
קרפ 17 לארשיב ,  Y-רוד ה
םייניב םוכיס  רגסנ – ? המ  זא 

גומלא גומלא רמת   רמת גומלא , , גומלא זוע   זוע

רצונ ב-9/6/2015

ןולשיכל ןולשיכל החלצה   החלצה ןיב   ןיב

תוביסנה תוביסנה תונברוק   תונברוק
לש רצות  אוה   Y-ה רוד  םג  ול , םדקש  רוד  לכ  ומכ 

, וידקפמ וירומ , וירוה , .רצי  אוה  אלש  ןמזה  תוביסנ 
ןהבש תיתוברתה  תפטעמהו  הטישה  השעמלו  ויקיסעמ ,

, תוקלצו תוטירש  וטרחו  תושק  תוקוצמ  וב  וריתוה  לדג ,
.םלועל ואפרתי  אל  ילואו  ודילגה  םרטש 

תא תוצלאמש  תוריבכ , תורומת  לש  ןדיעב  טעובו  יח  אוה  .ותוביצימ  דביאו  רערעתהש  םלועב  לדגו  חמצ   Y-רוד ה
יכרוצ תא  םימלוה  םניא  רבכ  םוימויה  יביתנ  הבש  רבעמ , תפוקת  וז  .הלפאב  שושיג  ךות  המידק  דועצל  ישונאה  ןימה 

יופצ וניאשו  הלטלט  תונורחאה  םינשב  רבוע  אלש  יתרבח  דסומ  ןיא  .קפואב  תוחילבמ  ישוקב  ךא  תופולחהו  תוריישה ,
יונישל םילק  אל  םיקבאמ  םייופצ  דוע  .םיכראתמ  םייניבה  ימי  לבא  .םלעיהל  וליפא  וא  יתועמשמ  ןפואב  תונתשהל 

.וניניבש םיריעצה  רקיעב  ומלשי  דועו  ומליש  רבכ  םימודמדה  תפוקת  ריחמ  תאו  תומכסומה ,

םייתרבח םיכילהת  הבש  הפוקתב  ובצעתה  םהש  םושמ  םג  דחוימב  באוכ  אוה  םיקינ  Y-ה םימלשמש  ריחמה 
Y-רודש ה תוריהזב  אופא  רמול  ןתינ  .םיינסרהל  םינוב  םיכילהתמ  וכפהו  הטילשמ  ואצי  הנצקה , ורבע  םיינויצולובא 

.ןהלש ןברוק  םג  אלא  תוביסנה  לש  רצות  קר  וניא 

םירצומ החתיפ  תושונאל : לודג  רשוע  האיבה  םנמא  וז  .ישפוחה  קושה  תלכלכ  לש  רצות  לוכ  םדוק  אוה   Y-ה רוד 
ןיאל םתוא  הנוויגו  םייחה  תלחות  תא  הכיראה  םדא , - ינב ינוילימל  תורתומו  תודרשיה  יעצמא  השיגנה  םיתורישו ,

- ואינה םזילטיפקה  םג  ךכ  םילחנה , תא  ויכפשו  ריוואה  תא  תומהזמ  ויתובוראש  ליעיו  גשגשמ  לעפמ  ומכ  לבא  .רועיש 
לוצינ תוצובקו , םישנא  ןיב  תואנקו  םירעפ  ףסכ , עצב  תונרמוח , .ןיזמ  אוה  התואש  הרבחה  תא  ןכסל  לחה  ילרביל 

.הטילשמ אציש  ילכלכ  ךילהת  לש  רצות  םה  תופסונ  תוערו  הלא  לכ  תינסרה –  תורחת  עבט , יבאשמ  לש  ינדמח 
ורסחו הטרפהה , ןדיע  ךותל  ודלונ  םהש  םושמ  תרחא  תיפרגומד  הבכש  לכמ  רתוי  וללה  םילערל  ופשחנ  םיקינ  Y-ה

.יקאחה תוברתו  ינויצה  םזילאיצוסה  לש  םייכרעה  םימלבהו  םינוזיאה  םהל 

דומילה תודסומבו  החפשמב  ךוניחה  השע  הכורא  ךרד  .תינאמוהה  היגולוכיספה  תכפהמ  לש  רצות  םג  אוה   Y-רוד ה
םהירוה .הטילשמ  אצי  דליה  שפנ  לע  הנגהכ  לחהש  המ  לבא  .םדאה  יעדמ  וכותבו  ינרדומה , עדמה  לש  ותושבגתה  זאמ 

םיזכורמל םהיאצאצ  תא  וכפה  םהש  דע  םירשואמל , םתוא  ךופהל  םהילע , ןנוגל  םהילע , לקהל  םתוא , ןיבהל  וצר  ךכ  לכ 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
Peles Group
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האצותהו ןפג  רמצב  תודליה  תפוקת  תא  הפטע  הלוכ  הרבחה  .ימצע  ןוחטיב  ילוטנלו  טקש  ירסחל  םהיוואמבו , םמצעב 
.תוירחא תחקלו  רגבתהל  םישקתמש  םייחצנ , םידלי  איה 

ולדלדיה דומילה  ינכת  לבא  דואמ  לדג  תורגבה  תודועת  ילעב  רועיש  .ךוניחה  תכפהמ  לש  רצות  םג  אוה   Y-רוד ה
תעמשמ תרסחו  תיטסינורכנא  דומיל  תביבסב  סרוק , הארוהה  עוצקמ  וב  ןדיעב  דמלש  רוד  הז  .התהק  הדימלה  תוודחו 

.ןיע תיארמ  הבר  הדימב  איה  הזה  רודב  םיאמדקאה  רועישב  הילעה  םג  .םינויצ  לש  רוציי  יווקל  וכפהש  תודסומבו 
תוחיתפה תא  לידגמ  םירעפ , רגוס  םיקפוא , חתופש  ךרובמ  ךילהת  איה  תובחר  תובכשל  ההובגה  הלכשהה  תשגנה 

קפס אלל  איה  הלכשה  .םייתרבחה  םינונגנמה  גורדשלו  דוקפתל  תושורדה  תויונמוימו  תויוכיא  רפשמו  תיטרקומדה 
הלכשהה תכרעמ  .המרה  תכמנהל  האיבה  הימדקאה  ירעש  לש  תרקובמ  יתלב  החיתפ  לבא  .רשואלו  המדקל  חתפמ 

יומידה תא  הדדירו  םהיניבש  םינייטצמה  ילגר  תא  הרצה  לבגומ , ןובריעב  םיליכשמל  םיקינ  Y-תא ה הכפה  תינרדומה 
ינב  " .תלעות ירסחל  ךופהל  ךרדב  םהו  םתוא  הליזוה  םיימדקא  םיראת  לש  תיאנוטיס  הקולח  .תואיקבהו  תונדמלה  לש 

תואיצמה לבא  רשואהו , רשועה  לא  םכרד  תא  לולסי  ראותהש  ופיצ  םהירוה , לש  הלכשהה  ףר  תא  ורבשש  םיינעה "
.םהינפ לע  החפט 

השיגנמו םיחווט  תרצקמ  םייחה , תא  תלעיימ  בשחמה  תייגולונכט  .תילטיגידה  הכפהמה  לש  רצות  םג  אוה   Y-רוד ה
תחקופ םיקוחר , ןיב  תרבחמ  םימסח , תררחשמ  תויתריציה , תא  תחתפמ  םג  איה  .םיתורישו  עדימ  תוליעיבו  תולקב 

תויורשפא םרובע  חתפש  יתרושקתה , עפשה  ןדיעב  ולדג  םיקינ  Y-םידקת ה. ירסח  םיפקיהב  יתרבח  חיש  תרצויו  םייניע 
הרכמתה תישונאה  הרבחה  לכ  .דובעשה  ישפנ –  ריחמ  היה  עפשל  לבא  .םהינפלש  תורודל  תונימז  ויה  אלש 
םייוריגל םיקוקז  םה  .רתוי  ףירח  ןפואב  עיפשה  םג  ןכלו  רתוי  םדקומ  הרק  הז  םלצא  לבא  תילטיגידה , היגולונכטל 

.חונמ תעדוי  הניא  םשפנו  םידימתמו  םירצק 

, שדח והשמ  רוציל  דיחיה  לע  השקמ  אוהש  םושמ  םויקה  תילכת  תא  רערעמ  חותפה  ילאוטריווה  קושה  הזמ , הלעמל 
םידובא םישח  םהו  םדא , - ינב ינוילימ  תואמ  םע  תירזכא  תורחתב  םויה  םמצע  תא  םיאצומ  םיריעצ  .דחוימו  הנוש  תויהל 

.םינוא ירסחו 

להובמ רוד  והז  .תדמתמה  הדרחה  אוה  בושקתה  תכפהממ  האצותכ  ומליש  םהירוהו   Y-ה רוד  ינבש  ףסונ  ריחמ 
םיקינ Y-וצלאנ ה םמצע  לע  ןגהל  ידכ  .תילילש  היצמרופניא  לש  תקסופ  יתלב  הנירק " ףשחנ ל" אוהש  םושמ  ינואכידו 
םרובע השענ  דיתעהש  םושמ  הווהב , םידקוממ  םה  .תושידא  לש  ןגמ  תבכשב  םמצע  תא  ףוטעלו  םהישוח  תא  תוהקהל 

.םייאמו לפרועמ 

ישיאה בשחמה  רשאכ  הקוסעתה  קושל  םויה  םיסנכנ  םיריעצה  .הדובעה  םלועב  תורומת  לש  רצות  םג  אוה   Y-רוד ה
תא הרפמו  םידבועה  תא  תדבעשמ  הממיה  תועש  ךרוא  לכל  תונימזה  .ורצוי  לע  םקש  םלוגל  וכפה  םכחה  ןופלטהו 

םירוהה רוד  דועב  לבא  .ונלוכ  לש  הקעזה  איה  םתקעזו  םייח " םג  יל  שי   " םיקעוז םיקינ  Y-תיבל ה. הדובע  ןיב  ןוזיאה 
". תצק דוע  לובסל   " הווש הליבשבש  היסנפ  וליפא  ןיא  םהל  םייניש , קורחל  דמלו  םייקל  לגרתה 

