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אלמ חסונ  תסנכל ה-19 , תוריחבל  םעד  עצמ 
ןואפקל תעגונ  הנושארה  תוילרוג : תולאש  יתש  םויה  רדס  לע  תודמוע  ראוניב 2013  ומייקתיש  תסנכל ה-19  תוריחבב 

ענצ תינכת  הניינע  הינשה  יברעה . םלועהו  םיניטסלפה  םע  רומח  תומיעלו  תישילש  הדאפיתניאל  ליבויש  ינידמ ,
תא לבקל  ברסמ  יניטסלפה  בוחרה  דחמ , םייתרבח . םיתוריש  סרהו  ינוע  הלטבא , התועמשמש  תיטסרד , םיצוציקו 

לע טלתשהש  יריזחה  םזילטיפקל  תודגנתמ  תילארשיה  הרבחב  תובחר  תובכש  ךדיאמו , תרמגומ , הדבועכ  שוביכה 
ליעפ ןפואב  הפתתשה  םעד  יונישל . תורשפאה  לע  העיבצמ  ץיקב 2011  הצרפש  הקומעה  תיממעה  הסיסתה  לארשי .

. םיברעו םידוהי  םידבוע  ברקב  תימוימוי  תיתרבח  היישעב  תקסוע  איהו  האחמה , תעונתב 

לע תתתשומה  הרבח  תיינבו  שוביכה  םויסל  האירק  וזכרמבש  ינכפהמ , יוניש  לש  עצמ  לארשיב  רוביצל  העיצמ  םעד 
ואצומ הבש  תקדוצ , הרבח  לש  התיינבל  יחרכה  יאנת  הווהמ  םולשהו  תיניטסלפה  היעבה  ןורתפ  יתרבח . קדצו  ןויווש 

. הרבחב האלמה  ותובלתשה  ינפב  לושכמ  היהי  אל  םדא  לש 

: ינידמה קרפה   I

. תויולחנתהה לכ  קוריפו  ינויל 1967 ,  4 תולובגב ה - תיאמצע  תיניטסלפ  הנידמ  תמקה  שוביכה , םויסל  תארוק  םעד  . 1

הללס םכסהה  תוסחב  תיניטסלפו . תילארשי  תונידמ , יתש  לש  ןורתפל  עיגהל  תורשפאה  תא  ולכיס  ולסוא  ימכסה 
ףצר תלעב  תיניטסלפ  הנידמ  לש  התמקה  תא  םיענומה  תולחנתה , ישוג  הביחרהו  םיפקוע  םישיבכ  לארשי 
ינידמה ןואפקה  לצב  לארשיב . םיניטסלפה  לש  תטלחומ  תילכלכ  תולת  לש  וחיצנה  םג  םימכסהה  ילאירוטירט .

, אבצה תוסחב  םהיחטש  לע  תוטלתשמ  םיניטסלפה , לע  רורט  תוליטמה  תויטסישפ  תוצובק  תויולחנתהב  וחתפתה 
לכ קוריפ  שוביכה , םויס  תא  בייחמ  אמייק  רבו  ביצי  םולש  םכסה  לארשיב . םידבועה  לע  ינוחטבו  ילכלכ  לטנ  תווהמו 

. התריב איה  תיחרזמה  םילשוריש  תולובגב 1967 , תיאמצע  תיניטסלפ  הנידמ  תמקהו  תויולחנתהה 

הדאפיתניא תוצרפתהל  רחואמב  וא  םדקומב  ומרגי  תיניטסלפה , תושרה  די  תלזאו  תיברעמה , הדגב  ילכלכה  רבשמה 
הלשממה שארו  ןזאמ ) ובא   ) סאבע דומחמ  אישנה  םשארבו  םיתחשומה , תושרה  ילמס  דגנ  תנווכמ  היהתש  תיממע ,

אל לארשי  ותמצוע . לכב  יניטסלפה  אשונה  תא  ילארשיה  םויה  רדס  לע  שדחמ  דימעת  וז  הדאפיתניא  דאיפ . םאלס 
. תיניטסלפה היעבה  לש  ישרוש  ןורתפ  אלל  תילכלכו  תיטילופ  תוביצי  המצעל  חיטבהל  לכות 

םויס סיסב  לע  הירוסב , ידיתעה  רטשמה  םע  םולשל  תארוקו  ירוסה , םעה  לש  וקבאמבו  יברעה , ביבאב  תכמות  םעד  . 2
. ןלוגה תמר  לש  שוביכה 

אשונ יברעה  ביבאה  היתונכשו . לארשי  ןיב  םיסחיה  יונישל  חתפמ  יברעה  םלועב  תויטרקומדה  תוכפהמב  האור  םעד 
םולש תשרודה  תילארשי  הרבח  ןיב  םיינויוושו  םיאירב  םיסחי  תיינבל  רשג  הווהמו  יתרבח , קדצו  היטרקומד  לש  רסמ 

ואנה תילכלכה  תוינידמה  דגנ  םיקבאנ  יברעה  םלועב  םידבועה  התוא . בבוסה  יברעה  םלועה  ןיבל  יתרבח , קדצו 
םידבועה לש  םיסרטניאה  תא  םג  םיגציימ  ךכבו  היטרקומדה , רדעהו  תותיחשה  דגנו  ןוטלש , ןוה  יסחי  דגנ  תילרביל ,

