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הלכלכל םייטסלפה  םירמוחה  תודימע  תונורתי 
תילגעמ

תיתשביה הביבסב  קיטסלפה  תורבטצה  ללגב  .תלוספה  םוחתב  הביבסה  תויעבמ  תחא  אוה  תונושה  ויתורוצ  לע  קיטסלפה  םוהיז 
תוכרעמב ועגפי  םינש , ךרואל  םש  וראשיי  הביבסל , םיעיגמש  םיטירפה  םייטסלפה , םירמוחה  לש  הברה  םתודימע  לשבו  תימיהו 

, קיטסלפל תעגונה  הרדסאה  םג  םהיתובקעבו  הביבסה , ינוגרא  םיעיצמש  תונורתפה  .ןוזמה  תרשרשל  וגלזי  ףאו  תויגולויב ,
הלודג העיגפל  תוליבומ  תופולחה  תיברמ  רעצה , הברמל  .םייפילחת  םירמוחב  שומישל  רבעמבו  שומישה  תתחפהב  םידקמתמ 

. ירוקמה  רצומהמ  הביבסב  רתוי 

.תישיא הנגה  יכרוצל  שומישה  בחרתמ  הנורוקה , תפגמ  חכונ  הנורחאלו , הזיראל , םישמשמ  םירמילופה  םהלש  תויטרניאה  תוכזב 
רקיע םג  םה  םהב  םירצקה  שומישה  ינמז  בקעו  םדאה  , שומישבש  קיטסלפה  תומכמ  רתוי מ-40%  םה  וידחי  הלא  םישומיש  ינש 

וננכותש תוליעי  תוזירא  .וייח  ךרואו  ותוחיטב  תחטבהו  זראנה  רצומה  רומיש  איה  הזיראה  תרטמ  תלוספב  . עיפומש  קיטסלפה 
רוזחמ תוניחב  לש  בר  רפסמ  .הזיראה  לש  תיתביבסה  תולעה  תולקב  תזזוקמ  ךכו  זראנה , רצומה  לש  תחפה  תא  תותיחפמ  ןוכנ 

רתוי יתועמשמ  ןפואב  תיתביבס  ליעי  הלא  תומישמ  עוציבל  םייטסלפ  םירמוחב  שומישהש  ואצמ  תונורחאה  םינשב  ועצובש  םייח 
דועו ריוואו  םימ  םוהיז  הממח , יזג  תטילפ  תונושה : תועפשהה  לש  תינטרפ  הייארב  םגו  תיתכרעמ  הייארב  רחא , רכומ  רמוח  לכמ 

.

םישומיש לש  בר  רפסמ  תונמל  ןתינ  .םיליעיו  םידימע  םירצומ  רוציי  תורשפאמ  םהיתונוכתו  םייטסלפה  םירמוחה  תודימע 
הקופת הרובחת , יעצמא  לש  לקשמ  תתחפה  םינבמ , דודיב   ) תוחיטבהו תוליעיה  תניחבמ  דואמ  רפיש  קיטסלפל  רבעמהש 

(. דועו עוניש  יעצמא  םינבמו , תויתשת  תרנצ   ) םירצומה ייח  ךרוא  תניחבמ  ןכו  דועו ) תואלקחב 

דוגינב .תויורשפא  ןווגמב  ורוצייב , ועקשוהש  םיבאשמה  לש  רזוח  לוצינ  רשפאמ  דעומ  ירצק  םימושייב  שמישש  קיטסלפ 
לעפמ הקיצי , תיב   ) רמוחה לש  ינושארה  רוצייה  ךרעמב  קר  רזחמל  ןתינש  ןוטרקו ,) ריינ  תיכוכז , תוכתמ ,  ) םייפילחתה םירמוחל 

םיבאשמ תכירצבו  םירצומה  ןרצי  לצא  םג  רזחמל  ןתינ  םייטסלפה  םירמוחה  תא  םיבר , םיבאשמ  תעקשהבו  ריינ ) לעפמו  תיכוכז 
בורל הגיצמ  םג  איה  .םימוהיז  תעינמל  רמוחה , לש  תינקדקד  הדרפה  תמר  תבייחמ  ינכמ  רוזחִמ  לש  וז  תורשפא  רתויב  . הכומנ 

