
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

רבמבונב 2015  2 רבוטקואב –   27

(: חווידה תפוקתל  ץוחמ   ) ןורחאה עגרהמ  םינוכדע       

ישנאמ םיינש  םיחוויד , יפ  לע  ןורבח .) תפנ   ) לוחלחל תינופצה  הסינכב  ודמעש  םיילארשי  תוחוכ  סרדש  יניטסלפב  תוומל  םיילארשי  תוחוכ  ורי  רבמבונב    4 ־ב
. השק םהמ  דחא  ועצפנ , םיילארשיה  תוחוכה 

םיניטסלפ וגרהנ 12  רבמבונב ,) דע 2  רבוטקואב   27  ) חווידה תפוקת  ךלהמב  ךשמנש  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבחרב  תומילאה  לגב 
13 ־ב תיברעמה  הדגב  תיניטסלפ  הפקתהב  עצפנש  םיעצפמ  תמ  דחא  ילארשי  ףסונב , םילארשי .  11 ־ו םיפסונ  םיניטסלפ  ועצפנו 1,036 
7,490 ־ו םילארשי , הנומשו  םיניטסלפ  לארשיבו 71  שובכה  יניטסלפה  חטשב  וגרהנ  רבמבונב   2 ־ל רבוטקואב  ןיב 1  רבוטקואב 2015 .

(48  ) הנשה רבמבונב   2 ־ל רבוטקואב  ןיב 1  תיברעמה  הדגב  םיניטסלפה  םיגורהה  רפסמ   [1]. ועצפנ םילארשי   126 ־מ רתויו  םיניטסלפ 
הפוקתה התואב  תיברעמה  הדגב  םיניטסלפה  םיעוצפה  רפסמ  וליאו  (, 53  ) תיברעמה הדגב  תנש 2014  לכב  םיגורהה  ללכמ   90% הווהמ  

(. 5,868  ) תנש 2014 לכב  םיעוצפה  רפסמל  רבעמ  גרח  רבכ  ( 6,552)
ךלהמב 14 ועצפנ  לייח , םהמ  דחא  םילארשי , השיש  ןכו  םיניטסלפ , העברא  םידלי ; ינש  םהב  םיניטסלפ , וגרהנ 11  חווידה  תפוקת  ךלהמב 

תירקתב לארשיבו . תיברעמה  הדגב  ילארשי , ידי־לע  דחא  הרקמבו  םיניטסלפ , ידי־לע  ועצובש  הרואכל  הריקד  יעוריאו  הריקד  יעוריא 
. תוילארשיה תויושרה  ידיל  ןכמ  רחאל  ומצע  ריגסה  הזו  יניטסלפ , ידי  לע  גוהנ  בכרמ  ילארשיה  לובגה  רמשמ  ירטוש  השולש  ועגפנ  תפסונ 

המל׳ג םוסחמב  םייתש  ןורבח , תפנב  ןהמ  עבש  תיברעמה , הדגב  ושחרתה  תוירקת   11 תקולחמב . תויונש  תוירקת  רפסמ  לש  ןהיתוביסנ 
. עבש ראב  דילו  הינתנו  ןויצל  ןושאר  םירעב  לארשיב  ושחרתה  תוירקת  שולש  םכש . תפנב  תחאו  םילשורי  תפנב  תחא  ןינ׳ג , תפנבש 

יפכ  . עימדמ זג  תפיאשמ  הרישי  האצותכ  םייאופר   תורוקמ  ירבדל  םחל ,) תיב  תפנ   ) ר׳גפ תיב  רפכב  יניטסלפ  טועפ  תמ  רבוטקואב   30 ־ב
רבעל החפשמה , תיבמ  םירטמ " תורשע  המכ  קחרמב   " ורונ עימדמ  זג  ינומיר  יכ  ורשיא  תוילארשיה  תויושרה  תרושקתה , יעצמאב  חוודש 
יגרטה ותומ  ןיבל  רוזאב  "ל  הצ תויוליעפ  ןיב  הרישי  הקיז  התייה  אל   " יכ תורובס  ןה  לבא  םינבאב ," ישארה  שיבכה  תא  ומסחש  םיערפתמ  "

." יניטסלפה קוניתה  לש 
ןוכנ רבמבונב .  2 ־ל רבוטקואב  ןיב 1  וגרהנש  םיניטסלפ  השולש  לש  םהיתופוג  תא  תוילארשיה  תויושרה  וריזחה  חווידה  תפוקת  ךלהמב 

