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יטפשמ ץועייל ףילחת וא/ו יטפשמ ץועיי תווהל ידכ רתאה ייונמל ןתינה תורישב וא "*סמ לכ*" רתאב עיפומה עדימב ןיא .

 םיילאוטריו תועבטמו ןיוקטיב יוסימ

שמתשמל ךירדמ

 יתפרצ ןור ח"ורו ד"וע

 ,בחרה רוביצב םישנאו םיבר םירחוס קתרמ ןיוקטיב ילאוטריווה עבטמ לש וריחמב ילנמונפה קוניזה

 תיפיצפס הקיקח ןיידע ןיא םויכ .לארשיב עבטמה יוסימ תלאשב םיטבחתמ םמצע תא םיאצומה

 .םימייקה סמה יניד לש םרואל היגוסה תא חתנל שיש ךכ ,םיילאוטריו תועבטמל רשקב

?והמ – ןיוקטיב

 אוה ןיוקטיבה לש ודוחיי .ימינונא םרוג ידי לע 2008 תנשב חתופ רשא ילטיגיד עבטמ אוה ןיוקטיבה

 ףוגב ךרוצ אלל ,דבלב טנרטניאה תשרבו םייגולונכט םיעצמאב דצל דצמ רבעומו קזחומ אוהש ךכב

 עבטמה - רוזיב ןה )ןיי'צקולבה( וסיסבב רשא היגולונכטהו ןיוקטיבה תוהמ .קנב תמגוד יסנניפ ךוותמ

.יזכרמ קנב וא הנידמ ףא ידי לע טלשנ וא קפנומ וניא

לארשיב יוסימל תוירקיעה תושיגה

"קסע" וניאש דיחיל הסנכה סממ רוטפ – הנושאר הדמע

 חוור ךכשמו ,סמ יכרוצל עבטמ בשחנ ןיוקטיב היפלו תיטפשמ הדמע לע תססובמ הנושארה השיגה

 חסונ( הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל הסנכה סממ רוטפ ןיוקטיב לש ךרע תיילעמ רצונש

 תיילע לע הסנכה סממ רוטפל המודב תאז – )"הסנכה סמ תדוקפ" :ןלהל( 1961-א"כשתה ,)שדח

 לש הריכמהו השיכרה תולועפ רשא דיחי יבגל קר לח הז רוטפ .קנבב ירלוד ןודקיפב רלוד לש ךרע

 תיקסע תוליעפ בינמה ירחסמו יתטיש ןונגנמ - "קסע" ידכל תולוע ןניא עצבמ אוהש ןיוקטיבה

 עבטמל בשחיי ןיוקטיבש ,רתיה ןיב ,ךירצ הסנכה סממ רוטפהמ תונהיל ידכ ,רמולכ .תיביטקאו

 תוינעל ."קסע" ידכל הלועה ורובע תירחסמ-תיקסע הסנכה וז ןיאש דיחי םדאב רבודמשו סמ יכרוצל

 יעצמאכ ולש תוילאנויצקנופהו דועייה חכונ ןיינעו רבד לכל עבטמכ ןיוקטיבב ריכהל יואר ,יתעד

 .ךרע תפלחהל עייסמה

ילוש הסנכה סמ וא ןוה חוור סמ – הינש הדמע

 יכ הרואכל שרדנו רחאמ תיטפשמ הניחבמ עבטמכ וב הריכמ אל לבא סכנ ןיוקטיבב האור וז השיג

 האב וז השיג .תורטש תמגוד ישחומ סכנב רבודמ היהישו הרז הנידמב וא לארשיב יקוח ךליה רדגוי

 יפל .2017 ראוניב םיסמה תושר ידי לע המסרופ רשא אשונב הסנכה סמ רזוח תטויטב יוטיב ידיל

 סמה תובח .תוינמב העקשהל המודב - סמב םיבייח ןיוקטיב לש ךרע תיילעמ םיחוור ,וז השיג

 הריכה תע ,הנורחאל הרערעתה וז תנשוימ השיג .הרקמה לש תויפיצפסה תוביסנה יפ לע עבקית

.ןפיב יקוח ךליהכ ותרכהל תלדה החתפנ השעמל ךכבו ,הנידמב ימשר םולשת יעצמאכ ןיוקטיבב ןפי

לודג תואקסע ףקיה עציבש ןמוימה רחוסה – ןושארה הרקמה

 "קסע" לש ומויק .רחא קסע לכ ומכ סמ לוחיש ריבס ןיוקטיבב רחסמל "קסע" לעב רחוס לש הרקמב

 ,העקשהה ףקיה ,תואקסעה תורידת :םהירקיעו הקיספב ועבקנש םינוש םינחבמ תועצמאב ןחביי

 ויחוור ,לשמל ךכ .הלאב אצויכו עיקשמה תויחמומ ,עבטמב הקזחהה ךשמ ,תוליעפה ןומימ

 בר ףקיהב רחסמ תולועפ תואמ עציב רשא ,םוחתב עדיו תואיקב לעבו ליעפ רחוס לש םייביטקאה

