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 הנורוקה רבשמ יארב ת"הזמב ימואל ןסוח תכרעהל לדומ

 1.ןרק ר"דו .ד ן"סר

 םירקיע

 השק העיגפ דורשל תויתנידמ תוכרעמ לש ןתלוכי תלאש תא ףיצה ,2020 תליחתב ץרפש הנורוקה רבשמ

 וז הלאש .תויתרבח-תוילכלכה היתוכלשה לעש ןיבו )תיתואירב( המצע הפגמה לעש ןיב - הילע רבגתהלו

 דדומתהל תושרדנ םמיע םיברה םירגתאלו םינוכיסל ףסוותמ רבשמהש ןוויכמ תאש רתיב תדדחתמ

 .טרפב ת"הזמהו ,ללכב םלועה תונידמ יכה ואלב

 דומאל ןתינ וכרד "ןסוח" גשומב שמתשהל םיברמ םיאנידמו םירקוח ,ולא תולאש לע תונעל ןויסינב

 םירבשממ םקתשהל ,םייטמרד וא םיימואתפ םייוניש םעו םיצחל םע דדומתהל תכרעמ לש התלוכי תא

 רשקה לש תרזגנ ימואלה ןסוחב האורה תימדקאה תורפסה לע םינעשנ ונא הז ךמסמב .דוקפתל רוזחלו

 יבאשמו ,תכרעמ לש הנגהה תלוכי ירק ,)תּועיגפ - ידגנה הדיצ וא( תּונתיא - םיירקיע םינתשמ ינש ןיב

 םהיניב היצקארטניאה תניחב ,הז לע הז םיעיפשמ םינתשמה ינשש תויה .התושרבש תודדומתהה

  .תמיוסמ הנידמ לש הנסוח תכרעהל עגונה לכב ירקחמה םלשה תא רוציל ,ונתנבהל ,היושע

 תונתשהל הטונה בכרומ יתכרעמ ןייפאמ אלא ,העובק הדידמ תלקס לעב הנתשמ וניא ימואלה ןסוחה

 םייתוברתהו םיילכלכה ,םייתרבחה הינייפאמל םאתהב הרבחל הרבחמו הנידמל הנידממ ,תעל תעמ

 וא םיביכר רפסמ הנומ תורפסה ,תאז םע .וקמועל וא/ו רבשמה תמצועל םאתהב ,ןכ ומכו םיידוחייה

  :םיפתושמו םייזכרמ םינייפאמ

 םינוכיסל תועדומ ,תוימואל תויתשת ,בורל תבייחמ וז תלוכי .המצמצלו העיגפ עונמל תיזיפ תלוכי •

  .םיירשפאה םינוכיסה תא ןובשחב םיאיבמה המידקמ תוכרעיהו ןונכת דצל ,םיעיגפ םירוזאלו

 וא םייתועמשמ םייוניש תובקעב םג לועפלו ךישמהל םיקסעלו קשמל תרשפאמה ,תילכלכ תונתיא  •

  .העיגפ

  .הנתשמ בצמל המאתהו תושימג ,תודדומתה ינונגנמ רמשלו חתפל תינוגרא תלוכי •

 םינונגנמ לעו הליהקה ירבח לש םינושה םהיבאשמ לע תנעשנה תיתליהקו תיתרבח תודיכל •

 תיתליהקהו תיתרבחה תודיכלה יכ תסרוג רקחמה תורפסב תחוורה הכרעהה .םייתליהק םינוגראו

 .ימואלה ןסוחב רתויב יתועמשמה ךבדנה איה

 .ת"הזמה תונידמל "ימואל ןסוח" דדמ לש ושוביג תא רשפאמה )ינושאר( יטילנא לדומ עיצמ הז ךמסמ

 יברעה םלועב ימואלה ןסוחה תניחב .ימדקאה רקחמהמ םירוטקידניאו םירטמרפ לע ובורב ןעשנ לדומה

 תונידמ לע רקיעב ומשויו םייברעמ םירקוח ידי לע וחתופ םילדומה תיברמו תויה ירקחמ רגתא תווהמ

 
   .ן"מאב םיתרשמ 1

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה
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 ברע תונידמב תיתוברתהו תיתרבחה תוידוחייה םושמ םצעתהל יושע ףא הז רגתא .יברעמה םלועהמ