. תובכועמ ןיידע  רתיהו  וז , הפוקתב  וגרהנש  םיניטסלפ  ןיבמ 36  תופוג 14  ורזחוה  וישכעל 
רהסה תדוגא  לש  האופר  ידבוע   12 ־ו םידלי  תוחפל 139  םהב  םיפסונ , םיניטסלפ  שובכה 1,032  יניטסלפה  חטשב  ועצפנ  עובשה  ךלהמב 

(10%  ) םיעוצפה ןיבמ   111 םיילארשי . תוחוכ  םע  םיתומיעבו  תונגפהב  ועגפנ  םיעוצפה  בור  םדיקפת . יולימ  תעב  ועגפנש  יניטסלפה  םודאה 
209  ) ןורבח תפנב  הירחאו  םיעגפנ ,)   320  ) םילשורי תפנב  רתויב  הובגה  םיעגפנה  רפסמ  דעות  תיברעמה  הדגב   . הזע תעוצרב  ודעות 
תעוצרב םיעוצפהמ   28% ־ו תיברעמה  הדגב  םיעוצפהמ  תוחפל 13%  םיעגפנ .)  105  ) םחל תיב  תפנבו  םיעגפנ )  190  ) הללאמר תפנב  םיעגפנ ,)

. עימדמ זג  תפיאשמו  ימוג  יעילקמ  ועגפנ  םירתונה  םיעוצפה  תיברמו  היח , תשומחתמ  ועגפנ  הזע 
. הילאב׳ג םיטילפה  הנחמל  חרזמ־ןופצמ  ץצופתהש  תשומחת  לפנמ  ןב 11  יניטסלפ  דלי  עצפנ  רבוטקואב   30 ־ב הזעב ,

לגס ישנא  לע  עימדמ  זג  ילכמו  ימוג  יעילק  םלה , ינומיר  וריש  םיילארשי  תוחוכ  ידימ  םילוח  יתב  ידבוע  השולש  ועגפנ  תיחרזמה  םילשוריב 
הכרענ תבשה־תתיבש  תיחרזמה . םילשוריבש  דסאקומ־לא  םילוחה  תיבל  הסינכב  תבש־תתיבש  ומייקש  םירחא  םיניטסלפו  םידבוע  יאופר ,

תומלצמ ימוליצו  םייאופר  םיקית  גישהל  תנמ  לע  םילוחה , תיב  ימוחתל  םיילארשי  תוחוכ  לש  תונשנו  תורזוחה  חוכב  תוסינכה  לע  האחמב 
חטשל ירטינמוהה  םאתמה  יאופר . לופיטל  תוכזה  תאו  תואירב  ינקתמ  דבכל  ם״וא  תויונכוס  וארק  רבמבונב   2 ־ב םילוחה . תיבמ  החטבא 

לש תורפה  םיווהמ  ול  םיקקזנל  לופיט  קפסל  תואירב  ידבוע  לש  םתלוכיב  םיעגופה  םישעמ   " יכ שיגדה  רּפייּפ , טרבור  שובכה , יניטסלפה 
הניא רבעש  עובשב  דסאקומ־לא  םילוחה  תיבל  םהלש  תוסינכ  המכ  ךלהמב  םיילארשיה  ןוחטיבה  תוחוכ  תולהנתה  ימואלניבה . טפשמה 

". הנשיתש רוסאו  תלבוקמ 
ןכ  ". ןכוסמ  " םינבא יודיי  ןיגב  רסאמ  תונש  שולש  לש  םומינימ  שנוע  תעבוקה  העש  תארוה  תוילארשיה  תויושרה  ורשיא  רבמבונב   2 ־ב

הריבעב עשרוהש  דלי  לש  וירוה  םג  יכו  ורסאמ , יוציר  ךשמל  ימואלה  חוטיבה  תובטה  וללשי  םינבא  יודייב  עשרויש  יממ  יכ  קוחה  עבוק 
. ושנוע תא  הצרמ  םדלי  דוע  לכ  ימואלה  חוטיבה  תובטהל  םיאכז  ויהי  אל  םינבא  יודיי  לש  תינוחטיבה 

תא הפיקמה  תכרעמה  רדגב  הקוזחת  תודובע  עציבש  ילארשי  םידבוע  תווצ  לע  שאב  שומח  יניטסלפ  ןוגרא  ישנא  וחתפ  רבוטקואב   29 ־ב
אל תוירקתה  יתשב  תונחל . קזנ  ומרגו  לארשי  םורד  רבעל  שאב  וחתפ  רבוטקואב   30 ־בו ׳גיירוב־לא , םיטילפה  הנחמל  חרזממ  הזע , תעוצר 

