש ידראילימ המכ לש לדוג רדסבו רפסמ
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 הרבחמ רבעמב הנייפוא וז הפוקת - 1002 דע 5891 םינשה - תיעיבר הפוקת

 תינכת התוויה הפוקתה ךותב .תיטסילאודיבידניאו תיחרזא הרבחל תסיוגמ

 םייביצקת םיניינעב רושקה לכב הנפמה תדוקנ תא '58 תנש לש הארבהה

 רתוי תיתרוקיב התשענ ללככ הרבחה .ןוחטיבה ביצקת בכרהבו םיילכלכו

 ביצקת לע םייבמופה םינוידהו תוחפ ביצי השענ לשממה ,ל"הצ יפלכ

 תינוחטיבה תכרעמה יפלכ התנפוהש תרוקיבה .םירעוס וכפה ןוחטיבה

 תורבגתה לע םג הבסנ אלא ,ילכלכה םוחתב קר הקסע אל ולא םינש ךרואל

 םיאולימה תוריש לטנ ,אבצב הבוחה תוריש ןיינעב ןויוושה-יא תשוחת

 תילכלכה הארבהה ןיב ענ ןוחטיבה תכרעמל רצואה ןיב חוכיווה .המודכו

 תואיצמה ןיבל ,היצזילמרונהו "דובאה רושעה" תעיגפ רחאל קשמה לש

 .התוא התאר ןוחטיבה תכרעמש םשכ תיטילופ-ואגה

 :וז הפוקתב םיננוכמ םיעוריא

 דראילימ לע 5891 תנשב ןיבר קחצי ןוחטיבה רש השעש עדומה רותיווה  .1

 בוצייה תינכתל ןוחטיבה תכרעמ לש המורת - ןוחטיבה ביצקתמ לקש

 ;תילכלכה

 הנוכנ התייה ןוחטיבה תכרעמ - 6891 תנשב םיאולימה ימיב המרופרה  .2

 םלילכהלו םיאולימה ימי לש תירוחמתהו תיביצקתה הייארה תא תונשל

;הביצקתב

 תושרופמ הטילחה הלשממה - 7891 תנשב "איבלה טקיורפ" לוטיב  .3

 ינוילימ לש תובר תואמ רבכ וב ועקשוהש רחאל לודג טקיורפ קיספהל

 ןוחטיבה תכרעמ ןיב חוכיו לש ירפ קר אל התייה וז הטלחה .םירלוד

 ךותב םיימינפ םיחוכיו םג הפקיש איה אלא ,תילכלכה תכרעמלו רצואל

.ןוחטיבה תכרעמ

 ולבקתה 0002 תנש דעו םיעשתה תונשב ןוחטיבה ביצקת לע תוטלחהה  .4

.םולש ירדסהל הכילהו ינוחטיב-ינידמ תויונמדזה ןולח עקר לע

 תינוחטיבה הכירצב םייונישה תא םיראתמ 51-ו 41 םימישרת ,השחמה םשל

:הלעמל ורקסנש תופוקתה ךרואל לארשי לש
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 םירושקה תוטלחהה תלבק יכילהת תא םג הריכזמ הלעמלש הריקסה

 המכ לע עיבצהל רשפא .תונושה תופוקתה ךרואל ןוחטיבה ביצקת שוביגב

:םהב םירושקה םייזכרמ םיניינע

 דצמ :םייתִמא םיכרצ ינש ןיב ןזאל דימתמ ךרוצ שי ביצקתה שוביג תעב .א

 תידוחיי תואיצמב הנותנ איה לארשי לש המויק תונש 55 ךרואל - דחא

 תויפיצבו תועיבתב תנייפואמ איה ינש דצמ ;ההובג תינוחטיב האצוה לש


0591-2002 ג"מתה ןמ זוחאכ תינוחטיבה הכירצה


5591-2002 תינוחטיבה הכירצה
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 ןוזיאה תדוקנ .היצזילמרונלו התואנ םייח תמרל תיחרזאה הרבחה לש

 .תוביסנה יפל ,תעל תעמ תונתשהל היושע הנוכנה

 החימצ :רומאה ןוזיאה לע הרימשב יטירק םרוג אוה החימצה םרוג .ב

 םיקיפסמ םיבאשמ תראשהו הלודג תיביצקת האצוה תרשפאמ הלודג

 אוהש ביצקתמ  לודג רצותמ %8 אוהש ביצקת ףידע ,ךכ( ,םימוחתה רתיל

 .)ןטק רצותמ %01

 אוה תילכלכה החימצה תמר ןיבל ןוחטיבל תואצוהה תמר ןיב רשקה .ג

 רצותה ןמ %52 דע %02 לע תדמועש ןוחטיבל האצוה :ןילמוג רשק

 תוארה תדוקנמו ,החימצ תרשפאמ הניא )םיעבשה תונשב היהש יפכ(

.תלבסנ-יתלב האצות איה תילכלכה

 איה :תיטסילאודיבידניא תיחרזא הרבחל הנתשמ תילארשיה הרבחה .ד

 רתויב בוטה ןוחטיבבו ההובג םייח תמרב תחא הנועבו תעב תניינועמ

 יטרקומדה רטשמה .תיעוצקמהו תיטילופה תכרעמהמ ךכל הפצמו

.ןובשחב ולא םייוואמ איבהל םייטילופה םיגיהנמה תא ץלאמ לארשיב

 ירדס רבדב הרורב תיטילופ הערכה תשרדנ תומיוסמ ןמז תודוקנב .ה

  .'78-ב ןיברו '25-ב  ןוירוג-ןב  ושע הלאכ תוערכה .תויופידעה

םייקה בצמב תויתייעבה - התלכלכ לומ לארשי ןוחטיב
 ןיב םיסחיה תכרעמ הכפה םינשה ךרואל יכ הלוע תירוטסיהה הריקסה ןמ

 ןיבל ןוחטיבה לע הנומאה תושרה ןיב - לארשי תנידמב תויזכרמה תויושרה

 אל .תירשפא-יתלב טעמכ םיסחי תכרעמל - הלכלכה לע הנומאה תושרה

 תומיע" לע וא רצואה דרשמו ל"הצ ןיב "המחלמ" לע םיחוויד םיעמשנ תחא

 .םיביצקתה ףגאל ןוחטיבה דרשמ ןיב "ףירח

 תוביס המכ לע עיבצהל רשפא יכ המוד ?וז תושגנתה תעבונ הממ

:ןוחטיבה ביצקת תעיבק תעב טרפב יוטיב ידיל תואב ןה .תושגנתהל

 תוטלחהה תלבקל םידקמה ןוידה

 ףא .הלעמל טרופש םשכ ,םיבר םיביכר לש אצוי לעופ אוה ימואל ןסוח .א

 קר דימת ףתתשמ םיוסמ יתלשממ דרשמ לש וביצקת לע ןוידב ןכ יפ לע
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 תויעבב איה תודקמתהה ןוידה תעב .רצואה דרשמ לומ רבודמה דרשמה

  ידיב תראשנ תללוכה הייארה וליאו ,רבודמה דרשמה לש תויפיצפסה

 .רצואה

 אוה ,קומע דימת וניא ימואלה ןסוחה יביכרמ דחא לכ לש וניינעב ןוידה .ב

 םלעתמ אוה םימעפלו תוירשפאה תופולחה תא םירקמה לכב ןחוב וניא

 םינויד ביצקתה שוביג ךלהמב ןיא םירקמה בורב ,ךכ .בחורה תוכלשהמ

 לש תועמשמה המ ןיבהל ידכ לשמל( םיוסמ ןיינע תנבהל םייתיתשת

 תועמשמה המ וא ,ל"הצ לש תונייוולה טקיורפ ךותב דחא ןייוול לע רותיו

 )םירפסמ( תומושת לע ןויד אוה ןוידה .)םדקתמ םיסוטמ גוס לע רותיו לש

 לש וריחמ תא קמועל ןיבהל לשמל רשפא-יא ןכ לע .תוקופת לע אלו

.קפסל רשפאש ןוחטיבה לע ביצקתב םילקש דראילימ 6 ןב ץוציק

 תא םיגיצמה םה רצואהו ןוחטיבה תכרעמ ,ביצקתה לע ןוידב .ג

 םיסרטניאה םיעינמ הלאה תוכרעמהמ תחא לכ תא לבא ,תוביטנרטלאה

.הטבמ תדוקנמ םירבדה תא האור איהו ,הלש םיימיטיגלה

הטלחהה תלבק בלש

 ןיינעב תויפוסה תוטלחהה תא טילחהל היה רומאש אוה ינידמה גרדה .א

 ויתוטלחה .הלשממה ידרשמ ןיב ותקולחו יתנשה ימואלה ביצקתה הבוג

 לש הקלח בר ,לעופב .םיימואל תויופידע ירדס לע ססבתהל תורומא ויה

.הז בלשב םג תיעוצקמה תודיקפה

 תוצוחנה תויגטרטסאה תויוותהה תא ינידמה גרדהמ "טוחסל" ישוק שי .ב

 .)"ימואלה ביטרנה"(

תויכשמה רדעיהו תוטלחה לע תוירחא תלבק-יא

 ,םלואו .ךורא חווטל תוירחאב אשיי לשממהש יואר ןיקת ירוביצ להנימב

 .וזכ תוירחאמ קומחל תחא אל תרשפאמ לארשי תנידמב תילשממה הטישה

 יטילופה גרדה לש תוטלחהה תלבק תוניצרו הייארה קמוע ,ןונכתה קפוא

 םירשו תולשממ לש תורצק תויצנדק לשב ,ןחבמב דימת םידמוע םניא

 וניא לארשיב יטילופה גרדהש איה האצותה .ההובג תורידתב םיפלחתמה

.ביצקת  יניינעב תוטלחה ןהבו ,ויתוטלחהל תוירחאב לעופב תאשל שרדנ
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ל"הצ יפלכ תרוקיבה

