
קרפ 14 לארשיב ,  Y-רוד ה
" ליכשמ  " יכה רודה  ריחמ -  לכב  ראות 

גומלא גומלא זוע   זוע גומלא , , גומלא רמת   רמת

רצונ ב-5/7/2014

סואכה סואכה ןדיעב   ןדיעב ךוניח   ךוניח

תואיצמל תואיצמל הקיטסיטטסה   הקיטסיטטסה ןיב   ןיב
שי הלכשהל   Y-רוד ה לש  השיגה  תא  ןיבהל  תנמ  לע 
תא הדמילו  הכניחש  תירוביצה  תכרעמה  תא  ריכהל 

םנמא .םתורגבתה  ךלהמבו  םתודליב  תאזה  הבכשה 
תאזה תכרעמה  תודוא  תופרוג  תוללכה  עצבל  השק 

תולועש תויזכרמ  תומגמ  לע  תוריהזב  עיבצהל  רשפא  לבא   , ירוטסיה עדימב  רוסחמ  לשבו  םידדמה  תובכרומ  לשב 
תכרעמש רמול  רשפא  יללכ  ןפואב  .םוחתב  םיחמומ  םע  ונכרעש  תונויארהמו  יעדמה  רקחמהמ  זמורמ  וא  רישי  ןפואב 

תומדקתהה דצמ  .אסיג  ךדיאמ  העיקשו  אסיג  דחמ  תומדקתה  םידגונמ : םיירוטסיה  םיכילהת  הרבע  תילארשיה  ךוניחה 
םירושעב דואמ  וחתפתהש  ךוניחה , יעדמ  .דומילה  ירמוחו  הארוהה  תוטיש  ןווגמב  יתועמשמ  לודיג  תונמל  רשפא 

יללכ ןפואבו  דומיל  יישקל  הדימל , תונונגסל  תועדומה  .התוא  םירפשמו  תכרעמה  תא  תעה  לכ  םיניזמ  םינורחאה ,
.Y-רוד ה ךנוח  הכותבש  תיטרקומד  תפטעמ  הרצי  איהו  הלדג  הרומהו  דמולה  לש  היגולוכיספל 

םויה םיאכז  םילארשי  םידימלת  לש  לדגו  ךלוה  רועיש  .הגרדהב  ומצמוצ  םירזגמו  םירדגמ  תודע , ןיב  םירעפה  םג 
, ךוניחה הדשב  םיעקשומ  םילטובמ  אל  םיבאשמ  ןלהל .) ואר  םינותנ   ) ההובגה הלכשהל  וכרד  סלפְמו   , תורגב תדועתל 

תונש  ) םיעשתה תונשב  .םירוהה  ידי  לע  ןהו  דועו ) תותומע  תוימוקמ , תויושר  הלשממ ,  ) םיירוביצ םיפוג  ידי  לע  ןה 
Y-רוד ה תורחא , םילימב  .תורחא  תויברעמ  תונידמל  האוושהב  םג  דחוימב , םיהובג  ויה  םה  םיקינ ) Yלש ה תורגבתהה 

.תילארשיה הירוטסיהב  רתויב  תבצקותמה  ךוניחה  תכרעמב  לדג 

הנשמ הלדגו  תכלוה  תכרעמ  לע  תרוקיבהו  תויפיצה , תא  תומאות  אל  תואצותה  תאזה , תיבויחה  המגמה  ףרח  לבא 
האוושהב םג  אלא  תורחא , תונידמל  האוושהב  קר  אל  המרב , הדירי  לש  תיבקע  המגמ  םיארמ  םינוש  םיאצממ  .הנשל 

ידמ םיפשחנ  יתיתשת  עדיב  םירסחו  הפ  לעבו  בתכב  תואטבתהה  האירקה  םוחתב  םיישק  .לארשי  לש  רבעה  ינותנל 
תכרעמב י"ב  דעו  התיכמ א ' דמלש  ןושארה  רודה  השעמל  אוה   Y-רוד ה .ךשמנ  ירוביצ  סומלופ  םיררועמו  הנש ,

, ןמזה חורל  ומצע  תא  םיאתהל  ליכשה  אלש  ינרמשו , לברוסמ  דסומ  לש  רצות  אוה  .הקוצמ  תותוא  תרדשמש  ךוניח 
.חלכה ןהילע  דבאש  תוטישל  תופולח  לש  החימצ  בכעמו  םייתוכיא  הארוה  תוחוכ  ךושמל  השקתמש  דסומ 

ירפ בורל  ויה  םיירוזא , לע  םיידוחיי " רפס  - יתב  " תומדב םשו , הפ  שרוש , תוכהל  וחילצהש  תורופסה  תוביטנרטלאה 
םיישק לע  ורבגתה  וללה  ךוניחה  ימזימ  םיבר  .תושיחנו  םיעצמא  ילעבו  םייתפכא  םירוה  לש  תוימוקמ  תומזוי 

.חטשב תודבוע  תריצי  תועצמאב  םייטילופו  םייטרקוריב 

הפיחב הפיחב ילאירה   ילאירה רפס   רפס תיב   תיב
רצרק תירונ 
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היגוגדפ וז  תירטנצודייפה .) היגוגדפה  " ) זכרמב דימלתה   " לש תיגולואידיא  תפטעמב  לדגש  רוד  םג  אוה   Y-רוד ה
, וירומ לש  יארשאה  תא  המצמיצ  ינש  דצמו  םדאכ , ודובכלו  דימלתה  יכרצל  תושיגרה  תא  הלידגה  דחא  דצמש 

.תושיחנו ץמאמ  לש  הובג  ףר  תבצה  לעו  העתרה  לע  תולובג , ןומיס  לע  התשקהו 

תניחבמ .הקמועו  ולש  הלכשהה  בחור  ןיבל  הזה  רודה  לש  תילמרופה  הלכשהה  תמר  ןיב  ילסקודרפ  רעפ  רצונ  השעמל 
השעמל והז  לארשיב  .ברעמה  תונידמב  רקיעב  ישונאה , ןימה  תודלותב  ליכשמה  רודה  אוה   Y-רוד ה תוימשר , תודועת 

ילעב רועיש  םג  .דומיל  תונש  הרשע  - םיתש ומייס  תינוליחה  תידוהיה  הבכשהמ  ויתונבו  וינב  בורש  ןושארה  רודה 
.הנידמה תודלותב  הובגה  אוה  וכותב  םיימדקאה  םיראתהו  תורגבה  תודועת 

המכ דע  תורגבה ? תדועתל  תחתמ  רתתסמ  תמאב  המ  .רופיסה  לכ  תא  םירפסמ  אל  םיראתהו  םירפסמה  רומאכ , לבא ,
םותב םיאצוי  םה  יכרעו  ילאוטקלטניא  ןעטמ  הזיא  םע  םינרקסו ? םיליכשמ  םישנא  הכותמ  האיצומ  ךוניחה  תכרעמ 

הימדקאב םיצרמה  .קיודמו  ףיקמ  ןפואב  וללה  תולאשה  לע  בישהל  הסינ  אל  שיא  םויה  דע  דומיל ? תונש  הרשע  - םיתש
תוחישב תולוע  תחנה  יא  תושוחתש  לבא  .רבשמה  תואצות  תא  רחא , םרוג  לכמ  רתוי  ילוא  םרשב , לע  םישחש  םה 

.השקה תואיצמה  תא  הקיחדמו  תקתוש  תימשרה  תכרעמה  םייתקלחמ , םירנימסבו  ןורדסמ 

ןגלב ןגלב הללאי   הללאי
תונשמ רקיעב  וכפה , םבור ) ילוא   ) םיבר רפס  יתבש  הדבועב  ריכהל  ידכ  םילהנמו  םירומ  םע  םיבר  תונויארל  ונקקזנ  אל 
םירבדה .ןוגראו  רדס  אללו  תוכמס  אלל  הדימלו , הארוה  תוודח  אלל  ידדה , דובכ  אלל  יטואכ , בחרמל  ךליאו , םיעשתה 

.היזיוולט תוינכותו  םירפס  םירמאמ , תובתכ , רופסניאב  תונורחאה  םינשב  ודעות 

רדסה תא  הרעריע  ויכנחמו , וירומ  םוקמב  זכרמב , דליה  תדמעהו  יתוכמסה  ךוניחה  ךוכיר  לש  תיללכה , המגמה 
קותיש ידכ  דע  הנצקוהו  הכלה  איה  םיעשתה  תונשב  לחה  לבא  .םינומשה  תונשב  רבכ  רפסה  - יתבבו םינגב  תעמשמהו 

תירוביצ תוינידמ  ךוניחה ,) דרשמ  לשו  תסנכה  לש   ) םילהנו תונקת  םיקוח , תוסחב  תאז  .תיכוניחה  תכרעמה  לש  יקלח 
.תיתרושקת העפשהו  תימדקאו 

רוסיא תא  ךוניחל , תוכזה  תא  עבק  אוה  .םירוהט  םיעינממ  קקחנ  תנשב 2000 , לבקתהש  לשמל , דימלתה , תויוכז  קוח 
תרגסמב םידימלת  תונגראתהל  תוכזה  תאו  רפסה  תיבמ  םידימלת  תקחרה  להונ  תא  השינעה , יעצמא  תא  הילפאה ,
תובקעב .םילהנמהו  םירומה  ידי  תא  ורשק  ויתובקעב  ואצוהש  תונקתהו  קוחה  לש  תונשרפה  לבא  .םידימלת  תצעומ 

םה .םיצורח  ןיד  יכרוע  ידי  לע  וחסונש  םיכמסמ , ומכ  םיארנ  רשא  ךוניחה , דרשמ  "ל  כנמ ירזוח  טעמ  אל  ומסרופ  קוחה 
םיבר םירקמב  " ) הדימלה ייוקל   " לע ףרוג  ןפואב  םילקמו  רפסה  תיבמו  התיכהמ  עירפמ  דימלת  תאצוה  לע  םירסוא 

שדוקמ ןורקיע  םשב  םקלח .) תרזעב  וא  םהידעלב  םג  רדתסהל  ולכיש  תורמל  תולקהו  םירוטפ  םידימלתה  םילבקמ 
תוערפה לש  קפקופמ  דרוקר  ילעב  םידימלת  םיקיזחמ  םיבר  רפס  יתב  הדמתה ,"  " ךוניחה דרשמ  יפב  יורקה  הומתו 

םידימלתה םיראשומ  רתוי , םהל  המיאתמש  תיפולח , תרגסמל  רובעל  םוקמב  .תילפורטסטק  תעמשמו  תויתוגהנתה 
התיכה ןיב  םיממעושמ  םיטטושמ  םירחא , םידימלתל  םיקיצמ  םה  .םירומה  לש  םטויסל  םיכפוהו  רפסה , תיבב  וללה 

אל שיא  .םתביבס  לע  הערל  העיפשמש  תיניירבע  תוגהנתה  םיחתפמ  םתצקמ  .םיבילעמו  תונובלע  םיגפוס  ןורדסמל ,
ידיב ורתונ  תעמשמ  יעצמא  ולא  .ךוניחה  דרשמ  קפנמש  הדמתה " ה" תקיטסיטטס  תא  לקלקל  אל  ידכ  עבצא  ףקונ 
שנוע  ) ףסונ לוגרתל  םויה  ףוסב  העשל  קותיר  םירוהל , םיבתכמ  תכנחמל , היינפ  דימלתה , םע  תוישיא  תוחיש  םירומה ?

שומישב רתומ  יעצמא   ) םויל היעשה  הצקה -  ירקמבו  םושייל ,) דאמ  השק   ) תעמשמה ביכרמב  ןויצ  תדרוה  הרומל ,) םג 
יאמצעו יטמזירכ  להנמב  רבודמ  רשאכ  רקיעב  םירופס -  םירקמב  אלא  תמייק , אלו  טעמכ  העיתרמ  השינע  לבגומ .)
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םייניבה תביטחב  תורפסו  "ך  נת דמלל  ןרוק  ןורוד  תורפסה  רקבמ  ךלה  תיכוניח  תוגיהנמל  לדנמ  ןוכמב  ותרשכה  םויס  םע 
, רושעכ ינפל  הנורחאל , יתדמילש  זאמ  יכ  אוה , יתעדי  אלש  המ  .תרחא  דמלל  ידכ  יתעגה  : " וימשר תא  םכיס  ךכ  .םי  תבב 

עדימ לש  הסינכ  לכ  שארמ  ענומה  םילא  ףס  רמוש  ןימל  רתויב , רעובה  ןיינעל  הכפהו  תעמשמה  תייעב  דואמ  המצעתה 
.םידימלתה תוחומ  לא 

ףוסב םג  ירמגל  יתייעב  רתונ  םירבדה  בצמ  תותיכהמ  קלח  םעו  ייחב , יתישעש  השק  יכה  הדובעה  םיוסמ  ןבומב  התייה  וז 
חוכ טעמכ  יב  ראשנ  אל  םישדוח  העברא  ירחא  .התיכ  ךוניח  ללוכ  טו ,' תותיכ ח ' ששב  םוקמ  אלממכ  יתעגה  .הפוקתה 
ךותמ .התיכה  רבעל  ןורדסמב  עסופ  התא  לוצלצה , עמשנ  .םידימלתה  תבשקה  לע  תאזה  תימוימויה  המחלמב  ךישמהל 

ןכא אוה  םימעפלו  ךב , שגנתי  ףכית  והשימש  המדנ  דימת  תיארפה -  הצירהו  תופאכה  תותלדה , תקירט  תוקעצה , תמוהמ 
, קסופ יתלב  טופטפ  איה  סיסבה  תבכש  תויתבכש : - בר ןה  תוערפהה  התיכב , ןאכ , .רועישל  סנכנ  התא  שגנתמ - 

ךתולימ ועלביי  הבשקה , גישהל  למע  ידב  תחלצה  עגרל  םא  .התיכה  לש  עובקה  בשקה  בצמ  אוה  טופטפ  .יטמוטוא 
והשיממ שקבת  םא  וא  הלאש  לע  תונעל  דימלתמ  שקבת  םא  וא  רובידב  תצק  בכעתת  קר  םא  .טופטפה  ךות  לא  הרזחב 

קופדי םא  וא  שערבו , טאל  בשייתי  ליגרכו  םירחאמ ) ןמזה  לכ  םה   ) התיכל םירחאמה  דחא  סנכיי  םא  וא  והשמ , אירקהל 
תכרעמב םיטקיורפ  ןומה  שי   ) והשלכ טקיורפ  ךרוצל  םידימלת  המכ  איצוהל  ידכ  וא  העדוה  עידוהל  ידכ  תלדב  והשימ 

.טופטפה שדחמ  האגיו  דימת  שחרי  עקרב  ךוניחה - )
םג רבודמ  חו - ' תובכשב ז ' דחוימב  טלוב  הזו  תותיכה -  בורב  .תיסחי  עוגרה  קלחה  אוה  הזה  יפוסניאה  לומלמה  לבא 

םיצופנה םילילצה  דחא  ןה  תוקרטנ  תותלד   ) התיכה תותלד  לש  הקירטב  רועישה , עצמאב  הרמזבו  תוחרצבו  תואירקב 
, חפה רבעל  וא  םידימלתה  דחא  לע  ריינ  ירודכ  תכלשהב  רבדמ , התאש  ןמזב  תובבותסהו  המיקב  רפסה ,) יתבב 

.ינפקות הנעמב  וא  טקשל  הרומה  תואירקמ  הפוצח  תומלעתהב  הייתש , וא  הליכאב  דיינה , ןופלטב  תזכורמ  תוקסעתהב 
דגנל ךילשה  עגרכש  דימלתה  םיבצעב  ךל  רמוא  םולכ ,' יתקרז  אלש  ךל  עבשנ   ' .תיטמוטוא תונרקשב  ליגרכ , טעמכו 

.וירבד תא  תקזחמ  קרז  אוה  הילעש  הדימלתהו  ריינ , רודכ  ךיניע 
קלחכ התיכ , יצח  לומ  ריבעהל  הסינש  הירוטסיה  ירועיש  המכ  ירחא  יגולואידיא  טסירנימס  יל  רמא  ברק ,' םלהב  ינא  '
הרומ .טקשה  גשומש  דע  םידימתמ  'ה ' גנינ תוברק   ' לע הרביד  רתוי  תיוויטרסאו  הסונמ  הרומ  .הארוהב  ותוחמתהמ 
יגרוס לא  חטוה  ושארש  דימלת  ראשה  ןיב  יתיאר  הביטחב  יתפוקתב  .תלהובמ  התיה  התעבה  סואכ .'  ' הזל הארק  תישילש 

ידיב ינשה , רבעה  ןמ  המצועב  הטעבנש  תלדב  ולקתנ  טעמכ  הינפש  הדימלתו  ופאב , יאופר  לופיטל  קקזנ  אוהו  ןולחה 
" .שגרתה שממ  אל  אוה  תוקעצב , וילא  יתאצי  .םילא  דימלת 

.ילארשיה ךוניחה  ףונב  השדח  העפות  הניא  הטילש , ןדבוא  לש  הלאקסה  הצק  קר  םצעב  איהש  רפסה , יתבב  תומילאה 
לבא .דימת  הארנה  לככ  ויהיו  ויה  םידימלתל  םירומ  ןיב  םירבשמו  הציפנו , השיגר  הריז  םלועמו  זאמ  התיה  התיכה 

. תראממ הפיגמל   Y-רוד ה לש  תורגבתהה  תפוקתב  הכפה  תילוש  העפות  רבעב  היהש  המ  רומאכ ,

הנומת ורייצ  ומסרופש  םיאצממהו  היגוסה , רקחל  ושדקוהש  םייעדמה  םירקחמה  חפנ  לדג  םיעשתה  תונש  תישארמ 
םירומ רתוי מ-2,000   : םיאבה םינותנה  תא  הלעה  םירומ ב-2012  ברקב 400  ךרענש  ףיקמ  רקס  לשמל , ךכ , .המוגע 

, םידימלת דצמ  תיזיפ  תומילאל  ןברוק  ולפנ  םיזוחא ) ל-4  בורק   ) םיידוסי - לעה רפסה  יתב  ירומ  כ-52,000  ךותמ 
תיזיפ תומילאל  םידע  ויה  יכ  וחוויד  םילאשנהמ  םיזוחא )  23  ) עברכ .םירקמה  תובקעב  וזפשואו  ועצפנ  םהמ  םיברו 

, תופיחדב יחל , תוריטסב  יוטיב  ידיל  האב  תומילאה  .םידמלמ  םה  ובש  רפסה  תיבב  םהיתימע  יפלכ  הטקננש 
תחילש  ) תינימ הדרטהו  םירומ  לע  קשנב  םויא  לש  םירקמ  ףא  ויה  .םינבא  תכלשהב  וליפאו  תוטיעבב  םיפורגאב ,

, ךכמ הרתי  .םתוא  וליפשהו  םהל , וגעל  םתוא , ולליק  םידימלתה  יכ  וחוויד  םירומה  תיצחממ  רתוי  .תורומ  לש  םיידי )
םירומ רתוי מ-2,000  .םהיבכר  לש  התחשה  איה  םירומ  דגנ  םידימלת  ברקב  תויראלופופה  תומקנה  תחא  יכ  רבתסה 

.ךכמ ולבס  םיזוחא )! בורק ל-4  )

8
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םיידוסי - לע רפס  יתבב  םירומ  יפלכ  תומילא  ייוטיב 
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 .nrg בירעמ .םידימלת  ידיב  וכוה  םירומ  רתוי מ-2,000  הנידמ : תכמ  .ירמוע 30.8.2012 . בינמ , רוקמ :

.םינוליח םידוהיל  םיסחייתמ  םינותנה  הרעה : .םירומה  ןוגרא  רובע  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידי  לע  השענ  רקסה  םינותנ :

דומילה תלוכי  לע  םג  אלא   , םהיתושוחת לע  םירומה  לש  םנוחטיב  לע  קר  אל  תושק  תוכלשה  םירומה  דגנ  תומילאל 
לופיטל רועיש  לכמ  שילש  תוחפל  םישידקמ  םהש  םיחוודמ  םירומהמ  םיזוחא   20 ןכ , יכ  הנה  .לעופב  הארוההו 

.רועישהמ רקי  ןמז  זזקמ  רבדהו  תעמשמב ,

ךומנה יומידל  םימרות  םג  םידימלתה  תוגהנתה  חכונל  םהלש  םינואה  רסוחו  םתוכמסבו  םירומב  תכשמתמה  העיגפה 
.תע םרטב  שורפל  םיבר  םירומ  לש  ןוצרלו  עוצקמה  לש 

". םוהת ףס  לע  ונחנא  לבא  תאז , ןיבמ  אל  רוביצה  .תוכמו  םימויא  תוללק , : " םורדהמ הרומ 

דע העש  יצח  תוכחל  רשפא  .הרורב  תורדרדיהב  הניחבמ  ינא  םינשה , ךרואל  : " םינש לש 15  קתוו  תלעב  ןולוחב , הרומ 
תיב תרזוח ל' ינא  ךיא  לע  תבשוחו  שפוחב , וישכע  ינא  .הרומל  םיסחייתמ  אל  םידימלתה  יכ  טושפ  התיכב , טקש  היהיש 

". העיגפה אובת  הפיאמ  עדוי  אל  דחא  ףאו  רפסה , תיבב  ונלש  םייחה  לע  םיקבאנ  ונחנא  .הזה  םיעגושמה '

.ימוימוי יד  והשמ  הז  תושעל .' המ  יל  דיגת  אל  התא   ' ומכ רבד  לכ  םירומל  דיגהל  םיזעמ  םידימלת  : " הפיחמ הרומ 
םילוכי םהש  תיבב , םירבד  ינימ  לכ  םהל  םירוקש  תושגר , ילעב  םהש  םדא , ינב  םה  םירומש  םיניבמ  אל  םידימלתה 

לש הנחבא  םע  םילוח  תיבל  יתוא  ואיבהש  ךכ  ידכ  דע  םידימלת  לש  תוללעתה  לש  ךילהת  יתרבע  ימצע  ינא   . בלעיהל
" .הז לע  רבדל  הצור  ךכ  לכ  אל  ינא  .רפס  תיב  ףילחהל  יתטלחהו  המוארט ' - טסופ '

ולבס םהמ  םיברש  םמצע , םידימלתה  לע  םג  תחסופ  הניא  איה  .תומילאמ  לבוסש  דיחיה  וניא  רפסה  תיבב  הארוהה  לגס 
העפותב םחליהל  תונויסינ  השע  ךוניחה  דרשמ  .םהירבח  דצמ  תוישפנו  תויזיפ  תועיגפמו  תוטנקהמ  םילבוסו 

תא תולבל  וצלאנ  םיקינ  Y- המ לודג  קלחו  הרתי  החלצה  אלל  לבא  דועו ,) השינע  םינויצ , םינונקת ,  ) תונווגמ םיכרדב 
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.תאזכ הריוואב  רפסה  תיבב  םהייח  לכ 

םירוהה םירוהה לשלש   דחפה   דחפה רטשמ   רטשמ
.רעונו םידלי  ברקב  תומילאה  םוצמצל  תירוביצ  הדעו  זאד , ךוניחה  רש  יול , קחצי  םיקה  םיעשתה  תונש  יהלשב  רבכ 

, רפסה יתב  ילהנמ  תויוכמס  לש  תקיודמ  הרדגה  רפסה , יתבל  קשנ  ילכ  תסנכה  לע  רוסיא  ראשה , ןיב  וללכ , תוצלמהה 
לודג קלח  םשיי  אל  ךוניחה  דרשמ  .דועו  תומילאב  לופיטל  תירפס  תיב  תימינפ  תוינידמ  תעיבקל  הלועפ  שפוח  ןתמ 

ןהו ויכרצ ) קופיסו  זכרמב " דליה   " תפקשהב ךומתל  רתוי  הטנש   ) יעוצקמה גרדה  תודגנתה  לשב  ןה  הדעווה , תוצלמהמ 
ויה הדעווה  תוצלמה  םא  םג  לבא  םייכוניח .) םיצעויל  םינקתה  רפסמב  תרכינ  הלדגה  לשמל ,  ) ביצקת יצוליא  לשב 
לש םוטפמיסב  רבודמש  טושפה  םעטהמ  רפסה , יתבב  תומילאה  תא  ןיטקמ  היה  רבדה  םא  קפס  ןאולמב , תומשוימ 

.תיבב ינחלסהו  ינריתמה  ךוניחה  רתוי : הקומע  היעב 

ןושלב תויורקה  תוצלפמ   " ותרתוכש דחאכ  בוצעו  עשעשמ  רמאמ  ץראה , לש  תורפסה  ךרוע  רפיצ , ינב  םסרפ  ב-2008 
.תיטילופ תוניקת  אלל  םינפב , תמאה  תא  חיטהל  ריכב  לאוטקלטניא  זעה  הנושארה  םעפב  לארשי ."' ידלי   ' הביח

רמאמה  . םהירוה תא  רקיעבו  םיריעצה  תא  םישאה  אוה  וניתומוקמב , לבוקמכ  םירומה , לע  המשאה  תא  ליטהל  םוקמב 
: ולש םירסמה  םע  והדזה  םיברש  ןוויכ  הבחר , הדוהתל  הכז 

םינכומ םהש  ךכ  לע  דחאכ , םיערהו  םיבוטה  ונצראב , םירומהמ  דחא  לכל  לארשי  סרפ  יתעדל  תתל  ךירצש  הזמ  ליחתנ  "
'. ]...[ לארשי ידלי   ' הביח ןושלב  יורקה  ןזהמ  תונטק  תוצלפמ  םיעבראכ  םע  םויב  תועש  המכ  ךשמב  דחא  רדחב  תוהשל 
אוהש תיבב -  ותוא  ודמיל  ךכ  יכ  בשוחה -  םיתעל , יטוידיא  קנופמ , יביסרגא , רוצי  אוה  םהב  רקבמה  ילארשיה  דימלתה 

" .ודצמ ץמאמ  םוש  ילב  ול  עיגמ  לכהשו  םלועה  זכרמ 

םימרוגה דחא  אוה  תיבב  ירבחה  ךוניחה  ןונגס  תנצקהש  העיבקה  םע  ומיכסה  ונרקחמל  ונייאורש  םינייאורמה  בור 
.תירוביצה ךוניחה  תכרעמ  תושלחיהל  םייזכרמה 

תויצ םויה  םישרוד  אל  םירוהה  .ךל  יתרמא  יכ  הנוע : התייה  איהו  המל ? אמא  לאוש : היה  דליה  רבעב  : " תב 28 הריעצ 
אל םה  יכ  .םישקבמ  םירומהש  המ  םישוע  אלו  תיב  ירועיש  םישוע  אל  םידימלתה  םג  ןכל  .רבסה  םינתונ  לכהל  .רוויע 

הדימלב םיגוחב , אבצב , רפסה , תיבב  היעבה  וז  .םהל  ורמא  יכ  הדוקפל  תייצל  םיליגר  אל  םה  .בושח  הז  המל  םיניבמ 
" .הדובעב תימדקא ,

רתוול םיטונ  םה  .ןגה  ליגב  רבכ  היואר  אל  תוגהנתה  יאשונב  םהידלי  םע  תמעתהלמ  םינש  הזמ  םיענמנ  םיבר  םירוה 
.יתחפשמה ןוגר  ' זל ץוחמ  תואצמנ  רוסא " ו" אל "  " םילימה .תלוזב  תובשחתהו  תימצע  תעמשמ  םיבייחמה  םיאשונב 

התואב לבא  .תימצע  תעמשמ  לש  םיסופד  לגסל  ול  השק  ןנוגמו  קנפמ  תיב  ךותמ  רפסה  תיבלו  ןגל  עיגמ  דליהשכו 
תכרעממ ושרד   Y-רוד ה ירוה  המיענ , אלו  תיפיזיס  תיכוניח  הדובעמ  וענמנו  תיבב  םהידלי  לע  ולקה  םהש  המישנ 

 – םירומל םירוה  ןיב  םיתומיעו  תונולת  לש  הריזל  דומילה  תודסומ  וכפה  ךכ   ". תואצות  " תירוביצה ךוניחה 
.םיקינ Y-ויה ה תאזה  העפותה  לש  םיירקיעה  תונברוקהו 

דצל לבא  .יכוניחה  ךילהתב  תינויח  ףאו  הבושח  רפסה  יתבבו  םינגב  םירוהה  תוברועמ  יכ  רמולו  םידקהל  בושח 
ןושארה םירוהה  רוד  םה   Y-רוד ה ירוה  .תינסרה  תוברועמ  םג  םינורחאה  םירושעה  ינשב  החתפתה  הבוטה  תוברועמה 

ידכ דע  םיתעל  םירומהו , םילהנמה  לש  םתלועפ  לעו  םתוכמס  לע  הסרתהבו  לוזלזב  תונעבותב , וגהנתה  םהמ  םיברש 
.םיררוס םידימלת  לע  יופיחבו  תיזיפו , תילולימ  תומילא 

םימויא ףאו  תוללק  םע  החכות  תוחיש  לעו  קושל , וכפהש  םירוה , ימי  לע  םיחוודמ  םיבר  םירומו  רפס  יתב  ילהנמ 
םיצרופ םהל , המיאתמש  העש  לכב  םירומל  םירשקתמ  םיבר  םירוה  וירוהל .) וא  דימלתל  הארנ  אל  ןויצה  רשאכ  לשמל , )

ינויצ תא  תולעהל  םירומה  לע  ץחל  םיליעפמ  םה  .ןסר  יחלושמ  םיליימ־יא  םיחלושו  םימויאו , תוקעצב  להנמה  רדחל 
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, הרומה לש  וביל  לע  רבדל  םירבוע  םה  רזוע , אל  הזשכו  הילפאו , חופיק  לע  ןנולתהל  םיברמ  םהידלי , לש  ןגמה 
.וייוכיסב ועגפי  ול  ונתינש  םיכומנה  םינויצהשו  הטיסרבינואב , דומלל  תכלל  םלוח  דליהש  ריבסהלו 

יישק םג  םיתיעלו  תונובלע , תגיפס  לש  ריחמב  םג  ןיינעה , תא  קיתשהל  םיפידעמו  ןנולתהל , םיששוח  םיבר  םירומ 
טקש גישהל  ידכ  םירוהה  תא  תחא  אל  תובגמ  תוימוקמה  תויושרהו  ץחלהמ , לפקתמ  ךוניחה  דרשמ  .םיימוימוי  דוקפת 

.יתיישעת  

: העפותה תא  הבחרהב  הרקסש  םויה ," לארשי  הבתכ ב" המסרפתה  רבמצדב 2013 

םהילע קועצלו  םירומה  םע  בירל  םיליחתמו  להנמה  רדחל  םיטעושש  םירוה  רפסה  יתבב  תוארל  ונלגרתה  רבכ  : " הרומ
" .הדליל וא  דליל  הרקש  והשמ  ללגב 

ויה םה  רפסה , תיבמ  ותוא  העשמ  ינאשו  םימס  ןשיע  םנבש  ךכ  לע  םירוהל  תחוודמ  יתייה  םא  הנש , ינפל 20  : " הרומ
אל ץיחלמש  המ  העיבתב , ומייאי  וליפא  םה  םימוד , םירקמב  יתוא  ובגי  אל  םירוהש  קר  אל  םויה , .הריטס  ול  םיפיטחמ 

ונחנא .ער  םש  רפסה  תיבל  איצוהל  אל  ידכ  קר  םולכ -  וליאכ  םידומילה  לספסל  דליה  תא  ריזחמש  להנמה , תא  םעפ 
" .הלאה םיבצמב  םינוא  ירסח  םידמוע  םירומכ 

" .תיבב ךוניחהמ  העיגמ  דליה  לש  תוגהנתההש  ןיבהל  השק  אל  זא  תוקעצב , םירבדמ  םמצעב  םירוהה  : " הרומ

לע ורבדי  םלוכ  םירוה  תופיסאב  .םהלש  דליל  עיגמ  הזש  דע  תולובגו -  םיקוח  תכרעמ  שי  המל  םיניבמ  םירוהה  : " להנמ
רדסב אל  המ  םיניבמ  אל  םה  םהלש , יטרפה  דליב  רבודמש  עגרב  לבא  הקזח , דיבו  ןוכנ  םידליה  תא  ךנחל  םיכירצש  ךכ 
הרקמ לע  יל  הרפיס  התיכב א ' הרומ  .השעש  םישעמה  לע  ריחמ  םלשמ  אוה  המל  םיאלפתמו  השע , םהלש  דליהש  המב 

'". הז תא  בהאי  אל  ילש  אבא  : ' הל רמא  אוהו  ותוא , שינעת  איהש  הלש  דימלתל  הרמא  איהש 

םהל רפסמו  םירוהל  רשקתמ  יתייה  םעפ  : " העתרהה ךילהתב  תירוהה  תוכמסה  ןדבוא  לע  רפיס  הרטשמב  ריכב  ןיצק 
ךירצ ינא  םויה  .הריטס  דליל  ופיטחי  אלש  הנחתב  םתוא  םולבל  ךירצ  יתייה  רוכיש , םהלש  ןבה  תא  הנחתל  יתפסאש 

" .רקוחל וציברי  אלש  םתוא  רוצעל 

לכל תרשפאמש  ירלולסה , תכפהמ  לשב  ראשה , ןיב  רבעבמ , רתוי  החיכש  התשענ  םירוהה  לש  תילילשה  תוברועמה 
.להנמה וא  הרומה  ןיבל  וניב  תומיע  רצונש  תמיא  לכ  וירוה  תא  קיעזהל  דימלת 

.התיבה םתוא  תחקל  ואוביש  ידכ  םירוהל  הקספהב  ורשקתה  םידליה  ד )'  ) ילש תבה  לש  התיכב  : " Y-רודמ ה תבל  אמא 
.םירוהה לכ  תא  ץיחלה  אוהו  טושפ  דאמ  ןורתפ  הז  .םירחא  םידלי  וא  הרומה , םע  תומיע  וא  הלקת  לכ  תובקעב  הרק  הז 

" .םירומב האנקמ  אל  םג  ינא 

תא ודמל  םיבר  םירוה  .םהידי  תא  תרשוק  טפשמה  תכרעמ  םידימלתה , ירוה  דצמ  יוביג  ןיא  םירומלש  ךכב  יד  אל  םא 
.םיקתשמו המיא  םיליטמ  םיברתמו , םיכלוה  םילהנמו  םירומ  דגנכ  העיבתב  םימויאהו  יטפשמה , ילכב  שומישה 
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תורדרדיהמ יתועזעדזה  תא  יתעבה  ובו  ךוניחה  רשל  ןעומש  בתכמ  יתמסרפ  םייתנש  ינפל  : " גרומ הרוא  םידליה  תרפוס 
ףירחמו ךלוהה  בצמב  יתנחבה  םידימלת  םע  תושיגפל  הנש  ידמ  העיגמה  רעונו  םידלי  תרפוסכ  .רפסה  יתבב  תעמשמה 
םידימלת םע  דדומתהל  םילכ  םהל  הקינעמ  תכרעמהש  ילבמ  חירצב  םיפושח  םיבצינ  םירומה  תא  יתיאר  .הנשל  הנשמ 

. לוע יקרופו  םיפוצח  םימילא ,
.ותונפל בריסו  הרומה  לש  האסכ  תא  ספת  התיכה , הבשי  הילע  תלצחמהמ  םקש  דימלת  היה  יתוא  ריעסהש  הרקמה 

לכ הל  ןיאש  ןיבה  אוה  .ןטקה  ןפצוחה  תא  גדגד  אל  שממש  רבד  קועצל , דבלמ  םוקל  ול  םורגל  ךרד  לכ  התיה  אל  הרומל 
התיכל עירפמ  אוהש  ךכמ  שגרתה  אל  םג  אוה  .תכרעמהמ  תפעומ  תויהל  הצפח  אל  איה  םא  הידיב , ותוא  םיקהל  ךרד 

. הלוכ
ותוא םיאיצומו  ררוסה  "כ  חה תא  םיחקול  תסנכה  ינרדסש  יפכו  חוכ , ליעפהל  תושרה  םירומל  ןתניתש  יתעצה  זא  רבכ 
ומצע אצמיש  ילבמ  רחא  םוקמ  לכל  וא  להנמה  רדחל  וליבוהלו  הזכ  דימלת  םיקהל  תושרה  םירומל  ןתנית  םג  ךכ  םהידיב ,

. םיקיזאב קוזא 
הקספהב הרומ  וטישפהש  םידימלת  לע  תוצלפב  ונעמש  בתכמ  ותוא  זאמ  .ערוהו  ךלה  קר  בצמה  בתכמ  ותוא  זאמ 

, םוקמהמ הקלסל  ידכ  הדעב  רוצעל  ךרד  לכ  התיה  אלו  םלצל  ידכ  םירומ  תבישיל  הצרפש  הדימלת  לע  ונעמש  הנורחאלו 
תוריקחה רדחל  לבומ  ומצע  אצמ  דימ  תרחאה - )? ךרדה  יהמ  יכ   ) וידיב הנממ  עונמל  הסינ  להנמהש  היינש  התואב  יכ 

. הרטשמב הנולת  םע 
רעיב םיפשכ  השוע  השיא  הארש  ץייצי  דליש  ךכב  היה  יד  רבעבש  יפכ  שממ  תופשכמ ! דיצ  שממ  הז  םויה  הרוקש  המ 
ארונ ול  היה  םצעב  יכ  ובילמ  לוכה  תא  הדבש  הדוה  רבכ  אוה  תפרשנ  איה  דועבו  דקומה , לע  הלעות  הנכסמהש  ידכ  - 

" .םמעשמ

ךוניחה תכרעמב  םיאנותיעה  םילגמש  ןיינעה  םנמא , .העפותל  תורושק  התבהצהו  תרושקתה  לש  החוכ  תוקזחתה  םג 
ליעפהל ידכ  תרושקתב  יביטלופינמ  שומיש  םישוע  םירוה  רתויו  רתוי  תאז , םע  .תופיקשלו  תרוקיבל  ינויחו  בושח 

הקידב אלל  היירורעש ," תא ה" םיצעהל  םירהממו  בר , ללש  יאצומכ  תירפסה  תיב  המרד  לכ  לע  םיטע  םיבתכה  .ץחל 
.תויובכרוממ תומלעתה  ךותו  תוביסנהו  םיברועמה  לש  הקימעמ 

הקסעש הרומ  יתרושקתה ." רובוזה   " ינפמ המיאה  תא  תודחב  השיחמהש  תיכוניח  השרפ  תורתוכל  התלע  ץרמב 2013 
דחא לכ  לע  רצק  עדימ  רוסמל  הלש  תוגלוקהמ  השקיב  אבס , רפכב  םינוכיתה  דחאב  ןילופל  עסמה  ןוגראב 
החלש תועטבו  הלבטב , םינותנה  לכ  תא  הפסא  איה  .לוכה  ךסב  םידימלת  האמכ  עסמל -  םיאצויש  םיפתתשמהמ 

: ןוגכ תואימחמ , אל  םילימ  ועיפוה  םימושירה  ןיב  .םירחא  םינוכדע  חולשל  הרומא  התייה  םהילאש  םידימלתל , התוא 
.Ynet-הבחרהב ב הרקוס  השרפהו  םידש , לוחמ  ליחתה  ךכמ  האצותכ  הלודג ." המכח  אל  ו" תינוניב " ", " טמויצוס "

עוריאה רחאל  .ןידה  תא  םימשאה  םע  הצמי  ךוניחה  דרשמש  ושרדו  םירומה , תווצ  לע  ומעז  רפסה  תיבב  םידליל  םירוה 
תיצראה רעונהו  םידימלתה  תצעוממ  .םהינפב  לצנתהלו  דימלת  לכ  םע  תוישיא  תוחיש  םייקל  הרומל  תלהנמה  התרוה 

"ר וי ךוניחה ." תכרעמב  דימלתל  תורקל  םייושעש  רתויב  םיליפשמהו  םיממוקמה  םיעוריאה  דחא  רבודמ ב" יכ  רסמנ 
". הזה ןיינעב  םיברועמה  םירומה  וא  הרומה  תא  תידיימ  תועשהל   " ארק ןמדק , קחצי  ד"ר  דליה , םולשל  הצעומה 

אשונב ידוסיו  קימעמ  רוריב  ךורעי  אוה  .הבר  הרמוחב  עוריאה  תא  האור  ךוניחה  דרשמ  : " רמאנ ךוניחה  דרשמ  תבוגתב 
ןוכית ידימלת  ועיגה  םיברב , ומסרופ  םהירומ  דצמ  תובילעמו  תוישיא  תעד  תווחש  רחאל  תועש  םאתהב ." לעפיו 

ורזח הנגפהה  רחאל  תועש  .תורעהה  ובתכנ  םהילעש  םיטלשבו  תורוחש  תוצלוחב  רפסה  תיב  םחתמל  ןיבר " "
תחא התסינ  הנממ  האיציב  .הרקמל  םדוק  עבקנ  הדעומש  םירוה , תפיסאל  םהירוה  םע  םעפהו  רפסה  תיבל  םידימלתה 

הז .םיניוצמ  םיסחי  וניניב  שיו  ונתוא  םיבהוא  דואמ  םידימלתה  : " Ynet-ל הרמאו  הריוואה  תא  עיגרהל  תורומה 
ומכ םירבדמ  תויוטש , םישוע  םימעפל  ונחנא  .םירדהנ  םירומ  הפ  שי  תמאב  לבא  הרקמה , חכונל  הז  תא  דיגהל  דרוסבא 

" .םידלי

30

31

32

7/105

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



שיגרו יתפכא  הרומ  .תינקדצה ]...[  תונרהטה  לע  רתוול  רשפא  לבא  הלשאפ , התייה  : " רהדת ויז  וידרה  ןיירקו  לכירדאה 
ריכשהל תוטבח  קש  אל  םג  אוה  .יטילאיר  תוינכות  יטפוש  לש  בצקב  תוקיבד  תוילגרמ  הרויש  תנמושמ  הנוכמ  אל  אוה 
םתבשח .הביח  םהילא  שחור  אוה  ותוא , םידבכמ  םהשכ  .סעוכ  אוה  וב , םילזלזמ  םהשכ  .וידימלת  לש  תומחגה  תלכהל 

קדרד לכ  ובש  ןדיעב  .תוחוקלה ]...[  לע  םכלש , תוגלוקה  לע  .הדובעב  םכלש  סובה  לע  םעפה  בוש , ובשחת  זא  תרחא ?
ידמ םיקלוחש  םירוהה , תמשאב  הזמ  רכינ  קלח  .סמרמל  ןמזמ  היה  הרומה  דובכ  דימלתה , תויוכז  תליגמ  תא  ןנשל  דמול 
אבס רפכב  םהידימלת  לע  םירומה  ירבד  תא  הדימעמה  הפשב  םירומה , תוכיא  לע  תונבות '  ' תיתחפשמה החוראב  ברע 
םכל רפסל  עדת  עצוממ  רפס  תיב  תריכזמ  לכ  .הנידמ  תכמ  איה  ךוניח  ידבוע  לש  תילולימו  תיזיפ  הפיקת  .תורקי  רואב 

אל טבמ  דוע  רתויה  לכל  אוה  ונינפלש  הרקמה  .הדוריו  תמהלתמ  הלוז , םתפשש  םירוה  לש  תונולת  יבתכמ  יררה  לע 
בל תורירש  לש  הרואכל  תונברוקכ  םיעוגפה  םהידלי  תא  םירוהה  לש  םתגצה  .תימואלה ]...[  הארמב  דחוימב  אימחמ 

םהמ תשרודו  םתוא  תקחושש  תינלצנו  תינסרוד  תכרעמ  לש  תונברוק  םה  םירומה  םג  .הדוסימ  תתוועמ  םהירומ - 
" .ןמואי יתלבה  תא  תוירזכאב 

קר אל  םילהנמהו  םירומה  דמעמ  תא  השילחמו  רפסה , יתבב  תומילאה  תא  הבלמ  תרושקתהש  ןייצנ  םיירגוס  תרעהב 
.תונושה היתוינכותב  השיגדמ  איהש  םירסמה  תועצמאב  רקיעב , םצעבו  םג , אלא  םיימינפה , םיתומיעה  רוקיס  ךרד 

השקש םושמ  תומילאב , היילעה  ןיבל  םייתרושקת  םינכת  תכירצ  ןיב  הקיזה  תא  יריפמא  ןפואב  חיכוהל  םנמא  השק 
חינהל רשפא  תאז , םע  .דואמ  בכרומ  ןיינע  ןה  תויביטינגוקו  תוישגר  תועפשהש  םושמו  םייתומכ , אל  םינתשמ  דדובל 

םיכנחמה לע  רקיעב  המשאה  תא  הליטמש  םוהילע " ה" תוברת  תא  תקזחמ  תרושקתהש  תואדוו  לש  ההובג  המרב 
.הלש  היתועפשהמ  תרענתמו 

המו ונלש  םילאה  רעונה  לע  טלאוועג  תקעוז  תרושקתהש  םעפ  לכב  : " תשרב ילאריול  ךפהש  בתכמ , המסרפ  תגאדומ  םא 
. המילא תייהנ  ימצעב  ינאו  יב  האוג  סעכה  ךיא  השיגרמ  ינא  תירוה !!  תוירחאו  הרק ?? הז  ךיאו  היהנ ??

ראתל תוחפ  תוטוב  םילימ  תאצומ  אל  ינאש  יל  רצו  ןבל ! ילב  ארחב  םירודישה  חול  תא  תצצופמש  תרושקת  התוא  וז  ירה 
... הזה םירודישה  חול  תא 

לדומכש רענמ  תאצל  לוכי  המ  ולש ! תוברתה  תגספ  םה  קוורהו , תודרשיה  לודגה , חאהשכ  ילמרונ  תאצל  לוכי  רעונ  ךיא 
לע המו  רופסע ]...[ ? הרדסב  טנייו  ' גל טנייו  ןיב ג' םירמהמו  םיבשויש  םניח , ילכוא  םיניירבע  תרובח  ול  םישיגמ  יוקיחל 

תחא לכ  ותיא  זמזמתהלו  וז  לע  וז  לכרל  .קוורה  תיבל  ןהלש  תכנחמה  תובקעב  עיגהל  איה  ןהיתופיאש  תגספש  תורענה 
ןורחאה [...] ! דרושה  ...אוה  אוהש  בעתנהו  עשרה  תא  הלילח  חכשא  אלשו  הא  לארשי ]...[ ! םע  לכ  יניעל  הרותב 

יטרס תובולע , תולבונלט  .םהלשמ  שפוטמ  םירודיש  חול  שי  םידליל  תחנ : תצקל  הכוז  ינא  םויה  ךלהמבש  אל  הזו 
םיקול ןכא  ונתיאמ  המכ  ןוכנ , זא  םידליה ]...[ )' ץורע   ' האר , ) עדנ אלש  םידיחפמ  םירוציו  םד  הברה  םימילא , המחלמ 

םינוויכה לכמ  ונילע  רגוס  הזכ  םידמימ  םוצע  ביואשכ  תאזה  הריזב  ונלש  יוכיסה  תמאב  המ  לבא  .תירוה  היצנטופמיאב 
!!!" ונידלי תא  ץוחמל  םייאמו 

ץמאממ ץמאממ רוטפ   רוטפ
קלחנ תושקהל :" םוקמב  לקנ  ואוב   " הנדועו התייה  , Y-רוד ה ינב  וכנוח  םהבש  רפסה  יתבב  תחוורה  תיללכה  השיגה 

, םומינימל תוידומילה  תושירדה  תא  םצמצנו  תעמשמ , תורפהמו  םירוסיחמ  םירוחיאמ , םלעתנ  הבידנ , דיב  םינויצ 
, לשמל ךכ , .ירונימ  שממ  אוה  םא  םג  גשיה , לדב  לכ  לע  םיחבשב  גילפנ  ןכ  ומכ  .םומינימל  תחתמ  הברה  םיתעלו 

תועוצקמ לש כ-150  עציה  דמע   Y-רוד ה ינבל  .הריחבה  ירועיש  ובחרוהו  הבוחה , ירועיש  ומצמוצ  םינשה  ךלהמב 
ודמלנ רבעבש  תועוצקמ  ללוכ   (, תועוצקמ אוה 80-50  עצוממה  ברעמה  תוצראב   ) הלעמו י ' התיכמ  דומיל 

םידימלתהמ םיבר  לעופב  .תידומיל  הגיגח  הרואכל  .םיימואלניב  םיסחיו  האופר  םיטפשמ , ןוגכ : דבלב , הטיסרבינואב 
שרדנ דימלת  רבעב  םא  .תורז  תופשו  תירבע  םיקייודמ , םיעדמ  ןוגכ  ןוטבה ,)" לש  לזרבה   )" תיתשת ידומיל  ופילחה 

הקיזיפב םייסיסב  תונורקעו  תורז  תופש  יתש  ןועיט , גיצהל  דציכ  ינקת , רוביח  בותכל  דציכ  רפסה  תיבב  דומלל 
.וז רחא  וזב  וגגופתה  וללה  תושירדה   Y-רודב ה הימיכו ,
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םיעדוי אלו  אורקל  םיעדוי  אל  םה  .םא  תפש  לע  תרבדמ  ינאו  הפש  לש  תונמוימ  הרסח  םידימלתל  : " הקיתוו הרומ 
ןויצב םתוא  ורפ  ' ציש רפסה  תיבב  הרוקש  המל  תולגתסה  ךותמ  םיעדוי  םה  יכ  שרדנה  םומינימה  תא  םישוע  םה  .בותכל 

, תושעל המ  םהל  ריכזהל  לוכיש  ירלולסב  לוצלצה  תא  םילצנמ  אל  םה  ןמזב , תודובע  םישיגמ  אל  םעפ  ףא  םה  .ףוסב 
ירושיא איבהל  םיחכוש  םה  ןחבמה , תארקל  םירבח  לש  תורבחמ  םימלצמ  םה  םירועשב , םולכ  םיבתוכ  אל  םהמ  םיבר 

". ףוסב רדסב  היהי  אלימב  ירה  .תוביוחמ  רסוח  לש  תבחרנ  העפות  רמולכ  .הביסמל  ףסכ  וא  לויט  תארקל  םירוה 

תופפורתהל ףסונ  םרוגכ  רפסה  תיב  תרגסמב  תוירלוקרוק , ץוחה  תויתרבחה , תויוליעפה  יוביר  לע  םיעיבצמה  שי 
הדירוה הרבחה  .תויתרבח  תויוליעפ  ןוילימ  םויה  םידימלתל  שי  : " ונל הרמא  הקיתו  הרומ  .תידומילה  תעמשמה 
ךוניחל אבצל , הנכה  ןיב  םיצר  םיצא  םידימלתהו  רפסה , יתבל  ןתוא  הריבעהו  תורכומה , תומישמה  לכ  תא  החפשמהמ 

, ירטמוכיספ סרוקל  הנוכנ , הגיהנל  הנכהל  לוהוכלאו , םימס  לע  תואצרהל  טנרטניאב , תונכס  לע  תואצרהל  ינימ ,
". דועו דועו  דועו  ןילופל  עסמל  הנכה  תואצרהל 

השיג ורצי  םירוהה  לש  ץחלהו  לילעב ) םיינאכמ  םהש   ) םייטסיטטס החלצה  ידדמל  הדיגסה  זכרמב , דליה  תשיפת 
איה .תורוב  הרציו  תולצע , הדדוע  הדימלל , תוביוחמה  תא  התיחפה  וזה  השיגה  דימלתה ." תארקל  תכלל   " לש תיללכ 

םיטנדוטס לע  השקמה  רבד  הימדקאב , דומילה  תושירד  ןיבל  רפסה  תיבב  דומילה  תושירד  ןיב  רעפה  תא  הלידגה  םג 
(. ךשמהב ךכ  לע   ) םיריעצ

" .םידימלתה לא  ףרה  תא  םיאיבמ  וישכע  .ףרה  לא  םידימלתה  תא  איבהל  םיסנמ  ונחנאש  םינש  : " הקיתוו הרומ 

םא לשמל  .לדתשהל  םיכירצ  ךכ  לכ  אל  םה  ןכלו  .רבד  לכב  םתארקל  תכלוה  תכרעמהש  ודמל '  ' םידימלתה : " הקיתוו הרומ 
םעפ םא  .רקובב  םוקל  ול  אב  אלש  דימלת  לכל  דחוימ  ןחבמ  ןיכהל  םישרדנ  םירומה  םויה  ןחבמל  בו ' דעומ א ' היה  םעפ 
אבל אלש  לוכי  דימלתה  השעמל  .תונוכתמ   4 בל !!!!!! ומיש  הבוחה -  תועוצקמל  שי  םויה  דחא -  תנוכתמ  ןחבמ  היה 
ובש ףסכ ,) ןומה  םש  ךפשנו  ולאכ -  ןומה  שי   ) תורגבה תארקל  תדחוימ  תרגסמ  זא  ול  םינתונ  הנשה -  לכ  רפסה  תיבל 

ןחביהל 4 לוכי  אוה  הז  ירחאו  דוקימה -  לש  רמוחה  לכ  לע  ותיא  ורבעי  םידימלת -  דוע 4  םע  הנטק  הצובקב  דמול  אוה 
תרזוע איה  םויה  לבא  םישלח -  םידימלתל  רוזעל  תנמ  לע  התנבנ  תאזה  תכרעמה  .ןויצ  רפשל  תנמ  לע  תנוכתמב  םימעפ 

" .םינלצע םתסל  םג 

תנשב 2008 .תורגבה  ינחבמב  תופרוגה  תולקהה  איה  תובר  םינש  ךשמב  הקיתש  רשק  םייקתמ  ןביבסש  תועפותה  תחא 
דימלת לכ  טעמכ  יכ  רבתסה  .העפותה  ףקיה  תא  הנושארל  הפשחש  הבתכ  ץראה , לש  ךוניחה  בתכ  יתשק , רוא  םסרפ 

.היילע תמגמב  אצמנש  רועיש  תורגבה -  תוניחבב  תונוש  תומאתהו  תולקהל  הכוז  ךוניחה  תכרעמב  יעיבר 

לש ילאוטקלטניאהו  ישפנה  ןסוחה  תמרב  ךשמנה  תוחיפל  תומרות  תידומילה  המרה  תדרוהו  תופרוגה  תולקהה 
, תמאה רקחל  עיגהל  היצביטומה  תתחופ  לושיח  אללו  םירוסייב , אלא  תינקנ  הרות  ןיאש  ונש  ונימכח  רבכ  .םיריעצה 

.קימעהלו בושחל  יללכ  ןפואבו  רוכזל , ןנשל , תודיח , רותפל 

םמע םמע '' צמצמ
, םיינוגראו םייטילופ  םיחתמ  יכוניח , רבשמ  תויתרבח : קמוע  תועפותל  םוטפמיס  םיבר  םירקמב  םה  תומילא  יצרפ 

תועפות תוחיכשב  היילעה  לע  םירבטצמה  םיחווידה  ןכל  .דועו  יכרע  םוקאו  תויטואכ , רבעמ  תופוקת  תילכלכ , הקוצמ 
תא תונורחאה  םינשב  ןייפאמש  סואכה  .םיעיתפמ  םניא  ןהלש  המצועב  הליבקמ  הפרחה  לעו  רפס  יתב  ךותב  תומילאה 

דרשמ לש  ךשמתמ  ידוקפת  לשכ  לשו  תילארשיה  הרבחה  הנותנ  ובש  קומעה  יתרבחה  רבשמה  לש  רצות  אוה  רפסה  יתב 
: הרקש המל  תוביס  רפסמ  ןלהל  .ימדקאה  דסממהו  ךוניחה 

תועגופ תונווגמ , תוילאוטקלטניא  תולוכיו  הנוש  דומיל  בצק  ילעב  םידימלת  תוללוכש 40  ידמ , תוינגורטה  תותיכ  - 
.םשמ םישלחהו  ןאכמ  םיקזחה  עצוממהמ -  םיקוחרה  םידימלתב 
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.םינתשמ םייטילופ  םילוקיש  לע  תססובמה  תיטנרהוק , אלו  הביצי  אל  תידומיל  הדנ  ' גא - - 

דימלתל םיבר  םירקמב  ךפוה  םמעושמ  דימלת   ) תומודמ בשק " תויעב   " ורציש תוממעשמו , תושבי  דומיל  תוינכות  - - 
"(. ינצלפ  )" ךחוגמו חופנ  ימדקא  ןוגר  יכומ ז' םיינכרא , םיטסקט  תוללוכ  ןהמ  תובר  עירפמ .)

.שדחה ןדיעל  דוע  תומיאתמ  ןניאש  טעו  תרבחמ  התיכו , הרומ  ריגו , חול  לש  תונשוימ  הדימל  תוביבס  - - 

תא ררממ  אוה  היגולוספוט ." ו" תויומלתשה  תובישי , תולטמ , םינחבמ , יובירמ  עבונש  םירומה , לע  רתוימ  סמוע  - 
.םיבושחה םירבדל  ןמז  ריתומ  אלו  םייעוצקמה  םייחה 

ותוא תופכל  ןויסינהו  ינויעה , לולסמל  ללכ  םימיאתמ  םניא  םיבר  םידימלת  .םיינויע  תועוצקמל  תמזגומ  תופידע  - 
.יעוצקמהו יתונמאה  ךוניחה  םוצמצ  לח  ליבקמב  .תלוויאו  לווע  אוה  םהילע 

תועוצקמו הקיטמתמ  ומכ  םיבר , תועוצקמ  ורדריד  הלא  תוינכות  .תוזיזפו  תוינרמוי  דומיל  תוינכות  חותיפו  אובי   --
.תירבעה הפשה 

תוגרדמה לעו  םירופאה  םינבמה  לע  תלכתסמ  ינא  רפסה , תיבל  רקובב  העיגמ  ינא  םהבש  םימי  שי  : " התיכב י"א הדימלת 
" .עגעגתא אל  תואדווב  ינא  וזה  השוחתלו  האולכ  השיגרמ  ינא  הליחב , יל  שיו  םיזע , ריג  יעבצב  תועובצש 

ינבא  ' ךמסמה תא  וארק  םכשאר , תורעש  לכ  תא  שולתל  ןיפוליחל  וא  קוחצמ , תומל  םכל  אב  םא  : " רוניל תיריע  תרפוסה 
םיימושיי םימלוצמ  םילדומ   ' הלוכש הפשב  ךוניחה , דרשמ  לש  תוחומה  בטימ  וחסינש  תיתועמשמ ' הדימלל  ךרד 

'. יתסמעה זא  תרבוח , אלמל  יל  ורמא  ינממ ? םיצור  םתא  המ  : ' תירבעב וא  ילאוטריווה ' עסמה  תרגסמב 
!(: ןוזח ןכ ! וה ,  ) תיתועמשמה הדימלה  ןוזח  ינינפמ  ץמוק  קר  םכל  ןתא 

עדימ דבעמ  עדימ , תורוקמ  רתאמ  תולאש , ררועמ  דמולה  וכלהמבש  עדי  תיינבה  לש  ךילהת  איה  תיתועמשמ  הדימל  '
'. ןילמוג יסחי  לש  רשקהב  ול  יטנוולרה  שדח  עדי  רצויו 

, ךרעה לגעמ  םילגעמ : השולש  הז  תא  הז  םיצוח  הבש  לבתב , םיאקיפרגה  בטימ  ידיב  הטטרושש  המרגאיד  שי  ןכ  ומכ 
.ח " חחחחחחפ תובית : ישארב  וא  תויטנוולרה , לגעמו  תוברועמה  לגעמ 

שי םירצות .' תגצה  ו' הליעפ ' תוסנתה  ', ' היינבה  ' ומכ םילממ  לבלבתנ  אל  ואוב  לבא  םינוקית , עיצהל  ידכמ  רחואמ  םנמא 
': עדימ תורוקמ  רתאמ   ' וננמז ןב  דימלתה  ןהבש  םיכרד  שולש  קר 

וידלי םוקמב  תיבה  ירועיש  תא  תושעל  חוכ  ול  שישו  והשמ  עדויש  הרוה  ותושרב  שי  . 1
ונממ רתוי  ץורח  דלי  לש  תרבחמהמ  קיתעמ  אוה  . 2

הידפיקיו . 3
ינא היפרגואיגו ? תילגנא  "ך , נת ןובשח , ודמלי  טושפ  רפסה  יתבבש  םכתעד  המ  ינכפהמ : עמשיי  ילואש  ןויער  יל  שי 

" .דואמ יתועמשמ  היהי  הזש  תבשוח 

קתנב קתנב תכרעמ   תכרעמ
.ילטנורפה רועישה  לש  יתרוסמה  הוותמה  יונישל  עגונה  לכב  ןועביקב  תנייטצמ  ךוניחה  תכרעמ  לכל , לעמ  לבא 

תנוכתמב הלא ) ונימי  דע  םצעבו   ) Y-ה רוד  לש  ותודלי  תפוקתב  להנתהל  וכישמה  לארשיב  םירועישה  תיברמ 
.הדימלהו הארוהה  זכרמ  אוה  עדימה )  ) דומילה רמוחו  הנשמ , ןקחש  ונה  דימלתה  הב  תיתרוסמה ,

תינכותה תרטמ  רחמ 98 .)"  )" ךוניחה תכרעמ  בושחמל  תימושיי  בא  - תינכות תנש 1993  ףוסב  םסרפ  ךוניחה  דרשמ 
ביחרה .םידלי ב-2000  ןג  לכל  הדמעו  רפסה  - יתבב םידימלת  הרשע  לכל  בשחמ  תדמע  היהתש  ךכל  איבהל  התייה 

.םידימלת השימח  לכל  דחא  בשחמ  תבצהל  שדח  דעי  עבקו  תינכותה , תא  דרשמה 

רפסה יתבש  רבתסמ  .םידימלת  עצוממב ל-12.9  תחא  בשחמ  תדמע  לארשיב  רפסה  יתב  ידימלת  וקלח  ינויב 2009 
.םדוקה רושעב  דוע  ועבקנש  הלאב  אל  וליפא  םידעיב , םידמוע  םניא  לארשיב 

Y-רוד ה ינב  הב  הנש   ) תנשל 2006 םיעגונו  סרמב 2008  ומסרופ  ויאצממש  (, SITES  ) ימואל - ןיב יתאוושה  רקחמב 
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ןותחתה שילשב  לארשי  הגרוד  תונידמ , רפסה ב-22  יתבב  בושחמה  תיתשת  ןחב  רשאו  םידומילה ,) לספס  תא  ודקפ 
, ךכ .לארשיב  רפסה  - יתבב בשחמל  םידימלת  תושיגנב  הערה  הלח  זאמ 1998  יכ  הלע , דוע  .בושקתה  תמר  תניחבמ 

האצותכ רתוי מ-1:20 . אוה  םידימלתה  רפסמל  םיבשחמה  רפסמ  ןיב  סחיה  םהבש  רפסה  - יתב רפסמ  לפכוה  לשמל ,
ופתתשהש תונידמל  סחיב   ) ןורחאה רושעב  תויתשתב  רופישה  תדימל  עגונב  גורידה  תיתחתב  לארשי  הגרוד  ךכמ 

, זאד ךוניחה  תדעו  "ר  וי הדוה  יברעמה ," םלועב  תורגפמהמ  איה  לארשיב  רפסה  יתבב  בושחמה  תכרעמ   " (. רקחמב
.אשונב תנשב 2009  ךרענש  ןוידב  בלרוא , ןולובז  ח"כ 

Y-רוד ה .םיירלולסה  םינופלטה  תסינכ  םע  רועיש  ןיאל  הפירחה  ץוחבש  םלועל  ירפס  תיבה  םלועה  ןיב  רעפה  תייעב 
זוכיר בשקל , עגונה  לכב  היתותוא  תא  הנתנ  ותעפשהו  סיכב , ירלולס  םע  דומלל  ךלהש  ןושארה  רודה  השעמל  אוה 
וגהנ םידימלת  .התיכב  ובשיש  םידימלתל  תעד  תחסה  ידקומ  ויה  רבעב  םג  םנמא  .רועישה  יאשונמ  תעדה  תחסהו 
לבא .דועו  תרבחמ  לע  וא  ןחלושה  לע  רייצל  םיתורישל , תאצל  םיקתפ , חולשל  הז , םע  הז  שחלתהל  םיגהונ  םדועו 

םייוריגה םהלש , םיישיאה  םינופטראמסה  םע  התיכל  סנכיהל  םידימלתל  הרשפא  תילטיגידה  הכפהמהש  העשמ 
.םידימלתה לש  תעדה  תחסהל  רתויב  חיכשה  יוטיבל  וכפה  םיילטיגידה 

, םהילעמ םג  םימעפלו  תונחלושל  תחתמ  היולג : המכסומ  טעמכ  השענ  הז  ןמזה  םעו  אבחיהבו , טקשב  היה  הז  הליחת 
 - לוכהב םיקסועו  םישלוג  םיסמסמ , םיקחשמ , םה  .םהלש  ןופטראמסב  רתויו  הרומבו  חולב  םיזכורמ  תוחפ  םידימלת 

תמייאמש היעבה , םע  דדומתהל  השקתמ  ןיידעו  השקתה  ךוניחה  דרשמ  .התיכב  םידמול  םתואש  םיאשונב  רשאמ  ץוח 
ןגועה תויהל  הכישממ  תיתרוסמה  תילאטנורפה  הארוהה  תטיש  רשאכ  םייתניב , .ןשיה  הארוהה  םלוע  תא  סורהל 

.תחופו ךלוה  בשקהו  הנזאהה  רועיש  ירפס , תיבה  םלועב  יזכרמה 

הז לכ  לבא  .התוחתפתהב  התוא  הווילו  בושחמה  תכפהמ  ךותל  דלונ   Y-רוד ה דחא  דצמ  .ינסרה  סקודרפ  הפיא  רצונ 
ושכר םהו  םכח , ירלולסו  םידיינ  םיחיינ , םיבשחמ  םהל  ונק  םירוהה  .רפסה  - יתבב אלו  םירוהה  תיבב  רקיעב  שחרתה 

- תיבב ךוניחה  תא  וטילבהש  תויתרוסמ , תוטישב  דומלל  וצלאנ  םבור  תותיכב  לבא  .ילטיגידה  םלועב  תוזירזו  עדי 
לש באכ " הבר ה" הדימב  הפיא  אוה  תותיכב  סואכה  .ןיינעמו  חמוצ  שדח , םלוע  ךותב  יטנוולר  אלו  ירבדמ  יאכ  רפסה 

יתלב םירעפ  לשב  רתוי  םמעושמ  טושפ  אלא   , רתוי םילא  רוד  חרכהב  אל  אוה   Y-רוד ה .המצע  הלחמה  אלו  הלחמה 
.דמל הבש  תותיכה  לש  ןואפיקהו  םזינורכנאה  תמועל  רפסה  תיבל  ץוחמ  שימגהו  ימנידה  בשחמה  םלוע  ןיב  םילבסנ 

.היגולונכטב םויה  יוצמ  ליכשהלו  דומלל  תונרקסה  תאו  תויתריציהו  ןוימדה  תא  חפטל  תלוכיהמ  יתועמשמ  קלח 
םוקמ לכמ  דומלל  ולכוי  םיטנדוטסו  םידימלת  תואצרה , ופילחי  םינוטרס  שדחה , טוקליל  וכפהי  םיטלבאט  בורקב 

ףס לע  תדמוע  ךוניחה  תכפהמ  .םלועה  לש  םירחא  תווצקמ  תונכותו  םיצרמ  םירומ , םהל  וריבעיש  רמוחה  תא  םלועב 
.תאזה הצמחהה  לש  ןברוקה  היה   Y-רודו ה הכרבב  התוא  המדיק  אל  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ  לבא  תלדה ,

תאצמנ לארשי  .םידימלת  תורדעיהב  הדח  הילע  איה  ול  ץוחמש  םלועל  רפסה  תיב  ןיב  בחרתמה  רעפה  תואצותמ  תחא 
לע ןויצב  תורדעיה  לע  השינעמו  רסמה , תא  תטלוק  אל  תכרעמהו  תאזה , הירוגטקב  םלועב  םיהובגה  תומוקמה  דחאב 

ןורתפכו םידימלתה , יניעב  ותובישחמ  דביא  ןכלו  תורגבה , תדועת  עצוממב  יוטיב  ידיל  אב  אל  הז  ןויצ  " ) תוגהנתה "
(. תויורדעיה לשב  תורגבל  השגהה  ןויצ  תדרוה  לש  יתריצי "  " ןורתפ אצמנ  ךכל 

םיבר .יאנפה  ןדיעב   Y-רוד ה ינב  לש  ימוימויה  םייחה  חרואל  םג  המצע  תא  םיאתהל  הליכשה  אל  ךוניחה  תכרעמ 
םיפוצ וא  טנרטניאב  םישלוג  םג  םה  עובשה .) ךלהמב  םגו  עובש  יפוסב   ) םיברעב תולבל  םיאצוי  םידימלתהמ 
.רפסה - תיבל םיפייע  ללכב ) םא   ) םיעיגמו רקובב , םוקל  םישקתמ  םה  ךכמ  האצותכ  .תורחואמ  תועשל  דע  היזיוולטב 

