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סלפמ תא  תודירומש  ןה  תומירז  תטסהו  תואלקח 
תרוצבה אלו  תרניכה ,

תפוקת ינפל  .ץראה  רודכ  לע  םדאה  ינב  לש  םידקת  תרסח  העפשהב  תנייפואמ  ןקופורתנאה , הב , םייח  ונאש  הפוקתה 
יוניש היהי  םא  .םיאבה  םירושעל  םיפקת  וראשיי  םימדוק  םירושעמ  םייתנש  - בר םילקא  יעצוממש  חינהל  היה  ןתינ  ןקופורתנאה 
תרבוג םייתנשה , םיעקשמב  הפירחה  תויתדונתה  לשב  םויכ , םירכומה  . םיירוטסיהה  םינותנה  תולובגב  םייקתי  אוה  םיעצוממב ,

םימה יבאשמ  ןיב  חוורמה  ךכמ , הרתי  .םיילקיזיפ  םילדומ  לע  תוססובמה  תויזחתב  םלועה  יבחר  לכב  םימה  תויושר  לש  תולתה 
םיעקשמה תומכב  הדירי  תיבטימ , אל  םיבאשמ  תקולח  הייסולכואה , לודיג  ללגב  ראשה  ןיב   ) םצמטצה םדאה  יכרוצ  ןיבל  םינימזה 
דחא .םימה  קשמ  ןונכתל  רתוי  תיתועמשמ  הכפה  יוזיחה  תלוכיב  תולתה  ןכלו  ההובג ,) םיעקשמב  תולתהש  םירוזאב  אקווד 

םימה תומכב  םייונישה  לע  םיעיפשמה  םימרוגה  לש  תיסחיה  תובישחה  תא  ןיבהל  אוה  םימה  יבאשמ  םוחתב  ונרוד  לש  םירגתאה 
תועפשהו הממח , יזג  תוטילפ  תובקעב  םילקאה  יוניש  םינשה , ןיב  םייעבטה  םילדבהה  תא  םיללוכ  הלא  םימרוג  .הנימזה 

םימרוגה לכ  לש  תבלושמ  הנבה  .הקשומ  יאלקח  חטשב  לודיגו  םוהת  ימ  תביאש  םירכס , תמקה  ןוגכ  תורישי , תוינגופורתנא 
.תואבה םינשל  םימ  תקפסא  חיטבהלו  ןנכתל  תרשפאמ 
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וא םיקמטצמ  םימגא  ץראה  רודכב  תבשוימ  תשבי  לכב  םימגא ; אוה  ץראה  רודכב  רתויב  םירקיה  םימה  יבאשממ  דחא  הז , רשקהב 
םה וליא  דומאל  השק  בר , םימגא  תוקמטצה  לע  םיעיפשמה  םיינגופורתנאהו  םייעבטה  םימרוגה  רפסמש  ןוויכ  .םישבייתמ 

ינגאב םיאצמנה  םימגאב  .הל  תויארחאכ  ןמצע  תואור  ןניא  תויושרה  םיבר  םירקמב  ןכלו  העפותל , םיארחאש  םיירקיעה  םימרוגה 
םיכילהתב יתועמשמ  סרטניא  ונשי  הקיז  לעב  לכל  העובק , הניא  םהב  םימה  תאצקהש  תולובג , - יצוח םיחיחצ  םירוזאב  זוקינ 

תלוכיו זוקינה  ןגאב  םימ  לש  תקדוצ " האצקה   " היהתש בושח  םרזה  דרומב  הקיז  ילעבל  .םימה  יבאשמ  לע  םיעיפשמש  םיירקיעה 
.םירחא הקיז  ילעב  לש  םימ  תכירצ  ןיבל  םילקא  תועפשה  ןיב  לידבהל 

ללוכה םילקאה , יוניש  ןוגכ  םתטילשל , ץוחמ  םהש  םימרוג  לע  םיעיבצמ  ולוהינ  לע  םיארחאה  שבייתמ , םגאשכ  םיבר , םירקמב 
םיחודיקו םירגאמ  תמקה  םירשפאמ  םה  ןמזב  ובש  ךכמ  םימלעתמ  םה  תאז , םע  .הרוטרפמטב  היילעו  םיעקשמה  תומכב  הדירי 

