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םיה םוחת – הדובע תינכתו היגטרטסא  

 

עקר  
 םיה תא םיאור הפיחב ,"בלהמ קוחר ןיעהמ קוחר" םיה ןהבש ,ץראב תורחא ףוח ירעמ הנושב

 לש היווההמ דרפנ יתלב קלח אוה םיה עדומב אלש וא עדומב ןכלו ,תספרמו ןולח לכמ טעמכ

.הלוכ ריעה יבשות  

 םירדהנ םיפוחב ,לודג יעבט ץרפמב הפיח ריעה הכרבתה רדהנה יפרגואיגה המוקימ תוכזב

 דיחיה ,דואמ ןגומ ףוחבו )תוירקה רוזאב( תורעסב רתוי םינגומ םיפוחב ,םורדב םילג תשילגל

.טקשה ףוחה – ברעמ-חרזמ ונוויכש ץראב ןוכיתה םיה יפוחב  

 ףוחה בשחנש ,םילג תב תנוכשב םישלוגה ףוח אוה הפיח םע דואמ ההוזמה רחא ידוחיי ףוח

 םילג רצויה דודר תשבי ףדמ לש בוליש ;חור תשילגל םלועב םיבוטה םיפוחה ןיבו ץראב בוטה

 אצויה ףוחה ןוויכו םיל למרכה שאר תברק בקע חורה תצאה ,ףוחהמ קחרה םירבשנה םיהובג

.םלועהו ץראה לכמ םישלוגל הכישמ דקומ םישלוגה ףוח תא ךפה ןופצל סחיב ןפוד  

 הנגהה תא תקפסמו ןושיקה לחנ ךותב תמקוממה הנירמו םיירחסמ םילמנ ינש ריעב שי תעב הב

.טיבש גידה ןגעמ – תורעס ינפמ ץראב הבוט יכה  

 קחרמב אצמנה ,הנושארה הלעמהמ תוריית תייצקרטא ,ירוטסיהה וכע למנ תא ןבומכ חכשנ אל

.הפיחמ הגלפה יצחו העשכ  

 טיש ,יתורחת טיש ןהבו ,ימי טרופס לש תונווגמ תויוליעפל םילועמ םיאנת םיקפסמ דועו הלא לכ

.הייחש ,הריתח ,תוטכאי ,חור תשילג ,םילג תשילג ,יממע  

.םינשה םע המצמטצהו הפיחב תימיה תוליעפה הכלה ליעל ונמנש תונורתיה לכ תורמלו עיתפמב  

ןוזח  

 הקיזה תאו םיה תוברת תא טרופסהו הליהקה ,ךוניחה ךרד קזחל םישקבמ ונחנא הלא לכ רואל
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 ריעה לש היתונורתי תא לצנל םירתוח ונחנא דוע .לארשי לש טישה תריבל הפיח תא ךופהלו םיל

."הלוחכה הלכלכ"ה תא םדקלו תיעדמה-תיגולונכטה-תירחסמה תימיה תוליעפה םוחתב  

  .אמייק תב תולהנתה לע הרימש ךות ,םיה יבאשמ לע תכמסנה הלכלכ איה הלוחכ הלכלכ

 ימלועה קנבה .ץאומ בצקב תונורחאה םינשב חתפתמ "קט ולב"הו הלוחכה הלכלכה םוחת

 !הנשב רלוד ןוילירט 1.5-ב םלועה תלכלכל ותמורת תא ךירעמ

  750 לע דמע יתנשה רוזחמהו ,םוחתהמ הפוריאב שיא ןוילימ 5.5 וסנרפתה 2018 תנשב

 !םינש שמח ךות תימיה תונשדחה יזכרמ םמצע וליפכה תירבה תוצראב .ורוי דראילימ

 תומוקמ דוע ףיסותו תורייתה ףקיה תא לידגת ,ריעל עבצ ףיסות הבחר תיפוחו תימי תוליעפ

.יאנפו יוליב ,הקוסעת  

םיה תנתמ  

 םיבשחנו ריוואה גזמ לע םיעיפשמ ,ץראה רודכמ 70% לעמ םיסכמ םיסונייקואהו םיה 

  ."הלוחכ האיר"

