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 ףותישב םילעופה ,םדאה תויוכז ינוגרא השיש ללוכ לארשיב טלקמה ישקבמו םיטילפה ינוגרא םורופ
 תוינידמב םייוקילה ןוקיתל ;לארשיב םיטילפו טלקמ ישקבמ לש םהיתויוכזב הרכהה םודיקל הלועפ
 םירבח .לארשי לש תוירסומהו תויקוחה היתויוביוחמ תא תמלוהה טלקמ תוינידמ תריצילו ,הלשממה
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 לארשיב טלקמ ישקבמ לע הנורוקה תפגמ תוכלשה
 

 הנורוקה תפגמ .ןדוסו האירתיראמ טלקמ ישקבמ 29,000-כ לארשיב םייח הריגההו ןיסולכואה תושר ינותנ פ"ע
 תכלוהש םהיתויוכזב העיגפמ תלבוסו דמעמ אלל היחש ,וז היסולכוא לע תורומח תוכלשה רצייל היופצו תרציימ

 לש הרוש םייקל החרכומ לארשי תנידמ .הדובעבו החוורב ,תואירבב - ונתוא דקפש םוריחה בצמב הפירחמו
  .םתוא םיבבוסה ייחבו טלקמה ישקבמ ייחב תולעל לולעש לגלגתמ ןוסא עונמל ידכב םידעצ

 
  – תואירב
 :תואירב יתורישל תלבגומ תושיגנ
 םיצלאנו הליהקב תואירב יתורישל השיגמ םיעונמ םה .תואירב חוטיב אלל םייח לארשיב טלקמה ישקבממ םיבר
 םירקי םיריחמ םהמ הבוג וז היעב .הלוחה תויוכז קוח חוכמ ףוחד לופיט תלבקל םוריח יבצמב ןוימה ירדח תא דוקפל
 רדעיהבו עדימל תושיגנ רדעיהב ,תישאר :הנורוקה רבשמ תעב םייתעבש הרומחל תכפוה איה ךא ,הרגש תותעב
 ןיבמ ימ ,תינש ;תואירבה דרשמ תויחנהל דוגינב ןוימה ירדח תא ודקפי טלקמ ישקבמש ששח םייק ,הליהקב האופר
 .דימתמ רתוי דוע תעכ ,םתלחמל תואנ לופיט לבקל ושקתי תוינורכ וא תושק תולחממ םילבוסה טלקמה ישקבמ
 יבגל תוריהב יא תמייק םילוחה תופוק לש יוסיכ רדעיהב - הנורוקה סוריוב וקבדי טלקמ ישקבמו הדימב ,תישילש
 לע תישי לופיטהש ששחמ לופיט תלבקל הינפמ תוענמיהל הלילח ליבוהל לולעש ןפואב ,םייאופרה םיתורישה ןומימ
  .םיהובג תובוח טלקמה שקבמ

 
 תרגסמב ןה - יאופר חוטיב ירסח טלקמ ישקבמ רובע םיבקעמהו יאופרה לופיטה תלבק תא רידסיש ןונגנמ שרדנ

 .הליהקב ןהו ,דודיב ימחתמב וא םילוח יתבב זופשא
  

 האירתיראמ טלקמה ישקבמ ידלי ,םיניטק 7000-כ םנשי תוכרעה יפל :הנכסב תואירב חוטיב - דמעמ ירסח םיניטק
 תדחואמ םילוח תפוק םע ףותישב תואירבה דרשמ .רדסומ דמעמ אלל ,םהירוה ומכ ,לארשיב םה םג םייחש ןדוסמו

 תינתומ םיתורישה תלבק .18 ליגל םעיגה דע ידועיי יחוטיב רדסה תרגסמב םהידלי תא חטבל םירוהל תרשפאמ
 רבשמ ץורפ םע .ותעינמו יאופרה לופיטה תעיטק תררוג םולשתה תקספה רשאכ ,חוטיבה ימד לש רידס םולשתב
 ימד לבקל תורשפא אלל ת"לחל םיחלשנ וא םירטופמ םיבר ,הנכסב טלקמה ישקבממ םיבר לש םתדובעשכ ,הנורוקה
 עוטקל דיתע ורותבש המ ,תדחואמ רדסהל םימולשת ךשמהב ישממ ישוק יופצ ,)הדובעל עגונה ףיעס ע"ע( הלטבא
 .הפגמה לש האישב קוידב - םתואירב לש תישממ הרקפהל ליבוהלו םידליל תואירבה יחוטיב תא

