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7

המדקה

 היטרקומדה לש תויזכרמה תושלוחה תחאב קסוע ונינפלש רוביחה

 ןמממ יטרפ ןוהש תרושקתה יעצמאב תובלוצה תויולעבה :תילארשיה

 עיבצהלו םייקה בצמה תא תיתרוקיב הניחב ןוחבל קר הניא ונתרטמ .םתוא

 םיירשפא תונורתפ ןוחבל םג אלא ,ונממ םיעבונה םיקזנה לעו תונכסה לע

.היעבל

 זוכיר השוריפ תרושקתה יעצמאב תבלוצ תולעב ,וננמז-תב הרבחב

 ,הקיטילופה ימוחתב תואיצמה גוצייל שמשמה ירקיעה ילכה לע הטילשה

 ןבומכ אוה תואיצמה לש תוינפ רסח גוציי .תוברתהו הלכלכה ,הרבחה

 יפ-לע ויתוטלחה תא ןווכלו ותוריח לע רומשל טרפה לש ותלוכיל יאנת

 ףקותמ לעופ אוה םא ןה ,ולש םיסרטניאה יפ-לעו תויאמצעה ויתוכרעה

.ןכרצ ותויה ףקותמ לעופ אוה םא ןה ,חרזא ותויה

 תורחת יאנת תחטבהו תרושקתה יעצמאב הטילשה רוזיב ךכ םושמ

 הגיצמ וזכ תרושקת .הנמיהמ תרושקתל ירקיע יאנת םיווהמ םהיניב תישפוח

 ,םלואו .רוביצל תושיגנו תובר תוינשרפ תויווזו תוססובמ תואיצמ תונומת

 םיצירמת הטילשה ילעבל שי ,לארשיב ומכ תבלוצ תולעב לש םיאנתב

 םא ,ןכ לע רתי .קוויש יכרוצל םיטומ םיגצמב תמא יגצמ ףילחהל םיקזח

 םייטילופו םייתלשממ םימרוגב םייולת תירחסמה תרושקתב הטילשה ילעב

 םיצירמת םירצונ םידדצה ינשמ ,תרושקתה ףנע תרדסה לע םיעיפשמה

  ןיב יולגב ןיב — םיפידע םיילכלכ םיאנת םינתינ ןהבש תויצקסנרט תושעל

 ילעב ןיב תוקיזה לארשיב .יתרושקתה רוקיסב הפדעה תרומת — יומסב

 תוירקיעה תואמגודה תחא ןה םייטילופ םימרוג ןיבו תרושקתב הטילשה

.ןוטלשל ןוה ןיב םידחוימ הברק יסחיבש תונכסלו םיקזנל

 תחאש םיעדוי ,םיאקיטילופ וא םירצומ םיקוושמה םיאמוסרפו םימסרפמ

 איה םייטילופו םיילכלכ םיסרטניא םדקל רתויב תויביטקפאה םיכרדה

 היצטנמוקוד תוינכת לשו תושדח לש הווסמב םייקוויש םירסמ ריבעהל

 םייטילופ םידמעומו םירצומ לש תונומת וא תואיצמ יגצמ םא .הילאוטקאו

 ןותנ ותויהל רע וניא רוביצה ,םייולג תמוסרפ ירודישב םיעיפומ םניא

 ידי-לע םיקוושמה תורטמ תא גישהל רשפא תובורק םיתעל .תויצלופינמל
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 ,םיירקמ םיארנה םייוניש ידי-לע ,רוביצל םיגצומה םינותנב םילק םייוניש

 .תנווכמ תיתרושקת תומלעתה וא הקיתש ידי-לע ףאו שגד ייוניש ידי-לע

 תומגמ תוהזל ול םירשפאמה םיעצמאב דיוצמ וניא ללכ ךרדב בחרה להקה

 םילוכי םייטנוולרה םירשקהבו םימוחתב םיאצמתמה רבד יעדוי קרו ,הלאכ

 םימימת םירסמל םג תוזחתהל םילוכי םייקוויש םירסמ .ןהירחא בוקעל

 םהיכמותו הטילשה ילעב ןכ לע רתי .טרופסו עדמ ,תונמא ,תוברת תוינכתב

 ,"תישפוח תורחת" ןוגכ תואמסיסב שמתשהל םיססהמ םניא ןוטלשה ברקב

 תוגהנתה יסופד שטשטל ידכ "היטרקומד"ו "ישפוח קוש" ,"םיחותפ םימש"

 שי תרושקתה ףנעב תישפוח תורחת לש בצמב םג ,ךכיפל .םייטסילופונומ

 .רוביצה לע הנגהב דיקפת רוטלוגרל

 תבייחמ תיטרקומדה הרבחב תרושקתה לש ןיקתה הדוקפת לע הרימשה

 םעטמ ירוביצה סרטניאה לע םידקפומה םימרוג דצמ ןה תדמתמ תונרע אופא

 םילוכיה ירוביצהו ימדקאה רוטקסב םייאמצע םימרוג דצמ ןהו הנידמה

.םייטרקומד םיכילהתו םיכרע תונכסמש תומגמ רוביצה יניעל ףושחל

 םהבש םיבצמ ןיבל תורחת יבצמ ןיב ןיחבהל ץמאמ השענ ונינפלש רוביחב

 ןוויגו תונמיהמ לש םיכרע תמדקמה תורחתל םיאנת ןיב ןכו תרדענ איה

 ןאכ םינחבנ ןכ ומכ .םתוא תמדקמ הניאש תורחת יאנת ןיבל תרושקתב

 םג םיבשייתמה היצלוגרו תבלוצ תולעב יללכ עובקל ודעונש תונורקעה

 לש םייגולונכטהו םיילכלכה םיאנתה םע םגו תרושקתב רוביצה יכרוצ םע

.תמדקתמ תרושקת תכרעמ

 קזחל ידכ .וילע תרוקיבבו םייקה בצמה לש הזונגאידב םיקפתסמ ונניא

 וניסינ תרושקתה תכרעמ לומ לא ויכרצ תא גציילו רוביצה תדמע תא

 תאו תורחתה תא םדקל ולכויש םיעצמאו םיכלהמ לש הרוש לע עיבצהל

 תכרעמ איה תרושקתה .תילארשיה תרושקתה תכרעמב הטילשה רוזיב

 הלכלכה ,הקיטילופה ימוחתב הידוקפת לולכשלו הסוסיבל ךרדהו ,תבכרומ

 הנוכנ תודדומתה .חווט תכוראו הפיקמ הביטקפסרפ תבייחמ תוברתהו

 םיבר םידעצ הכירצמ תרושקתה יעצמאב תובלוצה תויולעבה תייעב םע

.היצלוגרהו ןוהה קוש ,יושירה ימוחתב

 תוינידמ םוחתב היישעלו הבישחל םורתל םיווקמ ונא הז רוביחב



9 המדקה

 תא םדקתש תורחת דדועלו ןווינ לש תומגמ לכסל ידכ לארשיב תרושקתה

 המב רותב הל שיש דמעמה תאו הינכתב ןוויגה תא ,תרושקתה תונמיהמ

.תרוקיבל תישפוח

*  *

 לש הביתכהו רקחמה לע ודקש ,םשל לאומש ד"ועו ןשוג רהוז 'פורפ ,ייתימע

 תרוקיבה תווצ ושמיש רלושטלא הליהת ר"דו דוד ןב רמת ד"ועו ,הז רוביח

.םהל תדחוימה יתדות — רקחמה תא הווילש

יחרזא ןורי 'פורפ
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אובמ

 ,םיעיקשמ לש תורופס תוצובק :1תובלוצ תויולעב יוור לארשיב תרושקתה קוש

 תרושקתה יכילומב תוטלוש ,ןוה תריתע העקשהל םישורדה םיעצמאה ןהידיבש

 ידיב תרושקת יעצמאב הטילשה זוכיר .לארשיב םיירקיעה תרושקתה יעצמאבו

 ,ישפוח תונויערו תועד קוש לש ומויקל הנכס ובוחב ןמוט םירופס ןוה ילעב

 םיפוג לש םהיתולועפ לע תיביטקפא תרוקיב עצבל תורשפאה תא ליבגמ

 ענומו ,םינוש תרושקת יפוג ןיב תמייקתמה תורחתה תדימ תא תיחפמ ,םיינוטלש

 רדעיהב ,ןכ ומכ .הלא םיפוג לש םהיתולועפ לע תיביטקפא תרוקיבל תורשפא

 יעצמאב םיטלושה לש םחוכ ,םינוש תרושקת יעצמא ןיב תיביטקפא תורחת

 .לדג םיילכלכו םייטילופ תוזוחמל םתעפשה םוחת תא ביחרהל תרושקתה

 .יטרקומדה רטשמה לש ויפואלו ויתודוסיל הנכס תפקשנ ,הז םירבד בצמב

 קוש תויזוכיר תייגוסב בחרנ ירוביצ ןויד ךרענ ,תונורחאה םייתנשב

 יטרקומדה רטשמל תוברואה תונכסה ינפ םודיקב דקמתמה ,תרושקתה

 עצומה ירקיעה רדסהה לש וניינע 2.הז קושב תובלוצ תויולעב לש ןמויקמ

 רשא ,תויקוח תולבגמ תעיבקב אוה תובלוצה תויולעבה תייגוס ןורתפל

 תונוש הקיקח תומזי .םינוש תרושקת יעצמאב תוליבקמ תוקזחה וענמי

 קושב תוקזחהה הנבמ תא תישארה הקיקחב רידסהל הרטמל ןהל ומש

 ליכמ ,רבכמ אל לבקתנ רשא ,קזבה קוחל 52 ןוקית ,לשמל ,ךכ .תרושקתה

 ןוקית דצל 3.תרושקת יעצמאב תובלוצ תוקזחהל תועגונה תוינטרפ תולבגה

 תונורקעו םיללכ עובקל התרטמש 4קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע תחנומ ,הז

 קיזחמ ,יקסע סרטניא לעב וא ,)םדא וא הרבח( דיחי ףוג ובש בצמ ראתמ "תובלוצ תויולעב" חנומה 1
 תובלוצה תויולעבה יללכ .םיבורק םייקסע םימוחתב וא דחא יקסע םוחתב םילעופה םיפוג רפסמב
 ידיב שיש יקסעה סרטניאה לע תויקוח תולבגמ תלטה תועצמאב ,תובלוצ תויולעב עונמל ודעונ
 .םינוש םיפוגב קיזחהל דיחי ףוג

 חכונל .הז ירוביצ ןוידב ליעפ קלח םילטונ - םינושה תרושקתה יעצמא - םמצע רבדה ילעב  2
 הדמע תעמשהל תובישח הנשמ עדונ ,ירוביצה ןוידה תרדקב םישחובה םינושה םיסרטניאה ילעב
 ומויקמ תועבונה תויעבה תגצהב אוה הז הדמע ריינ לש וניינע .וז היגוסב תוינפ תלוטנ ,תינורקע
 .הלא תויעבל חווט יכורא תונורתפ לע העבצהבו יזוכיר תרושקת קוש לש

   .1002 - א"סשתה ,)52 'סמ ןוקית( קזבה קוח ואר  3
 הדלות איה וז קוח תעצה .2002 - ב"סשתה ,תרושקתב תובלוצ תויולעב תלבגה קוח תעצה 4

 ,תרושקתב םילטרקו םילופונומ תעינמ קוח תעצה :תחאל ודחואש תומדוק קוח תועצה יתש לש
 םג האר .0002 - ס"שתה ,תרושקתב תובלוצ תויולעב תולבגה קוח תעצה ;0002 - ס"שתה
 תבישי , 733 'סמ לוקוטורפ ןכ ומכו ,1002 ילויב 42 ,הלכלכה תדעו תבישי ,723 'סמ לוקוטורפ
 ןוקיתל קוח תעצה תא ןייצנ דוע .הלא קוח תועצהב ונדש 1002 רבמטפסב 3 ,הלכלכה תדעו
 רועיש תא ליבגהל תשקבמה ,1002 - ב"סשתה ,)תפסונ תולעב תלבגה - ןוקית( תונותיעה תדוקפ
.תרושקתל וא תונותיעל םירושק םניאש םיילכלכ םיפוגב םיימוי םינותיע לש תוקזחהה
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 סיסבב תדמועה הסיפתה .םינוש תרושקת יעצמאב תובלוצ תוקזחה רבדב

 ,תרושקתה קוש תויזוכירב לפוקמה ,םויאה יכ איה הלא הקיקח תומזי

 העינמ ידעצ תועצמאב רסוי ,לארשיב רטשמה לש יטרקומדה ויפוא לע

 ןוה ילעב ידיב תרושקת יעצמאב הטילשה זוכיר לע ורסאי רשא ,םייתקיקח

 .םיטעמ

 תונורקעו ראתמ יווק עיצהל איה הז הדמע ריינ לש הנושארה ותרטמ

 יתושדח ןכות ירודישל םיעגונה תרושקת יפוגב תבלוצה תולעבה יללכל

 ףנע תרדסה דוסיב םיחנומה םינושה םיסרטניאה רואל ,הילאוטקאו

 הוושמ הניחב ךותו לארשיב תרושקתה קוש לש ובצמ חכונל ,תרושקתה

 ןיבש הנחבהה לע תונעשנ וניתוצלמה .םלועה תוצראב םיליבקמ םירדסהל

 לש יטרקומדה טביהה ןיבל תובלוצה תויולעבה יללכ לש ילכלכה טביהה

 םינשב לארשיב ןכותל יופצה שוקיבה חותינ לע ןכ ומכו ,הלא םיללכ

 העיגפ ינפמ ששחל עירכמ לקשמ תתל שי יכ ,םירובס ונא .תובורקה

 יכו ,תובלוצ תויולעב לש ןמויקמ האצותכ םייטרקומד תונורקעב תירשפא

 תניחב םשל םייקסעה םילבגהה ינידב עובקה לבוקמה ףרב קפתסהל ןיא

 תוקזחה לע לילכ רוסאל םיצילממ ונא ,ךכיפל .תובלוצ תוקזחה לש ןתורשכ

.הילאוטקאו תושדח ירודישב םיקסועה תרושקת יעצמא ןיב תובלוצ

 תייגוס תרדסהש ,ךכ לע עיבצהל איה הדמעה ריינ לש היינשה ותרטמ

 םימגפמ תלבוס דבלב םייתקיקח םירישכמ תועצמאב תובלוצה תויולעבה

 ,קיפסמ ןורתפ הווהמ הניא תיתקיקח הרדסה םייטעבש ,םינְבומ תונורסחמו

 לארשיב תרושקתה קושב תובלוצה תויולעבה יוביר .חווט ךוראו ביצי

 תמייקתמ אל םהלשבש ,הז קוש םינייפאמה םיינבמ םייוקילל תנומסת אוה

 תורשקתה קוש תא תנייפאמה ההובגה תויזוכירה .תיביטקפא תורחת וב

 העקשהל םידמועה ןוהה תורוקמ טועיממ ,ראשה ןיב ,תעבונ ילארשיה

 לש המויקל יאנת ,ןכ לע .קושה לש ילאיצנטופה ולדוג לע תולבגממו וב

 ,םיירוטלוגר םידעצ תטיקנ דצל ,בייחמ תרושקתה קושב תיביטקפא תורחת

 תוליעפה ןומימל םידמועה ןוהה תורוקמ לש הבחרה תמגוד תופסונ תולועפ

 .ןוהה קוש לש וחותיפו ולולכש תועצמאב ,תרושקתה קושב תילכלכה

 םינשב תרושקתה קושב תורחתה תוחתפתה לע דומענ ןושארה קרפב

 .הלא םינשב ותוא תונייפאמה תוירקיעה תומגמה תא רוקסנו ,תונורחאה
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 תויולעבה יללכ לש םסיסבב םיחנומה תונורקעה לע דומענ ינשה קרפב

 תירשפאה העיגפב בשחתהל שי היפלש ונתדמע תא גיצנו ,תובלוצה

 קפתסהל ןיאו ,תובלוצ תויולעב לש ןמויקמ היופצה םייטרקומד תודוסיב

 קרפב .תובלוצה תויולעבה יללכ תעיבקב דבלב תורחתה יניד לש םתלחהב

 יעצמא ןיב תובלוצה תויולעבה יללכ שוביגל םיחנמ תונורקע עיצנ ישילשה

 ראתנ יעיברה קרפב .ותצפהבו ןכות רודישב םיקסועה םינוש תרושקת

 תויולעבה תייגוס ןורתפל ידעלב רישכמכ היצלוגרה לש היתונורסח תא

 םיינבמה םייוקילה שרושל רשא ונתדמע תא גיצנ ישימחה קרפב .תובלוצה

.הלא םייוקילל תונורתפ עיצנו ,םהמ לבוס ילארשיה תרושקתה קושש

אובמ



41

ןושאר קרפ

 תרושקתה קושב תורחתה תוחתפתה

 יללכ עקר .1

 הסינכ ימוסחמבו םייעבט םילופונומב ןייפוא יתרוסמה תרושקתה קוש

 רקיעב וקפוס ,לארשיב םג ומכ ,יברעמה םלועב תרושקתה יתוריש .םיהובג

 םייוניש וללוח היגולונכטה ישודיח .תיתלשממ תולעבב םילופונומ ידי-לע

 העקשהה ףקיהב התחפה — תרושקת ירצומ לש תולעה תייצקנופב םיגילפמ

 תא וביחרהו — ףטושה לועפתה תויולעב הדיריו הקופת תדיחיל שרדנה

 הלא תויגולונכט תויוחתפתה .ןכרצל םיקפוסמה תרושקתה יתוריש תשק

 ךרוצה לוטיב תועצמאב ,תרושקתה ףנעל הסינכה ימוסחממ רכינ קלח וריסה

 תחיתפ .תורחת לש המויקל עקרקה תא ורישכהו ,םייעבט םילופונומב

 תיתרבח תלעות הבוחב תנפוצ )"היצזילרביל"( תורחתל תרושקתה קוש

 תוינשדח תויגולונכט םושיי ,תורישה רופיש ,םיריחמ תלזוה תומדב ,הבר

 ךילהת תרגסמב תישענ היצזילרבילה .קושב תולעופה תורבחה תולעייתהו

 ,ךילהתה רמגב .תורחתב ןותנה קושל יטסילופונומ קושמ רבעמ לש יתגרדה

 תא סופתל קושה תוחוכ םידעוימ ,תיביטקפא תורחת לש התובצייתה םע

.תורחתה תחטבהב תיתלשממה תוברעתהה לש המוקמ

 לש םיידוחייה וינייפאמב בשחתהל שי ,תורחתל תרושקתה קוש תחיתפב

 םיתוריש לש תודכלתהה תמגמבו ,תרושקתה יתוריש לש םהינייפאמב ,קושה

 תורחת תרגסמב םייקתהל םילוכי םניא תרושקתה יתורישמ רכינ קלח .הלא

 תויתשת לע ססובמה ,תרושקתה תכלוה ףנע .םיפתתשמ תבר ,תללכושמ

 תושקמה ,תוינוציח "תשר" תועפשהבו לדוגל תונורתיב ןייפואמ ,ןוה תוריתע

 ליכהל םילוכי םניא ןכותה ירזגממ קלח .םיבר ןיב תורחת לש החותיפ לע

 .תרושקתה יתוריש לש םביטמ תועבונה תולבגמ לשב ,םיבר ןיב תורחת

 רפסמ ןכו ןותנ יפרגואג רוזאב םיצפומה םינותיעה רפסמ ,לשמל ,ךכ

 לע ףסונ .ןותנ ילכלכ ףס לע תולעל לוכי וניא וב תולעופה וידרה תונחת

 תנייפאמה תודכלתהה תמגממ תעפשומ תרושקתה קושב תורחתה ,הלא

 תרושקת יתוריש ןיב ולידבהש םידחה לובגה יווק .תרושקתה יתוריש תא



51 תרושקתה קושב תורחתה תוחתפתה

 םיכלוה — טנרטניא יתורישו היזיוולט ירודיש ,םילבכ ,הינופלט — םינוש

 תצאומ םינוש תרושקת יתוריש ןיבש וז תוסנכתה תמגמ .םימעמעתמו

 5.םידחואמ תרושקת יתורישל תרבוגו תכלוה תינכרצ השירד ידי-לע

 הצוחנ ,טרפב ילארשיה תרושקתה קושו ,ללכב תרושקתה קוש ינייפאמ רואל

 םינושה םינקחשה ןיב תינויוושו תנגוה תורחת חיטבת רשא תיתלשממ תוברעתה

 יוויל הכירצמ תורחתה תוחתפתה .םילופונומ לש םתושבגתה ענמתו קושב

 תורחתה יללכ לש ףטוש ןוכדע :ירק ;היצלוגר-הר תומדב ,קקוחמה לש דומצ

 הנידמה תשרדנ ,הרישי תוברעתה דצל .הנתשמה תיתורחתה הביבסל םתמאתהו

 .תרושקתה קושב תיביטקפא תורחת לש התוחתפתהל םיילכלכ םיאנת חפטל

תומגמ תריקס — ילארשיה תרושקתה קוש .2

 ,תורישה יקפס ."תרושקת קוש" לארשיב םייקתה אל 08-ה תונש יהלש דע

 לש םצמוצמ רפסמ ,דחא היזיוולט ץורע וללכ ,דחאכ ןכותו תיתשת

 ליעפמו דחא תימואלניב תרושקת קפס ,תחא הינופלט תרבח ,וידר תונחת

 תריזב .תיתלשממ תולעבב ויה תרושקתה קושב םינקחשה בור .דחא ירלולס

 לעב ילכלכ ןותיע ."תונורחא תועידי" ןותיעה לשמ תירחסמה תונותיעה

 .ן"ח יעדוי לש םתלחנ היה טנרטניאה .םלועל אב םרט הבחר הצופת

 קוש תא דקפש םייגולונכטה םישודיחה לג תובקעב ,09-ה תונש ךלהמב

 יתלשממה היזיוולטה ץורעל .הז ףונ תינבתב יתבר הכפהמ הלח ,תרושקתה

 יקפס ינש ,םייטרפ םינייכז השולש ידי-לע לעפומה ,ירחסמ ץורע ףסונ

 ישילש ץורע ןכו ,)ןייוולה תרבחו םילבכה תורבח( תיצורע-בר היזיוולט

 ;)רעשב קפדתמה תושדח ץורעו תיסורה הפשב ץורע( םיידועיי םיצורעו

 ןקלח( תיטרפ תולעבב ,תוירוזא תונחת ופסונ תויתרוסמה וידרה תונחתל

 תא ונישש ,םיליעפמ השולש דוע ופסונ דיינה ןופלטה קושל ;)"תויטריפ"

 ינש ופסונ תימואלניבה תרושקתה קפסל ;הצק לא הצקמ קושה יפוא

 תחיינה תרושקתה קוש ;תוחישה יריחמב תורכינ תותחפהל ומרגש ,םירחתמ

 ססבתה תילכלכה תונותיעה תריזב ;תורחתל חתפיהל רומא תיצרא-םינפה

 יזכרמ ביכרמל ךפה טנרטניאהו ;הצופת-בר ידועיי ילכלכ ןותיע לש ודמעמ

 תירוטלוגר תיתשת חינהל ,רתיה ןיב ,ותרטמש ,2891 - ב"משתה ,קזבה קוחל 42 ןוקית ,לשמל ואר  5
 .םילבכה תורבחל תחיינ הינופלט יתוריש תקפסאל
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 ילארשיה תרושקתה קושב תללוחתמה הכפהמה .תרושקתה קוש תפמב

 תא תתרשמה היגולונכטה ובש ,ילבולג ךילהת לש ותרגסמב תצבתשמ

.תרבוג םינוש תרושקת יפוג ןיב תורחתהו 6,תללכתשמ תרושקתה יעצמא

 הימוחתב לבגומה םצמוצמ םינכרצ להק הנומ ילארשיה תרושקתה קוש

 בור 7.ההובג תויזוכירב הקולו םייטסילופונומ םינבמ ריתע ,תימוקמ הפש לש

 יפוא .םיטעמ ןיב תורחתב םינותנ הז קוש תרגסמב םיקפוסמה םיתורישה

 ןוהה תויזוכיר .רכינ יסנניפ ןסוח ילעב םינקחשל הריזה תא ריתומ העקשהה

 ןהידיב תוזכרמה ,תורופס םיעיקשמ תוצובקש ךכל תמרוג ילארשיה קשמב

 תרושקתה יכילומב תוטלוש ,תויתשת תריתע העקשהל שורדה ןוהה תא

 תוקזחהה הנבמ ,ךכמ האצותכ .לארשיב םיירקיעה תרושקתה יעצמאבו

 .תובלוצ תויולעבב ןייפואמ ילארשיה תרושקתה קושב

 ןיב גזמל איה ,ימלועה קושל המודב ,ילארשיה תרושקתה קוש תמגמ

 תויולע םצמצל ןוצרב םיצוענ וז המגמ ישרוש .תונוש םינקחש תוצובק

 ומכ ,םינוש םינקחש ןיב היגרניס תועצמאב תוילכלכ תויונמדזה לצנלו

 תפסונ המגמ .םינושה תרושקתה יקושב תכלוהו הפירחמה תורחתב םג

 םישדח םירחתמ לש םתסינכ איה ילארשיה תרושקתה קושב תנמתסמה

 תא רוכמל תשקבמ הנידמהש ןמז הזמ ,ךכ לע ףסונ .ינויזיוולטה ןכותה קושל

 תורבח תועצמאב םינוש תרושקת ירזגמב תלעופה ,"קזב" תרבחב היתוקזחה

 לופכה העבוכ תא ריסת הנידמהש ךכל איבת "קזב" תרבח תטרפה .תונב

 .ינש דצמ ,תרושקת ןקחשכו ,דחא דצמ ,רוטלוגרכ

 תויתורחתה ,תויזוכירה תומגמו ילארשיה תרושקתה קוש ינפ יוניש חכונל

 רבדב תיללכה הלאשה הלוע — ותוחתפתה תא תונייפאמה הטרפההו

 לש היפיעסמ דחא .הז ףנע תרדסהב היוצרה תיתלשממה תוברעתהה ףקיה

 תרושקת יפנעב תובלוצה תויולעבה יללכ תרדסה ןפואל עגונ וז הלאש

 ידיב שי םהבש םינפואל םג ומכ ,םינוש םייקסע םיפוג ידי-לע םינוש

 יללכב קוסענ הז רפסב .תרושקתה קושב תורחתה תא דדועל הנידמה

 רודיש יפוג :ןכותה םוחתל םיעגונה תרושקת יפוג ןיבש תובלוצה תויולעבה

 .טנרטניא ירתא םתולעבבש םיפוגו תונותיע יפוג ,םיינויזיוולט

 ,)תוילטיגיד( תויתרפס תוכרעמל םייגולנא תרוסמתו גותיממ רבעמה תא ,ראשה ןיב ,ןייצל שי  6
 ןכו ,תינוויכ-ודה הידמיטלומה תוחתפתה ,םייטפוא םיביסו תרושקת ינייוולב שומישה תוחתפתה
 תיתשת יבג לע ,הינופלטו םילבכב היזיוולט ,םיבשחמ - םינוש תרושקת יעצמא לש תודכלתהה
 .תחא תיזיפ

 ,תורחתל ותחיתפו תרושקתה ףנעב תוינידמה תניחבל ידרשמ-ןיבה תווצה ,ןובשחו ןיד :ואר  7
.6991 רבמצד
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ינש קרפ

 יללכ לש ילכלכה טביההו יטרקומדה טביהה
תובלוצה תויולעבה

 .תיקסעה תוליעפה שפוח לע תולבגמ םיליטמ תבלוצה תולעבה יללכ

 תחטבה ,תישאר :תורטמ יתש תמשגהב תנגועמ הז שפוח תלבגהל הקדצהה

 .יטרקומדה רטשמה לש ליעיה ודוקפת תחטבהל ינויחה ,תומבו תועד יוביר

 קושב תינויוושו תנגוה תורחת לש המויקו התוחתפתה תחטבה ,תינש

 .תרושקתה

יטרקומדה טביהה .1

 ןשומימל םיירקיעה םיעצמאה םה הבותכה תונותיעהו ינורטקלאה רודישה

 עייסל ודעונ תבלוצה תולעבה יללכ .תיטרקומד הרבחב דוסי תויוכז לש

 תועד יובירו ןוויג חיטבת רשא תורחת ,תרושקתה קושב תורחתה רוציבב

 תוטלחהה תלבק יכילה לש תויביטקפאה תא רמשת ,תרושקתה ףונב

 .תרושקתה יכלהמ לע תינוציחו תימינפ תרוקיב םויק רשפאתו תוינוטלשה

 האצותכ יטרקומדה רטשמל תופקשנה תונכסה לע הרצקב דומענ ןלהל

 :הילאוטקאהו תושדחה ימוחתב תובלוצ תויולעב לש ןמויקמ

תרושקת יעצמא לע תינוציחה תרוקיבה םוצמצ

 הילאוטקאבו תושדחב םיקסועה תרושקתה יעצמא לע הטילשה זוכיר

 לע תיבמופ תרוקיב תחיתממ רוביצ ירחבנ עיתרהל לולע תוטעומ םיידיב

 אמש ששחמ ,הב םיטלושל םיעגונה םיניינע לעו תרושקתה לש היכלהמ

 ירחבנ לש תרוקיב תעמשה ,יזוכיר תרושקת קושב .ירוביצה םדמעמל עלובי

 תא עיבהל םיכרדה תא םהינפב םוסחל הלולע תרושקת יפוג לע רוביצ

 .בחרה רוביצה ינפב םהיתופקשהו םהיתודמע
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םמצע ןיבו תרושקתה יעצמא ןיבו ןוטלשה לע תימינפה תרוקיבה םוצמצ

 ןיבש םיידדהה ןוזיאה יסחי תא םילשמה ,רקוח דיקפת דעונ תרושקתל

 לועפל תרושקתה לש התבוח ,הז הדיקפת יולימב .ןוטלשה תויושר

 תרושקת קוש .היטה וא םינפ אושמ ,תוינפ לוטנ ,יביטקייבוא חרואב

 יאשומב הפיאו הפיא וגהני תרושקתה יעצמא יכ ששחה תא ריבגמ יזוכיר

 .םירז םילוקיש ידי-לע וענוי תרוקיבה יאשומ תא םתריחבב יכו ,םתריקח

 תא ףושחיש תרושקת ףוג אצמיי יכ יוכיסה לדג רזובמ תרושקת קושב

 בלכ"כ תרושקתה לש הדיקפת .עינצהל םירחא תרושקת יפוג ושקיבש

 ואצמיי םא רתוי יביטקפא ןפואב עצובי ,היטרקומדה לש "הרימשה

 םייאמו לודג דיחיה הרימשה בלכ םא וליפא ."הרימש יבלכ" רפסמ

 ןוויכ ,ףידע םיבלכה יוביר ןיידע ,םיינוניבה הרימשה יבלכ רפסממ רתוי

 ןטק דחא בלכש ךכב ונל יד ,היטרקומדה תניחבמו תירוביצ הניחבמש

 .חבני

תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעב לע תרוקיבה םוצמצ

 םיעוריא — םוצמצב רקסל וא — רקסל אלש םיווצמ םיאנותיע םיתעל

 .תרושקת יעצמאב הטילשה ילעב לש ישיאה םניינעל םיעגונה תועידי וא

 תירוביצ תרוקיב ינפמ תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעב םינסוחמ ךכב

 ןווכמ תרושקת יעצמא לש וילעב ןיא םא םג .םהישעמו םהיתוטלחה רבדב

 ירה ,ודי-לע םיקסעומה םיבתכהו םיאנותיעה תוגהנתה תא רישי חרואב

 םיסרטניאל דוגינב לועפל אלש אהת הלא לש םתייטנ יכ חינהל שיש

 לש םדצמ הרישי היחנה אלב ףא ,םהיקיסעמ לש םיילכלכהו םיישיאה

 רדעיהל םיעדומ םיבתכה ובש ,יזוכיר קושב רבוג הז ששח .םינורחאה

 .הקוסעת םוקמל תורחא תוביטנרטלא

ןוטלשל ןוה ןיב הדרפהה שוטשט

 ,הרקבלו תיטילופה הריזה תא רקסל ,רתיה ןיב ,איה תרושקתה לש התרטמ

 תרושקתב הטילשה תויזוכיר .וז הריזב ליעפ קלח תליטנמ ענמיהל ךא

 רבעמ לא תרושקתה יעצמאב םיטלושה לש םתעפשה גוח תא הביחרמ

 תרושקת קושב .םייתרושקת רוקיסו תרוקיב לש םיימיטיגלה םהימוחתל
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 םימייקמה ,רוביצ ירחבנל ףדעומ סחי קינעהל םילולע תרושקת יעצמא יזוכיר

 תרושקתה קוש תויזוכיר .תרושקתה יעצמאב םיטלושה םע "חקו ןת" יסחי

 תובוט ןתמ ידי-לע ,ולוהינב ברעתהל תינוטלש הררש ילעב לע הלקמ

 לולע תובלוצ תויולעב לש ןמויק .תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעבל האנה

 ,ןוטלשה לש וחוכל תרושקתה לש החוכ ןיבש יוארה ןוזיאה תא רערעל

 םיילכלכה םיסרטניאה ןיבל ןוטלשה תויושר ןיבש הדרפהה שוטשט ידי-לע

 לש התלוכיל תינויח וזכ הדרפה .תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעב לש

