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 ךוניחה תכרעמב תומילאה תעפות יכ תורימא הלוע תופיכתב עמשיהל ולחה םינש רשעכ ינפל

 לש תוינושארה תובוגתה .םידימלתל חוטב םוקמ םניא ללכו ללכ רפסה יתבו הרימחמו תכלוה

 התייה הלא תונעטל ,םירומהו רפס יתב ילהנמ דעו דרשמה תלהנהמ לחה ,ךוניחה תכרעמ

 םיחקפמל םימעפ-דח ןויע ימי םויקב אטבתהש "םייתפש סמ" םולשת דחא דצמ .תיכרע-וד

 ,תעב הב .המילא תוגהנתה עונמל ודעונש דעומ ירצקו םייתדוקנ "םיטקיורפ" עוציבו םילהנמו

 הטלבהבו םייתדוקנ םיעוריא "חופינ"ב םירוה ידעוו תרושקתה תמשאה ךות היעבהמ תומלעתה

.תוילוש תועפות לש תיתמגמ

 תנומת תוטלחהה ילבקמ ידיב אהתש תנמ לעו ,בחרה רוביצהו ךוניחה דרשמ לש תחנה יא חכונל 

 אשונב ףקיה בחר רקחמ עוציב ישאר ןעדמ תכשל םע דחי י"פש םזי ,הנמיהמו הפקת בצמ

 ,לארה( ימואלניב רקחמ יאצממ ומסרופ ליבקמב .)9991 ,יתשינבנב( ךוניחה תכרעמב תומילא

 הוויה הלא םירקחמ ינש ייאצממ םוסרפ .תונידמ 03–כ דוע םע דחי לארשי תפתתשמ וב )9991

 ספות םידימלת לש דאמ הובג רועש יכ רורבב הלע םיאצממה ןמ .אשונב לופיטב הנפמ תדוקנ

 .הקמועבו הפקהב הרומח תומילאה תעפותש ןויכ חוטב וניאש םוקמכ רפסה תיב תא

 תועצמאב תומילאה אשונב דדומתהל שי יכ ,ךוניחה דרשמ תלהנהב טלחוה וז תואיצמ חכונל

 לש הרטמב קפתסהל ןיא ,ןכ לע רתי .הפונת תברו תיבקע ,תננכותמ תוליעפו תבייחמ תוכרעה

חוטב רפס-תיב רפס-תיב"ל ףואשל אלא ,רפסה-יתב ךותב תומילאה תתחפה efaS"( "חוטב  loohcS"(. רפס-תיב 

 דומלל תלוכי םידימלתב תמדקמו תחתפמה תיכוניח תרגסמ אלא ,תומילאמ ישפוח קר וניא הזכ

 .תויבטימב חתפתהלו

 תומילא תעינמל םיכירדמ( םיכירדמה ,םיריכבה םיצעויה ,םייכוניחה םיצעויה - י"פש ישנא

 םיגולוכיספהו םייגולוכיספה םיתורישה ילהנמ ,)םייטסילוה םיכירדמ( םייח ירושיכ יכירדמו

 תנווכמה תוליעפב םייזכרמ םיפתוש םה ,דחי םלוכו דוחל דחא לכ - רפסה-יתבב םייכוניחה

 הנילפסידה ךותמ י"פש ישנא .תיבטימ םייח תוכיא תררוש וב םוקמל רפסה-יתב תא ךופהל

 לש תישפנה החוורה לע םינומא ,ךוניחה תכרעמב םדיקפת תרדגהמו ורשכוה הב תימדקאה

 היצטניירואה ךותמ .םייבטימ תוחתפתהו החימצ תרשפאמה הריווא תריצי לעו רפסה-תיב ידימלת

 םה :תובר םינפ תומילא תעינמב םתוברועמל ,י"פש ישנא םויכ םילעופ היפ-לע תיתכרעמה

 עדי-באשמ תווהל םילוכי םה תעב הב ,הלועפל התוא ץירממה תכרעמל "זרז"כ שמשל םייושע

)ecruoseR  nosreP( םה ,יתטיש הדובע ךילהתל תומרותה תודותמו םילכ ,תוטישב שומישל 
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 םדיבו ,תומילאה תעינמל תוינכותה עוציב תעב יכוניחה לגסל עייסלו ךומתל דציכ םיעדוי

 .רפסה תיבב תישענה תוליעפה תוליעי תא ךירעהל תויונמוימה

ח"נשת ץיקב חתופ ,העפותב יתטיש לופיטב יחרכה בלשכ ןוחבאה תייאר ךותמ  רקחמה תדיחיב ח"נשת

 דרשמ לש ישארה ןעדמה תכשלו ןגישימ תטיסרבינואמ רוטסא ןור ‘פורפ עויסב ,י"פש לש

רפסה-תיבב תומילאה ןוחבאל ןולאש ,ךוניחה  ךותמ תוחוקל הז ןולאשב תויוצמה ןולאשה ברימ .רפסה-תיבב תומילאה ןוחבאל ןולאש

 ירוקמה ןולאשה .רפסה תיבב םידימלת רובע ויתימעו )GNOLRUF( גנולרפ וחתיפש ןולאש

 ימר ‘פורפ תושארב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ םירקוחה תא שמישו תירבעל םגרות

 ינכדע עדימ קפסמ י"פש ידי לע חתופש ןולאשה .ךוניחה דרשמ רובע עצובש רקחמב יתשינבנב

 שמשל דעונ הז עדימ .תירפס-תיבה תכרעמב תומילאה תעפות לש היטביהו הידממ לע ןמיהמו

 ינייפאמלו תירפס-תיבה תכרעמה יכרוצל תמאתומה ,תידוחיי תוברעתה תוינכות תיינבל תיתשת

 .הבש הייסולכואה

 תוברעתה תיגולודותמ הבצוע רפסה יתבב םישודיח תעמטהו םושייב י"פשב רבצנש ןויסינה חכונל

 רפסה תיב להנמ יכ תושיפתהו "ימצעה לוהינה" חורב החתופ וז היגולודותמ .לבוקמהמ הנוש

 ומצע לע לבקמ ,תויתרבח תויעב לש בחר ךרעממ קלחכ ודיקפת תא ספותה יכוניח גיהנמ אוה

 ילעב םילנויספורפ םישנאכ םירומה תא האורו ,רפסה תיבב תויעב ןוקיתל תוביוחמו תוירחא

 היגולודותמה תרזגנ רפסה תיב להנמ לש וז תמצעומ תסיפתמ .ההובג תיעוצקמ תוביוחמו תלוכי

 םידיקפת ילעב ידי לע אלו ומצע ודי לע תישענ הז ינוחבא ילכב שומישה לע הטלחהה היפ לע

 אוהו רפסה תיב להנמל קרו ךא םירסמנ ןוחבאה יאצממ .תימוקמה תושרב וא ךוניחה דרשמב

 ךילהת תא לעייל ,םיאצממה תוידוס תא חיטבהל תנמ לע .םגיצהל דציכו ימ ינפב טילחמה

 רפסמ ידי לע םינולאשה דוביע עצבתמ - הז ינוחבא ילכב שמתשהל םילהנמ דדועלו ןוחבאה

 רפסמכ( םיקיר םינולאש חולשמל תוגאוד הלא תורבח .ךוניחה דרשמ ןומימב ,תוינוציח תורבח

 תיב להנמ לבקמ םימי רפסמ ךות .יטפוא קרוס תועצמאב םינותנה תודבעמו ,)שרדנה םידימלתה

.רפסה-תיב לכ תמרבו הבכש תמרב ,התיכ תמרב ,םינותנה תוח"וד תא םושר ראודב רפסה

 רקחמ רקחמ עצוב וב שומישה תוכלשהו ,ויתואצותבו וב שומישה יכרד ,ןולאשה םע תורכיה ךרוצל

ץולח ט"נשת ל"הנש ךלהמב ץולח  עצומה ינוחבאה ילכב יכ ונחכונ ץולחה רקחמב רפסה יתב יווילמ .ט"נשת

 ידכ ,םרב .רפסה תיב לש תינוגראה תוברתב יונישלו תושדחתהל זרזכ שמשל יושע יוצמ ונידי לע

 יכ אצמנ .ונממ עמתשמה לכ לע שודיחה תא ץמאל רפסה תיב להנמ לע שחרתי הז הווקמ יונישש

 תימוקמה תושרה וא ךוניחה דרשמ לש חוקיפ תטלחהכ אלו – רפסה תיב לש תימצעה הטלחהב

 תולגוסמו תיגוגדפ תוירחא לש רורב רסמ ןופצ ,תומילא ומכ השיגרו הנועט הכ העפות ןחבאל –
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 לש ןכ ןוצר אטבמכ יבויח ןפואב ןוחבאה ךילהת תא וספת םירוההו םידימלתה ,םירומה .תילוהינ

 .העפותב דדומתהל רפסה תיב תלהנה

 תירפס תיב תומילא לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע תירפס תיב תומילא לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע הנכוה ,ט"נשת ךלהמב שכרנש ןויסינה סיסב לע

ס"שת םידומילה תנשב .)0002 ,דרהרא(  רחאל םקלח ,וטילחה רפס יתב 002-כו ןויערה ץפוה ס"שת

 תנכהל סיסבכ םרפס תיבב תומילאה תעפות תא ןחבאלו "הארמב ןנובתה"ל ,הלק אל תוטבלתה

הכרעה רקחמ .תמאתומ תוברעתה תינכות  )1002 ,רודלאו דרהרא( וז םידומיל תנש םותב ךרענש הכרעה רקחמ

 ךילהתל "ףונמ"כ שמיש ןוחבאה :תירקיעה הרטמה הגשוה ןכא רפס יתב םתואב יכ רורבב הלעה

 יכ הארה רקחמה .רפסה תיב להנמ ליבומ התוא תווצ תדובעב ןייפואש ידוחיי יגוגדפ ילוהינ

 ול ךשמתמ ךילהת אלא ימעפ-דח ךלהמ וניא תומילאה תעפותב ןוכנ לופיט יכ הסיפתה המשוי

 .המירטמ תוכרעיה תשרדנ

א"סשת תנשב  ךכו י"פש ידי לע תעצומה היגולודותמה תא וצמיא םיפסונ רפס יתב 002–כ א"סשת

 שר הרונ ר"ד ידי לע ןכוהש ח"ודה האר( ויטביה לכ לע ךילהתה לש תידוסי הדימל הרשפאתהש

 יתבב תוברעתהה ךילהת לע ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמהמ

 לש הדובעה ךילהת לע הזוחו דרהרא ידי לע ןכוהש ח"ודה תאו ביבא-לתב םיידוסי לעה רפסה

 תומילאה ןוחבא דצב םישקבמ רפסה יתב יכ רבתסה .)םילשורי זוחמב םייתליהקה רפסה יתב

 יכ דומלל ןתינ וז השקבמ .רפסה תיב לש יכוניחה םילקאה לש םיפסונ םיטביה לע דומלל םג

 םינינועמ םהו ,ירפס תיבה םילקאה לש םייוטיבהמ דחא קר הנה תומילאה יכ "וניבה" רפסה יתב

 "קזוחה"ו "תוחוכה" תא תופמל ידכ רפסה תיב תא םידימלת לש תוסיפת לולכמ קמועל ריכהל

.רפשל שי םתוא םיטביהה תא םג ומכ

ב"סשת םידומילה תנש תארקל ,ןאכ תעצומה הכרעה  הכרעה לש תבחרומ הרודהמ הווהמ ב"סשת 

 תיביסנטניאה תפתושמה הדימלה תא תפקשמ תבחרומה הכרעה .ס"שת תישארב המסרופש

 י"פש לש תירקיעה ותרטמ תא הכרעה תאטבמ תעב הב .תונורחאה םינשה עבראב השחרתהש

 תורטמה תרדגה" האר( םידימלת לש תיתרבחו תישיא תוחתפתה םודיקל םיכילהת תלבוהב

 התע עצומ רפסה יתבל .)4 ‘מע ,8991 רבמבונ "יצועיי - יגולוכיספה תורשה לש החלצהה ידדמו

 תא םידימלתה תסיפת לע עדימ תומילאה תעפות רואיתל ףסונב קפסמה בחרומ ינוחבא ןולאש

יבטימה יכוניחה םילקאה  יתבל עייסל היושע תבחרומה הכרעה .רפסה תיבב ררושה )מ"חא( יבטימה יכוניחה םילקאה

 )9991 ,יאנליו( יאנליו ןתמ רשה לש ותושרב תירוביצה הדעווה לש תוצלמה יתש שומימב רפסה

:ןהו תומילאה אשונב ירפס תיב ללכ יתכרעמ לופיטל ןוכנה ןוויכה לע תועיבצמה
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 ,הלעמו התיכ תמרמ ירפס תיבה םילקאהו תוברתה לש יתכרעמ רופיש לע קזח שגד םישל שי  .א

;"םירוההו םירומה ,םידימלתה ןיב קודה הלועפ ףותיש ךות

 ;"םידימלתל יכוניחה תווצה ןיב רשקה תא קזחל שי"   .ב

 תכרעמל םורתל ולכוי ותועצמאב ימושייו ינכדע הדובע ילכ י"פש ישנאל קפסל תדעוימ הכרעה

 תא הוולמ וז טביהמ י"פש ישנא הסיפת יכ םא .תידוחיי תיעוצקמ היגולודותמ םילעופ םה הב

 ידדמו תורטמה תרדגה" האר( י"פש תורטמ לש תשדוחמה הרדגהב ,דימתמו זאמ וניתוליעפ

 שמחמ תחא יכ תושרופמ רמאנ )8991 רבמבונ "יצועיי - יגולוכיספה תורשה לש החלצהה

 הרשכה ילעב םישנאו םיכרד/תויגולודותמ םיגרדה לכב םילהנמה תושרל דימעהל" הנה תורטמה

 ,םש( "ךוניחה תרגסמב תולועפהו תוינכותה לש תויביטקפא חיטבהל ידכ ...תודדומתהל המיאתמ

.)4 ‘מע

 םיגולוכיספה - םיגרדה לכב י"פש ישנא ונל תדעוימו "שמתשמל ךירדת" תניחבב הנה וז הכרע

 הטמ ןיב תרשקמ הילוח םיווהמה םיכירדמה ,רפסה-יתבב םידבועה "הדשה ישנא" םיצעויהו

 םייגולוכיספה םיתורישה ילהנמ םיריכבה םידיקפתה ילעבו ,רפסה-יתב ןיבל העינמו עויס ףג

 ןחבאמ י"פש ישנאמ דחא לכש החנהב הלועפה תונורקע םיגצומ הכרעב .םיריכבה םיצעויהו

 ילהנמו םיריכבה םיצעויה :המאתהב הלא הלועפ תונורקע םשיימו דבוע אוה ומע דעיה להק תא

 םיגולוכיספהו םיצעויה ,הכרדהה תוצובקב םיכירדמה ,תינוריעהו תיזוחמה תמרב םיח"פשה

 היגולוכיספה - י"פש תא תווהמה תונילפיצסידה יתש ישנא ןיב הלועפ ףותיש .רפסה-יתבב

 ונתאמ דחא לכ לש תוישיא-תויעוצקמה תורטמה תגשהל םורתי - יכוניחה ץועייהו תיכוניחה

 .ללכב ךוניחה דרשמב יעוצקמ ףגכ י"פש לשו טרפכ

 ןולאשה רואיתל ,ינויעה רמוחל ףסונב ,הב ונללכ "שמתשמל תיתודידי" היהת הכרעהש תנמ לע

 ידכ .םחותינו םתאירק ,םינותנה דוביע תיגולודותמ לש טרופמ רבסה ,וב שומישה תונורקעו

 תיב לש היצלומיס חפסנב תגצומ ,תויביטרפוא תונקסמל םיאצממה םוגרת ךלהמ תא םיגדהל

 ךירעהל רפסה תיב לוכי ,חפסנב םיעצומה "הבחרה ינולאש" ןווגמ תועצמאב ."תעד הברמ" רפס

 לש תינכדעה הריקסה ."הבילה ןוחבא" יאצממ לע ססבתהב םימיוסמ םיכרצ קימעמ ןפואב

 .רפסה יתבל עצומה ףסונ באשמ הווהמ חפסנה ףוסב תוברעתה תוינכות

דרהרא לחר ר"ד                   דרהרא לחר ר"ד

חותיפו רקחמ תדיחי שאר                  חותיפו רקחמ תדיחי שאר



ä÷ãîä

 ןויסינ לע ןהו יטרואית עדי לע ןה תססובמ םכינפלש יבטימ יכוניח םילקא ןוחבאל הכרעה
ךשמתמ

 .רפס יתבו םייניב תוביטח ,םיידוסי רפס יתב םייתאממ הלעמלב

 ועייס ויתואצותש בקעמ רקחמב התוולו י"פש ישנא לש תיעוצקמה םתלבוהב התשענ הדובעה
 תא ףיסוהלו ןכדעל ,רפשל ,חטשב אשונה יליבוממ םג התייהש ,דרהרא לחר ר"ד ,תבתוכל
 .תויבטימה תסיפת םודיקו םילקאה רופיש לש בושחה ךבדנה

 םיעיגמ אל רפסה תיבב םישחרתמה םיבר םיעוריא יכ איה הכרעה תיתשתב היוצמה דוסיה תחנה
 רשא "רעונה תוברת"ב הרושק הנושארה .תונווגמ ןה ךכל תוביסה .םירומה לש םתעידיל חרכהב
 .הנשלהכ וא השלוחכ הרוממ הרזע תשקבו תווצל חוויד האור

 ייחמ דרפנ יתלב קלחכ םיבר י"ע תספתנה תומילאה לש "היצזילנב"ב ילוא הצוענ הינש הביס
 .גירח והשמ הב םיאור םניאו העפותה םע םילשהל ודמל רעונו םידלי .רעונו םידלי

 םמצע םירגובמה .עייסל םילוכי וא/ו םינינועמ ןכא םירגובמהש ךכב ןומא יא איה תפסונ הביס
 ועדי םירחאש ןוצר רסוח ךותמ ,םקיחדהלו םשיחכהל ןוצר ךותמ תומילא יעוריאמ םימלעתמ
 תומילא תייאר - םידליל המודבו ,לפטל היגרנא רסוח ךותמ ,רפסה תיב לש ןיטינומב עגפי רבדהו
.די תלזאו םיידי תמרה ,לופיטל תנתינ יתלבכ

 תודוסיה תא תללוכה תומילא תעינמל תינכת וליעפהש רפסה יתב םישימחו םייתאמ םע ןויסינה
 לופיט ,ןוחבא לש רדוסמ ךילהת ,םידימלתו םירומ :רפסה תיב תליהק ףותיש ,להנמ תלבוה לש
.ךוניחה ישנא לש יטרואיתה עדיב םג ומכ הדובעה יכרד רופישב תואצותל ליבוה ,הרקבו

 תעפות םע תודדומתהב יד אל .תואירבה חותיפב םג ךרוצ שי ,ילוח תעינמב יד אלש ונדמל
 השוחת רפסה תיב יאב לכ לצא דדועמה תויבטימ לש םילקא רפסה תיבב חתפל בושח ,תומילאה
.ימצע ךרע לשו הימונוטוא לש ,תולגוסמ לש

 ,רפסה תיב יאבל תיברימ הבשקה לע תססובמה םייח ךרד רפסה תיבל הכרעה העיצמ ,השעמל
 הריוואב תאז לכו ,רבדב םיעגונה לכ ףותיש ךות םייוקילב לופיטו השלוחו קזוח תודוקנ לש ןוחבא

.תונגומו ןוחטיב לש

יונ ההלב ר"ד

 י"פש תלהנמ 
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ôø÷ à' - ø÷ò òéåðé

 תלוכיל יתועמשמ ןפואב הרושק תישפנה החוורב םילדבה לע יתרבחה טסקטנוקה תעפשה

 םיארמ םירקחמ .ולש םיגולוכיספו םייזיפ םיכרצ קפסל אלש וא קפסל טרפה יוצמ הבש הביבסה

 םיכרצה קופיס ןיב קודה רשק םייק ,טרפה ייחב םייזכרמה םימוחתב דחוימב ,םינוש םימוחתב יכ

 אצמנ אוה םיקפוסמ ויכרצש בצמב אצמנ טרפהשכ .תישפנה החוורה םודיק ןיבל טרפה לש

LLEW–כ רדגומש בצמ – יבטימ בצמב  GNIEB וא SSENLLEW ) ,nayR & iceD ,draaB

8991(.

 יבטימ יכוניח םילקא וב ררושש - רעונ ינבו םידלי לש "הביבס"ב יזכרמ ביכרמ - רפס-תיב

 חתפמה ,םהלש ידומילה לאיצנטופה תא תוצמל וידימלתל רשפאמה יכוניח דסומ אוה )מ"חא(

 תונלבוס לש םיכרע הנקמה ,תויתריצי ריבגמה ,ץחל יבצמב הדימע תלוכי וידימלתב םדקמו

 .תויבטימב חתפתהלו דומלל תלוכילו תישיא-ןיב תרושקתל ,הלועפ ףותישל רישכמה ,הנושל

 לש "ןוקית"ב רבעב ודקמתה יכוניחה ץועייבו רפסה-תיב תייגולוכיספב תויתרוסמה תושיגה

 ישונאה לבסלו הקוצמל ,היגולותפל בורל התנפוה בלה תמושת .ילילשהו יתייעבה לש ,גירחה

 לדומה .תישפנה החוורה םודיקו תישיא החימצ ידדועמ םיטנמלאמ ןיטולחל טעמכ המלעתהו

 שיגדמ ,רפס-יתבב תועצובמה תויכוניח-וכיספה תויוברעתהה תא םויכ החנמה ,יטסיביטזופה

namgileS & ( רשואו הווקת לש ,ישיא קופיס לש ,תוימיטפוא לש ,תויבטימו תואירב לש םיכרע

0002 ,iylahimtnezskisC(. תויביטקפא תויכוניח תוינכות יכ רתויו רתוי רורב השענו ךלוה םויכ 

 ,םידימלתה לש םירסחו תושלוח ןקתל תוסנמה ולא ןניא "תינושאר העינמ" לש הירוגטקל תוכיישה

 יבויחהו בוטה תא תוחפטמהו ימצע שומימו הימונוטוא ,תולגוסמ תומדקמה תוינכות ןה אלא

)namgileS  & iylahimtnezskisC  , 0002(. 

 רוקמ" ושוריפש תוינגוטולס גשומה תא הנש 02–מ הלעמל ינפל עבט יקסבונוטנא ןורהא 'פורפ

)yksvonotnA, 9791, 7891(.  "ילוחה רוקמ" ושוריפש תוינגותפ גשומה ןמ הנושב ,"תואירבה

 יכו ,םדאה לש ומויק םצעל תוכייש הקוצמו ץחל תויווח יכ הלע וז תינשדח המגידרפ ךותמ

 תא שפחל בושח םישנא תוחתפתהל עייסל ידכ ,םרב .רידנ בצמ וניא הלחמ לש ינמז בצמ

 .היגולותפה תורוקמ תא רשאמ תוחפ אל החוורהו תואירבה לש ,תודדומתהה לש תורוקמה

 םתוא םקממ אלא םילוחלו םיאירבל ימוטוכיד ןפואב םדאה ינב תא גווסמ וניא ינגוטולסה לדומה

 םודיקב םימרותה םימרוגל בלה תמושת תיינפה ךות ,תוחונ יא/תוחונ לש ידממ-בר ףצר ינפ לע

 רחא םג שפחל שי ,"הלוח"כ תרדגומ תכרעמ רשאכ םג ,ןכ לע .תואירבה בטוק ןוויכל טרפה

 תודדומתהה תורוקמ תא קזחל איה הרטמה .ןוכיסה ימרוג רחא קר אלו הבש תואירבה תורוקמ

. )8991 ,יקסבונוטנאו איגש( ץחלה ימרוג םע תכרעמה לש
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 תלוכי ,םהלש תישגרה תואירבה תדימב ,םהלש תישפנה החוורה תדימב םישנא ןיב ינושה

 תוחתפתהלו החימצל הפיאשהו היצביטומה ,תויביטקאה ,הקוצמ יבצמב םהלש תודדומתהה

 ,םתחפשמב םיסחיה תכרעמל ,םייגולויב םימרוגל ,םתוישיא הנבמל הבר הדימב רושק תישיא

 יסחיו ,הלא םיביכרמ לולכמ .םיילילש םייח תוערואמל הפישחלו םהלש םייחה תירוטסיהל

 םע טרפה לש היצקארטניאה .הב לעופ םדאהש הביבסהמ תובר םיעפשומ םג ,םהיניב ןילמוגה

 טסקטנוקה .החוורו תואירב רבעל טרפה לש ותוחתפתהב רתויב יתועמשמ םרוג הווהמ ותביבס

 םילדבהה תא םג ומכ םיישיא-ןיבה םילדבהה לש םמויק רבד תא הבר הדימב ריבסמ יתרבחה

 רתוי םיבר היצרגטניאו היגרנא ,היצביטומ לעב אוה םדא ותוא - תישיאה החימצב םיישיא-ךותה

nayR( םירחא תמועל םימיוסמ םייתביבס-םייבצמ-םירשקהב  & iceD  , 0002(. 

 רבודמ רשאכ ףקות הנשמ תלבקמ ותביבס ןיבל טרפה לש תישפנה ותחוור ןיב היצקארטניאה

 דליהש לככ - םירגוב םישנא לש וזמ הבר םתביבסב הלא לש םתולת יכ ,רעונ ינבבו םידליב

 םתובישחל תועדומה תא הריבגה תיגולוקאה השיגה .רתוי הלודג הביבסב ותולת ךכ רתוי ריעצ

 התנפוה תדחוימ בל תמושתו ,טרפה חתפתמ םהבש ,םייתביבסה ,םייגולוקאה םיאנתה לש

 ,וז השיג יפ לע .וידימלת לש תישפנה החוורה לע תרכינ העפשה הל שיש תכרעמכ רפסה-תיבל

 ןיב ןילמוגה יסחימ םג אלא וייחב תויתועמשמ תויומדמ קר אל תעפשומ דליה לש ותוחתפתה

 ומע אצמנה רגובמה יניעב דליה לש יומידהמ םיעפשומ ולא םיסחי .הבורקה ותביבס ןיבל דליה

 וא לזלזמ סחי תווחל לולע תופיאש וא תולוכי רסחכ רגובמה יניעב ספתנש דלי .היצקארטניאב

 תווחל יושע תוהובג תופיאשו תולוכי לעבכ רגובמה יניעב ספתנש דלי .רגובמ ותוא דצמ ליפשמ

 םירגובמ םע דליה לש םיסחיב דחוימב יטנוולר רבדה .רגובמ ותוא דצמ הדהאו הכרעה לש סחי

.)sirroM & rennerbnefnorB, 8991( רפסה-תיב ומכ ,וייחב תויתועמשמה תורגסמב

 םתוגהנתהל ,םרפס-תיב תא םידימלתה תוסיפתל רשקנ ,יללכ ןפואב ,רפסה-תיב םילקא

nosnhoJ & ( רפסה-תיב תרגסמב תועצומה תויוליעפלו הדימלל םתוסחייתהלו םתתיכ תרגסמב

1991 ,nosnhoJ(. םודיקב יטירק דיקפת תויהל יושע םירומל יכ תורעשהה תא םירשאמ םירקחמ 

 הליהק תריציב םוצע לאיצנטופ שי הלוכ ךוניחה תכרעמלו ,םהידימלת לש תוחלצומ תויודדומתה

sdlonyeR ,ykswokomS ;2991 ,yeneewS & remtiW ( אירב םדא לש םינייפאמה תא תחפטמה

 9991 ,okzcurzeB &(.

 םיעבוקה םיכילהתה לולכמ תא ללוכו ןוגראה לש םלועה תפקשהל יאר הווהמ רפסה-תיב םילקא

 יוצרה םילקאל ןווכיש יטרואת לדומ ןונכתל תובישח תמייק ,ךכיפל .הדימלהו ךוניחה ביט תא

 םיינוגראה ,םיישגרה ,םייתמישמ-םיידומילה םימוחתה ןמ םינוש םינוירטירק לולכיש ,רפסה-תיבב

 תומרונב :תירפס-תיבה תינוגראה תוברתב יוטיב ידיל אובי לדומ ותוא .)9891 ,םורד( 'וכו
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 םילבקתמה םייומסה םירסמבו וב הגוהנה תישיא-ןיבה תרושקתה ביטב ,רפסה-תיבב תולבוקמה

 ;9891 ,םורד( םידומילה תביבסבו התיכב םוי-םויה ייח ךלהמב תויוגהנתהו תובוגת תועצמאב

 .)7991 ,רבנע

 זכרמב ויכרצו דימלתה תא ,הרהצה תמרב תוחפל ,לארשיב ךוניחה תכרעמ הדימעמ םויכ

 עיגהל דימלתל רשפאמה יבטימ יכוניח םילקא וב רורשי יכ ףאוש רפסה-תיב .תיכוניחה היישעה

 יכ םא .םהל תונעיהו םייתרבחהו םיישגרה ויכרצב תובשחתה ךות םייואר םיידומיל םיגשיהל

 תויכוניח תוינכות טעמ אלו ,ךוניחה ישנא יפב דואמ חוור "םידימלת יכרוצ" גשומב שומישה

 יכרוצ" גשומה הכ דע רהבוה םרט םקפסל ןתרטמש תוינכותכ תוגצומ רפס-יתבב תולעפומה

."םידימלת

 לחה תוגהנתהה יעדמ תוחתפתה תא םיוולמ םייסיסב םייגולוכיספ םיכרצ תרהבהל תונויסינ

wolsaM ;0291 ,duerF ;8091 ,llaguoDcM, 4591 ( הלא םימי דעו םירשעה האמה תישארמ

0002 ,nayR & ,eocsoR elbaG ,nodlehS ,sieR ;5991 ,yraeL & retsiemuaB ;8691(. םירקוח 

 ינבו םידליה לש םיכרצלו ללכב םיישונאה םיכרצל עגונב תונוש תויטרואת תושיג ולעה םיבר

wolsaM ;0991 ,nietspE ;0891 ,nayR & iceD ;5991 ,yraeL& retsiemuaB, ( טרפב רעונה

 1002 ,ressaK & miK ,toillE ,nodlehS ;4591(.

