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יפכ תימוקמ  הייארב  אלו  , תימואלה ןתובישח  סיסב  לע  תויביסנטניאב , להנתהל  ךירצ  ןתריגס ) לע  הטלחה  וא   ) ףוחה תווקאב  םימ  תוראב  לש  ןבצמ  רופישל  ץמאמ  "
" םויכ הרוקש 

ימ קפסל  תלוכיה  לע  םייאמ  ףוחה  תווקא  םוהיז 
הגשה - רב ריחמב  הייתש 

: םהבו םיטביה  המכב  יוטיבל  ןתינ  תונימזה  ךרע  .הקפסא  יחנומב  ולש  תונימזב  םג  אלא  וחפנב , קר  אל  דדמנ  םימ  רוקמ  לש  וכרע 
.אישה תכירצ  תועשב  םימ  תקפסא  ךרוצל  הריגאה  חפנ  ןכו  םימה , תלבוה  קחרמ  רוציק  תוכזב  היגרנאב  ןוכסיח  הקפסאה , תונימא 

לש הייסולכואה  יזוכירל  תידיימ  הברִקב  אצמנה  לארשי , לש  םימה  קשמב  יתועמשמ  םימ  רוקמ  איה  ףוחה  רפיווקא )  ) תווקא
לש הנוכנ  אל  תוינידמ  .וללה  םוהתה  ימ  םוהיזל  תמרות  םג  ךא  םימה , קשמ  ןונכתב  בושח  ביכרמל  התוא  השוע  וז  הברִק  .לארשי 
ינמזב ינוריעה  רזגמל  םימה  תקפסא  תלוכיב  םג  אלא  םימה , קשמ  לש  יתומכה  ןזאמב  קר  אל  עוגפל  הלוכי  םוהיזה  םע  תודדומתה 

.אישה תכירצ 

הקפסא תונימא 

הביבסב םילהנתמ  םימ  ידיגאת  .הליגר  תוכיא  לוהינ  תייעב  וא  בוטימ  תייעב  הנניא  םימה  קשמב  תונימאהו  תוכיאה  לוהינ  תייעב 
תונימאלו הקפסא  תונימאל  םיפצמ  לבא  םייזיפה  םיצוליאב  םירועמ  םניאש  םייטילופו , םיירוביצ  םיקשממ  םע  תינחלס , אל 

.הלוכ הייסולכואה  השעמל  אוהש  םהיתוחוקל , רוביצ  תרוקיבל  תידימת  םיפושח  םימה  ידיגאת  לש 100% . המרב  תוכיא 

, התמועל .התיא  דדומתהל  רשפאש  המישמ  אוה  הנממ  הקפסאה  תונימא  ינוכיס  לוהינ  ןכלו  רזובמ , םימ  רוקמ  איה  ףוחה  תווקא 
תודיער ךרד  גירח , ריווא  גזמ  יעוריאב  לחה  םינוכיסל , רתוי  םיפושח  תימואלה , תשרל  םהמ  הכילומה  תרנצהו  הלפתהה  ינקתמ 

רבד והשמ , - יטקלאיד ןפואבו  יטוזקאו –  דיחפמ  ןפואב  םימעפל  םינוכיסה  םיעיפומ  תרושקתב  .םיינוחטיב  םימויאב  הלכו  המדא 
.םתוא להנל  ךירצו  ריחמ  םהל  שיש  םינוכיס  הלא  לבא  רוביצה , יניעב  םתובישחמ  ןיטקמ  הז 

םימה תלבוה  קחרמ  רוציק 
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םיעיגמ "ק  מלמ ךרעב 2  .ק  " מלמ הנשב כ-4  תכרוצש  םייתעבג , תמגודכ  ץראה , זכרמב  הנטק  ריע  ןיינעה  תשחמה  ךרוצל  חקינ 
אוה הכירצה  תודוקנל  םהמ  קחרמהש  ךכ  ריעה , םוחתב  םיאצמנה  םימ  יחודיק  השולשמ  "ק  מלמ דועו כ-2  תורוקמ "  " תרבחמ

.יספא

רבוע אוהו  הלפתה  ןקתמב  ואצומש  םימ  בוק  לש  תולעל  יכ  לבקנ  "מ , קל בוקל  טנס  לש 0.1  הלבוהל  תעצוממ  תולע  חקינ  םא 
םיפקתשמ םניא  הלא  םירפסמ  היהי כ-150,000 .₪  םימה  תלבוה  לש  יתנשה  ריחמה  .טנס  םיפסונ 2  ריעה כ-20 ק"מ , לא  וכרדב 

.ןובשחה תא  םלשל  בייח  והשימו  תמייק , תולעה  תאז , תורמל  .םימה  קפסל  וא  ןכרצל  ריחמב  חרכהב 

הריגא חפנ 

תכרעמ .בוק  דוע 6,000  ףיסוהל  םיננכתמו  בוק , לעופב 2,500  שי  תמייקה  הריגאה  תכירבב  תמדוקה , המגודהמ  ריע  התוא  רובע 
.דבלב םוי  יצחל  םימ  ויהי  הריגאה  חפנ  תבחרה  רחאל  םג  רמולכ  בוק , ףלא  תוביבסב 16–17  אישה  ימיב  קפסל  תננכותמ  םימה 

