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 סוטטס ןוכדע – תיברעה הרבחב תונשדחו קטייה םודיקל שמוחה תינכת
 
 
 ,םירקי םירבחו תורבח
 
 
 קטייה םודיקל שמוחה תינכת תיינבו שוביגב בושחה ן/םכקלח לע בוש ן/םכל תודוהל וננוצרב ,תישאר
 םוצמצלו תיברעה הרבחל ןה הבר תובישח תלעב הניה וז תוינידמ תינכת .תיברעה הרבחב תונשדחו
  .ולוכ ילארשיה קשמל ןהו ,הרבחב םירעפ
 
 
 :ןנד שמוחה תינכת םודיקל עגונה לכב תויתועמשמ תויוחתפתה ולח יכ ןכדעל םיחמש ונא
 
 תויושרה ישארל יצראה דעווה תאילמב רושיאו ןוידל האבוה שמוחה תינכת ,2020 ילויב 16 םויב §

 .דחא הפ הרשואו Deloitte תווצ י"ע הגצוה תינכתה .תויברעה תוימוקמה
 

 תלבוהב ךרוצ שיש ומכיס ןפוצ ןוגרא םע דחיב תויברעה תוימוקמה תויושרה ישארל יצראה דעווה §
 ץומיאל הלשממ תטלחה תלבקל דע םייטנוולרה הלשממה ימרוג ינפב המודיקו שמוחה תינכת
 .יעוצקמ רוטקיורפ י"ע תאזו ,םאתהב הבוצקתו תינכתה תונקסמ
 

 תינכת תובישחב וריכה רשא )IATI( תומדקתמ תוישעתל ילארשיה דוגיאה ינפב הגצוה תינכותה §
 תויהל ורחבו  ,ללכב קטייהה תיישעתלו ,טרפב תיברעה הרבחב תונשדחו קטייה םודיקל שמוחה
 .הלשממה לומ תינכתה םודיק ךילהתב םיפתוש
 

 רבמצדב ךילהתה ףוסבו ,רוטקיורפה דיקפתל םידמעומ ונייאורו ונחבנ ,2020 לש ןורחאה ןועברב §
 ןויסינ םע עיגמ רקה רמ .הלשממה לומ ךילהתה תלבוהל םכסה ומע םתחנו רקה חנ רמ רחבנ 2020
 ןגס דיקפתב תוברל ,םייתועמשמ םידיקפתב ןהיכ ורבעבו הלשממה לומ תוינידמ תוינכת תלבוהב
 .תרושקת רנטרפ תרבחב היצלוגר ל"כנמסו רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה לש ריכב

 
 סנוי רדומ ד"וע תויברעה תוימוקמה תויושרה ישארל יצראה דעווה ר"וי ,2020 רבמצדב 29 םויב §

 ידרשמ ןיב תווצ תמקהל השקבב ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ ,ןמרוורב יחצ רמל בתכמב הנפ
 .הלשממ תטלחה תלבקל דע שמוחה תינכת םודיקל

 
 תויברעה תוימוקמה תויושרה ישארל יצראה דעווה ר"וי תיינפל ךשמהבו 2021 ראורבפב 22 םויב §

 תייחנהבו ,השקבה תא לביק ןמרוורב יחצ רמ דרשמה ל"כנמ ,הלשממה שאר דרשמל סנוי רדומ ד"וע
 .תיברעה הרבחב תונשדחו קטייה םודיקל ידרשמ ןיב תווצ הבוט העשב םקוה הלשממה שאר
 דחיב השבוגש שמוחה תינכת לע ,רתיה ןיב ,ססבתת ותדובע יכ עבקנ ידרשמ ןיבה תווצה תמקהב
 תויושרה ישארל יצראה דעווה יגיצנ יכ עבקנ ןכ ומכ .תויברעה תויושרה ישאר דעו ןעמל ן/םכמע
 90 ךותב ותדובע תא םייסל תווצה לעש  םגו ,ידרשמ ןיבה תווצב םירבח ויהי תויברעה תוימוקמה
 .תיברעה הרבחב תונשדחו קטייה םודיקל תיתנש בר תינכת לע הלשממל ץילמהלו םוי

 
 ונא ,םויכ .וינפב הגצוה שמוחה תינכתו הנושארל סנכתה ידרשמ ןיבה תווצה ,2021 ץרמב 3 םויב §

 .תינכתה יטרפב הקמעה בלשב הלשממה ידרשמ םע םיאצמנו תווצה ינויד לש םמוציעב
 

 בולישב ,יתרבח ןויוושל דרשמב המוד תווצ םקוה ,ידרשמ ןיבה תווצה תדובעל ליבקמבו ,ןכ ומכ §
 תיתלשממ תינכת שבגל ידכ ,שמוחה תינכת יטרפב הקמעה תעצבתמ וב ,הלשממה שאר דרשמ
  .ידרשמ ןיבה תווצה רושיאל אבותש

 

 .השוביגל הברה ן/םכתמורתו תינכתב ן/םכתעקשה אלל רשפאתמ היה אל הז לכ ,ןבומכ
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 תינכתה תטויט שוביג רחאלו ידרשמ ןיבה תווצה תדובע תומדקתה םעו ,ן/םכתא ןכדעל ךישמנ ונא

 ן/םכתעד תא עומשלו ן/םכינפב הגיצהל תנמ לע יוגיהה תדעו תא סנכל ונתנווכב ,תיתלשממה

 .תדמולמה

 

  .הבר החלצה ונלוכל לחאלו ,דלישטור ןרק טרפב ,םיכמותלו ן/םכל תודוהל םישקבמ ונא
 

 
 ,בר דובכו הכרבב

 תויברעה תוימוקמה תויושרה ישארל יצראה דעווה ר"וי ,סנוי רדומ ד"וע •
 תיברעה הרבחב קטייה םודיקל תירוביצה הצעומה ,אנח דאיז 'פורפ & רטומלרפ ידד רמ •
 ןפוצ ןוגרא לש םיפתושמ םיל"כנמ ,קאוד לטיבר 'בג & ידעס ימאס רמ •
 )IATI( תומדקתמ תוישעתל ילארשיה דוגיאה תאישנו תיל"כנמ ,ןייטשניבור ריאמ ןירק 'בג •
 הלשממה ינפב שמוחה תינכת םודיקל  רוטקיורפה ,רקה חנ רמ •
 שמוחה תינכת שוביג טסילטק ,רוקש סנה רמ •
 

 

 

 


