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  תודות
 

 
 

 תדחואמה תידוהיה תיבגמה לש קרוי וינ תייצרדפ ידי לע ןמזוה לארשיב ץיק תונחמ לע הז קוש רקחמ
)UJA( תוכרעמ תומדקתה תא ןחובה חוור תורטמ אלל ןוגרא ,דלאס הטיירנה ןוכמ ידי לע עצובו 

  .לארשיב םייתרבחה םיתורישהו ךוניחה
 
 ופתתשהש תוינכותה ינגראמ לכל ,רקחמל ומרתש דלאס ןוכממו UJA-מ םישנאה לכל תודוהל וננוצרב
 עוצקמ ישנאמ ץועייה .םינווקמה םינולאשה תא וקליחש היפרגוטרקואיג עדיה תצובקל ןכו ,וב
  .זפמ רקי היה הלא םינוגראמ םיחמומ
 
 יפתתשמל ןכו ,םיינופלטהו םינווקמה תונויארב ופתתשהש רעונה ינבו םירוהה לכל המוצע הדותו

 .ונלש טולייפה ירקחמ
 
 תדחואמה תידוהיה תיבגמה תודוא
 
 חוור תנווכ אלל תותומעו םישנא דחי תסנכמ )UJA( תדחואמה תידוהיה תיבגמה לש קרוי וינ תייצרדפ
 .היבשות ראשו קרוי וינ ידוהיל רתויב תובושחה תויגוסל הנעמ תתלו העשה תויעב תא רותפל הרטמב
 ,תידוהיה הליהקה יזכרמ – חוור תונווכ אלל םיפתוש םינוגרא לש תילבולג תשרב התכימת תועצמאב
 ,תסנכ יתב םהב ,םירחא םינוגרא תואמ םג ומכ "לליה" ינוגראו תונחמ ,םייתרבח םיתורישל תויונכוס
 ,םיידוהיה םייחה קוזיחב ,םיקקזנל הגאדב UJA-ה תדקמתמ – רפס יתבו פא-טראטס תורבח
 UJA-ה תביוחמ לארשיב .חוור תונווכ אלל םינוגרא לש הקזח תשר תיינבבו תיתליהק תוברועמב
 תחקל הווש תונמדזהב םיכוז היחרזא ללכש ,תססות תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש ןוזחב הכימתל
 .םתדל יוטיב תתלו הרבחב בלתשהל ,הלכלכב קלח
 
 רקח תא תמזוי UJA-ה ,הכלהכ םהל ביגהלו רידת םינתשמה הליהקה יכרוצ תא ןיבהל ביטיהל ידכ
 .ולוכ םלועה יבחרבו לארשיב ,קרוי וינב םימייקתמה םיידוהיה םייחה לש םידברה ןווגמו היפרגומדה
 לע םג ומכ תויעוצקמ תורבחו רקחמ ינוכמ ,תואטיסרבינואמ םיחמומ ידי לע םיבתכנ רקחמה ירמאמ
 הל תרשפאמש תיתשתה אוה הלא םירקחמב רבטצמה עדיה .UJA-ה תווצו םייאמצע םיצעוי ידי
 לש רתויב םיפוחדה םיכרצל הנעמ תתל ךכבו ,אובל דיתעל היבאשמ תא הנוכנ תוצקהל דציכ עובקל
 .הליהקה
 
 .www.ujafedny.org :רתאב ורקב ףסונ עדימל
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  םילהנמ ריצקת
 
 

 תוינכותה תודוא הז קוש רקחמ הנימזה )UJA( תדחואמה תידוהיה תיבגמה לש קרוי וינ תייצרדפ
 לשו וז השינ לש הבחרה/סוסיבל לאיצנטופהו )17-11 יֵאליג( לארשיב רעונל ץיק תונחמ לש תומייקה
 .םילארשי רעונ ינב ברקב ידוהי םזילרולפ לש םיכרעו תידוהי תוהז חפטל ודעונש תורחא תוינכות
 
 יופימ )1( :תורוקמ העברא לע ךמתסה םילארשיה לש תודמעהו תויווחה תודוא רקחמה םוכיס
 תוינכותה לש םילהנמו םינגראמ םע תונויאר( ינוגרא רקחמ )2( ;תומייקה ץיקה תוינכות
–14 יאליג רעונלו 17–11 יֵאליג רעונ ינבל םירוה לש גציימ םגדמל םינווקמ םינולאש )3( ;)תויטנוולרה

 רקחמ טקיורפב ופסאנ םינותנה .רעונ ינבו םירוה לש רחבנ םגדמל םיינופלט תונויאר )4(  ;17
 .2018 ילוי שדוחב לחהש הנש יצח ןב יביסנטניא
 
 הנעמכ ,לארשיב תושדח תוינכות חותיפבו תומייק תוינכותב הכימתל תרגסמ תוקפסמ תואצותה
 ץיק תונחמב תופתתשה לש תוירוגטק ןיב הנחבה התשענ .ץראב תונוש הייסולכוא תוצובק לש םיכרצל
 םינותנ תועצמאב תויריפמא תוטישב רקחנ ץיקה תונחמ אשונו ,םיגהנמו תודהי ידומיל לשו

 תא הגיצמ האבה הלבטה .םהלש םינכרצהמו רעונ תונחמ ינגראממ ופסאנש םיינתוכיאו םייטסיטטס
 .םינותנה ףוסיא ילכ לעו םיבישמה לע עדימ דצל רקחמה יבלש תעברא

 
 

 םגדמה לדוגו רקחמה ךרעמ
 

 םילכ םיבישמ רקחמ בלש דיקפת

 יופימ םינגראמ
 חותינ ,ץיק תוינכות 200-כ

 תוינכות 57 לש טרופמ

 תורחא תויטנוולר

 ירתאב עדימ תיירכ

 תוחיש ,טנרטניא

 ןופלט

 ינוגרא רקחמ 

 יחתפמו םיריכב ךוניח ישנא 10

 לע ףסונ ,ץיק תונחמל תוינכות

 תונחממ הלהנמ ישנא 3

 תידוהיה תיבגמל םירושקה

 תדחואמה

 תונויאר

 םינכרצ

 םירוה 505-ו רעונ ינב 504 םינווקמ םינולאש
 תוינתוכיא תולאש

 תוחותפו

 תונויאר םירוה 34-ו רעונ ינב 24 םיינופלט תונויאר
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 םיירקיע םיאצממ
 
 
 
 ילארשיה רעונל ץיק תוינכות .1
 
 התוא תולבל םיפידעמ םהמ םיברש ,םילארשיה רעונה ינבל הסומע הפוקת איה ץיקה תשפוח
 תויוליעפ לוטנ ישפוח ןמזמ תונהילו ,םיישיא םיביבחתב קוסיעב וא םירבח םע םייוליבב ,תועיסנב
 ,טסוגוא תליחתבו ילוי שדוחב רקיעב ,רצק ןמז ןולח ךלהמב םימייקתמ ץיקה תונחמ .תורדוסמ
 ףתתשהל םיניינועמ םניא םהירוהו רעונה ינבמ םיבר םלוא .תורדסומ רעונ תועונת םעטמ םתיצחמכ
 םינוגראו רעונ תועונת ידי לע תולעפומה ץיק תוינכות לש םינייפאמה תא ןחב ונלש רקחמה .ןהב
 .םזילרולפו תידוהי תשרומ לש םינכת םיללוכה ןהלש םינוש םילדומ ההיזו ,םירחא
 
  :םהיניב תוירקיע תונחבה שולש ונאצמ ,ץיקה תונחמ לש ןכותהו הרוצה ,הנבמה תניחב רחאל
 רתוי וא תחא םעפ שחרתמ אוהש וא ?הנשה ךרואל תויוליעפ לש איש אוה הנחמה םאה( ןמזה דממ )1(

  .)?םירחא םידעומב וא ץיקב ,הנשב
  .)?תיפרגומד הניחבמ םיינגורטה וא םיינגומוה תונחמה םאה( הייסולכואה בכרה )2(
 ,תונמא ,עבט ,טרופס דצל תיללכה תינכותב יטסילרולפו ידוהי ןכות עמטומ םהבש ןפואהו הדימה )3(

 .םירחא םייללכ םינכתו םיבשחמ ,םיעדמ
 
  :תונחמה תינכותב יטסילרולפו ידוהי ןכות לש בולישה ךרד תא תונייפאמ תוירקיע תושיג יתש
 .םתוא ףיקמו הנחמה ייח לש םימוחתה לכב עמטומ ידוהיה ביטרנה הבש ,תיטסילוהה השיגה )א(
 .תינכותב תויפיצפס תוצבשמל םיצקומ םיידוהי םינכת הבש ,תיביטרגטניאה השיגה )ב(

 .הנוש םהיניב ןוזיאהו םינכתה ףקיה ךא ,יטסילרולפו ידוהי ןכות םע יללכ ןכות תובלשמ תושיגה יתש
 

 ץיק תוינכותב תופתתשהה .2
 
 )רעונה יפל 54%-ו םירוהה יפל 74%( םילארשיה רעונה ינבמ 64% ,ונלש םינכרצה רקס יפ לע
 תוינכות יפתתשממ 59%( רעונה ינב ללכמ 38% .ץיקה תשפוח ךלהמב יהשלכ תרגסמב םיפתתשמ
 תוינכותל ופרטצה רתיה .הליל תניל תוללוכ ןבורש ,רעונ ןוגרא/תעונת לש תוינכותל ופרטצה )ץיקה
 םתמזויב וא )תוילפיצינומ תויושר( תימוקמה הליהקה תמזויב ץיק תויוליעפל וא ,רפסה יתב םעטמ
 הלאל קר אל ,ץיקה תוינכות ללכל םיסחייתמ הלא םינותנ .תותומעו םירז ,םייטרפ םינוגרא ןווגמ לש
 תוינכות ינגראמ לש תוגלפתהה תא גיצמ אבה םישרתה .םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת תוללוכש
 רעונה תועונת .)דחא ןוגראמ רתוי לש תוינכותב םיפתתשמש ימ יבגל םינותנה תמאתה רחאל( ץיק
 .ץיקה תוינכות לכמ בוריקב תיצחמל תויארחא
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 ץיק תוינכות םינגראמה םיפוגה תוגלפתה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48% רעונ ינוגראו תועונת
 23% רפס יתב
 18% תותומעו םירז ,םייטרפ םינוגרא
 11% תימוקמ הליהק

 
 ,ונכרעש ןווקמה רקסה יפ לע .םימי 8.4 ךשמנ עצוממה הנחמה ,תויטנוולרה תוינכותה יופימ יפ לע
 לע וחוויד םיבישמהמ 40%-ש ךכב רבסומ לדבהה .םוי 11.9 לע דמוע עצוממה תופתתשהה ךשמ
 4-מ רתוי ךשמב ןהב םיפתתשמ ץיקה תוינכות יפתתשממ 5%-מ תוחפ .םינוגרא המכב תופתתשה
 .רבטצמב תועובש
 

  ץיק תוינכותב תופתתשהה ךשמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41%                                                                              תועובש 2-1
 30%                                                                                עובשמ תוחפ

 24%                                                                               תועובש 4-2
 5%                                                                             תועובש 4 לעמ

 
 

 לש םיוסמ ףקיה תוחפל הללכש תינכותב תופתתשה לע וחוויד 42% ,ץיק תוינכותב םיפתתשמה ברקב
 ףקיה תוחפל הללכש תינכותב ופתתשה 37%-ו ,)תוברת ,םיטסקט ,הירוטסיה( תידוהי תשרומ ןכות
 בחר ףקיה הללכ איהש ונייצ ץיק תוינכותב םיפתתשמה ןיבמ 14% קר 1.יטסילרולפ ןכות לש םיוסמ
 רועיש תא גיצמ אבה םישרתה .יטסילרולפ ןכות לש בחר ףקיה ונייצ 15% קרו ,תידוהי תשרומ לש
 הבש ץיקה תינכותב יטסילרולפ ןכותו תידוהי תשרומ לש המ-ףקיהל תוחפל ופשחנש םיפתתשמה
 לש םמויקל הלופכ טעמכ תוריבס תמייק רעונ תועונת לש תוינכותב .תינכותה גוס יפל ,ופתתשה
 .הלא םיאשונ
 

                                                        
 .5 דע 1 לש םלוסב תולאש לע ונע םיבישמה  1
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  תורחאו רעונ תועונת לש ץיק תוינכותב םיפתתשמה רועיש
 םזילרולפו תשרומ ינכת לש םיוסמ ףקיה תוחפל תוללוכש

 

 
 רעונ תעונת        רעונ תעונת אל

  תרוסמ
 םזילרולפ

 
 םיפתתשמה לש תויתדה תדימ יפ לע ץיק תוינכותב תופתתשהה יסופדב םיקהבומ םילדבה ואצמנ
 )םגדמה תייסולכוא ללכמ 13%( םילארשיה םינוליחהמ שילש .תודהיה יפלכ םהיתודמעו םירוההו

-ירמוש-םינוליח" וז הייסולכוא םינכמ ונא ונלש רקחמב .בחר ףקיהב תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמ
 לש תלטובמ אל הייסולכוא תיריפמא תראתמה הפקת הירוגטק ךא ,ןורומיסקוא הרואכל ,"תרוסמ
 ידומילב םיקסוע ,םיגחה יגהנמ תא םימייקמ ךא םינוליחכ םמצע תא םיהזמה ,םיינרדומ םילארשי
 .תידוהי תוברת לש תורחא תויוליעפב םיברועמו תודהי

 
 תרוסמה תרימשו תויתדה תדימ לש תוגלפתה

 

 
 

 41% תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח
 13% תרוסמ-ירמוש-םינוליח
 7% תווצמ ירמוש םניאש םייתרוסמ
 19% תווצמ ירמוש םייתרוסמ
 19% תווצמ ירמוש םייתד
 1% תווצמ ירמוש םניאש םייתד

 
 תרוסמ ירמוש םניאש םינוליחמ םיינש יפ טעמכ תפתתשמ תרוסמה-ירמוש-םינוליחה תייסולכוא
 םייתד םידוהי .יטסילרולפ ןכותו תידוהי )תוברתו( תשרומ לש והשלכ ףקיה תועיצמש ץיק תוינכותב
 הניאש( תינוליחה הייסולכואהמ רתוי הלא םינכת תועיצמה תוינכותב םה םג םיפתתשמ )םייתרוסמו(

 םינכת תללכה רבדב תויוגייתסה ועיבה ונייאורש םינוליחהמ קלחש ןייצל שי ןאכ .)תרוסמ תרמוש
 .ץיק תונחמב םיידוהי
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  םינכת לש והשלכ ףקיה םיללוכש תונחמב תופתתשה
 םייח חרוא יפל ,םזילרולפו תידוהי תשרומ יאשונב

 

 
 ינוליח

 תרוסמ רמוש אל
 ינוליח

 תרוסמ רמוש
 יתד

 
 תשרומ
 םזילרולפ

 ץיק תוינכותב ןיינע ימוחת .3
 

 התוללכב וז הייסולכוא יכ קר אל וליג תרוסמ-תרמוש-תינוליחה הייסולכואה לש םיפסונ םיחותינ
 .רתוי ףא ךכב םיניינועמ ץיק תוינכותב םיפתתשמש הישנאש אלא ,יטסילרולפ ןכותב רתוי תניינועמ
 הבר הדימב םיניינועמ ץיק תוינכותב םיפתתשמהמ 77% ,תרוסמ-תרמוש-תינוליחה הליהקה ברקב
 יתדה טביהב םייחה חרוא ךמס לע - תידוהיה תשרומב תוניינעתהב םילדבהה .םייטסילרולפ םיאשונב
 םינוליח ברקב דחוימב ךומנה ןיינעה תא םיטילבמו ,םיקומע םה - ץיק תוינכותב תופתתשהה ךמס לעו

 .ץיק תוינכותב םיפתתשמ םניאש ימו תרוסמ ירמוש םניאש
 

  ,ץיק הנחמב תידוהי תוברתו תשרומ יאשונב "הבר הדימב" םיניינועמה רועיש
 ץיק תוינכותב תופתתשהו םייח חרוא יפל

 
 ינוליח

 תרוסמ רמוש אל
 ינוליח

 תרוסמ רמוש
 יתד    

 ףתתשמ
 ףתתשמ אל
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  ,ץיק הנחמב םייטסילרולפ םיאשונב "הבר הדימב" םיניינועמה רועיש
 ץיק תוינכותב תופתתשהו םייח חרוא יפל

 
 ינוליח

 תרוסמ רמוש אל
 ינוליח

 תרוסמ רמוש
 יתד

 ףתתשמ
 ףתתשמ אל

 
 םיניינועמ םהש רכינ ,תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמש םינוליח םילארשי לש תורעה ונחתינ רשאכ
 הרשכהבו םיביבחתב רתוי תניינועמ תינוליחה הליהקה רתי .תוגיהנמל תורושקש תויוליעפב
 תויוליעפו טרופס ,הדימל ,םייוליב ,תינבומו תרדוסמ תינכת ומכ - תופסונ תויוכיא .תיעוצקמ
 עבטב םילויטש ונאצמ ,ןולאשב ומשרנש ןיינעה ימוחת תא ונחתינ רשאכ .םלוכל תובושח – תויתרבח
 טעומה ןיינעה תא ררוע - "תוברתו הירוטסיה" - ונלש רקחמה אשונ וליאו ,רתויב םישקובמה םה
 .רתויב
 

 ץיק תינכות רובע םיאשונהמ דחא לכב םיניינועמה רועיש

 
 םילויט
 עבטב

 הירוטסיה תוגיהנמ     טרופס    
 תוברת

 הפש תויונמא םיעדמ

 
 תוינכותב תדחוימ תוניינעתה ונאצמ ,תרוסמ תרמושה תינוליחה הליהקב קר אל ,רעונה ינב לכ ברקב
 תוחפו ,הנחמה תרגסמב תידוהי תשרומב רתוי םיניינועמ םירוהה .םייתד םינכת לש ןווגמ תועיצמה
 .תיביטברסנוקהו תימרופרה תודהיה ברקב יתרוסמ ןפואב םילבוקמה םיגהנמב
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  "הבר הדימב" םיניינועמה רעונהו םירוהה רועיש
 ץיק תונחמב םינוש םיאשונ תללכהב

 
 םיאשונ
 םיימרופר

 םייביטברסנוק

 היווח
 תידוהי
 תילארשי

 תילרביל

 ןכות
 יטסילרולפ

 לש ןווגמ
 תויתד

 ןכות בוליש
 םע ידוהי

 םיאשונ
 םירחא

 תשרומ
 תידוהי

 
 םירוה
 רעונ

 

 ,הנחמבו רפסה תיבב ,תיבב וב םיניינועמ רעונו םירוהש תידוהיה תשרומה ףקיה תא םינחוב ונאשכ
 תשרומ תלחנהב הבר הדימב םינימאמ )כ"הסב 54%( םיבישמה בור .תועד לש הרורב היכרריה הלגתמ
 ץיק הנחמש םינימאמ 36% קרו ,הלא םיאשונ דמלל ךירצ רפסה תיבש םינימאמ 49% ,תיבב תידוהי
 .םיצורעה לכב תידוהי תשרומב רבגומ ןיינע שי םירוהל .םהב קוסעל ךירצ
 

  תידוהי תוברתו תשרומ םיצורש רעונהו םירוהה רועיש
 "הבר הדימב" הנחמבו רפסה תיבב ,תיבב

 
 

 
 תיב רפס תיב הנחמ

 
 םירוה
 רעונ

 

 ךוניח תינכותבו םזילרולפ לש המתב םיניינועמ םירוהה םא קודבל הדעונ תולאש לש תדחוימ הצובק
 הדימב תוחפל םיניינועמ םירוהה בור ,העד ועיבהש הלא ןיבמ .הווצמ-תב/רבל תוילמרופ יתלב
 רתוי הבר הכימת שי .הווצמ-תונב/ינב תוינכותל תוילמרופ יתלב וא תויטסילרולפ תוינכותב תמיוסמ
 יכ וליג תיתדה תוהזה לע וססבתהש םיחותינ .ילמרופ יתלבה אשונב רשאמ יטסילרולפה אשונב
 יכ םא ,יטסילרולפ ןכות דעב רתויב תיבויחה הדמעה תא העיבמ תרוסמה ירמוש םינוליחה תליהק
 .תיסחי ההובג איה םג םירחא םינוליח ברקב הכימתה
 

  הווצמ-תונב/ינב תוינכותב "תמיוסמ הדימב" ןיינע
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 תוילמרופ יתלבו תויטסילרולפ

 
 הווצמ-תב

 תילמרופ יתלב
  הווצמ-רב

 ילמרופ יתלב
 הווצמ תב/רב

 יטסילרולפ

 
 

  יטסילרולפ הווצמ-תב/רבב "תמיוסמ הדימב" ןיינע
 םייח חרוא יפל

 
 רמוש ינוליח ינוליח

 תרוסמ
 יתד

 ץיק תוינכות לש יוצרה טמרופה .4
 

-ץוח תוליעפל רתויב םימיאתמה םישדוחה םה ילוי-ינוי ףוסש םימיכסמ רעונה ינב ןהו םירוהה ןה
 ,תורחא תוילמרופ תויוליעפו תושפוח ומכ ,םירחא םיעוריא םע תויושגנתה ונייצ םיבישמה .תידומיל
 .הנשה לש תורחא תופוקתב םתופתתשה תא תוענומש
 

  ףדעומה דעומה יבגל תובושתה תוגלפתה
 תידומיל-ץוח תוליעפל

 
 ויתס ףרוח ביבא ילוי ינוי טסוגוא
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 ונייצ 70% .לוקיש הווהמ הניא תולעה םא תאז תושעל תונוכנ ןיגפמ ץיק תוינכותב ףתתשמ וניאש רעונ
 .הליל תניל םע הנחמב ףתתשהל םינכומ ויהיש ונייצ 76%-ו ,םוי הנחמב ףתתשהל םינכומ ויהיש
 .רתוי םירצק הליל תונחמו ,רתוי םיכורא םוי תונחמ דעב םירוהה
 
 יפל םג .ץיק תוינכותב ה/רענל ח"ש 1,705 היה עצוממה האצוהה םוכס ,ונכרעש ןווקמה רקסה יפ לע
 חולשל תומיוסמ תוחפשממ תענומ תולעה םא ונקדבשכ .ח"ש 3,500-500 איה הנחמ לש תולע ,יופימה
 ,ללכ ותוא תולבקמ ןניא יפסכ עויסל תוקוקזש תובר תוחפשמ יכ רווחתה ,ץיק תונחמל ןהידלי תא
 דוסבס ולביקש ונייצ ופתתשהש תוחפשמהמ 16% קר .דבלב יקלח עויסל וכז בורל - ולביקש הלאו
 תוינכות לע שפנל ןתסנכהמ 66% ואיצוה ,ותוא ולביק אלו ןומימל וקקזנש תוחפשמ .)אלמ וא יקלח(

 רעונ תועונתב ברועמש יתד רעונ .יתועמשמ ףסכ םוכס ואיצוה ןיידע ,דוסבס ולביקש הלא םג .ץיק
 תרוסמ-רמוש-ינוליח רעונ וליאו ,)לקש 1,381( עצוממב ,רתויב םיכומנה םימוכסה תא םלשמ
 .)לקש 2,578( רתויב םיהובגה םימוכסה תא םלשמ רעונה תועונתל ץוחמ תונחמב ףתתשמש
 

 תונחמ ןומימ לע אצוהש שפנל הסנכהה רועיש
 עויסב ךרוצ וא עויס תלבק יפל

 
 קקזנ לביק קקזנ אל

 
  הנשב דליל הנחמ רובע םלושש םוכסה

 תויתדה תדימו רעונ תעונתב תופתתשה סיסב לע

 
 ינוליח

 תרוסמ רמוש
 וניאש ינוליח
 תרוסמ רמוש

 יתד

 העונת
 העונת אל
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  קוויש תויגטרטסאו םילוקיש .5
 םיבושחה םה הכרדהה תווצו ןוחטיב יכ רווחתה םירוהה תוטלחה לע םיעיפשמש םימרוגה תקידבב
 :רתויב
 םגש( הדירטמ תוחפ יכה היגוסה אוה קחרמה .הבר הדימב בושח ןוחטיבהש םירובס םירוההמ 64% 

 .)הנידמה לש הלדוג לע הדיעמ

 
 "הבר הדימב" םיבושח םימרוג
 םירוהה רובע ץיק תינכות תריחבב

 
 
 

 םידליהש תויורבחה תוכזב םג ץיק תוינכותל םהידלי תא חולשל םיטילחמ םירוהש רווחתה ןכ
 לכל ץוחמ וא( תרחא תינכותב חתפתהל תולוכיש - ןרדעיה וא - תויורבחה תמועל ןהב םיחתפמ
  .)תינכות
 .ץיקה תונחמ לע יתועמשמ עדימ רוקמ םה םימדוק םירוזחמ ירגובו םירבח יכ םג אצמ ונלש רקחמה
 .רגוב וא רבחמ ןהילע ועמש םהמ 51% ,רעונ תועונת לש ץיק תונחמל םיאצויש תורענהו םירענה ןיבמ
 

  ץיק תוינכות לע םהל עדונש םיבישמה רועיש
 םירגוב וא םירבחמ

 
 
 

 םירוה
 רעונ

 
 יכ וניליג .ץיקב קר םילעופש םינוגראל דחוימב תרגתאמ המישמ ןה ץיק תונחמ לש קווישה תולועפ
 םימייקמ הלאכ תונחמ .םירגתא תוחפ םע םידדומתמ חווט-ךורא ףוצר קוויש םילהנמש תונחמ
 רשקב אופא םיאצמנ םה .ןהלש יתנש םוכיס גציימ ץיקה הנחמו ,הנשה ךרואל תופטוש תויוליעפ
 ילהנמ .תוליעפה לש יעבט ךשמהכ ץיקה הנחמב ףתתשהל םיביוחמ םהמ םיברש ,רעונה ינב םע יתרגש

 ןוחטיב םיכירדמ אשונ תולע ןמז ךשמ קחרמ

 רעונ תעונת רעונ תעונת אל
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 ץיקב קר םיפתתשמש םישדח רעונ ינב םימשרנ ובש ,הנשב םעפ לש לדומב תונחמ םיעיצמש תוינכות
 .רתויב ברה יקווישה רגתאה םע םידדומתמ ,הנשב םיוסמ דעומב וא

 
 קובסייפ יפד ,םינוגראה ירתא לע שגדב תויתרבח תותשר :תומרופטלפ יתשב דקמתמ קווישה
 .ץראה יבחר לכב רעונ ינב םע קוויש תוחישו תושיגפ תללוכה ,םינפ-לא-םינפ תרושקתו ;םרגטסניאו
 םינשב תונחמב ופפתשהש רעונ ינב ,וז תרגסמב ."רבח איבמ רבח" אוה ףסונ יביטקפא קוויש ץורע
  .הב קלח תחקל םתוא םידדועמו היווחה לע םהירבחל םירפסמ ,תומדוק
 
 
 תוצלמהו תונקסמ .6
 
 :םיאבה םייביטרפואה םינוויכה תא םיעיצמ ונא

� ץיק תוינכות תלעפה לש תויביטקפאה לע םיעיבצמ יחכונה רקחמה ןהו םימדוק םירקחמ ןה 
 עיצמ אוהש ךכב ףיצרה לדומה לש ויתונורתי .תופטוש תויוליעפ לש הפיצר תרגסממ קלחכ
 לדומ .תוהזה רקח ומכ םיאשונב םיקסוע רשאכ תיביטקפא האצמנש ,תכשמתמ הדימל תייווח
 .הנחמה קווישו םיפתתשמ סויג לש םירגתאה תא לקמ םג הז

� םיידוהי םינכת בלשל התילכתש תינכות ,ונלש רקחמב רעונה ינבו םירוהה לש תופדעהה רואל 
 ,יתרבח שגפמ ,הדימל לש ליהמת רוציל רותחל הכירצ רעונ הנחמ תרגסמב םייטסילרולפו

 רהרהל ידכ ישפוח בחרמו ישפוח ןמז .תועמשמ תולעב תוינחור תויווח דצל תואקתפרהו טרופס
 םיכרעו ידוהי ןכות בשוחמ ןפואב בלשיש ריהז ןונכת שורד .םה ףא םייחרכה ,שעמ רסוחב חונלו
 םיכרעו ידוהי ןכות בוליש לש םינוש םילדומ .תינכותה לש יללכה גראמב םייטסילרולפ
 דעיה תויסולכוא לש םיכרצלו םינייפאמל םיאתהל םיכירצ רעונ תונחמב םייטסילרולפ
 תאז רואל ,ילמרופה ךוניחב הז גוסמ ןכות ימוחת םיבלשמה םילדומ םג לוקשל שי .תויפיצפסה
 .הנחמב רשאמ רפסה תיבב םיידוהי םינכת תיינקהב ןיינע ועיבה רקסב םינכרצ רתויש

� – םיפתתשמ לש תוינגורטה תוצובק ןיב שגפמ תריציב םינומטה תונורתיה יבגל תונבות ונשכר 
 םיפתתשמ ,םישדח םילוע ,זכרמבו הירפירפב תוליהק ,םייתרוסמ םימרזו םינוליח ,המגודל
 ךות "רחאל הפישח" תועצמאב םייטסילרולפ םיכרע תלחנה רשפאמ הזכ לדומ .דועו ,ל"וחמ
 ברקב תוחיתפ תמייק יכ הארמ ונלש רקחמה .תיביטקלוק תוכייש לש תפתושמ השוחת תריצי

 .הז גוסמ תינכותל דעיה להק

� ןיינע םילגמה – תרוסמ-ירמוש-םינוליח – תיללכה תינוליחה הייסולכואב רזגמ הליג רקחמה 
 םימוחתב םהידלי ךוניחבו םהייחב םייטסילרולפו םיידוהי םיכרע לש םתוחכונ קוזיחב בר
 .דיתעב וז דעי תייסולכוא לש םיכרצל הנעמ ונתיי רשא תוינכות תמקה לוקשל יואר .הלא
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 בוציעה ףוסב לפטל – םיניינעה ןכות
 

 17 המדקה
 17 תוהז חופיטל ילמרופ יתלב ךוניח
 19 יריפמא עקר
 21 תורדגהו םיגשומ
 22 רקחמה תולאש

 24 רקחמה תוטיש
 25 יופימ
 27 ינוגראה רקחמה
 29 םינווקמ םינולאש
 35 םייתחפשמ תונויאר

 36 םיאצממ
 36 םייקה בצמה
 37 ילארשיה רעונה לש ץיקה

 38 ץיק תוינכותב תופתתשה
 39 הנשב הפוקתהו הנחמה ךשמ

 40 ץיק תונחמ לש םינוש םילדומ
 40 ןמז תונוכתמ
 41 הייסולכוא יגוס
 42 תיפרגומד הבחרה

 45 םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת בוליש
 45 םייטסילרולפ םיכרעו תידוהי תוהז לש תומייק תומר
 46 םירחא םינכתו ,םזילרולפ ,תוהז לש םיאשונ ןיב םייקה ןוזיאה
 47 תיטסילוהה השיגה
 48 תבלשמה השיגה
 49 תבש
 50 הנלחהו התדה

 53 ץיק תוינכות םיליעפמה םינוגראה
 55 אל ימו ףתתשמ ימ
 56 םיאצממ
 56 יוצרה בצמה
 57 רעונ תונחמל םייוצר םינבמ

 57 הנחמה ךשמ
 59 יותיעה
 60 יפסכ עויס

 63 רעונ תונחמב םייוצר םינכת
 63 הנחמב םייטסילרולפו םייסופיט םינכת
 64 ץיק תוינכות לש רתויב םיבושחה םינייפאמה תודוא תוחותפ תורעה
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 67 רעונ תונחמב םינכתה לע םינויד
 68 םזילרולפו ידוהי ןכות תללכה

 69 הנחמבו ,רפסה תיבב ,תיבב תידוהי תוברתו תשרומ תללכהב ןוצר
 70 הנחמב יטסילרולפו ידוהי ןכותב ןוצר
 71 תויתד יפ לע םזילרולפו ידוהי ןכותב ןוצרב םילדבה
 72 םזילרולפ לש תורדגה
 73 הנחמב םזילרולפו םיידוהי םינכת יפלכ תודמע
 76 תילרביל תידוהי ץיק תינכות לש היווחב ןיינע
 77 ץיק הנחמב תורחא תויוליעפ םע ידוהי ןכות לש םיבולישב ןיינע
 79 יוצרה הייסולכואה בכרה
 81 תודהיב םימרז לש תויפולח תורוצל היוצרה הפישחה
 82 תידוהי תשרומו םזילרולפ לש םינחבומ םימרוג
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 המדקה
 

 ותוהז תא קזחל ודעונש ץיק תוינכותב ףתתשהל תובר תויונמדזהל הכוז תוצופתב ידוהיה רעונה
 םילצנמו םילבקמ לארשיב רעונה ינב הדימ וזיאב ,ונמצע תא ונלאש .)Cohen 2006 ,המגודל( תידוהיה
 םילדבה שי םא ונחבו ,ץיק תוינכותב םיברועמ םילארשי םידוהי המכ דע ונקדב ?תויונמדזה ןתוא
 םיבישמה לש תימצעה םתרדגה יפ לע תיתדה תוהזה ןוגכ ,תוצובקה ינייפאמל םאתהב םייתועמשמ
 םיפתתשמה לש םטבמ תדוקנמ ןמצע ץיקה תוינכות לע דוע דומלל םג וניצר .תודהיה יפלכ םהיתודמעו
 .דחאכ םינגראמהו
 
 ץיקה תוליעפש אוה ותוא החנמש יתוברתה דוקה .דואמ הליעפ ץיק תשפוחמ הנהנ ילארשיה רעונה
 .םייניצר םידומילמ תוקתנתהו תונהמ תויוליעפ ,תויתחפשמ תושפוחב לגוד אוה .הנהמ תויהל הכירצ
 תעונת םע םיהוזמ םניאש תונחמ ;רעונה תועונת לש רשקהב םימייקתמ רעונ ינבל ץיקה תונחמ תיברמ
 ןטק קלח קר איה רעונ תועונתב תופתתשהה .םיפסונ םירגתא םע םידדומתמ רעונ ןוגרא וא רעונ

 לק אל םיתעל .)Goldstein 2014 ;2015 ,ימורו ןהכ( םידומילל ץוחמ ילארשיה רעונה לש תוליעפהמ
 .רתוי םירגוב תורענו םירענ דחוימב ,וללה תוינכותב ףתתשהל רעונ ינב ךושמל
 
 םירענ .)2006 ריאי( םייח-תונשמ חתפמ תויווחל ךופהל םילוכי םיטעמ ץיק תונחמ םתוא ,תאז םע
 ךא ,םהייח ךרואל רבטצמב םירופס תועובש וא ,דבלב הנשב דחא עובש םהב ףתתשהל םילוכי תורענו

 .תרגובה םתוהז לע יתועמשמ ןפואב םיעיפשמ תונחמה
 
 הלא םינכת לש הרבעהה ןפוא ךא ,םייטסילרולפ םיכרע םאות וב תוקסוע רעונה תועונתש ןכותה בור
 תוטעל לוכי םזילרולפה גשומ ,םילארשיה רובע .יטסילרולפ יפוא לעב הנחמ לש ץופנ לדומ ןיא .ןווגמ
 דצל תויוהז ראשו יטילופ ,יפרגואיג ,יתדע ,יתד ךויש םע בור יפ לע ההוזמ אוה .תונוש תויועמשמ
 תוהוזמ בורל םזילרולפב תוקסועש תויוליעפ .םיטועימל דובכו רחאה תלבק ,תונלבס ,ןוויג ומכ םיכרע
 ,םילארשי רעונ ינבו םירוה ברקב ונלש הריקחה ךלהמב .הרבחה לש םינוש םירזגמ ןיב שגפמכ אופא
 .תויטסילרולפ ץיק תוינכות יפלכו םזילרולפ יפלכ תודמע לש םינוש םילדומ תוהזל ונלחתה
 
  :2018 רבמצד-ילוי םישדוחב וכרענש רקחמה יבלשמ תואצותה תא ראתמ הז רקחמ חוד
 .תונחמ 57 לש יופימ )1(
 .תוינכות ינגראמ 13 םע תונויאר )2(
 .רעונ ינבו םירוה 1,000-מ רתוי תופתתשהב םינווקמ םירקס )3(
  .רעונ ינב 24-ו םירוה 34 םע תונויאר )4(

 וחפטיש ,לארשיב תושדח תוינכות חותיפלו תומייק תוינכותב הכימתל תרגסמ תוקפסמ תואצותה
 םיענכשמ םייטסיטטס םינותנ םיגיצמ ונא .ץראב הייסולכוא תוצובק לש םיכרצ לע ונעיו תידוהי תוהז
  .תוריהזב םדקתהל יוארה ןמ ןכיה םינייצמ תאז דצלו ,ץיק תונחמ םדקל תויונמדזה לע םיעיבצמה
 

 תוהז חופיטל ילמרופ יתלב ךוניח
 

 תוינכותב תויתייווח תויוליעפ ךותמ םיידוהי םיכרעו םינכת םידמול םיריעצ דציכ קדוב הז רקחמ
 הליעפ תופתתשה תמדקמה הצחמל תילמרופ הביבסב תושחרתמה תויצקארטניא תועיצמ רשא ,ץיק
 ךוניחכ םיגווסמ לארשיב רעונ תונחמ ,םירדוסמה םינקתמהו תונְבומה תוינכותה תורמל .הווחאו
 הביבסה ,רפסה תיבב רשאמ תונבומ תוחפ םהב תולהנתמה תויוליעפהש איה תועמשמה .ילמרופ יתלב
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 העשב .רפסה יתבב יתרוסמ ןפואב םילפוטמ םניאש םיאשונ םיללוכ םייכוניחה םידעיהו ,רתוי החותפ
 ,הלוגב םידוהיה םליג ינב םע םישגפמ ידי לע תוהזו תוכייש תשוחת םישכור םיאקירמאה רעונה ינבש
 .םוקמ לכב וביבס םיאצמנש םירחא םידוהי םע ףיצר עגמב ןותנ ילארשיה רעונה
 
