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 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה לע

 ,2016 תנשב םקוה ןיעידומה תשרומל זכרמב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה

 לארשיב ןיעידומה תליהק יכרוצל היגולודותמו הלועפ תוסיפת חותיפב קסוע אוהו

 .םלועבו

 הניב רבחלו תילארשיה ןיעידומה תליהקב היגולודותמה לע חישל בחרמ תווהל דעונ ןוכמה

 .יקסעה רזגמבו הימדקאב ,תורחא ןיעידומ תוליהקב :םלועב יטנוולר חיש ןיבל

 לעו ,לארשיב הליעפה ןיעידומה תליהק ישנא לש רישעה םנויסינ לע ססבתמ ןוכמה

 .םלועבו ץראב רקחמ ינוכמבו הימדקאב ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב תבחרנה הביתכה

 ןיב בולישהשו ,תיניעידומה הקיטקרפב ךבדנ הניה היגולודותמהש איה ןוכמה תסיפת

 )םירנקיטקרפה( השעמה ישנא ידיב ,ןכל .םוחתב עדיה חותיפל ינויח הירואיתל השעמה

 יבגל עדיה חותיפ ךשמה תא ןיזמ המושיי רשא ,ןיעידומה תיירואית תא חתפל תלוכיה

 .תיניעידומה היישעה

 הכ דע ומסרופש תונויליגה תשולש :"השעמו הכלה ןיעידומ" תעה בתכ תא םסרפמ ןוכמה

 ןויליגהו ןיעידומו "הטאד גיב"בו הריהמ תונתשהב ןיעידומב ,ןיעידומב תויבולישב וקסע

 .ןיעידומו העדותב קוסעי בורקה

 תויגולודותמ תולאש םע םידדומתמה ,קמוע ירקחמ םיללוכ ןוכמה ימוסרפ ,תאז דצל

 ןיעידומה תליהק ישנא ,וב רקחמה יתימע וא ןוכמה ירקוח ידי לע םיבתכנו ,דקוממ ןפואב

  .ןוחטיבהו ןיעידומה ימוחתב םיקסועה הימדקא ישנא וא

 ,תונוש תויגולודותמ תויגוס שיגנהלו ריאהל דעונ ,"םיל רבעמ טבמ" ,ןוכמה לש ףסונ רצות

 .םלועב ןיעידומ יאשונב תימדקאה הביתכה לע ססבתהב

 םייגולודותמ םינוכדע רידת ןפואב םילעומ הבש ,םירבח 400-כ לש תיתשר הליהק ןוכמל

 .הליהקה ירבח ידי-לע ןהו ןוכמה ירבח ידי-לע ןה

 םיסרוק םע םישגפמ ,הליעפה ןיעידומה תליהק תבוטל תואנדסו ןויע ימי ךרוע ןוכמה

 ל"וחב םיליבקמ םינוכמ םע חיש םייקמ ןוכמה ,ףסונב .הימדקאה םע הלועפ יפותישו

 .ןיעידומה לש היגולודותמה אשונב םיידועי םיסנכ םייקמו

 רזענ ןוכמה  .ן"מאב רקחמ ט"חר רבעשל ,רסורפוק יסוי )'לימ( ל"את דמוע ןוכמה שארב

 .דועו הימדקא ישנא ,ןיעידומה תליהקב רבעשל םיריכב הבו תצעיימ הדעווב
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3 תוביצי יאו תואדוו יא לש ןדיעב ת"הזמב םיגיהנמ תוביצי תכרעה  

קמוע רקחמ  

 

םירבדה ירקיע  

 

 תויטנוולר תונחבהו ןוידה תרגסמ

 רושקה לכב עיפשמו יזכרמ דיקפת שי םילשממו םירטשמ לש םשארב םידמועה םיגיהנמל

 םילבקמש ולא םהו םייקה יטילופה רדסה תא םינמסמש ולא םה .םינוגראו תונידמ לש םתולהנתהל

 לש םתוביצי תייגוס .םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיינוחטיב םיניינעב תובושחה תוטלחהה תא

 תוביס יתש לשב תורחא תונידמב תוטלחה ילבקמו ןיעידומ ישנא הקיסעמ םירטשמו םיגיהנמ

 דעומ דועבמ ךרעיהלו התוא ןיבהל ןויסינב ,תואיצמה רוריבל ץמאמב הרושק ,תחאה :תוירקיע

 ןויסינב ,תואיצמה בוציעל ץמאמב הרושק ,היינשהו ;תויוחתפתההמ םירזגנה םייוניש תארקל

 .התוא תונשלו הילע עיפשהל

 לש םתוביצי תלאשב יניעידומה קוסיעה לש םייגולודותמה םיטביהב אוה וז הדובע לש הניינע

 יטנוולרה עדיה תא רצייל םתילכתש הלועפה תוטישבו םילכב ,תוסיפתב תקסוע הדובעה .םיגיהנמ

 ינוניבהו בורקה ןמזה חווטב םתודרשיה ייוכיסו ןוכיתה חרזמב םיגיהנמ לש יטילופה םבצמ תודוא

 הייאר תויווז המכ תללוכה ,דואמ תבכרומ תיניעידומ היגוסב רבודמ .)תורופס םינש דע םישדוח(

 :תונוש

 תאז הייאר תיווז .תינוציח הייאר תיווזמ תחתונמ איהש יפכ ,גיהנמה לש תללוכה תוביציה •

 ,תוביציה רומישל םיירשפא םישיחרת ןהו םינושה תוביציה יביכרמ לש קמוע חותינ ןה תללוכ

 .הקוזיחל וא הרוערעל

 ,וילא הבורקה תמצמוצמה הצובקה יניעב ,ומצע יניעב תספתנ איהש יפכ ,גיהנמה לש תוביציה •

 ,תירוזאה תכרעמבו תימואלניבה תכרעמב םירחא חתפמ ינקחש יניעבו ולש הייסולכואה יניעב

 .םירחאה םינקחשה לשו גיהנמה לש ותולהנתהו ותוינידמ לע וז הסיפת לש העפשההו

 םיטביהב רקיעב תדקמתמ הדובעה ,ףוסיאה ןיבל יניעידומה רקחמה ןיב תלבוקמה הנחבהב

 לככו תירקחמ היגוס קר הניא היגוסהש וילאמ ןבומ ,תאז םע .תוביציה תייגוס לש םיירקחמה

 רמוח ףוסיאל תורושקה תולאשב ןה ,רתויב קומע ןפואב ,הרושק איה םג תרחא תיניעידומ היגוס

 .תוטלחהה ילבקמ םע ןיעידומה לש םיסחיה תכרעמב תורושקה תולאשל ןהו יניעידומה םלגה

 ןיבל "םירטשמ" לש םתוביצי ןיב הניחבמ הניא איה .םיגיהנמ לש םתוביציב תקסוע הדובעה

 םע םירטשמה תוביצי תא ההזמ ןוכיתה חרזמב תלבוקמה הנחבהה ."םילשממ" לש םתוביצי

 וא תטלשה הגלפמה תפלחה םע םילשממ לש םתוביצי תאו םייקה ללוכה רדסה לש ותפלחה
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 לע הלודג העפשה שי םיגיהנמלש איה הדובעה לש דוסיה תחנה .םייקה רדסה תרגסמב ,גיהנמה

 ןה ,תאז .רתויב יתועמשמ ןיינע םה רטשמה תרוצ תפלחה אלל םיגיהנמ יפוליח םג ןכלו תואיצמה

 יפוליחב ,אופא ,תקסוע הדובעה .ירטירוטוא ןוטלש תולעב תונידמב ןהו תוקהבומ תויטרקומדב

 רדסה ךותב ךרענה יוניש תרגסמב ןהו םייקה יטילופה רדסה לש ידוסי יוניש תרגסמב ןה םיגיהנמ

 .הזה

 תייגוסש רורב ,תאז םע .יניעידומה טביהב קר תקסוע הדובעה ,תוינידמל ןיעידומה ןיב הנחבהב

 תוביצי לע עיפשהל תלוכי שי תונושה וניתויוליעפלשו תוינידמ לש היגוס םג איה םיגיהנמה תוביצי

  .הנווכב אלש ןיבו הנווכב ןיב ,רוזאב םיגיהנמה

 

 ינוכית חרזמה רשקהה

 וניא )תיטילופ תוביצי לש רתוי הבחר היגוסמ קלחכ( םיגיהנמ לש םתוביצי תכרעהב רושקה רגתאה

 הארנ ,תאז םע .םייחכונה וינייפאמב חרכהב רושק וניאו ןוכיתה חרזמל ,ןבומכ ,ידוחיי

 תא םג הז ללכבו םייניעידומה םירגתאה ללכ תא דואמ םימיצעמ ונרוזא לש םייחכונה םינייפאמהש

 חרזמל יפיצפס ןפואב ,אופא ,תסחייתמ הדובעה .םיגיהנמה לש םתוביצי תכרעהב רושקה רגתאה

 היגולודותמל הרושקה רתוי הבחר תרגסמב רגתאה תא תמקממו תיחכונה ןמזה תפוקתלו ןוכיתה

  .הז ןמזל תיטנוולרה תיניעידומה

 תוביסנמ האצותכ םדיקפת תא םייסל םילוכי ןוכיתה חרזמב םיגיהנמש דמלמ ירוטסיהה ןויסינה

 ללכ ךרדבו גיהנמה לש ותואירב בצמב הרושקה תיעבט הביס :יוזיחלו הכרעהל תושק ןבורש ,תונוש

 האצותכ ,הכפהמ וא הכיפה ;דיקפתה תא אלמל תורישכ יא לש בצמל העגהב וא יעבטה ותומב

 לש תושקנתה ;רטשמה דגנכ יאבצ יפוא תלעב תוליעפ וא הטילא לש הטלחה ,תיממע תוממוקתהמ

 ,םילא ינוציח ךלהמ ;םיינוציח םימרוג לש הליעפ תוברועמב םג עצבתהל הלוכיש ,םיימינפ םימרוג

 וא אלמ ,יטרקומד ךילהו ;)דקוממ לוכיס ,תושקנתה( םצמוצמ וא )המחלמ( בחר יפוא תאשל לוכיש

 .יטילופ רבשמ וא תוריחב לש האצות תויהל לוכיש ,יקלח

 בחור תאו םיגיהנמה תוביצי תייגוסב קוסיעב רושקש יניעידומה רגתאה תא ריהבמ תוביסה ןווגמ

 היגוס הב תוארל השק – תוביסה ןווגמ חכונלו – תיחכונה תואיצמב ,השעמל .היגוסה לש העיריה

 תויוחתפתהל רושקה רתוי בחר ןוידמ קלחכ התוא תוארל רתוי ןוכנ .המצע ינפב תדמועה תיניעידומ

 .ולוכ בחרמבו םינוגראב ,תונידמב תויורשפא

 תלפהל העיבתב ,2011 תנש תישארב ,תובוחרלו תורכיכל םייברעה םירוביצה לש םתאיצי

 חרזמה ירקוח תא ועיתפה ,תאז תושחרתה לש תואצותה רקיעבו ,םיינוסה םיברעה םירטשמה

 בחר סוזנצנוק היהש ,םיירטירוטוא םיגיהנמ המכ .םייניעידומה תודסומב ןהו הימדקאב ןה ,ןוכיתה

 .]2017 ,רלקניוו הדופ[ םידקת אללו ינושאר היה הז ןיינע .ורגתוא תוחפל וא ,ולפוה ,םתוביצי לע

 היה אל הז ןיינע םגש ףא( ןמיתו בול ,םירצמ ,היסינות יאישנ לש םתחדה םצעב היה אל שודיחה

 ,ןכאו .םירוביצה :יונישה יללוחמ לש םתוהזב אלא ,)70-ה תונש תליחת זאמ ןוכיתה חרזמב ץופנ

  .רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהב רישי רשק הרושק םיגיהנמ לש םתוביצי תייגוס ,יחכונה ןדיעב
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 םיעוריאב תוננובתה .ןוידל סיסבכו אצומ תדוקנכ תאז הדובעב תשמשמ תירוזאה הלטלטה

 התנבהש תחא "תידמיכרא הדוקנ" תוהזל החילצה אל תימדקא הייאר תיווזמ ,דבעידב ,םייטמרדה

 לש דוסיה תויעבש ךכ לע תפרוג המכסה תמייק ,תאז דצל .תאזה העתפהה תא עונמל הלוכי התייה

 תחנומ הדובעה סיסבב .ורמחוה ףא םיבר תעדלו הלטלטה לש התישאר זאמ ורתפנ אל רוזאה

 םרטש שדח רדסל טטומתהש ןשיה רדסה ןיב ,רבעמ תפוקתב ןיידע אצמנ ןוכיתה חרזמהש החנהה

 יא ,תוביצי יאב הנייפאתת תובורקה םינשה םגש תורשפאה איה ךכמ תעבונה תועמשמה .בצעתה

 ןהו יללכ ןפואב ןה ,תיניעידומה הכרעהה תא דואמ םירגתאמ ולא םינייפאמ .תוציפנו תואדוו

 .םיגיהנמה תוביצי תייגוסב

 םדמ הבוקעה םיחרזאה תמחלמב דורשל ראשב לש ותחלצה איה הלטלטה לש תפסונ האצות

 ןאריא ,היסור לש םתוסייגתהמ האצותכ עיגה ראשב לש ונוחצנ .2011 זאמ הירוסב הלהנתהש

 ראשב ןוחצינל .ב"הרא ןשארבו ברעמה תונידמ לש שעמה רסוח חכונל ןכו ודיצל םחליהל הללאבזחו

 תא םהילעמ לישהלו תיאבצו תינידמ הגהנה חימצהל םנולשיכו םידרומה לש םתשלוח םג ומרת

 הדימעה תלוכימ האצותכ םג גשוה ןוחצינה .םהב הקבדש תיטסידאה'ג-תיפלסה תימדתה

 היצילאוק דצמ הל הכזש הכימתהמו הליגש תיטילופה תונמוימהמ ,ומצע ראשב לש המישרמה

 לש ותחלצה םג .]2017 ,רסיז[ הנידמב הייסולכואה ברקמ םיילכלכו םייתרבח תוחוכ לש הבחר

  .םיגיהנמה תוביצי תייגוס תובכרומ תא השיחממו םירקוחהמ לטובמ אל קלח העיתפה ראשב

 

 יניעידומ רגתאכ םיגיהנמ תוביצי

 אשונב הכרעהה יביכרממ קלח ,]2015 ,ןורב[ "תומולעת"ו "תודיח" ,"תודוס" ןיב תינויעה הנחבהב

 תיניעידומה היגוסה ,לבא .)לשמל ,גיהנמה לש ותואירב בצמ( תודוס םנמא םה םיגיהנמ תוביצי

 לש תקהבומ היגוס תאז .המולעת ללכ ךרדבו הדיח םיתיעל איה םיגיהנמה תוביצי לש תללוכה

 ךרדב ויהי יטרקנוקה רשקההו הקימאנידה ךא ,בושח דיקפת שי עדימל הבש תידיתע תוחתפתה

 תוטלחהה ילבקמ םיקוקז הבש ,"תיסיסב העידי" לש היגוס תאזש איה תועמשמה .רתוי םיקזח ללכ

 ןיידע ולא רשאכ( םיירשפא תוחתפתה ינוויכ לע העבצהו תואיצמה לש קמועה ידממ לש הנבהל

 האצות איה תאזכ הנבה .עדימ לע ססובמה תואיצמה לש רואית קר אלו )ןכ ינפל ףא וא ,םתישארב

 .תורחתמ תויורשפאו םישיחרת לש הגצה וזכרמבש ,תוטלחהה ילבקמ םע חותפ חיש לש

 םג יניעידומה רקחמה דדומתמ םתיאש םייזכרמ לשכ ימרוג ינשב תלקתנ םיגיהנמה תוביצי תייגוס

 ;הלועפ תויורשפאו םייוניש ,תויוחתפתה תצמחהל ליבומש ,"ןוימדה לשכ" :םירחא םיאשונב

 לש םצומיא לעו םימייק תונויער לש תיתרוקיב הניחב לע ךכ לכ השקמש ,"היצפסנוקב תוקבדה"ו

 ימרוג םע דדומתהל ןיעידומה לש םיירקיעה םילכה ,םיגיהנמה תוביצי תייגוסב םג .םישדח תונויער

 לש תודוסיה םידמוע הזכרמבש ,"תיעדמה הריקחה" תסיפת סיסבב םידמועש ולאל םימוד לשכה

 .ךשמתמ חוכיו לש ומויקו דימתמ קפס תלטה ,תורחתמ תויורשפא תאלעה
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 םיגיהנמ תוביצי תכרעהל יתכרעמ לדומ

 החנהה לע תססובמה ,תוביציה תייגוסל תינקפסו תינדשח תיניעידומ השיג ץמאל הצילממ הדובעה

 ןטק קלחב קר וחדוה םיגיהנמ לעופב םא םג( ומויסל עיגה ןוכיתה חרזמב םיגיהנמה תוביצי ןדיעש

 ךפה רטשמ יונישש רורב םינקחשה לכלש ןוויכ ןהו הפוקתה ינייפאמב ןה רושק הז ןיינע .)תונידמהמ

 הרזחב הרואכל ומייתסה תונויסינהמ קלח םא םג ,תאז .)תונוש םיכרדב( רשפאה רדגב תויהל

 תוביציש היה הארנ הכלהמבש ,הלטלטל המדקש הפוקתל דוגינב תדמוע תאז הנבה .אצומה תדוקנל

 םע םידדומתמ םיגיהנמה לכש חינהל תבייחמ ךכמ תעבונה תועמשמה .עבק לש בצמ איה םיגיהנמה

 תודדומתהב םהלש החלצהה תדימ תא תוהזל תיניעידומה תלוכיהשו םתוביציל םייתוהמ םירגתא

 .הכרעהל דואמ םישק ,םימרוג לש הכורא הרושב הרושקו תלבגומ איה תאז

 בושחל תוטלחהה ילבקמל רוזעל טלחהב לוכי ןיעידומה לבא ,דיתעה תא תוזחל רשפא יא ,עודיכ

 ישיחרת גיצהל הצילממ הדובעה ,רתוי תיטקרפה המרב .וילע עיפשהלו ותארקל ךרעיהל ,וילע

 .)הנשב םעפ תוחפל( יתיע ןפואב םישיחרתה תוריבס תא ןוחבלו ףטוש ןיינעכ םיגיהנמ תפלחה

 ,םיגיהנמ ,תונידמ לש ןתוביצי תכרעהל םילדומב שומיש םישוע ,םייטרפו םיידסומ ,םינוש םימרוג

