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 המדקה
 להק תעד יליבומו םיפורתנליפ ,םיעיקשמ ,רוביצ יגיהנמ רתויו רתוי םיעמוש ונחנא תונורחאה םינשב
 םירדגומ םינייפאמ גיצהל םדקומ דוע .םלועב תחתפתמו תבצעתמ רשא ״השדח הלכלכ״ לע םירבדמ
 תועקשהל םרזוהש ןוהה :תורורב תומגמה םלוא ,תיביטנרטלאה הלכלכל סחייתהב תושבוגמ תוירואיתו

 3טיולד לש רקס ,2רלוד דראילימ 228 – ל רלוד דראילימ 46 מ 2018 – ל 2014 םינשה ןיב חמצ 1טקפמיא
 רופישל איבהל היהת תויקסע תורבח לש הרטמהש םיפצמ םהמ 40% יכ הארמ זלאינלימה רוד ברקב
 םיטרדנטסל םאתהב תומייק ידדמ לע םיחוודמ םלועב םילודגה םידיגאתהמ 90% טעמכו יתרבח
  .4םיימואלניב
 תללוכה ״טקפמיא תלכלכ״ לש תוחתפתהכ הלאה תומגמה לע רבדמ ,SFI ל״כנמו דסיימ ,רפרדיונ ןורי

 דצל דידמ יתביבס וא יתרבח ךרע תובינמה תועקשה– טקפמיא תועקשה .1 :םייזכרמ םיטביה העברא
 חוור וא םילעבל חוור תאשה תדקוממ הבשחממ רבעמ - טקפמיא תייארב יקסע לוהינ .2 .תיסנניפ האושת
 איה הכותב הליהקהו םיקפס ,תוחוקל ,םידבוע :עגמב האב איה ןתיא תויסולכואה ןווגמב לופיטל יתיינמ
 תוינכרצה תוריחבב הביבסהו הרבחה לע העפשה תלוכי לעב אוה םדא לכ - טקפמיא תונכרצ .3 .תדבוע
 לע תורבח חתנל עיקשמ וא טסילנאל םירשפאמה םילדומ חותיפ – טקפמיא תואנובשח .4 .השוע אוהש
 .םירכומה םייפסכה םינותנה דצל םיגצומה טקפמיא ינותנ סיסב
 הרבחה  תא ליבומ אוהו תימלועה הלכלכב םישחרתמה םייונישה לש קמוע תנבה ךותמ חמוצ SFI לש ןוזחה
 יתלב תויורשפא םע םיעיקשמו םינכרצ לש שדח רוד תרבחמ SFI .לארשיב השדח הלכלכ םדקלו חתפל
 יתרבח יונישל םילעופה םינוגרא ,םשגתי הלש ןוזחהש ידכ .תובכרומ תויתרבח תויעב ןורתפל תולבגומ
 הבישחל רבעמה ,ןורי לש ותייארב .תואצות ןווכומ לוהינל ךילהת ןווכומ םיטקיורפ לוהינמ רובעל םיכירצ
 םיכרדה לע םיכסהלו םיבטומה תבוטל תפתושמ הרטמב דקמתהל ןתינ ךכ קרש ןוויכ יחרכה אוה תיתאצות
 ועקשוי םיפסכ יכ רתוי ההובג היהת תיתרבחה םיבאשמה תאצקהב תוליעיה .התחלצהל םידדמהו התגשהל
 רשא יתרבחה הדשה רובע דואמ השקכ רבעמה תא ראתמ ןורי .םירתוימ םיכילהתב אלו תוישממ תואצותב
 םלועל םג ,הלשממל םג השק הז״ :תואצות אל לבא תוקופתו םיכילהת דודמל םינש ךשמב לגרתה
 דואמ היהי הרטמב תוקבד םעו םיימיטפוא דואמ היהנ אל םא .תיחרזאה הרבחה ינוגראל םגו יפורתנליפה
 הז יכ םישאייתמ אלו םיפרמ אל ונחנא .תויתרבח תואצות דודמלו לכתסהל לש ךרדהמ ונתוא טיסהל לק
 ״.וליבשב דובעל ידכ קלד קיפסמ ונל ןתונ ונלש לודגה ןוזחה .יונישה בלב
 תיינב ,םילדומ בוציעב תולילכ םימי םישוע םה ;הצרעה תררועמ תושיחנב ןוזחל םותר SFI לש תווצה
 רוביצה לש הפישח - רקיעבו ,תיתלשממ תוינידמ יוניש םודיק ,םיינשדח םילדומ לש העמטהל תויופתוש
 תאו םירסלקה תא חותפל וססיה אל םג םה ןכל .השדחה תילכלכה הסיפתב םולגה לאיצנטופל ילארשיה
 זאמ הרבחב וליבוה םהש םיבכרומהו םיכוראה םיכילהתה דחא תא קמועל ןוחבל ונל רשפאלו ונינפב םביל
 ןוזחה תגשהל SFI לש יזכרמ ילכ ןה תויתרבח בוח תורגא .םיריסא םוקישל תיתרבח ח״גא תיינב :התמקה

                                                
 דצל ,הדידמ תיתביבס וא תיתרבח האושת אישהל הרטמב םינוגראבו תונרקב ,םימזימב תועקשה ןה טקפמיא תועקשה  1

 ,יהשלכ תיתרבח היעב ןורתפל תונווכתה תחת םייקתהל הכירצ וז ,טקפמיא תעקשה רדגות העקשהש ידכ .תילכלכ האושת
 ךותמ .יתרבחה טקפמיאה לש תינדפק הדידמ ידי לע הוולמ ,ןכו תילכלכ האושת תריציל לעופה יקסעה לדומב תמלוגמ תויהל
 SFI לש רתאה

2 Fine, D., Hickson, H., Pandit, V. & Tuinenburg, P. (December, 2018). Catalyzing the growth of the impact 
economy. McKinsey & Company. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-
and-principal-investors/our-insights/catalyzing-the-growth-of-the-impact-economy  
3 The Deloitte Global Millennial Survey 2019  
4 King, A., Blasco, J.A., (October 2017). The Road Ahead, The KPMG Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2017. Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-
corporate-responsibility-reporting-2017.pdf  
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 ,תובכרומ תויתרבח תויעבל תונורתפ :השדחה הלכלכה לש םייזכרמ םיביכר ןהלש הנבמב תומלגמ ןה יכ
 לש החלצה .תיתאצות הדידמ ןווכומ יתרבח לוהינו ,תילכלכ האושת דצל יתרבח יוניש תובינמה תועקשה
 .SFI לש ןוזחה תמשגהל יתועמשמ דעצ איה תיתרבח ח״גא

 תיתרבח ח״גא
 ,2007 תנשב םקוהש יטירב הבישח תווצב הנושארל הגהנ תויתרבח )בוח תורגא( ח"גא חותיפל ןויערה

The Council on Social Action, םירעובה םייתרבחה םיאשונל תונורתפ ןוחבל התייה ותרטמש 
 תויתרבח תוינכת לש ןומימה רגתאל סחייתה הבישחה תווצב ולעש םיבושחה םיאשונה דחא .5הילגנאב
 תוינכת ןומימב ןוכיסה לע תידעלב תוירחא תוחקול תולשממ ,בורל .תמדקומ תוברעתהו העינמ דחוימבו
 ןה תוחילצמ תוינכתה רשאכש ןיבה תווצה .תידיתע ןמז תדוקנב ירוביצ ןוכסיח איבהל תודעוימה תורקי

 .ךוראה חווטב הנידמה ביצקתל יתועמשמ ןוכסיח םע דחי דעיה תייסולכוא ייחב תיתועמשמ הבטהל תואיבמ
 שורדל ילבמ בחר םינמממ להקל תורקיו תוחלצומ תוינכת עיצהל ןתינ דציכ :הלאשה התלע ןאכמ
 .תיתרבח ח״גאל ןויערה דלונ ךכ - ?ןתחלצה יא לש ןוכיסה תא תחקל םיסימה ימלשממו הלשממהמ
 ןיבל חוור תונווכ אלל םינוגרא וא םיירוביצ םיתוריש ינתונ ןיב תואצות ססובמ הזוח איה תיתרבח ח״גא
 רופיש ןעמל תוברעתה תינכתל םדקומ ןומימ קינעמ יטרפה ןמממה ,הלא םיזוחל םאתהב .םייטרפ םיעיקשמ
 סיסב לע ותעקשה ןיגב רזחה לבקמ הרומתבו רדגומ דעי להק ברקב םייק יתרבח בצמ לש דקוממ יתאצות
 .שארמ ועבקנש האצותה ידעיב ליעפמה ףוגה תדימע בקע רצונה יתלשממה ןוכסיחה
 
 תיתרבח בוח תרגא הנבמ 1  םישרת 

 
 
 ימוחתב העקשהל יטרפ ןוה סייגל אוה ןהירוחאמ ןויערה ,6תויסאלק בוח תורגאב רבודמ אלש תורמל
 םידעיב הדימע יאנתב האושת רזחהל החטבה ידי לע ,ההובג תובכרומב םינייפואמ רשא תירוביצ תוינידמ
 הייסולכואה תובכשל תודעוימה ולא דחוימב ,תויתלשממה תוינכתה תיברמ .שארמ םירדגומה םייתאצות

                                                
5 Liang M., Mansberger, B. and Spieler,A. C., (2014). ‘An overview of social impact bonds’, Journal of 
International Business and Law, 13, 267–281 
6 Warner, M., E. (2013). Private Finance for public goods: social impact bonds, Journal of Economics 
Policy Reform, 16, 303-319 
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 ילופיט הנעמ תונתונ ,ךרה ליגב ךוניחו רעונ תוניירבע ,םיררחושמ םיריסא ,רויד ירסוחמ :ןוגכ תושלחומה
 גוציי רסוחו תוארנ רסוחב תונייפואמ הייסולכוא תוצובק ןתוא .תמייקו היולג רבכ תיתרבחה היעבה רשאכ
 .העינמ תוינכתב תועקשה ךושמל תוחילצמ ןניא ןכלו הבחרה תיתרבח-תיטילופה תכרעמב
 תוינכת תולעפומ ,הז לדומב .החלצה-יפל-םולשת אוה תגציימ תיתרבחה ח"גאה ותוא יזכרמה לדומה
 תויבויח תואצות וגשוהו הדימב קרו ךא ןתינ העקשהה רזחה וליאו ,םיעיקשמ יפסכב תונמוממ רשא ,טולייפ
 עוציב ןיב תרשוקו תויתרבח תויוברעתה לש םיגשיהל ילכלכ ךרע הקינעמ תיתרבחה ח״גאה .תודידמ
  .םולשתל םייתרבחה םידעיה תגשהו

 לוהינ םע ההוזמה ״תואצות יפ לע םולשת״ תשיגל ךייתשמ תיתרבחה ח״גאה סיסבב דמועה לנויצרה
 ח"גאה .םייפלאה תונשב הילגנאב ריילב ינוט לש ותלשממ תחת הבר תוירלופופל הכז רשא םידעי ססובמ
 .עובק האושת רועיש םיעיקשמל תוחיטבמ אל םלוא שארמ תרדגומ ןמז תפוקת ךרואל תולעופ
  :7םה תויתרבחה ח"גאה לש םייזכרמה םידעיה

 תואצות יחנומו םינותנ יססובמ ,םידידמ םייתרבח םיטקיורפ להנל דציכ דומלל .1
 תויתרבח תואצות תגשהל תויטרפ תועקשה ןיב רישי ןפואב רשקל .2
 םייתרבח םיתוריש יקפס לש ןווגמו בחר דענמ ןיב הלועפ ףותיש רשפאל .3
 םייביטקפא םיתוריש יקפס לש הסנכהה יצורעב רתוי תוהובג ןוחטב תומר רצייל .4
 קוזיחל ומרתי רשא תואצות תכרעה ללוכ םיעוציב לוהינ תושיגב רתוי קימעמו בחר שומיש דדועל .5

 החלצה חיכוהל םתלוכיבש םילדומ םודיקו הדשה
 תמדקומ תוברעתהו העינמ תוינכת ןומימל םינימזה ןוהה יבאשמ תא לידגהל .6

 

 

 ?תיתרבח ח״גא היונב דציכ
 ויהי יתרוסמ ןומימ יצורע םיבר םירקמבו תויוברעתהה יגוס לכל םיאתמה ינומימ ילכ הנניא תיתרבח ח״גא
 םיהובג םילומגת .1 :םיאבה םינייפאמה םע תוינכתב קר תדבוע תיתרבח ח״גאש ןייצ 8רנרוו .רתוי םימיאתמ
 תובלושמ תוינכת םודיקו תנחבומו תרדגומ דעי תייסולכוא .3 ;םילועמ עוציב ידדמ .2 ;חווט ירצק םירזחהב

                                                
7 Barclay, L., & Symons, T. (2013). A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds. Social Finance. 
P. 4 
8 Warner, Journal of economic Policy Reform, 2013, p. 3 
 

 םיבאשמה תא ,תונשדחה תא ןהל ןיא ,תושק תויתרבח תויעב םע דדומתהל תוחילצמ אל תולשממ״
 םיינשה תא רבחל אוה ךירצש לכ .תועקשהה םלועב שי ולא לכ תא .םינוכיס תחקל תלוכיה תא אל םגו

 ילכ והז .תויתרבח תורטמ םע ,תועקשהה םלוע לש תושימגה תאו תומזיה תא ,םוצעה ןוהה תא —
 יחוור דאמ תויהל לוכיש ,העקשה ףנע דוע םיחיוורמ םיעיקשמה .םידדצה לכל WIN–WIN אוהש
 תונהנ תולשממה .הבוטל יתרבח יוניש השע םהלש ףסכהש ךכמ םינהנ םג םה ךרדה לעו ,םרובע
 ,חילצה ח"גאה םא קר תומלשמ ןה יכ ,ןוכיס םוש תוחקול אל ןה .ןרובע דבוע יטרפ ףסכש ךכמ
 ״תושעל םיליגר םהש יפכ — ןוכיסה תא םיחקולש ולא םה םיעיקשמה

 Social Finance תרבח לש דסיימ ףתושו םלועב הנושארה תיתרבחה ח״גאה ימזוימ ,ןהכ דלנור
UK רקרמ הד ןותיעל ןויארב 
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 םירקחמ תללוכה ,תייוסינ-ימד ,תיארקא - הנימא העפשה תכרעה .4 - ו ;םינווגמ םיכרצל הנעמ תונתונה
  .הלשממל םינמממה ןיב םיחוכיו בשייתו תואצות ןחבתש תילרטינ תוכמסו ירחא/ינפל םייתאוושה

 ןוחבל שי ,תמיוסמ תיתרבח היעב םע תודדומתהל םיאתהל הלוכי תיתרבח ח״גא םאה עירכהל תנמ לע
 :םייראיניל חרכהב םניאש ,םיבלש השישב 9הביל תויגוס

 הלועפה הדש .1

 ללוכ חותינה .ןחבנה יתרבחה םוחתב יוניש תריצי וא לופיטל עגרכ םייקה היישעה בחרמ לש חותינ
 הז בלשב .םיליעפמ םהש תויוברעתההו םהינייפאמ ,הדשב םילעופה םייזכרמה םינקחשה יופימ
 הז יופימ .הדידמ החלצה וחיכוהו הלועפה הדשב רבעב ועצוב רשא תונוש תויוברעתה ונחבי

 היהי רשאכ רחבי הלועפה הדש .ח״גאה םע םדקתהל ןתינ םאה תינושאר הטלחה לבקל רשפאמ
 ילכלכ ךרע דימצהל ןתינ רשאו ,האצות רובע םולשת ידי לע תוליעיו תונשדח וב דדועל בושחש רורב
  .החלצהל רורב

  :תיתרבח ח״גאב ןומימל םיאתמ אל הלועפה הדש םהב םירקמ

 )המגודל ,רוטיש( תיתקוח תוביוחמב יתוהמו קומע ןפואב ןגועמ רשא תוריש ●
 ססובמ יביטקפא הזוח חסנל ןתינ אל ןכש עיקשמל ןוכיסה תא ריבעהל רשפאמ אלש תוריש ●

 .םיבר ץוח ימרוגל ךיושמ תויהל לוכי יתאצות יוניש םהב םירקמב ,המגודל .תואצות
  .האצותה רובע אלו הלועפה רובע םולשתב וגשוי תואצותש ןיטולחל רורב םהב םירקמ ●

 לש שדחמ בוציע ךילהתמ קלחכ תיתרבח תוברעתהל תויורשפא תניחב ךמסמ :הז בלש רצות
 .הדשב םינתינה םיתורישה

 תיתרבחה היעבה .2

 להק ינייפאמב םיקימעמש לככ .הלש סיסבה ינותנו ,היכרצ ,דעיה תייסולכוא תנבהל םינותנ חותינ
 םייגטרטסא םידעיל םיביוחמה ןיינע ילעב תצובק שבגל ןתינ תיתרבחה היעבה תרדגהבו דעיה
 התלוכיב רשא תברועמ תירוביצ תוגיהנמ םע דומצ הלועפ ףותישב דובעל דואמ בושח .םימכסומ
 ח״גאה תינכתב ףתתשיש דעיה להק תא קיודמ ןפואב רידגהל ועייסיש ,םינותנל השיג םג קפסל
 העפשה רצייל ידכמ יידמ הבחר תויהל היושע תדקוממ הנניאש דעי להק תרדגה .תיתרבחה
 .דחוימ יתוברעתה תוריש לש ומויק קידצהל ידכמ יידמ הרצ וא תיתועמשמ

 .תברועמ תירוביצ תוגיהנמו תרדגומ דעי תייסולכוא :הז בלש רצות

  הדידמה לדומ .א .3

 םיכירצ ןיינעה ילעב לכ .םיעיקשמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב הזוחה סיסב תא םיווהמ תואצותה ידדמ
 תואצותה תגשה תדימל רשאב המכסה תריציו הכרעהל יביטקייבוא ןונגנמ םייקש תעדל
 בויטל יתועמשמ ץירמת םתויה אוה האצותה ידדמ תניחבל רתויב בושחה ןוירטירקה .תויתרבחה
 ןוכסחל האצותה ןיב תיסחי טושפו רישי ןפואב ורשקי הלא םידדמש יוצר .םיבטומה רובע תורישה

                                                
9 Social Finance, Barclay, L., & Symons, T. (2013). A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds, 
Social Finance. P. 7 
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 םידדמ םע םייביטקייבוא םידדמ לש בוליש בורל וללכי האצות ידדמ .ירוביצה רזגמה רובע ילכלכה
 .םיעיקשמה ימולשתל ודמצוי םקלח ,םייביטקייבוס

 ךכ .תיתרבח ח״גא תוברעתה רדעיהב האצותה תא הנושארבו שארב הרידגמ הדידמה תרגסמ
 ןנשי .האצותה שרפה תא דודמל ןתינו תיתלחתה הדימ תמא לומ לא ןחביהל הלוכי דעיה תצובק
 תייסולכוא התוא רובע תוירוטסיה הדימ תומא .1 :תיתלחתהה הדימה תמא תרדגהל תוטיש שולש
 םינולאש לע הנעמ לש הטישב בורל ,תוברעתהה ירחאו ינפל דעיה תצובק לש הדידמ .2 ;דעיה
 סחיב רופיש תדדומ הנניאש אוה וז הדידמ לש ןורסיחה .ךילהתה לש תונוש ןמז תודוקנב םיהז
 תא תלבקמ הנניאש תרוקיב תצובק .3 ;דעיה תצובק ברקב הרקמ לכב םישחרתמ ויהש םיכילהתל
 .ח״גאה תפוקת לכ ךשמב דעיה תצובקל עצומה ינשדחה תורישה

 םלשל ןכומ ירוביצה ףוגה וניגב יתרבחה ךרעה לש בוליש וניה תיתרבח ח״גאב תואצותה ךרע
 ביצקתב ןוכסיחה אוה האצותה ךרע ,טושפה הרקמב .תואצותב רופישמ גשומה עצוממה ןוכסיחהו

 .םיירוביצ םיביצקת המכב ןוכסיח תופקשמ בוחה תורגא בור םלוא ירוביצה רזגמב יפיצפס

 להק תואצותב רופיש .1 :תחלצומ תוברעתה ופקשי רשא םירדגומ םייתאצות םידדמ :הז בלש רצות
 תרדגומ התמועל תיתלחתה הדימ תמא םיללוכו תיביטקייבוא הדידמל םינתינה םידדמ .2 ;דעיה
  .האצותה ךרע תאו ירוביצה ףוגל תיחכונה תולעה תא םיפקשמ .3 ;תינכתה תחלצה

 תיביטקפא תוברעתה .ב

 רקחמה .תיצראהו תימוקמה המרב הלא םיכרצל תויוברעתה רפסמ תניחבו דעיה להק יכרצ תכרעה
 תולעבו תוריהבב תורדגומ תומייקה תויוברעתהה הב הדימה .1 :תויזכרמ תודוקנ יתש ןחבי

 םינעמב רעפ וא הנעמ לבקמ אלש הלועפה הדשב ךרוצ םייק םאה .2 .הכרעהו הדידמ לאיצנטופ
 תיתרבחה ח״גאה .האצותב יתועמשמ יוניש גישהל תנמ לע אלמל הלוכי ח״גאה תעקשה רשא
 .היוצרה האצותה תגשהל הלועפ ףותישב לועפל הדשב םיתורישה ינתונ ללכ תא תדדועמ

 .םינותנ ףוסיאו עוציב רחא ידימת בקעמ ינונגנמ ללוכ תוברעתהה לדומ חותיפ

 תולועפה וב ןפואה תא ללוכה תיתרבחה ח״גאה ידי לע ןומימל תוברעתה ךמסמ :הז בלש רצות
 .םיביצקת תרקבו לוהינ ינבמו תויושר םע רשקה להוני ,םיכרצל הנעמ ונתי