 ןמסל רשפאמ לדומה יכ םירובס ונא ,ולא םילטובמ אל םירגתא ףרח .)ןמצע ןיבל ןניב האוושהב םג(

  .)םיפסונ םירבשמ םג ומכ( הנורוקה רבשמ תעפשהל )תוחפ םישיגרו( םישיגר םיבחרמ

 :ימואלה ןסוחה דדמ יביכרמ ללכ יכ רכינ ,תונידמה ןיב תיסיסבה תונושה תורמלו ,יתריז-לע טבמב

 ןבומכ ךכל .ךומנ ןויצל םיכוז ,ת"הזמב יתליהק– יתרבחהו ינוגרא – ידוקפתה ,ילכלכה ,יתיתשת - יזיפה

 ,תובחרה היתוכלשהו הנורוקה תפגממ בחרמב תורבחה לש םוקישה תלוכי לע הרישי העפשה ןכתית

 .ןבור לצא םידורי ויה ימואלה ןסוחה ירשקהב ןהלש החיתפה יאנתשכ רבשמל וסנכנ רוזאה תונידמ ןכש

 הכרעה לע םינעשנ ת"הזמה תונידמ לע עצומה לדומה םושיימ םילועה םיאצממה דועב ,םוכיסל

 הווהמ ימואלה ןסוחה דדמ ,ונתייארב ,תונושה תוריזב המאתהלו ףוקיתל םישרדנו דבלב תינתוכיא

  .םירטשמה לש םתוביצי תלאשל ףאו ת"הזמה תונידמ לש ןבצמ תכרעהל ףסונ רוטקידניא

 

 יטרואת עקר

 םינורחאה םירושעב בחרתה ללכבו ת"הזמב תונידמה תודדומתמ םמיעש םירגתאהו םינוכיסה דענמ

 תובחר וא תושדח תוינוציק עבט תועפותל םיליבומה םילקא ייוניש - ןווגמ םרוקמש םייוניש לשב

 ימוחת לכ לע תועיפשמה תויגולונכט תויוחתפתהו ;םיתומיעהו המיחלה ינייפאמב םייוניש ;רבעבמ

 גשומב שומישה רבוג יכ רכינ ולא םייונישל רשקהב .הבר תובכרומו םינוכיס םג ןבוחב תונמוט ךא םייחה

 2.םייטמרד וא םיימואתפ םייונישו םיצחל םע תודדומתהל תיתכרעמ תלוכיכ רתיה ןיב רבסומה ,"ןסוח"

 לאיצנטופ שי םינוש םיגוסמ םירבשמ לומ דומעל ןתלוכיו ,תונידמ לש ימואלה ןסוחה תלאשב קוסיעל

 םירטשמה תוביצי ןשארבו ,רתוי תובחר תויגוס לש חותינלו הכרעהל עגונה לכב יתועמשמ ןפואב עייסל

    .ת"הזמב

 ץחל ינפב דומעל רמוח לש ותלוכי ותרזעב תראותמ םש ,עבטה יעדמ םלועמ לואש "ןסוח" גשומה רוקמ

 יעדמו היגולוקאה ימוחתב םג הז גשומב שומישה חתפתה םינשה םעו ,תירוקמה ותרוצל רוזחלו

 עקר לע תונעשנה תוננובתה תויווז תואטבמה ,ןסוח לש תורדגה יתש ןיב ןיחבמ )1996( גנילוה .הרבחה

  :הנוש ירנילפיצסידו יטרואת

 ןסוח ,הסדנהבו םיקיודמה םיעדמב ובצוע רשא תוסיפתה ןמ ןוזינה הדשב - תיסדנהה השיגה ●

 הרדגהב .תוששואתהה רחאל יתלחתהה בצמל רוזחלו היגרנא גופסל רמוח לש תלוכיכ רדגומ

 .לקשמה יוויש תדוקנל הרזחו םוקיש ,רומיש לע אוה שגדה וז

 תלוכי ןסוחב תואור תובכרומ תוכרעמ לש תוירואית לעו תויגולוקא תוסיפת לע תונעשנה תושיג ●

 היקלח ןיב תולתו תואדו רסוח לש םיביכרמ תלעב ,תיראניל אל ,תימניד תכרעמ לש תבכרומ

 ןסוח תא בורל תונחוב ולא תושיג .ימואתפ יונישו םיצחל לומל המצע םיאתהלו דדומתהל

 אלל ,גופסל תכרעמה תלגוסמ חוכ וא יוניש תמצוע וזיא דע ,רמולכ - ףסה תדוקנ ךרד תכרעמה

