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טבמ ךרכ 10(2)תדוקנ  ץיק 2019 /  2019ןויליג  ינויב ,  13

תיב ןימימ  ןויצ , תרשבמ  לאמשמ  קפואב : "מ 30/1 .) מת  ) תיזוחמה ראתמה  תינכות  יפ  לע  יגולוקאה  ץיחהמ  קלח  אוה  הז  רוזא  .ףטסה  רכיכל  ליבומה  שיבכהו  תרח  רה 
טלבנירג בד  םוליצ : שדחה |  יאוותב  יברעמה  תעבטה  שיבכ  רובעי  ןאכ  תוינכותה  יפ  לע  .םרכ  ןיע  הסדה  םילוחה 

ירה דיתעל  הרהזא  רורמת  ןבל –  סכר  לע  קבאמה 
ללכב םיחותפה  םיחטשלו  םילשורי 

תרימש תדובע  םייקתהל , הסנמ  וא  תמייקתמ , דועו , הבשהל  רוטינל , תויסולכוא , לוהינל  תורושקה  עבט  תרימש  תולועפ  לע  ףסונ 
ידי - לע םייצראהו  םייזוחמה  םיימוקמה , ןונכתה  תודסומ  לש  תותלדה  ירוחאמ  תוכורא , תויעובש  תובישיב  רתויב  תיתועמשמ  עבט 
, תידיתעה עבטה  תרימשל  תויורשפאהו  ץראה  לש  התומד  השעמל  תועבקנ  תובישי  ןתואב  .הביבסה  תרימש  םניינעש  םיגיצנה 

לש תואבה  תונוכשה  ויהי  ןכיה  תוירושיקה ? רמשית  ןכיה  םיחותפה ? םיחטשה  ורמשיי  ןכיה  חטשב : יוטיב  ידיל  ואוביש  ינפל  םינש 
? םייאלקחו םייעבט  םיחטשב  ירברפ  חותיפ  וא  תינוריע  תושדחתה  היהת  ינוריעה  חותיפה  לש  תידיתעה  תוינידמה  םאהו  םירעה ?

לש ינוריעה  חותיפה  תבחרה  דגנכ  םילשוריב  עבטה  תנגהל  הרבחה  תלבוהב  לודג  ירוביצ  קבאמ  להנתה  םינורחאה  םישדוחב 
היינבל תינכות  ידפס ,'  ' תינכותמ קלח  התייהש  ןבל –  סכר  תינכות  .הרוא  בשומל  דומצה  ןבל , סכר  לע  ברעמ , - םורד ןוויכל  םילשורי 

.ףסונ בוביסל  הרזח  םידקת –  רסח  ירוביצ  קבאמ  רחאל  תנשב 2007  הלטובש  םילשורי , ירהב  תבחרנ 

הצעומה לש  הטלחה  תיצראה : המרב  היה  ןושארה  בלשה  .םיירוטוטטס  םיבלש  ינש  ללכ  ןבל  סכרב  היינבה  תינכות  רושיא 
הטלחה "מ .) מת  ) תיזוחמה ראתמה  תינכותב  ינוריע  חותיפל  חטשל  חותפ  חטשמ  עקרקה  דועיי  יוניש  לע  היינבלו  ןונכתל  תיצראה 
תינכותה לע  ןויד  ללכ  תיזוחמה , המרב  ינשה , בלשה  .רוביצה  תויודגנתהב  ןדש  רקוח  תצלמה  ךמס  לע  יאמב 2019 , הלבקתה  וזכש 

ידי - לע רשואי  יונישהש  החנה  ךותמ  ןושארה , בלשל  ליבקמב  הז  בלש  ךרענ  רתויב  יתייעב  ןפואב  .ןבל  סכר  תנוכשל  תטרופמה 
.תיזוחמה הדעווה  תטלחה  הלבקתה  םרט  הלא  תורוש  תביתכל  ןוכנ  .היינבלו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה 

םינעדמ תכימתב  הוולו  הילא  ףרטצה  םישנא  לש כ-6,000  רוביצו  ןבל , סכר  תינכותל  תודגנתה  השיגה  עבטה  תנגהל  הרבחה 
יתוכיא חותפ  חטשב  רויד  תודיחי  לש 5,250  הנוכש  תללוכ  תעצומה  תינכותה  .חורו  הביבס  ישנא  ריע , יננכתמ  םיגולוקא , תוברל 

תיגולורדיהה תכרעמב  םיאבצה , תייסולכואב  םינגומה , עבטה  יכרעב  תינכותה  תעיגפ  .םנוד  ולדוגש כ-800  םילשוריל , ךומס 
דע יאדו  יופצה  קזנה  .םיחתפמה  םימרוגה  דצמ  םג  תפרוג  המכסהב  התוול  ףאו  קפסב , תלטומ  הניא  תונייעמה  תעיפשבו  תיעבטה 