 םג ומכ ,ןוטלשה תויושר לש ןהיכלהמ תא תויביטקפאב רקבל תרושקתה

 ילכלכ חוכ לש הערל לוצינ ינפמ רוביצה לע ןגהל ןוטלשה לש וחוכל

  .יזוכיר

 המצעמ םינהנה ,תיטסילופונומ הדמע ילעב םיפוג אקווד יכ םיסרוגה שי 

 לע תרוקיב תחיתמ םשל םישורדה המצעבו םיבאשמב םידיוצמ ,תילכלכ

 תוברעתה ינפב רתוי םיניסח הלא םיפוג .םייתרבח םיכילהת לעו תודסומ

 .ימונוטואו יאמצע חרואב לועפל םילוכיו ,תילכלכ וא תיתוברת ,תיטילופ

 ילעב ,תרושקת יפוג לש בר רפסמל תרושקתה קוש לוציפ ,תאז תמועל

 תוצובק לש םייטילופ םיצחלל הלא םיפוג ףושחל יושע ,ינוניב ילכלכ ןסוח

 תא םצמצלו םדי-לע קפוסמה עדימה תונמיהמב עוגפל ,תונוש םיסרטניא

 תויביטקייבוא החינמ וז הדמע .תירוביצה הריזב תועמשנה תועדה ןווגמ

 .ונמעטל הריבס הניאש החנה ,תיטסילופונומה הדמעה לעב דצמ האלמ

 תוילילשה תואצותה ןמ תמלעתמ וז הדמע ,התוא ונלביק וליפא ,םלוא

 תימינפהו תינוציחה תרוקיבה םוצמצ :יזוכיר קוש הנבממ ועבניש תורחאה

 תועדה ןווגמ םוצמצו ,םהב הטילשה ילעב לעו תורשקתה יעצמא לע

.ירוביצה

ירוביצה תועדה ןווגמ םוצמצ

 ןשומימל םיירקיעה םיעצמאה ןיב םה הבותכה תונותיעהו ינורטקלאה רודישה

 עדימה שפוח ,יוטיבה שפוח — רומאל ,תיטרקומד הרבחב דוסי תויוכז לש

 ונסוח תא חיטבמ הלא דוסי תויוכז לש ןמויק .תעדל רוביצה תוכזו םוסרפהו

 תוטלחהה תלבק יכילה תוליעי תא רמשמו יטרקומדה רטשמה לש ותוביציו

 הלולע ,םיטעמ םיפוג ידי-לע תרושקת יעצמאב תיזוכיר הטילש .תוינוטלשה
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 ינויח עדימ לש הצפה עונמל ,תרושקתה ףונב תועדה יובירו ןוויג תא םצמצל

8.יטרקומדה רטשמה לש ותלועפ תא רערעלו הנידמה יחרזאל

ילכלכה טביהה .2

 עייסל אוה יללכה תרושקתה קושב תבלוצה תולעבה יללכ לש ינשה םדועיי

 תויזוכיר עונמלו ,םינוש תרושקת יפוג ןיב תרדסומו תרקובמ תורחת לש החותיפב

 תובלוצ תוקזחהש ךכב הצוענ הלא םיללכ לש םתובישח .תרושקתה יקושב

9.הלא תוקזחה לעבל רכינ יתורחת ןורתי תוקינעמ םינוש תרושקת יפנעב

 יראווצ" חתפתהל םילולע תבלוצה תולעבה יללכ לש הרדסה רדעיהב

 ,דיחי תיתשת קפס לע ךמתסהל םינוש תרושקת יקפס וצלאי רשא ,"קובקב

 תבלוצה תולעבה יללכ לש הרדסה רדעיהב ,ןכ ומכ .לופונומל ךופהי רשא

 ,1002 ינויב 31-ב ,ןג-תמר תללכמב סנכב אשנ קרב טפושהש םירבד הז רשקהב ןייצל ןיינעמ  8
:תיטרפה תונותיעה לש הדמעמב םינדה

 .םישכורה םה םיטעמ ,השעמל .]תיטרפה תונותיעה[ וז המב ומצעל שוכרל לוכי דחא לכ ,תינורקע" 
 טלוש הז סכנ לע טלושש ימ .הז םוחתב יתקוח קוש לשכ םייק .וז המבב הטילש לש תויזוכיר תמייק
 וניא ןוילעה טפשמה תיב .ןיד יפ לע םקומ וניא אוה ,תמא .יטרקומדה רטשמל ינויח אוהש סכנ לע
 .ןיד יפ לע אל ךא ירוביצ דיקפת אלממ עצומה ןויערה יפ לעש ,יטרפ ףוג אוה .ותוא טופשל ךמסומ
 איהו היטרקומדה לע הטילש תמייקתמ התועצמאבש המיבה לע הטילש יטרפה ןותיעה ידיב ,ןכא
 ירוביצ סכנ םג איה וז המב .וילע לח ןיינקה ןידש יטרפ סכנ קר הניא וז המב .התויח לע תרמושה
 :יכ הנקסמל גילפמ קרב טפושה ".רוביצה לש ןמאנכ וב קיזחמ ןותיעהש

 העודי - בלה תמושת תא הנפמ ינא הילא רשא העפות ,םייתוהמ-ודה םיפוגה לש העפותה" 
 טפשמ לש םיפוג םה תילמרופה םתניחבמשו ןוטלשהמ קלח םניאש םיפוג הלא .ילארשיה טפשמב
 םא תורשפאה תא לוקשל אוה הלעמ ינא ותוא ןויערה...תירוביצ היצקנופ םיעצבמ םה ךא ,יטרפ
 תונותיעה לש יוניכה ןוכנ םנמא םא ,ןכא .וז הצובקמ קלחכ תיטרפה תונותיעה תא תוארל ןיא
htruoF( "תיעיברה תושרה" רותב  etatsE(, תוילאודה תרגסמב - הילע ליעפהל היהי ןוכנ ירה 
 םינומא בח וז המבב טלושש ימ יכ איה הנעטה .ירוביצ טפשמ לש םימיוסמ םיללכ - תיביטמרונה
 אל המבה לע ןגהל ידכ האב םינומאה תבוח ...ירוביצ סכנב ,םיוסמ ןבומב ,טלוש אוה .רוביצל
 - הב תקסוע לארשיב יוטיבה שפוח תרוסמ לש תיסאלקה המגידרפהש הנגה - ןוטלשהמ קר
 הרוזנצ עונמל הדעונ איה .תינוציח הרוזנצ ליטהל הדעונ אל איה .ומצע ןותיעה ילעבמ אלא
 הדעונ איה .תירוביצה המבה לע םיטעמ תוטלתשה עונמל הדעונ איה .היואר יתלב תימינפ
 שפוח לש תרוסמה" ,קרב ןורהא ".ינוטלש חוכ אלו יטרפ חוכ םעפה - חוכ לע תולבגמ ליטהל
.422 'מע ,)ז"נשתה( זכ םיטפשמ ,"היתולבגמו יוטיבה

 :תובלוצ תויולעב יללכ תעיבקל רשאב ןזור תדעו חודב הלולכה הצלמהה תא ,לשמל ואר  9
 תיתשת לש םידברה תשולשמ דחא לכב תורחת חיטבהל הרטמב ועבקיי תונוישרה יללכ" 

 ,ימואל-ןיב רשקו דיינ רשק ,הינופלטו תרוסמת ,תיתשת ללוכ ,תיצרא םינפ תרושקת ...תרושקתה
 דחא ףוג לש ותלוכי תלבגהו םינוש תיתשת ידבורב תולעופה תורבחה ןיב תינבמ הדרפה ידי-לע
 וא ןהב טולשל ,םירומאה םידברה תשולשמ דחא לכב תולעופה תורבח רפסמב ליבקמב קיזחהל
 .ןתוליעפ תא ןווכל

 ועבקייו ,דבור לכב םילעופה םיפוגה ןיב תורחת חיטבהל הרטמב ועבקיי תינבמה הדרפהה יללכ 
 וחוכ תא לצנל לכוי אל יטסילופונומ ףוג יכ תורחתה יללכ וחיטבי ןכ .רידסמה ףוגה ידי-לע
 לארשיב םימייקה םירחא םיללכל ופסוותי םיללכה יכ ,שגדוי .קזבה ףנעב תנגוה יתלב תורחתב
 תרושקתה ףנע תחיתפ םושייל ןזור תדעו חוד( ".דועו םייקסע םילבגה ,תנגוה תורחת יאשונב
.)04 'מע ,7991 רבוטקואב 03 ,תורחתל
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 תדמע שוכרל תנמ לע ,דחא קושב תיטסילופונומ הדמע לצנל דיחי ףוג יושע

 לוכיסל ךכב םורגלו ,םיליבקמ וא םיכומס םיקוושב לופונומ וא העפשה

 רתוי לק ןכ ,רתוי יזוכיר קושהש לככ ,ףסונב .ףנעב תורחת לש התוחתפתה

 ךות םהיניב תורחתה תא םצמצלו םתוליעפ תא םאתל םינושה םיפוגל

 תויולעב .העפותה תא תופירחמ תובלוצ תויולעב .םינכרצה רוביצב העיגפ

 תונבהל עיגהל רשפא םהבש ,"םיפתושמ תונחלוש" םויק תורשפאמ תובלוצ

 העקשהה לע ןגהל ןוצרה םצעמ ,םירשפאמ ןכו ,תורחתה לש המוצמצ לע

 םיסרטניאה תוהז .םירחתמ םימרוג ןיב םיסרטניא תוהז רוציל ,תבלוצה

.תילכלכה תורחתה םוצמצל ליבות

 לקשמ ןתיל שי תבלוצה תולעבה יללכ בוציעב יכ ,תאז םע ,ןייצל שי

 יפוג ןיב תועקשהו תושיכר ,םיגוזימ תכירעב הנומטה תילכלכה תלעותל

 תויוליעפ .םיכומס תרושקת יפנעב וא דחא תרושקת ףנעב םילעופה תרושקת

 לש תובלוצה תוקזחהה ירועיש תא ,םנמא ,ריבגהל תולולע הלא תויקסע

 לודיג ןבוחב ןופצל תויושע ןה ךא ,םינוש תרושקת יפנעב תרושקת יפוג

 םיכרע תריצי ,ףקיהלו לדוגל תונורתי יוצימ תועצמאב ,תילכלכה החוורב

 ןדיעב .הקסע תויולע תתחפהו חותיפו רקחמ יצמאמ םואית ,םייטגרניס

 ,תחא תיתשתב םיגזמתמו םידכלתמ םינוש תרושקת יתוריש ובש יגולונכט

 תויגולונכט תויוחתפתה ,ךכ לע ףסונ .ףקות הנשמ הז ילכלכ לוקישל עדונ

 ףתשל םינוש תרושקת יפוג תוצלאמו ,רקי תרושקת דויצ תשיכר תוכירצמ

 לועפתבו השיכרב ךורכה יפסכה לטנב תאשל תנמ לע ,הז םע הז הלועפ

 תרושקת ימוחתל תיקסעה תוליעפה תבחרה ,תאז דועו .תרושקת דויצ לש

 תוכורכה תועובקה תויולעה לש הסמעה רשפאל היושע םיליבקמ וא םיכומס

 ,רתוי לודג םינכרצ סיסב לע תרושקת תויתשת לש הלעפהבו המקהב

 םוצמצ ,ןכ ןמכ .תיתשתה לעב לש תורחתה רשוכ רופישל ךכב איבהלו

 םיכרעמ לש חותיפלו העקשהל ץירמת שמשל לוכי תבלוצה תולעבה יללכ

 תינתומ ,תרושקתב השדח )"השינ"( הגוס לש הריצי ,לשמל ,ךכ .םירחתמ

 תא ןממל םתלוכיב שי רשא ,םירחתמ רפסמ לש תוחוכ דוחיאב םיתעל

 לוקישל עדונ ילארשיה תרושקתה קושב .וז הגוס תמקהב תשרדנה העקשהה

 םצמוצמה ןווגמהו וב םילעופה ןוהה ילעב טועימ רואל ,תובישח הנשמ הז

 .רודישה יצורע לש



ילארשיה תרושקתה קושב תורחתו הטילש - תבלוצ תולעב22

 םדגנכ םימייק ,תאז םע .לקשמ ידבכ םה ולא םיילכלכ םילוקיש

 ,ךוראה חווטלו רצקה חווטל ,תולוחה תוערה םניינעש םיילכלכה םילוקישה

 הנגהה ילוקיש םה ךכמ םיבושח ,םלוא .תיזוכיר היישעתמ תוחמוצה

 ונתדמע ,תאז רואל .ירוביצה תועדה ןווגמ לעו םייטרקומד םיכרע לע

 ימוחתב קר תובלוצ תויולעב לע ףרוגה רוסיאה תא ליטהל שי יכ איה

 הערכהה תא ריתוהל שי םימוחתה רתיב וליאו ,הילאוטקאהו תושדחה

 שיגדנ .אדרג םיילכלכ תורחת ילוקיש סיסב לע תובלוצה תויולעבה רבדב

 תועקשה דדועל םוקמ שי ,ךשמהב ונידי-לע תעצומה הדמעה רואל יכ

 תבלוצה תולעבה יללכב תולקה ןתמ ידי-לע הילאוטקאהו תושדחה ימוחתב

 תא ןממל לכוי תושדח ץורע ,לשמל ,וז ךרדב .םירחא ןכות יגוסל סחיב

.טרופס ץורעב הקזחה ידי-לע ומצע

 תרושקתה קושב תינוטלש תוברועמל תונושה תושיגה .3

 היונש תרושקתה קוש תרדסהל הצוחנה תיתלשממה תוברעתהה תדימ

 םימרוגה רבדב ,רתוי םיקומע תועד יקוליח תפקשמ וז תקולחמ .תקולחמב

 הווה ;תיקסע תוליעפב תיתלשממה תוברעתהה תדימ תעיבקל םייטנוולרה

 דבל ,םייטרקומדו םיילאיצוס ,םייטילופ םימרוגב בשחתהל שי םאה ,רמוא

 תוכילשמ תונושה תושיגה .תיקסע תוליעפ תרדסהב ,םיילכלכ םילוקישמ

 .תרושקתב תובלוצה תויולעבה תייגוסל םיירשפאה הרדסהה ינפוא לע

 הלעמ יטרקומדה רטשמה םויקל ותוינויחו תרושקתה ףנע לש דחוימה ויפוא

 .תדחוימ הרדסה הז ףנע ןועט םאה ,הלאשה תא תאש רתיב

 תעיבקב דיחיה לוקישה יכ תסרוג ,וגקיש תלוכסא הנוכמה ,תחאה השיגה

 תומא .ילכלכה לוקישה אוה תרושקתה קושב תיתלשממה תוברעתהה תדימ

 .קשמה יפנע בורב תויזוכיר תדימאל יעצמא םג תושמשמ תוילכלכ הדימ

 הכומנ המר תחטבה ,תיקסעה תוליעיה םודיק אוה הז לוקיש לש וניינע

 השיג ידיסח .ןוהב ליעי שומישו יטרפ ןוה תורבטצה םוצמצ ,םיריחמ לש

 יפוג ןיב תושיכרבו םיגוזימב ןומטה יבויחה לאיצנטופה תא םישיגדמ וז

 תויטילופ-ויצוסה תוכלשהל התוחפ תובישח םיסחיימו ,םינוש תרושקת

 תויולעבה תייגוס תא רידסהל ידכ ,וז השיג יפ-לע .הלא תויוליעפל תועדונה
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 יניד .םיילנויצנבנוקה תורחתה יללכ תא ליחהל שי ,תרושקתב תובלוצה

 הטילש תדמעב וא לופונומ תדמעב יוצמה ףוג םיבייחמ םייקסעה םילבגהה

 םע הלא םיפוג לש גוזימ תועצה םיפיפכמו ,יתורחת ןפואב גוהנל קושב

 תלחה יכ ,םירובס וז השיג ינמאנ .תינדפק תיטפשמ תרוקיבל םירחא םיפוג

 היושע תרושקתה קושב תובלוצה תויולעבה תייגוסב תוילכלכ הדימ תומא

 קושב םזילרולפו תועד ןוויג רבדב סרטניאה תא םג ,היבו הינמ ,םישגהל

 ףיקע יעצמא םיילכלכה םינוירטירקה םישמשמ םיבר םירקמב ןכש ,הז

 קקוחמה לש רתי תוברעתה ,וזמ הרתי .יטילופ-ויצוסה סרטניאה תדימאל

 יא ףרח ,ףנעל סנכיהל םיפסונ םירחתמ ץיאהל היושע תורחתה יללכ תעיבקב

 ומרגיי תורחתה תפרחהמ האצותכ .הז ךלהמב הכורכה תילכלכה תויאדכה

 הנורתי .ףנעה תוחתפתהב ועגפי רשא ,םידבכ םידספה םינושה םינקחשל

 ןכו ,תוילכלכ הדימ תומא לש ןמושיי תוטשפבו ןתופיקשב ץוענ וז השיג לש

 .תיקסעה תוליעפה תרדסהב קקוחמה לש ותוברעתה םוצמצב

ehT( תיכרע ברה השיגה הנוכמה ,תקלוחה השיגה  itluM - seulaV 

hcaorppA(, תעיבקב תוילכלכ אל תואצותל םג לקשמ תתל שי יכ תסרוג 

 המויק תעיבק םשל .תרושקתה ףנע תרדסהב תיתלשממה תוברעתהה תדימ

 םילוקיש םהילע ףיסוהלו םיילכלכ םילוקישב בשחתהל שי תויזוכיר לש

 יקוחב יד ןיא ,וז השיג יפ-לע .יטילופ-ויצוסה םוחתב םיצוענה ,םיפסונ

 שי ,ךכיפל .תרושקתה קושב תולוק יוביר חיטבהל ידכ םיקסעה םילבגהה

 תויולעבה תייגוס תא רידסהלו ,םיליגרה תורחתה יללכ ךרעממ תוטסל

 רשפא ,לשמל ,ךכ .ידוחיי םיללכ ךרעמ תועצמאב הז קושב תובלוצה

 קיזחמה ףוגה םא ףא םינוש תרושקת יפנעב תובלוצ תוקזחה לע רוסאל

 השיגה לש התופידע .קושב תיטננימוד הדמע לעב וא לופונומ רדגב וניא

 ,תאז םע .הרדגב םילפונה םילוקישה ןווגמבו התובכרומב איה תיכרע ברה

 יטרקומד-יטילופ-ילכלכ — בלושמ ןוירטירק לש חותיפ ךירצמ המושיי

 הביבס חיטבהל ידכ השורדה תולעבה רוזיפ תדימ תא עבקי רשא —

 .התואנ תיתורחת-תיתרושקת
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ונידי-לע תעצומה הדמעה .4

 יעצמא ןיב תובלוצה תויולעבה יללכ תא רימחהל שי יכ םירובס ונא

 ,ונתדמע תרהבה םשל .הילאוטקא וא תושדח תקפהב םיקסועה תרושקת

 לש יטרקומדה טביהל יתורחתה טביהה ןיבש לדבהה לע הליחת דומעל שי

 .תובלוצה תויולעבה יללכ

יתורחתה טביהה

 תורחת לש תוחתפתה דדועל איה םייקסעה םילבגהה יניד לש םתרטמ

 אוה םייקסעה םילבגהה יניד לש דקומה .המויק תא חיטבהלו תיקסע

 התחפהמ וא תוכיאב המיגפמ ,םיריחמ תאלעהמ ששחל םיעגונה םילוקישב

 םייקסעה םילבגהה יניד .ןותנ קושב םיתוריש וא םירצומ לש תומכב

 העיגפל ששח תולעהל ידכ ןהב שיש תויקסע תויוליעפ ןווגמ לע םיסרפתמ

 לפונ תובלוצה תויולעבה םוחת .םיגוזימו ,םילטרק ,ןילופונומ :תורחתב

 םיפוגב וא םירחתמ םיפוגב תולעב יחתנ תשיכר :םיגוזימה םוחתל ורקיעב

 ירקיעה ששחה םיגוזימה םוחתב .םיקישמ וא םירושק םימוחתב םילעופה

 הב אהיש ,הרבח לש הלוהינ לע תיתוהמ העפשה לש התשיכר ינפמ אוה

 יכ אוה ינשמה ששחה .םיפוג ינש ןיב תיקסעה תורחתה תא םצמצל ידכ

 לש ומויקל תורשפא םירחתמ םיפוג ינשל קינעת תבלוצ תולעב לש המויק

 לע תויומס וא תויולג "תונבה"ל םידדצה ועיגי ותרגסמבש ,"ףתושמ ןחלוש"

 יקסע םרוג לש ולוהינ לע תיתוהמ העפשה תשיכר .םהיניב תורחתה םוצמצ

 לש תוריכש ימכסה ,תוינמ תשיכר :תורוצו םיכרד ןווגמב שחרתהל הלוכי

 םיניחבמ םייקסעה םילבגהה יניד .המודכו ,לוהינ ימכסה ,תירוציי תיתשת

 העפשה" תשיכרכ הומכש ,הטילש תשיכר :העפשה לש תומר רפסמ ןיב

 ,הרבח תוינממ רתוי וא זוחא 52 תשיכר ;שכרנה ףוגה יניינע לע "תערכמ

 לש השיכרו ;שכרנה ףוגה לוהינ לע "תיתוהמ העפשה" תשיכרכ הומכש

 הקינעמכ תבשחנ הניאש ,תשכרנה הרבחה תוינממ זוחא 52-מ תוחפ

 עוציבל רושיא תלבק ךרוצל עבוקה ףרה ,ןכא .הלוהינ לע תיתוהמ העפשה

 הרבח תוינממ רתוי וא זוחא 52 לש השיכר אוה חוקיפה תויושר תאמ גוזימ

 הזכ רועישב הקזחהש ןוויכ רושיא הנועט וזכ השיכר יכ איה החנהה .תרחא

 לאיצנטופ הב שי ןכ לעו ,הרבח לש הלוהינ לע תיתוהמ העפשה הקינעמ
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 הניא ,הרבח לש תוינממ זוחא 52-מ תוחפ לש השיכר .תורחתב העיגפל

 — הב ןיא ןכ לעו הרבחה לוהינ לע תיתוהמ העפשה הקינעמכ תספתנ

 זוחא 52-מ תוחפ תשיכרל הקסע .תורחתב העיגפל לאיצנטופ — הינפ לע

 ןיב יכ קודבל חוקיפה תויושר תא עינהל ,םיתעל ,היושע הרבח תוינממ

 לטרק לש ומויקל תעגונה היומס המכסה תמייקתמ אל הקסעל םידדצה

 ,םוקמ לכמ .תורחתב העיגפל ששח שבגל ידכ המצעלשכ הב ןיא ךא ,רוסא

 המויק םאה הלאשב תדקמתמ םייקסעה םילבגהה יניד לש הניחבה ,רומאכ

 םצמוצתש ךכל ומרגי הרבח לש הלוהינ לע תרחא וא תיתוהמ העפשה לש

 תורחא םילימב .תויומכה ותחפי וא םיריחמה ולעי ךכמ האצותכו תורחתה

 .םירושקה םיפוגה לש םייקסעה םיסרטניאה תניחב לע אוה שגדה

יטרקומדה טביהה

 ינידל עגונה הזמ הנוש תובלוצה תויולעבה יניד לש יטרקומדה טביהה

 הילא תיוולנ אל םא ףא ןכתית םייטרקומד םיכרעב העיגפ .תורחתה

 םניא יטרקומדה טביהה רדגב םיאבה תוששחה .תיקסעה תורחתב העיגפ

 םילבגהה יניד לש — זוחא 52 — דישחמה תוקזחהה ףר תרגסמב םידכלנ

 ןבוחב ונמטיש רשפא זוחא 52-מ תוחפ לש תובלוצ תויולעב .םייקסעה

 תורחתב העיגפ םושמ ןהב ןיאש יפ-לע-ףא ,םייטרקומד תונורקעב העיגפ

 תרושקת יעצמאב תוקזחהש ךכמ רזגנ היטרקומדב העיגפל ששחה .תיקסעה

 םיעגונה ,םינוש םיניינע לש יתרושקתה רוקיסב תוויעל םורגל תולולע

 תוקזחה ףר לש ומויקב יולת וניא הז ששח .תובלוצה תוקזחהה ילעבל

 ,ךכ .תויומכ םוצמצב וא םיריחמ תאלעהב אטבתהל בייח אוה ןיאו ,עירכמ

 תוחפ תונב תובלוצ תויולעבב םיקיזחמה תרושקתה קושב םירחתמ ,לשמל

 לכ היפלש ,תעמתשמ וא תשרופמ ,הנבה םהיניב ומייקיש רשפא ,זוחא 52-מ

 עגונה ילילש רוקיסמ וא והנשמ לש ילילש רוקיסמ ענמיי םיינשה ןמ דחא

 ,ללככ ,רבוג "תידדה תוריהז"ו "הליבקמ תוליעפ"ל הז ששח ,בגא .ויברוקמל

 הריבגמ קר תבלוצה תולעבה .תובלוצ תויולעבל רשק אלל ףא יזוכיר קושב

 תובלוצ תויולעב תרגסמבש רשפא ,הזב אצויכ .וזכ תוגהנתהל ששחה תא

 לש םייטילופה ויברוקמל קיזהל היושעה תיטילופ תרוקיב ענמית וא תחפות

 דחוימב לודג הזכ םיניינע בצמל ששחה .תובלוצה תוקזחהה ילעבמ דחא
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 וא יתרושקת רוקיס תוויעל תעדונה תילכלכה תולעהש הדבועה חכונל

 להק ידיב אהי םא ףא .הכומנ ,תונמוזמ םיתעל ,איה יתרושקת יוסיכ תעינמל

 םהילגר ורידי הלא יכ חינהל ןיא ,הטומ יתרושקת יוסיכב ןיחבהל םיארוקה

 רוקיס יכ חינהל ןיא ןכ .ןזואמ אל יתרושקת רוקיס לשב תרושקת ילכמ

 .תויומכ םוצמצל וא םיריחמ תאלעהל םורגי הטומ

 תוינמה ךרע תא לידגיש ףא רשפא הטומ יתרושקת רוקיס ,וזמ הרתי

 ויפתושב "תובשחתהב" גהונה תרושקת ףוגב הטילש לעב .תרושקת ףוגב

 ,יתרוקיב רוקיסמ ענמנ וא ,דהוא יתרושקת רוקיס םהל קינעמו םייקסעה

 ףסונב ,וכזי ולצא תוינמ תשיכרב יכ םיילאיצנטופה םישכורה קושל תתואמ

 :ףסונ רצומב ,הרבחה לש םייקסעה האושתהו ןוכיסה ןמ תעבונה הרומתל

 תרושקת ףוגב תוינמ שוכרל םילקושה הרבח וא דיחי .דהוא יתרושקת יוסיכ

 וחיני םא ,הלא תוינמ תרומת רתוי הובג ריחמ םלשל ןכ לע םייושע

 דבלב וז אל ,ךכמ האצותכ .םהיניינעל דהוא יתרושקת יוסיכ ןתניי יכ

 שיש אלא ,הכומנ איה הטומ יתרושקת רוקיסב הכורכה תילכלכה תולעהש

 םישכור יניעב תרושקתה ףוג לש וכרע תא חיבשהל ףא הטומה רוקיסב

 .םיילאיצנטופ

 ןיב המכסה רדעיהב ףא ,תבלוצ הקזחה לש המויק םצע ,ךכל ףסונב

 רוקיסל םורגל הלולע ,םהיניינעל דהוא יתרושקת יוסיכ רבדב תוינמה ילעב

 םרכש יאנת רשא ,תרושקת ףוג לש ותורישב םידבועה םיאנותיע .הטומ

 רוקיסמ ענמיהל םייושע ,הז ףוגב תוינמה ילעב תטלחהל םינותנ םתדובעו

 החונ עקרק ןה תובלוצ תוקזחה ,הלא םימעטמ .םהידיבעמ לש ןיוע יתרושקת

 המ ,תובלוצה תוקזחהה ילעבל םיעגונה םיניינע לש הטומ יתרושקת רוקיסל

 .םתונימאבו תרושקתה יעצמא תוליעיב עגופש

 תויולעב לש ןמויקמ האצותכ יתרושקתה רוקיסה תוויעל ששחה לדוג

 לש םרפסמש לככ .םימייקה רודישה יצורע רפסמל ךופה רשק רושק תובלוצ

 תובלוצה תוקזחהה ילעב לש םדיב אהי יכ ששחה לדג ךכ ,רתוי ןטק הלא

 תרושקת קושב ,תישאר .הטומ יתרושקת יוסיכ קפסל תרושקתה יעצמאב

 תעד לע עיפשהל דיחי תרושקת יעצמא לש ותלוכי הלדג ,םירחתמ טעומ

 הכורכה תילכלכה תולעה ,תינש .הטומ יתרושקת רוקיס תועצמאב להקה

 בר םימייקה תרושקתה יצורע רפסמש לככ הלדג הטומ יתרושקת רוקיסב
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 לש ןזואמו ןגוה רוקיסל יוכיסה חתופמ תרושקת קושבש ינפמ תאז .רתוי

 העיגפל םורגי הטומ רוקיס יכ ןוכיסה לדג אליממו ,לדג ןודנה עוריאה

 םיבתכה תואמצע ,תישילש .הז רוקיס קפסמה תרושקתה ףוגב תילכלכ

 קושב .רתוי תוטעומ הקוסעת תויורשפא םהיניע דגנל ואריש לככ הנטק

 םיבתכל קינעמ תויפולח הקוסעת תויורשפא לש ןמויק םצע ,רזובמ תרושקת

 ףוגה לש םילעבה דצמ הילע העפשה וא םתדובעב תוברעתה ינפמ הנגה

.יתרושקתה

 תובלוצ תויולעב לש ןמויקב הנומטה םייטרקומד תונורקעב העיגפה

 ילעב ןיבל תרושקתה יעצמא ילעב ןיב םימייקתמה םירשקה ביטל םג הרושק

 הקודהו תפעוסמ הלא םירשק תשרש לככ .תיטילופה תכרעמב םידיקפת

 רוקיסה תוויע םשל תרושקתה תריז לש הערל לוצינל ששחה בר ןכ ,רתוי

 םינוש תרושקת יעצמא ,תולבגה רדעיהב .תיטילופה הריזב השענה לש

 םיברוקמ לש הטומ רוקיסל תיתרושקתה המבה תא הערל לצנל םילולע

 לע תיאנותיעה תרוקיבה לש התוליעי ,ךכמ האצותכ .תיטילופה הריזב

 .עגפית תיטילופה היישעה ימוחת

 םייקסע םיפוגמ לידבהל ,תרושקת יפוגל םיידוחיי םה ולא תוששח

 לע חוקיפל תדחוימ תוסחייתה ונתעדל תבייחתמ ,ולא םימעטמ .םירחא

  .תרושקתה םוחתב תובלוצ תויולעב
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ישילש קרפ

 תויולעבה יללכ תעיבקל םיעצומה תונורקעה
תרושקתה קושב תובלוצה

 תיללכה הסיפתה .1
 ךורא ךילהת תרגסמב םיגשומ הסוסיבו תרושקתה קושב תורחת לש החותיפ

 תויגולונכט תורומת תושחרתמ ,ןושארה בלשב .םיבלש רפסמ הנומה ,חווט

 תורישכמו םייטסילופונומ םינבמב ךרוצה תא תולטבמ ,ףנעה הנבמ תא תונשמה

 ,ףנעל הסינכה ימסח םירסומ ,ינשה בלשב .תורחת לש המויקל עקרקה תא

 ,םירחתמל תונוישיר ןתמו תורחתל םימיוסמ תוליעפ ימוחת תחיתפ תועצמאב

 בלשב .תורחת לש בצמל קחשמה יללכ תא םיאתהל םתרטמש ,היצלוגר-הר דצל

 תיחפהל היתודסומלו הנידמל תרשפאמה תיביטקפא תורחת תמייקתמ ,ישילשה

 )היצלוגר-הד( יושירהו חוקיפה תויוכמס תא םצמצל ,קושב םתוברעתה תא

 תעכ יוצמ ילארשיה תרושקתה קוש .יתורחת ןפואב לועפל ףנעל ריתוהלו

 .םיבצעתמ תרושקתה קושב תורחתה ינפ ובש ,ינשה בלשה לש ומוציעב

 םיאתהל שי יכ הסיפתה לע תנעשנ ונידי-לע תעצומה תינורקעה החסונה

 קוש תא תנייפאמה תיתורחתהו תילכלכה הביבסל תבלוצה תולעבה יללכ תא

 תדימלו קושב םימייקה תרושקתה יעצמא ןווגמל םמיאתהלו ,ימוקמה תרושקתה

 תא לקהל שי ךכ ,רתוי תנזואמו תחתופמ ףנעב תורחתהש לככ .םתואמצע

 לש יחכונה בלשב יכ םירובס ונא ,תאז רואל .תובלוצ תויולעב לע םירוסיאה

 ידכ ,תבלוצה תולעבה יללכ תא רימחהל שי תרושקתה ףנעב תורחתה תוחתפתה

 האצותכ לארשיב רטשמה לש םייטרקומדה תודוסיל תויופצה תונכסה תא עונמל

 רוסאל ונתעדל שי ,תרושקתה קושב םצמוצמה םירחתמה רפסמ חכונל .ןמויקמ

 תושדח ירודישב םיקסועה םינוש רודיש יעצמא ןיב יהשלכ תילכלכ הקיז לע לילכ

 יפכ ,םייתורחת םיילכלכ םינוירטירק ליעפהל שי םימוחתה רתי לכב .הילאוטקאו

.םייקסעה םילבגהה יניד לש רטשמ תועצמאב ליגרב םילעפומ םהש

 יכ ,הלעמ תוחתופמה תוצראב תובלוצ תויולעב יללכ לע יתאוושה טבמ

 תונוש תונידמ .תובלוצה תויולעבה יללכ בוציעל תקיודמ החסונ אצמנב ןיא

 תולתל ןתינ .תרושקתה ףנעב תויזוכירה תרדסהל םינוש םיללכ תועבוק
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 סחיב תונוש תועד תומייק ,ליעל רומאכ ,תישאר :תוביס יתשב וז תוינגורטה

 לש םינוש םירטשמ .תבלוצה תולעבה יללכ לש םצומיאב המולגה תלעותל

 .הלא םיללכל סחיב תונוש תושיג אופא םיפקשמ תובלוצ תויולעב יללכ

 ,יפיצפסה קושה לש ובצמל המאתה םינועט תובלוצה תויולעבה יללכ ,תינש

 תובלוצה תויולעבה יללכב םילדבהה .תיללכ החסונ ךותמ םתוא רוזגל ןיאו

 םיררושה ,םינוש קוש יאנת ,אופא ,םיפקשמ תונוש תוצראב םיגהונה

 01.תונוש תונידמב

       

