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ריצקת

.םהלש רוקיבה  תביבס  לע  הפיקעו , הרישי  הבורמ , העפשה  תויהל  הלוכי  תשרומו  עבט  ירתאב  םירקבמ  תוגהנתהל 
םיילוהינ םיבאשמ  טיסהלו  םירקבמה  לש  תוחיטבבו  ולש  תויטתסאב  עוגפל  חטשה , ךרעמ  תיחפהל  הלוכי  וזכ  העפשה 

תוירחאה .ולש  ןוצרלו  עדיל  תלבגומ  ותוירחאו  חטשב , חרוא  אוה  רקבמה  .היתואצותב  וא  העפשהה  תעינמב  לופיט  םשל 
.םיחטשה ילהנמ  לע  תלטומ  ונממ , הפוצמל  םאתהב  גהנתיו  היוצרה  תוגהנתהה  יבגל  עדימל  ףשחיי  רקבמהש 

תולאש .היוצר  תוגהנתה  תיבטימה  הרוצב  קזחלו  תונשל  םילוכי  םיחטש  ילהנמ  דציכ  ןוחבל  התייה  רקחמה  תרטמ 
לע תמא  ןמזב  תוגהנתהל  עדומה " רקבמה   " לש יתעדותה  בצמה  תיינבה  תעפשה  א ) : ) םיאשונ השולשב  וקסע  רקחמה 

תחלצה לע  םהיתודמעו  םירקבמה  תונווכ  יבגל  םילהנמה  לש  עדי  תואצמיה  תעפשה  ב ) , ) לעופב תוגהנתה  קוזיח 
.תווצ שיא  תססובמ  תוברעתהל  האוושהב  טוליש  תוססובמ  תויוברעתה  לש  תויביטקפאה  תמר  ג ) , ) תויוברעתה

םירקבמ לש  ךולכל  ףוסיאל  תונעיהה  תדימ  תא  ריבגהל  הרטמב  תונוש  תויוברעתה  עבש  וכרענ  ןורשה  ףוח  ימואל  ןגב 
יגוס לש  תוגוז  השולש  וללכ  היוצרה , תוגהנתהל  עדומ  רקבמהש  אדוול  ודעונ  ןלוכש  תויוברעתהה , .הפצרהמ  םירחא 

"; םייסאלק  " םיטלש ןלהל  םירקבמה , לע  להנמה  לש  קודב  עדי  אללו  ינוגרא  ןויסינ  לע  םיססובמה  םיטלש  םיטלש – 
ןלהל הרטמה , תוגהנתהל  סחיבו  םיוסמה  םוקמב  םירקבמה  לש  תונווכהו  תודמעה  אשונב  רקחמ  לע  םיססובמה  םיטלש 

רחא םוקמב  תרחא , תוגהנתהל  סחיב  השענש  יפיצפס  אל  רקחמ  לע  םיססובמה  םיטלש  תדחוימ ;" המאתהב   " םיטלש
.דרפנב הקדבנ  תוברעתה  לכ  .תווצ  שיא  תוחכונ  ןכו  םיירנג – " םיטלש   " ןלהל תרחא , תוברתב  םיתיעלו 

שיא לש  רתוי  הבר  העפשה  היוצר , תוגהנתה  קוזיחל  טלובו  רורב  רסמ  תרבעה  תובישח  לע  תועיבצמ  רקחמה  תואצות 
.םיירנגו םייסאלק  םיטלשל  האוושהב  תדחוימ  המאתהב  םיטלש  לש  הבוט  העפשה  ןכו  טולישה , יגוס  לכ  רשאמ  תווצ 

.לעופב תוגהנתהה  ןיבל  םירקבמה  יחוויד  ןיב  רעפ  ונשי  יכ  אצמנ  ןכ , ומכ 

אובמ

.םהלש רוקיבה  תביבס  לע  היישעמ , תוענמיה  וא  היישע  לש  ךרדב  םתוגהנתהב , עיפשהל  םייושע  תשרומו  עבט  ירתאב  םירקבמ 
תויה .ותוחיטבב  וא  רוקיבה  לש  תיטתסאה  תוכיאב  עוגפלו  רוקיבה  תייווח  תא  וא  םיבאשמה  ךרע  תא  תיחפהל  הלוכי  וזכ  העפשה 

םלועה לכבש  תוביסה  תחא  וז  .רוקיבה  לש  העפשהה  תואצותב  לופיטל  םינפומ  וללה  םיחטשה  ילהנמ  לש  םיבר  םיבאשמ  ךכש ,
, עבט תורומש  םיימואל , םינג  הלא –  םיחטש  םילהנמש  םיפוגו  םינוגרא  ברקב  יתועמשמ  ילוהינ  רגתא  איה  םירקבמ  תוגהנתה 

. דועו תורעי 

עדומ רקבמל  עדומ  אל  רקבממ 

העפשהה רב  . תויחב  העיגפו  םינוש  םיגוסמ  םוהיז  הביבסה , לש  בוציעו  יוניש  רתיה  ןיב  תללוכ  הביבסה  לע  םירקבמ  תעפשה 
ישוקמ עובנל  לוכי  עדי  רסוח  עדי  . רסוחו  תונמוימ  רסוח  ןיינע , רסוח  ללגב  תנווכמ  אל  תוגהנתהמ  וא  תנווכמ  תוגהנתהמ  תעבונ 
אלו םיבחרנ  ןמז  יחווטב  תוגהנתהה  תעפשה  האצותל , תוגהנתה  ןיב  רשקה  תנבה  - יא תויגולוקא , תוכרעמ  לש  תובכרומה  תנבהב 