. לארשיב

תפרצמו ירוטטקידהו , תחשומה , יטסילטיפקה , דסא  רטשמ  דגנ  הרובגה  קבאמב  ירוסה  םעה  לש  ודיצל  תדמוע  םעד 
, ומע לע  ןברוח  טיממה  טילש  ידי  לע  םע  חצר  םויכ  שחרתמ  הירוסב  ןדורה . תא  ליפהל  ירוסה  םעה  תאירקל  הלוק  תא 
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. תונדורל ץקו  היטרקומד  תוריח , שרוד  ירוסה  םעה  ותחפשמל . קתע  יחוור  בינמה  ןוטלשב  זחאנו 

. ןלוגה תמר  לש  שוביכה  םויס  סיסב  לע  ירוסה , םעה  לש  תידיתעה  תרחבנה  הלשממה  םע  םולשל  עיגהל  תרתוח  םעד 

: ילכלכה קרפה   II

לש החימצה  רוקמ  תאו  םדא , לכ  לש  תיעבטה  ותוכז  תא  חוורב , אלו  הדובעב , האורה  תיטסילאיצוס , הגלפמ  איה  םעד 
לע ןוהה  ילעב  תא  תחפטמה  תילרביל , ואנה  תיטסילטיפקה  הטישה  תא  הצמיא  לארשי  תנידמ  הרבחהו . הלכלכה 

אוה הדובעה  אלו  חוורה  הבש  קושה , תלכלכ  תא  תונורחאה  םינשה  וצמיא ב-25  לארשי  תולשממ  םידבועה . ןובשח 
תואבצק לש  ןוחטיבה  תשר  קוסירל  םיפלא , תואמ  לש  עוושמ  ינועל  המרג  תאז  תוינידמ  קשמה . לש  החימצה  עונמ 

הקד הבכש  הרצונ  ךכ  םירידא . םייתרבח  םירעפ  לש  םתורצוויהלו  םניח , תואירבה  יתורישו  ךוניחה  ימואלה , חוטיבה 
לשממה תואצוה  ןומימל  םיסמה  לטנ  םידבועה  יפתכ  לע  לטוה  ךכ  םיינעו . םיששורתמ  ינומה  דגנמו  םירשעתמ , לש 

. םירגסנש םילעפמ  לשו  םייתרבח , םיתוריש  לש  המאלה  : הטרפהה דגנ  . 1

לוזב םירכמנ  למשחו  םימ  זג , ומכ  םיינויח  םיימואל  םיבאשמ  תטלשה . תילכלכה  תוינידמה  זכרמב  תדמוע  הטרפהה 
תויושר עבט , תורצוא  םייתלשממ , םילעפמ  הרובחתה , םג  ךכו  םייחוורל , םתוא  ךופהל  שיש  הלתמאב  תויטרפ  םיידיל 

וטרפוהש םיתורישהו  םיבאשמה  רשאכו  רחאמ  היסנפה . תונרקו  החוורה  ךוניחה , תואירבה , ןוכישה , תוירוביצ ,
םיחוורה תטרפה  לש  תוינידמב  רבודמ  לעופב  רוביצה , ןובשח  לע  עויס  םהל  הקינעמ  הלשממה  רבשמל , םיעלקנ 

לע תוירחא  תחקלו  םייתרבחה , םיתורישה  תא  שדחמ  םיאלהל  הלשממהמ  תשרוד  םעד  םידספהה . תמאלהו 
תודמועה תוימוקמ  תוישעת  םיאלהל  הלשממהמ  תשרוד  םעד  םיבשותה . לש  ילכלכהו  יתרבחה  ישיאה , םנוחטיב 

. לגרה תא  םיטשופש  םילעפמו  ץוח , יעיקשמל  רכמהל 

. םידבועה יוסימ  תא  דירוהלו  תורבחה  סמ  תא  תולעהל  תשרוד  םעד  : יוסימ . 2

הרבח לש  היחוורש  לככ  סמ . תולקה  םג  םהל  קינעמ  ילרביל  ואינה  םזילטיפקה  ןוה , ילעבל  רוביצ  יסכנ  תריכמל  ףסונב 
ימולשתו תורבחה  סמ  לש  הדרוההו  תורז , תורבחל  סמה  תולקה  םיסמה . םולשתב  יסחיה  הקלח  דרוי  ךכ  םילדג ,

תלדגה איה  האצותהו  יביצקת , רוסחמל  הליבומ  וז  תוינידמ  םיעיקשמל . ןדע  ןג  תורצוי  םיקיסעמל , ימואלה  חוטיבה 
לטנה תא  דירוהל  ידכ  תורבחה  סמ  תא  תולעהל  תשרוד  םעד  םייתרבחה . םירעפה  תבחרהו  םידבועה , לע  םיסמה  לטנ 

. םייתרבחה םירעפה  תא  םצמצלו  םידבועה  יפתכ  לע  ץבורה 

ןוערגו הזרו ," הנטק  הלשממ   " תשרודה תימואלניבה , עבטמה  ןרק  תרות  תא  הצמיא  לארשי  לש  תיביצקתה  תוינידמה 
. הלשממה תואצוהב  ץוציק  לש  וק  לארשי  תולשממ  וליבוה  זאמ 1985  ימואלה . רצותהמ  לע 3%  הלוע  אלש  יביצקת 

