
יול  ידע 
היגולוקאל תילארשיה  הדוגאה 

, םיעדמל רפסה  תיב  הביבסה ; יעדמלו 
הוחא תימדקאה  הללכמה 

רלסק  יבינ 
תיעדמ תצעויו  קשממ  תתימע 

, הרובחת ףגא  (, 2019–2018)
הביבסה תנגהל  דרשמה 

ןיילק  ודע 
, םדאה תביבסו  היפרגואגל  הקלחמה 

ביבא - לת תטיסרבינוא 

אילא  - ןב ןרע 
תטיסרבינוא היפרגואיגל , הקלחמה 

ןוירוג - ןב

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.ע אילא  - ןבו ןיילק ע  רלסק נ , יול ע ,
קוחרמ הדובע  תוינידמ  םושיי  . 2020

םויהו םירגתא  תלעות , לארשיב – 
(. COVID-19  ) הנורוקה תפגמ  ירחאש 

(. הביבסו 11(3 היגולוקא  ךרכ 11(3)תוריקס ויתס 2020 /  2020ןויליג  רבוטקואב ,  29

, הירפירפה קוזיח  םידבועה , תויביטקודורפ  תאלעהו  ןוירפה  תלדגה  העוסנהמ , תוינוציחה  תויולעב  ןוכסיח  ןוגכ  הבר , תיקשמ  תלעותל  לאיצנטופ  שי  קוחרמ  הדובעל 
.תושלחומ תויסולכואל  הדובעה  קוש  תשגנהו  םיירדגמ  םירעפ  םוצמצ 

, תלעות לארשיב –  קוחרמ  הדובע  תוינידמ  םושיי 
(COVID-19  ) הנורוקה תפגמ  ירחאש  םויהו  םירגתא 

גלזמה הצק  לע 

לש תויתביבסה  תועפשהה  תא  רימחהל  םייופצ  םישיבכב  שדוגה  תובחרתהו  הייסולכואה  לודיג  ךשמה 
.לארשיב הרובחתה  ףנע 

יזכרממ תיבהמ , תעצבתמה  קוחרמ  הדובע  אוה  העוסנה  ףקיהב  יוניש  רוציל  לוכיש  תוינידמה  ילכמ  דחא 
.אלמ וא  יקלח  ןפואב  םיירוזא , וא  םייתנוכש  הקוסעת 

קוחרמ הדובע  תוינידמ  םושייב  םיכורכה  םירגתאהו  תלעותל  רשאב  םייקה  עדיה  תא  רקוס  הז  רקחמ 
.הנורוקה תפגמ  תועפשה  חכונל  טרפבו 

תוינידמ לולכתש  קוחרמ  הדובע  דודיעל  תימואל  תינכות  לארשיב  םדקל  םיצילממ  רקחמה  יבתוכ 
םושייל םיצירמת  ןתמו  ירוביצה  רזגמב  טולייפ  תוינכות  עוציב  םייתומכ , םידעי  תבצה  תללוכ , תיתלשממ 

.יטרפה רזגמב  ירטנלוו 
בחרתהל היופצ  וז  המגמ  .םיטלובה  הפוקתה  ינממסמ  דחאל  קוחרמ  הדובעה  הכפה  הנורוקה  תפיגמ  לשב 
םישיבכב שדוגה  לע  ךלהמה  תעפשה  היהת  המ  עירכי  הפקיהו  הקוסעתה , קושב  םירזגמ  ןווגמב  עבקתהלו 

.הפוקתה םותב 
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ריצקת

ףנע לש  תויתביבסה  תועפשהה  םג  רימחהל  תויופצ  םישיבכב  שדוגה  תובחרתהלו  הייסולכואה  לודיגל  יפצה  לשב 
ילכמ דחא  .תיטרפה  העוסנה  תא  תיתועמשמ  םצמצל  שי  הלא  םייוניש  םע  תודדומתה  םשל  .לארשיב  הרובחתה 

שוקיב ירוזאב  תועיסנמ  ענמיהל  םידבועל  תרשפאמה  קוחרמ , הדובע  אוה  תועיסנל  שוקיבב  יוניש  םירצויש  תוינידמה 
םושיי לש  תוירשפאה  תוכלשהה  תא  קוחרמ , הדובע  תוינידמ  אשונב  םייקה  עדיה  תא  רקוס  הז  רמאמ  .אישה  תועשבו 

.טרפב ( COVID-19  ) הנורוקה תפגמ  תועפשה  חכונלו  ללכב , לארשיב  וז  תוינידמ 

תאלעהו ןוירפה  תלדגה  העוסנהמ , תוינוציחה  תויולעב  ןוכסיח  ןוגכ  הבר , תיקשמ  תלעותל  לאיצנטופ  שי  קוחרמ  הדובעל 
םע .תושלחומ  תויסולכואל  הדובעה  קוש  תשגנהו  םיירדגמ  םירעפ  םוצמצ  הירפירפה , קוזיח  םידבועה , תויביטקודורפ 

קוחרמ םידבועה  רועיש  .םיפסונו  םייתרבח  םייגולונכט , םיילוהינ , םיטעמ : אל  םירגתא  םג  תרצוי  קוחרמ  הדובע  תאז ,
רזגמב רכשה  ימכסה  תאז , תמועל  .יטרפה  רזגמב  היילע  תמגמב  אצמנ  ךא  ברעמל , סחיב  תיתועמשמ  ךומנ  לארשיב 

ץילממ הנורחאל  םסרופש  םיחמומ  תדעו  "ח  וד .םידדוב  םירקמב  דבלמ  קוחרמ  הדובע  םירשפאמ  םניא  ירוביצה 
, קשמב קוחרמ  הדובעל  םייתומכ  םידעי  תבצה  לולכתש  קוחרמ , הדובע  דודיעל  תימואל  תינכות  םדקל  לארשי  תלשממל 

.םינושה םירזגמל  םיצירמת  ןתמו  טולייפ  תוינכותב  הכימת 

םינממסה דחאל  הכפה  וזו  קוחרמ , הדובע  לש  תורשפאל  קשמב  םיבר  םיקיסעמו  םידבוע  הפשח  הנורוקה  תפגמ 
תננכותמ אל  תוסנתהל  יכ  הארנ  .ירוביצה  רזגמה  תוברל  קשמב , םיפנע  ןווגמב  הנושארל  המשויו  הפוקתה  לש  םיטלובה 

םיאנתבש ןכתייו  ילארשיה , קשמב  קוחרמ  הדובע  לש  העמטהו  דוסימ  לע  רבשמה  תפוקת  םותב  םג  העפשה  היהת  וז 
הדובעל ןנכותמ  אל  םוריח  רבעמ  עצוב  קשמהמ  לודג  קלחב  יכ  רוכזל  שי  .םישיבכב  שדוגה  ףקיה  לע  ףא  םימיוסמ 

, הרגש בצמב  לעפומש  טולייפמ  םישרדנה  התואנ  הרקבו  דועית  אלל  םילהנמלו , םידבועל  המיאתמ  הרשכה  אלל  קוחרמ ,
הבושח תונמדזה  רצי  רבשמה  תאז , תורמל  .קוחרמ  הדובעל  םימאתומה  םיפתושמ  הקוסעת  יזכרמב  שומיש  אללו 

