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טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  12
, ללכב יתביבסה  רבשמל  הנורוקה  רבשמ  ןיב  םינווגמ  ןוימד  יווקו  םירשק  םירכזומ  תיתביבסה  העונתב  הנורחאל  להנתמה  חישב 

הנורוקה רבשמל  הביבס  ישנא  לש  תישיאה  תוסחייתהב  דקמתמו  יתעדותה , ןפב  קסוע  יחכונה  רמאמה  .טרפב  םילקאה  רבשמלו 
.םילקאה רבשמ  ןיבל  וניב  ןוימדה  יווקו  םירשקהמ  קלח  יבגל  םהיתושוחתבו  ותליחתב , רבשמל  םביל  תמושתב  ומצע ,

( ראורבפ תיצחמ  ביבס  לארשי , תניחבמ  תוחפל   ) רבשמה לש  ידמל  םדקומ  בלשב  .ישיא  לוכסתמ  עבנ  הביתכל  ינושארה  עינמה 
, יתומשרתהל .הילא  ןנוכתהל  ךרוצהו  תברקתמה  הפגמה  אשונ  תא  םינתביבס  לש  םיילטיגידו ) םייזיפ   ) םימורופ רפסמב  יתילעה 

אשונב טרפב   ) םייתביבס םירסמ  ריבעהל  יתיסינ  רשאכ  יל  ויהש  תויווחל  המד  יתשחש  לוכסתה  .ךכב  קוסעל  ןוצר  טעמכ  היה  אל 
.םהלש םימוד  תונויסינב  םיראתמ  םירחא  הביבס  יליעפ  םגש  לוכסת  בחרה , רוביצל  םילקאה )

, תרחואמ וא  הטעמ  התייה  ןכא  ברקתמה  רבשמל  הביבס  יליעפ  לש  בלה  תמושת  םאה  קמועל : רתוי  ןיבהל  ןוצרה  םג  רזגנ  ךכמ 
םיקסועשכ תשחרתמה  םילדוממ –  תויזחתלו  םיידיתע  םיטירסתל  תופשחיהה  םאה  םתניחבמ ? תיארנ  ךכל  הבושתה  ךיאו 

הצמחהל אקווד  איבי  תמיוסמ  היעבב  דוקימ  ילוא  רחא ? ברקתמ  רבשמל  תמדקומ  בל  תמושתל  איבהל  היופצ  םילקאה –  םוחתב 
תיביטקלפר הניחבש  ירה  ברקתמה , רבשמל  תוסחייתה  - תת םיליעפה  ברקב  התייה  ןכא  םא  תרחא ? היעב  תרמוחב  הטעמהל  וא 

.םייתביבס םירסמ  לש  חוסינה  רופישב  עייסל  היושע  היתוביס  לש 

.הינטירבבו לארשיב  םינתביבס  לש  תוצובק  רפסמל  לירפא  שדוח  עצמאב  ןווקמ  ןפואב  חפסנ 1 ) ואר   ) םינולאש וחלשנ  ךכ , םשל 
אל םגו  רקחמ  תויהל  רמייתמ  וניא  הזכ  הקידב  ףקיהש  ןבומכ  ובישה 32 . םכותמ  .םהל  ופשחנ  םישנא   100- כש ךירעמ  ינא 

הנורוקה ירבשמ  יבגל  רויא 1 ) ואר   ) םידגיה רפסמל  תוסחייתהל  הרירב  תלאש  תוחותפ , תולאש  שמח  ללכ  ןולאשה  גציימ . םגדמ 
.םיישיא םיטרפ  ופסאנ  אלו  תימינונא  ופסאנ  תובושתה  .תפסונ  תוסחייתהל  םוקמו  םילקאהו ,

לופיטב תכל  יקיחרמ  םידעצל  הקדצהה  יבגלו  הנורוקה  רבשמ  תרמוח  יבגל  תיחכונה  הכרעהב  הקסע  ןולאשב  הנושארה  הלאשה  "
וגייתסה םהמ  קלח  .וטקננש  תכלה  יקיחרמ  םידעצהמ  קלח  תוחפל  םילבקמו  רומח  רבשמ  וב  םיאור  םיבישמהמ  .וב כ-70% 

