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 רבד חתפ

 תחא תא הווהמ תוינלטק םיכרד תונואתב םידבכ בכר ילכ לש ההובגה םתוברועמ

 .לארשיב םיכרדב תוחיטבב תויזכרמה הפרותה תודוקנמ

 העיגפה תרמוח תא םיריבגמו םימיצעמ רשא םיידוחי םינייפאמ םידבכה בכרה ילכל

 םיגהונה םיגהנה לש הגיהנה יאנת תא ףיסוהל שי ךכל .םיכרד תנואת לש הרקמב

  .תושישתבו תופייעב ,תובר תועש ךשמב

 םיכרד תונואתב םידבכ בכר ילכ לש םתוברועמ יכ הנידמה רקבמ עבק רבכמ אל

 תיסחי ההובג - םיגורה וא השק םיעוצפ ןהב שיש םיכרד תונואתב טרפבו - לארשיב

 תונידמה תיברמ לשמ רומח הז םוחתב לארשי לש הבצמו ,בכר ילכ לש םירחא םיגוסל

 ,רקבמה עבק ,םידבכ בכר-ילכ לש םתוחיטב אשונב לופיטל תוירחאה .תוחתופמה

 אשונב לופיטה תא ללכתל יארחאש םרוג שיש ילב םינוש הלשממ ידרשמ ןיב תרזופמ

  .םינושה םידרשמה ןיב םימואית עצבלו

 בכר ילכ לש תוחיטבה םוחתב תויעב לע תונורחאה םינשב ודמע םינוש םיתווצו תודעו

 ךשמב בכעתה תויגוסהמ קלחב לופיטה ,תאז םע .ןנורתפל תוצלמה ולעהו םידבכ

 .ומשוי םרט ולעוהש תובר תוצלמהו ,תוכורא תופוקת

 ןותנ והז .םיכרד תונואתמ םיגורהה ללכמ 20%-כל יארחא לארשיב דבכה בכרה םוחת

 .ונקתל לועפלו תעדה תא וילע תתל שיש יתכרעמ לשכ לע דיעמה השק

 דבכה בכרה םוחתב תויזכרמה תומגמהו םינותנה תא רקוס ,ךתעידיל אבומה הז ח"וד

 תונואת תא ומצמצי רשא תולועפל ליבוהל ןוצר ךותמ ןורחאה רושעב לארשיב

 .םידבכה בכרה ילכ לש םתוברועמב םיכרדה

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 רועישב םיברועמ םידבכ בכר ילכ .ןוט 3.5 לעמ תויאשמ ףלא 111-כ ןנשי לארשיב

 ינב 60 לעמ .בכרה ילכ תבצמב םקלח רשאמ תוינלטק םיכרד תונואתב רתוי רכינ

 דחאמ רתוי ,תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואתב הנש לכב עצוממב םיגרהנ םדא

 .עצוממב עובש לכב

 הרטמ

 םינושה ויטביה לע לארשיב דבכה בכרה םוחת תא רוקסל איה ח"ודה תרטמ

 תושרודה תויזכרמה הפרותה תודוקנ תא ריאהל ,םיכרדה תונואת םוחתל םירושקה

 םיכרדה תונואת םוצמצל םימישייו םישרדנ תונורתפ לע עיבצהלו ןוקיתו תוסחייתה

 .םידבכה בכרה ילכ לש םתוברועמב

 

 הטיש

 ןכו ,םיכרד תונואתב לארשיב תויאשמ לש ןתוברועמ תמר הקדבנ ח"ודה תרגסמב

 םהב ,םינוש תורוקממ ופסאנ הז ח"ודל םינותנה .'וכו תונואתל תוצופנה תוביסה

 תיפוריאה היצרדפהו הנידמה רקבמ חוד ,ד"בלרה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 The European Transport Workers’ Federation (ETF( םייעוצקמ םיגהנל

 

 

 

 

 

 

 

 



