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  ,.נ.ג

 תוימוקמ תויושרב )ריע ןינב תינכת( ע"בת תדיחי להנמ דיקפת :ןודנה
      

 רואיתל ןוכדע םסרפ םינפה דרשמ יכ לארשיב םיננכתמה דוגיא תעידיל אבוה רצק ןמז ינפל .1
 םידיקפת ירואית ןדגוא וא ץבוקמ קלח הווהמה ")ריע ןינב תינכת( ע"בת תדיחי להנמ" דיקפת
 .1/2014 ל"כנמ רזוחל םאתהב לארשיב תוימוקמה תויושרה לכל ץפומה
 

 הלגמ ,)הז בתכמל ףרוצמ וקתעהש( 18/01/2022 םויב ןכדועש דיקפתה רואית ךמסמב ןויע .2
 ךא דיקפתל תונמל היהי ןתינ הז דיקפתל םיזרכמל ףסה תושירדל םאתהב יכ ,הברה ונתמהדתל
 סקנפב םושיר שרדנ ןכו תולכירדא יאסדנה וא הסדנהב וא תולכירדאב ימדקא ראות ילעב קרו

  .םילכירדאהו םיסדנהמה
 

 איה )הנידע ןושלב( תעדה לע תלבקתמ יתלבה ותאצותש לוכיבכ הארנ הז ךמסמל םאתהב
 ןונכתב ימדקא ראות ילעב םירוזאו םירע יננכתמ תונמל דוע ולכוי אל תוימוקמ תויושרש
 ןונכתב תקסועש תימוקמה תושרב הדיחיה להנמ דיקפתל ינוריע ןונכת וא םירוזאו םירע
  .ינוריע
 

 לכב השעמל הדיחיה הרשמהו רתויב ריכבה דיקפתה השעמל וניה ע"בת תדיחי להנמ דיקפת .3
 רואיתב טרופמל םאתהב .ינוריעה ןונכתה םוחתב תימוקמ תושרב םידיקפתה ירואית ןדגוא
 ןונכתה קוח יפל תוינכת םושייו ןונכת ,לוהינ הניה דיקפתה לעב לש תוירחאה םוחת ,דיקפתה
 עוציב לע יארחא תויהל וניה הדיחיה להנמ לש ודיקפת .)"ע"בת" תועטב תונוכמה( הינבהו

 תארקל תוינכתל תעד תווחו תוגצמ ,רמוח תנכה ,תימוקמה הדעוול תושגומש תוינונכת תוקידב
 םיננכתמ לומ הדובע ,תושרה לש םיטקיורפ םודיקו ןונכת יכילה יוויל ,ןונכתה תודסומ ינויד
 לופיט ,ןונכת תודסומ ינפב תימוקמה הדעווה גוציי ,תוינידמ יכמסמ תנכהו םודיק ,םתייחנהו

 .'דכו תועקפה יכילה םואיתו ןונכת בחרמו טופיש תולובג ינוקיתב
 
 ףופכב( תימוקמה תושרב ינוריעה ןונכתה לע דקפומש ריכבה דיקפתה לעבב רבודמ ,רמולכ
  .)ריעה סדנהמל
 

 ינפב תדמועה היספורפכ לארשיבו םלועב רכומ "םירוזאו םירע ןונכת" עוצקמה םינש תורשע הזמ .4
 .הסדנההו תולכירדאה תועוצקממ תנחבואמו הנושה ,המצע
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 ריעה םוחתב היגטרטסאו תוינידמ עובקל ותרטמש ,בכרומ ךילהת וניה םירוזאו םירע ןונכת .5
 ןונכתל םידעיו תורטמ תעיבקו ןוזח שוביג :םהיניבו םינווגמו םיבר םיאשונ ללוכ הז ךילהת .רוזאהו

 תוירוזא ,תוינוריע תומגמו םיכילהת יוהיז ,ןנכותמה רוזאה לש תונושה תוכרעמה דומיל ,םאתהב
 תעיבקו ןונכת תופולח שוביג ,םינוש םילדומ יפ-לע דיתעה יבגל תויזחת תריצי ,תוימלועו

