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תוינידמה יוניש תובקעב .םייאלקח םיחטש םה ץראה זכרמב םיחותפה םיחטשה בור

תרשפהל יאלקחה רזגמה ךותב םידבכ חותיפ–יצחל ורצונ ,09–ה תונש תליחתב תיעקרקה

תיאלקח עקרק לש תירוטוטטסה העיבקה לש הכומנה תּודימעה בקע .םייאלקח םיחטש

ומדוק ,תיאלקח עקרק לע הרימשה ינונגנמ תורערעתהמ ששחל הבוגתכו ,דועיי יוניש ינפב

ףונ" — החותפ עקרקכ תיאלקחה עקרקה לע הרימשל םישדח םילנויצר ראתמה תוינכתב

םיחטשה לש תירקיעה םתרטמ ,וז העיבק יפ–לע .)3/12 מ/מ/ת ,13 א/מ/ת( "חותפ ירפכ

לש םלוהינ ךרוצל .יאלקחה רצותה לע אקווד ואלו ,ÂÛ ‰ÎÙ¯È‰ לע הרימש איה םיירפכה

םדועיי לש תיביטרפואה תוהמה תא ריהבהל שי ,םיחותפ םיחטשכ םיירפכה םיחטשה

הכ דע .ÚÈÈ ‰Ó˙·ÂÔ· ספתנל הקיז ךות הז גשומ ןייפאל יואר .חותפ ירפכ ףונכ שדחה

תבשחנ תירפכ תורייתו תויה .חותפ ירפכ ףונכ םלצא ספתנ המ ףונב םיננובתמה ולאשנ אל

קלחש ךכב בשחתהבו ,ירפכה םייחה ןונגס לע הרימשלו תירפכה הלכלכה רופישל יעצמאכ

ררבל בושח ,תורייתב רושק ץראב ירפכה בחרמב תויאלקח–אלה תוקוסעתהמ לטובמ יתלב

Ó‰Â רוזאב חותיפ יסופד ולאו ,זכרמה רוזאב םישנא םישפחמ ותוא תירפכה תורייתה רצומ

.ותוא םידגונ ירפכה

‰ÓË¯‰ ‰ÚÈ˜¯È˙ תא ןייפאלו תוהזל איה ‰˙ÂÎÔ תאו ‰Ó‰Â˙ חותפה ירפכה ףונה לש

È˜Â˘ÈÌ·‰ תא תוהזל אב רקחמה ,ךכל ףסונב .תונוש הייסולכוא תוצובק לש תועד יפ–לע

.זכרמה רוזאב םיירפכה םירוזאב שפונו יאנפ תוליעפל

ורחבנ ,)םיננכתמ תוברל( לארשי–יבשות תייסולכוא איהש ,רקחמה תייסולכוא ברקמ

:םינוש הייסולכוא יחלִּפ לש םתסיפת תא דומאל ןתינ םתועצמאבש םימגדמ רפסמ

-ינואב תואלקחל הטלוקפהמו היפרגואיגל הקלחמהמ ,יעוצקמ עקר ילעב ללוכ( םיטנדוטס

יביטרטסינימדאה לגסה ירבחו )םיננכתמה דוגיא ירבח( עוצקמ ישנא ,)תירבעה הטיסרב

ברקב ראוד–רקס :םירקס יגוס השולש תועצמאב השענ חותינה .תירבעה הטיסרבינואב

,)םייביטקפא םינולאש 611( 4002 ,רבמטפס-טסוגואב ךרענש ,יביטרטסינימדאה תווצה

םינולאש 481( 5002/4002 ראוני-רבמצדב ועצובש ,םיטנדוטסה ברקב םוקמ ירקס

םינולאש 65( 4002 רבמבונב ךרענש עוצקמ ישנא ברקב טנרטניאה רקסו ,)םייביטקפא

יגוס תוגציימה תונומת תרדס :ÎÏÈ ‰ÂÂÈÊÂ‡ÏÈ‰ אוה רקחמה לש ירקיע ילכ .)םייביטקפא

אלש םינבמ ןכו ,תויאלקח תורטמל םישמשמה םינבמ תוברל ,זכרמה רוזאב םינוש ףונ

.םימגדמה להקִל וגצוהש םינולאשב יזכרמ דקומ ויה תונומתה .תואלקחב םירושק
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בחרמה אשונב םילאשנה לש ‰·ÚÈÈÂ˙ ¯Á˙‰ לע רקחמה יאצממ םידיעמ יללכ ןפואב

ובוציעל םיסחייתמה )םייתביבס םיננכתמ( עוצקמ–ילעבל קר אל יטנוולר הז ןועיט .ירפכה

עקר ירסח םילאשנל םג אלא ,םיינונכת תונורקעו םינוירטירק יפ–לע חותפה בחרמה לש

תּועדומ ,'חותפ ירפכ ףונ' גשומה תנבה :םייוטיב רפסמ וז תוניינעתהל .והשלכ יעוצקמ

— ירפכה בחרמב יאנפבו שפונב ןיינעה ,ירפכה בחרמב ירפכה ןויבצה תרימש תובישחל

רקיע ןלהל .תירפכ הביבסב ררוגתהל ןוצרה ןכו — יאלקח קשמ ביבס תּוליעפב תוברל

:תוצלמההו תונקסמה ,םיאצממה

חותפ ירפכ ףונ לש ויומידל םהיביכרמו םיפונה תמאתה)א

םישמשמה םינבמ .ירפכה בחרמה תא םיבצעמה םיביכרמ יבגל תינורקע המכסה תמייק

םינבמ ,םתמועל ;ירפכ–אל ףונכ םיספתנ ,םירוגמל היינב 'תובחרה' ןכו םיירחסמ םיזכרמ

.חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאות ,)תשר–יתב( תויתנוע תוממחו תותפר םישמשמה

םה עוצקמ ישנא .םינושה םימגדמה תויסולכוא לש תוסיפתב םילדבה םימייק ,תאז םע

םתעד .םירחאה םימגדמה ינש תויסולכוא רשאמ םיפונה תכרעהב רתוי םייתרוקיב

,חותפ ירפכ ףונ לש ויומידב םיכמות םייאלקח םינבמש איה םיננכתמה לש תיעוצקמה

םיירפכה םיפונה תכרעהל יכ ררבתה ןכ ומכ .םיירפכה םיבושייל םידומצ םהש יאנתב

,םיבצינ םה וב יבחרמה רשקהה םג אלא ,ףונה לש םילדבנה םיטנמלאה קר אל םיבשחנ

.םתוא םיבבוסה םיפונהו

יאנפה תויורשפא בחרמ תמועל חותפה ירפכה ףונה יומיד)ב

)םיננובתמה לש תואר תדוקנמ( חותפ ירפכ ףונ לש יתוזחה יומידה ןיב םירעפ םימייק

ירפכה בחרמב םישמתשמה לש תואר תדוקנמ( יאנפה תויורשפא בחרמכ ויומיד ןיבל

תוליעפ תא םימאות םיטנמלא ינש ,ירפכה בחרמב םייונב ףונ יביכרממ .)שפונה תורטמל

–יתב :ירפכה ףונה לש יומידה תא רשאמ רתוי הבר הדימב ירפכה בחרמב שפונהו יאנפה

םינבמ תוברל ,ףונה יביכרמ ראש .םייאלקח םירצומ דוביעל םירושקה םינבמו הפק

.ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תוליעפב חרכהב םיכמות אל ,תוממח םישמשמה

ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפל שוקיבה הנבמ)ג

רוזאב שפונו יאנפ תויוליעפב תיסחי הבר תוניינעתה וליג תוצובקה לכמ םילאשנה

תוליעפה .רתויב תושקובמה ןמ ןה Ó˘˜ ‰Á˜Ï‡È‰ תא תובבוסה תויוליעפו ,ירפכה
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ירפכה בחרמב תוינקש דועב ,םיילגר םילויט איה םילאשנה ללכ ברקב רתויב הצופנה

,םינורוטקרט ילויטב ןיינע וליג םיבישמה לש תיסחי הובג רועיש .ןיינעה דקומב ןניא

קוסעל םילאשנה לש םנוצר ןיב רכינ רעפ םייק .ירפכה בחרמב בכר ילויטו םיפי'ג

שוקיבה( ושומימ תמר ןיבל )יומסה שוקיבה( ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפב

תאפמ שוקיבה שומימ–יא :רמולכ ,'שוקיבה ףדוע' בקע רקיעב רצונ הז רעפ .)יביטקפאה

עוציבל םייביטקרטאו םימיאתמ םיחטשבו תויתשתב ,םיעצמאב ,תויוליעפ עציהב רוסחמ

.זכרמה רוזאב ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפ

˜ÒÓ‰ ¯˜ÈÚ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ˙Â

רקחמה יאצממ םיווהמ ,ירפכה בחרמה תא םיבצעמה םימכסומ םיביכרמ םויק רואל.1

;ירפכה בחרמה לש בוציעה תונורקע תעיבקל סיסב

,רוביצה ללכ יניעב ויומיד ןיבל עוצקמ ישנא יניעב ירפכה ףונה יומיד ןיב םירעפה חכונל.2

;ירפכה בחרמה ןונכתב רוביצה ףותישב ךרוצ שי

ןנובתמל הקיזב ,טרופמו ימוקמ הדימ–הנקב ירפכה רוזאב עקרקה ישומיש תא עובקל שי.3

םמוקימל תועגונה תוטלחה תוברל תאזו ,יבחרמה טסקטנוקבו הנבמה גוסב בשחתהבו

תינבת' תובקעב .)םינוש םיגוסמ תוממח ןוגכ( ירפכה בחרמב םייונבה םיטנמלאה לש

םייונב ףונ יביכרמל 'תירפכ–תיפונ' תועמשמ שי ,םיננובתמה לצא םייקה 'ירפכה ףונה

;ירפכה בחרמב רזופמב ןהו ירפכה בושייל דומצב ןה ,תויאלקח תורטמ םישמשמה

םתרטמש םירוזא ןיב חותפה ירפכה ףונה בחרמ תקולחב עייסל םייושע רקחמה יאצממ.4

תוריית חותיפ םתרטמש םירוזא ןיבל ,)תּוארִנ לע שגד םע( ירפכה ףונה לע הרימש

הב (zoning) רּוזיאה תטישל המודב ,רמולכ Æ)יתוריית שומיש לע שגד םע( שפונו

םיימואל םינג ,ןוגכ( םייתוכיא םיחותפ םיחטש לש תילאנויצקנופה הקולחל םיטקונ

םיליבומה עקרקה ישומיש תעיבק ךות ,המוד הטישב טוקנל יוארה ןמ ,)עבט תורומשו

;ירפכה בחרמה ךותב

ןהו תיתוזח היווחכ ןה ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומיד רבדב םילאשנה לש םהיתועד רואל.5

היצקידניא עקרקה יקיזחמל תתל הז רקחמ יאצממ םילוכי ,שפונה תויורשפאל בחרמכ

יאלקחה קשמה ןוגראב עיקשהלו ,םהינימל רחסמ יקסע חתפל תויאדכ–יא יבגל

;יקוויש יתוריית רצומכ וינווגל

ןונכתל ינויח עדי סיסב הווהמ ,שפונו יאנפ תוליעפל יומסה שוקיבה הנבמ יוהיז.6

.ירפכה בחרמב ,םינורוטקרטו םיּפי'ג ילויט ןוגכ ,שפונ תויוליעפל תויורשפאה חותיפלו
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תולולע ןה ךא ,חותפה ירפכה בחרמה לש תיפונה תוכיאב תועגופ ןניא ולא תויוליעפ

,עבט תורומש ,ןוגכ( ההובג תושיגר ילעב םיחטשל םידבכ םייגולוקא םיקזנ םורגל

.)תולוחו תורעי ,םיימואל םינג

–לע ,ירפכה בחרמב עקרק ישומישב םיטקילפנוקה םע תודדומתהל ךרד ןמסמ הז רקחמ

לש םתחוורל עיגהל ןויסינב ,ורּוזיא תועצמאב תוברל ,ליעי ןפואב םנוגראו םנונכת ידי

ףותישכ אמייק–ינב םידעי רפסמ גישהל ךכבו ,הז םוחתב ןיינע םהל שיש םימרוגה לכ

תמילב ,יאלקחה קשמה ביבס תוברל שפונ תויוליעפ תלעפהמ םיחוורב םיאלקחה

.םיאלקחל םיפסונ הסנרפ תורוקמ תריציו ירפכה בחרמה לש 'היצזינ"לדנה'

ינונכתה חונימה לש ימושייה ןכותה תרהבהל ינושאר ןויסנ אוה הז רקחמ ,םוכיסל

וקדבנ אל ,תאז םע .תונוש ןיינע–תוצובק יניעב ספתנ אוהש יפכ — 'חותפ ירפכ ףונ' שדחה

ןיינעה תצובק יניעב םיספתנ םהש יפכ ירפכה בחרמל םייוצרה חותיפה ינוויכ רקחמב

אשונ .םהיגוסל רפכה יבשות איהו — ירפכה בחרמה לש ובוציעל רושקה לכב תירקיעה

.דיתעב ושעייש םירקחמה דקומב דומעל יואר הז בכרומ
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±Æ Ó·Â‡

¯˜Ú

םיחטשה בור ןכש — רתויב םידבכה םה חותיפה יצחל וב רוזאה אוה ץראה זכרמ רוזא

ידכ וז הדבועב היה יד ,םיעשתה תונש תישאר דע .םייאלקח םיחטש םה ובש םיחותפה

םיעשתה תונש תישארב יתוהמ ןפואב הנתשה הז בצמ ךא ,הלאככ םבור תא רמשל

.)א5991 ,ןוסלטייפ(

תיעקרקה תוינידמה התנוש ,רבעשל–מ"הרבמ היילעה לג איבהש היינבה יצחל תובקעב

רוזאב יוטיב ידיל האב תּומזיה בור .תירוביצ עקרקב תיטרפ תּומזי הנושארל הרשפאתהו

תא דקפש ךשמתמה רבשמה בקע ,ךכל רבעמ .)8991 ,ןוסלטייפו תשיש–רב( זכרמה

האצותכ .םידבכ תובוח יאלקחה קשמה רבצ ,יארשאה רבשמ דוחייבו ,תדבועה תובשייתהה

םיצחל ורצונ ,עקרקה דועיי יונישמ חיוורהל תורשפאה תחיתפמו תואלקחב רבשמהמ

,תינונכת הניחבמ םג תוכלשה שי ךכל .יאלקחה רזגמה ךותב םייאלקח םיחטש תרשפהל

םיחטשה בור לע וטו תוכז הל רשא — )ח"קלו( תיאלקח עקרק לע הרימשל הדעווב ןכש

השימח תוחפל םיאלקחל ויה — 8691 תנשב תפרוגה הזרכהה בקע ,לארשיב םייאלקחה

הבחרוה הנורחאל .)6991 ,ןוסלטייפו ןיאלש :האר ןוידל( הדעווה ירבח 11 ךותמ םיגיצנ

רתיה ןיב אבש רבד ,)פ"שחקלו( םהיגוסל םיחותפ םיחטש לע הרימשל הדעווה תוכמס

הדימ–תומא רדעיה םלוא .םייתביבס םינוגרא יגיצנ ללוכה ,הדעווה בכרהב יוטיב ידיל

תדובע תוליעימ תיחפמ — םירחאו םייאלקח — םיחותפה םיחטשה לע הרימשל תורורב

.פ"שחקלוה

תורערעתהמו תיאלקח עקרק לע הרימשה ינונגנמ תורערעתהמ ששחל הבוגתב

עקרקה לע הרימשל םישדח םילנויצר ומדוק ,הלא םינונגנמ ירוחאמ ודמעש םילנויצרה

.)4002 ןוסלטייפ ;Feitelson, 1999( 09–ה תונש ךלהמב ונכוהש ראתמה תוינכתב תיאלקחה

עצוה ,לארשיב תיאלקח עקרק לש הדועיי יונישל תולבגמ ביצמה קוחה לש ותשלוח בקע

,'חותפ ירפכ ףונ'ל ףוחה רושימב םייאלקחה םיחטשה תרדגה תא בסהל 13 א/מ/ת–ב דוע

זכרמה זוחמל ראתמה תינכת ןוכדעב ,תאז תמועל .יקלח ןפואב קר הלבקתה וז העצה םלוא

רוזאכ 'חותפ ירפכ ףונ' הרידגמ תינכתה .תודגנתה אלל הז חונימ לבקתה )3/12 מ/מ/ת(

ינקתִמ ,םיירפכ םיבושיי ,יאלקח שומיש ללוכ ודועיי רשא ,ירפכ יפואו תיתוזח תוכיא לעב

םירחא םינקתמו תירפכה תובשייתהל םירושקה תודסומו םינקתמ ,שפונו תוריית

ןונכת תפש חותיפב הנפמ–תדוקנ הווהמ וז תינונכת העיבק .חותפ ירפכ חטשב םיבלתשמה
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,םיחותפה םיחטשה לש םישדח םיגוויסב יוטיב הלביקו ,םייאלקח םיחטשל סחיב השדח

.תויזוחמו תויצרא ראתמ–תוינכתב ,םירחאו םייאלקחה

םייאלקחה םיחטשה בור לש םדועיי עבקיי םיבורקה םירושעבש אופא יופצ ןאכמ

תירקיעה םתרטמש החנהה תרתתסמ וז העיבק ירוחאמ .'חותפ ירפכ ףונ'כ זכרמה רוזאב

שי ןכ לעו ,יאלקחה רצותה אקווד ואלו ירפכה ףונה תרימש איה םיירפכה םיחטשה לש

.)ב5991 ,ןוסלטייפ( תתחופ םהלש תיאלקחה תויאדכה םא םג םהב העיגפה תא םצמצל

יאנת םנמא אוה ,ראתמה תוינכתב םיחותפ םיחטשכ תיאלקחה עקרקה לש הדועיי

,םיחותפ ורמשיי םיחותפ םיחטשש ידכ  .קיפסמ יאנת וניא ךא ,הלאככ םתרימשל יחרכה

ןיעקרקמה לוהינ עצבתה ,יביסנטניא יאלקחה שומישה היה דוע לכ .םאתהב םלהנל ךרוצ שי

םיחטשכ( םדועיי תא תמאותה הרטמל ,םיאלקח ידי–לע השעמל הכלה םהילע חוקיפהו

שומישה תויביסנטניאש דועבש איה ךכל הביסה .הזכ דוע וניא בצמה תעכ םלוא .)םייאלקח

.חותפ ירפכ ףונכ שדחה דועייה לש ותוהמ הרורב אל ,חטשהמ קלחב תתחופ יאלקחה

ירפכה רוטקסב ולחש תורומתב םיקסוע ,לארשיב הנורחאל וכרענש םירקסו םירקחמ

;9991 ,ןיאלש ;6991 ,תרפא( תונושה ןהיתוכלשהבו תיעקרקה תוינידמב יונישה תובקעב

םיקסוע םירחא םירקחמ .)4002 ,ןאה ;4002 ,ורטש ;1002 ,תרופו ןמגילז ;9991 ,ןמרתלא

תמיש ךות ,םיחותפ םיחטשכ םייאלקח םיחטש לע הרימשה לש םייפיציפסה םיטביהב

ךרעה לע ,)1002 ,רודמאו יקסבוסיל ,ןלפק( יאלקחה ףונה לש תויתוזחה תויוכיאה לע שגד

,לטנזורו עשוהי ;2002 ,ינדע–שמש ;7991 ,ידיסו רוצ ,רשיילפ( יאלקחה ףונה לש ילכלכה

.דועו ,)5002 ,רטסלו ןשוח( םייאלקח םיחטש תרימש לש םייטפשמ םיטביה לע ,)4002

תיאלקח עקרק לש שדחה דועייה לש תיביטרפואה תינונכתה תוהמה הנחבנ אל הכ דע םלוא

.חותפ ירפכ ףונכ

ןיעב ספתנש המ אוה ףונה .תילאוזיו היווחב רושק 'ףונ' גשומה יכ שיגדהל בושח

ספתנלו הּפצִנל הקיזב ונייפאל שי ,חותפ ירפכ ףונ םירידגמ רשאכש רורב ךכל יא .האורה

המ ,זכרמה רוזא יבשות תוברל ,ףונב םיננובתמה ולאשנ אל םויה דע םלוא .ןנובתמה יניעב

.רמשל יואר ןתואש תויוכיאה ןהמ — רמולכ ,'חותפ ירפכ ףונ'כ םתעדותב ספתנ

תואלקחל דחאה :םיירקיע םישומיש ינש םיירפכה םיחטשב םימייק םויכש ןייצל יואר

רושק )%21–כ( ץראב תויאלקח–אלה תוקוסעתהמ לטובמ יתלב קלח .הקוסעתל ינשהו

תגצוימ זכרמה רוזאב  .)2002 ,תואלקחה דרשמ( תיצרא–םינפ הּבּורב ,תורייתבו החראהב

,ןאה( רחסמו ןוסחא ידי–לע רקיעב )תיקוח–אל םג ,הבורב( תיאלקח–אלה הקוסעתה םנמא

יכ קפס ןיא ,ץראב תירפכה תורייתה ףנע לש ריהמה חותיפה בצקב בשחתהב ךא ,)5002

.תירפכה תורייתה םוחתב החימצ לש ןּוויכ ןמתסמ זכרמה רוזאב םג
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,ירפכה בחרמב עבט יבאשמ לש םתומלש תא חיטבמה יעצמאכ תבשחנ תירפכ תוריית

