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 רבד חתפ

 היילע .םיכרד תונואתמ םיגורה םיעונטקו םיעונפוא יבכור 68 םע המייתסה 2020 תנש

 העוסנב 6.3% לש הדירי הלח הבש הנש ,םירגסו הנורוק תנש רחאל העיגמ וז

 .2019 תנשל האוושהב עונפואל תעצוממה

 ינוכסח אוה ,םוקמל םוקממ הריהמ העגה רשפאמ אוהו םיבר תונורתי עונפואל

 תמר לעב בכר ילכב רבודמ ,תאז םע דחי .העונת יסמועו הינח תייעב ןיא ,קלדב

 ילגלג ודה יבכור לש םתועגפיהו ,םייטרפה בכרה ילכל האוושהב הכומנ תוחיטב

 בכרל האוושהב םיפסונ םירטמרפבו העוסנב ,בכרה יצב םקלח לע הברהב הלוע

 .יטרפ

 לארשי תנידמ לע םלוא ,ונוחטיבל תישיאה תוירחאה תלטומ תבכורו בכור לכ לע

 ונגי רשא םיאנתה תאו החוטב הגיהנל םילכה תא םיבכורל קפסל תוירחאה תלטומ

 רופיש ,ךוניחו הרבסה דוקימ ,תוינחלס תויתשת רופיש .הנואתה תורקב םהילע

 עצבל שיש תולועפמ קלח םה תוחיטב תוכרעמ לש העמטהו שומיש דודיעו הרשכה

 .םיכרד תונואתב םיבכורה לש ההובגה םתועפיה תא םצמצל ידכ

 .םיילגלג ודה יבכורל התמדוקמ רתוי תינלטק הנשכ תנמתסמ 2021 תנש ונביל ןובאדל

 תנש לכ תמועל הנשה םיגורהה םיבכורה לש םרפסמ הלע רבכ ולא תרווש תביתכ תעב

 לועפל עוצקמה ימרוג לכ תא םיבייחמ תכשמתמה המגמהו םישקה םינותנה .2020

 םיעונטקהו םיעונפואה יבכור לש םתועגפיה תא םצמצל ידכ ץרחנו ץרמנ ןפואב

 .לארשיב

 

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 לזוג עונפואה ,יטרפ בכרל האוושהב .ינוכסחו ליעי הרובחת יעצמא הווהמ עונפואה

 סמוע יבצמב .ריוואה תא םהזמ תוחפו העיסנ ןמז ךסוח ,שיבכה לע םוקמ תוחפ

 ,םלוא .העונת יקקפב ןיתמהל ץלאנ גהנהש העשב תוריהמב עונל לוכי עונפואה

 העברא לעב בכרב הגיהנ רשאמ רתוי יתועמשמ ןפואב תנכוסמ עונפוא לע הביכרה

  .םילגלג

 15 יפ הובג םיכרד תנואתב השק העיצפ וא תוומל ןוכיסה ,בכר יגהנל האוושהב

 םיעונטקו םיעונפוא ףלא 148,774 םימושר ויה 2020 תנשב .םינעונפוא יבכור ברקב

-כ לע םינשה ךרואל דמוע בכרה ילכ תבצמב םיעונפואה לש םקלחש דועב .לארשיב

  .יתועמשמ ןפואב הובג םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיבכורה רועיש ,דבלב 4%

 רופיש תועצמאב םא ,םיכרדב םיבכורה לש םתוחיטב רופישב ףוחד ךרוצ שי ,ןכל

 לש םתוחכונל ךרדה ישמתשמ ראש לש תועדומה תאלעה ,םיבכורה תרשכה

 .תוחיטבה יעצמאו ךרדה תויתשת רופישו םישיבכב םיבכורה

 הרטמ

 םיעונפוא יבכור תוברועמב ולחש םייונישהו תומגמה תא רוקסל איה ח"ודה תרטמ

 ,2011-2020 םינשה ןיב ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב םיבכור תועגפיהבו םיעונטקו

