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  2020 רבוטקוא

 חלמה םי תוליגמ תירוזא הצעומ

 םיבשות רקס תואצות םוכיס - בא תינכת
 

 םינועה תייסולכוא ינייפאמ חוליפ .א
 היהו ,תויבושייה פאסטאווה תוצובקו םיליימה ,יתצעומה ןועובשה תועצמאב הצעומה יבשות ללכל ץפוה רקסה

 .ילוי שדוח ךלהמב תועובש 3 כ ךשמב הנעמל חותפ

 ,בא תיב גציימ הנוע לכש החנהב .םירגובמה הצעומה יבשותמ 20% – ל לעמ םיווהמה םיבשות 211 רקסה לע ונע

 .הצעומב באה יתבמ 41%  - כ לש תובושת לע רבודמ

 

 :םינועה לש יבושיי חוליפ

 )תרגובה 'כואהמ 18%( 45 – הילק )1

 )תרגובה 'כואהמ 59%( 40 – הברע םדק )2

 )תרגובה 'כואהמ 19%( 19 – םלש הפצמ )3

 )תרגובה 'כואהמ 11%( 17 – וחירי דרו )4

 )תרגובה 'כואהמ 25%( 28 -  הברעה תיב )5

 )תרגובה 'כואהמ 18%( 35 – גומלא )6

 )תרגובה 'כואהמ 33%( 27 – תנבא )7

 

  :םיאליגה תוגלפתה

 

 ליג

 

 'סמ

 םינוע

 זוחא

 תייסולכואמ

 ליגה

18 -30 36 10% 

31 -40 94 37% 

41 -50 42 22% 

51 – 60 25 18% 

61 – 78 13 12% 

 וליג תא ןייצ אל דחא ףתתשמ •
 

 איה רתויב יתועמשמה ףקיהב התנעש ליגה תצובקש הלוע ,ןולאשה לע םינועה לש םיאליגה תוגלפתה חותינמ

 הלא איה האבה ליגה תצובק .םיבשותהמ 37% רקסב ופתתשה וז הצובקמ .םהייחל 30 – ה תונשבש םיבשותה

  .רקסב ופתתשה םהמ 18% ש 50-60 ינב ןכמ רחאלו 22% ונע םש ,םהייחל 40 ה תונשבש

 םיבר לש תונימזהש רמול בושח ,הז רשקהב .18-30 ינב הלאמ דבלב 10% ו רקסב קלח וחקל הלעמו 61 ינבמ 12% קר

  .םיטנדוטס וא םילייח םקלחו ,בושיב לעופב םיררוגתמ םניא םקלח :דואמ הכומנ 30 ליגל תחתמ םיריעצהמ
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 תובושת חותינ .ב
 

 תיפרגומד החימצ .1
 ראשהו הלודג הצעומ םיפידעמ 30% כ .ינוניב לדוגב הצעומב תויחל םיצור ויה םיבישמהמ 60% טעמכ :הצעומ

 .הנטק ראשית הצעומהש םיצור ויה

 

 
 יוצרה הצעומה לדוג :1 םישרת

 

 

 ראשיי םבושייש םיצורש 30% תמועל ,םיררוגתמ םה וב בושיה לש יתועמשמ לודיגב םיניינועמ 50% כ :םיבושי

 .יוניש אלל

 תיתועמשמ החימצב םיניינועמ םה יכ ונייצ םיבישמהמ 55% לעמ ,ללככ הצעומב תיפרגומדה החימצה לש הלאשב

  .םיבורקה םירושעב הצעומה תייסולכוא לש

 רקיעב תוסחייתה ךות םיררוגתמ םה וב בושיב אקווד ואלו םימיוסמ םיבושיב היהת החימצה יכ םיפידעמ םקלח

 תלוכיה ,רתוי לודג בושיש לככ( םויה תמייקה הייסולכואל םאתהב חומצל ולש תלוכיל ,בושיה לש תילכלכה תלוכיל

  .)רתוי הלודג טולקל ולש

 .תיתועמשמ החימצ תינכת שומימב יזיפה ישוקל םג וסחייתה תנבאב םיבשותה

 םימיאתמ דעי ילהקל היינפו ינדפק ןוניס – תיפרגומדה החימצב יתועמשמ םרוגכ םיבשותה יפואל תוסחייתה םיבר

  .םירחא םימוחתב םג הצעומה לש החימצל איבתו תיתוכיא היהת םישדח םיבשות תטילקש ידכ

 .הצעומה לש םיקחורמהו םיימורדה םיבושיה תא קזחל ךרוצה הלע ,כ"ומכ

 

