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, תענומה תוריהזה  ןורֶקעל  םאתהב  תובוחו  םירוסיא  תעיבק  ידי  לע  ראשה  ןיב  ריוואה , םוהיז  תא  םצמצלו  עונמל  ןכו  ריוואה  תוכיא  לש  רופישל  איבהל  ותרטמ  הז  קוח  "
ןעמל יגולויבה , ןווגמהו  תויגולוקאה  תוכרעמה  עבטה , יבאשמ  תוברל  הביבסה , לע  הנגה  םשלו  םדא  ינב  לש  םהייח  תוכיאו  םתואירב  םדא , ייח  לע  הנגה  םשל  לכהו 

( קוחה תורטמ   ) "ח–2008 סשתה יקנ , ריווא  קוח  ןושל  .םהיכרוצב – " בשחתהבו  םיאבה  תורודה  ןעמלו  רוביצה 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

ןורקעל םילשמ  ןורקיעכ  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקע
תורהזיהה

תנשב תוימואל  - ןיב תונמאב  דוסי  ןורקעכ  לבקתהש  זאמ  םלועבו  ץראב  יתביבסה  ןידב  בושחו  לבוקמ  ןורקיע  אוה  תורהזיהה  ןורֶקע 
תויעדמ תויאר  תוטלחהה  ילבקמ  ידיב  ןיא  רשאכ  םג  יכ  איה  ןורקיעה  ַתִּבל  .םלועה  יבחרב  תונוש  תונידמב  קקחנ  אוה  זאמ  . 1992

קזנה לש  שארמ  העינמל  םיעצמא  טוקנל  שי  ןיידע  תמיוסמ , העפות  וא  הלועפ  בקע  םרגנה  יתביבס  םוהיזל  וא  קזנל  סחיב  תורורב 
יתלבה הנירקה  קוח  "ח-2008 ; סשתה יקנ , ריווא  קוח  םייזכרמ : םיקוח  העבראב  הז  ןורקיע  ןגוע  לארשיב  .ומוצמצל  וא 

הביבסל תורבעהו  תוטילפ   ) הביבסה תנגה  קוחו  "א-2011 ; עשתה קיזמ , קבאו  טסבסא  יעגפמ  תעינמל  קוח  "ו-2006 ; סשתה תנניימ ,
.תובר תויונשרפל  הכוז  אוה  תונווגמה  וינפו  ןורקיעה  תובכרומ  לשב  "ב-2012 . עשתה םשרמו ,) חוויד  תובוח  – 

, םהילע םיססובמ  םלועבו  לארשיב  הביבסה  תנגה  ינידש  דוסיה  תונורקעמ  דחא  םע  תמיוסמ  הפיפח  תמייק  הז  ןורקיעל 
ימרוגו םינרצי  לע  תוירחא  תלטה  איה  הז  ןורקיע  לש  ותועמשמ  . ' םלשמ םהזמה   ' ןורקע תיתביבסה –  הקיתאב  ןכ  םג  ורוקמש 
היפלש הסיפתה  לע  תתשומו  םיילכלכו , םייכרע  תונורקע  לע  ססובמ  הז  ןורקיע  .םתלועפ  לש  תויתביבסה  תואצותל  רשאב  םוהיז 

תיביטקפאה הטילשה  לעב  אוה  עדיהו , תויחמומה  לעב  אוה  .וישעמ  תואצותב  רתויב  ליעיה  לפטמה  היהי  עגפמה  רצוי  וא  םהזמה 
.עגפמה תתחפהל  םינונגנמ  חתפל  וא  רתאל  תלוכיה  לעב  אוהו  תעגופה , תוליעפב 