 הנבמ תועצמאב םדאה לש ויכרצ תא םיגדמ ,םיכרצה ירקוח ןיבמ םסרופמה ,)4591( ולסאמ ךכ

 רתוי םיהובג םיגרדמ םיכרצ םיעיפומ ,ךומנה גרדהמ םיכרצ םיקפוסמ רשאכ - ילאידמריפ

 רשא דע ,וידי לע החתופש םיכרצה תיירואת יפ לע .םקופיס ידיל איבהל םדאה תא םיעינמו

 רקיעב תנווכמ היהת םדאה לש היצביטומה ,היכררייהה תיתחתב םיאצמנה םיכרצה וקפוסי אל

 לש בחרנה השומיש תורמל .רתוי הובג גרדמ םיכרצ קופיסל ןווכתש ינפל ולא םיכרצ קופיסל

 וירקבמ .הז יכררייה רדסל תוירקחמ תוחכוה ואצמנ אל ,םיכרצה גרדמ יבגל ולסאמ תיירואת

 ןפואב ,תאז םע .ליבקמב םינוש םיגרדמ םירתוס םיכרצ לש םמויק לע םיעיבצמ ולסאמ לש

 תישגרה ,תיביטנגוקה( היגרנאה ,םיקפוסמ םניא םייסיסב םיכרצ דוע לכ יכ המכסה תמייק יללכ

 ההובג הגרדמ תויוליעפל םיאנתה םימייקתמ אלו ,םקופיס םשל תענומ טרפה לש )תיתוגהנתההו

.)snewO, 1991( רתוי

 רפרדלא ,ךכ .תוירוגטק-תולוכשאל םיכרצה ןוגרא תועצמאב איה טרפה יכרוצ גוויסל תפסונ ךרד

 )9691 ,refredlA(החימצ יכרוצו תוכייתשה יכרוצ ,םויק יכרוצ יפל םיכרצה תא ןיימל עיצה. 

 םודיק יכרוצו ןוחטיב יכרוצ ,החימצ יכרוצו ךסח יכרוצ :טעמ תונוש תוירוגטק ועיצה םירחא

 )6791 ,llewdirB & abhaW(.
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iceD & nayR  ךכ .תמיוסמ הרטמ םשל רתויב םיינויחכ םיכרצ רפסמ רידגהל איה תרחא ךרד

 ,תולגוסמ תשוחתב ךרוצה: םייסיסב םייגולוכיספ םיכרצ השולש םימייק יכ םינעוט )0002(

 סיסבה םה הלא םיכרצש ,םהלש הירואיתה אבילא .תוכיישו רשקב ךרוצהו הימונוטואב ךרוצה

.הדימלב תימצע הנווכהלו היצביטומל

 ןפואב םפקתל תונויסינ םישענו םייטרואת םילדומ םיעצומשכ ,יגולוכיספה עדיה לש הז בלשב

 תועצמאב )DEEN( "ךרוצ" גשומה תרדגהל עיגהל רקחמהו הירואתה ישנא םיסנמ ,יריפמא

 רבודמ אמש וא ,םדאה ךותמ םיעבונה "םיימינפ םיעינמ" םייוריגב רבודמ םאה :םירוריבה

dnallelCcM, ( היצזילאיצוסה יכילהת תועצמאב וידי לע םישכרנה "םיינוציח םיעינמ" םייוריגב

 לע םיכרצב ינוש םייק םאה ;ינויצולובא יפוא ילעב םיילסרבינוא םיכרצב רבודמ םאה ;)5891

 הנבמה תא ןיבהל הסנמה רקחמה ,תעב הב .)sedimsoC & ybooT, 2991( 'דכו יתוברת עקר

 ןילמוגה ירשק תא ,תוגהנתהב ךרוצ תרמה לש םיימנידה םיכילהתה תא ,םיכרצה לש יטרואתה

 גרדימ תאו םיכרצ יולמ-יא לש םיבצמב םיכורכה םיישגרה םינונגנמה תא ,םינוש םיכרצ ןיב

.ותישארב אצמנ - םיכרצה

מ"חא ןוחבאל דדמה תיינב םשל ונרחב ,וז תואיצמ חכונל  )רפסה תיב לש יבטימ יכוניח םילקא=( מ"חא

)1002( לש םתרדגה תא ץמאל  la te nodlehSםיעינמ" םייוריג הנושארבו שארב םה םיכרצ יכ 

 רשפאמ ילמיטפואה םקופיס רשא ,םיכרצה לולכמ ,המודב ."םיימינפ םיעינמ" אלו "םיינוציח

 םיכרצ" לש תובחרה תוחיכשה תוירוגטקה יתש יפל ןיומי ,רעונ ינבו םידלי לש תיבטימ תוחתפתה

 ןיב הנחבהל תירקחמ הכימת םיקפסמ )la te nodlehS)1002. ."םייבטימ םיכרצ"ו "םייסיסב

 םודיק יכרוצו ןוחטיב יכרוצ יפל םיכרצה תא קלחל םיעיצמ םהשכ ,םיכרצ לש ולא תומר יתש

 .החימצו

םייסיסב םיכרצ  .םדאה לש תיגולוכיספהו תיזיפה ותואירבל םרות וקופיס רשא יטגרנא בצמ - םייסיסב םיכרצ

 ילוחו היגולותפל וליפאו ילילש ישגר בצמל ליבומ ןמז ךרואל םייסיסב םיכרצ לש םקופיס-יא

)0002 ,iceD & nayR(.

םייבטימ םיכרצ  תא םדקמ םקופיסשו ,תיסיסב ןוחטיב תשוחתל םייחרכה םניאש םיכרצ - םייבטימ םיכרצ

 תישיא החימצו תוחתפתהל םורתל םייושע םייבטימ םיכרצ .יבויח בצמל ילרטינ בצממ טרפה

 רוכינב ,םומעשב יוטיב ידיל אובל לולע םייבטימה םיכרצה קופיס רסוח לש בצמ .תישפנ החוורלו

 היגולותפוכיספל םינמיס ןניא ולא תושוחת םירקמה בורב .םייתועמשמ םירגתאמ תוקחרתהבו

.)nosraL, 0002( תיבטימ תוחתפתהב ךסחל אלא
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 תובישח הל שי ךא ,תיעמשמ-דח הניא םייבטימ םיכרצ ןיבל םייסיסב םיכרצ ןיב הנחבהה ,ןבומכ

 ןתמ .דימלתל םיכרצ קופיס יבאשמ רתאל תרתוחה תיתרבח-וכיספ הביבסכ רפסה-תיבל הבר

 דימלתלש ךכל יחרכה יאנת ונה – תכרעמב יסיסב ןוחטיב תשוחת - םייסיסבה םיכרצל הנעמ

 תויבויח תושוחתל םורתל ידכ וב שי םייבטימה םיכרצה קופיס .הדימלל היציזופסידרפ היהת

 .ילילש בצמל ליבומ חרכהב וניא םקופיס-יא ךא ,דימלתה לש תישיא החימצלו

 יפכ םיישיא-ךותהו םיישיא-ןיבה ,םייופצה םירצותה םהיתובקעבו ,םייבטימהו םייסיסבה םיכרצה

:ונינפלש לדומב םיראותמ ,תירפס-תיבה תכרעמב יוטיב ידיל םיאב םהש
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öøëéí áñéñééí

םייגולויזיפ םיכרצ  באכ תעינמל ,הייתשל ,הליכאל םירושקה רתויב םייסיסבה םיכרצל הנווכה - םייגולויזיפ םיכרצ

 לש םקופיס בורל םנמוא .)snewO, 1991( המודכו םוח וא רוק ינפמ הנגהל ,הסחמל ,יזיפ

 םתואל גואדל רפסה-תיב בייח םיגירח םיבצמב ךא ,רפסה-תיב תוירחאב וניא םייזיפה םיכרצה

 .רתויב ירטנמלאה ךרוצה לש וקופיס םהמ ענמנ רשא ,םידלי

 ,החונ הבישי ,ןויקינ ןוגכ ,רפסה-תיבב םיתואנ םייזיפ םיאנת לע הרימשל גואדל שי ,ךכ לע ףסונ

 היהיש ידכ רפסה-תיב לש ותביבס תא חפטל יוארה ןמ יאדוובו ;'וכו הליכאל קיפסמ ןמז ןתמ

 רסוח יכ אצמנ ,ילאמרופ יתלב ךוניח יזכרמב ךרענ רשא רקחמ תרגסמב .וב דומלל םיענ םוקמ

 תוגהנתהל םימרוגה דחא תא הוויה רדסו ןויקינ ,הקוזחת לש םיינוציח םיטביהל בל תמושת

.)0991 ,ןוניו לקנרפ ,ץיבורוה(תומילאב תנייפואמה

 יסיסב ןוחטיב תשוחתל ןהו - תינפוגה תומלשל - יזיפ ןוחטיבל ןה איה הנווכה - ןוחטיבב ךרוצה ןוחטיבב ךרוצה

nietspE, ( ול יופצה יבגל ,יסיסב ךרוצכ ישיא ןוחטיב תשוחתל קוקז םדאה .תועיבקו תוביציל -

4591 ,wolsaM ;0991(. םויא שוחי אל טרפה ,תישארש ךכל םורתי ןוחטיבב ךרוצה לש וקופיס 

 תשוחת םיענומו הטילש תשוחתל םימרותה רדסו םיקוח םנשי יכ שוחי ,תינשו ,ישיאה ונוחטיב לע

 .ןוחטיבב ךרוצב ךסח םהב שיש םיבצמב יוטיב ידיל דחוימב האב הז ךרוצ לש ותויזכרמ .דחפ

 םיבצמב תואבל תופצל םילוכי םה יכ שיגרהלו םינגומ שוחל דואמ הבר הדימב םיפאוש םישנא

miK ,toillE ,nodlehS ( קפוסמ הז ךרוצ רשאכ םהל םיבושק תוחפש תושוחת הלא ;םימייאמ

1002 ,ressaK &(. תעיבק תועצמאב איה רפסה-תיבב ןוחטיבב ךרוצה קופיסל תירקיעה ךרדה 

 העיגפ עונמל קסופ יתלב ןויסינ ןבומכו ,ביקע ןפואב םתפיכאו םתרהבה ,םירורב םיללכו תומרונ

.םידימלתב יהשלכ תיזיפ

 תומילאה תעפות אוה םידימלתה לש ןוחטיבה תשוחתב עוגפל םילולעה םינושארה םימרוגה דחא

 תריציב ,יחרכה ילואו ,דואמ בושח יאנתכ תיארנ יזיפ ןוחטיב תשוחת .רפסה-יתבב תרבוגה

 תומילא לע תובשחמב דורטה דלי .החוור תשגרה תקנעהלו םויא תשוחת תעינמל םיאתמ סיסב

 חותיפל תויונמדזהל יביטקאו יבויח ןפואב ביגהל השקתי יאדווב ,הקספהה םותב ויפלכ תינפומה

.)'ז ,'ו םיחפסנ האר ,רפס יתבב תומילא אשונב ףסונ ןויעל( .וירושיכ

םוח/תוכיישב ךרוצה  םדאה .םירחאה לע לבוקמו בהאנ שוחל ,תוכייש שוחל ךרוצל הנווכה – םוח/תוכיישב ךרוצה

 וליפאו דוהא ,הב לבוקמ תויהל ,יהשלכ תישונא הצובקל ךיישש ימ לש דמעמל עיגהל רתוח

 יתועמשמ אוה תוכיישב ךרוצה .)kcirtaP & sieR ;5991 ,yraeL & retsiemuaB, 6991( בוהא

 ךייש שיגריו םירומה דצמ תויתפכאו םוח שוחי דימלתהש עמשמ ,רפסה-תיב תרגסמב רתויב
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 םהירומ תא ווח םה רשאכ ,רתוי הכומנ היצביטומ וארה םידימלת יכ אצמנ .וליג ינב תצובקל

 תיתרבחה הריוואל םג יכ ,ןכ ומכ רבתסמו ;)kcinlorG & nayR, 6891( םייתפכא אלו םירקכ

 תדימ ,תידדהה הרזעהו הלועפה ףותיש תדימ - תיתרבחה תודיכלה תדימ :הבר תובישח התיכב

 .'וכו האנקה תדימ יהמ ,םייוחד םידימלת םנשי םאה ,דגנמו ;תויתורחתהו תויגשיהה

תימצע הכרעהב ךרוצה nietspE, 0991; ( דובכבו הרקוהב ,הכרעהב םדאה לש ךרוצל הנווכה - תימצע הכרעהב ךרוצה

5991 ,nomoloS & iksnyzcsyP ,grebneerG ;8691 ,wolsaM(. ןה םיבלושמ הז ךרוצ קופיסב 

 הל הכוז אוהש הכרעהה ןהו )ימצעה ויומיד( ומצע יבגל םדאל שיש הכרעההו ןוחטיבה תשוחת

 תלבק - ילגעמכ ךילהתה תא םיאורה שי .הביבסהמ רזוחה ןוזיהב יוטיב ידיל האבה ,תלוזהמ

 .תיבויח תימצע הכרעה לש היינבל תמרות )הכרעה ייוטיב ,םיחבש( הביבסהמ םייבויח םיקוזיח

 דחוימב הבר תובישח לעב אוה הז ךרוצ לש וקופיס יכ הלוע הנורחאל םסרפתהש רקחממ

 :ירפס-תיבה רשקהב .)ressaK & miK ,toillE ,nodlehS, 1002( תיברעמה הרבחב םישנא יבגל

 תא חביש הרומשכ וא ,רחא דימלתב ץעונ והשלכ דימלתשכ ,תיתתיכ הדעוול רחבנ דימלתשכ

 הכוז וניא רשא דימלת .קפוסמ הז ךרוצ יכ השוחתל םימרות הלא לכ ,דימלת לש ותדובע

 – וב לזלזמ ףא יומס ןפואבו םידומילב ותחלצה ייוכיסב ןימאמ וניא והרומש ,והרומ תכרעהל

 שוחל לולע טרפה ,םקופיס לע םיאב םניא דובכהו הכרעהה יכרוצ רשאכ .ימצע ךרע רסח שוחי

.םינוא-רסוח וליפאו תותיחנ

öøëéí îéèáééí

הימונוטואב ךרוצה  תולועפל ,טרפה תולועפ תא הוולמש ,הריחבו ןוצר לש השוחתל איה הנווכה - הימונוטואב ךרוצה

nayR & ( תולת ךותמ וא תואמצע ךותמ םירחא םע ףתושמב וא ודבל טרפה ידי-לע תושענה

0002 ,iceD(. הנווכה .תויכונא וא תוילאודיווידניא ,תואמצע לש ןבומב הימונוטואל הנווכה ןיא 

 תלבקב תופתתשהל וא םהב לעופ טרפהש םיבצמב הטילש לש ןבומב הימונוטוא תשוחתל

 םיכמותה םירומל םידימלת יכ וארה הדש ירקחמ .ומצע םדאה לע העפשה ןהל שיש תוטלחה

 .םירגתאל תונכומ רתויו תונרקס רתוי ,תימינפ תישיא היצביטומ רתוי םיארמ הימונוטואב

)6891 ,kcinlorG & nayR ;0991 ,tterraB & onaiggob ,knilF(. םידימלת יכ אצמנ ,המאתהבו 

 טרפב ,יביטקפא תוחפ ןפואב םידמולו םתמזוי תא םידבאמ הטילש לש הארוה תריוואב םידמולה

nayR & kcinlorG ;6991 ,elibamA, 7891 ( םייתריציו םיינויער םיכילהת תשרוד הדימלה רשאכ

7991 ,namtU(.

תולגוסמ תשוחתב ךרוצה  עוציבב תויביטקפא לש תושוחת תווחל םדאה לש ךרוצל הנווכה - תולגוסמ תשוחתב ךרוצה
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 וא תלוכיה רופישב ךרוצה :םיפסונ םיטביה ללוכ הז ךרוצ .)iceD & nayR, 0002( .תולועפ

 ביצהש דעי לע הלעתה וא גישה יכ שיגרמ דימלתהש ןפואה ,םיוסמ תוליעפ םוחתב תונמוימה

.תרגתאמ תונמוימב הטילש לש השוחת ןכו ומצעל

)0002( iceD & nayR תישפנ החוור תארקל ךרדה ינבאמ תחא תולגוסמה ךרוצ קופיסב םיאור. 

 םייבויח )םיקבדיפ( םירזוח םינוזיהו )תויטנטפמוק( תולגוסמ תשוחת יכ ,רקחמב אצמנ ךכ לע ףסונ

 )םיקבדיפ( םירזוח םינוזיהו תלוכי-יא תשוחתש דועב ,תימינפ היצביטומ םימדקמ עוציב לע

.)dieR & dnarellaV, 4891( התוא םיתיחפמ םיילילש

יטנתוא יוטיבבו ימצע שומימב ךרוצה  יפכ ,תימינפה ותייווה תא אטבל םדאה לש ךרוצל הנווכה - יטנתוא יוטיבבו ימצע שומימב ךרוצה

 אולמ תא תוצמלו חתפתהל ,חומצל תישונאה הפיאשה תא ללוכ הז ךרוצ .וידי-לע תספתנ וזש

 לעופ יטנתוא םדא .)wolsaM, 8691( ומצע ולש ימינפה ועבט תלבק ךות תונורשכהו תולוכיה

 םויה חוורש ,יטנתואה דיחיה גשומ .ויתונורקעלו ויתונומאל ןמאנו ולש תימינפ הנווכהל םאתהב

 ,תוינטנופס :םיגשומה תא וב םיכרוכו ימצע שומימ לש רשקהב רכזומ ,ךוניחה לש היפוסוליפב

 רפסמ סר'גור לרק הנומ ,ךכל המודב .)9891 ,בונזור( הימונוטואו תויביטקינומוק ,תויתריצי

 הסנתמ אוהש תונויסינל חותפה םדא :"אלמ דוקפת תדקפתמה תוישיא" לש בצמל םינייפאמ

 היואר תושי לאכ ומצעל םדא לש תוסחייתה ;וישכעו ןאכ עגרה תא תויחל םדא לש ותלוכי ;וייחב

 לש םיכרצל םגו הרבחה תושירדל םג - העפשה ימרוג לולכמל תינמז-וב חותפה םדא ;ןומאל

.)sregoR, 1691( ומצע

áéú äñôø åîúï îòðä ìöøëéí ùì úìîéãéí

 רתי .ילמיסקמ ןפואב םידימלתהמ דחא לכ לש ויכרצ תא קפסל הלוכי הניא רפס-תיב תכרעמ

 םיסחי תירוטסיה ,םייגולויב םינותנ םע אלא "קלח חול"כ רפסה תיב לא עיגמ וניא דימלתה ,ןכ לע

 ירושיכ ,תישגר תואירבכ םיישיא םינייפאמו םיילילש םייח תוערואמל הפישח ,אצומה תחפשמב

 םירושיכו תידומיל תלוכי ,םיקופיס תוחדל תלוכי ,טנמרפמט, היצביטומ ,תויביטקא ,תודדומתה

 תויונמדזה קפסמה ,םייסיסבה םיכרצה לש םקופיסל גאודה רפס תיב ,תאז םע .םייתרבח

 לש קופיס ןתמו ילאוטקלטניא יוריג רשפאמ ,וידימלת לש תישפנ החוור דדועמהו החימצל

 תורשפאמה תויוליעפ תועצמאב תישענ וז הרטמ תגשה .םידימלתה לש םייבטימה םיכרצה

 .הכימתו תוהדזה תורשפאמה יוקיח תויומד םע שגפמו תרגתאמו תרגבמ תוסנתה

 םיכסחל םורגל לולע ,םייסיסב םיכרצ רקיעב ,םידימלת יכרוצ קופיס-יא ,תאז תמועל
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 תוגהנתהב יוטיב ידיל ואוביש תוילילש תויגרנא תורבטצה לשמל ,דחוימב תוילילש םהיתואצותש

 .הרבחבו רפסה-תיב ךותב המילא

 תוילילשו תויבויח תואצות יכ ,הארה יקסבונוטנא לש ינגוטולוסה לדומה לע ססבתהש רקחמ

 יתלב םידממכ אלא יבטוק-וד ףצר לש תווצק ינשכ ןתוארל ןיא יכו ,םישנא םתוא לצא תועיפומ

 רפס-תיבכ תכרעמב םג יכ ,קיסהל ןתינ ךכל םאתהב .)8991 ,ןומולוסו דלווצרווש ,ןמסייו( םייולת

 איהש ,תומילאה תעפותב לופיטל ןה םוקמ שי ןכל .ליבקמב םייקתהל םייושע ולא תוחוכ ינש

 תודדומתהה יבאשמ חותיפו םידימלתה לש תישפנה החוורה םודיקל ןהו ,תילילשה האצותה

 .תויבויחה תואצותה םהש ,םהלש

 יכוניח םילקא רצוי םידימלתה לש תוינויחהו החוורה םודיקבו תוילילש תועפותב ליבקמה לופיטה

 רעונ ינב ברקב תומילאה תעפות תא קדבש ,)9991( לארה ,ךכ .)9891 ,םורד( רפסה-תיב יבטימ

 יכ םיארמ םיאצממה .תומילאב תוברועמהו רפסה-תיב םילקא ןיב קודה רשק אצמ ,לארשיב

 תסיפת לע דחוימב - רפס-תיב םילקא יבגל תוילילש תוסיפת יוביר לע םיחוודמה ,םידימלת

 לבקל תלוכי-יא לע ,םינגוה אל וא ידמ םישקונכ םיקוחה תסיפת לע - םידומילב הכומנ םיגשיה

 רתוי הובג רועיש לע םיחוודמ ,םירחא םידימלת דצמ הייחד תשוחת לעו םירומהמ תפסונ הרזע

 .הלא תוילילש תוסיפת לע םיחוודמ םניאש םידימלת תמועל ,תומילאב תוברועמ לש

 םילקאל עגונב םהיתושוחתו םידימלתה תוסיפת תועיפשמ המכ דע םישיגדמ ולא םיאצממ

 םידימלתה תושוחתש ןוויכמ .תויגולותפ וא תוילילש תויוגהנתה לש ןתורצוויה לע רפסה-תיב

 תמייק ,םייבטימהו םייסיסבה םהיכרוצ יולימ תדימ ידי-לע הבר הדימב תוחנומ םהיתוסיפתו

 חפסנ האר ,ל"נה רקחמה יאצממב ףסונ ןויעל( רפסה-תיב תרגסמב הלא םיכרצ יולימל תובישח

 .)'ו
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 úîåðú îöá-àìéîåú áîòøëú äçéðåê áéùøàì

ÓÁ˜¯ ¯Á· ‰È˜Û, ˘·ÂˆÚ ·Ó‰ÏÍ ˙˘"Ë ÓÒÙ˜  ˙ÓÂ˙ Óˆ·  Ó˜ÈÙ‰ ÂÎÂÏÏ˙ ÚÏ ˙ÂÙÚ˙ 
‰‡ÏÈÓÂ˙ ··˙È-‰ÒÙ¯ ·È˘¯‡Ï. ÓÁ˜¯ Ê‰ ÎÂÏÏ Ó„‚Ì ‚„ÂÏ Â˙‰ÏÈÎÈ „‚ÈÓ‰ ˜Ù„ÈÈÌ, ÚÏ 
ÎÔ È˘ ·Â Î„È Ï˘˜Û ‰ÈË· ‡˙ ˙ÙÈÒÂ˙È‰Ì ˘Ï ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ Ï‚·È ‰‡ÏÈÓÂ˙ ··˙È-‰ÒÙ¯. 
ÓÁ˜¯ Ê‰ ‰ÂÊÓÔ ÚÏ-È„È Ó˘¯„ ‰ÁÈÂÍ Â‰˙ÂÈÌ ‰ÓÂˆ‚ÈÌ Î‡Ô ‡ÒÙÂ ·Ó‰ÏÍ ‰ÁÂ„˘ÈÌ 
Â·Ó·¯-„ˆÓ·¯ 8991. ‰Ó„‚Ì ÎÂÏÏ 619,51 ˙ÏÓÈ„ÈÌ ·ÎÈ˙Â˙ „ -È ‡ ·ÓÚ¯Î˙ ‰ÁÈÂÍ 
‰ÓÓÏÎ˙È˙ Â‰ÓÓÏÎ˙È˙-„˙È˙, ·Ó‚Ê¯ ‰È‰Â„È Â·Ó‚Ê¯ ‰Ú¯·È )··È˘˙È, ÊÚÈ¯‡ Â‡ÒËÂ¯, 
0002(.

·ÓÁ˜¯ Ê‰ ˙·˜˘Â ‰Á˜¯ÈÌ Ï‰˘È· ÚÏ ‰˘‡ÏÂ˙ ˙ÂÍ ‰˙ÈÈÁÒÂ˙ Ï‡È¯ÂÚÈÌ ·Ó‰ÏÍ ‰ÁÂ„˘ 
‰‡Á¯ÂÔ.

‡Â ÓÂˆ‡ÈÌ ÏÎÂÔ Ï‰·È‡ ·‰˜˘¯ Ê‰ ÓÓˆ‡ÈÌ ÚÈ˜¯ÈÈÌ Ó‰ÓÁ˜¯: 

היעבה תרמוח תסיפת  Î˘ÏÈ˘ Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ ÂÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ ÂÎ¯·Ú - היעבה תרמוח תסיפת
Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ ˙ÂÙÒÈÌ ‡˙ ·ÚÈÈ˙ ‰‡ÏÈÓÂ˙ ··È˙-ÒÙ¯Ì ÎÁÓÂ¯‰ ‡Â ÎÁÓÂ¯‰ 
Ó‡Â„.

םידימלת ןיב תילולימ תומילא  Î˘ÏÂ˘‰ ¯·ÚÈÌ Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ ÂÓ˙ÏÓÈ„È - םידימלת ןיב תילולימ תומילא
ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ ÂÎ-%06 Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·‰ ‰ÚÏÈÂ‰ Ó„ÂÂÁÈÌ ÚÏ ÎÍ ˘˜ÈÏÏÂ ‡Â˙Ì, ÂÎÓÁˆÈ˙ 
Ó‰˙ÏÓÈ„ÈÌ Ó„ÂÂÁÈÌ ˘‰Ì Á˘ÙÂ ÏÏÚ‚ ‡Â Ï‰˘ÙÏ‰ Óˆ„ ˙ÏÓÈ„ ‡Á¯. 

םידימלת ןיב תיזיפ תומילא  ˙Î˘ÏÂ˘‰ ¯·ÚÈÌ Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ, ÎÓÁˆÈ - םידימלת ןיב תיזיפ תומילא
Ó˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ ÂÎ¯·Ú Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ Ó„ÂÂÁÈÌ, ÎÈ ÏÙÁÂ˙ ÙÚÌ ‡Á˙ 
·ÁÂ„˘ ‰‡Á¯ÂÔ „ÁÙÂ ‡Â˙Ì ·ÎÂÂ‰. 

ÎÓÚË ÓÁˆÈ˙ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ··˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ, Î¯·Ú Ó˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ ÂÎ-%41 
Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·‰ ‰ÚÏÈÂ‰ Ó„ÂÂÁÈÌ ÚÏ ÎÍ ˘ÒÙ‚Â ·ÚÈË‰ ‡Â ‡‚¯ÂÛ ÏÙÁÂ˙ ÙÚÌ ‡Á˙ ·ÁÂ„˘ 
‰‡Á¯ÂÔ. 

תוטטקבו םיכוסכסב תופתתשה  Á„ ÓÎÏ ÁÓÈ˘‰ ˙ÏÓÈ„ÈÌ ·ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ‡ - תוטטקבו םיכוסכסב תופתתשה
Â·ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ Ó„ÂÂÁ ˘‰È‰ ÓÚÂ¯· ·ÁÂ„˘ ‰‡Á¯ÂÔ ·ÒÎÒÂÍ ÎÏ˘‰Â. 