 .היגרנאו תופורת ,םימ רוצייל םלג ירמוחו ןוזמ קפסמש רידא באשמ אוה םיה 

 תונוילע תרשפאמה הריזו תילכלכ תוליעפל ףונמ ,ימלוע רחסמל ירקיעה רשגה אוה םיה 

 .תיאבצ

 .טרופסו תוריית ,םייוליב לש הלדנ יתלב בחרמ אוה םיה 

 םוימויה ייחמ דרפנ ילב קלח םה םיל ךוניחהו טישה תוברת םלועב םיבר תומוקמב ןכלו

.תימוקמה תוברתב בטיה םישרשומו  

)2019 תנשל ןוכנ( לארשיב בצמה תריקס  

 ילמרופה ךוניחה תודסומ :םיה תוברתל ךוניחל תומרותש תוירקיע תורגסמ יתש שי ,לארשיב

  .ילמרופ יתלבה ךוניחה תודסומו

 :ילמרופה ךוניחה תודסומ )1
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 טרואו םי תואובמ ,וכע םי יניצק םיימיה רפסה יתב – ימי ךוניחל תיתלשממה הרבחה )א
 .)םידימלת 1,400 לוכה ךס( דודשא ימי

 םינומה ,ץראה יבחרב םיימי םיזכרמ 13 – ךוניחה דרשמב ינפוג ךוניחל ףגאה )ב

      יצח ךשמל ימי ךוניח לש תויעובש םייתעש לבקל םיכוזה ,הנשב םידימלת 000,18      

.תימי הרשכה ורבעש ינפוג ךוניחל םירומ 140-כ םידבוע הלא רפס יתבב .הנש        

 

:ילמרופ יתלבה ךוניחה תודסומ )2  

      ,ופי ,ביבא לת ,הילצרה ,הינתנ ,הפיח ,וכע ,תרנכ( םיטבש הנומש םינומ – םיה יפוצ )א

 .ב"י-'ה תותיכב םיכינח 3,000-כו )םי-תב

 

-17 ינב םידלי 3,000-כ םינומה ,ץראה יבחרב טיש ינודעומ 15 – ילארשיה טישה דוגיא )ב

8. 

 

 תכירצל הובג ןוכיסב םייוצמה רעונ ינב םוקישל יעצמאכ החתופ – םייחל ןגוע תינכת )ג

 .הנשב רעונ ינב 450-כ הכרד םירבוע .תומילאב תוברועמלו לוהוכלאו םימס

 

 תויסולכואו ךוניחה תכרעממ הרישנ תנכסב רעונ ינב תבוטל המק – םירוענ ויז תתומע )ד
 תא שממל ,חילצהל היצביטומה תא חתפל םהל עייסל ידכ םידחוימ םיכרצ םע

 םויה תזכורמ התוליעפ .יביטינגוקו ישגר ,יתוגהנתה יוניש ללוחלו םהב ןומטה לאיצנטופה

 .םיכינח 600-כו םיכנחמ 40-כ םינומה ,)דודשאו הינתנ ,וכע( םיימי םיזכרמ השולשב

 

 ינש םויכ הליעפמ .םידחוימ םיכרצ םע םישנאל םיה תא השיגנמ – םירגתא תתומע )ה

 טעמכ תוליעפ םהב תלהנתמש ,)הפיחב טישה ןגעמבו ביבא לתב הנירמב( טיש ינודעומ

 .םיטייש 350-כ קלח הב םיחקולו ,עובשה ימימ דחא לכב
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 וכעבו הפיחב הליעפ .ימי ךוניחל ץראב הנושארה התומעה – ןולובז םיה ידרוי תדוגא )ו

 .םירגובמו םידלי 100-כ הנומו

 

 .ל"הצ יכנל םחולה תיב ןוגרא )ז

 

 תדקמתמו םילג רפכב ,הילצרהב ,םי תבב ןוכיסב רעונ םע תדבוע – ילש לגה תתומע )ח

 .םיפסונ םיזכרמ םיננכותמ .םידלי 3,500-כ תוליעפב םיפתתשמ םויכ רבכ .םילג תשילגב

 

 .םיאליגה לכ ינב םישלוג 120,000-כ םימושר דוגיאב – ילארשיה השילגה דוגיא )ט

 

 ,פאס ,םילג תשילגל םייטרפ רפס יתבו תונטק תותומע ,ןבומכ ,םילעופ הלא ךוניח תורגסמ דצל

  .תוטכאי יטישמל רפס יתב ןכו הלילצו טיש ,םיקאיקב הריתח ,םיטייק

 

)2020 תנשל ןוכנ( הפיחב תוליעפה בצמ תריקס  

-ו הילצרהב 390 תמועל םיכינח 200-כ הפיח םיה יפוצב שי ילמרופ יתלבה ךוניחה תרגסמב

.ביבא לתב 503  

 אוהו ,)תויורחת עבראב 1920-ב ופתתשהש( םיליעפ םיטייש 45 םירבח הפיח טישה ןודעומב

.הילצרהו תרומכמ ירחא ץראב ולדוגב ישימחה  

.ביבא לתב 190 תמועל םירתוח 50 שי הפיחב הריתחה ינודעומב  

.תוטכאי יטישמל רפס יתב ינש םילעופו ,)415 בורקב( תוטכאי 365 תונגוע טיבש גידה ןגעמב  