; Robert and Hall, 2001;ירפכה םייחה ןונגס לע רמושהו תירפכה הלכלכה תא רפשמה

Garrod, et al., 2006 (. הניל יתוריש תללוכ וז תוריית )'םהינימל םירויס ,הדעסה ,)'םירמיצ

רצומה לש תקייודמה ותוהמ הרורב אל ןיידע ,תאז םע דחי .תוינקו םייוליב ,ירפכה רוזאב

רוזאב חותיפ יסופד ולאו ,זכרמה רוזאב םישנא םישפחמ ותואש 'תירפכ תוריית' ארקנה

ןפואב ןייפואמ וניא הז רצומ דוע לכ ןכש ,הבר תובישח שי וז הלאשל .ותוא םיללוש ירפכה

ואיביו ולש תויביטקרטאב ועגפיש חותיפה יסופד ירפכה רוזאב וכשמייש ריבס ,רורבו דח

.ירפכה רזגמב םיבר תיב–יקשמ םינעשנ וילעש ילכלכה סיסבהמ קלחב העיגפל

יביטרפואה ןכותה תא רידגהל םירומאה םיירקיע 'םינקחש' השולשב ןיחבהל ןתינ

הייארה תיווזמ ירפכה בחרמה בוציע לע טיבמ םהמ דחא לכ — חותפה ירפכה ףונה לש

.)1.1 רויא( ולש תידוחייה

È¯ÙÎ‰ ·Á¯Ó‰ ·ÂˆÈÚ ÈÓ¯Â‚ ∫±Æ± ¯ÂÈ‡
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לש ינונכתה ןכותה תא רידגהל םישרדנה )םיננכתמ( עוצקמ ישנא אוה ןושארה םרוגה

ירפכה בחרמב םישמתשמה אוה ינשה םרוגה .םיינונכתה תונורקעל םאתהב חותפה בחרמה

וניא םקוסיעש ,ירפכה בחרמב םיררוגתמה( הכירצה בחרמכ ןה ,ויפונב םיננובתמהו

אוה ירפכה בחרמה ,ףונב םיננובתמל .יאנפו שפונ תורטמל םישמתשמה ןהו )תואלקחב

ירפכה בחרמב םישמתשמלש דועב ,Ú¯ÎÈÌ ÁÊÂ˙ÈÈÌ לע תונעל הדעונש תיתוזח היווח

ישילשה םרוגה .םהלש שפונהו יאנפה יכרוצל הנעמכ הז בחרמ ספתנ ,שפונו יאנפ תורטמל

ירפכה בחרמה םרובע ,תואלקחב ןיידע םיקסוע וא וקסעש ירפכה בחרמה יבשות אוה

.‰Ê„ÓÂÈÂ˙ Ù¯Ò‰ בחרמ הווהמ

ישנא ,לשמל .הלא "םינקחש" לש םהיתוסיפת ןיב תמייוסמ הפיפח תמייק יכ רורב

הכירצ בחרמכ ירפכה בחרמב שמתשהל ףא םילוכיו ירפכה ףונב םיננובתמ םג םה עוצקמ

.ירפכה בחרמה תא בצעל הנושארו שארב אוה םדיקפת ךא ,שפונ תורטמלו

תוטלחהה ילבקמ אוה ,1 רויאב ןיוצ אלש ,ירפכה בחרמה לש ובוציע ךילהתב ףסונ םרוג

אשונל ידוחיי וניא הז םרוג לבא .תיצראה המרה דעו תוימוקמ תויושרמ ,תונושה תומרב

לש היצקנופ אוה לארשי–תנידמב בחרמה לכ לש ובוציע ,ןכש .ירפכה בחרמה לש יפיצפסה

.תויבחרמה תומרה לכב םירכינ םייביטרפואה הייוטיבו תיעקרק תוינידמ

לכ לש תושירדהו תויפיצה תכרעמ לע תונעל רומא ירפכה בחרמה ,רבד לש ופוסב

םתניחבמ חותפה ירפכה ףונה לש ויומיד תא קודבל דעונ הז רקחמ ,יחכונה בלשב  .םימרוגה

םישמתשמ/םיננובתמ )2 ;םיננכתמ )1 :חותפה בחרמה בוציעל םיעגונה È ‚Â¯ÓÈÌ˘ לש

)תיחכונה הדובעה תרגסמב אלו( רתוי םדקתמ בלשב .שפונו יאנפ תורטמל חותפה בחרמב

םייושעה םיצירמת יוהיז ךות ,םיאלקח לש טבמ תדוקנמ יאלקחה דועייה לש ותוהמ קדבית

.תיפונה תואלקחה לע רומשל םתוא דדועל

ÓË¯Â˙ ‰ÓÁ˜¯

:תויללכ תורטמ יתש הז רקחמל

תוצובק יניעב ,חותפה ירפכה ףונה לש תוהמה תאו ןכותה תא ןייפאלו תוהזל�

;תונוש הייסולכוא

.זכרמה רוזאב םיירפכה םירוזאב שפונו יאנפ תוליעפל םישוקיבה תא תוהזל �

:תויזכרמ תולאש המכב רקחמה דקמתמ יפיצפס ןפואב
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?חותפה ירפכה ףונה תא םירתוסהו םיכמותה םייפונה םיטנמלאה םהמ.1

ירפכה ףונה תא םיבצעמה םייפונה םיטנמלאה לש םמוקימל תועמשמ הנשי םאה.2

?חותפה

?ירפכה רוזאב םינושה םיפונה לש 'תוירפכה' תדימ יהמ.3

ףונ' גשומה תסיפת לע )ינונכתו יאלקח ,יפרגואיג( יעוצקמ עקר עיפשמ דציכו םאה.4

?'חותפ ירפכ

ותוהמ רבדב ,עוצקמ ישנא תוברל ,תונוש הייסולכוא–תוצובק ןיב המכסה תמייק םאה.5

?ושממל ידכ רומשל שיש םיטנמלאהו חותפה ירפכה ףונה לש

,הב םיעגופה םיטנמלאה םהמו יאנפה תוליעפב םיכמותה םייפונה םיטנמלאה םהמ.6

?עוצקמה ישנא תעדלו זכרמה רוזא יבשות תעדל

תוירשפאה שפונהו יאנפה תויוליעפבו יוליבב רוזאה יבשות לש תוניינעתהה תדימ יהמ.7

?הז ללכב יאלקחה קשמה ביבס תויוליעפבו  ,ירפכה רוזאב

ברקב ,זכרמה רוזאב תירפכה תורייתל )לעֹופב תּוליעפה( יביטקפאה שוקיבה הנבמ והמ.8

?תונוש הייסולכוא תוצובק

חותפה חטשה לש ןונכתהו לוהינה תוינידמ יבגל רקחמה יאצממ לש תועמשמה יהמ.9

?זכרמה רוזאב

תרימש לש תינונכת תוינידמ תעיבקל סיסב שמשל יושע תורחאו ולא תולאש לע הנעמה

.םיחותפ םיחטשכ םייאלקח םיחטש

ילבקמ ברקב ןהו )םיננכתמ( עוצקמ ישנא ברקב ןה ,תועדה יקוליח רקיע יכ ןייצל בושח

ÏÒÂ‚È םיסחייתמ ,)זכרמה רוזאב דוחייבו( ץראב ירפכה ףונה לש ותומד ביבס ,תוטלחה

‰Ó·ÈÌ םדועייו ירפכה םקרמה תא םיבצעמה, ÂÏ‡ ÏÒÂ‚È ‰‚È„ÂÏÈÌ םפקיהלו םייאלקחה.

בוציעב םייונב םיביכרמ לש םדיקפת תרהבה לע רקחמב ירקיעה שגדה םשוה ,ךכל םאתהב

˙„ÓÈ˙ תונוש הייסולכוא תוצובק יניעב חותפה ירפכה ףונה.
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¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎÂ ˙ÂËÈ˘‰ Æ≤

¯˜ÁÓ‰ ˙ÂËÈ˘

יבשות איה רקחמה תייסולכוא ,ליעל ורכזוהש ירפכה בחרמה לש בוציעה ימרוגל םאתהב

ןווגמה להקה לש ותעד תא דומלל תנמ–לע .יפיצפס ןפואב םיננכתמו ,יללכ ןפואב לארשי

םיגציימ םניא הלא םימגדמש יפ–לע ףא .םימגדמ רפסמ הקידבל ורחבנ ,ןתינש המכ דע

הייסולכוא יחלפ לש םהיתוסיפת תא םתועצמאב דומאל ןתינ ,רקחמה תייסולכוא ללכ תא

:ןוגכ ,םינוש

:יעוצקמ עקר ילעב�

;םיננכתמה דוגיא ירבח.א

)םילשורי( היפרגואיגל הקלחמהמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטס.ב

.)תובוחר( תואלקחל הטלוקפהמו

:יעוצקמ עקר ירסח�

;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ימדקא–אלה לגסה ירבח.א

.תונוש תוקלחממ םיטנדוטס.ב

:םימגדמה תריחב ירוחאמ דמועה ןויגיהה

םיילאיווירט םניא ,םינולאשב וגצוהש תולאשה םג ןאכמו ,רקחמה אשונש ןוויכמ)1

תומר תלעבו ,דחא דצמ ןתינה לככ תנווגמ הייסולכואל תונפל טלחוה ,הנבהל

לש יביטרטסינימדאה תווצהש ונחנה .ינש דצמ תיסחי תוהובג תוברועמו הלכשה

תא תומאותה תויסולכואה םה ,תונושה תוקלחמהמ םיטנדוטסהו ,הטיסרבינואה

.םישרדנה םינוירטירקה

טבמה תדוקנמ םג הבושח 'חותפ ירפכ ףונ' שדחה ינונכתה גשומה תניחב ,רומאכ)2

.רקחמה ימגדממ דחא )םיננכתמה דוגיא ירבח( עוצקמה ישנא ושמיש ןכ לע .תיעוצקמה

.םהיתוסיפתב םיוסמ ינוש ףקשל םינושה םימגדמה םייופצ רבד לש ופוסב

רקס :םירקס השולש תועצמאב ופסאנ רקחמה תורטמ תגשהל םישרדנה םינותנ

ברקב רקס ,תירבעה הטיסרבינואה לש יביטרטסינימדאה תווצה ברקב )ימינפ( ראודה

.עוצקמ ישנא ברקב טנרטניא רקסו ,םיטנדוטסה
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¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ

הרטמב ,זכרמה רוזאב םינוש םיירפכ םיבחרמב םירויס וכרענ הדובעה לש ןושארה בלשב

תודש ימוליצ וללכ ולא תונומת .רוזאב ירפכה ףונה תא וגצייש ˙Ò„¯˙ ˙ÓÂÂ ןיכהל

םישומיש ,ירפכה רוזאב יח–קשמל םישמשמה םינבמ ,ןהיגוסל תוממח ,םיסדרפ ,םייאלקח

˙ÓÂÂ˙ ±± ורחבנ )57–כ( םימולצת לש בר רפסמ ךותמ .'דכו ,תואלקחל םירושק םניאש

ˆ·ÚÂÈÂ˙ תריחב ירוחאמ דמעש ןויגיהה .)1 חפסנ( ירפכ ףונ לש םינוש םיגוס תוגציימה

,םימלוצמה םיפונהמ ילאוזיווה םשורה תא לבקל םילאשנל הנרשפאת ןה יכ היה תונומתה

םיפונה "קוריפ" אלל םכירעהל ךכבו ,ללוכ יבחרמ רשקהבו םינושה םיטנמלאה בולישב

.םהיביכרמל

םימגדמה ןמ דחא לכל וגצוהש )2 חפסנ( םינולאשה דקומב ודמע ולא תונומת 11

יגוסו םימגדמה להקל םאתהב ,תצקמב תונוש תואסרג שולשב חסונ ןולאשה .ורחבנש

.רקסה

˙ÂÂÓ˙‰ ¯Â‡È˙

ןמ קלח לש דקומב .זכרמה רוזאב ירפכה בחרמב ומלוצ םילאשנל וגצוהש תונומתה

הביבסה לש םינוש םירשקהב ,םייזכרמ םיטנמלא המכ וא ,דחא טנמלא אצמנ תונומתה

הנומתב ;םיסוס תווחב רפע ךרד אוה יזכרמה טנמלאה 1 'סמ הנומתב ,אמגודל .תירפכה

גוסמ תוממח .)תשר–יתב( תויתנוע תוממחו םייאלקח תודש ןיב רפע ךרד העיפומ 11 'סמ

בחרמו םייאלקח תודש לש טסקטנוקב ךא ,7 'סמ הנומתב םג יזכרמ טנמלא ןה המוד

וליאו ,םייאלקח תודש עקר לע תירפכ הדעסמ אוה יזכרמה טנמלאה 2 'סמ הנומתב .חותפ

4 'סמ הנומתב .חותפ בחרמו םיירפכ םיבושיי — עקרבו ,תפר זכרמב תבצינ 9 'סמ הנומתב

חטש לש עטקב בלושמ ,ירפכ בחרמב בצינש ירחסמ זכרמ לעמ ינומהה טולישה "קעוז"

"ירפכ בחרמ"כ םוקמה רואיתש קפס  הריתומ הניא 01 'סמ הנומתש דועב ,דבועמ יאלקח

'םילשמ' ,ירחסמה זכרמה ינבמל הדומצ היינח לש יקנע חטש :דבלב תימשר הרדגה אוה

דיעהל איה תונומתה לש תירקיעה ןתרטמ .עקרקה באשמב ינזבזבה שומישה תנומת תא

בשחתהב ,ןהב םיעיפומה םייזכרמה םיטנמלאה יבגל ÙÈÒÂ˙È‰Ì ˘Ï ‰˘‡ÏÈÌ˙ לע

.םתוא בבוסה בחרמה יפואב

תסיפת איה רתוי הבושחו ,תוחפ םייטנוולר םה םידדובה םיטנמלאה תורחא תונומתב

היינבה תובחרה לש תינייפואה תוזחה תא הגיצמ 3 'סמ הנומת ,אמגודל .ללוכה הארמה

תביבסב ירפכה בושייה לש יסאלקה הארמהמ םשרתהל ןתינ 8 'סמ הנומתב וליאו ,םירוגמל
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אלל םייאלקח םילודיג הדְש לש הארמ הגיצמ 6 'סמ הנומת .םייאלקח תודשו םיעטמ

.םיפסונ םיטנמלא לש 'הערפה'

:תובושח תודוקנ המכ ןייצל שי ,םימלוצמה םיפונה תריחב יבגל

,ץראה זכרמב יפיצפס רוזאב תירפכה הביבסה תכרעה הניא ,הז ילכב שומישה תרטמ)א

ירפכה בחרמב םיחוורה םיינייפוא םיפונ וא/ו םיטנמלא םילאשנה ינפב איבהל אלא

םיררועמה םיטנמלאה תוברל ,יפיציפס יפרגואיג םוקימל "םרבחל" ילבמ ,זכרמה רוזאב

.חותפה ירפכה ףונל םתמאתהו "םתוירפכ" תדימ יבגל תועד יקוליח

.התכרעה לע םיעיפשמ ,הנומתב ףונה "רוגסִמ"ו הנומתה לש יבחרמה רשקהה יכ רורב)ב

תסיפת לע איה םג העיפשמ — לצו רוא ,תיווז ,הביטקפסרפ ןוגכ — םימוליצ לש הקינכטה

ורחבנ ,ןולאשה ךרואב םיכורכה םיצוליא בקעו ,ולא תויגוסל תּועדומ ךות .הנומתה

.םינוש םייבחרמ םירשקהב םייוצמ םהו רורב םדועייש םיטנמלא תוגיצמה תונומת

Ì‚ ןולאשב וקדבנ ,יקלח ןפואב תוחפל ,ולא תויגוס םע דדומתהל תנמ–לע ,ןכ ומכ

·‡ÂÙÔ ÓÈÏÂÏÈ םתוא תוברל ,ירפכה ףונה תא םיבציימה םינושה םיטנמלאה תוסיפת

.ומלוצש םיטנמלא

בקע ,םילאשנהמ קלח יניעב תומיוסמ תונומת תכרעהב יהשלכ הייטה ןכתית ,תאז םע)ג

םיביכרמהו הנומתב םיגצומה םייפונה ÎÏ ‰‡ÏÓËÈÌ לש תירשפאה םתוריהב–יא

Ï‡ ‰‚„¯Â ךא ,ןתינה לככ תורורב תונומת איבהל ונלדתשה .יבחרמה רשקהה תא

.םירתוימ םיזמר עונמל תנמ–לע ,תונומתב םיגצומה םייפונה םיטנמלאה תא תילולימ

םג וקדבנ ירפכה ףונה תא םיבצעמה םינוש םיטנמלאל עגונב םילאשנה תועד ,רומאכ

תניחבמ ןהו ,םילאשנה לצא חותפה ירפכה ףונה לש יומידל םתמאתה תניחבמ ןה ,ןולאשב

תא ןוחבל ורשפִא תורחאו ולא תולאש .ירפכה רוזאב יאנפו שפונ תויוליעפל םתמאתה

יאנפ תויוליעפל םהלש םישוקיבה תא ןכו םימגדִמה להק לש םיירפכה םיפונה תוסיפת

–ויצוסה םינייפאמה יפל תוצובקל הייסולכואה חוליפ ךות ,םיירפכה םירוזאב שפונו

.םייפרגומד

תינכתה יחמתִמ ברקב (Pilot) 'שושיג רקס' ךרענ םיירקיעה םירקסה עוציב םרטב

האצותכ .הקלחמה התוא לש תוריכזמה ידבוע ברקבו היפרגואיגל הקלחמב תיתביבסה

.םינורחא םייוניש וב ושענו ,ןולאשה תמאתהל עגונב תונקסמ וקסוה הז רקסמ
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·ÌÈ¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ

ועצוב ,ליעל וגצוהש תולאשל הנעמ תתלו רקחמה תורטמ תא גישהל תנמ–לע ,רומאכ

:םירקס יגוס השולש

לש ימדקא–אלה לגסה ברקב ץפוהש ראוד ןולאשב שומיש השע ןושארה רקסה�

תונעיהה רועיש .4002 רבמטפס-טסוגואב ךרענ רקסה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

.םייביטקפא םינולאש 611 ולבקתה וצפוהש םינולאש 003 ךותמ :%03–כ היה הז רקסב

תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטסה ברקב וכרענ ,םוקמ ירקס ,ינש גוסמ םירקס�

םירקסה תרגסמב .4002-5002 ראוני-רבמצדב ועצוב םירקסה .תובוחרבו םילשוריב

הקלחמב םיטנדוטסמ םייביטקפא םינולאש 75 ולבקתה ,םיטנדוטסה ברקב ושענש

49–ו ,)םילשורי( תורחא תוקלחמב םיטנדוטסמ םייביטקפא םינולאש 33 ,היפרגואיגל

.תובוחרב תואלקחל הטלוקפב םיטנדוטסמ םיבייטקפא םינולאש

ךרענ רקסה .)םיננכתמ( עוצקמ ישנא ברקב ץפוהש טנרטניא רקס אוה ישילשה רקסה�

דוגיאה .ןרטש והילא 'פורפ תושארב םיננכתמה דוגיא ירבח ברקב 4002 רבמבונב

ירבח לכל וחלשנו ינורטקלאה ראודה תועצמאב וצפוה םינולאשה .םירבח 032–כ הנומ

,טנרטניאב ןולאשה תא ץיפהל תנמ–לע .תוינורטקלאה םהיתובותכ תמישר יפל דוגיאה

ירבח לא תוינפ יתש רחאל .בשחוממ עדימ תצפהל תדחוימ הנכתל ןולאשה רבעוה

םינולאש 65 ולבקתה :%52–כ לש תונעיהל הכז רקסה ,)םייעובשכ לש חווטב( דוגיאה

.םייביטקפא

ךמס לע .JUMP תנכתב בשחמ יצבקכ םירקסה ינותנ ודלקוה ,םינולאשה דודיק רחאל

ולא תוקידב .רקחמה תולאשל הנעמ לבקל תנמ–לע יטסיטטס חותינ ךרענ הלא םינותנ

–דח םייטסיטטס םיחותינ ןייצל ןתינ הז ללכב .תונוש חותינ תוטיש תועצמאב ועצוב

ןיב םימאתִמ ,תויצרופורפו םירועיש ,תויוחיכש ,םיעצוממ יוהיז( םיינתשמ–ודו םיינתשמ

תּונוש חותינו םיינתשמ–בר היסרגר ילדומב שומיש ןכו ,םיסקדניא תיינב ,)'וכו םינתשִמה

(ANOVA). םירקסה ךלהמב ופסאנש םינותנה לש יטסיטטס חותינ השענ םיאבה םיקרפב.

