
 ,יתואירב רבשמ - הנורוקה רבשמ לש ומוציעב הנש יצחמ הלעמל הז םיאצמנ ונא
 ןהו תידימ הבוגתל ןה ונתוא בייחש ,תכל תוקיחרמ תוכלשה לעב יתרבחו ילכלכ
.תופידע ירדסו הלועפ יכרד לע תשדוחמ הבישחל

 הנעמ ןתמב םיבר םיפתוש םע דחי ונדקמתה רגסה ישדוח ךרואלו ךרדה תליחתב
 החפשמל ןושאר בשחמ תשיכר ,תוקקזנ תויסולכואל ירמוח עויס – םיפוחד םיכרצל
 תודוהל תונמדזה יהוז .ונלש תוינכתה יפתתשמב קוחרמ הכימתל תונורתפ חותיפו
.בלה בחורו תוביוחמה ,תופתושה לע םכל

 רתוי דוע יטנוולר תעכ ךפוה םייתרבח םירגתאו קמוע תויעבב לופיטה ,תאז םע דחי
 ביחרהל םיפאוש ונחנאו ,םדוק רבכ ונעקשה םהב םיאשונ םה הלא .רבשמה תובקעב
 הלועפ יפותיש םודיק ךות ,השדחה תואיצמל םתוא םיאתהלו םינעמה תא
 תומזויה ןמ המכ לע ןאכ אורקל ולכות .דימתמ הלודג םויה םתובישחש םיירזגמ-ןיב
.חטשה ןמ םילועה םיכרצל םאתהב ןכדעלו חתפל םיכישממ ונא ןתוא ,תושדחה

 הב הנש ,יתרבח ןסוחו תוירדילוס התיא איבת השדחה הנשהש םילחיימו םיווקמ ונא
.הזל הז רתוי םיבוט ,רתוי םישיגר ,רתוי םיבושק היהנ

,םכיריקילו םכל תואירבו תובוט תורושב ,תולאשמ תמשגה לש הנש היהתש

ןהכ לכימ
י"שר ןרק תיל"כנמ

ןאוול האוסנרפ
י"שר ןרק אישנ

א״פשת הנשה שאר,םירקי םיפתושו םירבח
2020 רבמטפס

 הרבחה ירגתאל הנעמ
הנורוקה רבשמב

 תונרק םע תופתושב ,י"שר ןרק הקליחו השכר הנורוקה רבשמ תליחתמ
 םיטלבאטו םיבשחמ 2,800-כ ,יקסעה רזגמב תורבחו תויפורתנליפ
 דאמ םיריעצ םידליל טלבאט – ןתושרבש ןושארה בשחמה והזש תוחפשמל
.רשע ליג לעמ םידלי םע תוחפשמל דיינ בשחמו

 :תוחפשמה ברקב ונכרעש רקס תואצות רוריבב תודיעמ טקיורפה תובישח לע
 םימי העברא בורל ,םידליה לש קוחרמ הדימלל בשחמב ושמתשה ןהמ 75%

 .יאנפ תוליעפל םג בשחמה תא ולצינ תוחפשמה ןמ 73% .רתוי וא עובשב
 ינבל םיווש ושיגרה םידליה בשחמה תוכזב יכ ורמא םיבישמהמ 80%-ל בורק
.הרפתשה הלוכ החפשמה לש החוורה תשוחתו םתתיכ

 לייגו דלאר'ג תחפשמ ןרק ,לארשי 'גארימ ןרק :וניפתושל בל ברקמ הדות
 ןרק ,םירד הד דיס ןרק ,סלאומס תחפשמ ןרק ,ץמנייטש ימת ןרק ,ןוסנור
 תימזי היפורתנליפל זכרמה ,רלג תחפשמ ןרק ,םולבנזור רתסאו ןב תחפשמ
 לש תידוהיה היצרדפה ,לארשי ןופצ קוזיחל תיפורתנליפה תופתושה ,תידוהיו
.טוהו לגוג תורבח ,ימואלה חוטיבה תונרק ,JCF-LA ,וטנורוט

החפשמל ןושאר בשחמ

 םיריעצ לש הובג רועיש םהב - םישדחה םילטבומה יפלא תואמל עייסל ידכ
 בלושמ ךילהתב ךרוצ שי ,הדובעה לגעמל רוזחל - תושלחומ תויסולכואו
 .םישרדנ תועוצקמב תומשהו םירושיכ ,תורשכה ןיב רוביח  רשפאמה ריהמו
 םהל וחיטביש תויונמוימ חותיפל םיקוקזה םיבר שי םידבועש ימ ברקב םג
.הנתשמו שימג הדובע םלועב יתקוסעת קפוא

 םיריעצל דחוימב תודעוימ הקוסעתה םוחתב ןהל הפתוש י"שר ןרקש תומזויה
 יבשות ןיבל םניב םיילכלכ-םייתרבחה םירעפה םוצמצל תונווכמו ,הירפירפב
 .דבועל ןוירפה תלדגהו הלכלכה קוזיח דצל זכרמה

הקוסעת םדקמ רוזא            

 תללוכ תולכתסה לש השדח השיג םשיימ הקוסעתה תוריש םע ףתושמ םזימ
 הליהק תריצי ךות ,תירוזא הייארב הקוסעתל םימסחהו תויונמדזהה לע
 שגדה .רוזאב הרשכה יפוגו םיקיסעמ ,הדובע ישפחמ ןיב תרבחמה תנווקמ
 תורשכה לעו חווט-ךורא הריירק לולסמ תיינבב םיריעצל עויס לע אוה םזימב
.רחמה תועוצקמל תומאתומו המשה תונווכמ