 תיגולוקא ,תבכרומכ תכרעמה תא תוארל שי יכ איה וז השיגב דוסיה תחנה .הב יתוהמ יוניש

 הלש הדמתהה תלוכי תא םיבצעמ היביכר ןיב םירשקהו ןילמוגה יסחיש וזכו ,תיתרבחו

 יוויש תדוקנ ןיא תיגולוקאה הסיפתב ,יסדנהה ןסוחל דוגינב .םירגתאו םימויא םע תודדומתהב

 
2Christopherson et. Al ,2010; Beck, 1992  
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 לעש לקשמ יוויש תודוקנ רפסמ ונכתיי אלא ,העיגפ רחאל בושל םיפאוש הילאש תחא לקשמ

 והשלכ רבשמ תובקעב תכרעמה לש יונישב תוארל ןיא ,רמולכ .בצעתהל הלוכי תכרעמה ןהיפ

 לע הדיעמה ,תושימגו תולגתסה תלוכיל יוטיב אלא ,םדוקה בצמל רוזחל הלש תלוכי רסוחכ

 32.יתכרעמ ןסוח

 חלצומ ןפואב תיתליהק-תיתרבח דדומתהל תלוכיה אוה ןסוחל תומייקה תונושה תורדגהל ףתושמה

 ךילהתשו יונישמ ךשוממו השק ןפואב תעגפנה תכרעמ ,ךכ .תכרעמב העיגפו רגתא ,םויא םע ריהמו

 ןפואב תידוקפת הניחבמ הגוסנה תכרעמ ;ךומנ ןסוח תלעב תכרעמ הווהמ ,םוגפ וא יטיא התוששואתה

 תכרעמכ רדגות ,)bouncing back( ילאמרונ דוקפתל הרזח ךות תוריהמב ששואתהל הל רשפאמה שימג

 התוא הנייפאש וזמ רתוי ההובג המרב דוקפתל תרזוחו תוריהמב תששואתמה תכרעמו ,הובג ןסוח תלעב

 4.דואמ הובג ןסוח תלעב תכרעמכ רדגות רבשמה/יונישה םרט

 

  ?ימואל ןסוח ךרעומ וא דדמנ דציכ

 םימיכסמ םירקוחה בור דועב ךא ,ןורחאה רושעב תובר המדקתה ימואל ןסוחב תקסועה רקחמה תורפס

 היגולודותמל עגונב המכסה השבוג םרט ,ןסוח גשומל הרורב הרדגה לע ןעשיהל ךירצ אשונה רקח יכ

 הרדס( ךילהת אוה ימואל ןסוח םא הלאשה ביבס תקולחמ הנשי .ותדידמ תא םירשפאמה לדומלו

 העיגפ הנידמ םא הלאשה ביבסו )עיגהל ןתינ וילאש שיחרת וא בצמ( האצות וא )תולועפ לש תכשמתמ

 .ימואל ןסוח תרדענ חרכהב םימיוסמ םימוחתב וא םירשקהב

 ןסוחה תא םיספותו אשונב ימדקאה רקחמה תובא לע םינעשנ ונא הז ךמסמב ,ולא תוקולחמ לומ

 הנתשמ .תודדומתה יבאשמו תּונתיא :םיירקיע םינתשמ ינש ןיב היצקארטניא לש תרזגנכ ימואלה

 הנידמה לע תיזיפ הנגה םירשפאמה תיתנידמה תכרעמב יזיפ דמימ ילעב םינייפאמל עגונ תּונתיאה

 תא םימצמצמה םינייפאמו םימרוג אוצמל ןתינ וז הנתשמ תרגסמב .רדגומ םויא לומ בורל ,היבשותו

 רופישל םימרותה )םייזיפ( םימרוג םדיצלו )mitigation( התמצוע תא וא העיגפל תוריבסה וא ןוכיסה

  .)adaptation( םויאה תושחרתה תעב הב העיגפה תנטקהל תכרעמה תלוכי

 תולוכילו םינייפאמל רקיעב תסחייתמ איהו רתוי הבחר תוננובתהה תודדומתהה יבאשמ הנתשמב

 תועצמאב רקיעב( תולוכי - תווצק ינש םידדמנ וז הירוגטקב .יפיצפס םויאל םיעגונ םניא רשא ,םייללכ