 יבכור לש םתוחיטב רופישל םיירשפא תונורתפ לע ץילמהלו תונקסמל עיגהל

 .םיעונפואה

 הטיש

 תושרה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ םינותנ דוביעו ףוסיא לע ססובמ הז ח"וד

 םיטקיורפ תויאדכ תקידבל תויחנה( ת"רפ להונו םיכרדב תוחיטבל תימואלה

  .רצואה דרשמו םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ לש )םייתרובחת
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הרוגים
45% מההרוגים  רוכב צעיר
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 :םיירקיע םיאצממ

 הובגה – 2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 68 •

 .ןורחאה רושעב רתויב

 רושעב רתויב הובגה – 2020 תנשב השק ועצפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 552 •

 .ןורחאה

 הדירי המשרנ אל ,םירגסו הנורוקה סוריוב הנייפאתה 2020 תנש תורמל •

 .םיכרד תונואתב ועגפנש םיבכורה רפסמב

 דמאנ םיכרדה תונואת יגורה ללכב םיגורהה םיבכורה לש יסחיה םקלח •

 .ןורחאה רושעב הובגה - 22.3%  לש רועישב

 .ריעצ בכור – םיגורה םיבכור השולש לכמ דחא •

 םקלחמ רתוי 68% לש רועישב םיגרהנ תיברעה הרבחהמ םיריעצ םיבכור •

 .תונוישירה ילעב תבצמב

 .ק"מס 401 לעמ דבכ עונפוא לע ובכר םיגורההמ 45% •

 .תרחא ליג תצובק לכמ רתוי םיגרהנ 20-24 ינב םיבכור •

 .דחוימב םיינלטק עובשה יפוס •

 .םיינוריעניב םישיבכב– םיגורהה םיבכורהמ 62% •

 .םיבכורל תנכוסמה ריעה םייתעבג •

 עצומממ ןה תרכינ הדימב הובג לארשיב םיעונפוא 10,000־ל םיגורהה רועיש •

 .OECD ־ה תונידמב ןויצחמ ןהו

 1.2-מ רתוי :םיעונפוא תונואתמ הנש לכב ילארשיה קשמל ילכלכה קזנה •

 .הנשב םילקש דראילימ
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 הבחרהב םיאצממה

 םיגורהה םיבכורה רפסמב איש תנש :2020 תנש 

 רתוי םיבכור ינש ,2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 68

 יבכורל ןורחאה רושעב רתויב תינלטקה התיה 2020 תנש .2019 תנשב רשאמ

 6.3% לש הדיריל וליבוה רשא םירגסו הנורוק תנש תורמל ,םיעונטקהו םיעונפואה

  .2019 תנשל האוושהב םיעונטקהו םיעונפואה תעוסנב

 ןורחאה רושעב הילעב תאצמנ םיכרד תונואתמ םיגורהה םיבכורב לודיגה תמגמ

 םשרנ רבכ הלא תורוש תביתכל ןוכנ .2021 תנשב םג תאש רתיב ךשמיהל היופצו

  .2020 תנש לכ תמועל 2021 תנשב םיגורהה םיבכורה רפסמב לודיג

 ,)2011-2020( ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 510

 .הנש לכב עצוממב םיבכור 51

 

 ס"מל :רוקמ •
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 השק םיעוצפה םיבכורה רפסמב איש תנש :2020 תנש

 512 תמועל 2020 תנשב םיכרד תונואתב השק ועצפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 552

 ,השק םיעוצפה םיבכורה ברקב םג .8% לש הילע – 2019 תנשב השק ועצפנש םיבכור

 תורמל ,2020 תנש .ןורחאה רושעב םיעגפנה רפסמב איש תנש התיה 2020 תנש

 השק ועגפנש םיבכורה רפסמב הילעה תמגמל רישי ךשמה הווהמ ,םירגסהו הנורוקה

 .םיגורהה םיבכורה תמגמל המוד ןפואב ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב

 454 ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב השק ועצפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 4,545

