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 ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחב םינידה רומיש לוטיבל ןכו תורבגתהה תקספל אל

 הווהמ ץ"גב תוקיספ לע רבגתהל תסנכל רשפאל תשבגתמה היצילאוקה תנווכ דציכ גיצנ הז תוינידמ ריינב

 סיסב לע םדאה תויוכז לע הנגהה תבחרהל תיפוליח העצה גיצנ ךשמהב .חרזאו םדא תויוכזב הרומח העיגפ

  .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש םינידה רומיש תקספ לוטיב

 

 ?תורבגתהה תקספ יהמ

 ,עודי וניא ןיידעש בורב ,תסנכל רשפאת ינויצילאוקה ןתמו אשמב םויכ הנודנש תנוכתמב תורבגתה תקספ

 ינפמ ןיסח היהיש קוח קקוחל תסנכל רשפאתו קוח לסופ רשא ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד קספ לכ לע רבגתהל

 תויוכזה לכ יפלכ םויכ תמייקה הנגהה לע עיפשהל היופצ וזכש תורבגתה תקספ .תידיתע תיטופיש תרוקיב לכ

 ,םישובכה םיחטשבו לארשיב םדא תויוכז לע הנגהב עגפת איהו ,דוסיה יקוחב םינגועמה םיירטשמה םירדסההו

  .ונלוכ לש םדאה תויוכזב עגפת איה .םדא תויוכז לע ןגהל ןוילעה טפשמה תיב לש ותלוכיבו

 הרפהה תא רישכהל ידכ ומצע דוסיה קוח תא ןקתל תשרדנ תסנכה ,קוח לסופ ןוילעה טפשמה תיב רשאכ ,םויכ

 שארמ ,ףוקעל תסנכל רשפאת איה .דוסי קוח לש ןוקית ךירצת אל תורבגתהה תקספ .םדא תויוכזב העיגפה תאו

 .תויתקוחה תושירדב דמוע אלו תיתקוח תוכזב עגופ קוח יכ אצמתש הקיספ לכ ,דבעידב וא

 המכ דע תדמלמ התנוכתמ םלוא .קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב ,לארשיב תורבגתה תקספ תמייק םויכ רבכ ,ןכא

 תורמלש ,דבלב תחא תוכזל תלבגומ םויכ תמייקה תורבגתהה תקספ .תנכוסמ איה תעצומה תורבגתהה תקספ

 תיפיצפס היעבל יטרקנוק ןורתפ גישהל ךרוצה היה התקיקחל עקרה .םדאה תויוכז תבילב תאצמנ אל התובישח

 תמועל ,תעצומה תורבגתהה תקספ .הז הרקמ טעמל שומיש הב השענ אל םלועמו ,)רשכ אל רשב אוביי תלבגה(

 תוכזה ,רחביהלו רוחבל תוכזה ,דובכל תוכזה ,ןויוושל תוכזה ןהבו ,תויתקוחה תויוכזה ללכ לע לוחת ,תאז

 תוכזה ,תויטרפל תוכזה ,תדמ שפוחו תדה שפוחל תוכזה ,ןופצמה שפוחל תוכזה ,יוטיבה שפוחל תוכזה ,תוריחל

 תקספ ,ףסונב .םויכ תיתקוח הנגה תולבקמה תויוכזה לכ לע השעמלו ,לארשימ הסינכו האיציל תוכזה ,ןיינקל

 .תותיחשב קבאמבו קוחה ןוטלשב הרומח העיגפ רשפאתש תילנוסרפ הקיקח קקוחל רשפאת תורבגתהה

 םצעל ,תורחא תויטרקומד תונידמב טפשמ יתבל סחיב םיקוח לוספל טעממ ץ"גבש אצמ יתאוושה רקחמש ףא

 ףונמ הנקה רבדהו ,תסנכב הקיקחה ךילהב רבכ תנסרמ העפשה התייה קוח תליספ לש הרידנה תורשפאה

 .תוינסרודו תוינוציק קוח תועצה ןתמל תוסנל הלשממל ש"מעויה יגיצנו תסנכה תודעו לש םייטפשמה םיצעויל

 אלא ,חרזאו םדא תויוכזב םיעגופה םיקוח לטבל לכוי אל ץ"גבש קר אל איה תורבגתהה תקספ תועמשמ ,רמולכ

 .הלאכ םינכוסמ םיקוח רתוי םיקקוחמ תויהל םייופצש םג

 