םימויאו תובנג  ˘„ÈÚÂ¯ ‚·Â‰ Ó‡Â„ ˘Ï ˙ÏÓÈ„ÈÌ Ó„ÂÂÁÈÌ ÚÏ ÎÍ ˘·Ó‰ÏÍ ‰ÁÂ˘ - םימויאו תובנג
‰‡Á¯ÂÔ ‚·Â Ó‰Ì ÁÙˆÈÌ ‡È˘ÈÈÌ. Ó„Â·¯ ·ÎÓÁˆÈ˙ Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ ÂÁËÈ·Â˙ 
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‰·ÈÈÈÌ ÂÎ˘ÏÈ˘ Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙. ÂÒÛ ÚÏ ÎÍ Ó„ÂÂÁÈÌ ˙ÏÓÈ„ÈÌ ¯·ÈÌ ÚÏ ‡ÈÂÓÈÌ 
‰ÓÂÙÈÌ ÎÏÙÈ‰Ì - ÎÓÁˆÈ˙ Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ, Î˘ÏÈ˘ Ó˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ 
ÂÎÁÓÈ˘È˙ Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙.

רפסה-תיב תווצ דצמ תומילא  ˙ÓÁ˜¯ ‰Âˆ‚Â Ï˙ÏÓÈ„ÈÌ ˘‡ÏÂ˙ ‰Â‚ÚÂ˙ Ï‰˙‰‚ÂÈÂ· - רפסה-תיב תווצ דצמ תומילא
‡ÏÈÓÂ˙ ÎÏÙÈ‰Ì Óˆ„ ˆÂÂ˙ ·È˙-ÒÙ¯. Î-%22 Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ, Î-%51 
˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ ÂÎ-%01 Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ „ÈÂÂÁÂ, ÎÈ ÓÂ¯ÈÌ ÏÚ‚Â Ï‰Ì, 
‰ÚÏÈ·Â ‡Â ‰˘ÙÈÏÂ ‡Â˙Ì. ÓÒ˙·¯ ‡Ì ÎÔ, ÎÈ ‰˘ÈÚÂ¯ ‰‚·Â‰ ˘Ï Ù‚ÈÚ‰ ÓÈÏÂÏÈ˙ Óˆ„ ÓÂ¯ÈÌ 
··˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ ‰ÂÏÍ ÂÙÂÁ˙ ÚÌ ‰ÚÏÈÈ‰ ·„¯‚ ·È˙-‰ÒÙ¯. Ó‚Ó‰ ÊÂ ÓÒ˙Ó˙ ‚Ì 
·„ÂÂÁÈÌ ÚÏ ‡ÏÈÓÂ˙ ÙÈÊÈ˙ ˘Ï ‰ˆÂÂ˙ ÎÏÙÈ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ: Î41- ··˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÒÂ„ÈÈÌ, %01 
·ÁËÈ·Â˙ ‰·ÈÈÈÌ Â-%5.5 ·ÁËÈ·Â˙ ÚÏÈÂÂ˙. ‡ÏÈÓÂ˙ ÙÈÊÈ˙ ˘Ï ‰ˆÂÂ˙ ÎÏÏ‰ „ÁÈÙ‰ ÓÎÂÂ˙, 
ÒËÈ¯Â˙ ‡Â ˆ·ÈËÂ˙. 

תומילאמ דחפ בקע רפסה-תיבמ תורדעיה  ‡Ï ˙ÙÈÒ˙ ·È˙-‰ÒÙ¯ ÎÓ˜ÂÌ  Ï˘· - תומילאמ דחפ בקע רפסה-תיבמ תורדעיה
·ËÂÁ  Ï‡ ÓÚË ˙ÏÓÈ„ÈÌ ÓÚ„ÈÙÈÌ Ï‰È˘‡¯ ··È˙. Î-%51 Ó˙ÏÓÈ„È ·˙È-‰ÒÙ¯ ÈÒÂ„ÈÈÌ, 
%01 Ó˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ·ÈÈÈÌ Î-%5 Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ „ÈÂÂÁÂ ÚÏ ÎÍ ˘ÓÚÂ 
ÓÏÏÎ˙ Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ÏÙÁÂ˙ ÙÚÌ ‡Á˙ ·ÁÂ„˘ ‰‡Á¯ÂÔ ÎÈ ÙÁ„Â ˘ÈÙ‚ÚÂ ·‰Ì.

רפסה-תיבל קשנ תאבה  Â·‰ Ï˘‡Ï‰:  ·Ó˘Í ‡¯·Ú˙ ‰˘·ÂÚÂ˙ ‰‡Á¯ÂÈÌ, ‰‡Ì˘˙· - רפסה-תיבל קשנ תאבה
‰·‡˙ Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ÎÏÈ ˘˜ )ÎÓÂ ‡˜„Á, ÒÎÈÔ, ‡‚¯ÂÙÔ, Ó˜Ï, ÒÎÈÔ ÈÙÈ˙, ‡ÂÏ¯(?  %5 
Ó˙ÏÓÈ„È ÁËÈ·Â˙ ·ÈÈÈÌ ÂÎ-%7 ˙ÏÓÈ„È ‰ÁËÈ·Â˙ ‰ÚÏÈÂÂ˙ ‰˘È·Â  ÎÔ . 

Ó‰˙ÂÈÌ ˘ÏÚÈÏ ‰Ó‡È¯ÈÌ ‡˙ ‰È·ËÈ‰ ‰˘ÂÈÌ ˘Ï ˙ÂÙÚ˙ ‰‡ÏÈÓÂ˙ ··˙È-‰ÒÙ¯ È˙Ô 
Ï‰˙¯˘Ì, ÎÈ ˘ÈÚÂ¯ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ‰˙ÂÙÒÈÌ ‡˙ ·È˙-‰ÒÙ¯ ÎÓ˜ÂÌ Ï‡ ·ËÂÁ ‰Â‡ ‚·Â‰ Ó‡Â„. 

Ó‰˘ÂÂ‡Â˙ ·ÈÏ‡ÂÓÈÂ˙ ·ÓÒ‚¯˙ ÓÁ˜¯ ˘Ú¯Í ·Ó˜·ÈÏ ·72- Ó„ÈÂ˙ )‰¯‡Ï, 8991( ÚÂÏ‰ 
ÎÈ È˘¯‡Ï Óˆ‡˙ ·Ó˜ÂÌ ‰˘ÓÈÈ ·˘ÈÚÂ¯ ‰˜Â¯·Â˙ Ó·¯ÈÂÂ˙ Â·Ó˜ÂÌ ‰‡Á„-Ú˘¯ ·˘ÈÚÂ¯ 
‰ÓÚÂ¯·Â˙ ··¯ÈÂÂ˙ ˘Ï ˙ÏÓÈ„ÈÌ ··˙È ‰ÒÙ¯.

˘ÈÚÂ¯ ‚·Â‰ ˘Ï ˙ÏÓÈ„ÈÌ Ù‚Ú ÓÓÚ˘È ‡ÏÈÓÂ˙ ÓÈÏÂÏÈÈÌ ÂÙÈÊÈÈÌ ·˘ËÁ ·È˙-‰ÒÙ¯, ‰Ô Óˆ„ 
˙ÏÓÈ„ÈÌ ‡Á¯ÈÌ Â‰Ô Óˆ„ ˆÂÂ˙ ·È˙-‰ÒÙ¯, Â‡ÁÂÊ Ï‡ Ó·ÂËÏ ˘Ï ˙ÏÓÈ„ÈÌ ‡Û ·ÂÁ¯ÈÌ ˘Ï‡ 
Ï‰‚ÈÚ Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ·‚ÏÏ Á˘˘Â˙ Ó‡ÏÈÓÂ˙ ÎÏÙÈ‰Ì )ÏÚÈÂÔ ÂÒÛ, ¯‡‰ ÒÙÁ Â (.
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)4991 ,ssaB(. הדובע תומרונ עימטהל להנמה לוכי יגוגדפה תווצהו לוהינה תווצ תועצמאב 

 הז ןפואב .םידימלתה ללכ ברקב תוגהנתהה תומרונ לע ועיפשי רשא ,רפסה-תיבב תומיוסמ

 יכוניח ןוגראכ רפסה-תיבב יוצרה םילקאל ןווכל ןתינ ימוחת-בר יטרואת לדומ לע ססבתהבו

 .)9891 ,םורד( יכוניחה תווצה יבגל ןהו וידימלת יבגל ןה חימצמו םדקמ

 תוביוחמו תרושקת רצויו םיבושחה םירבדה םהמ ןוגראה ירבחל תתואמ הז תוגיהנמ גוס  

 איה ךא ,ןונכתו הבשחמ ,היגרנא ,ןמז תשדקה תשרוד וז תוגיהנמ .החימצו יוניש תורשפאמה

 תינוגראה ותוברתש ,יבטימ יכוניח םילקא וב ררושש רפס-תיב לש ותורצוויה תרשפאמה

 טרפל תרשפאמה תיתרבח-תישגר הביבס תריציו תוידומיל תורטמ תגשה תינמז-וב השיגדמ

.ויכרצלו וליגל תמאתומ תיברמ תוחתפתה

 ,הלהנהה ,להנמה לש תווצ תדובעב ןייפואמ םייוניש תרדחהב חילצמה יביטקפא רפס-תיב   .3

 הלבקו ףתושמ ןונכת .םייעוצקמה םירומהו םיכנחמה ,םיילהנימהו םייגוגדפה םידיקפתה ילעב

 תונשל תלוכי הל שיש הליעי ךרד םנה תידדה הכימת לש הריוואב תוטלחה לש תפתושמ

 ,השגרההו העידיה םיפתתשמה לצא תורצונ תיתימא תווצ תדובע תועצמאב .תולבוקמ תומרונ

 ,תורחא םילימב .העוציבל םיארחאו רפסה-תיב לש תיכוניחה תוינידמה בוציעל םימרות םה יכ

ondraC, 8991,  ,רחשו ןרש( לעופב המושייב ץמאמ עיקשמ תינכותה שוביגב ףתושש ימ

 ,6991 ,drofleT ,8891 ,fforeaM ,4991 ,nameloC(.

 ימכ םדיקפת תרדגה םצעמ - םייכוניחה םיגולוכיספהו םייכוניחה םיצעויה - י"פש ישנא   .4

 ,)יכוניחה תווצהו רפסה-תיב ידימלת( רפסה-תיב תייסולכוא לש תישפנה החוורה לע םינומאש

 היצטניירואה .םייברמ תוחתפתהו החימצ תרשפאמה הריווא תריציב םייזכרמ םיפתוש םיווהמ

 התוא ץירממה תכרעמל "זרז"כ שמשל םהל תעייסמ םילעופ םה היפ לעש תיתכרעמה

 ןהיביכרמל ,תוכרעמל םהלש תועדומה - חטשב םנויסינו תיעוצקמה םתרשכה .הלועפל

 ,עדיה ,תולגתסה ינונגנמו תוילנויצקנופסיד תויוגהנתה יבגל םהלש הנבהה ,ןתובכרומלו

 .ךכל םתוא םירישכמ הלא לכ - תידסומ תוליעפ תנווכהל תנגרואמה השיגהו תויונמוימה

ecruoseR( עדי-באשמכ םישמשמ םג םה ,דבלב וז אלו  nosreP( םילכב ,תוטישב שומישל 

.)1002 ,ןמרבליזו ארזע-ןב( תויכוניח תומזוי לש חלצומ עוציבל םישרדנה תודותמבו

 םע ןילמוג יסחיב תאצמנ איה ,ןכ םנמוא ;תידוחיי העפות הווהמ רפסה-תיבב תומילאה   .5

 םירושקה תויפיצפס תואצותו םינייפאמ ,תוביס הל שיו ,הרבחב תורחא תומילא תועפות

 אל ,תורחא םילימב .)suewlO, 7891, 1991, 3991( רפסה-תיב לש תינוגראה תוברתל

 שי אלא ,ול הצוחמש תוכרעמ לש רצותכ קר רפסה-תיבב תומילאה תא ריבסהל ןתינ

 לש תידוחייה תינוגראה תוברתה .רפסה-תיב תוברת לש םייולגה הייוטיבמ דחאכ התוארל
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 תומרונהו תומכסומה ,תוחנהה ,תונומאה ,םיכרעה לולכמב יוטיב ידיל האב רפס-תיב לכ

 םיפתוש - םידימלתה ירוהו םידימלתה ,םירומה ,הלהנההו להנמה - ןוגראב םיפתתשמה לכש

 תאו תוידדהה תויפיצה תא הביתכמ תינוגראה תוברתה ,ךכ .םמויק תא םירמשמו םהל

 ךותב םיישיא-ןיב םיסחי לש תובכרומה תוכרעמל םירושקה םינוש םיבצמב תוגהנתהה יסופד

.)ybotseW ,2991 ,niehcS ,1991 ,snewO ,4991 ,llieN'O, 8891( רפסה-תיב

 וזמ יתועמשמ ןפואב ההובג רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה תא יכוניחה תווצה תכרעה   .6

 תיבויח םתתיכב תררושה הריוואה תא םירומה תכרעה יכ םיארמ םירקחמ .םידימלתה לש

 הבוטכ םירומה ןוצר תועיבש תא םיכירעמ םילהנמ יכו ,התיכה ידימלת תכרעהמ רתוי

 תא םהיתוכרעה ,םילהנמ רקיעבו ,םיכנחמ םג ךכ .םירומה ידי-לע תורישי תחוודמה וזמ

 יתשינבנב( םידימלתה לש ולאמ תיתועמשמ הדימב תוכומנ םרפס-תיבב תומילאה תייעב

 אל ללכב יכו ,בוט יכוניח םילקא ררוש רפסה-תיבב יכ ספות םילהנמה ברמ .)0002 ,'חאו

 םירקחמ יאצממ לע תרושקתב םיחוויד ,ןכ לע רתי .)8991 ,דרהרא( תומילא תייעב תמייק

 רפסה-תיבל תיפיצפס םייטנוולרכ םילהנמה יניעב םיספתנ םניא יצרא םגדמ לע םיססובמה

 רפסה-יתב יתווצ לש תומלעתה עונמל ידכ .יונישל עינמכ םישמשמ םניא םה ןכ לעו ,םהלש

 חוטב םוקמ תמאב אוה םאה ןוחבל - "הארמב טיבהל" רפס-תיב לכל עיצהל שי ,העפותהמ

 לש םלוה קופיס ןיא ,םירחא רפס-יתבבכ ,וב םג אמש וא ,יבטימ יכוניח םילקא וב ררושש

.םהלש םייבטימה םיכרצה לש םג ומכ םידימלתה לש םייסיסבה םיכרצה

 לאכ סחייתהל שי טרפב םייק בצמ תונשל תדעוימה תוברעתהלו ללכב תיכוניח תוברעתהל   .7

NOITCA - הלועפ רקחמ  HCRAESER )עוציב העמשמ וזכ תוסחייתה .)1002 ,ריאמרלצ 

 םילבקתמה םיאצממה סיסב לע תוברעתהה ךילהת ךשמה רופישו םיפוכת הכרעהו בושמ

 םיביכרמ ןיב תידדהה הקיזה תא קימעהלו ביחרהל רשפאמ הז גוסמ ילגעמ ךילהת .םהמ

 אלא תויעב ןורתפב קר אל עייסל רומא אוהו ,תוסנתההו היישעה ןיבל םייטרואת-םייגולואדיא

 יוניש יכילהת םשיילו רוציל התלוכי לעו המצע תכרעמה לע תוקימעמ תונבות תריציב םג

 .תושדחתהו

 לגעמ תועצמאב רואיתל ןתינ אוה .יתטישו הנבומ ,ןנכותמ הדובע ךילהת ונה הלועפ רקחמ  

 ןונכת ,םייקה בצמה ןוחבא :הלאה םיבלשה תעברא לע תוחפל ססובמה ירוזחמ תוליעפ

 - תאז הארמ ונינפלש םישרתה .תוברעתהה תכרעהו תוברעתהה עוציב ,תוברעתהה
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úøùéí à' - îòâì äôòéìåú ìéöéøú áéú-ñôø áèåç

 בצמ ונה תירפס - תיבה הריוואבו תינוגראה תוברתב יוניש רוציל דעוימה ךלהמ לכל יחרכה יאנת

 לש ףצר לע היוצמה ,הרכה השעמל יהוז .תמייקה תואיצמהמ תחנ-יא לש ,ןוצר תועיבש-יא לש

 יאנת ,תורחא םילימבו ;םייקה בצמה יוניש םשל לועפל יוצר ,שקבתמ ,יואר ,ןוכנש ,סונמ-ןיא

 .הכלהכ וילא ךרעיהל שיש יונישל הקוקז תכרעמה יכ הנבהה ידיל עיגהל אוה ךלהמ לכל יחרכה

äùìá äøàùåï - ùìá äàáçåï

 הנומת קפסמ םפרצימ רשא םינוש םיטביה לע ןמיהמו יתטיש ,ינכדע עדימ קפסמ ןוחבאה

 תונווכ ,תושגרה ,תושוחת ,םיסחי תוכרעמ ףקשמ ןוחבאה .רפסה-תיבב תררושה הריוואה לע

:שמשי הז עדימ .וב םיפתתשמש ימ לכ ידי-לע םיספתנ םהש יפכ ,תויוגהנתהו

 יעוצקמ-ןיב תווצ לש ףא ןכתיו( הארוהה לגס לשו רפסה-תיב לש הלהנהה תווצ ינוידל סיסב  .א

)רפסה-תיבל ץוחמ םייעוצקמ םימרוג ללוכה בחר

 תירפס-תיבה תכרעמה יכרוצל תומאתומה תוידוחיי תוברעתה תוינכות תיינבל תיתשת  .ב

 הבש הייסולכואה יחלפ ינייפאמלו

 םיאצממה תפישח ינפמ תוששח םימייק יכ ,הלוע רפסה-יתבב ןוחבא עוציבב םדוק ןויסינמ

 דרהרא( רפסה-תיב ייח לע וזכ הפישח לש תוכלשהה םע תודדומתהב ישוק םייקו םמוסרפו

 .)1002 ,רוד-לאו
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çì÷ á'- ùàìåðé äøçáä

 םתועצמאבש ,םיבחרומ םינולאש םיעצומ לדומב םיעיפומה םייבטימה םיכרצלו םייסיסבה םיכרצל

 תכרעמה תרגסמב ,רחא וא הז ךרוצ לש ושומימ תדימ תא רתוי טרופמ ןפואב ךירעהל ןתינ

 .)'ה חפסנ האר( תירפס-תיבה

 לע ידוחיי ןולאש תועצמאב טילחהל רפסה-תיב לוכי הבילה ןולאש תועצמאב יללכ יופימ רחאל

 הנקמ יפיצפס טביה לש בחרומ ןוחבא .ותעד לוקישל םאתהב והשלכ םוחתב תפסונ הקמעה

.רתוי תטרופמו תבכרומ הרוצב רפסה-תיבב תויוגהנתהה תנבה

הבילה ןולאשמ םא ,המגודל  םיכרצל האוושהב ,העפשהבו הימונוטואב םידימלתה ךרוצ יכ הלוע הבילה ןולאש

 ןפואב וז היגוס ןחבאל ידכ יכ טילחהל יכוניחה לגסה לכוי ,דבלב הטעומ הרוצב קפוסמ ,םירחאה

 .הז אשונל קר יפיצפס בחרומ ןולאש רבעוי ,ףיקמ רתויו קימעמ רתוי

2. îáðä ùàìåï äìéáä

 ידכ .רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה ןוחבא םשל ונידי-לע דחוימב הנבנ הבילה ןולאש

 ,תולאש 07-ב ונקפתסה ,ותוא דבעל לקו וילע בישהל לק היהיש ,שומישל חונ היהי ןולאשהש

 ונחכונ א"סשת םידומילה תנש ףוס תארקל ךרענש ץולחה רקחמ ךותמ .תורוגס תולאש ןלוכ

 עדימ קפסמו ריהמ יולימ רשפאמ אוה ,םידימלתה בורל רורב ןולאשה לש הז חסונ יכ ,תעדל

 םיכרצ ןולאש - םיביכרמ ינש ללוכ ןולאשה .רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה תוכיא לע בר

 .תומילא דדמ ןולאשו

 .הנוילעה הביטחה דימלתלו םייניבה תביטח דימלתל ,ידוסיה רפסה-תיב ידימלתל דעוימ ןולאשה

 ןולאשה תא ריבעהל רשפאמ םירכומ םיגשומב שומישו תולאשה לש רורב חוסינ לע הדפקה

 .)'א חפסנב עיפומ ןולאשה( 'ד התיכב לחה םידימלתל

1. ùàìåï öøëéí Y çì÷ à' . ùàìåï öøëéí Y çì÷ à'

 השוחת וא התיכב ןותנ בצמ םיראתמה םידגיה תרוצב תוחסונמ תורוגס תולאש 73 ללוכ ןולאשה

 תוגרד 5 ןב םלוס לע גרדל שקבתמ דימלתה טפשמ לכ יבגל .רפסה-תיב תרגסמב דימלתה לש

 םיכסמ = 3 ;הטעומ הדימב םיכסמ = 2 ;םיכסמ אל ללכ = 1 :דגיהה םע ותמכסה תדימ תא

 9 ,םידגיהה 73 ךותמ .דואמ הבר הדימב םיכסמ = 5 ;הבר הדימב םיכסמ = 4 ;תינוניב הדימב
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 ותמכסה יאו ילילש בצמ לע תזמרמ דגיהה םע דימלתה תמכסהש ,רמולכ ,ילילש בצמ םיראתמ

6 :ןה תולאשה ."םידימלת םישייבמש םירומ ונלצא שי" :6 הלאש ,המגודל .יבויח בצמ –  , 01, 

21  , 51  , 02  , 12  , 22  , 62  , 43. 

.ליעל גצוהש יפכ םיכרצה לדומל ליבקמב )םירוטקפ( םידממ 6 -ל תוניימתמ תולאשה

öøëéí áñéñééí:

ןוחטיבב ךרוצה  ,תומילאה דדמבש ןושארה קלחהמ תוחוקל ,ןוחטיבל תוסחייתמה תולאשה 81 – ןוחטיבב ךרוצה

.ךשמהב ראותמה

תוכיישב ךרוצה 1 תולאש( תולאש 8 - תוכיישב ךרוצה  , 5  , 9  , 31  , 41  , 32  , 82  ,  דדמ לש תימינפ תונמיהמ .)23

α = .77 :תוכיישה

ימצע ךרעו דובכ תשוחתב ךרוצה 2 תולאש( תולאש 9 – ימצע ךרעו דובכ תשוחתב ךרוצה  , 6  , 01  , 51  , 71  , 91  , 12  , 92  , 13(. 

α = .08 :הז דדמ לש תימינפ תונמיהמ

öøëéí îéèáééí:

3 תולאש( תולאש 8 – תולגוסמ תשוחתב ךרוצה תולגוסמ תשוחתב ךרוצה  , 7  , 21  , 81  , 62  , 03  , 43  ,  תימינפ תונמיהמ .)63

α = .76 :תולגוסמ דדמ לש

הימונוטוא תשוחתב ךרוצה 11 תולאש( תולאש 5 – הימונוטוא תשוחתב ךרוצה  , 61  , 02  , 52  ,  דדמ לש תימינפ תונמיהמ .)33

 α = .86 :הימונוטוא

יטנתוא יוטיבבו ימצע שומימב ךרוצה 4 תולאש( תולאש 7 – יטנתוא יוטיבבו ימצע שומימב ךרוצה  , 8  , 22  , 42  , 72  , 53  ,  תונמיהמ .)73

α = .57 :דדמה לש תימינפ

 ,תוכיישב ךרוצה – םיכרצה תשמח םינחבואמ ותועצמאבש ,ןולאשה לש 'א קלח תונמיהמ

 ךרוצהו הימונוטוא תשוחתב ךרוצה ,תולגוסמ תשוחתב ךרוצה ,ימצע ךרעו דובכ תשוחתב ךרוצה

19 הניה – יטנטוא יוטיבו ימצע שומימב  = . α 

 

2. îãã àìéîåú Y çì÷éí á', â', ã'

 תעפות לש הפיקמ הנומת קפסמ םפוריצ ;הז תא הז םימילשמה םיקלח השולשמ בכרומ דדמה

 .ןותנ רפס-תיב ךותב תומילאה



14

 ןמז תרגסמ תולאשה חוסינ תעב ונעבק ,ןולאשה לש תונמיהמהו ףקותה תא לידגהל המגמ ךותמ

ןורחאה שדוחה - תומילאה יעוריא ושחרתה ותרגסמבש רדגומ  תא ןוחבל ונרחב ,ךכ לע ףסונ .ןורחאה שדוחה

 .עגופכ אל ,דבלב )"ןברק"כ( עגפנכ דימלתה לש תומילאה תעפות

ב קסוע ןושארה קלחה תומילאה יגוס -ב קסוע ןושארה קלחה  םיחוודמ םידימלתהש יפכ ,רפסה-תיבב םימייקה םינושה תומילאה יגוס

 .םהילע

:תומילא לש םינוש םיגוס השיש םיראתמה ,םיטפשמ 81 ללוכ דדמה לש הז קלח

 ;תולאש 2 – )הטיחסו הבנג( שוכר תומילא ;תולאש 6 – תיזיפ תומילא ;תולאש 5 – תילולימ העיגפ

 3 – םידימלת יפלכ םירומ תומילא ;תולאש 2 – תינימ הדרטהו העיגפ ;תולאש 4 – קשנ תאישנ

 .תולאש

 :ןורחאה שדוחב ול ורק תומילא יעוריא המכ תוגרד שולש תב הלקס לע גרדל שקבתמ דימלתה

 שולש הרק עוריאה = 3 ;םיימעפ וא םעפ הרק עוריאה = 2 ;םעפ ףא דימלתל הרק אל עוריאה = 1

 .רתוי וא םימעפ

םידדמ השיש םיקפומ ןולאשה לש הז קלחמ  :םידדמ השיש

54 תולאש( תילולימ העיגפ לש םיעוריאה רפסמ  .א  , 64  , 74  , 94  , 15( 

83 תולאש( תיזיפ תומילא יעוריא רפסמ  .ב  , 93  , 04  , 14  , 24  , 25(

34 תולאש( הטיחסו הבנג ירקמ רפסמ  .ג  , 05(

44 תולאש( קשנב שומישו קשנ תאישנ לש םירקמה רפסמ  .ד  , 84  , 04  , 55(

35 תולאש( תוינימה תודרטהו תועיגפ לש םירמה רפסמ  .ה  , 45(

15 תולאש( םירומ לש המילא תוגהנתה לש םירקמה רפסמ  .ו  , 25  , 45( 

rotcaf( יטסיטטס חותינמ הלועש יפכ ,ןהלש ןכותל רבעמ ,תוניימתמ תולאשה 81  sisylana( 

 תולאש 01 .תומילאה תויוגהנתהה תרמוח יבגל םידימלתה תסיפת תא םיפקשמה ,םידדמ ינשל

 תולאשה α. 8 = .28 ותונמיהמ רשא ,דחא םרוג תורצוי ,רתוי החיכש תומילאל תועגונה

 תווצ דצמו םירחא םידימלת דצמ( תינימ העיגפ ,קשנ תאישנל ,ירק ,"השק" תומילאל תוסחייתמה

.α = .86 ותונמיהמש דדמ תורצוי ,םימויאב הטיחסו )רפסה תיב
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דימלתה תבוגתבו העפותה יופימ -ב קסוע ינשה קלחה -ב קסוע ינשה קלחה  םוקימב תוקסועה תולאש 6 ללוכ הז קלח .דימלתה תבוגתבו העפותה יופימ

 רפסה-תיבב תומוקמה םהמ ;רפסה-תיבב הווח דימלתהש םימילאה םיעוריאה ושחרתה ןכיה(

 )םימילא םיעוריא ושחרתה םויה לש קלח הזיאב( יותיעב ,)םהב םיחוטב םישח םניא םידימלתהש

 דימלתה לאשנ ןכ ומכ .)הבכש וזיאמ ,ןכ םא ,רפסה-תיב ידימלת םה םאה( םיעגופה ינייפאמבו

:ךכ .תומילאה ישעמ לע ותבוגתל

65 תולאש  .א  ,  .םימילא םיעוריא לש םתושחרתה םוקימ - 06

 .םימילאה םיעוריאה לש םתושחרתה יותיע - 75 הלאש  .ב

85 תולאש  .ג  ,  ."תעגופה הייסולכואה" - 95

 .דימלתה תבוגת - 16 הלאש  .ד

ישילשה קלחה  םהב שיש םיטפשמ 4 :רפסה-תיבב הריוואה תא םיראתמה םיטפשמ 8 ללוכ ישילשה קלחה

-ו ,תומילא תודדועמ ןה יכ הלוע םיבר םירקחממש ,תוילאיצוס-א תויוגהנתה לש םירואית

 תעפות םע םירומה תודדומתה תולגוסמ תא םידימלתה תסיפתל םיסחייתמה םיטפשמ 4

 .תומילאה

םידדמ ינש םיקפומ הז קלחמ  :םידדמ ינש

 לש תימינפ תונמיהמ .)66-26 תולאש( תומילא תודדועמה תוילאיצוס-א תויוגהנתה דדמ  א

 α = .26 :דדמה

 .)07-76 תולאש( תומילאה תועפותב לופיטב םירומה תולגוסמ תא םידימלתה תסיפת דדמ  .ב

 α = .77 :דדמה לש תימינפ תונמיהמ

 תולגוסמ תא ראתמה דדמה וליאו ,הובג תוילאיצוס-אה תויוגהנתהה תא ראתמה דדמה רשאכ

 לש תומילא תויוגהנתהל "הממח" יאנת םירצונ רפסה-תיבבש רבדה שוריפ ,ךומנ םירומה

 םירומ תולגוסמו תוברועמ ןיב רשק – וז תואיצמ ראתמה )ןוסריפ( יטסיטטסה םאתמה .םידימלת

