
תיבה ץופישל םיכרד 10 לע ץילממ וטיטב השנמ
ךומנ ביצקתב

וטיטב השנמ

וטיטב השנמ

תא רובשל ילבמ ץפשל םישפחמ םתא םא

םיפיטה תרשע רחא ובקע ,סיכה

ביצקתב טקיורפל םיאבה םיליבומה

.ץפשמל יתודידי

TEL AVIV, MERKAZ, ISRAEL, August 8,
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,םינשי םיתב לש ךומנה ןיטינומה

ההובג המרב םתוא ץפשל ןתינ תמאב

ששורתהל ילבמ

תא רובשל ילבמ ץפשל םישפחמ םתא םא

םיפיטה תרשע רחא ובקע ,סיכה

ביצקתב טקיורפל םיאבה םיליבומה

.ץפשמל יתודידי

םיכירצ םתא םאה לאוש וטיטב השנמ .1

?לכירדא

לש םימיוסמ םיטקיורפ רובעש קפס ןיא

גולונכט וא לכירדא תקסעה ,םיצופיש

.רתויב הבוטה ךרדה איה ילכירדא

םיכירצמ םיטקיורפה לכ אל ,תאז םע

הנקב תובחרה דחוימב ,הלאכ םיתוריש

.םיימינפ םיצופישו ןטק הדימ

ביצקת ךל שיו ץפשל ךנוצרב םא

תויפולח תויורשפא ךל שי ,םצמוצמ

:ךלש תוינכותל עגונה לכב

.ךמצעב תוינכותה תא רייצ

.םהל שורדש עדימה לכ תא לולכתש יאנתב ,ןונכתה תקלחמ תניחבמ ידמל לבוקמ הז

.ךלש ןלבקל רוסמתש המ םה םגו ןיינבה תיינב תורטמל םיטוטרשל קקדזתש רוכז

.תוקיודמ תוינכותל תונויער ךופהל לגוסמה ינכט ןמאב רבודמ - טטרש קסעה
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.ךלש טקיורפה לדוגל םלוה יעוצקמ יופיש חוטיבב אשונ אוהש אדוו ,חסנמב שמתשהל רחבת םא

םילכירדא ןיב ןטק לדבה שי .CIAT יפ לע תוינכותה ךרעמ תא תולעהל ךלש ןיינבה ןלבקמ שקב

המ ועבקיש םימרוגה םה ךלש טקיורפהו םוקימה - החרט רכש תניחבמ םיילכירדא םיגולונכטל

.םידבועה לש ןויסינהו טקיורפה לדוג םג ומכ ,ריחמ תעצה תניחבמ לבקת

לדוגב יולת) םלשל תופצל םיכירצ םיתב ילעב יכ רמוא ,ריוו ידא ךמסומה ילכירדאה גולונכטה

:(טקיורפה םוקימבו

.ןונכת ימושיר רובע םהלש תויפוסה היינבה תויולעמ 3-6%

.הינבה רתאב םייתפוקת םירוקיבו םיטקיורפ לוהינ ,םיטוטרש ללוכ ,אלמ תורישל + 12% דע

םיטקייורפ לוהינ השנמ וטיטב תא קודבל הווש

רתויב בוטה דימת אל אוה רתויב לודגה :םיקפס .2

יכ רוכז ךא ,םיקלקלח תוריכמ יגיצנו םיננגוסמ טנרטניא ירתא ,תורבוחמ תותפתהל לק יד םנמא

רמוא הז ןיא ,המישרמ תוריכמ תיירוטסהו םידבוע לש בר רפסמ שי רחוס וא קפסלש ןוויכמ קר

.רתוי ובגי הארנכ םהש רמוא הז לבא - דחא עוצקמ שיאמ רתוי הבוט הדובע םישוע חרכהב םהש

םיטקיורפ ילהנמכ ולעפ .3

רתויב ינוכסחה לולסמהש םילגמ םיצפשמ םה רשאכ םהלש ביצקתב דומעל םיסנמה םיתבה ילעב בור

.שרדנכ תודרפנ תואקסע לש הרכשהו הריחב ,םמצעב טקיורפה לוהינ אוה

שידקהל וכרטצתש ןמזהו לבקל וכרטצתש תוטלחהה - טקיורפה להנמ לש ודיקפתב לזלזל ןיא

.בר ןמז אוה ןיינבל

םירמוחו הדובע לע איצומ התאש המב טלוש התאש ושוריפ ךלשמ םיטקיורפ להנמכ לועפל ,ינש דצמ