וכישמישו םויכ  תולועש  תונבותה  .תיבהמ  הדובעל  תויביטקפא  תוקיטקרפ  יוהיזלו  לארשיב  קוחרמ  הדובע  םודיקל 
.וירחאל םג  ילארשיה  קשמב  םישימג  הדובע  ירדסה  דסמלו  םדקל  תוטלחהה  ילבקמל  ורשפאי  ויתובקעב  רבטצהל 

ךרדה ישוקיב  לוהינל  תורשפאהו  םישיבכב  שדוגה 
קוחרמ הדובע  תועצמאב 

רצותה לאיצנטופ  יוצימ  - יאל האיבמ  הדובעה , ןוירפב  תעגופ  לארשיב  תיתרובחתה  תואיצמה  יכ  עבק ב-2019  הנידמה  רקבמ 
שדוגה לשב  קשמל  םרגנה  ללוכה  קזנה  שער  . יעגפמלו  ריוואה  םוהיז  תרבגהל  תמרוג  ףאו  םיסיממ , תוסנכההו  ימלוגה  ימוקמה 

שדוגה לש  םירישיה  ויקזנ  דבלמ  דראילימ ש"ח ב-2040  . רימאהל ל-100  יופצ  אוהו  דראילימ ש"ח ,  35- כב ךרעומ  םישיבכב 
שופיח בחרמ  תאו  םידבוע  דצמ  הדובעה  שופיח  בחרמ  תא  ןיטקמ  ןכ  לעו  תועיסנ , עוציבב  הריחבה  בחרמ  תא  םצמצמ  םג  אוה 

תובחרתהלו הייסולכואה  לודיגל  ידיתעה  יפצה  לשב  .הקופתהו  החוורה  לע  תילילש  העפשה  שי  ךכלו  םיקיסעמה , לש  םידבועה 
יוניש תא  םיציאמה  הממח  יזג  תטילפ  ריוואה , םוהיז  ןהבו  הרובחתה , ףנע  לש  תויתביבסה  תועפשהה  םג  רימחהל  תויופצ  שדוגה ,

םצמצל שי  הלא  תויוחתפתה  םע  תודדומתה  םשל  הרובחת  . תויתשת  ידי  - לע לודיג  יתב  עוטיקו  שער  ידרטמ  םילקאה ,
.תיטרפה      העוסנה  תא  תיתועמשמ 

שי ךרדה , ישמתשמ  לש  העיסנה  ילגרהב  יוניש  רוציל  םינווכמה  ךרד , ישוקיב  לוהינל  תוינידמ  ילכב  שומיש  ךות  העוסנ  תתחפהל 
יוניש םירצויש  תוינידמה  ילכמ  דחא  שיבכהמ  . בכר  ילכ  לש  ןטק  זוחא  קר  הדירומ  איה  רשאכ  םג  שדוגה , לע  הלקהל  לאיצנטופ 

ICT - Information and  ) תרושקתו עדימ  תייגולונכטב  שומיש  תועצמאב  (, teleworking  ) קוחרמ הדובע  אוה  ךרדה  ישוקיבב 
ירוזאב תועיסנמ  ענמיהלו  םהלש  יזיפה  הדובעה  םוקמל  ץוחמ  דובעל  םידבועל  תרשפאמה  (, Communication Technology

תוכלשהה תאו  קוחרמ  הדובע  תוינידמ  אשונב  לארשיבו  םלועב  םייקה  עדיה  תא  רקוס  הז  רמאמ  אישה  . תועשבו  שוקיב 
.הדובעה   קוש  לע  ( COVID-19  ) הנורוקה תפגמ  תועפשה  חכונל  דוחייב  לארשיב , וז  תוינידמ  םושיי  לש  תוירשפאה 

, העוציב םוקמו  ןמזה  הדובעה , ינייפאמ  ןוגכ  הלש , םיטביהה  ןווגמל  סחייתהל  שי  קוחרמ  הדובעל  תיבטימ  תוינידמ  ןנכתל  ידכ 
תיזיפ תוחכונ  אלל  העצבל  תינכט  תורשפא  תויהל  הכירצ  קוחרמ , עצבתהל  לכות  הדובעש  ידכ  .םידבועהו  םיקיסעמה  ינייפאמו 

םידבועל הרשכה  ןתמו  תינכט  הכימת  םיאתמ , בושחמ  חוכ  בושחמ , תוכרעמלו  םיתרשל  קוחרמ  השיג  םישורד  הדובעה : םוקמב 
KPI - Key  ) המישמה ןונייצ  תא  םירשפאמה  םידדמ  וא  םיחישק  הקופת  ידדמ  ויהיש  בושח  ךכ , לע  ףסונ  .םילהנמלו 

תויהל הכירצ  קיסעמלו  ןוגראל  ףוסבל , .העוציבב  םידבועה  תומדקתה  לע  תוליעיב  חקפל  ורשפאיש  (, Performance Indicator
םישימג    . הדובע  ירדסה  רשפאל  תילהנמ  תלוכיו  תוחיתפ 
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תיבה ןיב  הדובעה  םוי  תקולח   ) ףיצר אל  וא  ףיצר  ןפואבו  עובשהמ ) קלחב   ) יקלח וא  אלמ  ןפואב  עצבתהל  הלוכי  קוחרמ  הדובע 
םירוגמ תונוכשב  םיימוקמ  םיזכרממו  ( Hub  ) תירוזא החולשמ  תיבהמ , םינוש : תומוקמב  עצבתהל  הלוכי  קוחרמ  הדובע  דרשמל .)
ךרוצה יאמצע , תומישמ  לוהינ  תויופידע , ירדס  תעיבק  ןמז , לוהינ  תולוכי  תיגולונכט , תולגוסמ  תמגודכ  םיצוליאו  תונוכת  . 

קוחרמ הדובעל  םידבועה  תמאתה  לע  תיתועמשמ  ועיפשי  החפשמל , הדובע  ןיב  הדרפה  רוציל  תלוכיהו  תישיא  - ןיב היצקארטניאב 
(, היינב וא  תואלקח  ןוגכ   ) תישעמ וא  תינכט  תורשפא  רדעיהמ  םא  ןיב  קוחרמ , עצבתהל  הלוכי  הדובע  לכ  אל  ךכ , לע  ףסונ  . 

םייעוצקמ )        . םיסנכב  ןוגכ   ) םיישיא - ןיב םירשק  תריציבו  םינפ  לא  םינפ  שגפמב  ךרוצה  לשב  םא  ןיבו 

לש םיטלובה  םינממסה  דחאל  הכפה  וזו  קוחרמ , הדובע  לש  תורשפאל  קשמב  םיבר  םיקיסעמו  םידבוע  הפשח  הנורוקה  תפגמ 
.הפוקתה

קוחרמ הדובעבש  תלעותה 
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; העוסנמ תוינוציח  תויולעב  ןוכסיח  דועו :) תיתרבח  תיתביבס , תיתרובחת ,  ) הבר תיקשמ  תלעותל  לאיצנטופ  שי  קוחרמ  הדובעל 
ןוגכ םיקיסעמל , תלעות  תושלחומ ; תויסולכואו  הירפירפה  קוזיח  הדובעה ; ןוירפ  תלדגה  םידבועה ; לש  תויביטקודורפה  תאלעה 

הינחו      . למשח  "ן , לדנ תויולעב  ןוכסיח 

תמצמצמו םידבוע , תפולחת  הניטקמ  ךכל  תודוהו  םתדובע , םוקממ  םידבועה  לש  ןוצרה  תועיבש  תא  הלידגמ  קוחרמ  הדובע 
תמר לע  םיעיבצמ  הנורוקה  תפגמ  לש  ןושארה  לגה  ךלהמב  לארשיב  וכרענש  םירקס  ינש  הדובע  . תויולעו  תויורדעיה 