 רתוי רומח קזנל לאיצנטופ תאטבמה ,תיתרבח תּועיגפו ;)תויתליהק תולוכיו ילכלכו יתרבח ןוה תדידמ

 העיגפה תא םצמצל וא עונמל תלוכיה תא םיבצעמ ולא םינתשמ ןיב ןילמוגה יסחי 5.שממתת העיגפה םא

  .הנממ ששואתהלו

 הטונה בכרומ יתכרעמ ןייפאמ אלא ,העובק הדידמ תלקס לעב הנתשמ וניא ימואלה ןסוחה יכ שגדוי

 ,םייתרבחה ,םייתוברתה הינייפאמל םאתהב הרבחל הרבחמו הנידמל הנידממ ,תעל תעמ תונתשהל

 :וקמועו רבשמה תמצועלו םיילכלכהו םייטילופה

 
3Berkes et al., 2003; Brand&Jax, 2007; Chelleri 2, 2012 - תא תושיגדמ ןסוחה תניחבל תויתכרעמה תושיגה 

 ןהו תיזיפה תיתשתה לע ןה ,רמולכ .םהיניב ןילמוגה יסחי לעו תכרעמה לש םינושה היקלח לע תוננובתהה תובישח
 .בחרמב םילעופה םיילמרופ-אלהו םיילמרופה תודסומהו יתרבחה ןפה לע

 2015 רלושטלאו ןדפ ,ילארשי ,םרלא 4
 .עוריאהמ תוששואתהה בלשב תדדחתמ התויזכרמ םלוא ,העיגפל םימדוקה םיבלשל םג יטנוולר הז הנתשמ 5
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 םינוכיסל תועדומ ,תוימואל תויתשת ,בורל תבייחמ וז תלוכי .המצמצלו העיגפ עונמל תיזיפ תלוכי •

  .םיירשפאה םינוכיסה תא ןובשחב םיאיבמה המידקמ תוכרעיהו ןונכת דצל ,םיעיגפ םירוזאלו

 וא םייתועמשמ םייוניש תובקעב םג לועפלו ךישמהל םיקסעלו קשמל תרשפאמה ,תילכלכ תונתיא •

  .העיגפ

  .הנתשמ בצמל המאתהו תושימג ,תודדומתה ינונגנמ רמשלו חתפל תינוגרא תלוכי •

 םינונגנמ לעו הליהקה ירבח לש םינושה םהיבאשמ לע תנעשנה תיתליהקו תיתרבח תודיכל •

 תיתליהקהו תיתרבחה תודיכלה יכ תסרוג רקחמה תורפסב תחוורה הכרעהה .םייתליהק םינוגראו

  6.ימואלה ןסוחב רתויב יתועמשמה ךבדנה איה

 7:ןסוחה תניחבל ירנגה לדומה תא המיגדמה ,ןלהל הלבטב תוטרופמ ולא תוירוגטק

 
 .ןרטסיא'תרונ תטיסרבינואב ןסוחו ןוחטיבל תינכותב רוטקרידו רוספורפ ,Daniel P. Aldrich לשמל 6
 .הז רמאמל חפסנב םידדמה טוריפ .תימדקא םינמיהמו םיפקותמה ןסוח ידדמו תוירוגטק לש בוליש תגציימ הלבטה 7

