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ריצקת

רבעמה תובקעב  תכרעמה  הרבעש  הלטלטה  .הנורוקה  תפגמ  תובקעב  ורגתוא  יתביבסה  ךוניחה  ישנאו  ךוניחה  תכרעמ 
תומיעפמ תעפשומ  תיתרבח , - תיגולוקאה תכרעמהמ  קלחכ  ךוניחה , תכרעמ  .הריהמ  הבוגת  הבייח  קוחרמ , הארוהל  דחה 

תכרעמה לש  המאתהה  תלוכיב  יולת  תיתרבחה  - תיגולוקאה תכרעמה  ןסוח  .הנורוקה  רבשמ  ומכ  םירערעמ  םיצחלמו 
יוניש ללוחל  לוכי  תיתרבח , - תיגולוקאה תכרעמהמ  קלחכ  יתביבס , ךוניח  .הבוגתב  הנממ  שרדנש  יונישה  תדימבו  רבשמל 

םיכרדה תאו  םייתביבס  םיכנחמ  לש  תולהנתהה  ןפוא  תא  ןוחבל  בושח  ןכלו  תומייקמ , תוסיפת  םדקלו  הביבסבו  הרבחב 
םייתביבס םיכנחמ  וחתיפש  םיכמסמ  וחתונו  תונויאר  ועצוב 16  רקחמב  .רגס  ןמזב  עבטל  םידימלתה  תא  ברקל  ורחבש 

הארוה יעצמא  ןווגמב  שומיש  ךות  םייתביבסה , םיכנחמה  לש  תויתריצי  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  לירפאב 2020 .
הקימעמ הדימלו  רקח  תוננובתה , ךרוצל  רטמ )  100  ) בחרמה לוצינו  םידימלתה  םע  ישיא  - ןיב רשק  תריצי  ורשפאש 

לש רשקהב  יתביבס  ךוניח  לש  טביהב  הנורוקה  רבשמ  לע  תוננובתהב  הז  רקחמ  לש  ותמורת  .תיתביבסו  תיתרבח  תישיא ,
הארוה יעצמא  חותיפל  ואיבהש  םייתביבס  םיכנחמ  לש  תויונמדזההו  םירגתאה  תגצהבו  תויתרבח , - תויגולוקא תוכרעמ 

יעבוקל ךוניח , ישנאל  תוסחייתה  תוללוכ  רקחמה  תוצלמה  .קוחרמ  דמלל  ךרוצהו  רבשמה  םע  תודדומתהל  םינווגמ 
.הביבס ישנאלו  תוינידמ 
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יתביבס ךוניחו  תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  אובמ – 

תואדו - יאהו רגסה  ללגב  רבשמ , תותיעב  הרוקש  יפכ  ורגתוא , םייתביבסה  םיכנחמהו  ךוניחה  תכרעמ  הז  רמאמ  תביתכ  תעב 
ללוחל הלוכיש  הריהמ  הבוגת  הבייח  קוחרמ , הארוהל  דחה  רבעמה  תובקעב  תכרעמה  הרבעש  הלטלטה  .הנורוקה  תפגמ  תובקעב 

םיכנחמ .ךוניחה  תכרעמב  יתביבס  ךוניחב  םיקסועה  לש  םתבוגת  הנחבנ  רקחמב  .יתביבס  ךוניחבו  תויכוניחה  תוסיפתב  יוניש 
יתביבס ךוניח  .ךוניחה  תכרעמב  םידמלמ  םהש  םינושה  תועוצקמב  יתביבסה  ךוניחה  תונורקע  תא  םיבלשמה  הלא  םה  םייתביבס 

- תיגולוקאה תכרעמב  םיימניד  םיכילהת  לש  הנבהל  ליבוהל  לוכיו  םייגולוקאו , םיילכלכ  םייתרבח , םיטביהל  תוסחייתה  ללוכ 
ךוניחה הילע  . הדימל  ךות  הביבסב  תוסנתה  ללוכ  יתביבסה  ךוניחה  .הביבסהו  הרבחה  ןעמל  היישעו  תוברועמ  םדקלו  תיתרבח 

תואטבמ תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  תויתרבח . - תויגולוקאה תוכרעמה  תשיג  יפ  לע  ןחבנ  הז  רמאמב  יתביבסה 
ןמזב תונתשמה  תועפשה  תוללוכ  תובכרומ , ןה  .הקוחר  וא  הבורק  תיגולוקא  תכרעמל  רושקה  יפרגואג  רוזאב  ישונא  םקרמ 