לע וחוויד 91%  קשמב  םיינויח  םידבוע  ךותמ 3,500  ירוביצה , רזגמב  .קוחרמ  הדובעל  ורבעש  םידבוע  לצא  ההובג  ןוצר  תועיבש 
לעמ 45,000 תוקיסעמה  תורבח  םילהנמ ב-32  ברקב  ךרענש  רקסב  יטרפה , רזגמב  דואמ  . ההובג  וא  ההובג  ןוצר  תועיבש  תמר 
לצא 16% יוניש , לח  אל  לצא 32%  דועב  תמיוסמ , וא  הבר  הדימב  הרפתשה  םידבועהמ  לש 49%  ןוצרה  תועיבש  יכ  חווד  םידבוע ,

תועיבשב העיגפ  לע  םיעיבצמש  םירקחמ  םג  םימייק  תאז , םע  הבר  . הדימב  הערה  הלח  דבלב  לצאו 3%  תמיוסמ , הערה  התייה 
תישגר תוביצי  ילעב  םידבוע  לצא  .ןוגראל  רוביחה  תשוחתב  העיגפ  וא  חתמ  הקיחש , לש  ההובג  המר  לשב  םידבועה  לש  ןוצרה 

תואמצע תמרו  ההובג  תישגר  תוביצי  ילעב  םידבוע  םתמועל , .הלוע  קוחרמ  הדובעה  ףקיהש  לככ  הלוע  חתמה  תמר  יכ  אצמנ  הכומנ 
ילבמ קוחרמ , הדובע  לש  ההובג  תורידתב  םג  ןוגראל , הקיז  תרימש  ךות  תואמצעב , םהלש  ךרוצה  תא  רתוי  בוט  ומישגי  ההובג 

. חתמה  לש  תיתועמשמ  היילע  תווחל 

בחר להקל  תורשמ  תחיתפ  תרשפאמ  איה  ןכש  םישדח , םידבוע  סויג  לע  הליקמ  קוחרמ  הדובע  לש  תוינידמ  םושיי  ךכ , לע  ףסונ 
תונוש תויולבגומ  וא  תורוה  םיקחורמ , םירוגמ  יצוליא  בקע  תיתקוסעת  תושימגל  םיקוקזש  םידמעומ  לשמל , םידמעומ : לש  רתוי 

( םייטפוא םיביסב  ריהמ  טנרטניא  ןוגכ   ) תוילטיגיד תויתשת  תמקהל  .םרובע  בושח  ןוירטירק  והז  רשא  םיריעצ  םידמעומל  ןכו 
הליהקה לש  תלוכיהו  יתליהקה  ןסוחה  רופישל  יתועמשמ  לאיצנטופ  שי  הירפירפב  קוחרמ  הדובעל  ( Hubs ןוגכ  ) תויזיפו

תורשמה רגאמ  תא  ביחרהל  הלוכי  קוחרמ  הדובע  . disruptive events)  ) םלוע ֵינַשמ  םיעוריא  םע  ףאו  םייוניש  םע  דדומתהל 
החוורה תא  רפשלו  תונמדזה  ןויווש  םדקל  יושע  םיעקר  ןווגממ  םידמעומ  סויג  .זכרמל  הרוביחל  ילכ  שמשלו  הירפירפב  תונימזה 

תיבהמ ) תופסונ  תועש  םילשהל  תורשפאה  ידי  - לע רקיעב   ) רכשב םיירדגמה  םירעפה  םוצמצל  ףסונ  ילכ  שמשל  ןכו  תיתרבחה 
םישיבכה תיתשת  תרגסמב  לועפל  הדובעה  קוש  תלוכי  תא  לידגהל  ךכבו  תיטרפ  העוסנ  תיחפהל  לאיצנטופ  קוחרמ  הדובעל  .

.התבחרהב םיכורכה  םיילאיצנטופ  םייתביבס  םיקזנ  םוצמצ  ךות  תמייקה ,

לש ךרוצה  תא  רתיית  איה  יכ  החנהה  שממתת  םא  םישיבכב , שדוגה  לע  תיבויח  העפשה  תויהל  הרומא  קוחרמ  הדובעל  וינפ , לע 
, וז  החנהל  רשאב  טלחומ  סוזנצנוק  תיעדמה  הליהקב  ןיידע  ןיא  םויכ  תאז , םע  .אישה  תועשב  תועיסנ  עצבל  םיממויהמ  קלח 

תא ןושארה  בלשב  ןיטקהל  יופצ  קוחרמ  הדובעל  רבעמ  הרשומה  –  שוקיבה  טקפא  .א  םיירקיע : םימעט  ינשמ  תאזו 
םישמתשמ ךושמל  לולעו  עציהה , תלדגהכ  ךרדב  םישמתשמה  יניעב  ספתנ  םוקמה  יוניפ  ךא  םישיבכב , םוקמ  תונפלו  םישוקיבה 

לולעו שדח , לקשמ  יווישל  העגהל  דע  שחרתמ  הז  ךילהת  .תירוביצ  הרובחתב  וא  אישה  תועשל  ץוחמ  ועסנש  הלאכ  וא  םישדח ,
םוצמצ לש  יבויחה  טקפאה  תא  ןֵתמלו  קוחרמ  הדובעל  רבעמה  רחאל  דיימ  וררשש  הלאמ  תוהובגה  שדוג  תומר  לע  בצייתהל 

.תוממוי    םניאש  םיכרצל  תושדח  תועיסנ  תריצי  .ב  .שדוגה 

םדא ינבש  םילכ " לס   " לש גוסכ  םויכ  םתוארל  ןתינש  , ICT-הרובחת ל ןיב  םיבכרומה  ןילמוגה  יסחימ  עבונ  סוזנצנוקה  רדעיה 
רבעמה תא  תנייפאמה  תוממויה , תועיסנל  שוקיבה  תתחפה  לכ  אל  תאז , תובקעב  םתוליעפ  . לש  ימוי  - םויה לוהינל  םיצמאמ 

, םויה  ךלהמב  תורחא  תורטמל  תועיסנ  עוציבל  רמומ  תויהל  לוכי  ףסכב  וא  ןמזב  ןוכסיחהש  ןוויכ  שממתת , קוחרמ , הדובעל 
, תאז תובקעב  יטרפ ) . בכרל  תירוביצ  הרובחתמ  רבעמ  לשמל   ) תוממויל םישמשמה  הלאמ  םירחא  םיעצמאבו  םינוש  םידעיל 

טקפא לש  ומויק  בקע  שטשטימ  הדובעל , תועיסנל  שוקיבל  רשקהב  קוחרמ  הדובעה  תררועמש  ( substitution  ) הפולחתה טקפא 
היהת דימת  אל  איה  הפולחת , תמייקתמ  םא  םג  ךכל , רבעמ  תורחא  . תורטמל  תועיסנל  סחיב  ( complementarity  ) המלשהה

חרכהב אל  תלעותה  םויב , תורחא  תועשל  רובעת  הדובעל  העיסנה  םאש  ךכ  אלמ .) הדובע  םוי  ךלהמב  קוחרמ  הדובע  ירק   ) האלמ
ICT-שומיש ב ךות  קוחרמ , הדובע  דחוימבו  תויוליעפ , עוציב  לש  תפסונ  יאוול  תעפות  התפצנ  תונורחאה  םינשב  ןכ , לע  רתי  .לדגת 