 
 תויביטינגוקה תויונמוימה תשיכרלו תוהז שומימל םיבר םירקמב שמשמ ילמרופ יתלב ךוניח
 תילמרופ יתלב הדימל .)Kahane, 1997( הנתשמ הרבח םע דדומתהל ידכ רעונל תושורדה תוישגרהו

 םינחבומ םהש תוארמו תולוק ,םיסחי תועצמאב תוהז ומכ םיאשונ רוקחל רעונה ינב תא תדדועמ
 העפשה ללוחל ילמרופ יתלבה ךוניחה לש וחוכב שי .רפסה תיבבו תיבב םיווח םהש תויווחהמ
 תומשוימ תוינכותה רשאכו ,ןמז ךרואלו יתרגש ןפואב תשחרתמ תופתתשהה רשאכ ,תיתועמשמ
 םיגשיה תרפשמ ילמרופ יתלב ךוניחב תופתתשהה .היואר הרשכה לעב תווצ ידי לע תיביטקפא הרוצב
 גשיה תשוחת ,ימצע ןוחטיב ,ימצע יוטיב ,תוכייש תשוחת ,םייח ירושיכ ,םייתרבח םירושיכ ,םידומילב
 .)Weisblay, 2012( דועו
 
 לש תססובמ תילמרופ תכרעממ קלח םה לארשיב רעונה תונחמ ,"םיילמרופ יתלב"כ םנויפא תורמל
 תונמוממו תולעפומ וללה תוינכותה .תוימוקמ תויושרו םייתליהק םיזכרמ ,רעונ ינוגרא ,רעונ תועונת
 תוילמרופ יתלב ךוניח תורגסמב תויוליעפה .םייטרפו םייפורתנליפ ,םיירוביצ םימרוג תועצמאב
 ןה םיבר םירקמב ךא ,יאנפ תויוליעפ ןהב תוארל גוהנ .םידומילה תועש רחאל ללכ ךרדב תושחרתמ
 רעונ ינב ברקב יאנפה" תרתוכה תחת ףקיה-בחר רקחמ .יכוניח ןכות ןהב קוציו ,ךכמ רתוי תוליכמ
 אצמו ,םילארשי רעונ ינב ברקב תוילמרופ יתלב הדימל תויוליעפ ןחב )2015 ,ימורו ןהכ( "לארשיב
 :תוירוגטק עבשב )םידומילל ץוחמ( תוירקיע יאנפ תויוליעפ לש סופד
 יתרבח יוליבו הכירצ תויוליעפ )2( ;)יתחפשמ ןמז יוליבו תיבב הרזע( החפשמל תורושקש תויוליעפ )1( 
 תוליעפ ,םיביבחת( יפיצפס ןכות תלעב תימצע תוליעפ )3( ;)'וכו הקיזומל הנזאה ,םירבח ,תוביסמ(

 ץוחמ תויוליעפ )6( ;תויגולונכט תויוליעפ )5( ;)דבל ןמז( המצע ינפב תדמועה תוליעפ )4( ;)'וכו תיתונמא
 ותוא .םולשתב הדובע )7(-ו ;)'וכו רעונ תעונת ,ישיא וא יתצובק טרופס( :יפיצפס ןכות תולעב תיבל
 לש תוירוגטקה עבש תמועל ןמז תוחפ יכה הל שידקמ רעונהש תוליעפ ןה רעונה תועונת יכ ןעט רקחמ
 .ץיק תונחמ ןוגראב יתועמשמ דיקפת תואלממ רעונה תועונת םלוא .ליעל תויוליעפה
 
 אוה םא םג ,הז עוריאל .ימצע יוליגל תידוחיי תונמדזה אוה ץיק הנחמב דחא עובש ,הרשע-ינב רובע
 וז העפשה .םייחה ךשמהב דהדהת וא דימ שגרותש תיטמרד העפשה תויהל היושע ,רצק ןמז ךשמנ

 .םהייח ךרואל תועובש המכ וא הנשב דבלב דחא עובש הנחמב ופתתשה הרענה וא רענה םא םג ןכתית
 ךוניח ירקוח .ןמז ךרואל םדא לש ותוהז תא תונשל םילוכי הלאכ םיעוריא המכ דע רורב אל ,תאז םע
  רצק ןמז ךשמב םינייפואמה םיעוריאמ חווט תכורא הדימל לש העפשה ךירעהל בורל םישקתמ
)Fields 2009, Goldstein et al. 2018(. ומכ ,הלאכ חווט ירצק םיעוריא יכ םיארמ םירקחמ ,םלואו 

 תיזיפה היווחל תודוה .)Falk and Dierking, 2012( תוהז חותיפ לע עיפשהל םילוכי ,ןואיזומב היווח
 םסקמל םירתוח - םינואיזומ ילהנמ ומכ - ץיק תונחמ ינגראמ ,םישוחה ללכ תא הליעפמש תזכורמה
 םילארשי לש הצובק-תת דציכ הארנ ונא םכינפלש רקחמב םג .התוא םיווחה רובע התועמשמ תא
 .תוילמרופ יתלב תויכוניח תויוליעפמ קלחכ יטסילרולפו ידוהי ןכות לצנל םיביטימ
 
 ןפקיה תא ףשוח )2016 ,יצראו יול-לדנמ( תונורחאה םינשהמ לארשיב ילמרופ יתלבה ךוניחה לע חוד
 םיידוחיי םיגוס תוקפסמ ןה דציכ ןכו ,תילמרופה ךוניחה תכרעמל ץוחמ תונגרואמה תויוליעפה לש
 שמשמ לארשיב ילמרופ יתלב ךוניח ,)2007( יקסנבילק יפל .הייסולכואב תונווגמ תוצובקל ךוניח לש
 .יגולואידיא ךוניח וא יאנפ תויוליעפ ,יאנפל ךוניח ,תויונמוימו עדי תשיכר – םירדגומ םייכוניח םידעיל
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 ףרטצהל דיחיה לש ותונוכנב ,ישפוח ןוצרמ וב תופתתשהה רועישב ןייפואמ ילמרופ יתלבה ךוניחה
 ינויח םרוג אוה הריחבה שפוח .)2007 ,אנהכ( וב םישגדומה םירושיכהו תויוליעפה ןווגמבו ,תוליעפל
 .)2006 ,ריאי( תויוליעפה לש ןתועמשמ תא םיצעהל ףא יושעו ,םיפתתשמה תייווחב
 
 תויוליעפ לש בחר ןווגמ תורשפאמה ,תוימנידבו תושימגב תנייפואמ ילמרופ יתלבה ךוניחה תכרעמ
-תינויצה תוהזה תעמטהב ילמרופ יתלבה ךוניחה תובישחב שגד םש )2002( ןזח .תויתרבחו תויכוניח
 יתלב הדימל .תוילמרופ יתלב ךוניח תורגסמב ידוהי ךוניח תעמטהל ישומיש יכוניח לדומ גיצמו תידוהי
 היצנגילטניא ומכ ,היצנגילטניא לש םינוש םיגוסב שמתשהל רעונ ינב העינמ ץיק תונחמב תילמרופ
 תובורמה תויצנגילטניאה תיירואית יפל .דומיל תתיכב דומלל ןתינ אלש ,תילקיזומ ואו תישיא-ןיב
)1993 Gardner,(, םירושיכל רבעמש היצנגילטניאב שומיש בייחמ תידוהי תוהז ומכ טשפומ אשונ 

 .רפסה יתבב םישגדומה םייטמתמהו םייתפשה
 

 

 יריפמא עקר
 
 םיגוס .רעונ ינוגרא וא רעונ תועונת ידי לע תולהונמה ,תונבומ תויוליעפ םיקפסמ ץיקה תונחמ בור
 תוניכמ ,)רפס יתב לש ץיק תונחמ( תונטייק םה םהב םינד ונאש ץיק תוינכות לש םירחא םיחיכש
 םיראותמה ,)םייתליהק םיזכרמ לש תימוי תוליעפ( םיס"נתמ לש תוינכותו )םייאבצ-םדק תונחמ(

 שי .ךוניחה דרשמ ידי לע תימשר תורכומה רעונ תועונת 13 תולעופ לארשיב .אבה קלחב טוריפ רתיב
 דרשמ תכימתל םיכוזו רעונה םידליה ינוגרא תצעומב םירבח םהמ 22 קר ךא ,רעונ ינוגרא תואמ
 .ךוניחה
 
 םינשהמ ףיקמ רקס .לארשיב ילמרופ יתלב ךוניח לש תויוליעפ ןוגראל הבושח הריז ןה רעונה תועונת

 א"י-י תותיכ ידלימ 41%-ו 'ט תותיכ ידלימ 41% ,'ו-'ה תותיכ ידלימ 49% יכ הארה 2015-2014
 הדידמל תיצראה תושרה - ה"מאר( םירחא רעונ ינוגרא וא רעונ תועונת לש תויוליעפב םיפתתשמ
 250,000-כ רעונה תועונת ונמ םינש ןתוא ךלהמב ,ה"מאר יפל .)2016 ,ךוניחה דרשמו ךוניחב הכרעהו

 ידלימ 20% יכ הארה ילארשיה רעונה לש יאנפה יסופד לע רקס .),Weisblay 2017( םיכירדמו םיכינח
-כ ,ליגה תובכש לכמ רעונ םיללוכ רשאכ .)2015 ,ימורו ןהכ( רעונ תועונתל םיכייתשמ ב"י-'ז תותיכ

 רועישל ןוכיתה ליגב דח ןפואב תדרוי תופתתשהה .רעונ תועונתב םירבח םילארשיה רעונה ינבמ 30%
 .רעונ יכירדמ םה ןוכיתה ליגב םיפתתשמה תיצחמכ ,ףסונב .20%-כ לש
 
 םיכירדמו רעונ ינב 273,000-כ יכ הארמ )2017( ה"מאר ידי לע םסרופש 2015-2014 םינשהמ רקחמ
 ,םיפוצה :תואבה תוצובקה שולשמ תחאב םימושר ויה םהמ 75% .תונוש רעונ תועונתב םימושר ויה
 םיפוצב תופתתשהה ,2015-מ ימורו ןהכ לש רקחמה יפל .)יתד רעונל( אביקע ינבו ,דמולהו דבועה רעונה
 יכוניח םרז תגציימ העונת לכ .11% דמולהו דבועה רעונבו ,20% - אביקע ינבב ,31%  רועישב התייה
 דבועה רעונהו םיפוצה ןה ינוליח רעונ לש רתויב תולודגה רעונה תועונת יתש ,ללככ .ןחבומ יגולואידיא
 ןה תודיחיה תורחאה תויטנוולרה רעונה תועונת .הצופנ תוחפ תורחא רעונ תועונתב תורבחה .דמולהו

 תותרשמ תורחא תוצובק .הברהב תונטק ןה ךא – םילועה תונחמו יאלקחה דוחיאה ,ריעצה רמושה
 .תויברע וא תויאלקח ,תויתד תויסולכוא
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 תצעומ לש ידועיי ביצקת ידי לע רקיעב תונמוממ ךוניחה דרשמ ידי לע תורכומה רעונ תועונת ,םויכ
 ןורי( לקש ןוילימ 98.7 לע דמע 2018-ב לארשיב רעונה תועונתל ביצקתה .ךוניחה דרשמב רעונה תועונת
 .תומורתו תוימוקמה תויושרהמ םיביצקת ,םירוה ימולשת לע םג תונעשנ תועונתה .)2017 ,ןומגאו
 
 ,עובשב םיימעפ םיימוקמ םיפינסב ללכ ךרדב תמייקתמה העונתה לש תפטושה תוליעפל ףסונב
 םיפינסהמ קחרה – ץיקה תשפוחב טרפבו – רפסה תיבמ תושפוחה ךלהמב תורחא תויוליעפ תונגראתמ
 ורבעש יתרבחהו יכוניחה ךילהתה תא םימכסמה איש יעוריאל תובשחנה ,הלא תויוליעפ .םיימוקמה
 ןתעפשה תא ונחב םינוש םירקחמ .דועו הדש ימי ,םירנימס ,םילויט תוללוכ ,הנשה ךרואל םיכינחה
 .)Rapoport, 1990 Kahane & Rapoport 1988( הלא תועונת לש ילמרופה יתלבה ךוניחה תויוליעפ לש
 ךרוצל הנעמ ןתמב ,תינרדומה תילארשיה הרבחב בושח דיקפת תואלממ רעונה תועונת יכ רווחתמ
 .)2007 ,אריפשו רייפ( תוהז שופיחו תורגבתהה קרפ תכראה לש ישגרו יתרבח
 

 תועונתב םיפתתשמה רעונ ינב יכ אצמ )Goldstein 2014( א"י-'י תותיכ ידימלת לע גציימ יצרא רקחמ
 םיכייתשמ םהו ,תורחא תויוליעפב םג תיתונמאו תיזיפ ,תיתרבח רתוי םיברועמ תויהל םיטונ רעונ
 תויוליעפ םע םייח חרואב תובורק םיתעל םינייפאתמ רעונ תועונתמ םידקפנש ימ .יתדה רזגמל רתוי

 תולוספ תויוגהנתהב רתוי םיברועמ םג םה .סנרט תקיזומ וא תיחרזמ הקיזומל הנזאה ומכ ,תונחבומ
 םהו ,רתוי תוכומנ םהלש תויפיצה .םידומילב רתוי תובורק םיתעל םילשכנו ,םימסב שומיש ומכ
 תויוליעפב רתוי ףתתשמ תוברועמ תודעמ רעונו יזנכשא רעונ ,ףסונב .םינודעומבו םירבב תולבל םיברמ
 .יחרזמ רעונ רשאמ העונתב
 
 ללכ ךרדב הליחתמ תופתתשהה .םידלי 15-כ לש תונטק תוצובק תרגסמב תולעופ רעונה תועונת
 ,תונחמ ,םילויט ,תושפוחבו םיגחב םיעוריא ,םייעובש םישגפמ תללוכ תוליעפה .הנומש ליג תוביבסב
 רקיעב תולעופ רעונ תועונת ,)2010 ,ימע-ימ( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ חוד יפ לע .דועו םירנימס
 .הובג ימונוקא-ויצוס עקרמ ילנויצרופורפ אל םיפתתשמ רועיש םע ,םירעב
 

 םירבח רעונ ינב 150,000-כ ,הצעומה רתא יפל .רעונה םידליה ינוגרא תצעומב םירבח םינוגרא 22
 םינוגרא םג םימייק ךא ,רעונ ינוגרא לע םירבדמ ונאשכ םהילא רקיעב םיסחייתמ ונא .הלא םינוגראב
 .םירחא
 
 רעונה ינב ברקב רסומו הרבח יכרע םדקל הרטמל םמצעל םימש רעונה ינוגרא ,רעונה תועונתל המודב
 .ץיק תונחמ ןוגראב יתועמשמ דיקפת םיאלממ םג םה .ילמרופ יתלב ךוניח לש תויוליעפ תועצמאב
 רעונ ינוגרא .םירבח רתוי תללוכ רעונה תעונתש אוה רעונ ןוגראל רעונ תעונת ןיב ירקיעה לדבהה
 ןיב לדבהה ,םיבר רעונ ינב רובע .םהב עצומה ןכותה תניחבמ הזמ הז דואמ םינוש תויהל םילוכי

 .רורב וניא רעונ ינוגראל רעונ תועונת
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 תורדגהו םיגשומ
 
 .הז רקחמ תורטמל גשומ לכ לש הרדגהה דצל ,םוחתב םיגשומ חתפמ םיגיצמ ונא הז קלחב
 
 ונא יחכונה רקחמה תבוטל .לארשיב רתויב סלכואמה רוזאה אוה )ביבא לת ללוכ( ןד שוג :ןד שוג

 חכונ ןד שוג .הנידמב םירישעה םהש םירוזא ינש - ךומסה ןורשה רוזאל ןד שוג תא ללכ ךרדב םיפרצמ
 .ץיק תוינכות לש םיידוחיי הכירצ יסופד ויבשותל ןכש ,הז רקחמב דואמ
 
 ס"יב ידליל דעוימו תימוקמ תושר וא ימוקמ יתליהק זכרמ ידי לע בורל ןגרואמה ימוי הנחמ :הנטייק
 תואנהב בורל תודקמתמ תונטייקו ,"ץיק" העמשמש תימראה הלימב הנטייק הלימה רוקמ .ידוסי
 םינוגרא ,תותומע ידי לע םג םיבר םירקמב תולהונמ תונטייק .תויכוניח תורטמב אלו םייוליבו

 תוליעפל תסחייתמ "רפס יתב" לש הירוגטקה ,ונלש יטסיטטסה חותינב .םייתלשממ-אלו םייתלשממ
 .הנטייקב
 
 ץראב ומקוה תוניכמ .ל"הצב תורישל היפתתשמ תא הניכמה תיאבצ-םדק תיכוניח תרגסמ :הניכמ
 םינכומו הבוציע לע םיעיפשמה ,הרבֶחל םייתועמשמ םינב םמצעב םיאורש םיחרזא חפטל הרטמב
 איה הניכמ .דועו ךוניח ,הרבח ,ןוחטיב לש םימוחתב םיימואל םירגתאו תומישמ םמצע לע תחקל
 תוריש ,םידומיל םיבלשמ םיכינחה הכלהמבש ,יאבצה תורישה ינפל םישדוח 10 תב תרגסמ ללכ ךרדב
 לש תידוחייה תוהזה שוביגב עייסל איה וז הנכה תנש לש התרטמ .םיפתושמ םירוגמו הליהקל
 .םינושו םיבר םייח ימוחתב םמלוע תפקשה חותיפו םיפתתשמה
 
 םיבר םילארשי רעונ ינב יכ וליג ונלש םינווקמה םינולאשהו יופימה רקחמ :תוימוקמ תויושר
 תוללוכ הלא ןוגכ תוירוביצ תוינכותש רידנ .תוירוזא תוצעומו תויריע תונגראמש תוינכותב םיפתתשמ
 .יפיצפס אשונ לע תובסנה תוימוי תורגסמב בורל רבודמ .םייטסילרולפ םיטנמלא
 
 תויצטונוק הל שי .האולמב אל םיבר םילארשיל תנבומ 'םזילרולפ' תיזעולה הלימה :םזילרולפ
 תודעל תוחיתפ גצייל הלוכי איה .םינוש םירשקהבו תונוש תוצובק רובע תונוש תוילילשו תויבויח
 םיידוהי םיכרע ןיב ךותיהה תא גצייל םג הלוכי איה .'וכו םילוע תוצובק ,םייתד םימרז ,תונוש
 תוריש ,דומיל םיבלשמה םיינויווש םיכרעו ,יתד-ינוליחה ףצרה לע תויוהז ןווגמ וא/ו םייטרקומדו
 רעונה ברקב יטסילרולפה סותאב םידקמתמ ונא יחכונה חודב .תידוהי תוהז חותיפו תוגיהנמ ,הליהקל
 .ידוהיה
 
 הירוגטק ."םייתרוסמ" וא "םייתד" םה יכ ונייצש םיבישמל תסחייתמ וז הירוגטק ,ונלש רקחמב :יתד
 םתויהב ,םיימואל-םייתדכ םיעודי םייתדה םיבישמהמ םיבר .תוידרח תויסולכוא תללוכ הניא וז
 תיתרוסמה הצובקהו תיתדה הצובקהש העשב .תוידרחה תויסולכואהמ רתוי םיינרדומו םיימואל
 ,ץיק תוינכות יפלכ תודמעל רושקה לכב יכ ונאצמ ,םינוש םיטרדנטס יפ לע םיידוהי םיגהנמ תומייקמ
 .תוצובקה יתשמ םימוד םיאצממ םילוע
 
 תללוכה ,תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח לש הירוגטקל סחייתמ הז חנומ ונלש רקחמב :ינוליח
 .תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמ םניא הבר הדימב ףסונבו ,םינוליח םהש ונייצש םילארשי
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 םמצע תא םירידגמש םילארשי גווסל ידכ ונרציש הירוגטקל סחייתמ הז חנומ :תרוסמ-רמוש-ינוליח
 .תוברתה םוחתב תויוליעפו ידוהי דומיל ,םיגח ןוגכ ,תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמ ךא ,םינוליחכ
 .יטסיטטסה חותינה ךרואל תרוסמ-רמוש-ינוליח לש הירוגטקב םישמתשמ ונא
 
 םניאו רחאל דחא םוקממ לויטל םיאצוי םיפתתשמה םהבש תונחמל סחייתמ הז חנומ :תואנחמ ילויט
 ,הנחמה תרגסמב ,עבטב ןמז םילבמ םיאנחמה - לארשיל יסופיט הז לדומ .דחא םוקמב םיראשנ
 םהבש ,םיידירביה תואנחמ ילויט םה תונחמהמ קלח .םיימשה תפיכ תחת תודרשיה ירושיכ םידמולו

 .םירדוסמ םינקתמב םייקתמ רתיהו ,לויט אוה הנחמה תפוקתמ קלח
 

 גשומה .בלושמב רעונ ינוגראו רעונ תועונת רואיתל דבלב הז רקחמב שמשמ הז גשומ :רעונ תוצובק
 ובשחי םיבר םילארשי .רעונ תועונת לע םירבדמ םהשכ םחור יניעב םיאור םילארשיש המל דואמ בורק
 ךרואל רעונ תוצובק לש הירוגטקב םישמתשמ ונא .רעונ תעונת אוה םיוסמ רעונ ןוגראש תועטב
 .יטסיטטסה חותינה
 

 רקחמה תולאש
 
 תוירקיעה תולאשה
 

� ינב ברקב םזילרולפ יכרעו תידוהי תוהז חפטל תויונמדזה תולצנמ לארשיב תוחפשמ הדימ וזיאב 
 ?רעונ

 
� ?יטסילרולפו ידוהי ןכות םיבלשמה ינוליח רעונ רובע ץיק תונחמל קוש םייק םאה 
 
� ?חותיפלו הלועפ ףותישל תויונמדזהה ןהמ 

 
 לש )confirmatory( ששאמ חותינ לע ןהו )exploratory( תששגמ טבמ תדוקנ לע ןה ססובמ הז רקחמ
 :תואבה תולאשה

 ?םויכ ץיק תונחמב םיפתתשמ םילארשי רעונ ינב הדימ וזיאב •

 םיכמות םהירוה הדימ וזיאבו ?ץיק תונחמב ףתתשהל םיניינועמ םילארשי רעונ ינב הדימ וזיאב •
 ?ךכב

 ןהידלי תא חולשל ורחבי תוילארשי תוחפשמש תוריבסה תא םידירומ וא םילעמ םימרוג וליא •
 ?הליל תניל םע ץיק תונחמל וא םוי תונחמל םירוענה ליגב

 ?ידוהי רעונל ץיק תוינכות רובע םינושה םילדומה םהמ •

 לש םינוש םיגוסל ןהידלי תא תוחלושש תוילארשי תוחפשמ לש םייפרגומדה םינייפאמה םהמ •
 ?ץיק תונחמ

 ךא ,ץיק תונחמל ןהידלי תא חולשל םיצור ויהש תוחפשמה לש םייפרגומדה םינייפאמה םהמ •
 ?תאז תושוע ןניא

 ?הליל תניל םע תונחמבו םוי תונחמב ףתתשהל םיניינועמ םילארשי רעונ ינב הדימ וזיאב •
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 לעו ץיק הנחמל רעונה ינב תא חולשל םירוהה תוטלחה לע םיאנחמה ליג עיפשמ דציכ •
 ?הזכ הנחמב ףתתשהל רעונה ינב לש תויצביטומה

 ?וב םיניינועמ רעונל םילארשי םירוהש הלילו םוי תונחמ לש ןמזה קרפ והמ •

 ?ץיק תונחמל רעונהו םירוהה תא רתוי םיכשומ םיכרעו תויוליעפ יגוס וליא •

 ?ץיק הנחמ תרומת םלשל תונכומ ןה המכו ,םויה תוילארשי תוחפשמ תומלשמ המכ •

 ?תואנחמ תויוליעפב םיניינועמ רעונה ינבו םירוהה הנשב םידעומ וליאב •

 ?יטסילרולפו ידוהי ןכות םע תונחמב ףתתשהל רעונ ינבו םירוה םיעינמ וא םיענומ םימרוג וליא •
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  רקחמה תוטיש
 
 ףסונ ,םימייק םינותנ ירגאממ ינתוכיאו יתומכ עדימ תבלשמ הז רקחמב תמשוימה רקחמה תמגידרפ
 טקונש רקחמ הנבמב ןורתיה .רעונ ינבו םירוה ,תויכוניח תויומד ,םייזכרמ ןיינע ילעבמ בושמ לע
 ,םיעצַבמו ןיינע ילעב( עדימ תורוקמ ןווגממ רתוי הבחר הביטקפסרפ תלבק אוה תובלושמ תוטיש
  :םיבלש העברא תלעב רקחמ תינכות לע ססבתה הז רקחמ .)רעונו םירוה
 .תומייקה ץיקה תוינכות יופימ )1(
 .רתויב תויטנוולרה תוינכותה לש הלהנמ ישנא םע תונויאר )2(
 .17-14 יאליג רעונלו 17-11 יֵאליג רעונל םירוה לש תגציימ הייסולכוא ברקב םינווקמ םירקס )3(
  .רעונ ינבו םירוה םע תונויאר )4(

 .תוחפשמ םע תונויארב םייתסהו יופימ תוליעפב ליחתה רקחמה ,ןלהל ראותמכ
 
 תיבלש-עברא המיגד תטיש :1 םישרת

  
 םיינופלט תונויאר  ןווקמ ןולאש   ינוגרא רקחמ  ןווקמ יופימ
 
 
 יפיצפס עדימ ףסאו ץראב ץיקה תוינכות לכ תא ןחב יופימה ליגרת .ול םדקש בלשה לע ססבתה בלש לכ
 םגדמ םע ומייקתה תונחמה ינגראמ םע תונויארה .םהיתוינכותב ןיינע אצמ UJA-הש תונחמ לע רתוי
 ידכ ןווקמ ןולאש ונחסינ ,םינגראמה םע תונויארו יופימה ךמס לע .םייטנוולר םינוגרא לש רחבנ
 תוחפשמ לע ץילמהל הלהנמ ישנא המכמ ונשקיב ינוגראה רקחמה םותב .םינכרצה בושמ תא דומאל
 היה ןורחאה בלשה ךכו ,קמוע תונויארל בדנתהל םיבישמהמ ונשקיב ןולאשה םותב .קמוע תונויארל
 רשקהה לע עדימ ףסאנ ןושארה בלשבש ךכ רקחמה תא וננכית .הלא םיבישמ םע םיינופלט תונויאר
 םע תונויארו םירקס ונכרע ןכמ רחאל .םיעצַבמו םיננכתמ ,ןיינע ילעב לש טבמה תודוקנו יללכה
 .תילאיצנטופה דעיה תצובק לש תופדעה/טבמ תודוקנו חטשהמ םינותנ לבקל ידכ תוחפשמ
 
 ןוגראהו הלהנמה ישנא ,ופומש תונחמה :יפוסה רקחמה לש םגדמה ףקיה תא הגיצמ האבה הלבטה
 שארמ ןונכת ךותמ לבקתה הז םגדמ .רעונו םירוה םע תונויארהו ,רעונלו םירוהל םינולאשה ,ונייאורש
 לכב ונתוא ושמישש םילכה תא הארמ םג הלבטה .ועצוהש םיפקיהה תא םאותו רקחמה תינכות לש
 .2018 ילוי שדוחב לחהש הנש יצח ןב יביסנטניא רקחמ טקיורפ ךלהמב ופסאנ תואצותה .רקחמב בלש
 תומדקמ רשא ,לארשיב תושדח תוינכות חותיפלו תומייק תוינכותב הכימתל תרגסמ תוקפסמ ןה
 .תוימוקמ הייסולכוא תוצובק לש םיכרצה לע תונועו תידוהי תוהז חופיט
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 יפוסה םגדמה ףקיה לש הלבט :2 םישרת
 

 

 םילכ םיבישמה רפסמ רקחמה יבלש

 יופימ
 

 חותינ ;ץיק תוינכות 200-כ
 תוינכות 57 לש קמוע
 תויטנוולר

 

 ,טנרטניא ירתאב עדימ תיירכ
 ןופלט תוחיש
 ךוניח ינלהנמ 10 םע תונויאר ינוגרא רקחמ 

 תוינכות יחתפמו םיריכב
 ילעב 3 לע ףסונ ,ץיק תונחמל
 תונחממ םיפסונ ןיינע
 תידוהיה תיבגמל םירושקה
 תדחואמה

 תונויאר
 

 םינווקמ םינולאש
 

 םירוה 505-ו רעונ ינב 504
 

 תוחותפו תוינתוכיא תולאש
 

 תונויאר רעונ ינב 24 ,םירוה 34 םיינופלט תונויאר

 

	יופימ
 לארשיב ץיקה תונחמ לכ לע עדימ ףוסאל דעונש ףיקמ רקחמב ךורכ היה רקחמה לש ןושארה בלשה
 יופימה תא ונגרא .תוינכות 200-מ רתוי ונרתיא הז בלשב .17-11 ליגה תצובקב רעונ ינבל םידעוימה
 רתויב םייטנוולרה תונחמל המישרה תא םצמצל ידכ ,ןלהל ראותמכ יבלש-שמח לדומל םאתהב
 .תונחמה ינגראמ םע תונויאר אוהש ,רקחמה לש ינשה בלשב וללכייש
 
 יופימה בלש יכילה :3 םישרת
 

 םינוירטירק תעיבק .01
 רובע ףיצר ןפואב ןכדעתמ יופימה .לארשיב ץיקה תונחמו םינוגראה יופימל םינוירטירק תעיבק
 .ליבקמב תומישר עברא

 ןוניסו גוויס :1 המר .02
 לארשיב ילמרופ יתלב ךוניח םיקפסמה םינוגראה ןוניסו גוויס
 .1 המר תמישרל חטשב תוינכות םימשיימו

 לאיצנטופ םע םינוגרא יוהיז :2 המר .03
 ןוניסה תרזעב טנרטניאב ורתוא םיילאיצנטופ םינוגרא
 םלוסב וגרוד תונחמה .2 המר תמישר תא רוציל ידכ ינושארה
 .יטסילרולפו ידוהי ןכות יבגל ,הובג דע ךומנמ

 םייפיצפס םינתשמ לע ססובמה ףוסיא :3 המר .04
 יפל םינותנה ףוסיא תבחרה ידי לע 3 המר תמישר שוביג

 .םייפיצפס םינתשמ

 רתויב םייטנוולרה תונחמה :4 המר תמישר .05
 תוינכות ילהנמ םע קמוע תונויארל תוצלמה תללוכה ,רתויב תויטנוולרה תוינכותה לש 4 המר שוביג

 .הלא
 

 וא/ו םוי תונחמ םינגראמ םה םא הלאשב ודקמתה םינוגראה ןוניסל ונלש םיינושארה םינוירטירקה
 םינכתל וא ,יטסילרולפ ידוהי ךוניחל והשלכ רשק םע לארשיב תויכוניח ץיק תוינכות םיקפסמו הליל
 ינב םקלחב תוחפל םיתרשמש הלאל ומצמוצ תונחמה .תוגיהנמו םיכרע ,תונויצ ,תידוהי תוברת לש
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 תוהזה תניחבמ םייתרוסמ וא/ו םינוליח םהש ,17-11 ינב ,תירבע ירבוד ,םידוהי םילארשי רעונ
 )3( ;רעונ ינוגרא )2( ;רעונ תועונת )1( :גג ינוגרא לש תוירוגטק הנומשל םינוגראה תא ונגוויס .תיתדה
 ;הדימלו עדמ ינוגרא )6( ;יטסילרולפ ךוניח ינוגרא )5( ;םייתביבס םינוגרא )4( ;תויאבצ-םדק תוניכמ
 ינוגרא ,רעונ תועונתב 3 המרב תוריקחה תא ונדקימ .תוילפיצינומ תויושר )8(-ו ;םייטרפ םימזימ )7(
 .םייתביבס םינוגראו תויאבצ-םדק תוניכמ ,יטסילרולפ ךוניח ,רעונ
 
 םיעיצמ תונחמה םא ונעבק ותועצמאבש ,טנרטניא ירתא לש יתטיש חותינ ללכ םינותנה ףוסיא
 דרשמ לש םינותנבו םימוסרפב ורכזוהש םינוגרא לע דואמ ונכמתסה .םייטנוולר תויוליעפו םיאשונ

 תוניכמה רתאב ,רעונה תועונת תצעומ לש עדימב ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ תוחודב ,ךוניחה
-יתת תולגל ידכ גג-ינוגרא לש םהירתאב ונייע .לארשיב רעונ לע רקחמ ירמאמבו תויאבצ-םדקה
 תולימ תועצמאב ונשפיח .תילטיגיד הידמ לש םירחא םיגוס םג ונקדב .תופנוסמ תוינכותו םינוגרא
 .םיתימע ונלאש ,םויסלו .תויתרבח תותשר לש םיפדבו םירתאב חתפמ
 
 תא עובקל ידכ תידוהי תוהזו תידוהי תוברת ,םייטסילרולפ םיכרע לש םודיקה יפ לע גרוד ןוגרא לכ
 ונשפיח ,הניל תועיצמה תוינכות וטלב ינושארה יופימבש רחאל .וילהנמ םע קמוע תונויארל ותמאתה
 ונל רווחתה .םוי תוינכות ןרקיעב ןהש תוינכותב ידוהיו יטסילרולפ ןכותב םיקסועש םיפסונ םינוגרא
 .רעונל תודעוימו םייטנוולר םיאשונ תועיצמ תוטעמ םוי תוינכות קרש
 
 תיטסילרולפ תוברתל רתויב םייטנוולרה םיאשונב תוקסועש תוינכותמ םישנא ןייארל התייה ונתרטמ
-ה תווצ םע םינויד ךלהמב .םינוגרא יגוס לש תונוש תוירוגטק תוגציימש הלאכ םג ומכ ,תידוהי תוהזו

UJA ליעל 5 בלש ואר( 4 המר תמישרב וללכנש תוירשפא תוינכות 22 ןיבמ תוינכות לש םגדמ רחבנ(. 
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 ינוגראה רקחמה
 

 ישנא םע וכרענ םיישיא תונויאר 13 .קרוי וינ לש היצרדפה ,UJA-ה םשב ךרענה רקסכ גצוה רקחמה
 ילמרופ יתלבה ךוניחה לש תונוש תוירוגטקמ הובג גרדב ןיינע ילעב לאשתל הרטמב םיריכב הלהנמ
 םגדמה .)דועו םייתרבח םינוגרא ,הדש רפס יתב ,תויאבצ-םדק תוניכמ ,םייתד םינוגרא ,רעונ תועונת(

 תוניכמ יתש ,רעונ ינוגרא ינש ,)תונחמ העבראמ םינגראמ ונייאור ןהמש( רעונ תועונת שולש ללכ יפוסה
 UJA-ש ץיקה תונחמ תשולש .יטסילרולפ ךוניח ינוגרא העבראו דחא יתביבס ןוגרא ,תויאבצ-םדק
 תולאש וללכש הצחמל-םינבומ תונויאר ונכרע .ינוגראה רקסב םה םג ופתתשה םויכ םהב תכמות
 תדימ ,תוליעפה תוינכות ,הנחמ לכב םימייקתמש תויוליעפה יגוס ,ץיקה תונחמ ינייפאמ לע קמוע
 תונחמה תא ונגוויס .וילא תתרשמו תנווכמ תינכןת לכש דעיה להקו ,ינויצו ידוהי ןכות לע שגדה
 תויוליעפ ,ילמרופ יתלב ידוהי ךוניח לש םינייפאמ יוטיב ידיל םיאיבמ םה ובש ןפואל םאתהב
 .םיכינחהו הנחמה לש תויביטקלוק תויוהזו ליגל תויפיצפס
 
 ץיק תוינכות )2( ;תפטושה ותוליעפו ןוגראה ינייפאמ )1( :ונתוא וניינעש םיירקיעה םינתשמה ןלהל
 .דוסבסו תויולע ,םיפתתשמה ינייפאמ )3(-ו ;םינקתמו םיטרפמ ,תוינכותה טמרופ ,ןוגראה תרגסמב
 ,קושה ינייפאמ ,החלצהל תוחתפמ ,תונושה תוינכותב םיינויח םינכתו םיאשונ לע דומלל םג וניסינ
 אבה ילאוטפסנוקה םישרתה .םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת תועיצמה ץיק תוינכותל לאיצנטופהו

 תונויאר ינש ונכרע זאו ,לוקוטורפ ונחתיפ הליחת .םילהנמה םע תונויארב ושמישש תוטישה תא גיצמ
 תויפיצפס תולאשל ןתוא דדחל ידכ יופימה תואצותב ונרזענו תולאשה תא וניניש ןכמ רחאל .םיינושאר
 .ינתוכיא חותינל ןהב שמתשהל ידכ תובושתה תא גווסל ונלוכי תונויארה בלש םותב .ןוגרא לכל
 

 ינוגראה גרדה םע תונויארה תטיש לש ילאוטפסנוק םישרת :5 םישרת
 

01 02 03 04 05 
 חותיפ
 לוקוטורפ
 תונויארל
 םע קמוע
 ילהנמ
 תוינכות

 תונויאר
 םע טולייפ
 תוינכות יתש
 ,תופנוסמ ץיק
 ילכה תומיאל

 סיסב לע
 הריצי ,יופימה
 תמישר לש
 םינוגרא
 + םיצלמומ
 םיפילחמ

 תכירע
 ,תונויאר
 ,לולמת
 יוהיז ,דודיק
 יתמת

 יתמת חותינ



28 

 ץיק תונחמ םילהנמה םינוגראה יגוס לש ילאוטפסנוק םישרת :6 םישרת
 

 
 
 

 ץיק תוינכות ינגראמ םע קמוע תונויארל לוקוטורפ :7 םישרת
 

 .םכנוגרא לע יללכ עקר ונל ונת  .א
 ,ןוגראה לדוג ,לוהינו ינוגרא הנבמ ,יגולואידיאו ירוטסיה עקר ,םיכרעו ןוזח :ןוגראה ינייפאמ
 תויצפואו תופתתשה ימד ,םיימונוקא-ויצוס םינייפאמ ,תיפרגואיג תוגלפתה ,םיאליג תוגלפתה
 דוסבס
 םיכרע תעמטהל םיכרדו איש תויוליעפ :תפטושה תוליעפה ינייפאמ
 תוצופת ,הליהק ,רפס יתב ,םירוה :ןיינע ילעב םע רשק