, הארשה ןוזמ ,  ) םדאל םיתוריש  תקפסמ  תיגולוקאה  תכרעמה  .עבטל  םדאה  ןיבש  ןילמוגה  יסחיב  תוקסועו  בחרמבו ,
.תיגולוקאה תכרעמה  לע  העיפשמו  םייתוברתהו  םיילכלכה  הינייפאמל  םאתהב  םיתורישב  תשמתשמ  הרבחהו  הדימל ,) בחרמ 

תכרעמה לע  םהלש  עדיה  תא  םיביחרמ  הניגב  םידבועה  .תינוריע  תיתרבח  - תיגולוקא תכרעמל  המגוד  איה  תיתליהק  הניג 
רומישבו הרבחה  םודיקב  םיעייסמ  םה  ךכ , .הליהקב  םייתרבח  םירשק  םירצויו  םהלש  ןוניגה  תולוכי  תא  םירפשמ  תיגולוקאה ,

תולגתסה תלוכי  (, resilience  ) ןסוח תויזכרמ : תונוכת  שולשב  תונייפואמ  תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  יגולוקא  .
תוכרעמ .תכרעמב  םישחרתמה  םיכילהתל  תוביצי  תוקפסמ  הלא  תונוכת  (. transformation  ) יוניש תלוכיו  ( adaptation)

רבשמ וישכעל  ןוכנ  . ( תכשמתמ הערפה   ) םיצחלמו תימעפ ) - דח הערפה   ) תומיעפמ תועפשומ  תויתרבח  - תויגולוקא
תיצרא תימלוע , המרב  תיתרבח  - תיגולוקאה תכרעמה  לע  ינוציק  ןפואב  העיפשהש  דואמ  הריהמ  המיעפכ  הארנ  הנורוקה 

תכרעמה תבוגת  .תיצראה  תיתרבח  - תיגולוקאה תכרעמב  םייתרבח  םיטביהל  המגוד  שמשל  לוכי  יתביבסה  ךוניחה  .תימוקמו 
הביגמ תכרעמה  רשאכ  הרוקש  יונישה  תדימבו  המאתהה  תלוכיב  יולת  אוהו  ןסוחל , הרושק  רבשמל  תיתרבח  - תיגולוקאה

ןחבנ ןסוחה  שדחמ . תונגראתהל  איבי  יונישה  ךילהתש  ךכ  תוערפה  גופסל  תכרעמה  תלוכיל  דדמ  אוה  ןסוח  הערפהל .
. אמייק - תב תכרעמכ  הרומישב  רמולכ  בושמ , ןתמלו  תּוֵהזל  הנבמל , רושקה  לכב  הדיקפת  לע  רומשל  תכרעמה  לש  התלוכיב 

יקסריבס  יאמ  רויצ : רגסנ |  םלועהש  השוחתו  תספרמהמ  ףונ  בצמ , תנומת 
רוזחתו רבשמה  בצמל  תומאתה  עצבת  איה  ןכלו  ןסוח  תיצראה  תיתרבח  - תיגולוקאה תכרעמל  שי  הדימ  וזיאב  הלאשה  תלאשנ 

סחיב תונטק  תומאתה  ךות  תיתדוקנ , הדימלב  תנייפואמ  הדיחי  הדימל  תאלול  .הדיחי  הדימל  תאלול  עצבת  רמולכ  התומדקל ,
תבוגת .ץוחב  שומיש  אלל  ןווקמ  ןפואב  עבט  יאשונ  תארוהל  רובעל  לוכי  יתביבס  ךוניח  הנורוקה  רבשמב  המגודל , תויועטל .