ינויזיוולטה ןכותה קושב תובלוצ תויולעב .2

 ,ןושארה ץורעה :םינקחש לש םצמוצמ רפסמ הנומ ינויזיוולטה ןכותה קוש

 ץורעה ,תיתלשממ תולעבב םייוצמה ,33 ץורעו ,יברעה ץורעה ,32 ץורע

 ,)01 ץורע( ישילשה ץורעה ,םייטרפ םינייכז השולש ידי-לע לעפומה ,ינשה

 ץורעה( םיפסונ םיידועיי םיצורע ,תושדחה ץורעו יטרפ ןייכז ידי-לע לעפומה

 ןפואב ןכות תוקיפמה ,ןייוולהו םילבכה תורבחו ,)הקיזומה ץורע ,יסורה

 .ןכומה ןמ רודיש יצורע תושכורו יאמצע

 רשעכ( ינוניבה חווטב יכ ,דמלמ תירחסמה היזיוולטב םוסרפה קוש חותינ

 לע תססובמ וז הנקסמ .תלבגומ אהת הז קושב רודישה יצורע תלוביק ,)םינש

 ילארשיה תרושקתה קושב רודישה יצורע לש ילמיסקמה רפסמה יכ החנהה

 יוויש יאנתב( היזיוולטב ירחסמ םוסרפל שוקיבה ןמ רזגיי ינוניבה חווטב

 11.לבגומ אוה ינוניבה חווטב היזיוולטב ירחסמ םוסרפל שוקיבה יכו ,)לקשמ

 ,ללכב םוסרפל יקסעה רזגמה שוקיבמ רזגנ היזיוולטב םוסרפל שוקיבה

 היזיוולטב םוסרפל שוקיבב לודיגה ןדמוא .טרפב היזיוולטב םוסרפלו

 םוסרפל האצוהה רועיש יכ החנהה לע ססובמ לארשיב תירחסמה

 םויכ םייקה הזמ זוחא 09-כ היהי תיטרפה האצוהה ןמ זוחאכ היזיוולטב

 .האלמ תורחתב ןותנ תירבה-תוצראב תרושקתה קוש .תירבה-תוצראב

 יחכונה רושעה םותב יכ איה הז חותינ סיסבב תדמועה הדובעה תחנה

 שי ,ךכיפל .האלמ תורחת לארשיב תירחסמה היזיוולטה קושב ףא םייקתת

 .תונוש תוצראב תובלוצה תויולעבה יללכ לש יתיצמת רואית ליכמה ,76 ׳מע ןלהל ,ב חפסנ ואר  01
 — לארשיב תרושקתה ףנע תרבוחה ךותמ חוקל היזיוולטב ירחסמ םוסרפל שוקיבה ןדמוא 11

.םיילכלכ םילדומ תרבח תאצוהב ,תויזחתו תומגמ
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 לארשיב תירחסמה היזיוולטב םוסרפל שוקיבב לודיגה תא רוזגל םוקמ

 21.תירבה-תוצראב תירחסמה היזיוולטב םוסרפל שוקיבה רועיש ךותמ

 — םיזוחא 34.0 איה תיטרפה הכירצה ךסמ היזיוולטב םוסרפל האצוהה

 לש האצות אוה הז ךומנ רועיש .םויכ תירבה-תוצראב רועישהמ תיצחמכ

 םיצורע לש םתסינכ םע תולעל יופצ אוהו ,םיירחסמ םיצורעב רוסחמ

 םיכרעב תירחסמה היזיוולטב םוסרפל שוקיבה תיזחת .םיפסונ םיירחסמ

 רועיש ,םויכ שפנל רלוד 24 תמועל ,שפנל רלוד 79 איה 0102 תנשב םייפסכ

.םיזוחא 031-כ לש לודיג

 לודגל יופצ היזיוולטב םוסרפל האצוהה ךס יכ הלוע הלא םינותנ ךותמ

 .םויכ ח"ש ינוילימ 660,1 תמועל ,0102 תנשב ח"ש ינוילימ 008,2 ידכל

 גלפתי וטנ תוסנכהה ךס יכ תדמלמ םוסרפמ וטנ תוסנכהה ךס תיזחת

 םיידועיי םיצורעל זוחא 02-ו ,01 ץורעל זוחא 04 ,2 ץורעל זוחא 04 :ךכ

 ךומנ היהי לארשיב םיידועייה םיצורעב םוסרפה יכ איה החנהה .םירחא

 לעו םסרפל םיאשרה םילבכה יצורע רפסמ לע תולבגהה לשב רתוי

 .םייפוא

 לודיג לע הרומ 1002 תמועל 2002-ב םיצורעה רפסמב לודיגה רועיש

 תירחסמה היזיוולטה קושל רודחל םיפסונ םיצורעמ ענמי רשא ,יביסנטניא

 ירחסמה חתנה הלע 2002 ףוס דע יכ םידמלמ 2002 ינותנ .בורקה רושעב

 םירדושמה םיצורעה ןיבמ םיירחסמה םיצורעה רפסמ( ןייוולה ירודיש לש

 ,)םיצורע 07 ךותמ דחא ירחסמ ץורע( 1002-ב םיזוחא 4.1-מ )ןייוולה יפוצל

 לודיג רמוא הווה — )םיצורע 07 ךותמ םיירחסמ םיצורע 3( םיזוחא 3.4-כל

 רועישב לודגל יופצ םילבכה ירודיש לש ירחסמה חתנה .זוחא 002 לש

 םילבכל רבוחמ וניאש ימ לצא יוניש לכ םשריי אל ,םירבדה עבטמ( .המוד

 ץורע ףסונ 2002-ב ,ןכ ומכ ).דחא ירחסמ ץורע םע רתוויי אוהו ,ןייוולל וא

 םתסינכו — יסורה ץורעה — ידועיי ץורעו )01 ץורע( ףסונ ירחסמ רודיש

 הלא םינותנ .בורקב שחרתהל היופצ םיפסונ םיירחסמ םיידועיי םיצורע לש

 לעו םיירחסמה רודישה יצורע רועישב יביסנטניאה לודיגה לע םידמלמ

 םתלוכי יכ ,שיגדהל שי .הז קושל םיפסונ םירחתמ לש םתסינכבש ישוקה

 אוהש ךכב ץוענ תיטרפה הכירצה ךותמ םוסרפל האצוהה רועיש לע ססובמה דדמ לש ונורתי 21
 תואצוה תא ללוכ וניאש ךכב ןכו ,תדמלנה וזל תדמלמה הנידמה ןיב םייחה תמרב םירעפ ללקשמ
.םוסרפה ףנעל תויטנוולר ןניא רשא ירוביצה רוטקסה
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 םדמעמ חכונל ,דחוימב הנטק םוסרפה תגועמ סוגנל םיפסונ םירחתמ לש

 הסינכה תולע ,רמוא הווה .םימייקה תרושקתה יעצמא לש יטננימודה

 — םינכרצה קוש לש ולדוג ףא .הלדגו תכלוה תרושקתה קושל תילושה

 לש םתלוכי תא ליבגמ — היזיוולטב ירחסמ םוסרפל שוקיבה לע עיפשמה

 ,ךשמהב הבחרהב ראותיש יפכ ,וזמ הרתי .ףנעל ףרטצהל םישדח םירחתמ

 יצורע תמקהל שורדה ןומימה תא סייגל םישדח םינקחש לש םתלוכי

 תולבגומו לארשיב ןוהה קוש לש ותודידר חכונל תמצמוצמ םירחתמ רודיש

 חווטב ,ןכתית אל יכ םירובס ונא ,הלא םימרוג חכונל .יאקנבה יארשאה

 םתסינכ ןכש ,ינויזיוולטה ןכותה קושב םינקחש תבר תורחת ,ינוניבהו רצקה

 םוסרפל שוקיבה דצ לודיגב תינתומ ןכותה קושל םיפסונ םינקחש לש

 .תרושקתב תובלוצה תויולעבה יללכ בוציע לע העפשה תעדונ ךכל .ירחסמ

 ףסל רבעמ לא לודגל יופצ וניא ןכותה קושב םירחתמה רפסמש החנהב

 םינוש תרושקת יעצמא ןיב תובלוצה תויולעבה יללכ תא רימחהל שי ,ןותנ

.ילאוטקא וא יתושדח ןכות םיקיפמה

 ןכותה קושב תובלוצה תויולעבה תרדסהל ונידי-לע תעצומה החסונה

 :םיאבה תונורקעה לע תנעשנ

 לע המוש ,תרושקתה קושב םירחתמה לש םצמוצמה םרפסמ חכונ ,תישאר

 םיירחסמ םיצורע ןיב תובלוצ תוקזחה לע תופרוג תולבגמ ליטהל קקוחמה

 לע לילכ רוסאל שיש םירובס ונא .הילאוטקאו תושדח ירודיש םיקיפמה

 תושדח ירודיש םירדשמה רודיש יצורע ןיב תובלוצ תוקזחה לש ןמויק

 תופירח תולבגמ תולטומ םויכ .םויכ םייקה יקוחה בצמל דוגינב ,הילאוטקאו

 .םינוש ינויזיוולט ןכות יקפס ןיב תובלוצ תוקזחה לע — תופרוג אל יכ םא —

 תושדח יקפס ןיב תובלוצה תויולעבה יללכ תא דיחאהל שיש םירובס ונא

 31.םהיניב הפיקע הקיז לש המויק ףא רסאיתש ךכ ,םינוש הילאוטקאו

 ימש ףוגל היזיוולט ץורע ירודישל ןוישיר ןתמ לע רוסאל שי ,רמוא הווה

 הטילש יעצמאב םג קיזחמ והשלכ רועישב הטילש יעצמאב וב קיזחמש

 קיזחמש ימ ןיב ,)"רושק ףוג" תקיז :ירק( הפיקע וא הרישי ,הקיז לכ לש המויק רסאנ ,לשמל ,ךכ 31
 הרסאנ אל ,תאז םע .2 ץורע ירודישל ןויכיזב קיזחמש ימ ןיבל ישילשה ץורעה ירודישל ןוישירב
 .2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב ןיבל תושדח ץורע ירודישל ןוישיר לעב ןיב הפיקע הקיז לש המויק
  .46 ׳מע ןלהל ,א חפסנ ואר
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 ,רומאכ ,תרזגנ וז הרימחמ החסונ .רחא תרושקת ףוגב והשלכ רועישב

 רפסמל םסח הווהמה ,ינויזיוולטה ןכותה קושב שוקיבה לש לבגומה ופקיהמ

 יהשלכ תבלוצ הקזחהב ידש ,החנהה ןמ ןכ ומכו 41,ילאיצנטופה םירחתמה

 תוביסה לשב ,הטומ יתרושקת רוקיסל ששח רוציל ידכ רחא תרושקת ףוגב

 .ליעל ונמנש

 תורחת לע ףיקשהל ןיא .ירזגמ יפוא תלעב איה ןכותה קושב תורחתה ,תינש

 תושדח( םינוש ןכות ירזגמל קלחנ ןכותה קוש .לוכב לוכה תמחלמ לעכ וז

 ליטהל שיש םירובס ונא ןיא ,ךכיפל .)'וכו ,המרד תורדס ,רודיב ,הילאוטקאו

 לע — תופקשהו תועד יוביר חיטבהל ןוצרה ןמ תרזגנה — תיקוח הלבגמ

 .הילאוטקאו תושדחל םיעגונ םניאש רודיבו ןכות יצורע ןיב תובלוצ תוקזחה

 ןיב תובלוצ תויולעב לע רוסאל םעט ןיא יכ םירובס ונא ,לשמל ,ךכ

 תולבגמ תלטה .טרופס ירודיש רדשמה הז ןיבל םיטרס רדשמה ץורע

 הילאוטקאו תושדח ירודיש םיקיפמ םניאש םיצורעב תובלוצ תוקזחה לע

 יניד לש םניינעמ םהש ,דבלב תילכלכ תורחת ילוקיש לע תתשותש ךירצ

 .םייקסעה םילבגהה

 ירודיש לש ןכותה םוחתב תובלוצ תויולעב לע תולבגה עובקל שי ,תישילש

 םינקחשה רפסממו ןכותה קוש הנבממ ורזגיי רשא הילאוטקאו תושדח

 בר רפסמ לעבו ,רתוי ללכושמ ךפהיי ןכותה קושש לככ ,רמולכ .וב

 לע תולחה תולבגמה תא ךכרלו ןדעל היהי ןתינ ךכ ,םינקחש לש רתוי

 םיילאיצנטופ םירחתמ לע לקיי ,וז ךרדב .הז םוחתב תובלוצ תויולעב

 תיתוהמ העפשה עיפשהל ילבמ ,ןכותה םוחתב תורחתב ףתתשהל םישדח

 בורקה דיתעב יכ םירובס ונא ,ליעל רומאכ ,תאז םע .ףנעה תויזוכיר לע

 ,םינקחש הבורמ קוש תויהל יופצ אל הילאוטקאהו תושדחה יצורע קוש

 םה הילאוטקאו תושדח יצורעש הדבועה רואלו ,דחמ ,קושה תולבגמ רואל

.ךדיאמ ,םירקי םיצורע

 היזיוולטה :ואר .תיצורע-ברה היזיוולטב קסעש הדמעה ריינב ונידי-לע העבוהש הדמעה םג וז 41
 ,המוד הדמע טקנ דלפ תדעו חוד .1002 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,לארשיב תיצורע-ברה
 ,יברע ץורע ,יסור ץורע ,תשרומ ץורע תמגוד ,םיידועיי םיצורע לש הרוש תמקה לע וצילמהב
 .הנהכו הנהכ דועו הקיסומה ץורע
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 לש בצמל ףנעה תעגהו תורחתה תובצייתה םע ,ךוראה חווטב ,תיעיבר

 תובלוצ תויולעב לע תולבגמה סוסיב תא לוקשל רשפא ,ביצי לקשמ יוויש

 רועיש ,הז לדומ יפ-לע .יפילח רדסהכ יסחי קוש חתנ לש הדימ תומא לע

 עבקיי היזיוולט ירודיש םירדשמה םיפוגב דיחי ףוג לש יברמה תוקזחהה

 הז ףוג לש — םיפוצה רפסמ יפ-לע דדמנה — יפרצמה קושה חתנ יפ-לע

 תוחישקה הדימה תומא תא אופא ריממ הז לדומ .היזיוולטה ירודיש קושב

 רודישה תונוישיר רפסמ וא רדשמ ףוגב דיחי ףוג לש ויתוקזחה רועיש —

 לש קושה חתנמ תרזגנה ,תיתוהמ הדימ תמאב — דיחי ףוג ידיב םיקזחומה

 .)תרגסמ ואר( םירודישה קושב רדשמה ףוגה

ehT( יברמה םיפוצה להק לדומ  ecneiduA  timiL  ledoM(

 ףוג לש יסחיה קושה חתנב שומיש השוע יברמה םיפוצה להק לדומ

 תויזוכיר לש המויק תעיבקל הדימה תמאכ היזיוולט ירודיש רדשמה

 תא ץמאל הנושארה התייה הילגנא .היזיוולטה ירודיש קושב הרוסא

gnitsacdaorB-ב יברמה םיפוצה להק לדומ  tcA  העספ הינמרג . 6991

 רסאנ ,הלא תונידמ יתשב .הז לדומ איה ףא הצמיאו ,היתובקעב

 הז לע הלועה קוש חתנב קיזחהל היזיוולט ירודיש רדשמה ףוג לע

 .זוחא 03 - הינמרגב ;זוחא 51 - הילגנאב :קוחב עובקה

 הרוצב ןחוב אוהש ךכב ץוענ הז לדומ לש יסחיה ונורתי

 המויק לע תבלוצ תולעבל תעדונה העפשהה תא רתוי תיביטקפא

 הרטמהש הסיפתה לע ססובמ הז לדומ .רדסומה ףנעב תורחת לש

 קושב תויזוכיר עונמל איה תובלוצה תויולעבה תייגוס תרדסה לש

 תובלוצה תויולעבה יללכ תא תיתשהל שי ןכ לעו ,היזיוולטה ירודיש

 .ףנעב תויזוכירה לש תיתוהמ הדימא לע

 לדומל סחיב ,תונורסחבו םיישקב הקול הז לדומ ,ויתונורתי ףרח

 לש המויק תעיבק םשל םיחישק םירטמרפב שומיש השועה יתרוסמה

 .תבלוצ תולעב

 תעיבקל תלכשומ הדימ תמא קפסמ וניא הז לדומ ,תישאר

 תעיבק ,ךכיפל .קיזחהל יאשר דיחי רדשמ ףוגש יברמה קושה חתנ

.תויתורירשב תוקלל הלולע םיפוצה לש יברמה רועישה
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 ילעב לש םהיתוקזחהל קפסמ ןורתפ קינעמ וניא לדומה ,תינש

 ויתוקזחהש עבוק ינמרגה ןידה ,לשמל ,ךכ .רדשמ ףוגב תוינמ

 ,רדשמה ףוגה תוינממ זוחא 52-מ תוחפב קיזחמה תוינמ לעב לש

 .הז תוינמ לעב קיזחמש קושה חתנ בושיחב ןובשחב ואבוי אל

 הטילש תדמעב םיזחוא םניא רשא ,רדשמ ףוגב תוינמ ילעב ,ךכיפל

.תבלוצה תולעבה יללכמ קומחל םילולע ,תילמרופ

 חתנ תדימא .היצלופינמל הנותנ קושה חתנ תדידמ ,תישילש

 דחא הדידמ דעומ ןיב .יתפוקת ןפואב תכרענ רדשמ ףוג לש קושה

 ומכ .דדמנה קושה חתנב םייתוהמ םייוניש לוחל םייושע ,והנשמל

 ,רדשמה ףוגה לש קושה חתנ לש תיתפוקת הניחבב ךרוצה ללגב ,ןכ

 יפוג לש םתוליעפ לע תוביצי יא הרשמ קושה חתנ ןוירטירקש ירה

 יעצמאכ ,תוקזחה ירועיש לש ףרב שומיש ,תאז תמועל .תרושקת

 ןותנ וניאו ,ףיצר ,יאדו אוה ,תבלוצ תולעב לש המויק תעיבקל

 .היצלופינמל

 תא בכעל ידכ וב שיש ןוויכ םוגפ קושה חתנ לדומ ,תיעיבר

 םהלש קושה חתנ תא ולידגה רשא ,םירדשמ םיפוג לש םתחימצ

 ולחנש םירדשמ םיפוג ,ךכמ האצותכ .קוחב רתומה ףרל רבעמ לא

 םיפוג ,ןכ ומכ .םתחלצה ןיגב "סנקיהל" םילולע תילכלכ החלצה

 ריבגהלו ,םירחא תרושקת ימוחתל םתוליעפ תא בתנל םילולע הלא

 .הלא םימוחתב תויזוכירה תא

 ןכש ,תוהובג הקסע תויולעב הכורכ הז לדומ תפיכא ,תישימח

 הילע ,רתומל רבעמ הלש קושה חתנ תא הלידגה הרבחש אצמיי םא

 תמאתה .קוחה תושירד תא םייקל תנמ לע היתוקזחהמ קרפתהל

 הקסע תויולעב הכורכ תויהל הלולע קוחה תושירדל תוקזחהה תמר

 .תוהובג

 יברמה םיפוצה להק לדומ תא ,תאזה תעל ,ליחהל ןיא ,ונתעדל

 יווישב יוצמה קושל הפי הז לדומ .לארשיב תרושקתה קוש לע

 .םישבוגמו םיבצועמ םינושה םינקחשה ןיב תוחוכה יסחי ובש ,לקשמ

 םינושה םינקחשה ןיב תוחוכה יסחי ובש ,חתפתמו ימניד קושב

 םישדח םירחתמ לש םתסינכ בקע רתיה ןיב — ףרה אלל םינתשמ
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 ונא ,הז םעטמ .ההובג תולעב הז לדומ לש ומושיי ךורכ — ףנעל

 תרושקתה קושב הז לדומ לש ותלחהל העשה הלשב םרטש םירובס

 .ומושיי תורשפא תא ןוחבל שי העשה אובב ,תאז םע .ילארשיה

היזיוולטו תונותיע יפוג ןיב תובלוצ תויולעב .3

 לופונומכ זרכוהש ,"תונורחא תועידי" ידי-לע תטלשנ הבותכה תונותיעה

 ,"בירעמ" םייוצמ הז ןותיע לש ודצל .םייקסעה םילבגהה לע הנוממה ידי-לע

 הרוש עבוק ןידה .הז קושב םייתוהמ םיחתנב םיקיזחמה ,"סבולג"ו "ץראה"

 ירודישל ןוישיר וא ןויכיז ילעבב קיזחהל םינותיעמ תוענומה תולבגמ לש

 51.רודיש יצורעב ןכו היזיוולט

 :םיאבה תונורקעה לע תנעשנ ונידי-לע תעצומה הסיפתה

 יוצמ אוה .תיצורע ברה היזיוולטה קושמ הנוש תונותיעה קוש ,תישאר

 תניחבמ שיגרה םוחתה אוהש ,הילאוטקאהו תושדחה םוחתב ולוככ ובור

 שיש םירובס ונא ,ךכמ האצותכ .םייטרקומד םיכרע לע הנגהל ששחה

 הנידמב םילודגה םיימויה םינותיעה תעבראל סחיב הרימחמ תוינידמ טוקנל

 הלא םינותיע לש םתמצע .)סבולגו ץראה ,בירעמ ,תונורחא תועידי(

 61.םירחא תרושקת יעצמאב םתטילש לע תורומח תולבגמ תלטה הכירצמ

 ןויכיז ילעב ןיבל הלא םינותיע ןיב ילכלכ רשק לכ לילכ עונמל ,ונתעדל שי

 71.םמצע ןיבל םניב ןכו ,םיידועיי םיצורעב ןכו היזיוולט ירודישל ןוישיר וא

 תעכ תחנומה — תרושקתב תובלוצ תויולעב קוח תעצה יפ-לע יכ ,ןייצל שי

 רתויב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,קיזחמה םדא לע רסאיי — תסנכה ןחלוש לע

 ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )ג()2(כ6 ףיעס םג ואר .א חפסנ ואר תולבגהה תריקסל  51
 קוחל )ב(14 ףיעס ;0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל )1ב(14 ףיעס ;2891 -
 ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )4()ח(6 ףיעס ;0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה
  .2891 - ב"משתה

 לעב ןיבל ,םהב הטילש ילעב וא ,םינותיע ןיב תובלוצ תוקזחה לע תופפור תולבגמ תולטומ םויכ  61
 ןויכיז לעבב םג ,םימיוסמ םיאנתב ,קיזחהל לוכי ןותיע לש וילעב .םילבכ ירודישל ןוישיר/ןויכיז
 ףיעס ,תרושקתה קוחל )ג()2(כ6 ףיעס ףיעס ואר .םילבכ ירודישל ןויכיז לעבב ןכו 2 ץורע ירודישל
 .א חפסנ ןכו 0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל 14

 תדעו תבישיב עימשהש םירבדב ,רצינמרק 'פורפ ,תונותיעה תצעומ אישנ לש ותדמע םג יהוז  71
 קזב( תרושקתה קוחל 62-ו 42 םינוקיתב הנדש ,1002 ילויב 01-מ ,0943 'סמ לוקוטורפ ,הלכלכה
.)ותעשב ,"קזבה קוח"( 2891 - ב"משתה ,)םירודישו
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 תיברמב ץפומה ימוי ןותיעב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ זוחא 51-מ

 ןותיעב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ זוחא 51-מ רתויב קיזחהל ,הנידמה

 םירודישל ןוישיר לעב וא ןויכיז לעבב וא ,הנידמה תיברמב ץפומה רחא ימוי

 תובלוצ תוקזחה לילכ עונמל ונתעדל שי ,רומאכ 81.רחא תרושקת דיגאתב

 ירודישב םיקסועה םירחא רודיש יפוג ןיבל םייתוהמ תונותיע יפוג ןיב

  .םמצע ןיבל הלא םינותיע ןיבו ,הילאוטקאו תושדח

 וא ידועיי תושדח ץורע ירה אל .תונוש ןכות תוגוס ןיב ןיחבהל שי ,תינש

 יללכ תא דקמל שי .ףונו עבט ץורע וא םידלי ץורעכ הלכלכ יניינעל ץורע

 .להקה תעד לע תיתוהמ העפשה תולעב ןכות תוגוסב תובלוצה תויולעבה

 תרושקת יפוגו םינותיע ןיב תובלוצה תויולעבה יללכ יוניש ,תישילש

 הקול קושה דוע לכ .לארשיב תונותיעה קוש ינפ יונישב הנתומ ,םירחא

 ןיבל םינותיע ןיב תובלוצה תויולעבה ףר תא לקהל םוקמ ןיא ,תויזוכירב

 תולבגמה תא )דיחאהלו( רימחהל םוקמ שי ,ונתעדל .םירחא תרושקת ילעב

 תויזוכירה חכונל ,הילאוטקאו תושדח יצורע ןיבל תונותיע יפוג ןיב תומייקה

 91.םילודגה םינותיעה תעבראל רשאב טרפב ,תונותיעה קושב תררושה הברה

 ליחהל רשפאת התוללכתשהו תרושקתהו תונותיעה קושב תורחתה תובצייתה

 תמאכ ,םירדסומה םיפוגה לש קושה יחתנב שומיש םישועה ,םייתוהמ םיללכ

 .םתעפשהל הדימ

 טנרטניאה קושו היזיוולטו תונותיע יפוג .4

 ןידכ םניד טנרטניא יפוגו םינוש תרושקת יפוג ןיב תובלוצ תויולעב ,ונתעדל

 םיקסועה םימייק תרושקת יפוגמ עונמל שי .ןכותה קושב תובלוצ תויולעב

 םירחא טנרטניא ירתאב תובלוצ תויולעבב קיזחהל הילאוטקאבו תושדחב

 הלאל תוהז וז ונתדמעל תוביסה .הילאוטקאבו תושדחב םה ףא םיקסועה

 םינויזיוולט ןכות יפוג ןיב תובלוצ תויולעב יבגל ,ליעל ונידי-לע ואבוהש

 ונתעדל ןיא .םירחא תרושקת יפוגל תונותיע יפוג ןיב תובלוצ תויולעב יבגלו

. 2002 - ב"סשתה ,תרושקתב תובלוצ תויולעב תלבגה קוח תעצה :ואר  81
 ןויכיז לעב ןיבל םינותיע ןיב םיגהונה תובלוצה תויולעבה יללכ תא הוושמה ,א חפסנ ואר  91

 ואר .תושדחה ץורע ירודישל ןוישיר לעבו ישילשה ץורעה ירודישל ןוישיר לעב ,2 ץורע ירודישל
 .4 הרעה ליעל ,תרושקתב תובלוצ תויולעב קוח תעצה םג
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 תושדחה ירודיש םוחתב תובלוצ תויולעב לש ןמויק ןיב ,ינורקע לדבה

 יעצמא ןיבש הלא ןיבל טנרטניא ירתאו תרושקת יפוג ןיב הילאוטקאהו

 .םירחא תרושקת

 םיקסועה ,םימייק תרושקת יפוגמ עונמל ןיאש ,שיגדהל שי ,תאז םע

 םינעשנה ,םמצע לשמ טנרטניא ירתא דסייל ,הילאוטקאו תושדח ירודישב

 ידי-לע טנרטניא ירתא תמקה .םתושרבש םינותנהו עדימה תיתשת לע

 לש םתלוכי לשב ,לדוגל קהבומ ןורתיב תנייפאתמ םימייק תרושקת יפוג

 .טנרטניא ינכות תריציל םתושרבש עדימה תיתשת תא לצנל הלא םיפוג

 תרושקת יפוג ידי-לע עדימ תרבעהל ףסונ תרושקת קיפא תריציב ןיא

 םירחתמ ינפ לע םימייק םירחתמל ןגוה אל ןורתי תקנעה םושמ םימייק

 האצותכ והבגוי אל םישדח םירחתמ ינפב םידמועה הסינכה ימוסחמ .םישדח

 שומישה ,אברדא .םימייקה תרושקתה ילכ לש תרושקתה יקיפא תבחרהמ

 וב שי ךכבו ,תרושקתה יעצמאמ עדימה תמירז תא שיחהל יופצ טנרטניאב

 .בחרה להקל ליעוהל ידכ

תרושקתב תויזוכירו םילופונומ תעינמל קוחה תעצה .5

 תויזוכירו םילופונומ תעינמל ץינייטש לבויו יקסנ'זוג רמת לש קוחה תעצה

 תילכלכ תורחת ילוקיש ןיב ליעל וניוצש םילדבהל הרע הניא ,תרושקתב

 םילוקיש תברעמ העצהה .םייטרקומד םיכרע לע הנגה לש םילוקיש ןיבל

 העיצמו ,םייטרקומד םיכרע לע הרימש לש םילוקיש םע תילכלכ תורחת לש

 ,תילכלכה תורחתה לע חוקיפה םוחתב .ללכ םייוצר םניא ונתעדלש ,םירדסה

 )"הנוממה"( םייקסעה םילבגהה לע הנוממה תויוכמס תא ביחרהל הקדצה ןיא

 ןמ ןה הנוממה תויוכמס םויכ רבכ .קוחב םויה םייקל רבעמ תרושקתה םוחתב

 תעצהב איהש יפכ הנוממה תוכמסב תכלה תקיחרמ הבחרהה .םלועב תובחרה

 םייתורחת אל םיטביה לע ,השעמל ,חקפל הנוממל רשפאל הדעונ קוחה

 םוחת .םייטרקומד םיכרע לע הרימש לש םיטביה ,ירק ,תרושקתה םוחתב

 לכ ןיאו ,םייקסעה םילבגהה לע הנוממה לש ותוחמתה םוחתב וניא הז

 ףוקש ,יבקע ןפואב ותוכמס תא ליעפהל וחוכב היהי הסיסב לעש הירואת

 םילבגהה קוחב םייטרקומד םיכרע לע הנגהה תללכה ,ףסונב .יביטקפאו
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 האצותכ ,הערל קוחה לוצינל חתפ חתפתו בר תואדו רסוח חימצת ,םייקסעה

 אצמיש ימ לכל ,תויגוציי תועיבת תוברל ,תויטרפ העיבת תוליע תקנעהמ

 .םירחא וא הלאכ םייטרקומד םיכרעב ,ותעדל ,העגפ תרושקתהש ןוכנל

 ליבגתש הקיקחב תרדסומ תויהל תבייח םייטרקומדה םיכרעה לע הנגהה

 ןיב הניחבמ הניא קוחה תעצה ,הז ןיינעב םג .תובלוצה תויולעבה תא

 דועב .םירחא םימוחת ןיבל הילאוטקאו תושדחל עגונה תרושקתה םוחת

 רבעמ תובלוצה תויולעבה תלבגהל הקדצה לכ ןיא םירחאה םימוחתבש

 תרגסמב אליממ רבכ םייקש יפכ ,תילכלכ תורחת לש םילוקישמ שקבתמל

 ךרוצ שי הילאוטקאהו תושדחה םוחתבש ירה ,םייקסעה םילבגהה קוח

 קוחה תעצה ,אקע אד .תובלוצ תויולעב לע תוטלחומ תולבגמ ליטהל

 םוקמב הלקמ ךכבו ,םימוחתה ללכב תובלוצ תויולעב לע תולבגמ הליטמ

 לקהל ךירצש םוקמב הרימחמו )הילאוטקאבו תושדחב( רימחהל ךירצש

.)םירחא תרושקת ימוחת(
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יעיבר קרפ

 תויולעב תרדסהל רישכמכ היצלוגרה תושלוח
תובלוצ

 תובלוצה תויולעבה תייגוס לש תיתקיקח הרדסה יכ הנעטה תא גיצנ הז קרפב

 תוקזחהב תוכורכה תויעבל םלשו אלמ ןורתפ הווהמ הניא ,תרושקתה קושב

 דבלב דחא ךבדנ הווהמ היצלוגרה ,התויזכרמ ףרח .תרושקת יעצמאב תובלוצ

 יכ םירובס ונא ןיא :קודו .תועד הבורמו רזובמ ,יתורחת תרושקת קוש תריציב

 יכ םיסרוג ונא .תרושקתה קוש לש ותוליעפ תרדסהב דיקפת היצלוגרל דעונ אל

 תובלוצה תויולעבה תייגוס לש הנורתפל יקלח רישכמ אוה ירוטלוגרה ןורתפה

 םיאתהל שיש ונתדמע םע דחא הנקב הלוע וז הנקסמ .לארשיב תרושקתה קושב

 תא תנייפאמה תיתורחתהו תילכלכה הביבסל תבלוצה תולעבה יללכ תא

 תדימלו קושב םימייקה תרושקתה יעצמא ןווגמל ןכו ,ימוקמה תרושקתה קוש

 אהת תרושקתה קושב תורחתהש לככ ,תעצומה החסונה יפ-לע .םתואמצע

 .תובלוצ תויולעב לע םירוסיאה תא לקהל שי ךכ ,רתוי תנזואמו תחתופמ

 תובלוצה תויולעבה יללכ תא לקהל שי ,תיביטקפא תורחת לש הסוסיב רחאל

 תועדה ןוויגו תורחתה לש התוביצי תחטבה םשל קושה תוחוכ לע ךמתסהלו

 ןורתפב יד ןיאש הסיפתה לע ,רתיה ןיב ,תנעשנ וז הנקסמ .תיתרושקתה הביבסב

 .תרושקתה קושב תיביטקפא תורחת חיטבהל ידכ ירוטלוגר

 תרדסהל ירוטלוגרה ןורתפב תועובטה תושלוחה .1
 תובלוצה תויולעבה

תימניד תיקסע הביבסל המאתה רסוח .א

 םיילכלכ םיאנתל הריהמ המאתה ינב םניאש ,תונקתו םיקוח לש םעבט

 ןייפואמה ,תרושקתה קושב םירומא םירבדה טרפב .םינתשמ םייקסעו

 תיגולונכט תומדקתהמ םירזגנה ,םיפוכת םייונישבו תצאומ תוחתפתהב

 םיקפוסמה םיתורישה ביטבו ףקיהב תורומת תללוחמ וז תומדקתה .הריהמ

 רזוחו יגולונכטה רופישה תצאהל תומרוגה ,תרושקתה קוש תרגסמב



ילארשיה תרושקתה קושב תורחתו הטילש - תבלוצ תולעב04

 םיפוכת םייונישל תומרוג תרושקתה קושב תומייקתמה תורומתה 02.הלילח

 םוחתב תולעופה תורבחב תולעב יחתנ תרבעהל תואקסע .תולעבה הנבמב

 .תופילח םידרויו םילוע םינוש תרושקת ימזימו ץרפנ ןויזיח ןה תרושקתה

 העיגפב הכורכ תובלוצ תויולעב לש ןמויק לע תוחישק תולבגה תלטה

 אופא םינועט תובלוצה תויולעבה יללכ 12.קושה תא תנייפאמה תוימנידב

 .תרושקתה ףנעב הנתשמה תילכלכהו תיקסעה תואיצמל הדימתמ המאתה

 תקפסמ הניא קושה יאנתל היצלוגרה לש הפוכת המאתה ,אקע אד

 תויקסעה תורומתה תא קיבדהל השקתמ וז ןכש ,המייק רבו ביצי ןורתפ

 .ןהירחא הדדמ איהש הפוסו ,תרושקתה קושב תוללוחתמה תויגולונכטהו

 םיפוכתה םייונישה לע תונעל ויד ליעי רישכמ הניא היצלוגר ,ךכיפל

 .הז קוש םינייפאמה

ןיינע ילעב דצמ םיצחלל הפישח .ב

 םישועה ,העפשהו םירשק ילעב ,ןוה ילעב הבורמ לארשיב תרושקתה קוש

 יללכ בוציע לע עיפשהל ידכ תיתרושקתהו תילכלכה םתמצעב שומיש

 לע םידקפומה יכ ,ריכזהל שי הז ןיינעב .ישיאה םניינע תבוטל תורחתה

 דצמ םיצחלל דחוימב םיפושח — רוביצ ירחבנו םיאקיטילופ — היצלוגרה

 האצותכ .הילאוטקאו תושדחב םיקסועה תרושקתה יעצמאב הטילשה ילעב

 ידי-לע םילעפומה םיצחללו תועפשהל הבר הדימב הנותנ היצלוגרה ,ךכמ

 לארשיב תררושה תיטילופה תוביציה יא .םינלדתשו םיסרטניא תוצובק

 ץחל תוצובק ינפב רוטלוגרה תשלוח תא רתוי ףא הריבגמ תונורחאה םינשב

       22.סרטניא ילעבו

 ,הדיחיה תרושקתה תשר תובר םינש ךשמב השמישש ,תיווקה הינופלטה תשר דצל ,לשמל ,ךכ  02
 ,הינופלט יתוריש דצל ,קפסל תויושע הלא תותשר .תויפולח תרושקת תותשר םויה תומייקתמ
 .היצלוגרהו תוינידמה םוחתב תוכלשה תועדונ תיתשתה יעצמא ןוויגל .םינוש תיתשת יתוריש

