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הנומתב  ) עבטל םיררחושמ  קלחו  הלוחה , קמעב  תיאלקח  היקשה  ךרוצל  רוניצב  םקלחב  םיספתנ  ןלוגה , לש  םייחרזמה  תודרומב  השבד , ןייעמ  ימ  םימה : לע  תורחת 
תיזג לטיבא  םוליצ :  | 24.9.2017 הטמל .)

? לארשי ילחנל  דיתעה  ןפוצ  המ 

, םימה תמירזש  םילחנמ  יוניש , יללוחמ  םיכילהת  לארשי  ילחנמ  םיבר  ורבע  חותיפה  תצאהו  לארשי  תנידמ  לש  התמקה  זאמ 
םימהזמב םיריתע  םהו  םיקותמ  םימ  לש  וזמ  תגרוח  םתוחילמש  רוקמ  ימב  םיינע  םילחנל  םייעבט , םהב  יגולויבה  ןווגמהו  םתוכיא 

. ונרוזאב תימילקאה  תושבייתהה  תמגמ  תרמחהל  תויזחתהו  תויודעה  תורבוג  םינורחאה  םירושעב  .םיחלוקבו  םיכפשב  םרוקמש 
הזמ לופכ  היה  יתנש  - ברה עצומהמ  ןהב  ךומנ  היה  יצראה  םיעקשמה  עצוממש  םינשה  רפסמ  תונורחאה  םינשה  םירשעב  לשמל ,

וז תיגולורדיה  - תימילקא המגמש  תורשפא  ללכמ  איצוהל  ןיא  .רתוי  ההובג  התייה  תונוחש  םינש  יפצר  תורידתו  תומושג , םינש  לש 
וזל האוושהב  תינועריג  םילחנב  םימה  תונימז  ראשית  ןיעל  הארנה  דיתעב  תוחפלש  קלוח  ןיאש  ינמודמכ  ךא  תירוזחמ , איה 
רדעיה לש  תופוקת  ווחי  ןתיא  יעטק  וא  ןתיא  ילחנו  ותחפי , םילחנב  םימה  תוקיפס  .םירופס  םירושע  ינפל  ונרוזאב  המייקתהש 

(. הז ןויליג  לשמל ב ואר   ) תרוצב תונש  ףצר  רחאל  דוחייב  בזכאל , וכפהיו  המירז 

לש םקלח  לדגיו  םישיגרה  םינימה  ומלעיי  םייגולורדיה , ןוציק  יעוריאמ  אל  ךא  םוהיזמ  םינגומ  ויהיש  לחנ  יעטקב  וא  םילחנב 
בצק הנשב  ,) כ-2%   ) הייסולכואה לודיג  ידי  - לע לארשי  ילחנ  םימיואמ  יגולורדיהה  םויאל  ףסונ  תושבייתהל  . םידימעה  םינימה 

םימה יבאשמ  לע  תורחתה  (. OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמב  עצוממהמ  השולש  יפ  טעמכ  לודגש 
םהיתוכלשהו זוקינה  ינגאב  עקרקה  ישומיש  יוניש  ךרד  העיגפ  ףיסותו  עבטב , םימה  תונימזב  הדיריה  תא  רימחת  רבגת , עקרקהו 

, םימה יווקמ  .םיחלוקהו  םיכפשה  תויומכ  תולדג  הייסולכואה , הלדגש  לככ  ךכ , לע  ףסונ  .םימה  תוכיא  לעו  םייגולורדיה  םיפטש  לע 
ןורתפכו םילצונמ  אל  םיחלוק  יפדוע  לש  ( receiving system " ) תלבקמ תכרעמכ   " םידקפתמ ףונב , תוכומנה  תוכרעמה  םהש 

לירפאב 2017 ןוקריב  הנורחאל  עריא  לשמלש  יפכ   ) םיכפשב לופיטה  ינקתמב  הלקת  תעב  םיחלוקו  םיכפש  תומירז  לש  הצקה 
(.

תייגולוקאב קסוע  וניאש  ימ  ידי  - לע תכרעומ  יתלבו  תרכומ  יתלב  תידוחיי  תיגולוקא  תכרעמ  בזכאה , ילחנ  לש  םבצמ  דחוימב  רומח 
.הנשה לכ  וב  ומרזיש  םימ  תפסות  ידי  - לע ותוא  םקשל  שיש  םוגפ , לחנ  אוה  םימ  וב  ןיא  תמיוסמ  הפוקתבש  לחנ  ורובעש  םילחנ ,
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לודיג תיב  והז  .חטשה  ינפל  תחתמ  ץורעב  תרתונה  תוחלב  םימייקתמה  םייח  ילעב  לש  רתסנ  םלוע  םייק  בזכאה  ילחנמ  םיברב 
ירסח םוקיש  יננכתמ  לחנה ," תאייחה  רבעמ ל" .םימ  םהב  ןיאש  הפוקתב  םיצורעב  לייטל  הנהנ  אוה  ףא  רוביצה  .ומצע  ינפב  בושח 

.םיחלוקה יפדועל  ןורתפכ  םג  םישביה  םיקיפאל  םימ  תונפהל  תונמדזה  בזכאה  ילחנב  םיאור  עדי 

םימה תונימז  לש  הרמחה  ענמת  תוחפל  וא  רוסחמ , לכ  אלמת  הלפתההש  תימיטפוא  השיג  תמייק  תושבייתהמ  ששחה  דגנכ 
תוכז  " תנקת תרגסמב  םילחנל  םימ  תאצקה  תורמל  ןכש  וז , תוימיטפואב  קפס  ליטהל  ונל  תמרוג  תיוושכעה  תואיצמה  עבטב .