ימב שמתשהל  ידכ  .רתומה  ןמ  הובג  םהב  הקנחה  זוכירש  םיחודיק  שי  ךא  ףסונ , הריגא  חפנ  השעמל  םישמשמ  םיחודיקה 
רבדה בייחי  ץוחבמ –  ריעל  םימ  קפסמ  רוכזכש  תורוקמ –  וק  הלילח  עגפיי  םא  לבא  תורוקמ , ימב  םתוא  םילהומ  וללה  םיחודיקה 

רבודמ ןיידע  םוריח , תקפסא  רשפאל  ידכ  חודיקה  רגסיי  אל  םא  םג  .הקנח  תיחפהל  ידכ  תורוקמ  ימב  להמנש  חודיקה  לש  הריגס 
.םימה תוכיאב  הערה  לע 

יבושיי ינוריע ,  ) לארשיב תילפיצינומה  םימה  תכירצ  .תיטירק  איה  הריגא  חפנ  ךרוצל  ףוחה  תווקא  תובישח  יצראה , רושימב 
, תיתנשה הכירצהמ  דע 0.40%  ביבס 0.36%  הענ  תימוי , איש  תכירצל  ןונכתה  תשירד  .הנשל  "ק  מלמ תברקתמ ל-800  היישעתו )

תימויה הכירצה  רשאמ  רתוי  כ-50%  הממיל , "ק  מלמ םוחתב 3.0–3.2  הענ  ןונכתל  תימויה  אישה  תכירצ  םייצרא  םיחנומב  רמולכ 
.תעצוממה

ןקתמ לעפוי  רשאכ  .הממיל  "ק  מלמ רמולכ כ-1.6  הנשב , "ק  מלמ בורק ל-600  לע  םויכ  דמוע  םיחילמ ) םימ  ללוכ   ) הלפתהה רשוכ 
אישה תוכירצל  הנעמ  תתל  ידכ  תאז , תמועל  .תילפיצינומה  סיסבה  תכירצ  תא  ךרעב  הסכי  הלפתהה  ףקיה  דודשאב , הלפתהה 

.ןמזהמ קלח  קר  ולעפיש  הלפתה  ינקתמ  דוע  ךכ  םשל  תונבל  ילכלכ  אלו  ינויגה  אל  .ילועפת  רגוא  שורד 

ןניא םהדזמש  המ  .תוראב  תריגס  םיבייחמש  םינוש  םימוהיז  ללגב  ילועפת  חפנ  תדבאמה  ףוחה , תווקא  אוה  ילועפתה  רגואה 
רבוע םוהיזהו  לועפל  ךישממ  ןכשה  חודיקה  חודיק , םירגוסשכ  .תימניד  העפות  אוה  ףוחה  תווקא  םוהיז  םימה . אלא  תוראבה 
רפסמ קר  ליעפ  חודיק  םא  םג  םימה . תורוקמ  םוהיז  תיעבל  הנעמ  הנניא  םימ  תלפתה  .ףסונ  ילועפת  רגוא  דבוא  ךכו  וילא ,

םיחודיקה תא  רומשנ  אל  םא  .ובויטב  ץמאמ  עיקשהל  יאדכ  ןיידע , תעצוממה , הכירצהמ  ההובג  הכירצה  רשאכ  הנשב  םישדוח 
, הלפתה לעפמ  לש  המקה  תויולע  םלגמה  ריחמ  םתרומת  םלשל  וא  תוילכמב , םימ  ץיקב  לבקל  ץלאינ  םימוהיזמ , םייקנ  וללה 

.הגשה - רב ריחמב  הייתש  ימ  קפסל  תלוכיה  לע  תומייאמ  הלא  תויולע  .הנשב  םישדוח  השולש  קר  לעופש 

 – ןוציק יבצמל  םג  סחייתהל  ךירצ  לבא  םיעצוממו ,) הסמ  ינזאמ  בושיח  ךות   ) םיכשמתמ םיבצמב  םיקסוע  םיבר  םירקחמ  םוכיסל ,
ךירצ ןתריגס ) לע  הטלחה  וא   ) ףוחה תווקאב  םימ  תוראב  לש  ןבצמ  רופישל  ץמאמה  .קפסל  יחרכה  ןתוא  םגש  אישה –  תוכירצל 

לולע יחכונה  ןפואב  לופיטה  ךשמה  .םויכ  הרוקש  יפכ  תימוקמ  הייארב  אלו  תימואלה , ןתובישח  סיסב  לע  תויביסנטניאב , להנתהל 
ןמזהמ קלח  קר  ולעפיש  הלפתה  ינקתמ  תמקהל  וא  הריגאהו , הקפסאה  תונימא  תויולע  ללגב  םימה  ריחמ  תרמאהל  איבהל 

.םויכ רכומש  הממ  הברהב  ההובג  היהת  םהב  קפותש  םימה  תולעשו 
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