תאונות במעורבות משאיות בעשור האחרון

60
הרוגים בשנה

מעל

רוב התאונות 
הקטלניות 

בכבישים לא 
עירוניים

 נהגי משאיות 
מהחברה הערבית 

מעורבים ב-38% יותר 
בתאונות קטלניות 

38%מחלקם בבעלי הרישיונות

14 מכל

הרוגים
בתאונה 

במעורבות משאיות

משאיות מעל 34 טון 3

2

2

ישראל בין חמשת
 המדינות הגרועות 

OECDב־
הודה שנרדם 

על ההגה

13 מכל
נהגים

תאונות 
ביום

מעורבות פי שניים יותר 
בתאונות דרכים 

בהשוואה לרכב פרטי

 פי שלושה יותר 
בתאונות דרכים קטלניות 
מחלקם במצבת כלי הרכב

57%

 פצצות מתקתקות: 
57% מהמשאיות אינן תקינות
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 :םיירקיע םיאצממה

 .עצוממב הנש לכב םיגורה 60 לעמ •

 .תויאשמ תוברועמב הנואתב-םיגורה העברא לכמ דחא •

 .תיאשמ םע תונואת יתש תושחרתמ םוי לכב •

 םיגורה םע םיכרד תונואתב רתוי השולש יפ תוברועמ תויאשמ •

 .בכרה ילכ תבצמב םקלחמ

 םיכרד תונואתב רתוי םיינש יפ תוברועמ ןוט 34 לעמ תויאשמ •

 .יטרפ בכרל האוושהב

 .םיינוריע אל םישיבכב - תויאשמ לש תוינלטקה תונואתה בור •

 תונואתב רתוי 38%-ב םיברועמ תיברעה הרבחהמ תויאשמ יגהנ •

 .תונוישירה ילעבב םקלחמ תוינלטק

 OECD.-ב תועורגה תונידמה תשמח ןיב לארשי •

 .תוניקת ןניא תויאשמהמ 57% :תוקתקתמ תוצצפ •

 דבכ בכר יגהנ השולש לכמ דחא :יפוריא רקחמ - הגהה לע םימדרנ •

 .הנורחאה הנשב הגיהנ ךלהמב תחא םעפ תוחפל םדרנש הדוה
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 הבחרהב םיאצממה

 עצוממב הנש לכב םיגורה 60 לעמ

 .2020 תנשב ןוט 3.5 לעמ תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואתב וגרהנ םדא ינב 49

 2020 תנשב םשרנ ,םישיבכב בכרה ילכ תעוסנב הדיריהו םירגסה ,הנורוקה תוסחב

 בכר ילכ תוברועמ ירועישב הדיריה .תונורחאה םינשה שמחב רתויב ךומנה ןותנה

 ילכ לש העוסנב הדיריהמ העבנ הארנה לככ 2020 תנשב םיכרד תונואתב םידבכ

 ךס ,הנורוקה תפגמ תוצרפתה תובקעב יכ אצמנ .ינטרפ ןפואב םגו יללכ ןפואב בכרה

 .5.1% לש רועישב הדרי תויאשמ לש העוסנה

 םינשה שמחב ןוט 3.5 לעמ תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואתב וגרהנ םדא ינב 318

 רתוי – עצוממב הנש לכב םיגורה םדא ינב םדא ינב 64 ,)2016-2020( תונורחאה

 .עובש לכב דחאמ

 תויאשמ תוברועמב תונואתמ ויה 2020 תנשב םיכרד תונואתמ םיגורהה ללכמ 16%

 השימח לכמ דחא טעמכ יכ ףשוח תונורחאה םינשה שמח ינותנ חותינ .ןוט 3.5 לעמ

 ןוט 3.5 לעמ תויאשמ תוברועמב םיכרד תנואתב גרהנ )עצוממב 18.4%( םדא ינב

 .הנש לכב

 2020 2019 2018 2017 2016  הנש

 305 355 316 364 377  יללכ םיגורה

 49 67 61 66 75 דבכ בכר םיגורה

 ללכמ דבכ בכרמ םיגורה זוחא

 םיכרד תונואתמ םיגורהה

19.9% 18.1% 19.3% 18.9% 16% 

 ד"בלר :רוקמ •
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 עצוממב םוי לכב תונואת יתש