הלפתהה לכות  דיתעב  םא  םגש  חינהל  ריבס  .םימב  ךשמתמה  רוסחמה  לשב  האולמב  התצקוה  אל  םלועמ  איה  םימל " עבטה 
האצותכ .םימב  רומח  ןועריג  לש  םינש  תכורא  םייניב  תפוקת  היופצ  ןיידע  עבטה , יכרוצל  ללוכ  לארשיב , םימה  ןזאמ  תא  רפשל 

אלש .ינועריג  יגולורדיה  רטשמ  תחת  דקפתל  וצלאיי  תואלקח ,) דחוימב   ) תוילכלכ תוכרעמל  המודב  תויגולוקאה , תוכרעמה  ךכמ ,
תוכרעמל טושפו  ידיימ  יוציפ  ןונגנמ  ןיא  תרוצב ,) ייוציפ  תמגודכ   ) ועגפייש תוילכלכ  תוכרעמל  יוציפ  ןתמ  לש  תורשפאה  ומכ 

םירתא םהילע . הזרכהלו  טלפמ  ירתא  רותיאל  תידיימ  םוריח  תוכרעיה  תשרדנ  ירשפא , ןיידעש  תא  ליצהל  ידכ  .תויגולוקא 
תשרדנה תילמינימה  םימה  תומכ   ) תושבייתה ינפמ  ןיטולחל  םינגומו  םוהיז , ינפמ  םינגומש  םיכורא  וא  םירצק  לחנ  יעטק  םה  הלא 

ןתיא יעטק  בורל  םה  ודרשש  טלפמה  ירתא  תילארשיה  תואיצמב  יאנת .) לכב  תחטבומ  רתאב  יגולויבה  ןווגמה  תא  םייקל 
ןיערגו יח  ןואיזומ  ושמשי  טלפמה  ירתא  .םיחלוקו  םיכפש  תמירז  לש  םוחתל  ץוחמו  תועיבנ  תברקב  לחנה , הלעמב  םימצמוצמ 

דפקומו ינטרפ  ןונכת  תבייחמ  טלפמ  ירתא  תועצמאב  יגולויבה  ןווגמה  תרימש  לש  םידעיה  תגשה  .תומושג  םינשב  שדחמ  סולכא 
בייחי טלפמה  ירתא  לע  הנגהה  קשממש  ריבס  .שיחרת  לכב  תחטבומ  האצקהו  םתוכיא  לע  הרימש  םירחבנ , לחנ  יעטק  רותיא  לש 

.עבט תורומשל  המודב  דחוימ  דמעמ  ילעבכ  םהב  הרכה  םג 
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ץורעב תמרוז  הנטק  םימ  תומכ  בזכאה : ילחנמ  קלחל  ינייפוא  בצמה  .תואלקחל  םימהמ  קלח  לוצינ  רחאל  השבד  לחנב  ורתונש  םימ 
רכומ יתלבו  דחוימ  יגולויב  םלוע  םייקתמ  םיקולחל  תחתמ  תרתונה  תוחלב  ודרומב .) תינש  העיפומו   ) םיקולחה ךות  לא  תמלענו 

תיזג לטיבא  םוליצ : ץראב | 
הנעמה ןתמ  הנתומ  בורל  ךא  ןוכנה , ןוויכב  םיצמאמ  םישוע  עבטהו  הביבסה  תרימש  לעו  םימה  קשמ  לע  םיארחאה  םיפוגה 

יתב םויקל  השורדה  םימ  לש  לזרב )" תנמ   )" תילמינימ תומכ  תלבקל  הנשנו  רזוח  קבאמ  בייחמו  םימה , קשמ  בצמב  יגולורדיהה 
, לארשי ילחנב  תיגולויבה  תּומלשה  לע  םויאל  תוסחייתהב  הגרדמ  תיילע  תבייחמ  בצמה  תרמחה  .םהבש  חמוצהו  יחהו  לודיגה 

.םירחבנ םירתאב  אלמ  הנעמ  ןתמ  ךכל –  םאתהבו 

םיחלוק לש  האצקהמ  סונמ  ןיא  ןדריה ) דרומו  ףוחה  ילחנ  תמגודכ   ) החלמהלו םוהיזל  םיפושח  םינש  רבכש  םילודגה  ןתיאה  ילחנב 
, םדאה תחוורל  תלעות  תלבק  רשפאתת  ךכ  .לפשמו  תואגמ  עפשומו  םיל  בורקש  לחנה  דרומב  םיחילמ  םימ  לשו  ההובג  תוכיאב 
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.עגפנש יגולויבה  ןווגמה  םוקיש  לע  םייניבה  בלשב  רותיו  ךות  תיקלח , םא  םג 

לע השקמ  תיטילופואיגה  תובכרומה  אסיג , ךדיאמ  .וב  העיגפה  תמצועב  גירח  הרקמ  אוה  ימורדה  ןדריה  לארשי , ילחנ  ןיבמ 
וזמ הנוש  תוכרעיה  תבייחמ  ךא  תמייק , תרניכהמ ) לחנה  תאיצי  דרומב   ) ימורדה ןדריב  טלפמ  רתא  תריציל  הפולחה  .ומוקיש 
םדאה תוברעתה  םרטב  לארשי  ילחנב  היהש  המ   , לארשיב תויגולוקאה  תוכרעמה  תיברמ  ומכש  קפס  ןיא  .םויכ  תננכותמה 
ורמשיי םיבר , תורוד  םדוקפת  תאו  םילחנה  יפונ  תא  ונייפאש  עבטה  יסכנ  םירחבנ , םירקמב  תוחפלש  יואר  ךא  היהיו , בושי  אל 

.םיאבה תורודה  רובע  םג 
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