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 םוקמ לכל םוקמ לכמ עיגהל תיסיסבה תוכזה – הרובחת

 עיגהל ולכוי ריעב רקבמו בשות לכש ינויח היפלו הנבהה תבצינ הפיח ריעב העונתהו הרובחתה תייגוס לש הזכרמב :ריצקת

  .תונוש תויסולכואל הנעמ ונתייש םינווגמ הרובחת יתוריש חתפל שרדנ ,תאז רשפאל ידכ .ריבס ןמז קרפב םוקמ לכל םוקמ לכמ

 םירוביח ,ריעב תוליעפ ידקומ ביבס תושיגנה רופיש ,)הרובחת תויתשת( חיינהו )הרובחת יעצמא( דיינה ירוביצה בחרמה רופיש

 :הלא תא םתיא ואיבי דחי הלא לכ – םירקבמהו םיבשותה תא ותרשיש הרובחת יעצמא ןווגמ חותיפו ריעה יקלח ןיב

 ;תויוליעפל ןמז רתויו םיכרדב ןמז תוחפ •

  ;הביבסהו תואירבה יטביהב הפיח לש תימדתה רופיש •

  ;תילכלכ םיבינמ םיחטשו ירוביצ בחרמ רתויו הינחל םיחטש תוחפ •

 .תויסולכוא ןווגמ לש תודיינתה רשפאמה םייגולונכט םיעצמא ןווגמל תודוה יתרבח ןויווש רתוי •

 תלילס ,םיעונגרד תמקה ,הרובחתל בא תינכת ,הינחה םוחתב תוינידמ תוינכת ןוגכ ,הרובחת ימזימ םימדקמ ןוזחה תא שממל ידכ

 ,הרובחת יעצמאל םירושיקהו תונוכש ןיב םירוביחה רופיש ,תינוריעה תובוחרה תשר תמלשהל םיריצ חותיפ ,םיינפוא יליבש

 .דועו 4 שיבכ ,לוריבג ןבא ,למרכה סכר ןוגכ ,םייתוהמ הרובחת יריצ לש שדחמ בוציע

 

 

 לכמ עיגהל ולכוי ריעב חרואו בשות לכש ינויח היפלו הנבהה תבצינ הפיח ריעב העונתהו הרובחתה תייגוס לש הזכרמב עקר

 בכר .תונוש תויסולכואל הנעמ ונתייש םינווגמ הרובחת יתוריש חתפל שרדנ ,תאז רשפאל ידכ .ריבס ןמז קרפב םוקמ לכל םוקמ

 הרובחת .ותקזחאב הכורכה תילכלכה תולעב תאשל םמצעל תושרהל םילוכיש הלאלו גוהנל םישרומו םילוכיש הלאל םיאתמ יטרפ

 םילגוסמש הלאל קר םימיאתמ םיינפוא .הייסולכואה ללכל םיאתמה ינויווש יעצמא איה )םיכנל תשגנומ איה דוע לכ( תירוביצ

 .ונבור בור לש םקלח תנמ איה )תילעמה דע בכרהמ וליפא( לגרב הכילהו ,בוכרל תיזיפ
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 25%-ב ריעב םימושרה בכרה ילכ רפסמ הלע ןורחאה רושעב .הנידמה ראשב התיילעל המוד בצקב הלוע הפיחב עונימה תומיצע

 בכרה ילכ רפסמ .20% דע לש הייטס ןכתית ןכלו ,ריעב םימושר חרכהב אל בכר ייצו גניסיל יבכר .125,000-ל 100,000-מ –

 .ריעה ירוזא לכב הינחל שוקיבב ןבומכו תועיסנה רפסמב היילע ועמשמ לדגו ךלוהה

 תחיתפו ןופצ 6 שיבכ תחיתפ עקרבו( 22 שיבכל 75 שיבכ רוביח ,)תוירק ףקוע( 22 שיבכ ןוגכ ,םישדח הרובחת יריצ תחיתפ םע

 ידמ הפיח ריעל םיסנכנ םויכ .ריעל םיסנכנה םיינילופורטמה העונתה יחפנ ולע ,)דועו 22 שיבכל רישי רוביח ללוכ למרכה תורהנמ