 םירוגמה ינייפאמ .2
 םהירחא דימ .תוחיטבו ףונ ,ירוביצ ןוניג :םה םיבישמה ונייצ םתוא םיבושיב רומישל רתויב םיבושחה םינייפאמה

 .רוביצה ינבמ תויזוכירו טקשה ,תויתכילהה וניוצ

 

59% 
14% 

27% 

 הצעומה לש יוצר לדוג

 הלודג הנטק ןיבל ןיב
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 רומישל םינייפאמ :2 םישרת

 

 עברכ ,תאז םע .עקרק ידומצ םייטרפ םיתב תונבלו ירפכה היינבה יפוא לע ריחמ לכב רומשל שיש םיבשוח 70% כ

 תיינבל לודג ןורתי םיאור )70% כ( םינועה בור .תומוק 3 דע לש הבוגל היינבב םג תונורתיה תא םיאור םינועהמ

 .םירגובמו םיריעצ – םהייח לש םינוש םיבלשב תויסולכוא תרשל ולכויש םילדג ןווגמב תוריד לש םירוגמ ליהמת

 

 הרובחת .3
 םישיבכ ףיסוהל שיש םיבשוח )30% כ( אלש הלא .הצעומב םישיבכה רפסממ םיצורמ םינועה תיברמ :םישיבכ

 .)ןויצע שוג תמגוד( םיכומס םירוזאל העיסנה תא ורצקיש םישיבכו םיבושיהמ קלח ןיב םירשקמה םיפסונ

 םישיבכה בחורבו תוכיאב רופיש תוארל םיצור ויה םירחא םיבר ךא הריבס םישיבכה תוכיאש םיבשוח 50% לעמ

 .םהב הרואתהו

 
 םישיבכה תוכיא :3 םישרת
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 )בושיב הכילהה

 תודסומ תויזוכיר ירוביצ ןוניג ףונ תוחיטב
 רוביצ

 תודיחא טקש

 רומישל םינייפאמ

 אל ללכב תינוניב הדימב הבר הדימב

15% 

54% 

31% 

 םישיבכה תוכיא

 העורג הריבס הבוט
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 םיבושיה ןיב םג ךא 90 שיבכ ךרואל רקיעב ,םיינפוא יליבש םירסחש הבחר המכסה שי יכ רכינ :םיינפוא יליבש

  .םכותבו

 םיבר ,םיבישמהמ 65% מ הלע הנממו הצעומה ךותב תועיסנל שמשיש יתרובחת ףוסמב ךרוצה :יתרובחת ףוסמ

 םג ךכו םעפ ידמ שומיש םהב ושעי םה םילטאש וא םילק םיילמשח םיסובוטוא שומישל וסנכוי םאש םיבשוח

 .הדבכ/הלק תבכרל תויבולישב

 .אלש םיבשוח 30% כ .הצעומל םורתי הינקרוה תעקבב הפועת הדשש םיבשוח 50% כ :הפועת הדש

 הלעמ( םינוש םיינוריע םידקומל הצעומה רושיקב ךרוצה תא ולעה םיבר םיבשות :םיינוריע םידקומל רושיק

 ןפואב הלע ,ןכ ומכ  .הלא תומוקמל יאמצע ןפואב עיגהל רעונה ינבל רשפאל ידכ )ביבא לתו םילשורי ,םימודא

 .םתוא רפשל ךרוצהו םיתמצהו םישיבכה תוחיטב אשונ יתועמשמ

 היגולונכטה רשפאת המ תופצל תוסנלו תידיתעה הרובחתה תא ןנכתל העצהה איה התלעש תפסונ תניינעמ הדוקנ

 תחימצל קודה רשק םירושק 'דכו הפועת הדש ,תירוביצ הרובחת יכ שגדוה .םויה םייקה עדיה לע קר ךמתסהל אלו

 .תורייתהו הצעומה

 

 תוריית .4
 .דואמ בושח הצעומב תורייתה חותיפש םיבשוח םיבשותהמ 90% :תורייתה תויזכרמ

 

 
 יתורייתה חותיפה תובישח :4 םישרת

 
 ףונ ,עגורו טקש ,יתישארב עבט :הצעומה תא דחיימ המ הלאשל רתויב תוצופנה תובושתה ןלהל :הצעומה תוידוחיי

 ,םיינפוא ילולסמ ,לויט ילולסמ ,ןדריל הברקה ,תונידמ ןיב רוביח ,םימעו תויוברת ןיב רוביח ,חלמה םיל םיהדמ