 2891 - ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחב תובלוצה תויולעבה יללכמ קלח ןוגיע 12
 ינפ לע תישאר הקיקח לש הנורתי .תינשמ הקיקח ינפ לע תישאר הקיקח לש הפדעה ףקשמ
 רוקמ םג אוה הז הנורתי .םייטפשמ םינחבמ ינפב התודימעבו ,התוחישקב אוה תינשמ הקיקח
 םיללכה תמאתה םשל תשרדנה תושימגה תא םירסח תישאר הקיקחב םינגועמה םיללכ :הנורסח
 .ימנידה קושה תביבסל םייטפשמה

 תונורחאה םינשה שמחב .וז תוביצי יאל יוטיב םה תרושקתה דרשמב םיפוכתה ירבגה יפוליח  22
 ןסחל ידכ — הטעמה ןושלב — ךכב ןיא יכ ,רמול רתומל .תרושקת ירש השולש הז דרשמב ונהיכ
.םיינוציח םיצחלמ תקקוחמה תושרה תא
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 תא רוטפל תרושקתה דרשמ לש ותדמע המסרופ ,1002 יהלשב

 תוינמב ןה תוקיזחמה — "יבאז דג" תצובקו "תועקשה םילעופ" תצובק

 םהיתוקזחה תריכממ — "תשק" תרבח תוינמב ןהו )"סי"( ןייוולה תרבח

 ehT :ואר( ץורעה תוינייכז ןיב אבו שמשממה גוזימה לשב ,2 ץורעב

rekraM ינשה ץורעה תוינייכז גוזיממ האצותכ .)1002 רבוטקואב 22-מ, 

 תוחפל יבאז תצובקו תועקשה םילעופ תצובק לש םהיתוקזחה תויופצ

 םילעופ תא רוטפל תנמ לע 32.תגזוממה הרבחה תוינממ םיזוחא 01-מ

 תרבח תוינמב םהיתוקזחהמ תצקמ רוכמל ךרוצה ןמ יבאזו תועקשה

 תורבחב תוקזחה ילעבל רתוי יכ ,תרושקתה דרשמ ל"כנמ עיצה ,תשק

 ץורע הליעפמה הרבח תוינממ םיזוחא 01-ב קיזחהל ןייוולהו םילבכה

 וז ןיעמ תבלוצ הקזחהל רתומה ףרה ,העצהה םרט .תומוסרפ רדשמה

 תא ןייפאמה תוביציה רסוח תא השיחממ וז העצה .םיזוחא 5 לע דמע

 .תרושקתה קוש הנבמב םימייקתמה םייוניש חכונל ירוטלוגרה ןורתפה

 ידי-לע םיענומ םיירוטלוגר םייוניש יכ ששחה תא העצהה השיחממ דוע

.הרדסהה יכילהב ןיינע ילעב לש הלוספ תוברעתה

קושה תוחוכב הרתי תוברעתה .ג

 האצותכ .םיילכלכ םינתשמ ריתעו ימניד ,בכרומ קוש אוה תרושקתה קוש

 לש םתלועפב רוטלוגרה תוברעתה תואצות תא תוזחל רשפא םא קפס ,ךכמ

 האצותל האיבמ איהש תירוטלוגר תוברעתה לש הפוס םיתעל .קושה תוחוכ

 תויולעב לע תולבגהה ,הינוריאה הברמל .קקוחמה ןוויכ הילאש וזמ הכופה

 ןוויכ ,תויטננימוד תרושקת תוצובק תריציל אקווד איבהל תויושע תובלוצ

 ותסינכ תענמנ תרושקת תורבח לע היופכה הקזחהה רועיש תרקת חכונלש

 ,וז האצות .ויתוינממ תצקמב קיזחמ םייק הרחתמ רשא ,שדח הרחתמ לש

 .קקוחמה לש ותנווכ תא לאל המש ,תרושקתה קוש תויזוכיר תא הריבגמה

 ענמיי תובלוצ תוקזחהל יברמ תוקזחה ףר תעיבקמ האצותכש םג רשפא

 םימשגומה תוליעי יחוור ובוחב ןמוטה גוזימ ,תרושקת תורבח ןיב גוזימ
 ,קזב תרבח תוינממ זוחא 91-ב קיזחהש ןוויכ ,ןייוולה תרבחב תוינמ לעבל בשחנ יבאז דג  32

 ץורע תינייכז תוינממ זוחא 7.82-ב יבאז קיזחמ ליבקמב .ןייוולה תרבחמ זוחא 03-ב הקיזחמה
 םילעופ" הקיזחמ ליבקמבו ,ןייוולה תרבח תוינממ זוחא 51 "תועקשה םילעופ"ל .תשק — 2
 םילעופ תרבח ,2 ץורע ינייכז וגזמתי םא .תשר - 2 ץורע תינייכז תוינממ זוחא 72-ב "תרושקת
 לע — דבלב םיזוחא 5.9-כב קיזחי יבאזו תגזוממה הרבחה תוינממ םיזוחא 9-ב קיזחת תועקשה
.םיוולמה םיקנבה ידי-לע תוקזחומ יבאז תוינמ םויכ .םיווש גוזימ יסחי סיסב
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 תירוטלוגר תוברעתה ,ףסונב .תוקזחהה הנבמ רופיש וא היגרניס תועצמאב

 תורבחב םיחתנ תריכמב תוכורכה הקסעה תויולע תלדגה ידיל איבהל היושע

 יאוול תאצות דוע .תילכלכ החוור ןדבא הבוחב תנמוטש הלדגה ,תרושקת

 םירחתמ לש הערל הילפאמ תרזגנ תירוטלוגר תוברעתהל תיוולנה היוצר אל

 קקוחמה תוברעתה .תורחתה תוינויוושב עוגפל הלולע וז הילפא .םימייק

 יא ףרח ,ףנעל סנכיהל םיפסונ םירחתמ ץיאהל הלוכי תורחתה יללכ תעיבקב

 ומרגיי תורחתה תפרחהמ האצותכ .הז ךלהמב הכורכה תילכלכה תויאדכה

 העפשה .ףנעה תוחתפתהב ועגפי רשא ,םידבכ םידספה םינושה םינקחשל

 ישוקה ןמ תעבונ ,תופוכת הנתשמה תינטרפ היצלוגרל תעדונה תפסונ תילילש

 .םייקסעה םהיכלהמ תא לכלכלו ןנכתל קושה ינקחשל םרגנה

 תערכמ המורת םרת ומצע ירוטלוגרה הנבמה יכ ןיוצי רגסומ רמאמב

 הטילחה 1002 יהלשב קר ,ךכ .תרושקתה יעצמא לע הטילשה זוכירל

 וידרהו היזיוולטה ירודישב תונויכיזה תטיש לש הלוטיב לע הלשממה

 םינש הנותנ התייה תינורטקלאה תרושקתה .תונוישירה תטישל רבעמ לעו

 תירחסמ היזיוולט ירודישל תוכזה .יאכרא יטסילופונומ רטשמב תוכורא

 ןוה ילעבש אופא המת ןיא .םיזרכמ תועצמאב םיטעמל תונויכיזכ הקנעוה

 לש םתלוכי .םינוש תרושקת יפוגב וקיזחה ,םירשקו העפשה ילעב ,םיטעמ

 טעמכ המסחנ תרושקתה קוש תפמ לע היונפ תצבשמ סופתל םישדח םימזי

 .קקוחמה ידי-לע ןיטולחל

היצלוגרה תויביטקפא .ד

 תוינכט-תויטפשמ הדימ תומאב שומיש םישוע תובלוצה תויולעבה יללכ

 הדימ תומא ,אקע אד .תרושקתה יעצמאב הטילשה רוזיב תא חיטבהל ידכ

 תורבחב םייקתמה יתמאה תולעבה הנבמ תא חרכהב תופקשמ ןניא הלא

 ןחבמ שרדנ דיגאתב תולעבה תוקיז לש ןלקשמ רותיא םשל .תרושקת

 תולעב הנבמ םיתעל .יתומכ-יטמתמ ןחבמ םושייב יד ןיאו יתוכיא-יתוהמ

 תועצמאב שמוממה ,יזוכיר הטילש הנבמל הווסמ אלא וניא ,רזובמ הארנש

 םיפתוש ןיב םיוסמ הלועפ וק תטיקנ לע הקיתשבש המכסה .הטילש ימכסה

 לע יטפשמה רוסיאה רדגב לופית אל ,םינוש תרושקת יעצמא לע תולעבל

 ידי-לע םינגומה תונורקעב עוגפל ידכ הב שיש יפ-לע-ףא ,תובלוצ תוקזחה
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 יעצמא ילעב ןיב תורתסנ תותירב ,הזב אצויכ 42.תובלוצה תויולעבה יללכ

 .תבלוצ תולעב לש המויק לע רוסיאה תשרב תודכלנ ןניא ,םינוש תרושקת

 אלש דיגאתה תולהנתה לע העפשה לעב אהי תוינמ לעב יכ ,םג רשפא

.העבצה חוכ תועצמאב

 לש העפשהה תדימ תא קיודמ חרואב ףקשמ וניא תוקזחהה רועיש

 רוזיפב ,רתיה ןיב ,היולת וז העפשה .תרושקתה יעצמא לע תוקזחהה לעב

 םיקיזחמה ןיבש תימינפה םיסחיה תכרעמבו תרושקתה יעצמאב תוקזחהה

 לולכמ תא הצממ הניא תיטפשמ-תינכטה הדימה תמא :רחא ןושל .םינושה

 הב ןיאו ,תרושקתה קושב תובלוצ תוקזחה לש ןמויקב תוכורכה תוביסנה

 םייטרפ ןוה ילעב םילוכי ןתועצמאבש תויקוחה םיכרדה תא םוסחל ידכ

 52.םינוש תרושקת יעצמאב תיביטקפא הטילש םייקל

לארשיב היצלוגרה תושלוח .2

 ,ומצעלשכ ירוטלוגרה ןורתפה תא םינייפאמה םייוקילהו תושלוחה דצל

 הרדסהה יפוג לש םידחוימה םהינייפאממ םירזגנה םימגפמ םג לבוס אוה

 .לארשיב

יטרקורויב לוברס .א

 היצלוגרה .יטרקוריב לוברסב הקול לארשיב תרושקתה קוש תרדסה

 לש םמויקמ םיעבונה תודיחא רסוחמו תוינוג ברמ תלבוס לארשיב

 םילבכ ירודישל הצעומה ,תרושקתה דרשמ( םינוש חוקיפו הרדסה יפוג

 )םיטפשמה דרשמו ,םייקסע םילבגהל תושרה ,היינשה תושרה ,ןייוולו

 יובירמ האצותכ ,ןכ ומכ 62.תחא תינוטלש גג תרוק תחת םילעופ םניאש

 תרושקת יעצמאב םיזוחא 01-ב קיזחהל ןיא יכ םיעבוק תובלוצה תויולעבה יללכ יכ חיננ ,לשמל  42
X, תרושקת יעצמאב םיזוחא 01 קיזחמה תולעבב תעב הב םא Y. םיקיזחמ 'בו 'א יכ חיננ ,תעכ 
 ןגומה ןורקיעב העיגפ הווהמ 'בל 'א ןיב הלועפ ףותישל םכסה .Y-בו X-ב םיזוחא 5.7-ב דחא לכ
.תובלוצה תויולעבה יללכ ידי-לע

 הרבחה תוינמ ןוהב תוינמה לעב לש הקזחהה רועיש תא תופקשמה תויתומכה תורדגהב יד ןיא  52
 תיתוהמ הניחב תשרדנ .העבצה חוכ תונקמ הרבחה תוינמ םא ףא ,הטילש חוכ אטבל תנמ לע
 ביבח 'א( הרבחב תוטלחהה תלבק ךלהמ לע לעופב עיפשהל תוינמ לעב לש ותלוכי תדימ לש
.)594-694 'מע ,א ךרכ ,תורבח יניד ,לגס

 היצלוגרב םיקסועה םינושה ןוטלשה יפוג דוחיאל וארק תרושקתה אשונב וקסעש תודעו רפסמ  62
.תרושקתה קוש לש



ילארשיה תרושקתה קושב תורחתו הטילש - תבלוצ תולעב44

 ,תפדוע היצלוגר תרצונ תרושקתה קוש תא רידסהל תוכמסומה תויושרה

 יכ המוד התע תעל .הז קוש לש ותוחתפתה לע םילושכמ המירעמה

 תרושקתה קוש לע תשלוחה תיטרקוריבה תעקפה תא ריתהל ןויסינה

 .הפי הלוע וניא

 :המשוי םרטש ,דלפ חוד תצלמה תא ,לשמל ,ואר הז ןיינעב

 .תרושקתל תימואל תושר לש התמקהב ינויח ךרוצ האור הדעווה"

 תינורטקלאה תרושקתה םוחתל דחא ישאר קוח תרגסמב לעפת תושרה

 לכ תא ,ב"הראב CCF-ה לש וזל המוד תנוכתמב ,הכותב דגאתו

 תרושקתה םוחתב הפיכאהו תרוקיבה ,הרקבה ,יושירה ,ןונכתה יאשונ

".תינורטקלאה

 :וז תושר לש הידיקפת ןיב

 ,ףנעב םילעופה םירחא םייטננימוד םיפוג לעו םילופונומ לע חוקיפ

 תמייקתמ ןיאש בצמב תנגוה תורחת לש המויקל םיאנת תריצי םשל

.תיביטקפא תישפוח תורחת וב

 חקלית ,הז ןיינעל ;תרדושמה תרושקתה םוחתב תולעב זוכיר לע חוקיפ

 תרדושמה תרושקתה יגוס לכב תיטננימודו תיזוכיר תולעב ןובשחב

.תספדומה תרושקתה יגוס לכבו

 ףא לע .תרושקת תושר םיקהל העצה םדקמ תרושקתה דרשמ הנורחאל

 ןותנ חוקיפה תונורקע תא תמשיימ איה ובש ןפואה ,יוצר העצהה ןוויכש

.ןאכ הטרפל ונניינעמ הז ןיאש ,תרוקיבל

יוצרה הרדסהה הנבמ רבדב תינורקע הסיפת רדעיה .ב

 לע תנעשנ הניאו ,תיתדוקנ איה לארשיב תובלוצה תויולעבה תייגוס תרדסה

 תולבגה ליטמ ילארשיה ןידה .יוצרה תרושקתה קוש הנבמ לע הבחר הסיפת

 ץורעה ירודיש ,2 ץורע ירודיש :םינוש תרושקת יפוגב תובלוצ תויולעב לע

 םירודיש ,םילבכ תועצמאב םירודיש ,תושדחה ץורע ירודיש ,ישילשה

 תויולעב לע תולטומה תולבגהה .תונותיעו וידר ירודיש ,ןייוול תועצמאב

 תולבגהה ףקיה :ירק ;ןייפואב תוירטמיס ןניא ןכו ,תודיחא ןניא תובלוצ

 ,הכלוה יעצמא לע תובלוצ תויולעב לש םינוש םיגוסל סחיב םינתשמ ןביטו
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 הרקממ ,קוה-דא התשענ ןתעיבקש הלא תולבגמב רכינ .םינוש ןכותו רודיש

 וא םירודיש לש גוס תלעפהל ןוישיר וא ןויכיז ןתמ תרדסה ךרוצל ,הרקמל

 הסיפת הלא תולבגמ לש ןסיסבב ןיאש המוד .םיינויזיוולט הכלוה יעצמא

 תובלוצה תויולעבה יללכ לש יוצרה הרדסהה ןפואל רשאב תינורקע-תיללכ

 םייונישל המאתה ינב םניא ןכו ,ןמזב םילבגומ םניא הלא םיללכ .ךוראה חווטב

 יללכ תא תיתשהל שי ונתעדל ,ליעל רומאכ .תיתורחת-תילכלכה הביבסב

 תורחתה לש יוצרה הנבמה רבדב תינורקע הסיפת לע תובלוצה תויולעבה

 יללכ לש הריקסל( .ףנעה בצמל םאתומה הנבמ ,םינושה תרושקתה יפנעב

 ).א חפסנ ואר ,הלא םיללכ לע תרוקיבל ןכו ,לארשיב תובלוצה תויולעבה

 ינפב היצלוגרה לש התדימע חוכ תא רתוי ףא שילחמ הז יתקיקח הנבמ

 .םיוסמ ןיינע לעב תבוטל תמיוסמ הלבגה רוקעל תושקבמה ,תויוצמ תוחור

 יללכ לש יוצרה הרדסהה ןפואל רשא תינורקע-תיללכ הסיפת רדעיה ,ןכ ומכ

 יולת תרושקתה קוש לש ולרוגש ךכל תמרוג ךוראה חווטב תובלוצה תויולעבה

 ,ךכמ האצותכ .םירקבל םישדח תונתשהל תויושעש תוירוטלוגר תוטלחהב

 םינשב היצלוגרה יאנת תא תופצל תלוכי תרושקתה קושב םינקחשה ידיב ןיא

 .תרושקת ימזימב עיקשהל תונוכנה לע העיתרמ העפשה תעדונ ךכל .תובורקה

ןקחשכו רוטלוגרכ הנידמה .ג

 הדיקפתב .ןקחשו רוטלוגר :םיעבוכ ינש תשבוח הנידמה לארשיב תרושקתה קושב

 םהיכלהמ תא םירידסמה ,קחשמה יללכ תעיבק לע תדקפומ הנידמה רוטלוגרכ

 תרושקתה קושב תברועמ הנידמה ,ןקחשכ .תרושקתה קושב םינקחשה לש

 תרבחב תירקיע תוינמ תלעב םג תשמשמה ,קזב תרבחב היתוקזחה תועצמאב

 ןמאנכ הדיקפת ןיב םיניינע דוגינב הנידמה תא דימעמ הז םיעבוכ יוביר .ןייוולה

 .תרושקתה קושב לעופה — הצחמל יטרפ — יקסע ףוגכ הדמעמ ןיבל רוביצה

 יוניש חכונ ,הנורחאל .בר ןמז הז םיכשמנ קזב תרבח תטרפהל םיכלהמה

 םיעיקשמ לש םתעיתרו ןוהה יקושב קימעמה לפשה ,הרבחב תוינמה ילעב בכרה

 .אובל הבורק הניא הרבחה תטרפה יכ המוד — לארשיב תועקשה עוציבמ םירז

 ילארשיה קשמה לש ובצמב ,תרושקתה קוש בצמב םרוקמש םיישקל ףסונב

 הלאו ,קזב תטרפה תא םיבכעמה םיפסונ םילושכמ םימייק ,ינוחטיבה בצמבו

 .לארשיב ןוהה קושו תרושקתה קוש תא םינייפאמה םיינבמ םייוקילמ םיעבונ
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ישימח קרפ

 קושב תורחתה דודיעל םיאנת תריצי — עציהה דצ
תרושקתה

 תובלוצה תויולעבה תעפות לש הישרוש .1

 םוסרפל שוקיבה תמרמ עפשומ תרושקתה קוש לש ופקיה ,ליעל רומאכ

 קושב םיירשפאה םירחתמה לש םרפסמ ,ךכמ האצותכ .היזיוולטב ירחסמ

 ףסונ .הלדג תובלוצ תויולעב לש ןמויקל תורבתסההו לבגומ תרושקתה

 תורשקתה קושב תובלוצה תויולעבה יוביר ,שוקיבה דצמ תעבונה הלבגמל

 הווה .הז קושב העקשהל םידמועה ןומימה תורוקמ טועימב ץוענ לארשיב

 ,ךכמ האצותכ .אוה ףא לבגומ תרושקת ימזימב העקשהל עציהה דצ :רמוא

 םימרוגו תרושקת יפוגב העקשהל שורדה ןוהה תא םיקפסמ םירופס םיפוג

 ינייפאמ לע דומענ ןלהל .תובלוצה תויולעבה תעפות ףקיה תבחרהל ךכב

 .תרושקתה קוש לש עציהה דצ

 ןמ רכינ קלח .תועקשה תריתע היישעת איה תרושקתה תיישעת

 .םילעב ןוה ידי-לע אלו יארשא תועצמאב הנמומ ףנעב ההובגה העקשהה

 ןייפאתמ תרושקתה םוחתב תולעופה תורבחה ןמ לודג קלח לש ןנזאמ

 .תויחוורב הקיחשמ תולבוס תורבחה ןמ קלח ,ןכ ומכ .הובג ףונימ רועישב

 םשל םיפסונ ןוה תורוקמל תוקוקז תרושקתה תורבח יכ ,הלוע ןאכמ

 ,וירמש לע אפוק וניא תרושקתה קוש ,וזמ הרתי .תיקסעה ןתוליעפ ךשמה

 ןווגמ תניחבמ ןהו תיגולונכט הניחבמ ןה םדקתהלו חתפתהל ףיסומ אלא

 ןוה לש וסויג אוה וז תוחתפתהל יאנת .םפקיהו וב םירבעומה םינכתה

.ףסונ

 לדוגמ םירזגנה םיהובג הסינכ ימסחב ןייפאתמ תרושקתה קוש

 .ותוא םידחיימה םידחוימה םיכרצה תנבהב ךרוצה ןמו תשרדנה העקשהה

 םידמועה םייטרפה ןומימה תורוקמ תא םימצמצמ םיהובגה הסינכה ימסח

 עפושמ קושה ,םיפוכת ןוה יסויגב רבוגה ךרוצה ןמ האצותכ .העקשהל
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 קרש םושמ ,םיכומס תרושקת יפנעב םיעיקשמה ,"םירזוח" םינקחשב

 םוחת םע תורכיההו עדיה םג ומכ ,העקשהל שורדה ןוהה יוצמ םהידיב

 תרושקתה קושב תועקשהה ןמ רכינ קלח יכ ,ןייצל שי דוע .תרושקתה

 יקושב הנורחאה תלופמה 72.םירז תועקשה ידי-לע ןמומ ןורחאה רושעב

 תועקשהה םרז תא ולליד ,ינידמה ךוסכסה תוטהלתה םג ומכ ,תוינמה

 םינופ תרושקתה קושב םינקחשה ,םייפולח ןומימ תורוקמ רדעיהב .תורזה

 קושב תויזוכירה תדימ תא רתוי ףא םיריבגמ רשא םיימינפ םיגוזימל

 .ןוהה

      

 תויולעבה תייעב ןורתפל יעצמאכ ןוהה קוש לולכש .2
 תרושקתה קוש לולכשו תובלוצה

תרושקתה קושב תועקשה ןומימל םידמועה ןוהה תורוקמ תבחרה .א

 חפטלו רוציל הנידמה לש הדיקפת יכ תסרוג ונידי-לע תעצומה הסיפתה

 .תרושקתה קושב תיביטקפא תורחת לש המויקל םישורדה םיאנתה תא

 לע המוש ,תובלוצ תויולעב ליבגהל ןתרטמש קוח תוארוה דצל ,ךכיפל

 םידמועה ןוהה תורוקמ תבחרהל םישורדה םיאנתה תא חיטבהל הנידמה

 תושרל םידמועה ןומימה תורוקמ תבחרה .תרושקתה קושב העקשהל

 יזכרמה לדבהה .תרושקתה קוש תויזוכיר תייעבל קוש ןורתפ הווהמ םימזי

 תדימב ץוענ תובלוצה תויולעבה לש תיתקיקח הרדסה ןיבל הז יעצמא ןיב

 לוטיבב ךורכ ןוהה קוש חותיפ .היעבה ןורתפב קקוחמה לש ותוברועמ

 ודודיעב םג ומכ ,ןוהה קוש לע תתוועמ העפשה תלעב תינוטלש תוברעתה

 קושה תוחוכ לע ךמתסמ הז ןורתפ .םיפיקע םיעצמאב ןוהה קוש לש

 .תובלוצ תויולעב לש היצלוגר תועצמאב םימשגומה םידעיה תגשה םשל

 תעיבק תועצמאב תובלוצה תויולעבה תייגוס לש הנורתפ ,תאז תמועל

 הרישי תיתקיקח תוברעתה הווהמ תובלוצ תוקזחהל םייברמ םירועיש

 .תרושקתה קושב

 הטילשה ילעבמ דחא .םירז םיעיקשמ םה םילבכה תורבחב תוינמה ילעבמ קלח ,לשמל ,ךכ  72
.רז עיקשמ אוה ףא ,בירעמ ןותיעב
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 ןומימה תורוקמ תלדגהב הכורכ תובלוצה תוקזחהה רועיש תתחפה

 תומייק תרושקת תורבח ,תישאר .תרושקתה קושב העקשהל םידמועה

 תויטרפ תואצקה עצבל ךרוצה ןמ תורוטפ ויהי ףסונ ןוה סייגל תושקבמה

 ,תאז תחת .תיאקנבה תכרעמה ןמ תואוולה ןוה סייגל וא םייטרפ ןוה ילעבל

 .בחרה רוביצה ןמ — תואוולה ןוה וא תוינמ ןוה — ריחס ןוה סייגל ןדיב אהי

 הדימב תיחפהל םייופצ וחותיפו ןוהה קוש לש וקוזיח ,ךוראה חווטב ,ךכיפל

 םיקהל םישקבמה םימזי ,תינש .תרושקתה קושב הטילשה תויזוכיר תא הבר

 םזימה תמקה ךרוצל תשרדנה העקשהה תא ןממל ולכוי ,תרושקת ימזימ

 תרושקת ימזימ לש תולתה תחפת וז ךרדב .הסרובב ןוה סויג תועצמאב

 .םימייקה ןוהה ילעבב םישדח

 תורחסנה תורבחה יכרע תא תופיצרב םירחמתמ ןוה יקוש ,וזמ הרתי

 עדימל תוריהמב ביגהל תלוכיבו תוימנידב םינייטצמ ןוה יקוש ,ךכיפל .ןהב

 תישענה תורוקמה תאצקה ,ךכמ האצותכ .םיריחמב יוניש תועצמאב שדח

 תסיפתב םייונישל ,םייגולונכט םייונישל תמאתומ ןוהה קוש תרגסמב

 .םישדח תונויערלו ,םינוכיס

 םינוכיס לש רתוי הליעי האצקה דודיעל ינויח ןוהה קוש לש ולולכש

 ויפואמ םירזגנה ,םינוכיס ריתע קוש אוה הז קוש .תרושקתה קושב םייקסע

 טועימ לשב .וב תמייקתמה תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה ןמו ימנידה

 םייטרפ ןוה ילעב ,תרושקתה קושב העקשהל םידמועה ןומימה תורוקמ

 .ישיאה םנוה ןוכיסב תוכורכה תויקסע תומזי תטיקנמ עתריהל םייושע

 השש הניא ,תינרמש תיקסע תוינידמ לע הנומאה ,תיאקנבה תכרעמה ףא

 שמשל יושע ןוהה קוש .ןוכיס יריתע תרושקת ימזימל תואוולה ןוה דימעהל

 ,העקשהה לטנ תסמעה תועצמאב ,הליעי םינוכיס תאצקהל רישכמ אופא

.הבחר םיעיקשמ תצובק לש היפתכ לע ,םינושה הינוכיס לע

      

תונוישירה תטישל רבעמה .ב

 עוציבל רישכמכ ןוהה קוש לש חותיפבו לולכשב ךרוצה רבדב ונתנקסמ

 תטישמ יופצה רבעמה חכונל ףקות הנשמל הכוז תרושקתה קושב תועקשה

 רטשמ .וידרהו היזיוולטה ירודיש םוחתב תונוישירה תטישל תונויכיזה

 חודב תולולכה תוצלמהה לש אצוי לעופ אוה וצומיא רשא ,תונוישירה
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 וז תוינידמ יפ-לע 82."םיחותפה םימשה" תוינידמ לע ססובמ ,"דלפ תדעו"

 םזימ ליעפהל ,קוחב םיעובקה ףסה יאנתב דמועה ,שרוד לכל ריתהל שי

 יופצ םיחותפה םימשה תוינידמ לש אלמה המושיי .ינורטקלא תרושקת

 בחר םינכת עציה םג ומכ ,םינגוהו םיווש םיאנתב תישפוח תורחת חיטבהל

 שדחה תונוישירה רטשמל יחרכהו םילשמ דעצ יכ ,םירובס ונא .ןווגמו

 םתלעפהלו םתמקהל שרדנה ןוהה סויגל םימיאתמה םיאנתה תריצי אוה

 ורחתי רשא ,הלא םימזימ לש םתלעפהו םתמקה .תרושקת ימזימ לש

 .השק תיקסע תודדומתהב תוכורכ ,חוכהו ןויסינה יריתע תרושקתה יפוגב

 המואמ ליעוי אל תונוישירה רטשמ ,םיקיפסמ ןומימ תורוקמ רדעיהב

 םיעצמאהש העש ,תורחתל תרושקתה ימש תחיתפב אופא עצב המ .ותנקתב

?םירסח וז תוינידמ תמשגהל םייביטרפואה

      

 תכרעמה תויזוכיר חכונל ןוהה קוש לש וחותיפב ךרוצה .3
תיאקנבה

םיילאר קשמ יפנע לע םתעפשהו ,תיאקנבה תכרעמה ,ןוהה קוש .א

 תודיחיל ןוכסיח תודיחימ ןוה תורוקמ בותינל תכרעמ אוה ןוהה קוש

 ךוותמ תשמשמ ,ןוהה קושל ליבקמב תלעופה ,תיאקנבה תכרעמה .העקשה

 תא תווהמ הלא תוכרעמ יתש .ןוכסיח תודיחיל העקשה תודיחי ןיב יסנניפ

 לש םתוליעיו םתוביצי .יסנניפה קושב םיירקיעה תורוקמה תאצקה ירישכמ

 םישומיש ןיב הליעי תורוקמ תאצקהל םיינויח תיאקנבה תכרעמהו ןוהה קוש

 לארשיב ןוהה קוש .הלכלכהו קשמה תוחתפתה תא העינמה ,םירחתמ

 הדעווה — תונוישר תטישל תונויכז תטישמ רבעמ" :הז ןיינעב הדעווה תצלמה חסונ ןלהל  82
 התע העובקה הטישה םוקמב הלעפהו רודיש תונוישר ןתמ לש השדח הטיש עובקל הצילממ
 הרוצב ,הדעווה תעדל ,אטבמ )gnisneciL( "יושיר" גשומה .תונויכז ןתמ רבדב ,םינושה םיקוחב
 ןפואב .)noissecnoC( "ןויכזה" גשומ רשאמ ,תורחתהו רודישה שפוח תסיפת תא רתוי הנוכנ

 וידיב שיש יאנתב ,שיבכב גוהנל רתומ דחא לכלש עבוק יושירה גשומש רמול ןתינ ירופאטמ
 יאנת( העונתה יקוח תא םייקמ אוהש יאנתבו )ףס יאנת( ותורישכ לע דיעמה ,הגיהנ ןוישר
 םידמוע הלאו ,הקזח וא ,תוידעלב לש םיביכרמ הב שיש ,רתי תוכזכ ספתנ ןויכזה .)ןוישרה
 םיפוגל הכ דע ונתינש רודישה תונויכז יכ ,הענכוש הדעווה .תישפוחה תורחתה ןורקעל הריתסב
 לע ןגהל ןהידיב ועייסשמ רתוי לארשיב תולשממה לש ןהידי תא ולבכ ,זרכמ יכילהב ,םינוש
 ,רודיש תונויכז ילעב ולעהש ,תונעטה ןמ רתוי קהבומ יוטיב ךכל ןיא .ותחוורו רוביצה תבוט
 רותעל תוליע ,תודחא םימעפ ,םהידיב ונתנ רשא ,"תוינוטלש תוחטבה"ו "ןיינק תויוכז" רבדב
 ".םישדח םיכרצ יפ-לע ושרדנש ףנעב חותיפו הרדסה תולועפ ,ובכיע וא ,וענמו ץ"גבל
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 ןוה תורוקמ בותינב ותוליעי תא םישבשמה ,םיינבמ םימגפו םייוקילמ לבוס