.הז חטשב  םג  רתוול  וטנ  תוכמסה  ילוטנ  םהירוה 

"" םינויצל םינויצל תשורח   תשורח תיב   תיב ""
ףוס ילב  תקסוע  תרושקתה  .תונורחאה  םינשב  דואמ  רבודמ  אשונ  םה  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמב  םידימלתה  יגשיה 

יסחיב םידומיל , תוינכותב  םיימואלניבו , םיימואל  םיוושמ  םינחבמב  םיביצקתב , םדמעמבו , םירומה  תוכיאב 

44
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תונש זאמ  דואמ  קזחתהש  יטרקומדה , סותאה  .א  םימרוג : העבראל  רושק  שדחה  יכוניחה  חישה  וכו .' םירומ  םידימלת 
סותאה .ב  .הקוסעתהו  הלכשהה  םלוס  הלעמב  תושלח  תויסולכוא  םדקל  הפיאשב  ראשה  ןיב  אטבתמו  םינומשה 

.ג קט .) ייההו  תומזיה  ןדיעב  רקיעב   ) תילכלכ החלצהל  רתויב  בושחה  חתפמכ  הלכשהה  תא  ביצמש  יטסילטיפקה 
ךוניחה תמר  אוה  ריע  שאר  וא  הצעומ  שאר  תחלצהל  רתויב  םיבושחה  םידדמה  דחא  .ימוקמה  ןוטלשה  תוחתפתה 

לש תרבוג  העפשה  .ד  .בושייב  םידימלתה  ינויצ  יעצוממו  תורגבב  החלצהה  ירועיש  תועצמאב  תדדמנש  /ה  ובושייב
.יטסיטטס ןפואב  זזש " המ  לכ   " דודמל הטונש  תיאקירמא  תוברתה 

םימסרפתמ רשא  םיוושמ , המר  ינחבמ  לש  הרוש  רפסה  תיבב  וידומיל  ךלהמב  הווחש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה
תוניחב תארקל  תנוכתמ  תוניחב   , םיימואלניב םינחבמ   , םיילארשי "ב  צימ ינחבמ  תרושקתב : םג  םעפל  םעפמ 
תוניחבל הניחבה  תא  ולציפ  תילגנאו , הקיטמתמ  ןוגכ  םינוש , תועוצקמב   ) תובורמ תורגב  תוניחב  הלאניפהו : תורגבה ,

.( דימלת לכ  לש  תוניחבה  רפסמ  תא  לידגהש  רבד  תובר , הנשמ 

םיימואלניבה םינחבמב  "ב  הראבו לארשיב  םידימלתה  ינויצ 

ןחבמ ""בבןחבמ הרא לארשיהרא שרפההלארשי שרפהה

TIMSSTIMSS

199950246636

20035044968

200650846345

PISAPISA

200049343360

200647444232

200948744740

PIRLSPIRLS

200054250933

200654051228

תוינידמה רקחל  בואט  זכרמ  תונורחאה .? םינשב  וערוה  לארשיב  ךוניחה  תכרעמ  יגשיה  םאה  ראורבפ 2011 . .םוחנ  סלב , רוקמ :
.לארשיב תיתרבחה 

ינויצ םילמגתמ , הדובע  תומוקמלו  ההובגה  הלכשהל  הסינכל  חתפמ  םלועמו  זאמ  התיה  תורגבה  תדועתש  ןוויכ 
הרשייתה תכרעמה  לכו  לע , - תרטמל יעצמאמ  ךפה  תורגבה  תוניחב  ביבס  ץחלה  .תימואל  הזוכיספל  וכפה  תורגבה 

.ינומה רוציי  ספ  ןיעמב  םאתהב ,

רקיעב תורחאה –  היתורטמ  תא  קחדו  ךוניחה , תכרעמ  לש  םויה  רדס  תא  בציע  תורגבה  תוניחבב  החלצהה  רחא  ףדרמה 
םיבתכומ םימוכיס  לש  ןוניש  ידי  לע  הדימל  תדדועמ  תוניחבל  היצטניירואה  .םיבוט  םיכרעו  בחר  יסיסב  עדי  תיינקה 

אלמל רקיעב  ודמלש  םיננשמ  לש  אבצ  הדובעה  קושל  תחלוש  ךוניחה  תכרעמ  .תיתריציה  הבישחה  תא  הליבגמו 
.הספוקל ץוחמ  בושחל  אלו  תוארוה 

הנוע דימת  הרומה  .הלאשל  תונעל  ליבשב  אל  וליפא  הייטס , םוש  ןיאו  עבקנש  אשונה  יפל  קר  תדקוממ  דואמ  הדימלה  "
'." תורגבל אל  הז  רמוחהמ , םיגרוח  ונחנא  וא ש' ןמז ' ןיא  ‘

5152
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תא שוטנל  הטילחהש  םש , םוליעב  הרומ  לש  תורטפתה  בתכמ   saloona רתאבש הרומח "  " גולבב םסרופ  תנשב 2012 
: ונממ םירחבנ  םיעטק  ןלהל  .דימתל  הרוהה  עוצקמ 

רפסה תיבש  הנקסמל  יתעגה  .רפסה  תיבב  יתדובע  תא  קיספהל  יתטלחהש  םכל  עידוהל  תנמ  לע  הז  בתכמ  תבתוכ  ינא  "
ףדרמל תומרוג  הלעמלמ  ונילע  תותחנומה  םידומילה  תוינכות  .רפסה ]...[  תיבל  המיאתמ  אל  ינאש  םשכ  יל , םיאתמ  וניא 

רחא יטרקנוק  רבד  ןיאב  הנוילעה –  הרטמה  תויהל  םיכפוה  ולא  לכ  תויורגב , םיבצימ , םינחבמ , .ןמזה  רחא  קסופ  יתלב 
" .םייניעה תא  וילא  תאשל 

' רמוח  ' הברה ךכ  לכ  םישטשוטמה  םהיתוחומ  ךותל  יתסחד  םיגח ) סונימ   ) םישדוח העבראב  : " גולבב תבתוכ  הרומ 
ינש .תועיתפמ  תויווזמ  תונומת  םלצמ  דחא  .םיהדמ  רייצמ  דחא  .םידימלת  םירשע  וחק  .ותמועל  ריווחמ  םיזווא  םוטיפש 

םירופיס רפסל  תעדוי  תרחא  .ודיגתש  ריש  לכ  שארהמ  ןגנמ  רחא  .תינקחש  תויהל  תמלוח  תחא  יארומס , תויהל  הצור 
תועש ךשמב 15  םתוא  ובישוה  .הרבעש  הנשמ  םיפלקתמ  םיטקלפ  היתוריק  לעש  הרופא  התיכב  םתוא  ומיש  .םיעגושמ 

לוכסתל ןיוצמ  לודיג  תיב  ורצית  דואמ  רהמ  .תורגבל  רמוח  דומלל  הז  םישועש  המ  לכ  וישכעש  םהל  ודיגתו  עובש  לכ 
" .ךוניחה תכרעמ  היונב  םהמ  םיחבושמה  םירמוחה  חתמו – 

, םישדוח המכו  הנש  דועב  דומלל  םייסנ  ונלוכ  .רתוי  םכח  וא  רתוי  רגוב  ךתוא  םישוע  אל  תורגב  ינחבמ  : " תדימלת י"א
םיעצמ ףילחהל  ךיא  ךתוא  םידמלמ  אל  .םיבושחה  םירבדה  תא  ונתוא  דמיל  אל  דחא  ףא  יכ  םולכ  עדנ  תמאב  אל  זא  םגו 
ןויאירב דיגהל  המ  וא  םייח  תורוק  בותכל  הזיו , איצוהל  ןוכרד , שדחל  ךיא  ךתוא  םידמלמ  אל  הפצרה , תא  ףוטשל  ךיא  וא 
םיאנוש םדקומ , םוקל  םיאנוש  ונחנא  .םשמ  ףועל  םיתמ  קר  ונלוכ  ךוניחה , תכרעמב  ןמז  ידמ  רתוי  ירחא  .הדובע ]....[ 

ןוכנה רבדה  הזש  הקומעה  הנבהה  ללגב  אל  םשל  אובל  םיכישממ  ונחנא  .רפסה  תיב  תא  םיאנושו  םידומילל  תובוח 
"." ויהי אל  םה  םג  םידומילה  םויס  ירחאו  .םיאצמנ  ונלש  םירבחה  םש  יכ  אלא  ונייח , ךשמהל  תיחרכהה  ךרדהו  תושעל 

: עוצקמה ידומיל  רבשמב  הנדש  הבתכ  ךותמ  תורפסל , םירומ  לש  םירבד 

ןיא הרומל  '; ' המשנ ל' ןמז  ןיא  רמוח  קפסהל  םיטנירפס  תבייחמה  ןמז  תרגסמ  םע  םידדומתמשכ  : " תורפסל הרומ 
אלש תורפס  דמלל  הסנמ  ינאשכ  '. ' תורגבה תוניחבל  ץורמב  קר  םידמול  םה  יכ  םידימלת  לע  עוצקמה  תא  בבחל  תורשפא 

תורגבל ךכ  דומלל  ולגרתה  רבכ  םהש  ןוויכמ  הז  הדימל  ןפואל  םידימלתה  דצמ  תודגנתהב  תלקתנ  ינא  ןוניש  ידי  לע 
'." תוחרזאב ןושלב , הירוטסיהב ,

, תרשמל גיהנממ  ךפה  הרומה  : " תורפסב עוצקמה  תדעו  שאר  תבשויכ  הדיקפתמ  הרטפתהש  ףסוי , - רב לטומח  פורפ '
עדי תודדומ  ןניאש  תורגבה , תוניחבב  הובג  עצוממ  גישהל  םירומה  לע  רפסה  יתב  ילהנמ  לש  ץחלה  .דרושל  דבעל ,

תא בילעמ  אוה  .הבוט  רתוי  תויהל  הלכיש  הארוה  לש  םינש  שולשב  לבחמ  תובתכהו , םיריצקת  לש  ןוניש  אלא  יתימא 
" .ותמוק תא  ךימנמ  וידי , תא  לבוכ  הרומה ,

רצי ךכבו  דומיל  תועוצקמ  תוריחבב  םידימלתה  לש  יזכרמ  לוקישל  ילאיצנטופה  ןויצה  תא  ךפה  תורגבה  רחא  ץורימה 
.םהלש הרשכההו  דומילה  ךילהתב  ןוזיא  רסוח 

, םייתריציו םירשכומ  םידימלתב  דחוימב  תעגופ  ךוניחה  תכרעמ  לע  תידממ  דחה  - תיתקופתה השיפתה  תוטלתשה 
הלאכ וא  םינמז  ץחל  תחת  דקפתל  םישקתמה  הלאכ  לשמל ,  ) םהלש קזחה  דצה  הניא  תודידמ  תוניחבב  החלצהש 

.עגפנ ימצעה  יומידה  םישלחה  םידימלתה  לצא  רוכזל .) םישקתמה 

ומכ שיגרהל  יל  םרוג  אוהו  החמשה  תא  אכדמ  תויתריציה , תא  אכדמ  אוה  םדא , ינב  אכדמ  ןוכיתה  : " התיכ י"א תדימלת 
.תויורגבה תחא , הרטמב  דקמתהל  םרוג  אוה  .םידימלת  קר  אל  ךכ , םישיגרמ  םירומ  םגש  תבשוח  ינא  .תכרעמב  ןטק  גרוב 

שפוח תאו  תוריחה  תא  ךממ  חקול  אוה  .אורקל  הצרי  ךלש  ןחובהש  המ  יפל  םינחבמ  לע  תונעל  ךתוא  דמלמ  אוה 
" .הבשחמה
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
םימחר לטרוא 

.תוניחבהמ ןואכיד  ףאו  הדרח  ץחל , לש  תועפות  לע  םידימלת  םידיעמ  םיבר  םירקמב 

היצלפניא ידי  לע  לשמל , .תוניפ  לגעל  םג  ךוניחה  דרשמו  רפסה  - יתב ולחה  תורגבל  םיאכז  םומיסקמ  גישהל  ידכ 
עבוקה ןויצה  רשאכ  םימעפ , רפסמ  הניחב  התואל  תשגל  םידימלתל  תורשפא  ןתמו  תוניחבה  תמר  תדרוה  ןגמה , ינויצב 

םילהנמה לע  תוימוקמה  תויושרה  דצמ  רידא  שבכמ  רצונ  השעמל , .םידעומה  לכב  וגשוהש  םינויצה  ןיבמ  בוטה  אוה 
המרגש דוקימה , תטיש  תא  הדילוה  םינויצה  תזוכיספ  .תורגבל  םיאכז  ויהי  םינוכיתב  םידימלתה  לכש  ךכל  איבהל 

.ןכות יעטקמ  לש  תיטנרהוק  אל  הדימללו  דמלנה  רמוחה  ףקיהב  תוחיפל 

םא לשמל  .לדתשהל  םיכירצ  ךכ  לכ  אל  םה  ןכלו  .רבד  לכב  םתארקל  תכלוה  תכרעמהש  ודמל '  " םידימלתה : " ןוכיתב הרומ 
רבעב םא  .רקובב  םוקל  ול  אב  אלש  דימלת  לכל  דחוימ  ןחבמ  ןיכהל  םישרדנ  םירומה  םויה  ןחבמל , בו ' דעומ א  היה  םעפ 
אובל אלש  לוכי  דימלתה  השעמל , .תונוכתמ  עבראמ  תוחפ  אל  הבוחה  תועוצקמל  שי  םויה  דחא , תנוכתמ  ןחבמ  היה 

" .רובעיו ןחביש  ידכ  תולקהו  תובטה  ףוסב  לבקלו  הנשה , לכ  רפסה  תיבל 

םתסל םג  תרזוע  איה  םויה  לבא  םישלח , םידימלתל  רוזעל  תנמ  לע  התנבנ  תאזה  תכרעמה  : " םייניב תביטחב  הרומ 
" .םינלצע

לש הלועה  רועישהמ  ןיפיקעב  דומלל  רשפא  העפותה  ףקיה  לע  .תויואמרה  רועישב  היילעל  םג  םרג  ןויצה  רחא  ץורימה 
.ךוניחה דרשמ  ידי  לע  םינחבמ  תוליספ 

השדחה השדחה תורובה   תורובה
םג ומכ  םידומילל  ןתינש  לדגה  יתרבחה  לקשמה 

םירומא ויה  תויגשיההו  תויתורחתה  סותא  תוחתפתה 
לעופב .רתויב  ליכשמה  רודה  תא  חימצהל  הרואכל 
ימוחתב םיריעצה  לש  עדיב  הגיאדמ  הגיסנ  הלח 

דע וויהש  םימוחת , השולשב  רקיעבו  םיבר  הלכשה 
, הירוטסיה תוניירואהו : עדיה  תיתשת  תא  םויה 

.הקיטמתמו תילגנא 

תאתא םיריכמ   םיריכמ אלאל   היה –  –  היה היהש   היהש המהמ  
הירוטסיהה הירוטסיהה

וניינעתה אל  םיריעצ  םלועמו  זאמש  המוד 
.רבעה תא  דומלל  דחוימב  ובהא  אלו  הירוטסיהב 
רקיעב טיבמ  ריעצ  םדא  תישאר , תורורב : תוביסה 
ןנובתמ אוה  הבש  הדוקנל  עיגה  םרטש  םושמ  המידק ,

םינש ךשמב  תינש , .תיתרבחה  תירוטסיהה  הביטקפסרפב  ןיינעתמ  אל  םג  אוה  ןכל  .ןמז  לש  הביטקפסרפמ  ומצע  לע 
םימכסהב רקיעב  וקסע  םה  .םמעשמ  ןפואב  רפסה , יתבב  דומילל  ודעונש  הלא  רקיעבו  הירוטסיהה , ירפס  בור  ובתכנ 

ןוגכ טרפב , םיריעצו  ללכב  םישנא  םיניינעמש  תיחולחל , יאלמ  םירבדב  ועגנ  אלו  תומחלמו , םיטקילפנוק  םייטילופ ,
רופיסה תא  םידימלתל  הנובש  תיתכרעמ , השיג  התייה  הגוהנ  אל  המ  םושמ  .דועו  לכוא  רודיב , הנפוא , םירוגמ , תוברת 
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יד תורורב  ויה  אל  םתריחבל  תוביסהש  םיעוריא , לש  יטקלקא  ףסוא  ודמל  םידימלתה  .יגולונורכ  ףצרכ  ירוטסיהה 
.ךרוצה

תונשרפו עדימ  טעמ  ולביק  םידימלתו  תונויצהו , תודהיה  לע  דימת  היה  ץראב  הירוטסיהה  ידומילב  שגדה  דועו , תאז 
.םיטרסו תונומת  ומכ  השחמה , יעצמא  לש  יוויל  אללו  השבי  התיה  דומילה  ירפס  תפש  םג  .םיימלוע  ללכ  םיכילהת  לע 

. ןנשל םיבהוא  אל  םיריעצו  ןוניש  שרד  הז  יכ  םג  הירוטסיהה  ידומיל  תא  ובהא  אל  םידימלתש  ףיסוהל  רשפא  הזל 

ידומילל רבחתהל  םימדוק  תורוד  לע  ושקיהש  הלאה , תויעבה  לע  לבא  .םויה  דע  הנתשה  הברה  אל  תאז  הניחבמ 
: רבעה לע  דומלל  תונרקסה  תא  םיקינ  Y-לצא ה ושילחהש  םישדח , םיישק  תונורחאה  םינשב  ופסונ  הירוטסיהה ,

רוכזל ךרוצ  ןיא 
השודגו האלמ  תיטנרטניאה ) רקיעב   ) תרושקתה ונימיב  םירפסב , קרו  ךא  טעמכ  יוצמ  היה  ירוטסיהה  עדימה  רבעב  םא 

.תתחופ רבעהמ  םירופיס  ןנשל  היצביטומה  יסיסב , ירוטסיה  עדימ  לכל  לגגל "  " ןתינ רשאכ  .הזכ  עדימב 

םירופיסמ ונפייע 
םג .תרבטצמ  תופייע  רצוי  רבדה  .םיישונא  םירופיס  רופסניאל  םוי  ידמ  םיפשחנ  םישנא  עדימה  תוצצופתה  ןדיעב 
לע םהייחל , ידיימ  רשקה  םע  םימח "  " םירופיסל תופידע  םינתונ  םישנא  .דיקפת  ןאכ  תקחשמ  תיתושדחה  היצטניירואה 

.קוחרה רבעהמ  תודוזיפא  ינפ 

השודק תוחפ  הירוטסיהה 
תואיצמה  Y-ה רוד  רובע  .םישודק  טעמכ  םיטסקטכ  וספתנ  הירוטסיהה  ידומיל  ילאטוטהו  םימתה  ינויצה  ןדיעב 

רופיסכ רבעה  תא  םיספות  םבור  .םאתהב  עפשומ  הירוטסיהל  סחיהו  יזיפאטמ  ןפואב  תספתנ  הנניא  רבכ  תילארשיה 
. םתוא שגרמ  תוחפ  הזש  יעבט  ןכלו  רמגנו , היהש  שבי ,

סוטטס למס  וניא  רבכ  ירוטסיה  עדי 
םימדוק תורודב  .ליכשמה  םדאה  תימדתב  תכשמתמה  הקיחשה  לשב  םג  םיריעצה  תא  תרקסמ  תוחפ  הירוטסיהה 
החלצהל חתפמהש  הסיפתה  תשרתשמו  תכלוה  םויה  .בושח  ישונא  ןוהל  הבשחנ  הזכרמב ) הירוטסיהש   ) הבחר הלכשה 

.יעוצקמ - יתדוקנ עדיבו  םיירמוח  םיסכנב  רתוי  ןומט  םייחב 

ירוביצה ןויכראה  םע  הרחתמ  ישיאה  ןויכראה 
רקיעב וללכש  םיירוביצה , םינויכראב  ורמתשהש  םיכמסמה  יאצמ  לע  רקיעב  רבעב  תתשוה  יעדמה  ירוטסיהה  רופיסה 

םשו הפ  .ןבל  רוחשב  תונומת  טעמו  תונותיע  ירמאמו  תובתכ  םיימשר , םימוסרפו  תובותכת  תובישי , לש  םילוקוטורפ 
ןדיעב  . םמצע לע  אל  טרפב  בותכל , וברה  אל  םישנא  רבעב  יכ  חינז , םרפסמש  ףא  םייטרפ , םיבתכמו  םינמוי  םג  ודרש 

תירוביצה הירוטסיהה  ואדיו  יעטקו  תוילטיגיד  תונומת  םיליימ , יפלא  לש  ישיא  ןויכרא  קיזחמ  םדא  לכ  טעמכ  ובש 
.רתוי תרוויח  תיארנ 

תעדל ידכ  אלו  ןויצ  לבקל  ליבשב  םידמול 
רבעה .ירוטסיהה  ןכותה  לש  תילאנויצקנופ  הסיפת  הרצונ  תירפס , - תיבה החלצהל  דדמל  וכפה  תורגבה  תוניחבש  ןוויכ 

, םייתורפס םיימואל , םיירסומ , םירשקה  לעב  ןיינעמ  יטמרד  רופיסכ  אלו  הניחבל  דע  רוכזל  ךירצ  טושפש  רמוחכ  ספתנ 
הרשעהו האנה  תוחפו  ילמיסקמ  ןויצ  גישהל  ידכ  רמוח  ןוניש  רתוי  התשענ  דומילה  תרטמ  .םייגולוכיספו  םייגולויצוס 

.תילאוטקלטניא
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תורגבה תניחב  לש  לופונומהו  תועשב  רוסחמ  בקעש  אוה  יסיסבה  בצמה  : " הירוטסיהל םירומ  רישכמ  רנואר , ידג  ד"ר 
, הניחבה תא  ורבעי  םידימלתהש  ידכ  הירוטסיה  םידמלמ  םירומה  םידימלתה , לש  ןורכיזה  תדימ  תא  קודבל  הדעונש 

אוה דעיה  תורחא , םילימב  .םולכ  אלו  ןיא  הירוטסיה  ןיבל  םניבש  ןורכיז ,' יכמות   ' ינימ לכב  שומיש  םישוע  ךכ  םשלו 
חכשנ הניחבה , תארקל  דמלנש  המו  דמלנ  אל  הניחבב , ללכנ  אלש  המ  .התיכב  הירוטסיה  דומלל  אלו  הניחבה  תא  רובעל 

" .דימלתל יתועמשמו  רשוקמ  ןבומ , עדי  אל  הז  יכ  הרהמ  דע 

תעבונה תוהזה  תבצעמ  היווחה  תאו  האושה  לע  עדיה  תא  : " תירבע תוברתל  תיב  אמלע - '  ' "ל כנמ םלש , יטומ  ד"ר 
םישגפממ אלא  הירוטסיהב  תורגבב  םינחבנ  הילעש  םידומילה  תרגסממ  אל  לארשיב  רעונה  ינב  םילבקמ  אשונה , דומילמ 

ולש דוביעהמו  ומצע  עסמהמ  ןילופל , עסמל  הנכההמ  םירחא , האוש  ינוכמבו  םשו  דיב  םירוקיבמ  האוש , ילוצינ  םע 
יתייווח דומילל  תקהבומה  המגודה  אוה  האושה  אשונ  דומיל  .תורגבה  תניחבב  םינחבנ  אל  הלא  לע  .הצרא  הרזחה  ירחא 
זחאיהל שקעתמש  ימ  ןיידע  שיש  תויטסינורכנאה  תוניחבה  ןמו  היצלוגרה  ילבכמ  ררחושמה  תוהז , בצעמ  קימעמו ,

" .ןהב

םידומילל םיעיגמו  רתויב  תיסיסבה  המרב  ירוטסיה  עדי  םירסח  םיקינ  Y- הש איה  וללה  םימרוגה  לכ  לש  האצותה 
.םילודג םירעפ  םע  םיימדקאה 

ירגובמ םיזוחא )  52  ) תיצחממ רתוי  יכ  הלע  ידוהיה  ךוניחה  תקמעהל  םיזכרמה  דוגיא  רובע  ב-2007  ךרענש  רקסב 
רמול ועדי  םילאשנהמ  םיזוחא  קר 48  .לארשי  תנידמ  לש  הלמס  והמ  םיעדוי  םניא  ינב 25-18  ץראב  ךוניחה  תכרעמ 

המ םיעדוי  םניא  םיריעצהמ  םיזוחא )  74.6  ) םיעבר השולשכ  יכ  רקסהמ , הלע  דוע  .תיז  יפנעו  הרונממ  בכרומ  למסה  יכ 
ןייצל ועדי  אל  םיריעצהמ  עבר  לארשי .) תנידמ  תמקה  לע  הטלחהה  "ם  ואב הלבקתה  ובש  םויה   ) רבמבונב "ט  כב עריא 

(. רייא הבושתה :  ) תואמצעה םוי  תא  םיגגוח  םהינפב  וגצוהש  םיירבע  םישדוח  העברא  ןיבמ  הזיאב 

תוחפ ודלונ  םויה  לש  םידימלתה  : " nrg-השירפ ל ןויארב  ךוניחה  דרשמ  לש  תיגוגדפה  תוריכזמה  "ר  וי תרמצ , יבצ  ד"ר 
םינדשכ .םהלש ]...[  םיבסל  וא  םירוהל  ךייש  הז  ינפל  הרקש  המ  לכ  םתניחבמ , .ןיבר  חצר  וא  ולסוא  ימכסה  םע  רתוי  וא 

לש אלפומה  קבאמה  וא  היפויתאמ  היילעה  ומכ  םיאשונ  שי  .הז ]...[  המ  םיעדוי  םידימלת  המכ  ןוחבל  יאדכ  יווקב 67 ,'
קראפ דייהל  יתעגה  םינש  המכ  ינפל  .רוחש ]...[  רוח  םה  םידימלתה  בור  רובעש  לזרבה , ךסמ  תחיתפל  ןויצ  יריסא 

'. וכו לש 67 ' לש 56 ,' לש 49 ,' הפמה  לשו 47 ,' לש 36 ' הקולחה  תופמ  .תופמ  עבש  םע  יניטסלפ  םש  דמע  .ןודנולב 
, םילארשי םיריעצ  ודמע  וללה  תופמה  לומ  תינויצה .' תוטשפתהה   ' הניכ אוהש  המ  תא  הרורב  דואמ  הרוצב  וארה  תופמה 

העונתהו הלביק  תינויצה  תורדתסהה  ב-36 ' הקולחה  תטלחה  תאש  דיגהל  .ןתיא  דדומתהל  עדי  אל  םהמ  דחא  ףאו 
אצנ ךיא  .ונלש  היצמיטיגלה  תלאש  לכל  רושקש  חוכיו  הז  .וחד  םהו  ונלביק  ונחנא  הקולחה ב-47 ' תאש  .התחד  תיברעה 

?" םמצעל ריבסהל  םיעדוי  אל  ונלש  םיריעצה  םא  ונמצע , תא  ריבסנו  בחרה  םלועל 

ןודיח יתמייק  ךלהמב 2007 , םינש , המכ  ינפל  : " לירפא 2011 ךוניחה , רשל  בתכמב  הצרמו , הרומ  ךילדניורפ , לאירא  ד"ר 
תעידיו "ח  לש תרגסמב  וללה  םיאשונה  תא  ודמלש  רחאל  ט ,' '- תותיכב ח םידימלתל  ץראה  םעה  תעידי  יאשונב  היווירט 

הזיא  ' התייה ןודיחב  תולאשה  תחא  לשמל , .יללכ  עדי  יאשונב  המיהדמ  תורוב  וליג  םידימלתה  יכ  תעדל , יתחכונ  .ץראה 
'...... היינשה ןונבל  תמחלמ  ( – ' ...ןייצל שי  רומג –  ןוחטיבב   ) ונעו םידימלת  ומק  דימ  תואמצעה '? תמחלמל  שי  ףסונ  םש 

ךסב התייה  הפוקתה  םהל ; התלעש  הנושארה  הבשחמה  תא  וקעצ  םה  הבושתה –  תא  ועדי  שממ  אלו  תויה  יכ  יתמשרתה 
" .הבושתה וזש  וטילחה '  ' םה ןכל  תושדחב –  התייה  ןיידע  המחלמה  היינשה , ןונבל  תמחלמ  רחאל  םישדוח  המכ  לכה 

 - היווירט לש  המרב  אוה  םיטנדוטסה  לש  ירוטסיהה  עדיה  : " ץראהל םירומ  תרשכהל  הווחא  תללכממ  דלוגנייר  ינור  ד"ר 
עמש אל  דחא  ףא  טעמכ  םייסיסב : םירבד  לע  אלא  קימעמ  והשמ  לע  רבדמ  אל  ינא  .םייסיסב  םיכיראת  וא  םיחנומ  המכ 

אשונה םא  קר  והשמ , ועדי  םה  ןמכייא  טפשמ  לע  םירוחשה .' םירתנפה   ' תא וריכה  םיטעמ  בילאס , ידאו  יעוריא  לע 
" .תורגבה תניחבב  הרקמב  עיפוה 

הפש הפש השק   השק תילגנא   תילגנא
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תושלחנ תוימוקמה  תופשהו  םהיניב , ינושלה  ףתושמה  הנכמה  בחרתמ  ךכ  םישנא , רתויל  השיגנ  תרושקתהש  לככ 
תוחיכשה תופשה  ביבס  םישלוגה  תא  תדחאמו  רועיש , ןיאל  הזה  ךילהתה  תא  הציאמ  טנרטניאה  תשר  .תודחכנ  ףוסבו 

לש תיעיברה  הכפהמה   " הזה ךילהתה  תא  םינכמ  םינשלב  יליהאווס .) תידרפס , תינמרג , תיתפרצ , תילגנא , תינירדנמ , )
התייה תישילשה  בתכה , תאצמה  התייה  היינשה  תרבודמ , הפש  לש  התורצוויה  התייה  הנושארה  הכפהמה  הפשה ."

.תילטיגידה היגולונכטה  תאצמה  איה  תיעיברה  הכפהמהו  סופדה , תאצמה 

רתויב יתועמשמה  םרוגה  .םהירוהמ  עצוממב )  ) רתוי בוט  תילגנא  םיבתוכו  םירבדמ  םיריעצה  הפוריא  תונידמ  לכב 
הפשה תעידי  לש  תובישחל  תועדומה  םג  .טנרטניאה  תשרל  םהלש  תיביסנטניאה  הפישחה  ןבומכ  אוה  הז  לדבהל 

לש רתוי  ההובגה  תודיינה  תא  ףיסוהל  רשפא  הז  לע  .רתוי  םיריעצ  םיליגב  התוא  דמלל  ולחהו  התלע , תילגנאה 
לשב םילארשיה , םיריעצה  יבגל  םייתעבש  ןוכנ  רבדה  .תורייתהו  תוסיטה  תכפהמ  לשב  םהירוהל , האוושהב  םיריעצה 

.םלועב הובגה  הארנה  לככ  אוה  הייסולכואה ) ללכמ   ) ץראב "ל  וחל יתנשה  םיעסונה  רועישש  הדבועה 

םדקש רוד  לכמ  רתוי  ופשחנ  םה  תישאר , תופסונ : תוביס  שולשמ  וירוהמ  רתוי  בוט  תילגנא  רבוד  ילארשיה   Y-רוד ה
םירבודל ןיזאהל  רשפא  ןכל   ) םיטרס בבדל  גוהנ  אל  הפוריאב , תובר  תונידמל  דוגינב  ץראבו , היזיולט , תוינכותל  םהל 

: הניפ לכב  םוימויה  ייחב  תחכונ  תילגנאה  .תירבעה  הפשה  זולגניא " ל" תודלימ  רבכ  ופשחנ  םה  תינש , תילגנאב .)
םע רתוי  םויה  םיבתכתמ  םידליה  תומש  וליפא  .דועו  תומוסרפב  םירצומ , תומשב  תוירחסמ , תורבחו  קסע  יתב  תומשב 

.תילגנאה הפשה 

םיכורא םיטסקט  אורקל  הברמ  וניא   Y-רודש ה ןוויכ   , הכומנ רפסה  - יתבב תילגנאה  ידומיל  תמרש  ןוויכ  תאז , םע 
לש הטילשה  תמר  ןמזה – ) םע  םירפתשמו  םיכלוה  םה  ךא  םייסיסב , םנמא   ) תשרב םוגרת  יעונמ  םימייקש  ןוויכו 
לע הליטמ  תירבעב  םירפסו  םירמאמ  תאירק  םא  המוגע : האצותה  .תלבגומ  תילגנא  תביתכבו  האירקב  םיריעצה 

.ףוס םי  תחילצכ  תספתנ  תילגנאב  םירפסו  םירמאמ  תאירק  המיא , םיקינ  Y-ה

תודסומה םיקינעמש  תוילאמרופ  יתלבהו  תוילאמרופה  תולקההמ  םג  תעבונ  תילגנאב  האירקה  תמרב  הדיריה 
ימדקא ראות  םייסל  םויה  םיחילצמ  םיבר  םיטנדוטס  .ראותה  ךלהמב  תושירדה  תמרב  ןהו  הלבקה  ףרב  ןה  םיטנדוטסל ,

.תילגנאב הרוש  וארקש  ילב 

, וב רוחבל  םא  םילקוש  םה  רשאכ  סרוק  לש  ישוקה  תמר  תא  םיטנדוטסה  םיגרדמ  םהיפלש  םינוירטירקה  דחא  השעמל ,
םיצרמהש ןוויכ  הרבחהו .) חורה  יעדמב  רקיעב   ) חנוצ סרוקה  לש  גניטיירה  תובר , ןהשכ  .תילגנאב  האירקה  תובוח  אוה 

תמישרב תילגנאב  םיטירפ  תוחפו  תוחפ  םיבלשמ  םיבר  םתימדתל , םיששוח  םהש  ןוויכו  הזה , לוקישל  םיעדומ 
.האירקה

 - האירקה תולטמ  לע  שארמ  םירתוומ  ןיפוליחל  וא  םימוגרת  םישכור  טושפ  םיטנדוטסהמ  םיבר  תולקה , ןיא  רשאכ 
.ןויצהמ קלח  ודבאיש  תבשוחמ  הרכה  ךותמ  וא  הניחבב , הנעפות  אל  ןהילע  תולאשש  רומיה  ךותמ 

תילגנאב תקפסמ  תונמוימ  רסוח  םע  םיאצוי  םירגובהש  םושמ  ןה  ראותה , לש  תיללכה  המרה  תא  הדירומ  וזה  העפותה 
םייעדמה םימוסרפה  בור   ) תדרוי יתוכיא  ידומילו  יעדמ  רמוחל  תושיגנהש  םושמ  ןהו  הקוסעתה ,) םלועב  יסיסב  רושיכ  )

(. תילגנאב םה 

הקיטתמ הקיטתמ -- התמ התמ
עדיה תמרב  תיטמרד  הדירי  לע  הימדקאבו  היישעתב  אבצב , םיריכב  לש  תורהזאה  תוברתמו  תוכלוה  תונורחאה  םינשב 
ךומנ רועיש  רבשמ : לע  םיעיבצמו  העפותל  רבסה  םיקפסמ  םייטסיטטסה  םינותנה  .םיריעצה  ירוזחמ  לש  יטמתמה 

םירחובש הלא  לשו  םידימלתה  ללכ  לש  יטמתמה  עדיב  הגיסנ   ; תובחרומה תורגבה  תוניחבל  םישגינה  לש  חנוצו 
הקיטמתמ ידומילל  דרוי  שוקיב   ; ןוכיתב הקיזיפהו  הימיכה  ידומילל  שוקיבבו  עדיב  הדירי   ; בחרומה עוצקמב 

.תואטיסרבינואב םיקיודמ  םיעדמו 
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ויתועידי תא  ןנערל  ליבשב  קר  אל  ירטמוכיספ  סרוק  רובעל  בייח  ןוכית  ירגוב  לש  הובג  רועיש  ובש  רזומ  בצמ  רצונ  ךכ 
אלש הקיטמתמב  יסיסב  עדי  םילשהל  ידכ  טושפ  םיבר  םירקמב  אלא  םיקשחנ , םיגוחל  לבקתהל  וייוכיס  תא  רפשלו 

.ןוכיתב לביק 

תורגבל הקיטמתמ  תודיחי  ידמול 5  רפסמב  החינצ 

תורגבל הקיטמתמ  דומיל  תודיחי  םידימלתה ב-5  רפסמ 

תנש 2006 תנש 2008 תנש 2010 תנש 2012 תנש 2013
7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

םיכירצ םכלש  םידליה  : " הקיטמתמה ידומיל  קוזיחל  תינכותה  ירוחאמש  ןרקה  "ל  כנמ .לואש 16.9.2015 . יקסמדרטסמא , רוקמ :
.טסילכלכ לשכיהל ." דומלל 

: תוביס רפסמ  תולעהל  רשפא  הרק ? הז  עודמ 

הקיטמתמל םירומה  תמרב  הדירי 
םירומ תויהל  םירחוב  םיבחרומ  תועוצקמכ  םיעדמו  הקיטמתמ  ודמלש  םינוכיתה  ירגובמ  ללכב , םא  םיטעמ ,

תוללכמב םתרשכה  תא  םישוע  םיבר  הקיטמתמל , םירומ  תויהל  םירחובש  םיטנדוטסה  ןיבמ  דועו , תאז  .הקיטמתמל 
הקיטמתמל םירומב  רוסחמה  הזמ , הלעמל  .רתוי  ההובג  הקיטתמה  ידומיל  תמר  ןהבש  תואטיסרבינואב -  אלו  םירומל 
.עוצקמה  תארוהל  המיאתמ  הרשכה  ירסח  םירומהמ  רכינ  קלח  םינוכיתבו  םיידוסי  רפס  יתבבש  בצמל  איבה 

.רעס ןועדג  ךוניחה , רשל  בתכמ  ןאור , רזעילא  פורפ ' הקיטמתמל , ילארשיה  דוגיאה  שאר  חלש  רבוטקואב 2011 
ישאר םימותח  םג  ויה  בתכמה  לע  הנוילעה ." הביטחב  הקיטמתמל  םירומה  רבשמ  : " המצע דעב  תרבדמ  בתכמה  תרתוכ 

.בשחמה יעדמו  הקיסיפ  הקיטמתמל , םיפסונ  םירוספורפ  הנומשו  רקחמה  תואטיסרבינוא  עבש  לש  הקיטמתמל  םיגוחה 
םהו הסדנהו , םיעדמ  הקיטמתמל , םיגוחב  הימדקאל  םיעיגמה  םידימלתה  לש  הכומנה  המרה  לע  וננולתה  םה  בתכמב 

: בתכמהמ םיעטק  ןלהל  .הקיטמתמל  םירומה  לש  דירחמה )"  " םתרדגה יפל   ) יעוצקמה עדיב  המשאה  תא  םילות 

םיסנכנה םידימלתהש  םיננולתמ  תואטיסרבינואה  לכב  לגס  ירבח  .דירחמ  אוה  הקיטמתמל  םירומה  לש  יעוצקמה  עדיה  "
ךלוהו ףירחמ  רוסחמ  לש  הגיאדמה  המגמב  בלתשמ  רבדה  .רבעבמ  תוחפ  םינכומ  הסדנהו  םיעדמ  הקיטמתמ , ידומילל 

" .הקיטמתמל םימיאתמ  םירומב 

ידומילל םינופה  תוכיאב  הדירי  אלא  םידומילה , תמרב  הדירי  ןיאש  ךוניחה , דרשמ  לש  הנעטל  הנעמ  שי  םג  בתכמב 
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איה ךכל  הבושתה  םיקסע .) להנמו  םיטפשמ  הלכלכ , ומכ   ) םיסינכמה תועוצקמל  םינופ  רתוי  םיבוטה  ןכש  הקיטמתמ ,
םיעיגמה םיטנדוטסה  תמרב  הדירי  לע  םיננולתמ  םה  םג  .בשחמה  יעדמל  רפס  יתב  ישאר  םג 5  םימותח  בתכמה  לעש 

.םלצא דומלל 

שקבל רפסה  יתב  תא  איבמ  רבדה  .םהב  םג  רוסחמ  םייקש  אלא  הדרי , הקיטמתמה  תארוהל  םינופה  תמרש  קר  אל 
.התיכב דמלל  הקיטמתמב  הרשכה  אלל  םירוממ 

המאתה ןיא  ןוכיתב  הקיטמתמל  םירומהמ   17% ־כ לצאו  םייניבה  תביטחב  הקיטמתמל  םירומהמ   16% ־כ לצא  לארשיב 
תארוהל הרשכה  ירסח  הקיטמתמל  םירומהמ  םיידוסי כ-60%  רפס  יתבב  .םידמלמ  םהש  עוצקמה  ןיבל  הרשכהה  ןיב 

סיסב יכרריה , םוחת  איה  הקיטמתמהש  ןוויכו  עוצקמה , לש  סיסבה  שכרנ  םיידוסיה  רפסה  יתבבש  ןוויכ  .עוצקמה 
.עוצקמה לש  הדימלה  לש  ןיקת  ךשמה  לע  השקמ  עוער 

םייעדמה תועוצקמל  םירומה  בור  ל-2009 , ןוכנ  .שממ  אלש  רבתסמ  ידוסי ? לעה  ךוניחב  רפתשמ  בצמה  םאהו 
.רחא עוצקמב  ןושאר  ראות  ילעב  ויה  ( 58.5%  ) םייגולונכטהו

ןיב דיחיה  םוחתה  איה  הקיטמתמ  יכ  הלוע  ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה  ב-2013  הכרעש  הקידבמ 
םינויצה .םידימלתה  יגשיה  ןיבל  הרומה  תלכשה  ןיב  רשקל  תורורב  תוחכוה  ואצמנ  ובש  הארוהה , תועוצקמ 

הרומ םע  ודמל  אלש  םידימלת , לש  םינויצהמ  םיהובג  ימדקא , ראות  לעב  הרומ  לצא  ודמלש  םידימלת , לש  הקיטמתמב 
.הזכ

לפכה חול  םוקמב  בשחמ 
םיבושיחה תא  ךפה  אוה  םידימלתה , לש  ימוימויה  םלועל  ישיאה  בשחמה  םג  ךכ  רחאו  סיכה  בשחמ  סנכנש  עגרמ 

" ןובשח ה" ךפה  םייחל , יחרכהל  בשחנש  עדיממ  .רתוימ  יבושיחה  ךילהתהש  הסיפת  השרתשהו  תוינאכמ , תולועפל 
תביטחב םידימלת  טעמ  אל  אוצמל  םויה  רשפאש  תיטמתמה , תוניירואה  הלזוה  ךכ  ידכ  דע  .ירנילפיצסיד  עדיל 

.לפכה חול  תא  םיעדוי  אלש  םייניבה 

? ץמאתהל המל 
תדרל םישקתמה  תא  םידדועמ  םה  תוניחבה , תמר  לע  אלו  תורגבל  תואכזה  םצע  לע  קר  םידדמנ  רפסה  יתבש  רחאמ 

(. רבוע ןויצ  לבקל  רתוי  לק  םש  יכ   ) רתוי הכומנ  המרל  תבחרומ  המרמ 

ןולשיכב וא  החלצה  רסוחב  םילקתנ  םה  רשאכש  הביסה  וז  .לוּכַּב  םינייטצמ  םהש  בושחל  וכנוח  םיקינ  Y-ה ןכ , לע  רתי 
דובעל םיינתומ , סנשל  םוקמב  דחי )" םיכלוה  אל  הקיטמתמו  ינא   )" תודדומתהמ םיחרוב  םה  חיכש ,) הזו   ) הקיטמתמב

.רפתשהלו לגרתל  השק ,

יתשקבתנ יתדמיל , הב  םייניבה  תביטחב  המ , ןמז  ינפל  : " ךוניחה רשל  בתכמב  הצרמו , הרומ  ךילדניורפ , לאירא  ד"ר 
, ותרטמו  ) םיעדמב םידימלתה  לש  הנבההו  עדיה  תא  ףקשל  דעונ  רשא  תותיכב ח ,' םיעדמב –  "ר  מפמ ןחבמ  לע  חיגשהל 

תוצבושמ ויה  ןחבמב  יכ , תוארל  יתחמשו  ןחבמב  טבמ  יתפעה  תונרקס  ךותמ  "ה .) זיפ "ס ו- מיט ינחבמל  םידימלתה  תנכה 
, יתעתפהל .דועו  ףרוצמ , טסקטב  עבומה  יעדמ  ןורקע  תנבה  םינתשמ , ינש  ראתמה  ףרג  תנבה  לשמל , הנבה : תולאש 

ספוטה תא  ושיגהו  ןחבמה  תלבק  םע  שממ  םהיתומוקממ  ומק  קלח  ןחבמה : םע  תודדומתהב  בר  ישוק  וליג  םידימלתה 
וסינ יתמשרתה ) ךכ   ) םיטעמ קרו  הקוצמ , תועיבמ  םהינפשכ  והבו  ובשי  קלח   ; ורתפל ישממ  ןויסינ  לכ  אלל  ירמגל -  קיר 
ושע םהלש ) הניחבה  תובושתב  ןויעמו  םמיע  החישמ  יתמשרתה  ךכ   ) םה םג  יכ  ףא  ןחבמה , תולאש  תא  רותפל  תמאב 

ץמאמ םוש  עיקשהל  םינכומ  ויה  אל  יתמשרתה , ךכ  םידימלתהמ , לודג  קלח  .תיתטיש  אלו  תינתלכש , אל  הרוצב  תאז 
לע ורתיו  טושפ  םהיניע –  לומ  םהל  תצפוק "  " הניא הבושתהש  וארשמ  הניחבה : תולאש  םע  דדומתהל  ןויסינב  וליפא 

(." יתרירב - בר היה  ןחבמה   ) הבושתה תא  ושחינ  טושפש  וא  הלאשה ,

תוניפ לגעל  ןתינ  אלו  קיודמ  הניחבב  ןויצה 
ולגרתהש םיריעצה , תא  קיחרמ  רבדהו  ןחבמב , תוחנה "  " תושעל רשפא  יא  תחא , הנוכנ  הבושת  שי  הקיטמתמבש  ןוויכ 
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(. השק דובעל  ךירצ  הקיטמתמב  חילצהל  ידכ  םיכרה ,"  " תועוצקמל דוגינב   ) דומלל ילב  םג  חילצהל 

תעמשמ ירסח 
שי תעמשמ  לע  לדג  אלש  רודל  ןכל , .םייקנו  םירדוסמ  הדובע  ילגרה  אוה  תויטמתמ  תויעב  ןורתפל  תוחתפמה  דחא 

.העיתר רצוי  םג  ישוקה  .הקיטמתמב  חילצהל  ישוק 
תנבהב בושח  חתפמ  אוהש  ןורתפה , יבלש  לש  לוגרת  רסח  ןורפיעהו , ריינהמ  רטפנש  ילטיגידה , רודל  דועו , תאז 

"(. ןורתפ יצח  ןוכנ  רויצ  : " רמול גהנ  עודי  הקיטמתמל  הרומ   ) בושיחה לש  הקיגולה 

(: רבחמ םש  אלל   ) תשרב ץרש  ילאריו , טסופ 
תונשב ה-50: הקיטמתמ  ודמיל  ךיא  "

.הריכמה ריחממ  אוה 4/5  הלגע  התוא  רוצי  תולע  .תוריל  םיזופת ב-100  תלגע  רכומ  יאלקח  '
 ?' חוורה והמ 

תונשב ה-70: הקיטמתמ  ודמיל  ךיא 
.הריכמה ריחממ  אוה 80%  הלגע  התוא  רוצי  תולע  .תוריל  םיזופת ב-100  תלגע  רכומ  יאלקח  '

? חוורה והמ 

תונשב ה-80: הקיטמתמ  ודמיל  ךיא 
.םילקש אוה 80  הלגע  התוא  רוצי  תולע  .םילקש  םיזופת ב-100  תלגע  רכומ  יאלקח  '

 ?' חוורה והמ 

 : תונשב ה-90 הקיטמתמ  ודמיל  ךיא 
 ₪. אוה 80 הלגע  התוא  רוצי  תולע  םיזופת ב-100 .₪  תלגע  רכומ  יאלקח  '

: הנוכנה הבושתה  תא  רחב  חוורה ?  והמ 
 ₪' 100  ₪ ) ( 80  ₪ ) ( 60  ₪ ) ( 40  ₪ ) ( 20 ) ( 

 : תנשב 2000 הקיטמתמ  ודמיל  ךיא 
 ₪ 20 לש כ - אוה  חוורה  אוה 80 .₪  הלגע  התוא  רוצי  תולע  םיזופת ב-100 .₪  תלגע  רכומ  יאלקח  '

 ? ןוכנ הז 
' ןוכנ אל  ןוכנ ) (  ) ( 

תנשב 2013: הקיטמתמ  םידמלמ  ךיא 
רפסמה דיל   X ןמסת אורקל  עדוי  התא  םא  אוה 80 .₪  הלגע  התוא  רוצי  תולע  םיזופת ב-100 .₪  תלגע  רכומ  יאלקח  '

........חוורה אוהש  , 20
 ₪'" 100  ₪ ) ( 80  ₪ ) ( 60  ₪ ) ( 40  ₪ ) ( 20 ) ( 

תומוגפ דומיל  תוינכות 
הקיטמתמה תארוהב  תומדקתמ  תודמול  ובלשי  רפס  יתבש  הפוצמ  היה  לארשי , ומכ  פא " - טראטס  " תנידמב אקווד 
הקיטמתמב םידומילה  תינכות  תנשמ 2014 , הנידמה  רקבמ  "ח  וד יפ  לע  .הרק  אל  טעמכ  הז  לעופב  .םירחאה  םיעדמהו 

רעונ ינב  רובע  תואטיסרבינואב  וחתופש  תודחוימ  תוינכות  תוליפא  הנש ! רבכ 20  הנכדוע  אל  הנוילעה  הביטחל 
.ךוניחה דרשמ  ידי  לע  תוחותפ  תועורזב  ולבקתה  אל  םינייטצמ 

, תרדוסמ תיגול  הבישח  םיחפטמ  םג  אלא  ליכשמ , םדאל  ץוחנה  יסיסב  עדי  םינקמ  קר  אל  הקיטמתמה  ידומילש  ןוויכ 
עגופ םג  אוה  .ינסרה  אוה  הזה  םוחתב  רבשמה  הדובע -  תעמשמ  רקיעבו  תיבקעו , הייקנ  תנגרואמ , הביתכ  הטשפה ,

תונורתפ ןיא  ןיידע  הרצה , לדוג  תא  םיניבמ  רבכ  םיברש  ףא  .ןוחטיבבו  היישעתב  הסדנהה , תועוצקמב  עדמב ,
.קפואב
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא רמת 

?? הרומ הרומ תויהל   תויהל הצור   הצור ימימ  
םרוג הווהמ  םירומה  תוכיאש  חיכומ  יעדמה  רקחמה 

לארשי .הלוכ  הרבחה  לש  תוחתפתהה  תמרל  עירכמ 
ןיב בושייה , תפוקתב  רבכ  החילצמ  הרבחל  הכפה 

הלכשה תכרעמ  דסמל  החילצה  איהש  ןוויכ  רתיה 
ירודחו םייתוכיא  םירומ  לע  תססובמה  תינרדומ ,

: תוביס רפסממ  עבנ  הז  .תוחילש  תשוחת 
, תעדה םלוע  תא  זכרמב  דימעה  ידוהיה  סותאה  - 

. םינדמללו םימכחל  הובג  יתרבח  דמעמ  הנקהו 
תונמאל עדמל , תוחיתפ  רצי  ינויצה  ןוליחה  סותא  - 

לש םיכרעל  רקיעבו  תומדקתמ , תויגוגדפ  תוטישלו 
(. עדמה סיסבב  םידמועש   ) תרוקיבו תוחיתפ 

הרתחש תינרדומ  תימואל  הכיפהמ  התייה  תונויצה  - 
תוכפהמל המודבו  םדקתמו , שדח  םלוע  אורבל 
. ךוניחה לע  שגד  המש  איה  תורחא , תוימואל 

.םירעפ תריגסו  תויראדילוס  לע  שגד  המש  תובר , םינש  ךשמב  ץראב  תיטננימוד  התיהש  תיטסילאיצוסה , הסיפתה  - 
.הארוהב תיצולח  תוחילש  לש  סותא  רצונו  תיממעה , הלכשהה  םוחתב  םיבר  םיבאשמ  ועקשוהש  התייה  האצותה 

יבאשמב ןה  ולמגות  םירומו  דועיי , לעבו  יתרקוי  עוצקמל  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב  בשחנ  הארוהה  עוצקמ 
המוק רועישב  תוכנחמו  םיכנחמ  לש  תובר  תפומ  תויומד  זא  וללכ  ךוניחה  תוכרעמ  .םיירמוח  םיבאשמב  ןהו  ןיטינומ 

תועונתב םג  אלא  רפסה , יתבב  קר  אל  השענ  אוה  .רתוי  יטסילוה  יפוא  לעב  היה  םג  ךוניחה  .יגוגדפו  ילאוטקלטניא 
. דועו אבצב  תוימוקמה , תויושרב  רעונ ,

םיגולואידיאה םירשקהב  תוחפ  ספתיהל  לחה  לארשיב  ךוניחהו  רתוי , םיילאנויצקנופ  םירחא , םישגד  ווהתה  םינשה  םע 
םירבגמ ןקורתה  הארוהה  עוצקמ  ליבקמב  .הובג  רכשלו  הריירקל  סיסבכו  תישיא  החלצהל  חתפמכ  רתויו  םיימואל  - 

- כו ידוסיה  ךוניחב  םירומהמ  םישנה כ-86%  תווהמ  ןוכנ ל-2013   ) הרקוי תּוחפ  ישנ  עוצקמכ  רוביצב  ההוזמ  השענו 
ךוניחב "ח ,) לש  ) "ע נדגב םיילאירה , תועוצקמה  תארוהב  רקיעב  ורתונ  תכרעמב  םירבגה   (. ידוסי לעה  ךוניחב   73%

.לוהינה ימוחתבו  ינפוג 
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הנידמה תורישב  הארוה  ידבוע  םירבגו  םישנ 

םישנ   םירבגםישנ םירבג

הנידמה תורישב  הארוהה  ידבוע  ךסמ  86%14%זוחא 

תיקלח דרשמב  48%36%הדובע 

םומינימ רכשל  תמלשה  12%3%ילבקמ 

עצוממה רכשהמ  ךומנ  23%3%רכש 

.הוודא זכרמ  .ירוביצה  רזגמב  םירבגו  םישנ  ןיב  רכש  ירעפ  ראורבפ 2013 . .הגונ  ולגזוב , - ןגדו לעי  ןוסח , רוקמ :

ןוכנ ל-2011. הנידמה , תוסנכה  להנימ  "ח  וד םינותנ :

דע .תושרוי  ןמצעל  ומיקה  אל  תובוטה  תורומה  תפסונ : תיתגרדה  השיטנ  השחרתה  םוחתה  תא  םירבגה  תשיטנ  ירחא 
ינוניבה דמעמהמ  תילארשיה  החפשמב  .הליכשמה  הבכשהמ  תובר  םישנ  הארוהה  עוצקמ  ךשמ  םיעבשה  תונש  יהלש 

.תיבה קשמב  םידיקפתה  תקולח  תא  םג  הפפחש  תיתקוסעת , םידיקפת  תקולח  ןיעמ  םינש  ןתואב  הגוהנ  התייה  הובגהו 
הדובע תועשו  הכורא  הרשכה  הבייחש   ) ןבל ןוראווצ  לש  הריירק  לולסמל  הנפ  ןכלו  ירקיעה , סנרפמל  בשחנ  רבגה 
תורשמ ורשפאש  ודכו ,)' הארוה  לופיט , דועיס , תודיקפ ,  ) דורווה ןוראווצה  תועוצקמל  התנפ  השיאה  וליאו  תובר ,)

וז ירדגמה  ןויוושה  לש  טביהב  .הרקויו  םיילכלכ  םיאנת  תניחבמ  תולמגתמ  תוחפ  םג  ןכלו  תויקלח  תושימג , רתוי 
, םיוסמ ןורתי  הל  היה  יכוניחה  טביהב  לבא  םירבגל , םישנ  ןיב  הילפאה  תא  העביקש  תקדוצ , אל  דואמ  הקולח  התייה 

.ימואלה - יכוניחה ץמאמב  ופתתשה  לארשיב  תוליכשמהו  תוליבומה  תוחפשמהמ  לודג  קלח  ובש  בצמ  רצונש  ןוויכ 
ורבעו םיימדקא , םיראת  ושכר   ) הדובע ידכ  ךות  ןהלש  הלכשהה  תמר  תא  ורפיש  וזה  הבכשהמ  תולהנמהו  תורומה  בור 

.תיעוצקמ הבסה  ןמזה  םע  ושע  םג  ןקלחו  םינותבשה ,) ךלהמב  תויומלתשה 

: תוביס המכ  ךכל  ויה  .םירומה  דמעמב  םוסרכ  לחה  םינומשה  תונשב 

ןוזח ישנא  אל  רבכ 
הארוהה עוצקמ  לש  ןיטינומב  עגפ  יונישה  .טרקונכט  - לנויספורפל ךוניחו  ןוזח  שיאמ  ונתשה : הרומהמ  תויפיצה 

.ולש הכישמה  חוכב  םג  ךכמ  תרזגנכו 

הימדקאל םיבוטה 
םיטלקנ הארוהב  רתוי  םיבוטהש  רסמה  עבקתהו  םיצרמו –  םינעדמ  הימדקא –  ישנא  לש  'ה  זיטסרפב היילע  הלח 

.םיינוכית רפס  - יתבב םירומכ  ודבע  םיבר  םירוספורפ  וליפאו  םירוטקוד  רבעבש  דועב  הימדקאב ,

תורומ קר  אל 
יכילהת ורבע  תילארשיה ," רואלפיימה  תלוצא  מ" תוקיתווה  תורומה  לש  ןהיתונב  תוירבצה , לש  ישילשה  רודה 

תוריירקלו רתוי  םיירבג "  " תועוצקמל ובתונ  ןהו  לדג , םיניינעמו  םייתרקוי  תועוצקמ  לש  יאצמהו  ןווגמה  .היצזינימפ 
.דועו הלכלכה  םיבשחמה , האופרה , תרושקתה , םיטפשמה , םוחתב  רתוי  תוסינכמ 

תויליבומ תוריעצ  רמולכ  שדחה , םייניבה  דמעממ  םישנ  רקיעב  ויה  השיטנה , תובקעב  רצונש  םוקאוול , באשנש  ימ 
ןוויכ ימדקא .) ראותו  הארוה  תדועת  תורגב , תדועת  תועצמאב   ) הארוהה םלוע  לש  יעוצקמה  םלוסב  ןכרד  וסליפש 

םיצוחנה תיללכ  הלכשה  לש  עדי  ידסמ  ורסח  ןהמ  תוברל  ןהייח , לש  רתוי  םירחואמה  םיבלשב  העיגה  ןתלכשהש 
.תיתוכיא הרומל 

, רבעבכ ההובג  התיה  אל  הב  םירומה  תמרש  תכרעמב  יתכלממה  ךוניחב  וכרד  תא  לחה   Y-רודש ה התיה  האצותה 
םירומה ןיב  ףירחמו  ךלוה  חתמ  םג  רצי  רבדה  .ולש  םידומילה  תסיפת  לעו  ותלכשה  לע  עירכמ  ןפואב  עיפשה  רבדהו 
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.רתוי תוליכשמה  תובכשהמ  םידימלתה  ירוה  ןיבל 

(, םיעדמה םוחתב  רקיעב   ) םייתוכיאה םירומה  תומכ  תא  הלידגה  םיעשתה  תונשב  רבעשל  תוצעומה  - תירבמ היילעה 
תותיכב וארש  הממ  ועזעדזה  םה  .תוילטנמ  ילדבה  לשב  ושטנו  ןמז  ךרואל  תכרעמב  טלקיהל  ושקתה  םהמ  םיבר  לבא 

.םידימלתה םע  קסופ  יתלב  תומיעב  תחא  אל  םמצע  תא  ואצמו 

היילעה ןלהל .) תוללכמה  תכיפהמ  לע  ואר   ) םיאמדקאה םירומה  רועיש  תרכינ  הדימב  הלע  םינשה 1991 ו-2004  ןיב 
םידומילב וכישמה  םירומ  רתויו  רתוי  םג  םינשה  םע  מ-22.4% ל-63.8% .)  ) ידוסיה ךוניחב  התייה  רתויב  תטלובה 

לעה רפסה  יתבב  םירומהמ   40%- כו םיידוסיה  רפסה  יתבב  םירומהמ  עברכ  רבכ  ב-2013  .ינש  ראותל  םיימדקא 
.הלעמו ינש  ראות  ילעב  ויה  םיידוסי 

(2004 ; 1991  ) ךוניח בלש  יפל  תוננגו  םירומ  ברקב  םיאמדקאה  רועיש 

תנש 1991 תנש 2004

ידוסי - םדק ךוניח  ידוסי ךוניח  םייניב תביטח  תונוילע תוביטח 
0

0.25

0.5

0.75

1

חול 8.29: .םירחבנ  םיאצממ  ( – 1991-2004  ) ךוניחה תכרעמב  הארוה  תוחוכ  .הקיטסיטטסל 2005 . תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
.ה " סשת "א- נשת תורחבנ –  תונוכתו  ךוניח  גרד  יפל  הארוה , תוחוכ 

ללוכ אל   ) ימשר וניאש  רכומו  ימשר  ךוניחב  הארוה  תוחוכ  ידוסי : ךוניח  ימשרה ; ךוניחב  תוננג  ידוסי : - םדק ךוניח  םינותנ :
(. תותיכ י"ג-י"ד ללוכ   ) תונוילע תוביטחבו  םייניב  תוביטחב  הארוה  תוחוכ  ידוסי : - לע ךוניח  רוטפ ;) תודסומ 

תא רפשלו  עוצקמה  לש  ונרק  תא  םירהל  התרטמ  ןכש  ךרובמ , ךילהת  הדוסיב  איה  הארוהה  עוצקמ  לש  היצזימדקאה 
רבדה ךא  רתוי , בחרנ  עדי  ושכר  םנמא  םירומה  .הנאת  הלעכ  שמיש  ךילהתה  לעופב , .הרומה  לש  ותלוכי  תאו  ותלכשה 

, ישעמ עדי  ןובשח  לע  יטרואית  עדי  לע  שגד  ןתינ  הימדקאב  ןכ , לע  רתי  .עוצקמל  רתוי  םייתוכיא  םישנא  ךשמ  אל 
תויגוגדפ תורטנמ "  " ןוניש .חטשב  ושגפש  תובכרומה  םע  דדומתהל  םירומה  לש  םילדגו  םיכלוה  םיישקל  ליבוה  רבדהו 

שורבי ' גה .ופירחהו  וכלה  קרש  עוצקמה , לש  תויתימאה  תויעבל  םתוא  ןיכה  אל  ימדקאה  רצויה  תיבמ  תויגולוכיספו 
אוה ןכש  העתרה , לש  גוס  רצי  םג  לולח ) ןכות  לע  םיפחמש  םיפייפוימ , םייעדמ  םיגשומב  רתוימ  שומיש  ירק :  ) ימדקאה

לע ליטמש  תויגוגדפה  תויפיצב  םידמוע  אל  םה  ילואו  אמש  ששחה  תא  םהב  עטנו  םישדחה , םירומה  לע  המיא  ליפה 
. עדמה םהיפתכ 

םירשכומ םיריעצ  לש  היצביטומב  רתוי  דוע  עגפו  עוצקמה , לש  יומידב  עגפ  םירומה  תמרב  לחש  לחוזה  תוחיפה 
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.הארוהה םוחתב  הריירקל  תונפל 

? םילודג ויהתשכ  םירומ  תויהל  וצרת  "
םיעדוי םתא  רחא : ןוויכ  וניסינ  זא  .הלאשה  לע  תונעל  ידכמ  קוחצלב  ידמ  םיקוסע  ויה  םידליה  .רדחב  עמשנ  םעור  קוחצ 

רתויב דובעל  םיכירצ  םהלש  םירומהש  םיעדוי  םה  יכ  ונייצ  םקלח  .םידליה  םיבישמ  הברה ,' אל  ? ' םיחיוורמ םירומ  המכ 
" .םייקתהל ידכ  תחא  הרשממ 

ךרענש "ח  ודמ ןכ , יכ  הנה  .תופשה  תארוהו  םייעדמה  תועוצקמה  תארוהב  דחוימב  דחוימב  עגפ  הזה  ינסרהה  ךילהתה 
תירבע םידמלמה  םירומהמ  תיצחמכ  יכ  הלע  תנשב 2008 , ךוניחה  דרשמל  שגוהו  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלב 

כ-28% .הלא  תועוצקמ  דמלל  ללכ  ורשכוה  אל  ןובשח , םידמלמה  הלאמ   44%- כו תידוסיה  ךוניחה  תכרעמב 
םיפקשמ םינותנה  יכ  ורמא  ךוניחה  דרשמב  םימרוג  .רחא  עוצקמב  םתרשכה  תא  ולביק  תילגנא  םידמלמה  םירומהמ 

דרשמ ישאר  .םינושה  תועוצקמב  הארוהה  תוכיא  לע  תובר  םינש  ךשמב  רשפתהל  ונצלאנ  הבש  תבאוכ , תואיצמ  "
", םהל ורשכוה  אלש  תועוצקמ  םידמלמ  םיידוסיה  רפסה  יתבב  םירומהמ  לודג  זוחא  יכ  םינש  הברה  רבכ  םיעדוי  ךוניחה 

" .םיימינפ וראשנ  אשונב  םינוידהו  המוהמ , ררועל  הצר  אל  דחא  ףא  לבא  , " דרשמב םרוג  ריבסמ 

לכשומ שומיש  תועצמאב  םירומה  תמר  לע  הפחת  םיבשחמה  תרושקתו  םיבשחמה  תכיפהמש  תופצל  היה  ןתינ 
אל םה  .םיינוניב  םילהנמו  םירומ  לש  םימסחו  םיביצקת  רדעיה  ןועביק , לשב  הרק  אל  הז  לעופב  .תודמולבו  תונכותב 

תורשכה תועצמאב  תיפכב , םתוא  וליכאיש  וכיחו  הארוהה , תבוטל  בשחמה  תא  לצנל  המזוי  ילעבו  םיזירז  קיפסמ  ויה 
.תויומלתשהו תומיאתמ 

רצונ . Y-ה רוד  ךנחתה  הבש  תכרעמה  לש  ןועביקהו  ןואפיקה  לע  עיפשהש  לחוז  תוחיפ  לח  םילהנמה  תמרב  םג 
םייתכלממה רפסה  יתבב  הלשממה  העיקשהש  םיבאשמה  תומכ  דחמ , הלא : ונימי  םצע  דע  םייקש  סקודרפ , השעמל 

החלצהל בושח  חתפמכ  תונשמ ה-80  ספתנ  רומאכ  ךוניחה   ) תוימוקמה תויושרה  ועיקשהש  םיבאשמה  םג  ךכו  התלע ,
.המידק ךוניחה  תודסומ  תדעצה  תבוטל  יבטימ  ןפואב  תאז  לצנל  עדיש  ימ  היה  אל  ךדיאמ , תושרה .) שאר  לש 

, טועימב רבודמ  לבא  םירוסמו , םירשכומ  םילהנמו  םירומ  טעמ  אל  םנשי  ךוניחה  תכרעמב  יכ  ןייצלו , גייסל  בושח 
. ליבוהל השקתמש  הצובקב  רקיעבו 

, םימרוג רפסמ  דוע  ןייצל  רשפא  רפסה , יתב  ךותב  תקחושהו  השקה  הריוואהו  עוצקמה  לש  ךומנה  יומידה  דבלמ 
: הארוהה םלועב  בלתשהל  םיבוט  תוחוכמ  םויה  דע  םיענומה 

רכשה תמר 
ןיב האוושה  הכרע  לארשיב , ךוניחה  תכרעמ  תא  רפשל  הרטמל  ומצעל  םשש  ירוביצ  ףוג  ךוניחב , תוניוצמל  התומעה 

דרשמב רכשה  לע  הנוממהמ  ובאשנ  םינותנה  .לארשיב  ירוביצה  רזגמב  םירחא  עוצקמ  ילעב  לש  םרכשו  םירומה  רכש 
םידימלת ןיידע  ויה   Y-רוד ה ינבמ  םיבר  הב  הנשה   ) תנשב 2004 ידמל : המוגע  התייה  הרייטצהש  הנומתהו  רצואה ,

םיסדנהמה רכשמ  תיצחממ  רתוי  תצק  םיאפורה , רכשמ  תיצחממ  תוחפ  היה  עצוממה  םירומה  רכש  רפסה ) תיבב 
.םיאנכטה רכשמו  םיגולוכיספה  רכשמ  םיילאיצוסה , םידבועה  לש  םרכשמ  תויחאה , לש  ןרכשמ  תוחפ  םיזוחא  תורשעו 

ישדוח רכש  םע  םינורחא , דימת  וגרוד  םירומה  ירוביצה , רזגמב  םיאמדקאה  עוצקמה  ילעב  לכל  האוושהב  השעמל ,
, ךכ .םיאמדקא  םניאש  ירוביצה  רזגמב  עוצקמ  ילעב  ירחא  וליפא  רגיפ  םירומה  רכש  .דבלב  לקש  לש כ-7,000  עצוממ 

רפס תיבב  הרוממ  יצחו  םיינש  יפ  טעמכ  עצוממב  זא  ורכתשה  תוימוקמה  תויושרב  הלהנימ  ידבוע  יכ  אצמנ  לשמל ,
להנימה יתוריש  ידבוע  וליאו  םירוממ , םיינש  יפ  הנש  התואב  ורכתשה  םיכפש  קוליסו  האורבת  ידבוע  .ידוסי 

. השולש יפ  טעמכ  ורכתשה  יתלשממה 

ךומנ ב--39% לארשיב  הרומה  לש  ורכש  ביבא ב-2008 , לת  תטיסרבינואמ  דוד  ןב  ןד  ןלכלכה  ךרעש  האוושה  יפל 
, ולש הריירקה  עצמאב  אצמנ  הרומה  רשאכ  קתו , תונש  ףולחב 15  . OECD-תונידמב ה ליחתמ  הרומ  לש  הזמ   36%

תונידמב הרומ  לש  ורכשמ  תיצחמ  טעמכ  אוה  לארשיב  הרומ  לש  ורכש  רמולכ , אוה 42%-46% . רכשה  רעפ 
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(. תונושה תונידמה  לש  היינקה  חוכב  םישרפהל  המאתה  רחאל   ) OECD-ה

המ אוה  םימלשמש  המש  רמוא  םגתפה  : " ךכ לע  הריעה  ץראה ," ב" וללה  םינותנה  תא  המסרפש  בורזולרא , ברימ 
עוצקמה תא  דימעהל  הרחב  תילארשיה  הרבחה  .בצמה  קוידב  והז  לארשיב  הארוהה  עוצקמ  לש  הרקמבו  םילבקמש ,

" .הלש םירומה  תייסולכוא  לש  יתוכיא  לולידל  העירכה  ךכבו  הלש , רכשה  םלוס  תיתחתב 

ןפואבש הדבועה  .הנידמה  ביצקת  לע  סימעמה  ברה , םרפסמ  איה  לארשיב  םירומל  רכש  תפסות  לש  העובקה  היעבה 
.ישוק דוע  הפיסומ  ול , םימלשמש  הממ  הברהב  הובג  התיכ ) לומ  לעופב  הארוה   ) הרומ לש  הדובעה  תועש  רפסמ  ימשר 

םיידוסיה רפסה  יתבב  שדח " קפוא  : " תומרופר יתש  ךוניחה  דרשמ  םזי  הרומה  לש  ילכלכה  ודמעמ  תא  רפשל  הרטמב 
םגו םירחא , תועוצקמל  האוושהב  ונכדוע  הארוהה  תועש  .םיידוסי  לעה  רפסה  יתבב  הרומתל " זוע  םייניבה ו" תוביטחבו 

יתועמשמ ןפואב  וניש  אל  וללה  תומרופרה  רעצה , הברמל  .יעוצקמה  חותיפל  םג  תנתינ  בל  תמושת  .התלע  תרוכשמה 
.עוצקמה תימדת  תאו  םירומה  לש  ילכלכה  םדמעמ  תא 

רבד ותונייטצה , וא  ויגשיה  יפ  לע  הרומ  למגתל  תלוכי  רדעיה  איה  םירומל  רכש  תפסות  ןתמל  הרושקה  תרחא  היעב 
, םיביטקייבוא םינותנ  ךמס  לע  םיעבקנו  םירומה , לכל  םידיחא  םה  רכשה  יביכרמ   ) םינייטצמ םידמעומ  תרדהל  םרותש 
, זאד ךוניחה  תרשל  היתוצלמה  תא  השיגה  רשא  תרבד , תדעו  תוניוצממ .) םיבכרומ  םניא  ךא  וכו ,' הלכשה  קתוו , ומכ :

רטפלו קיסעהל  תוכמס  ןהבו  רפסה , יתב  ילהנמל  תובחרנ  תויוכמס  קינעהל  הצילמה  תנשב 2005 ,)  ) תנבל רומיל 
ראשה ןיב  ומשוי , אל  הלא  תוצלמה  ילאיצנרפיד .) לומגת   ) םינייטצמ םירומל  רכש  תופסות  קינעהל  תוכמס  ןכו  םירומ 
ךוניחה תרשל  רימת  ילוי  פורפ ' לש  היונימ  רחאל  תיפוס  ורבקנ  רבד  לש  ופוסבו  םירומה , ינוגרא  תודגנתהמ  האצותכ 

תנשב 2006.