  .)םירזנמ ,וחירי( תוברת ,הירוטסיה ,םירופיצ תדידנ ריצ ,לארשיב םיענ יכה ףרוחה

 :םיאבה םימוחתה לע רקיעב שגד םישלו עבט תורייתל תיביסנטניא תוריית ןיב בלשל היהי ןוכנש םיבשוח בורה

 ןהו םינפ תורייתל ןה הנעמ תתלו רולקלופו םיאלקח תוריית ,םישפונ ,םיחותפה םיחטשהו עבטה תורומשב תולייט

 .ץוח תורייתל

 

 

90% 

10% 

 יתורייתה חותיפה תובישח

 בושח אל םירחא םימוחתל בושח דואמ בושח
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 ךומסב ןכו ודילה תמוצ תמגוד םיזכרמב חתפל שי תורייתה ימחתמ תא רקסב םיפתתשמה תעדל :תורייתה ימחתמ

 םירתא חפטלו שיגנהל  השקבה התלע ,כ"ומכ .םיבושיה ךותב תורייתה תא חתפל שיש םיבשוח םיטעמ .םיבושיל

 .בחרה להקל ףונו עבט ירתאו םיגולואיכרא

 תכרדה ,הדעסה ,חוריא תודיחי תמקהב םוחתב קוסעל ולקשי םיבר ,יתועמשמ ןפואב חתופת הצעומב תורייתהש לככ

 .דועו תואנדס ,םילויט

 רשפאל לוכי םיבושיה ךותב חוריא תומוקמ חותיפש םיבשוח )70% טעמכ( דואמ םיבר :םיבושיה ךותב תוריית

 .םיבשות לש תוימוקמ תויומזי לש חותיפ

 

 
 בושיה ךותב תויומזי םדקמכ יתוריית חותיפ :5 םישרת

 

 יתרובחתה חותיפה ןיב קודה רשק ,ןהל עויסו תויטרפ תויומזיל םירוזא תאצקהב ךרוצ :ולעש םיפסונ םיאשונ

 .חלמה םי יפוח ןבומכו םילשוריל הברקה ןורתי ,רורבו דחא טולישב ךרוצ ,תורייתה חותיפל

 

 

 רוביצ יתורש .5
 םילשוריב רקיעבו הצעומל ץוחמ םיתורישה לכ תא םיכרוצ םה יכ ונייצ םיפתתשמה לכ טעמכ :םיתוריש תכירצ

 .הצעומב םיכנחתמ םהידלי יכ ונייצ םיבשותהמ קלח .םימודא הלעמו

 רפס תיב ,שיגנו לודג טקרמרפוס ,האופר יתורש :םה םיפתתשמה ולעהש םייזכרמה םיכרצה :םייזכרמ םיכרצ

 זכרמו טמופסכ ,תוברת םלוא ,תויוליעפו םיגוחל ס"נתמ ,יתדה רוביצל םג םימאתומ ויהיש ידוסי רפס תיבו ןוכית

 םיגוח זכרמ םקויש םיצור ויה 80% לעמ .םייתצעומ תוברת םלואו טרופס זכרמ םיקהל שיש םיבשוח 70% כ .תוינק

 .הקיזומ זכרמב םיניינועמ 50% כו

 רחסמ יתורש דחוימבו דחא םוקמב הצעומה יתורש תא זכרל שי יכ םיבשוח םיפתתשמה תיברמ :םיתוריש זוכיר

  .םיבושיב ריאשהל שי ךוניחה תוכרעמו תוברתה תאש םיבשוח םיפתתשמהמ תיצחמכ .תואירבו

 .יתד ךוניח םיצור 15% וליאו ברועמ ךוניח םיצור 40% ,יתכלממ ךוניחב םיניינועמ 45% :יכוניח םרז

 

 

 

68% 

24% 

8% 

 בושיב תויומזי םדקמכ יתוריית חותיפ

 אל ילוא ןכ
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 יוצרה יכוניחה םרזה :6 םישרת

 

 

 הקוסעת .6
 .רחסמו תואלקח ,תוריית :םה הצעומב חתפל שי םיפתתשמה תעדלש םייזכרמה הקוסעתה יפנע :הקוסעת יפנע

 .)we work תמגוד( ףתושמ הדובע בחרמל םחתמו םידרשמ ,היישעת םג וניוצ ףסונב

 םאתהב הצעומה זכרמב ןהו םיבושיב ןה תויהל םיכירצ הקוסעתה ידקומש םיבשוח 70% טעמכ :הקוסעת ידקומ

  .קוסיעה יפואל

 
 הקוסעתה ידקומ םוקימ :7 םישרת

 