. תנמוימ  יתלב  ןיעל  תיארנ  חרכהב  הניא  העפשההש  ךכמ  םגו  םיידיימ ,

ןויסינ חווט  . תורצק  תוימוקמ  הרבסה  תולועפ  ךרד  יונישל  ןתינש  רבד  אוה  היוצרה  תוגהנתהה  יבגל  רקבמה  לש  עדי  רדעיה 
תוברעתה תרזעב  תושעיהל  לוכי  הז  רבד  .תודמע  רוציל  וא  תומייק  תודמע  תונשל  תומודר , תודמע  ררועל  רומא  תמא  ןמזב  עונכש 

לש בצמל  היוצרה  ותוגהנתהלו  תירשפאה  ותעפשהל  עדומ " אלה  רקבמה   " לש יתעדות  בצממ  רקבמה  תא  ריבעהל  הרומאש 
תוגהנתהל הדמע  ןיב  ירשפא  רעפב  הריכמ  תורפסהש  ןוויכמ  .הביבס  תנווכומ  תוגהנתהל  ליבוהל  ןאכמו  עדומה " , רקבמה  "

, םירחא םירקבמ  וריאשהש  טלוב , ךולכל  הפצרהמ  ופסאי  םירקבמ  ךכ : הרדגוהש  היוצרה , תוגהנתהה  רקחמב  הקדבנ  לעופב  ,
.ןורשה ףוחב  לויטה  לולסמב  םרוקיב  ךלהמב 
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הביסה תא  טרפמה  ךורא , יסאלק  טלש  ב : ימואלה ; ןגה  תויחל  יבצ  לש  היינפ  ובו  יטסירומוה  ירנג  טלש  .םיגוס א : ןווגממ  םיטלש 
תא שיגדמה  ירנג  טלש  ד : םירקבמה ; לש  תונווכהו  תודמעה  אשונב  רקחמ  לע  ססובמה  תדחוימ  המאתהב  טלש  ג : השקבל ;

רבה תויח  לע  הרימשל  םילייטמה  תוירחא 

עדוי להנמל  עדוי  וניאש  להנממ 

תא םירקבמה  לע  תופוכו  תורישי  ןהמ  קלח  .תוקיטקטו  תויגטרטסא  ןווגמ  וידיבו  להנמה , תוירחאב  איה  חטשה  יבאשמ  תרימש 
תוביסמ .םהיתולועפ  רבדב  תישפוח  הטלחה  םהל  תורשפאמו  םירקבמל  עדימה  תא  תוגיצמ  תופיקע –  קלחו  היוצרה , תוגהנתהה 

עבטב העיגפ  תעינמ  םשל  תופיקע  םיכרדב  שומישה  תא  בורל  םיפידעמ  םילהנמ  תוישעמו  תוילכלכ  תויתימדת , תויתוברת ,
דועב .המיאתמה  תוגהנתהה  תא  ישפוח  ןפואב  ץמאל  םירקבמה  תא  ענכשל  םיסנמ  םה  ךכו  וב , רוקיבה  תעב  עדי  רסוחמ  תעבונש 

םירקוח דועו  , רבע  ןויסינ  תונרמש , ללגב  םילהנמה   לש  תושוחת  ךמס  לע  קר  תועצבתמש  תובושח  לוהינ  תוטלחה  ןנשיש 
הרוצב םירקבמה  לש  תודמעהו  תונווכה  תונומאה , תא  ריכהל  םיבייח  םילהנמה  תמיוסמ  היוצר  תוגהנתה  םדקל  ידכש  םינעוט 

. עדוי " להנמ  םירקבמה ל" לע  עדוי " וניאש  להנמ  ךופהל מ" רמולכ  לוהינ , יכרד  ןהמ  רוזגלו  תיתטישו  הקומע 

עדויה להנמהו  עדומה  רקבמה 

ידי - לע גיצהל  וילע  ןכו  הז , רשקהב  םשארב  ללוחתמ  המ  תעדל  וילע  םילייטמה , תוגהנתה  לע  עיפשהל  לכוי  להנמש  ידכ 
המאתה  ' םשב ךשמהב  טרופתש  םהל ," רפס  םגו  םתוא  לאש   " תשיג יהוז  .םהמ  הפצמ  אוה  המ  חטשב  תונוש  תויוברעתה 
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'. תדחוימ

ןפואב םהלש  וניאש  ךולכל  םירהל  םתוא  ענכשל  ןויסינב  רתאב  םירקבמ  םע  םיחטש  ילהנמ  לש  תרושקת  ןחב  יחכונה  רקחמה 
עדימ תרבעהל  תוצופנה  םיכרדה  תחאו  לוהינה , תוקיטקט  ןיבמ  םילבוקמה  םיעצמאה  דחא  אוה  טוליש  .הייפכ  אללו  ינוצר 
היוצרה תוגהנתהל  םירקבמה  בל  תמושת  תא  הנפמה  םידמב  תווצ  שיא  לש  תוחכונ  םיברה  . ויתונורתי  לשב  םירקבמל 
םירסמה תא  םיאתהל  החוכב  ןכו  התושימגב  תינוויכ , - וד תרושקת  רוציל  תלוכיב  הנורתיו  תוברעתהל  , ךרד  איה  םג  תשמשמ 

