
 

 

12.8.2020  

  2 רפסמ ח"וד חטש יאופר רטמורב תווצ -לארשי ןגמ תדעו

 :חודה תרטמ

  ומקאב לופיטל תידיתע תלוכיו יוושכע בצמ ףקשל .1
 הפיא תולת אלל -נ"ט  זופשא לש לולכמה לכל םיקוקז – נ"ט יבייח( נ"טח ילוח רפסמב הקימניד - יונישל סחייתהל  .2

  .נ"טח ילוח תפסותל תיצרא תלוכי ךירעהלו םינורחא םימיב )םיזפשואמ רבד לש ופוסב
 םיתווצה לש הקיחש בצמו לופיט תוכיאל סחייתהל .3
  .םיעוציבה תא רפשל תויושעש תויוברעתה עיצהל  .4

  ומקאב לופיטל תידיתע תלוכיו יוושכע בצמ ףקשל

 לומ )תוטמ( ידי לע ותמואש (םורמ ימולש( תימוי םינותנה תא זכרמה ומקאה יאנכט ריבעהש םינותנ לע ססובמ ומקאה חוד
 תפרוצמ ןכ ומכ .םילוחה תיב חוויד יפ לע לבקל םייופצו םייונפ , כ"הס םירישכמה רפסמ תא םימכסמ םג רשאו ,תוקלחמה
 – )ם"במרמ טסיפמפ( לוחכמ ד'גאמו ,)ומקאל תילארשיה הרבחה ר"ויו אבישמ בל חתנמ( ףיסכ לאגי 'רד םיזכרמש הלבט
 תואירבה דרשמ לש הלבטהש ןייצל .םילוח יתב יפל ומקא לע ויה ןמז המכו םיפארגומד םיטרפ – ולמגנו ורטפנש םילוח יבגל
  .חטשב םינותנל ומיאתה ויה אל הב םינותנהמ קלח .תפרוצמ אל

 רוזיפ .)הנורוקל םייילילש תעכו הנורוק ויה םיינשו הנורוק הלוח ונניא 1 םהמ( ומקאב םילפוטמ םילוח 18 םויהל ןוכנ כ"הס
  ."ומקא תבצמ" הלבטב םילוח יתב יפ לע

 ןתניהב )"תויוברעתה" ףיעסב תוצלמה תופרוצמ ומקא םיידועיס יבגל( חטשב םיידועיסו םייאופר םיתווצה םע תוחיש יפ לע
 – ומקא לפוטמ ליכהל תולוכיש תודמעל ףסונב ,תוילמינימ תויורשפתה םע ומקא ילוח םע הדובע לש טרדנטס לע רומשל שיש
  .ומקא תודמע 18 כ דוע כ"הס ליעפהל היהי ןתינ

 ילוח י"ע "תוסופת" תודמע רפסמ יפ לע יטירק אוה יזכרמ תוסיוו ."ומקא תבצמ" הלבטב ףרוצמ הלא םילפוטמ לש בוצימה
 םיפסונ םישכרנ ףאו םיפסונ ומקא ירישכמ םימייק םילוחה יתבמ קלחב .הקלחמב נ"טח ילוח רפסמב םג בשחתהבו ומקא
  .תעכ תמייק הניא )םיתווצ( םליעפהל תלוכיה םלוא

 הלימגל דע רישכמה לע ןמז כ"הסו אצות ,גוס ,ליג ,ןימ ,הפיגמב ומקא ילפוטמ לש הירוטסיהה לע העיבצמ היפארגומד תלבט
 .ומקאהמ רסוה /למגנש רחאל יחומ תווממ רטפנ דחא .ורבוחש 32 ךותמ ומקאמ התע דע ולמגנ םילוח 16 יכ ןייצל .הריטפ וא

 60 > ויה ומקאב ולפוטש םילוחהמ )59%( 19

 

 

 



 

 

 )38%( םילוח 5 ולמגנ - הלעמו 60 ליגב םילוח 13 מ .)58%( םילוח 11 ולמגנ 60 > םילוח 19 -מ .60 מ לודג וא הווש ליגב 13
  .יחומ תווממ כ"חא רטפנ דחא

 שומיש ןויוור לש םינוש םיבצמל שמשיש יוארו ףרוצמ הנורוק לש הימדנפב ומקאל רוביחל תויוותהל סחייתמה רמאמ
 וא םוהיז /ךיפה יתלב יתכרעמ לשכ םע םילוח קותינל םילוקישהו םייתאה םיטביהה לע תעדה תא תתל שי ףסונב .ומקאב
 ןיינעל וסייגתיש יאדכ נ"ט דוגיא ףותישב ומקאל תילארשיה הרבחה .דועו םייגולוריונ םיכוביס /טלשנ יתלב םומיד
  .רומאכ םייתאה םיטביההו תויוותהה

 לצנל ןוצר םעו םיכרצב היילע ןתניהב תיחרכה ומקא עוציב לוגרתו ןונעיר ,םיתווצה תכרדהב םיבאשמ תעקשה .1 : תורעה
 לקש 1750 סרוקה תולע - ומקאל הרשכה תינכותל המשרה םסרפ דרשמה .םישכרנה / םימייקה ומקאה ירישכמ לכ תא
 םויכ סרוקה תא עצבל םוקמ שי ןכ ומכ .םיפתתשמל יופש היהיש יוארה ןמ .המשרהה תולע יוסיכב עויס ןיאו ףתתשמל
 םילגוסמה םיתווצ םע רדיינשב ומקא רישכמ םייק .2 הדובעב העיגפ אלל ףתתשהל יאופרו ידועיס תווצל רשפאל ידכ עובשב
 ריאממ ןהד 'רד .4 .םירישכמ 2 לבקל רומא ימוקמ חוויד יפ לע ןלפק םילוח תיב .3 .לפוטמ םש זפשוא אל םלוא לופיטל
 הלאכ םילוח ולצא זפשאל ןינועמ םירחא םילוח יתבל ומקאל םיקוקזה םילוח ריבעמ רשאו הנורוק תדיחיו נ"ט תא להנמה
  .הז םוקמב עיקשהל שי ידיתע טבמבו

