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.48–42 הביבסו 9(2 :) היגולוקא 

רקחמה ךרכ 9(2)תיזח  ץיק 2018 /  2018ןויליג  ינויב ,  19

אוה ישונאה  םרוגהש  תויה  .רתוי  תולודג  תומצועבו  תורידתב  ץורפל  תויופצ  םיחותפ  םיחטשב  תופירש   " .תשק תיב  רעיב  ליגרתב  דעלא ,'  ' יוביכה תסייטמ  יוביכ  סוטמ 
יול יש  םוליצ : ןיוביכ | " תולע  לשו  ןהל  םימרוגה  לש  הניחב  ךות  תופירשה , רפסמ  םוצמצל  לועפל  ןתינ  רתויב , יתועמשמה 

לארשיב םישרוחבו  תורעיב  תופירשל  םימרוגה 
ןיוביכ תולעו 

גלזמה הצק  לע 

םיה רוזאב  םילקאה  יונישו  םלועבו , ץראב  םיחותפ  םיחטשבו  תורעיב  תופירשמ  םיקזנב  היילע  תמגמ  הנשי 
.ןתרמוח תאו  ןרפסמ  תא  לידגהל  לולע  ףא  ינוכית 

רזע ילכ  תוטלחהה  ילבקמל  רוציל  הרטמב  ןיוביכ , תויולעו  שרוחו  רעי  תופירשל  םימרוגה  ונחבנ  רקחמב 
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.ןתעינמב םיבאשמ  תעקשהב  תופידע  ירדס  תעיבקל 
תולועפ תא  םיאתהל  שי  ןתוטשפתה , םוצמצב  עייסל  ףאו  תופירשל  םימרוגה  תנבה  תא  רפשל  ידכ 

לכל ףתושמו  דיחא  םינותנ  סיסב  רוציל  תופירשל , םימרוגה  תריקח  תא  ריבגהל  הפירשה , םרוגל  העינמה 
.תומדקתמ תויגולונכטב  שומיש  בלשלו  תופירשב , םיקסועה  םימרוגה 

ומרגנש הלאכו  התצהמ , ומרגנ  דשחה  יפ  לעש  תופירש  לע  שגדב  תופירש , תעינמב  תימואל  העקשה 
תא תיתועמשמ  םצמצל  ךכו  ןקזנ  תא  ןיטקהל  ןרפסמ , תא  םצמצל  היופצ  םילייטממו , אבצ  ינומיאמ 

.תופירש יוביכ  לע  תימואלה  האצוהה 
תכרעמה

ריצקת

ידי - לע ןודזב  וא  תונלשר  ךותמ  תומרגנ  ןלוכ  טעמכש  תופירש , לארשיב כ-40,000  םיחותפ  םיחטשב  תוצרופ  הנש  ידמ 
תורקחנ ןניאו  דבלב  םינטק  םיקזנ  תומרוג  תופירשה  תיברמ  .תופירש  ףלאכ  הנש  ידמ  תוצרופ  םישרוחבו  תורעיב  .םדאה 

תופירשה רפסמ  םוצמצל  העינמ  תינכות  םיאתהלו  תופירשל  םימרוגה  לע  דומלל  תרשפאמ  תופירש  תריקח  .ללכ 
.םינוש םימרוגל  תומיאתמה  תויפיצפס  העינמ  תולועפ  ןנשיו  תויללכ , העינמ  תולועפ  ןנשי  .םהמ  תומרגנה 

ילככ תופירשה  תא  ולצינ  םיאקיטילופש  תויה  תופירשה , תריקח  תובישח  תא  שיגדה  רבמבונב 2016  תופירשה  לג 
ילבקמל רשפאת  יוביכה  תויולע  לע  םהמ  דחא  לכ  לש  ותעפשהו  הפירשל  םימרוגה  תנבה  .ללכ  ורקחנש  ינפל  דוע  יטילופ 

ידי - לע תוהובגה , יוביכה  תויולע  תתחפהל  ואיבי  הלא  תוינכות  .העינמ  תוינכות  תריציל  רתוי  םיבוט  םילכ  תוטלחהה 
.םיחמצה תּוקילד  תתחפהל  םילופיט  בולישב  תויטנוולרה , תוירוגטקהמ  תחא  לכב  תופירשה  רפסמ  םוצמצל  תולועפ 