 תילכלכה העקשהה לומ לא יתרבחה ךרעה .א .4

 תחטבה .1 :םייזכרמ םימרוג השולשב היולת תיתרבח ח״גא םע םדקתהל רוביצה יפוג תטלחה
 החיטבמו ןולשיכ ןיגב םולשתמ ענמיהל רוביצ יפוגל תעייסמ ח״גאה - םייסנניפ םיבאשמב ןוכסיח
 הדימלו הלשממל םייגטרטסא םידעי תגשה .2 ;וידעי תא גישמ תורישה םא קר ועצובי םימולשתהש
 ירוביצ ףוגל תרשפאמ ח״גאה - תונשדח ןומימ .3 .תואצות החנומ יתרבח טקיורפ להנל דציכ
 לבקי אל רשא עיקשמה לא ,דבלב תיקלח וחכוהש ,םיינשדח םילדומ תעמטהב ןוכיסה תא ריבעהל
  .תואצות תגשהב לשכי תורישה םא םימולשת

 - תוברעתההמ האצותכ ילאיצנטופה ןוכסיחה תא ךירעמה יסנניפ לדומ חתפל שי ללכ ךרדב ,ןכל
 רופיש גשוי םא םיעיקשמל קלוחת רשא ןוכסיחה תמר םלומלו ,תוברעתהה תויולע תכרעה
 .תואצותב יתועמשמ
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 תינכותה םא ןוהה לכ תא דיספהל יושע עיקשמה ןכש הובג ןוכיסב העקשה הניה תיתרבח ח״גא
 רחאמ ןוכיסה תא םמצע לע תחקל םינכומ םייתרבח םיעיקשמ .תויתרבחה היתואצות תא גישת אל
 תא ברעל בושח ,ןכל .הלועפה הדשב םייביטקפאו םישדח םיתוריש רשפאל םיניינועמ םהו

 .יקסעה לדומה שוביג ינפל ,תוברעתהה לדומ חותיפ בלשב רבכ םיילאיצנטופה םיעיקשמה

 םיבלשה ללכ ירצותב בלתשת רשא תוברעתה תינכת לש םייללכ ראתמ יווק :הז בלש רצות
 .תירוביצה תוגיהנמה רושיאל שגותו םימדוקה

 ןיינע ילעב .ב

 ,הלש תירוביצ תוגיהנמה תא םיללוכו הלועפה הדשל םאתהב םינתשמ ח״גאה לש ןיינעה ילעב
 םיעינמה תא חתנל ,ןיינעה ילעב ללכ תא תוהזל שי .דעיה להקו םיעיקשמה ,םיתורישה יקפס
 .ח״גאה יבלשמ בלש לכב םלומ רשקה לוהינ ןפוא תא ןנכתלו ח״גאה םודיקל םהלש םייזכרמה

 יווק תא םירשאמו תויופצה ויתואצותו טקיורפהמ ןוצר תועיבש םיעיבמ ןיינעה ילעב :הז בלש רצות
 .תעצומה ח״גאה תינכת לש ראתמה

 תוברעתהה תינכת לועפת לדומ .5

 ,הענתה ינפל תינכתה תמקה תויולע ,תוינושארה הדימה תומא תא תללוכה תטרופמ הדובע תינכת
 ,ליבקמב .םירחא םימייק םיירוביצ םיתורישב תינכתה תובלתשהו הדידמה ןפואו תפוקת תרדגה
 ,תומוד תוינכת עוציבב ןויסינו רבע תוחלצה ללוכ םיילאיצנטופ םיתוריש יקפסל תותואנ תקידב
 .ןוגראה לש תילכלכה תוביציהו ח״גאה ידי לע שרדנה הדובעה ףקיה תא ןוגראב עימטהל תלוכיה
 תולוכיה תא תונבל ךכבו תיחרזא הרבח ינוגרא ןממל םיפידעמ םיעיקשמש בל םישל בושח
 .םילודג םיירחסמ םיפוג לש וא תויתלשממ תויוברעתה ןממל רשאמ םהלש תוימינפה

 לא םימולשתה יפירעת ,תוברעתהה תחלצה תדידמל תואצות ידדמ :ללוכ םימולשתה ןונגנמ הנבמ
 .םיעיקשמל םימולשתה ינמז ,תוחלצה לומ

 .תטרופמ תיקסע תינכתו ח״גאה הזוחל סיסבה תא הווהיש תונבה ךמסמ :הז בלש ירצות

  תיתרבחה ח״גאה הזוח .6

 תרדגה תללוכ ןומימה תא םילבקמש םיתורישה יקפס לומ ירוביצה ןונגנמה לש תוליעפה תרדסה
 ח״גאה רובע םקומש ידועיי ףוג לומ תורשקתה וא תורישה ןתונ לומ הרישי תורשקתהל םיאנת
 ללוכה תוברעתהה תינכתל ילוהינ הנבמ תעיבקו םיביוחמ םיפתוש תמיתר .דחוימב תיתרבחה
 .הדידמו הכרעה יפוגו עוציב יפוג ,םיעיקשמ ,הלשממ ידרשמ

 ףא לע ,ךלהמל םיפתושה לכ ןיב םאתמ רשא ינוציח םרוג ידי לע םיכוותמ םייתרבחה םיח״גאה בור
 תיברמ .ךוותמה ףוגל האלמ טעמכ הטילש הריבעמ איה ח״גאה יאנתמ קלח תעבוק הלשממהש
 ןוכיסב ךורא חווטל ןוה עיקשהל תלגוסמה היפורתנליפמו םייטרפ םיעיקשממ תועיגמ תועקשהה
 ףוג לש ומויקל תנתינ תדחוימ תובישח .תועקשה לע יתרבח רזחה תריציב בר ןיינע תלעבו הובג
 ומלושיש םייפסכה םירזחהה לש םיקיודמ םיכורעשו תואצותה רחא בקעמ עצביש יולת יתלב הדידמ
 .םיעיקשמל

 .תוברעתהה תינכת תענתה תא רשאמה םותחו יפוס הזוח :הז בלש רצות
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 תיתרבחה ח״גאה לע תרוקיב
 םינווגמ םיימדקא רקחמו ןכות תומלוע ,תונוש םלוע תוסיפת ןיב רוביח התוהמב תמלגמ תיתרבחה ח״גאה
 ןומימ לש םילדומ לע תססבתמ איה ,דחא דצמ .םינוש םירזגמב יעוצקמ ןויסינ לע םיססובמה םילכב שומישו

 ךמתסהב יתרבח יוניש תמדקמ איה ,ינש דצמו .יקסעה םלועהמ םיבואשה םיעוציב תכרעהו םיזוח ,יסנניפ
 יתרבחה םלועהמ םיחוקלה םינווגמ ןיינע ילעב ףותישב העפשה םודיקו יוניש תוירואית ומכ םילדומ לע
 תויקסע תוירואית ןיב שגפמה תודוקנב רקיעב תקסוע תיתרבחה ח״גאה לע תמייקה תרוקיבה ,ןכל .ירוביצהו
 תיתרבחה ח״גאל .ינשל דחא הדשמ םילדומ רימהל תורשפאה תא קמועל תנחובו תויתרבח תוירואיתל
 ילכלכה ןוהה תא תרציימ איהו יתרבח יוניש לש ןומימהו הדידמה יכרדב תיבויח הכפהמ איבהל לאיצנטופ
 תולעהל יושע םייתרבח םיתורישל ילכלכ לדומ תיינב םצע ,תאז םע דחי .םינוכיס תליטנל שורדה יטילופהו

 קר הנלפטת אל תוינכותש םיאדוומ דציכ ,הרבחב תוקזחה תובכשל תפדועה האושתה יבגל תולאש
 ,תוינכתה בוציע תויולע תולגלוגמ ימ לע ,החלצה חיטבהל תנמ לע העפשהל רתויב ״תולקה״ תויסולכואב
 תומלעתה דצל םיעיקשמל םיפסונ םיחוור חיטבהל תנמ לע תואצותב דוקימל הקיחדו ,ןוכיסו ביצקת תובח
 .םיכילהתמ
 ,םיזוח :יוושכע ירוביצ וא/ו יקסע לוהינ תוירואיתב םייזכרמ םיביכרמ השולש לע תססבתמ תיתרבחה ח״גאה
 .10ח״גאה תוליעיל רשאב תוגשה ןנשי הלא םיביכרממ דחא לכ יבגל .תוירזגמ-ןיב תויופתושו ,הדידמ

 םיזוח
 הדידמה ,ןונכתה לש םיבושחה םיביכרמה לכ תא ללוכ רשא הלש ילמרופה הזוחב היולת תיתרבח ח״גא
 ,תומצמוצמ תויוכז םע תושיגר תויסולכואב תולפטמ תויתרבחה ח"גאהש ןוויכמש םינעוטה שי .הכרעההו

 תוברועמ ןיאש קר אל ,לעופב .ומצע יזוחה ךילהתב היצלוגרה לש תרדסומ תוברועמ היהתש יחרכה
 ומכ .בחר ירוביצ ןוידל ףילחת םייווהמ םימולשתה הנבמו הכרעהה ,הדידמה םגש אלא ,הפנע תירוטלוגר
 החלצה יססובמ האושת ינונגנמו הכרעה לע תוכמתסהש תסרוג םיזוח ינידל עגונב תימדקאה תורפסה ,ןכ
 תומשוימ ןניאש תויפולח תושיגל דוקימה תא הריבעמ איהו ,תויזוחה תושירדה ללכ יולימל םיקיפסמ םניא
 .ח"גאה הנבמב םויכ

 לדומ תמועל הרתי תילועפת תושימג רשפאמ אקווד ח״גאה לש יזוחה הנבמהש ןייצל בושח ,תאז םע דחי
 .םייתלשממ םידרשמב ץופנה םיזרכמה

 הדידמ
 ,םייתרבחה םידעיה תגשהב החלצהה רועיש תא םיעבוק ויפל ךילהתל חתפמה איה תיתרבח ח״גאב הדידמ
 לש תקיודמ הרדגהב אוה הדידמ תוכרעמ לש םייזכרמה םירגתאה דחא .האושתה רועיש רזגנ ונממש
 .םיבכרומ םה םיתעלש ,גישהל םיפאוש םתוא םידעיה תכרעהל םינוירטירקה

 תיתרוסמ תיטסיביטיזופ הכרעה לע בורל תונעשנ ח"גא ,םייסנניפה םיעיקשמל םירזחה תמכל ךרוצה לשב
 תומלועב הדידמו הכרעה לש יעוצקמה הדשה .תרוקיב תצובק לומ לא תוברעתהה תצובקב םייוניש הוושמה
 אלל ,הלועפה הדשב םינקחשה ללכ תא תובלשמה תושיג לא הלא תוירקחמ תושיגמ ענ יתרבחה יונישה
 ךמס לע םינוכדעל הנותנה השימגו תבכרומ יוניש תירואיתל סחייתמה היצקלפר ךילהתב ,תרוקיב תצובק

                                                
10 Warner, Journal of economic Policy Reform, 2013, p. 4-7 
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 תא תורבחמו םיעוציבה תכרעה תשיג יפ לע תואצות דדקל תוכישממ ,תאז תמועל ,ח"גאה .חטשב ןויסינה
 .הנתשמ אלו שארמ העובק הצירטמל תילכלכה האושתה

 תוירזגמ-ןיב תויופתוש
 רובע תויזיפ תויתשת חותיפ יטקיורפב יטרפה רזגמה תועקשהל ההז הנבמ תיתרבחה ח״גאב תוארל ןתינ
 םיזוחבו ךורא חווטל תויורשקתהב תונייפואמ אל ח"גאה .םהיניב םייתוהמ םילדבה םימייק םלוא הנידמה
 הרומתב םישקבמ רשא םיעיקשמל תויביטקרטא תוחפ ןה ,ןכל .תוידוס וא תורחת יא יפיעס םיללוכה
 רוביצל םייולג תיתשתב העקשה לש םיטקיורפב שומישה ימד ,ףסונב .תובוח תייחדו תויתועמשמ תויוברע
 יזכרמה לוקה .עמשנ ונניא םיתורישה ינכרצ לש םלוק תיתרבחה ח״גאבש דועב ,קוש תוחוכמ םיעפשומו
 ,ששח םייק .רוביצ תוברועמל חותפ וא ףושח ונניאש ךילהתב יטרפה עיקשמהו ינוציחה הכרעהה ףוגל ןתינ
 םיתמצב תוטלחה תלבקבו ח״גאה ןונכתב םייתרבח םיסרטניא לע ורבגי םיילכלכ םיסרטניאש ,ןכ םא
 .םייתועמשמ

 לש דעיה ילהק תא ,םיתורישה ינכרצ תא שגופ יעוצקמה תווצה ,ח״גאה חותיפ ךילהתבש ןייצל בושח
 .דוקימ תוצובק לש הלבוה תועצמאבו תוישיא תושיגפ תרגסמב ןיינעה ילעב ללכ תאו תוברעתהה

 םלועב תויתרבח ח"גא
 ,Social Finance LTD תרבחל הנושארל רבח הילגנא תלשממ לש םיטפשמה דרשמ ,2010 רבמטפסב
 המקוה רשא יתרבח יונישל םישדח םילדומ העימטמו תחתפמש )SFI לש תוחאו( חוור תונווכ אלל הרבח
 .ורוברטפ אלכב תודעומ תתחפהל תינכת - הנושארה תיתרבחה ח״גאה לש ףתושמ ןונכתל ,2007 תנשב
 תיתרבחה ח״גאב םיעיקשמה ,2017 ץיקב .םיעיקשמ 15 -מ דנואפ ןוילימ 5 וסיוג וז ח״גא תרגסמב
 בקע 11תיתנש האושת 3% לש תפסותב ןאולמב ורזחוי םהיתועקשהש העדוה ולביק םלועב הנושארה
 הדירי גישהל החילצה ח״גאה תרגסמב העמטוהש תוברעתהה תינכת ;תרזוחה העישפה תדרוהב החלצהה
 .7.5% לש יתלשממ דעי תמועל 9% לש תודעומה רועישב
 תילופיטה הטישה תעמטהל דנואפ ןוילימ 600 לש יוושב הלשממ תטלחהל הליבוה תינכותה לש התחלצה
 ח״גאה האיבמש הרושבהו תיתמאה החלצהה השעמל יהוז .הלשממה ידי לע הילגנאב רהוסה יתב לכב
  .תינידמה תכרעמב תונבותה ץומיאו םיעיקשמ יפסכב ןמומש טקיורפ תחלצהמ תיתכרעמ הדימל :תיתרבחה
 תנשב .רתויב ברה ח"גאה רפסמ םע תוליבומ ב״הראו הילגנא רשאכ ,םלועה יבחרל טשפתה ןויערה ,זאמ

 עוציבל םיבר םיבאשמ שידקהל טילחה המבוא לשממ רשאכ ,ב״הראב Social Finance ןוגרא םקוה 2010
 םוקישל תיתרבח ח"גא הקישה קרוי וינ תייריע ,2012 ץיקב ;תימואלה המרב תויתרבח תועקשהב םייוסינ
 ח״גא תינכת המסרפ ךרה ליגה ןומימב תונשדחל תיאקירמאה הדובעה תצובק ,הנש התואב .ןיירבע רעונ
  .םידלי ינגב ךוניחל תיתרבח
 וקשוה ,202012 ראורבפל ןוכנ .דנלוהבו ודוהב Social Finance תרבח לש תויוגיצנ ומקוה 2018 תנשב
 תעצוממ העקשהב םיעיקשממ וסיוג רלוד ןוילימ 418.82 ,תונידמ 32 -ב תויתרבח ח״גא 185 םלועה יבחרב
 12,168 לכה ךסבו ,םיבטומ 500 -מ רתויב עצוממב תכמות תיתרבח ח"גא לכ .םדאל רלוד ןוילימ 3.22 לש

                                                
11 Ainsworth, D. (27 July 2017). Peterborough social impact bond investors repaid in full. Civil Society 
New. Retrieved from: https://www.civilsociety.co.uk/news/peterborough-social-impact-bond-investors-
repaid-in-full.html  
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 תוקסוע תויתרבחה ח"גאה בור .םישדוח 51 תכשמנ תעצוממ תיתרבח ח״גא .םלועה יבחרב םיבטומ
 תוקסוע ראשהו ,ילילפה טפשמה םוחתב וקפנוה םיח״גא 13 ,)58( החוורהו )56( הקוסעתה ימוחתב
  .תואלקחו ךוניח ,תואירבב

Social Finance Israel (SFI) 
SFI םיינשדח ןומימ ילכ חתפל תלעופ רשא רוביצה תלעותל הרבחכ 2013 ינוי שדוחב הדגאתה לארשי 

 .לארשיב יתרבח יוניש ינוגראב העקשהל שדח ןוה סייגלו
 החולש םיקהל תורשפאה תא ןוחבל שקיב ,Social Finance UK ימיקממ ,ןהכ דלנור רס ,ןכ ינפל הנשכ
 ילעב םע שגפנ ריפוא .קושה תולשבו תויאדכה ,תונכתיהה תא ןוחבל ,ןוסמס ריפוא ׳רדמ שקיבו תילארשי

 לשב רקיעב לארשיל םיאתהל לוכי הדובעה לדומש הנקסמל עיגהו ןוהה קושבו יתרבחה הדשב םידיקפת
 .םילארשיה תא תונייפאמה םינוכיסה תחיקל תוברתו תונשדחל הייטנה
 ןייארתה ,תידוהיה תונכוסה לש םיפסכה ל״כנמסכ ודיקפת םויס תארקל היהש ,רפרדיונ ןורי ,םימי םתואב
 תאו היפורתנליפה םלועב םייונישה תא ראיתו תונכוסה לש תילכלכה היגטרטסאה לע רקרמ הד ןותיעל
 יהמ תעדל םישקבמו הניתנה תוטלחהב תיקסע הבישח םיבלשמ רשא םישדחה םימרותה ינייפאמ
 תרוצל ןוימד יווק ההיז בתכה .תואיצמה יוניש לעו חטשה לע םהלש המורתה לש תיתימאה העפשהה
 .״SFI ל ל״כנמ שפחמ קוידב אוה יכ״ םהיניב רבחל עיצהו ןהכ דלנור לש הבישחה
 תונשל לוכיש ילכלכ ילכב רבודמש ןיבה יכ ןויערהמ בהלתה דואמ אוה הנושארה ותשיגפב רבכש רפסמ ןורי
 םיכילהתב הדובע לע שגדה לשב רקיעב ,טרפב תיחרזאה הרבחה תאו תילארשיה תואיצמה תא ןיטולחל
 תא רחובו תואצותל ביוחמ התא םיעיקשמ ךל שישכ״ :תואצותל שיש הלודגה תובישחהו םידידמו םירודס
 ״.רתויב תובוטה תואצותה תא וגישיש הלועפה יכרדו םיכילהתה
 לאונמעו הלכלכה רשל ץעוי רבעשל ,יקדצ ימולש תא ללכ רשא המקהה תווצ שבוג ,ןורי לש ותלבוהב
 .תודבועו םידבוע 18 הנומ הרבחה תווצ םויכ .י״שר ןרק לש רקחמה תקלחמ להנמ רבעשל ,טובחוב
 ןיגב םלשת הלשממה ויפל ןויערה סיסב תא ול גיצהו רצואה דרשמ ל״כנמ םע ךרדה תליחתב שגפנ ןורי

 לע ,םיזרכמה לדומ תא ףילחהל הלשממל םורגל ןתינש ונימאה אל םיבר םישנא ,הפוקת התואב .תואצות
 .תואצות ןיגב םולשת לש לדומב ,ולש תוילועפתה תולבגמהו טלחומה תושימגה רסוח ףא
 

 םידרח תקוסעת םוחתב תונורתפ תאיצמל תיתרבח ח״גא חותיפב הדקמתה SFI לש הדובעה תליחת
 הרבחה 2013 תנשב .הלכלכה דרשמב הקוסעתה לע הנוממה ,קוצ לכימ םע יביסנטניא הלועפ ףותישב
 בולישמ ועבני רשא תוילכלכה תולעותה ךס תא דומאל הרטמב ,וטראפ תרבח ףותישב ילכלכ רקחמ העציב
 םיעפשומ תויהל םייופצש םייזכרמ םיילכלכ םיריצ 3 םנשי יכ הלע רקחמהמ .הקוסעתב םידרח םירבג
 ג"מתה קוזיח ,ןכו םינוש םיסיממ הסנכה תרבגה ,תואבצק ימולשת תתחפה :תיתרבחה היגוסב לופיטמ
 הב הנש לכ רובע ₪ ףלא 94 - כ לע דמוע תוילכלכה תולעותה ךס יכ אצמ רקחמה .)ימלוג ימוקמ רצות(
 תווצ ןיבה םינוידו רקחמ לש הנש רחאל .13ללוכב םידומילל האוושהב ,הקוסעתב יוצמ רגוב ידרח רבג
 אל איה ןכלו התמזויב םיטקיורפ תרגסמב םידרח תקוסעת םודיקב בר ץמאמ העיקשמ הלשממהש הרבחה
 .ףסונ ינוציח טקיורפל ,התנעטל ,תע התואב ,םיבאשמ תונפהל הלוכי
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 :תויתרבח ח״גא 4 לארשיב וקפנוה ,םויה דע
 
