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 תבשב תירוביצ הרובחת לע :ךכ רחא הלקה – וישכע השק

 טפשמה יארב

 תאמ

 *יקסבוחל-זרא ילרוא ד"וע

 

 ,תותבשב זכרמה רוזאב הלקה תבכרה לש התלעפה תלאש תורתוכל התלע םינורחאה תועובשב

 תרש .ןד שוג ירעב לעפיש הלקה תבכרה לש םודאה וקה ךנחיהל רומא 2022 רבמבונב רשאכ

  1.ןיינעב הטלחה הלבקתה םרט םלוא ,החונמה םויב ותלעפה דעב האטבתה הרובחתה

 הניא ךדיאמו ,םידקת תרסח תירוביצ הכימתמ דחא דצמ תינהנ תבשב תירוביצה הרובחתה תייגוס

 לע עיבצנ ,קוחה תוארוה תא ריהבנ ,םייקה בצמה תא רוקסנ וז המישרב .חטשב יונישל תמגרתימ

 ,תבכרל עגונה לכבש ךכ לע עיבצנו תבשב תירוביצ הרובחת רדעהמ תמרגנה תויוכזב השקה העיגפה

 .תבשב התלעפה תא אקווד בייחמ יטפשמה בצמה

 וישכע השק

 בתכמ אלא וניא ,וילע םיכמסנ תבשב תירוביצ הרובחתל םידגנתמה רשא ,"ווק סוטטסה" ,עודיכ

 םוי יכ היה תבשה יבגל רמאנש לכ הז בתכמב 2.לארשי תדוגאל ,1947 תנשב ןוירוג ןב דוד חלשש

 סוטטסה רדסה לבקתה הנידמה לש תונושארה היתונשב .תבשה םוי היהי הנידמב יקוחה החונמה

 תירוביצ הרובחת המייקתה אלש ןפואב טרפב תבשב תירוביצה הרובחתלו ללכב תבשל סחיב ווק

  .הנידמה תמקה ברע םיסובוטוא ולעפ םהב םידוהי אל םיבושייבו תליאב ,הפיחב טעמל תבשב

 ךא הנידמה םוק םע רמשנ תירוביצ הרובחת תניחבמ הנידמה תמקה ברע םייק היהש ווק סוטטסה

 הנקות ,1991 תנשב קר .םיינושאר םירדסהב ןגוע אל תבשב תירוביצ הרובחת תלעפה לע רוסיאה

 תיאשר הרובחתה תרש יכ 71 ףיעסב עבקנ הדוקפב .החוכמ ונקתוהש תונקתהו הרובעתה תדוקפ

 תרוסמב ןתינש לככ" תובשחתה ךות ,תבשב תירוביצ הרובחת תלעפה רוסיא ןיינעב תונקת ןיקתהל

 
 הדומ תרבחמה .לארשיב תימרופרה העונתה לש תירוביצהו תיטפשמה עורזה ,הנידמו תדל ימרופרה זכרמה תלהנמ*
  .הביתכב ןעויס לע גרבנזור אריפש יקיר ד"ועלו ףסי סאימחנ ירימ ד"ועל
 

 םורופ ״טפשמה יארב תירוביצ הרובחת לע :ךכ רחא הלקה – וישכע השק״ יקסבוחל-זרא ילרוא ד״וע :עצומ רוכזא
 .https://www.taulawreview.sites.tau.ac.il/post/erezlahovski  )9.202230.( זמ )טפשמ תויבוגת( טפשמ ינויע

 
 The Marker ״םישולק ךכל םייוכיסה .תבשב ןד שוגב הלקה תבכרה תלעפה תא ןוחבל התרוה ילאכימ״ ןומרכ רמוע 1
)24.08.2022(, -d000-article/.premium/00000182-24/ty-08-ars/2022https://www.themarker.com/dynamo/c

f172f67d0000-a3d7-ddba.  
 ,יזכרמה ינויצה ןויכראה ״ווק סוטטסה בתכמ // האמה תפוסא״ ןייטשדלוג יסוי ׳פורפ2
-http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/Pages/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A

%D7%A7%D7%95%D7%95.aspx-%A1%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7. 
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 תירוביצ הרובחת תלעפהל ןוישיר ןתניי םהב םירקמ א386 הנקתב ועבק הרובעתה תונקת 3."לארשי

 םיווקל ןכו תירוביצ הרובחת יתוריש םויק תניחבמ ינויח רבדה רשאכ רתיה ןיב ,החונמה ימיב

 תנשב ולעפש םיווקה( םידוהי םניאש םיבושייל וא רפס יבושייל ,םילוח יתבל םיעסונ םיתרשמה

