
ןינח  בד 

ץלמומ טוטיצ 

 – ןוויכ 2020 יוניש  .ד 2020 . ןינח 
םילקאה רבשמ  םע  םידדומתמ  ךיא 

לארשיב םייחה  תא  ךכב  םינשמ  םגו 
(: הביבסו 11(2 היגולוקא   ? הבוטל

.59–58

טבמ ךרכ 11(2)תדוקנ  ץיק 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  23

םילקאה רבשמ  םע  תילארשי  תודדומתה  העיצמו  אישנה , תיבב  ראורבפ  תליחתב  הקשוה   ' ןוויכ 2020 יוניש   ' תינכות .ןינח  בד  "ר  דו ןילביר  יבור )  ) ןבואר הנידמה  אישנ 
"מ על ןמיינ , קראמ  םוליצ : | 

רבשמ םע  םידדומתמ  ךיא  ןוויכ 2020 –  יוניש 
לארשיב םייחה  תא  ךכב  םינשמ  םגו  םילקאה 

? הבוטל

רתויב םיינתפאשה  םייתביבסה  םיכלהמה  דחא  איה  אישנה , תיבב  ראורבפ  תליחתב  הקשוהש   , ןוויכ 2020 ' יוניש   ' תינכות
, םירע ישאר  הימדקאהמ , םיגיצנ  ופתתשה  םילקאה , רבשמ  םע  תילארשי  תודדומתה  העיצמה  תינכותה , תקשהב  .לארשיב  ויהש 

"ל כנמ םהבו  םיריכב  הלשממ  יגיצנו  רעונה , תועונת  תצעומו  םיטנדוטסה  תודחאתה  יגיצנ  םייתרבחו , םייתביבס  םינוגרא  יגיהנמ 
.יצראה ןונכתה  להנמ  תלהנמו  היינבו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  "ר  וי היגרנאה , דרשמ 

קלח תויהל  הלוכי  איה  םילקאה , רבשמ  תריציב  יזכרמ  קלח  ןיא  לארשילש  יפ  לע  ףאש  איה  תינכותה  לש  אצומה  תדוקנ 
.וישכעו ןאכ  תושעיהל  םיכירצש  םייונישב  תדקוממ  אלא  קוחר , דיתעל  ירפסמ  דעי  הוותמ  אל  תינכותה  .ןורתפב  בושחו  יתועמשמ 
ךופהל הלולע  איה  םיבר  םירקמב  .תיוושכעה  תואיצמב  םייתימא  םייוניש  תרצוי  אל  ךוראה  חווטב  תודקמתהש  איה  ךכל  הביסה 

.תעכ לבקתהל  תובייחש  תוטלחההמ  קומחל  תוטלחהה  ילבקמל  החונ  ךרדל  םג 

רקובב םימק  ונחנאש  עגרהמ  תויעב  ינומהב  םיפצומ  םיחרזאה , ונחנא , תילארשיה  תואיצמבש  איה  תינכותה  לש  אצומה  תדוקנ 
עומשל ילארשיה  בשקה  .היעבה  רואית  ביבס  םילקאה  ןייפמק  תא  תונבל  תועט  וז  אהת  ןכ , לע  .ןושיל  םיכלוה  ונחנאש  עגרה  דעו 
תונורתפב תדקוממ  תינכותה  ןכ , לע  רשא  .םצמוצמ  םוי , - םויב ונתוא  תודירטמש  תויעבל  רבעמ  םלועב , תומייקש  תופסונ  תויעב  לע 

.וישכעו ןאכ  תושעיהל  םיכירצש  םייונישב  – 

ןורקיעה הזה  רשקהב  .םילקאה  רבשמ  םע  דדומתהל  םינווכמ  םייונישה  דחאה  דבורב  .םידבר  ינש  ילעב  םייוניש  העיצמ  תינכותה 
, תוחפ אל  בושחה  ינשה , דבורב  םהלש . הגיפסה  תלוכי  תלדגהו  הממח  יזג  לש  תוטילפ  תנטקה ה אוה –  םהלש  ןגראמה 