םיישיא םיריחמ  תעבות  איה  םינשה  םע  ךא  תינחורהו , תירמוחה  המרב  םידבועה  תא  הלמגת  תיעוצקמה  הריירקה 
רוצייה יווק  .תימילובה  הכירצהו  לוצינה  קשועה , תוברת  לשב  וירוה  לש  רודהמ  תועש  רתוי  דבוע   Y-רוד ה .םירימאמ 
םיעדוי אלש  םינכרצ  לש  יפוסניא  ןובאית  ליכאהל  ידכ  רקיעב  אלא  םויק  יכרוצ  קפסל  הרטמב  םימקומ  םניא  ןמזמ  רבכ 

תא םימלשמ  םיריעצה  .רתוי  ךורצל  לכויש  ידכ  רתוי  דבוע  אוה  .תוומל  ומצע  תא  גרדשמ  ינרדומה  םדאה  .עבוש 
אלש םירבד  לע  ףסכ  רתוי  ואיצויש  ידכ  תוחפ  םהל  םימלשמו  רתוי  םתוא  םידיבעמ  .םינכרצכ  ןהו  םינרציכ  ןה  ריחמה 

.םייחה תילכת  אוה  תואנהה  םוסקמש  רסמב  ריעצ  ליגמ  םחומ  תא  ופטש  יכ  םינתנהנו  םיינרמוח  םה  .םהל  םיצוחנ 

רשפאמ םיפדמה  לעש  לודגה  ןווגמה  .רוונסמו  לבלבמ  רשועהש  םושמ  םג  עפשה  ןדיע  לש  רצות  אוה   Y-ה רוד 
לע השקמו  תושגרה  לעו  םישוחה  לע  סמוע  רצוי  אוה  ליבקמב  ךא  םהיכרוצל , םירופתה  םירצומ  שוכרל  םינכרצל 

.םהל שיש  המב  קפתסהל  דוע  םילגוסמ  םניא  םהו  םרובע , ינש  עבטל  וכפה  המודמה  בערהו  לובלבה  .הריחבה 
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אוה עיקוהלו  רקבל  לבגומ  יתלבה  רתיהה  .שדח  לדוג  רדסמ  יטרקומד  שפוח  לש  רצות  אוה   Y-רוד ה לוכמ , רתוי  לבא 
ידדהה דובכהו  סומינה  שלחנ  היטרקומד  בורמ  .םזיליהינהו  תויניצה  תא  םג  דילומ  אוה  לבא  היטרקומדה  תוהממ  קלח 

.תומילאהו תוירזכאה  היכרנאה , םג  תחמוצ  תוריחה  הצקב  .םייתרבחה  הינומרההו  רדסה  ורערעתהו 

ןמסמש ימדק  ןתיפצת  לש  יניעידומ  חוד  אלא  יגולויצוס , ןקויד  רייצמש  רקחמ  קר  אל  אוה  ונלש  רקחמה  ןכ , יכ  הנה 
םדוסישו ונדי , לע  ורתואש  םיישקהו  תויעבהש  ןוויכ  ררועתהל , םיבייחו  תישממ  הנכסב  ונחנא  שידאה : ףרועל 

.רוחאל םתוא  םיגיסמ  וליפאו  תוחתפתה  יכילהת  םיטיאמ  רעצמלו  הרבחה  םויק  םצע  תא  םינכסמ  םייתוברת , םייונישב 
שיו תניוזמ  יתלבה  ןיעל  םיארנ  דימת  אל  םה  .םייגולוקא  םימוהיזל  םימוד  יתרבחה  ףוגב  םימוהיז  יכ  ריכזהל  בושח 

תמלענש הגד  בל , תולחמו  ןטרס  לש  האולחתב  היילע  םילגמ  עתפל  .ןמזה  ףולח  םע  הלגתמש  תרבטצמ , העפשה  םהל 
.שדחתהל וקיספהש  תורעיו  םיסונייקואהמ 

YY--רוד  הה רוד לשלש   תונורתיה   תונורתיה
םיגשיה לש  הדלות  ראשה  ןיב  םה  ולש  רכיהה  ייוות  .יתרבח  ןולשיכ  לש  רוד  חרכהב  אל  אוה   Y-רוד ה ןכ , יפ  לע  ףאו 

.עגרל תקספנ  אלש  תיתרבח  היצולובאו  םיריבכ  םייתוברת 

תיגולונכט השיגב  תוזירז , תועבצאבו  הריהמ  הבשחמב  לודגה  םנורתי  .תיב  אוה  בשחמה  םלוע  םיילטיגידה  םידיליל 
רופישה תא  םוקמ  לכב  םישפחמו  רתוי  םיליעי  םג  םה  .םישדח  בשחמ  ישומישל  תובכע  תרסח  תוחיתפבו  תיעבט 
קחשמל םתוא  םיכפוהו  ונייח  תא  םילקמש  תויצקילפאו , םיתוריש  חותיפב  םירשכומ  םיקינ  Y-וז ה הביסמ  .גורדשהו 

.םידלי

םצמצש ותוהמב , יטרקומדו  ינכייח  ינניח , רוד  והז  .םירחא  ףתשלו  הצע  לבקל  ןוכנו  ויתושגרל  רתוי  רבוחמ   Y-רוד ה
תורודמ עבוקמו  ןרמש  תוחפ  הברה  אוה  .גוס  לכמ  תוינימ  תופדעהל  חתפנו  םיירדגמו  םייתד  םייתדע , םילדבה 

לכל םישדח  םירשג  הנובש  יתורבח  רוד  הז  .תושלוחב  תודוהל  רתוי  חותפו  וגאל  תוחפ  דבעושמ  רתוי , דיינ  םימדוק ,
.המוצע איה  תולובג  רסח  ילבולג  םלוע  תוחתפתהל  ותמורתו  םינוויכה ,

ינרדומ - טסופה םדאה  ןוויכה : תא  ונלוכל  םינמסמ  םיקינ  Y-יאנפה ה. ןדיע  תארקל  וירוהמ  רתוי  ךורע  םג   Y-רוד ה
ימל הדות  ימל   " תומימתב ורש  םהירוה  .תנווגמו  השימג  םייוליבו " םיביבחת  תריירק  אלא ל" דלוי ," למעל   " אל רבכ 
רדס ללגב  .םינושפונה  תאו  םילויטה  תא  תוביסמה , תא  רקיעב  הכרבב  םימדקמ  םה  וליאו  הכאלמלו " הדובעל  הכרב – ?

רחאלש םהירוהו –  םהיבס  םיווחש  הדובעהמ  השירפה  רבשמ  תא  ווחי  אל  םהש  יאדוול  בורק  םהלש , ינכדעה  תויופידעה 
גוגחלו תולבל  רתוי  םיבהוא  קר  אל  םה  .םוי  רדסו  תילכת  םמצעל  רצייל  עתפל  םישקתמ  הדובע  לש  םינש  תורשע 

.תואתשה תוררועמ  תונמוימבו  הקושתב  תאז  תושעל  םיעדוי  םג  םה  אלא  דחיב ,

הלא טישלוב ." ו" תונבואמ  תומכסומ  לבקל  םינכומ  תוחפ  םהו  םיאירב , תונקפסו  תויתרוקיב  םג  הזה  רודה  ינבב  שי 
םישימג םג  םה  .העקשה  דעב  הרומת  לשו  קוש  ירקס  לש  םיסופד  וחתיפ  םג  ןכלו  תוחוקל , לש  תוברתב  ולדגש  םיריעצ 

וז הניחבמו  ולש  ימונוקא  - ויצוסה ליפורפב  רתוי  ינויווש  רוד  והז  לוכל , לעמו  .יונישלו  תּוסנתהל  םיחותפו  םתבשחמב 
.שדח יטרקומד  ןדיע  רשבמ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

לודגה לודגה יתוברתה   יתוברתה רבשמה   רבשמה
םיטונ לארשיב  תוטלחהה  ילבקמו  העדה  יליבומ 

םירזוחש םירבשמ , לש  םיגוס  השולשב  דקמתהל 
ינוחטיב יטילופ , תילגעמ : תוירוזחמב  םיבשו 

, וללה םירבשמה  לכ  לעמש  זמרמ  הז  רקחמ  .ילכלכו 
קומע רבשמ  ונימיב  הווהתה  םהל , תחתמ  םצעבו 

: דחי םג  השולשה  לכ  לע  עיפשמש  רתוי , הברה  בחרו 
םע ריעצ  רוד  תחימצ  רומאל : יתוברתה , רבשמה 
דחא הנקב  םילוע  םניאש  םייח  ןונגסו  םלוע  תסיפת 
רפסמ רצוי  הזה  רעפה  .תונשיה  תוכרעמה  יסופד  םע 

.ןמזה םע  ופירחיו  וכליש  הנשמ , ירבשמ 

תוגיהנמה תוגיהנמה רבשמ   רבשמ
םלוע תפקשהמ  תענּומ  תיברעמה  הרבחה 

בושח הזה  ךילהתה  .רתוי  הבחר  הייסולכואל  חוכ  ידקומו  םיעצמא  השיגנמו  םימסח  תפפורמ  איה  ןכלו  תיטסילרולפ ,
ןויוושה סותא  םשב  תויגשיה , תוכרעמ  לש  דודיר  איה  ןהמ  תחא  .תונכס  םג  ובוחב  ןמוט  לבא  ינויצולובאה , טביהב 
םינהוכ רצייל  השק  תוגומנו , תוכלוה  תויטסיטילא  תורגסמ  רשאכו  םישלחנ , ןוימהו  ןוניסה  ינונגנמ  רשאכ  .טלחומה 

.הנחמה תא  וליבויש  םייולו 

ךוניחב הלכלכב , תרושקתב , טפשמב , הימדקאב , הליבומה : הגהנהה  תורדש  לכב  יוטיב  ידיל  אב  החטשהה  ךילהת 
לש תשרתשמו  תכלוהש  הסיפתהמ  םג  אלא  ןוניסה , ינונגנמ  םוצמצמ  קר  אל  תעבונ  תוגיהנמה  תייעב  .הקיטילופבו 

תוחפ ינעבות  השענ  הרשכהה  ךילהת  ןנכ , לע  ורתונש  תיליע  תורגסמ  ןתואב  םג  רמולכ , .תויפיצו  תושירד  תכמנה 
.תוחפ יתוכיא  םג  ןכלו 

ידכ יכ  םיריעצ  תוחוכל  תיביטקרטא  הניא  תורחאה , תוכרעמה  תא  ליבוהל  הרומאש  לארשיב , תיטילופה  תכרעמה 
לש יתרושקתה  יומידה  םג  .ארזל  םהל  היהש  ירנויפאמה "  " יתגלפמה ןונגנמה  תא  רובעל  שי  הכותל  גרבתהל 