, המגודל תוינוגרא . תומרונ  יונישל  תונויסינב  תנייפואמה  הלופכ , הדימל  תאלול  תועצמאב  םג  עצבתהל  הלוכי  תכרעמה 
ןכתיי .ךשמהב  םג  ךכ  ךישמהלו  הרגשב  רשאמ  רתוי  הלודג  הימונוטוא  םירומל  תתל  הלוכי  ךוניחה  תכרעמ  הנורוקה  רבשמב 

ךוניחהו ךוניחה  תכרעמ  תא  הכותבו  תיתרבח , - תיגולוקאה תכרעמה  תא  בצעיש  היצמרופסנרט )  ) יתוהמ יונישל  םורגי  רבשמהש 
םילימב ינוגראה . לוהינה  לדומ  לש  ידוסי  יוניש  איהש  תשלושמ  הדימל  תאלול  ללוחתת  רמולכ , .שדח  םוקמב  יתביבסה ,

.ךוניחה תכרעמב  תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  תסיפתמ  קלחכ  יתביבסה  ךוניחה  םודיקל  םורגי  רבשמה  םא  איה  הלאשה  תורחא ,
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- ןיב תיתכרעמ  הארוה  רשקהו ; םוקמ  תויולת  הדימלבו  הארוהב  םידימלתהו  םירומה  לש  תופתוש  לע : ססובמ  הזכ  יתביבס  ךוניח 
יתסיפת יונישל  תנווכמש  םייקמו , יתייווח  - יטסילוה ןפואב  תעצבתמה  הארוה  םידמולה ; לש  יתרבחהו  יתביבסה  רשקהב  תימוחת 

קלחכ יתביבסה , ךוניחה  הלש . תומרה  לכב  תיתרבח  - תיגולוקאה תכרעמל  תסחייתמו  הביבסהו  הרבחה  יפלכ  יתוגהנתהו 
הביבסבו הרבחב  יוניש  ללוחל  תשלושמ , הדימל  תאלולב  יזכרמ  ילכ  שמשל  לוכי  תויתרבח , - תויגולוקא תוכרעמ  לש  הסיפתהמ 

. הלוכ ךוניחה  תכרעמ  לע  םג  עיפשהל  הז  ןפואבו 

תאצל ןתינ  אל  טעמכ  רשאכ  רבשמה , תעב  םייתביבס  םיכנחמ  לש  תולהנתהה  ןפוא  תניחבב  אוה  רקחמה  לש  ודוחיי  תאז , רואל 
רוזחנ הפוסבש  הדיחי  הדימל  תאלולב  רבודמ  םא  ונתוא  דמלת  אל  ךא  יוניש , ללוחתה  םא  תוארהל  לכות  הז  גוסמ  הניחב  .הצוחה 
הדימל בלשמ  תויתרבח , - תויגולוקאה תוכרעמה  תסיפת  לע  ססובמה  יתביבס  ךוניח  .השדח  תואיצמ  רוציי  יונישהש  וא  ונל , רכומל 

הדימלה הביבסב . תיתוסנתהה  הדימלה  תא  ותשגדה  לשבו  הרבחו  הביבס  םוקמ , לש  רשקה  יולת  ותויה  לשב  ץוחב 
תיתרוקיב הבישח  חותיפו  תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  לש  הנבהה  תריציב  יתועמשמ  קלח  ןה  תיתוסנתהה  הדימלהו  ץוחב 

ורחב םייתביבס  םיכנחמש  םיכרדה  תא  ןוחבל  יואר  ךכ , לע  ףסונ  הרבחהו . הביבסה  ןעמל  תלכשומ  הלועפ  רשפאתש 
.םיתבב רגס  תעב  םידימלתה  תא  וילא  ברקל  םיכרד  אוצמל  ןויסינ  ךות  תיכוניחה , םתסיפתמ  קלחכ  עבטה  לש  ומוקימ  תמצעהל 
ושמתשה םייתביבסה  םיכנחמהש  הארוהה  יעצמא  תא  ןייפאמ  המ  א ) : ) ונלאש תאז  רואל  תורפסב . הברה  רקחנ  אל  הז  אשונ 

םירושק םהב  ושמתשהש  הארוהה  יעצמא  םייתביבסה , םיכנחמה  לש  םתסיפתל  דציכ , ב ) ? ) הנורוקה לש  רגסה  ךלהמב  םהב 
? דיתעב הארוהל  םורתל  ולכוי  דציכו  רבעה , ןויסינל 

ןוספולוו  הלא  רויצ : קותינהו |  רגסה  לומ  ררחושמו  ישפוח  עבט 

רקחמ תוטיש 

םיכנחמב ונדקמתה  .תימוקמו  תיצרא  תימלוע , תומר : שולשב  תויתרבח  - תויגולוקאה תוכרעמה  תולובגל  ונסחייתה  הז  רמאמב 
דומיל תועוצקמבו  ידוסי ) - לעבו ידוסיב  תורומ  תוננג ,  ) ליג תובכש  ןווגמב  יתביבס  ךוניחב  םיקסועה  ךוניח  ישנא  םהש  םייתביבס 