 ,ביצקת יניינעב רושקש המב ל"הצ לע תעמשומ הטעמ אל תירוביצ תרוקיב

 :הרקיע הזו

 תנווכמ תיאבצה תכרעמה .ןוכסיח לש סותא וניא אבצב סותאה ,ללככ .1

 .ןוכסיחל ךוניחב תדקמתמ הניאו ףסכ סינכהל אלו ףסכ איצוהל רקיעב

 תוכרעמה לש ןתונרמשמ רקיעב עבונ תיאבצה תכרעמב ברה זובזבה

 תוביגמ ןניאו תונתשמ ןניא ןה .)היסנפ ,עבק - רכשה תכרעמ לע שגדב(

 .קושב םייונישל םיאתמ בצקב

 הנבה רסוח .אלמה ותולע ריחמ תא האור וניא ל"הצ יכ םינעוטה שי 

 אוצמל רשפא ךכל המגוד .זובזב ידיל חרכהב איבמ ותולעב רושקש המב

 ביצקתל ימואלה חוטיבה ביצקתמ רבע הז בוצקת :םיאולימ ימי בוצקתב

 וניא םוצמצה .יצחב םיאולימה ימי רפסמ ןטק רבעמה תובקעב ;ל"הצ

 תולעה תנבה תא דואמ הבר הדימב אלא ךרוצה תנטקה תא אקווד ףקשמ

.יביטנרטלאה ריחמהו

 היסנפה ימולשתל טרפב םינווכמ םירבדה .זרפומ רכש עבקב םיתרשמל .2

 םימולשתל .)קשמב לבוקמה השירפה ליגל תיסחי( ריעצ ליגב םימלושמה

 תילכלכ תועמשמ שי בר ןמז ךרואל םימלושמ םהש הדבועלו  ולא

 .רתויב הדבכנ

 ץצקל בריס אוהו ,תודחא תויצנבנוק ל"הצב ועבקתה םינש ךרואל 

 רבשמ תותִעב .)םדאה חוכ תולעב לשמל( ביצקתה לש םימיוסמ םיקלחב

 ךוסחל היה רשפא םדוק םגש ילוא דיעמ רבדהו ,ולא תויצנבנוק ורפוה

  .רכינ ןוכסיח םיקלח םתואב

 ,תויולג גוזימ :וטנ ןוחטיבה דיקפתל רבעמ םידיקפת וילע לבקמ אבצה .3

 .המודכו תיגולונכט תיתשת תריצי ,תויסולכוא בוליש ,םירעפ םוצמצ

 םיכרוצ םהו תילכלכ הניחבמ םייחוור םניא ללכ ךרדב ולא םידיקפת

.ןוחטיבה ביצקת ךותמ םירקי םיבאשמ

 אבצהו רצואה תוכרעמ ןיב םזינוגטנא

 יגיצנ ןיב תורחתו ןומא-יא לש הריווא הרצונ םינשה םע - ןומא-יא .א

 שרוש יכ המדנ .יולגב ךכ לע םירבדמ םידדצה ינש .אבצה יגיצנו רצואה
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 ןוחטיבה ביצקת תא להינ אוה :רבעב אבצה טקנש השיגב יוצמ םזינוגטנאה

 םינותנה תפישח-יא .וינותנ תא ףושחל היה רשפא-יאו ,"הרוחש הספוק"כ

 ןמזה ףולחב .אבצה יחווידב ןומא דביא אוהו רצואה לש ודשח תא הררוע

 ליחתמ ביצקתה ןיינעב גולאידה הנשב הנש ידמו ,םזינוגטנאה שרתשה

 ןומאה רסוח .הז בצמ תונשל ןיא יכ םיחינמ םידדצהו ,יסיסב ןומא רסוחב

 לש ופוסבש החינמ ןוחטיבה תכרעמש רחאמ :תילגעמ תולהנתה םג רצוי

 תחפונמ הנומת גיצהל תחא אל הפידעמ איה ,הביצקתב ץוציק השעיי רבד

 .התניחבמ "לבסנ" היהי שבגתיש ןורתפה רבד לש ופוסבש הווקתב

 לעו ביצקתה תרגסמ לע ןגהל ידכש איה ןומאה רסוח לש האצות דוע 

 ביצקתה ןמ םילודג םיקלחב המצע תא תלבוכ תיאבצה תכרעמה ,ולדוג

 תא תמסוח איה ךכו )חווט יכורא םיזוחב תורשקתה ידי-לע לשמל(

.ביצקתה תא תונשל תורשפאה

 ליבקמב םילהנמ רצואהו אבצה - תודרפנ בישחת תוכרעמב שומיש .ב

 סיסב לע תיביצקתה תולעב קסוע אבצה .תוהז אל בישחת תוכרעמ יתש

 .ימואלה קשמל תולעה בושיח תא השוע רצואה וליאו ,וינפלש ריחמתה

 ןיטולחל ןה ףא תונוש תולבקתמה תואצותהו ,ןיטולחל הנוש הז בושיח

 ,שדוחל ח"ש םייפלא איה לייח תולע ,אבצה יבושיח יפל - ךכו .וזמ וז

 ןכש( םילקש 000,6 לייח ותוא הלוע ימואלה קשמל תולעה יחנומב לבא

 ץוחמ ותקסעה-יא ןיגב קשמל דספהה תא םג ןובשחב איבמ בושיחה

 .רחא רואב תיארנ ותקזחה תויאדכ ןכ לעו )אבצל

 תויונמדזה םילצנמו הז לומ הז םילעופ םידדצה ינש - תויונמדזה לוצינ .ג

 לבקל חילצמ אבצה ,דואמ הלוע ינוחטיבה חתמה םא :הפרות תודוקנו

 ילכלכה בצמהו קשמב רבשמ שי םא ,תאז תמועל .רתוי לודג ביצקת

.יאבצה רוגחה קודיה ידיל איבהל חילצמ רצואה ,ערומ

חווט-תרצק תולכתסה

 םשכ הבר תובכרומב ךורכ הז ןונכתו - יתנש-בר ןונכת אבצלש יפ לע ףא

 ,ןכ לע רתי .יתנש-בר הנבמ םויה ןוחטיבה ביצקתל ןיא - הלעמל טרופש

 דדומתהל ץלאנ ל"הצו ,םינועבר יפל ןוחטיבה ביצקת להנתה 3002 תנשב

.ביצקתב תפסונ הדירי םע ןועבר לכב
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 לבקלמ ששח אבצב שי ,תישאר :םיבר םיריחמ וז חווט-תרצק תולכתסהל

 החוד אבצה :יתנש-ברה ןונכתב עגופ הז ששחו ,חווט-תוכורא תוטלחה

 תויעצבמ תויונמדזה לטבמו  תויורשקתהו םיזוח לע המיתח החוד ,תוטלחה

 הלאה תויחדהש דבעידב ררבתמ תחא אל .תוימעפ-דח תויגולונכט וא

 לכלש ןוויכמ ,הליעי הניא הזכש ביצקת יפל תוכרעיהה םג .רתוי ול תולוע

 ,תינש .אבה בלשה היהי המל רשא תרחא הייאר רבדב םיעגונה ןמ דחא

 םיכילהתב עיקשהל ןמז ןיאש רחאמו ידיימ ץוציק ץצקל ךרוצה ללגב

 ביצקתה תא םיצצקמ ,תועובקה תואצוהה תנטקה ידיל איבהל ידכ םינוכנה

 ריחמה .)ךירצש המב אלו רשפאש המב םיצצקמ( רתוי שימגהו יונפה

 ןכו 'דכו םיאולימ ישנא ןומיאב ,םיסייט לש הסיט תועשב ץוציק אוה ידיימה

 חותיפ( תוכורא םינש ללכ ךרדב םה ןתיינבל ןמזה יעובקש תוכרעמב העיגפ

 ,הטילקה םג אלא ומצע חותיפה קר ושוריפ ןיא השדח ח"למא תכרעמ

 .)'וכו תיעצבמה תלוכיה רוציי ,הרשכהה
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ינידמה ןוויכה
 םכותבו ימואלה ןסוחה יביכר ןיב תופידע ירדס .1