םגו םינוש , תומוקמבו  םינמזב  הדובע  תויוליעפ  עוציבב  יוטיב  ידיל  אב  רּורבִשה  (. activity fragmentation  ) תויוליעפה רּורבִש  – 
העפשהה םיילכלכ  - ורקָמ םיחנומב  תאז , םע  ןתתחפהל  . איבהל  חרכהב  אלו  תועיסנל  שוקיבב  היילעל  םורגל  הלולע  וז  העפות 

םא םג  םהלש , תודיינה  יכרוצ  תא  שממל  םישנא  רתויל  תרשפאמ  איהש  רחאמ  הרקיעב , תיבויח  קוחרמ  הדובע  לש  תללוכה 
תיתועמשמ     . תחפי  חרכהב  אל  ומצע  שדוגה 

תועשב םירוגמ  תונוכש  תונקורתה " םימרוגש ל" םויכ  םיצופנה  תוממויה  יסופדמ  תעבונ  ינוריעה , ןונכתה  םוחתב  תפסונ  תלעות 
, תושדחתמו תושדח  םירוגמ  תונוכש  ןונכת  בלשב  דוע  םיפתושמ  הדובע  יזכרמ  לש  בוליש  .םישומיש  בוריע  םיליבגמו  הדובעה 

ידכ םידבועה  תוחכונ  תא  לצנל  ינש  דצמו  םיתבה , תברקב  םאתומ  הדובע  בחרמ  תועצמאב  קוחרמ  הדובעב  ךומתל  דחא  דצמ  לוכי 
. הנוכשב  םישומישה  בוריע  תא  קזחל 

קוחרמ הדובעב  םירגתא 

םייגולוכיספ םייתרבח , םייגולונכט , םיילוהינ ,  ) םיטעמ אל  םירגתא  םג  תרצוי  קוחרמ  הדובע  םיקיסעמלו , םידבועל  הבר  תלעות  דצל 
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, הדובעה םוקמב  הקימנידה  לש  התוחפ  הנבהל  דודיב , תשוחתל  איבת  קוחרמ  הדובעש  ששח  םיתיעל  םייק  םידבועה  ברקב  דועו .)
רוציל ושקתי  םידבועה  יכ  ששח  ונשי  םידבועה , יתבב  תשחרתמ  קוחרמ  הדובעה  רשאכ  םודיקב  . בוכיעלו  תוטלוב  רסוחל 

םע תולובגה  שוטשט  לשב  ועגפיי  החפשמה  ייח  םגו  תיבב , תעדה  תוחסה  לשב  דרת  םתקופת  םגש  ךכ  הדובעל , תיבה  ןיב  הדרפה 
םידיקפתב דוחייב  הקיחשלו , ץחלל  ליבוהל  לולע  הדובעל  תיבה  ןיב  תולובגה  לע  הדפקהב  דימתמה  ךרוצה  הדובעה  .

םירבגה םיירדגמה : םירעפה  ןוגיעו  הלא  תולובג  שוטשט  איה  תוליעפה  רּורבִש  לש  יאוולה  תועפותמ  תחא  יכ  ןייצל  שי  .םיריכב 
ךדיאמ הדובעה  . תועשב  םידליב  לופיטהו  תיבה  יניינע  לוהינב  תוקסועש  םישנ  תמועל  תיבב , םג  הדובע  יניינעב  םיקוסע  בורל 

וא ישדוח  יעובש , " ) תועש קנב   " תריצי תיבהמ , הדובעל  תורשפא  ןתמ  המויסו , הדובעה  תליחת  תועש  יבגל  תושימג  תריצי  אסיג ,
בוט ןזאל  םידבועל  םירשפאמה  םינונגנמכ  םיספתנ  הרשמה ) התואב  תויקלחב  םיקסעומה  םידבוע  ינש   ) תורשמ תקולחו  יתנש )

םרגיהל תולולע  םידבועה  לש  םייחה  תוכיא  לע  תופסונ  תוירשפא  תוילילש  תועפשה  החפשמהו  . הדובעה  יכרוצ  ןיב  רתוי 
ןואכיד               . ףאו  הניש  תוערפה  תופייע , הקע , לולכלו : םיכסמל  רתי  תפישחמ 

ויהי אל  םידבועה  יכ  תוקופת , תדידמבו  תומישמ  לוהינב  םילגרומ  םניאש  םינוגראב  דוחייב  ששח , ונשי  םיקיסעמה  ברקב 
וזכל תינוגראה  תוברתה  יוניש  אוה  םייתועמשמה  םירגתאה  דחא  ןכ , לע  דרשמב  . תוחכונ  אלל  הדימ  התואב  םייביטקודורפ 
ןוגראב םידבועל  םילהנמה  ןיב  ןומאה  לש  רופישלו  רומישל  ךילהת  תעמטה  ךות  תומישמב  תומדקתהו  םיעוציב  תדידמב  תכמותה 
שבגל שי  ןכ , לע  .םידבועה  ןיב  תידדהה  הירפהב  עגפתו  תווצב  הדובעה  תוכיאב  עגפת  קוחרמ  הדובע  יכ  ששח  םייק  ןכ , ומכ  . 

הדובעה יללכל  רשאב  ןוגראב  תונושה  תוקלחמהו  םיתווצה  ןיב  תואדוו  תוריהב  רוציל  ןכו  תפתושמו  הרורב  תינוגרא  היגטרטסא 
םימייקש םיינכט  םירגתא  םנשי  ךכ , לע  ףסונ  קוחרמ  . הדובע  לש  חלצומ  העמטה  ךילהתמ  קלחכ  םהלש , תוירחאה  םוחתלו 
ןתמו תונכותלו  שיגר  עדימל  קוחרמ  השיג  ןוגכ  םיקיסעמל , תויולעב  םיכורכו  םלועב  םימשוימה  םייגולונכט  תונורתפ  םרובע 

םידבועל   . תינכט  הכימת 

לודג קלח  רעזמל  וא  עונמל  לוכי  עובשה , ימי  ראשב  הדובעה  םוקמל  העגה  בולישב  קוחרמ  הדובע  תוינידמ  לש  ןותמ  םושיי 
קזנ םורגל  לולע  קוחרמ  הדובע  תוינכות  לש  יוגש  םושיי  אסיג , ךדיאמ  .קוחרמ  הדובעל  רבעמ  לשב  תוררועתמש  תויעבהמ 

, ןוגראהו םידבועה  הדובעה , ינייפאמב  בשחתהב  ןוגראל  םיאתמה  לדומ  תונבל  שי  הלא  םיקזנמ  ענמיהל  ידכ  .ןוגראלו  םידבועל 
רחאל .םימיאתמ  םידדמו  םידעי  תורטמ , רידגהלו  םימוד , םינוגראב  םימשוימה  םימייק  םילדומ  לש  תונולשיכמו  תוחלצהמ  דומלל 

םאתהב ןביחרהלו  ןהיתואצות  תא  ןוחבל  תרוקיב ," -" ו יוסינ "  " תוצובק תוללוכה  טולייפ ,"  " תוינכותב ליחתהל  ןתינ  לדומה  שוביג 
ןוגראב    . האלמ  העמטהל  דע  וקפויש , םיחקללו  תונבותל 