·˜Ó‰ ˙ÂˆÂœ„ÁÂ˙ÈÏ ÌÈÓ‚

— םימגדמה להק ברקב םיירפכה םיפונה תוסיפת אוה רקחמה לש ןיינעה דקומו ליאוה

תוצובק שולש ןיב הנחבהה תא םג ביתכמש אוה םימגדמה תריחב ירוחאמ דמועה ןויגהה

:םימגדמה
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היפרגואיגל הקלחמהמ( יעוצקמ עקר ילעב םיטנדוטסמ תבכרומ הנושארה הצובקה

יביטרטסינימדאה תווצה ירבח תא תללוכ היינשה הצובקה .)תואלקחל הטלוקפהמו

תישילשה הצובקה .)יעוצקמ עקר אלל( תונוש תוקלחממ םיטנדוטסו הטיסרבינואב

.)עוצקמ ישנא( םיננכתמה דוגיא ירבחמ תבכרומ

˙Ú¯Î‰ש ןוויכמ .םייטסיטטס םיחותינ תועצמאב םג הקדבנ וז הקולח תקדְצה

˙ÓÂÂ˙ םימגדמהמ דחא לכ קדבנ ,םינולאשב תיזכרמה הלאשה איה םיירפכה םיפונה

תא ךירעהל םילאשנה ושקבתה וז הלאשב .תונומתה יבגל תושבוגמ תוסיפת לש ןמויקל

ףונהש ךכ לע העיבצמ 5 הגרדה וב ,תוגרד שמח ןב םלוס תרזעב תונומתב םיגצומה םיפונה

ךכ לע העיבצמ 1 הגרדה וליאו ,לאשנה לש חותפה ירפכה ףונה יומיד תא טלחהב םאות

,וז הלאשל תובושתה ךמס לע .)2 חפסנ( ולש ירפכה יומידה תא ללכ םאות וניא ףונהש

:םיאבה םיחותינה תועצמאב תוצובקל םגדמה ללכ תקולחל ןויגיהה קדבנ

;םימגדמהמ דחא לכ רובע (ANOVA) תּונושה חותינ לש םילדומ)1

;םימגדמה יפל תונומתה תכרעה תוגרד לש ןתוגלפתה)2

.םימגדמה יפל הכרעהה תוגרד לש םיעצוממ)3

הקדבנ ותועצמאבש ףַסּכ )"רתוס אל םג ךא ,םאות אל"( 3 הגרד העבקנ הלא םיחותינב

יאצממ .תונושה םילאשנה תוצובק ןיב םיפונה תסיפתב תונושה תדימו המכסהה תדימ

תוצובק שולש .ליעל ורכזוהש תוצובקל םגדמה ללכ לש ותקולח ןויגיהב וכמת ולא תוקידב

.ךשמהב םיראותמה ,רתוי םיינטרפו םייפיצפס םיחותינל סיסב ושמיש ולא

:תומר יתשב חותינ הרשפִא ףַסּכ 3 הגרד תעיבק ,ןכ ומכ

3–ל תחתמ אוה םרובע עצוממה ןויצהש םיפונה תכרעה ,ונייהד — ורקאמה תמרב�

;םיירפככ ורדגוה 3 ףסל לעמש תוגרדב וכרעוהש םיפונש דועב ,םיירפכ–אלכ

3–ל לעמ עצוממ ןויצ ולביקש םיפונה לש "תוירפכה" תדימ ,ונייהד — ורקימה תמרב�

תחתמש עצוממ ןויצ ולביקש םיפונה לש "תוירפכ–יא"ה תדימו ,)5–ל 3–מ חווטב(

.)3–ל 1–מ חווטב( 3–ל

.ולא תוצובקל איה םג תסחייתמ תירואית הקיטסיטטס



22



23

Ó Æ≥œÓŸ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆ

„Ó‰ ÈÈÈÙ‡ÓÌ‚

םינתשמ ללוכ הז ליפורפ .םימגדמה תוצובק לש יתרבח–יפרגומד ליפורפ גצומ 1.3 חולב

לש םתוגלפתה תא גיצמ הז חול ,ןכ ומכ .בכר תונימזו הלכשה ,אצומ ץרא ,ליג ,ןימ ןוגכ

.רבעבו הווהב ,םירוגמה בושיי גוסו רוזא יפל םילאשנה

םה םילאשנהמ %27–כו ,'ירפכ רָבָע' ןיא םגדמה ללכמ %77–כל ,חולהמ הלועש יפכ

ירבחִמ %44–כ :)םיננכתמה( תישילשה הצובקה תטלוב וז הניחבמ .םויה םג םירע יבשות

רועיש םירחאה םימגדמה ינש ברקבש דועב ,םיירפכ םיבושייב םיררוגתמ םיננכתמה םגדמ

תייסולכוא תקולח תא תמאותה( וז 'תינוריע המגמ' ףרח .דבלב %72–כ הווהמ רפכה יבשות

ויה םא הלאשל בויחב ונע םילאשנה םגדמ ללכמ %85–כ ,)רפכו ריע יבשותל לארשי

םישילש ינשכ :הנושארה הצובקה דחוימב תטלוב ,וז הניחבמ .ירפכ בושייב רוגל םיפידעמ

קיסהל ידכ הז אצממב ןיא ,ןבומכ .ינוריע בושיי ינפ לע רפכ םיפידעמ םיטנדוטסה ללכמ

וליגש םיבישמ םתוא לכ אלש ןכתיי .תואלקחב קוסעל )םיריעצה לש( הייטנה לע הנקסמ

םיאנת םהל ועצוי םא ףא םנוצר תא שממל ורהמי ירפכ בושייב ררוגתהל יטתופיה ןוצר

תֹווחל םישנא לש הפיאשה תא ףקשמ אצממה יכ חינהל רתוי ריבס .הז ןוויכב םייביטקרטא

חרואב ÚÈÈÔ אטבמ אוהו ,ירפכ ןויבצ לעב ףונל ףשחיהלו םייח תוכיא שפחל ,'תירפכ היווח'

.ירפכה םייחה

·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≥Æ± ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂ·Á ÌÈÈÈÙ‡Ó ÈÙÏ Ì‚ÌÈÈ˙¯–¨ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„

ÌÈ¯Â‚Ó‰ ·Â˘ÈÈÂ ¯ÂÊ‡

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò

ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

„Ó‰ Î¢‰ÒÌ‚15114956356

˙Â¯¯Â‚˙‰-7.94.712.57.3תקופה קצרה
·È¯ÙÎ ·Â˘ÈÈ-17.110.125.015.4תקופה ארוכה

·Ú·¯-75.085.262.577.2לא

¯Â‚Ï ÔÂˆ¯-66.754.446.358.4כן
·È¯ÙÎ ·Â˘ÈÈ-33.345.653.741.6לא
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Í˘Ó‰ ∫≥Æ± ÁÂÏ

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

∫ÌÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡Â ·Â˘ÈÈ

0.70.73.81.1עיר גדולה-צפון
1.31.41.91.4עיר בינונית-
11.32.113.57.8יישוב כפרי-

2.70.79.63.0עיר גדולה-גוש דן ומרכז
38.411.717.424.2עיר בינונית-
8.62.115.46.9יישוב כפרי-

22.560.721.138.2עיר גדולה-אזור ירושלים
4.06.9-4.6עיר בינונית-
5.311.77.78.3יישוב כפרי-

----עיר גדולה-דרום
1.3-1.90.9עיר בינונית-
2.60.77.72.6יישוב כפרי-

1.31.3-1.1יהודה ושומרון

ÔÈÓ-55.935.850.946.8גבר
44.164.249.153.2אישה-

ÏÈ‚-57697575מקסימום
20232420מינימום-
25.6235.6444.1335.11ממוצע-
25.045.044.529.0חציון-
3.815.7513.2614.0סטיית התקן-

ı¯‡–‡ˆÂÓ-91.369.778.480.2ישראל
6.027.621.613.2אירופה ואמריקה-
2.72.7-6.6אסיה ואפריקה-

‰ÏÎ˘‰-38.814.3-26.7תיכונית
בי"ס טכני /-

58.69.5-34.4לימודים חלקיים
באוניברסיטה

-BA2.649.0-25.4
-MA+ -27.210013.4

˙ÂÈÓÊ–·Î¯-55.677.696.371.0יש
44.422.43.729.0אין-
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יבשות םה םהמ %01–כ ,םילשורי רוזאבו זכרמה רוזאב םיררוגתמ םילאשנה םגדממ %58

.םורדה רוזאב םיררוגתמ םהמ %5.3–כו ,ןופצה

םילדבה שי םלוא .םירבגה רועישמ תצק הובג םישנה רועיש היה םגדמה ללכ ברקב

יביטרטסינימדאה תווצה ברקב טרפבו ,תונושה םימגדמה תוצובק ברקב הזה סחיב םירכינ

םיטנדוטס( תורחאה תוצובקה יתש ברקב וליאו ,םישנ םישילש ינשכ םש ,הטיסרבינואה לש

.רתוי הובג םירבגה רועיש  )םיננכתמהו יעוצקמ עקר ילעב

.םימגדמה בּכרה תא םימאות םינושה םימגדמה ירבח לש םתלכשה תמרו םליג ינייפאמ

È˙ÂÁ ‰Ú¯ÎÂ˙ ‰ÂÙÈÌ ‰ÓÂˆ‚ÈÌ ·˙ÓÂÂ˙

חולה ינותנ .םיפונה תונומת יבגל םהיתוכרעה יפל םילאשנה תוגלפתה תא גיצמ 2.3 חול

תאירק לע לקהל ידכ .תונומתה גוריד תלאש לע םימגדמה ירבח תובושת לע םיססבתמ

,ירוקמה םלוסה יפ–לע תוגרד שמח יפל םילאשנה לש םתוגלפתה םוקמב — םיאצממה

םאות' וא )4 הגרד( 'םאות' הנומתב גצומה ףונה םתעדל רשא םילאשנה ירועיש ודחוא

ללכ' ףונה םתעדלש הלא רועיש תמועל ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומיד תא )5 הגרד( 'טלחהב

ינותנב .חותפה ירפכה ףונה יומיד תא )2 הגרד( 'םאות אל' וא )1 הגרד( 'םאות וניא

.תילרטינ הדמעכ 3 הגרד תשמשמ תוגלפתהה

תועמשמה תא ןייצל שי ,תונומתה תכרעה יפל םילאשנה תוצובק תוגלפתה תניחבמ

ושוריפ ,תיסחי הובג 'םילרטינ' רועיש .)ילרטינ( 3 ןויצב ורחבש םילאשנה רועיש לש

הרדגהל ןתינ  )ויביכרמ וא(  הכרעהל עצוהש ףונה םא רורב הנעמ ןיא םילאשנהמ םיברלש

סחייל ןתינ )םירוגמל היינב תובחרה( 3–ו  )םיסוס–תווח( 1 'סמ תונומת ,אמגודל .ירפככ

םייאלקח םיבושיי וא םייאלקח תודש לש םייתרוסמ םיפונ ,תאז תמועל .הז גוסמ םיפונל

דומצ היינח שרגמ םע ירחסמ זכרמ לש הנומת ,ןיפולחל וא ,)8–ו 6 'סמ תונומת( םתביבסב

ירפכה יומידה תודוא םילאשנה בור לצא תוצרחנ תועד םיררועמ  ,)01 'סמ הנומת( וילא

ראש םיספות ,תונומתה תכרעהב 'םילרטינה' רועיש תניחבמ .הלא םיפונ לש ירפכ–אלה וא

.םייניב גוריד םיפונה

·¯Ó ̇‰Ó‡˜¯Â םילאשנ תוצובק לש תינורקע המכסה תמייק יכ 2.3 חול ינותנמ הלוע

ןתרדגה תא תומאות ןקלח רשא )םיפונה( תונומתה בור לש יפואהו תוהמה תודוא תונוש

טולישו ,םיזכרמ םישמשמה םינבמ ,ונייהד .וז הרדגה תומאות ןניא ןקלחו םיירפכ םיפונכ

םימגדמה תשולש תויסולכוא ידי–לע וכרעוה ,םירוגמל היינבה 'תובחרה' ןכו ,ךכ ןייצמה

–יתב( תויתנוע תוממחו תותפר ,הפק–יתב םישמשמה םינבמ ,תאז תמועל .ירפכ–אל ףונכ
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,ליעל 2 קרפב ןיוצמכ .חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םילאשנה לכ תעדל םימאות ,)תשר

.ולא תוירוגטק יתש ןיב דירפמ ףַס שמשל העבקנ 3 הגרד

םימגדמה תויסולכוא לש ןהיתוסיפתב םילדבה לע םידיעמ חולה ינותנ ,תאז םע

תדימ' לע קיסהל ןתינ )2.3 חול( תונומתה תכרעה ינויצ לש םיעצוממה יפל ,רמולכ .םינושה

םילאשנה לש םתעדל ,תונומתב םיגצומה םינושה םיפונה לש 'תוירפכ–יאה' וא 'תוירפכה

:Ó˙ ‰ÓÈ˜¯Â¯· תואצות רפסמ ןייצל ןתינ ןכ ומכ .תונושה תוצובקהמ

םיירפכה םיפונה תכרעהב רתוי םייתרוקיב םה )םיננכתמה דוגיא ירבח( עוצקמ ישנא�

תונומת יתש וכז םיננכתמה ברקב ,לשמל .םירחאה םימגדמה ינש תויסולכוא רשאמ

הדשה לש יסאלקה הארמה ,6 'סמ הנומת :4 הגרד לע הלועה עצוממ ןויצב דבלב

יתרוסמ ירפכ בושיי לש הארמה ,8 'סמ הנומתו ,)39.4 עצוממה ןויצה( יאלקחה

םילאשנה לש םתעדל :האוושה םשל .)51.4 עצוממה ןויצה( םיעטמו תודש תביבסב

חותפ ירפכ ףונכ בשחיהל טלחהב םייואר ,8–ו 6 'סמ תונומתל ףסונב ,תורחא תוצובקמ

'סמ הנומת( תשר–יתב )2 'סמ הנומת( םייאלקח תודש תביבסב תבצינה הדעסמה םג

.)9 'סמ הנומת( תפרהו )7

לש םתעדלש ,םהיביכרמו םיפונל רשאב םג עוצקמ ישנא םילגמ רתוי תושקונ תודמע�

ןתוא ,ונייהד — חותפה ירפכה ףונה יומיד תא םימאות םניא םירחאה םילאשנה לכ

םישומישו )3 'סמ הנומת( היינבה תובחרה :3–מ תּוחפ עצוממ ןויצ ולביקש תונומתה

,םירחאה םימגדמה תויסולכואל דוגינב ,ןכ לע רתי .)01–ו 4 'סמ תונומת( םייאלקח–אל

תוהמ תא םאות וניא )5 'סמ הנומת( םירחא םייאלקח םינבמו תוממח לש הארמה

.םיננכתמה תעדל חותפה ירפכה ףונה

ילעב םיטנדוטסה לש םהיתוסיפת ןיב םייתמגמ םילדבהב ןיחבהל ןתינ אל ורקימה תמרב

.)2 הצובק( יעוצקמ עקר ול ןיאש םגדמה להק ןיבל )1 הצובק( יעוצקמ עקר

רשְקהה םג אלא ,ףונה לש םילדבנה םיטנמלאה קר אל םיבושח ירפכה ףונה תכרעהב�

הנומת לש תוירפכה תדימ ,אמגודל .םתוא םיבבוסה םיפונהו ,םימקוממ םה וב יבחרמה

,חותפ ירפכ בחרמ עקר לע )תשר–יתב( תויתנוע תוממח אוה יזכרמה טנמלאה הב ,7 'סמ

תוממח( טנמלאה ותוא הב ,11 'סמ הנומת לש תוירפכה תדימ רשאמ רתוי ההובג איה

הנומת :תרחא אמגוד .עקרב ירפכ בושיי לש םירוגמ ינבמו רפע ךרד םע בלושמ )תויתנוע

םילאשנה י"ע הספתנ ,)4 'סמ הנומת( וינפל תדבועמ עקרק תסיפ םע ירחסמ זכרמ לש

היינח שרגמ דומצ הב ,01 'סמ הנומתל המודב )3–מ תוחפ עצוממ ןויצ( ירפכ–אל ףונכ

האוושהב רתוי ךומנ 01 'סמ הנומת לש עצוממה ןויצה םלוא .ירחסמה זכרמה ינבמל לודג

.רתוי ההובג איה 01 'סמ הנומת לש 'תוירפכ–יא'ה תדימ :רמולכ ,4 'סמ הנומתל
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·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≥Æ≤ ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂ ˙ÂÂÓ˙‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ Ì‚(באחוזים)

‰ÂÓ˙ÌÈÎ¯Ú„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò

ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

9.653.250.044.25םאות1
1.822.037.237.92ילרטינ
0.515.713.729.71םאות אל
46.354.342.315.3עצוממ
10.180.141.160.1ןקת תייטס

2.375.276.364.17םאות2
9.028.023.728.12ילרטינ
9.57.61.97.6םאות אל
10.410.437.379.3עצוממ
59.049.099.059.0ןקת תייטס

3.612.629.016.91םאות3
0.239.230.025.03ילרטינ
6.159.041.969.94םאות אל
45.267.211.265.2עצוממ
20.132.130.131.1ןקת תייטס

4.411.814.56.41םאות4
1.628.224.612.32ילרטינ
5.951.952.872.26םאות אל
23.204.239.192.2עצוממ
11.161.129.021.1ןקת תייטס

5.245.146.322.93םאות5
7.822.522.816.52ילרטינ
7.823.332.852.53םאות אל
71.350.315.220.3עצוממ
21.172.103.11.32ןקת תייטס

1.491.980019.29םאות6
9.41.6-5.4ילרטינ
3.18.4-5.2םאות אל
46.484.439.426.4עצוממ
66.039.062.067.0ןקת תייטס
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Í˘Ó‰ ∫≥Æ≤ ÁÂÏ

‰ÂÓ˙ÌÈÎ¯Ú„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò

ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

5.678.769.070.27םאות7
0.719.912.814.81ילרטינ
5.63.219.016.9םאות אל
21.418.398.369.3עצוממ
69.090.110.130.1ןקת תייטס

2.688.195.188.78םאות8
5.012.64.72.8ילרטינ
3.30.21.110.4םאות אל
93.425.451.414.4עצוממ
38.037.030.138.0ןקת תייטס

6.579.973.761.67םאות9
1.913.318.121.71ילרטינ
3.57.69.017.6םאות אל
41.441.419.311.4עצוממ
39.089.000.169.0ןקת תייטס

6.40.25.57.3םאות01
6.718.015.59.21ילרטינ
6.772.780.984.38םאות אל
08.184.145.136.1עצוממ
98.077.009.058.0ןקת תייטס

5.953.055.459.45םאות11
8.622.620.025.52ילרטינ
7.315.325.526.91םאות אל
96.353.335.325.3עצוממ
30.121.12.1111.1ןקת תייטס

תא ילאוזיו ןפואב םישיחממה ,הטמ םיגצומה םירויא רפסמ ונבנ 2.3 חול ינותנ ךמס לע

.ליעל וניוצש הקידבה יאצממ
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‡ÈÂ¯ ±Æ≥∫ ÓÈ„˙ ß‰ÎÙ¯ÈÂ˙ß ˘Ï ‰˙ÓÂÂ˙ Ú¢Ù „Ú˙Ô ˘Ï ˜·ÂˆÂ˙ ‰˘‡ÏÈÌ

)תואלקחל הטלוקפהמו היפרגואיגל 'חמהמ( יעוצקמ עקר ילעב םיטנדוטס — 1 הצובק

הטיסרבינואה לש יביטרטסינימדאה תווצהו יעוצקמ עקר אלל םיטנדוטס — 2 הצובק
םיננכתמה דוגיא ירבח — 3 הצובק

תועד םיקיזחמ תונושה םימגדמה תוצובק ירבח ,1.3 רויאמ ןכו 2.3 חול ינותנמ הלועש יפכ

יקוליח .םינושה םיפונה לש 'תוירפכ–יא'ה תדימו 'תוירפכה תדימ'ל עגונב תצקמב תונוש

.םינושה םיחווטב םיענ ,םהיביכרמו םיפונה יבגל םימגדמה תוצובק ןיב םימייקה תועדה

.2.3 רויאמ קיסהל ןתינ ,תונומתה תכרעה יבגל תונושה תוצובקה לש ןתמכסה תדימ לע

תוצובקהמ םילאשנה לש םתמכסה תדימ תא אטבמ הנומת לכל םיסחוימה םיווקה ךרוא

תדימ תודוא תוחפ הדיחא העד םשוריפ רתוי םיכורא םיווק :תמיוסמ הנומת יבגל תונושה

.הנומתה לש תוירפכ–יאה וא תוירפכה

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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„ÈÓ ∫≥Æ≤ ¯ÂÈ‡·˜ Ï˘ Ô˙ÓÎÒ‰ ˙·‚Ï ÌÈÏ‡˘‰ ˙ÂˆÂ„ÈÓß È˙ÂÂÓ˙‰ Ï˘ ß˙ÂÈ¯ÙÎ‰ ˙