 לבוס ילארשיה ןוהה קוש ,ךשמל ,ךכ .העקשהה תודיחיל ןוכסיחה תודיחימ

 תוברעתהמו םיידסומ םיעיקשמ לש הטעומ תוליעפמ ,םילפמ סמ יקוחמ

 תועצמאב עצובמ לארשיב ןוהה תורוקמ תאצקה רקיע 92.הרתי תיתלשממ

 תכרעמה .ןוה תורוקמ תאצקהל יפולח ריצ תשמשמה ,תיאקנבה תכרעמה

 ,לשמל ,ךכ .יטסילופגילוא הנבמב תנייפואמו רתי תויזוכירמ תלבוס תיאקנבה

 רוטקסל ןומימה תורוקמ לכ ךסמ זוחא 55 יאקנבה ןומימה הוויה 0002 תנשב

 תורבח ידי-לע רקיעב( ל"וחב ןוה סויגב םרוקמ םיפסונ זוחא 82 .יטרפה

 גשוה יטרפה רוטקסל ןומימה תורוקמ ךסמ דבלב זוחא 71 .)היגולונכט

 םיעובטה םימגפה ןמ האצותכ 03.ימוקמה ןוהה קושב רישי ןוה סויג תועצמאב

 תורוקמ רדעיהמ םינוש קשמ יפנע םילבוס לארשיב ןוהה תכלוה תוכרעמב

 יפנעב ,םירומא םירבדה טרפב .םיטקיורפו תועקשה ןומימל םיקיפסמ ןוה

 ףנע ,תרושקתה ףנע תמגוד ,תויתשתב חווט תכורא העקשה םינועטה קשמ

 םיישקב םירכינ ןוהה קושב םיררושה םידוריה םיאנתה .היינבה ףנעו היגרנאה

 רדעיה .הדי-לע תוקזחומ ןהיתוינמש תורבח תטרפהב הנידמה תלקתנ םהבש

 התלוכי תא לישכמ תויתלשממ תורבחב הנידמה תוינמ תטילקל ןוה תורוקמ

 .יואר ריחמב הלא תורבחב היתוקזחה תא רוכמל הנידמה לש

 תורוקמ בכרהב תנמתסמה חווטה תכורא המגמהש ,תאז םע ,ןייצל שי

 תורוקמ לש םלקשמב הדירי לע תדמלמ יטרפה רוטקסה לש ןומימה

 ןומימה תורוקמ לש םלקשמ לדג ןורחאה רושעב ,ךכ .םייאקנבה ןומימה

 תורוקמה יסויג :יטרפה רוטקסה תוליעפ תא ושמיש רשא םייאקנב-ץוחה

 םייתנשבו תירבה-תוצראמ הליחת ,דואמ ולדג ל"וחב תוסרובמ תורבח לש

 םיכוותממ ןומימ תורוקמ לש סויגה ץאוה ןכ ומכ .הפוריאמ ףא תונורחאה

 .םירז םיידסומ םיעיקשמו ןוכיס ןוה תונרק ןוגכ ,םייאקנב-ץוח םייסנניפ

 יאקנבה יסנניפה ךוויתה לש ולקשמ םצמטצה הלא תויוחתפתה חכונל

 םייטננימוד םיפוג ורתונ םיקנבה ,תאז םע .יטרפה רזגמה תוליעפ ןומימב

 ןהו ,יטרפה רוטקסב תועקשה ןומימל ירקיע רוקמכ ןה ,יסנניפה ךוויתב

.6991 ,טדורב תדעו חוד :ואר  92
 לארשי קנב ,תילארשיה הלכלכל ןוהה קושב המרופרה לש התובישח ,רלוקוס ריאמ ר"ד :ואר  03

10.6.01( ,םימוסרפ -  ptth //: www . xinaldan . oc . li / eciffo _ knabneg . mth(.
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 ןומימ תורוקמ רדעיהב יטרפה רוטקסב תועקשה ןומימל יפולח רוקמכ

 תוסרובב תוינמה יריחמ תליפנ עקר לע 0002 יהלשב עריאש יפכ ,םייטרפ

13.םלועב

תיאקנבה תכרעמב תרבוגה תולתה .ב

 ףא טלבתמ ,תיאקנבה תכרעמל ןוהה קוש ןיב תמייקתמה הפולחתה חכונל 

 ןומימ תורוקמ תקפסאל יזכרמ רוקמכ ןוהה קוש לש וקוזיחב ךרוצה רתוי

 תכרעמה תשמשמ ,ןוהה קושב ןומימ תורוקמ רדעיהב .תרושקתה ףנעל

 טרפב 23.ףסונ ןוהל תוקוקזה תרושקת תורבחל יפולח ןומימ רוקמ תיאקנבה

 .הצופק םייטרפ םיעיקשמ לש םדיש העש ,לפש תותעב םירומא םירבדה

 םיקנבה תוברועמ תרבגהב הכורכ םייאקנב ןומימ תורוקמ לע תונעשיה

 דימעהל םילולע םירופס םיקנב .תרושקתה קושב — ןיפיקעב יכ ףא —

 לש ויכלהמ לע העפשה םהידיב זכרלו ,םינוש תרושקת יפוגל תואוולה

 האצותכ .ההובג תויזוכירב הקול המצע תיאקנבה תכרעמה .תרושקתה קוש

 תויזוכירב ץוענ דחאה דממה :לפכוי תרושקתה קושב תויזוכירה דממ ,ךכמ

 הפיקעה הטילשב ןומט ינשה דממה ;תרושקתה תורבחב הרישיה הטילשה

 .םייזוכירה םייאקנבה םיפוגה ידי-לע תלעפומה ,תרושקתה יעצמא לע

 איה םייאקנבה םיפוגה ןיבל תרושקת תורבח ןיב תולתהש ,ןייצל שי

 תרושקת תורבחל ףסונ תואוולה ןוה דימעהל אוה יאקנבה סרטניאה .תידדה

 עורפלו ןהיישקמ ץלחיהל ןדיב אהיש תנמ לע ,תיסנניפ הקוצמב תויורשה

 .ןבוח תא

 רבדב הנקסמה תא םיששאמ םילבכה תורבח לש םייסנניפה םיכלהמה

 .תיאקנבה תכרעמה ןיבל תרושקתה תורבח ןיבש תכלוהו תרבוגה תולתה

 יארב — םיעשתה תונשב ילארשיה ןוהה קוש הנבמב םייוניש ,תונותיעל העדוה ,לארשי קנב :ואר  13
.1002 ילויב 3 ,יטרפה רוטקסה לש ןומימה בכרה

ptth //: www . learsiknab . vog . li / sserp / beh / 307010 / 307010 b. mth  
 תופולח חותיפ לע םישקמה םיינבמ םיתוויע לש הרושמ תרזגנ תיאקנבה תכרעמה לש התמצע 23

.תויאקנב-ץוח ןומימ
1002 רבוטקואב 13 ,הלשממה תואצוהב ריהמ לודיגמ םיעבונה קשמה תחימצל םיקזנ ,ןיילק דוד :ואר 
 .ptth //: www . learsiknab . vog . li / atadtped / mimuen / muen 470 h. mth יניד יכ ,רתיה ןיב ,ריבסמ ןיילק 

 ןומימ תופולח לש ןחותיפ לע םישקמו ,תיאקנבה ךוויתה תכרעמ קוזיחל םימרוג םילפמה סמה
 .תויאקנב ץוח
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 יאקנב עויס לע תונעשנ ,םיקומע םייסנניפ םיישקב תונותנה ,םילבכה תורבח

 םייאקנב םיפוג לש הפיקע הטילשל םגרתיהל לולע ,הז עויס 33.םידממ רידא

 ןמ הלטנש םידבכ תובוחב איה ףא העוקש ןייוולה תרבח .םילבכה תורבחב

 .תיאקנבה תכרעמה

 ןוה סייגל תרושקת יפוג ידיב שי ללכושמ ןוה קושב ,תאז תמועל

 יפסכל קקדזהל ךרוצה ןמ ענמיהלו ,בחרה רוביצה ןמ ריחס תואוולה

 .תרושקתה קושב םיקנבה לש םתוברועמ הנטק וז ךרדב .יאקנבה יארשאה

 תוקזחה ןעבט יפ-לע .תויזוכירל ששחב עוגנ וניא בחרה רוביצה ןמ ןוה סויג

 תלעפהל הנכס םושמ ןהב ןיא ךכיפלו ,תודחא םיידיב תוזכורמ ןניא רוביצה

 ידיב שיש םושמ ,ןוכיסל רתוי "דימע" ריחס ןוה ,ןכ ומכ .תיזוכיר הטילש

 תרושקתה קושב העקשהב ךורכה ןוכיסה תא רזפל םיעיקשמה רוביצ

 םינוכיסל רתוי שיגר ,תאז תמועל ,יאקנב תואוולה ןוה .םינוש םיפנע ןיב

43.תרושקתה ףנעב העקשהב םיכורכה םייקסעה

יארשא תקוצמ .ג

 תתחפהל תמרוג תיאקנבה תכרעמה תא תנייפאמה ההובגה תויזוכירה

 םירזגמב םילעופה תרושקת יפוג תושרל םידמועה יאקנבה יארשאה תורוקמ

 תורחתה תכיעדל םורגל יושע יארשאה תורוקמ טועימ .םירחתמ םייקסע

 תובקעב יתורחתה ןחוכ תא ודבאיי תרושקת תורבח ןכש ,תרושקתה קושב

 היושע יארשא תקוצמ ,ןכ ומכ .ןתוא םישמשמה ןומימה תורוקמ קותינ

 ןהיתורחתמ םע גזמתהל תיסנניפ הקוצמב תויורשה תרושקת תורבח עינהל

 האצותכ ,רמולכ .יקסעה ןבצמ תא רפשלו תואצוהב ךוסחל תנמ לע

 תפונת ,יארשא תקוצמב תונותנה תורבחל םידמועה ןומימה תורוקמ טועיממ

 .םלביהל הלולע תרושקתה ףנעב תורחתה

 :םימרוג רפסממ תרזגנ תרושקתה קושב יארשאה תקוצמ

 תכרעמה תויזוכירו תרושקתה קושב הטילשה ילעב טועימ חכונל ,תישאר

 םיפוג .יארשא תקוצמל עלקיהל הלולע םילודגה םיוולה תצובק ,תיאקנבה

.1002 רבמטפסב 52 ,ץראה ,"םילבכה ךלמ" ,קינלור איג ,לשמל ואר  33
 םיקנבה לע חקפמה תשירדב יוטיב ידיל האב קושה ינוכיסל יאקנבה יארשאה לש "ותושיגר"  43

 .תרושקתה תורבחב םהלש תועקשהה ןיגב םיקפוסמ תובוחל השרפהה תא לידגהל םיקנבהמ
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 יארשאה תולבגמ תרגסמב ,םילודג םיפוגל תואוולה ןתמב םילבגומ םייאקנב

 תויביר םישרוד םיקנבה ,הלא תולבגממ האצותכ .לארשי קנב ליטמש

 תולבגה חכונ .םילודג םיפוגל םדי-לע תונתינה תואוולה לע רתוי תוהובג

 תואוולה תקנעהל יאנתכ רתוי לודג ימצע ןוה שורדל םילוכי םיקנבה ,הלא

 יברמה הפישחה רועישב םילבגומ םייאקנב םיפוג .דועו .םילודג םיוולל

 ,רמוא הווה .יפיצפס ףנעל תוצקומה תואוולהה ךס :ירק — יפיצפס ףנעל

 .םינוש םיפנעל םדי-לע דמעומה יארשאה תא ןווגל םהילע

 ילכלכה רבשמה תובקעב השק העיגפ לבס רשא ,תרושקתה ףנעב ,תינש

 53.יארשא דימעהל םאובב תוריהז הנשמ גוהנל םייושע םיקנבה ,ןורחאה

 תיאקנבה תכרעמה םהב רשא ,ילכלכ לפש יאנתב םירומא םירבדה טרפב

 רועישב הדחה היילעה תובקעב ,תינרמש יארשא תוינידמ טוקנל הטונ

 םינוכיסה לש תרכינ תורבגתהו ,יארשאל שוקיבה םוצמצ ,םידובאה תובוחה

 63.םהינפב םיבצינ םיקנבהש

 יושע ,םייסנניפ םירישכמ ןווגמ ליכמה ,חתופמ ןוה קוש לש ומויק

 תונכסה תא םצמצלו ןוהל תוקוקזה תורבחל יפולח ןומימ רוקמ קפסל

 ןוה סויגל יעצמאכ — ןוהה קוש לש וחותיפ .יארשא קנחמב תוכורכה

 רוביצה ןמ ריחס ןוה סייגל תרושקת תורבחל רשפאי — תוינמ ןוהו תואוולה

 יארשאה תורוקמ יוצימ רחאל ףא ,םיידסומה םיעיקשמה תייליהקמו בחרה

 סויגש ךכב ןומט יאקנבה יארשאה ינפ לע ריחסה ןוהה לש ונורתי .יאקנבה

 תנייפאמה םיניינעה ידוגינ תייעבל ףושח וניא ןוהה קושב ןומימ תורוקמ

 רתוי יביטקפא ריחסה ןוהה ,ליעל רומאכ ,ןכ ומכ .יאקנבה יארשאה תא

 ןוהה לש העקשהה ןוכיס ןכש ,ןוכיס יריתע םיבצמב יאקנבה יארשאה ןמ

.יאקנבה יארשאה לש וזמ רתוי הבר הדימב רוזיפ רב אוה ריחסה

 ןמ תואוולה ןוה סייגל םאובב םילודג םיוולל םייופצה םיישקל וידחי םירבוח םימרוג ינש  53
 תואוולה לע לארשי קנב ידי-לע תולטומה תולבגמב ץוענ ןושארה םרוגה :תיאקנבה תכרעמה
 הוולל יארשא דימעהל יאשר וניא קנב יכ ,תועבוק םיקנבה לע חקפמה תוארוה .םילודג םיוולל
 יאקנבה יארשאה םא ,זוחא 03 ידכל הבגומ הז ףר .ונוהמ זוחא 51-מ הובגה רועישב דיחי
 קינעהל םיקנבה לע רסאנ ,ןכ ומכ .תוברע ירשקב הזל הז םירושקה — םיוול תצובקל ןתינ
 חקפמה :ואר .קנבה ןוהמ זוחא 531 לע הלועה רועישב יארשא םהלש םילודגה םיוולה תששל
6(( ןיקת יאקנב לוהינ ,םיקנבה לע ( 11 /  ץוענ וניא ינשה םרוגה .)ד( ,)ב( ,)א(4 םיפיעס ,)89
 םיקנבה ,לארשי קנב תשירד יפ-לע .הוולמה קנבה לש ןוהה תומילה סחיב אלא םיוולה ינייפאמב
 ךס ,ךכמ האצותכ .םיזוחא 9 לש רועישב ירעזמ תואוולה/ןוה סחיב דומעל םיביוחמ םירחסמה
 השירדה ןמ תעבונה תפסונ האצות .לבגומ םילודג םיוולל דימעהל םיקנבה ידיב שיש יארשאה
 .םילודג םיוולל יאקנבה יארשאה תולע רוקיי איה ןוה תומילה לע רומשל

 ןוהה תומילה תלבגמ חוכמ יארשא דימעהל םתלוכיב םילבגומ םיקנבה יכ ,ןייצל שי דוע  63
 יארשאה ףקיה ,ךכמ האצותכ .םנוה תא לידגהל םיקנבה לע השקי ,לפש יאנתב .םהילע תלטומה
 .לבגומ — דימעהל םיקנבה ידיב שיש יאקנבה
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ןוהה קוש לולכשל םייביטרפוא םידעצ .4

 לארשיב ןוהה קוש לש ולולכשל םישורדה םידעצה לש תטרופמ הריקס

 הרצקב דומענ תואבה תואקספב .הז הדמע ריינ תולובגמ תגרוח וחותיפלו

 בחרה םיעיקשמה רוביצ לשו םיידסומה םיעיקשמה לש םתובישח לע

 םיעיקשמ תוצובק לש םתעפשה לעו ,ללכושמו ליעי ןוה קוש לש וחותיפל

 קוש לש ותובישח תא רוקסנ דוע .תרושקתה קושב תורחתה הנבמ לע הלא

.תואוולה ןוה סויגל יפולח רוקמכ יטרפה בוחה תורגיא

ןוהה קושב םיידסומ םיפוג לש םתופתתשה תרבגה .א

 תורחסנה תורבחב תוילאר תוקזחה לש ךומנ רועישב םיקיזחמ םיידסומ םיפוג

 םיעיקשמה תוקזחה יכ אצמנ הנורחאל ךרענש רקחמ יפ-לע .הסרובב

 ךומנ הז רועיש 73.תוינמה קוש ללכמ דבלב זוחא 21-כ תווהמ םיידסומה

 ופוסו ,3991-ב םיידסומה םיעיקשמה לש םהיתוקזחה רועישמ םיינש יפ

 תתחפה תובקעב רצונש קירה ללחה .4991-ב ןוהה קוש תא דקפש רבשמב

 ילעב ידי-לע אלמתה ןוהה קושב םיידסומ םיעיקשמ לש םהיתוקזחה רועיש

 ,םירז םיעיקשמ ידי-לע ןכו תונורחאה םינשב הדמתהב תוינמ ושכרש ןיינע

 יכ ,ןייצל שי דוע .תונורחאה םייתנשב בוש ןטק הלא לש םקלח יכ ףא

 תירבה-תוצראב תרושקת יפוגב תועקשהב דואמ םיליעפ םיידסומ םיפוג

 .הפוריאבו

 חירבה תא םיווהמה ,םיידסומ םיפוג לש ךומנה םהיתוקזחה רועיש

 .ןוהה קוש לש ותוביציו ותוליעי תא תיחפמ ,חתופמ ןוה קוש לש ןוכיתה

 העקשה לע חוטיב תורבח לע ולטוהש תולבגמה ורסוה הנורחאל ,םנמא

 ןתופתתשה ףקיה ךא .ימוקמה קושב תורחסנה בוח תורגיאבו תוינמב

 יוארש הזמ ךומנ ןוהה קושב למגה תופוקו היסנפה תונרק לש ןתוברועמו

 למגה תופוקו היסנפה תונרק לש ךומנה תופתתשהה רועיש .םייקתיש היה

 ליזנ ,ללכושמ ןוה קוש לארשיב חתפל תלוכיב עגופ הסרובב רחסמב

 .חתופמו

 ,תומלתשהה תונרק ,למגה תופוק לש םהיתוקזחה תא ללכ ,בטימ תרבח ידי-לע ךרענש ,רקחמה  73
 6.222 ידכ עיגמ לוהינבש םייפסכה םיסכנה ךס יכ רקסה הלעה דוע .תונמאנ תונרקו םייוציפ
 .לארשיב רוביצה לש יסנניפה ורשועמ זוחא 02-כ הווהמו ,1002 ינוי ףוסל ןוכנ ,ח"ש דראילימ
ptth :ואר //: www . vatiem . oc . li / st . igc ? tpircsst = yrogetac / xedni.
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 קושב היסנפה תונרק לש הטעומה ןתופתתשהל תוירקיעה תוביסה תחא

 ידי-לע הלא תונרקל תוקפנומה תודעוימה בוחה תורגיאב הצוענ ןוהה

 ,ןכ לע 83.ריחסה ןוהה קושל ץוחמ קתע ןוה קותירל תומרוגה ,הלשממה

 תונרק יפסכ תטסהל ,וארנ רבכ םינושארה וינצינש ,יתלשממ ךלהמ ץוחנ

 תויזוכירב הקול היסנפה תונרק קוש ,ןכ ומכ 93.םייתורחת םיקיפאל היסנפה

 הנבמ .תורדתסהה ידי-לע תוטלשנ לארשיב היסנפה תונרק תיברמ ;רתי

04.היסנפה תונרק ףנעב תורחתל — הטעמה ןושל — םרות וניא הז יזוכיר

 למגה תופוק לש תמצמוצמה ןתופתתשהל תוירקיעה תוביסה תחא

 תטלחומה םתטילשב הצוענ ןהיניב תורחתה רדעיהלו יאסרובה רחסמב

 םיקנבה לש םתטילשמ אצוי לעופ .תופוקה לוהינב םייאקנבה םיפוגה לש

 ומכ .וב תורחתה תא תאכדמ רשא ,ףנעב הבר תויזוכיר אוה למגה תופוקב

 ןיב םיניינע דוגינל לאיצנטופ רצוי למגה תופוקב םיקנבה לש םתטילש ,ןכ

 תוטלוק ,םיקנבכ םהומכ ,למגה תופוק ןכש ,םיקנבה לש תונושה םהיתויוליעפ

 םיסרטניא ידוגינ .בוח תורגיאבו תוינמב םיעקשומה ,ךורא חווטל תונודקיפ

 םיניינעה ידוגינ יכ שיגדנ םא יד ,ונניינעל .תונוש תונכס םבוחב םינמוט הלא

 תופוקה לש העקשהה תוינידמ לע םיעיפשמ תופוקה ילהנמ םינותנ םהבש

 ,דעוימ למגה תופוק קוח ,ןכא .ןהיעוציב ביט לע םג ומכ ,ןלוהינל תונותנה

 לע וידה שבי זאמ םינש שמח ופלחש ףא .הז םיניינע דוגינ עונמל ,רתיה ןיב

 14.םידיגו רוע וז קוח תעצה המרק םרט — למגה תופוק קוח תעצה

 תא לוהמל היופצ תרושקתה קושב םיידסומ םיפוג לש םהיתועקשה

 העבצהה חוכ ,תישאר .תרושקתה יעצמאב םייטרפ ןוה ילעב לש םתטילש

 תורגיא — תודעוימ בוח תורגיא היסנפה תונרקל קיפנהל הלשממה תוביוחמ ,יחכונה בצמה יפל  83
 תא תרטופ — קושה תיבירמ תקתונמו דדמל הדומצו העובק האושת תוחיטבמה תוריחס אל בוח
 האושתה רופישל יעוצקמ ץמאמ תועצמאב ןהיניב תורחתהל ךרוצה ןמ ,הבר הדימב ,תונרקה
 היסנפה תונרק יפסכ תיינפה .היסנפה ףנעב תורחתה לש התודידרל תוביסה תחא וז .םיתימעל
 הביס .תרושקת ימזימ םללכבו ,םייקסע םימזימל יפולח ןומימ רוקמ קפסל היופצ ןוהה קושל
 תיברמ לע תורדתסהה לש התטילשמ תעבונ היסנפה תונרק קושב תורחתה תודידרל תפסונ
 .תורחתה תורבגתהל ליעומ וניא היסנפה ףנעב הז תולעב הנבמ .היסנפה תונרק

.1002 יאמב 71 ,תילכלכ-ורקמה תוינידמה תוליעיו םייסנניפה םיקוושה תחיתפ ,ןיילק דוד :ואר  93
 )ptth //: www . learsiknab . vog . li / atadtped / mimuen / muen 250 h. mth(. 
 תונרק קוש ,רצואה דרשמב ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש ףגא ידי-לע ומסרופש םינותנה יפ-לע  04

 ןרק .תורדתסהה תולעבב היסנפ תונרק ידי-לע טלשנ — דחאכ תוקיתוו תושדח — היסנפה
 תוזכרמ ףנעב תולודגה תונרקה שולשו ,היסנפה קושמ זוחא 05-מ רתוי לע תשלוח "םיחטבמ"
ptth :ואר .ףנעה יפסכמ זוחא 08-ל בורק ןהידיב //: www . fom . vog . li / noh / 1002 / noisnep / wen 4. mth

 תופוק קוח תעצהו למגה תופוקב םיקנבה תטילש ןיינעב ידרשמניבה תווצה ינויד םוכיס :ואר  14
ptth( 0002 ראורבפ ,למגה //: www . fom . vog . li / noh / 1002 / lemeg / mukis _ cnuid . mth #g(.
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 םיידסומה םיפוגה יגיצנ ,תינש .םיידסומה םיפוגה ידיל קתעוי הלא םיפוגב

 לש םינוירוטקרידב ןהכל םייופצ תרושקת תורבח לש ןהיתוינמב וקיזחי רשא

 תועצמאב ללודי תרושקת יפוגב הטילשה הנבמ ,ךכמ האצותכ .הלא תורבח

 — םיידסומה םיפוגה ידי-לע גצוימה — בחרה רוביצה לש וקלח תרבגה

 לש םקלח תלדגהל עדונה ףסונ ןורתי .יזוכיר ילכלכ סרטניא לעב וניאש

 קפואב םינייטצמ הלא םיפוגש ךכמ עבונ ןוהה קושב םיידסומה םיפוגה

 ,חווט תוכורא תועקשהל םותרל רשפאש ילוהינ ןויסינבו ךורא העקשה

  24.תרושקתה קוש תא תונייפאמה

ןוהה קושב רוביצה ןומא קוזיח .ב

 בוחה ןומימל קתורמ םיידסומה םיפוגה לש םהיתועקשהמ רכינ קלח

 תיינפהב יד ןיא ןוהה תורוקמ תא ביחרהל תנמ לע ,ךכיפל .יתלשממה

 הנידמה ןכש ,ןוהה קושב תוילאר תועקשהל םיידסומה םיפוגה לש םהיפסכ

 קוש לש ומויק םשל .דועו .היתולועפ ןומימל רוביצה ןמ ןוה סייגל ףיסות

 דיחי ןקחש ידיב ןיא הבש ,םינקחש תבורמ הביבסב ךרוצ שי ללכושמ ןוה

 ךורכ ןוהה קוש לש ולולכש .רחסמה תואצות לע תערכמ העפשה עיפשהל

 רידמ בחרה םיעיקשמה רוביצ .וב לועפל בחרה רוביצה דודיעב אופא

 רסוח ,לארשיב ןוהה קוש לש ותודידר .םינש רפסמ הז ןוהה קושמ וילגר

 לש התויזוכיר ןכו ,הטילשה ילעב לש הברה םתמצע ,וב ררושה תוביציה

 .םייאקנב ןוכסיח יקיפא לא רוביצה יפסכ תטסהל םימרוג תיאקנבה תכרעמה

 םיקיפאב םהיתונוכסח תא עיקשהל םיטרפו תיב יקשמ דדועל ,ךכיפל ,שי

 רוביצ לש ודודיעל לועפל שי .ןוהה קושל ולעותי רשא ,םייאקנב-ץוח

 ןיבו םיידסומ םיפוגב העקשה תועצמאב ןיב ,הסרובב תועקשהל םיעיקשמה

 ילעבל הנגה לש החטבה דצב ,חווט תוכורא תועקשה עוציב תועצמאב

 תויצלופינמו תוימרת ינפמ ןהו תורבחב הטילשה ילעב ינפמ ןה תוינמה

 קושב םיידסומה םיפוגה תופתתשה תא דדועל ןתרטמש הקיקח תומזי רפסמ וטקננש ןייצל שי 24
 רתוהש המ קר( ינטרפו רישי חוקיפמ רובעל שי יכ ןורקיעה יוצמ הלא תומזוי דוסיב .ןוהה
 עבקנ רבעבש דועב ,לשמל ,ךכ .)שרופמב רסאנש המ טעמל רתומ לכה( ףיקע חוקיפל )שרופמב
 קית תא בצעל ןהל רתוה התעש ירה ,רוטלוגרה ידי-לע חוטיבה תורבח לש תועקשהה קית הנבמ
 תופוק יבגל קוח תטויט האצוה ,ןכ ומכ .ןותנ ןוכיס ףרב ודמעיש דבלבו ,ןנוצרכ ןהלש תועקשהה
 םייביטקפאל םיידסומה םיעיקשמה תא ךופהל הלא םייוניש לש םתרטמ .היסנפה תונרקו למגה
 םיעיקשמה תא ןייפאמה יזוכירה תולעבה הנבמב אוה היעבה בל ,תאז םע .ןוהה קושב רתוי

 .םיידסומה
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 תא ללדל היופצ תרושקתה תורבחב רוביצה תוקזחה תלדגה .ןוהה קושב

 יפוג לש םיילכלכה םיסרטניאה תא רזבלו ,הטילשה ילעב לש םתטילש

 .תרושקתה

)תוינרצנוק בוח תורגיא( יטרפה ח"גאה קוש לש וחותיפ .ג

 םירומא םירבדה טרפב .דואמ לד לארשיב יאקנב-ץוחה יסנניפה ךוויתה

 ידי-לע תוקפנומ תוינרצנוק בוח תורגיא .תוינרצנוקה בוחה תורגיא קושב

 בוחה תורגיא לש ןוכיסה תמר .תואוולה ןוה סויגל רישכמ תווהמו תומריפ

 לעו הקיפנמה הרבחה לש יסנניפה ןסוחה ךמס לע תעבקנ תוינרצנוקה

 לש תורחאה היתויובייחתה ינפ לע תרגיאה ימולשת תומידק רדס ךמס

 בוח תרגיא תאושת לע )תפסות( חוורמכ האושתה תאטובמ םיתעל .המריפה

 .ימוקמה קושה יחנומב "ןוכיס תרסח"ל תבשחנה ,המוד תיתלשממ

 סייגל תוטעממ תורבח ,תורחא תויברעמ תוצראב םייקתמה בצמל דוגינב

 תוששואתה הרכינ 1002 תנשב .ילארשיה ןוהה קושב ריחס תואוולה ןוה

 הז קושב תוליעפה תמר ךא ,תוינרצנוקה בוחה תורגיא יסויג ףקיהב המ

 קוש לש ותובישח .תורחא תויברעמ תוצראב תמייקתמה וזל הוותשמ הנניא

 יסנניפה ךוויתל הפולח הווהמ אוהש ךכב הצוענ תוינרצנוקה בוחה תורגיא

 יפנעב העקשהל םידמועה יאקנבה יארשאה תורוקמ ,ליעל רומאכ .יאקנבה

 קוש לש וחותיפל תובישח תעדונ ,ןכ לע .תונוש תולבגהל םינותנ תיתשת

 םייטרפה םיוולה תצובק לש תולתה תא שילחהל יופצ רשא ,בוחה תורגיא

 קושב תואוולה ןוה סויג תולע ,םימיוסמ םיאנתב ,ףסונב 34.יאקנבה יארשאב

 תקפנה ,ןכ ומכ 44.יאקנבה יארשאה תולעמ הכומנ תוינרצנוקה בוחה תורגיא

 העשב טרפב ,תוינמ ןוה סויגל הפולח שמשל היושע תוינרצנוק בוח תורגיא

 תוינרצנוק בוח תורגיא תקפנה ,עציהה דצמ .לפשב יוצמ תוינמה קושש

 .םהיתועקשה קית תא ןווגל םיעיקשמה רוביצל תרשפאמ

 הביס .יטרפה בוחה תורגיא קוש לש ותודידרל תומרוג תונוש תוביס

 תורגיא לע תקפומה האושתה ןיב תמייקתמה סמה תיילפא איה תירקיע

 ןכש ,יאקנבה יארשאה תלבגמ תא היבגהל ףא יושע ינרצנוקה בוחה תורגיא קוש לש וחותיפ  34
  .םמצע םיקנבה ידי-לע תונודקיפ סויגל ףילחת שמשל תויושע תוינרצנוק בוח תורגיא

 הקסעהו חוקיפה תויולעבו ןתוריחס תדימב היולת תוינרצנוק בוח תורגיא לש ןוהה תולע  44
 .ןהב תוכורכה
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 ןוכסיח יקיפאב תקפומה האושתה ןיבל — סמב תובייחה — תוינרצנוק בוח

 הביס .סממ תורוטפה — תויתלשממ בוח תורגיאמ תעבונה וז ןכו םייאקנב

 םיידסומה םיפוגה תוקזחה לש יזוכירה הנבמה איה תפסונ תיתועמשמ

 השקתמ הלא םיתוויעמ האצותכ .ןתוליזנ תא ןיטקמה תויטרפ בוח תורגיאב

 בוח תורגיא תועצמאב ןוהה קושב תואוולה ןוה סייגל יטרפה רוטקסה

 54.תוינרצנוק

 תבחרהו תיאקנבה תכרעמב תולתה תתחפהש ןייצנ םא יד ,ונניינעל

 תורבגתהל עייסל םייושע תרושקת תורבחל םידמועה ןומימה תורוקמ

 יאקנב יארשאב תרושקת תורבח לש ןתולת .תרושקתה ףנעב תורחתה

 קושב בוח תורגיא תקפנה תועצמאב יארשא סייגל ןדיב אהי ןכש ,תחפת

 תוליעפב םייאקנב םיפוג לש םתוברועמ תחפת ,ךכמ אצוי לעופכ .ןוהה

 — הלא םיפוג םינותנ םהבש םיניינעה ידוגינו ,תרושקתה קושב תילאר

 תרושקתה יעצמאב הטילשה רוזיבב עייסל תולוכי הלא תויוחתפתה .וככושי

 .תובלוצה תויולעבה רועיש תתחפהבו

 תופסונ ןומימ תופולח .5

תרושקתה קושב תועקשה ןומימב הנידמה לש הרישי תוברעתה .א

 תויולעבה תייעב ןורתפל יביטקא יפוא ילעב םיעצמא וטקנ תונידמ רפסמ

 יאכז םיוסמ ףרמ לפונ וייונמ רועישש ןותיע ,לשמל ,תפרצב .תובלוצה

 .תועדה ןווגמ תרבגהו תורחתה דודיע התרטמש ,תיתלשממ הידיסבוסל

 הצמתמ וניא הרוציבבו תורחתה דודיעב הלשממה דיקפת ,וז הסיפת יפ-לע

 םג סרפתמ אלא ,תרושקת יעצמאב הטילשה ילעב לש םחוכ תלבגהב

 עויס ןתמ יכ ,םירובס ונא .םישלחה םירחתמה דודיעל יביטקא עויס ןתמל

 :םימעט ינשמ היוצר הניא "םילשחנ" תרושקת יעצמאל הנידמהמ רישי

 םתעפשה תא הערל ולצני םיאקיטילופ יכ ששחב ץוענ דחאה םעטה

 םינושה םיסרטניאה רואל .תרושקתה לש התואמצעב עוגפל ידכ םחוכו

 קוש תודידר תא הלותה ,הסרובב תורחסנה תורבחה דוגיא תדמע תא ןייצל ןיינעמ ,הז ןיינעב  54
 :ואר .הלא בוח תורגיא תקפנה עוציבל השורדה הכובסה הרודצורפב תוינרצנוקה בוחה תורגיא

ptth //: www .e- doog . gro . li / swen / tnetnoc . psa ? DI = 95
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 הנידמל הל יואר ,תרושקתה קושב תישפוח תורחת תועצמאב םימשגומה

