
 1     וסיס יתיא רמו ראפ ליא ר״ד ידי לע בתכנ

 םימב ןוכסיח דודיעל םימ תונובשחב יתוגהנתה תוברעתה יוסינ – רקחמ ח״וד
 

 )ם-יב תירבעה הטיסרבינואה ,לשממו תירוביצ תוינידמל רפסה תיב( ראפ ליא ר״ד

 )ם-יב תירבעה ׳ינואה ,תוילנויצרה רקחל זכרמהו היצינגוקה יעדמל הקלחמה( וסיס יתיא רמ

 תוצלמהו םיאצממ ריצקת
 םימה תונובשחב םימ תכירצ לש יתאוושה עדימ תגצה לש תויביטקפאה תא ןוחבל התייה רקחמה תרטמ .1

  .םייטרפ תיב יקשמ לש םימה תכירצ לע

 דיגאת תוחוקל לש םיישדוח-ודה תונובשחל ופסוותה )2018 רבמצד-ילוי( םימ ןובשח תופוקת 3 ךלהמב .2
 לש תיטרפה הכירצה תא תילאוטסקטו תיפרג הרוצב םיוושמה םירסמ )בא יתב ףלא 20-כ( הננער-ימ

 תמועל 150%-ב ההובג םעפה םכלש הכירצה״ לשמל( םירחא םיבשות לש תינויצחה הכירצל בשותה

 )2-3 ׳מעב םירסמה טוריפ האר ;״הננערב םירגה םכומכ םיבשותל תינייפואה הכירצה

 ,תונובשחה תחילש רחאל דימש תועובשב תיטסיטטס תקהבומו תיתועמשמ הדירי וארה רקחמה תואצות .3
  .)5-7 ׳מע האר ;הלעמו תושפנ 5 םע( םילודג םייטרפ םיתב ברקב דחוימב הקזח התייהש

 1.7%-כו םייטרפ םיתב ברקב 2.5% לש רועיש דע העיגהש םימה תכירצב הדירי התפצנ ,יללכ ןפואב .4
 )8 ׳מע האר( םיפתושמ םיניינבב תוריד ברקב

 ק״מ 1565-כ וא ,עובשל עצוממב ק״מ 75-כ לש תומכ הננערב הכסחנ יוסינה תובקעב יכ ןה תוכרעהה .5

  .)13 ׳מע האר ;תועובש 21( רקחמה תפוקת ךרואל הננערב יטרפה שומישה ללכב

 הבוגת התפצנ אל ךא ,ןויצחהמ ההובגה הכירצ ילעב ויהש םינכרצ לצא רקיעב התפצנ הכירצב הדיריה .6

 תכירצב היילע לש הצפמ תוגהנתהל תודע האצמנ אל ןכ ומכ .ןויצחל תחתמ ויהש םינכרצ ברקב הכופה

  .רקחמה לש תוברעתהה תפוקת רחאל םימה

 ץראה ללכב םיפסונ םימ ידיגאת לש םייתפוקתה םימה תונובשחב תוברעתהה תא םשייל ,ןכל ,ץלמומ .7
  .תומיאתמ תוירוטלוגר תויחנהו םיללכ חוסינ תועצמאב

 וא )ל״נה המגודב ומכ( הכירצ יזוחא תרזעב העצוב האוושהה םא ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל .8
 תויהל היושעש הכירצ יזוחא תועצמאב האוושה .ח״שב בויחל הכירצב לדבהה םוגרת תועצמאב

  .םינכרצה תיברמל רתוי הרורבו תיביטיאוטניא

 תיבב םירגה םכומכ םיבשות״ לשמל( םימודה םיבשותל וא ריעה ללכל האוושה םא עובקל ןתינ היה אל .9

 ,םלוא .ידמ הכומנ תיטסיטטס המצוע בקע תאזו ,אל וא רתוי תיביטקפא התייה )״תושפנ 5 םע יטרפ

 אלכ תספתנ ריעה ללכל האוושה םיתעל יכ וארה רקחמה ךלהמב הננער-ימב ולבקתהש םינכרצמ םיבושמ

  .רשפאה לככ םימוד םינכרצל האוושה תועצמאב תוברעתהה תא םשייל ץלמומ ןכלו תיטנבלר

 ןובשח ילבקמ ןיב וא ןמוזמב םימלשמל עבק תארוה ילעב ןיב תוברעתהה תעפשהב םילדבה ופצנ אל .10