םלועב קוחרמ  הדובע  תוינידמ 

םיקיסעמה לש  גגה  ינוגרא  רשאכ  התישארו  םירושע , ינשכ  הזמ  ברעמה  תונידממ  תוברב  תמשוימ  קוחרמ  הדובע  תוינידמ 
םכסהכ םכסהה  לבקתה  דוחיאה  תונידממ  קלחב  קוחרמ ב-2002 . הדובעל  תרגסמ  םכסהל  ועיגה  יפוריאה  דוחיאב  םידבועהו 

קוחרמ הדובע  לש  רתויב  הובגה  זוחאה  קוחל  . ךפה  ףא  ןהמ  קלחבו  הנידמה  חוקיפב  יצוביק  םכסהכ  תורחאב  ירטנולוו , יצוביק 
.ירטנולוו    היה  ןהב  םכסההש  תונידמב  אוה 

ַהּבוג םכסהה  דנלוהב  םיקסעומה ב-2019 . ללכמ  קוחרמ  הדובע  םע 14.1%  דנלניפו  דנלוה  דחוימב  תוטלוב  וללה  תונידמה  ןיבמ 
הדובע לש  הובגה  רועישה  דנלניפב  .םיקיסעמל  סמ  תובטהו  ירוביצה  רזגמב  קוחרמ  הדובעל  תרגסמ  םכסה  ןוגכ  םיפסונ , םידעצב 

הדובע לש  הרדסאב  ולחה  הילטיאב  תושדח  . תויגולונכט  רהמ  ץמאל  הטונה  תיניפה  תוברתל  ראשה , ןיב  סחוימ , קוחרמ 
הרועיש ךא  יטרפהו , ירוביצה  רזגמב  קוחרמ  הדובע  רשפאל  תבייחמ  תיקלטיאה  תוינידמה  םויכו  תרגסמה , םכסה  ינפל  דוע  קוחרמ 

רויא 1   .)  ) הובג  - ינוניבה דמעמבו  יטרפה  רזגמב  רקיעב  הצופנ  איהו  דבלב , לע 3.6%  דמוע 

רויא 1
הפוריא ב-2019  תונידמב  םיקסעומה  ללכ  ךותמ  תיבהמ ,)  ) קוחרמ ןמזה  בור  םידבועה  זוחא 
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םוי תוחפל  תיבהמ  ודבע  רבכו ב-2004  קוחרמ , הדובע  תוינכות  םדקל  תויתלשממה  תויונכוסה  תא  בייחמ  ילרדפה  קוחה  "ב  הראב
ידבוע ברקב  קוחרמ  הדובעה  ףקיה  תרבגהל  הטלחה  סרגנוקב  הרבע  ב-2010  ירוביצה  . רזגמב  םידבועהמ  עובשב כ-19% 

ןמזהמ    . קלחב  תוחפל  הלא  םידבועמ  קוחרמ 22%  ודבע   2016- בו תויתלשממ , תויונכוסו  םידרשמ 
תוינידמ קטייהה  םוחתמ  תוליבומ  תוימואל  - ןיב תורבח  וגיהנה  היתובקעב , םירגסהו  הנורוקה  תפגמ  תוצרפתה  לשב  הנורחאל ,
ךישמהל ןהידבועל  ןורחאה  יאמ  שדוחב  וריתה  קובסייפו  לגוג  .ןהידבוע  ברקב  קוחרמ  הדובע  לש  םידקת  תרסחו  תכל  תקיחרמ 

וצריש םידבוע  יכו  ןמז , תלבגה  אלל  קוחרמ  דובעל  הידבועל  תרשפאמ  איה  יכ  העידוה  רטיווט  הנשה  . ףוס  דע  תיבהמ  דובעלו 
תוליבומ תורבח  לש  םיל  " כנמס ברקב 200  ךרענש  רקס  רבמטפס 2020  . רחאל  קר  תאז  תושעל  ולכוי  םידרשמל  רוזחל 

לדומל רבעמ  וראית  םיבר  .הפגמה  תובקעב  הדובעה  קושלו  םהלש  םוחתל  תורקל  דיתע  המ  ןחב  תונוש  תוישעתמ  "ב  הראב
םמצע םידרשמה  םג  .רתוי  חונינ  תיב  - הדובע ןזאמו  רתוי  תושימג  הקסעה  תועש  קוחרמ , הדובע  לש  בוליש  ללוכה  שימג  הקסעה 

.ןמזהמ קלחב  םידבועה , תווצמ  קלחל  הדובע  תביבס  ושמשיש  םיפתושמ  הדובע  יללחל  ךופהל  ףאו  םצמטצהל  תונתשהל , םידיתע 
ףנע לע  םג  העפשה  תויהל  הלוכי  ךכלו  קוחרמ , ןעצבל  ןתינ  אלש  תויחרכה  תומישמל  םצמטצהל  תויופצ  תויקסעה  תועיסנה 

. ולש  הממחה  יזג  תוטילפ  לעו  הפועתה 

לארשיב קוחרמ  הדובע 

לע .הנותמ  היילע  תמגמב  אצמנ  ךא  יפוריאה , דוחיאה  תונידמלו  "ב  הראל סחיב  תיתועמשמ  ךומנ  לארשיב  קוחרמ  םידבועה  רועיש 
םינשב 2008 תמועל 2.6% ו-2.4%  היה 3.4% ב-2016 , תיבהמ  םידבוע  לש  יצראה  רועישה  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  יפ 

םג ליבומל  בשחנ  קטייהה  ףנע  .יצראה  עצוממהמ   30%- כב לודג  תיבהמ  םידבועה  רועיש  תולודגה  םירעב  .המאתהב  ו-1995 
. וז  תוכז  םילצנמ  ןהב  םידבועהמ   41%- שו קוחרמ , הדובע  תורשפאמ  קטייהה  תורבחמ  ךרעוה ש-58%   2014- בו הז , םוחתב 

     

הדובע םירשפאמ  םניא  ירוביצה  רזגמב  רכשה  ימכסה  היילע , תמגמב  םיאצמנ  קוחרמ  הדובעה  ירועיש  יטרפה  רזגמבש  דועב 
הנניא "א–1951 ,) ישת  ) החונמו הדובע  תועש  קוח  השארבו  לארשיב , הקיקחה  םידדוב .) םירקמב  דבלמ   ) ףרוג ןפואב  קוחרמ 

תקיספ יפ  לע  תאז , םע  .סמועה  תועשמ  תוענמיה  לע  השקמו  םיעבוקמ , העיסנ  יסופד  הביתכמ  םישימג , הדובע  ירדסהב  תכמות 
תועש תדידמ  לש  םישימג  םירדסה  דבועה  לש  ישיאה  הדובעה  הזוחב  עובקל  דבועו  קיסעמ  םיאשר  : " הדובעל יצראה  ןידה  תיב 

רזגמב תחוורה  תינוגראה  תוברתבש  יפ  לע  ףא  .םויכ  לדחמה  תרירב  הנניא  תושימג  תועש  תנוכתמב  הקסעה  ךא  , " הדובע
תא לידגת  הדובעה  יאנת  תשמגה  יכ  הנבהה  הנשי  בחרנ , ןפואב  םישימג  הקסעה  ירדסה  לש  הקיטקרפ  תמשוימ  אל  ירוביצה 

