
2016הלשממה תוטלחההלשממה תוריכזמהלשממה שאר דרשמ

 יעקרקמ תועקרק ללכ
לארשי

שוקיב ירוזאב לארשי יעקרקמ
(לארשי יעקרקמ ללכ ךותמ)

ד"חי 40,000ד"חי 50,000 *ןונכת דעי
ד"חי 30,000ד"חי 55,000 םיקוויש דעי
ד"חי 26,000ד"חי 40,000 תואקסע דעי

2016 תנשל רוידה םוחתב תואקסעו קוויש ןונכת ידעי תינכת
 הלשממה תוריכזמ
 רשא 07.03.2016 םוימ ("רוידה טניבק") רוידו ןיעקרקמ היינב ,ןונכת יניינעל םירש תדעו לש 55/רד  רפסמ הטלחה
 .(55/רד)1316 אוה הרפסמו 24.03.2016 םויב הלשממ תטלחה לש  ףקות  הלבקו הלשממה תוטלחה לוקוטורפל הפרוצ
 והינתנ ןימינב 34 - ה הלשממה
הטלחהה אשונ
2016 תנשל רוידה םוחתב תואקסעו קוויש ןונכת ידעי תינכת
םיטילחמ
לארשי יעקרקמב תואקסעו קוויש ,ןונכתל םידעי

 להנמ םע םואיתב ,(םכסה תרגסמב) "ריכשהל הריד" תרבחלו לארשי יעקרקמ תושר ,ןוכישהו יוניבה דרשמל עובקל .1
:ןלהל טרופמכ תואקסעהו קווישה ,ןונכתה םוחתב 2016 תנשל םידעי ,ןונכתה
 תלבקל דע ןונכת – ןונכת*
 הטלחה תלבקל דע וא רושיא
 םימייקתמש לככ - רושיאל
.םייטפשמ םיכילהו ררע יכילה
 תואקסעה ידעי ,קפס רסה ןעמל
 זרכממ רוטפב תואקסע םיללוכ
 .הכוז זרכוה םהב םיקווישו

 תצעומ תצלמהל םאתהב .2
 םאתהבו לארשי יעקרקמ
 הריד" תרבחלו לארשי יעקרקמ תושר רובע עובקל ,1960-ך"שתה ,לארשי יעקרקמ תושר קוחל ג2 ףיעסל
:אבה ןפואב םירוזאל הקולחב די גשיהב רוידל רויד תודיחי קווישל 2016 תנשל דעי (םכסה תרגסמב) "ריכשהל

2016
כ"הסלילגו בגנזכרמ

 הרכשהל רויד תודיחי רפסמ
 תפסותב ןעמשמכ) ךורא חווטל
(היינבהו ןונכתה קוחל תישישה

1,5707302,300

 רוידה תודיחי כ"הס ךותמ
 רפסמ – ךורא חווטל הרכשהל

 תחפומ ריחמב תורידה
 תצעומ תוטלחהב ןעמשמכ)

(לארשי יעקרקמ

315145460

 דומעי לארשי יעקרקמ תושרו ןוכישהו יוניבה דרשמ ידי לע ועצבתי רשא םיטועימה יבושייב םיקווישה ףקיה יכ עובקל .3
 םיטועימה יבושייב רוידה עציה תבחרהל םילכה תועצמאב ,רתיה ןיב ,תאזו ,2016 תנשב ד"חי 3,500 לע תוחפה לכל
 תייסולכואב ילכלכ חותיפל הלשממה תוליעפ הניינעש 30.12.2015 םוימ 922 רפסמ הלשממה תטלחהב ועבקנש
 קווישה דעי תרגסמב וללכיי הז ףיעסל םאתהב וקוושיש רוידה תודיחי ,קפס רסה ןעמל .2020-2016 םינשב םיטועימה
.1 ףיעסב רומאה ללוכה
 הריד" תרבח לש יללכה להנמה לע ןכו לארשי יעקרקמ תושר להנמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ לש יללכה להנמה לע ליטהל .4
 םינשל הנידמ תועקרקב תואקסעהו קווישה ,ןונכתה ידעי תא רוידה טניבק רושיאל איבהל (םכסה תרגסמב) "ריכשהל

 .1.7.2016 םויל דע 2018 – 2017
(תיטרפ תולעבב תועקרקו הנידמ תועקרק) ןונכת ידעי

 ךכ  ,םירוגמל עקרקה עציה תלדגה הניינעש ,15.7.2010 םוימ 2019 'סמ  הלשממה תטלחהב 2 ףיעס תא ןקתל .5
 תוטרופמ תוינכת רושיאל איבהל ןונכתה תודסומב הלשממה יגיצנו ןונכתה תודסומ שאר יבשוי וחנוי 2016 תנשבש
:םיאבה םיפקיהב םירוגמל
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כ"הסל"מתו דעיתיזוחמ הדעו דעיזוחמ
8,0005,50013,500ןופצ
12,000012,000הפיח
12,5009,50022,000זכרמ
11,0003,00014,000ביבא לת
8,5001,50010,000םילשורי
10,00018,50028,500םורד
62,00038,000100,000כ"הס

