
 ןורתפ אל אוה ידדצ דח ןורתפ :פמארט לש "םולשה" תינכת
  ?הקיזמ ךכ לכ תינקירמאה תינכתה המל

 2020 ראוני ,וישכע םולש
  

 טעמ אל ריכזה אוה ,ולש "האמה תינכת" תא תויגיגחב עובשה גיצה פמארט דלנוד ב״הרא אישנשכ

 הריוואהו תונוכנ הרואכלה םילימה תורמל ךא ."תיניטסלפ הנידמ"ו "םולש םכסה" :םילימה תא םימעפ

 הנידמ הב ןיא המכ דעו םולש םכסה הב ןיא המכ דע םיניבמ תינכתה יטרפל םידרוי םא ,תיגיגחה

 לאיצנטופ הב שישו םולשה תא תמדקמ אלש הער תינכותב רבודמש הארמ תינכתב ןויע .תיניטסלפ

  .םידדצה ינשל קדוצו יתימא םולש םכסהל יוכיסב השונא העיגפל

 

  ?הער ךכ לכ תינכתה המל :תיצמת
 תויולחנתהה תא חפסל הלוכי לארשי ,תינקירמאה תינכתה יפל – תוידדה רדעיהו תוידדצ דח •

 ,יאנת לע ,םקות תיניטסלפה הנידמה .מ"ומה בלש ינפל דוע ,ןושארה בלשב רבכ ידדצ דח ןפואב

  .ידדצ דח ןפואב ועבקנש םיאנת יפל

  :הנידמ שממ אל איה תעצומה תיניטסלפה "הנידמה" •

o ומכ איה תעצומה תיניטסלפה הנידמה – ילכלכ חותיפל לאיצנטופ ןיאו ילאירוטירט ףצר ןיא 

 רב חותיפל תורשפא אלל םישיבכ לש םיטוחב םהיניב םירבוחמה םיעטק ,תירציווש הניבג

   .אמייק

o לארשי תנידמב הירבע לכמ תפקומ תעצומה תיניטסלפה הנידמה – םייאמצע תולובג ןיא.  

o תפרוג תינוחטב הטילש היהת לארשיל ,תינקירמאה העצהה יפל – תינוחטב תואמצע ןיא 

 תיניטסלפה הנידמה לע

 הווהי ,תיניטסלפ הנידמב תועלבומ ןיעמל וכפהיש ,תויולחנתהה חופיס - הנגה ירב םניאש תולובג •

  .ל"הצ לע םוצע ינוחטב לטנ

 םייזכרמה ךוסכסה ידקוממ דחאל הנעמ תנתונ אל פמארט תינכת – םילשוריל ןורתפ תינכתב ןיא •

  .תילארשי תונוביר תחת ,םיניטסלפה היבשות יפלא תואמ לע תיחרזמה םילשורי לכ תא הריאשמו

 הנידמה לש ילאיצנטופה חטשה תא הניטקמ תינקירמאה העצהה – םיווש אל םיחטש יפוליח •

 תוחפ הברה םיווש םהלש חותיפה לאיצנטופ תניחבמש ,1967 תולובגמ דבלב 84%-ל תיניטסלפה

  .ךכמ

 םתוחרזא תא לולשת לארשיש תורשפא תללוכ תינקירמאה העצהה – םיחרזאו םיחטש יפוליח •

 תמאב אלש ,תינעזג העצה .תיניטסלפ הטילשל םתוא "ריבעת"ו םיברע םיחרזא יפלא תואמ לש

    .הב םיברעו םידוהי ןיב ןידעה םייחה םקרמל דואמ קיזתו תיפרגומד הניחבמ לארשיל ליעות

 

 

 

 



 
 )םתור ןד :טידרק .פמארט תינכת ךמס לע הפמ(

 

 

 



  :הבחרהו טוריפ
 תא ידדצ דח ןפואב חפסל הלוכי לארשי ,תינקירמאה תינכתה יפל - ךכ רחא מ"ומ ;וישכע חופיס .א

  .מ"ומה בלש ינפל דוע ,ןושארה בלשב רבכ תיברעמה הדגב תויולחנתהה
 תומדקתה אוה םיכוסכס בושייו ןתמו אשמ לכ לש סיסבה תונורקעמ דחא – ידדצ דח דעצ •