תופצל השק  תאזה , תואיצמב  .תיבמופ  הדות  תרכהל  םיכוזש  רוביצה  ירחבנ  םה  םיטעמו  הובג  אל  םיאקיטילופה 
.הלשממלו תסנכל  עיגהל  ףואשל  םיריעצמ 

השעמלו םיחטשה , לכב  ליבוהלו , גיהנהל  ועבטמ  יונב  תוחפש  רוד  אוה   Y-רוד ה תמייקה , הטישל  רשק  ילב  םג  לבא 
תא תושעל  הייטנמ  תוירחא , תחקל  ישוקמ  תבכועמ , תורגבמ  תלבוס  תירודה " תוישיאה   " רשאכ .ךכב  ץפח  תוחפ  םג 

םיצורח רטק  יגהנ  תוחפל  םג  אלא  םיספה , לע  םירטק  תוחפל  קר  אל  ליבומ  רבדה  ךומנ –  ישפנ  ןסוחמו  םומינימה 
.ןהידעיל תובכרה  תא  וליבויש  םירוסמו 

תובכש רתויו  רתוי  תכל : תוקיחרמ  היתויועמשמש  תיתוברתו  תיפרגומד  המגמ  לע  םיחווידה  םיברתמ  הנורחאל 
תא הגרדהב  תואלממו  דמעמה  ימוסחמ  תא  םויה  תוצרופ  וכו )' םיינע  םיטועימ , םירגהמ , םישנ ,  ) רבעב ורדוהו  ולשונש 

םיזמר רבכ  שי  השעמלו  הזכ , ךילהתב  בורקב  הזחנ  ץראב  םגש  רשפא  .תעקושה  הטילאה  הירחא  הריאשמש  םוקאווה 
, םינעדמ לש  לדגו  ךלוה  רועיש  הלכלכהו , אבצה  טפשמה , האופרה , עדמה , תוכרעמב  לשמל , ךכ  .שחרתהל  לחה  אוהש 

םיבערש תוריעצו  םיריעצ  הלא  .תודיינה  תובכשהו  םיטועימה  ברקמ  םיאב  םיקסע  ישנאו  ןיד  יכרוע  םיאפור , םיניצק ,
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.תוחפ םיינעבותו  רתוי  םילק  םימוחתל  תונפל  םיפידעמש  הקיתווה ," הלוצאה   " ינבמ החלצהל  רתוי 

תולובג דחא  דצמ  .ןתבחרה  וא  תוטילא  יפוליח  לש  קתרמ  רופיס  םג  ובוחב  ןמוט   Y-רוד ה לש  רופיסה  ןכ , יכ  הנה 
.רועיש ןיאל  לדג  הרבחב  תונורשיכה  רגאמו  םמצע  תא  םישגהל  תונמדזהה  תנתינ  םישנא  רתויל  םיחתמנ , היטרקומדה 

תוקיספמ תונשיה  תולשושה "  " רשאכ .םינווגמו  םיבר  םייניב  יישק  םירצונ  יכוכיחה  הפולחתה  ךילהתב  ינש  דצמ 
.ריחמ םג  הזל  שי  םישרוי  רצייל 

הדובעה הדובעה רבשמ   רבשמ
לארשיב  ) םילדגה הלטבאה  ירועיש  תקרוח : רבכ  הנשיה  הליסמה  לבא  ץרמב , המידק  ףוחדל  ךישממ  ילכלכה  רטקה 

תויביטקודורפבו תיעוצקמה  המרב  הדיריה  להנלו , דובעל  היצביטומב  החינצה  היומס ,) הלטבאב  רקיעב  רבודמ 
תויעבמ קר  אל  תועבונ  תורחאו  וללה  תועפותה  לכ  ןוכסיחהו –  היסנפה  תופוק  תונקורתהו  תודסומבו  םינוגראב 

לש םהיכרוצלו  םנונגסל  המיאתמ  הניא  תילכלכה  תכרעמה  .תורוד  ירעפמ  רקיעב  ילואו  םג  אלא  תוילכלכ  - ורקאמ
ןוחטיב םהמ  תענומו  םיקיפסמ  תודיינו  ןוויג  תרשפאמ  אל  תישפנו , תירמוח  םתוא  תקחושו  תלצנמ  איה  יכ  םיריעצה ,

.תיסנניפ תוביציו  יתקוסעת 

םיילכלכה םינוגראה  בורב  .םיבאשמו  םילומגת  לש  תילאיצנרפיד  הקולח  לע  ססבתה  תינרדומה  הרבחב  הדובעה  םלוע 
יווש  " שי תחאו  דחא  לכל  .םירבטצמ  םיגשיהו  העקשה  קתו , ןויסינ , םירשק , םירושיכ , סיסב  לע  רכש  םילבקמ  םידבועה 

ימדקאה ראותה  השענ  ההובגה  הלכשהה  תוחתפתה  םע  .הדובעה  קושב  /ה  ולש ןתמהו  אשמה  תלוכי  תא  עבוקש  קוש ,"
ןוראווצה ידבוע  ןיב  ץיחה  תא  רצי  ראותה  תובר  םינש  ךשמב  השעמל , .תילכלכ  תומדקתהל  םיירקיעה  תוחתפמה  דחא 

(, תישפנו תיזיפ   ) תושק תוינוטונומ , תודובעמ  םיסנרפתמש  םישנא  ןיב  ןיחבה  אוה  .ןבלה  ןוראווצה  ידבועל  לוחכה 
, תיתריצי תנווגמ , םתדובעש  םישנא  ןיבל  ללכב ,) םא   ) לבגומ םודיק  קפואו  ךומנ  רכש  םע  ינחור , לומגת  תולוטנ 

גהנ ןויקינה , דבוע  םג  ובש  םלועב  הרקי  המ  לבא  .יתרבחהו  ילאוטקלטניאה  ישגרה , רושימב  תלמגתמו  תימניד 
ילעבל וכפהי  םימימשמה , רוצייה  יווקו  םיתורישה  םייפכה , ידבוע  לכ  רוציקבו  תונחב , רכומה  רצלמה , סובוטואה ,
הלכשה ושכרי  וידבוע  לכש  לעפמב  הרקי  המ  וללה ? תודובעב  דובעל  ךישמהל  וצרי  םהינב  וא  םה  םאה  ימדקא ? ראות 

יפ לע  םילומגתו  םידיקפת  ןיב  היצטורה  תועצמאב  תאזה  המלידה  תא  הרואכל  רתפ  ץוביקה  םיסדנהמל ? וכפהיו 
.עודי ףוסהו  העטרק  הטישה  ץוביקב  לבא  .ןויוושה  - ןורֶקע

לש םהיתונבו  םהינב  .תישעמל  תאזה  תיטרואיתה  הלאשה  תא  ךפוה  וינומהב , תימדקא  הלכשה  שכורש  , Y-ה רוד 
ודבע ובש  גוסהמ  תודובעל  דבעתשהל  םיברסמ  םהו  תושדח  תויפיצ  וחתיפ  םייניע , וחקפ  לצונמה  ןוירטלורפה  ישנא 
ךרואל םידבוע  ןהב  רמשל  לדג  ישוקו  תורוחש " תודובע  שוקיבב ל" הדירי  הדובעה : קושב  רכינ  רבכ  רבדה  .םהירוה 

.הדובע ירגהמל  שוקיבב  לודיגלו  ינמז , סיסב  לע  תוקיסעמש  םדאה , חוכ  תורבח  תחימצל  תוביסה  תחא  םג  וז  .ןמז 

הליעיו תנגוה  היהתש  תנכדועמ  תילכלכו  תיתרבח  הטיש  אוצמל  ךרטצת  איה  םייח , תצפח  תינרדומה  הלכלכה  םא 
תכרפמ הדובעב  דבועה  םדא  הבש  הטיש  .תלצנמ  תונגרובו  לצונמ  ןוירטלורפ  ןיא  הבש  הטיש  .תמייקה  וזמ  רתוי 

ןונער לש  תוגופהל  םג  אלא  ןגוה  רכשל  קר  אל  הנווכה  .הב  דורשלו  דקפתל  םיאנתה  תא  הרבחהמ  לבקמ  תינוטונומו 
וידי תא  ךכלכלמ  דחאו  דחא  לכ  הבש  הרבח  תויהל  ךרטצת  וז  רמולכ , .תודובעו  םידבוע  לש  היצטור  םג  ומכ  החונמו ,

ןוחטיבה תותשרב  םג  יוניש  שרדיי  .הרוחשה  הכאלמה  תא  וליבשב  ושעיש  םימ  יבאושו  םיצע  יבטוח  לע  ךמסנ  אלו 
.םיכראתמו םיכלוהש  םייחה , ךרוא  לכל  ןגוה  םויקל 

קר אל  .ןוויכה  תא  הביתכמ  םינפ  לכ  לעו  ואוב , תא  תברקמ   Y-רוד ה לש  ותחימצש  המוד  לבא  קוחר , דוע  הזה  יונישה 
ףיקעה רסמה  תא  ונלוכל  םיריבעמ  םהש  אלא  לילעב –  ינלצנה  ןשיה –  ילכלכה  קחשמב  ףתתשהל  םיברסמ  םיריעצהש 

.יחרכהה םומינימל  ומצמצל  ךירצש  חרוכ  אלא  םייחב  רקיעה  הניא  הדובעהש 

רשואהש םינפהל  וכרטצי  םהינבו  םה  רשואל , חתפמ  אוה  יטסינודהה  יאנפהש   Y-רוד ה לש  הסיפתל  דוגינב  תאז , םע 
.ודיגי םימי  בורקה ? דיתעב  שחרתת  תאזה  הרכהה  םאה  .הניתנבו  הריציב  רקחמב , דומילב , חורב : ןומט 
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הלכשהה הלכשהה רבשמ   רבשמ
לש םהיכרוצלו  םנונגסל  המיאתמ  הניא  רבכ  ההובג  הלכשהל  תודסומבו  רפסה  - יתבב דומילהו  ךוניחה  תטיש 

תויגולונכט תויוחתפתה  ירחא  תרגפמו  ןוכנ  תנייממו  תננסמ  הניא  קיפסמ , השימג  הניא  ידמ , תיטיא  איה  יכ  םיריעצה ,
.תוחישק ןמז  תורגסמבו  םיינש  וא  דחא  גוחב  דחא , דסומב  םיהובג  םיראתל  ודמלי  דיתעב  םא  קפס  .תיזחבש  תוילכלכו 