םינש רובע 11  ריוואהמ  שא  יוביכל  ןרקהמו  "ל  קקמ תואבכה , ךרעממ  ופסאנ  ןתולעו  תופירשה  ימרוג  תודוא  לע  םינותנ 
לש בוליש   ) התצהמ ומרגנש  דשח  שיש  תופירש  איה  יוביכל  רתויב  הרקיה  תופירשה  תיירוגטק  יכ  אצמנ  (. 2008–1998)

הפירשל יוביכל  רתויב  תורקיה  ןה  אבצה  ינומיאמ  תומרגנש  תופירש  ההובג .) יוביכ  תולע  םע  תופירשה  רפסמ  יוביר 
לופיט יכרד  תומייק  .םילייטמה  אוה  יוביכה  תויולעו  תופירשה  רפסמ  תניחבמ  ישילשה  םרוגה  .טעומ  ןרפסמ  ךא  תדדוב ,
; הדבכ השינעו  תרבגומ  הפיכא  ידי  - לע תופירש –  תתצה  הירוגטק : לכב  תומרגנה  תופירשה  רפסמ  תתחפהל  תונוש 

םירוזאה תּוקילד  תנטקהו  ינוציק , םהב  ריוואה  גזמש  םימיב  םינומיא  םוצמצ  תועדומה , תרבגה  ידי  - לע אבצ –  ינומיא 
לש ןוכנ  לוהינ  העינמה , תוינכותמ  קלחכ  .ךוניחו  הרבסה  ידי  - לע םילייטמ –  תונלשר  ןומיא ; יחטשו  םיחווטמ  ביבסש 

יכ ןייצל  שי  .רתוי  הליעי  תודדומתה  יוביכה  תוחוכל  רשפאלו  הפירשה  תוטשפתה  תא  ןיטקהל  יושע  םיקילדה  םיחמצה 
החנהב .הכומנ  הז  גוסמ  תדדוב  הפירש  לש  יוביכה  תולע  ךא  רתויב , הובגה  אוה  עודי  וניא  ןהלש  םרוגהש  תופירשה  רפסמ 

תא רפשלו  ךישמהל  ןכו  יוביכל , רתוי  םירקיה  תופירשה  ימרוגב  דקמתהל  ץלמומ  תועודיה , תופירשל  המוד  ןתוגלפתהש 
.תורעיבו םישרוחב  תופירשה  תריקח 

אובמ

תופירשה ףקיהמ  תעבונ  אשונה  תובישח  .ןהלש  יוביכה  תויולע  תאו  םישרוחבו  תורעיב  תופירשה  ימרוג  תא  ןחוב  הז  רמאמ 
היילע תמגמ  הנשי  .שרוחו  רעי  תופירשמ  שוכרלו  םדאל  הנכסהמו  תומרוג , ןהש  םיקזנהמ  טרפב , תורעיבו  ללכב  םיחותפ  םיחטשב 

ינוכית םי  םילקא  לש  םירוזאב  םיחיכש  םיעוריא  ןה  תובחרנ  רעי  תופירש  םלועבו  . ץראב  םיחותפ  םיחטשו  רעי  תופירש  יקזנב 
ףא םיחמצה ) תוחלבו  תיסחיה  תוחלב  תוחורה , רטשמב  יונישל  ליבוהל  יופצש   ) ינוכית םיה  םילקאה  ירוזאב  םילקאה  יוניש  . 
םי םירוזאבו  םדאה  , ידי  - לע תומרגנ  תופירשה  בור  ןוכיתה  םיה  ןגאב  ןתרמוח  . תאו  תופירשה  רפסמ  תא  לידגהל  לולע 
ןונבלב תופירשהמ  דעל 4%  םימרוג  םיקרב  יאלקח  . עקר  לע  ןה  הז  רוזאב  תותצההמ  קלח  עיגמ ל-95%  . הז  רועיש  םיינוכית 

, ודעותש  תופירשהמ  תוחפ מ-0.05%  ןהש  םיקרבמ , תופירש  ומרגנ 8  םינשה 1998–2008  ןיב  לארשיב , היקרוטבו  .  
ו-50% םדא , ידי  - לע תומרגנ  תופירשהמ  לעמ 90%  הילטיאב  םיקרבמ  . תופירש  ומרגנ 6  הגירח , הנש  התייהש  תנשבו 2014 ,