 ןה ישומיש ילככ םיספתנ ולאכ םילדומ .םיילכלכו םייטילופ םירבשמ יוזיחלו םילשממו םירטשמ

 םירוזא םע רחסמ רהזיהל ידכ( םייסנניפו םיילכלכ םיניינעב תוטלחה תלבקל ןהו תוינידמה בוציעל

 .תיסחי בחרנ ימדקא לופיטל םג התכז תיטילופ תוביצי יא לש היגוסה .)םהב תועקשהמו םיביצי אל

 עדימה ןדיע .ןהיניב םיבלשמ םיתיעלו תויתומכ וא תוינתוכיא תוטישב שומיש םישוע ולא םילדומ

 ,םינותנ לש המוצע תומכ םיקפסמה תורוקמ לש בחר ןווגמ לע םילדומה תא םויכ ססבל רשפאמ

 םילדומה לכב םייסיסב םייוקיל םימייקש תיסחי הבחר המכסה תמייק ,תאז םע .עדיו עדימ

 רקיעב ךא תויגולודותמ תויעבמ עבונ הז ןיינע .הכומנ איה הנימא הערתה קפסל םתלוכישו

 תריקסב ,ןלהל ,ואר( םיירנג םילדומ תועצמאב הב לפטל ישוקהמו תוביציה תייגוס לש התובכרוממ

 .)'ב חפסנב תורפסה

 שיש "הכר הסרג" עיצמו םימייקה םילדומה לע ססובמ תאז הדובעב עצומה יתכרעמה לדומה

 תייגוסב ,יתיעו ףטוש ןפואב םייקתהל ךירצש ,חותפ יניעידומ ןוידל תנוכתמ ,רתויה לכל ,הב תוארל

 תמישרל( םיירקיע םילולכמ השולש חותינ לע ססובמ היהיש ןוכנ הזכ ןויד .םיגיהנמה תוביצי

 :)'א חפסנב ,ןלהל ,ואר ,תטרופמה םימרוגה

 )המודכו הללאבזח ,סאמח( םינוגראבו )המודכו םירצמ ,ןאריא ,הירוס( תונידמב דקוממ ,דחאה •

 תוטילאה םע גיהנמה לש ויסחיל ,רוביצה לש הכימתה תדימל סחייתמ הז לולכמ .םמצע

 גיהנמה לש ודוקפת ןפואל ,ןוחטיבה ינונגנמו אבצה לש םתוליעיל ,)תויתדו תוינוליח( תונושה

 גיהנמה תטילשלו היציזופואה תמצעל ,םייתרבחה םירעפל ,ילכלכה בצמל ,רבשמ יבצמב

 .השדחה תרושקתה לע שגדב ,תרושקתב

 תאו רוזאה תא תונייפאמה קמועה תומגמ תא תוהזל הסנמו ית"הזמה בחרמב דקוממ ,ינשה •

 תונידמ לש ףצר ותויהמ תוחפ אל ,ירוזא ינגרוא לולכמ אוה ןוכיתה חרזמה ."הפוקתה חור"

 תיטילופה תוידדהב ,תשרומב ,תוברתב ,תוירוזאה תוקימנידב תובולש תונושה תוריזה .תודרפנ

 הכרעהה ימרוגל םירסח ויהש םירבדה דחא איה וז הייאר תיווז ,דבעידב .תויתרבחה תוקיזבו

 תידדהה םתעפשה ,םמצע םיעוריאה תנבה לע השקיה הרדעיהו ,תירוזאה "הלטלט"ה תליחתב
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 םינייפאמ הל שיש ,ת"הזמב הפוקתה חורש רורב .ת"הזמב קמועה תומגמל םהלש רשקהו

 .ילאבולגה בחרמב הפוקתה חורמ םג תעפשומ ,הז רוזאל קר םייטנוולרה םיידוחיי

 העיפשמו תחכונ ךא ,םייונישו תורומת תרבועה תימואלניבה תכרעמב דקוממ ,ישילשה •

 הלוכי תימואלניבה תכרעמלש םידמלמ תונורחאה םינשה יעוריא םגו הירוטסיהה .ת"הזמב

 .םירטשמהו םיגיהנמה תוביצי תייגוס לע םג דואמ הבר העפשה ,לעופב שי םג םיתעלו ,תויהל

 .ראשב לש ורטשמ תלצהל תיסורה הליעפה תוסייגתהה ,ןבומכ ,איה ךכל תקהבומה אמגודה

 .םירטשמה תוביצי לע הפוריאלו רוזאה ךותב םיטילפה תעונת לש תוכלשהה איה תפסונ אמגוד

 תוכרעמ ןה םהלש תוביבסהו םינוגראה ,תונידמהש ןוויכ יתכרעמ חותינ בייחמ יניעידומה ןוידה

 תונשמו תוימאניד ןה .תויראיניל וא תויטסינימרטד ןניא ןתוא תונייפאמש תועפותהש ,תובכרומ

 ךמס לע קר תוזחל ןתינ אל ןתואש תויוחתפתהל תונוש תויורשפא שי ןלוכב .תעה לכ ןהיתומגמ תא

 םוכסמ הנוש םלשה ןכש( ויקלח לע קר אלו םלשה לע תוננובתה אופא רשפאמ לדומה .סיסבה ינותנ

  .)ויקלח

 ררבל ךרוצ שי ,ןוגראב וא הנידמב גיהנמה תוביצי תייגוס תא חתנל ידכש שיגדהל יואר ,םוקמ לכמ

 תוהזל שי ,יטרקנוקה רשקהה תא ןיבהל ידכ .הלאשה תררועתמ ותרגסמבש יטרקנוקה רשקהה תא

 וא לפרועמ הארנ ןהיניב רשקה םיתעלש ,םילולכמה תשולשב ,תונוש תויושחרתה ןיבש תוקיזה תא

 תוביציה תלאש תררועתמ ובש יותיעל םירושקש םיביכרמ ןה ללוכ יטרקנוקה רשקהה .םייק יתלב

 ,םיירנג םילדומש הביסה תאז .תררועתמ איה ןתרגסמבש תוביסנל םירושקש םיביכרמ ןהו

 ללוכ ,תוידיתע תויוחתפתה תכרעהב ללכ ךרדב םילשכנ ,רשקה ירסח םיעובק םידדמ לע םיססובמה

 .תיטילופה תוביציה תיגוסב

 

 םיגיהנמ תפלחה לש תויועמשמ

 תויגטרטסאה תוכלשהבו תוירשפאה תויועמשמב קוסעל ןוכנ תוטלחהה ילבקמ לומ ןוידה תרגסמב

 םהבש ,ןאריאב תימאלסאה הכפהמה תמגודכ ,םירקמ םנשי :םיגיהנמ תפלחה לש תויביטרפואהו

 םירקמב ;)הז יונישמ עבונ וא( יטילופה רדסב ידוסי יונישב רושקה קומע עוזעזל ליבומ גיהנמה יוניש

 ןיידע עוזעזה ךא ,רמשנ יטילופה רדסה ,רצאנ תומ רחאל תאדאס לש ותיילע תמגודכ ,םירחא

 תופלחה תמגודכ ,םירקמ םג םנשי ;תולהנתהב וא תוינידמב ידוסיה יונישה בקע דואמ יתועמשמ

 יטילופה רדסה לש קר אל תופיצר תמייקתמו רתוי םצמוצמ אוה עוזעזה םהבש ,תויכרנומב ןוטלשה

 .תולהנתהה לשו תוינידמה לש םג אלא ,םייקה

 עוזעז לש םירקמב םג ,ןכל .הנוש תוסחייתה תצובקו הנוש יפוא ,ולשמ ןונגס שי גיהנמ לכל ,תאז םע

 הירוס לש הסחיב היהש יונישה תמגודכ( תעדה תא םהילע תתל שיש םייוניש םישחרתמ םצמוצמ

 .)ראשב לש ותיילע רחאל ןאריאלו הללאבזחל

 

  תויגולודותמ תוצלמה

  :םיירקיע הלועפ ינוויכ השולש לע הצילממ הדובעה ,תיניעידומה היגולודותמל רשקהב
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 םימרוגה תא ךירעהל ץמאמל םייטנוולרה עדיה ימוחתב קימעהל ךרוצב רושק ןושארה •

 ןיינע רבעב םג וויה ולא רקחמ ימוחתמ קלח .םיגיהנמ תפלחהל איבהל םילולעה תוביסהו

 ;תוטילאה רקחמ ;םיגיהנמ לש םתואירבב קסועה יאופרה יניעידומה רקחמה ןוגכ ,יזכרמ

 תמגודכ ,ןוכדע םישרוד םימוחתהמ קלח .ןוחטיבה ינונגנמ לש םתורישכו ;אבצה תונמאנ

 ,םישדח םה םימוחתהמ קלח .םייחכונה םירגתאל ומצע תא םיאתהל ךירצש ילכלכה רקחמה

 ימרוג ,רוביצה לש םתוברועמו רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהה תנבה וניינעש רקחמה תמגודכ

  .תיתרבחה הידמב םמצע םיגיהנמה לש ףאו העפשה

 הררבתה וז תיווז .תוינוכית חרזמה קמועה תומגמ תודוא רקחמה תא חתפל ךרוצב קסוע ,ינשה •

 לש הרושב תויוחתפתהל ,רישי רשקב ,הרושקו םיגיהנמה תוביצי תייגוסל דואמ תיטנוולרכ

 םירסח ויהש םירבדה דחא איה וז הייאר תיווז ,דבעידב .עדימה תכפהמל םשארבו םימוחת

 תידדהה םתעפשה ,םמצע םיעוריאה תנבה לע השקה הרדעיהו ,תירוזאה הלטלטה תליחתב

 .תוינוכית חרזמה קמועה תומגמל םהלש רשקהו

 ,יחכונה ןדיעה .תאזה תעב תירקחמה היגולודותמה לש רתוי םיבחר םיטביהב רושק ,ישילשה •

 תוסנל איה םתילכתש רקחמ ילכב שומיש תושעל בייחמ ,תוביצי-יאו תואדו-יאב ןייפואמה

 רשא ,ליגרה ירקחמה ךילהתב םחתפל השקש תונויערו תויורשפאב ירקחמה חישה תא רישעהלו

 ,תאז תרגסמב .ןיעידומה ינוגרא תושרל דמועה עדימהמ עפשומה חותינ לע ,הבר הדימב ,ססובמ

 הטרסה" ,"םימודא םיתווצ" ,"המחלמ יקחשמ" ןוגכ םילכב שומיש תושעל הדובעה הצילממ

 תכרעה ןיינעל םג ,BIG DATA חותינל םילכו "םינומהה תמכח" ,"םישיחרת חותינ" ,"רוחאל

 .םיגיהנמ לש םתוביצי

 תויגוסה ןיבמ .םיגיהנמה תוביצי תייגוסב תועתפה עונמל ידכ ,ןבומכ ,ןיא ,ולא םינוויכב םג

 ןה יטנוולר הז ןיינע .רתויב םירגתאמה םימוחתה דחא איה תוביציה תייגוס ,תויניעידומה

 תוישפוח תוריחב לש תועיתפמה ןהיתואצות .םייטרקומד םירטשמל ןהו םיירטירוטוא םירטשמל

 תמא טסופה ןדיע .הזה ישוקה לע תודיעמ תויטרקומד תונידמ לש הרושב הנורחאל וכרענש

 תונידמב םג הארנה לככו )2016( ב"הראב תוריחבב ושחמוהש יפכ ,רבייסב הלועפה תויורשפאו

 חינהל הכירצ תוינידמה ,םימוחת דועב ומכ יכ ,הארנ .הזה רגתאה תא דואמ םימיצעמ ,תופסונ

  .םיגיהנמה תוביצי םוחתב תועתפהל הריבסה תורשפאה תא הסיסבב
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 TOP 10 – תוצלמהה ירקיע

 

 לש םתוביצי תא ךירעהל תיניעידומה תלוכיל רשקב העונצו תינקפס תיניעידומ השיג ץמאל .1

 םבורש ,םימרוג לש הכורא הרושב היולת התויהו היגוסה תובכרומ בקע ,םירטשמו םיגיהנמ

 .הכרעהל דואמ םישק

 לדומה .םיגיהנמ תוביצי תכרעהל תאז הדובעב עצומה יתכרעמה לדומב שומיש תושעל .2

 ,ינוגרא-יתנידמה :םיירקיע םילולכמ השולש ןיב םירשקו תוקיז לש חותינ לע ססובמ

 ןונגנמ לש תינבומה ותשלוחל תועדומ תשרדנ ,תאז םע דחי .ימואלניבהו )ית"הזמ( ירוזאה

 לדומ תניחבב( ןורתפ הווהמ אוה וליאכ הילשא רצוי רשאו ינוגרא הנעמ ,הרואכל ,הווהמש

 ןוידל תנוכתמ ,רתויה לכל ,תוארל אופא שי עצומה לדומב  .)המחלמל "םידיעמה םינמיס"ה

 .םיגיהנמה תוביצי תייגוסב ,יתיעו ףטוש ןפואב םייקתהל ךירצש ,חותפ יניעידומ

 :ןוגכ ,םיגיהנמ תוביצי חותינל סיסב רבעב םג וויהש תויגוסב יניעידומ עדי חתפל ךישמהל .3

 ודוקפת ןפוא ;)תויתדהו תוינוליחה( תוטילאה םע ויסחי ;גיהנמה לש יתואירבה ובצמ

 לש החוכו ;ןוחטיבה ינונגנמ תורישכ ;אבצה תונמאנ ;תרושקתב ותטילש ;רבשמ יבצמב

 .תנגרואמה היציזופואה

 ,תאז .םירוביצה לש םלקשמ תיילע לש ןדיעל )ףוסיאו רקחמ( ןיעידומה תא םיאתהל .4

 אובל םילוכיש יפכ ,גיהנמל וסחיו רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהה לע עדי חותיפ תועצמאב

 .ויתולועפב ןהו תויסיסבה ויתודמעב ןה יוטיבל

 ילכלכה בצמה לש ויתוכלשה תנבה לע שגדב יחכונה ןדיעל ילכלכה ןיעידומה תא םיאתהל .5

 תואצמנ וא תימינפ המיחלב תונותנה תונידמ תלכלכ ;רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהה לע

 הקיז םע תילכלכ הימונוטוא םימייקמה םינוגרא ןהב שיש תונידמ תלכלכ ;תויצקנס תחת

 .םיקשמלו הנידמה תודסומל

  .תוימלועהו תוינוכית חרזמה קמועה תומגמ תודוא רקחמה תא חתפל ךישמהל .6

 ,"רוחאל הטרסה" ,"םימודא םיתווצ" ,"המחלמ יקחשמ" ןוגכ םילכב שומיש תושעל .7

 לש םתוביצי תכרעה ןיינעל ןה BIG DATA ילכו "םינומהה תמכח" ,"םישיחרת חותינ"

  .םתפלחה ישיחרתמ תועבונה תויועמשמב ןוידל ןהו םירטשמו םיגיהנמ

 תוריבס תא ןוחבלו ףטוש ןיינעכ םיגיהנמ תוביצי ישיחרת ,ןיעידומה יפוג ךותב ,גיצהל .8

 רומישל תורחתמ תויורשפא וגיצי םישיחרתה .)הנשב םעפ תוחפל( יתיע ןפואב םישיחרתה

 תוכלשהלו תויועמשמל תויורשפא םישיחרתה וגיצי ןכ ומכ .הרוערעל וא הקוזיחל ,תוביציה

 .םיגיהנמה תפלחהו תוביציה בצמב יוניש לש
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 םתוא ןיכהל ,םיגיהנמה תוביצי תא ךירעהל ישוקה תא תוטלחהה ילבקמל ריהבהל .9

 תויביטרפואהו תויגטרטסאה תויועמשמה לע חיש םלומ םייקלו הז רשקהב תועתפהל

  .)המצע תוביציה תלאש לע קר אלו( םינושה םישיחרתהמ תועבונה

 םא םג( ןוכיתה חרזמב םיגיהנמה תוביצי ןדיע םויסל האיבה תירוזאה הלטלטהש חינהל .10

 ,םינוגראבו תונידמב ,םיגיהנמה בורשו )תונידמהמ ןטק קלחב קר וחדוה םיגיהנמ לעופב

 .םתוביציל םירושקה םייתוהמ םירגתא םע םויכ םידדומתמ
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 ןוכיתה חרזמב םיגיהנמ לש םדיקפת םויסל תוביס

 

 יללכ

 רושקה לכב עיפשמו יזכרמ דיקפת ללכ ךרדב סחוימ םילשממו  םירטשמ שארב םידמועה םיגיהנמל

 םילבקמש ולא םהו םייקה יטילופה רדסה תא םינמסמש ולא םה .םינוגראו תונידמ לש םתולהנתהל

  .םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיינוחטיב םיניינעב תובושחה תוטלחהה תא

 הנחבהה ."םילשממ" לש םתוביצי ןיבל "םירטשמ" לש םתוביצי ןיב הניחבמ הניא הדובעה

 לש םתוביצי תאו םייקה ללוכה רדסה לש ותפלחה םע םירטשמה תוביצי תא ההזמ תלבוקמה

 הדובעה לש דוסיה תחנה .םייקה רדסה תרגסמב ,גיהנמה וא תטלשה הגלפמה תפלחה םע םילשממ

 תרוצ תפלחה אלל םיגיהנמ יפוליח םג ןכלו תואיצמה לע תערכמ העפשה שי םיגיהנמלש איה

 תולעב תונידמב ,ןבומכ ,ןהו תוקהבומ תויטרקומדב ןה ,תאז .רתויב יתועמשמ ןיינע איה רטשמה

 רדסה לש ידוסי יוניש תרגסמב ןה םיגיהנמ יפוליחב ,אופא ,תקסוע הדובעה .ירטירוטוא ןוטלש

 .הזה רדסה ךותב ךרענה יוניש תרגסמב ןהו םייקה יטילופה

 

 ירוטסיהה ןויסינה

 תוביסנמ האצותכ םדיקפת תא םייסל םילוכי ןוכיתה חרזמב םיגיהנמש דמלמ ירוטסיהה ןויסינה

  :תונוש

 ותומב ללכ ךרדבו גיהנמה לש ותואירב בצמב הרושקה "תיעבט הביס" איה ,הנושארה הביסה •

 גיהנמה ;)1970( רצאנ לא דבע לאמג ,םירצמ אישנ םתנוהכ תא ,לשמל ,ומייס הזה ןפואב .יעבטה