.'ךמצעב תאז השע' סיסב לע עצבמ התא תודובע וליא רוחבל ישפוח ךתוא ריאשהל לוכי הזו -

םיקפסו תויונח המכל םכלש הינקה תא ולצפ .4

טושפה לולסמה אוה דחא קפסמ היטבמא וא םלש חבטמ וא ךלש ןיינבה ירמוח לכ תיינקש תורמל

.םלתשמ יכה אל טלחהב הז ,רתויב ריהמהו

.םישדח םיחבטמב רבודמשכ םלתשהל תמאב תולוכי םינוש תומוקמב תוינק

ירצומ תא תקפסמש הרבח התואמ ךלש םיחטשמהו למשחה ירצומ לכ תא תונקל ךרטצתש הביס םוש ןיא

.ףסכ ךוסחל לוכי תואדווב טעמכ התא ,תומייקה תוברה תופולחה לש רקחמב - ךלש חבטמה

.היטבמא ירדח יבגל ל"נכ

תובורמ ריחמ תועצה ולבק .5

םיבוקנה םיריחמה - הדובעל תחא ריחמ תעצהמ רתוי לבקל םיחילצמ אל םיצפשמ המכ עיתפמ



.םירלוד תואמב תונתשהל םילוכי תואקסעב

ריחמ תועצה שולש תוחפל לבק

םינמיהמ תורוקממ תוצלמה לבק

.ךלש ףסכל רתויב הבוטה הרומתה תא תגציימ רתויב הלוזה ריחמה תעצה דימת אל

'רומג אל הארמ' ולקש .6

 .בוט רבד אוה הדובעה תויולע תא םצמצמש רבד לכ

חייטל תכיישש המישמ) סבג רומיגב ךרוצה תא וענמי ,לשמל ,תופושח םינבל ומכ םירומיג

.(יעוצקמ

ךרוצ היהי םהב םיינוציח תוריקל אלו םיימינפ תוריקל רתויב תומיאתמ םיפושח םינבל תוריק

.בוט דודיבב

םירמוח ורזחמ .7

םינבלב רזוח שומיש .םיעוער םיינוציח םינבמ תסירהב םיכורכ םיצופיש לש םיבר םיטקיורפ

 .םוצע ןוכסיח עיצמ תוירוקמה

רוזעי םג אלא ,ףסכ םכל ךוסחי קר אל ןיקת בצמב תופצרמבו גג יחיראב רזוח שומיש ,ןכ ומכ

.תונשיה םע בלתשהל םכלש תושדחה תופסותל

ינוכסח םג ללכ ךרדב הז ,ףסונב - ףילחהל םוקמב ןקתל ףידע ללכ ךרדב ,ץע תונולח לש הרקמב

.רתוי

םייטרדנטס םירצומו ההבוג תוכיא ירצומ ובברע .8

.הברה הלוע חרכהב אל רבכ ההובג תוכיא

םיבר ףדמ ירצומ ךא ,ףסכל הרומת םיעיצמ םילוזה היטבמאה יחבטמו תוטיווס לכ אל םנמא

.תונורחאה םינשב תויוכיאב וגרדתשה

תודחוימ תוידי ,רתוי םיטלוב ןפוד יאצוי הדובע יחטשמ םע םהלש בולישהו תוליגר תותיזח

.םייתוכיא םיבוציעל קנראל תיתודידי הביטנרטלא םיעיצמ ,לשמל היומס הרואתו

'תואיצמ'ל םוקמ תרימש .9

רבעשל הגוצתל םיחבטמ ומכ ידמל תובוט תואיצמ ןסחאל תורשפא ךל ןתונש ןוסחא חטש ןגרא

.האורבת ילכו

לוכי הזש הארתו תואיצמ הנקו שפח - ךלש שופיחה תא ליחתהל ידכ שדח חבטמל קקדזתש דע הכחת לא

.דיתעב םוצע ןוכסיחל םורגל

ךמצעב השע .10

ךוסחל תוליבומה םיכרדה תחא איה ךמצעב השע סיסב לע הדובע םע דדומתהלו םילוורש לישפהל

.םיצופישל רושקש המ לכב

רתוי שי דימת טעמכו ,ךלש םירושיכל סחיב שיגרמ התאש ןוחטיבה תדימב יולת - עיגת קוחר המכ



.(חיטו למשח תודובע ומכ) םינעוצקמה לע תולטומש תורשמ

ץופישו העיבצ ןוגכ רתוי תוטושפ תודובע עוציב ידי לע םיפלא ךוסחל לוכי התא ,תאז םע

!םג הזמ הנהית ילוא - םיחירא

היה עוצקמ שיאש הממ רתוי ךל תולעל ןוכיסל תמרוג ךמצעב השע לש השיג םהב םירקמ םג ויהי

םירמוח וסרהו הדימה לע רתי םיבהלתמש םמצעב תונבל םיבהואש םישנא םיריכמ ונלוכ .השוע

.הז תא רדסל ידכ עוצקמ שיאל םלשל וצלאנו םירקי

וטיטב השנמ

םיצופיש וטיטב
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