 םדא תויוכזו םימלב ,םינוזיא

 לכ טעמכ ,בורה לש וחוכ תא םולבל ידכ .לבגומ ,בור לכ ,בורה לש וחוכ יכ הרכהה לע תוססובמ םדא תויוכז

 יאמצע ףוג וניהש ,טפשמה תיבל רשפאמה תיטופיש תרוקיב לש ןונגנמ וצמיא םלועב תויטרקומדה תונידמה

 ,בורה לש וחוכ לע הלא תולבגמ .םדא תויוכזב ןידכ אלש תעגופה הקיקח לוספל ,תורחאה תויושרב יולת יתלבו

  .המויק תא תורשפאמ אלא ,היטרקומדב תועגופ ןניאש קר אל
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 םינוזיא לש הקזח תכרעמ לע תססובמ הניאש ,תילארשיה תיטילופה הטישב דחוימב תיתייעב תורבגתהה תקספ

 ,תורבגתה תקספ תמייק ןהבש תונידמב וא ,הקיקח לע תיטופיש תרוקיב וצמיא אלש תונידמה טועימב .םימלבו

 ילרדפ רטשמ תומייקמ ןתצקמ ,לשמל ,ךכ .יטילופה בורה לש וחוכ תא ןסרל םתרטמש םירחא םינונגנמ םימייק

 ,םיתב ינשמ בכרומ םיקקוחמה תיב ןקלחב ;תונושה תויתנידמה תודיחיל יזכרמה ןוטלשה ןיב חוכ רזבמש

 תושרה ןיב הרורב הדרפה וב שי רשא יתואישנ רטשמ גהונ תורחא תונידמב ;הזל הז םייתמועל תויהל םילוכיה

 םילנובירטו תוימואלניב םדא תויוכז תונמאל ןהיקוח תא תופיפכמ תורחא תונידמו ;תקקוחמה תושרל תעצבמה

 .םדא תויוכזל יפוריאה טפשמה תיב ןוגכ ,םיימואלניב

 .תסנכב בור שי הלשממל ,הגוהנה תירטנמלרפה הטישה חוכמ .םימייק םניא הלא םימלבו םינוזיא ,לארשיב

 קוח תועצה ןה םיקוחל תוכפוהה קוחה תועצה תיברמ .הנומא תא תדבאמ התייה ,דימת טעמכ ,תרחא

 תיב לש הקיספ לע רבגתהל לכות תסנכה יכ העיבק ,ןכ לע .תסנכב בורמ תינהנ הלשממה קר ןכש ,תויתלשממ

 עוגפל הלשממל חוכ ןתמל הלושמ ,תיחכונה היצילאוקה לש בורב ,דבעידבש ןיבו שארמש ןיב ,ןוילעה טפשמה

  .הלבגה לכ אלל ,םדא תויוכזב

 ןכש ,רתוי לודג בור שרדיי םא םג אלא 61 לש בורב תורבגתה תקספמ קר וניא ששחה ,תילארשיה הקיטילופב

 םיטועימו ק"בטהל ,םישנ לש תויוכזו ,חרזאו םדא תויוכז תלילשב הכימתה םימיוסמ םירשקהב רעצה הברמל

  ."רכמ רחס" היבגל ךרענו תוגלפמ הצוח ,םיימואלו םייתד

 

 הרוחא םיינש ,המידק דעצ

 םירובס ונניא ,ןכא .םדא תויוכז לע הנגהב הרוחא םינש תורשע לארשי תא ריזחת תעצומה תורבגתהה תקספ

 .םדא תויוכז לע האלמ הנגהב הכורא ךרד דוע לארשיל .תיבטימ איה םויכ תמייקה םדא תויוכז לע הנגההש

 ודמעי ,םיבר םהש ןיבו םיטעמ םהש ןיב ,םדא תויוכז לע הנגהב ונעגה םהילא םיגשיהה םג יכ קפס ןיא ,םלואו

  .יטילופה בורב היולת תויהל רוזחת םדא תוכז לכש העשמ הדחכה תנכסב

 םייפיצפס םיקוחב םג ךא טפשמה יתב תקיספב ןה ,םדא תויוכז לע הנגהב המדקתה לארשי תונורחאה םינשב

 תוללכנ יוטיב שפוחל תוכזהו ןויוושל תוכזה יכ ןוילעה טפשמה תיב לש ותעיבק ,לשמל ,ךכ .הילפא לע םירסואה

 םיקוח ונזאיש םיפסונ םידעצ םישרדנ ,ןבומכ .הז ןוויכב בושח דעצ התייה םדאה דובכ לע הנגהה תרגסמב

 קוחה ינוקיתו ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח ןוגכ ,חרזאו םדא תויוכזב םיעגופה םירחא