. םיעגפנ לע  חווד 
לשב תוקד   40 ־כל בכוע  חקלנ  ובש  סנלובמאהשכ  םילוחה  תיב  לא  וכרדב  תמ  בל  ףקתהב  הקלש  ןב 50  יניטסלפ  רבוטקואב ,  29 ־ב

עשתב תורישי  םיעגופה  םילושכמ , אצמנב 34  ויה  רבמבונב   2 ־ל ןוכנ  תיחרזמה . םילשוריב  םיילארשי  תוחוכ  הנורחאל  וביצהש  םילושכמ 
םישיבכ לע  ובצוהש  עתפ  ימוסחמ  לע 110  ףסונב  תאז  שפנ . ףלא  הנומ 138  ןתייסולכוא  יכ  םיכירעמש  תיחרזמה , םילשוריב  תונוכש 

תא ורגסו  הללאמר ) תפנ   ) ןילענל תישארה  הסינכב  שדח  רעש  םיילארשי  תוחוכ  וניקתה  עובשה  ךלהמב  תיברעמה . הדגה  רתיב  םיישאר 
, םימוסחמב קודיבו  שופיח  ילהונ  שיבכ 60 . ןיבל  הללאמר  תפנב  םירפכ  ןיב  םיירקיעה  השיגה  ישיבכמ  דחא  דורבי , ןיעל  הסינכב  רעשה 

תומוקמ תואירבו , ךוניח  ינקתמ  תוברל  םיתורישל , םישנא  לש  םתשיג  תא  ושבישו  םיכורא , םירות  ורצי  תיחרזמה , םילשוריב  דחוימב 
. םישדוקמ םירתאו  הדובע 

רתויב לודגה  םירצעמה  רפסמ  םיניטסלפ . ורצעו 218  רצעמו  שופיח  יעצבמ   90 ־מ רתוי  תיברעמה  הדגה  יבחרב  ולהינ  םיילארשי  תוחוכ 
. האשרה אלב  לארשי  חטשל  הזעמ  רובעל  ןויסינ  ךלהמב  םיניטסלפ  ינש  םיילארשי  תוחוכ  ורצע  ךכ  לע  ףסונב  (. 38%  ) םילשורי תפנב  דעות 

־אב תיבו  אנינח  תיבב  תומוק  שולש  תב  היינב  תפסות  םהב   , םיילארשי היינב  ירתיה  רדעיה  ןיגב  םינבמ  ינש  וסרהנ  תיחרזמה  םילשוריב 
םינבמה רפסמ  תא  איבמה  ןותנ  םידלי , םהמ  השיש  םיניטסלפ , םינומה 15  תיב  יקשמ  העברא  ורקענ  תוסירהה  לשב  הייבר׳ר־לא . הרחאווס 

, תושפנ שש  תב  םיטילפ  תחפשמ   , ףסונב . 84 ־ל ורקענש  םיניטסלפה  רפסמ  תאו  , 66 ־ל הנשה  תליחת  זאמ  תיחרזמה  םילשוריב  וסרהנש  
םילשורי  ) ןאוליסבש אווה־לא  ןטב  תנוכשבש  םתיבל  הסינכ  םהמ  וענמ  םילחנתמש  רחאל  רבוטקואב  זאמ 29  הרוקע  םידלי , ןהמ  עברא 

םילחנתמה ידיב  תודרטהל  ששחמ  ןכ  תושעל  ובריס  םה  ךא  תיבה , לא  סנכיהל  םידלילו  םאל  םילחנתמה  וריתה  רבד  לש  ופוסב    (. תיחרזמה

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_3_11_2015_pressrelease_makassed_heb.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ej_2015oct21.pdf


. םיילארשיה טפשמה  יתבב  קיתב  לפטל  ךישממ  החפשמה  לש  הניד  ךרוע  תיבל . סנכיהל  השרוה  אל  החפשמה  יבאש  ינפמ  ןכו 
םינומיאל רוזאה  תא  תונפל  תנמ  לע  םידלי , םהמ   46 םדא , ינב  תונומה 86  תויניטסלפ  תוחפשמ  ןהיתבמ 13  תינמז   ורקענ  רבמבונב   2 ־ב

תוילארשיה תויושרה  ידי  לע  רדגוהש  חטשב  תיאלקח  המדא  לע  םקוממה  בושיי   סאבוט ,) תפנ   ) היעקב־לא הסמוחב  םיילארשי  םייאבצ 
, םימרות ןומימב  םוקישה , תודובע  דגנ  הדובע  תקספה  וצ  ואיצוה  תוילארשיה  תויושרה  שא .)" חטש   )" םייאבצ םינומיאל  רוגס  יאבצ  חטשכ 