:יכ הלוע )2.3 רויא( המכסהה יחווט לש ילאוזיווה ןחבמהמ

ןה )3 לעמ הכרעהה ינויצ( םיפונה לש 'תוירפכה תדימ' יבגל תועדה ,יללכ ןפואב�

;)3–ל תחתמ הכרעהה ינויצ( 'תוירפכ–יאה תדימ' יבגל תועדל האוושהב ,רתוי תודיחא

רתויב ההובגה איה םילאשנה לש םתמכסה תדימ ,םיפונה לש 'תוירפכה תדימ' יבגל�

תועד יקוליח םימייקו ,)תירפכ הדעסמ( 2 'סמ הנומתו )תפר( 9 'סמ הנומתל עגונב

וב רשא םייאלקח םילודיג לש הדש הגיצמה 6 'סמ הנומת לש תוירפכה תדימל עגונב

;חותפה ףונה תא תוארל עירפמש לושכמ ףא ןיא

לודגה וחטשו ירחסמה זכרמה לש טוליש( 01 'סמ הנומת לש 'תוירפכה–יא'ל עגונב�

לש הארמש דועב ,תיסחי ההובג המכסה  תדימ תמייק ,)ךומסה היינחה שרגמ לש

הנומת( תוממח ןוגכ םייאלקח םינבמ זוכיר וא )3 'סמ הנומת( םירוגמל היינב תובחרה

.תונושה םגדמה תוצובק ברקב תועד יקוליח וררוע ,)5 'סמ

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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,רמולכ ,'םתוירפכ תדימ' יפ–לע םיפונה תא גרדל ןתינ ,תונומתה לש םינויצה עצוממ ךמס לע

יפתתשמ לש םהיתוסיפת יפל ,חותפה ירפכה ףונה יומידל םיפונה לש םתמאתה תדימ יפ–לע

רויא וליאו ,םימגדמה תוצובק ידי–לע תונומתה לש ןגוריד תא גיצמ 3.3 חול .םימגדמה

.םגדמה ללכ י"ע תונומתה גוריד תא שיחממ 3.3

„ÈÓß ÈÙÏ ˙ÂÂÓ˙‰ ‚Â¯È„ ∫≥Æ≥ ÁÂÏßÔ˙ÂÈ¯ÙÎ ˙

‰ÂÓ˙‰ ßÒÓ              · ‰ÂÓ˙‰ ÌÂ˜Ó ß˙ÂÈ¯ÙÎ‰ß ‚Â¯È„

·˜± ‰ˆÂ·˜≤ ‰ˆÂ·˜≥ ‰ˆÂ„Ó‰ Î¢‰ÒÌ‚

17677
25454
39999
401010101
58888
61211
74545
82122
93333
0111111111
116766

„ÈÓß ÈÙÏ ˙ÂÂÓ˙‰ ‚Â¯È„ ∫≥Æ≥ ¯ÂÈ‡·Ú ¨ßÔ˙ÂÈ¯ÙÎ ˙„Ó‰ ÏÏÎ ¯ÂÌ‚

5

4

3

2

1

1 234 5 67 8910 11
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הדש לש הארמ :תונומת יתש תודמוע גורידה לש ןוילעה הצקב ,3.3 רויאמ הלועש יפכ

יתרוסמה ףונהו )תונומתה 11 ןיבמ ןושארה םוקמב — 6 'סמ הנומת( םייאלקח םילודיג

ןוגכ םיביכרמ .)ינשה םוקמב —  8 'סמ הנומת( םיעטמו תודש לש הביבסב ירפכ בושיי לש

הנומת ,תויתנוע תוממח( תשר–יתבו )2 'סמ הנומת( תירפכ הדעסמ ,)9 'סמ הנומת( תפר

ןיידע םה ךא ,)ישימחהו יעיברה ,ישילשה תומוקמב :המאתהב( רתוי ךומנ וגרוד ,)7 'סמ

'סמ הנומת תאצמנ )11 םוקמ( גורידה תיתחתב  .ףונה לש תירפכה תוהמה תא םימאות

.)וילא דומצ היינח שרגמו ירחסמ זכרמ( 01

תונומת( ירפכ–אל ףונ תוגציימה תונומתה עברא לכ לש ןגורידש ןייצל שי הז רשקהב

עקר אלל םילאשנהש ןיינעמ ,ןכ ומכ .)3.3 חול( תוצובקה לכב ההז אוה )01–ו 5 ,4 ,3 'סמ

תודש לש הביבסב ירפכ בושיי לש יתרוסמה ףונה( 8 הנומת תא וגריד )2 הצובק( יעוצקמ

ילעבו עוצקמ ישנא —  תורחא תוצובק יתש תמועל ,רתויב 'תירפכה' הנומתכ )םיעטמו

ףונה )םייאלקחה םילודיגה הדש לש הארמ( 6 'סמ הנומת התיה םהיניעבש — יעוצקמ עקר

.רתויב 'ירפכה'

ÓÈ˜ÂÌ ‰Ó·ÈÌ ‰ÓÚˆ·ÈÌ ‡˙ ‰Ó¯Á· ‰ÎÙ¯È

םיפונ לש םתמאתה תודוא קר אל םילאשנה לש םהיתוסיפת וקדבנ רקחמב ,רומאכ

לש םינושה ויביכרמ לש םמוקימל עגונב םג אלא ,חותפה ירפכה ףונה יומידל םימייוסמ

תדימ יבגל םהיתועד תא אטבל ושקבתה םילאשנה ,ונייהד .ירפכה בושייל סחיב ףונה

םייאלקח םינבמ ןוגכ ,ירפכה ףונה תא םיבצעמה םייסיסבה םיטנמלאה לש םתמאתה

,םינסחמ( םייאלקח–אל םינבמבו ,םהינימל תוממח ,)םילול ,תותפר( יח–קשמל םישמשמה

חטשב םירוזפה הלא תמועל ,ירפכה בושייל דומצב םיבצינה ,)'דכו םיכסומ ,הכלמ–יתב

וליאו ,'דואמ םאות' השוריפ 5 הגרד ובש ,תוגרד שמח ןב םלוס תועצמאב תאז ;יאלקחה

תא םיגיצמ 4.3-6.3 םירויא .)ןולאשל 2 הלאש ,2 חפסנ( 'דואמ רתוס' השוריפ 1 הגרד

םינושה םיטנמלאה םתעדלש )תונושה םימגדמה תוצובק יפל( םילאשנה ירועיש ןיב רעפה

תמועל ,ירפכה בושייל דומצב — םמוקימל םאתהב )5–ו 4 םינויצ( חותפ ירפכ ףונל םימיאתמ

.)3 חפסנ( 1 חול ינותנ לע םיססובמ םירויאה  .חטשב רזופמ
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· ¯ÚÙ ∫≥Æ¥ ¯ÂÈ‡ÛÂ‰ Ï˘ ÌÈËÓÏ‡‰ ˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏ‡˘‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ

 ÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙Î—ÁË˘· ÌÈ¯ÂÊÙ ˙ÓÂÚÏ ·Â˘ÈÈÏ ÌÈ„ÂÓˆ 

„ÂËÒ©®ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ ÈÏÚ· ÌÈË

· ¯ÚÙ ∫≥Æμ ¯ÂÈ‡ÛÂ‰ Ï˘ ÌÈËÓÏ‡‰ ˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏ‡˘‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ

 ÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙Î—ÁË˘· ÌÈ¯ÂÊÙ ˙ÓÂÚÏ ·Â˘ÈÈÏ ÌÈ„ÂÓˆ 

®ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ ‡ÏÏ©
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· ¯ÚÙ ∫≥Æ∂ ¯ÂÈ‡ÛÂ‰ Ï˘ ÌÈËÓÏ‡‰ ˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏ‡˘‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ

  ÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙Î—ÁË˘· ÌÈ¯ÂÊÙ ˙ÓÂÚÏ ·Â˘ÈÈÏ ÌÈ„ÂÓˆ 

®ÌÈÎ˙Ó©

םצעבו םתוהמב קר אל ןיינע  םיאור ,)םיננכתמה( עוצקמ ישנא יכ תודיעמ הקידבה תואצות

ןתינ .ירפכה בושייל סחיב םמוקימב םג אלא ,ירפכה בחרמב םינושה םינבמה לש םמויק

:יכ ןייצל

–קשמל םישמשמה םייאלקחה םינבמה תא וכירעהש םילאשנה רועיש םימגדמה לכב�

הנשי ,תאז תמועל .רתויב הובגה היה ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומיד תא םימאותכ יח

,חותפה ירפכה ףונל םייאלקח–אלה םינבמה לש המאתהה יאל עגונב תיללכ המכסה

תא יבויח ןפואב )4-5 םינויצ( וכירעהש הלא לש ךומנ רועישב יוטיב ידיל האב וזו

.חטשב םירוזפ ויה םא דוחייב ,הלאה םיטנמלאה

דומצב םייאלקחה םינבמה לש םמוקימל תופידע וסחיי יעוצקמ עקר ילעב םיטנדוטס�

םינבמ לש םתודימצ יבגל בויחב םיבישמה ירועיש ןיב לדבהה יכ םא ,ירפכה בושייל

.יתועמשמ וניא ,םייאלקח

-רטסינימדא תווצו תונוש תוקלחממ םיטנדוטס( יעוצקמ עקר ול ןיאש םגדמה להק�

תוממח ללוכ( םהינימל םייאלקח םינבמש ךירעה ,)תירבעה הטיסרבינואה לש יביט

הדימב חותפה ירפכה ףונה יומיד תא םימאות יאלקח חטשב םירוזפה )םינוש םיגוסמ

יתסיפת לדבה ןיאש טעמכ ,הז םגדמ ירבח יניעב .בושייל דומצב רשאמ רתוי הבר

.חותפה ירפכה ףונל םתמאתה תניחבמ םייאלקח–אלה םינבמה לש םמוקימב
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,םייאלקחה םינבמה לכ :קפסב תלטומ הניאו הרורב םיננכתמה לש תיעוצקמה םתעד�

םיכמותה םיטנמלא טלחהב םיווהמ ,ןהינימל תוממח ןהו יח–קשמל םישמשמה הלא ןה

רועיש( םיירפכה םיבושייל דומצב םימקוממ םהש יאנתב ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומידב

םיכירעמה לש םרועיש ,תאז תמועל .)%29–ל %08 ןיב ענ םיירפככ םתוא םיכירעמה

ןיב ענו הברהב ךומנ ,חותפ ירפכ ףונל םימאותכ חטשב םירוזפה םיטנמלא םתוא תא

תחוורה העדה םע עוצקמ ישנא לש תיללכה םתמכסה תורמל .)6.3 רויא( %95–ל %45

הכאלמ יתב ,םינסחמ ןוגכ ,תואלקחל םירושק אלש םינבמל םוקמ ןיא ירפכה בחרמבש

ךא םייקתהל היצמיטיגל שי ולאכ םינבמל םירקסנהמ %61–כ לש םתעדל ,םיכסומו

םיימיטיגל ואצמנ חטשב םירוזפה הז גוסמ םינבמ וליאו ,ירפכה בושייל ךומסב קרו

.םילאשנה ןמ םיזוחא ינשמ תוחפ יניעב ירפכה בחרמב

È‡Ù‰ ̇ ÂÈÂ¯˘Ù‡ ·Á¯Ó ̇ ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ÈÂÓÈ„

רוזאה הווהמ ,שפונו יאנפ תורטמל ירפכה בחרמב םישמתשמה הלאל ,1 קרפב ןיוצש יפכ

:תעדל בושח ,ךכל םאתהב .תירפכ תורייתל תויורשפא בחרמ ירפכה

יבשות יניעב ןיינע תוררועמ ץראה זכרמ לש ירפכה רוזאב שפונו יאנפ תויוליעפ ולא)1

?רוזאה

?לעופב םישנא םיקסוע תויוליעפ ולאב)2

וא םיכמות רשא חותפה בחרמה תא םיבצעמה חותיפה יסופד וא םיטנמלאה םהמ)3

?םישנאה םישפחמ ותואש יתורייתה רצומה תא םירתוס

םיוצמה םיטנמלאה רפסמ תא ךירעהל םילאשנה ושקבתה ,ולא תולאשל הנעמ לבקל ידכ

תניחבמ םג אלא ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומידל םתמאתה תניחבמ קר אל ,ירפכה בחרמב

םלוס תועצמאב תאז .ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפב םיטנמלאה םתוא לש םתכימת

'דואמ רתוס' השוריפ 1 הגרד וליאו ,'דואמ ךמות' השוריפ 5 הגרד וב רשא ,תוגרד שמח ןב

םילאשנה ירועיש ןיב רעפה תא םיגיצמ 7.3-01.3 םירויא .)ןולאשב 3 הלאש ,2 חפסנ(

ירפכה ףונה יומידל םימיאתמ םינושה םיטנמלאה םתעדלש )תונושה םגדמה תוצובק יפל(

תויוליעפב םיכמות הלא םיטנמלא םתעדלש םילאשנה ירועיש ןיבל )5–ו 4 םינויצ( חותפה

.)3 חפסנ( 2 חול ינותנ לע םיססובמ םירויאה  .שפונו יאנפ לש
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· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ∫≥Æ∑ ¯ÂÈ‡„ÈÓ ÔÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ÛÂ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï ÌÈÂ˘ ÛÂ È

È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ

„ÂËÒ©®ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ ÈÏÚ· ÌÈË

· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ∫≥Æ∏ ¯ÂÈ‡„ÈÓ ÔÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ÛÂ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï ÌÈÂ˘ ÛÂ È

È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ

®ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ È¯ÒÁ ÌÈÏ‡˘©
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· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ∫≥Æπ ¯ÂÈ‡„ÈÓ ÔÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ÛÂ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï ÌÈÂ˘ ÛÂ È

È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ

®ÚÂˆ˜Ó È˘‡©

· ‰‡ÂÂ˘‰‰ ∫≥Æ±∞ ¯ÂÈ‡„ÈÓ ÔÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ÛÂ Ï˘ Â˙ÂÓ„Ï ÌÈÂ˘ ÛÂ È

È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ Ì˙Ó‡˙‰ ˙ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ
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לש םתמאתה תמועל ,חותפ ירפכ ףונ םימאותכ ףונה יביכרמ לש תוכרעהה ןיב האוושהמ

:יכ הלוע ,ירפכה בחרמב שפונו יאנפל םיביכרמה םתוא

:ףונ יביכרמ םהיתוכרעהב םילאשנה תוצובק ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא�

;חותפ ירפכ ףונ תא םימאותכ-

.שפונו יאנפ תויוליעפב םיכמותכ-

תא רשאמ ¯˙ÈÂ ירפכה בחרמב שפונהו יאנפה תוליעפ תא םימאות ףונה יביכרמ ינש�

ןוגכ ,םייאלקח םירצומ דוביעל םירושקה םינבמו הפק–יתב :ירפכה ףונה לש יומידה

ןטק לעפמל דומצב תובורק םיתעל .ירקמ וניא הז בוליש .'דכו דב–יתב ,הבלחמ ,בקי

תונקל םג ןתינ וב הפק–תיב אצמנ ,ירפכה רוזאב םקוממה םייאלקח םירצומ דוביעל

.לעפמ ותוא לש םירצומ

תוברל ,ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תוליעפב חרכהב םיכמות םניא ףונה יביכרמ ראש�

.םהינימל תוממח םישמשמה םינבמ

ןבומב( וב םיננובתמה יניעב ירפכה בחרמה יומידש ךכ לע תודיעמ הקידבה תואצות

תויורשפא בחרמ ןבומב( וב םישמתשמה יניעב ירפכה בחרמה תינבתל ההז וניא )'ףונה'

.ירפכה בחרמה בוציע תניחבמ ינונכת ןיינע שי הז אצממב .)שפונה

רשפִא ,םידגיהו תונומת תודוא םילאשנה לש םהיתועדו םהיתוסיפת תדידמל המוד םלוס

ילכה .םהיביכרמו םיפונה יבגל םהיתוכרעהב םילאשנה לש תויבקעה תדימ תא קודבל

רשקה תא דודמל רשפִא — Cronbach Alfa דדמ — הקידבה התשענ ותועצמאבש יטסיטטסה

םשוריפ םיהובגה ויכרעו ,1–ל 0 ןיב ענ הז דדמ .הצובקב )םינתשִמ( םיטירפה רפסמ ןיבש

ןיב רשקה וז הקיטסיטטס תרזעב דדמנ ,יחכונה הרקמב .םינתשִמה ןיב רתוי קזח רשק

םאותה( יטנוולרה ףונה טנמלא תכרעה ןויצ ,הנומתה תכרעה ןויצ :םיאבה םינתשמה יכרע

וניאש וא םאותה ,)יאלקחה חטשב רזופמו בושייל דומצ ,הנומתב גצומש ףונה יביכרמל

תדימ ,אמגודל .שפונהו יאנפה תוליעפ תא ןכו ,חותפה ירפכה ףונה יומיד תא םאות

דדמ תועצמאב הקדבנ ,)תשר–יתב( תויתנוע תוממחל םילאשנה ונתנש תוכרעהב תויבקעה

–יתב( הז טנמלא לש תוכרעהה ינויצו ,11–ו 7 'סמ תונומתה תוכרעה ינויצ ןיבש רשקה

םישומיש ,הפק–יתב :םיאבה ףונה יביכרמ רובע ושענ ולא תוקידב .3–ו 2 תולאשה יפל )תשר

.יח–קשמל םישמשמה םינבמו תשר–יתב ,תוממח ,םייאלקח–אל

.הקידבה יאצממ תא שיחממ 11.3 רויא
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„ÈÓ ∫≥Æ±± ¯ÂÈ‡Ú‰ ˙œ·˜·˜ Ï˘ ˙ÂÈÌÈÈÙÂ‰ ÌÈËÓÏ‡‰ ˙ÂÎ¯Ú‰· ÌÈÏ‡˘‰ ˙ÂˆÂ

םיטנמלאה יבגל רתוי תיבקע )םיננכתמ( עוצקמה ישנא לש םהיתוכרעהש הארמ הקידבה

םידומצה םייאלקח–אל םישומישל רשאב םיננכתמה תוסיפתב דחה לדבהה .םייפונה

.תיפצנה המגמהמ גירחה תא ריבסהל לוכי ,חטשב םירוזפה הלא תמועל בושייל

חותפה ירפכה ףונהש בושח ,תוצובקה לכמ םילאשנה תיברמ תעדל יכ ןייצל בושח

–ןיב )דוחייבו( ןהו )%5.77( םיריהמ םיינוריע–ןיב ןה ,םישיבכב העיסנ ידכ ךות האריי

הרימש איה אצממה לש תינונכתה ותועמשמ .)%2.19( םיירפכ םירוזא םיצוחה םיינוריע

,םיינוריע–אל םירוזאב םירבועה םיינוריעניבה םישיבכה יריצ ךרואל ירפכה ןויבצה לע

.םיינוריע–ןיבה םישיבכה יריצמ םיירפכה םיפונה לש ההובג תּוארנ לע הרימשו

·‰ ‰·ÓÈ¯ÙÎ‰ ·Á¯Ó· ˘ÙÂÂ È‡Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ˘Â˜È

תוקידבה יאצממ .תירפכה תורייתה אוה ,חותפה ירפכה ףונה לש וידועיימ דחא  ,רומאכ

חרכהב םיכמות םניא רשא ירפכה רוזאב חותיפה יסופד לע קיסהל ורשפִא ליעל וראותש

הנבמ תא ןוחבל יואר ,ךכל ףסונב .התוא םידגונ ףאו ירפכה רוזאב שפונו יאנפ לש תוליעפב

הנעמ תתל ידכ תאזו ,זכרמה רוזאב ירפכה בחרמב שפונהו יאנפה תויוליעפל שוקיבה

.זכרמה רוזאב אוצמל םישנא םישקבמ ותואש תירפכה תורייתה רצומ והמ הלאשל

תויוליעפב קוסיע — רמולכ ,יביטקפאה שוקיבה הנבִמ יוהיז תא ןה תללוכ וז הקידב

תויוליעפ תא ךורצל ןוצרה — רמולכ ,יומסה שוקיבה הנבמ תא ןהו ;לעופב שפונו יאנפ
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ןייטעבש תוביסה והוז ןכ ומכ .הפוקת התואב וררשש םיאנתה בקע שממתה אל רשא שפונה

.רקחמה אּושְנ רוזאב שפונל תאצל ןוצרה שמומ אל

הנבמ( 9 'סמו )יומסה שוקיבה הנבמ( 7 'סמ תולאשה תועצמאב ושענ ולא תוקידב

תדימ תא גרדל םילאשנה ושקבתה 7 'סמ הלאשב .)2 חפסנ( ןולאשב )יביטקפאה שוקיבה

ביבס תויוליעפב הז ללכבו — ירפכה רוזאב שפונו יאנפ תויוליעפבו יוליבב םהלש ןיינעה

.)ןיינועמ אל ללכ( 1–ל )דאמ ןיינועמ( 5 ןיב ,תוגרד שמח ןב םלוס תרזעב — יאלקחה קשמה

וקסע ןהב רשא שפונהו יאנפה תויוליעפ תא ןייצל םילאשנה ושקבתה 8 'סמ הלאשב

.)3002-4002( םייתנש ךשמב )תחא םעפ תוחפל(

הקידבה תואצות תא שיחממ )3 חפסנ( 4–ו 3 תוחולה ינותנ לע ססובמה ,21.3 רויא

.םירקסנה םגדמ ללכ רובע

∫≥Æ±≤ ¯ÂÈ‡ · ¯ÚÙ‰·‰ ÔÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˘Â˜È·Ï È¨È‡Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÈÂÓÒ‰ ˘Â˜È