 
 ?ןוגראב תומייקתמ ץיק תוינכות וליא  .ב

 םירחא םיטמרופ ,ץיק תונחמ ,םיידומיל תונחמ :תוינכותה טמרופ
 ,דויצ ,הנילה יאנת ,םינקתמ ,יפרגואיג םוקימ ,תללוכה תינכותה ךשמ ,הניל אלל/םע :םיטרפמ
 הרובחת ,ירוביצ בחרמ ,הכירב ,לכוא רדח ,חבטמ
 תונש רפסמ ,תיתד תוכייתשה ,םירוגמ םוקמ ,ימונוקא-ויצוס סוטטס ,רדגמ ,ליג :םיפתתשמ
 תופרטצהל םימסח ,דעי ילהק ,קווישה ךילהת ,םימדוק תונחמב תופתתשה ,תופתתשה
 דוסבס/תוחנה ,ימוי תויולע בושיח ,לולכ המ :ףתתשמל תולע
 םירוה ,םיכירדמ ,םיכינח ברקב תוינכותה תודוא םיעצובמ :הכרעה ירקחמ

 
 ?תונושה תוינכותב יסיסבה ןכותהו ירקיעה אשונה המ  .ג

 םיבשחמ ,טרופס ,ימדקא אשונ ,הביבסו עבט ,תונויצו תודהי ,תוגיהנמ ,תואנחמ :ירקיע אשונ
 הז אשונ תריחבל תוביסה
 תוברתל רושקה ןכות בוליש ,ירקיע ןכות ,תוירקיע תויוליעפ ,םוי רדס :תינכותה הנבמ
  םינוש םינכת ןיב בולישל םיכרד ,םיינשמו םיירקיע םינכת ,תוגיהנמ/םזילרולפ/תידוהי

 ןוגראה יכרע םע םינכת בוליש ,לעופב תוטישה ,תושימג ,תונְבומ :הארוה תוטיש
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 ?םירחא םינוגרא לש הלאמ םכנוגרא לש ץיקה תוינכות תא םכתעדל לידבמ המ  .ד
 תינכותה תוידוחיי

  םינושה ןיינעה ילעב לש םהיניע ךרד הנחמה

 תירוה תוברועמ ,רעונה לש תוביס ,םירוהה לש תוביס :תינכותה תריחבל תוביס

 תינכותה תריחבב םזילרולפו תידוהי תוהז בוליש
 רפסמב היילע םיפוצ םתא םאה ?תובורקה םינשל םכיתויפיצ המ ?תינכותב םירגתאה המ
 ?םיפתתשמה

 
 ?לארשיב רעונל ץיק תוינכותל קושה ינייפאמ המ  .ה

 ,םיימינפו םיינוציח העפשה ימרוג ,תורחתה תמצוע ,םילודגה םינקחשה :קושה ףקיהו הנבמ
  תוחוקלה יכרוצ ,תוחוקלה ינייפאמ ,תויתורחת תוינכות ,םישרדנ םיבאשמ

 
 תידוהי תוהז לש םינכת תללוכה לארשיב רעונל ץיק תינכותל לאיצנטופ םכתעדל שי םאה  .ו

 עודמ ,ןכ םא ?תיקלח בלושמ אשונכ םא ןיבו תינכותה לש ירקיע דקומכ םא ןיב ,םזילרולפו
 ?עודמ ,אל םא ?טמרופ הזיאבו

 

 םינווקמ םינולאש
 
 םיפתתשמש םיבישמ .םירוההו רעונה ינב רובע המוד תולאש תמישר וללכש םידרפנ םינולאש ונכוה
 40-ו רעונל תולאש 28 ןולאשה ללכ לוכה ךסב .םהיתויווח לע תופסונ תולאש ולביק ץיק תינכותב
 םינייפאמ הנומש ונקפה ,ףסונב .ןהילע תועדהו ץיק תוינכותב תופתתשהה רבדב םירוהל תולאש
 ףאב םיפתתשמ םניא יכ ונייצש תורענו םירענ .רעונ ינב לש םינייפאמ השישו םירוה לש םייפרגומד
 תינכות ףאב ופתתשה אל )17-11( םהידלי יכ ונייצש םירוה .תוחפ תולאש שש לע ובישה ץיק תינכות
 ושקיב )םירוהה רובע עברא ,רעונה רובע שולש( תודחא תולאש .תוחפ תולאש הנומש לע ובישה ,ץיק
 גוריד גוסמ תורוגס תולאש ויה רתיה .ץיקה תוינכות לע תופעוסמ תוינתוכיא תורעה םיבישמהמ
 רתוי לש תורשפא םע הרירב-בר תולאשו ,תחא הבושת םע הרירב תולאש ,הובג דע ךומנמ םלוסב
 .תחא הבושתמ

 
 ןולאשה תא ואלימ רעונה ינב - רעונ ינבו םירוהל טולייפ ןולאש ונקליח םינולאשה תצפה ינפל
 ינבל תוקד שש עצוממב ךרא ןולאשה יולימ .קבדיפ םהמ ףסאש רקוח וא הרוה םע דחי וא םמצעב
 .בושיחהמ ואצוהו העש יצחמ רתוי ןולאשל ושידקהש םיבישמ 17 טֵעמל ,םירוהל תוקד 10-ו רעונה
 
 לש גציימ םגדמ לבקל הרטמב ,רקחמה תעצהב ועבקנש םינוירטירקל םאתהב ףסאנ םגדמה
 לש יפרגומד רקחמ לע וססבתה דעיה ינדמוא .תויתדו רוזא ,ימונוקא-ויצוס סוטטס יפ לע הנידמה
 ןניאש הלאכ םג ומכ ,תוידרחו תויברע תויסולכוא .)Goldstein, 2014( ידוהיה ךוניחב רפס יתב
 .םירוה 505-ו רעונ ינב 504 וב ופתתשה לוכה ךסב .הז רקסב ופתתשה אל ,תירבעב תואיקב
 
-ויצוס סוטטס ,יתחפשמ בצמ ,תויתד ,יפרגואיגה רוזאה ,םידליה ליגו םירוהה ליג וחתונ דבעידב
 ומלישש םוכסה )1( :ויה ונתוא וניינעש םיירקיעה םינתשמה .םייפרגומד םיטרפ ןווגמו ימונוקא
 ךשמ )3( ;רעונה ינב ןהב ופתתשה יתמו הפיא ,ןמז המכ )2( ;ץיק תוינכותב ףתתשהל ידכ תוחפשמה
 תויווחה )4( ;םוי תונחמלו הליל תניל םע תונחמל תאצל םהידליל תושרהל םינכומ ויה םירוההש ןמזה
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 יפסכ עויס וא תוגלמ ולביק םאה )6( ;תוינכותה לע ועמש םה ןיאמ )5( ;ץיק תוינכותב ןיינעה ימוחתו
 תוינכות לע תועד )8( ;םיוסמ גוסמ הנחמ - םירחוב ויה וא - ורחב עודמ )7( ;הנחמל תאצל ידכ רחא
 .הווצמ תונב/ינב
 
 .תוחותפ תולאש המכ םג ויה ךא ,אל/ןכ תובושת וא 5 דע 1-מ םלוסב ויה הבושתה תויורשפא תיברמ
 םיסחייתמ הב םינתשמה תומש .םירוהה רקסמ תולאשה תא הגיצמה הלבט תגצומ הז ףיעס ףוסב
 םירוהה לש הלאל תוהז תולאש לע ובישה רעונה ינב .הז חוד ךרואל םימישרתב תושמשמש תויוותל
 תונחמ לש תויולע לע תולאש טֵעמל ,םהלש תוסחייתהה תדוקנ תלבק ךרוצל םישקבתמה םייונישב
 .תונויארל רשק יטרפו הווצמ תונב/ינב תוינכות יבגל תופדעה ,םייטסילרולפ םינכת ,דוסבס ,ץיק
 ליגב דלי לכל סחייתמ רעונ ןב" רשאכ ,רעונ ינב רובע ץיק תוינכות תודוא תולאש לע ובישה םירוהה

 .האבה הלבטב םיראותמה םינתשמה תומשל םיסחייתמ םיאצממה ."ךתחפשמב 17-11
 
 ;ץיקב םישוע רעונ ינבש םירבד )1( :לע תולאש ךותמ דדמנ ץיק תוינכותב ידוהיה יטסילרולפה סותאה
 תופצמ תוחפשמש םירבד )3(-ו ןהלש רעונה ינב רובע ץיקה תוינכותמ םהל תופצמ תוחפשמש םירבד )2(
 .הווצמ תונב/ינב תוינכותמ םהל

 

 תשרומו תוברת )א( :םידמלמ ןהבש ץיק תוינכותב םיפתתשמ :ץיקב םישוע רעונ ינבש םירבד    .1
 םייתדו םייתוברת םייוטיבל תוחיתפ ,המגודל( םייטסילרולפ םיידוהי םיכרע )ב( וא/ו ,תידוהי

 .)תודהי לש םינוש
 

 תוברת אשונב תויוליעפ )א( :ןהלש רעונה ינב רובע ץיקה תוינכותמ םהל תופצמ תוחפשמש םירבד   .2
 דצל םיידוהי םיטסקט דומיל )ב( ;החפשמה לש תידוהיה תוהזה תא תומאותה תידוהי תשרומו
 םימרז לש תורוסמב םילבוקמה םיגהנמה תללכה )ג( ;)'וכו עבט ,טרופס( תויללכ תויוליעפ
 )ה( ;)יתדו ,יתרוסמ ,ינוליח( תוידוהי תויוהז ןווגמ )ד( ;תודהיב םייביטברסנוקו םיימרופר
 תויוהז ןווגמ וא/ו םייטרקומדו םיידוהי םיכרע ןיב ךותיהה ןוגכ ,תודהיב םזילרולפ לש םיאשונ
 לש בוליש ,תוידוהי םע תוילארשי תבלשמה תילרביל תידוהי היווח )ו( ;יתד-ינוליחה ףצרה לע
 םתויהל םירושקה ,תידוהי תוהז ייוטיב לש הדימל בגא תויכוניחו תויתרבח תויוליעפ
 .ידוהיה םעהמ קלחו םיינגורטה םילאודיבידניא

 

 תיטסילרולפ חורב תינכות )א( :הווצמ תונב/ינב תוינכותמ םהל תופצמ תוחפשמש םירבד 3
 )ב(-ו ;תידוהי תוהז חותיפו תוגיהנמ ,הליהקל תוריש ,דומיל לש ידוחיי בוליש העיצמה תינויווש
 .ילמרופ יתלב ךוניח תברעמה תינכות

 
 ךמס לע ושבוג םידדמ .םירחא םייטסיטטס םיחותינו תויסרגר תועצמאב וחתונ םייתומכה םינותנה
 םילדבהה תא הקפיסש האצותה יפל ,"הבר הדימב" וא "המ תדימב" ובישהש םישנאה רועיש
 תואלבטבו הגוע ימישרת וא תודומע ימישרתב םיגצומ םיאצממה .תוצובקה ןיב רתויב םיקהבומה
 םיאבומ רתוי םיטרופמ םיחותינ .םימכסמ םיילאוטפסנוק םימישרתב וא ,םיזוחא תוגיצמה
 תולאש הארנה לככ םישרפמ רעונה ינבו םירוההש וניליג םייטסיטטסה םיחותינה ךרוצל .םיחפסנב
 ךרוצה הרקמבו ,דרפנב םהיתובושת תא ונחב םיבר םירקמב ןכל .הנוש הרוצב תומיוסמ תובושתו

 לע תולאשב ןודלו בישהל רתוי הברה וטנ םירוההש ונאצמ ,המגודל .םילדבהל םירבסה ונקפיס
 וא ;תומדוק םינשב םהידלי ופתתשה םהבש תונחמל תוסחייתהב םתסה ןמ ,ץיק תונחמב תויווחה
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 אל רבכו ,הווהב ץיק תונחמל האיצי יפלכ תוילילש תודמע ועיבה רתוי םירגובה רעונה ינבמ םיברש
 .רבעב םהב ופתתשהש תודוהל וצר
 
 תינכות לש רתויב תובושחה תויוכיאה רבדב םתעד תא עיבהל תונמדזה םיבישמל ונתנ ןולאשה ףוסב
 ומכ םייטנוולר םיחנומב שגד ומש םיבישמה ,ןולאשה ףוסב העיפוה וז הלאשש רחאמ .רעונל ץיק
 .תויוכיא 11-1 ןייצ םיבישמהמ דחא לכ .רקסב ולאשנ םהילעש תוידוהי תויוהז ןווגמו םזילרולפ
 לשב .ץיקה תונחמ יבגל םיבישמה תופדעהלו םייפרגומדה םינייפאמל םאתהב וחתונו ודדוק תואצותה
 ריכזהש םינושארה םינייפאמל חותינה לבגוה – לוכה ךס םינייפאמ 3,096 - תיטמרדה םינותנה תומכ
 70 .תוחפל דחא ןייפאמ ןייצל ושרדנ םיבישמה .וז הלאשל ובישהש םיבישמה 1,007-מ דחא לכ
 ונצלאנש תויה ,םיברוקמ םנִה םיגצומה םינדמואה .תמיוסמ הירוגטקל גווסל רשפא היה אל תובושת
 .תרחא וא וז הירוגטקל ךוישב תויתורירש תוטלחה לבקל

 
 )יתד ,יתרוסמ ,ינוליח( תיתדה תוהזה :ונלש חותינה תא וחנה תולאש לש תוירקיע תוירוגטק יתש
 לש תימצע הרדגה יפ לע תויתד לע תולאשב ונשמתשה הנושארה הירוגטקב .ץיקה תונחמ םע ןויסינהו

 בחר ףקיה םימייקמש םינוליח ונחב ,טרפבו .תיבב םיידוהי םיגהנמ תרימש לש ףקיהה דצל םיבישמה
 תרוסמ-רמוש-ינוליח לש הרדגה ואר( תרוסמ-ירמוש-םינוליח םהל ונארקו ,תיבב םיידוהי םיגהנמ לש
 םאו ,)אל וא ןכ( ץיק תוינכותב תופתתשה לע תולאשב ונשמתשה היינשה הירוגטקב .)םיגשומה קרפב
 רעונ תוצובק לש הרדגה ואר( רעונ ינוגרא וא רעונ תועונת לש ץיק תוינכותב היה הז םאה - ופתתשה
 לש הצובקה .תוירוגטקהמ תחא לכב םיבישמה תוגלפתה תא גיצמ אבה םישרתה .)םיגשומה קרפב
 .תינוליחה הייסולכואהמ 32%-ו הייסולכואה ללכמ 13% תגציימ תרוסמ-ירמוש-םינוליח

 
 רקסה םגדמב תיתד היצטניירוא :8 םישרת

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :9 םישרת רקס תולאש
 םירוה תומשו

 םינתשמ

 אלש ןייצמ # היצאירו הגצוה

 וז הלאש לש רעונל

 
 הלאשה הנתשמה םש

 19% 192 תווצמ רמוש ,יתרוסמ
 1% 12 תווצמ רמוש וניא ,יתד
 41% 416 תרוסמ רמוש וניא ,ינוליח
 7% 69 תווצמ רמוש וניא ,יתרוסמ
 19% 191 תווצמ רמוש ,יתד
 13% 129 תרוסמ-רמוש-ינוליח



32 

 ץיק תינכותב ףתתשמ
 

 ,ץיק תונחמ( רעונל ץיק תוינכותב רבעב ףתתשה ךתב/ךנב םאה
 ?)תילמרופ תרגסמב תורחא תויוליעפ וא תונטייק

 ץיק תינכותב תופתתשהה ךשמ
 

 ץיק תוינכותב הלבמ ךתב/ךנב ץיקה תשפוחב כ"הסב םימי המכ
 ?)תילמרופ תרגסמב תורחא תויוליעפ וא תונטייק ,ץיק תונחמ(

 
 תיב ,רעונ תוצובק ,רעונ ינוגרא
 ,תימוקמ הליהק ,רפס
 ,תותומע ,םייטרפ םינוגרא
 הייריע ,ץוח ינוגרא

 ?ןהב ת/ףתתשמ ךתב/ךנבש ץיקה תוינכות תא ןגראמ ימ
 

 ןוגראה םש
 

 םהלש ץיקה תוינכותבש םינוגראה תומש המ .ןורחאה ץיקה לע בושח
 .םלוכ תא טרפ אנא ,םינוגרא המכ שי םא ?ךתב/ךנב ופתתשה
 

 וא הרוהה אוה טנמרופניאה
 ,החפשמ ,םירבח ,דליה
 ,רטיווט ,קובסייפ ,םירגוב
 ,בויטוי ,טנרטניא ,םרגטסניא
 ןוגרא ,רעונ ןוגרא ,רעונ תצובק
 הייריע ,רפס תיב ,יתד

 

 )תורחא תויוליעפ וא ץיק תונחמ ןוגכ( ץיק תוינכות לע תעמש דציכ
 ?ךתב/ךנבל

 האצוהה םוכס
 

 ץיקה תוינכות לע הנשב ה/איצומ ךנה עצוממב ףסכ המכ ךירעהל הסנ
 ?כ"הסב דחא דלי רובע
 

 דוסבס
 

 תינכותב תופתתשהל רחא יפסכ עויס וא תוגלמ ה/לביק ךתב/ךנב םאה
 ?ץיק

 הירוטסיה תללכה
 תוברת/םיטסקט/תידוהי

 

  תומוקמו תוברת ,םיטסקט ,הירוטסיהב םיקסועש םינכת הדימ וזיאב
 ?ןהב ה/ףתתשה ךתב/ךנבש ץיקה תוינכותב וללכנ םיידוהי

 םידוהי םיכרעב קוסיע
 םייטסילרולפ
 

 לש םינווגמ םייוטיב ןוגכ( םייטסילרולפ םיידוהי םיכרע הדימ וזיאב
 ךתב/ךנבש ץיקה תוינכותב וללכנ )תידוהיה תדה לשו תוברתה
 ?ןהב ה/ףתתשה

 םע הנחמב הכורא יכה הייהש
 הניל
 אלל הנחמב הכורא יכה הייהש
 הניל

 רתויב ךוראה ץיקה הנחמ והמ ,םילוקישהמ קלח התייה אל תולעה ול
 הניל אלל ,וב ףתתשהל רתויב ה/ריעצה ךתבל/ךנבל ת/רשפאמ תייהש
 ?הניל םעו
 

 תיבב תידוהי תרוסמ םויק
 

 ,םיגח ןוגכ( םיידוהי םיגהנמ תיבב תמייקמ ךתחפשמ הדימ וזיאב
 ?)תויתוברת תויוליעפ ,תודהי ידומיל

 תידוהי תרוסמ םויקל ןוצר
 תיבב
 

 םיגהנמ לע רתוי תיבב דיפקת ךתחפשמש הצור תייה הדימ וזיאב
 ?)תויתוברת תויוליעפ ,תודהי ידומיל ,םיגח ןוגכ( םיידוהי

 לש תורוסמ דומיל וא הארוה
 תידוהי תוברת

 

 ?תידוהי תוברתו תרוסמ ךתב/ךנב תא דמלל ךל בושח הדימ וזיאב

 הרוה - הטלחהב תופתתשה
 דלי

 

 ךתב/ךנב לש ץיקה תויוליעפב תופתתשה לע הטלחהה הדימ וזיאב
 ?התיא/ותיא דחי תלבקתמ
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 ויתסב
 ףרוחב
 ביבאב
 ילוי-ינויב
 טסוגואב
 תנ/ןיינועמ אל

 

 ץוחמ תויוליעפ וא תוינכות ךתבל/ךנבל ומייקתיש ףידעמ התא יתמ
 ?רעונ תונחמ ןוגכ ,רפס תיבב םידומילה תינכותל

 בושח אשונה
 בושח קחרמה
 הבושח תולעה
 בושח ןמזה ךשמ
 בושח ןוחטיבה
 םיבושח םיכירדמה
 

 

 ךלש הטלחהה לע עיפשהל םייושע םיאבה םימרוגה הדימ וזיאב
 וא הניל םע הנחמב ףתתשהל רתויב ה/ריעצה ךתבל/ךנבל רשפאל
 ?המוד תינכותב
  תינכותה ןכותו אשונ

 תיבה ןמ קחרמה
 תינכותה תולע
 תינכותה ךשמ
 תינכותה תלעפהב תוחיטבו ןוחטיב
 םהילע חוקיפו םיכירדמה/תווצה לש הרשכה

 עבטב םילויטב ןיינע
 טרופסב ןיינע
 תוברתו הירוטסיהב ןיינע
 עדמב ןיינע
 תוגיהנמב ןיינע
 הפשב ןיינע
 תויונמאב ןיינע
 ןיינע םוש
 לוכהב ןיינע

 

 לוכמ רתוי ךתב/ךנב תא ןיינעל ךתעדל םייושע תויוליעפ וא םינכת וליא
 ?ץיק תינכותב
 

 תיבב תידוהי תשרומב ןיינע
 רפסה

 

 תוברתו תשרומ דמלת/דמלי ךתב/ךנבש יאדכ ךתעדל הדימ וזיאב
 ?רפסה תיבב תידוהי

 הנחמב תידוהי תשרומב ןיינע
 

 תשרומ תויוליעפ וללכי ךתב/ךנבל ץיק תוינכותש י/הצרת הדימ וזיאב
 ?ךלש תידוהיה תוהזה תא תומאותה תידוהי תוברתו

 םיידוהי םיאשונ בולישב ןיינע
 םירחא םע

 

 םיטסקט דומיל תבלשמה ץיק תינכותב ת/ןיינועמ ה/תא הדימ וזיאב
 תא תוניינעמה )עבט ,טרופס ןוגכ( תויללכ תויוליעפ םע םיידוהי
 ?ךתב/ךנב

 םייביטברסנוק םיאשונב ןיינע
 הנחמב

 

 םיבלושמש תינכותל ךתב/ךנב תא חולשל ת/ןיינועמ ה/תא הדימ וזיאב
 ?תיביטברסנוקה וא תימרופרה תודהיה ברקב םילבוקמה םיגהונ הב

 תוידוהי תויוהז ןווגמב ןיינע
 הנחמב

 

 תינכותל ךתב/ךנב תא חולשל ת/ןיינועמ ה/תא הדימ וזיאב
 םייתרוסמ ,םינוליח( תוידוהי תויוהז ןווגממ רעונ ינב הב םיפתתשמש
 ?)םייתדו

 םייטסילרולפ םיאשונב ןיינע
 הנחמב

 
 

 ,םייטסילרולפ םיידוהי םיאשונ דומלל ךתב/ךנב לע ךתעדל הדימ וזיאב
 ףצרב תויוהזה ןווגמ וא/ו היטרקומדהו תודהיה יכרע לש בוליש ןוגכ
 .?תדל ינוליח ןיבש

 ילארשי ילרביל הנחמב ןיינע
 ידוהי

 

 תקפסמה תינכותב ךתב/ךנב תופתתשהב תנ/ןיינועמ תייה הדימ וזיאב
 תאזכ תינכות ?תודהיו תוילארשי תבלשמה ,תילרביל תידוהי היווח
 יוטיב ידיל אובת ןהבש ,תויכוניחו תויתרבח תויוליעפ לש בוליש לולכת
 .ידוהיה םעה ןמ קלחכ ןהו דיחיה לש תוהזכ ןה תידוהיה תוהזה

 הנחמב אל וא ןיינועמ עודמ
 ידוהי ילארשי ילרביל

 

 תינכותב ופתתשי ךתב/ךנבש ]תמדוקה הלאשהמ הבושת -[ ה/תא עודמ
 אנא ?תודהיו תוילארשי תבלשמה ,תילרביל תידוהי היווח תקפסמה
 .י/טרפ
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 הווצמ תב/רב תינכותב ןיינע
 תיטסילרולפ

 

 13 ליגל תחתמ ךתב/ךנבש תנ/ןיינועמ תייה הדימ וזיאב
 יפוא תלעב הווצמ-תב וא הווצמ-רב תינכותב ףתתשת/ףתתשי
 ,תיתליהק תוברועמ ,םידומיל לש בוליש תללוכה ,ינויווש יטסילרולפ
 ?תידוהי תוהז חותיפו תוגיהנמ

 אל וא תנ/ןיינועמ עודמ
 הווצמ תב/רב תינכותב
 תיטסילרולפ
 

 

 ךתב/ךנבש ]תמדוקה הלאשהמ בישמה תבושת[ התא עודמ
 יפוא תלעב הווצמ-תב וא הווצמ-רב תינכותב ףתתשת/ףתתשי
 טרפ אנא ?ינויווש יטסילרולפ

 יתלב הווצמ-תב תינכותב ןיינע
 תבל תילמרופ
 יתלב הווצמ-רב תינכותב ןיינע
 ןבל תילמרופ

 

 13 ליגל תחתמ ךתב/ךנבש תנ/ןיינועמ תייה הדימ וזיאב ,ינורקע ןפואב
 יתלבה ךוניחב הווצמ-תב וא הווצמ-רב תינכותב ףתתשת/ףתתשי
 ?ץיק הנחמב לשמל ,םידומילה תרגסמל ץוחמ ילמרופ

 אל וא תנ/ןיינועמ עודמ
 יתלב הווצמ תב/רב תינכותב
 תילמרופ

 

 תב/רב תינכותב ךתב/ךנב לש תינורקע תופתתשה יבגל ךתדמע וז עודמ
 ?ילמרופ יתלבה ךוניחב הווצמ

 תונחמ ינייפאמב ןיינע
 

 ?רעונ ינבל ץיק תוינכות לש רתויב םיבושחה םינייפאמה ךתעדל םהמ
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 םייתחפשמ תונויאר
 םא איה םירוהל ןווקמה ןולאשב הנורחאה הלאשה .תוחפשמ םע תונויאר היה רקחמב ןורחאה בלשה
 .רשק יטרפ ונל ורסמו ומיכסה )םיבישמהמ 22%( תוחפשמ 112 .החפשמה םע ינופלט ןויאר עובקל לכונ
 לא םיבישמה לש רשקה יטרפ תא ונרשיק אל ,ןווקמה ןולאשה לש תוימינונאה לע רומשל ידכ
 םע תדרפנ המישרו ,ןייארתהל ובדנתהש םיבישמה ינייפאמ יבגל עדימ ונלביק ןכ םלוא .םהיתובושת
 םירוה 29 לש ללוכ רפסמ ןייארל ונחלצהו תוחפשמל ונרשקתה דחא שדוח ךלהמב .םהלש רשקה יטרפ
 34 ונייאר לוכה ךסב רמולכ .תונויארל תוחפשמ שמח דועל ונתוא ונפה תוינכותה ילהנמ .רעונ ינב 19-ו

 71% ,רעונה ינבמ .62-35 םיליגה חווטב תוהמיא ויה םיבישמהמ 82% ,םירוההמ .רעונ ינב 24-ו םירוה
 .19-11 םיליגה חווטב םינב ויה םיבישמהמ
 
 דעומ עובקלו רקחמה לע עקר עדימ קפסל ידכ הדובעה תועש ךלהמב הנכה תחיש הכרענ ןויאר לכ ינפל
 ומייקתה תונויארה םירקמה תיברמב .םהידלי םע ןויאירל תפסונ המכסה ונתנ םירוהה .ןויארל
 אל )2( ,ןימז היה אל רעונה ןב )1( רשאכ - םירקמ 10-ב .םידליה םע ןכמ רחאלו םירוהה םע הליחת
 .ןייאור הרוהה קר - ותיא ןויאר םייקל ושרה אל םירוהה )3( וא ,ןכומ
 
 תננקותמה תולאשה תמישרב ונשמתשה .היפרגונתאב הרשכה לעב רקוח ידי לע וכרענ תונויארה
 ץיקה תונחמ )1( :גולאיד חותיפל תוחותפ תובושת הרשפיא ךא ןווקמה ןולאשה תא הפקישש ,האבה
 ;ושגדוהש םיידוהי םיכרעו םינכת )3( ;ומייקתהש תויוליעפהו וקפוסש םינקתמה )2( ;ופתתשה םהבש
 תוביסה )7( ;ץיק תונחמב תופתתשה יבגל תויפיצ )6( ;םיישיא ןיינע ימוחת )5( ;תודהיל ישיא רשק )4(
 תא דדוע ןייארמהו ,הצחמל-תינבומ תנוכתמב ומייקתה תונויארה .םיוסמ הנחמ ורחבש ךכל
 םיכירצו םילוכי ,םישיגדמ ץיק תונחמ ובש ןפואה רבדב םתשוחתל יטנוולר עדימ לכ ףתשל םיבישמה
 .וללמות םהמ םירחבנ םיקלחו ,וטלקוה תונויארה .םיידוהי םינכתו םיכרע שיגדהל
 
 בורב .העש יצחכ וכשמנו ,הדובעהמ התיבה ובש םירוההשכ ברע תונפל וכרענ תונויארה תיברמ
 ויה רעונה ינב םע תונויארה ,יופצכ ךא ;בטיה הלועפ ופתיש ונייאורש רעונה ינבו םירוהה ,םירקמה
 .עצוממב תוקד 15 וכשמנו ,ללכ ךרדב רתוי םירצק
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 ילארשיה רעונה לש ץיקה
 

 םידומילה םויס םע ינויב 21-ב הליחתמ הלעמו 'ז התיכמ ילארשיה רעונה רובע ץיקה תשפוח
-'י תותיכ ינב רשאכ ,ילוי-ינוי )1( :םיקלח השולשל וז הפוקת קלחל רשפא .טסוגואב 31-ב תמייתסמו
 תוינכותל תירקיעה הפוקתה איהש ,טסוגוא תליחת-ילוי )2( .תורגבה תוניחבל םידומילב םיקוסע ב"י

 בורלו ,תונחמל רתוי רידנ דעומ אוהש ,טסוגוא לש היינשה תיצחמה )3( .)'וכו םירנימס ,תונחמ( ץיק
 .הברקה םידומילה תנשל תונכהלו תויתחפשמ תושפוחל שדקומ
 
 םהש םיאשונה .ילארשיה רעונה לש ןיינע ימוחתו יאנפ תופדעהל םיחמומ ץיקה תונחמ ינגראמ
 םיענש – ןכות ינייפאמו הנחמה םויקל םיאתמ דעומ ,קושב תורחתמ תופולח םיללוכ ןובשחב םיאיבמ
 .םיינשה לש בולישו יכוניח ןכות דעו םיעושעשו תואנהמ
 
 העשב ,טסוגוא תליחתבו ילוי שדוחב םימייקתמ ץיק תונחמ .דואמ הסומע השפוחה תפוקת ,םהירבדל
 .םייוליבו ל"וחל תועיסנ ,הדובע ,תורחא ץיק תורגסמ תוללוכ ןמז ןולח ותוא לע תורחתמש תופולחהש
 .תוירחאמו םיקוסיעמ ישפוח ןמז ץיקה תשפוחב םיאור רעונה ינבמ םיבר
 
 דוע ץיקה תליחתב .הלילב םילבמו םיחרמנ םתס וא .םירוהה םע םיעסונ ,ץיקב םידבוע םהמ םיבר"
 "...רעונ תועונתב םידיקפת םיאלממ םה .תויורגב שי
 
 םישפחמ םה .תרגסמה ןיינע ללגב ,תישאר .תונחמל תאצל לגרה ןיא ןוכית ליגב םידלילש תבשוח ינא"
 .ףסכ זבזבל אלו ףסכ חיוורהל םיצור םה – הדובעה ללגב ,תינש .תרגסמ רצייל אלו תרגסמ קורפל
 ".המודכו תורגב תוניחב ,תושפוחל תועיסנ – םיכיראתה תייעב ללגב ,תישילש
 
 םידליה ...שפוחה תא ול ספות הזו זכרמו ךירדמ רבכ אוה רעונ תעונתבש ימו ,רעונ תועונתב םהש וא"
 " ...דובעל ץיקה תא םילצנמ תושלח רתויה תובכשהמ
 
 ".היווח םישפחמ םה .ידמ רתוי םיכרע םישפחמ אל םה .םירחא םירבד םישפחמ ץיקב"
 
 הנומתה תא תורשאמ תובושתהו ,םייתחפשמה תונויארב םג התלע ץיק תוליעפל תופולחה תלאש
  :תואבה תורגסמה תחאב ץיקה תושפוח תא הלבמ לארשיב רעונה .תוינכותה ינגראמ ורייצש
 ;ל"וחבו ץראב ,תויתחפשמ תושפוחל האיצי )2( ;'דכו הכירבב וא םיב ,םירבח םע םישגפמב ,תיבב )1(
 םידומיל ,18-16 ינבמ קלח רובע )5( ;םיכירדמ וא םיאנחמכ רעונ תועונתב תופתתשה )4( ;הדובע )3(
 תיפולח תנגרואמ תרגסמ ולקש אל ונייאורש תוחפשמהמ שילשכ .)ץיקהמ קלחב( תורגבה תוניחבל
 .תורחא תופולח ולקש אל רעונ תעונת לש הנחמל ואצי ןהידליש תוחפשמה תיברמו ,ץיקל
 
 לכמ ררחתשהל..." :החונמל דעונ ץיקה ,תישאר .ץיקה יבגל תויללכ תודמע המכ ולע תונויארה ךלהמב
 ךישמי חומהש םיכירצ ,תאזה אתחנתאל םיקוקז םה ,ץיקב םהלש ןאפה הז ...חונל ...תויוביוחמה
 םירגובמ םירוענה ליגב םהידליש איה םירוהה ברקב הצופנ הדמע ,תינש ".רחא דֹומב לבא דובעל
 קלח ,םויסל .ליעל תורכזנה תויוליעפב םמצע תא קיסעהל םילוכי םהו ,םמצע תא רדבל ידכ קיפסמ
 :םהמ דחא ונל רמאש יפכ וא ,ץיקל תנגרואמ תינכותב ףתתשמ וניא םהירבחמ שיאש ונייצ רעונה ינבמ
 לולשל יתלוכי אל וליפא )זא( .ןויערה לע יתעמש אל וליפא יכ ץיק הנחמ לש תורשפאה תא יתלקש אל"
 רעונ ינב .רעונ תועונת תונגראמש תונחמ םע ללכ ךרדב ההוזמ ץיק הנחמ לש ןויערה םצע ".הז תא
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 ץיקה ,ךכ וא ךכ .הלש ץיקה הנחמל תאצל םיטונ םג הנשה תומי לכ העונתה תויוליעפב םיפתתשמש
 תא אלמל םיכרד יביטקא ןפואב תושפחמ אל תוחפשמ יסופיט ןפואבו ,היישע שודג תויהל דעונ אל
 .תורחא תויוליעפב ןמזה

 

	ץיק תוינכותב תופתתשה
 
 תובר .ץיקב תנגרואמ תינכות לש והשלכ גוסב םיפתתשמ 17-11 ליגב םילארשיה רעונה ינב בור ,ללככ
 דרשמ( םיינוציח םירקחמ .םייסופיט ץיק תונחמ ןניא ןהב ףתתשמ ילארשיה רעונהש ץיקה תוינכותמ
 םיפתתשמ םיידוסיה רפסה יתב ידלימ 40%-ו א"י-'י תותיכ ינבמ 20% יכ ולעה )ה"מאר ,ךוניחה
 ונייצ םירוההו רעונה ,תאז תמועל ,ונלש רקסב .רעונ ינוגראו רעונ תועונת לש םייסופיט ץיק תונחמב
 ופתתשה םירוענה ליגב םהידליש ונייצ םירוההמ 75% .ץיק תוינכותב םינוש תופתתשה ירועיש
 תוביס שולש ןנשי .םמצעב ובישהש )17-14 יאליג( רעונה ינבמ דבלב 55% תמועל ,ץיק תוינכותב
 לע עדימב רתוי םיאיקב םירוהה )2( ;דחא דלימ רתוי שי םירוהה תיברמל )1( :הזה לדבהל תוינויגה
 .םירגבתמ םהש לככ תדרוי תופתתשהה ,רעונה ירבדל )3( ;וב ףתשל רתוי םיטוהלו הלא תוינכות
 םיצור םניא וא - םיפתתשמ םניא רתוי םירגובה רעונה ינבמ םיברש םג םיזמרמ הלא םיאצממ
 תורעהבו תונויארב םג רעונה ינב דצמ הלע ץיק תונחמב ןיינע רדעיה .ץיק תונחמב - ףתתשהל
 רעונ תוינכותב םיפתתשמ םהידלי יכ ונייצש םירוהה רועיש תא גיצמ ןלהלש םישרתה .תוחותפה
 תוינכות לע עדימ ףתשל םהידלימ תונוכנ רתי וליג םירוהה ,ללככ .תורענהו םירענה תובושת תמועל
 .רעונה תועונת לש תרגסמל ץוחמ תומייקתמש תויוליעפ לע רבדל טרפב וטנו ,ץיק
 

 תורוצ תמועל )רעונ ינוגראו( רעונ תועונתב תופתתשה-יא/תופתתשה :10 םישרת
 רעונו םירוה ,ץיק תוינכות לש תורחא

 

 
 
 

 העונת
  העונת אל

 ףתתשמ אל

 
 יפכ .יטסילרולפו ידוהי ןכות תניחבמ רקחמל תויטנוולרש תוינכות 13 ונקדב יופימה תואצות סיסב לע
 דמלל תולוכי ,ורקחנש םינושה םינוגראה יגוס לש גציימ םגדמ ןהש ,הלא תוינכות 13 ,םדוק ןיוצש
 .לארשיב ץיק תונחמ לש םימייקה םיטמרופהו םינבמה לע תובר ונתוא
 
 קלח אוה תיבל ץוחמ הניש תייווח לש אשונה ,הליל תנילב בורל םיכורכ ץראב ץיק תונחמש רחאמ
 רעונה ינב םהבש ,ללכ םינקתמ ילוטנ תונחמל דעו םינגרואמ עבק ינבממ םיענ הנילה יאנת .םהב יתוהמ
 .םירחא םיטנאירו וא םיינשה לש בוליש אצמנ תונחמה תצקמב .עבטב וא להואב הניש יקשב םינשי

 םירוה רעונ
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 םישמתשמ חותפ חטשב תונחמ וליאו ,לכוא ירדח ללכ ךרדב םיללוכ עבק ינבמב םימייקתמה תונחמה
 .החגשהב םיינוציח לושיב ינקתמב ללכ ךרדב
 