 תריצי ,ןונכתב רוביצה ףותישל םיכילהת לש םושייו העיבק ,תופולחה תכרעהל תוטישו םינוירטירק
 םינוש םימוחתב תוינידמ תעיבק ,רוזאה יכרצו תינכותה תורטמ שומימל תויתומכ תומרגורפ
 ,יסנניפ סיסבו הקוסעתל ריעה תלכלכ חותיפ ,עקרקה ישומיש םוחת תא ,רתיה ןיב ,םיללוכה
 תריציו חותיפה תויבלשו חותיפ תולבגמ ,תויגולוקאה תוכרעמה ,ריעה לש יתרבחה הנבמה
 .ןונכתה ךילהת לש חוקיפו הרקב ,םושייל םינונגנמ
 

 ךורכ אוהו תויתשת לש וא םינבמ לש יסדנה וא ילכירדא ןונכתמ ועבטמ הנוש יבחרמה ןונכתה .6
 ,הסדנה ,תולכירדא רתיה ןיב ,תוללוכה תונווגמו תונוש תונילפיצסידמ עדי לש בכרומ חותינב
 ,הביבסה תסדנהו הביבסה תוכיא ,תירוזאו תינוריע היפרגואיג ,תירוזאו תינוריע הלכלכ
 אצוי םירוזאו םירע ןונכת .דועו טפשמ ,תירוביצ תוינידמ ,הרובחת ,ינוריע בוציע ,היגולויצוס
  .םינושה ויביכרמ לע ,בחרמה יבגל תירוביצה תוינידמה תא תנווכמה טבמה תדוקנמ
 

 )םיסדנהמ וא םילכירדא םניא בורלש( םירוזאו םירע יננכתמ לארשיב םגו םלועב תובר תונידמב .7
 תוירוטוטטס תוינכתו בא תוינכת תנכהב םיקסוע הז ללכבו יבחרמה ןונכתה תכאלמב םיקסוע
 להנימ תלהנמ ,לשמל ךכ .ןונכתה תכרעמב רתויב םיריכב םידיקפתל םינוממ ףאו תונושה תומרב
 הניה ,התמדוק ומכ םויכ )םירעה ןונכת םוחתב רתויב הריכבה תירוביצה הרשמה( ןונכתה
 יננכתמ םניה ןונכתה להנמ תלהנמ לש םינגסה ףא .תסדנהמ וא תילכירדא הניאש םירע תננכתמ
 תודעווב םג .ןונכתה להנימב תוזוחמה יננכתמ תיברמ םג ךכו םיסדנהמ וא םילכירדא םניאש םירע
 םילכירדא םניאש םירוזאו םירע יננכתמ תובר םינש הזמ םינהכמ תוימוקמה תויושרבו תוימוקמה
 הדיחיה להנמ דיקפתב הז ללכבו ינוריעה ןונכתה םוחתב םיריכב םידיקפת ילעב םיסדנהמ וא
 ריעה ןונכת ףגא להנמ דיקפתב שמיש םילשורי תייריעב ,לשמל ךכ .ינוריע ןונכת לע תדקפומה
 םויכו ןונכתה להנמב זכרמה זוחמ ןנכתמכ רבעב ןהיכש ,רגנידירג רפע םירעה ןנכתמ םינש ךשמב
 םינש הזמ תשמשמ ביבא לת תייריעב .תירבעה הטיסרבינואב םיינוריע םידומילל ןוכמב הצרמ
 םג .)תסדנהמ וא תילכירדא הניאש( לארא ילרוא םירעה תננכתמ ריעה ןונכת ףגא תלהנמכ
 ןונכת תקלחמ ת/להנמ וא ריע ןונכת ףגא ת/להנמ דיקפת תא םיאלממ תופסונ תוימוקמ תויושרב
 םילכירדא םניאש ,םירוזאו םירע ןונכתב ראות ילעב םירוזאו םירע יננכתמ )רחא המוד םש וא( ריע
  .םיסדנהמ וא
 

