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םימהוזמו םיחונז  זוקינ  יצורעמ  לארשי : ילחנ 
יגולוקא םוקישל 

.התמקהל המזויה  תלבוהל  ףתוש  תויהל  תוכזה  יל  התייה  .םיחותפה  םיחטשה  לע  הרימשל  ןרקה  לש  רויסב  יתפתתשה  הנורחאל 
תנשב 2009. קוח  יפ  לע  התמקה  זאמ  םחופיטו  םמוקיש  תא  הנמימ  ןרקהש  םירתאה  תואמ  ןיבמ  השימחב  ונרקיב  רויסה  ךלהמב 

.תושרה ידי  - לע תלהונמ  איהו  עקרקה , חותיפמ  לארשי  יעקרקמ  תושר  תוסנכהמ  לש 1%  תיתנש  האצקהב  אוה  ןרקה  יפסכ  רוקמ 
תחוורל םחופיטלו  םמוקישל  םיחותפ , םיחטש  לע  הרימשל  םימזימל  םיצקומ  הנשב , ןוילימ ש"ח  לש כ-100  ףקיהב  ןרקה , יפסכ 
לחנל קשונה  רפח " ןומגא  " בו םוקיש , םהב  עצבתמש  ירופיצ  לחנו  ןושיקה  לש  םיעטקב  םירוקיבה  דחוימב  יתוא  וחמיש  .רוביצה 

.םייחו םימ  תעפוש  עבט  תנינפל  וכפהו  יגולוקא  םוקיש  ורבע  רפח " ןומגא  תוחונזו ב" תושוטנ  םיגד  תוכירב  .רדנסכלא 

םהילע הטימהש  תובילעהמ  םתוא  לואגל  המגמב  םילחנה , םוקישל  תכרובמה  הלועפה  םצעמ  התייה  יתחמשל  הנושארה  הביסה 
רשה טילחה  תנשב 1993  .המהוזו  בויב  תולעתל  םייחו  םימ  יעפוש  םילחנמ  םתוא  הכפה  וז  תוברת  .תעשפנה  חותיפה  תוברת 

תולועפו לחנ  תויושר  תמקה  וללכש  ןושיקהו , ןוקריה  םוקישל  םימדוקה  םיצמאמה  תא  ביחרהל  דירש , יסוי  הביבסה , תוכיאל 
יתדמעש הלהנמה , .םתחנזהמו  םתובילעמ  לארשי  ילחנ  ראש  תא  לואגל  ידכ  לארשי ' ילחנ  םוקישל  הלהנמ   ' םיקהלו םוקיש ,

לחנ ויה  םינושאר  .םמוקישל  בכרומה  ךלהמב  הלחהו  םילחנל  םירושקה  םימרוגה  לכ  תא  הדגיא  תונושארה , היתונשב  השארב 
םיישקו ןומימ  רדעיה  לשב  םייתלצעב  ולהנתה  םיכלהמה  ךא  םירחאו , קרוש  לחנ  ןדריה , דרומ  ואב  םהירחאו  דורח  לחנו  רדנסכלא 

םילחנה לש  תיעבטה  םתומד  תבשהל  תוליעפה  םיחותפ , םיחטש  תרימשל  ןרקה  לש  עויסה  תרזעבש  תוארל  יתחמש  .םיפסונ 
.תוריפ תאשונו  תצאומ 

לחנ ןושיקה , לש  הלא  םיעטק  לש  םוקישה  תא  .לעופב  םוקישה  יעצבמ  תוהזל  הרושק  תחנ  בור  יל  הבסהש  היינשה  הביסה 
לש םיקיתווה  םיל  " כנמה הלא  ויה  .ןתוירחאב  םייוצמ  הלא  םילחנש  זוקינה  תויושר  תועצבמ  םירחא , םילחנו  רפח  ןומגא  ירופיצ ,

רויסב ונל  וגיצהש  רפח –  קמע  זוקינ  תושר  "ל  כנמ ןומלא , םיסינו  ןושיק , זוקינ  תושר  "ל  כנמ ימייח , םייח  וללה –  תויושרה 
םמוקישלו םחופיטל  םיחותפ , םיחטש  לע  הרימשל  םיסחיימ  םהש  הברה  תובישחה  תא  ושיגדהו  םלעופ , תא  הבר  תובהלתהב 

