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יקיוויקיפ רתא  ךותמ  לכ , – ןיערג תידוהי  םוליצ : בר |  להק  וילא  תכשומ  םילודג  הייסולכוא  יזכרמל  רעיה  תברִק  .ןמש  ןב  רעיב  םיסוס  לע  הביכר  לויט 

םיחותפ םיחטש  תויכרע  ןדמואל  הטיש  חותיפ 
עבטה קיחב  שפונל 

גלזמה הצק  לע 

.עבטה קיחב  שפונ  תויוליעפ  םויקל  םוקמכ  אוה  םיחותפה  םיחטשה  לש  רתויב  םיבושחה  םידוקפתה  דחא 
.חותיפהו רומישה  ןונכתה , יכילהתב  קפסמ  יוטיב  לבקמ  וניא  הז  דוקפת 

לש םינוש  םיכרצ  אטבתש  שפונ , יכרוצל  םיחותפ  םיחטש  תמאתה  לש  הכרעהו  הדידמ  תטיש  תשרדנ 
.םישפונה רוביצ 

םישומישה תא  ןנכתל  רשפאתש  םיחותפ  םיחטש  לש  תידועיי  יופימו  חותינ  תטיש  תגצומ  רמאמב 
.רתוי הבוט  הרוצב  םיחותפה  םיחטשב 

תכרעמה
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ריצקת

יוטיב ידיל  אב  אל  הז  יזכרמ  דוקפת  .עבטה  קיחב  שפונ  אוה  םיחותפה  םיחטשה  םיקפסמש  םיבושחה  םיתורישהמ  דחא 
.םדאה תשרומו  חמוצהו  יחה  ינייפאמ  יפ  לע  רקיעב  חטשה  תויכרע  תא  םיגרדמש  לארשיב , םילבוקמה  ףונו  עבט  ירקסב 

םימרוגה יוהיז  לע  ססבתהב  שפונל , םיחותפ  םיחטש  תויכרע  ןדמואל  הטיש  חתפל  איה  גצומה  רקחמה  תרטמ 
םינותנ תונימזל  סחייתהב  והוזש , םימרוגה  לש  יופימלו  תומיכל  םילכ  חותיפ  חטשל ; םישפונ  תכישמ  לע  םיעיפשמה 

.עובלגהו םילשורי  ירה  ןופצ  םירחבנ : םירוזא  ינשב  הטישה  םושיי  "ג ; ממ תובכשו  םייטסיטטס 

; הייסולכוא יזכרמל  הברִק  שפונ ; ינקתמ  יאצמ  חטשל : םישפונ  תכישמ  לע  םיעיפשמה  םימרוג  העבש  והוז  רקחמב 
החתופ םרוג  לכ  רובע  .םייתוזח  - םייפונ םיכרע  לצ ; תייחמצ  םימ ; ירתא  לשמל  ןיינע , תודוקנ  ןוחטיב ; תשוחת  תושיגנ ;

.תויכרעה חותינלו  יופימל  תומיכל , הטיש 

תוהזלו דועיי , יוניש  ינפמ  םהילע  ןגהל  ידכ  שפונלו  יאנפל  הובג  ךרע  ילעב  םיחטש  תוהזל  תרשפאמ  החתופש  הטישה 
יוטיב ידיל  האבוה  ורקחנש  ןחובה  ירוזא  ינשב  .שפונ  תויתשת  לש  םודיקה  יצמאמ  תא  םהב  דקמל  יוארש  חטש  יאת 

.עבטה קיחב  שפונל  "ל  קק לוהינב  תורעיה  לש  ההובגה  םתויכרע 

אובמ

הביכר לויט , םוי , ינוינחב  הייהשו  קינקיפ  עבטה –  קיחב  שפונל  תיתשת  אוה  םיחותפה  םיחטשה  לש  םיבושחה  םיתורישה  דחא 
םויכ לארשיב  םילבוקמה  ףונו  עבט  ירקס  שפונל  . הנוש  ךרע  םינוש  םיגוסמ  םיחותפ  םיחטשל  המודכו  . םיינפוא  לע 