 הנירמבו ,תוטכאי יטישמל רפס יתב השימח הב םילעופו ,תוטכאי 680 תונגוע הילצרה הנירמב

.רפס יתב ינש הב םילעופו ,תוטכאי 280 תונגוע ביבא לתב  
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 ,םידלי 006 הפיחב ימי ךוניחל רפסה תיבל עובש ידמ םיעיגמ ילמרופה ךוניחה תרגסמב

.תרומכמב 2,000-לו הילצרהב 2,500-ל האוושהב  

 

םידעיו תורטמ  

 היינפו םיב םיליעפה רפסמ תלדגה ,םימייקה םיפוגה חותיפו קוזיח :1 הרטמ
.םישדח םילהקל  

:םידעי  

 .םהל ומיאתיש טיש ילכ תניחבו )יתחפשמ ,יתרבח( ריעב טיש לש םיפסונ םילדומ בוליש .1

 .תומייקה תויתשתה רופישו םישדח תימי תוליעפ יזכרמ 7-6 תחיתפ .2

 .וכעלו םי תיירקל הפיחמ ,הניגע תדוקנ ללוכ ,טיש לולסמ ,ִטיַשה שלושמ תמקה .3

 .טישהו םיה יאשונ לכב לפטתש תיעוצקמ ,תיאמצע תושר ,הייריעב םיה תושר תמקה .4

 
הדובע תינכת  
.ךוראהו ינוניבה ,רצקה חווטל הדובע תוינכת ליעפנ ,םיב םיליעפה רפסמ תא לידגהל ידכ  

  :רצקה חווטל תוינכת

 הייריעהמ ונלביקש יפרוע שרגמל הנַפנ ,טקשה ףוחב תומייק תויתשת רפשנו ביחרנ •

 .םינכוסמ םינקתמו דויצ ביבא לת בוחרב

 .תוליעפ ימיו טקשה ףוחב םיעוריאל הנמזה ידי לע רפסה יתבל הפישחה תא לידגנ •

 1,100-ל עובשב םידלי 600-מ ילמרופ ימי ךוניח םידמולה םידליה רפסמ תא לידגנ •

 תיינפה ידי לע תאז השענ .2023 תנשב עובשב םידלי 2,000-לו 2022 תנשב עובשב

 הליעי הדובעו םדא חוכב ןוכנ שומיש ,הקיטסיגולבו דויצב הרזע ,רתוי תלכשומ םיבאשמ

   .הל הצוחמו הייריעב ךוניחה ימרוג םע
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 רפשנו ,)טישה דוגיאב םימושר( 150-ל 80-מ יתורחתה טישב םידליה רפסמ תא לידגנ •

 דויצב הרזע ,רתוי תלכשומ םיבאשמ תיינפה ידי לע תאז השענ .םיגשיהה תא

 הצוחמו הייריעב טרופסה ימרוג םע הליעי הדובעו םדא חוכב ןוכנ שומיש ,הקיטסיגולבו

   .הל

 תיינפה ידי לע תאז השענ .עובשב 250-ל 150-מ םיה יפוצב םידליה רפסמ תא לידגנ •

 ךוניחה ימרוג םע הליעי הדובעו ,הקיטסיגולבו דויצב הרזע ,רתוי תלכשומ םיבאשמ
 .רעונה תועונת לע םידקפומה ,הייריעב

 םיזכרמב ןוכיסב רעונ םע תדבועה ,םירוענ ויז תתומע לש טקשה ףוחב הבוליש תא ןחבנ •

  .ץראב םיימי

 העברא תוליעפב ופתתשה הנשה .תיתדה ךוניחה תכרעמל םג ימיה ךוניחה תא ונסנכה •

 .םיינש דוע ופסוותי האבה הנשבו רפס יתב

  .ריעב יברעה רזגמל םג הנפנ •

 תויוליעפ לכ תא ללכתלו םיבאשמ םגאל ודיקפתש יעוצקמ ףוג ,םיה תושר תא ונמקה •

 לוהינ ,םקוזיחו םימייקה םיפוגב הכימת ,ימי ךוניחו םיגוח ,תויורחתו םיעוריא :םיב טישה