 ,)2000( דסא-לא זפאח ,הירוס אישנ ;)1989( יניימו'ח הללאחור הלותייא ,ןאריא לש ןוילעה

 תידועסה ברע יכלמ ;)1999( ןדרי ךלמ ,ןייסוח ;)2004( תאפרע רסאי ,תיניטסלפה תושרה שאר

  .)1999( ינשה ןסח ,וקורמ ךלמו ;)2015( הללאדבעו )2005( דהפ ,)1982( דלא'ח

 וא הטילא לש הטלחה ,תיממע תוממוקתהמ האצותכ ,הכפהמ וא הכיפה איה ,היינשה הביסה •

 ;)1952( ןושארה קוראפ ,םירצמ ךלמ םתנוהכ תא ,לשמל ,ומייס הזה ןפואב .תיאבצ תוליעפ

 ;)1979( יוולהפ האש אזר דמחומ ,ןאריא לש ןורחאה האשה ;)1958( קאריע ךלמ ,ינשה לסייפ

 ;)2011( יפאדק רמעומ ,בול טילש ;)2013( יסרומ דמחומו )2011( כראבומ ינסוח ,םירצמ יאישנ

 .)2011( חלאס הללאדבע ילע ,ןמית אישנו ;)2011( ילע ןב ןידבאע-לא ןיז ,היסינות אישנ

 תוברועמב םג ,םיתיעל ,תויהל הלוכיש( םיימינפ םימרוג לש תושקנתה איה ,תישילשה הביסה •

 תידועסה ברע ךלמ ,לסייפ םתנוהכ תא ,לשמל ,ומייס הזה ןפואב .)םיינוציח םימרוג לש הליעפ

 רישב ,)ותעבשה םרטו ותריחב רחאל( ןונבל אישנו ;)1981( תאדאס ראונא ,םירצמ אישנ ;)1975(

 .)1982( לייאמו'ג
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 םצמוצמ וא )המחלמ( בחר יפוא תאשל לוכיש ,םילא ינוציח ךלהמ איה ,תיעיברה הביסה •

 סאבע ,הללאבזח ןוגרא גיהנמ םתנוהכ תא ,לשמל ,ומייס הזה ןפואב .)דקוממ לוכיס ,תושקנתה(

 ןיסאי דמחא ,סאמחה ןוגרא גיהנמ ;)2003( ןייסוח םאדס ,קאריע אישנ ;)1992( יוואסומ

 .)2011( ןדאל ןב המאסוא ,הדיעאק־לא גיהנמו ;)2004(

 וא תוריחב לש האצות תויהל לוכיש ,יקלח וא אלמ ,יטרקומד ךילה איה ,תישימחה הביסה •

 ינא'גנספר ימשאה רבכא ,ןאריא יאישנ םתנוהכ תא ,לשמל ,ומייס הזה ןפואב .יטילופ רבשמ

 םיינונבל הלשממ ישאר לש הרוש ;)2013( דא'זנידמחא דומחמו )2005( ימתא'ח דמחומ ,)1998(

-ו 2005( יתאקימ בי'גנ ,)2005-ו 1992( המארכ רמע ,)2004-ו 1998( ירירח-לא קיפר תמגודכ

 ירונ ,קאריע אישנו ;)2016( םאלס םאמתו )2011( ירירח-לא דעס ,)2009( הרוינס דאופ ,)2014

 .)2014( יכלאמ-לא

 

 תויועמשמ

 בחור תאו םיגיהנמה תוביצי תייגוסב קוסיעב רושקש יניעידומה רגתאה תא ריהבמ תוביסה ןווגמ

 היגוס הב תוארל השק – תוביסה ןווגמ חכונלו – תיחכונה תואיצמב ,השעמל .היגוסה לש העיריה

 תויוחתפתהל רושקה רתוי בחר ןוידמ קלחכ התוא תוארל רתוי ןוכנ .המצע ינפב תדמועה תיניעידומ

  .ולוכ בחרמבו םינוגראב ,תונידמב תויורשפא
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 םיגיהנמ תפלחה תויועמשמ  

 

 יללכ

 הפוצמ ןיעידומהמ לבא ,תוידיתע תוינפת תוזחל השק רקיעבו ,דיתעה תא תוזחל דאמ השקש עודי

 ילבקמ לומ ןוידה תרגסמב .ותארקל ךרעיהלו וילע בושחל תוטלחהה ילבקמל רוזעל טלחהב

 .םיגיהנמ תפלחה לש תוירשפאה תויועמשמב קוסעל ןוכנ תוטלחהה

 יוניש םהבש םירקמ םנשי – "קומע עוזעז" :תויוחתפתה לש םיגוס השולשב קוסעל ןוכנ ,הז רשקהב

 עוזעז" ;)הז יונישמ עבונ וא( יטילופה רדסב ידוסי יונישב רושקה קומע עוזעזל ליבומ גיהנמה

 יונישה בקע דואמ יתועמשמ ןיידע עוזעזה ךא ,רמשנ יטילופה רדסה ,םירחא םירקמב – "יתועמשמ

 קר אל תופיצר תמייקתמו ,םירקמ םג םנשי – "םצמוצמ עוזעז"ו ;תולהנתהב וא תוינידמב ידוסיה

 .תולהנתהה לשו תוינידמה לש םג אלא ,םייקה יטילופה רדסה לש

 

 קומע עוזעז

 עבונ וא( יטילופה רדסב ידוסי יונישב רושקה קומע עוזעזל ליבומ גיהנמה יוניש םהב םירקמ םנשי

  .)הז יונישמ

 לש ותרזח םעו הנידמהמ האשה תאיצי םע האישל העיגהש ,תימאלסאה הכפהמה ,לשמל ,ךכ

 תיברעמ-ורפהו תינוליחה ןאריא תא הכפה ,1979 ראורבפ-ראוני םישדוחב יניימו'ח הלותייאה

 ינכפהמה רטשמה תוינידמ .יעיש ימלסומ תד שיא לש ונוטלש תחת ,תילקידר תימאלסא הקילבופרל

 םעו תירבה תוצרא םע קתנל האיבה ,םייברעמה הנירטקודהו קשנה תורוקממ ןאריא תא הקתינ

 הכפהמה .קאריע םע המחלמב דואמ רקי ריחמב הל הלעש ,ןאריא לש יקלחה הדודיבלו לארשי

 הכפה םימיל .סאמחו הללאבזח ןללכבו ,תובר תוימאלסא תועונתל הארשה רוקמכ השמיש המצע

 .ןוכיתה חרזמב "ילקידרה ריצה" תליבומל ןאריא

 

 יתועמשמ עוזעז

 וא תוינידמב יונישה בקע דואמ יתועמשמ ןיידע עוזעזה ךא ,רמשנ יטילופה רדסה םירחא םירקמב

  .תולהנתהב

 ותיילעו רצאנ םירצמ טילש לש ותומ םע תירצמה היגטרטסאב לחש ידוסיה יונישה ,לשמל ,היה הזכ

 דמע הזכרמבש ,רצאנ לש וזמ הנוש תיגטרטסא הסיפת חסינ תאדאס .תאדאס ,ושרוי לש ןוטלשל

 אבצה לש ותלוכי תא םימאותה ,םילבגומ םיילאירוטירט םידעי תגשהל המחלמב חותפל ןויערה

 ,יביטרפוא ןויערל םירצמה םילרנגה ידי-לע המגרות וז הסיפת .ינידמ ךילהת תענהל ואיביש ,ירצמה

 רחאל ,ןכאו .ןתמו אשמל חוקימ ףלקכ חטשב קיזחהלו ץאוס תלעת תא תוצחל ךרוצה תא שיגדהש

 וצמתהו םילבגומ ויה הידעיש המחלמל 1973 רבוטקואב םירצמ האצי ,םיסוסיה לש םינש שולש

  .ץאוס תלעת לש תיחרזמה הדגב תמצמוצמ תוזחאיהב
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 םצמוצמ עוזעז

 יטילופה רדסה לש קר אל תופיצר תמייקתמו רתוי םצמוצמ אוה עוזעזה םהבש םירקמ םג םנשי

  .תולהנתה לשו תוינידמה לש םג אלא ,םייקה

 תוינידמה לש יונישל ללכ ךרדב הליבוה אל ,לשמל ,ןדריו הידועס ןוגכ תויכרנומב ןוטלשה תפלחה

 יטילופה רדסה ןה ורמשנ ,'טפאח ,ויבא תא דסא ראשב ףילחה רשאכ םג .תללוכה תולהנתהה לש וא

 תוסחייתה תצובקו הנוש יפוא ,ולשמ ןונגס שי גיהנמ לכל ,תאז םע .םיאשונה בורב תוינידמה ןהו

 .ויבא לש הזמ הנוש ןפואב הללארצנ ןוגראה גיהנמלו הללאבזחל ,לשמל ,סחייתה ראשב ,ןכאו .הנוש

 הנוש הדמע םג תולגל ראשב תא וליבוה הביבס ומקרנש םיישיאה םיסחיהו תאז תוסחייתהש רשפא

  .ויבא לש וזל האוושהב ןאריא יפלכ
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 תינוכית חרזמה הביבסה

 

 יללכ

 וניא )תיטילופ תוביצי לש רתוי הבחר היגוסמ קלחכ( םיגיהנמ לש םתוביצי תכרעהב רושקה רגתאה

 םינייפאמש הארנ ,תאז םע .םייחכונה וינייפאמב חרכהב רושק וניאו ןוכיתה חרזמל ,ןבומכ ,ידוחיי

 תא םג הז ללכבו תיחכונה תעב םייניעידומה םירגתאה ללכ תא דואמ םימיצעמ בחרמה לש ולא

 חרזמל יפיצפס ןפואב ,אופא ,תסחייתמ הדובעה .םיגיהנמה לש םתוביצי תכרעהב רושקה רגתאה

 היגולודותמל הרושקה רתוי הבחר תרגסמב רגתאה תא תמקממו תיחכונה ןמזה תפוקתלו ןוכיתה

  .הז ןמזל תיטנוולרה תיניעידומה

 ןפואב תרגתאמ הביבס םע תונורחאה םינשב דדומתמ ןוכיתה חרזמה אשונב יניעידומה רקחמה

 םייונישו תורומת לש תוצובק המכ לש הדלות איה וז הביבס .םידקת רסח ,םיבר תעדל ,אוהש

 תכרעמב ,תוקומעהו תוידוסיה ,תויוחתפתהה :קומע ןפואב הזב הז םירושקו ליבקמב םישחרתמה

 חרזמה תא תדקופה "הלטלט"ב םבורב םירושקה ,תירוזאה תכרעמב םייונישה ;תימואלניבה

 רשא ,עדימה תכפהמו ;םינורחאה םירושעב המחלמה ינייפאמב םייונישה ;2011 תנש זאמ ןוכיתה

 ."תיניעידומה המגידרפ"ב דוסי יביכרמ תרערעמו ונתפוקת תא הרידגמ הבר הדימב

 תוביצי יאב ,תואדו יאב תנייפואמה תיביטרפואו תיגטרטסא הביבס ורצי הלא םייונישו תורומת

 ןפואב ההובג תיחכונה םתמרש המדנ לבא ,ןוכיתה חרזמה תא דימת ונייפא ולא לכ ."תוציפנ"בו

  .]2017 ,ךילרא ;2016 ,יבר ;2017 ,רלקניוו הדופ[ רבעבמ רכינ

 

 תינורכ תוביצי יאל תוביציה ןדיעמ

 תימואלניב הביבסמ ןוכיתה חרזמב וקסעש יניעידומה רקחמה ישנא ונהנ םדוקה רושעה ףוסל דע

 תויטננימודב הרקה המחלמה םויס רחאל הבצעתה תימואלניבה תכרעמה :תיסחי תוביצי תירוזאו

 התוטשפתה תאו םזילרבילהו היטרקומדה לש םנוחצינ תא תפקשמ איהש היה המודו תינקירמא

 וטלש ןהבש ,םירורב תולובג תולעב םואל תונידממ בכרומ היה ןוכיתה חרזמה ;היצזילבולגה לש

 טקש היה ינוכית חרזמה בוחרה ;םינמאנו םייתמצוע ןוחטיב ינונגנמ תועצמאב םיקזח םיגיהנמ

 ןתינש שגדה לשב תוקחדומ ויה )טבש ,הדע ,תד( ויבשות לש תוינושארה תויוהזהו תיסחי עונכו

  .תונידמה לש ןניינבל

 םיגיהנמ לש רוד ןוטלשל הלע זא ,1970-1969 םינשה זאמ תוחפל ךשמנ ןוכיתה חרזמב תוביציה ןדיע

 :יחכונה רושעה תליחת דע תונידמב טלשש

 ספתש ,דסא-לא זפאח ,ויבא תא ףילחהש ,דסא-לא ראשב אישנה 2000 תנש זאמ טלש ,הירוסב •

 ךלהמב .חתפמ תודמעל םיוולעה ויברוקמו ותחפשמ ינב יונימ ךות ,1970 רבמבונב ןוטלשה תא

 לש ,תחאה :אכדל חילצה ןתואש ,תויתועמשמ תויוממוקתה יתש םע זפאח דדומתה ,ונוטלש

  .1984 תנשב ,דסא-לא תעפיר ויחא לש ,היינשהו ;1982-1980 םינשב ,םימלסומה םיחאה
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 ונגס היהש ,תאדאס ראונא תא ףילחהש ,כארבומ ינסוח אישנה 1981 תנש זאמ טלש ,םירצמב •

 דאהי'גה ישנא ידי לע חצרנ תאדאס .1970 תנשב ותומל דע ,רצאנ לא דבע לאמג אישנה לש

 לצינ ונוטלש ךלהמב .ותוא ףילחה ,תאדאס לש ונגס היהש ,כארבומו )"שדחה דאהי'גה"( ירצמה

 ןוגרא ישנא ידי לע ,1995 ילויב ,הבבא סידא ,היפויתא תריבב ךרענש תושקנתה ןויסינמ כארבומ

 .ירצמה ימאלסאה דאה'גה

 רגתאה .1979 תנשב תימאלסאה הכפהמה זאמ ביצי היה תולותייאה ןוטלש ,ןאריאב •

 תוריחבה תואצות תזרכה תובקעב רשאכ ,2009 תנשב היה ןוטלשה דדומתה ותיאש יתועמשמה

 םירעבו ןארהט תובוחרב תינומה האחמ תעונת הלחהו ,תואצותה ףויזל םיבר ונעט ,תואישנל

 .תומילאב האכוד וז האחמ .הנידמב תורחא תובר

 סכל הלעש ,ינשה הללאדבע ךלמה 1999 תנש זאמ טלש ,ןדריב :תוביצי ויה תויכרנומה םג •

 ,תידועסה ברעב ;1952 תנש זאמ ןדריב טלשש ,ןייסוח ךלמה ,ויבא לש ותומ רחאל הכולמה

 ,דהפ ךלמה ,הצחמל ויחא לש ותומ תובקעב ךלמוהש ,הללאדבע ךלמה 2005 תנש זאמ טלש

 ןסח ,ויבא תא ףילחהש ,ישישה דמחומ ךלמה 1999 זאמ טלש ,וקורמב ;1982 תנש זאמ טלשש

 .1962 תנש זאמ טלשש ,ינשה

 טלש ,ןדוסבו ;1969 תנשב תיאבצ הכיפהב ןוטלשה תא ספת זאמ יפאדק רמעומ טלש ,בולב •

 שאר דגנ )םימד תוכיפש אלל( תיאבצ הכיפה שארב דמעש רחאל 1989 תנש זאמ רישב-לא רמוע

 ,1985 תנשב ,םדוק םינש עבראכ .תויטרקומד תוריחבב רחבנש ,ידהמ-לא קדאס-א הלשממה

 .1969 תנש זאמ ןאדוס אישנכ ןהיכש ,יריימונ רפע'ג לש םינשה ךורא ונוטלש םייתסה

 ימלועה רדסה יכ רבתסה ,יחכונה רושעה לש ותליחת םע יאדוובו ,םדוקה רושעה ףוס תארקל

 תורידתב םישחרתמ םיספתנ יתלב ובשחנ רבעבש םיעוריא .רבגו ךלהש ,רדס יאב רקיעב ןייפאתמ

 ,היצזילבולגהו היגולונכטה תויקנע( הלועו ךלוה םייתנידמ אל םימרוג לש םלקשמ .תכלוהו ההובג

 איהו רבע לכמ תרכינ תילכלכה הדרחה .)סקיליקיוו תמגודכ םייאמצע םינקחשו רורט ינוגרא

 יתשר ךפה םלועה .היצזילבולגב ןהו תוטילאב ןה יממע דרמכ הארנש המל ,ראשה ןיב ,הליבומ

 תוכפוה תויתוברתו תויתרבח תועפותו תוריהמ רתיב תונויער תרבעה רשפאמה ןפואב רשוקמו

 .תוילבולג

 ,הירוסכ תונידמ .תודחא םינש ינפל ונרכהש הזמ דואמ הנוש ןוכיתה חרזמה הארנ 2018 תנשב

 ,תד ןוגכ םיביכרמו ,ורערעתה תוימואלה תויוהזה .םייתוהמ םייוניש תורבוע ןמיתו ןאדוס ,קאריע

 בקע הנתשה יאבצה םויאה .תובר םינש ינפל ויהש יפכ םייטנוולר בוש תויהל וכפה טבשו הדע

 אל תויושי וחתפתה ,ליבקמב ךא ,םינפה ירגתאב קוסיעה בקעו תונידמהמ קלחב תואבצה תסירק

 םג ויה אלש םיפקיהב לארשי תנידמ ףרוע לע םייאל תלוכיו רכינ יאבצ חוכ תולעב תויתנידמ

 .םייתנידמה תואבצל

 םירטשמה תלפהל העיבתב ,2011 תנש תישארב ,תובוחרלו תורכיכל םייברעה םירוביצה תאיצי

 ןה ,ןוכיתה חרזמה ירקוח תא ועיתפה ,תאז תושחרתה לש תואצותה רקיעבו ,םיינוסה םיברעה

 לע בחר סוזנצנוק היהש ,םיירטירוטוא םיגיהנמ המכ .םייניעידומה תודסומב ןהו הימדקאב

 אללו ינושאר היה הז ןיינע .ורגתוא תוחפל וא ,ולפוה ,תימינפ העיגפמ םיניסח םתויה לעו םתוביצי