 4.)רתוה םתלעפה ךשמהו הז רדסהמ וגרחוה - תליאבו הפיחב רקיעב - 1991

 ךא ,ןוישירב תבשב םילעופה םיווק רפסמ ןחוכמ ופסונ ,תונקתה תנקתה רחאלש םינשה ךלהמב

 רצונ ךכ .םיינויחה םייתרובחתה םיכרצה ללכ לע הנועה רודסו יתטיש ןפואב אלו ,הרושמב תאז

 יכרצ תא תרשמ וניאש ןפואב ,תבשב ןוישירב םיווק דואמ טעמ םילעופ וב ,םויכ גהונה בצמה

 הווהמ וניאו הייסולכוא יזוכירלו םילוח יתבל ,תולודגה םירעל עיגמ וניא ,האולמב הייסולכואה

 .הגיהנ ןוישיר וא יטרפ בכר םתושרב ןיאש םישנא רובע ןורתפ

 .תבשב תירוביצ הרובחת אשונב ץ"גבל הריתע הנידמו תדל ימרופרה זכרמה שיגה 2016 תנשב

 לועפל ןוישיר ולביק רשא םיווקה רפסמל רשאב עדימ תשקב זכרמה שיגה הריתעה תשגה תארקל

 דרשממ תונוישיר ונתינ סובוטוא יווק 344 -ל יכ הלע רסמנש עדימהמ .החונמה םוי ךלהמב

 יווקמ תיצחמכ יכ הלע זכרמה ךרעש הקידבמ ,םלואו .תבשה םוי ךלהמב לועפל הרובחתה

 ךותל םישלוג״ םיווק 59 יכ הלע ,ףסונב .תבשב םילעופ םניא ללכ ןוישיר םדיב שיש סובוטואה

 תא םיליחתמ תבש םויבו ,תבשה תסינכ רחאל העש דע ישיש םויב םדעיל םיעיגמ רמולכ ,״תבשה

 ,תיצמתב .הלוכ תבשה ךלהמב םיליעפ םניא םה השעמלש ךכ ,תבשה תאצ ינפל העש דע םלולסמ

 לעופב ,תבשב םיליעפ הרואכלש םיווק לש אליממ תמצמוצמה המישרה יכ אצמנ הלעש עדימהמ

 תיבל עיגמ םהמ דחא אל ףא ,תבשב םיליעפה םיווקה 141 תרגסמב יכ רעוי .רתוי ףא תמצמוצמ

  .רפס יבושייל םיעיגמ דבלב םידדוב םיווק .)תליאבו הפיחב טעמל( םילוח

 תרשל הקינעמ )שדח חסונ( הרובעתה תדוקפ היבגל ,ענוממ בכר תועצמאב תירוביצ הרובחתל דוגינב

 לע הלחה 5לזרבה תוליסמ תדוקפ ,תבשב תירוביצה הרובחתה תלעפה אשונב תוכמס הרובחתה

 תלעפה אשונל ללכ תסחייתמ הניא הדוקפהש תורמל 6.תבשב התלעפהל סחיב תקתוש תובכר

 ,ןלהל טרופיש יפכ .הזה םויה םצע דע תבשב תבכר תלעפה החוכמ הרשפאתה אל ,תבשב תבכרה

 ,וז העיגפל קוחב תשרופמ הכמסה רדעה חכונו ,תויתקוח תויוכזב תעגופ תבכרה תלעפה יאו ליאוה

 .תבשב תבכרה לש הלעפה אקווד תבייחתמ

 .םייתרובחתה היכרצו הייסולכואה לש יאנפה ילגרהב יתועמשמ יוניש לח םינורחאה םירושעב

 םיחותפה תוינק יזכרמ תורשעב יוטיב ידיל םיאבה ןוליח יכילהת רבוע לארשיב ירוביצה בחרמה

 יוליב יזכרמב רוקיבב תבשה םוי תא תולבל גהונ םילארשי לש לדגו ךלוה רפסמ יכ רכינו  7,תבשב

 תירוביצ הרובחת תלעפהל סחיב רוביצה תודמע .םיירחסמה םיזכרמב תוינק תכירעב וא תוברתו

 ש"ודח תתומע הכרעש רקס יפ לע .תונורחאה םינשב הלדגו תכלוה הכימת לע ןה םג תודיעמ תבשב

 
 .173 ,1.8.1961 ,]שדח חסונ[ לארשי תנידמ יניד 3
 .1425 א"כשת ת"ק ,1961 – א"כשת ,הרובעתה תונקת 4
 .485 ,23.3.1972 ,]שדח חסונ[ לארשי תנידמ יניד.1972 – ב"לשת ,]שדח חסונ[ לזרבה תוליסמ תדוקפ 5
 רבדב 71 ףיעס תא ללוכה( הרובעתה תדוקפ לש ינימשה קרפה יכ עבוקה לזרבה תוליסמ תדוקפל )1()א(ג46 ףיעס ואר 6