רכשב תוללכמהו  תואטיסרבינואה  תא  םימייקמו  ימדקאה  ראותה  תותלד  לע  םיאבוצ  ןיידע  םיבר  םיריעצ  םייתניב 
.ינמז םויק  הז  לבא  .םימלשמ  םהש  דומילה 

ןבלה ןוראווצה  תועוצקמש  תחוורה  הסיפתה  םג  אלא  המרב , הדיריל  האיבה  תוללכמ  לש  לודג  הכ  רפסמ  תחיתפ  קר  אל 
םימיאתמ םניא  ללכ  םיבר  םיריעצ  .ריחמ  לכב  ימדקא  ראות  גישהל  רותחל  ךירצ  ןכלו  םייחב , החלצהל  חתפמה  םה 

ורצונש ןוויכ  קר  םידומילה  לספס  תא  שובחל  םיצלאנ  םה  לבא  םהירושיכו , םייפוא  תניחבמ  םיימדקא  םידומילל 
.הלאכ תויתרבח  תויפיצ 

אקווד ילסקודרפ  ןפואב  .קפואל  רבעמ  תוארל  םיברסמו  תילכלכ  תודרשיהב  םיעוקש  ההובגה  הלכשהה  ישאר 
םה .םינססהו  םינרמשכ  םילגתמ  תוחיתפו , תיתריצי  הבשחמ  לש  המגוד  תתל  םירומאש  םיליבומה , םירוספורפה 
אלא ישיא , רותיוול  תונוכנבו  רשויב  בל , ץמואב  חווט , תכורא  הייארב  ךורכ  הזכ  יונישש  םושמ  קר  אל  ךכב  םישקתמ 

תילגנאב " ) ווק סוטאטסה  לש  יסחיה  ןורתיה   " עדמב הנוכמ  הזה  םורדניסה  .םילטובמ  אל  םינוכיסב  ךורכ  אוה  יכ  םג 
"(. ריכמ ךניאש  ןטשה  ינפ  לע  ריכמ  התאש  ןטשה  ףידע   " רמול גוהנ 

הימדקא הארנ  הרקי  הזשכ  .הסרוב  לש  תלופמ  ומכ  דומילה  תותיכ  תא  ונקורי  ןהו  קפואב  רבכ  תוביטנרטלאה  לבא 
.ןיטולחל תרחא 

תויתליהקה תויתליהקה רבשמ   רבשמ
אלא ירלולסהו ,) טנרטניאה  רקיעב   ) תוינכפהמ תויגולונכט  תויוחתפתה  לשב  קר  אל  רתוי  שיגנו  חותפ  השענ  םלועה 

.םדא - ינב ןיב  םילושכמו  םימסח  ריסהלו  הלועפ  ףתשל  דציכ  דומלל  הקיספמ  אל  תינרדומה  הרבחהש  םושמ  םג 

תויתוברתה תומכסומה  תא  םינחוב  רשאכ  לבא  םלעיהלמ , םיקוחר  יתרבחה  ןויוושה  יאו  הילפאה  יוכידה , םנמא 
.תיתרבחה הינומרהה  תוללכתשה  לש  יבקע  ךילהת  רכינ  תירוטסיה  הביטקפסרפב 

תודלותב םילא  תוחפ  יכהו  ינומרה  יכה  רודה  הארנה  לככ  אוה  .וזה  תכרובמה  המגמה  לש  ףוקישו  רצות  אוה   Y-רוד ה
רסח םלועל  תיפוטואה  הווקתה  תא  םיקזחמ  םהו  תוולש  תורובחב  תויעבטב  םורזל  םיליגר  םיקינ  Y-ישונאה ה. ןימה 

.תולובג

תא קומע  ןפואב  שממל  ול  םירשפאמ  םניא   Y-ה רודל  בתכומה  םייחה  ןונגסו  תויתרבחה  תורגסמה  תאז , םע 
.וב העובטה  תויתליהקה 

ריווא םע  בחרמ  ךותב  להנתמ  אוה  .תוילכלכהו  תוילאיצוסה  ןוחטיבה  תותשר  תא  ףפורש  םלוע  ךותל  רגבתה   Y-רוד ה
וליפא .ןגישהל  דציכ  עדוי  וניא  לבא  תוביציבו , תכמותו  המח  תויתליהקב  ןיינועמ  אוה  .העוער  עקרק  לע  לבא  ישפוח 

תרערעתמ הירוטסיהה , ךרואל  תיתרבחו  תישיא  תוביצי  תושונאל  הקפיסש  תיניערגה , החפשמה  לש  ןוחטיבה  תשר 
.הזה רודב 

תקפסמ ביבא  - לת .םיקזחה  םייוריגהמו  עפשהמ  תוריחהמ , תונהילו  הלודגה  ריעב  רוגל  םיפאוש  םילארשיה  םיריעצה 
םמצעל רצייל  םיהמכ  םהו  ינוריעה  רוכינה  םהל  םרוצ  תעב  הב  לבא  םיקוקז , הכ  םה  הלש  תינאברואה , היווחה  תא  םהל 

, הרדשב םייתודידי  םישגפמ  וא  יפותיש  רב  והז  םימעפל  .ןאוסה  ךרכה  ךותב  תויתליהק  תורגסמו  םיירפכ  םיבחרמ 
ןיבל ינוריעה  יוריגה  ןיב  חתמה  לבא  .םיגחו  תותבשב  םינוליח  םיריעצ  אלמתמש  יתנוכש  תסנכ  תיב  הז  םימעפלו 

.רותפ יתלב  ןיידע  תירפכה  הוולשה 
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םייוליבה םידומילה , תויווחה , לכ  לבא  .טנמטייטסרדנא  הז  לכהמ -  ונמעט  : " "ל גס לאראל  ןויארב  ןב 34  קוור 
וא סיאממ  אלש  הזכ  אמייק , רב  .רחא  והשמל  םיקקותשמ  שפנו , הפ  ירועפ  ונתיאמ  םיבר  וריתוה  םלוכ  תויוסנתההו 

, יללכה שואייל  יוטיב  היה  הז  רבעש , ץיקה  לש  תיתרבחה  האחמה  תא  המגודל  חק  .תישילשה  הנועב  ומצע  תא  הצממ 
בטיה תעמשנה  וזכ  רחא , גוסמ  הקעצ  םג  שי  לבא  .תונשלו  עיפשהל  יעבטה  ןוצרה  םע  דחי  םיכרעהו , תועמשמה  דוביאל 
דחאו דחא  לכ  לש  םיידוהיה  םישרושה  ביבס  תודחאתמו  תווהתמה  תוישממ , תויתרבח  תוליהק  תומדב  ריעה , יבחרב 

‘, ידוהי בל  ‘, ’ ידוהי שאר  ‘, ’ שממ לעממ  ‘, ’ םימש ‘, ’ תווהתה ‘, ' םישרוש ‘, ’ תועדומ  ’ םנשי .ביבא ]...[  לת  ריעב  הפ  ונתיאמ ,
תועמשמ דימתמ , רתוי  םויה  םישקבמש  םיבשות  יפלא  תורשע  רובע  זכרמ  םיווהמש  םיפסונ , םיבר  דועו  “ד  בח יתב 

“. ןכותו

.ונימי ינב  םיריעצה  לש  םתסיפתלו  םהייח  ןונגסל  המיאתמשו  םיכרצה  ינש  ןיב  תבלשמש  החסונ  אצמ  אל  ןיידע  שיא 
, םהינומהב םירהונ  םה  ןהילאש  תולודגה , םירעה  לבא  םיריעצמ  תנקורתמו  תכלוה  הירפירפהש  איה  תיגרטה  האצותה 

(. היחמהו רוידה  רקוי  לשב  רקיעב   ) םיינמז םידבועו  םיריידכ  קר  םתוא  טולקל  תולוכי 

םישקתמ םה  .טקש  רסוחו  רוכינ  ייח  תויחל  םינודנ  לבא  ןוזיאו , ישונא  םוח  הנקמש  הנשיה  תויטבשל  םיהמכ  םיריעצה 
" םמצע לע  ףועל  זכרמב ו" םמצע  תא  םישל  וכנוחש  םושמ  רקיעב , ילואו  םג , ףותיש  ייחל  םהלש  ההימכה  תא  שממל 

.םיוולשו םיביצי  םייח  חתפל  םהילע  השקמ  היגולונכטל  םתורכמתהש  םושמו 

ןוחטיבה ןוחטיבה רבשמ   רבשמ
רבעב וארנש  םימויאו  רבעב , הארנ  אל  דוע  והומכש  הדימ  הנקב  האנש  חימצה  ילקידרהו  יטסילטנמדנופה  םאלסאה 

תודהוא תוחפ  רבכ  הפוריא  תונידממ  המכו  תירבה  - תוצרא ומכ  תויתרוסמ  תודידי  םג  רשאכ  .םיילאירל  וכפה  םיינוימד 
תונידמב ןוטלשהו  חוכה  ידקומל  תלחלחמש  האוגה  תוימשיטנאה  תא  הזל  םיפרצמ  םא  .הלדג  קר  הנכסה  לארשי , תא 

.רחמ היהי  אלש  ששח  ךותמ  הווהה  תא  יחש  דואמ , יתדרח  רוד  אוה   Y-רוד ה עודמ  ןיבהל  רשפא  ברעמה ,

היחרזאו המויק  םצע  לע  םייתועמשמ  םימויא  לצב  היח  איה  .תוחונמ  ימ  לע  תלהנתמש  הליגר , הרבח  הניא  לארשי 
המוד לבא  ןוחטיבה , לטנ  תחת  תויחל  ץלאנש  ןושארה  רודה  אל  ןבומכ  אוה   Y-רוד ה .דבכ  ריחמ  ךכ  לע  םימלשמ 

םיחנומב ךא  תושק ,) תומחלמ  ללוכ   ) םילק אל  םיינוחטיב  םירבשמ  ווח  ול  ומדקש  תורודה  .רבג  ץחלה  וייח  תפוקתבש 
יתלב םימויא  םע  םוריח  תרגש  ךותל  דלונ   Y-רוד ה .תוכורא  תוגופה  םע  תורצק  םוריח  תופוקת  ויה  הלא  םיירוטסיה 
םירעה יזכרמל  םיליט  יחטמ  תומילא , תודאפיתניא  רורט , יעוגיפ  הדמתהב : םילדג  םתרמוחו  םפקיהש  םיקסופ ,