 קלח .דחא םוקמב תוהש תמועל ,םוקמל םוקממ "הדידנ" לש טנמלא םיללוכ תונחמהמ קלח
 תואקתפרה ,תידוהי תשרומ ,הירוטסיה ,עבט יכרעב םיעודיה םירתאל םילויט תוללוכ תוינכותהמ
 הבישי ומכ תויוליעפב םיפתתשמ רעונה ינבו ,ץיק תונחמב יזכרמ אשונ ןה עבטב תויוליעפ .םירויסו

 םינקתמב םידיוצמש תונחמ .םייתצובק םירגתא ללשו הכילה ילויט ,םיקאייק ,הרודמ ביבס
 .'דכו לגרודכ ,הייחש ומכ תורדוסמ טרופס תויוליעפ בורל וללכי םינגרואמ
 

	הנשב הפוקתהו הנחמה ךשמ
 
 שי .טסוגוא ךלהמב וא ינוי ףוסב םילעופ םירחא וליאו ,ילוי שדוחב םימייקתמ תונחמה לש םבור בור
 ץיק תונחממ הנושב .הנשה ךלהמב םירחא םידעומב םינגרואמש תידומיל-ץוח תוליעפו תונחמ
 וא עובש ללכ ךרדב תוכשמנ ץיק תוינכות .רתוי םירצק תויהל םיטונ לארשיב תונחמה ,ב"הראב
 ךשמ .םוי 12.3 םירוהה יפלו ,םוי 11.5 אוה רעונה ינב ירבדל עצוממה תופתתשהה ךשמ .םייעובש
 רתוי םירגובמ רעונ ינב םג ,ןכ ומכ .רתויב ריעצה רענה לש וליג יפל תיתועמשמ רצקתמ תופתתשהה
 רעונ ףקשמו ,תחא ץיק תינכותל לבגוה אל ונלאש וילעש ןמזה ךשמ .רתוי תורצק תוינכתב םיפתתשמ
 ןוגרא גוסמ רתויב תופתתשה ונייצ םיבישמהמ 40% .ץיקה ךלהמב תחא תינכותמ רתויב ףתתשמש
 רעונה ינבמ 26% קר .םוי 8.4 אוה ץיק תינכות לש עצוממה ןמזה ךשמ יכ הלעה יופימה ליגרת .דחא
 .עובשמ תוחפ ךשמב ופתתשה 32% קר וליאו ,םייעובשמ תוכורא ויה לוכה ךסבש תוינכותב ופתתשה
 
 םע םאתמב אצמנ  אלא ,החפשמב םידליה רפסמל וא תויתדל ,רדגמל רושק וניא תופתתשהה ךשמ
 םיימורדה תוזוחמבו םילשוריב רעונה .הז םע הז םימאותמ םה םגש םימרוג ,םירוגמ רוזאו רשוע
 .םש םיפתתשמה ברקב םיילכלכ םילדבה ואצמנ אל .ץיק תוינכותב רתוי ףתתשמ )רתוי םיינע םירוזא(

 רעונו ,רתוי םיכומנ תופתתשה ירועיש ואצמנ )ןורשהו ןופצ/הפיח ,ןד שוג/ביבא לת( ןופצבו זכרמב
 .רתוי םיכשוממ ןמז יקרפלו רתוי ףתתשמ הלא םירוזאב רתוי תורישע תוחפשממ
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  ץיק תונחמ לש םינוש םילדומ
 
 לש םילדומ םיססובמ ןהילעש תויללכ תומֶת עברא ונאצמ ,תוינכותה ינגראמ םע תונויארה סיסב לע
 תוירוגטק-יתת ןכו ,םינבמ השולש גיצמ אבה םישרתה .יטסילרולפ ןכות םיעיצמה ץיק תונחמ
 .תואמגודו םהלש םינייפאמ ,םילדומה ללכ רואית ןלהל .םתוא שרפל ידכ ונחתיפש
 

 ץיק תונחמ ינבמ לש ילאוטפסנוק לדומ :11 םישרת
 

 תיפרגומד הבחרה .ג הייסולכוא יגוס .ב ןמז תנוכתמ .א
I. חווט-ךורא ףיצר  

II. ימעפ-דח יתנש 
III. ימעפ-בר יתנש 
IV. םירחא םידעומ 

 

I. םיינגומוה תונחמ 
II. םיינגורטה תונחמ 

 

I. תיאליג הבחרה 
II. תויפיצפס דעי תוצובק 

 

 

	ןמז תנוכתמ .א
 
 תוקלחתמ ץיק תוינכות יכ ונאצמ .הנשה ךרואל הנחמ לש לועפתה ןפואל תסחייתמ ןמז תנוכתמ
 ,יעיבר לדומ .ימעפ-בר יתנש )3( ;ימעפ-דח יתנש )2( ;חווט-ךורא ףיצר )1( :םיירקיע םיגוס השולשל
 .דיחי ןוגראל יפיצפס וניא ,"םירחא םידעומ"
 
I.  הנשה ךרוא לכל תומייקתמה תויוליעפ לש בחר ןווגמ ברעמש הנחמ :חווט-ךורא ףיצר לדומ. 

 דעיה להק .רעונ ינוגראלו רעונ תועונתל ינייפוא הז לדומ .הנש רחא הנש ומצע לע רזוח טמרופה
 אוה הנחמ לש הז גוס .ריעצ ליגב קלח םיחקולו םיפרטצמ םהו ,הנש לכב ההז םיפתתשמה לש
 לש הרבחה ייחב יתועמשמ דיקפת אלממו הנשה ךרואל יאנפה תויוליעפמ דרפנ יתלב קלח
 .םידליה

 
II. תיתנש תוליעפמ קלח וניא ללכ ךרדבו ,הנשב םעפ םייקתמש דרפנ עוריא :ימעפ-דח יתנש לדומ 

 םישנא תותפלו קוושל ץלאנ ןוגראה הנש לכבו ,עודי וניא םירזוחה םיפתתשמה רפסמ .תכשמתמ
 .הנחמב בוש ףתתשהל

 

III. תושחרתמ תויוליעפה .הנשה ךרואל םימעפ המכ רעונ ינב דחי סנכמש הנחמ :ימעפ-בר יתנש לדומ 
 .ץיקה תשפוחב ןכו ,תושפוחב וא עובש יפוסב

 
IV. רעונל תורחא תוינכות וא תונחמ םייקל תורשפאה לע ולאשנ רשאכ :םירחא םידעומ לדומ 

 ךרואל )2( ;עובש יפוס )1( :תויורשפא עברא םינייאורמה ועיצה ,הנשה ךלהמב םירחא םידעומב
 .באב העשת )4( ;הכונח )3( ;םיגחל ץוחמ הנשה
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 עובש יפוס )1
 
 שגפמב ,בוט לכב םתוא אלמל רשפא .םיקיר רעונה ינב לש עובשה יפוס בור .רידא ךרוצ הזב שי"
 םהב רובעל רשפאש םיכורא םימי השולשב רבודמ .םיטסקט םע שגפמ ,תוקומע תולאשב ,קתרמ
 ".יצחו שדוח ידמ םישגפנ םא דחוימב ,ךילהת
 
 םיגחל ץוחמ הנשה ךרואל )2
 
 אקווד .ילוי-ינויו ראורבפראוני ,רבמבונ-רבוטקואב ומייקתה םה .הנשב תועסמ השולש-םיינש ויה"
 ".ןיינעה לכ היה הז .םיגחה תפוקתב אל
 
 הכונח )3
 
 .הכונחב םימי 4 לש הנחמ – ןויסינ ונישע .הנחמ דועל םיכחמ םידליהש םירוהמ תוינפ ןומה ונלביק"
 .לקש 1,000-900 היה ריחמהו ,םילארשי קר ,םידלי 33 וב ופתתשה .חלצומ דואמו הנוש דואמ היה הז
 ".םייעוצקמ םילכ םע בולישב הכונח היה הנחמה אשונ
 
 באב העשת )4
 
 ,תיתועמשמ דואמ היווח דימת תאז ...באב העשתב אקווד .דחי חישל םישנא איבהל תונמדזה תאז..."
 ".ירוטסיה ביטרנ לע ,הירוטסיה לע רבדל המיהדמ תונמדזה תאז יכ
 

	הייסולכוא יגוס .ב
 
I. םיינגומוה תונחמ 
 
 הנחמל דחי תאצל ,תחא התיכ ינב ומכ ,תדכולמ הצובק איבהל ןויערה לע םיססובמ תונחמה תצקמ
 יתבמ קחרה שחרתמ הנחמהש ףאש ינפמ ,ןיטולחל אל יכ םא ,ותוהמב ינגומוה הז טמרופ .דחוימ ץיק
 יכ םינייצמ םינגראמה .םיכירדמה תא םיריכמ םהו הנחמל םהירבח םה םתתיכ ינב ,םיפתתשמה
 רשקה ותואב ,םיתעל םלואו .תיפרגואיג הביבס התואמ רעונ ינב םישגפנ וללה ץיקה תונחממ קלחב
 .תיפרגומד הניחבמ תוינגורטה תויסולכוא שגפיהל תויושע ,יפרגואיג

 
 לכ םצעב יכ ,םזילרולפל יטנוולר הז ...הנשה לכ דחי תאצמנש הצובקב םיכינחל דעוימ ץיקה הנחמ"
 םיטבשו םיקזח םיטבש שי הגהנה לכב טעמכ .ולש םירוגמה רוזאמ ,ולש בחרמב םיכינחה תא שגופ דלי

 ".תיתרבח הירפירפמ םישלח
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II. םיינגורטה תונחמ 
 
 ןווגמ ילארשי רעונ לש שגפמ )1
 

-ויצוס ,יתדע ,יפרגומד ןווגממ ץראה לכמ רעונ ינב דחי סנכמש לדומ יפ לע םייונב םירחא תונחמ
 םיינגומוה תויהל םילוכי םיפתתשמה .הנחמב תפתושמ תוליעפ תומייקמ הלא תוצובק .יתדו ימונוקא
 .)ץראה יבחר לכמ ינוליח רעונ ,המגודל( םירחא םיטביהב םיינגורטה ךא ,םהלש עקרה טביהב
 
 תוצופתהמ רעונ םע שגפמ )2
 

 רקבמה תוצופתהמ ידוהי רעונ םע תופתושמ תויווח ןגראמש ,ץיק הנחמ לש ץופנ לדומ לארשיב םייק
 ומכ ,תינכותל תינכותמ הנתשמ ל"וחמ םהירבחל םילארשיה םיפתתשמה ןיב ירפסמה סחיה .ץראב
 לארשי ללכ ,תידוהי תוהזל תועגונה תויוליעפ ,הז טמרופב םידחא תונחמב .תינכות/הנחמה ךשמ םג
 .רתוי בר שגד תולבקמ תוילארשיו
 
 ןיב ינויווש ךילהת רצייל םיצור ונחנא םא ,תוידדה לש רופיסה הז םייטנוולר יכה םירבדה דחא"
 "...םלועב ידוהי דלי לכל יטנוולר תידוהיה תוהזה לש חישה ...ץוחב תוליהקל ץראב תוליהקה
 
 לכ ךיא םיאור םשמו ןאכמ רעונ ינב .'ילש תידוהיה תוהזה' תארקנש תיזכרמ הלועפ שי שגפמב"
 לש יומידה המו ,תוצופתב ידוהי לש יומידה המ .ינשה לע דחא םירבד םיניבמו םירבשנ םיסותימה
 ".תידוהי תוהז לע דחי רבדל רשפאמ הז .רעונ תעונתב םירבח ונחנא ...תוצופתה יניעב ילארשי
 
 םייחה חרואב תוינגורטה )3
 

 :תיתדה ותוהזב הנוש עקר לעב רעונ לע ססובמ םינגראמה םע תונויארהמו יופימהמ הלעש ףסונ לדומ
 .ינוליחו יתד רעונ תושיגפמ ןהש ךכב תואגתמ תוילארשיה רעונה תועונת .םייתדו םייתרוסמ ,םיינוליח
 
 תוהזה תא וריאשיש .'וכו דבועה רעונהו םיבשומה ינבו אביקע ינב ושגפיי ונלצאש םיצור ונחנא"
 "...ונלשמ תוהז םג וצמאי לבא םהלש תיתעונתה
 

	תיפרגומד הבחרה .ג
 
 וא םיפתתשמה ליג לש םיטביהב ץיקה תוינכות לש הבחרהל םיירשפא םינוויכ ונייצ תוינכותה ילהנמ
 דעי תוצובקל הבחרה )2( ;תיאליג הבחרה )1( :םייפיצפס םינוויכ ינש וניוצ .דעיה תויסולכוא
 .תויפיצפס
 
 תיליג הבחרה .1
 
  תונב/ינב תוינכותו תופתושמ ליג תוצובק ,תודרפנ ליג תוצובק :תיליג הבחרה לש םיגוס השולש ונחב
 וא רתוי תרגוב ליג תצובקל תודרפנ תושדח תוינכות חותיפל הנווכה תודרפנ ליג תוצובקב .הווצמ
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 דחי ופתתשי תודחא ליג תוצובקש ךכ ,תיליג-בר הבחרהל הנווכה תופתושמ ליג תוצובקב .רתוי הריעצ
 .הווצמ תב/רבה ליג ביבס תוינכות לע תולאשב דחוימ שגד ונמש .תינכות התואב
 

 ףותיש םדקל איה תודרפנ ליג תוצובקל דעוימה הנחמב תופתתשהה תא ביחרהל תויורשפאה תחא
 תא תחא הנשב םיחודש 19-ו 18 ליג ינבל תועצומ הלא תוינכות .תויאבצ-םדק תוניכמ םע הלועפ
 תינכות תונבלו םתוליעפ תא ביחרהל וטילחה םה יכ חוויד תוניכמה תחאמ תווצ שיא .יאבצה םתוריש
 ידימלתל םיאתמש טמרופב ךא ,רתוי תורגובה תוצובקה לש הזל המוד ןכות םע ,18-16 ליג תוצובקל
 .ןוכית
 
 תודרפנ ליג תוצובק לש הבחרה
 
 םיכילהת ,תישיאניבה המרב קמוע יכילהת .'י התיכב רבכ תושעל רשפא הניכמב םישוע המ לכ"
 הבשחמה ...תוילאוטקא תומלידו םינויד ,הדימל םייקל רשפא תילאוטסקטה המרב ,םייתצובק
 ".תוגיהנמ תיינבו תידוהי תוהז ,תויתריצי םה הלש םישגדהש ,תוגיהנמ תינכות םיקהל התייה
 

 לולכל תורתוחש תובחרה שי ,תונוש ליג תוצובקל תודרפנ תוינכות עיצהל הדעונש הבחרהל ףסונב
-בר תינכותב םשוי יליג-דח לדומ דציכ ראותמ ןלהל .תפתושמ תינכות התוא תרגסמב םיפסונ םיאליג
 םירגובה דצל םיריעצ םיפתתשמל התמאתהו תינכותה לש הבחרה שרד אוה .'ט-'ז תותיכ ינבל תיליג
 .'י התיכ ירגובו 'ו התיכ ירגוב –
 
 תופתושמ ליג תוצובק לש הבחרה
 
 ...הווצמ-תבהו הווצמ-רבה תפוקת ...לארשיב תוהזב קוסיעה לש 'רוק-דראה'ה ןה 'ט דע 'ז תותיכ"
 דעי להק םה 'י ימייסמ ...יקוויש ןיינע ךותמ 'ו התיכל םיפתשמה ליג תא ונדרוה ,ונלש לדומב ,םויכ
 ".ונלש ףסונ
 
 לאיצנטופה לע תוינכות ינגראמ ונלאש .הווצמ תונבו ינבל ץיק תונחמ אוה תיליג הבחרה לש ןורחא גוס
 םהש ונייצ םתצקמ .הווצמ תב/רב גוגחל םידמועש 'ז-'ו תותיכ ידימלתל תורחא תוינכותל וא תונחמל
 וא ,תויכוניחה תורגסמב הז גוסמ תוינכות קיפסמ שיש ורבס םירחא .הלאכ תוינכות םייקל םילקוש
 .יביסנטניאו ףטוש יכוניח ךילהת תובייחמ הלאכ תוינכותש
 
 הווצמ תב/רב תוינכות
 
 תחתפנ ותרגסמבש תויונמדזה ןולח שי .תולעב וילע תספות היסקודותרואהש והשמ הז הווצמה-רב..."
 םע שגפמ ,םינכת דומיל ,שוביג תוליעפ לולכת תינכותה ...הביטנרטלא תתל םיצור ונייה ...תודהיה
 םינוש תומוקמב לויט םגו ,יטסילרולפ ידוהיה םלועה ,תיתרוסמה העונתה ךותמ תויתועמשמ תויומד
 "...ץראב
 
 תויפיצפס דעי תוצובק .2
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 תוגהונ ןניאש דעי תויסולכואל בחרתהל ;תושדח תויסולכואל תונפל איה התלעש תפסונ תורשפא
 ךושמל תוסנל וא ,םיינוליחו םייתדל םיפתושמ ץיק תונחמ םיקהל ,לשמל .הלאכ תויוליעפב ףתתשהל
 .רתוי תונותמ תויתד תויוהז
 
 ןוציק תוצובק תללכה
 
 'רוק דראה' רתוי םיינוליחו ,רתוי םיינרות ,םייל"דרח :רתוי 'םיינוציק' םילהק איבהל םא ונלקש"
 ".תדרפומ תוליעפ שרוד הז יכ ,תאז תושעל אל ונטלחה לבא .רתוי הרורב תינוליח תוהז םע
 
 תונותמ תויתד תויוהז תללכה
 
 ןכש םייסקודותרוא םידוהי לש תוליהק – םיילרביל םייתד לש הייסולכואל סנכינ רתויו רתוי"
 "...םישנו םירבג ןיב ןויווש לש אשונב םיקסעתמ
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	 םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת בוליש
 

	םייטסילרולפ םיכרעו תידוהי תוהז לש תומייק תומר
 
 
 םצמוצמ ץיק תוינכותב םזילרולפבו תידוהי תוהזב קוסיעה ףקיה יכ הארמ ונלש ןווקמה רקסה ,ללככ
 ךותמ 3 ,תינוניב( יהשלכ המר התייהש ונייצ 42% קר ,תוינכותב ופתתשהש רקסה יבישמ ןיבמ .ידמל
 היהש ונייצ 37%-ו ,תוינכות ןתואב תידוהי תוברת וא םיידוהי םיטסקט ,תידוהי הירוטסיה לש )5
 ךמס לע םיבישמה תא ונחתינ הבש הדיחיה הלאשה וז .ידוהי םזילרולפ לש םיכרעל םיוסמ יוטיב
 הקפיס ,הלא םינכת לש יהשלכ המר המייקתה םא הלאשה יכ רשיא חותינה ."המ תדימב" הבושתה
 הדימב( "ההובג" המרב ונשמתשה הז ךמסמב םיחותינה רתי לכב .םיבישמה לע רתוי םיקיודמ םייובינ
 .)5 ךותמ 4 ,הבר
 

  ץיק תוינכותב םייטסילרולפ םיכרעו תידוהי תשרומ לש תומר :12 םישרת
 הבר הדימבו תמיוסמ הדימב

 
 

 
 
 

 םיאשונ תובורק םיתעל תוליכמ ץיק תוינכות יכ דיעמ רעונ ינוגראבו רעונ תועונתב ףתתשמש רעונ
 תוליכמ ,הברהב חיכש ןפואב ,ףסונבו ,תמיוסמ הדימב םיידוהי תוברתו םיטסקט ,הירוטסיה לש
 תא לבקמ רעונ תעונתב רבח וניאו ץיק תוינכותב ברועמש ינוליח רעונ .והשלכ יטסילרולפ ןכות
 םיידוהי םיכרעל ןכו ,םיידוהי תוברתו םיטסקט ,הירוטסיהל רתויב הכומנה הפישחה
 תוינכותב הלא תויוכיא לש הברהב תוהובג תומר תומייק ,רעונה תועונת ירבח רובע .םייטסילרולפ
 ןה ,ץיק תוינכות לש הלא םיגוסב תפתתשמש תרוסמ תרמושה תינוליחה הליהקה ברקבו ;ץיקה
 20% קר ,רעונה תועונתל ץוחמ ץיק תוינכותב ברועמה ינוליח רעונ ברקב .רתויב הברה הדימב תומייק
 .יטסילרולפ וא ידוהי ןכות לש תמיוסמ המר קר התייהש ונייצ
 

 תמיוסמ הדימ
 תודהי יכרע לש

  תיטסילרולפ

  הבר הדימ
 תודהי יכרע לש

  תיטסילרולפ

 תמיוסמ הדימ
 םיטסקט לש
 הירוטסיהו

 תידוהי

  הבר הדימ
 םיטסקט לש
 הירוטסיהו

 תידוהי
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  םייטסילרולפ םיכרעו תידוהי תשרומ :13 םישרת
 רעונ תועונתב תופתתשהו םייח חרוא יפל ץיק תוינכותב

 
 רמוש ינוליח יתד  

 ינוליח תרוסמ

 ,הירוטסיה
 תוברתו םיטסקט
 םיידוהי

 העונת
 
 העונת אל

55% 
 

33% 

63% 
 

33% 

42% 
 

22% 

 תודהי יכרע
 תיטסילרולפ

 העונת
 
 העונת אל

49% 
 

32% 

52% 
 

47% 

30% 
 

19% 

 
 

	םירחא םינכתו םזילרולפ ,תוהז לש םיאשונ ןיב םייקה ןוזיאה
 

 ,רעונ תועונת( לארשיב םייכוניחה תודסומה תיברמ רובע דוסי תונורקע םה ידדה דובכו רחאה תלבק
 םזילרולפה יכרע .)'דכו תוללכמ ,יתביבס ךוניחל םינוגרא ,יטסילרולפ ךוניחל תותומע ,רעונ ינוגרא
 ,לארשיב יכ ןייצל יואר .דחאכ תוילמרופ יתלבהו תוילמרופה ךוניחה תוכרעמב יוטיב ידיל םיאב
 תלבק ,תונלבוס םיחפטמה םיכרעל ךוניח :םינוש םירשקהב הנוש הרוצב רדגומ םזילרולפ חנומה
 .האלה ןכו ,תויתוברת-בר ,רחאה
 
 ןהידליש תוחפשמ םע תונויאר השימח ונכרע ,ילארשיה תונחמה ףונ לש רתוי הבחר הנבה שוכרל ידכ
 לש תוינכותב ופתתשה רעונה ינב תוחפשמהמ םייתשב .תידוהי היצטניירוא םע ץיק תונחמל ואצי

 תורחא תוחפשמ תמועל , ילוא רתויב טלובה לדבההה .םייעובש לש - תוחפשמ שולשבו ,דחא עובש
 ךוניחל ןהידלי תא ומשר תוחפשמה שמח ןיבמ שולש .םידליה ודמל ובש רפסה תיב היה ,ונייאורש
 וא םייתכלממ רפס יתבל םימושר ןהידליש ,ונייאורש תוחפשמה רתיל דח דוגינב תאז .ליכמ ידוהי

 ליכמה לולסמב ורחב וללה תוחפשמהש הדבועה ,לארשי ומכ תירזגמ הכ הרבחב .םייתד םייתכלממ
 ןה ההובג תוברועמ לש רופיס תורייצמ הלא תוחפשמ .תובר תרמוא )2008 זאמ תימשר רכומה( שדחה
 םיטביהה יכ הריבסה תוהמיאה תחא .ןהלש תוימוקמה תוליהקב ןהו ליכמה ידוהיה לולסמב
 הנייצ תורענה תחא וליאו ,ליכמה ידוהיה ךוניחה לש ןויערל םירושק הייח לש םייעוצקמהו םיישיאה
 ליכמה ךוניחב דקומה ,הרובע ".וכותב היח םצעב ינאש םלוע הזו ,ברועמ רפס תיבב תדמול ינא" :יכ
 רחא רענ .םירחא םייתד םייח תוחרואל המצע תא ףושחל אלא ,"העובב תויהל אלש בושח" אוה
 ".הזמ הז דומלל רשפאו ,הנוש דחא לכש )הדבועה תא( בהוא ינא" ,ריבסה
 
 הנחמב םינקומש הלאל תיבב םיקינעמ םהש םיכרעה ןיב הקזח הפיפח לע שגד שי ,תירוה טבמ תדוקנמ
 תונווגמו תונוש תויתד תופקשה ,םזילרולפ ,הרבחב ןויווש לש םיכרע" :הלש תויוליעפב וא העונתה לש
 אישכ הנחמה תא םיראתמ רעונה ןהו םירוהה ןה ,רעונ תועונתב םירבח ןהידליש תוחפשמב ".המודכו

 םע םידחאתמ םה ובש םוקמ – "החפשמ" הנחמב ןהו העונתב ןה םיאור םה .תיתנשה תוליעפה
 ףידעמ ילש ןבה םא – הזכ והשמ ךל דיגא אוב" ,םירוהה דחא לש ויתולימב .ץראה יבחרמ םהירבח
 הנחמב והשמ שיש ןיבהל לוכי התא זא ,ץיק הנחמב ראשיהל אלא ,תיתחפשמ השפוחל ונתיא סוטל אל
 ,תיתד הלכה ומכ םינכתב הנשה תומי לכ הליעפ תוברועמב תנייפואמ וז הצובק ."םיצור םהש
 ךשמה ,ידוהי ןכות ביבס תויונבה ץיק תוינכותב םיאור םה ,ךכיפל .תידוהי תוהזו תוברתו םזילרולפ
 .הנשה ךרואל תומייקתמש תוילמרופ יתלבה תויוליעפל יעבט
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 לש םיכרעל ךוניחל םגו ,םיידוהי תוברתו תוהזל םיעגונה הנחמה ינכתל וסחייתה תוינכותה ינגראמ
-וב םילחנומ םה – םזילרולפו "תוילארשי" ,תונויצ ,תידוהי תוהז לש םיכרעל רשאב .תונלבוס חופיט
 .םינוגראה דצמ םיפיקעו םירישי םירסמב תינמז
 
 .תיברמ תונידעב םהב םירזשנ יטסילרולפ ןכותו תידוהי תוהז ןכלו ,"ףיכ" לש ןמז םיבשחנ ץיק תונחמ
  אופא תושורד .ידמ םייטקדידו "םידבכ"כ ספתיהל אל ידכ ,אל םיתעלו תורישי םהילע םירבדמ םיתעל
 יתווצ .המיצעמו תיתייווח ,הנהמ הרוצב הלאכ םינכת ליחנהל תולוכיש תוקיטקרפו תויגולודותמ
 תורטמ לכ תא םיבלשמה םיחנמ םיווק םיחסנמ רעונה ינוגראו רעונה תועונת לש תוטמב הגהנהה
 הנשה ךשמב תפטושה תיתרגשה תוליעפה רובע סובליס תינכות השעמל הכלה םימשיימו ,וללה ןכותה
 .ץיקה תוינכות רובעו

 
 
 רתוי הנהמ ךרדב תידוהי תוהז לש םיאשונ תרבעהב ךרוצה

 
 ךירצ ...םתוא ךושמיו הבינגמ רתויל תידוהיה תוברתה תא ךופהיש ,ףסונ רגירט רעונל תתל םיחרכומ"
 וישכעל ךייש הז .ילאודיבידניא דואמ והשמ םע ירוד-ברו קיתע דואמ והשמ ךב שיש הנבהה תא בלשל
 ".ילש םלועל יטנוולר הזו
 
 לע םינכת םיעיצמ רעונ תונחמש הנקסמל ונעגה ,תוינכותה ינגראמ םע קמועה תונויאר לע ססבתהב
 תושיגה ןמ תחא לכ .תבלשמ השיג )2(-ו תיטסילוה השיג )1( :םיכרד יתשב םזילרולפו תידוהי תוהז

 אשונה םע תודדומתהה יכרדו תומכה ,בכרהה ךא ,יטסילרולפו ידוהי ןכות םע יללכ ןכות תברעמ
 .םיימנידו םינוש
 

	תיטסילוהה השיגה .1
 
 ,תוגצה ,םילויט( תויללכה תויוליעפב .הנחמב םינכתה לכ תא עבוצו רדוח ידוהיה ביטרנה ,וז השיגב
 תוליעפב םיעמטומ ידוהיה םלועהמ םינכת .תידוהי תוברת לש םיאשונ םירוזש )'וכו הקיזומ
 ןווגממ ידוהי ןכות םידמול )1( :תואבה םיכרדב תאז םישועש םייטסילוה תונחמ וניהיז .תיתרגשה
 ןכותבו תידוהי תוהזב רקיעב םידקמתמ )3( ;ידוהי ןכותב הפוטע תוליעפ םיכרוע )2( ;תורוקמ
 םישנא וא תומוקממ בכרומ תויהל לוכי תורוקמה ןווגמ ,הנושארה הירוגטקה רובע .יטסילרולפ
 לולכי םיוסמ רוזאל לויט .םוקמה לע םיידוהי תורוקממ םיטסקט תאירק בלשי עבטב לויט .םינוש
 יליבשב תוהז ילויט לש וז המגוד .םינוש תורוקממ רוזאה לע דומלל ידכ םוקמה ישנא םע תושיגפ
 .תורוקמ ןווגממ הדימלב שגד המשש תיטסילוה השיגב תידוהי תוהז םיחתפמ דציכ המיגדמ ץראה

 
 תורוקמ ןווגממ ידוהי ןכות תדימל )א

 
 ודירויש ידכ דואמ םייביסנטניא םינושארה םימיה ...תמיוסמ ךרדב םילהנתמ ץראב תוהזה תועסמ"
 םהבש ,דדונ הנחמ לש םימי השולשמ יונב הנחמה .דבוע לוכה ךכ רחא .םינופאלפהו תויניצה הטעמ תא
 ,ינא ימ .ךמצע םע בשוי התאש ,דדב ןמז שי דימת .םיישיא-םיינחור םינכתה הלא םימיב .ץוחב םינשי

 "...הצובקמ קלח תויהל ...הצובקהו ינא ...םייתרבח םינכתל םיטשפתמ טאל-טאל .התא ימ
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 ןלהלש םירבדה .הנחמב תוליעפה לכ לש ירקיעה םעטל ךופהל םילוכי יטסילרולפ ןכותו תידוהי תוהז
 ,הניל :הנחמב תוליעפה ימוחת לכל םילחלחמ תידוהיה תוהזהו ידוהיה םעה לש ביטרנה דציכ םיארמ
 .'וכו תויצקרטא ,םילויט

 
 

 ידוהי ןכותב הפוטע תוליעפ )ב
 

 ,רעיב םייקתמ הנחמה .ץראל היילעה רופיס תא המדמ 'ז התיכ ידימלתל םימי העברא ןב הנחמ
 .הריסב טישל םיאצוי ואישבו
 
 וא תידוהי תוהזב תודקמתמה ץיק תוינכותב יוטיב ידיל האב תיטסילוהה השיגה לש תרחא הסרג
 .תוצובקב דומילבו תוגיהנמב םג תודקמתמ תובר תוינכות .שרדמ תיב לש טמרופב יטסילרולפ אשונב
 .םוחתה ותואב םיניינועמל קוושת תינכותהו ,םיוסמ רחבנ אשונ שגדוי הלא תונחמב
 
 

 יטסילרולפ ןכותו תידוהי תוהז אוה ירקיעה אשונה )ג
 
 ,ילסרבינוא והשמ הז ךרע םנמא .םיידוהי םיכרע לש תולאשב רקיעב קסע תידוהי תוהזל רנימסה"
 תבשה איה ולש הבילהש קתרמ רנימס הז .םימיוסמ םיכרעל ףקות תנתונ תידוהיה תדה ךיא לבא
 ".ידוהיכ ילש תוהזה לע הלאשה הלוע זאו .ידוהיה םירפסה ןורא ,יתחפשמ טנמלאכ ,תוברתכ
 

	תבלשמה השיגה .2
 
 ןכותבו תידוהי תוהזב תקסועש תוליעפ )1( :תבלשמ השיג לש המויקל תוליעפ יגוס ינש םישורד
 ,יללכ ןכות ןיב םויה תא םיקלחמ בלשמ הנחמב .םייללכ םינכתב תקסועש תוליעפ )2( ;יטסילרולפ
 תּוליעפה תוצבשמ ןיבש ןמזה קרפ .האלה ןכו טרופס ,הריציו תויונמא ,תּואדָׂש ומכ תונהמ תויוליעפ
 ,רחאה תלבק ,ןויווש ,תוהזל תועגונה תויגוסב תוננובתהה תקמעהל וא "תיתייווח הדימל"ל שדקומ
 גזמל וא ,תויוליעפה יגוס ינשל דרפנ ןמז תוצקהל רשפא תבלשמה השיגב .האלה ןכו תויוברת-בר
 .םהיניב
 
 םירחא םינכת םע הליפת בוליש
 
 ".םויב םימעפ המכ םיללפתמ םג ונחנאו ,הכירב ,םיגוח ,תוליעפ ללוכ הנחמ תרגש לש םוי"
 

 
 םייתד םינכת םע תויללכ תויוליעפ לש גוזימ
 
 רחא .הנחמ תריוואו בוט רקוב לש תוקד 15 ...אשדה לע דחי הנחמה לכ .רקוב שגפמב חתפנ ליגר םוי"
 "...הצור אוהש ןאל ךלוה דלי לכ .חיש תוליעפו תינפוג תוליעפ ,תירחש תליפת :רקוב טירפת שי ךכ
 
 

 םייתד םינכת לש הדרפה
 
 ".חורו שרדמ הרות – ר"מת לש תחא )ןמז(  תצבשמ שי
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	תבש
 
 הפקשהה .םהלשמ ךרדב הילא םיסחייתמ תבשב םימייקתמש תינכות וא הנחמ לכ יכ הארנ ,ללככ
 סנכתהל םינמזומ םלוכ .רעונה ינבל שגפמ םוקמ תגציימ תבשהש איה תינכותה ילהנמ לש תיכוניחה
 רצויש רסמ ריבעהל תיתועמשמ ךרד יהוז .רחאה תלבקו דובכ ךותמ ךא ,ותנומאו וכרד יפל שיא ,דחי

 .תיביטקלוקו תישיא תידוהי תוהזל רוביח
 
 תועצבתמש תונכהו ,)האלה ןכו שובל ,החורא( המצע תבשל תוישממה תונכהה תא תוללוכ תויוליעפה
 םיעוריא הנחמב םישחרתמ םיתיעל .)וטושיקו לכואה רדח תנכה ,םירדח יוקינ( הנחמה יבחרב
 .)'דכו םידחוימ הליפת ירודיס לש םתנכה ,"תבש קוש" ומכ( תבש תארקל םידחוימ
 
 תוחישב - תונחמהמ קלחבו ,תבש גנוע ,תפתושמ תבש תרישב יוטיב ידיל אב תבשה לש ינחורה דצה
 תונוש תושיגו תונוש םלוע תופקשה לע ןויד רשפאתמ םג ךכ .םהמ םילועש םיאשונ לעו םיטסקט לע
 .)יתרוסמ ,יביטנרטלא ,המגודל( הליפת יחסונבו םירישב םג תואטבתמה ,תודהילו תבשל
 
 ןוויגה .תונויער יפוליחו שגפמ לש םג ומכ האנהו ףיכ לש ןמז קרפכ תבשל יתרבח דצ םג םייק ,םויסל
 :תוינכות ינגראממ ונלביקש תואבה תואמגודב יוטיב ידיל אב הזה
 
 ינפל םייתעשמ לחה .תוחלקמ ,םירדחה תא םיקנמש ןמז .םיירהצב ישישמ תונכה שי"  – תבש תארקל
 ,תופיכ טושיק ,םידימצ תנכה לשמל ומכ ,אשדה לע תוליעפ תונחת הזש ,תבש קוש ליחתמ תבש תסינכ
 םייתעש ךשמנ קושה .תבשה ןחלושל םיטושיק ,ךשמהב םהב םישמתשמש ןוזמה תכרב יקרפ רוטיע
 תונכהב רתוי םידיפקמש הלאכ שי .וילא עיגהל םיבייח אל ...ילמרופ אל דואמ אוהו ,םינמזה חולב
 "...יתועמשמ דואמ ןיינע איה תבש .תבשל
 
 תיתריצי תבש תלבק וננכיתש ,ב"י דע 'ג התיכמ רעונ תונבו ינב 350 תללוכ תבש תלבק"  –   תבש תליפת
 רחא .םיהדמ רבד הז – ליעפ קלח הב םיחקול ,הליפתהמ םישגרתמ .דחי םיללפתמ םלוכ ...תמאתומו
 םג ,םיריש םירש .תבש גנוע ףוסבלו ןוזמה תכרבו לכוא ,שודיק ,הנבל הפמ .תבש תדועס תמייקתמ ךכ
 ".םינוגינ
 
 .תבש תלבק תושעל הנושאר תונמדזה היהי ץיקה הנחמ םע שגפמה םידליהמ קלחל"  – תבש תלבק
 הלח ,תורנ תקלדהל ,עובשה תשרפ לע החישל םימעפל ,עוגר יתצובק ןמזל ברעב ישישב סנכתנ דימת
 ".םיאליגה לכב תונחמה תא ףטוע הז .ןייו
 
 הכורא תבשה ...םימ תולעתו תיקנע האשדמ םע רעונ תיינסכאב ונַשָי עובשה ףוסב" – תבש לש ףיכ
 ,קראפל הסינכה רובע שארמ ונמליש ...ירוביצה בחרמב תבש רומשל םיכירצ םהו ,םח דואמ היהו
 תחונמל דחא לכ וגלז רבכו ...םימב תצק וללותשה קלח ,הרבח יקחשמ ויה םיירהצ תחורא ירחאו

 "...םיירהצה
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	הנלחהו התדה
 
 םיידוהי םיטסקטו תידוהי תוברת ,תידוהי תוהזל םירושקה ןכות ימוחת תללכה םא תעדל וניינעתה
 הלא תויגוסש ורפיס תוינכותה ילהנממ םידחא .הנלחה וא התדה לע תולאש תררועמ רעונ תונחמב
 .םירוהה תמזויב דחוימב ,המשרהה דעומב םימעפל תולוע
 
 לש םלועה תסיפת תא הביחרמ ינאש ...הנוע ינאו ?הבושתב ותוא הריזחמ תא :יתוא םילאוש םירוה"
 יל שי .ןלחל וא הבושתב םיינוליחה תא ריזחהל ןוצר ספא יב שי .רהוצ חותפל םהל תרשפאמ .םידליה
 םהל םורגל ,הארשהה תא ,םיידוהי םירמוחל םהלש תושיגנה תא ,תוהזה תא ,עדיה תא ביחרהל ןוצר
 ".םירבד הברה ועמשמ ידוהי תויהלש ןיבהל
 