וסחייתה הכ  דעו  םדאה , תשרומו  היגולורדיהה  חמוצהו , יחה  םלוע  ינייפאמל  סחייתהב  םיחטשה  תויכרע  תא  םיגרדמו  םינחוב 
תוריפס לשמל ,  ) עבטה קיחב  שפונ  יסופדל  םיעגונה  עדימ  תורוקמ  םימייק  לארשיב  .עבטה  קיחב  שפונה  יתורישל  טעומ  ןפואב 

םוחתב  םירקחמ  וכרענו  "ל ,) קק לש  םויה  ינוינחמ  קלחב  םישפונ  תוריפס  םיימואל ; םינגו  עבט  תורומשב  םירקבמ 
.םייפיצפס םירתאב  רקיעב 

םינוש םיגוסמ  םיחותפ  םיחטשב  עבטה  קיחב  שפונ  יתוריש  לש  ךרעה  ןדמואל  הטיש  חתפל  איה  גצומה  רקחמה  לש  ותרטמ 
, םהילע תירוטוטטס  הנגה  רשפאל  ההובג , תויכרע  ילעב  םיחטש  תוהזל  ידכ  תואלקח ) יחטשו  עבט  תורומש  םיימואל , םינג  תורעי , )

תויכרעל םימרותה  םיטביה  לש  ןווגמו  יתטיש  טוריפ  אוה  הטישה  לש  הדוחיי  .שפונ  קשממו  תויתשת  חותיפ  יצמאמ  םהילא  ןווכלו 
המיאתמו דבלב , םיחותפ  םיחטשל  תסחייתמ  הטישה  .םינושה  ץראה  ירוזאב  םושייל  ןתינש  ירנג  דדמ  ידכל  םלולקשו  שפונל ,

.םיילגר םילויטו  םיינפוא  לע  הביכר  םוי , ןוינחב  הייהש  םיקינקיפ , ןוגכ  שפונ , תויוליעפ  חותינל 

"ג ממב תודרפנ  תובכשב  שפונל  תויכרעה  לע  םיעיפשמה  םינושה  םימרוגה  לש  יופימו  יוהיז  ידי  - לע עצובמ  תויכרעה  ןדמוא 
תולקשמ ןתמ  ךות  דחי , תובכשה  לכ  תא  תצבקמה  תיפרצמ  הפמ  תריציו  ביכרמ  לכל  יסחי  ךרע  תעיבק  יפרגואג ,) עדימ  תכרעמ  )
ינייפאמל סחייתהבו  םיחמומ  תוכרעה  ךמס  לע  םיעבקנ  תולקשמה  .המירז  םישרתב  הטישה  תא  גיצמ  רויא 1  .םינושה  םימרוגל 

תמועל תאזו  הייסולכואל , הברִקה  ביכרמל  הובג  לקשמ  ןתניי  םילשורי ) ירה   ) הייסולכוא יזכרמל  ךומסה  רוזאב  המגודל : .רתאה 
(. עובלגה  ) תיסחי םילודג  םיקחרממ  םירקבמ  ךשומה  רוזא 

לש תעד  תווח  תועצמאב  המלשה  תעצבתמ  אצמנב , םינותנ  םהב  ןיאש  םירקמבו  םייתומכ , םינותנ  לע  ןתינה  לככ  תססובמ  הטישה 
לש םתעד  תווח  שפונ –  יטביה  לש  רשקהב  םייפונו , םייגולוקא  םיכרע  רבדב  םיחמומ  תוכרעהל  דוגינב  .חטשה  לוהינ  ישנא 

תירשפא הפולח  בחרמהמ ; תיסחי  ןטק  קלחל  סחייתהל  םילוכיו  עוציבל , םיבכרומ  םה  םישפונ  ירקס  .רתויב  הבושחה  איה  םישפונ 
. תיתרבח  הידמ  ךותמ  עדימב  שומיש  איה 

[12][15 , 13 , 11]

[9 , 7 , 4 , 2 , 1]

[12 , 11 , 8]
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רויא 1
קיחב שפונל  הכישמ  לע  םיעיפשמה  םידדמ  לש  תויכרע  חותינלו  תומיכל  תונורקע 