˙Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ

:תואבה תונקסמה תא קיסהל ןתינ הקידבה יאצממ תאוושהמ

רוזאב שפונו יאנפ תויוליעפב תיסחי ההובג תוניינעתה וליג תוצובקה לכמ םילאשנה�

יח–קשמ ביבס תוליעפ ∫Ó˘˜ ‰Á˜Ï‡È ÚˆÓÂ· תורושקה תויוליעפ תוברל ,ירפכה
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םירצומ דוביעל לעפמ/בקיב רויס ,)%26–כ( קריה תודש ביבס תוליעפ ,)%05(

;)%66–כ( םייאלקח

;םיילגר םילויט איה םילאשנה ללכ ברקב רתויב תירלופופה תוליעפה�

בחרמכ חותפ ירפכ ףונ לש תינבתה םע ידמל יטנטסיסנוק יומסה שוקיבה הנבמ�

,יח–קשמ ביבס תוליעפב םיניינעתמ םילאשנה ךסמ %05 :אמגודל .שפונ תויורשפאל

בחרמב שפונו יאנפ תוליעפב םיכמות יח–קשמל םישמשמה םינבמ %84–כ לש םתעדלו

;ירפכה

בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפב קוסעל םילאשנה לש םנוצר ןיב רכינ רעפ םייק ,תינורקע�

;)יביטקפאה שוקיבה( ושומימ תמר ןיבל )יומסה שוקיבה( ירפכה

ןיב רעפה ,ךכמ הרתי .ירפכה רזגמב תוינקב בר ןיינע תאצומ הניא םגדמה תייסולכוא�

תויוליעפ רתיל האוושהב ילמינימ אוה הב ןיינעה ןיבל תוליעפה לש שומימה תמר

םניא םג ,תוינק תושעל הרטמב ירפכה בחרמל םיאצוי םניאש הלא ,ונייהד .שפונה

;ךכב םיניינועמ

)%84–כ( םיפי'גו םינורוטקרט ילויטב ןיינע וליג םיבישמה ןמ תיסחי הובג רועיש�

ןשומימ רשא שפונ תויוליעפ ןתוא ןה ולא .ירפכה בחרמב )%06–כ( בכר ילויטבו

יבאשמ לש םיחטש ,םיימואל םינג ,עבט תורומש ןוגכ( םייתוכיא םיחותפ םיחטשב

םיקזנה תמחמ ,כ"דב יתייעב אוה )תיגולוקא הניחבמ םישיגרה םירחא ףונו עבט

.הלא םיחטשב תויגולוקאה תוכרעמל בסהל הלולע וז תוליעפש םיירשפאה

לש םמויק לע )עקרקה יקיזחמ( םיירפכה םיבושייה יבשותל זומרל םייושע הלא םיאצממ

ןוגראב הנומטה תילכלכה תויאדכה לע ןכו ,ויגוסל ירפכ שפונ םיפידעמה הייסולכוא יחלִּפ

םיעיבצמ םיאצממה ,ךכמ הרתי .יקוויש יתוריית רצומכ ויתויוליעפ ןווגמ לע יאלקחה קשמה

חותיפ ,ונייהד .ירפכה בחרמב תוינקב בר ןיינע םילגמ םניא הייסולכוא יחלפ םתואש ךכ לע

קוסיעל תיביטמיטלוא הביטנרטלא הווהמ וניא ירפכה בחרמב םהינימל רחסמ יקסע

.תפסונ תוסחייתהל היואר וז הדוקנ .הסנרפ רוקמכ תואלקחב

תותבשב כ"דב םימוה ,ץראה זכרמב ירפכה רוזאב םיבר םיירחסמ םיזכרמש עודי

:ןהבו ,תובר תולאש תררועמ וז העפות .םירקבמ ינומה םיגחבו

רושעה לש ירחסמה גושגשה ןיב חלצומ בוליש לש היצקנופ איה וז תואיצמ םאה)1

העיבצמ וז תואיצמש וא ,םיירחסמ םיזכרמבו םינוינקב יוליבל ףרוג שוקיב ןיבל ןורחאה

?זכרמה רוזאב תורחא יאנפו יוליב תויורשפאב רוסחמ לע רתיה ןיב
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םיירחסמ םיזכרמב 'םילבמה' תייסולכוא יחלפ לש שפונלו יאנפל שוקיבה הנבמ והמ)2

?תותבשב

םג הנעמ תתל דעונ םירקוח תווצ ותוא ידי–לע יחכונה רקחמל ליבקמב ךרענש רקחמ

ןהו עבטה קיחב שפונ 'יבבוח' ןהש תודיעמ רקחמה לש תוינושאר תואצות .ולא תולאשל

ףרח ,הדימ התואב טעמכ ירפכ יוליבב ןיינע םילגמ ,םיירחסמ םיזכרמבו םינוינקב םילבמה

רקחמה תואצות תא קזחמ אצממה .תורחא תוניחבמ הלא הייסולכוא יחלפ ןיבש ברה ינושה

.ירפכה בחרמב שפונבו יוליבב תוניינעתהל עגונב יחכונה

דעי להק םיווהמ םינוש הייסולכוא יחלפ ,˙Ó‰ ‰Ú˜¯ÂÈ¯· יכ קיסהל ןתינ ,ןאכמ

םיזכרמ לש םתחלצהמ תונביהל תולוכיו יאלקחה קשמב תורושקה שפונ תויוליעפ חותיפל

שפונ תויורשפא ויהי וב ,ירפכה בחרמה לש ידיתע חותיפ ¨˙Ó˙ ‰ÈÈ˘ÂÓÈ¯· .םיירחסמ

תוינידמ לש היצקנופ הבר הדימב אוה ,ויבשותל תויקסע–תויתקוסעת תויונמדזה דצב

.םייתרבחהו םיילכלכה ,םיינונכתה ,םייטפשמ–םייתקוחה ,םינושה היטביהב הרורב תיעקרק

:היושע ,חותפ חטשכ ירפכה בחרמה לעו תיפונה תואלקחה לע הרימשה תוינידמ ,ונייהד

תתל )3( ;סנרפתהל יאלקחה רזגמל רשפאל )2( ;'היצזינלדנ'מ ירפכה בחרמה תא ליצהל )1(

.םינוש הייסולכוא יחלפ ברקב שפונו יאנפ לש םישוקיבל הנעמ

שמשל םילוכי הלא םישוקיבש ךכ לע העיבצמ יומסהו יביטקפאה שוקיבה הנבמ תקידב

םינורוטקרטו םיּפי'ג ילויט ןוגכ ,שפונ תויוליעפל תויורשפא חותיפל ינונכת סיסב

,אסיג–ךדיאמו הז גוסמ תויוליעפל שוקיבל הנעמ ןתיי הז ,אסיג–דחמ .ירפכה בחרמב

םושמ ןהו ,םיבחרנ םיחטש לש םתונימז בקע ןה ,ןשומימ תא רשפאמ ירפכה בחרמה

תולולעה שפונ תויוליעפ טולקל םילוכיו תיגולוקא הניחבמ תוחפ םישיגר הלא םיחטשש

רוצקל ולכוי םיאלקחה :לוכמ בושחו ,תולוח וא עבט תורומשכ רתוי םישיגר םיחטשב עוגפל

.ולא תויוליעפמ םיחוור

זכרמבש ירפכה רוזאב שפונל םיאצוי םניא םישנא ןייטעבש תוירקיעה תוביסה

תווצהו םיטנדוטסה ברקב( תוילכלכ תולבגמו ןמז רסוח ןה ,)3 חפסנ ,5 חול( ץראה

שוקיבה שומימ–יאל תוישיאה תוביסה ןה ולא .)הטיסרבינואה לש יביטרטסינימדאה

םיחטשהש םירובס םילאשנהמ קלח יכ רבתסמ ןכ ומכ .)'ילאיצנטופ שוקיב'( שפונו יאנפל

ונייצש יפכ ,תאזו .שפונו יאנפל קיפסמ םייביטקרטא םניא זכרמה רוזאב םיחותפה

םילדגְמ' וב רוזאל יאלקח רוזאמ ירפכה בחרמה לש תיתגרדהה ותכיפה בקע ,םילאשנה

רוזאב ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפל תיתשתב רוסחמ םייק דחא דצמש ךכ .'ן"לדנ

ולש תויביטקרטאב םיעגופה חותיפה יסופד הז רוזאב םירבוג ,ינשה דצה ןמו ,זכרמה

ףדוע'( 'יוחד שוקיב' םג םייק ,ילאיצנטופה שוקיבה םע דחי ,ךכמ האצותכ .תירפכה תורייתל
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וא תויתשת ,םיעצמא ,תויוליעפ עציהב רוסחמה בקע שממתמ וניא שוקיבהו )'שוקיב

.עוציבל םיחטש

הנקב םילוע ,שפונל האיציה יא תוביסל עגונב םילאשנה ולעהש תורעההו םינותנה

ירפכ ףונ לע םילאשנה לש םהיתוסיפת תא םילגמה ,םירחאה רקחמה יאצממ םע דחא

קשמה ביבס תוליעפה תוברל ,ירפכה רוזאב שפונה תוליעפב תיללכ תוניינעתהו ,חותפ

.יאלקחה

Ï˘ ‰Èˆ˜ÂÙÎ ®ÌÈÙÂ‰ ˙ÂÂÓ˙© È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ÈÂÓÈ„
ÌÈÏ‡˘‰ Ï˘ Ì‰ÈÈÈÙ‡ÓÂ Ì‰È˙ÂÒÈÙ˙

ÌÈ„„Ó‰ ˙ÈÈ·

השענ םירקסה ינותנ ךמס לע ,םימדוקה םיפיעסב וראותש םייטסיטטס םיחותינל ףסונב

לש תילושה םתעפשה תא קודבל תנמ–לע תאז .םינתשמ–יבר היסרגר ילדומב  שומיש

ירפכ ףונ לש ויומיד לע םילאשנה לש םהינייפאמו םהיתוסיפת תוברל ,םינושה םינתשמה

.חותפ

,ולא םילדומב רבסומ הנתשִמ תשמשמ )תונומתה תכרעה( תילאוזיווה םיפונה תכרעה

)תילאוזיו הכרעה( תונומתה /םיפונה תכרעה :םימדוקה םיפיעסב הניוצש הנעטה ןמ תאזו

.ירפכה ףונה לש םיטנמלאה לש תילולימה הכרעהל האוושהב התוהמב רתוי תינללוכ איה

לש םינושה םיביכרמה תוכרעה( תוילולימ תוכרעהב שמתשהל רתוי ןוכנ יכ הארנ ןאכמ

.ירפכה ףונה לש תיתוזחה תומדה תא םיריבסמה םימרוגכ )ףונה

היה יואר םילדומ תצרהל ,תונוש תונומת הרשע–תחא םילאשנה ינפב וגצוהו ליאוה

יא וא( תוירפכה תדימ תא ואטביש )םיסקדניא( םידדמ לש םצמוצמ רפסמ תונבל

:םיאבה םינוירטירקה יפ–לע הנבנ דדמ לכ .)םיפונ( תונומתה לש )תוירפכה

הנבנ ןרובעש תונומתה תוירפכ–יא/תוירפכ יבגל םילאשנה תוצובק ןיב תיללכ המכסה�

;דדמה

רובע דחא דדמ תונבל ןתינ אל ,רמולכ .רשי יבויח אוה תונומת גוז לכ ןיב םאתִמה�

תוירפכ תדימ :רשי יבויח םאתמ לש ושוריפ .ךופה ילילש ןפואב תומאותמה תונומת

ןּוויכ ,תורחא םילִמב .תרחא הנומת לש תוירפכה תדימ םע תמאותמ תחא הנומת לש

תמייק םא :היינשה הנומתה לש הכרעהה ןוויכ תא םאות תחא הנומת לש הכרעהה

— ההובגכ תמייוסמ הנומת לש 'תּוירפכה' תדימ תא ךירעהל םילאשנה ךס לש הייטנ
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תונומת גוז לכ יבגל הלא תוקידב .תֹוושּומה הנומתה יבגל םג תמייק הייטנ התוא

.םייטסיטטס םיחותינ תועצמאב ושענ ,םיירשפאה םיבולישה לכב ,)םיפונה(

הנבנ (A1) ןושארה דדמה :םיפונה תוכרעהל םידדמ ינש ונבנ הלא םינוירטירקל םאתהב

תונומת תוכרעה לש עצוממ ןויצ רשאכ ,)1 חפסנ( 11–ו 9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 'סמ תונומתה רובע

01–ו 4 'סמ תונומתה רובע הנבנ (A2) ינשה דדמה .)ירפכ ףונ( 3 לעמ אוה )דרפנב( ולא

ףונ( 3–ל תחתמ אוה )דרפנב( וללה תונומתה תוכרעה לש עצוממה ןויצה רשאכ ,)1 חפסנ(

חולב .5 דע 1–מ םינתשמ םהיכרעש םיפיצר םינתשמ םה הלא םידדמ ,םתוהמב .)ירפכ–אל

.הלא םידדמ לש תירואית הקיטסיטטס תגצומ 4.3

·ÒÂÓ ÌÈ˙˘Ó© ˙ÂÂÓ˙‰ È„„Ó Ï˘ ˙È¯Â‡È˙ ‰˜ÈËÒÈËËÒ ∫≥Æ¥ ÁÂÏ®ÌÈ¯

ÒËËÈÒËÈ˜Â˙Ó„„ A1Ó„„ A2

55.4םומיסקמ
34.10.1םומינימ
10.469.1עצוממ
41.400.2ןויצח
06.048.0ןקתה תייטס

תיכוכזו קיטסלפ תוממח( 5 'סמ הנומתו )םירוגמל םיחטש תבחרה( 3 'סמ הנומתל עגונב

,ךכיפל .םידדמה תיינבל םישרדנה ,ל"נה םיאנתה ומייקתה אל )םירחא םייאלקח םינבמו

.םיינטרפ םילדומ ודמאנ ולא תונומת רובע

ושמישש םידדמ םג ונבנ ,)םירבסומ םינתשִמכ( תונומתה רובע םידדמה תיינבל ףסונב

לש בר רפסממ םיבכרומה םיטקפאה רובע ונבנ הלא םידדמ .םילדומב םיריבסמ םינתשמ

תדימ לש תוכרעה ,)2 הלאש ,2 חפסנ( םינוש ףונ יביכרמ לש תוילולימ תוכרעה :'םיטירפ'

הלאש ,2 חפסנ( ירפכה בחרמב שפונהו יאנפה תוליעפל םינוש ףונ יביכרמ לש םתמאתה

הלאש ,2 חפסנ( ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפב םילאשנה לש תוניינעתהה תדימו )3

תונומתה ידדמ תיינבל רשקהב ליעל וניוצש תונורקע םתוא יפ–לע ונבנ םידדמה .)7

םיפונ יביכרמ ןיב( םיטירפ לש גוז לכ ןיב םימאתמ תקידב ךמס לע :)םירבסומ םינתשמ(

לכבו ))2 חפסנ ,7 הלאש( תומיוסמ שפונ תויוליעפ ןיב וא )2 חפסנ ,2 הלאש( םימיוסמ

תוגוז ןיב רשי יבויח םאתמ( הלא תונורקעל ונע אלש םיטירפ .םיירשפאה םיבולישה
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םידדמ לש תירואית הקיטסיטטס .םהש יפכ םיריבסמ םינתשמכ םילדומב וללכנ )םיטירפה

.5.3 חולב תגצומ ולא

·ÒÂÓ ÌÈ˙˘Ó© ˙ÂÂÓ˙‰ È„„Ó Ï˘ ˙È¯Â‡È˙ ‰˜ÈËÒÈËËÒ ∫≥Æμ ÁÂÏ®ÌÈ¯

Ó„„ÈÌÓ˜ÒÈÓÂÌÓÈÈÓÂÌÓÓÂˆÚÁˆÈÂÔÒËÈÈ˙ ‰˙˜Ô

„ÈÓÏ ÌÈ„„Ó ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ ÛÂ Ï˘ ÂÈÂÓÈ„Ï ÌÈÈÙÂ ÌÈËÓÏ‡ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙(2 שאלה)

B1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ

0.575.167.357.336.0תיכוכזו קיטסלפ תוממח -

תשר–יתב -

םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -

B2:- הביבסה תוכיאל םירושקה םינבמ

32.40.153.252.237.0םייאלקח–אל םינבמ -

םיעוריא ינג -

ÓÒÚ„Â˙ Â·˙È–˜Ù‰ )0.50.110.30.310.1)דדמל סנכנ אל

„ÈÓÏ ÌÈ„„Ó È‡ÙÂ ˘ÙÂ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈÙÂ ÌÈËÓÏ‡ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰ ˙(3 שאלה)

C1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ

0.54.174.36.306.0םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -

הפק–יתבו תודעסמ -

C2:- תיכוכזו קיטסלפ תוממח

0.50.190.30.367.0תשר–יתב -

C3:- הביבסה תוכיאל םירושקה םינבמ

0.50.181.20.297.0םייאלקח–אל םינבמ -

„ÈÓÏ ÌÈ„„Ó È¯ÙÎ‰ ·Á¯Ó· È‡ÙÂ ˘ÙÂ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÈÈÚ˙‰ ˙(7 שאלה)

G1:- יח–קשמ ביבס תוליעפ

0.50.126.357.369.0קרי ןג ,סדרפ ,תודש ביבס תוליעפ -

יאלקח לעפמ/בקיב רויס -

םיירפכ םיבושייב םירויס -

G2:- םיינפוא ילויט

0.50.179.30.418.0בכר ילויט -

ילגר לויט -

∫ÌÈ„„ÓÏ ÂÒÎ ‡Ï

ÏÈ‰ ÎÙ¯È˙0.50.128.30.463.1

ËÈÂÏÈ ‚ßÈtÈÌ0.50.152.30.384.1

Ó„ÈËˆÈ‰ ·Ë·Ú0.50.198.20.385.1

˜ÈÂ˙ ·‡ÊÂ¯ ÎÙ¯È0.50.108.20.362.1
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רוזאב שפונ תויוליעפב םילאשנה לש םקוסיע תא ריבסמה הנתשִמל םידדמ ונבנ ןכ ומכ

ןושארה דדמה :םידדמ ינש ונבנ הלא םינותנ סיסב לע .)2 חפסנ ,9 הלאש( לעופב ירפכה

(I1) תווחו יח–קשמ ביבס תוליעפ( יאלקח קשמ ביבס תויוליעפב קוסיעה תא ףקשמ

ינשה דדמה .)םיסדרפו תודש ,קרי ןג ביבס תוליעפ ,יאלקח לעפמב וא בקיב רוקיב ,םיסוס

(I2) םיילגר םילויט :ירפכה בחרמב םינוש םילויטב םילאשנה לש םקוסיע תא אטבמ

'םיטושפ' םיריבסמ םינתשמכ םילדומל וסנכוה שפונה תויוליעפ ראש .בכרב םילויטו

.תויוליעפה רפסממ  םיבכרומ םניאש

אוה דדמה םג ,))0( אל / )1( ןכ( יראניב אוה םיטירפהמ דחא לכ לש ויכרעו רחאמ

םילודג ויכרע םא 1 ךרע לבקמו 5.0–מ םיתוחפ ויכרע םא 0 ךרע לבקמה דידב הנתשמ

.5.0–מ

ÌÈÏ„ÂÓ‰ Ô„ÓÂ‡

–אלה םינתשמה ינשו ,A2–ו A1 ,םידדמ ינש( םירבסומה םינתשמה תעבראל םאתהב

םילדומ רפסמ ודמאנ ,)5–ו 3 'סמ תונומת לש הכרעה ינויצ לע םיססובמ רשא םיבכרומ

.םינתשמ–יבר

םיססובמה ,םיבכרומ–אל םינתשמו םידדמ( ליעל וראותש םיריבסמה םינתשמל ףסונב

:ןמקלדכ םיריבסמ םינתשמ םג םילדומה םיללוכ ,)9–ו 7 ,3 ,2 תולאש לע

2 ,)יעוצקמ עקר ילעב םיטנדוטס( 1 ךרע לבקמה ,דידב הנתשִמ :םילאשנה תצובק�

;)םיננכתמ( 3 וא ,)יעוצקמ עקר אלל םילאשנ(

;)אל( 2 ךרע וא )ןכ( 1 ךרע לבקמה דידב הנתשמ :ירפכה בושייב רוגל ןוצר�

קסע לאשנה םא 1 ךרע לבקמה דידב הנתשמ :לעופב תמיוסמ שפונ תוליעפב קוסיע�

;ואל םא 0 ךרע וא ,לעופב תמיוסמ תוליעפב

;)הבקנ( 2 וא )רכז( 1 ךרע לבקמה ,דידב הנתשמ :רדגִמ�

.57–ל 02–מ םינתשמ ויכרעש ףיצר הנתשמ :ליג�

םינתשמ לש תנוכתמב דחא :םילדומ ינש ודמאנ םירבסומה םינתשמה ןמ דחא לכ רובע

וללכנ שפונ תויוליעפו ףונ יביכרמ לש םתכרעה וב לדומ ,ונייהד( 'םיבכרומ' םיריבסמ

,ונייהד( 'הליגר' תנוכתמב ינשהו )ליעל וראותש G2–ו ,B1, B2¨ C1, C2¨ C3¨ G1 םידדמכ

.)םידדמ אלל 'םיטושפ' םיריבסמ םינתשמ ללוכה לדומ
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םינתשמ העברא רובע הנוש תנוכתמב םילדומ יגוס ינש( םילדומ הנומש ודמאנ הליחת