המו שבייתי , הזש  רחאל  ןבל  ןיעב  םימה  תמרזה  לע  םלשי  ימ  םכסל  אוה  רתונש  לכ  חותיפה , ימרוג  תניחבמ  המגודלש , ךכ  ידכ 
.ומרזויש םימה  לש  םרוקמ  היהי 
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תוגרוח םהיתועפשהש  םילשורי , ירה  בחרמב  חותיפבו  תויתשתב  םייתועמשמ  םייוניש  בייחת  ןבל  סכר  תינכות  יכ  רורב , דוע 
הלא םייוניש  רויא 1 . עיפומש ב יפכ  שדח , יאוותב  םילשוריל  יברעמ  תעבט  שיבכ  לש  ותמקה  ןוגכ  תינכותה , םוחתמ  הברהב 

אלא .תטרופמה  תינכותב  םתניחב  לש  המוקמ  יכ  הנעטב  תיצראה  הצעומב  תוסחייתהל  וכז  אלו  וקדבנ  אל  םהיתועפשהו 
תויתשתו הרובחתה  אשונ  לש  תויבחרמה  תועפשהל  תוסחייתה  ןיא  םילשורי , תיזוחמה  הדעווב  הנודינש  תטרופמה , תינכותבש 

ךות דבלב  תינכותה  םוחתל  הטמל ) הבוגתב   ) תיזוחמה הדעווה  תוסחייתה  .ןהיתובקעב  םילשורי  ירה  בחרמל  יופצה  סרהלו  תורחא 
תוינונכתה תונווכה  תא  הארמ  רויא 1  .הלא  וניתונעטל  המכסהכ  שרפתהל  הכירצ  תויבחרמה , היתוכלשהל  סחיב  התקיתש 

קר איה  ןבל  סכר  תינכותש  בחרמב , חותיפל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמו  לארשי  יעקרקמ  תושר  תיזוחמה , ןונכתה  תכשל  לש  תועודיה 
, ידפס תינכות  לש  תינונכתה  הסיפתה  ןמ  ותוהמב  הנוש  ונניאש  םילשורי , ירהב  ךשמתמ  םוסרכ  ןתועמשמו  ןהבש , הנושארה 

לעו םילשורי  ריעה  לע  ןהמ  םלעתהל  ןיאש  תוכלשה  לעב  יגטרטסאו , יתוהמ  ןיינעב  רבודמ  יכ  תורובס  ונא  .העורת  לוקב  הלטובש 
.םתוללכב םילשורי  ירה 

רויא 1
שדח יאוותב  תעבט  שיבכו  תושדח  תונוכש  םילשורי : ירהב  ןונכת  תומזויו  תוינכות 

עבטה תנגהל  הרבחה  םילשורי , תליהק  ןונכת  תווצ  ץכ , ילהי  טוטרש :

: םודא רורמת  אוה  ףא  ביצמה  םילשוריל , ברעממ  םיחטשב  חותיפל  שדח  קודיצ  ףסונ  תירוקמה , ידפס  תינכותב  ומכ  אלש  לבא ,
תודסומ ועבק  ךכל , יא  .קפסב  תולטומ  ןניא  םיחותפה  םיחטשה  ךרעמב  ותובישחו  ןבל  סכר  לש  ותויכרע  רומאכ , .המילשמ  עקרק 

עקרק לש  ןונגנמ  םילשוריב ב תינוריע  תושדחתה  לש  תוינכות  םודיק  תבוטל  איה  וב  תונבל  הדיחיה  הקדצהה  יכ  ןונכתה 
עקרק .גשומה  ירוחאמש  יללכה  ןויערה  תא  ריבסהל  ונילע  ןכלו  דיתעב , לעפי  דציכ  רורב  אלו  םייק  אל  ןיידע  הז  ןונגנמ  המילשמ .

תושדחתה ימזימ  לש  םתוילכלכ  רסוח  לע  יוציפכ  לארשי ) יעקרקמ  תושר   ) הנידמה ידי  - לע םימזיל  תנתינש  עקרק  איה  המילשמ 
תניחבמ קפסב  תלטומ  םזימה  תוילכלכו  שדחמ , ותונבלו  וסרוהל  םירוגמ , םחתמ  וא  ןוכיש  שדחל  ךרוצ  שי  רשאכ  רמולכ , .תינוריע 

עקרקה תויהל  הרומא  ןבל  סכר  תינכות  .תילותב  עקרקב  תופסונ  רויד  תודיחי  תיינבל  תויוכזב  ותוצפל  הנכומ  הנידמה  םזיה ,
.םילשוריב תינוריעה  תושדחתההמ  ןטק  קלח  רובע  המילשמה 