 .- .82 אוה – תוילאיצוס-א תויוגהנתה ןיבו תומילאב לופיטל

ןוחטיבה תשוחת תא קודבל אבה )ןולאשב 66 הלאש( דגיה דימלתה ינפב גצומ םויסל  לש ןוחטיבה תשוחת

 תיבב ה/ןגומו ה/חוטב ה/שיגרמ ינא ללכ ךרדב" – הלאשה תועצמאב .רפסה-תיבב דימלתה

 ,תורחא תולאשמ הנושב ,וז הלאש .רפסה תיבב דימלתה תיווח יללכ ןפואב תכרעומ - "רפסה

 תיבב דימלתה לש ותיווח לולכמ תא תפקשמכ התוא תוארל ןתינ אלא תויוגהנתה תראתמ הניא

 .תובר תויוגהנתה לש רצותכ רפסה
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 לש ילילש םאתמ אוה רפסה תיבב דימלתה לש ןוחטיבה תיווח ןיבל תומילאה ידדמ ןיב םאתמה

 תיבב םידימלתה לש ןוחטיבה תיווח ןיב .92 לש יבויח דדמ יוצמ ,הפוצמכ ,תאז תמועל .-.13

 .תומילא תועפותב הכלהכ לפטל םירומה תולגוסמ ןיבל רפסה

 םינתשמ םניה רפסה תיב רואית ידדמ ראשו ,יולת הנתשמ הניה 66 הלאש וב היסרגר חותינב

 תיווחב תונושהמ %81 םיריבסמ תומילאה ידדמו םיכרצה שומימ ידדמ יכ אצמנ ,םייולת יתלב

.רפס יתבב םידימלת לש תונגומהו ןוחטיבה

â. ùàìåðé äøçáä 

 לש יתרבח-ישגרה םילקאה לש םינוש םיטביה םיקדובה םינולאש 9 םיעיפומ 'ה חפסנב

 םידימלתל ומאתוהו תירבעל ומגרות ,תונוש תוצראב וחתופ םינולאשהמ קלח .רפסה-תיב

 רשא םינולאש םתוא קר ונידי-לע ורחבנ .רקחמ יכרוצל ץראב וחתופ םינולאשה ראש .לארשיב

 שמתשהל רשפאמה רואית םג ומכ םהלש םייטסיטטסו םיינבמ םינייפאמ לע חוויד םהיבגל םייק

.ויאצממ תא תולקב דבעלו ןולאשב

 ,ךשמהב רהבויש יפכ ,ןכ לעו ,)תומיוסמ תופיפח תומייק יכ םא( םינוש הרטמו לנויצר ןולאש לכל

.רחא וא הז ןולאשב שומיש לע הטלחה תלפונש ינפל תעד לוקיש ליעפהל שי

.)וינייפאמ לע חוויד יווילב ןולאשה גצומ חפסנב( םינולאשה לש רצק רואית ןלהל
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ôø÷ ã' - äéòøëåú îèøéîä ìùéîåù áùàìåï äàáçåï

 תוסיפת רבדב ןמיהמ עדימ לש ותובישח לע םידמוע םירומהו רפסה-תיב תלהנה יכ חינהל ןתינ

 רבדב עדימ לש ותובישח לע םג ךכ בגאו רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה תא םידימלתה

 תינויח תיתשת הווהמ ססובמ עדימש הנבה תמייק יכ ףא ןכתיי .רפסה-תיבב תומילאה בצמ

 םיכרצה תא קפסמה חוטב רפס-תיב רוציל הרטמ ךותמ תויוברעתה ןונכתלו הדובעה ךשמהל

 בר ,תומייק הלא תויכוניח תונבות םא םג ,םרב .םידימלתה לש םייבטימה םיכרצהו םייסיסבה

 ינולאשמ לבקתמה עדימ ,ןכ לע רתי .ףיקמ ןוחבא ךלהת לש לעופב םושיי ןיבל ןניב קחרמה

 ןונכת ךשמהל תיתשתכ אלו רפסה-תיב לש יכוניחה תווצה לע תרוקיבכ ספתיהל לולע םידימלת

 םילקאה ןוחבא ךילהת לש םינושה םיבלשה לע דיפקהל הבר תובישח שי ,ךכיפל .הדובעה

 ךותב ןה םינושה םימרוגה םע אלמ הלועפ ףותישל עיגהל ידכ רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה

 .ול הצוחמ ןהו רפסה-תיב

 םודיקל ,תרחא וא וז הדימב ,םיפתושה םימרוג העברא תוחפל םייוצמ תירפס-תיבה "תפטעמ"ב

:םידימלתה לש תיבטימה םתוחתפתהלו תישיאה םתחוור

תימוקמה תושרב ךוניחה ףגא  .1

רפסה-תיב לש ללוכה חוקיפה  .2

 ריכבה ץעויהו ימוקמה ח"פשה להנמ - י"פשב דיקפת ילעב  .3

םידימלתה ירוה תליהק  .4

 חקפמה םהבש רפס-יתב םנשי .וללה םימרוגהמ דחא לכ םע םיידוחיי ןילמוג יסחי רפס-תיב לכל

 לעב אוה תימוקמה תושרב ךוניחה תקלחמ להנמש הלאכ םנשי ,ליעפ ןפואב ברועמ ללוכה

 םיתעלו ,רתוי ליעפ ריכבה ץעויה םיתעל - י"פש ישנא יבגל םג ךכ .יתועמשמה ינוציחה דיקפתה

 היישעב םיברועמ םניא הלא םידיקפת ילעב ינש םיתעל ;היישעב תורישי ברועמ ח"פשה להנמ

 ,תפטעמה ימרוגל רפסה-תיב ןיב ןילמוגה יסחי סופד היהי רשא היהי .רפסה-תיב לש תימוימויה

 התשענש ,תיפיצפסה תירקחמה תוכרעיההו םינוגראב םייוניש תעמטה אשונב יללכה ינויעה עדיה

 ,הזוחו דרהרא ;1002 ,רודלאו דרהרא ;0002 ,רוד-לא( רפסה-תיבל ןוחבא ידדמ תעמטה אשונב

 תריצי לש ךילהתל םינושה םימרוגה סויג בחרתמש לככ יכ ,רוריבב םיארמ ,)1002 ,שר ; 1002

 .יתימא יוניש עוציבב חילצהל ויוכיס םילדג ךכ ,יתוכיא יתרבח-ישגר םילקא לעב רפס-תיב

 ,ןורקיעה תא ץמאל םיגרדה לכב י"פש ישנא לע םתביבסו רפסה-יתב ןיב םירשקב תונושה לשב
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 תונווכמה .רפס-תיב לכ לש יפיצפסה הלועפה רשקהל םאתהב תוברעתהה תא ןנכתל שי יכ

 תופתושו הפיצר תרושקת ,ןומא יסחי תריצי ידי-לע השעית םימרוגה לכ לש יברמ ףותישל

 .תיתימא

 תרגסמ תריצי ידי-לע איה הדובע לש הנוכנ תיתשת תיינבל רפסה-תיב סויגל הליעיה ךרדה

 בושייב רפסה-יתב לכ( תיבושיי תוכרעיהל הנווכה .רפס-יתב תצובק לולכתש רתוי הבחר הלועפ

 חוקיפ ביבס תוכרעיה ,)םייתליהק רפס-יתב תצובק( ]תירזגמ/[ תילאירוטקס תוכרעיה ,)םיוסמ

 רפס-יתבל תחא הדובע תרגסמ רצויה יתד-יתכלממה ךוניחב ריכב ץעוי תמגודכ( ףתושמ

 הלידגמ רפס-יתב רפסמ לש הצובק לש תינמז-וב תפתושמ תוכרעיה .)םינוש םיבושיימ

 םורתלו עייסל םתלוכיב שיש ,םינושה םימרוגה דצמ הכימתלו תוברועמל םייוכיסה תא

 לכ תא הצירממ תיביטקלוק תוכרעיה .רפסה-יתבב םייתוכיאו םיחוטב םימילקא תריציל

 בושח .םייתייעב רפס-יתבכ ספתיהל ילבמ ךילהתב קלח לוטיל הצובקה םע םינמנה רפסה-יתב

 תוחתפתהל הגאדהשו ,תימואל–תיתרבח היעב אלא תירפס-תיב העפות הניא תומילאש רוכזל

 תיסחי תולקב ביחרהל ןתינשמ .הלוכ הליהקה תלחנ הנה םידליה לש תיבטימ תיתרבח-תישגר

 .חילצי ךילהתהש יוכיסה לדג ,היישעב ברועמה םימרוגה לגעמ תא

Ï˘È˙ÂÛ ‰ÎÂÁÂ˙ ‰Ó˜ˆÂÚÈÈÌ ˘Ï ‡˘È ˘Ù È ˙¯ÂÓ‰ ˜¯ÈËÈ˙ Ï‰ˆÏÁ˙ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ‰·È˙-ÒÙ¯È˙. ÈÒÈÂÔ 
‰Ú·Â„‰ ·˘˙ÈÈÌ ‰‡Á¯ÂÂ˙ )‡Ï-„Â¯, 0002; ‡¯‰¯„ ÂÁÂÊ‰, 1002; ¯˘, 1002(, ÏÈÓ„Â ÎÈ ·Ó˜ÂÓÂ˙ 
·‰Ì ‰È‰ ˘È˙ÂÛ ÙÚÂÏ‰ ˘Ï ‡˘È ˘Ù È - ÈÂÚˆÈÌ ÁÈÂÎÈÈÌ, ÙÒÈÎÂÏÂ‚ÈÌ ˘Ï ·˙È ÒÙ¯, Ó„¯ÈÎÈÌ ˘Ï ‚Û 
˙ÂÎÈÂ˙ ÒÈÂÚ ÂÓÈÚ‰ - ‰˙‡Ù˘¯‰ Ú·Â„‰ ÓÚ¯Î˙È˙ ‡ÈË‚¯ËÈ·È˙ ·¯Ó‰ ÈÈ˘Â·È˙-ÚÈ¯ÂÈ˙ Î ˜‰ÈÏ‰ 
ÏÂÓ„˙ . ˘È˙ÂÛ ÙÚÂÏ‰ ·ÈÔ ‡˘È ˘Ù È ÚˆÓÌ - ·¯Ó‰ ‰ÈÈ˘Â·È˙ Â·¯Ó˙ ·È˙ ‰ÒÙ¯ - ·ÚÏ ‰˘ÙÚ‰ 
ÓÚˆÈÓ‰ ÚÏ ˙‰ÏÈÍ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ÎÓÂ ‚Ì ÏÓÈ˜ÂÓÌ Â‰˘ÙÚ˙Ì ÚÏ ‰ÓÚ¯Î˙. 

 לדומ גיצהל ןתינ הנממ קלח אוהש תיכוניחה הליהקב רפס-תיב לכ לש ודמעמב תונושה תורמל

 יתרבח-ישגר םילקא תוכיא לעב רפס-תיב תריצי תארקל תירפס-תיבה תוכרעיהה לש יטמכס

 .)ןלהל םישרת י/האר( ההובג
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)ט“נשת( “ץולחה רקחמ“מ םיאצממ )ט“נשת( “ץולחה רקחמ“מ םיאצממ

)ס“שת( “םילהנמה רקחמ“ו )ס“שת( “םילהנמה רקחמ“ו

Ó‰ÓÁ˜¯ÈÌ ‰ÓÏÂÂÈÌ ‡˙ ˙‰ÏÈÍ ÙÈ˙ÂÁ Ó˙Â„ÂÏÂ‚ÈÈ˙ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ÚÂÏ‰ ··È¯Â¯ ˘‰ÙÚÂÏÂ˙ 
˘Ú¯ÎÂ˙ ··È˙-‰ÒÙ¯ ÏÙÈ ·ÈˆÂÚ ‰‡·ÁÂÔ ÚˆÓÂ, Á˘È·Â˙Ô ¯·‰. ÓË¯˙ ÙÚÂÏÂ˙ ‡ÏÂ ÏÈˆÂ¯ 
˙˘˙È˙ ÏÚ·Â„‰, Ï‰È¯˙ÓÂ˙ ‰ˆÂÂ˙, ÏÓÚÂ¯·Â˙ ÂÏ˙ÁÂ˘˙ ˘ÏÈË‰ ˘Ï ‰ˆÂÂ˙ ‰ÁÈÂÎÈ ·ÎÏÏ Â˘Ï 
Ó‰Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ ·Ù¯Ë. ·Ï‡ ˙˘˙È˙ ÎÊÂ, Ï‡ È˙Ô Ï‰Ó˘ÈÍ ‡˙ ˙‰ÏÈÎÈ ‰‰˙Ú¯·Â˙.

 ‰ÙÚÂÏÂ˙ ‰ÓË¯ÈÓÂ˙ ˆ¯ÈÎÂ˙ Ï˙ÙÂÒ ˙Á ‚„ÂÏ ·ÁÈÈ ·È˙-‰ÒÙ¯. Á˘Â· ˘Ê‰ È‰È‰ ÎÍ, ‡Á¯ 
ÎÍ Ê‰ ÈÚ·Â¯ ÈÂ˙¯ ·˜ÏÂ˙. È˘ Ï˙˙ ‡˙ ‰„Ú˙ ÚÏ Ú·Â„˙ ‰‰Î‰ ˘Ï ‰ÓÂ¯ÈÌ. Á˘Â· ˘È‰ÈÂ 
Ù¯Ë¯ÈÌ ÓÏ‡ÈÌ . )ÈÂÚˆ˙ ·ÎÈ¯‰(

 ‰Á˘È·Â˙ ‰È‡ ·‰ËÓÚ˙ ‰˙‰ÏÈÍ. Ï‡ ‰Ò˜¯ ÚˆÓÂ ‰Â‡ ‰Á˘Â·. Á˘Â· ‰˙‰ÏÈÍ ˘Ï Ï˜¯‡˙ 
‰˘‡ÏÂÔ, ‰Î˙ ‰ˆÂÂ˙ÈÌ Â‰˙ÏÓÈ„ÈÌ . )Ó‰Ï ·È˙-ÒÙ¯(

 È˘ ÏÈ ˙ÁÂ˘‰ ˘‰Ó‰ÏÈÌ Â‰ÈÂÚˆÈÌ ¯ÂˆÈÌ Ï¯Âı ˜„ÈÓ‰ ÚÌ Ê‰, ˘‡ÈÔ Ï‰Ì „È Ò·ÏÂ˙. 
Î˘˜¯‡˙È ‡˙ ‰Ó·Â‡ ·Ú¯Î‰, Á˘·˙È ˘‰„·¯ÈÌ ÓÂ‚ÊÓÈÌ. ·ÙÂÚÏ ‰·˙È ˘ÊÂ Ï‡ ‰‚ÊÓ‰, 
˘ˆ¯ÈÍ  ÏÚˆÂ¯ ‡˙ ‰ÒÂÒÈÌ  ÂÏÁ˘Â·. ‡È ÁÂ˘˘˙ ˘·‚ÏÏ ‰˜ˆ· ‰Ó‰È¯ ˘Ï ·˙È-‰ÒÙ¯, È˙Ù˙Â 
ÏÚ·Â„ Ó‰¯ ÂÏ„Ï‚ ÚÏ ˘Ï·ÈÌ.  )ÈÂÚˆ˙ ·ÎÈ¯‰(.

‰ÈÂ˙ ˘˙‰ÏÈÍ ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙ ‰ÎÂÏÏ ‡˙ ‰Ú·¯˙ ‰˘‡ÏÂÔ ÚÏÂÏ Ï‰È˙ÙÒ ÎÓ‡ÈÈÌ, ¯ˆÂÈ ˘ÈÂ˙¯ ‡˘ÈÌ 
··È˙-‰ÒÙ¯ È‡ÓÈÂ ·ÎÍ ÂÈ‰ÈÂ ÓÂÎÈÌ ÏÈËÂÏ ÁÏ˜ ·˙ÎÂÔ Â·‰˙Ú¯·Â˙ ‰„ÈÙ¯ˆÈ‡ÏÈ˙ ·‰˙‡Ì 
Ï˙Âˆ‡Â˙ ‰‡·ÁÂÔ, Â‡Ê ·È˙-‰ÒÙ¯ ÈÂÎÏ Ï‰ÙÈ˜ ‡˙ ‰Ó¯· Ó˙‰ÏÈÍ ˘ÈË˙È Ê‰.

ÁÏ˜ Ó‡˘È ‰ˆÂÂ˙ÈÌ ··˙È-‰ÒÙ¯ ˘‰˘˙˙ÙÂ · ÓÁ˜¯ ‰ÁÏÂı  Â· ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ  ˆÈÈÂ 
‡˙ ‰Á˘È·Â˙ ‰¯·‰ ˘È˘ ÏÓÂÎÂ˙Â ˘Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ Ï‰ÈÎÒ Ï˙‰ÏÈÍ ÂÏ‰˙ÓÈ„ ·Â. ÓÂÎÂ˙ ÊÂ 
Ó˙·Ë‡˙ ·˙¯·Â˙ ·È˙-ÒÙ¯È˙ ‰ÎÂÏÏ˙ ˙‰ÏÈÎÈÌ ˘ÂËÙÈÌ ˘Ï Ó˘Â· Â‰Ú¯Î‰: 

 ··È˙ ‰ÒÙ¯ ÎÏ ‰ÊÓÔ È˘ Ó˘Â·ÈÌ Â‰‰Ú¯ÎÂ˙. ‰Ó‰Ï ¯‚ÈÏ ÏÚ·Â„ ·˘ÈË‰ ˘Ï Ó˘Â·, ÏÎÔ Ê‰ 
˙ÙÒ ÎÁÏ˜ ‡ÈË‚¯ÏÈ Ó‰Ú·Â„‰  )ÈÂÚˆ˙(.

 ‡ˆÏÂ ··È˙-‰ÒÙ¯ ÚÂÒ˜ÈÌ ÎÏ ‰ÊÓÔ ·‰Ú¯Î˙ ‰È˘‚ÈÌ, ˙‰ÏÈÎÈÌ, ÙÚÈÏÂÈÂ˙, ‡È¯ÂÚÈÌ. ÎÏ 
‰ÊÓÔ ÚÂÒ˜ÈÌ ··„È˜‰, ÂÏÎÔ ˙‰ÏÈÍ ‰‡·ÁÂÔ ·‡ÓˆÚÂ˙ ‰˘‡ÏÂÔ ¯‡‰ Ë·ÚÈ. Ï‡ ‰ÈÂ Á˘˘Â˙ 
ÂÙÁ„ÈÌ . )Ó‰Ï˙(.
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ÏÚÂÓ˙ Ê‡˙, Î˘‰ˆ‰¯Â˙ÈÂ ˘Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ ÚÏ ÓÂÎÂ˙ Ï˙‰ÏÈÍ ‰Ô ÓÔ ‰˘Ù‰ ÏÁÂı, Â‡ÈÔ Ï‰Ô 
·ÈËÂÈÈÌ ÈÈ˘ÂÓÈÈÌ ·˘ËÁ, ˆÙÂÈÈÌ  ¯Ú˘ÈÌ  ·ÓÚ¯Î˙. ‰ÈÚ¯ÎÂ˙ ÈÈ˘Â·È˙ ÓÒÈÈÚ˙ Ï˙‰ÏÈÍ ‚ÈÂÒ 
·˙È-‰ÒÙ¯ ·˜‰ÈÏ‰. 

 :סויגה ךילהת תא הראית הריכב תצעוי :סויגה ךילהת תא הראית הריכב תצעוי

 ·‰˙ÁÏ‰ Ù‚˘˙È ÚÌ ‰ÓÙ˜Á˙ ‰ÎÏÏÈ˙ ˘Ï ‰‡ÊÂ¯. ‰ˆ‚˙È Ï‰ ‡˙ ‰Â˘‡, Â‰È‡ ‰ÈÈ˙‰ Ó‡Â„ 
ÓÚÂÈÈ˙. ˘˙ÈÂ ‰ÎÒÂ ‡˙ ‰Ú·Â„‰ ÚÏ ÎÍ Ï˙ÂÎÈÂ˙ ‰Ú·Â„‰ ‰˘˙ÈÂ˙ ˘ÏÂ. Î˘‰ÁÈÂÍ 
‰ÓÓÏÎ˙È-„˙È ˘ÓÚ ÚÏ Ê‰ ‰Â‡ Ó‡Â„ ¯ˆ‰ Ï‰ˆË¯Û, ‡Ê ‚Ì ‰Ì ·ÙÈÌ. ‡Á¯ ÎÍ ‰ÈÈ˙‰ 
Ù‚È˘‰ ÚÌ Ó‰Ï˙ ÓÁÏ˜˙ ‰ÁÈÂÍ ·ÚÈ¯ ÂÒÂÎÌ ˘‰Ì È˘˙˙ÙÂ ·ÚÏÂÈÂ˙. ·ÂÒÛ, ‚ÈÈÒ˙È ‡˙ ÎÏ 
‰‚Â¯ÓÈÌ ‰ÚÂ·„ÈÌ ÚÌ ·˙È-‰ÒÙ¯: ˘È¯Â˙ÈÌ ÙÒÈÎÂÏÂ‚ÈÈÌ, ˘È¯Â˙ÈÌ ËÈÙÂÏÈÈÌ, ¯ÂÂÁ‰, Ó˙È ‡ 
ÂÚÂ„. ‰ÁÏËÂ ˘ÈÂ˜Ì ˆÂÂ˙ ‰È‚ÂÈ ÚÈ¯ÂÈ ˘ÈÏÂÂ‰ ‡˙ ÎÏ ‰˙‰ÏÈÍ Ï‡Â¯Í ÎÏ ‰„¯Í - ˆÈ‚ÈÌ 
Ó‰ÙÈ˜ÂÁ, Ó‰¯˘Â˙, Ó˘Ù È. ‰Ó‰ÏÈÌ ˘Î·¯ ÓÂÒÈÌ ·ÎÍ ÈÂÎÏÂ ÏÚÊÂ¯, ÂÎÍ ·ÚˆÌ Ê‰ Ï‡ 
Ó˘‰Â ˘Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ ·Ï·„, Ê‰ Î·¯ Ù¯ÂÈ˜Ë ˜‰ÈÏ˙È, Â‡Ê Ê‰ Ï‡ ˘‡¯ ·ÓÚ‚ÏÈÌ ÓˆÂÓˆÓÈÌ 
·Ï·„. ÎÏ ‰ÊÓÔ „‡‚Â Ï‰·‰È¯ ÎÈ ‰Ó‰Ï Â‰ˆÂÂ˙ ˘Ï ·È˙ ‰ÒÙ¯ È„ÂÂ ÂÈÁÏÈËÂ ‡Ì ‰Ì ·ÎÏÏ 
ÓÚÂÈÈÈÌ Ï‰˘˙Ó˘ ·˘‡ÏÂÔ ‰‡·ÁÂÔ. ‰˜Ù„Â Ï‰·ÏÈË ‡˙ ‰‰ÁÏË‰ ÎÈ ¯˜ ‰Ó‰Ï Ó˜·Ï ‡˙ 
‰ÓÓˆ‡ÈÌ ÂÓÁÏÈË ÚÏ ‰˘ÈÓÂ˘ ·‰Ì. ÏÎÏ ‰˘Â˙ÙÈÌ ÓÁÂı Ï·È˙ ‰ÒÙ¯ ‰È‰ ·¯Â¯ ˘‰Ì ‡ÈÌ 
Ó˜·ÏÈÌ ‡˙ ‰ÓÓˆ‡ÈÌ . )ÈÂÚˆ˙ ·ÎÈ¯‰(

ùìá à': âéåñ îðäì áéú-äñôø

 ,ללוכ חקפמ :תפטעמה ימרוגמ דחא לכ ידי-לע ךרעיהל לוכי רפסה-תיב להנמ םע ינושאר ןויד

 רפסה-תיב גולוכיספ ,ח"פש להנמ ,ריכב ץעוי ,ךירדמ - י"פשמ דיקפת לעב וא ךוניח ףגא להנמ

 ילעבמ דחא לכ םע הנוש םיסחי תכרעמ רפסה-תיב להנמלש יפ-לע-ףא .יכוניחה ץעויה וא

.הבר הדימב המוד תויהל יושע הכלהמ ףאו ,הדיחא השיגפה תרטמ תינורקע ,הלא םידיקפת

 רפס-תיב תריציב יתטישו ידוסי קמוע לופיטל ביוחמ רפסה-תיב להנמש בצמ תריציל ףואשל שי

 אלא םידימלתה לש םייסיסבה םיכרצה תא קר אל קפסמה יתוכיא םילקא וב ררושש ,חוטב

 תחקל ןכומ תויהל רפסה-תיב להנמ לע .םהלש תישפנה החוורלו תיבטימה תוחתפתהל גאוד םג

 ןולאשב תוארלו ורפס-תיב ינויפא תא םולהתש תוברעתה לש ןונכתה ךילהתל תללוכ תוירחא

 .תכרעמה תוחתפתהלו ןונכתל סיסב שמשיש ,עדימ תלבקל ינויח ילוהינ ילכ ןוחבאה
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 רפסה תיב להנמ ידי-לע לבקתהל הרומא הז ינוחבא ילכב שומישה לע הטלחהה יכ ריהבהל בושח

 ,דמלמ רבעה ןויסינ .תימוקמה תושרב וא ךוניחה דרשמב םידיקפת ילעב לש הטלחהב אלו ותווצו

 המוד הניא ,םילהנמה לע "הלעמלמ תתחנומה" ןוחבא עוציב לע תיביטרטסינימדא הטלחה יכ

 םירבוג ,ןוחבא עצבל יאמצע ןפואב רחוב רפס-תיב רשאכ .םהלש תימונוטוא תינוצר הריחבל

 לש תימונוטוא הטלחה ,תיסחי תזכרוממ ךוניח תכרעמב .ברמה ונממ קפוי ךשמהב יכ םייוכיסה

 ןולאשל םיקינעמ דבלב רפסה-תיב להנמל ןוחבאה יאצממ תריסמ לעו ןוחבאה לע רפסה-תיב

 דימת אל יכ םא ,לוכ יפב תרהצומה הרטמה תא םיתרשמו שודיחהו תוידוחייה תא ןוחבאה

.רפסה-תיב להנמ תמצעה לש ,תעצובמ

 יופימה בלש :םיבלש ינשב עצבתהל יושע רפסה תיב ןוחבא ,יכ ןאכ ריכזהל יוארה ןמ ןכ ומכ

 תוארל להנמה לע ןכ לע .םייפיצפס םיכרצ יבגל הבחרהה בלשו הבילה ןולאש תועצמאב יללכה

 קרו ךא יולתה רבד ,תאז תושעל םינכת ולא יבגלו ןוחבאה תא ךשמהב קימעהל םאה הטלחהב

 .תווצה לשו ולש תעדה לוקישב

 ץלמומ .םיכרצ רותיאו תודמע תרהבה לש בלש אוה להנמה םע השיגפה לש ןושארה בלשה   .א

 "םייסיסב םיכרצ" ,"יתרבח-ישגר םילקא" ,"חוטב רפס-תיב" :לש תויגוסבו םיגשומב ןודל

 תילאיצוס-ורפ תויוגהנתה ,רעונ ינבו םידלי לש םייתרבחו םיישגר םיכרצ ,"םייבטימ םיכרצ"ו

 לש הייסולכואה ברקבו ץראב תומילאה תעפותבו ,תורגבתההו תודליה ליגב תילאיצוס-או

 ,להנמה לצא תימינפ-היצביטומ חתפל םיניינועמה ,תפטעמה ימרוג לע .רפס-תיב ידימלת

 להנמל קפסל( םיאשונה ןווגמב ןכדועמ עדימב םידיוצמ תויהלו הלא תויגוסב םיאיקב תויהל

 תגצה - תומילאה תעפותל עגונב .)'וכו םיירלופופ םימוסרפ ,רקחמ תוח"וד ,יטרואת רמוח

 ךרוצה תא הלעמ ,)יתשינבנב ח"וד( ךוניחה דרשמ ידי-לע עצובש ,הז אשונב רקחמה יאצממ

 ,לייעל 'א קרפב ואר( .וילתכ ןיב תומילאה תעפות ףקיה תא עדי םג יפיצפסה רפסה-תיבש

 ןיעב – לארשיב רעונה ברקב תומילא 'ו חפסנבו ,ךוניחה תכרעמב תומילאה לע םינותנ

 .)רקחמה

 ,"יתרבח-ישגר םילקא" ,"יבטימ יכוניח םילקא" םיגשומה תויועמשמ לע להנמה םע ןוידה רחאל   .ב

 תוינידמב ,ךוניחה דרשמ תוינידמב ןודל שי ,"םידימלת ברקב תומילא"ו ,"חוטב רפס-תיב"

 תוחתפתהו העינמ תוינכות לש אשונב י"פש תוינידמבו תיבושיי ךוניח תכרעמ תוינידמב ,זוחמה

 . רפסה -תיבב םילקאהו תוברתה רופישל תודעוימה תוברעתה תוינכות לשו תינושאר העינמכ

 י"פש תויחנהלו )תומילאה אשונב ל"כנמ רזוח דחוימב( ל"כנמ ירזוחל סחייתהל ןתינ הז בלשב

