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לעו םיעקשמה  רטשמ  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה 
לארשיבו ןוכיתה  םיה  חרזמב  יגולורדיהה  רטשמה 

םיווח ונאש  הבר  המצועב  םשג  יעוריאו  דחא , דצמ  םילחנו  תונייעמ  תושבייתהו  תונורחאה  םינשה  לש  תורוצבה  ףצר  םאה 
? םילקאה יוניש  לש  תימלועה  המגמל  םירושק  ינש , דצמ  הנורחאל 

אטבתהל םייופצו  יגולורדיהה  רוזחמה  לע  ראשה  ןיב  םיעיפשמ  םינורחאה  םירושעב  םילקאה  תכרעמב  םישחרתמש  םייוניש 
םיעקשמה תויומכב  םייוניש  לע  םיעיבצמ  םינוש  םירקחמ  .םילחנב  המירזה  רטשמב  םג  תאז  תובקעבו  םיעקשמה , רטשמב 

הלדג םיינוציק  םיעוריאב  םידרויה  םיעקשמה  תמצוע  ךכ , לע  ףסונ  ץראה  . רודכ  ינפ  לע  תונתשמ  תומגמה  ךא  תוללוכה ,
. םוקמ  לכב  שחרתמ  אל  הז  טקפא  םג  ךא  הלוע , םתורידתו 

גלפ  בדנ  טרפבו   ) תירבעה הטיסרבינואבש  היגולורואטמורדיהל  הדבעמהמ  יידימלת  םע  םהל  הפתוש  יתייהש  םירקחמ  תרדסב 
םיעקשמ תואיבמה  תויטפוניסה  תוכרעמב  םייונישה  תא  ונחבו  ןוכיתה , םיה  חרזמב  ונדקמתה  םיפסונ  , םיתימע  םעו  (, 

תומגמ חותינ  לע  וססבתה  םירקחמה  .לארשיב  םילחנב  תומירזהו  םיעקשמה  רטשמב  וללה  םייונישה  לש  םייוטיבה  תאו  רוזאל ,
.םיימילקא םילדומ  לש  תויזחת  לעו  םינותנ 

םגו תונורחאה   םינשה  תורשעב  המגמהמ  הלוע  ךכ  הנטקו –  תכלוה  ןוכיתה  םיה  חרזמ  תא  םידקופה  םיעקשה  תורידת 
יופצ לארשי  ןופצב  םיעקשמל  םיליבומה  םייטפוניסה  םיבצמה  רפסמ  םיימילקא  . םילדומ  יפ  לע  התשענש  ךשמהל , תיזחתהמ 

תויודע ןנשי  רצקתהל ב-2-13%  . יופצ  םימשגה  תנוע  ךרואו  התליחתל , האוושהב  האמה ה-21  עצמאב  הנשב  ןוטקל ב-10-17% 
היילע ומכ  םיעקשמ , תריציל  לאיצנטופה  תנטקה  ןתועמשמש  ונרוזאב , ףרוחה  ךלהמב  םיירפסומטאה  םיאנתב  יונישל  תופסונ 

הלעמ יפלכ  תיכנאה  ריוואה  תעונת  תשלחה  ריוואה ,) תדומעב  תוביציה  תרבגה  לעו  תוממחתה  לע  הדיעמה   ) ריוואה ץחלב 
. תילוגסה  תוחלה  תנטקהו  םיעקשמ ,) תריציל  תיחרכהה  )

תויומכב תוילילש  תומגמ  תולבקתמ  םשגה –  תונחת  ינותנב  יוטיב  ידיל  םיאב  םנמוא  ליעל  םיגצומה  םייריפסומטאה  םייונישה 
יפ לע  ףא  .תיטסיטטס  תוקהבומ  ןניא  וללה  תומגמה  םירקמה  בורב  םלוא  הנועה –  ךרואבו  םשגה  ימי  רפסמב  תויתנש , םשג 

לש תיעבטה  תונושה  .הז  הרקמב  וז  העיבקב  רהזיהל  שיש  תנעוט  ינא  יוניש ," ןיא  תיטסיטטס כ" תוקהבומ  אל  תומגמ  שרפל  גוהנש 
, םינותנ םיאנתב  יוהיזל  תנתינה  תילמינימה  המגמה  בושיחב  השעמל , .תומגמ  לש  קהבומ  יוהיז  תרשפאמ  אלו  תכסממ , םיעקשמה 

. יוניש  ןיאש  היוגשה  הנקסמל  ונתוא  ואיביו  תוקהבומ  אל  ואצמיי  םיעקשמ  תויומכב  ידמל  תולודג  תומגמ  דציכ  תוארהל  ןתינ 
דע 25 מ"מ לש  םייוניש  תיטסיטטס  תוהזל  לכונ  אל  הארנכ  לארשי  ןופצב  תונורחאה  םינשה  לש 50  םיעקשמה  ינותנב  לשמל ,

םתוא ההזנש  ילב  שחרתהל  םילוכי  תיתנשה  תומכב  לעמ 20%  לש  םייוניש  תורחא , םילימב  .תיתנשה  םשגה  תומכב  רושעל 
חותינמ ןה  ונרוזאב , םיעקשמל  םיליבומה  םייריפסומטאה  םיאנתב  םייוניש  לע  תויודעה  חכונל  .תיטסיטטס  םיקהבומכ 

