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םג דדועתש  המיאתמ  הרדסא  ךא  םיבשומו , םיצוביק  וא  םייטרפ  םיתב  ילעב  רקיעב  םה  םייָרלוס  תוחול  ןיקתמש  ימ  יכ  תדמלמ  םויכ  תואיצמה  .תויָרלוס  תונקתה 
תיפרגואגהו תיתרבחה  הירפירפהמ  תושלחומ  תויסולכוא  ברקב  ינועה  תעפות  תא  םצמצל  היושע  יאמצע , ןפואב  היגרנא  רציילו  הלאכ  תוחול  ןיקתהל  םיפתושמ  םיתב 

רוואפראלוס תובידאב  הידמ , רולדגמ  רומ , בירי  םוליצ : | 

, תיתביבס רשוכ  תעש  ןמחפ –  - לד קשמל  רבעמה 
לארשיל תיתרבחו  תילכלכ 

ןגעלו הלועפ  תייגטרטסא  שבגל  תוטילפ , תתחפהל  םיימואל  םידעי  עובקל  בייחמה  זירפ  םכסה  תא  לארשי  הררשא  תנשב 2016 
דרשמ ןונכתה , להנִמ  תופתתשהב   ) ידרשמ - ןיב ךילהתב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לחה  ךכיפל  .הקיקחב  השומימל  תוינכות 

םוצמצל םיימוחת  הלועפ  ידעצ  רידגתש  םיכרד  תפמ  שבוגת  ופוסבש  ירזגמ , - ברו הרובחתה ) דרשמו  היגרנאה  דרשמ  הלכלכה ,
דוע ואר   ) ךלהמב 2020 הקיקחבו  הלשממ  תטלחהב  ןגועת  איהו  הרובחתו ,) םינבמו  םירע  תלוספו , היישעת  היגרנא ,  ) תוטילפ

(OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  היטרקומדל , ילארשיה  ןוכמה  ורבח  הז  ךילהתל  ןאכ .) םגו  ןאכ  הז -  ןויליגב 
.ומושיילו ךילהתה  בוציעל  ףתושש  תומייקל  לשה  זכרמו 

תתחפה םיללוכה  לארשי , יבשות  ללכל  תונורתי  םימולג  םישדחתמ ) תורוקממ  היגרנא  לע  ססובמה   ) ןמחפ - לד קשמל  רבעמב 
שי הלא  תונורתימ  תונהיל  ולכוי  םלוכש  ידכ  תאז , םע  .םיינוציח  היגרנא  תורוקמב  תולתה  תנטקהו  ריווא  םוהיזו  הממח  יזג  תוטילפ 

בלשב רבכ  ךרעיהל  שי  ןכ , לע  םימייקה  . תא  קימעהל  וא  םישדח  םייתרבח  םירעפ  רוציל  ילבמ  קדוצ  ןפואב  ךלהמה  תא  םשייל 
(well-being  ) תּומולשלו החוורל  הפיאשהמ  םג  אלא  דבלב  החימצ  ינותנמ  תבתכומ  הניאש  טבמ  תדוקנמ  לועפלו  ןונכתה 
הרטמב הימדקא  ישנאו  תיחרזאה  הרבחה  יגיצנ  םע  תוצעוויה  ךילהת  לש  ומוציעב  אצמנ  תומייקל  לשה  זכרמ  ךכיפל , .תיתרבח 

תוצלמהה .םתואירבו  םיבשותה  ללכ  לש  םייחה  תוכיא  רופישלו  ילכלכהו  יתרבחה  ןויווש  - יאה םוצמצל  תויונמדזהה  תא  תופמל 
: ןהיבגל תוצלמהו  הלאכ  תויונמדזהל  תואמגוד  יתש  ןלהל  .המושייל  החנמ  וק  ושמשיו  תימואלה  תינכותה  ישבגמל  ושגוי 

, למשחה קשמ  לש  יזוכירה  הנבמה  תא  רמשל  לולע  םישדחתמ  תורוקממ  היגרנא  רוצייל  ריהמה  רבעמה  היגרנאה : םוחתב 
תא לידגהל  ךכו  ןוה , ילעב  ידי  - לע םיטלשנה  םייטרפ  םיפוג  לש  םצמוצמ  רפסמל  וז  הטילש  ריבעהלו  הלשממה , ידיב  םויכ  אצמנה 
קלח תרבעהו  היגרנאה  קשמ  רוזיב  ידי  - לע למשחה  קשמב  ינבמ  יוניש  רשפאמ  ןמחפ  - לד קשמל  רבעמה  אסיג , ךדיאמ  .ןויווש  - יאה

היגרנאה תקפסא  תחטבהו  היגרנאה  תיתשת  לש  הנסוח  תלדגה  ידכ  ךות  ןויווש  - יאה לש  םוצמצ  ןכו  םישמתשמל , רוצייהמ 
ךא םיבשומו , םיצוביק  וא  םייטרפ  םיתב  ילעב  רקיעב  םה  םייראלוס  תוחול  ןיקתמש  ימ  יכ  תדמלמ  םויכ  תואיצמה  םנמוא , .הנידמב 