 :תיביצקת הקולח לש תומר יתש תבייחמ רוסחמה תרותב תוקסעתה יכ המדנ

 ביכר םהבו ,ויביכרמ דחא לכ ךותב הקולחו ימואלה ןסוחה יביכר ןיב הקולח

 .ןוחטיבה

 רדס ,ימואלה ןסוחה תוינידמ תויהל הכירצ ןוידל היוארה אצומה תדוקנ

 ,םיילכלכה םיכרצה ,ןוחטיבה יכרוצ( לארשי תנידמ לש ימואלה תויופידעה

 םיביכרבו םיכרצב םג קוסעל המלשה הקידבה לעו ,)'וכו תואירבה ,ךוניחה

.םירחאה

 ןכש ,ביצקתה לע ןוידה תא םידקהל ךירצ תויופידעה ירדס לע ןוידה

.תויופידע ירדסל ירפסמ יוטיב אוה ביצקתה

 תלהנמה תיטילופ תוגיהנמ תשרדנ תויופידעה ירדס תא עובקל ידכ יכ הארנ

 ,םירחאהו םיינוחטיבה ,םייתנידמה םיכרצה לכב בשחתהב ,תעבוקו םינוכיס

 ןתנייש םיאשונה םה המ םג אלא רטמרפ לכל דעוימה ביצקתה והמ קר אל

.עגר ותואב ןורתפ םהל

הטלחהה לבקמ ףוגה .2

 תויופידעה ירדס לע תיגטרטסאה הטלחהה יכ המדנ ,1 ףיעסב רומאה רואל

 ירבחו הלשממה שאר לצא ,תיחרזא-תימואל המרב לבקתהל הכירצ

 יביכר ןיב רוחבל רבד לש ופוסב ךירצש הז אוה ינידמה גרדה .ותלשממ

 גרדה - ןוחטיבה ביכרב רושקש המב לשמל ךכ .םכותבו ימואלה ןסוחה

 רשפא המב ,היחרזאל הנידמה ןתית ןוחטיב תמר וזיא טילחהל ךירצ ינידמה

 סנכיהל םא ןוגכ תוטלחה .ועקשוי םיבאשמ המכ - תאז תובקעבו ,ןכתסהל

 .ינידמ גרד לש תוטלחה ןה תודייטצהה ליפורפ היהי המו םויא ילגעמל

 .ודבל ןתוא לבקי יאבצה גרדהש יואר אל יכ הארנ

 םיקי הלשממה-שארש תווצ היהי הלשממלש עבקנ הלשממה קוחל ןוקיתב

 הארמ וז העיבק .ימואלה ןוחטיבה ימוחתב עובק יעוצקמ ץועיי םשל ליעפיו
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 רומא הז תווצ :הלשממה-שאר דיל יעוצקמ תווצ תוציחנב ריכמ קוחהש

 תוביטנרטלאו בצמ תנומת ותלשממלו הלשממה-שארל שבגלו גיצהל

 לכ לש הקימעמ הדימל רשפאיש ןמז חווטב ,ימואלה ןסוחה םוחתב

 קוח - 'ה חפסנ ואר( תוטלחהה תלבק םרט םייטנוולרה תוכלשההו םימוחתה

.)א"סשתה הלשממה

 הלשממה לש הטלחהה תלוכי רופישל - ימואל ןוחטיבל הצעומ .3

 ןגוע שמשיש ץעיימ ינוציח ףוג תויהל ךירצ 2 ףיעסב ראותמה תווצה

 לעב היהי אלש לבא תובחר הביטקפסרפו םלוע תפקשה תוכזב יעוצקמ

 .ימואל ןוחטיבל הצעומה אוה ךכל םיאתמה ףוגה יכ הארנ .הטלחה תוכמס

 .הלשממה-שאר דרשמב המוקמ תינוגרא הניחבמ

 חילצהל היושע ,יולת-יתלב יסחי ןפואבו ישילש םרוג התויהב ,הצעומה

 םייטנוולרה םיפוגה ועיפוי הינפל .תשרדנה היצמרופניאה תא לבקל רתוי

 תדובע תאו באה ןונכת תא ,עדימה לש היצרגטניאה תא השעת איהו

.ביצקתה תקולח לש תופולח גיצת ףאו הנכהה

 שמשל ידכ תושורדה הכימתהו תוכמסה ימואל ןוחטיבל הצעומל ויהיש ידכ

 יואר םינתיאה רצואהו ןוחטיבה ידרשמ לומ םייעוצקמ הטירוטואו ןגוע

 .החוכ תא קזחל

רתוי הלודג הרקב .4

 ;אבצה לע ןוחטיבה דרשמ לש תקפסמ הרקב םויכ ןיאש םינעוטה שי

 .תודיחא םיטקונ םיפוגה ינשש תודמעה תחא אלו ,דומצ םהיניב קשממה

 רקובמו יתגרדה תויהל ךירצ ביצקתה תעיבק ךילהת יכ הארנ ךכ םושמ

.רתוי

 רקבל אוה תסנכה ידיקפתמ דחא .תסנכה לע םג לטומ תרוקיב דיקפת

 ןוכנ אוה ;ןוחטיבה םוחתל קר לבגומ וניא דיקפתה .תעצבמה תושרה תא

 תדעוו םיפסכה תדעו לש תפתושמה הדעווה .ימואלה ןסוחה יביכר לכל

 'הנידמה קשמ :דוסי קוח' .וז תרוקיבל תיארחא תויהל הלוכי ןוחטיבו ץוח

 ביצקתה תועצה רתי לכ ומכ שגות אל ןוחטיבה ביצקת קוח תעצה יכ עבוק

 עבוק דוע .ןוחטיבו ץוח ,םיפסכ - תפתושמ הדעוול אלא םיפסכה תדעוול
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 תיתנש-בר ביצקת תינכת ביצקת תנש לכ תארקל ןיכת הלשממה יכ קוחה

 .הירחאש םייתנשל ביצקת תינכת ןכו הבורקה הנשל ביצקתה תא לולכתש

 תויהל ךירצ ביצקתה תעיבק ךילהתש ןורקיעה תא אטבל ידכ ךכב שי

 טילחהל היהי רשפא ךכ קר .יתדוקנו דעומ-רצק אלו ,ותוהמב ףיצרו ךשוממ

.הקימעמ הטמ תדובע לע תססובמה ביצקת יניינעב תילנויצר הטלחה

  

יאבצה ןוויכה
קזנ תלחותו םינוכיס תכרעה .1

 לע :אבצה ןמ םג תמיוסמ המרב הפוצמ ינידמה גרדה ןמ הפוצמה ךילהתה 

 ןכו םויא לכל תורבתסהה תא ךירעהלו "םימויאה רוטקו" תא רצייל אבצה

 תדובע תואצות .קזנה תלחותל עיגהל היהי רשפאש ידכ ,קזנה תורבתסה תא

.תיחרזאה תכרעמל הנגצות "הליקשה"

 תדמתמ תולעייתהו םיכילהת רופיש .2

 תויורשפא לוקשל אבצה לע ,תקחוד הלכלכהש תותִעב יכ המדנ

  :תולעייתהל

 תחוור הנעט - האולמב אבצה לש םויקה תולע תא תוארל ךרוצה .א

 איבהל לכוי םאו ומויק לש האלמה תולעה המ אבצה הארי םאש איה

 ,רכזוהש םשכ .לעייתהל לכוי אוה ,ביצקתה תעיבק תעב ןובשחב התוא

 ידיל האיבה ןוחטיבה דרשמל ימואל חוטיבמ םיאולימה ביצקת תרבעה

 םג שורד המוד ךילהת יכ ןכתיי .םיאולימה ימי רפסמב הלודג הדירי

 יתרשמ לש תיקשמה םתולעבו עבקה ישנא לש תויסנפב רושקה לכב

 שומישה תא בטמל לכוי אוה ,ותולע ללכ תא אבצה הארי םא .הבוחה

 תא לצנל דציכו ךוסחל ןכיה ומצעב טילחהלו ול םיצקומה םיבאשמב

.ךסחש ביצקתה

 ,םיחמתמ םיפוגל ,אבצל ץוחמ לא תומישמ לש האצוה - ץוח רוקימ .ב

 ןוגראה ישנאל השקש ןוויכ .תויולע ליזוהל םימיוסמ םירקמב היושע

 ןחבי יכ ןוכנש ףוגה והימ לוקשל ךירצ ,תולעייתה ידעצ תושעל םמצע

 תכרעמל תושיגנ תויהל הכירצ רחבנה ףוגל .לועיי תויורשפא ההזיו

.הינותנלו
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 םיוסמ ביכר לש ותלעפה תא יכ אבצה טילחה הנורחאב ,המגדה םשל 