עבטה

שפונל תויכרעה  לע  םיעיפשמה  םימרוג 

והוז .םיחותפ  םיחטש  ילהנמ  םע  תוחומ  רועיסו  תורפס  תריקס  סיסב  לע  ךרענ  שפונל  תויכרע  לע  םיעיפשמה  םימרוגה  יוהיז 
: םיאבה םימרוגה 

. דועו  טוליש  םיינפואו , לויט  יליבש  םוי , ינוינח  חטשב –  שפונ  ינקתמו  תויתשת  יאצמ 
. רתוי  הלודג  שפונל  ותויכרע  רתוי , הבר  הייסולכואל  רתוי  ךומס  חטש  אתש  לככ  הייסולכוא –  יזכרמל  הברִק 

, תורדג תושיגנה : תא  םימסוחה  םימרוג  דגנמ –  תושיגנל  ; םימרותה  םישיבכלו  םיכרדל  הברִק  תושיגנ :
.דועו השק  היפרגופוט 

. םילולת  םיקוצמו  לובגל  הברִק  תמגודכ  ןוכיס , ימרוג  לש  רדעיה  וא  תוחכונ  תוחיטבו : ןוחטיב  תשוחת 
ירתאו םייגולואכרא  םירתא  ףונ , תויפצת  םירופיצ ,) תדידנ  החירפ ,  ) יתנוע עבט  םימ  , ירתא  ןיינע : תודוקנ 

. םייזכרמ  החצנה 
. םינוינחב  שומישלו  הייהשל  רושקה  לכב  הלודג  תובישח  הז  םרוגל  לצ : תרצוי  הייחמצ 

. תיתוזח  הניחבמ  ידוחיי  ףונ 

" תחצינ החכוה   " איה םיבר  םישפונ  תוחכונ  הרואכל , תיעמשמ : - דח הניא  חטשב  םישפונ  לש  לעופב  שומישה  לש  ותועמשמ 
רעי תמגודכ  הובג , לאיצנטופ  םהל  שי  ךא  םישפונ , םיטלוק  םניא  םייקה  בצמבש  םיבר  םיחטש  םנשי  תאז , םע  .שפונל  תויכרעל 
תא לידגהל  היופצ  שיבכה  לעמ  רבעמ  תריצי  הזה , הרקמב  .ןאוס  שיבכ  ללגב  המוסח  וילא  תושיגנה  לבא  הלודג , ריעל  ךומסש 

ןיב המאתה  ןיא  םא  םירחאה : םידדמה  חותינ  לע  הרקבל  שמשל  הלוכי  לעופב  שפונל  שומישה  תדימ  .חטשב  םירוקיבה  תומכ 
.ךרוצה תדימב  לאיצנטופה  שומימל  לועפל  ןתינ  םישפונה , לש  לעופב  שומישל  תילאיצנטופה  תויכרעה 

םינגו תורעי  לש  תירקיע  הרטמ  .ולש  לוהינה  ידעי  רבדב  חטשה  ילהנמ  לש  תומכסהו  ראתִמ  תוינכת  אוה  ףסונ  עקר  ביכרמ 
.םייגולוקא םיכרע  תרימש  איה  עבט  תורומש  לש  תירקיעה  לוהינה  תרטמ  ןתמועל , .תולייטו  שפונ  יתוריש  קפסל  איה  םיימואל 

.תוטלחה תלבקל  עקר  עדימכ  ראתמה  תוינכת  תא  תופמל  בושח  ךכיפל ,

[10 , 6 , 2 , 1]

[14 , 4]

[14 , 5]

[7]

[6 , 5 , 2]

[10 , 5]

[14 , 5 , 2]

[10 , 9]
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הכלמ םוליצ : שפונה |  תיתשתב  עבטה  יכרע  תא  תבלשמה  תיגולוקא  השיגב  חתופ  קראפה  .םילשורי  דיל  ןיגב , קראפב  םילייטמ 
"ל קק לש  תונומתה  ןויכרא  תובידאב  יאקרב ,

יופימלו תומיכל  םידדמ 

דע הכומנ  תויכרעמ  חטש  יאת  הב  וגרודש  "ג , ממב הבכש  הנכוה  םימרוגהמ  דחא  לכל  רויא 1 . תגצומ ב יופימהו  תומיכה  תטיש 
.תיברמ