 ,ןכא .תרושקתה קושל ןוה תורוקמ תדמעהב רישי חרואב ברעתהל אלש

 העפשה ריתע תרושקת ףוגב קזבכ תיתלשממ הרבח לש התטילש םצע

 גרדה לש הרתי תוברועמל ששחה ללגב ,יוצר וניא ןייוולה תרבחכ

 רסוחב ץוענ ינשה םעטה .ןייוולה תרבח לש הלוהינ ןפואב יטילופה

 לש םתלועפב הנידמה לש התוברעתה תא ןייפאמה תילכלכה תוליעיה

 םיישקל ועלקנש תורבח ןיב ןיחבהל תלוכי הנידמל ןיא .קושה תוחוכ

 .וללכב קשמה בצמ לשב המרגנ ןתקוצמש הלא ןיבל לשוכ לוהינ תאפמ

 הרישיה ןתוברעתה תא ליבגהל ןוטלשה תויושר לע ,הלא םימעט חכונל

 םידעיה תא םדקל תנמ לע ,ירוביצה רודישה ןומימל תרושקתה קושב

 אוה הז ןורקיעל דיחיה גירחה .הז רודיש סיסבב םיחנומה םידחוימה

 תוכיאב תוידוחיי תוילארשי תוירוקמ תוקפהל תיטירק הסמ לש הרדעיה

 תוקפה ןומימב קוש לשכ לש ,הז בצמ .האלמ תורחת יאנתב ,ההובג

 תירוביצ תוביוחמ רצויו םלועב םיטעמ אל תומוקמב םייק ,תויתוכיא

 יזכרמה אשונל תוסחייתההש יואר ,תאז םע .קושה יאנתב תוברעתהל

 תיזכרמ הכימת ירדסה תרגסמב השעית רוקמ תוקפה לש יתועמשמהו

 ןווגה תא רמשל הרטמב ,תובר תונידמב םיגוהנה ,יתלשממ דוסבסו

 64.ןהלש ידוחייה יתוברתה

םירז םיעיקשמ ידי-לע ןומימ .ב

 ןמומ תרושקתה קושב תונורחאה םינשב וכרענש תועקשהה ןמ רכינ קלח

 רזגמה ביחרה 09-ה תונש לש היינשה תיצחמב .םירז םיעיקשמ ידי-לע

 לש םתייטנ המצעתהו ,ל"וחב םיקנבמ רישיה יארשאה סויג תא יטרפה

 ,םירז ןוה יקושב תוקפנה עוציב תועצמאב ןוה סייגל תוילארשי תורבח

 תונרקמ ןוהה תורוקמ סויג לדג 9991-מ ,ןכ ומכ .תירבה-תוצראב רקיעב

 קנזה תורבחב ועיקשה הלא תונרק לש לודגה ןבור .תורז ןוכיס ןוה

 לארשיב וחתפנ תונורחאה םינשב ,ףסונב 74.םינושה ןהיבלשב תוילארשי

 תיצורע-ברה היזיוולטה לש ירוביצה טביהב קסעש הדמע ריינב ונידי-לע העבוה וז הדמע  64
 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,ירוביצה טביהה :לארשיב תיצורע ברה היזיוולטה :ואר .לארשיב
 .1002 יאמ ,םילשורי

.13 הרעה ליעל ,לארשי קנב ,תונותיעל העדוה :ואר  74
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 תוחולש 84.םירז םיקנב לש תב תורבח יתשו םיפינס ינש ,תויוגיצנ עשת

 .ימוקמה יאקנבה יארשאל םייפולח ןומימ תורוקמ םיקפסמ הלא םיפינסו

 לש ימצעה ןוהה לע םינעשנה ,םירזה םיקנבה לש םיימוקמה םיפינסה

 תרכינ תיסנניפ המצעמ םינהנ ,םינמנ םה םהילעש םיימואלניבה םידיגאתה

 ןיא .םיימוקמה םיקנבה לע תולטומה יארשאה תולבגמל םילובכ םה ןיאו

 קוש לש ותחימצל הבר המורת תרושקתה ףנעב םירזה תועקשהל יכ קלוח

 רז ןוה תועצמאב תרושקתה םוחתב תועקשה ןומימ .וחותיפלו תרושקתה

 תעמטהל ,הלא תועקשהב ךורכה ןוכיסה לש רתוי ליעי רוזיפל עייסמ

 תריצילו ךרע יבר םירשק תגשהל ,תוילוהינ תולוכיו ידוחיי יעוצקמ עדי

 קוש לש וחותיפל רזה ןוהה לש ותובישח ףרח .תויגטרטסא תויופתוש

 םיקיפא ,םירזה ןוהה תורוקמ דצל ,חתפל שיש םירובס ונא ,תרושקתה

 ,תישאר :רבדל תוביס יתש .תרושקתה קושב תועקשהה ןומימל םיימינפ

 תויטילופ תוביסנלו ילכלכ לפש יאנתל דחוימב תושיגר תורזה תועקשהה

 יבצמב .הנורחאה הפוקתב תויוגיצנ תריגס אוה ךכל טלוב יוטיב .תוכפכפה

 ,םאצומ תוצראב םפסכ תא עיקשהל םירזה םיעיקשמה םיטונ ,הלא םיניינע

 ןוה תורוקמ םיצוחנ הלא תותעב אקווד 94.רכנב תועקשהב ונכסל אלו

 העקשהה תושיגר ללגב ,תינש  05.החימצה שודיחבו ןותימה תמילבב ועייסיש

 רתומה יברמה הקזחהה רועיש לע תונוש תולבגמ תולטומ תרושקת יעצמאב

 יעצמאב הטילשה יכ חיטבהל וז הלבגמ לש התרטמ 15.םירז םיעיקשמל

 1002 ראוניב 71 ,לארשיב םירז םיקנב תוליעפ ,תונותיעל העדוה ,לארשי קנב :ואר .1002 תליחתל ןוכנ  84
ptth //: www . learsiknab . vog . li / sserp / sgsm / 968441089 / 711010 b. mth  

 ןוילימ 055 ,ןיינע ילעב םניאש ,תילארשיה הסרובב םירזה םיעיקשמה וכשמ 1002-ב ,לשמל ,ךכ  94
 ,תירבה-תוצרא תא ודקפש רורטה יעוריא תובקעב ,ןכ ומכ .דקתשאמ םיילפכ טעמכ ,רלוד
 תירקיעה המגמה .תוינקירמאה ןוכיס-ןוההו קט-ייהה תוישעתב תושדח תוחור הנורחאל תובשנמ
.תימוקמה םלועה תסיפתל הרזח איה םינורחאה םיישדוחב תשגרומה

 ןוכיסה תיילע" :לארשי קנב עבוק ,1002 רבמטפס-לירפא םישדוחב תוילכלכה תויוחתפתהה תריקסב  05
 ,ל"וחב תוינמ קיפנהל ישוקהו ק"דסאנה דדמ לש תודחה תודיריה םע דחי ,לארשיב ינוחטיבה
 לש %57 תב הדירילו ץוח יבשות לש תורישיה תועקשהב %07 תב הדיריל תרקסנה הפוקתב ואיבה
".דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל לארשיב ץוח יבשות לש ךרע תוריינ קיתב תועקשהה

 ףיעס — 2 ץורע תוינייכזב רז עיקשמ לע זוחא 94 לש תוקזחה תלבגמ תלטומ ,לשמל ,ךכ  15
 ןוישיר לעב יבגל .0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל 14 קוחל )1()א(14
 בשות ידי-לע וקזחוי אוהש גוס לכמ הטילשה יעצמאמ זוחא 62 תוחפלש ירה ,םילבכ ירודישל
 תשירד ןיינעל .]2891 – ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )2(ח6 ףיעס[ ילארשי חרזאו

 ידיב וקזחוי אל ץורעב הטילשה יעצמא וא הטילשהש ירה ידועיי תושדח ץורעב תוילארשיה
 גוסמ הטילש יעצמא לש רועיש עובקל יאשר רשה םלוא ;הב בשות וא ילארשי חרזא וניאש ימ
 אל הז רועישש דבלבו ,הב בשות וא ילארשי חרזא וניאש ימ םהב קיזחהל יאשרש והשלכ
 קזב( תרושקתה קוחל )7( ק"ס ,)ג(2כ6 ףיעס[ גוס ותוא לש הטילשה יעצמאמ שילש לע הלעי
.]2891 – ב"משתה ,)םירודישו
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 תעדונה תיתוברתה העפשהה חכונל ,לארשי יבשות ידיב אצמית תרושקת

 25.ינוחטיב םוריח תועשב הדיקפתו התוינויח םג ומכ ,תרושקתל

2536 ם"עעב "תוילארשיה תשירד" לש התילכת לע תדמוע הי'צקורפ תטפושה 25 /  תושדח ,10
 'תוילארשי'ה תשירד תילכת" :)םסרופ םרט( תרושקתה רש 'נ מ"עב )יס.ןא.יא.יט( לארשי

 בוציע לע בר העפשה חוכ וכותב רצוא )תושדח ירודיש( הז תרושקת ףנע :הכותמ תרבתסמ
 אשונ אוה .םינוש םימוחתב רוביצל םימרזומה םיינויח עדימ תורוקמ לע טלוש אוהו להקה תעד
 תלוכיו ןומאה .תועמשמ בר יתרבח ךרוצ לע תונעל דעונ רשא ירוביצ-ימואל באשמ לש יפוא
 ,ונוזיא ,רודישה תונימא תא חיטבהל ידכ םיינויח םה הז םוחת לע דקפומה םרוגה לע חוקיפה
 הקיז תשרדנ ,הלא תוילכת גישהל ידכ .תויעוצקמ לש ןחבמ תומאב ותדימעו ולש תויטנוולרה
 יכרוצל תועדומו הנבה תשרדנ .ץראב שחרתמל תושדחה קיפמ לש תיתמא תוברועמו הקודה
 לכ לע תילארשיה הייסולכואה לש היכרצל תושיגר יוטיב ךות םייתרושקתה רוקיסהו חווידה
 ןוויכל רודישה תא תוטהל הלולעה תרחא וא תיטילופ הקיז רדעיהו הבר תוניגה תשרדנ .הידבר
 תוחוכה לע יכ זרכמה ךרועו קקוחמה תשירדל ,הארנ ךכ ,ואיבה הלא לכ .יביטקייבוא יתלב
 ךרדב לארשיל תוביוחמו ,הקיז ,תוהמ לש רשק םירושק תויהל ןוישירה לעב דיגאתב םילעופה
 תוינדפקה תושירדה ,ןכ לע רתי .דחי םג םהינש וא תילארשי תובשות וא תוחרזאב תפקתשמה
 לעב לע תכמסומה תושרה חוקיפ םיבייחמ םירודישב תולת יאו תונימאל תושדחה קיפממ
 וז חוקיפ תבוח .ןוישירה יאנתב םג ויוטיב תא אצומ רבדהו ,ןוישירה תפוקת ךרוא לכל ןוישירה
 ןוישירה לעב דיגאתב רז םרוג תואיצמ .ןוישירה לעב לא תכמסומה תושרה לש תושיגנ הכירצמ
 תוילארשיה תשירד תא ריבסהלו ןיבהל ןתינ הלא לכ עקר לע .רומאכ ליעי חוקיפ לע השקמ
 םיקוקיחב םג הלוע 'תוילארשיה' תשירד יכ ןיוצי רגסומ רמאמב .גישהל ושקיב זרכמהו קוחהש
"...דחוימ יפוא ילעב םיתוריש תקפסא ךרוצל תילארשי תוהז תשרדנ םהב םירחא םימוחתמ
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םוכיס

 יטרקומד רטשמ לש ומויקל יחרכה יאנת איה תרושקתה קושב תורחת

 יללכ לש םתרטמ .םהב םיטלושהו תרושקתה יעצמא לש םחוכ ןוסירלו

 תרושקת קוש לש וחותיפל עקרקה תא רישכהל איה תובלוצה תויולעבה

 ריינב תילעומה תינורקעה הדמעה .תונוש תועדל הריז שמשמה ,יתורחת

 תא תנייפאמה תמצמוצמה תורחתה חכונל ,תאזה תעל יכ איה הז הדמע

 ליטהל שי ,םייטרקומדה םיכרעל םיעגונה םילוקיש לשב ,תרושקתה קוש

 תושדחב םיקסועה תרושקת יעצמא ןיב תובלוצ תוקזחה לע תורומח תולבגמ

 רתי לכב .הלא םיפוג ןיב תילכלכ הקיז לכ ענמיתש ךכ ,הילאוטקאבו

 ןמ תרזגנ וז החסונ .דבלב תורחת ילוקיש יפל הלבגמה עבקית םימוחתה

 תורחת לארשיב תרושקתה קושב חתפתת אל ינוניבה חווטב יכ החנהה

 יללכ תעיבקל ונידי-לע תועצומה תוצלמהה .םינוש תרושקת יפוג ןיב האלמ

 :ןלהלדכ ןה ןכותה םוחתל םיעגונה תובלוצ תויולעב

 תרושקת יפוג ןיב תובלוצ תוקזחה לש ןמויק לע ןיטולחל רוסאל שי .א

.הילאוטקאו תושדח ירודישב םיקסועה

 רודיש יפוגל םייתוהמ תונותיע יפוג ןיב תובלוצ תוקזחה לילכ עונמל שי .ב

 ןיבל הלא םינותיע ןיב ןכו הילאוטקאו תושדח ירודישב םיקסועה םירחא

  .םמצע

 הילאוטקאבו תושדחב םיקסועה םימייק תרושקת יפוגמ עונמל שי .ג

 םה ףא םיקסועה םירחא טנרטניא ירתאב תובלוצ תויולעבב קיזחהל

 ,םימייק תרושקת יפוגמ עונמל ןיא ,תאז םע .הילאוטקאבו תושדחב

 לשמ טנרטניא ירתא דסייל ,הילאוטקאו תושדח ירודישב םיקסועה

.םתושרבש םינותנהו עדימה תיתשת לע םינעשנה םמצע

 םיקיפמ םניאש תרושקת יפוגב תובלוצ תוקזחה לע תולבגמ תלטה .ד

 תילכלכ תורחת ילוקיש לע תתשותש ךירצ הילאוטקאו תושדח ירודיש

 .םייקסעה םילבגהה יניד לש םניינעמ םהש ,דבלב

 תושדח לש ןכותה םוחתב תובלוצ תויולעב לע תולבגה עובקל שי .ה

 .וב םינקחשה רפסממו ןכותה קוש הנבממ ורזגיי רשא הילאוטקאו

 לש רתוי בר רפסמ לעבו ,רתוי ללכושמ ךפהיי ןכותה קושש לככ ,רמולכ



36

 תויולעב לע תולחה תולבגמה תא ךכרלו ןדעל רשפא היהי ךכ ,םינקחש

.הז םוחתב תובלוצ

 יוויש לש בצמל ףנעה תוסנכתהו תורחתה תובצייתה םע ,ךוראה חווטב  .ו

 לע תובלוצ תויולעב לע תולבגמה סוסיב תא לוקשל רשפא ,ביצי לקשמ

.ףנעב םירחתמה לש יסחיה קושה חתנמ תורזגנה הדימ תומא

 םהב ןיא ,תובלוצה תויולעבה יללכ לש םתובישח תורמלש םירובס ונא  .ז

 .תרושקתה קושב תיביטקפא תורחת לש התוחתפתה תא חיטבהל ידכ יד

 ךא ,תרושקתה קושב הרתי תויזוכיר םיענומ תובלוצה תויולעבה יללכ

 םיללכ דצל .הז קושב תורחתה תא רישי חרואב דדועל ידכ םהב ןיא

 העקשהל םידמועה ןומימה תורוקמ לש םתבחרהל לועפל שי ,הלא

 קושב תולעופה תורבחל םידמועה ןוהה תורוקמ ןוויג .תרושקתה קושב

 קושב תיאקנבה תכרעמה לש התוברועמ תשלחהל ליעוי תרושקתה

 .םינוש תרושקת יפוג ןיב תורחתה תרבגהלו יארשא קנחמ תעינמל ,הז

  .תרושקתה קושב תורחתה ללכתשתו בצייתת ,ךכמ האצותכ

םוכיס
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םיחפסנ

א חפסנ
 יללכ עקר – לארשיב תובלוצה תויולעבה יללכ

 סרטניאה יפ-לע ,הרמוח לש תונוש תומרל םיקלחנ תובלוצה תויולעבה יללכ

 .םחוכמ רסאנה יקסעה

 :תומר שולשל קלחנ רוסאה יקסעה סרטניאה

 קיזחהל ,םיוסמ תרושקת םוחתב לעופה ףוג לע תרסוא ,הרישיה ,תחאה המרה

 35.רחא תרושקת ףוגב )תרחא ךרדב ליעפהל וא( ןויכיזב וא ןוישירב

 שיש ימ ירק – וב הטילש יעצמא לעבש ,ףוג לע תרסוא ,תיעצמאה ,היינשה המרה

 אוה – םיחוור תלבקל תוכזו ל"כנמ וא רוטקריד תונמל תוכז ,העבצה תויוכז ול

 םיוסמ תרושקת ףוגב )הטילש לש רשקב וב רושק וא( ןוישיר לעב וא ןויכיז לעב

45.רחא תרושקת ףוגב )תרחא ךרדב ליעפהל וא( ןויכיזב וא ןוישירב קיזחהל

 רפסמל קלחנ ןויכיז וא ןוישיר שקבמה ףוגב רוסאה תוקזחהה רועיש

 :ןתרמוח תדימ יפל ,תומר

 לעבש דיגאתל ןויכיז וא ןוישיר ןתמ לע לילכ תרסוא ,תפרוגה המרה

 רושק וא( ןויכיז לעב וא ןוישיר לעב אוה ,וב והשלכ רועישב הטילש יעצמא

 55.רחא תרושקת ףוגב )הטילש לש רשקב וב

 יעצמא לעבש דיגאתל ןויכיז וא ןוישיר ןתמ לע תרסוא הרימחמה המרה

 רושק וא( ןויכיז לעב וא ןוישיר לעב אוה םיזוחא 5 לש רועישב וב הטילש

 רוטקרידכ הנוהכ ,ךכ לע ףסונ .רחא תרושקת ףוגב )הטילש לש רשקב וב

 להנמ וא רוטקריד תונמל תלוכי וא ,רחא תרושקת דיגאתב יללכ להנמכ וא

 65.וז המר רדגב תולפונ ,רחא תרושקת דיגאתב יללכ

.)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )1()א()4()ח(6 ףיעס :ואר  35
 ןיבו הטילש יעצמא תקזחה חוכמ ןיב ,דיגאתה לש ותוליעפ תא ןווכל תלוכיכ תרדגומ הטילש  45

 05 לש רועישב הקזחה יכ ,ןיוצי .תוינמה ילעב ןיבש בתכב םכסה וא דיגאתה ןונקת חוכמ
 הקזחה וא תויקסע תוטלחה תלבק עונמל תלוכי ,דיגאתב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ זוחא
 .הטילש לעב אוה קיזחמה יכ הקזח תומיקמ — דיגאתב הטילש יעצמא לש רתויב לודגה רועישב
 םג ואר ,2891 - ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל 1 ףיעס ,הטילש חנומה תרדגה :ואר
.0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל 1 ףיעס

  .)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )2()א()4()ח(6 ףיעס :ואר  55
.2891 – ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל 1 ףיעס :ואר  65
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 יעצמא לעבש דיגאתל ןויכיז וא ןוישיר ןתמ לע תורסוא םייניבה תומר

 אוה הטילש הנקמה רועישמ לפונ ךא םיזוחא 5 לע הלועה רועישב וב הטילש

 75.רחא תרושקת ףוגב )הטילש לש רשקב רושק וא( ןויכיז לעב וא ןוישיר לעב

 הטילש לעבש דיגאתל ןויכיז וא ןוישיר ןתמ לע תרסוא הלקמה המרה

 ףוגב )הטילש לש רשקב וב רושק וא( ןויכיז לעב וא ןוישיר לעב אוה וב

.רחא תרושקת

 אוה וב הטילש יעצמא לעבש ,ףוג לע תרסוא ,הפיקעה ,תישילשה המרה

 ךרדב ליעפמ וא( ןוישיר לעב וא ןויכיז לעב אוהש ףוגב הטילש יעצמא לעב

 יעצמא לעב אוה ןוישיר לעב וא ןויכיז לעבש וא ,רחא תרושקת ףוגב )תרחא

 ףוגב )תרחא ךרדב ליעפהל וא( ןויכיזב וא ןוישירב קיזחהל – וב הטילש

 85.רחא תרושקת

 םיחיינ קזב יתוריש ןתמל ןוישיר תורידסמה תונקתה יכ ,ןיוצי

 לש ותואכז תא עובקל תנמ לע הנוש הדימ תמא תוטקונ 95,םייצרא-םינפ

 שומיש תושוע הלא תונקת .םייצרא-םינפ קזב יתוריש תלעפהל ןוישירל ףוג

 לע עיפשהל תלוכיכ תרדגומ תרכינ העפשה ."תרכינה העפשהה" ףרב

 יעצמא תקזחה חוכמ תעבונה ,שממ לש העפשה דיגאתה לש ותוליעפ

 תוקזחה רועיש יכ ,תונקתה תועבוק דוע .רחא דיגאתב וא הז דיגאתב הטילש

 52-מ ךומנה תוקזחה רועיש ןכו דיגאתב הטילשה יעצמאמ זוחא 52 לש

 תקזחהמ עבונל רבעמ העפשה תלוכי הנקמה ,תרחא תוכז ףוריצב זוחא

 לע תרכינ העפשה קיזחמל יכ הקזח תומיקמ — דיגאתב הטילש יעצמא

 ,"יתוהמ ליעפמ" חנומב שומיש הלא תונקת תושוע ,ךכ לע ףסונ .דיגאתה

 רזגמב תורחתה לע שממ לש העפשה תלוכי ול שיש הרחתמ ותועמשמש

 ןוישיר שקבמ ןיב תבלוצ תולעב לש המויק לע תורסוא תונקתה .תוליעפ

06.יתוהמ ליעפמ ןיבל םייצרא-םינפ םיחיינ קזב יתוריש ןתמל

 .0991 - ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל )2()ב(14 ףיעס ,לשמל ואר  75
 רשא ,ףוג ,הז ףיעס לש וחוכמ .)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )4()א()4()ח(6 ףיעס ,לשמל ואר  85

 זוחא 42-מ רתויב םג קיזחמ וב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ זוחא 42-מ רתויב קיזחמש ימ
 קיזחהלמ עונמ ,ןייוול ירודישל ןוישיר לעב אוהש דיגאתב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ
 .םילבכ ירודישל ןוישירב

 ,)םיחיינ םייצרא-םינפ קזב יתוריש ןתמל יללכ ןוישיר תלבקל םיאנתו םיכילה( קזבה תונקת :ואר  95
 .0002 - ס"שתה

 םייצרא-םינפ קזב יתוריש ןתמל יללכ ןוישיר תלבקל םיאנתו םיכילה( קזבה תונקתל 21 הנקת ואר  06
.0002 - ס"שתה ,)םיחיינ
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 :םיגוס ינשל םיקלחנ תובלוצ תויולעב לע תולבגמ תלטהל םיעצמאה

 תלטה אוה תובלוצה תויולעבה יללכ תפיכאל רישיה יעצמאה .ףיקעו רישי

 סרטניא לש ומויק לע וא ,םינוש תרושקת יפוגב תבלוצ הקזחה לע רוסיא

 הנוהכ לע רוסיא תלטהב הז רוסיא תובעל ןתינ .הלא םיפוגב רחא יפסכ

 ןתינ ,ןיפולחל .רחא תרושקת ףוגב רדסומה ףוגב הרשמ אשונ לש תבלוצ

 רוסיאב הכורכ הניאש ,תונוש תויקסע תויוליעפ ןיב רתוי הפר הדרפה םייקל

 יפסכ סרטניא לש ומויק לע וא ,םינוש תרושקת יפוגב תבלוצ הקזחה לע

 תונוש תויוליעפ ןיב תינבמ הדרפה םויקל הבוח תלטה תועצמאב ,םהב רחא

 ףיקעה יעצמאה .המודכו תודרפנ םילהנמ תוצעומ ןוניכ ,תב תרבח תמקה —

 ידיב שיש ילמיסקמ קוש חתנ תעיבק אוה תובלוצה תויולעבה יללכ תפיכאל

 ,תובלוצ תויולעב תוענמנ וז ךרדב .םיוסמ תרושקת ףנעב קיזחהל דחא ףוג

 דוע יאשר וניא ,רתומה ילמיסקמה קושה חתנב קיזחמה דיחי ףוג ןכש

 ותוליעפ ףקיה תא ביחרהל וא ,םירחא תרושקת יפוגב ויתוקזחה תא לידגהל

 שומיש השוע תובלוצה תויולעבה יללכ תפיכאל הז יעצמא .יטנוולרה קושב

 לש תילכלכה ותמצע תא םידמואה ,תויזוכיר לש םייתוהמ םינוירטירקב

 .רדסומה ףוגה
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ב חפסנ
לארשיב תובלוצה תויולעבה יללכ

 ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןוישיר לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )1(

;2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב/םילבכ ירודישל

 ןוישיר לעבו םילבכ ירודישל ןוישיר לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )2(

 2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל

 ןויכיז לעבו 2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )3(

;םילבכ ירודישל

 ץורעה תרגסמב םירודישל ןויכיז לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )4(

 לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר לעב/םילבכ ירודישל ןויכיז לעבו ישילשה

;2 ץורע ירודישל ןויכיז

 ןויכיז לעבו תושדח ץורע תלעפהל ןויכיז לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )5(

;2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר לעב/םילבכ ירודישל

 ירודישל ןוישיר לעב( םינוש תרושקת יפוג ןיב תבלוצה תולעבה יללכ )6(

 ץורעב םירודישל ןויכיז לעב ,2 ץורעב םירודישל ןויכיז לעב ,םילבכ

 ירודישל ןוישיר לעב ,תושדחה ץורעב םירודישל ןויכיז לעב ,ישילשה

 .ןותיע ןיבל )ןייוול

 קזב יתוריש ןתמל יללכ ןוישיר תלבקל סחיב תבלוצה תולעבה יללכ )7(

.םיחיינ םייצרא-םינפ

 קזבה תונקת{ םילבכ ירודישל ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןויכיז לעב .1

}8991 — ח"נשתה ,)ןייוול ירודישל ןוישיר ןתמל םיאנתו םיכילה(

 :תוינוה תולבגה )א(

:םיאבה םיפוגל ןייוול ירודישל ןוישיר ןתניי אל

I.  םילבכ ירודישל ןויכיז לעב אוהש ףוג.

II.  םילבכ ירודישל ןויכיז לעבב הטילש לעב וא ןיינע לעב אוהש ףוג.

III.  וב הטילש לעב וא ןיינע לעב אוה םילבכ ירודישל ןויכיז לעבש ףוג.

.)"הרישי תילכלכ הקיז" — ןלהל( 
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VI.  הטילש לעב וא ןיינע לעב םג אוה וב הטילש לעב וא ןיינע לעבש ףוג 

 .)"הפיקע תילכלכ הקיז" — ןלהל( םילבכ ירודישל ןויכיז לעבב

V.  םניה וב והשלכ רועישב הטילש יעצמאב םיקיזחמה ןמ םיינשש ףוג 

 ךסו םילבכ ירודישל ןויכיז לעבל הפיקע וא הרישי תילכלכ הקיז ילעב

 לש המויקל רתומה הקזחהה רועיש לע הלוע תופתושמה םהיתוקזחה

 .רומאכ הפיקע וא הרישי תילכלכ הקיז

IV.  םייתש ץורעב ןויכיז לעב. 

IIV.  ףוג תולעבב םניה ,%52 לע הלועה רועישב ,וב הטילש יעצמאש ףוג 

.םייתש ץורעב ןויכיז לעבב הטילש לעב וא ןינע לעב אוהש

IIIV.  ףוג תולעבב םניה ,%52 לע הלועה רועישב ,וב הטילשה יעצמאש ףוג 

 לעבב הטילש לעב וא ןינע לעב םג אוה וב הטילש לעב וא ןינע לעבש

 .םייתש ץורעב ןויכיז

XI.  םניה םייתש ץורעב ןויכיז ילעבש םיפוג לש וב תוקזחהה לכ ךסש ףוג 

 הלא םיפוגש וא %54 לע הלוע — םהב הטילש ילעב וא ןינע ילעב

.וב םיטלוש

X.  הטילש ילעב וא ןינע ילעב םהש םיפוג לש וב תוקזחהה לכ ךסש ףוג 

 הלוע — וב הטילש ילעב וא ןינע ילעב םגו םייתש ץורעב ןויכיז ילעבב

.וב םיטלוש הלא םיפוגש וא %54 לע

IX.  םהב הטילש לעב וא ןינע לעבש םיפוג לש וב תוקזחאה לכ ךסש ףוג 

 הלוע — םייתש ץורעב ןויכיז לעבב הטילש לעב וא ןינע לעב םג אוה

.וב םיטלוש הלא םיפוגש וא %54 לע

IIX.  ימ ידי-לע םיקזחומ וב הטילשה יעצמאמ רתוי וא %57 רשא ףוג 

 ךרועו ץבשמ שכור ,קיפמ ,ןנכתמש ימ תוברל( םירודיש ץורע קיפמש

.)םירדשמ

 :הנוהכ תולבגה )ב(

:םיאבה םישיאל וא םיפוגל ןייוול ירודיש ןתמל ןוישיר קנעוי אל

I.  ןויכיז לעבל הפיקע וא הרישי תילכלכ הקיז לעב ףוגב הרשמ אשונ 

 .םילבכ ירודישל

II.  תילכלכ הקיז ילעב םהש םיפוגה ןמ דחאב הרשמ אשונ רשא ,ףוג 
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 לעב וא ןיינע לעב אוה ,םילבכ ירודישל ןויכיז לעבל הפיקע וא הרישי

 .)"הרישי הרשמ תקיז"( וב הטילש

III.  וא הרישי תילכלכ הקיז ילעב םהש םיפוגה ןמ דחאב הרשמ אשונש ףוג 

 תקיז"( וב הרשמ אשונ םג שמשמ םילבכ ירודישל ןויכיז לעבל הפיקע

.)"הפיקע הרשמ

VI.  םייתש ץורעב ןויכיז לעבב הרשמ אשונ.

V.  ןינע לעב םג אוה ,םייתש ץורעב ןויכיז לעבב הרשמ אשונ רשא דיגאת 

 .וב הטילש לעב וא

IV. אשונ םג אוה םייתש ץורעב ןויכיז לעבב הרשמ אשונ רשא דיגאת 

16.וב הרשמ

 ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר לעבו םילבכ ירודישל ןוישיר לעב .2

 םייתש ץורע ירודישל

 ))םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )4()ח(6 ףיעס( 

:םיאבה םיפוגל םילבכ ירודישל ןוישיר קנעוי אל

I.  םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעב

II.  םילבכ ירודישל יללכ ןוישיר לעב 

III.  ןייוול ירודישל ןוישיר לעב  

VI.  יעצמא לש והשלכ גוסב וב קיזחמ ןוישיר לעב וא ןויכיז לעבש דיגאת 

 לעבב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסב קיזחמ הז דיגאתש וא ,הטילש

 .ןוישיר לעבב וא ןויכיז

V.  ןוישיר לעב אוהש דיגאתב ןיינע לעב םג אוה וב ןיינע לעבש דיגאת 

 .םילבכ ירודישל יללכ

IV.  הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ %42-מ הלעמלב קיזחמש ימש דיגאת 

 דיגאתב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ %42-מ הלעמלב םג קיזחמ וב

 םירודישל ןויכיז לעב ןיבל ןייוול ירודישל ןוישיר לעב ןיב הרוסאה תובלוצה תוקזחהה תקיז 16
 הקיזה .םילבכ ירודישל ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןויכיז לעב ןיבש וזמ רתוי הרצ 2 ץורעב
 ירודישל ןוישיר לעבב הטילשה יעצמאמ זוחא 52 לש הקזחה תועצמאב תשבגתמ הרוסאה
 וא ןירשימב ,הקזחה תומדב הקיז תמייק 2 ץורעב םירודישל ןויכיז לעב ןיבל וניב רשא ןייוול
 לעבו ןייוול ירודישל ןוישיר לעבב תבלוצה הנוהכה יללכ םג .הטילש וא םיזוחא 5 לש ,ןיפיקעב
 ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןוישיר לעב לע תולחה הלאמ רתוי תומצמוצמ 2 ץורע ירודישל ןויכיז
 .םילבכ ירודישל
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 תרושקתה רש חכונ ןכ םא אלא 26.ןייוול ירודישל ןוישיר לעב אוהש

 םירודישה םוחתב תורחתל ליעוי הז דיגאתל ןוישיר ןתמש ,תעדל

 36.םייונמל םירודישה עציה ןווגמלו

 

 לעב/םילבכ ירודישל )ןוישיר( ןויכיז לעבו םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעב .3

ןייוול ירודישל ןוישיר

)0991 — ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל 14 ףיעס( 

:םיאבה םיפוגל םייתש ץורעב םירודישל ןויכיז ןתניי אל

I.  םירודישל ןויכיז לעב. 

II.  לעב אוהש דיגאת ידי-לע םיקזחומ וב הטילשה יעצמאמ %01-ש ףוג 

 ;םירודישל ןויכיז לעבב הטילש

III.  וא םירודישל ןויכיז לעבב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוס לעב ףוג 

 רתויב םג קיזחמש ,תרחא ךרדב הז ןויכיז לעב תלועפ תא ןווכל תלוכיב

 םייתש ץורעב םירודישל ןויכיז שקבמה ףוגב העבצהה תויוכזמ %42-מ

 שקבמה ףוגה יחוורב םיזוחא םישולשמ רתויב ףתתשהל תוכזב וא

 תלוכיב וא שקבמה ףוגב םירוטקרידה ןמ עבר תונמל תוכזב וא ןויכיז

.תרחא ךרדב שקבמה ףוגה תוליעפ תא ןווכל

VI.  הלועה רועישב וב הטילשה יעצמאב םיקיזחמהמ רתוי וא םיינשש דיגאת 

 םהש םידיגאת םניה ,)ליעל רומאכ( דחא קיזחמל רתומה רועישה לע

 וא %52-ב םג ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,דוחל וא דחיב ,םיקיזחמ וא ,ןותיע

46.הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ רתוי

 םג ליבקמב קיזחהל םילוכי ,2 ץורעב םיקיזחמה ,םינותיעב הטילש ילעב וא ,םינותיע יכ ןיוצי  26
 .םילבכ ירודישל ןויכיז לעבב

 ןוישיר לעבו םילבכ ירודישל ןוישיר לעב ןיב תבלוצה תולעבה יללכש ,הלוע IV-ו V םיללכמ  36
 ירודישל ןוישיר לעבו םילבכ ירודישל ןוישיר לעב ןיבש הלאמ םירומח םילבכ ירודישל רחא
 .רושקה ףוגה תלבגמ ןיינעל ,ןייוול