 םדאה דובכ :דוסי-קוחל םינוקית ןכו ,ןויווש :דוסי-קוח תא קקוחל עיצה תלוז ןוכמ .הלבקה תודעו אשונב

 שארבו ,לארשיב םדא תויוכז לע הנגהה תא ביחרהלו קזחל הרטמב ,ותקיקחל הנש םישולש לגרל ,ותוריחו

  .ןויוושל תוכזה לע הנושארבו

 הנגהה תא רפשלו קזחל ןויסינ לכ תחת רותחתש קר אל תנמתסמה הלשממה םדקת התואש תורבגתהה תקספ

 .דבלב דלשכ ךא ,םייקתהל ךישמי ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח ,ןכא .הלוכיסל לעפת אלא ,םדא תויוכז לע

 ,תסנכב בורה לש וחוכ לע םלב תווהל ןתרטמש ,הלא תויוכז .ולטובי אל עבוק אוה ןתואש תויתקוחה תויוכזה

 ידי לע רזחומ תויהל לולע ןוילעה טפשמה תיב ידי לע לספנש קוח לכ אליממש ןוויכמ ,לבא .ריינה לע ורתווי

 לע הנגה ,רתויה לכל ,היהת לארשיב םדא תויוכז לע הנגההש רמול ןתינ ,היצילאוק לכל םייקה בורב ,תסנכה

 .יטילופה בורה לש וידסחב היולת ,יאנת
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 ותעיגפ לשב לספנשו ,תוילארשי םיידיל ןריבעהו תויטרפ תויניטסלפ תועקרק לזגש ,הרדסהה קוח ,לשמל ,ךכ

 ,תוריחל םתוכזב ועגפו "תולוח" ןקתמב טלקמ ישקבמ לש תכשוממ האילכ ורשפאש םיקוח .שדחמ קקוחי ,ןיינקב

 וקקוחי ,ןויוושב םיעגופה ,ירוביצה בחרמב תירדגמ הדרפה לש םירדסה תעיבק .ולספנש תורמל ,שדחמ וקקוחי

 .תיטופיש תוברעתה ינפמ ונסוחיו

 דעומ תייחד ,לשמל .ץ"גבב לספיהל ולכוי אל םה ףאש ,יטרקומדה ךילהה שרושל םידרויה םיקוח םג ונכתי

 תא וריגסי אלש םיאנותיע תללפה ,״ןמאנ אל״ רדגומש יממ וא םיברעמ הריחב תוכז תלילש ,תוריחבה

 אלש הנידמ ;רחביהלו רוחבל היחרזאל תרשפאמ אלש הנידמ .דועו ,םיאנותיע רחא בקעמו םהיתורוקמ

 .תיטרקומד הנידמ הניא ,היחרזא ןיב יסיסב ןויווש תמייקמ אלש הנידמ ;עדימ ףילחהלו לבקל היחרזאל תרשפאמ

 תא .דוסי קוחב שרופמ ןפואב ןגעל שי ןויוושל תוכזה תא .דחא לוק שי תחאו דחא לכל הבש הנידמ הניא איה

 תויסיסב תויוכזב עוגפל תנמתסמה הלשממה תשקבמ ,תאז תחת .קזחל שי ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח

 ,תסנכל התייה םהבש םינמז ויה .הקיקח לע תיטופיש תרוקיב לארשיב הגהנ דימת אל ,ןכא .בר למעב וגשוהש

 הנעטב ,םימי םתוא לא ונתוא ריזחהל םישקבמ תורבגתהה תקספ יכמות .הנורחאה הלימה ,הבש יטילופה בורלו

 וזיא אלא ,זא היטרקומד התייה לארשי םאה הנניא הלאשה .תועט יהוז .היטרקומד התייה לארשי זא םג יכ

  .םויה תויהל םיצור ונחנא היטרקומד

 

 תורבגתהה תקספ אשונב םילימה תסבכמ

 תואיצמה תא תוסבכמ ןקלחש היכמות דצמ תונעט המכ ולע תורבגתהה תקספ לע םיברה םינוידה תרגסמב

  :וללה םירקשל דגנ ינועיט השולש לע עיבצהל םישקבמ ונא .תוירקש ןקלחו

 תורבגתהה תקספ יכ ןעטנ !הלשממה תא תקזחמ איה – תסנכה תא תקזחמ אל תורבגתהה תקספ •

 תורבגתהה תקספ ךא .תשדוחמ הקיקח תועצמאב וירחבנלו םעל הנורחאה הלימה תוכז תא הריאשמ

 לע רבגתהל 61 לש בור היצילאוקל היהי חרכהב ןכש – ץ"גב לע רבגתהל הלשממל חוכה תא קינעת