 יוצר ןכל רידת ןפואב םימה ןובשחב םינייעמ םניא םיבר םינכרצ יכ חינהל שי ,םלוא .ל״אודב תמועל ראודב

  .תויביטקפאה תא ריבגיש שארמ-רדגומ ןומזתב טסקט תועדוה תחילשב תוברעתהה לש יוויל ןוחבל

 ב״הראב לשמל( םלועב ועצובש םימוד םירקחממ םיאצממ ,ךורא חווטל תוברעתהה תעפשה יבגל .11

 .תוברעתהה תליחת רחאל )םינש/םישדוח( בר ןמז ךשמל יבקע ראשנ םימב ןוכסיחה יכ וארה  )הינטירבבו

 םילשהל יוצרו םיאלקח וא היישעת ינבמ ,קסע יתב לע תוברעתהה תעפשה ללכ הנחבנ אל הז טקיורפב .12
   .הלא תויסולכוא ינייפאמל תוברעתהה תא םיאתהל דציכ ןחביש ףסונ רקחמב הז ביכרמ
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תוטרופמה   ויתואצותו רקחמה ח״וד
 אלל( הננער-ימ דיגאת לש םייטרפ תוחוקל םניהש הננערב בא יתב ףלא 22-כ ללכ םגדמה :רקחמה תטיש

 יוסינ תוצובק ששו תרוקיב תצובקל תילמודנר קלוח םגדמה .תיבב תושפנ 10 דע םיללוכה )היישעת וא םיקסע

  :תופוקת שולשב תוחוקלל חלשנש ישדוח-ודה םימה ןובשחב יוניש עצוב יוסינ תצובק לכב .תונוש

 )ילוי עצמאב חלשנ( ינוי-יאמ ןובשח •

 1)רבמטפס עצמאב חלשנ( טסוגוא-ילוי ןובשח •

 )רבמצד עצמאב חלשנ( רבוטקוא-רבמטפס ןובשח •

 םות דע )2017 ינוי-יאמ ןובשח( יוסינה תליחת ינפל םיישדוחו הנשמ הדדמנ תוחוקלה לש םימה תכירצ

 עובשהמ לחה תיעובשה המרב ושענ םימה תכירצ תודידמ .)רבמצד ףוס( ןורחאה ןובשחה לש הפוקתה

  .2018 ילוי שדוח לש ןושארה

 

 תינויצחה הכירצה לש םייתאוושה םינותנ ,םינוש םינפואב ,ןכרצל וגצוה יוסינ תצובק לכב :תויוברעתהה

 יחכונה ןובשחב םייקה ףרגה יבג לע עיפוה עדימה .רבע ןובשח תופוקת ששבו ,תיטנבלרה ןובשחה תפוקתב

 תא גיצה רשא םישרתל םודא-םותכ וק ףסוותה ,יוסינה תוצובק לכב .ק״מב םימה תכירצ תוגלפתה תא גיצמש

  .)ןלהל המגוד ואר ,ןובשח תפוקת לכב הכירצה לש ןויצחה( ״םיבשותל תינייפואה הכירצה״

 
 תביתב ילאוטסקט עדימ ףסוותה יוסינה תוצובק שש ךותמ עבראב ,םישרתב תינויצחה הכירצה תגצהל ףסונב

 ולש תיטרפה הכירצה ןיב רעפה תא ןכרצל גיצה ילאוטסקטה עדימה .ןובשחה ףד זכרמב העיפומה תועדוהה

 הכירצ זוחא לש םייסחי םיחנומב גצוה רעפה םירקמהמ יצחב .ןובשח תפוקת התואב תינויצחה הכירצל

 .ןויצחה תמועל בויחה הבוג לש םייפסכ םיחנומב גצוה רעפה םירקמה לש רחאה יצחב ;ןויצחל תחתמ/לעמ

 ינשה יצחבש דועב הננער ריעה לכ לש תינויצחה הכירצה תמועל העצוב האוושהה םירקמהמ יצחב ,ףסונב

 הריד( סכנה גוס תניחבמ ןכרצל המודה םיבשותה תצובק לש תינויצחה הכירצה תמועל העצוב האוושהה

 העדוהה ןויצחהמ ההובג התייה ןכרצה לש הכירצה רשאכ .ןכרצל חוודמה תושפנה רפסמו )יטרפ תיב תמועל