 הקוסעתה ירוזאב הינחל םישוקיבה תא םילעמ הלא לכ .םורדמ 25%-כו ןופצמ םיעיגמ 60%-כ ;בכר ילכ 200,000-כ םוי

 .רחסמהו

 ןופצ ,םורד ןוויכמ םיווק תועצמאב עצוממב םויב םיעסונ 25,000-כ תתרשמ תבכרה :תירוביצה הרובחתה תניחבמ הנומתה יהוז

-כ רוביצה תא םיתרשמ םדיצלו ,םיימוי םיעסונ 75,000-כ םיתרשמו הפיח םע תוירקה תא םירשקמ תינורטמ יווק השולש .חרזמו

 הפיח ךותב .ינוריע לבכרו תינורטמ יווק ינש דוע הלועפל סנכיהל םידמוע דואמ בורקה דיתעב .םיינוריע-ןיב סובוטוא יווק 125

 לוכה ךס .םויב םיעסונ 4,000-כ העיסמ תילמרכה .םויב םיעסונ 50,000-כ םיתרשמה םיינוריע סובוטוא יווק 110-כ םידבוע

 םניא ותוכיאו תירוביצה הרובחתה העיצמש תורישה :רמולכ ;תועיסנה ךסמ 20%-כ תירוביצה הרובחתה תועצמאב םויכ תושענ

 .לדגו ךלוהה ילאיצנטופה שוקיבב םידמוע םניאו עונימה תומיצעב היילעה תא םימלוב אל ,םיקפסמ

 לע השקמ ריעה לש היפרגופוטה ,ןכ לע רתי .תוחונ תוכרדמב רוסחמ שיו ,םיינפוא יליבש טעמכ ןיא ;ךומנ םיינפואב שומישה םג

  .ןלהלש ןוזחה רדגוה ליעל הראותש בצמה תנומת עקר לע .)םיינפואו לגר יכלוה( תוכרה תועונתה

 תוליעפ ידקומ ביבס תושיגנה רופיש ,)הרובחת תויתשת( חיינהו )הרובחת יעצמא( דיינה ירוביצה בחרמה רופיש ןוזחה

 .םירקבמה תאו םיבשותה תא ותרשיש הרובחת יעצמא ןווגמ חותיפו ריעה יקלח ןיב םירוביח ,ריעב

 איהו ,תוברת ,טרופס ,תוריית חותיפב ךומתל ,דיתעבו וישכעל ןוכנ תינברואה תוליעפה תאו חותיפה תא תרשל הלוכי הרובחתה

 ,תללוכ הייארבו ןוכנ תלעפומו תננכותמ איה םא .הקוסעתו רחסמ ידקומו םייתוריית ןיינע ידקומ חותיפ לש עונמ תויהל םג הלוכי

 איבהל ,ינוריעה ירוביצה בחרמב התוא בלשל ,הייסולכואה יגוס ללכל בוט תוריש ןתמ ךות ריעב םישוקיב התועצמאב להנל ןתינ

 ךרואל םוקמ יוניפו ןמזבו ףסכב ןוכסיח ,םיקקפ תוחפ( םיבשותה לש םייחה תוכיא רופישלו )םוהיז ,שער( הביבסה תוכיא רופישל

 .)םישנאל תובוחרה
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 הרובחת .רתוי שיגנו יביטקרטא ךפוה אוה ,רתוי םינווגמ םיוסמ רוזא םיתרשמה הרובחתה יעצמאש לככש םיחיכומ םירקחמ

 םומיסקמ( דחא רבעממ רתוי תשרוד אל הב העיסנה ;שמתשמל שיגנ הילע עדימה :הנמיהמ הרובחת איה תיביטקרטא תירוביצ

 ןיינע ידקומ תברקב תואצמנ העיסנה לש םויסהו הלחתהה תודוקנ ;םיחונ םינוש הרובחת יעצמאו םיווק ןיב םיקשממה ;)םיינש