יביטקלס אל  עוצקמ 
האוושהב  ) םירימחמ אל  םינוירטירק  סיסב  לע  השענ  תואטיסרבינואב  םיגוחל  םג  ךכו  הארוהל  תוללכמל  ןוניסה 

ףלא םהב כ-34  ודמלש  הארוה , ידבוע  תרשכהל  תודסומ   58 תנשל 2004/5 , ןוכנ  ולעפ , לארשיב  םירחאה .) םיגוחל 
רפסמל סחיב  יפ 3 )!(  לש  הילע  וז  תואטיסרבינואב .) הנש  התואב  הארוה  ודמל  םיפסונ  םיטנדוטס  ףלאכ   ) םיטנדוטס

יתבב ודמיל  תנשב 2013   ) לארשיב םירומה  ךסמ  עבר  טעמכל  הוושה  תומכב  רבודמ  תנשב 1989/90 . הארוהה  יחרפ 
דוחיא לשב  םינשה , ךרואל  םצמטצה  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמו  תודסומה  רפסמ   (. םירומ ףלא  כ-135  רפסה 

.דואמ לודג  ןיידע  תוננגו  םירומ  םתויה  תארקל  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמ  ךא  תורחא , תומוזי  תולועפו  תודסומ 

לבקל םוקמב  .הארוהל  םיטנדוטס  הברה  ךכ  לכב  ךרוצ  םג  ןיא  הארוהב , םדא  חוכב  רוסחמ  הזה  בלשב  ןיאש  ןוויכ 
הארוהל תוללכמהש  אוה  יולג  דוס  .דחא  לכ  טעמכ  םויה  םילבקמ  הלועמ , הרשכהל  וכזיש  דבלב , םינייטצמ  םיטעמ ,

(, ךוניחל םיגוחל  ללוכ   ) תוליגרה תוללכמבו  תואטיסרבינואב  םינוש  םיגוחל  לבקתהל  םישקתמש  הלא  תא  תוטלוק 
תעב טנדוטסה  לש  וינותנש  לככש  אצמנ  תאזמ , הרתי  .םירומ  תויהל  םימיאתמו )  ) םיניינועמש הלא  תא  אקווד  ואלו 

.םידרוי וידומיל  םותב  הארוהל  תונפל  ותייטנ  ךכ  רתוי , םיהובג  הללכמל  הלבקה 

הליג םייניבה ,) תביטחב  וא  ידוסי  רפס  תיב  ליגב  ויה   Y-רוד ה ינב  בור  הבש  הנש   ) ךרענש ב-1994 רקחמ  דועו , תאז 
הארוהל רתוי  ותוא  בתנל  תוללכמה  תוטונ  ךכ  רתוי , ךומנ  יתוכיא  ליפורפ  לעב  אוה  הללכמב  טנדוטסהש  לככש  יכ 

איה םיריעצ  םיאליגב  הארוהה  םהיפל  םלועב , םיאצממל  רומג  דוגינב  תאזו  םיידוסיה , רפסה  יתבבו  ךרה  ליגב 
םיבוט תוחפה  םירומה  תא  ולביק   Y-רוד ה יריעצש  הפיא  אצוי  .םידימלתה  לש  םהיתולוכי  תעיבקל  רתויב  תיטירקה 

.תידומילה םתוחתפתהל  רתויב  תויטירקה  םינשב 

רקיעב יביטקרטא  רתונ  עוצקמהו  הארוהב , תרחוב  הניא  ץראה  זכרמ  לש  הקזחה  הייסולכואהש  רבתסה  דוע 
, הירפירפה יבשות  ויה  הארוהל  תוללכמב  םיטנדוטסהמ  תיצחמ  טעמכ  תנשב 2004   ) רתוי תושלחה  תויסולכואל 

.( תואטיסרבינואב םיטנדוטסהמ  דבלב  תמועל 17% 

םילבקתמ האירוק  םורדב  יכ  יזניקמ  "ח  ודמ דומלל  רשפא  לשמל  ךכ  ןיטולחל : הנוש  הנומתה  םלועב  יכ  שיגדהל  יואר 
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לש ןוילעה  ןורישעהמ  םירומ  םיסייגמ  דנלניפב  .הנידמב  תואטיסרבינואה  ירגוב  לש  םינייטצמה  קר  הארוהל  תוללכמל 
דבלב םינייטצמל  הארוהל  תוללכמל  הלבקה  ףר  תבצה  ןיבהל : םיברסמ  לארשיבש  המ  תא  םיניבמ  םה  .םיאמדקאה 

 - עוצקמה לש  תימדתב  ידיימ  רופישל  םג  אלא  הארוהל , הנופה  םדאה  חוכ  תוכיאב  ידיימ  רופישל  קר  אל  האיבמ 
.קשחנלו סחוימל  ךפהנש  עוצקמ  םג  אוה  וילא , לבקתהל  השקש  עוצקמ 

ףרטצהל םיניינועמ  םייתוכיא  םישנא  תוחפ  וילא , לבקתהל  לקש  עוצקמל  בשחנ  לארשיב  הארוהה  עוצקמש  ןוויכ 
. הב רבח  תויהל  רגתא  הז  ןיאש  הצובקל 

אלה יומידה  תא  קזחמו  עוצקמה  תרקוי  תא  שילחמש  המ  ולשכנש -  םירומ  םירטפמ  אל  טעמכ  ךכב , יד  אל  םאו 
. םדי חלשמ  םע  םיבוטה  םירומה  לש  תוהדזהה  תמרו  הוואגה  תשוחתב  עגופ  םג  רבדה  .ולש  יגשיה  אלו  יתורחת 

תולבגומ לומגתו  םודיק  תויורשפא 
, רוספורפ דוע  הנוכמ  וניא  רפסה  תיבב  הרומ  םויכ  .הארוה  לש  הגרד  הרוקמב  התייה  רוספורפה  תגרד  יכ  ריכזהל  יואר 

.תירקחמ תונייטצה  רקיעב  תחפטמו  םודיקה  ךילהתב  הארוהב  תונייטצהה  דדמב  הטיעממ  הדיצמ  הימדקאה  וליאו 
ךותב הרצונ  אל  םירבגמ -  ןייפואב  תוינעבותו  תויתורחת  תוחפ  ןהש  םישנ –  רקיעב  ךשומ  הארוהה  עוצקמש  ןוויכ 

.םיינוציח סוטאטס  ילמס  רקיעבו  תויתועמשמ , םודיק  תוגרד  המצעל  רוציל  הלוכיש  הדליג  הארוהה  םלוע 

הניחבמ םג  םדקתהל  םישקתמ  ןכלו  םירפסו , םירמאמ  םירקחמ , םסרפל  םישרדנ  םניא  םג  רפסה  יתבב  םירומ 
. תילאוטקלטניא

רבדהו תידסומ , - תינוגרא תרגסמב  רקיעב  ןה  הארוהב  הקוסעתה  תויורשפא  .תואמצעה  תלבגמ  םג  הפסונ  תאז  לע 
, םימזי םניא  םירומה  הרושמב .) םייטרפ  םירועיש  ןתמ  טעמל   ) תיטרפ תומזי  לש  תרגסמב  סנרפתהל  םירומ  לע  השקמ 

תוירחא תחקל  אל  םתוא  תדדועמו  הטישה , לש  תונברוק  םהש  רסמה  תא  םהל  הריבעמ  תרושקתהש  םושמ  רתיה , ןיב 
.תואיצמה תא  םמצעב  תונשל  תוסנלו 

ךלוה  Edutainment-םוחת ה .הארוהה  עוצקמ  תהבגהל  לודג  לאיצנטופ  הרואכל  הרצי  לארשיב  קטייהה  תוחתפתה 
שדח םלוע  רציילו  תיתרוסמה  הרומה  תדובע  תא  ףילחהל  לוכי  אוה  םיבר  םיחטשבו  ריהמ , בצקב  םלועב  חתפתמו 

.ןיטולחל טעמכ  ספספתה  הזה  םוחתה  לעופב , .ריעצה  רודה  ינייפאמל  םג  םאתומש  קחשמל , הדימל  ןיב  בלשמה  םוסקו 
המידק ץורפל  חילצמ  וניאו  עטרקמ  תבשחוממ  הארוהה  םוחת  ץראב  תוללכמבו  תואטיסרבינואב  ךוניחל  םיגוחה  לכב 
קטייהה הזמ , הלעמל  .קטייהה  םלועל  ךוניחה  םלוע  ןיב  שקבתמ  יטויבמיס  רשק  רצונ  אל  השעמל , .ופצש  יפכ 

םיסדנהמלו תורבחל  םיצירמת  ורצי  אל  םלועמ  ןהיתורודל  לארשי  תולשממו  הדימלה , ימוחתב  דקמתמ  וניא  ילארשיה 
.םוחתב הליבומ  הנידמל  לארשי  תא  ךופהלו  הזה  ףנעל  סנכיהל 

ךלה ימואל , טקיורפ  םע  המר  העורת  לוקב  םיעשתה  תונשב  ליחתהש  רפסה , יתבב  םיבשחמה  םוחת  םג  ךכמ , הרתי 
ומכ  ) רתוי םייתוהמ  םייוניש  תועצמאב  םיתיעל  שדחמ , ותוא  ררועל  וליחתה  הנורחאל  קר  .םלענו  טעמכש  דע  ךעדו 

עייסל םירומ  לש  לאיצנטופה  ץמחוה  ךכ  .םיירונימ  םייוניש  תועצמאב  םיתיעלו  תותיכל ) םיטלבאט  תסנכה 
.ישיא ןפואב  חתפתהל  םג  ליבקמבו  היגולונכטה  תיישעתל 

.עוצקמה לש  השיטנלו  הקיחשל  םיאיבמה  םמצע , םירומה  לש  ןוצר  תועיבש  רסוחו  לוכסת  איה  הלא  לכ  לש  האצותה 
םירומהמ שילשמ  תוחפ  אל  .יטירק  שממ  בצמה  לארשיבש  המוד  לבא   , םלועב תובר  תונידמב  תחוור  וז  העפות  םנמא 

םירומ לש  הרישנה  רועיש  עיגמ  םתקסעה , תליחתמ  םינש  שמח  םותבו   , םתדובעמ ןוצר  תועיבש  רסוח  לע  םיחוודמ 
חוכמ עוצקמה  תא  תנקורמ  םתשיטנו  הביטנרטלא , םיאצומ ) ללכ  ךרדב  םגו   ) םישפחמ רתוי  םיבוטה  םישדח ל-54% .

.יתוכיא םדא 

הרסח הבורבש  תכרעמ  וז  .תעקושו  ףועמ  תרסח  תיאכרא , ךוניח  תכרעמב  דומלל  ץלאנ   Y-רוד ה רבד , לש  ומוכיס 
הבש םילשכה  תא  התהיז  אל  ךוניחה  תכרעמש  ןוויכ  .שלחנו  ךלוה  הבש  הארוהה  חוכשו  תיתימא , תיכוניח  תוגיהנמ 

הדימל תולוכיבו  םייחה  ירושיכב  םילבגומה  םירגוב  החימצה  איה  דעומ , דועבמ  םתיא  דדומתהל  הליכשה  אלו 
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אל הזה  רודהמ  רתוי  םירשכומהש  אוה  רומח  תוחפ  אלש  המו  .םיישגרו  םילאוטקלטניא  םירגתא  םע  תודדומתהו 
.רדרדיהל ךישממ  בצמהו  הארוהה , עוצקמל  םיעיגמ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

ראות ראות םיצור   םיצור םלוכ   םלוכ

םיטעמל םיטעמל ההובג   ההובג הלכשה   הלכשה
, לארשי ץראב  תירבע  הטיסרבינוא  םיקהל  ןויערה 

ינויצה םויה  רדס  לע  הלע  הארוהבו , רקחמב  קוסעתש 
- עשתה האמה  ףוסב  םינושארה  םיסרגנוקב  רבכ 

םירשעה האמה  לש  םירשעה  תונשב  קר  ךא  הרשע ,
(1924  ) הפיחב ןוינכטה  תחיתפ  םע  ןוזחה , שמומ 
ב-1931 (. 1925  ) םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואהו 

יעדמב הירגוב  ינושאר  תא  הטיסרבינואה  הכימסה 
הנושארל הקינעה  ב-1935  רפסמב ,  13 חורה - 

וידומיל תא  םייס   1936- בו עבטה , יעדמב  םיראת 
.ןושארה  (Ph.D) רוטקודה

םייח ד"ר  תמזויב  תובוחרב , חתפנ  תנשב 1934 
ןוכמ  " םימיל " ) ויז לאינד  רקחמה ע"ש  ןוכמ  , " ןמציו

.תואלקחה רקחל  הנחתל  ךומס  הנבנ  רשא  ןמציו ,)"

היגולונכטל םיהובגה  רפסה  יתבו  תואטיסרבינואה  לש  םגדה  יפ  לע  ונבנ  תירבעה  הטיסרבינואה  ןהו  ןוינכטה  ןה 
ינמרגה םגדב  הריחבה  .םלועב  ההובג  הלכשהל  תודסומה  לש  הנושארה  הרושה  לע  ונמנ  םימי  םתואבש  הינמרגב ,

ללוכ  ) תוינמרג תואטיסרבינואב  םתלכשה  תא  ושכר  תודסומה  ינשב  לגסה  ישנא  לש  יראה  קלחהש  ךכמ  רקיעב  העבנ 
, הזכרמבו הפוריא  חרזמב  ההובג  הלכשהלו  היגולונכטל  תודסומב  וא  תינמרגה ,) היכ  ' צו ץיווש  הירטסואבש , הלא 
, התישארב תילארשיה  הימדקאה  בוציע  לע  הז  םגד  לש  ותעפשה  התייה  הלודג  הכ  .ינמרגה  םגדה  יפ  לע  ןכ  םג  ולעפש 

תינמרג תויהל  הארוהה  תפש  הננכות  ב-1913 , הפיחב  ןוינכטה  דוסיל  תונושארה  תוינכותה  ונכוה  רשאכש  דע 
(. הבחר תירוביצ  האחמ  לשב  לפנ  ןויערה  )

ןיב וגשוהש , תידסומ , הימונוטואבו  ימדקא  שפוחב  תירבעה  הטיסרבינואהו  ןוינכטה  ונייפוא  םכרד , תישארמ  רבכ 
(. "ב הראמ רקיעב  "ל , וחמ תומורתמ  ועיגה  םיפסכה  רקיע   ) ימוקמ ןומימב  םתולת  - יא לשב  ראשה ,

האוושהב תוחפל  םיילוש -  ויה  תיבושייה  הרבחב  תירבעה  הטיסרבינואהו  ןוינכטה  לש  ירוביצה  םלקשמו  םדמעמ 
: םימרוג העברא  לשב  תאז , ברעמה -  תוצראב  םיליבקמ  םיהובג  הלכשהל  תודסומל 

םיטנדוטס ףלאכ  וידחי  תודסומה  ינשב  ודמל  םיעבראה  תונש  עצמאב  םיימדקאה -  תודסומה  לש  עונצה  םלדוג  .א 
.דבלב

לש וכרעמ  ערגו  םחולהו , לעופה  רכיאה , סוטאטס  תא  רידאה  ינויצה  סותאה  המדאה -  דוביע  תכאלמ  לש  הנרק  .ב 
םיצוביקה תובשומה , ישנא  םירכיאה , ברקב  .יכרע  - וד היה  הלכשהל  תינויצה  העונתה  לש  הסחי  .ימדקאה  סוטאטסה 

תונרצימ םישנאה  תא  קיחרהל  הלולע  תולכשמתה )"  )" רתי תלכשהש  הסיפתה  ללכ  ךרדב  הררש  םייפותישה  םיבשומהו 
םישנא ושרדנ  הפוקת  התואב   ) ביטקלוקל הקיזב  עוגפל  ףאו  תורכיאל  תויסופיט  ןניאש  תופיאש  רוציל  תיביטקודורפ ,

, תינויצה תיתעונתה  היגולואידיאל  דבעושמכ  ספתנ  ךוניחה  תוימואלה .) תופיאשה  ןעמל  תוישיא  תופיאש  לע  רתוול 
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רדחה תוברתמ  רענתהל  הפיאשה  םג  הדמע  עקרב  .תימואלה  הכפהמב  בכעמ  םרוגכ  הספתנ  תיללכה  הלכשהה  וליאו 
.ץראה ידילי  לש  ןושארה  רודה  תוקבדב  ץמיא  התואש  סלכת ,)"  )" תיתילכתו תיצרא  השיג  תועצמאב  תיתולגה 

רפס ישנא  ויה  תדבועה -  תובשייתהב  םישנא  הז  ללכבו  תינויצה -  העונתה  לש  הידסייממו  היגוהמ  םיבר  ךדיאמ ,
 - םיינרדומ םיחרזא  רישכהל  ךרוצה  תיטאמגרפה -  השיגה  םג  .תידוהיה  תרוסמה  ךרדכ  תונדמלו , הלכשה  וכירעהו 

- תיללכ הלכשהו  וכו )' תונויצ  םזילאיצוס ,  ) םיגולואידיא םידומיל  ןיב  בולישל  הכשמו  רבד , לש  ופוסב  העירכה 
.תוינוריעה תויסנמיגה  תרגסמב  רקיעב  השענש  בוליש  וכו - )' הירוטסיה  תורפס , םיעדמ , תופש ,  ) תיטסינמוה

םיריעצ ואיבהש  ןוחטיבו ,) תובשייתה   ) רתוי םיקחוד  םיימואל  םיכרצ  ויה  תע  התאב  םיימואלה –  םיכרצה  תופידע  .ג 
.ימואלה תורישה  תבוטל  םתוא  תוחדל  וא  םיהובגה  םידומילה  לע  רתוול  םיבר 

שוקיבה תא  ןתימ  םילועה  ןיבמ  םיישפוחה  תועוצקמה  ילעב  לש  הובגה  זוחאה  תולבגומ -  הקוסעת  תויורשפא  .ד 
(. רתויב תוטעומ  הפוקת  התואב  ויה  הטיסרבינואה  ירגובל  תמלוהה  הקוסעתה  תויורשפא   ) םיהובג םידומילל 

ונקש םישנא  םתצקמ  הפוריאמ , םילוע  לע  רקיעב  ססבתה  ןוינכטבו  תירבעה  הטיסרבינואב  רקחמהו  הארוהה  לגס 
הטקפ .מ  לאכימ  רנבוק , דרכיר  רבוב , ןיטרמ  רלדא , לואש  םולש , םושרג  םהיניב   ) םאצומ ץראב  רבכ  ימלוע  םש  םמצעל 

(. םירחאו

תונשב קר  םיסדנהמל .) יתנש  - עברא וא   ) יתנש - שמח ראות  ינמרגה -  לדומהמ  הצמוא  םידומילה  לש  ןמזה  תרגסמ 
שולש  ) ןושאר ראות  ידומילל  קלוח  יתנש  - שמחה ראותהש  ךכ  יאקירמאה , לדומל  םאתוהו  הנבמה , הנוש  םישימחה 

(. םייתנש  ) ינש ראותו  םינש )

אל היתודסומב  ולעפ  םינושארה  םירושעבו  הבוציע , תפוקתב  תילארשיה  הימדקאב  הבושח  התייה  הארוהה  תוכיא 
רבכ וצמיא  הימדקאה  תודסומש  ףא  םלוא , .םיטנדוטס  לש  תורוד  לע  םמתוח  תא  וריתוהש  םילוגד , םיצרמ  טעמ 

לעופב ליבקמב ,) הארוהו  רקחמ  תללוכ  תימדקא  הרשמ  " ) םידומילהו רקחמה  תודחא   " תרוסמ תא  םכרד  תליחתמ 
ךכ רחאו  רוהט " רקחמ   " הליחת  ) רקחמ לע  עבטה -  יעדמו  םיקיודמה  םיעדמה  תועוצקמב  רקיעב  יברמ -  שגד  םשוה 

ינוכמ השיש  םינושארה  הימיב  המיקה  לשמל , תירבעה , הטיסרבינואה   (. ץראב חותיפה  יכרוצל  ןווכומה  רקחמ 
, השיגה הקזחתה  הנידמה ) םוק  ירחא  רקיעב   ) ןמזה םע  .םיטנדוטס  תורוהל  הלחה  םינש  שמח  רובעכ  קרו  רקחמ ,

םיגשיהב הטעמה  ךות  הצרמה , לש  ומודיקלו  ותכרעהל  עגונה  לכב  םיירקחמ  םיגשיהל  עירכמ  לקשמ  הקינעמש 
.םייתארוהה

( הקיטמתמ הקיזיפ , הימונורגא ,  ) םימיוסמ תועוצקמב   . םויה דע  תילארשיה  הימדקאה  לש  הנקויד  תא  העבק  וז  השיג 
.שממ לש  המצעמל  המויקל  םינושארה  םירושעב  רבכ  לארשי  הבשחנ 

םירמאמ תומכב  ימלועה  רוצייב  הלדוגל  תיסחי  דבכנ  קלח  לארשיל  היה  םיעבשה  תונש  תישארב  רבכ  דועו , תאז 
, תושק תויעבמ  םינשה  לכ  הלבס  תאז , תמועל  הארוהה , .הריקס  ירמאמו  םימוסרפה ) ךסמ  םיזוחא   0.7  ) םייעדמ
לש ףדוע  חרס  םויה  םג  הב  םיאור  םיבר  םינעדמ  ערוה .) קר  בצמהש  םינעוט  םיבר   ) םינשה םע  הרפתשה  אל  טעמכו 

. ימדקאה לגסה  שיא  לש  ומודיקל  יתועמשמ  דדמ  הווהמ  הניא  איהו  םתדובע ,

(0.2%  ) לימורפ ינש  וויהש  םיטנדוטס , רתוי מ-1,600  תצק  תירבעה  הטיסרבינואבו  ןוינכטב  ודמל  הנידמה  תמקה  םע 
.הייסולכואהמ

יוניב ךילהת  לחה  םיקיתווה  תודסומה  ינשב  .בחרתהלו  דסמתהל  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  הלחה  םישימחה  תונשב 
ןמזה םע   . ימדקאהו ילהנמה  לגסה  בחרוה  ליבקמבו  םיטנדוטס , תונועמו  םידרשמ  דומיל , תותיכ  תודבעמ , לש  ץאומ 

הטיסרבינואב םידימלתה  רפסמ  לדג  םישימחה  תונש  ףוס  דע  .רקחמו  דומיל  תוקלחמו  םיגוח  הז  רחא  הזב  ופסונ 
ךלהמב לדג  בושייה , תפוקתב  יטיא  בצקב  חתפתהש  ןוינכטה , םג  .העברא  יפ  םירומה  רפסמו  העבש , יפ  תירבעה 

.לגסה ירבח  רפסמב  ןהו  םידמולה  רפסמב  ןה  דאמ , ריהמ  בצקב  הנידמה  םויקל  ןושארה  רושעה 

ףיסוה תובוחרב  ןמצייו  ןוכמ  ההובג : הלכשהל  תודסומ  השולש  םישימחה  תונשב  ופסונ  םיקיתווה  תודסומה  ינש  דצל 
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רישכהל לחהו  תוחמתה , לש  בלשל  ועיגהש  םיטנדוטסל  תיתארוה  תוליעפ  םג  תירקחמה  ותוליעפל  תנשב 1958 
םחנמ רוספורפה  לש  ותעצה  יפ  לע  תימלועה , יחרזמה "  " תעונת הטילחה  תנשב 1950  .ישילשו  ינש  ראותל  םיטנדוטס 
תנשב ןליא ." רב   " םשה תחת  תנשב 1955  ןג  תמרב  הירעש  תא  החתפש  תיתד , הטיסרבינוא  לארשיב  דסייל  ןיגרוח ,
יגוגדפ - יגולויבה ןוכמה  לע  ססבתהש  עבטה , יעדמל  יאטיסרבינואה  ןוכמה  תא  ופי  - ביבא לת  תיריע  הדסיי   1953

.חורה יעדמל  הטלוקפ  החתפתה  ליבקמבו  עבטה , יעדמל  הטלוקפל  חתפתה  הז  ןוכמ  .ןילוגרמ  עשוהי  לש  ודוסימ 
." ביבא לת  תטיסרבינוא   " םשל התכזש  השדח  הטיסרבינואל  וגזמתה  ןה  תנשב 1956 

דסממב םהידסיימ  לש  שקיע  קבאמ  רחאל  ומקוה  ביבא  לת  תטיסרבינוא  ןהו  ןליא  רב  תטיסרבינוא  ןה  יכ  ןייצל  בושח 
.הל התייהש  הינומגהה  תא  דבאל  תירבעה  הטיסרבינואה  לש  הששחמ  עבנש  ימדקאהו , יתלשממה 

תסנכה ב-1958 הרשיא  ץיבורוה , דוד  לארשי , קנב  דיגנ  דמע  השארבשו  תוברתהו , ךוניחה  רש  הנימש  הדעו , תובקעב 
הצעומה  " שארב .תילארשיה  הימדקאה  תודלותב  בושח  ךרד  ןויצ  הוויהש  ההובג ," הלכשהל  הצעומה  קוח   " תא
הימדקא ישנא  ויהי  הירבחמ  שילש  ינש  יכ  עבקנ  קוחב  .ךוניחה  רש  דמוע  קוח , ותוא  יפ  לע  המקוהש  ההובג ," הלכשהל 
תודסומ תמקהל  םירושיא  תקנעה   ) ץראב ההובגה  הלכשהה  יניינע  תא  רידסהל  הדעונ  הצעומה  .רוביצ  ישנא  שילשו 
ימדקאה שפוחה  תא  חיטבהלו  הלאב ) אצויכו  םירכומ , תודסומב  תושדח  תודיחי  תחיתפלו  ההובג  הלכשהל  םישדח 

תילארשיה הימדקאה  תודלותב  ףסונ  ךרד  ןויצ  עבקנ  ךכ  רחא  םינש  שולש  .לארשיב  הימדקאה  תודסומ  לש  ילהנמהו 
םדקלו חפטל  התיה  התרטמ  ינויב 1961 . תסנכב  לבקתנש  קוח  חוכמ  םיעדמל " תילארשיה  הימדקאה   " לש התמקה  םע 

עדמה םודיקו  גוציי  ןעמל  לועפלו  יעדמ  ןונכתלו  רקחמל  תורושקה  תולועפב  הלשממל  ץעייל  תיעדמ , תוליעפ 
.ל " וחבו ץראב  ילארשיה 

ןשה ןשה לדגמל   לדגמל תילעמ   תילעמ
לש עצוממה  יתנשה  לודיגה  רועישו  םיטנדוטס , לארשיב 9,300  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  ודמל  רבכ  תנשב 1960 

.ל " וחב ההובג  הלכשהל  תודסומב  תע  התואב  ודמל  םילארשי  תואמ  רפסמ  דוע  לע 17% . דמע  םיטנדוטסה 

לכ טעמכ  רושעה  ףוס  דעו  םדוקה , רושעל  האוושהב  תרכינ  הדימב  םיהובג  םידומילל  שוקיבה  הלע  םישישה  תונשב 
.הטיסרבינואה ילספסל  עיגה  תורגבה  תודועת  ילבקמ  רוזחמ 

: הנידמה םוקל  ינשה  רושעב  םיטנדוטסה  רפסמב  תיסחיהו  תטלחומה  היילעל  ורבח  תוביס  רפסמ 
אלש םירוהה , .םיימדקאה  םידומילה  ליגל  ועיגהו  ורגב , םישימחה  תונש  לש  תינומהה  היילעה  ירגהמ  לש  םידליה  - 

". םולחה תא  םישגהל   " םהידלי תא  ודדוע  ימונוקא , - ויצוס בצמו  ליג  ימעטמ  דומלל  ולכי 

הלדג הנידמה  תמקהל  ןושארה  רושעב   ) הייסולכואה ללכמ  םינוכיתה  ירגוב  לש  םרועישבו  םרפסמב  לודיג  לח  - 
(. רתויו השימח  יפ  הבחרתה  רפסה  יתב  תייסולכוא  וליאו  ךרעל , השולש  יפ  לארשי  תייסולכוא 

קרו כ- ינבמ 18-15 , דע 23%  וב 12%  ודמל  .ויפואב  יביטקלס  לארשיב  ןוכיתה  רפסה  תיב  היה  םישימחה  תונשב  - 
םע םתצקמ   ) םידמולמ ויה  םיינוכיתה  רפסה  יתבב  םירומה  ןמ  םיבר  .תורגב  תדועתל  ועיגה  םידוהיה  ינבמ ה-18   10%

םישישה תונשב  .ךוניחל  תינויווש  השיג  ענמ  רבדה  .םייטסיטילא  םיחנומב  םעוצקמ  תא  וספתש  רוטקוד ,) יראת 
תא וחתפש  ידוסי , לעה  ךוניחל  ןוכסח  תוינכותו  גרודמ  דומיל  רכש  רדסה  ליעפהל  הלחה  הלשממה  .וז  השיג  התנתשה 

.םיעצמא תוטועמ  תוחפשממ  םידימלת  רוביצ  ינפב  ההובגה ) הלכשהל  רשגה  םהש   ) םיידוסי לעה  רפסה  יתב  ירעש 
לעה רפסה  יתבל  הקירפא  - היסא ילוע  ינבמ  רתוי  םיבר  לש  םתסינכ  תא  רשפאש  יעוצקמה , ךוניחה  בחרתה  ןכ  ומכ 

(. תואטיסרבינואב טלקנו  תורגבה  תוניחב  תא  רתוי  רחואמ  םילשה  םהמ  ןטק  זוחא   ) םיידוסי

הנידמל ןושארה  רושעבו  בושייה  תפוקתב  .תואטיסרבינואה  ישאר  ברקב  םג  ללוחתה  הלכשהל  השיגב  ליבקמ  יוניש 
הלחה םישישה  תונשב  .םהירעשב  אובל  םידימלתל  עייסלמ  וענמנו  תיטסיטילא , השיג  תולעב  תואטיסרבינואה  ויה 

" תושלחה תובכשה  ינב   " םיטנדוטס תבוטל  הרשכהו  הכימת  תכרעמ  דסמל  ולחה  תואטיסרבינואהו  תונתשהל , השיגה 
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.( תוגלמ " ) תוידנפיטס  " לעפמו םיימדקא  םדק  םיסרוק  הללכש  יתלשממה ,) ןותנשב  ונוכ  םה  ךכ  )

ךכ .ל  " וחב קר  םתוא  דומלל  היה  ןתינ  רבעבש  םישדח , דומיל  יגוח  ץראב  תואטיסרבינואה  וחתפ  םישישה  תונשב  - 
. היגרולטמו רוציי  להנימ  םיקסע , להנימ  היגולוכיספ , יגוח  וחתפנ  לשמל ב-1958 

דע שמח  ינפ  לע  םתוא  וכשמו  דעומב , םהידומיל  תא  םילשהל  םילגוסמ  ויה  אלש  םיטנדוטסה , לש  ברה  םרפסמ  לשב  - 
תוינכותב םינוקית  תרוש  םישישה  תונש  תיצחמב  תואטיסרבינואה  ומזי  תולבוקמה ,) םינשה  שולש  םוקמב   ) םינש שש 

הללכו רתוי , השימגל  הכפה  םידומילה  תינכת  .הצקה  לא  הצקהמ  ןושארה  ראותה  לש  ויפוא  תא  ונישש  םידומילה ,
חוכ תא  םיצעה  הזה  יונישה  .םירחא  םיחטשב  תוביטחו  םיסרוק  תפסותב  םיינש  וא  דחא  םוחתב  תוחמתה  הנושארל 

.םיטנדוטסה רפסמב  לודיגל  םרתו  םיימדקאה  םידומילה  לש  הכישמה 

לע םג  עיפשהש  רבד  הארוהה , ידבוע  גורידב  תכל  קיחרמ  יוניש  לע  הלשממה  הטילחה  םישימחה  תונש  תיצחמב  - 
אוה ובש  "ס  היב גוס  יפ  לע  אלו  ותלכשה  יפל  ורכש  תא  לביק  הארוה  דבוע  לכ  לחה מ-1957  .םהלש  תרוכשמה  םלוס 

. הטיסרבינואב דומלל  םיבר  םירומ  הדדוע  וז  הטלחה  .רבעב  היהש  יפכ  דבע ,

: ןוגכ תיאטיסרבינוא , הרשכה  םיבייחמה  םיישפוחה , תועוצקמל  שוקיבב  היילע  הלח  םישימחה  תונש  תיצחממ  - 
.םינלכלכו םיאפור  םיסדנהמ ,

, לשמל ךכ  .ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  רתוי  תצאומ  החימצ  התייה  ליעל , ונמנש  םימרוג  םתוא  לכ  לש  האצותה 
הסנכנ הלוכ  הטיסרבינואהו  הרבחה , יעדמל  הטלוקפו  האופרל  רפס  תיב  ביבא  לת  תטיסרבינואב  וחתפנ  "ה  כשתב
הפיח תטיסרבינוא  םורדבו : ןופצב  תופסונ  תואטיסרבינוא  יתש  ומקוה  ןכ  ומכ  .ביבא  תמרב  השדחה  הירקל 

. ןוירוג ןב  תטיסרבינואו 

ןושאר ראותב  רקיעב  ןוירוג  ןב  תטיסרבינואו  הפיח  תטיסרבינוא  ודקמתה  םיעבשה ) תונשב   ) ןמויקל ןושארה  רושעב 
רעפהו ישילשו , ינש  ראותל  םידומיל  םג  וחתפתה  רתוי  רחואמ  הארוה .) תדועת  תמגוד   ) ראותה רחאל  הדועת  ידומילבו 

.רגסנו ךלה  תוקיתווה  תוטיסרבינואה  ןיבל  ןניב 

היילעב םוצמצמו  ץראהמ  הדיריב  לודיגמ  ראשה  ןיב  עבנש  םיימדקא , םידומילל  שוקיבב  ןואפיק  לח  םינומשה  תונשב 
לש יתדעה  ליפורפב  תאז , תמועל   (. םיעבשה תונש  תיצחמב  רבכ  הלחה  ההובג  הלכשהל  שוקיבב  הדיריה  )
הז יוניש  .חרזמה  תודע  יאצוי  םיטנדוטסה  רועישב  הילע  ורקיעש  יתוהמ , יוניש  םינומשה  תונשב  לח  םיטנדוטסה 
זאמ שחרתהש  תילכלכה  תויליבומה  ךילהתמו  םאלסאה  תוצראמ  םילועה  תוחפשמ  לש  ישילשה  רודה  תורגבתהמ  עבנ 

ןוטלשל ב-1977. דוכילה  תיילע 

ןווגמו ןווגמו שדח   שדח ימדקא   ימדקא עציה   עציה
העברא דוע  ההובג  הלכשהל  הצעומה  ידי  לע  םתוחמתה  םוחתב  רגוב  ראות  קינעהל  וכמסוה  םיעבשה  תונש  ךלהמב 

רפסה תיב  (, 1974  ) םילשוריב הקיסומל  הימדקאה  (, 1973 " ) לאלצב  " תונמאה תוכאלמל  רפסה  תיב  םישדח : תודסומ 
לש להנימו  הלכלכל  לולסמה  ןיפור -  תואלקחל ע"ש  השרדמהו  ( 1976  ) ןג תמרב  הנפואלו  ליטסכטה  יעדמל  הובגה 

(. 1979  ) יפותישה קשמה 

ליפורפה תא  הביחרה  החותפה  הטיסרבינואה  ב-1974 . המקוהש  החותפה , הטיסרבינואה  הפרטצה  הלא  תודסומל 
תדועת ירסחל  םג   ) הלבקה יאנתב  תושימג  הרשפא  איהש  ןוויכ  ללכב , הלכשהה  ילעבו  םיאמדקאה  לש  יפרגומדה 

היזיוולטו וידר  ירודיש  תובותכת , םיידוחיי , תורבוחו  דומיל  ירפס  תועצמאב  תיבהמ , דומיל   ) הדימלה יאנתבו  תורגב )
לגעמ תבחרהל  החותפה  הטיסרבינואה  לש  התובישח  םייתצובק .) היחנה  ישגפמ  תועצמאב  םג  רתוי  רחואמו 

םיידוחיי דומיל  ירפס  תקפהב  םג  אלא  ןלהל ,) ואר   ) םיטנדוטסה רפסמ  תלדגהב  קר  אל  תדדמנ  לארשיב  םיליכשמה 
םירפסה .טנדוטסל  יתודידי  קשממ  תקפה  לעו  בכרומ  רמוח  תרהבה  לע  דחוימ  שגד  םימש  הלא  םירפסב  .תירבעב 
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םיטנדוטס םג  אלא  הידימלת , תא  קר  אל  םויה  דע  םישמשמ  החותפה  הטיסרבינואב  רואל  םיאצויש  םיברה  תורבוחהו 
וא עוצקמ  תיינקה  תעדו , הלכשהל  םיסרוק  החתיפ  םג  החותפה  הטיסרבינואה  .םירחא  םיימדקא  תודסומב  םיבר 

.םיימדקא םדק  םיסרוק  ןכו  תיעוצקמ , תומלתשה 

הטאהה םלוא   (. רושעה לכב  לש 55%  לודיג   ) םיטנדוטסה רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאה  הלח  םיעבשה  תונשב  םנמא 
, לשמל ךכ , .םיבושח  םיחטש  ןווגמב  ץראב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  תימינפה  תוחתפתהה  תא  המלב  אל 

רכינ לודיג  לחו  םיטנדוטסל , םישדח  תונועמ  ונבנ  םיפסונ , תוחמתה  ימוחתו  םישדח  םיגוח  ודלונ  תואטיסרבינואב 
תדועת תגשהל  היינשה " תונמדזהה   " תכרעמ החתפתה  ןכ  ומכ  .םיטנדוטסלו  םיריעצ  םירקוחל  תוגלמבו  רקחמ  תונרקב 
ודסונש תוינוציח , תורגב  תוניחבל  םהידימלת  תא  םיניכמה  םייכוניח  תודסומ   ) םיינרטסקא רפס  יתב  הללכש : תורגב 

רפס יתבו  תואטיסרבינואה  ךותב  תוימדקא  םדק  תוניכמ  "ל , הצב תורגבה  תמלשהל  םיסרוק   (, םישישה תונש  ףוסב 
.תורגבה תוניחבל  םיניכמה  םירגובמל 

- ילהנמה ףוגל  ןמזה  םע  הכפהש  ב-1974  "ת ) תו  ) בוצקתלו ןונכתל  הדעווה  תמקהל  םג  התייה  הלודג  תובישח 
ההובג הלכשהל  תודסומהו  הלשממה  ןיב  ךוותל  אוה  "ת  תו לש  ימשרה  הדיקפת  .ץראב  ההובגה  הלכשהה  לש  יגטרטסא 

שבגל שדח , ימדקא  דסומ  תחיתפ  לע  הינוידב  ההובג  הלכשהל  הצעומל  ץעייל  תודסומה , בוצקתו  ןונכתל  רושקה  לכב 
תודסומה ידי  לע  םיפסכה  לש  ןוכנ  לוצינ  לע  חקפלו  ץראב  ההובגה  הלכשהה  לש  לועייו  חותיפ  תוינכותו  תועצה 

.םינושה

תוללכמה תוללכמה תכפהמ   תכפהמ
ותורגבתה תפוקתב  האישל  העיגה  רשאו  הבחר , היסולכואל  ההובגה  הלכשהה  תשגנה  אוה  הרקיעש  הלכשהה , תכפהמ 

.ןלהל ורקסיש  םייכרעו  םיילוהינ  םיילכלכ , םייפרגומד , םיכילהת  לש  רובצמ  לשב  הדלונ  , Y-רוד ה לש 

םייתרבח םירעפ  תריגס  לש  היגולואידיא 
, יתוברתה עקרה  תניחבמ  דיחא  טעמכ  ליפורפל  הימדקאב  םיטנדוטסה  לש  עירכמה  בורה  ךייתשה  םינומשה  תונשל  דע 

תילארשיה הרבחב  םינוילעה  םינורישעה  ינשש  דועבש  בצמ  רצונ  .יפרגואיגהו  יתדעה  אצומהו  ילכלכה  בצמה 
תורדומ הירפירפה , ירוזאמ  רקיעב  תושלחה , תוימונוקא  - ויצוסה תובכשה  םיסופמקב , תואצרהה  תותיכ  תא  םיאלממ 

םירעפ תריגסל  ץחלה   . םייטילופהו םייתרבחה  חוכה  ידקוממ  םג  תורדומ  ןה  ךכמ  אצוי  לעופכו  ההובגה  הלכשההמ 
הילפאה תייעבל  תרבוגה  תיעדמהו  תיתוברתה  תיטילופה , תועדומה  לשב  םישישה  תונש  יהלשמ  לחה  רבגו  ךלה 

.תילארשיה הרבחב  תינומגהה  תיפרגומדה  הבכשה  לש  הדמעמ  רוערע  לשבו  םירעפהו ,

רפסמב םיינוכית  - לע רפס  יתב  לש  םתמקה  היה  השלח  הייסולכואל  הלכשה  תשגנהל  םייצולחה  םיעצמאה  דחא 
ןמלז ךוניחה  רש  ליבוה  תנשב 1970  .תואטיסרבינואל  רשג  ןיעמ  תווהל  ודעונש  בגנבו , לילגב  תוימוקמ  תוצעומ 
יזכרמ לש  תיצרא  תשר  תמקה  הללכ : איה  .הירפירפה  לא  ההובגה  הלכשהה  תא  ברקל  הדעונש  שמוח ," תינכת   " ןרה
בוליש תע  התואב  וויה  וללה  תודסומה  .תוירוזא  תוללכמ  ןיעמ  תמקהו  החותפה  הטיסרבינואה  תמקה  דומיל ,

.תיתליהק תוליעפו  םילועל  םינפלוא  רודיבו , הרשעה  יגוח  תויללכ , תויומלתשה  םייעוצקמ , םידומיל  ןיב  יזנטעש " "
םיסרוקו החותפה  הטיסרבינואה  לש  הכימת  תותיכ  תוימדקא , םדק  תוניכמ  וללה  םיזכרמב  תוליעפל  ופסונ  ןמזה  םע 

.תוימדקא תוכז  תודוקנב  וכיזש  תולודגה , תואטיסרבינואה  לש 

תואמצע םהל  קינעהל  ןויסינ  לכ  ודפרטו  הנטק ," שא   " לע וללה  םיזכרמה  תא  קיזחהל  ודיפקה  תואטיסרבינואה 
. רקחמ תודסומ  ןניאש   ", תוינויקיק תוללכמ   " רציילו תוידעלבו  הטילש  דבאל  ןששח  לשב  תימדקא ,

ןיבל ןילדי  ןרהא  ךוניחה  רש  ןיב  הרשפ  ב-1974  הגשוה  תוימוקמה , תויושרה  דצמ  םירבוגו  םיכלוה  םיצחל  רחאל 
הללכמ ב ) ; ) תובורקה םינשב  תושדח  תואטיסרבינוא  ומוקי  אל  א ) : ) תואבה תוטלחהה  תא  הללכש  "ג , למה יגיצנ 
וקינעי הלאו  תואטיסרבינוא , לש  תוחולשכ  הנלעפת  תוירוזאה  תוללכמה  ג ) ; ) הטיסרבינואל ךופהת  אל  רתיה  תלבקמה 
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יזכרמ ולחה  תאזה  הרשפה  תובקעב  .תימדקאה  ןתוירחאב  םימייקתמה  םידומילה  רובע  תוימדקא  תוכז  תודוקנ 
.ןחוקיפבו תואטיסרבינואה  לש  תוחולשכ  לועפל  םיירוזאה  דומילה 

םהירוגמ םוקמ  תברקב  ראותה  לש  הבוחה  יסרוקמ  תצקמ  דומלל  םיימוקמ  םיבשותל  רשפאל  ודעונ  הלא  תוללכמ 
אלש ימדקא , לגס  ישנאלו  םיסרוק ) לש  תפסות   ) םתסנרפ תא  לידגהל  הטיסרבינואהמ  םיצרמל  רשפאל  ליבקמבו 

, ןליא רב  תטיסרבינוא  לש  התייה  הנושארה  המזויה  .החולשב  תימדקא  הארוה  תרגסמב  טלקיהל  הטיסרבינואב , וטלקנ 
ןב תטיסרבינואו  הפיח  תטיסרבינוא  םג  הטישה  תא  וצמיא  הירחאו  ןדריה , קמעבו  תפצב  ןולקשאב , תוחולש  המיקהש 

תונש ךלהמב   ) הווחאבו בגנה  רעשב  תליאב , יברעמה , לילגב  יח , לתב  לאערזי , קמעב  תוחולש  ומיקהש  ןוירוג ,
התואב הלאכ  תודסומ  ךותמ 90  םיינוכית , - לע תודסומ  הששל  תימדקא  הללכמ  לש  דמעמ  "ג  למה הקינעה  םינומשה 

(. הפוקת

םנוד רחא  םנוד 
.ךוניחה דרשממ  תורישי  ביצקת  לבקל  וכז  ןה  רשאכ  התנבנ  תוירוזאה  תוללכמה  תואמצעל  ךרדב  תפסונ  הגרדמ 

דמלש דימלת  לכל  םוכס  תוצקהל  "ת ) תו  ) ההובג הלכשהל  הצעומה  לש  בוצקתלו  ןונכתל  הדעווה  הלחה  ליבקמב 
.תוסחה תטיסרבינוא  לש  ילכלכה  ןיינעה  לע  רומשל  הרטמב  תוללכמב ,

הפיאשה רמולכ , יתרבחה , לוקישה  היה  ןושארה  לוקישה  םיירקיע : םילוקיש  ינשמ  העבנ  תוללכמב  "ת  תו לש  הכימתה 
תוניחבבו תורגבה  תדועתב  םהיגשיה  תניחבמ  םידמוע , םניאש   " הלאל םיהובג  םידומילל  תפסונ  תונמדזה  תתל 

רועיש תאלעה  תועצמאב  תילארשיה  הרבחב  םירעפה  םוצמצל  איבהלו  םימייקה ," הלבקה  יאנתב   , תוירטמוכיספה
(. יחרזמ אצוממ  םידוהיו  םילוע  םיברע , םישנ ,  ) גוציי תתמ  ולבסש  םירזגמב  הטיסרבינואה  ירגוב 

הצקל עיגהל  תודמוע  תואטיסרבינואהש  התייה  החנהה  .םיטנדוטסה  רפסמב  רכינ  לודיגל  יפצה  היה  ינשה  לוקישה 
ןונמא תלבוהב  .שוקיבה  יפדוע  תא  טולקל  ולכויש  םיפסונ  תודסומ  חותפל  ךכיפל  ץוחנו  ןהלש , תלוביקה  לובג 
ךרדה תא  וללסש  ההובגה , הלכשהה  תכרעמב  תוינבמ  תומרופר  הנושארל  וכרענ  זאד , ךוניחה  רש  ןייטשניבור ,

ביצקתמ תורתי  דצל  "ב  הרא לשמממ  תויוברעה  ימוכסמ  קלח  תוצקהל  הלשממ  תטלחהב  לחה  ךילהתה  .הכפהמל 
"ג, למה לש  בא  תינכות  לע  הססבתהש  הלשממה , תטלחה  .תובחר  תויסולכואל  הלכשה  תשגנה  תרטמל  ןוחטיבה 

םידמועה לכל  תוללכמבו  תואטיסרבינואב  ןושאר  ראותל  םיימדקא  םידומיל  ורשפאתי  תנש 2000  דע  יכ  העבק 
תנש 2000 דע  יכ  התטלחהב  העבק  "ת  תוה המודכו .) האופר   ) ההובג םתולע  רשא  םימיוסמ  םימוחת  טעמל  תושירדב ,

תיביצקת תוביוחמ  התייה  הלשממה  תטלחה  תועמשמ  ןכ , לע  תוללכמל , ההובג  הלכשהל  םישוקיבב  לודיגה  הנפוי 
תומוקמ כ-20,000  לש  תפסות  ידי  לע  תוללכמה  חותיפב  עייסל  ךכבו  "ת , תוה לש  תויתנש  - ברה תוינכתב  ךומתל 
הלכשהה ירעש  תא  ביחרהל  הארקו  תוירוזאה , תוללכמה  תובישח  תא  השיגדה  הלשממה  תטלחה  .םיטנדוטסל  דומיל 

.רוביצב תובחר  תובכשל  תויונמדזה  ןויווש  חיטבהלו  ההובגה 

ב-1995 .היפלכ  תרוקיבו  תוניוע  תריווא  םייקתהל  הכישמה  "ג , למה ידי  לע  תוללכמל  באה  - תינכת רושיא  ףא  לע 
איה "ג  למהש היה  העצהל  קומינה  .תוללכמל  תדרפנ  ההובג  הלכשהל  הצעומ  תמקהל  קוח  תעצה  תסנכ  ירבח  ושיגה 
ןתמ תבכעמו  תוריהמבו , תוליעיב  הדיקפת  תא  תאלממ  אל  תואטיסרבינואל , ףס  תרמוש  הווהמ  םזילרולפל , הזתיטנא 

.םיינוקרד הרכה  יללכ  תנקתה  ךות  תוללכמל  הרכה 

ענמש ןייטשניבור , פורפה ' ידי  לע  ופדהנ  יאטיסרבינוא " ראות  מ" ךומנ " ראות  תוללכמה כ" ךרעמ  תרדגהל  תונויסינה 
הלכשהל הצעומו  תואטיסרבינואל  ההובג  הלכשהל  הצעומ  תוליבקמ : הגהנה  תוכרעמ  יתש  רוציל  העצהה  תא  םג 

.הז תא  הז  םיפפוח  םגו  םיקישמ  תומלוע  םה  תואטיסרבינואה  םלועו  תוללכמה  םלוע   " יכ ןעט  אוה  .תוללכמל  ההובג 
ץורל התוא  תבייחמ  הללכמה  לש  תוירטה ' , ' ךפיהל .הללכמבש  הממ  בוט  רתוי  אוה  הטיסרבינואבש  המ  לכ  אל  ]...[ 

" .הבוט רתוי  איהש  תוארהל  תורחתהל , המידק , רהמ 

ורצי  , תוימדקאה תוללכמה  ימוחת  תרדגהב  וקסעש  "ג , למה לש  תופסונ  תוצימא  תוטלחה  תרדס  דצל  ולא , תוטלחה 
". לודגה םובה   " תא םיעשתה  תונש  עצמאב 
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: מ- עשת יפ  לדג  ןהבש  םיטנדוטסה  רפסמו  תוימדקאה מ-7 ל-23 , תוללכמה  לש  ןרפסמ  לדג  "ס  שתל "ן  שת ןיב 
תוימדקאה תוללכמב  ןושאר  ראותל  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמ  לדג  ב״סשת  - ה״נשת םינשה  ןיב  3,650 ל-33,250 .

רבכ ב״סשת  תנשב  .תואטיסרבינואב  לש 1.8%  לודיג  תמועל  לש 19.7%, עצוממ  יתנש  בצקב  הארוהל  תוללכמבו 
.50.8% תוללכמב : ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  תיצחממ  רתוי  ודמל 

תוטלובה יתש  .םאה  תואטיסרבינואמ  תוירוזאה  ןיוולה  תוללכמ  לש  תודרפיהה  ךילהת  לחה  םיעשתה  תונש  תיצחמב 
.בגנבש ריפס  תללכמו  לאערזי  קמע  תללכמ  ויה  הזה  ךילהתב  תוליבומהו 

רקיעב םיסרוקו , םיגוח  ופסונ  .הריהמ  תימדקא  תוחתפתה  םג  תוירוזאה  תוללכמב  הלח  ךליאו  םיעשתה  תונש  תיצחממ 
ירבחו םיטנדוטסה  רפסמו  תילאיצוס ,) הדובע  הנידמה , עדמ  היגולונימירקו , היגולויצוס  היגולוכיספ ,  ) הרבחה יעדמב 

לגס לש  הלאל  האוושהב  ןתוליעפ  תישארב  רבכ  םיתוחנ  ויה  תוללכמב  םיצרמה  לגס  לש  הקסעהה  יאנת  .לדג  לגסה 
.הרפתשה תוללכמב  דמלל  רחבש  הארוהה  לגס  תוכיא  םג  .ורפוש  םה  םג  הגרדהב  לבא  תואטיסרבינואה ,

םיטנדוטסה רפסמ  רשאכ  ב-370% , תוללכמב  םיטנדוטסה  רפסמ  לדג  ( 2007-1997  ) םינש רשע  ךלהמב 
.ןכמ רחאלש  םינשב  םג  הכישמה  וז  המגמ  .הנתשה  אל  טעמכ  תואטיסרבינואב 

ןמ תוירקיעה  תוחיוורמה  ךא   , ןושאר ראותל  םיטנדוטסה  רפסמב  לודיג  ומשר  תוירוביצה  תוללכמה  לכ  טעמכ 
.תודסומה ללכב  הלחש  היילעל  האוושהב  דח  ןפואב  קניז  ןהב  םיטנדוטסה  רפסמ  .תויטרפה  תוללכמה  ויה  וזה  המגמה 

תכרעמה לכבש  דועב   30%- כב הלא  תוללכמב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ  לדג  םינשב 2011-2008  לשמל , ךכ ,
10%. - כב ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ  לדג  ההובג  הלכשהל 

(1990-2008  ) תוללכמה תוחתפתה 

הנש **הנש תואטיסרבינוא תוימדקאתואטיסרבינוא תוימדקא תוללכמ   םירומתוללכמ םירומ תרשכהל   תרשכהל תוללכמ   תוללכמ
לוכה לוכה ךסךס  

  

(1989-90  ) "ן 867שת
21

 

(1991-2  ) "ב 87823נשת

(1993-4  ) "ד 881026נשת

(1995-6  ) "ו 8161438נשת

(1997-8  ) "ח 8211948נשת

(1999-00  ) "ס 8231950שת

(2001-2  ) "ב 8222353סשת

(2003-4  ) "ד 8232554סשת

(2005-6  ) "ו 8272762סשת

(2007-8  ) "ח 8342466סשת

הצעומה לארשיב , תבחרתמה  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  רקחמה  תואטיסרבינוא  לש  ןמוקמ  .המלש 2007 . ץיבוקשרה , 
.בוצקתו  ןונכתל  הדעווה  ההובג –  הלכשהל 

.החותפה הטיסרבינואה  ללוכ  * 
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דסומה גוס  יפל  ךירוה  לש  הלכשהה  תמר  יהמ 

 

תואטיסרבינוא   תואטיסרבינוא
תוללכמ תוללכמ
אלאל
תובצקותמ תובצקותמ

תוללכמ תוללכמ
תובצקותמ תובצקותמ

תוללכמ תוללכמ
ךוניחל ךוניחל

םיאסדנה םיאסדנה

תידוסי תידוסי הלכשה   הלכשה ילעב   ילעב יירוה   יירוה ינש    10% 7% 5% 5% 2%ינש

תידוסי תידוסי הלכשה   הלכשה םעםע   יירוהמ   יירוהמ דחא   דחא
תינוכית תינוכית הלכשה   הלכשה םעםע   ינשהו   ינשהו

4% 6% 8% 10% 8% 

הלכשה הלכשה ילעב   ילעב יירוה   יירוה ינש   ינש
תינוכית תינוכית

15% 21% 23% 24% 35% 

תידוסי תידוסי הלכשה   הלכשה םעםע   יירוהמ   יירוהמ דחא   דחא
תימדקא תימדקא הלכשה   הלכשה םעםע   ינשהו   ינשהו

4% 6%6% 5% 9% 

הלכשה הלכשה םעםע   יירוהמ   יירוהמ דחא   דחא
הלכשה הלכשה םעםע   ינשהו   ינשהו תינוכית   תינוכית

תימדקא תימדקא
21% 23% 21% 23% 10% 

הלכשה הלכשה ילעב   ילעב יירוה   יירוה ינש   ינש
תימדקא תימדקא

49%49%  34%34%  30%30%26%26%  20%20%  

תורחא תורחא תובושתו   תובושתו בישהל   בישהל ברסמ    8% 5% 7% 5% 5%ברסמ

לכה לכה 100%100%ךסךס     100%100%    100%100%    100%100%    100%100%    

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

ירעשב לבקתהל  םיאכזה  רפסמב  לודיגמו  ימדקא  ראותל  שוקיבב  םוצע  לודיגמ  רקיעב  העבנ  תוללכמה  תחירפ 
(. ןלהל ואר   ) ההובגה הלכשהה 

.א תוביס : יתשמ  הנממ , וחיוורה  ףא  תמיוסמ  הדימבו  תוללכמה  תכפהממ  וקוזינ  אל  ןיידע  תואטיסרבינואה  הזה  בלשב 
אל רבעבש  תויסולכואו  ילארשיה , ריעצה  לולסממ  דרפנ  יתלב  קלח  םה  םיהובג  םידומילש  הבחר  המכסומ  השרתשה 

ירגוב .ב  דחאכ .) תואטיסרבינואו  תוללכמ   ) םינושה תודסומה  ירעש  לע  קפדתהל  ולחה  םיהובג , םידומילל  ופאש 
המילשמ הדובעכ  םתצקמ   ) תוללכמב הדובע  ואצמ  םירנויסנפו ) םינהכמ   ) תואטיסרבינואהמ םיצרמו  טרוטקוד 

(. הטיסרבינואל

הלכשהה הלכשהה תטרפה   תטרפה
םע רצונ  תואטיסרבינואל  תיפילח  תימדקא  תכרעמ  דוסימלו  תוללכמה  לש  היצזימדקאה  ךילהתל  בושח  ץירמת 
איה ב-1986  קר  ךא  יעוצקמ , רפס  תיבכ  םישישה  תונש  תישארב  רבכ  המקוה  הללכמה  .להנמל  הללכמה  תחיתפ 

(". קווישו תונובשח  תלהנה   ) םיקסעב רגוב   " ראות קינעהל  ההובג  הלכשהל  הצעומה  ידי  לע  הכמסוה 

םידומילה תא  בצקתל  אלש  טלחוה  "ת  תובו םיקסע , להנמו  םיטפשמ  ידומילל  םישוקיבה  ולדג  םיעשתה  תונש  תליחתב 
תימדקאה המרה  תושירדב  דמועש  דסומש  טלחוה  תאז  םע  .תואטיסרבינואל  ועבקנש  תוסכמל  רבעמ  הלאה  תועוצקמב 
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הובג דומיל  רכש  תובגל  לכוי  דסומה  .ראות  קינעהל  תוכמסו  הרכה  לבקל  לכוי  בצקותמ , אל  אוה  םא  םג  "ג , למה לש 
היה וז  תנוכתמל  ףרטצהש  ןושארה  דסומה  .ולש  לגסה  ירבח  תורוכשמ  תא  עובקלו  תואטיסרבינואב , רשאמ  רתוי 

.להנמל הללכמה 

ןונמא םע ח"כ  דחי   ) ההובגה הלכשהה  תכרעמב  המרופרה  יגוהמו  תסנכב  טפשמו  קוח  הקוחה  תדעוו  "ר  וי ןיל , לאירוא 
תואבש תועצה  ןתואל  דוגינב  : " תואבה םילמב  תסנכב  אטבתה  ןילביר ,) יבורו  ינולא  תימלוש  יאביל , דוד  ןייטשניבור ,

אל ונחנא  ונרמא : .הנידמה  ביצקתמ  םיפסכ  דוע  םישקבמש  ךכב  הנידמ  תויעב  םירתופ  ןהיפ  לעש  םוי , לכ  םכילא 
ץוח תיתורחת , הליבקמ , תכרעמ  םיקהל  םיצור  ונחנא  ךפיהה , תושעל  םיצור  ונחנא  .הנידמה  ביצקתמ  םיפסכ  םיצור 

.תויטרפ תוללכמ  תמקה  רושיאל  העייס  לארשיב  הטרפהה  יכילהתל  הלדגה  תיתלשממה  היצמיטיגלה   " .תיביצקת

םיריכב םיצרמ  .הלא  םיגוחל  הלבקה  ףר  תהבגהל  איבה  םיקסע  להנמו  םיטפשמ  ידומילב  עציהה  לע  שוקיבה  ףדוע 
לת תטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפהמ  ןמכייר  לאירוא  פורפה ' םשארבו  תואטיסרבינואב -  םייתרקוי  םיגוח  םתואמ 

ךמת רשא  יבול  הגרדהב  ושביגו  םיילכלכ , םיחנומל  םגרתל  רשפא  הזה  שוקיבה  תאש  הרהמ  דע  וניבה  ביבא - 
ילכלכ קר  אל  היה  ההובג  הלכשהל  יטרפ  דסומ  תחיתפ  דעב  וגיצהש  קומינה  .תויטרפ  תוללכמ  תחיתפ  לש  תורשפאב 

תוחפ תוחפשממ  םיריעצל  םג  תורשפא  ןתמ  ךות  תואטיסרבינואה , לש  לופונומה  תריבש  רומאל : יגולואידיא , םג  אלא 
םיריעצ לש  הריגה  עונמל  וצר  םג  ךכב  .םייתרקוי  םיראת  שוכרל  רתוי ) ךומנ  תורגב  עצוממ  וגישהש  הלא   ) תוליכשמ

םיטנדוטס םדיק  הז  ךלהמ  לעופב  יכ  םינעוט  םיטפשמל  תוללכמה  דגנכ  םיגרטקמה  יכ  ןייצל  בושח  .ל  " וחב םידומילל 
תמרבו הובגה  הובגה  דומילה  רכשב  תוללכמב , הכומנה  םידומילה  תמרב  בשחתהבו  הובג , ימונוקא  ויצוס  עקרמ 

". תגשמ ודיש  ימ  ידי  לע  ראות  תיינק  רבודמש ב" ירה  תוכומנה , תושירדה 

םייסש ימ  םג  יכ  עבק  רשא  ןידה  יכרוע  תכשל  קוחב  ןוקית  השענ  םיטפשמ , ידומילל  םילדגה  םישוקיבה  תובקעב 
תונש לש  היינשה  תיצחמב  וכז  הז  ןוקית  תובקעב  .הכשלה  לש  הכמסה  תוניחבל  תשגל  לכוי  הללכמב  וידומיל 

זכרמה להנמל , הללכמה  םיטפשמב : תימדקא  םידומיל  תינכת  םייקל  "ג  למה םעטמ  רתיהל  תוללכמ  שמח  םיעשתה 
יפלא וטלק  הלא  תוללכמ  .ןג  תמר  תללכמו  ןורשה  דוהב  טפשמ " ירעש   " תללכמ הינתנ , תללכמ  הילצרהב , ימוחתניבה 

.םויכ .םיטנדוטס 

הסדה תימדקאה  הללכמה  לשמל , הנוש , טעמ  החימצו  תוחתפתה  לולסמ  ושעש  תוללכמ  תומייק  יכ  ןייצל  בושח 
תיאופר תונדבעמבו  הירטמוטפואב  בשחמה , יעדמב  ןושאר  ראות  קינעמה  יביצקת  ץוח  דסומכ  המקוהש  םילשורי ,

- לת תטיסרבינוא  לש  החולשמ  רשאכ  הכופה , ךרד  התשע  ופי  ביבא  - לת תללכמ  .ת  " תו בוצקתל  תנשב 2000  הרבעו 
". תיביצקת ץוח  הללכמ   " לש לולסמל  הרבע  ביבא 

תוטלוקפל שוקיב  יפדוע  טולקל  ןתלוכימ  ןה  העבנ  ץראה , זכרמב  תומקוממ  ןלוכש  תויטרפה , תוללכמה  תחלצה 
'(. וכו םיטפשמ  םיקסע , םיבשחמ ,  ) הובג רכשל  לאיצנטופ  ילעב  תועוצקמ  לע  ןהב  םשומש  שגדה  לשב  ןהו  תויתרקויה 

ידומיל וא  םיזכורמ  םידומיל  ימי  לש  תועש  תכרעמ  תיינב  ידי  לע  םיטנדוטסה  תארקל  וכלה  תוללכמהש  הדבועה  םג 
.ןהב דומלל  שוקיבה  תא  ולידגה  ךכו  הדובעב , םידומיל  תולקב  בלשל  םיטנדוטסל  הרשפא  ברע ,