תוביציב השונא  העיגפ  ךות  ץוח , רוקימו  םינלבק  תועצמאב  םידבוע  תקסעה  דואמ  הבחרתה  ךכמ , האצותכ 
, ימואלה חוטיבה  תואבצקב  השק  העיגפב  םג  יוטיב  ידיל  אב  הז  ץוציק  םדיתעבו . םיפלא  תואמ  לש  תיתקוסעתה 

. רוידבו תואירבב  ךוניחב ,

חתפמ םיווהמ  דחיש  םיירוביצה , םיתורישה  תבחרהו  הדובע  תומוקמ  תריציל  גואדל  תוירחא  הלשממהמ  תעבות  םעד 
תנמ לע  ביצקתה  תא  ביחרהל  תארוק  םעד  רבשמ , תעשב  ענצ  תינכת  תופכל  םוקמב  תיתרבחהו . תילכלכה  תוביציל 
ידי לע  תילכלכה  תוליעפה  תא  ץיאהל  תויסנפה , תא  חיטבהל  תושלחה , תובכשל  םימלוה  םיירוביצ  םיתוריש  קפסל 
. ןוהה ילעב  לע  יביצקתה  לטנה  אולמ  תא  ליטהלו  ירוביצ , רויד  קפסל  קשמל , םיפסכ  תמרזהו  תויתשתב  העקשה 

. ןוחטיבה ביצקתב  ץוציקו  יביצקתה , ןוערגה  תבחרה  : הנידמה ביצקת  . 3

שוביכה תא  חיצנמ  עבקה , ישנא  לש  םרכש  תא  חפטמה  ינזבזבה , ןוחטיבה  ביצקתב  דח  ץוציקל  תארוק  םעד 
החוור תלכלכ  תולכלכ : יתש  לעופב  תלהנמ  לארשי  ןאריא . דעו  ןדוסמ  תויתמחלמ  תואקתפרה  דדועמו  תויולחנתההו ,



ביצקתב ץוציקה  היינשה . תא  תדסבסמ  תחאה  רשאכ  לארשי , ךותב  תילרביל  ואנ  תיטסילטיפק  הלכלכו  תויולחנתהב ,
, החוורה הקוסעתה , תא  דדועלו  םייחרזא , םימוחתל  הנידמה  יבאשמ  תא  ריבעהל  הנוכנה  ךרדה  אוה  ןוחטיבה 

. ןיקת ךילה  אלל  תילכלכ  תוינידמ  עצבל  רשפאמש  םירדסהה  קוח  תא  לטבל  תשרוד  םעד  תואירבהו . רוידה  ךוניחה ,

םכסה תא  ליעפהלו  תירוביצ , הרובחת  דסבסל  םיריחמה , לע  חוקיפה  תא  ריזחהל  תשרוד  םעד  : היחמה רקוי  . 4
. לטובש רקויה  תפסות 

רכשה תמר  ץיק 2011 . תאחמ  תא  ריעבהש  רבד  תוחתופמה , תונידמה  ןיב  רתויב  תורקיה  תונידמה  תחא  איה  לארשי 
ירצומ הרובחת , למשח , קלד , םימ , הדמתהב . םירימאמ  רוידהו  םייסיסבה  םיכרצמה  יריחמ  דועב  הירמש , לע  תאפוק 

תא הסכמ  וניא  תעצוממ  החפשמ  לש  הביצקת  הדמתהב . םירקייתמ  תואירב  יחוטיבו  ךוניח , היזיוולט , ןוזמ ,
. היתואצוה

הנידמה םילופונומה . םע  םיביטימש  דוסבסה , לוטיבו  םיריחמה , לע  חוקיפה  תרסה  לש  תוינידממ  עבונ  היחמה  רקוי 
תויקנעו םילוח  תופוק  חוטיב , תורבח  תרושקת , תואקנב , םייחה , ימוחת  לכב  תורזו  תוילארשי  תורבחל  תונויכיז  תרכומ 
תמרוג תילבולג  תורחתל  קושה  תחיתפש  חיכומ  ןויסינה  רוביצה . ןובשח  לע  קתע  יחוור  תושעל  ןהל  תרשפאמו  ןוזמה ,

. דבלב חווט  תרצק  איה  תוולנה  םיריחמה  תדרוהו  הדובע , תומוקמ  ןדבאל 

תמאלהב תירוביצה , הרובחתה  דוסבסב  חוקיפה , תרזחהב  הנומט  הינקה  חוכב  הקיחשלו  רקויל  הבושתה 
תנש זאמ  לטובש  רקויה  תפסות  ןונגנמ  תא  שדחמ  ליעפהל  שי  ףסונב  ירוביצ . רויד  תיינבבו  םיינויחה  םיתורישה 
. םייתנש רקוי  תפסות  ימכסה  תועצמאב  תורקייתה  לע  קשמב  םידבועה  ללכ  תא  למגתל  תשרוד  םעד  . 2004

יפנעב םידבועה  ללכ  לע  םייצוביק  םימכסה  ליחהל  םינגרואמ , יתלבה  םידבועה  תא  דגאל  תלעופ  םעד  : הקוסעת . 5
. הליבכב םירזה  םידבועה  אוביי  תא  קיספהלו  ןלבקה , ידבוע  תעפות  תא  לטבל  םינושה , קשמה 

ןיב הירפירפו , זכרמ  ןיב  הרורב  הילפאו  תינעגופ , הקסעה  ךומנ , רכש  לש  ףוריצ  םיווהמ  לארשיב  הקוסעתה  יאנת 
תורוכשמ החיוורמ  םיסנניפהו  היגולונכטה  ימוחתב  םידבוע  לש  תמצמוצמ  הבכש  םישנו . םירבג  ןיב  םיברעו , םידוהי 
. םומינימה רכש  ביבס  םיוותשמו  םיקחשנו  םיכלוה  ןבלה  ןוראווצה  ידבועו  םייפכ  ידבוע  ןיב  םילדבהה  תוהובג .