  .נ"טח ילוח תפסותל תיצרא תלוכי ךירעהלו םינורחא םימיב נ"טח םילוח רפסמב הקימניד - יונישל סחייתהל

 יתב בורב ןורחאה עובשב ביצי נ"טחו םישקה םילפוטמה חפנ םילוחה יתב םע תוחיש םג ומכ יצרא הנורוק ינותנ הלבט יפ לע
 ויה אלש )למרכ( הלא םייעובשב םיפסונ םירתא וחתפנ תאז םע .רחאב ףלחומ – רפתשמ וא רטפנש הלוח לכ .םילוחה
 רטמורב תווצ לש הכרעהה .)אמגודל ם"במר( הלודג הסופתב היה אלש םילוח תיבב הסופתב היילע התייה וא םדוק םישיואמ
 חטשב םיתווצה .תודמע 50 – 40 כב נ"טח םילוח תסופת לידגהל רתוי תויונפ תוקלחמל ןוכנ תוסיו ךות היהי ןתינ יכ איה
  .ץראב םילוחה יתב ןיב ומקא םישרודה םילוחו נ"טח תוסיוול תיזכרמ תושר םקותש םישקבמ

 

  םיתווצה לש הקיחש בצמו לופיט תוכיאל סחייתהל

 לע סרוקב תויחא רישכהל ףוחדה ךרוצה ןכלו נ"טח ילוחב לפטל תולגוסמה רבגומ תימינפ וא נ"ט תויחא אוה ירקיעה רגתאה
 סרוק ןנכותמ .דיתעל יאדוובו וישכעל ונמצע ןיכהל ידכ תיקלח תוחפל ןתדובעב ךישמהל ולכויש ךכ םאתויש יסיסב
  .םיפסונ םיסרוק חותפל שי .רבמטפסב

 לבא ץראב םיזכרמה בורב הנורוק םניאשו הנורוק – םילוחה ללכל תיבטימ תוכיאב אלמ לופיט ןתינ עגרכ :לופיטה תוכיא
 ותוסיוו לפטמ תווצ תומכ תדרוה ידי לע םא םילוחה תיב ילפוטמב לופיטה תוכיא עגפית םיפסונ םיבר םילוח ופסוותי םא
  .הנורוק םניאש םילוח תוטימ לש תיתועמשמ הריגס ידי לע וא הנורוקה תוקלחמל

 םיאפור לשו ,)לדוגב םיינוניבהמ קלחו םינטק םילוח יתב( נ"ט / תוימינפ תוקלחמ לש םצמוצמ רפסמ םייק םהב םילוח יתבב
  דדומתהל רתוי רגתאמ ,נ"טב הלוח להנל תולוכי םע םיידועיס םיתווצו

  .םיזפשואמ םילוחב העיגפ עונמל הרטמב האבה הקספב הז אשונב הצלמה . הצקה ילוחל תורושקה תולטמה םע



 

 

 טעמ שי םהב םילוח יתבב רקיעב – יאופר( יאופרה תווצה ברקב םג ךא רקיעב ידועיסה תווצה ברקב הקיחש תרכינ – הקיחש
 םיתווצה רובגת ,)םיגח , ץיק( תושפוח ןתמב ךרוצה תא ןובשחב איבהל שי .)ץרמנ לופיטב םילוחב לפטל תלוכי םע םיאפור
  .ףרוחה ישדוח תארקל תואדוה רסוח תאו (םייסיסב לע םיסרוקמ רובגת וא םיתווצ תרבעה(

  םיעוציבה תא רפשל תויושעש תויוברעתה עיצהל

  :םיעיצמ ונא )italic תויתואב תונמוסמה( ךמסמב תורוזשה תוצלמהל רבעמ

 םילוחל יזופשא capacity – ב )50% -40%~( תיתועמשמ הדיריל םרג הנורוק זופשא םהבש םיינוניבו םינטק םילוח יתב -
  םירחא םילוח יתבל םילוח תסוול שיו םודא לגד הז – הנורוק םניאש

 םילוכיש םייטרפה םילוחה יתבמ אוה ןמוימו בושח רוקמ )נ"ט יבייח( נ"טח ילוחו ומקא ילוחב לופיטל םיתווצ סייגל יטירק-
  ימואלה ץמאמב ףתתשהל םיכירצו

 ,םילוחה םה ימ ירק – נ"טח ילוח לש תיזופשאה הקימנידה לע דומלל ידכ םילודג םיזכרמ רפסממ םייקתי םינותנ ףוסיא -
 לולכיש הז רגאמ םיקי רטמורבה .נ"טח ילוח יבגל יפצה המ דיתעב ךירעהל תעדל ידכ - אצות ,נ"טב זופשא ךשמ ,ועיגה ןיאמ
  .םידבוע םה םהב םילוחה יתב תא

 :חטש יאופר רטמורב תווצ

 תוטמ תידיע 'פורפ 

 יריבס לגיס 'פורפ 

 סמייה הליג 'בג 

 חספ יתיא 'רד 

 רגניז רייפ 'פורפ 

 ינבואר יחרזמ ירימ 'רד 

 רצנ ןורוד 'רד 

  דעלא רדה 'רד 

 