 יליימס םע קוריב העיפוה העדוהה ןויצחהמ הכומנ התייה הכירצה רשאכו בוצע יליימס םע םודאב העיפוה

  :תויוברעתהה תעברא לש תואמגוד ןלהל .2ךייחמ

                                                        
 הכירצב הגירח היילע התפצנ הלא תועובש ביבסו ירשת שדוח יגח תא הכותב הללכ )רבמטפס( היינשה ןובשחה תחילש תפוקת 1
 םינכרצ לש בלה תמושת יכ ןכתייו םיוסמ בוכיעב ראודב תונובשחה ועיגה הלא םישדוחב יכ רעשל םוקמ שי ,ףסונב .ריעה ללכב
  .ליגרהמ התוחפ התייה םימה ןובשחל וז הפוקתב
 הנוש אל םעפה םכלש הכירצה״ םשרנ תחתמ וא לעמ %2 לש רעפ דע ןויצחל המוד וא ההז התייה הכירצה םהב םיטעומה םירקמב  2
  ״...תיניייפואה תיטרפה הכירצהמ
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 האוושה

 םימודל םיזוחאב

 
 ח״שב האוושה

 םימודל
 

 האוושה

 ריעל םיזוחאב
 

 ח״שב האוושה

 ריעל
 

 

  :תיב קשמ לכל םיאבה םינותנה ודדמנו ופסאנ ,ל״נה םינתשמה לועפתל ףסונב :םיפסונ םינותנ

 תושפנה ׳סמ ,סכנה גוס •

 )ןובשח לכל( עבק תארוה תמייק םאה •

 )ןובשח לכל( ל״אודב ןובשח םילבקמ םאה •

 )תישדוח-וד המרב( דקתשא הליבקמ הכירצ •

 )ןובשח תפוקת לכב( תוליזנל דשח •

 חיטבהל ידכו )יוסינה ינפל( תיתרגשה הכירצה תמר לע תושפנה ׳סמו סכנה גוס ןיב קזח רשק אצמנש ןוויכמ

 תושפנה ׳סמו סכנה גוס לש םינתשמה ודחוא ,םייתועמשמ םיחותינ עצבל ידכ היד ההובג תיטסיטטס המצוע

  :תוירוגיטק שמח לעב שדח הנתשמל

 )ללוכ ,תושפנ 2 דע תלעב הריד( םידיחי תריד .1

 )תושפנ 3-4 תלעב הריד( הנטק החפשמ תריד .2

 )הלעמו תושפנ 5 תלעב הריד( הלודג החפשמ תריד .3

 )ללוכ ,תושפנ 4 דע תיב( הנטק החפשמ תיב .4

  .)רתוי וא תושפנ 5 םע תיב( הלודג החפשמ תיב .5

  :ליעל הקולחה יפל תיבה יקשמ ׳סמ תוגלפתה ןלהל

 החפשמ תריד םידיחי תריד תושפנ ׳סמ
 הנטק

 החפשמ תריד
 הלודג

 החפשמ תיב
 הנטק

 החפשמ תיב
 הלודג

0 4959   18  
1 794   136  
2 1978   530  
3  2022  541  
4  2666  757  
5   2112  1030 
6   667  541 
7   195  230 
8   49  81 
9   17  44 

10   4  17 
 1943 1982 3044 4688 7731 כ״הס
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 תועובשה 11-ב ליעל תוירוגיטקה תשמח ןיב 3עובשל ק״מב תעצוממה הכירצה תא גיצמ אבה םישרתה

  .תושפנ ׳סמ יפל הכירצה תוגלפתה תא תוארל ןתינ ויתחתמ .הנושארה תוברעתהל ומדקש

 

 
  

                                                        
 ךות םלוא םימה ןובשחב תפקתשמש יפכ תישדוח-ודה הכירצה לע תוברעתהה תעפשה תא ןוחבל היה ירוקמה ןונכתה  3
-דרבצרווש לכימ ׳בגל םידומ ונא .תיעובשה המרב הכירצ לש רתוי םיקייודמ םינותנ גישהל ןתינ יכ ררבתה רקחמה ידכ
  .הלא םינותנ תנכה לע הננער-ימ דיגאתמ ןוטיב
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 רקחמה תואצות
 )ילוי עצמא( הנושאר תוברעתה .1