 ישנא לש תוצובק ןיב םימילא חוכ יקבאמב ושענ ברע תונידמב זא דע רטשמה יפוליח בור .םידקת

 םישרודה םינומה תונגפהל הבוגתב וא תיטרקומד ךרדב ןוטלש יפוליח ושחרתה אל םלועמ .אבצ
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 בול ,םירצמ ,היסינות יאישנ לש םתחדה םצעב אל אופא היה שודיחה .םייקה ןוטלשה קוליס תא

 לש םתוהזב אלא ,)70-ה תונש תליחת זאמ ןוכיתה חרזמב ץופנ היה אל הז ןיינע םגש ףא( ןמיתו

 םהיתודמע םע רישי רשק הרושק םיגיהנמ לש םתוביצי תייגוס ,יחכונה ןדיעב ,ןכאו .יונישה יללוחמ

 .םירוביצ לש

 

 תירוזאה הלטלטה

 לולכמ תא ראתל ידכ ,ן"מאב רקחמה תביטח שומיש התשע ובש גשומה איה "תירוזאה הלטלטה"

 הפולחכ גשומה שמיש ,ורוקמב .תונורחאה םינשב רוזאה רבעש םיכילהתהו תועפותה ,םיעוריאה

 םייטמרדה םיעוריאה ןויצל ,ברעמב רקיעב ,לבוקמ היהש ,"יברעה ביבאה" ימיטפואה גשומל

 רבודמ ןכאש הארנ ,םינש עבש לש דואמ תלבגומ הביטקפסרפמ .2011 תנש תישארב ושחרתהש

 רתויב קומעה רבשמה" תא וב האור ]2017 ,ךילרא[ ךילרא יגח :ירוטסיה הדימ הנקב תושחרתהב

 ךילהת לש ומוציעב ןותנ רוזאה יכ רורב"ש בתוכ ]2016 ,יבר[ יבר יזוע ;"השדחה תעה תישאר זאמ

 תמחלמ רחאל תינרדומה ותרוצתב בצוע זאמ רתויב בושחה ילוא ,תוירוטסיה תויועמשמ לעב

 הנפמ תדוקנ"כ ותוא םיראתמ ]2017 ,רלקניוו הדופ[ רלקניו ןואו הדופ ילאו ;"הנושארה םלועה

 4."יברעה בחרמה לש תינרדומה הירוטסיהב

 לש בולישב ,הארנכ ,רבודמ .םירקוחה ברקב תקולחמב םייונש "הלטלט"ה לש היתוביסו היתורוקמ

 תנש ףוסב היסינותב שחרתהש ירקמ עוריאב התישאר יכ ,תסרוגה השיג תמייק .תוביסנו תוביס

 רשאכ ,תימוקמ תירקת תובקעב ולחה םיעוריאה ,וז השיג יפל .ולוכ רוזאה תא "קיבדה"ו 2010

 לש הרדסל הליבוה התצהה .ומצע תא תיצה ,ילכלכה ובצממ שאונש ,יזיזעוב דמחמ םשב ריעצ ןקרי

 הנידמהמ ותחירבל וליבוה ולאו ,ילע ןב אישנה לש ונוטלש דגנ ףקיה תובחר תומוהמו תונגפה

 םירוביצ רובע הארשה השמיש היסינותב האחמה ,וז השיג יפל .תויטרקומד תוריחב לש ןמויקלו

 ,וז השיג יפל .תירוזאה "הלטלט"ל ליבוהש ,"ונימודה טקפא" תא הרציו ןוכיתה חרזמב םיפסונ

 טקפא" תא הרציו ןוכיתה חרזמב םיפסונ םירוביצ רובע הארשה השמיש היסינותב האחמה

  .תירוזאה "הלטלט"ל ליבוהש ,"ונימודה

 ושחרתהש םיעוריאה לע העפשה יאדווב םהל התייהש ,רתוי םיקומע םישרושמ תמלעתמ וז השיג

 ותישארש רושעכ ןב ךילהת לש האצות "הלטלט"ב םיאורה שי ,ןכאו .זאמו 2011 תנש תליחתב

 םאדצ( ןהכמ יברע טילש תלפה לש םידקתה תא הרצי וז .2003 תנשב קאריעל תינקירמאה השילפב

 .יחכונה רושעה תליחתב לישבה רשא ,תירוזאה תיטילופה תוברתב יונישל תודוסי החינהו )ןיסח

 היצקאיר םג הב תוארל ןתינ ,םיבר םינבומב :רתוי םיקומע וליפא םישרוש שי "הלטלט"לש המוד

 תונש זאמ םהמ וחמצש םייחרזאה םירטשמהו םייאבצה םירטשמה וטקנש יוכידלו תויזוכירל

 עצבל )לשכנש( ןויסינ םג הללכ "הלטלט"הש הארנ ,ןמזה רבעש לככ .תמדוקה האמה לש םישימחה

 םואל תונידמל ןוכיתה חרזמה תא תומצעמה לש תיתוכאלמה הקולחל םילאו רחואמ "ןוקית"

 .)"וקיפ סקייס"( הנושארה םלועה תמחלמ רחאל

                                                        
 רבע הלטלטה לש הנמז יכ סרוג רשא ,"יברעה ביבאה תוארתהל" ורמאמב שעמ שיא קפוא ידי-לע הרגתוא וז הסיפת 4
 אלה םירחתמה תא החצינ דסומכ "הנידמ"ה ,םנכ לע ורתונ םירטשמה בור ,ותשיג יפל .רבעבכ ביצי ןוכיתה חרזמה יכו

 .]2018 ,שעמ שיא[ םירכומה תולובגל דובכ שוחרל וכישמה םינקחשה לכ )סבוהש( שעאד טעמלו םייתנידמ



19 
 

 תותיחשה תאו הרבחב םיעסשה תא ,תיתרבחהו תילכלכה הקוצמה תא תושיגדמ תורחא תושיג

 םימרוג םג םימייק .תורכיכלו תובוחרל םירוביצה תאיציל וליבוהש םיירקיע םימרוגכ תיטילופה

 לש תיעבטה הפיאשה וסיסבבש ,יתוברת-ברו ילבולג ךילהתב ףסונ בלשכ "הלטלט"ה תא םיאורה

 .רוזאה לש ,הרצקה וא הכוראה ,הירוטסיהב חרכהב רושק וניא רשאו ,תוריחל תוצובק לשו םיטרפ

 ,םינורחאה םירושעב רוזאה הווחש םיבאשמה רבשמב ולוכ רושקה עוריא הב םיאורה שי ,ףוסבלו

  .היגרנאהו םימה ,ןוזמה ירבשמו םייפרגומדה םיצחלה הז ללכבו

 הדופ[ "ןוכיתה חרזמב הכפהמו האחמ "ישילשה לגה" רפסל ירניבא המלש 'פורפ בתכש המדקהב

 לש יתועמשמ רוגתאל וליבוהש םיעוריאהש ךכל בלה תמושת תא הנפמ אוה ]2017 ,רלקניוו

 היסינות ,בול ,םירצמ( עבראב קר וסרק םירטשמה .תוטעמ תונידמב ,השעמל ,ושחרתה ,םיטילשה

 רקיעב ,הכורא םיחרזא תמחלמב תודדומתה רחאל דרש )הירוסב( ףסונ רטשמ וליאו )ןמיתו

 תועצמאב ןוטלשל ועיגהש אבצ יניצק ידי לע וטלשנ ולא םירטשמ .םירז םימרוג לש עויס תועצמאב

 ןוטלשה תא שירוהלו תולשוש םיקהל וסינ םהמ קלח .םהידמ תא וטשפ ןכמ רחאלו תיאבצ הכיפה

 ברע ,ןדרי ,וקורמ( תויכרנומהמ תחא ףאב תוינומה תונגפה ושחרתה אל ,תאז תמועל .םהינבל

  .)םיידוחייה םינייפאמה תלעב ,ןירחב טעמל ,ץרפמה תויוכיסנו תידועסה

 םירושקה תומיכל םינתינ םיגשומב תאזה תונושה תא ריבסהל ךרד לכ ןיאש ,קדצב ,ריבסמ ירניבא

 תונהנ תויכרנומש ררבתהש אוה םיבר לע לבוקמש רבסהה .יוכידה תמרב אל וליפאו ילכלכה בצמל

 ,תירוזא ללכ העפות ןאכ התייה אל ,הז רבסה יפל .םייתד םישרוש הל שיש ,תיתרוסמ תוימיטיגלמ

 .)רבעשל תויאבצ וא( תויאבצ תורוטטקיד – םירטשמ לש םיוסמ סופדל תודגנתה אלא

 :רוזאה ינפ תא ידוסי ןפואב התניש תירוזאה "הלטלט"הש ירמגל רורב ,ךכ וא ךכ

 תחדהל הליבוהש ,תורכיכלו תובוחרל םירוביצה תאיצי היה 2011 תנש לש טלובה ןייפאמה •

 בולכב כראבמ לש תונומתה .בולבו ןמיתב ,םירצמב ,היסינותב םינוסה םיברעה םיטילשה

 ,חלאצו ;בולב פי'ג לש עונמ הסכמ לע תוומל הכומה יפא'דק ;םירצמב טפשמ תיבב םימשאנה

 הפוקת לש המויס תא ונמיס - הנידמהמ ותאיצי תא רשפאש םכסהה לע םתוח ,ןמית טילש

  .ןוכיתה חרזמב תירוטסיה

 "םימלסומה םיחאה" תעונת תלבוהב ימאלסא "קורי לג" ת"הזמה תא ףטש 2012 תנשב •

 תימדתמ העונתה התנהנ ,תונושה תונידמב קוחל ץוחמ הלועפו תופידר לש םינש רחאל .)ס"חא(

 תוששואתה הנמיס 2013 תנש ,םלואו .םיחרזאל עויס לש תחכומ תרוסממו ביצי ןוגראמ ,הייקנ

 תונורתפ קפסל חילצה אלש ,יטילופה םאלסאה ןובשח לע ת"הזמב "ןשיה רדסה" לש תמיוסמ

 ךכל טלובה יוטיבה .םיניוע םימרוג לש היצילאוק ןהו רוביצה תא ןה וילע םיקהו העשה תויעבל

 .םירצמב ןוטלשל יסיס לרנגה תא התלעהש הכיפהה היה

 הנידמה"( "ש"עאד" תעפותו ילקידרה םאלסאה תוטשפתה ןמיסב רבכ הדמע 2014 תנש •

 םירעו םיבחרנ םירוזא לע טלתשה ,קאריעבו הירוסב תונוחצינל הכז ןוגראה .)"תימאלסאה

 ,הנשה עצמאב ,"ןתיא קוצ" עצבמ .)"תימאלסאה הנידמה"( תופיל'ח תמקה לע זירכהו תויזכרמ

 תאו המלסה לש הקימנידל תוררגיהה לש תולקה תא ,תינוכית חרזמה תוציפנה תא שיחמה

 .יחכונה ןדיעב םייאבצ םיתומיע םייסל ישוקה
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 אטבתה רבדה .ןוכיתה חרזמב תימואלניבה תוברועמה תרבגה ןמיסב ודמע 2016-2015 םינשה •

 לשב "תימאלסאה הנידמה" לש הפונתה תמילבב ןהו ןאריא םע םתחנש ןיערגה םכסהב ןה

  .קאריעב ב"הרא לשו הירוסב היסור לש ןתוברעתה

 תימאלסאה הנידמה דגנ ולעפש םיירוזאהו םיילבולגה םימרוגה וחילצה 2018-2017 םינשב •

 .קאריעב ןהו הירוסב ןה ןוגראה תא סיבהל השעמלו ,התטילשב םיחטשה תא דואמ םצמצל

 ומצעל ריזחה הללאבזחו ןאריא היסור לש עויסב לבא ,הירוס לכב טולשל רזח אל םנמא ראשב

  .התייסולכוא בורבו הנידמהמ רכינ קלחב הטילש

 

 ראשב לש ותודירש

 תוקרפתה ףס לא הנידמה תא האיבהש םדמ הבוקע םיחרזא תמחלמ הירוסב הלהנתה 2011 זאמ

 םישדוח ךות הכפהש תיחרזא האחמב התישאר .םייסיסבה היביכרמל תירוסה הרבחה לש קוסירלו

 תריזל םג הירוס הכפה תאז דצל .םיחרזא תמחלמל רבד לש ופוסבו תיממע תוממוקתהל םידחא

 לש םדי יכ הארנ היה ,הליחתב .םיירוזאה תוחוכהו תוימלועה תומצעמה ולעפ הבש קבאמ

 ופיסוה םידרומהו הירוס לש החטש בור תא דביא ראשב .הנוילעה לע איה רטשמל םידגנתמה

 ורטשמו הירוס חטש בורב הטילשה תא ומצעל ריזחה ,דרש ראשב רבד לש ופוסב ,םלוא .םדקתהל

 .תיסחי ביצי עגרכ הארנ

 ,היסור לש ןתוסייגתהמ האצותכ עיגה ראשב לש ונוחצנש ריבסמ ]2017 ,רסיז[ רסיז לייא 'פורפ

 יפל .ב"הרא ןושארבו ברעמה תונידמ לש שעמה רסוח חכונל ןכו ודיצל םחליהל הללאבזחו ןאריא

 תינידמ הגהנה חימצהל םנולשיכו םידרומה לש םתשלוח םג המרת ראשב לש ונוחצינל ,רסיז

 םג גשוה ןוחצנה ךא .םהב הקבדש תיטסידאה'ג-תיפלסה תימדתה תא םהילעמ לישהלו תיאבצו

 הכזש הכימתהמו הליגש תיטילופה תונמוימהמ ,ומצע ראשב לש המישרמ הדימע תלוכימ האצותכ

 לש ותחלצה .הנידמב הייסולכואה ברקמ םיילכלכו םייתרבח תוחוכ לש הבחר היצילאוק דצמ הל

 .םיגיהנמה תוביצי תייגוס תובכרומ תא השיחממו םירקוחהמ םיבר העיתפה ראשב

 

 תויועמשמ

 םיעוריאב תוננובתה .ןוידל סיסבכו אצומ תדוקנכ תאז הדובעב תשמשמ תירוזאה הלטלטה

 התנבהש תחא "תידמיכרא הדוקנ" תוהזל החילצה אל תימדקא הייאר תיווזמ ,דבעידב ,םייטמרדה

 לש דוסיה תויעבש ךכ לע תפרוג המכסה תמייק ,תאז דצל .תאזה העתפהה תא עונמל הלוכי התייה

 ןיידע אצמנ ןוכיתה חרזמה .ורמחוה ףא םיבר תעדלו הלטלטה לש התישאר זאמ ורתפנ אל רוזאה

 איה ךכמ תעבונה תועמשמה .בצעתה םרטש שדח רדסל טטומתהש ןשיה רדסה ןיב ,רבעמ תפוקתב

 ולא םינייפאמ .תוציפנו תואדוו יא ,תוביצי יאב הנייפאתת תובורקה םינשה םגש תורשפאה

 .רוזאב םיגיהנמה תוביצי תייגוסב ןהו יללכ ןפואב ןה ,תיניעידומה הכרעהה תא דואמ םירגתאמ
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 ןוכיתה חרזמב םירטשמו םיגיהנמ תוביצי תכרעהל לדומ

 

 לע תססובמה ,תוביציה תייגוסל תינקפסו תינדשח תיניעידומ השיג ץמאל ,אופא ,הצילממ הדובעה

 קר וחדוה םיגיהנמ לעופב םא םג( ומויסל עיגה ןוכיתה חרזמב םיגיהנמה תוביצי ןדיעש החנהה

 םע םידדומתמ םיגיהנמה לכש חינהל תבייחמ ךכמ תעבונה תועמשמה .)תונידמהמ ןטק קלחב

 תודדומתהב םהלש החלצהה תדימ תא תוהזל תיניעידומה תלוכיהשו םתוביציל םייתוהמ םירגתא

 .הכרעהל דואמ םישק ,םימרוג לש הכורא הרושב הרושקו תלבגומ איה תאז

 ,םיגיהנמ ,תונידמ לש ןתוביצי תכרעהל םילדומב שומיש םישוע ,םייטרפו םיידסומ ,םינוש םימרוג

 ןה ישומיש ילככ םיספתנ ולאכ םילדומ .םיילכלכו םייטילופ םירבשמ יוזיחלו םילשממו םירטשמ

 םירוזא םע רחסמ רהזיהל ידכ( םייסנניפו םיילכלכ םיניינעב תוטלחה תלבקל ןהו תוינידמה בוציעל

 .תיסחי בחרנ ימדקא לופיטל םג התכז תיטילופ תוביצי יא לש היגוסה .)םהב תועקשהמו םיביצי אל

 עדימה ןדיע .ןהיניב םיבלשמ םיתיעלו תויתומכ וא תוינתוכיא תוטישב שומיש םישוע ולא םילדומ

 ,םינותנ לש המוצע תומכ םיקפסמה תורוקמ לש בחר ןווגמ לע םילדומה תא םויכ ססבל רשפאמ

 םילדומה לכב םייסיסב םייוקיל םימייקש תיסחי הבחר המכסה תמייק ,תאז םע .עדיו עדימ

 רקיעב ךא תויגולודותמ תויעבמ עבונ הז ןיינע .הכומנ איה הנימא הערתה קפסל םתלוכישו

 תריקסב ,ןלהל ,ואר( םיירנג םילדומ תועצמאב הב לפטל ישוקהמו תוביציה תייגוס לש התובכרוממ

 .)'ב חפסנב תורפסה

 שיש "הכר הסרג" עיצמו םימייקה םילדומה לע ססובמ תאז הדובעב עצומה יתכרעמה לדומה

 תייגוסב ,יתיעו ףטוש ןפואב םייקתהל ךירצש ,חותפ יניעידומ ןוידל תנוכתמ ,רתויה לכל ,הב תוארל

 תמישרל( םיירקיע םילולכמ השולש חותינ לע ססובמ היהיש ןוכנ הזכ ןויד .םיגיהנמה תוביצי

 :)'א חפסנב ,ןלהל ,ואר ,תטרופמה םימרוגה

 )המודכו הללאבזח ,סאמח( םינוגראבו )המודכו םירצמ ,ןאריא ,הירוס( תונידמב דקוממ ,דחאה •

 תכרעהל םייטנוולרה םימרוג לש הרוש םע הקומע תורכיה לע ססובמ הז לולכמ חותינ .םמצע

 תסחייתמ איה .הווההו רבעה לע יסיסבו ףטוש רקחממ האצותכ העיגמה ,גיהנמה תוביצי

 תוינוליח( תונושה תוטילאה םע ויסחיל ,גיהנמה לש תוימיטיגלל ,רוביצה לש הכימתה תדימל

 יבצמב גיהנמה לש ודוקפת ןפואל ,ןוחטיבה ינונגנמו אבצה לש םתונמאנלו םתוליעיל ,)תויתדו