תינכותה לש  תיזכרמה  הנעטה  .וישכעו  ןאכ  לארשיב  םייחה  לע  תושקמה  תויעבל  םיישעמ  תונורתפ  םג  םה  םיעצומה  םייונישה 
םייחה תא  ךופהנ  םג  אלא  םילקאה , רבשמ  לש  רגתאה  םע  תודדומתהל  םורתנ  קר  אל  םיעצומה , םייונישה  תא  עצבנ  םאש  איה 

הלועפ ףותישל  ןוגראה  םג  הוותהש  היגטרטסאה  םע  דחא  הנקב  הלוע  תינכותה  הז  ןבומב  .רתוי  םיבוטו  םיחונל  וישכע  ונלש 
. OECD)  ) םיילכלכ חותיפלו 
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םע דחי  .םילבקמ  םהש  תוטלחהה  לכב  תוטלחהה  ילבקמ  לכ  תא  תוחנהל  ךירצש  ןפצמ  תונורקע , תפמ  ןוויכ ' יוניש  םיאור ב' ונחנא 
תובגל ידכ  לודג  ץמאמ  השענ  תיחרזאה  הרבחבו  יקסעה  רזגמב  ימוקמה , ןוטלשב  תיתביבסה , הליהקב  הימדקאב , םיפסונ  םיפתוש 

הנניא הרטמה  .תופרטצהל  חותפ  ץמאמ  והז  .םהלש  םושייה  תויורשפא  תא  ונמסיש  םייעוצקמ  הדמע  תוריינב  םיפיעסהמ  דחא  לכ 
תויורשפא לש  לודג  ןווגמ  חימציש  ןויד  לש  בחרמ  חותפל  אקווד  אלא  םיימושייה , הדמעה  תוריינ  לכ  ביבס  המכסה  שבגל  חרכהב 

.תונווגמ םושיי 

: תינכותה תונורקע  הלא 

תשדחתמ היגרנא  .תשדחתמ  היגרנאל  ריהמ  רבעמ  אלא  זגב , תולתב  םחפב  תולתה  לש  הפלחה  אל  היגרנאב –  ןוויכ  יוניש 
שמשל ונת   – " םימיאתמ תואלקח  יחטשו  םיפלחמ  םיניינב , יבג  לע  התוא  רצייל  רשפא  .ףסכ  תכסוח  םגו  ריווא  םוהיז  תמצמצמ 

תוימוקמה תוצעומה  םירעה , יחטשב  בגנה –  ןופצב  לשמל   ) הירפירפה חותיפל  עונמ  תויהל  הלוכי  תשדחתמ  היגרנא  גג ."!
היגרנא .םישוקיבה  לוהינו  התכלוה  היגרנא , תריגא  ימוחתב  תימלוע  המרב  תיגולונכט  תונשדחלו  םירכומ ) יתלבה  םירפכהו 

תתחפהו היגרנאב  ןוכסיח  םדקל  שי  ןמזב  - וב .תוחיטבו  ןוחטיב  ימעטמ  םג  תודדוב  זג  תודסאב  תולת  לע  הפידע  תרזובמ  תשדחתמ 
.הפיט לכ  לע  לבח  היגרנאה  םוחתב  םג  יכ  םישוקיב ,

לע הלוע  ףאו  ףסכ  הלוע  םילדגו , םיכלוה  םיקקפ  תרצויש  תולת  יטרפה , בכרב  תולתה  תקמעה  םוקמב  הרובחתב –  ןוויכ  יוניש 
ירוביצה באשמה  תא  תתל  לוכ –  םדוק  .םיינפוא  יבכורלו  לגר  יכלוהל  תירוביצ , הרובחתל  תיתימא  הפדעה  השורד  םיבצעה ,

םירוזמרב םג  התפדעה  ךות  תירוביצ , הרובחת  יביתנ  לש  תשר  רוצילו  םיסובינימו , םיסובוטוא  לש  ירוביצה  שומישל  שיבכ  ארקנש 
תירוביצה הרובחתה  תא  ריבעהל  שי  .ןמז  לכבו  םוקמ  לכב  הנימאו  הריהמ  החונ , תירוביצ  הרובחת  חיטבהל  ךירצ  .םיתמצבו 