.תויתביבסה תויושרה  תוינידמו  יתביבסה  ןידה  תושירד  םושייל  רתויב  בוטה  ןפואב  ךרעיהל  לוכיש  םרוגה  םג  אוה  םהזמה  ךכיפל ,
הליעיה הרוצב  ויתוחוקל  לע  תופדועה  תויולעה  תא  לגלגל  לוכי  אוה  ןכש  הליעי , לטנ  תקולחל  עיגהל  ןתינ  וכרדש  םרוגה  םג  אוה 
תורתוימו תוקיזמ  תולועפ  עוציב  ינפמ  הליעי  העתרה  תגשהל  רתויב  הבוטה  ךרדה  םג  איה  םוהיזה  םרוג  לע  תוירחא  תלטה  .רתויב 

תויולע הִדצבש  תוירחא  איה  םיקזנה  ןוקיתל  וא  םוקישל  תוירחאה  .םימוד  םוהיז  ימרוג  לשו  ולש  תידיתעה –  תוגהנתהה  תנווכהלו 
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םירקמ רתויו  רתוי  ויהי  ךכ  םוהיזה , םרוג  לע  תשות  תוירחאהש  םירקמ  רתויו  רתוי  ויהיש  לככ  יכ  חינהל  ןתינ  .תולטובמ  אל  תוילכלכ 
סרטניא םהל  שי  .תורהזיהה  ןורקע  תלחהל  השירדל  םוהיזה , תריצי  םרטב  דועו  שארמ , םיבושק  ויהי  םיילאיצנטופ  םוהיז  ימרוגש 

ול םגש   ) הרבחל יתימדת  קזנ  תומרוגה  תויטפשמ  תויוניידתהמ  ענמיהל  וא  דיתעב  תודבכ  תויולעב  ךוסחל  קהבומ  ילכלכ 
(. תוילכלכ תויועמשמ 

וניא רצומה  ריחמש  ןוויכ   , םיבאשמ לש  הליעי  אל  האצקה  תרצוי  רוביצה  לע  םייתביבסה  םיקזנה  לש  תויולעה  תלטה  תאז , תמועל 
הז שרודש  ריחמהש  רחאמ  קוש , לשכ  תרצוי  םינוכיס  תנצחה  .ורוציי  תוליעפב  םיכורכה  םיקזנה  ןוקיתל  תשרדנה  תולעה  תא  ללוכ 

תוינוציחה תועפשההמ  תועבונה  תופסונ  תויתרבח  תואצוה  וכותב  םלגמ  וניא  םוהיז , רצויש  תורישה  ןתמ  רובע  םוהיזל  םרגש 
.וישעמ לש  תוילילשה 

אשיי חוכב –  וא  לעופב  םהזמהש –  השירדה  אוה  םלוכל  ףתושמה  ש םינוש , םישגדו  תונוש  תורדגה  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקעל
וא םיקזנ  תמנפהו  קזנ  תעינמ  לש  תויולע  הלא  םא  ןיבו  קזנ  ןוקית  לש  תויולע  הלא  םא  ןיב  ותוליעפ , לש  תויולעב 
םהבו םיירוביצ , ןיבוטל  םיקזנ  תובר  םימעפ  תוללוכ  הז , ןורקיע  חוכמ  םינפהל  םישרדנ  םימהזמש  תוינוציחה  תויולעה  םינוכיס .

.םימהו ריוואה  עקרקה ,

תיינב ןומימ  ןיינעב  בתכש  תעד  תווחב  ילארשיה  ןידב  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקע תמנפהב  קסע  הלשממל  יטפשמה  ץעויל  הנשמה 
הייפואב איה  העינמה  תלועפש  הרקמב  םג  לח  םינוכיסה  תמנפה  ָלנויצר  יכ  עבקנ  םש  חלמה  . םי  לש  ימורדה  ןגאב  תונגה 

תלועפ תונורקעה –  ינש  ןיב  רשקה  תא  ריבסהל  ידכ  וז  הרימאב  שי  .ןוכיס  תושממתה  תעינמ  ךרוצל  תשרדנה  םוקיש  תלועפ 
הב שיש  רחאמ  דיתע , ינפ  הפוצ  םג  איה  םלוא  םלשמ ,) םהזמה   ) עצוב רבכ  םוהיזהש  רחאל  תעצבתמש  הלועפ  איה  םוקישה 