רדגומ וניאש  יפ  לע  ףא  הרגשב  יתביבסה  ךוניחה  תונורקעב  םישמתשמ  םיכנחמה  תותיכ .) יכנחמ  תונמוא , םיעדמ ,  ) םינוש
רקחמה יפתתשמש  םירתאל  םירושיקו  תוגצמ  םינוטרס , םיטסקט , םיכמסמ , ונחתינו  תונויאר  ונכרע 16  .ךוניחה  תכרעמב  עוצקמכ 
ןוכנ .קוחרמ  הארוהב  הנייפואש  רבשמה  תליחתב  תודדומתהה  הנחבנ  לירפא 2020 , שדוחב  עצבתהש  רקחמב , .םהב  ופתתשה 

םיכנחמ ללכ  רקוחל ) םיפתתשמה  תונימזב  יולתה  םגדמ   ) תוחונה םגדמ  .ךשמהב  היהי  המ  תעדל  ןיא  רמאמה  תביתכ  תעל 
ילעב לש  תידוחיי  טבמ  תדוקנ  גיצמ  ךא  לארשיב , ךוניחה  תכרעמ  תא  גציימ  וניאו  רקחמב , ףתתשהל  םינוכנ  ויהש  םייתביבס 

(. חפסנ 1 טוריפ ב  ) יתביבס ךוניחב  ןויסינו  הלכשה 

םיאצממ
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תמגודכ והיזש , םירגתא  לע  רבגתהל  התרטמש  םייתביבסה  םיכנחמה  לש  תנווגמ  תויתריצי  לע  םיעיבצמ  הלבט 1 )  ) םיאצממה
ןיבו םמצע  ןיבל  םידימלתה  ןיב  יתרבחו  יזיפ  רשק  רסוחו  םידימלתהמ  בושמ  תלבקב  ישוק  הצובקכ , הצוחה  תאצל  תלוכי  רסוח 

ופסאנש םירמוח  תועצמאב  הביתכ  ץוחב , םיחרפ  םלצל  םידליה  תחילש  תמגודכ  םינוש –  הארוה  יעצמא  .םירומל  םידימלתה 
ומרת םינווקמ –  םיעצמאב  םירצותה  ףוסיאו  הת  תנכהל  םילע  תפיטק  םיימש , רויצ  םירופיצ , תולוקל  הנזאה  הביבסב ,

בחרמה לוצינל  תויונמדזה  ורצי  םירגתאה  .םידימלתה  םע  םיכנחמה  לש  ישיא  ןיב  רשק  תריצי  ורשפאו  םירגתאה  םע  תודדומתהל 
.האילפ לש  היווחו  תינחור  הארשה  הקימעמ , הדימל  רקח , תוננובתה , ךרוצל  תיבהמ ,) רטמ  קחרמב 100   ) םידימלתה ידי  - לע

תדימל םאתהב  תיבבו ) ץוחב   ) הדימלה תוביבסו  ( n=38  ) הארוהה יעצמא  תניחב  רשפִא  תונויארו ) םיכמסמ   ) םינותנה חותינ 
עבטב הרישי  היווחו  הליעפ  הדימל  ( 1 : ) תוצובק שולש  ואצמנ  .עבטב  הפיקעה  וא  הרישיה  היווחל  םאתהבו  דמולה  לש  תויביטקאה 

םיחרפ ףוסיא  המגודל , .םינמזמ  הביבסהו  עבטהש  תויונמדזהה  לוצינ  ךות  ץוחב  דמולה  לש  תויביטקא  תשרודה  תוליעפ  ( – 26%)
ךותב המייקתה  הדימלה  ( – 26%  ) ףיקע ןפואב  עבטה  תייווחו  הליעפ  הדימל  ( 2 ; ) ץוחב עבטה  תולוקל  הנזאהו  הדימל  ךרוצל 
ךרד אלא  הביבסב , וא  עבטב  הרישי  תוננובתה  אלל  תיבב  אוצמל  ןתינש  םירמוחב  וא  היגולונכטב  ושמתשה  םידמולה  .תיבה 
תייווחו תיביספ  הדימל  ( 3 ; ) רזוח שומישב  םירמוחמ  הריציו  םייח  ילעבו  םיחמצ  לע  םינודיח  ןורתפ  המגודל , .םיכוותמ  םיעצמא 
אצמנ ונניא  דמולה  רמולכ  עבט , תועפותב  תונווקמ  םיכרדב  הפוצו  יביספ  דמולה  רשאכ  תוליעפ  ( – 47%  ) ףיקע ןפואב  עבטה 
עבט יאשונב  םוז  ישגפמב  תופתתשהו  םינוטרסב  הייפצ  המגודל , .ץוחל  תורושקה  תועפותב  ןולחהמ  לכתסמ  וא  ץוחב  תיזיפ 