 ןיב )עובשל םירטילב( הכירצה שרפה תישאר בשוח םימה תכירצ לע תויוברעתהה לש העפשהה תקידבל

 ינפל ילוי שדוח לש םינושארה תועובשה ינש תפסותב ינוי-יאמ ישדוח( החילשה ינפל תועובש 11 לש הפוקתה

 םאתהב .)החילשה עובש ללוכ אל( ןובשחה תחילש ירחאש םייעובשב הכירצה תמועל )ןובשחה חלשנש

 יפלכ( םיגירח םייוניש לש העפשהה תורשפא תא םצמצל ידכו םימוד םירקחמב תוגוהנה תוקיטקרפל

 יקשמ לש ןותחתה זוחאהו ןוילעה זוחאה תוגלפתההמ וצצוק ,םימיוסמ תיב יקשמ לש הכירצב )הטמ/הלעמ

 ומכ .)עובשב םימ ק״מ 3 לש שרפה תחתמ/לעמ ךרעב( רתויב םיינוציקה הדיריה וא היילעה תא וארהש תיבה

 .םיחותינהמ ואצוה )טסוגוא-ילויו ינוי-יאמ( תויטנבלרה ןובשחה תופוקתב תוליזנ םלצא והוזש םינכרצ ,ןכ

  .אבה םישרתב תגצומ ,םיתב 18,653 רבד לש ופוסב ללכש ,תוברעתהה רחאל הכירצב שרפהה תוגלפתה

 

 
 

  .תרוקיבה תצובקל יוסינה תוצובק ןיב םייללכ םילדבה .א .1

 האוושהב ,תונושה יוסינה תוצובקל רבעמ העיפשה תינויצחה הכירצל האוושהה תפסוה םאה ונחב ,תישאר

 ןיב עצוממב )עובשל( רטיל 77.36 לש הילע התייה תרוקיבה תצובקבש דועב יכ ונאצמ .תרוקיבה תצובקל

 וארהש יוסינה תוצובק ברקב קהבומ ןפואב רתוי הנטק התייה היילעה ,תוברעתהה ירחאו ינפלש תופוקתה

 םילדבהה לש הניחבב ,םלוא .)p=0.035( תיטסיטטס קהבומ םג היה הז לדבה .דבלב רטיל 60.28 לש היילע

 ברקב ואצמנש םירעפמ רקיעב עבנ לדבהה יכ אצמנ תונושה סכנה תוירוגיטק ןיב תרוקיבל יוסינה תוצובק ןיב

 ירחאו ינפל םימה תכירצב שרפהה תא גיצמ רשא אבה םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,םילודגהו םינטקה םיתבה

 דועב וב המגמ ךופיה הפצנ םילודגה םיתבה ברקב ,תוארל ןתינש יפכ .תונושה תוירוגיטקה ברקב יוסינה

 ויה רשא םילודג םיתב ברקב הכירצב תקהבומ הדירי התייה ,הכירצב הילע התייה תרוקיבה תצובקבש

 םש ,תודיחיה תורידהו םינטקה םיתבה ברקב םג תוארל ןתינ ,רתוי שלח ךא ,המוד אצממ .יוסינה תוצובקב
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 תוחפשמ ילעב תורידב .תרוקיבה תצובק תמועל רתוי הכומנ טעמ התייה יוסינה תוצובק ברקב הכירצב היילעה

  .יוסינה לש תוברעתהל תיבויח העפשה האצמנ אל

 
 

 תחתמ וא לעמ ויהש םינכרצ ברקב קהבומ ןפואב הנוש התייה אל תויוברעתהה תעפשה יכ הארה ףסונ חותינ

 לעמ ויהש ולאל המרג םינכרצל תיתרבחה המרונה תגצהש ךכ לע זמרמ הז רבד .)ךשמהב טרופי( ןויצחל

 רבסה .םתכירצ תא ריבגהל ןויצחל תחתמ ויהש םינכרצל המרג אל המרונהש דועב םתכירצ תא דירוהל ןויצחה

 המרונל תחתמ םהש םיאורש םינכרצ םג יכ אוה ,תורפסב רבעב רבכ ןעטנש ,הז אצממל דחא ירשפא

  .םתכירצ תא ריבגהל םהל יאדכ יכ ונממ םיקיסמ אלו םתוגהנתה תא קזחל ידכ הז ןותנב םישמתשמ

 