תומרגנה תופירשה  זוחא  הקירפא , םורדו  הינרופילק  הילרטסוא , ןוגכ  ינוכית , םי  םילקא  תולעב  תונידמב  תותצה  . ןה  ןהמ 
םיחטשל יונבה  חטשה  ןיב  םייניבה , ירוזאב  יכ  אצמנ  ןוכיתה  םיה  תונידמב  .ןוכיתה  םיה  ןגאב  רשאמ  רתוי  הברה  הובג  םיקרבמ 

. םיבושייל  תוכימסב  םניאש  םירוזאל  האוושהב  תותצה  העשת  יפ  ןנשי  םיחותפה ,

תופירש רחא " . םרוג  וא כ" עודי " אל  םרוג  תומושרב כ" תועיפומ  ןה  ןכלו  ורקחנ , אל  םיחותפ  םיחטשב  תובר  תופירש  לארשיב 
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םה םינומיאה  יחטשמ  רכינ  קלח   ) עבט תורומש  לע  ןתעפשה  ךא  םינומיא , יחטשב  רקיעב  תוצרופ  "ל  הצ תוליעפ  ללגב  תומרגנה 
אבצ  " םזימ .המחלמל  אבצה  תונכומ  לע  עיפשהל  תולולע  ףא  ןהו  תיתועמשמ , תויהל  היושע  שוכר  לעו  תויתשת  לע  עבט ,) תורומש 

תועפשהה תא  םצמצל  הסנמ  עבטה  תנגהל  הרבחהו  םינגהו  עבטה  תושר  הלצההו , תואבכה  ךרעמ  "ל , הצ ףותישב  עבטל " הנגה 
ידיב ומרגנ  הלוכ , לארשיב  הארנכו  הנורחאה , האמב  למרכב  תופירשה  לכ  שיכל .) "פ  אב םזימב  המגודל   ) החלצהב הכ  דע  וללה ,

לש תונלשר  םה  הנופצבו  לארשי  זכרמב  תופירשל  םיירקיעה  םימרוגה  .םיקרבמ  ומרגנש  דואמ  תוטעומ  תופירשל  טרפ  םדא  ,
. תותצהו  םישפונ  לשו  םילייטמ 

לע יוביכה  תויולע  תא  הנושארה  םעפב  ןוחבלו  םישרוחבו  תורעיב  תופירשה  ימרוג  תוגלפתה  תא  ןוחבל  איה  הז  רקחמ  לש  ותרטמ 
, ןכ ומכ  םינשל 1998–2008 .)  ) "ל קק ינותנו  ריוואהמ  שא  יוביכל  ןרקה  ינותנ  יוביכה , ךרעמ  ינותנ  לע  ססבתהב  תופירשה , ימרוג  יפ 

.יוביכה תויולע  ברמ  לע  םיעיפשמה  תופירשה  ימרוג  ונחביי 

.יברמ קזנ  םורגל  הנווכ  ךותמ  תופירש , תוטשפתהל  םימיאתמה  ריווא  גזמ  יאנתב  תותצומ  ןהש  םושמ  רתויב , תונכוסמה  ןה  תותצה 
שיו לארשי , תנידמב  העיגפ  תורעיב  העיגפב  םיאורה  םיינמואל , םימרוג  לש  תוליעפ  תאצות  ןה  התצהמ  ומרגנש  תופירשהמ  קלח 

ךות םיפעומה  הרעבת ," ינולב  " בו הרעבת " ינופיפע  שומיש ב" םיאור  ונא  ביבאב 2018  תורעיה " . דאהי  ג'  " התוא םינכמה 
אצמנ תמדוק  הפוקתב  .תורעיו  תודש  תיצהל  הרטמב  לארשי  חטש  ךותל  הזע  תעוצרמ  תויברעמה , תוחורה  רטשמב  תועייתסה 

זוחא תודוא  לע  םינימז  םינותנ  ןיא  םויה  דע  תורעיב  . תותצהה  רועיש  ןיבל  םיניטסלפל  לארשי  ןיב  תיטילופ  תוחיתמ  ןיב  םאתמ 
ןה ילילפ  עקר  לע  ןה   ) שרוחו רעי  יחטשב  דוחייב  ןודזב , םיתיצמ  רתאל  דואמ  השק  .ינמואל  עקר  לע  תותצהמ  תומרגנה  תופירשה 
, קזנ םורגל  הנווכ  ךותמ  התצוה  שאה  ןכאש  טפשמה  תיבב  חיכוהל  השק  ןכ , ומכ  .ןידל  םאיבהל  ישוקה  ןאכמו  ינמואל ,) עקר  לע 