םא םג  (. 26%  ) תיבה ךותב  הליעפ  הדימלבו  ( 26%  ) ץוחב הליעפ  הדימלב  המוד  הדימב  שומיש  ושע  םיכנחמהש  אצמנ  .הביבסו 
.תוסנתה הבליש  הדימלהמ   52% עבטב , רישי  שומיש  השענ  אל  תוליעפה  תרגסמב 

הדימל תאלולב  .תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  ןסוח  תונייפאמה  הדימל  תואלול  יפ  לע  תונויארה  חותינ  יאצממ  םיגצומ  הלבט 2  ב
, הדימלב הביבסהו  עבטה  תעמטה  תא  ורשפאש  םינווגמ  הארוה  יעצמאב  ושמתשה  םייתביבסה  םיכנחמה  הריהמו , הנטק " , " הדיחי

תא ךוותל  ישוקה  םהבו  םינוש , םירגתאב  ולקתנ  םייתביבסה  םיכנחמה  יכ  רכינ  .םהירוהו  םידמולה  לש  םיבושמל  תומאתה  ךות 
לע תיבויח  הבישח  תריציל  תויונמדזה  ורצי  וללה  םירגתאה  .עבט  תועפות  תוארהלו  הצובקכ  תאצל  תלוכי  רדעיהב  ץוחב  הדימלה 

תכרעמה לש  תינושארה  הבוגתה  תא  תפקשמ  וז  האלול  .ןווגמו  יתריצי  ןפואב  הארוהב  עבטה  בוליש  ךות  הביבסהו  עבטה 
, תוריהמו לדוג  תניחבמ  תינוניב " ה" הלופכה , הדימלה  תאלולב  תיבהמ .) רטמ  תולובגב 100   ) תימוקמ תיתדוקנ  הדימל  לע  העיבצמו 

תיטיאה הבוגתה  .רקחמב  םיפתתשמה  תסיפתל  ךוניחה , דרשמ  תמגודכ  תוינידמ  יעבוק  לש  תיצראה  המרב  הדימלל  ונסחייתה 
תויתריציל הליבוה  וז  הימונוטוא  .יבויח  רואב  תאז  וארש  םייתביבסה  םיכנחמל  הימונוטוא  הרשפא  ךוניחה  דרשמ  לש  תיסחי 

, תשלושמה הדימלה  תאלולב  .םייצרא  הביבסו  תוברת  ךוניח , ינוגרא  ידי  - לע רוביצל  וחתפנש  תואצרהבו  םיטרסב  בחרנ  שומישלו 
םהלש תישיאה  הדימלל  רשקהב  םייתביבסה  םיכנחמה  התוא  ונייצש  יפכ  תימלועה , המרב  הדימלל  ונסחייתה  תיטיאהו , הלודג " ה"

.הרורב קיפסמ  התייה  אל  ןיידע  תשלושמה  הדימלה  תאלול  רקחמה  תכירע  ןמזב  .םלועהמ  עבטו  הביבס  יאשונ  לע 
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הלבט 1
םיאשונל םאתהב  םייתביבסה  םיכנחמה  םע  תונויארה  ךותמ  םייזכרמ  םיטוטיצ 

הדימלה תואלוללו  יתביבסה  ךוניחה  ינייפאמל  הארוהה , יעצמאל  ולעוהש ,
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הלבט 2
רואל רקחמה  תופתתשמ  תסיפתל  הנורוק , ןמזב  יתביבס  ךוניחב  תויונמדזהו  םירגתא 