 תובישחל תועדומ תמייקש רפס -יתב םתואב .)תומילא תעינמל י"פש תוינכות - 'ח חפסנ ואר(

 תרוסמ תמייק םהלש תינוגראה תוברתב םגשו םהב ררושה יתרבח-ישגרה-יכוניחה םילקאה
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 לש ןתוליעי תכרעה יכרדב ןודל בושח ,תומוזי תויתכרעמ תויוברעתהו תוינכות תלעפה לש

 .תולעפומה תוינכותה

 קפסמה ינוחבא-ילוהינ ילכב שומישב ךרוצה תא הלעמ הלא םיבלש ינש לש חלצומ םויס  

 םוקמכ ותוא םתסיפת לעו רפסה-תיב יבגל םידימלתה תושוחת לע ןמיהמו ףקת ,יתטיש עדימ

 ךרואל ינוחבא-ילוהינ ילכב רזוח שומיש .םייבטימה םהיכרוצו םייסיסבה םהיכרוצ לע הנועה

ESAB( סיסב-וק רצוי ןמז  ENIL( תוינכותה לש ןתעפשה רבדב ןכדעתמ םינותנ דסמ הווהמו 

 .רפסה-תיבב תוכרענה תויוליעפהו

 ,תאז הכרעב עיפומ אוהש יפכ ,"הבילה ןולאש " תא להנמה ינפב גיצהל םיאתמ הז בלשב   .ג

 המכ דעו ויביכרמ לכ לע ןולאשה הנבמ תא ריהבהל דואמ בושח .וב שומישה ןפוא תאו

 עדימ תגצהב םייזכרמה ויתונורתי תא גיצהל ץלמומ .ונממ קיפהל ןתינש עדימה רישע

 םיגדהל יואר דחא דצמ .הז עדימב תושעל ןתינש םינושה םישומישה תאו ןמיהמו ןכדועמ

 רוזחל תעב הבו ,םימדוקה םיבלשה ינשב ולעש םיכרצל הנעמ לבקל רשפאמ ןולאשה דציכ

 תובקעבש ,ללוכ ךלהמב דבלב דחא ביכרמ ונה ןוחבאה ןולאש יכ ,להנמה ינפב שיגדהלו

 ותוא שמשי ,תוברעתהה תומדקתה םע ,תעה אובבו ;תוברעתה תינכות הנבית ויאצממ

 לדומ ,'ב םישרת ואר( התוליעי לעו תוברעתהה תעפשה לע רזוח ןוזיה תלבקל ילכ ןולאשה

 .)יבטימ יכוניח םילקא ררוש וב רפס-תיב תריציל תירפס-תיב תוכרעיה

 שומישב יוצמה יבויחה לאיצנטופה תגצהו רפסה-תיב להנמ םע ןוידה תעבש דואמ בושח   .ד

 להנמה תא ןימזהל יתוכיא יתרבח-ישגר םילקא וב ררושש רפס-תיב תריציל ןוחבא-ןולאשב

 סחייתהל הנושארבו שארב שי .וז היגולודותמב שומישב תורושקה תומלידו תוששח תולעהל

 םהו ,יתדוקנ "טקיורפ" דועב רבודמש םירובס ויהי םירומה יכ ,םיבר םילהנמ ולעהש ששחל

 תומלידה תא םג ןוחבל שי ןכל .רפסה-תיב םילקאב ללוכ לופיטב הנווכה יהמ ןיבהל ושקתי

 ןולאשב שומישה תגצהב תורושקה תומלידה תא םג ,םירומה ינפב ןולאשה תגצהב תורושקה

 תולאשב תוחיתפב ןודל ץלמומ .ןוחבאה תואצותל םירושקה תוששחה תא םגו םירוהה ינפב

 תוברעתה ךשמהל סיסב הווהי ןכא עדימהש גואדל דציכ ,לבקתיש עדימה גצוי ימ ינפב :ומכ

 אל דציכ ,רפסה-תיב תווצ לש וא הלהנהה לש תונולשיכ וא םיגשיה תחכוהל יעצמא אלו

 הז הרומ םישאהל ידכ ןוחבאהמ םילועה םיאצממב ושמתשי אל יכו םירומ ןיב האוושה ךרעית

 תעטלו ךילהתה לכ ךרואל םייופצה םיישקה ינפמ תוששחה םע דדומתהל שי ןכ ומכ .רחא וא

 .הדמתהב עמטותש תיביטקפא תיתכרעמ תוברעתה תינכות תונבל תלוכיב ןוחטיב
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 לש ותוביוחמ תא שיגדהל שי הז בלשב .ינכט-ילהונה בלשה אוה להנמה סויגב ןורחאה בלשה   .ה

 דחא לע "לופיט"ה תא ליטי להנמהש בצמ עונמל ידכ הלא םייטקרפ םיטביהל םג להנמה

 תא ךישמהל ץלמומ .וב ותוברועמ תאו ךילהתל ותוביוחמ תא םצמצי ךכבו לגסה ירבחמ

 לוהינ תווצ רפס-תיבב ןיא םא .לוהינה תווצ םע השיגפב ליעל ולעוהש תוברה תולאשב ןוידה

 ."רפסה תיבב םייחה תוכיא" אשונל יוגיה תדעו לש התמקה דדועל יוצר ,עובק

* ÓÓÓˆ‡È  ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ  ·ÂÏË˙ ·¯‡˘ Â·¯‡˘Â‰ ÚÂˆÓ˙ ÓÚÂ¯·Â˙ Ó‰Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ ·˙‰ÏÈÍ. 
%09 Ó‰Ó‰ÏÈÌ „ÈÂÂÁÂ ÚÏ ÓÚÂ¯·Â˙ ‚·Â‰‰ ·˙‰ÏÈÍ ÚÏ ÎÏ ˘Ï·ÈÂ - ‰ÁÏ ·˘Ï· ‰ˆ‚˙ ‰¯ÚÈÂÔ 
·ÙÈ Á„¯ ‰ÓÂ¯ÈÌ, ‰Ó˘Í ·‰ÈÚ¯ÎÂ˙ Ï˜¯‡˙ ‰Ú·¯˙ ˘‡ÏÂÔ ‰‡·ÁÂÔ, ·‰ˆ‚˙ ÓÓˆ‡È ‰‡·ÁÂÔ 
·ÙÈ ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ ‰‡Á¯ÈÌ ·ÓÚ¯Î˙ ÂÓÁÂˆ‰ Ï‰, ÂÎÏ‰ ·˘Ï· ‰˙ÎÂÔ ˘Ï ˙ÂÎÈ˙ ‰‰˙Ú¯·Â˙ 
‰·È˙-ÒÙ¯È˙.

 היואר רפסה-תיבב יתרבח ישגרה םילקאה תלאש יכ ,טילחה רפסה-תיב להנמש רחאל קר

 , ןוחבאה ןולאשב שומיש השעיי יכו ,הבורמ בל תמושת םהל שדקותש םיאשונה תמדקל תולעל

 םתדובעש ,י"פש ישנא יכ יוארה ןמ .לוהינה תווצ ינפב ןויערה תגצה ןפוא תא ןנכתל וילע זא קר

 ,רפסה-יתב יתווצ ךותב םיימנידה םיכילהתב הנבה םהל שיו תיתכרעמה השיגה יפ לע תיחנומ

.הז שגפמ ןונכתב םיליעפ םיפתוש ויהי

ùìá á': âéåñ öååú ðéäåì 

 תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה רופיש ךילהתל ותוביוחמ לע טילחה רפסה-תיב להנמש רחאל

 לגעמה .רפסה-תיב ילגעמב ןויערה תצפהב ליחתהל שי ,ןוחבאה ןולאשב שומיש לעו רפסה

 שגפמ ןונכתב להנמל םיפתוש ויהי י"פש ישנא יכ ץלמומ .לוהינה תווצ ונה וסייגל שיש ןושארה

.ומצע שגפמב ליעפ קלח וחקיי ףאו הז בושח

 רפשל הסני רפסה-תיבש הסיפתה תא ריבעהל איה לוהינה תווצ םע השיגפב תיזכרמה הרטמה

 ןולאשל ועדוותי םה ךשמהב .יתטיש ןוחבא לש סיסב לע וב ררושה יתרבח-ישגרה םילקאה תא

 .וב שומישל םירושקה םינוש םיטביהב ונודיו ןוחבאה
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 .םירומה רדח לש תובוגתהו תועדה ןווגמ תא גציימה םגדמכ תוארל ןתינ לוהינה תווצ תא

 ויתולבגמו ותלוכי ,ותוביוחמ יבגל תונומאו תוסיפת ,תודמע רוריבב ןוידה תא ליחתהל בושח

 םהיתוששח ,םהיתודמע .םידימלת לש םייבטימ םיכרצו םייסיסב םיכרצ קפסל רפסה-תיב לש

 הבישחו תיניצר תוסחייתה םיבייחמ ןוחבאה ןולאש תרבעהל לוהינה תווצ ירבח לש םהיתובוגתו

 םירקחמה יאצממ תא תווצל גיצהל יאדכ ,תומילאה לש יפיצפסה טביהל עגונב .תפתושמ

 ידממ לע תיפיצפסו הרורב הנומת תלבק לש תובישחה לע דומעלו ץראב העפותה ידממ לע

 םינושה היטביה לע רפסה-תיבב תמייקה היישעה לא סחייתהל שי ,ןכ ומכ .םרפס-תיבב העפותה

 ךרוצה תא תולעהל בושח .תומילאה תעפות םע תודדומתהלו רפסה-תיב לש םילקאל םירושקה

 אלמה טסקטנוקה תא ריהבהל שי ,ליבקמב .תוינכותה תוליעי תכרעהבו רזוח ןוזיהב ,הרקבב

 ןווגממ דחא קר אסיג דחמ אוה תונגומבו ןוחטיבב ךרוצהש שיגדהלו יבטימ רפס-תיב לש

 תידומילו תיכוניח תוליעפ לכל רתויב יסיסבה ךרוצה אוה אסיג ךדיאמו ,םקפסל בושחש םיכרצה

 םתועמשמבו םייבטימה םיכרצהו םייסיסבה םיכרצה גורדימב ןודל םוקמ שי .רפסה-תיבב

 .םידימלתלו רפסה-תיב תווצל תישעמהו תינויעה

 תוסיפת יבגל ןה עדימ קפסמה ינוחבא ןולאשב ילאריפס שומיש לש לנויצרה תגצה רחאל

 תומילאה ידממ יבגל ןהו רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה תוכיא תא םידימלתה

 תומלידב ףתושמב ןודל שי ,תאז רחאל .תווצה ינפב הבילה ןולאש תא גיצהל שי ,תירפס-תיבה

 .וב שומישמ םילועה םיישקבו

 ןורתפלו יונישל םיכרדה תרדגהו תויעבהו םיכרצה יופימ איה ןולאשה תרטמש שיגדהל בושח

 יכוניחה תווצה לש וא דדובה הרומה לש ןולשיכ לע וא החלצה לע דיעהל ותרטמ ןיאו ,תויעב

. תומילאה תעפות רוגימבו םידימלתה לש םתחוור חופיטב

 יבגל המכסהל עיגהל שי ,לוהינה תווצ םע ,תובישי תרדס ףוסב ךרוצ שי םאו ,הבישיה ףוסב

:הלאה תודוקנה

יתרבח-ישגרה םילקאה תוכיא תובישח   .א.א  לש ךילהתב ןושאר בלשכ ינוחבא ןולאשב שומישהו יתרבח-ישגרה םילקאה תוכיא תובישח

 לוהינה תווצ לש הרורבו תרהצומ המכסה אללש אוה ששחה .תירפס-תיב תוברעתה ןונכת

 ומכ ,לוהינה תווצ .ךילהתב ךישמהל היהי ןתינ אל ,יונישה תייגולודותמו אשונה תובישח יבגל

 םירומה לש תונגומה תשוחת לעו ירפס-תיבה םילקאה לע יארחא ומצע תוארל בייח ,להנמה

 םצע .הנוילע תופידע ול סחיילו אשונב לופיטל סייגתהל וילע ךכ םשל .דחאכ םידימלתהו

 תוסיפתב תורושקה תושיגר הכ תויגוס ןחבאל ,יכוניחה תווצה לשו להנמה לש הטלחהה

 םהיתונווכ "תוניצרל" רוטקידניא הווהמ )וב תומילאה ידממ תאו( םרפס-תיב תא םידימלתה

 .העפותב לפטל
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- ירפס-תיב יוגיה תווצ  .ב.ב  ךילהת תא ליבומה תווצה היהי לוהינה תווצ םאה טילחהל שי - ירפס-תיב יוגיה תווצ

 םנמוא .אשונל דחוימ תווצ םקויש וא רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל תוכרעיהה

 םיתעל סנכתמ אוהו ,רפסה-תיב לועפת לע תוירחאב אשונה יעבטה תווצה ונה לוהינה תווצ

 יכוניח םילקא תריציב רפסה-תיב תא ליבוי רשא ,בחרומ יוגיה תווצ תמקהב םלוא ,תופוכת

 ףתשל ןתינ הזכ תווצב .אשונב ידוחיי לופיט לש רסמ םושמ שי ,תומילאמ יקנ יבטימ

 ץוחמ םיגיצנו )םירחבנ םירומו םירחא םידיקפת ילעב ,גולוכיספ ,ץעוי( רפסה-תיבמ םיגיצנ

 יגיצנ ,ח"פשה להנמו ריכבה ץעויה ,תימוקמה תושרהמ םיגיצנ ,םירוהה דעו גיצנ( רפסה-תיבל

 תווצו ,יעוציב ףוגכ שמשי לוהינה תווצ - םיתווצה ינש ןיב בלשל ןתינ ןכ ומכ .)'דכו חוקיפה

 .תוכרעיהה ךילהתב רפסה-תיב תא הוולי יוגיהה

*·ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ ˆÂÈÔ, ÎÈ Ó·ÈÔ ÎÏ ‰‚Â¯ÓÈÌ ˘ÓÁÂı Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ‰ÈÂ ‰ÈÂÚˆÈÌ ‰·ÎÈ¯ÈÌ 
‰ÓÚÂ¯·ÈÌ ·ÈÂ˙¯ ·˙‰ÏÈÍ. ·˘ÏÈ˘ Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÂÚı ‰·ÎÈ¯ Ú˘‰ ‡˙ ‰Ó‰ÏÍ ‰¯‡˘ÂÔ ˘Ï 
‰ˆ‚˙ ‡Ù˘¯Â˙ ‰‡·ÁÂÔ ·ÙÈ Ó‰Ï ·È˙-‰ÒÙ¯, Â·˘È ˘ÏÈ˘ÈÌ Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ‰Ì ‰ÈÂ ÓÚÂ¯·ÈÌ 
·ÓÈ„‰ ¯·‰ ·ÎÏ ˙‰ÏÈÍ ‰‡·ÁÂÔ Â˘Â˙ÙÈÌ ·˙ÎÂÔ ‰‰˙Ú¯·Â˙. Ó·ÈÔ ÎÏ ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ 
·˙ÂÍ ·È˙-‰ÒÙ¯ ·ÏË‰ ·ÓÈÂÁ„ ÓÚÂ¯·Â˙Â ˘Ï ‰ÈÂÚı ‰ÁÈÂÎÈ. ¯‡‰ ··È¯Â¯ ÎÈ ‰Â‡ ·˙Â˜Û 
˙Ù˜È„Â Óˆ‡ Ïˆ„Â ˘Ï Ó‰Ï ·È˙-‰ÒÙ¯ ·‰Ú˙ ‰˙‰ÏÈÍ. ÓÚÂ¯·Â˙ ‰ÈÂÚı Ó˙‚ÏÈ˙ Î·¯ 
·˘Ï· ‰¯‡˘ÂÔ: ·¯·Ú Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ‰ÈÂÚı ‰ÁÈÂÎÈ ‰Â‡ Ê‰ ˘‰ˆÈ‚ ‡˙ ˙‰ÏÈÍ ‰‡·ÁÂÔ ·ÙÈ 
‰ÙÂ¯ÂÓÈÌ ‰˘ÂÈÌ ) ·‰˘ÂÂ‡‰ Ï-%51 Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ˘·‰Ì ‰Âˆ‚ ‰˙‰ÏÈÍ ÚÏ-È„È ‰Ó‰Ï 
ÚˆÓÂ(. ·˘ÏÂ˘‰ ¯·ÚÈÌ Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ÓˆÈÈÈÌ ‰Ó‰ÏÈÌ ˘ÓÚÂ¯·Â˙ ‰ÈÂÚı ·˙‰ÏÈÍ ‰ÈÈ˙‰ 
‚·Â‰‰ ·ÈÂ˙¯, Â·‡Â˙Â ˘ÈÚÂ¯ ˘Ï ·˙È-ÒÙ¯ Ó˘È· ‰Ó‰Ï, ÎÈ ‰ÈÂÚı ÓÚÂ¯· ·ÓÈ„‰ ¯·‰ 
·ÈÂ˙¯ ·˙ÎÂÔ ˙‰ÏÈÍ ‰‰˙Ú¯·Â˙.

 תא ןובשחב איבהל וילע ,'ךילהתה תא ליבוי לעופב ימ' הטלחהה ינפב דמוע לוהינה תווצשכ

 םינושה תווצה ישנא תושרל םידמועה ןמזה יבאשמ תאו רפסה-תיב לש תומישמה לולכמ

 חוכ שמשל ךרטצי יארחאה תווצהש הנבה ךותמ תאז תושעל שי .םיפסונ תומישמו םידיקפתל

.םידומילה תנש ךלהמב ליעפ ןפואב ךילהתה תא םדקיש עינמ

 לככ ,םירומ לש בר רפסמ ךילהתב בלשל תלוכיהו ןוצרה אוה תעדה וילע תתל שיש ףסונ לוקיש

 .ןתינש
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 לכוי ,לוהינה תווצב םיפתוש םניאש םירומ לולכיו וז המישמל דחוימב םקויש ,יוגיה תווצ יכ ןכתיי

.לוהינה תווצ םרותש ולא לע תופסונ תוקופת תכרעמל םורתל

ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ ‰¯‡‰ ÎÈ ‰Ó‰ÏÈÌ ‰Â·ÈÏÂ Ú·Â„˙ ˆÂÂ˙ ÓÚ¯Î˙È˙ ˘‰ÈÂ Ï‰ ˘Â˙ÙÈÌ ¯·ÈÌ 
Ó·ÈÔ ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ ·˙ÂÍ ·È˙-‰ÒÙ¯ ÂÓÁÂˆ‰ ÏÂ. ‰Ó‰ÏÈÌ Ó„ÂÂÁÈÌ, ÎÈ Î·¯ Ó‰Ó‰ÏÍ 
‰¯‡˘ÂÔ ˘Ï ‰ˆ‚˙ Ó„„ ‰‡·ÁÂÔ ·ÏÓÚÏ‰ ÓÓÁˆÈ˙ Ó·˙È-‰ÒÙ¯ Ú˘˙‰ ‰‰ˆ‚‰ ·Ó˘Â˙Û 
ÚÏ-È„È ÓÒÙ¯ ·ÚÏÈ ˙Ù˜È„ÈÌ. ‰ˆ‚˙ ‰Ó„„ Ú˘˙‰ ·-%09 Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ·ÙÈ ÙÂ¯ÂÌ ¯Á·, 
˘ÎÏÏ ‡˙ ÎÏ Á„¯ ‰ÓÂ¯ÈÌ )ÓÁÎÈÌ, ÓÂ¯ÈÌ Ó˜ˆÂÚÈÈÌ, Á·¯È ‰‰Ï‰( Â‡˙ ÂÚ„ ‰‰Â¯ÈÌ. 
·‰Ó˘Í ‰˙‰ÏÈÍ Ó„ÂÂÁÈÌ ‰Ó‰ÏÈÌ, ÎÈ ÎÏ ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ ·˙ÂÍ ·È˙-‰ÒÙ¯ )Ò‚È ‰Ó‰Ï, 
‰ÈÂÚı ‰ÁÈÂÎÈ, ¯ÎÊÈ ‰˘Î·Â˙ Â¯ÎÊÈ ‰ÁÈÂÍ ‰Á·¯˙È( ‰ÈÂ ÓÚÂ¯·ÈÌ ·ÓÈ„‰ ¯·‰ Ú„ ¯·‰ 
·ÈÂ˙¯ ·ÎÏ ‰˙‰ÏÈÍ. ÏÂÎÁ ‰ÓÚÂ¯·Â˙ ‰‚·Â‰‰ ‡ÈÔ ˙Ó‰ ÚÏ ÎÍ, ˘‰Ó‰ÏÈÌ Ó„ÂÂÁÈÌ ÎÈ 
·ÚÈ˜¯ ·Á¯Â Ï˘˙Û ·˙Âˆ‡Â˙ ‰ÓÓˆ‡ÈÌ ‚Â¯ÓÈÌ Ó˙ÂÍ ·È˙-‰ÒÙ¯. ˜·Âˆ˙ ·ÚÏÈ ˙Ù˜È„ÈÌ 
‡Ï‰ ‚Ì ÓÓ˘ÈÎ‰ Ï‰ÈÂ˙ ÓÚÂ¯·˙ ·ÓÈ„‰ ¯·‰ Ó‡Â„ ·˙‰ÏÈÍ ˙ÎÂÔ ‰‰˙Ú¯·Â˙. È˘ Ï‰ÈÁ 
˘ÎÏ ‡Â˙Ì ‚Â¯ÓÈÌ ‡˘¯ ‰ÈÂ ÙÚÈÏÈÌ ·˙‰ÏÈÍ ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙, ‰‡·ÁÂÔ Â˙ÎÂÔ ‰‰˙Ú¯·Â˙ ÈÓ˘ÈÎÂ 
·ÓÚÂ¯·Â˙Ì ‚Ì ·˘Ï· ‰ÈÈ˘ÂÌ, ÂÎÎÏ ˘˘ÈÚÂ¯ ‚·Â‰ ÈÂ˙¯ Ó˙ÂÍ ‡˘È ·È˙-‰ÒÙ¯ ÓÚÂ¯· 
·Ó‰ÏÎÈÌ Ï‰ÙÁ˙˙ ‰‡ÏÈÓÂ˙, ‚„Ï ‰ÒÈÎÂÈ ˘·È˙-‰ÒÙ¯ È‰È‰ Ó˜ÂÌ ·ËÂÁ.

 לש יתרבח-ישגרה םילקאה תוכיא רופישל ץמאמב םירוהה ףותיש תייגוס - םירוהה ףותיש םירוהה ףותיש  .ג.ג

 אשונל תקדקודמ הבישח שידקהל שיו ,תבכרומ איה ןוחבא-ןולאשב שומישלו רפסה-תיב

 שומיש לע הטלחהל םיפתוש ויהי םידימלתה ירוהש ,ץלמומש רמול ןתינ יללכ ןפואב .הז

 ,הז שיגר אשונב לופיטה תארקל תויוכרעיהב םירוהה ףותישל תובישח הנשי .ןוחבאה ןולאשב

 תא םירוהל ריבסהל שי .תירפס-תיבה תכרעמה דצמ ךכב עקשומש ץמאמה תשגדה ךות

 םותרל בושח ,ךכ לע ףסונ .הכרעהו תוברעתה ,ןונכת ,ןוחבא :ילגעמה ךילהתה לש תובישחה

 ךכ בגאו ,הז ץמאמל םורתל םתלוכיב יכ ,ךילהתה לש םינוש םיבלשב עייסל םירוהה תא

 םירוהה ףותיש םהבש םירשקה םנשי םלוא .תללוכ תיתכרעמ הלועפב ךרוצה תא שיגדהל

 תווצו להנמה .רפסה-תיבב ךילהתה לש ומודיק לע תושקהל לולע ףא אוהו ,ץלמומ וניא

 ףתשל דציכ וטילחי ,םהיניב הלועפה ףותיש תרוסמ תאו םירוהה תליהק תא םיריכמה ,לוהינה

.םתוא ברעל םימוחת ולאבו בלש הזיאב - םירוהה תא
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ÓÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ ÏÓ„Â, ˘‰˙‚Â·‰ ˘Ï ÎÏ ÙÏÁÈ ‰‡ÂÎÏÂÒÈÈ‰ ˘Ï ˜‰ÈÏ˙ ·È˙-‰ÒÙ¯ Ï·ÈˆÂÚ 
‰‡·ÁÂÔ - ˘Ï ‰Ò‚Ï ‰ÁÈÂÎÈ, ˘Ï ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ Â‰Â¯È ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ - ‰ÈÈ˙‰ ÁÈÂ·È˙ Ó‡Â„. Ó˘ÓÚÂ˙ 
ÓÓˆ‡ÈÌ ‡ÏÂ ‰‰ ÎÈ Ó‰Ï ·È˙-ÒÙ¯ ‰˘Â˜Ï ‡˙ ‰˘ÈÓÂ˘ ·‡·ÁÂÔ ‡ÈÂ ˆ¯ÈÍ ÏÁ˘Â˘, ˘Ó‡ 
ÈÈ˙˜Ï ·‰˙‚„ÂÈÂ˙. ‰ÙÂÍ ‰Â‡ - ¯‡‰ ÎÈ ‰‰Â¯ÈÌ Ó˜·ÏÈÌ ‡˙ ‰‡·ÁÂÔ Î·ÈËÂÈ ÏÚ˘ÈÈ‰ 

ÁÈÂÎÈ˙ ‡ÈÎÂ˙È˙ ÂÎÓ‰ÏÍ ‡ÓÈ˙È ˘Ï ‰˙ÓÂ„„Â˙ ÚÌ ˙ÂÙÚ‰ Ó„‡È‚‰. ·‡Û Ó˜¯‰ Ï‡ „ÂÂÁ 
ÚÏ-È„È ‰Ó‰ÏÈÌ, ÎÈ ‰‰Â¯ÈÌ ÙÈ¯˘Â Ó‰ÏÍ Ê‰ Î‡ÈÏÂ ··È˙-‰ÒÙ¯ È˘ ˙ÂÙÚ‰ ÁÓÂ¯‰ ‰„Â¯˘˙ 
ËÈÙÂÏ ÓÈÂÁ„. ÓÚÈÈÔ ÏˆÈÈÔ ˘‚Ì ‰ÓÂ¯ÈÌ ‰‚È·Â ·ÁÈÂ· ¯· Ï‰ˆÚ˙ ‰‡·ÁÂÔ, ‡Ì ÎÈ ‰Ì ‰ÚÏÂ 
Ï‡ ÓÚË ˘‡ÏÂ˙ ‰Â‚ÚÂ˙ È˘È¯Â˙ Ï˙Ù˜Â„Ì. Î¯‡‰ ‚Ì ‰Ì ¯Â‡ÈÌ ‡˙ ‰‡·ÁÂÔ ÎÓ‰ÏÍ ‰Ó·Ë‡ 
¯ˆÈÂ˙ ÁÈÂÎÈ˙ Â‰˙ÈÈÁÒÂ˙ ¯ˆÈÈ˙ Ï·ÚÈ‰, ÂÏ‡ ÚÂ„  Ù¯ÂÈ˜Ë  ˘˙ÂÚÏ˙Â ÓÂËÏ˙ ·ÒÙ˜. 