 ופי-ביבא לת תימדקאה הללכמבו הפיח תטיסרבינואב ההובג הלכשהמ הרישנ םוצמצ .1
 םע ףותישב ועציב םהש טולייפ ביחרהל ןוריל ועיצה ,ךוב ילא השארבו ,הירסיק דלישטור ןרק ,2014 תנשב
 .ההובג הלכשהל תודסומב םידומילמ הרישנ תעינמל ופי ביבא לת לש תימדקאה הללכמה
 ח״גאה הקשוה ,ןורי לש וירבדכ ״חור יידמ רתוי םע ברעב״ ,רוג הנליא ןואיזומ גג לע ,2016 רבוטקואב 18 ב
 תינורבה דמעמב םייקתה עוריאה .ההובג הלכשה ידומילמ הרישנ םוצמצל לארשיב הנושארה תיתרבחה
 .םיחכונה ללכ ברקב תוינושאר לש הקזח השוחת התייהו דלישטור-הד
 .םינש 8 ךשמב בשחמה יעדמל םיטנדוטס 600 ברקב 32% לש הרישנ םוצמצכ רדגוה ח״גאה לש דעיה
 הדימע ןיגב םיעיקשמל ןוה ריזחמש ירוביצה ףוגה םה םיימדקאה תודסומה ,הז ידוחיי לדומל םאתהב
 בוצקתו ןונכתל הדעוה( ת״תומו דומילה רכשמ םיימדקאה תודסומה לש תוסנכהב תפסות לומ לא םידעיב
 ותכרב תא ןתנ ג״למה ,ח״גאה תיינבב ליעפ קלח החקל אל הלשממה .)ההובג הלכשהל הצעומה לש
  .ךילהתה תודוא ועדוי םיפסונ םייתלשממ םימרוגו

 ;דואמ החילצמ ח״גאהש רמול רשפא רבכ םויהו םיעיקשמ השולשמ לקש ןוילימ 8.1 וסיוג תיסחי תוריהמב
 50%–ב תחפ ,46%–כ לע ןכל םדוק דמעש ,הרישנה רועיש ,םיעיקשמל יתנש 4-5% ןיב לש האושת היופצ
  .דחיב 'ב־ו 'א םינשב 40%–בו ,'א הנשב
 רוזחמ לולכתש ךכ תינכותה תא ביחרהל הפיח תטיסרבינוא השקיב תוחלצומה םייניבה תואצות רואל
 תפסונ תיתרבח בוח תרגא לע SFI-ו הטיסרבינואה ומתח ,ףסונב .בשחמה יעדמל גוחב ףסונ םידומיל
 תעמטה לע תדבוע הרבחה ,תעכ .₪ ןוילימ 2.5 כ הל וסיוגו עדימ תוכרעמל גוחהמ םעפה ,הרישנ םוצמצל
 .ותעמטהו לדומה קווישל הלועפ ףותיש ןוחבל תניינועמ הלשממהו םיפסונ םיימדקא תודסומב לדומה
 
 2 גוס תרכוסב האולחת תעינמ .2
 סנ לש גוס״כ התוא רידגמ ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמעו ,2016 ץרמ שדוחב הקשוה ח״גאה
 דרשמ ,ימואל חוטיב ,)תימואלו תיללכ( םילוח תופוק יתש תומותח דחא םכסה לעש ןוויכ ״יטרקוריב
 -כב תכרעומ 2 גוסמ תרכוס ילוחמ ילארשיה קשמל תילכלכה תולעה .SFI תרבחו רצואה דרשמ ,תואירבה
 תואצוהמ םיבכרומו םינוש םייתלשממ םידרשמו תויושי רפסמ ינפ לע םיסורפה הנשב םילקש דראילימ 5
 הדיריו חוטיב ימולשת ,הדובעה קושמ הטילפ ,סמב תולקה ,ימואל חוטיבמ תואבצק ,זופשא ימי ,תויאופר
 תייחדל ליבוהל תדעוימ ךכו הובג ןוכיסב םייתרכוס םורט ברקב םייחה חרוא יוניש לע היונב ח״גאה .ןוירפב
 םורט בצממ םינחבואמ רבעמב 50% לש התחפה אוה ח״גאה לש דעיה .הלחמה תוצרפתה תעינמ ףאו

  .תרוקיב תצובק לומ לא יתרכוס בצמל יתרכוס
 רוזחמבו םינחבואמ 1,400 םע ליחתה תוברעתהה לדומ .םיעיקשמ 15 -מ לקש ןוילימ 19.4 הסייג ח״גאה
 שיא 2,200 -כל עיגי םינחבואמה לכ ךסש ךכ שיא 800 דוע ופרטצי ,2020 ץרמב חתפיהל יופצש ,ישילשה
 תנחתל העיגה אל ןיידע תינכתהו רחאמ תוחלצה לע ריהצהל ןתינ אל ,וישכעל ןוכנ .םינש 7.5 ךשמב השיאו

 .2020 ץרמ שדוחל העבקנש ,הנושארה הדידמה
 
 טהרב תורגבל תירבעו תודיחי 5-ו 4 תומרב הקיטמתמ ירגוב ףקיה תרבגה .3
 והז .15%-כ לע םויכ דמוע טהר בושייב הקיטמתמב תורגבב תודיחי 5-ו 4-ב םינחבנה םידימלתה זוחא
 תא ליפכהל אוה דעיה .%36-כ לע דמועה ,תיללכה הייסולכואב םינחבנה זוחאמ תיתועמשמ ךומנ זוחא
 תויכוניח תואצות קוזיח .הקיטמתמב תודיחי 5 וא 4 םע תורגבה תא םימייסמש טהרב רעונה ינב זוחא
 החימצ לע ךכמ האצותכו ,לארשיב םייתרבחה םירעפה םוצמצ לע רישי ןפואב עיפשי טהרב הקיטמתמב
 .תילארשיה הלכלכה לש
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 .בגנב םיאודבה יבושייב חותיפל 2397 הלשממ תטלחה לש אצוי לעופ איהו 2019 ץיקב הקשוה ח״גאה
 ,הז הרקמב .תימואל תופידעכ רדגומה יבויח יוניש לע תמלשמ הנידמה ויפל יפירעת ח״גא לש לדומ והז
 הקיטמתמל םישגינה רועישו הדימב החלצה תלמע םלשל ןווכתמ אוהו ,SFI יתוריש תא רכש ךוניחה דרשמ
 .24%–ל הלעי )תורגב תודיחי 5 וא 4( תבחרומ
 ךשמיתש ,תוברעתהה תינכת .םירז םקלחו םילארשי םקלח ,םיעיקשמ 7-מ לקש ןוילימ 14.8 הסייג ח"גאה
 םידימלת 1,200 הב ופתתשיו )י״שר ןרק לש תב התומע( ״ביצי תיב״ תתומע ידי לע תלעפומ ,םינש 6
 .ב״י-׳י תותיכב
 
 םישישק תודידב ח״גא .4
 .ופי-ביבא-לת תייריע םע ףותישב תילפיצינומ תיתרבח ח"גא הנושארל הקשוה 2020 ץרמב
 .היצנמדמ לובסל יוכיסה תא 2.1 יפו ,ןואכידב תולחל שישקה לש יוכיסה תא 5.8 יפ הלידגמ םישישק תודידב
 אפורל שישקה לש תוינפה תא 1.9 יפו ךשוממ ידועיס זופשאל יוכיסה תא 3.3 יפ הלידגמ איה ,ןכ ומכ
 םע דדומתהל שישקה תלוכי תא קזחל התרטמש תינכת החתופ ,העפותה תא םצמצל תנמ לע .החפשמה
 וסיוגי םוכסהמ 25% ,הנושארלו ,םייתרבח םיעיקשממ ₪ ןוילימ 2.3 וסיוגי הז טקיורפ ןומימל .תודידבה
  .םינומה ןומימ ןונגנמ תועצמאב רוביצהמ
 UCLA םלוס יפ לע ,תודידבה תמרב רופישה זוחא דדמיי וכלהמב רשאכ ,יצחו םייתנש ךשמל לעפי טקיורפה
 דדמה .סיסבה תדוקנל סחיב תודידבה תמרב רומישה זוחא דדמיי הפוסבו ,תודידב תדידמל םלועב לבוקמה
 לעמ רופישל רומישה ןיב סחיהו ,8%-ל לעמ רופישהו רומישה זוחא תאלעה לע עבקנ טקיורפה תחלצהל
 ופי-ביבא לת תייריע ריזחת ,ולא םיכרעל םידדמה ועיגי הנושארה הלעפהה תפוקת ףוסב םא קר .25%-ל
  .החלצהה הבוג יפ לע ,םיעיקשמל םוכסה תא חותיפל ופי-ביבא לת ןרק םע דחיב
 
 )1 חפסנ – חותיפ יבלשב תואצמנה תויתרבח ח״גא תודוא תפסונ האירקל(

 םיריסא םוקישל תיתרבח ח״גא
 ח״גאה ילכ תא ריכה רשא ,רצואב םיביצקתה לע הנוממה ןגס ,בוט ןמיס רב השמ ,2013 תנש ףוסב
 םיריסא םוקישב רגתאהו ישוקה תא ףיצה ,םידרח ח״גא לע SFI םע תפתושמה הדובעהמ תיתרבחה
 םייעוצקמ הדידמ יכילהתל םאתהב ןחבית ח״גאה .תוברעתה תינכת עיצהל הרבחה תא ןימזהו לארשיב
 .םלועה יבחרב םיריסא םוקישב תוקסועה תויתרבח ח״גא שש לש הקשהב ןויסינמ רבצנ עדי לע ססבתתו

 לכ ,יליבשב תיטמוארט דואמ ח״גא תאז״ :רכזנ ,םיריסא םוקישל ח"גאה תא חתיפ רשא ,טובחוב לאונמע
 השק רופיס הז לבא ,תורחא ח״גאב תונולשיכ יתיווח אלש אל הזו .באכ יל םורגי וילע ךל דיגאש טפשמ
 ״.שממ
 םייעוצקמה םיבלשה יפל םיריסא םוקישל תיתרבחה ח״גאה חותיפ יבלשב SFI תרבח תא תוולל תעכ רובענ

 .ח״גאה הבצוע הב ןמזה תדוקנל ןוכנ םהידיב ויהש םינותנהו עדימה לע ססבתהבו ןושארה קרפב וגצוהש

 הלועפה הדש .1
 לארשיב םיריסאה םוקיש םוחת םע הקימעמ תורכיהב ח״גאה תיינב ךילהת תא הליחתה )צ"לח( SFI תרבח
 .םהלש הלועפה ינפואו םייזכרמה םיפוגה לש תוירחאה ימוחת ,םייזכרמה םינקחשה יופימ ללוכ
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 לארשיב ריסא לש םוקישהו חוקיפה יבלש
 

 
 לארשיב ריסא לש םוקישהו חוקיפה יבלש 2 םישרת

 יבלשב תונוש תויתלשממ תויושר ןיב יביטקפא אל רבעמ םיווח םיעשרומ םיניירבעש ןיבהל ןתינ הז םישרתמ
 :םיירקיע םיפוג ינש םיקסוע םיריסא םוקישב ,ןכ ומכ .יחוקיפו ילופיט ףצר תריצי אלל םוקישהו חוקיפה
 םוקישב קסועה ירקיעה ףוגה אוה ס״בשה .)א״שר( ריסאה םוקישל תושרהו )ס״בשה( רהוסה יתב תוריש
 .ריסאה רורחש ירחא םוקישב קסועש ירקיעה ףוגה איה א״שרו ,האילכה ןמזב
 םינוש םיפגאב החוורה דרשמ תודחוימ תויסולכוא רובע םוקישה םוחתב םיברועמ ,א״שרו ס״בשה לע ףסונ

 .םייטרפ םימקשמ ןכו תופסונ תותומע ,לוהוכלאו םימסב המחלמל תושרה ,ולש
 
 .שילשב רוציק לבקל תנמ לע םירורחש תדעו ינפב בצייתמ ורסאמ תפוקתמ שילש ינש יוציר תארקל ריסא
 וירוגמ םוקמב ריסאה םוקיש זכר םע שגפנו השפוחל אצוי ריסאה ,רסאמל ןורחאה שילשה םדוק הנש יצחכ
 .הדובע םוקמ רתאל ידכ א״שר לש הקוסעת ץעוי םעו ,ורורחש רחאלש הפוקתל םוקיש תינכת תונבל ידכ
 .ושנועמ שילש רוציק שקבלו םירורחש תדעו ינפב דומעל יאשר ריסאה התנבנש םוקישה תינכות סיסב לע
 םירורחשה תדעווב םינוידהמ 70% .ס״בשהמו א״שרמ הדעוול תושגומה תוצלמה סיסב לע לבקתמ רוציק
 לש תילאיצוסה תדבועהמ רסח ןותנ ןוגכ תוצלמהה תשגהב םינוש םיבוכיע לשב הטלחה תייחדב םימייתסמ
 רבודמ ,שילשב רוציק רחאל םיררחתשמ םיריסאהמ 30% .ס״בשב ןיעידומה ןיצקמ הרסח הכרעה וא א״שר
 .יניעידומ עדימ םהילע ןיאו םידחוימ םיעוריא אלל םהלש יוצירה תפוקת תא וריבעה רשא םיריסאב
 התואב לבא םיינוריעה החוורה יפגא םע ףותישב א"שר יגיצנ םידבוע תוימוקמה תויושרבש ןייצל בושח
 םהש )א"שר לש האלמ הקסעהב םיזכר( "םיירוזא םוקיש יזכר" םיקסעומ ויה םיבושיי 46 - ב קר הפוקת
 םירגש םיריסא .ןשומימ לע םיחקפמו םוקיש תוינכת םיניכמ ,הליהקב םיריסאב םילפטמה םיילאיצוס םידבוע
 לע חקפל תורשפא ןיאו רחאמ םוקיש תינכת םילבקמ אל ללכ ךרדב םוקיש זכר םהב ןיאש םיבושייב
 :תופולח שולש ריסאה ינפב תודמוע הלא םירקמב .שילש יוכינל הצלמה לבקל ולכוי אל םג ןכלו ,התלעפה
 םולשתב סויג .3 .א״שר לש זכר שי הב תושרל התרבעהו תבותכ יוניש .2 .שילש רוציק לע שארמ רותיו .1
 ןניאש תויטרפ םוקיש תוינכת ושכר שילש יוכינב 201014 תנשב וררחושש םיריסאהמ 3% - יטרפ םקשמ לש
 חווידמ םיענמנ םה ןכש םוקישה הדשב תיעוצקמ הנוקאל םיווהמ םייטרפ םימקשמ .א״שר ידי לע תוחקופמ
 .תישיאה םתסנרפב העיגפל ששחמ תוריבע לע
 באוכ יכה בלשהש ךכל םרוגה ,תוליעי רסוחו םימסח ,םייוקיל תויוור תוכרעמ לש בוליש גיצמ ליעל רואיתה
 .הליהקל אלכה ןיב רבעמה אוה לארשיב ותחפשמו ריסאל

                                                
 4 ׳מע .עדימהו רקחמה זכרמ - תסנכה .םיריסא םוקיש אשונב םינותנ )2011 ילוי 4( .׳א ,וריפס-לט 14
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  תונידמ רפסמב םיריסא םוקיש תוינכת לע 15הוושמ הריקס עציב תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ
 :ויה לארשיב םוקישה םוחת לע תויזכרמה היתונקסמו

 תחלצהל ינויח רורחשה רחאל דעו רסאמה תליחתמ ילופיט ףצר - םוקישה ןמזב ילופיט ףצר תריצי .1
 .םוקישב םיקסועה םיירקיע םיפוג ינש שי לארשיב ,רומאכ .םוקישה

 ךלהמב םוקישה תמורת ,רורחשה רחאל םוקישב תויכשמה היהת אל םא - רורחשה רחאל םוקיש .2
 .רורחשה רחאל םוקיש תוינכת לש חותיפ לע שגד תתל יוצר ,ךכיפל .הנטק היהת רסאמה

 לופיטל םיעיגמ םניא םיריסאהמ 55% - םוקיש תוינכתב ףתתשהל םיריסאה לש הכומנ תונוכנ .3
 .םוקישה תוינכתב תופתתשהה תא ביחרהל םיכרד ןוחבל ץלמומ .תונווגמו תובר תוביסמ

 קר הנעמ תונתונ תומייקה םוקישה תורגסמ - םיררחושמה םיריסאה לכ תא טולקל תלוכי רסוח .4
 םיצוציק בקע תורגסנ הליהקב םוקיש תוינכת ,א״שר יפ לע .םיררחושמה םיריסאהמ שילשכל
 םוקיש תוינכת ןיכהל א״שר לע ליטה ,2001-א״סשתה ,רסאמ יאנת לע רורחשל קוחה .ביצקתב
 .הז ךרוצל ביצקת הלביק אל איה ,א״שר ירבדל םלוא ,םימיאתמכ ונחבואש םיריסאה לכל חוקיפב

 העישפ תעינמל םייחרכהה םיאנתהמ איה הדובעה קושב תובלתשה - הדובע תומוקמב רוסחמ .5
  .דבלב הקוסעת יזכר השיש הקיסעמ א״שר .תרזוח

 המכ ןכש הטושפ הניא תונידמ ןיב םזיבידיצרה רועיש לש האוושה - תורחא תונידמב םזיבידיצר .6
 םיצרמ םיטופשה םיריסאה לכ אל ןהבש תונידמ שי ,ךכ לע ףסונ .םזיבידיצר לע םיעיפשמ םימרוג
 םוקישב רתוי םיבר םיצמאמ םיעקשומש לככ יכ רכינ ,םיישקה תורמל .רהוסה יתבב םשנוע תא
 .דרי םזיבידיצרה רועישש םייוכיסה םירבוג ךכ ,םיריסאה

 לארשיב םיריסאה םוקיש יפוג

 רהוסה יתב תוריש
 לעב ינוחטיב ןוגראכ ספתנ אוה ןכלו 17םינפ ןוחטיבל דרשמל ףופכה יעוציב ףוג ונה 16רהוסה יתב תוריש
 יולימ ,םדובכ לע הרימש ךות ,התואנו החוטב תרומשמב םיריסא תקזחא :ודיקפת תיצמת .יתרבח דועיי
 םתלוכי תא רפשל תנמ לע ,ךכל םימיאתמה םיריסאה לכל םינקתמ םילכ תיינקהו םייסיסבה םהיכרצ
 לופיט קפסמ אוהש ולש יגטרטסאה טפשמב ריהצמ ס״בשהש בל םישל שי .םרורחש םע הרבחב טלקיהל
 םא ,םיריסאה לכ תא םקשל תורשפאב ןימאמ וניא ס״בשהש איה תועמשמה .׳ךכל םימיאתמ׳ל קר ימוקיש
 רופישש םושמ םאו הרבחב טלקיהל םתלוכי תא רפשל קר אלא ותרגסמב םמקשל ללכ ןתינ אלש םושמ
 .םיריסאהמ קלח םע קר רשפאתמ וז תלוכי

 14 - כ ךוניחלו םוקישל םיבצקומ םכותמו ח״ש ןוילימ 74 - כ אוה םיריסאב לופיטל ס״בשה לש 18וביצקת
 .ח״ש ןוילימ
 ןוזח .םוקישו לופיט ךוניח תקלחמ המקוה רהוסה יתב תוריש לש יתרבחה ודועיי תא שממל תנמ לע
 הקלחמה״ :)2007 רבוטקוא( ״רהוסה יתב תורישב םוקישו לופיט ךוניח״ תרבוחב עיפומש יפכ הקלחמה

                                                
 ׳מע .עדימהו רקחמה זכרמ תסנכה ,הוושמ הריקסו עקר – םיריסא םוקישל תוינכת .)2010 סרמב 2( .׳א ,לט ,׳ש ,יחרזמ 15

15-16 
 https://www.gov.il/he/Departments/prison_service :ס״בשה רתא ךותמ 16
 :ותוירחאבש םייעוציבה םיפוגה ינש לומ םינפה ןוחטיבל רשל עייסל ודועייש בלושמ הטמ ףוג הווהמ םינפה ןוחטיבל דרשמה 17
 דקפומ ,ןכ ומכ .האילכה ךרעמו קוחה תפיכא ,רוביצה ןוחטיבל תללוכה ותוירחא שומימב ,רהוסה יתב תורישו לארשי תרטשמ
 .רהוסה יתב תורישו לארשי תרטשמ תולועפל וצקוהש םיבאשמב שומישה לע חוקיפהו הרקבה עוציב לע דרשמה
 6 ׳מע .םיריסא םוקישל תוינכת .לט ,יחרזמ 18
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 יוניש ללוחל ריסאל רשפאתש ךרדב לועפל רהוסה יתב תוריש תכרעמ לע עיפשמ רשא יעוצקמ םרוג הווהמ
 ״.הרבחה ינפ רופיש ןעמל ,וייח ילגעמ לכב
 
 )2 חפסנ – ס״בשה לש םוקישהו ךוניחה תוליעפ תודוא תפסונ האירקל(

 ריסאה םוקישל תושרה
 איהו )1983-ג״משת( ריסאה םוקישל תושרה קוח יפ לע תלעופ )א״שר( 19לארשיב ריסאה םוקישל תושרה
 2001 -א"סשתה רסאממ יאנת לע רורחש קוח .הרבחב ובולישו ררחושמה ריסאה לש ומוקישב תקסוע
 חוקיפב לופיט תינכותב ,יאנתה תפוקת ךלהמב ,ותופתתשהב ריסאה לש יאנת לע ורורחש תא הנתמ
 אוה תושרה 20ןוזח .החוורה דרשמ י"ע הנוממה ירוטוטטס ףוג הניה תושרה .ריסאה םוקישל תושרה
 ."םוקיש רב ריסא לכל םוקיש תונמדזה"
 .םוקישה יניינעל רושקה לכב םירחא םיפוגלו תוימוקמ תויושרל הלשממ ידרשמ ןיב ךוותמה ףוגה איה א״שר
 תוינכת רשאכ רורחשה תארקל רהוסה-יתב ילתוכ ןיב םג ךא םיררחושמ םיריסא ברקב רקיעב תלעופ א״שר
 הנממ ענומ םיבאשמב רוסחמ ,21א״שר יפל .ריסאה לש ורורחש דעומ ינפל הנש יצחכ תועבקנ םוקישה
 יללושמ םיריסאל םוקיש תוינכת תנכהמ תענמנ א״שר ,ךכיפל .םיריסאה לכל םוקיש תוינכת ליעפהלו ןיכהל
 .תורצק רסאמ תופוקתל םיטופשה םיריסאלו םוקיש זכר םהב ןיאש םיבושייב םיררוגתמה םיריסאל ,תושפוח
 ןוגכ םימרוגמ ףסכ תסייגמ תושרה .עצוממב הנשב ח״ש ןוילימ 30 - כ החוורה דרשממ תלבקמ תושרה
 .ימואל חוטיבל דסומהו תויטרפ תונרק ,טניו׳גה
 