 דומעל תנמ לע 2016 תנשב רושיאל ואבויש םירוגמל תוטרופמ תוינכת תמישר שבגל ןונכתה להנימ תלהנמ לע ליטהל .6
.התלבקמ םוי 30 ךות וז הטלחהב ועבקנש םידעיב
 תיצראה הדעווה לשו תויזוחמה תודעווה לש ןונכתה תוכשלו םיר"ויה לש הדובעה תוינכת לע ססובת תוינכתה תמישר
 תושר ,ןוכישהו יוניבה דרשמ :םיאבה םידרשמה לש םיל"כנמל רבעות רשא רוידל םיפדעומ םימחתמ לש היינבלו ןונכתל
 תואלקחה דרשמ ,הביבסה תנגהל דרשמה ,תואירבה דרשמ ,םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ ,לארשי יעקרקמ
.("םייטנוולרה םידרשמה" ןלהל) םימהו היגרנאה ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,רפכה חותיפו

 ןונכת יקשממ לולכת םידרשמה תוסחייתה .המישרה תלבקמ םוי 30 ךותב םתוסחייתה תא ושיגי םייטנוולרה םידרשמה
 ועבקנש םידעיב דומעל תנמ לע תינכתל סחיב תויעוצקמה ויתושירד תאו דרשמה ידי לע תושרדנה תולועפה זוכירו

.הלשממה תוטלחהב
 הלשממה העבקש םידעיב דומעל תנמ לע תושרדנה תולועפה בולישל לועפל םייטנוולרה םידרשמה יל"כנמ לע ליטהל .7
 .םדרשמ לש הדובעה תינכתב רוידל
 חוודלו הלשממה העבקש ןונכתה ידעי לע הרקבהו בקעמה תא זכרל רוידה הטמו ןונכתה להנמ תלהנמ לע ליטהל .8
 םהיניבו םיפסונ םיאשונ ןווגמל תוסחייתה ךות הלשממה ידעיל םאתהב םתומדקתה לע 2016 תנש ףוסב הלשממל
.וז הטלחה םושייב ולעש םימסח
הדובעה תוינכת םוסרפ
 תרבח ל"כנמו לארשי יעקרקמ תושר להנמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ לש יללכה להנמה ,ןונכת להנימ תלהנמ תא תוחנהל .9
 יעקרקמ תושר להנמ תא ןכו ,חותיפהו ןונכתה ימוחתב 2016 תנשל תיתנשה הדובעה תינכת תא םסרפל "ריכשהל הריד"
.הטלחהה תלבק דעוממ םוי 30 ךותב םיפוגה לש טנרטניאה ירתאב ,קווישה םוחתב לארשי

 :וז הטלחהב תורדגה
 םוימ (3/רד)367 'סמ הלשממה תטלחה  יפל תאזו ןולקשא תפנ ןכו הפיח ,םילשורי ,זכרמ ,א"ת תוזוחמ - "שוקיב ירוזא"

12.06.13. 
.1965–ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה קוחל תישישה תפסותב ותרדגהכ חווט תכורא הרכשהל רויד -"די גשיהב רויד"
 ."ריכשהל הריד" תרבחל הנידמה ןיב וחוכמ ומתחיש םיינטרפ םימכסהו תרגסמה םכסה - "םכסה"
 ןושחב 'ה םוימ 770 'סמ הלשממה תטלחה חוכמ המקוהש הרכשהל רוידל תיתלשממה הרבחה - "ריכשהל הריד" תרבח
 .(2013 רבוטקואב 9) ד"עשתה
.לארשי יעקרקמ :דוסי קוחב םתועמשמכ  - "לארשי יעקרקמ"
 .זרכממ רוטפב האצקהמ האצותכ וא זרכממ האצותכ םירוגמל עקרק תריכמל הקסעב תורשקתה - "הקסע"
 .עקרק זרכמ עוציב לע העדומ םוסרפ - "קוויש"
.היינב רתיה איצוהל ןתינ החוכמש תטרופמ תינכת רושיא - "ןונכת"     

 .הלשממה תוריכזמב רומשה חסונה וניה הלשממה תוטלחה לש בייחמה חסונה
 .תומושרב םסרפתמה חסונה וניה תוטלחהב םירכזנה הקיקח ירבדו קוח תועצה לש בייחמה חסונה
.יתנשה ביצקתה קוחל תופופכ תויביצקת תוטלחה
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