, םינגרואמ םניא  םידבועה  תיברמ  םילעפמהו , םיתורישה  תטרפהמ  האצותכ  תישאר , הז : בצמל  םיאיבמ  םימרוג  המכ 
, תינש הדובעה . חוכ  תולע  תא  ליזוהל  החילצה  הטרפהה  םייצוביק . םימכסה  םהילע  םילחש  ילבמ  םיקסעומו 
חוקימה חוכ  תא  שילחמ  ךכבו  עובקה , דבועה  םע  הרחתמה  חפוקמ  רזגמל  וכפהש  ןלבקה , ידבוע  רזגמ  תובחרתה 

. םידבועה לש 

וחיטביש םייצוביק , םימכסה  לע  המיתחלו  םייעוצקמ , םידוגיאב  םינגרואמ  םניאש  םידבועה  ןוגרא  ןעמל  תלעופ  םעד 
ידבוע לע  םייצוביקה  םימכסהה  תא  ליחהל  תארוק  םעד  םהלש . יתקוסעתה  ןוחטיבה  תאו  תוילאיצוסה  םהיתויוכז  תא 

. ןלבקה ידבוע  תעפות  תא  לטבלו  תוטרפומה , תותומעה 

ינידמ טלקמ  ןתמב  תכמותו  הליבכב , םירזה  םידבועה  אוביי  תא  קיספהל  תלעופ  םעד  : םיטילפו הדובע  ירגהמ  . 6
םיחטשהמ םיניטסלפ  םידבועו  םיטילפ  הדובעה , ירגהמ  לש  הקוסעתה  אשונ  תרדסהל  תארוק  םעד  םיטילפל .

תויוכזב העיגפו  שוריג  האילכל , תדגנתמו  םעד  לארשיב . הקסעהה  יקוח  יפ  לע  םתקסעהו  םדוגיא  ךות  םישובכה ,
. םיטילפו הדובע  ירגהמ  לש  םדאה 

םיכפוה םתוא , אבייש  ןלבקל  םיהובג  םימולשת  בקע  תובוחב  םיעוקש  םהשכ  לארשיל  םיעיגמה  הדובעה , ירגהמ 
הדובעה ירגהמ  םתקסעה . יאנת  לע  חוקימ  תלוכי  אללו  הנגה , וא  תוילאיצוס  תויוכז  אלל  הליבכ , יאנתב  םידבועל  לעופב 

רכש הבוג  תדרוה  איה  האצותה  םהלש . םדאה  תויוכזב  תעגופה  תוחפשמ  תדרפהו  שוריג  הפידרל , לוצינל , םיפושח 
, הדובע ירגהמ  לש  תבבותסמה  תלדה  תוינידמ  דועיסהו . ןינבה  תואלקחה , רזגמב  הלטבא  תריציו  קשמב , , הדובעה



חוכ םהידיל  םילבקמה  םיקיסעמה  תאו  הדובעה , תורשא  תרומת  קתע  ןוה  תוחיוורמה  םדא  חוכ  תורבח  תתרשמ 
תרצויו הטמל , רכשה  תכישמל  תמרוג  וז  העפות  הנגה . וא  תוילאיצוס  תויוכז  אלל  הליבכ , יאנתב  קסעומה  לוז  הדובע 

. דועסהו ןינבה  תואלקחה , יפנעב  הלטבא 

: תירדגמ הילפא   III

: םינימה ןיב  אלמ  ןויווש 

תמישו םירבגו , םישנ  ןיב  אלמ  ןויווש  הרבחו . תוברת  הלכלכ , הקיטילופ , םייחה : ימוחת  לכב  םישנ  םודיקל  תלעופ  םעד 
דמעמ םודיק  הרבחה . ללכ  לשו  םינימה  ינש  לש  ףתושמה  סרטניאה  אוה  םהיניב , תיתרוסמה  הדובעה  תקולחל  ץק 

םייתרבח םיתוריש  םיכירצמ  ידעלב , ןפואב  השיאה  יפתכ  לע  םויה  לטומה  החפשמהו  תיבה  לטנ  תרסהו  השיאה ,
תגהנהב יטננימודו  עינמ  חוכ  תווהמ  םעד  תוליעפ  ויתונברוק . תיברמ  תא  תווהמ  םישנש  ינועהמ , האיציו  םיחתופמ 

. יטילופו יתרבח  יונישל  קבאמה  שארב  תודמועו  הגלפמה ,

יאשונב הקיקחה  תפיכא  תא  ריבגהל  תשרוד  הדובעב , השיאל  תויונמדזה  ןויווש  ןעמל  תקבאנ  ןעמ  : הדובעב םישנ  . 1
םויב תיתלשממ  הכימת  תשרוד  םעד  הדילו . ןוירה  ןיגב  הילפא  תעינמו  םירבגל , םישנ  ןיב  רכשה  יאנת  תאוושה 

דח תוחפשמל  עויסו  סמ , יכרוצל  םידליב  לפיט  תואצוהב  הרכה  תודבוע , םישנל  םוי  תונועמ  דוסבס  ךורא , םידומיל 
. םישנל השירפה  ליג  תכראהל  תדגנתמ  םעד  תוירוה .