 763 תמועל 2020 תנשב ועריא ןוט 3.5 לעמ תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואת 682

 בושח .11% לש הדירי – 2019 תנשב ועריאש תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואת

 םירטמוליקה רפסמ( העוסנב הדירי הלח ,הנורוקה תולבגמ לשב ,2020 תנשבש ןייצל

 לע םג רישי ןפואב עיפשה הז ןותנ .2019 תנש תמועל )םייעונמה בכרה ילכ ועסנש

 .םידבכה בכרה ילכ לש טרפבו לארשיב בכרה ילכ ללכ לש םיכרדה תונואת רועיש

 םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב רתויב ךומנה ןותנה םשרנ 2020 תנשב ,ךכ יפל

  .םידבכ בכר ילכ תוברועמב

 769 ,)2020-2011( ןורחאה רושעב ועריא תויאשמ תוברועמב םיכרד תונואת 7,629

 .םוי לכב עצוממב תונואת יתש – הנש לכב עצוממב תונואת

 
 ס"מל :רוקמ •
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 תוינלטק תונואתב רתוי השולש יפ תוברועמ תויאשמ

 תוברועמב 2020 תנשב ועריא ,דחא םדא תוחפל גרהנ ןהבש תוינלטק תונואת 49

 2019 תנשב ועריאש תוינלטק םיכרד תונואת 62 תמועל ןוט 3.5 לעמ תויאשמ

 ילכ תעוסנב הדיריהו הנורוקה תנשה תוסחב .21% לש הדירי – תויאשמ תוברועמב

  .ןורחאה רושעב רתויב ךומנה ןותנב רבודמ ,םידבכה בכרה

 

 2020 תנשב )דחא גורה תוחפל( תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ ויה בכר ילכ 480

 לעמ תויאשמ .בכרה ילכ ללכמ 10%-כ – ןוט 3.5 לעמ תויאשמ ויה ןהמ 49 רשאכ

 םיכרד תונואתב תוברועמ ךא לארשיב בכרה ילכ ךסמ 3%-כ תווהמ ןוט 3.5

 .בכרה ילכ תבצמב ןקלח רשאמ רתויו השולש יפ לש רועישב תוינלטק

 

 תוברועמב ןורחאה רושעב ועריא )תוחפל דחא גורה( תוינלטק םיכרד תונואת 590

 עובשב דחאמ רתוי – הנש לכב תוינלטק תונואת 59 עצוממב – ןוט 3.5 לעמ תויאשמ

 .עצוממב

 

 
 ס"מל :רוקמ •
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 םידבכ בכר ילכ תוברועמב תוינלטק םיכרד תונואת
2020-2011 
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 האוושהב םיכרד תונואתב רתוי םיינש יפ תוברועמ ןוט 34 לעמ תויאשמ

 יטרפ בכרל

 

 םיכרד תונואתב תויאשמה לש ןתוברועמ םג הלוע ךכ הלוע תיאשמה לקשמש לככ

 לכל םיעגפנ םע םיכרד תונואתב תוברועמ ןוט 34 לעמ תויאשמ 10.9 .םיעגפנ םע

 םיינש יפ לש רועישב רבודמ םייטרפ בכר יכל האוושהב .גוס ותואמ תויאשמ 1,000

 יכ תוארל ןתינ .בכר ילכ 1,000 לכל םיעגפנ םע םיכרד תונואתב תוברועמב רתויו

 הלוע םימוד בכר ילכ ףלא לכל תונואתה רועיש םג הלוע תיאשמה לקשמש לככ

 .המאתהב

 

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

5.8

7.6

10.9

024681012

 םייטרפ בכר ילכ

 ןוט 3.5 דע תויאשמ

 ןוט 3.5 לעמ תויאשמ

 הלעמו ןוט 34 תויאשמ

  םיעגפנ םע םיכרד תונואתב בכר ילכ תוברועמ

 )2020-2015( גוס ותואמ בכר ילכ 1,000-ל רועיש
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 רוחאב תיזח – תוינלטק תונואת עברא לכמ תחא

