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Tom Fisk, Pexels םוליצ : םיילכלכ |  תונורקע  לע  תססובמ  תויהל  הכירצ  הנובנ  תימואל  תוינידמ  .תלוספ  תנמטה  רתא 

תונורקע לע  תססובמה  תימואל  תוינידמ  השורד 
תלוספב לופיטל  םיילכלכ 

דועב לש 5.5% , יתנש  רועישב  תיתיבה  הפשאה  תויומכ  ולדג  המיעו  הנש , ידמ  לארשיב  םייחה  תמר  התלע  הנורוקה  רבשמל  דע 
ןיב האוושהמ  .ודריו  הפשאה  תויומכ  וכלה  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמ  תיברמבו  יברעמה  םלועב 

ללוכ הפשאב , לופיטה  לש  תילאירה  תולעה  אולמ  תא  הפשאה  ןרצי  לע  הליטמה  תוינידמ  יכ  הלוע  תונידמ  ןתוא  ןיבל  לארשי 
.םיילכלכ תונורקע  לע  תססובמ  תויהל  הכירצ  הנובנ  תימואל  תוינידמ  .הפשא  תריציל  ילילש  ץירמת  תרצוי  תוינוציח , תויולע 

תורצחמ ףוסיא  הפשאב : לופיטה  לש  תוילאירה  תויולעה  תא  בשחל  וליכשה  הביבס  ינלכלכ  םלשמ : םהזמה  ןושאר –  ןורקיע 
ךכל .עקרקה  תויולע  ללוכ  ולועפתו  הנמטהה  רתאל  הלבוה  הנחתה , לועפת  רבעמה , תנחתל  סחד  תויאשמב  הלבוה  םיתבה ,
.ריוואה םוהיזלו  תונואתל  בכרה , יצו  םישיבכ  תקיחשל  םיכרדב , שדוגל  המורת  הלבותה : קשמ  לש  תוינוציח  תויולע  תופסוותמ 

.הפשא הנוטל  תילאירה  תולעה  איה  הפשאה , תומכב  תקלוחמ  האצותה ,

, הנוטל לע 1,000 ש"ח  הלוע  הייריחל  התלבוהו  ביבא  - לתב הפשאה  ףוסיא  תולע  .רקי  ךילה  אוה  תובוחרהמ  תינוריע  הפשא  ףוסיא 
הנשמ ינלבק  תוליעפמה  תוימוקמ  תויושרב  ףוסיאה  .ההובג  םתקסעה  תולעו  םיקיתו  םהש  הייריע , ידבוע  םתוא  םיעצבמש  תויה 

.רוזחִמל הנפותו  רוקמב  דרפותש  תומכ  לכל  סחיב  ךסחיי  הז  ביכר  .לדוגל  ילכלכ  ןורסיח  ףא  לע  תאזו  רתוי , לוז 

.תוסנכה ידי  - לע תוסוכמ  היתויולע  לכש  תימונוטוא  תיאנובשח  תכרעמ  רוגס : תלוספ  קשמ  תבייחמ  הנוכנ  תוינידמ  ינש –  ןורקיע 
האורבתל ןד  םירע  דוגיא  לש  םגדב  הפשא , ירוזא  הרשעל  קלוחת  לארשי  םימה : ידיגאת  תמגודכ  תירוזא , תודגאתה  סיסב  לע 

וא לקשמ  יפל  תילאיר  הפשא  תרגא  הבגי  דוגיאה  תולוכשא ." תוימוקמ ל" תויושר  תודגאתהל  ינושארה  ךלהמה  ומכ  הייריח – ) )
.לעפמ וא  ירחסמ  זכרמ  םידרשמ , ןיינב  תיב , קשמ  הפשאה –  ןרצימ  םלשמ )' םהזמה   ' ןורקיעל םאתהב   ) חפנ
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ופלחוי ךכ  םשל  .םיניירבע  יפלכ  הפיכא  תייוולב  , " םניח תוחורא  רדעיה  אוה " הטישה  תלעפהל  םדקומ  יאנת  ישילש –  ןורקיע 
תושרל ודימעיו  ןותנ  חפנ  חתפיש  יטנגמ ,) וא  יטפוא   ) ההזמ סיטרכ  ידי  - לע השעית  םתחיתפש  םיסכמל  הריצאה  ילכמ  לכ  יסכמ 

קר .הרוציי  םרטב  םיימעפ  בושחל  הפשא  ןרצי  לכל  ומרגי  הרגאה  יפירעת  .תבשחוממ  תכרעמב  בויח  עצובי  הריגסה  םע  .בשותה 
תדרפה ךות  תיבה , יקשמב  רוקמב  תירטנולוו  הדרפה  דדועל  ו תוזירא –  רעזמל  תונכרצ , יסופד  תונשל  לארשי  חילצת  ךכ 