תעפות תא  םצמצל  היושע  יאמצע , ןפואב  היגרנא  רציילו  הלאכ  תוחול  ןיקתהל  םיפתושמ  םיתב  םג  דדועתש  המיאתמ  הרדסא 
תונהיל ףאו  תימצע  הכירצל  היגרנא  רצייל  ולכוי  התעמש  תיפרגואגהו , תיתרבחה  הירפירפהמ  תושלחומ  תויסולכוא  ברקב  ינועה 
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תולע תא  םינכרצה  לא  תלגלגמ  למשחה  תושר  יכ  הלוע  הנידמה   רקבמ  "ח  ודמ ךכ , לע  ףסונ  .ףדוע  רוציי  תריכממ  הסנכהמ 
, המיאתמ הרדסא  רוציל  שי  וז  היילע  ינפמ  תושלחומ  תויסולכוא  לע  ןגהל  ידכ  .תושדחתמ  תויגרנאמ  למשח  רוצייל  רבעמה 

.הכירצה לדוג  יפל  םיפירעת  םלוס  תעיבק  תמגודכ 

תונעשיהו םישדח , הדובע  תומוקמו  קוסיע  ימוחת  רוציי  תומדב  תפסונ  תיתרבח  הרושב  ומיע  אשונ  שמשה  תייגרנא  קשמ  חותיפ 
הקוסעתה קוש  תא  תושדחתמה  תויגרנאה  ףנע  חימצה  "ב  הראב .םלועב  םינוש  תומוקמב  הרוקש  יפכ  אמייק , - רב היגרנא  קשמ  לע 

. תנשב 2016  תורשמ  ןוילימ  הלעמל מ-1.1  ופסונ  יפוריאה  דוחיאבו  תנשב 2018 , יללכה ב-4.2% 

" יברעמה םלועב  רתויב  םיסומעה  םה  לארשי  ישיבכ   OECD-יפ ה לע   " .תילמשח תינוכמ 
ךרעממ םרגנה  ילכלכה  קזנה  דבלמ  .יברעמה  םלועב  רתויב  םיסומעה  םה  לארשי  ישיבכ   OECD-יפ ה לע  הרובחתה : םוחתב 

יתרבח ןויווש  םדקמה  ינונכת  ךרע  הל  שיו  ימואל  ךרוצ  איה  הליעיו  הנימז  תירוביצ  הרובחת  יטרפה , בכרה  לע  ססובמה  הרובחת 
חרוא דודיע  ידי  - לע רוביצה  תואירב  תא  תרפשמ  יאנפו , הקוסעת  יזכרמל  תושיגנ  תמדקמ  הליעי  תירוביצ  הרובחת  .ימילקא  קדצו 

הרובחת הטומ  ינוריע  ןונכתל  רובעל  שי  הנעמ  הלא  לכל  תתל  ידכ  .קשמה  ןוירפל  תמרותו  יונפה , ןמזה  תא  הלידגמ  ליעפ , םייח 
הרובחת דודיע  ידי  - לע תאזו  הכילה , יבחרמלו  םיינפוא  יליבשל  תופידע  ןתונש  תונימזו   תוירושיק  תושיגנ , דקוממו  תירוביצ 

רופישל םורתל  יושע  הזכ  ןונכת  .העונת  יקקפב  הבישי  בקע  ראשה  ןיב  ינבשוי , םייח  חרוא  םידדועמה  םימרוגה  קוליסו  הליעפ 
.םהבש םישישקהו  םידליה  דוחייב  םיבשותה , תּומולש  רופישל  ונפוי  האולחתה  םוצמצמ  וכסחייש  םיבאשמה  םא  רוביצה  תואירב 

םישנא ברקב  תירוביצ  הרובחתב  שומישה  תא  םדקי  םויכ   םהמ  לבוס  תירוביצה  הרובחתה  ךרעמש  םיינבמה  םילשכה  ןוקית 
ומכ הרובחתה , קשמב  םייופצה  םייונישה  תרגסמב  .תיתרבחו  תילכלכ  הניחבמ  קשמב  םבולישל  םורתיו  םידחוימ , םיכרצ  ילעב 

לש תוריהמב  עונל  םירשפאמה  םילכ  ראשו  םהיגוסל  םיינפוא  לגרב , הכילה   ) הכר הרובחתב  שומישו  םיימונוטוא  בכר  ילכ  בוליש 
ידי - לע ולעפוי  םיידיתעה  הרובחתה  יעצמאש  חינהל  ריבס  ןכ , ומכ  .תיתכרעמ  הרוצב  הלא  םילשכב  לפטל  שי  "ש ,) מק דע 25 

, הייסולכואה ללכמ  הנוש  ןפואב  עדימ  םיכרוצ  םידחוימ  םיכרצ  ילעב  םישנאש  רוכזל  בושח  ןכ , לע  .דיינה  ןופלטב  םינומושיי 
.םיתורישה יליעפמ  לש  המיאתמ  תוכרעיה  הכירצמ  וז  ךרדב  םילעפומה  הרובחת  יתוריש  לע  תוכמתסהו 

, תוטילפ - לד קשמ  תלהנמה  הליבומ  הנידמל  התוא  ךופהל  ידכ  םיקיפסמ  לארשיב  םויכ  םייוצמה  היגולונכטהו  עדיה  םוכיסל ,
.קדוצ םגו  גשגשמ 
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