.םתנידמו םידוהיה  לוסיחל  תיסמו  םישאר  ףרועש  םיבאשמ  ריתעו  יאנק  םאלסאו 

תירסומה התקדצב  הנידמה , לש  יאבצה  החוכב  רוויעה  ןומאה  תועצמאב  הנתומ  םילארשיה  לש  םתדרח  רבעב  םא 
רבעב בשחנש  המ  .םינפבמ  תרערועמו  תוירדילוס  תלוטנ  היופר , התשענ  םידוהיה  תנידמ  םויה  ירה  התודחאבו ,

לעו  Y-רוד ה לש  ןוחטיבה  תשוחת  לע  ןירקמ  רבדה  רומאכ , .ילאיר  ןוכיסכ  םויה  הארנ  םייטפילקופא , םיטירסתל 
.ולש ישפנה  טקשה 

תכרעמה .הל  םימרוגה  דחא  םג  אלא  ןוחטיבה  תופפורתה  לש  ןברוקה  קר  אל  אוה   Y-רוד ה יגרטו , ילסקודרפ  ןפואב 
ןויווש יא   ) ירסומ תוויע  לע  תססובמ  איה  יכ  םילארשיה , םיריעצה  לש  םהיכרוצלו  םנונגסל  המיאתמ  אל  תינוחטיבה 

ןה  ) רבעבכ תלמגתמ  אל  תקפסמ , הריחב  תרשפאמ  אל  םיאולימהו ,) רידסה  תורישה  ךשמ   ) םזגומ ןברוק  תעבות  לטנב ,)
אל הדובע  תועש  לע  השקונ , תירבג  היכרריה  לע  תנשוימ , הדובע  תביבס  לע  תתתשומ  ןיטינומב ,) ןהו  רכשה  יאנתב 

.ןוגראל חווט  תכורא  תובייחתה  לעו  תושימג 

ברקב דרויו  ךלוה  םהלש  הכישמה  חוכ  עודמ  ןיבהל  רשפא  ןוחטיבה , ינוגרא  לש  תחופה  ןיטינומה  תא  הזל  םיפרצמ  םא 
(. הובג לאיצנטופ  ילעבו  םייתוכיא  םיריעצ  רקיעב   ) םיריעצ

ךותמ לבא  םינשה , ךרואל  וללה  םינוגראב  םדאה  חוכ  תבצמב  םייונישה  לש  הוושמ  תיתטיש  הקידב  ונכרע  אל  םנמא 
חוכו ללכב  םדא  חוכ  סייגל  םישקתמו  ישונא  ןוה  הנשל  הנשמ  םידבאמ  םהש  םשורה  רצונ  ונידיל  עיגהש  ףיקע  עדימ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

םידקפמ תורשע  םע  ונמייקש  תוחישמ  .ןוגראב  יתוכיא  םדא  חוכ  רמשל  םישקתמ  םה  דחוימב  .טרפב  יתוכיא  םדא 
םידבועה .תורוד  ירעפ  לש  רקיעבו  רבשמב  םינוגרא  לש  הנומת  התלע  הרטשמבו  "כ  בשב "ל , הצב תוריכבה  תומרב 
תונתשה לשב  ודלונש  שדח , גוסמ  תויעב  םירצויו  וקחדוהש  תונשי  תוינוגרא  תויעב  םיפירחמו  םיפיצמ  םיריעצה 

.םיתיעה

איה תינוגרא , המצועלו  םישוחנ  םימחולל  דימתמ  רתוי  הקוקז  תיברעמה  היטרקומדה  הבש  הפוקתב  אקווד  ןכ , יכ  הנה 
.םימיאתמה םישנאה  תא  סייגל  השקתמ 

היגולואידיאה היגולואידיאה רבשמ   רבשמ
תא הליבוהש  תימואלה , היגולואידיאה  וליפא  תולודג ." תויגולואידיא  מ" ןקורתהש  ןדיע  ךותל  דלונ   Y-ה רוד 
לבא ינויצה , םזיטוירטפה  תא  ודביא  אל  םנמא  םיקינ  Y-ה .תשלחנ  תונורחאה , םינשה  םייתאמב  תושונאה 
רוד .תימויק  תועמשמ  התוא  תקפסמ  הניא  יאדוובו  קזח , הכ  קבד  הווהמ  הניא  רבכ  םתפוקתב  תימואלה  היגולואידיאה 

.םימת ןוזח  וב  ןיאש  יגולואידיא  - טסופ ןדיעל  דלונש  רוד  אוה   Y-ה

תומזויה םג  .רגתאב  םהייח  תא  םינעוט  טלחהב  השיגר , תויגוזו  הרוסמ  תורוה  ןוגכ  םילאידיא , םוקמב ? אב  המ  זא 
תולגוסמ ןה  םא  קפס  לבא  תיבויח , היגרנא  תוקפסמ  ןיידע  תויתונמאהו  תויטפשמה  תויכוניחה , תויעדמה , תוילכלכה ,

.תובבל ותיצהש  יתדהו , ימואלה  ומכ  שא , ידומע  רצייל 

ןודנ  Y-רוד ה הזה  ןבומב  .חווט  ךוראו  לודג  ןוזח  רצייל  ללכב  רשפא  יתיזזתו  יטסילאודיבדניא  ךכ  לכ  ןדיעב  םא  קפס 
ינחור קמוע  רסח  אוהש  םושמ  םג  אלא  ןמזה , חור  לשב  קר  אל  תוהובג  תורטמ  ומצעל  רצייל  השקתמ  אוה  .תוללמואל 

הניחבמ הרמ .) הרושב  וז  תילכשה , ותונייטצהב  עדונש  ידוהיה , םעה  לש  ודמעמו  ותוהז  תניחבמ   ) ןקפס תויהל  ךנוחו 
ץוחמ לא  תאצל  ועדייש  םישדח  תורוד  תורגבתהל  ןיתמהל  ץלאיי  ישונאה  ןימה  דובא ." רוד   " הארנכ הז  תיגולואידיא 
תלפא ךותב  רואה  ירחא  םיינתחדק  םישופיח  לש  הכורא  הפוקת  רעצה , הברמל  ונל , היופצ  םייתניב  .הספוקל 

.תושידאהו תויניצה  תונרמוחה ,

ביבא ביבא -- לתל לתל ןילרב   ןילרב ןיב   ןיב
הייטנה תא  דימת  ףקיש  םידרויה  לע  חישה 
הריגהה ןזאמ  ןכ , יכ  הנה  .המזגהל  תילארשיה 

ורזחש הלאל  סחיב  ובזעש  םילארשי   ) "ל וחל לארשימ 
הנש התיה   2012 זאמ 2001 . רפתשמו  ךלוה  הצרא )

 – םינש םיעברא  הז  רתויב  ךומנה  םידרוי  רועיש  םע 
הכ רועיש   ) םיבשות לכ 1,000  לע  םידרוי  קר 0.7 
םוי תמחלמב  םיעבשה  תונש  תליחתב  קר  םשרנ  ךומנ 

רפסמש הדבועה  רתוי  דוע  תיתועמשמ  םירופיכה .)
לטב התמקה  זאמ  לארשי  תנידמ  תא  ובזעש  םידוהיה 
.הילא ועיגהש  םירגהמה  לש  םרפסמ  תמועל  םישישב 

תינומה הריגה  ינפמ  הדחפהה , ןוכנ  רתוי  וא  הדרחה ,  
.הנידמה לש  הבצמ  םע  תבשייתמ  הניא  םג  לארשימ ,

ןיידע איה  לארשי  םילטובמ , - אלה םיימינפהו ) םיינוציחה   ) םיינוחטיבה םימויאהו  רוידה  רבשמ  היחמה , רקוי  ףרח 
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רבדה .םויה  תוחפ  קורי  ןכשה  לש  אשדה  םג  לבא  תודיבכמ , תויעב  ןיאש  אל  .תימואלניב  האוושהב  תיביטקרטא  הנידמ 
ןכו לארשיל , רגהל  תפרצמ ) רקיעב   ) םידוהי טעמ  אל  האיבה  רבכש  יברעמה  םלועב  האוגה  תוימשיטנאה  רואל  דדחתמ 

.םישקובמ הריגה  ידקומ  רבעב  ויהש  תירבה , - תוצראבו הפוריאב  תררושה  הלטבאהו  תילכלכה  הטאהה  עקר  לע 

יתרבח קותינב  הכורכ  התיה  הריגה  רבעב  .ךתבצחמ  רוכמ  הריקע  ןמסמש  הריגה ,"  " גשומה תא  ןכדעל  ךירצ  השעמל ,
םניא רבכ  הריקעו  הריגה  לש  םינשי  םיגשומ  דיינו  ילבולג  יתרושקת , - הרטלוא םלועב  לבא  .יקלח  תוחפל  יתוברתו ,

ונלוכל םירשפאמ  טנרטניאהו  ירלולסה  .קתנתמ  וניא  אוה  תרחא  הנידמב  ררוגתהל  רבוע  םדאשכ  םג  ירה  .םייטנוולר 
יריחמ .ןמז  לכבו  םוקמ  לכמ  טעמכ  םירבחו , םיבורק  החפשמ , ינב  םע  ףיצר  רשק  םייקלו  תמא  ןמזב  םינכדועמ  תויהל 

ןיב הריגהה  תעפות  ללככ , .הדירפה  רעצ  תא  םיככרמ  םיפוכתה  תדלומה  ירוקיבו  הנשל , הנשמ  םילזומ  תוסיטה 
םלועה יכ  תובוצק  תופוקתל  םויה  םירזוחו  םיבזוע  םישנא  .םלועה  לכב  תונורחאה  םינשב  תקזחתמו  תכלוה  תונידמ 
םישנאה רפסמו  םיימואלניבה  םיאושינה  ירועיש  םגו  תוצרא , המכב  תורידו  םיתב  םיקיזחמ  םיבר  .ימניד  השענ 

הקיזמ רתוי  רבכ  םויכ  שי  ונבורל  .םיבברעתמ  םימואלו  םיסמנ  תולובג  יללכ  ןפואב  .םילוע  םינוכרד  ינשב  םיקיזחמש 
תימוקמ הצובק  ןיב  םיבר  לצא  םויה  תקלחתמ  לגרודכ  תצובקל  הדהא  וליפא  .םייחב  תחא  תיתועמשמ  תוהז  וא  תחא 
הכרבתה לארשי  .סובולגה  ינפ  לע  תישונאה  הרבחה  לש  אירב  ינויצולובא  ךילהתמ  קלח  הז  .לארשיל  ץוחמ  הצובקו 