ןוחבאב 'ג-'א תותיכ ידימלת בוליש  .ד.ד  תותיכ ידימלתל דעוימ וניא וז הכרעב הבילה ןולאש - ןוחבאב 'ג-'א תותיכ ידימלת בוליש

 ידימלתמ םג םינותנ לבקל יוצר םאה לוקשי םיידוסיה רפסה-יתבב לוהינה תווצש יאדכ .'ג-'א

 .תאז תושעל דציכ - ןכ םאו ,תוכומנה תותיכה

 טילחה ס"שת תנשב ץולחה רקחמב ףתתשהש ידוסי רפס-תיבב 'ג-'א תותיכ תוכנחמ תווצ   

 רפסמ ןוחבאה ןולאש ךותמ ורחב תוכנחמה .הלא ליג תובכשל םיאתיש ןולאש ןיכהל ותמזויב

 ליג תובכשב ןולאשה תרבעה .םידימלתה לש ארקנה-תנבה תמרל ןחוסינ תא ומיאתהו תולאש

 המרת םג איה תעב הבו ,ירפס-תיבה ךילהתב תואלמ תופתוש תויהל תוכנחמל הרשפא הלא

 .הז ןולאש גצומ 'ג חפסנב .םיריעצה םידימלתה לש תוירחאהו תורגבה תשגרהל

 .ךילהתב ינויח םרוג הווהמ הדובעל םינמז חול לש שארמ הרדגה - קיודמ םינמז חול תרדגה קיודמ םינמז חול תרדגה  .ה.ה

 לש ינדפק ןונכת ורקיעש ,ךשוממ ךילהת לש ותליחת קר הנה ןולאשה תרבעהו ליאוה

 תנש תליחתב רבעוי ןוחבאה ןולאש יכ ץלמומ ,תינכותה לש יתטיש עוציבו תוברעתהה

 ,םידומילה תנש תליחתב רבעוי ןוחבאה ןולאש יכ טלחוה םא .הפוס תארקל וא םידומילה

 תוברעתהה תינכות םושייש ידכ ,הנשה תליחת רחאל םיישדוחכ השעיי רבדה יכ גואדל שי

 ןולאשה תא תינש ריבעהל היהי ןתינ הנשה ףוס תארקלו ,רבמבונ שדוחב לחה עצבתהל לכוי

 ףוס תארקל ןוחבאה ןולאש תא ריבעהל ופידעה רפס-יתב רפסמ .תוברעתהה תכרעה ךרוצל

 תבצעתמ בור-יפ-לע םהבש ,תוכרעיהה ימי תאו ץיקה תשפוח תא לצנלו םידומילה תנש

.המיאתמ תוכרעיה םשל ,תיתנשה הדובעה תינכות
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 תויביטרפוא תוטלחה רפסמל שרדנ ,ןוחבאה ןולאשב שומיש לע טילחהש רחאל ,לוהינה תווצ

 :ותרבעה לש םיילרודצורפה םיטביהב תורושקה

 .ןולאשה רבעוי םידימלתה ןיבמ הייסולכוא וזיאל - :המיגדה ךרעמ ןונכת :המיגדה ךרעמ ןונכת  .ו

 :תויורשפא רפסמ תומייק   

םידימלתה תייסולכוא ללכ   )א )א  ידימלת לכל םינולאשה תא ריבעהל ץלמומ תינורקע – םידימלתה תייסולכוא ללכ

 תרשפאמ וז ךרד .רתויב הנמיהמהו הפיקמה הנומתה תלבקתמ ךכש ןוויכ ,רפסה-תיב

 רפסה-תיב תמרבו תונושה תובכשה תמרב ,תדדובה התיכה תמרב םינותנה תא דבעל

 תרבעה ,תאז םע .)'ג-'א תותיכ ידימלתמ עדימ לבקתיש ךרדב ןודל שי( ותוללכב

 לודג אוה רפסה-תיב םא ףקיה תבחר תוכרעיה תשרוד רפסה-תיב תותיכ לכל ןולאשה

 תורשפאה תא לוקשל ןתינ ,תותיכ לש בר רפסמ שי ליג תבכש לכב רשאכ .דחוימב

- ונינפלש

הבכש לכמ תותיכ רפסמ לש תיארקא תמיגד   )ב )ב  לש םיוסמ רפסמל ןולאשה תרבעה - הבכש לכמ תותיכ רפסמ לש תיארקא תמיגד

 תריחבשכ ,)הבכשב תותיכה רפסממ %05 - מ תוחפ אל ךא( הבכש לכמ תותיכ

 םצמצמ המיגדב שומיש .)הלרגה ידי-לע לשמל( ןיטולחל ירקמ ןפואב השעית תותיכה

 לבקל ןתינ יכ ריהבהל בושח .עוציבל רתוי ריהמו לק אוה ןכלו ,םיפתתשמה רפסמ תא

 ןכא תותיכה םא קר ומגדנש תותיכה לעו הבכשה לע ,רפסה-תיב לע םיגציימ םינותנ

 .ילמודנר ןפואב הכלהכ ומגדנ

תומיוסמ תובכש וא תותיכ לש תנווכמ המיגד  )ג)ג  ןולאש רבעומ וז המיגד תטישב – תומיוסמ תובכש וא תותיכ לש תנווכמ המיגד

 .ססובמ עדימ לבקל דחוימ ןיינע שי ןהיבגלש ,תובכשב וא תומיוסמ תותיכב ןוחבאה

 ןכ לעו החיכש ןהב תומילאה תייעבש ,תותיכל םינולאשה תא ריבעהל ןתינ ,המגודל

 לעו ,םיטלוב םיידומיל וא םייתרבח םיישק םילגתמ ןהבש ,תותיכל וא ,דחוימב הגיאדמ

 .התיכה םילקא סיסבב דמוע המ ןיבהל ידכ יתטיש ןוחבא שקבמ יכוניחה תווצה ןכ

 תונקסמ תקסה תרשפאמ הניא ,תילמודנר הניאש ,וז המיגד יכ בל םישל דואמ בושח

 תותיכה ןכש ,המע תינמנ תמגדנה התיכהש הבכשה ללכ וא רפסה-תיב ללכ יבגל

 .םיוסמ ןייפאמ ךמס לע ומגדנ

ןולאשה תרבעה ןפוא  .ז.ז  תויחנה שבגל שי רפסה-תיב טילחה וילעש המיגד ךרעמ לכב - ןולאשה תרבעה ןפוא

:לולכל תוכירצ ולא תויחנה .תותיכב םינולאשה תרבעה ןפוא יבגל תוטרופמ
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םינולאשה תרבעהל העשו םוי תעיבק   )א  ןמז קרפב ורבעוי ןוחבאה ינולאש יכ ץלמומ - םינולאשה תרבעהל העשו םוי תעיבק

 םתעפשה תא תיחפהל ידכ םידימלתה ללכל )עובש דע םיימוי ,םוי ךשמב( ףוצר

 תא ריבעהל יאדכ .םהיתושגר לעו םידימלתה תוסיפת לע םייתדוקנ םיעוריא לש

 םירשפאמה םייתביבס םיאנת התיכב רוצילו ופוסב אלו םידומילה םוי תליחתב ןולאשה

 .ןולאשה יולימל םבל תמושת ברמ תא שידקהל םידימלתל

םינולאשה תא םיריבעמה תווצה ישנא תעיבק   )ב  םינולאשה םאה טילחהל תווצה לע - םינולאשה תא םיריבעמה תווצה ישנא תעיבק

 ומכ .עבקנש דעומב התיכב םידמלמה םירומה ידי-לע וא תותיכה יכנחמ ידי-לע ורבעוי

 תארקל הנכה לש ךילהת ורבעי ,םינולאשה תרבעה ינפל ,םירומה לכש אדוול שי ןכ

 .ךשמהב רבסוי רבדה .םידימלתה םע תוחישה

םינולאשה תרבעה ךילהת לע יארחא תעיבק   )ג  םינולאשה תקולחב לפטי ימ טילחהל שי - םינולאשה תרבעה ךילהת לע יארחא תעיבק

 לא ;םינולאש לש תקפסמ תומכ הבו הפטעמ התיכ לכל ןיכהל יוצר( םפוסיאבו תותיכל

 .)ואלומיש רחאל םינולאשה ורזחוי הפטעמ התוא

Á˘Â· ÏÊÎÂ¯ - ˜·ÈÚ‰ ·¯Â¯‰ ÂÓÂÒÎÓ˙ Ó¯‡˘ Â‰˜Ù„‰ ÚÏ Ù¯ËÈÌ ËÎÈÈÌ 

‡Ï‰, ÁÈÂÈ˙ Ï‰ˆÏÁ˙ ‰‡·ÁÂÔ ÂÏ˙ÎÂÔ ˙ÂÎÈ˙ ÙÚÂÏ‰

ùìá â - âéåñ öååú äîåøéí

 .ךילהתב יטירק בלש והזש ןויכ ,תקדקודמ הרוצב ןיכהל שי - םירומה תווצ םע שגפמה תא

 תורישי ועיגי םיירקיעה םירסמהש תנמ לע רפסה-תיב להנמ החני שגפמה תא יכ שיגדהלמ רתוימ

 .שגפמה ךשמהב חפתיש ןוידב םיליעפ תויהל םיפוצמ לוהינה תווצו י"פש ישנא .ויפמ

 ךרדב בלשכ ןוחבאה ןולאשב שומישל לנויצרה תא םירומה תווצ ינפב גיצהל איה שגפמה תרטמ

 תריצילו תומילא תעינמל יתרבח-ישגרה םילקאה רופיש אשונב תירפס-תיב תוכרעיה ןונכתל

 .םידימלת לש םייבטימה םיכרצהו םייסיסבה םיכרצה לע תיברימ הרוצב הנועה רפס-תיב

 לש הלאשה ביבס "תוחומ רועיס" לש גוס רוציל יאדכ ,הל ומדקש תושיגפבכ ,וז השיגפב

 םייבטימ םיכרצלו םייסיסב םיכרצל הנעמ ןתמב רפסה-תיב דיקפת לשו יתרבח-ישגר םילקא

 ,תומילאמ יקנ קר אל אוהש םוקמ - "חוטב רפס-תיב" תרדגה לע בכעתהל ץלמומ .וידימלת לש

 גיצהל שי .םידימלתה לש תיבטימה םתוחתפתהלו תישפנה החוורל הגאד וב שיש םוקמ םג אלא
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 לארה יסוי ר"ד לש םהירקחמ תועצמאב( לארשיב רפסה-יתבב תומילאה תעפות לע םינותנ

 שיגדהלו םינושה ויביכרמ לע ןוחבאה ןולאש תא םירומה ינפב גיצהל ןכו )יתשינבנב ימר 'פורפו

.תותיכב ותרבעה יבגל םיינכט םימוכיסל סחייתהל שי ןכ ומכ ;ונממ הלועה ןווגמה עדימה תא

 הסיפתה לעו יללכ ןפואב ינוחבאה ךילהתה לע םירומה לש םתעד תא עומשל בושח וז הבישיב 

 תא דדועל שי .תותיכב ןוחבאה ןולאש תרבעהל עבקנש ךילהתה לע םג ומכ ,וירוחאמ תדמועה

 םתתיכב ןולאשה תרבעהש ,תוגאדו תוששח תולעהלו תורעה ריעהל ,תולאש לואשל םירומה

 .םהב תררועמ

 תוטלחהה תא שיגדהל שי )ןולאשה תרבעה יטרפב ןודתש האבה הבישיב וא( וז הבישיב

 םכוס םא .)הרבעהה לע יארחא ימ ,ריבעמ ימ ,םיריבעמ יתמ ,םיריבעמ ימל( ולבקתהש תוינכטה

 םייטקרפה םיטביהה יבגל הדיפקב םתוחנהל שי ,םירומה ידי-לע עצובת ןולאשה תרבעה יכ

 יכוניחה ץעויה .תולאשה יולימ רחאל התיכב םייקתיש ןוידה יבגל םג ומכ ןולאשה תרבעהבש

 .שגפמה ףוסב קלוחיש תויחנה ףד ךנחמ לכל וניכי רפסה-תיב גולוכיספו

Î„È ˘ÈÂÙ˜ ‰Ó¯· Ó‰˘ÈÓÂ˘ ·ÎÏÈ Ê‰, Á˘Â· ˘‰ÁÂÊ‰ ·ÈÔ ‰Ó‰Ï Ï·ÈÔ 

‰ÓÂ¯ÈÌ È‰È‰ ·¯Â¯ ÂÚÈÈÈ

 תינכותה תחלצהל םיבושח ןוחבאה ןולאשב שומיש תארקל םסויגו םירומה ףותיש ,םוכיסל

 םירומה לש תויתימא תוביוחמו תונכומ אלל .רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל

 ןונכת - תוכרעיהב םיבושחהו םיאבה םיבלשה תא שממלו ךישמהל היהי ןתינ אל ךילהתל

.ןולאשה תרבעהמ תלעות לכ גשות אל עמשמ ;לעופב העוציבו תוברעתהה

˘È˙ÂÛ ÙÚÂÏ‰ Â‰ÒÎÓ˙ ‰ˆÂÂ˙ Ï‡·ÁÂÔ Î·ÒÈÒ Ï˙ÎÂÔ ‰˙Ú¯·Â˙ - ˙‡È 
‰Î¯ÁÈ ÂÁÈÂÈ
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ùìá ã' - òãëåï åùéúåó äúìîéãéí

 םידימלתהש ילבמ רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל הליעי תינכות ליעפהל ןכתיי אל

 ףתשל שי וז הסיפת סיסב לע .שחרתמל תישיא תוירחא וחתפיו הב םיליעפ םיפתוש ויהי םמצע

 יפ לע תוברעתהה ןונכתב ךשמה ,ןולאשה תועצמאב ןוחבאב לחה ,ךילהתה לכב םידימלתה תא

 םידימלתל ריבסהל שי .םידומילה תנש םויס םע התכרעהו תינכותה תלעפהב הלכו ןוחבאה ינותנ

 .םהישעמל תוירחא םהב עוטנלו יבויח ירפס-תיב םילקא תריציב בושח םוקמ םיספות םהש

 תריציל רתוי בר לאיצנטופ ןומט ,תויטרקנוק תומישמ םידימלתל שי הבש ,תוברעתה תינכותב

 םידימלתה תוברועמ .םידימלתה לש םתוחתפתה תא םדקמה יתוכיא םילקא וב ררושש רפס-תיב

 ןויסינה .םידימלתה םייוצמ ובש יתוחתפתהה בלשלו ליגל תמאתומו תננכותמ תויהל הרומא

 ,"םיתימע תייחנה" ,"רושיג" ,"םולש יניכשמ" ומכ ,תוינכותב תונורחאה םינשב י"פשב רבצנש

.רפסה-תיבב הריוואה רופישב םידימלת ףותישב שיש לאיצנטופה לע בושו בוש דמלמ

 ונתניי ןולאשה לע תובושתהש ידכו תוברועמו ףותיש לש תושוחת םידימלתה לצא ררועל ידכ 

 תודוקנה יתשל תבחרנ תוסחייתה היהת תותיכב ןתנייש רבסהבש יוארה ןמ ,תיברמ תוניצר ךותמ

 :הלאה

- תוברעתה תינכותל סיסבכ ןוחבאב שומיש   .א

 ךרוצה תא שיגדהלו תירפס-תיבה תכרעמב םידימלתכ םמוקמ בושח המכ דע ריבסהל שי   

 םישיגרמ םה המו םיווח םה המ תעדל ידכו תירפס-תיבה הריוואה תא תופמל ידכ םעויסב

 םילקאה רופישל ןוצרה יכ ריהבהל שי .םירומה ןיבל םניבשו םהירבח ןיבל םניבש םיסחיב

 .הז ךלהמ טוקנל רפסה-תיב תלהנה תא עינהש אוה םימיוסמ תויתייעבו תחנ-יא אלו ,םייקה

 לוכי הז יופימו ,םייקה תא תופמל בושח תויוצרה תואצותה וגשוי םנמואש ידכ ,ןכ לע רתי

 תותיכב ;התיכה תמרל םיאתהל שי רבסהה תמר תא .םידימלתה תועצמאב קר תושעיהל

 ןוחבא :תיתכרעמ תוליעפ לש ילריפסה לדומה תא םידימלתל ריבסהל ןתינ רתוי תוהובג

 .תוברעתהה תכרעה - תוברעתהה עוציב - תוברעתה ןונכת - תכרעמה

 תארקל םידימלתה תנכהב השיגדהלו תוימינונאה תייגוסב ןודל יאדכ - םינולאשה תוימינונא   .ב

 לכ אלל תונכ תובושת תונעל םהל תרשפאמ תוימינונאה יכ ריבסהל שי .םינולאשה יולימ

 ריבסהל בושח .ןוחבאה תחלצהל תונמיהמ תובושת לש ןתובישח תא שיגדהל שי .ששח

 תחוור םודיקבו יתרבח-ישגרה םילקאה רופישב יחרכהו ןושאר בלש והז יכ ,םידימלתל

 לוקיש ךותמ תושעיהל ךירצש ןולאשה יולימב אוה םהלש עויסה הז בלש תרגסמב ;םידימלתה

 תוינכותה תלעפה םצעב םיבושח םידיקפת םהל ויהי םירחואמ םיבלשב .בל תמושתו תעד

 .רפסה-תיבב םילקאה רופישל
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 תוחיש וכרענ ,ןוחבא ןולאשב ושמתשה א"סשת-ס"שת םידומילה תנש ךלהמבש רפסה-יתב לכב

 שמתשי רפסה-תיבש ןפואהו ןוחבאה תרטמ הרבסוה םידימלתל .ןולאשה תרבעה ינפל תותיכב

 .וידימלתל יבטימו חוטב רפס-תיב תריצי םשל םיאצממב

 רפסה-תיב ירומ לכלו תותיכה יכנחמל ןמדזמ עוריא הווהמ ןוחבאה ןויער תגצה יכ שיגדהל בושח 

 רבעה ןויסינמ .ויפלכ םהיתושגרו רפסה-תיב תא םהיתוסיפת רבדב םידימלתה םע תוחיש םייקל

 "יתימא" ןפואב ןוחבל רפסה-תיב תלהנה תונכומל הובג יבויח ךרע םיסחיימ םידימלתה יכ הלוע

 אלש םירבד בותכל םיניינועמש ,םידימלתה תא תוחנהל ןכ לע ץלמומ .םידימלתה תוסיפת תא

.ןולאשה בג לע ישפוח ןפואב תאז תושעל ,םהילע ולאשנ

 תא לואשל - ןולאשה יולימ םויס םע )gnifeirbeD( "רורווא תחיש" ךורעל ץלמומ ,ךכ לע ףסונ

 איה וז החיש תרטמ .םתוא דירטמ והשמ םאו ןולאשה יולימ רחאל םישיגרמ םה ךיא םידימלתה

 ררועמ הז אשונש םידימלת יפלכ תושיגר תולגל שי .םהיתושגר תא עיבהל םידימלתל רשפאל

 .ןוחבאה יאצממ תלבק - ךילהתה ךשמה תא םידימלתל ריהבהל ץלמומ .תישגר הבוגת םהב

ùìá ä' - òãëåï åùéúåó ùì ääåøéí

 רפסה-תיב תא רוחבל תורשפאה םירוהל תנתינ רתויו רתוישכ ,הנתשמ תיכוניח תיתרבח תואיצמב

 ,םיידוחיי רפס-יתב םימקומ יתכלממה ךוניחב יזכרמה םרזה דצבשכ ,םהידלי ודמלי ובש

 ,תולדגו תוכלוה םהילע םתעפשהו רפסה-תיבב םישחרתמה םיכילהתב םירוהה תוברועמשכ

 תובישחה תאזכ תואיצמב – תירוביצה בלה תמושת תמדקב אצמנ רפסה-יתבב תומילאה אשונשכ

 :םיטלוב תונורתי רפסמ הז ףותישל .הלדגו תכלוה ןאכ תעצומה תינכותב םירוהה ףותישבש

 תתל ץמאמל םיפתוש ויהי ,דימלתה ייחב רתויב םייתועמשמ םימרוגכ ,םירוההש בושח .1

 הביבסב םג וז הרטמל וסייגתיו םהידלי לש םייבטימה םיכרצלו םייסיסבה םיכרצל םלוה הנעמ

 םינגומ ושיגרי םידימלתהש "תפכא" רפסה תיבל יכ ועדי םירוההש בושח .2 .תירפס-תיבה

 עיקשהל ןכומ רפסה-תיב ךכ םשלשו ,וב תררושה הריוואהמ ןוצר יעבשו רפסה-תיבב םיחוטבו

 .םיטעמ אל םיבאשמ

 חפטל ידכ השוע רפסה-תיבש םיצמאמה תא וכירעי םירוההש יוכיסה תא לידגמ םירוהה ףותיש

 .וידימלת לש תישפנה םתחוור תא

 תא ססבל שיש הטלחהל ומדקש ,םיבכרומה תעדה ילוקישב םינכדועמ ויהי םירוההש בושח

 ןולאש תועצמאב יתטיש ןוחבא לע רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל תוינכותה

.ןוחבא
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 איה ונתצלמה .יוצר וניא - אל ותו ןולאשה תרבעה יבגל םנוכדע - םירוה לש יקלח ףותיש

 ,תואצותה תלבק רחאלש םיבלשב ןהו ןולאשה תרבעה ינפלש בלשב ןה םירוהה תא ףתשל

 ןייצמה ,בותכ ח"וד םירוהל גיצהל ןתינ .התכרעהו התלעפה רחאלשו תוברעתהה ןונכת רחאלש

 .תוברעתההו לופיטה יכרד לע םמע ןודלו ,ןוחבאה ןולאש ךותמ ולעש םיירקיעה םיאצממה תא

 יבגל .רפסה-תיב תמרב )םיירפסמ םינותנ( םיאצממה תא םירוהה ינפב גיצהל ןתינ ןכ ומכ

 דדמה"( ללכב תויצראה תומרונל םיאצממה תא תוושהל םג ןתינ תומילא אשונב ןולאשה-תת

 יכוניחה תווצה יכ דאמ בושחו ליאוה .טרפב )"ילאירוטקסה דדמה"( םימוד רפס-יתבלו )"יצראה

 שי .תובכש וא תותיכ יבגל םיטרופמ םינותנ וגצוי אל יכ םלוכל שארמ ריהבהל שי חוטב שיגרי

 םירוהה תא ףתשלו חוטב רפס-תיב תריציל ושעיישו םישענש םיצמאמה תא הרקמ לכב שיגדהל

 .םיאצממה רואל רפסה-תיב תלהנה תטקונש תולועפה לעו תולבקתמה תוטלחהה לע ןוידב

 לכב ושעיי יתרבח-ישגרה םילקאה תא רפשל הטלחהב םירוהה ףותיש לש יותיעהו ןפואה יכ רורב

 םייתנש-שש רפס-יתבב .םירוהה תליהק םע ול שיש םיידוחייה רשקה יסופדל םאתהב רפס-תיב

 ןתינ ןטק רפס-תיבב .םייתתיכ םירוה ידעו וא יזכרמ םירוה דעו ינפב ןיינעה תא גיצהל ןתינ םילודג

 םידלי יכרוצ לע םהינפב תוצרהלו )ליג תובכש יפ לע וא ( וידחי םירוהה לכ לש שגפמ ןמזל וליפא

.הלא םיכרצ קפסל ידכ םהב היהיש רפסה-תיבב םיידיתעה םיכלהמה לע חוודלו רעונ ינבו

**ÓÓÓˆ‡È ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ ÚÂÏ‰, ÎÈ ‰ÂËÓÚ‰ ÂÈÂ˘Ó‰ ‰˙ÙÈÒ‰ ˘ËÈÙÂÏ ÎÂÔ ·˙ÂÙÚÂ˙ 
˘ÏÈÏÈÂ˙ ‡ÈÂ Ó‰ÏÍ Á„-ÙÚÓÈ ‡Ï‡ ˙‰ÏÈÍ Ó˙Ó˘Í ˘„¯˘˙ ÏÂ ‰ÈÚ¯ÎÂ˙ Ó˙‡ÈÓ‰. ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙ 
ÎÂÏÏ˙ Ò·· ˘Ï ÓÙ‚˘È  Á˘ÈÙ‰  ·ÙÈ ‰ÙÂ¯ÂÓÈÌ ‰˘ÂÈÌ ··È˙-‰ÒÙ¯ )˘ÎÏ ‰Ó‰ÏÈÌ Ó„ÂÂÁÈÌ 
ÎÈ ‰Â‡ ˜ÂÈÌ(, ÂÙÚÂÏ˙ ‰Î‰ ˘Ï ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ÏÙÈ ‰Ú·¯˙ ‰˘‡ÏÂÔ )˘·ÂˆÚ‰ ·‡¯·Ú ÁÓÈ˘ÈÂ˙ 
Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ÚÏ-È„È ÓÁÎ˙ ‰ÎÈ˙‰, ·ÁÏ˜ Ó‰Ó˜¯ÈÌ ·˘È˙ÂÛ ‰ÈÂÚˆ˙(. ‰ÓÓˆ‡ÈÌ Ó¯‡ÈÌ 
Óˆ„ ‡Á„ ÎÈ ·˘ÏÂ˘‰ ¯·ÚÈÌ Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ‰˙˜ÈÈÌ ˙‰ÏÈÍ ‰ÈÚ¯ÎÂ˙ Ó˙Ó˘Í )ÓÁÂ„˘ ÂÚ„ 
‡¯·Ú‰ ÁÂ„˘ÈÌ Â‡Û ÏÓÚÏ‰ ÓÊ‰(, ÂÓˆ„ ‡Á¯ ÎÈ ˜ÈÈÓ˙ ˘ÂÂ˙ ¯·‰ ·ÈÔ ·˙È-‰ÒÙ¯ )·˘ÏÈ˘ 
Ó·˙È-‰ÒÙ¯ ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙ Ó˘Î‰ ÁÂ„˘; ·¯·Ú Ó‰Ì Ó˘Î‰ ÁÂ„˘ÈÈÌ; ·ÁÓÈ˘È˙ ˘ÏÂ˘‰ ÁÂ„˘ÈÌ 
ÂÓÚÏ‰(. È˘ Ï‰ÈÁ ÎÈ Ó˘Í ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙ Ó˘˜Û ‡˙ ‰˙‡ÈÌ ‰ÈÈÁÂ„ÈÈÌ ˘Ï ˙¯·Â˙ ·È˙-‰ÒÙ¯ 
ÚÏ ÎÏ Ó¯ÎÈ·È‰.
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˙‰ÏÈÍ ‰‰ÈÚ¯ÎÂ˙ ‰ÎÂÏÏ - ˘È˙ÂÛ Â‚ÈÂÒ Ó¯· ‰‚Â¯ÓÈÌ Ï˜¯‡˙ ‰‡·ÁÂÔ - 
Ú˘ÂÈ Ï‰ÈÂ˙ ÓÓÂ˘Í Â‡Û ÓÈÈ‚Ú. ÚÌ Ê‡˙, ÓÚÂ¯·Â˙Ì ˘Ï ·ÚÏÈ ‰˙Ù˜È„ÈÌ 

ÓÁÂı Ï·È˙-‰ÒÙ¯ ÂÓ˙ÂÎÂ ‰Î¯ÁÈ˙ Ï˘Ì ÈˆÈ¯˙ ˘È˙ÂÛ ÙÚÂÏ‰ ÓÂÚÈÏ 
ÂÙÂ¯‰ ˘È˘ ·Â Î„È Ï˙¯ÂÌ, ·ÒÂÙÂ ˘Ï „·¯, ÏÈˆÈ¯˙ ‡˜ÏÈÌ ¯‚˘È-Á·¯˙È 

·È˙-ÒÙ¯È ÁÈÂ·È ÈÂ˙¯

 



ôø÷ ä'

äòáøú ùàìåï äàáçåï



07

ôø÷ ä' - äòáøú ùàìåï äàáçåï

 ךרעמ לכל יארחאה היהי יכוניחה ץעויה יכו ,תותיכה יכנחמ ידי-לע רבעוי ןולאשהש ץלמומ

.םהב לופיטה ךשמהו תונושה תותיכהמ םזוכירו םינולאשה תצפה - ןולאשה תרבעה

 לכ לש םינולאשה ופסאיי ,ואלומיש רחאל .התיכ לכל תודחוימ תופטעמ דעומ דועבמ ןיכהל שי

 ,התיכה םש הילע םשרייש ,תדרפנ הפטעמל וסנכויו ךכל רשכוהש דיקפתה לעב ידי-לע התיכ

 הרוצב רמוחה תא ןגראמ הז רודיס .ןולאשה תרבעה יבגל תורעהו םיאלמה םינולאשה רפסמ

 .ךשמהב ןמז ךסוחו הליעי

 יארחא היהי ץעוי לכש רשפא ,םיצעוי רפסמ ןהב םידבועש ,תונוילעה תוביטחבו םייניבה תוביטחב

 תעב תותיכה ןיב רובעי ץעויה יכ ץלמומ .ןהב לעופ אוהש תובכשה וא הבכשה לע וא תותיכה לע

 םילועל ,םישקתמ םידימלתל עייסי ,תורורב אל תודוקנ ריהבי ,תולאשל הנעי ,ןולאשה תרבעה

 .הדימל ייוקיל םהל שיש םידימלתלו םישדח

ÓÓÁ˜¯È ‰ÓÚ˜· ÚÂÏ‰, ÎÈ ·¯Â· ·˙È-‰ÒÙ¯ ‰˘‡ÏÂÔ ‰ÂÚ·¯ ÚÏ-È„È ‰ÓÁÎÈÌ ˘˙Â„¯ÎÂ ˜Â„Ì 
ÏÎÔ ÚÏ- È„È ‰ÈÂÚˆÂ˙. ÈÁ„ ÚÌ Ê‡˙, ˘Â˙ÙÂ ·˙‰ÏÈÍ ·ÚÏÈ ˙Ù˜È„ÈÌ ÂÒÙÈÌ: 

 ∑ ˘È˙ÂÛ ÓÂ¯ÈÌ Ó˜ˆÂÚÈÈÌ -  ‰ÓÁÎÈÌ ‰Ú·È¯Â ‡˙ ‰˘‡ÏÂÈÌ ‡Á¯È ˘‰ÈÂÚˆ˙ ˙„¯Î‰ ‡Â˙Ì 
·‡ÂÙÔ ‡È˘È. ÏÎÏ ÓÁÍ ‰ÂˆÓ„ ÓÂ¯‰ Ó˜ˆÂÚÈ Ï˙Ú„ ‡˙ ‰˙‰ÏÈÍ. ‡Á¯È ‰Ú·¯˙ ‰˘‡ÏÂÔ 
‰˙Ù˙Á „ÈÂÔ ·ÎÈ˙‰ ·ÚÈ˜¯ Ò·È· ‰˘‡Ï‰ Ó‰ ÚÂ˘ÈÌ ÚÌ ‰‡ÏÈÓÂ˙. ‰ÈÈ˙‰ ‰˙ÚÈÈÂ˙ ·Â˘‡ 
·‡ÂÙÔ ÎÏÏÈ, Â‡Ó¯ Ï˙ÏÓÈ„ÈÌ ˘‰˙Âˆ‡Â˙ ÈÂˆ‚Â ·ÙÈ‰Ì . )Ó‰Ï˙(.