 שרדנ רומאכ הרקמב .סמב םיבייח ,הרצק הפוקת ךשמב ינוציח ןומימ תועצמאבו העקשה לש

 רשא( ולש תישיאה הגרדמה יפל סמב םיבייח ויחוורו םיסמה תושרל יתנש ישיא חוד שיגהל רחוסה

.)50% ידכל עיגהל הלולע

 "טושפה" עיקשמה – יסאלקה הרקמה

 םינימאמ רשא םיטנלוקפסו םיעיקשמ רבד לש ופוסב םה ןיוקטיב לש םירכומהו םישכורהמ םיבר

 .יביספ ןפואב וכרע תיילעמ תונהיל ךכו ,וב תוריחסה תאו םישומישה תא ריבגהל םיניינועמו עבטמב

 ינוציח ןומימ לכ אלל םצמוצמ ףקיהב תואקסע המכ וא תימעפ דח הקסע עציב רשא עיקשמ יבגל
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 דח הבושת ןיא - ותניחבמ תיביספ הסנכהב רבודמש ךכ ,יעוצקמו הסונמ ,ןמוימ רחוסל בשחנ וניאו

 סממ רוטפ - ליעל הראותש הנושארה השיגה לוחל הכירצ ןנד הרקמב יכ םירובסה שי .תיעמשמ

 .)רוטפה תוארוהב םידמועש יאנתבו( הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל רעש ישרפה ןיגב הסנכה

 סמ הזיא ןוחבל רתונ זא יכו ,סמב םיבייח הז הרקמב ךרעה תיילעמ םיחוורה יכ םינעוטה שי ,םלואו

 תוביסנב היולת וז הלאשל הבושתה .25% לש רועישב ןוה חוור סמ וא ילוש סמ םאה – לוחי

 אלו 25% לש רועישב ןוה חוור סמ אוה לוחיש סמה יכ חינהל ןתינ ,יתדמעל .הרקמה לש תוינטרפה

 תושרל חוודל עיקשמה שרדנ זאו - התוהמב תינוה העקשה תקסעב רבודמש רחאמ ,ילוש סמ

 ןכו הריכמה םוימ םימי 30 ךותב )1399 ספוט( ידועיי ספוטב עצבמ אוהש הקסע לכ לע םיסמה

 .ףטוש ןפואב סמה תא םלשל

תורבחו םיקסע – ישילשה הרקמה

 תונכוס וא הפק תיב לשמל( וירצומ וא ויתוריש רובע ןיוקטיבב הרומת לבקמה קסע לש הרקמב

 המלושש תרחא הקסע לכ ומכ הסנכה סמב תבייח רשא ןיינעו רבד לכל הקסעב רבודמ ,)םיבכר

 יפל .הקסעה דעומל ןוכנ ןיוקטיבה לש ןגוהה ויווש יפ לע עבקיי םולשתה םוכס .ח"טמב וא םילקשב

 סמב בייח תויהל יושע ,ןיוקטיבב םתרומת םלשמו רצומ /תוריש שכורה םג – םיסמה תושר תדמע

 .רצומ /תוריש שכרש תעב ןיוקטיב רכמ םצעב אוה ןכש ,וז הלועפ ןיגב מ"עמו

 ,ךרעה תיילעמ חוורה ןיגב הסנכה סממ רוטפה לוחי אל ןיוקטיבב העיקשה רשא הרבח לש הרקמב

.תורבח סמב תבייח אהת וז הסנכהש ךכ

הקפנהו היירכ תולועפ – יעיברה הרקמה

 תלעב תוליעפב רבודמש רחאמ סמב תובייח ילאוטריו עבטמ לש הקפנהו היירכ תולועפ ,הרואכל

 היולת ןוה חוור סמ וא ילוש הסנכה סמ אוה לחש סמה םא הלאשל הבושתה .ירחסמו יקסע יפוא

  .הרקמה לש תויפיצפסה תוביסנב

:ןובשחב איבהל שיש תודוקנ המכ ןלהל

 תשגה( םיסמה תושרל חוויד תובוחמ רוטפ חרכהב הנקמ וניא סמב תובחמ רוטפ – סממ רוטפ   .1

 לש יפסכה ףקיהבו םושינה לש גוויסבו דמעמב ,רתיה ןיב ,יולת רבדה .)ןוה תרהצהו ישיא חוד

.ותוליעפ

 ןוגכ ,חוורה רוצייב תואצוה לש יוכינ רחאל חוור אוה סמב בייחה חוור – סמב םיבייחה םיחוור   .2

 לש זוזיק רחאלו ,היצלפניאה תעפשה לש יוכינו יאנובשח וא יטפשמ ץועיי וא רחסמ תולמע

 זזקל ףא ןתינ - תומדוק םינשבו תפטושה הנשב ילאוטריו עבטמ לש ךרע תדירימ םידספה

 .םיליגרה זוזיקהו יוכינה יללכ יפ לע ןבומכ לוכהו ,םירחא םייקסע םידספה

 םירחוסהו םיעיקשמה לכ ,םיסמה תושר תדמע תטויט רואלו םויכ םייקה ןידל ןוכנ - מ"עמ   .3