. ןורבח תפנל  םורדמ  למרכ , תולחנתהה  דיל  הלע׳ת־א , תדאסב  שיבכ  לש 
השימח ותחשוה  דחא  הרקמבו  תויניטסלפ , יושיר  תויחול  ילעב  בכר  ילכ  לע  םינבא  וכלשוה  ןהבש  םילחנתמ  תופקתמ  שולש  תוחפל  ודעות 
רפכה דיל  לחנתמ  ידי  לע  הסרדנש  רחאל  ילארשי  םילוח  תיבל  הרבעוהש  תב 52  השיא  העצפנ  ךכ  לע  ףסונב  םיניטסלפל . םיכיישה  םיצע 
תופנב דחוימב  םיניטסלפ  םיתיז  יקסומ  דגנ  הדחפה  ישעמו  לובג  תגסה  שוכרב , העיגפ  ןהב  תופסונ , תוירקת  רסירת  לע  חווד  ןכ  אפס . םוא 

. םכשו ןורבח 
תכירדמ יניטסלפ  הכיה  תחא  תירקתב  ליעל .) ורכזנש  הריקדה  יעוריא  דבלמ   ) םשוכרו םילחנתמ  דגנ  תויניטסלפ  תופקתמ  שמח  לע  חווד 

, ןורבח תפנב  תוילארשי  יושיר  תויחול  ילעב  בכר  ילכ  לע  םינבא  וכלשוה  ןהבש  תוירקתה , רתיב  םילשוריב . הקיתעה  ריעב  ילארשי  םילויט 
. םילארשי ינש  ועצפנ 

תוברל רוגס , רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24    . חווידה תפוקת  ךשמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  רתונ  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 
. יקלח ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 37  ירטינמוה , עויס  ינפב 

 

םא קר  שובכה  יניטסלפה  חטשל  ץוחמ  ושחרתהש  תוירקת  םיללוכ  םיחרזא  לע  הנגה  אשונב  םיירטינמוה  םיניינע  םואיתל  ם״ואה  דרשמ  ינותנ   [1]
ימ תא  קר  ללוכ  הז  חודב  םיניטסלפה  םיעוצפה  ןיינמ  ןהיעצבמכ . וא  תוירקתה  תונברוקכ  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבשות  ןהב  םיברועמ  ויה 

םיחוויד לע  םיססובמ  םילארשי  םיעוצפ  לע  םינותנה  םילוח . יתבב  וא  תוימוקמ  תואפרמב  חטשב , האופר  יתווצ  ידימ  יאופר  לופיט  ולביקש 
תרושקתה יעצמאב 



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  םיעגפנ 

תיברעמההזע הדגה 

לארשיבו שובכה  יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  ידימ  םילארשי  םיעגפנ 

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

וב הרושקה  הריקעו  םינבמ  סרה 

םיילארשיה ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיילארשיהםיגורה  ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיעוצפ 

 

םיניטסלפ ידימ  םילארשי  םיניטסלפםיגורה  ידימ  םילארשי  םיעוצפ 

 

וסרהנש םייניטסלפ  םינבמםינבמ  סרה  לשב  ורקענש  םיניטסלפ 
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C תיחרזמהחטש םילשורי 
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66

396

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

98

493

15

2

4

0

11

19

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

84

490

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

208

969



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) תיברעמה הדגב  םילחנתמ  תוברועמב  תומילא 

( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  לארשי  לש  תיאבצ  תוליעפ 

םולש םרכ  רבעמ  ךרד  הנממו  הזעל  תורוחס  תעונת 

 

* הזעל ילארשיה  אבצה  תושילפ 
טסוגואב 2014) דע 26  ילויב   7  ) הביאה תולועפ  תפוקת  ללוכ  אל  * 

)עובשה הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

04721

תיברעמה הדגב  ילארשיה  אבצה  לש  רצעמו  שופיח  יעצבמ 

 

הזעמ ואציש  תורוחס  ינעטמ 

 

240

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

הזעל וסנכנש  תורוחס  ינעטמ 

 

2807

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

 

חיפר רבעמ  ךרד  םדא  ינב  תעונת 

0

2

2

3

3

4

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

82
125

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

107

217

90

81

150

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

4

9

1

15

12

2

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

490

752

887

1,050

786

233

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

0

266

955

0

299

923

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 
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