, ודבל ןבל  סכר  דיתע  לע  הרואכל  איה  ןבל  סכרב  היינב  - יא וא  היינב  לע  הטלחההש  איה  הז  ןונגנמ  לש  רתוי  הבחרה  תועמשמה 
עקרקכ ידוחייו  יכרע  הכ  רוזא  דימעהל  המכסהה  םושמ ש תאז  .ולוכ  םילשורי  ירה  בחרמ  לש  לרוגה  תצירח  איה  השעמל  םלוא 

ךומתל ידכ  םבורב , םיידוחייו  םייכרע  םיחותפ , םיחטש  לש  היינבל  תקסופ  יתלב  הבסה  לש  הטיש  הביתכמ  המילשמ 
ךרוצ היהי  תונשב ה-50 , התנב  הנידמהש  םינוכישה  תא  שדחל  ידכש  איה  תועמשמה  םילשוריב  תינוריע . תושדחתה  ימזימב 

עקרק שמשי  ןבל  סכר  יכ  הטלחהה  .םהל  ינש  ןיאש  תשרומו  ףונ  עבט , יכרעב  ןייפואמה  ידוחיי , בחרמ  םילשורי –  ירהב  יוניבב 
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הרבחה .םילשורי  ירה  לש  יפוסה  םלוסיחל  דע  קספיי  אלש  לגלגתמ , עוריא  לש  ותליחת  אלא  ידוחיי , עוריא  אופא  הנניא  המילשמ 
םילשורי ירהב  לחוזה  חותיפה  תא  לוכו  לוכמ  תוחדלו  דגנתהל  תיזוחמה , הדעוולו  תסנכה  ירבחל  הלשממל , תארוק  עבטה  תנגהל 
תינוריעה תושדחתהב  ךומתת  לארשי  תלשממש  ךכל  תופיחדב  לועפלו  הרואכל , ותוא  קידצמש  המילשמה  עקרקה  ןונגנמ  תאו 

.ךורע ןיאל  הרידנו  הרקי  עקרק  תומדב  ףסכ  תפולחב  אלו  ףסכב 

תיצראה הצעומה  תטלחה  דגנכ  תוריתע  ושגוי  יכ  תורובס  ונא  .םיבורקה  תועובשב  םסרפתהל  הרומא  תיזוחמה  הדעווה  תטלחה 
.םייטפשמ םיכילהב  המ  ןמז  דוע  ךשמיי  תינכותב  ןוידה  יכו  תיזוחמה  הדעווהו 

.םת אל  ןבל  סכר  לע  קבאמה 

םיחטשה ןיבל  חותיפה  יכרוצ  ןיב  ןזאל  שי  הבוגת :
םיחותפה

םילשורי היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה 

, תאז םע  .שפנ  ףוריחב  םהילע  םיניגמ  ונחנאו  עבטה , תנגהל  הרבחל  רשאמ  תוחפ  אל  ונל  הבושח  םיחותפה  םיחטשה  לע  הרימשה 
תא תושעל  םישרדנ  ונא  הדעווכו  תובורקה , םינשב  םירוגמב  ךרוצה  לע  תונעל  ידכ  םיקיפסמ  אל  םילשורי  ךותב  חותיפה  יחטש 

, המילשמ עקרק  שמשל  תודיתע  תינכותב  רוידה  תודיחימ  תיצחמכ  יכ  ריכזנ  .םיחותפה  םיחטשה  ןיבל  חותיפה  יכרוצ  ןיב  ןוזיאה 
תאזו םייקה , יוניבה  ףצר  תא  ךישמת  היינבהו  לבוי , תיירקו  םחנמ  תיירק  תוקיתווה  תונוכשה  לש  תושדחתהה  ךילהת  תא  רשפאתש 
תללוכ איהו  תומייקו , תוינוריע  לש  תקהבומ  היצטניירוא  תלעב  תינכותב  רבודמ  ןכ , ומכ  .םיחותפה  םיחטשב  היינבה  תא  רעזמל  ידכ 

הקידב העצוב  תינכותה  תולובג  תעיבק  םרט  .תינכותה  םוחתב  רובעיש  הלקה  תבכרה  ריצ  לע  עסו  הנח  ןוינחו  םישומיש  בוריע 
, ךכל םאתהב  .רוזאב  תונייעמה  לש  העיבנה  תורוקמ  רותיאל  הפיקמ  הקידב  ליבוהש  ידרשמ , - ןיב תווצ  ידי  - לע הפיקמ  תיתביבס 

.ןבל קמעלו  העיבנה  תורוקמל  חותיפה  רוזא  ןיב  קחרמה  רמשנ  תונייעמה , לע  ןגהל  ידכו 
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