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ןושיק םילחנו  זוקינ  תושר  תובידאב  סורטבלא , םוליצ : ראוני 2020 |  יאלקח , חטש  לע  םערפש  לחנב  תונופטיש  ימ  םוגיא 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

עבטה לש  םיעוזעזה  ימלב  היהשה –  יבחרמ 

הזכ ביתנל  םיקוקז  םשגה  ימ  .תעדה  לע  הלועה  עקרק  שומיש  לכב  חרכה  תניחב  םה  רחא , יפונ  טנמלא  לכמ  לידבהל  ילוא  םילחנ ,
יעוריא לש  םתרזח  תורידתו  םתמצוע  .יעבט  חטשב  וא  יאלקח  הדשב  עטמב , היישעת , קראפב  ריעב , רבודמ  םא  ןיב  רחא , וא 

ילחנ .ררושה  םילקאב  יתועמשמ  יוניש  אלל  םג  חותיפבו , יוניבב  יעבטה  לודיגה  םצעמ  קר  ורבגיו  וכלי  תונופטיש  בקע  הפצה 
םילהנתמ םיקוחה  ינש  לש  ןונכתה  יכילהו  ןכותה  תומלוע  .זוקינה  קוחו  היינבהו  ןונכתה  קוח  םיקוח , ינש  תרגסמב  םילפוטמ  לארשי 

(. הז ןויליגב  הבחרה  ואר   ) ללכתמ ןונכת  לע  השקמ  ולוכ  ךילהתב  ןמוקימש  תוטעמ  קשממ  תודוקנ  םע  ליבקמב ,

? םצעב היעבה  המ 

זוקינל תליא ) ץרפמו  הברעה  חלמה , םי  תרניכהו , ןדריה  תכרעמ   ) יחרזמה זוקינה  ןיב  דירפמה  דחא  םימ  תשרפ  וק  הצוח  ץראה  תא 
, רהה תוירקיע : תוביטח  שולשל  יברעמה  זוקינה  ימוחתב  ףונה  תא  קלחל  ןתינ  ןוכיתה .) םיל  םיזקנתמה  ףוחה  ילחנ   ) יברעמה

.ףוחה רושימו  םיקמעה  - הלפשה

חטשהמ רכינ  קלחש  ןוויכמ  .היינבל  דעוימ  וא  יונב  רבכ  ויתוביבס , תא  וב  ףיצמ  לחנהש  רוזאה  אוה  יעבט  ןפואבש  ףוחה , רושימ 
תוענמנ יתלב  תופצהל  תיתשתה  תא  םיאתהל  רקיעב  אלא  רגנה , תא  וב  להנל  ןתינ  אל  םיליעפ , הפצה  יטשפ  ךותב  אצמנ  יונבה 

.ןהינפמ ןנוגתהלו 

םירצוי תויאגו ) םיצורע   ) חטשה ינפב  םילפק " ךא ה" הליעי , רגנ  תייהשה  לע  םישקמ  עלסמה  גוסו  םידחה  םיעופישה  רהה  ירוזאב 
עלסה יפושחמ  לש  ןוטבבו  טלפסאב  יוסיכמ  תמרגנה  רגנה  תפסות  תא  הבר  תוליעיב  םהב  רידחהל  ןתינ  ןכלו  לודג , םינפ  חטש 

םיילארשיה ןונכתה  תודסומ  לש  תלוכיה  תיניטסלפה , תושרה  תטילשב  אצמנ  הז  חטשמ  רכינ  קלחש  תויה  .רהל  םיינייפואה 
.תלבגומ וילע  עיפשהל 
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םירוזא הלא  היהשה . יבחרמ  ןלהל  הנוכת  איהו  םיקמע , - הלפשה איה  רגנה  לוהינ  לע  הב  עיפשהל  ןתינ  תירקיעה ש ףונה  תביטח 
ןוה תקזחב  איה  היהשהה  יבחרמ  לש  וז  הנוכת  .תיסחי  תולקב  רגנ  םהב  תוהשהל  רשפאמה  דע 2% ,)  ) ןותמ יללכ  עופיש  ילעב 

.תווקיהה ןגאב  רגנה  לוהינ  רובע  יפרגואג 

לש םינוידה  ןחלוש  לע  תאצמנ  אל  םויהל , ןוכנ  .םש  ול  ןתנייו  רמאייש  יואר  וילאמ  ןבומה  םג  םיתיעל , שדח ? גשומ  ךירצ  המל 
ידוחייה יפואל  הנוש  תוסחייתה  ןיא  ךכמ , אצוי  לעופכ  . ףוחה רושימ  םיקמע , - הלפש רה , לש : תיסיסבה  הקולחה  ןונכתה  תודסומ 

תועקרק לע  הפצה  טֶשֶּפ  לש  םוחתל  יוניב  תוינכות  אוצמל  ןתינ  ךכ , .תודיחא  רגנה  רומישל  רשאב  תויחנההו  ףונ , תביטח  לכ  לש 
הרדחהל ינוריעה , זוקינל  רוביחל  תויחנה  ןהב  שי  לשמל , .רסחב  תוקול  ןהב  זוקינהו  יליעה  רגנב  לופיטה  תוארוהש  תודבכ ,