ןה הדובע , התוא  לע  םירבגמ  תוחפ  תורכתשמ  םישנ  תילארשיה . הרבחב  הצופנ  העפות  איה  הדובעב  םישנ  תיילפא 
תודבוע תודיקפ , הכומנ . םתרוכשמש  םיישנ " תועוצקמ  תוקסועו ב" םייטילופהו , םיילכלכה  העפשהה  יזכרממ  תורדומ 

. הדובעב תוינימ  תודרטהל  תונותנ  םישנ  ןכ , ומכ  רכשה . םלוס  תיתחתב  תואצמנ  תוילאיצוס  תודבועו  תורומ  ןויקנ ,

רכש תרכתשמ  הניאש  ימל  תיאדכ  אלל  הדובעל  השיאה  לש  התאיצי  תא  םיכפוה  םינגהו  םויה  תונועמ  לש  םריחמ 
םוי ןיאש  ןכיה  םידליה . ךוניחו  תיבה  תקוזחת  הדובע , לש  לופכה  לטנב  דומעל  תוצלאנ  תודבועה  םישנה  בור  הובג .

. האלמ הרשמב  דובעל  תושקתמ  םישנ  ךורא , םידומיל 

םיצוציקהמ תועגפנה  בור  םישנ . ברקב  רתוי  תוצופנ  תועפות  ןה  תוינמז  תורשמב  הדובעהו  הלטבאה  ינועה ,
, םישנ ןה  הלשממ  ידרשמב  םיקסעומה  בורש  םושמ  ןה  םישנ , ןה  ךוניחהו  תואירבה  יתורשב  ץוציקהמו  םייתלשממה 

ליג תייחד  ךוניחו . תואירב  יתורישל  רתוי  תוקוקז  םידלי  לודיגו  הדיל  ןוירה , לש  לגעמה  תא  תורבועה  םישנש  םושמ  ןהו 
הניא ןתואירבשכ  םג  דובעל  םישנ  לע  הפוכ  איהש  םושמ  םישנ , לש  ילכלכה  ןבצמבו  ןתואירבב  תעגופ  השירפה 

. דובכב ןקדזהל  ןהל  תרשפאמה  הנקזה , תבצק  תלבק  תא  החודו  תאז , תרשפאמ 

םישוריג םיאושינ , יתוריש  קפסלו  הנידמל , תדה  ןיב  טלחומ  ןפואב  דירפהל  תשרוד  םעד  : םדא תויוכזו  תושיא  יניד  . 2
. םייחרזא הרובקו 

תונעזגה תא  הקימעמ  ךכבו  תונוש  תותד  ינב  ןיב  יתוכאלמה  דוריפה  תא  הפוכ  הנידמל  תדה  ןיב  הדרפהה  יא 
, םתוימואלל רשק  אלל  םדאה  ינב  לכל  הוושה  תוחרזאה  ןורקעב  תעגופ  איה  םירצונו . םימלסומ  םידוהי , ןיב  תונלדבהו 

םעד הערל . ןתוא  םילפמה  תושיא  יקוח  םישנ  לע  הפוכו  םינוליח , לע  תדה  תווצמ  תא  הפוכ  איה  םנימו . םעבצ  םתד ,
רשפאתו החפשמ , יניינעל  ןיד  יתב  תבוטל  םיינבר  ןיד  יתבמ  תושיאה  יניד  תא  עיקפתש  תינוליח , הנידמ  ןעמל  לעפת 

. תינוליח הרובק  רשפאל  יתדה , דסממהמ  תורבקה  יתב  תא  עיקפהל  תשרוד  םעד  גוז . תו  / ינב לש  תישפוח  הריחב 

הדרטה תונז , םישנב , רחסל  תעגונה  הקיקח  לש  השינעהו  הפיכאה  תא  ריבגהל  תשרוד  םעד  : םישנ דגנ  תומילא  . 3
. תינימ הפיקתו 

: הביבסה תוכיא   IV



. םהב רוביצה  לש  וקלח  תא  םסקמלו  ץראב , עבטה  תורצואו  םיירוביצה  םיבאשמה  תטרפה  תא  קיספהל  תשרוד  םעד 
רוגסלו ץראב . תירוביצה  הרובחתה  ךרעמ  תא  לעיילו  הביחרהל  תויתשתה , ימוחתב  םיבאשמ  עיקשהל  תשרוד  םעד 

םימה ידיגאת  תרזחהל  לעפת  םעד  הייקנו . תיביטנרטלא  תירוביצ  העונת  תבוטל  יטרפ  בכרל  םירעה  יזכרמ  תא 
. תוימוקמה תויושרל 

םילבגומו םירידנ  םייעבט  םיבאשמ  תקנוי  "ג , לתו החימצ  ידדמו  הטרפה  לע  תססובמה  תיטסילטיפקה , הלכלכה 
םחליהל וצלאיי  םיאבה  תורודה  הטרפההו , ןוהה  ילעב  דגנ  קבאמ  אלל  םיסרטניאו . ןוה  ילעב  לש  הרצ  הבכש  תבוטל 