 תונושה תויוברעתהה יגוס ןיב םילדבה .ב .1

 יגוס לש תונושה תועפשהה תא ונחב םהלש םימה תכירצ תא תיחפהל םינכרצ עינה המ רתוי בוט ןיבהל ידכ

 הוושמש טסקט ,דבלב ףרג לולכל הלכי תוברעתהה ,רוכזכ .יוסינה תוצובק תששב ויהש תונושה תויוברעתהה

 וא ריעה ללכ לש ןויצחל תויהל הלוכי התייה האוושההו ,ףסכב ןויצחל הוושמש טסקט וא ,םיזוחאב ןויצחל

 תונושה תויוברעתהה לש תועפשהה תא ןוחבל ידכ .דבלב תושפנ ׳סמו סכנ גוסב םימוד םיבשות לש ןויצחל

 םע )םירטילב( תוברעתהה ירחא תמועל ינפל הכירצב שרפה לש יולתה הנתשמה לע היסרגר חותינ עצוב

 ,ק״והב םלשמ ןכרצה םה ,ןויצחל תחתמ/לעמ היה ןכרצה םאה ,תושפנ ׳סמ ,תיבה גוס :םיאבה םיאבנמה

 לש היה ןויצחה םאה ,ףסכ וא םיזוחא הללכ תוברעתהה םאה :םינושה םיאנתה תא וגצייש המד ינתשמו

 יגוס ןיבמ ,האבה הלבטב תוארל ןתינש יפכ .וללה המדה ינתשמ ןיב תויצקארטניאהו ,אל וא םימודה

 הדירי לע העיבצהש םירחא םימרוגל רבעמ תקהבומ העפשה התארה םיזוחאב האוושהה תויוברעתהה

 ,אבה םישרתב תוארל ןתינש יפכ .תוברעתהה )ינפל תמועל( ירחא תיעובשה הכירצב רטיל 50-כ לש תעצוממ

 םילודגה םיתבה ברקב רתויב הלודג התייה םיזוחאב האוושהה לש העפשהה ,םימדוקה םיאצממל המוד ןפואב

  .תודיחיה תורידהו םינטקה םיתבה ברקב ךכמ תוחפ תצקו
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 תוקהבומ תמר ןקתה תועט b יובינה םדקמ אבנמה

 001.> 15.7 221.74  תיבה גוס

 001.> 2.87 22.95- תושפנ ׳סמ

 0.61 11.85 6.07 ק״והב םולשת

 001.> 11.61 88.12- ןויצחה לעמ

 0.51 28.54 18.74 דבלב ףרג

 0.01 18.78 50.9-  םיזוחאב האוושה
 0.99 18.72 0.28-  ףסכב האוושה

 0.2 21.65 27.76- םימודל האוושה

 0.05 30.7 60.88 םימודל X םיזוחאב האוושה

 

 
 )covariate( הרקב הנתשמכ הרבעש הנשמ הליבקמה תישדוח-ודה הכירצה החקלנ ךשמהב םימוד םיחותינבו הלא םיחותינב :הרעה
   .םיפסונ םינתשמו רקחמה יאנת ןיבו תויטנבלרה רקחמה תופוקת ןיב םימה תכירצב שרפהה בושיחל יטסיטטסה לדומה תרגסמב
 
 

 דועב ,םילודגה םיתבה ברקב רתוי לודג לדבהל הליבוה ףסכב האוושהש תוארל םג ןתינ ל״נה םישרתב

 תויוברעתהה ןיב לדבה הפצנ אל .םינטקה םיתבה ברקב רתוי לודג לדבהל הליבוה םיזוחאב האוושההש

 םיזוחאב תוברעתהה ירחא הכירצב יונישה תא הגיצמ האבה הלבטה .תולודגה וא תונטקה החפשמ תורידב

 רתוי הנטק הילע לע םיעיבצמ םישגדומה םיכרעה .)ליעל וניוצש תועובשה 11( תוברעתהה ינפל הכירצה ךותמ

  .תרוקיבה תצובקב היילעה תמועל הכירצב
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 תריד 
 םידיחי

