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תוכיא לש  םיילכלכ  םיטביה  רפסה :

(. הביבסו 11(3 היגולוקא  .הביבס 

ךרכ 11(3)הרצקב ויתס 2020 /  2020ןויליג  רבוטקואב ,  29

תלכלכל אובמו  תיתביבס  תוינידמ  תעיבק  לע  ילכלכה  טבמה  תא  הביבסו , עבט  יבאשמ  ילכלכ  ןפואב  ןהב  ךירעהל  ןתינש  םיכרדה  תא  טרפמה  קרפה  איה  רפסה  תביל 
.םילכתמ עבט  יבאשמ 

תוכיא לש  םיילכלכ  םיטביה  רפסה : לע  תרוקיב 
הביבס

הכפהמה ימימ  דוע  תובחרנ  תויתביבס  תוכלשה  שי  תוילכלכ  תורומתל  .ינוויכ  - ודו קודה  אוה  הביבסל  הלכלכ  ןיב  רשקה 
ינפל כ- דע  .תימלועהו  תימוקמה  הלכלכה  לע  בחרנ  ןפואב  עיפשהל  תולולע  הביבסה  לע  םדאה  תועפשה  דגנמו –  תיתיישעתה ,

, םייתביבסה םילוקישל  םידגונמ  ויה  בורלו  םלועה  תונידמ  בורב  תוינידמ  תעיבקב  םייטננימודה  ויה  םיילכלכה  םילוקישה  הנש   50
לש םיילכלכ  םיטביה  ןמדירפ –  ךונח  "ר  דו רקב  רינ  פורפ ' לש  םרפס  .םהיניב  בלשל  שיש  ךכב  הרכהה  תרבוג  זאמ  לבא 

עדיה ךמס  לע  םייתביבסל  םיילכלכ  םילוקיש  ןיב  בולישל  םיכרדה  תא  גיצמ   – 2020 "ף , שת סדרפ , תאצוהב  הביבס , תוכיא 
.תונורחאה םינשה  ורבטצהש ב-50  רקחמהו 

םיקרפ 1–  ) ןושארה קלחה  םירבחמה .) לש  וזמ  תצקמב  הנוש  הקולחב  הפ  םיראותמה   ) םיקלח השולשמ  בכרומ  רפסה  יתסיפתל ,
םייסיסבה םילכה  תא  גיצמו  רצק , ירוטסיה  עקרב  חתופ  אוה  .תיתביבס  הלכלכל  הלכלכה  תונורקעמ  םיארוקה  תא  ליבומ  ( 6

אשונה תגצה  תועצמאב  םוהיז  לש  היוצרה  המרב  ןוידב  קרפב 3 , לעופב  ליחתמ  הז  אובמ  .תיתביבס  הלכלכל  אובמו  הלכלכב 
תונויערה .תוטלחה  תלבקב  תואדו  - יא דצל  תואדו  יאנתב  תלעות  – תולע יחותינב  םייתביבס  םיטביה  בולישב  קוש , לשככ  יתביבסה 
םג םימיאתמו  רתוי , תובכרומ  תויגוסל  םייללכ  תונורקעמ  הגרדהב  םירבוע  םייניע , יריאמ  םירויא  דצל  הרורב  הפשב  םיגצומ 

.ילכלכ עקר  םהל  ןיאש  םיארוקל 

, הביבסו עבט  יבאשמ  ילכלכ  ןפואב  ןהב  ךירעהל  ןתינש  םיכרדה  תא  טרפמה  םיקרפ 7–12 ,)  ) ולש ינשה  קלחה  איה  רפסה  תביל 
רתוי הבר  טוריפ  תמרל  סנכנ  הז  קלח  .םילכתמ  עבט  יבאשמ  תלכלכל  אובמו  תיתביבס  תוינידמ  תעיבק  לע  ילכלכה  טבמה  תא 

עבט יבאשמ  תכרעהל  תונושה  םיכרדה  תא  םירקוס  םיקרפ 7–9  .תיתביבס  הלכלכב  םיקימעמל  דעוימו  ןושארה , קלחה  רשאמ 
דעו תרהצומ , תוגהנתה  לע  תוססובמה  תורישי  הכרעה  תוטיש  ךרד  קושה , תוגהנתה  לע  תוכמתסמה  תופיקע  תוטישמ  הביבסו – 
םינדו רסח , עדימ  יאנתבו  תואדו  יאנתב  תוינידמה  ילכ  תא  םירקוס  םיקרפ 10 ו-11  .התומתו  האולחת  תכרעה  לש  השקה  הלאשל 