 .הנש לכב עצוממב השק םיעצפנש םיבכור

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 םיעגפנב הדירי ןיא הנורוקה תורמל :2020 תנש

 ההז טעמכ ןותנ ,2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 2,097

 הנש הניה 2020 תנש יכ רוכזל שי .םיבכור 2,076 ועגפנ הכלהמב רשאכ 2019 תנשל

 םיכורא םירגס לשב תאזו םישיבכב העוסנה תדירימ תובר העפשוהו ןפוד תאצוי

 רפסמב םג םשרית המוד הדירי יכ הפוצמ היה .הנורוקב קבאמהמ אצוי לעופכ

 .םיכרד תונואתב ועגפנש םיבכורה

 2,213 ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב ועגפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 22,130

 .םוי לכב עצוממב םיבכור השיש – םיכרד תונואתב הנש לכב םיעגפנש םיבכור

 

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 

 

 

 

 

2,0972,0762,140
2,350

2,0292,138
2,019

2,490
2,210

2,581

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2020201920182017201620152014201320122011

 2011-2020 םיכרד תונואתב םיעגפנ םיעונטקו םיעונפוא יבכור



7 
 

 - םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיגורהה םיבכורה לש םקלח :2020 תנש 

 ןורחאה רושעב הובגה

 רשאכ םג לדג םיכרד תונואתמ םיגורהה םיעונטקהו םיעונפואה יבכור לש םרפסמ

 דמאנ 2011 תנשב .הנש לכב םיכרדה תונואת יגורה ללכמ יסחיה םקלח תא םינחוב

 הנש התואב םיגורהה לכ ךסמ םיגורהה םיעונטקהו םיעונפואה יבכור לש םקלח

 רועיש קניז ,2020 תנשב ,ןכמ רחאל רושע .12.5% לע לש רועישב םיכרד תונואתמ

 םיגורה םיבכור 68( 22.3%-ל םיגורהה לכ ךסמ םיכרד תונואתב םיגורהה םיבכורה

 םיגורה העברא לכמ דחא טעמכ ,רמולכ - )2020 תנשב לכה ךסב םיגורה 305 ךותמ

  .עונטק וא עונפוא בכור היה 2020 תנשב םיכרד תונואתמ

 םג ,םיכרד תונואתמ השק םיעוצפבו םיגורהה םיבכורב לודיגה תמגמל המודב

 תמגמב אצמנ םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיגורהה םיבכורה לש יסחיה םקלח

 .ומצע תא ליפכה טעמכו ןורחאה רושעב הילע

 

 ס"מל :םינותנ רוקמ •
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 םיגורה השולש לכמ דחא – םיריעצ םיבכור

 םיעונפואל )24 ליג דע( םיריעצ תונוישיר ילעב ףלא 50-כ םימושר לארשיב

 2020 תנשב .םיעונטקו םיעונפואל תונוישירה ילעב ללכמ 8% םיווהמה ,םיעונטקו

 ללכמ 32% וויה רשא ,םיכרד תונואתב םיריעצ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 22 וגרהנ

  .תונוישירה ילעבב םקלחמ רתוי העברא יפ ,הנש התואב וגרהנש םיבכורה

 ,)2011-2020( ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנ 24 ליג דע םיריעצ םיבכור 189

 .םיגורה םיבכור השולש לכמ דחא – וגרהנש םיבכורה ללכמ 37% םיווהמה

 

 ס"מל :רוקמ •
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 תונוישירה ילעבב םקלחמ רתוי 68%-ב םיגרהנ םיברע םיריעצ םיבכור

 תטלוב ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנש םיריעצה םיבכורה תייסולכוא ךותב

 הרבחהמ תונוישיר ילעב 12,774 .תיברעה הרבחהמ םיריעצה םיבכורה תייסולכוא

 לש םקלח דמאנ ןורחאה רושעב .םיריעצה םיבכורה ללכמ 25% םיווהמ תיברעה

 םיבכורה תייסולכוא ללכמ םיכרד תונואתב םיגורהה םיברעה םיריעצה םיבכורה

 ילעבב יסחיה םקלחל האוושהב 68%-ב הובג - 42% לש רועישב םיריעצה

 .תונוישירה

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 ק"מס 401 לעמ עונפואב ינש גורה לכ טעמכ – עונמ חפנ יפל םיגורה

