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, הרערע הבייט , ןינ , ' חס תויברעה  םירעב  תושדחתה  ימזימ  השימח  לש  טולייפ  הנורחאב  המדיק  תינוריע  תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  .הבייטב  תינוריע  תושדחתה 
םילכירדא אריפש  תנרא  םוליצ : םסאק |  רפכו  אקרז  רס א– ג'

יברעה רזגמב  תינוריע  תושדחתה  ןונכת 

רוידה יאנת  רופיש  םיינוריע , םימקרמ  לש  האייחה  תויתשת , שודיח  ינוריעה , בחרמה  רופיש  לש  ךילהת  איה  תְינוריע  תושדחתה 
לש םיכילהתו  ןונכת  םודיק  לע  תיזכרמה  הנומאה  איה  תינוריע  תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  .ריעב  תורידה  יאלמ  תלדגהו 

ילעב םהו  הליהקו , םיקסע  לשממ , לש  םיבר  םימרוג  םיברעמ  הלאְ  םירגתאמ  םיכילהת  .לארשי  תנידמב  תינוריע  תושדחתה 
תומוקמב קר  תינוריע  תושדחתה  םירשפאמ  םויכ  םימייקה  םילכה  .תילכלכו  תיתרבח  תיטפשמ , תינונכת , הניחבמ  הבר  תובכרומ 

.תילכלכ תויאדכ  תמייקו  תימזי  תוליעפ  םהב  שיש 

םירעב "א 38 ,) מתו יוניב  - יוניפ  ) תושדחתהה ינונגנמל  תילכלכ  תונכתיה  ןהב  תמייקש  ץראה  זכרמב  םירעב  שחרתמה  ומכ  אלש 
םהבו םיפסונ , םימסחמו  ךומנ  תועקרק  ךרעמ  עבונ  םימזימה  עוציבל  תילכלכ  תויאדכ  רדעיה  .הז  גוסמ  תימזי  תוליעפ  ןיא  תויברע 

( תוחפשמ  ) תולומח ןיב  עקרקה  תקולחל  איבמש  יתוברתו  יתרבח  הנבמ  הילע , תויולעב  יובירו  עקרק  לע  תויולעב  םושיר  רדעיה 
.לשממהו ןונכתה  תכרעמב  ןומא  רסוחו  רחאל , דחא  רוזאמ  תוחפשמ  לש  תודיינ  אלל 

יפ לעו  םייברעה , םיבושייה  לש  ידוחייה  הנבמב  תינוריע  תושדחתהל  הרושקה  ןונכת  תוינידמב  הקסע  אל  ןונכתה  תכרעמ  הכ  דע 
.םיבושייה ילושב  השדח  היינבב  דקמתה  םהב  תוינכות  םודיק  בור 

תושדחתה םויקל  לדומ  תיינבלו  תונכתיה  תקידבל  םירחבנ  םימזימ  השימח  לש  טולייפ  תושרה  המדיק  תונורחאה  םינשה  שולשב 
התייה ותרטמו  דבלב , ןונכת  הכ  דע  ללכ  טולייפה  .םסאק  רפכו  אקרז  רס א- ג' הרערע , הבייט , ןינ , ' חס תויברעה  םירעב  תינוריע 

.תויברע םירעב  תינוריע  תושדחתהל  םיירשפא  םינונגנמל  רשאב  תונקסמו  תונבות  תקפהו  שוביג 

ותדובעו הלשממהמו , הימדקאהמ  ישילשה , רזגמהמ  םיגיצנו  םיננכתמ  ללכש  ןווגמ , הבישח  תווצ  סנכתה  טולייפה  שוביג  ךרוצל 
לש ביטרנ  רוציל  החוכב  שיש  תיתועמשמ  תוברעתה  היהתש  בושח  ןושארה  ןורקיעה  יפל  .םזימל  הדובע  תונורקע  ינש  הבינה 

לש הלידג  תובקעב  ןוונתהו  דואמ , יזכרמו  ליעפ  רבעב  היהש  רוזא  קיתווה , בושייה  ןיערגב  קוסעת  תוברעתההש  ץלמומ  .החלצה 
, תירחסמהו תילכלכה  תוליעפה  תבשה  םיבר : םיטביהב  ריעה  חותיפל  םורתי  ירוטסיהה  בושייה  ןיערג  קוזיח  .ריעל  ותכיפהו  רפכה 

לש התסינכו  הייסולכואה  תלדגה  םיירוביצה , םיתורישהו  םיחטשה  לש  חותיפו  הלדגה  םיפסונ , הקוסעתו  הדובע  תומוקמ  תריצי 
תוסחייתה תבייחמו  םיניינקו , םייתרבח  םייזיפ , םירגתא  הביצמ  קיתווה  םקרמב  תודקמתה  תאז , םע  .תינרציו  הריעצ  הייסולכוא 

םג שי  םיתיעלו  תרגובמ , הייסולכואב  רבודמ  בור  יפ  לע  .וללה  םיזכרמב  תררוגתמה  הייסולכואלו  ירוביצה  בחרמל  יונבה , םקרמל 
תוליעפ וב  הלחהש  ירחסמו  ישאר  ריצ  ךרואל  םירתא  לש  הריחב  יכ  סרג  ינשה  ןורקיעה  .החוור  יכמתנו  םייקוח  יתלב  םיהוש 