.םיינפוא תרובחת  םדקלו  לגר  יכלוהל  הרּבַחל  למשחל , תוריהמב 

תוטלוקה ןה  תויעבטה  תוכרעמה  .ונילע  רומשי  אוהש  ידכ  עבטה  לע  רומשל  שי  תויעבטה –  תוכרעמל  סחיב  ןוויכ  יוניש 
ונתלוכי לע  םג  תמייאמ  םינימ  תדחכה  .ריוואלו  םימל  ןוזמל , רושימ : לכב  ונלש  םייחל  תוינויח  ןהו  הממח , יזג  לש  רתויב  תוליעיה 

.תולבקתמש תוטלחהה  לכב  החנמ  וק  תויהל  הכירצ  תויעבטה  תוכרעמה  לע  הנגה  ךכיפל , .ונל  םיינויחה  םיכרצ  קפסל 

שי .רתוי  ןיזמו  אירב  ןוזמ  קפסתו  הממח  יזג  תוטילפ  תיחפתש  תמייקמ  תואלקח  םדקל  שי  הנוזתבו –  תואלקחב  ןוויכ  יוניש 
םוצמצו יחהמ  הנוזתה  תתחפה  אירב , ןוזמ  דוסבס  תועצמאב  תויתואירב  תועיגפו  םייתביבס  םיקזנ  םצמצתש  הנוזת  תוינידמ  םדקל 

.ןוזמה זובזב 

ןתכיפהלו םירעה  לש  תושדחתהל  גואדל  שי  יטרפ  בכר  ייולת  הניש  ירוורפ  דוע  תונבלו  ןנכתל  םוקמב  ריעב –  ןוויכ  יוניש 
.הקורי היינב  םעו  םישומיש  בוריע  םע  לצ , םע  םיצע , םע  םיינפוא –  יבכורלו  לגר  יכלוהל  םדא , ינבל  תויודידילו  תוקוריל 

הרבחב תובחר  תויופתוש  תריצי  ךות  ימוקמה  ןוטלשהו  הנידמה  תודסומ  ךוניחה , תוכרעמ  לש  תוסייגתה  בייחמ  ןוויכה  יוניש 
.יקסעה רזגמבו  תיחרזאה 

, הנידמה לש  תוקורי  תועקשה  רתוי  .םימוהיז  לע  םיסימ  רתוי  הדובע –  לע  םיסימ  תוחפ   : םיילכלכה םינונגנמב  םג  יוניש  שורד 
.הביבסה סרהל  תוידיסבוסו  תועקשה  ספאו  תומלתשההו –  היסנפה  תונרק  רוביצה , תודסומ 

לש תותשרו  תיעוצקמ  הבסה  לש  תוכרעמ  תושורד  קדוצ . תויהל  ומצעב  בייח  יתרבחו  יתביבס  ןוחטיב  לש  הלכלכל  רבעמה 
.יונישהמ עגפיהל  לולעש  ימ  לכ  רובע  יתרבח  ןוחטיב 

ןושאר דעצ  איה  אישנה  תיבב  הקשהה  .רשפאה  לככ  הבחר  תירוביצ  הכימת  סייגל  םינווכתמ  ונחנא  הלאה  תונורקעה  ביבס 
.תיחרזאה הרבחבו  יקסעה  רזגמב  ימוקמה , ןוטלשב  תסנכב , תנשב 2020  תינכותה  ביבס  תוננכותמה  תויוליעפב 

לש היצוליאמ  םלעתהל  םילוכי  תמאב  אל  ונחנאש  שיחמה  אוה  .םילקאה  רבשמ  לש  תנטקומ  השחמה  היה  הנורוקה  רבשמ 
לש יתרבח  סופד  הרורב , תיתרבח  תומד  התייה  הנורוקל  םג  םילקאה , רבשמל  ומכ  .הכותב  םימייקתמ  ונחנאש  תיתביבסה  המקרה 

תמייק הלודג -  הנכס  חכונש  שיחמה  םג  הנורוקה  רבשמ  בושח , תוחפ  אל  לבא  .םייתרבח  םירעפ  לש  השק  הקמעהו  םיעגפנ 
.םילודג םייוניש  תושעל  תונוכנ  הרבחב 

.ירשפא םג  אוה  ףוחדהו  שורדה  ןוויכה  יוניש  ךכיפל ,

.רבדה ונידיב 

תורוקמ
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