 ןוט 3.5 לעמ תויאשמ תוברועמב ועריאש תוינלטקה םיכרדה תונואת ללכמ 26%

 תוינלטק תונואת עברא לכמ תחא – רוחא-תיזח תושגנתה גוסמ ויה ןורחא רושעב

 וא קחרמ תרימש יא לשב שחרתהל תולולע הזה גסוהמ תונואת .תויאשמ תוברועמב

 קחרמ ,העיסנה תוריהמו ברה לקשמה לש בולישב .דבכה בכרה ילכ תריצעב ישוק

 .תמצעתמ העיגפה תמצוע םג ליבקמבו ךראתמ הריצעה

 ךלוהב העיגפ גוסמ ןה תויאשמ תוברועמב תוינלטקה םיכרד תונואת ללכמ 23%

 – תיזח תושגנתה גוסמ ןה תויאשמ תוברועמב תוינלטקה תונואתהמ 17% .לגרה

 6%-ו תיזחב תיזח גוסמ םג ןה תויאשמ תוברועמב תוינלטקה תונואתהמ 17% .דצ

  .דצב דצ תושגנתה גוסמ ןה תוינלטקה תונואתהמ

 

 

 

 

 ס"מל :רוקמ •
 

 

 

 

23%

17%

26%

6%

17%

1%2%1%1%3%1%0%0%1%0%1%1%

        םידבכ בכר ילכ תוברועמב תוינלטק תונואת
2020-2011 

 לגר ךלוהב העיגפ

 דצב תיזח תושגנתה

 רוחאב תיזח תושגנתה

 דצב דצ תושגנתה

 תיזחב תיזח תושגנתה

 הינח אלל רצענש בכר םע תושגנתה

 הנוח בכר םע תושגנתה

 םמוד םצע םע תושגנתה

 הכרדמל היילע וא שיבכהמ הדירי

 תוכפהתה

 הקלחה

 ענ בכרמ הליפנ

 תיזחב רוחא תושגנתה

 דצ לא רוחא תושגנתה

 םייח לעב םע תושגנתה
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 םיינוריע אל םישיבכב :תוינלטקה תונואתה בור

 

 תויאשמ תוברועמב ןורחאה רושעב ועריאש תוינלטקה םיכרדה תונואתמ 74%

-ו םינוריע אל םישיבכב ושחרתה )62%( - םינוריע אל םיתמצבו םישיבכב ועריא

 םיברועמ ויה ןהבש תוינלטקה תונואתהמ 28% .םינוריע אל םיתמצב ושחרתה 12%

 לקשמהו בכרה ילכ תוריהמל .ינוריעה םוחתב ועריא ןורחאה רושעב םידבכ בכר ילכ

 תחא וז יכ חינהל שי ןכלו הנואתה תרמוחבו תוינלטקב הלודג תועמשמ הנשי

 םישיבכב םידבכ בכר ילכ תוברועמב תוינלטק םיכרד תונואתל תויזכרמה תוביסה

 .םינוריע אלה

 

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 גוס יפל םידבכ בכר ילכ תוברועמב תוינלטק םיכרד תונואת
 2020-2011 ךרד

 תמוצב תינוריע

 תמוצב אל תינוריע

 תמוצב תינוריע-אל

 תמוצב אל תינוריע-אל
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 תוינלטק תונואתב רתוי 38%-ב םיברועמ תיברעה הרבחהמ םיגהנ

 

 ליבקמב רשאכ ,דבכ בכרל גוהנל םישרומהמ 37% םיווהמ תיברעה הרבחהמ םיגהנ

 הובג – )תוחפל דחא גורה( תוינלטקה םיכרדה תונואתמ 51%-ב םיברועמ םה

 .תונוישירה ילעבב יסחיה םקלחמ 38% לש רועישב

 

