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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

לש רופיש  רשפאת  תוטלחה  תלבקב  תויבקע 
הלעפהל םייחרכהש  תלוספב  לופיטה  יכילהת 

היגרנאל הבשה  ינקתמ  לש  הליעי 

לופיטל תיתשתה  תריצי  סיסבב  תודמועה  דוסיה  תוחנהב  תויבקעו  תויכשמה  תופיצר , תבייחמ  תלוספב  לופיט  לש  הליעי  תוינידמ 
רושעב םימעפ  שולש  תוינידמב , יתוהמ  יונישו  הביבסה , תנגהל  רשה  הדימריפה , שארב  דמועה  לש  הרידת  הפלחה  .תלוספב 

.תכרעמה יכרוצל  םאתהב  רוביצה  ילגרהב  יונישל  איבהלו  התוא  תונבל  המיאתמ , תיתשת  ןנכתל  םירשפאמ  םניא  ןורחאה ,
.תויטיאב השענ  הלולסמ  יונישש  הלודג  םיסוטמ  תאשונל  הלושמ  תלוספ  תוינידמו  תבכרומ , תיתשת  ךירצמ  תלוספב  לופיטה 

םוקמ ןיא  יעמשמ  - דח ןפואב  ךכיפל , .רתויב  עורגה  אוה  עקרקב , תלוספ  תנמטה  לש  םינש , תורשע  הז  לארשיב  ליבומה  ןורתפה 
.הקיקחב ןגועתש  וזכ  הטלחה  לבקתתש  יוצרו  יואר  .אלמתהל  םיבורקש  הלא  םוקמב  םישדח  םירתא  חותפל 

לש היכרריהב  םינושה  םיבלשה  תא  ןוחבל  שי  רוזחִמל  תנתינ  יתלבה  תלוספל  שרדנה  ןורתפה  רבדב  תוטלחה  תולבקתמ  םרטב 
, ןכ ומכו  הב , לפטל  שרדנש  תלוספה  תומכ  תחפת  לוכ  םדוק  םיבלשהמ , דחא  לכב  רשפאה  לככ  השענ  םא  .תלוספב  לופיטה 

תוליעי לש  תוארה  תדוקנמ  תיתוכיא  היהת  היגרנאל , הבשהל  וא  תלוספ  רוזחמל  הצקה  ינקתמל  רבד  לש  ופוסב  עיגתש  תלוספה 
תדרפהלו רזוח  שומיש  םודיקל  הכירצ , תתחפהל  ליבויש  תועדומ  יונישב  ףוחד  ךרוצ  שי  ןכל , .ךכ  לע  טלחוי  םא  הפרשה , ךילהת 

לופיט ינקתמ  םיקהל  תוימוקמה  תויושרל  עייסל  הנידמה  לע  .רוזחִמ  ינקתמ  תמקה  םדקיו  ןוימ ,) ינקתמב  וא  רוקמב   ) תלוספ
םידעוימו רוביצה  לש  םיפסכ  לעופב  םהש  םיפסכ  ןויקינה –  ןרקב  ורבצנש  דראילימל ש"ח  לעמ  ךותמ  תאזו  םיימוקמ , רוזחִמו 

יא .התוא  תונמממ  השעמל  ןהו  תלוספב , לופיט  תויתשת  תמקהב  תוימוקמה  תויושרל  עייסל  הרטמב  המקוה  ןרקה  .הלאכ  תורטמל 
.היגרנא תבשה  ינקתמ  תמקהל  אלו  וז  הרטמל  שמשל  ךירצ  הביצקת  ךכל ,

לכב םיעוציבה  רופישב  יטוקאה  ךרוצה  תא  חנזת  ךא  היגרנא , תבשהל  םירקי  םינקתמ  תמקה  לע  הבהי  תא  ליטת  הנידמהש  רוסא 
לכונ ךכ  .תלוספב  לופיטהו  ןוימה  ףוסיאה , ךרעמב  יטמרד  רופישל  ליבקמב  תושעיהל  הכירצ  םינקתמה  תמקה  ןכל , .םיבלשה  ראש 

.הרזחמל ןתינ  אלש  וז  קר  היהת  הבשה  ינקתמל  רבעותש  תלוספהש  םיחוטב  תויהל 
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תויהל ךירצ  תויאשמב  הפשאה  תלבוה  קחרמש  ןובשחב  איבהל  ךירצ  םמוקימ  לעו  ומקויש  םינקתמה  רפסמ  לע  הטלחהה  תעב 
תנשל תימואלה  תיגטרטסאה  תינכותב  ראותש  יפכ  םייזכרמה , תוזוחמהמ  דחא  לכב  םינקתמ  תמקהש  הארנ  ךכיפל , .ריבס  חווטב 

תמקה .תוימוקמ  תויושר  לש  תולוכשא  תרגסמב  םינקתמ  תמקה  איה  תרחא  תורשפא  .הריבס  איה  תלוספב , לופיטל   2030
עיבהלו אשונה  תא  דומלל  רוביצל  רשפאיש  ךילהתכ  תוירוביצ , תויושיגרל  הנעמ  ןתמ  ךותו  המכוחב  תושעיהל  הכירצ  םינקתמה 
םתלעפה יבגל  ןויסינהו  םירע , יזכרמב  ומקוהש  םיבר  םינקתמ  םנשי  הפוריאב  .רוביצה  לש  יתימא  ףותיש  וב  היהישו  ותדמע , תא 

רצוויתש היגרנאה  תורקה , הפוריא  תוצראב  השענל  דוגינבש  דוע  המ  יחרכה , וניא  רבדה  תאז , םע  .דואמ  יבויח  וזה  הרוצב 
וליפאו םיבשותה  יתבמ  םיקחורמה  הקוסעת  ירוזאב  הלאכ  םינקתמ  םיקהל  רשפא  ןכל , .םיתב  םומיחל  לצונת  אל  םינקתמב 

.תונשי תובצחמב 

, תלוספב לופיטל  םיינרדומ  הצק  ינקתמ  תמקהו  ףוסיאה  ךרעמ  לולכִש  תלוספ , תתחפה  לולכיש  בחור  ךילהת  םדקל  חילצנש  לככ 
.רתוי תיתוכיאו  הייקנ  הביבס  לבקנ  ךכ 
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