 וינפ לעו ודוסיב יוגש וניה ןכדועמה "ע"בת תדיחי להנמ" דיקפתה רואית ץבוק ,רעצה הברמל .8
 לולעו תויטנבלר רסוח ידכ דע ינוציק ןפואב תוריבס יתלב ןניה וב ןויסינהו הלכשהה תושירד
  .לארשיב ינוריעה ןונכתל רתויב השק קזנל םורגל
 

 םייק ונניא "ע"בת" גשומה םינש תורשע הזמ ןכש ,יוגש וניה ומצעלשכ דיקפתה רואית ,תישאר .9
 תנשמ תירוטדנמה םירע ןינב תדוקפב וניה "ריע ןינב תינכת" גשומה רוקמ .לארשיב הקיקחב

 ןונכתה קוחב .הינבהו ןונכתה קוח לש ףקותל ותסינכ םע 1965 תנשב הלטוב וז הדוקפ .1936
 ,תויצרא ראתמ תוינכת תוללוכה תוינכת לש היכרריה העבקנ אלא ,"ע"בת" חנומל רכז ןיא הינבהו

 תוללוכה תוינכתו )תינללוכ ראתמ תינכת םג ןהב( תוימוקמ ראתמ תוינכת ,תויזוחמ ראתמ תוינכת
 "ריעה ןונכת תדיחי להנמ" היהת דיקפתה רואית תרתוכש יוארה ןמ ,תאז רואל .תוטרופמ תוארוה
  ."ירוזאו ינוריע ןונכתל הדיחיה להנמ" ןיפולחל וא )תולודגה תויושרה תיברמב גוהנכ(
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 הרשכהה .ןויגה לכ תורסח ןה ינוריע ןונכת וניינע לכש דיקפתל ןויסינהו הלכשהה תושירד ,תינש .10
 .םירוזאו םירע ןונכתב ימדקא ראות איה דיקפתל רתויב תיטנבלרהו רתויב המיאתמה תימדקאה
 ןונכתב םיראתכ םיננכתמה דוגיא י"ע םירכומה םיראת םיקינעמה םיימדקא תודסומ 4 שי םויכ
 לת תטיסרבינואו ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,תירבעה הטיסרבינואה ,ןוינכטה ,הז ללכבו םירוזאו םירע
 .ביבא

 

 תקפסמ הרשכה םיקפסמ םניא תולכירדא תסדנה ידומיל ןכש לכ אלו תולכירדאב ימדקא ראות
 תיטנבלרש הרשכה קינעמ וניאו יטנבלר וניא ללכ הסדנהב ראות .ינוריעה ןונכתה םוחתב
 .דיקפתל
 ,ליעל רומאכ .ינוריע ןונכתב קוסיעל ללכ יטנבלר וניא םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושיר םג
 םיסדנהמה סקנפב םימושר אל םג ןכלו םיסדנהמ וא םילכירדא םניאש ,םירוזאו םירע יננכתמ
 םידיקפתב םינהכמו ירוביצה רזגמב ןהו יטרפה רזגמב ןה ינוריע ןונכתב םיקסוע ,םילכירדאהו

 תויושרב ,םינושה הלשממה ידרשמב ,ןונכתה להנימב ינוריעה ןונכתה םוחתב רתויב םיריכבה
  .דועו תויתלשממ תורבחב ,לארשי יעקרקמ תושרב ,תוימוקמה תודעווהו תוימוקמה

 
 ןויסינ ללכ שרדנ אל ,לשמל ךכ .רסחב תוקול דיקפתה רואיתב 'ןויסינה' תושירד םג ,תישילש .11

 ,הינבהו ןונכתה קוח יפל תוינכת לש הכירעו יוויל ,לוהינ לשמל ללוכה( ינוריע ןונכתב קוסיעב
 םושמ ריע ןינב תוינכת תנכהו תולכירדאב ןויסינ תאז תמועל שרדנו )תוינידמ יכמסמו בא תינכת
  .)םושיר יכרצל תינכת( ר"צת אשונב אקווד המ

 
 :ןמקלדכ דיקפתה רואית תא תונשל שי יכ איה םיננכתמה דוגיא תדמע ,ליעל רומאה לכ רואל .12