, עבש ראבב  יזוחמה  טפשמה  תיבב  ןודנש  קיתמ 45944-11-12  דומלל  ןתינש  יפכ  הצרפש ," שאה  תא  תובכל  הסינ   " אל תיצמהשו 
ינשמ םרועו  םיבשע  תצובק  תיצמ  ףפוכתמ , אוהשכ  םשאנב  ןיחבה  לש כ-20–30 מ ' קחרמב   "... ץיבומייח ילט  תטפושה  ינפב 

תע התוא  לכ  .וישעמ  לע  רזחו  םיגימצ  לש  ךומס  רובצמל  םשאנה  רבע  םיגימצב , שאה  הזחא  רשאכ  .םוקמב  ויהש  םיגימצ  הידצ 
.רוצעל דעה  ול  ארק  היינשה , המירעה  תא  םשאנה  תיצה  רשאכ  .וישעמ  רחא  בקעו  םשאנה  לע  ףיקשה  ץע , ירוחאמ  דעה  דמע 

". התוא קילדה  ימ  עדוי  וניאו  שאה , תא  תובכל  הסנמ  אוה  יכ  םשאנה , בישה  דעה , תלאשל  .תיצמ  ובג  ירוחאמ  קרזו  ףקדזה  םשאנה 

ןיב םאתמ  אצמנ  תמדוק  הפוקתב  '. " הרעבת ןופיפע   ' תועצמאב התצוהש   , 25.5.2018 הזע , ףטועב  סוטפילקא  רעיב  הפירש 
יול יש  םוליצ  תורעיב | " תותצהה  רועיש  ןיבל  םיניטסלפל  לארשי  ןיב  תיטילופ  תוחיתמ 

חטשב תוקילד  ןה  ןבורו  הנשב , תופירש  לעמ 40,000  לארשיב  תושחרתמ  תואבכה  , ךרעמ  ינותנמו  יתרטשמ   עדימ  יפ  לע 
(. םיחותפ םיחטשב  ןכותמ   32,555 תופירש , וצרפ 48,391  תנשב 2016   ) קזנה םוצמצל  רבעמ  והשלכ  לופיטל  תוכוז  ןניאש  חותפ 

- ןיבה הדעווה  "ח  וד םוכיסב  תנש 2015  . תמועל  םיחותפ  םיחטשב  תוקילדה  רפסמב  לש 16%  היילע  התייה  תנשב 2016 
םיצמאמ זכרל  רבדב  םיעגונה  ןוחטיבה  ימרוג  לע  המוש   " יכ ןעטנ  תנשל 1989  םיחותפ  םיחטשו  שרוח  רעי , תופירשל  תידרשמ 

דגנכ תולועפהו  םיצמאמה  םויה  דע  םלוא  תורעיב ," תולבח  יעצבמו  םיתיצמ  סופתל  ידכ  תומכחותמו  תויתרגש  אל  םיכרדב  לועפלו 
וצרפ 1,773 ( 26.11–18.11  ) רבמבונב 2016 תופירשה  לגב  .םיחותפ  םיחטשב  תופירשה  תריקח  םג  ךכו  םילבגומ , םיתיצמ 

יקזנ ומרג  דועו , הפיחב  הפירשה  בקעי , ןורכזב  הפירשה  ומכ  ןהמ , קלח  ךא  םייתועמשמ , םיקזנ  אלל  תוריהמב  ובוכ  ןבור  תופירש ,
ומרגנ םהמ  יכ 71  אצמנו  הלצההו , תואבכה  ךרעמ  ידי  - לע ורקחנ  הז  תופירש  לגב  םיעוריא   80 שוכרל  . םיבר  םיקזנו  קנע 

(. ישיא עדימ  ףלש , ןר   ) תותצהמ

לע עדימ  תוטלחהה  ילבקמל  קפסל  ותרטמו  שרוחו , רעי  תופירש  לש  יוביכה  תויולע  תאו  תופירשל  םימרוגה  תא  ןחוב  הז  רמאמ 
.תופירשה ימרוג  יפ  לע  העינמב  העקשהה  תניחבל  ילככ  יוביכה , תויולע  תודוא 