 " וילא התוולתהש  הקינאפהמו  ןקלחמ , תוחפל  וא  רבשמה  לוהינ  יכרדמ  םייטילופ , םיכרצל  רבשמב  השענש  שומישהמ 
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הארנכ איה  ןהב  הנושארהש  תוביס , ןווגממ  עבונ  הז  בצמ  .תיסחי  העתפהב  הביבסה  יליעפמ  םיבר  ספת  הנורוקה  רבשמ  יכ  הארנ 
טרגנא תליא  רויא : הביבסה |  דחא –  אשונב  םהלש  ברה  דוקימה  איה  םידחא  רובע  תפסונ  הביס  .הלחמה  תוטשפתה  תוריהמ 

םינולאשב תוחותפה  תולאשל  תובושתה 

.וב כ- לופיטב  תכל  יקיחרמ  םידעצל  הקדצהה  יבגלו  הנורוקה  רבשמ  תרמוח  יבגל  תיחכונה  הכרעהב  הקסע  הנושארה  הלאשה 
שומישהמ וגייתסה  םהמ  קלח  .וטקננש  תכלה  יקיחרמ  םידעצהמ  קלח  תוחפל  םילבקמו  רומח  רבשמ  וב  םיאור  םיבישמהמ   70%

ורבס .וילא כ-15%  התוולתהש  הקינאפהמו  ןקלחמ , תוחפל  וא  רבשמה  לוהינ  יכרדמ  םייטילופ , םיכרצל  רבשמב  השענש 
ןיב תולבקה  רפסמ  תומייק  יתכרעהל  .הרמוחה  תדימב  םיחוטב  ויה  אל  ראשה  .ולוהינ  ךרדמ  וגייתסה  ןבומכו  רומח , וניא  רבשמהש 

הנורוקה רבשמל  תוסחייתהה  תנומת  ןיבל  השחכה ) הקחדה , המכסה , ומכ  םיטביהב   ) םילקאה רבשמל  בחרה  רוביצב  תוסחייתהה 
.דיתעב ךכב  קימעהל  םוקמ  שיו  הביבס , יליעפ  רפסמ  ברקב  ןאכ  הראותש 

: ןיסב רקיעב  הצרפתה  הפגמהש  הפוקתב  םימדקומה , ויבלשב  רבכ  ותועמשמבו  רבשמה  תרמוחב  הנחבהב  וקסע  תולאש  שולש 
ינשכ יהשלכ ? הלועפ  תטיקנל  האיבה  הנחבהה  םאה  הביבס ? יאשונב  קוסיעל  הרושק  הנחבהה  םאה  וזכ ? הנחבה  התייה  םאה 

יתסחיי אל  : " לשמל .ץראב  רגס  היהיש  וא  ןיסמ , אצת  איהש  הריהמ , הכ  היהת  תוצרפתההש  ובשח  אל  םילאשנהמ  םישילש 
םינעוט קלח  .אשונה  לש  הקחדה '  ' ןיעמ םינייצמ  קלח  לארשילו ." םלועה  ללכל  תוטשפתהה  תא  יתכרעה  אלו  תקפסמ  תובישח 

בורמ יניצר  רתוי  עוריא  יתיפצש  יל  הארנ  יעוצקמ ' תורוחש  האור  לבא כ' איבנ , יתייה  אל  : " לשמל .םדקומ  בלשב  וניחבהש 
 – הביבסה םוחתב  קוסיעל  רשקה  יבגל  חפסנ 2 . תוארל ב ןתינ  תולאשל  תויוסחייתההמ  םיפסונ  םירחבנ  םיטוטיצ  םישנאה ."

