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 הדמע ריינ

 םירדסהה קוחב הינבו ןונכת יאשונל םיעגונה הקיקח יוניש םודיק
 )םיינבמ םייוניש 2023-2024 םינשל תילכלכה תינכתה תטויט(

 
 ,ףונה ילכירדא דוגיאו םילכירדאה תודחאתה ,םיננכתמה דוגיא -םייעוצקמה םידוגיאה ,ונא
 םיעצומה םיברה םייונישה לש תפתושמ הניחבל ונדגאתה ,הינבהו ןונכתה ימוחתב םיקסועה
 םינוזיאה לע תכל תקיחרמ העפשה ילעב םניה םייונישה ןמ קלח .םירדסהה קוח תרגסמב
  .ןונכת יכילהב טרפה תויוכזו הביבסה תוכיא תרימש לע ןכו ןונכת יכילהתב םימלבהו
 

 ןוזיאה תרפה ךות ,ןונכתה תודסומב תוטלחהה תלבק ןפוא תא תונשל םילולע םייונישה ןמ קלח
 .םיילכלכ ףאו םייתביבס ,םייתרבח :םירחא םיסרטניא ןובשח לע חותיפה יכרצ תבוטל
 

 תורעה לולכיו תסנכה תדעוול שגוי טרופמ ךמסמ( תוירקיעה תורעהה ןמ תצקמ וטרופי ןלהל
 :)םינושה םיפיעסל תוינטרפ
 

 תוינכת יבגל תוינונכת תוטלחה לבקל תוימוקמה תויושרה תויוכמס תא םצמצמ קוחה •
 ןהלש העפשהה תלוכיב תורישי עגופ תוימוקמה תויושרה תויוכמס םוצמצ .ןמוחתבש
 ליבוה ןונכתה להנימ םתוא רוזיב יכילהתל דגונמו ,תוגציימ ןה ןתוא םיבשותה לשו
 .תונורחאה םינשב

 עיצהל וא תויודגנתה לבקל ןונכתה תודסומ לש היצביטומהו תלוכיה תא םצמצמ קוחה •
 .ןונכתה ךשמ תא וכיראי הלאש ששחהמ ,ללכה םע וביטיש םייוניש

 םיטביה לע םינומאה הלשממ ידרשמ לשו עוצקמ ישנא לש םחוכ תא םצמצמ קוחה •
 תויתשתה יפיעסב .הביבסה תנגהל דרשמב עוצקמה ישנא המגודל ,ןונכתב םינוש
 רבעומו הביבסה תנגהל דרשמה ידימ אצוי ןונכתה תודעווב יתביבסה ץועיה תוימואלה
 תוינידמ תלבוהל םורתל הז דרשמ לש בושחה ודיקפת ללשנ ךכב .םייטרפ םיצעוי ידיל
 תנגהל דרשמל ריזחהלו הזה יונישה תא לטבל עצומ .תוטלחהה תלבק יכילהתב תיתביבס
 .ןונכתה תודסומב בושחה ודיקפת תא הביבסה

 גורחי חותיפה ףקיהש ךכ ,תוימואל תויתשת ינקתמל בחרנ ףקיהב תולקה רשפאמ קוחה •
 לולע הז ןונגנמ .)"הלקה ימד ןונגנמ"( .הלש טירשתהו תינכתה תוארוהמ יתועמשמ ןפואב
 ןהל שי רשא תוימואל תויתשת תוינכת לע עיפשהל רוביצה תלוכי תא רתוי דוע ןיטקהל
 .הביבסה יוניש לע תיתוהמ העפשה

 לבקתה הרושיא םא םג ,הלשממה י"ע תוימואל תויתשתל תוינכת רשאל רשפאמ קוחה •
 .הזכ ןויד םייקתי תינכתב ןודל שקבי םידרשמה דחא םא קר .הניינעב ןויד לש םויק אלל

 םיכילה תונשל ;ןונכתה תודסומ ירבחל שגומה יביטקייבואה עדימב עוגפל שקבמ קוחה •
 .םירתיה תאצוה לש