 תונואתב רושעב וגרהנ הלעמו ק"מס 401 לש חפנב םידבכ םיעונפוא יבכור 228

 .ינש גורה לכ טעמכ - םיגורהה םיבכורה ללכמ 45% םיווהמה ,םיכרד

 ,ק"מס 126-400 לש עונמ חפנב םיעונפואב ןורחאה רושעב וגרהנ םיבכור 15 

 51-125 עונמ חפנב םיעונטקו םיעונפוא יבכור 97 .םיגורהה ללכמ 30% םיווהמה

               .םיגורההמ 19% םיווהמה ,םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנ ק"מס

 ,םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנ ק"מס 50 דע לש חפנב םיעונטק יבכור 31

 .םיגורהה םיבכורה ללכמ 6% םיווהמה

 תרמוח םג ךכו הלוע העיסנה תוריהמ םג ךכ ,הלוע עונמה חפנש לככ יכ תוארל ןתינ

  .הלש תוינלטקהו העיגפה

 

 ס"מל :רוקמ •
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 חפנ יפל םיכרד תונואתב םיגורה םיעונטקו םיעונפוא יבכור
 2011-2020 עונמ

ק"מס 50 דע עונפוא  

ק"מס 125 דע 51 עונפוא  

ק"מס 400 דע 126 עונפוא  

ק"מס +401 עונפוא  
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 הערל םיטלוב 20-24 :ליג יפל םיגורה

 םיבכורה תייסולכוא תא רקיעב טילבמ ןורחאה רושעב םיגורהה םיבכורה חוליפ

 20-24 יאילגב םיריעצ םיבכור 131 .םייזכרמה םיגורהכ 20-24 יאליגב םיריעצה

                  .םיגורהה םיבכורה ללכמ 25% - םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנ

 ללכמ 20%-כ םיווהמה ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנ 25-29 ינב םיבכור 99

 תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנ 19 ליג דע םיריעצ םיבכור 58 .םיגורהה םיבכורה

 וללה תויסולכואה תשולש לש רוביח .וגרהנש םיבכורה ללכמ 11% םיווהמה םיכרד

 דחאמ רתוי -  ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנש םיבכורה ללכמ 56% םיווהמ

 .םיגורה םיבכור ינש לכמ
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 םיינלטק עובשה יפוס :םוי יפל םיגורה

 88( ישיש -  םיעונטקהו םיעונפואה יבכורל םיינלטקה םימיה םה עובשה יפוס

 םיגורה 81( ישימחו )ןורחאה רושעב םיגורה 84( תבש ,)ןורחאה רושעב םיגורה

 תוריהמלו רתוי םייונפ םישיבכה עובשה יפוסב יכ ךירעהל ןתינ .)ןורחאה רושעב

  .הנואתה תוינלטקל םג רשק שי הביכרה

 

 ס"מל :רוקמ •
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 םיינוריעניב םישיבכב – םיגורהה םיבכורהמ 62%

 תינוריע הביבסב .תינוריע ןיב ךרדב םינוכיסה ןמ םינוש תינוריע ךרדב םינוכיסה

 יוביר לשבו םיעיגפה ךרדה ישמתשמ לש הלודגה תומכה לשב רתוי הובג ךוכיחה

 ןוכיס שי תינוריע הביבסב ןכל .העיסנה ןוויכב םיבר םייוניש םג הב שיו ,םיתמצה

 לש ההז קחרמל האוושהב העיסנ לש רטמוליק לכב הנואתב תוברועמל רתוי הובג

 .ההובג תוריהמב תונייפואמ תוינוריעניב םיכרד ,תאז םע .תינוריע ןיב ךרדב העיסנ

 .הנואת לכ לש היתואצות תא הרימחמ ההובגה תוריהמה

 וגרהנ ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנש םיעונטקהו םיעונפואה יבכורמ 62%