 החפשמ תריד
 הנטק

 החפשמ תריד
 הלודג

 החפשמ תיב
 הנטק

 החפשמ תיב
 הלודג

 ללכ
 םגדמה

 2.38% 3.85% 7.23% 1.56%- 0.30% 3.36% תרוקיב

 2.24% 2.51% 5.71% 0.52%- 0.12%- 3.97% דבלב ףרג

 האוושה
 1.35% 2.00% 4.85% 1.47%- 0.56% 1.63% םיזוחאב

 האוושה
 1.90% 1.36% 7.06% 1.58%- 0.69% 3.37% ףסכב

 תרוקיבה תצובק תמועל םיזוחא שרפה

 0.14%- 1.34%- 1.52%- 1.04% 0.42%- 0.61% דבלב ףרג

 האוושה
 1.03%- 1.85%- 2.38%- 0.09% 0.26% 1.73%- םיזוחאב

 האוושה
 0.48%- 2.49%- 0.17%- 0.02%- 0.39% 0.01% ףסכב

 

 האצמנ אל ,ןכ ומכ .ןויצחל תחתמ ויהש םינכרצ ברקב תוברעתהה לש הכופה העפשה וא היילע התפצנ אל

 טעמל ,תאז .)ל״אוד וא ראוד( ןובשחה חולשמ ןפוא וא )ק״וה תמועל ןמוזמ( ןובשחה םולשת ןפואל העפשה

 הלודג התייה םיזוחאב האוושהה לש העפשהה יכ הארנ וב ,תיטסיטטס קהבומ אצמנ אל רשא ,דחא לדבה

  .ל״אודב ןובשחה תא םילבקמש םינכרצ ברקב רתוי

  

 הנושארה תוברעתהה רחאל הכירצב םילדבה .ג .1

 דעש הפוקתב הכירצה ןיבל הנושארה תוברעתהה ינפל הכירצה ןיב שרפהה לע עצובש ףסונ היסרגר ןחבמב

 יתועמשמ ןפואב התלע הכירצהש ךכל תויודע ואצמנ אל )ליעל ונחבנש םייעובשה יוכינב( היינשה החילשה

 זמרמ הז אצממ .)תרוקיבה תצובקל האוושהב( רתוי ךומנ יסחי שרפה הפצנ םהב יוסינה תוצובק לצא קהבומו

 םהש ילבמ התוא ולביקש םינכרצ לש הכירצה ילגרה תא יהשלכ הרוצב התניש הנושארה תוברעתההש ךכ לע

   .גופל הרומא התייה תוברעתהה לש חווטה תרצק העפשההש רחאל הצפמ תוגהנתה וארי
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 )רבמטפס עצמא( היינש תוברעתה .2
 תועובשה 11( יוסינה תליחת ינפלמ הכירצהמ שרפהה חקלנ היינשה תוברעתהה לש העפשהה תקידבל

 אל ןאכ םג .היינשה החילשה ירחא םייעובש דע הנושארה החילשה לש עובשהמ הכירצה תמועל )ליעל וניוצש

 ןוילעה זוחאה וצצוקו הכירצ-יא לש תופוקת וא תוליזנ םלצא ולגתהש םינכרצ ברקב םישרפה ןובשחב וחקלנ

 .םישרפהה לש ןותחתהו

 
 

 תרוקיבה תצובקל יוסינה תוצובק ןיב םילדבה .א .2

 ךא ,אבה םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,תולודג תוחפשמ םע םיתב ילעב ברקב רקיעב םילדבה ואצמנ 

 לש יאנתב רקיעב שחרתה לדבהה יכ וארה םיפסונ םיחותינ .תיטסיטטס קהבומ היה אל הז לדבה

  .םילודג םיתב רובע ,ריעה ללכ לומ התשענ איהשכ רקיעבו ףסכב האוושהה
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 ףאל קהבומ יללכ טקפא היה אל יכ הארה ,הנושארה תוברעתהה רחאל השענש הזל המודב ,היסרגר חותינ

 אל ,תרוקיבה תצובק לש הזל המוד היה תונושה יוסינה תוצובקב הכירצב יונישה ,רמולכ .תויוברעתההמ תחא

  .ךכמ הובג אלו ךומנ

 
 תוקהבומ תמר ןקתה תועט b יובינה םדקמ אבנמה

 001.> 0.01 0.21  תיבה גוס

 0.00 0.00 0.01- תושפנ ׳סמ

 0.74 0.01 0.00 ק״והב םולשת

 001.> 0.01 0.16- ןויצחה לעמ

 0.75 0.03 0.01 דבלב ףרג

 0.28 0.02 0.02-  םיזוחאב האוושה
 0.15 0.02 0.03-  ףסכב האוושה

 0.87 0.02 0.00 םימודל האוושה

 0.99 0.03 0.00 םימודל X םיזוחאב האוושה
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 תישילש תוברעתה .3
 