 אלל )םיריחס םישומיש לשמל( תיתשת ינקתמל םישומישו תויוכז ףיסוהל שקבמ קוחה •
 .הלא םייוניש לש תוכלשהה ונחבנש
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 תודובע עוציב תעב הביבסה תוכיאו שערה תולבגמב דאמ תנכוסמ הלקה רשפאמ קוחה •
 הכירצ הלשממה ,םיצאומ חותיפ יכילהת םיעצבתמ ובש ןדיעב .ינוריעה בחרמב תיתשת
 תולעה .םתפיכאל םילכ רבגתלו םוהיזו שער תעינמל תוארוהה לש הרמחה םוזיל
 רועיש ןיאל הלודג היהת םירעה יבשות לש םיישפנהו םייתואירבה םיקזנה לש תילכלכה
 .תויתשתה עוציב תולעבש ילכלכה חוורה ןמ

 ךכב .תוימואל תויתשתל תוינכת רובע םיצע תתירכ רושיאב דאמ לקהל רשפאמ קוחה •
 .תורעיה דיקפ לש ותוכמס םצמוצתו םיצעה לע הנגהה דאמ םצמטצת

 ןונכתה ךילה"ב םיפסונ םייוניש שבגל ןונכתה להנמ להנמל היחנה תללוכ העצהה •
 .ףקיה הזיאבו רבודמ םיוניש וליא לע רהבוהש אלל "תוינכת תלוכתו ןונכתה תודסומב
 היחנה אלל - ןונכתה ךילהב םיפסונ תכל יקיחרמ םייוניש םינומט וז היחנה תועצמאב
 תרצק הניחב אלא - םינוש עדי ימוחתמ םיפסונ םימרוג םיפתוש ויהי הלש הטמ תדובעל
 .דבלב חותיפ יטומ לשממ יפוג םיוולמ ,העצהה יפ לע ,התואש חווט

 
 ןזואמו לכשומ ,יואר ןונכת יללכמ יתוהמ ןפואב םיגרוחה םיבר םיביכרמ תללוכ העצהה םוכיסל
 םיללוכ םיעצומה םינוקיתהמ קלח .הביבסבו רוביצב תיתדימ יתלב העיגפ םיווהמ ךכיפלו

 םא םג ,הינבהו ןונכתה קוח יפ לע תינכת תרגסמב םמדקל רתוי יוארו ןתינש םיינונכת םייוניש
 תויוכמס לש בחרנ לס םינתונ םירחא םיבר םייוניש .הקיקחב אלו ,תיצרא ראתמ תינכתב
 ,הביבסב ,הייסולכואב עוגפלו םישרדנה םינוזיאה תא לכסל לולעה ןפואב ,תיתשתה תורבחל
 .םיחותפהו םייונבה םיחטשבו
 

 תואמ תונורחאה םינשה ךלהמב ומדיק ןונכתה תודסומ רשאכ וז הפוחד העצה הרורב אל ללכ
  .ןנונכתב אל ןמושיב אוה ישוקהו תוימואל תויתשתל תוינכתו ד"חי יפלא
 

 יטביה לש ליעיו ריהמ םודיקל ךרוצל םיאלמ םיפתוש ,וז הינפ לע םימותחה םינוגראה לכ
 ונא .הנידמה לש הגושגשל איבהלו םדקל תנמ לע ,טרפב תויתשתה יאשונו ללכב הינבהו ןונכתה
 ,חותפ ךילהב השעיש דבלבו שרדנש לככ ,יוניש ךילה לכל םיאלמ םיפתוש ונמצע תא םיאור
 .ףוקשו רודס
 

 ,םייתרבחה ,םיילכלכה :הנידמה לש םיכרצה ללכ תא האורה ,חווט תכורא היאר אלל
 עונמלו לכסל הלולע - חווט תרצק הייאר וליאו חומצלו ךישמהל ,הנידמכ ,לכונ אל םייתביבסה
 .טביה לכב טעמכ הנידמה לש חותיפה ךשמה תא
 

 ,םירדסהה קוחמ הינבלו ןונכתל םיעגונה םיקוחה תא רתלאל איצוהל תוארוקו םיארוק ונא
 הימדקא ישנא ,הביבס ,הרבח ,הלכלכ יפוג םניבו םיפוג לש לולכממ בכרומה תווצ םיקהל
 םעו חווט תכורא תינונכת היאר תבוטל הקיקח ייוניש םדקל תנמ לע – םינושה ןונכתה ידוגיאו

 .תפפוטצמו הפופצ הנידמ לש תובכרומה לכ לע - קשמה לש םיידימה םיכרצה
 
 

 ,םייעוצקמה םידוגיאה ר"וי ונא
 
 
  

 קנלב יזיא                                ל'גנא הנרא                                   ילאירבג ימת
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