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יראלוס תשדחתמ –  היגרנאל  עקרק  תאצקה 
םוימ התבישיב  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הטילחה   1960 "ך -  שתה לארשי , יעקרקמ  תושר  קוחל  ףיעס 3  יפל  התוכמס  ףקותב 

: ןלהלכ רפסמ 1507  הצעומ  הטלחה  ןוקית  לע                           

: ןלהלכ אהי  וחסונו  ףיעס 5  ףסוותי         .1

תיאלקח     תצבשמ  םוחתב  ףתושמ  טקיורפל  עקרק  תאצקהל  העש  תוארוה  . 5"
ליבומה בושייה  לש  תצבשמ  יעקרקמב  טקיורפ  תמקה  תרשפאמה  תינכות  םויל 30.6.2020  דע  רשואת  םא  ףיעסב 3.3 , רומאה  ףא  לע 

: ןלהלש םייונישב  וז  הטלחהב  םיעובקה  םיאנתל  םאתהב  ףתושמ  טקיורפכ  טקיורפ  תמקה  רתות  םימנוד , לע 250  הלועה  חטשב 
.םימנוד לע 1050  דומעת  ףתושמה  טקיורפה  חטש  תלבגמ     .5.1

.םימנוד לע 300  דומעת  דבלב  ליבומה  בושייל  חטשה  תלבגמ     .5.2
ףקיהב םצמוצי  תצבשמל , תפדוע  עקרקכ  וא  תינמז  עקרקכ  ליבומה  בושייה  ידי  לע  קזחומה  חטשה  ףיעסב 3.5 , רומאה  ףא  לע     .5.3

.ףתושמה טקיורפב  וקלח  לדוגל  ( 1:1  ) ההז
דרשמ תצלמה  יפ  לע  ףתושמה , טקיורפב  בושיי  לכ  לש  וקלחל  םאתהב  טקיורפה , יבושייל  ליבומה  בושייה  ןיב  עקרק  יפוליח     .5.4

.תואלקחה
.הזל הז  תיפרגואיג  םיכומסה  תימואל  תופידע  ירוזאב  םיבושי  םניה  ףתושמה  טקיורפב  םיבושיה  לכ     .5.5

תושר ןיב  םכסוי  רשא  םימנוד  ףקיה  לע  דומעי  וז  העש  תארוה  יפל  םיפתושמ  םיטקיורפב  וצקוי  רשא  םיחטש  לש  ללוכה  ךסה     .5.6
.לארשי יעקרקמ  תושרו  היגרנאה  דרשמ  למשחה ,

.עבקיש חטשה  ףקיה  ךסל  דע  תושרל  האלמ  התשקב  תשגה  רדסל  םאתהב  ףרטצהל  ולכוי  םיבושיי     .5.7
תצלמה יפ  לע  ףתושמה , טקיורפב  בושיי  לכ  לש  וקלחל  םאתהב  וכרעיי  טקיורפה , יבושייל  ליבומה  בושייה  ןיב  עקרק  יפוליח     .5.8

.תואלקחה דרשמ 
עקרק ןונכת  תרטמל  םייאלקח  םיבושי  לש  תוצבשמ  יחטשל  ץוחמ  תועקרק  ןונכתל  היגרנאה  דרשמ  םע  םואתב  לועפל  ךישמת  תושרה 

" .תילמשח היגרנאל  שמש  תיגרנא  למשחה  תשרל  ריממה  למשח , רוצייל  םינקתמ  תמקה  תרטמל 
.המאתהב ורפסומי  םיפיעסה  ראש         .2

רפסמ 1507. הצעומ  תטלחה  תא  תלטבמ  וז  הטלחה         .3

בלושמ חסונ 

םוימ התבישיב  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הטילחה   1960 "ך -  שתה לארשי , יעקרקמ  תושר  קוחל  ףיעס 3  יפל  התוכמס  ףקותב 
: ןלהלכ רפסמ 1507  הצעומ  הטלחה  ןוקית  לע                           

תורדגה

הזוח-רכוח יפ  לע  רכוח  טעמל  ףקת  הריכח  הזוחל  דצ  וניהש  ימ 
אלש רחא  יאלקח  דוביע  תרטמל  וא  םיעטמ  תרטמל  הריכח 

.הלחנ יאנתב 

סולכא תתב  םיעבראמ-בושי  תוחפ  ולש  תיאלקחה  הדוגאב  רשא  יאלקח  בושי 
.םהינבמ ןטקה  םירבח , םישישמ  תוחפ  וא  םירבח  תוחפשמ 