.דרוי רדסב  ורדוס  םינוינחה  המודכו .) תונחלוש  םיתוריש , ירדח   ) םהב תומייקה  תויתשתה  ןווגמ  יפ  לע  וגווס  םוי  ינוינח  המגודל ,
תויתשתה תומכ  ילעב  םינוינחה  תישימח  תיברמ ;' תויכרע  וגרוד ב' רתויב , הלודגה  תויתשתה  תומכ  ילעב  םינוינחהמ , תישימח 

.הכומנ תויכרע  דע  דרוי  רדסב  האלה  ךכו  רתויב ,' ההובג  תויכרע  וגרוד ב' האבה 

"ר מק לדוג 0.5   ) ההז תוצבשמ  לדוג  תלעב  תשרל  רקסה  בחרמ  תקולח  לע  ססובמ  חותינה  הייסולכוא , יזכרמל  הברִקל  רשאב 
תומכ הבשוח  תצבשמ  לכל  חותינה .) תדובע  תומושתל  סחיב  לבקתמש  עדימה  תייצולוזר  תניחבמ  ירוזא  רקסל  םיאתמ 

.דרוי רדסב  ורדוס  תוצבשמה  רובע  ולבקתהש  םיכרעה  5 ק"מ  . שפונל –  לבוקמ  תוריש  סוידרב  תררוגתמה  הייסולכואה 
.הכומנ תויכרע  דע  האלה  ךכו  תיברמ , תויכרעב  וגרוד  רתויב , הלודגה  הייסולכואל  םיכומסה  חטשה , יאתמ  תישימח 

חמוצה תורוצת  יופימ  לע  ססובמ  ונכרעש  יופימה  .לצ  תרצוי  הייחמצ  אוה  םישפונ  ךשומש  ירקיעה  םרוגה  הייחמצל –  רשאב 
חמוצה תורוצת  רתיו  שפונל , תיברמ  תויכרעב  וגרוד  תורעיו  םישרוח  םירחא .) וא  "א  שד ןוכמ  ידי  - לע  ) ירוזא ףונו  עבט  רקסב  ךרענש 

.הכומנ תויכרעב  וגרוד 

.שפונל חטשה  תויכרע  לש  תיפרצמ  הפמ  הנכוהו  וזל , וז  ופרוצ  ןה  תונושה  תובכשה  יופימ  רחאל 

[4]
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"ל קק לש  םימוליצה  ןויכרא  יני , תונכוס ג' םוליצ : תישמש | ' ירופיצ -  רעי  לגניס  תיתחפשמ ב' הביכר 

םילשורי ירה  רוזא  לע  המגדה 

ףונו עבט  רקס  .דבלב  םילשורי  ירהב  הטישה  תא  םיגדנ  העיריה  רצוק  תאפמ  .עובלגבו  םילשורי  ירהב  המשוי  החתופש  הטישה 
ירוזא קפסל  אוה  שפונ  לש  רשקהב  רוזאה  לש  ודיקפת  ךלהמב 2014–2015  . "א  שד ןוכמ  ידי  - לע ךרענ  םילשורי  ירה  ןופצב 

יבשותל תושיגנ  חווטב  שפונ  ןכו  םיירפכה , םיבושייהו  םילשורי ) ןויצ , תרשבמ  שמש , תיב   ) תוכומסה םירעה  יבשותל  ימוי  רוקיב 
.החצנה ירתאו  םייגולואכרא  םירתא  תונייעמ , תורעי , ןכו  םוי , ינוינח  תואמ  בחרמב  .ןד  שוג 

תותבשב ויתסבו , ץיקב  ביבאב , רקיעב  וכרענ  תוריפסה  םינשב 2004–2015 . רוזאב  םינוינחב  םישפונ  לש  הריפס  הכרע  "ל  קק
.להק רתוי  םיכשומש  םינוינחה  לע  דומלל  ןתינ  תוריפסה  לש  םייפרצמ  םינותנמ  .םיעובק  םידעומבו  תומוקמב  אל  ךא  םיגחבו ,