 ,םיכירדמהש םירוהל ריבסהל איה אשונה םע דדומתהל תירקיעה םכרד יכ םינעוט תוינכותה ינגראמ
 םתיא רבדל םילוכי םידליהש ךכ ,אשונב תולאש לע בישהל םינימזו עומשל םיחותפ ,םייתדו םינוליח
 .הלאכ תוחישל הצקומ ןמז עפש .תויוטבלתהו תובשחמ לע
 
 הדלי שי םא ...תבש לוליח .תבשה תיארנ ךיא ,הליפת ,תועינצ לע תולאש שי תויתד תוחפשמל"
 .םייתד םירוה םע הלאכ תוחיש ןוילימ יל ויה .אל המ תלכוא איה המ - בכרומ הז ,תידרח החפשממ
  :תבש םגו םיידוהי םינכתב קוסיעה םע םג איה תודדומתהה .התדהמ םידחפמש םיינוליח םירוה שיו

 ".הזה ןוידב ונחנא םידדצה ינשמ ?ירוביצ בחרמב ןופלטב רבדל רשפא-יא ,המ
 
 ןויצע שוגמ הייתד הרענ ךרד םיסקטב לחה .רתוי םדקומ ליגב םתוא םישגופ םה .םייעבט םיחתמה"
 ןמזה לכ שי .םהיניב גולאידל ליבומ הז ...םלהב איהו ,ולש תבשה תיארנ ךיא קינצוביק תלאושש
 ".םירבח םהש םהל רורב חוכיווה ףוסב  .ןיינע הזמ םישוע אל ,ינש דצמ .הזב תוקסעתה
 
 .םמצע רעונה ינב דצמ םגו םירוהה דצמ תונוש תוינכותב תוחפ וא רתוי הלוע התדהה אשונ ,םוכיסל
 .ינוליחל יתד רעונ ןיב שגפמב םג תועבומו הנחמב םוימויה ייח לש םינוש םיטביהב תועגונ תולאשה
 

 ינוגראה רקחמב תונויארב ופתתשהש תוינכות/תונחמה ינייפאמ :14 םישרת
 

 םש ןוגרא הירוגטק
 הנחמה

 'סמ
 םימי

 'סמ
תשמ
 םיפת

 גוס
 םיאנת תולע תותיכ םיפתתשמ

 םינכת םייזיפ

 65 םימי 7 'א הנחמ 1 ןוגרא הביבס ןוגרא
 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתד

 ח"ש 950 ב"י-'ח

 הנחמ
 יערא/דדונ
 רפס תיבו

 הדש

 ,תידוהי תוהז
 םזילרולפ ,תוגיהנמ

   2 ןוגרא רעונ תעונת

 140 םוי 28 'ב הנחמ

 + םילארשי 30
 םידוהי 110

 ןופצמ
 הקירמא

 ב"י-'ח
 ח"ש 3,800

ילארשיל(
 )ם

 רעונ ירפכ
 תוינסכאו

 ,עבט ,תשרומ ,םילויט
 ,תילארשיה הרבחה
 תידוהי תוהז
 תיטרקומדו

 'ג הנחמ

 םוי 14
)6 
 םימי
 םע
 רעונ
לארשי
  )י

280 

 ידוהי רעונ
 יאקירמא
 תירבע רבוד
 רעונ םע דחי(
 )ילארשי

 ב"י-'ז
720-650 

 ח"ש
 םילארשיל

 הינסכא
 רעי הנחמו

 לש םידומיל תינכות
 םינכת דצל העונתה
 תוהז לש םיפסונ
 תידוהיו תילארשי

 'ד הנחמ  3 ןוגרא רעונ תעונת
 םימי 4
 

500-
 'ז ילארשי רעונ 1,000

 
500-400 

 ,תונויצ ,תידוהי תוהז  רעי הנחמ ח"ש
 םיוסמ אשונב הנחמ
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 םש ןוגרא הירוגטק
 הנחמה

 'סמ
 םימי

 'סמ
תשמ
 םיפת

 גוס
 םיאנת תולע תותיכ םיפתתשמ

 םינכת םייזיפ

 5-2 
 םימי

  ב"י-'ד
 

 'ה הנחמ
11 

 ילארשי רעונ 1,500 םימי

 ב"י-'ט
 הנחמ
 לכל
 הבכש

1,500-
  רעי הנחמ ח"ש 1,200

 תידוהי תוהז ,תוגיהנמ
 ןכות ,תילארשיו
 יטסילרולפ

-300 םימי 4 'ו הנחמ 
500 

 + ידוהי רעונ
 רעונ ינב 100

 דחי םילארשי
 'י

300-
 ח"ש150

 םילארשיל
 תידוהי תוהז  ץוביק

  4 ןוגרא רעונ תעונת

 350 םוי 12 'ז הנחמ
 שולשמ רעונ
 תויוהז
  תוידוהי

  תודהיו םזילרולפ  רעונ רפכ ח"ש 2,400 'ט-'ו

 תודהיו םזילרולפ רעונ רפכ  ח"ש 900  ב"י-'י  םיכירדמ   םימי 7 'ח הנחמ

   5 ןוגרא רעונ ןוגרא
 'ט הנחמ
 

 450 םוי 12
 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתד

 'ט-'ז
2100-900 

 ח"ש
 

 רעי הנחמ

 תידוהי תוהז
 תבש ,תילארשיו
 תריצי .תיטסילרולפ
 תוכילה ,תויוליעפ
 םילויט ,טרופס ,עבטב

 6 ןוגרא רעונ ןוגרא
  

 200 םוי 23 'י הנחמ
 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתד

 900 ב"י-'י
  רעי הנחמ ח"ש

 תידוהי תוהז
 תבש ,תילארשיו
 תריצי ,תיטסילרולפ
 תוכילה ,תויוליעפ
 םילויט ,טרופס ,עבטב

 הנחמ
 א"י

3-
 350 םימי2

 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתד

 376 ב"י-'ו 
 םחתמ
 תואנחמ
 חותפ חטשב

 תוהז ,תוגיהנמ
 הרבחה ,תידוהי

 תילארשיה

 הנחמ 
 ב"י

 8 
 70 םימי

 ,םינוליח 
 ,םייתרוסמ
 םייתד

 + הינסכא  950  ב"י-'ט 
  חטשב הנחמ

 תוהז ,תוגיהנמ 
 הרבחה ,תידוהי

 תילארשיה

 ךוניח ןוגרא
 הנחמ  7 ןוגרא יטסילרולפ

 ג"י

 ינש 
רוזחמ
 לש םי

  םוי 11

350 
"הסב

  כ

 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתד

  רעונ רפכ ח"ש 3,700 'ט-'ו

 ןיב גוליפה לע רושיג
 םיינוליחל םייתד
 םודיק .לארשיב
 תוברע ,ןוויג ,תונלבוס
 ןוגכ תויוליעפ .תידדה
 טרופס ,תויונמא

 ךוניח ינוגרא
 הנחמ  8 ןוגרא יטסילרולפ

 ד"י
 114 םוי 11

 רעונ 50%
 ל"וחמ ידוהי
 רעונ 50%-ו
 ילארשי

 תצובקמ
  וז םילוע

 ב"י-'ז

 ח"ש 3,200
 םילארשיל
 1,050-ו
 רעונל רלוד
 מ"הירבמ
 רבעשל

  הינסכא

 ,תויתריצי ,תוגיהנמ
 לע םייכוניח םירויס
 תידוהי תוברת
 .תיתד תשרומו

 ךוניח ןוגרא
 הנחמ  9 ןוגרא יטסילרולפ

 ו"ט
 50 םוי 12

 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתדו

 ח"ש 1,750 ב"י-'ט
 רעונ רפכ
 הינסכאו
 )ש"פוס(

-תידוהי תוהז
 ,הקיסומ ,תילארשי

 'וכו ןורטאית

 ךוניח ןוגרא
 הנחמ  10 ןוגרא יטסילרולפ

  ז"ט
 750 םוי 21

50% 
 ,םילארשי

 םידוהי 50%
 םלועה לכמ

 3,600-850 א"י-'י
  רלוד

 תוינסכא
 םיצוביקב
 )ש"פוס(

 ,תידוהי תוהז
 .םזילרולפ ,תוגיהנמ
 םילויט

  11 ןוגרא תיאבצ-םדק הניכמ
 הנחמ
 ז"י
  

 6 
רנימס
 3( םי
 )םימי

 ינב 45
  Xרעונ

5 
וצובק

 ,םינוליח
 ,םייתרוסמ
 םייתדו

 ח"ש 1,700 ב"י–א"י
 הנשב

 ינקתמ
 ,תואנחמ
 הינסכא

 ,תוגיהנמ ,םילויט
 תידוהי תוהז
 הרבחה ,תילארשיו

 תונויצו תילארשיה
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 םש ןוגרא הירוגטק
 הנחמה

 'סמ
 םימי

 'סמ
תשמ
 םיפת

 גוס
 םיאנת תולע תותיכ םיפתתשמ

 םינכת םייזיפ

+ 
 סוניכ
  םימי 4

 ת
)225( 

 הנחמ   12 ןוגרא תיאבצ-םדק הניכמ
 ח"י

10 
  דדונ הנחמ ח"ש 1,800 א"י-'ט ינוליח רעונ 45 םימי

 תויוליעפ ,םילויט
 לע תוחיש ,םירטסקא
 תידוהי תוהז ,תוגיהנמ
 הרבחה ,תילארשיו

  תונויצו תילארשיה
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 ץיק תוינכות םיליעפמש םינוגראה
 

 )3( ;רעונ ינוגרא )2( ;רעונ תועונת )1( :ץיק תוינכות םיליעפמש םינוגרא יגוס הנומש ףשח ונלש יופימה
 ;הדימלו עדמ ינוגרא )6( ;יטסילרולפ ךוניח ינוגרא )5( ;םייתביבס םינוגרא )4( ;תויאבצ-םדק תוניכמ
 תועונתב תבחרומה ונתריקח תא דקמל ונטלחה םכותמ .תוילפיצינומ תויושר )8( ;םייטרפ םימזימ )7(
 יגוס תעברא .םייתביבס םינוגראו תויאבצ-םדק תוניכמ ,יטסילרולפ ךוניח ,רעונ ינוגרא ,רעונ

 )2( ;רעונ ינוגראו תועונת )1( :תוצובקה ןיב םילדבהה תא תיריפמא הניחבמ וריבסה הלאה םינוגראה
 .תותומעו םירז םינוגרא ,םייטרפ םינוגרא )4( ;תירוזא הצעומ וא תימוקמ תושר ,הייריע )3( ;רפס יתב
 
 

 )רקסה תייסולכוא ללכ( ןוגרא יפל ,ץיק תוינכותב תופתתשה :15 םישרת
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 רפסמ םייק יכ םא ,הרידנ )2%( םירז םינוגראו )7%( תורז תותומע םיעיצמש תוינכותב תופתתשהה
 תומכש איה ונתכרעה .םיבישמה ללכמ 10%-כ ךשומש יטרפ לוהינב ץיק תויוליעפ לש לטובמ אל
 סחייתהל ורחב םיבישמהמ םיבר םתסה ןמ ךא ,רתוי הלודג השעמל יטרפ לוהינב ץיקה תוינכות
 וללה םייטסיטטסה םינותנה יכ ןיוצי .ץיק תונחמ לש רתוי םיצופנ םילדומלו רעונ תוצובקל םתבושתב
 .תידוהי תוהז לש םיטנמלא תוללוכש הלא קר אל ,םיגוסה לכמ ץיק תוינכותב תופתתשה לע םידמלמ
 ץיקה ךלהמב ןימזה רצקה ןמזה קרפ לע םג דיעמש המ – )5%( םינוגרא המכב םיפתתשמה םג םירידנ
  .דחא הנחממ רתויב תופתתשהל
 
 רושקש ןכות רתוי םיקפסמ ,םירז םינוגראו תותומע םג ומכ ,רעונ ינוגראו רעונ תועונתש ונאצמ רקסב
 לש םינכת תוחפ םיללוכ )תונטייק( רפס יתבו תוימוקמ תויושר .םייטסילרולפ םיכרעלו תידוהי תוהזל
 תוהז לש םינכת רתוי תועיצמ תותומע .הליל תניל םע הנחמ לש תויווח תוחפ םיעיצמו תידוהי תוהז
 לש רתוי תוהובג תומר ואצמנ רעונה תוצובקב .תיבל ץוחמ הניל םע הנחמ לש תויווח תוחפ ךא תידוהי

  .הניל םע הנחמ תויווח לש רתויב תוהובגה תומרהו תידוהי תוהזל םירושקה םינכת
 
 תועונת לש תונחמ איה םהלש הנושארה היצאיצוסאה ,ץיק תונחמ לע םיבשוח רעונ ינבו םירוה רשאכ
 תיתנשה תינכותהמ דרפנ יתלב קלח םה הז גוסמ תונחמ .)םירחאו םיבשומה ינב ,םיפוצה ומכ( רעונ

 ימוקמ יתליהק זכרמ ידי לע בורל ןגרואמש םוי הנחמ - הנטייקה אוה ינשה גוסה .רעונה תועונת לש
 רידנ ןפואבו ,םתעדב הלועש ישילשה גוסה .ידוסי רפסה תיב ליגב םידליל דעוימו תימוקמ תושר וא
 תונחמ לש וז תישילש הירוגטק .ל"וחב תמייקתמש תילגנא דומילל תרגסמ – "לוקס רמאס" אוה ,רתוי
  .ונלש רקחמה דקומב הדמע אל רעונ
 

 רתוי
 דחאמ

 

 תותומע
 /תויטרפ

 תורז

 תויושר
 תוימוקמ

 

 תיב
 רפס

 

 תצובק
 רעונ

 אל
 ףתתשמ
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 רעונ תעונת םעטמ הנחמב ופתתשה הרשעה ליגב םהידלי יכ ונייצ 42% ,ונייארתהש תוחפשמה ברקמ
 ,תומדוק םינשב רעונ תעונת לש הנחמב ופתתשה םהידליש ונייצ םיפסונ 19% .ןורחאה ץיקה ךלהמב
 םירקחממ הלועש יפכ םיפתתשמ 40%-30% לש תוכרעההמ םיהובג הלא םירועיש .דוע אל ךא
 רתוי ריבס – ןייארתהל ומיכסהש הלאש ןכתיי :ונלש םינייאורמה םגדמב היטה לשב ילוא ,םימדוק
  .רעונ תוצובקב ופתתשה םהש רתוי ריבס חרכהב אל יכ םא ,ץיק תוינכותב ופתתשהש
 
  םיבישמהמ 19% תמועל תאז .הנטייקב ופתתשה םהידליש וחוויד ונייאורש םירוההמ 14% קר
 תואצותה יכ הארנ םירקמה ינשב .רפסה יתב םעטמ ץיק תוינכותב ופתתשהש ,ןווקמה רקסב
 ופתתשה 11 ליגל תחתמ םידלי םתסה ןמ .םינורחאה םיציקלו רתוי םירגוב םידליל תוסחייתמ
 .רתוי ההובג תוחיכשב תונטייקב
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	אל ימו ףתתשמ ימ
 
 

 םילדבה ואצמנ אל .ץיק תוינכותב םיפתתשמ ונלש רקסב רעונה ינבמ 66.4%-כ ,םדוק חוודש יפכ
 רקסל ובישהש תונבהמ 62% .םייפרגומדה םינייפאמל סחייתהב תופתתשהה ירועישב םיבר םיקהבומ
 וא  רדגמ יפל תופתתשהה ךשמב םיקהבומ םילדבה ןיא .םינבהמ 51% תמועל ,תוינכותב תופתתשמ
 רעונה ינב תיברמ ,ללככ .תופתתשהה ינייפאמב םילדבה ואצמנ תאז תמועל .תויתדה תדימ יפל
 שי .ץיק לכב םייעובש דע עובש ךשמל םבור ,ץיק תינכות לש והשלכ גוסב םיפתתשמ םילארשיה
 תולאשה .תופתתשהה יגוסב םירכינ םילדבה שי ךא ,תופתתשהה רועישב דואמ םיטעמ םילדבה
 תוינכותב ףתתשמ ימ ?םינוגרא יגוס וליאב ?תוינכות יגוס וליאב םיפתתשמ רעונ יגוס וליא :ןה תולועה
 ?יטסילרולפ ןכות םע תוינכותב ףתתשמ ימו ?ידוהי רשקה תוללוכה
 
 ןניא ,רתוי םירגוב רעונ ינב םע תויתרוסמ תוחפשמ דחוימבו ,ללככ תויתרוסמ תויתד תוחפשמ
 ךוניח תודסומו רפס יתב םעטמ תוינכותב תופתתשהה רועיש .רעונ תוצובקב הדימ התואב תופתתשמ
 תוימוקמה תויושרה םעטמ תוינכותב תופתתשהה רועיש םלוא .תויפרגומדה תוצובקה לכ ברקב המוד
 םיהובגה תופתתשהה ירועיש .רתוי הכומנ הסנכהו םידלי רתוי תולעב תוחפשמ ברקב הברהב הובג
 .ימוקמה ןוטלשה ידי לע תונגרואמה תוירוביצ תוינכותו רפס יתב ,רעונ ינוגראו תוצובקב ומשרנ רתויב
 
 םייביטנרטלא םיגוס םעטמ תוינכותב ופתתשהש תוחפשמל תופתושמ תויפרגומד תונוכת רתאל וניסינ

 תותומעה תומש לש חותינ .הלאכ ונאצמ אל ךא ,UJA-ל םימוד תויהל םייושעש םינוגרא לש
 םיידוחיי םירז םינוגראו תותומע 58-ל לאיצנטופ הליג ןווקמה רקסב וניוצש םירזה םינוגראהו

 םינכת םע תוינכות םיליעפמש ימל קר הדחוי אל וז םינוגרא תמישר .לארשיב ץיק תוינכות םיליעפמש
 ןכותב וקסע םהמ 57 קר ךא ,םינוגרא 200 אצמ יופימה ליגרת .םזילרולפו תידוהי תוהז לש םייטנוולר
 םעטמ ץיק תוינכותב םיפתתשמש רעונ ינב .םזילרולפו תידוהי תוהז לש אשונל יטנוולר תויהל יושעש
 הנניא םיכירדמכ םתרשכהו ,ביבאה תפוקתב רתוי תובר תויוליעפב םיניינועמ ,םירז םינוגראו תותומע
 .תופתתשהל היצביטומב יתועמשמ םרוג
 
 רתוי בר יטסילרולפ ןכות תיתועמשמ םימדקמ ל"וחמ םינוגראש תורשפאה לע תועיבצמ תואצותה
 תוצובק םה יטסילרולפו ידוהי ןכות םודיקל םילעופש םיירקיעה םינוגראה םלוא .יתועמשמ ןפואב
 תמיוסמ המר וללכ םהלש ץיקה תוינכותש ורמא 42% ,רעונ תוצובקב ופתתשהש הלא ברקמ .רעונה
 רעונ תוצובקב ופתתשה אלש הלאמ דבלב 28% תמועל ,םייטסילרולפ םיכרע לש )תילמינימ המר לעמ(

 המרב וקסעש תוינכותב םיברועמ ויה רעונ תוצובקב םיפתתשמהמ 51% ,המודב .רעונ ינוגרא וא
 .ופתתשה אלש הלאמ דבלב 28% תמועל ,םיידוהי םיטסקטו תומוקמ ,תוברת ,הירוטסיה לש תמיוסמ
 .רעונ תוצובק ידי לע תונגרואמה ץיק תוינכותב בורל עמטומ יטסילרולפו ידוהי ןכות
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	רעונ תונחמ לש יוצר טמרופ
 

 הנחמה ךשמ
 
 םוי תוינכותב יוצרה תופתתשהה ךשמ תייגוסב רעונה ינב ןיבל םירוהה ןיב שממ לש םילדבה שי
 תולילה רפסמו רעונ תונחמב תופתתשהה תויגוס רבדב ידמל םימיכסמ םה יכ םא ,ץיקה תשפוחב
 .דבלב םימי 10 ףידעמ רעונהו ,םוי תונחמב םוי 16 לש ןמז קרפ םיפידעמ םירוהה ,עצוממב .יוצרה

 ינבמ 25% קר וליאו ,םייעובש ךשמב ץיקב םוי תוינכותב ופתתשי םהידליש םיצור ויה םירוההמ 51%
 םהידליש םיניינועמ םניא םירוההמ 7% קר .הלא תורגסמב ךכ לכ ךשוממ ןמז תולבל םיניינועמ רעונה
-ו םירוההמ 15% ,הניל םע תוינכותל רשאב .רעונה ינבמ 21% תמועל ,ץיק תורגסמב והשלכ ןמז ולבי

 ,הניל םע תונחמב ףתתשהל םיניינועמש הלא ברקמ .ללכ תופתתשהב םיניינועמ םניא רעונה ינבמ 15%
 הז לדבה .תוחפל דחא עובש לש תוינכותב םיניינועמ )רעונה ינבמ 57%-ו םירוההמ 48%( תיצחמכ
 ,ץיקה תשפוחב םוי תוינכותב רתוי תכשוממ תוברועמב םיניינועמ םירוהה :ףסונ ןיינעמ אצממ הלעמ
 .הליל תניל םע תוינכותב רתוי תכשוממ תוברועמב ןיינועמ רעונהש העשב
 
 

  רעונלו םירוהל יוצרה עצוממה ןמזה ךשמ :16 םישרת
 הניל םע הנחמו םוי הנחמ רובע

 

 

 
 

 םירוה
 רעונ

 
 םינכומ ויהיש ונייצ 70% .לוקיש וניא ריחמה םא תאז תושעל ןכומ ץיק תוינכותב ףתתשמ וניאש רעונ
 ונייצ 76% .רתוי וא םייעובש לש הנחמב ףתתשהל םינכומ ויהיש ונייצ 32%-ו ,םוי הנחמב ףתתשהל
 םייעובש ךשמב וב ףתתשהל םיניינועמ דבלב 14% ךא ,הליל תניל םע הנחמב ףתתשהל םינכומ ויהיש
 םירוהה ןיב סחיה .תאז תושעל ההובג תוחיכשב ןכומ ץיק תוינכותב ףתתשמ וניאש רעונ .רתוי וא
 .אלש ןיבו םהב םיפתתשמ םהש ןיב המוד רתונ הלילו םוי תונחמב יוצרה ןמזה ךשמ תניחבמ םידליל
 רעונה ינב לש םנוצר םא ונקדב .רתוי םירצק הליל תונחמו רתוי םיכורא םוי תונחמ םיצור םירוהה
 הנחמב םהלש תמדוק תופתתשהל םאתהבו םליגל םאתהב הנתשמ דיתעב ץיק תונחמב ףתתשהל
 13 ליגל תחתמ םידלי םע םירוההמ 20%-כ יכ ונאצמ .םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ךא ,רבעב הנחמב
 תוביסנ הגיצה הלאשהש רחאמ .הליל תניל םע תונחמב ףתתשהל םהידליל תושרהל םינכומ םניא
 תועמשמ שי רשאכ ,תואיצמב יכ חינהל ונילע ,םולשתב הכורכ הניא תופתתשהה ןהבש תוילאידיא

 םוי הנחמ הניל םע הנחמ
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 4% קר .ץיק תונחמב ףתתשהל םינכומ ויהי אל םהירוהו רעונ ינב רתוי ,הדובע רכש דספהלו תויולעל
 רתוי ךשמנש הנחמל תאצל םירוענה ליגב םהידליל תושרהל םינכומ ויהיש ונייצ רקסב םירוההמ
 .לוקיש הווהמ וניא ריחמה רשאכ םג ,םוי 28-מ
 

  ,ליג יפל ףתתשהל ןכומ וניאש רעונ :17 םישרת
 ץיק תוינכותב רבעב תופתתשה יפ לע

 
 רבעב ףתתשה
 רבעב ףתתשה אל

 
  ףתתשהל םהידליל תושרהל םינכומ םניאש םירוהה רועיש :18 םישרת

 החפשמב רתויב ריעצה רענה ליג יפ לע ,הלילו םוי תונחמב

 
 

 .............  )םוי הנחמ( יווק  םוי הנחמ
 .............    )הניל םע( יווק הניל םע

 
 

  ,םרוג היה אל ריחמה וליא ץיק תינכותל עצוממ םימי רפסמ :19 םישרת
 ץיק תוינכותב תמדוק תופתתשה סיסב לע

 
 ףתתשה אל

  רעונ
 ףתתשה

 רעונ
 ףתתשה אל

 הרוה
 ףתתשה

 הרוה
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 םוי הנחמ
 הניל םע הנחמ

 
 ןמז קרפ אוה שדוח יכ ובישה ונייאורש םירוההמ 42% .תונויארב םג יוצרה הנחמה ךשמ לע ונלאש
 תיבל ץוחמ שדוח תויהל ,הזכ ריעצ ליגב" ,ונל רמא םהמ דחאש יפכ .תיבהמ קוחר אצמיהל ידמ ךורא
 ,לארשיב חיכש וניא םלש שדוח לש הנחמ יכ ריבסה רחא הרוה ".היימינפ ידלי אל הלא .יוזה תצק הז
 לכב םדלי תא רקבל םילוכי אל םהש ןיבהל דואמ ושקתי םילארשי םירוה - םירוההמ שילש תעדלו
  .בורל יביטקרטא היהי אל שדוח לש הנחמ ןכלו ,ןותנ עגר
 

 לוקשל םינכומ ויהיש ונייצו ,םהידלי םע וב ןודל ךירצש אשונ איה הנחמה ךשמ תלאשש ורמא 21%
 םע דדומתהל ,תואמצע שוכרל םידליל תונמדזה ךכב ואר םתצקמ .ןויערה תא ובהאי םהידלי םא תאז

 תא ולעהש םירוה ויה .םירחא רעונ ינב תרבחב אצמיהלו ,םיכסמהמ קחרה ןמז תולבל ,הנוש הביבס
 .ךורא הנחמל הקדצהכ תילגנא דומיל לש תורשפאה
 

 לש הנחמל םהלש רעונה ינב תא חולשל תונוכנ ועיבה רבעשל מ"הירבמ םילוע םירוה ינש יכ ןיינעמ
 ווחי םהידליש ךכל םיחותפ ויה ןכלו ,םהירוענב הלאכ תונחמב ופתתשה םמצע םה ןכש ,םלש שדוח
 םא םלש שדוח לש הנחמ לוקשל םייושע םה יכ ונייצ ונייאורש רעונה ינבמ 53%-כ .םמצעב הזכ הנחמ
 הנחמהש ךירצו ,"שממ לש היווח" תויהל הכירצ וז יכ ושיגדה םה .המיאתמה תורשפאה םהל עצות
 תונמדזה בשחנ הנחמהש תויה ,אוה ףא רכזוה יתרבחה דממה .ומצע לע רוזחי אלו םמעשמ היהי אל
 ינב םע תולבל הדוקנה םג התלע ."ףיכ הברה תושעלו םלש שדוח םתיא תולבל" ,םישדח םירבח ריכהל
 .םיפתושמ ןיינע ימוחת םיקלוחה ,םימוד רעונ
 

 תונורתיה תא התלעה ,תילארשי תחראמכ תועובש השולש ןב הנחמב הפתתשהש תונייאורמה תחא
 .עובש קר ,רצק ךכ לכ היה הנחמהשכ השק יל היה" :הרפיס איה .רתוי ךשוממ הנחמ לש םייתרבחה
 רתוי היה תועובש השולש לש הנחמב .דרפיהל םיכירצ ונייה רבכ ,םירחאל יתרבחתהו יתרכהש דע יכ
 החפשמהמ קוחר תויהל ידמ ךורא ןמז אוה שדוחש ורבס םירחא ".רתוי דומלל ,קמועל ריכהל ןמז
 .)21%( םיניינועמ ויה אל רתיה וליאו ,)26%( םירבחהו
 

 יותיעה
-ץוח תויוליעפל רתויב םיבוטה םישדוחה םה ילויו ינוי יכ יללכ ןפואב םימיכסמ םירוההו רעונה ינב
 םייקל לוקשל םינכומ ויהי םיבישמה םא ונקדב .םיבר לע לבוקמ םג ךא ,בוט תוחפ טסוגוא .תוידומיל
 תוחפשמה תיברמ ,ןווקמה ןולאשב .הנשה לש תורחא תופוקתב םג תונחמ ומכ תידומיל-ץוח תוליעפ
 .ףרוחב וא ויתסב דואמ טעומ ןמז שי .םידומילה תנש ךלהמב תאזכ תוליעפב תוניינועמ ןניא ןהש ונייצ
 14% קר .ונלש יופימה תואצות תא תופקשמ הלא תואצות .ביבאב תוליעפל תונמדזה תויהל היושע
 תנש ךרואל גוס םושמ תידומיל-ץוח תוליעפב םיניינועמ םניאש ונייצ םירוההמ 2%-ו רעונה ינבמ
 םירוההמ 30% .תויוליעפל רתויב םיאתמה דעומה יבגל םימיכסמ רעונה ינבו םירוהה .םידומילה
 תוינכותל דואמ ךומנ שוקיב שי ,תורחא םילימב .בוט דעומ אוה ביבאהש ונייצ רעונה ינבמו

 ,ללככ .חספ תשפוחב תוינכות םייקל תומיוסמ תויונמדזה שיש ןכתיי .ףרוחבו ויתסב תומייקתמש
 .ילוי ךלהמב תיסחי רצק אוה ץיק תוינכותל תונמדזהה ןולח
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 ץיק תוינכותל ןהב םיניינועמ רעונו םירוהש הנשה תונוע :20 םישרת
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ____ םירוה

 ____    רעונ

 םינכומ ויה רעונה ינבמ 15%-ו םירוההמ 14% קר יכ בל ונמש תוחפשמה םע תונויארה ךלהמב
 רעונה ינבמ 15%-ו םירוההמ 29%-כ .ץיקה תשפוחל ץוחמ הנשב םירחא םידעומב תונחמב ףתתשהל
 דליה לעש תוילמרופ תויוליעפ םע וא ,תויתחפשמ תושפוח םע םינמזב תויושגנתה רתיה ןיב ונייצ
 ומכ תוילמרופ תויוליעפב םידומילהמ תושפוחה תא אלמל דחוימב םיטוהל םניא םה .ןהב ףתתשהל
 יבגל הטלחההש וריבסה ונייאורש םירוההמ 18%-ש הדבועהמ ףסונ קוזיח תלבקמ וז הנחבה .תונחמ
 .םהידלי ידיב הנותנ תוידומיל-ץוח תויוליעפ

 יפסכ עויס
 רקסה יפ לע .עציההמ הברהב בר עויסל תוקוקז תוחפשמ ךא ,יתועמשמ דוסבס תולבקמ תובר תוינכות
 ולביק םהמ 33% קר ךא ,יפסכ עויסל םיקוקז ויה 43% ,ץיק תוינכות לע ומלישש הלא ברקמ ,ןווקמה
 תוחפשמ ,תורחא םילימב .האלמ הגלמ ולביק 16% קר ,ןומימ ולביקש הלא ןיבמ .תוחפל יקלח ןומימ
 יקלח עויסל תוכוז בורל ןומימ תולבקמש הלאו ,ללכ ותוא תולבקמ ןניא יפסכ עויסל תוקוקזש תובר
 רפסמב תקלוחמ הסנכהה( החפשמ לכ לש שפנל הסנכה לע ססבתהב קנעוה דוסבסה םא ונקדב .דבלב
 אל ךא ול וקקזנש ימל עויס ולביקש ימ ןיב םיירעזמ םילדבה תוארמ תואצותה .)םירוהה + םידליה
 תובר תוחפשמ .ןומימ ולביקש ימ לש תוסנכהב הברהב ההובג ןקת תייטס תוארמ םג ןה .ולביק
 .יפסכ עויס תושקבמ רתויב תוינעה תוחפשמה קר אל ןכל .תורקי תוינכות ןממל ידכ דוסבסל תוקוקז
 תוחפ םיאיצומו ,רתוי ההובג תוריבסב עויס םילבקמו םישקבמ רתוי יתועמשמ ילכלכ ךרוצ םע םירוה
 .החפשמב רעונה ינבמ דלי לכ לע

 
 דוסבסב ךרוצ וא דוסבס תלבק יפל שפנל הסנכה :21 םישרת

 
 

 

 ויתס ףרוח ביבא  ילוי-ינוי טסוגוא

 לביק קקזנ קקזנ אל
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  תונחמ לע האצוהה םוכס :22 םישרת

 דוסבסב ךרוצ וא דוסבס תלבק יפל

 
 

 
  תונחמ לע אצוהש שפנל הסנכההמ רועיש :23 םישרת

 דוסבסב ךרוצ וא דוסבס תלבק יפל

 
 

 
 רבדל תוחונ-יא ועיבה םינייאורמהמ םיבר .תולעה תלאש םג התלע תוחפשמה םע תונויארה ךלהמב
 םוש ,גשומ יל ןיא" - וב טוקנל וססיה םיבר ,)יברמ( ריבס םוכס םתעדל והמ ולאשנ רשאכ .הז אשונ לע
 ."הפוקת התואב )תילכלכ( תלגוסמ היהאש המב םג יולת" ,"תוושהל המל סוחיי תדוקנ וא הדימ הנק
 "לבוקמ"כ ספתנה םוכסה .תומדוק תויולע לע בורל ותוא וססיב ,םוכסב טוקנל םינכומ ויהש הלא
 םיצור ויה המ ולאשנ םירוהה .לכואו הנילל רדח ללוכ הנחמה םא ,עובשל בוריקב םילקש 1,000-כ אוה
 .תיטרקנוק הבושת ועיצה דואמ םיטעמ ךא ,ףסונ םולשת תרומת לבקל
 
 ההובג תולע ;ימונוקא-ויצוסה רושימב הגאד ועיבהש םירוה ינש דצמ רחא רואב הגצוה תולעה תייגוס
 םע יל השק" :ןורקיעב ודגנתה וילאש רבד ,הסנכה תוטועמ תוחפשמ לש ןתופתתשה תא לולשת
 הנחמל אצי ונבש רחא הרוה ".תיתרבחו תירסומ הבוח הזב האור ינא .דבלב םירישעל םהש םיתוריש
 ןיבמ[ םירחא םידלי אוצמל השק דואמ היה" ,"תימונורטסא"ה תולעה ללגב יכ הליג ,רתוי רקי יטרפ
 ".וילא ופרטציש ]וירבח
 

 ,םימואתל אמיא הנייצש יפכ .םירוהה תא הדירטמ איה םג תחא החפשמב םידלי יוביר לש הלאשה
 ביצקתהש רמא רחא בישמ "...דחי םיינש חולשל ]לש תולעה[ לבא ,דחא דלי קר חולשל הלוכי אל ינא"
 לכל לבא ,אלימ - דחא דליב קר רבודמ היה וליא" .הנחמה ינפ לע השפוח ףידעהל וצלאנ םהו ,לבגומ
 ירדס תלאש ".ונלש תיתחפשמה השפוחל תאצל םיצור םג ונחנא ...ידמ ההובג תולעה םידליה
 .העקשה םהב האור ינאש ...הגיהנ ירועיש לע ףסכ םיאיצומ ונחנא עגרכ" :איה םג התלע תויופידעה

 לביק קקזנ קקזנ אל

 לביק קקזנ קקזנ אל
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 היה תונטייק לע םלשל" יכ הנעטה התלע ,םויסל ".הז לע ףסכ איצוהל הצור יתייה םא תעדוי אל ינא
 לע ףסכה תא איצוהל רשפא ,ןמצע תא תוקיסעמו תולודג ןהשכ וישכע לבא ,תונטק ויה ןהשכ ינויגה
 ".םירחא םירבד
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 רעונ תונחמב םייוצר םינכת
 

 הנחמב םייטסילרולפו םייסופיט םינכת
 

 הז קרפב .םהירוהו רעונה ינב לש ןיינעה ימוחת לכל הנעמ ןתונש ץיק הנחמ לש דיחי לדומ אצמנב ןיא
 ,)םיביבחת ,טרופס ,תויתרבח תויוליעפ ,רודיב( רעונ הנחמל םייסופיט םינכתל תופתושמ תופדעה גיצנ
 .)םיידוהי םינכתו תוהז ,הדימל( הנחמב יטסילרולפ ןכות יפלכ תודמע ןכו
 

  הנחמב יסופיט ןכות לש ותעפשהל ילאוטפסנוק לדומ :24 םישרת
 הנחמב יטסילרולפה ןכותה לע

 
 הנחמב יטסילרולפ ןכות הנחמב יסופיט ןכות
 ,טרופס ,הרבח ,רודיב
 םיביבחת

 םינכתו תוהז ,הדימל
 םיידוהי

 
 רשאכ ,םתוא םיניינעמש הנחמב תויסופיט תויוליעפ לש םיגוס יבגל רעונה ינב םע םיכסהל וטנ םירוהה
 תשולש ויה עדמו טרופס ,עבטב םילויט .רתויב םהל םיבושחה ןכותה יגוס תא המישר ךותמ ורחב
 ימוחתב הובג םוקמב ןה םג ויה תוגיהנמו תויונמא לש םיאשונב תויוליעפ .םיליבומה ןיינעה ימוחת
 ןיינעה ימוחתב ןוימדה תא הארמ אבה םישרתה .שוקיב תוחפ היה תוברתו הירוטסיה ,הפשל .ןיינעה
 .םירוההו רעונה ינב ברקב
 

  ,ץיק תונחמל רעונ ינב לש ןיינעה ימוחת :25 םישרת
 םירוהה יניעב רעונה לש ןיינעה ימוחתו

 
 
 

 םירוה
 רעונ

 לש ןיינעה ימוחת תניחבמ םייתרוסמ םירוהל םינוליח םירוה ןיב םילודג םילדבה ףשח ףסונ חותינ
 יססובמ םילדבה .םיירעזמ ויה תויתד יפל רעונה ינב ןיב םילדבהה .תוידומיל-ץוח תורגסמב םהידלי
 רתוי תוניינעתמ תונב .טרופסבו םיעדמב רתוי םיניינעתמ םינב ,ללככ .םיקהבומ ויה רדגמו ליג
 םע םילדג םינבל תונב ןיב תיתונמא תוליעפב ןיינעה ילדבה .תויונמאב דחוימבו הפשב ,תוגיהנמב
 .ליגה