 ∑ ˘È˙ÂÛ ÓÂ¯ÈÌ ËÈÙÂÏÈÈÌ ÂÓÂ¯ÈÌ ˘Ï ‰ÚÂÏÈÌ ‰Á„˘ÈÌ -  ‡È, ‰ÈÂÚˆ˙, ÓÂ¯‰ ËÈÙÂÏÈ˙ ÂÓÂ¯‰ 
ÏÚÂÏÈÌ ‰Ò˙Â··Â ·ÎÈ˙Â˙ ÂÚÊ¯Â . )Ó‰Ï˙(.

·ÓÒÙ¯ ·˙È-ÒÙ¯ ‰ÂÚ·¯Â ‰˘‡ÏÂÈÌ ÚÏ-È„È ‰ÈÂÚı ‡Â Ó‰Ï ·È˙-‰ÒÙ¯.  ‡È ‰Ú·¯˙È ‡˙ 
‰˘‡ÏÂÈÌ ·ÎÏ ‰ÎÈ˙Â˙. ·ÁÏ˜ Ó‰ÎÈ˙Â˙ ˘‡˙Ô Ú·„˙È ÚÏ ‰‡ÏÈÓÂ˙ Ê‰ ‰˙·˜˘. ·È˙¯ 
‰Ò·¯˙È. ‰‰˙ÈÈÁÒÂ˙ ˘Ï ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ ‰ÈÈ˙‰ ·‡ÂÙÔ ÎÏÏÈ ¯ˆÈÈ˙. ÓÚË Ó‡Â„ ÈÏ„ÈÌ Óˆ‡Â ‡˙ 
Ê‰ Î„¯Í ÏÁÒÏ Á˘·ÂÂ˙ ÚÌ ·È˙-‰ÒÙ¯ . )ÈÂÚˆ˙(.

 ‡È ·‡ÂÙÔ ‡È˘È ‰Ú·¯˙È ‡˙ ‰˘‡ÏÂÈÌ Â˜¯‡˙È ‡˙ ‰‰Â¯‡Â˙ ÚÌ ‰ÈÏ„ÈÌ. ·ÎÏ ‰ÎÈ˙Â˙ 
‰ÈÈ˙‰ ‚Ì ‰ÓÁÎ˙. ‰È‰ ˘˜Ë ·ÊÓÔ ‰‰Ú·¯‰. ‰ÈÏ„ÈÌ ‰·ÈÂ ˘È·Â‡ ‰Ó˘Í . )Ó‰Ï(.
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‘ה-‘ד תותיכב ןולאשה תרבעה יבגל תורעה ‘ה-‘ד תותיכב ןולאשה תרבעה יבגל תורעה

È˘ Ï˘ÈÌ Ï·, ÎÈ ‡Û-ÚÏ-ÙÈ ˘‰˘‡ÏÂÈÌ ÓÈÂÚ„ÈÌ ‚Ì ÏÎÈ˙Â˙ „ -‰ , „ÂÂÁ ÚÏ ÓÒÙ¯ ÓÂÚË ˘Ï 
Ó˜¯ÈÌ ·‰Ì ‰˙‚ÏÂ ‡ˆÏ ˙ÏÓÈ„ÈÌ ÓÒÂÈÓÈÌ ˜˘ÈÈÌ ·‰·˙ ÁÏ˜ Ó‰˘‡ÏÂ˙. ‰˜Â˘È ·Ú Ó˘˙È 
ÒÈ·Â˙ ÚÈ˜¯ÈÂ˙:

1.   ‡È ‰·˙ ÓÂ˘‚ÈÌ - ‰ÓÂ˘‚ÈÌ ˘‰ÈÂ ·ÚÈÈ˙ÈÈÌ ‰Ì: ˙˜ÈÙ‰ ÓÈÈ˙, ˆÂÂ˙ ·È˙-ÒÙ¯ 
)ÓÈ ÎÏÂÏ ·ˆÂÂ˙(, ˜ÏÏÂ˙ ÓÂ¯ÈÌ )‰‡Ì ‰ÎÂÂ‰ ¯˜ Ï˜ÏÏÂ˙ ˘ÓÂÙÂ˙ ÏÓÂ¯ÈÌ È˘È¯Â˙ 
·ÙÈ‰Ì, ‡Â ˘‰ÎÂÂ‰ ‚Ì Ï˜ÏÏÂ˙ ‰‡Ó¯Â˙ ·ÙÈ Á·¯ÈÌ ÏÏ‡ ÂÎÁÂ˙ ‰ÓÂ¯‰(. ‡Â 
ÓÓÏÈˆÈÌ Ï‰Ò·È¯ Ï˙ÏÓÈ„ÈÌ ‡˙ Ó˘ÓÚÂ˙Ì ˘Ï ÓÂ˘‚ÈÌ ‡ÏÂ ÏÙÈ ‰Ú·¯˙ ‰˘‡ÏÂÔ, ÎÙÈ 
˘‡Ó¯‰ Ó‰Ï˙ ·È˙-ÒÙ¯ ÈÒÂ„È:  ˆ¯ÈÍ ÏÙ˘Ë ‡˙ ‰˘‡ÏÂÔ Ï˜ËÈÌ ÂÏ˙˙ Ï‰Ì ‰Ò·¯ÈÌ 
Ó„ÂÈ˜ÈÌ .

   ·ÎÈ˙Â˙ ÓÂÎÂ˙, ˘·‰Ô ˆÙÂÈÈÌ ˜˘ÈÈÌ, È˙Ô Ï˘˙Û ·‰Ú·¯˙ ‰˘‡ÏÂÈÌ ÓÂ¯‰ ÂÒÛ 
˘ÈÈÓˆ‡ ·ÎÈ˙‰ ÂÈÒÈÈÚ Ï‰Ò·È¯ ‡˙ ‰˘‡ÏÂ˙ ÏÈÏ„ÈÌ ‰Ó˙˜˘ÈÌ. ·Ú˙ ˙ÎÂÔ ‰Ú·¯˙ 
‰˘‡ÏÂÈÌ È˘ Ï˙˙ ‡˙ ‰„Ú˙ Ï˙ÏÓÈ„ÈÌ ÚÂÏÈÌ ÂÏ˙ÏÓÈ„ÈÌ Ï˜ÂÈÈ ÏÓÈ„‰ ˘·ÎÈ˙‰. È˙Ô 
Ï˘˜ÂÏ ˜¯È‡‰ ·˜ÂÏ ˘Ï ‰‰Â¯‡Â˙ ÏÙÈ ÁÏÂ˜˙ ‰˘‡ÏÂÈÌ Â˜¯È‡‰ ·˜ÂÏ ˘Ï ‰˘‡ÏÂÔ ÚˆÓÂ 
ÏÙÈ ‰ÈÏ„ÈÌ, ‡Ì Ó˙ÚÂ¯¯ Á˘˘ ˘ÁÏ˜ Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÎÈ˙‰ Ï‡ È·ÈÂ ‡˙ ‰Î˙Â·.

2.   Ó·‰ ‰˘‡ÏÂÔ ‡ÈÂ ÓÂÎ¯ ÏÈÏ„ÈÌ: ‡ˆÏ ÁÏ˜ Ó˙ÏÓÈ„È ‰ÎÈ˙Â˙ ‰ÓÂÎÂ˙ ‰˙‚Ï‰ ˜Â˘È 
·‰˙ÓÂ„„Â˙ ÚÌ ‰‡ÂÙÔ ˘È˘ ÏÚÂ˙ ÚÏ ‰˘‡ÏÂ˙. ÏÎÏ ˘‡Ï‰ È˘ ÓÒÙ¯ ˙˘Â·Â˙, Â‰˙ÏÓÈ„ 
‰˙·˜˘ ÏÒÓÔ X ·ÁÏÂÔ ‰˙˘Â·‰ ‰Ó·Ë‡˙ ‡˙ ˙ÁÂ˘Â˙ÈÂ. ˙ÏÓÈ„ÈÌ ˘Ï‡ ÓÂ¯‚ÏÈÌ 
·ÓÚ‰ ÚÏ ˘‡ÏÂÈÌ ÓÒÂ‚ Ê‰ ÚÏÂÏÈÌ Ï‰˙˜˘Â˙ ·ÓÈÏÂ‡Â, ÂÚÏ ÎÔ, È˘ Ï‰Ò·È¯ Ï‰Ì 
Î‰ÏÎ‰ ‡˙ ‰˙‰ÏÈÍ.

 ןתינש ,תואמגוד רפסמ חולה לע םידימלתה ינפב גיצי ןולאשה תא ריבעמה הרומהש םיצילממ ונא

 ןמסל דציכ ועדי התיכה ידלי בור יכ חיטבי הז רבסה .תובושתה תא ןמסל שי דציכ ןהמ דומלל

 .ןולאשה יבג לע םהיתובושת תא



ôø÷ å'

÷áìú äîîöàéí
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ôø÷ å' - ÷áìú äîîöàéí åäöâúí

òéáåã äîîöàéí

 ןתינ ,ךכל תיתשת תמייק םהבש רפסה-יתבב ןכל ,דוביעל רתויב חונו טושפ ,רצק ןולאשה

 ץלמומש םייטסיטטסה םידוביעה 'ב חפסנב םייוצמ ךכ םשל .יאמצע ןפואב םינולאשה תא דבעל

 .)םינותנה ץבוק( ataD - ץבוק תריצי רחאלו םינותנה דודיק רחאל םעצבל

 התחמתהש תינוציח הרבחל םינותנה דוביע ךרוצל םינולאשה תא חולשל תורשפא שי ,ןיפוליחל

 דציכ רפסה-תיב להנמ תא החני ריכבה ץעויה .ךוניחה דרשמ ןומימב השעיי רבדה ;ךכב

 םינותנה תא דבעתו )םידימלתה רפסמכ( םיקיר םינולאש חולשמל גאדתש הרבחל רשקתהל

 ןה רפסה-תיבל םינותנה תוח"וד ורזחוי םימי רפסמ ךות .יטפוא קרוסב םינולאשה תקירס ידי-לע

 ךרד תראותמ 'ג חפסנב .רפסה-תיב תמר יפ לע ןהו הבכשה תמר יפ לע ןה ,התיכה תמר יפ לע

 .'ד חפסנב יוצמה ,המגודל םינותנ ח"ודב הוולמ ,םילבקתמה םינותנה תאירק

 םניא םה יכו ,ןוחבאה יאצממ תא לבקמ רפסה-תיב להנמ קר יכ שיגדהלו ריהבהל בושח

 אוהו ,רפסה-תיב להנמל תישיא םושר ראודב םיעיגמ םיאצממה תוח"וד .רחא םרוג לכל םירבעומ

 .המ םשלו דציכ ,יתמ ,םיאצממה וגצוי ימ ינפב טילחיש הז

תומר שולשב השענ םיאצממה תוח"ודו םינותנה דוביע

à. ðéúåç áøîú áéú-äñôø

:םיכרצ ןולאש  ,םידימלתה תובושת תוגלפתה תגצומ םיכרצה ןולאשבש םידגיהה 73 מ דחא לכל :םיכרצ ןולאש

 ללוכה ךרוצ-דדמ לש עצוממ גצומ םיכרצהמ דחא לכל ,ןכ ומכ .ןקתה תויטסו תובושתה עצוממ

 ךרוצ-דדמ ינויצ תשמח ןיב האוושהה .ךרוצה לש ושומימ תדימ תא וקדבש תולאשה לכ תא

 ,תורחא םילימב .םירחאה םיכרצל האוושהב ךרוצ ותוא לש ושומימ תדימ לע עדימ תקפסמ

 לע ,םיכרצהמ הזיא – תיללכ "בצמ תנומת" םיקפסמ דדמ-עצוממ ינויצ תשמח ןיב האוושהה

 הטעמה הדימב תיסחי קפוסמ הזיאו ,רתויב הברה הדימב תיסחי קפוסמ ,םידימלתה תסיפת יפ

 .רתויב

םייסיסב םיכרצל וניומ ,'א קרפב ינויעה לדומב וגצוהש יפכ ,םידימלתה יכרוצ  ;ןוחטיבב ךרוצה( םייסיסב םיכרצל

םייבטימ םיכרצלו )תוכיישב ךרוצה ;ימצע ךרע תשוחתב ךרוצה  ;תולגוסמ תשוחתב ךרוצה( םייבטימ םיכרצלו
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 םיכרצהש בושח .)יטנטוא יוטיבבו ימצע שומימב ךרוצה ;העפשהו הימונוטוא תשוחתב ךרוצה

 ועגפי אמש ששוחו יזיפ ןוחטיבב שיגרמ וניאש דימלת .הכלהכ וקפוסי םידימלתה לש םייסיסבה

 תרבחל ךייש שיגרמ וניאש ,)דובכב וילא םיסחייתמ ןיא ןכש( ימצע ךרע לעב שיגרמ וניאש ,וב

 שי ,ןכל .םיבוט םיידומיל םיגשיהל עיגהלו הכלהכ דומלל וייוכיס םיכומנ – רפסה תיבב םידליה

 תדימ תא ןוחבל שי ךשמהב .הכלהכ קפוסמ וניא םייסיסבה םיכרצהמ ולא בל תמישב ןוחבל

 תימינפה הנומאה – תולגוסמב ךרוצל בל םישל דחוימב בושח .םייבטימה םיכרצה לש קופיסה

 הז ךרוצ םאהו – וינפב תודמועה תומישמ םע החלצהב דדומתהל ותלוכיב יכ ,דימלתה לש

 תעקשה תענומ ,הליעי הדימל תענומ ,םידימלתה ידי תא הפרמ תולגוסמ-יא לש השגרה .קפוסמ

.דימלתב םייוצמה םיבאשמה לש ליעי לוצינ לע השקמו תמיוסמ תילכתל ןווכמ ץמאמ

 תחא לכב ךשמהב ןנובתהל ץלמומ ,תולאש 6–כל תובושתהמ בכרומ דדמה עצוממו ליאוה

 תובושתה אמש וא ,ךומנ דדמה ןויצש ךכל םרוגש אוה םיוסמ טביה םאה - דרפנב תולאשהמ

.תוכומנ תיסחי ןה דדמב תולאשה לכל

 ללכ לש ולא םיעצוממ .תויוחיכשו םיעצוממ ובשוח ןולאשהמ קפוהש דדמ לכל :תומילא דדמ :תומילא דדמ

 לע עדימ רפסה-תיבל תקפסמ וז האוושה .םייצרא םיעצוממל האוושהל םינתינ רפסה-תיב

 ,רפס-תיב גרד לש םינייפאמה יפ לע( ול םימודה רפסה-יתבל האוושהב ובש תומילאה תועפות

 .)'וכו חוקיפ גוס ,רפסה-תיב גוס

 םידדמל תילאיצנרפידה תוסחייתהב ונה רפסה-תיב תמרב עדימה לש ותובישח רקיע ,םרב

 תוילוחה לע ,רפסה-תיב לש הפרותה תודוקנ לע עדימ םיקפסמ םינושה םידדמה .םינושה

 שומיש ,םזילדנו ,תוילאיצוס-א תויוגהנתה ,תעגופ הייסולכוא ,יותיע ,םוקימ :תויטרקנוקה תושלחה

 .םימסבו לוהוכלאב

 םיסוחייה לעו רפסה-תיבב םידימלתה לש ישיאה ןוחטיבה תשוחת לע עדימ םיקפסמ םג םידדמה

 תא שיגדהל אלא ,תחא השקמ ןולאשב תוארל ןיא ,ןכל .םירומה תוגהנתהל םדי-לע םינתינה

 תולאשב תויוחיכשה תקידבל תובישח שי ,ךכ לע ףסונ .םינושה םידדמה ןיב היצאיצנרפידה

.תונושה

 לש האלמ הנבה םשל ,םיאצממה תלבק תעב ןהילא בל םישל שיש ,תודוקנ טוריפ םכינפל

 .רפס-תיב לכ יבגל ןהיתוכלשה לשו תואצותה

תומילאה יגוס תא רתאמ ןולאשה לש 'ב קלח  תוארל ןתינ הז קלחב .רפסה-תיבב םישחרתמה תומילאה יגוס

 תוגהנתה וא תינימ הדרטה ,קשנ תאישנ ,הבנג ,תיזיפ ,תילולימ( תומילא וא העיגפ לש םיגוס ולא

 תויתייעבה תודוקנב לפטל ןתינ הז עדימ תועצמאב .וב םיחיכש רתויה םה )םירומ לש המילא



67

 םיכומנה םידדמל םג בל םישלו םידדמה תוגלפתה תא קודבל םג שי .רפס-תיב לכל תודחוימה

 לטובמ אל רפסמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,םידדמה ראשל תיסחי ךומנ םיוסמ דדמ עצוממש ןכתיי .תיסחי

 תולאשל תובושתה תוחיכש תא םג קודבל שי .הז תומילא גוסמ םילבוס םה יכ ונייצ םידימלת לש

 יכ ובישה םידימלת לש ןטק רפסמ םא םג .השק תומילאל עגונב תולאשה דחוימב ,תודדובה

 םיחפסנב ,טוריפ( המודא הרונ קילדהל רבדה ךירצ ,'ןיכסב םייא והשימ' וא '...ףסכ טחס והשימ'

.)'ד ,'ג

 לע תודיעמה תובושת ;םירומ לש המילא תוגהנתהל תועגונה תולאשב תדחוימ תושיגרב גוהנל שי

 תחוודמה התיכל וא הבכשל תוסחייתה ךות ,קמועל קדביהל תוכירצ םירומ לש תומילא ירקמ

 .הלאכ םירקמ לע

 ,היותיע ,היותיע ,תומילאה תושחרתה םוקימ םוקימ דצמ רפסה-תיבב תומילאה תא ןחבאמ ןולאשה לש 'ג קלח

עגפנה תבוגתו תעגופה הייסולכואה ןויפא  לש ןוחבא רשפאמ הז קלח .הלא ןיעמ םירקמל עגפנה תבוגתו תעגופה הייסולכואה ןויפא

 לשו םישחרתמ הלא םירקמש ןמזה לש ,תומילא ירקמ םהב םישחרתמש ,רפסה-תיבב םירוזאה

 לש תוידוחייה הפרותה תודוקנב תודקמתה רשפאמ הז ןוחבא .ךכב תוברועמה תויסולכואה

 םידימלתה לש תוחיכשה הבוגתה יכרד לע עדימ לבקתמ ,ךכ לע ףסונ .ןהב לופיטו רפסה-תיב

 םידימלתל ,רפסה-תיבמ תווצ שיאל :תונפל דימלתה ףידעמ ימ לא - הלא םייתייעב םיבצמב

 .החפשמ-ינבל וא םירחא

 :םיטביה ינשמ רפסה-תיב תא קדוב ןולאשה לש 'ד קלח

תוילאיצוס-א תויוגהנתה - ןושאר טביה  .םידימלת תומילא תודדועמה תוילאיצוס-א תויוגהנתה

 ,םימסב שומיש :תומילא םע הובג םאתמב תויוצמ םירקחמ יפל רשא ,תועפות לע דמלמ הז דדמ

 הלא תועפות לש ההובג תוחיכש .שוכר יפלכ םזילדנוו םיפירח תואקשמ תייתש ,תוירגיס ןושיע

 תודדובה תולאשל בל תמושת שידקהל תובישח שי ןאכ םג .תומילא דדועמ םילקא לע תדמלמ

 .דחוימב הובג גוריד תולבקמ תומיוסמ תולאש םאה קודבלו

םירומה תולגוסמ תא םידימלתה תסיפת - ינש טביה  .תומילאה תועפותב לופיטל םירומה תולגוסמ

 .םהירומ תא םידימלתה תסיפתב השלוחה תודוקנו קזוחה תודוקנ יבגל רורב עדימ קפסמ הז דדמ

 התמורת לע דמלל לוכי הזה דדמה ,רפסה-תיבב תומילאה אשונל תוסחייתה התייה רבעב םא

 .ואל םא אשונב לופיטב םיליעי ןכא םירומה םאה - םידימלתה תשוחתל וז תוסחייתה לש
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á. øîú äùëáä

 תותיכ תצובק לכ םג ךכ ,ול תידוחיי תינוגרא תוברת תלעב תכרעמ ונה רפס-תיב לכש םשכ

 ,רפסה-תיבב םהלש קתווה ,םידימלתה ליג .רפסה-תיבב תכרעמ-תת הווהמ )הבכש=( תוליבקמ

 תותיכ וא ,םייניבה תביטח םויס ינפב תודמועה 'ט תותיכ תבכש ומכ( םהינפב תודמועה תומישמה

 יכנחמ ינייפאמ ,הבכשה זכר לש תוגיהנמה גוס ,)תורגבה תוניחב ינפב הנושארל תודמועה 'י

 תוברת רצוי ולה םינייפאמה לכ לש םפרצימ - הבכשה ידימלת לש תפתושמ הירוטסיה ,תותיכה

 .ןוחבאה ןולאש תועצמאב התוא תופמל יוארה ןמש תיתבכש

 התיכה תמרבו הדיחיכ הבכשה תמרב :תומר יתשב השעית םיאצממב תוננובתהה הז בלשב

 יתרבח-ישגרה םילקאה תא - "הבכשה תנומת" תא ןוחבל שי תישאר .הבכשה ךותב תדדובה

 הלועש יפכ ,םידימלתה לש תונגומהו ןוחטיבה תאו ,םיכרצה ןולאשמ הלועש יפכ ,הב ררושה

 תולאשה לש םיעצוממה תא קודבל בושח ,םידדמה תקידב לע ףסונ ,ןאכ םג .תומילאה-דדממ

 תולאשמ תנמתסמה תדחוימ תויתייעב הנשי םאה תוהתל יואר ,ןכ ומכ .תויוחיכשה תאו תודדובה

 לבקל ידכ ירפס-תיבה עצוממה םע תוושהל ןתינ הבכשה תמרב חותינה תואצות תא .תומיוסמ

 ןיב האוושה עצבל ןתינ ןכ ומכ .רפסה-תיב ללכ לומ וז הבכשב םידימלתה תושוחת לע עדימ

 .רפסה-תיב לש תונושה תובכשב הקימנידה לע רתוי ןיחבמו קיודמ עדימ לבקלו תונושה תובכשה

 תכרעמכ רפסה-תיב תא םיווחו םיספות תונוש תובכשמ םידימלת דציכ תוארל רשפאמ הז חותינ

 רעשל ןתינ ,המגודל .תומילא לש םינושו םיידוחיי םייוליגמ םילבוס םה םאהו ,םהיכרוצל השיגרה

 תולאש לע תוהובגה תותיכה ינב רשאמ הנוש ןפואב ונעי רפסה-תיבב תוכומנה תותיכה ינב יכ

 בצמ ןכתיי יכ ,וז המרב םיחותינ עצבל בושח יכ ןייצל שי .םיעגופה םידימלתה ינייפאמל תועגונה

 תובכשה ינותנ השעמלש דועב ,הלקסה עצמאל םיבורק ואריי רפסה-תיב ללכ לש םינותנהש

 חפסנ האר ,טרופמ חותינל המגוד( הז תא הז םיזזקמו הלקסה לש םינוש תווצק לע םה תונושה

 .)'ד

 יכנחמ ,הבכשה ץעוי ,הבכשה לש יתרבח זכר ,הבכשה זכר - תמיוסמ הבכשב םידיקפתה ילעב

.הבכשה לש תיללכה הייארה לע ףסונ םייתתיכה םיאצממב בר ןיינע ואצמי – תותיכה

â. øîú äëéúä

 איה רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה ןוחבאב רתויב הנטקה חותינה תדיחי יכ בל םישל שי

 תויפיצפס תויומד לש העפשהה הלדג ךכ ,רתוי הנטק חותינה תדיחיש לככ .התיכה תדיחי
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 תדדוב התיכ לש םיאצממב תוננובתה תעב ןכ לע .םידימלתה תובושת לע םייתדוקנ םיעוריאו

 תושחרתה יכו ,לבגומו עובק אוה םהל םיפשחנ התיכה ידימלתש םירומה רפסמ יכ ,רוכזל שי

 םידימלת ןיב וא ,םמצע ןיבל םניב ,םידימלת ןיב םימי השולש ינפל התיכב העריאש תמיוסמ

 הלבמ דימלתהש תינגרואה הדיחיה הנה התיכה ,ןכ ומכ .תובושתה לכ לע ליפאהל הלולע םירומו

 קפתסהל אלו התיכ לכ לש דחוימה יתרבח-ישגרה םילקאה תא ריכהל הבוח ןכ לעו ,ונמז תא הב

.רפסה-תיב לע וא הבכשה לע יללכ רתויה עדימב

 םג :הבכשהו רפסה-תיב יבגל ליעל ראותש ןפוא ותואב תישענ התיכה לע םיאצממב תוננובתהה

 ןכ ;םהיניב האוושה ךות ךרוצה-ידדמ לעו תודדובה ויתולאש לע םיכרצ ןולאשל סחייתהל שי ןאכ

 רשפאמ וז המרב חותינ .םינושה םידדמה לעו תודדובה ויתולאש לע תומילאה דדמל סחייתהל שי

 לש הקידב תרשפאתמ ךכ .תומיוסמ תותיכ לש קזוח תודוקנ םג ומכ םיידוחיי םיישק תוארל

 ןתינו ,הבר ןהב תומילאה תייעב יכ עודיש וא יתתיכה ןמילקאב תמיוסמ תויתייעב שיש תותיכ

 . ההובג םידימלתה לש תישפנה םתחוור ןהבש תותיכמ דומלל

ÓÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ, ‡˘¯ ·ÁÔ ‡˙ ˙‰ÏÈÍ ‰ËÓÚ˙ Ó˙Â„ÂÏÂ‚ÈÈ˙ ‰˘ÈÓÂ˘ ·˘‡ÏÂÔ-‡·ÁÂÔ 
··˙È-‰ÒÙ¯, ÚÂÏ‰ ÎÈ ˘‡ÏÂÔ ‰‡·ÁÂÔ ·Ó˙ÎÂ˙Â ‰ÂÎÁÈ˙ Â·Ó˙Â„ÂÏÂ‚ÈÈ˙ ‰˘ÈÓÂ˘ ·Â ˙ÙÒ 
·ÚÈÈ ‰Ó‰ÏÈÌ ÎÈÚÈÏ ·ÈÂ˙¯. %08 Ó‰Ó‰ÏÈÌ Ó˘È·ÈÌ ÎÈ „Â ÁÂ˙ ‰ÓÓˆ‡ÈÌ, ÎÙÈ ˘‰ÂÚ·¯Â 
‡ÏÈ‰Ì ÚÏ-È„È ‰Á·¯Â˙ ‰Ó·ˆÚÂ˙ ‡˙ Ò¯È˜˙ ˘‡ÏÂÈ ‰˙ÏÓÈ„ÈÌ, ‰Ì ·¯Â¯ÈÌ. ‰ÓÓˆ‡ÈÌ 
˘‰ÂÙ˜Â ·‡ÓˆÚÂ˙ ˘‡ÏÂÈ ‰‡·ÁÂÔ ÓÒÙ˜ÈÌ ·ÚÈÈ ¯Â· ‰Ó‰ÏÈÌ ˙˘˙È˙ ÓÈ„Ú ÓÒÙ˜˙ ·ÓÈ„‰ 
¯·‰ )Î-%58( ÏˆÂ¯Í ‰Î˙ ˙ÂÎÈ˙ ‰˙Ú¯·Â˙.