 )3 חפסנ – א״שר לש םוקישה תוליעפ תודוא תפסונ האירקל(

 תיתרבחה היעבה .2

 םיררחושמ םיריסא לש רסאמל הרזחה תייעבל םיינשדח תונורתפ תאיצמב תקסוע םיריסא םוקיש ח״גא
 איה םיריסא םוקיש .היחרזאו הנידמה לע יתרבחו יביצקת לוע הווהמ רסאמל הרזחה םצע .)םזיבידיצר(
 ןפואב תיתרבחה היעבה תא ןיבהל תנמ לע .אלכל םיריסא לש הרזחה תעפות םוצמצ הדועייש הלועפה
 ריכהל ןכו אלכל םיריסא תרזחל סחייתמה חנומה תרדגה לע םיכסהל שי תישאר ,ח״גא תיינב רשפאמה
 .היעבה ןורתפל יזכרמ ילככ םוקישה ךילהת תא

 )recidivism – םזיבידיצר( תודעומ
 - תירבעב( םזיבידיצר .״בוש לופיל״ ועמשמש recidere יניטלה יוטיבב אוה ״םזיבידיצר״ 22חנומה רוקמ
 שי .ןותנ ןמז קרפב הנושאר העשרה רחאל תרזוח תוניירבע וא עשפה לגעמל הרזחה אוה )תודעומ
 תושיג ןנשי םלוא ,םוקיש תוינכת לשו קוחה תפיכא תוכרעמ לש ןתכרעהל ילכ םזיבידיצרה רועישב 23םיאורה

                                                
  http://bit.ly/32usMyI :א״שר רתא ךותמ 19
  http://bit.ly/3ceDn5i :א״שר רתא ךותמ 20
 4 ׳מע .םיריסא םוקיש אשונב םינותנ .וריפס-לט 21
 תוריבע .לארשיב 2004 יררחושמ םיילילפ םיריסא לש םזיבידיצר - רסאמל םירזוח .)2011 טסוגוא 1( ׳ד ,קלו ,׳ק,יבצ ןב 22
 .10-28 ,14 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ,םושייו הירואית לארשיב םישנועו

 5 ׳מע .םיריסא םוקיש אשונב םינותנ .וריפס-לט  23
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 ראשה ןיב ,םיריסא םוקישל תוינכת לש תויביטקפאה תקידבל קיודמ דדמ וניא םזיבידיצרה רועיש ןהיפל
  .םזיבידיצרל רתוי ךומנ ןוכיס ילעב הליחתכלמ םה תינכותב םיפתתשמש םיריסאש םושמ
 םיריסאה רועיש ,רורחשה רחאל ורצענש םיריסאה רועיש :24תורפסב םילבוקמ םזיבידיצר ידדמ השולש
 ויה אלש םישנא לילכמ( רתי תללכהב הקול הלא םידדממ דחא לכ .םירזוחה םירסאמה רועישו ועשרוהש
 לכבו ,)םיטסיבידיצר בשחיהל םיכירצ ויהש םישנא לילכמ אל( רסח תללכהבו )םיטסיבידיצר בשחיהל םיכירצ
  .רחא םזיבידיצר רועיש יופצ דדמ
 יניירבע םייח חרואב דימתמה םדא יכ איה םזיבידיצרה תדידמב תעלבומה תיתורבתסהה החנהה ,ןכ ומכ
 םייח חרוא לע דמלמ םישדח םיילילפ םימושיר רדעיה ןכ לעו ,קוחה תפיכא תכרעמ לש התשרב דכליש ופוס
 לש התוליעי לש רצות םג אוה םזיבידיצרה רועישש רשפא ירהש ,תויתרוקיבב וז החנה ןוחבל שי .יביטמרונ
 .הובג םזיבידיצר רועיש דדמיי הליעי הפיכא תכרעמבש ןכתיי ךכיפלו הפיכאה תכרעמ
 םינותנ הקפיסו 2004 תנשב וררחתשהש םיריסא ירחא םינש שמח ךשמב 25הבקע ס״בשב רקחמה תדיחי

 הז רקחמב רדגוה םזיבידיצר .לארשי תנידמ יבשות םיילילפ םיריסא 5,958 לש םזיבידיצרה רועיש לע
 בצקו ,םרורחש םוימ םינש שמח ךלהמב םיטופשכ שדח רסאמל םיררחושמ םיטופש לש םתרזחכ
 םיטופשה ללכ ךותמ םרורחשל הנושארה הנשב רסאמל ורזחש םיטופשה רועיש יפ לע דדמנ םזיבידיצרה
 ופונ ,בושיחב .43.5% אוה אצמנש יצרא-ללכה םזיבידיצרה רועיש .םינש שמח םותב רסאמל ורזחש
 רועיש .טפשמ-תיב וצב וא תושק תויאופר תויעב לשב וררחושש םיריסאו לארשי יבשות םניאש םיריסאה
 33.1% אוה )רורחשה רחאל חוקיפב םתיברמ( םירורחשה תודעווב רצוק םשנועש םיריסא לש םזיבידיצרה
 עיפשמ םיריסאה לע חוקיפה יכ ןכתיי .48.1% אוה אלמ רסאמ וצירש םיריסא לש םזיבידיצרה רועישו
 הליחתכלמ םה םדקומ רורחשל םיכוזש םיריסאהש םג ןכתיי ךא ,םהלש םזיבידיצרה רועיש לע הבוטל
 הרזחה בצק םלוא םישנמ רתוי 1.25 יפ רסאמל םירזוח םירבג .רתוי לודג םוקיש לאיצנטופ ילעב םיריסא
 ליג דע םיריעצ לצא אצמנ )70.5%( רתויב הובגה םזיבידיצרה רועיש .םירבג לשמ ריהמ םישנ לש רסאמל

 רסאמל הרזחה רועיש .רתוי ריהמ בצקבו םיאושנמ רתוי 1.40 יפ רסאמל םירזוח םיאושנ אל םיריסא .18
 םירצק םירסאממ וררחושש םיריסא לש םזיבידיצרה רועיש .המוד בצקה םגו המוד םימלסומו םידוהי לש
 םיכורא םירסאמב .םייתנש דע הנש םכרואש םירסאמב 50.1% לש אישל דע תויתגרדהב הלוע אוהו ,ךומנ
 .תויתגרדהב רסאמל הרזחה רועיש דרוי רתוי

 םיריסא םוקיש
 ןדבואמ ,יזיפה שפוחה ןדבואמ םיעבונה םיבר םיישק הווח אוה 26רהוסה תיבל ריסא לש ותסינכ םע
 שדחמ וייח תא ליחתהל ץלאנ ללכ ךרדב אוה ,ורורחש םע .וייח תוכרעממו ותחפשממ קותינהמו תויטרפה
 הרזח ןיפולחל וא םירוגמ םוקמ תאיצמ :םיבר םירגתא ינפב בצינ אוהו ,תיתרבח הכימת אללו םיעצמא אלל
 ריסאה .דועו תומגיטס םע תודדומתה ,השדח תואיצמב תומלקאתה ,הדובע םוקמ תאיצמ ,יתחפשמה אתל
  .הרבחל ובוש םע הרזעל קקזנ ןכלו לטבומו דדובמ ,הדונמ ללכ ךרדב ררחושמה
 םוקישב רבוג ןיינע תופסונ תויברעמ תונידמבו תירבה תוצראב ררועתה 27תונורחאה םינשה םירשעב
 תיתועמשמ םצמצל םוקיש תוינכת לש ןתלוכיל רשאב תוירקחמ תוחכוה ורבטצהש רחאל ,םיניירבע

                                                
 .רהוסה יתב תוריש ,רקחמה תדיחי .ימוקיש ילככ םיריסא תקוסעת תורפס תריקס .)2011 יאמ( .׳ד ,קלו ,׳ע ,וקסדיוד 24
 17 דומע .רסאמל םירזוח .קלו ,יבצ ןב 25
 2 ׳מע ,םיריסא םוקישל תוינכת .לט ,יחרזמ  26
 םישנועו תוריבע .םירוגס םימקשמ תודסומל לארשיב רהוסה יתב תכיפה - םוקישה תא םקשל .)2011 טסוגוא 1( ׳א ,רומית 27
 74 ׳מע ,14 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ,םושייו הירואית לארשיב
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 דע 5% -ב םזיבידיצר תומצמצמ תוחלצומה םוקישה תוינכת ,הלא םירקחמ יפל .םיניירבע לש םזיבידיצר
35%. 

 ותבוחב ,וכרד תא תונשל םדאה לש ותלוכיב הריכמ םלועה תסיפת רשאכ קר ירשפא 28ריסאה לש םוקיש
 עשפל סחייתהל שי רמולכ .עשופה םוקישו עשפ תעינמל תויואר םיכרד שפחל הרבחה תבוחבו ךכל ותוכזבו
 התבוח תאו עשפל ואיבהש םימרוגל הרבחה לש התוירחא תא ןובשחב איבהל םג ךא ,דיחיה לש ונולשיככ
 .ולא תורטמל םיעצמא תדמעה ללוכ ,םוקישו העינמ יכרד חיטבהלו תיתרבחה התוינידמ תא ןקתל
 תלוכי אלל וא תיתקוסעת הרשכה אלל םיררחתשמש םיריסא .החוטב הרבח תריציל םג יחרכה םוקישה
 םירקחמ .הרבחל הנכס תווהלו העישפה לגעמל רוזחל םילולע ,תיביטמרונ הרוצב תויעב םע דדומתהל
 .םזיבידיצרו תרזוח העישפל ןוכיסה תא הניטקמ ןהב החלצהו םוקיש תוינכתב תופתתשה יכ םיחיכומ םיבר
 תקזחה תויולעמ תוכומנ תויהל תויושע ריסאה םוקיש תויולע ,הרבחה ןוחטיבל םוקישה תמורת לע ףסונ
 .רסאמב ריסא

 הדידמה לדומ .א .3
 רשא תוינכת ,ןכל .29תינידמו תיתליהק ,תילאודיבידניאה המרב הרבחל תוהובג תויולעל תמרוג העישפ
 העישפה תויולע תא גווסל לבוקמ .יתועמשמ ילכלכ ןוכסח רצייל תולוכי ףיקע וא רישי ןפואב העישפ תוענומ
  :דוסי יביכרמ העבראל הרבחל

 .שוכרב העיגפ וא ןדבואו ,תוסנכה ידספה ,םייאופר םילופיט תויולע ללוכ - םיעגפנ תויולע .1
 תויולע ,יטפשמ לופיטו גוציי תויולע ,תיתרטשמה הנגהב תירוביצ העקשה - טפשמה תכרעמ תויולע .2

 .לופיטו םוקיש תוינכת
 הקוסעתב םוקמב םיחרזא לש תילילפ תוליעפב תוברועמה םצע - העישפ תריירק תויולע .3

 .תוסנכה םיתיחפמ תיביטקודורפ
 .יגולוכיספ חתמו םייחה תמרב הדירי ,באכו לבס - תוישחומ-אל תויולע .4

 
 .30לארשיב העישפה תעפותמ ילכלכה קזנה תא גיצמה ךמסמ םינפ ןוחטיבל דרשמה איצוה 2014 תנשב
 :םיאבה םיאצממה ולע ךמסמב

  .ח״ש ידראילימ 15.8 לש ךסב 2014 תנשב דמאנ העישפמ האצותכ םרגנש ילכלכה קזנה ●
 כ לע 2014 תנשב דמע - ג״מתהמ זוחאכ העישפה תעפותמ עבונה ילכלכה קזנה - ׳העישפה לטנ׳ ●

 .2013 תנשב 1.4% - מ היילע ,1.5% -
 16.3 ,ח״ש דראילימ 228 - כ לע דמאנ 2014 תנשל דעו 2001 זאמ רבטצמה ילכלכה קזנה ●

 .עצוממב הנש ידימ ח״ש דראילימ
 - כ לש רועישב 2014 תנשב הלע 31׳ישיא ןוחטיב תשוחת׳ תוריבעמ האצותכ םרגנש ילכלכה קזנה ●

 .העישפה תעפותמ ילכלכה קזנה ללכמ 45.8% - כ וז הנשב םיווהמו 18.6%

                                                
 םיררחושמ םיריסא לש םמוקישל הקוסעתהו חוקיפה לש םתמורת - הקוסעתו חוקיפ .)2011 טסוגוא 1( .׳ר ,דלפ ,׳ג ,רלאיב 28
 114 ׳מע .14 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ,םושייו הירואית לארשיב םישנועו תוריבע .לארשיב

29 McCollistera, K. E.,  Frenchb, M. T., & Fangc H., (1 April 2010) The Cost of Crime to Society: New 
Crime-Specific Estimates for Policy and Program Evaluation. Drug Alcohol Depend 108 (1-2). 1-2 

 2 ׳מע .לארשיב העישפה תעפותמ ילכלכה קזנה .)2014( .םינפ ןוחטיבל דרשמה ,הרקבו בוצקת ןונכת ל״כנמס 30
 חינהל ןתינש תוריבעמ בכרומה תוריבע ״לס״ הנבנ ישיאה ןוחטיבה םוחתב ילכלכה קזנה תא דומאל הרטמב :12 ׳מע ,םש 31
 ופוג יפלכ תוריבע ,םדא ייח יפלכ תוריבע ,בוחרב הערפהו הטטק :ישיאה ןוחטיבה תשוחת לע תרכינ הרוצב תועיפשמ ןה יכ
 .תושר אלל בכרב שומישו הרידל תוצרפתה ,דוש ,ןימ תוריבע ,םדא לש

 



 19 

 
 םיביצקתה ףגאב התשענש הפיקמ תילכלכ הדובע ךותמ יזכרמ ןותנ האיבמ 32רקרמ הדב המסרופש הבתכ
 ןוכסיח ,הדובעה לגעמל ובוש ללוכ — עשפל דדוב ריסא לש הרזח תעינממ תולעותה ללכ ויפל רצואב
 התייה הנידמה םא .ןווהמ ךרעב לקש ןוילימ 3.1 אוה — המודכו העישפ יקזנ תעינמ ,האילכ ינקתמב
  .לקש דראילימ 3–כ הנידמל םיכסחנ ויה ,םירזוחה תבצממ םיריסא 1,000 עובק ןפואב דירוהל החילצמ
 
 האילכה תוכרעמ יכ תורחא תונידמל םילארשיה םיילכלכה םינותנה תא תוושהל ןתינ אלש חינה SFI תווצ
 תויולע ,ס״בשהמ SFI הלביקש םינותנ לע ססבתהב ,ןכ לע .הנידמל הנידממ תילכתב תונוש טופישהו
 .ח״ש 111,159 לע תודמוע תורחאו תופיקע תויולע ,ח״ש 10,321 ןה הנשל ריסא לש תורישי האילכ
 בושיח לסקא( ס״בשהו םינפ ןוחטיבל דרשמה וקפיסש םינותנ ץבקמל םאתהב בשוח הנידמל ןוכסיחה
 :בשוחש רתויב ינרמשה ןוכסיחה םוכיס ןלהל ,)4 חפסנ – הנידמל רזוח ריסא תויולע
 

 
 

SFI תרתי לש הדובעה קושל הסינכב תיבויחה תועמשמה תא רסאמל רזוחה ריסא לש תולעל ופיסוה 
 .וייח תיראשל ח״ש 571,000 ךסב םקושמ ריסא לכל תיפוס תלעות הלבקתה ,םימקושמה םיריסאה

 33?ררחושמ ריסא רחא בקעמל ץלמומה ןמזה קרפ והמ
 קרפ ,ןכ לע .ןיירבעה לש ויפואמו הריבעה לש הייפואמ רזגנ העישפל הרזחה דע ףלוחה ןמזה קרפש אצמנ
 םיניירבעה לש עירכמה בורה לש הדיכל ןיב ןזאל ךירצ ררחושמ ריסא רחא בקעמל יביטקפאה ןמזה
 םידעיו םיטרדנטסל הדעווה .תוינידמה יבצעמל ומושייו רקחמה לש תויטנוולרה ןיבו העישפל םירזוחש
 אצמנ םינוש םירקחמב .םינש שולש לש הדידמ חווט לע 1973 - ב הצילמה תירבה תוצראב קוחה תפיכאב
 אלל םדא לש ויוכיסל המוד העישפל רוזחל םינש עבש הריבע עציב אלש ילילפ רבע לעב םדא לש יוכיסה יכ
 החיכשה הדידמה ןיב עצוממ הווהמה ,םינש שמח אוה םזיבידיצר תדידמל לבוקמה ןמזה קרפ .ילילפ רבע
 .הובג קויד תלעבל תבשחנה םינשה עבש תדידמ ןיבו םינש שולש לש
 חותינ ךותמ םינש 4 ךשמל םיריסאה רחא בוקעל ומיכסה םיפתושה םימרוגה תיתרבחה ח״גאה טקיורפב
 .34הז ןמז קרפ ךות תאז השוע ,רסאמל רזוחש ימ לכ טעמכש ךכ לע ועיבצהש םינותנ

                                                
 .רקרמ הד .לקש ןוילימ 3.1 הנידמל תכסוח עשפל ריסא לש הרזח תעינמ .)2015 יאמ 31( .׳ז ,לוסב ,׳ט ,רבוס-יתורח 32
  https://www.themarker.com/career/1.2960334 :ךותמ רוזחא
 12 ׳מע .רסאמל םירזוח .קלו ,יבצ ןב 33
 תוריבע .לארשיב 2004 יררחושמ םיילילפ םיריסא לש םזיבידיצר - רסאמל םירזוח .)2011 טסוגוא 1( ׳ד ,קלו ,׳ק,יבצ ןב 34
 18 ׳מע ,14 ןויליג ,רהוסה תיבל רהוצ ,םושייו הירואית לארשיב םישנועו
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 םזיבידיצרה יובינ לדומ
 לע תססובמ החלצה ןוירטירק תעיבקל העבקנש הטישה
 לש רקחמה תקלחמ ידי לע דחוימב חתופ רשא יובינ לדומ
 םיריסאה רועיש יובינל שמשי הז לדומ .ס"בשה
 םינש עברא ךותב רסאמל בושל םייופצה םיררחושמה
 .םרורחש םוימ
 וקפיס ס״בשה לש רקחמה תקלחמ לש םימדוק םירקחמ
 םיררחושמה םיריסאה ללכ לע םזיבידיצר ינותנ
 תינכתב ,רומאכ .םינש 5 ךות רסאמל הרזחל תוסחייתהב
 םינייפאמ םע םיריסא לש םינוירטירק ועבקנ תוברעתהה
 הדידמה תפוקתש תללוכ המכסה התייהו םייפיצפס
 םזיבידיצר ןובשחמ תונבל שרדנ ,ןכל .םינש 4 היהת
 דעיה תייסולכוא לש םיישיאה םינייפאמה יפ לע ידועיי

 הרזח אבנמ רשא הנתשמ לכו םיריסא 2,246 לש םינותנ לע ססבתה )5 חפסנ( יובינה לדומ .תינכתב
 .31.7% לע דמוע דעיה תייסולכוא ברקב םזיבידיצרה יובינש עבקנ .םאתהב תלוקשמ לביק רסאמל
 קיודמ דעי עובקל תרשפאמ איהו םלועב רחא םיריסא ח״גא ףאב העמטוה אל וז תידוחיי הדידמ תטיש
 .תוברעתהה תצובק ינייפאמל

 תיביטקפאה תוברעתהה .ב
 ריסא לש ותרזח ייוכיס לע עיפשהל םייושעה םימרוג ינש השיגדמ םזיבידיצר לע 35תירקחמה תורפסה
 :רהוסה תיבלו תוניירבעל

 םילק םייטטסה םימרוגה .תיניירבע הירוטסיהו ,אצומ ,ליג ,ןימ - יונישל םינתינ םניאש םייטטס םימרוג .1
 ןהייוכיס לע עיפשהל ידכ םיבאשמ ןהב עיקשהל יאדכש תויסולכואה תא תוהזל םירשפאמ םהו רותיאל
 .תיניירבע תוגהנתהל רוזחלמ ענמיהל

 ,םינוש םייתוגהנתהו םייתוישיא םינייפאמ םיללוכו ןמזה םע תונתשהל םייושע - םיימניד םימרוג .2
  .הלכשהו הקוסעת

 םושמ םיימנידה םימרוגה תא ןוחבל שי םוקישהו לופיטה תוינכת לש תויביטקפאה תא םיקדוב רשאכ
 .יונישל םינתינה םימרוג לע עיפשהל ודעונ ולא תוינכתש
 םימרות רשא םיימניד םימרוג המכ 36עציבש הוושמ הריקסב םכיס תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ
 תינכות תמאתה ,הלכשה תשיכר ,רורחשה רחאל הקוסעת ,ילופיט ףצר םהבו םוקישה לש תויביטקפאל
 תחפשמב הכימתו הייסולכואב תוצובקל םוקישה תוינכת תמאתה ,ריסאה לש םיישיאה ויכרצל םוקישה
  .ריסאה
 םוצמצל רתויב םיליעיהו םייביטקפאה םוקישה תוינכת יביכרמ לע דומלל ןתינ םיפסונ 37םירקחמ יאצמממ
 :םזיבידיצר
  .תויתוגהנתה-תויביטינגוק תוקינכטב שומיש .1