 הירוטסיה הפש תויונמא
 תוברת

 ילויט עדמ תוגיהנמ
 עבט

 טרופס
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 ליג יפל ,תונבו םינב ,תויונמאב ןיינע :26 םישרת
 

 
 תונב
 םינב
 לדבה

 

 ץיק תוינכות לש רתויב םיבושחה םינייפאמה תודוא תוחותפ תורעה
 
 תורעהב תונושאר וניוצש תונוכתה רובע תודדוקמה תובושתה תוגלפתה תא הגיצמ האבה הלבטה
 םילדבהה רועיש תא ונקדב .ץיק תוינכות לש רתויב םיבושחה םינייפאמה יבגל ,ןולאשב תוחותפה
 ומיכסה םירוההו רעונה ינבש ןושארה ןייפאמה אוה רודיב .רעונה ינבו םירוהה ונייצש םינייפאמב
 תוירוגטקהמ תחא לכ לע ןויד .בושח אשונ איה הדימל םג .ץיק הנחממ קלח תויהל וילעש הדימ התואב
 .ךשמהב אבומ

 
  ןיוצש ןושארה ןייפאמה רובע תודדוקמה תובושתה :27 םישרת

 
 רעונ םירוה כ"הס רפסמ 

 16% 16% 16% 149 םייוליב )1

 15% 9% 12% 111 הדימל )2

 טרופס )3
 רחא  

105 
100 

11% 
11% 

3% 
16% 

19% 
5% 

 7% 12% 10% 89 תוהז )4

 6% 11% 9% 82 יתרבח ןפה )5

 6% 12% 9% 81 תוגיהנמ )6

 15% 0% 7% 68 םיביבחת )7

 6% 5% 6% 52 תד )8

 2% 8% 5% 49 הנבמ )9

 1% 5% 3% 31 תויוליעפ )10
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 רעונ םירוה כ"הס רפסמ 

 1% 1% 1% 11 ילכלכ ןפה )11

 1% 1% 1% 11 הליהק )12

 100% 100% 7% 939 כ"הס

    70 גוויס אלל

 
 

  םיוסמ ןייפאמ םיפידעמש םירוה/רעונה ינב רועיש :28 םישרת
 )ןויווש ועמשמ 50%( ץיק תינכות לש

 

 

 תא םג ומכ תובושתה ןכות תא םיגיצמ ונא .תוחותפה תובושתה ךותמ ודדוקש םינייפאמה 12 ןלהל
 .םירחא םינייפאמ םע הפיפחה
 
 יוליב  )1

 םילדבה ןיא .ץיק תינכותב םישפחמ םיבישמהש רתויב החיכשה הירוגטקה אוה יוליב
 םייוליבה יגוסל תואמגוד .יוליבה תובישח תא םיספות רעונו םירוה ובש ןפואב םיקהבומ
 יבחרב תואנחמ תואקתפרה דעו ל"וחל םירקי םילויטמ תוענ ץיק תינכותב םדצמ םישקובמה
 ונייצ םג םיבישמה .םירויסו םילויט אוה יוליבה םוחתב םיירקיעה םיאשונה דחא .לארשי
 םירויס לש בולישו ,)טרופס לש הירוגטקל ךייש םיתעלש( עבטה קיחב יוליב ,הקיזומ ייוליב
 .תיתדו תירוטסיה תובישח ילעב םירתאב

 
 הדימל  )2

 ,םיבשחמ ,תונמא ,תולכירדא םהב ,דומלל םיצור ויהש םיאשונ ןווגמ ומשר םיבישמה
 תיתצובק הדימל יכ ונייצ םיבר .תיעוצקמ הרשכה לש תוינכותו תילגנא ,היגולונכט ,הילאוטקא
 יתלבה ךוניחהמ םיגשומ לש תורחא תואמגודו תוגיהנמ ,תויתריצי םג ומכ ,דואמ הבושח
 .ילמרופ

 

 תויוליעפ הנבמ
 םיאשונ

 ןכות

 םיביבחת טרופס הליהק ימדקא תד הלכלכ רודיב תוהז יתרבח תוגיהנמ רחא
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 טרופס  )3
 ההובגה תוחיכשב רכזוהש ישילשה ןייפאמה ויה תואירבו תינפוג תוליעפ/תויטלתא ,טרופס
 תיתצובק תודרשיהו םירטסקא תויוליעפ .םייוליבל יתועמשמ ןפואב תפפוח וז הירוגטק .רתויב
 תועסמ ,םירה סופיט ומכ ,עבטה קיחב טרופסב דואמ ןיינעתמ רעונה .דואמ תושקובמ ןה
 .ירלופופ יתצובק טרופס אוה לגרודכ .םיסוס לע הביכרו

 
 םזילרולפו תוהז  )4

 .תושקובמ תונוכתכ םזילרולפו תוהז תבוטל תובושתב דואמ הבר היטה תמייק יכ רעשל שי
 םהיתובושתב םזילרולפו תוהז לש םיאשונ ןייצל וטנ םיבר םיבישמש הארנ ,תורחא םילימב
 םיאשונ תועיצמש ץיק תוינכותב ןיינעה תמר לע ןולאש יולימ רחאל .ןולאשב קוסיעה תובקעב
 ינבש ריבס אל .ץיק תינכותב םישפחמ םהש תונוכתב ונד םיבישמה ,םזילרולפו תידוהי תוהז לש
 תורטמ ללש וגיצה םה .הווש המרב טרופסבו םיידוהי םינכתב םיניינועמ רקסל ובישהש רעונה
 הבר הדימב הרושק תוהזה תייגוסב תוניינעתההש ונאצמ ךא ,ץיק תוינכותל תויגולואידיא
 .םייתד םתויהל

 
 םיביבחת  )5

 .הדימלה תיירוגטק םע ובלטצה םיבר םירקמבש ,תויוליעפ ןווגמל וסחייתה רקסב םיביבחתה
 בוציע ,הקיפרג ,תואטירסתו עונלוק ,הנפוא ,רויצ ,לוחמ ,הריציו תויונמאב םיוסמ ןיינע עבוה
 .ןורטאיתו םייח ילעב ,םינפ

 
 תד  )6

 ידוהי םייח חרוא ,תשרומ ,ך"נת דומיל ,םיגהנמ ,םיגחב רקיעב ודקמתה תד יאשונב תורעה
 המגודל ובתכו ,םהלש ץיקה תוינכותב יתד ןכות םוש םיצור םניא םהש ונייצש ויה .תוליפתו
 ."רחא"כ וגווס הלא תובושת ."םיינוליח םיידוהי םיכרע"ו "הרות אל"

 
 טמרופ  )7

 תובישח תא וריכזהש ויה .ןוגראלו תויוליעפה תרגסמל ,םינקתמל עגונ תינכותה טמרופ
 שיש דגנמו ,םיפתתשמל שפוח תתל םיכירצ תונחמש ךכ לע תורתוס תורעה ולע .םוקימה
 תוינכותש השוחתה תא תמלגמ "םייתרגש םידומילמ שפוח" הרעהה יכ הארנ .הנבמל תובישח
 תא ןכו ,ןוחטיבו תוחיטב וריכזה םיבישמה .ידומיל ןכות םע רעונה לע קיעהל תוכירצ ןניא ץיק
 .תויוליעפהו לוהינה תופיקשו םיכירדמה תרשכה

 
 יתרבח ןפה  )8

 םיניינועמ תויהל םייושע רעונה ינב םגש ףא .םירוהה דצמ רתוי ורכזוה םייתרבח םינייפאמ
 יבגל תוטלחה םילבקמ םירוה .ךכב ודויש ריבס תוחפ ,ץיק תוינכות לש םייתרבחה םיטביהב
 האוושהב וללה תומוקמב םישכור םידליהש תויורבחה יגוס ךמס לע םג ץיקה תוינכות
 .ללכ תינכות אלל וא תרחא תינכותב םקריהל תולוכיש ,ןרדעיה וא ,תויורבחל

 
 תוגיהנמ  )9

 הלא תורעה .תרוסמה-ירמוש-םינוליחה תצובק םע הבר הדימב תוהוזמ ויה תוגיהנמ לע תורעה
 .תווצ תדובעו תעמשמ ,םיכרע םודיקב ,רעונה ינב תמצעהב ודקמתה
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 תויוליעפ  )10
 םינכתה ןיב הפיפח תויהל הלוכי .דואמ םיבושח תינכותה לש םינכתה יכ ונייצ םיבר םיפתתשמ
 תויהל ןהילעשו ,תויוליעפ ןווגמ םיפתתשמל ועצויש בושחש ורמא םירחא .םיביבחתל וללה
 .רעונה ינב לש םבל תא ךושמלו תוניינעמ

 
 ילכלכ ןפה  )11

 תומזי םדקל וא סיכ לכל תווש תויהל תוכירצ ץיקה תוינכות יכ שגדוה םיילכלכה םינייפאמב
 ןיינע לע ודיעה םיבישמה ןכש ,הדימל םע וז הירוגטק לש הפיפח התייה .הקוסעת וא
 .רכשב הדובע וליפאו םייעוצקמ םירושיכ קפסתש ץיק תינכותב תופתתשהב

 
 הליהק  )12

 הרבחל המורת ,םיקקזנל הרזע ונייצ םיבישמ המכ ךא ,תובר ורכזוה אל הליהקב תויוליעפ
 אופא תופפוח תוגיהנמו וז הירוגטק .ץיק תוינכות לש םיבושח םיטביהכ תיתובדנתה הדובעו
 .המ תדימב

 

 קלח .ונלש תוירוגטקהמ תחא ףאל ומיאתה אלש תורעה לש המישר תללוכ "רחא" הירוגטקה
 .הז גוסמ תוינכותב םיניינועמ אל טושפ םהו ,םתוא וניינע אל תונוכת םושש ורמא וללה םיבישמהמ
 .תדחוימ היווחו דובכ ,שפוח ,רעונה לש ןיינעה ימוחת םודיקל ורשקנש תובושת ונתנ םירחא

 

 לכ הריכזהש ץיקה תוינכות ינייפאמ תא תיטסיטטס ונחתינ ,םיבישמה תורעהמ תונבות קיפהל ידכ
-ירמוש-םינוליח ,תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח :םיגהנמ-תויתד לש ףצרה לע תוצובקהמ תחא
-ירמוש-םינוליח .תיתדה היווהל הבר הדימב רושק תדו תוהזב ןיינעהש רווחתמ .םייתדו תרוסמ
 רתוי וניינעתה תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח .תויוליעפבו תוגיהנמב רתוי וניינעתה תרוסמ
 ויה – םייתרבח םיטביהו טרופס ,טמרופ ,הדימל ,םייוליב .םיילכלכ םינייפאמו הליהק ,םיביבחתב
 .םלוכל םיבושח

 
  םייח חרוא יפל ץיק תוינכותב ןיינע ימוחת :29 םישרת

 םיפתושמ ןיינע ימוחת - לעמו
 

� יתרבח � טרופס � רודיב � הדימל � הנבמ 
 

 תוהז �
 תד �

 תוגיהנמ � 
 ,תויוליעפ �

 ןכות ,םיאשונ

 םיביבחת � 
 הליהק �
 הלכלכ �

-רמוש-ינוליח  יתד
 תרוסמ

 ינוליח 

 

 רעונ תונחמב םינכתה לע םינויד
 תויונמוימ תשיכר )2( ;ץראה תבהא )1( :םייתחפשמה תונויארהמ ולע םייזכרמ םייוצר םינכת השולש
 25%-כ ידי לע ןיוצ וללה םיאשונה ןמ דחא לכ .םייתרבח םירושיכו תויוליעפ )3( ;עבטה קיחב תוליעפו
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 תויונמוימ תשיכר ונייצ 26% ךא ,ןכות אשונכ ץראה תבהאל תוחפ וסחייתה רעונה ינב .םירוההמ
 .םייתרבח םירושיכו תויוליעפ ונייצ 42%-ו ,עבטה קיחב תוליעפו
 

 םייתחפשמה תונויארהמ ולעש רעונ הנחמב םייוצרה םינכתה :30 םישרת
 
 

  תבהא
 ץראה

  תויוליעפ
 חטשב

 תויוליעפ
 תויתרבח

 
 

 .לארשי תנידמ לש הרופיסלו תונויצל קהבומב רושק ,תידוהיה תוגהב וישרושש ,'ץראה תבהא' גשומה
 תשיכר הז אשונב ואר םירחא ."הבושח ונלש הנידמה המכ דע ודמליש" דצל הרבחל המורתה הרכזוה
 .םיכרע
 
 ץראה תבהא
 הפיאמ ...ינויצ עקר תצק תמאב ילוא ,םילויט תועצמאב ,תיזיפ הניחבמ ץראה תבהא לש םיכרע..."
 ".הנידמה החמצ
 

 לע ,ץראה לע דומלל תכוותמ יתלב ךרדכ תובר םימעפ ןיוצ םיילגר םילויטל ץראה תבהא ןיב רשקה
 איה ץראה תא ריכהל הנוכנה ךרדהש תלבוקמ הסיפתל רושק אוה .הרבחה לעו הלש תשרומה
 .הבחורלו הכרואל ךלהתהל רמולכ ,םיילגרב
 
 .המודכו טווינ ,)תודרשיה ירושיכ ,הדשה תרות( תּואדָֹש ומכ ,ךכב תורושקה תורחא תויוליעפ םג וניוצ
 םייחב יעבט ןפואב םידמלנ םניאש םירושיכב שגד תומש ןהו ,תווצ תדובע תושרוד הלא תויוליעפ
 םהבש תונחמל סחייתהב עבטה קיחב תוליעפ לע היגלטסונב ורביד םירוההמ המכ .םיינוריעה
  .םתורענב ופתתשה
 

 עבטה קיחב תוליעפ
 דואמ ברקמש והשמ הזב שי – הדשה יאנת .הנחמה תא םינוב םיפוצב ונתוא תרכוז ינא .עבטב תויחל"
 ".םידליה לכ תא
 
 וריבסה םתצקמ .ץיק הנחמב םיצור םירוההש תובושח תויוכיא םה םייתרבח םירושיכו תויוליעפ
 ושיגדהש ויה ,המודב .םירחא םע היצקארטניא ורצייו םיכסמב הייפצמ וקתנתי םהידליש םיצור םהש
 רחאה תא לבקל הדימל ,ליגה תצובק התואב רעונ ינב לש םתציחמב הייהש ,םייתרבח םירושיכ חותיפ
 .תויתרבח תויוליעפב תופתתשה לעו םהירבח םע יוליבה לע ורביד םיבר רעונ ינב .האלה ןכו

 םייתרבח םירושיכ
 םה ןתרגסמבש ,םליג ינב םע תויוסנתהש תבשוח ינא ...להק לומ הדימע ,תישיא המצעהו חותיפ"
 רתוי ,תונלבסו תונלבוס ,רחאה תלבק ,םירחא םע תורכיהב תודקמתמש תויתרבח תויונמוימ םיחתפמ
 ".תויתרבח תויוליעפ

	םזילרולפו ידוהי ןכות תללכה
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	הנחמבו רפסה תיבב ,תיבב תידוהי תוברתו תשרומל הפיאש
 

 תשרומל םהידלי תא ףושחל םיצור םה הדימ וזיאב דומאל ידכ תולאש שולש רקסה יבישמ תא ונלאש
 תשרומל הדחוי ץיקה תוינכות לע הלאשה .יאנפ תויוליעפבו רפסה תיבב ,תיבב תוידוהי תוברתו
 תלחנהב הבר הדימב םינימאמ 54% ,ללככ .םהלש תידוהיה תוהזה תא תומאותש תוידוהי תוברתו

 קרו ,הלא םיאשונ דמלל ךירצ רפסה תיבש םירובס 49% ,תיבב םהידליל תוידוהי תוברתו תשרומ
 רתוי טעמ בר ןיינע לע וחוויד תונבו םישנ .םהב קוסעל הכירצ )הנחמ( ץיק תינכותש םיבשוח 36%

 םורדהמ םיבישמ .רוזאל רוזא ןיב םירכינ םילדבה םג ויה .)p<.05( תידוהי תוברת לע דומלל
 וניגפה ןורשה רוזאמ םיבישמש העשב ,תידוהי תוברת לע הדימלב רתוי הברה וניינעתה םילשורימו
 הייסולכואהש הדבועה ןוגכ ,םייפרגומד םילדבה םיפקשמ הלא םילדבהש ןכתיי .קהבומב ךומנ ןיינע
 .ןד שוגב רשאמ רתוי תיתד םילשוריב
 

  "הבר הדימב" םיניינועמה רעונהו םירוהה רועיש :31 םישרת
 הנחמבו רפסה תיבב ,תיבב תוידוהי תוברתו תשרומב

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 םירוה
 רעונ

 
 

 םיפתתשמהש ונאצמ ,ץיקב רעונ הנחמב תוידוהי תוברתו תשרומב ןיינעה תא קר ונחב רשאכ
 ופתתשהש תרוסמה-ירמוש-םינוליחהמ תיצחממ רתוי .רתוי בר ןיינע וליג יתד רעונ תוצובקב
 רשק ילב ,הנחמבו רפסה תיבב ,תיבב תידוהי תוברתו תשרומב הבר הדימב םיניינועמ ץיק תוינכותב
 םיגיהנמ לע םירמוש םניאש םינוליח ברקב .ואל םא ,רעונ תצובק תרגסמב ופתתשה םא הלאשל
 הארנו ,רתויב הכומנ התייה ץיק תונחמב תוידוהי תרוסמבו תשרומב הכימתה ,תיבב םיבר םיידוהי
 .הז רועיש לע העיפשמ הניא ץיק תונחמב תופתתשהה יכ

  

 תיב רפס תיב הנחמ
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 תוידוהי תוברתו תשרומ יאשונב "הבר הדימב" םיניינועמה רועיש :32 םישרת

 ץיק תוינכותב תופתתשהו תויתד יפל ,ץיק הנחמב
 
 
 
 
 
 

 

 

 הנחמב יטסילרולפו ידוהי ןכותב ןוצר
 

 ,תיטסילרולפ תודהי לש םיביטומ" דצל הנחמב םיידוהי םינכת תללכה לע ולאשנ רעונה ינבו םירוהה
 ."ינוליח-יתדה ףצרב תויוהז ןווגמ םע תורכיה וא/ו םייטרקומדו םידוהי םיכרע ןיב בוליש לשמל ומכ
 ןכותב ןיינע תוחפ םג םהל שיש הארנו ,הנחמב ידוהי ןכותב ןיינע תוחפ וליג רעונה ינב ,ללככ
 .תוידוהי תוברתו תשרומב רשאמ םזילרולפ לש םיאשונב ןיינע תוחפ שי ,השעמל .יטסילרולפ
 

  תוידוהי תוברתו תשרומב "הבר הדימב" םיניינועמה רועיש :33 םישרת
 ץיק הנחמב םייטסילרולפ םיאשונבו

 
 רעונה ןיינע
 תידוהי תשרומב
 הנחמב

 םירוהה ןיינע
  םזילרולפב
 הנחמב

 םירוהה ןיינע
 תידוהי תשרומב
 הנחמב

 
 הלבטה .ידוהי םזילרולפ לש םיאשונ ודמלי םהידליש הבר הדימב םיניינועמ םיבישמהמ 40% ,ללככ
 תופתתשה לש תוירוגטק שולשו תויתד לש תוירוגטק שולש סיסב לע תועדה ילדבה תא הגיצמ האבה
 .ןיעל תטלוב וללה םיאשונב תרוסמה-ירמוש-םינוליחה תצובק לש ההובגה ןיינעה תמר .ץיק תוינכותב

 
  

 ץיק תינכות רעונ תצובק 
 תרחא

 ףתתשמ אל

 46% 58% 70% יתד

-רמוש-ינוליח
 20% 54% 56% תרוסמ

 6% 14% 10% ינוליח
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  הנחמב םייטסילרולפ םיאשונב םיניינועמה רועיש :34 םישרת
 ץיק תוינכותב תופתתשהו תויתד יפל

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 תעונתב םיברועמ םניאש םינוליח .הלא םיאשונ יבגל רתוי הברה םיבהלנ תרוסמ-ירמוש-םינוליח
 רעונה תועונתל ץוחמ םייתד םיבישמ .אשונב ןיינע תוחפ יכה םיניגפמ ,תוינכותב םיפתתשמ םניאו רעונ

 םינכומ רתוי םייתדה םיבישמה יכ ןיינעמ .ןיינע רתי םתמועל םילגמ ,תוינכותב םיפתתשמ םניאש
 לע תרמוש הניאש תינוליח הייסולכוא ףשוחש אצממ - םינוליחהמ רתוי יטסילרולפ ןכות לולכל
 תינוליחה הצובקה-תתמ תדרפנ וז הייסולכוא .יטסילרולפ דומילל תדגנתמ דבב דבו םיידוהי םיגהנמ
 .ץיק תוינכותב םיפתתשמש הלא דחוימב ,יטסילרולפ ךוניחב דואמ תניינועמש תרוסמ תרמושה
 

	תויתד תמר יפ לע םזילרולפו ידוהי ןכותל הפיאשב םילדבה
 
 תרדס ונצרה .יאנפה תויוליעפבו רפסה תיבב ,תיבב תוידוהי תוברתו תשרומ רתויל םיפאוש םירוהה
 תשרומ םיבלשמה הלא םה רתויב םישלחה םילדומה יכ רווחתהו ,תולאשהמ תחא לכל תויסרגר
 םינימאמ ,טרפב רתוי םייתד רעונ ינבו םירוה םג ומכ ,ללככ םירוה .רפסה תיבב תוידוהי תוברתו
 םינייפאמ וליאו ,רפסה יתבב תוידוהי תוברתו תשרומ לש רתוי םיבר םינכת דומילב הבר הדימב
 תוברועמה תא ונלש לדומב ונללכ .וז הדמע אבנל םתלוכיב םיקהבומ תוחפ ואצמנ םירחא םייפרגומד
 .ךכב ןוצרה וא תיבב םיידוהי םיגהנמ לש םויקה תמר תא ןכו ,רעונ ןוגרא וא הצובק לש ץיק תינכותב
 ,טרפב רתוי םייתד רעונ ינבו םירוהו ,ללכב םירוהש ונאצמ ןיידע ,הלא םינתשמ ונלרטינ רשאכ
 וא רעונ תצובקב םיברועמש ימ .תוידוהי תוברתו תשרומ לש רתוי םיבר םינכת דמלל ךירצש םינימאמ
 ,תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמש ימ .ךכב םינימאמ תוחפ ,ץיק תוינכות םיליעפמש רעונ ןוגרא
 תורוסמ דומללו דמלל הברהב יתועמשמ ןוצר םילגמ ,תיבב תורוסמ רתוי רמשל םיצורש ימ דחוימבו
 .תידוהי תוברתו תוידוהי
 
 םיאצממ הארה תוידוהי תוברתו תשרומ תוללוכה יאנפ תוינכותב תופתתשהל היסרגרה לדומ
-מ תוחפש אבנמ ונלש לדומה ,רעונ תוצובק יפתתשמ לש םהירוה ברקב .םיביצי םייובינו םיניינעמ

 תעונת לש ץיק תוינכותב םיפתתשמ םניאש הלא .הנחמב תידוהי תשרומב בר ןיינע ולגי 30%
 .םיניינועמ תוחפ יכה תינכות םוש םיפתתשמ אלש הלאו ,רתוי דוע טעומ ןיינע ולגי רעונ ןוגרא/רעונ

 םייתד םירוה רובע 85%-ל םיקנזמ םייובינה .בר ןיינע םילגמ 13% קר ,ינוליחה רעונה ברקמ
 ברקב תוידוהי תוברתו תשרומ לש םינכת םע תוינכותל זע ןוצר םג םייק .רעונ תועונתב םיברועמה
 םייקמ וניאש ינוליח רעונ אוצמל יוכיסה ,ונלש לדומה יפ לע .תיבב םיגהנמ םימייקמש םינוליח
 תשרומ םע תינכותב ףתתשהל הבר הדימב הצורו ,עגרכ ץיק תינכותב ףתתשמ וניאו תיבב םיגהנמ
 יפתתשמ ברקמ דבלב 5%-ו ,ללכ םיפתתשמ םניאש הלא ברקמ דבלב 3% אוה ,תוידוהי תוברתו

 ,רעונה תועונתב ברועמש תרוסמ-רמוש-ינוליח רעונ תמועל דואמ הכומנ ןיינע תמר שי .רעונה תועונת

 ץיק תינכות רעונ תצובק 
 תרחא

 ףתתשמ אל

 45% 47% 38% יתד

-רמוש-ינוליח
 50% 79% 77% תרוסמ

 24% 25% 36% ינוליח
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 םניאש הלא ברקמ ךכב םיניינועמ 15%-ו ,הנחמב תוידוהי תוברתו תשרומב םיניינועמ 43% וכותמש
 .םיפתתשמ
 
 תפתתשמ רבכש הליהקה איה ץיק תוינכותב תוידוהי תוברתו תשרומ תללכהב תניינועמש הליהקה
 ןיידע ותידוהי תוברתו תשרומ לש םינכת תללוכש ץיק תינכותב תעכ םיפתתשמש ימ .הלא תוינכותב
 ןיבל הנחמב םזילרולפו ידוהי ןכותב ןוצרה ןיב קהבומ םאתמ ןיא .הלא תוינכותב ךישמהל םיניינועמ
 תונב .םירחא םיקהבומ םילדבה ונאצמ ןכ ךא ,בישמה לש ותוהז ןיבל וא םיפתתשמ הבש תינכותה גוס
 הדימב דע תמיוסמ הדימב תידוהי תוברת לע הדימלב דחוימב תוניינעתמ תרוסמ-תורמוש-תוינוליח
 רתוי הברה תניינועמ ,רעונ תוצובקב םיפתתשמה תרוסמה-ירמוש-םינוליחה תצובק ,ללככ .הבר
 .ץיק תורגסמב תוידוהי תשרומבו תוברתב

 

 םזילרולפ לש תורדגה
 בושח אשונכ ספתנ םזילרולפ .םזילרולפל ךוניח לע םינייאורמה ולאשנ ,תוידוהי תוהזו תוברת דצל
 .דבלב ידוהיה ןכותב ודקמתהו ןיטולחל הלאשהמ ומלעתה םירחא וליאו ,םירוההמ קלח ברקב
 תואמגוד ןלהל .ויבגל רצק רבסה ושקיבו גשומה תא םיריכמ אל םהש ונייצ םידחא םירוה ,השעמל
 :םהיתובוגתמ

 
 תרחא תויתד לש הלבקכ םזילרולפ
 
 םידוהי הברה שי ב"הראל םיעסונשכ ...םידוהי םניא םינוליחה םרובעש םייתד שיש תבשוח ינא"
 םג – םהב ריכהל ךירצש תבשוח ינאו .םהב םיריכמ אל םינוציקהמ קלח ןאכו ,ימרופר רויג ]ורבע[ש
 ".םידוהי םה
 
 אל ינא זא ,םיסקודותרוא ונחנא .םירחא םימרז םע היעב יל שי ,םזילרולפ הז המ יל ריבסת התא"
 ינא לבא ,םלוכ תא תדבכמ ינא ...םינוליח םע שגפמל היעב יל ןיא .ןווכתמ התא המל תעדוי

 םע תסנכ תיבל וכלי אלש לבא ,יללכ ןפואב םירחא םימרז וריכי םידליהש היעב יל ןיא .תיסקודותרוא
 ".תונב לש הרותל היילעל וא הבר
 
 ותוא וראית בורלו ,םייתדו םינוליח ןיב תילארשי-םינפה הקולחל םזילרולפ ורשק םינייאורמה תיברמ
 תונלבוס לע שגדב ,תמאב רחאה תא תוארל ןוצרכ עבוה הז אשונ .ידדה דובכ וא םויק-וד לש ןיינעכ
 תא גיצהל ,חוכיו ,גולאיד" תוארל וצר םהו ,םינייאורמה תא קיסעה תוידדהה אשונ .םידדצה ינשמ
 קלח יכ ןובשחב םיאיבמ רשאכ תינויגה ירטס-וד גולאידל תאזכ האירק ."רבד לכ לש םידדצה ינש
 .הרדה לש תורוצל הרושק לארשיב תד ,םישנאה תצקמ רובע ,רמולכ .המ-תונקפסב וול תובושתהמ
 .הזכ גולאיד לש תיתימאה תוחיתפב וקפקפש ויה ,תינוליח טבמ תדוקנמ
 
 םזילרולפ יפלכ תונקפס
 

 המכ ההות ינא ...תדב תוקמעתהל הנווכה יהשוזיא ילוא וא ,יתועמשמ 'םזילרולפ' היהי תמאב םאה
 ".חותפ תויהל לוכי תמאב גולאידה
 
 ןכו ,ץראה ידיליו םילוע ,םיזנכשאו םיחרזמ לש בכרהה ומכ ,ינתא ןוויגכ שרפתמ בורל םזילרולפ
 ,םינוליח ומכ ,לארשיב םיידוהיה םירזגמה לש תוירוגטקה ןיב םיסחיל סחייתמ םג םזילרולפ .האלה
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 ,םימרופר( תדב םינוש םימרז לע ורביד )םיבישמ 58 ךותמ 6-2( םיטעמ .םידרחו םייתד ,םייתרוסמ
 .ללכ ךרדב תויבויח ויה יתדו ינתא ןוויגל רשקב םזילרולפ לע תוחישה .)'וכו םייביטברסנוק
 
 תרחא תוינתא לש הלבקכ םזילרולפ
 
 ,]תוינתא[ תורחא תויוהזמ םייניעה תא םוצעל הייטנ שי ,ץראב םיידוהי םירבד לע םירבדמשכ"
 ".ץראב תונלדב יהשוזיא שי .תורחא תותדמ םלעתהל
 
 הרבחה לש הנבמה תא ןיבהל זא ,םייברע םירפכ ןומה שי ונביבס ...םישנא דוע םייח הנידמבש ןיבהל"
 הצור ינאש המ הז ...וזכ הנידמב דחי תויחל לש תועמשמה המ ,תבכרומ איה הממ ,תילארשיה
 ".רשפא יכ ,הנידמב דחי תויחל רשפאש ]דומלל אלא[ ,ףיכ קר אל .]הנחמהמ[ ולבקי ]ילש םידליהש[

 הנחמב םזילרולפו םיידוהי םינכת יפלכ תודמע
 
 םייושע םה םא םייתחפשמה תונויארב ולאשנש ,םירוה תובושת לש תוירקיע תוירוגטק עברא וניהיז
 )1( :םזילרולפו תידוהי תוהז לש םיאשונב קסועה ץיק הנחמל םהידלי תא חולשל םיניינועמ תויהל
 .תוילילש תודמע )4( ;תויוגייתסה )3( ;תויבויח תודמע )2( ;תושידא
 
 תושידא )1
 
 עדוי ינאו ,תוחפ )?הרוהכ ךל בושח הז םאהו( .הצרת איהו ילש תבה תא ןיינעי הז םא .אל המל ,ןכ"
 ".תודגנתה םוש ןיא יל לבא .ולאכ םינכת לש ןיינעב תוחפ איהש םג
 

 .העצהה תא וצמיא אל ךדיאמו ודגנתה אל רעונה ינבמ 15%-ו םירוההמ 10% ,ללככ
 
 תויבויח תודמע )2
 
 ".רבד לכמ הנטק המיעט ולבקי םהש יל בושח"
 
 םיניינועמ ויה םתצקמ .הזכ הנחמ לוקשל םינכומ ויהיש ונייצו בויחב וביגה םירוההמ 23% ,ללככ
 תישענ תילארשיה הרבחהש הריבסה םילשורימ אמיא .םויק-וד לש הסיפתל םהידלי תא ףושחל
 איהש ףאש הריבסה תרחא תימלשורי .רחאה תא ולבקיו וריכי הידליש הצור איהו ,רתוי תדרפומ
 התאר איה הז רשקהב ךא .יתד רבד לכ העיקומ תינוליחה הרבחהש תבהוא אל איה ,תינוליח המצע
 .ינוויכ-וד גולאיד תויהל תובייח רחאה לע הדימלו תאזכ תוחיתפש ,שיגדהל ךרוצ
 
 שיש ונייצ קלח ,םויסל .תויווחו תועד ןווגמל ופשחיי םהידליש םיצור םהש וריבסה םירוהה תצקמ
 םֵא :רתיהמ הטלב טרפב תחא הָרוה .הז םוחתב םהידלי תא ךנחל םיצור םה ןכלו ,תודהיל רשק םהל
 םייחה תרגסמב תרוסמ לש השוחת לע הרימשה תלאש תא התלעה יתד עקר תלעב תינוליח תינדיחי
 יל בושח לבא ,תרוסמה תרימש תא השימגמ ינא .דוסי יווק קפסל יל בושח דואמ" :תינוליח הרבחב
 רעונה ינבמ 15% קר ".ומצעב דומלל ךירצ אוה .תאזה תועדומה תא ןיא ילש ןבל ...הז תא דבאל אל
 .ץיק תוינכותב תוידוהי תשרומו תוהזב ןיינע וליג ונייאורש
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 תשרומ יפלכ תויבויח תודמע
 
 ".הנוש תצק תדה םהבש םירקמ תוארל .יתוא םיניינעמ ילש םישרושה .ילש תדה ,ילש םואלה הז"
 
 הניכמב ידוהי ןכות יפלכ תויבויח תודמע
 
 ונתיא רבדמ אל דחא ףא יכ ...הלאה םיאשונה תא דואמ םישיגדמ תוניכמבו ,הניכמל תכלל הצור ינא"
 ".לבלבמ ארונ תויהל לוכי דבל הז תא דומללו ,רפסה תיבב הז לע
 

 ןיב רורב רעפ הלגתמו ,תמיוסמ הדימב םינתשמ םירועישה ,רקסב החותפה הלאשב םידקמתמ רשאכ
 71%-כ ,הנושארה הצובקה ברקב .תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח ןיבל תרוסמ-ירמוש-םינוליח
 םע תונויארל המודב .םיידוהי םיאשונ ללוכה הנחמב םיניינועמ רעונה ינבמ 45%-ו םירוההמ
 םידוהי םהש ונייצ םג םה .תועד ןווגמל הפישחבו םויק-ודב ךרוצל וסחייתה רקסה יבישמ ,תוחפשמה
 ,"תודהיל םירשק רתויש המכ" רוציל ךרוצ שיש וריבסה םידחא ."ךלש תשרומה לע דומלל" בושחשו
 .אשונב םיניינעתמ םהש ונייצ םירחאו
 
 ינבמ 26%-ו םירוההמ 30% קר ,םיידוהי םיגהנמ םימייקמ םניאש םינוליחה תצובקב ןנובתנ םא
 לע ורביד םירוההמ קלח ,ןאכ .הז גוסמ הנחמב םהלש קהבומה ןיינעל הרורב היצקידניא וארה רעונה
 המכ רובע .תוכייש תשוחת רציילו םישדח תונויערל םתוא ףושחל ,םהידלי ייח תא רישעהל תונמדזהה
 .םירבדה ינש תא םייקל םתעדל תורשפא שי ךכבו ,ינוליח תיב םויק דצל הגשהל ןתינ רבדה ,םהמ
 
 רתוי דומלל ,םהלש "םואל"ה לש רתוי הבוט הנבהל עיגהל בושחש וריבסה םידחא ,רעונה ינב ברקמ
 .ןיינעמ הז םתעדל – רתויב הצופנה הביסהו ,תידוהיהו תילארשיה תוברתה לע
 
 תויוגייתסה
 
 םינכתה לכש תבשוח ינא ...םייחישמ םינכת אל לבא ,רדסב זא תרוסמה לש םינכת הלא םא"
 אל ,דמחנ ךכ לכש תודהיה לש יתרבחה דצה – תווצמל רשאמ רתוי ,]רדסב םה[ תרוסמל םיכייתשמש
 ".יתדה דצה
 

 םזילרולפו ידוהי ןכות לש הללכהו הנלחה/התדה םיראתמ תונחמה ינגראמש ונחוויד םדוק בלשב
-ו םינושארהמ 23% ,ונייאורש רעונה ינבו םירוהה ברקב .תקולחמב יונש אשונכ הנחמה תוינכותב

 םזילרולפל רושיא - ריהז רושיא ואטיב םיבר םינוליח םירוה .תויוגייתסה ועיבה םינורחאהמ 25%
 םידדצה ןיבל תרוסמ וא תוברת ןיב לידבהל וסינ םיבר .רתוי םייתד םיטביה ינפמ ששחב הוולמה
 .תיתד הייפככ םיספות םהש המל ודגנתה םינוליחה םירוההמ םיבר .תדה לש רתוי םייטמגודה
 
 תמועל תרוסמ לש תולאשב יולג ןפואב קסע אל רעונה .םהירוה לש הלאמ תונוש ויה רעונה ינב תובושת
 ...החוטב אל ינא לבא בצמ שי .תעדוי אל ינא" :תובייחמ יתלב ויה םהיתובושתש אלא .האלה ןכו תד
 ונא המְל לאש רחא ןייאורמ ".רבחתא ינא המכ תעדוי אל ינא ,םירורב ויה אל תולאשב םיחנומה
 המ עדוי קוידב אל ינא"-ב ותבושת תא םכיסו אלו ןכ דחי רמא זאו ,תוידוהי תוהזו תוברתב םינווכתמ
 תוידוהי תוהזו תוברת לש םיגשומה ביבס תוריהב-יא לש הדימ תופשוח הלאכ תובושת ".ןכ לבא ,הז
 .ילארשי רעונל הבר תועמשמ םהל שי דימת אל ;םזילרולפ לש םג ומכ
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 .רחא ןכותב הוולמ ידוהיה ןכותה םא קר ךא ,ףתתשהל םינכומ םה יכ ונייצ רעונה ינבמ קלח ,םויסל
-ירמוש-םינוליח ברקב ,תישאר .הצופנ תוחפ התייה הז גוסמ הבושת ,רקסב החותפה הלאשה יפ לע
 רומשל ךרוצה תא ושיגדה םירוהה ןאכ .תוגייתסה ועיבה רעונה ינבמ 7%-ו םירוההמ 8%-כ ,תרוסמ
 שגד ינפמ ששח ועיבה רעונה ינב םג .תיתד הייפכמ ענמיהלו "תוילארשיל תודהי ןיב ןידע ןוזיא" לע
 .תוילארשי ינפ לע תודהיב זרפומ
 

