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ודיע םוליצ : םילייטמ |  ינוינחב  םינת  לש  תויפצתה  תומכ  העברא  יפ  הנְָטק  םינמטומ  םיחפל  הפשא  יחפו  תולוכמה  תפלחה  רחאל  .החותפ  הפשא  תלוכמ  לע  לעוש 
דקש

רבה תויח  לע  םילייטמ  םיריאשמש  תלוספ  תעפשה 
למרכה קראפב 

 – דועו םירומיש  תואספוק  תויקש , קיטסלפ , ילכ  םיריאשמ –  םילייטמש  הלכתמ  יתלב  תלוספל  סחייתהל  גוהנ  תובר  םימעפ 
ןוזמה תויראש  לש  העפשהל  תעדה  תא  םינתונ  ונא  דימת  אל  .םייחה  ילעבב  עגופו  הביבסה  תא  םהזמש  ירקיעה  םרוגה  לאכ 

לכ ךכב  ןיאשו  ןמזה , םע  הלכתמש  תינגרוא  תלוספ  וזש  הרימאה  תרכומ  םיבר  לצא  תאזמ , הרתי  .םיחותפה  םיחטשב  תוראשומה 
תואצומ םייח  ילעב  לש  םינוש  םינימ  לש  םהיתויסולכוא  רבה ? תויח  לע  תיתועמשמ  העפשה  ךכב  ןיאו  הנוכנ , וז  החנה  םאה  .ער 

םירוזאב םהל  תונימזה  םדאה , תוליעפמ  םינוש  םיגוסמ  תינגרוא  תלוספבו  םילייטמ  לש  הפשא  תויראשב  ןנוזממ  לטובמ  אל  קלח 
יאנפ ירתאב  הדוהי ,) ירהבו  למרכב  ןלוגב , לילגב ,  ) םייאלקח םיבושייל  םיכומסה  םירוזאב  תורכומ  ךכל  תואמגוד  .לארשיב  םיבר 

וארה תומדוק  תודובע  .םינוש  םיינוריע  םיבושיי  ימוחתב  ןכו  םינוש ,) םיקראפו  "ל  קק תורעי  םילייטמל , םינוינח  תמגודכ   ) שפונו
םהיתויסולכוא  תוסיו  תא  רשפאמ  ןוזמה  תורוקמ  םוצמצש  םינתו , םילעוש  תויסולכוא  לש  רתי  לודיגל  םימרוג  ןימז  ןוזמ  יפדועש 

םיאבצ תויסולכוא  לש  ןמויק  לע  תומייאמ  תיאלקח , תלוספ  םע  םיבושיי  דצל  תומייקתמה  םינת  לש  רתי  תויסולכואש  ןכו  , 
. ןלוגב 

למרכה קראפ  ימואל  ןג  ינוינחב  תונורחאה  םינשב  ועצוב  בחרנ  רוזאב  רב  תויח  לע  םוצמצה  תעפשה  תקידבו  ןוזמה  תורוקמ  םוצמצ 
.הנשב םירקבמ  ןוילימ  ינשכ  םיעיגמ  עבטה , קיחב  שפונלו  יאנפל  םישמשמה  הלא , םינוינח  לא 22  .םינגהו  עבטה  תושר  לש 

הקוזחת יתווצ  .תינגרוא  תלוספ  לשו  הלכתמ  יתלב  תלוספ  לש  תובר  תויומכ  הירחא  הריתומ  םירקבמה  לש  תבחרנה  תוליעפה 
יפוסב טרפב  תוברה , תויראשה  תא  תונפל  םוי  לכ  ףוסב  חילצהל  בר  ישוק  םייק  ךא  םינוינחה , ןויקינב  הנשה  תומי  לכ  םיקסוע  םיבר 

תיליל תוליעפ  רחאל  םינוינחה  יבחרב  תרחמל  הרוזפש  םוי , לכ  ףוסב  הבר  תלוספ  םינוינחב  תרתונ  תאז , תובקעב  .םיגחבו  עובש 
תיארנ אלו  טעמכ  תינגרואה  תלוספה  .הלכתמ  יתלבה  תלוספה  איה  הרוזפש  תלוספהש  הלגמ  תטרופמ  הניחב  .רבה  תויח  לש 

תמצוע המ  הלאשה , הלוע  ןאכ  .רב  תויח  ידי  - לע הלכאנש  רחאל  חטשהמ  תמלענש  הפוקש ' תלוספ   ' יהוז רמולכ , תרחמה , רקובב 
תינגרואה תלוספה  םוצמצש  איה  תומדוק   תודובעמ  סיסבה  תחנה  רבה ? תויח  תרבח  לע  וז  תלוספ  לש  תילילש  העפשה 

.םירחאה    םינימב  ןוזיאה  רסוח  תאו  העיגפה  תא  ןיטקתו  םיחיכשה , םינימה  לש  רתיה  תויסולכוא  תא  ןיטקת  רב  תויחל  הנימזה 

לש הרדסה  ללכש  למרכה , קראפב  רב  תויח  תויסולכוא  לע  םילייטמ  תלוספ  לש  העפשהה  םוצמצל  יקשממ  םזימ  עצוב  ךכ  ךרוצל 
תבצהו םילייטמ , תלוספ  תטילקל  זא  דע  ושמישש  םינטקה , םיחפהו  תוחותפה  הפשאה  תולוכמ  לכ  תאצוה  ידי  - לע תלוספ  ינקתמ 

למרכב םינוינח  םינומט ב-20  םיחפ  ובצוה 36  םזימה  תרגסמב  .םמוקמב  םייח  ילעבמ  השיג  םיענומש  םילודג  םינומט  םיחפ 
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לירפאב 2017 .