ךכ האלמ , היוורב  עקרקהו  האלמ  הסופתב  היהת  תינוריעה  זוקינה  תכרעמ  ההובג  תוריבסבש  הדבועהמ  תומלעתה  ךות  לוחלחלו ,
.ןובשחב האב  אל  ללכ  הרדחהש 

, םייסדנה םיינונכת , םילכ  לש  ךרעמו  הבישח  םהל  שידקהלו  ףוחהמו , רההמ  היהשהה  יבחרמ  תא  לידבהל  איה  גשומה  לש  ותרטמ 
לע תולבגמ  ליטהל  םירומא  םניא  םהו  תעג , - לא ירוזא  םניא  היהשהה  יבחרמ  .םהל  םיידוחיי  םייגולורדיה  - וקאו םיירוטוטטס 

ריצי םניא  היהשהה  יבחרמ  .םהב  רוצאש  יפרגואגה  ןוהה  תא  ןתינה  לככ  ורמַשיש  ךכ  םתוא  ןווכל  קר  אלא  תואלקחהו , חותיפה 
דסומל רשפאתש  הבישח  תרחא –  הבישחל  הנמזה  אלא  עקרק , שומיש  וא  עקרק  דועיי  םניא  םה  .יפרגואג  אלא  ירוטוטטס ,

.זוקינ ילעפמ  תנייפאמה  תיראנילה  הבישחהמ  גורחל  זוקינה  תושרלו  תינכותה , לש  לוחכה  וקל  ץוחמ  םילוקיש  לוקשל  ןונכתה 

יריבעמ איה  רגנה , לוהינ  לע  רכינ  ןפואב  עיפשהל  הלוכיש  וזכ  ךא  תילאיווירט , המגוד  .תונווגמו  תובר  הבישחלו  םילכל  תואמגודה 
לחנה עטקמ  רובע  העבקנש  ֶןכֶתה  תקיפס  תא  ריבעהל  םירומא  םימ  יריבעמ  תיחכונה  הבישחב  .תוליסמלו  םישיבכל  תחתמ  םימה 

םאתהב םיחתפנו  םירגסנה  תוסיו  ירעשכ  דקפתל  םילוכי  וללה  םימה  יריבעמ  , היהשה יבחרמל  תסחייתמש  הבישחב  .הלעמבש 
.תויורשפאהמ תחא  לכב  קזנה  תרמוח  רבדב  תוכרעהל 

הקיטקרפה ןיידע  איה  םילחנ  לש  הכלוהה  רשוכ  תלדגה  .הכלוהה  רשוכ  תלדגה  תמויסקא  איה  השדח  הבישחל  תפסונ  המגוד 
הכלוהה רשוכ  תלדגה  רבדב  םילוקישה  תכרעמ  , היהשה יבחרמל  תסחייתמה  הבישחב  .הפצה  ינפמ  הנגהל  ןורתפכ  תלבוקמה 

לחנה לש  הכלוהה  רשוכ  תלדגה  ינפ  לע  הפידע  אצמית  חטש  לש  הכומנ  תורידתב  הפצה  וא  חותיפה  םור  תמרהש  ןכתיי , .הנתשמ 
םימיב תעצבתמה  הפצה , ינוכיס  לוהינ  תנחובה  הדובע  .דרומב  בצמה  תא  רימחת  ךא  ימוקמ , הנעמ  ןתית  ילוא  הלדגהה  .ךומסה 

וא הפצהה  ריחמ  יבגל "  גשומ  ןונכתה  תודסומל  ןתית  הז ,) ןויליגב  דוע  ואר   ) תואלקחה דרשמ  תלבוהב  זוקינה  תויושרב  הלא 
.תלכשומו תעדומ  תוטלחה  תלבק  רשפאתת  ךכו  התעינמ ,

, םיחותפ םיחטשב  םרוז  ןיידע  םהמ  קלחש  רתויב ,) בחרה  םנבומב   ) הלא םילחנ  היהשהה ? יבחרמ  ךרד  םימרוזה  םילחנה  יבגל  המו 
תוסיוול םילכ  וב  ליעפהל  ןתינש  ירקיעה  םוקמה  אוה  לחנה  בחרמש  הנבה  ךותמ  תאז , .ןתינה  לככ  הבחר  לחנ  תעוצר  ולבקי 

יתורישו יגולוקאה  ודוקפת  ורפתשי  ךכו  םייעבטה , וינייפאמ  תא  םקשל  לחנל  רשפאת  וז  הבחרה  .רצונ  רבכש  רגנ  לש  היהשהלו 
תאו תונופטישמו  הפצהמ  םיקזנה  תא  םצמצלו  גופסל  ולכוי  םה  םכרד , יפ  לע  גוהנל  םילחנל  רשפאנ  םא  .ונממ  םירזגנה  תכרעמה 

.שפנב תועיגפה 
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