 .תימוקמ תבכר לע לוחי אל – )החונמה ימיב סובוטוא תלעפה
 .)2016( לארשיב ירוביצה בחרמה לש ונוליח -השעמל הכלה תרופ ןב איג 7
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 ולחה ,ליבקמב 8.תבשב תירוביצ הרובחת תלעפהב ךמות ידוהיה רוביצהמ 75% 2022 טסוגואב

 ןד שוגב תונוש תוימוקמ תויושר ןכו תבשב תירוביצ הרובחת םודיקל 9םייטרפ םימזימ לועפל

 העסה תוריש לע רבודש ןוויכ יכ רעוי 10.תבשב םיימניח תירוביצ הרובחת יווק ליעפהל ולחה ןורשהו

 .םתלעפהל תיטפשמ העינמ התיה אל ךכיפלו הרובחתה דרשממ ותלעפהל ןוישיר שרדנ אל ,ימניח

 תוריתע תויושרב םירגש ץראה זכרמ יבשותל קר תאז ףאו דאמ יקלח הנעמ ונתנ הלא םיווק םלוא

 .םיבאשמ

 תוכלשהה לעו תבשב תירוביצ הרובחת רדעהמ האצותכ תמרגנה השקה העיגפה לע דומענ ןלהל

 .הז בצמ לש תויתביבסהו תויתרבחה ,תוילכלכה

 תבשב תירוביצ הרובחת רדעהמ תעבונה דוסי תויוכזב העיגפה

 תוכזכ הרכוה וז תוכז .העונת שפוחל היונק תוכז בשותו חרזא ,לארשיב םדא לכל :העונתה שפוח

 תושגר לע הרימש םשב תבשב תירוביצ הרובחת תעינמ 11.ותוריחו םדאה דובכמ תרזגנה תיתקוח

 לארשי תנידמ יבשותו יחרזאל היונקה תיתקוחה תוכזב הפירח הרוצב תעגופ יתדה רוביצה לש תדה

  .תבשה ךלהמב םצפח זוחמל עיגהלו תוישפוחב עונל

 12.םדאה דובכל תוכזהמ קלחכ תאזו וייח תוחרוא תא בצעל תוכז שי טרפל ,עודיכ :הימונוטואל תוכזה

 תולבל ,םירבחו החפשמ יבורק רקבל - ויניע תוארכ תבשה תא בצעל םדא לכל רשפאל שי ,הז רשקהב

 לש הימונוטואה הסיסבב רשא דובכל םדא לש ותוכז חוכמ תאזו – םיב וא ןואיזומב רקבל ,תודעסמב

 יואר הז רשקהב .יאמצע ןוצרו הריחב רשוכ תלעב תימונוטוא תושי םדאב האורה יטרפה ןוצרה

 םג ךא תימואל תילכת תבשה םויל יכ ןיוצ החונמו הדובע תועש קוחל הסחייתהש הקיספב יכ ריכזהל

 יפל יאנפה תוברת תא בצעלו התחפשמ קיחב תולבל תחא לכל יונפ ןמז תרתוה לש תילאיצוס תילכת

  13.המעטו החור

 :ןויוושל תוכזה

 רסוח ייוטיבמ םה ,הרובחתל תושיגנהו שומישה יסופדב םילדבה :תושלחה תובכשב העיגפה

 תומוקמל תושיגנו תודיינה תלוכי תחטבהב בושח יתרבח דיקפת תירוביצ הרובחתל .הרבחב ןויוושה

 תלעפה 14.יטרפ בכרב קיזחהל תגשמ םניא םדיש ולאל םג יאנפ ירתאו םיירוביצ םיתוריש ,הקוסעת

 
   )26.08.2022( םויה לארשי ״תבשב תירוביצ הרובחת תלעפהב םיכמות םילארשיהמ 75% :רקס״ יקסידורוג הינוס 8

https://www.israelhayom.co.il/business/article/13006092. 
 סובמי ״)עבש ראב( עונת עונ״ ;/ps://www.shabus.co.ilhtt סובש ״םילשוריב תלעופה תיפותיש הדוגא״ לשמל ואר 9

https://yambus.org/; עונת עונ ״תבשב הרובחת -עונת עונ״ https://www.noat.co.il/.  
  :םשב עובשה יפוס ךלהמב לעופה םיעסיה ךרעמ ןד שוגב תוימוקמ תויושר שש וקישה 2019 רבמבונ שדוחב לשמל ךכ 10
  .https://busofash.co.il ש״פוסב םיענ " הייריעה םעטמ םיגחבו ש״פוסב הרובחת - ש"פוסב םיענ"
 זוחמ דקפמ 'נ ןייד 2481/93 ץ"גב ;)״ברוח ןיינע״ :ןלהל( )1997( 1 )4(אנ ד"פ הרובחתה רש נ 'חאו ברוח 5434/96 ץ"גב 11
 .)1994( 472 ,456 )2(חמ 'חאו םילשורי