 ןוחבל ךירצ יכ ןכתיי .תינוציח הרבח אלא הסיטל רפסה תיב השעי אל

 -  םיפסונ םיפוגבו םיתורישב רושקש המב המוד ךילהת תושעל תורשפא

.המודכו םייאופר םיפוג ,םיירוצייהו םייטסיגולה םיזכרמה

 תילכלכ תוליעי הניינעש תפסונ הלאש - החותיפ לומ תלוכי תיינק .ג

 שוכרל לכוי תולוכי וליא ,ומצעב חתפל ךירצ אבצה תולוכי וליא איה

 ןוחבל לשמל יואר .תורחא תונידמ לע ךמתסהל רשפא וליאבו ץוחב

 וא ב"הרא לש םינייוולמ הערתה לע ךומסל הלוכי לארשי תנידמ םא

 הכורכה ההובגה תולעב תאשלו יאמצע תונייוול טקיורפ םיקהל הילעש

 תא ריבגהל ידכ איה ףא הצוחנ ןהל תועדומו ולא תויגוס תניחב .וב

.אבצב תוליעיה

וטנ ןוחטיבב קוסיע .3

 .וילע דקפומ אוהש ןוחטיבל רבעמ תומישמ עצבמ אבצה םויכש רכזוה רבכ

 תורושק ,חותיפ תורייעמ תויסולכוא חופיטו היילע תטילק ןוגכ ,ןהמ המכ

 תויחרזא תומישמ ןה תורחא ."םעה אבצ" אוה ל"הצש הדבועב רישי רשק

 תנידמב לודגה יעוציבה ףוגה ותויה ףקותמ ל"הצ לע תולטומ ןהו ,ןדוסיב

 ןיבל "םעה אבצ" יכרע ןיב חתמה .)האילכ ינקתמ תקזחא ,לשמל( לארשי

 אבצהש םיניינעה לכ תאש איה תורבסה תחאו ,ןטק וניא תילכלכ תוליעי

 םיינוציח םיפוגל איצוהל וילע ,"וטנ ןוחטיב" םניאשו םויה םהב קסוע

 ךרדב ,ותוחמתהב דקמתמה ףוג לכש ילכלכה ןורקיעה יפל ,םהב םיחמתמה

 .בוט יכה התוא השוע ללכ

 ךירצ ,תולטמה תא וילע לבקמ ל"הצ םא יכ טילחהל איה תפסונ תורשפא

 ביצקת ךותמ ובצקותי אל ולא םידעישו ןרובעב דחוימ ביצקת ול תתל

 .ןוחטיבה

םיילכלכ-םייתרבח םייוניש .4

 תויטילופ-ואגהו תוילכלכה תוביסנה ייונישל ומצע תא םיאתהל אבצה לע

 יתש לע עיבצהל רשפא .אבצה ךותב ביצקתה יבאשמ תאצקה תניחבמ

:ךכל רשקב תוימלוע-ללכ תועפות
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 עצוממב תפסונ םינש שש דע עברא לכ( הלועו תכלוה םייחה תלחות .א

 רושקש המב תכל תוקיחרמ תוילכלכ תויועמשמ ךכל שיו ,)םייח תנש דוע

 וניא 54 וא םיעברא ליג םויהש קפס ןיא .היסנפל השירפה ליגבו היסנפב

 ל"הצמ השירפה ליגש עבקנ זא .םישימחה תונשב ספתנש םשכ ספתנ

 ןוחבל בייח אבצה ,השירפה ליג תא תונשל ידכ .54-ל םיעברא ןיב היהי

.םייטנוולרה םינוירטירקה תא שדחמ

 תיתנידמ-תיתצובק-תיתליהק היצטניירואמ רבעמה לע הלעמל רבכ ונדמע .ב

 עיפשהל ידכ ךכב שי יכ םינעוטה שי .תילאודיבידניא היצטניירואל

 היצביטומהש ינפמ  ,ל"הצב םיתרשמה תייצביטומ לע רחואמב וא םדקומב

 תונוכנו ,בירקהל תונוכנמ תעבונ הבוח תורישב םגו םיאולימב םג תרשל

 המחלמ ילכל ל"הצ רובעיש לככ ,הנעט התוא יפ לע ,ךכ .הנטקו תכלוה וז

 ןכ ,היגולונכטב רתויו ביואה לומ הרישי תיזיפ הברקהב תוחפ םירושקה

 תמועל לארשיב םחולה תוכיא לש יסחי ןורתי לצנמ ףא הזכ רבעמ .בטיי

 .היתונכש

םימויאה תוהמב םייוניש .5

 םיביצקת ,םיבאשמ לש הנוכנ האצקה תוצקהל ידכ ןה ףסונ יחרכה דעצ

 תואיצמל אבצה תמאתה אוה ,ינוחטיבה ןסוחה תא תונבל ידכ ןהו ,תויולעו

 םירכומה םיכוסכסהמ םינוש ויהי םיידיתעה םיכוסכסה .הנתשמה םימויאה

:תודחא תוביסמ

 ,ותוא ונרכהש יפכ םלועה :דואמ שטשטיה םוריחל הרגש ןיב לדבהה .א

 ,רדגומ ןמז קרפל תלוכיה תמצע לכ סויג תא תעבות המחלמ ובש םלוע

 דבב דב םיליעפ םוריחה יביכרמ הברה םויה לש תואיצמב .דוע םייק וניא

.הרגש לש המויק םע

 'הערכה' גשומה :םולש לש תואיצמב םיכוסכס לש םלוע אוה ונמלוע .ב

 לע רבדל ןוכנ ילואו ?הערכה לש התועמשמ המ .רבעבמ תוחפ רורב

 ,םימויא לכסל תיאבצ תוליעפ הדעונ רבעב יכ הארנ ?הערכה יפילחת

 םויה ;המבה לע ןקחש ל"הצ היה רבעב .תואיצמ תבצעמ איה םויה וליאו

 ."תואיצמה תקפה" אוה קחשמה םשו ,יאמב םג אלא ןקחש קר וניא אוה

 הפיא לשמל תעדל ךירצ ךכ םשלו ,ןוחצינ םייבל הקפהה תרטמ
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 תורבדיהל עיגת לארשישכ ,היהת תיניטסלפה הרבחהש םיצור ונייה

 ,םיאפוריאל ,תילארשיה הרבחל רשא םג תולאשנ תולאש ןתוא .המע

.'וכו םיאקירמאל

 םיססובמ ויהי םיידיתעה םיכוסכסהש ריבס :רחא היהי םיכוסכסה גוס .ג

 הפיקת תלוכיב הוולמ עדימ לש בוט ףוסיא( תיגולונכט תוחתפתה לע

 ןיב אלא תונידמ ןיב אל - הנוש היהי םעבטו ,)םיבוט תויב רשוכבו

 ינייפאמב םיתעל ןייפואי ביריה .'דכו םירורב ףוסו הלחתה ילב ,םינוגרא

.רורטו הלירג

  םדא חוכ אלו ןוה ריתע אבצ .6

 .קיר ברק הדשב המיחל להנתת הנש 04 דע 02 דועבש איה תויזחתה תחא

 תובוט הרקבו הטילש תוכרעמב םירשוקמ ויהי םינשייחש היהת תואיצמה

 תויביטקפא הפיקת תוכרעמל יעצבמ ןמזב עדימ ריבעהל תולגוסמש דואמ

 יטנוולר הז ינדיתע חותינ .יפקתה ,יפוס תויב רשוכ תולעבו תושמוחמ ,רתויב

.הכומנ תומיצעב המיחלל םג

 ,תרכינ תיפסכ העקשה תבייחמ תראותמה תידיתעה תואיצמה לומ תוכרעיה

 ןמזב יכ הארנ .ןחתפלו תומכחותמ תוכרעמב דייטצהל ידכ ,תימעפ-דח

 .ןתוא קזחתל תיסחי לוז היהי הרגש

יאבצ-ינידמ קשממ
 תופיקשו תוחיתפ

 ותוא וראיתש שיש דע ,וביצקתב רושקה לכב רבעב אבצה לש ותוריגס

 לא ירמגל חתפיהל וילע ;םויה תונתשהל ילוא הכירצ ,"הרוחש הספוק"

 רתיב םהב גוהנלו תוכרעהו םינותנ תוחוד ןיכהל וילע ;תרחאה תכרעמה

 הטמ יפוגו הלשממ יפוג יפלכ קר אל תוחיתפ תולגל ךירצ אבצה .תופיקש

 ,רוביצה יפלכ וליפא תמיוסמ הדימב אלא ,ימואל ןוחטיבל הצעומה ןוגכ

 ןיינע שי אבצל יכ המוד .םישרדנ םיבאשמ המל םירבסה ןתמ ידי-לע לשמל

 לש רתוי האלמ הנבה היהת רצואה דרשמב םגו תסנכב םג ,הלשממב םגש

 ;דחמ רתוי התואנ הרקב רשפאי רבדה .םתועמשמו ויביכר ,ןוחטיבה ביצקת
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 ןהב האור אבצהש תועצה עיצהל ינידמה גרדהמו רצואה ןמ ענמי דגנמו