 ינוגרא-ידוקפת ןסוח ילכלכ ןסוח יתיתשת-יזיפ ןסוח 
  ןסוח

 יתליהק-יתרבח

 הרדגה

 יבשות לע תיזיפ הנגה

 ;היתויתשתו הנידמה

 ,םינוכיס עונמל תלוכיה

 ןיטקהלו םתוא םצמצל

 הנידמב העיגפה תא

 היבשותבו

 ,תילכלכה תכרעמה תוביצי

 םייונישל המיאתהל תלוכיה

  רמשלו תויוחתפתהלו

 רחאל קשמה דוקפת תא

 העיגפ

 ךישמהל תלוכיה

 שימג ןפואב דקפתלו

 רחאל םג יביטקפאו

 תכרעמה יקלחב העיגפ

 םיחרזאה תולוכי

 ןה ,ששואתהל

 ןהו טרפה תמרב

 ,הליהקה תמרב

 לככ רהמ רוזחלו

 ייחל רשפאה

 םוי-םויה

 םיביכר

 םויאל הפישח םוצמצ

 םויאל תועיגפ םוצמצ

 לש תודירש תלוכי

 םינבמה

 תומאתומה תויתשת

 ןווגמ םע תודדומתהל

 תורשפאמהו םינוכיס

 רחאל דוקפת ךשמה

 העיגפ

 העיגפ תעב םג דוקפת ךשמה

 תכרעמה ןמ קלחב

 םיפנעב וא ףנעב תולת רדעיה

 םידדוב

 תלוכיו תיתכרעמ תושימג

 םייוניש רואל המאתה

 - םוריחל תונכומ

 הלועפ תוינכות

 תיתכרעמ תוריתי

 יקלח תובגל תלוכיו

 ועגפנש תכרעמ

 תיתכרעמ תושימג

 תונתשהל תלוכיו

 בצמל םאתהב

 

 ילכלכו יתרבח ןוה

 םיחרזאה לש

 - יתליהק ןוה

 הליהקה תלוכי

 המצע ןעמל לועפל

 תוגיהנמ

 תויטוירטפ

 תכרעמב ןומא

 תיתנידמה

 התלוכיבו

 תוימיטפוא
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  :ןלהלש תימדקא םינמיהמו םיפקותמה ןסוחה ידדמו תוירוגטק לש בוליש תגציימ ליעל הלבטה

 הנורוק ימיב ת"הזמב ימואל ןסוח

 םיתומיעב דורטו "הלטלטה" רושע תועפשהב קבאנ ןיידע אוהשכ ת"הזמה תא הדקפ הנורוקה תפגמ

 םייחה"ו הפגמה תוטשפתה םע בחרמה דדומתי דציכ ךירעהלו ןוחבל ונאובב .וחטשב םיכרענה

 וקה יכ םיסרוג ימדקאה הדשב םיבר םירקוח ,ךכ .ףקות הנשמ ימואלה ןסוחה תלאש תלבקמ ,"התוחכונב

 תדימב הנושארבו שארב ןומט הנורוקה רבשמ םע ןתודדומתהב ולשכיי וא וחילציש תונידמ ןיב ןיחבמה

 .ןהלש ןסוחה

 ןה ליעל וגצוהש םירוטקידניאה יפ לע ימואל ןסוח תורדענ ןהשכ הנורוקה ףיגנב "ושגפ" רוזאה תונידמ

 שלחומ יתכרעמ ןסוחמ לבוס 8,המלש חותינ תדיחיכ ,ת"הזמה .תיתכרעמה המרב ןהו תיתנידמה המרב

 רורט ינוגרא ,)תולישמ ירדענ םג םקלחבו( תלבגומ תולישמ ירוזא ,תוכשוממ םיחרזא תומחלמ לומ דואמ

-ןיב תוירדילוס ,םייתנידמ-ןיב הלועפ יפותיש םוצמצ ,ןתוא םיקתשמו תויזיפ תויתשת לע םישלוחה

 תא םיבצעמה חוכה ידקומ ןיב תוחיתמהו תורחתה תקמעה ,)"תודחא ךותב דוריפ"( תלבגומ תיתנידמ

  .םיירוזא םינוגרא לשו תודסומ לש תויטנוולרה ףאו היצמיטיגלה תקיחשו תירוזאה הרוטקטיכראה

 ילכלכ בצממ ,ןהיתויתשת תא וסרהש םיחרזא תומחלממ תולבוס ןדוע רוזאב תונידמ ,תיתנידמה המרב

 םיטילפ ילגמ ,תקתושמו תקשוחמ תיחרזא הרבחמ ,רוביצל תוגהנהה ןיב קימעמו ךלוה ןומא רסוחמ ,עוער

 ולא לכ .דיתעל עגונב תואדו רסוחמו תותיחשמ ,ןויווש-יאמ ,םלוה הנעמ םהל קפסל ןתורשפאב ןיאש

  ."ירחאש םוי"ב ןהלש םוקישה ייוכיס לע הכילשמה תילילש החיתפ תדוקנב ןתוא ובצימ

 ,ימואלה ןסוחה יביכר קוזיחב ועייס אל רוזאה ירטשמ בור וטקנש תודדומתההו ענמה ידעצ ,תאזמ הרתי