 תוילילש תודמע )4
 
 ,תד וא תודהי וז המ ודמלי םהש הייפיצב ...ולש םידליה תא חלוש והשימ םאש תבשוח טושפ ינא"
 הז ,תויתד תורגסמל ילש םידליה תא חולשל הצור יתייהו הייתד יתייה ינא םא .קיודמ אל הז ,ןכבו

 ".ודמלי םהש המ הזש ,הלאכ תורגסמל וכלי םידליהש הצור יתייה אל חטב תינוליחכ לבא .ינויגה היה
 
 הדמֶע ,רעונ הנחמב ידוהי ןכות לכ לש תטלחומ הייחד איה תיעיברה תובושתה תיירוגטק ,םויסל
 ביבס רקיעב ,תישילשה הירוגטקל תמיוסמ הדימב הפפח וז הירוגטק .םירוההמ 21%-כ ועיבהש
 רבודמ םא םג יכ ריבסה םירוהה דחא .רתוי שוחנ היה ןוטה ךא ,התדהו תיתד הייפכ יבגל ששחה
 המל רבעמ ]םיידוהי[ םינכת םע תורכיה"ב םיניינועמ םניא ותשאו אוה ,"תובוט תונווכ" לעב ןוגראב
 ךא .הלילשב ובישה רעונה ינבמ 45%-ש הדבועה תא ןייצל יואר ."תיבב םהל ריבעהל םיצור ונחנאש
 תחא הרענ קר .הלא םיאשונב םיניינועמ אל םה עודמ - הרורב הבושת ונתנ אל םבור ,ולאשנ רשאכ
 ינא ,טסיאיתא םדא ןב רותב" יכ הריבסה תרחאו ,תיבב הלאכ םינכת קיפסמ תלבקמ איהש הרמא
 ."תניינועמ תוחפ
 
-ינוליחה רעונהמ 40%-ו תרוסמה-ירמוש-םינוליחה םירוההמ 15%-כ ,רקסה יבישמל רשאב
 וז הדמעל רורב רבסה הלע אלש העשב .הז גוסמ הנחמב םיניינועמ םניא םהש ונייצ תרוסמ-רמושה
 םיעיגמ םהש ורמא םהמ המכ ,רמולכ .היוור ינמיס וארה רעונה ינבמ קלח ,םירוהה תובושתב
 םהל קיפסהש ורמא םירחא וליאו ,םתחפשמ ינב ומכ תדל םירבוחמ םישיגרמ םניאו תיתד החפשממ
 םמעשמ אשונהש ורמא םירחאו ,םוימויה ייחב תדה תא םיווח רבכ םהש ורמא םירחא .אשונהמ
 .םתעדל
 
 הלאשל םהיתובושתב .רתוי ףא ההובג התייה הייחדה תמר ,תרוסמ ירמוש םניאש םינוליחה ברקב
 קסועש הנחמב םיניינועמ םניא םהש ובתכ רעונה ינבמ 54%-ו םירוההמ 40%-כ ,הז ןיינעב החותפה
 אל המל" :תוטובב ךכ לע ורביד ףאו ,התדהל וסחייתה םיבר םירוהה ברקמ .תוידוהי תוהזו תוברתב
 ,םיטסיאיתא םהש ונל ורמא םיטעמ ".הנידמה תוסחב הבושתב הרזחה ןונגנמ הז :ומשב דליל אורקל
 ןפואב וב םיקסועו( רפסה תיבב דמלנש אשונ והזש וריבסה םירחא .תודהיה םע ןיינע םוש םיצור אל וא
 ךוניחה לש הירוטירטל אשונה תא הסינכהש ,וז הפקשה דגנכ .ץיקה תשפוחל םיאתמ וניאו )בחרנ

 .יטרפ ןיינעב רבודמ ןכלו ,יתחפשמה םוחתב ראשיהל הכירצ הנומאש ונל ורמא םירחא ,ילמרופה
 ןומא רסוח וא ,אשונב לפטל הנחמב םיכירדמ לש םהיתולוכיב ןומא רסוח ועיבה םידחא םיבישמ
 .הז ןועט אשונמ ןיטולחל ענמיהל ופידעהו ,םינגראמה תונווכב
 
 םתצקמ .תידוהיה םתוהזב וא תדב יללכ ןיינע רסוח התייה רתויב הצופנה הבוגתה ,רעונה ינב ברקב
 רבדמ אל אשונהש וריבסה םירחאו ,רפסה תיבב רתוהו יד וללה םיאשונב םיקסוע םהש וריבסה
 .תירשפא תיתד הייפכל דגנתהל ךרדכ םהלש תוינוליחב שגד ומשש ויה .םהילא
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 ,ונרדגהש תוירוגטקהמ תחא ףאל המיאתמ הניאש הנטק הצובק שיש םידמל ונא רקסהמ ,םויסל
-ירמוש-םינוליחה םירוההמ 6% תללוכ הצובקה ."םירחא" איה התוא ראתל רתויב הבוטה ךרדהו

 הלא תוירוגטקמ רעונה ינבמ 5%-ו 3%-כו ,תרוסמ ירמוש םניאש םינוליחהמ 10%-ו תרוסמה
 לואשל םהילעש וא ,אשונב ןיינעתי םדליש םינימאמ םניא יכ ונייצ םיבר ,םירוהה ברקמ .המאתהב
 .ונל תתל הרורב הבושת םהל ןיא טושפש וא ,םיחוטב אל םהש ונייצ םיבר ,רעונה ינב ברקב .ותוא
 

 תילרביל תידוהי ץיק תינכות לש היווחב ןיינע
 
 תידוהי היווחל ןהידלי תא חולשל וא ףתתשהל תוניינועמ ויהי הלא תוצובק הדימ וזיאב תעדל םג וניצר
 תוהזה ןהבש ,תויכוניחו תויתרבח תויוליעפ םע תודהיו תוילארשי תבלשמה תינכותב תילרביל
 םיטביהל המודב יכ ונאצמ .ידוהיה םעהמ קלחכ םהו דיחיה לש תוהזכ ןה יוטיב ידיל אובת תידוהיה
 רעפה .ךכב ןיינועמ רעונהשמ רתוי תילרביל תידוהי היווחב םיניינועמ םירוהה ,רקסה לש םירחא
 תידוהיה היווחל ךשמנ אל רבד לש ותימאל רעונהש דמלמ וז הלאשב רעונל םירוהה ןיב לודגה
-םינוליח םירוהש התליג ץיקב רעונ הנחמב תופתתשההו תויתד לע תססובמה תפסונ הקידב .תילרביל
 .הברהב תויבויח תועדב םיקיזחמ תרוסמ-ירמוש

 
  הנחמב תוידוהי תוברתו תשרומ יאשונב הבר הדימב םיניינועמה רועיש :35 םישרת

 רעונו םירוה ,תילרביל תידוהי היווחבו
 

 
 םירוה רעונ

 
 רעונ הנחמב תוידוהי תוברתו תשרומ
 רעונ הנחמב תילרביל תידוהי היווח

 
  



77 

 תילרביל תידוהי היווחב הבר הדימב םיניינועמה רועיש :36 םישרת
 םהיניב לדבההו ,רעונ ,םירוה ;תויתדו ץיק הנחמב תופתתשה יפל

 

 םירוהה .הנחמב תילרביל תידוהי היווחב ןיינע םיאבנמ םימרוג וליא עובקל ידכ תויסרגר תרדס ונצרה
 קזחה רוטקידניאה םלוא .ץיק תוינכותב ופתתשה רבכש ימו תונב םג ומכ ,ןיינע רתוי טעמ םילגמ
 ןוחבל ידכ םידעצב היסרגר ונצרה .תויתד אוה תילרביל תידוהי היווח קפסמש הנחמב ןיינעל רתויב
 םימרוג םהינש ,תויתדו רעונ תעונתב תופתתשה יכ וניליגו ,הזכ הנחמב תופתתשהב ןיינע אבנמ המ
 ,תיתדה תוהזה יפל וקלוחש תוצובקה םע םידעצב היסרגר התואב ונשמתשה .תיבויח העפשה ילעב
 םינוליחה לצא .תרוסמ-ירמוש-םינוליח ןיבל םינוליח ןיב דואמ םיקומע םילדבה וארה תואצותהו

 ברקב םלוא .תילרביל תידוהי היווח קפסמה הנחמב ןיינע תולגל רתויב הכומנה תוריבסה תמייק
 הברה ,םהמ המכ קר םימייקמ וא תיבב םיידוהי םיגהנמ םימייקמ םניאש ימ יכ רבתסמ םינוליחה
 םידוהי .רתויב ברה ןיינעה תא םיניגפמ תרוסמ-ירמוש-םינוליחש העשב ,ךכב םיניינועמ תוחפ
 .ףתתשהל תונוכנ םה םג םילגמ ,רעונ ינוגרא וא רעונ תועונת תרגסמב ץיק תוינכותב םיברועמה םייתד
 

 ץיק הנחמב תורחא תויוליעפ םע ידוהי ןכות לש םיבולישב ןיינע
 
 ,תוינחור ,תידוהי תוברת( ידוהי יטסילרולפ סותא לש ןווגמה ליהמתה היה הז רקחמב דחוימב ןיינעמ
 םיבשחמ ,עדמ ,תונמא ,עבט ,טרופס( םירחא ןכות יגוס דצל )הלכהו ןוויג ,תוגיהנמ ,םזילרולפ יכרע
 םיטסקט תובלשמה תויוליעפב םיניינועמ םה הדימ וזיאב םיבישמה ולאשנ ןווקמה רקסב .)'וכו
 ועיבה 38%-כ .)םהידלי תא וא( םתוא םיניינעמש עבטו טרופס ומכ םירחא םיגוסמ םיאשונו םיידוהי
 רבתסמ .םידליהמ רתוי בר ןיינע וליג םירוהה ,תומדוקה תולאשב ומכ .תוחפל הבר הדימב ןיינע ךכב
 קר .הנחמב תוידוהי תוברתו תשרומב ןיינועמ בישמה םאה אוה וז היגוסב ירקיעה עיפשמה םרוגה יכ

 םע ידוהי ןכות בולישב ןיינע וליג םיידוהי םיאשונב קסועה הנחמב םיניינועמ ויה אלש הלאמ 13%
 םע בוליש םג וצר ץיק הנחמב םיידוהי םיאשונב וניינעתהש הלאמ 82%-ש העשב ,תורחא תויוליעפ
  םיידוהי םיטסקט דומיל לש הזה בולישל דואמ םיחותפ ויה ידוהי ןכות וצרש הלא .תורחא תויוליעפ
 .ץיק תונחמל םייסופיט םינכת םע
 

 
 

 תצובק
 רעונ

 ץיק תינכות
 תרחא

 ףתתשמ אל

 םירוה

 יתד

 תרוסמ-רמוש-ינוליח
 ינוליח

41% 
73% 
25% 

 

44% 
62% 

19% 
 

48% 

55% 

18% 

 יתד רעונ

 תרוסמ-רמוש-ינוליח

 ינוליח

48% 
43% 
21% 

 

35% 
53% 
25% 
 

33% 

24% 

7% 

-םירוה( לדבה
 )רעונ

 יתד

 תרוסמ-רמוש-ינוליח

 ינוליח

7%- 
29% 
3% 

9% 
9% 
6%- 

14% 

31% 

12% 
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  ידוהי ןכות לש םיבולישב הבר הדימב םיניינועמה רועיש :37 םישרת
 ץיק הנחמב תורחא תויוליעפ םע

 
  בר ןיינע
 תוברתו תשרומב
 הנחמב תוידוהי

 טעומ ןיינע
 תוברתו תשרומב
 הנחמב תוידוהי

 םירוה רעונ

 
 הכומנ הסנכה ילעב ,רתוי םייתד םג םג ומכ ,רתויב םיניינועמה ויה רתוי הכומנ הלכשה ילעב םירוה
 םג ,רתוי ךשוממ ןמזל םיפתתשמשו תוינכותב םיפתתשמש הלא .רתוי םיבר םידלי םע םירוהו ,רתוי

 תוינכותב םיפתתשמש הלא .םירחא תוליעפ יגוס םע םיידוהי םיטסקט בולישב רתוי וניינעתה םה
 ףא וללה םיבולישב וצר ,םיידוהי םיטסקטו תוברת ,הירוטסיה לש רתוי יתועמשמ ףקיה תועיצמש
 םתופתתשהל רשק אלל ,הז בולישב רתויב הכומנ ןיינע תמר וליג תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח .רתוי
 ץיק תוינכותב ופתתשה אלש םייתדו תרוסמ-ירמוש-םינוליח םג .רעונ תועונתב וא ץיק תוינכותב
 .הז בולישב ןיינע תוחפ ועיבה

 

  ידוהי ןכות לש םיבולישב הבר הדימב םיניינועמה רועיש :38 םישרת
 תויתדו ץיק הנחמב תופתתשה יפל ,ץיק הנחמב תורחא תויוליעפ םע

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 יגוס םהמו ,ליעל רכזוהש יפכ םיידוהי םינכת לש םיבולישב םיצור רעונהו םירוהה הדימ וזיאב ונקדב
 ןכות םיעיצמה תונחמה יגוס יבגל תוחותפה תובושתה תקידב ידי לע תאז ונישע .לעופב תויוליעפה
 יאשונ לש יוצרה בולישה תקידב דצל ,תורחא תויוליעפ םע תודהיב םיאשונ םיבלשמו ילרביל ידוהי

 םיידוהי םיאשונ בוליש לש היוצרה המרה ןיב םימאתמה תא םג ונחב .ץיק הנחמב םייסופיט ןכות
 יובינל לדומ ונקדב ,םויסל .םיבישמה יניעב ץיק תינכות לש םייוצרה םינייפאמה ןיבל ץיק תוינכותב
 .םיבישמה תא םיניינעמש תויוליעפה יגוס לע ססבתהב םיידוהי םיאשונ לש היוצרה בולישה תדימ
 .תרוסמה-ירמוש-םינוליחהו םינוליחה תוצובק תא קר ןוחבל ידכ דרפנ חותינ ונכרע

 

 ועיבה םג םיבישמ םתוא ,טרופסב ןוצר ועיבה טרופסב םיניינעתמהש ,וילאמ ןבומה אצממה תורמל
 וניינעתהש הלא .םהיניעב םיילכלכ םינייפאמ לש תובישחה תא ונייצו תויתליהק תויוליעפב םנוצר תא

 ץיק תינכות רעונ תצובק 
 תרחא

 ףתתשמ אל

 50% 57% 67% יתד

 31% 54% 57% תרוסמ-רמוש-ינוליח

 11% 15% 14% ינוליח
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 לש טמרופה לע שגד ומשו תוהז לע רתוי וריעה םג ךא ,רתוי תוירודיב תויוכיא ונייצ עבטב םילויטב
 םג ךא ,תוגיהנמה אשונ תא רתוי ושיגדה תוגיהנמל תורושקה תויוליעפב וניינעתהש הלא .הנחמה
 םיניינועמה .תדה אשונ תא וריכזה תורידנ םיתעלו ,ץיק תוינכותב ימדקא ןכותו הדימל לע רתוי וריעה
 וריכזה תורידנ םיתעלו ,הליהקב ןיינע תוחפ וליג ,םיביבחת לע רתוי תובורק םיתעל ורביד תויונמאב
 .םיילכלכ םיכרצ
 
 תויוליעפ םע ידוהי ןכות בולישב רתוי ןיינועמ רתוי יתד רעונ יכ וליג םינתשמ-תובורמ תויסרגר
 תוברתו הירוטסיה לש םיאשונב תויוליעפב דחוימבו ,עבטב םילויט ,טרופסב םיניינועמש הלא .תורחא
 תוחפ הברה םיניינועמ תרוסמ ירמוש םניאש םינוליח .תויוליעפ לש בוליש רתוי םיצור ,ץיק תוינכותב
 ךכב םיניינועמ תרוסמ-ירמוש-םינוליח .ץיק תוינכותב תודהיל םירושקה םירמוח לש הז בולישב
 ןיבו רעונ תועונתב םירבח םהש ןיב – רתוי בר ןיינע םילגמ ץיקה תוינכות יפתתשמ .םייתדמ תוחפ
 .רעונ תועונת לש תרגסמל ץוחמ ץיק תוינכותב חילצהל יושע הז בוליש יכ דמלמה רבד ,אלש
 
 ללכיהל ךירצש אשונכ םייתחפשמה תונויארב םירוהה דצמ תובורק םיתעל הרכזוה תידוהי הירוטסיה
 םע ץיק תוינכותל תויסופיט תויוליעפ בולישבש תובישחה ומכ ,ץיק הנחמב תורחא תויוליעפ דצל
 .לארשי ץראל ידוהיה םעה ןיב יכנתה רשקהו לארשי תנידמ ,תוצופתה ידוהי לש ירוטסיהה רופיסה
 התייה ,לארשי יגח ומכ ,תויפיצפס תורוסמ לש הדימל .תודהיה לש יתרבחה דצה תא ושיגדה םירחא
 .התלעש העצה דוע
 
 ועיבה ונייאורש םיבישמהמ םיבר ,הנחמב םזילרולפו םיידוהי םינכת תללכה לע תובושתל המודב
 םינכתב תעגלמ רהזיהל ]שי[" ,םהירבדל .הנחמב תורחא תויוליעפ םע תד לש בולישה יבגל תוריהז

 הכילה ,הפיכ תחנה – םייביטקאה םישעמה וא תדל סחיה ומכ ,תקולחמב םייונש תויהל םילוכיש
 הקמעה יאשונב םירועיש" ,םוחתל ץוחמש תויוליעפכ ונמוס תוכרבו תוליפת םג ,המודב ".תסנכ תיבל
 יתבשחמ יונישל ןווכמש רבד םוש ...תוכרב ,תוליפת אל ,]הייפכב[ תבש תרימש אל ...םיאתמ אל ,תדב
 יבגל םג ועבוה תוששח ".תיתדה הקיטקרפב ןיינועמ אל ינא" ,םירוהה דחא ריבסהש יפכ ".תדה ביבס
 ."תיתד הייפכ"ו "חומ תפיטש" ומכ םייוטיב ורכזוהו ,התדה
 

 יוצרה הייסולכואה בכרה
 ןכות רתוי םג םיצור םירוה .ץיק הנחמבו רפסה תיבב תידוהי תשרומ רעונה ינבמ רתוי םיצור םירוה
 אוהו ,דבלב דחא םוחתב ףתושמ ןיינע םיקלוח רעונו םירוה .ץיק הנחמב יטסילרולפו ילרביל
 .)יתדו יתרוסמ ,ינוליח( תוידוהי תויוהז ןווגממ רעונ ינב םע הנחמב תופתתשהה
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 יטסילרולפו ידוהי ןכות לש םינוש םיגוסב םיניינועמה רועיש :39 םישרת
 

 
 תשרומ
 תידוהי
 הנחמב

 בוליש
 תודהי
 םיאשונו

 םירחא

 תשרומ
 תידוהי

 ס"יבב

 היווח
 תידוהי
 תילרביל

 תויתד
 תנווגמ

 

 הליהקה .תרוסמ-ירמוש-םינוליח ןיבל םינוליח ןיב םילדבהב םרוקמ וז הלאשב םילדבהה
 םג .תויתד תויוהז ןווגממ םידוהי ובלשיש תונחמ דחוימב תשפחמ תרוסמ-תרמושה-תינוליחה
 בוליש תוצור תוחפ ,תאז תמועל ,תוינוליח תוחפשמ .הלא תויווחב רתוי תוניינועמ תויתד תוחפשמ
 ינבו ,תויתד תויוהז ןווגמב ןיינע תוחפ םילגמ ץיק תוינכותב םיברועמ םניאש רעונ ינבו םירוה .הזכ
 .רתויב הכומנה ןיינעה תמר תא םיניגפמ םיברועמ םניאש רעונ

 

  ,תוידוהי תויתד תויוהז ןווגמ םע הנחמב הבר הדימב םיניינועמה רועיש :40 םישרת
 תויתדו הנחמב תופתתשה יפל

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ,ינוליח( תוידוהי תויוהז ןווגממ רעונ ינבל תונחמ לע תובושת המכ ונלביק םייתחפשמה תונויארב
 קלח .ץראב םירחא םירוזאמ םידוהיו ל"וחמ םידוהי תופתתשהב תונחמ לע םג ומכ ,)יתדו יתרוסמ
 תובורק םיתעל רכזוה םויק-וד לש אשונה .ידוהי-אל רעונ םע בוליש - תיעיבר היצפוא ועיצה םירוההמ
 דחי סנכמש ץיק הנחמב ןיינע ועיבה )רעונ ינב ןהו םירוה ןה ,58%( םיבישמה תיברמ .תונויארה ךרואל
 תּורחאה ןווגמ תאו ,רחאה תרכהבש תובישחה תא ופקיש םהירבד .תונוש תוידוהי תויוהז ןווגממ רעונ
 .תילארשיה הרבחב

 
 תויתד יגוס ןווגמ םע הנחמב הכימתל תוביס
 
 דובכ ותוא תא ושרדיש םגו ,ודבכי ,וריכיש יל בושח ...העוב יהשוזיאב ויחי ]םידליהש[ הצור אל ינא"
 ".הרומתב

 

 ץיק תינכות רעונ תצובק 
 תרחא

 ףתתשמ אל

 46% 52% 49% יתד

 45% 72% 68% תרוסמ-רמוש-ינוליח

 21% 34% 36% ינוליח
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 לבקל בושח הז המכ דעו ,השדח העדוה דעו הפמ תורחא תוצובק לע םהל רפסלו ריבסהל לוכי התא"
 עגרבו .םינפהל ולכוי תמאב םהש תבשוח אל ינא ,הז תא ווחי אל םהש דע לבא ,המודכו רחאה תא
 ".ינשה דצה תא תמאב עומשל תורשפא שי דחי םיאצמנש
 
 רעונה ינבמ דחא ,המגודל ,ךכ .הנוש יתד עקרמ רעונ םע םייתרגש םישגפמ םהל ןיאש ונייצ רעונ ינב
 יחש םדא ןב רותב" יכ רמא רחאו ,"םיינוליחל םייתד ןיב רוביחה" תא תוארל תונמדזהה תא שיגדה
 דגנתה ,יתד עקרמ ינוליח ,דחא הרוה קר ."]רחא עקרל ךייתשהל[ רמוא הז המ ןיבהל ]בושח[ ,הנידמב
 ינפמ םהילע הנגה יהוז ,ורובע .םהל םימודה תצובק םע ויהי וידליש הצור אוה .ןיטולחל ןויערל
 ופשחנ רבכ םהידלי ןכלו ,תברועמ החפשממ ועיגה םהש וריבסה םיפסונ םירוה ינש .תוינוציח תועפשה
 ןווכמ שגפמל םיקוקז םהידליש ורבס אל םה ,הזכ שגפמל ודגנתה אלש ףא .אלמה ידוהיה םורטקפסל
 איה יכ הרמא תחא הרענ .הלאכ םיפתושמ תונחמב ןיינע וליג אל רעונה ינבמ 26%-כש ןייצל יואר .הזכ
 דחא ריכהל ידכ קר רבדל" לש ןויערל ודגנתה םירחא ."ינומכ ןהש ,ילש תורבח םע תויהל הפידעמ"
 ."הז לע רבדנ אוב ,יתד התא – ןהב םירמואו םישנא תושיגפמש תויוליעפ" לש וא ,"ינשה תא
 

 ןויערב וכמת ונייאורש םירוההמ 90%-מ רתוי .תוצופתהמ רעונ םע הנחמ לע בויחב ורביד םיבר םירוה
 לע הדימלבו יתוברת-ןיב חישב ןיינע וליגו ,דואמ תיבויח הדמע ועיבה 58% ,רעונה ינב ברקמ .הז
 ועיבה וא ,"םתיא השענ המ יולת" יכ ונייצו "ילוא"ב ובישה םיפסונ 21% .ל"וחב תידוהיה היווחה
 תעדל ,ללככ .הזכ שגפמל ומיכסה אל 10% ,רורב קומינ תתל ילבמ .תילגנאב רשקתל ךרוצהמ ששח
 ,םהלש הביטקפסרפה תא ביחרהל ,םהידלי רובע םיניינעמ תויהל םילוכי הז גוסמ םישגפמ םירוהה
 "המישמ" םהילע תלטומש ךכב וריכה םירחא .תורחא תויוברתו םירחא תומוקמ לע םתוא דמללו
 תידוהיה היווחה לע דומלל ךרוצה תא ונייצ וא ,לארשיב חונב שיגרהל םלועה לכמ םידוהיל םורגל
 קלח יניעב ,םויסל .תילגנאה רופישבש ןורתיה םג הלע .טועימ םה םידוהיה םשש ,לארשיל ץוחמ
 רעונ ינב םע שגפמה אוה םהל בושחה רבדה .יזכרמ ןיינע איה תיתוברת היצקארטניא ,םיבישמהמ
 תימרופרה העונתה לע דומלל תונמדזהל וסחייתה םתצקמ .ומצעלשכ ידוהיה שגפמה אלו ,ל"וחמ
 .תודהיב תיביטברסנוקה העונתהו

 

 תודהיב םימרז לש תויפולח תורוצל היוצרה הפישחה
 
 תאז ונדדמ .תיביטברסנוקהו תימרופרה תודהיהמ תוגייתסה תועיבמ לארשיב תובר תוידוהי תוחפשמ
 תונחמל םהלש הרשעה ינב תחילשב וכמתי םה הדימ וזיאב ,ןולאשב םירוהה תא ונלאש רשאכ
 .םייביטברסנוקו םימרופר םידוהי ברקב יתרוסמ ןפואב םילבוקמה םיגהנמל הפישח םהב םייקתתש
 םיינוליחו םייתד םירוה .הבר הדימב ומיכסה םירוההמ 13% קר .דואמ הכומנ התייה ךכל המכסהה
 .ןויערל תויבויח רתוי טעמ הניגפה תרוסמה-ירמוש-םינוליחה תצובק .תומוד תוגייתסה ועיבה
 םייתרוסמ ,םינוליח( הנוש תויתד תמר םע תוצובק ברעמש הנחמ לבקל רתוי הברה םינוכנ ויה םירוהה
 .תיביטברסנוקו תימרופר תודהי לש בוריע רשאמ )םייתדו
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  תיביטברסנוקו תימרופר תודהי םיברעמש תונחמ לבקל םירוהה תונוכנ :41 םישרת
 תויתד תויוהז ןווגמ תמועל

 
  יתד ןווגמ םע הנחמ

 
 תודהי םע הנחמ

 תיביטברסנוקו תימרופר

 

 

  ,תיביטברסנוקו תימרופר תודהי םיברעמש תונחמ לבקל םירוהה תונוכנ :42 םישרת
 ץיק תונחמב תופתתשהו תיתד תוהז יפל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תידוהי תשרומו םזילרולפ לש םינחבומ םימרוג
 
 
 םייוצר םינכתב וקסעש תולאשה לכ לע םימרוג חותינ ונכרע ,ונפסאש עדימה לכמ תונבות קיפהל ידכ
 םרוגה .תונושהמ 73% ריבסהש ,רורב ימרוג-וד לדומ הלע תואצותהמ .םזילרולפו תידוהי תוהז לש
 תידוהי-תילארשי היווח ,יטסילרולפ ןכות םיללוכה תונחמב ףתתשהל םישנא עינמ יטסילרולפה
 תשרומה םרוג ,דגנמ .תיביטברסנוק/תימרופר תודהי לש הלבקו ,תויתד תדימ לש ןווגמ ,תילרביל
 תשרומ תדימלו ,ילמרופ יתלב ךוניח םע םיידוהי םיטסקט לש בוליש תוצרל םישנא עינמ תידוהיה
 תויומס תוירוגטק חותינב ונשמתשה םייפרגומדה םימאתמה תניחבל .רפסה תיבבו הנחמב תידוהי
)Latent Class Analysis(. 

 
  

 ץיק תינכות רעונ תצובק 
 תרחא

 ףתתשמ אל

 10% 18% 10% יתד

 35% 14% 32% תרוסמ-רמוש-ינוליח

 8% 8% 11% ינוליח
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 תודמעל םימרוג חותינ :43 םישרת
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 םידימע םייובינ קיפהל ונלוכי ,המגודל .הלא םימרוג ינש תועצמאב םידחא םיששגמ םיחותינ ונכרע
 םיכרע תולבקמ תוטלחהה תא םילבקמ םירוהה ןהבש תוחפשמ .תיתחפשמ תוטלחה תלבק יבגל
 םיהובג םיכרע תולבקמ ,דליה םע תלבקתמ הטלחהה ןהבש תוחפשמ .תידוהי תשרומב רתוי םיהובג
 תשרומבו םזילרולפב םיכומנ םיכרע תולבקמ ,דבל טילחמ דליה ןהבש תוחפשמ .םזילרולפב רתוי
 יכ קיסהל ונתוא ליבומ ,ץיק תונחמ לע םמצעב םיטילחמ רעונה ינב ובש ןורחאה שיחרתה .תידוהי

 םירענה .רעונה ינב תא םיניינעמ יכהש םיאשונ ראשו טרופס ,רודיב לש םינכת איה םהלש היצביטומה
 ץיק תונחמב ףתתשהל םיניינועמ תוחפ )םהירוהמ יאמצע ןפואב תוטלחה םילבקמש( הלאה תורענהו
 .םהייחל תידוהי תשרומ סינכהלו יטסילרולפ אשונ םע
 

  םיירקיע םיביכרמ לש םיביתנ  חותינ יכרע :44 םישרת
  ץיק תונחמ לע תוטלחה תלבקב

 
 םירוהה
 םיטילחמ

 רתוי
 העפשה
  םירוהל

 םיטילחמ
 דחי

 רתוי
 העפשה
 דליל

 דליה
 טילחמ

 
 םזילרולפ
 תשרומ

  

 תינכות 
 תיטסילרולפ

 תשרומה םרוג
 תידוהיה

 0.18 0.84 הנחמב םייטסילרולפ םיאשונ

 0.40 0.75 ידוהי-ילארשי ילרביל הנחמ

 0.22 0.72 תויתד תויוהז ןווגמ םע הנחמ

 םיימרופר םיאשונ םע הנחמ
 םייביטברסנוק

0.56 0.06 

 0.81 0.24 םירחא םיאשונ םע תודהי בוליש

 0.92 0.19 הנחמב תידוהי תשרומ

 0.67 0.16 רפסה תיבב תידוהי תשרומ
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 הווצמ-תונב/ינב תוינכות יפלכ תודמע
 ידוחיי בולישב ךורכש ,ינויווש יטסילרולפ אשונ םע הווצמ-תונב/ינב תוינכותב רתוי םיכמות םירוה
 תועיצמש הווצמ-תונב/ינב תוינכותב רשאמ ,תידוהי תוהז חותיפו תוגיהנמ ,הליהקל תוריש ,דומיל לש
 תדימב םייתועמשמ םילדבה ןיא .ץיק הנחמ ומכ ,רפסה תיב תרגסמל ץוחמ ילמרופ יתלב ךוניח
 ,םינימה ינשמ םידלי םהב ןיאש תובר תוחפשמ ןתניהב .הווצמ-תבל וא הווצמ-רבל תוינכותב הכימתה
 תוינכות לע העד התייה אל םירוההמ 20%-כל .הלא תולאש רובע "עדוי אל" הבושתה תא ונרשפא
 םיוסמ ןיינע עבוה ,העדה ילעב םירוהה ברקמ .תואצותהמ וטמשוה הלא תובושת .הווצמ תונב/ינב
 תויטסילרולפ תוינכותב תמיוסמ הדימב תוחפל םיניינועמ העדה ילעב םירוהה תיברמ .םירקמה בורב
 .הווצמ תונב/ינבל תוילמרופ יתלב וא

 

 הווצמ-תב/רב תוינכות לע םירוהה תובושת :45 םישרת
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-רמוש-ינוליח לש הירוגטקה תועצמאב .המ תדימב תוחפל םיניינועמש ימ לש םינייפאמה תא ונקדב
 תוחיתפ ולגי ,ץיק תונחמב םיפתתשמ םירוענה ליגב םהידליש םירוה םתוא םא וניהת ,ונרציש תרוסמ
 ןויסינ לשו תרוסמ-רמוש-ינוליח לש םדקומה גוויסהש ונאצמ .הווצמ-תב/רב תוינכותל םג רתוי הבר
 םיחותפ ויה םירוהה .הווצמ-תונב/ינב תוינכותב תוניינעתהל שממ לש רבסה קפיס אל ץיק תונחמב
-ירמוש-םינוליחש ונאצמ .ילמרופ יתלב ךוניח לש ןויערל רשאמ תיטסילרולפ תינכות לש ןויערל רתוי

 םהלש ןיינעה תא הריבסה אל תויתדה תמר ךא ,תיטסילרולפ תינכותל םיחותפ דחוימב ויה תרוסמ
 .תוילמרופ יתלב תוינכותב
 

  המ תדימב םיניינועמה םירוהה רועיש :46 םישרת
 תיתד תוהזו ץיק תונחמב תופתתשה יפל ,הווצמ-תב/רב תוינכותב

 

 הווצמ-תב/רב 
 יטסילרולפ

 יתלב הווצמ-תב
 תילמרופ

 יתלב הווצמ-רב
 ילמרופ

 27% 29% 19% ללכ ןיינועמ אל

 17% 20% 19% ןיינועמ אל

 38% 34% 38% תמיוסמ הדימב ןיינועמ

 18% 17% 24% ןיינועמ

 
 

 ץיק תינכות רעונ תצובק
 תרחא

 ףתתשמ אל

 יתלב הווצמ-תב
 תילמרופ

 יתד

 תרוסמ-רמוש -נוליח

 ינוליח

52% 
63% 
56% 

56% 
53% 

45% 

47% 

40% 

49% 

 יתלב הווצמ-רב
 ילמרופ

 יתד

 תרוסמ-רמוש-ינוליח

 ינוליח

61% 
55% 
58% 

61% 
53% 
56% 

48% 

31% 

52% 
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  המ תדימב םיניינועמה םירוהה רועיש :47 םישרת
 תיתד תוהז יפל ,הווצמ-תב/רב תוינכותב

 
 
 
 
 
 
 
 

 תורעהה תרגסמבו םייתחפשמה תונויארה ךלהמב הווצמ-תב/רב תוינכות לע תופסונ תולאש ונלאש
 לש ןויערל בויחב וביגה רעונה ינבמ 15%-ו םירוההמ 29% ,תונויארה ךלהמב .ןולאשב תוחותפה
 אלו תאזכ תינכות ושפיחש ורמא םקלח .הווצמ-תב/רבה אשונל תיפיצפס תדעוימה םיימוי תב תינכות
 תידוהיהו תישיאה תועמשמה לע ורביד םה .תאזכ תינכות ושפיח אלש לע ורעטצה םירחאו ,ואצמ
 .ןיליפת תחנהו הרותל היילע לש יתדה גהנמה תא וריכזה םידחא םיבישמ קר .תורגבל רבעמל הרושקה
 בחרמל ךיישה "רתוי ךר" ןכות לש הפדעהו "םישק" תד יגהנמ לש הייחד םיאור ונא ללככ ,ךכיפל
 .יתוברתה
 
 םינוליחו תרוסמ-ירמוש-םינוליח :תוצובקה יתש ןיב תודמעה ילדבה תא ןיבהל דחוימב ונרקתסה
 68% יכ ונאצמ ,ןולאשב תוחותפה תורעהה דודיק סיסב לע .םיידוהי םיגהנמ םימייקמ םניאש
 דעב תודמע םהיתורעהב ועיבה ,תרוסמ ירמוש םניאש םינוליחהמ 63%-ו תרוסמה-ירמוש-םינוליחהמ
 וליג ץיק תונחמב םיפתתשמ ןהידליש תרוסמ-תורמוש-תוינוליח תוחפשמ ,תורחא םילימב .םזילרולפ
 םינוליח רשאמ ,ץיק תונחמב םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת תללכהל הברהב תויבויח תודמע
 הווצמ-תונב/ינב תינכות לש הלבק האבינ אל תיבב םיידוהי םיגהנמ תרימש ךא ,תרוסמ ירמוש םניאש
 .תיטסילרולפ
 
 םזילרולפל ילרטינ ,םזילרולפ דעב :תוירקיע תוצובק שולשל וגווס םיבישמה לש תוחותפה תורעהה
 ,"תוריח" ,"ןויווש דעב" ומכ תורימא תועצמאב םזילרולפ דעב תובוגת וניהיז .םזילרולפ דגנו
 םירחאו ,היסקודותרואה לש תויטננימודל הביטנרטלאכ וז הסיפת ונייצש ויה .'וכו "םזילרביל"
 ירבח םהש ובתכ םירופס םיבישמ .תודהיה לש "רתוי םידמחנ"ה םיקלחל הפישחכ התוא ורידגה
 .םירורב םיקומינ אלל תויבויח תובושת ידי לע התהוז םזילרולפל תוילרטינ .תיביטברסנוקה הליהקה
 דגנ תורעה טעמ ויה .האלה ןכו ,םהידליב היולת הטלחההש וא ,ןיינעמ הזש ורמא םיבישמ ,המגודל
 וניאש ןכותל ודגנתה וא ,תידוהי תוחפ היהת תיטסילרולפ תינכותש ורבס םידגנתמה .םזילרולפ
 שרפל רשפא ןושארה תא .םזילרולפל תודגנתה ועיבהש תורעהב והוז םיאשונ-יתת ינש .יסקודותרוא
 ,םינגראמה תונווכב וקפקפ ,תרוסמלו תדל רושקש רבד לכל ודגנתה םיבישמה - הייפכ דגנ הדמעכ
 ,םינימאמ םניא וא םינוליח םהש התייה םזילרולפ דגנ היינשה הדמעה .תיתד הייפכל יעצמא ךכב וארו
 .םרובע תיטנוולר הנניא תאזכ הווצמ-תונב/ינב תינכות ןכלו
 