 .תואיצמהמ תוקתונמ תועצה םיתעל

יתנש-בר ביצקת לע תססובמה תיתנש-בר הדובע תינכת

 .חווט-ךורא ןונכת רדעיהב הכורכה הברה תויתייעבה לע הלעמל ונדמע

 תיתנש-בר הדובע תינכת לש השוביג אוה הזכ ןונכת לש ומויקל יאנת

:םיטביה המכב תובישח הז ןיינעל .יתנש-בר ביצקת לע תססובמה

 רשע לש תרגסמ לשמל ,תיתנש-בר ןוחטיבה ביצקת תרגסמ התייה ול

 לש ץוציק רבדב תיתועמשמ הטלחה לבקל ילוא היה רשפא ,המידק םינש

 ביצקתה תרגסמ התייה םינש רשע דועב ךכו ,הנש לכב לקש דראילימ

 תא ןנכתל היה רשפאו ,לקש דראילימ 03-ל לקש דראילימ 04-מ תדרוי

 שקובמה דעיל רבד לש ופוסב סנכתיש ןפואב הדובעה תינכת תאו ביצקתה

 השיש-השימח תחא תבב ץצקל הטלחה ,תאז תמועל .לקש דראילימ 03 -

.םושייל תירשפא הניא ןוחטיבה ביצקתמ לקש דראילימ

 ךכ :קוחרה חווטבמ תוכופה תואצות ידיל םיאיבמה םידעי שי בורקה חווטב

 :ךפהל ,בורקה ביצקתב ןוכסיח לכל תמרוג הניא היסנפה ליג תאלעה ,לשמל

 רובצל וכישמיו תכרעמב וראשיי שורפל םיכירצ ויהש םישנא יכ התועמשמ

 הרומא התייה םתולעו םמוקמב אובל םיכירצ ויהש םישנא וליאו ,קתו

 .ןטקי אלו תולעה ךס לדגי ךכו ,תכרעמל ץוחמ וראשיי ,רתוי הכומנ תויהל

.ןוכנ ךלהמ אוה הז ךלהמ ,תיתנש-בר תימואל הייארב ,םלואו

:םיישקב הכורכ חווט-ךורא ביצקת לשו חווט-תכורא תינכת  לש םתיינב

 .תילכלכ תוביצי תשרדנ תיביצקת תוביצי גישהל ידכש איה תויעבה תחא

 ןה :םויה תילכלכה תואיצמה ןמ עבונ ביצקתב תיתועמשמ ץצקל חרוכה

 המאתה תובייחמ ולא תודבוע .ודרי םיסמה ילובקת ןהו שפנל רצותה

 ירוביצ בוח אשונ ילארשיה קשמהש איה אצומה תדוקנ .הדח תיביצקת

 ירוביצה בוחה היה ול .תקפסמ תושימג רשפאמ וניא הנעטה יפל רשא

 םיכירעמ קשמה ישאר ויה וליאו ,תורחא תויברעמ תונידמ לש לדוגה ירדסב

 ןמז קרפ ךשמלש ןכתיי ,תירוזחמ וא תינמז היעבב עגרכ םינותנ ונאש
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 יטסרד ץוציק ץצקל ילב רתוי לודג ןועריג םע "רדתסהל היה רשפא" לבגומ

 ,דואמ קודה תילכלכה תוביציל תיביצקתה תוביציה ןיב רשקה .ביצקתב

.ךורא חווטל ןונכת ךרוצל תינויח תילכלכה תוביציה תגשה יכ הארנו

 חווט-ךורא ןונכת לש חישקה יפואה תא בשייל ךרוצה איה תפסונ היעב

 ךכ םשל .תוביסנ ייוניש םע דדומתהלו תושימג לע רומשל ךרוצה םע

 שי דגנמ .דבלב תיתנש-וד תרגסמ שבגל תורשפא לוקשל םיעיצמה שי

 ,לדוג ירדס תכרעה יפ-לע השענ ינרדומ יגטרטסא ןונכת יכ םינעוטה

 אל םיטנמלא שי תינכת לכבש םושמ ,ןוכנ ףאו ירשפא ןיינע םה םינוקיתו

 דע ךכ-לכ בושח טנמלא אוה החימצה טנמלאש ןכתיי לשמל ךכ .םיעודי

.תיתנש-בר תינכתמ קלח תויהל וילעש

 בצמה ןיב הנחבהב ,םינש שמחל ביצקתה ןונכת אוה רחא עצומ ןורתפ

 היצזימיטפואה .חוכה ןיינב ןיבל )הדאפיתניאה תפרחה ,המגודל( ףטושה

 לע תורזופמ תויהל אלו הנשב םעפ תושעיהל תוכירצ ביצקתב תומאתההו

 ירדס לכ לע ןוידמ קלח תויהל ןהילעש הארנו ,הנש שילש וא עבר לכ ינפ

 .קתונמב תושעיהל אלו ,הרבחה לש תויופידעה
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ןוחטיבה ביצקת תיינבל לדומ

 עיצה .הרבח-אבצ םורופ לש יעיבשה שגפמה ינכות לע ססבתמ הז לדומ

 'פורפ ,קינלמ הירא 'פורפ ,יתרפא לאינד רמ  ובו ,ימוחת-ןיבה תווצה ותוא

.רפיש ןמלז ר"דו דלפ ןד 'פורפ ,ובנ ךורב

 ןדו יבאז ןורהא ,דנלייא ארויג םיפולאה לש םנויעל רסמנ ירוקמה ךמסמה

 .רודירמ ןד ד"ועו  'ץיבוברוט םרוי ר"ד ,ץיברוה ילא רמ לש םנויעל ןכו ץולח

.הז קרפ בתכנ ,רוציק רחאלו ,םהיתוראהו םהיתורעה ךמס לע

 תנידמ לש ןוחטיבה ביצקתל רשקב תוטלחה תלבק יכילה
לארשי
הרטמה .1

 תובושחה תוטלחהה תחא איה ןוחטיבה ביצקת לש ובכרהו ותמר תעיבק

 יזיפה םנוחטיב לע תודבכה היתוכלשה לשב ,ירוביצה רוטקסה לש רתויב

.הנידמה יבשות לש תילכלכה םתחוורו

 ןיא לבא ,תוכרעמ המכ תודדומתמ םויכ ןוחטיבה ביצקת תעיבקב ,לעופב

 .תועצההו תודמעה ןיב תלכשומ הערכה תרשפאמה היצרגטניא

 לע ןוחטיבה ביצקת תעיבקל רפושמ ךילהת עיצהל איה הז ךמסמ תרטמ

 :הלאה תונורקעה סיסב

 תויופידע ירדסלו םידעיל תוירחא וילע לבקל ביוחמ ינידמה גרדה  -

;םיימואל

;ףוקשו יביטרגטניא ,יביטרפואוק ,רודס היהי ךילהתה  -

;םייטילופהו םייעוצקמה ,םייחרזאה םיגרדה לש שממ לש תוברועמ  -

 ללכב תיחרזאה תכרעמל ןוחטיבה תכרעמ ןיב היצרגטניא תריצי -

 ;טרפב תיביצקת -תילכלכה תכרעמהו

 תודמעה ןיב עירכהל ואובב ינידמה גרדל תגצומה הנומתה רופיש  -

;תונושה תועצההו

 poT - םיליבקמ םיכילהת ינש לש בוליש היהי תוטלחהה תלבק לדומב  -
nwoD  ו-mottoB  pU.
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הדותמה .2

 תורוקמה תאצקה לע הטלחהל םישרדנה דוסיה יביכר וגצוי ךשמהב

 הטלחה ךילהת תיינבל תישעמ העצה גצות ןכמ רחאל .)3 ףיעס( ןוחטיבל

:םיליבקמ םיצמאמ ינש בוליש ללוכה

 ןתמ רשפאיש ןפואב יתנשה ןוחטיבה ביצקת תנכה לש רודס ךילהת .א

;)4 ףיעס( םיינוחטיבהו םייחרזאה םילוקישל רתוי אלמ יוטיב

 ;ןוחטיבה ביצקתל תורוקמ תאצקהל תשרדנה תינורקעה תיתשתה רופיש .ב

 םיבאשמ תאצקהב תוכורכה תולאשב הדובע תוצובק וקסעי הז ךרוצל

 .)5 ףיעס( ןוחטיבה תכרעמל

ןוחטיבה ביצקת תעיבקל םישרדנה דוסיה יביכר .3

 םידעיה סיסב לע עבקיהל ךירצ ןוחטיבה ביצקת תינורקעה המרב

 םידרשמה לש תללוכה הנומתב בשחתהבו הנידמה לש םייגטרטסאה

 - הזה ירקיעה ןיינעה תניחב לעו ,ינידמה גרדה םתוא רידגהש םשכ ,םינושה

:הלשממה תוינידממו יטילופ-ואגה בצמהמ םירזגנה םיינוחטיבה םימויאה

 ביצקת לש תוירחאה םוחתבש תויגטרטסאה תויונמדזהה יופימו יוהיז .א

.ןוחטיבה

 שיש )המיחל יעצמא - ח"למאו תוחוכ רדס - כ"דס( חוכה יביכר תניחב .ב

.םייטנוולרה םימויאל הנעמ קפסל ידכ םהב

.חוכה יביכר רוחמת .ג

 תושרל םיבאשמ לש תונוש תומר תדמעהל ויהיש תוכלשהה תכרעה .ד

 החוכב היהיש תיברמה ןוחטיבה תמר לע )א( - ןוחטיבה תכרעמ

 לש םייגטרטסא םידעי גישהל תורשפאה לע )ב( ;קפסל תכרעמה לש

.הנידמה

 תכרעמ תושרל םיעצמא לש תונוש תומר תדמעהבש תועמשמה תכרעה  .ה

.תורחא תויתרבח-תוילכלכ תורטמ לע רותיו יחנומב ןוחטיבה
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יתנשה ןוחטיבה ביצקת תנכה ךילהת .4