 םירשה לש תועצההש בל םישל בושח הז רשקהב .תינויצילאוק תעמשמ לטות םא ץ"גב תקיספ

 םיכ"ח 70 ,םיכ"ח 65 ומכ דחוימ בורל השירד םע תסנכה לש תורבגתהה תא ןזאל ושקיב ןמאנו ןמדירפ

 הכימתה םימיוסמ םירשקהב ןכש ,תנכוסמ בור לכב תורבגתה תקספ תלוז ןוכמ תעדל ,רומאכ .רתוי וא

 .תוגלפמ הצוח ,םיימואלו םייתד םיטועימו ק"בטהל ,םישנ לש תויוכזו ,חרזאו םדא תויוכז תלילשב

 תרוקיבב ןה – ץ"גב לש ויתוקיספ יכ ןעטנ !תולישמ אל – תונתוכמס תקזחמ תורבגתהה תקספ •

 תועירפמ – הלשממה לע עצבמ עצבמ אוהש תיטופיש תרוקיבב ןהו תסנכה לע עצבמ אוהש תיטופיש

 הקזחה תושרה איה הלשממה ."לושמל" ןוצרב רבודמ ןיא .לארשיב הלשממה לש תולישמה תלוכיל

 תיביטקפא חוקיפ תלוכי אלל ,ידמל בחרנ הלועפ שפוח הל שי םויכ רבכ – לארשי תנידמב רתויב

 ןיקתהל תוינוקרדה הלשממה תויוכמס תא ריכזהל שי ,הז רשקהב .תקקוחמה תושרה דצמ קיפסמ

 לש הקיקח לע רבגתהל הל תורשפאמש ,הלשממה :דוסי-קוחל 39 ףיעס תארוה חוכמ םוריח תונקת

 ינתוכמסה ךילהתל הרושק תטפושה תושרהמ תויוכמס לולשלו םימיא ךלהל ןויסינה .תסנכה

 ידיב – תרוקיב לכ אלל – תויוכמס רתויש המכ זכרל ותרטמש ,ןימיה הנחמו והינתנ םימדקמש

 המגמה ,קמ יתיא ד"וע תאמ "הרואכל היטרקומד" תלוז לש חודה םיגדמש יפכ .תעצבמה תושרה

 היטרקומדמ תלטוטמה תא טיסהל תמייאמ ,תונורחאה םינשה 12-ב לארשיב המצעתהש תינתוכמסה

  .ןברוא לש הירגנוה וא ןיטופ לש היסורמ הנושב אל ,תונתוכמסל
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 ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחב םינידה רומיש לוטיב – תורבגתהה תקספ םוקמב

 תא לטבל איה ןוכמה תעצה .םדאה תויוכז תא םדקל ידכ ווק סוטטסה לע חישה תא לצנל עיצמ תלוז ןוכמ

 םיקוח לע תיטופיש תרוקיב עצבל ץ"גבמ תענומש ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב םינידה רומיש תקספ

 תויטנרהוק רצייל ידכ תיתקוח תיטפשמה המרב םג תשרדנ םינידה רומיש תקספ לוטיב .1992 ינפל וקקחנש

 .םדאה תויוכז לע הנגהה תא רפשל ידכ תוינידמה תמרב םגו ילארשיה םיקוחה רפס לכ ךרואל תיתקוח תופיצרו

 דוסיה קוח תסינכ תע( 1992 םרטב קקחנש קוח לכ לע תיתקוח תיטופיש תרוקיב תענומ םינידה רומיש תקספ

  .)ףקותל

 לע תיתקוח תרוקיב עצבל ןתינ היהי אל יכ תעבוק םינידה רומיש תקספ ןוילעה טפשמה תיב תונשרפ יפ לע

 קפסו םיבכרומ םיניד לש הרוש ,ךכב .ףקותל ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תסינכ םרטב וקקחנש םיקוח

 הילמונא רצי הז רבד .הליספ ינפמ םינגומ תויהל וכפה ,םישוריגו ןיאושינ לע יתדה לופונומה ומכ םייתקוח

  .וללה םימוחתב תיטופיש תרוקיב םייקל טפשמה תיבמ ענמ השעמלו תבכרומ תיתקוח

 היה האגה הליהקל ןויוושה תוכזל סחיב לארשיב יתקוחה ןידהש ןכתיי םינידה רומיש תקספ אלמלא ,המגודל