 .)2006( 619 )1(אס ד"פ  תסנכה 'נ ןוטלשה תוכיאל העונתה 6427/02 ץ"גב  12
 
 .)2005( 38 )1(ס ד"פ תבשב הדובע ירתיה ףנע שאר 'נ מ"עב םיטיהר סקולד קראש - 22 ןייזיד 5026/04 ץ"גב 13
 .)2011( 148-149 ,יתרבח ילכלכ יונישל הדעווה ח"וד יתרבח ילכלכ יונישל גרבנטכרט תדעו ח"וד 14
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 תמרוג תבשב תירוביצ הרובחת תלעפה יא 15.ןויווש םודיקל םורתל היושע ,תבשב תירוביצ הרובחת

 םילייחב ,רעונ ינבב ,םישנב ,תויולבגומ ילעבב ,ךומנ ימונוקא ויצוס דמעממ םישנאב השק העיגפל

 16.לארשיב תירוביצה הרובחתה לש תוירקיעה תוינכרצה ןה ולא תוצובק .םישישקבו

 תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח :תולבגומ םע םישנא רובע תושיגנל תוכזב העיגפה

 לכ םע םישנאל םישיגנ תויהל םיכירצ ירוביצ תוריש לכו ירוביצ םוקמ לכ יכ עבוק ,1998-ח"נשתה

 אלא ,דיינתהל היצפוא דוע הניא תירוביצ הרובחת תויולבגומ ילעב םישנא רובע .תויולבגומה יגוס

 בחרמב םייחב תופתתשהו תואמצע ,תושיגנ םהל תרשפאמה הדיחיה היצפואה םיבר םירקמב

 הניה תושיגנל תוכזה ,ףסונב .תויזיפ תולבגמ לשב הגיהנ ןוישר איצוהל םתורשפאב ןיא ןכש ירוביצה

  .תולבגומ םע םישנא רובע תומסחנ תויוכזה ראש הידעלבו תויוכזה רתי לא הסינכה רעש

 ןיא יכ רזגנ הז ןורקיעמ 17.תדמ שפוחל תוכזה תא םג וכותב לפקמ תדה שפוח ,עודיכ :תדמ שפוח

 םייקל םיניינועמ םניאו ,תווצמ ירמוש םניאש ימ לע תד תווצמ - ןיפיקעב אלו ןירשימב אל - םיפוכ

 תובשחתה לש םימעטמ תבשב הלקה תבכרה תלעפה יא לע תורוהל ןתינ אל ,ןכל .תדה תווצמ תא

 תא שממל שפוח שי םדאל :םיברה תושרו דיחיה תושר ןיב הנחבהה הגוהנ הז רשקהב .תדה ילוקישב

  18.תלוזה לע ותד תווצמ תא תופכל לוכי אוה ןיא םיברה תושרב ךא ,ותיבב ותד

 רוביצה תושגרב העיגפ לש הנעטה תדמוע תורומאה תויוכזה לומ לא :תושגרב העיגפ – 19דגנ תנעט

 ןהיניב ןוזיאהש תויוכזב רבודמה ןיא ,םלואו .תבשב תירוביצ הרובחתל דגנתמה ,רקיעב ידרחה

 ךכ אל ךא תויתקוח תויוכז ןניה העונת שפוחל תוכזהו תדמ שפוחל תוכזה ,ןויוושל תוכזה .יקפוא

 ןיינעב 20.תבשב תירוביצ הרובחת םיליעפמ ןיא המשבש תדה תושגרב העיגפ תעינמל תוכזה יבגל

 הרבחב ,תרשפאמ הניא ,המצעלשכ ,יתד םייח חרואבו םייתד תושגרב העיגפ" :יכ ןיוצ ברוח

 קרו ךא תירשפא העונתה שפוחב העיגפ .העונתה שפוחב עוגפל ,תינלבוסו תיטסילרולפ ,תיטרקומד

 רבעמ איה וזכ העיגפ .תיניצרו הרומח ,השק איה יתדה םייחה תחרואבו תדה תושגרב העיגפה רשאכ

 ,ונניינעב 21."העונתה שפוח ןהבו םדא תויוכז םייקל ידכ תושגרב העיגפ הקידצמה תלוביסה תמרל

 .המלש הייסולכוא לע ריבס יתלבו אושנמ דבכ לטנ הליטמ תדה תושגרב תובשחתהה

 – ליעל ונמנש תויוכזה :הלבגהה תקספ יאנתב הדימע יאו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תרפה