יכ הלע םילדומה תדימאמ .ליעל ורכזוהש םיריבסמה םינתשמה לכ תא וללכש )םירבסומ

ודמאנ ךכיפל .)רתויה לכל %01 אוה תּוקהבומה ףס( םיקהבומ םניא וללה םינתשמהמ קלח

תוחולב .(pv<0.1) %01 לש המרב םיקהבומ םיריבסמ םינתשמ םע קרו ךא םייפוס םילדומ

.םילדומה יאצממ םיגצומ 6.3-01.3

·Ú ÌÈÏ„ÂÓ  ®± „„Ó ¯ÂA1Â π ¨∏ ¨∑ ¨∂ ¨≤ ¨± ßÒÓ ˙ÂÂÓ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ∫–®± ÁÙÒ© ±±

םה )7.3–ו 6.3 תוחול( הלא םילדומ ינשב םיריבסמה םינתשמה בור ,תוארל ןתינש יפכ

םינתשמה ,)םיריבסמה םינתשמכ םידדמה םע( ןושארה לדומב .%1 לש המרב םיקהבומ

דועב ,)תונומתה תוכרעה( A1 דדמב תונושהמ %62–כ ריבסהל םיחילצמ םיריבסמה

םע םייטנטסיסנוק םילדומה יאצְמִמִמ קלח .רבסהה לש %53–ל עיגמ ליגרה לדומהש

םילדומה ,ןכ ומכ .ליעל וראותו ,םירחא םייטסיטטס םילכ תועצמאב ולבקתהש תואצותה

.םיפסונ םיאצממ םג םיקפסמ

ÌÈ„„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ∂ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

B1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ
תיכוכזו קיטסלפ תוממח -
>244.0540.0.0001תשר–יתב -
םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -

G1:- יח–קשמ ביבס תוליעפ
680.0920.0400.0קרי ןג ,סדרפ ,תודש ביבס תוליעפ -
יאלקח לעפמ / בקיב רויס -
םיירפכ םיבושייב םירויס -

811.0-650.0630.0רדגִמ

I1:431.0-260.0130.0)לעופב קוסיע( בכר ילויטו ילגר לויט

R262.0 רבסהה םדקמ
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®ÌÈ„„Ó ‡ÏÏ© ß‰ÏÈ‚¯ß ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ∑ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

םירוזפה( תיכוכזו קיטסלפ תוממח תמאתה
>341.0530.0.0001*חותפ ירפכ ףונ יומידל )חטשב

יח–קשמל םישמשמה םינבמה תמאתה
>281.0320.0.0001*חותפ ירפכ ףונ יומידל )בושייל םידומצ(

יח–קשמל םישמשמה םינבמה תמאתה
211.0930.0400.0*חותפ ירפכ ףונ יומידל )חטשב םירוזפ(

/בקיב רויס :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה
270.0520.0500.0*םייאלקח םירצומ דוביעל לעפמב

540.0320.0150.0*תוינק :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה

971.0-260.0400.0**בכר ילויט :לעופב שפונ תויוליעפב קוסיע

םירצומ דוביעל םירושקה םינבמ תמאתה
540.0320.0600.0*ירפכה בחרמב יאנפה תוליעפל ,םייאלקח

171.0-750.0300.0רדגִמ

R253.0 רבסהה םדקמ

5 דע 1–מ םיכרע השימח לעב ףיצר הנתשמ —   *

1 / 0 :םיכרע ינש לעב דידב הנתשמ — **

לע ותעפשה יפוא לע עיבצמ ,היסרגר לדומב םיוסמ ריבסמ הנתשמ לש )b ןדמּוא( םדקמ

יונישה תא אטבמ ,לדומב ריבסמה הנתשמה םדקמ .ותעפשה ןוויכ לע ןכו יולתה הנתשמה

הנתשמ םא( תחא הדיחיב ריבסמה הנתשמב יונישהמ האצותכ יולתה הנתשמב רצווייש

הנתשמ םא( היינשל תחא הירוגטקמ ריבסמה הנתשמה רבעמב וא ,)ףיצר הנתשמ אוה הז

אטבמ יבויח ןמיס :העפשהה ןוויכ לע דיעמ ןדמואה ןמיס .)ילאירוגטק הנתשמ אוה ריבסמ
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רשק אטבמ ילילש ןמיסש דועב ,יולתה הנתשמל ריבסמה הנתשמה ןיב רישיה רשקה תא

.יולתה הנתשמל ריבסמה הנתשמה ןיב ךופה

)1 חפסנ ,11–ו 9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 'סמ תונומת( A1 דדמ רובע ודמאנש םילדומה יאצְמִמ ךותמ

:יכ קיסהל ןתינ

םישמשמה םינבמ ,תוברל( םהינימל םייאלקחה םינבמה לש הכרעהה ינויצש לככ�

,רמולכ( רתוי םיהובג םה )םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמו תוממח ,יח–קשמל

דדמה יכרע םג ךכ ,)חותפ ירפכ ףונ לש ויומידל םימאותכ םתוא םיכירעמ םילאשנה

A1 םיפונה לש 'תוירפכה תדימ' תא ךירעהל םיטונ םילאשנה ,ונייהד( רתוי םיהובג םה

ןויצש תונומת ןתוא ולא .)רתוי ההובגכ 11–ו 9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 'סמ תונומתב םיגצומה

.)'םיירפכ םיפונ'( 3 ףסה לעמ אוה עצוממה ןתכרעה

תוליעפ ,תוברל( יאלקח קשמ ביבס שפונו יאנפ תויוליעפב רתוי ההובג תוניינעתה�

,יאלקח לעפמב וא בקיב רויס ,קרי ןג ,סדרפ ,תודש ביבס תוליעפ ,יח–קשמ ביבס

,ונייהד — A1 דדמה לש רתוי םיהובגה םיכרעב הכורכ )םיירפכ םיבושייב םירויס

.רתוי םיירפככ דדמה תא םיביכרמה םיפונה תכרעהב

תוליעפ תא םימאות םייאלקח םירצומ דוביעל םירושקה םינבמ םתעדלש םילאשנ�

םיפונכ A1 דדמה תא םיביכרמה םיפונה תא ךירעהל םיטונ ,ירפכה בחרמב יאנפה

.רתוי םיירפכ

םיכרעב רשי יבויח ןפואב הרושק ,ירפכה רוזאב תוינקב רתוי ההובג תוניינעתה�

.)רתוי םיירפככ דדמה תא םיביכרמה םיפונה תכרעהב( A1 דדמה לש רתוי םיהובגה

.%01 לש המרב קהבומ הז רשק

תונומתהמ בכרומה A1 דדמה יכרעו )לעופב קוסיע( ירפכה בחרמב בכר ילויט ןיב רשקה�

םבכרב לייטל םיאצויש םישנא ,רמולכ .קהבומב ילילש אוה )11–ו 9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 'סמ

םיכרע קינעהל םיטונ ,)1 אוה ריבסמה הנתשמה לש וכרע( ירפכה בחרמה רוזאב יטרפה

A1 דדמה תא םיביכרמה םיפונה תא ךירעהל הטונש ימ :ךפהה וא .דדמל רתוי םיכומנ

וכרע( ירפכה  בחרמב בכר ילויטל אצוי וניא ,)דדמה לש םיהובג םיכרע( רתוי םיירפככ

.)0 אוה הז הנתשמ לש

הנתשמה ןיב ילילש רשק דיעמ ךכ לע :ןהיתוכרעהב םירבגמ רתוי תויתרוקיב םישנ�

.A1 דדמה ,רבסומה הנתשמה ןיבל רדגִמ ריבסמה
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·Ú ÌÈÏ„ÂÓ  ®≤ „„Ó ¯ÂA2Â ¥ ßÒÓ ˙ÂÂÓ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ∫–®± ÁÙÒ© ±∞

ןויצה רשאכ ,)1 חפסנ( 01–ו 4 'סמ תונומתה תכרעה ינויצמ בכרומ A2 דדמה ,רומאכ

רובע םילדומ .'םיירפכ–אל םיפונ'כ תורדגומ ןה ךכיפלו 3 ףסל תחתמ ןהלש עצוממה

םינתשמה לש םתוקהבומ תניחבמ ןהA1  דדמה רובע םילדומהמ תוחפ םיבוט A2 דדמה

תניחבמ ןהו )%01 לש המרב םיקהבומ םיריבסמ םינתשמ לש רתוי בר רפסמ( םיריבסמה

.A2 לש םילדומב רתוי םיכומנה רבסהה ימדקמ

ÌÈ„„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ∏ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

B2:- הביבסה תוכיאל םירושקה םינבמ
>813.0850.0.0001םייאלקח–אל םינבמ -
םיעוריא ינג -

600.0-300.0340.0ליג

061.0-580.0260.0רדגִמ

R201.0 רבסהה םדקמ

®ÌÈ„„Ó ‡ÏÏ© ß‰ÏÈ‚¯ß ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æπ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

תואלקחל םירושק–אלה םינבמה תמאתה
080.0340.0660.0*חותפ ירפכ ףונ יומידל )בושייל םידומצ(

תואלקחל םירושק–אלה םינבמה תמאתה
561.0640.0000.0*חותפ ירפכ ףונ יומידל )חטשב םירוזפ(

600.0-300.0070.0ליג

R290.0 רבסהה םדקמ

5 דע 1–מ םיכרע השימח לעב ףיצר הנתשמ — *
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:יכ םידיעמ םילדומה יאצממ

יכרעב יבויח ןפואב םירושק ,תואלקחל םירושק אלה םינבמה לש םיכומנ הכרעה ינויצ�

:םהיתוכרעהב םייבקע םישנאש אוה אצממה שוריפ ,תורחא םילִמב .םיכומנה A2 דדמה

,חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאות םניא םייאלקח–אל םינבמ םתעדלש הלא

.ירחסמ זכרמ םישמשמה םינבמה תא תוגיצמה תונומתל םג םיכומנ םינויצ םיקינעמ

דוחייב טלוב רשקה יכ קיסהל ןתינ ,םתוקהבומו םיריבסמה םינתשמה ינדמוא יפ–לע

בחרמב םירוזפ אלא ,יאלקח בושייל םידומצ םניא רשא םייאלקח–אל םינבמ יבגל

.)9.3 חול(

דדמה תא תוביכרמה תונומתה תוכרעהל עגונב םג ,A1 דדמה רובע םילדומל המודב�

A2, הנתשמה ןיב ילילש רשק םייק :ןהיתוכרעהב םירבגמ רתוי תויתרוקיב םישנ

.A2 דדמב רבסומה הנתשמה ןיבל רדגִמ ריבסמה

הנתשמל ליגה הנתשמ ןיב ילילש רשק עיבצמ ךכ לע :רתוי םייתרוקיב םירגובמ םישנא�

.A2 רבסומה

≥®·Ú ÌÈÏ„ÂÓ·Á¯‰© ≥ ßÒÓ ‰ÂÓ˙ ¯Â®± ÁÙÒ ¨ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ· ˙Â

.)ליעל  ואר( םידדמה תיינבל םישרדנה םיאנת ומייקתה אל 3 'סמ הנומתל עגונב ,רומאכ

.םיינטרפ םילדומ ודמאנ וז הנומת רובע ,ךכיפל

11.3–ו 01.3 תוחול( הלא םילדומ ינשב םיריבסמה םינתשמה בור ,תוארל ןתינש יפכ

םינתשמה רותב םידדמה םע( ןושארה לדומב יכ םא ,%5 לש המרב םיקהבומ םה )ןלהל

םינתשמה םיחילצמ םילדומה ינשב .%01 לש המרב םיקהבומ םינתשמ השולש )םיריבסמה

.3 'סמ הנומתה תכרעהב תּונושהמ %9–מ רתוי אל ריבסהל םיריבסמה

:יכ םידיעמ םילדומה יאצממ

,רמולכ .חותפ ירפכ ףונכ 3 'סמ הנומתה תא וכירעי עוצקמ ישנאש רתוי ךומנ יוכיס שי�

רתוי םיכומנ םינויצ קינעהל םיטונ םיננכתמה ,תורחאה םילאשנה תוצובקל האוושהב

.ירפכה רוזאב םירוגמל היינבה תובחרה לש יסופיטה הארמה תא הגיצמה הנומתל

דדמה תא םיביכרמה( תויאלקח תורטמל םישמשמה םינבמה תא םיכירעמה םילאשנ�

B1( הבחרהה תנומת תא ךירעהל םג םיטונ ,חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאותכ

.)01.3 חול( ירפכ ףונכ םירוגמל
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ÌÈ„„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ±∞ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

עקר ילב וא םע םילאשנ :םילאשנ תצובק
644.0761.0800.0)םיננכתמ( עוצקמ ישנא תמועל יעוצקמ

B1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ
תיכוכזו קיטסלפ תוממח -
572.0101.0700.0תשר–יתב -
םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -

C3:- הביבסה תוכיאל םירושקה םינבמ
932.0870.0200.0םייאלקח–אל םינבמ -

C1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ
691.0-901.0270.0םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -
םיירפכ םירוזאב הפק–יתבו תודעסמ -

ילויט :לעופב שפונ תויוליעפב קוסיע
043.0771.0650.0**םינורוטקרט/םיּפי'ג

991.0-021.0990.0ירפכה רוזאב רוגל ןוצר

R290.0 רבסהה םדקמ

®ÌÈ„„Ó ‡ÏÏ© ß‰ÏÈ‚¯ß ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ±± ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

עקר ילב וא םע םילאשנ :םילאשנ תצובק
453.0861.0630.0)םיננכתמ( עוצקמ ישנא תמועל יעוצקמ

023.0-821.0310.0**בכר ילויט :לעופב שפונ תויוליעפב קוסיע

תויוליעפל תיכוכזו קיטסלפ תוממח תמאתה
481.0370.0210.0*ירפכה רוזאב שפונו יאנפ

/םיפי'ג ילויט :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה
490.0440.0630.0*םינורוטקרט

םירויס :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה
311.0450.0630.0*םיירפכ םיבושייב

201.0-940.0830.0*םיינפוא ילויט :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה

R290.0 רבסהה םדקמ

1 / 0 :םיכרע ינש לעב דידב הנתשמ — **   5 דע 1–מ םיכרע השימח לעב ףיצר הנתשמ — *
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תויאלקח תורטמל םישמשמה םינבמה תא םיספותה םילאשנ ,םדוקה אצממל דוגינב�

היינבה תובחרה לש הארמה תא םיכירעמ םניא ,)C1 דדמ( שפונו יאנפ םימאותכ

םינבמ ,ןוגכ( תויאלקח תורטמל םישמשמה םינבמ תכרעהל .ירפכ ףונ לש םיגשומב

הפק–יתבו תודעסמ ןכו םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ ,יח–קשמל םישמשמה

תכרעה םע ילילש רשק םייק )C1 דדמה תא םיביכרמה הלא לכ — םיירפכ םירוזאב

.3 'סמ הנומתה

שפונו יאנפ תויוליעפל םימיאתמכ תיכוכזו קיטסלפ תוממח םיכירעמה םיבישמ�

.)11.3 חול( םירוגמל היינבה תובחרה תא םג ירפכ ףונכ ךירעהל םיטונ ,ירפכה רוזאב

תואלקחל םירושק אלה םינבמב םיאורה הלא ,תמדוקה האצותה לש ינויגה ךשמהכ�

.ירפכ ףונכ 3 'סמ הנומתה תא ךירעהל םג םיטונ  ,ירפכה רוזאב שפונל םימיאתמכ

רבסומה הנתשמל C3) דדמ( ריבסמה הנתשמה ןיב רשי יבויח רשק םייק ,רמולכ

.)3 'סמ הנומת(

.היינבה תובחרה לש הארמה תא רתוס וניא םינורוטקרט וא םיפי'ג ילויטב קוסיע�

חול( ירפכ ףונכ 3 הנומתה תא ךירעהל הטונ הז גוסמ םילויטל אציש ימ :אוה ךופהנ

בכרב לייטל אציש ימ — ילילש אוה רשקה הז הרקמב :בכר ילויטל דוגינב תאז .)01.3

ןכתיי .)11.3 חול( ירפכ ףונכ הבחרהה תנומת תא ךירעמ וניא ירפכה בחרמב

םיפונה תא תוארל אוה ירפכה רוזאב בכרב לויטל םיאצויה לש תירקיעה היצביטומהש

.)'דכו תוניבג רוצייל לעפמ ,בקיל ,ןוגכ( הז רוזאב יהשלכ הרטמל עיגהל וא םיירפכה

ילויט ,תאז תמועל .שפונה תרטמכ אלו ÎÎÏÈ הלא םירקמב ספתנ בכרה ,רמולכ

חטש יאנת תשרודה ,המצע ינפב שפונ תוליעפכ הארנכ םיספתנ םיפי'ג וא םינורוטקרט

.ביבסמש םייביטקרטאה םיפונל תוחפ תסחייתמו ,םימייוסמ םייבחרמ םיאנתו

ילויטל יביטקפאה שוקיבה ןיב יבויחה רשקה תא אטבמה ,םדוקה אצממל ףסונב�

הנתשמה( םירוגמה תובחרה לש 3 'סמ הנומתה תכרעה ןיבל םיפי'גו םינורוטקרט

םינורוטקרט ילויטל יומסה שוקיבה ןיב רשי יבויח רשק םייק יכ םג ןייצל ןתינ ,)יולתה

.)11.3 חול( 3 'סמ הנומת תכרעה ןיבל םיפי'גו

תכרעה תא תרתוס םיינפוא ילויטב תוניינעתהה ,םיפי'ג וא םינורוטקרט ילויטל דוגינב�

הנומתב גצומה ףונ .םינתשמה ןיב ילילש רשק דיעמ ךכ לע .ירפכ ףונכ םירוגמל הבחרהה

.ירפכה בחרמב םיינפוא ילויטב םיניינועמה יניעב ,הארנכ ,יביטקרטא וניא 3 'סמ

הנומתה תא ךירעהל םיטונ ,םיירפכ םיבושייב םירויסב הבר תוניינעתה וליגש הלא�

.ירפכ ףונכ 3 'סמ
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ךכ לע .הבחרהה תנומתל םיכומנ םיכרע םיקינעמ ,ירפכ בושייב ררוגתהל םיצורה הלא�

גצומה םירוגמל הבחרהה הארמ םאות אל ,הארנה לככ .םינתשמה ןיב ילילש רשק דיעמ

.רוגל םיצור ויה םישנא הב תירפכה הביבסה יומיד תא 3 'סמ הנומתב

¥®·Ú ÌÈÏ„ÂÓ®± ÁÙÒ ¨˙ÈÎÂÎÊÂ ˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÓÓÁ© μ ßÒÓ ‰ÂÓ˙ ¯Â

תיינבל םישרדנה םיאנתה ומייקתה אל 5 'סמ הנומתל רשאב םג ,3 'סמ הנומתל המודב

רותב םידדמ לש תנוכתמב ינטרפ לדומ דמאנ וז הנומת רובע ,ךכיפל .)ליעל ואר( םידדמה

.םיריבסמה םינתשמה

ÌÈ„„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· Ï„ÂÓ‰ È‡ˆÓÓ ∫≥Æ±≤ ÁÂÏ

© ‰˙˘Óx®© Ô„ÓÂ‡b®Ô˜˙‰ ˙ÂÚË© ˙Â˜‰·ÂÓpv®

עקר ילב  וא םע םילאשנ :םילאשנה תצובק
>137.0571.0.0001)םיננכתמ( עוצקמ ישנא תמועל יעוצקמ

B1:- יח–קשמל םישמשמה םינבמ
תיכוכזו קיטסלפ תוממח -
>395.0890.0.0001תשר–יתב -
םייאלקח םירצומ דוביעל םינבמ -

290.0-050.0760.0תוינק :יאנפה תויוליעפב תוניינעתה

:ירפכה רוזאב שפונל האיצי–יאל הביס
164.0-462.0280.0שפונל םימיאתמה תומוקמ ריכמ אל
זכרמה רוזאב