איה בשותה  ידי  - לע תובדנתהב  הדרפהה  .םניח  ףוסיאה –  יקיפאל  רוזחִמל  תנתינה  השביה  תלוספה  תיינפהו  הבוטרה  תלוספה 
" רוזחִמה יזכרמ   " תאו םידרפנה  הריצאה  ילכמ  תא  ריזחהל  ינויח  אהי  תילכלכ  הביסמ  .ףסכו  דויצ  יבאשמ  תכסוח  םגו  הליעי  םג 

.םייתנוכשה

ביכר הנמטהה , לטיה  קוח  ולטובי  סמ : לפכ  עונמל  שי  הפשאל , רוגס  קשמ  לש  תישארה  הקיקחה  םע  דבב  דב  יעיבר –  ןורקיע 
ילכמ לע  ןודקיפה  קוח  תאז , תמועל  תורחתל .) םייתניב  חתפיי  אל  םא   ) לשכש תוזיראב  לופיטל  קוחהו  תיללכה  הנונראב  האורבתה 

רכינ חפנ  םיספותו  םיברה , תושר  תא  םימהזמ  הנש , ידמ  םישכרנש  םייתחפשמה  םילכמה  ןוילימ  לע 800  םג  לחוי  הקשמ 
.רוזחמל יקנ  םלג  רמוח  לש  הריצילו  םיקקזנ  יפלאל  הקוסעתל  םורגת  הנממ  םתאצוה  .תינוריעה  הפשאב 

תינכפהמה תינכותה  תא  םרואל  ןוחבל  יואר  םהילע , ססובמ  תויהל  ךירצ  תלוספה  קשמש  םיילכלכה  תונורקעה  וראותש  רחאל 
השעמל םהש  היגרנאל –  תלוספ  ינקתמ  השימח  תמקה  הביבסה : תנגהל  דרשמה  הנורחאל  םדקמש  לארשיב  הפשאב  לופיטל 

ףסונ םוקמבו  םורדל , דודשא –  תמוצב  זכרמה , רוזאל  הייריחבו –  השרומ  תמוצב  םילשוריל , םימודא –  רושימב  הפשא : תופרשמ 
לש הובגה  הריחמ  לשב  תאזו  היגרנאל , הפשאה  תרמתה  ןורתפב  תילכלכ  תויאדכ  ןיא  לארשיב  .ץראה  ןופצל  עבקנ –  םרטש 

סחיב תוחפל  הכומנ ב-20%  לארשיב  הפשא  תפרשמ  תקפומה  היגרנאה  תומכ  .לארשיב  הפשאה  ינייפאמ  לשבו  הרמתהה 
( הקפהל תנתינה  היגרנאה  תומכ   ) קסיהה ךרע  םימו ;) ינגרוא  רמוח  לעמ 40%   ) רתוי הבוטר  לארשיב  הפשאה  הפוריא : תונידמל 

ירויש םוחב  תושמתשמ  הפוריאב  תוינוריעה  הפשאה  תופרשמ  דועו : תאז  הפוריאב ; לומ 3,000  "ג  קל "ל  קק קר 2,400  אוה 
, ןיינב תלוספ  איה  לארשיב  הפשאהמ  כ-5%  יד : ןיא  ךכבו  .לארשיב  יטנוולר  וניא  הז  ךא  תינוריעה , הקולחה  תשרל  םימ  םומיחל 

 – רתיהו רתויה , לכל  לש 80%  לקשמ  תתחפה  םורגת  הפרשה  הפוריאב .) םייק  אל   ) הנמטמל םיקלסמש  תיתחתה  רפאל  תפסונה 
( הז ןויליגב  אשונב  דוע  ואר   ) .הנמטהל

רוהיטל ימיכ  לעפמ  תמקה  תולע  .וריא  ןוילימ  איה 250  הנשל  תונוט  תלפטמה ב-400,000  הפשא  תפרשמ  תמקה  תולע 
ןלק תפרשמ  ינותנ   ) םיפסונ וריא  ןוילימ  לע 200  תדמוע  דועו ) יס ] - יו - יפ תפרש  לשב   ] רולכ תירפוג , ןקנח , תוצומחת   ) םימהזמה

ןקתמ לש  לועפתו  המקה  תולע  בושיחל  רסח  תויולעב  שמתשה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .הלעפה  תויולע  תפסותב  הינמרגב ,)
ןכל תרחא , הפולח  לכ  תמועל  הנוטל  וריא  רקי ב-100–150  הפוריא  תופרשמב  הפשאב  לופיטה  .הפרשה  ירצות  םיזגב  לופיטה 

.תושדח תופרשמ  טעמכ  ןיא 

תויומכ תא  םצמצתש  תילאיר  תפשא  תרגא  רוגס , קשמ  הפשאב : לופיטל  בלושמ  ןורתפ  תבייח  לארשי  ךוראה  חווטב  םוכיסל ,
תנמטהו רוזחמה  תקמעה  הנוכשבו , תיבב  רוקמב  הדרפהה  תרזחה  טסופמוקל , התבסהו  תינגרואה  הפשאה  תדרפה  הפשאה ,

.הנש ידמ  םיתחופ  םירועישב  הרתיה 
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