 .)יטרפ בכרל םידעוימה הינח תומוקמ ינפ לע הפידע הברקה(

 םוקמב( םישנאל תובוחרה תבשהל לועפל שי ןכל .רתוי ביטימ ירוביצה בחרמהש לככ ,הלוע םיבשות לש םייחה תוכיאש עודי דוע

 םתוא ךופהלו םייליע טלפסא ינוינח תונפל ,)םילספס ,הייחמצ ,לצ ,םיצע( םינימזמ הילולסמש הכילה תשר רצייל ,)בכרה ילכל

 לע תירוביצ הרובחתבו הכילהב ,םיינפואב שומישה דודיע ידי לע שערו ריווא םוהיז תיחפהלו ,םיקורי ,םיירוביצ םיחותפ םיחטשל

  .יטרפה בכרה ןובשח

 ריעה יבשותל רשפאל ידכ :ירוביצה בחרמה ,םיינוריע םידקומ ןיבל הרובחתה תשר ןיב ליעי קשממ תריצי םידעיה

 םימייק םידקומ ביבס תנווגמ הרובחת חתפל – םינוויכ ינשב לועפל שי ,רתויב הביטימה ךרדב םוקמל םוקממ עיגהל היחרואלו

 ידי לע ההובג תוריש תמר עיצהל ןתינ םהבש םירוזאב וא םימייק הרובחת ידקומל ךומסב םיינוריע םידקומ ןנכתל ;םיננכותמו

  .הרובחת יעצמא ןווגמ

 םה הפיח ריעה לש םייתוהמ םינייפאמ :עבטה יסכנו היפרגופוטה לאיצנטופ ףונימו םייאפיח םירגתא םע תודדומתה

 לאיצנטופ םה הזמ רתוי הברה לבא ,יפרגופוט רגתא םה הלא םיסכנ .)םיה יפוחו רה ,תורעי( הלש עבטה יסכנו היפרגופוטה

 ךופהלו ,םהילא עיגהל דחא לכל רשפאתש הרובחת ןנכתל שי ןכל .ץוחבמ םירקבמהו םיבשותה תבוטל ףנמלו לצנל שיש תונמדזהו

 .םתוכיא לע הרימש ךות ,תוברתו טרופס יבבוחלו םירייתל הכישמ ידקומ םתוא

 הרובחתל בא תינכת ,הינחל בא תינכת ןיב ןורכנס :םיבשותה ייח תוכיאו ריעה תוחתפתה תבוטל תונוש בא תוינכת ןיב ןורכנס

 יפואבו םישוקיבב ,הרובחתב שומישה יסופדב יוניש ללוחל יושע םיינפוא יליבשל בא תינכתו םיעונגרדל בא תינכת ,תירוביצ

 ,םג ומכ ,ריעה לש יתורייתהו ילכלכה ,ינברואה חותיפה לע תכל תקיחרמ העפשה היהת הז יונישל .ריעה יבשות לש תועיסנה

 .םייחה תוכיא לעו ירוביצה בחרמה לע ,רקיעב ילואו

 יפכ :הרובחת יעצמא ןווגמב תורישו תושיגנ ,םירוביח תועצמאב תוטילפ תתחפהו הכילהה דודיע – אמייק רב םייח חרוא

 תושיגנה רופישל לועפל שרדנ ןכל .)רזע ילכב וא( לגרב הכילהב תמייתסמו הליחתמ םדא לכ לש העיסנ לכ ,ליעל רמאנ רבכש

 .החוטבו המיענ היווחל התוא ךופהלו הכילהה תא דדועל ידכ ,טרפב םייזכרמ םיריצ ךרואלו םידקומ ביבסו ללכב
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 יעצמא ןיב םירבעמה םג תיתכרעמ הייארב וננכותיו וקדביי ,בוחרה תפשל תוינידמה יכמסמ תנכה םע דבב דב :לגרה ךלוה תייווח

  .ריעב לגרה יכלוה תעונת ןפואו םינושה הרובחתה

 םיעצמאב ,טרפב ןלהל םיגצומה הרובחתה ימזימו ,ללכב הרובחתה םודיקל ךלהמ לכ הבוגי הירקבמו ריעה יבשות תבוטל

