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םיחטשהו םירעה  יסחי  לע  חותפ –  רוגס  חותפ 
םיחותפה

רודה ינב  ץראה –  יבשות  .ריהמ  בצקב  הֵלדג  התייסולכואו  עובק  החטש  .התייסולכואב  הלודגו  החטשב  הנטק  לארשי  תנידמ 
.יוניבל םיבסומה  םיחותפ  םיחטשבו  םימייקה  םיבושייב  אצמנ  אוהו  וב , רוגל  םוקמ  םישקבמ  אובל –  םידיתעה  תורודה  ינבו  יחכונה 

תוקולח ןאכמ  .ןהילע  ןיררוע  ןיאו  תודבועה  הלא  .ךיפה  יתלב  ךילהתב  םינשה , םע  ןֵטקו  ךלוה  לארשי  תנידמב  חותפה  חטשה 
.וז תואיצמ  םע  דדומתהל  דציכ  תועדה 

"ב) ויכו העונת  הכאלמ , הקוסעת , םגו   ) םירוגמ םוקמ  אוצמל  שי  ךכיפלו  הפופצו , הנטק  ץראב  תויחל  ונלרוג  רזגנ  יכ  איה  תחוור  העד 
תורשע המכ  דועב  ךכ , םא  .רבדמו  םישרטו  שרוח  ייוטע  םירעוימ , םייאלקח , םייעבט , םיחותפ  םיחטש  םייונפה –  םיחטשה  לכ  ב

.טלמו ןוטב  תְַמלַׂש  הלוכ  הסוכמה  הנידמ , - ריע הכפה  לארשי  יכ  תעדל  חכווינ  םינש  תואמ  וא 

םירעב הייסולכואה  תיברמ  זוכירל  הנווכה  םייונב . םיחטשו  םיחותפ  םיחטש  ןיב  הרורבו  הדח  הקולח  העיצמ  תרחא  השיג 
.רוביצ ישגפמו  חיש  םהב  םימייקתמש  םדא , ימוה  םיירוביצ  םיללח  תריצי  ךות  היוור , היינבב  תוהובג , תויוכיא  תולעב  תופופצ ,

וז ךרד  .ןהיבשות  תחוורל  המודכו , טרופס  ישרגמ  תושרוח , עבט , ידקומ  םיקראפ , םיפ ,) " צש  ) םיחותפ םיחטש  םג  וללכי  םירעה 
שישו הז , תא  הז  תופוכת  וב  םישגופ  םדא  ינבש  םוקמ  .םיקסעו  רחסמ  יאנפ , תוברת , הב  שיש  ההובג , תינוריע  םייח  תוכיא  חיטבת 

.תויווחו תועד  םימשר , תפלחהו  עגמ  םהיניב 

", םישימג ", " םייזופיד ", " םיכר  " תולובג אל  ביבסמ . התוא  ףטועה  חטשה  ןיבו  ריעה  ןיב  דירפמ  רורבו  דח  לובג  וז , השיג  יפ  לע 
ריעה ןיב  עגמה  וק  שוטשט  : '' לשמל ואר  חותפה –  חטשה  לא  ינוריע  רוברפו  הגילז  תורישכמה  םילימ  ראשו  םיגזמתמו " םישלוג  "

ההובג םיתב  תמוח  ועמשמ  דח  לובג  רבמצד 2018  . ןויליגב  הביבסו  היגולוקא  םסרפתהש ב דחא " קורי  בחרמ  תריציו  רעיל 
ויתולוגס לע  חותפה , חטשה  םייקתמ  ריעה  תמוחל  רֵבעמ  ןטהנמב .) קראפ  לרטנסה  תמגודכ   ) ביבסמ חותפה  חטשה  לומ  הפופצו 

יגולויב ןווגמ  םיחמצו , םייח  ילעב  תעונת  תיגולוקא : תובישח  םהל  שיש  םיכילהתו  םיכרע  םימייקתמ  וב  קרו  חותפה  חטשב  .ויכרעו 
.םהילא םיאצויה  םירעה  יבשותל  תוקורי  תואירו  הוולש  עגור , םגו  םייח , ירוזחמו  תויתנוע  םירמוח , רבעמו  תוימניד  רישע ,
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רעיהו ריע  היהת  אל  ריעה  יזא  הזב , וז  וגזמתי  רעיהו  ריעהו  םיכר , ויהי  תולובגה  םאש  ינפמ  .םכותב  םיגזמתמ  אלו  םהילא  םיאצוי 
יזכרמ רברפה , תואנה  תא  םישקבמה  םיקזח "  " םיבשות חותפה –  חטשה  תבוטל  הלש  חוכה  יזכרמ  תא  דבאת  ריעה  .רעי  היהי  אל 

חותיפ ידקומב  אלמתמ  שבתשמ , חותפה  חטשה  .םיחותפה  הילוש  לא  ריעה  תא  םויכ  םישטונ  םהימודו , יאנפו  רחסמ  תוברת ,
לודג בחרמל  םתרדגה  םצעמ  םישרדנה  יגולויבה , ןווגמה  יכרעמו  ותופיצרמ  דבאמ  םתוא , תרשוקה  םיכרד  תשרבו  םיימוקמ 

םיסרוהו ריעה , ילוש  וא  חותפה  חטשה  ןוויכל  וא  ריעה  ילושב  םינבנה  םינוינקה  תוברתב  תמלגתמ  םירעה  יזכרמ  תשלחה  ףיצרו .
החלמ ןוינק  לש   םתמקה  תובקעב  םירע  יזכרמ  ושלחנ  לשמל , ךכ , .ןהיזכרמב  םיינוריעה  םייחה  תמקר  תא  ועמשמכ , וטושפ  ךכב ,

.םיבר דועו  תובוחרל , הכומסה  "ו  ליב תמוצבו  הילצרהל  הינתנ  ןיבש  םייפשבו  שעגב  רחסמה  יזכרמ  םילשוריב ,

תוסנכתהל תארוקה  תיארחאו , תילנויצר  תינונכת  השיג  ידי  - לע הובגה  יובירה  בצק  םע  דדומתהל  יוכיס  ןיידע  שי  לארשי  תנידמל 
יאנפ יחטשו  ןתוא  םיבבוסה  םיחותפ  םיחטש  דצל  תינוריע  םייח  תוברת  ןהיבשותל  תועיצמה  תויתוכיא , תופופצ , תויוור , םירע , לא 

תוברת תואלקח , עבט , יכרע  םמיע  םיאשונה  םיחותפה , םיחטשה  לע  הרימשל  השיגה  תארוק  ןמזב  - וב .ריעה  יככותב  ינוריע  עבטו 
תלכשומה ךרדה  יהוז  .םירייתו  ץראה  יבשות  םילייטמלו –  םירעה  יבשותל  ףקשנה  ןווגמו  חותפ  ףונ  םיקפסמ  רקיעבו –  תשרומו ,

הדוהי לש  ןורחאה  םירישה  רפס  לש  ומשכ  " ) חותפ רוגס  חותפ   " תניחבב חותפ , חטש  ףקומה  רוגס , יונב –  חטש  .תינומרה  הריציל 
.םהיקלח ךסל  רבעמ  הברה  האנהו  רשוע  תומלש , ונידיב  ןתייש  יחימע ,)

תורוקמ

." דחא קורי  בחרמ   " תריציו רעיל  ריעה  ןיב  עגמה  וק  שוטשט  ןונכתב –  שדח  לדומ  .ע 2018 . דלוג    .1
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