תתל ותלוכי  רסוחו  ההובגה  ותולע  אוה  תווצ  שיא  תוחכונב  ןורסיחה  םילקא  . ינתשמו  םירקבמה  ינייפאמ  ומכ  םינוש , םירשקהל 
.טלשל דוגינב  תאזו  ןמזה  , ךרואל  ףיצרו  דיחא  הנעמ 

ךרוצל ורדגוה  םירקבמה , לע  יתטיש  רקחמ  שרדנ  תיתועמשמ  הרוצב  היוצר  תוגהנתה  דודיעלש  תסרוגה  הרימאה  תא  ןוחבל  ידכ 
תוברעתהה תירנג . תוברעתה  תדחוימ ו המאתהב  תוברעתה  תיסאלק , תוברעתה  ונוכש  םיטלש , לש  תוירוגטק  שולש  רקחמה 

היינשה הירוגטקב  דגנמ , .וילא  םיכייתשמ  םהש  ןוגראהו  םהירבח  םילהנמה , לש  תוסיפתמו  תונומאמ  ןויסינמ , תענּומ  הנושארה 
לש תונווכהו  תועדה  תונומאה , תא  םייעדמ  םילדומ  וא  תוירואית  סיסב  לעו  תיתטיש  הרוצב  ןוחבל  םילהנמה  לעש  ןעטנ  

איה תירנג  תוברעתה  .רוקיבה  ןמזלו  היוצרה  תוגהנתהל  םוקמל , תוידוחיי  לוהינ  יכרד  תריצי  ךילהתב  ןהילא  סחייתהלו  םירקבמה 
תוגהנתה יונישב  תוחלצהב  שומישל  איה  הנווכה  תלעות  . תרבעה  הרקיעו  םידדובל , רוצייו  םינומהל  רוציי  ןיב  םייניב  תשיג 

הניאש תוגהנתה , יונישב  תוחלצהב  שומיש  ונניינעלו –  םירחא  , תוברתו  תוגהנתה  ירשקהב  םיתיעלו  םירחא  תומוקמב  םירקבמ 
תוירחא  " לש השיג  תוגהנתה  יונישל  תירנגה  תוברעתהב  ורחבנ  הז  רקחמב  םלועב  . םינוש  תומוקמב  ךולכל , ףוסיא  חרכהב 

, רומוה "  " תשיגו ךולכלה , תא  ופסאי  אל  םא  םייח  ילעבב  העיגפל  הרישיה  תוירחאה  תא  םירקבמהמ  לע  הליטמה  תישיא " ,
וריאשהש ךולכלה  תא  ולכאי  אלש  השקבב  וירבח  לא  םייח  לעב  לש  היינפ  תרזעב  תעשעשמ  ךרדב  תועדומ  ררועל  הסנמה 

.םירקבמ

תויוברעתהה תיינבל  תיטרואיתה  תרגסמה 

תא דואמ  קיסעמ  ךולכלה  אשונ  .לויטה  לולסמ  לע  אצמנש  םירחא  םירקבמ  לש  ךולכל  םירהל  םירקבמ  עונכשב  קסע  רקחמה 
וא רישי  ןפואב  רבה  תויחב  עוגפל  יושעש  םוהיז  םגו  תיתביבס , היעב  תיטתסא , היעב  הווהמ  אוה  יכ  םייעבטה  םיחטשה  ילהנמ 

םירקבממ השקבו  ךולכל  תכלשה  תעינמ  םיטביה –  ינשל  םיסחייתמ  ךולכלה  תייעב  תא  םצמצל  םילהנמה  יצמאמ  ףיקע  .
לק תינכט –  הביסמ  תעבונ  םירחא  לש  ךולכל  תמרהב  תקסועש  תוגהנתהב  הז  רקחמב  הריחבה  .לויטה  תביבסב  ךולכל  ףוסאל 

דע םילודג  םיחטשב  םירקבמ  ירחא  בוקעל  רשאמ  וילא  םירקבמ  תוסחייתהב  תופצלו  רוקיבה  חטשב  ךולכל "  " ביצהל רתוי 
םירקבמ תוענמיה  לע  עצוב  הוושמ  רקחמ   ) תוענמיה אלו  היישע  תשרודש  תירטנולוו  הלועפ  וזש  ללגב  םג  ךא  ךולכל –  וכילשיש 

. לבוקמ  אל  םוקמב  אצמנו  ול  הצוחמ  אבוהש  רתאב  טירפכ  רדגוה  ךולכל  רקחמה  ךרוצל  רדנסכלא  .) לחנב  םיבצה  תלכאהמ 

םיפתושה ומכ  ביבסמ , םיבר  םייוריג  םע  תודדומתה  ךות  םיתיעל  רוקיבה , תעב  רצק  ןמזבו  ישפוח  ןפואב  םירקבמה  תוגהנתה  יוניש 
ידכ תיתרבחה , היגולוכיספה  ימוחתמ  םימילשמ  םילדומו  תוירואית  רפסמב  שומיש  שרד  הירוהו , עדימ  יטלשו  םיפונ  לויטל ,