(. תורהזיה ןורקע   ) ידיתע ןוכיס  תושממתה  תעינמל  לאיצנטופ 

"ח- סשתה הקיקח ,) ינוקית  ( ) םלשמ םהזמה   ) הביבסה תנגה  קוחב  תילארשיה  הקיקחב  יוטיבו  הרכה  לביק  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקע
תא לולשלו  רוביצה  תואירבב  וא  הביבסב  העיגפ  עונמל  הרפשלו , הביבסה  לש  התואנ  תוכיא  לע  רומשלו  ןגהל   " ותרטמש , 2008

וא הגשוהש  האנהה  תבוטב  םרגנש , קזנה  יוושב  תבשחתמה  השינע  תועצמאב  ראשה  ןיב  הביבסב , העיגפבש  תילכלכה  תויאדכה 
יניד םבור  םינוש , םיקוחב  הקיקח  ינוקית  לש  הרוש  ליחמ  קוחה  רומאכ ." העיגפ  ןניינעש  תוריבע  עוציב  ךות  וקפוהש  םיחוורב 

האצותכש קוח , ותוא  לע  םדא  רבעש  הֵרבע  לשב  יכ  העיבקה  אוה  ןנד , ןורקיעה  לש  טביהב  םהב , ירקיעהש  םיקהבומ , הביבס 
תבוט רועישב  סנק  וילע  ליטהל  טפשמה  תיב  יאשר  רחאל , וא  ומצעל  חוור , וא  הכסחנש ) האצוה  תוברל   ) האנה תבוט  גישה  הנממ 
"ז- לשתה ןישנועה , קוחל  ףיעס 63  תוארוהמ  תערוג  הניא  וז  הארוה  .רחא  שנוע  לכ  לע  ףסונ  רומאכ , גישהש  חוורה  וא  האנהה 

תיב יאשר  רחאל , וא  ומצעל  האנה  תבוט  גישהל  וא  רחאל  ןוממ  קזנ  םורגל  םשאנה  הב  ןווכתנש  הֵרבע  לשב  יכ  עבוקה  , 1977
תא וא  הֵרבעה , ידי  - לע הגשוהש  האנהה  תבוט  לש  וא  םרגנש  קזנה  לש  םייוושמ  העברא  יפ  סנק  םשאנה  לע  ליטהל  טפשמה 

.םהבש לודגה  יפל  לוכה  קוקיחב , עבקנש  סנקה 

, הז בצמב  ןכש  תורהזיהה , ןורקע  לש  רבגומ  םושייל  יבויח  ילכלכ  ץירמת  רוציל  םילוכי  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקע לש  הפיכאו  םושיי 
תונהילו רתוי  םילוז  םירצומ  רוכמל  ךכו   ) תוחפ תומהזמ  תויגולונכטל  רובעל  םוהיזה  ינרציו  םימהזמה  רובע  ילכלכ  ץירמת  רצונ 

(. יתורחת ןורתימ 

ילכלכו יטקרפ  ןפואבו  החלצהב  ומשייל  ידכ  .ותומימע  תורמל  םיכרד , ןווגמב  לארשיב  תורהזיהה  ןורקע  תא  םשייל  ןתינ  םוכיסל ,
ןורקע תמגודכ  םימילשמ ,) וא  םיליבקמ  תונורקע  םג  תויהל  םילוכי  םתוהמבש   ) הנשמ תונורקעל  ןורקיעה  תא  טורפל  עצומ 

.םושייל יבטימה  ילכלכה  ץירמתה  תא  רוציל  ךכו  םלשמ ,' םהזמה  '

תורוקמ

דרשמ םילשורי : .תיטפשמ  תעד  תווח  ונומימו –  חלמה  םי  תונגה  טקיורפ  עוציב  .א 2011 . טכיל   .1
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