.םייאלקח םיחטש  תלדגהל  םידעוימה  םישדח 

םילקא תועפשהבו  תרוצבב  דקמתמ  תושבייתהה  ימרוגב  ירוביצהו  יעדמה  ןוידה  ךא  םישבייתמה , םימה  יפוגמ  דחא  איה  תרניכה 
הניא םיתיעל  לארשי  תנידמ  התושבייתהל  . םיירקיעה  םימרוגה  םה  ןאכ , הארנש  יפכש  םיישונא , םימרוג ה םוקמב ב

אל עודמ  ריבסהל  לוכי  הז  בצמ  .םינפ  ןוחטיב  לש  תוביסמ  התנעטל  תולובג  , - יצוח זוקינ  ינגאב  םימ  יבאשמ  לע  עדימ  תקלוח 
22 ס"מ  ) רוחשה וקל  דואמ  ברקתמ  הסלפמש  יפ  לע  ףא  תרניכה , לש  התושבייתהל  םימרוגה  תא  ןיבהל  ידכ  םיבר  םירקחמ  ועצוב 

(. הלא תורוש  תביתכ  דעומל  ןוכנ  וילעמ ,

הדיריל ליבומה  םרוג  לכ  לש  יסחיה  וקלח  תא  ךירעהל  וניסינ  םינותנב , רוסחמה  תורמלו  תרניכה , סלפמב  תיטסרדה  הדיריה  בקע 
תכירצב היילעהו  םילקאה  יוניש  לש  תיסחיה  תובישחה  תא  ןחב  רקחמה  ימואל  . - ןיב תע  בתכב  וניאצממ  ומסרופ  הנורחאל  .וז 
םשג תודידמב  םילחנב , םימ  תוקיפס  לש  םיירטמורדיה  םינותנב  ונשמתשה  .תרניכה  סלפמב  הדיריל  ןונבלבו  לארשיב  םימה 

הדירי וניהיז  אל  .וז  הלאש  לש  תינושאר  הניחבל  םילדומבו  תוידו ) תודאתה  תכרעהל   ) קוחרמ השיחב  ךורב ,) ןייעמבו  ןלוגה  תמרב  )
.ןונבלב םימה  תכירצב  תיתועמשמ  היילע  התהוז  אל  ךכ , לע  ףסונ  .הימחנ  הדשב  םיסנכתמה  ןדריה  ילבוי  לכ  ךס  לש  תוקיפסב 

רשג לש  זוקינ  ןגאב  הקשומה  יאלקחה  חטשב  לודיג  הב  ולחש  הפוקתב  השחרתה  תרניכל  תוסנכנה  תוקיפסב  הדיריהש  רבתסמ ,
מ-  ) םוהת ימ  תביאש  תלפכה  "ר ב-2017 ,) מק תונשב ה-80 ל-207  "ר  מק מ-160   ) הלוחה קמע  לש  ימורדה  הצקב  אצמנש  קקפה 

(. תונש ה-70 זאמ  "ק  מלמ לעמב 40   ) םירגאמה חפנב  לודיגו  "ק ב-2017 ) מלמ תנשב 2000 ל-39  "ק  מלמ  18

הלוע תואצותהמ  .תרניכה  סלפמב  הדיריה  תא  ריבסהל  םילוכי  םניא  םדבל  םילקא  ימרוגש  ךכ  לע  םיעיבצמ  ונינבש  םילדומה 
םא תאזמ , הרתי  .תונורחאה  םינשה  לש  תורוצבה  ףא  לע  ביצי  ראשנ  היה  תרניכה  סלפמ  תינגופורתנאה , תוברעתהה  אלול  ש