.המידק טועשל  ההובגה  הלכשהה  תטרפה  ךילהת  ךישמה  ישפוחה  קושה  תלכלכו  היצזילבולגה  ךילהת  תובחרתה  םע 
םיקומע םיכילהתל  םירושק  םהש  ןוויכ  לודגל , וכישמה  הלכשהב  תיטרפהו  תיתרבחה  העקשההו  הלכשהל  שוקיבה 

תאז םע  .תילארשיה  הרבחב  יכרעה  תויופידעה  רדסב  יונישה  תא  םיאטבמ  םג  םה  .הלוכ  תישונאה  הרבחה  תרבועש 
תוללכמב םידמול  םיטנדוטסהמ  קר 13%  תירוביצ : הבורב  ןיידע  לארשיב  ההובגה  הלכשהה  יכ  ןייצל  בושח 

.תויטרפ
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ההובג הלכשהל  תודסומה  תוחתפתה 

תואטיסרבינוא תובצקותמ תוללכמ  תויביצקת ץוח  תוללכמ  1/2
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.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

""לל וחמ וחמ הלכשה   הלכשה אובי   אובי
רצומכו ילכלכ  באשמכ  ירק  םייטסילטיפק , םיחנומב  הפוריאבו  "ב  הראב תובר  םינש  ינפל  רבכ  הספתנ  ההובג  הלכשה 

הפנע תוליעפ  הלחה  םיעשתה , תונש  לש  היינשה  תיצחמב  תילבולגה  הלכלכה  תוססבתה  םע  קר  םלוא  .רכושל  רבוע 
ולחה םתדלומב , הרכה  ולביק  רשא  ההובג , הלכשהל  תודסומ  .םיימדקא  םיראת  לש  אוביו  אוצי  לש  םלועה  יבחרב 

תואטיסרבינוא לש  תוחולש  תמקהל  תושקב  .לארשיל  הז  ללכבו  םלועב , תופסונ  תונידמל  םתוליעפ  תא  םיביחרמ 
סחיב ךוכיר  לח  םינומשה  תונשב  קרו  "ג , למ ידי  לע  טלחומ  בוריסב  םיעבשה  תונשב  ולבקתנ  לארשיב  ץראל  - ץוחמ

.ג " למה תרכהל  תורז  תוחולש  רפסמ  וכז  םיעשתה  תונש  עצמאל  דע  .ןהילא 

"ג למה קוחל  ןוקית  ב-1995  ריבעה  ימוקמה , לופונומה  לע  ונגהש  תומוחה  תא  ריסהל  הצרש  ןייטשניבור , רשה 
תושקב ושגוה 54  ןכמ  רחאלש  עברו  הנשב  .ןופטיש  התייה  האצותה  .תופסונ  תורז  תוחולשל  הכר " התיחנ   " רשפאש

תוחפ מ-30 אל  .ינשו  ןושאר  ראותל  םידומיל  תוינכת  רושיאל  תושקב  וללכש כ-450  לארשיב , תוחולש  לש  יושירל 
אבס רפכ  רא , ' גמ תילילגה , רוצח  ןא , תיב ג' םהיניבו : לארשיב , ההובגה  הלכשהה  תפמ  לע  רצק  ןמז  קרפב  ולע  םיבושי 

, השעמל .הירוטירט  התוא  לע  ןהיניב  "ל  וחמ תואטיסרבינוא  לש  תוחולש  ורחתה  םירקמה  ןמ  קלחב  רשאכ  הלופעו ,
תוינכת תואמ  םע  תילארשיה , תימדקאה  תכרעמל  הליבקמ  ההובג  הלכשה  תכרעמ  המקוה  רצק  ןמז  קרפ  ךותב 

.םידומיל

ופסאנ אל  ןתחיתפ , רחאל  רצק  ןמז  ורגסנ  ןקלחש  ןוויכו  הצחמל , תילאמרופ  התייה  ץראב  תוחולשה  תוליעפש  ןוויכ 
תנשבו 1999 ההובג ב-35  הלכשהל  הצעומה  ידי  לע  ןרפסמ  ךרעוה  .קיודמה ב-1998  ןרפסמל  סחיב  םיימשר  םינותנ 

הקיטסיטטסל ב-54. תיזכרמה  הכשלה  ידי  לע  ןרפסמ  ךרעוה 

סייגל וחילצה  וללה  תוחולשהש  םידמלמ  םחנמ , הליגו  שודק  קירדרפ  םיגולויצוסה  ידי  ילע  ופסאנש  םינותנ 
.םיטנדוטס ףוסב 1999 7,000  ודמל   (Derby) " יברד  " תטיסרבינוא לש  החולשב  לשמל , ךכ , .םיבר  םיטנדוטס 
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ףוסב 1999 כ- ודמל  אסינוי ," ו" היווטל "  " תטיסרבינוא תא  וללכו  "מ " עב םודומ   " תרבח ידי  לע  וגצויש  תוחולשב 
.ץראה יבחרב  םיפינס   50- כב ןושאר  ראותל  ודמל  םהמ  כ70%  םידימלת ,  6,000

ףלא ל-25  ןיב 15  םיעשתה  תונש  יהלשב  וענ  לארשיב  תורזה  תוחולשב  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמ  לע  תוכרעה 
םידומילל שוקיבב  היילעה  תחא : הדבוע  לע  ןיררוע  היה  אל  םיקיודמ  םירפסמ  אלל  םג   (. ל1999 ןוכנ   ) םיטנדוטס

. הבחר הייסולכוא  לש  םיכרצ  ותריש  ןהו  דאמ , הריהמ  התייה  תורזה  תוחולשב 

תכרעהל הכשלב  וקפנוה  ךלהמב 1999  לשמל , ךכ , .תררחסמ  תוריהמב  לדג  תורזה  תוחולשהמ  ראותה  ילבקמ  רפסמ 
לש לודיג  "ל -  וח תוחולשב  ושכרנש  םיראתל  םירושיא  כ-4,300  ץוחה  דרשמב  ץראל  ץוחמ  תומולפידו  םיראת 

.12,400- כל תורזה  תוחולשהמ  םיראת  ילבקמ  רפסמ  עיגה  תנשב 2000  .תמדוקה  הנשל  האוושהב  הלעמל מ-70% 
ידי לע  וקנעוה  הנש , התואב  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  ללכ  ידי  לע  ץראב  וקנעוהש  םיראתה  ללכמ  הלעמל מ-25% 

.תורזה תוחולשה 

: םימרוג רפסממ  העבנ  וזה  העפותה 

תויעבה תורמל  ןכל , .ל  " וחמ םיימדקא  םיראתב  ריכהל  התוא  ובייחש  תוימואלניב , תונמא  לע  המותח  התייה  לארשי  - 
תכרעמ לע  ץחל  תוללכמה , לש  ןתוחתפתה  בוכיע  תויואמר , ימדקאה , ראותה  תוליז   ) תוחולש ןתוא  וביצהש  תושקה 

.העפותה תא  רוצעל  ןושארה , בלשב  תוחפל  היה , השק  , ( דועו תיתלשממה  רכשה 

ברעה תועשב  דומיל   ) תובר ןניא  תויונפה  היתועשש  תדבועה , הייסולכואל  םיחונ  דומיל  יאנת  ועיצה  תוחולשה  - 
. דומעל תוירוזאה  תוללכמהו  תוטיסרבינואה  תושקתמ  םהבש  םיאנת  תיבהמ - ) דומילו 

" יברד  " תטיסרבינוא לשמל , ךכ  .ץראב  םימייק  ויה  אלש  םימוחת  רפסמב  םיהובג  םיראת  ועיצה  תורזה  תוחולשה  - 
ןושאר ראות  םג  ךוניחב  ןושאר  ראות  דצל  העיצה  לעפא  תמרב  סופמקב  המקומש  לארשיב , החולש  הליעפה  תיטירבה 

רפסה תיב  איה  תרחא  המגוד  .רוצייה  לוהינבו  יאפוריא  קווישב  ינש  ראות  ידומילו  תיקסע  תומזיבו  תורייתב 
ןוסנו תטיסרבינוא ג' םעטמ  ןושאר  ראות  תלבק  ורשפאש  תוינכות  םיעשתה  תונש  יהלשב  ליעפהש  רומדת  תואנולמל 

. סלייוו דנא 

ימוקמה ןוטלשה  ידיקפ  ןוחטיבה , תוחוכ  םירומ ,  ) ירוביצה תורישה  ידבועל  תמלשמש  הדיחיה  הנידמה  איה  לארשי  - 
.םיאמדקאל עוויש  ירוביצה  תורישה  םהבש  םימיהמ  הדובע  ימכסהב  ןרוקמש  תובידנ , הלכשה  תופסות  הלאב ) אצויכו 

הלכשהה לומג  הרטשמבו  אבצב  .רנימס  רגובמ  רתוי  םיעשתה 28%  תונשב  חיוורה  ינש  ראות  לעב  הרומ  לשמל , ךכ ,
תורזה תוחולשהמ  לודג  קלח  .קתו  רוציקו  ריהמ  םודיק  הוולנ  תורישיה  תופסותל  .דוסיה  רכשמ  ל-20%-54%  עיגה 

תיעוצקמ תויליבומל  חתפמ  הווהמה  ףסכנה , ראותה  תא  ץמאמו  ןמז  םומינימב  גישהל  הייסולכוא  התואל  ורשפא 
ןיבל םידבועה  ינוגרא  ןיב  רשכ ) דימת  אל  הארנכ   ) םיסרטניא שגפמ  ןאכ  רצונש  הנעט  התלעוה  הז , רשקהב   . תילכלכו

.ץראב תורזה  תואטיסרבינואה  יגיצנ 

ולכי וזה  תוריהבה  יא  תוסחב  .תוחולשה  תוליעפ  לע  חקפל  יקוח  טדנמ  הלביק  אל  ההובג  הלכשהל  הצעומה  - 
תודסומה םיפופכ  וילאש  רימחמה  ידסממה  חוקיפהמ  תוררחושמ  ןהשכ  יאמצע , ןפואב  לועפל  "ל  וחמ תוחולשה 

. םילארשיה םיימדקאה 

יוארכ ךירעה  אלו  ידמל , שידא  ימדקאה  דסממה  היה  ץראב  תורזה  תוחולשה  לש  ןתלועפל  תונושארה  םינשב  השעמל ,
.ץראב תוחולשה  לש  ןדמעמ  תא  ןגיעש  קוחב מ-1998  תועובקה  תולבגהה  תא  ףכא  אל  ףא  אוה  .יקווישה  ןחוכ  תא 
הצעומהמ הלועפ  ןוישיר  לבקל  בייח  ץראב , םידומיל  םייקל  שקבמה  דסומ  לכ  תוחולשה ,)" קוח   )" "ל נה קוחה  יפל 

תוחפל 20% לש  תירקיעה  םתרשמש  עבקנ  לשמל ,  ) קוחב םיטרופמ  ןוישירה  תלבקל  םיאנתה  .ההובג  הלכשהל 
המוד ראותל  םידומילה  ףקיהמ  יתוהמ  ןפואב  ותחפי  אל  םכשמ  וא  םידומילה  ףקיהש  ןכו  םאה , דסומב  היהת  םיצרמהמ 

(. לארשיב

תואטיסרבינוא לש  תוחולש  קושב  אוצמל  היה  רשפא  .ותונימאבו  ותוכיאב  דיחא  היה  אל  "ל  וחמ תוחולשה  לש  עציהה 
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תרומת תפסכנה  הדועתה  תא  קפסל  וחיטבה  ןה  הינוטסאמו .) היבטלמ  הטילמ , לשמל   ) הכומנ המרבו  תורכומ  יתלב 
תורומת ףסכ  לש  יטאריפ  ןיפילח  םכסהב  היה  רבודמ  םיבר  םירקמב  .ללכב  םא  תידומיל , העקשה  םומינימו  דבכנ  םוכס 

םימוחתב םידימלת  ורישכה  רשא  תודבוכמ , תואטיסרבינוא  לש  תוחולש  םג  ולעפ  ץראב  תאז , םע  דחי  .םיראת  ודווספ 
" ןוטסוב תטיסרבינוא   " לש החולש  המגודל , ךכ , .ישילשו  ינש  ראותל  םידומיל  ועיצה  ןתיברמו  ןהל , םידחוימה 

תטיסרבינוא  " לש החולשה  .םיקסע  להנמב  ינש  ראות  העיצה  איהו  ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  סופמק  דיל  הלעפ  העודיה 
תוצראב רתויב  םיכרעומה  םיימדקאה  תודסומה  לש  םינוילעה  ב-5%  תגרודמה  קרוי  וינמ  תיתרקויה  קינכטילופ "

. םיקסע להנמב  ינש  ראות  הירגובל  הקינעהו  תובוחרב , עדמה  תוישעת  קראפב  הלעפ  תירבה ,

תינכותמ קלח  הבש  תבלושמ , תינכת  ועיצה  רתוי ) תורכומהו  תובוטה   ) תואטיסרבינואה לש  תוחולשהמ  תצקמ 
(. ' וכו הינטירב  "ב , הרא  ) םאה תטיסרבינוא  לש  סופמקב  רחא  קלחו  ץראב  עצבתה  םידומילה 

ךכ ש-60%-80% לע  חווד  .תויואמרו  םירדס  יא  לע  תועומשהו  םיחווידה  וברתה  רשאכ  הפוסל  העיגה  הגיגחה " "
, םינוש םיריקחתב  אצמנ  דוע  .רתויב  הכומנ  םידומיל  תמר  לעו  קוחב  שרדנכ  תורגב  תדועת  ילעב  םניא  םיטנדוטסהמ 

יגיצנ .םיפיוזמ  םיריהצת  םירסמנו  העטמ , םימוסרפ  תכרעמ  תלעפומ  םילילפב : תולבוג  תוחולשה  תולועפמ  קלחש 
תוחולשה תמקה  תא  דדועש  רצואה  תאזמ , הרתי  .םייזיפ  םימויאל  וכז  תוחולשה  תוליעפ  תא  רטנל  וסינש  "ג  למה

ידבועל וקנעוהש  םיימדקא , םיראת  ןיגב  רכשה  תפסות  תויולע  יכ  עתפל  הליג  הנידמה , ןמ  ןומימ  תושרוד  ןניאש 
. םלשל רצואה  שרדייש  היסנפה  ימולשת  תא  ולידגי  רוביצ ,

תואטיסרבינואהו תוללכמה  תרושקתה , דצמ  קר  אל  הקזחתהו  הכלה  "ל  וחמ תוחולשה  לע  תירוביצה  תרוקיבה 
תושירדב האלמ  הדימע  ךות  ימדקא  ראות  םהידימלתל  וקינעהש  "ל , וחמ תוחולשה  דצמ  םג  אלא  תוימוקמה ,

דסומל ךופהל  ידכ  ההובג  הלכשהל  הצעומה  לא  ונפ  ןהמ  שולשו  רערעתמה , ןדמעמ  תא  הגאדב  ואר  ןה  .תוימדקאה 
םיימדקא תודסומ  לש  תוחולשכ  לועפל  ולדחו  היצזילארשי "  " ךילהת ורבעש  םינושארה  תודסומה  תשולש  .ילארשי 

הטקנ לארשיב  הלודגה  יברד , תטיסרבינוא  תחולש  . JTS-ו גלוק ' ורוט  רטס , ' צנמ תטיסרבינוא  תחולש  ויה  "ל  וחמ
. ההובג הלכשה  לש  תוכיא  תרקבל  תיטירבה  תונכוסה  ידי  לע  תונולתה  לש  הקידב  השקיב  איה  .רחא  דעצ 

תונשלו ההובג , הלכשהל  הצעומה  םע  ףותישב  השבוגש  רצואה , דרשמ  תעצה  תא  ץמאל  הלשממה  הטילחה  ב-1999 
תובייח הכלהמבש  םייתנשכ , לש  רבעמ  תפוקת  העבקנ  קוחל  ןוקיתה  תרגסמב  (. 1998  ) םדוק הנש  קקחנש  קוחה  תא 

תוינכותב הדימע  לע  חקפל  לטוה  הילעש   ) ההובג הלכשהל  הצעומהמ  הלועפ  רתיה  תלבקל  תושקב  שיגהל  תוחולשה 
ילארשי ימדקא  דסומ  לש  הרכהו  דמעמ  לבקתש  החולש  קר  יכ  טלחוה  םאה .) דסומל  הקיזה  תרימש  לעו  םידומילה 

.םיימדקא םיראת  קינעהלו  לועפלו  ךישמהל  לכות 

םושמ םג  אלא  תנכוסמ , היצלפניאבו  םירשכ  אל  םיראתב  רבודמש  הרכההמ  האצותכ  קר  אל  עבנ  תוינידמב  יונישה 
תכשלו תואטיסרבינוא  ןוגכ : םיימשר , םינוגרא  דצמ  ושכרש  ראותב  ריכהל  בוריסב  ולקתנ  תוחולשה  לש  םירגובש 

.ןידה יכרוע 

הררוע ץראב ) ןתוליעפ  תא  ליבגהלו  תוחולשה  קוח  תא  לטבל  הדעונו  ב-1999  התלעוהש   ) קוחל ןוקיתה  תעצה 
איה .םיטנדוטסו  הימדקא  ישנא  רצואה , ידיקפ  רצואה , רש  תסנכ , ירבח  ופתתשה  ובש  בקונ , יתרושקת  - ירוביצ סומלופ 

. קשמב םירדסהה  קוחמ  ואיצוהלו  וב  רוזחל  רצואה  רש  תא  רבד  לש  ופוסב  הצליא 

דסומ קינעמש  ימדקאה  ראותה  ןיב  רשקה  תא  קתנמה   , ההובגה הלכשהה  קוחל  ןוקית  תסנכב  לבקתה  לירפאב 2005 
דסומה לש  החולשה  ידי  לע  ןתינה  ראותה  ןיבל  םיימואלניב ,) םימכסה  יפל  לארשיב  רכומהו   ) םאה ץראב  םאה 

, דבועה גוריד  הדובעל , הלבק  ןיינעל  בשחנ  וניא  הרז , הטיסרבינוא  לש  החולשב  ןתינש  ראות  יכ  עבוק  קוחה  .לארשיב 
םותבש דואמ  הריבס  תורשפא  לומ  םמצע  ואצמ  ולא , תוחולשב  ודמלש  םיטנדוטסה , יפלא   . הדובע יאנתו  רכש 
ההובג הלכשהל  הצעומל  ונפ  תוחולשהמ  קלח  .הדובעב  םודיקל  תלעות  רסחו  רכומ  אל  ראותל  וכזי  םיכרפמ  םידומיל 

. ךכמ עמתשמה  לכ  לע  ילארשי , יטרפ  ימדקא  דסומל  ךופהל  רמולכ  רייגתהל ,"  " ושקיבו
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תורז תואטיסרבינוא  לש  תוחולש  ןוישירב 18  לארשיב  ולעפ  .לארשיב ב-2007  תורזה  תוחולשה  רפסמ  ןטקו  ךלה  ךכ 
.דבלב ןרפסמ ל-7  דרי  .םיראת ב-2013  לש  ןווגמ  וקינעהו 

תריבשל ומרת  ןהש  ןוויכ  תאז , .ץראב  ההובגה  הלכשהה  תכפהמב  בושח  דיקפת  תוחולשל  היה  תירוטסיה  היארב 
, לשמל ומכ   ) תונשי תומכסוממ  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  תא  ורעינ  קיתווה , יאטיסרבינואה  דסממה  לש  לופונומה 

ההובגה הלכשהה  קושב  תושימגהו  עציהה  תא  וביחרהו  הארוהה ,) תועשל  וא  הארוהה  תוכיאל  בלה  תמושת  רסוח 
. ץראב

תוללכמה תוללכמה םעםע   םירחתמ   םירחתמ םיהובג   םיהובג םייעוצקמ   םייעוצקמ רפס   רפס יתב   יתב
ומכ  ) םיקיתווה תודסומה  דצל  .לארשיב  הובגה  ךוניחה  ינפ  תא  התניש  םיעשתה  תונשב  םיימדקאה  םירעשה  תחיתפ 

ועיצהש םימוחת , ןווגמב  תושדח  תוילאנויספורפ  תוללכמ  ועיפוה  הקיזומל ,) הימדקאהו  רקנש  ןיפור , לאלצב , לשמל 
: תואמגוד רפסמ  ןלהל  .ימדקא  ראות  אלל  תינוכית ) לע   ) תיעוצקמ הדועת  ידומיל 

המילשמ האופרל  ןתלת  תללכמ  טייגניוו , ןוכמ  ןמגיז -  תללכמ  ףחש , ןירי  רופיאל -  רפסה  תיב  םינמרב , יתימא -  ןמז 
 - עלס תללכמ  רלדא , ןוכמ  טרופסב , תוכמסהל  ילארשיה  זכרמה  לבוי -  ךשמה , ידומיל  החותפה -  הטיסרבינואה 
קוש תומגמ -  תללכמ  תוריש , יאנכטל  הללכמ  ינכטה -  להנימה  תוקיתעו , תונמא  תוריצי  תכרעה  םישרוש -  םיבשחמ ,

םיסרוק ידומילל  תורגסמ  לוהינל ) ילארשיה  זכרמה  תיבמ  "ל -  ימה סיירב , ןו  ג' תדלל , המילשמ , האופר  תוהמ -  ןוהה ,
תוללכמו "ן  לדנ יפויו , חופיט  ביטאירקידובע ) , ) םוסרפו טרופסה ) תועוצקמל  רפסה  תיב   ) טרופס "ש ) טלמ  ) היגולונכטב

לבוש תורקא /  ' צה תללכמ  תויביטנרטלא (  תוללכמ  היגולורמונ ) ידומיל  יול , לבנע   + תוראק ' צה תללכמ   ) תויביטנרטלא
( יוטיב תללכמ  תולכירדאו /  בוציעל  םיוק  ןוכמ   GB / וידוטס  ) גנילייטסו בוציע  תוללכמ  היגולורמונ ) ידומיל  יול – 

רפסה תיב   ) תוריכמו תומזי  "ן , לדנ הנוזת )  ינמאמל  רפסה  תיב   / Coachm / NCS – לוקס סר  ' צואוק  ) ןומיאל תוללכמ 
ןווגמו היגולונכט )  יסרוק  "ש  טלמ רגתא /  תללכמ  ומוס /  תללכמ   ) םיסרוק ידומיל  ןוסקסולגנא ) תיקסע /  תומזיל 

תועוצקמל רפסה  תיב  קטהפיח /  יאקירמאה /  רפסה  תיב  RF / ה זכרמ   / Interlligent – םיכרע : ) םיפסונ םיסרוק 
(. לזרבל השרדמה  תורוהה /  ןדיע  פורג /  סוטטס  ביטייאירקידובע /  טרופסה / 

םע וליפאו  תופסונ  תודועת  םע  ובלתשה  ךשמהבש  עוצקמ , ידומילכ  ולחה  םה  .ןמזה  םע  וחתפתה  תודסומהמ  קלח 
.ימדקא ראות 

םיראת ןתמ  אלל  םג  הללכמ "  " ראותב שומישה  תועצמאב  םמצע  תא  קוושל  ולחה  םיבר  םייטרפ  םינוגרא  דועו , תאז 
.םיימדקא

.רופיאו הקיטמסוקל  הללכמה  רטנס - ביא  : " אציש ב-1999 םידומילה  יפסוממ  דחאב  העיפוהש  תמוסרפ  ךותמ  המגוד 
יעוצקמ גאטס ' .םיאפור  יווילב  םידומיל  תינכות  .החוורהו  הדובעה  דרשמ  תיתלשממ -  הכמסה  .הקיטמסוק  סרוק 

םיטקפאו םיטרס  המב , יפוי , רופיא  .ץראב  םיבוטהמ  םיצרמ  לגס  הריירקל , יעוצקמ  רופיא  סרוק  .תיאופר  הקיטמסוקב 
" .םידחוימ

.המוצע ב- תוריהמב  שחרתה  תודסומה , ןוויג  תניחבמ  ןהו  םיטנדוטס  רפסמ  תניחבמ  ןה  הלכשהה , םלועב  יונישה 
תא ללוכ  אל  הז  רפסמ   ) םיטנדוטס ץראב 142,000  ההובג  הלכשהל  תודסומה  לש  םידומילה  לספס  תא  ושבח   1998

הטיסרבינואב האלמ  תינכותב  ודמל  םיפסונ  םיטנדוטס   12,000 "ל .) וחמ תואטיסרבינואה  לש  תוחולשה  ידימלת 
תוללכמב םיימדקא  םילולסמ  םימייק 10  ויה  ןדיצל  .הנש  התואב  ונמנ  תויאמצע  תוימדקא  תוללכמ  .החותפה 23 
תוימדקא תוללכמ  זא 23  ולעפ  תויללכה  תוללכמל  ףסונב  .תואטיסרבינוא  לש  תימדקא  תוירחאב  תוירוזא 

"ל. וחמ םי  ' גלוק וא  תואטיסרבינוא  לש  תויוגיצנו  תוחולש  וויהש  דומיל , תודסומ  תורשע  המכ  דוע  ןכו   , ךוניחל

 - דומיל ילולסמ  לש כ-700  רחבמ  דמע  ילארשיה  טנדוטסל  .הזה  בלשב  דאמ  ןווגמ  השענ  דומילה  תועוצקמ  עציה  םג 
.םיפוג ידי כ-250  לע  ועצוהש  חוטיבה -  ידומילל  דעו  תבשחוממ  הקיפרגמ 

ןיב הפירחמה  תורחתהו  תועוצקמהו  םילולסמה  קושב , לבלבמהו  לודגה  ןווגמה  ההובג , הלכשהל  האוגה  שוקיבה 
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קווישל הלכשה  ןיב  רושיקה  םצע   ) םיהובגה םידומילה  לש  קווישה  תוברתב  יתועמשמ  יונישל  וליבוה  דומילה  תודסומ 
וקסעש םידחוימ  םיפסומ  םידומילה , תנש  תליחת  ינפל  הנש , ידמ  םסרפל  ולחה  םילודגה  םינותיעה  ןמזה .) ינמיסמ  אוה 

. םירחתמה תודסומה  לש  תומוסרפ  דצל  םיטנדוטסל  ישומיש  עדימ  םהב  עיפוהו  ההובגה , הלכשהב 

תשגנה תועצמאב  דומילה  תודסומל  םיטנדוטס  ךושמל  ודעונש  םידומיל ," ידירי   " לש השדח  תרוסמ  החתפנ  ב-1996 
תא האטיבש  השדח  העפות  תניחבב  היה  ימדקאה  דסומה  קוויש  םצע   ) דועו תואצרה  תיתקוסעת , הנווכהו  ץועיי  עדימ ,

םויה  ) הנשל הנשמ  לדגה  ידומילה  עציהה  תא  וקדבש  םיניינעתמ , יפלא  ורהנ  וללה  םידיריה  לא  םוחתב .) הרומתה 
.( וללה םידיריה  תא  רתיימ  טנרטניאה 

הכורעתה ינגב  החתפנש  םיינוכית  - לע םידומילל  לארשיב  הלודגה  הכורעתה  לש  תמוסרפ  תעדומ  ךותמ  עטק  ןלהל 
"ל): הצ לש  ךוניחה  ליח  םע  ףותישב  תיטרפ  הרבח  ידי  לע  הקפוה  איה   ) ביבא ב-1999 לתב -

הכורעתב םידומיל ." תוכורעת  ' " בח תקפומו ע"י  תכרענ  תופיצרב , תיעיברה  הנשה  וז  תמייקתמה  םידומיל 99 "  " תכורעת
, ינשו ןושאר  ראותל  םי  ' גלוקו רפס , יתב  תוללכמ , "ל , וחבו ץראב  דומיל  תודסומ   100 וגיצי כ - הלא  םימיב  תמייקתמה 

הלכלכ המילשמ , האופר  תרושקת , היגולוכיספ , םיטפשמ , םיקסע , להנמ  םיבשחמ , ומכ : םישרדנ  דומיל  ימוחת  לש  ןווגמ 
תרשכהו חותיפל  תישגר - היצנגילטניאל  זכרמה  לש  תוחמתה  ידומיל  ומכ : םישדח  תועוצקמו  דומיל  ילולסמ  דצל  דועו ,

לוהינל גוחה  תא  וגיצי  רקנש  ע"ש  הובגה  "ס  היבב בחרה , להקלו  תוצובק  יחנמ  םייגולוכיספ , ךוניח , ישנא  םילהנמ ,
לולסמ גיצי  תיעבט  האופרל  ילארשיה  גלוקה ' .םינפ  בוציעו  תיתיישעת  היגולונכט  הימיכב , תוחמתה  ילולסמ  יתיישעת ,
ןדריה קמע  תללכמ  דומיל , תודסומל  הלבקל  תידוחיי  ץועיי  תנכות  גיצי  רחש  ןוכמ  תיטסילוה , היגולוכיספ  ידומילל  שדח 
העיצמ הסדה  תללכמ  קט , ייהה - תוישעת  רובע  םידבוע  תרשכהל  השדחה - קט  יהה - תללכמ  תא  הנושארל  גיצת 
שוכרל תורשפא  גיצי  רודיבה  םלוע  תוינמואל  גלוקה ' הכורעתב : דוע  .היזיוולט  תוקפהל  גוחב  םיילאוטריו  םידומיל 

.ןורטאיתהו עונלוקה  היזיוולטה , תוינמוא  ימוחתב   B.A ראותל רודיבה  םלועמ  עוצקמ 

, םיטנדוטסל ץועיי  ינוכמ  חורפל  ולחה  םדצל  .הלכשהל  תודסומה  לש  ץועייה  ירודמ  וללכתשהו  ובחרתה  ליבקמב 
םיטבלתמהמ םיבוג  םה  רטנס .)" קימדקא  ", " הנפמ ", " םור ", " תליפ ", " אלימ ", " ץעי ", " הסדה : " ומכ  ) םייטרפ םבור 

תיישעת .רורב  ןוויכ  לע  טילחהלו  המוהמב " רדס  טילשהל   " עפשהמ םילבלובמה  םיריעצל  םיעייסמו  םילקש , תואמ 
"ב. הראב לבוקמל  המודב  רבד , לכל  ילכלכ  קסעל  הנשל  הנשמ  אופא  תכפוה  םיהובגה  םידומילה 

תרושקתב רתויב  םירבודמהו  רתויב  םירעובה  םיאשונה  דחאל  הלכשההו  ךוניחה  אשונ  ךפה  םיעשתה  תונשמ  לחה 
בתכ "ת , תו "ר  וי ןויצ , בל  הימחנ  .יתלשממה  סוטאטסה  םלוסב  היצנדק  ידמ  הלע  ךוניחה  רש  לש  ודמעמו  תילארשיה ,

םניינעש םיאשונ  .םויה  איהש  יפכ  ירוביצה  ןיינעה  דקומב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  התיה  אל  םלועמ  : " תנשב 2000
" .תסנכה לש  המוי  רדס  לע  תופוכת  םילוע  םהו  םוי , ידמ  תרושקתב  םיעיפומ  ההובג  הלכשה 

ההובגה ההובגה הלכשהה   הלכשהה לשלש   היצזירלופופה   היצזירלופופה

םיטנדוטסה םיטנדוטסה רפסמב   רפסמב לודיגה   לודיגה
עפשוהש ימש  המוד  לבא  .םיבר  םיטביהב  המוצע  איה  תילארשיה  הרבחה  לע  ההובגה  הלכשהה  תכפהמ  לש  התעפשה 

.התוא רצי  םצעבו  הכותל , דלונ  אוהש  ןוויכ  , Y-רוד ה אוה  לכמ  רתוי  הנממ 

תנשב רתוי -  רחואמ  הנש  כ-20  .םיימדקא  םיראת  וקינעהש  תודסומ  ץראב 21  ויה  ( 1989/90  ) "ן שת תנשב  םא 
תויאטיסרבינוא אל  תוללכמ   36 , תואטיסרבינוא  8 וללכש : ולאכ , תודסומ  ויה 71  רבכ  ( 2011/2012  ) "ב עשת

תוללכמב םיימדקא  םילולסמ  ו-4  הארוה  ידבוע  תרשכהל  תודסומ   23 תויביצקת ,)" ץוח  כ" תורדגומ   15 ןכותמ , )
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.םימוחת ןווגמב  תויעוצקמ  תוללכמ  תומייק כ-400  תוימדקאה  תוללכמל  רבעמ  .תואטיסרבינוא  תוירחאב  תוירוזא 

לארשיב .הירוטסיהב  ההובגה  תילאמרופה  הלכשהה  םע  רודה  אוה  םלועה  לכב   Y-ה רוד  תיטסיטטס  הניחבמ 
.רתוי תטלוב  העפותה 

יאליג 25-64 ברקב  תינוכית  - לע הלכשה  ילעב  לש  ללוכ  זוחא 
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Reference: Education at a Glance 2009, OECD
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Share of 25 to 29 Year Olds Completing Four Years College Degrees

In 1971 In 2012
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Reference: Fry, Richard and Parker, Kim. 5.11.2012. Record Shares of Young Adults Have Finished
Both High School and College.Pew Social & Demographic Trends.

Note: The educational attainment question was changed in 1992. Before 1992, persons completing at
least four years of college are consiferd to have completed at least a four year college degree.
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1948-2008 לארשיב : םיטנדוטסה  ירפסמב  לודיגה 

הנש הנש
םיטנדוטס   םיטנדוטס רפסמ   רפסמ

תואטיסרבינואב תואטיסרבינואב
םיטנדוטס   םיטנדוטס רפסמ   רפסמ

םירחא םירחא תודסומב   תודסומב
לוכה לוכה ךסךס  

( 1948-9  ) "ט 1,635-- -- שת

(1952-3  ) "ג 4,995-- -- ישת

(1956-7  ) "ז 7,402-- -- ישת

(1960-61  ) "א 11,169-- -- כשת

(1964-65  ) "ה 18,368-- -- כשת

(1968-69  ) "ט 32,386-- -- כשת

(1981-2  ) "ב 57,2052,02759,232משת

(1985-6  ) "ו 5,59267,952 62,360 משת

(1989-90  ) "ן 76,056 67,7708,286 שת

(1993-4  ) "ד 108,328 16,848 91,480 נשת

(1997-8  ) "ח 41,108150,238 109,130 נשת

(2001-2  ) "ב 118,28361,936180,219סשת

(2005-6  ) "ו 121,68087,519209,199 סשת

(2007-8  ) "ח 120,098100,372220,470סשת

, תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  .לארשיב  רקחמה  תואטיסרבינוא  תוחתפתה  ראוני 2014 . .ירוא  שריק , רוקמ :
.ןוינכט

.החותפה הטיסרבינואה  תא  םיללוכ  אל  םינותנה  הרעה :
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? תדמל םינש  המכ 

הטמ וא  אלמ  ןוכית  תימדקא הדועת  אלל  תינוכית  לע  ןושאר ראות  רתוי וא  ינש  ראות 

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

15%

30%

45%

60%

 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

ראות אלל  םירחא  םיינוכית  לע  תודסומו  תוללכמ  תואטיסרבינוא ,  ) ינוכית לעה  ךוניחב  םידמולה  רפסמב  לחש  לודיגה 
ליגה תצובקמ  םיזוחא )  47.3  ) תיצחמ טעמכ  ( 2011  ) "א עשת םידומילה  תנשב  ןכ , יכ  הנה  .יטמרד  אוה  ימדקא )
םיינש יפמ  הלעמל  לש  לודיג  הז   . ההובג הלכשהל  דסומב  םהידומיל  תא  ולחה  םיאליג 24-20 )  ) תיטנוולרה

(. םיזוחא  23  ) ליגה תצובקמ  עבר  ביבס  ענ  םישדחה  םיטנדוטסה  רועיש  זא  תונשל ה-90 , האוושהב 
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עצוממ ןותנש  ךותמ  ההובג  הלכשהל  תודסומב  הנשב א  םיטנדוטסה  זוחא 
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ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

ןושאר ראות  ידומילל  יללכה  םיסנכנה  רועיש  היה  ב-2012  .בוט  םויכ  לארשי  לש  הבצמ  תימלוע  האוושהב  םג 
הלכשהל הסינכה  רועיש  עצוממל  המד  אוהו  ןוכיתה  ימייסמ  ברקמ   60% דיחי - ) ןותנשב  אל  םיאליגה , לכב   ) לארשיב

.תוחתופמה תונידמב  ( 59%  ) ההובג

תנשב .םיטנדוטס  ףלא   88.8 םיימדקא ) םיראת  יקינעמ   ) ההובג הלכשהל  תודסומב  ודמל  ( 1989/90  ) "ן שת תנשב 
םיטנדוטס ףלא  ללוכ 46   ) םיטנדוטס ףלא  ל-308.4  יפ 4 -  טעמכ  םיטנדוטסה  רפסמ  הלע  ( 2013/2014  ) "ד עשת

רפסמב לודיגה  יכ  שיגדהל  בושח  לש כ-6%  עצוממ  יתנש  לודיג  רועישב  רבודמ  החותפה .) הטיסרבינואב  םידמולה 
.הייסולכואב לודיגה  רשאמ  רתוי  ריהמ  היה  םיטנדוטסה 

התלע דומיל , תונש  יפ  לע - תדדמנ  איהש  יפכ  לארשיב , הייסולכואה  לש  הלכשהה  תמרש  רמול  ןתינ  יללכ , ןפואב 
" תוקזחה  " תוצובקה ןיב  רעפהו  םינימה , ינש  ברקבו  תדהו  אצומה  תוצובק  לכב  טלוב  ןפואב  םינורחאה  םירושעב 
םג ועיפשה  וללה  םייונישה  .םצמטצמו  ךלוה  רתוי  תושלחה  תוצובקל  ההובג ) הסנכה  ילעב  םירבג , םיזנכשא , םידוהי , )

.ץראב יתדעה  רעפה  םוצמצ  לע 

.תילארשיה הירוטסיהב  םימצמוצמה  םה  תודעה  ןיב  הלכשהה  ירעפ  ובש  רודה  אוה   Y-רודש ה אופיא  רמול  רשפא 
הז אשונב  הבחרהל   ) .תיתדע הניחבמ  רבעבמ  םיינגומוה  תוחפ  םה  םהלש -  םיאושינה  יסופד  לע  םג  דאמ  עיפשמ  רבדה 

( השדחה תויגוזה  םייתניב -  יל  /ת  שדוקמ /ה  תא ירה  ואר :

ימוחת םג  .םיראתה  לכב  יפרגומד  בורל  וכפה  ןהו  םינשה  ךלהמב  הלע  םיטנדוטסה  ןיבמ  םישנה  לש  ןקלח  דועו , תאז 
תירבג הירוטירטל  רבעב  ובשחנש  םימוחת  םג  הגרדהב  תושבוכ  ןהו  יוניש  ורבע  םישנה , תורחוב  םהב  דומילה ,
ההובג הלכשה  השעמל ,  (. דועו האופר  םיטפשמ , הרוטקטיכרא , םיבשחמ , םיקייודמ , םיעדמ  הסדנה ,  ) תקהבומ

רובע תיעבט  הפיאשו  ליגר  לולסמ  אלא  רבעבכ , תוירבגהו  תויזנכשאה  תוטילאה  לש  תידעלב  הלחנ  תויהל  הקיספה 
.לארשיב םינוש  םיעקרמ  םיריעצ  לש  הלדגו  תכלוה  הבכש 
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תורחבנ תונידמ  םירבגו , םישנ  ההובג -  הלכשה  ילעב  םהש  הלעמו  ינבמ 25  זוחא 

הנידמ   םירבגהנידמ םישנםירבג םישנ

םירבגל םירבגל ןורתי   6139ץיוושןורתי

5644הינמרג 

5446דנלוה 

םישנל םישנל ןורתי   4852היגלבןורתי

"ב  4753הרא

4654קרמנד 

4555לארשי 

4456דנלניפ 

4357הידווש 

םירבגו 1990-2011. םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

םינוכנ ל-2010. , UNECE Gender web םינותנ :

( הלעמו ינב 15  ללכמ   ) רתוי וא  םינש  ודמלש 13  םירבגו  םישנ 

םירבג םישנ

תנש 1990 תנש 2011
15%

25%

35%

45%

55%

םירבגו 1990-2011. םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
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םידומיל םוחת  יפל  ההובג  הלכשהל  תודסומב  ןושאר  ראותב  םישנה  זוחא 

ןן   "" ססשתשת "" עעשתשת "" גגשתשת "" עשת עשת

""ככ 54%54%57%57%55%55%56%56%הסהס

חורה 71%69%61%62%יעדמ 

הארוהל הרשכהו  88%84%79%81%ךוניח 

הרבחה 49%66%66%67%יעדמ 

לוהינה יעדמו  32%43%47%51%םיקסע 

43%49%49%49%םיטפשמ

44%50%55%54%האופר

םייאופר רזע  85%81%83%82%תועוצקמ 

בשחמה יעדמו  הקיטסיטטס  33%34%29%29%הקיטמתמ ,

םיילקיזיפה 40%36%36%37%םיעדמה 

םייגולויבה 69%65%64%63%םיעדמה 

44%55%60%53%תואלקח

תולכירדאו 16%22%28%27%הסדנה 

.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

ראות יפל  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םישנה  זוחא 

"ל שת "ג עשת

הנש א ןושאר ראות  ינש ראות  ישילש ראות 
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.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :
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College Completion at a Record Level Among Men and Women

Men Women

In 1971 In 2012
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Reference: Fry, Richard and Parker, Kim. 5.11.2012. Record Shares of Young Adults Have Finished
Both High School and College.Pew Social & Demographic Trends.

Note: The educational attainment question was changed in 1992. Before 1992, persons completing at
least four year of college are considered to have completed at least a four-year college degree.

תוביס רפסמ  ורבח  תילארשיה  היסולכואב  םרועישבו  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םיטנדוטסה  רפסמב  הילעל 
: תוירוטסיה

ןותנשהמ ןותנשהמ זוחאכ   זוחאכ ןהו   ןהו יטולוסבא   יטולוסבא ןפואב   ןפואב ןהןה   תורגב   תורגב תדועתל   תדועתל תואכזב   תואכזב הילע   הילע
תורגב תדועתל  םיאכזה  רפסמ  רשאכ   1997 םינשב 1987 –  ןיב  שחרתה  ההובגה  הלכשהה  תכפהמב  ןושארה  בלשה 
ההובג הלכשהל  םינופה  רועיש  .םיזוחא   30- כב הלע  ליג 18  ןותנש  ןיבמ  תורגבל  םיאכזה  זוחאו  םיזוחא ,  70- כב הלע 
לודיג םימרוג : רפסממ  עבנ  תורגבה  תדועת  יאכז  רפסמב  לודיגה  .םאתהב  הלע  תורגבה  תודועת  ילבקמ  ןיבמ 

לע תסנכה  תטלחה  זאמ  ידוסי  - לעה ךוניחה  תכרעמ  הרבעש  היצזיטרקומדה  ךילהתב  ורוקמש  םינחבנה , רועישב 
, תומרופרו תילאפיצינומהו  תיתלשממה  המרב  םידימלתל  עויס  לש  תונוש  תוינכת  ב-1969;  ךוניחב  המרופרה 

הלודגה הריגהה  םג  .תורגבה  תדועת  תא  םילשהל  םיבר  םיריעצל  ורשפיאש  תורגבה , תוניחבב  ךוניחה  דרשמ  גיהנהש 
. הלכשהל תונווכומ  םע  תובר  תוחפשמ  הללכש  םימעה , רבח  תונידממ  וללה  םינשב 

200

201202

203

49/105

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הדיל ינושמוחו  םירוה  תלכשה  יפל  תורגבל  םיאכז 

ידילי 1955-59 םידימלת  ידילי 1975-81 םידימלת 

תידוסי םירוה  תלכשה  לע םירוה  תלכשה 
תידוסי

תימדקא םירוה  תלכשה 
0%

25%

50%

75%

100%

זכרמ לש  הנידמה  בצמ  תוח  " ודמ תילאוזיו  םיכרד  תפמ  ויתוכלשהו : לארשיב  ךוניחה  בצמ  רבוטקוא 2011 . .ןד  דוד , - ןב רוקמ :
.לארשיב תיתרבחה  תוינידמה  רקחל  בואט  זכרמ  .בואט 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  םינותנ :

( תורחבנ םינש   ) 1965-2009 האלמה , ליגה  תצובקמ  תורגבל  םיאכזו  "ב  יב םידמול  זוחא 

  19651965197019701980198019901990200020002005200520092009

"ב יב םידמול  % 34385472788279

תורגבל םיאכז  % 16172131414646

תוינידמה רקחל  בואט  זכרמ  תונורחאה .? םינשב  וערוה  לארשיב  ךוניחה  תכרעמ  יגשיה  םאה  ראורבפ 2011 . .םוחנ  סלב , רוקמ :
.לארשיב תיתרבחה 
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תויאטיסרבינוא ףס  תושירדב  הדימעו  התיכב י"ב  םידמולה  רועיש 

התיכב י"ב םידמולה  רועיש  ףסה תושירדב  םידמועה  רועיש 

תנש 1995 תנש 2009
0%

25%

50%

75%

100%

זכרמ לש  הנידמה  בצמ  תוח  " ודמ תילאוזיו  םיכרד  תפמ  ויתוכלשהו : לארשיב  ךוניחה  בצמ  רבוטקוא 2011 . .ןד  דוד , - ןב רוקמ :
.לארשיב תיתרבחה  תוינידמה  רקחל  בואט  זכרמ  .בואט 

.םילשורי חרזמ  ייברעו  םידרח  אלל  האלמה  ליגה  תצובק  ךותמ  הרעה : .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  םינותנ :

ירטמוכיספה ירטמוכיספה ןחבמה   ןחבמה תיישעת   תיישעת
ינויצ םע  דחי  תילגנאב -  תיסיסב  הנבהו  תיתומכ  הבישח  תילולימ , הבישח  ןחובש  ירטמוכיספה -  ןחבמה  ינויצ 

תיישעת .ההובג  הלכשהל  תודסומב  םינושה  םיגוחל  הלבקה  דדמ  תא  הווהמש  םכס " תא ה" םיביכרמ  תורגבה , ינחבמ 
לש םרפסמ   ) םיעשתה תונש  יהלשב  ריהמ  בצקב  חתפתהל  הלחה  תירטמוכיספה  הניחבלו  תורגבל  הנכהה  ינוכמ 

.תויתרקויה תוטלוקפל  םידחוימ  הסינכ  ינחבמל  הנכה  ינוכמ  דצל  הרשעב ) תנשב 1999  ךרעוה  םינוכמה 

ינוכמ תעפוה  .ךומנ  ירטמוכיספ  ןויצ  לשב  םיימדקאה  תודסומל  הלבקה  ףס  תא  ורבע  אל  םיבר  םיריעצ  רבעב ,
דבלב וז  אל  .הנומתה  תא  וניש   (, הנשב םידעומ  השימח   ) הניחבה ידעומ  רפסמ  תלדגה  דצל  םייטרפה , ירטמוכיספה 

, ןוכיתב קיפסמ  ועיקשה  אלש  םידימלתל  תפסונ  תונמדזה  ןיעמ  םיקינעמו  הניחבל , םיריעצה  תא  םיניכמ  םינוכמהש 
ללגב דועו , תאז  .תיתכלממה  ךוניחה  תכרעממ  םיריעצה  םיאצוי  םתיאש  םיכיבמ , הלכשה  ירעפ  םימילשמ  םג  םה 
הרצונ םיריעצ , םה  םיישארה  םיכירדמהש  ללגבו  הרורב  הרטמ  תארקל  תונווכומה  ללגב  םינוכמה , ןיב  תורחתה 
םירמוג  " ןונגסב תזכורמ  הדימל  תודקוממ ; תורטמל  רמוחה  תקולח  : Y-רודל ה תמאתומה  הדימל  תוברת  םינוכמב 
הדימלב שומישו  תויצלומיס  יוביר  הממיב ; תועש  וידימלתל 24  רוסמה  ךמותו  רבחכ  דקפתמ  ךירדמה  םיכלוה ;"

תואטיסרבינואל הלבקה  לאיצנטופ  תא  םילידגמ  הלא  לכ  .הניחבה  לש  םידקמ  ישגרו  ילכש  לוגרתל  תבשקותמ 
.תוללכמהו
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: ירטמוכיספל םינייאורמ  לש  תויוסחייתה  רחבמ 
לע ןויצ  ןיא  .הניחב  םינווכומ  םישדוח  השולש  אלא  ...הנשה  לכ  אל  איה  הדימלה  .ירטמוכיספל  םידומילה  תא  יתבהא  "

ןייזל ילב  .הניחבב  היהיש  המ  קוידבל  דקוממ  רמוחהו  .והזו  וב  חילצהל  ןחבמל  וטנ  ןווכומ  התא  תיב , ירועיש  לע  ךרדה ,
השולש קוידב  ךל  שיש  עדוי  התא  .ןמזה  תא  חותמל  ילבו  דוקימב , ףוסב  ודריש  םירבד  ינימ  לכ  דוע  לע  ביבסמ  לכשה  תא 

" .הזמ תרטפנו  םישדוח 

בוט ןויצ  יל  שיש  תעדל  ןוחטיבה  תא  קזחמ  שממ  הזו  ונל  תורזועש  תויצלומיס  אלמ  שי  בוט , ונתוא  ןיכמ  שממ  סרוקה  "
אל ינאו  הרצק  הפוקתל  קר  הז  לבא  םויה  לכ  דומלל  טושפ  אל  הז  .ומצע  ןחבמב  םג  רדסב  היהי  חוטב  זא  תויצלומיסב 

" רובעת וזה  הפוקתהש  דע  יל  שיש  המ  לכ  תא  תתל  יל  תפכא  אל  זא  תדבוע 

ירטמוכיספ היה  אל  םא  םירבחה , םע  ץוחב  יתייה  םויה  לכ  תויורגבב  ללכב  יתעקשה  אל  דימלת  יתייהשכ  ינא  ועמשת , "
ךמס לע  קר  יתוא  לבקל  ךירצ  היה  והשימ  םאו  ללכב  םיבוט  אל  םינויצה  לבא  האלמ  תורגב  יל  שי  וישכע , עקתנ  יתייה 

" .הדובעל לבקתהל  ידכ  םויה  םומינימ  הז  ןושאר  ראותו  םוקמ  םושל  לבקתמ  יתייה  אל  הז 

תירטמוכיספה הניחבל  םולשתב  הנכה  סרוקב  םיפתתשמ 

תחא םעפ  ופתתשה  … וקב םיימעפ  ופתתשה  … סרוקב ופתתשה  אל 

14.3%

12.2%

73.5%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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תירטמוכיספה הניחבב  םינחבנ 

הניחבב ונחבנ  אל 
םינשה תירטמוכיספ ב-3 

תונורחאה
הניחבב תחא  םעפ  ונחבנ 

תירטמוכיספה
הניחבב םימעפ  ונחבנ 2-3 

תירטמוכיספה

49.5%

9.1%

41.4%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

םיסרפו םיסרפו תואוולה   תואוולה תונרק , , תונרק תוגלמב , , תוגלמב לודיג   לודיג
ההובג הלכשהל  תודסומה  דצמ  ןה  םיעצמא , יטועמ  םיטנדוטסב  הכימתה  תכרעמ  םג  הלדג  םיעשתה  תונשב 
יסרפו תואוולה  תונרק , תוגלמ , תועצמאב  הנתינ  הכימתה  .ל  " וחמו ץראהמ  םייתרבח  םינוגרא  דצמ  ןהו  הלשממהו ,

הרזע הרומת  דומילה  רכש  ןומימב  עויס  תוכנוח -  טקיורפ   ) "ח רפ טקיורפל  היה  דחוימב  בושח  דיקפת  .תונייטצה 
תוחפשממ םיטנדוטסל  רקיעב  תודעוימה  םיטנדוטסל , תואוולהה  ןרק  תרגסמב   (. רפסה יתבב  םישקתמ  םידימלתל 

ררחושמ לייח  .םינש  עבש  לש  חווטב  תוגלמה  רפסמב  השולש  יפמ  רתוי  לש  לודיג  לח  חותיפ , ירוזאמ  םידלי  תוכורב 
דע ול , םיעיגמה  ןודקיפה  יפסכל  רבעמ  יפסכ , עויס  לבקל  הנושארל  היה  לוכי  םיימדקא  םדק  םידומיל  דומלל  שקיבש 

. םיינוכיתה וידומיל  תמלשהל  םויק  תגלמ  ןכו  דומיל , רכשמ  אלמ  רוטפל 
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תימדקא םידומיל  תנשב  הגלמ  הבוג 

(( הנשל הנשל םילקשב   םילקשב  ) ) הגלמה הגלמה הבוג   תוגלמהבוג תוגלמ ילבקמ   ילבקמ

20132013 רקס   20122012רקס רקס   20112011רקס רקס   רקס

15%13%16%דע 2,500 

 2,501-500022%35%40%

 5,001-750016%13%9%

7,500-10,00022%17%18%

 10,001-15,00011%6%8%

הלעמו  15,00114%16%9%

(( הנשב הנשב םילקש   םילקש  ) ) עצוממ ₪ עצוממ 10,75410,754 ₪ 12,82012,820 ₪ 8,4448,444

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

דסומ גוס  יפל  תימדקא  םידומיל  תנשב  הגלמ  הבוג 

תיתנש תיתנש הגלמ   תואטיסרבינואהגלמ תואטיסרבינוא
אלאל תוללכמ   תוללכמ

תובצקותמ תובצקותמ
תוללכמ תוללכמ
תובצקותמ תובצקותמ

תוללכמ תוללכמ
ךוניחל ךוניחל

םיאסדנה םיאסדנה

הבוג הבוג עצוממ   עצוממ
חח   "" שבשב הגלמה   הגלמה

 15,436 10,643 8,286 7,368 3,130

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

ראותה תמר  יפל  תימדקא  םידומיל  תנשב  הגלמ  הבוג 

תיתנש תיתנש הגלמ   הניכמהגלמ הניכמ
הדועת הדועת
ךשמהו ךשמהו

ראות ראות
ןושאר ןושאר

ראות ראות
ינש ינש

ראות ראות
ישילש ישילש

יאסדנה יאסדנה

הנשל הגלמה  הבוג  עצוממ 
"ח שב

 7,750 5,091 8,650 19,003 47,551 5,153

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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ראותה ראותה ךלהמב   ךלהמב םירשונה   םירשונה רועיש   רועיש תנטקה   תנטקה
ירה ןושאר , ראותל  דומלל  וליחתהש  הלאמ  שילשכ  תואטיסרבינואב  םידומילהמ  ורשנ  םינומשה  תונש  תושארב  םא 

ראשה ןיב  הרושק  םירשונה  רפסמב  הדיריהש  ןכתי  .הזמ  תוחפ  ףאו  ל-20%  הרישנה  רועיש  דרי  םיעשתה  תונשבש 
הילעש תפסונ , הביס  .םהירוה  לש  רתוי  בחר  ילכלכ  יוביג  םע  דומלל  םיריעצל  הרשפיאש  םייחה , תמרב  הילעל 

םידימלת דבאל  אל  ידכ  םיטנדוטסה , לע  לקהל  ההובג  הלכשהל  תודסומה  לש  הייטנה  איה  רבדל , תוחפ  םיטונ 
תא םייסל  םהלש  םייוכיסה  תרבגהו  םיטנדוטסה  לע  הלקהה  ןלהל .) ואר   ) הנצקוה המגמה  םויה  דעו  זאמ  .ףסכ  דיספהלו 
אל םיריעצ  רתויש  ךכל  האיבה  םירוההמ ) הרזעהו  םייחה  תמר  ללגב  םא  ןיבו  תולקהה  ללגב  םא  ןיב   ) החלצהב ראותה 

.םתוא םייסל  םג  הובג  יוכיס  םהל  שיש  העידי  ךותמ  םידומילל  תונפל  םיששוח 

םייפרגומד םייפרגומד םימרוג   םימרוג
תלחותב היילעה  .א  םייפרגומד : םימרוג  םג  ויה  ההובגה  הלכשהב  םידמולה  רועישבו  םיטנדוטסה  רפסמב  היילעל 

הדוליה רועישב  הדיריה  .ב  היסנפל .) השירפה  רחאל  םיבר  םירקמב   ) רגובמ ליגב  דומלל  םירגובמל  תרשפאמש  םייחה 
תפוקת תכראה   ) רבעבמ רחואמ  ליגב  הדובעה  לגעמל  םיריעצ  תסינכ  .ג  החפשמב .) דלי  לכל  םיבאשמ  רתוי  הנפמה  )

ןהלש ךרוצהו  לוהינהו , הדובעה  לגעמל  תופרטצמה  םישנה  רפסמב  היילעה  .ד  תורגבל .) תורענ  ןיבש  םייניבה 
.המיאתמ תרשכהב 

ילארשיה ילארשיה קשמה   קשמה לשלש   תצאומ   תצאומ תוחתפתה   תוחתפתה
תא ובייח  היגולונכטהו , לוהינה  רוצייה , ןוגראה , הדשב  תוריהמה  תויוחתפתההו  עדימו  םיתוריש  תרבחל  רבעמה 

רקיעב שוכרל  ןתינ  םתואש  תוהובג , תויביטינגוק  תויונמוימו  בחר  עדי  ילעב  םידבוע  רישכהל  ילארשיה  קשמה 
יברעמה םלועה  לכב  ומכ  לארשיב -  הגרדהב  ךפה  תימדקאה  הכמסההו  הדימלה  ךילהת  השעמל , .הימדקאה  תרגסמב 

דוסי באשמל  הגרדהב  התשענ  ההובג  הלכשהו  םיבחרנ , םימוחתב  תיעוצקמה  הריירקה  לולסממ  ילרגטניא  קלחל  - 
.םיירוביצו םייטרפ  םינוגראב 

םידומיל בלשל  םיבר  םידבועל  הרשפיא  תועובק ) תועש  םוקמב  תוחכונ  סיטרכ   ) הדובעה תומוקמב  תושימגה  תבחרה 
רתוי םיללכושמ  םידדמ  הכירצמ  איהו  תורשמ , לע  תורחתה  תקזחתמ  ישפוחה  קושה  תלכלכב  וזמ , הרתי  .הדובע  דצל 

.( תוננסמה דחא  אוה  ימדקא  ראות   ) הרשמ התוא  לע  םירחתמה  םידמעומ  ןוניסו  ןוימ  לש 

םלוע לש  ילוהינהו  יעדמה  ןויגיהה  םושייל  הליבוה  םיימואלניב  היצזילבולג  יכילהתב  לארשי  תנידמ  לש  התובלתשה 
. םילהנמו םידבוע  לש  תיעדמ  הרשכה  בייח  הזה  ךילהתה  .ירוביצה  רזגמב  םיקסעה 

ירעפב לודיג  יקסעה  רזגמב  לח  םיעבשה  תונש  עצמא  זאמש  הדבועה  לשב  םג  תשקובמ  התשענ  ההובגה  הלכשהה 
יחלשמב םידבוע  ןיבל  םיימדקא  די  יחלשמב  םידבוע  ןיבו  הכומנ  הלכשה  ילעב  ןיבל  ההובג  הלכשה  ילעב  ןיב  רכשה 

.םיימדקא םידומיל  םיבר  ופחד  וללה  םירעפה  .םיימדקא  יתלב  די 

שיש תירוביצה  הרכהה  הרצונו  הייסולכואה , תובכש  ןיב  םיקומע  םירעפ  הרצי  תילכלכה  תוחתפתהה  דועו , תאז 
.רתוי תוכומנה  תוימונוקא  - ויצוסה תובכשל  ההובגה  הלכשהה  תשגנה  תועצמאב  םמצמצל 

םינוגרא הפחד  איה  ןוגראה , לש  סוטטסה  ילמסמ  דחאל  הכפה  םידבועה  לש  הלכשהה  תמרש  ןוויכ  תפסונ : הדוקנו 
.תויעוצקמ תומלתשהו  םיראת  רובע  תובטה  ןתמ  תועצמאב  םהידבוע  תא  ליכשהל  רוחאמ -  רגפל  וצר  אלש  םיבר - 
םהידבועמ םיפלא  ודדוע  ירוביצה  תורישב  םיפסונ  הקוסעת  תומוקמו  םילוח  יתב  "ל , הצ ךוניחה , דרשמ  לשמל , ךכ ,

הללכמב ריכבה  דוקיפה  תרשכהמ  ילרגטניא  קלחכ  םיהובגה  םידומילה  תא  בליש  ףא  "ל  הצ .םיהובג  םידומילל  תאצל 
.ימואל ןוחטיבל  הללכמבו  הטמו  דוקיפל 
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המגמ התוא  תא  ולצינ  "ל ,) וחמ תוחולש  תוללכמ , תואטיסרבינוא ,  ) ץראב ההובג  הלכשהל  תודסומה  לכ  טעמכ 
הפיח תטיסרבינוא  לשמל , ךכ ,  ) םילודגה םינוגראה  ידבוע  רובע  םידחוימ  םלולסמ  ורציו  ירוביצה , תורישב 
ףסונ ןוויכמ  םרתש  המ  דועיס – ) ידבועלו  "ל  הצ יניצקל  תמאתומה  םידומיל  תינכות  ורצי  ביבא  לת  תטיסרבינואו 

.תודסומ םתואב  םיטנדוטסה  רפסמב  היילעל 

םינוש םינוש תועוצקמ   תועוצקמ לשלש   היצזימדקא   היצזימדקא
ובייח אלש  תועוצקמ , לש  היצזימדקא  ךילהתל  וליבוה  יגולונכט  הרטלואה  םלועב  תועצקמתההו  עדיה  תוחתפתה 

, םינפה בוציעו  תולכירדאה  תואקנבה , חוטיבה , תרושקתה , תורייתה , תועוצקמ  לשמל , ךכ  .תימדקא  הרשכה  רבעב 
וא יאנכט  ראותל  רבעב  ודמלנש  םינווגמ  םייגולונכט  תועוצקמ  .היפרתויזיפהו  יאופרה  דועיסה  הירטמוטפואה ,
היה ףסונ  םרוג  .המוד  ךילהת  ורבע  עונלוקהו  לוחמה  המבה , תונמוא  ימוחת  םג  .ימדקא  ראותל  ןכ  םג  וגרדוש  יאסדנה ,

תדועת וא  דומיל  תונש  הרשע  םיתש  לש  הלכשה  הקיפסה  רבעב  רשא  םידיקפת  ךרוצל  ןושאר  ראותל  תרבוגה  השירדה 
. ינוחטיבהו יאופרה  יתלשממה , ילפיצינומה , תורישב  רקיעב  םעצבל -  תנמ  לע  דבלב  תורגב 

רבע עוצקמה  םירחא  םירקמבו  יאופר ) דועיסל  רפס  יתב  לשמל ,  ) היצזימדקא רבע  ולוכ  עוצקמה  םימיוסמ  םירקמב 
ול םינתונש  המלשה  תועוצקמ   ) רתוי הבחר  תיעדמ  הנילפיצסידל  וחופיס  תועצמאב  רמולכ  הפיקע , ךרדב  היצזימדקא 

(. תימדקאה הקנפשוגה  תא 

ךוניחה תכרעמב  הארוהה  עוצקמ  לש  היצזימדקאה  ךילהת  .ךוניחה  םוחת  אוה  הזה  ךילהתל  תקהבומה  המגודה 
ךילהתה  ) ימדקא דסומ  תחיתפל  רתיה  ולביק  םירומל " שרדמה  יתב   " רשאכ םיעבשה , תונש  תיצחמב  לחה  תיתכלממה 

דוד ךוניחל ע"ש  הללכמה  ויה  תונושארה  .תולודגה  תואטיסרבינואה  תוסחב  ךוניחל )" תוללכמ  םש ל" יונישב  הוול 
ןיב ץאוה , ךילהתה  םיעשתה  תונשב  .ןורשב  לרב  תיב  תללכמו  םילשוריב  ןגו  תיבב  תונבל  הללכמה  הפיחב , ןילי 

תופסות ןתמלו  ןכל ) םדוק  םייק  היה  אלש  שדח  ראות   ) B.Ed ראות קינעהל  םירומל  - םירנימסה תכמסהל  תודות  ראשה 
.םיימדקאה םיראתה  רובע  ךוניחה  דרשמב  תויתועמשמ  רכש 

ןפואב םרת  םעוצקמ  לש  היצזימדקאה  ךילהת  ירוביצה , תורישב  רתויב  לודגה  רזגמה  תא  םיווהמ  םירומהש  ןוויכ 
.םיטנדוטסה תייסולכואב  םרועישלו  לארשיב  םיאמדקאה  רפסמ  תלדגהל  יתועמשמ 

כ-15,000 םיאנכטו  םיאסדנהל  תוללכמב  ודמל  םיעשתה  תונש  תישארב  .תואסדנהה  םוחת  איה  תרחא  המגוד 
.ההובג הלכשהל  תודסומב  דומלל  ושקיב  רשאכ  הלא , םידומיל  לע  תוימדקא  תוכז  תודוקנ  ולביק  אלש  םידימלת ,

.B.Sc ראות תארקל  םתליחתמ  םידומילה  תא  ליחתהל  וצלאנ  יאסדנה , ראות  ולביק  םייתנש  רחאל  רשא  םידימלת 
עצוה היעבה  תא  רותפל  ידכ  .ל  " וחב תומיוסמ  תואטיסרבינוא  לש  הרכהל  וכז  תואסדנה  ידומיל  םתואש  היה  דרוסבאה 

הנווכה . B.Tech ראות תארקל  תוינכת  םיאסדנהל  תוללכמה  תרגסמב  חתפל  תוימדקאה  תוללכמל  באה  תינכתב 
תוללכמה ןכאו  תוללכמה , תועצמאב  הסדנהל  םידימלת  וז כ-2,500  ךרדב  ההובג  הלכשהל  תודסומל  ףיסוהל  התייה 

.לארשיב הסדנהל  ורשכוהש  םישנאה  לגעמ  תא  וביחרה  םיעשתה , תונש  לש  היינשה  תיצחמב  ופסונ  רשא  תויגולונכטה 
ורמוה ןיינב , תסדנהו  תיחרזא  הסדנה  ומכ  םירופס  םימוחת  איצוהל  ,  B.Tech-ראותל ה תוינכתה  בור  םינשה , ךלהמב 

.רתוי תויטרואית  ןהש  , B.Sc ראותל תוינכתל 

תוימדקא תוימדקא םדקה   םדקה תוניכמה   תוניכמה
תונמדזה תוקינעמה  תוימדקא , םדקה  תוניכמל  תעדונ  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  תבחרהל  דחוימב  הלודג  תובישח 

רופישו תויורגב  תמלשה  ידי  לע  תאז  תושוע  ןה  .תורגבה  ינחבמ  תא  החלצהב  םייסל  וחילצה  אלש  םיריעצל  תפסונ 
םידמלנה םינושה  תעדה  ימוחתב  הרשעהו  הבחרהו  םיליעי  הדימל  ילגרהו  םילכ  תיינקה  ידי  לע  ןכו  תורגבה  ינויצ 

.הטיסרבינואב
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עקרה .ןוחטיבה  דרשמו  ההובג  הלכשהל  הצעומה  תוברתהו , ךוניחה  דרשמ  לש  תפתושמ  המזוי  התייה  תוניכמה  תמקה 
התייה הרטמה  .הקירמא  - הפוריא יאצוי  ןיבל  הקירפא  - היסא יאצוי  ןיב  םיימונוקא  - ויצוסה םירעפה  היה  ןתמקהל 

לש ךילהת  ץיאהלו  חרזמה  תודע  ינב  םיריעצ  לש  ישיאה  לאיצנטופה  חותיפל  תונמדזה  רשפאתש  דומיל , תרגסמ  רוציל 
תסנכב אשנש  םואנב  תאזה  הפיאשה  תא  אטיב  ןרא , ןמלז  זאד , תוברתהו  ךוניחה  רש  .הלכשהה  םוחתב  םירעפ  תריגס 

" .םיעצמא רסוח  לשב  הטיסרבינואה  ילתוכל  ץוחמ  דימלת  ףא  ראשיי  אל  : " תנשב 1959

םידימלת םע 60  העונצ , התייה  הלחתהה  .לארשיב  תוימדקא  םדקה  תוניכמה  לש  ןתוליעפ  הלחה  תנשב 1963 
. ןוינכטב תירבעה ו-30  הטיסרבינואב  םהמ 30  דבלב ,

ןויוושו םירעפ  םוצמצב  הקסעש  ךוניחה  דרשמב  ךמס  תדיחי  ידיב  תוניכמה  לש  ןלוהינ  דקפוה  םיששה  תונשב 
םייתרבחה םירעפה  לע  רושיג  התייה  התרטמ  רשאכ  תנשב 1962, הדסונ  איה  ךוניחה ." םודיקל  ןרקה   " םשב תויונמדזה 

הדוגאה ירגובל  עויס  ידי  לעו  םאלסאה  תוצראמ  םילועה  ידלי  ברקב  תוגיהנמ  חופיט  ידי  לע  לארשיב , םייכוניחהו 
.ההובג הלכשהל  תודסומה  לש  םהירעש  תחיתפ  תועצמאב  םדקתהל 