 ןוישיר לעב ןיבש תבלוצה תולעבה יללכ ןיבל ןניב המ איה הלא םיללכ חכונל תשקבתמה הלאש  46
 תולעבה יללכל סחיב רתוי הלקמ השיג םיטקונ הלא םיללכ .2 ץורעב ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל
 ןיא ,לשמל ,ךכ .םייתש ץורעב םירודישל ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןוישיר לעב ןיבש תבלוצה
 ירודישל ןויכיז לעבו 2 ץורע ירודישל ןויכיז לעב ןיב תבלוצ הנוהכ לע םירסוא הלא םיללכ
 תבלוצה תולעבה יללכב עובקה הזמ רתוי ךומנ תורוסא תובלוצ תוקזחה ףר םיעבוק םהו ,םילבכ
.2 ץורעב ןויכיז לעבו ןייוול ירודישל ןוישיר לעב ןיבש
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 ירודישל ןויכיז לעבו ישילשה ץורעה תרגסמב םירודישל ןויכיז לעב .4

םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר לעב/םילבכ

)0991 — ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל )1ב(14 ףיעס( 

:םיאבה םיפוגל ישילשה ץורעה תרגסמב םירודישל ןויכיז ןתניי אל

I.  לעב/םייתש ץורעב םירודישל ןויכיז לעב/םילבכ ירודישל ןויכיז לעבל 

;)"ןוישיר לעב וא ןויכיז לעב" :ןלהל( ןייוול ירודישל ןוישיר

II.  יעצמא לש והשלכ גוסב וב קיזחמ ןוישיר וא ןויכיז לעבש ףוגל 

;הטילש

III.  לעב וא ןויכיז לעבב הטילש יעצמא לש והשלכ רועישב קיזחמש ףוגל 

 ;ןוישיר

VI.  םג קיזחמ הטילש יעצמא לש והשלכ רועישב וב קיזחמש ימש ףוגל 

.רחא ןוישיר וא ןויכיז לעבב הטילש יעצמא לש והשלכ רועישב

 לעב/םילבכ ירודישל ןויכיז לעבו תושדח ץורע תלעפהל ןויכיז לעב .5

 םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר

:))םיתורישו קזב( תרושקתה קוחל )ג()2(כ6 ףיעס( 

 לעב אוהש ימל ןכו םיאבה םיפוגל תושדח ץורע תלעפהל ןוישיר ןתניי אל

:וב הטילש ילעב וא ןיינע ילעב םהש ימל וא םהב ןיינע לעב וא הטילש

 ןויכיז לעב/ןייוול ירודישל ןוישיר לעב/םילבכ ירודישל ןויכיז לעב .א

;םייתש ץורע ירודישל

 ןוישיר לעב/םילבכ ירודישל ןויכיז לעבב הטילש לעב וא ןיינע לעב .ב

  ;ןייוול ירודישל

;םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעב  .ג

.םייתש ץורע ירודישל ןויכיז לעבב הטילש לעב וא ןיינע לעב  .ד

      

 ץורע ירודישל ןויכיז ןינע לעב םג אוה וב ןיינע לעבש שקבמ ןיינעל גירח

:םייתש
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 םגו תושדח ץורע תלעפהל ןוישיר שקבמב ןיינע לעב אוהש ימ ןיינעל .ה

 %42 דע קיזחהל ול רתויש ירה ,םייתש ץורעל ןויכיז לעבב ןיינע לעב

 שקבמב הטילש לעב וניא םא תושדח ץורע תלעפהל ןוישיר שקבמב

 ץורעב ןויכיז לעבב הטילש לעב וניא ,תושדח ץורע תלעפהל ןוישיר

 ןוישיר לעבב וא םירודישל ןוישיר לעבב ןיינע לעב וניא ןכו ,םייתש

 .יללכ

 ןוישיר ילעב םירחא תרושקת יפוגו תונותיעה ןיב תובלוצ תוקזחה .6

 ןותיעו םילבכ ירודישל

)1002 — ב"סשתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )4()ח(6 ףיעס( 

:םיאבה םירקמב וא םיאבה םיפוגל םילבכ ירודישל ןוישיר ןתניי אל

 לש והשלכ גוסמ %42-מ הלעמל וב קיזחמ וא וב טלושש ימש דיגאת .א

.ןותיע אוה הטילש יעצמא

 והשלכ גוסמ %42-מ הלעמל וב קיזחמ וא וב טלושש ימש דיגאת .ב

 %42-מ הלעמל ןותיעב קיזחמ וא ןותיעב טלוש וב הטילש יעצמא לש

 .אוהש גוס לכמ הטילשה יעצמאמ

 יעצמאמ %42 לע רתוי וא םיינש לש תורבטצמה םהיתוקזחה ולע  .ג

 דיגאתב הטילש ילעב ויהי אל ,דחא ןותיעב והשלכ גוסמ הטילשה

 תויפרצמה םהיתוקזחא ךס ולעי אלו םילבכ ירודישל ןוישיר שקבמה

.וב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ %42 לעמ הז דיגאתב

 יעצמאמ %42 לע רתוי וא םיינש לש תורבטצמה םהיתוקזחה ולע .ד

 דיגאתב הטילש ילעב ויהי אל ,םינוש םינותיעב והשלכ גוסמ הטילשה

 תויפרצמה םהיתוקזחא ךס ולעי אלו םילבכ ירודישל ןוישיר שקבמה

.וב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ שילש לעמ הז דיגאתב
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:העש תארוה ◆

.1002 – ב"סשתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )8()בי(6 ףיעס

 קוחל 52 'סמ ןוקית לש ותליחת םוימ םינש הנומש לש הפוקת םותב

 הצעומה םע תוצעוויה רחאל ,תרושקתה רש יאשר ,2891 — ב"משתה ,קזבה

 לעבל רשאל ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאבו ןייוולו םילבכ ירודישל

 לעב וא הטילש יעצמא לעב תויהל ןותיעב הטילש לעבל וא הטילש יעצמא

 :םיאבה םיאנתה דחא םייקתה םא ,םילבכ ירודישל ןוישיר לעבב הטילש

 רפסממ שילש לע הלוע וניא טלשנה ןוישירה לעב לש םייונמה רפסמ .1

 ותלוז םימייקו םילבכ ירודישל םייללכה תונוישירה ילעב לכ לש םייונמה

 ,וב םירחתמו ונממ דרפנב םילעופה םירודישל תונוישיר ילעב ינש תוחפל

 %02 לע הלוע םהייונמ רפסמו ,ץראה יבחר לכב לועפל םילוכי רשאו

 .םילבכ ירודישל תונוישירה ילעב ללכ לש םהייונממ

 ,םילבכ ירודישל יללכ ןוישיר לעב וניאש םירודישל ןוישיר לעב םייק .2

 דבלבו ,תונוישירה ילעב ללכ לש םהייונממ תוחפל שילש וייונמ רפסמש

 ללכמ תיצחמ לע הלוע וניא טלשנה ןוישירה לעב לש וייונמ רפסמש

 תונוישיר ילעב ינש תוחפל ותלוז םימייקו םילבכב היזיוולטה ייונמ

 לכב לועפל םילוכי רשאו ,וב םירחתמו ונממ דרפנב םילעופה םירודישל

 ילעב ללכ לש םהייונממ %02 לע הלוע םהייונמ רפסמו ,ץראה יבחר

56.םילבכ ירודישל תונוישירה

 היזיוולט עיצמש ימ אוה ,העשה תארוה ןינעל ,םירודישל ןוישיר לעב

 .תיצורע-בר תנוכתמב

 הנידמה יבחר תיברמב ץפומה ןותיעכ הלא םיללכ ךרוצל רדגומ ןותיע

 .ןותיע לש רואל איצומה אוהש םדא לכ ןכו

 

םייתש ץורעו תונותיע ◆

.)0991 — ן"שתה ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוחל )ב(14 ףיעס(

 לודג דחא הרחתמ לש ומויקב ךרוצ שי ,םייקתי וללה םיאנתה ןמ דחאש תנמ לעש ,ןייצל שי 56
 דחא לש ויתודימ יפל הרפתנ וז העש תארוהש ,רעוי דוע .SEY תרבחל ףסונב ,םילבכה תורבחל
 ,613 'סמ לוקוטורפ ואר .ןמשיפ רזעילא — םילבכה תורבחמ תחאב םימייקה הטילשה ילעבמ
 .1002 ילויב 11 ,הלכלכה תדעו תבישי
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:םיאבה םיפוגל םייתש ץורע תרגסמב םירודישל ןויכיז ןתניי אל

I. ןותיעב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסב קיזחמש דיגאת וא דיחי וא ,ןותיע, 

 ימב קיזחמ אוה ףסונבו ,תרחא ךרדב ןותיעה תלועפ תא ןווכל תלוכיב וא

 :הלאמ תחאב זרכמב ףתתשהל שקבמש

 ;העבצהה תויוכזמ %42-מ רתוי .א

;%03-מ רתויב ףתתשהל תוכזב .ב

;םירוטקרידה רפסממ רתוי וא עבר תונמל תוכזב .ג

;תרחא ךרדב ןויכיז שקבמה ףוגה לש ותוליעפ ןווכל תלוכיב .ד

II. ךס רשא ,וב הטילשה יעצמאב םיקיזחמהמ רתוי וא םיינשש דיגאת 

 ,םינותיע םה ,I ףיעסב ןיוצמה תוקזחהה ףר לע הלוע ףתושמה םהיתוקזחה

 תלוכיב וא ,ןותיעב הטילש יעצמא לש םיוסמ גוסמ %52-ב םיקיזחמ םהש וא

;תרחא ךרדב ןותיעה תלועפ תא ןווכל

 ןותיעו ישילשה ץורעה תרגסמב םירודישל ןויכיז לעב ◆

)0991 — ן"שתה ,וידרו היזיולטל הינשה תושרה קוחל )1()ב(14 ףיעס(

 :םיאבה םיפוגל ישילשה ץורעה תרגסמב םירודישל ןויכיז ןתניי אל

I. וא ,ןותיעב הטילש יעצמא לש והשלכ רועישב קיזחמש ימ וא ,ןותיע 

 ימב קיזחמ אוה ףסונבו ,תרחא ךרדב ןותיעה תוליעפ תא ןווכל תלוכיב

:הלאמ תחאב זרכמב ףתתשהל שקבמש

;העבצהה תויוכזמ %61-מ רתויב .א

;חוורהמ רתוי וא %02-ב ףתתשהל תוכזב .ב

   המוד תוכזב וא םירוטקרידה רפסממ רתוי וא תישימח תונמל תוכזב .ג

;םירוטקריד וב ןיאש דיגאתב

;תרחא ךרדב ןויכיז שקבמה ףוגה תוליעפ תא ןווכל תלוכיב .ד

II. ךס רשא ,וב הטילש יעצמאב םיקיזחמהמ רתוי וא םיינשש דיגאת 

 וא םינותיע םה ,I ףיעסב ןיוצמה תוקזחהה ףר לע הלוע ףתושמה םהיתוקזחה
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 וא ,ןותיעב הטילש יעצמא לש והשלכ גוסמ רתוי וא %02-ב םיקיזחמ םהש

 66.תרחא ךרדב ןותיעה תוליעפ תא ןווכל תלוכיב

 ןותיעו תושדח ץורע ◆

:2891 — ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחל )ג()2(כ6 ףיעס(

:םיאבה םיפוגל תושדח ץורע תלעפהל ןוישיר ןתניי אל

I. הזכ ןותיע לש רואל איצומ וא תיצרא הצופת לעב ימוי ןותיעש ףוג — 

 וניא ןותיעה םא אלא ;וב הטילש/ןיינע לעב אוה — םדי-לע טלשנה ףוג ןכו

 שקבמב הטילש לעב וניאו לארשיב רתויב םיצופנה םינותיעה ינש םע הנמנ

;ןוישירה

II. ןותיעב הטילש לעב וא ןיינע לעב אוה וב הטילש לעב וא ןיינע לעבש ףוג 

 טלשנה ףוגב וא — הזכ ןותיע לש רואל איצומב וא תיצרא הצופת לעב ימוי

 ינש םע הנמנ וניא ןותיעה םא אלא ;הלא רואל איצומ וא ןותיע ידי-לע

;ןוישירה שקבמב הטילש לעב וניאו לארשיב רתויב םיצופנה םינותיעה

ןותיעו ןייוול ירודישל ןוישיר לעב ◆

 — ח"נשתה ,)ןייוול ירודישל ןוישיר ןתמל םיאנתו םיכילה( קזבה תונקת(

8991(

 הטילש לעב וא ןיינע לעב רשא שקבמל ןייוול ירודישל ןוישיר ןתניי אל

 ץורע ירודישל ןויכיז לעב וא םילבכ ירודישל ןויכיז לעב אוהש ףוג אוה וב

 ילעב םה הלא םיפוגש ףוג וא ,הלא םיפוגב ןיינע לעב אוהש ףוג ןכו םייתש

 ןיינע לעב םג אוה וב הטילש לעב וא ןיינע לעב אוהש ףוגש ףוג ןכו ,וב ןיינע

 .ןותיעל הקיז לעב םג אוהש ליעל םירומאה םיפוגב הטילש לעב וא

 %52-מ הלעמלב קיזחמ וא טלוש אוה םא ןותיעל הקיז לעב אוה ףוג

 יעצמאמ %52-ב קיזחמ וא טלושש ףוג םא וא ןותיעב הטילשה יעצמאמ

 ןיינע לעב אוה םא וא וב הטילש לעב וא ןיינע לעב אוה ןותיעב הטילשה

 ןיבש תבלוצה תולעבה יללכ ןיב ןיחבהל בוט םעט שי םאה הלאשה הלוע הלא םיללכ חכונל  66
?ישילשה ץורעב ןויכיזו ןותיע לעב ןיבל 2 ץורעב ןויכיז לעבו ןותיע לעב
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 וא ןותיעב הטילשה יעצמאמ %52-ב קיזחמ וא טלושש ףוגב הטילש לעב וא

 %52-ב קיזחמ וא טלושש ףוגב ןהו הז ףוגב ןה קיזחמש ףתושמ ףוג םייק םא

.ןותיעב הטילשה יעצמאמ

 ןוישיר לעבל םיחיינ םייצרא-םינפ קזב יתוריש ןתמל ןוישיר לעב .7

ןייוול ירודישל ןוישיר לעב/םילבכ ירודישל יללכ ןוישיר לעב/יללכ

 תלבקל םיאנתו םיכילה( )םירודישו קזב( תרושקתה תונקתל 21 הנקת( 

 .)0002 — ס"שתה ,)םיחיינ םייצרא-םינפ קזב יתוריש ןתמל יללכ ןוישיר

 :תורדגה

 ,קזב יתוריש ןתמלו קזב תולועפ עוציבל יללכ ןוישיר לעב — 'יללכ ליעפמ'

 ןייוול ירודישל ןוישיר לעב וא ןויכיז לעב ,םילבכ ירודישל יללכ ןוישיר ילעב

.)1 הנקת(

 םייצרא-םינפ קזב יתורישל יללכ ןוישיר לעב — )א"פמ( 'יצרא םינפ ליעפמ'

 .)1 הנקת( םיחיינ

 תורחתה לע שממ לש העפשה תלוכי ול שיש יללכ ליעפמ — 'יתוהמ ליעפמ'

 .תוליעפ רזגמב

 ,תוחא הרבח וא תב הרבח םע דחי וא דבל ,אוהש ימ יללכ ליעפמכ וארי

 .רתוי וא %52 לש קוש חתנ לעב

 :הלאמ דחא וב םייקתמ םא יתוהמ אוה יללכ ליעפמש הקזח

;תוליעפ רזגמב רתויב לודגה קושה חתנ לעב אוה  )1(

 ןפואב ליבגמה רחא וא יטפשמ יגולונכט ,ילכלכ רבעמ םסח םייק )2(

 רזגמ ותואב רחא יללכ ליעפמ לא ונממ םייונמ רבעמ יתועמשמ

 .תוליעפ

 ןפואב ליבגמה הסינכ םסח םייק ויבגלש תוליעפ רזגמב לעופ אוה )3(

 רזגמ ותואב םיתוריש קפסל רחא יללכ ליעפמ לש ותלוכי תא יתועמשמ

 .חינז וניא ולש קושה חתנש דבלבו ,תוליעפ

 קזב יתוריש לש תוליעפ רזגמבש ,יצרא-םינפ ליעפמ — 'יתוהמ א"פמ'

.))א(21 הנקת( יתוהמ ליעפמ אוה םיחיינ םייצרא-םינפ
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 לש העפשה דיגאת לש ותוליעפ לע עיפשהל תלוכיה — 'תרכינ העפשה'

 ןיבו ןירשימב ןיב ,םתועצמאב וא םירחא םע דחי ןיבו דבל ןיב ,שממ

 תוברל ,רחא דיגאתב וא וב הטילש יעצמא תקזחה חוכמ תעבונה ,ןיפיקעב

 ,רחא ןפואב וא הפ לעב ,בתכב הזוח חוכמ ,דיגאתה ןונקתמ תעבונה תלוכי

 דיקפת יוליממ קר תעבונה תלוכי טעמלו ,רחא רוקמ לכמ תעבונה תלוכי וא

 לעבכ םדא וארי ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמ ;דיגאתב הרשמ אשונ לש

 הטילש יעצמאמ רתוי וא %52-ב קיזחמ אוה םא ,דיגאתב תרכינ העפשה

 .)1 הנקת( דיגאתב והשלכ

 :)ג(21 הנקת

 ןוישירה ןתמ יכ רשה ענכוש םא תלוז ,יצרא םינפ ליעפמ ןוישיר ןתניי אל

 — רשא שקבמל ,רוביצה תבוטל אוהש וא קזבה םוחתב תורחתה תא םדקי

 ;יתוהמ א"פמ וניאש א"פמ אוה וב ןיינע לעב .1

 ;יתוהמ א"פמב ןיינע לעב אוה וב תרכינ העפשה לעב .2

;יתוהמ א"פמב הטילש לעב אוה וב ןיינע לעב .3

 רתוי וא %52 לש רועישב ןה יתוהמ א"פמב היתועקשה רשא הרבח אוה .4

 האוולה טעמל ,תרחא ךרדב ןיבו תוינמב ןיב ,הלש ימצעה ןוהה ןמ

 ;הליגרה םיקסעה ךרדב תנתינה

;תישילש הרבחב תרכינ העפשה תולעב יתוהמ א"פמו איהש הרבח אוה .5

 ןמ רתוי וא %52 לש רועישב תועקשה יתוהמ א"פמלו הלש הרבח אוה .6

 תנתינה האוולה טעמל ,תרחא ךרדב ןיבו תוינמב ןיב ,ןהלש ימצעה ןוהה

 ;תישילש הרבחב ,הליגרה םיקסעה ךרדב

 ןיב ,ימצעה הנוהמ רתוי וא %52 לש רועישב תועקשה הלש הרבח אוה .7

 ,הליגרה םיקסעה ךרדב תנתינה האוולה טעמל ,תרחא ךרדב ןיבו תוינמב

;תישילשה הרבחב תרכינ העפשה יתוהמ א"פמלו תישילש הרבחב

 תועקשה יתוהמ א"פמלו תישילש הרבחב תרכינ העפשה הלש הרבח אוה .8

 ,תרחא ךרדב ןיבו תוינמב ןיב ,ימצעה הנוהמ רתוי וא %52 לש רועישב

;תישילשה הרבחב ,הליגרה םיקסעה ךרדב תנתינה האוולה טעמל
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 ותואב םייללכ םיליעפמ םה וב תרכינ העפשה ילעבמ רתוי וא םיינש  .9

;תוליעפ רזגמ

 תרכינ העפשה ילעב םה וב תרכינ העפשה ילעבמ רתי וא םיינש .01

.תוליעפ רזגמ ותואב םייללכ םיליעפמב

 :)ד(21 הנקת

 — רשא שקבמל יצרא םינפ ליעפמ ןוישיר ןתניי אל

 ;יתוהמ א"פמ אוה וב ןיינע לעב  .1

 ;יתוהמ א"פמב תרכינ העפשה תלעב הרבח אוה וב ןיינע לעב  .2

 ;הב תרכינ העפשה יתוהמ א"פמל רשא הרבח אוה וב ןיינע לעב  .3

 לעב םג אוה הב תרכינ העפשה לעב רשא הרבח אוה וב ןיינע לעב .4

;יתוהמ א"פמב תרכינ העפשה

;יתוהמ א"פמב הרשמ אשונ אוה וב הרשמ אשונ  .5

 א"פמב תרכינ העפשה תלעב הרבחב הרשמ אשונ אוה וב הרשמ אשונ  .6

;יתוהמ

 העפשה יתוהמ א"פמל רשא הרבחב הרשמ אשונ אוה וב הרשמ אשונ  .7

;הב תרכינ

 הב תרכינ העפשה לעב רשא הרבחב הרשמ אשונ אוה וב הרשמ אשונ  .8

 .יתוהמ א"פמב תרכינ העפשה לעב םג אוה

 :)א(31 הנקת

 לעב ןיבש סחיה רבדב םיאנתו תולבגה א"פמ ןוישירב עובקל יאשר רשה

 יאשונ יונימו םידיקפת שויא רבדב תוברל ,הקיז תולעב תורבח ןיבל ןוישירה

 תכרעמ לש המויק וא םידרפנ םידיגאת לש םמויק ,עדימ תרבעה ,הרשמ

 תויפרגואג ,תויגולונכט תולבגה רבדב ןכו ,תויוליעפ ןיב תדרפנ תואנובשח

 .ןילמוג רושיק עוציבו םיתוריש ןתמב ,תיתשת תסירפב תוירחסמ וא
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ג חפסנ
 — ילארשיה תרושקתה קושב תובלוצ תויולעב
 המגודל םירקמ

I. תרבחו קזב SEY

 תובלוצה תויולעבה יללכ דוסיב םיחנומה םינושה םיסרטניאה ןיבש חתמה

 רושיא ןתמ לע ,1002 יאמב הלכלכה תדעווב םייקתהש ןוידב יוטיב ללכל אב

 ירודישל ןוישירב הקיזחמה ,SEY תרבחב קזב תרבח לש היתוקזחה תלדגהל

 ןתמ ינפל .)1002 יאמב 7 ,הלכלכה תדעו תבישי ,772 לוקוטורפ :ואר( ןייוול

-ב קזב לש היתוקזחה תלדגה .SEY תוינממ זוחא 23-ב הקיזחה קזב רושיאה

SEY ל םיפסונ םיפסכ תמרזה םשל הכרצנ-SEY, ףירח רוסחממ הלבס רשא 

-ש ךכמ העבנ SEY-ב קזב תוקזחה תלדגה לע תיקוחה הלבגמה .םינמוזמב

 זוחא 03-כב תעב הב קיזחהש ,יבאז דג ידי-לע וקזחוה קזב תוינממ זוחא 02

 ןתמל םיאנתו םיכילה( קזבה תונקת יפ-לע .2 ץורע תינייכז ,"דעלט" תוינממ

 ןייוול ירודישל ןוישיר ןתיל ןיא ,8991 — ח"נשתה )ןייוול ירודישל ןוישיר

 ,העבצה תויוכז — ונניינעב( וב הטילש יעצמאש )SEY — ונניינעב( דיגאתל

 ףוג תולעבב םה ,זוחא 52 לע הלועה רועישב ,)תוינמב הקזחהמ תועבונה

 לעבב ןיינע לעב םג אוה )יבאז דג — ונניינעב( וב ןיינע לעבש )קזב — ונניינעב(

 הלבגהה תא לטבל העצהב הנד הדעווה .)"דעלט" — ונניינעב( 2 ץורעב ןויכיז

 ירודישל ןויכיז לעבב ןיינע לעב םג אוה וב ןיינע לעבש ףוג :ירק — רושק ףוג יכ

 ןיינעמ .ןייוולה תרבח תוינממ זוחא 52-מ רתויב קיזחהל לכוי אל — 2 ץורע

 לעב םג היה תע התואבש ,יבאז ידי-לע קזב תוינמ תשיכר םצעש ,ןייצל

 רסוח לשב הארנכ הרשפאתנ )2 ץורע תויניכזמ תחא( "תשק" תרבחב ןיינע

 תארוהל דוגינב תדמוע תוינמה תשיכרש ךכל הרדסהה תויושר לש בל תמיש

 רושקש ימו 2 ץורעב ןויכיז לעב ןיב ץיח םיקהל איה הלבגהה תרטמ .תונקתה

 טועימ חכונלש ,אקע אד .וב רושקש ימו ןייוול ירודישל ןויכיז לעב ןיבל וב

 ,תורחתב לבחל הז ץיח תמקה הלולע ,ילארשיה תרושקתה קושב םינקחשה

 ץמוקל התרתוהו ,קחשמה תריזל ץוחמ םיילאיצנטופ םינקחש "תאצוה" ידי-לע

 ןכיה דע איה ילארשיה קקוחמה הינפב בצינש המלידה ,רמולכ .םועז םינקחש

 עונמל תנמ לע ,םינוש תרושקת ימוחת ןיבש הדרפהה תמוח תא היבגהל שי
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 איה הדרפהה "תולע" .תובלוצ תויולעב לש ןמויקמ םיעבונה םיתוויעה תא

 תרושקתה קושב תורחתה תא םדקל תויושע רשא תואקסע תכירע לע הדבכה

 תוקזחה תלדגהל ךרדה תא ללס רשא ,"רושק ףוגה" תלבגמ לוטיב .הללכשלו

 ינפב םיתעל תוגוסנ תויקוחה תולבגמה יכ דמלל יושע ,ןייוולה תרבחב קזב

.קקוחמה ינפ לע תחפוט רשא ,תילכלכה תואיצמה

II. ןכותה םוחתב םילבכה תורבח ןיב הלועפ ףותיש

 ןיבל תויזוכיר תעינמב סרטניאה ןיבש חתמה תא השיחממ ןלהלש המגודה

 העש תארוה .םירחתמ םיפוג ןיב הלועפ ףותישב הכורכה תילכלכה תלעותה

 יכ ,תעבוק 2891 — ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוחב העבקנש

 ילעבל ריתהל םיאשר ויהי ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומהו תרושקתה רש

 תועצמאב הלועפ ףותישב לועפל םילבכ ירודישל םייללכה תונוישירה

 קוחל .7בי6 ףיעס( םינש הנומש לע הלעת אלש הפוקתל ,ףתושמ דיגאת

 — הלועפ ףותיש :ותרתוכש ,2891 — ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה

  .)העש תארוה

 היצקינומוקלטה םוחתב תורחתה יכ החנהה לע תנעשנ העשה תארוה

 תשרדנה הלודגה העקשהה תא ןממל םילבכה תורבח לש ןתלוכיב היולת

 ,קזב תרבח תולעבב היוצמה תיתשתל הרחתמ תיתשת חינהל ידכ ןדי-לע

 יפ-לע .תרושקתה ימוחתב השקה לפשהמ תועפשומ םילבכה תורבח יכ ןכו

 לעייל ידכ הז םע הז הלועפ ףתשל םילבכה ינייכזל רתוי ,העשה תארוה

 ןכותה תשיכר םוחתב טרפב ,ןתוליעפב תוכורכה תויולעה תא ליזוהלו

 תא עיקשהל ולכוי םילבכה תורבחו ןוכסיחל ליבוי הלועפה ףותיש .רזה

 הינופלטה םוחתב קזב תרבחב תורחתהל תנמ לע תושורדה תועקשהה

.טנרטניאהו
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ד חפסנ
הילטיא ,הינטירב ,תירבה-תוצרא — הוושמ הריקס

תירבה-תוצראב תובלוצה תויולעבה יללכ

 תרושקתל תילרדפה תושרה הלחה ,1002 רבמטפסב יכ ןייצנ תישאר

laredeF( תירבה-תוצראב  snoitacinummoC  noissimmoC( ותרטמש ךילהב 

 תולוק יוביר חיטבהל ודעונש תולבגה יתש תרכינ הדימב ריסהל וא לטבל

 םילבכה תרבח לש החוכ תא ליבגמה ללכב הניינע תחאה .תרושקתה קושב

 היזיוולט תנחתבו ןותיעב קיזחהל הרבח לכמ תענומ תרחאהו ,רתויב הלודגה

 לע דמלל ידכ וב שי ךא ,ופוס לא אב םרט ךילהה .דחא קושב םימייקתמה

76.ינקירמאה קושב תררושה היצלוגר-הדה תמגמ

 קושב תובלוצ תויולעב לש ןמויק םיליבגמה םיללכ ץבקמ ןלהל

 :ינקירמאה תרושקתה

 תילאירטסרט היזיוולט

 יתשב קיזחהל תיאשר הרבח ,CCF-ה הניקתהש םיללכ חוכמ :ימוקמ רושימ

 tnednepedni( "םייאמצע תולוק" הנומשש דבלבו ,דחא קושב היזיוולט תונחת

seciov( תונחתה עברא םע תונמנ ןניא הלא תונחתש ןכ ומכו ,קושב םימייק 

 אוה "יאמצע לוק" ,הז ללכ ןיינעל .יעיברה דע ןושארה תומוקמב תוגרודמה

 .יאמצע חרואב תלעפומו תיאמצע תולעבל הנותנה הנחת לכ

 לע רסאש ללכ ול םדוק .9991 טסוגואב CCF-ה ידי-לע ןקתוה הז ללכ

.דחא קושב רודיש תונחת יתשב קיזחהל תחא הרבח

 קיזחהל תיאשר אהת אל הרבח יכ ,םיעבוק CCF-ה יללכ :יצרא רושימ

 להקמ זוחא 53 לע הלוע ןהב יצראה םיפוצה להקש היזיוולט תונחתב

 .יצראה םיפוצה

 ,)זוחא 52-מ( זוחא 53-ל יברמה םיפוצה רועיש הלעוה 6991 תנשב

snoitacinummoceleT חוכמ( סרגנוקה תארוהב  tcA  fo  6991(.  

 ,תורומאה תולבגמה לוטיב רבדב תופרוג תוטלחה לבקל CCF-ה הקיפסה ,הז בלשב ,םייתניב 76
 תולבגמה תא לטבל CCF-ה לש העצהה תא ץחומ בורב תוחדל קיפסה ,ודצמ סרגנוקהו

.CCF-ה תדמע תייחד הייופצ םש םגש ,טאנסל קבאמה רבוע תעכ .תורומאה
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 םילבכב היזיוולט

 הניקתה )CCF( תירבה-תוצראב תילרדפה תרושקתה תושר :יללכ עקר

 לש םינכרצה רפסמ — יקפואה רושימב תויזוכירה תא םיליבגמה םיללכ

elpitluM( הדיחי םילבכ תשר  elbaC  metsyS  rotarepO ( OSM((. הלא םיללכ 

rebircsbuS תרגסמב ונקתוה  stimiL  noisivorP.

 קפסת אל הדיחי םילבכ תשר יכ ,עבקנ CCF-ה יללכ יפ לע :תיקפוא הלבגה

 תעיבקב 86.יטנוולרה קושה חתנמ זוחא 03 לע הלועה םייונמ רפסמל םיתוריש

 היזיוולט יתוריש לע םייונמה םינכרצה לכ תא לולכל שי ,יטנוולרה קושה

lennahcitluM(( תיצורע-בר  oediV  margorP  rotubirtsiD  secivreS ( DPVM(. 

tceriD ( תינייוול היזיוולט תשר הז ללכבו tsacdaorB  etilletaS ( SBD(, הווהמה 

.)DPVM( תיצורע-ברה היזיוולטה קוש לש ךלוהו לדג קלח

 ןיינמב יכ עבקנ ,םילבכה קושב תורחתה תא דדועלו ריבגהל הרטמב ,ןכ ומכ

 ,םילבכה תשרל ופרטצה רשא םייונמ וללכיי אל םילבכ תשר לש םייונמה

 .הרחתמ םילבכ תשר תמייק ובש רוזאב םילבכ תיתשת לש התחנה תרגסמב

 תושיכרו םיגוזימ לש תויוליעפ ליבגהלו םצמצל אוה הז ללכ לש ולעופ רקיע

 תויזוכיר .תיצורע-ברה היזיוולטה קושב תויזוכירה תא ריבגהל תולולע רשא

 ירודיש תרבעה שבשלו בכעל ,CCF-ה תעדל ,הלולע תרושקתה קושב רתי

oediv( היזיוולטה ץורע ליעפממ היזיוולט  remmargorp( םינכרצה להק לא. 

 םיפוצה להקמ זוחא 03 לש ילמיסקמה ףרה תעיבקל CCF-ה לש קומינה

 ךכב תינתומ יאמצע ץורע תלעפה תויאדכ יכ ,תחאה :תוחנה יתש לע ססוב

 וירודישב יכ ,היינשה .ץורעה ירודישב הפצי םיפוצה להקמ זוחא 02-ש

 ןהבש ,םילבכה תותשרב םייונמה להקמ זוחא 05 םיפוצ יאמצע ץורע לש

 תלעפה תויאדכש איה הלא תוחנהמ תעבונה הנקסמה .הז ץורע רדושמ

 להקמ זוחא 04 ליכמה "חותפ רודיש בחרמ" לש ומויקב תינתומ יאמצע ץורע

%05( םיפוצה X %04 =  הריתומ זוחא 03 לש ףר תעיבקש ,הלוע ךכ ךותמ .)%02

 תולודגה םילבכה תותשר יתש םא םג זוחא 04 לש "חותפ רודיש בחרמ"

)%06 =2X  םא ןיב ,יאמצעה ץורעה לש וירודיש תא ריבעהל תונאממ )%03

 תשרל ריתמה ללכ ,תאז תמועל .רחא םעטמ םא ןיבו םיילטרק םימעטמ

 זוחא 03-מ הלעמל ,יללכ ןפואב ,וא — זוחא 04-ב קיזחהל הדיחי םילבכ

74 :ואר  86  C.F.R  . § 305.67.
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 יוכיסה לדג ותרגסמבש ,לופואוד לש ותורצוויה ריתי םייונמה להקמ —

 וירודיש תרבעה וענמי רשא ,תולודגה םילבכה תותשר יתש ןיב הינונקל

 תלעפהל ויד בחר "חותפ רודיש בחרמ" וריתוי אלו יאמצע ץורע לש

 זוחמב םירוערעל טפשמה תיב ךפה ,הנורחאל .יאמצעה ץורעה לש וירודיש

 םיאצממב תנגועמ הניא איה יכ ועבוקב ,CCF-ה תעיבק תא )D.C.( היבמולוק

.תוססובמ-אל תוחנהו תורעשה לע תכמסנ איהו ,םייריפמא

 יכנאה רושימב תויזוכירה תא םיליבגמה CCF-ה יללכ :תיכנא הלבגה

 שי םהבש ,םילבכ תשר לע םירבעומה )sremmargorp( םיצורעה רפסמ —

laicnanif( "יפסכ סרטניא" וז תשרל  tseretni(, הדיחי םילבכ תשר ידיב שיש 

noisivorp תרגסמב ונקותה הלא םיללכ .קיזחהל  lennahc  ycnapucco. הלבגמה 

 תלוביקמ זוחא 04-מ רתויב קיזחת אל םילבכ תשר יכ ,תעבוק תיחכונה

 לש רודישה יצורעמ זוחא 06 ,ךכמ האצותכ 96.תשרל תדמועש םיצורעה

 ,תשרל םירושק םניאש ,םייאמצע םיצורע יליעפמל וצקוי םילבכה תשר

tsacdaorb( רודיש תונחת תמגוד  snoitats(, םיירוביצ/םייתלשממ רודיש יצורע, 

 תלוביק בשחית ,םיצורעה תלבגמ בושיחב .הלאב אצויכו םיידועיי םיצורע

 אל םילבכ ליעפמ ,רמוא הווה .תילמיסקמה תלוביקכ רודיש יצורע 57 לש

 םייולת יתלב םיצורע יליעפמל רודיש יצורע 54-מ רתוי תוצקהל שרדיי

)06 x 57 =  תא היבמולוק זוחמב םירוערעל טפשמה תיב ךפה ,הנורחאל .)54

 איהו ,םייריפמא םיאצממב תנגועמ הניא איה יכ ועבוקב ,CCF-ה תעיבק

.תוססובמ אל תוחנהו תורעשה לע תכמסנ

 רודיש יעצמא ןיב תובלוצ תויולעב

 תחא הרבח לע םירסוא CCF-ה יללכ :תונותיע – תילאירטסרט היזיוולט

 דצמ ץחל בקע ,הנורחאל .דחא קושב רודיש תנחתבו ןותיעב קיזחהל

 gnikamelur( יוניש ךילהל הז ללכ ןותנ ,תונותיעהו היזיוולטה תיישעת

gnideecorp(.