 תעצוממה הכירצה תמועל יוסינה תליחת ינפל תעצוממה הכירצה ןיב הוושמה חותינ עצוב הז קלחב

 ,םימדוקה םירקמ ומכ .)רקחמל םימייקה םינותנה לכ( רבמצד ףוס דע הנושארה החילשה רחאל תועובשב

 לכמ שרפהה לש ינוציקה זוחאה וצצוקו יוסינה תליחת ינפל תיספא הכירצ וא תוליזנ ילעב חותינהמ ואצוה

  .תוגלפתהה לש דצ

 
 תרוקיבה תצובקל יוסינה תוצובק ןיב םילדבה .א .3

 אל .הז הרקמב תרוקיבל יוסינה תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ,םיאבה םימישרתב תוארל ןתינש יפכ

  .ריעה ללכל וא םימודל התשענ האוושהה םא ןיבו תונושה תויוברעתהה יגוס ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ
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 תוברעתהה תפוקתב )תילילש וא תיבויח( תפסונ תילוש העפשה התייה אל יכ הארה םג היסרגר חותינ

  .תישילשה

 

 תוקהבומ תמר ןקתה תועט b יובינה םדקמ אבנמה

 001.> 0.01 0.15-  תיבה גוס

 0.54 0.00 0.00 תושפנ ׳סמ

 0.01 0.01 0.03- ק״והב םולשת

 001.> 0.01 0.25- ןויצחה לעמ

 0.72 0.03 0.01 דבלב ףרג

 0.68 0.02 0.01-  םיזוחאב האוושה
 0.34 0.02 0.02-  ףסכב האוושה

 0.71 0.02 0.01 םימודל האוושה

 0.66 0.03 0.01- םימודל X םיזוחאב האוושה
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 תופוקת תשולש ךרואל תרוקיבה תצובק תמועל יוסינה תוצובקב םימב ללוכ ןוכסיח תכרעהו םוכיס
 יוסינה לש תוברעתהה
 

 יוסינה תוצובקל וצקוהש םיבשותה ברקב )ק״מב( וכסחנש םימה לש תובשוחמ תוכרעה הגיצמ ןלהלש הלבטה

 ןוכסיחה לש הכרעה םיווהמ םימוכסה .תרוקיבה תצובקב הדדמנש הכירצה תמועל )םינושה םיאנתל רבעמ(

 םיתב יגוס יפל םיגצומו דבלב רקחמה תפוקתב םימה תונובשחב תויוברעתהה תלעפהמ האצותכ רבטצהש

 ירחא טעמ ןטקתהש ,היינשה תוברעתהה רחאל היה רתויב לודגה ןוכסיחה ,תוארל ןתינש יפכ .דרפנב םינוש

  .יוסינב ופתתשהש םיבשותה ללכל רבעמ יתועמשמ לדוג רדסב ןיידע ראשנ ךא ,תישילשה תוברעתהה

 
 

הנושאר תוברעתה קר  תויוברעתה יתש 
תונושאר  

 תויוברעתהה תשולש
לכה ךס  

םידיחי תריד  -46.65 7.79 42.14 

הנטק החפשמ תריד  9.41 -17.03 -43.08 

הלודג החפשמ תריד  31.69 -90.34 -154.97 

הנטק החפשמ תיב  -81.43 -0.79 27.89 

הלודג החפשמ תיב  -192.40 -134.99 53.49 

 ק״מ ,עצוממ םוכס
 עובשל

-279.38 -235.37 -74.52 

 רבעמ ללוכ םוכס
 רקחמה תפוקתל

-558.75 -2589.09 -1564.92 
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  תוצלמהו םוכיס
 דחוימבו ,םייטרפ םיתב ילעב לע רקיעב םידבוע םירסמה ,הנושארה תוברעתהה לש תואצותה יפ לע .1

 םירחא םיבשות לצא דגנ-תבוגת התפצנ אל .)םידיחי תורידלו םינטק םיתבל םג ךא( םילודג םיתבל

  .ריעה ללכל רבעמ יתועמשמו יבויח היה תוברעתהה לש יללכה טקפאהו

 אל ,ינש דצמ .םילודג םיתב ברקב קר םלוא תוברעתהה לש העפשה ןיידע תיארנ היינשה תוברעתהב .2