 תוינעל .עבטמב הקסע לכ רובע ,ןיוקטיבה ריחממ 17% לש רועישב מ"עמב תובחל םג םיפושח

 ןפואב דרת תרחא - םויה רדסמ דרתש הווקנ רשא ,תקדצומ יתלבו השק הריזגב רבודמ ,יתעד

 ליבוהל לולע רבדהו ,לארשיב ןיוקטיבב שמתשהלו רוחסל תילכלכה תויאדכה יתועמשמ

 ריבגהל ךכבו ,"רוחש קוש"ב עבטמב רוחסל םתוא קוחדל ףאו ל"וחב לועפל םיבר םישמתשמ

 .ןוה תנבלהלו סמ תומלעהל םינוכיסה תא בוש

 ,תיטפשמ הניחבמ תבייחמ חרכהב הניא םיסמה תושר תדמע – םיסמה תושר תדמע תטויט   .4

 דוגיא ,ןכ לע רתי .יעוצקמ רזוח תטויטב קרו ךא רבודמ םויהל ןוכנש הדבועה חכונ דוחייב

 חורב ולהונ םינוידה .בר בשק התליג הדצמ רשא םיסמה תושר םע אשונב תורישי ןד ןיוקטיבה

  .הטויטב ומסרופש תוריזגה עור תא וקיתמי רשא תוריפ בורקב בינהל םייופצ םהו תיבויח

 ימד םלשל םג שרדיי ילוש הסנכה סמ םלשלו ישיא חוד שיגהל שרדיי רשא רחוס – ימואל חוטיב   .5

 .םיליגר קסעו יאמצע לכ ומכ ,ימואל חוטיב

 תונובשח ,רחסמ תולועפ ,םיקנרא לש םיכמסמו דועיתו םושיר לכ ןתינש לככ רומשל בושח   .6

 תשיכרל תורושקש יארשא סיטרכב תולועפו תויאקנב תורבעה ,רחסמה תומרופטלפב רחסמ

 רומשל תוסנלו התוא םושרל שי ,בוחרה תניפב ןמוזמב הקסע העצוב םא ףא .ותריכמ וא ןיוקטיב

 .)אשונב ליימ ומכ( ךכל דועית

 ןפלח וא הסרוב םא - התוא עציבש ךוותמה תוהזלו הקסעה עוציב םוקמל תועמשמ ןיא   .7

 סמ יכרוצל ילארשי בשותב רבודמ םא .דציכו דצל דצמ ןיוקטיבה רבע ןכיה וא ,םירז וא םילארשי

 תוכייש תוסנכההו תולועפה תא ורובע ועציב רשא וא/ו היינקהו הריכמה תולועפ תא עציב רשא

   .)ליעלש חותינ יפ לע( לארשיב סמ לוחל יושעש ירה ,ול
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 רבדהש הדבועה רואל תילילפ הפישח רוציל םילולע םיסמה תושרל סמ םולשת יאו חוויד יא   .8

 ,דיתעב המלשל שרדייש סמב תובח לע ףסונ תאז .ןוה תנבלה וא/ו סמ תמלעהל בשחיהל לולע

 לע תונוטלשל םמצעב חוודל םייושע םיקנבה יכ הדבועה .תוסנקו תיביר ,הדמצה ישרפה תוברל

 רישי ןפואב םושינה לע תולטומה תובוחל ףילחת הווהמ הניא ,םהיתוחוקל דצמ םיפסכ תורבעה

  .ןידה חוכמ

 םיילאוטריו תועבטמ ראשו ןיוקטיבל רשקב םיתוריש םינתונה םיקסע לע – תיסנניפ היצלוגר   .9

 חוכמ 2018 ינויב אלמ ןפואב לוחל הדיתע השדחה היצלוגרה - לארשיב תיסנניפ היצלוגר הלח

.2016-ו"עשתה ,)םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח

 ועתרית לא ,הלעי וכרעש םירובסו ןיוקטיבב םינימאמ םתא םא – לוכה תוזח וניא סמה .10

 .)ןידכ וחוודתש יאנתבו( םכיניע תוארכ עבטמב תולועפ ועצבו יוסימה תוכלשהמ

 ,הרקמה לש תויפיצפסה תוביסנב דואמ היולת יוסימ לח םא הלאשל הבושתה – ופוגל הרקמ לכ .11

.םיילאוטריו תועבטמבו יוסימב החמומ ןיד ךרוע וא ןובשח האור םע ץעייתהל יוצר ןכ לעו

'תושויתפרצ דרשמ ,ימואלניבו ילארשי יוסימב החמומ - בתוכה

יטפשמ ץועייל ףילחת וא/ו יטפשמ ץועיי תווהל ידכ רתאה ייונמל ןתינה תורישב וא "*סמ לכ*" רתאב עיפומה עדימב ןיא .
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