, תופסונ תוימדקא  םדק  תוניכמ  תמקה  לע  טלחוה  הגרדמ , הלע  יתדעה  חתמה  רשאכ  םישישה , תונש  יהלש  תארקל 
חרזמה תודע  ינב  אלו   ) חופיט ינועט  םידימלת  לש  םהייוכיס  תלדגה  תא  רשפאל  הרטמב  רתוי , בחר  דעי  להקל  תונופה 

דילש בוצקתלו  ןונכתל  הדעווה  המיקה  ב-1974 , .תואטיסרבינואל  הלבקה  ינוירטירק  םע  דדומתהל  דבלב )
יכרד תא  העבקו  תוימדקא  םדקה  תוניכמה  תורטמ  תא  הרידגהש  תליג " תדעו   " תא "ת ) תוה  ) ההובג הלכשהל  הצעומה 

תוושכ תוניכמה  לש  םויסה  תוניחבב  הרכהל  הליבוה  הנקלא )" תדעו   )" ב-1978 המקוהש  תפסונ  הדעו  .ןתוליעפ 
.תומיאתמ תורגב  תודועת  םירגובל  קינעהל  ךמסוה  ךוניחה  דרשמו  תורגבה , תוניחבל  ךרע 

ללוכ הניכמ , לש  גוס  לכמ  תשרדנה  תורשה  תמר  תא  העבק  הלש ב-1980 , םכסמה  "ח  ודה תא  השיגהש  םחורי , תדעו 
ישדוחה ףירעתה  רזגנ  ןהמ  הניכמל , תויולעה  ךסו  תויולע  בכרה  דימלתל , דומיל  תועש  ףקיה  ותמרו , םדא  חכ  ףקיה 

. הניכמה לש  תואצוהה  לכ  תא  תוסכל  רומאה  דימלתל 

לוהינ לש  תויולעו  הרוקת  הלהנמ , םדא , חוכ  לש  תנכדועמ  הדובע  תרגסמ  הרידגה  , 1992 ב - המקוהש  קודצ , תדעו 
ינועט חונימה מ" הנוש  ךכל , םאתהב  .יתדע  סיסב  לע  השעיי  אל  םידמעומה  רותיאש  שגדוה  הדעווה  "ח  ודב .תוניכמה 

". םודיקל םייואר  ל" חופיט "

האוושהב ל-6,000 תאז   ) םידימלת  12,000 ודמל כ - ןהבש  תוימדקא , םדק  תוניכמ  ץראה 46  יבחרב  ולעפ  ב-1999 
(. תנשב 1990 תוניכמב  םידימלת 

םויה דע  .החלצהב  םתוא  ומייסו  םיימדקא  םידומילל  ולבקתה  ןהירגוב  בורו  הובג , היה  תוניכמה  לש  החלצהה  רועיש 
.ההובגה הלכשהל  םידימלת  תפסותל  בושח  ןונגנמ  תווהמ  ןה 

דילש תוימדקא  םדקה  תוניכמב  םידמולה  םיטנדוטסה  רועישב  לודיג  לש  ךילהת  לח  םיעשתה  תונש  תליחתמ  לחה 
ירועישב םימוד  םייונישל  ליבקמב  תאז  תואטיסרבינואה , דילש  תוניכמב  םידמולה  ולאב  הדיריו  תוללכמה 

.תודסומה יגוס  ינשב  םיטנדוטסה 

תוניכמ אבצ , יאצויל  תורגב  תדועת  תמלשהל  ודעונש  תורגבל , תוניכמ  תוניכמ : לש  םיגוס  השולש  םימייק  םויכ 
(. היפויתא יאצוי  םיברע , םידרח ,  ) תוידועיי תויסולכואל  תוניכמו  םירדגומ , תועוצקמ  ידומילל  ודעונש  תוידועיי ,

"" חילצהל חילצהל  " " םיצור םיצור םלוכ   םלוכ
תונשב תילארשיה  הרבחב  שחרתהש  םיכרעה  םלוסב  יונישל  ראשה , ןיב  הרושק , ימדקא  ראותל  שוקיבב  היילעה 

הפיאשה תאזמ , הרתי  .הלכשהל  תיסיסבה  תוכזל  הז  ללכבו  חרזאה , תויוכזל  תיללכה  תועדומב  היילע  הלח  .םינומשה 
הלכשהש ןוויכ  .תילכלכ  החלצהל  ללכ  ךרדב  המגרות  איהו  םיבר , םיריעצ  רובע  וטומל  הכפה  םייחב  חילצהל " "
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תכלוה םידליה  תלכשהש  הרקמ  הז  ןיא  .הגשהל  בושח  דעיל  הכפה  איה  תילכלכה , החלצהל  ירקיעה  חתפמכ  תספתנ 
לע הבחרהל   ) .ב " הראמ קתעומה  יתורחת  סופדב  רבודמ  השעמל , .ינחלופ  טעמכ  יפוא  תונורחאה  םינשב  תלבקמו 

םירוה ואר : םירוהכ  םיקינ  Y-לש ה ןחלופ  לע  הבחרהל  תבכועמ ; תורגב  ןב 30 -  דליה  ואר : םידליכ  םיקינ  Yןחלופ ה
(. םידלי לדגמ   Y-רוד ה םיסרוקו :

ידרשמב ומשרנש  רויד  ישפחמ  תופתתשהב 1,000  ןוסכס ," ולגנא   " לש רקחמה  תקלחמ  ידיב  ב-1998  ךרענש  רקס 
הלכשהה ךרעל  תמדוקה  האמה  ףוסב  התיה  רבכש  תובישחה  תא  שיחממ  רקסה , תכירעל  םדקש  שדוחב  "ן  לדנה תרבח 

םוקמ תעיבקב  ןושארה  לוקישה  יכ  ובישה  ( 78%  ) רקסב םינייאורמה  ברקמ  םיעבר  השולשכ  .תילארשיה  הרבחב 
הבריק לש  רבעב  החוורש  הרורב  הפדעהמ  הנוש  וז  הפדעה  .םהידליל  רוזאה  עיציש  ךוניחה  תכרעמ  תמר  אוה  םירוגמה 

.הדובע םוקמל 

דמע םייתרקוי ) םיגוחל  תולבקתה   ) הלכשהה קושב  תונורתי  םהידליל  רוציל  םירוהה  לע  רבוגה  יגולוכיספה  ץחלה 
םלשלו ןגראתהל  ולחה  םיעצמא  ילעב  םירוה  .ךליאו  םיעשתה  תונשמ  רפסה  יתבב  רופאה  ךוניחה  תוחתפתה  דוסיב 
תמקהל תומזויה  וברתה  ליבקמב  .דועו  ירבע  קודקדב  תילגנאב , םיבשחמב , הכימתו  הרשעה  ירועיש  תרומת  םסיכמ 

תובלושמ םויכ   " יכ ןיזק  הנרוא  תיאנותיעה  החוויד  העפותה , תא  הרקסש  ץראה ," םירמאמ ב" תרדסב  .םייטרפ  רפס  יתב 
תונרק לשו  תימוקמ  תושר  לש  םירוה , לש  ףתושמ  ןומימב  וא  םירוהה , לש  אלמ  ןומימב  תופסונ  דומיל  תוינכות 

(." הלאכ תוינכותב  ושמתשה  רפסה  יתבמ  קר 38%  ב-1988   ) לארשיב רפסה  יתבמ   67%- כב תויטרפ 

דומלל ולחהש  םיננוחמה  םידימלתה  רפסמב  תע  התואב  הלחש  היילעב  אוצמל  רשפא  תאזה  המגמל  ףסונ  יוטיב 
.סויגה ליג  ינפלו  תאז ,) תרשפאמה  החותפה , הטיסרבינואב  רקיעב   ) רפסה יתב  םויס  ינפל  דוע  תואטיסרבינואב 

שוקיבב הילע  תע  התואב  הלח  סינכמ ) עוצקמל  חתפמ   ) הלכשהה לש  תילכלכה  השיפתה  תוקזחתהמ  האצותכ 
יעדמו םיטפשמ  םיקסע , להנימ  ןוגכ : תוסינכמה ," ו" תויתרקוי ," ה" הלאל  דחוימבו  תוילנויספורפ ,"  " תוטלוקפל

(, הקיזיפ הימיכ , היגולויב , הירוטסיה , היפוסוליפ ,  ) עבטהו חורה  יעדמ  לש  םיגוחהו  תוטלוקפה  תאז , תמועל  .בשחמה 
ועלקנו תיווז , ןרקל  וקחדנ  תובר , םינש  ךשמב  תואטיסרבינואה  לש  תימדקאה  תינכותה  לש  הביל  בל  תא  וויהש 

.םיהובג םיגשיה  ילעבו  םירשכומ  ןושאר  ראות  ירגוב  וא  ןוכית  ירגוב  סויגב  םיישקל 

תורגב תורגב ירסח   ירסח תטלוק   תטלוק החותפה   החותפה הטיסרבינואה   הטיסרבינואה
לירפאב ב-14  המקוה  איה  .החותפה  הטיסרבינואל  היה  תובחר  תובכשל  ההובגה  הלכשהה  תשגנהב  בושח  דיקפת 

לש תוביסמ  הליגר , הטיסרבינוא  תרגסמב  תאז  תושעל  םילוכי  םניאש  םישנאל  ימדקא  ראות  תשיכר  רשפאל  ידכ   1974
תורגב תדועתב  רסוח  "ל ,) וחב תוהש  תיאבצ , תרגסמ   ) התיכל העגה  תלוכי  רסוח  םירוה ,) וא  םידבוע  םישנא   ) ןמז רסוח 

הטיסרבינואה ךכל , ףסונ  .תירבעב  דומלל  םיניינועמו  לארשיל  ץוחמ  םירגה  תירבע  ירבודו  םילארשיל  ןכו  האלמ ,
, ןוכיתב םידומילה  ידכ  ךות  ןושאר  ראות  םימייסמ  םתצקמש  םינייטצמ , ןוכית  ידימלת  היתורוש  לא  תלבקמ  החותפה 

.וירחאל וא  יאבצה  תורישה  ךלהמב  ומילשי  ותואש  ימדקאה , ראותל  תוכז  תודוקנ  םירבוצ  ףא  םקלחו 

לע תודועת  תגצה  אלל  ןושאר , ראות  ידומילל  םדא  לכ  לש  ותלבקב  איה  החותפה  הטיסרבינואה  לש  התוידוחיי 
איה םידמעומה  םיביוחמ  הב  הדיחיה  הניחבה  .הלבק  תוניחב  אללו  תורגב ) תוניחב  אלל  םג   ) םימדוק םידומיל 

.תילגנאב

ללשל רבעמה " יקיפא   " תרזעב תאז  .תוליגרה  תואטיסרבינואל  רשגכ  הטיסרבינואה  הקינעמש  ראותב  םישמתשמ  םיבר 
ימ קיפא .) לכ  רובע  שארמ  םירדגומש  םהינויצו  םיסרוק  בכרה   ) תושירדב םידמועה  לכל  םירחאה  תודסומב  םילולסמ 

הנשהמ רשייה  וידומיל  תא  בורל  ךישממ  החותפה , הטיסרבינואהמ  רבעמ  קיפא  סיסב  לע  הטיסרבינואל  לבקתמש 
.היינשה

דומלל לוכי  דימלתהו  קוחרמ , בתכב  םימייקתמ  םרקיעב  םידומילהש  אוה  החותפה  הטיסרבינואה  לש  ףסונ  דוחיי 

232

233

234

235

236

237

238

58/105

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30383&index=1&searchMode=1
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30423&searchMode=0&index=6


אוה הדבעמב .) חוכנל  שרדנ  וא  םיוסמ  ךיראת  דע  תימדקא  הדובע  שיגהל  שרדנ  אוה  ןכ  םא  אלא   ) ישיא בצקב  ותיבב ,
.השקונ תועש  תכרעמל  לובכ  וניאו  ץראה , יבחרב  דומילה  יזכרמב  היחנהה  ישגפמל  עיגהל  ביוחמ  וניא 

םיסרוקמ תוימדקא  תוכז  תודוקנ  הגרדהב  רובצלו  ןמז  תלבגה  אלל  ראותל  וידומיל  תא  סורפל  דימלתה  לוכי  תינורקע 
םע ראותב  תושירדה  רשאכ  ראותה , תושירדב  דומעל  וילע  הטיסרבינוא  רגוב  ראות  תלבק  ךרוצל  .םינוש  םימוחתמ 

.ןורמת חוורמ  תוחפ  תורשפאמ  יהשלכ  תודקמתה 

םתוא לבקל  היה  ןתינ   ) הידימלתל םידחוימ  היזיוולטו  וידר  ירודיש  החותפה  הטיסרבינואה  המייק  תונושארה  היתונשב 
.תידומיל תרושקתל  טנרטניאב  בחרנ  שומיש  השענ  היגולונכטה  תוחתפתה  םע  תוטלקב .) םג 

לעמ 90%)  ) ןושאר ראות  תארקל  םיסרוקב  םיטנדוטס  החותפה 48,000  הטיסרבינואב  ודמל  םידומילה 2013/4  תנשב 
.םינשה ךלהמב  הנתשה  החותפה  הטיסרבינואב  ןושאר  ראותל  םידמולה  לש  םיליגה  בכרה  מ-10% .) תוחפ   ) ינשו

םע  (. םידמולהמ  63%  ) הלעמו יאליגב 30  תרגובמ –  הבורב  התייה  םימשרנה  תייסולכוא  םיעשתה  תונש  תליחתב 
,55%  ) םיטנדוטסהמ תיצחממ  רתויל  "ב  עשתב עיגהו  יאליגב 29-22 , םיריעצה  םידמולה  לש  םקלח  לדג  םינשה 

(. "ן שתב תמועל כ-25% 

לוסיח לוסיח תריכמב   תריכמב ראות   ראות
תא "ג  למ הלענ  יארפו , ץורפ  השענ  ההובגה  הלכשהה  קושש  ררבתה  רשאכ  םוינלימה , לש  ןושארה  רושעה  תיצחמב 

רשקב תוריהב  יא  תויטפשמ , תויעב  םינווגמ : םיקומינ  ךכל  ונתינ  .םישדח  ההובג  הלכשהל  תודסומב  הרכהה  תותלד 
תורימחמ תושירד  "ג  למה השרד  ליבקמב  .דועו  העורפ  תורחתמ  ששח  תורזה , תואטיסרבינואה  לש  תוחולשה  דמעמל 

תוברת החתפתה  לעופב  .םיידומילה  םינכתלו  לוהינ  יפוג  תבכרהל  םיצרמ , סויגל  ועגנש  םימייקה , תודסומהמ  רתוי 
הרסא "ג  למש ןמזב  לשמל , ךכ , .תירוחאה  תלדב  םייוניש  סינכהלו  "ג  למה חוקיפ  תא  ףוקעל  ודעונש  תוניבמוק "  " לש

.רוסיאה תא  ףוקעל  דעונש  לוהינ " ןושאר ב" ראות  ורציו  תוללכמה  ורהימ  ןושאר , ראותב  םיקסע  להנמ  ידומיל  לע 

רפסמ יפ  לע  ההובג  הלכשהל  תודסומה  תא  בצקתמ  "ת  תוש ןוויכו  חתפתהלו  לודגל  ףאוש  ימדקא  דסומ  לכש  ןוויכ 
םיפיסומ םניאש  םידימלת  ללוכ  םיטנדוטסה –  לש  םביל  לע  הזב  הז  תורחתהל  תודסומה  םיצלאנ  םיטנדוטסה ,

, תויומסו תויולג  תופיקעו , תורישי  תולקה , הדירטמו : הבחר  העפות  הרצי  תאזה  תורחתה  .דסומה  לש  ותרקויל 
לש ךילהת  רצונ  יללכ , ןפואב  .םשריהל  םתותפל  ידכ  םידומילל  םידמעומל  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  תוקינעמש 

.הלבקה תושירד  ףר  לש  תיבקע  הדרוהו  םידומילל  םידמעומ  לש  ינררב  תוחפו  תוחפ  ןוניס 

ידכ דע  עיגה  הייחדה  רועישו  םידמעומ  ןוניס  לש  הרימחמ  תוינידמ  תואטיסרבינואה  וליעפה  םינומשה  תונשב  םא 
תוינידמב הלקהל  האיבה  םיעשתה  תונשב  תוללכמה  םע  תורחתהש  ירה  "ה ,) משתב לשמל 34.5%   ) םינופהמ שילשכ 

(. "ח נשתב לשמל 19%   ) דבלב תישימחכ  םיימדקא -  םידומילל  המאתה  יא  עקר  לע  םיחדנה  רועישב  הדירילו  ןוניסה 
.דרויו ךלוה  קר  ףרה  זאמ 

קושהמ םישנא  תבוטל  תודסומה  לוהינמ  םירוספורפה  תקיחדל  האיבה  ההובג  הלכשהל  תודסומה  לש  ילכלכה  קבאמה 
םירקמב איהש   ) תכרעמה לע  תיקווישה  הפשה  תוטלתשהלו  קוויש  לע  םיבאשמ  לש  הלדגו  תכלוה  העצקהל  ילכלכה ,

(. תויעטהו תואמזוג  תססובמ  םיבר 

רצואה הצקמש  ביצקתב  םידימתמה  םיצוציקה  תובקעב  ראשה  ןיב   ) ראווצה לע  תחנומ  תילכלכה  ברחה  רשאכ 
המרב לחוז  תוחיפ  איה  האצותה  .ונוצר  תא  עיבשהל  רקיעב  איה  הרטמה  חוקלל , ךפוה  טנדוטסהשכו  תכרעמל )

- ץוח  " תונוכמה דומיל , תוינכת  תונורחאה  םינשב  וחתפתה  לשמל  ךכ  .םידומילה  תמרבו  םיטנדוטסה  לש  תעצוממה 
ללכ ךרדב  ליגרה , הזמ  הובג  ןרובע  דומילה  רכש  וליאו  הנידמה , בוצקתל  תוכוז  ןניאש  תוינכותב  רבודמ  תויביצקת ."

הנידמה רקבמ  "ח  ודב .תוניבמוקה  םג  ןתיאו  םינשה  םע  לדגו  ךלה  וללה  תוינכותה  רפסמ  .הנשב  לקש  ףלא  כ-100-30 
לבקל ילבמ  הלאכ  תוינכות  וחתפ  תואטיסרבינואה  יכ  ןיוצ  הזה , םוחתב  תואטיסרבינואה  תולהנתה  תא  קדבש  (, 2012)
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דוע .םיליגרה  םיראתב  םיטנדוטסמ  םישרדנה  ולאמ  םיכומנו  םילקמ  ןהב  הלבקה  יאנתשו  תושרדנ , ןהש  יפכ  רושיא ,
.תאז לכב  ולבקתה  ךא  הלבקה , יאנתב  ודמע  אל  םיטנדוטסהמ  רכינ  זוחא  תוינכותהמ  קלחבש  רקבמה , ףיסוה 

תולקה ראותה : ךלהמב  דומילה  תושירד  תכמנהב  םג  אלא  ףסה  תושירד  תכמנהב  קר  אל  תאטבתמ  תולקהה  תייצלפניא 
הלאל תוליחמו  תולקה  םיליגרתב , תולקה  תוחכונ , תשירדב  הלקה  טרפב , תילגנאבו  ללכב  האירק  רמוח  תומכב 

םיהובג םינויצ  תקולחו  דועו ) רוחיאב  תושגה  תוניחבלו , תודובעל  םיפסונ  םידעומ   ) סיסבה תושירדב  םידמוע  םניאש 
(. ןלהל םג  ואר   ) םירזוחמה תוחוקלה  םיטנדוטסה –  תא  ןבצעל  אל  איה  תיזכרמה  הרטמה  .הלק  דיב 

קבאמ ןרובע  ןכש  תוללכמב , דחוימב  הפירח  היעב  הווהמ  םידומילהו  הלבקה  תושירד  תמרב  לחוזה  תוחיפה 
רתוי מ- לש  רעפ  םייק  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  המסרפש  םינותנה  יפ  לע  ןכ , יכ  הנה  .דחוימב  השק  תודרשיהה 

םידמעומה ןיבל  עצוממ 618.7 ) ןויצ   ) תואטיסרבינואב דומלל  םישקבמה  ןיב  ירטמוכיספב  עצוממה  ןויצב  תודוקנ   80
ינותנמ הלוע  דוע  .רתוי  ךומנה  הלבקה  ףרמ  האצותכ  רתיה  ןיב  עצוממ 538.3 ,)  ) תויאמדקאה תוללכמב  דומלל 

תוללכמב 8 וליאו  םידומילל  ולבקתה  םידמעומ  לכמ 4  תואטיסרבינואב 3  .תוללכמל  לבקתהל  רתוי  לק  יכ  "ס  מלה
5,200 לשמל , ךכ  .המכ  יפ  לודג  תוללכמב  םידומילל  םילבקתמה  רפסמ  םימיוסמ  םימוחתב  .םידמעומ  לכמ 9 

.תואטיסרבינואב תמועל 1,300  "ד  עשת םידומילה  תנשב  תוללכמב  םיטפשמ  ידומילל  ולבקתה 
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םירחבנ תודסומב  םיטפשמ  ידומילל  הלבק  יאנת 

  
ירעש ירעש
טפשמ טפשמ

הירקה הירקה
תימדקאה תימדקאה
ונוא ונוא
  

לולסמה לולסמה
ימדקאה ימדקאה
הללכמה הללכמה
להנמל להנמל

הללכמה הללכמה
תימדקאה תימדקאה
הינתנ הינתנ
  

הללכמה הללכמה
תימדקאה תימדקאה
ריפס ריפס
  

זכרמה זכרמה
ימדקאה ימדקאה
םיטפשמל םיטפשמל
םיקסעו םיקסעו

ןגןג תמרב   תמרב

תורגב תורגב ןויצ   ןויצ

עצוממ 90
, הלעמו

תוחפל 4
תודיחי

ןויצב תילגנא 
70

עצוממ 95
הלעמו

 

 

עצוממ 90
הלעמו

 

 

עצוממ 90
הלעמו

 

 

עצוממ 85
, הלעמו

תוחפל 4
תודיחי
תילגנא

ןויצב 70

הקיפסמ
תדועת

ןויצה תורגב ,
בושח וניא 

 

ירטמוכיספ ירטמוכיספ

הובג מ- ןויצ 
580

 

 

ןחבמ
ירטמוכיספ

יאנת וניא 
.הלבק 
הובג ןויצ 
מ-575

תא רפשי 
ייוכיס
.הלבקה

יללכ ןויצ 
הובג מ-600.
111 תילגנא :

ירטמוכיספב
וא 211
.ר " ימאב

 

ירטמוכיספ ןחבמ 
.הלבק יאנת  וניא 
רפשי הובג  ןויצ 

ייוכיס תא 
.הלבקה

 

הובג ןויצ 
מ-600

 

 
     

ךרוצ ןיא 
 

 

 

 

 

ינחבמ ינחבמ
ןוימ ןוימ

הניחב
תירבעב
ילעבל
ירטמוכיספ

ףסמ ךומנ 
(580  ) הלבקה

םינחבמ
תנבהב

, ארקנה
תילגנאב
תירבעבו

 

ישיא ןויאר 
ןוחבל דעונש 

ירושיכ תא 
יוטיבה
.תירבעב

 

   

הלבק הלבק
תיטמוטוא תיטמוטוא

    

ןויצ ילעב 
650

ירטמוכיספב
עצוממ ו-85 

תורגבב 

 

ןויצ ילעב 
650

, ירטמוכיספב
עצוממ ו-95 

.תורגבב
ילעב ןכו 

ןושאר ראות 
עצוממב

הובג מ-75
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םירחבנ תודסומב  תרושקת  ידומילל  הלבק  יאנת 

  
קמע קמע תימדקאה   תימדקאה הללכמה   הללכמה

לאערזי לאערזי
ימדקאה ימדקאה לולסמה   לולסמה
להנמל להנמל הללכמה   הללכמה

הללכמה הללכמה
ריפס ריפס תימדקאה   תימדקאה

  

םינרוא םינרוא
הללכמה הללכמה
תימדקאה תימדקאה
ךוניחל ךוניחל

תורגב תורגב ןויצ   םידמעומהןויצ תא  רחוב  גוח  לכ 
רתויב םיבוטה  םיגשיהה  ילעב 

ןויצב וא  תורגבב  ירטמוכיספב ,
תורגבה לש  ללקושמ 

.ירטמוכיספהו
.תילגנאב ףס  ןויצ  שי  ןכ , ומכ 

 

הובג מ- עצוממ  ןויצ  לעב 
אלל םג  םשריהל  לוכי   90
הזכ הרקמב  .ירטמוכיספ 

ןויצ 185 גישהל  שי 
.ר " ימא ןחבמב 

עצוממ ןויצ  לעב 
תוחפל הובג מ-85 ,

עבראב ןויצ 70 
וא תילגנא  תודיחי 

.תודיחי שמחב   65

גיצהל שי 
תדועת

וא תורגב 
לע רושיא 

תואכז
.תורגבל

ירטמוכיספ ירטמוכיספ

ךומנ תורגבה  עצוממ  םא 
תוחפלב 85 ךרוצ  שי  מ-90 

תורגב לש  ללכושמה  ןויצב 
.ירטמוכיספו 

ןויצב תוחפל 530 
.ירטמוכיספה

ןויצ
ללכושמ

תורגבה םע 
הובג מ-

.525

ינחבמ ינחבמ
ןוימ ןוימ

אלש ימל  תירבעב  עדי  ןחבמ 
ירטמוכיספ השע 

  
םייקתמ
ןויאר
.ישיא

הלבק הלבק
תיטמוטוא תיטמוטוא

  

ןויצ ילעב 
וא ירטמוכיספב   650

ילעב ןכו  .תורגבב   95
ןושאר ראות 

הובג מ-75. עצוממב 

ילעב
עצוממ

הובג תורגב 
מ-90.

.13.8.2011 תעדימ , רתא  רוקמ :

תמועל לודג  אוה  מ-500 , ךומנ  םהילא  לבקתהל  ידכ  שרדנה  ירטמוכיספה  עצוממש  תוללכמב , תועוצקמה  רפסמ 
זכרמה לשמל  ומכ  תירטמוכיספה , הניחבה  לע  ירמגל  תורתוומש  תוללכמ  שי  .הטיסרבינואב  םידדוב  תועוצקמ 

.ןג תמרב  םיקסעו  טפשמל  ימדקאה 
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ןושאר ראותל  הנושארה  הנשב  םיטנדוטסה  ברקב  תירטמוכיספה  הניחבב  םינויצה  עצוממ 

תואטיסרבינוא תובצקותמ תוללכמ  תויביצקת ץוח  תוללכמ 

האופר
םיטפשמ תולכירדאו

 
הסדנה םיילקיסיפה

 
םיעדמה

קיטסיטטס

, 

הקיטמטמתמ

…
םייגולויבה
 

םיעדמה
תואלקח "כ הס

םייאופר
רזע   

תועוצקמ
לוהינה
 

יעדמו
 

םיקסע הרבחה
 

יעדמ חורה
 

יעדמ
0

200

400

600

800

לארשיב 2014. ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  .ההובג 2014 . הלכשהל  הצעומה  רוקמ :

" םזיטילא  " תוליבומה תוצראה  בורב  לודג : דחא  לדבהב  לארשיל , ידוחיי  וניא  הימדקאל  הלבקה  ףר  תכמנה  ךילהת 
םמצעל תושרהל  םילוכיש  םייטרפ , וא  םייתרקוי  דומיל  תודסומ  ןיידע  שי  הדימריפה  הצקב  ןכל  .הסג  הלימ  אל  איה 

םהלש ראותה  יכ  הז  תא  םמצעל  תושרהל  םילוכי  םה  תחתה ." תא  םהידימלתל  עורקל  ו" תונדפקב  םידמעומ  ןנסל 
תודסומ דאמ  טעמ  שיש  םושמ  ןה  תויטסטילא , דומיל  תורגסמ  ןיא  טעמכ  לארשיב  .הדובעה  קושב  ישממ  ןורתי  חיטבמ 
.הילפאו תואשנתהכ  תספתנו  םיער  רוביצ  יסחיל  תונורחאה  םינשב  התכז  תיטסיטילאה  השיפתהש  םושמ  ןהו  םייטרפ 

.ל " וחל םויה  םינופ  תיתרקויו  תיביטקלס  תרגסמב  דומלל  םיצורש  םיבר  םילארשי  ןכל 

המגודה .תושירדה  ףס  תא  תונורחאה  םינשב  םידירומ  ינדפק  ןוניס  רבעב  היה  גוהנ  םהבש  םייתרקוי , םיגוח  םג  לארשיב 
.םינשה םע  םידרוי  ראותה  ךלהמב  תוימדקאה  תושירדהו  הלבקה  ףר  םהבש  םיטפשמל , םיגוחה  איה  רתויב  תטלובה 

ןויצ סיסב  לע  ינש  ראותל  םילבקמ  םיגוח  רתויו  רתוי  .תושירדהו  הלבקה  ףרב  לחוז  תוחיפ  לח  םימדקתמה  םיראתב  םג 
םנמא הז  .עובשב  םויב  הארוהה  תא  וזכיר  םיגוח  טעמ  אל  .המלשה  תושירדב  םיטעממו  רבעבמ  ךומנ  ןושאר  ראותב 

.הכומנ תידומיל  תויביטקפא  םע  שיתמ  עסמל  םירועישה  תא  ךפוה  לבא  האלמ  הרשמב  םידבועש  םיטנדוטס  לע  לקמ 
, הזת אלל  ראות  םימייסמ  םבור  םויה  תבחרנ , תיעדמ  היצטרסיד  םג  םיבתוכ  ויה  ינשה  ראותה  ידימלת  בור  רבעב  םא 

רובעי לב  יאנת  הניא  רבכ  ירקחמ  ינש  ראותל  השירדה  דועו , תאז  .ןטקו  ךלוה  ףקיהל  םישרדנ  םישיגמ  ןכש  הלא  םגו 
הזת תשגה  " ) הזת םאות   " הנוכמש ףקוע  לולסמל  האשרה  םילבקמ  םיבר  םיטנדוטסו  ישילש , ראותל  םידומיל  ךשמהל 

(. טרוטקודב קרפל  תכפוהש  תמצמוצמ ,

תמרו םידומילל  םילבקתמה  םיטנדוטסה  תמרל  עגונה  לכב  הקיתש  לש  רשק  םייקתמ  תוללכמבו  תואטיסרבינואב 
רפסממ עבונ  רבדה  .ילפורטסטקה  בצמה  לע  תרוקיב  יבמופב  עיבהל  םיזעמש  םיצרמה  םיטעמו  םידומילה , תוינכות 
םיכירצ ונחנא  רשכ  אל  הז  םא  םג  , " םירמוא םיבר   ) ההובג הלכשהל  תודסומה  לש  תילכלכה  תודרשיהה  יישק  תוביס :

םיטנדוטסה תא  רקבל  םיענ  אל   ) תיטילופה תוניקתה  חור  תוגלוקו ; הלהנהה  יוניג  ינפמ  םיצרמ  לש  םששח  דורשל ;)"
םיבוט ויה  ונלש  רודב  םגו  םירדהנ  םידימלתה  ילצא  .הנוכנ  אל  הללכה  וז  : " ורמאיש הלא  וצוצי  םג  דימת  .ךלש 
םינשל םייתאוושה ) רקיעב   ) םייטנוולר םינותנ  ףוסיאב  םיישקו  םיטנדוטסה  תודוגא  לש  הפירח  הבוגתל  ששח  םיערו ;)"
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.ורבע

הטלוקפה ןקיד  רבעשל  רגרבצלז , ילע  פורפ ' היה  יבמופב  העפותה  לע  תרוקיב  ירבד  רמול  זעהש  םינושארה  דחא 
התלעוהש העצהל  הבוגתכ  לארשיב ," יטפשמה  ךוניחה  דיתע   " לע סנכב  ורמאנ  וירבד   ) הפיח תטיסרבינואב  םיטפשמל 
.םידומילה לע  חקפת  ןידה  יכרוע  תכשלש  םיצור  ונאש  חוטב  אל  (: " םיטפשמה ידומיל  לע  חקפת  ןידה  יכרוע  תכשלש 

יכה רבשמב  תאצמנ  לארשיב  תיטפשמה  היספורפה  .היתורושל  סנכייש  ףוספסאה  ידי  לע  דיתעב  טלשיהל  הלולע  איה 
רפסה יתב  יכ  ןעט  רגרבצלז  הללכהכ ." דואמ , הכומנ  םיטפשמה  ידומיל  תמרש  םושמ  הנידמה , םוק  זאמ  הלש  לודג 

תחא וירבדל , .לארשיב  םיטפשמה  ידומיל  תמר  תא  תולעהל  ארקו  םהלש ," הדובעה  תא  םישוע  אל   " םיטפשמל
רקיעב ףקת  אוה  הנידמה ." םוק  זאמ  רתויב  עורגה   " אוה עצוממה  ןידה  ךרוע  םויכש  הדבועה  איה  בצמה  לש  תואצותה 

שי היפל  תואיצמה  חכונל  ראשה  ןיב  ןהמ ," יתועמשמ  קלח  עינמ  ףסכ  עצב   " וירבדלש םיטפשמל , תוללכמה  תא 
םויה בצמה  תא  קפס  בגא ,  ) םלצא םידומילל  איבהל  םיחילצמ  םהש  םיטנדוטסה  רפסמ  יפל  םירכתשמש  םינקיד 

(. בוט רתוי  הברה  תואטיסרבינואב  םיטפשמל  תוטלוקפב 

דגנ רבדמ  ", " אשנתמ  " אוהש וילע  ורמאו  ובתכ  רתיה  ןיב  .הבר  תרוקיב  וררוע  ורמאנש ב-2009 , גרבצלז , לש  וירבד 
ןתנש ןויארב  .םינשה  ףולח  םע  תררבתמו  תכלוהש  תמא  רמא  ןכא  גרבצלז  לבא  .ןויוושה  יכרעמ  םלעתמו  ףוספסאה "

"ת: תוב רבח  רבעבו  ופי־ביבא־לת  תימדקאה  הללכמה  אישנ  דלנדירפ , הימחנ  פורפ ' רמא  טסילכלכ  ןותיעל  ב-2011 

אל תוללכמ  ידמ  רתויו  םייתוכיא , םיטנדוטס  לע  תוקבאנ  תוללכמ  ידמ  רתויש  ירה  תוכיא , לש  םיחנומב  םילכתסמ  םא  "
ךרוצל ןושאר  הנעמ  וקפסיש  תוללכמ  עברא  םיקהל  התיה  "ג  למהו הנידמה  לש  תירוקמה  תינכותה  .םתוא  תולבקמ 

תא תונמל  ילבמ  תאזו  הנידמה , ידי  לע  תובצקותמה  תוללכמ  רבכ 21  תולעופ  םויכ  .ההובג  הלכשהל  םישדח  תודסומב 
בצמ רצונ  .יטילופ  אשונל  וכפה  תוללכמה  השימח ? יפ  רפסמה  ול  ץפק  ךיא  .הארוהל  תוללכמה  תאו  תויטרפה  תוללכמה 

.תודסומ דועו  דוע  ומקו  תונעיהל , הלחה  תכרעמה  .תירוחאה  רצחב  הללכמ  הצור  הצעומ  וא  הייריע  שאר  לכ  ובש 
ידכו והשכיא , םייקתהל  םיכירצ  הלאה  דומילה  תודסומ  לכ  .ההובג  הלכשה  לש  עציה  ףדוע  לש  בצמ  רצי  הז  ימעטל ,

ילב םיטנדוטס  ללוכ  דיל -  אבה  לכמ  תחקל  םיליחתמ  םיטנדוטס ? קיפסמ  ןיאשכ  םישוע  המו  .םיטנדוטס  ךירצ  םייקתהל 
םג םידמול  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  ובש  בצמ  רצונ  ךכ  .תודיחי  לש 4  המרב  תילגנאב  תורגב  ילב  וליפאו  ירטמוכיספ 

.םיימדקא םידומילל  םיסיסב  םירושיכ  ילוטנ  םישנא 
שי ףוסבשכ  המרה  לע  רומשל  רשפא  יא  לבא  המרה , לע  תרמוש  םג  לבא  םיטנדוטס  תלבקמ  איהש  תנעוט  הללכמ  לכ 

התיה אלש  וזה , הקימנידה  לשב  .וב  םידומ  ונניאו  םישיחכמ  ונחנא  ותואש  תורדרדיה  לש  ךילהת  רצונ  .םילשכנ   50%
והשזיאב .םירגובה  תמר  לע  תורורב  תוכלשה  ךכל  שי  .ההובג  הלכשה  ףדוע  לש  בצמב  םיאצמנ  ונחנא  תרקובמ , ירמגל 

" .ראותה תא  ליזומ  הז  לכ  םוקמ 

( יסגא לבוי  םע  תופתושב  השענ   ) ריקחת רוקמה "  " ותינכותבו ולש  גולבב  רקורד  ביבר  יאנותיעה  םסרפ  יאמב 2013 
םיימדקא םיטרדנטסו  הלבק  יאנת  ףשח  ריקחתה  הימדקאה ." לע  גגוח  ירוביצה  רזגמה  ךכ  הנש : יצחב  ראות  : " ותרתוכש

םיריכב םיצרמ  ראשה  ןיב  ונייאור  ריקחתל  .הבוצע  החידבל  תואטיסרבינואב  םידומילה  תא  םיכפוהש  םיכמנומ 
תריכמ תיישעת  : " ןפקיהל עדומ  היה  אל  רעצמל  וא  ריכה  אל  רוביצהש  תועפות  ףושחל  הנושארה  םעפב  ומיכסהש 
לשמל  ) ןוחטיבה דרשמ  ומכ  םיידסממ  םיפוג  ןיבל  ההובג  הלכשהל  תודסומה  ןיב  תושענ  וללה  תוניבמוקה  םיראתה ."
םיפקוע םילולסמב  תוחנה  םילבקמש  םייטרפ , םישנא  ןיבלו  "כ ) בשה תיריוואה , היישעתה  ידבוע  סיט , סרוק  "כ , בשה

םיקסע .) להנמ  ידומילב  קושב  םיריכב  םילהנמ  ןוגכ  )
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ילב הז  תא  השועש  ימ  שיו  טרוטקודל  לבקתהל  ידכ  םימלש  םייח  עיקשהל  ךירצש  ימ  שי  : " רקורד בתכ  ראשה  ןיב 
שולש חקול  ליגר  םדאל  .ןושאר  ראות  ילב  םילבקתמש  ולאכ  שיו  ינש  ראות  ליבשב  וייח  תא  דבעשמש  ימ  שי  .תורגב 
טאמי תניחב ג' תושעל  בייח  התא  .הנש  יצחמ  רתוי  תצקב  הז  תא  םישועש  ולאכ  שי  לבא  ןושאר , ראות  םילשהל  םינש 
לבקל ידכ  עובשב  םימי  השולש  דומלל  םיבייח  .חוטב  אל  םיקסע ? להנמב  ינש  ראותל  לבקתהל  ידכ  תילגנאב  הדיחפמ 
.הפיא יולת  תילגנא ? .חוטב  אל  שממ  םיטפשמל ? לבקתהל  ידכ  ירטמוכיספ  ךירצ  .דחא  םויב  םג  רשפא  ןושאר ? ראות 
תוריש ביצנ  רבעשל  רונ , לג  פורפ ' .עיגהל " הבוחש  חוטב  אל  םגו  .אל  תומוקמהמ  קלחבש  רבתסמ  לשכיהל ? רשפא 

םיבשוח םישנאש  תורואמ  יוקיל  והשזיא  הפ  הרוק  : " םינריקחתל רמא  ההובג  הלכשהל  הצעומה  "ר  וי ןגסו  הנידמה 
םינוק םה  הלכשה , םינוק  אל  םה  ןיבת , .הלכשה  םינוק  אל  םה  וישכע , לוזב , התוא  תונקל  רשפא  ההובג  הלכשהש 

". ראות

טייל טייל םימדקתמ   םימדקתמ םיראת   םיראת
ןושארה ראותה  לש  ותרקוי  תדירי  לשב  .ינש  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמב  יתועמשמ  לודיג  לח  תונורחאה  םינשב 

םג לבא  הדובעה , קושב  ןורתי  הווהמ  ינש  ראות  .ינש  ראותל  םהלש  ףסה  תשירד  תא  קשמב  םיבר  םימוחת  וגרדיש 
ראותה ותיא  איבמש  ירוביצה  רזגמב  תורוכשמל  תופסותה   . ןמזה םע  תחופ  ןושארה , ראותה  לש  הזל  המודב  וכרע ,

רתוי םיבר  םיטנדוטס  ונברד  ןלהל ,) ואר   ) םירוגמה םוקמל  תובורקה  תוללכמב  םידומיל  ילולסמ  תחיתפ  םג  ומכ  ינשה ,
.דומללו ךישמהל 

החוור  (, ךוניחה דרשמב  םילהנמלו  םירומל  ץוחנ  ראותה   ) ךוניחו הארוה  םה : ינש  ראותל  םישקובמה  תועוצקמה 
( דועו םוריח  תאופר  הנקז , ידומיל  תויונמא , תרזעב  לופיט  רוביצה , תואירבב  תושדח  תוינכות  וחתפנ   ) תואירבו
ינש ראותל  םיטנדוטסה  ללכמ  ( 23%  ) עברכ "ג  עשתב .םיקסע  להנמ  אוה  םויכ  רתויב  שקובמה  עוצקמה  .םיטפשמו 

.ת " תוה ידי  לע  תובצקותמ  ןניאש  תוללכמב  ןורחאה  רושעב  דמול  כ-40% )  ) םהמ לודג  קלח  .םיקסע  להנמ  ודמל 

הלח עבטה  יעדמו  םיקיודמה  םיעדמה  ידומילב  .ינש  ראות  ידומילל  שוקיבב  םינשה  םע  הילע  הלח  תועוצקמה  לכב  אל 
םידמעומה רפסמב  לש 28%  הדירי  "א  עשת "ד -  סשת םינשב  המשרנ  הקיסיפה  ידומילב  לשמל , ךכ  .שוקיבב  הדירי 

המשרנ תולכירדאו  הסדנהבו  לש 10.5% , הדירי  בשחמה  יעדמב  הקיטמתמב , לש 25% , הדירי  היגולויבב  ינש , ראותל 
(. תרושקתב תמצעומש  תצצונה , ותימדת  לשב  שוקיבל  הכוז  לשמל , םיקסעה , להנמ  .םיזוחא  לש 8  הדירי 
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תואטיסרבינואב ינש  ראות  ידומילל  םידמעומ 

םוחת עעםוחת "" סשת גגסשת "" עשת עשת

""ככ 17,89517,89522,46522,465הסהס

חורה 1,8702,784יעדמ 

הארוהל הרשכהו  1,7552,525ךוניח 

הרבחה 4,2355,270יעדמ 

לוהינה יעדמו  3,3754,130םיקסע 

1,7601,715םיטפשמ

13560האופר

םייאופר רזע  8401,705תועוצקמ 

בשחמה יעדמו  הקיטסיטטס  860815הקיטמתמ ,

םיילקיזיפה 545525םיעדמה 

םייגולויבה 1,1651,220םיעדמה 

175175תואלקח

תולכירדאו 1,1801,540הסדנה 

.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

הרקויה לע  עיפשה  רבדהו  ןושארה , ראותה  ידומילב  להנמל )" הללכמה   " איצוהל  ) תוללכמה ודקמתה  ךרדה  תליחתב 
עצוה  ) ינש ראות  םג  ךשמהב  קינעהל  הנלכות  ןהש  תורשפאה  לע  רבוד  ןכרד  תישארב  רבכ  ךא  ןהב , םידומילה  לש 

(. תואטיסרבינואה לש  ירקחמ " ראות   " תמועל דמלנ " ראות   " הנוכי הללכמב  ינשה  ראותהש 

לולסמב ינש  ראות  ידומיל  ועבקנש , ףס  יאנתל  םאתהבו  ינורקע  ןפואב  רשפאל  הטלחה  "ג  למה הלביק  תנשב 1999 
ראות ידומיל  רשפאל  םיצחלה  ורבג  ןכמ  רחאלש  םינשב  .םייאטיסרבינוא  - אל תודסומב  ירקחמ ) אל  ראות   ) הזת אלל 

םאתהבו ינורקע  ןפואב  ”ג , למה הרשיא  תנשבש 2004  דע  טרפב , תויטרפ  תוללכמבו  ללכב , תוללכמב  ירקחמ  ינש 
עבקנ וז  הטלחהב  ירקחמ .)  ) הזת םע  ינש  ראותל  םידומיל  םייקל  םייאטיסרבינוא  - אל תודסומל  ועבקנש  ףס  יאנתל 

םידומילה תוינכת  רפסמ  תלדגה  לש  רורב  ךילהת  םייק  זאמ  .תוללכמב  רקחמ  תויתשתב  עיקשת  אל  "ת  תוה יכ  בוש ,
.תויבקעב הלוע  תוימדקאה  תוללכמב  ינש  ראותל  םידמולה  לש  םרפסמו  תוללכמ , ידי  לע  תועצומה  ינש , ראותל 

תוימדקאה תוללכמבו  תוימדקאה  תוללכמב  תואטיסרבינואב , ( 2013/4  ) "ד עשת תנשב  ודמלש  םיטנדוטסה  ןיבמ 
.םימדקתמ םיראתל  ודמל  עברל  בורק  ךוניחל ,

תא הגרדהב  ףילחמ   M.A-ראותש ה דועב  תורגבה , תדועת  לש  המוקמ  תא  הגרדהב  השעמל  ספותו  ךלוה   B.A ראות
. ןושארה ראותה 

איה ךכל  תודע  .םיימדקאה  הארוההו  רקחמה  םלועל  םיכשמנ  אל  הרואכל  לאיצנטופה  ילעבו   Y-רודב ה םינייטצמה 
(. הזת אלל   ) ירקחמ אל  ינש  ראות  לש  דומילב  םירחוב  םבורש 

?? לביק לביק אלו   אלו רוטקוד   רוטקוד רמא   רמא ימימ  
, ןכאו .ישילש  ראותל  ךישמהל  וצרי  םג  םהמ  םיברש  יעבט  ךא  הז  ינש , ראות  ידומילל  םינופ  םישנא  רתויו  רתוי  רשאכ 

262

263

264

66/105

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.תיתועמשמ הילע  ןורחאה  רושעב  הלח  ישילש  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמב  םג 

רקחמ תדובע  תדמוע  םזכרמבש  םימדקתמה , םידומילה  ומייקתי  ןהבש  יעבט  ןכלו  רקחמ , תודסומ  ןה  תואטיסרבינואה 
(. הזת םע   ) ירקחמ ינש  ראות  היה  שרדנ  תואטיסרבינואב  ישילש  ראותל  לבקתהל  תנמ  לע  רבעב  הזת ."  " הנוכמה

םיניינועמש םירחאה , םיטנדוטסהמ  .וז  תורשפאב  ורחביש  ופיצ  ירקחמה , לאיצנטופה  ילעב  םינייטצמה , םיטנדוטסהמ 
ירקחמ וניאש  לולסמב  ורחביש  ופיצ  םיילכלכ  וא  םייעוצקמ  םיכרצל  ינש  ראותל  םיקוקז  וא  םתלכשה  תא  ביחרהל 

(. ליעל ואר   ) תוללכמהמ קלחב  םויכ  םייקש  לולסמה  הז  הזת .) אלל  )

םינשה םע  רשאכ  רקחמה , תואטיסרבינוא  עבש  ןיב  םיגלפתמ  ישילש  ראות  תארקל  םידמולה  םיטנדוטסה 
תיברמ םינומשהו  םיעבשה  תונשב  .םיטנדוטסה  לש  לדגו  ךלוה  חתנ  תולבקמ  רתוי  תוריעצה  תואטיסרבינואה 
.עדמל ןמצייו  ןוכמו  ביבא  לת  תטיסרבינוא  ןוינכטה , תירבעה , הטיסרבינואה  תודסומ : העברא  ןיב  וגלפתה  םידמולה 

תטיסרבינואב םידמולה  רועישב  היילעל  ליבקמב  "ל  נה תודסומב  םידמולה  לש  םקלח  הגרדהב  דרי  תונשמ ה-90  לחה 
.ןוירוג - ןב תטיסרבינואבו  הפיח  תטיסרבינואב  ןליא , - רב

תא ה-10,000 רבעו  תונש ה-90 , תליחת  זאמ  ומצע  תא  ליפכהשמ  רתוי  ישילשה  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ  ןכאו ,
טאוה םיטנדוטסה  רפסמב  לודיגה  יפמ 3 . רתויב  לדג  םינשה  ןתואב  ישילשה  ראותה  ילבקמ  רפסמ  .ח  " סשת תנשב 

רפסמב םלועב  בוט  םוקמל  לארשי  תא  איבה  הז  כ-10,600 . לע  דמוע  ראשנ  אוהו  "ח ) סשת זאמ   ) תונורחאה םינשב 
ךא הידוושו , ץיווש  הינמרג , ומכ  םלועב  תוליבומ  תונידמ  םע  דחי  הייסולכואה , לדוגל  סחיב  ישילש  ראות  ילעב 

עיפשיש רבד  , OECD-תונידמל ה תיסחי  ךומנ  לארשיב  ישילש  ראותל  םישדחה  םיטנדוטסה  רועיש  לודיגה , תורמל 
.בורקה דיתעב  םירוטקודה  רפסמ  לע 

ישילש ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ 

"ן שת "ח סשת "ב עשת "ג עשת "ד עשת
0
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לארשיב 2014. ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :
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"ג) עשת  ) ראותו דסומ  גוס  יפל  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םיטנדוטס 

דסומה דסומה גוס   ןושארגוס ןושאר ראות   ינשראות ינש ראות   ישילשראות ישילש ראות   ככראות "" הסהס

םיישאר םיסופמק  66,13039,09010,655115,875תואטיסרבינוא – 

"כ הס תוימדקא  - 102,38511,365-113,750תוללכמ 

"ת תו תובצקותמ ע"י  תוללכמ  55,7853,050-58,835הזמ :

תויביצקת ץוח  38,7303,315-47,045תוללכמ 

תיאטיסרבינוא תוירחאב  7,870--7,870תוללכמ 

ךוניחל תוימדקא  26,31 -22,2954,015תוללכמ 

"כ 190,81054,47010,655255,935הס

.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

תא םיללוכ  םניאו  .ןיפור  ימדקאה  זכרמב  םיקסע  להנמב  תיביצקת  ץוחה  תינכתב  םידמולה  תא  םיללוכ  םינותנה  הרעה :
.תואטיסרבינואב הדועת  ידומיל  ודמלש  םיטנדוטס  החותפה ו-1,250  הטיסרבינואב  םידמולה 

2012/13 "ג –  עשת ההובג , הלכשהל  תודסוממ  םיראת  ילבקמ  תוגלפתה 

לכה לכה ךסךס   תואטיסרבינוא -  -  לכה39,65439,654תואטיסרבינוא לכה ךסךס   תוללכמ -  -  32,03932,039תוללכמ

ןושאר לכה55.4%ראות  לכה ךסךס   תוימדקא -  -  תוימדקא תוללכמ   25,624תוללכמ

ינש ןושאר38.0%ראות  82.1%ראות 

ישילש ינש3.9%ראות  17.9%ראות 

לכה2.7%הדועת לכה ךסךס   ךוניחל -  -  ךוניחל תוימדקא   תוימדקא תוללכמ   6,415תוללכמ

ןושאר   82.8%ראות 

ינש   17.2%ראות 

םירפסמב 2014. לארשי  רבמצד 2014 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

דומלל דומלל םיצור   םיצור םהםה   המו   המו ןכיה   ןכיה

יטמכסה יטמכסה ןוימה   ןוימה
.ירטמוכיספה ןויצהו  תורגבה  עצוממ  ךמס  לע  בורל  תלבקתמ  ההובג  הלכשהל  דסומל  טנדוטס  תלבק  לע  הטלחהה 

תודסומ רקיעב   ) םיטעמו ירטמוכיספ  ןויצ  םישרוד  םניאש  תוללכמב ,) רבודמ  בורל   ) דומיל תודסומ  רפסמ  םנשי 
. רוביצה ללכל  םיחותפ  השעמלו  תורגב , תדועת  םישרוד  אל  וליפא  החותפה ,) הטיסרבינואה  לש  דומיל 
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"ג) עשת  ) םידומילל םידמעומה  ברקב  ירטמוכיספב  תונחביהה  זוחא 

תואטיסרבינואל תואטיסרבינואל
תוימדקאה   תוימדקאה תוללכמל   תוללכמל

תובצקותמה תובצקותמה
תוימדקאה   תוימדקאה תוללכמל   תוללכמל

תויביצקת תויביצקת -- ץוחה ץוחה
תוימדקאה   תוימדקאה תוללכמל   תוללכמל

ךוניחל ךוניחל

83%64%48%58%

לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :

.הלבקה ייוכיס  םג  ךכו  תוללכמל , תמועל  תואטיסרבינואב  רתוי  םישק  הלבקה  יאנת  םירקמה , לש  עירכמה  בורב 
לבקתהל וחילצה  אלש  םיטנדוטס  ןהילא  ךושמל  ידכ  תולקמ  תוללכמה  .םישקובמה  תועוצקמב  רקיעב  טלוב  רבדה 

.םיהובג קיפסמ  אל  ירטמוכיספו  תורגב  ינויצ  לשב  תואטיסרבינואב , וללה  תועוצקמל 

ןיידע םיהובג  םידומילל  םידמעומה  ןוימ  לעופב  ןוחבאה , יעדמ  םוחתב  תונורחאה  םינשב  הלחש  תומדקתהה  תורמל 
םיבחר םינוירטירק  סיסב  לע  אלו  ירטמוכיספו ) תורגב   ) יללכ עדי  לש  םיגשיה  סיסב  לעו  ינאכמ  דואמ  ןפואב  השענ 

.תיעוצקמ המאתה  לש  םיקומעו 

אפור תויהל  ידכ  רתוי  הובג  ירטמוכיספ  שרדנ  לשמל  עודמ  הבושת  קפיס  אל  ההובג  הלכשהל  הצעומב  שיא  םויה  דע 
עדי רשאמ  רתוי  יתרקויו  בושח  תויהל  ךירצ  הקיטמתמב  עדי  םאה  .הרומ  וא  ףרגואיג  תויהל  רשאמ  ןיד  ךרוע  וא 

? חוסינ רשוכ  וא  תופשב 

.הב םישרדנה  םיקומעה  םיידוקפתה  םירושיכהו  הנילפיצסידה , לש  הייפואל  םאתהב  השעי  ןוימהש  תופצל  היה  ןתינ 
םוחתב החלצהל  בושח  יאנת  איה  תילאטנמ  היצטור  לשו  תידממ  תלת  היאר  לש  ההובג  תלוכיש  םיעדוי  ונא  המגודל ,

תושיגרו תישונא  היתפמא  ילעב  םה  רתוי  םיבוטה  החפשמה  יאפורמ  םיברש  םיעדוי  םג  ונא  .תיאופרה  היגרוריכה 
, רעצה הברמל  לבא  .םירבד  ריהבהל  לגוסמו  בהואש  םדא  בורל  אוה  בוט  הרומ  לקשמ , ותוא  לע  .שונא  תוקוצמל 

.וללה  תועוצקמל  הלבקהו  ןוניסה  ךילהתב  תונחבואמו  תודדמנ  אלו  טעמכ  וללה  תונוכתה 

םיעיגמ םתיאש  היצביטומהו  ןעטמה  תא  םידדומ  םניא  ההובג  הלכשהל  תודסומהש  הדבועה  איה  רזומ  תוחפ  אלש  המ 
וא תופידעל  הכוז  וניא  בחרומ  עוצקמכ  היגולוכיספ  ןוכיתב  דמלש  דימלת  לשמל , ךכ  .ןוניסה  ךילהתל  םידמעומה 

דחוימב םיניינעתמ  םניא  הנידמה  עדמל  םיגוחב  הלבקה  תודעוו  הדימ  התואב  .היגולוכיספל  םיגוחל  הסינכב  תובטהל 
.םהלש תיטילופה  תוברועמבו  תואנידמה  םוחתב  םידמעומה  לש  םדוקה  עדיב 

לש ללכושמה  ןויצה  אוה  םכס "  )" תויורגבבו ירטמוכיספב  םיהובג  םינויצ  םע  םיטנדוטסש  ידרוסבא , בצמל  איבמ  הז 
ואל םה  רמולכ , .תושירדב  םידמוע  םהש  םושמ  קר  םהילא , לבקתהל  השקש  רתוי , םייתרקויה  םיגוחב  םירחוב  םיינשה )

ןפואב העיפשמ  תאזה  העפותה  ונתכרעהל , .תויעבטה  םהיתויטנו  םהירושיכל  םימיאתמש  םיגוחב  םירחוב  אקווד 
רחא ןהו  םידומילה  ןמזב  ןה  םהלש , םיהובגה  הרישנה  ירועישלו  םיימדקאה  םידומילהמ  םיטנדוטסה  תבזכא  לע  עירכמ 

.דמלנש םוחתב  הדובעב  םתטילק  םע  ךכ 

םיבר םיריעצ  םהילא  םיעיגמש  םושמ  ךוניחהו , חורה  הרבחה , יעדמ  םה  הזה  לשכהמ  רתויב  םילבוסש  תועוצקמה 
םינרקס םישנא  דחא  דצמ  םיבשוי  התיכ  התואבו  גוח  ותואבש  בצמ , רצונ  .תיניינע  הריחבכ  אלו  לדחמ  תרירבכ 

בושח אלו  ראות " תושעל   " םיאבש םידימלת  ינש  דצמו  ודכו ' שונא  יסחי  הירוטסיה , תופש , לש  םימוחתב  םירשכומו 
לשו וללה  םיגוחה  לש  יומידה  לע  העיפשמ  םג  וזה  העפותה   (. השק היהי  אלש  רקיעהו  םתוא  ולבקיש  רקיעה   ) המב

.םירישכמ םה  וילאש  עוצקמה 
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(? ןיב 1 ל-10  ) ולא םיקוסיע  לש  הרקויה  תמר  ךתעדל  יהמ 

קוסיע ++18-3418-3435-2935-29קוסיע 5050

8.748.698.91םיאפור

7.928.629.09םינעדמ

7.457.857.90םיסדנהמ

ןובשח 6.246.716.83יאור 

5.936.517.00םירומ

ןיד 6.416.406.16יכרוע 

רודיב 5.535.595.94ישנא 

תסנכ 5.995.255.17ירבח 

תד 6.065.374.32ישנא 

.Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 

.דבלב תיתד  אלה  הייסולכואה  לע  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :
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םידומיל םוחת  יפל  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס 

זז   "" נשת ""בבנשת סשת זזסשת "" סשת גגסשת "" עשת עשת

םיטלחומ םיטלחומ סמסמ ' ' ככ -  -  "" 101,230101,230137,640137,640163,300163,300190,810190,810הסהס

םיזוחא םיזוחא ככ -  -  "" 100100100100100100100100הסהס

חורה 18.511.79.57.5יעדמ 

הארוהל הרשכהו  16.116.514.413.9ךוניח 

בוציעהו תונמואה  2.32.82.8-תועוצקמ 

הרבחה 23.519.421.921.4יעדמ 

לוהינה יעדמו  6.76.08.812.2םיקסע 

6.07.59.48.5םיטפשמ

1.10.90.90.9האופר

םייאופר רזע  3.64.14.75.1תועוצקמ 

בשחמה יעדמו  הקיטסיטטס  7.58.34.75.7הקיטמתמ ,

םיילקזיפה 1.61.81.81.2םיעדמה 

םייגולויבה 2.23.13.22.6םיעדמה 

0.60.50.50.6תואלקח

תולכירדאו 12.517.917.517.6הסדנה 

ההובגה 2014. הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :

יליל ץוג   ץוג יליל   ץוע   ץוע
בורש אצמנ  לארשיב , ההובגה  הלכשהב  דומיל  םוחת  תריחב  יסופד  תופמל  דעונש  תנשב 2012 , השענש  רקחמב ,
דומיל עוצקמב  הריחבה  ךילהת   '? לודג היהאשכ  השעא  המ   " הלאשב דואמ " הבר  הדימב   " םידרטומ ( 55%  ) םיריעצה

תרושקתהש םושמ  ץעייל ,) םישקתמ  ןכלו   ) ימדקא ראות  ירסח  םירוהה  םיבר  לצאש  םושמ   Y-רודב ה דחוימב  השק 
םושמ הערכה ,) רשוכ  רסח   ) רבד לכב  טבלתהל  ועבטמ  הטונ  הזה  רודהש  םושמו  רבע  לכמ  םיתפמ  םימוסרפב  היוור 
תורחא תונידמל  דוגינב  ץראב ,  ) עקר לש  תומחג  ךמס  לע  טילחהל  הטונו  תוידוסיב  דיתעה  תא  ןנכתמ  אל  הזה  רודהש 

םוחת תריחב  לע  הטלחה  תלבק  ינפל  יתקוסעת  ןווכהל  םיכמסומ  םימרוגל  היינפ  לש  המרונ  הרצונ  אל  "ב , הרא ומכ 
לשב ןהו  ץועייה  לש  תויולעה  לשב  ןה  םייתקוסעת , םיגולוכיספבו  םיחמתמ  םינוכמב  םירזענ  םיטעמ  .םיאתמה  דומיל 

, הנש ידמ  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  תונגראמש  תוצעייתהו , עדימל  םיחותפה  םימיל  וליפא  .ומויקל  תועדומה  רסוח 
ילולסמו םימוחת  תודסומ , לש  לודגה  רחבמה  לשב  טילחהל  םהל  השק  לכל , לעמ  לבא   (. עיגהל םיריעצה  םיטעממ 

.הקוסעתה יפנעו  דומיל 
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? דומלל תיצר  ותואש  םידומילה  םוחת  לע  ךלש  ירקיעה  עדימה  רוקמ  היה  המ 
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תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

, ךכ .םיקינ  Y-לש ה םתעד  תא  לבלבמ  םימדוק , תורוד  לש  תורחבה  תפוקתב  םייק  היה  אלש  לודגה , ימדקאה  עציהה 
םילולסמו תומגמ  לש  בחר  ןווגמ  ןיב  רוחבל  שרדנ  התא  םויה  וליאו  ךוניחה "  " ידומילב רוחבל  תשרדנ  רבעב  לשמל ,

תויעבו תוישגר  תוערפה  : " תוחמתמ ןה  המב  םג  םיתעלו  ןהיניב  םילדבהה  המ  ןיבהל  השקש  ינשה ) ראותב  רקיעב  )
תועצמאב לופיט  ", " הקיטמתמו ןובשחב  הדימל  תויוקלו  םיישק  ", " תויתוחתפתה תויוקלו  םזיטוא  ", " תוגהנתה

תורתוכ ןווגמ  ירוחאמ  םיבר  םירקמב  .המודכו  היפרת " המרד  תויונמא -  תועצמאב  לופיט  ", " לוחמו העונת  תויונמא - 
הבזכאה לאיצנטופ  תא  לידגמו  המודמ  םסק  םיטנדוטסל  רוכמל  הסנמש  קוויש , ןונגנמ  דמוע  תוימדקאה  תוינכותה 

םיבר ולחה , םידומילהו  הערכהה  התשענש  ירחא  םג  לעופב .) ידומילה  ןכותל  תצצופמה  תרתוכה  ןיב  רעפה  )
יכ -25% אצמנ  ןורחאה  רושעב  ושענש  םירקחמב   ) רחא דומיל  םוחתל  תונפלו  םתעד  תא  תונשל  םיטונ  םיטנדוטסהמ 

(. םירשונ טושפ  וא  םידומילה  ךלהמב  גוח  םיפילחמ  םיטנדוטסהמ   20%

המהמ בושח   בושח אלו   אלו דומלל , , דומלל ךלנ   ךלנ
הדובעה םלועל  ךרדה  תא  לולסל  םויה : דעו  זאמ  ונתשה  אלש  תורטממ  תעבונ  ימדקא  ראות  תושעל  היצביטומה 
תונרקסה רצי  תא  עיבשהל  םיישיאה , םירושיכהו  תולוכיה  לע  דומעל  ילכלכהו , יתרבחה  דמעמה  תא  רפשל  יתוכיאה ,

ריכהל יאמצע , רגובכ  ךמצע  תא  בצעל  םיישיאה , ןיינעה  ימוחתב  עדי  ביחרהל  ליכשהל ,)  ) םישדח םירבד  דומללו 
ךב התלת  הביבסהש  תויפיצ  םישגהל  םיילאיטנדוטס ,) םייח   ) ךליג ינב  תרבחב  תולבלו  גוז ) ינב  ללוכ   ) םישדח םישנא 

ןיינעה םוחתב  רקחמ  תריירקב  ךישמהל  ןכו  הרפשלו  הרבחל  םורתל  םינשה , ךרואל  ךב  ועקשוהש  תועקשה  לע  לומגלו 
.ךלש

םע .יכוניחו  יתחפשמ  עקרלו  תוישיא  ינתשמל  םיפופכה  םילדבהב  , Y-רוד ה יריעצ  תא  םג  תוחנמ  הלאה  תורטמה  לכ 
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ילהנמ לגס  ירבח  םעו  םיצרמ  םע  רודה , ינב  םע  ונל  ויהש  תוחישמו  םינוש  םירקחמב  ומסרופש  םינותנ  ךותמ  תאז ,
וללה םימרוגהמ  דחא  לכ  לש  לקשמהש  הלוע  תוילטיגיד , תומבב  םיריעצה  לש  תוחישה  חותינ  ךותמ  ןכו  ימדקאו ,

.הנתשה

הסינכ סיטרכ  לבקל  ידכ  " ) ראות תושעל   " איה תירקיעה  הרטמה  רשאכ  .הרטמ  לאכ  ראותל  סחיה  הנתשה  רקיעב 
םימוחתב חורהו , הרבחה  יעדמב  רקיעב  טלוב  רבדה  .התובישחמ  תדבאמ  קוידב  ראות  הזיא  הלאשה  הדובעה ,) םלועל 

םירחוב םיבר  ןכאו  .ותוא  םייסי  רשאכ  קוסעי  המב  עדוי  וניאו  ראותל , דמול  טנדוטסה  םהב  עוצקמ , םינקמ  םניאש 
.הלאב אצויכו  תושירד  תמר  םוקימ , הלבק , ףסו  םיאנת  ןוגכ : םייטקרפ , םילוקישמ  דומיל  םוחת 

, דומלל ןכל , .ראות  לבקל  םיאב  םה  .דומלל  ללכב  ידכ  תשרדנה  הוונעה  תדימ  תא  טעמכ  ןיא  םויה  םיטנדוטס  ידמ  רתויל  "
ההימכ וא  לעפמ  אוה  תימצע , תרוקיבל  תלוכי  לעבו  תעד  - רב םדא  לכב  םייקש  ידימתה  רסחה  תא  ןיבהל  לש  ןבומב 

" .םהלש םילכה  זגראמ  קלח  הניא  טושפש 

ןוכנו םש , אל  שממ  ןיידע  ונחנא  םינימה  ןיב  ןויווש  לע  םירובידה  ףרח  : " םיירדגמה םילדבהה  תא  הריבסמ  תיחמומ 
גוח תריחבב  טבלתמש  רכז  טנדוטס  .ההובגה  תרוכשמה  תא  התיבה  םיאיבמ  םישנמ  םירבג  רתויש  איה  תואיצמה  וישכעל 
 - הקיזיפ וא  בשחמה  יעדמ  הסדנה , ומכ  םידומיל  גוח  שארמ  רחובו  וזה  תיתרבחה  היפיצה  לע  הארנכ  הנוע  םידומיל 

, גוזה ןבמ  הסנרפב  תפסונ  הכימת  לבקלו  אשניהל  תופצמ  םתמועל , םישנ , .סינכמ  עוצקמ  םוי  לש  ופוסב  ול  רשפאיש 
עוצקמה תריחב  רשקהב  ירדגמה  אשונה  ןכ , לע  רתי  .תובהוא  ןהש  המ  דומלל  היגליבירפה  תא  ןמצעל  תוחקול  ןה  ןכלו 

וא היגולוכיספ  תילאיצוס , הדובע  ומכ  םיילופיט  תועוצקמל  תכלל  תוטונ  םישנ  בכרומ : רתוי  הברה  הארנכ 
" .םש חנומ  שממ  אל  ףסכה  םא  םג  ןהלש , "א  נדב אצמנ  ילופיטה  אשונהש  ןוויכ  היגולונימירק ,

ינא ףסכ  לבא  .ףסכ  םג  בהוא  ינא  .ךוניח  בהוא  ינא  : " ךוניח ידומילב  רחוב  אל  אוה  עודמ  תוטשפב  ריבסה  ןב 24  ריעצ 
!" רתוי בהוא 

םידומיל דסומו  םוחת  תריחב 

דומלל הצר  ותוא  םידומילה  לולסמב  דמול  יוצרה78%  םידומילה  לולסמב  דמול  אל   22%

דומלל הצר  וב  םידומילה  דסומב  דמול  דומלל76%  הצר  וב  םידומילה  דסומב  דמול  אל   24%