תוינידמ םודיקל תויצילאוק            

 םודיקל תוירזגמ-ןיב תויצילאוק תלבוהב תופתוש אוה םילעופ ונא וב ףסונ ריצ
 סחיב תבחרנ המרופר תמדקמה ,"הצפקמה" ןוגכ ,הקוסעתה םוחתב תוינידמ
 םוזייב תקסועה ,)OUTSIGHT( טייסטואאו ;לארשיב תויעוצקמה תורשכהל
 ךרואל הדימלו השימג הדובע ,המשה ,הרשכהל תוינשדח טולייפ תוינכת
.תימואלה המרב ןמושייל איבהל הרטמב ,םייחה

 ןוכיסב םיריעצל הלכשה            

 ונחנא םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמו טניו'ג-םילשא םע ףותישב
 הקוסעתל ליבותש הלכשה תארקל םיריעצה לש יווילו הנווכהל ךרעמ םיחתפמ
 תורצק תויעוצקמ תורשכה ,תורגב תמלשהל םיסרוק ללוכ ,תיתועמשמ
 לעפמ ףותישב( ןושאר ראות ידומילל תוגלמו יוויל תינכתו הדועתל תורכומ
.)סיפה

הקוסעת

STEM -  ירוזא םטיסוקא            

 חתפמכ תימוקמה תושרב תדקמתמה "זכרמב בושייה" תמזויל ךשמהב
 םג הסיפתה תבחרהל םילעופ ונחנא ,םיבשותל תיתרבח תויליבומ םודיקל
 .תונכש תויושרל ףתושמ ךילהתב ירוזאה בחרמה חותיפל םינגוע תריציל
 ידומיל םודיקל ירוזא ךרעמ לש ותמקה יוויל אוה הז םוחתב הנושאר תינונס
 והז .םרכה תיב לוכשאב 21-ה האמה תויונמוימו )STEM( היגולונכטו םיעדמ
 םימרוגה ללכ ןיב ףצר תרצויו תרבחמה ,םטסיסוקאה תשיג לע ססובמה לדומ
.בחרמב םייטנוולרה

םוקמ תודותע            

 תינכת תועצמאב תימוקמ תוגיהנמ תחמצהב דקמתמ ףסונ הלועפ ןוויכ
 טולייפה תינכת תרטמ .בושייב יוניש יליבומ לש תשר ווהי הירגובש הרשכה
 העפשה ילעב םידיקפתב םיפתתשמה לש םתובלתשהל איבהל איה ןאש תיבב
 ןסוחה קוזיחל תויתועמשמ תולועפ םימדקמו םימזוי םהשכ ,ימוקמה בחרמב
.ריעה לש יתרבח-ילכלכה

 וא בושייב – הבורקה הביבסב םיאצמנה תויונמדזההו םיתורישה ,תויתשתה
 דועו הרגש ימיב ןוכנ הז .םיבשותה ייח לע רישי ןפואב םיעיפשמ – רוזאב
 םיעדויו םיכרצה תא בורקמ םיניבמ חטשה ישנא רשאכ ,רבשמ ןמזב רתוי
.רתויב תיביטקפאה הרוצב םינעמה תא שיגנהל

ירוזאו יבושיי ןסוח

 לש הפישחבו תויתרבח תוקוצמב הרמחה םיאור ונחנא רבשמה תובקעב
 תומילא ירקמב הדח היילע ךכ ךותבו ,ןוכיס יבצמל תועיגפ תויסולכוא
 המאתהו יוניש םישרוד םייתרוסמה םינונגנמה יכ רורב ,תאז דצל .החפשמב
.םייקה בצמל

החפשמב תומילא

םיילטיגיד םילכ            

 לופיט ימרוגל הליעי היינפהו םיעגפנ רותיאל םימאתומ םילכב ךרוצה רואל
 םזימב טניו'ג-אכלאלו םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמל ונרבח ,עויסו
 תומילאה תעפותב לופיטלו העינמל תילטיגיד המרופטלפ חותיפל ידוחיי
 ידרשמ לכמ םינותנ זכרמה עדימ רגאמ םקוי םזימה תרגסמב .החפשמב
 וחתופי ןכו )הרטשמ( םינפ ןוחטיבו תואירב ,החוור – םייטנוולרה הלשממה
 םהל עיצהל ,םיילאיצנטופ םיעגפנ תוהזל ידכ םינותנה חותינל םייגולונכט םילכ
.םינושה םימרוגה ןיב ילופיט ףצר רוצילו תישיא תמאתומ הכימת

ץועיו עויס יזכרמ            

 תומילאה תעפות םע תודדומתהל תידרשמ -ןיבה הדעווה תוטלחה תרגסמב
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ םע ףותישב שדח תוריש םקוי החפשמב
 החפשמב תומילאב לופיטו העינמל ץועיו עויס יזכרמ - ימואל חוטיבל דסומהו
 ולעפי םיזכרמה .םויכ םימייקה םיתורישה ףצרב תיטירק הילוח ווהיש
 ומכ םינוש הנעמ ימוחת ןיב בלשמה ,יעוצקמ-בר ירוזא תוריש לש תנוכתמב
 ןתמ רשפאל תנמ לע תאזו םיישגרו םייתואירב ,םייטפשמ ,םייתרטשמ םיכילה
 תדיחי ללוכ ,דחא םוקמב לכה – תיכשמה לופיט תינכת תיינבו ידיימ עויס
.םוריח יבצמב הנגהל תינמז םירוגמ