 
 רבשמ תפוקתב םהירוה לש תודחוימה תוביסנב תובשחתה ךות םידליה יחוטיב לש ףצרב הכראהה תא רידסהל שי
 ילבמ תאזו םימולשתה תרבעהב היחד ולבקי חוטיבה ימד תא םלשל תגשמ הניא םדיש םירוהש חיטביש ןפואב ,וז
  .הפיצרה םיתורישה תלבק תא עוטקל

 
 ורובע רידסהל שרדנ וקיסעמ - קסעומש טלקמה ישקבמ ןיבמ ימ :הדובע תוקספה בקע תואירב יחוטיב תעיטק
 תופוקב יאופרה לופיטה תלבק םג ומיעו יחוטיבה ףצרה םג קספומ הדובעה תקספה םעש אלא .יטרפ תואירב חוטיב
 הטמ תא קר אל דבאל םיבר טלקמ ישקבמ םידיתע ,רבשמ תפוקתל סנכנ וללכב ילארשיה קשמהשכ תעכ .םילוחה
  .לארשיב יאופר לופיט לבקל םהלש הדיחיה ךרדה תא םג םא יכ םמחל

 
 םותמ םוי 45 לש הפוקתל תאזו ,קיסעמ רדעיהב םג יחוטיבה ףצרה לש תיטמוטוא הכראה ןונגנמ תרדסהב ךרוצ שי

 .םרובעב חוטיבה תרדסה תא ךישמיש שדח קיסעמ אוצמל טלקמה ישקבמל רשפאיש ןפואב ,רבשמה
 
 אורק םיעדויו תירבע ירבוד םניא טלקמה ישקבממ םיבר :תיברעבו תירגיטב תונכדועמ תויחנה תוברל עדימ תשגנה
 םה ,םתפשב עדימ רדעיהב .פ"עבו בתכב ,תרושקתה יעצמאב ץפומש עדימה תא ןיבהל םהל תרשפאמש המרב בותכו
 םאתהב הנוכנ תולהנתה עונמל םג ומכ תרתוימ הקינאפ עורזל תולולע רשא תועומשו עדימ ירבש לע ךמתסהל םיצלאנ
  .תויחנהל
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 תוגהנתה םדקל ידכ תיברעבו הינירגיטב טלקמה ישקבמ רובע תיתוברת םאתומו תינושל שגנומ עדימ ריבעהל שרדנ
 .תונתשמה תויחנהל םאתהב הלועפו טלקמה ישקבמ ברקב תיתעינמ

 
 ימיב םג בער תפרחל םיעיגמ םהמ םיבר רשא ,טלקמה ישקבמ לש עוערה ימונוקא-ויצוסה םבצמ :םירוגמ תופיפצ
 תונטק תורידב ףפוטצהל םיצלאנ טלקמה ישקבממ םיבר .תיחכונה רבשמה תפוקתב רתוי דוע השקל ךפוה ,הרגש
 תפיגמ תעב םייטירקל םיכפוה ולא םייח יאנת .קפסמ רורוויא אלל םיתיעל ,םינטק םירדחב תוחפשמ רפסמ םע
  .תיב-דודיבל ךרוצה םע הנורוקה

 
 .דודיבה ימחתמב - תיבה-דודיב תויחנהל תונעיהל םילוכי םניאש דמעמה ירסח תטילקל ךרעיהל יוארה ןמ

 
 עגמ לכמ םיששוח טלקמה ישקבממ םיבר רדסומ דמעמ רדעיה רואל :תואירבה תויושרל עדימ תרבעהו הינפמ ששח
 תואירבה דרשמ וא א"דמ דקומל תונפל תויחנהה רואל ,יחכונה רשקהב רתויב יתועמשמ אוה הז ןיינע .תויושרה םע
 חוויד שרדנ וללה םירקמב .הלחמה לש םימוטפמיס וחתפתהש הרקמב וא ףיגנל הפישחל ששח הלוע ובש בצמ לכב
  .םירוגמ תבותכ תוברל ,םיישיא םיטרפ ללוכה תויושרל

 
 אל ןיסולכואה תושר יכ תשרופמו תיבמופ הרהצה איצוהל שי טלקמה ישקבמ לש םהיתוששח תא גיפהל תנמ לע
 .תואירבה דרשמב ףסאיש עדימב הערל שומיש השעת
 

 
 הנורוקה רבשמ לש ואישב ,תעכ .םתואירבמ רקי ריחמ הבוג תירוביצה תואירבה תכרעממ טלקמה ישקבמ תרדה
 לש הללכה לש ךלהמ ליבוהל שי .הללכב תילארשיה הרבחהמ םגו םהמ םג םירקי םיריחמ תובגל הלולע איה
  .ולוכ ילארשיה רוביצה תבוטלו םתבוטל - תירוביצה תואירבה תכרעמב טלקמה ישקבמ