 םתבושתל בורל וסחייתה םיבישמהו ,תומוד ויה ילמרופ יתלבה ךוניחה תודוא תוחותפ תורעה
 ךוניחה יפלכ דחוימב הבר תונקפס לע ודיעה תורעההמ תצקמ .תיטסילרולפ תינכות יבגל תמדוקה
 ךוניחה תכרעמל השיג תולבקמש תויתד תותומע לש דנרטל סחייתה דחא רבסה .ילמרופ יתלבה
 הרכזוה תאזכ תוגייתסה .ילמרופ יתלבל ילמרופה ןיב תולובגה תא תשטשטמש הלועפ ,תילמרופה
 .םייתד וא םינוליחכ םמצע תא והיזש םיבישמ דצמ

 
 הווצמ-תב

 יתלב
 תילמרופ

 יתלב הווצמ-רב
 ילמרופ

 הווצמ-תב/רב
 יטסילרולפ

 56% 58% 52% יתד

 75% 49% 55% תרוסמ-רמוש-ינוליח

 66% 56% 51% ינוליח
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	תופתתשה לע הטלחה
 

 תוינכותה לע םישנאל עדונ דציכ
 
 וא ,ןכיה קוויש יכרוצל תעדל וניצר ,ץיקב רעונ תונחמב תורושקה תויווחהו תודמעה תריקחל רבעמ
 ,החפשמ ינב םה םיירקיעה עדימה תורוקמ יכ וניליג .רעונה ינבו םירוהה םהילע םידמול ,ימ לש ויפמ
 לע םידמול רעונה ינב .)תימוקמה תושרה וא הייריעה ומכ( רוביצ תודסומו רעונ תוצובק ,רפסה תיב
 ףא .רוביצ תודסוממו םהידלימ םהילע םידמול םירוה .םיריכמ םהש םישנאמ ץיק תוינכות
 ינב רובע ןהיבגל ץופנ עדימ רוקמ םניא םה ,ץיק תוינכות לש םילודגה םיקּפַסהמ םה רוביצ תודסומש
 .םמצע רעונה
 
 רפסמ .)12%( רעונה ינב רשאמ )31%( תוימוקמה תויושרהמ ץיק תוינכות לע םידמול םירוה רתוי

 םהירוהמ ךכ לע םידמולש רעונ ינב לש הזמ לופכ )39%( םהידלימ עדימה תא םילבקמש םירוהה
 םהירוהמ רשאמ )40%( םהירבחמ ץיק תוינכות לע עדימ םילבקמ רעונ ינב לש לופכ רפסמ .)20%(
 רבודמ יכ םא ,בויטויו םרגטסניא ,תוינכותה ירגוב תועצמאב וללה תוינכותל ףשחנ םג רעונה .)22%(

 תשרה .וירוהל רשאמ רתוי ול םינימז הלא תורוקמו ,)המאתהב 4%-ו 7% ,13%( םינטק םיזוחאב
 9%-ו םירוהל 7%( קובסייפ איה ץיק תוינכות לע ילמינימ עדימ תקפסמש הדיחיה תפסונה תיתרבחה
 ינבו םירוהה ברקמ יתועמשמ רפסמ ךא ,רתויב םיטעומ תויתרבחה תותשרב עדימה תורוקמ .)רעונל
 12% ,םירוההמ 13%( םינוגראה ירתאמ םתסה ןמ ,טנרטניאהמ תוינכות לע םידמול ןכ רעונה
 דוגינב דמוע ,טנרטניאהמ תוינכותה לע םישנאל עדונ תורידנ םיתעל קר הארנכש אצממה .)רעונהמ
 .םירתאה ןוכדעו תויתרבח תותשר לע םתדובעב םינגראמה םימשש שגדל
 

 ץיק הנחמל ףרטצהל רעונה לש היצביטומ
 
 תוהז לש םינכת םיליכמש הלאכ דחוימב ,ץיק תונחמב ףתתשהל ילארשיה רעונל םרוג המ ,ןכבו
 תוימינפ ןבורש ,תואבה תויצביטומב ונד תוינכותה ילהנמ ?םזילרולפו תידוהי תוברת ,תידוהי
 :ןתוהמב

 

 ינחור חישב ןיינע )1
 
 ,םהלש תוכנ רוזא הז ...הז תא םישפחמ םה .םויה לש רעונה ןכ הז ...תוינחור ושפיח םהש יתוא םמיה"
 ".דבוע הזש יתיליג .ינוליחה ךוניחב םגו יתרוסמה ךוניחב םג תוינחור לע רוביד ןיא יכ
 
 עבטב יוליב )2
 
 ...הפיאש שי .הריחב שי .תורורב תורטמה .הזב ןיינע והשזיא שי ונילא םיעיגמש ה'רבחל ללכ ךרדב"
 ".היגולונכט תוחפ ,תוטשפב ונלש תורוקמל רוזחל המגמ שי
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 םיכרעו תוגיהנמ )3
 
 תוניכמה םלוע .תועמשמ שפחמ רעונה ...ףסומ ךרע םישפחמש יתוגיהנמ לאיצנטופ םע ה'רבח םה"
 ".תודסומ דוע םימק ,לדגו ךלוה
 
 תיתועמשמ תיתרבח היווח )4
 
 הברה .תיתרבח הניחבמ שדחמ םמצע איצמהל םידליל תונמדזה שי .הקזח דואמ תיתרבח היווח וז"
 ".רחא בחרמ הפ שיש םהל םיענ .ומצע תא הפ אוצמל חילצה דליה :יל םירמוא םירוה

 
 תיתנש תוליעפמ קלח )5
 
 לולסמ הז...ולש םוימויהמ קלח הז .ותניחבמ קתונמ אל הז .תולועפל הנשה לכ עיגמ  ונלש רעונה בור"
 ".ותניחבמ יעבט
 
 תומרונו םילגרה )6
 
 םיניבמ םה .ךורא דואמ אל אוה םא םג ץיקב והשמ תושעלו תאצל המרונ שי יכ ץיק הנחמל םיאב םה"
 ".ידמ רתוי הז םיישדוח םמעתשהלו תיבב תבשלש
 
 ףיכ ,ףיכ ,ףיכ )7
 
 ".םיעפומו םיקחשמ ,ןאפ :הליל תויוליעפ םהל שי"
 

 :5 טירפל עגונב דחוימב ,םיימינפ םיעינמ ונייצ םג ןויאירבו רקסב ופתתשהש רעונה ינבו םירוהה
 הנשל תחא םימייקתמה רעונ תועונת לש תונחמ .תיתנשה תוליעפהמ קלח ותויהב הנחמל האיצי

 לע גשיה תשוחתלו םיחבשל םיכוז םיפתתשמהו ,תיתנשה תוליעפב איש עוריא בור יפ לע םיגציימ
 .רעונ תעונת לש רשקהב תאז השוע ץיק תונחמל אצויש רעונה תיברמ .העונתה תוליעפב םתדמתה
 תוליעפב ופתתשה הלאש רחאל ץיק הנחמל םהידלי תא חולשל תוביוחמ ושיגרה ונייאורש םירוהה
 ,םהמ םיריעצה םידליה לש םיכירדמל םיכפוה ,ךליאו 14 ליגמ ,רתוי םילודגה רעונה ינב .הנשה ךרואל
  .העונתל תוביוחמהו תוכיישה תשוחת תאו רשקה תא קזחמש רבד
 
 ,םהיכרוצל םאתהב םרובע ובצועש ץיק תוינכותב םיניינועמ רעונ תוצובקב םיפתתשמ םניאש הלא
 םבורב םה םיפסונ םיימינפ םיעינמ .םיילכלכ םיצירמתבו םיצוליאב תובשחתמש הלאכ דחוימב
 ונלש תוחפשמה רקחמ .ץיק הנחמל הרענ וא רענ חולשל תילכלכ תלוכי רסוח ומכ ,םיילילש םיצירמת
 םיבאשמה תא ןיא םירוהל יכ דמלמש המ ,תונחמב תוחפ תופתתשמ רתוי תולודג תוחפשמ יכ הארה
 הרשכהב ןיינע ועיבה םיבר םיבישמ .אצוי אל םידליהמ דחא ףא ןכלו ,הנחמל םהידלי לכ תא חולשל
 תויולע דצל םידיספמ םידליהש רכשה לע ורעטצה םג םה .תורחא תויעוצקמ תוינכותבו תיתקוסעת
 רועיש ,רעונה לש הקוסעת תומדקמש תוינכות רתוי ויה וליא .תופתתשה ליבגמש םרוג - הנחמה
 היה רתוי םירגוב רעונ ינב לשו תוכומנ תוימונוקא-ויצוס תוצובק לש בחרומ רזגמ לש תופתתשהה
 .הלוע
 
 תולודג תוחפשמ ןכש ,תונחמב תופתתשה ענומש םרוג תויהל יושע אוה םג תויתוכיא תוינכות רדעיה
 והוז הלאכ תוטעמ תוינכות קר ךא ,ץיקב םוי תוינכותב ףתתשהל תונוכנ ואטיב תופתתשמ ןניאש
 קלחכ תונחמל םיעיגמש רעונה ינב לש ברה םרפסמ לשב .םזילרולפו תידוהי תוהז לש םינכת תוללוככ
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 לש תרגסמ לכל ץוחמ םילעופש םיפסונ תונחמל לבגומ קוש םייק ,חווט ךוראו ףיצר תוליעפ לדוממ
 ,םזילרולפו תידוהי תוהז לע שגד םימשש תונחמל ןהידלי תא חולשל תורחובש תוחפשמ .רעונ תועונת
 ,םילויטל האיציב ,תויביטנרטלא תויתרבח תויווחב ,ינחור ןכותב ןהלש ימינפה ןיינעב תונייפאתמ
 היצביטומ תולעב תורחא תובר תוחפשמ יבגל ,הז םע .תוגיהנמ תולוכי חותיפבו לארשי לע דומילב
 .ןהמ תאז םיענומש םימסח םימייק ,ףתתשהל

 

 תוינכותה קוויש
 
 ,הנשה ךרואל יתרגש ןפואב תולעופש תוינכות יבגל םייקוויש םירגתא תוחפ ונייצ תוינכותה ינגראמ
 תויוליעפל םיפשחנו הלאה תונחמה לע םיעדוי רעונה ינב .חווט ךורא ףיצר לדומ םינכמ ונאש המב
 םילהנתמ וילע םינוידהו הנחמה ןונכת .הנשה ךרואל תמייקתמש תפטושה תוליעפהמ קלחכ ץיקה
 דעי להק םע דדומתהל תוכירצ טקיורפ-תוססובמ תויתנש תוינכות ,דגנמ .הכורא הפוקת ךשמב
 .קווישב םיצמאמ רתי עיקשהל ןהילעו ,הנש לכב הנתשמ
 
 תוימעפ-דח תויתנש תוינכות רובע קוויש ירגתא
 
 םיכלוה םלוכש העונתב םידלי אל םה .יובש להק אל םה םירזוחש םידלי םג .יובש להק ךל ןיא"
 תותשרב םוסרפ - הנש לכ קוויש תויהל ךירצ ...יעבט לּוּפ ןיא ונל .יעבט לּוּפ םהל שיש ,הנחמל
 ".השק רתוי הברה ינוליחה להקה .ץר הז יתד להק ...יתדה רזגמל הבותכ תונותיע ,תויתרבח
 
-םינפ קווישב ןהו תויתרבחה תותשרב תילטיגיד הידמב ןה ,םינווגמ קוויש יצורעב םילעופ םינוגראה
 תעצומה תינכותב ןכותה תוידוחיי תא שיגדהל איה םינוגראה תצקמב קווישה תייגטרטסא .םינפ-לא
 הלוע תוחפשמה םע םיינופלטה תונויארהמו םינווקמה םינולאשהמ .םירוהלו רעונל ףסומה ךרעה תאו
 .ץיקב רעונל תוינכות לע ירקיעה עדימה רוקמ םניא םינווקמ םיבאשמ יכ
 
 םינפ-לא-םינפ קוויש
 
 םגו .תאזה תובבותסההמ ועיגה הרבחה בור .ואב םהו ,ונלש םולחב יתפתיש ,רפס יתבב יתבבותסה"
 ".תירשפא הרוצ לכב ונמסרפ .ןזואל הפמ
 

 םילהנמה דחא .דרפנב םירוהלו רעונה ינבל קווישה תא ןווכל םהילעש ךכב םיריכמ םינגראמה תצקמ
 ,דליה קר אל ,םירוההש ןייצ רחא להנמ .סומע םהלש ץיקהש רעונ ינבל הנחמ קווישבש ישוקה תא ןייצ
 .ולש קווישה תויוליעפל דעיה להק םה
 
 רעונל היינפ
 
 תוסחייתה ךרד הנחמה תא םיקוושמ שממ ונחנא .םידומילב קסעתהל םירחוב ץיקבש ה'רבח הפ שי"
 תישילשה הנשבש תורמל לק אל קווישה .הארשה לבקל ,חומצל ,חתפתהל ואוב – םינמאכ םהילא
 ".יקוויש רגתא הפ שי ...השק קווישה ןיידע .גתומ ןימ ונייהנ
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 םירוהל היינפ
 
 שי .דיב םילכ םע אצויו םימי הרשעל עיגמ דליהש אוה רסמה .םירוהל הנחמה תא רוכמל םג ךירצ"
 אוהש ףסומ ךרע שיו ...ץיק הנחמ לש םיביכרמה לכו םישדח םירבח שיו ,ןאפ שי ,לגרודכ שי ,הכירב
 ".םירוהל םיעיגמ ךיא בושחל םיכירצ ונחנא םעפ לכ ...ירקיע ךרע
 
 לע םיכמוס וללה תונחמה .קווישב םירגתא םה םג ונייצ ימעפ-בר יתנש לדומ יפל םילעופש תונחמ
 ינפמ ,הזה טמרופב קוויש ירגתא םימייק .תומייק תומרופטלפ לעו ןוגראה ליעפמש תופסונ תוינכות
 .רעונל רישי םוסרפב עיקשהל םיבייח םילהנמהש
 
 םיימעפ-בר םייתנש םילדומב קוויש ירגתא
 
 אל הז .בכרומ ךילהת הז .תינכותה תא גיצהלו רפס יתבל סנכיהל רמוא הז .הנחמל סייגל לק אל"
 ".םיקוסע רתוי ה'רבחה יכ בכרומ רתוי דוע ץיק הנחמל סויגו ...קובסייפב טסופ
 
 יתש .דבלב ץיקה ישדוחב תמייקתמ םתוליעפש םינוגראל דחוימב רגתאמ ץיק תונחמ קוויש
 ,קובסייפ יפד ,םינוגראה ירתא לע שגדב ,תויתרבח תותשר )1 :קווישל תושמשמ תויזכרמ תומרופטלפ
 אוה ףסונ יביטקפא קוויש ץורע .רעונה ינב םע ללוכ ,םינפ-לא-םינפ תרושקת יצורע )2 ;םרגטסניאו
 םתוא םידדועמו היווחה לע םהירבחל םירפסמ הנחמב ויהש רעונ ינב ותרגסמב ."רבח איבמ רבח"
 ץיקה תוינכות לע ודמל רעונה ינב ברקמ 46% :ןולאשל תובושתב ףקתשמ הז גוסמ קוויש .וב ףתתשהל
 תוינכות לע ועמש רעונ תוצובקב ופתתשהש ימ .םירוהה ברקמ דבלב 25% תמועל ,םירגוב וא םירבחמ
 .םירגובו םירבח יפמ רתוי ףא הלא
 

  ץיק תוינכות לע םהל עדונש םיבישמה רועיש :48 םישרת
 םירגוב וא םירבחמ

 
 העונת העונת אל

 םירוה
 רעונ

 עיפשמ ימ
 
 הטונ רעונה .החפשמב ץיק תוינכות יבגל תוטלחהה לע םיעיפשמ רעונה ינב הדימ וזיאב םג אופא וניהת
 קר .דליה םע תלבקתמ הטלחההש םינימאמ םירוהה וליאו ,ןהילע רתוי הבר העפשה ול שיש ןימאהל

 28% וליאו ,םרובע םיטילחמ םהש וא רתוי הבר העפשה שי םהירוהלש ושיגרה רעונה ינבמ 10%
 אל ליגהש םינימאמ רעונה ינב .ומצעב טילחמ אוהש וא רתוי הבר העפשה שי דלילש ושיגרה םירוההמ
 ,רתוי םירגוב םידלי ילעב וא רתוי םירגובמ םירוה ,םירוהה ירבדל ךא .וללה תוחוכה יסחי לע עיפשמ
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 רתוי םיריעצ םירוה ברקב רתוי יביטקפא תויהל רומא רעונל תונחמ קוויש .רתוי עיפשהל דליל םיחינמ
 .רתוי םילודג רעונ ינבו

 
  ,הלאשל תובושתה תוגלפתה :49 םישרת
 ץיקה תינכות לע הטלחהה תא לבקמ ימ

 
 םירוה רעונ

 טילחמ דליה
 רתוי עיפשמ דליה
 דחי םיטילחמ
 רתוי םיעיפשמ םירוהה
 םיטילחמ םירוהה

 
 םהש ינפמ הנחמל םיאצוי תורענו םירענ .תיעבט תוחתפתה טושפ בורל איה העונת תונחמל האיציה
 תוחפשמה ,תונויארב .תוליעפב איש עוריא אוה הנחמהו ,םינש ךשמב רעונה תצובקב םיברועמ
 םידליהש רחאמ .הבר תוטבלתהל םוקמ היה אלש וריבסה רעונ תועונת לש תונחמל ואצי ןהידליש
 םירוהה דחא .הלש ץיקה הנחמל ואצי םהש וילאמ ןבומ ,הנשה ךרואל העונתה תוליעפב ופתתשה
 תורענה תחא ."]הנחמל[ ץיקל םיכחמ קרו םיפתתשמ ונחנא הנשה לכ ,]םיכייש[ ונחנא םשל" יכ ריבסה
 טושפ" ונחנא ןמזה עיגמשכו ,"עובק והשמ"ל ךפה הזש ךכ ,'ד התיכמ העונתל תכלוה איהש הנייצ
 ".םיאצויש רורב היה הז החפשמב ונלצא" ,המכיס תרחא אמיא ."ונתוא םושרתש אמיאל םירמוא
 
 םירוההשכ .םייפולח תונחמ שפחל ללכ םילקוש אל בורל םירוהה ,רעונ תעונתב םירבח םידליה רשאכ
 אמיא ".חונ יד הז זא םיפוצב אוהש ללגב ,אלש תמאה ,אל" ,בישה דחא ,תורחא תויצפוא לע ולאשנ

 םג ".קיפסמ ולש העונתה הנחמ ,יתניחבמ ...תמלשמ קר ינא .ולש הטלחה תאז ?ינא" ,הרמא תרחא
 תמאה" יכ ריבסה םהמ דחא .םיפסונ וא םירחא תונחמב ףתתשהל לקוש אל ,םירוהל המודב ,רעונה
 ."]תופסונ תויוליעפל[ ןמז יל היה אל םג .אלש
 
 םיפתתשמ םניאש םינעוט רעונה ינבמ 46% .תיטמוטוא הניא תופתתשההש וניליג אשונב ונרקחשכ
 .תופסונ ץיק תוינכותב וניינעתה אל ,רעונ תועונתב רבעב ופתתשהש הלאמ 15% .ץיק תוינכותב ללכ
 ומכ תורעה ונעמש ,ךכ .םהידלי ידיב ןיטולחל הנותנו םהלש הניא הריחבהש ונל ורפיס םירוההמ קלח
 רובע ."םירחוב םה ,]תקחוצ[ תמלשמ קר ינא ,תרחוב אל ינא" וא ,"תמלשמ קר ינא ,טילחמ אוה"
 םירוהה דחא תאז ראיתש יפכ .הרשעה ינב תא קיסעהל תונמדזה ןה ץיק תוינכות ,תוחפשמהמ קלח
 קיסעהל ידכ ךרד םישפחמ קרו ,יונפ ןמז ןומה םע הפוקת וז ללכ ךרדב" ,ץיקה תפוקת לע רבידשכ
 רעונה ינבש ןכתיי םאהו ,רבעב תונחמל האיציל הרושק תוטלחהה תלבק םא וניהת ,םויסל ".םתוא
 םירוה .תיעמשמ-דח האצות קיפה אל הז חותינ םלוא .םרובע ךכ וטילחה םהירוה יכ םיפתתשמ םניא
 תונונגסב לדבה ןיא ךא ,םירחא םירוהמ רתוי םהידלי יפמ תוינכותה לע םידמול רעונ תועונתב םידליל
 .תורחא תוחפשמ תמועל רעונ תועונתב םידלי םע תוחפשמ לש תורוהה
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 ץיק תונחמב תופתתשה יפ לע ,החפשמב תוטלחה תלבק יבגל תוסיפת :50 םישרת

 

 הטלחהה לע םיעיפשמש םימרוג
 
 ונייצ םה ,ץיק תינכותב תופתתשהל םימרוג השיש לש םתובישח תא ךירעהל םירוהה ןמ ונשקיב רשאכ
 יניעב םרוג לכ לש ותובישח תדימ תא גיצמ אבה םישרתה .רתויב םיבושחה םה םיכירדמהו ןוחטיבהש
 תוירוגטק תמועל םהילע עדימ תוחפ יכה שי םירוהלש םיאשונ םה םיכירדמו ןוחטיבש ןיינעמ .םירוהה
 .דואמ הבר הדימב בושח ןוחטיבש םירובס םירוההמ 64% .רתוי םיטושפ הדידמ תומלוס םע תורחא
 ךא ,םיבושח םה םג הנחמה אשונו תולעה .םיבושח תוחפ יכה םימרוגה םה וכשמו הנחמה לש קחרמה
 תוששחה תא ולעה )16-14( ןוכית ליגל ברקתמ םהלש רתויב לודגה דליהש םירוה .התוחפ הדימב
 .הרשעה ליג תליחתב םהידליש םירוהל דחוימב םיבושח תולעו ןוחטיב ,םיכירדמ .רתויב םיברה
 .)14-11( רתוי םיריעצ רעונ ינבל םירוהל דחוימב בושח קחרמה
 

  הבר הדימב םירוהל םיבושחה םימרוגה :51 םישרת
  ץיק תינכות תריחבב

 
 ךשמ קחרמ

 ןמז
 ןוחטיב םיכירדמ אשונ תולע

 

 .ץיק תינכותב םרובע רתויב םיבושחה םינייפאמה תא ןייצל םירוההמ ונשקיב ןולאשה ךשמהב
 םינייפאמ תחת הגווס תולעה .תינכותה הנבמל םירושקש םינייפאמ תחת וגוּוס ןוחטיבו םיכירדמ
 ,ץיק תינכותב רתויב םיבושחה םינייפאמה תא בותכל תושקבתמ תוילארשי תוחפשמ רשאכ .םיילכלכ
 והיז םה ,ןולאשב םהינפב וגצוה הלא םיטירפ רשאכ םלוא .תולעו םיכירדמ ,ןוחטיב ונייציש רידנ

 .רתויב םיבושחכ םתוא

 ףתתשמ אל העונת אל העונת 

רעונ הרוה  רעונ הרוה  רעונ הרוה   

 16% 9% 15% 3% 14% 9% טילחמ דליה

 30% 17% 36% 20% 44% 24% רתוי עיפשמ דליה

 39% 57% 41% 60% 34% 54% דחי םיטילחמ

 1% 3% 2% 1% 1% 2% םיטילחמ םירוהה

 13% 13% 6% 17% 6% 12% רתוי םיעיפשמ םירוהה

   19% 31% 20% 45% דליהמ וא הרוהמ עדונ
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 ,ןוחטיב ומכ ,םיינבמה םימרוגה .ןלהלש םישרתב גצומכ ,םימרוג לש םיגוס השולש םימייק ,ללככ
 יבגל תיפוסה הטלחהב יתועמשמ דיקפת םיאלממ יאדוול בורקו םיבושח םה ,ןומימו םיכירדמ
 .םידיחיה אל םה ךא ,ץיק תוינכות
 

 קמועל רתוי ונחב הז חודב .תילאידיא תינכות םירחובשכ םיבושח םג ,תינכותה יכרע ללוכ ,ןכות ימרוג
 ,תאז םע ,רתויב בושחה םרוגה .תוחפשמ םיניינעמש יטסילרולפה סותאהו םיידוהיה םינכתה יגוס תא
 תויווחב ףתתשהלו תונהיל ידכ ץיק תונחמל םיאצוי רעונה ינב - האנהה םרוג הארנכ אוה
 רובע הלעמב הנושארה היצביטומה יאדוול בורק םה האנהה ימרוג .תורדבמ תויתרבח תואקתפרהבו

 .הנחמל תאצל רעונה ינב תיברמ
 

  םימרוגה :52 םישרת
 ץיק הנחמל תאצל הטלחהה לע םיעיפשמה

 
  םימרוג

 םיינבמ
  ימרוג

 ןכות
 ימרוג

 האנה
 ןוחטיב �
 םיכירדמ �
 ןומימ �

 םיאשונ �
 תויוליעפ �
 הדימל �
 םיכרע �

 הכישמ �
 תיתרבח

 יוליב �

   

 ץיק הנחמ לע הטלחה תלבק
 

 הנחמה לש תויתרבחה תויוכיאה תואלממש דיקפתה רבדב איה ןולאשב ונלאש אלש תולאשה תחא
 .תוחותפה תורעהבו תונויארב םירוה דצמ תובורק םיתעל רכזוה הז אשונ .תוטלחהה תלבק ךילהתב
 ודויש ריבס תוחפ ,ץיק תוינכות לש םייתרבחה םיטביהב םיניינועמ תויהל םייושע רעונה ינב םגש ףא
 םהידלי םתעדלש תויורבחה יגוס ךמס לע ץיק תונחמל םהידלי תא חולשל םיטילחמ םירוה .ךכב
 תינכות אלל וא תרחא תינכותב םקריהל תולוכיש - ןרדעיה וא - תויורבח תמועל וללה תומוקמב ושכרי
 והשי םהידליש ןוצר ועיבהו ,יתרבחה טביהה תא וריכזה םירוה המכ תוחפשמה םע תונויארב .ללכ
 תורגסמב .תויתרבח תוביסמ רקיעב ]הנחמל םתוא םיחלוש ונחנא[" :םליג ינב םידלי םע עבטה קיחב
 ,םירבח שוגפל ,תאצל הז רקיעה לבא ,הז תא םג םילבקמ םה ,ןכ .םיכרעהו םינכתה בושח תוחפ הלאה
 איה תועמשמה ,רעונ תועונת לש תונחמב םיפתתשמ םיברש רחאמ ".חטשב הייהש לש תואמצע תצק
 .הנשה ךרואל יעובש סיסב לע םמע םישגפנ םהש ימ םע הנחמל םיאצוי םידליהש םג
 

 תמר תושרוד קוחה תוארוה .םינגראמה םע תונויארב םג םיבושח םיאשונכ ואצמנ םיכירדמו ןוחטיב
 םינוכדע םישקבמש םיגאדומ םירוה םע דדומתהל םיכירצ םינגראמה ,ףסונבו .תמיוסמ החטבא
 לש תויגוס םע דדומתהל םישרדנ הנחמה ינגראמ המכ דע םישיגדמ םיאבה םיטוטיצה .םיפטוש
 .הכרדהו ןוחטיב
 
 טושפ ...ללכ םוש לע ונרתיו אל .תוחיטבו ןוחטיב תוכרדה – םיכירדמה לכלו תווצל תוכרדה ונישע"
 ".םולכ לע ונרשפתה אלו רזוחה תא ונארק
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 יל ובתכ םירוה 20 ?ותיא השוע תא המ ,םוח סמוע שיש תעדוי תא :רבד לכ לע יל ובתכש םירוה ויה"
  "...ןלוגב םיליט שי .רבד לכ לע
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	םיילכלכ םילוקיש סיסב לע תופתתשה
 ירבדל .תונחמב תופתתשהה לע םיעיפשמ םיילכלכ םימרוג םא היגוסב םינוש םיביטרנ ינש םימייק
 ץיקה תוינכותב םהידלי תופתתשה לע החפשמה לש ילכלכה בצמה לש תקהבומ העפשה ןיא ,םירוהה
 תונחמל םיאצוי רתוי תורישע תוחפשממ םידלי ,רעונה ירבדל .םתופתתשה לש ןמזה ךשמ לע וא
 תופתתשהב םיקהבומ םיילכלכ םילדבה ונאצמ אל ,םלואו .)R=.114, p=.01( רתוי תוכורא תופוקתל
 .ילכלכ עקר סיסב לע רעונ תוצובק לש
 
 רעונה .ןד שוג :דבלב דחא םוקמב רשועב היולת ,ןהב ופתתשה םא ,גוס לכמ ץיק תוינכותב תופתתשהה
 םדאל יכ םיאבנמ ונא תויטסיגול תויסרגר תועצמאב .יללכ ןפואב ץיק תוינכותב תוחפ ףתתשמ ןד שוגב
 וליאו ,ץיק הנחמב ףתתשהל דבלב 30.5% לש םייוכיס שי )רתויב הכומנה( 3 תימונוקא-ויצוס המרב
 דיקפת אלממ רשוע .תופתתשה ייוכיס 74.1% שי )רתויב ההובגה( 10 תימונוקא-ויצוס המרב םדאל
 ,רתוי םיהובג תופתתשהה ייוכיס ,רתוי דימאה ביבא לת רוזאמ םישנא רובע .דבלב הז רוזאב יזכרמ
 ביבא לתב .ההובג היצלפניא הלח לארשי יבחר לכב .תוחפ ףתתשמ הז רוזאמ רעונ יללכ ןפואב ךא
 גת םע תועיגמ ץראה זכרמב ץיקה תוינכותמ תובר יכ הארנ .רתויב תוהובגה תויולעה ואצמנ זכרמבו

 .הובג ריחמ
 

 תויולע
 המודב הארמ יופימה .דלי לכל ץיק תוינכות לע הנשב לקש 1,705 םיאיצומ םהש םירוהה ונייצ רקסב
 תיברמ .לקש 2,000-מ תוחפ םילוע םבורשכ ,ח"ש 3,500-500 ללכ ךרדב איה הנחמ תולעש ,ךכל
 תא תופקשמ הלא תויולעש ךכ ,םידסבוסמ םהמ םיבר יכ הארנ ךא ,םניחב םיעצומ םניא תונחמה
 םילבקמ םיבר תונחמ יכ הארנ .הנחמה לש לועפתה תויולע תא אלו ,תוחפשמה רובע לעופב תויולעה
 ונייצ ופתתשהש תוחפשמהמ 16% קר .םיפתתשמה רובע תולעה תא םצמצמש םיגוס ללשמ ןומימ
 לכ לע תוחפ תואיצומ םידלי רתוי םע תוחפשמ ,יופצכ .םניחב התייה תינכותהש וא דוסבס ולביקש
 לע םימלושמה םימוכסב םילדבהה .תיתועמשמ הדימב רתוי בר עויס תולבקמ םג הלאכ תוחפשמ .דלי
 תרוסמ-תרמושה-תינוליחה הליהקה .םייתועמשמ ויה תויתדה תדימו רעונ תעונתב תופתתשהה יפ
 ,דלי לכל םילקש 2,500-מ רתוי עצוממב תמלשמ רעונ תועונתמ קלח ןניאש ץיק תוינכותב תפתתשמש
 .רעונ תועונתב םיפתתשמש םהיליבקממ רתוי לקש 1,000 לעמ

 
  הנשב דליל תונחמ לע םלושש עצוממה םוכסה :53 םישרת

 תיתד תוהזו רעונ תעונתב תופתתשה סיסב לע

 
-רמוש -ינוליח

 תרוסמ
  ינוליח

 תרוסמ רמוש אל
 יתד

 העונת
 העונת אל
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 תוינכותל )רלוד 1,300( ח"ש 4,800-ל )רלוד 270( ח"ש 1,000-מ ענ ץיק הנחמב םדאל םיריחמה חווט
 רכינ .תוניכמו הביבס ינוגרא ,רעונ ינוגרא ,רעונ תועונת ומכ ,ישילשה רזגמב םינוגרא ידי לע תולעפומש
 הובג ריחמ ומלשי 'ח התיכ ידלי ,ללככ .םימוד םינכתו םיאנת תועיצמש תוינכות ןיב םיריחמב רעפ
 םיכפוהו העונתה תרגסמב הרשכה םירבוע רתוי םיריעצה רעונה ינבמ םיבר .ב"י-'ט תותיכ ידלימ רתוי
 קושב תולעפומה תוינכות רובע תיתועמשמ הלוע הנחמל ריחמה .םיריעצה םיכינחה לש םיכירדמל
 םיידוחיי םיאנת עיצהל םילוכי םייטרפ תונחמ .)רלוד 2,440( ח"ש 9,000 דע עיגהל לוכיו יטרפה
 תונחמ .תויוליעפ לש רתוי בחר ןווגמ םג ומכ םייזיפה םיאנתהו םוקימה ,הנחמה ךשמ תניחבמ
 .םייאקירמאה ץיקה תונחמל המודש טמרופב םילעופ ,רתוי םירידנ םהש ףא ,םייטרפ

 
 םייתוכיא תונחמ תרומת םלשל תונוכנ
 
 םימלשמ ויה םיפתתשמה בורש תבשוח ינא ...תילאירה תולעהמ יצח ,לקש 1,000-כ םליש דלי לכ"
 םירבדו םיבוט םינכת לע רתוי םימלשמ םישנא ...לקש 1,500 תולקב םימלשמ ויה םה .רתוי הברה
 ".םייתוכיא
 
 הינסכא תולע
 
 ךומנ םימקוממ ונחנא ןאכו ,היימינפ יאנתב הנחמל םיוושמו הנוש הרומתהש םיניבמ םירוהה בור"
 ".ריחמה תניחבמ רתוי
 
 

 םיחפונמ םיריחמ
 
 ונל שישכ רקיעב  ?ילש דליל הנוק ינא המ :רצומה לע לכתסמ אוה ,םלשל ךירצש הרוהשכ ,ףוסב"
 ".דחא דלי לע םוכס הזכ איצוהל השק ,םידלי השיש-השימח םע םייתד
 
 םיקנעמ
 
 הייטנ שי יכ הארנ .םיקנעמו תויתימא תויולע :תוירוגטק יתשל םייפסכה םילוקישה תא קלחל רשפא
 םינוגראהמ קלח .)₪ 1,500 לעמ( םיריחמה חווט לש םייניבה תמרב ןהש תוינכותב םיקנעמ רתוי שקבל
 .יפסכ עויסל תושקב לש דואמ םילודג םירפסמ ונייצ
 
 ץיקב הדובע ימי ןדבוא לש לטנה
 
 דבועש דליש ןיבהל ךירצ .תונפל םהמ ענמ הזש הלאכ שיש רורבו ,תוחנה ושקיבו ונילא ונפ םישנא"
 ".לופכ אוה םוכסה לוכה ךס ,רמולכ .לקש 1,500 חיוורמ הנחמב ףתתשהל םוקמב םייעובש
 
 לש תכרעמ תועצמאב ורשוא םהמ םיברו ,םיקנעמ לש בר רפסמ לע וחוויד תוינכותה ינגראמ ,ללככ
 לש ימונוקא-ויצוסה בצמה תא תקדובש הדעו ידי לע ללכ ךרדב ןתינ רושיאה :החנהל תושקב תשגה
 .החפשמה בצמ תא ןובשחב האיבמ איהש רחאל קנעמה םוכס לע הטילחמו שקבמה
 
 לעופב תולעה םולשת
 
 ".םינופ ויה אל ללכ ךרדב לבא ,החנה ונתנ תיפסכ היעב ול שיש רמא והשימ םא"
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 תושקב ךמס לע תוחנה
 
 .זוחא 20 ,זוחא 10 ולביקש הלאכ דעו האלמ הגלמ טעמכ ולביקש הלאכמ .תוחנהל תושקב ןומה ויה"
 ".םולשתה םע השק םהל היה םישנא הברה .טרופמ ךמסמ ונשקיב
 
 

 תודיחא תוחנה
 
 דעוימ הנחמהש ונל רורב .הנממ זוחא 40%-כ םימלשמ םירוהה .לקש 7,500-כ איה דלי לש תולע"
 ".המשרהה תא ונרגס רבכ ינוי תליחתב הנשה לבא ,הלעמו ינוניב ימונוקא-ויצוס בצממ הייסולכואל
 

 ,ךומנ ימונוקא-ויצוס סוטטסב תויסולכואמ רעונל קנעמ םוכס שארמ םירידסמ תוינכותהמ קלחב
 םינוגראהמ קלח ,תונחמה ינגראמ יפ לע .ךוניח תודסומ וא תוימוקמ תויושר ,הקדצ ינוגרא עויסב
 רעונה ינב םירקמהמ קלחב .ןלצא דמולש רעונה תא תודסבסמש ,ךוניח תותשר םע הלועפ םיפתשמ
 .הנחמב םתופתתשה תא ןממל ידכ םידבוע
 
 

 תוליעפ סיסב לע תוגלמ
 
 לקש 250-ב ודסבס םה .םהלש הריעצה תוגיהנמה תא החלשש תשר םע הלועפ ףותיש ונל היה"
 ".םיינוליחל םייתד ןיב רוביח טקיורפ ומירהו רפסה תיבל ורזח םידליה .דימלתל
 
 רושיאה ךילהת תטישו היטרקוריבה יכ םא ,םיקנעמ ןתמל םירדסה םישוע םינוגראה לכ יכ הארנ

-מ ענ החנהה םוכס .ןהבוג לע טילחהלו תוחנה רשאל ידכ הדעו תסנכתמ םינוגראה תיברמב .תונתשמ
 דלי היהי אל ןפוא םושבש ןייצל ודיפקה תוינכותה ינגראמ תיברמ .טעמכ אלמ ןומימ דעו ןומימ 10%

 .תיפסכ הקוצמ ללגב הנחמב ףתתשי אלש
 
 

 םלוכל תונורתפ
 
 אל וא קלח םימלשמו תוגלמ םילבקמש ה'רבח שי .ףסכ םהל ןיא יכ םיפרטצמ אלש ה'רבח ןיא"
 םירזוע .ןיינעה אל הז ףסכ .םולשתהמ להביהל אל – םוקמ לכב םירמוא ונחנא דימת .ללכב םימלשמ
 ".ךירצש ימל
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  )UJA( תדחואמה תידוהיה תיבגמה לש קרוי וינ תייצרדפ

  ,עקר לכמ קרוי וינ יבשותלו םוקמ לכב םידוהיל תגאוד

 .ידוהיה ונדיתע תא תבצעמו ,םיקוחרו םיבורק םירבשמל הביגמ