יאלקח רפכ-בושי  םידבוע , בשומ  ץוביק , איהש  תיאלקח  תיפותיש  הדוגא 
ןיעקרקמ הל  םירכחומ  וא  םירכשומ  רשא  יפותיש  בשומ  יפותיש ,

יאנתב ןיעקרקמב  הקיזחמ  רשא  רומאכ  הדוגא  וא  הלחנ  יאנתב 
. תושר תבכ  הלחנ 

םימ תרחא-רגאמ  תחא  לכ  וא  רפסמ 1235  הצעומ  תטלחהב  ותרדגהכ 
.המוקמב אובתש 

וטנ למשחה-הנומ  ןכרצל  תרשפאמה  למשחה  תושר  לש  תינכרצ  הרדסה 
.רציימ אוה  ותוא  יראלוסה  למשחה  תא  ומצעב  ךורצלו  רצייל 

וא-תצבשמ תורודל  הריכח  הזוחב  יאלקח  בושי  קיזחמ  התוא  עקרק 
טעמל תעל , תעמ  שדחתמ  רשא  תצבשמ )  ) תוריכש םכסהב 

לע םותחל  יאכז  אל  יאלקחה  בושיה  םהיבגל  םיפדוע  םיחטש 



. תורודל הריכח  הזוח 

שמש-טקיורפ תיגרנא  למשחה  תשרל  ריממה  למשח , רוצייל  ןקתמ 
.תילמשח היגרנאל 

ףתושמ חטש-טקיורפ  לע  רוזא  ותואב  םיבושי  רפסמ  ידי  לע  םקומה  טקיורפ 
"(. ליבומה בושיה  : " ןלהל  ) םיבושיהמ דחא  לש  תצבשמ 

רוצייל-ןוישיר ןקתמ  תמקהל  למשחה  תושר  ידי   לע  ןתינש  ןוישיר 
היגרנאל שמש  תיגרנא  ריממה  למשחה , תשרל  למשח 

. תילמשח

תואכז ךילהב-ספוט  הכוזל  למשחה  תושר  ידי   לע  ןתינ  רשא  תואכז  ספוט 
ןקתימ לש  רוביח  שקבל  וב  קיזחמל  רשפאמ  רשאו   , יתורחת
תשרל תילמשח  היגרנאל  שמש  תיגרנא  ריממה  רתוי  וא  דחא 

.וב עיפומה  ןקתומה  קפסהה  הבוגל  דע  למשחה ,

טקיורפה יפל-תפוקת  תואכז , ספוט  יפ  לע  היכזה  תפוקת  וא  ןוישירה  תפוקת 
עבקתש יפכ  טקיורפה  לש  קוריפו  המקהה  תפוקת  ןכו  ןיינעה ,

.טקיורפה לדוגו  גוסב  בשחתהב  תושרה  ידי  לע 

 

יללכ          1

טקיורפ תמקה  רתות  אל  .טקיורפ  תרטמל  הריכח  הזוח  םתחיי  יאלקח  בושי  / רכוח ןיבל  תושרה )" : " ןלהל  ) לארשי יעקרקמ  תושר  ןיב           1.1
.הלחנ יאנתב  אלש  יאלקח  דוביע  לכ  תרטמל  הזוח  וא  םיעטמ  תרטמל  הזוח  םתחנ  םהיבגל  רשא  ןיעקרקמ  לע 

ךשמה ךרוצל  הריכחה  תפוקת  תכראהל  תורשפא  ןתנית  רומאה , תורמל  .טקיורפה  תפוקתל  היהת  תושרה  םע  תורשקתהה           1.2
םולשת תוברל  הכראהה , דעומב  תושרב  םיגוהנ  ויהיש  םיאנתל  םאתהבו  למשחה  תושר  תצלמהל  ףופכב  ירוקמה  ןקתמה  תלעפה 

.םינווהמ הריכח  ימד 

.תינטרפ המוש  יפ  לע  םיאלמ  םינווהמ  הריכח  ימד  ומלושי  טקיורפל  עקרק  תאצקה  ןיגב           1.3

האצקהה ןיגב  םולשת  תייבג  לע  טילחהל  למשחה , תושרו  רצואה  דרשמ  םע  תוצעייתהב  תושרה  תלהנה  תא  הכימסמ  הצעומה 
.םיגולמתו םינווהמ  הריכח  ימד  לש  בוליש  וא  םיגולמת ו/ לש  הטישב 

םלושי למשחה , תושר  ידי  לע  ךרענש  יתורחת  ךילהב  עבקנ  למשח  רוצייל  ףירעתה  הב  עקרק  תאצקהב  ףיעסב 1.3 , רומאה  ףא  לע           1.4
םע םואתב  עבקיש  יברמ  ףירעת  לע  הלעי  אל  יתורחתה  ךילהב  עבקיש  ףירעתהש  דבלבו  טקיורפה  תפוקתל  עקרקל  דיחא  ריחמ 