.ןוחטיבה ביצקתב םינויד לש העובק תנוכתמ עבקת .א

 המכל קלוחתו תיסחי הכורא הפוקת ינפ-לע סרפתת םינוידה תכרעמ .ב

 .םירדגומ םיבלש

 ןוחטיבה ביצקתל תונכהה זוכירב הליעפ היהת ימואל ןוחטיבל הצעומה  .ג

 ל"הצו רצואה ,ןוחטיבה דרשמ ףותישב לפוטי בלש לכ .וביבס םינוידהו

 םיבלשב רבכ ליחתהל םיבייח תויוצעייתההו ףותישה .םמע תוצעייתהבו

.ךילהתה לש םימדקומה

 רושקש המב םהיתובוח ,םיפתתשמה שארמ ורדגוי ןויד לכ תארקל .ד

 אוה יפוסה בלשה .ןוידה םוכיסב םישרדנה םירצותהו וגצויש םירצותב

.ינידמה גרדה תערכהל תודמעהו םינותנה לש הרורבו תשרופמ הגצה

 ןתנית אל ךא ,תויצפוא רפסמל סנכתהל ןויסינ השעיי הדובעה ךלהמב .ה

 בלשל תועדה יקוליח תא רורגל היהי רשפאו ,םרוג םושל הערכה תוכז

 .ינידמה גרדה לש הערכהה

 םיטביהב תודקמתהו דחמ תידדה תופיקש סיסב לע ולהנתי םינוידה .ו

.ךדיאמ ןהינימל ביצקתה תומרמ םיעבונה םייגטרטסאה

 םיבאשמה ףקיהב רושקש המב הערכה ידיל ופוסב איבהל ןווכי ךילהתה  .ז

 רזגיי הז ףקיה .ןוחטיב תורטמל תע התואב ביצקהל הנכומ הלשממהש

 תסחיימ הלשממהש תיסחיה תובישחהמו םירכזנה םימרוגה תכרעהמ

 .תויחרזאה היתורטמל האוושהב םיינוחטיבה םינוכיסה םוצמצל

תיתשתב לופיטל הדובע תוצובק תמקה .5

 ,ןוחטיבה ביצקת תא הנשב הנש ידמ עבקתש תרגסמ לש הדוסימ םע דבב דב

 תורוקמה תאצקהו ןוחטיב ןניינעש דוסי תולאש קמועל ןבלל ךרוצ שי

 ןהמ תחא לכ .הדובע תוצובק םיקהל עצומ ולא תולאש ןוחבל ידכ .ןוחטיבל

 ,דמעמ ילעבו םירכומ הימדקאו רוביצ ישנאמ הנבכרות ןהו ,המישמב דקמתת

.רבדב םיעגונה םייתלשממה םידרשמה ברקמ םיחמוממו אבצ ישנאמ

 תוצובק לש תוחודהמ תוצלמהו תונקסמ ובלושי הלשממה רושיא רחאל

 ילכלכהו ינוחטיבה לוהינה תסיפת תיינבב םיכבדנ ושמשי ןהו ,הדובעה

.םייתנשה םיביצקתבו תויתנש-ברה הדובעה תוינכתב ובלושיו
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:םיירקיע םימוחת השולשב הנקוסעת הדובעה תוצובק

 תדידמלו ןהינימל תויוליעפה רוחמתל םכסומו ףוקש םינותנ סיסב תריצי .א

 תא ןהו תויביצקתה תויולעה תא ןה ופקשי םינותנה - חוכה יביכר

 תיתודידיו הרורב תפתושמ הפש ורצייו תוללוכה תוילכלכה תויולעה

 .םייחרזאה םיגרדלו אבצה ישנאל

 יכילהת ןכו םינעמהו םימויאה וחתוני - ןוחטיבה תסיפת לש תולאש .ב

 םיפוגהו תועורזה ןיב הדובעה תקולחו םדאה חוכ לוהינ ,חוכה תיינב

.הל הצוחמו ןוחטיבה תכרעמ ךותבש

 תויורשפאה לשמל וקדביי - הדובע תוינכתו ביצקת תיינבב תויגוס .ג

 תדימ ילעב םיחלפל ביצקתה תקולחלו םייתנש-בר םיביצקת תיינבל

.הנוש תוחישק

תורעה

 תולכתסהה תא םינפהל ןוחטיבה תכרעמ תא תבייחמ ךילהתה תחלצה .א

 יחרזאה תוטלחהה ילבקמ גרדו רצואה תאו קשמה לע תיביטרגטניאה

.ןוחטיבה לש חווטה-תוכוראו תויתוהמה תויגוסב רתוי קימעהל

 תכרעמ ןיבו רצואה דרשמ ןיב םינְבומה תודמעה ידוגינב בשחתהב .ב

 גרדל תורישי הפופכ ,תיניצר היצרגטניאו הטמ תדובע תשרדנ ,ןוחטיבה

 ימואל ןוחטיבל הצעומה ,תיתלשממה תכרעמה ךותב .תוטלחהה ילבקמ

 יולת יתלב ףוג איה ןיאש רוכזל שי יכ םא ,תאז תושעל הכירצש איה

 חיטבהלו םימיאתמ םיעצמא התושרל דימעהל ךירצ ךכ םשל .ןיטולחל

.התלועפל הלשממה לש שרופמ יוביג

 אלו ןוחטיבה ביצקתב הדקמתה איה .תמצמצמ השיג הטקננ הז ריינב .ג

 ביחרהל רשפא םא ןוחבלו בושל יואר .םירחא םידרשמ יגיצנ הבריע

 םיפוג ףיסוהל רשפא םא קודבל יאדכ ,המגודל .םירבדה ךשמהב וז השיג

.בוצקתב ןהו םינוידב ןה - דסומה ,כ"בשה ,םינפ ןוחטיבל דרשמה ומכ

 הרקב תכרעמ םג בייחת ןמז ךרואל ךילהתה לש תחלצומ הלעפה .ד

.המיאתמ

 תא קימעהל םג םוקמ היהי ןאכ גצומה ךילהתה תיינב םע דבב דב .ה

.ןיינעב תירטנמלרפה תוברועמה
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ןוחטיבה ביצקת שוביגל הנבומ ךילהתל העצה

� ךשמה

 
הביטחון ושר הממשלה ראש הנחיות

ינואר
האוצר, שר הביטחון, שר הממשלה, ראש

מל"ל ראש הביטחוני, הקבינט
המדיניים-ביטחוניים- היעדים הגברת

הקרובה לשנה אסטרטגיים

מהות:
מועד:

משתתפים:

תוצר:

1

התנעה מפגש
פברואר

האוצר, מל"ל משרד צה"ל, משרד הביטחון,
החלטה לפי נוספים גורמים/אנשים

חלופות); (רצוי הייחוס איום טיוטת צה"ל:
תפיסות נתונים; בסיסי מצב; הערכת טיוטת
תמונת חלופות);  (רצוי השונים המענים 

התר"ש
תקציב נתונים; דרישות הביטחון: בסיסי משרד

עבודה תכנית עיקרי טיוטת + ראשוניות
תחזיות); + זו נתונים (אומדן לשנה בסיסי האוצר:
מסגרת הכלכלית; המדיניות עיקרי טיוטת

ראשונית לתקציב הביטחון
ההבדלים והמחלוקות של זיהוי ראשוני (1)
נוספת לבדיקה ונושאים פערים זיהוי (2)

מהות:
מועד:

משתתפים:

רקע: חומר

הדיון: תוצרי

2

אינטגרציה מפגש
מרס-אפריל

מל"ל, משרד האוצר, הביטחון, צה"ל, משרד
החלטה לפי נוספים גורמים/אנשים

הייחוס איום של מתקדמת טיוטה צה"ל:
משרד הצעת שבבסיס  נוספים  מסמכים  ושל

הביטחון
הביטחון תכנית תקציב הביטחון: הצעת משרד

הביטחון תקציב הצעת האוצר:
את המפרט המדיני לדרג למסמך נקודות
ואת ומקורותיהן המחלוקות ההסכמות,