דסומב דומלל  םירבחל  םיצילממ  ויה   64%
יחכונה םהידומיל 

דסומ לע  םיצילממ  ויה  אל  ץילמהל ו-11%  םא  טבלתמ   25%
יחכונה םידומילה 

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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? םויכ דמול  התא  ותוא  ראותה  תריחבל  ךלש  ירקיעה  לוקישה  היה  המ 

ןיינעה תמר 
ידיתע רכש 

הקוסעתה קושב  ןורתי 
רחא לוקיש 

םידומילל לבקתהל  תלוכי 
םיראתב וא  רחא  םוחתב 

םימדקתמ
הדובע בלשל  תלוכי 

םידומילה ךלהמב 
םירוגמה םוקמל  הברק 

ירקיע לוקיש  ןיא 
הניחבמ דסומה  תרקוי 
תימדקא

6%

10%

12%
60%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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דומיל םוחת  יפל  ראותה  תריחבל  ירקיעה  לוקישה 

םוחת םוחת
םידומילה םידומילה

תמר תמר
ןיינע ןיינע

רכש רכש
ידיתע ידיתע

ןורתי ןורתי
קושב קושב
הקוסעתה הקוסעתה

תרקוי תרקוי
דסומה דסומה
ימדקאה ימדקאה

הברק הברק
םוקמל םוקמל
םירוגמ םירוגמ

לוכי לוכי
םדקתהל םדקתהל
םידומילל םידומילל
םירחא םירחא

בוליש בוליש
הדובע הדובע
םידומילו םידומילו

לוקיש לוקיש
רחא רחא

ןיא ןיא
לוקיש לוקיש
ירקיע ירקיע

האופר 6%7%-- 8%-- 4%4% 67%4%האופר

םיטפשמ 2%2%5%4% 9%3%1% 57%17%םיטפשמ

יעדמ יעדמ
עבטה עבטה // םייחה םייחה

70% 6%6%1% --13%1%2%1%

םיעדמ םיעדמ
םיקיודמ םיקיודמ

61%22% 8%1% 1%3% -- --4%

הרבחה הרבחה יעדמ   3%4%3% 71%3%8%2%2%4%יעדמ

הסדנה 1%1%4%4% 43%25%19%2%1%הסדנה

חורה   חורה יעדמ   8%7%2% 1%  73%3%3%1%2%יעדמ

להנמ להנמ // לוהינ לוהינ
םיקסע   םיקסע

 36% 23%16% 4% 1%3% 9%6%2%

ךוניח 4%13%1% 7% 2% 1% 3%9% 60%ךוניח

יעדמ יעדמ
בשחמה בשחמה

52%28%11%1%1%1%1%3%2%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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יוצרה םידומילה  לולסמב  םידמול  אל  םיטנדוטסש  ךכל  תוירקיע  תוביס 

םידומילל יתלבקתה  אל 
םיילכלכ םיצוליא 

ינאש םידומילה  לולסמ 
דסומב אצמנ  אל  וב  /ת  ןיינועמ

וב דומלל  יתיצרש  םידומילה 
הבורקה הביבסהמ  םיצחל 

10.3%

10.3%

18.4% 60.9%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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םידומילה דסומ  תריחבל  תוירקיע  תוביס 

יפרגואיגה םוקימה 
קושב רתוי  ךרועמ  ראותה 

הדובעה
ההובג תבשחנ  הארוהה  תמר 
דסומה לש  יללכה  ויפוא 

רחא דסומל  יתלבקתה  אל 
רחא

דסומב קר  תדמלנ  תינכתה 
הז

תוצלמה

20.7%

20.7%

6.9%
8%

8%

10.3%

10.3%

14.9%

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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? םויכ דמול  התא  וב  דסומב  דומלל  תרחבש  ךכל  תירקיעה  הביסה  המ 

0 20 40 60 80

ההובג תבשחנ  הארוהה  תמר 
יפרגואיגה םוקימה 

הדובעה קושב  ךרעומ  ראותה 
תוצלמה

םירישע הרבח  ייח  הבוט , הריווא 
הימדקאב רתוי  ךרעומ  ראותה 

םידומילה דסומ  ןויבצ 
םייסיפה םיאנתה 

טנדוטסל םינתינה  םיתורישה 
רחא דסומל  תלבקתה  אל 

םידומילה ןומימב  עויס 
הז דסומב  קר  תדמלנ  תינכתה 

תונועמב םירוגמ  תונימז 

.ןכ ונעש  םילאשנה  זוחא  הרעה : לארשיב 2014.  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :

המינב ןושאר  ראות  דומלל  תוביסה  תא  המכיס  םיררחתשמל ) הנווכהו  ץועיי  עדימל ,  ) "ש קפ רתא  תכרעמ 
: 277תיטסירומוה
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םידליה ראשינ  דימת  ונחנא , יזיפ  לדוג  הזיאבו  ליג  הזיאב  הנשמ  אל  ונלוכ , תושעל , המ  ןיא  אבאו : אמא  ליבשב  . 1
הז לע  רפסלו  ונב  תואגתהל  אמא  ליבשב  תניוצמ  הביס  םה  טרפב  ןושאר  ראותו  ללכב  םידומיל  .אבאו  אמא  לש  םינטקה 

.ךלש העבשהה  סקט  ומכ  קוידב  היהי  הליבשב  ראותה  םויס  ןכו , .הלש  תורבחה  לכל 

רורב יד  ןוויכ  שי  לודג  קלחל  לבא  םילודג  ויהישכ  תויהל  םיצור  םה  המ  םיעדוי  םלוכ  אל  ילוא  הדובעה : ליבשב  . 2
ץועיי ןובשח , תייאר  האופר , ןיד , תכירע  ומכ  תועוצקמ  .הרטמה  לא  ךרדב  ןושארה  דעיה  טלחהב  אוה  ןושארה  ראותהו 

.םולחה רבעל  לודג  דעצ  הז  ןושאר  ראותו  תונוישיר  םיבייחמה  תועוצקמ  םה  םהינימל  הסדנהה  יגוסו  תועקשה 

קושל הסינכ  סיטרכ  אוה  ןושאר  ראות  תומדוק , תופוקתל  דוגינב  ןוכנ , ירמגל  לבא  שאיימ , תצק  עמשנ  בייח : יכ  . 3
ראות לבא  תורחא  תויצפוא  הברה  שיש  ןוכנ  זא  .ןושאר  ראות  םישקבמ  רפוסב  תיאפוק  תויהל  ליבשב  םג  םויה  .הדובעה 

.רתויו רתוי  יחרכה  תויהל  ךפוה  ןושאר 

, ךתוא ןיינעמש  אשונב  ןושאר  ראותל  דומלל  בושח  יחרכה , רבד  הזש  הדבועל  רבעמ  חוכשל ! רוסא  המשנה : ליבשב  . 4
םינש עברא  וא  שולש  ךשמב  דמול  ךמצע  תא  ןיימדל  הסנ  .דומלל  רתוי  לק  ךל  היהישו  וילא  רבחתמ  התאש  אשונ 

.המיענ אל  היווח  וז  ללכב , ךתוא  ןיינעמ  אלש  עוצקמ 

ידכ םירוהה  לש  רושיא  ךירצ  אלש  קר  ןוכיתל  רוזחל  ומכ  הז  טנדוטס  תויהל  תושעל , המ  ןיא  טנדוטס : תויהל  ףיכ  יכ  . 5
ךנוח ךמצע  תא  אוצמל  לוכי  התא  םיררחושמו , םיישפוח  םה  םיילאיטנדוטס  םייח  אבצה , ירחא  דחוימב  .םילויטל  תאצל 

.םיטנדוטסה תדוגא  לש  הביסמ  ירחא  הלסא  קבחמ  ברעבו  הגלמ  ליבשב  רקובב  דלי 

! ףסכ דחא , רבד  ליבשב  ןושאר  ראות  םישוע  הנותחתה  הרושב  םלוכ  טעמכ  םכל , ודיגי  המ  הנשמ  אל  ףסכה ! ליבשב  . 6
...םתא םגש  הארנכו 

םיטנדוטסל תובטה  קינעמ  ומצע  תא  דבכמש  םוקמ  לכ  תובטה , ןומהב  הוולמ  טנדוטס  תויהל  תובטהה : ליבשב  . 7
דימת המח : הצלמה  .םיבר  דועו  םייטרפ  םיקסע  תויריע , םיסובוטוא , עבטה , תנגהל  הרבחה  עונלוק , יתב  םיקנב , אמגודל :

.החנה ולבקת  תומוקמ  הזיאב  ונימאת  אל  םיטנדוטסל , החנה  שי  םא  ולאשת 

םילייח םתא  וישכעו  אבצב  ןוכיתב , הביטחב , ידוסיב , זאו  ןגב  זאו  ןועמב  םתייה  תורגסמל : םיליגר  םתא  יכ  . 8
םייחל םיסנכנ  םתא...הז  ירחא  יכ  תונורחאה  תורגסמה  ןיב  אוה  ןושאר  ראות  תורגסממ , םייונב  םייחה  .םיררחושמ 

.םייתימאה

תונרקסה ליבשב  ןושאר  ראותל  דומלל  תילוש :"  - " תפסונ הביס  הרסח  תאזה  המישרבש  ירקמ  אל  הארנה  לככו  ןיינעמ 
.םיקפואה תבחרהו 

תוחצנמ תוחצנמ תוללכמה   תוללכמה
םג אלא  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  תצאומה  התובחרתהל  קר  אל  האיבה  םיהובג  םידומילל  שוקיבב  היילעה 
תא וריבגה  תוירוביצה  תוללכמה  יכ  אצמ  םירקחמה  דחא  .תואטיסרבינואל  תוללכמה  ןיב  תוכיאה  ירעפ  תקמעהל 

תובכשה ינבל  ץורע  ושמיש  תויטרפה  תוללכמהש  דועב  ההובגה , הלכשהה  תכרעמל  ךומנה  דמעמה  ינב  לש  תושיגנה 
ירעפ אצמ  רחא  רקחמ   " .תואטיסרבינואב םידומילל  ולבקתה  אל  םקלחש  רחאל  ההובג  הלכשה  שוכרל  תוססובמה 

.תואטיסרבינואה ירגובל  תוללכמה  ירגוב  ןיב  םיזוחא  תורשע  לש  רכש 

םצמטצמו ךלוה  תונורחאה  םינשב  םלוא   , הללכמ לש  ראותמ  רתוי  ללכ  ךרדב  בשחנ  ןיידע  הטיסרבינוא  לש  ראות 
תימדקאה החלצהה  תדימבו  םישגדב  הנבמב , ינוש  םייקש  ףא  .תירוביצה  תימדתב  םגו  םידומילה  תמרב  רעפה 

םרוגל וכפה  ןה  רצק  ןמז  ךות  .םישרמ  החלצה  רופיסב  רבודמ  רבד  לש  ומוכיסב  תוללכמהמ , תחא  לכ  לש  תילכלכהו 
.שוקיבב אטבתמ  רבדהו  לארשיב  ההובגה  הלכשהה  תפמב  רתויב  יתועמשמ 

םיטעמ קרו  תואטיסרבינואה , לש  םיסופמקב  ןושאר  ראותל  ודמל  ( 85%  ) םיטנדוטסה בור  םיעשתה  תונש  תליחתב  םא 
ןושאר ראותל  ודמלש  םיטנדוטסה  לש  םקלחב  תיבקע  היילע  הלח  זאמש  ירה   , תוחולשבו תוימדקאה  תוללכמב  ודמל 

תוימדקאה תוללכמב  ודמלש  םיטנדוטסה  לש  םקלח  הנושארל  הצח  "ט  סשת םידומילה  תנשב  .תוימדקאה  תוללכמב 
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(34.7%  ) שילשכ קר  "ג  עשת םידומילה  תנשב  תא ה-50% . תיאטיסרבינוא ) תוירחאב  םיימדקאה  םילולסמה  ללוכ  )
.תואטיסרבינואה לש  םיישארה  םיסופמקב  ודמל  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסהמ 

ןיא ןושארה  ראותה  לש  הנושארה  הנשל  םיטנדוטס  תטילקב  לארשיב  תואטיסרבינואה  לש  ןקלחב  הדחה  הדיריל 
, רתוי הברה  םיכשוממ  רתוי , הברה  םיבכרומ  םה  םש  ךא  םימוד , םיכילהת  וללוחתה  תורחא  תוצראב  םג  .ימלוע  םידקת 

. לארשיב ךכ  אל  .הרעש  המחלמ  תוללכמל  בישהל  תואטיסרבינואה  תונוכנ  םהב  הטלבו 

: םימרוג רפסמ  דוע  יונישל  ורבח  ראותה , תושירדב  ןהו  םידמעומ  ןוניסב  ןה  תוללכמה , לש  םילקמה  םיאנתה  דצל 

" ולש תא  השוע   " ןמזה
ןמיס ןהב  הארש  קיתווה , יאטיסרבינואה  דסממה  דצמ  תננוצ  םינפ  תלבקל  ןהיגוסל  תוללכמה  וכז  ןכרד  תישארב 

לש ןתמקה  םע  ונמזב  רצונש  יפכ  הינומגה , דוביאל  ששחה  םג  רצונ  ליבקמב  .ההובגה  הלכשהה  תוליזל  רשבמ 
תא רתוי  קפסל  תולוכי  ןניא  ןהש  וחכונ  תואטיסרבינואה  רשאכ  ןמזה , םע  .ןוירוג  - ןב תטיסרבינואו  הפיח  תטיסרבינוא 

, תואטיסרבינואב םימדקתמה  םיראתב  החלצהב  וטלקנ  תוללכמ  ירגוב  רתויו  רתוי  רשאכו  ההובג , הלכשהל  שוקיבה 
התלע תוריעצהו  תונטקה  תויחא " היצמיטיגלהו ל" תוללכמל , הטיסרבינואה  ישאר  לש  םסחיב  תמיוסמ  הרשפה  הלח 
המודב תוללכמה , רשאכ  תואטיסרבינואל , תוללכמה  ןיב  םידיקפת  תקולח  רוציל  "ג  למ לש  הטלחהה  םג  .ןמזה  םע 

םיטנדוטסבו םימדקתמ  םיראתב  הנדקמתת  תואטיסרבינואה  דועב  םינושאר  םיראתב  הנקוסעת  "ב,  הראב תוללכמל 
.תואטיסרבינואב םימדקתמ  םיראתל  הללכמ  ירגוב  םיטנדוטס  לש  הלבקה  לע  הלקהו  תורחתה  תא  הנתימ   , םינייטצמ

בל הימחנ  פורפל ' עדונ  היצמיטיגלה  ןתמב  יזכרמ  דיקפת  .םיריעצה  לש  תוריחבה  לע  םג  הנירקה  תסיופמה "  " הריוואה
ישאר םע  קבאמ  ךות  םיתעל  ןדוסימל , תובר  לעפו  בושח , ימואל  סכנ  תוללכמב  הארש  זאד , "ת  תו שאר  ןויצ ,

. תואטיסרבינואה

תוללכמל םייתוכיא  םיצרמ  רתוי  סויג 
ורבעו תדבוכמ  תיאטיסרבינוא  הרדתק  תונורחאה  םינשב  ובזע  היסנפה ) ליגב  םבור   ) תואטיסרבינואה ןמ  םיצרמה  יבוט 

דסממהמ קלחש  תורמל  הטיסרבינואב .) םהל  םלושמש  הזמ  שלושמו  לופכ  רכש  תרומת  םיתעל  " ) הטושפ  " הללכמל
.תוללכמל תימדקא  היצמיטיגל  תריציל  המרתו  ןמזה  םע  הדסמתה  העפותה  הדיגב , ךכב  האר  יאטיסרבינואה 

תוילכלכ תולקה 
םניח םידומיל  תגלמל  הכזי  הירפירפב  תוללכמב  דמליש  ררחושמ  לייח  לכ  ראונימ 2010 , לחה  תסנכה , תטלחה  יפל 

.תוללכמב םידומילב  רוחבל  םיבר  םיריעצ  הנבריד  תאזה  הבטהה  .הנושארה  םידומילה  תנשל 

םירפושמ הדימל  יאנת 
ןבצמב הערהה  תובקעב  תואטיסרבינואב , םיטנדוטסל  הארוהה  יאנתב  דואמ  הלודג  העיגפ  התייה  ןורחאה  רושעב 

ישנא רפסמל  םיטנדוטסה  רפסמ  ןיב  סחיה  לדגו  םיסרוקה , רפסמ  ומצמוצ  לוגרת , תועש  וצצוק  לשמל , ךכ  .ילכלכה 
תועשב אטבתמ  רבדה  .רתוי  םיבוט  םיאנת  םילבקמ  םיטנדוטסה  תויטרפה ) רקיעב   ) תובר תוללכמב   . ריכבה לגסה 

התיכ לכב  םיטנדוטס  לש  רתוי  ךומנ  רפסמב  םידבוע ,) םיטנדוטסל  ברע  ידומיל  לש  תוינכות  רתוי   ) תושימג דומיל 
. רתוי ישיא  סחיבו 

דומילה רכשל  הווש  הללכמב  תחא  דומיל  תנש  " ןג : תמרב  םיקסעו  טפשמל  ימדקאה  זכרמב  תב 23  םיטפשמל  תיטנדוטס 
, ברע ידומיל  לש  תרגסמב  דומלל  רוחבל  הלוכי  ינא  הטיסרבינואל , דוגינב  הללכמב , לבא  הטיסרבינואב , םלש  ראות  לש 

" .דומילה רכש  םע  יל  םירזוע  םירוהה  םגש  ןבומכ  .ראותל  ליבקמב  דובעל  הלוכי  ינאש  ךכ 
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תואטיסרבינואב ריכב  ימדקא  לגס  שיאל  םיטנדוטס  רפסמ 

15 17.5 20 22.5 25

"ן שת

"ח נשת

"ה סשת

"ב עשת

הלכשהה סנכ  .םינותנ  טקל  לארשיב 2013 -  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לירפא 2013 . .ההובג  הלכשהל  הצעומה  "ת -  תו רוקמ :
ההובגה ה-3.
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תימואלניב האוושה  ריכבה -  ימדקאה  לגסב  יאליג 55 + רועיש 

לארשי "ב הרא הילרטסוא הילגנא
0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

הדעווה .תסנכב  הלודשה  תמקה  לגרל  הריקס  לארשיב -  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  ראוני 2010 . .לאונמ  גרבנטכרט , רוקמ :
.ההובג הלכשהל  הצעומה  לש  בוצקתלו  ןונכתל 

.2007 ההובגה , הלכשהה  תכרעמ  תניחבל  טחוש  "ח  וד םינותנ :

תוללכמל םיידוחיי  םילולסמ 
שגד םיללוכ  וללה  םילולסמהמ  תצקמ  .תואטיסרבינואב  םיעצומ  םניאש  םיידוחיי  םילולסמ  םג  תועיצמ  תוללכמה  בור 

.םידומילה םויסב  הדובע  תאיצמב  תעייסמש  חטשב , תוסנתהו  ישעמ 

הליחתהש ירחא  הללכמל  הרבע  ןויצל , ןושארב  להנמל  הללכמב  תוגהנתהה  יעדמלו  בשחמה  יעדמל  תב 23  תיטנדוטס 
אל רבכש  תונכת  תפש  ונדמלו  תנשוימ  יד  התייה  דומילה  תינכות  הטיסרבינואב   " .ביבא לת  תטיסרבינואב  דומלל 

, םידדצה לכש  השיגרמ  שממ  ינא  .דחא  לכל  ישיא  סחי  שישו  םישדחמ  דימתש  הז  הללכמה  לש  הלודגה  .הב  םישמתשמ 
קושל הנפאש  םויבש  ךכ  ןויסינ , תרבוצו  תדבוע  ינא  םידומילה  ידכ  ךות  .חילצהל ]...[  םיצור  םיטנדוטסה , ןהו  לגסה  ןה 

". םוצע ןורתי  יל  היהי  הדובעה 

תיתרושקת הפישח 
תא הלעמ  העפותה  .תרושקתה  ילכב  ינכדע  עדימ  קפסלו  ןשרפל  םינמזומ  תוללכמהמ  לגס  ירבח  רתויו  רתוי  םינשה  םע 

.ןהלש תימדקאה  היצמיטיגלה  תא  תקזחמו  םיריעצה ) יניעב  רקיעב   ) בחרה רוביצה  יניעב  תוללכמה  לש  ןתרקוי 

הדובעל הלבקב  דבלב  ףס  תשירדכ  ימדקא  ראות 
, המוזר םיישיא , תונויאר  ןוגכ  םיפסונ  יביכרמ  תימדקאה , הדועתה  דצל  םויה , ללוכ  הדובעל  םידמעומה  ןוחבא 

רבכ ןכלו  םומינימ  תשירד  לש  גוסל  הגרדהב  אופא  ךפוה  ימדקאה  ראותה  .םינווגמ  דוקפתו  תוישיא  םינחבמו  תוצלמה 
ראותה ךמס  לע  תואטיסרבינואב  ינש  ראותל  הלבקה  תאזמ , הרתי  .שכרנ  אוה  דסומ  הזיאב  םיקיסעמל  בושח  תוחפ 

תא ןיבלמ "  " השעמל הטיסרבינואב  ינשה  ראותהש  הרוק  ךכ  .ןמזה  םע  רתוי  הקלחו  הלק  תישענ  תוללכמב  ןושארה 
.הללכמב ןושארה  ראותה 
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תוללכמה תוחתפתה 
רבעב םא  תאזמ , הרתי  .ללכתשהלו  חתפתהל  רתוי  םהל  לק  ןכלו  תואטיסרבינואהמ  םינטק  תודסומ  םה  תוללכמה 

, םיקסע להנמ  םיטפשמ ,  ) םישקובמ תועוצקמ  לע  םהל  היהש  לופונומהמ  ראשה  ןיב  הרזגנ  תואטיסרבינואה  תרקוי 
םימוחת ןיידע  םנשי  םנמא   . תוללכמב םג  דומלל  ןתינ  םבור  תא  םויה  תואנובשחו ,) םיבשחמ  היגולוכיספ , תרושקת ,
תועיצמ תוללכמה  םג  הגרדהב  לבא  תופשו ) הירוטסיה  היפוסוליפ , האופר , לשמל ,  ) תוללכמב דומלל  ןתינ  אלש 

(. חוטיבב ןושאר  ראות  לשמל ,  ) תואטיסרבינואב םתוא  דומלל  ןתינ  אלש  םייביסולסקא  םימוחת 

םיקסע להנמ  הרבחה , יעדמ  לע  שגד  רמולכ  ךפיהלו , דומילה , ימוחתל  שוקיבה  לע  םג  עיפשמ  תוללכמל  שוקיבה 
.םיטפשמו

חורה חורה יעדמ   יעדמ רבשמ   רבשמ
החספ אל  העפותה  .םלועה  יבחרב  חורה  יעדמל  םינושה  םיגוחב  םידמולה  רפסמ  יטסרד  ןפואב  דרי  תונורחאה  םינשב 
םיגוח דבלב ב-2013 . םיזוחא  םיטנדוטסה ב-1999 ל-7.5  ללכמ  םיזוחא  מ-18.5  לארשיב : תואטיסרבינואה  לע  םג 

, תיתפרצ תורפסו  הפש  תיברע , תורפסו  הפש  הקירפא , ידומיל  לשמל : םהיניבו  דחכנ , ןזל  וכפה  חורה  יעדמב  םיבר 
ןווגמ םג  ותיאו  לגסה , ירבח  רפסמ  תחפ  םירחאב  .דומיל  תומגמ  ורגסנ  םירקמהמ  קלחב  .דועו  ארקמ  היגולוקיזומ ,

.םירקחנה םימוחתה 

ומכ  ) ההובג הלכשהל  תודסומה  לש  תרתוכה  תלוג  תא  וויה  רבעבש  ולא  חורה , יעדמב  רתויב  םיטלובה  םיגוחה  םג 
.םיטנדוטס לש  הכומנ  המרו  שוקיב  רסוח  לשב  קומע  רבשמב  םייוצמ  היפוסוליפו ,) תודהיה  יעדמ  הירוטסיה ,

.וללה םוחתב  םיחמתמה  תיתכלממה , ךוניחה  תכרעמב  םירומב  רוסחמב  ראשה  ןיב  יוטיב  ידיל  אב  חורה  יעדמ  רבשמ 
םיטנדוטס יכ 6  ררבתה  .הארוהל  תוללכמה  ךרעמ  לע  ךוניחה  דרשמ  לש  םיימינפ  םינותנ  ץראה "  " םסרפ תנשב 2007 

, תודהיב  13 היפרגואיגל , םירומ  לש  הרשכהה  לולסמב  ץראה  יבחרב  תויתכלממה  תוללכמה  לכב  דומלל  ולחה  דבלב 
וליפא םשרנ  אל  "ע  בשות תארוהל  הרשכהה  לולסמב  .תיברעבו  הירוטסיהב  ו-44  "ך  נתב  35 תירבע , ןושלב   19

"ך, נת תורפס , ןוגכ  הארוהל , דומיל  ילולסמ  עבטו .) הקיטמתמ  ויה  רתויב  םישקובמה  םילולסמה  ינש   ) דחא טנדוטס 
רוסחמה .לדה  המשרהה  רועיש  לשב  ךוניחל  םיגוח  רפסמב  ורגסנ  תיתפרצו , היפרגואיג  תידוהי , הבשחמו  דומלת 
תילגנא ומכ  תוידוסי , - לעה תורגסמב  תועוצקמ  רפסמבו  ידוסיה , ךוניחב  רקיעב  שגרומ  וללה  תועוצקמל  םירומב 

.תוחרזאו

ןדיעל םיאתמה  שדח , הלכשה  םלועל  ביתנ  ללוסה  יוצר , וליפאו  יעבט  ךילהת  חורה  יעדמ  תעיקשב  םיאורה  שי 
לש תינחורה  העיקשה  ךילהתב  ףסונ  ןמיסו  ךרד  ןויצ  העפותב  םיאור  םירחא  .עדימה  תכפהמו  הריהמה  תרושקתה 

.תיברעמה תוברתה 

: תוירשפא תוביס  המכ  ןלהל  חורה ? יעדממ  םהילגר  תא  םירידמ  םיריעצה  עודמ 

ךומנ הלבק  ףר 
םיטנדוטס לש  הטילקל  םרגש  ךומנ  הלבק  ףר  חורה  יעדמב  םיגוחה  וביצה  םירחא , םיגוח  םע  תשאונה  תורחתה  לשב 

קר ערה  םשה  םיאב , םניא  םיבוטה  רשאכ  .םהב  דומללמ  םיבוטה  תא  עיתרהו  ער  םש  םהל  איצוה  רבדה  .הכומנ  המרב 
.תצאומ ןורדמב  תורדרדיההו  ףירחמ ,

" אשדה יעדמ  "
" םיכרה  " םיעדמב םימדקתמ  םיראת  םייסל  םויה  רתוי  לקש  הדבועב  תודוהל  םינכומ  תימדקאה  תכרעמה  ךותמ  םיטעמ 

עייתסהל לקשו  תוכומנ  םהב  םידומילהו  הלבקה  תושירדש  תועוצקמ  הלא  .עבטה  יעדמבו  םיקיודמה  םיעדמב  רשאמ 
וללה םימוחתב  םיצרמה  ליפורפ  תורדרדיהל  םג  םרג  רבדה  וכו .)' םיכרוע  םיבתוכ , םימגרתמ ,  ) ץוחבמ םימרוגב  םהב 

םיליפנה םויה  חורה , יקנעל  ובשחנ  חורה  יעדמ  לש  םירוספורפה  רבעב  םא  .ההובג  אל  המרב  םיבר  לגס  ירבח  תטילקלו 
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.םירשכומ םיטנדוטס  קיחרמו  םנכותו , םירועישה  תמר  לע  עיפשמ  רבדה  .םירופא  עדמ " ידיקפ   – " םידמגב ופלחוה 

רקיעב םידמלמ  םיסרוקבו  החישק  םידומיל  תינכותל  םיביוחמ  תוחפ  םירחא , םיעדממ  רתוי  חורה , יעדמ  ןכ , לע  רתי 
םג ךכו  םייביטקרטא  תוחפו  תוחפ  םישענ  םיסרוקה  תדרויו , תכלוה  םיצרמה  תמרש  ןוויכ  .דמלל  ןיינועמ  הצרמהש  המ 

.וללה תועוצקמה  לש  תויביטקרטאה 

םיקפודו ריינהמ  םיארוק  ןמז , ריבעהל  ידכ  ועיגה  םיצרמה  םהבש  חורה  יעדמב  םיסרוק  רפסמ  יתעמש  : " טנדוטס
" .סיטרכ

ץוחבמ תורחת 
תוסחב םיגוח  רתוי : בוט  הז  תא  תושעל  םיעדויש  הימדקאל , ץוחמ  םירחתמ  הברה  ומק  חורה  יעדמב  םימוחת  ידומילל 
ואידיו יעטק  םיכרדומ , םילויט  תולוכסא ,) לשמל   ) בחרה להקל  תואצרה  לש  תורדס  יבצ ,) ןב  די  לשמל   ) םינוש םינוכמ 

םישקתמו םייח  רסח  םמעשמ , ןפואב  םידמלנ  חורה  יעדמש  איה  םיבר  לש  השוחתה  ןכ , לע  רתי  .המודכו  םייטנרטניא 
הכורעתל תונמאב  וא  הירוטסיהב  רועיש  םיוושמשכ  .םלועב  תוחתפתמה  השחמההו  הכרדהה  תוטיש  םע  תורחתהל 

, תיתילכת השיג  םג  שי  םיקינ  Y-חצנמ ל. ימ  רורב  טנרטניאב , םינוטרסו  תורישע  תוגצמל  וא  ןואיזומב , וא  הירלגב 
.ידמ םיכורא  ןמז  יקרפב  רמוח  םינחוט "  " םהבש םירועישב , הבישיב  רקי  ןמז  זבזבל  םימדוק  תורודמ  תוחפ  םינכומ  םהו 

רמוחה .חורה  יעדמ  םיקסוע  םהבש  םיבר  םיאשונ  הסכמ  טנרטניאה , תשר  הז  ללכבו  תירלופופה , תרושקתה 
ריגו חול  לש  תיתרוסמה  ךרדב  םירבעומ  םבורש  הטיסרבינואב , םירועישה  תא  לצב  דימעמ  תרושקתב  יביטקרטאה 

הסיפת הרצונש  ןוויכ  הירוטסיהל , םיגוחה  לש  הרקויה  הדרי  דחוימב  תויעוצקמ .) אל  תוילטיגיד  תוגצמ  םג  םשו  הפו  )
תועצמאב לשמל   ) ומצעב םוחתה  תא  דומלל  לוכי  דחא  לכ  ןכש  הימדקאב , הירוטסיה  דומלל  ךירצ  אלש  תסרוגה 

(. Ted תואצרה וא  הידפיקיווה 

" םייטקרפ  " םידומילל הפדעה 
Y-רוד ה .םייחל  םיליעומ  אלו  םיישומיש  םניא  חורה  יעדמ  ידומילש  הסיפתה  השרתשה  יטסילטיפק  הרטלואה  ןדיעב 
לע רתי  .הסנכה  לאיצנטופ  םע  םיגוחב  דומלל  םירחוב  םיבר  םיריעצ  ןכלו  רתוי , םיינתלעות  םילוקישמ  אליממ  ענומ 

דומלל םילוכי  אל  םישנא  .הנוש  הסיפתה  "ב  הראב .תיתוחמתה  השיגל  תופחוד  תילארשיה  היישעתהו  הימדקאה  ןכ ,
לש םיינחורה  םיסכנה  תמר  תא  םיחיטבמ  ךכ  .חורה  יעדמב  ןושארה  ראותל  םידומיל  ומייסש  ינפל  הלכלכו  םיטפשמ 

(. הבישח תויונמוימ   ) יתיתשת ילאוטקלטניא  עדי  םירצויו  םיבר  תועוצקמ  294ילעב 
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הלכלכו ןובשח  תייארל  םיטנדוטסה  רפסמ 

תנש 2001 תנש 2011
0

750

1,500

2,250

3,000

.רקרמ  - הד .םילכירדאו  ןיד  יכרוע  םיחקור , ןובשח , יאור  תויהל  םיצור  םלוכ  ףצומ -  קוש  .הליה 13.9.2012 . גרבסיו , רוקמ :

.ג " למה ינותנ  יפל  הרעה :

ןובשח תייארל  תונוישירה  ילבקמ  רפסמ 

תנש 2005 תנש 2011
750

900

1050

1200

1350

.רקרמ  - הד .םילכירדאו  ןיד  יכרוע  םיחקור , ןובשח , יאור  תויהל  םיצור  םלוכ  ףצומ -  קוש  .הליה 13.9.2012 . גרבסיו , רוקמ :

.ןובשחה יאור  תכשל  אישנ  ןמפוק -  ןורוד  יפל  הרעה :
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הימדקאה תוסחב  הקיטילופ 
רבודמ השעמל  תיתרוקיבה ."  " םלועה תסיפת  םלועבו  ץראב  הרבחהו  חורה  יעדמ  לע  הטלתשה  תונורחאה  םינשב 

, ןכ לע  רתי  .קהבומ  ידוהי  - יטנאו ילארשי  - יטנא עבצב  םתעיבצו  וללה  תועוצקמה  לש  היצזיטילופל  תסבוכמ  הלימב 
תוסכב תאז  םיניזאמה , להק  תא  תיטילופ  בצעל  ידכ  םהל  הנתינש  המבה  תא  םילצנמ  וללה  םימוחתהמ  םיבר  םיצרמ 

השיג ילעב  םה  ברעמה ) תוצראל  דוגינב   ) ץראב םיריעצה  בורש  ןוויכ  .תיתרוקיב  הבישח  תיינקהו  ימדקא  שפוח  לש 
.וללה תועוצקמהמ  הייחד  וחתיפ  םה  תינמי , תיטילופ 

: חורה יעדמ  תסירקב  הקסעש  הבתכל  הבוגתב  םיקבקוט 
רתוי םינופו  םתומכ  םיבשוח  אלש  םיטנדוטסל  םילכנתמ  וללה , תוטלוקפב  םתטילש  תא  םיקדהמ  םינלאמשהש  לככ  "

" .רתוי םהמ  דלוס  טנדוטסה  ךכ  םמע , דגנכ  רתויו 

! יוא ...םידוהיה  ללגב  ןה  םלועב  תורצה  לכו  םויק  תוכז  ןיא  לארשילש  הז  םע  חומה  תא  ול  ןחטיש  הצרמ  הצור  ימ  "
" .לארשי ללגב  םלועב  תורצה  לכ  בוש : דיגנ  תיטילופ .' ןיקת   ' אל הז  החילס ,

ותרטמש תונימא  רסח  רקחמ ' ' לו תילארשי  יטנא  תוליעפל  וצרמ  תא  שידקמש  הצרמל  להקל  תויהלו  עיגהל  המל  "
?" וצראל לארשי  םע  לש  היצמיטיגלה  תא  עקעקלו  תיטילופ 

?" תינויצ - יטנא המהוז  דומלל  הצור  ימ  לבא  ינש  ראותכ  חור  יעדמ  דומלל  רשפא  "

" .ינוציקה לאמשה  לש  תיטילופ  הממחל  וכפה  חורה  יעדמ  יגוחש  איה  תמאה  "

בצמב .םש  הרוקש  המ  תמועל  ינוציק  ןימי  הז  ש  '' דח לש  ףינס  .תוטלוקפב  םיצרמ  יללעמ  לע  עמש  אלש  דחא  םויה  ןיא  "
" .ולא םימוחתל  םינופ  אל  םיריעצ  לש  םידבכנ  םיקלח  יעבט , ןפואב  הזכ ,

תוללכמל רבעמה 
חורה יעדמ  ודמלש  םיטנדוטסהמ  לודג  קלח  םיעשתה ,) תונש  תישארב   ) תוימדקאה תוללכמה  וחתפנש  עגרמ 

םלועל רתוי  הקודה  הקיז  ילעב  םהש  הרבחה , יעדמ  לע  ןתינ  שגדה  םש  .תוללכמל  ונפ  לדחמ  תרירבכ  תואטיסרבינואב 
.הקוסעתה

םידומילב העקשהמ  העיתר 
העקשההו םירחאה , םיעדמל  האוושהב  תילגנאב ,) םירמוח  ללוכ   ) הביתכו האירק  לע  רתוי  בר  שגד  ןתינ  חורה  יעדמב 

.םיבר העיתרמ  תאזה 

תשרבו ' גמ הפש 
תא הכיחגמ  איה  .השיגנ  יתלבו  תאשנתמ  תינצלפ ,"  " הפש הרבחה ) םגו   ) חורה יעדמב  החתפתה  תונורחאה  םינשב 

.םיילאיצנטופ םייתוכיא  םיטנדוטס  הקיחרמו  טישלוב )"  " אנושש  Y-רוד ה יניעב  רקיעב   ) רוביצה יניעב  תועוצקמה 

םלועה תא  תונשל  םיצור  אל  רבכ 
הזה רודב  לבא  .חורה  יעדמל  ונפ  םלועה , תא  תונשל  ףחדה  םהב  רעבש  הלאמו  םינרקסה  םיריעצהמ  םיבר  רבעב 
המל זוב  לש  המרונ  הרבחב  הרצונ  יללכ  ןפואב  .ךעד  תוכפהמ  ללוחל  ףחדהו  הכומנ  תילאוטקלטניאה  תונרקסה 

.ןמז זובזבל  בשחנ  הז  הנותחתה " הרושה  תא  יל  ןת   " לש ןדיעב  .קומעו  הובג  תצק  חירמש 

תוקומע העפשוהש  לארשי , יכ  הארנ  .תילארשיה  הרבחה  לש  היצזירגלווה  ךילהת  תא  תפקשמ  חורה  יעדמ  לש  הדיריה 
.םיל רבעמ  הנש  םישולש  ינפל  התווחנש  חורה , לש  הלודלד  תא  תעכ  הווח  תינקירמאה , תוברתהמ 

היפרגויליביב היפרגויליביב

295

296

297

298
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.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
- רואת ינש |  - ראות ןושאר |  - ראות תורגב |  - ןחבמ תורגב |  הטיסרבינוא |  הללכמ |  התיכ |  דימלת |  הרומ |  רפס |  - תיב תורוב |  הלכשה | 

הירוטסיה הקיטמתמ |  תילגנא |  ימדקא |  טרוטקוד |  רטסאמ |  ישילש | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
סחיב םויה  ךוניחה  תכרעמ  תכרעהבו  האוושהה  ידדמ  תובכרומב  ואר  .תונוש  תופוקתב  םירומה  תמר  לע  םינותנ  לשמל ,  .1

ראורבפ 2011. סלב , ךותב : רבעל 
ןה תוניחבל , םישגינה  םידימלתה  ןיבמ  .תורגב  תדועתל  תואכזה  רועישב  היילע  השחרתה  ל-2003  םינשה 1987  ןיב   .2

יברעה ךוניחב  םיאכזה  רועיש  ןיבל  ירבעה  ךוניחב  םיאכזה  רועיש  ןיב  רעפה  ןכ  ומכ  .יברעה  ךוניחב  ןהו  ירבעה  ךוניחב 
ידיליו רבעשל  'מ  הירב ידילי   ) םילועה תוצובקו  לארשי  ידילי  ןיב  םירעפ  םג  ומצמטצה  הזה  רושעה  ךלהמב  .םצמטצה 

רבמצד 2006. הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  .תורגב  תודועתל  תואכזה  ירועישל  םירושקה  היפויתא ,)
דע העובק  יד  התייה  תימואלה  הסנכההמ  זוחאכ  ךוניחל  האצוהה  מ-1975  יכ  םיארמ , 'ס  מלה לש  ךוניחל  האצוהה  ינותנ   .3

רשאכ .םלועה  תונידמ  ראשל  סחיב  דואמ  ההובג  התייה  וז  האצוהש  תוארל  ןתינ   OECD-ינותנמ ה תונש ה-90 . תליחת 
ןיבר תלשממ  הפיסוה  תונשב ה-90  יכ  הלוע  דבלב , םיידוסי  - לעו םיידוסי  רפס  יתב  ידימלתל  תירוביצה  האצוהב  םידקמתמ 
.2011 סלב , ךותב : .לארשיב  דימלתל  תעצוממה  האצוהב  היילעה  הנתמתה  בקועה  רושעב  .ךוניחה  תכרעמל  קתע  ימוכס 

.2.9.2007 דוד , ןב   .4
םניאש םיידוחיי , רפס  יתב  תוחפל 200  לארשיב  ויה  ב-2007  ץראה ,' ב' םסרופש  ךוניחה  דרשמ  לש  ימינפ  'ח  וד יפל   .5

הכרעהב רבודמ  ימשר .' וניאש  רכומ  ךוניח  ל' ףגאבו  יתד  - יתכלממהו יתכלממה  ךוניחב  םושיר , רוזא  ידי  לע  םילבגומ 
רפסמ האוושה , םשל  .עדימ  ןהיבגל  ןיאש  תובר , תוידוחיי  תורגסמ  דוע  תומייקש  םידומ  ךוניחה  דרשמב  ןכש  תילאמינימ ,

.26.8.2007 יתשק , . 15- כב ןכל  םדוק  רושע  דמאנ  םיירוזא  - לעה םיידוחייה  רפסה  יתב 
ידכ ךות  תיטנוולרה , ליגה  תצובקמ  תורגב  תדועתל  םיאכזה  יזוחא  רועיש ה-50  תא  ןמזמ  התצח  לארשיב  ךוניחה  תכרעמ   .6

יאליג ןותנש  לדג  ןיב 1997 ל-2009  .םינושה  ץראה  ירוזא  ןיב  םירעפ  םוצמצ  ךות  ףאו  תוניחבל  םישגינה  ףקיה  לש  הבחרה 
םיאכזה רפסמו  לדג ב-27% , תורגבה  תוניחבב  םינחבנה  רפסמ   18% ב - לדג  י'ב  תותיכב  םידמולה  רפסמ  , 16%- כב י'ב 

.2011 סלב , .תוניחבב  ודמע  רוזחמה  ינב  ללכמ  הלעמל מ-46%  רושעה , לש  ופוסב  תורגבה ב-41% . תדועתל 
ינוי 2009. יתימא , .םילהנמה  ןוגרא  שאר  ןגסו  אבס  רפכב  ןוכית  להנמ  יתימא , ימר  לש  ורמאמ  ואר  תיללכה  היעבה  לע   .7

.12.6.2009 ןרוק ,  .8
;1998 ינגד , ; 2000 יולו , תודיפל  רדילור , ; 2006 ינבואר , ; 2006 רוטסאו , ירבאסכ  - ירוח יתשינבנב , ; 2011 ףסא , רגניניו   .9

.Rolider & Ochayon, 2005 ; 1990 לקנרפו , ץיבורוה  ; 1997 בהרו , ינק  לארה ,
.30.8.2012 בינמ , ךותב : .םירומה  ןוגרא  רובע  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידי  לע  ךרענ  רקסה   .10

תיתרבחה תשרב  םידימלתהמ  תונובלע  הנש  התואב  וגפס  םיידוסי  - לעה רפסה  יתבב  םיזוחא ) כ-3.5   ) םירומ כ-1,800   .11
, םירומ דגנ  האנש  תוצובק  ומקוה  םימיוסמ  םירקמב  .םהלש  תובילעמ  תונומת  םוסרפבו  םהילע  תועשורמ  תועומשב  ולקתנו 

.30.8.2012 בינמ , ךותב : .םהירומ  לש  קובסייפה  תונובשחל  וצרפ  ףאש  םידימלת  ויהו 
הלוע ךכ  .םידימלת  דצמ  םימיואמ  םישחה  םירומ  םנשיש  וחוויד  םייניבה  תוביטחבו  םיידוסיה  רפסה  יתבב  םירומהמ  כ-5%   .12

תושרה 'ה -  מאר (, 2012/13  ) 'ג עשת םידומילה  תנשל  'ב  צימה ינולאשב  םייגוגדפה , הביבסהו  םילקאה  ירקס  ינותנמ 
רבוטקוא 2013. ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה 

יפלאלש אצמנ  םיידוסי , רפס  יתב  תורשעב  ךוניחל , ןודרוג  תללכממ  בירי  רזעילא  יכוניחה ד'ר  גולוכיספה  לש  ףיקמ  רקחמב   .13
רפס יתב  ילהנמ  ןייאר 40  אוה  .תוגהנתה  תויעב  וא  התיכ  לוהינב  םיישק  הארוהב , םירומח  םיישק  שי  לארשיב  םירומ 

השימח יכ  םגדמהמ  הלוע  לכה  ךסב   ' .דקפתל םישקתמ  םרפס  תיבב  םירומ  יכ 5-7  ודיעה  םהמ  םיזוחא  ו-90  םיידוסי ,
.23 מע ' , 22.5.2011 רזע , ךותב : .בירי  רמוא  םידקפתמ ,' אל  םירומ  םה  םירומ , כ-6000  ץראב , םירומהמ  םיזוחא 

םינשב הארוהב  וכישמיש  תוכירעמ  ןתדובעל  הנושארה  הנשב  תורומהמ  תיצחמכ  קרש  אצמנ  םירקחמה  דחאב  לשמל , ךכ ,  .14
.Ezer, Gilat & Sagee, 2010 ביבא. לתב  יקסניול  תללכמב  השענ  רקחמה  .תובורקה 

.8.8.2008 יתשק , ךותב : תטטוצמ   .15
.8.8.2008 יתשק , ךותב : טטוצמ   .16
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'ג עשת םידומילה  תנשל  תירפס ) תיב  החימצו  תוליעי  ידדמ   ) 'ב צימה ינולאשב  םייגוגדפה , הביבסהו  םילקאה  ירקס  ינותנמ   .17
םילא עוריאב  םינולאשה  תרבעהל  םדוקה  שדוחב  םיברועמ  ויה  םידימלתהמ  כ-10%  יללכ , ןפואב  יכ  הלוע  (, 2012/13)

ןורחאה שדוחבש  וחוויד  םידימלתהמ  תישימחכ  .רפסה  תיבב  םינגומ  םישח  םניא  יכ  םיחוודמ  םימוד  םירועישו  והשלכ , גוסמ 
בורק ל-15% רפסה , תיב  דויצ  יפלכ  םזילדנו  לש  העפות  לע  םיחוודמ  םידימלתהמ   40-30% עוגפל , ןתרטמש  תוללק  וגפס 
לע ססבתמ  עדימה  .םידימלת  לש  תומילא  תורובח  לש  העפות  לע  םיחוודמ   30%- כו ישיא  דויצ  תבינג  לע  םיחוודמ 

תונויאר לעו 19,607  הבשה )  90%  ) ט ה -  תותיכ  ידימלת  ל-216,087  ץרמ 2013  ראוני - ךלהמב  ורבעוהש  םינולאש 
ינולאש ורבעוה  ךכ  לע  ףסונ  הבשה .)  %82 ' ) ט תותיכב א -' 'ב  צימה תועוצקמ  תא  םידמלמה  םירומו  םיכנחמ  םע  םיינופלט 

ירומ לש 3,493  גציימ  םגדמלו  הבשה ,)  86%  ) י'א תותיכ י -' ידימלת  לש 5,237  גציימ  םגדמל  תיגוגדפ  הביבסו  םילקא 
233- מו םייניב  תוביטח  מ-457  םיידוסי , רפס  יתב  םירומו מ-846  םידימלת  םירקסב  ופתתשה  לוכה  ךסב  .א  י' '- תותיכ י

רבוטקוא 2013. ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה  'ה -  מאר .תונוילע  תוביטח 
ןויצה העצהה , יפ  לע  .עוצקמ  לכב  תוגהנתה  לע  בי ' '- תותיכב ז דימלת  לכל  ירפסמ  ןויצ  תתל  ןויערה  הלע  לשמל , ב-2007   .18
עיפוי ןויצה  יפוסה .) חסונה  תא  עבקי  רפסה  תיבו  תויללכ  תויחנה  שבגי  ךוניחה  דרשמ  ' ) תוגהנתה חתפמ   ' יפל ןתניי 
האצי אל  דוע  תינכותה  .ההובג  הלכשהל  תודסומה  לש  הלבקה  ילוקישב  ביכרמכ  שמשיש  הרטמ  ךותמ  תורגבה , תדועתב 

ילוא םרגנ  התיכב  טופטפ  : ' םהמ תוירחאה  תא  ריבעהלו  וידימלת  לע  ןגהל  ביבא  לתב  ןוכית  להנמ  רהימ  רבכו  לעופל ,
יתשק .הרזעל ' השקב  םימעפל  איה  תופצחתה  וליפאו  יטנתוא , יוטיב  ילכ  תויהל  לוכי  יטיפרג  סוסיר  בוט , אל  הרומ  ללגב 

, רבעה תורוסמל  הרזחב  הלגד  וז  העצה  .ךוניחה  דרשמ  לש  םורדה  זוחממ  העיגה  תפסונ מ-2008  העצה  . 10.10.2007 רוא ,
תונפל םידימלתה  תא  ראשה , ןיב  בייחש , םירוהה ,) יגיצנו  הרטשמה  ךוניחה , דרשמ  ופתוש  ותיינבב   ) ןונקת תריצי  תועצמאב 

אל העצהה  .ןונמהה  תרישו  לארשי  לגד  תפנה  סקט  ךורעלו  התיכל  םירומ  תסינכ  תעב  םוקל  ימשרה , םראותב  םיכנחמל 
וראות ןונקתב  .השינע  יעצמא  טוריפו  רדס  תרפה  ישעמ  תרדגהב  םג  אלא  רבעה , חסונב  םיסקט  יללכ  םויקב  קר  הקפתסה 
תנשמ לחה  ופקותל  סנכנ  ןונקתה  .לופיטל  םידעצה  לש  העיבקו  'ס  היב ילתוכ  ןיב  ררועתהל  םילולעש  םינוש  םיבצמ 

.חלצ אל  הז  ןויסינ  םג  לבא  ךוניחה , תודסומ  לכ  תא  ללכו  םידומילה 2009 ,
טסוגואב 1999. דירש  יסוי  רשל  ושגוה  תוצלמהה  .יאנליו  ןתמ  דמע  הדעווה  שארב   .19

.2008 שורבו , דרהרא   .20
.26.2.2008 רפיצ ,  .21

.םויב תוקד  ביבס ה-10  ענ  תיברעמה  הרבחב  תויביטמרונ  תוחפשמב  םידליל  שדקומה  ןמזה  עצוממש  םיארמ  םירקחמ  ןכאו   .22
.31.10.2007 ןמפוה , - לגניר הז : רשקהב  ואר   .23

.1994 יונ , ; 2003 רשיפו , ןמדירפ  ואר :  .24
שי םירוהל  יכ  תסרוגה , הסיפתה  תורערעתה  םירוהה : לש  תיבויחה  תוברועמה  תוקזחתהל  תוביס  רפסמ  הנומ  רלקניו  לחר   .25
לש תומיוסמ  תויסולכואב  תוליעיב  לפטל  רפסה  יתב  לש  םנולשיכ  םהידלי ; ךוניחב  ךורכש  המ  לכב  רמול  המ  טעמ 

יתבב תויתרבח  תויעב  לש  ןתומצעתה  םירוענה ; ינב  לכל  הפיה  תחא  תיכוניח  הטיש  אצמנב  ןיאש  הרכהב  היילע  םידימלת ;
הייטנ ןוגכ : םיישיא , םיפחד  שומימלו  חופיטל  בחרנ  רכ  םירוהל  תקפסמ  תוברועמה  םזילדנו ; תומילא , הילפא , ןוגכ : רפסה ,

'ג עשת םידומילה  תנשל  'ב  צימה ינולאשב  .ז  ' נשת רלקניו , .תיתונמוא  תוליעפ  ףאו  הרקוי , תשיכר  חוכ , תנגפה  תוגיהנמל ,
כ-  ) םיידוסי 'ס  יתבב רתוי  םיהובג  םירוהל  'ס  היב ןיב  םייבויח  םיסחי  לע  םיחוודמה  םירומה  ירועיש  יכ  אצמנ  (, 2012/13)
, רבוטקוא ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה  'ה -  מאר דבלב .) תיצחמכ   ) תוידוסי לעה  תוביטחל  האוושהב  ( 70%

.2013
.13.12.2013 חישמ , ואר : ךוניחה  תכרעמל  ללועמ  הזש  המו  םירוהה  לש  הטובה  תוברעתהה  תעפות  לע   .26

םיזוחא  15- כש אצמנ  (, 2012/13  ) 'ג עשת םידומילה  תנשל  'ב  צימה ינולאשב  םייגוגדפה  הביבסהו  םילקאה  ירקס  ינותנמ   .27
תוברעתה לש  העפות  תמייק  יכ  םיחוודמ  תונוילע  תוביטחב  םירומהמ  עברכו  םייניב  תוביטחבו  םיידוסי  רפס  יתבב  םירומהמ 
םירומהמ םיזוחא  כ-10  רפסה , תיבב  םהלש  תונגומה  תשוחת  לע  םירומה  ולאשנ  רשאכ  .םירומה  תדובעב  םירוה  לש  רתי 

תיצראה תושרה  'ה -  מאר .םירוה  דצמ  םימיואמ  םישחה  םירומ  םנשיש  וחוויד  םייניבה  תוביטחבו  םיידוסיה  רפסה  יתבב 
( ליעל רכזוה   ) םירומה ןוגרא  רובע  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידי  לע  השענש  רקסהמ  . 2013 רבוטקוא , ךוניחב , הכרעהו  הדידמל 

תודדומתהב םינוא  ירסח  ושח  םהמ  שילשו  םידימלתל , םירוה  דצמ  תומילאל  ופשחנ  יכ  וחוויד  םירומהמ  םיזוחא  יכ 45  הלע 
ןודרוג םירומ  תרשכהל  תימדקאה  הללכמה  ידי  לע  םירומ  תואמ  ברקב  ךרענש  רקסמ  . 30.8.2012 בינמ , ךותב : .םירוהה  םע 

.הארוהה יתווצ  תדובעב  תמגופו  תמזגומ  םירוהה  תוברועמ  יכ  םירובס  יכ 60%  הלוע  ( Panels Politics ןוכמ תועצמאב  )
תוברועמש םירובס  םהמ   72% עוצקמב – ) םינש  רתוי מ-15   ) םיקיתווה םירומה  םה  וזכ  הדמע  תעבהב  דואמ  םיטלובש  ימ 

.13.5.2014 יקסבונרב , .הבוט  הניא  םירוהה 
.13.12.2013 חישמ , ךותב :  .28
.28.1.2008 דוד , ןב  ךותב :  .29

.24.2.2014 רזע , ןב  תושדח   .30
ורקוס םהבש  םינשהמ 2011-2009 , םירקמ  השימחו  םירשעכ  ונחבנ  הפיחב  ןודרוג  ךוניחל  הללכמב  ךרענש  רקחמב  [30  ]  .31

תונקסמה תחא  .ךוניחה  דרשמו  תוימוקמה  תויושרב  ךוניח  תוקלחמ  רפס , יתב  םירוה , ןיב  םיתומיע  הבותכה  תרושקתב 
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םישוע וב  שומישה  יכ  ןייצל  בושח  .עוריאה  לש  תידדצ  דח  הנומת  שיגדהל  םיטונ  םירוההש  התייה , רקחמב  תוטלובה 
תא חבשל  םירחוב  םידימלתהו  םירוהה  םהב  םידדוב , םא  םג  םירקמ , םג  םנשי  חוגינ , תורטמל  קר  אל  השענ  הידמב  םירוהה 

יאמ 2011. לולמ , יקסול  .ותרשמב  וריאשהל  תויושרהמ  םישרודו  רפסה , תיב  להנמ  לש  ולעופ 
.קימעמ יאנותיע  ריקחת  םישוע  אלו  ריחמ  לכב  םיפוקס  םישפחמ  רשא  םיריעצ  בורל  םה  םינומוקמב  רקיעב  חטשה  יבתכ   .32

, ההובג תופידע  לבקת  יהשלכ , תינוריע  תכרעמ  וא  רפסה  תיב  תלהנה  תא  תימוקמה , תושרה  שאר  תא  תפקותה  הבתכ 
םה םידימלתהו  םירוהה  .הרצק  הבוגתכ  הבתכה  לש  הנורחאה  הקספב  בורל  אבות  תימוקמה  תושרה  וא  רפסה  תיב  תדמעו 
די  ' ןונגסב הלועפה  ףותיש  ןאכמ  .םהילע  רתוול  ורהמי  אל  םיימוקמה  םינותיעה  תוכרעמו  הלא , תובתכל  יאנותיע ' רוקמ  '

םירוהה םעפ  אל   ) הבתכה םוסרפל  גאוד  ןותיעה  עובשהפוס , תובתכל  םימטייאה  תא  םיקפסמ  םירוהה  די .' תצחור 
.םיצורמ םיאצוי  םידדצה  לכ  ךכו  התועצמאב ,) םימסרפתמ 

.12.3.2013 רהדת ,  .33
ינויב 2010. םסרופ   .34

.15.10.2011 דניקסביל , .ךוניחה  דרשמ  לש  תיגוגדפה  תוריכזמה  'ר  ויכ ודיקפתמ  השירפ  ןויאירב  תרמצ , יבצ  ד'ר   .35
מ-8.2% ב-1998 ל- תומאתהמ : םינהנה  םינחבנה  רועישב  תיבקע  היילע  תמשרנ  תונורחאה  םינשב  : ' יתשק הד  אבילא   .36

םכותמ ףלא  כ-63  .םיינרטסקא  םינחבנו  םידימלת  ףלא  כ-281  תורגבה  תוניחבל  ושגינ  תנשב 2007  ב-2007 .  22.3%
: הרמא תאזה  הבתכל  הנייארתהש  הפיח , תטיסרבינואב  הדימל  ייוקילל  גוחה  שאר  ץינזרב , היבצ  פורפה ' .תולקה ' ולביק 

םרוג כ-7% . אוה  עצוממה  רועישה  םש  יברעמה ,' םלועב  םייק  אלו  ינויגה  ונניא  הדימל  ייוקיל  לש  ךכ  לכ  הובג  רועיש  '
םילבקמש תולקהה  תורגבה .' תדועת  תוכיא  לע  םילודג  הלאש  ינמיס  םיררועמ   ' םינותנה יכ  ףיסוה  תואטיסרבינואה  תחאב 

ןתמו הניחבה  תולאש  תארקה  הניחבה , ןמזמ  תפסוה 25%  ראשה , ןיב  תוללוכ , תורגבה  תוניחבל  םישגינה  םידימלתה 
םינש רבכ  לבוס  הניחבב , תולקהה  תא  לבקל  תנמ  לע  םישורדה  הדימל , תויוקלל  םינוחבאה  ךרעמ  .הפ  לעב  תובושת 

םתולע .הצחמל  תוירוביצ  תורגסמב  וא  תיטרפ  תרגסמב  םישענ  םינוחבאה  .ךוניחה  דרשמ  דצמ  יתימא  חוקיפ  רדעיהמ 
', הלעי קר  תוניחבב  תולקהה  רפסמ  הנידמה , תחת  אלו  יטרפ  ןפואב  ויהי  םינוחבאה  דוע  לכ   ' .םילקש עיגהל ל-3,000  היושע 

אוה תושעל  ךירצש  המ  לכ  .םינוחבא  תונקל  רשפא  ןיידע  חוקיפהו , םינונגנמה  לכ  תורמל  , ' ךוניחה דרשמב  םרוג  רמא 
דליה תוחתפתהל  ןוכמ  תלהנמו  םידלי  תיגולוריונ  רנזופ , תיריע  'ר  דה ירבדל  תולקהה .' תא  לבקלו  ןוכנה -  ןחבאמל  םלשל 

לכל טעמכו  תיעמשמ , דח  הניא  הזכ  וניאש  םדא  ןיבל  הדימל  תוקל  לעב  ןיב  הנחבאה  תיללכ , תואירב  יתורישב  הליהקב 
ויה אל  םידליה  לכל  םא  .רתוי  וב  םישלח  ונחנאש  םוחת  שי  ונתאמ  דחא  לכ  לצא   ' .הדימל תוקל  לש  םיוסמ  גוס  שי  םדא 

הלקה םהל  תתל  הלוכיש  יהשלכ  הנטק  תוקל  ואצמי  הייסולכואהמ  לודג  קלח  לצא  .האמ  םיגישמ  ויה  םלוכ  תויוקל  םוש 
ימ לכל  םא   ' .ךוניחה תכרעמב  ןוניסה  ביכרמ  תא  הבר  הדימב  תולרטנמ  תולקההש  איה  רנזופ , ירבדל  היעבה , תמיוסמ .'

םיכרצל םיבר  םירקמב  השענ  ןוחבאה  הרורב : תועמשמה  ןורתי .' היהי  אל  םיחלצומל  תולקה -  ואצמי  השקתמ  תצקש 
.28.8.2008 יתשק , .םייביטלופינמ 

 . Jimerson & Furlong, 2006; Smith, Pepler & Rigby, 2004 ; 2006 ץיבורוה ,  .37
תוביטח מ-22  תותיכ  ללכ 158  רקחמה   ) תיטואכו תיטסינגלב  תרגסמכ  רפסה  תיב  תא  רייצמ  ב-2009  ךרענש  רקחמ   .38
תותיכב רבכו  םירועישמ , םיזירבמ  ידימלתמ י"א   80% לשמל , ךכ  ץראה .) יבחרב  רפס  יתבב  תונוילע  תוביטח  םייניב ו-25 

.םינחבמב 50% הקתעה  לע  םיחוודמ  ןיבו 55% ל-70%  תיב , ירועיש  םיקיתעמ   90% ל-50% . הזרבהה  רועיש  עיגמ  ח '
הנשב רפס  תיב  שוכר  ותיחשהש  ודוה   40% הרומה , לע  לוק  ומירה  יכ  ודוה  םירגומהמ  ו-60%  םיריעצה  םירקסנהמ 

ידכ , " תחא םעפ  תוחפל  ןכוסמ  השעמ  הנורחאה  הנשב  ושעש  ורמא  תיצחמל  שילש  ןיב  .הרומ  ולליק  ו-20%  הנורחאה ,
.ןמזה בור  םיממעתשמ  םהש  וליגו  םידמול , םה  הב  התיכב  עוב  שער ק  לע  וחוויד  םידימלתהמ  תיצחמ  הז ." ךיא  שיגרהל 

טסוגוא 2009. ףרשו , סלזיימ 
דחא דצמ  .יעדמה  יגוגדפה  טביהב  ןהו  ירסומה  טביהב  ןה  תקולחמב , יונשו  בכרומ  אוה  תיתיכה  תוינוגרטהה  אשונ  [ 37  ]  .39

יוהיזל רתוי  םישקש  םינווגמ , םירושיכ  ילעב  חפקל  רקיעבו  תודמעמ , רוציל  לולע  תודרפומ  דומיל  תורגסמל  םידימלת  ןוימ 
םצע .תינוגרא  הניחבמ  תכרעמה  לע  השקמ  םג  אוה  .רתוי  םירחואמ  םיבלשב  העיגמ  םלצא  םירושיכה  תוחתפתהש  הלאכ  וא 
םושמ דימלת , לע  תיוות  םישלמ  רהזיהל  יואר  וכו .)' תויצנגילטניא  יוביר   ) יתייעבו קמקמח  אוה  ןורשיכהו  תונייטצהה  גשומ 
תריצי תא  תועטב ) ורמאיש  שי   ) םיהזמ םיבר  ןכ , לע  רתי  .המצע  תא  המישגמש  הייפיצ  םג  תויהל  הלולע  איהש 

תקמעהל ליבותש  הטרפה , לש  תנכוסמ  המגמכ  דסממל ) ץוחמו  ךותב   ) ידסממה ךוניחל  תויטסיטילאה  תוביטנרטלאה 
.תוצובק ןיב  רוכינלו  םייתרבחה  םירעפה 

, לשמל ךכ , .דומיל  תודיחי  תפסוהו  םידומיל  תוינכות  יוניש  יבגל  םינושה  םיר  ' מפמה ןיב  חכ  יקבאמ  ורצונ  תונורחאה  םינשב   .40
 - םיבחרומה תועוצקמהמ  דחא  לכב  הדובעו  תיתרבח  תוביוחמ  תילגנאב , טקיורפ  תוחרזאב , טקיורפ  תונורחאה  םינשב  ופסונ 

תויונמוימ רפסה  תיבב  םידמול  םניאש  םידימלתהש , איה  האצותה  .המודכו  פוטויב  פוטואג , בשחמה , יעדמ  הרבחה , יעדמ 
.םהילא תונפומה  תושירדה  לובמ  תחת  םיסרוק  ןמז , לוהינ  לש 

.1.2.2014 לגס ,  .41
רבמטפס 2014. הלש , קובסייפה  ףדב  רוניל  תיריע   .42

תדעו תשקבל  שגוה  'ח  ודה .תסנכה  לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  לש  'ח  וד תרגסמב  ומסרופש  ךוניחה  דרשמ  ינותנמ  הלע  ךכ   .43
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.6.10.2008 ןמלגיפו , ןגרוו  .אשונב  ןויד  המייקש  תסנכב , ךוניחה 
, ךוניחה דרשמ  ביצהש  לש 1:10  םיבשחמה  רפסמל  םידימלתה  רפסמ  ןיב  סחיב  םידמוע  םניא  לארשיב  רפסה  - יתבמ כ-61%   .44
'ח ודב םינותנה  יכ  ןייצל  שי  . 6.10.2008 ןמלגיפו , ןגרוו  ךותב : מ-1:20 . רתוי  ףא  אוה  סחיה  רפסה  - יתבמ עברב  וליאו 
םע .דחוימב  ךומנ  םיבשחמה  רפסמ  ןהבשו  תותיכה , בושחמב  תוניינועמ  אלש  ידרחה  רזגמב  תוימוקמה  תויושרהמ  ועפשוה 

.בשחמה תכפהמ  םוחתב  ןולשיכב  רבודמ  ןיידע  תאז 
.23.11.2009 לטד ,  .45

ךכ .םיניטקל  וחתפנש  םיילילפה  םיקיתה  רועישב  תכשמתמ  הדירי  אקווד  הלח  תונורחאה  םינשב  יכ  םיארמ  הרטשמה  ינותנ   .46
םג ךכ  ןטק ב-11% , יאמל 2011  ראוני 2012  ןיב  רעונה  יקית  רפסמ  . 7.2% םתעישפ ב - הדרי  םינשה 2000 ל-2010  ןיב 

.8.7.2012 רשנ , ךותב : הלעמלב מ-10% . הכומנ  תינפוגה  תומילאה  תוריבע  רפסמ 
רתוי םיממעתשמ  םידליהש  לככ  .ןמזה  בור  וא  םעפ  ידמ  התיכב  םיממעתשמ  םהידליש  םיבשוח  םירוההמ  םישילש  ינש   .47

תוסיפתל "ת  ימא סנכב  םסרופו  תימס  ןוכמ  עציבש  רקסמ  הלוע  ךכ  .רפסה  תיבל  תכלל  םיבהוא  תוחפ  םה  ךכ  התיכב ,
רזגמב  ) הז להק  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמש  ךוניחה  תכרעמב  םידליל  םירוה  ברקב 400  ךרענ  רקסה  .ךוניחב  תומדקתמ 

.27.8.2015 יקסבונרב , ידוהיה .)
ךוניחה תכרעמש  אוה  ןיינעה  שרוש  : " ךכ תאז  חסינ  ךוניחה , תכפהמ  לש  םיטלובה  הירשבממ  דחא  ןוסניבור , ןק  פורפ ’  .48

הרואפתבו תורואנה  תפוקת  לש  תילאוטקלטניאה  תוברתה  רובע  הדעוי  איה  .רחא  ןמזב  התנבנו  הרצונ  הבצוע , תיחכונה 
ונחנא המל  .ליג  יפל  ךוניחה  תכרעמב  םידליה  תא  םיקלחמ  ונחנא  המגודל , ךכ , .תיתיישעתה  הכפהמה  לש  תילכלכה 

ךרע יווש  םה  ליג  ותוא  ינב  םידליו  יתיישעת , אוה  ונלש  הבשחמה  וק  יכ  םידליל ? ןוכנה  ףתושמה  הנכמה  והזש  םירעשמ 
וא םויה , לש  תורחא  תועשב  וא  ליגה , ותואב  םירחא  םידלימ  רתוי  הבשחמ  יריהמ  םהש  םידלי  שי  לבא  .רוצייה  ךיראתב 
ספ לש  תוילאטנמב  ליחתהל  רוסא  ליעי , ךוניחב  םיניינועמ  םא  .דבל  םידמול  םהש  וא  תולודג , תמועל  תונטק  תוצובקב 

" .המגידרפה יונישב  הנווכה  וז  היצזיטרדנטסל , הכופהה  ךרדב  קוידב  תכלל  םיכירצ  ונחנא  .רוציי 
.22.8.2007 דדח , - יסלברט ךותב :  .49

םידלי לצא  םייח  תוכיאו  תילטיגיד  הידמה  תכירצ  ילגרה  הנישה , יסופד  תא  ןחב  הפיח  תטיסרבינואב  ךרענש  רקחמ   .50
תועצמאב הנישה  ילגרה  לש  תויביטקייבוא  תוקידב  לע  םג  ומכ  ימצע , חוויד  ינולאש  לע  ססבתה  רקחמה  םיאליגב 10-12 .