 תינקירמאה העצהב ןושארה ישעמה טקאה .םיידדצ דח םידעצמ תטלחומ תוענמיהו המכסהב

 הדגב תויולחנתהה לכ לע ,ןתמו אשמה לחה םרטב דוע ,תידדצ דח תונוביר תלחה אוה

 ,םידדצה ןיב תומכסהו מ״ומ אלל חטשב תואיצמה תא הנשמש השק טקאב רבודמ .תיברעמה

 קוחה יפ לע יקוח אל ךלהמב רבודמ הז לכ לעמ .ךוסכסה םויסל יוכיסב עוגפל לוכיש רבד

  .ימואלניבה

 תואיצמה תא תונשל לועפל תישפוח די תלבקמ לארשי– םכסהב תומדקתהב תוידדה רסוח •

 ןוזחה( הזמ ךופה ףאו םולכ לבקמ אל יניטסלפה דצהש דועב ךלהמה תליחתב רבכ חטשב

 דוע רמולכ .)ןלהל טרופמכ ,שממ לש אמייק תב הנידמ תויהלמ קוחר תיניטסלפה "הנידמ"ל

 האצותכ המכסהב עיגהל היה רומאש המ תא תלבקמ רבכ לארשי תנידמ מ"ומה ליחתמש ינפל

     .מ"ומה לש

 

 :תיניטסלפה "הנידמ"ל פמארט ןוזח .ב
 אל וללה םיביכרמהמ דחא ףא .דועו ילאירוטירט ףצר ,תואמצע ,תולובג ,םיביכרמ רפסמ שי הנידמל

  .העצהב םילולכ

 םע יאמצע לובג הל ןיאו לארשי י"ע תפקומ תיניטסלפה "הנידמ"ה פמארט תעצה יפל – תולובג •

  .הזעל ךומס םירצמ םע ןטק לובג וק דבלמ ,תרחא הנידמ

 הרימשו ןוחטיבל עגונה לכב תואמצע םוש היהת אל תיניטסלפה הנידמל ,העצהה יפ לע – תואמצע •

 לש תועמשמה תא אליממ רקעמ תרחא הנידמ לש אבצ לש תינוחטיב תוירחא .םתנידמ תולובג לע

  .שממ לש תילכלכ תואמצע םג תענומ תולובגה לכב תילארשיה הטילשה .הנידמכ וזכ הנידמ

 םידרפנ םירוזא המכל תלצופמ היהת תיניטסלפה "הנידמ״ה ,העצהה יפ לע– ילאירוטירט ףצר •

 תינברואה תוחתפתהה  תא ומסחיש םיזחאמו תויולחנתה לש תועלבומ תורשע םע תררוחמ היהתו

 קמוע בייחמ הנידמ לש יתרבחו ילכלכ חותיפ .תויניטסלפה םירעהו תורייעה ,םירפכה לש

 רבחל העצהה .דועו םיחותפ םיחטשל ,םישיבכו תויתשתל ,חותיפל םיחטש רשפאיש ילאירוטירט

 ,חותיפל םיילאיצנטופ םיחטש תלדו דואמ הנטק היהת ךכ םגש ,תיניטסלפה הנידמה יקלח תא

 תא וענמי ילאירוטירט קמוע לכ אלל ,)תרחא הנידמ לש הטילשל םינותנה( םישיבכ לש "םיטוח"ב

 הנידמהש לארשי תנידמ לש סרטניאהש רמול בושח .תיניטסלפה הנידמה לש חותיפה יוכיס

 רב היהי םולשהש ידכ גושגשו תוחתפתה תלוכי םע אמייק תב הנידמ היהת תידיתעה תיניטסלפה

  .דימתל ךשמיו אמייק

 

  



  יאנת לע תיניטסלפ הנידמ .ג
 הנומשב ודמעי םיניטסלפה םא קרו ,םינש עברא רובעכ קר ,םקות תיניטסלפ הנידמש תעבוק תינכתה

 םידעצה ועבקנ דחא דצ דמעמב םיכוסכס בושייו ןתמו אשמ לכל דוגינב .תידדצ דח ועבקנש םיאנת

 ידכ םהל ביוחמ ,המזויה שוביג לע חישהמ רדוהש ,יניטסלפה דצהש םיאנתה ועבקנ ,םכסהה שומימל