רוטפב  ) האצקהה ןפואל  םאתהב  רצואה , דרשמב  םיביצקתה  ףגא  םע  םואיתב  תושרה , ידי  לע  שארמ  עבקי  דיחאה  ריחמה  .תושרה 
(. זרכמב וא  זרכממ 

תוטלחהל םאתהב  הזע  ףטועו  תומיע  וק  יבושייל  תונקומה  תוחנה  תוברל  רוזא , תוחנה  ולוחי  אל  וז  הטלחהל  םאתהב  םימולשת  לע           1.5
.לארשי יעקרקמ  תצעומ 

לע עקרקב  שומישה  לדחי  םתחייש , הריכחה  הזוח  לטובי  למשח , רוצייל  שמשל  לדחי  טקיורפהו  הדימב  וא  טקיורפה  תפוקת  םותב           1.6
.הז ףיעסב  רומאה  תחטבהל  םיללכ  עובקל  תכמסומ  תושרה  תלהנה  .טקיורפה  ינקתממ  חטשה  לכ  תא  הנפי  רכוחהו  רכוחה , ידי 

הנבמ לע  לוחי  אל  הז  ףיעס  .הלא  םינקתמ  רובע  םולשת  תושרה  הבגית  אל  ןידכ , ונבנש  םימייק  םינבמ  לש  תוגג  לע  םינקתמ  ובצוה           1.7
.וגג לע  יראלוס  ןקתמ  תבצה  ךרוצל  קר  םקוהש  הנבממ  קלח  וא  ו/

יתילכת וד  יראלוס  ןקתמ           2

חטשה לוצינב  ללכ  עוגפל  ילבמו  םייק  שומישל  ףסונ  שומישכ  םקומה  טקיורפ  לע  םיאבה , םייונישב  ולוחי , ליעל  ףיעסב 1  םיטרופמה  םיללכה 
"(: יתילכת וד  ןקתמ  : " ןלהל  ) הריכחה תרטמ  יפ  לע 

םינווהמ הריכח  ימד  טקיורפה  רובע  ומלושי  הריכחה , הזוחב  העובקה  הריכחה  תרטמ  ןיגב  םיאלמ  םינווהמ  הריכח  ימד  ומלוש           2.1
.תינטרפ המוש  יפ  לע  רוזא , תוחנה  אלל  ןקתמה , תפסותל  עקרקה  יוושמ  לש 31%  רועישב 

םולשתה דבלב , םיילמס  הריכח  ימד  ומלוש  וא  ףקתה  הריכחה  הזוח  יפ  לע  רכחומב  שומישה  דעב  םינווהמ  הריכח  ימד  ומלוש  אל           2.2
.תינטרפ המוש  יפ  לע  רוזא , תחנה  אלל  ןקתמל , עקרקה  יוושמ  אלמ  רועישב  היהי  טקיורפה  רובע 

הזוחה םאתוי  הריכחה , שודיחל  תוכז  רכוחלו  טקיורפה  תפוקתמ  התוחפ  ףקתה  הזוחה  יפ  לע  הריכחה  תפוקת  םהב  םירקמב           2.3
.תפסונה הריכחה  תפוקת  ןיגב  הריכחה  ימד  ןוכדע  תוברל  טקיורפה , תפוקתל 

ריחמ טקיורפה  רובע  םלושי  ףיעסב 1.4 , רומאכ  יתורחת  ךילהב  עבקי  ףירעתה  םהב  םירקמב  , 2.2 םיפיעסב 2.1 ו - רומאה  ףא  לע           2.4
ףיעסב 1.4. עובקכ  טקיורפה  תפוקתל  עקרקל  דיחא 



הצעומ תטלחהב  םיעובקה  םיחטשה  ןיינמב  בשחת  אל  םייאלקח  םיבושי  תוצבשמב  יתילכת  וד  שומישב  היגרנא  ינקתמ  תפסוה           2.5
.המוקמב אובתש  תרחא  הטלחה  לכ  וא  רפסמ 1455 

תוארוה תא  ליחהל  היהי  ןתינ  ןהיבגל  הלעמו  םינש  עבש  לש  הפוקתל  תואשרה  יגוס  עובקל  תושרה  תלהנה  תא  הכימסמ  הצעומה           2.6
.הז ףיעס 