 גיהנמה תטילשלו תדסוממה היציזופואה תמצעל ,םייתרבחה םירעפל ,ילכלכה בצמל ,רבשמ

 .השדחה תרושקתה לע שגדב ,תרושקתב

 ללכבו( רוזאה תא תונייפאמה קמועה תומגמ תא תוהזל הסנמו ית"הזמה בחרמב דקוממ ,ינשה •

 אוה ןוכיתה חרזמה .גיהנמה תוביצי לע תוירשפאה ןהיתוכלשה תאו )"הפוקתה חור" תא הז

 תובולש תונושה תוריזה .תודרפנ תונידמ לש ףצר ותויהמ תוחפ אל ירוזא ינגרוא לולכמ

 ,ךילרא[ תויתרבחה תוקיזבו תיטילופה תוידדהב ,תשרומב ,תוברתב ,תוירוזאה תוקימנידב

 תליחתב הכרעהה ימרוגל םירסח ויהש םירבדה דחא היה הז לולכמ לש חותינ ,דבעידב .]2003

 רשקהו תידדהה םתעפשה ,םמצע םיעוריאה תנבה לע השקה ורדעיהו ,תירוזאה "הלטלט"ה

 םיידוחיי םינייפאמ הל שיש ,ת"הזמב הפוקתה חורש רורב .תוית"הזמה קמועה תומגמל םהלש

 .ילאבולגה בחרמב הפוקתה חורמ םג תעפשומ ,הז רוזאל קר םייטנוולרה
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 העיפשמו תחכונ ךא ,םייונישו תורומת תרבועה תימואלניבה תכרעמב דקוממ ,ישילשה •

 שי תימואלניבה תכרעמלש תודמלמ תונורחאה םינשה יעוריא םגו הירוטסיהה .ת"הזמב

 ,ןבומכ ,איה ךכל תקהבומה אמגודה .םיגיהנמה תוביצי תייגוס לע םג דואמ הבר העפשה

 .ראשב לש ורטשמ תלצהל תיסורה הליעפה תוסייגתהה

 םלשה" ןויערמ קלח אוה םילולכמה תשולש חותינ ךרד תועפותבו םיכילהתב ,םיעוריאב תוננובתהה

 הנבמב הלועפ תשרדנ הז ןורקיע שממל ידכ .םיגיהנמה תוביצי תייגוסל םג יטנוולרה "יניעידומה

 םג םיתעלו( הייאר )רקיעב ילואו( םג לבא ,ןוגראב וא הנידמב דקוממה )"ילאנויגר"( יתריז

 .תוריז תצוח )תונגראתה

 תוכרעמ ןה םהלש תוביבסהו םינוגראה ,תונידמהש ןוויכ יתכרעמ חותינ בייחמ יניעידומה ןוידה

 תונשמו תוימאניד ןה ,תויראיניל וא תויטסינימרטד ןניא ןתוא תונייפאמש תועפותהש ,תובכרומ

 ךמס לע קר תוזחל ןתינ אל ןתואש תויוחתפתהל תונוש תויורשפא שי ןלוכב .תעה לכ ןהיתומגמ תא

 םוכסמ הנוש םלשה ןכש( ויקלח לע קר אלו םלשה לע תוננובתה אופא רשפאמ לדומה .סיסבה ינותנ

  .)ויקלח

 ררבל ךרוצ שי ,ןוגראב וא הנידמב גיהנמה תוביצי תייגוס תא חתנל ידכש שיגדהל יואר ,םוקמ לכמ

 תוהזל שי ,יטרקנוקה רשקהה תא ןיבהל ידכ .הלאשה תררועתמ ותרגסמבש יטרקנוקה רשקהה תא

 וא לפרועמ הארנ ןהיניב רשקה םיתעלש ,םילולכמה תשולשב ,תונוש תויושחרתה ןיבש תוקיזה תא

 תוביציה תלאש תררועתמ ובש יותיעל םירושקש םיביכרמ ללוכ יטרקנוקה רשקהה .םייק יתלב

 .תררועתמ איה ןתרגסמבש תוביסנל םירושקש םיביכרמו

 םימרוג 7 ללוכ אוה .םיגיהנמה תוביצי לדומל םייטנוולרה םיאשונ לע עיבצמ הדובעל 'א חפסנ

 ינונגנמו אבצה ;ויתולוכיו ותוישיא ,ומצע גיהנמה :תוביציה תייגוס לע הכלשה םהל שיש םיירקיע

 ;תירוזאה הריזה ;היציזופואה ;ולש תוליעפה יסופדו ויתודמע ,רוביצה ;ילכלכה בצמה ;ןוחטיבה

 רישעהל לוכי םהב קוסיעהש םימרוגה יוהיזב אלא "גוית תמישר"ב רבודמ ןיא .תימואלניבה הריזהו

 .תוביציה תייגוסב יניעידומה ןוידה תא
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 רוביצה תנבה

 

 יללכ

 ,תדקוממ ןיעידומה ינוגרא לש תיפוסיאהו תירקחמה בלה תמושת התייה םינש תורשע ךשמב

 ןיבהל ,יגולוכיספה םנקויד תא רייצל וסינ ולא םינוגרא .ביואה תונידמ לש םיגיהנמב ,הבר הדימב

 תירקחמה הסיפתה .םהלש תוטלחהה תלבק יסופד תא טטרשלו םינושה םימוחתב םהיתויטנ תא

 יפוג תא ליבות ,םתוינידמ תא לעופל איצוהל םיארחאה םיפוגבו םהב ,תאז תודקמתהש התייה

 יכילהת לע - םירוביצה - תונושה תונידמה יחרזא לש םתעפשה .ביואה לש הבוט הנבהל רקחמה

 .תיסחי תמצמוצמ התייה תוטלחהה תלבק

 אבצה לעו תוטילאה ,גיהנמה לע שגדה תא המש רבעב תלבוקמה הסיפתה ,תוביציה תייגוסב םג

 .תאז היגוסל חותינל רתויב םייטנוולרה םימרוגכ וספתנש ןוחטיבה ינונגנמו

 

 רוביצה לש ולקשמ תיילע

 תיילעב םג ןייפאתמ יחכונה ןדיעה לבא .םיבושח ןיידע ,ןוחטיבה ינונגנמו אבצה םג ומכ ,םיגיהנמה

 .תוטלחהה ילבקמ םיגיהנמה לש םתעדותב רקיעב ךא תורכיכבו תובוחרב ,םירוביצה לש םלקשמ

 תא ועינהו תונידמהמ קלחב םיטילשה תחדהל ואיבה ,תובוחרל רושעה תליחתב ואציש ,םירוביצה

 ינויב( ןאריאב תואישנל תוריחבה .תורחא תונידמב תויתרבחו תוילכלכ תומרופר עוציבל םיגיהנמה

 תואמגוד ןה )2014( היסינותב תוריחבהו )2013 ילויב( םירצמב "היינשה הכפהמה" ,)2013

 .הנושארה הלטלטה תנש רחאל םג ןוכיתה חרזמב שחרתמה לע םירוביצה לש הלודגה םתעפשהל

 םירוביצה ןיב תוחוכ בולישמ האצותכ יונישה ללוחתה םינושארה םירקמה ינשב םא םג ,תאז

 .םירחא םימרוגל

 

 תויגולודותמ תולאש

 םג ןיעידומה ינוגרא לש בלה תמושת אופא תינפומ ,2011 תנש זאמ רקיעבו ,תונורחאה םינשב

  :תוירקיע תולאש שולש םע תונורחאה םינשב ולא םינוגרא םידדומתמ וז תרגסמב .םירוביצל

 םיטרפ לש המוצע תומכב רבודמ היפלש השיג תמייק ?םירוביצ "ןיבהל" ללכב ןתינ םאה ,תחאה •

  .התלועפ ןויגיה תא תוהזל תוסנל הנימא ךרד לכ ןיאש ,)"ףוספסא"( םינגרואמ יתלב

 לש םתעפשה ,רבד לש ופוסב היפלש השיג תמייק ?םירוביצ "ןיבהל" ךירצ םאה ,היינשה •

  .םיגיהנמ ידי-לע תולבקתמ תמאב תובושחה תוטלחהה ןכש ,ךכ לכ הלודג הניא םירוביצה

 ירקחמ םוחתב רבודמ םא םג היפלש השיג תמייק ?ןיעידומל ןיינע ללכב הז םאה ,תישילשהו •

 הז םוחתב )ףוסיאהו( רקחמה תא איצוהל ןוכנו ,יסחי ןורתי םוש וב ןיא ןיעידומה יפוגל ,בושח

 .הימדקאה ןוגכ ,םירחא םיפוגל
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 שדח םוחת והזש תורמל ,םירוביצ ןיבהל רשפא :תיבויח ,הרקיעב ,איה תולאשה שולשל הבושתה

 יכ ,םירוביצ ןיבהל ךירצ ;בטיה תאז תושעל ועדי ןיעידומ ינוגראש דע םינש דוע ורבעיש הארנו

 ןכא הזו ;אלש ןיבו תורכיכלו תובוחרל םיאצוי םהש ןיב ,הבושח תויהל ךישמתו הבושח םתעפשה

 תויאשח תולועפ ךורעל ךרוצה לשבו תללוכה הנומתה תא גיצהל ךרוצה בקע רקיעב ,ןיעידומל ןיינע

 .םימיוסמ םימוחתב

 

 תומדקתהה ינוויכ

 האבה ,הייסולכואה לש תיטילופה תוגהנתהה תניחבב :ונייה ,"רוביצ"ב קסוע יניעידומה רקחמה

 רוביצה סחיל תדחוימ תובישח שי הז רשקהב .היתולועפב ןהו תויסיסבה היתודמעב ןה יוטיבל

 וניינעש ,"הרבחה" רקחמ לע ססבתמ הז רקחמ .)רטשמל הביטנרטלא םיביצמה םימרוגלו( רטשמל

 תולאשב ,םהיניב םיסחיבו תודסומו תוצובק ,םידיחי לש םתוגהנתהב םייללכה םיסופדה תנבהב

 .המודכו הרבחב םיעסש ,םייטילופ םינבמ ,תוברת לש הנבהבו תויתרבח דוסי

 תייגוס לכ ןכש ,דואמ םילודג םירגתא וז ךרדב שי .רורב ןוויכה לבא ,הכורא איה הז ןיינעב ךרדה

 הארנ ,רבצנש ןויסינה טעממו ,ינושארה חותינהמ .תבכרומ היגוס איה םירוביצה לע ףוסיאה

 תשרב תויטנ לש יוהיז תורשפאמה תוכרעמל ןכו םירקס עוציבל תדחוימ תובישח שי הז ןיינעבש

 רקחמ ינוכמבו ימדקא רקחמב עייתסהל ןתינ הז םוחתב ,ףסונב .)"טנמיטנס" ללוכ( טנרטניאה

 םע עגמב םיאבה םימרוג םע תונויארב ,)ןמצע דעיה תונידמב ןהו ברעמה תונידמב ןה( םיימושיי

 תמגוד( םייאשחו םייולג םיידסומ עדימ ירגאמבו )םינכוס ,םיטמולפיד ,םיאנותיע( םירוביצה

 .)תונידמה לכב תמייקה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
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 ילכלכה רקחמה

 

 יללכ

 םג ןכותבו תויניעידומ תויגוס לש הרוש תנבהב ירקיע ביכרמכ םינש הז לבוקמ ילכלכה רקחמה

 אוה ,ןוכיתה חרזמב תויתרבח-תוילכלכ קמוע תומגמב םג קסעש ףא .םיגיהנמה תוביצי תייגוס

 תואצוה ,ימואלה רצותה לדוג ןוגכ תוילכלכ-ורקאמ תויגוסב קסעו תונידמב ,יעבט ןפואב ,דקמתה

 החימצ ,םימולשתה ןזאמ ,םיריחמה תמרב םייוניש ,הלטבאהו הקוסעתה ףקיה ,ןוחטיבה

 הדימעמ תירוזאה הלטלטה לש תואיצמה .םייתנידמה םיקשמה לש םיפסונ םיילכלכ םינייפאמו

 :םיירקיע םימוחת השולשב תונתשהל ךרוצה ינפב ילכלכה רקחמה תא

  ;)רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהה לע ילכלכה בצמה לש ויתוכלשה( "רוביצה תלכלכ" רקחמ •

 ןפואב( תויצקנס תחת תואצמנ וא תימינפ המיחלב תונותנה ,"תוירירבש תונידמ תלכלכ" רקחמ •

  ;)בצמה םע דדומתהל םייתרגשה םיילכלכ-ורקאמה רקחמה ילכ לע השקמש

 הכובס הקיז םע תילכלכ הימונוטוא םימייקמה םינוגרא לש( "םיללצה תלכלכ" רקחמ •

 .)םיקשמלו הנידמה תודסומל

 

 רוביצה תלכלכ

 םימרוגה דחא אוה ילכלכה בצמהש דמלמ ןויסינה ןכש ,בושח וניה "רוביצה תלכלכ" רקחמ

 ,הלאשה לע תונעל אופא רומא הז רקחמ .יטילופהו יתרבחה הנבמב םיידוסי םייונישל םיליבומה

 ילכלכה רקחמב .תיטילופה תכרעמה לע וכרדו רוביצה לע תוכילשמ תובחר תוילכלכ תומגמ דציכ

 רקחמב .ךפיהל אלו ,תוילכלכה תומגמה לש עינמה םרוגה ללכ ךרדב ןה תויטילופ תוטלחה ,יסאלקה

 םהיתוכלשה תאו הייסולכואב תונושה תוצובקה ןיב תוחוכה יסחי תא ןוחבל שי "רוביצה תלכלכ"

 .ולא תוצובק לש תיטילופה תוגהנתהה לע

 

 תוירירבשה תונידמה תלכלכ

 םינותנב דקמתמה ,יסאלקה ילכלכה רקחמה ןכש בושח וניה "תוירירבש"ה תונידמה תלכלכ רקחמ

 םיחרזא תמחלמ ,תומוהמ תווחש תונידמב יחכונה בצמל תומאתה שרוד ,םיילכלכ-ורקאמ

 תא הנוכנ םיפקשמ םניא םיילכלכ-ורקאמה םינותנה תופוכת םיתעל ,ולאכ תונידמב .תויצקנסו

 .רוביצה לע ויתועפשה תאו בצמה
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 םיללצה תלכלכ

 םימייק ןוכיתה חרזמה תונידממ קלחב התרגסמבש העפות םע דדומתמ "םיללצה תלכלכ" רקחמ

 ללכ ךרדב ךא ,הנידמה ינונגנממ םיתעל עיגמ םביצקתמ קלח .םהלשמ ילכלכ חוכ ילעב םיפוג

 םתלועפמ האצותכ םיחוור וא םירז םימרוג לש עויס( םיפסונ תורוקממ עיגמ םהלש ביצקתה

 םיסרטניאה ןיבל וללה םיפוגה לש םיסרטניאה ןיב תובכרומ תוקיז רצוי הז םיניינע בצמ .)םיקוושב

 םירושקה םיטביה לשב( תדעותמו תימשר הניא םינוגראה תלכלכ ,םירקמה בורב .ןוטלשה לש

 ."םיללצ תלכלכ" ןאכ הנוכמ איה ןכלו )תוימשרה תורגסמל ץוחמ םתואצמיה לשב וא םתויאשחל
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 םיפסונ רקחמ ילכ

 

 יללכ

 תייגוסב יניעידומה ץמאמה םג .תוטלחהה תלבק ךרוצל שרדנה הביבסהו ביואה לע עדי אוה ןיעידומ

 ישנא הקיסעמ םיגיהנמ לש םתוביצי תייגוס .תוטלחהה תלבק ךילהתב רושק םיגיהנמה תוביצי

 ,תואיצמה רוריבל ץמאמב הרושק ,תחאה :תוירקיע תוביס יתש לשב תוטלחה ילבקמו ןיעידומ

 תונשלו הילע עיפשהל ןויסינב ,תואיצמה בוציעל ץמאמב הרושק ,היינשהו ;התוא ןיבהל ןויסינב

 .התוא

 

 תויניעידומ תועתפהו םיגיהנמ תוביצי

 ול שיש ישגרו יביטינגוק בצמכ ,יגטרטסאה רשקהב ,העתפהה תא ראתמ ]1990 ,םק[ םק םירפא

  :תודוסי השולש

 תוטלחהה ילבקמו ןיעידומה ישנא התוא וארש יפכ תואיצמה ןיב רצונש רעפה אוה ,ןושארה •

  ;"לעופב" איהש יפכ תואיצמה ןיבל

  ;ומויק םצעל םינכומ יתלב תוטלחהה ילבקמו ןיעידומה ישנא תא ספות הזה רעפהש אוה ,ינשה •

 ילבקמו ןיעידומ ישנא האיצומה ,רעפה תעפוהל תדחוימ תישגר הבוגת התוא אוה ,ישילשהו •

 .המ ןמזל תוחפל ,םלקשמ יווישמ תוטלחה

 םנמא םה םיגיהנמ תוביצי אשונב הכרעהה יביכרממ קלח ,תומולעתו תודיח ,תודוס ןיב הנחבהב

 םיגיהנמה תוביצי לש תללוכה תיניעידומה היגוסה ,לבא .)לשמל ,גיהנמה לש ותואירב בצמ( תודוס

 הבושת היבגל שיש היגוסב רבודמ אלש איה תועמשמה .המולעת ללכ ךרדבו הדיח םיתיעל איה

 חותינל תויטנוולר ול שיש עדימה .ףוסאל ןתינ ותואש והשלכ עדימב תאצמנה תיעמשמ דחו הרורב

 יפוא תולעב תויווהתהלו םיקומע םיכילהתל סחייתמו רתוי יללכ אוה םירטשמה תוביצי תייגוס

 .בחר

 ינש חתפל השעמל שרדנ יניעידומה רקחמהש ךכל בלה תמושת תא הנפה ]1983 ,רינל[ רינל יבצ

 ,"תיבצמ העידי" הניכ אוה ותואש ,דחאה :הביבסהו ביואה תודוא תונבה לש תיתוהמ םינוש םיגוס