 הדבועה רואל ,םויכ .םיינימ-דח םיאושינ וא תויגוז תירבל המרופטלפ רוציל הנידמה תא בייחל ידכ ססובמ קיפסמ

 – אשונב רישי ןפואב ברעתה אל טפשמה תיב ,םינידה רומיש תקספ חוכמ ןגומ ןישוריגו ןיאושינל עגונב קוחהש

  .ןיפיקעב תויוכז קינעה קר אלא

 ןוכמב ונא ,יתקוחה ווק סוטטסה תא רגתאל תשקבמ היצילאוקה יכ הדבועה רואלו ליעל רומאה רואל ,ןכ לע

 םייוניש עצבל םילקוש ונא םא .םינידה רומיש תקספ לש לוטיב םדקל םיעיצמ – םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז

 העיגפה תא קימעהל תנמ לע אלו לארשיב םדאה תויוכז םודיק תבוטל ויהי ולאש יוצר – יתקוחה ווק סוטטסב

  .ןהב
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 חפסנ

  )םינידה רומיש תקספ לוטיב – ןוקית( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תעצה

 

 - ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב   10 ףיעס לוטיב

 לטב – 10 ףיעס  

 רבסה ירבד

 רשפאל ךכבו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש םינידה רומיש תקספ תא לטבל תשקבמ וז קוח תעצה

 דוסיה קוח חוכמ תונגומה תויתקוחה דוסיה תויוכזש ךכ תילארשיה הטישב תויתקוח תויטנרהוקו תויטסילוה

  .1992 תנשב דוסיה קוח ןוניכ םרטב ועבקנש םינידו םיקוח לע םג תיטופיש תרוקיבל סיסב תווהל ולכוי

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסיה קוחל 10 ףיעסב עבקנ היינשה ןיבר תלשממב תיטילופ הרשפמ קלח

 ותליחת ברע םייק היהש ןיד לש ופקתב עוגפל ידכ הז דוסי-קוחב ןיא" יכ תעבוק רשא "םיניד רומיש תקספ"

 םיניינעה לע תיטופיש תרוקיב ינפמ םמצע לע ןגהל תויתדה תוגלפמב ושקיב ,ךכב ."דוסיה-קוח לש

 עונמל ידכ הדעונ םינידה רומיש תקספ ,ןכ ומכ .ןישוריגו ןיאושינה לע לופונומה ומכ יתדה ןידל םיפופכה

  .םוריח תעש תונקת לע רתוי תבחרומ תיטופיש תרוקיב

 ידכ קר הדעונו ,קוסיעה שפוח :דוסי קוחב תמייק התייהש תינמזה םינידה רומיש תקספל דוגינב

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב הרומאה הקספה ,ןידה ךרד רשפאתתש תמיוסמ תולגתסה תפוקת רשפאל

 ןרהא ,רבעשל ןוילעה ש"מהיב אישנ לש ונושלב "תיתקוח תיביטמרונ הילמונא" הרצי איה ,ךכב .העובק איה

 םניאש םינשי םיניד לש תכרעמ שיש ךכב – "תודחאבו הינומרהב תעגופ םינידה תרימש" יכ ןעטש קרב

 םיינשרפ תונורקע רפסמ עבק ץ"גב יכ ,ןייצל שי .תחתפתמש תיתקוחה הקיספל קודה ןפואב םיפופכ

  .תראותמה הילמונאהמ קלח לע רשגל םיסנמש

 טרופש יפכ ,תישאר .םימעט המכמ ןוכנ דעצ אוה ,הז קוחב עצומכ ,םינידה רומיש תקספ לוטיב

 םיפקת ויהי ןידב ועבקנש םייתקוחה דוסיה יכרע ,ירק .רתוי ההובג תיתקוח תויטנרהוקל איבי רבדה ,ליעל

 תיטופיש תרוקיב ינפמ הלשממה ידרשמב ששחה רואל ,תינש .םיוסמ קוח תרבעה לש תויארקאל רשק אלל

 ןתינ היהי אלש ידכ תומיוסמ תויחרזא תוקיקח םימדקמ אל ובש ןנצמ טקפא רצי רבדה ,םישדח םיקוח לע

 הניאש חרזאו םדא תויוכזב העיגפל הליבומ וזה תיתקוחה הילמונאה ,תישילש .תיתקוח הניחבל םדימעהל

 םינידה לע האלמ תיתקוח תרוקיב עצבל ןתינ אלש ךכל תודוה ,תילרביל תיתקוח היטרקומדל המיאתמ

  .וללה

 

 