 העיגפ ךכיפלו תויתקוח תויוכז ןה תדמ שפוחלו העונתה שפוחל ,הימונוטואל ,ןויוושל תוכזה ןהבו

 
 הודא זכרמ "2012-2000 ,לארשיב הרובחת תויתשת לש בוצקתה תוינידמ לע :שדוג רתוי ,םישיבכ רתוי" רפוס ידע 15

11 )2013(  20131.pdf-content/uploads/2015/01/transport-adva.org/wp  )״םישיבכ רתוי״ :ןלהל(. 
 ךרעמב תולת שי ,הייסולכואה ראשמ תיתועמשמ הכומנ עונימה תמר םהבש ,םיכומנה םינורישעל היפל הנעטל 16
 .)2011 רבוטקוא( 149-148 'מע ,יתרבח ילכלכ יונישל הדעווה ח"וד תא לשמל ואר תירוביצה הרובחתה
 
 .93 ׳מע ,11 ש״ה ליעל ,ברוח ןיינע 17
 .)1993( 508 ,485 )5(זמ ד"פ ,תותדה רשו הלשממה שאר 'נ מ"עב  לארטימ 3872/93 ץ"גב 18
 תטפושה תעבוק םש ,ןייזיד ןד ןינעל תונפהל יואר ,םידבוע לש תוילאיצוס תויוכזב העיגפ לש תפסונ דגנ תנעטל רשאב 19
 לע רוסיאה תא ןזאל שי ,םדא לש ונוצר יפל החונמה םוי שומימ לש תילכתה תא גישהל תנמ לע יכ 66 דומעב הי'צקורפ
 יאנפ ,תוברת תוליעפל תויעובשה החונמה תועש תא לצנל דבועה םדאל תורשפאה ןתמ םע תבשה םויב םידבוע תקסעה
 .םידבוע תקסעה תבייחמ וז םא םג ,שפונו

 .60  ׳מע ,11 ש״ה ליעל ,ברוח ןיינע 20
 .50 ׳מע ,11 ש״ה ליעל ,ברוח ןיינע 21
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 וז העיגפ ,תבשב תבכרה תלעפה יאל עגונה לכב .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תא הרפמ ןהב

  .דוסיה קוחב הלבגהה תקספ יאנתב תדמוע איה ןיאש ןאכמ ,קוחב תשרופמ הכמסה אלל תישענ

 

 תבשב תירוביצ הרובחת רדעה לש תוכלשהה

 ריחמ ףאו – םייתביבסו םיילכלכ ,םייתרבח – םיהובג םיריחמ הבוג תבשב תירוביצ הרובחת רדעה

  .הלא תוכלשה לע דומענ ןלהל .םדא ייח לש

 תוילכלכה תוכלשההו םישיבכב סמועב תרכינ היילע

 המגמה .ץראה ישיבכב קחודהו תופיפצה תא תוריבגמה תומגמ יתש תוללוחתמ םינורחאה םירושעב

 לארשי תנידמב םימושר 2020 תנשב .לארשי ישיבכ לע בכרה ילכ רפסמב היילע איה הנושארה

 23.ךרעל בכר ילכ ןוילימ 6-7.5 לארשיב ויהי 2050 תנשבש אוה יפצה 22.םייטרפ בכר ילכ 3,173,300

 םיבשות 1,000 לכ לע םיבכר 167 לש ןותנמ - םיבשות ףלאל בכרה ילכ רפסמב תיתועמשמ הילע הנשי

 העיפשמה היינשה המגמה 2020.24 תנשב םיבשות 1,000 לכ לע םיבכר 397 לש ןותנל דע 1990 תנשב

 רפסמל סחייתמה חנומ - לארשיב העוסנה תמרב היילע איה םישיבכב קחודהו תופיפצה לע

 מ"ק ןוילימ 18,668 ודדמנ 1990 תנשב םא .הנותנ הפוקתב עסנ יעונמ בכר ילכש םירטמוליקה

 םע דחי ,ולא םינותנ 25.לארשיב ועסינש מ"ק ןוילימ 52,400 ודדמנ 2014 תנשב ,לארשיב ועסינש

 האוושהב ףא בכר ילכ לש ההובג תופיפצל םימרוג ,תיסחי ןטק הנידמה לש החטש יכ הדבועה

  .יברעמה םלועל

 ךכ רואל רתיה ןיב תאז ,תירוביצה הרובחתב שומישה רועישל עגונה לכב רוגיפב תאצמנ לארשי