תויתרבח - תויגולוקא תוכרעמ  לש  ( Learning loops  ) הדימל תואלול  חותינ 

תונקסמו ןויד 

הארוה תוביבסב  יתריציו  לודג  ןווגמ  אצמנ  םייתביבס  םיכנחמ  ושמישש  הארוהה  יעצמא  ןויפאב  הקסעש  הלאשל  סחייתהב 
רבשמה תעב  םהל  עייס  היגולונכטב  שומישה  יכ  ודיעה  םייתביבסה  םיכנחמה  .יתביבסה  ךוניחה  םושיי  ןפואבו  ץוחב  תונווקמ ,

םיכנחמה יפ  לע  הלוע , הז  רקחממ  םימדוק , םירקחמב  ומכ  .ורצונש  םירגתאה  תורמל  םהילע  רתוול  אלו  םייתביבס  םינכת  בלשל 
תעב בצמה  םע  תודדומתה  הרקמב  יתביבס . ךוניח  לש  רשקהב  םג  הדימלב  היגולונכטה  בולישב  תונורתי  םימייקש  םייתביבסה ,

.הביבסבו עבטב  תושעל  היה  ןתינש  לבגומה  שומישה  ןיבל  היגולונכטב  שומישה  ןיב  ןוזיא  רוציל  וחילצה  םיכנחמה  הנורוקה , תפגמ 

תושימג תורפסה , יפ  לע  .הבר  תושימגו  תיתריצי  הבישח  םייתביבסה  םיכנחמה  וניגפה  הביבסו , עבט  הבלישש  קוחרמ  הארוהב 
םיליגר םימיב  םג  ונייאורש , םייתביבסה  םיכנחמהמ  תושרדנ  תויתריציו  תושימג  תויתריציה . חותיפל  תשרדנ  תונמוימ  איה 

ךוויתב ךרוצה  ללגב  םגו  םש  םישחרתמה  םייופצ  יתלב  םירבדל  הארוהה  תא  םיאתהל  ךרוצה  ללגב  ץוחב , םידמלמ  םהשכ 
הדימלל ואיבהש  תונווגמה , םהיתולוכי  לע  דיעמ  רקחמה  םידימלתל . יתביבסה  רבשמה  תא  םינייפאמה  םייונישה 

(. הלבט 1  ) םירוההמו םידימלתהמ  םייתביבסה  םיכנחמה  ולביקש  בושמ  ךמס  לע  תאזו  תיבב , םג  םידימלתה  לש  תיתועמשמ 

ןויסינל רשקהב  םהב  ושמתשה  םהש  הארוהה  יעצמא  תא  םייתביבסה  םיכנחמה  לש  םתסיפתב  הקסע  רקחמה  תולאשמ  תחא 
תואלולבו תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ  לש  הירואיתב  ונשמתשה  הילע  תונעל  ידכ  .דיתעב  הארוהל  םהלש  המורתלו  רבעה 

םייתביבסה םיכנחמהש  הארוהה  יעצמא  חותינ  ןסוחה . תסיפתמ  קלחכ  הלא  תוכרעמב  יונישל  הבוגת  תונייפאמה  הדימלה 

[1  ]

[9  ]

[23  ]

[20 , 15  ]

[16  ]
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םייתביבסה םיכנחמה  .הריהמו  הנטק " , " הדיחי הדימל  תאלולב  תכרעמה  לש  תינושארה  הבוגתה  לע  עיבצמ  םהב  ושמתשה 
עויסב וא  דבל  םתיבב  לועפל  םהידימלת  תא  ןווכל  ידכ  םהלש  תוננובתהה  תלוכיבו  הביבסהו  עבטה  םע  םתורכיהב  ושמתשה 

םייצרא םיימוקמ , םייכוניח  םיכילהתל  םירושקה  יוניש  יכילהת  ושחרתה  יכ  הלוע  הדימלה  תואלול  לש  תולקסה  חותינמ  .םהירוה 
, תיתרבחה - תיגולוקאה תכרעמהמ  קלח  םהש  םיכנחמה  יכ  תוארל  ןתינ  הלבט 2 .)  ) םייתביבסה םיכנחמה  וראיתש  יפכ  םיימלועו ,

תוחפו םהירוהו ) םידימלתה  םירומה , לש  ימוקמה  רשקהב   ) הדיחי הדימל  תאלולל  םירושקש  םיכילהתה  תא  דחוימב  ושיגדה 
ןיב ימלועה ,) רשקהב   ) תשלושמ וא  םינוגראהו ) תוינידמה  יעבוק  לש  יצראה  רשקהב   ) הלופכ הדימל  תאלולל  םירושקש  םיכילהת 

