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ֵּרַבדֲֶאׁש ִינֲא  ִימ 
לִיבְִׁשבּו םִיֵצעָה  םְֵׁשּב 

ֶהְפל ֶהיְהֶאֶׁש  ִםָינבֲאָה 
ִםיַַּמְלו ַחּוָרל 

לֶׁש ָםלֹוק  תֶא  ַקְעזֶאֶׁש 
םִיְכלֹוהְַהו ָףָנּכַה  ֵיֲלַעּב 

ַּ�עְבַרא ַלע 
.ֵַּאבנְֶתֶאׁש

.רִיָעז .ִידיְִחי  .ִינֲא 
ַיּדַמְמ תֶא  םֹוי  רַחַא  םֹוי  ֵןּנַׁשְּמֶׁש 

יִמֹוקְמ תֶא  ׂשֵּפַחְּמֶׁש 
ןיֵאָה םּוְקַּיּב 
יִמ יִפֹוס 

ִינֲא
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םילימה ןיב 
םגו םיירחסמו  םייגולונכט  םיילכלכ , םייוניש  ךכל  םיארחא  .םדאה  ינב  םלועב  יזכרמה  םמוקממ  םיילושל  וקחדנ  םייחה  ילעב 

עבט תוינכותב  ןהיגוציילו  רב  תויחלו  דמחמ , תויחל  טרפ   ) ןיטולחל טעמכ  םוי  - םויה ייחמ  ומלענ  תויח  .םייתסיפת  םייוניש 
- םידייצכ עבטב  םדאה  ינב  ויח  קוחרה  רבעב  .ונתיאמ  קחרתה  עבטהו  עבטהמ , ונקחרתה  .תורוחסלו  םלג  ירמוחל  וכפהו  היזיוולטב )

דרפנ ומצע  תוארל  לחה  םדאהו  תיתסיפתו , תישעמ  תודרפיה  הלחה  היישעתהו  תואלקחה  תוחתפתה  םע  .ונממ  קלח  ויהו  םיטקל 
תונורחאה מ- םינשה  םישימחב  הלע  םלועב  םזוחא  יכ  ךרעומ  .ץאומ  בצקב  לדגו  ךלוה  םירעב  םיררוגתמה  זוחא  .וב  טלושו  עבטהמ 

יסחיה םקלח  הלע  תנשב 2010  .הייסולכואהמ  תנשב 1950 71%  םירעב  ויח  לארשיב  .תולעלו  ךישמהל  יופצ  אוהו  34% ל-54% ,
.92% הייסולכואב ל –

רבעמ הזב  הז  םיננובתמ  היחהו  םדאה  דציכ  ראית  ראוניב 2017 , ומלועל  ךלהש  'ר , גרב ןו  יטירבה ג' רפוסהו  רייצה  תונמואה , רקבמ 
הפש רדעיה  .הפש  תועצמאב  הירואיתב , תוחפל  הילע , רשגל  ןתינ  ךא  םדא , ינב  ינש  ןיב  םג  תמייק  םוהתה  .הנבה  - יא לש  םוהתל 

אל ךא  התרזעב –  שורחל  וא  התוא  בולחל  היח , דוצל  רשפא  .רדומו  ןחבומ  קוחר , היהי  דימת  םייחה  לעבש  ךכל  איבמ  תפתושמ 
.םמוד עבט  םעו  םיחמצ  םע  חחושל  השק  המכו  המכ  תחא  לעש  ירה  םייח , ילעב  םע  רשקתל  השק  םאו  .התיא  חחושל 

וא דמולמ  רמאמ  בותכל  לוכי  אל  ומצע  עבטה  ירהש  ודעבו , ומשב  עבטה , םע  רבדל  םיסנמ  םיררושמו  םיבתוכ  םיגוה , תאז , תורמל 
, םימלו חורל  הפל  תויהל  םינבאה ," ליבשבו  םיצעה  םשב   " רבדל ותוכז  לעו  ותלוכי  לע  ההות  ןוספלוו  ידע  ררושמה  .בל  ערוק  רופיס 

.יפוס - ןיאה םוקיה  תמועל  ריעזו  דיחי  ומצע  אוה  יכ  עברא , לע  םיכלוההו  םיפפועמה  לש  םתקעז  תא  קועזל 

תא תושעל  הבוחה  תשוחתב  הרוזש  וז  הלאש  ךא  תושעל ? לוכי  דחאה  ינא  המ  הלאשה : תא  אורקל  רשפא  ןוספלוו  לש  ורישב 
םמודה עבטה  לש  ויפל  ךפוהו  תוירחאה , תא  וילע  לבקמ  רישב  רבודה  הלאשה , תאלעה  םצעב  ןכש  .רישה  תא  בותכל  השעמה ,

םמשב רבדמ  ררושמה  .תניינעמ  תינפת  הז  רישב  לבקמ  תלחות , רסח  השעמכ  םינבאה " לאו  םיצעה  לא  רבד   " יוטיבה .יחהו 
םשב רבדאש  ינא  ימ  רישה –  ךרואל  תרזוחש  הלאשכ  ןתוא  אורקל  רשפא  ינא ." ימ   " םילימה תומייסמ  רישה  תא  .םליבשבו 
ןימזמ רישה , לש  הנורחאה  הרושב  תדדוב  הלימכ  ינא "  " הלימה תא  ריתומו  םילימה , ןיב  דירפמש  הרושה  ךותיח  ךא  עבטה ?

". ינא  " איה הבושתהו  עבטה , לש  ומשב  רבדי  ימ  איה  הלאשה  .תרחא  האירק  תורשפאל 
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