 .הרמשנ הנושארה תוברעתהב הגשוהש הדיריה יכ זמרמש תמדוקה הפוקתה תמועל דגנ-תבוגת תיארנ

  .תוצובקהמ ףא ברקב תוברעתה ףאל ,תילילש וא תיבויח ,העפשה רבכ התפצנ אל תישילשה תוברעתהב

 ךכ .הכירצב הדיריה ירחא יוציפל תודע האצמנ אל הנושארה החילשה רחאל הכירצב לדבהה לש הניחבב .3
 לש רבטצמ טקפא אצמנ אל םג ,םלוא .תישילשהו היינשה החילשה רחאל הכירצב םישרפהה יבגל םג

 תוברעתההש ךכ לע םיזמרמ וידחי הלא םיאצממ ינש .הנושארה תוברעתהה רחאל תפסונ תוברעתה

 ,ןמז ךרואל יבקע ןפואב ראשנש )םילודג םיתב ילעב לצא רקיעב( והשלכ יתוגהנתה יוניש הרצי הנושארה

  .ןמז ךרואל תרבטצמ העפשה רצי אל ךא

 האוושהש ךכל טרפ ,ןהמ תחאל רורב יבקע ןורתי אצמנ אל – ףסכו םיזוחא – תואוושהה יגוס ינש ןיבמ .4
 םינייפאמב לבגומ יחכונה םגדמהש ןכתיי ,םלוא .)יופצכ( םילודג םיתב ברקב רתוי תצק העיפשה ףסכב

  .רתוי ינגורטה םגדמב בוש וז היגוס ןוחבל יוצרו ויבשות לש םיילכלכה

 .ןויצחהמ הכומנ הכירצ ילעב לצא דגנ-תבוגת תשחרתמ אל יכ תוארל ןתינ תונושה תויוברעתהל רבעמ .5

 יכ ןכתייו םהלש הכירצה תא ריבגהל םהל המרג אל ״םיינכסח״ םינכרצל המרונה תמועל האוושהה ,רמולכ

  .תינכסח תוגהנתה ךשמהל ״יבויח קוזיח״כ הדקפית

 וא ריעה ללכ תמועל העצוב האוושהה רשאכ תוברעתהה לש העפשהב לדבה אצמנ אל ,הפוצמל דוגינב .6

 הנקתל ושקיבו ריעה ללכל האוושה וארש תוחוקלמ םיבושמ ולבקתה הננער-ימ דיגאתב ,םלוא .םימודל

  .םהיפלכ תיטנבלר הניא ,םתנעטל ,איהש ןוויכמ

 תינגומוה הייסולכואב תנייפואמ רשא טולייפל הננער ריעה תריחב לש תולבגמ תחת לעפ רקחמה ,עודיכ .7

 תופסונ םירעב תוברעתהה לש העפשהה תא ןוחבל ץלמומ .ץראב עצוממהמ הובג ילכלכ דמעמבו תיסחי

  .רתוי םינווגמ םינייפאמ תולעב

 ולאל ןובשחה תא וחתפ אלש םינכרצ ןיב לדבהה אוה יחכונה רקחמב קודבל היה ןתינ אלש ףסונ םרוג .8

 אל הז םרוג יכ היצקידניא וז ןיא ןמוזמב םימלשמל ק״וה ילעב ןיב םילדבה ואצמנ אלש תורמל .ןכש

 םינייפואמ םג ק״וה ילעב ךא ,תוחפ ןובשחה תא חותפל םירומא ק״וה ילעב דחא דצמ םנמא .עיפשמ

 ועצבל רשפאתה אלש( הוולמ רקס בלשל יוצר ידיתע רקחמב .רתוי ההובג הכירצו רתוי הובג ילכלכ בצמב

  .ןובשחה תא וחתפ יתמו םאה םינכרצה ולאשיי וב )םעפה

 ,םירסמה דודיח ,ןובשחה ףד לש שדוחמ בוציע םיללוכ ידיתע רקחמב לולכל יוארש םיפסונ םירופיש .9

 תלבקל םינכרצ רתוי תרבעהו םינכרצל טסקט תועדוהב םירסמה יוויל ,םיתבה יגוסל םירסמ תמאתה

  .ל״אודב ןובשח