.םישומיש בוריע  ללוכה  ליעפו  ינוריע  םקרמ  רוצילו  תויביסנטניאה  תא  םיצעהל  רשפאת  חותיפ ,

.יאמשו רוביצ  ףותישל  ץעוי  לכירדא , ללכ  תווצה  .יעוצקמה  תווצהו  תימוקמה  תושרה  לומ  דבעש  תווצ  רחבנ  םימזימהמ  דחא  לכב 

ןויסינה .יברעה  רזגמב  םיליעי  םניא  קושב  םויכ  םירכומה  םילכהש  ךכ  לע  עיבצהו  הלודגה , תובכרומה  תא  ףשח  הדובעה  ךילהת 
ףא לע  .רזגמל  םימיאתמ  םילכ  חותיפל  עייסיש  ךילהת  רשפאלו  תוילמינימ  סיסב  תוחנה  םע  לועפל  ךירצ  תונכתיה  ןוחבל 

רקח ןלהל  .הנוש  טעמ  רגתאו  תידוחיי  תורשפא  גיצמ  םוקמ  לכ  ןונכתל , ורחבנש  םירתאה  ןיבו  םירעה  שמח  ןיב  ברה  ףתושמה 
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.הבייט לש  הרקמה 

תחא .ותוא  הנייפאש  תירחסמה  תוליעפהמ  בוחרה  ןקורתה  ירוטסיהה  זכרמה  תכיעד  תובקעב  .הבייטב  ירוטסיהה  זכרמב  בוחר 
םילכירדא אריפש  תנרא  םוליצ : וב |  תירחסמ  תוליעפ  לש  םויק  תוברל  ירוטסיהה , זכרמה  תא  תויחהל  איה  שדחה  םזימב  תורטמה 

הבייטב תינוריע  תושדחתה 

ןונכתל םיחנמ  תונורקע  ושבוג  .התוינידמו  הייריעה  ןוזח  ירוטוטטסה , ינונכתה  בצמה  חטשה , ודמלנ  טולייפה  לש  ןושארה  בלשב 
תואטמסב הכילהה  בחרמ  רופיש  םינבמ , רומיש  םייתוריית , םינגוע  תריצי  ירוביצ , בחרמ  חותיפ  ירחסמ , בוחר  חותיפ  בחרמה :

עדי תיתרבח : תינושאר  הניחב  התשענ  ןכ , ומכ  .רויד  תודיחי  תפסותו  םימייקה  םירוגמה  יוביע  רשפאמו , ןימזמ  ירוביצ  בחרמ  תריציו 
.עצומה בחרמב  תושדחתהל  ןוצרהו  תוחיתפה  תדימ  תינוריע , תושדחתה  יכילהת  לע 

ןכו םיקנבה  לומ  לא  יארשא  תייעב  עקרקה , לע  תויולעב  םושירב  רסוח  םימסחה : ופומו  ורתוא  םזימה  יפוא  שוביג  םע  דבב  דב 
תועקפה חכונל  תיברעה  הייסולכואה  ברקב  יתייעב  ספתנש  ןיעקרקמ , רדסהב  הייסולכואה  דצמ  ןוצר  רסוחו  םימזי  תסינכב  ישוק 

.םישרוי וא  תויולעב  יוביר  ןכו  ושחרתהש , רבע 

, ירוביצהו יטרפה  ןיב  ןילמוגה  יסחיו  סחיה  תנבהב  חתפמ  תודוקנ  רפסמ  לע  העיבצה  הבייטב  םזימה  תווצ  לש  חטשה  תדובע 
שמשל לוכי  יתחפשמ , ןאוויד  לשמל  יטרפ , הנבמ  ךפהלו –  ירוביצל , שלוג  יטרפה  בחרמה  םיתיעל  תימוקמה : תושרהו  החפשמה 

הריכמ לע  ססובמ  רויד  קושו  תידוחיי , תיתחפשמה  םירוגמה  תרוצ  .ללכה  תבוטל  ירוביצ  הנבמ  םג  אלא  יתרוסמה , ודוקפתל  קר  אל 
הייסולכואל םזימה  תגצה  ןפואל  תורושקה  תודוקנ  ולע  ךילהתה  ידכ  ךות  .םייערא  םידבועל  הרכשה  לע  וא  החפשמה  ךותב 

םודיקל תימוקמה  תושרה  םע  ןומא  יסחי  לש  תובישחל  ןכו  רויד , לש  רשקהב  תויתחפשמה  ךרעל  הבר  תובישח  התניחבמש 
.ינוריעה בחרמה  רופישו  תושדחתה  יכילהת  לש  ףתושמ 

םילדומ חתפל  שי  .תינוריע  תושדחתה  יכילהת  שומימל  תונכתיה  ןהב  שי  יכ  אצמייש  םירעב  טרופמ  ןונכת  םדוקי  ךלהמב 2020 
ידרשמ ןיב  תויופתוש  תריצי  אוה  אשונה  םודיקל  בושחו  ףסונ  ךבדנו  יברעה , רזגמב  תינוריע  תושדחתה  םדקל  ידכ  םימאתומ 

.תיתוכיא תינוריע  תושדחתה  יכילהת  תענהל  ילכלכה  טביהב  םורתל  םחוכבש  םימזימ  םודיק  ךרוצל  םייטנוולרה  הלשממה 
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