, היינב רתיה  לע  תושרה  םותחת  םימ , ירגאמ  לע  וטנ  הנומ  לש  תינכרצ  הרדסהל  םאתהב  םקומה  טקיורפב  ליעל , רומאה  תורמל           2.7
יכ למשחה  תרבח  רושיאל  ףופכב  רגאמה , לש  תימצעה  הכירצה  תא  אטבמה  למשח  קפסה  רובע  םולשתו , הקסע  עוציב  אלל 

עקרק לע  םיאצמנה  םירגאמב  .תאצויהו  תסנכנה  היגרנאה  תומכ  תא  דדומה  למשחה , תשרל  דרפנ  רוביח  םייק  םימה  ירגאמל 
רפסמ יכו  יאלקחה  בושיה  תצבשמ  רובע  ןכרצה  רפסממ  הנוש  רגאמה  לש  ןכרצה  רפסמ  יכ  למשחה  תרבח  רושיא  שרדיי  תצבשמ ,

.םירחא םישומישל  שמשמ  וניא  הז  ןכרצ 

יאלקח בושי  לש  תצבשמ  םוחתב  טקיורפ  תמקה  תרטמל  עקרק  תאצקה           3

םיאנתה ליעל , ףיעסב 1  םיעובקה  םיאנתל  ףסונב  ולוחי , יאלקח  בושי  לש  תצבשמ  םוחתב  טקיורפ  תמקה  תרטמל  עקרק  תאצקהב 
: ןלהלש

עוציבל יאנת  בושיה , לש  עבקה  תצבשמ  תולובג  תרדסהב  תינתומ  יאלקח  בושי  תצבשמב  טקיורפ  תמקה  תרטמל  עקרקה  תאצקה           3.1
הרדסה הוותמ  לע  המיתח  וא  םנשיש , לוככ  יאלקחה  בושיב  םירדסומ  אלה  םישומישה  תרדסה  וניה  וז  הטלחהל  םאתהב  םישומישה 
תופקתה לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תוטלחהל  םאתהב  הרדסהה , תחטבהל  תויוברע  תדמעהו  רבעה  תפוקת  ןיגב  םולשת  תוברל 

.הז ןיינעל 

רפסמ 1455 הצעומ  תטלחהב  םיעובקה  םיללכה  יפ  לע  רשואת  יאלקח  בושי  תצבשמב  טקיורפ  תמקהל  עקרק  תאצקהל  הקסע           3.2
חטשמ ןובשחב 10%  אבוי  םיחטשה , ןיינמ  ןיינעל  .וז  הטלחהב  תרחא  עבקנ  ןכ  םא  אלא  המוקמב , אובתש  תרחא  הטלחה  לכ  וא 

.דבלב טקיורפה 

, המוקמב אובתש  תרחא  הטלחה  לכ  וא  רפסמ 1455  הצעומ  תטלחהל  םאתהב  הקוסעתל  האצקהל  יברימה  חטשה  ןיינעל           3.3
היהי טקיורפה  חטש  סולכא , תתב  םיבושיב  .יאלקח  בושיל  םנוד  דע 250  לש  חטשב  עקרק  תאצקה  רתות  יראלוס  טקיורפב 

לע היגרנא  ינקתמ  םנוד .) לש 250  ילמיסקמ  חטש  ךותמ  בשוחי  זוחאה   ) בושיל ןנכותמה  תולחנה  רפסמ  סולכאה  זוחאל  המאתהב 
.הז ןיינמב  וללכי  אל  תוגג 

םא וא  המוקמב , אובתש  תרחא  הטלחה  לכ  וא  רפסמ 1455  הצעומ  תטלחה  יפ  לע  הקוסעתה  יחטש  תסכמ  תא  בושיה  הצימ           3.4
רשאל לארשי  יעקרקמ  תצעומ  לש  הנשמה  תדעו  תכמסומ  תרתומה , הסכמה  תא  רובעל  בושיה  יושע  ולא  םימזימ  תמקהמ  האצותכ 
תלבגמל רבעמש  םיחטשל  תסחייתמה  תינכת  םודיק  םרטב  תושרה  תמכסה  תא  שקבי  רכוחה  הלא  םירקמב  .רתומה  חטשהמ  הגירח 

.הקוסעתל חטשה 

תפדוע עקרקכ  וא  תינמז  עקרקכ  בושיה  ידי  לע  קזחומה  חטשה  םוצמצב  הנתוי  םנוד ,  125 מ - לודגה  חטשב  טקיורפ  רושיא           3.5
בקע יוציפל  יאכז  היהי  אל  בושיהו  טקיורפל ) ןושארה  םנודהמ  לחה   ) טקיורפל דעוימה  חטשהמ  ( 2:1  ) לופכ ףקיהב  תצבשמל 