.תוהובג תויונמוימ  ילעב  םידבוע  סייגל  תלוכיה 

דרשמבש םיטנטפה  תושרב  הלחהש ב-2012  המזוי  איה  ירוביצה  רזגמב  קוחרמ  הדובע  תוינכות  םושייב  החלצה  רופיסל  המגוד 
תואצות רואל  .דיקפתל  םידבועה  סויג  תלוכי  תא  רפשל  הרטמב  ןמזהמ , קלחב  קוחרמ  םיטנטפ  ינחוב  תקסעהל  םיטפשמה 

ינחוב תומדקתה  תניחב  עובק  . הקסעה  רדסהכ  קוחרמ  הדובע  דסמל  םיטנטפה ב-2014  תושרב  טלחוה  טולייפה  לש  תויבויח 
.דרשמב קפסהל  ותאוושהו  וקדבש  םיקיתה  רפסמ  רוטינ  תועצמאב  הרשפאתה  קוחרמ  הדובעה  ןמזב  םהיתומישמב  םיטנטפה 
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ןמזב םידבועה  יעוציב  רחא  חקפל  רשפאתש  הדידמ  הקופת  רדעיהבו  םיתוריש  ןתמב  ןייפואמ  ירוביצה  רזגמה  בור  תאז , תורמל 
.הדידמל תונתינה  תומישמ  תרדגהב  הוולמ  תויהל  הכירצ  ירוביצה  רזגמב  קוחרמ  הדובע  תוינידמ  תלחה  ךכיפל , .קוחרמ  הדובע 

לארשיב קוחרמ  הדובע  תוינידמ  םושייל  תוצלמה 

תדעו "ח  וד .תללוכ  תוינידמ  העבקנ  םרט  לארשיב  קוחרמ , הדובע  תדדועמה  תוינידמ  תמייק  תובר  תוחתופמ  תונידמבש  דועב 
הדובע דודיעל  תימואל  תינכות  םדקל  לארשי  תלשממל  ץילממ  םירבחמה ) םיפתוש  ותביתכלש   ) הנורחאל םסרופש  םיחמומ 
תוינכות םודיק  קשמב , קוחרמ  הדובע  ירועישל  םייתומכ  םידעי  תבצה  תללוכ , תיתלשממ  תוינידמ  לע  הרהצה  לולכתש  קוחרמ ,

  . "ח  ודב םיטרופמה  תונורקעה  לש  הריהז  העמטה  ךות  קשמב , םירזגמ  ןווגמל  םיצירמת  ןתמו  ןהב , הכימתו  טולייפ 

.תלכשומ תוינידמ  תעיבקב  ךרוצ  הלוע  ירוביצה , תורישב  ןוירפב  היילעל  האיבמ  קוחרמ  הדובע  יכ  הארמה  םלועב  ןויסינה  רואל 
םאתהב .םייטנוולרה  םיקסעומה  ףקיה  תא  ךירעהלו  קוחרמ  הדובעל  םימיאתמה  םיפנעה  תא  תופמלו  ןייפאל  שי  ךכ , םשל 

רבטצהש ןויסינב  רזעיהלו  ירוביצה , תורישב  םינושה  הקוסעתה  יפנעל  םיאתתש  תינטרפ  תוינידמ  עובקל  שי  יופימה  תואצותל 
קוחרמ הדובע  תוינידמ  םושיי  לש  תלעות  - תולע תקידבמ  ןורחאה  . רושעב  לארשיבו  םלועב , המוד  ינוגרא  הנבמ  ילעב  םיפוגב 

.קוחרמ הדובע  לש  עובשב  דחא  םויל  רבעממ  הנשב  ןוילימ ש"ח  לש כ-80  וטנ  תלעות  היופצ  יכ  הלע  הנידמה , תוריש  ידבוע  ברקב 
וטנ ל-850 תילאיצנטופה  תלעותה  תא  תיטמרד  תולעהל  יופצ  ירוביצה  רזגמה  ידבוע  ללכ  ברקב  המוד , ףקיהב  רתוי , בחרנ  םושיי 

םיפסונ םימרוגו  םינפה  דרשמ  "ל  כנמ תסנכה , לש  הביבסהו  םינפה  תדעו  "ר  וי ידי  - לע םויכ  ןחבנ  הזכ  יוניש  הנשב  . ןוילימ ש"ח 
ירוביצה    . תורישב  םיבר 

ךרעיהל םיקיסעמה  םינוגראה  לע  ירוביצה , רזגמב  קוחרמ  הדובעל  בחרנ  רבעממ  היופצש  הלודגה  תילכלכה  תלעותה  תורמל 
םושיי םרטב  תויודגנתהו  תוששח  ןיטקהל  ורשפאי  תוינכותה  .תוינוגראה  תוכלשהה  לולכמ  תניחב  ךות  טולייפ , תוינכות  תלעפהל 

.םידבועה ינוגראו  ירוביצה  רזגמב  םימרוגה  ללכ  לש  הלועפה  ףותיש  תא  שורדיש  יקשמ  ללכ  ךלהמ 

לכ תמכסהב  קוחרמ , הדובעל  ירטנולוו  רבעמ  לש  בצמ  רמשלו  רתי  תוברעתהמ  ענמיהל  "ח  ודה ירבחמ  םיצילממ  יטרפה  רזגמב 
תויולע דוסבס  תועצמאב  לשמל , .ןוגראל  הנידמה  םעטמ  םיצירמת  ןתמ  ךות  םהילוקישלו , םיקיסעמה  יכרוצל  םאתהבו  םידדצה 

ךפה רבכ  יטרפה  רזגמב  ירטנולוו  רבעמ  . שדוג  תורגא  תלטהו  ךרע " ךרד   " ןוגכ העיסנ  ילגרה  יונישל  תוינכות  ןכו  קיסעמה ,
.ןמזהמ   קלח  תוחפל  קוחרמ  הדובעה  ךשמית  קשמב  םיפנעהמ  קלחבש  הארנו  הנורוקה , תולבגמ  תובקעב  תואיצמל 

תונוכש ןונכתב  קוחרמ  הדובע  יזכרמ  בולישב  תוקסועו  עדיה , ירעפ  םוצמצלו  ינוריעה  בחרמה  ןונכתל  תועגונ  תופסונ  תוצלמה 
םיקיסעמהו םידבועה  לצא  םימסחהו  תונוכנה  עדיה , תדימ  תא  דומאל  ידכ  קשמב  בחרנ  רקס  עצבלץלמומ  ןכ , ומכ  .םירוגמ 

. תוינוגראהו  תוילכלכה  תועפשהה  תניחבל  םיינושארה  םושייה  יבלש  לוצינ  ךות  קוחרמ , הדובע  תעמטהל 
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ןפואו ףקיהה  .ימלועהו  ילארשיה  הקוסעתה  קושב  םירזגמ  לש  בחר  ןווגמב  עבקתהלו  בחרתהל  יופצ  קוחרמ  הדובעה  ףקיה 
.וז הפוקת  םותב  םישיבכב  שדוגה  לע  ךלהמה  תעפשה  היהת  המ  ראשה  ןיב  ועירכי  תועבקתהה 

הנורוקה תפגמ  ךלהמב  קוחרמ  הדובעל  רבעמה  תועפשה 
ירחאש םויה  לע  ( COVID-19)

לש בצממ  הגרדהב  לארשיב  הייסולכואה  הרבע  לירפאו  ץרמ  םישדוחה  ךלהמב  .לארשיב  ןושארה  הנורוקה  הלוח  ההוז  ב-27.2.20 
אצוי לעופכ  .קשמב  הדובעה  תומוקמ  לש  טלחומה  בורהו  תירוביצה  הרובחתה  ךוניחה , תכרעמ  תתבשה  ךות  אלמ , רגסל  הרגש 