  .ומצע תורישב שומישה תאו התביבסבו ריעב םינושה הרובחתה יתוריש תודוא עדימה תא םישמתשמל ושיגניש םייגולונכט

 רחא דעצ שקבתמה יונישל וליבויש םיטקיורפו תומישמ ורזגנ םידעיה ךותמ תומישמהו םיטקיורפה – הדובעה תינכת

 .דעצ

 םיינללוכ םיטקיורפ

 לש ריעב הרובחתה ךרעמ חותיפ יבלש תא רידגתש ,תובורקה םינשה 15-ל הלועפ תינכת :)הלחתה יבלשב( הרובחתל בא תינכת

 לכ תא בלשת תינכתה .תורייתו ילכלכ חותיפ ,תינוריע תושדחתה ןוגכ ,םירחא םימוחת חותיפל סחייתהב ,הרובחתה יעצמא ללכ

 בא תינכתו – הינח ,םיעונגרד ,םיינפוא יליבשל בא תינכת – היצנדקה תליחתמ ורשואו ונכוהש ,הרובחתה תוקסועה באה תוינכת

 החנתו הרובחתה לש טביהב בוחר תפש תינכתה רידגת דוע .הפיח תייריע םע ףותישב םדקמ הרובחתה דרשמש תירוביצ הרובחתל

 תוכר תועונתל תויתשת ,תירוביצה הרובחתה ידקומ תא ,םיתמצה תאו תובוחרה תא בצעל ךיא תוטרופמ תוינכת לש םיננכתמ

 וב םיכוזה .)2021 תנש ףוס( םישדוח השולשכ דועב םסרופי התנכהל זרכמ .םינויפאו תורדגה יבלשב םויה תאצמנ וז תינכת .דועו

 שמח-םייתנש( ןפקיה יפ לע תויאשונה תוינכתה עוציבל םינמז תוחול לולכת איהו ,םישדוח 18-12 ךותב השיגהל ושרדיי

 .)םינש 15-10-ו םינש 10-5 ,םינש

 תירוביצ הרובחתל בא תינכת – תויאשונה תוינכתה לש תללכתמה היירטמה היהת הרובחתל בא תינכת :תויאשונ בא תוינכת

 בא תינכת ,)רושיא תארקל( הינחל בא תינכת ,)הרובחתה דרשמ לש םיביצקת תרשפהל הניתממ ;הנכהב ;םיסובוטוא(

 תבכרומ( סכרהמ תודירילו תואולכ תונוכש רוביחל בא תינכת ,)א בלש עוציבל טרופמ ןונכת םיליחתמו הרשוא( םיעונגרדל

 םידעיל וליבוי ןלוכש ידכ ןהיניב ןרכנסת הרובחתל באה תינכת .)ןלהל ואר ;רחא סוטטסב ןהמ תחא לכ ,תונוש תוע"בתמ

 .הלא םידעי תגשהל תוינידמ ילכ ןתוא ךופהל ידכ ,יתרוקיב טבמו ףטוש יוויל ןהל קינעהל שי .ןוזחה רואל ורדגוהש

 ןיקצומ תיירק ,לאימרכ ,ןורשה תמר ןוגכ( לארשיב ריע לדוגכ הלדוגש ,הפיחב הלודגה הנוכשב רבודמ :ןנאש הוונ תנוכש

 הרובחתו םיכרד( הרובחתה תשר תלוביקו תושיגנ לש הפרות תודוקנ תוהזלו םישוקיב תויזחת חתנל שרדנ ןכל .)הנכשה

 ףותישב רוציל איה הרטמה .הנוכשב תינוריע תושדחתה לש םיטקיורפ לולכמל םייתכרעמ תונורתפ רצייל ןסיסב לעו ,)תירוביצ
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 הייאר ךותמ וחניש ,םיינורקע תונורתפו תוצלמה םע הדובע תינכת חווט-ךורא ןונכת ףגאו הסדנהה ףגא םע הלועפ

  .ןונכתה יתווצ תא תללוכו תיתכרעמ

 הנש ךות .םירייתל היצקרטא וכפהיו םיינוריע תוליעפ ידקומל )תילטנמו תיזיפ( םיבשותה תא וברקיש םיעונגרד תמקה :םיעונגרד