 9%-ו םיינוריעניב םישיבכב םיכרד תונואתב וגרהנ 53%( םיינוריעניב םישיבכב

 .)םיינוריעניב םיתמצב וגרהנ

 וגרהנ 14%-ו ריעב םישיבכב וגרהנ 24%( ינוריעה םוחתב וגרהנ םיבכורהמ 38% 

 יפכ הנואתה תוינלטקב בושחו יטירק ביכרמ העיסנה תוריהמל .)םיינוריעה םיתמצב

 .תוארל ןתינש

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 

 

 

14%

24%

9%

53%

 גוס יפל םיכרד תונואתב םיגורה םיעונטקו םיעונפוא יבכור
 2011-2020 ךרד

 תמוצב תינוריע

 תמוצב אל תינוריע

 תמוצב תינוריע-אל

 תמוצב אל תינוריע-אל
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 .הכופהה המגמ תוארל ןתינ םיכרד תונואתב םיבכורה תועגפיה תא םינחוב רשאכ

 תוינוריע םיכרדב ועגפנ ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב ועגפנש םיבכורהמ 78%

 םיבכורהמ 23% .)םיינוריע םיתמצב ועגפנ 36%-ו םיינוריע םישיבכב ועגפנ 42%(

 ועגפנ 5%ו םיינוריעניב םישיבכב ועגפנ םיבכורהמ 17%( תוינוריעניב םיכרדב ועגפנ

 .)םיינוריעניב םיתמצב

 

 ס"מל :רוקמ •
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 ךרד גוס יפל םיכרד תונואתב םיעונטקו םיעונפוא יבכור תועגפיה
2011-2020 

 תמוצב תינוריע

 תמוצב אל תינוריע

 תמוצב תינוריע-אל

 תמוצב אל תינוריע-אל
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 OECD-ה תונידמב עוצממהמ ההובג תועגפיה – תימואלנב האוושה

 ןהו עצומממ ןה תרכינ הדימב הובג לארשיב םיעונפוא 10,000-ל םיגורהה רועיש

 תמגמ תונורחאה םינשב הנשי לארשיב יכ תוארל ןתינ .OECD-ה תונידמב ןויצחמ

 ראשב המגמל דוגויב ,םיעונפוא 10,000-ל םיגורהה םיבכורה רועישב הלק היילע

 .תוביצי לע תורמוש רשא תונידמה

 םיעונפוא 10,000 לכל םיגורה רועיש

 

 ד"בלר ,םיכרדב תוחיטבב תומגמ תרבוח :רוקמ

 

 םילקש דראילימ 1.2-מ רתוי:הנש לכב ילארשיה קשמל ילכלכה קזנה

 דרשמ לש )םייתרובחת םיטקיורפ תויאדכ תקידבל תויחנה( ת"רפ להונ יפ לע

 םיעונפואה תונואת לש תעצוממ תולע ,רצואה דרשמו םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה

 ינוילימ 490-מ בכרומ בישחתה .םילקש דראילימ 1.2-מ רתויב הנש לכב תודמאנ

 תולע םילקש ינוילימ 730-ו םמצע םיבכורה לש תוימצע תונואת תולע םילקש

 םיברועמ םהבש םיכרדה תונואת םוצמצ ,ךכיפל .עונפוא-בכר ילכ תושגנתה תונואת

 תא ריזחתש תאזכ ,הנידמל תיאדכ תילכלכ העקשה איה םיעונטקו םיעונפוא יבכור

  .תובר תוחפשמל באכו רעצ ,םדא ייח ךוסחת םגו המצע
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 תוצלמה