 םישנאש םגה ,ךכ .יטרפ בכרב םייולת ןיידע הנידמה יבשות ,תבשב תירוביצ הרובחת רדעיהבש

 רדעיה לשבש ירה ,תירוביצ הרובחת תועצמאב םצפח זוחמל עובשה עצמאב עיגהל םילוכי םיבר

 אצוי לעופכ .)תגשמ םדיש החנהב( יטרפ בכר םתושרב קיזחהל םיבייח םה ,תבשב תירוביצ הרובחת

 .תירוביצ הרובחתב תוחפ םישמתשמו עובשה ךלהמב םג יטרפה םבכרב שומיש םישוע םה ,ךכמ

 25% ודיעה ,א"ת יבשות לע תבשב תירוביצה הרובחתה רדעיה תעפשה תא ןחבש אשונב רקחמב

 לעפותו הדימב םיקיזחמ םה וב יטרפה בכרה לע רותיו ולקשי יכ ,יטרפה בכרה ילעב םילאשנהמ

 26.תבשב תירוביצ הרובחת

 
 )2021( 2020 תנשב םייעונמ בכר ילכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 22
-pages/2021/%D7%9B%D7%9C%D7%99https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/
-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%9B%D7%91
-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%

020.aspx2. 
 .15 ש"ה ליעל ,םישיבכ רתוי רפוס 23
 .םש 24
 )2015( )'זרטמוליק( העוסנ – 24.13 חול 2015 לארשיל יטסיטטסה ןותנשה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 25

www.cbs.gov.il/shnaton66/st24_13.pdf. 
 – ביבא לת תטיסרבינוא( ופי-ביבא לת יבשות לע תבשב תירוביצ הרובחת רדעיה לש תועפשהה תניחב ימחוש ןר 26
 .)2015 ,םדאה תביבסו היפרגואיגל גוחה
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 277 -כב דמאנה ,ףקיה בחר ילכלכ קזנ םירצוי םיכוראה העיסנה ינמזו םיקקפה ,םישיבכב שדוגה

 דע יכ הניה תיזחתה .הנשב ₪ דראילימ 15-כב תדמאנ הלא תועש תולע .הנשב הדובע תועש ןוילימ

 דמאנש דספה ,םויב םיקקפב תפסונ העש זבזבי גהנ לכו ,ולפכוי לארשיב העונתה יקקפ 2030 תנש

 דבלב יטרפה בכרה יעסונמ 10% לש רבעמש הניה תיזחתה ,ךדיאמ .הנשב ₪ דראילימ 25 -כב

  27.םילקש ידראילימ 5.5  לש ןוכסחל איבי תירוביצה הרובחתל

 םיכרדה תונואתב הילע

  םייזכרמה םישיבכב תבשב םיכרד תונואת

 ,עובשה תומיב רשאמ רתוי ההובג עובשה ףוסב םיכרד תנואתב גרהיהל וא השק עגפיהל ןוכיסה תמר

 השולשב העוסנה תוינלטק דדמ בושיחמ הלוע ךכ .רתוי ןטק עובשה יפוסב העונתה חפנש תורמל

 28 .4 רפסמ שיבכו 2 רפסמ שיבכ ,1 רפסמ שיבכ :תיסחי הובג העונתה חפנ םהב םייזכרמ םישיבכ

 

 

 
 ילש כ"הח ,רצותה לע לארשיב םינילופורטמב העונתה שדוג תעפשה ןיינעב 0561 'סמ הרישי התליאשל הבושת 27
 .12.7.2011 ,'ץיבומיחי

 רקחל םילשורי ןוכמב רקוח ,אריפש – ףסא ריאי ידי לע ודבועו ופסאנש ס"מלה תמסרפמש םינותנ לע ססובמ 28
 .בשחוממ יופימו םינותנ דוביעב החמתמה ,לארשי
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)םירטמוליק דראילימל(

 תבש ימי ה-א םימי
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 תבש ימיבו לוח ימיב םיכרד תונואתב םיגורה
 )םירטמוליק דראילימל(

 תבש ימי ה-א םימי
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 םיגהונ םניא םישנאש ןוויכ עובשה עצמאב העונתה חפנמ ןטק תותבשב העונתה חפנש תורמלש אצוי

 וא השק הב עגפיהלו םיכרד תנואתב ברועמ תויהל יוכיסהו רתוי תנכוסמ תבשב העיסנה ,הדובעל

 העיסנמ רתוי תנכוסמ יטרפ בכרב העיסנ ,עודיכ .עובשה תומי ראשל סחיב תבשב הובג ,גרהיהל

 תענומ התיה תבשב תירוביצ הרובחתש ןאכמ .)םייעוצקמ םיגהנ םיגהונ הב( תירוביצ הרובחתב

 .שפנב תובר תודיבא

 הליל יווק

 הרובחתב שומיש ךות םתיבל בושלו יוליב תומוקמל עיגהל םיריעצל רשפאל ודעונ הלילה יווק

 םילעופ םיווקה .םיפמרטב שומישו םיכרדב תנכוסמ תוגהנתה ,תורכשב הגיהנ עונמל ךכבו ,תירוביצ