הלא םיבכרומ  םיאשונ  םע  םידדומתמ  םירבחמה  .םינוש  םיאנתב  םיילכלכ  םילכל  סחיב  רישי  חוקיפ  לש  תונורסחבו  תונורתיב 
עבט יבאשמ  לוהינ  תונורקעב  ןדו  םיבאשמ  תלכלכ  אשונב  יסיסב  קרפ  אוה  קרפ 12  .םימישרתב  תורזעיה  ךות  תויתטישב 

.רוזחמ תלכלכו  רוסחמל  םירוטקידניא  תופוקת , יתש  ןיב  באשמה  לוצינ  לש  האצקה  םהלש , יבטימ  לוצינ  ןוגכ  םילכתמ ,

https://magazine.isees.org.il/?p=18526

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94


2020 "ף , שת סדרפ , תאצוהב  הביבס , תוכיא  לש  םיילכלכ  םיטביה  ןמדירפ –  ךונח  "ר  דו רקב  רינ  פורפ ' לש  םרפס 
םיאשונ לש  הרושו  םימ , יבאשמ  תלכלכו  היגרנא  יבאשמ  תלכלכ  ןוגכ  תויגוס  םינודינ  םיקרפ 13–19 )  ) ןורחאהו ישילשה  קלחב 

לש םיילכלכ  םיטביה  םיימואל , - ןיב םייתביבס  םימכסה  תויגולוקא , תוכרעמ  יתוריש  תכרעה  הביבסו , הייסולכוא  ןוגכ  םיילבולג ,
ךא םלועב , םייתביבסה  םינוידה  בלב  םיאצמנה  םיבושח  םיאשונ  הלא  לכ  .הקורי  תואנובשחו  אמייק  - רב חותיפ  םילקאה , יוניש 
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תוסחייתה םהמ  תרדענו  הקמעה , ירסחו  םירצק  תויהל  וללה  םיקרפל  םרוג  םיאשונ  לש  בר  הכ  רפסמ  יבגל  תונבות  גיצהל  ןוצרה 
םוחתב לארשיב  וכרענש  םירקחמה  תא  רקוסה  רצק  קרפב  םייתסמ  רפסה  .םיאשונהמ  דחא  לכב  םיכורכה  םייכרעה  םיטביהל 

הייסולכואה לודיג  בצקב  תּוגירחה  לארשיב –  רתויב  בכרומה  ילוא  אוהש  אשונל  תוסחייתה  הרסח  ךא  תיתביבסה , הלכלכה 
.םיחותפה םיחטשה  לע  ץחלהו 

םידומעה .םייטנרטניא 300  תורוקמ  ללוכ  םיפסונ , תורוקמל  תוינפהו  תבחרנ  היפרגוילביב  ובו  ףקיה , בחרו  הלועמ  רפסב  רבודמ 
תכלוה תובכרומ  תמרב  םייונב  בטיה , םיבותכ  תיתביבס , הלכלכב  םיסרוקל  ןיוצמ  סיסב  םה  םיקרפ 1–12 )  ) ולש םינושארה 

תניחבב םה  ךליאו ) קרפ 13   ) רפסה לש  םינורחאה  םידומעה   200 תאז , תמועל  .תובר  תויגוסל  הקימעמ  תוסחייתה  םיאיבמו  הלועו ,
ןיוצמ סיסב  קינעמ  רפסה  םוכיסל , .םיפסונ  תורוקמל  שרדיי  םהב  קימעהל  הצריש  ימו  םיאשונ , לש  בחר  ןווגמב  םינוידל  ןבאתמ 

םייואר ךכ  לעו  ילארשיה , ארוקל  שיגנ  ןפואב  תונורחאה  םינשה  תיתביבסה ב-50  הלכלכה  םוחתב  תויוחתפתהה  תנבהל 
.חבש לכלו  הדותל  םירבחמה 
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