םייתילכת וד  םיטקיורפ  לעו  הלאככ ) םירדגומ  םה  דוע  לכ   ) תומיע וקבו  הזע  ףטועב  םייוצמה  םיבושי  לע  לוחי  אל  הז  ףיעס  .םוצמצה 
.תרמשנ תירקיעה  הרטמה  דוע  לכ 

.טקיורפה יעקרקמ  לש  הנשמ  תרכשה  רתות  אל           3.6

תיאלקח אל  הקוסעת  תקסע  תרגסמב  אלא  תוגג , לע  םינקתמ  תבצה  טעמל  טקיורפל , שומיש  הלחנב  םירוגמה  תקלחב  רתוי  אל           3.7
.המוקמב אובתש  תרחא  הטלחה  לכ  וא  רפסמ 1458  הצעומ  תטלחהל  םאתהב 

.יאלקח דוביע  טעמל  רחא  דועי  לכל  םלצנל  וא  טקיורפה ו/ יעקרקמ  דועי  תא  תונשל  יאשר  היהי  אל  יאלקחה  בושיה           3.8

תיאלקח תצבשמ  םוחתב  םייראלוס  םינקתמל  עקרק  תאצקהל  רבעמ  תוארוה           4

: תורדגה

עבוקה  27.12.2011.-םויה 

הדעווה םויל 31.12.12  דעו  תצבשמה  חטשב  טקיורפ  תמקהל  םזי  םע  םכסה  לע  םתח  עבוקה  דעומל  דע  רשא  יאלקח  בושי           4.1
לש הטלחה  הלבקתה  וא  יראלוס  ןקתמ  תמקה  רשפאמה  יסדנה  ןקתמ  תרטמל  תינכת  לש  םיאנתב  הדקפה  לע  הטילחה  תיזוחמה 
וז הטלחהב  םיעובקה  םיאנתה  ולוחי  הז , דעומ  דע  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  רומאכ  תינכת  ריבעהל  תוימואל  תויתשתל  הדעוה 

: ןלהלש םייונישב 

םנוד  800 לע -  הלעי  אל  דדוב  בושיב  טקיורפ  תוליא , לבח  יבושיב  .םנוד  לע 250  הלעי  אל  דדוב  בושיב  טקיורפה  חטש            4.1.1
.הז ןיינמב  וללכי  אל  תוגג  לע  תיראלוס  היגרנאל  םינקתמ  .הלא  םיבושיב  הלחנ  ןקת  לדוג  תניחבל  ףופכב 

עקרקכ וא  תינמז  עקרקכ  בושיה  ידי  לע  קזחומה  חטשה  םוצמצב  הנתוי  םנוד ,  125 לודגה מ -  חטש  ףקיהב  טקיורפ  רושיא            4.1.2
םיבושיב טקיורפל .) ןושארה  םנודהמ  לחה   ) יראלוסה טקיורפל  דעוימה  חטשהמ  ( 2:1  ) לופכ ףקיהב  תצבשמל  תפדוע 



לע לוחי  אל  הז  ףיעס  .םנוד  לע 250  הלועה  חטשב  טקיורפב  רבודמ  רשאכ  קר  לוחת  וז  השירד  הזע , ףטועב  םייוצמה 
.תרמשנ תירקיעה  הרטמה  דוע  לכ  םייתילכת  וד  םיטקיורפ 

: ןלהלש םיללכה  ולוחי  ףתושמ  טקיורפב  ליעל , ףיעסב 4.1  רומאה  ףא  לע            4.1.3

חטשמ םישילש  ינשמ  רתוי  אלו  םנוד  לע 500  דומעת  ליבומה  בושיל  חטשה  תלבגמ  םייאטלוו  - וטופ םיטקיורפב          4.1.3.1
.ולוכ טקיורפה 

ףקיה יכ  הרשיא  למשח , םיירוביצ –  םיתורישל  תושרהו  םנוד  לע 1,000  הלעי  םחטשש  םייראלוס  ומרת  םיטקיורפב          4.1.3.2
םואתבו הז  אשונל  תוכמסומה  תויושרה  תצלמהל  ףופכב  תושרה , תלהנה  תיאשר  טקיורפה , תמקה  ךרוצל  יחרכה  הז 

50 לע %  הלעי  אלש  יאנתבו  םנוד ,  500  - גרוחה מ חטש  ליבומה  בושיל  רשאל  םיללכ  עובקל  תואלקחה , דרשמ  םע 
.טקיורפה חטש  ףקיהמ 

וקלח לדוגל  ( 1:1  ) ההז ףקיהב  םצמוצי  תצבשמל , תפדוע  עקרקכ  וא  תינמז  עקרקכ  ליבומה  בושיה  ידי  לע  קזחומה  חטשה            4.1.4
.ףתושמה טקיורפב  יסחיה 

