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" תינוציחה הביבסהמ  םיעיגמש  םינוכיסו  תושרה  לש  השלוחו  קזוח  תודוקנ  םירושימה : ינש  לש  בולישמ  תעבונ  תימוקמה  תונכומה  תמר   " .םילשורי חרזמ 

לארשיב תוימוקמ  תויושר  תוכרעיהל ? םיכורע 
םילקאה יונישו 

תינוריעה תולהנתהבו  םייחה  תוכיאב  םייתוהמ  םייונישו  רתוי , תרעוס  םגו  השבי  המח , תישענ  לארשי  תוימלועה , תומגמל  המודב 
םייונישל םיכרענ  ונא  םאה  ךא  ךשמתמו , ינללוכ  ןפואב  םיעוזעזלו  םינוכיסל  תכרענו  הכורע  הנידמה  .קוחר  אלה  דיתעב  הב  םייופצ 

? םילקאה יונישמ  םיעבונש  תואיצמ  ינַשמו  םיפסוותמ 

ףתושמ רקחמ  .המחלמו  רורט  םרקיעש  םינוכיס  םע  תודדומתה  תלוכיכ  לארשיב  תספתנ  םינוכיסל  תוכרעיה  ללככ ,
םרוקמש תונוסא  רקיעב  וניוצ  לארשיב  .ב  " הראבו לארשיב  ןסוחה  תוסיפת  ןיב  הוושה  היבמולוקו  הפיח  תואטיסרבינואל 

תלוכיה ןיב  תרבחמ  םיאקירמאהו , םילארשיה  לצא  ןסוחה , תסיפת  .עבט  תונוסא  רקיעב  וניוצ  "ב  הראבש דועב  םדאה , תוליעפב 
, םיעגפמל תוכרעיהה  דקומ  איה  תימוקמה  המרה  הליהקה –  לש  תישפנה  התונתיא  ןיבל  םייפיצפס  םינוכיסל  הנעמ  תתלו  תוהזל 

.הליהקה ןסוחו  תימואלה  תוכרעיהה  ןיב  ךוותב 

סוחייה ישיחרת  שוביג  לע  תיארחאש  "ל ,) חר  ) תימואלה םוריחה  תושר  תדמוע  ושארבו  ףיקמ , תונכומו  םוריח  ןונגנמ  שי  לארשיל 
תודדומתהל התוהמב  הכורע  תימואלה  תכרעמה  .תוימוקמה  תויושרהו  תימואלה  תוכרעיהה  לש  םואיתהו  הנווכהה  לעו  םיימואלה ,
תוכרעיהה .ךשמתמ  ינוחטיב  בצמ  וא  םוחה  סמועב  תדמתמ  היילע  ומכ  םיכשמתמ , םיסמוע  םע  תודדומתהל  תוחפו  םיעוזעז  םע 
תופרשל םיכורע  ויה  אל  למרכב  שאה  יוביכ  יכרעמ  לשמל , ןכלו  תינללוכה , המרב  םיונישל  ללכ  תסחייתמ  הניא  עבט  יעגפמל 

' תופרשה תנוע  -' ץוחמ ל אוהו  ףרוחה , תנועל  ללכ  ךרדב  ךיושמה  שדוח  אוה  רבמצד  : " הנידמה רקבמ  לש  ונושלכ  וא  רבמצד , שדוחב 
. "

בחרנ חטש  רקחמ  דהל  פורפ ' ליבוה  תונשב ה-90  רבכ  .ימוקמה  ןסוחב  יתליהקה  דצה  רקחבו  חותיפב  םלועב  הליבומ  לארשי 
שוביגב יטירק  דיקפת  הליהקלש  הרכהה  השבגתה  הלא  םירקחמ  ךותמ  .ירירבשה  ינוחטיבה  בצמהמ  ועפשוהש  ןופצב  םיבושייב 

תויושר ןיב  האוושהב  םג  יוטיב  ידיל  האב  יתליהקה , ןסוחה  תדימב  םג  היטעבו  תיתרבחה  תודיכלה  תדימב  תונושה  בושייה  . ןסוח 
תורמל הלודג , תידרח  הייסולכוא  ןהב  שיש  תורחא  םירע  ומכ  הובג , תיסחי  תגרודמ  לשמל , םילשורי  .הנידמה  ךותב  תוימוקמ 