םינוינח רמולכ  המאתה , הנשי  םירקמהמ  יכ ב-85%  ונאצמו  םינוינחב , שפונה  תויתשת  ןווגמל  םישפונה  תוריפס  ןיב  הבלצה  ונכרע 
תויתשת ןווגמ  לע  ךמתסהל  ןתינ  יכ  ונתרעשה  תא  קזיח  הז  אצממ  .םירקבמ  רתוי  םיכשומ  תויתשת  לש  רתוי  לודג  ןווגמ  םהב  שיש 

תוליעפל רשאב  "ל ; קק לצא  םיטרופמ  םינותנ  אוצמל  ןתינ   ) שפונל ותויכרע  לש  םיטביהה  דחא  תא  םלגמכ  בחרמב  שפונה 
(. םייתומכ םינותנ  שי  דימת  אל  לעופב , םירקבמ 

: לשמל םייזכרמ ; שפונ  ידקומ  תוהזל  תרשפאמה  תמכסמה , תיפרצמה  הפמה  תאו  וכרענש , חותינה  תובכשמ  קלח  גיצמ  רויא 2 
םיינפוא ףונ , יכרד  לחנ , ללוכה  םישודקה , רעי  תואמצעה ; תמחלמ  תשרומ  ירתאו  םוי  ינוינח  ללוכה  רדא , רהב  השימחה  רעי 

.תשרומ ירתאו  החירפ  ירתא  תויפצת , םינוינח , הכילהו ,
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רויא 2
רקחמב החתופש  הטישל  םאתהב  םילשורי , ירהב  שפונו  יאנפ  תויכרע  חותינ 

"א ב- שד ןוכמ  לש  "ג  ממה תדיחיב  הקפוה  הפמה  "א 2016  , שד ןוכמ  םילשורי ,, ירה  רקסב  םג  תרבסומ  הטישה 
10.5.2017

תונקסמו ןויד 

ילכה .ףונו  עבט  ירקסב  שומיש  וב  השענ  אל  םויה  דעש  םייתוברת , תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  לש  הכרעה  ילכ  חַתופ  רקחמב 
.דיתעב שפונ  תויתשת  חותיפל  לאיצנטופ  ילעב  םירוזא  ןכו  תירוטוטטס , הנגה  םודיק  ךרוצל  שפונ  ידקומ  תוהזל  רשפאמ 

תוינכדעה תורטמל  המאתהב  עבטה , קיחב  שפונ  יתורישל  "ל , קק לוהינב  םתיברמ  תורעי , לש  ההובגה  םתויכרע  תא  שיחממ  ילכה 
.לארשיב רעיה  לוהינ  לש 

ובלוש רקחמה  יאצממ  .לעופב  םישפונה  תוסיפתל  תוסחייתה  ידי  - לע לשמל  הז , ילכ  חתפלו  ןכדעל  םיצמאמ  ושעיי  דיתעב 
.םיידיתע םירקסב  הז  ילכב  שומיש  השעייו  עובלגהו , םילשורי  ירה  לש  םירקסב 
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ןויכרא תובידאב  רימז , יסוי  םוליצ : עבטה |  קיחב  תוהשל  םישפונ  להק  תכשומה  תיתנוע  וא  תיתדוקנ  היצקרטא  איה  החירפ 
"ל קק לש  תונומתה 

תודות

תדעווב ופתתשהש  "ג  טרמ ינרטמ  לייאלו  "ל  קקמ רלש  השמל  הנותנ  ונתדות  .א  " שד ןוכמו  "ל  קק לש  ףתושמ  ןומימב  עצוב  רקחמה 
.רקחמה תנכהב  עויסה  לע  "ל  קק לש  "ג  ממה יתווצל  תופמה ; תכירע  לע  "א , שד ןוכמ  ןגכ , לגל  רקחמה ; לש  יוגיהה 

תורוקמ

תטישב היריב  רעי  לש  וכרע  ןדמוא  עבטה : קיחב  שפונה  לש  תילכלכ  הכרעה  .י 2007 . שרוחו  .נ  רקב   .1
.39-33 רעי 9 : (. TCM  ) העיסנה תולע 
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.א " שד ןוכמ  םדאה . תשרומו 
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