םאתהב  ) הדש יבאשמב  תיראלוס  ומרת  חכ  תנחת  ןלהלש : םייראלוס  ומרתה  םיטקיורפה  ינש  לע  םג  ולוחי  הז  ףיעס  תוארוה            4.1.5
דרשממ ךמסמ  לבקתה  ולא  םיטקיורפ  יבגל  "ל 51 .) תתל םאתהב   ) םילאצב רואינש "  " תיראלוס ומרת  חכ  תנחתו  "ל 50 ) תתל
ןקתמהש ךכ  הנתומה  ןוישירה  ןוקית  רשוא  יכ  למשח , םיירוביצ –  םיתורישל  תושרהמו  םימהו  היגרנאה  תוימואלה , תויתשתה 

םוימ 22.10.14. הלשממ 2117  תטלחהל  םאתהב  הכלוהה , תשרל  רבחתמה  תיאטלוו  - וטופ הטישל  בסוי 

הזוחב רשקתה  ותיא  םזיל  הנשמ  תריכח  לש  ךרדב  ויתויוכז  ריבעהל  בושיה  יאשר  היהי  םזי , ןיבל  בושיה  תדוגא  ןיב  הקסע  המתחנ           4.2
.טקיורפה תפוקת  לע  הלעת  אלש  הפוקתל  הלעפההו  המקהה  ךרוצל 

טקיורפה חטשמ  ןובשחב 10%  אבוי  המוקמב , אובתש  הטלחה  לכ  וא  רפסמ 1455  הצעומ  תטלחהב  עובקה  םיחטשה  ןיינמ  ןיינעל           4.3
.הטלחה התוא  יפל  בושיל  רתומה  חטשהמ   10% רתוי מ - אלו 

השקב הז  דעומ  דע  השגוהו  יראלוס  ןקתמ  תמקהל  הפקת  תינכת  התיה  עבוקה  דעומב  םא  ליעל , ףיעסב 1.5  רומאה  ףא  לע           4.4
םאתהב רוזא  תחנה  תלוחתל  יאכז  יאלקחה  בושיה  היהי  רפסמ 1230 , הצעומ  תטלחהל  םאתהב  הקסע  עוציבל  תושרל  האלמ 

עוציב ךרוצל  םישורדה  םייתוהמה  םיכמסמה  לכ  תא  תללוכה  השקב  האלמ - " השקב   " הז ןיינעל  הצעומ 1230 . תטלחהב  עובקל 
.םימהו היגרנאה  דרשמ  תצלמה  תוברל  תושרה , ידי  לע  ועבקיש  יפכ  הקסעה ,

תיאלקח תצבשמ  םוחתב  ףתושמ  טקיורפל  עקרק  תאצקהל  העש  תוארוה           5

ליבומה בושייה  לש  תצבשמ  יעקרקמב  טקיורפ  תמקה  תרשפאמה  תינכות  םויל 30.6.2020  דע  רשואת  םא  ףיעסב 3.3 , רומאה  ףא  לע 
: ןלהלש םייונישב  וז  הטלחהב  םיעובקה  םיאנתל  םאתהב  ףתושמ  טקיורפכ  טקיורפ   תמקה  רתות  םימנוד , לע 250  הלועה  חטשב 

.םימנוד לע 1050  דומעת  ףתושמה  טקיורפה  חטש  תלבגמ           5.1

.םימנוד לע 300  דומעת  דבלב  ליבומה  בושייל  חטשה  תלבגמ           5.2

ףקיהב םצמוצי  תצבשמל , תפדוע  עקרקכ  וא  תינמז  עקרקכ  ליבומה  בושייה  ידי  לע  קזחומה  חטשה  ףיעסב 3.5 , רומאה  ףא  לע           5.3
.ףתושמה טקיורפב  וקלח  לדוגל  ( 1:1  ) ההז

דרשמ תצלמה  יפ  לע  ףתושמה , טקיורפב  בושיי  לכ  לש  וקלחל  םאתהב  טקיורפה , יבושייל  ליבומה  בושייה  ןיב  עקרק  יפוליח           5.4
.תואלקחה

. הזל הז  תיפרגואיג  םיכומסה  תימואל  תופידע  ירוזאב  םיבושי  םניה  ףתושמה  טקיורפב  םיבושיה  לכ           5.5

תושר ןיב  םכסוי  רשא  םימנוד  ףקיה  לע  דומעי  וז  העש  תארוה  יפל  םיפתושמ  םיטקיורפב  וצקוי  רשא  םיחטש  לש  ללוכה  ךסה           5.6
. לארשי יעקרקמ  תושרו  היגרנאה  דרשמ  למשחה ,