R241.0 רבסהה םדקמ

וליאו ,%01 לש המרב םיקהבומ םה םיריבסמה םינתשמה ןמ םיינש ,תוארל ןתינש יפכ

ריבסהל םיחילצמ הלא םיריבסמ םינתשמ .%1 לש המרב םיקהבומ םירחאה םיינשה

.5 'סמ הנומת תכרעהבש תונושהמ %41–כ
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:יכ םידיעמ םילדומה יאצממ

,חותפ ירפכ ףונכ 5 'סמ הנומת תא וכירעי עוצקמ ישנאש רתוי ךומנ יוכיס םייק�

רתוי טלוב ףא הז רעפ ,5 'סמ הנומתל עגונב .תורחאה םילאשנה תוצובקל האוושהב

ינדמוא תאוושהמ תרזגנ הנקסמה .)םירוגמל היינב תבחרה( 3 'סמ הנומתב רשאמ

לדומב הז הנתשִמ ןדמואל )11.3–ו 01.3 תוחול( 3 'סמ הנומת רובע םילדומב הנתשִמה

.)21.3 חול( 5 'סמ הנומת רובע

תוממח תוברל( תויאלקח תורטמל םישמשמה םינבמה תא םיכירעמה םילאשנ�

תא ךירעהל םג םיטונ ,חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאותכ )תיכוכזו קיטסלפ

;ירפכ ףונכ הז גוסמ תוממחה תא הגיצמה הנומתה

ומכ .5 'סמ הנומת תכרעה ןיבל ירפכה רוזאב תוינקב תוניינעתה ןיב ילילש רשק םייק�

שפונל האיצי–יאל הביס הווהמ ,זכרמה רוזאב שפונל םימיאתמ תומוקמ תרכה–יא ,ןכ

.5 'סמ הנומתל םיכומנ םינויצ םיקינעמ רשא םישנא םתוא רובע ירפכה רוזאב
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ןועיט .ירפכה בחרמה אשונב םילאשנה תוניינעתה לע םידיעמ רקחמה יאצממ ,יללכ ןפואב

חותפה בחרמה לש ובוציעל םיסחייתמה )םיננכתמ( עוצקמ ילעב יבגל קר אל יטנוולר הז

.והשלכ יעוצקמ עקר ירסח םילאשנל םג אלא ,םיינונכת תונורקעו םינוירטירק יפ–לע

תרימש תובישחל תועדומ ;'חותפ ירפכ ףונ' גשומה תנבות :םייוטיב רפסמ וז תוניינעתהל

ביבס תוליעפב תוברל ,ירפכה בחרמב יאנפו שפונב ןיינע ;ירפכה בחרמב ירפכה ןויבצה

.תוצלמההו םיאצממה רקיע ןלהל .תירפכ הביבסב ררוגתהל ןוצרב ןכו ,יאלקח קשמ

·ÈÎ¯ÓÂ ÌÈÙÂ‰ ˙Ó‡˙‰ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ ÛÂ Ï˘ ÂÈÂÓÈ„Ï Ì‰È

םינבמ ,ונייהד .ירפכה בחרמה תא םיבצעמה םיביכרמל עגונב המכסה תמייק�

.ירפכ–אל ףונכ םיספתנ ,םירוגמל היינב–תובחרה ןכו םיירחסמ םיזכרמ םישמשמה

,)תשר–יתב( תויתנוע תוממחו תותפר ,הפק–יתב םישמשמה םינבמ ,תאז תמועל

.חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאות

ירפכה בחרמה יומידל ןיטולחל ההז אל ירפכה בחרמה לש ינונכתה ןכותה ,תאז םע�

םימגדמה תויסולכוא לש ןהיתוסיפתב םילדבה םימייק ,רמולכ .םיננובתמה יניעב

:םיאבה םימוחתל עגונב םינושה

תדימ יבגל תועדה רשאכ ,םינושה םיפונה לש 'תוירפכה יא' וא 'תוירפכה' תדימ�

.'תוירפכ–יא'ה תדימ יבגל תועדל האוושהב רתוי תודיחא ןה םיפונה לש 'תוירפכה'

םימגדמה ינש תויסולכוא רשאמ םיפונה תכרעהב רתוי םייתרוקיב עוצקמ ישנא�

םייאלקחה םינבמה ,םיננכתמה לש תיעוצקמה םתעדל ,ךכמ הרתי .םירחאה

םיבושייל „ÓÂˆ· םימקוממ םהש יאנתב ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומידב םיכמות

.םיירפכה

םהינימל םייאלקח םינבמ ,יעוצקמ עקר אלל םילאשנה לש םתכרעה יפ–לע�

‰ÙÊÂ¯ÈÌ רתוי הבר הדימב חותפ ירפכ ףונ לש יומידה תא םימאות יאלקח חטשב

.בושייל םידומצ םתויהב רשאמ

םג אלא ,ףונה לש םילדבנה םיטנמלאה קר אל םיבושח םיירפכה םיפונה תכרעהב�

‰˜ÂË˜ÒË םתוא םיבבוסה םיפונהו םימקוממ םה וב יבחרמה.
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,ירפכה בחרמה תא םיבצעמה םיביכרמל עגונב תונמתסמה תומכסהה םויק רואל�

.ירפכה בחרמה לש בוציעה תונורקע תעיבקב ינויח עדימ םיווהמ רקחמה יאצממ

תפסונ הקדצה םיווהמ ,רוביצה ללכל עוצקמ ישנא ןיב ירפכה ףונה יומידב םירעפ �

םירקחמו םירקס ךורעל בושח וז הניחבמ .ירפכה בחרמה ןונכתב רוביצה ףותישל

.ירפכה ףונה יומידל עגונב םינוש הייסולכוא יחלִּפ לש םהיתוסיפת תא וקדביש םיפסונ

תוטלחהה תוברל ,טרופמו ימוקמ הדימ–הנקב ירפכה רוזאב עקרקה ישומיש תעיבק�

,)םינוש םיגוסמ תוממח ןוגכ( ירפכה בחרמב םיונבה םיטנמלאה לש םמוקימל עגונב

.יבחרמה טסקטנוקבו הנבמה גוסב בשחתהבו ןנובתמל הקיזב ,רתיה ןיב ,עצבל יואר

'תירפכ–תיפונ' תועמשמ שי ,םיננובתמה לצא םייקה 'ירפכה ףונה תינבת' תובקעב

רזופמב ןהו ירפכה בושייל דומצב ןה ,תויאלקח תורטמל םישמשמה םייונב ףונ יביכרמל

.ירפכה בחרמה ינפ לע

È‡Ù‰ ̇ ÂÈÂ¯˘Ù‡ ·Á¯Ó ̇ ÓÂÚÏ ÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ÈÂÓÈ„

)םיננובתמה לש םתואר תדוקנמ( חותפ ירפכ ףונ לש יתוזח יומיד ןיב םירעפ םימייק�

ירפכה בחרמב םישמתשמה לש םתואר תדוקנמ( יאנפה תויורשפא בחרמכ ויומיד ןיבל

.)שפונ תורטמל

םימאות םיטנמלא ינש ,ירפכה בחרמה תא םיבצעמה םייונב ףונ יביכרמ ברקב�

יומידה תא רשאמ ¯˙ÓÈ„‰ ¯·‰ ÈÂ· ירפכה בחרמב שפונהו יאנפה תוליעפ תא

.םייאלקח םירצומ דוביעל םירושקה םינבמו הפק–יתב :ירפכה ףונה לש

יאנפ תוליעפב חרכהב םיכמות אל ףונה יביכרמ ראש ,םילאשנה לכ לש םתעדל�

.ןהינימל תוממח םישמשמה םינבמ תוברל ,ירפכה בחרמב שפונו

˜ÒÓ‰∫‡È‰ ‰

םתרטמש םירוזא ןיב חותפה ירפכה ףונה בחרמ תקולחל רזע ילכ םיווהמ הלא םיאצממ�

תוריית חותיפ םתרטמש םירוזא ןיבל ,)תּוארִנ לע שגד םע( ירפכה ףונה לע הרימש

הב (zoning) רּוזיאה תטישל המודב ,רמולכ Æ)יתוריית שומיש לע שגד םע( שפונו

םיימואל םינג ,ןוגכ( םייתוכיא םיחותפ םיחטש לש תילאנויצקנופ הקולחל םיטקונ

םיליבומ עקרק ישומיש תעיבק ידכ ךות ,המוד הטיש טוקנל יוארה ןמ ,)עבט תורומשו

.ירפכה בחרמה ךותב םימיוסמ םירוזאב
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לכמ םילאשנה .ירפכ שפונ ינכרצ לש יתועמשמ קוש חלפ הווהמ ינוניבה דמעמה�

.ירפכה רוזאב שפונו יאנפ תויוליעפב תיסחי הבר תוניינעתה וליג תוצובקה

תוינק .םיילגר םילויט איה םילאשנה ללכ ברקב רתויב תירלופופה תוליעפה�

;ןיינע דקומ תווהמ ÈÔ‡ ירפכה בחרמב

;רתויב תושקובמה ןיב ןה Ó˘˜ Á˜Ï‡È ביבס תויוליעפ�

ילויטב ןכו םיפי'ג ,םינורוטקרט ילויטב ןיינע הליג םיבישמה לש תיסחי הובג רועיש�

.ירפכה בחרמב בכר

ירפכה בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפב קוסעל םילאשנה לש םנוצר ןיב רכינ רעפ םייק�

.)יביטקפאה שוקיבה( הז ןוצר לש ושומימ תמר ןיבל )יומסה שוקיבה(

,)'ילאיצנטופ שוקיב'( שפונו יאנפל שוקיבה שומימ–יאל תוישיאה תוביסה ןיב�

ףדוע'( 'יוחד שוקיב' םג םייק ,תאז םע .תוילכלכ תולבגמו ןמז רסוח ןה תוירקיעה

,םיעצמא ,תויוליעפ לש עציהב רוסחמ בקע שוקיבה שומימ–יא ,רמולכ ,)'שוקיב

בחרמב שפונו יאנפ תויוליעפ עוציבל םייביטקרטאו םימיאתמ םיחטשו תויתשת

.זכרמה רוזאב ירפכה

˜ÒÓ‰∫Ô‰ ˙Â

ןהו תיתוזח היווחכ ןה ,חותפ ירפכ ףונ לש ויומידל עגונב םילאשנה לש םהיתועד רואל�

עקרקה יקיזחמל היצקידניא שמשל רקחמה יאצממ םילוכי ,שפונ תויורשפאל בחרמכ

קשמב תורושקה שפונ תויוליעפב תניינועמה דעי תייסולכוא לש המויק תודוא

ויתויוליעפ ןווגִמ לע יאלקחה קשמה ןוגראב עיקשהל תילכלכ תויאדכ לעו יאלקחה

תוטלחהה ילבקמלו םיננכתמל םג ינויח עדימ םה הלא םיאצממ .יקוויש יתוריית רצומכ

תיפונ תואלקח לע הרימשל תוינידמה שומימל םיבושחה םימרוגה דחא לש ומויק לע

.םיחותפה םיחטשכ ירפכה בחרמה לעו

חותיפו ןונכתל ינויח עדי סיסב הווהמ ,שפונו יאנפ תוליעפל יומסה שוקיבה הנבמ יוהיז �

תויוליעפ .ירפכה בחרמב םינורוטקרטו םיפי'ג ילויט ןוגכ ,שפונ תויוליעפל תויורשפאה

םיקזנ םורגל תולולע ךא ,חותפה ירפכה בחרמה לש תיפונה תוכיאב תועגופ ןניא ולא

,םיימואל םינג ,עבט תורומש ןוגכ( ההובג תושיגר ילעב םיחטשל םידבכ םייגולוקא

,ולאכ שפונ תויוליעפל עבטה תרימש ןיב טקילפנוקל ףסונב .)תולוח יחטשו תורעי

ןיב םיטקילפנוק רצוויהל םילוכי תיתביבס–תיגולוקא תושיגר ילעב םירתאה יחטשב
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,תווהמ םינורוטקרטו םיפי'ג ילויט ןוגכ שפונ תויוליעפ ,ונייהד .םינוש שפונ יסופד

ץלמומ ךכיפל .םיינפוא יבכורלו לגרב םילייטמל שער דרטמו יתוחיטב עגפמ םג כ"דב

םירדסומה ,ירפכה בחרמה ךותב ךכל םידעוימה םירוזאל םינורוטקרט יבכור תונפהל

תויצקרטא וללכי הלא םיבחרנ םירוזאש בושח .םירורב חטש ינמיסב םימוחתו

הלא םירוזא תלעפהו ןונכת .הלאכ שפונ תויוליעפ יבבוח םישפחמ םתוא םירגתאו

.יאלקחה רזגמה יגיצנ םע ףותישב עצבתהל ןבומכ ךירצ

עקרק ישומישב םירושקה םיטקילפנוקה םע דדומתהל ןתינ יכ םידיעמ רקחמה יאצממ �

הריתס ןיא :וז תודדומתהל ךרד ינמיס הארמ רקחמה ,ךכמ הרתי .ירפכה בחרמב

–תויתקוסעתה תויונמדזהה בחרמ ןיבל שפונהו יאנפה תויורשפא בחרמ ןיב תטלחומ

בחרמה ישמתשמ ןיבל שפונו יאנפ יכרוצל ירפכה בחרמב םישמתשמה ןיבו ,תויקסע

ירפכה בחרמה תא ןגראלו ןנכתל ןתינ :אוה ךופהנ .)םיאלקח( הסנרפ יכרוצל ירפכה

םימרוגה לכ לש םתחוורל עיגהל ןויסינב ,ורּוזיא תועצמאב תוברל ,ליעי ןפואב

:אמייק–ינב םידעיי רפסמ גישהל ךכבו ,חותפה ירפכה ףונה בחרמ תא םיבצעמה

;זכרמה רוזאב ירפכה בחרמב םישנא םישפחמ ותוא ,ןווגמ יתוריית רצומ עיצהל�

,יאלקח קשמ ביבס תוברל ,שפונ תויוליעפ תלעפהמ םיחוורב םיאלקחה תא ףתשל�

;םיפסונ הסנכה תורוקמ רוציל ךכבו

;ירפכ–יאלקחה ונויבצ לע רומשלו ירפכה בחרמה לש 'היצזינלדנ'ה תא םולבל�

דוחייב( תיתביבס–תיגולוקא הניחבמ םישיגרהו םייתוכיאה םיחטשה תא ררחשל�

לש תויגולוקאה תוכרעמב תועגופה תושקובמ שפונ תויוליעפמ )זכרמה רוזאב

.םייתוכיא םיחטש םתוא

חונימה לש ימושייה ןכותה תא ריהבהל ןויסינב ינושאר ץמאמ הווהמ הז רקחמ :םוכיסל

תואצותמ .תונוש ןיינע–תוצובק ידי–לע ספתנ אוהש יפכ ,'חותפ ירפכ ףונ' שדחה ינונכתה

דועיי לעבכ ירפכה בחרמה לש ומויק ךשמהב ירוביצ סרטניא םייק יכ קיסהל ןתינ רקחמה

םייושע רקחמה לש ויאצממ .תואלקחה לש ימוחת–ברה הדיקפת לע שגד ךות ,יאלקח

ירפכה בחרמה בוציעל רשאב תיביטרפוא תינונכת תוינידמ תעיבקל ינויח עדימ קפסל

ותכיפה תא עונמלו ,ירפכה ןויבצה לעו ףונה לע רומשל הרטמב ,טרפב זכרמה רוזאבו ,ללכב

.'ןלדנ םילדַגְמ' וב בחרמל זכרמה רוזאב ירפכה בחרמה לש

םהש יפכ ירפכה בחרמל םייוצרה חותיפה ינוויכ וקדבנ אל יחכונה רקחמב ,רומאכ

יבשות — ירפכה בחרמה לש ובוציעל רושקה לכב תירקיעה ןיינעה תצובק ידי–לע םיספתנ
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םיטביה ,אמייק–תב תואלקח לש המויקב רפכה יבשות לש ןיינעה תדימ .םהיגוסל רפכה

תלעות–תולע חותינ הז ללכבו ,רפכב םיפדעומה הקוסעתה יסופד לש םייתרבח–םיילכלכ

תרבוגה הייטנה םע דדומתהל ידכ םישרדנה םילכה תועצמאב חותפ ירפכ ףונ לע הרימש לש

הלא םיאשונ — ירפכה בחרמה ךותב םייאלקח–אל םיקוסיע לש הפלחהל ףאו בולישל

דדומתהל תנמ–לע .ץראב ירפכה רזגמה לש ודיתעב ודקמתייש םירקחמל םייואר םירחאו

,םינושה םילכה לולכמב שמתשהל שי ,ירפכה בחרמב עקרק ישומישב םיטקילפנוקה םע

לש םשומימל .תיפונ–תיתוזח תובישח ילעב םיירפכ םירוזאב תואלקחה ץורמתב תוברל

תוסיפתה תא תוהזל בושח ךא ,יטפשמו ינוגרא סיסב םייק אל ןיידע ץראב וללה םילכה בור

ךשמהל םיירשפאה םיצירמתה יגוסל םתוסחייתה תוברל ,עקרקה יקיזחמ לש תונוצרה תאו

.תואלקחב קוסיעה
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ÒÙÁ ±∫ ˙ÓÂÂ˙ Ï‰Ú¯Î‰

˙ÓÂ‰  ÓÒß ±
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˙ÓÂ‰  ÓÒß ≤

˙ÓÂ‰ ÓÒß ≥
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˙ÓÂ‰ ÓÒß ¥

˙ÓÂ‰ ÓÒß μ
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˙ÓÂ‰ ÓÒß ∂

˙ÓÂ‰ ÓÒß ∑
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˙ÓÂ‰ ÓÒß ∏

˙ÓÂ‰ ÓÒß π
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˙ÓÂ‰ ÓÒß ∞±

˙ÓÂ‰ ÓÒß ±±
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·¯˜· ıÙÂÓ‰ ÔÂÏ‡˘Ï ‡Ó‚Â„ ∫≤ ÁÙÒ
„ÂËÒ‰·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ˙ÂÂˆ‰Â ÌÈËÈ

·ÈÂ‡‰ Ï˘·Ú‰ ‰ËÈÒ¯· ˙È¯ÌÈÏ˘Â¯È

Æ±ÌÈÙÂ‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ̈ ˙Â‚¯„ ̆ ÓÁ Ô· ÌÏÂÒ ̇ ¯ÊÚ· ̈ ‰˘˜·· ÈØ‚¯„ ̈ ˙ÂÂÓ˙ ±± ÍÈÙÏ

øÁÂ˙Ù‰ È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ÏÚ ÍÏ˘ ÈÂÓÈ„‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ˙Â‡·‰ ˙ÂÂÓ˙· ÌÈ‚ˆÂÓ‰

)'םאות אל ללכ' ושוריפ 1 ןויצ ;'טלחהב םאות' ושוריפ 5 ןויצ(

1 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

2 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

3 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

4 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

5 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

6 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

7 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

8 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל
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9 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

01 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

11 'סמ הנומת

טלחהב םאות         5        4       3       2      1          ללכ םאות אל

Æ≤ØÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙ÈÙ ÈÒÂÙ„Â ÌÈÈÙÂ ÌÈËÓÏ‡ ̈ Í˙Ú„Ï ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

  øÁÂ˙Ù È¯ÙÎ ÛÂ ÌÈ¯˙ÂÒ 5 סותר מאוד')— פירושו 'מתאים מאוד', 1 —(ציון'  

μ¥≥≤±
ÌÈ‡˙ÓÌÈ‡˙ÓÌÈ‡˙Ó ‡Ï¯˙ÂÒ¯˙ÂÒ
„‡Ó¯˙ÂÒ ‡Ï Í‡„Â‡Ó

˜˘ÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·Ó–ÈÁ
∫®ß„ÎÂ ÌÈÏÂÏ ¨˙Â˙Ù¯©

- צמודים ליישוב הכפרי
- פזורים בשטח חקלאי

˙ÈÎÂÎÊÂ ˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÓÓÁ:
     - צמודים ליישוב הכפרי
     - פזורים בשטח חקלאי

È˙·–∫˙˘¯
    - צמודים ליישוב הכפרי
    - פזורים בשטח חקלאי

·ÈÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ·ÓÌÈ¯ˆÂÓ „Â
·˜È ∫ÔÂ‚Î Ì˙¯ÈÎÓÏ Â‡ØÂ ÌÈÈ‡Ï˜Á¨ÌÈ

·ÏÁÓÈ˙· ¨˙Â–·ß„ÎÂ ¨„

·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ·Ó‰·È
®ÌÈÎÙ˘ ¯Â‰ÈË ÈÏÚÙÓ ¨ÔÂ‚Î©

È˙· ˙Â„ÚÒÓ–ÌÈÈ¯ÙÎ ÌÈ¯ÂÊ‡· ‰Ù˜

˜˘ÓÏ ÏÏÎ ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ‡˘ ÌÈ·Ó
È˙· ¨ÌÈÒÁÓ ÔÂ‚Î ¨È‡Ï˜Á–¨‰Î‡ÏÓ