 ,רחאהו ;רתוי תוכומנה תומרב תוטלחהה ילבקמ לש הטלחההו הבישחה ,העידיה יכרוצ תא שמשמ

 םיקסועה רתוי תוהובגה תומרב תוטלחהה ילבקמ יכרוצל ןווכמ ,"תיסיסב הנבה" הניכ אוה ותואש

 ."תוינידמה בוציע"ב

 תוטלחהה ילבקמ םיקוקז הבש ,"תיסיסב העידי" לש תקהבומ היגוס איה םירטשמה תוביצי תייגוס

 ןיידע ולא רשאכ( םיירשפא תוחתפתה ינוויכ לע העבצהו תואיצמה לש קמועה ידממ לש הנבהל

 איה תאזכ הנבה .עדימ לע ססובמה תואיצמה לש קיודמ רואית קר אלו )ןכ ינפל ףא וא ,םתישארב
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 ,תורחתמ תויורשפאו םישיחרת לש הגצה וזכרמבש ,תוטלחהה ילבקמ םע חותפ חיש לש האצות

 .הביבסהו ביואה םע הקומע תורכיה לש קר אלו

 לשכ" :םייזכרמ לשכ ימרוג ינשב לקתנ תידיתעהו תיחכונה תואיצמה רוריבל ירקחמה ץמאמה

 ,"היצפסנוקב תוקבדה"ו ;הלועפ תויורשפאו םייוניש ,תויוחתפתה תצמחהל ליבומש ,"ןוימדה

 םג .םישדח תונויער לש םצומיא לעו םימייק תונויער לש תיתרוקיב הניחב לע ךכ לכ השקמש

 לשכה ימרוג םע תודדומתהל יניעידומה רקחמה לש םיירקיעה םילכה ,םיגיהנמה תוביצי תייגוסב

 תלטה לש תודוסיה םידמוע הזכרמבש ,"תיעדמה הריקחה" תסיפת סיסבב םידמועש ולאל םימוד

 .ךשמתמ חוכיו לש ומויקו דימתמ קפס

 תויביטרפוא ,תויגטרטסא תויניעידומ תויציאוטניא שדחמ "לייכל" תבייחמ תירוזאה הלטלטה

 ןדיעב תובר םינש )תוטלחהה ילבקמ תאו( ןיעידומה ישנא תא ותריש ולא תויציאוטניא .תויטקטו

 היגולודותמב ןויד שדחמ הררוע הלטלטה .תיסחי הביצי תירוזא תכרעמו םירכומ םיגיהנמ לש

 ינוויכ המכ ךישמהל יואר וז תרגסמב .תועתפה לש ןמוצמצל םילכ חתפלו ןוחבל הליבוהו תירקחמה

 חותינ" ,"רוחאל הטרסה" ,"םימודא םיתווצ" ,"המחלמ יקחשמ"( םיחיטבמכ םיארנ ןכאש ,הלועפ

 חישה תא רישעהלו תוסנל איה םתילכת .)םייתומכ רקחמ ילכו "םינומהה תמכח" ,"םישיחרת

 לע ,הבר הדימב ,ססובמה ליגרה ירקחמה ךילהתב םחתפל השקש תונויערו תויורשפאב ירקחמה

 .רקחמה ימרוג תושרל דמועה עדימהמ עפשומה חותינ

 

 המחלמ יקחשמ

 הלועפ יכרד ררבלו םיידיתע םיבצמ רתוי בוט ןיבהל עייסל ודעונ םיירקחמה המחלמה יקחשמ

 ,ןוחבל רקחמה ישנאל םירשפאמ םהש ךכב אוה םנורתי .ולא םיבצמב םינוש םימרוג לש תויורשפא

 םיפסונ םימרוג לשו תוטלחהה ילבקמ לש הייארה תיווזמ םישיחרת ,ימאנידו יתיווח ןפואב

 תונורתפה יבחרמ תא רוקחל םירשפאמ םיקחשמה ,וז תרגסמב .הביבסהו ביואה תונידמב

 תא ןוחבל ,)םייטקטו םייביטרפוא ,םייגטרטסא םירשקהב( ונלש רקחמה יאשומ לש םיצוליאהו

  .ולא תוטלחהל שיש תוכלשהה תא חתנלו םהיתוטלחה

 שיש םינקחש המכ לש םתלועפב היולת הכרעהה םהבש םירקמ םתואב איה תירקיעה םתובישח

 ,ןבומכ ךא ,)ןוימדה תולבגמ תצירפל רקיעבו( םיכילהת חותינל רזע ילכ אוה קחשמה .תוקיז םהיניב

 .וסיסבב דמעש שיחרתל תולבגומ דימת הנייהת קחשמ לש תואצותה .םהיתואצות יובינל אל

 לש םינוש םישיחרת ןוחבל רשפאל םילוכי המחלמ יקחשמ ,םיגיהנמה תוביצי תייגוסל רשקהב

 ,ןכ ומכ .וז היגוסל םייטנוולרה םינושה םימרוגה ןיבש תוירשפאה תוקימנידה תא רקיעבו תוביצי

 תלאשל ןכו םיגיהנמה תפלחה ךילהתל םיירשפא םישיחרת ןוחבל עייסל םיקחשמה םילוכי

 .םצמוצמ וא יתועמשמ ,קומע עוזעז – הפלחהה לש תויועמשמה
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 םימודא םיתווצ

 תופולח ןהל עיצהלו ןתוא רגתאל ,תומייקה תוסיפתה תא ןוחבל ודעונ "םימודא םיתווצ"

 םיחתפמו ותוא םינחוב ךא ,עדימ תיתשת התוא לע םיססבתמ םהש ךכב אוה םנורתי .תויטנוולר

 תונשרפ עיצהל אוה ןויערה .ונלש דוסיה תוחנהמ קתונמב רקיעבו תמייקה הסיפתהמ קתונמב ותוא

 .)עדימ לע ססובמ חרכהב אלש הזכ םג( תיטנוולרה תיניעידומה הלאשל הנוש ןורתפ וא עדימל תרחא

 הכרעה רצייל איה "םודאה תווצה" לש ותילכתש שרופמ ןפואב רידגהל ךרוצ שי םיתעל

 ןוחבל ותילכת ,םירחא םירקמב .)הרקבה לש "ארבתסמ אכפיא"ה ןונגנמל המודב( תיביטנרטלא

 .וצמחוהש תויורשפאו םירבסה וא ירקחמה ךילהתב תויועט תוהזל הרטמב עדימה תא בוש

 תא םיכפוה ,התוא םיוולמה םייניעידומה םיישקהו ,םירטשמה תוביצי תייגוס לש תובכרומה

 ,יתיע ןפואב הז ילכב שומיש השעיש ,ךכיפל ,ץלמומ .דואמ יטנוולרל םימודא םיתווצב שומישה

 .תויועמשמה תייגוסבו תוביציה תייגוסב הליבומה הכרעהה תא רגתאל הרטמב

 

 רוחאל הטרסה

 ןוידל "ןגוע"כ ביצמה ,ירקחמ ילכ איה )forecasting-מ ךפיהה ,backcasting( "רוחאל הטרסה"

 ,"תיאבצ הכיפה הירוסב הללוחתה 2019 ראוניב" :לשמל( םיידיתע תוחתפתה וא עוריא לש רואית

 םיכרד ראתלו ןוחבל תוסנל אוה ןויערה .)"ינאריאה רטשמה טטומתה 2019 רבמבונב" :וא

 רואית ידי-לע ,תאז .רבודמ הבש "תושחרתה"ל הליבוהש ,"תואיצמה" לש התוחתפתהל תוירשפא

  .םהילא איבהל םילוכי ויהש )"םישיחרת"( תויוחתפתהו םיעוריא תרשרש לש

 םיריבס יתלב וא םיירשפא יתלבכ םיכרעומש םישיחרת ביבס רקיעב חיש םייקל תנווכמ הטישה

 .םיגיהנמה תוביצי ןיינעל דואמ המיאתמכ תיארנ איהו

 

 םישיחרת

 דיתעב תוירשפא תויוחתפתהל רשקהב "תורחתמה תויורשפאה" ןויער לש רתויב יעבטה םושייה

 תויורשפאה לכ תא ראתל הניא םישיחרתה תגצהב הרטמה ."םישיחרת"ב שומיש תועצמאב אוה

 יבצמ" יבגל הבישחה חותיפב עייסל אלא ,)אליממ ירשפא וניא רבדה( דיתעב תויוחתפתהה יבגל

 םניא םה ךא ,תויחכונה תומגמה םע רשק םייקל םירומא םישיחרתה .םיירשפא "בא

 .ונלש ירוטסיהה עדיה לע ונעשיי םהש תדחוימ הביס ןיאו ,רבעה לש "היצלופרטסקא"

 םידיתע"( דיתעב תוירשפאה תויוחתפתהה לע בושחל עייסל ,אופא ,רומא םישיחרתב ןוידה

 רתיב ןוחבל תוטלחהה ילבקמל רשפאל םירומא םישיחרתה ,םייניעידומ םירצומכ .)"םיירשפא

 ןיבל תונויערה ןיב "שגפמ"ה .חוכה ןיינבו חוכה תלעפה ,תוינידמה םוחתב םינוש תונויער תולק

 .דיתעל רתוי בוט ןנוכתהל תוטלחהה לבקמל עייסלו םירעפ תוהזל רומא םישיחרתה

 םיגיהנמ תוביצי ישיחרת ,ןיעידומה יפוג ךותב ,גיצהל ץלמומ ,םיגיהנמה תוביצי תייגוסל רשקהב

 וגיצי םישיחרתה .)הנשב םעפ תוחפל( יתיע ןפואב םישיחרתה תוריבס תא ןוחבלו ףטוש ןיינעכ
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 תויורשפא םישיחרתה וגיצי ןכ ומכ .הרוערעל וא הקוזיחל ,תוביציה רומישל תורחתמ תויורשפא

 .םיגיהנמה תפלחהו תוביציה בצמב יוניש לש תוכלשהלו תויועמשמל

 םתוא ןיכהל ,םיגיהנמה תוביצי תא ךירעהל ישוקה תא תוטלחהה ילבקמל ריהבהל ץלמומ ,ןכ ומכ

 תועבונה תויביטרפואהו תויגטרטסאה תויועמשמה לע חיש םלומ םייקלו הז רשקהב תועתפהל

 .)המצע תוביציה תלאש לע קר אלו( םינושה םישיחרתהמ

 

 םינומהה תמכח

 הלוכי )םיחמומ אל לש םגו םיחמומ לש( הבחר הצובקש החנהה לע תססובמ "םינומהה תמכח"

 םא םג ,תאז .םיחמומ םירקוח לש הצובקמ וא דדוב החמומ רקוחמ רתוי ליעומו קיודמ עדי רצייל

 ,םינוכנה םיאנתב ,תאז החנה יפל .היגוס התואל םיירקיעה םיחמומה םה הצובקה וא רקוחה

 .ןכותב רתויב םינובנה םישנאהמ רתוי תונובנ תובר םימעפו דחוימב תויטנגילטניא ןה תוצובק

 דחי םיפרטצמ םידדובה םישנאה לש םימלשומ אלה םיטופישהש איה ילכה סיסבב תדמועה החנהה

 .רתוי "ןוכנ" טופישל

 ךותב תולאש תלאש תועצמאב ללכ ךרדב אוה םינומהה תמכח לש םושייה ,יניעידומה רשקהב

 .םירחא םימוחתמ םירקוח ברקב ןהו היגוסל םירישיה םיחמומה ברקב ןה ,םמצע ןיעידומה ינוגרא

 תסיפתב ןומטה ןויערה יפל ,םיחמומל קר אלו םמצע םינומהל םג תולאש תונפהל ןתינ

 ידכ רקיעב ,םיגיהנמה תוביצי תכרעה ךרוצל הז ילכב םג שומיש השעייש ץלמומ 5."טניסורק"ה

 הרקמב תוחפלש דמלמ ןויסינה .םירקוחה בור תדמעל הליבומה הכרעהה ןיב תירשפא תונוש תוהזל

 העיגהש הכרעהה דבעידב הררבתה ,םיגיהנמה תוביצי םוחתב הז ילכב שומיש השענ ובש דחא

  .רקחמה תביטח לש הליבומה הכרעההמ רתוי הנוכנכ םינומהה תמכחמ

 

  

                                                        
 .מ"למה 3 רפסמ ןויליג ,השעמו הכלה ןיעידומ ,"םייניעידומ םיכרצל םינומהה תמכוחב שומיש" ,ץיבוקשרה יש 5
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 םיגיהנמו םירטשמ תוביצי חותינל םירטמרפ – 'א חפסנ

 יללכ

 .)םינוגרא/תונידמה דממ( םיגיהנמה תוביצי לדומל םייטנוולרה םיאשונ לע העבצה ללוכ הז חפסנ

 ותוישיא ,ומצע גיהנמה :תוביציה תייגוס לע הכלשה םהל שיש םיירקיע םימרוג 7 ללוכ אוה

 ;ולש תוליעפה יסופדו ויתודמע ,רוביצה ;ילכלכה בצמה ;ןוחטיבה ינונגנמו אבצה ;ויתולוכיו

 יוהיזב אלא "גוית תמישר"ב רבודמ ןיא .תימואלניבה הריזהו ;תירוזאה הריזה ;היציזופואה

  .תוביציה תייגוסב יניעידומה ןוידה תא רישעהל לוכי םהב קוסיעהש םימרוגה

 גיהנמה

 )תילכלכ ,תיתד ,תינוליח( תונושה תוטילאה םע גיהנמה לש ויסחי •

 תולבגמ תנבה ,חוכ ליעפהל תונוכנ ,םירבשמ יוהיז( רבשמ יבצמב גיהנמה לש ודוקפת ןפוא •

 )חוכה

 השדחה תרושקתה לע שגדב ,תרושקתב גיהנמה תטילש •

 ןוחטיבה ינונגנמו אבצה

 ןוחטיבה ינונגנמו אבצה לש םתונמאנו םתוליעי •

 תומילאו חוכ ליעפהל ןוחטיבה ינונגנמו אבצה לש םתונוכנ •

 ןוחטיבה ינונגנמו אבצהמ רוביצה לש דחפה תדימ •

 ילכלכה בצמה

 )החימצ ,םימולשת ןזאמ ,םיריחמ תמר ,הלטבא ,הקוסעת( ילכלכ-ורקמה בצמה •

 תילכלכה התוינידמו הלשממה לש התוליעי •

 )תובכשה ןיבו םירזגמה ןיב םיבאשמה תקולח( םייתרבחה םירעפה •

 םירעפל רוביצה לש תועדומה •

 הריגהו תוטילפ •

 רוביצה

 רוביצה לש הכימתה תדימ •

 )תיתד היצמיטיגל ,תומרופרו םינוקיתל תונוכנ ,תותיחש לש יומיד( גיהנמה לש תוימיטיגלה •

 חרזאה תויוכז בצמ •

 ותלכלכו ותחוורמ )םינושה תודמעמב( רוביצה ןוצר תועיבש •
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 רוביצב בוטיקו םיעסש •

 )ילילש וא יבויח( תוביצי רוערע יעוריאמ ירוטסיהה ןורכיזה •

 היציזופואה

  תדסוממה היציזופואה תמצוע •

 םיפסונ םיינויציזופוא םימרוג לש םבצמ •

 תירוזאה הריזה

  רוזאב םירחא םיגיהנמ לש תוביצי •

 םיגיהנמ לש היצמיטיגלה ,םייונישל תונוכנה ,םייוניש לש םתושחרתה – "הפוקתה חור" •

 היציזופואב / גיהנמב רוזאב םירחא םיגיהנמ לש הכימתה תדימ •

 )תיאבצו תיטילופ ,תילכלכ( רבשמ יבצמב גיהנמל עייסל רוזאב תורחא תונידמ לש תונוכנ •

 תימואלניבה הריזה

 היציזופואב / גיהנמב ,תימואלניבה הריזב ,תונושה תונידמה לש הכימתה תדימ •

 )תיאבצו תיטילופ ,תילכלכ( רבשמ יבצמב גיהנמל עייסל םלועב תורחא תונידמ לש תונוכנ •

  



33 
 

 םירטשמ תוביצי יא תניחבל םילדומ - תורפס תריקס - 'ב חפסנ

 6ןהכ הריש

 

 םילשממ לש תוביציה תדימ לע םיעיפשמה םינוש םינתשמ וללכש םילדומ ועצוה םינשה ךרואל

 תא םיחתנמו ולאכ םילדומ םיעיצמה םיפסונ םיטסקטו םירמאמ 13 וגצוי וז הריקסב .םירטשמו

 .םהיתונורסחו םהיתונורתי

 

 )2013 ,בולוגו ןילדי( ינוטלש יונישל יוכיס תכרעהלו חותינל לדומ

 רטשמה תוביציל תוריבסה תא ךירעהל תלוכיה תא רפשל הסנמש יתטישו ףיקמ לדומ עיצמ ךמסמה

 הנעמ קפסל איה ,םיינתומכו םיינתוכיא םילכב שמתשמה ,לדומה תרטמ .םייונישל לאיצנטופה תאו

 תלעב איה הנידמ וזיאו ,ההובג וא תינוניב ,הכומנ הנידמב תינוטלש תוביציל תוריבסה םאה ,הלאשל

  .רטשמ יונישל רתויב הובגה יוכיסה

 הקימנידה תאו ינוטלש יוניש םיבכעמ וא םידדועמה םייזכרמה םימרוגה תא תוהזל הסנמ לדומה

 :תוריז שולשל וקלוח ינוטלש יונישל יוכיסה לע םיעיפשמה םייזכרמה םימרוגה ,לדומה יפל .םהיניב

 הניחב הכותב תללוכ .לדומה יפל רתויב ההובגה תובישחה תלעב הריזה – תימינפה הריזה .א

 תוימיטיגל ;רתויב עיפשמה םרוגה והז רשאכ ,תיאבצה הטילאה תוליעיו תונמאנ יפל

   .גיהנמה םע היסחיו תיתדה הטילאה תובישחו ;גיהנמהו רטשמה

 הכותב תללוכ .לדומה יפל רתויב הכומנה תובישחה תלעב הריזה – תימואלניבה הריזה .ב

  .תירוזאה הריזה דצמ ןכו תימואלניבה הליהקה דצמ תוניוע וא הכימת יפל הניחב

 הטילאה תובישחו תונמאנ ;ילכלכ ורקאמה בצמה לש הניחב תללוכ – תילכלכה הריזה .ג

  .םייתרבחה םירעפל תועדומה ;תילכלכה

 :ינכפהמ-יטילופ יוניש בכעל םייושעה םימרוגל סחיב ולא תוריז יבגל תוכרעהה תא ללקשמ לדומה