 ,ילכלכ חותיפב הוולי טקיורפה .יביטקרטאו שיגנ הכילה בחרמ ורצייו םייזכרמ םיינוריע םידקומ ןיב ורבחיש םיריצ ינש ולעפי

 .ףונ הפיו הסדנהה ףגא םע הלועפ ףותיש .דועו יתוברת ,יתוריית

 ,)הברעמ( ויתודרומ ןיבל סכרה תונוכש ןיב םירוביח תשר תריצי :הברעמ סכרהמ תואולכ תונוכש תחיתפו תונוכש ןיב רוביח

 תועיסנ רוציקלו תועונת רוזיפל איבי תשרה חותיפ .ןהיניב םירוביחל תיתשת תיינבו םינוש םינוויכמ תונוכשה תושיגנ רופיש

 :תוע"בתה הלא .תירוביצה הרובחתב

 תשרדנ .תודיריל תופולח ורחבנו ,ינושאר ןונכת השענ ;4 שיבכ ןוויכלו םיימורדה תואובמל רוביח – למרכ תריט-הינד •

 .ע"בת

 המלשל ריבבכ תצירפו דרפס ישרוגמל הילמרכ תצירפ ;םורד הפיח ףלחמל הילמרכ תא ברקמ – דרפס ישרוגמ-הילמרכ •

 .ע"בת תשרדנ .שיבכה יאוותל תופולח ורחבנ .הילמרכל ריבבכ ןיב ףסונ רושיק תורצוי ךלמה

 תואובמל ונממו ךלמה המלש בוחרל ,למרכה תודרומב ריבבכ תנוכש ךרד ,הירומ ריצ ןיב רוביח – ךלמה המלש-ריבבכ •

 יביתנ דח ילולסמ וד שיבכ תלילס ללוכ טקיורפה .תירוביצ הרובחת ריצכ סכרה ריצ חותיפב ךמות .הפיח לש םיימורדה

 טרופמ ןונכת .הנוכשב םירשקמה תובוחרה ךרואל העונת ןוסירו םיתמצ תרדסה ,ריבבכב הנובל בוחרל ךלמה המלש ןיב

 .םייתסה

 .למרכה סכר תירוביצ הרובחת טקיורפב הכימתו )ם"תמ קראפ( םיימורדה תואובמל סכרה ריצ ןיב רוביח – דיורפ-תירב ינב •

 .דיורפ ךרדל )ןוסטוו הקורוס ,תירב ינב תובוחר( ןיגב תמר תנוכש תא רבחיש ,2502 שיבכ ,שדח שיבכ עטקמ ללסיי

 םיצוחה םילחנ ינש לע םירשג ינש תיינב ללוכו ,וכרוא לכל תורשואמ תוירוטוטטס תוינכת לע ססובמ שדחה העונתה ריצ

 .םייתסה טרופמ ןונכת .ותוא

 למרכה סכר ריצ לש תויחרזמ םורדה תונוכשה ןיב יקרוע ינוריע ריצ – )רמז תעבג( ןיקנח-)ןמילפ םילוח תיב( יגומלא תמר •

 .םייתסה טרופמ ןונכת .הדובעב .תירוביצ הרובחת ךמות ריצ ;םירוביגה לחנ שיבכלו למרכה תורהנמו ןיקנח ךרדל

 .םיבורקה םישדוחב חתפיי .עוציבב
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 יתש ןיב רבחיש )תויתשתו הרואת תנקתהו םיכמות תוריק תמקה ללוכ( שיבכ תלילס – )ןולא תמר( םריב-הינד ינויבס •

 .םייתסה טרופמ ןונכת .םיבשותה לע לקהל תנמ לע ,ןולא תמר תנוכשב תועבג

 תעונתל חתפנו עצוב .לאינק ברה בוחרל דבלב םוריח ךרד תצירפ תועצמאב ,הלואג תונועמל ץינ'זיו רוביח – ןיפור-ץינ'זיו •

 .דבלב םוריח

 ינפל עוציבב .)הלואג תונועמ( לאינק ברה בוחר ןוויכל הידרו תנוכשל ףסונ אצומ –  לאינק ברה-הידרו רוביח