  .ישיש תולילב םילעופ םניא םיווקה ,הפיח ריעב טעמל 29.תבש יאצומו ישימח תולילב

 םיכרדה תונואת רפסמב תיתועמשמ הדירי הלח ,הליל יווק ולעפ םהב םירוזאב יכ הלוע רקחמהמ

 תבשה ךלהמב םג םיליעפ הלילה יווק הב הדיחיה ריעה ,הפיחב יכ הלוע םינותנהמ .םיעגפנהו

 םיכרדה תונואתב הדיריה רועיש יכו רתויב יתועמשמה רעפה אצמנ )ץראב םירעה ראשל דוגינב(

 תונואת תא תיחפה הליל יווקב שומישה .הלילה יווק תלעפה זאמ רתויב יתועמשמה אוה תורומחה

 תלעפה תליחת רחאלש םייתנשב 40%-כ לש רועישב םיכרדה תונואתב הדירי הלחו הפיחב םיכרדה

  30.הלילה יווק תלעפהל ומדקש םייתנשל האוושהב ,הלילה יווק

  םייחה תוכיאבו הביבסה תוכיאב העיגפ

 עגופ  - תבשב תירוביצ הרובחת רדעיה לשב רתיה ןיב עבונה – שיבכה לע םייטרפה בכרה ילכ יוביר

 ילכב שומישמ האצותכ םרגנ םלועב םיינוריעה םירוזאב ריוואה םוהיזמ 80% .הביבסה תוכיאב

 ומכ 31.םויכ םירעה יזכרמב רתויב הרומחה תיתביבסה היעבה תא הווהמ אוהו ,םייטרפ רקיעב ,בכר

   32.הלעמב הנושארה םוהיזה תינרצי איה תינוכמה ,םיירקיעה הרובחתה יעצמא לכ ןיבמ ,ןכ

 רושק אוה .לארשיב רתויב ןכוסמה םוהיזה רוקמ אוה ,הרובחתב ורוקמש ריוואה םוהיז ,ךכמ הרתי

 תוולנו ,םישישקו םידלי ,תוקונית ,םירבוע לש טרפב ,תמדקומ התומתלו האולחתה רועישב היילעל

 תופורת ,זופשא תויולעב ,הדובע ימי ןדבואב תואטבתמה ,קשמה לע תופיקע תוילכלכ תוכלשה ול

 הרובחתמ ריוואה םוהיז לש תוינוציחה תויולעה תא רצואה דרשמ ךירעה 2008 תנשב .ב"צויכו

 33.רצותהמ 2%-מ רתויב ,לארשיב

 

 
 .)2012 עדימו רקחמ זכרמ ,תסנכה( םיכרדה תונואת לע תעפשה תניחבו הליל יווק תלעפה ןנור ביני ר"ד 29
 )2011( 161 ,2010-2001 ,םיכרדב תוחיטבב תומגמ םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה 30

damechkar/meidastatisti/Documents/RsaMegamot2001_2010.pdfhttp://rsa.gov.il/mei. 
 .space/transportation/-https://www.adamteva.org.il/public ןידו עבט םדא רתא 31
 .)2000( 43 יתרבח קדצו הביבס ,הרובחת הוודא זכרמ רשטלפ ןייליא 32
 תע בתכ – הביבסו היגולוקא "ריוואה תוכיא לע הייסולכואה לודיג תועפשה" אירול םחנמו גרבצלז רימא ,ףסא דוד 33
 דרשמ ;s.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=275http://magazine.isee )2012( 265 ,3 הביבסה תוינידמלו עדמל
 )2008( 14-13 ,קורי יוסימל תידרשמ-ןיבה הדעווה ח"וד םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/MisuiYarok.pdf. 
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 תבשב תירוביצה הרובחתה רדעה תא תיטפשמ רגתאל ןויסינ

 ,ש"ודח ,תישפוח לארשי ,זכרמה םשב( ץ"גבל הריתע ימרופרה זכרמה שיגה 2016 תנשב ,רומאכ

 םתולבגומ לשבש םישנא לש םהירופיס ואבוה הב )םיינטרפ םירתוע לש הרוש ןכו גרבדנז רמת כ"ח

 םהש ורפיס םירתועה .יטרפ בכרב קיזחהל םתלוכיב ןיא ילכלכה םבצמ לשב וא גוהנל םילוכי םניא