 לש תחלצומ תודדומתהו םייטמוארט םיעוריאמ תונורכיז ,טועימ ןוטלש ,העוסשו השלח היציזופוא

  .תינרדומה תרושקתה םע ןוטלשה

 ךרואל האוושהל סיסב תווהמו תירפסמ הרוצב תואטובמ לדומה תואצות ,םירחא םילדומ תמועל

 תוביציה רדעיה תא ףקית רמאמב חותינה .קימעמ ינתוכיא חותינל ליבקמב ,תאז .תונידמ ןיב ןמז

 ימרוג ידי לע רטשמה תוביצי תכרעהב םילשכה תא ריבסהו ,הכפהמה םורט םירצמב רטשמה לש

 ותוא וריבסהו הירוסב הערכהה יא תמגמ תא םג ופקית לדומה תואצות ,ףסונב .ןיעידומו הימדקא

 רמאמה( היגטרטסא םשיילו שבגל דסא לש ותלוכי רסוחבו היציזופוא לש תיטירק הסמ רדעיהב

 לש םהיתורעשה ףרח ,ןכ ומכ .)המחלמב הנפמל הליבוהש תיסורה תוברועמה תליחת ינפל בתכנ

 וניה בורקה ןמזב ןאריאבו תידועסה ברעב ינוטלש יונישל יוכיסה יכ עיבצמ לדומה ,םינוש םירקוח

                                                        
  .מ"למב ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב תרקוח ,ןהכ הריש ידי לע ןכוה הז חפסנ 6
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 לש ןוצרה תועיבש רסוח תא ףנמל הלוכיש תיתועמשמ היציזופוא רדעיה איה ךכל הביסה .ךומנ

 .הנידמב הייסולכואה

 

 )2017 ,ץיבוקשרה( תוביצי רסוח לש ןדיעב םירטשמ תוביצי תכרעהל בלושמ לדומל תונורקע

 תויגולודותמה תויעבה תא רותפל ןויסינ ךותמ ורזגנש לדומל םייזכרמ תונורקע השיש עיצמ רמאמה

 ראתמ אלא ,ולשמ לדומ עיצמ וניא רמאמה .םירטשמ תוביצי תכרעהל םימייקה םילדומב תויוצמה

 אוה ודוחיי ךא ,ויתונורקעב ירנג אוה ראותמה לדומה .ויתונורקע תא טרפמו "יוצר לדומ"

 תמאתה תרזעב יפיצפסה רשקהל םאתוי לדומה ,רמולכ .םינוש םירטשמל ולש תויביטפדאב

 לדומה לכוי הנתשמה תואיצמל םאתהב ,ףסונב .םייסחיה םהילקשמו םידדמ ,םירוטקידניא

  .םירוטקידניא לש הפסוה וא הרסה ידי לע ןכדעתהל

 ,םימייקה םילדומב םילשכה םע תודדומתה רשפאל םירומא לדומה לש םייזכרמה תונורקעה תשש

 :רמאמב ונחבנש יפכ

 לש התוביציב וא םיוסמ גיהנמ לש ותוביציב רבודמ םאה :רקחמה תלאש תרדגה דודיח .א

 ?רטשמה תטיש

 תוביציה דממ תרדגהבש ןאכמ .תועמשמ הנשי ןנובתמה לש טבמה תדוקנלש ךכב הרכה .ב

 לש וניינע םא ררבל איה הנווכה .תיזחתהו הכרעהה ,רוטינה ,הריקחה תילכת םג ללכית

  .הילע עיפשהל ץמאמב רושק אוהש וא תואיצמה רוריב קר אוה חותינה

 תרגסמב .םיינתוכיאו םיינתומכ םירוטקידניא ןיב בלשמה יגולודותמ הנבמ ללוכ לדומה .ג

  .ההובג טוריפ המרל דע תוביציה יביכרמ לכ דרפנב ונחבי ,תאז

 תויטה לע רבגתהל ידכ תובר תונילפיצסידמ םיחמומ לש הבחר הצובקב שומיש .ד

  .תויביטינגוק

 לע רבגתמה לדומ וא ילבולג תוביצי סקדניא תיינבל הפיאשה תא חונזל שקבמ לדומה .ה

 לש ידוחייה רשקההמ םלעתמ אלש ירנגו בחר לדומ תונבל עיצמו ,בחרמו ןמז ירשקה

 .הרקמ

 לאיצנטופ תא חתנלו תוהזל רשפא ןתוא ,קמוע תומגמ ןיב הדרפה תמייקתמ לדומב .ו

  .תוזחל השק םתוא ,םיעוריא ןיבל ,ןהלש תוציפנה

 ןניאש תונילפיצסידו תוישעתמ ללוכ ,תומייק תויגולונכט וצמואי לדומה שומימב יכ עיצמ רמאמה

  .דועו םינכרצ רקחמ ,םוסרפ ,קווישה םוחתמ ,אמגודל ,ןוחטיבה ימוחתל תועגונ

 

Integrated Crisis Early Warning System (ICEWS) )Lockheed Martin, n.d.( 

 הפועת ,ןוחטיבב תקסועה ,Lockheed Martin קנעה תרבחל ינקירמאה אבצה ןיב הלועפ ףותישב

 םידקפמל עייסל איה ותילכת .Big Data ינותנ לע ךמתסמה ,בלושמ ינתומכ לדומ הנבנ ,היגולונכטו

 .המיחלה תוריזב תיטילופ תוביצי יאו םירבשמ תופצל )תוריז ידקפמ( םיריכב

 בלשמו תויגולודותמ ןווגמב שומיש השוע אוה .תוטלחה תלבקל רזע ילכ שמשל אופא רומא לדומה

 ,םינוש עדימ תורוקמ 100-מ תמא ןמזב טעמכ קפוסמ עדימה .םיינתוכיא םילכו ,םייטסיטטס םילכ
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 וא תיביטינגוק היטה םצמצל הסנמ לדומה ,ךכב .םיימואלניבו םיירוזא םייתושדח תורוקמ 250-מו

 עמטומ לדומה .םיזוחא 90%-כ לע םויכ דמוע לדומה לש יוזיח תמר ,הרבחה תנעטל .ירשפא לשכ

 ךות ללוכ טבמ רשפאל הרומאה תמדקתמ היצזילאוזיווב שומיש השועה תילטיגיד המרופטלפב

  .םיטרפב תוקמעתה

 םיוסמ רוזאב וא תמיוסמ הנידמב שחרתמה תא תוריהמב ןיבהל תלגוסמ תויהל הרומא תכרעמה

 רשפאמ ICEWS-ב שומיש ,הרבחה תנעטל .שבגתמש תוביצי רסוח לע היליעפמל עירתהלו

 תויביטקפאה רחא תמא ןמזב בוקעלו םאתהב םיבאשמ תוצקהל ,תוביציה ירגתאל ביגהל םידקפמל

  .םיבאשמ תאצקה לש

 

 Diskin, Diskin( תויטרקומד תונידמ תוביצי לע םינוש םימרוג לש םתעפשה תדימ תניחבל לדומ

& Hazan, 2005( 

 תדימל יבויחו רישי רשק תלעבכ הנידמב תויטרקומדה תדימ תא תוארל גוהנ םיבר םירקחמב

 ,אבה רמאמה .רתוי הביצי הנידמה ךכ רתוי ההובג תויטרקומדה תדימש לככ ,רמולכ .תוביציה

 לחה וכרענש םיבר םירקחמ לע הססבתהש דאמ הבחר תורפס תריקס ללכ ,ינתוכיא ןפואב עצובש

 תדימ תניחבל םינתשמהמ קלח .תויטרקומד אלו תויטרקומד תונידמ לע 60-ה תונשמ

 :םיירקיע םירקחמ ינשמ וחקלנ רמאמב ,תוביציה ירק ,תויטרקומדה

 ,.Lipset, 1959, in Diskin et al( טספיל ןיטרמ רומיס ידי לע בתכנש ,ןושארה רקחמה •

 אוה .תויטרקומדה תדימ לע רתויב םיעיפשמה ולא םה םייתרבח םימרוג יכ ןעוט ,)2005

 ,)םיליבקמו םיקומע( םיעסשה יפואו ,הלכלכה בצמב יוטיב ידיל האבה היצזינרדומ יכ עבק

 .הנידמב תויטרקומדה תדימ לע הדיעמ

 עבק ,)Sartori, 1976, in Diskin et al., 2005( ירוטרס ינאבו'ג ידי לע בתכנש ,ינשה רקחמה •

 תומכ :תוגלפמה תפמ לש הנבמל םירושקשו היטרקומד םירערעמה םיפסונ םימרוג

  .תויסחי תוריחב ;תוגלפמה תפמב בוטיק ;תוגלפמה

 .םייטילופ םימרוגל םיימונוקאויצוס םימרוג ןיב בולישב אוה וב עצומש לדומהו רקחמה לש ודוחיי

 םירקחמה סיסב לע .תוביצי תויטרקומד 32-ו וטטומתהש תויטרקומד 30 ונחב רמאמה יבתוכ

 :תויזכרמ תוירוגטק 4-ל םתוא וקליחו ירוטרסו טספיל ועבקש ולאל םיפסונ םינתשמ ופיסוה

 ;)תיסחי תוריחב תטישו ;תיתקוח תוביצי יא ;יתואישנ רטשמ ;םזילרדפה תדימ( םיידסומ םימרוג

 תומכ( םיכוותמ םימרוג .)תיטילופ תוברתו הירוטסיה תפסותב ;הלכלכו םיעסש( םייתרבח םימרוג

  .)תינוציח תוברעתה( םיינוציח םימרוגו ;)הלשממה לש תוביצי יא תפסותב ;בוטיקו תוגלפמ

 תוביצי לע רתויב םיעיפשמה םינתשמה תשמח יכ וארה רקחמה תואצות .םינתשמ 11 ללוכ לדומה

 תיתלשממ תוביצי יא ,תיטילופ תוברתו הירוטסיה ,הלכלכ ,םיעסש :םה תויטרקומד תונידמ

 ,ויאצממ יפל .הדוסיב הביצי לשממ תטיש איה היטרקומדהש סרוג רמאמה .תינוציח תוברעתהו

 לככ זא ,היטרקומדה לע ילילש ןפואב םיעיפשמכ ואצמנ וללה םימרוגה תשמח ךותמ םיינש םא

 רתוי וא העברא םא ,תאז תמועל .הביצי ראשית הנידמהו סורקת אל היטרקומדה הארנה

 .סורקת איה ההובג תוריבסב זא ,היטרקומדה לע ילילש ןפואב םיעיפשמכ ואצמנ וללה םימרוגהמ
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 שי אלא ,יטרקומד רטשמ תוטטומתהל ליבוהל לוכיש דדוב דחא םרוג ןיא יכ ןעוט הז רמאמ ,ךכיפל

  .םימרוג רפסמ לש בולישב ךרוצ

 

 )2011 ,גינקו ץיפשיירד ,ענרב( תוביצי תניחבל תוירטנמלרפ תויטרקומד ןיב יתאוושה לדומ

 תולשממה תוביצי תדימ תניחבב דקמתהל רחב היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש הדובע ריינ

 לדומה .תורחא תוירטנמלרפ תויטרקומד לש תוביציל האוושה ךות ,םירטמרפ רפסמ יפ לע לארשיב

 תיסיסבה החנהה רשאכ ,םייריפמא םילכב הניחבל לארשי תולשממ לש תוביציה תלאש תא דימעמ

 תוביצי לש הריבס הדימב ךרוצ שי תיטרקומדה ןוטלשה תכרעמ לש ןיקתה הדוקפת ןעמלש איה

  .תיתלשממ

 הריקסב ונחבנש םירחאה םילדומה תמועל לדומל םידוחיי םה תולשממ תוביצי תניחבל םידדמה

 תנוהכ ךשמ ;תעצבמה תושרה ישאר תנוהכ ךשמ :תמצמוצמ חותינ תדיחי םיגציימ םהש ןוויכ ,וז

 בכרהב יוניש ;תוגלפמ ןיב ןוטלש יפוליח ;ןוטלשה תגלפמ תנוהכ ךשמ ;ןתנוהכל תוביסהו תולשממ

  .םייעוציב םידרשמ יפל םירש לש הנוהכה ךשמו ;תולשממ ןיב םירש יפוליח ;הלשממה לש יתעיסה

 האוושהב ,םיאצממה יפל .יתדוקנ ןפואב אלו ,ןמז ךרואל יוניש תומגמ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ

 תולשממ יכ רכינ ךא ,ינוציק תוביצי יאמ תלבוס הנניא לארשי תורחא תוירטנמלרפ תויטרקומדל

 תופיצר יאב תנייפואמ תילארשיה תכרעמה ,ןכ ומכ .ןתבכרהב תוביצי יאמ תולבוס לארשי

 דקומ ,תונקסמה יפל .1990 זאמ תיתועמשמ רערעתה לארשיב תולשממ לש ןתוביציו ,תינוטלש

 .ןמצע תולשממב וא הלשממה שארב אלו תולשממה ךותב תוביציה יאב ןומט היעבה

 תולשממ תיחכונה תוריחבה תטישבש הנקסמל רבד לש ופוסב עיגמ ,2011 תנשב בתכנש ,ריינה

 ,תמיוסמ המרל דע ,תוביציה רסוחב האור ךמסמה .תוביצי רסוח לש תמיוסמ הדימל תונודנ לארשי

  .היטרקומדב ומייקתיש ןוכנש ,תויתמא תוקולחמל יוטיב

 

,Powell ( אבצל םיצקומה םיבאשמה תומכ סיסב לע םייטרקומד םירטשמב הכיפה יוזיח

Faulkner, Dean & Romano, 2018( 

 ושחרתהש תוכיפההמ 46% ,תוכיפהל יוכיסה תא תיחפמ יטרקומד רטשמ יכ תחוורה העדל דוגינב

 תיצחמב הפצנש רועישהמ םיינש יפ( תויטרקומד תונידמב ויה 2009-ל 2000 םינשה ןיב םלועב

 םירטשמ תוכיפהל םייוכיסה תא וקדב םיבר םירמאמ .)תמדוקה האמה לש הנושארה

 םיבאשמה תומכ תומדב ירשפא רבסה קפסמ הז רמאמ .םירבסה וקפיס םידדוב ךא ,תויטרקומדב

 יוכיסה תאו רטשמה תוביצי תא דודמל עיצמו ,רטשמה ידי לע )"םיעוצעצ"( אבצל םיצקומה

 רטשמל עייסת תויאבצה תואצוהה תלדגה ,רמאמה יבתוכ תנעטל .הז ןוירטירקל םאתהב הכיפהל

  .רוביצה ןוחטיב יפלכ ןהו ,אבצה לש םיסרטניאה יפלכ ןה תוביוחמ ןיגפהל

 תוביצי לע םיבאשמה תאצקה תעפשה תא ןוחבל תנמ לע םייטסיטטס םילכב שמתשה רמאמה

 םינשה ןיב םיימואלניב םינותנ ללכ ,תיראיניל היסרגרב חתונש ,םינותנה סיסב .יטרקומדה רטשמה

 תונידמב יכ ,רקחמה תרעשה תא וחיכוה יטסיטטסה חותינה יטלפ .תונידמ 172-מ ,2009-1952

 . הכיפהל תוריבסה יתועמשמ ןפואב הלוע ךכ רתוי תוכומנ תויאבצה תואצוההש לככ תויטרקומד
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 רשאמ יתועמשמ ןפואב השלח ךא המוד המגמ וארהש ,םיירטירוטוא םירטשמ םג ונחבנ יכ ,ןיוצי

 יטרקומד רטשמב תוביצי קודבל תנמ לע יכ רמאמה יבתוכ וצילמה ,ךכיפל .תויטרקומד תונידמב

 תוארל ץילממ רמאמה ,תויטרקומד לש ןתוביצי תא רפשל ידכ .תויאבצה תואצוהה לע שגד תתל שי

  .וילע םויאכ אלו ול ץוחמ אל ,יטרקומדה ךילהתהמ קלחכ אבצה תא

 

 )Wright & Bak, 2016( תויטרקוטוא תונידמב תוביצי תניחבל לדומ

 תוביציה תדימ תא םינחובה ,םינשה ךרואל וחתופש םיבר םילדומ לש הריקס עצבמ רמאמה

 םילדומ ,רמאמה יבתוכ תנעטל .םיירשפא םידדמ רפסמ לע עיבצמ םכותמו ,תויטרקוטוא תונידמב

 .םייטנוולר םניא תויטרקומד תונידמ תניחבל םילכב שומיש םישועה תויטרקוטוא תונידמ תניחבל

  .רקחמה תואצות לע עיפשמ רקוחה רחובש דדמה םא ןוחבל םיסנמ רמאמה יבתוכ ,ךכיפל

 םירטשמ לש םתורערעתה תניחבל םיירשפא םידדמ השולש לע עיבצמ רמאמה לש ןושארה קלחה

 תפולחת תורידתו ;גיהנמה לש ותוביצי תדימ ;תיטילופה תכרעמה תוביצי תדימ :םייטרקוטוא

 ןקחשה לעופב ימ :הניהש רמאמה לש רקחמה תלאשב םידקממ וללה םידדמה תשולש .לשממה

 ?ומצע גיהנמה וא רטשמה ,ירק ,הנידמב חוכה לעב

 הנידמה תוסנכה הבוג וניהש ,תויטרקוטוא תונידמ תניחבל ףסונ דדמ עיצמ רמאמה לש ינשה קלחה

 ידכ ,ץוח עויס תמגוד ,םינוש םיבאשמב םישמתשמ םייטרקוטוא םירטשמש הניה החנהה .םיסיממ

 תעפשה תא דרפנב םינחוב רמאמה יבתוכ .תוביצי לע רומשל ךכו ,תכרעמב םימרוגה תא למגתל

 לככש אצמנ רשאכ ,גיהנמה לש ותוביצי לעו רטשמה תוביצי לע םיסיממ רטשמה תוסנכה הבוג

  .רתוי הביצי תיטרקוטואה הנידמה ךכ ,םיסימב תוחפ תויולת רטשמה תוסנכהש

 .םהיתונקסמו םהיתונורתי ,םהיתונורסח לע םינושה םילדומה תא ןחוב ,רמאמה לש ישילשה קלחה

 יופימ איה תויטרקוטוא תונידמב תוביצי תרקוחה תורפסל רמאמה לש תויזכרמה תומורתהמ תחא

 רקוחש תנמ לע ,תאז .םייטרקוטוא םירטשמ תליפנ וא יוניש יוזיחב םילדומה לש תונולשיכה לכ