                                                
 13 דומע .רסאמל םירזוח .קלו ,יבצ ןב 35
 3 ׳מע .םיריסא םוקישל תוינכת .לט ,יחרזמ 36
 74 ׳מע .םוקישה תא םקשל .רומית 37

 .ךילהת היה החלצהה תדידמ לדומ תיינב"
 זאו ירוטסיהה דעיל הוושנש ונרמא הלחתהב
 לדומל םאות אל אוהש הנעט התלע
 ליפורפמ םיריסא לע יונב אוה יכ תוברעתהה
 ייוכיסש רצ ליפורפ לע םיכלוה ונחנאו בחר
 שומיש .שארמ רתוי םיכומנ ולש םזיבידיצרה
 ךבוסמ הז ימוקישה םוחתב תרוקיב תצובקב
 .״הזה ידוחייה לדומה תא ונינב ןכל ,תילועפת

 
 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע
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 ןיבל םיריסאה ןיב המאתה עצבל ידכ םיניירבעה ןוימ - תינכתל ריסאה ןיבו ריסאל תינכתה ןיב המאתה .2
 .םיניירבעה לש תויפיצפסה תוריתפה תויעבל תונווכמו תוננכותמ רשא תוינכת ןווגמ

 ןמואמ תווצ שרדנ .אלכב תוינכתמ רתוי תוליעי הליהקב תוינכת - ישיא רשק לע שגדב הליהקב לופיט .3
 .לופיטה תינכות לש םידדצה לכב הרועמה ,ןוגהו

 
 תוניירבע גוסב תודקמתה אלל( תרזוח תוניירבע םוצמצל רתויב תוליעיה תוינכתה ,38לע-ירקחמ יפ לע
 תוינכתה ןה )םינוש םיגוסמ םיניירבע לע ןמזב וב עיפשהל תוסנמה תויללכ תוינכת אלא יפיצפס
 תוסיפת םעו תילנויצר יתלב הבישח םע דדומתהל םיריסאה תא תוכירדמה ,תויתוגהנתה תויביטינגוקה
 םהל קפסל ,תילנויצר הבישח ץמאל םיריסאל רוזעל ודעונ ןה .תיתרבח יטנא תוגהנתהל תוליבומה
 לש תעצוממ הדיריל תואיבמ הלאכ תוינכת .תויתרבח תויונמוימ שוכרלו תויעב ןורתפ לגרתל תויונמדזה

 .םינושה תיניירבעה תוגהנתהה יגוסב םיריסא לש םזיבידיצרב 8.2%

 39ימוקיש ילככ םיריסא תקוסעת
 הליהקב תובלתשהב ותרשל יושעש יתקוסעת ןויסינ שוכרל ריסאל תורשפאמ הרשכהו הקוסעת תוינכת
 רסאמה תפוקתב הדובע :תוירקיע תוירוגטק שולשל תוקלחנ תויתקוסעת תוברעתה תוינכת .רורחשה רחאל
 .רורחשה רחאל הקוסעתל הנווכהו דעומ תורצק תויעוצקמ תורשכה ,)רהוסה תיב תוישעת(
 :םיטביה השולשמ רקחמבו תורפסב הנחבנ תיעוצקמ הרשכהו םיריסא תקוסעתל תוינכת לש תויביטקפאה

 הרשכה וא םיריסא תקוסעתל תוינכת יכ אצמנ םירקחמה בורב - רהוסה יתבב םיריסאה תוגהנתה .1
 .רהוסה תיבב ריסאה תוגהנתה תא רפשל תוחילצמ תיעוצקמ

 חכונלו םזיבידיצרל הקוסעת ןיב קהבומה רשקה חכונל - רורחשה רחאל הדובעה קושב תובלתשה .2
 ןתובישח תטלוב ,הדובעה קושב בלתשהל ןויסינה תעב םיריסא ינפל םיבצינה םיברה םימוסחמה
 קהבומ רופישל תוליבומ רסאמה תפוקתב הקוסעת תוינכת .רסאמה תפוקתב הקוסעתה תוינכת לש
 הקוסעתל הנווכה תוינכתש תוינושאר תויודע שי .רורחשה רחאל הקוסעתה ירועישב תיטסיטטס
 .הקוסעתה ירועיש תאלעהל םורתל ןה ףא תויושע םיררחושמ םיריסאל הליהקב

 הרשכה וא/ו הקוסעת תינכתב ופתתשהש םיריסא ןיב םזיבידיצרה ירועישב רעפה - םזיבידיצר .3
 הרשכהו הקוסעת תוינכת .11%-6% - ב דמאנ הלא תוינכתב ופתתשה אלש םיריסא ןיבל תיעוצקמ
 .םזיבידיצרה ירועיש םוצמצב הרשכה תוינכתל לק ןורתי םע ,הז טביהב תולוקש יד תיעוצקמ
 .27 ליג לעמ םיריסא רובע ןכו םירבג רובע רקיעב תוליעי הקוסעת תוינכת יכ םידמלמ םירקחמ

 
 תובלתשהה ייוכיס תא תורפשמ ןניא ,הקוסעת תוינכתכ אלש ,ןמצעל ךוניח תוינכת יכ הארנ םירקחמ יפ לע
 לע ךוניח תוינכתו הקוסעת תוינכת לש ןהיתוכלשה יכ הארנ ,תאז םע .הדובעה קושב ררחושמה ריסאה לש
 קהבומה רשקה חכונלו ךוניחה םוחתב םיריסא לש םיקומעה םיכסחה חכונל .תולוקש יד םזיבידיצר םוצמצ
 רוכזל בושח .ףילחת אלו ךוניחל המלשה הקוסעת תוינכתב תוארל רתוי ןוכנ ,העישפל ךוניח תמר ןיב
 תוינכתב וא ללכב תוברעתה תוינכתב תפתתשמה הצובקה ןיב תקפסמ המאתה ןיא םיבר םירקחמבש
 .םירקחמה יאצממל ףקות ןתמ לע השקמה ןותנ ,תרוקיבה תצובק ןיבל טרפב הקוסעת
 :הלא םימוחתב תוצלמהו תונקסמ המכ תולוע 40תורפסה תריקס ךותמ

                                                
 76 ׳מע .םש 38
 2-1 ׳מע .ימוקיש ילככ םיריסא תקוסעת תורפס תריקס .קלו ,וקסדיוד 39
 24 ׳מע .םש40
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 םיטלוקה םימרוגה תועצמאב רורחשה רחאל םג תוברעתה תוינכת ליעפהל בושח - יתקוסעת ףצר .1
  .םייטרפו םיירוביצ םיפוגו תורחא תויתלשממ תויושר בלשל ךירצ הז ץמאמב .הליהקב םיריסאה תא

 הנשה ךלהמב םישחרתמ תונולשכה תיברמ יכ םיארמ םזיבידיצר ירקחמ -הקוסעת רומיש .2
 ןמז תפוקת ךשמב ותדובע םוקמ לע רומשל ריסאל עייסל בושח ,ןכל .רורחשה רחאל הנושארה
 .תישממ

 תויונמוימ( םיאשונ ןווגמ תוללוכה תובחר תוברעתה תוינכת - תופסונ תורשכהו הקוסעת בוליש .3
 בושח .רצ דקומ תולעב תוינכתמ רתוי תויביטקפא ןה )דועו םיסעכ לוהינ ,הדובע שופיח ,הקוסעת
 .ינוציחה הדובעה קוש ןיבל תושכרנה תויונמוימה ןיב רושקלו תיעוצקמ הרשכהל הקוסעת ןיב בלשל

 היולת הקוסעתל הנווכהו תויעוצקמ הרשכה תוינכת לש ןתוליעי - ריסאה יכרוצל תינכתה תמאתה .4
 יכרוצל תינכתה תא םיאתהל בושח ,ןכל .עשפה לגעממ תאצל ריסאה לש היצביטומה תמרב
  .םיריסאה

 
 הדמתה - ״םיקיפא״ תינכת םע ח״גאה ךלהמב ותובלתשה תא עיצה 41תבת-טניו׳גה ,2014 תנש עצמאב
 120 -כ טולייפה תינכתב ופתתשה .2010 תנשמ טולייפכ וליעפה התוא ,םיררחושמ םיריסאל הקוסעתב
 ירחא הנש דע לופיט ךשמהו ורסאמ תפוקתב ריסאה םע הדובעב ליחתמה ילופיט ףצר לש לדומב םירבג
 ןוחטיבל דרשמב הרקבו בוצקת ,ןונכת ףגא תדבוע ,ל״ז ןהכ הוח לש התמזוי ירפ איה תינכתה .רורחשה
  .תבת לארשי טניו׳ג לש ״ביירטס״ תינכת לע ןותיעב הארק הוחש רחאל הלחה תופתושל המזויה .םינפה
 המזויל הסייג הוח .ץראב םיריסא רובע הקוסעת סיסב לע תוברעתה לדומ םדקל הוח תא הליבוה וז הבתכ
 .ריסאה םוקישל תושרהמו רהוסה יתב תורישמ ,תבת-טניו׳גמ םיפתוש
 :תינכתה לש דוסיה תוחנה

 .הליהקב בלתשהל םיריסאה ייוכיס תא רפשמ הליהקל אלכה ןיב ילופיט ףצר .1
 .םיררחושמ םיריסא לש םמוקיש ךילהתב יחרכהו יזכרמ ךבדנ הנה הקוסעת .2
 תפטעמ תתל שי ןכלו םזיבידיצרה ירועיש תניחבמ רתויב תיטירקה איה רורחשל הנושארה הנשה .3

 .רזוח רסאמל תודעומה ייוכיס תא םצמצתש הבחר
 :תינכתה תורטמ

 .םוקיש תינכת תועצמאב םיררחושמ םיריסא ברקב םזיבידיצרה םוצמצ .1
 .דעיה תייסולכוא לש םהייח תוכיאב רופישו הליהקב הביטימ תובלתשהב עויס .2
 .הרבחב העיגפה םוצמצ .3

 
  42רקחמ יאצממ - םיקיפא תינכת יפתתשמ לש םזיבידיצר
  :חותינה תייסולכוא

 .2015-2011 םינשב ,״ןומרח״ו ״והישעמ״ רהוסה יתבב ״םיקיפא״ תינכת יפתתשמ 80
 :םזיבידיצר תדידמ
 )2016 ,ץרמ( הדידמה תדוקנ דעו םרורחשמ ףלחש ןמזה קרפ ,םינוש םירוזחמב םיפתתשמ ונחבנש ןוויכמ
 םאתהב רסאמל הרזחב תישיא תורבתסה ףתתשמ לכל וכירעה ,הלא םילדבהב בשחתהל ידכ .הנוש
 ברקב םזיבידיצרה תמוקעב ושמתשה ,םזיבידיצרה תורבתסה ןדמואל סיסבכ .ולש הדידמה תפוקתל

                                                
 בולישל תוינכת חתפל תנמ לע 2006 תנשב המקוה תבת .לארשי תלשממו לארשי טניו'ג ןיב תופתוש איה תבת-טניו'ג 41
  :רתאה ךותמ .ךומנ הדובעה קושב ןתופתתשה רועישש תונווגמ תויסולכוא לש הקוסעתב םודיקלו

http://employment.jdc.org.il/he  
 ס״בשב ןונכתה להנמ לש רקחמה תדיחי העציב רקחמה תא 42
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 ברקב לעופב הרזחה ינותנ תא וושה ,אבה בלשב .םיקיפא תינכתל ףסה יאנתב םידמועש 200843 יררחושמ
 .רסאמל רוזחל םהלש תורבתסהה עצוממל ״םיקיפא״ יפתתשמ
 יופצה יפ לע ,רמולכ .30.5% לע םיטופש דמעמב רסאמל הרזחב תורבתסהה עצוממ דמע ,2017 ץרמ דע
 גרוח םירזוחה רפסמ ,ןכ םא .םיריסא 12 רסאמל ובש ,לעופב .םיפתתשמהמ 24 רסאמל רוזחל ויה םירומא
 .תינכתה תחלצהל תודע ךכב שיו תורבתסהה לש ןותחתה הלובגמ
 תלבק ןפוא ,תינכתה זוכירו לוהינ לש םיטביהל תוסחייתמה הרופישל תוצלמה ורבצנ תינכתה תונש ךרואל
 םיפתתשמל ןתינש ימוקישהו ילופיטה יווילה ,הקוסעתה םוחתב םירושקה םיטביה ,תינכתל םיפתתשמה
 .ילכלכה םוחתהו

 תילכלכה העקשהה לומ לא יתרבחה ךרעה .א .4
 ח״ש 33,000 רמולכ ,ח״ש ןוילימ 12 איה םיפתתשמ םיריסא 360 -ל תוברעתה תינכת לש תללוכ תולע
 רורב הנידמל חוורה .ח״ש 571,000 איה םקושמ ריסא לכמ הנידמל תלעותה ,ליעל רומאכ .ףתתשמל
 .וזה האוושמב

 םוכסה תאו תוברעתהה תינכת תואצוה ללכ תא ונממי םהו םייתרבח םיעיקשממ וסיוגי ח״ש ןוילימ 12
 2.5% .)תיביצקתה םג ןכלו תילועפתה המרב טקיורפה לוהינמ קלח םה SFI( לוהינו הלעפהל שרדנה
 .ח״גאה חותיפ תואצוה רזחה תא םינמממ םוכסהמ
 ח״גאב ןוכיסה תכרעהל םאתהב םיעיקשמל תרזוח הנידמל הרישיה תילכלכה תלעותהמ 80% – ל 50% ןיב
 .12% – ל 10% ןיב איהש םיעיקשמל תילמיסקמה האושתה תרקתל דעו
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 תבשוח ינא .םיירוביצ םיכרצל הנעמ ךרוצל םייטרפמ םיפסכ איבמש ילכלכ לדומ אוה ח״גאה לש לדומה״
 יתב לשמל ומכ ,הלאה תויצקלסה לכ תא םהל תושעל ןתינ אלש םיירוביצ םיכרצ שי םימעפ הברהש
 טולקל תוירחאה הילע םג זא םיריסא תטלופש איה תילארשיה הרבחה ןאכ םג זא ,וטרפוה אלש רהוסה
 תא ?״םיחילצמ אל״ה םע השענ המ - תוחלצה רובע םולשתו הדידמ לש הזה ילכב והשמ .הרזח םתוא
 תרכסבו ההובג הלכשהב חילצהל לוכי ילוא הזה ילכלכה לדומה ,הביטקפסורטרב ?ךרדב ריקפנ ימ
 הנעמ ןתונש לדומב אלו הצקה לש הצקה תייסולכוא םהש לארשיב םיררחושמ םיריסא רובע אל לבא
 הייסולכוא םע תקסעתמ ינאשכ היגליבירפ וז םיסייטל הנעמ תתל ,יתניחבמ .םיריסאה ןיבש םיסייטל קר
 אל הנידמה םויה דע .םינוכנה תומוקמל םיבתונמ אלש םיבאשמ דואמ הברה הכירצו םד תתתוש איהש
 הניבמ ינא .השוע איהש הממ רתוי םירבדה לע תוירחא חקית הנידמהש ,םיפסכ קיפסמ םש המש
 הפ בשוי הז ,תאז םע דחי ,םלועב דואמ חתפתמ ילכ אוה הזה ילכלכה לדומהו םייטרפמ םיפסכ סויגש
 ״.לדומה תא לבקל השקמש וזה הייסולכואה לש יפיצפסה טביהב והשמ שיו הצק תויסולכוא לע
 

 א״שר – הליהק אלכ םוחת שאר –  יול ברימ
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 ןיינע ילעב לוהינ .ב
 

 
 

 2014 תליחת
 םוקיש אשונב תיתרבח ח״גא תונבל תורשפאה תא ןוחבל SFI מ שקיב םיביצקתה לע הנוממה יול רימא
 ,בוטרה יאתבש .םיהובגה םזיבידיצרה ירועיש לש הנידמה ביצקת לע תודבכה תוכלשהה רואל םיריסא
 רצק ןמז םלוא תירשפא תופתוש לש תינושאר הניחבל SFI םע תושיגפ 3 םייק ,א״שר ל״כנמ םוקמ אלממ
 םלוא ההובג התיה אל ךילהתל ןודד לש תוביוחמה תדימ .א״שר ל״כנמ דיקפתל סנכנ ןודד ק׳ז ןכמ רחאל

SFI ינושאר לדומ שבגלו עדימ ףוסאל ולחה. 
 תינבמ תוליעי רסוח תמייקו םירגתא הבורמ ,םיפצר אלל ןונגנמב רבודמש התיה SFI לש תינושארה הנבהה
 תיתרבח ח״גאש בר ןוחטיבב חינהל ןתינ הלאכ םיבצמב .םיריסא םוקיש אשונב תיתלשממה תכרעמה לש
 .םייטרקוריב םינונגנמב הכומנ תולתבו ילופיט ףצרב דובעל הלש תורשפאה לשב ולו תובוט תואצותל איבת
 
 ףאו 44םילטסוה תרגסמב םוקישב דקמתת תיתרבחה ח״גאהש השקיב ריסאה םוקישל תושרה ,הליחתב
 עיצהל הרטמב הלעפהה לדומ םע תורכיהל הפיחב ״דסחה תיב״ לטסוהב רוקיבל SFI תווצ תא החקל
 .םיפסונ תומוקמב ולש לופכש
 הדי לע תורישי ולעפוה הנומש .םילטסוה 11 א"שר הליעפה 2010 תנשב ,45הנידמה רקבמ חוד יפ לע
 ביחרהל דעי המצעל הביצה א"שר 2011-ב .תויטרפ תותומע ידי לע ץוח רוקימ תועצמאב ולעפוה השולשו

 דעומ דעו 2011 זאמ .הנש לכב םיריסא 450-ל לדגי םילפוטמה רפסמש ךכ ,16-ל םילטסוהה ךרעמ תא
 .תיטרפ התומע ידיב לעפוהש דחא לטסוהו א"שר ידי לע ולעפוהש םילטסוה ינש ורגסנ הנידמה תרוקיב םויס
 רקבמ ח״ודל ותבושתב רסמ א"שר ל"כנמ .םילטסוה הנומשב לופיט םיריסא 250-כ קר וליחתה 2012-ב
 תושקה תויסולכואב רבודמש דוחייב הנושאר הגרדממ יעוצקמו ירקיע לופיט ילכ ]םה[ םילטסוה" יכ הנידמה

                                                
 השענ םוקישה .םימס תוריבעב רקיעבו םיבר םירסאמ ירחא םיריסאל תדעוימה הליהקב תוילופיט תורגסמ םה םילטסוה44
 ,ךירדמ םע דחי םיררחושמה םיריסאה םירג לטסוהב .הליהקל אלכהמ תימוקיש רבעמ תרגסמ תושמשמה תורוגס תורגסמב
 םילטסוה העשת שי לארשיב .תיתצובק הקימניד ישגפמו תואנדסב קלח םיחקול ברעב םתרזח םעו הדובעל רקובב םיאצוי
 .הנשב םיררחושמ םיריסא 200 - כ םהב םילפוטמו

 ׳מע .ג64 יתנש חוד הנידמה רקבמל הבוגת .םיריסא םוקישב םיטביה )2014( .םינפ ןוחטיבל דרשמה ,רהוסה יתב תוריש 45
504 
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 חרכה םייק ,ןכ לע .יביסנטניא לופיט תושרוד רשא רתויב הובגה םזיבידיצרה רועיש תולעב ,רתויב
 ."וז הייסולכוא ללכל ףיקמ הנעמ ונתי רשא םיפסונ םילטסוה לש םתחיתפל

 אל לדומהש הנקסמל ועיגה םה ,םילטסוהב תוברעתהה לדומ תא קמועל ונחב SFI-ש רחאל ,תאז תורמל
 לע םילטסוהה לש קיפסמ םיטרופמ החלצה ינותנ קפסל ועדי אל א״שר״ :SFI תנעטל .ח״גאל םיאתמ
 .״ח״גאב שרדנש יפכ דידמ יוניש לדומ תונבל ןתינ םהיבג
 
 SFI ל״כנמל ימשר בתכמ ,ןודד ק׳ז חלש 6.4.2014 -ב
 ,םיירוזאה םוקישה יזכרמו םיקיפא טקיורפ״ :בתכנ וב
 ירדסב תינשמ איה ,םכתוברועמ ךות םתלעפהו

 לופיטה םודיקל האוושהב ,ונלש תויופידעה
 שקבא״ :הז בתכמב ףיסוה ןודד ״.םילטסוהב
 םיפתושמ הדובע יכילהת שבגנ םרטב יכ ,םכריכזהל
 דרשמ לש ינורקע המכסה ךמסמ לבקל שקבמ ינא
 בוח תורגא תועצמאב ןומימ סויגב הארי אל יכ רצואה
 ״.46תושרה ביצקתל יהשלכ הפולח תויתרבח

 תינכת לש לדומב אוה ףא ךמת רצואב םיביצקתה ףגא
 טקיורפל א״שר תא םותרל ומצע לע חקל ןכלו םיקיפא
 ותונכתיהו לדומה לע הקימעמ הדובע הלחה עקרבו

 .תילכלכה
 
 תיתרבחה ח״גאה תיינב לע דחי דבעש ידרשמ-בר ןחלוש שוביג אוה SFI לש םילודגה םיגשיהה דחא
 :אלמ הלועפ ףותישב

 םינפ ןוחטיבל דרשמב ןונכת ט״חר - דלפנרוד ריאי - ליבומה ●
 רצואה דרשמב םינפ ןוחטיב םוחת זכר - ירדא רימא ●
 יללכה בשחה דרשמ - קינרברס העונ ●
 ס״בשב ריסאה םוקיש תיארחא - רז תינור ●

 .ח״גא הזוח רצייל הרטמב תובורק םיתיעל שגפיהל בשו 2015 תליחתב הנושארל סנכתה ןחלושה
 זאו םיקיפא לש תוברעתהה תינכות םע םדקתהל ןודד ק׳ז תא ענכשל חילצמ ירדא רימא ,2015 ךלהמב

SFI זרכממ רוטפ לש ךילהתל םיסנכנ. 
 