 םיה תושר .דועו הלילצ ירתא חותיפ ,טישה תוחיטב תחטבה ,םישדחה םיימיה םיזכרמה

 תועצמאב םיימוקמה םיימיה םיפוגה לכ ןיב הלועפה ףותיש תאו תוביוחמה תא קזחת

 םידיקפתה לכ תא שייאל שי .יביטמרופניא טנרטניא ףדו עובק םורופ ,םייעוצקמ םיסנכ

 .תושרב

 םהבו ,תותומע יתשל םיקלחנה םישלוג תואמ .ןאכ ףוחב ימיה זכרמה תא ונמקה •

 לע חקפל ,ותוא קזחתל ךרוצ שי .זכרמה תא םידקופ ,םידחוימ םיכרצ םע םישלוג

 .ויאב ןיב םיבוטה םיסחיה לעו רדסה לע רומשלו תוליעפה

 תא קימעהל רושיא ונלביק ,טישה תוחיטבל הנכסו םיה ליח םע תקולחמ תונש 11 רחאל •

 !!!תודובעה ולחי הנשה רבמבונב .םונילופה תיינב ללגב םתסנש טקשה ףוחה

:ינוניבה חווטל הדובע תינכת  

 .לוזו הנהמ ,ןימז יתחפשמ-יממע טישל שדח לדומ טקשה ףוחב ליעפנ •
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:תונוש תוביסמ תימי תוליעפב םיברועמ םניא 20-45 יאליג :תיצרא היעב וניהיז :עקר  

 .)ריחמ( םימיאתמ טיש ילכ ןיא .1

 .ןוסחא םוקמ ןיא .2

 .לברוסמו ךורא הכמסהה ךילהת .3

 

 ארוק לוק ונאצוהו םימיאתמ טיש ילכ ונייפא ,םיכרצה תא וניפימ ,וניהיזש היעבה רואל

 םיאתמה רצוקמ טיש סרוק – הרצק הכמסה תינכת ונבתכ .תומיאתמ תועצה תלבקל

 ןודעומ טקשה ףוחב ליעפהלו הלא טיש ילכ שוכרל תדמוע םיה תושר .הז ידוחיי לדומל

.2022 ינויב ליחתת תוליעפה .ריעה יבשות לכ תחוורל ילמס ריחמב יממע טיש  

 .עובק ימי זכרמ םייח תיירקב םיקהל ידכ ,םישושמה ינבמ ץופישל י"מר םע םכסה םתחנ  •

 .תויטרפ תוישרפמ תנסחאל חטשמו םישלוג ןודעומ ,ןוסחא יאת ,התיכ לולכי זכרמה

 .םיה תושר לש הלוהינב 2022 ינויב חתפיי זכרמה

 היהי םיה תושר לוהינב זכרמב .םישלוגה ףוח ,םילג תבב ימיה זכרמה תמקה תא םייסנ •

 .2022 יאמב חתפיי זכרמה .ימי דויצל תונחו הפק תיב ,הלילצ ןודעומ ,השילג ןודעומ

 ותוהמש ,הז טקיורפ .וכעלו םי תיירקל הפיחמ טיש לולסמ – טישה שלושמ תא םיקנ •

 תא לידגי ,וכעבו םי תיירקב הניגע תודוקנ רוציל ותילכתש ירוזא הלועפ ףותיש

 ףיצרכ שמשיש ,ףצ ףיצר המורתב ונלביק .תוליעפה חפנ תאו ץרפמה לש תויביטקרטאה

 .םיפתושה תומדקתהב היולת תוליעפה תליחת .וכעב םירקבמ

 לגוטרופבו הילרטסואב ומכ ,חותפ םיל הריתח תוריס תוליעפ תננכותמ םיחותפה םיפוחב •

 .)םירושיאל ןיידע ףופכ(

 ןיידע ףופכ( לדגו ךלוהה םינייחשה להק ןעמל חותפה םיב הייחש לולסמ ןנכותמ •

 םירושיאל

:ךוראה חווטל הדובע תינכת  
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 הריתח תוליעפ להנתת םיה תושר לש הלוהינב זכרמב .ןושיקב הריתחה זכרמ תא םיקנ •