(. חפסנ 1  ) הז  תא  הז  ומילשיו  הזב  הז  וכמתיש 

רקחמה תרטמ 

תושיג סיסב  לע  ובצוע  וינכתש  טוליש  לשו  םינוש  םיגוסמ  תוילוהינ  תויוברעתה  לש  תויביטקפאה  תכרעה  איה  רקחמה  תרטמ 
תוירואית לע  תוססובמה  תויוברעתה  םא  תונבות  קפסל  הלוכי  וזכ  הניחב  .לויט  לולסמב  םירקבמ  לש  תוגהנתהה  לע  תונוש ,

תודמע תנבהב  םיילוהינ  םיבאשמ  לש  הבר  העקשה  םא  ילוהינ , ןויסינ  לע  ןתעפשהב  תופידע  הרבחה  יעדממ  םיחוקלה  םילדומו 
שיא לש  תוחכונ  םא  ןכו  תורחא , תויוברעתה  רשאמ  רתוי  תובוט  תואצות  תנתונ  תמיוסמ  תוגהנתהל  סחיבו  םיוסמ  חטשב  םירקבמ 

.טלש לש  ותעפשהמ  התעפשהב  הנוש  תווצ 

[26 , 19]
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ינרטימ ליא  םוליצ : רקחמה |  תליחת  ינפל  לויטה  לולסמב  ףסאנש  ךולכל 

רקחמה תטיש 

בצוע תווצ , שיא  רמאיש  טסקטה  ןנכות  הליחתב  .תואנ  תותבש  לש  םיירהצה  תועשב  ןורשה  ףוחבש  ימואלה  ןגב  ךרענ  רקחמה 
סחיב םירקבמ  תודמע  תניחב  רחאל  .םיירנגהו  םייסאלקה  םיטלשה  תוגוז  ינשב  ןכותה  בתכנו  םיטלשה , לש  יפרגה  הנבמה 

םינתונ םירגובמה  םירקבמהש  תישיאה  המגוד  דקמתה ב דחא  תדחוימה , המאתהב  םיטלשה  גוז  ןכות  בצוע  הרטמה  תוגהנתהל 
.רב תויח  לש  םייח  ליצהל  תישיאה  תלוכיב  דקמתה  ינשהו  ריעצה , רודל 

, םירקבמ ואלימש  חפסנ 2 )  ) ןולאש תרזעב  תרוקיבה  בצמו  תויוברעתהה  עבשמ  תחא  לכ  לש  תויביטקפא  תא  דדמ  ןורחאה  בלשה 
.ליבשב בצוהש  תינועבצ ) םיפיטח  תיקש  " ) ךולכל  " תמרה הדעיתש  תיפצתו 

חפסנ 3. אצמנ ב רקחמה  ךרעמו  רקחמה  תטיש  טוריפ 

תואצות

ורבעוי 30–40 רקחמה  יבצממ  דחא  לכב  יכ  רקחמה  תליחתב  רדגוה  עובק , וניאו  שארמ  עודי  וניא  םילייטמה  רפסמש  רחאמ 
השיש תרוקיב , רקחמה –  יבצמ  תנומשב  ךכיפל  .יתועמשמ  עדימ  קפסל  ידכ  תוצובק  לע  תויפצת  ומייקתי 80–100  יכו  םינולאש ,

ופסאנו םירקבמ , תוחפל 3,500  םינתיפצתה  חוויד  יפ  לע  תוגציימש  םירקבמ , תוצובק  לוכה 874  ךסב  ופצנ  תווצ –  שיאו  םיטלש 
.תטלחומ טעמכ  התייה  ןולאשה  יולימל  תונעיהה  הלבט 1 .)  ) םילאשנה חוויד  יפ  לע  שיא  ףלאמ  הלעמל  םיגציימש  םינולאש ,  267
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הלבט 1
תוברעתה לכב  תופצנה  תוצובקהו  םילאשנה  רפסמ 

םילאשנה ינייפאמ 

םכותמו ימדקא , ראות  ילעב  םהמ  לעמ 92%   ) םיאמדקא םבור  עצוממה כ-42 , םליג  םירבג , םישנ ו-47%  ןה  םילאשנהמ   53%
(. םירבחו החפשמ  םע  ועיגה  םכותמ  שילש  כ-85% ,  ) םתחפשמ םע  ועיגהו  ( 90%  ) םיינוריע הלעמו ,) ינש  ראות  תיצחממ  רתויל 

םייתנשב םירזוח  םירקבמ  םה  המוד  סחיו  יליגב 3–12 , םידלי  ויה  תוצובקהמ  םישילש  ינשכב  םירבח , התנמ 8.2  תעצוממ  הצובק 
.רתאה םע  תורכיה  לע  עיבצמש  רבד  תונורחאה ,

תונווכו תודמע 

תוגהנתהל תייצל  םירקבמ  עונכשב  העפשהה  תדימ  הקדבנ  תווצ –  שיא  וא  טלש  תירקחמה –  תוברעתהה  םע  שגפמ  רחאל 
םתדמע תא  הקזיח  תוברעתהה  יכ  וחוויד  םהמ   78% םינוש , םיגוסמ  תויוברעתהל  ופשחנ  םינוש  םירקחנש  יפ  לע  ףא  היוצרה  .