םיריעצ םירגבתמ  לש  הידמה  תכירצ  ילגרה  יכ  אצמנ  רקחמב  יביקייבוא .) ןפואב  הנישה  תא  קדובה  רישכמ   ) ףרגיטקא
קיפסמ םינשי  אל  היזיוולט , תוארל  םירע  םיראשנ  םה  יכ  ידימ  רחואמ  ןושיל  םיכלוה  םה  .םהלש  הנישה  יסופד  תא  םישבשמ 

8-9  ) ץלמומה ןמזה  ךשממ  תוחפ  םינשי  םידליהמ  יכ 30%  אצמנ  .ימוימויה  םדוקפתב  עגופש  המ  הרהמב , םיפייעתמו  ןמז 
ןפואב .רדחב  בשחמ  םהל  היה  אלש  הלאמ  תוחפ  העש  עצוממב  ונשי  רדחב  בשחמ  היה  םהלש  םירגבתמה  הלילל .) תועש 

םג ואצמנ  .היזיוולט  םהל  התייה  אלש  הלאמ  תוחפ  העש  יצח  עצוממב  ונשי  רדחב  היזיוולט  התייה  םהלש  םיריעצ  המוד ,
ןמזה ןיבל  םויה , ךלהמב  בשחמב  םישמתשמ  וא  היזיוולטב  םיפוצ  םהש  םידליה  וחוויד  ובש  ןמזה  ןיב  םילודג  םירעפ 

וא היזיוולטב  תופצל  םימייסמ  םידליה  הב  העשל  םיעדומ  דימת  אל  םירוההש  ררבתה  .תאז  םישוע  םהש  ובשח  םהירוהש 
.2013 רלטרב , - טנילפ .בשחמב 

טעמל ספא ,' תועש   ' םע םינש  רפסמ  הזמ  וקיספה  םנמא  .םידומילה  תליחת  תעש  תא  התניש  אל  טעמכ  ךוניחה  תכרעמ 
תיבב הנישה  תדבעממ  רליפ , ארויג  פורפ ' ירבדל  .החיכשה  םידומילה  תלחתה  תעש  הראשנ  לבא 08:00  םידחוימ , םירקמ 

.רקובב כ-30% איה 9:00  םידומילה  םוי  תא  ליחתהל  תילאידיאה  העשה  , ' תיללכ תואירב  יתורישמו  ןוינכטב  האופרל  רפסה 
, דדח - יסלברט ךותב : טטוצמ  .הניש ' תועשב  רוסחממ  השעמל  םילבוס  זוכירו  בשק  תוערפהמ  םילבוסה  םידימלתהמ 

.םירועישה ןמזב  םימנמנמ  םידומילל , עיגהל  םמצע  םיחירטמ  רבכש  םידימלת , טעמ  אלש  אצוי  ךכ  . 23.9.2007
תוביטחו םיידוסי  רפס  יתבב  םיכרענה  םירקסו  םינחבמ  לש  תכרעמ  םה  תירפס ) תיב  החימצו  תוליעי  ידדמ   ) 'ב צימה ינחבמ   .51
םינחבמה .תילגנאו  הקיטמתמ  תיברע ,) וא  תירבע   ) םא תפש  היגולונכטו , עדמ  תועוצקמב : לחה מ-2002 , לארשיב , םייניב 

לחה ימינפ .) 'ב  צימ  ) תיתוכיא תירפס  תיב  תימינפ -  הכרעה  ןיבל  ינוציח ) 'ב  צימ  ) תיטרדנטס תינוציח  הכרעה  ןיב  םיבלשמ 
ידדמ  ) םיילארשיה 'ב  צימה ינחבמ  תרטמ  ךוניחב .) הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה   ) 'ה מאר םינחבמה  תא  תכרוע  מ-2006 

אל תעצוממה  םהידימלת  יגשיה  תמרש  םייניב , תוביטחו  םיידוסי  רפסה  יתב  תא  רתאל  איה  םיירפס ,) תיב  החימצו  תוליעי 
ילכ שמשל  ודעונ  םג  וללה  םינחבמה  .םאתהב  םתוא  רבגתלו  ךוניחה , דרשמ  עבקש  םידדמ  יפ  לע  שרדנה  ףרל  העיגה 

לארשיב םיגשיהה  תא  קודבל  ןוצרה  ןכו  ימינפ ) 'ב  צימ  ) תירפס תיבה  המרב  םיבאשמ  תאצקהו  ןונכתל  יביטקייבוא  הדובע 
.םיימואלניב תומלוסו  םידדמ  תועצמאב  תורחא , תונידמל  סחיב 

.תונידמ לעמ 60  וב  תופתתשמו  (, OECD  ) ילכלכ חותיפו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  ידי  לע  להונמ  ( PISA  ) הזיפ ןחבמ   .52
םלועל ןחבמל ) םישגינה   ) ינב 15 לש  הרשכהה  תדימ  תא  קודבל  דעונ  אוהו  תנשמ 2000 , לחה  םינש  לכ 3  םייקתמ  ןחבמה 

', םירגובמה םלוע  ינויחה ל' עדי  תונחוב  תולאשה  רשאכ  םיעדמו , הקיטמתמ  האירק , םימוחת : השולש  קדוב  ןחבמה  .רחמה 
סלריפ ינחבמ  .תויונמוימ  לע  שגד  ךות  םינוש , םימוחת  ןיב  בוליש  תוכירצמה  תובכרומ , תויעב  רותפל  תלוכיו  םייח  ירושיכ 
ךוניחב םיגשיה  תכרעהל  ימואלניבה  ןוגראה  ידי  לע  םילהונמ  ( SITES  ) סטטיס ו- ( TIMSS  ) סמיט (, PIRLS)

ןיבו םלועה  יבחרב  תונידמב  םינוש  תעד  ימוחתב  םידימלת  יגשיה  ןיב  האוושה  עצבל  ודעונ  םיימואלניבה  םינחבמה  (.' IEA)
תוילכלכה תויתרבחה , תועפשהה  תא  ןוחבל  םירשפאמ  םיגשיהה  ינחבמ  .הנידמה  ךותב  היסולכוא  תוצובקו  םירזגמ 
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ןיבל םיידומיל  םיגשיה  ןיב  רשקה  תא  קודבל  ןכו  הידימלת  לש  םיגשיהה  לע  רקחמה , ךרענ  הבש  הנידמה , לש  תויתוברתהו 
תיצרא תושאר  ךוניחה -  דרשמ  רתא  ךותב : .הדימלה ' יפלכו  רפסה  תיב  יפלכ  םידימלת  תודמע  ומכ  םינוש , םימרוג 

.לארשיב ךוניחה  תכרעמב  םיוושמ  םינחבמ  ךוניחב , הכרעהו  הדידמל 
םיאכזה רועיש   ' ארקנש םכסומה  רקשב  רקרמ  - הדב רמאמב  הדוה  טרוא , תשר  'ל  כנמ גלפ , יבצ  . 26.8.2007 יתשק , ואר :  .53
טעמכה דדמה  םויכ  והזש  חכוויהל  ידכ  תורגב , תדועתל  םיאכזה  רועיש  םוסרפ  ביבס  יתנשה  זזאב ' ןנובתהל ב' יד  '. ' תורגבל

יביססבוא טעמכה  קוסיעה  תמועל  םישישב  םילטב  םיגשיההו  תומזויה  רתי  לכ  .ךוניחה  תכרעמ  תדדמנ  ובש  ידעלב 
ב-2013, ריל  ןו  ןוכממ  םירקוח  ידי  לע  בתכנש  הדמע , ריינ  . 16.7.2012 גלפ , .תורגבל ' תואכזה  לש  םיזוחאה  ירירבשב 
לע םיאצמנ  לארשיב  רפסה  יתבש  ןעטנ  ךמסמב  .תשורח  יתב  הריכזמה  תנוכתמב  םילעופש  רפסה , יתבב  רבשמ  ינפמ  ריהזמ 

ןומרכ רבנע , ואר : הדמעה  ריינ  תאירקל  . 4.11.2013 לט , ואר.םידימלתל : םישק  םיקזנ  םירצויו  םינשוימ  םה  .רבשמ  ףס 
.2013 רפישו ,

דומילה תוודח  תא  תושביימו  תינאכמ  תורחתל  ךילהתה  תא  תוכפוה  תובורמה  תוניחבה  ואצמ  םלועה  יבחרב  םיבר  םירקחמ   .54
.Shohamy, 2001

רשנ 28.09.2011. ךותב : היילצרהב , םינושארה  ןוכיתב   .55
.29.12.2011 םש , םוליעב  הרומ  ידי  לע  בתכנש  הרומח ,'  ' גולבה ךותמ   .56

.8.1.2012 ילארשי ,  .57
.29.11.2013 ןבא ,  .58

.7.2.2014 ףסוי , - רב ךותב : תטטוצמ   .59
.7.2.2014 ףסוי , - רב .תמגרתמו  תררושמ  תורפס , תרקוח  איה  ףסוי  רב  לטומח  פורפ '  .60

עבטמ .רוחבל  תועוצקמ  הזיאב  םידימלת  לצא  תתוועמ  םילוקיש  תכרעמ  הרצי  לכה  תוזחל  תורגבה  ןחבמ  ןויצ  לש  ותכיפה   .61
 – םיסונוב תטיש  םוזיל  וצלאנ  תואטיסרבינואה  ישארש  ךכל  םירבדה  ועיגה  .רתוי  םילקה  תועוצקמל  הכישמ  שי  םירבדה 

, תורפס הירוטסיה , היגולויב , הימיכ , הקיזיפ , תילגנא , הקיטמתמ ,  ) סיסב תועוצקמ  לש  תמצמוצמ  המישרל  תודוקנ  תפסות 
טנדוטסה תא  ןיכהל  םתלוכי  יפ  - לע  ' ורחבנ תועוצקמה  .תודיחי  וא 4  תודיחי  לש 5  המרב  םידימלתה  םינחבנ  םהבש  'ך ) נת

ישאר דעו  'ר  וי [ 58 '.] הלא םידומילב  תידיתעה  ותחלצה  תא  אבנל ' ו' םינושה , דומילה  ימוחתב  םייאטיסרבינוא  םידומילל 
תמרמ חטשה , תקעזמ  עבונ  לכה  : ' הרמאש ימכ  הטטוצ  ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  תאישנ  ימרכ , הקבר  פורפ ' תואטיסרבינואה ,

תא רתאל  היה  בושח  .דדומתהל  ךירצ  הז  םעו  בוט  אל  םלועב  ונמוקמ  .רפסה  יתב  בצממו  תכרעמל  םתסינכ  םע  םיטנדוטסה 
רשא םינוש , םימרוג  לש  הבר  תירוביצ  תרוקיב  הררוע  הטלחהה  . 2011 רשנ , רבגומ .' סונוב  םהל  קר  תתלו  סיסבה  תועוצקמ 

וראשנש דומיל  ימוחת  לעו  ךוניחה  תכרעמ  לע  היופצה  התעפשה  לע  והת  רשאו  םיפסונ , םימוחת  הב  לילכהל  שי  יכ  וסרג 
, תוחרזא הקינורטקלא , םיבשחמ , םכותב :  ) המישרב םיפסונ  םינוש  דומיל  ימוחת  לילכהל  השקבהו  תרוקיבה  םצעב  .לצב 

רושק םהב ) דומילה  תמרו  םתוא  םידמולה  רפסמ   ) דומיל ימוחת  לש  םדיתע  יכ  החנהה  הנומט  דועו ,) היגוליצוס  היפרגואיג ,
.7.11.2011 תסנכה , לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  .סונוב  םהילע  לבקל  תלוכיל  תורישי 

.12.11.2013 רוניד ,  .62
.1.2.2014 לגס ,  .63

, בירעמב הנורחאל  םסרופש  רקחמב  לשמל , ךכ  .תורגבה  תוניחב  תא  קר  אלו  ללככ , תוושמה  תוניחבה  תא  ןייפאמ  רבדה   .64
םירועיש ןובשח  לע  רפס ) יתב  ןיב  הוושמה   ) תילארשיה 'ב  צימה תניחבל  יביסנטניא  ןפואב  םיננוכתמ  רפסה  יתב  בורש  אצמנ 
םילהנמה .חיכש  טקא  איה  ירפס  תיבה  עצוממה  תא  ולקלקי ' אל  ש' ידכ  הניחבהמ , םישלח  םידימלת  תאצוה  םג  .םירחא 

.10.6.2012 בינמ , ךותב : .םיגשיהל  עיגהל  ךוניחה  דרשמ  דצמ  רידא  ץחל  לע  םיחוודמ 
תועצמאב םידימלתה  לע  ולקה  התיכב , דמלנ  רבכ  הניחבל  רמוחה  לכש  רחאל  הניחבה , דעומל  תוכימסבש  היה  ןויערה   .65

תיקלח הארוהל  הליבוה  וז  הטיש  לעופב  ירוקמה .) רמוחהמ  כ-40%  לש  הטמשה   ) רתוי םצמוצמ  רמוחל  הניחבה  דוקימ 
אלש המ  תורחא : םילימב  דוקימב .' הנשה  דרי  המ   ' הרומה לש  לכשומ  שוחינל  םאתהב  דומילה , רמוח  לש  תעטוקמו 

לשמל  ) עטוקמו יחטש  דומילל  איבה  דוקימה  .רפסה  תיבב  הדימלל  יטנוולר  אל  השענ  דוקימב , דרי  הארנכש  המו  תורגבל ,
ךילהתה ןובשח  לע  הדימלה  תוזחל  תורגבה  תניחב  הכפה  ךכ  הל .) תוביסה  דומיל  אלל  המחלמ  לש  תואצות  לש  דומיל 

םוחתב ךוניחה  דרשמ  לש  תצעיימה  הדעווה  'ר  וי ביבא , לת  תטיסרבינואמ  רימע  ןד  פורפ ' .יטנרהוקהו  קימעמה  ידומילה 
שממ םידמלמ , םניאו  דוקימב  ועיפויש  םיאשונה  לע  םירמהמ  םירומהש  ךכל  האיבה  דוקימה  תטיש  : ' יכ דיעה  הקיטמתמה ,

' דוקימה  ' םוסרפ : ' ץראהל ןויארב  הרמא  הקיטמתמל  הקיתוו  הרומ  .ועיפוי ' אל  םשוחינ  יפלש  םיאשונ  ןורחאה , עגרה  דע 
.הלאה םיאשונל  ךכ  רחא  רוזחי  אל  דימלת  ףא  .לעופב  םידמלנ  אל  םינוש  םיאשונש  ךכל  םרג  תורגבה ]...[  תניחב  תארקל 

.23.5.2008 יתשק , ךותב : .ודיספה ' םה  המ  םיעדוי  אל  וליפא  םהו  תיטמתמה  הלכשהב  רוח  םהל  שי 
ךסב  ) תוקתעהה רועישב  יתועמשמ  לודיג  לע  ועיבצהש  םינותנ , ולע  דרשמה  לש  תוניחבה  ףגא  ב-2006  םסרפש  'ח  ודמ  .66

ררבתה דוע  (. 28.6.2006 דדח , - יסלברט ךותב : .הל  המדקש  הנשב  תמועל 6,229  םינחבנ  לש 8,532  תוניחב  ולספנ  לוכה 
ףוגב םינוש  תומוקמב  םתנמטהו  םינטק  םיקתפ  לע  םימושיר  םיפילש :' ה'  ) תויתרוסמה הקתעהה  תוטיש  דצל  יכ  'ח , ודהמ

היגולונכטה תוחתפתה  לש  רישיו  יעבט  רצות  ןהש  תושדח , תוטיש  ודלונ  םיילגרהו ,) םיידיה  לע  םיסטקט  תביתכ  םידגבבו ,
םיינוכיתה רפסה  יתבב  תורגבה  תוניחב  רהוט  תייגוס  .תיטוחלא  היינזוא  םע  החישו  םינורסמ  תרבעה  ןוגכ : תירלולסה ,
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הכ היעבה  [ 63] .ירטמוכיספה ןחבמל  הבר  תובישח  תוסחיימ  ןהש  תוביסה  תחא  וזו  תואטיסרבינואה , תא  דואמ  הדירטמ 
תומישר תואטיסרבינואב  םושירה  יזכרמל  ריבעהל  הנורחאל  ולקש  ךוניחה  דרשמ  לש  תוניחבה  ףגאבש  דע  הפירחה ,

תטילק תא  שבשל  העצהה  םג  התלע  .םינויצה  תא  חפנל '  ' םידימלתל םיעייסמ  םהבש  םייתייעב ,'  ' רפס יתב  לש  תורוחש ' '
םורופל בתכמב  .הקתעה  ךרוצל  דיינה  ןופלטה  רישכמב  שומישה  לע  תושקהל  תנמ  לע  תוניחבה , ךלהמב  םירלולסה 

ונניא : ' הפיכאה תרבגהל  םיעינמה  תא  ךוניחה , דרשמב  תוניחבה  ףגא  להנמ  ולקד , השמ  ריבסה  לארשי  ץרא  ןעמל  יטפשמה 
לש בר  רפסמב  ןורתפה  תא  םימלצמ  תורגבה , תניחב  תא  םירתופו  להנמה  רדחב  םיבשוי  םירומש  הדבועה  תא  לבקל  םילוכי 

המרופר ךוניחה  דרשמ  גיצה  רבוטקואב 2014  . 23.12.2012 תושדח 2 , ךותב : .םינחבנה ' םידימלתל  ותוא  םיציפמו  םיקתוע 
ותואב ולספנש  תורגבה  תניחב  תורבחמ  רפסמ  יפ  לע   - םודאו בוהצ  קורי , תוירוגטק : שולשל  רפסה  יתב  וגווסי  הבש  השדח 

, תופסונ תויוכמסמ  ונהיי  יספא , תוניחבה  זוחא  ובש  קוריה , לולסמה  לש  רפסה  יתב  .םינורחאה  םידעומה  ינשב  רפס  תיב 
רפסה תיב  תווצ  תולוספ - ) תורבחמ   3%-1%  ) בוהצה לולסמב  רפסה  יתב  .ומצע  רפסה  תיב  תווצמ  ועיגי  םינחובהש  ןהיניבו 
דסומה ילתוכ  ןיב  ונחביי  אל  םודאה  לולסמב  רפסה  יתב  לש  םידימלתה  .הניחבה  ןמזב  דסומה  חטשל  סנכיהל  השרוי  אל 

לע דיתעב  עיפשי  ףאש  ןכתייו  יולגב , םסרופי  רפסה  יתב  לש  גוויסה  . 19.10.2014 לאיל , .םידחוימ  םיזכרמב  אלא  ידומילה ,
.ההובג הלכשהל  תודסומל  הלבק 

.18.8.2013 רנואר ,  .67
.13.8.2013 םלש , .םשו  דיב  האושה  תארוהל  ימואלניבה  רפסה  תיב  להנמ  תובר  םינש  ךשמב  שמיש  םלש  יטומ  ד'ר   .68
ותובישחב ישילשה  דיקפתה  ךוניחה , דרשמ  לש  תיגוגדפה  תוריכזמה  'ר  וי דיקפתמ  ותשירפ  לגרל  תרמצ , יבצ  םע ד'ר  ןויאר   .69

.15.10.2011 דניקסביל , ךותב : .ל  ' כנמהו רשה  ירחא  דרשמב 
.29.9.2004 יתשק , ךותב : טטוצמ   .70

םישנא לש  עדיהו  תילגנאה  ידומיל  ףקיה  תא  ב-2011  קדב  ( Education First ' ) לכה ינפל  ךוניח   ' ימואלניבה ןוגראה   .71
.Education First  , 2011 הלולכ .) אל  לארשי   ) תונידמ תילגנאב ב-44 

ןוילימ כ-2.6  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  יפ  לע  .הנשל  הנשמ  הלועו  ךלוהש  בצקב  'ל  וחל םיאצוי  םילארשיה   .72
ומשרנ כ-4.6 לש 2014  םינושארה  םישדוחה  תרשעב  סחיב ל-2012 .) כ-8%  לש  הילע   ) ב-2013 'ל  וחל ואצי  םילארשי 

םינושארה םישדוחה  תרשע  סיסב  לע  הליבקמה ב-2013 . הפוקתה  תמועל  לש 9%  היילע  'ל -  וחל םילארשי  תואיצי  ןוילימ 
רפסמב לש 6.6%  היילע  'ל -  וחל םילארשי  ןוילימ  לש כ-5.2  תואיצי  תנש 2014  לכב  ומשריי  יכ  איה  הכרעהה  וז , הנש  לש 

.11.11.2014 ןיקפיל , ךותב : .םילארשיה  תואיצי 
.תילגנאב תורגבה  תא  רובעל  ידכ  םייטרפ  םירומב  רזעיהל  םיצלאנ  ןוכית  ידימלת  לש  םוצע  רפסמ   .73

םיטסקט לש  ארקנה  תנבהל  יסיסב  יאנת  אוה  הלימ  לש 8,000-6,000  םילימ  רצואש  אצמנ  תנשב 2010 , השענש  רקחמב   .74
.הזה יסיסבה  םילימה  רצוא  םע  הימדקאל  םיעיגמ  םיטנדוטסהמ  םיטעמ  קר  לבא  .לארשיב  םיימדקאה  םידומילב  תילגנאב 

.םיריעצהמ קר כ-30%  םיעיגמ  הלימ ) לש 5,000-4,000  םילימ  רצוא   ) יחרכה ילאמינימ  םילימ  רצואכ  רדגומש  המל  םג 
לש ארקנה  תנבה  תא  יתועמשמ  ןפואב  הלעמ  םילימה  רצואל  הנטק  תפסותש  הדבועה  עקר  לע  םילודג  לדחמהו  הצמחהה 

.Laufer & Ravenhorst-Kalovski, April 2010 םיימדקא. םיטסקט 
ןחבמב םהלש  ןויצה  סיסב  לע  ההובג  הלכשהל  תודסומב  תילגנא  ידומילמ  רוטפ  םילבקמ  םיזוחא )  9  ) םיטעמ קר  ןכאו ,  .75

.Laufer & Ravenhorst-Kalovski, April 2010 ירטמוכיספה.
ראותל הרז  הפשכ  תילגנאה  ידומיל  תא  רפשל  הרומאש  המרופר , 'ג ) למ  ) ההובג הלכשהל  הצעומה  הרשיא  ינויב 2013   .76

תועצמאב דדמיש  רמוח  לש  העובק  הנמ  תורוהל  דסומ  לכ  שרדיי  המרופרה  תרגסמב  .ההובג  הלכשהל  תודסומב  ןושארה 
הנווכה .בוצק  ןמזב  תילאמינימ  המרל  עיגהל  ושרדיי  תילגנאב  עדי  לכ  אלל  ולבקתיש  םידימלת  ןכ , ומכ  .יטרדנטס  ןחבמ 
הטלחה םלוא  .תירבעב  םיריצקת  תונקל  םוקמב  רוקמב  תילגנאב  האירק  רמוח  ןיבהל  םילגוסמ  ויהי  םיטנדוטס  רתויש  התייה 

םג ב-2011 . 18.7.2013 רפואל , .םינוש  םייטילופ  םיצחל  לשב  הלבקתהש  רחאל  עובשכ  ךוניחה  רש  ידי  - לע האפקוה  וז 
.רעס ןועדג  זאד , ךוניחה  רש  ידי  לע  האפקוה  תאזה  הטלחהה  םגו  המוד , הטלחה  ההובג  הלכשהל  הצעומה  הלביק 

הפשב תונמוימה  תא  םיבייחמש  ץראה , יבחרב  ןפוד  יאצוי  םיגוח  םג  שי  .םידיפקמ  רתויש  םיסרוקו  םיגוח  םג  שיש  ןבומכ   .77
ביבא לת  תטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפב  לשמל , ךכ , .םאתהב  םילעופו  הנילפיצסידה , לש  תיסיסב  תונמוימכ  תילגנאה 

תואצרה רמולכ   ) תילגנאב ןיטולחל  םילהונמה  ימואלניב  טפשמב  הבוח  יסרוק  ינש  תוחפל  תחקל  םיטנדוטסה  תא  םיבייחמ 
(. האירק רמוחו 

הצעומה  ) 'ג למה םעטמ  תיעוצקמה  הדעווה  שארב  הדמעש  רפואל , היתב  פורפ ' םע  ונישעש  ןויארב  ולע  וללה  תוניבמוקה   .78
םיצרמ םע  ונמייקש  תונויארב  ולעו  ובשו  ההובג , הלכשהל  תודסומב  הרז  הפש  תילגנא  ידומיל  תניחבל  םיהובג ) םידומילל 

.תואטיסרבינואבו תוללכמב 
לש השקה  בצמה  לע  הקיטמתמה , םוחתב  ךוניחה  דרשמ  לש  תצעיימה  הדעווה  'ר  וי רימע , ןד  פורפ ' עירתה  רבכ ב-2004   .79

תנשב ץראה ' ןויארב ל' בצמה  תא  ןקתלו  דדומתהל  ךוניחה  דרשמ  לש  תלוכיהו  ןוצרה  רסוח  לעו  ץראב  הקיטמתמה  ידומיל 
ץמואו תונוכנ  ךוניחה  דרשמב  יתיליג  אל  .עובק  טעמכ  אוה  הקיטמתמה  ידומיל  תמרב  תורדרדיהה  ךילהת  : ' רמא  2008

ינא .ךוניחה  תרש  תא  םישאהל  השק  .תושעל  רשפא  המ  עדוי  אל  רבכ  ינאו  עוצקמה , לש  תודבכה  תויעבה  םע  דדומתהל 
םע םירבשמב  ףוחד  ןפואב  לפטל  ךרוצה  תא  דרשמה , תגהנה  יפוליחמ  םיעבונה  םיישקה  תא  םייטילופה , םיצוליאה  תא  ןיבמ 
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קפס ןיא  .העורג ]...[ רתוי  הברה  איה  היישע  - יא תאז , לכ  תורמלו  .דרשמה  לש  תוילהנימה  תויעבה  תא  םירומה , ינוגרא 
שיש התיה  תטלשה  השיפתה  םינש , הברה  ךשמב  .הקיטמתמ  רתוי  ודמל  הנוילעה  הביטחב  םידימלתה  הנש  ינפלש 20 

ויה םידימלתהש  המ  ךפהתה : ךילהתה  םויכ  .הטיסרבינואה  תארקל  סיסבה  תא  קזחל  ךירצ  יכ  רפסה , תיבב  הברה  דמלל 
הדימב ותוכיאב  לפונ  אבצל , וא  תואטיסרבינואל  עיגמש  יפוסה , רצומה  .ןושאר  ראותב  דמלנ  רפסה , תיבב  דומלל  םירומא 

: ךותב הקיטמתמה , םוחתב  ךוניחה  דרשמ  לש  תצעיימה  הדעווה  'ר  וי רימע , ןד  פורפ ' .רבעב ' ול  םיליגר  ונייהש  הזמ  תרכינ 
.23.5.2008 יתשק ,

איה וז  הרזע  םא  .שפנ  לכל  הווש  וניאש  ריחמב  רפסה  תיבל  ץוחמ  הקיטמתמ  ידומילב  הרזע  םילבקמ  םיבר  םידימלת   .80
ךומנ ףקיהב  קפתסהל  םיצלאנ  תגשמ  הניא  םדיש  םידימלתש  דועב  בחרומ , ףקיהב  הקיטמתמ  דומלל  םהל  תרשפאמש 
בצמב םירעפה  הדובעה -  קושב  דימלתה  לש  םיידיתעה  םיגשיהל  בושח  ןכא  הקיטמתמה  ידומיל  ףקיהש  ןתניהבו  רתוי ,

.3.4.2015 יחמק , .ןמז  ךרואל  ובחרתיו  וכליי  הנוש  הסנכה  תולעב  תוחפשמ  ןיב  ילכלכה 
דומיל ב- תודיחי  לש 5  המרב  םינחבנה  רועיש  דרי  םינשה 2007 ל-2012  ןיבש  הלוע  הנידמה 2014  רקבמ  'ח  וד יפ  לע   .81

הקיטמתמ תודיחי  םינחבנה ב-5  רועיש  דרי ב-9% . דומיל  תודיחי  לש 4  המרב  תורגבה  תוניחבב  םינחבנה  רועיש  . 35%
רבדה . 14.5.2014 ילאפר , ךותב : ב-2012 . ידימלתמ י'ב )  8,869  ) ב-2006 ל-9.2% ידימלתמ י'ב )  12,891  ) חנצ מ14.1%
ירגוב לש  עדיהו  המרה  תא  חרכהב  דירומש  המ  ןושארה , ראותה  תרגסמב  רסחה  תא  דמלל  תואטיסרבינואה  תא  ךירצמ 

.ראותה
ישוקב הריחבה  תא  ולת  בחרומ  הימיכו  הקיזיפ  דומלל  הריחבמ  םהלש  תוענמיהה  יבגל  רקסב  ולאשנש  םידימלתהמ   91%  .82
תורגב תושעל  ץירמת  לכ  םויה  ןיא  רתויב  רשכומה  דימלתל  םג  השעמל , . 30.1.2013 בינמ , ךותב : .דומילה  רמוח  לש 

ול םינקמש  רתוי , הברה  םילק  תועוצקמב  התוחפ  העקשה  לע  לבקמ  אוה  סונוב  ותוא  תא  .הימיכ  וא  הקיזיפ  ומכ  תועוצקמב ,
תדעו 'ר  ויכו הימיכל  תילארשיה  הרבחה  אישנכ  ןהכמה  ןוינכטהמ , ןניק  דוהא  פורפ ' ץמאתהל ? המל  זא  .רתוי  םיהובג  םינויצ 

.תולבגומ יתלבה  תויורשפאה  ץרא  איה  ךוניחה  דרשמ  לש  םינויצה  תסרוב  : ' רמא ךוניחה  דרשמב  הימיכל  עוצקמה 
תילמיסקמ האושת  םהל  ונתיש  תועוצקמה  תא  םירומה , עויסב  םג  םימעפל  םהירוהו , םידימלתה  םירתאמ  םיזירז , םיעיקשמכ 

'. האיצמ יריחמב  תונייטצה  תודועתו  םיהובג  םינויצ  םיעיצמה  םיילוש , תועוצקמ  לש  םיהדמ  עציה  םייק  .ילמינימ  ץמאמב 
ןוכמ לש  ףיקמ  'ח  וד 14.1.2011 ןניק , .הימדקאב  רתוי  רחואמ  םיכישממה  םיטנדוטסה  תוכיאב  עגופ  רבדה  ןניק , תנעטל 

תמייק ( 36%  ) לארשיב םיינוכית  רפס  יתב  לכמ 3  ב-1  קר  יכ  הלוע  תנשב 2012  םסרופש  הקיזיפה , ידומיל  לע  דלאס 
שמח תמרב  תורגב  םימייסמ  םידימלת  הרשעמ  תוחפ  וזכ , המגמ  תמייק  םהבש  םיינוכיתה  רפסה  יתבמ  יצחב   ) הקיזיפ תמגמ 

: ךותב .עוצקמב  תורחובה  תונבה  רפסממ  לופכ  הקיזיפ  םידמולה  םינבה  רפסמ  יכ  םינותנהמ  הלוע  דוע  דומיל .) תודיחי 
, הקיזיפב תודיחי  ונחבנ ב-5  רוזחמה  ינבמ   8% לשמל , תנשב 2009 , םא  .רתוי  דוע  םוגע  הימיכב  בצמה   30.1.2013 בינמ ,
השיגהש ב- ךמסמ  יפל  ידוהיה .) רזגמל  םיסחייתמ  םירפסמה   ) 12% תצקמב : בוט  בצמה  היגולויבב  קר 6% . ונחבנ  הימיכב 
לע םיכרוד   ' רקחמה םג  . . 29.11.2012 ןייטשלקניפ , .רעס  ןועדג  ךוניחה  רשל  ךוניחה  דרשמב  תיגוגדפה  תוריכזמה   2010

דרשמו הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ידי  - לע הנורחאל  ךרענש  לארשי ,' לש  שמוממ  אלה  תוניוצמה  לאיצנטופ  םימולהי :
, םייגולונכט - םייעדמה תועוצקמב  ונייטצהש  םייניבה  - תוביטח ידימלתמ  קר 38%  היפל  תיתייעב , הנומת  גיצמ  ךוניחה ,

דרשמ לש  היגולונכטו  עדמל  להנמה  לירפא 2012 . בונמורו , ןומיר  .תבחרומ  המרב  וללה  תועוצקמב  תורגבל  תשגל  ורחב 
םידימלת לש  היד  הבחר  הבכש  רצייל  החילצמ  אל  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ  םינורחאה  םירושעב  יכ ]...[ ' הדומ  ךוניחה 

איבמ םיעדמה  ימוחתב  תורגבל  םידמולה  טועימ  . 29.11.2012 ןייטשלקניפ , .היגולונכטהו ' עדמה  ימוחתב  םינייטצמ 
תא םידמלמ  םירומ  ףלאמ  תוחפ  .םוחתב  םירומ  טועימל  םגו  הריירקכ  הלא  םימוחתב  םיכישממה  טועימל  רומאכ , ךשמהב ,
ןוכמ חודב  םירכזומה  ךוניחה  דרשמ  ינותנ  יפל  .השירפ  ליגל  םיברקתמש  םימעה , רבחמ  םילוע  םבורו  הקיזיפה , עוצקמ 

לומ לא  דבלב  םיזוחא  השולש  לש  היילע  דבלב , הקיזיפל ב-28  םירומה  רפסמ  לדג  תנש 2010  דעו  תנשמ 2001  דלאס ,
תנשב 2001 םא  .הלוכ  תכרעמב  הקיזיפל  םירומ  םויה 918  םיקסעומ  לכה  ךסב  .ללכב  םידימלתהו  םירומה  רפסמב  לודיגה 

ירומ לש  ךומנה  םרפסמ  לשב  לע 49 . עצוממה  ליגה  דמע   2010- בש ירה  היה 46 , הקיזיפל  הרומ  לש  עצוממה  ליגה 
םידבוע םירומהמ  םיזוחא  .םידבכ 57  םיסמועב  דומעל  םישרדנ  םלוא  הדובעל , תולקב  םיטלקנ  םנמא  םה  הקיזיפה ,

בצמה .הרשמ  זוחא  מ-200  רתוי  לש  תנוכתמב  םידבוע  םהמ  םיזוחא  השיש  וליאו  האלמ , הרשממ  הלעמל  לש  תנוכתמב 
ויה הימיכל  םירומ  קר 16  ב-2011   ) עצוממה 51 םליגו  הימיכ , םידמלמ  םירומ  כ-800  בוט : רתוי  אל  הימיכה  עוצקמב 

.םיאבה תורודה  לע  םג  עיפשיש  םימסק  לגעמ  רצונ  ךכ  (. 14.1.2011 ןניק , ליגל 31 . תחתמ 
יעדמ בשחמה , יעדמ  הקיטמתמה , תועוצקממ  דחא  תא  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסהמ  ודמל כ-28%  'ג  עשת םידומילה  תנשב   .83

ויה ןושארה  ראותה  ילבקממ  קר 25%  ןוכנ ל-2008 , .ברעמה  תונידמב  לבוקמל  תיסחי  ךומנ  הז  רועיש  .הסדנהה  וא  עבטה 
.22.7.2008 דנלמירג , כ-30% .)  ) ברעמה תונידמ  בורל  האוושהב  ךומנ  הז  רועיש  .היגולונכטהו  עבטה  יעדמ  ימוחתב 
תארוהו ידומיל  בצמ  לע  השק  תרוקיב  ללוכ  תנשל 2014  הנידמה  רקבמ  "ח  וד רבוטקוא 2013 . ןזחו , הוור  ןתנ , קינכוב ,  .84

הקיטמתמ םידמלמה  םירומהמ  םיזוחא  יכ 60  אצמנ , .םירומה  לש  םתמרל  רקבמה  הנפמ  תרוקיבה  רקיע  תא  .הקיטמתמה 
הקיטמתמ ו-17 דמלל  ורשכוה  אל  םירומהמ  םיזוחא  םייניבה 16  תוביטחב  .עוצקמה  תא  דמלל  ורשכוה  אל  םיידוסי  "ס  יבב

תועש תוחפל 30  רובעל  הקיטמתמל  םירומה  לע  יכ  עבקנ  תיגטרטסאה  תינכותה  תרגסמב  .םינוכיתב  םירומהמ  םיזוחא 
יבגל .עוצקמב  תומלתשה  ףאב  ופתתשה  אל  תובכשה  לכב  הקיטמתמל  םירומהמ  םיזוחא   55 לעופב , .הנשב  תויומלתשה 
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.תינכתה לש  םויסה  ינחבמב  ולשכנ  םירומהמ  םיזוחא  יכ 23  אצמנ  םיידוסי  "ס  יבב הקיטמתמל  םירומל  תועצקמתהה  תינכת 
.2014 הנידמה , רקבמ 

ראות ילעב  םה  ליג 45 ) דע   ) םינוכיתב הקיטמתמל  םיריעצה  םירומהמ   22% ךוניחה , רשל  בתכמב  םיטרופמה  םינותנה , יפל   .85
ילעב תויהל  תורגבל  םיניכמה  םירומ  לע  ךוניחה , דרשמ  לש  תוימשרה  תושירדה  יפלש  תורמל  תאז  .הקיטמתמב  ןושאר 

.31.10.2011 בורזולרא , .םידמלמ  םה  ותואש  םוחתב  ישילש  וא  ינש  ראות 
.14.5.2014 ילאפר , ; 27.8.2014 ילאפר , ךותב : הנידמה 2014 , רקבמ  'ח  וד יפל   .86

הארוה תדועת  םגו  הקיטמתמב  ןושאר  ראות  ילעב  ויה  ידוסי  לעה  רפסה  תיבב  הקיטמתמל  םירומהמ  ( 8.9%  ) תוחפ מ-10%  .87
רבוטקוא 2013  . .ןזחו  הוור  ןתנ , קינכוב , .הארוה  תדועת  אלל  ךא  ראות  ילעב  םנמא  ויה  ( 32.4%  ) שילשכ .הקיטמתמב 

.27.8.2014 ילאפר , ךותב :  .88
.14.5.2014 ילאפר ,  .89

לירפא 2011.  .90
לש םירקוחה  רוד  : ' טסילכלכל ןויארב  ןליא־רב , תטיסרבינואמ  הקיטמתמל  םירוספורפה  דוגיא  שאר  ןאור , רזעילא  פורפ '  .91

היהי אל  .ךשמהה  רודב  תיניצר  היעב  היהת  םינש  רשע  דועב  לבא  הזה , םוחתב  םלועב  םיליבומ  ונחנא  רשכומ , דואמ  םויה 
רפסה הקיטמתמב , המגמה  תא  הנשת  אל  לארשי  םא  : ' רמא ןדא , ילומ  לארשי , לטניא  אישנ  '. יחכונה רודה  תא  ףילחיש  ימ 
הטאה םינש , המכ  דועב  קטייהב  םדא  חוכ  תקוצמ  רורגל  לולע  בצמה  .תרחא  הנידמ  לע  בתכיי  פא־טראטסה 2 ' תמוא  '

: ךותב .לטניא  הכרעש  יגולונכט  ךוניח  סנכב  תורחא .' תונידמל  תוימואל־בר  תורבח  לש  תויוליעפ  תרבעה  ףאו  אוציב 
.  27.8.2014 ילאפר ,

: טסילכלכל ןויארב  תוכלשהה  תא  ריבסה  ןליא־רב , תטיסרבינואמ  הקיטמתמל  םירוספורפה  דוגיא  שאר  ןאור , רזעילא  פורפ '  .92
רודב תיניצר  היעב  היהת  םינש  רשע  דועב  לבא  הזה , םוחתב  םלועב  םיליבומ  ונחנא  רשכומ , דואמ  םויה  לש  םירקוחה  רוד  '

המגמה תא  הנשת  אל  לארשי  םא  : ' רמא ןדא , ילומ  לארשי , לטניא  אישנ  '. יחכונה רודה  תא  ףילחיש  ימ  היהי  אל  .ךשמהה 
המכ דועב  קטייהב  םדא  חוכ  תקוצמ  רורגל  לולע  בצמה  .תרחא  הנידמ  לע  בתכיי  פא־טראטסה 2 ' תמוא   ' רפסה הקיטמתמב ,

לטניא הכרעש  יגולונכט  ךוניח  סנכב  תורחא .' תונידמל  תוימואל־בר  תורבח  לש  תויוליעפ  תרבעה  ףאו  אוציב  הטאה  םינש ,
.27.8.2014 ילאפר , ךותב : .םיישדוחכ  ינפל 

תוכרעמ לש 25  תיתטישו  הקימעמ  הקידב  לע  ססובמש  יזניקמ , 'ח  ודב  . Barber & Mourshed, September, 2007  .93
, רתיה ןיב  סחייתה , יזניקמ  'ח  וד .הירומ  תוכיא  אוה  ךוניח  תכרעמ  תוכיא  לע  רתויב  עיפשמה  םרוגהש  אצמנ  םלועב , ךוניח 

התיכב םיינוניב  םיגשיה  ילעב  םידימלתש  אצמנ  .וידימלת  יגשיהל  הרומה  תוכיא  ןיב  רשקה  תא  קדבש  חווט , ךורא  רקחמל 
הכשמנ וידימלת  יגשיה  לע  הרומה  תעפשה  .הרומה  תוכיאב  םילדבה  לשב  קר  התיכב ה ' רתוי מ-50%  לש  םירעפ  ורצי  ג '

ןובנ םג : ואר   . Sanders & Rivers, 1996  . הרומ ותוא  לצא  דומלל  ומייס  רבכ  םידימלתהש  רחאל  םינש  עברא  תוחפל 
; Hattie, 2009 2012 טיבשו ,

.2011 אריפש ,  .94
.2002 םל ,  .95

.7.12.2007 דלפשריה , תכרועו ב : תרקבמ  תרפוס , הרומ , ןייפרוג  הקבר  לע  לשמל  ואר   .96
.2002 םל ,  .97

ןותנה ןמ  הובג  הז  רועיש  .םישנ  םה  תירבע  ירבוד  רפס  יתבב  ט ' '- תותיכב ז םירומהמ   80% . 13.8.2013 ןמקורד , ךותב :  .98
.25.6.2014 ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה  לע 68% . דמועה  ימואל  - ןיבה

תועצמאב  ) הפיחב םירומ  תרשכהל  ךוניחל  הללכמ  ןודרוג , תימדקאה  הללכמה  ידי  לע  םירומ  תואמ  ברקב  ךרענש  רקסמ   .99
, יקסבונרב .דבלב  םירומהמ  לש 57%  הנושארה  םתריחב  היה  הארוהה  עוצקמ  יכ  הלוע  ( Panels Politics ןוכמ

.13.5.2014
.13.8.2013 ןמקורד , ךותב : .המאתהב  22.4% ו-41.1%   .100

הארוה קפסל  "ס  היב תלוכיב  עגופה  םרוגכ  םייתוכיא  םירומב  רוסחמ  לע  םיחוודמ  לארשיב  רפסה  יתב  ילהנממ  תיצחמכ   .101
.25.6.2014 ךוניחב , הכרעהו  הדידמל  תיצראה  תושרה  .הבוט 

ולאשנ יאליגב 18-12  ץראה  לכמ  רעונ  ינב  לש 410  גציימ  םגדמ  ללכשו  ימואלניבה , קנבה  ידי  לע  ךרענש ב-2011  רקסב   .102
ןומיר 2011. .קוסעל  וצרי  ובש  עוצקמכ  הארוהו  ךוניחב  ורחב  קר 3.4%  לודג .'? היהתשכ  תויהל  הצור  התא  המ  : ' םיריעצה

.םינוש םיאשונ  לע  םיבשוח  םה  המ  עומשל  ידכ  ץראה , יבחרמ  םירענ  - םידלי העשת  םע  רקרמ  - הד ךרעש  שגפמ  ךותמ   .103
.12.8.2008 גרבנזור ,

ורשכוה ובש  עוצקמה  יבגל  םינותנ  שיש  םירומ  םתואב  קר  זכרתמו  (, 2006-2005  ) 'ו סשת םידומילה  תנשל  סחייתמ  'ח  ודה  .104
ןיב שממ  לש  םירעפ  םימייק  יכ  הלוע  םינותנהמ  .םינושה  תועוצקמה  תא  םידמלמה  םירומה  ללכ  ךותמ  כ-67%-72%  - 
לע יתכלממה  רזגמב  ךכל -  ורשכוה  אלו  תירבע -  םידמלמה  םירומה  רועיש  דמוע  לשמל , ךכ , .םינושה  ךוניחה  ירזגמ 

.25.2.2008 יתשק , ךותב : .םיידרחה  רפסה  יתבב  תיתד ו-83.4%  - תיתכלממה ךוניחה  תכרעמב  תמועל 68.8%   34.9%
.4.2.2008 בורזולרא ,  .105

.הארוה ידבוע  תרשכהל  תודסומ  חול 8.40 : , 2005 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה   .106
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.ךוניחה תכרעמ  ינותנ  ךוניחה , דרשמ  רתא  תנשב 2000 . רשאמ  רתוי  ףלא   32  .107
ללוכ םירידס , םיטנדוטס  כ-25,000  ןהב  םידמולו  ךוניחל , תוימדקא  תוללכמ  לארשיב 23  תולעופ  ל-2010 , ןוכנ   .108

.15.11.2010 תסנכה , לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  .הארוהל  םיאמדקא  תרשכהל  תוינכתב  םיטנדוטס 
, תוחפו תודוקנ  היה 500  תירטמוכיספה  הניחבב  םהלש  ןויצהש  תנשל 2000 , ןוכנ  הארוהל , תוללכמב  םידמולהמ   62%  .109
ןיב 500 ל- היה  םהלש  ירטמוכיספה  ןויצש  הלא  ןיבמ  תמועל 54%  .םירומכ  ךוניחה  תכרעמב  רבד  לש  ופוסב  ובלתשה 

.4.2.2008 בורוזולרא , ךותב : .תודוקנ   600 לודג מ - היה  םהלש  ירטמוכיספה  ןויצש  הלא  ןיבמ  ו-37%  תודוקנ ,  600
.4.2.2008 בורזולרא ,  .110

.Barber & Mourshed, September 2007  .111
.2012 לזיק ,  .112

רקיעב אטבתמ  יונישה  .םירועישב  הרומה  לש  יתרוסמה  הדמעמ  תא  תלטבמ  אל  תותיכל  םימכח  תוחולו  םינרקמ  תסנכה   .113
.הדימלהו הארוהה  תוטישב  תוחפו  המגדהה  תולוכיב 

.עוצקמהמ םירשונו  הארוהב , הקיחשה  םע  דדומתהל  םישקתמ  םירומהמ  שילשל  תירישע  ןיבש  אצמנ  לשמל , 'ב , הראב  .114
דצמ הכימת  רסוחו  םידימלת  דצמ  דובכ  רסוח  לש  תויוגהנתה  תעמשמ , תויעב  ךומנ , רכש  ןה  הקיחשל  תוירקיעה  תוביסה 

.Cochran-Smith, 2004 ;Hastings & Bham , 2003 הארוהה תווצ 
.2012 ךוניחה , דרשמ   .115

לש חווטב  הענ  האיציו ) הסינכ   ) םירומה תויתעונת  יכ  אצמנ  םייתכלממ , רפס  יתב  ברקב 2000  תנשב 2012  השענש  רקחמב   .116
.2012 יקסבוזוזו , טדימש  - הצינוד .הנשב   17%-11%

.528 'ה , משת דוד , ןב   .117
תילהנמו תימדקא  תואמצעב  םויה  דע  םינייפואמ  לארשיב  ההובג  הלכשהל  תודסומש  ךכל  האיבהש  וז  הארנכ  איה  וז  הדבוע   .118

.ההובג
.1988 ןרק ,  .119

.1997 גומלא , ואר :  .120
לירפא 1997. לכייר , ואר :  .121

.1997 גומלא , ואר :  .122
הנק יפ  לע  דואמ  הובג  זוחא  םיישפוחה ; תועוצקמה  ילעב  םע  לארשיל  םילועה  ללכמ  ונמנ כ-12%  םינשב 1942-1932   .123

.72 חול כ'ה , 'ה , שת יקבו , ץרג  ץיברוג , ואר : .םהה  םימיה  לש  הדימה 
.200 'ד , ישת לארשיב ,' עדמה  תולועפ  , ' הלשממה ןותנש  ואר :  .124

יבתכב םירמאמ  םסרפל  יטולוסבא , ןפואב  תוברמה , םלועב , תוליבומה  תונידמה  םע 15  תינמנ  לארשי  , ' 'ת תו יחוויד  יפ  לע   .125
םיעשתה תונשב  לארשי  לש  הקלח  עיגה  הקיטמתמו , הקיזיפ  ומכ  םייזכרמ  םימוחת  רפסמב  .םיימואלניב  םייעדמ  תע 

, בשחמה יעדמ   ) היגולונכטהו עבטה  יעדמ  לש  םימוחת  םירשע  ךותמ  השישבש  הארה  ינכדע  רקחמ  .םיימלוע  םיאישל 
םלועב תוליבומה  תונידמה  שמח  םע  לארשי  תינמנ  הקיסיפו ) תירלוקלומ  היגולויב  היגולויבורקימ , םירמוחה , יעדמ  הימיכ ,

דדמ יפ  לע  םלועב  ןושארה  םוקמל  לארשי  העיגה  בשחמה  יעדמב  .םילארשי  םירקוח  לש  םירמאמה  יטוטיצ  רפסמ  תניחבמ 
.1998 ןורוד , .הז 

, תונידמ מ-170  םירמאמ  חותינמ  . 345-338 'ג-ד , לשת לארשיב ,' עדמה  , ' הלשממה ןותנש  ואר : םייתאוושה  םינותנ   .126
דחאש םייעדמה  םימוסרפה  רפסמ  הלוע  םימוחתה  תיברמבש  אצמנ   Thomson Reuters ןוגרא לש  סקדניאב  עיפומה 

האמה ה-21, לש  ינשה  רושעה  תישארב  .הנידמל  ימלועה  עצוממה  לע  םינשה 2004 ו-2008 ,) ןיב   ) לארשימ םהיבתוכמ 
םיימדקא םימוסרפ  לש  רתויב  לודגה  רועישה  .שפנל  םיימדקאה  םימוסרפה  רפסמב  םלועב  ישימחה  םוקמב  הגרוד  לארשי 

הובג ב-50% לארשי  לש  םייעדמה  םיטוטיצה  עצוממ  .הקיזיפהו  תינילקה  האופרה  הקיטמתמה , ימוחתב  אוה  םילארשי  לש 
.1990 סניפ , ; Science in Israel, 2004-08; ימלועה עצוממהמ 
.1958 לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  הקיטסיטטסל -  תיזכרמ  הכשל   .127

.שיא ל-756  מ-208  יפ 4 –  טעמכ  ולוכ  ימדקאה  לגסה  לדג  םידומילה 1957/8  תנש  דעו  םידומילה 1948/9  תנשמ   .128
.ט ' ישת הובג ,' ךוניחו  עדמ  תודסומ  , ' הלשממה ןותנש  'ך ; שת םילשוריב ,' תירבעה  הטיסרבינואה  , ' הלשממה ןותנש  ואר :

ןותנש ואר : כ-370 . לע  דמע  לגסה  ירבח  רפסמו  םיטנדוטס  לע 2,300  ימדקאה  דסומב  םידמולה  רפסמ  דמע  'ט  ישתב  .129
.ט ' ישת הובג ,' ךוניחו  עדמ  תודסומ  , ' הלשממה

לוזגי רבדהש  הנאותב  ןליא  רב  תטיסרבינואו  ביבא  לת  תטיסרבינוא  תמקה  תא  דפרטל  התסינ  תירבעה  הטיסרבינואה   .130
.1998 ןיילק , .הנידמהמ  םירתוימ  םיבאשמ 

הדיתעה הצעומהש  תואטיסרבינואה  לש  ןששח  תובקעב  םותס , יובמל  עיגה  ההובגה  הצעומה  קוחש  רחאל  המקוה  הדעווה   .131
.הימדקאה לש  היצזיטילופל  איבת  רוביצ , יגיצנ  ונהכי  הבשו  םוקל ,

ךרענש רקס  ךותמ  .תירבע  הידפולקיצנא  ההובגה , הלכשהה  ךותב : הלבט , 'ן ,) שת 'ט- שת  ) תואטיסרבינואב םיטנדוטסה  ואר :  .132
'ט ישת םידומילה  תנשב  .םילארשי  םיריעצ  'ל 6,589  וחב םידומילל  ואצי  דע 1953  יכ  הלע  דלאס  ןוכמ  ידי  לע  ב-1960 

עבטמ תבצקהל  תושדח  תושקב  כ-150  םיטנדוטסה  תכשל  לש  'ל  וחב תומלתשהל  תידרשמ  ןיבה  הדעווה  ידי  לע  ורשוא 
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דומילה רכשו  היחמה  יאנת  ןכש  הירטסואו , דנלוה  ץיווש , תפרצ , הילגנא , הפוריא : תוצראב  דומלל  ואצי  םתיברמ  .ץוח 
.ך ' שת ץראל ,' ץוחב  םילארשי  ידומיל  , ' הלשממה ןותנש  ואר : .תירבה  תוצראב  רשאמ  רתוי  םיחונ  ויה  הלא  תוצראב 

םידומילה 1950/1 תנש  ןיב  םיאבה : םירפסמה  םידיעמ  םינש  םתואב  ההובגה  הלכשהה  תודסומ  לש  החימצה  ידממ  לע   .133
לימורפ  22- מו םיטנדוטס  ל9,275  םיטנדוטס  מ-3,022   ) השולש יפ  םיטנדוטסה  רפסמ  לדג  םידומילה 1959/60  תנשל 

תנשל 1958/9 מ- םידומילה ב 1950/1  תנש  ןיבש  הפוקתב  לדג  םיצרמה  רפסמ  הייסולכואב .) לימורפ  הייסולכואב ל44 
רפסמ לדג  םידומילה 1969/70  תנשל  םידומילה 1959/60  תנש  ןיב  תאז , תמועל  .העברא  יפל  בורק  רמולכ  138 ל-532 ,

(. לימורפ הייסולכואב ל-124  לימורפ   44- מו םיטנדוטס  םיטנדוטס ל36,239  מ-9,275  העברא (  יפל  בורקב  םיטנדוטסה 
חול 1: ואר : םידומילה 1968/9 , תנשב  םידומילה 1950/1 ל-2,814  תנשב  מ-532  שמחמ : רתוי  יפ  לדג  םיצרמה  רפסמ 
לארשיב -1948 תואטיסרבינואב  םיצרמו  םירוספורפ  : ' חול 2 ל-1978 ,' ןיב 1948  םימיוסמ  םינשב  םיטנדוטסה  רפסמ  '

.538 , 533 'ה , משת דוד , ןב  ךותב : םייטסיטטס , םינותנש  ךותמ  דבועמ  '; 1976
.200 'ט , ישת תוברתהו ,' ךוניחה  דרשמ  , ' הלשממה ןותנש   .134

.534 'ה , משת דוד , ןב   .135
מ- יפ 20 : ינויעה  רפסה  תיב  לש  ט ' תותיכב  דומילה  רכשמ  לש 60%  החנהמ  םינהנה  רפסמ  הלע  'ט  כשת דעו  'ז  טשתמ  .136
, םיינויעה רפסה  יתבב  םידימלתה  ללכמ  ל50%  בורק  דומיל  רכשמ  ירמגל  וררחוש  'ט  נשתב .בוריקב  ל-100,000   5000

. 260 'ט , נשת ךוניח ,' תונש  םירשע  , ' הלשממה ןותנש  ואר : .םיאלקחהו  םייעוצקמה 
.24 , 1992 סוארקו , טיבש  ואר :  .137

.549-548 'ה , משת דוד , ןב   .138
ידכ 17% דע  ב-1960  םיקסעומה  ללכמ   11%- כמ הלע  םיאנכטהו  םיאמדקאה  םיישפוחה , תועוצקמה  ילעב  לש  םקלח   .139

.374 'ג-ד , לשת הלשממה , ןותנש  תנשב 1972 .
דסומ היהש  ברע ,) ידומיל  ' ) הפיחב הובגה  רפסה  תיב   ' תמקה םע  ונמטנ ב-1952  הפיח  תטיסרבינוא  לש  הדוסייל  םיערזה   .140

, דסומה בחרוה  'ד  ישת תנשב  .ביבא  לת  תטיסרבינואבש  הלכלכלו  טפשמל  רפסה  תיבל  םיליבקמ  םיסרוק  וב  וחתפנ  .ינוריע 
, ןובשח תייארל  הטלוקפהו  םילשוריב , תירבעה  הטיסרבינואה  םע  ףותישב  חורה  יעדמל  הטלוקפה  תוטלוקפ : יתש  ול  ופסונו 

לועפל הלחה  ב-1965  .ח  ' ישת תנשב  החתפנ  הנידמה  יעדמל  תפסונ  הטלוקפ  .לארשיב  ןובשחה  יאור  תכשל  חוקיפב 
.םידימלת םע 565  תירבעה , הטיסרבינואלו  הפיח  תייריעל  ףתושמה  ההובג  הלכשהל  ןוכמ  לש  עבוכב  הפיח ' תטיסרבינוא  '

ההובג הלכשהל  דסומכ  הרכה  דסומה  לביק  תנשבו 1970  למרכה , ימורמב  שדחה  הנכשמב  םידומילה  וחתפנ  תנשב 1968 
'. הפיח תטיסרבינוא  בסוה ל' ומשו 

תירבעה הטיסרבינואל  ףתושמה  ההובג , הלכשהל  ןוכמכ  עבש  ראבב  ב-1965  לועפל  הלחה  ןוירוג  ןב  תטיסרבינוא   .141
דסומכ ןוכמה  רכוה  תנשב 1969  .עבש  ראבב  םיירוביצ  םיפוגלו  תובוחרב  ןמצייו  ןוכמל  הפיחב , ןוינכטל  םילשוריב ,

.ההובג הלכשהל 
.1998 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  ואר :  .142

29 ב- םיאליגב 20 - תואטיסרבינואב  םיידוהיה  םידמולה  זוחא  הלע  ( 1969-70  ) 'ל שת תנשל  ( 1964-65  ) 'ה כשת ןיב  םא   .143
דבלב םיזוחא  םידמולה ב-0.6  זוחא  הלע  ( 1988-89  ) 'ט משתל ( 1974-75  ) 'ה לשת ןיבש  ירה  מ-3.8 ל-6.3 ,)  ) םיזוחא  2.5

. 616 חול 22.14 , , 41 יטסיטטס , ןותנש  , 1990 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  ואר : מ-7.6 ל-8.2 ) ) 
לארשי ידילי  ןכו  הקירפא  - היסא ידילי   ) םיידוהיה םיטנדוטסה  תייסולכואב  חרזמה  תודע  ינב  לש  םקלח  דמע  'ל  שתב םא   .144

הייסולכואב םרועישמ  תיצחמכ  ל-23% , םקלח  הלע  'ט  משת תנשבש  ירה  כ-13% , לע  הקירפא ) וא  היסא  דילי  םהיבאש 
.920 ההובגה , הלכשהה  תירבע , הידפולקיצנא  ךותמ : הלע ל30% .) אוה  'ן  שת דע   ) הנש התואב  תיללכה 

'ג עשת םידומילה  תנשב  .הננערב  החותפה  הטיסרבינואה  לש  שדחה  סופמקל  הניפה  ןבא  החנוה  ב-22.10.2000   .145
ו-3,415 ןושאר  ראותל  םיסרוקב  םיטנדוטס  ץראה 42,760  יבחרב  םיזכרמו  םיסופמק  מ-50  הלעמלב  ודמל  ( 2012/13)

.2014 ההובג , הלכשהל  הצעומה  .ינש  ראותל 
חול 1. , 548-549 'ה , משת ףסוי , דוד  ןב  ואר :  .146

.ד רבנע  ואר : לע 3%  דמעו  םיעשתה , תונש  תישאר  דעו  םישישה  תונשמ  ביצי  היה  ינרטסקאה  ךוניחב  םידימלתה  רועיש   .147
: ואר . 1986 תירבעה , הטיסרבינואה  ךוניחב , חופיטה  רקחל  ןוכמה  םילשורי , םיינרטסקא , רפס  יתבו  הינש  תונמדזה  .ר , רבסו 

. 209 'א , משת תוימדקא .' םדקה  תוניכמה  , ' הלשממה ןותנש 
, ןמרה ; 209 'א , משת תוימדקא .' םדקה  תוניכמה  , ' הלשממה ןותנש  לע 3,039 . תוניכמב  םידימלתה  רפסמ  דמע  'ב  משתב  .148

.1985
.ב  2005 רוחצ ,  .149

ימ לש  םייעוצקמהו  םילאוטקלטניאה  םהירושיכ  תא  םיצעהל  דעונש  רוגס ' הכינח  ןקתמ   ' ןיעמ הוויה  יאטיסרבינואה  סופמקה   .150
תויטילופ תותירבל  םימיל  וכפהיש  םייתרבח  םילגעמ  ורצונ  םהיניבו  תילארשיה , הרבחהו  קשמה  תא  ליבוהל  ודעויש 

.א  2005 רוחצ , .תוילכלכו 
.2000 בקעי , ןב   .151
.2005 יקסנלוו ,  .152
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.129 מע '  2005 יקסנלוו , ואר : .ןוסנמיס  פורפה ' לש  טוטיצ   .153
.131-130 מע ' , 2005 יקסנלוו , ואר :  .154

החתפ ןכמ  רחאל  םינשב  םירגובמ , תלכשהל  רפס  תיבכ  תנשב 1965  המקוה  המגודכ , לאערזי  קמע  תללכמ  . 2005 רהנש ,  .155
.הפיח תטיסרבינוא  לש  החולש  הללכמב  המקוה  אבה  בלשב  תינרטסקא , תורגב  תוניחב  תמלשהל  רפס  תיב  הללכמה 

לש ויה  תימדקאה  תוירחאהו  ראותה  .הטיסרבינואה  םעטמ  ועיגה  םיצרמהו  תונושארה , םייתנשב  הללכמב  ודמל  םיטנדוטסה 
.הפיח תטיסרבינוא 

יעדמ בוציעו , תויונמוא  םיאבה : םימוחתה  דחאב  תוחמתה  ךות  ןושאר , ראות  תארקל  םידומיל  םייקל  וכמסוה  ולא  תוללכמ   .156
.2006 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  .םיקסע  להנמו  יפותישה  קשמה  לש  הלכלכ  ליטסקט , היגולונכטה ,

תונש לכ  ךלהמבו  הנש  התואמ  ב-1986 . לחה  הנפמה  .ךוניחל  תיתלשממה  האצוהב  הדירי  הלח  םינומשה  תונש  בורב   .157
הלכשהה יביצקת  האוושהב ל8.1% ב-1980 .)  ) 'ג ב-1997 מתהמ םיזוחא  לש 9.8  אישל  העיגהו  האצוהה  התלע  םיעשתה 

ההובגה הלכשהה  ביצקת  .םיטנדוטסה  רפסמב  לודיגל  רבעמ  ב-10%  םיילאיר  םיכרעב  םיעשתה  תונשב  ולדג  ההובגה 
רתויב תוחתופמה  תוצראב  םילבוקמה  ךוניחה  יביצקתל  ופקיהב  המד  אוהו  דראילימ ש'ח , לע כ-5  תנשב 1999  דמע  ץראב 

דומילה רכש  וסוכ ע'י  כ-20%  ההובג , הלכשהל  תודסומה  תואצוהמ  הלעמל מ-70%  זא  התסיכ  וז  הבצקה  .יברעמה  םלועב 
הנש התואב  הדמע  לארשיב  ינוכית  לעו  הובג  ךוניחל  תימואלה  האצוהה  .תודסומה  לש  םיימצע  תורוקמ  תועצמאב  ראשהו 

, ןפי ומכ : תובר , תוחתופמ  תוצרא  ואיצוה  רשאמ  רתוי  ךא  ( 2.5%  ) 'ב הרא לש  האצוההמ  תוחפ  הזש  'ג , לתהמ לע 1.7% 
האצוהל המוד  התייה  ינותנ 1992 ) יפ  לע  רלוד  כ-9,500   ) טנדוטסל תעצוממה  האצוהה  םג  .הינמרגו  תפרצ  הילגנא ,

.8 טסוגוא 1996 , בוצקתלו , ןונכתל  הדעוה  ההובג  הלכשהל  הצעומה  .תוחתופמה  תוצראב  תלבוקמה 
םירוהה תלכשהש  לככ  עיתפמ , אל  ןפואב  .ןחבנה  איצוהש  ןויצה  ןיבל  םירוהה  תלכשה  ןיב  רשק  לע  םיעיבצמ  םינותנה   .158

אוה ינש  ראות  לעב  ויבאש  ןחבנ  ןיבל  תידוסי  הלכשה  ויבאלש  ןחבנ  ןיב  ןויצב  רעפה  עצוממה : ןויצה  הלוע  ךכ  רתוי , ההובג 
.7.10.2010 ןומולוס , ךותב : .תודוקנ  לדג ל-165  רעפה  םאה  תלכשהל  םאתהב  םירעפ  םיקדוב  רשאכ  .תודוקנ   141

 . 28.09.1994 לארשי , תלשממ   .159
ראוני 2014. שריק ,  .160
ראוני 2014. שריק ,  .161

.21.12.1993 תוללכמה ,' ךרעמו  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  חותיפ  תוינכת   ' לוקוטורפ ךותמ   .162
םיהובג םיראת  ןתמב  תוללכמה  לש  ןדמעמ  תא  ןגעל  אבש  ןוקית 10 1995 ,)  ) ההובג הלכשהל  הצעומה  קוח  ןקות  ב-1995 

, יח לת  תללכמ   ) תושדח תוימדקא  תוללכמ  עברא  הכמסה  ךכ  רחאו  רתיה '  ' ולביק קוחה  תובקעב  .םיביצקת  תלבקבו 
' הדוארב - טרוא  ' תללכמ  ) תויגולונכט תוללכמ  עבראו  ופי ) - ביבא - לת תללכמו  בגנה  תללכמ  לאערזי , קמע  תללכמ 

תוללכמ יכ 4-3  טלחוה  ףסונב  ביבא .) לתב  הסדנהל  הללכמהו  הינתנבו  עבש  ראבב  תויגולונכטה  תוללכמה  לאימרכב ,
״היגולונכטב רגוב״  ראות  קינעהל  הכמסהו  הרכה  רתיה , לש  יתגרדה  ךילהת  הנרובעת  םיאסדנהו  םיאנכט  תרשכהל  תומייק 

הארוה ידבוע  תרשכהל  תוללכמב  ( B.Ed  ). ״הארוהב רגוב״  ראותל  םידומילה  ילולסמ  דצל  יכ  טלחוה  ןכ  ומכ  (. B.Tech)
הלכשהל הצעומה  .הרבחהו  חורה  יעדמב  יללכ  ראותל  םידומיל  ילולסמ  לש  תוללכמ ) שולש  םייתשב   ) תפסות רשפאתת 

׳סמ ב-21.12.1993 , םייקתהש   23 ׳סמ 258 )  ) ההובג הלכשהל  הצעומה  לש  ןויע  םוימ  הצעומ  תוטלחה  . 1997 ההובג ,
85/8 ו-86/8.