∫ßÂÎÂ ÌÈÎÒÂÓ
- צמודים ליישוב הכפרי
- פזורים בשטח חקלאי

ÌÈÚÂ¯È‡ È‚

¯Á‡נא לפרט ,___________________
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Æ≥ÌÈÎÓÂ˙ ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙ÈÙ ÈÒÂÙ„Â ÌÈÈÙÂ ÌÈËÓÏ‡ ¨Í˙Ú„Ï ¨‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

øÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂ‰Â È‡Ù‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ¯˙ÂÒ Â‡

1 שפירושו 'נוגד מאוד')–(דרג ציון בין 5 שפירושו 'תומך מאוד' ל

μ¥≥≤±
ÍÓÂ˙ÍÓÂ˙ÍÓÂ˙ ‡Ï¯˙ÂÒ¯˙ÂÒ
„‡Ó¯˙ÂÒ ‡Ï Í‡„Â‡Ó

חי–מבנים חקלאיים המשמשים למשק
(רפתות, לולים וכד')

מבני חממות פלסטיק וזכוכית

רשת (חממות עונתיות)–בתי

מבנים הקשורים לעיבוד מוצרים חקלאיים
ו/או למכירתם כגון: יקבים, מחלבות,

בד, וכד'–בתי

מבנים הקשורים לאיכות הסביבה
(כגון, מפעלי טיהור שפכים)

מבנים הקשורים לאכילה בכפר:
קפה, מסעדות וכד'–בתי

מבנים שאינם קשורים למשק חקלאי,
כגון מחסנים, בתי מלאכה, מוסכים,

מסחר וכו'

___________________אחר, נא לפרט

Æ¥· ˙¯¯Â‚˙‰ Â‡ ˙Ï„‚ Ì‡‰øÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· È¯ÙÎ ·Â˘ÈÈ

א. כן, לתקופה קצרה (פחות משנתיים)            ב. כן, לפרק זמן ארוך (מעל שנתיים)

ג. לא

Æμ· ¯Â‚Ï ‰ˆÂ¯ ˙ÈÈ‰ Ì‡‰ ¨˙ÏÂÎÈ˘ ‰„ÈÓ·øÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· È¯ÙÎ ·Â˘ÈÈ

א. כן                ב. לא

Æ∂∫¯˘‡Î È¯ÙÎ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÍÏ ·Â˘Á ‰ÓÎ „Ú

μ¥≥≤±
·Â˘Á·Â˘ÁÈÏ¯ËÈÍÎ ÏÎ ‡Ï‡Ï ÏÏÎ
„‡Ó·Â˘Á·Â˘Á

עירוני מהיר (ראשי)–את/ה  נוסע/ת בכביש בין

עירוני החוצה אזורים כפריים–את/ה נוסע/ת בכביש בין



74

Æ∑ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂ‰Â È‡Ù‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¨Í˙Ú„Ï ¨‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·

· ¨Í˙Â‡ ÔÈÈÚÏ ˙ÂÈÂ˘Ú·Â ÏÚÂÙ· Ô˙Â‡ Úˆ·Ó ‰Ø˙‡ Ì‡ ÔÈÔ˙Â‡ Úˆ·Ó ÍÈ‡ Ì‡ ÔÈ

 øÏÏÎ1 שפירושו 'כלל לא מעוניין')–(דרג ציון בין 5 שפירושו 'מעוניין מאוד' ל

μ¥≥≤±
ÔÈÈÂÚÓ‡Ï ÏÏÎ
„Â‡ÓÔÈÈÂÚÓ

לינה כפרית

טיולי ג'יּפים/טרקטורונים

טיולי טבע באופניים

מדיטציה בטבע

פעילויות סביב משק חקלאי:
חי–- פעילות סביב משק

- פעילות סביב שדות, גן הירק, פרדס
- סיור ביקב ו/או במפעל חקלאי

סיורים ביישובים כפריים

קניות

טיול ברכב פרטי

טיול רגלי

___________________אחר, נא לפרט

Æ∏øÚ·Ë‰ ˜ÈÁ· ˙ÂÏ·Ï ÍÏ ·Â˘Á ‰ÓÎ „Ú

א. לא חשוב כלל     ב. לא כל כך חשוב        ג. חשוב למדי       ד. חשוב מאוד

Æπøı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈÈ˙˘· ˙‡ˆÈ Ì‡‰

�¨ÔÎ Ì‡באלו פעילויות נופש עסקת  ø(ניתן לסמן יותר מפעילות אחת)

 Æ‡        טיול רגלי בטבע באזור Æ·            חוות סוסים Æ‚  טיול ברכב

 Æ„:פעילות סביב משק חקלאי, כגון

   2. פעילות סביב גן הירק, שדות, פרדסים, משתלהחי–     1. פעילות סביב משק

___________________   4.  אחר, נא לפרט      3. סיור ביקב ו/או במפעל
 Æ‰טיולי ג'יּפים/טרקטורונים ÆÂקניות ביישובים כפריים או בקרבתם

 ÆÊביקור בחוף הים ÆÁמדיטציה בטבע

 ÆË ?לינה כפרית (צימרים או בתי הארחה), נא לפרט, היכן לנת_______________
 ÆÈ אחר, נא לפרט____________________________________________
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� ¨‡Ï  Ì‡:(ניתן לסמן יותר מסיבה אחת) ?מהי הסיבה לכך

Æ‡אין זמן Æ·מגבלות כלכליות 

Æ‚לא מכיר/ה מקומות המתאימים באזור המרכז 

Æ„לא מעוניין בסוג נופש כגון זה Æ‰ אחר, נא לפרט __________________

Æ±∞· ·Â˘ÈÈ‰ Ì˘ ˙‡ ‰˘˜·· ÔÈÈˆ ÌÂÈ‰ ˙Ø¯¯Â‚˙Ó ‰Ø˙‡ Â_________________

Æ±±ÔÈÓ

א. זכר     ב. נקבה

Æ±≤øÍÏÈ‚ Â‰Ó  _______

Æ±≥˙Ó¯ ˙‡ ‰˘˜·· ÈØÔÈÈˆ–Í˙ÏÎ˘‰?

א. השכלה תיכונית                   ב. לימודים חלקיים באוניברסיטה/ביה"ס טכני

ג. תואר ראשון באוניברסיטה/ ביה"ס טכני            ד. תואר שני ומעלה

Æ±¥„ÏÂ Ì‡‰· ˙øÏ‡¯˘È

א. כן

______ ושנת עלייתך ______ב.לא       ציין/י בבקשה את ארץ המוצא שלך 

Æ±μ· Ì‡‰ø·Î¯ ÈÏÎ Í˙Â˘¯

אל .ב            ןכ .א
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·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≥ ÁÙÒ„Ó‰ ˙ÂˆÂÌ‚

·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫± ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂ·ÈÎ¯Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ Ì‚ÁÂ˙Ù È¯ÙÎ ÛÂÎ ÛÂ‰ È

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú‰„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·ÓÌÈ‡˙Ó76.572.592.877.5
ÌÈ˘Ó˘Ó‰ÈÏ¯ËÈ22.218.27.118.2

˜˘ÓÏ–ÈÁÌÈ‡˙Ó ‡Ï1.39.0-4.3
ÚˆÂÓÓ4.013.954.414.07צמודים
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.761.020.630.87ליישוב

ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ·ÓÌÈ‡˙Ó72.475.254.570.7
ÌÈ˘Ó˘Ó‰ÈÏ¯ËÈ19.722.125.521.6

˜˘ÓÏ–ÈÁÌÈ‡˙Ó ‡Ï7.92.720.07.7
ÚˆÂÓÓ3.934.063.513.92פזורים בשטח

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.960.821.100.94חקלאי

˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó64.452.580.462.2
˙ÈÎÂÎÊÂÈÏ¯ËÈ28.332.619.628.6

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï7.314.9-9.2
ÚˆÂÓÓ3.823.524.213.76צמודות
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.910.980.750.95ליישוב

˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó65.360.655.462.1
˙ÈÎÂÎÊÂÈÏ¯ËÈ22.732.821.426.5

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï12.06.623.211.4
ÚˆÂÓÓ3.813.733.413.71פזורות בשטח

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.030.941.111.01חקלאי

˙ÂÈ˙ÂÚ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó61.647.289.360.2
È˙·©–®˙˘¯ÈÏ¯ËÈ28.531.710.726.9

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï9.911.1-12.9
ÚˆÂÓÓ3.723.334.413.67צמודות
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.961.020.861.02ליישוב

˙ÂÈ˙ÂÚ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó61.050.358.956.4
È˙·©–®˙˘¯ÈÏ¯ËÈ25.537.228.630.7

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï3.512.512.512.9
ÚˆÂÓÓ3.683.513.713.62מפוזרות בשטח

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.031.011.041.02חקלאי
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Í˘Ó‰ ∫± ÁÂÏ

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú‰„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

·ÈÚÏ ÌÈ·Ó„ÂÌÈ‡˙Ó52.154.246.352.0
È‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ32.930.331.531.6

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï15.015.522.216.4(יקבים, מחלבות
ÚˆÂÓÓ3.563.573.433.54בד)–ובתי

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.991.031.091.02

ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ·ÓÌÈ‡˙Ó14.715.216.115.1
·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï‰·ÈÈÏ¯ËÈ40.335.932.137.1
ÌÈ‡˙Ó ‡Ï45.048.951.847.8(מפעלי טיהור

ÚˆÂÓÓ2.592.482.542.54שפכים)
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.971.021.061.00

È˙·Â ˙Â„ÚÒÓ–ÌÈ‡˙Ó32.235.921.832.1
‰Ù˜ÈÏ¯ËÈ39.635.940.038.1

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï28.228.238.229.8
ÚˆÂÓÓ3.033.072.783.01

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.981.031.031.01

‡Ï ÌÈ·Ó–ÌÈ‡˙Ó18.512.516.115.7
ÌÈÈ‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ21.829.221.424.8

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï59.758.362.559.5
ÚˆÂÓÓ2.362.262.272.30צמודים
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.161.081.081.12ליישוב

‡Ï ÌÈ·Ó–ÌÈ‡˙Ó12.611.81.810.6
ÌÈÈ‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ24.529.97.324.0

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï62.958.390.965.4
ÚˆÂÓÓ2.202.281.342.10פזורים בשטח

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.061.040.701.05חקלאי

ÌÈÚÂ¯È‡ È‚ÌÈ‡˙Ó15.416.610.715.1
ÈÏ¯ËÈ34.535.323.232.9

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï50.148.166.152.0
ÚˆÂÓÓ2.432.472.092.39

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.001.091.011.05
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·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫≤ ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂ·ÈÎ¯Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ Ì‚È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· ˘ÙÂÏ ÛÂ‰ È

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú‰„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

ÌÈ·ÓÌÈ‡˙Ó46.346.657.148.2
ÌÈÈ‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ39.137.732.237.4

ÌÈ˘Ó˘Ó‰ÌÈ‡˙Ó ‡Ï14.615.710.714.4
˜˘Ó–ÈÁÚˆÂÓÓ3.443.403.623.46

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.911.001.000.96

˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó28.424.226.826.4
˙ÈÎÂÎÊÂÈÏ¯ËÈ55.051.042.851.4

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï16.624.830.422.2
ÚˆÂÓÓ3.142.942.963.03

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.730.880.890.83

˙ÂÈ˙ÂÚ ˙ÂÓÓÁÌÈ‡˙Ó33.726.433.930.8
È˙·©–®˙˘¯ÈÏ¯ËÈ52.351.451.851.8

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï14.022.214.317.4
ÚˆÂÓÓ3.243.013.273.15

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.750.880.860.83

·ÈÚÏ ÌÈ·Ó„ÂÌÈ‡˙Ó66.660.775.065.5
È‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ22.028.317.823.9

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï11.411.07.210.6(יקבים, מחלבות
ÚˆÂÓÓ3.743.653.983.74בד)–ובתי

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.981.000.940.99

ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ·ÓÌÈ‡˙Ó11.410.57.310.4
·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï‰·ÈÈÏ¯ËÈ28.230.323.628.3
ÌÈ‡˙Ó ‡Ï60.459.269.161.3(מפעלי טיהור

ÚˆÂÓÓ2.282.252.092.24שפכים)
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.021.030.971.02

È˙·Â ˙Â„ÚÒÓ–ÌÈ‡˙Ó79.072.670.975.1
‰Ù˜ÈÏ¯ËÈ12.217.123.616.0

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï8.810.35.58.9
ÚˆÂÓÓ4.083.924.054.01

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.001.000.930.99

‡Ï ÌÈ·Ó–ÌÈ‡˙Ó8.76.87.37.7
ÌÈÈ‡Ï˜ÁÈÏ¯ËÈ29.525.89.124.8

ÌÈ‡˙Ó ‡Ï61.767.483.667.5
ÚˆÂÓÓ2.272.121.692.11

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ0.950.941.030.97
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·˜ ̇ Â‚ÏÙ˙‰ ∫≥ ÁÂÏ„Ó‰ ̇ ÂˆÂÈ¯ÙÎ‰ ̄ ÂÊ‡· ̆ ÙÂÂ È‡Ù ̇ ÂÈÂÏÈÚÙ· Ô˙ÂÈÈÚ˙‰ ÈÙÏ Ì‚

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú‰„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

ßÒÓ±μ±±¥πμ∂≥μ∂

‰ÈÏÔÈÈÂÚÓ58.681.550.066.7
˙È¯ÙÎÈÏ¯ËÈ19.76.814.313.6

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï27.711.635.719.7
ÚˆÂÓÓ3.684.193.213.81

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.361.151.571.36

ÌÈtÈß‚ ÈÏÂÈËÔÈÈÂÚÓ49.754.128.648.2
ÌÈÂ¯ÂË˜¯ËÂÈÏ¯ËÈ23.816.419.620.1

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï26.522.651.831.7
ÚˆÂÓÓ3.413.322.663.25

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.451.481.451.48

Ú·Ë ÏÂÈËÔÈÈÂÚÓ76.362.573.270.2
ÌÈÈÙÂ‡·ÈÏ¯ËÈ13.211.112.512.2

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï10.526.414.317.6
ÚˆÂÓÓ4.143.593.983.89

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.121.421.241.29

‰ÈˆËÈ„ÓÔÈÈÂÚÓ36.740.833.937.9
·Ú·ËÈÏ¯ËÈ15.315.517.915.8

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï48.046.548.246.3
ÚˆÂÓÓ2.852.972.772.89

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.581.591.531.58

·Ò ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·ÈÔÈÈÂÚÓ56.942.750.050.0
˜˘Ó–ÈÁÈÏ¯ËÈ26.526.217.925.0

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï16.531.132.125.0
ÚˆÂÓÓ3.633.213.253.39

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.141.371.401.30

·Ò ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·ÈÔÈÈÂÚÓ69.151.767.961.8
˜¯È Ô‚ ¨˙Â„˘ÈÏ¯ËÈ22.425.58.921.5

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï8.522.823.216.7
ÚˆÂÓÓ3.893.473.713.69

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.021.271.201.17

· ¯ÂÈÒØ·˜ÈÔÈÈÂÚÓ73.159.664.466.3
È‡Ï˜Á ÏÚÙÓÈÏ¯ËÈ15.124.016.419.0

ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï11.816.418.214.7
ÚˆÂÓÓ3.953.663.763.80

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ1.061.181.171.13
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Í˘Ó‰ ∫≥ ÁÂÏ

ÌÈ˙˘ÓÌÈÎ¯Ú‰„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

54.9 50.9 56.1 55.3 ÔÈÈÂÚÓ · ¯ÂÈÒ·Â˘ÈÈ

26.3 14.6 30.9 26.3 ÈÏ¯ËÈ È‡Ï˜Á

18.8 34.5 12.9 18.4 ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï

3.56 3.34 3.68 3.53 ÚˆÂÓÓ

1.19 1.40 1.17 1.11 Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ

30.5 18.2 30.6 34.9 ÔÈÈÂÚÓ ˜¯ÂÊ‡· ˙ÂÈ

27.7 16.4 32.7 27.0 ÈÏ¯ËÈ È¯ÙÎ

41.8 65.4 36.7 38.1 ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï

2.80 2.2 2.91 2.91 ÚˆÂÓÓ

1.26 1.24 1.25 1.22 Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ

60.2 65.5 66.4 52.3 ÔÈÈÂÚÓ · ÏÂÈË·Î¯

21.6 20.0 18.5 25.2 ÈÏ¯ËÈ ÈË¯Ù

18.2 14.5 15.1 22.5 ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï

3.64 3.71 3.79 3.46 ÚˆÂÓÓ

1.21 1.21 1.20 1.19 Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ

87.6 83.6 88.2 88.6 ÔÈÈÂÚÓ ÈÏ‚¯ ÏÂÈË

7.2 12.7 6.9 5.4 ÈÏ¯ËÈ

5.2 3.6 4.9 6.0 ÔÈÈÂÚÓ ‡Ï

4.40 4.4 4.38 4.43 ÚˆÂÓÓ

0.90 0.91 0.89 0.92 Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ
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·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰  ∫¥ ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂÈ‡ÙÂ ˘ÙÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÏÚÂÙ· Ô˙˜ÂÒÈÚ ÈÙÏ Ì‚

È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡·

(אחוזים)

ÌÈ˙˘Ó„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

±μ±±¥πμ∂≥μ∂

Ë¢·Ï ‰‡ÈˆÈÔÎ ≠∑≥Æμ∂∑Æ±π≤Æπ∑≥Æ∑
‡Ï ≠≤∂Æμ≥≤Æπ∑Æ±≤∂Æ≥

ÈÏ‚¯ ÏÂÈË-ÔÎ  60.148.775.059.3
‡Ï ≠35.951.325.040.7

ÌÈÒÂÒ ˙ÂÂÁÔÎ  ≠9.88.610.79.1
‡Ï ≠90.291.489.390.9

· ÏÂÈË·Î¯ÔÎ  ≠32.035.550.036.3
‡Ï ≠68.064.550.063.7

· ‰ÈˆËÈ„ÓÚ·ËÔÎ  ≠3.35.37.14.7
‡Ï ≠96.794.792.995.3

·Ò ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·ÈÔÎ  ≠11.815.821.415.0
˜˘Ó–ÈÁ‡Ï ≠88.284.278.685.0

·Ò ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·ÈÔÎ  ≠24.221.139.325.2
˜¯È‰ Ô‚ ¨˙Â„˘‡Ï ≠75.878.960.774.8

· ¯ÂÈÒØ·˜ÈÔÎ  ≠15.729.635.724.6
È‡Ï˜Á ÏÚÙÓ-‡Ï 84.370.464.375.4

ØÌÈÙÈß‚ ÈÏÂÈËÔÎ  ≠12.415.110.713.3
ÌÈÂ¯ÂË˜¯Ë‡Ï ≠87.684.989.386.7

˜È¯ÙÎ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÔÎ  ≠20.317.139.321.9
‡Ï ≠79.782.960.778.1

·ÌÈ‰ ÛÂÁ· ¯Â˜ÈÔÎ  ≠47.741.469.648.5
‡Ï ≠52.358.630.451.5

˙È¯ÙÎ ‰ÈÏÔÎ  ≠17.829.619.623.0
‡Ï ≠82.270.480.477.0
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·˜ ˙Â‚ÏÙ˙‰  ∫μ ÁÂÏ„Ó‰ ˙ÂˆÂ·ÈÒ ÈÙÏ Ì‚È‡Ï ˙Â–È¯ÙÎ‰ ¯ÂÊ‡· Ë¢·Ï ‰‡ÈˆÈ

ÌÈ˙˘Ó„ÂËÒÌÈË„ÂËÒ‡ÏÏ ÌÈË·Á„Â‚È‡ È¯Î¢‰Ò
ÈÏÚ·ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯ÌÈÎ˙Ó‰

ÈÚÂˆ˜Ó Ú˜¯·ÂÚÂÏ‰ÈÓ È„

Î¢‰Ò±μ±±¥πμ∂≥μ∂

®¯ÙÒÓ© •  Ë¢·Ï Â‡ˆÈ ‡Ï®¥∞© ≤∂Æ∏®¥π© ≥≤Æπ®¥© ∑Æ±®π≥© ≤∂Æ±

·ÈÒ‰ ·˜Ú ÌÎÂ˙Ó∫™˙Â100%
34.4 (32)-28.6 (14)45.0 (18)אין זמן-
20.4 (19)-16.3 (8)27.5 (11)מגבלות כלכליות-
לא מכיר מקומות מתאימים-

24.7 (23)50.0 (2)26.5 (13)20.0 (8)באזור המרכז
לא מעוניין בנופש באזור-

12.0 (12)-6.1 (3)22.5 (9)הכפרי במרכז הארץ
18.3 (17)-22.4 (11)15.0 (6)מעדיף צפון-
2.2 (2)--5.0 (2)גר בצפון ביישוב כפרי-
2.2 (2)--5.0 (2)אזור המרכז אינו אטרקטיבי-
6.4 (6)-2.0 (1)12.5 (5)גר במרכז ביישוב כפרי-
5.4 (5)50.0 (2)4.1 (2)-מזג אוויר לא נוח-
2.2 (2)-4.1 (2)-לא הזדמן-

 סך האחוזים עולים על 100% מכיוון שחלק מהנשאלים בחרו יותר מסיבה אחת.—* 
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