םיבצחמ לש  םיטקיורפב  וגשוהש  קתע , יחוור  בוש . ילבל  הדבא  םתונימזש  םיפוחו  תועקרק  םימ , היגרנא , יבאשמ  לע 
. םיאבה תורודהמ  הנימז  עקרקו  םייח  תורוקמ  לש  לזג  הרדגהב  םה  "ן , לדנו

: לארשיב תיברעה  הייסולכואה   V

: הדרפהו תדסוממ  הילפא 

. הנידמה םוק  זאמ  תדסוממ  הילפאמ  םילבוס  הייסולכואהמ , םיווהמה 20%  לארשי , תנידמ  לש  םיברעה  היחרזא 
הלא לכ  םיכומס , םידוהי  םיבושיי  לש  הפדעהו  םיברע , םיבושייל  חותיפ  תורשפא  לכ  תעינמ  תיביסמ , תומדא  תעקפה 
, תינעזגה הקיקחה  םיברע , םיבושייו  תונוכש  לש  תנווכמה  החנזהה  גוס ב .' םיחרזא  םה  םיברעה  הב  תואיצמ  ורצי 

היתולבגמ תא  םיפשוח  םיילכלכהו , םייטילופה  היישעהו  הטלחהה  יזכרממ  םיברעה  םיחרזאה  לש  תיתטישה  הרדההו 
דסממה ךכ , לע  ריהצמ  וניא  םא  םג  םיברעה . םיחרזאה  תא  תיתטיש  הרוצב  הלפמה  תילארשיה , היטרקומדה  לש 

. ילאיצנטופ ינוחטיב  ןוכיסו  תיפרגומד  הנכס  לאכ  םיברעל  סחייתמ 

. םיברעה םיבושייב  השק  יתרבח  סרהו  ינוע  לש  תואיצמ  ורצי  םיבאשמ , תאצקהב  הילפאו  תוילכלכ  תויתשת  רדעה 
הברהב םיהובג  םיברעה  םיבושייב  הלטבאה  ירועישו  ינועה , וקל  תחתמ  תויח  תויברעה  תוחפשמה  תיצחממ  הלעמל 

תועד רשאכ  םידוהיה , םיחרזאהו  םיברעה  םיחרזאה  ןיב  רבוגה  רוכינה  תא  הניזמ  וז  תואיצמ  יצראה . עצוממהמ 
, תיתרבח הפיגמל  הכפה  םירז  יפלכו  םיברע  יפלכ  תונעזגה  תויסולכואה . יתש  ןיב  תודירפמ  תידדה  האנשו  תומודק 

. ןהירחוב תדהא  תא  ךושמל  ידכ  יניצ  ןפואב  התוא  תולצנמו  ןימיה , תוגלפמ  תוחפטמ  התוא 

לש תיטסילטיפקה  התוינידמ  םע  דדומתהל  תורשפאה  ינפב  רידא  לושכמ  תווהמ  םיברעה  יפלכ  תונדשחהו  הדרפהה 
הייסולכואב םיבחרנ  םיקלח  לע  םג  םיחסופ  םניא  תיברעה , הייסולכואב  תושק  םיעגופה  החנזההו , ינועה  הלשממה .

יתרבח קדצל  קבאמה  ןימיה . ןווכל  הינעה  תידוהיה  הייסולכואה  תא  תוטיסמ  תונמואלהו  תונעזגהש  אלא  תידוהיה ,
. םיברעה יפלכ  האנשהו  תימואלה  תודחאה  ינפב  גוסנ 

: תלשוכ תוגיהנמו  תורגתסה 

התוא תפחודה  תיתד , תינמואל  העפשהל  הנותנ  איהו  תורגתסה , יכילהת  תרבוע  תיברעה  הרבחה  ןורחאה  רושעב 
דמעמב תעגופ  ילכראירטפה , הנבמה  תא  תקזחמ  וז  הגיסנ  יוניש . םירשפאמ  םניאש  שואייו , תויביספ  תונרמש , רבעל 

. יתרבחה םקרמה  לע  תמייאמ  ךכו  תומילאל , תוימיטיגל  תנתונ  השיאה ,

תלשוכ תוגיהנמ  ידי  לע  ףרחומ  אוה  לבא  תידסממ , הילפא  לש  האצות  וניה  תיברעה  הייסולכואה  לש  םינואה  רסוח 
רבודמ רשאכ  םג  לכב , לארשי  תולשממ  תא  םישאהל  תוגהונ  תויברעה  תוגהנהה  ידכ  תוימוקמה . תויושרבו  תסנכב 

הרבחה לש  ינרמשהו  ילכראירטפה  יפואה  דגנ  לועפל  םוקמב  תימינפה . תיברעה  תואיצמל  תועגונש  תולאשב 
ולכיש תויברעה , תויושרה  יברעה . רוביצב  התטילש  תא  קדהל  תנמ  לע  וב  תשמתשמ  תיברעה  תוגיהנמה  תיברעה ,

. םיברוקמ יונימו  שעמ  רסוח  תותיחשל , ףדרנ  םשל  וכפה  ולא , תויעבב  לופיטל  ףונמ  תויהל 