.םינוכיסל הלש  הפישחה 
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םוצמצל םיכלהמ  לולכל  תבייח  םילקאה  יונישל  תמדקומה  תוכרעיהה  הובג מ-90% , הב  תינוריעה  הייסולכואה  זוחאש  הנידמב 
עדי תריבצלו  הרשכהל  םירעב , העיגפה 

תולודג תויושרמ  רתוי  תוינע  תונטק  תויושר  ללככ , .םיבשות  ףלא  תוחפ מ-50  תונב  תונטק , ןבור  תוימוקמ ; תויושר  לארשיב 257 
םהו םיינעכ , םירדגומ  לארשי  תייסולכואמ  .רתוי 21%  הלודג  ןתועיגפו  רתוי  תמצמוצמ  ןהב  םינקתמהו  םיתורישה  תסירפ  ןכלו  , 

תונוסאל ךרעיהל  תלוכי  תוחפ  שי  תוינע  תויסולכואל  .םיכשמתמה  םיסמועל  ךכמ  רתוי  דועו  םיעוזעזל  םג  רתויב  םיעיגפה 
תולת םע  תויולבגומ , םע  םישנאו  םישישק  םג  תוללוכ  תועיגפ  תויסולכוא  .םינוכיס  םצמצל  םילוכיש  םירצומ  שוכרלו  םיעגפמלו 

ןכלו םיינוציק , רוק  וא  םוח  לש  תועפשהל  דחוימב  תושיגר  תושישק  תויסולכוא  .תוכמות  תוכרעמבו  םייח " ךמות   " דויצב ההובג 
.ידוקפתה םבצמ  תאו  םישישקה  לש  םמוקימ  תא  שארמ  דעתלו  תופמל  ינויח 

םוקמב םיגרודמ  םנמוא  לארשיב  תואירבה  ידדמ  .ןסוח  תריציבו  םוריחל  תוכרעיהב  דוסי  ןבא  םה  םינימזו  םיניקת  תואירב  יתוריש 
, תיסחי ךומנ  םיגרודמ  תואירבה  יתוריש  אסיג , ךדיאמ  ךא  , OECD)  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמ  ןיב  הובג 

הירפירפה יבושיי  ןיב  קהבומ  לדבה  םייק  תואירבה  ידדמבו  םייחה  תלחותב  .םינושה  ץראה  יקלח  ןיב  הווש  ןפואב  םירזופמ  םניאו 
.זכרמה יבושיי  ןיבל 

הביבסהמ םיעיגמש  םינוכיסו  תושרה  לש  השלוחו  קזוח  תודוקנ  םירושימה : ינש  לש  בולישמ  תעבונ  תימוקמה  תונכומה  תמר 
תויושר לשמל   ) תיפרגואג - תירוזא המרב  תוכרעיה  ןיב  תוניחבמה  תובלושמ , תוינכות  ושרדיי  םילקאה  יונישל  תוכרעיהב  .תינוציחה 

.תיתליהק - תימוקמ המרב  תוכרעיהל  ףוח )

דוע ואר   ) תוימואל הלועפ  תוינכות  שוביגל  םילקאה  יונישל  תלהנמ  תמקהל  רפסמ 4079  הלשממ  תטלחה  הלבקתה  ילויב 2018 
.םילקאה יונישל  תוכרעיהל  תוימוקמה  תויושרל  הכימתל  הוותמ  שוביג  לע  תיארחא  תלהנמה  תודעוומ  תחא  הז .) ןויליגב 

םוצמצל םיכלהמ  לולכל  תבייח  םילקאה  יונישל  תמדקומה  תוכרעיהה  הובג מ-90% , הב  תינוריעה  הייסולכואה  זוחאש  הנידמב 
.םילקאה יוניש  לש  םיידוחייה  םינייפאמל  םימאתומ  תויהל  םיכירצ  וללה  םיכלהמה  לכ  .עדי  תריבצלו  הרשכהל  םירעב , העיגפה 
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