 .ןוניג ללוכ ,לולס בורה .םויס

 

 יליבש תשר חותיפמ קלחכ ןוינכטה ןוויכל ןנאש הוונבו רזעילא תיירקב םיינפוא ליבש תלילס :םיינפוא יליבש תשר חותיפ

 עוציב םגו עוציבל ביצקת תאצקה .תומישי תופולח תריחבו תופולח תניחב ,העונת תוינכת תנכה .ריעב הביכרה דודיעל םיינפוא

 .רוביצ ףותישו הסדנהה ףגא םע הלועפ ףותישב .םישדוח השיש ךות

 ןיב ץיחה תא םצמצל ידכ ,ינוריעה םוחתב 4 שיבכ לש שדחמ בוציעל תופולח תניחב :הפיח לש תימורדה הסינכה – 4 שיבכ

 תירוביצה הרובחתה תושיגנ תא רפשלו ריצה ךרואל תוחיטבה תא רפשל ,םיל תושיגנה תא רפשל ,ףוחה ןיבל תוימורדה תונוכשה

 .הסדנהה ףגא םע הלועפ ףותישב .םירוגמה תונוכש יבשות תבוטל

 ,סכרה ריצל הננכותש תינורטמה תינכת רואלו תואולכה תונוכשל תונורתפ תגצהל ליבקמב – סכרה ריצל ללוכ יתרובחת ןורתפ

 .2022 תנשב םדוקת וז תינכת .ריצה לכ ךרואל הרובחתה תונורתפל תונוש תויורשפא הלא םימיב תוקדבנ

 םיימוקמ םיטקיורפ

 יבשות לש םייחה תוכיא רופישל חותפ ירוביצ בחרמ תריצי םע דבב דב יתוחיטבו ינוריע בוחרכ ריצה חותיפ :לוריבג ןבא ריצ

 ,ךילהת יוויל .םיינפואו לגר יכלוה תועונתל תיתשתה תבחרהו םיינוריע תוליעפ ירוזא םע םירוביחה רופיש ;הכומסה הנוכשה

 .הפיח תייריע לש הסדנהה ףגא לש עוציבו ןונכת

 .ןורכיזה ןג ןיבל הניב םיצוחה םישיבכה חפנ םוצמצ ךות הבחרה תבחרה :הייריעה ןיינב תבחר יוניש
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 תולעותהו המורתה

 :ןמקלדכ ריעה יבשות ללכל םורתל םייופצ ליעל וגצוהש םיטקיורפה לכ

 ןמז תוחפ ,תירוביצ הרובחתב העיסנ ינמז רוציק ,העונת יסמוע תוחפ – תורחא תויוליעפל ןמז רתויו םיכרדב ןמז תוחפ •

 ;הינח ישופיחב

 ,הכילה( תינפוג תוליעפ רתויו ריווא םוהיז תוחפ – הביבסהו תואירבה יטביהב הפיח רופישו םייחה תוכיא בויט •

  ;)הביכר

 ריעה יבשותל ןה תיביטקרטאו המיענ הביבס רצויו ,םייחה תוכיאל םרות – םיענוממ בכר ילכ לש שער תוחפ •

 ;הב םירקבמל ןהו

 ,טלפסא יחטש תוחפ ,םייזכרמ םיינוריע םיחטש לש ליעומ לוצינ – ירוביצ בחרמ רתויו הינחל םיחטש תוחפ •

  ;םיקורי םיחטש רתוי

 ;תילכלכ האושתל חטש לוצינ – תילכלכ םיבינמ םיחטש רתויו הינחל םיחטש תוחפ •

 ;תויסולכוא ןווגמ לש תודיינתה רשפאמה םייגולונכט םיעצמא ןווגמל תודוה יתרבח ןויווש רתוי •

 ביבס תויצקרטאו םידקומ ןיב םירוביח ,תושיגנ רופיש תועצמאב תורייתה דודיע

 םיליבומה ,)תילמרכב דנוארגרדנאה לביטספ ,תונמא ,לבכר( הרובחתה ידקומ

 .תילכלכ החימצל