 תויתשת

 הדוקנ איה ,הכומנ םתקוזחת תמרש םישיבכל וא קלח שיבכל עונפואה תושיגר

 :תיתשתה לע םיארחאה םימרוגל הבושח

 םימוקימב רקיעב ,הבוט שיבכ תזיחא ורשפאי שיבכה ינפש חיטבהל שי -

 .שיבכב תודובע תועצבתמ ןהבש םירוזאבו תומוקע ומכ םייטירק

 .המודכו הטאה יספ ,םינומיס ןונכתב עונפואה ינייפאמ תא ןובשחב תחקל שי -

 םייתודידי תוחיטב תוקעמו ךרדה ידיצב םילושכמ ילוטנ םירוזא קפסל שי -

 .תושדח םיכרדב ןהו תומייק םיכרדב ןה םיעונפואל

 םישיבכ ןומיסל הובג ךוכיח םדקמ ילעב םיעבצב שומיש השענ יכ אדוול שי -

 רשא 'וכו הייצח ירבעמ ןומיסל םישמשמה םיעבצב רבודמ .)"יתוחיטב עבצ"(

 הטילש ןדבואו קלחהל הובגה יוכיסה בקע םיעונפואה יבכורל תדוכלמ םיווהמ

 .םהילע העיסנ תעב

 ידקומ אשונב השענש יפכ םיעונפואה יבכורל ןוכיסה ידקומ תא תופמל שי -

 ,ולא ןוכיס ידקומב לופיטה תא ףדעתל שי תואצותל םאתהב .םיליגר ןוכיס

 .םיבכורה רוביצל עדימה תשגנה ךות תאז

 תוקעמ תיתחתב הנגה יספ תנקתהל הנש לכב םילקש ןוילימ 40 תוצקהל שי -

 .תוחיטבה
 

ןוגימ ירזיבאו דוגיב  

 .הנואת תעב תורומח תועיגפל דאמ ףושח עונפואה בכור ,םיבכר יעסונו יגהנמ הנושב

 עגמהמ האצותכ םג םלוא ,םמוד םצעב וא בכרב העיגפה םצעמ ןה ןרוקמ ולא תועיגפ

  .ילכה לע הטילש ןדבוא תעב שיבכה םע

 תכרעמ .בכורה לש המילב תלועפ תוללוכ ,םיעונפוא םיברועמ ןהבש תובר תונואת

ABS תעב גימצה בוביס לע רומשל ידכ םיינורטקלא םירקבב תשמתשמ עונפואב 

 תענומו עונפואה תוביצי תא הריבגמ ABS-ה תכרעמ ,לעננ גימצהשכ .הקזח המילב

 םימלבה תא ליעפהל ול שורדה ןוחטיבה תא בכורל תקפסמ םג תכרעמה .לופיל ונממ

 ABS-ה תכרעמ .ותוריהמ תא טאהל ול תעייסמ ךכבו ,תירשפאה ךוכיחה תגרדל דע

 ,בכורה לשו עונפואה לש תיביסאפה תוחיטבה רופיש לולכל תולוכי תופסונ תוכרעמו
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 םיעצמאה םה םיילגרל הנגה דויצו ריווא תוירכ .רחאה בכרה לש וז תא םג ומכ

 .ךכל םיירקיעה

 םיענמנ םיבכור הב העפותה םח ריווא גזמ הנשה תיברמב ררוש לארשיבו רחאמ

 ןוגימה דויצ לש תוהובגה תויולעה הניה תפסונ הביס .הצופנ םינגמבו דוגיבב שומישמ

 ילכה תמרב ןהו בכורה תמרב ןה

 .םיעונפוא יבכורל ןגמה ירזיבא לע םינוש םיסיממ רוטפ ןתמ םדקל שי •

 ליעמ םהיניבו הדסקל רבעמ םיפסונ ןוגימ ירזיבאב בחרנ שומיש םדקל שי •

 .תופפכו םייכרב יניגמ ,הביכר

 תוחיטב תרבגהל תומדקתמ תויגולונכטו ןוגימ ירזיבאב שומיש םדקל שי •

 .ריווא תוירכו ABS ןוגכ םילכה

 