 םישרומה לש םקלח ,רתויו םיבשות 10,000 ונמש םיבושייה ןיבמ ,ס"מלה יפ לע

 תמועל םייברע םיבושייב תיסחי לודג גוהנל םישרומה ללכמ אשמ בכרב גוהנל

 ,44%-כל עיגמ היקלו הפיסכ םיבושייב יסחיה םקלח המגודל .יצראה עצוממה

 .)יצרא עצוממב 11.2% תמועל( 41%-ל - בגנב-הרערעו הרוח ,טהר :םיבושייבו

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 תוינלטק םיכרד תונואתב םידבכ בכר ילכב םיגהנ תוברועמ
 2020-2011 רזגמ יפל
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 OECD-ב תועורגה תונידמה תשמח ןיב לארשי

 

 ןמ הובג היה תיאשמ תוברועמב תונואתב לארשיב םיגורהה רועיש ,ד"בלרה יפ לע

 תשמח ןיב תבצינ לארשי םינותנה יפ לע .םינותנ שי ןהמש תונידמב ינויצחה רועישה

  .רתויב הובגה אוה תויאשמ תוברועמב תונואתמ םיגורהה רועיש ןהבש תונידמה

 

 5.7-ב דמאנ תויאשמ 10.000-ל תויאשמ תוברועמב תונואתמ םיגורהה ןויצח ינותנ

 .תויאשמ 10.000 לכל םיגורה העבש לש רועישב דמאנ אוה לארשיב וליאו

 

 

 OECD ־ה תונידמו לארשי – תויאשמ 10,000 ־ל תיאשמ תוברועמב תונואתב םיגורה רועיש

 )2015–2019 עצוממ(

 

 

 

 ד"בלר :רוקמ •
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 תוניקת ןניא תויאשמהמ 57% :תוקתקתמ תוצצפ

 בכרה םוריח ןמזב .םיכרד תונואת תעינמב תערכמ תובישח בכרה ילכ תוניקתל

 תוניקת .םיעסונה לע ןגהל ךירצ אוהו וילע םילעפומה םילודג תוחוכב דומעל שרדנ

 לדבהה תא תושעל תולוכי תוחיטבה תוכרעמ ראשו םימלבה ,עונמה ,הדלפה תורוק

 םוריח תעשב דקפתל אל םילולע םיבר בכר ילכש םידמלמ םינותנה .תוומו םייח ןיב

 ילכש לככ .ךרדה ישמתשמ ראשו םיעסונה רובע תוומ תדוכלמל ךופהל השעמלו

 תונואתב םיברועמ םינשי בכר ילכ .ויעסונל יתוחיטב תוחפ אוה ,רתוי ןשי בכרה

  .בכרה ילכ תבצמב םקלח רשאמ רתוי הובג רועישב תוינלטק םיכרד

 

 תוניקת אל תויאשמהמ 57%

 דרשמ לש תוחיטבה תודיינ ידי לע וקדבנש )ןוט 10 לעמ( תויאשמ 1,932 ךותמ

 םע ואצמנ 57.5% ,2020 תנשב לארשי תרטשמו םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה

 תויאשמ 208 .)תויאשמ 1,112( םירעזמ םייוקיל וא ןוקית םיבייחמה םייוקיל

 םירומחה םייוקילה לשב שיבכהמ ודרוה ףא ,תויאשמ רשע לכמ תחא– )10.8%(

 

 רתומה לעמ הובג לקשמ םע ועסנ בכרה ילכמ 18%

 2,660-ב .רתומה לקשמהמ םיגרוח םה םאה קודבל הרטמב ולקשנ בכר ילכ 14,690

 ולקשנש םידבכה בכרה ילכמ 18.1% – רתומה לעמ לקשמ תוגירח ואצמנ בכר ילכ

 בכר ילכמ 3.2% ,ךכ ךותב .קוחב רתומה לעמ ףדוע לקשמ םע ועסנ תודיינה ידי לע

 2020 תנשב .)בכר ילכ 477( רתומהמ 15%-ל  לעמ לש רתי סמועב ואצמנ ולקשנש

 .םילקש ףלא 476-ב םכתסה תוסנקה םוכסו בכרו הגיהנ תונוישיר 390 ולספנ

 