 הרבח לע םירסוא CCF-ה יללכ :םילבכב היזיוולט — תילאירטסרט היזיוולט

.דחא קושב רודיש תנחתבו םילבכב היזיוולטב קיזחהל תחא

74 :ואר  96  C.F.R  . § 405.67
76 'סמ םיילוש תרעה ואר  07
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emiT ןיד קספ - renraW — תובלוצה תויולעבה יללכ לע תרוקיב

emiT - renraW  tnemniatretnE  oC  ,. v  . laedeF  noitacinummoC  noissimmoC 

042  F.3d 6211.

 תורבח לש ןרוערעב ןד היבמולוק זוחמב םירוערעל טפשמה תיב

emiT - renraW ו- TA &T — יללכ לע — םילבכב היזיוולט תותשר תוליעפמ 

 laredeF( תילרדפה תרושקתה תושר ידי-לע ועבקנש תובלוצה תויולעבה

noitacinummoC  noissimmoC( )"1002 סרמב 2-ב ןתינ ןידה קספ( )"תושרה(. 

 תויכנא תולבגה םיליטמה ,תובלוצ תויולעב תעינמל םיללכ הניקתה תושרה

 ףר תועבוקה( תויקפואו )הכלוהה קושל ןכותה קוש ןיב הדרפה תומייקמה(

 לש םינוש םיליעפמ לע )הדיחי םילבכ תשר לש םינכרצה רפסמ לע יברמ

 תנגועמ תושרה לש התוכמס .)ליעל ואר ,תולבגהה ןכות לע( םילבכ תותשר

 יכ הנעטב ,םיללכה ןכות תא ףוקתל ושקיב םירערעמה .םינוש םיקוחב

 תא ןגעמה ,הקוחל ןושארה ןוקיתה תא תודגונ ןחוכמ תולטומה תולבגמה

 .תויתדימ רסוחבו תויתורירשב תוקול ןכו ,יוטיבה שפוח לש יתקוחה ודמעמ

 תובלוצ תויולעב לע הלבגמ לכ ףרוג ןפואב לוספל םדוק ןויסינ יכ ,ןיוצי

 ןיינעב םיללכ ןיקתהל תושרה תא םיכימסמה םיקוחה תליספ תועצמאב —

 renruT( טפשמה תיב ידי-לע החדנ תויתקוח רסוח לש םימעטמ — הז

gnitsacdaorB  metsyS  , cnI  . v  . laredeF  snoitacinummoC  noissimmoC  , 215 

U.S  . 226  , 636  , 921  L  . dE  . 2d 794  , 411  S  . tC  . 5442  ןיד קספב .)4991( )

 םיליטמה םיללכ לש תינורקעה םתויקוח תא רשיאו בש טפשמה תיב ,הז

 תושרה הניקתהש םיללכה יכ אצמ ךא ,תובלוצ תויולעב לע תולבגה

 תוקול ,יכנאה רושימב ןהו יקפואה רושימב ןה ,תובלוצ תויולעב תעינמל

 המויקל תוקיפסמ תוחכוהב תובוגמ ןניאו תורעשה לע תוכמסנ ,תויתורירשב

 .םייקה תועדה ןוויגב העיגפל וא תורחתב תירשפא העיגפ לש

 תינורקעה תובישחב הרכהה ןיב םייקה חתמה תא שיגדמ הז ןיד קספ

 תומא בוציעב יטקרפה ישוקה ןיבל תובלוצ תויולעב לע תולבגמ תלטה לש

 םיסרטניאה תא ומישגי רשא ,תויתורירשב תועוגנ ןניאש ,תולכשומ הדימ

 .תובלוצה תויולעבה יללכ סיסבב םידמועה
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 םיעצומ םייוניש — הינטירבב תבלוצה תולעבה יללכ

 רשפאש ,םיילאירטסרט רודיש יצורע השימח שי הינטירבב :יללכ עקר

CBB :ריוואה ןמ ישפוח ןפואב טולקל 1  , CBB  .5 ץורעו 4 ץורע ,3 ץורע ,2

 תורבח יתשו ,תירוזא הסירפ 3 ץורעל .םיירחסמ םיצורע םה 5 ץורעו 3 ץורע

 ,תוימוקמה תורבחה לע הטילשה תא ןהיניב תוקלוח הלא תורבח .וב תוטלוש

 .תוירוזאה תונחתב תוטלושה

yap( םולשתב היזיוולט תמייק הינטירבב  VT(, היזיוולט תשר תומדב 

 הינטירבב םימייק ,תאזה תעל .ןייוול תועצמאב היזיוולט ןכו םילבכב

 היזיוולטה תושר :תרושקתה קוש תא םירידסמה ,םיירוטלוגר םיפוג השימח

tnednepednI( תיאמצעה  noisiveleT  noissimmoC(, היצקינומוקלטל דרשמה 

)eht  eciffO  fo  snoitcainummoceleT(, רודיש ינקתל הצעומה )eht  gnitsacdaorB 

dradnatS  eettimmoC(, וידרה תושר )eht  oidaR  ytirohtuA(, תרושקתל תונכוסהו 

eht( וידר  snoitacinummocoidaR  ycnegA( 

 תדעוימה ,קוח תעצה תטויט הינטירב תלשממ המסרפ ,2002 תיצחמב

 קוחה תעצה .תרושקתה םוחתב תובלוצ תויולעב לע תולבגהה תא לקהל

 היצלוגרה תומגמ לע דמלל ידכ הב שי ךא ,םינוקיתו םייוניש רובעל היופצ

 :ןלהלדכ םה םיעצומה םייונישה .הינטירבב

i. תוינויזיוולט תושדח איצוהל( הרז תולעב לע תולבגהה תרסה(. 

 רודיש יצורע לש ןהילעב תויהל תויפוריא-ץוח תורבח לע רוסיאה

 .וניעב רתונ םיילאירטסרט

ii.  ירודישל םיירוזא תונוישירב קיזחהל הדיחי הרבח לע רוסיאה תרסה 

 רתויב הקזחה לע רוסיאה תרסה ןכו ,ןודנול ריעה םוחתב 3 ץורע

 ילאיטסרטה ירחסמה ץורעה( 3 ץורעב םיפוצה ךסמ זוחא 51-מ

 .)הילגנאב לודגה

iii.  5 ץורעו 3 ץורע לש תבלוצ הקזחה לע רוסיאה תרסה. 

vi.  תונחתב קיזחהל םילודג םינותיע תוצובק לע רוסיאה לש יקלח לוטיב 

 .תוילאירטסרט היזיוולט

v.  ןכו ,5 ץורעב קיזחהל םייצרא םינותיע ילעבמ ענומה רוסיאה תרסה 

 .תיצרא וא תימוקמ וידר תנחתב

iv.  היזיוולטו וידר תונחת ןיב תבלוצ תולעב לע רוסיאה תרסה. 
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iiv.  וידר ירודישל דחא ןוישירמ רתוי תקזחה לע רוסיאה תרסה. 

iiiv. תרושקת דרשמ תמקה )eciffO  fo  snoitacinummoC  – MOCFO(, ףוג 

 םויכ םימייקה הרדסהה יפוג תשמח תא ףילחי רשא דיחי ירוטלוגר

 תושר ידי-לע הרדסהל םיפופכ תויהל ופיסוי םייקסע םילבגה יאשונ(

KU( םייקסעה םילבגהה  noititepmoC  ytirohtuA(, ןגוה רחסל דרשמה 

)eciffO  fo  riaF  gnidarT(, תיפוריאה הצעומהו )naeporuE  eettimmoC(. 

 םיעצומ ,הינטירבב תרושקתה קושב רתי תויזוכיר עונמל תנמ לע ,ןכ ומכ

 :הלא םיללכ
 עונמ היהי ,יצראה תונותיעה קושמ זוחא 02-מ רתויב טלושה םדא  

 לכב זוחא 02-מ רתוי תקזחהמ ןכו 3 ץורע ירודישל ןוישירב קיזחהלמ

 .3 ץורע לש תוריש
 םגו הרבחה תוינממ זוחא 02-מ רתויב קיזחמה םדא הב םייקש הרבח  

 העונמ אהת — יצראה תונותיעה קושמ זוחא 02-מ רתוי לע שלוח

.3 ץורע לש תוריש לכב זוחא 02-מ רתוי תקזחהמ
 02-מ רתוי תקזחהמ עונמ אהי 3 ץורע ירודישל ירוזא ןוישירב קיזחמה םדא  

 .רומאכ רוזאב ימוקמ ןותיעב זוחא
 ,CBB-ה ירודישל ףסונב יכ ,חיטבהל תנמ לע םימיאתמ םיעצמא וטקניי  

 תרושקת יעצמא השולש תוחפלו ימוקמ וידר יליעפמ השולש תוחפל ויהי

.)תונותיעו וידר ,היזיוולט( םיימוקמ

 הילטיאב תילאירטסרטה היזיוולטה קושב תובלוצה תויולעבה יללכ

 היזיוולטה ירודיש קוש היה ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל :יללכ עקר

 ןותנ )םילבכ ירודיש ןהו םיילאירטסרט םירודיש ןה( הילטיאב וידרהו

 תולעבב תורבח תועצמאב הז קושב הלעפ הלשממה .תיתלשממ תולעבל

 יתקוחה טפשמה תיב לש תוטלחה רפסמ ,4791-ב לחה .האלמ תיתלשממ

)lanoitutitsnoC  truoC( הילטיאב היזיוולטה ירודיש קוש תחיתפל וליבוה 

 ,0991-ב ,רבד לש ופוסב .ףנעל םייטרפ םינקחש לש םתסינכלו תורחתל

 םג יורקה( 322 קוח תועצמאב היזיוולטה ףנע לש הפיקמ הקיקח הקקחנ

ymmaM  waL(, ליעפהלו דסייל םייטרפ םיליעפמל שרופמב הריתה רשא 



78 םיחפסנ

 יתלשממה לופונומה תא העיקפה ךכ בגאו ,יצרא סיסב לע היזיוולט ירודיש

 ידיב שיש םיצורעה רפסמ לע תולבגה הנושארל עבק 322 קוח .םירודישל

 תותשרב תופתושמ תוקזחה לע תורחא תולבגה םג ומכ ,קיזחהל דיחי ליעפמ

 התואב הילטיאב םייקה בצמה תא ופקיש הלא תולבגה .םינותיעו היזיוולט

 רודישה יצורע תשולשב קיזחהלו ףיסוהל תויתלשממה תורבחל ורשפאו תע

 תרטמש ,ןייצל שי .ףנעב יטסילופגילואה הנבמה רמשנ ךכב .םייצראה

 ,ךכיפל .תועד יובירו םזילרולפ רמשלו ןגהל התייה 322 קוחב תולבגהה

 תיישעתלו היזיוולטה קושל סחייתהב ועבקנ תובלוצה תויולעבה יללכ

 יפ-לע םייטנוולר קוש יחתנל אלו ,םללכב )תונותיע הז ללכבו( תרושקתה

 .םייקסעה םילבגהה יניד

 תועד יוביר חיטבהל תנמ לעש יתקוחה טפשמה תיב עבק ,4991 תנשב

 םיצורעה רפסמ רתוי דוע לבגויש ךכ ,322 קוח תא תונשל שי םזילרולפו

 זוחא 02-ל תילאירטסרטה היזיוולטב קיזחהל דיחי יטרפ ליעפמ ידיב שיש

 העבקנ וז העיבק .זוחא 52 לש םדוקה ףרה תמועל ,ירשפאה םיצורעה ךסמ

942 'סמ( קוחב / 79(. 

 ירודיש םוחתב תובלוצ תויולעבל םיעגונה םיללכ רפסמ ןלהל

 :היזיוולטה
laudividni( דיחי םירודיש ץורע   retsacdaorb( זוחא 02-מ רתויב קיזחי אל 

 .תרושקתה דרשמ ידי-לע עבקייש יפכ ,יללכה םיצורעה רפסממ
laudividni( דיחי םירודיש ץורע   retsacdaorb( זוחא 03-מ רתוי הבגי אל 

 היזיוולט ,הז ןיינעל ,ללוכ תוליעפ םוחת .ותוליעפ םוחתב תוסנכהה ךסמ

 תועצמאב היזיוולט ירודישו םיילאירטסרט וידר ירודיש ,תילאירטסרט

 .ןייוול וא םילבכ
 טועימ תוקזחה וליפאו — תוקזחהב קיזחמ )retsacdaorb( םירודיש ץורע םא 

 זוחא 02-מ רתוי הז םירודיש ץורע הבגי אל ,תונותיע וניינעש קסעב —

 .תונותיעהו היזיוולטה יפנעב תורבטצמה תוסנכההמ

 םיגילפמ םייוניש ללוחל התרטמש קוח תעצה הילטיאב התלעוה ,2002 רבמטפסב

 תויולעבה יללכ תא לקהל איה העצהה תרטמ .תובלוצה תויולעבה יללכב

 :ןמקלדכ םה העצהה ירקיע .הזע תקולחמ בלב הנותנ איהו תובלוצה
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 ,םיבותכ תרושקת יעצמא ןיב תובלוצ תויולעב לע תולבגהה ורסוי 

immaM יוניש( היזיוולטו רודיש יעצמא  waL(. 
-מ רתוי ובגיש ךכ הידמ יעצמאב וקיזחי אל תחא הרבח וא דחא םדא  

 ירודישל ללוכ םש( "תללוכ תרושקת תכרעמ" לש תוסנכהה ןמ זוחא 02

 יתוריש איצוהל ,םיטרסה תיישעתו ,םיבותכ םימוסרפ ,היזיוולטו וידר

.)יווק ןופלט
 הגרדהב וטרפוי הנידמה ידי-לע םיקזחומה היזיוולטה יצורע תשולש  

 אל יטרפ ףוגו ,הטילש תיינמב קיזחהל ףיסות הנידמה .4002-ב לחה

.הרבחה תוינמ ןוהמ דחא זוחאמ רתויב קיזחי
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היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ימוסרפ

:ועיפוה היטרקומדל היירפסה תרגסמב

?רחבנ הטיש וזיאב :תואבה תוריחבה
רימא תורו ןאירא רשא   
תילארשיה העדותב םולשו ןוחטיב ,היטרקומד :תקולחמל המכסה ןיב
ןמטכוי-רעי םירפאו סרפ ןנחוי   
 וא תושגנתה ,הדרפה ,דוחיא לש םימגד :לארשי תבשחמב הנידמו תד
תופיפכ
יקציבר רזעיבא   
 תסנכל המישרל תוגלפמה ידמעומ תריחב - ?תסנכה ירבח םירחבנ ךיא
5991-7991 הלשממה תושארלו
רדה-רש עטנו טהר ןועדג   
לארשיב תירוביצה תוינידמה
)םיכרוע( םחנמ הליגו סאימחנ דוד   
הארקמ :לארשיב יברע-ידוהיה עסשה
)תוכרוע( רקה הנפדו ןוזיבג תור   
םירמאמו תונויאר ץבוק :היטרקומדל תודהי ןיב :לארשי תנידמ
)ךרוע( דוד יסוי   
6991 - לארשיב תוריחבה
)םיכרוע( רימש לכימו ןאירא רשא   
9991 - לארשיב תוריחבה
)םיכרוע( רימש לכימו ןאירא רשא   
1002 - לארשיב תוריחבה
)םיכרוע( רימש לכימו ןאירא רשא   
לארשיב תעצבמה תושרהו תולישמ
 רימא תורו סאימחנ דוד ,ןאירא רשא   
היטרקומדה לע
לאד 'א טרבור   
 )סנגאמ תאצוה םע ףותישב( היטרקומדה דיתע
ויבוב וטרברונ   
 םידוהי לש םיכרעו תרוסמ תרימש ,תונומא - ןקויד :םיילארשי םידוהי
)יח יבא ןרק םע ףותישב( 0002 לארשיב
 ץ"כ אוהילאו ןוסניול הנח ,יול תימולש   
הרומל ךירדמ - המכסהב הקוחל ךרדב
רואנ-יול תלייא :הביתכ   
 הרודהמ( לארשיב םיישפוחו תווצמ ירמוש ןיב השדח תיתרבח הנמאל דסמ
 )יח יבא ןרק םע ףותישב( )תינמז
ןדמ בקעיו ןוזיבג תור    
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3002 תילארשיה היטרקומדה דדמ
ינש לאינד ,תובנ ןורוד ,סאימחנ דוד ,ןאירא רשא 
יתוברת-בר טבמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמ
לאנד .ד םדא 
רועיש יכרעמ תרדס - המכסהב הקוחל ךרדב

רבורג הנפד תייחנהב לדניפש ןרעו ןוסנילב לטינח
תונורקעו םירקיע ןדמ-ןוזיבג תנמא

ילאיצרא באוי
 םיטביה ילארשיה תרושקתה קושב תורחתו הטילש - תבלוצ תולעב
תילארשיה היטרקומדה לע םהיתוכלשהו םייטפשמו םיילכלכ

םשל לאומשו ןשוג רהוז ,יחרזא ןורי

noigileR  dna  etatS  ni  hsiweJ  yhposolihP
rezeivA    ykztivaR
snoitcelE  ni  learsI — 1002

rehsA    nairA  dna  lahciM  rimahS
ycarcomeD dna msiaduJ neewteB :learsI fo etatS ehT

)rotide( divaD .E hpesoJ   

טפשמה םוחתב םירפס

?המצע תא המישגמה האובנ וא תואיצמ רואית :תיתקוחה הכפהמה
ןוזיבג תור   
 םייוטיב לע םירוסיאה לוטיבל העצה :הנידמה תויושר דגנ יוטיבה שפוח
רוביצ ידבועו םיטפוש לש םדמעמב םיעגופה
רצינמרק יכדרמ תייחנהב בגש םאר   
 לש םתימדתו םתוניקת לע הנגה םשל םייוטיב תלבגה :"הצידוי בוס"
םייטופיש םיכילה
רצינמרק יכדרמ תייחנהב בגש םאר   
קודצ םייח רפס - טפשמה שרע דיל
)ךרוע( סירח ןור   
 - םייתוברתו םייתרבח ,םייטפשמ םיטביה :תבטוקמ הרבחב קוחה ןוטלש
ןויע םוי ירבד
)ךרוע( ןוני ליא   
ןויע םוי ירבד - טפשמה-יתב תכרעמב תעצומה המרופרה
)ךרוע( ןמדלוג רחש   
ןויע םוי ירבד - יוטיבה שפוח
ןויע םוי ירבד - הכרעהו הרקב :םיטפוש דוקפת
ןויע םוי ירבד - יטרקומדה רטשמב יוטיבה שפוח לע הנגה
רצינמרק יכדרמ :ימדקא זכרמ   

ילארשיה תרושקתה קושב תורחתו הטילש - תבלוצ תולעב
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הלכלכה םוחתב םירפס

החימצה שודיחל תוינידמה :ישישה ילכלכה סנכה
)ךרוע( טסב-ןב יבא   
תילכלכ החימצו תיסיפ תיתשת ,ישונא ןוה :יעיבשה ילכלכה סנכה
)ךרוע( טסב ןב יבא   
םייפלאה תונש תליחתב ילארשיה קשמה ירגתא :ינימשה ילכלכה סנכה
)ךרוע( ברפרבליז ןויצ-ןב   

דחואמה ץוביקה םע ףותישב ,היטרקומדל היירפסה

)ךרוע( ןונבא ןד לארשיב תוגלפמה קוח
ץיבורוה-ילאירא הנד לארשיב םע ילאשמ
ירד דוד לארשיב םייטילופ םייונימ
רנלימ-ץרוש תניב תופתתשהב ירד דוד ?ימוקמה ןוטלשב טלוש ימ
ןורש לאונמעו ירד דוד הנידמה ביצקתב הקיטילופו הלכלכ
ןומרכ קירא תידוהי תויתכלממ
רב הזילע תורחא תוטישו תומידקמ תוריחב "סירמיירפ"

הדמע תוריינ

ירוביצה רודישב המרופר ▪
לאל לחר 'בגו רחש-ןב ירמע ר"ד ,יחרזא ןורי 'פורפ

ירוביצה רזגמב תוקופת יפ לע בוצקתלו לוהינל תונורקע ▪
ירונ הנולאו סאימחנ דוד 'פורפ

הוושמ חותינ :כ"בשה קוח תעצה ▪
רצינמרק יכדרמ 'פורפ תייחנהב ,ןמרמיצ לאירא

?תוברת תמחלמ :לארשיב םיינוליחו םייתד ▪
יקציבר רזעיבא 'פורפ

לארשיב ירוביצה רזגמב תינבמ המרופר תארקל ▪
ינוארי ןולאו ןיזמרק-ןונד לרמ ,סאימחנ דוד 'פורפ

תוירחאו תוכמס :הלשממל יטפשמה ץעויה ▪
סאימחנ דוד 'פורפו יליזרב דג ר"ד

הדרמה אל ,התסה ▪
םיאנג דלאחו רצינמרק יכדרמ 'פורפ

תוירחאו תוכמס :לארשי קנב ▪
יליזרב דג ר"דו סאימחנ דוד 'פורפ

הקיטילופבו הרבחב "הירפירפ" תוצובק תובלתשה ▪
לארשיב םידרחה .א :םולש ןדיעב
יליזרב דג ר"דו ןרק לאכימ 'פורפ

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ימוסרפ
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תוירחאו תוכמס :הנידמה תרוקיב דסומ ▪
סאימחנ דוד 'פורפו יליזרב דג ר"ד

קוסיעה שפוח ▪
ןמדלוג רחשו רחש-ןב ירמע ר"ד ,רצינמרק יכדרמ 'פורפ

תויטילופה םהיתואצותו 6991 לש םייתגלפמה סירמיירפה ▪
רדה-רש עטנו טהר ןועדג

םירגתאו םינייפאמ :לארשיב יברע-ידוהיה עסשה ▪
)תיברעב םג עיפוה( איר-ובא םאסעו ןוזיבג תור 'פורפ

םינושארה םימיה 001 ▪
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה תווצו סאימחנ דוד 'פורפ

טפשמה יתב תכרעמב תעצומה המרופרה ▪
רצינמרק יכדרמ 'פורפו ןוזיבג תור 'פורפ תייחנהב ןמדלוג רחש

5491 )םוריח תעש( הנגהה תונקת ▪
רצינמרק יכדרמ 'פורפ תייחנהב רוצ לכימ

הקיטילופו הלכלכ ןיב :םירדסהה קוח ▪
ןיילק ןרעו סאימחנ דוד 'פורפ

תוינידמ תולאשב הכלה תקיספ ▪
ןרטש 'צ הידידי 'פורפ

יוטיב שפוחו הדרפה ,הריחב :תיתכלממה תונברה ▪
דוד יסויו ןוני ליא

תואיצמו סותימ :םע-לאשמ ▪
טהר ןועדגו רדנאלב הנד

לארשיב ילכלכ-יתרבחה עסשה ▪
ןוזיבג תור 'פורפ תייחנהב יול לגו יבר'ג סיריא

תיתכלה תוכמסכ תירוביצ תוגיהנמ .א – הכלהו טפשמ הנידמ ▪
ןרטש 'צ הידידי 'פורפ

ודוקפתו לשממה הנבמ לע תועפשה :לארשיב ןוטלש ירבעמ ▪
תובנ ןורודו סאימחנ דוד 'פורפ ,ןאירא רשא 'פורפ

הקיקחל תוצלמהו תוינידמ תרדגה :לארשיב תנקתמ הפדעה ▪
   דוד 'פורפו רצינמרק יכדרמ 'פורפ תייחנהב ןח-ןבא - קירדומ יליה
סאימחנ

ירוביצה טביהה :לארשיב תיצורע-ברה היזיוולטה ▪
רטשנמוק ינח 'בגו ןשוג רהוז ר"ד ,יחרזא ןורי 'פורפ

םיחרזא ףותיש לש םימגד ▪
ןאירא רשא 'פורפ תייחנהב רדנאלב הנדו ןמסקו תרפא

1002 ינוי – יעישתה  יתנשה ילכלכה סנכה
 ואנורג ןבואר 'פורפ :ךרועהו סנכה להנמ

לארשיל תילכלכ החימצל היגטרטסא ▪
האלמה סוכה יצחו הקירה סוכה יצח :לארשיב ןויווש-יא ▪
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דיתעו רבע :תואירבה תכרעמב המרופרה ▪
2002 םינשל תילכלכ-ורקמה תוינידמה ▪  – 1002 

 טפשמה לש םמוקמ :ותערל וילעבל רומש רשוע .ב – הכלהו טפשמ ,הנידמ ▪
.תילארשיה הרבחב הכלהה לשו

ןרטש 'צ הידידי 'פורפ
תיטרפ הקיקח ▪

סאימחנ דוד 'פורפ תייחנהב ןיילק ןרעו רדנאלב הנד

2002 ילוי – ירישעה  יתנשה ילכלכה סנכה
 ואנורג ןבואר 'פורפ :ךרועהו סנכה להנמ

ילכלכ רבשמו ינוחטיב םויא ▪
2002-3002 םינשל תילכלכ-ורקמה תוינידמה ▪
היסנפה תוינידמ ▪
היצזילבולגה ▪

תחקפמה תושרה - היצלוגר ▪
ןרטש 'צ הידידי 'פורפו סאימחנ דוד 'פורפ תייחנהב ץנג-לברא ירוא

ילילפה טפשמהו יוטיבה שפוח ,םייתד תושגר ▪
םייתד תושגרב םיעגופה םייוטיב לע ילילפה רוסיאה לוטיבל העצה 
רימט ןרעו ןמדלוג רחש ,רצינמרק יכדרמ 'פורפ 
תואיצמו יומיד :ץ"גבו תד ▪
תרוקיבה ןחבמב "ידוהי עדימל זכרמה - ףונמ" םוסרפ .א 
רצינמרק יכדרמ 'פורפ ,רדניל ילא ,ןהכ תיגרמ ר"ד 
?םדאה דובכ תנידמ םנמואה ▪
ןבארה ףולא 
ןויווש ,תוריח ,רסומ :היפרגונרופ ▪
תובורק תוריבעו הבעות תגצהו םוסרפ לע רוסיאה ןוקיתל העצה 
רצינמרק יכדרמ 'פורפ תייחנהב ןילביר םר 
ע"שיב םיבושיי יוניפ לש תיתרבחהו תיטילופה תועמשמה :ע"שי יוניפ ▪
גלש ריאי 

suoigileR  dna  raluceS  sweJ  ni  learsI  : A fpmakrutluK
 rezeivA    ykztivaR

etatS  , waL  , dna  ahkalaH  : traP  enO  – liviC  pihsredaeL  sa  cihkalaH 
ytirohtuA
aidideY    Z  . nretS

tnemeticnI  , toN  noitideS
iahcedroM    reztinmerK  dna  dilahK  miyanahG

etatS  , waL  , dna  ahkalaH  : traP  woT  – gnicaF  lufniaP  seciohC
aidideY    Z  . nretS

היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ימוסרפ
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ןויע םוי ירבד – תירוביצה הצעומה ימוסרפ

רטשמו הנידמ ןוקיתל תונורקע :תיתקוח היטרקומד תארקל לארשי .1
ימילא ןתיאו ןהכ תיגרמ םע ,רצינמרק יכדרמו יחרזא ןורי   
תיתואישנ הטיש ,תירטנמלרפ היטרקומד :לארשיל יוארה רטשמה םגד .2
הלשממה תושארל הרישי הריחב וא    
תוריחבה תטיש ,ןוילע תיב ,תויושרהו תסנכה .3
תויוכז תליגמ ,דוסי יקוח ,הקוח .4
הנידמו תד יסחי לש יתקוחה טביהה ןורתפ תארקל .5
תיטופיש תרוקיב לש םימגד .6
  הקוחל תיתשתכ דוסיה יקוח .7
שינב ישיבא ,רמ'צרק דוד ,רצינמרק יכדרמ   
הקוחל אובמה – הקוחה לע היתוכלשהו הנידמה יפוא תייגוס .8
תסנכה דיל ףסונ תיב בוציעל םיכרדהו הנוקיתו הקוחה תלבק יכילה .9
ימוקמה ןוטלשה לש םיילרודצורפהו םיירטשמה םייתקוחה םיטביהה .01

ןויע םוי ירבד – הרבח-אבצ ימוסרפ

ל"הצב םישנ
ל"הצב םדאה דובכ
לארשיב םיאולימה תוריש ?אבצ םעה לכ
הבוחה תוריש :תילארשיה הרבחל ל"הצ ןיב הזוחה
המיחל תותעב תרושקתהו ל"הצ
המיחלב טפשמו הקיתא ,רסומ

תע יבתכ

 תיעיבשה ןיעה
 תאצוהב )םיישדוחל תחא עיפומ( תרושקתו תונותיע יניינעל תע בתכ
היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 תיטרקומד תוברת
 םע ףותישב( לארשיב הרבחו אבצ אשונב 1002 א"סשתה 4-5 ךרכ
)ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוה
2002 ב"סשתה 6 ךרכ
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principles such as accountability, decentralization of power, freedom of 
information and expression, competition and truth in advertising.

We have tried to distinguish in this book between competitive and non-
competitive media markets and between types of competition which 
promote the public good and those that have adverse effects on public 
values and interests. In addition, we examine the principles that are 
responsive to both the public needs and the economic and technological 
conditions of an advanced media system.

Our central recommendation is to introduce a complete ban on 
cross ownership in print and electronic media which produce and 
transmit news and documentaries. We also recommend prohibiting 
cross ownership of several internet sites communicating news and 
documentaries, although this would not apply to the site developed by 
each newspaper as complementary.

Insofar as cross ownership in the commercial media is encouraged also 
by concentration of power and control in the Israeli capital market, we 
recommend opening the capital market to wider competition allowing 
pension funds, for instance, to invest in the media sector. These and 
other measures recommended in this book are intended to ensure 
decentralization, competition, diversity and reliability in the Israeli 
media. Only such a communications system would be compatible with 
both a working democracy and an advanced economy. 

Summary
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covered transactions by which privileged economic advantages are 
granted to media owners in return for favorable media coverage and even 
direct financial contributions to politicians. Such practices which always 
sacrifice the public interest have flourished in Israel in recent decades and 
are only increasing over time. This situation is aggravated further by close 
unholy relations between capital and politics in other sectors.

Advertisers, whether they sell products, services or politicians, know 
that one of the most effective ways of promoting economic and political 
interests is to transmit commercial messages in the guise of news, 
documentary and current events. If presentations of reality or pictures 
of products and political candidates do not appear clearly labeled 
as commercials the public is not usually aware of being subject to 
manipulation. It is easy to serve economic, political and other interests 
by merely slightly changing the balance of a report, its underlying 
narrative or tone. Commercial messages can also pose as innocent 
in cultural, art, science and sport programs. Therefore, even under 
conditions of free competition in the media industry, regulators still must 
function as guardians of the public interest. In Israel such regulation 
is particularly important given the absence of a truly competitive 
market and the skill with which monopolistic owners of the media and 
their government supporters use slogans such as “free market”, “free 
competition”, “open Skies”, and above all “democracy” to conceal 
monopolistic practices.

Maintaining the media’s proper functioning in a democratic society, 
therefore, requires constant vigilance both by state officials acting 
as regulators and by independent voluntary organizations, “public 
regarding individuals”, and academics who are able to expose to the 
public trends which endanger its interests and undermine democratic 
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Cross Ownership
Control and Competition in the Israeli Media 

Economic and Legal Aspects and the Impact on the Israeli Democracy

Yaron Ezrahi, Zohar Goshen and Shmuel Leshem

Summary

This book deals with one of the central weaknesses of the Israeli 
democracy: cross ownership in the commercial media. Our aim is not 
only to conduct a critical examination of the existing situation and 
assess its damaging effects but also to explore possible remedies.

In contemporary society, cross ownership in the media sector means, 
in fact, control over the main instrument used for representing reality 
to the wider public in the spheres of politics, society, the economy and 
culture. A balanced and reliable representation of reality is, of course, 
a condition for the exercise of the individual’s right to independent 
judgment in matters related to his, or her, interests and to his status as a 
free citizen and consumer.

This is why decentralizing media control and ensuring competition among 
several media agencies is considered such a vital requirement for reliable 
communications. The current structure of the mass media in Israel is 
very vulnerable to abuse. The concentration of media control in just a 
few hands can only encourage media moguls to distort representations of 
economic facts in order to influence consumers’ behavior. Moreover, to 
the extent that Israeli media magnates depend on government officials 
and on politicians with influence over legislation and regulation affecting 
the media industry, incentives are created for both sides to enter into 
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