, ןויסינ םיביצקת , עצה , לשב   ) ןאכ שממתהל  ישיאה  לאיצנטופה  לוכי  דימת  אל  םירבדה  עבטמו  רשכומ , ישונא  ןוהב 
לש םתחלצה  ןכ , לע  רתי  .םורתלו  חתפתהל  םולח , םישגהל  ידכ  רגהל  רחובש  םדאב  לוספ  ןיא  םיפסונ .) םימרוגו  קוש 

בשות םיתיעלש  השיחממ  דועו ) םינמגוד  םיאטרופס , םינמא , םיקסע , ישנא  םיאפור , םינעדמ ,  ) "ל וחב םיבר  םילארשי 
.הנרק תא  תולעהלו  הנידמה  לש  חלצומ  רירגשכ  שמשל  לוכי  םירז  תודשב  תוערל  ידכ  ונתוא  בזעש 

המ הז  יכ  ןכתיי  .רופיש  םינועטה  םילשכ  לע  עירתמש  ןאכ , םייחה  תוכיאל  רוטינומ  לש  גוס  םג  םה  "ל  וחל םירגהמה 
ץיאהש רוטינומ  ויה  ונמזב  ץוביקה  יבזוע  םג  .רתוי  םייביטקרטא  תויהלו  רפתשהל  הנידמכו  הרבחכ  ונתוא  ץלאייש 

.יבויח יוניש 

חיש .הריקעה  לאיצנטופב  הרושקה  תימויק  הנכס  לארשי  לעמ  תפחרמ  תאז  לכב  ילוא  ליעל , רמאנש  המ  לכ  ףרח  ךא 
םילעומ הנושארל  .המידק  דחא  דעצ  ותוא  תחקול  טנרטניאה  תשרו  יוניש  הנורחאל  רבוע  לארשיב  םידרויה )  ) הריגהה
םישרמ םילארשי  רתויו  רתוי  יתועמשמ –  רתויש  המו  .תימצעה  המשגהה  םשב  הריגה  םידדועמש  םינועיט  יבמופב 

יחטמ טקש -  עגר  ןיאו  ןוסא  ףדור  ןוסא  םוימויב  .הלשכנ  תונויצה  ילוא  הריפכ :"  " לש תונויער  יבמופב  עיבהל  םמצעל 
לבא הכרד , תישארמ  רבכ  םימויא  תחת  התיח  םנמא  לארשי  .דועו  דועו  תויטילופ  תוירורעש  רורט , יעוגיפ  םיליט ,

העיגמו תינסרה  העיגפהו  דימתמ  דיוצמו  ירזכא  ץוחבמ  ביואה  .םינוא  תרסחו  רתוי  השלח  תיארנ  לארשיו  הלדג , הנכסה 
.יחרזאה בחרמה  ךותל 

תשוחתו המחה  םיסחיה  תכרעמ  דימת  היה  לארשי  לש  רתויב  לודגה  הכישמה  רוקמ  ןוזחהו , דועייה  תשוחת  דצל 
והשמ הקינעה  הנידמה  םינושארה  םירושעב  .םינשה  םע  ותמצועמ  דבאמ  הזה  סנדחיבה "  " .תוכייתשההו תויתליהקה 

תונברוק גופסל  םינכומ  ויה  םיבר  םיחרזא  ןכל  .הקומע  תימויק  תועמשמ  לש  השוחת  היחרזאל : למגתמו  קומע  דואמ 
ודואמו ושפנ  לכב  ןימאמה  יתד , םדא  לש  םיחנומב  םיאבה  תורודה  דיתע  לע  ובשח  םה  .ןידה  קודיצ  לש  הסיפתב  ויחו 

ןומאה רסוחו  תוטובה  תויניצה , תויכונאה , תונרמוחה , תוטלתשהו  םימתה  ינויצה  סותאה  תושלחיה  .חישמה  תאיבב 
תירקיעה הרטמה  םא  .שגר  לש  תותובעב  ונבור  תא  הקיזחהש  הקומעה  תימויקה  תועמשמה  תא  תורקעמ  ונייח  לע 

: הטושפה הלאשה  תרתונ  שלחנ , ימואלה  שאה  דומע  רשאכ  .ןאכ  אקווד  םיבייח  אל  רדבתהלו , ףסכ  תושעל  הז  םייחב 
.תויחל יל  םיענ  יכה  ןכיה 

לוכה ךסב  .הנידמ  תודוס  יתרכמ  אלו  יתדגב , אל  יתשטנ , אל  .יתישעש  המ  לוכה  ךסב  : " תאז אטיב  םיריעצה  דחא 
" .לארשיבמ הב  רוגל  רתוי  םיענ  ייניעבש  הנידמל  םירוגמ  םוקמ  יתקתעה 

תפתושמ הפש  םהל  שי  .ילבולג  השענ  םייחה  ןונגס  יכ  םימדוק  תורודל  ומכ  תרסיימו  השק  אל  הריגהה   Y-רוד ה רובע 
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ןתואב םיפוצ  םיגתומ , םתואו  היגולונכט  התוא  םיריכמ  םייח , ןונגס  ותוא  םצעב  םייח  םה  .ל  " וחב םהומכ  םיריעצ  םע 
םג ךכו  םלועה  יבחרב  םיבשחמה  לכב  ההז  תונולח '  ' תנכות .טנרטניא  ירתא  םתואב  םישלוגו  היזיוולט  תוינכות 

.יפרגואיגה םוקמה  לש  ותובישח  תא  השילחמש  תימלוע  הפשל  ךרדב  ונחנא  .ןופטראמסה  לש  תויצקילפאה 

תוצראמ גוז  ינב  ריכהל  םיריעצה  לש  לאיצנטופה  תא  םג  םויה  תולידגמ  ילבולגה  םלועה  לש  תוחיתפהו  תודיינה 
הבהאה תולובג  אלל  םלועב  לבא  םיימגודנא , םה  לארשיב , דחוימבו  סובולגה , ינפ  לע  םיאושינה  בור  םייתניב  .תורחא 

.תדלומה תבהא  תא  רתויו  רתוי  חצנת  גוזה  תב  וא  ןבל 

תוזמרמ "ל , וחב תויחל  תורשפאה  לע  םירקסב )  ) בויחב םיבישמה  רועישב  היילעהו  םירז  םינוכרדל  שוקיבב  הקיסנה 
, היזטנפ רדגב  רתוי  םייתניב  אוה  "ל  וחל רבעמהש  ןוכנ  .הצוחה  הריגה  לש  לודג  לג  קפואב  ונל  יופצ  תאז  לכב  ילואש 

יסחי רשאכ  תדרוי , םוקמל  הקיזה  רשאכ  לבא  הדובע , םוקמו  עוצקמ  תפלחה  לע  וא  הריד  רבעמ  לע  םולחל  המודש 
.לדג הביזעה  לאיצנטופ  תינכט ,)  ) תישעמה המרב  רתוי  לק  השענ  תרחא  הנידמל  רבעמה  רשאכו  םימהדזמ  שונאה 

החדנ עוציבהש  אלא  עוציב , תב  היזטנפ  ןימ  ”ל .' וחב רוגל   ' הבשחמה שארב  יל  תמזמזמ  םינש  המכ  רבכ  : " תב 33 הריעצ 
הסנא ילוא  .הרידה  לש  הזוחה  םע  םייסא  קר  .םייתנש־הנש  דובעא  קר  .םידומילה  תא  םייסא  קר  .תרחא  הביסמ  םעפ  לכ 

. ביבאב .הארנ  ךכ־רחאו  ףרוחה  תא  רובענ  .זאו  תודובע  קית  ןיכא  .םש  הדובע  אוצמל  םדוק 
רמא אל  דחא  ףא  .תיבויח  הרוצב  ביגה  אשונה  תא  ותיא  יתקלחש  ימ  לכ  .ילש  קר  אל  איה  העיסנה  תייזטנפש  רבתסמ 

ער אל  .םויה  דע  אל  תוחפל  יתעסנ , אלש  הביסה  תויהל  היושע  וזו  ימצעל , יתרמא  ינא  קר  הז  תא  הפ ”? ךל  ער  המ  לבא  “
. רכומו בורק  דואמ  לכה  .הפ ]...[  יל 

יכ .תולובג  ץורפל  ךרוצה  תא  הלעמו  תוחונ  יאב  םוקמב  זוזל  יל  תמרוג  אקווד  תוחונה  תשוחת  ילסקודרפ , ןפואב  לבא 
םע הדיבכמו , תכלוה  הפ  תואיצמה  םג  .ביבא ]...[  לתל  תינוריע  הביטנרטלא  תמאב  ןיאו  ידמ , המודו  בורק  לכהו  הפ , ןטק 

םיכפוה רבכ  בלהו  לכשה  ןיעה , .תופשחנש  הלוועו  תותיחש  לכ  םע  ינוחטיב , ךלהמ  לכ  םע  תיטילופ , תואטבתה  לכ 
" .םיהק

שי םויכ  רבכ  .ל  " וחב תיתוכיא  תילארשי  הפולח  תוחתפתה  אוה  לארשי  תנידמ  לע  רתויב  לודגה  םויאה  ונתכרעהל ,
" םיצוביק  " תויהל םילוכי  הלא  .סובולגה  ינפ  לע  םירחא  תומוקמבו  הילרטסואב  הינרופילקב , םיילארשי " םיצוביק  "
יכ םילוז  תומוקמב  םייחש   ) םירנויסנפ וליפאו  םיטנדוטס  סארג , ינשעמו  םינלטס  םינמא , םינעדמ , םיקסע , ישנא  לש 

, הבש תוילמסה  לשב  תובר  הב  רבודש  ןילרבל , הריגהה  וב .) ןקדזהל  תוחפ  חוטבו  רתוי  השקש  םוקמל  הכפה  לארשי 
.הזה ךילהתל  לשמו  המגוד  קר  איה 

םיאלממ ןיידעש  םיקיישהו  סננאה  יררה  ךותב  לבא  .חרוב  חומ  אל  ינא  יתחטבהש , ומכ  .דנליאתמ  יתרזח  : " ןב 35 ריעצ 
םויל ונלש  תווקתהו  תוינכותה  תסירקמ  ששח  .דיתעה  ונל  ןפוצש  הממ  ששח  .ששח  לש  ןטק  ערז  ול  ערזנ  יפוג , תא 
ךכב הדונש  ןיב  .םאיס  ךלמ  לש  רימזה  דיקפתב  םייסנ  ונחנא  םג  דובכב , שורפל  הצרנ  דחא  םוי  םאש  ששח  .השירפה 