 הרשכהו דומיל

 הגיהנל תושורדה ולא רשאמ רתוי תובכרומ עונפוא לע הביכרל תושורדה תויונמוימה

 בכרב הגיהנל הרשכההמ רתוי הרצק עונפוא לע הביכרל הרשכהה םלוא ,יטרפ בכרב

 ליגמ ריעצ עונפוא לע הביכרל ןוישיר תלבקל קוח יפ לע רתומה ליגה ,ןכ לע רתי .יטרפ

 תוחפו ןכתסמ םהייח ןונגס םיתעלש רעונ ינב לע רבודמ םיבר םירקמבש ךכ ,הגיהנה

 .הנוכנו הריהמ הבוגתו תונכס יוהיז לש תונמוימה תא הרשכהב לולכל בושח .יארחא

 הנכסה יוהיזל רקיעב םיסחייתמ תונכסב םיקסועה הגיהנה ינחבמו תורשכהה בור

  .הילא תמלוהה הבוגתל תוחפו

 הריהז הביכר

 גוהנל םהילע .הכומנה םתוארנלו ההובגה םתועיגפל םיעדומ תויהל םיבכורה לע

 םינכוסמ םינורמתב טוקנל אל ,ךרדהו הביבסה יאנתל םאתהבו תיקוחה תוריהמב

 ,ףסונב .בכרה ילכ ןיב 'גזגזל' אלו םיילושב בוכרל אל ,םיגהנה תא עיתפהל םילולעש

 םינכוסמ םיבצמ תוזחל םילגוסמ תויהל ,תעד תוחסהמ ענמיהלו זוכירב עוסנל םהילע

 לש תירשפא תוחתפתהל קיודמבו רהמ ביגהל םהל ועייסיש םוריח ינורמת דומללו

 .םיבכורה ברקב הרבסה תוליעפ םייקל שי תושרדנה תולועפל ליבקמב ,ןכל .תונכס
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 םוכיס

 ילכ לע םיבכור םה .דחוימב העיגפ היסולכוא םה םיעונטקהו םיעונפואה יבכור

 ןוכיסה .םיכרד תנואתב עגפיהל ההובג ןוכיס תמר םע ,ביצי אל ילגלג וד הרובחת

 בכרה גהנ לש הזמ 15 יפ הובג הרומח םיכרד תנואתב עגפיהל עונפוא בכור לש

 .יטרפה

 

 וגרהנש םיעונטקהו םיעונפואה יבכור רפסמב דח קוניז םשרנ ןורחאה רושעב

 םיבכורה לש יסחיה םקלח םג הלע ,םיגורהב הילעל ליבקמב .םיכרד תונואתב

 רתוי םיינש יפל בורק לש רועישל עיגהו םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיגורהה

  .2011 תנשל האוושהב 2020 תנשב

 

 ינפל ולחהש תומגמ .תללוכ תיתלשממ תינכת אלל םלביהל היופצ אל וז המגמ

 הילעל הארנה לככ םיליבומ ,הנרווקה סוריו לשב 2020 תנשב וקזחתהו םינש רפסמ

 םינש תכורא תינכת יפ לע לועפל שי ולא תומגמ לומל .םיילגלג וד םילכב שומישב

  .םיבכורה תייסולכוא יפלכ סחיב בחרנ יוניש תללוכה

 

 תיתרטשמה הפיכאה קוזיח ,החוטב הגיהנל הרבסהה תרבגה ,תויתשתה רופיש

 םייחרכה םידעצ םה םייחל תוליצמ תוחיטב תוכרעמ לש העמטהו דודיע ,םישיבכב

 .םיכרד תונואתמ םיגורהה םיבכורב הילעה תמגמ תמילבל

  

 יבכור לש ההובגה םתועגפיה לע םיעיבצמה םינותנה ירקיע תא זכירו רקס הז ח"וד

 יעבוק לכ תא תובייחמ ח"ודה תונקסמ .םיכרד תונואתב םיעונטקו םיעונפוא

 םיגורהה םיבכורה רפסמב יתועמשמ םוצמצל ליבות רשא תוליעפ דקמל תוינידמה

   .םירחא םיבר לש םהייח תא ךוסחתו

 

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס

 

 

 
 