(. 1997-1990  ) תוימדקא תוללכמ  אשונב  ההובג  הלכשהל  הצעומה  לש  תוינורקע  תוטלחה  .ההובג  הלכשהל  הצעומה 
.םילשורי

באב ח״י  םוימ   125 ׳סמ 8 /  הצעומ  תטלחה  ' ) חוור תורטמל  ההובג  הלכשהל  תודסומ  ןיינעב  הצעומ  תטלחה  : ' המגודכ  .163
הצעומ תטלחה  ' ) תוימדקאה תוללכמב  תולעפומה  ןושאר  ראותל  םידומילה  תוינכת  הנבמ  רבדב  הצעומה  תטלחה  (; ' ד״נשת

' םיטפשמ ידומילל  תוימדקא  תוללכמ  אשונב  ההובג  הלכשהל  הצעומה  תוטלחה  (; ' ז״נשת ןויסב  ב״י  םוימ  ׳סמ 44/9 
ןושאר ראות  תארקל  םיטפשמ  ידומילל  םינוירטירק  תעיבק   (; ' א״נשת ירשתב  ג״י  םוימ  ׳סמ 94/7  הצעומ  תטלחה  )

ביבא - לתב ״קלופ -  יקסבולגניס  ש״ע  טרוא״  תשקב  (; ' ה״נשת זומתב  ג״י  םוימ   179 ׳סמ 8 /  הצעומ  תטלחה  ' ) תוללכמב
רגוב״ ראותל  ״ימואלניב  קווישו  אוציי  לוהינ״  תינכותב  ומייקלו  .( B.Bus  ) יביצקת - ץוח ההובג  הלכשהל  דסומ  חותפל 

לש ימדקא  לוהינ  ןיינעב  ההובג  הלכשהל  הצעומה  תוטלחה   ; ' םוימ 24.10.1995 ׳סמ 188/8  הצעומה  תטלחה   ) ״םיקסעב
(. םוימ 21.2.1995 ׳סמ 8/150  הצעומ  תטלחה  ' ) תוימדקא תוללכמ 

.2006 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל   .164
.2004 טדורב ,  .165

'ג למה ינותנ  יפל  .ףלא  ןהב 61  ודמל   2007- בו תוימדקא , תוללכמב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  ףלא  ודמל 13  ב-1997   .166
, תוירוביצה תוללכמב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ  'א ) עשת 'ח- סשת םידומילה  תונש   ) ל-2011 ןיב 2008  'ס , מלהו

דועב , 19.5%- כב הלע  תויגולונכטה , תוללכמב  םיטנדוטסה  רפסמ  . 18.5%- כב הלע  יאטיסרבינוא  אוה  דומילה  רכש  ןהבש 
.הנתשה אל  טעמכ  תואטיסרבינואב  םיטנדוטסה  רפסמש 

תוליבומה תויגולונכטה  תוללכמה  .יח  לת  תללכמו  יברעמ  לילג  תללכמ  תרנכ , תללכמ  תפצ , תללכמ  ןופצב : ןה  תוטלובה   .167
.םילשורי הסדה  תללכמו  םילשורי  הסדנהל  הללכמה  ןה  םיטנדוטסה  רפסמב  לודיגב 
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לשמל ךכ  ןהמ : המכב  דחוימב  טלוב  תויטרפה  תוללכמב  םיטנדוטסה  רפסמב  לודיגה  .המאתהב  תמועל 10.5%   29%  .168
םינשה ןיב  םידימלת   3,300- כל םידימלת  מ-212  קניז  יברד ) תללכמ  רבעשל   ) הדוהי רואב  םיימדקא  םידומילל  זכרמה 

םג תובככמ  המישרב  .םיטנדוטסה  רפסמב  לש כ-51%  לודיג  םשר  ןג  תמרב  םיקסעו  םיטפשמל  זכרמהו  'א , עשתל 'ח  סשת
(. 46%  ) םילשורי הסדה  תללכמו  ( 47%  ) םילשוריב הסדנהל  תימדקאה  הללכמה  לש 54% ,) לודיג   ) תפצ תללכמ 

ראוני 2014. שריק ,  .169
.2005 יזפ ,  .170

ראוני 2014. שריק ,  .171
.יאפוריאה דוחיאה  תונידמב  עצוממב  הארוקו ו-8.2%  ןפיב  תמועל 75%  תאז   .172

תודהיה ידומילל  שרדמה  תיבו  גלוק ' ןוינוי  ורבה  גלוק ,' ורוט  ההובג : הלכשהל  םיידוהי  תודסומ  ויה  תוחולשה  ןמ  שולש   .173
.ב ' הראמ ןוטסוב  תטיסרבינוא  לשו  הינטירבמ  דרופדרב  וירטנבוק  תואטיסרבינוא  לש  תוחולש  ןכו  ( JTS  ) הקירמאב

.2011 תסנכה , לש  עדימה  זכרמ  ; 186-226 , 2005 יקסנלוו , האר : תורזה  תוחולשה  תודוא  עדימה  תבחרהל 
תוקידבה לכ  תא  הכרע  תוחולשה  תא  הליעפמה  הטיסרבינואהש  החנה  ךותמ  רבעוה  ןוקיתה  .ג  ' למה קוחל   11 סמ ' ןוקית   .174

.ג ' למה לש  הלופכ  הקידבב  ךרוצ  ןיאו  תושרדנה  תוימדקאה 
.197 מע ' , 2005 יקסנלוו ,  .175

.תורזה תוחולשה  תועצמאב  םיראת  םילארשי  ולביק כ-5,500  דע 1998  יכ  וכירעה  דוע   .176
תוחולש ובצינ  תנשל 1999  ןהירגוב  רפסמב  תוטלובה  תוחולשה  ןיב  וקפנוהש ב-1998 . םירושיא  האוושהב ל-2,500  תאז   .177

.יברד תטיסרבינואו  סמייט  תטיסרבינוא  דייסרבמה , תטיסרבינוא  גלוק ,' ןוטגנילרב  תוילגנא : תואטיסרבינוא  לש 
הלכשהל הצעומה  היה 12,498 . תוחולשה  ןמ  ראותה  ילבקמ  רפסמו  היה 36,528 , תנשב 2000  םיראתה  ילבקמ  ללכ   .178

יקסנלוו 2005, ךותב : .תומולפידו  םיראת  תכרעהל  ףג  ךוניחה , דרשמ   : 27/26 סמ ' 'ח  וד בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג ,
.212 מע '

חקפל תוכמס  ןיא  ההובג  הלכשהל  הצעומל  יכ  עבקש  (, 1994  ) הלשממל יטפשמה  ץעויה  לש  תעדה  תווח  רואל  רקיעב  תאז   .179
ההובג הלכשהל  הצעומה  קוחש  ןוויכ  תאז  .ץראב  תורז  תואטיסרבינואה  לש  םיפינס  םיווהמש  הובג , ךוניח  תודסומ  ךימסהלו 

קוחב .) ןוקית  ךורעל  ונמזב  ץילמה  יטפשמה  ץעויה   ) ןהילע לח  אל 
'. תוחולשה קוח  : ' 1958 ההובג –  הלכשהל  הצעומה  קוחל   1 סמ ' ןוקית   .180

ךישמהל תוחולשל  ינמז  רתיה  קינעת  ההובג  הלכשהל  הצעומהש  טלחוה  תוחולשה  תקידב  םלשותש  דע  םייניבה , בלשב   .181
.לארשיב היבטל  תטיסרבינוא  תחולשב  םילהנמ  העברא  ורצענ  .דבלב ב-2001  םימיוסמ  םימוחתב  םיראת  קינעהלו  דמלל 
רשפאלו קוחה  ןוקיתל  העצה  ושיגה  םיכ  לש ח' הצובקו  םלהל  םרג  םירוצעה  ןיב  זאד  םירומה  תורדתסה  'ל  כנמ לש  ותויה 

.תורזה תוחולשה  לומ  תינדפק  תימדקא  תרוקיב  ךות  לועפל  'ג  למל
לירפא 2005. שדוחב  לבקתה  .ג  ” למה קוחל   12 סמ ’ ןוקית   .182

: םיאבה תורוקמה  לע  םיססובמ  םינותנה   .183
, בוצקתלו ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  ; 2012 בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה 

רתא 'ג ; למה רתא  ההובג , הלכשהל  הצעומה  ; 10.10.2014 בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  ; 2.5.2013
.10.10.2013 ףשר , ; 20.11.2011 דוד , ןב  לארשיב ; םידומיל 

ןוכמ היגולונכטל -  הובג  רפס  תיב  םילשורי ; בוציעו  תונמאל  הימדקאה  לאלצב -  ןיבור ; לוחמלו ע'ש  הקיסומל  הימדקאה   .184
לש ימדקאה  לולסמה  ןיפור ; תשרדמ  ימדקאה -  זכרמה  הנפואלו ; ליטסקטה  יעדמל  הובגה  רפס  תיב  רקנש -  םילשורי ; בל 

זכרמה ופי ; - ביבא לת  לש  תימדקאה  הללכמה  הדוארב ; טרוא ע'ש  תיגולונכטה  הללכמה  ביבא ; לתב  להנימל  הללכמה 
; חוטיבל הללכמה  לש  ימדקאה  לולסמה  םילשורי ; הסדה  תללכמ  ןליא ;) רב  תטיסרבינוא  ףותישב   ) לארשיב היירטמוטפואל 

ימואלניבה רפסה  תיב  יח ; לת  תללכמ  לאערזי ; קמע  תימדקאה  הללכמה  תולכירדאו ; בוציעל  אנדסה  הביבסה -  תללכמ 
הללכמה ןולוח ; תוינמואו -  םיעדמ  היגולונכטל ; ןוכמה  הילצרהב ; ימוחתניבה  זכרמה  הינתנ ; תימדקאה  הללכמה  לוהינל ;

ראבב תיגולונכטה  הללכמה  ריפס ; בגנב ע'ש  תימדקאה  הללכמה  ןורמושו ; הדוהי  תימדקאה  הללכמה  ביבא ; לתב  הסדנהל 
.הסדנהל רפסה  תיב  עבש - 

תללכמ ןדריה , קמע  תללכמ  השנמ , הרדח  תללכמ  ןוירוג ;) ןב  נוא ' תוירחאב   ) הווחא תללכמ  ריפס , תללכמ  תליא , תללכמ   .185
רב נוא ' תוירחאב   ) יברעמה לילגה  תללכמו  יאמצעה ) לולסמל  ליבקמב   ) ןורמושו הדוהי  תללכמ  ןולקשא , תללכמ  תפצ ,

(. ביבא לת  נוא ' תוירחאב   ) השנמ הרדח  תללכמ  ןליא ,)
(. יתד יתכלממה  רזגמב  יתכלממה ו-10  רזגמב   13  ) הארוה תדועתו  ( B.Ed  ) ךוניחב ןושאר  ראות  וקינעה  הלא  תוללכמ   .186

ךמסומ הרומל  הרומל , תוננגל , ימדקא ) ראות  הנניאש   ) הארוה תדועת  וקינעהש  ךוניחל  םירנימס  / תוללכמה לש  ןרפסמ 
(. ידרח / יאמצעה ךוניחה  רזגמב  יתד ו-19  יתכלממה  רזגמב   3 יתכלממה , רזגמב   4  ) זא 26 ונמ  ריכב  ךמסומ  הרומלו 

תוירשפא לע  ןווגמו  בר  עדימ  עיפומ  ובש  דיתעל ,' דימלתה  ךינפ – ? ןאל  , ' הלכשהה תודסומ  לע  עדימ  רוטילקת  ךותמ   .187
.רוחבל רשפא  ובש  סרוק  וא  לולסמ  דסומ , לכ  יבגל  טרופמ  עדימה  .לארשיב  דומילה 

.4 םידומיל , ףסומ  םידומיל 99 , תכורעתב  םישדח  תועוצקמו  דומיל  ילולסמ  ןווגמ   .188
לירפא 2000. ןויצבל ,  .189
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םינשבו ןורמושבש  םימודקב  תנשב 1983  תירוזא  הללכמכ  המקוה  ןורמושב , לאירא  תטיסרבינוא  תינימשה , הטיסרבינואה   .190
.ןליא - רב תטיסרבינוא  תוירחאב  םיימדקא  םידומיל  הללכמב  וחתפנ  תנשב 1991  .לאיראל  הללכמה  הרבע   1991  – 1990
תנשב .תימשר  הרכוה  איה  תנשבו 1996  ”ש  וי ”ג  למ ידי  לע  רתיה  ןורמושו  הדוהי  תימדקאה  הללכמל  ןתינ  תנשב 1994 
.רוזאב ”ל  הצ תוחוכ  דקפמ  וז ע”י  הטלחה  הרשוא  תנשבו 2010  יאטיסרבינוא  זכרמכ  הללכמב  ”ש  וי ”ג  למ הריכה   2007

.ג ' למה רתא  .הטיסרבינואכ  הרכה  דסומל  הנתינ  ךיראתב 24.12.2012 
האוושהב ל-35% ב-2007. ץרמב 2012 , ןושאר  ראותל  ומשרנ  ינבמ 18-24  כ-39%  "ב , הראב לשמל , ךכ   .191

דע 64, יאליג 25  ברקב   44% היגוסל -  תינוכית  - לע הלכשה  ילעב  ירועיש  לש  ןוילעה  קלחב  תאצמנ  לארשי  ןוכנ ל-2013 ,  .192
.OECD Publishing, Education at a Glance 2013 תוחתופמה. תונידמה  לש  עצוממב  תמועל 27% 

הלכשהל הצעומה  ; 2012 בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  םיאבה : תורוקמה  לע  םיססובמ  םינותנה   .193
הצעומה ; 2.5.2013 בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  ; 10.10.2014 בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה  ההובג ,

.10.10.2013 ףשר , ; 20.11.2011 דוד , ןב  לארשיב ; םידומיל  רתא  'ג ; למה רתא  ההובג , הלכשהל 
הלכשהל דסומב  דומלל  םיליחתמה  םישדחה  םיטנדוטסה  רועיש  אוה  ההובג  הלכשהל  תושיגנה  תניחבל  לבוקמ  דדמ   .194

.דומלל םיליחתמ  םיטנדוטסה  תיברמ  הבש  ליגה  תצובק  ינב 24-20 , לש  עצוממ  ןותנש  ךותמ  ההובג 
לע 48%. קר  דמע  תנשב 2000  דיחי ) ןותנשב  אל  םיאליגה , לכב   ) לארשיב ןושאר  ראות  ידומילל  יללכה  םיסנכנה  רועיש   .195

.20.11.2011 סילוגרמו , לטד , ךותב :  OECD Education At A Glance, 2012
לודיגב תכרעמה  הנייפוא  תונשב ה-90  .ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמב  היילעב  תיתועמשמ  הטאה  הלח  ןורחאה  רושעב   .196
םישדחה תודסומה  לש  םתחיתפו  דחא  דצמ  םיימדקא  םידומילל  רעה  שוקיבה  .םיטנדוטסה  רפסמב  דואמ  יתועמשמו  ריהמ 

םיטנדוטסה רפסמב  הנשל  עצוממב  לש 8.1%  לודיג  בצקל  ואיבה  ינשה  דצה  ןמ  שוקיב  ותואל  הנעמכ  ההובג  הלכשהל 
.הנשל עצוממב  לע 3.5%  דמע  אוהו  לודיגה , בצק  טאוה  תונשב ה-2000  .ללוכה 

חתפמה איהש   ) תורגב תדועתל  םיאכז  ויה  הקירפא  - היסא יאצוי  לש  יאליגמ 18  קר 23%  תנשב 1987  המגודל , ךכ   .197
- היסאמ םהיבא  אצומש  םידמולה  רועיש  דמע  ב-1975  םא  . 37.6% ל - םרועיש  הלע  רבכ  ב-1996  ההובג .) הלכשהל 

אצומש םידמולה  ברקב  היילעה   ) לע 5.8% דמע  אוה   1996- בש ירה  לע 3%  יאליגב 20-29 )  ) תואטיסרבינואב הקירפא 
רקחל זכרמה  ךותב : ךוניח ,' לע  האצוהה  (. ' ל15% מ14%  תירעזמ : התייה  ןמז  קרפ  ותואב  הקירמא  - הפוריאמ םהיבא 

, יקסריבסו יקסריבס  ואר : דומילה  ימוחת  יפ  לע  םירעפה  תריגס  לע  דוע  רבמבונ 1997 . לארשיב , תיתרבחה  תוינידמה 
טסוגוא 1997.

.הדועת ידומילב  .ישילש 77%  ראותב  ינש ו-52%  ראותב   61% ןושאר , ראותב  םישנ   56%  .198
הסדנה ידומילבו  'ג  עשתב  50%- כל 'ן  שתב  32%- כמ הלע  םיקסע  להנמב  ןושאר  ראות  ודמלש  םישנה  רועיש  לשמל , ךכ   .199

.2014 שריק , .ג  ' עשתב  28%- כל 'ן  שתב  16%- כמ ןקלח  הלע  תולכירדאו 
הלע יאליג 18  ןיב  תורגבה  יאכז  לש  םקלח  לע 47,639 . 'ז –  נשתבו לע 28,100  תורגבל  םיאכזה  רפסמ  דמע  'ז  משתב  .200

.1997 טרופסהו , תוברתה  ךוניחה , דרשמ  . 46.9% הפוקת מ-36.7% ל - התואב 
תריציו םיסימה  ימלשמ  ידי  לע  ידוסי  - לע ךוניח  לש  ןומימ  עשתל , הנומשמ  הבוחה  דומיל  תונש  רפסמ  תלדגה  היה  הרקיע   .201
ידוסיה רפסה  תיב  ןיב  תצצוחה  םייניב  תביטח  תמקה  היה  ירקיעה  יעצמאה  .השדחה  הבכשל  הקזחה  הבכשה  ןיב  היצרגטניא 

.2002 ןייטשנרב , ואר : .ןוכיתה  רפסה  תיבל 
לעו ןיבר ) תלשממ   ) ךוניחה רשכ  ןייטשניבור  ןונמא  לש  ותנוהכ  תפוקתב  רקיעב  ךוניחה , דרשמ  לש  השדחה  תוינידמה  לע   .202

.ו ' נשת סדנרב , ואר : היתואצות 
.ו ' נשת רשנ , ואר : תורגבה  תוניחבב  תומרופרה  לע   .203

.19.11.1995 יפש , ; 21.11.1996 קאוד , ואר : .תוימדקא  תועש  ןיב 110 ל-160  ענ  הנכהה  יסרוקב  םידומילה  ףקיה   .204
ןוכמ היה  הטיסרבינוא  לכלו  ןמצע  תואטיסרבינואה  ידי  לע  יאמצע  ןפואב  תוירטמוכיספה  תוניחבה  וכרענ  ה-80  תונשב   .205
רשאכ תואטיסרבינואל , ןוימה  תוניחב  תנוכתמ  התנתשה  םיעשתה  תונשב  .תיטנבלרה  ןוימה  תניחב  תא  הרובע  ןיכהש 

.הדיחא התשענ  תואטיסרבינואה  לכל  ןוימה  תניחב 
לש כ- תפסות   ) היינשה םעפב  םישגינל  םיוסמ  רופיש  שיש  אצמנ  תנשמ 2011 , הכרעהו  תוניחבל  יצראה  זכרמה  ינותנ  יפל   .206

םעפב אוה 526 , הנושארה  םעפב  םישגינל  םינויצה  עצוממ  .ידמל  םיירונימ  םה  םירופישה  ךליאו , םשמ  ךא  תודוקנ ,)  20
םניא םיבר  הלעמו 573 . תישישה  םעפבו  תישימחה 553  םעפב  תיעיברה 550 , םעפב  תישילשה 549 , םעפב  היינשה 546 ,

םינויצה ףר  איה  הביסה  .קשחנה  םידומילה  לולסמל  לבקתהל  ידכ  םימעפ  עברא  וליפאו  שולש  ןחבמל  תשגל  םיעתרנ 
םייאופר - רזע תועוצקמל  םג  תונורחאה  םינשבו  היגולוכיספו , םיטפשמ  האופר , ומכ  םימיוסמ  דומיל  ימוחתל  שרדנה  הובגה 

.7.1.2013 הלטרב , ךותב : .היפרתויזיפ  ומכ 
םוכסהמ תיצחמכ  .הנשב  לקש  ןוילימ   250-200 תוכרעה , יפ  לע  תלגלגמ  ירטמוכיספל  הנכהה  יסרוק  תיישעת  ידכב  אל   .207
םילייחל םיקנעמה )  ) ןודקיפה יפסכ  תועצמאב  ןוחטיבה , דרשממ  םיירטמוכיספה  םינוכמל  עיגמ  ש'ח ) ןוילימ  (כ-100 

תונעל תוטיש  תודמלמו  עדימ  ירסח  תומילשמה  תומוד , דומיל  תוינכות  םיעיצמ  ירטמוכיספל  הנכהה  ינוכמ  .םיררחושמ 
תודחוימ תונכותו  טנרטניא  רתא  תועצמאב  םייביטקארטניא  םידומיל  םיעיצמ  םינוכמהמ  קלח  .ןמז  לש  ץחל  תחת  תולאשל 

.ולש תולוכילו  עדיל  םאתהב  דימלת  לכל  תישיא  דומיל  תינכות  םינובש  םינוכמ  םג  שי  .התיכב  םידומיל  םע  בולישב 
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.ח ' נשת תנשב   21,000 מ - רתויל  'ן  שת תנשב   11,700 מ - הלע  דומילה , רכשמ  תוסכמה 43%  'ח , רפ תוגלמ  לש  ןרפסמ   .208
.1998 רשיבא ,

.1998 רשיבא , .תוגלמ  רבכ 8,900  וקנעוה  'ז  נשת תנשב  וליאו  םיפדעומ , םיאנתב  תוגלמ  וקנעוה 2,500  'ן  שת תנשב   .209
.1998 זרא ,  .210

.Dore, 1980; Randall, 1979  .211
טסוגוא 1999. שירפו , םלעמ  ואר :  .212

.2008 טיבשו , רימת  םחנמ ,  .213
לכ .םילהנמ  תרשכהל  תוינכותבו  םינושה  םיסרוקב  םיליעפ  םילהנמ  כ-3,000  הנש  לכב  לארשיב  ודמל  םיעשתה  תונשב   .214

ליגר ינש  ראות  ךרד  הדועת , יסרוקמ  לחה  םילהנמ , תרשכהל  תונוש  תוינכות  וליעפה  תוללכמהמ  תצקמו  תואטיסרבינואה 
םיחרוא םיצרמ  לש  בוליש  וא  ביבא ) - לת תטיסרבינוא   ) גולק תמגודכ  תיתרקוי  הטיסרבינוא  םע  ףותישב  ינש  ראותל  דעו 

(. תירבע הטיסרבינואה   ) ליי וא  דראוורהמ 
, תואטיסרבינואה תוברתהו , ךוניחה  דרשמ  םינוש : םיפוג  םעטמ  תוינכתב  םלתשהל  םירומה  וגהנ  היצזימדקאה  תפוקת  ינפל   .215

תוינכת רפסמל  טרפ  .םיירוביצו  םייטרפ  םימרוג  ידי  לע  וכמתנש  םייטרפ , םירכומ  תודסומו  םירומה  תורדתסה 
.ו  ' נשת ןינייש , ואר : ךוניחה  תכרעמב  היצזימדקאה  ךילהת  לע  .םיימדקא  אל  םיסרוק  הלא  ויה  תויאטיסרבינוא ,

.1991 רורד , ואר : םיעשתה ,) תונש  תישאר  דע   ) ץראב םירומה  תרשכה  לש  היצזימדקאל  םימידקמה  םיבלשה  לע   .216
תויהל הרומא  התייה  םידומילה  תינכת  תונש 1990 , עצמאב  'ג  למה ידי  לע  רשואש   B.Tech ראותל החנמה  םגדה  יפ  לע   .217

הבר הדימב  תומוד  ויה  םידומילה  תוינכת  לעופב  םלוא  .היישעתב  תישעמ  תוחמתה  לולכלו  תימושיי  הרשכהב  תדקוממ 
.B.Sc ראותל  B.Tech ראות ה - תרמהל  םישרדנה  םיאנתה  תא  'ג  למה העבק  תנשבו 2001  תואטיסרבינואה , לש  הלאל 

ראוני 2014. שריק ,
.2011 ךוניחה , דרשמ   .218

, ןוינכטה אישנ  ןגסו  הקיטמתמל  הטלוקפה  ןקיד  יננח , ח ' פורפ ' הגה  םיימדקא  םידומילל  הנכה  תותיכ  תמקהל  ןויערה  תא   .219
( דועו יפרגומד  ליפורפ  החלצה ,  ) םהב םירושקה  םיפסונ  םיטביה  לעו  תוניכמה  לש  הירוטסיהה  לע  .םישישה  תונש  תישארב 

.2000 סנוי , - םיה ואר :
.1994 בגרו , ןמרוז  ; 1988 טיבשו , דליש  אריפש ,  .220

.20 מע ' , 2000 סנוי , - םיה  .221
.באירא תדעוו  'ח  וד  .222

לש המצעהו  חופיטל  לעפ  רשא  ראיוב ' רפסה ע'ש  תיב  , ' היימינפ םע  שדח  ינויע  רפס  תיב  םקוה  םישישה  תונש  תישארב   .223
רפס יתב  דוסייב  ןה  םיפסונ , םימוחתל  הדוגאה  לש  תיכוניחה  התוליעפ  הבחרתה  ןמזה , םע  .םינייטצמ  םילוע  םידלי 

, ןוחטיבה דרשמ   ) תוניכמב םיקסועה  םיפוגה  .התולעבב  אלש  רפס  יתבל  םתיינפהו  םידימלת  רותיאב  ןהו  תופסונ  תוימינפו 
המזויב לחוה  תנשב 1973 , .תוימדקא  - םדקה תוניכמה  תדיחי  לוהינל  המיאתמ  תבותכ  הדוגאב  ואר  ךוניחה ) דרשמו  'ת  תוה
ךוותיש ףוגב  ךרוצה  לשב  ןהו  םייביטרטסינימדא  ןה  ויה  ךכל  םילוקישה  .ינוציח  'ר  כלמל ךמסה  תדיחי  תויוכמס  תרבעהל 

'. ךוניחה םודיקל  הדוגאה   ' ארקנ ךכל  רחבנ  רשא  ףוגה  .ךוניחה  דרשמ  ןיבל  תוניכמה  ןיב 
.2000 סנוי , - םיה בגרו 1994 ; ןמרוז   .224

םינוש םיקיפא  תחיתפ  תועצמאב  םיהובג  םידומילל  תופסונ  תויכוניח  תויורשפא  תחיתפ  לע  הצילמה  םג  תליג  תדעוו   .225
, םיעבשה תונשב  ומקוה  הדעווה  תוצלמה  תובקעב  .ההובג  הלכשהל  עיגהל  היינש  תונמדזה  ןתמו  תורגב  תדועת  תגשהל 

יסרוק ןונער , יסרוק  ןוגכ : םיימדקא , םידומילל  םירחא  הנכה  ילולסמ  םג  חופיט , ינועטל  תוימדקא  - םדקה תוניכמל  ףסונב 
.1997, ךוניחה םודיקל  הדוגאה  .תוללכמה  דיל  תוימדקא  םדק  תוניכמ  ופסונו  המודכו , הבסה 

.1983 רומ , - ןמחר  .226
םליגש ימואל  תורישב  ותרשש  הלאכ  וא  תורישמ , רוטפ  ילעב  םיררחושמ , םילייח  הרדגוה כ' תוניכמה  לש  דעיה  תייסולכוא   .227

לש -12 תינוכית  הלכשה  יגשיה : ןוירטירק  ןמקלדכ : םייתרבחו  םייגשיה  םינוירטירקל  םימיאתמ  םהו  הנש  ןיב 20 ל 25  ענ 
חתפמ יפל  יתרבח : ןוירטירק  .םינויצ  רופיש  וא  המלשה , הנועטה  תורגב  תדועת  וא  תורגב , תדועת  ןורסח  דומיל , תונש   10

, םיכנ  ) םיגירחו רפסה  תיב  תמר  םירוגמ , רוזא  אצומ , ץרא  החפשמב , תושפנ  רפסמ  םירוה , תלכשהמ  בכרומה  תואכז  תודוקנ 
.1994 ןמרוז , וכו '.)' םישדח  םילוע 

רבמבונ 1998. ןויצבל , ; 1999 וקרמ ,  .228
'ת; תוה םיררחושמ ; םילייח  תטילקל  ןרקה  םייתלשממ : םיפוג   4 תוחפל )  ) ידי לע  תחקופמו  תבצקותמ  תוניכמה  תוליעפ   .229

םדקה תוניכמה  לכ  לע  תללוכה  תוירחאה  יכ  התייה  הדעווה  תצלמה  .הטילקה  דרשמב  םיטנדוטסה  להנמ  ךוניחה ; דרשמ 
.11 מע ' באירא , תדעוו  'ח  וד .ג  ' למב זכורת  תוימדקא 

לש אישל  עיגה  זא  'ג , סשת דעו  ןתמקהמ  תדמתמ  היילעב  היה  תוימדקא  - םדקה תוניכמה  תרגסמה  םידמולה  רפסמ   .230
עבראב כ-20%  לש  הדירי   – 2,950- כב תוימדקא  - םדקה תוניכמב  םידמולה  רפסמ  דרי  'ח  סשת 'ד- סשת םינשב  . 14,330

.ע ' שתב  12,320- כל םיטנדוטס   1,000 לש כ –  הילע  המשרנ  הנורחאלו  םינש ,
לש םקלח  וליאו  , 22%- כל 'ע  שתב עיגהו  תונש ה-90  תישארמ  דרי  תואטיסרבינואה  דילש  תוניכמב  םידמולה  לש  םקלח   .231
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םידמולה םידימלתה  לש  םקלח  .ע  ' שתב ל-47%  עיגה  תובצקותמה  תוימדקאה  תוללכמה  דילש  תוניכמב  םידמולה 
םינשב היילע  תמגמב  אצמנ  תוניכמה  ידימלת  ללכ  ךותמ  םירומ  תרשכהל  תוללכמה  תרגסמב  תולעופה  תוניכמב 

עיגה ל-21%. 'ע  שתבו תונורחאה 
.3.4.1996 רוינו , רנדרג ג' ואר : תונשב ה-90  רבכ  'ב  הראב תויתרקויה  תואטיסרבינואה  רבעל  ץורמה  לע   .232

.3.5.1998 ילייר ,  .233
.29.8.2000 ןיזק ,  .234

, םתור .ימדקא  ראות  תארקל  םיטסינוכית  רתוי מ-2,000  החותפה  הטיסרבינואב  ודמל  ב-1998  ץראה , ןותיעב  הבתכ  יפ  לע   .235
.17.2.1998

םידימלתה תוגלפתה  הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  ואר : תאז  םיארמה  םייטסיטטס  םינותנ  ילוי 1999 . טילבנזור , - ירוג  .236
.ו ' נשת םידומילה , םוחת  יפל  תונושה  תוטיסרבינואב 

עדי תחכוה  תועצמאב  לבקתמה  דבלב , תילגנאב  ירטמוכיספ  ןויצ  םישרוד  החותפה  הטיסרבינואב  דומילה  ילולסמ  ללכ   .237
.ם ' רימא וא  'ר  ימא ןחבמב  תילגנאב 

עצוממש םיטפשמל  תויטרפה  תוללכמב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  .םיטפשמל  תויטרפה  תוללכמב  םג  גהנומ  המוד  קיפא   .238
םיטפשמה ידומיל  לש  היינשה  הנשל  לבקתהל  םילוכי  רוזחמב , רתויב  םיהובגה  םיזוחאה  ןיב 3  אוה  הנושארה  הנשב  םהינויצ 

.תואטיסרבינואהמ קלחב 
.החותפה הטיסרבינואה  רתא   .239

.ב ' עשתב תוניתמב ל-36%  תולעל  בש  תונורחאה  םינשבו  'ס , שתב  28%- כל עיגהש  דע  םקלח  דריו  ךלה  םינשה  ךלהמב   .240
.החותפה הטיסרבינואה  רתא   .241

הנידמה ביצקת  תקולח  לע  תיארחאו  לארשיב  ההובג  הלכשהל  הצעומה  תרגסמב  תלעופש  בוצקתלו , ןונכתל  הדעווה   .242
.ההובג הלכשהל  תודסומל  שדקומה 

.1998 זרא , ; 14.10.1999 דדח , - יקסלברט ; 2.4.2000 ןויצבל , רבמבונ 1998 ; ןויצבל ,  .243
היה הטיסרבינוא ' ו' קוויש '  ' םילימה בוליש  םינש  רשעכ  ינפל  : ' בתכ ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  לש  קווישה  להנמ  רגנל , איגש   .244
שיא .םוסרפו  קוויש  תולועפ  םישוע  םהש  םר  לוקב  ודוה  םידדוב  ההובג  הלכשה  תודסומ  .םיטעמ  לש  םתעד  לע  קר  לבוקמ 

תוליזכ ספתנ  םיימדקא  תודסומ  לש  םקוויש  אוה , ךופהנ  .ומצע  תא  קוושל  ךירצ  וא  לוכי  ימדקא  דסומש  ותעדב  הלעה  אל 
ןוויכ םיימדקא , תודסומ  לש  קווישל  דגנתהל  םיבר  וטנ  ןמזמ  אל  דע  .קינעמ  אוהש  תימדקאה  הלכשהה  לשו  דסומה  לש 

, תויצלופינמב ןייפואמש  ףסכו  עבצ  ףיוזמ , רהוז  לש  ךלכולמ '  ' םלוע םוסרפה : םלועמ  קלחכ  תיביטאיצוסא  ספתנ  קווישהש 
.26.11.2009 רנגל , .תיכרע ' תכרעמ  ףקשמה  ימדקאה  רצומה '  ' איהש תוהמב  אלו  תותימא , יקלחו  הקיטמסוק 

.1.5.2012 הנידמה , רקבמ   .245
תוברתל ןויצ 383 , שרדנ  םייללכ  םידומילל  ירטמוכיספב , לש 451  עצוממ  ןויצב  ךרוצ  היה  תוללכמב  ךוניח  דומלל  ידכ   .246

הלבקה ןויצ  תועוצקמ  השולשב  קר  דגנמ , תואטיסרבינואב , היגולונימירקלו 473 .. היגולויצוסל 447  תונמאו 422 ,
.תירבע תורפסו  תירבע  ןושל  הרבחה , יעדמב  ימוחת  בר  ךומנ מ-500 : היה  ירטמוכיספב  עצוממה 

רוחבל םיטונ  ןיידע  םייתרקויה , םיגוחל  לבקתהל  םילוכיש  םיהובג , החיתפ  ינותנ  םע  םיטנדוטס  יכ  ןייצל  בושח   .247
האופר היה  תואטיסרבינואב  רתויב  יביטקלסה  עוצקמה  יכ  הלוע  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנמ  תואטיסרבינואב 

תועוצקמה לע 740 . דמע  וילא  םימשרנה  לש  עצוממה  ירטמוכיספה  ןויצהש  תוללכמב , דומלל  ןתינ  אלש  םוחת  תיללכ ,
תסדנה (, 692  ) תרושקתב תוערפה  (, 704  ) םייניש תאופר  (, 709  ) חומה יעדמ  ( 735  ) היצינגוקה יעדמ  המישרב : םיאבה 

(. 690  ) הקיסיפו ( 691  ) למשח
לש רוגס  ןודעומב  רבודמ  וליאכ  ןבויש  ךכ  הטילא ,'  ' חנומה ףלוס  תונורחאה  םינשב  : ' הז לע  בתכ  רגנרטש  ולרק  פורפ '  .248

חוחינש רבד  לכ  .טהלב  םהלש  רתיה  תויוכז  לע  םירמושה  ביבא  לת  ןופצמ  וא  היבחרמ  םיזנכשא  ללכ  ךרדב  םירישע , םישנא 
תירבעה הטיסרבינואה  .לאמשה ]...[  לש  ללכ  ךרדב  םימיוסמ , םיסרטניאב  עוגנכ  דימ  דשחנ  ונממ  ףדונ  ההובג  תוברת  לש 

לש םילאוטקלטניאה  םיקנעהמ  המכ  ונמנ  היתורוש  ןיבו  לארשי , תנידמ  לש  הדסוויה  ינפל  םירושע  ינשמ  רתוי  הדסונ 
.בר דובכל  וכזש  לארשי 

שפתנ יתוברתו  ילאוטקלטניא  םוכחת  .םיטושפו  םייממע  עמשיהל  םויכ  םיטוהל  םיאקיטילופה  זאמ ! ונקחרתה  המכ 
.תויולצנתה דימ  דילומ  תוטילא  ךנחל  תוכירצ  תואטיסרבינואש  ךכל  םילקבש  לקה  זמרה  .םעהמ  קוחירו  תואשנתהכ 

ליגה תצובקמ  מ-35%  רתוי  .רתויב  הבושח  איה  םידוהי -  אלהו  םידוהיה  םיחרזאל  ההובג -  הלכשהל  הבחר  תושיגנ 
ןתיילעל רוסאו  תוניוצמה , ןובשח  לע  אובל  הכירצ  הניא  הבחרה  תושיגנה  לבא  .םיימדקא  םידומילב  תברועמ  תיטנוולרה 

םיכירצ םיילאוטקלטניא  םיגשיה  .הטילאה  תא  ךנחל  תוכירצש  תואטיסרבינואב  עוגפל  תוירוביצה  תוללכמה  לש  תכרובמה 
חישב וילאמ  ןבומ  ביכרמכ  לבקל  ונלחתה  התואש  תיתוברתה , הממשב  השיבמ  הייטסל  אלו  הוואגל  רוקמ  בוש  תויהל 
ראותל  40%  ) םיטנדוטס  3,500 םינשב 2005/6 :)  ) 'ב הראב םילארשי  םיטנדוטס  . 21.10.2007 רגנרטש , .ונלש ' ירוביצה 

;UCLA ילקרב , , MIT דראוורה , , NYU לנרוק , היבמולוק , םישקובמה : תודסומה  םימדקתמ .) םיראת  ו-60%  ןושאר 
תוירוביצב ו-40,000 רלוד   10,000 הנשל :)  ) דומיל רכש  םיטפשמו ; תולכירדא  הסדנה , םיקסע , להנמ  םישקובמ : םימוחת 

.1.1.2008 דדח , - יסלברט .תויטרפב  רלוד 
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( הנושארה םעפב  תוניחבל  ושגינש  םינחבנה  ללכמ   ) החלצהב םירבועה  רועיש  רבוטקואב 2007 , ומייקתהש  בתכב , תוניחבב   .249
לש תשרופמה  התאדוה  איה  םילשכנה  לש  לדגה  רועישל  הביסהש  םינעוטה  שי  . 79% םינש -  הזמ  רתויב  ךומנה  היה 

תכשל לש  יזכרמה  דעווהש  ךכל  הביסה  םג  וז  .ןידה  תכירע  עוצקמל  הלבקה  תושירד  תא  חישקהל  תניינועמ  איהש  הכשלה 
ושגיי םיחמתמ   2,640 תירונ , טור  ל-70 . מ-65  תוניחבב  רבעמה  ןויצ  תא  תולעהל  ףוסב 2007  טילחה  ןידה  יכרוע 

.5.5.2008 ביבא , לתב  ךרעית  הניחבה  הנושארל : .ןידה  יכרוע  תכשל  תוניחבל 
םיעבר השולשכ  ומייס  ( 1990-91  ) ”א נשתב םא  .תאזה  תנוכתמב  ינשה  ראותה  ימייסמ  רועיש  תוריהמב  לדג  םינשה  םע   .250

םימייסמהמ שילשכל  זוחאה  דרי  תונש ה-2000  תישאר  דעש  ירה  הזת , םע  לולסמב  ינשה  ראותה  ימייסמ  ללכמ  ( 72%)
לולסמה םלענש  טעמכ  םיטפשמו , לוהינה  יעדמו  םיקסע  ןוגכ  םימוחתהמ , קלחב  .הז  רועיש  ביבס  זאמ  בצייתהו  דבלב ,

ךלהמב םיטפשמב ,  3.1% 78.6% ל - מו - לוהינה  יעדמו  םיקסעב   4.8% םימייסמה ל - ללכמ   58.6% מ - הדירי  .ירקחמה 
ראוני 2014. שריק , תונש ה-90 .

סנכנ אוה  רשאכ  טנדוטסה  לש  עדיה  תמר  לע  םינותנ  ןיא  ןכש  .תירשפא  יתלב  טעמכ  איה  תאזה  האוושהה  רבד  לש  ופוסב   .251
השיגנל הכפה  ההובגה  הלכשהה  תאזמ , הרתי  .ולש  תוילאוטקלטניאה  תולוכיהו  יוטיבה  תמר  לע  אל  םג  הימדקאה , ירעשב 

ובש ןדיעל  דבלב  הטילא  לש  ויה  םיהובג  םידומיל  ובש  ןדיע  ןיב  םיעצוממ ) תועצמאב  רקיעב   ) תוושהל השק  ןכלו  םיברל ,
.הטיסרבינואב וא  הללכמב  דמול  רוזחמה  לכ  טעמכ 

.9.1.2009 רגרבצלז ,  .252
.16.11.2011 דוד , ןב  ךותב : טטוצמ   .253

.7.5.2013 יסגאו , רקורד   .254
תכרעמ לע  םינותנ  .ינשה  ראותה  ילבקמב  לש 14.7%  תואטיסרבינואב  לודיג  לח  'ה  סשת 'ג -  סשת םייתנשב  לשמל , ךכ   .255

.186 לארשיב , ההובגה  הלכשהה 
ל-3,100 'ע  שתב מ-2,100  לשמל  ךכ  .הארוהל  תוללכמב  ינש  ראותל  םידמולה  רפסמב  דחוימב  הפצנ  םישרמה  לודיגה   .256

.א ' עשתב
.א ' עשתב 'ד ל-1,490  סשתב מ-785  תואירבהו : החוורה  תועוצקמב  םימשרנה  רפסמב  לודיגה   .257

.11,800 כ -  .258
ענ תוימדקאה  תוללכמב  וליאו  תואטיסרבינואב , םיקסע  להנמב  ינש  ראות  תארקל  םיטנדוטס  כ-6,500  ב  ודמל  'א  עשתב  .259

ףוסב .תואטיסרבינואב  םלוכ  םיקסע , להנימ  ידומיל  םיטנדוטס  ודמל כ-2,500  תונש ה-90  תליחתב  ביבס 4,400 . םרפסמ 
.םיטנדוטס  6,200 רתויל מ - עיגה  רבכ  םרפסמ  תונש ה-90 

'ד סשתב הקיסיפ מ-780  .םינוש  םימוחתב  ינש  ראות  ידומילל  שוקיבב  'א  עשת 'ד -  סשת םינשה  ךלהמב  הדיריה  לע  םינותנ   .260
הסדנה םידמעומ ; בשחמה מ-1,045 ל-935  יעדמו  הקיטמתמ  םידמעומ ; מ-1,325 ל-1,000  היגולויב : 'א ; סשתב ל-560 

תולכירדאו מ-1.805 ל-1,570.
ברקמ םישנו  םירבג   508  ) ףיקמ רקס  ךרענ  תישארב 2013  תירבעה  הטיסרבינואב  ומייקתהש  םיחותפה  םימיה  תארקל   .261

םהל קינעי  םתעדל  עוצקמ  הזיאו  םיטנדוטסה , תא  ןיינעמ  יכה  עוצקמ  הזיא  קודבל , דעונש  לארשיב ,) תרגובה  היסולכואה 
אוה םייתרבח ,' םיגיהנמל  ךופהל  םיצורש  ימל  םיאתמש  םוחתה   ' ראותל הכזש  דומילה  םוחת  .דיתעב  יתקוסעת  ןוחטיב 

.11.3.2013 גרבנירג , .םיקסע  להנמ  אוה  רחבנ  ינשה  םוקמב  .תרושקתה  ידומיל  םוחת 
תיברמ . 3,700 כב - םכתסהו  ןטק  ןיידע  היה  ( 2004-5  ) ”ה סשתב תוללכמב  ינש  ראותל  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמ   .262

תוללכמב  M.Ed  . ראות תארקל  ודמל   480 כ - ”ת , תוה ידי  לע  םיבצקותמ  םניאש  תודסומב  ודמל  , 2,800 כ - םיטנדוטסה ,
הטיסרבינואל הרשיא  ”ג  למה ךכל , ףסונב  .ת  ” תוה ידי  לע  תובצקותמה  תוימדקא  תוללכמב  דבלב   410 םירומ ו - תרשכהל 

ורשוא ( 2004-5  ) ”ה סשת ףוס  דעו  ( 1996-7  ) ”ז נשתב רבכ  בשחמה  יעדמב  ינש  ראותל  םידומיל  תינכת  חותפל  החותפה 
לש בר  שוקיב  םייק  םהב  םימוחת  ינש  םיאצמנ  ורשואש  םימוחתה  ןיב  .ינש  ראותל  תופסונ  םידומיל  תוינכת  עברא 

כ-2,300 החותפה  הטיסרבינואב  ינש  ראות  תארקל  ( 2004-5  ) ”ה סשתב ודמל  ”כ  הסב .ךוניחו  םיקסע  להנימ  םיטנדוטס :
.םיטנדוטס

תמועל 8,200 םיטנדוטס  ןהב 9,325  ודמל  'א  עשתב .הדמתהב  לדג  תוימדקאה  תוללכמב  ינש  ראותל  םיטנדוטסה  רפסמ 
.ע ' שתב

םימייסמה רפסמש  הארנ  יכ  םא  ינש , ראותל  תורשואמה  תוינכותה  רפסמו  תודסומה  רפסמ  ובחרוי  דיתעב  יכ  רעשל  ןתינ 
הז לולסמב  םימייסמה  רפסמל  סחיב  קוחר , רתויה  חווטב  םג  ןטק  ראשיי  יאטיסרבינוא  - אל דסומב  הזת  םע  לולסמב 

.2007 ץיבוקשרה , ראוני 2014 ; שריק , .תואטיסרבינואב 
ידומיל תרגסמב   0.4%- כו םיזוחא )  ) ישילש ראותל  כ-3.5%  ינשה , ראותל  כ-19%  ןושארה , ראותה  תרגסמב  ודמל  כ-77%   .263

(2013/4  ) 'ד עשת תנשב  ודמלש  םיטנדוטסה  ןיבמ 308,335  םירפסמב : םוגרתב .) הדועת  הארוה , תדועת  ןוגכ :  ) הדועת
59,700 ןושארה , ראותה  תרגסמב  ודמל   236,770 ךוניחל , תוימדקאה  תוללכמבו  תוימדקאה  תוללכמב  תואטיסרבינואב ,

ראוני 2014. שריק , .הדועת  ידומיל  תרגסמב  ישילש ו-1,215  ראותל   10,650 ינשה , ראותל 
תכרעמ לע  םינותנ  .ישילשה  ראותה  ילבקמב  לש 20.7%  תואטיסרבינואב  לודיג  לח  "ה  סשת "ג -  סשת םינשב  לשמל  ךכ   .264

איה תופידעה  ןאכ  םגו  תוללכמב  ללכ  םימייק  אל  טרוטקוד )  ) ישילש ראות  ידומיל  . 186 לארשיב , ההובגה  הלכשהה 
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.תואטיסרבינואל
ריהמ בצקב  הלע  םרפסמו  ישילש , ראותל  םיטנדוטס  תואטיסרבינואב כ-3,900  ודמל  ( 1989/90  ) םיעשתה תונש  תליחתב   .265
םינש ןתואב  םינשה מ-450 ל-1,427 . ןתואב  לדג  רוטקוד  ראות  ילבקמ  רפסמ  (. 2007/8  ) 'ח סשתב  10,300 דע ל –  דואמ 

םקלחב רקיעב  הלח  הדיריש  דועב  םייאופר  רזע  תועוצקמו  האופר  הרבחה , יעדמ  לש  יסחיה  םקלחב  רקיעב  הלח  היילע  הלח 
(2013/4  ) 'ד עשת תנשב  ודמלש  םיטנדוטסה  ןיבמ  .תולכירדאו  הסדנה  תואלקח , בשחמה , יעדמו  הקיטמתמ  לש  יסחיה 

.. 2014 שריק , .ישילש  ראות  תארקל  ודמל  ( 10,650  ) ההובג כ-3.5% הלכשהל  תודסומב 
.2014 שריק , לש 2.6% ,) עצוממ  תמועל   ) 'א ל-2.1% עשתב עיגה  אוה   .266

תוללכמב ונחבנ  ( 57%  ) תיצחממ רתוי  טעמ  תירטמוכיספה , הניחבב  ונחבנ  ( 89%  ) תואטיסרבינואב םיטנדוטסה  בורש  דועב   .267
.27.1.2014 לטד , ךותב : .תובצקותמ  אלה 

תמועל הנושאר  תופידעב  ולבקתה  םידמעומהמ   67.9% רתוי -  םיכומנ  ויה  תואטיסרבינואב  םידמעומה  לש  הלבקה  ייוכיס   .268
.27.1.2014 לטד , ךותב : .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנמ  הלוע  ךכ  תוללכמב -  םידמעומהמ   73.6%

'כ הסב רבודמ  אל   ) רתויב םייתורחתה  םה  םייניש  תאופרו  האופר  םירע , יוניבו  הרוטקטיכרא  תועוצקמה  תואטיסרבינואב ,  .269
כ-4 ויה  ולא  תועוצקמל  לבקתהש  טנדוטס  לכ  לע  םיטנדוטס .) שוקיב  לומ  דומילה  תומוקמ  עציהב  אלא  שוקיבה ,

דמלש טנדוטס  לכ  לע  תוחפ : השק  תורחתה  ךא  הלא , תועוצקמל  לבקתהל  השק  תוימדקאה  תוללכמב  םג  .םידמעומ 
: המוד הנומתה  םיטפשמב  םג  .םידמעומ  השולשכ  ויה  תיתוזח  תרושקת  וא  הנפוא  בוציע  ןכו  םירע  יוניבו  הרוטקטיכרא 

תיצחמ קר  םילבקתמ  תואטיסרבינואש  דועב  עצוממ 543 ) ירטמוכיספ  ןויצב   ) םיניינועמ ךותמ 4  םילבקתמ 3  תוללכמב 
(. עצוממ 687 ירטמוכיספ  ןויצב  )

ברקב .תודוקנ  לע 742  דמע  אוהו  האופר  היה  רתויב  הובגה  עצוממה  ירטמוכיספה  ןויצה  היה  וב  יאטיסרבינואה  עוצקמה   .270
עצוממה ןויצהו  .תרושקתב  תוערפה  היה  רתויב  הובגה  עצוממה  ירטמוכיספה  ןויצה  היה  וב  עוצקמה  תוימדקאה  תוללכמה 

.תודוקנ לע 665  דמע  וב 
םידמעומה לכ  טעמכ  .הרבחה  יעדמב  םייללכ  םידומילו  םייללכה  חורה  יעדמ  םה  םהילא  לבקתהל  לק  יכהש  תועוצקמה   .271

ימוחת בר  'א  בלו םייללכ , םידומילל  םיטנדוטס  ברקב  היה  רתויב  ךומנה  עצוממה  ירטמוכיספה  ןויצה  .םהילא  ולבקתה 
.המאתהב לע 404 ו-415 , דמעש  םייחה  יעדמו  הרבחה  יעדמב 

םילדבה ואצמנ  אל  םג  .םישנל  םירבג  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  אל  .הבר  הדימב  םידרטומ  םהש  ונייצ   21%  .272
ןרק תכימתב  ךרענ  רקחמה  .זכרמה  ירעבו  תולודגה  םירעב  םירגה  ולא  ןיבל  הירפירפב  םירגה  םיריעצ  ןיב  םייתועמשמ 

םינתשמ רתאל  ןכו  עוצקמו  םידומיל  םוחת  תריחבב  עויסל  עגונה  לכב  םיריעצ  לש  םיכרצה  תא  תופמל  דעונו  רידנג ,
, רגרבצרו יתג , עצוממ 23.59 .) ליג   ) םיריעצ ופתתשה 1,708  רקחמב  .הז  עויס  תלבקל  תונפל  םתונוכנ  לע  םיעיפשמה 

.2012 יסדגו , ןילוסא 
םהמ תיצחמכ  קר  םלוא  (, 85%  ) םהל השק  דומילה  םוחת  לש  הריחבהש  וחוויד  םיריעצה  תיברמ  תנשמ 2002 , רקחמב   .273

םיריעצ לש  םיכרצה  תא  תופמל  דעונו  רידנג , ןרק  תכימתב  ךרענ  רקחמה  הריחבב  עויס  לבקל  םיניינועמ  ויהש  ונייצ  ( 47%)
.הז עויס  תלבקל  תונפל  םתונוכנ  לע  םיעיפשמה  םינתשמ  רתאל  ןכו  עוצקמו  םידומיל  םוחת  תריחבב  עויסל  עגונה  לכב 

תכרעמ  - CheckMe תכרעמב . 2012 יסדגו , ןילוסא  רגרבצרו , יתג , עצוממ 23.59 .) ליג   ) םיריעצ ופתתשה 1,708  רקחמב 
היגולוכיספב םירזענ  םידומילל  םידמעומהמ  דבלב  יכ 4%  טנרטניאה  רתאב  בתכנ  םידומילל , המאתה  תקידבו  ץועיי 

.הריירקו םידומיל  ילולסמל  םתמאתה  תדימ  תא  םינחובו  תיתקוסעת 
םיטלובה םיישקה  ןיב  יכ  םירקוחה  ונייצ  לארשיב , ההובגה  הלכשהב  דומיל  םוחת  תריחב  יסופד  תופמל  דעונש  רקחמב   .274

תא םיבכעמה  םיטלובה  םינתשמכ  תועוצקמל  עגונב  עדימ  רסוחו  תיללכ  תויטלחה  - יא  ' לע עיבצהל  ןתינ  הטלחה  תלבקב 
ןילוסא רגרבצרו , יתג.הטלחה , לבקל  ךירצ  ובש  ןפואל  עגונב  יסיסב  עדי  םג  ורסח  םיבר  הטלחה .' תארקל  תומדקתהה 

.2012 יסדגו ,
David Baron  .275

.3.11.2011 ןהכ ,  .276
.18.7.2012 'ש , קפ תכרעמ   .277

.2006 בונמורו , ןלפק , ןמרופ , ןמסוז ,  .278
הלודג תונוש  ךות  םיזוחא , בורקב ל-20  לדג  םירגובה  לש  ישדוחה  רכשה  ראותה  םויסמ  תונושארה  םינשה  שולש  ךלהמב   .279
ירגובמ ב-כ5%  תיטיא  תוללכמ  ירגוב  לש  םרכשב  היילעה  יכ  הלוע  וז  הניחבמ  םגו  דומיל  עוצקמ  יפל  רתויב 

.2006 בונמורו , ןלפק , ןמרופ , ןמסוז , .תואטיסרבינוא 
.2011, דוד - ןב  .280

לש םיישארה  םיסופמקב  ןיידע  ודמל  םהמ   85%- כו ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  כ-55,000  ודמל  םיעשתה  תונש  תליחתב   .281
.תוימדקאה תוללכמב  ודמל  קר 6.4%  .תואטיסרבינואה 

תארקל םיטנדוטס  כ-53,670  'ת  תוה ידי  לע  תובצקותמה  תוימדקאה  תוללכמה  ב-21  ודמל  'ב : עשת םידומילה  תנשב   .282
ראותל םיטנדוטס  הנש כ-36,800  התואב  ודמל  'ת  תוה ידי  לע  תובצקותמ  ןניאש  תויטרפה  תוללכמה  .ןושאר ב-15  ראות 

.ןושאר
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ראותה תארקל  םיטנדוטס  כ-21,400  ךוניחה , דרשממ  ולבקתהש  תוכרעה  יפ  לע  'ב , עשתב ודמל  םירומ  תרשכהל  תוללכמב 
'. הארוהב רגוב  '

רתא 'ב , עשת תנש  האישנה  'ח  וד .ןושאר  ראותל  םיסרוקב  םיטנדוטס  הנשה 40,656  התואב  ודמל  החותפה  הטיסרבינואב 
.החותפה הטיסרבינואה 

'ד עשת םידומילה  תנשב  תוללכמל  ומשרנ  םידמעומ  תוחפ מ-45,482  אל  ראוניב 2014  םסרופש ב-27  'ס  מלה 'ח  וד יפ  לע   .283
.תואטיסרבינואל תמועל 29,749 

כ-30% םינוכיתה , ירגובמ  קר 12.5%  תולבקמ  רקחמה  תואטיסרבינוא  הינרופילק , לש  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב   .284
.תויתליהק תוללכמב  םידמול  םיטנדוטסה  בור  וליאו  רקחמ , עצובמ  אל  ןהבש  תוללכמל  םילבקתמ 

ביצקת ןובשח  לע  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  תארוה  רובע  תוללכמה  ביצקת  תלדגה  לע  הטלחהל  האיבה  וז  תוינידמ   .285
איה תוללכמל  הארוהה  יבאשמ  תיינפהל  תוביסה  תחא  םינש .) ךשמל 5  ב-2010  הלבקתה  הטלחהה   ) תואטיסרבינואה

ןונכתל הדעווה  הטילחה  .הטיסרבינואב ב-2010  טנדוטס  לש  תולעל  האוושהב  הללכמב  טנדוטס  לש  רתוי  הכומנה  תולעה 
תודסומב םיטנדוטסל  תובורקה  םינשה  שמחב  תוסכמ  קלחל 10,000  גרבנטכרט , לאונמ  פורפ ' תושארב  'ת ,) תו  ) בוצקתו

שולשב רבטצמב  תוללכמל  ורבעוי  תוסכמ  מ-9,000  רתוי  יכ  טלחוה  .תוללכמל  הרורב  הפדעה  םע  ההובגה  הלכשהה 
דומיל יגוחל  רקיעב  דבלב ,  1,000- כב וקפתסי  תואטיסרבינואהו  הדעווה , לש  שמוחה  תינכותמ  קלחכ  תובורקה , םינשה 

.האופר ומכ  תוללכמב  םימייק  םניאש 
תכרעמה היופצ  הכלהמבו  רצואה , דרשמו  'ת  תו ןיב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמל  תיתנש  ברה  תינכתה  המכוס  'א  עשת תנשב 

תוימדקאה תוללכמב  וטלקיי  םתיברמשכ  םיטנדוטס ,  16,500 כב –  לודגל  בוצקתלו  ןונכתל  הדעווה  ידי  לע  תבצקותמה 
15 סמ ' 'ת  תו תבישיב  הטלחה  . 21.8.2012 לטד , .םילשוריו  הירפירפה  ירוזאב  תומקוממה  תוללכמה  לע  שגד  תמיש  ךות 

.25.2.2011 (, 964)
זכרמב םויכו  תירבעה  הטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפה  ןאקד  היהש  קרב  ןרהא  פורפ ' תא  תללוכ  תיקלח  םיבכוכ '  ' תמישר  .286

םג .דועו  יאביל  קרב  פורפ ' רחש , ןור  פורפ ' ענרב , רימא  פורפ ' הי , ' צקורפ לאירוא  פורפ ' ימוחתניבב  ותא  .ימוחתניבה 
' פורפ ותאו  ביבא  לת  תטיסרבינואב  םיקסע  להנימל  רפסה  תיב  ןאקד  רבעב  ןמיונ  באז  פורפה ' תא  הקיסעמ  להנמל  הללכמה 

הטיסרבינואב םיטפשמל  פורפ ' רבעשל  ולש , הלאירבג  פורפה ' רוטקרכ  תנהכמ  ונוא  תימדקאה  הירקב  .םירחאו  ארפס  יבצ 
.20.1.2011 דוד , ןב  .םש  םיקסעומ  הכילז  ןורי  פורפהו ' ןשוג  רהז  פורפה ' םג  .ם  ' ואב לארשי  תרירגשו  תירבעה 

.28.1.2014 יחו , לטנמולב  ךותב : תטטוצמ   .287

.28.1.2014 יחו , לטנמולב  ךותב : תטטוצמ   .288
.9.10.2013 רחש , ; 25.10.11 בינמ , ךותב : הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנ   .289

לש כ-14%. הדירי  דבלב ב-2006 -  דרי מ-1,065 ב-1999 ל-917  תואטיסרבינואה  לכב  חורה  יעדמב  לגסה  ירבח  רפסמ   .290
, ריכבה ימדקאה  לגסל  הסינכה  תגרד  הצרמ ,'  ' תגרדב לגסה  ירבח  רפסמב  כ-30%  לש  הדירי  אוה  רתוי  גיאדמה  ןותנה 

.9.1.2008 ןמבוארט , ךותב : .תובורקה  םינשב  הברהב  תיטסרד  הדירי  לע  דמלמה 
דבלב םיזוחא  לע 0.7  םרועיש  דמע  וז  הנשב  .תודהיל  םיגוחב  םידימלתהמ  לש 30%  תיסחי  הדירי  הלח  ןיב 2007 ל-2009   .291

.25.10.11 בינמ , .םיטנדוטסה  ללכמ 
.29.8.2007 יתשק ,  .292

תוברת תא  דמלנ  אל  םא  : ' ראשה ןיב  רמא  אוה  'ד  עשת תנשל  לארשי  יסרפ  תקנעה  סקטב  ןיכלמ  דריע  פורפ ' אשנש  םואנב    .293
תא םינתונה  םה  םיינמוה  םיעדמ  .קפוא ]...[  ירצו  הבג  יכומנ  םילבגומ , היהנ  תוליעיו  תימצע  הניחב  יכרוצל  וליפאו  םלועה 

רקסוא רמוא  רבד ,' םוש  לש  ךרעה  תאו  רבד  לכ  לש  ריחמה  תא  ריכמ  ןקיניצה   ' .תועמשמ הל  םיקינעמה  םה  היישעל , םעטה 
םייואר םניא  תימצע  הניחבב  םיאצמנ  םניאש  םייחה  .םיכרע  אלו  םיריחמ  קר  ריכנש  הנכס  שי  חורה  יעדמ  אלל  .דלייו 
הרבחל םג  חורה  יעדמ  לש  םתובישח  הנומט  תירוביצה , ןהו  תישיאה  ןה  תימצעה , הניחבב  קוידבו  סטרקוס , ןעט  םתויחל ,
ללמות ' ) תירוטסיהו תיפוסוליפ , תינושל , תיתורפס , האוושה  האוושה : אלל  ונלש  ןוימדה  תא  חתפל  לכונ  אל  .היטרקומדלו 

(2009-2013  ) ךוניחה רשכ  רעס  ןועדג  לש  ותנוהכ  תפוקתב  ?(. oh will you grow up גולבב : עוריאה  לש  ןוטרסמ 
ראותב םישדח  םיסרוק  תללוכה  חורה , יעדמ  םוחת  םוקישל  תיבלש  ברו  הפיקמ  תינכות  ההובג  הלכשהל  הצעומב  השבוג 

אל המגמה  םייתניבו  העושיה  אובת  ןאכמ  םא  קפס  ךא  תוניוצמ , יזכרמ  תמקהו  םיטנרוטקודל  תופיקמ  תוגלמ  ןושאר ,
.התנתשה

הווש תונמדזה   ' תתל תארוקה  הנמא  הפיח -  תטיסרבינוא  אישנ  םימילו  םוקלס  'ל  כנמ זא  אריפש -  סומע  בתכ  תנשב 2011   .294
םינוגראו ההובג  הלכשהל  תודסומ  תויקסע , תורבח  תואמ  ומתח  הנמאה  לע  דומילה .' ימוחת  לכמ  ןושאר  ראות  ירגובל 

.ןויארב אריפש  רמא  רשכומ ,' תוחפ  ילאיצנטופ  דבוע  אוה  חורה  יעדמ  רגוב  היפלש  השיפתה  דגנ  יתאצי   ' .קשמב םיליבומ 
תולוכי .תחא  תיווזמ  םתוא  ףוקתל  ןתינ  היהיש  ידכמ  ידמ  םיבכרומ  יקסעה  רזגמב  םירגתאהו  תויעבה  .ןוכנ  אל  טושפ  הז  '

: ךותב .היפוסוליפו ' הירוטסיה  םיקסע , להנמ  הקיטמתמ , ידומילב  חתפל  רשפא  הבחר  הייארו  תיתרוקיב  הבישח  חותינ ,
תא וצמיאו  הזה  ןוויכב  דעצ  ושעש  ץראב  םינושארה  הלכשהה  תודסוממ  ויה  ןוינכטהו  הפיח  תטיסרבינוא  . 9.10.2013 רחש ,

תודוקנ ששל  טנדוטס  לכ  שרדנ  היפל  'ג , למה תטלחהל  םאתהב  תאז  .םיקפוא  ביחרמ  רתוי -  בחר  ןושאר  ראות  לש  ןוזחה 
ץוחמ םיימדקא  הרשעה  יסרוק  העיצמש  חורה ,' ךרד   ' תינכות תא  המיקה  הפיח  תטיסרבינוא  .חורה  יעדמ  ידומילמ  הרשעה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

םיעיגמ הלועפה , ףותיש  תרגסמב  .ןוינכטה  םע  הלועפ  ףתשל  הלחה  תישארבו 2012  טנדוטסה  לש  תוחמתהה  םוחתל 
תויונמאו םייטסינמוה  םידומילל  הקלחמה  יצרמ  םע  דחי  הרשעהה  תועוצקמ  דמלל  ןוינכטל  הטיסרבינואהמ  םיצרמ 

.יוניש לש  םינצינ  קר  הלא  םייתניב  .הטיסרבינואב  םיינאמוה  תועוצקמ  דומלל  םינמזומ  ןוינכטהמ  םיטנדוטסו 
, יקסבוקשרב ; 3.11.2013 ינימי , ואר  הרבחהו  חורה  יעדמל  תוטלוקפה  לע  תינויצ  יטנאהו  טסופה  הלוכסאה  תוטלתשה  לע   .295

.19.10.2006
, אשונב רקחמ  ונמזב  ךרע  ריפס , תללכמבו  רקוב  הדשב  ןוירוג  ןב  ןוכממ  תיטילופ  היגולוכיספל  הצרמ  לבל , ידוא  ד'ר   .296

חורהו הרבחה  יעדמב  תואובמה  יסרוק  לש  סוביליס )  ) האירקה ירמוח  תא  ףסא  אוה  .הצואת  תספות  העפותה  ןכא  יכ  הלעהו 
' פורפ .ינויצ  טסופה  ןויערב  םיכמותה  םירועישה  םיברתמ  הנשל  הנשמ  יכ  אצמו  לארשיב , תואטיסרבינואמ  ןורחאה  רושעב 

תיטילופה תורקפהה   ' דגנ קמונמו  ףירח  רמאמ  הנורחאל  המסרפ  'ל , וחבו לארשיב  תורפסה  ירקוח  יריכבמ  רימש , הויז 
םידירטמ  ' ולאו תירורהס , תילקידר  הפקשה  ילעב  םיצרמל  הממחל  וכפה  תואטיסרבינואב  םיגוח  הירבדל , הימדקאב .'

ינוי 2012. רימש , .ץראב  תיתוברתה  תורדרדיההמ  הריהזה  םג  איה  תיטילופ .' םיטנדוטס 
, רבמבונו יאמ 2010  וצרת - ' םא   ' תעונת לש  תוח  ' ודב תילארשיה ,' הימדקאה  רוטינומ   ' רתאב םג  ואר  ריבכמל  תואמגוד 

(. 2014 ' ) םירקשה תיישעת   - ' ינימי רורד  ןב  לש  ורפסבו   2011
.25.10.2011 בינמ , הבתכל : הבוגתב   .297

רואל ב- אציו  תירבעל  םגרות  ' ) תינקירמאה חורה  לש  התליענ  , ' םולב ןאלא  פורפ ' לש  ורפס  'ב  הראב רואל  אצי  ץיקב 1986   .298
תודידר לש  ךילהת  לע  עיבצה  'ב , הראב םימוצע  םידה  ררועש  רפסה , הקירמאב .)' חורה  לש  הלודלד   ' תרתוכה תחת  1989
תועוצקמ ידיב  הלוכ  התע  תטלשנ  , ' ורפסב םולב  בתכ  הטיסרבינואה ,'  ' .תיאקירמאה תוברתה  תא  דקופש  תכשמתמ , תינחור 

רסוחמ םילבוס  שממ ]...[  לש  הנכסב  ןותנה  הטיסרבינואה  לש  קלח  ותוא   ' םהש חורה , ידומילש  העשב  םיישעמה ,' תוחמתהה 
ידומיל תא  םולב  הנכמ  ורוביחב  רחא  םוקמב  תויתלעותה .' תא  התשגדהמו  רבעה  תרוסמל  תיטרקומדה  הרבחה  לש  דובכה 
העפשה התייה  םולב  לש  ורפסל  הטיסרבינואה .' לש  טעמכ  - העוקשה תודגאה ) ןמ  הדובאה  תשביה   ) סיטנלטא כ' חורה 

רוד לש  ותסינכ  םע  .תויאקירמאה  תואטיסרבינואב  חורה  ידומילו  חורה  יעדמ  לש  םדמעמ  םוקיש  לע  חווט  תרצק  תירוביצ 
רמא רקצולפ  רבסל  ןויארב  .הצאוה  ףאו  הכישמה  הרבחה  יעדמ  לש  םדמעמב  םוסרכ  לש  המגמה  םיימדקא  םידומילל   Y-ה
לצא וליפא  .תומרה  לכב  תיתלכשה  תורדרדיה  תמייק  : " הימיכל 2005 לבונ  סרפ  ןתח  ילארשי  ןעדמ  רבונח , ןרהא צ' פורפ '
 ]...[ .לארשי םע  תודלותבו  תיללכ  הירוטסיהב  תורוב  יתוברת , קמוע  רדעיה  תגליע , ןושל  אצומ  ינא  םייאמדקא  םיראת  ילעב 

אל םיחתופמ , תודהי  יעדמו  חורה  יעדמ  ילב  .הנידמה  תעיקש  ןיבל  תילארשיה  חורה  תעיקש  ןיב  קודה  רשק  האור  ינא 
, רקצולפ ךותב : .האופר " אלו  הקיטמתמ  אל  הימיכ , אל  הקיזיפ , אל  .לארשי  תנידמב  והשלכ  יתוכיא  עדמ  םייקתי 

.28.10.2006
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