 .םירטשמה יפלכ רוביצה לש תרוקיבה הקימעה ת"הזמב הפגמה תוצרפתה םעו ,ינידמה ןהו יתכרעמה ןה

 ןכתייו( םתלוכיבו םיפקשמ םירטשמהש תואיצמה תנומתב רוביצה לש ןומאה רסוח דמע תרוקיבה סיסבב

 ,ליעל גצוהש ימואלה ןסוחה לדומ לע ססבתהבו ,תאז לכ רואל .ףיגנה תוטשפתה תא םולבל )םנוצרב ףאש

 .היתורזגנו הנורוקה תפגמ ירשקהב ת"הזמב ימואל ןסוח לש רוטינלו חותינל לדומ עיצהל םישקבמ ונא

 
 תמייקה תונושמ םלעתהל ןתינ אל ,תאז םע .תיבחור היגוסכ ת"הזמב ןסוחה תייגוס תא ןוחבל םיסנמ ונא הז רמאמב 8
 רובע םינושה םירוטקידניאה לש ףוקיתו תומאתה תושרדנ ,םיירנג םירוטקידניא דצל ,ןכל .בחרמב תורבחו תונידמ ןיב
 .בחרמב הנידמו הנידמ לכ

 תולועפ

 תושרדנ

 םודיקל

 ןסוחה

 םירוזאו םינוכיס יופימ

 םימויאל םיעיגפ

 תוסחייתה ךות ןונכת

 עונמל הרטמב ,םימויאל

 המצמצל וא העיגפ

 םינבמ לש םמויק

 םישרדנה תויתשתו

 םוריחב תודדומתהל

 תטילקל םינבמ תמגוד(

 )הנופמ הייסולכוא

 

 קשמה יפנעב תונוש חופיט

 רוזאב

 רזגמה לש תועדומ םודיק

 תוירשפא תונכסל יקסעה

 םוצמצל תוינכות תעצה

 םיקסע ילהנמל םינוכיס

 האוולה ינונגנמ חותיפ

 תונוסאמ תוששואתהל

 םידבועל הכימת תוינכות

 םירגסנ םיקסעב

 תוינכות חותיפ

 םוריחל

 לוגרת

 םוריח יפוגב העקשה

 םוצמצל תוינידמ

 םייתרבח םירעפ

 תוברועמ םודיק

 תובדנתהו

 תוליעפב הכימת

 םינוגרא
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 - יתרבחו ינוגרא ,יתיתשת ,ילכלכ :באה-ינתשמ תעברא יפ לע ןסוחה תדימ תא ןחוב עצומה לדומה

 םייביטקייבואה םידדמה סיסב לע ןסוחה תדימ תא גרדל שי בא-הנתשמ לכ רובעב .יתליהק

 .ןלהל הלבטב םיעיפומה םייביטקייבוסהו

 תחא לכ רובע תיסחי איה האוושהה יכו דבלב הנורוקה רשקהל סחייתמ לדומה יכ שגדוי

 לולקשו המאתה ,ףוקית תשרודו תוינתוכיא תואצותב תפקושמה הכרעהה .תונחבנה תויושי/תונידמהמ

 ןתינ ,רומאכ .םייתריזה ןכותה יחמומ ידי לע ,םיפסונ םייטנוולר םינותנ לשו םייתריזה םינותנה לש

 ןהו הנורוקהמ תוששואתהה תרגסמב ןה - םיידיתע רבשמ יעוריא לש הניחבל םג הז לדומ םיאתהל

 .םיניוזמ םיתומיע וא עבט תונוסא תמגודכ םירחא םיעוריא

 