תוטיש

[5]

[7]

[15]
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חפסנ 2. חפסנ 1 ו ואר  רקחמה  תוטישל 

רשפאת יוביכה  תויולע  לע  םהמ  דחא  לכ  לש  ותעפשהו  הפירשל  םימרוגה  תנבה  . " 8.4.2005 הפיח , תטיסרבינוא  רוזאב  הפירש 
יול יש  םוליצ : העינמ | " תוינכות  תריציל  רתוי  םיבוט  םילכ  תוטלחהה  ילבקמל 

תואצות

לארשיב רעיו  שרוח  יחטשב  תופירש  תוירקיעה ל-17,822  תוירוגטקה  שולש  הפירשה : םרוג  יפל  תופירשה  רפסמ  תוגלפתה 
שיש תופירש  ורקחנ ,) אל  ללכ  ןתיברמש  םושמ  עדונ  אל  ןהל  םרוגה  .תופירש   10,628  ) עודי אל  םרוג  ויה : םינשב 1998–2008 

(. חפסנ 3 רויא 1 ; ( ) 1,289  ) םילייטמ לש  תונלשרו  ( 3,954  ) התצהמ ומרגנש  דשח 

יוביכ לע  האצוהה  תיברמ  רויא 2 :) הפירשה ( םרוג  יפל  ( 2008–1998  ) רקחמה תפוקתל  תללוכה  יוביכה  תולע  תוגלפתה 
ואיבה ןהל  םרג  המ  עודי  אל  ןכ  לעו  ורקחנ  אלש  תופירש  ןוילימ .)₪  כ-112   ) התצהמ ומרגנש  דשח  שיש  תופירש  לע  איה  תופירש 

ןוילימ כ-32   ) םילייטמ תונלשר  בקע  וצרפש  תופירש  ןהירחאו  םיעוריאה ,) יוביר  בקע  ןוילימ ,₪  כ-54   ) התולעב היינשה  האצוהל 
 ₪(. ןוילימ כ-10   ) "ל הצ ינומיא  תובקעבו  ₪( 

תולע .ח  איה 18,369±4,999 ש" רויא 1 ) ןקת , תאיגש  עצוממ ±  הפירשה ( םרוג  יפ  לע  תדדוב  הפירשל  תעצוממ  יוביכ  תולע 
איה התצהמ  המרגנש  דשח  שיש  הפירשל  יוביכה  תולע  איה 45,943±16,268 ,₪  "ל  הצ ידי  - לע המרגנש  הפירשל  יוביכה 

תעצוממה יוביכה  תולע  איה 24,761±10,903 .₪  םילייטמ  תונלשרמ  המרגנש  הפירשל  יוביכה  תולעו   ₪, 28,243±3,655
Kruskal-Wallis,  ) םיקהבומ ויה  יוביכה  תולעב  םילדבהה  איה 5,045±358 .₪  הל  םרג  המ  עודי  אלו  הרקחנ  אלש  הפירשל 

, לארשי תרטשממ  םינימז  םינותנ  ויה  אלש  רחאמ  רסח , תויולע  ןה  תוגצומה  תויולעה  יכ  ןייצל  בושח  (. X =1492, p<0.001
.םיפסונ םיפוגמו  "ל  הצמ םינגהו , עבטה  תושרמ 
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רויא 1
רפסמו הפירשה , םרוג  יפ  לע  תדדוב  הפירשל  ןקת ) תאיגשו   ) תעצוממ יוביכ  תולע 

תופירשה
ידי – לע עבקנ  אל  הפירשה  םרוג  םירקמה  בורב  םינשל 1998-2008 . "ל , קקו יריוואה  יוביכה  שא , יוביכ  ינותנ  ךמס  לע 

לש יוביכה  תולעב  םילדבהה  .חטשב  "ל  קק ישנאו  שא  יוביכ  תוחוכ  יחווידל  םאתהב  אלא  ךמסומ , תופירש  רקוח 
.X =1492, p<0.001 Kruskal-Wallis םיקהבומ : ויה  תונושה  תופירשה 