 
 ישקבמ םג םידבועה ןיב .םירטופמ וא םולשת אלל השפוחל םיאצומ םהש םיבר םידבועל רסמנ ולא םימיב - הדובע
 אל ,ולא םיפנעב יבחורה רבשמה חכונ .ולא םימיב םיסרוקש תונדעסמהו תואנולמה ימוחתב דחוימב ,םיבר טלקמ
 ולא לש םהיתוסיט ףאו ,בורקב לארשי תא בוזעל םייופצ םניא םה ,תיפולח הדובע ואצמי טלקמה ישקבמש יופצ
 תא סנרפל וחילצהו הכ דע ודבעש טלקמה ישקבמ .ולטוב םיטילפכ םתוא תוטלוקה תונידמל רובעל םירומא ויהש
 ואצוהש םילארשי םידבועל וא ,םילארשי םירטופמל דוגינבש אלא .הדובע אלל םירתונ םהיתוחפשמ תאו םמצע
 םהלש םירוטיפה ייוציפ ןכש - םירוטיפ ייוציפל וא הלטבא ימדל םיאכז אל טלקמה ישקבמ ,םולשת אלל השפוחל
  .ןודקיפה ןרקב םלוכ םידקפומ

 
 דקפומש םהלש-םפסכ תא תוחפה לכל לבקל ,השפוחל ואצוה וא ורטופש טלקמ ישקבמל רשפאל שי ולא תוביסנב
 תא ךושמל םהל רשפאל יוארה ןמ – ןודקיפה יפסכל םילקש ןוילמ 166 לעמ ודקפוה דבלב 2019 תנשב .ןודקיפה ןרקב
  .דובכב םויק םהל רשפאלו םפסכ

 לבקל םיאכז םניא םה .דאמ תמצמוצמ החוור יתורישל טלקמה ישקבמ לש םתשיג םנוקיתכ םימיב םג  - החוור
 םה ללככש ןייצל רתוימ .םיגירח םירקמב אלא תוימוקמה תויושרב םייתרבח םיתורישל תוקלחמהמ החוור יתוריש
 םג ,םידלי תואבצק וא ,תוכנ תואבצק ,תוירוה דח תוחפשמל הכימת ןוגכ ,ימואלה חוטיבה תואבצקל םיאכז םניא
 הנורוקה תפגמ תובקעב טלקמה ישקבמ לש יביסמ םירוטיפ לג לש תועמשמה .תולבגומ םע םידליב רבודמשכ אל
 .יתחפשמ ףרוע אללו תודסוממ הכימת תותשר אלל םירתונו םהיתוחפשמ תא סנרפל םילוכי אל םהמ םיברש איה
 םירוטיפ בקע ,תוקוניתל ןוזמ ללוכ ,ןוזמב עויס תוברל ,עויס תלבקל תוינפה רפסמב לודיגל םידע ונחנא תעכ רבכ
 םיפרטצמ ,בר קחודב םהיתוחפשמ תא וסנרפ הכ דעש ימ .םוי ידמ לדג רפסמה .טלקמה ישקבמ לש ת"לחל האצוהו
 רבשממ םיששוח ונא ולא תוביסנב ,ךכמ הרתי .םויכ תנתונ אל הנידמהש עויס ,רוידבו החוורב עויסל םיקקזנה לגעמל
 .דועו תונזה לגעמל םישנ תקיחד ,יתנוזת ןוחטיב רסוחמ תולבוסה תוחפשמ ,בוחרה ירד רפסמב היילעו יראטינמוה
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 תורשפאה םוסרפ ךות ךכל תוקוקזה טלקמה ישקבמ תוחפשמל ןוזמ תקפסאל תידיימ לועפל שי ,הלא תוביסנב
 דע ,תינמז ולו ,טלקמה ישקבמל םיאלמ החוור יתוריש ןתמל םג לועפל שי .טלקמה ישקבמ תופשב ותוא לבקל
  .רבשמה םויסל
 

 .תורדומו תושלחומ תויסולכוא דגנכ הילפאו תונעזג האנש ייוליג תורבגתהל ששח םייק ,רבשמ תותעב אקווד
 תעינמל לועפלו תינויוויש השיג ליבוהל םיכירצ םינושה םידרשמהו ,תד וא עבצ ,אצומ ןיב הניחבמ הניא הלחמה

  .הנידמה יבשותכ םירכומ םניא םא םג ,וניניב םייחש ימ יפלכ תונעזג יוטיבו הילפא
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  לשממ ירשקו תוינידמ תמדקמ
 לארשיב טלקמה ישקבמו םיטילפה ינוגרא םורופ


