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 לא ףרטצהל תונשדח יללוחמ תשרב רפס יתבל האירק

 חותפ טנרטניא םע םינחבמ לולסמ

  ?חותפ טנרטניא םע םינחבמ לולסמ והמ

 םינחבמו תילטנורפ הארוה לש ךרדב בור יפ לע םימייקתמ רפסה יתבב )הכרעה-הדימל-הארוה( ה"לה יכילהת
 הכרעהה ךרד תפלחהל המגמה םינורחאה םירושעב הקזחתה ,הנתשמה תואיצמה רואל .םירוגסו םיבותכ
 ,Plucker, Callahan & Tomchin( תויפולח םיכרדב הכרעהל ,תידעלב ךרדכ םידיחא םינחבמ תועצמאב

 ונתשה הכלהמבש ,)Cairns, 2020( הנורוקה תפגמ תוצרפתה רחאל הצואתו תופיחד הלביק וז המגמ .)1996
  .טרפב יכוניחה םלועהו ללכב םלועה ירדס

 הרטימ הטגוס 'פורפ לש םייטרואית תונויער תארשהב א"פשתב לחה חותפ טנרטניא םע םינחבמ לולסמה
 לע תוססובמה תויטנרהוק ה"לה תודותמ לש היינבב תוסנתה ןמזמ לולסמה .הענתהה שגפמב חראתה ףאש
   .חותפ טנרטניא םע םינחבמל תומאתומה תולאש תריציל שגד ןתמ ךות ,תשר תונרקח

 

 לולסמה דעוימ ימל :דעיה להק

  ,םוכיסה רמאמ תוצלמהל םאתהבו ,א"פשתב םייקתהש חותפ טנרטניא םע םינחבמ לולסמל ךשמהב
  .חותיפה ךשמהל םשריהל םכל םיארוק ונא, א"פשת ירקחמ רמאמ חותפ טנרטניא םע םינחבמ

 .'ז התיכמ לחה ,)ע"טחו ב"טח( םיידוסי-לע ךוניח תודסומ םה לולסמה לש דעיה ילהק
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 ?לולסמה תרגסמב תושעל ושרדת המ

 :רפס תיב לכ תבייחמה תבצעמ תופתתשה הניה תופתתשהה

 םוחתה לש חותיפו הדימל םושייל ףרטצהל תורומו םירומ ןימזהל ●
  תולאש ןויפאל ילכב קוסעי רשא הדימלו הענתה שגפמב ףתתשהל ●
 תולאש יתש םע חותפ טנרטניא ןחבמ ןולאש שיגהל ●
 תועצמאב ,)ס"יתב 10-כ( לולסמב םיפתושה רפסה יתב לכ ידי לע םיבתכנש םינולאשה תא ךירעהל ●

 רופישו רומיש תודוקנל סחייתמה םיתימע בושמ
 פ"ומ ףגא תווצ ידי לע בתכיי רשא חותפ טנרטניא םע םינחבמל ךירדמל בושמ ןתמב עייסל ●

 ש"ש 2-ב רפסה תיב תא הכזת וז תרצוי תופתתשה

 םינמז חול

 תולאש ןויפאל ילכב קוסעי רשא הכרדהו הענתה ישגפמ ינשב תופתתשה 12.2021 דע ●
 חותפ טנרטניא ןולאש תשגה 1.1.2022 דע ●
  )ס"יתב 10 כ( םיפתושה רפסה יתב לכ לש םינולאשה לע תוכרעה תשגה 1.3.2022 דע ●
 ךרוצה תדימב םיינטרפ תוצעוויה ישגפמב תופתתשה ●
   )םייקתיו הדימב( OECD ה לש תווצ ינפב םיאצממ תגצה שגפמב תופתתשה ●

 ?לולסמהמ ואצת המ םע

 חותפ טנרטניאל ה"לה תכרע תביתכבו חותיפב תופתוש ●
 רפס יתב 10-כ לש תופתושה רצות - חותפ טנרטניאל תולאש קנב ●

  ךוניחה תודסומ תריחבל םינוירטירקה
  .א"פשת ל"הנשב חותפ טנרטניא םע םינחבמ יוסינב ופתתשהש רפס יתב הרשעל ןתנית תופידע ●
 הדימע סיסב לע תופרטצהל השקב שיגהל ולכוי - א"פשת יוסינב ופתתשה אלש םיידוסי-לע רפס יתב ●

  :םיאבה םיאנתב הדימע ןכו ליעלש לולסמה תושירדב
 רפסה תיב ת.להנמ - הלבק ןויארב תופתתשה ●
 לולסמל םי.תופתושה םי.תורומה תרדגה וא אשונל ידועיי ירפס תיב תווצ תמקה ●
 םיללוחמה תשרל תופרטצה תשגהל רושיק תונשדחה יללוחמ תשרל תופרטצה ●
  ירפס תיב רוקיב סיטרכ יולימ ●

 