. 
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 תוחפל םדרנש הדוה דבכ בכר יגהנ השולש לכמ דחא :יפוריא רקחמ

 הפוריאב הנורחאה הנשב הגיהנ ךלהמב תחא םעפ

 

                                      םייעוצקמ םיגהנל תיפוריאה היצרדפה לש שדח רקחמ

)The European Transport Workers’ Federation (ETF)( 38% יכ ףשוח 

 תחא םעפ תוחפל הגהה לע ומדרנ יכ וחוויד רקחמב ופתתשהש תויאשמה יגהנמ

   .הגיהנ ךלהמב םימעפ שולשמ רתוי ומדרנ יכ ונעט 11% רשאכ ,הנורחאה הנשב

 

 

 

 םיגהנ לש תומדרה תללוכה העפותה תדימו יפוא תא דומאל איה רקחמה תרטמ

 תא ןוחבל שקבמ רקחמה ,ףסונב .הפוריאב הגיהנה ךלהמב אשמו םישנא םיעיסמה

 רקחמה .הגיהנ ןמזב תומדריהל םיליבומה םייעוצקמה םיגהנה לש הדובעה יאנת

 תועסה ,םיסובוטוא יגהנ 2,800-כ לש רקסמ ופסאנש םינותנ חותינ לע ססבתמ

 .הפוריאב תויאשמו

 

 ךכל םיעדומ אל ללכ םיגהנה םירקמהמ קלחב רשאכ תונוש םיכרדב תרדגומ תופייע

 םג יוטיב ידיל אבה ךשוממ ץמאממ האצותכ תרדגומ תופייע .תופייעב םיגהונ םהש

 ינפוגה דוקפתב יוטיב ידיל םיאב םירבדה .ישפנה טביהב םגו יביטינגוקה טביהב

 ,הגהב טולשל תלוכיב העיגפל ,הבוגתה ןמזב הדיריל ליבומ רשא גהנה לש ישפנהו

 תיווח .שיבכב תונכסה תפמ תא אורקל תלוכיו שיבכב השענל בלה תמושתב הדירי

 תורושקה תונואת .תננכותמ הטלחהמ האצותכ העיגמ וא תעדומ הניא תופייעה

 הייטסל ליבומה יתועמשמ הטילש ןדבוא ידי לע תובורק םיתיעל תונייפואמ תופייעל

  .הבוגת וא המילב אלל לולסמהמ
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 תופייע םישח םהש ודוה תויאשמה יגהנמ 87% ,תופייעב הגיהנ יבגל ולאשנ רשאכ

  .תובורק םיתיעל תופייעב םיגהונ םה יכ וחוויד 28% ,הגיהנה ךלהמב

 

 

 

 לע חוודל םידחפמ ללכ ךרדב םיגהנ יכ םג םיארמ םידקוממה תונויארה ,תאז םע

 היעבה ףקיה .םתקסעה לע תוכלשה ךכל שיש םיששוח םהש ןוויכמ ,הלאכ םיעוריא

 ,תונואתל ןוכיס םרוגכ תופייעב הרכהה תורמל .הברהב לודג תויהל יושע יתימאה

 הז רקחמ ,החונמ תופוקתו הגיהנ ינמזל תסחייתמה הקיקח לש המויק תורמלו

 םיעסונה תולבוה ףנעב תינבמו תבחרנ היעב איה םיגהנה תופייע יכ הארמ

  .הפוריאב םיבאשמהו

 

 הדובעה תועשל םיגהנה לומגת הבוג ןיב רישי רשק םייק ,לארשיב ומכ הפוריאב

 ןמז תא םצמצל ךירצש התייה וקדבנש םיגהנה לש הצופנ העצה .םהלש תוכוראה

 הדובע ןמז יכ ונייצ םג םיגהנ ,תאז םע .םיגהנה תופייע תא תיחפהל תנמ לע הדובעה

 .תועשל דחוימב םיכומנ םיפירעתב הכורכ ללכ ךרדב רשא ,רכש תיילע שורדי תחפומ

 