ןמזה תלקס  תא  ונייצו  םילקאב , וא  הביבסב  םקוסיעל  הנחבהה  ןומזת  ןיב  רשק  ןיאש  ונייצ  ךכל  וסחייתהש  םיבישמה  תיברמ 
 – הפגמה תרמוחב  הטעמהל  איבמש  " ) ךופה  " רשקהש ונייצ  םיטעמו  יבויח , רשק  םייקש  ונייצ  םידחא  .םירבשמה  לש  הנושה 

אל כ-60%  הכסמ .) תשיכר  םירחאל , הרבסה  ןוגכ   ) יהשלכ המידקמ  הלועפ  וטקנ  כ-40%  תקדצומ .) םהמ  קלח  תעדלש  הטעמה 
.יהשלכ הלועפ  וטקנ 

הנושארהש תוביס , ןווגממ  עבונ  הז  בצמ  .תיסחי  העתפהב  הביבסה  יליעפמ  םיבר  ספת  ברקתמה  הנורוקה  רבשמש  ךכ , םא  הארנ 
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"(. רבדל םיעגושמ   " םתויה  ) דחא אשונב  ברה  דוקימה  איה  םידחא  רובע  תפסונ  הביס  .הלחמה  תוטשפתה  תוריהמ  הארנכ  איה  ןהב 
לוכה  – " יגולוקאה יוטיבה  חור  תא  םג  רוכזל  עצומ  אסיג  ךדיאמ  ךא  יתביבס –  םוי  רדס  םודיק  תניחבמ  ילוא  יוצר  הזכ  דוקימ 

". רושק

רויא 1
םילקאה רבשמלו  הנורוקה  רבשמל  רשקב  םידגיהל  תויוסחייתהה 

תונבותש תווקל  שי  .וב  ישילשה  דגיהל  השיגב  תאטבתמה  תיסחי , תוימיטפוא  הנשי  םיבישמה  ברקבש  הארנ  רויאב  תוננובתהמ 
ועבוה תוימיטפואה  דצל  .רוביצל  םייתביבס  םירסמב  ובלושיו  ופנומי  ןכא  וז ) תרבוחב  תורכזומ  יאדו  ןהמ  קלחש   ) הנורוקה רבשממ 

". רתוי וליפא  וקחדיי  הביבסה  יניינע  הנורוקה  ירחא  לשמל ש" תוכופה –  תועד  םג 

םה םויא  חכונל  םילגרה  ייונישו  הקזח  הלועפש  םירסמה  םימולג  םהילא , סחיב  לוכסתה  תורמל  םינושארה , םידגיהה  ינשב 
םירסמ תגצהב  חוסינהו  רשקהה  הנווכה , .ילכלכ  קזנבו  םדא  ייחב  דבכ  ריחמ  תויהל  לולע  תינויח  הלועפ  לש  הייחדלשו  םיירשפא ,

עיפומ עבטה ," תמקנ   " יבגל ןורחאה , דגיהב  ןויד  בורק , ןיינעבו  םדא  . תאנשכ  תועטב  ושרפתי  אלש  ידכ  דואמ , םיבושח  הלאכ 
חפסנ 3. ב

רבשמ יבגל  םירסמב  התוא  ריכזהל  ןתינ  .הביבס  יליעפל  תידעלב  התייה  אל  יאדו  הנורוקה  רבשמ  תמצועמ  העתפה " ה" םוכיסל ,
תובצעתהב בושח  ביכרמכ  תראותמ  היצקלפרש  רחאמ  .רוביצה  ללכ  לש  םג  ומכ  םיליעפה  לש  תישונאה  הבוגתל  תודעכ  םילקאה ,

אלש ונבשח  תונושארה  תועידיה  חכונל  םא  לשמל ,  ) הנורוקה רבשמל  ונתוסחייתה  תניחבל  הב  שמתשהל  עצומ  הביבס  , יליעפ 
רבשמל תוסחייתהב  םירחא  לש  תויטהו  תושיג  יפלכ  הנבה  דדועל  ןתינ  ךכב , עודמו .) שארב " ונל  רבע  המ   " ןוחבל ונילא –  עיגי 

.הלאכ תושיגב  יוניש  רוציל  ונתלוכי  תא  רפשלו  ברקתמ 

היתורעה לע  רל  תלייאלו  הינטירבב , הצפההו  תילגנאל  ןולאשה  םוגרת  לע  םמור  קישואל  הבר  הדות 
.םינולאשל םיבישמה  לכל  הבר  הדות  .תוליעומה 

תורוקמ
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