 2015 יאמב 3
 תיתרבחה ח״גאה שומימל תטרופמה תינכתה שוביגל עגונב א״שר לש הדמע ריינ חלוש ןודד )ק׳ז( קחצי
 :םימידקמ םיאנת ינש םיטרופמ ,בתכמב .םיריסא םוקישל
 .תיתרבחה ח״גאה תינכת תא רשאמו ךמותה רצואהמ רושיא תגצה .א
 .א״שר ביצקת לע ןפוא םושב תשוי אל דיתעבו הווהב ןומימ לכ יכ רצואהמ תובייחתה .ב
 

                                                
 ןאכ וצחל א״שרב םייביצקתה םיישקה תודוא תפסונ האירקל 46

 .רצואה דרשמ ידי לע תיביצקת השבוי א״שר״
 אצייל הפידעה איה ןכלו םירקי דואמ םילטסוהה
 שמתשהל התסינ א״שרש ןכתיי .ונילא הז תא
 תורמל .םיפסונ םיביצקת תלבקל הזה עוריאב
 ילוא םימירמ ונייה םא ,םיידי םירהל ונל השק ,תאז
 ונרמא .םיבצעו בל באכ הברה ונל ךסוח היה הז
 ררחתשמ ריסאש עגרהמ םידבוע םתא :א״שרל
 דוע ליחתמש לדומ דחי השענ ואוב ,רהוס תיבמ
 לדומ הסננו םילולסמ המכ ףיסונ ,רסאמה ןמזב
 ״.םתיסינ אל דועש
 

 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע
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 :ח״גאה שומימל הובג לאיצנטופ ילעבכ ההזמ א״שר םתוא םיאשונ םיטרופמ ,ףסונב
 .הדידמל תנתינו הריהמ החוטב םיגשיהה תמר וב םילטסוהה םוחת .א
 תיברעה הייסולכואב םוקישהו לופיטה םוחת חותיפ .ב
 תוליעיהו תוהובגה ןמ תיתרבחה המורתה וב רעונה םוחת .ג
 .ריסאה םוקישב םיבושחה םימוחתה דחאכ חכוהש הקוסעת םוחת .ד
 תגצהו ״םיקיפא״ תינכת גצות ותרגסמב רצואב 2015 יאמב 10 - ל ןויד עבקנ רבכו רחאמ ,תאז םע דחי
 .תינכתה לש התלעפה ןפואל םימידקמ םיאנת 11 בתכמב וטרופ ,תוילכלכ תולעות ינותנ

 2015 רבוטקואב 19
 לש היתופדעה בוש תורכזומ ותחיתפב הדובעה ןחלוש ירבח ללכל )6 חפסנ( ףסונ בתכמ איצומ ןודד ק׳ז
 יגיצנ ,תאז תורמל״ :בתכנש יפכ .)רעונ ,תיברע הרבח ,םילטסוה( ח״גאה םייקתי םהב םימוחתל א״שר
 יקלח לכל וביחרהלו טניו׳גה םע ףתושמה םיקיפא טקיורפ לע ססבתהל םלוקישמ ופידעה תיתרבחה ח״גאה
 :טקיורפב א״שר לש התוברועמל תויזכרמ תופולח יתש עיצמ ןודד בתכמה ךשמהב ״.ץראה
 לע א״שר לש תיזכרמ תוירחא העיצמ - הנושארה הפולחה
 חוכ רובע תויביצקת תופסות ןממת ח״גאה רשאכ טקיורפה
 םיקומינ תטרפמ א״שר .א״שר ידי לע ובורב קסעויש םדא
  .וז הפולח תא התפדעהל
 תוירחא לכב אשית אל א״שרש הרידגמ - היינשה הפולחה
 תושרל דימעתו םוקישה יכילהתלו תואצותל תיעוצקמ
 .דבלב םצמוצמ םדא חוכ טקיורפה
 :םדאה חוכל תויביצקת תויולע טוריפ ףרוצמ בתכמל
 וליאו ח״ש 1,495,000 - ב תמכתסמ הנושארה הפולחה
 .ח״ש 570,000 - ב היינשה

 ליעפנ ונחנא״ ורמא םה תופולחה תחאב״
 .ריחמ תעצה ונל וחלש וליפאו ״הז תא
 אל יכ ירשפא אל הזש ןיבהל םהל ונרזע
 יפסכמ תיתלשממ תושרל םלשל ןתינ
 .״םיעיקשמ
 
 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע

 .םיריסא םוקיש דעב ןבומכו תינכתה דעב ונחנא .א״שר לומ לא רופיסב דצ ונייה אל טניו׳גכ ונחנא״
 םיבאשמו ףסכ איבהל ונלש תיגולואידיאה תולכתסהב וניסינ .א״שר ינפ לע SFI ל ןורתי ןיא ,ונתניחבמ
 איבהל לוכישו ליעי אוהש םינמיס קיפסמ ויהש ילכ ביחרהל לכות איהש ידכ ריסאה םוקישל תושרל
 תא עימטהלו ליעפהל וצר םג ןבומכ םהו א״שר םע דחי ונחתיפש ילכ והז .לארשי תנידמל ךרע ןומה
 גוהנש יפכ ,ןכלו .ליעפהלו ביחרהל ולכי אל םה םירחאו הלאכ םייביצקת םיניינע ללגב לבא וזה תינכתה
 ,םיבאשמה טועימ תאפמ ךומנ תיסחי ףקיהב התייהש ,טולייפכ ונלעפה ונחנאש תינכתה ,םלועב
 ונחלצה אלש רסמה הז !יוסינ ןיידע הזו ,יוסינ תושעל תונמדזה היה SFI לש ילכה .ףסונ ןומימ השפיח
 ,הזה ילכהש תוארהל חילצנו החנהב קרש א״שר ינפבו ונינפב בייחתה רצואה וליפא - א״שרל ריבעהל
 היה הז ונל .םכתרגסמב הז תא תושעל ביצקת םכל ןתינ זא - תואצות חיכומ ,םיבחרנ רתוי םיפקיהב
  ".םלוכל WIN WIN הארנ

טניו׳גה לש םיקיפא תינכת להנמ ,ןושיילפ יבא  
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 2015 רבוטקואב 26
 תינכת תלהנמ ,רצואה יגיצנ ,SFI יגיצנ תופתתשהב ןכ ינפל םוי םייקתהש ןוידל םוכיס םיחלוש א״שר
 םיסחיימ התוא תובישחהו רצואה דרשמ תשקבו תיינפ רואל״ םוכיסה יפל .א״שר יגיצנו טניו׳גהמ םיקיפא
 :תואבה תואצוהה תא המצע לע לוטילו ״רצואה תושקב תארקל תכלל התואנ א״שר ,טקיורפה םודיקל
 .םירורחשה תודעוול תעדה תווח תנכהו טקיורפל םיריסא רותיאו ןוימ ךילהתב תוברועמ .א
 תדעוו תשירדו תייחנה י״פע תוינכת לש תומלשה תוברל םירורחשה תודעוו לומ קשממה לוהינ .ב
 .םירורחשה
 .םירורחשה תדעווב בקעמ ינויד תארקל בקעמ תוחוד תשגהו תנכה .ג
 .ריסאה דצמ ןוישיר יאנת תרפה לש םירקמב תעד תווחו תוחוד תנכה .ד
 .תיעוצקמ הדעוובו טקיורפה לש יוגיהה תודעווב עובק א״שר גיצנ תאצקה .ה
 .זוחמ לכב שארמ םואיתבו םייעובשל תחא יתצובק לופיטל רדח תאצקה .ז

 2016 ראוניב 20
 :ולעש םיאשונה ירקיע םוכיס ןלהל .ןדרא דעלג ,םינפ ןוחטבל רשה תושארב ןויד

 האושת זוחא ,)SFI לש העקשה( ח״ש ןוילימ 12 ,םינש 4 - ל תינכתה תולע - ילכלכה הוותמה גצוה .1
 .תינכתה תחלצהב תינתומ ,13% םיעיקשמל ילמיסקמ

 םרוגכ עבקנ ס״בש רקחמ ח״מר - ידועייה הדידמה לדומב תינכתה יגשיה תדידמ הוותמ גצוה .2
 .תינכתה תדידמ ןיינעל עבוקה

 ח״גא לדומ ,ןכ לע .תומורת לבקל לוכי אל ס״בשה ,םירחא םיפוגמ לידבהלש הנייצ ס״בשה תביצנ .3
 .ותחלצהל הלודג תובישח שיו םיריסאב לופיטה ןונגנמ תא םדקל רשפאמ תיתרבח

 רוטפהו םיעיקשמל םלושתש תיבירה לע מ״ומה אשונב תומדקתהה רבדב ןכדעתהל שקיב רשה .4
 .זרכממ

 2016 לירפאב 19
 דיחי קפסכ םיריסא םוקישל יתרבח ח"גא טקיורפ תבוטל SFI תרבח םע תורשקתה - זרכממ רוטפ לבקתה
 .מ״עמ ללוכ ח״ש 26,623,595 :תורשקתהה ףקיה .31.1.2025 דעו 3.4.2016 ןיבש הפוקתל
 הנש לכב ,)תוכרעיה תפוקת ללוכ( םינש 5 ךשמב לעפת תינכתה ,47רוטפה תדעו תבישי םוכיס יפ לע
 םהב רהוסה יתב תשולשמ דחא לכב יצחו הנש לש ךשמב םירוזחמ ינש וחתפי תונושארה םינשה עבראמ
 .םיריסא 360 תינכתב ופתתשי כ״הס .תינכתה לעפת

 2016 טסוגואב 9
 סנכ עבקנ .תינכתה תלעפהל SFI לש התסינכ תא םאתל הרטמב םיקיפא תינכת לש יוגיהה תדעו תסנכתמ
 הבישחה לע יארחא היהיש תווצ םיקהל טלחוהו 2016 רבמצד תארקל התרבעה תארקל תינכותל יעוצקמ
 .ס״בשה ,םינפ ןוחטבל דרשמה ,א״שר :םיפתושה םינוגראה לכמ תוגיצנ וב ובשיי ,ןונכתהו

                                                
47 https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/209764.pdf  
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 2016 רבמטפסב 19-18
 יתרבח יסנניפ ןומימ״ ש״ע ח״גאל םקוהש ידועיי צ״לח רובע הדועתו ןונקת :תודגאתהה ירושיא ולבקתה
 )8 ,7 םיחפסנ( )צ״לח( מ״עב םיריסא םוקיש - לארשי

 2016 רבמטפסב 29
 הלועפ ףותיש אשונב יביצקת םוכיס םתחנו ריסאה םוקישל תושרה םע תומכסהל עיגה רצואה דרשמ
 םימרוגה ללכ םע הלועפ ףותישב ריסאה םוקישל תושרה לעפת״ :םכסהה יפ לע .תיתרבח ח״גא טקיורפב
 םוקיש םוחת םודיקלו תינכתה תחלצהל ליבוהל הרטמב תאזו SFI תרבח תוברל טקיורפב םיברועמה
 דרשמ תנווכב .ילארשיה קשמל תוילכלכו תויתרבח תולעות ןווגמל ליבוי רשא לארשי תנידמב םיריסאה
 תושרה יביצקתב םיוולנה םיבאשמהו תינכתה תא עימטהל ,טקיורפה תחלצה תדימל םאתהב ,רצואה
  .ירדא רימאו ןודד ק׳ז ומתח םוכיסה ךמסמ לע ״.ריסאה םוקישל
 
 .םינוידל ףטוש ןפואב םישגפנו םכסהה תוטויט לע םידבוע ןחלושה ירבח םכלהמב םידדוב םישדוח םירבוע

 2017 ראוניב 19
 םרוגכ״ :בתכנ ומוכיסב .ןחלושה ירבח ללכ תא בתכמו םינפ ןוחטבל דרשמה ל״כנמסל בתכמ חלוש ןודד ק׳ז
 ריסאה םוקישל תושרה לש התורשפאב ןיא ,קוח חוכמ לארשי תנידמב םיררחושמ םיריסא םוקיש לע ןומאה
 ךלהמ לש ומויק ינפמ עירתהל תירוביצהו תיעוצקמה ונתבוח - ךכמ הרתיו ,הזכש ךלהמ םע הלועפ ףתשל
 לש היצלוגרה תויוכמס תסימר ךות ,םייתרבח םיתוריש טירפהל ידכ הז םזימב שי יכ םירבוס ונא )...( .הז
 םוחתל םיילכלכ םיסרטניאמ םיענומה םייטרפ םיפוג לש םתסינכמ ששחה הלועש אלא דבלב וז אל .הנידמה
 הסיפתל עגונב רושיגל םינתינ םניאש םירעפה ,ח״גאל א״שר ןיב תועדה יקוליח יוביר )...( .םיריסא םוקיש
 יתוא ליבוה ,חקפמה םרוגכ התוכמס תא שממל רשפאתי אל א״שרלש הדבועהו ,םיריסא םוקישל תיתוהמה
  ״.הבר החלצה םילחאמ ונאו .ח״גאה טקיורפב קלח לכ לוטית אל ריסאה םוקישל תושרה יכ הטלחהל
 .הנשל ךלהמה לכ תא איפקהו ןודד לש ותנוהכ ףוס תארקל אצי בתכמה
 

 2017 יאמב 29
 .א״שר ל״כנמ דיקפתל הנומ יביב הירא
 טילחמו הינרופילקב ריסא תויולע לע הבתכל קניל לבקמ לאונמע )2017 ינויב 4( ,ןכמ רחאל םימי המכ
 ףגאמ דוד יחימע ,SFI לש תפתושמ המזויב 2018 תליחתב הדובעל רזוח ןחלושה .םינוידל הרזח ןוחבל
  .םיביצקת ףגא תלבוהב םירושיגו תוחיש ירחא ,םינפ ןוחטבל דרשמהו םיביצקתה

 עיגמ רקובב ישימח םויבו ,ןושאר םויב יתעד יפל ,ןחלושה לכ ונבשי .הרומג העתפהכ עיגה בתכמה״
 לכ לע המכסהה - תואצות ודדמי ךיאו גישהל םיצור המ ,יסנניפ לדומ ,ילכלכ לדומ היה .ליימב בתכמה
 יא לבא .םדקתמ דואמ תולשב בלש הז - זרכממ רוטפ ונרבע .ןחלושה תרטמ התיה הלאה םירבדה
 ״.ריסאה םוקישל תושרה ילב טקיורפה תא לעופל איצוהל רשפא

 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע
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 תוברעתהה תינכת לועפת לדומ .5
 :״םיקיפא״ תינכת לש דעיה תייסולכוא
 :םיימשר םיניחבת .1

 ,45 – ל 21 ןיב ריסאה ליג ,רכז ןיממ ריסא
 רשפאיש יפרגואיגה רוזאב ררוגתמ ריסאה
 הרובחתב העיסנ חווטב ,תינכתל ותעגה
 אל ריסאה ,הדובעה םוי ירחא תירוביצה
 וא םימס תויורכמתהב לופיטל קוקז
 ידועיי לופיטל קוקז וניא ריסאה ,לוהוכלא
 ,החפשמב תומילא וא ןימ תוניירבע וניינעש
 תוישפנ תוערפהמ לבוס וניא ריסאה
 ,ימוימויה דוקפתב תועגופה-תויתועמשמ
 .תיסיסב המרב בותכו אורק עדוי ריסאה

 יתועמשמה ןיחבתה :םיימניד םיניחבת .2
 ריסאה לש ותולשב תדימ אוה רתויב
 איה וז תולשב .יונישה ךילהתל הסינכל
 םיכמתנה ןוצרו היצביטומ לש בוליש
 .שרדנה יונישה עוציבל תולוכיבו תוחוכב

 
 הדובעה לדומ
 םיס״ועו תינכתה תזכר םע תונויאר ,הפישח ימי םיללוכה םישדוח 4 - םיפתתשמה ןוימו סויג בלש .1

 תיבב ס״וע םוחת שאר ,א״שרמ ץעוי תופתתשהב הריחב תודעוו ס״בשה לש )םיילאיצוס םידבוע(
 .תינכתה תלהנמו רהוסה

 תייחנהב תועש 80 תב הקוסעתה םלועל הנכה תנדס םירבוע םכלהמב םיישדוח - אלכה ךותב תוליעפ .2
-2 תבלשמ תינכתה .תינכתה םעטמ תיעוצקמ הכרדה ולבקי רשא רהוסה יתב לש םיילאיצוס םידבוע
 .תישיא חוקיפו םוקיש תינכת תביתכ ךרוצל עדימ ףסאנ ןכלהמב תינכתה תזכר םע תוינטרפ תושיגפ 3

 םישגפמ 14 ,עובשב םעפ ינטרפ יווילו לופיט תושיגפ :הכלהמב רורחשה רחאל הנש - הליהקב יוויל .3
 םייעובשב םעפ תומייקתמ תוינטרפה תושיגפה םייתצובק םישגפמ םימייקתמ הב הפוקתב( םייתצובק
 םילשמ לופיטל רושיק ,תויעוצקמ תורשכהו םידומילל יווילו הכימת ,)הצובקה ישגפמ םע ןיגוריסל
 .םייטרקוריב םיניינעב לופיטו עויס ,)׳בויכו תויאופר תוקידב ,יגוז לופיט( ךרוצה תדימב

 

 .רבידש לנויצרה הז לבא ,התוא להנמ ימ הנשמ אלו תושרה לש יפואה ללגב שולק רומיה הזש ונבשח״
 חוכה לכב המידק ףוחדל ,וזכ איה ונלש חורה .רתוומ אלו חונמ רסח אוהש ונלש DNA ב והשמ ןאכ שי
 תועש הברה ךכ לכ רבכ ונעקשה .תינשב הרקמ לכב הז תא עינהל תוסנל ונל םרג הז .רעתסהלו

 ״.תוסנל ונל הווש - היהי המ הנשמ אל רבכש ונרמאש הדובע
 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע

 

 ח״גאב תיזכרמה תועטה ,רוחאל הביטקפסרפב״
 םוצמצהו דעיה תייסולכוא תרדגה םצעב התייה
 םיררחושמה םיריסאה תייסולכוא תא תחקל .הלש
 ,םימסל םירוכמ ללוכ אל ,שפנה תואירב ללוכ אל
 לכ טעמכ - תואיצמבשכ ,ןימ תוריבע ללוכ אל
 המרב .םהמ דחא ךותל םילפונ םיריסאה
 תיתרבח ח״גא אטבמ אל הזה םוצמצה ,תיתרבחה
 אלא איהש ומכ הייסולכואה תא האור אל איה יכ
 םירבדה דחא היה הז .תיביטקלסו תמצמוצמ דואמ
 ,ילו .םינוידב ותוא ןיבהל וחילצה אלש םייזכרמה
 היה אוה ,םיררחושמ םיריסא םינש ןומה הוולמכ
 אלל םינוגראו תותומעב ינא םינש .יתועמשמ דואמ
 לש ופוסבש םצעב האור התאשכ זאו חוור תונווכ
 ךפוהש והשמ הזב שי תוחלצהה תא םישפחמ רבד
 .״רמל ךילהתה לכ תא
 

א״שר ,הליהק אלכ םוחת שאר ,יול ברימ  
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 תא םייסל םאה הטלחה תלבקתמ םיאצממל םאתהבו ףתתשמה לש ובצמ ןחבנ יווילה תנש םויס תארקל
 םימרוג לש יוויל ךשמהל תונפהל וא הכומנ תורידתב םישדוח רפסמ ךשמל ישיא יווילב ךישמהל ,יווילה
 .הליהקב םירחא
 
 תינכתה תרגסמב יפסכ עויס
 תובלתשהו יעוצקמ םודיק ךרוצל םיפתתשמל עויס קינעהל ןתינ ותרגסמב רשא ביצקת םייק תינכתב
 םידמולל רזע ירועיש ,יתקוסעת ןוחבא ,הגיהנ ןוישיר ,םייסיסב הלכשה יסרוק :םידומילבו תורשכהב
 םעטמ תוביוחמ רצייל תנמ לע תולעהמ קלח דוסבסכ ןתינ עויסה .תיעוצקמ הרשכהו תוינוציח תורגסמב
 .ףתתשמה

 

 תיתרבחה ח״גאה הזוח .6
 םינפ ןוחטב תבשח ,םינפ ןוחטבל דרשמה ל״כנמ :לארשי תנידמ יגיצנ ןיב םיריסא םוקישל ח״גאה םכסה
 תמרל עיגהו הכירע יבבס המכ רבע ,SFI תרבח ןיבל ,א״שר בשחו א״שר ל״כנמ ,ס״בש תביצנ ,ס״בשו

 :2018 לירפאב 17 - ה ךיראתמ םכסהה תטויט ךותמ םייזכרמ םיקרפ םיאבומ ןלהל .תמדקתמ תולשב

 תוברעתהה תינכת לע תוירחא
 :ליעפמה ףוגה תוירחא ימוחת
o יטסיגולו יביצקת לוהינ ;לעופב תינכת עוציב. 
o הלעפה ידכ ךות םיעוציב בויט )Performance Management(. 
o לוקוטורפל סחייתהבו בקעמ תדעוו תארקל םיחווידו תינכותב םיפתתשמה לע א"שרל ףטוש חוויד 

 .םירורחשה תדעוו
 :א"שר לש תוירחאה ימוחת
o םידמעומה רותיאו ןוימ ךילהתב תברועמ ,תינכתה עוציב לע הנידמה םעטמ חקפמ םרוג. 
o השירד י"פע תוינכת יוביעו תומלשה תוברל םירורחשה תודעוו לומ קשממה לוהינ. 