תויצקילפאב בחרנ  שומיש  ךותו  תמדקומ  הנכה  אלל  אלמ , ןפואב  תיבהמ  דובעל  ירוביצהו  יטרפה  רזגמב  םיבר  םידבוע  ורבע  ךכמ ,
(. רשוכ ינומיא  היגולוכיספ , האופר , ןוגכ   ) םיתוריש ןתמ  םשלו  תובישי  םויק  ךרוצל  ואדיו  תוחישל 

המיאתמ תוכרעיה  אלל  עצבתהו  םהל , תרכומה  הדובעה  תביבסמ  םידבועה  לש  ךשוממ  יתרבחו  יעוצקמ  קותינל  איבה  רבעמה 
, תיבהמ םידבוע  לש  לוהינה  תיגוס  םע  הנושארל  םידדומתמ  םמצע  ואצמ  םיבר  םילהנמש  ךכל  האיבה  השדחה  תואיצמה  .שארמ 

דובעל וצלאנ  םיבר  םירוהש  ךכל  האיבה  ךוניחה  תודסומ  תריגס  .ןוגראב  םיטולייפב  תוסנתהל  ילבמו  המיאתמ  הכרדה  לבקל  ילבמ 
.תויביטקודורפב תעגופה  תעד  - תוחסה תיוור  הביבסב 

ןייפאמה םהזמ  ( – NO  ) ינצמח - ודה ןקנחה  יזוכירו  םישיבכב , שדוגה  גגופתה  קוחרמ  הדובעל  יקלחה  רבעמהו  רגסה  תובקעב 
. וקדבנש  רוטינה  תונחת  לכב  דקתשא ) ץרמ  תמועל  ץרמב 2020   ) 40%- כב ודרי  היישעתבו –  הרובחתב  םיבצחמ  יקלד  תפרש 

רוביצה    . תואירבל  םורתל  ישממ  לאיצנטופ  ונשי  ןמז , ךרואל  ךשמית  םא  ריוואה , םוהיזב  הדיריל 

רגסה ןמזב  .קוחרמ  הדובעל  קשמה  רבעמ  לש  רקובמ  אל  יעבט " יוסינ  וז ל" תיתקוסעתו  תיתרובחת  תואיצמ  תומדל  ןתינ  השעמל 
םידבועהו םיקיסעמהמ  קלח  לש  תוששחהמ  תיחפת  תישעמה  תוסנתהה  תחאה , תוירשפא : תואצות  המכ  לע  תוכרעהה  ועיבצה 

לצא ךכיפל , .םיילטיגיד  םיעצמאב  שומישו  קוחרמ  הדובע  תועצמאב  םג  תיביטקודורפ  הדובע  תביבס  להנל  ןתינש  וחכווייש 
, היינש תורשפא  .ירחאש  םויב  םג  קוחרמ , הדובע  ילגרה  ןמזהמ  קלחב  תוחפל  ץמאל  תונוכנה  לדגת  הלא  םידבועו  םיקיסעמ 
השיג םלצא  חתפתתש  ףאו  םדוקה , הקוסעתה  לדומל  אלמ  ןפואב  רוזחל  וצרי  רבעמהמ  םיצורמ  ויה  אלש  םידבועו  םיקיסעמש 
בולישה תשיטנל  הגרדהב  םורגת  הרגשל  הרזחהש  תישילש , תורשפא  .ןוגראב  קוחרמ  הדובע  לש  תידיתע  העמטה  יפלכ  תילילש 

תויורשפאהמ תחא  לכל  .ירוקמה  לקשמה  יווישל  רוזחי  קשמה  תיברמש  ןוויכ  הלש , םייסחיה  תונורתיה  ףא  לע  קוחרמ , הדובע  לש 
.הרובחתה בצמ  לע  הנוש  העפשה  היופצ  וללה 

ישילשה טירסתהש  היה  הארנ  הנורוקה , םורט  הפקיהמ  העוסנה ל-75%  תרזחו  הרגשל , הרזחה  רגסה , רורחש  םע  יאמ , תליחתב 
תארקל קר  הלועפל  הרזח  תבכרהו  ןטיאל  ורסוה  תירוביצה  הרובחתה  לע  תולבגהה  אסיג , ךדיאמ  .שממתהל  רתויב  ריבסה  אוה 

ינש לג  לחה  טסוגוא  עצמאב  הלא  תורוש  תביתכ  דעומל  דעו  ינוי  ףוסמ  .םייטרפ  בכר  ילכב  שומישה  תרבגהל  םרגש  רבד  ינוי , ףוס 
לככ ךא  הפגמה , ירחאש  םויה  דילוי  המ  ךירעהל  השק  .תולהקתההו  העונתה  לע  תולבגמהמ  קלח  ןטיאל  ורזח  ותיאו  תוקבדה , לש 

קוחרמ הדובעה  םלועבו , ץראב  ירוביצהו  יטרפה  רזגמב  םינווגמ  הקוסעת  יפנעב  קוחרמ  הדובעל  בחרנה  רבעמה  רואל  הארנה ,
, תיבהמ עובשב  הדובע  םוי  ירוביצה  רזגמב  דסמל  הנווכה  רואל  דוחייב  תאז , האמב ה-21 . ונייחמ  דרפנ  יתלב  קלחל  ךופהל  היופצ 

תיבהמ דובעל  ןהידבועל  ורשפאיש  ועידוה  ןהמ  ובו 50%  לארשיב , קטייהה  ףנעב  תורבח  ברקב  הנורחאל  ךרענש  רקס  רואל  ןכו 
הדובעה תוינידמ  לש  תועבקתההו  םושייה  ףקיה  אלמ  . ןפואב  תאז  ורשפאי  ןכותמ  עובשב ו-13.3%  הלעמו  םיימוי  לש  ףקיהב 
הרצונש העיתרה  לע  תורבגתהה  בצק  דצל  ירחאש , םויב  העוסנה  ףקיה  לע  ףוסבל  עיפשיש  אוה  הפגמה  םותל  דע  קשמב  קוחרמ 

.תירוביצה    הרובחתב  תיתרגש  תולהקתהמ 

לש האישנה  רשוכ  אוה  בחרנ , ףקיהב  קוחרמ  הדובע  ךשמהב  הכימתבו  יעבטה " יוסינה   " תחלצהב יזכרמ  קלח  ול  שיש  ףסונ  םרוג 
וינפלש הפוקתל  סחיב  רגסה  ךלהמב   30%- כב הלדג  טנרטניאה  יקפס  לצא  הרובעתה  דחא , דצמ  .טנרטניאהו  תרושקתה  תויתשת 

קלח יכ  רוכזל  שי  אסיג , ךדיאמ  .םיפתתשמ  תובר  ואדיו  תוחיש  םויק  לע  םירקמהמ  קלחב  תושקהל  לולע  היהש  רבד  , 
ידכ הרקמ , לכב  יאנפ .) יכרוצל  שומישה  תבחרה  דצל  קוחרמ , הדימל   ) הרגשב םימייקתמ  םניא  וז  הפוקתב  תשרה  לע  םיסמועהמ 