 .ויכרצ תא רתויב בוטה ןפואב תרשמה לדומה תא רתוי לכשומ ןפואב רוחבל לכוי הרקמ ןחובה

 תוכמס תוביצי וא םיגיהנמ תוביצי לש הדידמ יעצמא לע תונעשיה יכ שיגדמ רמאמה ,םוכיסל

 רטשמה תוביצי תדימל עגונב תויעמשמ דח אל רמולכ ,תוברועמ תואצותל הליבומ תיטילופ

 םיגיהנמה לש םדיקפת תניחב תא חונזל ןיא יכ םישיגדמ רמאמה יבתוכ ,תאז םע .יטרקוטואה

 תניחב ןיב בלשל רמאמה עיצמ ,ףוסבל .חותינל םייטנוולר םה יתמ ןיבהל אלא ,הנידמה תוביציב

  .המל ליבוה המ הרקמ לכב דדחל שי רשאכ ,רטשמה תוביצי תניחבל גיהנמה תוביצי

 

 )Ekman, 2009( םיידירביה םירטשמ לש תוביצי תניחבל לדומ

 לש םינייפאמ םיבלשמה םירטשמ רמולכ ,םיידירביה םירטשמ לש תוביציה תא ןחוב רמאמה

 ךא ,תוריחב םייקמ רטשמה דחא דצמ ,לשמל ךכ .םירוטטקיד םירטשמ לשו םייטרקומד םירטשמ

 הלאוצנו ,הינזנט( ןחוב ירקמ השולש גיצה רמאמה .תונגוהו תוישפוח ןניא ןה ללכ ךרדב ינש דצמ

 טסופו יטסינומוק טסופ ,ירטירוטוא טסופ :ידירביה רטשמ לש רחא גוס דחא לכ םיגציימה )היסורו

  .המאתהב ,יטרקומד
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 - תורטמ יתש גישהל רטשמה לש ותלוכיב היולת םיידירביה םירטשמ לש םתוביצי ,רמאמה יפל

 ענמיש ןפואב ,רוביצה ןיבל הניב קתנל ליבקמבו ,התוא ןרמתלו ףוקעל ,היציזופואב טולשל

 ינש ונחבנ היציזופואב הטילשה תדימ תא ןוחבל ידכ .יטילופ יונישל הווקתו תורשפא םיחרזאהמ

 תדימ ןכו ;ןגוה אל יתרושקת רוקיס אמגודל ,שמתשהל רטשמה רחב הב הלועפה ךרד :םירטמרפ

 השולש ונחבנ םיחרזאב הטילשה תדימ תא ןוחבל ידכ ,ףסונב .היציזופואה לש תויביטקפאה

 ןומאהו העבצהה רועיש ;תויטילופ תוגלפמ יפלכ םיחרזאה םישחש ןוחטיבה תדימ :םירטמרפ

 ףויז ןה הלא תורטמ תגשהל םיכרדה ,רמאמה בתוכ תנעטל .היטרקומדב רוביצה תכימתו ;תוריחבב

 ועריש תואצותל ליבוי יטרקומד ןוויכב רטשמב יוניש לכ יכ רוביצל רסמ תרבעהו תוריחב תוכרעמ

 רטשמה לש ותזיחא בצייתת ,וללה תורטמה יתש תגשהב החלצה ןתניהב .יחכונה בצמה תא

  .הנידמב ידירביהה

 

 ,Political Risk Service Group( תוביצי תכרעהל יללכ דדמ סיסב לע יביטקייבוס הכרעה לדומ

n.d.)( 

 ליבוי תוביציב עוזעז םאה ןוחבל הרטמב ,תאז .םירטשמ תוביצי תייגוסב קסוע יקסעה םלועה םג

 רחסמ רהזיהל לכות הרבחה ,ךכ .הנידמב תורבח לש תילכלכה תולהנתהבו רחסב ,תועקשהב העיגפל

 Political Risk Group תרבח איה םוחתב תוטלובה תורבחה ןיב .םיביצי אל םירוזאב תועקשהו

(PRS) םשב לדומ העיצמש ‘International Country Risk Guide’ (ICRG).  

 עדימ ףוסיא לע ססבתהב ,תונושה תונידמה תודוא דוקינ הרבחה תוחוקלל קפסל אוה ןויערה

 יסנניפ ,יטילופ :תוירקיע ןוכיס תוירוגטק שולשב םינתשמ 22 גרדמ ICRG-ה .םייולג תורוקממ

 ,אמגודל ,תיכרריה הרוצב םיגרודמ ויביכר רשאכ 100 דעו 0-מ גרודמ יטילופה ןוכיסה דדמ .ילכלכו

   .דבלב תודוקנ 6 לעב 'רדסו קוח' וליאו ,תודוקנ 12 לש הובג ןויצ תלעב 'הלשממה תוביצי'

 ביכרל ןתינה ךומנ לקשמש ךכ ,תקולחמב תויונש תויהל תויושעש דוסי תוחנה לע ססובמ ,דדמה

 םיביכר תמגוד םינוש םיביכרמ םלעתמ דדמה ,ףסונב .ביכרה ותואב לחש ינוציק יוניש ןתמל יושע

 איהו ,הרורבו תיסחי הטושפ הניה הז לדומב תגצומה היגולודותמה .םייגולואידיא וא םייתוברת

 לע ךמתסהב ,ןותנ עגרב תוביצי תניחבמ הנידמ לש בצמ תנומת הרבחה תוחוקלל קפסל הסנמ

  .םייולג תורוקמ

 

 )Ferrari & Rolfini, 2008( הנידמב תוביצי רערעמה םרוגכ יטילופה ןוכיסה תניחבל לדומ

 .Sace Group תיקלטיאה חוטיבהו םיסנניפה תיקנע ידי לע גצוה יקסעה םלועהמ ףסונ לדומ

 הפוקתב .רבעה לש ולאל םימוד םניא םויה לש תיטילופה תוביציל םינוכיסה יכ ןעוט רקחמה

 .יטסילאינולוק יטנא ירוביצ טנמיטנסב וא םזינומוקה לש תוטלתשהב רבודמ אל ,תיחכונה

 םיניינעב ,תולשממ יפוליחב ,םיירוטלוגרו םייטפשמ םייונישב םירושק םייחכונה םינוכיסה

 יוהיזל םישק םה ולאכ םינוכיס .רורטבו עבטמ ירבשמב ,םדא תויוכזב םירושקש ולאכו םייתביבס

 תכרעהל לדומ .תורז תועקשהלו םיימואלניב םיקסעל הנידמה תחיתפל ליבקמב םימייקתמ םהו

 .ולאכ םינוכיס תופצל םילוכיש םימרוג ןובשחב תחקל ,ךכיפל ,ךירצ תיטילופה תוביציל ןוכיסה
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 תחקל בייח ,הנידמב תוביציה תא רערעמש ,יטילופה ןוכיסה תניחבל ליעי דדמ ,לדומה תנעטל

 ,ךכיפל .םירז םיקסעל הנידמה לש תויביטקרטאה לע םיעיפשמה םינושה םידממה תא ןובשחב

 תדימ ,אמגודל ,תועקפה ינוכיס :גג תוירוגטק 3-ל וקלוחש ,תוביציה תניחבל םינתשמ 11 ועבקנ

 תומילא ןוכיסו ;הנידמב יסנניפה שפוחה תדימ ,אמגודל ,הרבעה ןוכיס ;הלשממה תוברעתה

 ,ינתוכיא ןפואב ,ךירעהל ךרוצב הרושק תירקיעה היעבה .קוחה ןוטלש תדימ ,אמגודל ,תיטילופ

 .םידממו םימרוג המכ

 וארה רקחמה תואצות .תוחתפתה לש םינוש םיבלשב תואצמנה תונידמ 209 לוכה ךסב ןחב לדומה

 יאל רתויב הובגה ןוכיסה תולעב ןה הרהס רבדמל םורדמ הקירפא תשביב תואצמנש תונידמה יכ

 יכ שגדוי רשאכ ,ןוכיתה חרזמהו הקירפא ןופצ ויה תוביצי יאל ישילשהו ינשה םוקמב .תוביצי

 ועיפוה גורידה ךשמהב .תירוזאה הלטלטה ינפל םינש שולש ,2008-ב רבכ וגצוה הז לדומ תואצות

 וינ( הינאיקואו ,תיניטלה הקירמא ,הפוריא ,היסא :ךומנל הובגה ןוכיסהמ ,אבה רדסב תושביה

 .)הילרטסואו דנליז

 

 )Oetzel, Bettis & Zenner, 2001( הנידמב םינוכיס םינחובה םידדמה לש תוליעיה תדימ תקידב

 תאיצמ לש יביטקייבוא ךילהת אוה הנידמב םינוכיס חותינש םיחינמ תויקסע תורבח לש םילהנמ

 תלעותה תא ןחוב הז רמאמ .םיקפומש ןוכיסה תוח"ודב קפס םיליטמ םניא םהמ םיבר ,ןכל .תודבוע

 ןוכיס תדידמל םיעצמא המכ דע ןוחבל איה רמאמה תרטמ יפיצפס ןפואב רשאכ ,ולא תוח"וד לש

 תוביציה תוח"ודמ המכ ןחוב רמאמה .תיביסנטניא תוביצי יא לש תופוקת תוזחל םילוכי תונידמ לש

  .)הז חפסנב גצוהש ,ICRG-ה לדומ תא ללוכ( םיליבומה

 וקדבנ םידדמהמ דחא לכ .תונידמל םינוכיס תניחבל בחרנ שומישב ואצמנש םידדמ 11 ןחב רמאמה

 ןיב שמתשהל ורחב רמאמה יבתוכ יכ ,ןיוצי .םינש 19-כ לש הפוקת ךלהמב תונוש תונידמ 17 לע

  .הנידמב ןוכיסה תדימ לע עיבצמה םרוגכ עבטמה תודונתב ראשה

 םינוכיסה גוריד תוח"וד תובורק םיתיעל יכ ועיבצה ,רמאמב עצובש ,יריפמאה חותינה תואצות

 וז האצות ,רמאמה תייארב .םייתועמשמ םייטילופ וא םיילכלכ םייוניש תופצל ןויסינב םילשכנ

 שמתשהל תורחוב ןיידע תורבח עודמו ולא םיעצמא לש תלעותה תדימ יבגל הבושח הלאש הלעמ

  .םהב

 

 )The Fund for Peace, n.d( םלועה יבחרב תונידמ לש "תוירירבש"ה תדימ תניחבל יתנש דדמ

 תא ןחוב ,The Fund for Peace (FFP) ידי לע הנש ידמ םסרפתמה ,Fragile States Index דדמ

 ףקשמש ,10 ןויצ ןיב הנידמ לכ גרדמ דדמה .םלועה יבחרב תונידמ 178 לש "תוירירבש"ה תדימ

 120 ןויצ ןיבל ,תיחכונה תעב התוביציל הנכס תפקשנ אלש הנידמ רמולכ ,תוביצי לש ההובג הדימ

 .הנידמה תוביציל תידימ הנכס תמייק רמולכ ,הכומנ תוביצי תמר ,ףקשמש

 3-ל םיקלוחמה םידדמ 12 תניחבל םיינתומכ םילכב םגו םיינתוכיא םילכב םג שמתשמ דדמה

 דוקפת תמר ,אמגודל ,םייטילופ םידדמ ;ינוע דדמ ,אמגודל ,םיילכלכ םידדמ :תויזכרמ תוירוגטק
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 לכ ."תוחומ תחירב"ו הריגההו תוטילפה תדימ ,אמגודל ,םייתרבח םידממו ;הנידמב תוטילאה

   .םינוש םירוטקידניא האמכ ידי לע 10 דע 1-מ וגרוד םידדמה

 :ןה ,ירישעל ןושארה םוקמהמ ,רתויב "תוירירבש"ה תונידמה רשע ,2018 תנשל דדמה תואצות יפל

 לש תיטרקומדה הקילבופרה ,תיאקירפא זכרמה הקילבופרה ,הירוס ,ןמית ,הילמוס ,ןאדוס םורד

-ה םוקמב תידועסה ברע ,ןוכיתה חרזמה תריז תניחבמ .האובבמיזו ןטסינגפא ,דא'צ ,ןאדוס ,וגנוק

 ,44-ה םוקמב ןונבל ,52-ה םוקמב ןאריא ,67-ה םוקמב לארשי ,70-ה םוקמב ןדרי ןכמ רחאל ,99

  .11-ה םוקמב קאריעו 36-ה םוקמב םירצמ

 

 Brooking Institute & World Bank( תולישמה תדימ לע םיעיבצמה םינתשמ תניחבל טקיורפ

Development Research Group, n.d.( 

 םירקוחו ימלועה קנבה ידי לע םקוה The Worldwide Governance Indicators (WGI) טקיורפ

 תולישמה תדימ לע םיעיבצמה םייזכרמ םינתשמ השישל סחייתמ טקיורפה .Brooking Institute-מ

 תויביטקפא ;תיטילופ תוביצי ;תוירחא תחיקל תדימו יוטיב שפוח :תוביציה תדימ ירק ,הנידמב

  .תותיחשב הטילשה תדימו ;קוחה ןוטלש ;היצלוגרה תוכיא ;הלשממה

 200 לעמב םינתשמה לש הניחב ללוכה ח"וד קפומ הנש לכב רשאכ ,1996-מ לחה לעופ טקיורפה

 םישמשמ םה ,תוביציב רישי ןפואב םיקסוע אל םינתשמהש תורמל יכ ,ןיוצי .תוירוטירטו תונידמ

  .הימדקאהו םיקסעה םלועב םיבר תוביצי ידדמל סיסבכ

 בצמה קר אלו םינתשמה לש יביטקייבוסה בצמה תדידמ אוה לדומה לש יגולודותמ דוחיי

 םירוביצ לש תוינידמו תולועפ בוציעב יזכרמ םרוג ןה תוסיפת ,טקיורפה תווצ תנעטל .יביטקייבואה

 הדידמ תופכל ןויסינ ןכל ,יביטקייבוא ןפואב דודמל ןתינ אל םיבר םימוחת ,ףסונב .תולשממו

   .תואיצמה תסיפתב היטה רצייל לולע תיביטקייבוא

 שומיש קר אלו ,דדמ לכל הכרעה חווט ןתמ רמולכ ,ןקת תייטסב שומישב אוה לדומה לש ףסונ דוחיי

 תורוקמ גרדל ךכו ,הכרעהה יבגל המכסהה חווטב ןיחבהל טקיורפה רשפאמ ,הז ןפואב .םיעצוממב

 ,םיקסעו תיב יקשמ לש םירקס אוה טקיורפה לש עדימה סיסב .תוחפו רתוי םינימא םיבשחנה

 .דועו םייתלשממ אלו םייתלשממ םינוגרא ,הבישח יתווצ ,ל"ניב םינוגרא לש םיגוריד
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 תיפרגוילביב המישר

 

 בטומש היצפסנוקכ "תירוזאה הלטלטה" :"יברעה ביבא"ה תוארתהל .)2018( .א ,שעמ שיא

 זכרמב תיניעידומה היגולודותמה רקחל ןוכמה :ןורשה תמר .ונילע ץפנתתש ינפל ץפנל 

 .ןיעידומה תשרומל

 תאצוה :הננער .הריכבה תוחאה :םירצמ – ונימיב ןוכיתה חרזמה .)2003( .ח ,ךילרא

  .החותפה הטיסרבינואה

  .םירפס תועידי :ןויצל ןושאר .דמחומ זאמ לודגה רבשה – ןוכיתה חרזמה .)2017( .ח ,ךילרא

 תמר .םייונישו תורומת לש ןדיעב תואיצמה רוריב – יניעידומה רקחמה .)2015( .א ,ןורב

 .ןיעידומה תשרומל זכרמה :ןורשה

 ןוכמה :םילשורי .הדובע ריינ – תולשממ תוביצי .)2011( .ע ,גינקו .ש ,ץיפשיירד .ש ,ענרב

 .היטרקומדל ילארשיה

 :ביבא לת .תירוזא תוביציל לדומכ תוילרטינ תונידמ ידמצ :ץיח ירוזא .)2016( .א ,קינורג

 .גנילסר תאצוה

 :תוירוזאה תוכופהתה לומ לא תנכדועמ היגטרטסא שוביגב ךרוצה .)2015( .ע ,בניע .א ,לקד

 .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .ןחוב הרקמכ תינופצה הריזה

 ןבא ךותב .תוביצי רסוח לש ןדיעב םירטשמ תוביצי תכרעהל םילדומ .)2017( .ש ,ץיבוקשרה

 :ביבא לת .)73-67 'מע( לארשיב ןיעידומה תליהק ירגתא ,)םיכרוע( בוט ןמיס .דו לאומש 

  .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה

  .63-55 ,21 ,יגטרטסא ןכדע ?ראשב חצינ עודמ – הירוסב המחלמה .)2017( .א ,רסיז

 יוכיס תכרעהלו חותינל לדומ :ןוכיתה חרזמב םירטשמ תוביצי .)2013( .א ,בולוג .ע ,ןילדי

  .ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה :ביבא לת .ינוטלש יונישל

 רערעמ שיחרתל תונכומ :תידועסה ברעב םייונישה .)2018 ,ראוני( .י ,יקסנ'זוג .ע ,ןילדי

  .38-27 ,4 ,יגטרטסא ןכדע .תוביצי

 .דחואמה ץוביקה תאצוה :קרב ינב .רבשמב ןיעידומ – תיסיסבה העתפהה .)1983( .צ ,רינל

  .35-27 ,2 ,יגטרטסא ןכדע .תינדריה הכלממה תוביצי .)2014 ,ילוי( .'ע .ןרע

 ,םיבטקה ןיב .תוביצי יא לש םיבצמ םע ןונכתה יכילהת תודדומתה .)2014( .ד .ס .רלזיירפ

1, 29-61. 

  .תוכרעמ תאצוה :ןוחטיבה דרשמ .עתפ תפקתמ .)1990( .א ,םק

 תאצוה :ביבא לת .יברעה ביבאה לצב ןוכיתה חרזמה – דיתעל הרזחב .)2016( .ע ,יבר

 .גנילסר
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 ."יברעה ביבאה" תכפהמ רחאל םינש עבש :םיכרד תשרפ לע םירצמ .)2018( )ךרוע( .'ש ,יש

  .היגטרטסאו תוינידמל ןוכמה :הילצרה
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