 תא ינא .הנידמה לש םירבושה תוינכת לע ןעשנ אלא םיריסאל תושדח ןומימ תוינכת איבה אל ח״גאה״
 םילכ רצייל הצור יתייה .םייקתהש ןתמו אשמה לוהינבו תונחלושב רורב דואמ יתרמא ילש םירבדה
 ,ותוא יל ןיאש ידוחייו שדח הנעמ םינתונ וא תרחא הדידמ לע םיטילחמ ויה םה םא .םישדח םינעמו
 ךרעה תא תוארל היה רשפא זא - ח״גאה ידי לע תנמוממ תישיא הריפתב תיתקוסעת הרשכה לשמל
 אל הפ לבא םתוא קידצהלו םירפסמ איבהל ,דודמל תשרדנ דימת הרקמ לכב ינא .ח״גאה לדומ לש
 ,תויתצובקו תוינטרפ תושיגפב לפטמ לש יוויל היה .היה אל .ףסומ ךרע ןתונש הזה רבדה תא היה
 ,תויפורתנליפ תונרק תשפחמ ינאו ןומימ יל ןיא תויעוצקמ תורשכהל חולשל הצור ינאשכ זאו ,ליגרכ
 םיכרעה תא תוארל לק רתוי ישיא ןפואב יל היה זא הרושב התייה הפ םא .הלועפ יפותיש ,םיר׳צואו

 םעו חוקיפ תוחפ הברה םע ,יטרפ קר השוע א״שרש רבד ותוא הזש יל הארנ היה .הז לש םייבויחה
 דואמ חילצהל הלכי תויעוצקמ תורשכה לע סוקופה תא המש התייהש וזכ תינכת .םיבאשמ םתוא
 ״.םזיבידיצר תתחפהל בושח ילכ ןה תויעוצקמ תורשכהש הזמ דומלל הלוכי התייה הנידמהו

 
א״שר ,הליהק אלכ םוחת שאר ,יול ברימ  
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o תויעוצקמה תודעווב עובק א"שר גיצנ תאצקה. 
o םא אלא ,זוחמ לכב שארמ םואיתבו םייעובשל תחא תינכותב יתצובקה לופיטה ךרוצל רדח תאצקה 

  .רחא ןורתפ אצמיי
 :ס״בשה לש תוירחאה ימוחת
o ףסונ םולשת לכ אלל )םידרשמו תותיכ ,םירדח :ןוגכ( ס"בש ינקתמב תומייק תויתשתב שומיש ןתמ. 
o תיטנוולר הייסולכוא תמייק ןהב רהוסה יתב ללכב לופיט ישנאל תינכתה תפישחו קוויש. 
o תיב ותואב םוקישה תינכת זכרכ הרשמ 2/3 לש ףקיהב ס"וע רהוסה יתבמ דחא לכב הנמי ס"בש 

 םע הלועפ ףותישב העוציבו תינכתה זוכיר לע ס"בש דצמ יארחא היהי תינכתה זכר .המויס דע רהוסה
 .ליעפמה ףוגהו הרבחה

 תוברעתהה תינכת
 ןולייא ,לשא :זוחמ לכב דחא ,רהוס יתב השולשב םינש עברא ךשמב הרבחה ידי לע לעפות םוקישה תינכת
 תוליעפ רוזחמ חתפיי ,םינש עברא םות דע םישדוח השיש יידימו תוברעתהה תינכת תליחת דעוממ .ןומרחו

 .רהוסה יתבמ דחא לכב םישדח םיפתתשמ 18 דע 15 תינכתל וטלקיי ותרגסמבש םוקישה תינכת לש שדח
 םיפתתשמ תוצובק שש( םיפתתשמ תוצובק 24 כ"הס ופתתשיו תוליעפ ירוזחמ הנומש וחתפיי ,לכה ךסב
 .םיפתתשמ 360-כמ ובכרויש )הנש לכב
 "רסאמל הרזח" םיאבנמה םינתשמה תודוא םינותנ ןכו ס״בשה ידי לע ורבעוי תינכתל םידמעומה תמישר
 .רורחשה םוימ םינש עברא ךות

 החלצה תדידמ
 רקובת הדידמה ,ףסונב .ס"בש ידי לע רשואתו המצעב הרבחה ידי לע השעית תינכתה תחלצה תדידמ
 דחאב ףתוש היהי ח"הור .דרפנ םכסהב הרבחה רשקתת ומע יולת יתלב ינוציח ןובשח האור ידי לע תמואתו

 םיווש םיקלחב םלושי דדומה ח"הור לש ורכש .)The Big Four( לארשיב םילודגה ח"הור ידרשמ תעבראמ
  .)50%( הרבחהו )50%( הנידמה ידי לע
 דעומב וררחוש רשא תינכתב םיפתתשמה םיריסאה רפסמ ןיב האוושה תועצמאב דדמית תינכתה תחלצה
 וא( ועשרוהו וטפשנש רחאל לעופב רסאמל ובש רשאו ,תינכתל םתטילק םע הפצנ הזש יפכ םהל יופצה
 בושל ויה םירומא רשא םיריסאה רפסמ ןיבל ,םרורחש םוימ םינש עברא ךות ,)םיכילהה םות דע םירוצעכ
 היהי תינכתה יפתתשמ ברקב רסאמל םיבשה רפסמש לככ .יובינה לדומ יפ לע םינש עברא ךות רסאמל
 תינכתה תחלצה תדידמ .תוברעתהה תינכת לש החלצהב רבודמש ירה ,יובינה לדומ יפ לע אבונש הזמ ךומנ

 ינייפאמ .רהוסה תיב ילתכל ץוחמ ןושארה יתצובקה שגפמב ופתתשה רשא םיפתתשמב קרו ךא בשחתת
 םיבשה רועישכ רדגוה "םזיבידיצר״ .הצובקה ךותמ יופצה םירזוחה ףקיה עבקייו לדומל ונזוי םיפתתשמה
 .רורחשה םוימ םינש עברא ךות )םירוצעכ אלו( העשרה רחאל לעופב רסאמל
 יפ לע רסאמל בושל םייופצה רפסמ תא ללוכה חוד )םירוזחמ ינש( תוליעפ תנש  לכ רובע קיפת הרבחה
 םינש 4 ךותב ועשרוהו וטפשנש רחאל רסאמל ובשש רוזחמ ותואב םיפתתשמה רפסמ תא ,יובינה לדומ
 הנידמה ,)"תוחלצהה רפסמ"( תינכתה תחלצה תא ףקשמ רשא ולא םירפסמ ןיב רעפה תאו םרורחש םוימ
 .דדמיתש החלצהל םאתהב הרומת הרבחל ריבעת
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 םיריסא ח״גא החלצה תדידמ לדומ 3 םישרת

 תינכתה ןומימ
 םוקיש – לארשי יתרבח יסנניפ ןומימ( הרבחה רשקתת םמעש םיעיקשמ יפסכמ ןמומת םוקישה תינכת
 הנידמל .הנידמה דצמ תוברעתה אלל בוח תורגיא םהל קיפנת וא/ו האוולה ימכסהב ))צ"לח( מ"עב םיריסא
 לכ םהל היהת אל יכ ובייחתי םיעיקשמהו ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיעיקשמה יפלכ תוביוחמ היהת אל
 םיעיקשמל היהת אל יכ תבייחתמ הרבחה .הרבחה ידי לע םולשת יא לש הרקמב הנידמל תונפל תורשפא
 .םוקישה/תוברעתהה תינכת לע העפשה לכ

 תצובק לכ ןיגב ח"ש 51,130 לש םולשת הנידמל הרבחה ריבעת ס"בש לש תינכתה יזכר תוליעפל הרומתב
 .תינכת זכר ידי לע התוולש םיפתתשמ

 הנידמה ןומימ
 לע בשוחת הרומתה ."החלצה סיסב לע םולשת" הרבחל הנידמה ריבעת םוקישה תינכת עוציבל הרומתב
 וידי-לע וכרעייש םיתמואמה הדידמה תוחודב טרופתו תינכותה תחלצהל םאתהב ינוציחה ח"הור ידי
 .הדידמה ידעומל םאתהב כ"הסב םימעפ 4 עצובי הרומתה םולשת .הרבחלו הנידמל ורבעוישו

 תונחתמ רתוי וא תחאבו הדימב .₪ 20,647,514 לע דומעי תינכתה תחלצה ןיגב ילמיסקמה םולשתה
 רחאל לעופב רסאמל ובשש םיריסאה רפסמ וב הרקמ ,רמולכ( ילילש היהי תוחלצהה רפסמ הדידמה
 ידעומב יבויחה תוחלצהה רפסמב םיאתמ זוזיק עצובי ,)יובינה לדומ יפ לע אבונש הזמ לודג העשרה
 םיאתמ יסחי קלח תחפוי ,םיאבה הדידמה ידעומב תוחלצהה רפסמ זוזיק תועצמאב ,ךכ .םיאבה הדידמה
 אל הרבחל ועצובש םימולשת ,הרקמ לכב .תינכתה תחלצה ןיגב הרבחה הל תיאכז אהתש הרומתה ךותמ
 הדימב .זוזיק עצבל ידכ )םיפסונ תוליעפ ירוזחמ וא( תוחלצה יד ויהי אל וב הרקמב םג תאזו ,הנידמל ובשוי
 הרבחה ,)ילילש תוחלצה רפסמ( תוחלצהמ "תונולשיכ" רתוי ויהי לוכה ךסבש וא טקיורפב תוחלצה וגשוי אלו
 םאתהב .הנידמה תא תינכתה תחלצה יא ןיגב תופשל וא הל ומלושש םימוכס בישהל ,םלשל שרדית אל
 .הרבחל םלשל הנידמה שרדית אל טקיורפב תוחלצה ללכ וגשוי אלש לככ ,ךכל

 

 
 תמישר שוביג

 םיפתתשמ

 

 לולכת וז המישר
 ללכ תא

 םיפתתשמה
   .יובינה תפוקתב

 

 
 

 לע םזיבידיצר בושיח
 יובינ לדומ סיסב

 

 ינותנ תנזה
 רוזחמב םיפתתשמה
 טרופמכ יובינה לדומל

 ףקיה בושיחו )ליעל
 רסאמל בושל םייופצה
 4 ךות העשרה רחאל

 .םרורחש םוימ םינש

 

 
 

 

 רפסמ ןיב תאוושה
 רסאמל םיבשה

 ףקיה  ןיבל לעופב
 בושל םייופצה

 לע לעופב רסאמל
 .יובינה לדומ יפ

 לעופב החלצה תדידמ
 םינש 4 רחאל
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 םתחנ אלש הזוחה
 יגיצנש SFI ידבוע ברקב תרבוגו תכלוה השוחת התיה ח״גאה הזוח לע תצמואמה הדובעה תפוקת ךרואל
 םייטנוולר אלו םייניצר אל םינועיטו תונעט ,תוילנויצר אל תושירד ולעה םה״ :ןוידה תא "ץצופל" םיסנמ א״שר
 ביטימש יביצקת םוכיס הנידמה םע ונישע .ףיעס ףיעס םכסהה לע םירבוע ונחנאש ןמזב םינוידה ןחלושב
 ורחבי ,יוגיה תדעוב ובשיי םה :תטלחומ תופתוש לע ונמכסה א״שר םע םג .תיתועמשמ הרוצב א״שר םע
 חוודל םיכירצ ונחנא תינכותב יוניש לכ לע ,תינכתה עוציב לע חוקיפו הרקב ונל ושעי ,םיריסאה תא ונתיא
 ״.הייפצל 24/7 םהל םיחותפ םינותנהו םהל
 
 ושגינ יטפשמה ץעויה דעלאו יביב הירא לש ישיאה ץעויה יחיבא ,הקספהה ןמזב ,םייקתהש ןורחאה ןוידב
 .תונווכ תרהצה ןיכהל התיה םהלש הצלמהה .םכסהה תא ליפהל םיכלוה א״שרש ותוא ןכדעל לאונמעל
 תא ואר םהש ינפל דוע ץצופתה לכהו 29.4.2018 – ב םיצעויל קר תונווכ תרהצה לש הטויט חלש לאונמע
 םויא םע קספיהל ךירצ ךלהמה לכש תינופלט עידוהל םינפ ןוחטיבל דרשמל התנפ תורדתסהה .בתכמה
 .התיבשב

 
 םיגאוד ריסאה םוקישל תושרה ידבוע״ :התרתוכש 48רקרמ הדב הבתכ המסרפתה ןכמ רחאל םישדוח המכ
 ״.ריחמה תא םימלשמ םיריסאה - םאסיכל
 
 
 
 
 
 

                                                
 הד ,ריחמה תא םימלשמ םיריסאה - םאסיכל םיגאוד ריסאה םוקישל תושרה ידבוע ,)8201 טסוגוא 15( ,.ט ,רבוס יתורח 48
  https://www.themarker.com/career/1.6383448 :ךותמ רזחוא ,רקרמ

 ונפ א״שר ,םירגוס ונייהו תחא הבישי דוע יתעד יפל ,המיתחל בורק דואמ דואמ היה רבכ םכסההשכ״
 םה .םידבועל הנכס ןכלו הטרפה תווהל יושעו א״שר ידבועב עגופ הזה ךלהמה לכש הנעטב תורדתסהל
 תא הצר אלו הצר יביב הירא .עגרכ םיססבתמ םה הילע תולעהמ עברב תויבויח תואצות הארנש ודחפ
 ״.ולש תווצה לומ דומעל חילצה אל לבא םכסהה

 SFI ,חותיפו רקחמ ל״כנמס ,טובחוב לאונמע

 תוהזל ליכשמ יתייה םא .ותוא םדקל ונחלצה אל ברה ונרעצלו דואמ חיטבמ טקיורפ הארנ היה הז״
 ךירצ יתייה .רחא לופיט םהל ןתונ יתייה טקיורפב ירקיעה לשכה רוקמ היהת א״שר ןיינע לש ופוסבש
 יתלוכי אל ,דבעידב קר הז תא רמוא ינא לבא .ונתא ויהיש ידכ ,םהל גואדל ,םתוא חפטל ,םתוא ןמשל
 ונחלצה אל םניגבו םש ודמעש םיקומינהש ןוויכמ ירקיעה לשכה ויהי םהש ךרדה תליחתב תוהזל
 הז תא רמוא ינא .שארמ הלאכ םיקומינ תוהזל השקו םייניינע אל םיקומינ ויה טקיורפה םע םדקתהל
 השק .הלאה םיקומינה תא ההזמ יתייה אל ןדשח וא ריהז ,ינרע רתוי תצק יתייה םא םג ,ימצעל רשויב
 ״.םייגול םילכב םייניינע אל םיקומינ םע קסעתהל
 

 םינפ ןוחטיבל דרשמב ןונכת ט״חר – דלפנרוד ריאי
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 המליד תרדגה
 
 לש יזכרמ ילכ איה ח״גא ,רומאכ .םיריסא םוקישל תיתרבחה ח״גאה חותיפב ועקשוה הדובע לש םינש 4
 םדקלו בוח תורגא חתפל הלא םימיב ךישממ הרבחה לש תווצה .םלועבו ץראב ןוזחה םודיקל SFI תרבח
 .םלועה יבחרב םיפסונ הקפנה יכילהתב ףתוש אוהו ץראב ןהלש העמטה
 םייתרבח וא םיירוביצ םיפוג וב בצממ ענמיהל ןתינ דציכ איה תווצה תא הקיסעמש תיזכרמה הלאשה
 ומיואי אל ,תוברעתהה תינכתב תעצומה וזל המוד הדובע ,םהלש ימוימויה דוקפתהמ קלחכ ,םישועש
 ,תאזמ הרתי ?םתדובע לש תיבויחה העפשהה בויטלו תועצקמתהל םרובע ילכ הזש וניבי אלא טקיורפהמ
 ?תוחלצה רתוי םרובע רצייל לוכי רשא םהלש םילכה זגראב שדח ילככ ח״גאל וסחייתי םה דציכ

  

 םיבלשה לכ ךרואל ךילהתה תיינבו תגצהב םינוכנ דואמ הדובעו הלבוה הפ התייהש תבשוח אקווד ינא״
 לודג יכה ןוכיסה תא יכ ןיטולחל ששקפתה והשמ םינוכיסה ןחבמבש איה הלודג יכה תועטה לבא .ולש
 ןוכיסה תא ןובשחב וחקל אל ןאכו םינוכיס בושיח תושעל בייח התא טקיורפ להנמכ .ללכב ופצ אל
 ולש היישעב ןיידע אוה לבא תורחא תונידמבו תורחא תורגסמב לעופש ילכ אוה ומצע ח״גאה .יזכרמה
 םילוקישה לכו םיבישחתה לכ זאו הפצ אל דחא ףא הזה ןוכיסה תאו א״שר לש דיקפתב לוכיבכ סגונ

 ןאכ שיש בל םש אל דחא ףא ,םיעטומ ויה םינפ ןוחטיבל דרשמה תאו םתואו ונתוא תוצרל ךיא לש
 לגוסמש רחא ןפואב הז תא םינובו הז תא םיגיצמ ויה םא .תצרחנ תודגנתה דגנתהל לוכיש והשימ
 אל אוהו לכה תוהמ היה הזה ןוכיסה .תרחא תויהל לוכי היה לכה ילוא זא הזה ןוכיסה לע רבגתהל
 .ההוז
 ״.דיגהל הלוכי אל ינאש והשמ רבכ הז לבא הכרעה יל שי ?והיז אל המל
 

ס״בש – ריסאה םוקיש תיארחא – רז תינור  
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 חותיפ יבלשב תויתרבח ח״גא – 1 חפסנ
 
 םוצמצ ,סגה יעמה ןטרס לש העינמו םדקומ יוליג :חותיפ יבלשב בוח תורגא שולש תואצמנ הלא םימיב
 םינשה ךרואל קמועל וקדבנ בוח תורגא רפסמ .תודיחי תוהמא ברקב ינועה ירועיש םוצמצו םישישק תודידב
 :ןהיניב .הקפנהל ,ןיידע ,ולישבה אלו
 

 קשמב םיאנכטהו םיאסדנהה תבכש תבחרה
 תויונמדזההו םימסחה תודוא ףיקמ רקחמ SFI העציב ,"דחיב" ןרק םע ףותישב ,2016 תנש ךלהמב
 אצמ רקחמה .הירגובבו תכרעמב ןומטה ילכלכה לאיצנטופה תודוא ןכו תואסדנהה ידומיל םוחתב םימייקה
 םיליחתמ םיאסדנהל עצומ רשא תיסחי הובגה רכשה ףא לע תאז ,היישעתב םיאסדנהב רכינ רוסחמ םייק יכ
 דמלנה עוצקמב דבועה תואסדנה ידומיל רגוב לש ,וטורב עצוממה רכשה .קשמל םירציימ םהש ברה ךרעהו

 .המולפיד אלל וידומיל תא םייס וא המולפיד לביק םאה הדבועב תולת אלל ,שדוחב ₪ 10,500 -כ אוה
 האושתה ,רמולכ .שדוחב ₪ 8,100 -כ אוה היישעתב ןמוימ דבוע לש וטורב עצוממה ורכש ,ותמועל
 הלעה ילכלכה חותינה .ההובג הלכשהמ האושתל המודב דומיל תנש לכל 15% -כ איה תיגולונכט הלכשהל
 שילש רשאכ ,הריירקה ךשמל יאסדנה לכל ₪ ןוילימ 1.5-1.9 אוה קשמל יאסדנה לש יתפסותה ךרעה יכ
 )יאסדנהל ןווהמ יתפסות ךרע( ח״ש ןוילימ 0.2-0.4 הלשממל רישי ךרע .טרפל רישי ךרע אוה הז םוכסמ
 .הלטבא ימולשתב ןוכסחו תורבח סמ ,הסנכה סממ תוסנכה תפסות
 םייתלכשהו םיימונוקאויצוס םיעקרמ העיגמ תואסדנה ידומילל תשגינה הייסולכואה יכ םיארמ םינותנה
 יתוכיא הריירק לולסמל יתועמשמ הציפק שרק תווהל יושע םידומילה םויס ,ולא תויסולכוא רובע .םיכומנ
 רוקמ .םיהובג ראות תלבק יאו םידומילהמ הרישנה ירועיש ,תאז םע דחי .תיתרבח תויליבומל איבהלו

 תוללכמה בוצקת ןפואב םג ךא הכומנה בוצקתה תמרב הבר הדימב עוטנ םייקה בצמה יונישל םימסחה
 יונישל תויביטרפוא תוצלמה רפסמ איבמ םג רקחמה .ןהיתואצות תא רפשל ןתוא ץרמתמ וניאש תויגולונכטה
 .49םוחתב ןומטה ילכלכה לאיצנטופה יוצימלו רתוי תובוט תויתרבח תואצותל איבי רשא יוניש ,םייקה בצמה
 