äöâú äîîöàéí

 לש תפטעמבו רפסה-תיב ךותב םינושה םימרוגה ינפב ןוחבאה יאצממ תגצה ךילהת תא

 יתרוקיב ןפואב וגצוי אל םיאצממהש דואמ בושח .תיתטיש הרוצב עצבלו ןנכתל שי רפסה-תיב

 ןוחבאכ אלא רפס-תיב לש וא הבכש לש ,התיכ לש ןולשיכ וא החלצה םיאטבמכ יטופיש וא

 רפשל איה הרטמהשכ ,רפסה-תיב לש תוליעפה ךשמהלו תיתכרעמה תינכותל תיתשת הווהמה

 .רפסה תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה תא
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à. äöâú äîîöàéí ìîðäì*

רפסה-תיב להנמ אוה םיאצממה תא תוארל ןושאר   הרוצב םתוא דומלל ול רשפאל שיו ,רפסה-תיב להנמ

 תישגר םיכמותכ להנמה לש ודצל הז בלשב םידמוע גולוכיספהו ץעויה .םתוא "לכעל"ו תרדוסמ

 ,העתפה לש תושוחת רפסה-תיב להנמ לצא ררועתהל תולולע ןכש ,םיאצממה תנבהב םיעייסמכו

 תישגרה הבוגתה "דוביע" רחאל .הזמ בצמה תנומתמ תחנו קופיס לשו ,הזמ הקוצמו הבזכא

 ,תיתטישו תינבומ הרוצב םינותנה תאירקל ישעמ ןפואב ךרעיהל שי םיאצממה יפלכ תינושארה

.לובלבו סמוע תשוחת להנמה לצא רוציל לולעש ,םינותנ לש עפשב רבודמש ןוויכמ

,םיירפס-תיב ללכה םינותנב ליחתהל ץלמומ   ,)טרופמ רבסה 'ט חפסנב( םתגצה ןפוא תא ןיבהל ,םיירפס-תיב ללכה םינותנב 

 תדימ תא ףקשמה ןותנכ( ןקתה תייטס יהמ ,עצוממה והמ תוארלו דרפנב דדמ לכב קמעתהל יזאו

 ינש בלשב קר .דדמה לש תובושתה תויוחיכש ןהמו ,)עצוממה ןויצה ביבס תובושתה לש רוזיפה

.תודדובה תולאשה תא דדמ לכ ךותב ןוחבל ןתינ

 לבקל" ידכ םייצראה םינותנל םיירפס-תיב ללכה םינותנה ןיב תוושהל ןתינ ,תומילאה דדמ יבגל 

.םימוד רפס-יתבל סחיב היעבה תמצוע יהמ "גשומ

 רחאל ,דרפנב הבכש לכ ינותנ לע רובעל ץלמומ הליחת :תובכשה ינותנל רובעל ןתינ ןכמ רחאל

 .םיירפס-תיב ללכה םינותנל הבכש לכ ינותנ ןיב תוושהל ףוסבלו תובכשה ןיב תוושהל ןכמ

 ןהמו ,םדקמו חפטמ םוקמכ רפסה-תיב תא תווחה תובכשה ןהמ תוארל רשפאת וז האוושה

.רפסה-תיב םילקאמ תחנ-יא רתוי ןהב ררושש תובכשה

םייתתיכה םינותנה לא  סחייתהל ץלמומ )תובר תותיכ וב שיו לודג רפסה-תיב רשאכ רקיעב( םייתתיכה םינותנה

 .םיללכה םינותנל התיכ לכ ןיבו הבכש התואב תותיכ ןיב תוושהל ןתינ .ףוסב

 ינפב םיאצממה תגצה ךילהת ךשמה לע טילחהל שי ,ןתנבהו תואצותה לש תידוסי האירק רחאל

 ןמתסמ םא ,ןנכתל ליחתהל ןתינ ןכ ומכ .םמצע םידימלתהו םירוהה ,םירומה תווצ ,לוהינה תווצ

 םא .הכרעה לש 'ה חפסנב םיגצומה הבחרהה ינולאש תועצמאב ןוחבאה תקמעה תא ,ךרוצ

 תקמעה לע הטלחהש ץלמומ ,קפסמ וניא הבילה ןולאשמ קפוהש עדימהש השוחת הררועתה

 תותיכ לש תמצמוצמ תרגסמב - ילאיצנרפיד ןפואב הליחת עצבתת םיוסמ םוחתב ןוחבאה

 .תומיוסמ תובכש לש וא תומיוסמ

* בנספחים ג', ד' מובאים תדריך לקריאת נתונים ודו"ח לדוגמה.
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 תויועמתשהב ומע ונודי :להנמל ועייסיו םיברועמו םיליעפ ויהי י"פש ישנאש תופצל שי הז בלשב

 וא םייתייעבה םימוחתב ןוחבאבו אשונב לופיטל תוכרעיהב ,תירפס-תיבה תכרעמל םיאצממה

 תגצה ןפוא תא ןנכתל להנמל רוזעל י"פש ישנא םילוכי ןכ ומכ .הלאש ינמיס םילעמה הלאב

.םירומלו לוהינה תווצל םיאצממה

ÓÓˆ‡È ÓÁ˜¯ ‰Ó‰ÏÈÌ ‰¯‡‰ ÎÈ ÏÓÚË ÁÓÈ˘‰ Ó‰ÏÈÌ, ÎÏ ‰Ó‰ÏÈÌ - 18 ·ÓÒÙ¯ - ‰·ÈÚÂ 
˘·ÈÚÂ˙ ¯ˆÂÔ ‚·Â‰‰ Â‚·Â‰‰ Ó‡Â„ Ó‰ÁÏË˙Ì Ï·ˆÚ ‡˙ ‡·ÁÂÔ ·È˙-ÒÙ¯Ì Î·ÒÈÒ Ï·ÈÈ˙ 
˙ÂÎÈ˙ ‰˙Ú¯·Â˙ ¯ÏÂÂËÈ˙.

á. äöâú äîîöàéí ìöååú äðéäåì

 איקב אוה יכ שיגרמ אוהש רחאל קר לוהינה תווצ ינפב םיאצממה תא גיצי להנמהש ץלמומ

 תווצ ינפב םיאצממה תגצה ןפוא ןונכתב .םהיבגל חונינו םתועמשמ תא ןיבמ ,םינותנה ח"ודב

 ןכל .םיכנחמ ףא םקלחו תובכש יזכר םה םיפתתשמה בורש ךכל תעדה תא תתל שי לוהינה

 רפסמו םיירפס-תיב ללכה םינותנה תא םיללוכה םיאצממה ירקיע תא וז הבישיב גיצהל ץלמומ

 אלו סמוע רוציל אל ידכ םינותנה לכ תא שורפל אלש יוצר .םייתועמשמ םיארנה םיפסונ םינותנ

 .םינותנה "םי"ב "דוביאל הכילה" לש השוחת רוציל

 םיאצממה תגצה תמר לע תובייחמ תוטלחה תלבקלו ןוידל היוארה תרגסמה אוה לוהינה תווצ

 לע ,)םידימלת ,םירוה ,םירומ( םיאצממה וגצוי ןהינפלש תויסולכואה לע ,)התיכ ,הבכש ,רפס-תיב(

 ,ופשח םיאצממהש תועפות לע ןוידל היוארה תרגסמה םג אוה לוהינה תווצ .וגצויש ןפואהו ןמזה

 ראשל חווידה ךשמה רבדב טילחיש הז םג אוה הז תווצ .ןהב לפטלו דקמתהל )יואר/( בושחש

 .םימרוגה

 ינפל דוע ,ךילהתה לש םימדקומ םיבלשב ןודל שי םיאצממה תגצה ןפוא לע תולאשב ,הרואכל

 ןיידע אוה ןוחבאה ןויערשכ ,"ינפל" םייקתמש ןויד המוד ןיאש דמלמ ןויסינה ,םרב .ןוחבאה

 תמר םג ומכ ןיינעה תמרו רפסה-תיבל ועיגה רבכ םיאצממהשכ םייקתמה ןוידל ,יאליטרע

 .רתוי תוהובג תוששחה
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â. äöâú äîîöàéí ìîåøéí

םירומה ינפב םיאצממה תא גיצהל שי לוהינה תווצ תשיגפ רחאל  .םירומה

 הרורב ךרדב םירומה ינפב הגצהל םינותנה תא ןיכהל שיו ,שארמ בטיה ךרעיהל שי וז הבישיל

 ויהי םיפקשהש יאדכ .םינותנה ירקיע תא םיללוכה םיריהב םיפקש ןיכהל ץלמומ .תדקוממו

*.םיירפס-תיב ללכה םינותנה תא הריהב הרוצב תוארל םירומל רשפאל ידכ םירורבו םיינועבצ

 ןוגראכ רפסה-תיבל םתועמשמ לעו ןוחבאה יאצממ לע םתעד תא עיבהל םירומל רשפאל שי

 ךכל ןיירשל שי ןכלו ,םירומה לצא תובר תובוגת תררועמ וז הבישי .טרפכ ךנחמו הרומ לכלו

 דימ רובעלו םירומה לש תויוסחייתההו תובוגתה לש בלשה לע גלדל תותפתהל אלו שארמ ןמז

 ןוחבאה יאצממ תגצה תומר לכב בושח ,תורחא םילימב .הדובע תוינכותו תוברעתה יכרד ןנכתל

."םישוע המ"ל ידימ ןפואב ץופקל אלו "לוכיעו דוביע" יכילהתל בר ןמז תוצקהל

 יבגל ךנחמ לכל יפיצפס עדימ תריסמל ךרעיהל שי ,םירומה רדח ינפב םיאצממה תגצה רחאל

 תותיכה רפסמ עמשמ ,רפסה-תיב תא תומלוהה תונוש םיכרדב תושעיהל לוכי הז ךלהמ .ותתיכ

 תריסמ טקא תא לצנל להנמה לוכי ןטק ויתותיכ רפסמש רפס-תיבב .ולש תינוגראה תוברתהו וב

 םיביכרמה דחא קר ונה םיאצממב ןוידהשכ ,ךנחמ לכ םע ישיא שגפמ םויק ךרוצל םיאצממה

 דחא לכ םע שגפמה תא םייקיש הז אוה הבכשה זכרש רשפא לודג רפס-תיבב .הפיקמ החישב

 םע םיינטרפה םישגפמה תא םייקל לוכי ,ודיקפת ףקותב ,יכוניחה ץעויה םג .הבכשב םירומהמ

 ךנחמ תובוגתל בושק תויהלו תושיגרב גוהנל רתויב בושח הרקמ לכב .םיכנחמהמ דחא לכ

 .םתתיכב יתרבח-ישגרה םילקאה תא וידימלת תוסיפתל התיכה

ã. äöâú äúåöàåú ìúìîéãéí

 לע .תירפס-תיבה תוכרעיהה יבלש לכב םידימלתה תא ףתשל רתויב בושח ,שגדוה רבכש יפכ

 ינפב םגיצהל יוארה ןמ,םתוא דביעו םינותנל ףשחנ ויגרד לכ לע יכוניחה לגסהש רחאל ,ןכ

 .םידימלתה

 .םירומה ינפב הגצהל רפסה-תיב תצעוי ידי לע ונכוהש םימישרת רפסמ המגודכ םיאבומ 'י חפסנב * 
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:םיכרד שולשב תושעיהל לוכי ןוחבאה יאצממב םידימלתה ףותיש

 ולעש תוחיכשה תויעבלו קזוחה תודוקנל תוסחיתה ךות םיאצממה ירקיע לש תירואית הגצה   .א

 .ח"ודב

 וז ךרדב .)להנמה תמכסהבו( ךנחמה לש ותעד לוקיש יפ לע םיאצממה לש תיביטקלס הגצה   .ב

 תוטלחה וידחי לבקל ידכ רקיעב ,םייתועמשמ םידדמו םינותנ רפסמ םידימלתל גיצי ךנחמה

םישרדנה םייונישה יבגל

התיכה יאצממ לכ תגצה   .ג

 תולעהלו םתוא רוקחל םהל תתלו םיאצממה תא םידימלתל םלצל ןתינ תוהובגה תותיכב  

 .ןורתפל תונויערו תועצה

 תושדחה תוינכותה תלאשב תועצה תאלעהבו תויוטבלתהב ,םינוידב םידימלתה תא ףתשל שי

 ,התיכה תמר ,הבכשה תמר ,רפסה-תיב תמר( תונושה ויתומר לע רפסה-תיבב ולעפויש

 םאתהב םייפיצפס םיטביה לש קימעמ ןוחבא םייקל םג ןתינ .)תונוש םידימלת תוצובק

 רופישל םייחרכה םיפתוש םה יכ ,השוחתה תא םידימלתה ברקב עוטנל שי .רפס-תיב יכרוצל

 ץמאמב עויסל תובייחתהו תישיא תוירחא תשוחת דדועלו רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה

 .ירפס-תיבה

ÚÌ ˙ÂÌ ‰‡·ÁÂÔ, ÚÏ ·ÒÈÒ ‰˙ÂÈÌ, È˘ Ï˙ÎÔ ·‡ÂÙÔ ˜Ù„È ‡˙ 
‰‰˙Ú¯·Â˙ ‰‰ÂÏÓ˙ È˘ ÏÊÎÂ¯ ÎÈ ‰‡·ÁÂÔ ‰Â ¯˜ ‡ÓˆÚÈ ÂÏ‡ ÓË¯‰. 
‰Â‡ Ó‰ÂÂ‰ ˙˘˙È˙, ˘Ï· ¯‡˘ÂÈ ·Ï·„, ÏÚÈ˜¯Â ˘Ï ‰Ó‡Óı ‰ÁÈÂÎÈ - 

˙ÂÎÈ˙ ÙÚÂÏ‰ Ó˜ÈÙ‰ Â˘ÈË˙È˙
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ôø÷ æ' Y ò÷øåðåú äëðú úåëðéú äúòøáåú áéú-ñôøéú

 ,תותיכב םינולאשה תרבעה ביבס תונגראתהה - ןוחבאה תא םידקמה "תובבלה תרשכה" ךילהת

 םיבאשמ וב עיקשהל שי ךא ,ךילהתב תחא הילוח אוה – םינושה םיגרדה לכב םיאצממה "לוכיע"

 אלא וניא ןוחבאהש ,תפטעמבו רפסה-תיב ךותב םימרוגה לכל ריכזהלו רוזחל ןכ לע בושח .םיבר

 .םכש תוטהל םלוכ ושקבתי תלכשומה התנכהלו םהינפל דוע תוברעתהה תינכות - ינושאר דעצ

 :תכרעמה ידי-לע תוברעתהה תינכות בוציע בלשב םישגדומ תויהל םיבייח םירסמ ינש

 השלוחה תודוקנ ,ישוקה תודוקנ םע דדומתהל הילע - ןוחבאה יאצממ לע תססבתמ תינכותה .א ןוחבאה יאצממ לע תססבתמ תינכותה .א

 ולעש ,תלוכיהו קזוחה תודוקנב ליעי שומיש ךות ,יוטיב ןהל ונתנ םידימלתהש ,תחנה-יא תודוקנו

 ןיב המילה היהתש בושח .תוברעתהה תינכותל תינבת שמשל םירומא םיאצממה .ןוחבאה ךותמ

 תוירקיעה תורטמה תא עובקל שי הנושארבו שארב .ךשמהב השעיתש תוליעפה ןיבל םיאצממה

 יכרד לע טילחהל היהי ןתינש ידכ ,םייפיצפסה םידעיה תא רוזגל שי תורטמה ןמ .תוברעתהה לש

 .הלא םידעי וגשוה םאה ךירעהל היהי ןתינ רתוי רחואמ בלשבש ידכו תומיוסמ הלועפ

 האבה תידוחיי תינוגרא תוברת ,תכרעמ לכל ומכ רפס-תיבל - הפיקמ-תיתכרעמ היצטניירוא .ב הפיקמ-תיתכרעמ היצטניירוא .ב

 ,םירומה ,הלהנההו להנמה - ןוגראב םיפתתשמה לכש ,יתרבח-ישגרה םילקאב יוטיב ידיל

 תיבב ררושה יכוניחה םילקאה .ותוא םירמשמ םגו ותוא םירצוי םג - םידימלתה ירוהו םידימלתה

 תוכרעמל םירושקה ,םינוש םיבצמב תוגהנתהה יסופד תאו תוידדהה תויפיצה תא ביתכמ רפסה

 יכוניח םילקא תריציל תדעוימה ,תינכות ןכל .רפסה-תיב ךותב םיישיא-ןיב םיסחי לש תובכרומה

 הדיחי הווהמ רפסה-תיב רמולכ ,תיתכרעמ השיגל התוהמ םצעמ תבייח ,רפסה-תיבב יבטימ

 ןמ ,הליעי היהת תוברעתה לכש ידכו ;)תותיכו תובכשכ תוכרעמ-תת וב תויוצמ םא םג ( תחא

.הלוכ תכרעמה לש םיביכרמה ברמ תא הכלהמב לולכתש יוארה

 תצובקב לופיטב ,החפשמב לופיטב ,טרפב לופיטב( י"פש תדובע תא החנמה לעה-תסיפתו ליאוה

 ,ןוחבאל תיברמה הרוצב םיאתהל תוברעתה תינכות לעש איה )הלוכ תכרעמב לופיטבו םידימלת

 תוינכות לש המישר 'ח חפסנב האר( תרחא וא תאז ךרדב תולעפומה "ףדמ תוינכות" ןאכ עיצנ אל

 תמלוהה תוברעתה תינכות "תרפתנ"שכ לוקשל שיש תודוקנ רפסמ לע עיבצנ אלא ,)ןרואיתו הלא

 .ןוחבאה ךותמ התלעש "בצמה תנומת" תא

 הדימל וב שחרתהל הלכיש יתרבח-ישגר םילקא רצוי םידימלת לש םייסיסבה םיכרצה קופיס  .1

 רקיעב ,הלא םיכרצ לש קופיסה תדימ תניחבב הנושארבו שארב לפטל שי ןכ לע .תיתועמשמ

 בצמ תנומת םיקפסמ )"תומילאה דדמ"( 'גו 'ב םיקרפ .םידימלתה לש ןוחטיבה תשוחתב
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 לופיטה םא םג .רפסה-תיבב םידימלתה לש תונגומה תשגרהו "תומילאה תפמ" לש תיטסלפ

 תווצהו ,)'? ןוחבאה תא םיכירצ ונייה הז ליבשב םאה' ( וילאמ ןבומכו ילאנבכ ספתנ אשונב

 ץלמומ ,תעמשמו תוגהנתה תויעבל "הרזח"כ שרפתיש המ לשב לוכסת שוחל לולע יכוניחה

 ."חוטב" םוקמ היהי רפסה-תיבש ינפל "תוניינעמ" רתוי תויגוסב לפטל תותפתהל אלש

 תויוברעתהמ ןתוהמב תונוש םידימלת לש םייסיסבה םיכרצה קופיסל תונווכמה תויוברעתה  .2

 ,םידימלתה לש ןוחטיבה תשוחת תא ריבגהל ידכ .םייבטימ םיכרצל הנעמ תתל תודעוימה

 ןיבל םניב םידימלת יסחיבש דובכה תא ריבגהלו רפסה-תיבל תוכיישה תשוחת תא ריבגהל

 םא .תוינושארה תומרב םיישיא-ןיבה םיסחיב רקיעב לפטל שי םידימלת םירומ יסחיבו םמצע

 ומושיי לע הדפקהו )רפסה-תיבב םימרוגה לכ קלח הב ולטנ םא םג( תוגהנתה ןונקת תנכה יכ

 )!תכשמתמ( הנדס תנוכתמב םירומה םע הדובע .תלבגומ ןתעפשה ,תעמשמו רדסל תומרות

 ןורתפ ,םיטקילפנוק ןורתפ ,תלוזל הבשקה ,הנושה יפלכ תונלבוס ,רחאה תלבק לש םיאשונב

 וא תותיכב םידימלתה םע הלא םיאשונ לע הדובע ליבקמבו 'וכו המילא– אל תרושקת ,תויעב

 םג תאזב שי .רפסה-תיבב םיישיא-ןיבה םיסחיה תא יתועמשמ ןפואב רפשל תויושע תוצובקב

 ,הכרעהבו דובכב םהילא םיסחייתמ יכ ושוחיש ידכ ,םידימלתל רתוי יתוכיא הנעמ קפסל ידכ

.רפסה-תיבל םהלש תוכיישה תשגרה תא ריבגהלו

 תורושק םידימלת לש םייבטימה םיכרצל רתוי םלוה הנעמ תתל תודעוימה תויוברעתה  .3

 הצובקה לדוג ,הארוהה תוטיש ומכ ,הדימלה ןוגרא לש םייגוגדפ םיטביהל ללכ ךרדב

 םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתל עויסה ינונגנמ ,הדימלה יבאשמ תאצקה ,הינבמו תדמולה

 ,תעד תשיכרו הדימל איה ותרדגה יפ לע רפסה-תיב לש תיזכרמה המישמהו ליאוה .'וכו

 הדימלה ןוגראש הדימב וקפוסי ימצע יוטיבו הימונוטוא ,תולגוסמ תשוחתב םידימלתה יכרוצ

 םיצעהל תנווכמה ,תיתרבח תוליעפ םנמוא .םהל הנעייו הלא םיכרצב בשחתי רפסה-תיבב

 תא ריבגת ,תוטלחהה תלבק יכילהתב םידימלתל גוציי רתי קינעהלו םידימלתה תרבח תא

 רפסה-תיבב הדימלה ןוגראב םייוניש עוציב .יד הב ןיא ללכ ךרדב ךא ,וללה םיכרצה קופיס

 המורת הז ןוויכב ץמאמ תעקשהל יכ ,בושו בוש םיארמ םירקחמ ךא ,הלק המישמ וניא

 תוברועמל םהלש םיכרצה קופיסו םידימלתה לש םיידומילה םיגשיהה רופיש - הלופכ

 הקינעמ םהלש הדימלה יכילהתב םידימלתה תוברועמ .םהלש הדימלב תורושקה תוטלחהב

.ימצע שומימ לש השוחת קפסמה יטנטוא יוטיבל תונמדזה םהל

 יצמאמ םינווכמ הילאש "דעיה תייסולכוא" תא רידגהל שי תוברעתה תינכות בוציע תעב  .4

 תווצהו םידליה תרבח :רוריבב תונחבומה תויסולכוא יתש תויוצמ רפסה-תיב תליהקב .יונישה

 ךותב ןכש ,הרטמה תא איטחהל הלולע דבלב תחא הייסולכואל תינכות תנכה .יכוניחה
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 תינמז-וב בושחל שי .תויסולכואה יתש לש "םיליבקמ םיכילהת" םישחרתמ רפסה-תיב

 תעקשה לש היצרופורפ לעו תויומידק רדס לע טילחהל תינכותה יחתפמ לעו ,ןהיתש לע

 .תוצובקהמ תחא לכב םיבאשמה

 ךרדב תבייחמ רפסה-תיב לש יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל תדעוימה תוברעתה תינכות   .5

 תחא אל .תוברעתהה תינכותל םיבאשמ תאצקהו תוינוגרא תורגסמ וא םינונגנמ תמקה ללכ

 תלעפה םע קר םלוא ,תקפסמ הניא םילאטנמורטסניא םיטביהל תשדקומה בלה תמושת

 אולמ תא הלא םיינכט-םייטקרפ םיטביהל שידקהל ץלמומ ןכ לע .םיישקה םילגתמ תינכותה

 רפסה-תיבב םייחה תוכיא רופישל הדעו תמקה לע םיטילחמ םא ,לשמל ךכ . בלה תמושת

 תיביסנטניא הלועפל םייוארה ןמזה יבאשמ תא תוצקהל לוכי םנמוא םירומהמ ימ ןוחבל שי

 המודב .)רפסה-תיבב םידיקפת לש בר רפסמב אשונ ךכ לע ףסונב אוהש העש( וזכ הדעו לש

 םולש תנכשה יכילהתל עובשב העש ,םידומילה תינכות תרגסמב ,שידקהל הטלחה ,ךכל

 ךרואל שמומת יכ יוכיס ןיאו ,)התיכ ןמזו הרומ ןמז( ןמז יבאשמ תאצקה תבייחמ התיכה ךותב

."…רחא רועיש ןובשח לע םעפ לכ" חסונב תורימא ךמס לע ןמז

 תינכות" בוציע ןיבל "רצק חווטל תינכות" בוציע ןיב חיכשה חתמל בל תמושת תתל שי  .6

 ,ךבדנ יבג לע ךבדנ תינבנה תיתנש-בר ךרוא תינכות הנה ךורא חווטל תינכות ."ךורא חווטל

 תוינכות .םירורב םידעי ובצוהו תורטמ ורדגוה ונממש ,ינוגרא-יכוניח לנויצר ךותמ תרזגנ איהו

 לע תיתועמשמ העפשה ריתוהל אלו "ונרמגו גנבז" לש יפוא תאשל תולולע רצק חווטל

 יבאשמ סייגל רתוי לק רצק חווטל תוינכותלש רחאמ םלוא .ומילקא לעו רפסה-תיב תוברת

 תא תתל תינכותה בוציע תעב ץלמומ ,חווט תוכורא תוינכותל רשאמ םדא חוכו ףסכ ,ןמז

 "בהז ליבש" בצעל תוסנלו הטלחה לכ לש תועמשמלו ריחמל עדומ תויהל ,הז טביהל תעדה

 ימרוג םע םירשק ,םידימלתה תייסולכוא ,הארוהה לגס( וינייפאמ לכ לע רפסה-תיבל םיאתיש

 .)'וכו תפטעמה

 תועד יקוליח תחא אל םילגתמ תוברעתהה תינכות תא בצעמה םורופב םימייקתמה םינוידב   .7

 ידקומל תוסחייתה ועמשמ יתדוקנ לופיט ."ףיקמ לופיט" תמועל "יתדוקנ לופיט" רבדב

 הז גוסמ לופיט .'וכו "ינפוג ךוניח ירועיש" ,"1'י התיכ" וא "תוקספהב קסויקה" ומכ השלוח

 לע חוודלו יוניש ללוחל ,תוברעתה עצבל תיסחי תולקב ןתינ ללכ ךרדב ןכש ,יביטקרטא אוה

 הדבועה םצע תא תוחיכומ ןה ירהש ,תויתדוקנ תויוברעתהב הבורמ תובישח שי םא םג .רופיש

 שי ןכ לע .רפסה-תיב לכ לש יתרבח-ישגרה םילקאה רופישל ןתמורת הטעומ ,תונשל ןתינ יכ

 ללוכה ,ףיקמ לופיט ןיבל ,ןיעל תוארנ ויתואצותש ,יתדוקנ לופיט ןיב ןוזיא תריצי לע לומעל

 . רפסה-תיב לש תוכרעמה-תת ברמ תא
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 הכרעה תשרדנ תוברעתה תינכות תלעפה לכלו יוניש לש ךילהת לכל יכ הנבהה תחוור םנמוא  .8

 םירצוי רפסה-תיב לש םייביסנטניאה םוי-םויה ייח יכ רבתסמ ךא ,)תבצעמ הכרעה( הוולמ

 םייוניש תרדחהב תונולשיכו תוחלצה לש םינש בר ןויסינ .הכרעה תעצבתמ אל הבש תואיצמ

 תינבומ התויה ןכש ,רתויב המיאתמה הנה "הלועפ רקחמ" גוסמ הכרעה יכ ,דמלמ רפס-יתבב

 םשוימ הנממ קפומה עדימהו ,עצבתת םנמואש יוכיסה תא הלידגמ המצע תינכותה ךות לא

 שי תינכותה בוציע תעבש ,הלוע ליעל רומאה ןמ .תינכותה רופישו תינוגרא הדימל םשל דימ

 תינכותב הלועפ רקחמ עוציב .הכרעהה ינונגנמ תא "תורמסמב עובקל" ץמאמ לכ תושעל

 יושע ,םידימלתו םירומ וב םיליעפ םיפתושש ,רפסה-תיבב יתרבח-ישגרה םילקאה רופיש

 .תירפס-תיבה היישעה לש םירחא םינווגמו םיבר םימוחתל לדומ תווהל

 "תיליע תריפתכ" והומכ רפסה-תיב לש יתרבח-ישגר םילקא רופישל תוברעתה תינכות בוציע

 ןויסינה .םייולגהו םירתסנה םירפתה לע הדפקהו םיחבושמ םירמוח ,ירוקמ בוציע שרדנ –

 תויהל הרומא תוברעתה לכ יכ הסיפתה העמטוה ןכלהמבש ,תונורחאה םינשה עבראב רבצנש

 יכילהת תענהל ףונמ שמשמה ילוהינ ילכ ונה ןוחבא ןולאששו ,םייק בצמ ןוחבא לע תססובמ

 ועיגהש םיחווידמו רזוח ןוחבא יאצמממ ."תרחא םג רשפא" יכ רוריבב הארמ ,רפסה-תיבב יוניש

 יאצממ לע תססובמה ,תוברעתה תינכות תנכהב העקשהה יכ ,רבתסמ רפס-יתב תורשעמ

 םידימלתל "יבטימ יכוניח םילקא" תריציל ואיבה ,תינכותה לש ןמז ךרואל ינדפק םושייו ,ןוחבאה

 .דחאכ םירומלו
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.ביבא לת תייריע :ביבא

תומילא תעינמל תירפס-תיב תוכרעיה .)8991( .ר ,דרהרא  ךוניחה דרשמ ,י"פש :םילשורי .רקחמ ח"וד .תומילא תעינמל תירפס-תיב תוכרעיה

 .תוברתהו

תירפס תיב תומילא לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע .)0002( .ר ,דרהרא  .ךוניחה דרשמ ,י"פש :םילשורי .תירפס תיב תומילא לש םינייפאמ ןוחבאל הכרע
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 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 – להנימו תוינידמ – להנימו תוינידמ ,)תכרוע( םיובלא-רורד .ר :ךותב .תוחותפ תוכרעמכ םייתרבח םינוגרא .)7891( .א ,ךורב-ןב
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 תויושר לומ תירלוקירוקה ותוגיהנמ :רבעמה רוד – לארשיב ימונוטואה רפסה תיבב להנמה תויושר לומ תירלוקירוקה ותוגיהנמ :רבעמה רוד – לארשיב ימונוטואה רפסה תיבב להנמה .)8991( .ד ,ןותבג

םירומו םירוה  .ביבא לת תטיסרבינוא ."היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח .םירומו םירוה

וננמז תב תילהנמ הבשחמ .)0991( .ח ,לאיזג  .תומר :ביבא לת .וננמז תב תילהנמ הבשחמ

החימצ לש םילקא .)9891( .ד ,םורד .םילעופ תירפס :ביבא לת .החימצ לש םילקא

יצועיי-יגולוכיספה תורשה לש החלצהה ידממו תורטמה תרדגה  תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,י"פש .)8991( יצועיי-יגולוכיספה תורשה לש החלצהה ידממו תורטמה תרדגה
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רעונ ינב לש תומילא יסופד .)0991( .י ,ןוניו .ח ,לקנרפ .ת ,ץיבורוה  ןוכמ :םילשורי .)932 'סמ רקחמ ח"וד( רעונ ינב לש תומילא יסופד

.דלאס הטיירנה
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 .ליידקורב ןוכמ
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