רויא 2
ןהל םרוגה  יפל  לארשיב  תופירש  יוביכ  תויולע  ךס  תוגלפתה 

ידי – לע עבקנ  אל  הפירשה  םרוג  םירקמה  בורב  םינשל 1998-2008 . "ל , קקו יריוואה  יוביכה  שא , יוביכ  ינותנ  ךמס  לע 
.חטשב "ל  קק ישנאו  שא  יוביכ  תוחוכ  יחווידל  םאתהב  אלא  ךמסומ , תופירש  רקוח 
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תונקסמו ןויד 

, רתויב יתועמשמה  אוה  ישונאה  םרוגהש  תויה  רתוי  . תולודג  תומצועבו  תורידתב  ץורפל  תויופצ  םיחותפ  םיחטשב  תופירש 
יוביכה תויולע  ונחבנ  אל  הז  רקחמ  דע  .ןיוביכ  תולע  לשו  ןהל  םימרוגה  לש  הניחב  ךות  תופירשה , רפסמ  םוצמצל  לועפל  ןתינ 

העקשהה תדימ  תעיבקב  תיתועמשמ  תובישח  הפירשה  םרוג  יפ  לע  יוביכה  תויולעל  .תופירשה  רפסמ  תודוא  לע  םילשמ  עדימכ 
.העינמב תשרדנה 

השולשב דקמתהל  ךרוצ  שי  רויא 2 .)  ) רתויב ההובגה  איה  ןיוביכ  תולעש  תופירשה  רפסמ  תא  םצמצל  שי  הנושאר , תופידעב 
ןה תורקחנש  תופירשהש  איה  תואיצמה  .םילייטמו  אבצ  ינומיא  ילילפ ,) עקר  לע  ןה  ינמואל  עקר  לע  ןה   ) תותצה םיירקיע : םימרוג 

.שוכרלו םדאל  קזנ  ןהב  םרגנש  וא  ההובג  ןיוביכ  תולעש  תופירש 

(, רויא 2  ) יוביכל רתויב  תורקיה  ןה  התצהמ , ומרגנש  דשח  שיש  תופירש  יכ  תדמלמ  הפירשה  םרוג  יפ  לע  יוביכה  תויולע  ךס  תניחב 
יוביכל רתויב  תורקיה  ןה  אבצה  ידי  - לע תומרגנש  תופירשה  .ההובג  תעצוממ  תולעו  תופירש  יעוריא  לש  הובג  רפסמ  בקע  תאזו 

(. רויא 2  ) יוביכה תויולע  תניחבמ  ישילשה  םרוגה  ןה  םילייטמ  תונלשרמ  תומרגנה  תופירש  .טעומ  ןרפסמ  ךא  תדדוב , הפירשל 

 | תופירשה ימרוג  ראש  לשמ  ההובג  תעצוממה  היוביכ  תולעו  לודג , חטש  לע  טשפתהל  הטונ  אבצה  לש  םינומיא  חטשב  הפירש 
יול יש  םוליצ :

םרוג לכלש  תויה  .יוביכה  תויולע  תא  תיתועמשמ  דירוהל  יושע  וללה  םימרוגה  תשולשמ  תומרגנש  תופירשה  רפסמ  םוצמצ 
ןתינ תוילילפו  תוינמואל  תותצה  א ) : ) הפירשה םרוגל  העינמה  תולועפ  תא  םיאתהל  ךירצ  הנוש , לופיט  תוינידמ  שי  הפירש 

םרוגה םא  עובקל  הז  רקחמב  םימייקה  םינותנב  ןיא   ) קקוחמה עבקש  יפכ  העיתרמו , הדבכ  השינעו  תרבגומ  הפיכא  ידי  - לע םצמצל 
יפכו ינוציק , ריווא  גזמב  היח  שאב  םינומיאה  םוצמצ  תועדומה , תרבגה  םע  תיחפהל  ןתינ  "ל  הצב תופירש  ב ) (; ) ילילפ וא  ינמואל 

םיחווטמל ביבסמו  ץיח  ירוזאב  הקילדה  תיחמצה  הסמויבה  תנטקה  םינומיאה –  יחטשמ  קלחב  תונורחאה  םינשב  השענש 
ג) ; ) םדקומ בלשב  רבכ  תופירש  לש  םוחית  ורשפאיש  רתוי , םינטק  חטש  יאתו  יפונ  ספיספ  רוציל  שי  .היח  שאב  ןומיא  יחטשלו 