התקציביים הפערים

מהות:
מועד:

משתתפים:

חומר רקע:

הדיון: תוצר

3
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:תורעה
 םישרדנה םיכמסמה תא ןיכהל ידכ םיפתתשמה םימרוגהמ דחא לכ לצא הטמ תדובע םדקת בלש לכל •

.שרדנה םוכיסה ןיינעב תודמע שבגלו הז בלשל
 לש תכרעמ היהתש דואמ יוצר בלש לכ ינפל .תוילמרופ שגפמ תודוקנ םה הלבטב םיראותמה םיבלשה •

.םימרוגה ןיב םיניכמ םישגפמו םיעגמ
 רתוי אל( םידחא םינוידל ותוא ךיראהל רשפא לבא ,דדוב ןויד אוה וליאכ הלבטב ראותמ בלש לכ •

.בלשה ירצות תא רתוי בוט שבגל ידכ )השולשמ

החלטות למקבלי ביניים הצגת
הנחיית ראש הממשלה עפ"י או אחר כך, מאי

שרים האוצר, שר הביטחון, שר הממשלה, ראש
משרד הממשלה, ראש החלטת  עפ"י נוספים

האוצר משרד צה"ל, הביטחון,
לפי החלטה נוספים מל"ל, גורמים/אנשים

מסמכי רקע עמדה + וצה"ל: משרד הביטחון 
לעיל כאמור

לעיל כאמור רקע מסמכי + עמדה האוצר:
את המפרט אינטגרטיבי מסמך מל"ל:
פערים ומקורותיהן, מחלוקות ההסכמות,

והמלצות
הממשלה ראש עם סיכום פי על

מהות:
מועד:

משתתפים:

חומר רקע:

הדיון: תוצרי

4

להציגו כדי הביטחון  תקציב משותף של עיבוד
התקציב הכולל) לממשלה (במסגרת

יולי-אוגוסט
מל"ל, האוצר, משרד  צה"ל, הביטחון,  משרד

החלטה לפי נוספים גורמים/אנשים
ראש מהחלטת המתחייבים בשינויים כנ"ל,

הממשלה
האוצר: הצעת תקציב

האוצר שהכין הביטחון תקציב הצעת (1)
לממשלה

עדיין אם הפערים,  את המציג מסמך  (2)
קיימים

מהות:

מועד:
משתתפים:

חומר רקע:

הדיון: תוצרי

5

הכולל) התקציב (במסגרת לממשלה הצגה
הממשלה, ראש הנחיית פי על כך, אחר או אוגוסט

צה"ל הביטחון, משרד הממשלה, שרי
נוספים גורמים/אנשים מל"ל, האוצר, משרד

החלטה לפי
ראש מהחלטת המתחייבים בשינויים כנ"ל,

4 הממשלה ומשלב
האוצר: הצעת תקציב

לצורך התקציב להצעת הממשלה של אישור
הצגתה לכנסת

מהות:
מועד:

משתתפים:

חומר רקע:

הדיון: תוצרי

6
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םיחפסנ

שגפמה תינכת - א חפסנ
לארשי תלכלכו ל"הצ :יעיבשה שגפמה תינכת
3002 רבמטפסב 4-5 ,ג"סשתה לולאב ח-ז ,ישיש-ישימח םימי

ל"כטמרה ,ןולעי השמ ףולא בר - שגפמה ר"וי
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ ,ןומרכ קירא 'פורפ - האילמב החנמ

:החיתפ ירבד
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ ,ןומרכ קירא 'פורפ
ל"כטמרה ,ןולעי השמ ףולא בר

:האילמב הדימל יקרפ

ימואלה ןסוחהו ןוחטיבה ביצקת •
 ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע ,טסב-ןב יבא 'פורפ   
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הלכלכל הקלחמה   

ל"הצב יתנש-ברה ןונכתה ךילהת •
ת"גא שאר ,דנלייא ארויג ףולא   

ותיינב תטישו םויכ ןוחטיבה ביצקת הנבמ •
ילכלכ ץעוי ,יבצ ןב ילומ ל"את   

:תוצובקב ןויד
 םיאשונה ןמ דחאב הנד הצובק לכ .תודרפנ תוצובק שולשב םייקתה ןוידה
ךשמהב םיעיפומה

:האילמ
 הרבח-אבצ קשממה - ןוחטיבה ביצקת שובגב תוטלחה תלבק יכילהת
לשממו
רצואה דרשמ ל"כנמ רבעשל ;SEY ר"וי ,טדורב דוד
ןוידה תוצובקמ חוויד

 :םוכיס ירבד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנו ל"כטמרה
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ןויד תוצובקל הקולחב שגפמה ינמזומ תמישר -  ב חפסנ

לארשי תלכלכו ימואל ןוחטיב :א הצובק

 ןסוחה ןיב ןילמוגה יסחי :הבחר הביטקפסרפב ימואלה ןוחטיבה תויגוס •

 ןוחטיבה ןיבל )החוור ,תיתרבח תוביצי ,ךוניח ,תילכלכ החימצ( ימואלה

יאבצה

ןוחטיבב העקשה ןיבל םייחרזא חותיפבו תיתשתב תועקשהה ןיב הקיזה •

 הווהב העקשהה תוכלשה ;קשמה לע תועפשה - ןוחטיבב העקשהה •

 תוצקהל היהי רשפאש תורוקמה לע תילכלכ החימצ תוכמות תויתשתבו

דיתעב ןוחטיבל

 ,םדא חוכ תקסעה( תילכלכ החימצל עונמ שמשל לוכי אבצה םאה •

 תוישעתב הכימת ,תיגולונכט תומזי ,םדא חוכל תיעוצקמ הרשכה

?)דועו תוינוחטיבה

 הרגש - קשמה לע תינוחטיבה האצוהה לש תוילכלכה תויועמשמה •

םוריח תמועל

:םיחנמ

 עבט ר"וי ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש להנמה דעווה ר"וי ,ץיברוה ילא

תויטבצמרפ תוישעת

ן"מא שאר ,)שקרפ( יבאז ןורהא ףולא

:םיחרזא םינמזומ

    היגולונכט לוהינל ס"היב - SMTH לש להנמה דעווה ר"וי ,יזרא דוד

תיליע

 הקלחמה ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמב ריכב תימע ,טסב-ןב יבא 'פורפ

םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הלכלכל

לארשי קנב ,רקחמ תקלחמ תלהנמ ,גולפ תינרק ר"ד

"תונורחא תועידי" ,ילכלכ ךרוע ,רקצולפ רבס

םיצוביקה רדסה עוציבל הטמה ר"וי ,ןודיצ ינד 'פורפ
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מ"עב לארשי ראואפנמ ,םילהנמה תצעומ ר"וי ,קי'צוק יסוי

 הטלוקפה ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ,ןרטש 'צ הידידי 'פורפ

ןליא-רב תטיסרבינוא םיטפשמל   

םיילכלכ םילדומ ל"כנמ ,ןינייש בקעי ר"ד

ימואלניב קזב ר"וי ,רודירמ הרואיל ר"ד

:אבצה ןמ םינמזומ

ל"כטמרה ,ןולעי השמ ל"אר

תוללכמה דקפמ ,ןילדי סומע ףולא

יגטרטסא ןונכת ט"חר ,ידעלג לביע ל"את

ל"כעוי ,יבצ ןב ילומ ל"את

ל"הצ תרבוד ,ןורי תור ל"את

ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ ,ןורי סומע )'לימ( ףולא

ת"אפמ ,ןרק לאומש

ןוחטיבה תואצוה ןיבל ןוחטיבה תסיפת ןיב הקיזה :ב הצובק

 תימוקמה הריזב םייוניש רואל לארשי לש ןוחטיבה תסיפת שוביג ךילהת •

 ,ימ – ןוחטיבה תמר תעיבקו םויאה תורוקמ יוהיז ,תימואל-ןיבה הריזהו

?תשרדנה ןוחטיבה תמר תא םירידגמ דציכו יתמ

 ךירצ םאה –  ןוחטיבה תמר תעיבקב םיילכלכה םילוקישה לש םלקשמ •

?ךפהל וא םייביצקתה תורוקמל הנידמב ןוחטיבה תמר תא םיאתהל

 לע תורבטצמ תויודע לומ ותוכרעיה יונישב שימג אבצה המכ דע •

 הייארב ןוחטיבה ביצקתב תושימג תמועל היצרניא ?םויאה גוסב םייוניש

תיתנש-בר

 "ןוחטיב הברה" םיגישמ ךיא - "ןוחטיבה" לש תומושתהו תוקופתה •

לארשיב "ןוחטיב רוציי"ב תילכלכה תוליעיה ?"ףסכ טעמ"ב
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 :םיחנמ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ריכב תימע ,רודירמ ןד ד"וע