 םוקמ לולכי אוהו .םירבח ןודעומ היהי ןושיקה תדג לע הנבייש זכרמב .תיממעו תיתורחת

 הפק תיבו רשוכ רדח ,התיכ ,תוריס ןוקיתל הנדס ,םינוש םיגוסמ הריתח תוריס ןוסחאל

 2023 ילוי – רעושמ החיתפ דעומ .וגג לע םקיש ,לחנה לא ףיקשמה

 שי ,לעופה לא אצת תינכתה םא .הייריעה לועפתל טיבש גידה ןגעמ תא ריבעהל שקבנ •

 ,תוניפסל קלד ףיצר ,תודעסמו הפק יתב םיקהלו ןנכתל ,שדחמ םידבועה תא ןגראל

 קראפה תא חפטל ,חנזומהו לודגה םיגיידה ןסחמ תא שימשהל ,תיעוצקמו הלודג הנפסמ

 .דועו

 ימיה ךוניחה תבוטל רשנ ימגאב תימי תוליעפ םייקנו רשנ תייריע םע הלועפ ףתשנ •

 ,םימגאה םוקישל ח"ש ןוילימ 40 תובצחמה ןרקמ הלביק רשנ תייריע .רשנבו הפיחב

 .ןונכתה בלשב תעכ תאצמנו

 ונאו המרגורפ ונבתכ .דרפנ םייתד ףוחו טקשה ףוחב ינוריע טיש ןגעמ לש המקהו ןונכת •

 .םירושיאה תלבק בלשב

 

:ינוריעה טישה ןגעמ תמקה תורטמ  

 ;תוריסה יטיישל ףוחב םינייחשה ןיב תונואת עונמל .1

 ןיידעש תודוגאה תא ריבעהלו תומייקה תוימיה תודוגאל דעוימה חטשה תא לידגהל .2

 .)למנב תוינאה םע תושגנתה תנכס( ןושיקב תולעופ

 ;םייתדל דרפנו רתוי לודג ףוח תונבל .3

 .תוימיה תודוגאה לש םבור ,םינטק טיש ילכ 160 תניגע רשפאל .4

 

      ;2024 ינוי דע ימי סדנהמ ןונכת ,םיריקסתה ,םירושיאה לכ תלבק :רעושמ םינמז חול

 .2026 ינוי – היינב םויס
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  ריעב הלוחכה הלכלכה םוחת םודיק :2 הרטמ

 תורומש ,םיימי םינואיזומ ,תוימי תוינוחטיב תויתשת ,םיליבומ םיימדקא תודסומ םע ,למנ ריעכ

 תילכלכ המצעמל ךופהלו הלא תונורתי לצנל תבייח הפיח ,תמדקתמ תימי היישעתו תוימי עבט

 .הזה חתפתמה םוחתב תיצראו תירוזא

 

:םידעי  

 ;תימי תונשדחל ימואלה זכרמה תמקה .1

 .דועו םדרטור ,סקפילה ,תויורימאה דוחיא :םיילבולג הלועפ יפותיש .2

 ;הלשממה שאר דרשמב הלכלכל הצעומה םע דחי למנה דיל "תונשדחה עבור" חותיפ .3

 .אמייק רב חותיפל םיה יעדמ – ם"ואה לש "רושעה תינכת"ב תובלתשה .4

 

הדובע תינכת  

 ,ריעה סדנהמו הייריעב תיתביבסה הדיחיה םע דחי ונבתכש תינכת תוכזב •

 לעכ הפיח לע ,ןונכתה להנמ תיל"כנמ תושארב ,תידרשמ-ןיבה הדעווה הצילמה

 !תימי תונשדחל ימואל זכרמ

 םיקסע ךושמי ,ריעב ימיה םוחתל םירושקה םיפוגה לכ ןיב רבחיש ,זכרמה

  .הלועפ יפותישל תובר תוינפ םילבקמ ונא תעכ רבכו ,םלועהמו ץראהמ

 תרבח לש תדרפנ תישילש עורזכ םוקי וא הייריעה ידיב להוני ימואלה זכרמה •

  .רטנסייה
 1-ב שגות וזו ,תטרופמ הדובע תינכת בותכיש ןנכתמ רחבנ ,TOR ךמסמ בתכנ •

 .2021 רבמטפסב

 ליחתת 2022 לירפאבו ,זכרמה תא ולהניש םדא חוכ יזרכמל אצנ תינכתה יפל •

 .תינושארה תוליעפה

 .ותרגסמב הלועפ יפותישל לעפנ ;SEA20-ה ןוגראל ונלבקתה •
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 ,םולשה ימכסה תרגסמב תויורימאה דוחיא םע הלועפ ףותישל תינכת ונבתכ •

 .המודיקל לעפנו

 .דנלוהב לסקא טרופו סקפילה םע םירשק שדחנ •

 שדח סופמקל הפיח תטיסרבינוא לש םיה יעדמל רפסה תיב רבעמ תא םדקנ •

 .למנב

 .למנה לא םימגאו םימי רקחל ןוכמה רבעמ תא םדקנ •

 

 

 

קיצברק ןתיא                                            

0203 הפיח ,טישו םי ץעוי                                    

הפיח תייריע                                            

 

 

 

 

 