 תונזה תעפות םוצמצ
 ,הילצרהב ימוחתניב זכרמה לש תילכלכה הקינילקה ףותישב ,ילכלכ רקחמ SFI העציב  2017 תנשב
 תויוצמה םישנ םוקישמ האצותכ םינושה היפוג לע הנידמל תרצונה תילכלכה תולעה ךס תא דומאל הרטמב
 התחפה :העפותה רוגיממ ועפשויש םייזכרמ םיילכלכ םיריצ העברא םילוע רקחמהמ .תונזה לגעמב
 האצוהה םוצמצו העישפ לע תואצוהה תתחפה ,םינוש םיסיממ הסנכהה תרבגה ,החוורה דרשמ תואצוהב
 הב הנש לכ רובע ח"ש ףלא 30-כ לע דמוע תוילכלכה תולעותה ךס יכ אצמ רקחמה .תואירב ימוחת לע
 ח"גא קישהל תורשפאה .תיביטמרונ הקוסעתב תבלושמו תונזה לגעממ תאצוי םוחתב הקסעש השיא
 דרשמו החוורה דרשמ םע םינוידב םויכ תאצמנ ,הז רקחמ תואצות לע תססבתמש תונזה תעפות םוצמצל
 .50םולשתו הדידמ יטביהל עגונב רצואה
 
 
  

                                                
49 http://www.socialfinance.org.il/editor/assets/test.pdf 
50 http://www.socialfinance.org.il/editor/assets/znut%20in%20israel.pdf 



 36 

 רהוסה יתב תוריש - םוקישו ךוניח תולועפ – 2 חפסנ
 

 הלכשהו ךוניח
 םילכ תיינקה ןכו תוגהנתה תומרונבו הבישח יסופדב יוניש יכילהת תריצי איה ךוניחה ךרעמ לש ותרטמ
 וייוכיס תא לידגהלו ״םייחל רפס תיב״כ רסאמה תפוקת תא לצנל ריסאל ועייסי רשא ״םייח ירושיכ״ו
 .יוניש רב אוה םדא לכ ,תושרה לש תיכוניחה הסיפתה יפ לע .הרבחב בלתשהל
 הביתכו האירק תויונמוימ ריסאל תונקהל ורקיעש ,ילמרופ ךוניח ללוכ רהוסה יתב תורישב ךוניחה ךרעמ
 לש בחר ןווגמ ריסאל עיצמ רשא ,ילמרופ אל ךוניחו ,תינוכית הלכשהו דוסי תלכשה ,יסיסב עדי לש תומרב
 תיתרבח תוברועמ ידיל ריסאה תא איבהל איה תיזכרמה ותרטמו םינושה םייחה ימוחתב תויכוניח תוינכת
 ידי לע החנומ ילמרופ אלה ךוניחה .םינושה וייח ילגעמב יתועמשמ יונישלו ימצע יוטיבל ,ללכה ןעמל הליעפ
 .הלכשהה ךרעמ תא םילשמו תיתוגהנתהו תיביטינגוק-תיכוניח הסיפת
 ודמל םיריסא 31 .םיריסא 4,300 - כ ודמל ןהב ילמרופה ךוניחה לש דומיל תותיכ 276 ולעפ ,2009 תנשב
 12-15 ופתתשה תינכת לכב רשאכ תויכוניח תוינכת 2,100 - כ ולעפ ,ןכ ומכ .החותפה הטיסרבינואב
 .םיריסא
 
 םוקישו לופיט
 הרוש הווחש םדא אוה ריסאהש איה רהוסה יתב תורישב תימוקיש-תילופיטה תוליעפה לש דוסיה תחנה
 ודובכו סוטטס ןדבוא ,הריחבה שפוחב העיגפ ,יזיפה שפוחה ןדבוא - וייחב םייזכרמ םינדבוא לש הכורא
 .די חלשמ ןדבוא םיתיעלו ילכלכ ןדבוא ,תואנה תלילש ,םתיא דחיו ,הרבחהמו החפשמהמ קותינ ,םדאכ
 לש ותחוורל הגאד ידי לע ,רסאמה יקזנ תא רשפאה לככ םצמצל ידכ לעופ םיילאיצוסה םידבועה ךרעמ
 ריסאה תא םיניכמ לופיטה ימרוג ,רסאמה םויס תארקל .רסאמב תילאיצוסהו תישפנה ותולגתסהלו ריסאה
 תביתכ ,הליהקב לופיטה ימרוגלו ריסאה םוקישל תושרה ימרוגל ותיינפהו תישיא תינכת תיינב :ורורחשל
 םוקישל תושרה ףותישב רורחשה תארקל הנכה תנדס םויק ,םירורחשה תדעוול דעוימה ילאיצוס ח״וד
 .ריסאה
 
 :תועובק תוילופיט תוצובק 235 - כב עצוממב םיריסא 3,800 - כ םיפתתשמ עובש ידמ

 םיריסא 2,130 - כ םיפתתשמ ןהבש תוצובק 130 - כ - תויורכמתה תוצובק ●
 םיריסא 238 םיפתתשמ ןהבש תוצובק 21 - החפשמב תומילא תוצובק ●
 םיריסא 321 םיפתתשמ ןהבש תוצובק 14 - ןימ יניירבע ●
 םיריסא 1,115 םיפתתשמ ןהבש תוצובק 70 - םירחא םיאשונב תוצובק ●

 
 הקוסעתה ךרעמ
 םילעפמה ךרעממ תוסנכהה .הסנכהב תינתומה האצוה לש לדומב יקסע ףוגכ לעופ 51הקוסעתה ךרעמ
  .הקוסעתה ךרעמ חותיפו רופישלו םיריסאה לומגתל תונפומ רהוסה יתבב םיינרציה
 סופד ,ליטסקט ,ץע ימוחתב ס״בשה ליעפמש רוציי ילעפמ 30 ס״בשב הקוסעתה ךרעמ ללכ 2010 תנשב
 תורבח 22 .דועו הקינורטקלא טוויח ,הלענה ,הקיטסלפ ,סופד ,ריינ ימוחתב תיטרפ תומזי ילעפמ 22 .דועו

 .״יתצובק םוקיש״ תארקנה תרגסמב רהוסה תיב ילתוכל ץוחמש םילעפמב םיריסא תוקיסעמה

                                                
 6 ׳מע .ימוקיש ילככ םיריסא תקוסעת - תורפס תריקס .קלו ,וקסדיוד 51



 37 

 לוהינ ,ןטק קסע לוהינ ןוגכ ,םימוחת ןווגמב םיריסא 700 -כל ונתינ תיעוצקמ הרשכה לש םיסרוק 40 - כ
 םיתורישו חבטמ ,הקוזחת תודובעב םוי ידמ וקסעוה םיריסא 3,000 - כ .הקימרקו ףוציר ,בשחוממ ןסחמ
 - כ ;םילעפמ 54 - ב םיריסא 2,200 - כ ופתתשה םילעפמה ךרעמ לש הקוסעתה תוינכתב .רהוסה יתבב

 .הקסעה ינב םהש םיריסאה לאיצנטופמ 85%
 
 רורחשל הנכה
 הליחת .רורחשל םתוא תוניכמה םוקיש תוינכתב םתופתתשה הרשואש םיריסא םיטלוק םוקיש יפגא
 הרתונו םוקישה תולטמב דמע ריסאה םא ,ךשמהב .יתצובק םוקישל םוקישה יפגאבש םיריסאה םירבעומ
 תיבל ץוחמ דובעל םיאצוי םיריסאה םוקישה יפגאב .ינטרפ םוקישל רבעומ אוה ,תקפסמ רסאמ תרתי ול
 ומכ .הליהקבו יתחפשמה אתב שדחמ בלתשהל םהל רשפאל הרטמב רתוי תוכורא םהיתושפוחו רהוסה
 .לופיט תוינכת םיריסאל תומאתומ ,ןכ
 ינטרפ םוקישלו ,רסאמ ישדוח 42-6 איה םהלש רסאמה תרתיש םיריסא יתצובק םוקישל טלוק םוקישה ףגא
 םיריסא 150 - כ ובלוש 2010 תנשב .םישדוח 18 לע הלוע הניא םהלש רסאמה תרתיש םיריסא טלוק אוה
 .ינטרפ םוקישב 30 - ו יתצובק םוקישב םהמ 120 ,םוקישה יפגאב
 ופתתשהש ימ ברקב ,12% אוה םוקישה יפגאמ ואציש םיריסא ברקב םזיבידיצרה רועיש ,ס״בשה יפל
 םימסל םירוכמל לופיט תוינכתב ופתתשהש ימ ברקבו ,12% - כ - החפשמב תומילאב לופיט תוינכתב
 .33% - כ - לוהוכלאלו
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  ריסאה םוקיש תושר - םוקישה תולועפ – 3 חפסנ
 
 :רהוסה יתב ךותב א״שר תוליעפ
 ןוידה דעומ ינפל םישדוח השיש דע השולש םיריסאה לכ םע םישגפנ א״שר יצעוי - רסאמה ךלהמב .1

 .םוקיש תינכת תנכה ךרוצל םירורחשה תדעווב
 םיילופיטה םיתורישה יגיצנ תופתתשהב ןויע ימי אלכב םיכרוע א״שר יצעוי .א - רורחשל הנכה תואנדס .2

 תואנדס .ב .רורחשה רחאל רזעיהל ולכוי םהבש םימרוגה לע ולא ןויע ימיב םיעמוש םיריסאה .הליהקב
 .רורחשה ינפל דוע תיתקוסעת םוקיש תינכות תנכהו אלכה יתבב הקוסעתל הנכה

  .םיריסא םע םישגפנו אלכב םירקבמ םיבדנתמו א״שר יגיצנ - ״םוקיש סובוטוא״ טקיורפ .3
 .םהידלי םע םיריסא לש םייתייווח םישגפמ - ״םיריסא ידלי״ תוכנוח טקיורפ .4
 
 :רורחשה רחאל םוקיש
 םידבוע ראשהו תועש יפל םידבוע 11 ,םיכירדמ 27 :תורשמ 69.4 ב םיקיזחמה םידבוע 126 א״שרב
 הנש לכב .םהיתוחפשמבו םהב לופיטה לע הנוממו םיררחושמ םיריסא תטלוק א״שר .םיילאיצוס
 .והשלכ לופיט א״שרמ םילבקמ םהמ 2,000 - כ קרו עצוממב םיריסא 6,500 - כ לארשיב םיררחתשמ
 היחנהבו חוקיפב םוקיש תוינכתב םיררחושמ םיריסא 1,400 - כ :לכה ךסב םילפוטמ 3,000 - כ א״שרל
 םיריסא תושנ 1,000 - ו ,)אלמ רורחש רחאל( יראטנלוו לופיטב 600 ,)תויביסנטניא לופיט תוינכת( תיטפשמ
 .ןהידליו

 ,םירורחשה תדעו תצלמהב ורסאממ םישילש ינש לש יוציר רחאל ררחתשהש ריסא אוה 52חוקיפב ריסא
 םה חוקיפב םניאש םיריסא .ריסאה םוקישל תושרה חוקיפב םוקיש תינכותב אצמיהל וילע יכ העבק רשא
 םותב וררחושש םיריסא וא חוקיפ לש הינתה אלל םדקומה םרורחש לע הצילמה םירורחשה תדעווש הלאכ
 תוילופיט תורגסמל םתוא הנפמ וזו ,ריסאה םוקישל תושרל תירטנולוו תונפל םילוכי ולא םיריסא .אלמ רסאמ
 .תומיאתמ תויתקוסעת תורגסמלו

 :םידקומ המכב השענ םוקישה ךילהת
 םיריסא 40 - מ רתוי םהבש םיבושייה בורב םוקיש יזכר הנממ תושרה - הליהקב םוקיש תוליעפ .1

 לפטל ,רורחשה תארקל ןוחבאה ךילהתב עייסל םתרטמש םיילאיצוס םידבועב רבודמ .םיררחושמ
 תויהל לוכי לופיטה .הליהקב םיילופיט םיטקיורפ ליעפהלו םהיתוחפשמ ינבבו םיררחושמה םיריסאב
 .רתוי ךשוממ תויהל וא דחא שגפמב םכתסהל יושע אוהו ,יתצובק וא יתחפשמ ,ינטרפ

 תוריבעב רקיעבו םיבר םירסאמ ירחא םיריסאל תדעוימ - תיתליהק-ץוח תרגסמב םוקיש תוליעפ .2
 אלכהמ תימוקיש רבעמ תרגסמ םישמשמה )תורוגס תורגסמ( םילטסוהב השענ םוקישה .םימס
 הדובעל רקובב םיאצוי םיררחושמה .ךירדמ םע דחי םיררחושמה םיריסאה םירג לטסוהב .הליהקל
 שי לארשיב .תיתצובק הקימניד ישגפמו תואנדס ,תוחישב קלח םיחקול םה ברעב םתרזח םעו

 שמח איה בקעמה תפוקת .הנשב םיררחושמ םיריסא 200 - כ םהב םילפוטמו םילטסוה העשת
  .10% אוה םזיבידיצרה רועישו םינש

 ליחתמ תוחפשמב לופיטה .םיריסאה תוחפשמל םידחוימ םוקיש יטקיורפ םנשי - ריסאה תחפשמ .3
 .אלכל ריסאה לש ותסינכ םויב

                                                
 121 ׳מע .הקוסעתו חוקיפ .דלפ ,רלאיב 52
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 תא םיוולמ ,םיקיסעמ םיסייגמ ,הדובעב בלתשהל םיריסאל םיעייסמ הקוסעת יצעוי - הקוסעת .4
 יצעוי השיש א״שרב שי םויכ .םיקיסעמה םע ףוצר רשקב םידמועו םתדובע םוקמב םיריסאה
 .הקוסעת

 דעוימ ריסאה םוקישל תושרה גיצנ לש חוקיפבו הרקבב םוקיש ךילהת - חוקיפב םוקיש תוינכת .5
 ךשמנ בקעמה .םימסל תורכמתה תייעבב לופיט וא אלכב יביסנטניא לופיט ולביקש םיריסאל רקיעב
 ופתתשהש םיריסאהמ 85% .חוקיפ תוינכתב םיררחושמ םיריסא 1,400 - כ שי םויכ .םינש שולש
 42 - ב תולעופ הלא תוינכת .יביטמרונ םייח חרוא םילהנמו םימסמ םייקנ חוקיפב םוקישה תוינכתב
 איה וב בושייב םיררוגתמ םניא ךא תינכותל םימיאתמכ אלכב ונחבואש םיריסא ,ןכל דבלב םיבושיי

 .אלכב ראשיהל םיצלאנ םהו םוקיש םילבקמ םניא ,תלעופ
 
 ריסאה םוקישל תושרה לש חוקיפב םוקיש תוינכתב 53םזיבידיצר
 

 םיחקופמה רפסמ לופיטה תרגסמ
 רקחמב וקדבנש

 תוינכתב תודעומ
 א״שר חוקיפב םוקיש

 רחאל בקעמ תפוקת
 חוקיפה תפוקת םויס

 םינש 3 רסאמל ורזח 16% 1286 הליהקב םוקיש

 םינש 5 רסאמ ורזח 10% 120 לטסוהב םוקיש

 
 לעפת א״שר םא יכ םירבוסה שי יכ ןיוצי – א״שר לש החלצהה ירועיש וא – םזיבידיצרה ירועישל עגונב
 א״שר ןכש ,הלעי םזיבידיצרה רועיש ,תושפוח יללושמ םללכבו םיררחתשמה םיילילפה םיריסאה לכ םוקישל
 תופתתשהו ליאוה ,ןכ ומכ .םהב לפטל הסנמ הניא איה הליחתכלמ םויהש םיררחושמ םיריסאב םג לפטת
 רתוי ךומנ ןוכיס ילעב הליחתכלמ םה תינכתב םיפתתשמה םיריסא יכ ןכתיי ,הבוח הניא םוקישה תוינכתב
 .54םזיבידיצרל
 
 
  

                                                
 7 ׳מע .םיריסא םוקיש אשונב םינותנ .וריפס-לט 53
 ןאכ וצחל – 2010 תנשל ס״בשה לש רקחמה תדיחימ םיפסונ םזיבידיצרו רסאמ ינותנ 54
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 יובינה לדומ - 5 חפסנ
 תינכתה יפתתשממ דחא לכ רובע םישורדה םינותנה

 םינותנה רוקמ םיכרע הנתשמה םש 

 – 1 / ןמלא ,דורפ ,שורג ,קוור - 0 יתחפשמ בצמ 1 הנתשמ
 יושנ

 יטרפ-"2 רהוצ" תכרעמ
 יתחפשמ בצמ-ריסא

 2 הנתשמ
 רורחש ןיב תומלש םינשב רעפ ליג

 הלעמל לוגיע( הדיל ךיראתל לעופב
 )הטמלו

 יטרפ-"2 רהוצ" תכרעמ
 הדיל ךיראת-ריסא

 םירסאמ רפסמ 3 הנתשמ
 םימדוק

 אל ( טופשכ  ס"בשל תוסינכה ךס
 )תיחכונ הסינכ ללוכ ,םירצעמ ללוכ

 יטרפ-"2 רהוצ" תכרעמ
 תוסינכ רפסמ-רסאמ

 רסאמב םימי רפסמ 4 הנתשמ
 יחכונה

 ס"בשל הסינכ ןיב םימיב רעפ
 לעופב רורחשל יחכונה רסאמב

 יטרפ-"2 רהוצ" תכרעמ
 רסאמ תפוקת-ריסא

 תדעו י"ע 2/3 םדקומ רורחש - 0 רורחש גוס 5 הנתשמ
 אלמ רורחש - 1 / םירורחש

 יטרפ-"2 רהוצ" תכרעמ
 רורחש גוס-ריסא

 6 הנתשמ
 1 ןיוצ םא( רוכמ - 1 / רוכמ אל - 0 תורכמתה

 )ףתתשמה ידי לע וא תכרעמה י"ע

 יישק -"ןחוב ןבא" תכרעמ
 םימסל תורכמתה -תובלתשה
 לוהוכלאו

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 תומילא תריבע 7 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 שוכר תריבע 8 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 םימס תריבע 9 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 ירוביצ רדס תריבע 10 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 העונת תריבע 11 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 המרמ תריבע 12 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 ןוחטיב תריבע 13 הנתשמ
 הנידמה

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ

 - 1 / יחכונה רסאמב הריבע אלל - 0 םדא ייח דגנ הריבע 14 הנתשמ
 הריבע םע

 יטרפ -"2 רהוצ" תכרעמ
 .הריבע גוס-רסאמ
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 יופצ םזיבידיצר רועישה בושיחל ינכט ךילה .1

 ,רומאכ( האבה החסונה לא ונזוי ס"בשמ ולבקתיש םיכרעה - ריסא לכ רובע X בושיח - א בלש
 :)בושיחל תורהבהו תואחסונה תא ליכי רשא לסקא ץבוק ףרוצי הז םכסהל

0.0608873* -0.5978597-= X3 הנתשמ 2 *0.4348272+הנתשמ 1-*0.0598906הנתשמ 
 6 -הנתשמ 5 +*0.0090211הנתשמ 4 *0.7687622+הנתשמ*0.0001739+

 9 הנתשמ 8 *0.2718658+הנתשמ 7 *0.5922625+הנתשמ*0.148098
 12 -הנתשמ 11 -*0.2562895הנתשמ 10 *0.4715098+הנתשמ*0.2979905+
  14הנתשמ 13 -*0.6229111הנתשמ *0.1317549

  ריסא לכ רובע Y בושיח - ב בלש

𝑌 =
2.71828(

1 + 2.71828(	

 

 םזיבידיצרל Y גוויס -ג בלש

 :םיאבה םיכרעהמ דחא לבקי תינכתב ףתתשמ לכ

 0.485 ל הווש וא לודג וניה Y ךרעו הדימב )ורורחש םוימ םינש 4 ךות רסאמל בושל יופצ( 1 ●
  0.485 מ ןטק וניה Y ךרעו הדימב )ורורחש םוימ םינש 4 ךות רסאמל בושל יופצ אל( 0 ●
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 עוריאה חותינ לע הדובעה תווצ תגצה
 :Social Finance Israel   לש תווצה ירבח םע אלמ הלועפ ףותישב השענ הז עוריא חותינ
 דסיימו ל״כנמ – רפרדיונ ןורי

 Vice President – ןמדירפ הריא
 VP of R&D – טובחוב לאונמע
 

 .תורחתה יסרפל תוסח ןתמ לע יעלקלא הלאלו IBI תרבחל הדות
 

 :חותינב םיטטוצמה םינייאורמל הדות
 טניו׳גה - םיקיפא תינכת להנמ – ןושיילפ יבא
 א״שר הליהק אלכ םוחת שאר – יול ברימ
 ס״בש - ריסאה םוקיש תיארחא – רז תינור
 םינפ ןוחטיבל דרשמב ןונכת ט״חר – דלפנרוד ריאי
 
 ׳רד לש ןתייחנהב גרבלגנא לכימ ׳בגה ידי לע השענ ףיקמ עוריא חותינ ךמסמ ידכל ותכירעו וחותינ ,רמוחה ףוסיא
 .ופי-ביבא לת תימדקאה הללכמהמ ןמצלוה דרו ׳רדו אפילאכ לארוזא לחר
 

 םימישרת תמישר
	4 .................................................................................................... תיתרבח בוח תרגא הנבמ 1  םישרת
	14 .............................................................................. לארשיב ריסא לש םוקישהו חוקיפה יבלש 2 םישרת
	32 ....................................................................................... םיריסא ח״גא החלצה תדידמ לדומ 3 םישרת

 

 םיחפסנ תמישר
 חותיפ יבלשב תויתרבח ח״גא – 1 חפסנ
 ס״בש לש םוקישהו ךוניחה תולועפ – 2 חפסנ
 א״שר לש םוקישה תולועפ – 3 חפסנ
 רסאמל רזוח ריסא לש הנידמל תויולע – 4 חפסנ
 יובינה לדומ – 5 חפסנ
 2015 רבוטקואב 19 ,א״שר בתכמ – 6 חפסנ
 תודגאתה ןונקת – 7 חפסנ
 תודגאתה תדועת – 8 חפסנ
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