א"חמ ,ץולח ןד ףולא

:םיחרזא םינמזומ

רצואה דרשמ ל"כנמ רבעשל ; SEY ר"וי ,טדורב דוד

רצואב ןוחטיבה ביצקת לע הנוממ רבעשל ;ןלכלכ ,שידג בקעי

רצואה דרשמ ,יללכה בשחה רבעשל ,דעלג רינ

"מ"עב תועקשה םרנט" ,ןירפלה לאירא

ץישפיל בקעי

 ;היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,הרבח-אבצ טקיורפ להנמ ,ובנ ךורב 'פורפ

הפיח תטיסרבינוא ,היגולוכיספל גוחה   

 רקחמ םורופ להנמ ;הפיח תטיסרבינוא ,הלכלכל גוחה ,דלפ ןד 'פורפ

ןוינכטה ,ןוחטיב תלכלכב   

ימואל ןוחטיבל הצעומה ,רפיש ןמלז ר"ד

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ימורד ירוא

:אבצה ןמ םינמזומ

ל"כטמרה ןגס ,יזנכשא יבג ףולא

ן"צפ ףולא ,ץנג ינב ףולא

ץ"מא שאר ,ויז לארשי ףולא

י"חמ ,ירעי הידידי ףולא

י"זמ ,לטנור חתפי ףולא

ן"מאב רקחמ ט"חר ,רסוורפוק ףסוי ל"את

אכלמ סומע )'לימ( ףולא
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ןוחטיבה ביצקת שוביגב תוטלחה תלבק יכילהת :ג הצובק

 דוסיה תוחנה - הלשממה ,תסנכה ,רצואה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ ,ל"הצ •

 םינונגנמה המ .תוטלחהה תלבק יכילהתב םמוקמו ןהיפל  םילעופ םהש

?ויבלש המו להנתמ ךילהתה םתרגסמבש םירדסומה

 יכרוצ לומ ימואלה תויופידעה רדס תרדגה תמועל בוצקתה ךילהת •

ןוחטיבה תושירד תמועל הלכלכה

 םימרוגה םישרדנ תוכרעיה וזיאל - ויביכרו ןוחטיבה ביצקת לש םלדוג •

?םהב ןודל ידכ םייטנוולרה

 ירדס תונשל רשפא םאה :יתנש-דח ןונכת תמועל יתנש-בר ןונכת •

 םמוקמ המ ?םימויאב םייוניש לשב ,'וכו תודייטצה ,םינומיאב תויופידע

?ןונכתה ךילהתב רוביצה יתרשמ תמועל רוביצה ירחבנ לש

 לע תיחרזא הרקב ךרוצל םישרדנה תופיקשהו טוריפה ,קמועה תדימ •

 ושומימ ןפואו ולוהינ ןפוא ,ופקיה - ןוחטיבה ביצקת

 :םיחנמ

יטרפה רזגמב םיקסע שיא ,ץיבוברוט םרוי ר"ד

ת"גא שאר ,דנלייא ארויג ףולא

:םיחרזא םינמזומ

"םיליעפ" ןוירוטקריד ר"וי ,יאבג םרוי

 ילארשיה ןוכמה לש הלהנהה רבחו םיפסכה תדעו ר"וי ,שיבג השמ ד"וע

היטרקומדל   

רצואה דרשמ ,םיביצקת ףגא שאר ןגס ,רבה יבוק

 ןוכמ ,ביבא לת תטיסרבינוא ,מ"עב תוקזחא א"טמ להנמ - בוט ירמא

 םייגטרטסא םידומילל רקחמ   

םילעופה קנב ל"כנמ רבעשל ,סנוי ילא

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה אישנ ,ןומרכ קירא 'פורפ
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:אבצה ןמ םינמזומ

ל"טא שאר ,םדא ידוא ףולא

א"כא שאר ,בגר ליג ףולא

ם"דפ ףולא ,לארה ןד ףולא

ןונכתל ת"גא שאר 'ע ,םהוש ריפוא ל"את

השבי יביצקת ח"מר ,לפיל השמ מ"לא

רפש ןועדג )'לימ( ףולא

ה"דממ שאר ,ישי-ןב הרפוע מ"לא
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*עדימה ןדגוא ךותמ תורוקמ - ג חפסנ

יללכ .א
.הוושמ הלבט – ןוחטיב תואצוה •

 .noitamrofnI ecnefeD rof retneC gro.idc.www//:ptth
 7991 – הלשממה תואצוהב ןוחטיבה תואצוה לקשמ – הוודא זכרמ •

.8991 – ג"מתב ןוחטיבה תואצוה לקשמו
 tropeR tnempoleveD namuH ;712-412 .pp ,61 elbat ,0002

 ,knaB dlroW ehT srotacidnI tnempoleveD dlroW  ,7.5 elbat ,1002 
.692-492 .pp

1002  ,לארשיב ןוחטיבה תואצוה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה •  - 0591

לארשי תלכלכו ימואל ןוחטיב .ב
 ףקיה לע הטלחההו ילארשיה קשמל ןוחטיבה תולע ,יבצ ןב לאומש •

 ילכלכה סנכב רבחמה אשנש האצרה לע ססובמ .ןוחטיבה תואצוה
.הלכלכל תילארשיה הדוגאה לש )2002 ילוי( ירישעה

.2002 ,ימואל ןוחטיבל אובמ ,"ימואלה ןוחטיבהו קשמה" ,ןדס ארזע •
 ןימינב ךותב ,"לארשיב יתיישעת-יאבצה םקרמה" ,ךביונ ןונמאו ירפ םרוי •

.6991 ,לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד ,)םיכרוע( ימע ןב ןליאו גרביונ
.5 ב 'מע ,3002 סרמ ,ץראה ,"ל"הצ לש םילופכה םייחה" ,יליזרב ןונמא •

ןוחטיבה ביצקת שוביג .ג
ןוחטיבה דרשמ - 3002 תנשל הנידמה ביצקת ירקיע ,רצואה דרשמ •
ןוחטיבה דרשמ - 2002 תנשל הנידמה ביצקת ירקיע ,רצואה דרשמ •
 לוהינ תלאשב סומלופה :יללכה הטמהו ןוחטיבה דרשמ" ,גרבנירג קחצי •

7691 ןוחטיבה ביצקת  'סמ םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ ,"8491 - 
.ג"נשתה ,83

• M.T zciweikzsyT  dna  S  . tteggaD  , "A esnefed  tegduB  remirP "  ,  SRC
ssergnoC rof tropeR ]ASU[ 3 .phC ,

• L  . eL  xuoR  , ehT  yratiliM  gnitegduB  ssecorP  : nA  weivrevO

תונותיע יעטק .ד

 ,שמיש אוהו שגפמה םויק ינפל םידחא תועובש םיפתתשמל חלשנ עדימה ןדגוא  *
.הז רמאמ תביתכל עדי סיסבכ ,ראשה ןיב
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 ןוחטיבה תואצוה לע תימואל-ןיב הביטקפסרפ - ד חפסנ
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1002-א"סשתה ,הלשממה קוח ךותמ - ה  חפסנ

ימואל ןוחטיבל םירש תדעו .6

 הלשממה שאר :הבכרהש ימואל ןוחטיב יניינעל םירש תדעו לעפת הלשממב

 רש ,ןוחטיבה רש ,הנומ םא הלשממה שאר םוקמ אלממ ,שאר בשוי -

 ,תיאשר הלשממה ;רצואה רשו םינפה ןוחטיבל רשה ,ץוחה רש ,םיטפשמה

 ירבח רפסמש דבלבו ,הדעוול םירבח ףיסוהל ,הלשממה שאר תעצה יפל

.הלשממה ירבח לש םרפסמ תיצחמ לע הלעי אל הדעווה

ימואל ןוחטיבל ץועיי תווצ .7

 עובק יעוצקמ ץועייל ,הלשממה שאר ליעפיו םיקיש ,תווצ היהי הלשממל

 ימוחת תווצה לע ליטהל יאשר הלשממה שאר ;ימואלה ןוחטיבה ימוחתב

.םיפסונ ץועיי
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 הרבח-אבצ טקיורפ תרגסמב
:םיאבה םימוסרפה ועיפוה

ל"הצב םישנ •

ל"הצב םדאה דובכ •

לארשיב םיאולימה תוריש ?אבצ םעה לכ •

הבוחה תוריש :תילארשיה הרבחל ל"הצ ןיב הזוחה •

המיחל תותעב תרושקתהו ל"הצ •

המיחלב טפשמו הקיתא ,רסומ •

לארשי תלכלכו ל"הצ •

םימוסרפה תא שוכרל ןתינ
היטרקומדל ילארשיה ןוכמב

04019 םילשורי ,2844 ד"ת
222202-008-1 ,8882935-20 :ןופלט

2211365-20 :סקפ

:ןוכמה רתא
li.gro.idi.www