םהמ ואצוהו  םיחפה  םהב  ונמטוהשו  הבר  םהב  םילייטמה  תוליעפש  םינוינח , הרשע  ורחבנ  הז  קשממ  תוליעי  לש  הניחב  ךרוצל 
יאמ  ) םינומטה םיחפה  תבצה  ינפל  הנשכ  םיינוניבו , םילודג  םיקנוי  ירקס  ינש  ועצוב  הלא  םינוינחב  םימדוקה  . הפשאה  ינקתמ 
ןוינח לכ  יבחרב  ובצוהש  הדיכל  תומלצמ  רפסמ  תרזעב  המיגד  לע  וססבתה  םירקסה  יאמ 2018 .)  ) םתבצה רחאל  הנשכו  ( 2016

תונומת ףצר  גציימ  עוריא  לכו  תויפצת  ,) ןלהל   ) םוליצ יעוריא  רפסמל  ןיומ  תומלצמהמ  עדימה  .םעפ  לכב  םייעובשכ  לש  הפוקתל 
.ןימה ותואמ  םיטרפ  ןהב  ודעותש 

, יוצמ לעוש  בוהז , ןת  רב , ריזח   ) רבה תויח  ברקמ  םיקנוי  לש  םינימ  ודעיתש 11  םינוינחב , םוליצ  יעוריא  וללכ 1,170  רוטינה  תואצות 
םיחפה תרדסה  רחאלש  הפוקתב  .תיבה  לותח  ןכו  רומחיו ) באז  קלד , ספסופמ , עובצ  היימנ , ןברוד , היוצמ , תיריג  יוצמ , דופיק 

םילייטמה ב-60%. ינוינחב  ודעותש  םיקנוי  לש  תיפצתה  רפסמ  דרי  םינוינחב 

תרדסה רחאל  .םיחפה  תבצה  ינפל  םוליצה  יעוריאמ   80%- כב ודעותש  רב , ריזחו  בוהז  ןת  ויה  םינוינחב  ודעותש  םיירקיעה  םינימה 
(. רויא 1  ) רב יריזח  לש  תויפצתה  רפסמב  םיינש  יפכ  לש  הדיריו  םינת  לש  תויפצתה  רפסמב  העברא  יפ  לש  הדירי  הדעות  םיחפה 

.םינוינחב תינגרואה  תלוספה  יפדוע  תומכ  תתחפהמ  רתויב  םיעפשומכ  ואצמנ  הלא  םינימ 

תלוספב הלא  םינימ  לש  הברה  תולתה  לע  תדמלמ  םינוינחה  ימוחתב  םיריזחהו  םינתה  תוליעפ  ףקיהב  תיטסרדה  הדיריה 
תמרגנ ךכו  םהיתויסולכוא , תלדגהבו  םהלש  הייברה  תחלצהב  ךמותש  םרובע , יתועמשמ  היגרנא  רוקמ  איה  וז  תלוספ  .תינגרואה 

תלוספה  ' םוצמצל םרות  םינומטה  םיחפל  תלוספה  תכלשהב  םילייטמה  רוביצ  לש  הלועפ  ףותיש  .םירחא  םינימ  לש  הקיחד 
.םייקתהל םינימ  לש  רתוי  בר  ןווגמל  רשפאמו  תיעבטה , תכרעמב  ןוזיאה  רסוח  תא  ןיטקמ  הפוקשה ,'

רויא 1
םיחפה תבצה  ינפל  הנש  הלילב , עצוממ  תויפצת ) ןלהל   ) םוליצ יעוריא  רפסמ 

הירחא הנשו  םינומטה 
יריזח לש  תויפצתה  רפסמב  םיינש  יפכ  לש  הדיריו  םיבוהז , םינת  לש  תויפצתה  רפסמב  העברא  יפ  לש  הדירי  האצמנ 
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תורוקמ

לע םילולמ  תופוע  ירגפ  לש  רדסומ  קוליס  תעפשה  .םירחאו 2013 . א  יבצ ) ןב   ) ןורוא וניב ג , בלוד ע ,  .1
.49–44 הביבסו 4(1 :) היגולוקא  .הכומס  הביבסב  םיפרטנו  םיפרוט  תויסולכוא 

.תואיצמל הירואתמ  םינת –  לש  רתי  תויסולכוא  קשממ  .םירחאו 2016 . ןומלט ע  אטופק ד , בלוד ע ,  .2
.145–137 הביבסו 7(2 :) היגולוקא 

תעינמ םשל  קשממ  תוינידמ  תעיבקל  ףרטנ  / ףרוט לדומ  תיינב  .ג 2002 . ינגדו  ןטול ר  ןלפק ד , ץלז ד ,  .3
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