, ןהלש תוקהבומה  רסוח  תורמלו  תודודמה  םשגה  תויומכב  תוילילשה  תומגמה  חכונלו  םיימילקא , םילדוממ  ןה  םינותנ 
. םיאבה םירושעב  ךישמהל  יופצו  םירושע  רפסמ  רבכ  ךשמתמש  תושבייתה , ךילהתב  אצמנ  רוזאה  יתכרעהל 
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םשגב םייוניש  תופצל  ידכ  םייטפוניסה  םיבצמבו  םייריפסומטאה  םיאנתב  םיירוזאה  םייונישה  לע  ךמתסהל  ןתינ  ןכ , םא  דציכ ,
אוהש ריווא ," גזמ  עונמ  שומיש ב" איה  תושיגה  תחא  בחרמבו ? ןמזב  םשגה  לש  ההובגה  תיעבטה  תונושב  תובשחתה  ךות  ימוקמה ,

תומצוע יטפוניסה  . בצמב  ראשה  ןיב  תויולת  ןהיתונוכתש  רוזאל , תוינייפוא  ךא  תויארקא , םשג  תופוס  רציימש  לדומ  השעמל 
.תוהובג םשג  תומצוע  לש  םידקומ  םג  תוללוכ  ןהו  תוקד ,)  5  ) ןמזבו "ר ) מק עבר   ) בחרמב הובג  טוריפב  תולבקתמ  הפוסב  םשגה 
םיבצמל ןהלש  רשקה  תאו  םשגה  תופוס  תונוכת  תא  ןייפאל  ידכ  יגולורואטמ  "ם  כמ תכרעממ  םשג  ינותנ  וחתונ  םידקמ  בלשב 

דקמתהש רקחמב  לשמל , םינוש  . םילקא  יאנתב  םשג  תופוס  לש  תובר  תורדס  לבקל  ןתינ  ריוואה  גזמ  עונמ  תרזעב  .םייטפוניסה 
. התליחת  תמועל  האמה ה-21  עצמאב  תדרל ב-15-18%  יופצ  יתנש  - ברה םיעקשמה  עצוממ  יכ  אצמנ  השנמ  תומר  רוזאב 

.םהב המירזה  רטשמ  תא  תוזחל  ידכ  םינינתו , הילד  ילחנל  םאתוהש  יגולורדיה , לדומב  ונזוה  ריוואה  גזמ  עונממ  םשגה  תורדס 
האמה ה- עצמא  ןיב   45-47% םילחנב –  םייתנשה  המירזה  יחפנב  הלודג  הדיריל  איבהל  היופצ  םיעקשמה  תנטקהש  איה  תיזחתה 

: םיפסונ םיעיפשמ  םימרוג  בולישמ  תעבונ  איהו  םיעקשמה , תומכ  לש  וזמ  הברהב  תיתועמשמ  הנטקה  יהוז  התליחתל  .  21
.עוריא לכב  רגנ  תוחפ  רצונו  רתוי  השבי  עוריא  לכ  תליחתב  עקרקהש  ךכ  םהיניב , חוורמה  תלדגהו  םשגה  יעוריא  רפסמ  תנטקה 

. םילחנב םימרוזה  םימה  תויומכב  הלודג  הדירי  איה  תללוכה  האצותה 

, ןורחאה לירפאב  ויהש  תונופטישה  וא  רתויו , רתוי  הנורחאל  תושחרתמש  םירעב  תופצהה  םאה  םיינוציק ? םיעוריאל  רשאב  המ 
תופצהה לש  ףקיהבו  תומכב  לודיגה  יכ  ןייצל  שי  ונרוזאב ? םיינוציקה  םשגה  יעוריא  לש  המצועבו  תורידתב  הרבגה  םיאטבמ 

תא ןוחבל  בושח  תאז , םע  .םשגה  רטשמב  יוניש  אלל  םג  יופצ  היה  אוהו  יונבה , חטשה  תובחרתהמ  ראשה  ןיב  עבונ  תוינוריעה 
.הרורב הבושת  םייתניב  ןיא  הלאשלו  ומוציעב , אצמנ  הז  אשונב  רקחמה  .ונרוזאב  םיינוציק  םשג  יעוריאב  ירשפאה  יונישה  תלאש 

תוכלשה שי  ונרוזאב  יגולורדיהה  רטשמה  לעו  םיעקשמה  רטשמ  לע  ותעפשהלו  םילקאה  יונישל  תועגונה  תורחאו  הלא  תולאשל 
תוכרעמו תויגולוקא  תוכרעמ  םילחנב , תומירזו  תונייעמ  תעיפש  םימ , יבאשמ  ומכ  הב , םייח  ונאש  הביבסה  לש  םיבר  םימוחת  לע 

ילבקמל רשפאל  ידכ  הלא  תולאשל  תושרדנ  לארשיב  תופסונ  תוצובקו  הב  הפתוש  ינאש  רקחמה  תצובק  .תונוש  תויאלקח 
.םישחרתמ רבכש  הלאלו  םייופצה  םייונישל  תיבטימ  הרוצבו  דעומ  דועבמ  ךרעיהל  ןונכתה  יפוגלו  תוטלחהה 

. עדמל ןמציו  ןוכמב  ינויב 2018 ,  21–20 הביבסלו , עדמל  תיתנשה  הדיעווב  האצרה  לע  תססובמ  העידיה 
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