   .תוימואלה םהיתופיאשו םדיתע רובע והשמ לבקל

 
 תידיתעה תיניטסלפה הנידמה חטש לע תילארשי תינוחטיב תוירחא .ד
  .לארשי ידיב היהת תיניטסלפה הנידמה לע תפרוגה תינוחטבה תוירחאהש תעבוק תינקירמאה תינכתה

 – תינובירו תיאמצע הנידמ אל איה תינוחטיב הב טלוש תרחא הנידמ לש אבצש הנידמ •

 רבכ .הלש הנידמה חטש לע תינוחטיב הטילש איה תינוביר הנידמ לש סיסבה תורדגההמ דחא

 וזו תזרופמ היהת תיניטסלפה הנידמהש תונבה תונושה םולשה תוחיש תרגסמב וגשוה רבעב

 יחטשב ל״הצ תראשה לבא ןוחטיבל עגונב לארשי תנידמ לש תוששחה םע דדומתהל ךרד

  .הנידמ םיניטסלפל ןתונ אל השעמל תידיתעה הנידמה

 "הנידמ״ה ךותב תוילארשי תועלבומל תויולחנתה ןתוא תא השעמל ךפוה תויולחנתהה חופיס •
 םוימויה ייח לש קסופ יתלב שובישל לאיצנטופל ןוחטיבה תויגוס תא ךופהיש רבד תיניטסלפה

 ןוחטיבה אשונ תא וכפהי ,תועלבומכ ורדגוהש תויולחנתהה 15 הלא לכ לע ףסונב .םייניטסלפה

  .חטשה ותואב תורגש תויסולכואה ןיב קספנ יתלב ךוכיח ורצייו רתוי הברה בכרומל

 לטנהו השימח יפ לודגה לובגב קיזחהל ךישמת לארשי ,הנגה רב לובג חותמל םוקמב •

 תוילארשי תובשייתה תודוקנ 200 – מ הלעמלש תואיצמה – יונישל דיתע אלל ךשמיי ינוחטיבה

 לע הנגההו תינוחטיבה המישמה תא תכפוה ןהילא העונתה יריצבו ןביבס הנגה תוכירצש

 ומכ הנגה רב ףיצר לובג חותמלו חטשה בורמ תאצל םוקמב .יתועמשמ דואמ לטנל םילחנתמה

 לועה תא הכישממו חטשב תיחכונה תואיצמה תא תרמשמ פמארט תעצה ,תונידמ ןיב לובג לכ

  .ןוחטיבה תוחוכ לע דבכה ינוחטיבה

 

 םילשוריב ןורתפ ילב ךוסכסל ןורתפ ןיא :םילשורי .ה
 תומוקמה םעו םיניטסלפה היבשות יפלא תואמ םע תיחרזמה םילשוריש תעבוק תינקירמאה העצהה

  .הל םיכומסה םירפכב םתריב תא םיקהל רשפאתי םיניטסלפלש דועב ,תילארשי היהת ,םישודקה

 הכותב תלפקמש ,ךוסכסה לש םייזכרמה םידקומה דחא איה םישודקה תומוקמהו םילשורי תיגוס

 הדגב רתויב הלודגה תיניטסלפה ריעה איה םילשורי חרזמ .םידדצה ינש לש תויתדו תוימואל תונעט

 םעה לש יתדהו יתרבחה ,ילכלכה ,ימואלה ,ירוטסהה בלה איהו ,)םיניטסלפ 340,000-כ םע( תיברעמה

 .לארשי תנידמ לש םעופה בלה איהש םינבומ םתואב שממ ,יניטסלפה

 אלא םהלש תימואלהו תיתדה ,תילמסה הריבה תא קר אל םיניטסלפהמ תללוש תינקירמאה העצהה

 מ"ומה .תילארשי תונוביר תחת םתוא הריאשמו םיניטסלפ יפלא תואמ תיניטסלפה הנידמהמ תערוק םג

 םע ךכל םדוקה ןויסינה ,םילשוריב ןורתפ ילב ךוסכסה תא רותפל רשפא יאש חיכוה רבעב להנתהש



 תוחישה ץוציפל האיבה ,סיד ובאב תיניטסלפ הריב העיצהש 2000 דיויד-פמקב תילארשיה העצהה