 ךותב תויומזיל עקרק תאצקה ידי לע םיבושיב הקוסעתה תא ןווגל שי יכ םיבשוח )70% טעמכ( בורה :תויומזי

 הקוסעתה ירוזא ןיב תודיינה לע לקתש השיגנ הרובחתב ךרוצה רזח ןכו ומצע לע רזח תויומזיה דודיע אשונ .םיבושיה

 .םהל הצוחמו םיבושיב

68% 

22% 

10% 

 הקוסעתה ידקומ םוקימ

 םיבושיב הצעומה זכרמב הצעומה זכרמב קלחו םיבושיב קלח

45% 

40% 

15% 

 יוצר יכוניח םרז

 יתד יתכלממ ברועמ יתכלממ
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 תואלקח .7
  .הצעומב תואלקחה תא חפטלו רמשל שיש םיבשוח 70% לעמ :תואלקחה תובישח

  .יתוריית ךרע ןכו תובשייתהו תשרומ ,יגולוקא ,ילכלכ ,יפונ ךרע תואלקחב םיאור הצעומה יבשות

 חותיפ :םה הסנרפו הקוסעתל רוקמכ תואלקחה חותיפ תא ורשפאיש םיירקיעה םיעצמאה :תואלקחה חותיפ

 .יאלקחה חטשה תלדגה ןבומכו תויתשת חותיפ ,חותיפו רקחמב העקשהה תלדגה ,תואלקח תכמות הקוסעת

 םירוזאב םילייטמ תעונת תרדסהל תויחנהו תוינידמ עובקל שיש םיבשוח םינועהמ תיצחמ טעמכ :םילייטמ

 .בחרמב םייאלקחה

 חתפל ןוצר ,"ההובג תואלקח" ידי לע חלמה םי לש ףונה תרתסהמ רהזיהל ךרוצה :הז רשקהב ולעש םיפסונ םיאשונ

 .םידיחי לש תואלקחל תונמדזה ןתמ ,תואלקחב קוסעל םיריעצ דודיע ,)תונשדחו( תיתביבס תואלקח

 

 םיחותפ םיחטשו הביבס .8
 היגרנא לש םייטגרנא םיטקיורפ הצעומה םוחתב לבקל ה/ןכומ י/היהת םאה" :הלאשה לע :תשדחתמ היגרנא

 60% כ . "םיחותפ םיחטש תסיפתבו ףונב תילאיצנטופ העיגפב םיכורכ לבא ,ימואל יתביבס ךרע םהל שיש תשדחתמ

  .וליא יולתש ונע

 הבר הדימב יעבט חותפ חטשכ ףוחה וק לע הנגהה תא קזחל שיש םיבשוח 0%8 טעמכ :םיחותפ םיחטשו ףוחה וק

 הדימב חותיפמ תדחוימ הנגה לבקל םיכירצ םיידוחיי ףונו עבט יכרע ילעב םיחותפ םיחטש יכ םיבשוח המוד זוחאו

 .דואמ הברו הבר

 רוזאב םינבמה תא ןכו םרובע תועמשמ ילעבכ םבושייל הבורקה הביבסה תא ונייצ םיבר םיבשות :םייזכרמ םידקומ

 .דועו םילחנ ,תיפצת תודוקנ ,םיה יפוח ,ודילה

 תוענמיה ,חופיטו ןויקינ לע רומשל ךרוצה תא םיבר ונייצ ,םיחותפה םיחטשהו בחרמה ןויבצ לע רומשל תנמ לע

 .לוהינו הפיכא ,היינבמ
 

 םיפסונ םיאשונ .9
 תרגסמב ולעש תויגוסהמ טקל ןלהל .ולאשנ אל םהילע ,םיפסונ םיאשונ תולעהל תונמדזה ןולאשב ואר םיבר םיבשות

 :תעדה תא ןהילע תתל שישו ןולאשה

 .םינוש םימרז – רפסה יתב תמקהו ךוניח •
 .עבט תרימשו רוזחימ ,םאתומ חותיפ בחרמ לע הרימש – תומייקו הביבס •
  חלמה םי תגיסנ •
 תוסחייתה ,שדח בושי תמקהו םימייקה םיבושיה ןויבצ לע הרימש ,הייסולכואב ןוויג – תיפרגומד החימצ •

 .םיקוורו םיריעצל
 תוברת •
 .םהילא םיבשותה לש השיגהו םיה יפוח •
 .הצעומה ןויבצ לע הרימש •
 ,הצעומה יתורש •
 .ישילשה ליגה לע תידיתע הבישח •

 

 

 ןהכ לפוט הרעי :םירצותה םוכיס