תשולשב התייהש  העפותה  תא  הב  ונחבש  ןמזה  תדוקנ  םג  יהוז  .הדיחי  הדימל  תאלול  תנייפאמש  הריהמה  הבוגתה  ללגב  ראשה 
ינוציקה יונישל  יתביבסה  ךוניחב  ושענש  תוריהמ  תוימוקמ  תומאתהב  הנייפאתה  וז  העפות  .רגסה  לש  םינושארה  תועובשה 

(. הנורוקה תפגמ  רבשמ   ) שחרתהש

הלופכה הדימלה  תאלול  תומרב  תוחפו  הדיחיה  הדימלה  תאלול  תמרב  בצמל  המאתה  השחרתה  רקחמה  תכירע  בלשב 
שחרתת ילואו  הז  רקחמב  יוטיב  ידיל  האב  אלש  תשלושמ , הדימל  תאלולב  ךרוצ  שי  קומע  יוניש  ללוחל  ידכ  .תשלושמהו 

, המגודל .ימלוע  יונישב  ךרוצ  שי  יתביבסה , ךוניחה  לע  עיפשיש  תיתרבח , - תיגולוקאה תכרעמב  יוניש  ללוחל  ידכ  רמולכ , .דיתעב 
תיצראה המרב  םתובישח  תתחפה  לע  עיפשהל  הלוכי  תימלועה  המרב  םיימואל  - ןיב םינחבמ  לש  תובישחה  תדימ  תתחפה 

ידכ .הימונוטוא  םהל  הנתינשכ  רבשמה  תעב  השענש  יפכ  יתביבס  ךוניח  עימטהל  םיכנחמל  עייסל  הלוכי  הדיצמ  איהו  לארשיב ,
אשונה תא  ןוחבל  םוקמ  שי  קוחרמ , הדימלה  םע  תינושארה  תודדומתהה  לש  רצק  ןמזב  ךרענש  רקחמה  תלבגמ  לע  רבגתהל 

שיו תחפת , וא  םצעתת  תנווקמה  הדימלה  רשאכ  יוניש , שחרתי  ןמז  ךרואל  יכ  ןכתיי  .םינייאורמה  רפסמ  תא  לידגהלו  ןמז  ךרואל 
וחתיפש הארוהה  יעצמאב  דיתעב  ושמתשי  יכ  ודיעה  רקחמה  יפתתשמ  .רתוי  תולודג  תולקסב  םג  הז  יוניש  ךשמה  ירקחמב  ןוחבל 

היווח תריציבו  הדימלב  תרשפאמ  היגולונכטהש  תונורתיהמ  ועתפוה  םה  יכ  רכינ  הלבט 1 .)  ) הרגש ימיב  םג  ווחש  הדימלה  ךילהתבו 
אל היגולונכטה  השעמל , יטסילוה . ןפואב  עצבתמו  רשקהו  םוקמ  יולתכ  תורפסב  ראותמה  יתביבסה , ךוניחל  הרושקה 

.ךכב העייס  וליפאו  יתביבסה  ךוניחה  תונורקעב  שומישב  העגפ 

, יתריצי ןפואב  תנווקמה  הארוהה  םושייל  םילכ  ויה  ץוחב  הארוה  בלשמה  יתביבס  ךוניחב  םיסונמ  םיכנחמל  יכ  רמול  ןתינ  םוכיסל ,
התייה םלוכל  אלש  םייגולונכט  םיעצמאב  שמתשהל  ךרוצהו  לבגומה  בושמה  תורמל  םידמולל  הבוגתו  תיתבשחמ  תוחיתפ  םע 

ויתונורקעב שומישל  םגו  ץוחב  הארוה  בלשמה  יתביבס  ךוניחל  םילכ  תונקהל  תוצילממ  ונא  תאז , רואל  .םהב  שומיש  תונמוימ 
יתביבס ךוניחש  ךכב  ריכהל  הכירצ  ךוניחה  תכרעמ  תופסונ .) תוצלמה  םג  ללוכ  חפסנ 1   ) לארשיב םירומה  ללכל  ןווקמ  ןפואב 

ורדגוהש תויונמוימ  הובג –  רדסמ  הבישח  רקח , תדימל  תיתרוקיב , הבישח  ומכ  תשרדנ , תונמוימ  אוה  ץוחב  הארוה  ללוכה 
. האמב ה-21 םידמולל  תובושחכ 
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