  .הינשה הדאפיתניאה ץורפל רבד לש ופוסבו

 
  םתוכיאו םלדוגב םיווש אל םיחטש יפוליח .ו

 החטשמ םיניטסלפל ןתיתו ,תיברעמה הדגהמ 30%-כ חפסת לארשיש תעבוק תינקירמאה העצהה

 תעוצרמ םירטמוליק תורשע קחרמב בגנה רבדמב רקיעב ,תיברעמה הדגהמ 14%-ל לוקשש חטש

 תיניטסלפה הנידמה לש היסולכואה יזכרממו תויתשתמ םהלש ברה קחרמה ללגב ,הלא םיחטש .הזע

 םיעגופו ,ידיתע חותיפל לאיצנטופ םע םיחטשב םיניטסלפה לש יתימאה ךרוצה לע םינוע אל ,תידיתעה

 תיניטסלפה הנידמה לש חטשה ,השעמל .אמייק תבו הביצי היהת תיניטסלפה הנידמהש יוכיסב

  .דבלב תיברעמה הדגהמ 84%-ל לוקש תינקירמאה תינכתה יפל תידיתעה

 1967 יווק סיסב לע תילאירוטירט הרשפ לש יסיסבה ןורקיעה לש הטוב הרפה יהוז ,ךכל רבעמ ךא

 תולובגה יפל ,הנממ 22%-ב םיקפתסמו המלשה לארשי ץרא םולח לע םירתוומ םיניטסלפה היפל

  .הנממ 78%-ב תקפתסמו המלשה י"א םולח לע תרתוומ לארשי דועב ,1967 ינפל ועבקנש

 

  :)םיברע םיחרזאמ תוחרזא תלילש תורחא םילימב וא( םיסלכואמ םיחטש יפוליח .ז
 יחרזא םיברעה םהיבשות םע ,הראע ידאוו רוזאב םיחטש ריבעהל תורשפא  תללוכ תינקירמאה העצהה

 תיקוח אלו תימיטיגל אל העצהב רבודמ .םיחטש יפוליח תרגסמב תיניטסלפה הנידמל ,לארשי תנידמ

 דרפנ יתלב קלח םה הרע ידאוו שלושמהמ לארשי יחרזא .הנידמה יחרזאמ תוחרזא תלילש לש לילעב

  .הנממ חירמ רפסנרטש העצה תולעהלו קפסב תאז ליטהל םוקמ ןיאו לארשי תנידממ

 

 :םולש םכסה .ח
 ףוסב .םידדצה ינש לש םירותיוו ידכ ךות תונבהל העגהו יתועמשמ ןתמו אשמ לע יונב םולש םכסה

 תוחישה יבבס לכל דוגינב .שארמ םיעובקו םיידדה םה לעופל םיאצויש םידעצהו םכסה םתחנ ךילהתה

 תא ונשיש םידדצ דחו םייביטרפוא םידעצ איה הקלחבש מ״ומל העצה תגצומ הפ רבעב ולהנתהש

 לכש ךלהמב רבודמ .יניטסלפה דצה תמכסה אלל ושעי ןהו םידדצה ןיב ןויד םוש םייקתה אלו תואיצמה

 .יתימא םולש םכסהל םדקתהל הנווכ םוש אללו לארשיל הדגהמ םייתועמשמ םיחטש חפסל ותילכת

 .ךוסכסה םויסלו ידיתע םכסהל עיגהל יוכיסב תושונא עוגפל לוכיש ינסרה ךלהמ אוה הזכ ךלהמ

 

 :םוכיס
 ןיא םולש םכסהל ליבוהל התילכתש העצה ןיבל הניב לבא תטרופמו הכורא ילוא תיאקירמאה העצהה

 יוכיסה תקחרהלו וכשמהו ךוסכסה תקמעהל ליבוהל לולע העצהה ךותב ביכרמ לכ ,הזמ רתוי .םולכ

 ברקל לכוי םידדצ דח םידעצ אלל םיניטסלפל לארשי ןיב מ״ומ קר .תובר םינשל ךוסכסה םויסו םולשל

 תריב םילשורי ,הנגה רב לובג םע םימע ינשל תונידמ יתש לע ססובמש ןורתפ קר .ינידמ םכסהל ונתוא

 – מ הלעמל הזה םמדמה ךוסכסה םויסל ליבוהל לכוי םיטילפה תיגוסל םכסומ ןורתפו תונידמה יתש

  .הנש 52