 ךכ לע תובורק םיתעל םיחוודמ תויאשמו םיסובוטוא יגהנ יכ רקחמהמ הלוע דוע

 – "תרחא הדובע" תווהמה תויוליעפל םהלש תוקספהב שמתשהל םיצלאנ םהש

 .דועו ,תולעל םיעסונל הרזע ,הקירפו הניעט לע חוקיפ ,הינח תומוקמ תאיצמ

 .תוקספה לע םיגלדמ טושפ םיגהנ תובורק םיתעל ,ךכמ האצותכ
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 םיינוציח םימרוג םג ומכ ,בכרה ךותב ינכמ טטרו שער ,רוק ,םוח ,רקחמה יפ לע

 םיווהמ ההובג תופיפצב העונתו םיעורג םישיבכ ,היוקל תואר ,עורג ריווא גזמ ןוגכ

 .םיגהנה תופייע תא הלעמה ףסונ םרוג

 

 .תורחתה תרבגהו היצלוגר תרסה ידי לע ןייפוא הפוריאב םישיבכב הרובחת םוחת

 יאנת ורדרדתה הריהמו השימג הלבוהלו ריחמה תלזוהל רבוגה שוקיבה םע

 ידי לע םיעבקנ הלא םיאנתש ןוויכמ ,ןכלו .םיגהנה לש הדובעה יאנתו םתקסעה

 םדיב רקיעב םינומט גהנה תופייעל םייסיסבה םימרוגה לע הטילשה ,קושה תוחוכ

 .םיקקוחמו םיקיסעמ לש

 

 ךות( הדובעה ןמז םוצמצ םה הז רקחמ ידי לע םיהוזמה דחוימב םיבושח דגנ יעצמא

 ןמז םושיר רופישו )גהנה רכש לע תרחא תויהל הלולעש תילילש העפשה לכ יוציפ

 התחפהו ,)בוט ריווא גוזימ לשמל( םיבכרל רתוי בוט דויצב העקשה םג ומכ הדובעה

  .תופייעל םג האיבמ תיזיפ תינעבות הדובע ןכש-םיגהנל תיזיפ הדובעב

 

 .גהנה תופייעל הדובעה ןמז לש יוקל דועית ןיב םאתמ הארמ םינותנה חותינ

 .תופייעמ םיעפשומ תוחפ םיגהנה הדובעה תועש תא תונדפקב תודעתמה תורבחב

 עיפשמ רבד לש ופוסב הזו םרכש לע םג אלא ,םיגהנה תחוור לע קר אל עיפשמ רבדה

 תורושקה תומישמה לכש אדוול םיכירצ םיקיסעמה ןכ לע .םיכרדה תוחיטב לע

 .הלאככ ןרובע תומלושמו יוארכ תומשרנ ןהו הדובעה ןמז תארקל תורפסנ הדובעל
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 תוצלמה

 לבקי רשא ללכתמ םרוג תווהל םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ לע •

 .םינושה םידרשמה ןיב םואיתו הלבוה ךרוצל םימיאתמ םיעצמאו תוירחא

 םימרוגה רתי םע הלועפ ףותישב ,םינותנה ףוסיא ךרעמ תא רפשל ד"בלרה לע •

 ןהיתונקסמ תא םסרפלו תויעוצקמ קמוע תוריקח ליבוהלו םייטנוולרה

 .רוביצב

 .תויאשמה יגהנ רפסמ תלדגהל לועפל שי •

 ףרגוכטב שומישה תא רידסהל שי – ילטיגיד ףרגוכטב שומישה תרדסה •

 םיאשונב הפיכאבו חוקיפב שממ לש רופישל איבהל יופצ רשא ילטיגיד

 תוריהמ לע תולבגמבו החונמו הגיהנ תועש יללכב םיגהנה תדימעל םיעגונה

 .העיסנה

 ,םינפה ןוחטיבל דרשמה ,ץוחה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,הרובחתה דרשמ לע •