( תיסאלק תוברעתה  " ) רצקה טלשה   " .תמייק התייה  אלש  הדמע  שוביגב  העייס  איה   17.4%- לו ךולכלה , ףוסיא  תובישחל  סחיב 
טלש ישיאה –  רסומב  וקסעש  םיטלשה  ינש  וטלב  הדמע  שוביגב  עויסב  וליאו  רתויב , ןטקה  תודמעה  יוניש  ללוחמכ  חווד 

". תישיא המגוד   " טלשו תוירחא " "

תוגהנתה

: תורוצ יתשב  התשענ  היגוסה  תקידב  ךולכל ?"  " םימירמש םירקבמה  רפסמ  לש  לעופב  יונישל  תומרוג  ןכא  תויוברעתהה  םאה 
.תיפצתו חוויד 

חוויד

[22]

https://magazine.isees.org.il/?p=16544



םיברש ןיינעמ  .םמצעב  תאז  ושעש  ושיגדה  םילאשנהמ  ו-28.2%  הצובק , רבח  ידי  - לע םרוה  ךולכלהש  וחוויד  םילאשנהמ  שילשכ 
התייה תויצ  לע  חווידה  תמר  תווצה  שיא  תוחכונ  תעב  .הצובקה  ירבח  לע  תוחפ  הברהו  םיתייצמכ  םמצע  לע  ועיבצה  םילאשנהמ 
רתויב ךומנה  םיתייצמה  עצוממל  םירשקנ  םייסאלקה  םיטלשה  .םמצעב  ופסאש  וחוויד  םכותמ 48%  כ-61% , רתויב –  ההובגה 

האוושהבו המאתהב ,) , 37.5% , 36.7%  ) רתוי הובג  תויצ  עצוממ  ועינה  תדחוימ  המאתהב  םיטלשהו  םיירנגה  םיטלשה  (. 18.2%)
לש 0.0336) תקהבומ  האצותב  עובירב  ִיכ  ןחבמ   ) טולישה גוס  יפ  לע  תוגהנתה  ןיב  קהבומ  רשק  םייקש  אצמנ  טולישה  תוגוז  ןיב 

.םירחאל יסאלקה  טולישה  ןיב  רעפה  תובקעב 

קהבומ רשק  םייקש  אצמנו  טולישה , ןיבל  אל ) / ןכ  ) תויצ ןיב  רשקה  תקידבל  עובירב  ִיכ  ןחבמ  עצוב  תויוברעתהה  לכ  רובע 
רידגהל ןתינ  אלו  ( χ =7.6586, p=0.1761  ) םיטלשה ללכ  תצובק  ךותב  קהבומ  רשק  אצמנ  אל  (. χ =42.5618, p=0.0001)

.קהבומ לדבה  אצמנ  אל  תדחוימ –  המאתהבו  ירנג  יסאלק , םיטלשה –  תוגוז  ןיב  םג  .םירחאהמ  רתוי  עיפשהש  טלש 

.תיזכרמה 6% הביסכ  תאז  ונייצ  םילאשנהמ  .יקנ כ-15%  היהי  םוקמהש  ןוצרה  התייה  ךולכל  ףוסיאל  הניוצש  תיזכרמה  הביסה 
השגרה יל  ןתונ  הז   )" תופסונה תוביסה  .הביבסה  לע  רומשל  ןוצרב  ו-5%  תיזכרמ ) הביסכ  םתיצחמ   ) תישיא המגוד  ןתמב  ורחב 

.תוילושכ ולגתה  הככ )" לייטל  םיענ  היהי  ", " הבוט

םכותמו  13% " ) קוסע יתייה  (, " הדיחי הביסכ  םכותמו 29%   35% " ) ךולכל יתיאר  אל  : " תוישעמ ןה  ףוסיא  - יאל תוירקיעה  תוביסה 
4% , 13% " ) ינייגה אל  וא  םיענ  וניא  ךולכלה  ו" המאתהב )  4% , 9%  ) קיתב םוקמ  וא  ףוסיאל  תיקש  רדעיה  הדיחי ,) הביסכ   6%

(. המאתהב

תיפצת

.תיקשה תא  םירה  הצובקה  ירבחמ  דחא  ןהמ  המכבו  תינועבצה , םיפיטחה  תיקש  דיל  ופלחש  תוצובקה  רפסמ  תא  ונמ  םינתיפצתה 
טעמכל 20%. הלוע  תרוקיבה  אללו  היה 17.7% , תרוקיב ) ללוכ   ) םיבצמה לכב  תויצה  עצוממ  .תוצובק  ופצנ 874  לוכה  ךסב 

תוחפ מ-11% תוברעתהה : יגוסב  יוניש  תוארל  ןתינו  (, 16%  ) יללכה עצוממל  בורק  םיטלשה  ללכ  לש  תויוברעתהב  תויצה  עצוממ 
בלשל האוושהב  .תדחוימ  המאתהב  טולישב  הילעו ל-22%  ירנגה  טולישב  עצוממב   15.5% יסאלקה , טולישה  רובע  עצוממב 

םיינש יפ  טעמכ  ועיפשה  םיטלשה  לכ  .םירקבמה  תוגהנתה  לע  העפשהל  ומרג  רצקה , טלשל  טרפ  תויוברעתהה , לכ  הרקבה ,
גשוה רתויב  הובגה  תויצה  (. 29%  ) םיטלשה ברקב  רתויב  הובגה  תויצה  רועיש  היה  םייח " ליצהל   " טלשל וליאו  רצקה , טלשהמ 

(. כ-40%  ) תווצה שיא  תוחכונ  תרזעב 

תויוברעתהה תעפשה 

χ =42.5618,  ) תויוברעתהה ללכ  רובע  קהבומ  רשק  אצמנ  תוברעתהל  אל ) / ןכ  ) תויצ ןיב  רשק  תקידבל  עובירב  ִיכ  ןחבמב 
ההז ןחבמב  (. χ =15.5714, p=0.0082  ) םיטלשה רובע  םג  ךכו  תויצה , לע  תויוברעתה  תעפשה  תמייק  רמולכ  (, p=0.0001

χ =4.5333,  ) תדחוימה המאתהב  םיטלשה  רובעב  קר  קהבומ  רשק  אצמנ  ורדעיהל  וא  תויצל  םיטלש  גוז  לכ  ןיב  רשק  תאיצמל 
". תישיא המגוד   " טלשמ םיינש  יפ  טעמכ  הובג  םייח " ליצהל   " טלשב םיתייצמה  זוחאו  (, p=0.0332

טלשהמ יפ 3.7  םיתייצמה  רפסמ  תא  לעופב  לידגה  םילאשנה , ידי  - לע ויתויוכיא  לש  הכומנ  הכרעהל  הכזש  םייח ," ליצהל   " טלשה
.תויצה תדימל  הרושק  םירקבמה  ידי  - לע ומצע  טלשה  תכרעה  דימת  אל  יכ  חינהל  ןתינ  .רצקה 

תמר םידלי  םע  תוצובקב  תשקובמה : תוגהנתהל  תויצל  הצובקב  םידלי  תוחכונ  ןיב  עובירב ) ִיכ  ןחבמב   0.0101  ) קהבומ רשק  אצמנ 
.ריעצה רודה  תא  ךנחל  וא  תישיא  המגוד  תווהל  םירוהה  ןוצרל  רושק  רבדה  יכ  רעשל  ןתינ  .הלפכוה  תויצה 

ןויד

תוגהנתהו תונומא  עדי , עדומה – " רקבמה  "

תוגהנתהל רשאב  תוברעתהב  עיפומה  עדימה  תא  דבעל  ידכ  שממל  ךירצ  עדומ  אלה  רקבמהש  יתעדותה  יונישב  קסוע  הז  קלח 
.םירקבמל הרורב  םירחא –  לש  ךולכל  ףוסיא  הרטמה –  תוגהנתה  לש  התובישח  יכ  הארמ  רקחמה  .הל  תונעיהל  םגו  הרטמה ,

תעקשה ןכלו  דעיה , להק  לש  םייק  עדי  לע  אשונב  תויוברעתה  ססבל  ןתינש  ןוויכ  לודג , ןורתי  והז  םייעבט  םיחטש  ילהנמ  תניחבמ 
םהיתודמע יכ  םישח  םירקבמה  הזכ  הרקמב  .ןיטולחל  שדח  עדי  תריסמ  תעב  רשאמ  רתוי  הכומנ  תויהל  הלוכי  ךילהתב  םיבאשמה 
טועיממ תועבונש  תויוגייתסהה  תא  ןובשחב  םיאיבמ  רשאכ  .רבסהב  עויסל  לצונת  תוברעתהה  ילואו  תוברעתהה , ידי  - לע וקזוח 

שומישהש איה  םילהנמ  רובע  רקחמה  יאצממ  לש  תישעמה  תועמשמה  הדמע , תריצי  לע  וא  םתדמעב  יוניש  לע  וחווידש  םירקבמ 
םורגל ידכ  היד  הקזח  הניא  הדמעהש  םירקמב  רמולכ  תויוגהנתהה , לש  םירופא " םירקמב ה" טולישמ  רתוי  יביטקפא  תווצ  שיאב 

2(6)2(5)

2(6)
2(5)

2(1)

https://magazine.isees.org.il/?p=16544



(. רדנסכלא לחנב  םיכר  םיבצ  תלכאה  - יא אשונב  רקחמה  לש  ינשה  וקלחב  רבתסהש  המ   ) תויצל

סחיב דעו ל-34%  םידדוב  םיזוחא  לש  יונישב  לחה  תויצה , תא  תמיוסמ  הדימב  הלידגה  ועצובש  תויוברעתהה  עבשמ  תחא  לכ 
ובאשי חטש  ילהנמ  ךא  ךולכל , ףוסאל  וחרט  אל  םירקבמה  תיברמש  הדבועה  לע  תוימיספב  לכתסהל  רשפא  .תרוקיבה  בצמל 

.ךולכל םירי  תוצובק  שש  דע  שולשמ  תחאב  רקבמש  ךכמ  דודיע 

תרגסמ סיסב  לע  תויוברעתה  ןונכת  עדויה – " להנמה  "
תיטרואית

לש ןתעפשה  תאוושה  ךרד  הרטמה  תוגהנתהל  תויצ  תלדגהל  רשאב  םירקבמה  יבגל  םילהנמה  לש  עדיה  תובישח  הנחבנ  הז  קלחב 
תדחוימ המאתהב  םיטלשה  ואצמנ  תויביטקפא  תניחבמ  .תדחוימ  המאתהב  תויוברעתהל  סחיב  תוירנגהו  תויסאלקה  תויוברעתהה 

לע םדקומ  עדימ  אלב  ובתכנש  םיטלשה  תוגוז  ינשמ  רתוי  בוט  עצוממ  וגישה  גוזכו  םיעיפשמה , םיטלשה  ןיב  ישילשו  ןושאר 
םיתייצמה רפסמ  תא  לידגהל  תויושע  םידדצה , ןיב  יולגה  םוחתה  תלדגה  לע  תוססובמה  תויוברעתהש , ןאכמ  .םירקבמה 

קר אלא  תוירנגהו –  תויסאלקה  תויוברעתהה  םירקבמה –  תא  תורקוח  ןניאש  תויוברעתהל  האוושהב  הרטמה  תוגהנתהל 
לדומו דוביעה  תוריבס  לדומ  ןכותה –  תגצהב  תוקסועה  תוירואית  יתשב  רקחמה  רזענ  םירקבמה  תנבה  דצל  .עדימ  םהל  תוקפסמ 

יחיסמ תורמל  תוברעתהב  ןיינעתהל  םירקבמה  תא  איבהלו  תיתועמשמו  תכשומ  הרוצב  עדימ  גיצהל  ידכ  ורוזחִאו –  עדימל  תושיגנ 
.לויטה   ךלהמב  בל  תמושת 

תויוברעתה יגוס  ןיב  האוושה 

לומל תווצה  שיא  יגשיהב  לדבהה  תא  ןחב  רקחמב  ישילשה  קלחה  רקבמל ," רפסו  רקבמה  תא  לאש  תובישח ל" שיש  ןבוהש  רחאל 
לעמו הרקבה  בצממ  הנומש  יפ  תווצה , שיא  תשקבל  ותייצ  תוצובקהמ  בורק ל-40%  .הרטמה  תוגהנתהל  תונעיהל  סחיב  טולישה 

, דבוע תקסעהב  תלעות  - תולע יסחי  תא  רוכזל  שי  םדא  תוחכונ  לש  תיסחיה  החלצהה  תורמל  .האבה  תחלצומה  תוברעתההמ   10%
.םירקבמ ינומה  לש  תופוקתב  וא  תיטירק  העיגפ  לש  םירקמב  םיאתמ  הז  יעצמאב  שומיש  ןכלו 

םוצמצב עייסל  תולוכי  תורחא  וא  הלאכ  תויוברעתה  יכ  חכוהש  יפ  לע  ףא  .המצע  ינפב  תוברעתה  לכב  שומיש  השענ  רקחמב 
המכוחב ושעייש  וילע  הרזחו  רסמ  תרבעה  יכרדב  ןוויג  תופולח , תריצי  םיעצמא  , ןווגמ  לש  בולישש  ירה  חטשב , העיגפה 

.הרטמה תוגהנתהל  תויצה  תגשה  תא  רפשל  םילוכי  םירקבמל , ףסומ  ךרעו  תויטנוולר  תריצי  ךות  תויניינעבו ,

יביטקייבואל יביטקייבוסה  ןיב 

17% ו-35%,  ) ימצעה חווידה  ןיבל  התפצנש  תוגהנתהה  ןיב  תויצה  תמרב  רויא 1 )  ) לודג רעפ  אצמנ  תוברעתהה  יבצמ  לכב 
ונייאור ןכמ  רחאלו  תוגהנתהה  התפצנ  רשאכ  תונומאה , רותיא  בלשב  יכ  הדבועה  רואל  תויוברעתהה .) לכ  עצוממב  המאתהב ,

םינייארמה תא  תוַצרל  ידכ  תואיצמה  תא  ופיי  םילאשנה  יכ  חינהל  זיזפ  היהי  תוגהנתהל , חווידה  ןיב  רעפ  היה  אל  םירקבמה , םתוא 
רקחמה םלועב  רמאנה  תא  םיקזחמ  םינותנה  הרקמ , לכב  .ףסונ  רקחמ  שרדנ  הדיחה  ןורתפלו  ההובג  תימצע  הכרעה  רמשל  ידכ  וא 

ךא ךולכל , ףוסיאל  תיבויח  הדמע  ילעב  םה  ןורשה  ףוחב  םירקבמהמ  טעמכ 80%  ןכש  תוגהנתהל  , הדמע  ןיב  רעפ  לע  יתרבחה 
(. תווצ שיא   ) רתויב העיפשמה  תוברעתהב  היוצרה  תוגהנתהה  תא  ושמימ  קר 40% 

[14]

[4]
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רויא 1
חוויד תמועל  תיפצת  תויצ , יזוחא 

םוכיס

ריבסהש םידמב , דבוע  לש  תוחכונ  תרזעב  המרגנ  ןורשה  ףוחב  םירקבמה  ידי  - לע ךולכל  תמרה  לע  רתויב  תיתועמשמה  העפשהה 
.רתויב עיפשמה  טלשה  והמ  ןוחבל  שי  םירקמה , בורב  תילאיר  אלו  ההובג  דבוע  תקסעה  לש  תולעש  רחאמ  .התובישח  תא  הרצקב 

הליבוהו עדימ , לש  דוביע  הרצי  תויוברעתהה , יגוס  בורב  תועדומה  תא  לידגהל  החילצה  םירקבמל " רֵּפַס   " תשיג יכ  חכוה  רקחמב 
השיגהמ תוחפ  החילצה  יסאלקה , טולישב  האטובש  םתוא ," לאשת  לא  ךא  םירקבמל  רפס   " תשיג יכ  חכוה  תאז , םע  .תויצ  תלדגהל 

יביטקפא היהי  תוגהנתה , יונישב  םירקחמ  תרזעב  גשוהש  םירקבמ , תונווכו  תודמע  לע  עדי  יכ  הארנ  .םיירנגה  םיטלשב  האטובש 
", רפסו לאש   " תשיג םימיוסמ  םיאנתב  יכ  חכוה  תאז , םע  .םירקבמה  תא  ללכ  לואשל  אל  רשאמ  ימוקמ  יוניש  תריציב  רתוי 

תויתועמשמ תוחלצהל  האיבה  תדחוימ , המאתהב  טולישב  יוטיב  ידיל  האבש  תחכומו  תיתטיש  תיטרואית  תרגסמ  תרזעב  התנבנש 
.תורחאה תושיגה  יתשל  סחיב  םיתייצמה  רפסמ  תלדגהב 

תוברעתה תיינבל  תאז , םע  .הביבס  תטומ  תוגהנתה  םודיקל  דואמ  הליעומ  תדחוימה  המאתהה  תשיגב  תוברעתה  יכ  חינהל  ןתינ 
ךירעהל וכרטצי  םילהנמה  ןכל , .הצמאל  םילהנמ  תטלחה  לע  עיפשמ  רבדהו  תורחאה , תושיגל  סחיב  תויתועמשמ  תויולע  שי  וזכ 

תדימב חטשה , יאנתב  בשחתהב  תאזו  הקיטקטה ,) תריחבו   ) תוברעתהה ךילהת  תיינב  לע  הטלחהב  תלעות  - תולעה תדימ  תא 
.םיבאשמבו יצרא ) ףוג  לש  הרקמב   ) םייכוניח םימידקתב  הביבסל , ןוכיסה 

תודות

היתורעה לעו  רקחמה  לש  המיכחמהו  הרוסמה  היחנהה  לע  טואילק  תירונ  פורפל ' תודוהל  שקבמ  רבחמה 
.ורפשל ועייסש  ךרועלו  רמאמה  לע  םיימינונאה  םיריעמל  ןכו  הז , רמאמל 

השעמל הכלה 

: ל״קק רהה , רוזא  רעיו , הליהק  זכר  ןשב , ידיג 

תוגהנתה לע  םתעפשהבו  תווצ  ישנאבו  רומוהב  םיידוחיי , םיטלשב  שומישל  סחיב  רקחמה  תונקסמב  הבר  תלעות  שי 
ל״קק תורעיב  םירקבמה  .םהילא  םיעיגמה  םירקבמה  יפואב  הזמ  הז  םינוש  לארשיב  עבטה  ירתא  תאז , םע  .םילייטמה 

תועצמאב  ) םתוגהנתה יונישב  דקמתהל  ךירצ  תומוד  תואצותל  עיגהל  ידכו  עבט , תורומשב  םירקבמה  הלא  חרכהב  םניא 
תא תונשל  ( 21 האמה ה – תליחתב   ) ונלעפ ל״קק  לש  רהה  רוזאב  המודכו .) ידועיי  טוליש  הפיכא , הכרדה , ךוניח ,

: תויגטרטסא בוליש  ידי  – לע ןויקינ  יניינעב  רוביצה  תוגהנתה 
תא ןהב  זכרל  החנמה  טוליש  יווילב  תולוכמב , ופלחוה  םוקמ  לכב  םירזופמ  ויהש  םינטקה  םיחפה  םיסומע —  םינוינחב  .א 

.םינוינחב הרוזפה  הפשאה  תומכב  תינוניב  – הלק הדיריל  איבה  יונישה  .הפשאה 
.״ךתיא הפשאה  תא  חק״  יטלש  יווילב  הפשאה , יחפ  לש  תטלחומ  האצוהב  ונרחב  תוחפ —  םיסומע  םיקוחר , םינוינחב  .ב 

וריאשהש הפשא  יוקינב  םישפונ  לש  העיתפמ  תוברועמלו  םינוינחב , הפשאה  תויומכב  הדח  הדיריל  האיבה  האצוהה 
.םירחא

הרוזפה הפשאה  תומכב  יתועמשמ  םוצמצל  האיבהש  םיכירדמ , תפסותל  ונגאד  איש —  ימיב  םיסומע  םינוינחב  .ג 
דעונ ״חפהמ״ ) ויוניכש   ) ןייפמקה .לבז  תויקש  תקולחלו  םהילא  תוינפל  םישפונה  לש  תויבויח  תובוגתלו  םינוינחב ,

םשל .םיחפל  תוכלשומה  הפשאה  תויומכ  תא  ףא  אלא  תורעיב , ךילשמ  רוביצהש  הפשאה  תויומכ  תא  קר  אל  תיחפהל 
תינגרוא הפשא  רוזחִמ  הפשא , תתחפהל  םוסרפו  ךוניח  םדקל : ונלכשה  אל  ןיידעש  תופסונ , תולועפ  תושרדנ  ךכ 

.ב״ויכו םיימעפ  – דח םילכב  שומיש  – יא םיקובקבו ,
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