, יתחפשמ ילאכראירטפה  הנבמה  תותיחשה , דגנ  תקבאנו  תיברעה  הרבחב  קומע  ימינפ  יוניש  רוציל  תרתוח  םעד 



האור םעד  תויברע . םישנ  לש  תיתרבחו  תישיא  תילכלכ , המצעהל  תלעופו  הייברעה , השיאה  יוכידו  תונרמשה ,
הכפהש תומילאה , תוטשפתהל  רוקמה  תא  םידליו , םישנ  דגנ  תינפומה  תומילא  יפלכ  תיברעה  הרבחה  לש  תונחלסב 

התוחתפהו תיברעה  הרבחה  לש  ימינפ  יוניש  וזכרמבש  יביטנרטלא , םוי  רדס  הדימעמ  םעד  תיתרבח . הפיגמל 
דעבו תילארשיה , הרבחב  תונעזגה  דגנ  קבאמה  םע  דחי  ידוהיה , בוחרב  םיילאמש  םייתרבח  םימרוג  םע  תופתושל 

. תיברעה הייסולכואה  לש  הנתומ  יתלבו  אלמ  תויוכז  ןויווש 

לש ריצו  תיזכרמ  העיבתכ  םישנ , תקוסעת  דחוימבו  תיברעה , הייסולכואה  לש  הקוסעתה  תא  הביצמ  םעד  : הקוסעת . 1
םיאנת תוירוביצ , תורבחו  הלשממה  תודסומב  םיברע  םידבוע  תטילקל  תנקתמ  הפדעה  תשרוד  םעד  תירוביצ . הלועפ 

ןיבו םיברעה  םיבושייה  ןיב  תירוביצ  הרובחת  יווק  םודיק  םיברע , םיבושיב  הישעת  ירוזא  לש  חותיפו  היינבל  םיפדעומ 
(. ףיעס 6 ילכלכה  קרפב  האר   ) הדובע ירגהמ  אובי  תוינידמ  תקספהו  רחסמו , היישעת  יזכרמ 

הדובעה קושב  תויברע  םישנ  לש  תופתתשהה  רועיש  תויברע . םישנ  תקוסעת  םדקל  ךרוצה  לע  דחוימ  שגד  המש  םעד 
םרותו תיברעה  הרבחב  תונרמשהו  ינועה  תא  קימעמש  בצמ  לש כ-60% , יצרא  רועיש  תמועל   25% ביבס ה - ענ  םויכ 

ךישמה תונורחאה , םינשב  ונתינש  תויתלשממ  תוחטבה  תורמל  היוכידלו . הייברעה  השיאה  לש  התרדה  ךשמהל 
בלשל ךרוצ  לכ  םיאלקחל  ןיאש  איה  האצותה  םיינוציק . לוצינ  יאנתב  תואלקחל , לאפנמו  דנליאתמ  םידבועה  אוביי 

בלתשהל םישנ  לש  תורשפאל  ףסונ  לושכמ  הווהמ  םוי  תונועמו  תירוביצ  הרובחת  רדעה  הדובעב . תויברע  םישנ 
תומוקמ יפלא  תורשע  תריציל  יחרכה  יאנת  הווהמ  הדובע  ירגהמ  לש  ןגרואמ  אוביי  לש  העפותה  תקספה  הדובעב .

. דועיסבו תואלקחב  הדובע 

לש טופישהו  היינבה  יחטש  תא  ביחרהל  םיברעה , םיבושייב  םיתבה  סרה  תא  קיספהל  תשרוד  םעד  : חותיפו רויד  . 2
וב םוקמ  לכב  רוגל  םיברעמ  םיענומה  םיינעזגה  תונקתהו  םיקוחה  לכ  תא  לטבל  תויברעה , תוימוקמה  תוצעומה 

תוינידמל ץק  םישלו  םירכומ ," יתלבה   " םיברעה םיבושייב  ריכהל  תויברעה , תויושרב  תירוביצ  היינב  םוזיל  ורחבי ,
. בגנב םהיתבה  סרהו  םיברעה  לושינ 

. חותיפו היינבל  דבלב  םימצמוצמ  םיחטש  םיברעה  םיבושייל  ורתונ  הנידמה , ידי  לע  תויברעה  תומדאה  תעקפה  רחאל 
ףלא רשאכ כ-100  רתוי , ףא  ינוציק  בצמה  בגנב  הסירה . םויאל  םינותנה  םיברעה  םיבושייב  םיתב  יפלא  איה  האצותה 

ןיסולכוא תופיפצב  םויכ  םינייפאתמ  םיברעה  םיבושייה  םתמדאמ . שוריג  לש  הנכסב  םויה  דע  םיאצמנ  םיברע  םיבשות 
םיבושייה לש  קנחה  תוינידמ  תא  קיספהל  תשרוד  םעד  עקרקה . יריחמ  לש  ההובג  תולעו  ינברוא , ןונכת  רסוח  הלודג ,
רוידה רבשמ  תא  רותפלו  חתפתהל , םיברעה  םיבושיל  רשפאל  תשרודו  בגנהו , לילגה  דוהי  תוינכת  תאו  םיברעה ,