.תפסונ העקשהב  ןוקיתל  תנתינש  רמוחה , תונוכתב  תמיוסמ  הדירי 

.רמוחב ועקשוהש  םיבאשמה  לוצינ  תא  חיטבמ  רשא  ימיכ , רוזחִמל  ומיאתי  ינכמ , רוזחִמל  םימיאתמ  םניאש  םירמוחו  םירצומ 
רמילופה רומיש  ךות  תירלוקלומה , המרב  םימוהיז  תדרפה  תרשפאמה  הסמה , לש  תוטישב  םיליחתמ  ימיכ  רוזחִמ  יכילהת 

קוקיז רחאל  תושורד , תונוכת  לעב  רמילופ  לש  שדחמ  היינב  םירשפאמה  רמונומה , תמרל  קוריפ  יכילהתב  םיכישממ  םה  .יסיסבה 
םינוש םירמילופ  רוצייל  םלצנל  ןתינש  םייסיסבה , םינמימחפה  תמרל  םירמילופה  קוריפ  איה  תפסונ  תורשפא  .םיביכרמה 

םימאתומ םישדח , םירמילופ  רוציי  תרשפאמ  איה  ךא  ינכמ , רוזחִמב  רשאמ  ההובג  הלא  םיכילהתב  םיבאשמה  תעקשה  .רוקמהמ 
שמשל םילוכי  הלעמל , םיראותמה  תונורתפהמ  דחא  ףאל  ומיאתי  אלש  םירצומ  רמוחה  . תונוכתב  העיגפ  לכ  אלל  המישמל ,

תקפה רתויב , ההובגה  קוקיזה  תמרב  םינבואמ , היגרנא  יבאשממ  םירצוימ  םייטסלפה  םירמוחה  תיברמש  רחאמ  .היגרנא  תבשהל 
תבשהל םייטסלפה  םירמוחה  תפרש  .רוקמב  םיבצחמ  יקלד  תפרשמ  םרגנה  הזל  רבעמ  ףסונ  םוהיז  תרציימ  הניא  היגרנאה 

. ירוקמה  רמוחה  רוצייב  העקשוהש  היגרנאה  ךסמ  לש כ-60%  רזוח  לוצינ  תרשפאמ  היגרנא 
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ילגעמ תריגסל  םייטסלפה –  םירמוחה  תפלחהמ  םיצמאמה : תא  טיסהל  שי  תילגעמ  הלכלכו  תיתביבס  תוליעי  םדקל  ידכ  ןכל ,
םירמוחה לש  ךרעה  תרשרש  לכב  הלועפ  ףותיש  בייחי  אשונב  יתכרעמ  לופיט  .הביבסל  קיטסלפ  לש  הגילזה  תעינמלו  שומישה 

ןוויכב ןושאר  דעצ  רויא 1 .)  ) אבה רוצייה  רוזחמ  תליחתב  םירצומה  תטילקל  דעו  םלגה  ירמוח  רוציי  בלשמ  םירצומהו , םייטסלפה 
ךלהמ תונידמ  . ןיב  םינכוסמ  םירמוח  תעונת  לע  הרקבל  לזאב  תנמא  תרגסמב  קיטסלפה  תלוספ  תלילכ  םע  הרבעש , הנשב  עצוב 

.התורצוויה םוקמב  תלוספב  לופיט  בייחמו  תרשרשה , ךרואל  וב  לופיטל  תוירחאהו  רמוחה  תרבעהל  תורשפאה  תא  םצמצמ  הז 
ןתיתו הביבסל , קיטסלפ  תלוספ  רורחש  לש  יתועמשמ  םוצמצו  הרקב  הטילש , רשפאת  הנידמה  תולובגב  םימוד  םיללכ  תלעפה 

תושרדנה תויגולונכטה  םע  םויכ  רבכ  הנכומ  קיטסלפה  תיישעתש  ןה  תובוטה  תושדחה  .תילגעמ  היישעת  לש  חותיפל  ץירמת 
.רוזחִמל עיגתש  רמוח  תומכ  לכ  לש  יבטימ  לוצינ  חטבומ  ךכו  םירזחוממה , םירמוחל  םיהובג  םישוקיב  םעו  רוזחִמל 

רויא 1
תילגעמ קיטסלפ  תלכלכ  לש  ךרעה  תרשרשב  ןיינעה  יקיזחמ  יופימ 
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