. עבקיש חטשה  ףקיה  ךסל  דע  תושרל  האלמ  התשקב  תשגה  רדסל  םאתהב  ףרטצהל  ולכוי  םיבושיי           5.7

דרשמ תצלמה  יפ  לע  ףתושמה , טקיורפב  בושיי  לכ  לש  וקלחל  םאתהב  וכרעיי  טקיורפה , יבושייל  ליבומה  בושייה  ןיב  עקרק  יפוליח           5.8
. תואלקחה

עקרק ןונכת  תרטמל  םייאלקח  םיבושי  לש  תוצבשמ  יחטשל  ץוחמ  תועקרק  ןונכתל  היגרנאה  דרשמ  םע  םואתב  לועפל  ךישמת  תושרה 
.תילמשח היגרנאל  שמש  תיגרנא  למשחה  תשרל  ריממה  למשח , רוצייל  םינקתמ  תמקה  תרטמל 

תשדחתמ היגרנאל  םיטקיורפל  תועקרק  רותיא           6

תועקרק רותיאו  םודיקב  עייסת  תושרה   הז , םוחתב  הלשממה  ידעיב  הדימע  ךות  תשדחתמ  היגרנאל  םיטקיורפ  חותיפ  םדקל  תנמ  לע 
.יתורחת ךילה  םייקתי  םהב  םיזרכמב , קוושל  היהי  ןתינ  ןתוא  םייתנוע , תוריכש  ימכסהב  תורכשומ  רשא  תועקרק  הז  ללכבו  תויונפ ,

הלוחתו ףקות           7



.עבוקה דעומהמ  לחה  וז  הטלחהב  תועובקה  רבעמה  תוארוה  לש  ןפקות           7.1

רפסמ 1507. הצעומ  תטלחה  תא  תלטבמ  וז  הטלחה           7.2

 

 

רבסה ירבד 

ימוחתב ןיעקרקמ  תאצקה  ןפואל  תועגונה  תוטלחה  רפסמ  הצעומה ) ןלהל -   ) לארשי יעקרקמ  תצעומ  ידיב  ולבקתה  תונורחאה  םינשב   .1

תוינידמל ךשמהב  תאז  טרפב , תיראלוס  היגרנא  ינקתמו  ללכב  תשדחתמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  תמקה  תבוטל  םייאלקח  םיבושיי 
.תושדחתמ תויגרנאב  למשח  רוצייל  םינקתמ  תמקה  םודיקו  דודיעל  הלשממה 

ידרשמ לכ  לע  םכסומו  תונורחאה , םינשב  יתועמשמ  ןפואב  ולדג  תשדחתמ  היגרנא  תועצמאב  למשח  רוצייל  םיינכדעה  הלשממה  ידעי   .2

םירבוחמה םיינוניבו  םינטק  םינקתמ  לע  ףסונב  הכלוהה , תשרל  םירבוחמה  םילודג  םייראלוס  םינקתמ  תמקהב  תובישח  שי  יכ  הלשממה 
.תוגג ינקתמ  לעו  הקולחה  תשרל 

לש 250 לדוגב  םייראלוס  םינקתמ  תמקהל  יאלקח  חטש  לוצינ  לע  הלבגה  תמייק  הצעומה , תוטלחהב  םויכ  םיעובקה  םירדסהל  םאתהב   .3

רבעמ תוארוהב  םידמועה  םיבושיי  טעמל  תוצבשמב , םימנוד  לעמ 250  םינקתמ  םיקהל  ןתינ  אל  לעופבו  דדוב , יאלקח  בושייל  םימנוד 
.םיבושיי   רפסמל  ףתושמ  טקיורפ  עצבל  ןתינ  םהיבגל 

לש חטשה  תסכמ  תא  דחא  םזימב  דגאל  ידכב   םיבושיי  ןיב  עקרק  יפוליחל  תורשפא  ןתמב  ךרוצה  תא  וגיצה  היגרנאה  דרשמ  יגיצנ         .4
, םתטישל .רבעמה  תוארוהב  םידמועה  םיבושיל  רשקב  לחש  יפכ  םימנוד   250 רתוי מ - לודגה  חטש  לע  דחא  ןקתמ  םיקהלו  םיבושיי  רפסמ 

.תילכלכ תונכתיה  ילעב  םילודגו  םיינוניב  םינקתמ  תמקה  לע  אקווד  השקמ  וז  הלבגמ 
ןונכתה םודיק  תונכתיה  תא  ונחבי  היגרנאה  דרשמו  לארשי  יעקרקמ  תושר  יכ  םכוס  יצחו , הנשכ  ינפל  הז  אשונב  ומייקתהש  םימדוק  םינוידב   .5