" .אבצה ירחא  וא  אבצה , ירחא  לויטב  םש  רבועש  ריעצ  לכב  ערזנ  הזה  ןטקה  ערזהש  חינמ  ינא  אלש , ןיבו 

טלחהב אוה  תילארשי , ריעל  וליפאו  הרייעל  ךופהיו  לדגי  םהמ  דחא  םא  לבא  םיריעז , םיצוביק " ב" רבודמ  םייתניב 
.הלבתמה ילארשיה  ףוגב  םילרנימה  תא  לדלדלו  םייתוכיא  םישנא  לש  הסמ  וילא  ךושמל  לוכי 

הייסולכואה םע  תופתושב  וא  םמצעב  םימיקמ  םהמ  םיברו  םתריגהב , םישייבתמ  םניא  רבכ  םמצע  םילארשיה  םירגהמה 
תורגסמ תרושקת , תומב   ) םש תאצמנה  תילארשיה  הליהקה  רובע  םינווגמ  תודסומו  תורגסמ  תימוקמה  תידוהיה 

'(. וכו יאנפו  תובדנתה  ידדה , עויסו  הכימת  תוצובק  הליפתו , תד  תודסומ  תויכוניח ,

- תוצראב םילודגה  םיילארשיה  הריגהה  יזכרמב  עיפוהל  םיברמ  םיליבומ  םינמאו  םינעדמ  םיאקיטילופ , תאזמ , הרתי 
תויהל םמצע  לע  םיחקול  םג  םירגהמהמ  םיבר  .תידדה  הביחו  תונלבוס  לש  ןמיסב  אוה  םתיא  שגפמהו  הדנקבו , תירבה 

.םיאנושו םיזיעלמ  ינפמ  התימדת  לע  ןגהלו  דובכב  הנידמה  תא  גצייל  בוט , ןוצר  לש  םירירגש 

קויד רתיל  וא  "ל , וחב היחש  הריעצ , - תילארשי תינוריע  הינולוק  תונורחאה  םינשב  החמצ  בל  ונמשש  ילב  השעמל ,
.םייתניב .ןאכ  ןיידע  היבשות  םייתניב  ביבא ." - לת תנידמ   " הל םיארוק  "ל ." וחב לגר  יצח  "
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
רדמ יתיאו  בוטרב  םות 

ץוביקה ץוביקה תפיסאל   תפיסאל םיאב   םיאב אלאל  
הניחבמ תוחפל  רגבתהל , ךישממ   Y-ה רוד 

וב וניהיזש  תונוכתה  םאה  הלאשה  תלאשנו  תיגולויב ,
תעדה לבא  ןכ , םתסה  ןמ  ןמזה ? םע  ונתשי  ונרקחמב 

םייוניש אל  ףאו  הסרפ  תיינפ  היופצ  אלש  תנתונ 
תוישיאש חיכומ  יגולוכיספה  רקחמה  .תכל  יקיחרמ 

, םירשעה תונש  תיצחמ  דע  הבורב  תבצעתמ  םדאה 
.תוניצקמ וא  תונדעתמ  רקיעב  דוסי  תונוכת  ךכ  רחאו 

תונשל ונתואו ? ומצע  תא  לואגל  הזה  רודה  לכוי  םאה 
רשפא .קפס  תיתרבח ? הכפהמ  ליבוהלו  הטישה  תא 

, םיקינ Y- המ אובת  אל  הכפהמה  תרושבש  רעשל 
ןייפאש יגשיההו  ינרסומה  ףחדה  תא  םהב  ןיאש  םושמ 

.םימדוק תורוד 

Y-רוד ה לש  תושלוחה  ךותמ  אקווד  יכ  ןכתיי  םלוא 
.תיצוביקה העונתה  ונמזב  התנתשה  הז  ןפואב  .הנפמה  תא  השוע  ףופשה " דרמה   " אקווד םיתיעל  .ןורתפה  דיתעב  חמצי 

רוכ תא  טקשב  ושטנ  םתצקמו  תרעוסה  הפסאל  עיגהל  וקיספה  ץוביקה  יריעצ  טהלב , םהיניב  וחכוותה  םידסיימה  רשאכ 
תא לבקל  םינרמשה  תא  רבד  לש  ופוסב  ץליאו  ימינפה  רבשמה  תא  ףירחה  ידעלב " ורדסת   " לש רסמה  .םתבצחמ 

.יונישה

רפשל הרטמב  תובוחרל  םיטלש  םע  םיאצוי  אל  םיריעצה  םידבועה  .הקוסעתה  םלועב  םויה  רבכ  שחרתמ  המוד  ךילהת 
םירציימ םה  ןיבל  ןיבו  .השדח  הקתפרהל  םירבועו  בו  ' גה תא  םישטונ  טושפ  םה  וכו .)' רכש  תועש ,  ) הקוסעתה יאנת  תא 

ענומש יטרפה , דרמה  ןכ , יכ  הנה  .המישנה  בצק  תא  םמצעל  ריזחהל  םהל  םירשפאמש  םינותבשו , תושפוח  םמצעל 
.תכרעמה לע  לדגו  ךלוה  ץחל  תרצויש  תיתרבח  המגמל  ךפוה  םייכונא , םילוקישמ 

הז .ותונשל  ידכ  דסממב  קבאיהל  םוקמב  םימייקה  םיללכה  ךותב  ןבמקל " ו" ןרמתל  ףידעמ   Y-רוד ה יללכ , ןפואב 
תרערעמ הטקשה " תונרתחה   " לבא .הלכשהה  תודסומו  "ל  הצ ומכ  םירחא , תודשב  םג  אלא  הקוסעתה  קושב  קר  אל  הרוק 

.שדחמ ונמצע  תא  איצמהל  ונלוכ  תא  ץלאיש  ףירחמו  ךלוה  יכוכיח  רבשמ  תרצויו  םיקיתווה  תודסומה  תא 

 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.2005 יווראה , ; Duménil & Lévy, 2013; Kotz,2015  .1

.2001 טייו , ; Rifkin, 1995 ואר :  .2
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.26.9.2012 ל , '' גס  .3
, םלועב תורחא  תונידמל  האוושהב  הברהב  בוט  לארשי  לש  הריגהה  ןזאמש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םישביה  םייטסיטטסה  םינותנה   .4
DellaPergola, דנליז. - וינו הילרטסוא  ליזרב , הניטנגרא , תירבה , - תוצרא ןוגכ  םירגהמ -  לש  תולודג  תוסמ  תוטלוק  רשא 

. 2007 ןהכ , ; 2000
היבשות רובע  תילאידיא  הנידמ  הרואכל  איהש  ףא  תאזו  לארשי , לש  הזמ  רתוי  הובג  תאצויה  הריגהה  רועיש  ץייוושב  וליפא 

.לארשי לש  וזל  הלדוגב  המוד  הייסולכוא  םע 
תויטילופו תוישגר  תוביסמ   ) תרושקתב הגיצהל  םיטונש  יפכ  תיתועמשמ  הכ  הניא  םידרוי ' תייעב ה' םיטלחומ  םירפסמב  םג 

לכה ךס  עיגה  הנידמה  םוק  זאמ  לארשימ  םידרויה  רפסמ  יכ  'ס  מלה יחמומ  וכירעה  תנשב 2012  תורוב .) ךותמ  םג  םיתיעלו 
ףלא 'ל כ-570  וחב םייח  םויכ  רמולכ : .ל  ' וחב ורטפנ  םכותמ  ףלא  כ-120  הדנקו .) 'ב  הראב םייח  םבור   ) שיא ףלא  ל-684 

.6.8.2012 ןייטשנירג , 'ל .) וחב םהל  ודלונש  םידלי  אלל   ) לארשימ םידרוי 
תאז הטעמה , ןושלב  תיתייעב  דרוי '  ' לש תיטסיטטסה  הרדגהה  םצע  ןכש  םימזגומ , םישביה  םיירפסמה  םינותנה  השעמל ,  .5

: תוביס רפסממ 
תרדגומ הצובקה  לש  הילא  תורזחהו  לארשימ  תואיציה  רפסמ  לע  םייתנש  םינותנ  הקיפמ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  .א 

םיסחייתמ םינותנה  .תילארשי  תוחרזא  אלל  עבק  יבשותו  תילארשי  תוחרזא  ילעב  םיעובק  םיבשות  רמולכ  לארשי ," יבשות  "
תוחפה 90 לכל  ץראב  והש  לארשיל  םתרזח  רחאל  וא  "ל  וחל םתאיצי  ינפלו  רתוי  וא  םוי  "ל 365  וחב והשש  לארשי  יבשותל 

םיאצויה ןיב  ןיחבהל  ידכ  העבקנ  ץראב  הרומאה  הייהשה  תפוקת  יכ  םינייצמ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלב  .תופיצרב  םוי 
תוחפ לארשיב  םיהושש  םילארשי  רמולכ  תדלומ , ירוקיבל  םיעיגמו  "ל  וחב םירגש  םילארשי  ןיבל  הנש  התוא  לש  םירזוחהו 

לש הריגהה  ןזאמ   " "ס מלה יפ  לע  .ולא  םינותנב  םיללכנ  םניא  לארשיל  םתרזח  רחאל  וא  "ל  וחל םתאיצי  ינפל  םוי  מ-90 
רפסמ ןיבל  "ל  וחב רתויו  הנש  לש  תוהשל  םיאצויה  לארשי  יבשות  רפסמ  ןיב  שרפהה  אוה  הדיריה ) רועיש  הז  " ) םילארשי

םש והשו  "ל  וחל ואצי  תנשב 2009  םילוע .) ללוכ  אל   ) "ל וחב רתויו  הנש  לש  תוהש  רחאל  לארשיל  םיסנכנה  םיבשותה 
כ-11,000 "ל  וחב הלעמו  הנש  לש  הפוצר  הייהש  רחאל  לארשיל  ורזחו  לארשי , יבשות  כ-15,900  הנשמ  רתוי  תופיצרב 

רתוי לש  תוהש  רחאל  לארשיל  ובש  אל  םילארשי   4,900- כו ילילש , היה  הריגהה  ןזאמ  וז  הנשב  רמולכ  לארשי , יבשות 
.11.3.2011 לטיבא , ןורוד  תסנכה  רבח  רובע  ךמסמ  תסנכה , לש  עדימה  זכרמ  םידרוי .)"  " םיבשחנ הלא   ) "ל וחב הנשמ 
, םידומיל ךרוצל  הנשל  םיאצוי  םיבר  .ץראהמ  רוקעל  ןווכתמ  "ל  וחב הפוצר  הנשל  אציש  ימ  לכ  אלש  איה  ןאכ  היעבה 