. םיברעה םיבושייה  תא  תקנוחה  תופיפצהו 

םוחתב םיברעה  יפלכ  הנידמה  םעטמ  תדסוממה  הילפאה  תקספה  תא  תעבות  םעד  : םייתרבח םיתורישו  ךוניח  . 3
יפ לע  אלו  תולוכי  יפ  לע  םייכוניח  םיתווצ  יונימ  םייתוברתו ; םייתרבח  םיתורישו  ךוניח  חותיפל , םיביצקת  לש  האצקהה 

םוילו תויתשתל  םיביצקת  תאצקה  םיגולוכיספו ; םיילאיצוס  םידבוע  תאצקה  םירז ; םילוקיש  וא  יתחפשמ  חתפמ 
םידימלתב עיקשהלו  תומילאה , אשונב  לפטל  רפסה , יתבב  השענב  םיבשותה  תא  ברעל  תלעופ  םעד  ךורא ; םידומיל 

. תויתובדנתהו תוימשר  תורגסמב 

תנייפואמ ךוניחה  תוינידמ  יתכרעמ . תויהל  בייח  לופיטה  תיברעה . הרבחב  יונשל  תודוסיה  דחא  תא  ךוניחב  האור  םעד 
, תוימוקמה תוצעומל  םיבאשמ  רדעה  יתחפשמ , חתפמ  יפ  לע  םיחקפמו  םילהנמ  םירומ , יונימ  תויתשתב , רוסחמב 

רועיש רשאכ  םירעפהו , תונרמשה  ינועה , תחצנה  איה  האצותה  ידוהיה . תמועל  יברעה  ךוניחה  תא  הלפמה  הנידמו 
. ידוהיה בוחרב  עצוממה  רועישה  תיצחמ  אוה  תורגבה  ינחבמ  תא  םירבועה  םיברעה  םידליה 

הל רשפאמ  אל  תיברעה  החפשמה  לש  ילכלכה  בצמה  ינועה . וקל  תחתמ  םייח  םיברעה  םידליהמ  םישילש  ינש 
יתב םימייק  רפסה . יתבב  םילבקמ  םהש  המב  קפתסהל  םיברעה  םידליה  בור  לע  םילשמ . ךוניחל  םיבאשמ  תוצקהל 

רעפה חצנומ  ךכו  םהילא , הידלי  תא  חולשל  המצעל  תושרהל  הלוכי  תמצמוצמ  הבכש  קר  םלוא  םייטרפ , םיברע  רפס 



. תיברעה הרבחה  ךותב  םג  יתרבחה 

תומדקתה לש  קפוא  לכ  רדעה  םתועמשמ  הדובע , תלבקב  הילפאו  הלכשה , םישרודה  הדובע  תומוקמב  רוסחמ 
ירסח םידימלת  לש  םימסק  לגעמ  רצונ  ךכ  רפס . תיב  יפלכ  שואייו  תושידא  לש  סחי  איה  האצותה  יתרבחה . םלוסב 

םמצע ןיבל  םידימלת  ןיב  רפסה  יתב  ךותב  תומילא  םידדועמ  ולא  לכ  םישידא . םירוהו  המזוי , ירסח  םירומ  היצביטומ ,
. םירומל םידימלת  ןיבו 

. תימוקמה תושרה  לש  המורתב  תינתומה  םיבאשמ  תאצקהב  הילפאה  תא  קיספהל  םעד  תעבות  החוורה  םוחתב 
רתי יביצקת  הצקתש  תוינידמ  תלעפהל  תארוק  םעד  הנש . ידמ  התוא  הקימעמו  הילפאה  תא  שדחמ  תרצוי  וז  הטיש 

. קומעה יתרבחה  רבשמה  םע  דדומתהל  ידכ  תויתרבח  תויעבב  לופיטל  םינקתו  םיעצמא  ןכו 

: ימואלה תורישל  תדגנתמ  םעד  . 4

, אוה רשאב  חרזא  לכל  תונקומ  תויהל  תוכירצש  תויוכז  תלבק  הנתמ  אוהש  םושמ  ימואלה , תורישל  תדגנתמ  םעד 
, ךוניח הקוסעת , רדעה  יברעה , רעונה  לש  החנזהה  תויבקעב . םיברעה  םיחרזאה  תא  הלפמש  הנידמל  תורישב 

ףיסוי אלו  בצמה  תא  ןקתי  אל  ימואלה  תורישה  תומילאו . ינוע  הבוזע , םירצוי  הלא  לכ  יואר , ירוביצ  בחרמו  תוברת 
תיתימא היצביטומ  ול  ןיא  ןכלו  הכותב , יברעה  רעונה  תא  בלשל  הסנמ  הניא  תילארשיה  הרבחה  הדובע . תומוקמ 

. התוא תרשל 

םילעופ תגלפמ  םעד  תודוא  לע 
, לארשיב הרבחה  לש  ינכפהמ  יונשל  תללוכ  המרגורפ  רוביצה  ינפב  הדימעמ  םילעופ  תגלפמ  םעד 

ולאה תונורקעה  יכ  הנימאמ  םעד  יתרבח . קדצו  ןויווש  םולש , םייסיסב –  תונורקע  השלש  לע  תססובמה 
ןוניכ ןעמל  קבאמהמ  קלח  איה  םתמשגהו  ילבולגה , יטסילטיפקה  רטשמה  תחת  שממתהל  םילוכי  םניא 

. חוורה תא  אלו  םדאה  תחוור  תא  תשדקמה  תיטסילאיצוס , הרבח 
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