תושר .ינויווש  ןפואב  קוושל  היהי  ןתינ  התוא  הנימז  הפולח  ווהי  רשא  םייאלקח , םיבושיי  לש  תצבשמ  תועקרק  ימוחתל  ץוחמ  תועקרק  לש 
תועקרקב הכלוהה , תיתשתל  רבחתהל  םילוכיש  רוציי  ינקתמ  םיקהל  תורשפאה  תא  היגרנאה  דרשמ  םע  דחי  הנחב  לארשי  יעקרקמ 

לכ הלעמו  םימנוד  לש 1000  חטשב  םינוגילופ  ונמוס  וז  תרגסמב  יאלקחה .) בושיה  תצבשמ  ימוחתב  ןניאש  תועקרק   ) תויונפ וא  תוינמז 
הדבועה חכונ  תאז , םע  .האצקהל  תובייחתה  םע  ןונכתל  םיזרכמב  זרכמל  םתוא  איצוהל  היהי  ןתינו  "א  מתה תרגסמב  ורמשיי  רשא  דחא ,

םהב עקרקה  לע  םיזרכמ  איצוהל  זא  קרו  ןונכתה , לש  רתוי  יטרקנוק  שוביגל  ןיתמהל  עוצקמה  ימרוג  םיפידעמ  הדקפוה , םרט  "א 41  מתש
.ןונכתה תא  םילשי  םג  םזיה 

דע ןונכתל  םנוד  ףלא   80  - 60 םישרדנ כ - הלשממה  ידעיב  הדימע  םשלש  ירה  םוימ 3.7.2017 ,) ךמסמב  למשחה ( תושר  תכרעהל  םאתהב   .6

ךומנ םימנוד   250 לש –  חטשב  ירלוס  למשח  רוצייל  ןקתמ  יווש  תיגולונכטה , תוחתפתהה  חכונ  םויכ , יכ  רהבוה  ףסונב , תנשל 2030 .
רבעב רשואש  הזמ  ךומנ  היהי  ןיידע  חטשה  ףקיה  תלדגה  לש  ילכלכה  יוושה  וז , הביסמ  .םינש   5 כ - ינפל  ההז  ןקתמ  לש  ויוושמ  הברהב 

.הצעומה תטלחהב 

תועקרק ןניאש  תועקרק  לע  הנידמה  לש  ןונכתה  תולועפב  בוכיעהו  תיפולח , היגרנאל  הלשממה  ידעיב  דומעל  רבוגה  ךרוצה  חכונ 
עקרקה ףקיהב  העיגפ  היהת  אלש  דבלבו  רוזא , ותואב  םיכומס  םיבושי  תוצבשמ  ןיב  דוביע  יחטש  תפלחה  רשפאל  עצומ  תצבשמ ,

בושייל רשפאל  עצומ  ליבומה , בושייה  תא  ץרמתל  תנמ  לע  .בושיי  לכל  םימנוד  לש 250  הסכמל  רבעמ  בושייב , יאלקח  דוביעל  תשמשמה 
בושייל םימנוד  לע 500  תדמוע  רשא  םויכ  תמייקה  רבעמה  תארוהב  העבקנש  עקרקה  תסכממ  הנושב  תאז   ) םימנוד לש 300  הסכמ  הז 

(. ליבומה

דרשמ תצלמהל  םאתהבו  הזל , הז  תיפרגואיג  םיכומסה  םיבושיי  ןיב  קר  דבלב , תימואל  תופידע  ירוזאב  םיבושייל  ןתנית  וז  תורשפא  יכ  עצומ   .7

.עקרקה יפוליחל  סחיב  תואלקחה 

". הכוז םדוקה  לכ   " לש ןורקע  יפל  הילא  ףרטצהל  ולכוי  םיבושייהו  דבלב , םישדוח  לש 18  הפוקתל  לוחת  העשה  תארוה   .8

, טפשמה תיב  תקיספבו  הצעומה  תוינידמב  יוטיב  ידיל  םיאבש  יפכ  ןיעקרקמה  לש  תינויוושה  האצקהה  תונורקעב  עוגפל  אלש  תנמ  לע   .9

, םימנוד לש  לבגומ  רפסמ  לע  הלעי  אל  רשא  וז , ךרדב  וצקויש  םיחטשה  לש  ללוכ  ךס  תעיבק  תועצמאב  םג  לבגות  העשה  תארוה  יכ  עצומ 
.לארשי יעקרקמ  תושרו  היגרנאה  דרשמ  למשחה , תושר  ןיב  םכסוי  רשא 

: תיביצקת העפשה 

.תיביצקת העפשה  ןיא 