טלחומ ןפואב  רוסאתש  הרדסא  .א  תרזעב : יתועמשמ  ןפואב  םצמצל  ןתינ  םיחרזאה  ללכו  םילייטמ  לש  תונלשר  בקע  תופירש 
ללוכ תופירש , תנכסל  תירוביצה  תועדומה  תלדגהו  הרבסה  .ב  תופירש ; לש  הרומח  הנכס  םהב  שיש  ריווא  גזמ  יאנתב  שא  תקלדה 

.ךוניחה תכרעמל  אשונה  תרדחה  .ג  תובר ; תונידמב  גוהנכ  תופירשל , תיחכונה  הנכסה  תמר  תא  םירסומה  םיכרד  ירורמת  תבצה 

.רתויב ילכלכהו  ליעיה  ליהמתה  תא  עובקל  הרטמב  תונושה  העינמה  תולועפ  לש  ןתולע  תא  ןוחבל  שי  ךכ , לע  ףסונ 

תונורקעה .תובר  תונידמב  השענש  יפכ  בחרמב , םרוזיפ  תאו  םיחמצה  תּוקילד  תא  םצמצל  ךרוצ  שי  הרקמ  לכב  יכ  רוכזל  בושח 
םיסחייתמ הלצהו , תואבכ  ךרעמ  ידי  - לע ובתכנש  תוקילד  , ינפמ  שרוחו  רעי  יכומס  םיבושיי  לע  הנגהל  םיחנמה  םייעוצקמה 

.הבר רעי  תופירשב  םתעפשהש  היפרגופוטל ,) לשמל   ) חטשה יאנתל  םיסחייתמ  םניא  ךא  תופירשה , תנכס  םוצמצל  טוריפב 
ךדיאמ םימיוסמ  תומוקמב  הייערב  שומישו  הרזג , יחתותו  םיריטממ  הריעב , יבכעמ  םירמוח  ומכ  אסיג , דחמ  םייביטקא  םילופיט 

.םיצעה תתירכמ  תוחפ  אל  הליעי  העינמב  ועייסיו  םיצעב  העיגפה  םוצמצ  תא  ורשפאי  אסיג ,

ךכ יוביכל , רתויב  תורקיה  תופירשה  תא  יתועמשמ  ןפואב  םצמצל  יופצ  וללה  תוירוגטקה  שולשל  תוכייתשמה  תופירשב  לופיט 
לדומ .רתויב  תוליעיה  תואצותה  תא  ונתי  ךוניחהו  הרבסהה  הפיכאה , העינמה , לש  תודקוממה  תולועפב  ועקשויש  םיבאשמהש 

הניחבב ךרוצ  שי  יכ  הארה  םייתביבס )  םידדמ  יפ  לע   ) יוביכה תולעל  תיסחי  העינמב  העקשהה  תויאדכ  תא  ןחבש  ירטמונוקא 
.םינותנה תונימז  - יא בקע  תאזו  שוכרל , םדאל  םיקזנה  תויולע  תא  ןובשחב  איבה  אל  הז  לדומ  ךא  םינושה , םירטמרפה  לש  תיתדוקנ 

לכל ףתושמ  היהיש  ההובג , טוריפ  תמרב  דיחא  םינותנ  סיסב  תריצי  ךות  תופירשל  םימרוגה  לש  תוריקחה  תא  רפשלו  ביחרהל  שי 
הלצהו תואבכל  תימואלה  תושרה  תמקה  .לארשיב  תופירשה  ימרוג  לש  רתוי  קיודמ  חותינ  רשפאיו  תופירשב , םיקסועה  םימרוגה 

[18 , 9 , 3]

[1]

[3]

https://magazine.isees.org.il/?p=16468



.הז םינותנ  סיסב  תדחאהל  םיחונ  םיאנת  תקפסמ  םינפ  ןוחטיבל  דרשמב 

תוטשפתה לש  םילדומב  שומיש  .תופירשה  ימרוג  לש  רתוי  הבוט  הנבה  רשפאי  תומלצמו , םינפחר  ןוגכ  תויגולונכטב , שומיש 
.תופירשה תוטשפתה  תא  עונמל  ףאו  תופירשה , ימוקימ  לש  תקיודמ  הנומת  לבקל  רשפאי  םינייוול , לע  םיססובמה  שאה ,