.דועו םילויט  הדובע ,
המכלו בזוע  ימ  עובקל  השק  ןכלו  ותעיסנ , תרטמ  לע  עסונה  תא  לואשל  גוהנ  אל  תולובגה  תרוקיבבש  איה  תפסונ  היעב  .ב 

םישוע םיטעמ  םלוא , .ץוח  בשותכ  תורירגשב  םשריהל  תרחא  ץראב  יחש  דחא  לכמ  שרוד  ילארשיה  קוחה  דועו , תאז  .ןמז 
םתנווכ לע  םיזירכמ  םיטעמ  קרו  רגהל , ידכ  םיבזוע  אל  םילארשיה  תיברמ  השעמל , .ישיא  סרטניא  ךותמ  קר  זא  םגו  תאז ,

לודג קלח  .האלמ  הריגהב  םכתסמ  תוקוחר  םיתיעל  קרש  יתגרדהו , ךשמתמ  ךלהמב  רבודמ  בורל  .חצנל  םתדלומ  תא  בוזעל 
ףלא לארשימ 15.6  ורגיה  ב-2010  לשמל , ךכ  .תותימצל  'ל  וחב םיראשנ  םטועימ  קרו  םינש  רפסמ  רובעכ  םירזוח  םידרויהמ 
ףלא יוכינב 10.2   ) וטנ םידרויה  רפסמ  .םיברע  םיזוחא  ו-6  רבעשל ) 'מ  הרבמ םילוע  ללוכ   ) םידוהי םיזוחא  הזמ 94  שיא ,

, ןייטשנירג תולובגב .) םילארשיה  תועונת  םושיר  לע  םיססובמ  םינותנה   ) שיא ףלא  ל-5.4  הנש  התואב  עיגה  םירזוח )
.םירחא תומוקמב  תיבב ' שיגרהל   ' םהל השקו  םצראל  רובטה  לבחב  םירושק  םילארשיה  עודיכ , . 6.8.2012

שילש לעמ  הכרעהה , יפ  לע  .לארשיל  הקיז  לש  תונוש  תוגרד  םע  םירגהמ  יאצאצ  םג  ללוכ  םידרויה  רפסמ  בושיח  .ג 
אל ףאו  לארשיב  ויח  אל  םלועמ  םהמ  םיבר  ךא  םירגהמ , לש  םידלי  םה  םילארשיכ  םירדגומה  תירבה  - תוצראב םיבשותהמ 

םהלש םיבסה  וא  םהירוה  יכ  וחוויד  שיא  ךכ ש-107,000  לע  עיבצמ  תנשל 2000  ינקירמאה  ןיסולכואה  דקפמ   ) הב ורקיב 
תוצראב ודלונ  יכ  וחוויד  םיזוחא   39 ןיטסלפ , / לארשי איה  םהלש  הדילה  ץרא  יכ  וחוויד  םיזוחא  םכותמ 51  םילארשי , םה 
תונידמב ודלונ  םירתונה  םיזוחאה  .הפוריא 7  חרזמ  תונידממ  תחאב  וא  היסורב  ודלונ  יכ  וחוויד  םיזוחא  ו-3  תירבה 

.הידפיקיו לארשי ,' ץראמ  הדירי  : ' ךרעה ךותב  אבומ  .תופסונה 
םיחיכש הדיריה  ידממ  .םיקיתוו  םילוע  ןיבל  ץראה  ידילי  םיקיתו  םיבשות  ןיב  םיניחבמ  םניא  םידרויה  תודוא  לע  םינותנה.ד 

, ברעמב דימת  טעמכ  תישילש , הנידמל  םירגהמ  םילועה  ןמ  קלח  .לארשיב  וטלקנ  אל  רשא  םישדח  םילוע  ברקב  רתוי 
םידרויה רועיש  יכ  רסמנ  תנשב 2006  תסנכה  לש  הטילקהו  היילעה  תדעו  המייקש  ןוידב   ) םאצומ ץראל  םירזוח  םקלחו 
תטילקל דרשמה  ידי  לע  ךרענש  רקחממ  םינותנ  ורסמנ  הדעווב  .םיקיתו  ברקב  רשאמ  יפ 5  הובג  םישדחה  םילועה  ברקמ 

הלוע הזה  רקחמה  ינותנהמ  ףוס 2002 . ןיבל  ןיבש 1989  הפוקתב  רבעשל  'מ  הרב תונידממ  לארשיל  ולעש  ימ  ברקב  היילע 
םידרויה רועיש  רבעשל  'מ  הרב תונידממ  םילועה  ברקב  וליאו  וז , הפוקתב  ץראהמ  ודרי  לארשי  ידילי  לכמ 1,000  יכ 1.5 

(. 7.6%  ) כ-72,000 ץראהמ  ודרי  םילוע -  ךותמ 939,000  הקדבנש , הפוקתב  לכמ 1,000 . ב-7.4  דמאנו  הברהב  הובג 
ךשמב לדג  רבעשל  'מ  הרב תונידממ  םילועה  ברקב  הדיריה  רועיש  .הניארקואל  ורגיה  היסורל ו-5,250  ורגיה  םהמ   9,100

 - תנשב 1997 .ץראב  םתייהשל  תונושארה  םינשה  שמח  ךותב  ודרי  תנשב 1990  לארשיל  ולעש  ימ  ללכמ   3.8% םינש :
.25.10.2006 ןוסח , ךותב : .לארשיב  םתוהשל  תונושארה  םינשה  שמח  ךותב  ודרי  לארשיל  ולעש  ימ  ללכמ   6.7%

LeBor, ; 11.9.2014 שקרפ , ; 30.7.2014 רשיפ , ; 12.8.2014 רפפ , ; 2014 םובננט , ; 2014 ינימי , ואר : הז  ןיינעל   .6
.29.7.2014
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.2007 ןמולפ ,  .7
תמועל .ודלונ ב–2000 , הבש  וזמ  הנוש  ץראב  שיא  ןוילימ  ויח 214  ב–2010  ”ם , ואה לש  הייסולכואה  תקלחמ  ינותנ  יפ  לע   .8

.14.12.2012 הלישו , לייבגנילק  ךותב : .ןוילימ  לע 179  רפסמה  דמע  תאז ,
םרובעב הוויה  ינוחטיבה  בצמה  .לארשיב  םדיתע  תא  ואר  םירגובמה , ןמ  תמועל 87%  רעונה , ינבמ  קר 73%  רבכ ב-2004   .9
.23.5.2004 היטרקומדל , ןוכמה  .םירגובמה  לצא  יזכרמה  עינמה  הוויהש  ילכלכה , בצמה  תמועל  הריגהל , ירקיע  עינמ 

ןודנול ןופצב  ררוגתמ  םויכ  .םינש  רשעכ  ביבא  - לתב רג  דודשאמ , רוקמב  ןב 31 , ונאוקרק , רואנ  . 17.11.2013 ונאוקרק ,  .10
.תיטירב הקילס  תרבח  רובע  דבועו 

.14.12.2012 הלישו , לייבגנילק  ךותב : תטטוצמ  תיפרג , תבצעמ  יניע , תרפא   .11
גוחב ינש  ראותל  טנדוטסו  תרושקת  תוכרעמ  סדנהמ  ןב 35 , םחורי  בשות  סייקמלא , לאינח  . 21.11.2013 סייקמלא ,  .12

.לשממו הקיטילופל 
םירגהמ םה  רבוקנוו  ריעב  םידוהיה  ללכמ  השיאו ) שיא   5000  ) כ-14% יכ  אצמ  הדנקב  םילארשי  םירגהמ  ןחבש  רקחמ   .13

קושב תובלתשהב  הלודג  החלצה  לע  וחוויד  םילארשיה  תיברמ  יכ  אצמ  קמוע , תונויאר  לע  ססבתהש  רקחמה , .לארשימ 
הליהקה םע  רשקה  קוזיחל  םתונוכנ  לע  עיפשה  רבדה  .תידנקה  הרבחב  תורעתהב  התוחפ  החלצה  לעו  ימוקמה  הדובעה 
הנייפאש ץראה -  תא  הביזעה  לע  םשאה  תשוחת  ךא  הקזח , הרתונ  תילארשיה  םתוהז  יכ  רקחמב  אצמנ  דוע  .ריעב  תידוהיה 

.Harris, 2009 ףונהמ. תמלענו  תכלוה  לארשימ -  םיבר  םירגהמ  רבעב 
תשוחת הדמע  המקהה  סיסבב  (. CIC ' ) תילארשיה הליהקה  תצעומ   ' ומצע הניכש  ףוג  סל  ' גנא סולב  םקוה  תנשב 2002   .14

םיבדנתמה ףוג  .היינשה  הדאפיתניאה  לש  המוציעב  תע  התואב  העוקש  התייהש  לארשי , תנידמ  םע  תוירדילוסהו  תוחילשה 
םקוה ליבקמב  .תיטנרטניאה  המבב  רקיעבו  תונושה  הידמב  םיביגמו  םיבתוכ  לנובירט  ןכו  לארשיב  הכימת  תורצע  ןגרא 

היווהל םירבוחמ  םילארשיה  םירגהמה  .לארשיב  הכימת  תויוליעפב  ןכ  םג  קסועש  ילארשי  תוגיהנמ  ןוגרא  םג  סל  ' גנא סולב 
סול קרוי , וינב  םימסרפתמ  תירבעה  הפשב  םיניזגמו  םינותיע  טנרטניא , ירתא  לש  בחר  ןווגמ  ועצמאב  ראשה  ןיב  תילארשיה 

תירבע ירבוד  םיפסונ  םיצורע  ינש  םע  דחיב  ילארשיה  יתכלממה  ץורעה  'ב . הרא יבחרב  םיפסונ  םיבר  םירוזאבו  סל , ' גנא
הנש ידמ  סל  ' גנא סולב  םייקתמ  ילארשיה  תואמצעה  םוי  לביטספ  .ןיוול  ירודיש  תועצמאב  הנידמה  יבחרב  הייפצל  םינתינ 

.הידפיקיו לארשי ,' ץראמ  הדירי  ' .םינקירמא ' ' םידוהיו  םיילארשי  םירגהמ  יפלא  וב  םיחכונו  תנש 1990  זאמ 
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