 
  ןסוח

 יתיתשת-יזיפ
 ילכלכ ןסוח

  ןסוח

 ינוגרא-ידוקפת
 יתליהק-יתרבח ןסוח

 הרדגה

 לע תיזיפ הנגה

 הנידמה יבשות

 ;היתויתשתו

 עונמל תלוכיה

 ,םינוכיס

 םתוא םצמצל

 העיגפ ןיטקהלו

 הנידמב

 היבשותבו

 תוביצי

 תכרעמה

 ;תילכלכה

 תלוכיה

 המיאתהל

 םייונישל

 תויוחתפתהלו

 תא רמשלו

 קשמה דוקפת

 העיגפה רחאל

 ךישמהל תלוכיה

 שימג ןפואב דקפתלו

 רחאל םג ,יביטקפאו

 יקלחב העיגפ

 תכרעמה

 םיחרזאה תלוכי

 ןהו טרפה תמרב ןה ,ששואתהל

 לככ רהמ רוזחלו ,הליהקה תמרב

 םוי-םויה ייחל רשפאה

 םידדמ

 יתב רפסמ

 שפנל םילוח

 תונוכמ רפסמ

 שפנל המשנה

 םיתווצ רפסמ

 שפנל םייאופר

 תופיפצ

 הייסולכוא

 היצטינס תמר

 הנייגיהו

 עדיל השיג

 עדימלו

  ןוזמ תודותע

 הלטבא רועיש

 החימצה רועיש

 יתנשה

 ןויווש-יא דדמ

 ינועה רועיש

GDP 

 היחמה רקוי

 תורז תועקשה

 עבטמ תודותע

 רז

 

 תותיחשה תמר

 תינוטלשה

 לש המויק

 הלועפ תייגטרטסא

 הרודס

 המצועה תמר

 המדק /תיגולונכטה

 תיגולונכט

 תולישמ תלוכי

 םייטמולפיד םירשק

 )ול הצוחמו רוזאב(

  יפרגומד הנבמ

-מ רתוי ינב רועיש ,םיריעצה רועיש(

60( 

 הגהנהב ןומאה תדימ

 העיפשמו הליעפ תיחרזא הרבח

 הנידמב טרפה תויוכז בצמ

 ,םיטילפ( העיגפ הייסולכוא רועיש

 )םירז םידבוע ,םיינע

 תוימיספה וא תוימיטפואה תדימ

 רוביצב

 תויטוירטפה תדימ

 הנידמהמ רגהל ןוצר
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 תמר ,ההובג הלכשה ילעב רועיש 

 תוניירוא

 היטרקומדה תמר

 

  9:ת"הזמב לדומה םושייל המגוד ןלהל
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 םוכיס

 רשאכ רתוי דוע רבגתמ הז רגתא .תיגולודותמ תבכרומ היגוס איה התכרעה וא ימואלה ןסוחה תמר תדידמ

  .םינתשמ לש בחר ןווגממ תעפשומו תבכרומה תינידמו תיתרבח היגוסב רבודמ

 תונתיאה תדימ תא ךירעהלו תוהזל עייסת רשא תיתסיפת תרגסמ תיינבב ךרוצה תא דדיח הנורוקה רבשמ

 םיימדקא םילדומ לע ןעשנה ,הז ךמסמ .םימויאו םירבשמ לש דענמ לומ רוזאה תונידמ לש תועיגפה וא

 תא ךירעהל ןתינ ותועצמאבש ינושאר לדומ גיצמ ,םלועב תונוש תונידמב םוריחו הרגש תותעב ופקותש

 ךמסמב עצומה לדומה ,תאז דצל .הנורוקה רבשמ לומ ת"הזמה תונידמ לש םוקישהו תודדומתהה תלוכי

 תונושה סיסב לע ,הנידמו הנידמ לכ רובע תומאתהו ףוקית וב עצבל ךרוצה הלועו ,ירנגו ינושאר וניה הז

 .הלש תיטילופהו תיתרבחה ,תיתוברתה

 רתוי םיבחר רבשמ ירשקהב םג לדומה תא םשייל ןתינ ונתעדל ,הנורוקה תפגמ לש ידוחייה רשקהה ףא לע

-יזיפ ןסוח :באה-ינתשמ תעבראל םיינטרפה םידדמה תמאתה ךות ,)המודכו עבט תונוסא ,תומחלמ(

 .יתרבח ןסוחו ינוגרא-ידוקפת ןסוח ,ילכלכ ןסוח ,יתיתשת

 יבצעמו םירקוח ותועצמאב "רשפאמ ןיעידומ" הווהמ ימואלה ןסוחה דדמ לש ומושיי ,ונתייארב ,םוכיסל

 עייתסהל ףאו ת"הזמה תונידמ לש יטילופ /ילכלכ/יתרבחה ןבצמ םע םתורכיה תא בייטל םילוכי תוינידמ

    .בחרמב םינושה םירטשמה לש םתוביצי תכרעהל וב
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