 
 םירע ןונכתל הדיחיה ת/להנמ" וא "ריעה ןונכת תדיחי ת/להנמ"ל דיקפתה םש תא תונשל )א(

  ."םירוזאו
 וא םירוזאו םירע ןונכתב ימדקא ראות לעב :וללכיש ךכ הלכשהה תושירד תא תונשל )ב(

 .םירוזאו םירע ןונכתב ראות ילעבל ןורתי עובקלו .תולכירדאב
 .דבלב םילכירדאל םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושירל השירדה תא ריתוהל )ג(
 בא תוינכת לש םודיקו הנכה :םיאבה םימוחתהמ רתוי וא דחאב ילוהינו יעוצקמ ןויסינ שורדל )ד(

 קוח יפל תוירוטוטטס תוינכת לש םודיקו הנכה ,ינוריעה ןונכתה םוחתב תוינידמ יכמסמו
 ראות לעבל סחיב .ינוריעה ןונכתה םוחתב םיינוריע םיטקיורפ םודיקו יווילו הינבהו ןונכתה
 .ןויסינ תונש 5 תולכירדאב ראות לעבלו ןויסינ תונש 4 שורדל םירוזאו םירע ןונכתב

 

 תוימוקמה תויושרב ינוריע ןונכתה םוחתב םידיקפתה ירואית תעיבקבש הברה תובישחה רואל .13
 ןמ ,ןונכתה םוחתב תוימוקמה תודעוה תויוכמס תבחרה תמגמ רואל דחוימב ,תימוקמה תודעוובו

 עצובת ףסה תשירדו םדיקפת רואית ,םוחתב םידיקפתה ילעב רבדב תוצלמהה תעיבקש יוארה
 ףותישבו לארשיב יבחרמה ןונכתה לע דקפומש ,םינפה דרשמב ןונכתה להנימ תויחנהל םאתהב
 57 הזמ לעופו םירוזאה םירעה יננכתמ לש יעוצקמה ןוגראה וניהש ,לארשיב םיננכתמה דוגיא
  .הנש

 
 ענמיהל תנמ לע ןודנבש דיקפתה רואית תא ןקתל ףוחדה ךרוצה הלוע הז בתכמב רמאנה לכמ .14

 ירוזאהו ינוריעה ןונכתה יכרעב העיגפמ ענמיהל ,תוימוקמה תויושרב ןונכתה תוקלחמב העיגפמ
 .לארשיב םירעה יננכתמב העיגפמ ענמיהלו לארשיב
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 דוגיא יגיצנ םע הפוחד השיגפ עובקל ךשקבנ דיתעב ולאכ םירקמ תונשיה עונמל ידכו ךכ לע ףסונ .15
  .הבחרהב אשונה תא ךינפב גיצהל ידכב ,ןונכתה להנימ תלהנה יגיצנ תוחכונב ,םיננכתמה

 
 

 
 
 ,בר דובכב                   
 

 
            םירוזאו םירע תננכתמ ,ילאירבג ימת    
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש ףתושמ ר"וי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :םיקתעה
 םינפה דרשמ ל"כנמ ,שריה ריאי רמ
 םינפה דרשמ ,ןונכתה להנימ תלהנמ ,רבליז תילד 'בג
 םינפה דרשמ ,תוימוקמה תויושרב ישונאה ןוהה תרקב ריכב ףגא תלהנמ ,ןמרדיו תילג 'בג
 םינפה דרשמל יטפשמה ץעויה ,תרמז הדוהי רמ
 םינפה דרשמ ,ןונכתה להנימ ,יבחרמ ןונכתל תיל"כנמס ,דלפ תאיל 'בג
 םינפה דרשמ ,ןונכת להנימ ,ישונא ןוהו םיביצקת ל"כנמס ,רלוס רחש רמ
 םינפה דרשמ ןונכת להנימ ,הינבבו יושירב היצלוגר תיל"כנמס ,ץרווש תור 'בג
 לארשיב םיננכתמה דוגיא ,אנהכ רשא םירע ןנכתמו ד"וע