 שומישה תא םדקהב רידסהל תנמ לע הלועפ ףתשל ד"בלרהו לארשי תרטשמ

 ידכ החונמו הגיהנ תועש אשונב םיללכה תא רידסהל ןכו ילטיגיד ףרגוכטב

 .רתוי םירורב ויהיש

 רפסמ תא ביחרהל שי – הרובחתה דרשמ לש תוחיטבה תודיינ תוליעפ •

 רפסמו תודינה רפסמ תא לידגהל שי .תוחיטבה תודיינ תועצבמש תוקידבה

 .םישדח הליקש ירישכמ ףיסוהל ןכ ומכ םיקדובה

 תוכרעמ תעמטה םדקל ד"בלרהו םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ לע •

 רוטינל תוכרעמ :ןוגכ ,תונואת תעינמל םורתל תויושעש תויגולונכט

 בכר ילכב תימונוטוא המילב ,הגיהנ יסופד רוטינל תוכרעמו "םיתמ םיחטש"

 .םידבכ

 יצרפמ בולישל תיצרא תינכות םדקי םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ •

 .הליל ינוינחו הליחז יביתנ ,םיבחרומ םיילוש ,החונמ ירוזא ,הריצע

 תובישחו החוטב הגיהנל םיגהנה ברקב הרבסההו תועדומה תא תולעהל שי •

  .בכרה ילכ תוניקת
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 םוכיס

 

 ,םיגהנב רומח רוסחמ תללוכה םינש תבר החנזהמ לבוס לארשיב דבכה בכרה םוחת

 םילקשמב ,םירומח תוחיטב ייוקיל םע םישיבכב םיעסונ רשא םיבר בכר ילכ

 .הנורחאל הנידמה רקבמ םהילע עיבצהש יפכ םילשכו תויעב ללש דועו ,םיפדוע

 

 תונואתב תויזכרמה הפרותה תודוקנמ תחא תא תווהמ תויאשמ יכ הלוע ח"ודהמ

 .תיאשמ תוברועמב םיכרד תנואתב גרהנ םדא ינב השימח לכמ דחא .םיכרדה

 יפ לש רועישב תוינלטק םיכרד תונואתב תוברועמ ןוט 34 לעמ תויאשמ ,ףסונב

 תוינלטקה םיכרדה תונואת בור ךכ ךותב .בכרה ילכ תבצמב ןקלחמ רתוי השולש

 תא ריבגמה רבד ,ההובג העיסנה תוריהמ םהבש םיינוריע ןיבה םישיבכב תושחרתמ

 תונואתב רתוי רכינ רועישב םיברועמ תיברעה הרבחהמ םיגהנ .הנואתה תרמוח

 תא הביצמ המוגעה בצמה תנומת .תונוישירה ילעבב םקלחמ תוינלטק םיכרד

 ןיבמ תיאשמ םע תונואתמ םיגורהה רועישב תועורגה תונידמה תחאכ לארשי

  .OECD-ה תונידמ

 ללכ תובר תונקסמ ,תונורחאה םינשב אשונב וקסעו וסנכתהש תודעוו רפסמ תורמל

 ילאטגידה ףרגוכטה תעמטהל תופיחדב לועפל שי .וקפוה אל םיחקלו ומשוי אל

 הגיהנ םג ומכ ,םיגהנה לש תוברה הדובעה תועש תא תיתועמשמ םצמצי רשא

 הרובחתה דרשמ לש הפיכאה ךרעמ תא לידגהלו קזחל שי .תזרפומ תוריהמב

 םיעסונ רשא םיגהנ ברקב העתרה רצייל ידכ הרטשמהו םיכרדב תוחיטבהו

 .תוניקת אל תויאשמב

 

 קבאמב בושחו יטירק אוה תויאשמ תוברועמב םיכרדה תונואת םוצמצ

 תא זכרל םיבייח םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמב .םיכרדה תונואתב

 יכ אדוולו תויאשמ תוברועמב םיכרדה תונואת תתחפהל תוליעפהו ץמאמה

 ןעמל וידחי םילעופו תועורז םיבלשמ אשונב םיקסוע רשא םימרוגה לכ

.םישיבכב םדא ייח תלצה  

 
 

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס


