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 תבשל תיחדנ ינימש תשרפב האירקה ךכיפלו תבשב הנשה לוחי ,"שדוק ארקמ" ,חספ לש יעיבשה םויה

 םירצמה תודוא לע :םירצמ תאיציב םיקסועה םייארקמה םיקרפה תא םיארוק ונא ,המוקמב .האבה

 תודואו ,ףוס םי תעירק תשחרתמ ובש אישה עגר לע ,תודבע ייחל םריזחהל ידכ לארשי ינב ירחא םיפדורה

 1.םיה תרישו ירצמה אבצה תעיבט

 הנש ידמ תרזחתשמ איה .הינחלופו תידוהיה תדה לש יזכרמה ערואמל הכפה תוריחל תודבעמ האיציה

 הירוטסיהב םייוסמ עגר - ןנוכמ ערואמל הכפה םירצמ תאיצי 2.הליפתב םוי ידמ תרכזומו ,רדסה לילב

 שי 3.הירוטסיהה ינפ לע טווינל ןפצמ ןיעמ - הלש רסומה יכרעבו תודהיה יביתנב ךרד ןמיסל ךפוה רשא

 עוריאל סופיט בא וב םיאור םירחא .ארקמה תפוקתל תידוחיי תימעפ-דח תושחרתה חספה גחב םיאורש

 םילפוקמה םדא ייח ךרעו תוריח לש םילאידיא לכלכלו םייקל הרטמב הירוטסיהה ךרואל ומצע לע רזוחש

 .וכותב

 
 .26 ,ו"ט - 7 ,ג"י תומש 1
 .חספ לש הדגהב םג עיפומש טסקט ,ה ,א תוכרב הנשמ 2
 .ןנוכמ עוריאכ םירצמ תאיצי :תומש תשרפל יירבד 'ר 3
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 וא ידוהיה םעל לבגומ ערואמה םא הלאשב םינד הל הצוחמו תידוהיה תרוסמה ךותמ םינשרפ ,המודב

 אוה םירצממ םידוהיה רורחש ,ילסרבינוא ןמיסב רבודמ םא .תושונאה ללכל ךרד ןמיס שמשל דעונ אמש

 ושריפ םינש יפלא ךשמב .לאה חיטבהש תילסרבינוא הלואג לש ןובשחה לע המדקמ לש ןושאר םולשת

 קר הדעונש( רתויב תמצמוצמ היווחמ - הז דענמ לע םירצמ תאיצי תא תידוהי הבשחמב תונוש תולוכסא

 ךרדב םינורחאה חישמ ילבח תרתהל המידקמ הגוצת ערואמב האורש ,רתויב הבחרה לא )ידוהיה םעל

 .תומדא ילע ןדע ןגל

 בהוא םיהולא .דבלב ידוהי ןיינע הניא םירצמ תאיציש ריהבמ רבכ סומע איבנה - הינשה הלאשל רשאב

 ושעיי הב ךרדב םתוא ליבוהו םירצממ לארשי ינב תא איצוהש םשכ קוידב .םתוא ליצמו םדאה ינב לכ תא

 חורב 4."ריִּק"ִמ םימראה תאו "רֹוּתְפַּכ"ִמ םיתשלפה תא םיהולא איבה ךכ ,ולשמ ץראב ישפוח תירב םעל

 הבחרה תימסוקה תינכתה לש - תואבל תואו - הלחתהה איה םירצמ תאיצי יכ ןעוט ינא ,סומע ירבד

 .םדאל דובכו תילסרבינוא תוריח תגשהל

 דוע הביהרמ תפסונ 'םירצמ תאיצי' לארשי ינבל ןפוצ דיתעה יכ והיעשי איבנה הנוע תויתרזחה תלאשל

 היהי ךירצ אל ,רמולכ - תוליהבב שחרתי אל ידיתעה עוריאה ,הנושארה םעפל דוגינב .תירוקמה ןמ רתוי

 ילוא 5.המכסה עיבי הערפש עגרב תאצל קיפסהל ידכ עסמ ידגבב שובללו "ןוזפיחב" לכואה תא לוכאל

 ארקמה ישרפמ בור ומכ( קוספה תא ארוק ינא ךא ,לבב תולג ירחא השחרתהש ןויצ תבישל ןווכתמ והיעשי

 .אובל דיתעל םג ןווכמ רשא חותפ ףוסכ )םייסאלקה

 
 בורק ,םתוא לאוגו רחוב ,בהוא םיהולא םא ,ךכיפל .הדוהי תכלממ לש םילודג םיביוא ויה םימראהו םיתשלפה יכ ןייצל שי .7 ,ט סומע 4
ּיִׁשֻכ יֵנְבִכ אֹולֲה" :קוספ ותוא תליחתב תאטובמה לאה תרהצהב תכמתנ וז הרבס .םימעה ללכ יפלכ ךכ לעפיש יאדוול  יֵנְּב יִל םֶּתַא םיִ
  .םיישוכה תא בהוא אוהש ומכ לארשי םע תא בהוא םיהולא - "לֵאָרְׂשִי
 תאצל תופיחדה לע 33 ,ב"י תומשו ןוזפיחב חספ תדועס תליכא לע 11 ,ב"י תומש ;ףקיה תבחר םירצמ תאיצי לע 12 ,ב"נ והיעשי 'ר 5
 .םירצממ
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 תורחא תונוכת הל ויהי ךא הנושארל הליבקמ היהת תידיתעה םירצמ תאיציש ורבס דומלתה ימכח

 תירבב ומצע תא םצמצ םיהולאש םשכ יכ םינימאמ ל"זח .התוחתפתהו תירבה ילוגלג תא ופקשיש

 םא ,איה תינברה תודהיה .םנמז תב תירבה שודיחב תיתועמשמ ומצע תא םצמצ ךכ 6,ארקמה תפוקתב

  .תירבה לש ינשה בלשה ,ןכ

 

 ינבל ברקתהל ידכ המצע לע תרזוג הניכשהש תולבגמ שמח לאה םע ךשמתמה שגפמב םיהזמ ל"זח

 ינב םע רישי עגמ םצמצמו םלועב תטלחומ הטילש לע רתוומ םיהולא ובש ךילהתה ידכ ךות ,לארשי

 יזכרמ דיקפת םדאה ינבל קינעהל הדעונ )הלבקה לש רתוי תרחואמ ןושלב "םוצמצ"( הלבגמ לכ .םדאה

 :המויקל תוירחאבו לעופה לא חוכהמ תירבה תאצוהב רתוי

 תורישי תוארוה ונתינ אל בוש שדקמה תיב ןברוח רחאל - האובנ תונויזחו תיהולא תולגתה דוע אל .1

 .)"'ה רמא הכ" ןונגסב( םיהולאמ

 דבוע םיהולאשכ ,םירתסנ םיסנ קר ויהי התעמ .ףוס םי תעירק תמגודכ םייולגה םיסינה ןדיע םת .2

 .םיעלקה ירוחאמ

 תוחכונב - שדקמה תיב ומכ תנגומו תידוחיי הביבס ךותמ בורל - עיפוה םיהולא ארקמה תפוקתב .3

 תושייכ ,ומוקמ תא תספות הניכשה ,יל"זחה ןדיעב .הציפנ המצוע לעב ינוציח חוכ ,תיטנדנצסנרט

  .ימשגה םלועבו םייחה יביתנ לכב תחכונה ,רתוי תיהמאו תככורמ ,תרתסנ

 
 ,לובמ תאבהב( םהב ברעתהל אלו עבטה יקוח תוביצי תא םייקל - רמולכ ,תירבה תולבגמל ומצע תא םצמצמ לוכי-לכה םיהולא 6
 ומצע תא ןסרל אלא ,די יחמב םלועה תא ןקתל אל חיטבמו ומצע תא םצמצמ םיהולא ."'ה יניעב ער" םישוע םדא ינבשכ םג )לשמל
 .יתועמשמ ןפואב קלח וב וחקיי םדא ינבש דע לעופל אציי אל אלמה ןוקיתה .םיישונאה םיפתושל בושח דיקפת ריאשהלו
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 ,תוקיספו םימכח ישוריפמ - ישונא רוקממ ואובי ונתיאמ לאה הצור המ הלאשל תובושתה .4

 הפ םימיכסמ אל ל"זח םהבש םיבצמ תללוכ וז העיבק .רבע תואובנו תויולגתה לע םיססבתמה

 .תמאה יוליגל רתוי בוט רוקמ הווהמ תקולחמה הלאכ םירקמב אקוודו ,לאה לש ונוצר לע דחא

 תועצמאב וכוות תיוושכעה תואיצמה לע םיכרע תלחהל עגונב רודל רודמ ורבעש ל"זח תונקסמ

 .ןכותב ויחש תוליהקה לש םייחה חרוא עקר לעו היציאוטניא

 )םיאטחב וא הרז הדובעב הרותב ודגב אלו( לאה יכרדב וכלה לארשי ינב םא ,תיארקמה הפוקתב .5

 ןה תוינידמ תעיבקו תוישונא תויוגהנתה תעכ ךא .םהמ םיקזח ויה םהיביואשכ םג חטבוה םנוחצנ

 וברח שדקמה יתב ינש יכ םירבוס ל"זח .תויטילופ תויגוסו םייאבצ םיכוסכס הבר הדימב ועירכיש

 םילילא תדובע - לאה יפלכ ועצוב םישקה םיאטחה ןושארה תיבבש דועב ךא .םידוהיה יאטח לשב

 )םניח תאנש( הרמ םיחרזא תמחלמ ללוכ ,ורבחל םדא ןיב ויה םיאטחה ינש תיבב - המגודל

 7.םיאמורה דגנ דרמב הריהז יתלב תוגהנתהו

 ,תיסרפה הירפמיאב הרדהו יוכידמ - םירצמ תאיצי המייקתה תידומלתה הפוקתב םג ,ל"זח תטיש יפ לע

 ןדיעל האיכ ךא .םירופב םיגגוח ונאש םיגשיה - תימצע הנגהל תוכזלו הרכהל ,דייסונ'גב םויאו םייח תנכס

 לעפ לאהו ,יכדרמו רתסא ,םיישונא םיגיהנמ תמזויב עריא םידוהיה ולצינ ותוכזבש סנה ,םוצמצ לש

 ועבק ל"זח ,תאז תורמל .)רתסא תליגמב תחא םעפ אל ףא רכזומ וניא םיהולא לש ומש( םיעלקה ירוחאמ

 ושדיח ,גחה תא םמצע לע ולביקשכו תיסנ תוברעתה לש שדח עפומ םירופ רופיסב והיז םידוהיהשכ יכ

  8.םירצמ תאיציב הלחהש תירבה תא

 
  .יהולאה םוצמצה יעפומ תא הבחרהב רקוח ינא )םיבותכב( םייחה ןוחצנ ירפסב 7
ּיִק "8 ּיַהּ ולְּבִקְוּ ומְ  "הָנָׁשְו הָנָׁש לָכְּב םָּנַמְזִכְו םָבָתְכִּכ הֶּלֵאָה םיִָמּיַה יֵנְׁש תֵא םיִֹׂשע תֹויְהִל … םֶהיֵלֲע םיִוְלִּנַה לָּכ לַעְו םָעְרַז לַעְו םֶהיֵלֲע םיִּדוהְ
 תכסמ( "]הנושארה םירצמ תאיציב[ רבכ ולביקש המ" השעמל ושדיח ךכבו שדחה חספל םירופ תא וריתכה םידוהיה .)27 ,ג"י רתסא(
 .)א"ע ,חפ תבש
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 יהולא םוצמצב - ל"זח תפוקתב ומכ - התליחתש 9תודהיה לש ישילשה בלשב תעכ םייח ונאש ןימאמ ינא

 םויה שי .הניכש לש בצמב אוהש יפכמ רתוי ברקתמו חכונ םיהולא ,וננמזב .טלחומ ןפואב רתתסמש לאבו

 םיכילהת ךותב םירתתסמ םהש םושמ יוהיזל רתוי םישק - םיהולא ומכ - םה םג ךא םעפ יאמ םיסנ רתוי

 ויחילש ידי לע םימשוימו םיפשחנש ,)לשמל היגולונכט יאלפ( עבט יקוח תועצמאב םישחרתמ םה :םייעבט

 םדאה ינבל ארוקו הטילש לע רתוומו תירבה תא םיהולא שדחמ בוש .םלוע ןוקית תירבב ויפתוש ,לאה לש

 10.םלועב תירבה תמשגה לע תוירחא תחקל

 

 םיאנתה תא םיפקשמ הייווחהו סנהש אלא ,'םירצמ תאיצי' הווח תידוהיה הירוטסיהה הז ןדיעב םג

 סנ .רתסא תליגמ רופיס תא ל"זח םיריבסמ וב ןפואל המודב ,םדאל םיהולא ןיב תופתושה לש םיימנידה

 ןיטולחל לעופ עוריאהש הארנ 'םירצמ תאיצי' לש הז ךילהתב .לארשי תנידמ תמקה אוה ונרוד לש חספ

 ויהש יפכמ םיסנ רתוי םויה שי 11.תירבה תרטמ תגשה לע האלמ תוירחא םיחקול םדא ינבו ,יעבט ןפואב

 יהוז .תושעיהל ךירצש המ לע תוירחאה אולמ תחיקלו תישונא העונת ךותמ קר םישחרתמ םה ךא םעפ יא

 .באכ תמירגו טופישב תויועט ,תוגגש םג תללוכש הלואג

 השחרתה איה .זע ךרוצ םג ותעשב התייה - ןויצ תביש םע שדוחת תירבהש - יאובנה ןוזחה תמשגה

 לע רבוג בוטה יכ תסרוגה תידוהיה הנומאה תא וקסיר םידוהי ןוילימ השיש חצרו האושהש היה הארנשכ

 
 .םלוע ןוקיתל איביו תוירחא חקייש םדאל תיהולאה האירקל הבוגת ומצעשכל אוהש ינרדומה ןדיעב הלחה איה יכ ןימאמ ינא 9
 הרצונש ,האושב ברעתהל אל תיהולאה הטלחהב איה רתויב הקזחה 'החכוה'ה .תוכיראב אשונב ןד ינא )םיבותכב( םייחה ןוחצינ ירפסב 10
 אל ,תונכש תוצראו תירבה תונב ,םיהולא לש םיפסונה וינכוס .םע חצרל ללוחל ידכ םחוכ תאו םתוריח תא ולצינ רשא )םיצאנ( םדא ידיב
 )תפרצב ןובמש הל ,הירגלוב ,הינבלא ,קרמנד ןוגכ( םידוהיה תלצהל תומזוי וטקננ םהב תומוקמב ךא ,חבטה תא רוצעל המישמב וחילצה
 .ולצינ םידוהיהו "הפדהנ" האושה
 שרפל רשפאש "לארשי רוצ" ףוריצב איה וילא הדיחיה תוסחייתהה .םיהולאל רוכזא לכ ןיא לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכהב 11
 .דחאכ ינוליחו יתד ןפואב



 

Page 6 of 6 

 הנומאה םוקישב ועייס םלועה יבחרב תידוהיה הליהקה לש שדחמ היינבו לארשי תנידמ תמקה .ערה

  .תוומה ןמ םיקזח םייחהש תידוהיה

 ץיוושוא לש דייסונ'גהו םינואה ןיא ןיב קחרמה .ונתפוקת לש םירצמ תאיצי תא רזחשמ תואמצעה םוי

 דעו םירצמ תודבעמ התשענש העונתהמ רתוי דוע יתמצוע אוה היונבה םילשורי לש תוריחה תוגספל

 ,השיאו שיא 600,000 םירצממ ואצי יארקמה טסקטב .רתוי םילודג םירפסמה .תחטבומה ץראל הסינכה

 םידוהי 800,000 ולאגנ םהירחא .לארשי תנידמ לש רורחשה תמחלמ תא ודרשש םידוהיה רפסמכ

 היפויתאמ םידוהי יפלא תואמ המכ ,ךשמהב .תידוהיה תדלומב תוריח ייחל ברע תונידמב הרדהו הפידרמ

 ועיגה םהיתובקעב .ידוהי בור תלעב הנידמב םיחרזאכ םישדח םייחב בערו ינוע ,יוכיד לש םייח ופילחה

 םהל םינתינ ובש םוקמב ובשייתהו תוצעומה תירב תונידמב הילפאו יוכיד ילבכמ וררחושש םידוהי ןוילימכ

 לש םירצמ תאיציש עובקל ידכ דבלב תיפרגומדה המרב יד .תישפוח הלכלכב םייח םהו תואלמ תויוכז

   .יארקמה ןוזחל הקצומ היארו יארקמה עוריאהמ הברהב לודג לקשמ תלעב איה ונתפוקת

 

 .ונתפוקתל חספה גח לש םיהדמה רסמב ריכה םרט יתדה דסממהש איה ונימיב תובאוכה תותמאה תחא

 תנידמ תמקה ,רורחשה ךילהתב םייוקיללו תושחכהל ,תורצל רבעמ תוארל לגוסמש ימ לכ רובע ךא

 הילע וחקייש םישנא ידיב היולת איהו ךרדב רבכ תימלוע הלואגל החטבההש תושונאל רסמ איה לארשי

 הלחמו עגנ ,המחלמו יוכיד ,ינוע לע תורבגתה רשפאת תישונא תוליעפ .לעופל התוא ואיצויו תוירחא

 .ולוכ םלועה ןוקיתל איבהלו