 סעכה ,םינואה רסוח תושוחת לעו ,תבשב תירוביצ הרובחת רדעה לשב םתיבב םיאולכ םישיגרמ

 .הז בצממ םיעבונה ןובלעהו

 םיינויחה הרובחתה יכרצ תא ררביש ףיקמ  םיכרצ רקס םייקל הרובחתה דרשמ שקבתנ הריתעב

 ץ"גב ,רעצה הברמל .תבשב יוארו יתדימ תירוביצ הרובחת ךרעמ לעפוי ויתובקעבו לארשי יבשות לש

 הרובחת ליעפמש רחאל קר ץ"גב לש וחתפל אבוי ןיינעהש היה יוארה ןמש קומינב הריתעב ןודל ברס

 תירוביצ הרובחת תרבח לש ישוקהמ םלעתהב ,תאז .ברוסיו תבשב לועפל ןוישיר שקבי תירוביצ

 ינכרצמ אוהש ,ידרחה רוביצה לומ לא םיסרטניאה תא דגונ רבדה ןכש – תבשב וק תלעפה שקבל

 רבמטפסב הריתעהמ םהב רוזחל םירתועה וצלאנ ךכיפל .ץראב םידבכה תירוביצה הרובחתה

2017.34  

 

  ?ךכ רחא הלקה

 ותרגסמב םירדסהה קוח תרגסמב החונמ ימיב יתרובחת ךרעמ םודיקל ןויסינ השענ 2021 יהלשב

 אלש וא חוור תרטמל לעופה( ףוג לכל רשפאמש ןפואב ,"תדחוימ העסה חוקיפ וצ" ףיעס ןקות עצוה

 .תבשב םולשתב םיסובינימ וא םיסובוטוא תלעפהל הרובחתה דרשמל השקב שיגהל )חוור תרטמל

 "תירוביצ הרובחת"כ ורדגוי אלש רחאל ,יקוח ןפואב לועפלו םולשת תובגל ולכוי תועסהה יליעפמ

 ךרעמ ליעפהל תוימוקמ תויושר תמגוד םיפוגל רשפאל שקיב הז ןוקית .הנידמהמ דוסבס ולבקי אלו

 תלעפה תא תוליבגמה תונקתלו הדוקפל ףופכ וניאו הנידמה ידי לע דסבוסמ וניאש תבשב יתרובחת

 .םייטפשמ םיישק לשב םדוק אל הז ךלהמ ,םלואו .תבשב תירוביצה הרובחתה

 ,םיסובוטואל עגונב בצמל דוגינב .תבשב םודאה תבכרה וק לש ותלעפה תלאש קרפה לע תדמוע תעכ

 תלעפה יא ,רומאכ .תבשב לועפל הלקה תבכרה לש התלוכיל רשאב קתוש קוחה ליעל רבסוהש יפכ

 הכמסה יפ לע אלא תויוכזב עוגפל ןתינ אלש תויה .דוסי תויוכזב תעגופ תבשב תירוביצ הרובחת

 תבשב הלקה תבכרה תלעפה יאש ירה הקיקחב רומאכ הכמסה תמייק אלש תויהו קוחב תשרופמ

 בצמ .הלבגהה תקסיפ יאנתב דמוע וניאש ןפואב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש הרפה הווהת

 ,הלקה תבכרה לש םודאה וקה תא הז ללכבו הלקה תבכרה תלעפה תא אופא בייחמ הז םירבד

  .תבשב

 

 
  .)11.9.2017( הרובחתה רש דגנ פשר 65396/1 ץ"גב 34
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 הרובחתה לוהינ תויוכמס תרבעה לע תיצרא תיתנש בר תינכת הנורחאל הרשיא לארשי תלשממ

 הלא תויושר .הרובחתל תויבחרמ תויושר תמקה תועצמאב תוימוקמה תויושרה ידיל תירוביצה

 .םיפתושמ םייתרובחת םיטקיורפ ועצביו וננכתיו תירוביצ הרובחתל תוינכת ומזי ןושאר בלשב

 35.דועו הפיכא ,תירוביצ הרבחת יזרכמ תלעפהו םוסרפל תובחרנ תויוכמס ןהל ולצאוי ,ךשמהב

 תירוביצ הרובחת תלעפה יניינעב הטלחה לבקל תימוקמ תושר לכל רשפאל חתפ תחתופ וז הטלחה

 .םיבשותה יכרצו םוקמה יפוא יפ לע תבשב

 

  .לארשי תויחרזאו יחרזאב השונא העיגפל םרוגש ירוטסיהה לוועה ןוקיתל זפ תונמדזה אופא ונינפל

  .תבכרה תא רחאל רוסא .תאז תושעל ןמזה הז

 
 )11.9.2022( ״הרובחתל תויבחרמ תויושר״ 36-ה הלשממה לש 1854 הטלחה 35
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