היושע םילייטמ , תונלשרמו  אבצ  ינומיאמ  התצהמ , תומרגנה  הלא  דוחייבו  ללכב  תופירש  תעינמ  םוחתב  תימואל  העקשה  םוכיסל ,
.תופירש יוביכל  תימואלה  האצוהה  תא  יתועמשמ  ןפואב  ןיטקהלו  תומרוג , ןהש  קזנה  תא  ןיטקהל  ןרפסמ , תא  םצמצל 

תודות

תואלקחה דרשמ  "ל , קק ןינב , לחרו  םילס  ןרק  תידוהיה , תונכוסה  הז : רקחמב  וכמת  רשא  תוגלמלו  תונרקל 
, יול רימא  רהז , לאגי  יפסכ , לייא  בגר , הירא  םמת , םייח  ףלש , ןר  הלצהו : תואבכ  ךרעמב  .םייהסוש  ןרקו 

, ןוארב ןדיע  יבלח , רמאס  טיברש , ילא  ףסוי , ןב  ףסוי  דיוד , ןב  רוטקיו  רבודוט , לאגי  יול , ןורי  קחצי , ינועמש 
, םתור ןתוד  ןהכ , לייא  זבלא , ןתנ  םינגהו : עבטה  תושרב  .ןופלח  ימרו  ימהות  רכששי  וקנרפ , קילומש  יול , יזח 

לופ ינפג , יבא  ד"ר  רבואט , לארשי  הנוב , ירמע  ד"ר  לארשיל : תמייקה  ןרקב  .הדעס  - ובא קיפרו  רנייוו  ידוד 
סכלא וקליס , הכימ  יקצירז , ימר  קרע , בוקעי  ףרוצ , ךונח  קוקדוו , ןו  ג' שרוחה , לילכ  ךונח  ד"ר  גרבסניג ,

.רסלג חצ  ד"ר  בידנה : תמרב  .רומ  הריאו  קויסינד  הינ  ' גל תדחוימ  הדות  .לאילמג  ריפוא  סיציג , גלוא  ןמרש ,

השעמל הכלה 

: הלצהו תואבכל  תיצראה  תושרה  ןולקשא , תירוזא  הנחת  דקפמ  רהוז , לאגי  הנשמ  רספט 

תושרה טעומ , יסחיה  ןרפסמש  יפ  לע  ףא  .תדדוב  הפירשל  יוביכל  רתויב  תורקיה  ןה  אבצ  ינומיאמ  תומרגנש  תופירש 
םיחטש תונכסמ  שא  יחטשב  תופירש  .דחוימב  תויתייעב  תופירשל  רוקמ  אוה  הז  םרוגש  ךכבש  הריכמ  הלצהו  תואבכל 

הלאכ תופירש  תעינמ  .םיבחרנ  םיחטש  ינפ  לע  הריהמ  תוטשפתהל  ןהל  שיש  לאיצנטופה  ללגב  לודיג  יתבו  םיחותפ 
םיבר םינומיא  יסיסב  וב  םיזכורמש  בחרמל  המגוד  אוה  שיכל  לבח  .יוביכ  תויולעב  ןוכסיחו  שוכרו  םייח  לע  הנגה  רשפאת 

תונכסמו שאה  יחטש  ימוחתמ  תואצוי  ףא  םימיוסמ  םירקמבש  תופירש , לש  תכשמתמ  העיגפמ  לבוס  רוזאה  .אבצה  לש 
תריציל האיבה  םיסיסב  ידקפמ  םע  םינגהו  עבטה  תושרו  תואבכה  תושר  לש  תפתושמ  הדובע  .תורעיו  םיבשוימ  םירוזא 

ץיח יווק  תריצי  תוחיטבה , יללכ  לע  הרתי  הדפקה  הכרדה , ןוגכ  םיעצמאב  שומיש  ךות  ןתעינמלו , תופירש  םוצמצל  קשממ 
קשממה ב 2015- תולועפ  .תוידגנו  ואיבה —  תומוזי 2016  תופירש  עוציבו  יוביכה  דויצ  תונימז  רופיש  שא , יחטשב 

.יריוואה יוביכה  תסייט  תלעפהב  שילשכ  לש  הדיריל  םג  תאז  תובקעבו  תופירשה , רפסמב  םישילש  ינשכ  לש  הדיריל 
.הלא םינשב  תרכינ  הרוצב  התחפ  שאה  יחטשב  העקשוהש  םינגהו  עבטה  תושרו  תואבכה  תושר  לש  םיבאשמה  תומכ 
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