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?ינוריע רעי הז המ

 ינוריעה םיצעה באשמ לוהינו חופיט ,לופיט תללוכה השיג•

."ינוריעה רעיה"– )ריעב םיצעה ללכ רמולכ(

 םוחתב אצמנש 'הובגה ףונה' ,חמוצה ללכ אוה ינוריע רעי"•

 רבעב םא .תינוריעה תיתשתה לש יחה ביכרמה אוה ,בושיה

 הסיפתה וישכע ,םשו הפ םיצע שי ריעבש םירמוא ונייה

.תללוכ תיגולוקא תכרעמכ םתוא םיאור ונחנאו הנתשמ

 םיסחייתמ ונחנאש ,חותפה חטשב אצמנה רעיל המודב"•

 םיצעה םג ךכ ,תללוכ תחא תכרעמכ ותוא םילהנמו וילא

 שיש באשמ ,תיטסילוה תכרעמ וז .ריעה םוחתב םיאצמנש

 ןובשחב תחקל הכירצש תכרעמ ,תיזיפו תיגטרטסא להנל

)רוצ רחש(  ."םיינברואה םירגתאה תא



םוקמ לכב םיהז םהו םיבר םירגתאה

הכרדמה לע המחלמה•

תוקיר תומוגב המלשה תוליתש•

םלשומ ץע ןיא•

ץעה תואירב וא יונ-םיצע םוזיג•

"םימיאתמ אל" םיצע תקוזחת•

ינוריעה ףונב "םיעוקת םיצע"•



םיצע י"ע הללצהל תימואלה תינכתה

 הז ביצקת .ינוריע רועייב העקשהל יביצקת רוקמ תריצי•
 ינוריעה רעיה לוהינלו הקוזחתל ,חותיפל ,הבחרהל שמשי
.תוימוקמה תויושרב

 תיפרגואיגו השיגנ תכרעמ תמקה-תילטיגיד היצמרופסנרט•
 ירקס עוציבל תכרעמ ןויפאו התירכה תונוישיר םוסרפל
.תוימוקמה תויושרב םיצעה

 רומישל תוסחייתה לולכיש ךכ הקורי היינבל ןקתה ןוכדע•
.םישדח לצ יצע לש העיטנלו םימייק םיצע



םיצע י"ע הללצהל תימואלה תינכתה

 רשא תוימוקמ תויושר100-ל עיגהל
 ינוריעה רעיל תינכת ומסרפיו ושבגי
 יצע םודיקל היגטרטסאוןוזח תללוכה

 .2030 תנשל דע בוחר

70% לש םיצע לצ יוסיכל עיגהל  לצ(
 םע תובוחרב תוכרדמב )ףיצר םיצע

 דע רתויב ברה הכילהה לאיצנטופ
.2040 תנשל

:ךורא חווטל םיימואל םידעי תעיבק



)2020 רבוטקוא( !ץראב וגוסמ ןושאר ירוזא תוכרעה םורופ•

ןורשבתויושר6-מ םיפתוש50•

 תושר לכ

 ,םיטקיורפ חותיפ
 ךרד ינבאו םידעי

ינטרפ יווילב

 םיאשונה תסנכה
 הדובעהתוינכתל

 תויושרב

 המרב
תירוזאה

 םייעוצקמ םישגפמ
תורשכהו

 םיטקיורפ םודיק
םיירוזא

 םע הלועפ יפותיש
 םיקורי םיפוג

הימדקאו



 ןפואב ירוביצה בחרמה תא ררקל-המישמה

 ללכל בחרמב הכילהו םייח רשפאיש

.םילקאה ייוניש תורמל ,הייסולכואה

ריעה רוריק ןחלוש



 "הטמלמ םיליחתמ"
םיצעה תוגורע תא םיאלממ

2022 ביבא

6-ב וערזנ– םיצעה לש תוארנה תא תולעהל ידכב
םיצעה תומוגב ןקנח ירשוק רב יחרפ תויושר

 םיצע תוגורע20-כ וב בוחר רחבי תושר לכב1.
תויונפ

תוגורעב ןשדו רב יערז ורזופ ויתסב2.

-ץרמ( םיישדוחמ הלעמל ךשמלהתיה החירפה3.
)2022 יאמ



ןורשה רעי םוקיש

ירפכה בחרמבו םירעה ילושב תועיטנה תבחרה•

םילקאה רעי םע הלועפ ףותיש•

הרדח רעיולדניב רפוע םע הלועפ ףותיש•

-יגולויב ןווגמ יכמותו רגנ יטלוק םיטקיורפב בוליש•

םילקאה ייוניש םע תודדומתה יאשונ בוליש



ינוריעה רעיה לוהינל תינוריעה תינכתה

 דיקפ ,ןוניג תקלחמ להנמ ,ע"פש ףגא להנמ-ינוריע תווצ שבוג•

.תיגולוקאו ,ףונ לכירדא ,םונורגא ,ינוריע תורעי

תווצל הדובע תינכת תביתכו םיעובק םישגפמ לע טלחוה•

הליהקו ךוניח יפגא םע הלועפ ףותיש•

רוביצ ףותיש•



  הדובע תינכת הבתכנ
תיתנש תלת

:תללוכ תינכתה

םיצע הקתעהו הקזחא ,תועיטנל בא תינכת תביתכ•

הקזחא תינכת תביתכ•

םיקיתו םיצע רומישל תינכת•

ןוניגה יזרכמ תמאתה•

ינוריע םיצע רקס•

ןוניגה תווצל תויעוצקמ תוכרדה•

"םיעוקת" בוחר יצע לש םבצמ תניחב•

םיצלמומ בוחר יצע תמישר תבכרה•

 לודיג יתבןויפיא + תויבחרמה תויחנהה ןוכדע•

ריע יבבוס תועיטנ+ המלשה תועיטנל תומוקמ יופימ•



 הלועפ יפותיש
ינוריעה רעיה תא םיקבחמ

ס"הכיא תדעוו רוביצ ףותישב-ינוריעהןוזח תביתכ•

תועיטנב ךרוצ שי הפיא-יופימב רוביצה ףותיש•

ךוניח ףגא םע תיתנש הדובע תינכת•

ריעה יבשותל תוצלמהו הכרדה•



הדובעב תעה לכ םיכישממ םייתניבו

"יפונ יוציפ" ןרק תרגסמב תועיטנ•

םיימוקמ םיצע שגדב תועיטנ תמלשה•

תוינכתל ינוריע תורעי דיקפ ד"וח ןתמ•

2022 ויתס-ריעב רבה יערז טולייפ תבחרה•

 תמזוי תתומע םע ריעה ףקיהב "םילקאה רעי" טקיורפ•

2022 ילוי-ינוי-הבוטה היגרנאה

ריעב ירפ יצע יתליהק טקיורפ•



רוביצ ףותיש

אשונה תלבוהל הדעו המקוה1.

ינושאר רקס עצבתה2.

 בחר רקס םע בחר רוביצל האיצי3.

םיבשותה יכרצ יוהיזו יופימל

-רבמבונב םילוגע תונחלוש שגפמ4.

 ינוריעה רעיל ירוביצןוזח רצותה

ןורשה דוהב



!הבר הדות

,תוראהל חמשנ
 תופסונ תויוליעפל תועצה
 אשונה םודיקל םידעצו

 ינוריעה רעיה תווצ