ךות שדוחת  ןותחתה  ןדריל  המירזהו  ןוילע , סלפמב  בצייתיו  הלעי  םגאה  סלפמ  תרניכה , לש  זוקינה  ןגאב  םימה  תכירצ  םצמוצת 
לש הדיחיה  םיקותמה  םימה  תמי  תרניכה , לש  םוגעה  הבצמל  וליבוהש  םדאה  ישעמל  הרורב  תודע  ןה  הלא  תואצות  .תודדוב  םינש 

.לארשי תנידמ 

ןגאבו םימ  יבאשמ  רקחב  תובר  קסע  רמיר  .תע ד"ר  םרטב  ומלועל  ךלה  רקחמל , ונפתוש  רמיר , ןולא  ד"ר 
.ךורב ורכז  יהי  .םוחתב  ונלש  עדיל  תובר  םרתו  טרפב  תרניכה 

ןיקב בדנ  םוליצ : רבמבונ 2018 |  .סלפמה  תדירי  תובקעב  תפשחנ  תרניכה  לש  תיחרזמ  – םורדה ףוחה  תעוצר 
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םינותנה .תוימדה  לעו  תורעשה  לע  אלא  םימ , תכירצ  ינותנ  לעו  תויגולורדיה  תודידמ  לע  ססובמ  ונניא  ןאכ , וגצוה  וירקיעש  רקחמה ,
: ךופה קוידב  םיארמ  לארשי  תנידמ  לש  םיימשרה 

(. םידומ םירבחמה  םגש  יפכ   ) ןלוגה תמרבו  ןוילעה  לילגב  םיעקשמה  תויומכב  לש כ-25%  תקהבומ  הדירי 
םניא הלא  תונייעמ  סאינבהו .) ןדה   ) תרניכה תא  םיניזמה  םילודגה  תונייעמה  תעיפשב  םינשה  ךרואל  תקהבומ  הדירי 

.תישונא תוליעפ  ןיא  ןומרחה ) סכר   ) םהלש הנזהה  רוזאבש  ןוויכמ  הביאשמו , תואלקחמ  םיעפשומ 
, םינש שמחכ  ינפל  דע  יצראה  ליבומל  ובאשנש  הנשב  "ק  מלמ  400- כמ הדירי  .תרניכהמ  הביאשב  תיטמרד  הדירי 

תייריע ןדריה , קמע  ןדרי , תכלממ   ) םירחאה םישומישל  םגאהמ  תפסונה  הביאשה  .םויכ  דבלב  הנשב  "ק  מלמ  20- כל
(. ןוילימ מ"ק  100–90  ) הניעב הרתונ  ימורדה ) ןדריה  הירבט ,

הקפה ללוכ  םוהת , ימו  םייליע  םימ   ) תרניכה הלעמב  הקפהה  .תרניכה  לש  תווקיהה  ןגאב  םימה  תכירצב  התיחפ 
הלא תויומכש  הארמ  תונורחאה  םינשב  םימה  תושר  העציבש  טרופמ  רקס  .הנשב  "ק  מלמ תמכתסמ ב-200  ןונבלב )

.תונורחאה םינשה  ותחפ ב-30 

ךופה בצמה  לעופב , .תיעדמ  הזת  תגצהב  גוהנכ  םימ  תכירצ  ינותנ  לעו  םייגולורדיה  םינותנ  לע  ססובמ  ונניא  רמאמה  םוכיסל ,
רגנל םשגה  ןיב  סחיב  יונישלו  םתסירפבו  םיעקשמה  יפואב  יונישל  םיעקשמה , תויומכב  הדיריל  םרג  םילקאה  יוניש  וב : ראותמהמ 

.תווקיהה ןגאמו  ומצע  םגאהמ  םימה  תקפה  תא  רכינ  ןפואב  לארשי  תנידמ  התיחפה  וז  תושבייתה  תמגמל  הבוגתב  .רזוחה  יולימלו 
תורמל ונלש  םייעבטה  םימה  תורוקמב  ָםיוטיב  תא  תוארל  ןתינ  םייתועמשמ , הכ  ונרוזאב  םיימילקא  - ורדיהה םיכילהתהש  תויה 

.םימה תקפה  תתחפה 
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