תועצמאב טנרטניאה  תשרב  עדימה  תרבעה  בצק  תא  גרדשל  ךרוצ  היהי  קשמה , לש  קוחרמ  הדובעל  בחרנ  ףקיהב  רבעמב  ךומתל 
.תומדקתמ   תרושקת  תויתשתו  םייטפוא  םיביס  תסירפ 

םוכיס

רזגמה תוברל  קשמב , םיפנע  ןווגמ  הנושארל  הפיקהו  קוחרמ , הדובעה  תורשפאל  םיבר  םיקיסעמו  םידבוע  הפשח  הנורוקה  תפגמ 
שי הלא  לכל  .םיטלובה  הפוקתה  ינממסמ  דחאל  הכפה  םיפתתשמ , תובר  תומלוצמ  תובישי  תללוכה  תיבהמ , הדובעה  .ירוביצה 

הקוסעתה קושב  םירזגמ  לש  בחר  ןווגמב  עבקתהלו  בחרתהל  יופצ  הפקיהש  קשמב  קוחרמ  הדובע  תעמטה  לע  תידיימ  העפשה 
.וז הפוקת  םותב  םישיבכב  שדוגה  לע  ךלהמה  תעפשה  היהת  המ  ועירכי  תועבקתהה  ןפואו  ףקיהה  .ימלועהו  ילארשיה 

2
[9]

[5]

[10]

[11]

https://magazine.isees.org.il/?p=18679



, ךרדה ישוקיב  לוהינל  םיפסונ  םילכ  דצל  הבלשל  שיו  שדוגה , תתחפהל  םסק  ןורתפ  הנניא  קוחרמ  הדובע  יכ  ןייצל  בושח  תאז , םע 
תבחרנ העקשהו  קוחרמ , הדובעל  םירבועש  םיקיסעמב  הכימתו  דודיעל  תוינכות  דצלו  םינילופורטמל , הסינכב  שדוג  תורגא  ןוגכ 

.םיינפוא יליבש  תלילסו  תויתכילה  דודיע  םיצ , " תנ תאצקה  לארשיב , תירוביצה  הרובחתה  תויתשת  לש  לועייו  חותיפ  ךשמהב 

לש התבשהו  קשמה  בור  תתבשה  דצל  יופכו , ןנכותמ  אל  חרואב  תיבהמ  הדובעל  רבעמה  עצוב  הפגמה  ךלהמב  יכ  רוכזל  שי 
רתוי תומאתומו  תופסונ  תויורשפא  ןווגמ  תללוכ  הנניאש  תיבהמ  הדובעב  קרו  ךא  רבודמ  יכו  ההובגה , הלכשההו  ךוניחה  תוכרעמ 

.םיפתושמ הדובע  יללחו  הקוסעת  יזכרמ  ןוגכ  קוחרמ , הדובעל  תינכט 

, תאז תורמל  .הרגש  בצמב  לעפומש  טולייפמ  תשרדנה  התואנ  הרקבו  דועית  אלל  רבעמה  עצוב  קשמהמ  קלחב  םוריחה , בצמ  לשב 
םידבוע רובע  תיבהמ  הדובעל  תוליעי  תוקיטקרפ  יוהיז  רשפאיש  םינותנ  ססובמ  רקחמ  עוציבל  תונמדזה  ונדועו  היה  רבשמה 
םידבועה לצא  ההובג  ןוצר  תועיבש  תמר  לע  ועיבצה  הנורוקה  תפגמ  ךלהמב  וכרענש  םירקס  .יטרפהו  ירוביצה  רזגמב  םילהנמו 

.יטרפהו ירוביצה  רזגמב  קוחרמ  הדובעל  ורבעש 

עימטהל תוטלחהה  ילבקמלו  םיירוביצה  םיפוגל  ורשפאי  היתובקעב  ואוביש  רקחמו  םינותנ  ףוסיאמו  וז  הפוקתמ  תונבותה 
ץלמומ ןכ , לע  .רבשמה  רחאל  םישימג  הדובע  ירדסה  לש  הקיקחב  ךומתל  ףאו  תומייק  תוקיטקרפ  רפשלו  תושדח  תוקיטקרפ 

יכילהת רפשל  תוסנלו  םירקס  ךורעל  םייטנוולרה , םיפנעה  ללכל  ירוביצה  רזגמהמ  קלחב  עצבתמה  םינותנה  ףוסיא  תא  ביחרהל 
תידיתע תיתלשממ  תוינידמב  ושבגתיש  תונבותה  תא  בלשל  רבשמהמ , ברמה  תא  קיפהל  לכונ  ךכ  .העונת  ידכ  ךות  לוהינו  הדובע 

.לארשיב קוחרמ  הדובע  לש  העמטהה  ךילהת  תא  רפשלו  הרודסו 

השעמל הכלה 

יעצמאב שומישל  יטרפ  בכרב  שומישמ  רבעמה  תא  דדועל  התרטמש  תוינידמ  ןורחאה  רושעב  םדקמ  הרובחתה  דרשמ 
.תירוביצ הרובחתו  םינומה  תעסה  לע  שגדב  םיקורי  הרובחת 

דומעל ידכ  .שוקיבה  תונורדסמבו  םינילופורטמה  יבחרמב  תנשל 2040  עבקנ ל-40%  תירוביצ  הרובחתב  שומישל  דעיה 
תירוביצה הרובחתל  תויתשתה  תבחרהל  םינומה , תעסהל  תויגטרטסא  תוינכות  םודיקל  לעופ  הרובחתה  דרשמ  דעיב 

קר אל  םייוניש  םישרדנ  דעיל  עיגהל  ידכ  תאז , םע  .לגרה  יכלוהלו  םיעסונל  תורישה  רופישלו  םיישיא , הרובחת  ילכלו 
.שוקיבה דצב  םג  אלא  תורישה , דצב 

םילכהמ דחא  תא  ןמסמ  הל , ףתוש  היה  הרובחתה  דרשמש  םיחמומ  תדעו  לש  אצוי  לעופ  אוהש  יחכונה , רקחמה 
דרשמה ההיז  םינש  רפסמ  ינפל  רבכ  .קוחרמ  הדובע  םיכרדב –  שדוגה  לש  תוילילשה  תועפשהה  םוצמצל  םייתועמשמה 

יאצממב ךמות  דרשמה  .תיתלשממה  תיתרובחתה  תוינידמה  םושייל  םייתועמשמה  םילכהמ  דחאכ  הזה  ילכה  תא 
.קוחרמ הדובע  דודיעל  תימואל  תינכות  םודיקב  עייסי  אוהש  הווקמו  קוחרמ , הדובעל  םיעגונה  רקחמה 

התסינכ זאמ  בגר , ירימ  םיכרדב , תוחיטבהו  הרובחתה  תרש  הליבומש  תוינידמה  םע  דחא  הנקב  םילוע  הלא  םייוניש 
יזכרמ םיקהל  תורבחל  רשפאת  קוחרמ  הדובע  .לארשי  תנידמ  יקלח  לכ  רוביחו  זכרמל  הירפירפה  בוריק  לש  דיקפתל ,
יונישה .םהלש  םירוגמה  םוקמ  תריחבב  רתוי  םיבר  תושימגו  הריחב  שפוח  םידבועל  קינעתו  ץראב , םוקמ  לכב  הקוסעת 

.זכרמהמ םיקחורמ  םירוזאב  תושדח  תונוכש  תמקהב  ךומתיו  ריוואה , םוהיז  תאו  םישיבכב  שדוגה  תא  םג  תיחפי 

הרובחתה דרשמ 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_751232.pdf
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