.רוביצה תחוורו  עבטה  תרימש  ןעמל 

תעפוהל דע  הכלהמ  לש  םיתחתחה  ךרד  תא  אלו  רמגומה  רצומה  תא  ללכ  ךרדב  ונל  הגיצמ  היצולובאה –  ומכ  וזכש –  תוחתפתה 
ןבומ רבדכ  ומוקישבו  עבטה  תרימשב  זוקינה  תויושר  ישנא  לש  םתוקבד  תא  רויסב  םירחאה  םיפתתשמה  ואר  םתסה , ןמ  .רצומה 
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םישנא לש  תבהלנה  תוביוחמה  לומ  לא  םעפנ  יתדמע  תוחתפתהב , יתוברועמו  תוגלפומ " ייתונש ה" תוכזב  םתמועל , ינא , .וילאמ 
םישק םיתומיע  וניניב  ולהנתה  דוע  רושעכ  ינפל  קרש  ףא  םיתימעו  םיפתוש  תעכ  םהב  םיאור  עבטה , תרימש  ימרוג  ונאש , הלא ,
רויסה םייקתה  וליא  םילחנה  לוהינ  יאשונ  תא  םיגיצמ  ויה  םה  דציכ  ןיימדלו  ינורכיזב  רוזחל  יתייה  לוכי  .םילחנב  לופיטה  ךרד  לע 

דדומתהל ךרוצבו  תופצה  תעינמב  זוקינה , יכרוצב  הלוככ  הבור  תדקמתמ  םתגצה  התייה  םתסה , ןמ  זא , - וא .ןכל  םדוק  הנש  םירשע 
תרימש ינוגרא  לש  רבשה  תוקעז  ףרח  םייח , תורסחו  תוילירטס  תולעת  ןיעמל  םילחנה  תכיפה  תועצמאב  ןהיקזנ  לע  תועיבת  דגנכ 

". זוקינ ילגלגב ה" לקמכ  וספתנש  עבטה ,

תמרות קר  אלש  ךרדב  הביבסה  יכרוצו  זוקינה  יכרוצ  בולישל  ליבוהו  ללוחתהש  יונישה  לש  המצועהמו  קמועהמ  יתלעפתה 
דמלמ ןויסינה  ןכש , וז .) השיגל  ןתינש  יעוצקמה  חנומה  אוה  היגולורדיה  - וקא  ) זוקינה לוהינ  תא  תרפשמ  םג  אלא  הביבסל ,

 – לוכמ בושחו  רכינ , יפסכ  זובזבב  םיכורכ  והותב , םילוע  יעבטה  םייפואלו  םלולסמל  דוגינב  םלהנלו  םילחנה  תא  ןסרל "  " תונויסינש
ישנא םהבו : םיבר  תוכזב  ללוחתה  יונישה  .הרימחהל  םילולע  ףאו  ןהיקזנו , תופצהה  תנכס  תא  םירתופ  םניא  םג  םה  רבד  לש  ופוסב 

שיא םג  יונישל  םרת  .תואלקחה  דרשמו  תמייקה  ןרקה  עבטה , תנגהל  הרבחה  םינגהו , עבטה  תושר  הביבסה , תנגהל  דרשמה 
םתוליעפ תא  ביחרהל  המגמב  זוקינה  תויושר  ישנאו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םע  לעפ  םינש  ךשמבש  רטסל  ןבואר  "ד  וע הביבסה 

.זוקינה תויושר  ישאר  תוכזל  ףוקזל  שי  לעופב  יונישה  תא   םלואו , .תאז  תושעל  םיכרד  שבגלו  הביבסהו  עבטה  תרימש  ימוחתל  םג 
םיפסונ םירופישל  םוקמ  ןיידע  שי  .עוציבה  ישנא  ברקב  יתועמשמ  הכ  יוניש  שחרתי  הרצק  הכ  הפוקתבש  וילאמ  ןבומ  הז  ןיא 

ךרובמה יונישה  ךא  םירחא , םילחנו  הלא  םילחנ  לש  םכלהמ  לכב  ותמלשהל  הנידמה  תוסייגתהלו  ךלהמה  לש  תרכינ  הבחרהלו 
.ךלמה ךרד  לע  הלע 

שיש הלאכל  ךרע  ירסח  רקפה  יחטש  ובשחנ  ןמזמ  אל  דעש  םיחטשמ  םיחותפה , םיחטשה  לא  תוסחייתהב  יונישה  דועו , תאז 
, זוקינה תויושר  ישנא  ונל  וגיצהש  השיגה  .רוביצה  ללכ  לאו  םהב  תוררוגתמה  תוליהקה  לא  לחלחמו  רדוח  םחפטלו , םרמושל 

, ירופיצ לחנ  רוזאב  תויברעה  תוימוקמה  תוליהקה  ןהבו  תוימוקמה , תוליהקה  תחוור  ןעמל  תושענ  םוקישה  תולועפ  היפלש 
םיחטשל ונואמיצ  תא  חיכומ  ןכא  וללה , תויושרה  תולעופ  ונעמלש  יללכהו , ימוקמה  רוביצה  .וז  המגמ  תקזחמ  ןתיא , קודה  ףותישבו 

.םוקישה ךלהמב  ףאו  וחופיטו , ומוקיש  רחאל  דימ  רתא  לכל  וינומהב  עיגמו  םייעבט 
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