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 תילכלכ תילרביל המצוע
 ונא :23 -ה תסנכל תוריחבל "תילכלכ – תילרביל המצוע" תגלפמ עצמ תא גיצהל םיאג ונחנא
 תיתלשממ תוברעתהמ האצותכ םיפירחמ תילארשיה הרבחב םיעסשהמ םיבר יכ םינימאמ
 לע ,המצע תא קזחל הנידמה לש החוכב שמתשהל הסנמ הצובק לכ רשאכ ,הקיזמו תרתוימ
 היח" ןורקיעה לע תססובמ ,תגשגשמו האירב הרבחל ךרדה ,ונתסיפתל .תורחא תוצובק ןובשח
 ."תויחל ןתו
 

 
 םדאה תוריח דוסי ןורקע
 העונתה שפוחב ,תדהמ שפוחהו תדה שפוחב ,תונותיעהו יוטיבה שפוחב היולת תססותו תילרביל ,תינרדומ הרבח
 הדיקפת .הלשממה ידיקפ לש םבל תורירשל ףופכ וניאו וייח לע ןוביר םדא לכ תנקותמ הרבחב .תודגאתהה שפוחבו

 תומילאמ ששח אלל ,םנוצרכ הוולשב םהייח תא להנל ולכויש ךכ היחרזא תוריח לע ןגהל אוה הנידמה לש יזכרמה
 .םיינוציח םימויא וא םירחא םיחרזא ,הלשממה דצמ הייפכו

 
 הרבח

 םישנא לש םניינע םה ונתסיפתל םיאושינ .הליהקלו טרפל התוא םיריזחמו הקיטילופהמ תדה תא םידירפמ .1
 תוברעתה דגנ ונא ,םאתהב .םידיקפו םיאקיטילופ לש םהיתונוצרל םיפופכ תויהל םיכירצ אלו םירגוב
 רשפאל ןיאש םירובס ונא .םיימיטניאה םהייחבו םדא ינב לש םיישיאה םהיניינעב תיתודיקפו תיתלשממ
 אלא ,ןיינק תויוכזב העיגפ ךכב שיש קר אל .םייטרפ םיקסע לש הריגסהו החיתפה ינמז תא עובקל הנידמל
 הבוטה הרוצב ןיינעה תא רידסי םינוש םיבושייב הנושה םייחה חרוא .םייתד םיחתמ בהלשמ רבדהש
 תחיתפב ירחסמ סרטניא שי א"תב תויצוציפו תודעסמ ,םיטקרמרפוסלש רעשל שי .תירשפאה רתויב
 ןכש הרהמ דע לגר טושפי ,קרב-ינבב תבשב חותפ היהיש קסויקש רעשל שי ,תאז תמועל .תבשב םיקסע
 סרטניאהו רשיה ןויגיהה ,הלאכש םירבד הייפכב רידסהל הנידמב ךרוצ ןיא .לוח ימיב ותוא ודקפי םיטעמ
 תוליהקב גוהנש יפכ .תורשכ לע תישארה תונברה לש לופונומה תא לטבנ ,ףוסבל .םיקפסמ ירחסמה
 ירבח לש םנומאב תוכזל וכרטציש ,ןיטינומ ילעב םייטרפ םינבר י"ע ונתניי תורשכ יוות ,ל"וחב תוידוהי

 םינברה ןיב תישפוח תורחת .םידעוסה יניעב לקשמ היהי םינבר םתוא לש תורשכה ותלש ידכ ,הליהקה
 .ליעיו יקנל ולוכ ךילהתה תא ךופהתו קסעה ילעב תניחבמ תורשכה תויולע תא דירות הלאה

 רתויב המחלמ השעמל איה וזה המחלמה ."סיבאנקב המחלמ"ל ףוס םימש – ןויגיהה לוקל םיבישקמ .2
 תיישעת לש התריציל אלא סיבאנקה תכירצ תתחפהל האיבה אל המחלמה .םייביטמרונ םיחרזא ןויליממ
 םיבאשמ תקתרמ ,תבחרנ עשפ תוברתל הבילה תא הווהמ רשא םימס תצפהו םייטאריפ םילודיג ,תוחרבה
 ףאו םימילא םיעשפ ינפמ היחרזא לע ןגהל הלשממה תלוכיב ךכב תעגופ ,טפשמה יתבמו ,הרטשמהמ
 תונקותמ תונידמ תובקעבו ,וז תינסרה תוינידממ לודחל שי ונתסיפתל .הייחמה רקוי תא ןיפיקעב הלידגמ
 ןיגב םיילילפ םימושיר לוטיבל לעפנ ,ךכ לע ףסונב .סיבאנק לש האלמ היצזילגל ןעמל לועפל ,תורחא
 םיילילפ םיקית םהל וחתפנש םיביטמרונ םילארשי יפלא תורשעל תינומה הנינחלו ,סיבאנק תכירצ תוריבע
 לעפנ ,הנושארבו שארב .היצזילגל התיה ןהב ב"הרא תונידמב םויכ עצבתמש יפכ ,שיאב ועגפ אלש תורמל
 אוה לארשיב יאופרה סיבאנקה רבשמ .יאופר סיבאנקל םיקוקזה םילוחב הנידמה תוללעתה תקספהל
 לב לבס םרוג אוהו ,תרתוימ תוברעתה י"ע טרפה ייח תא סורהל הנידמה לש התלוכיל הדיחפמ המגוד
 ,לארשיב רטאיכיספו אפור לכ היפל התובייחתה תא תידיימ דבכל לארשי תלשממ לע .םישק םילוחל ראותי
 גוס תא תונשל לכוי הלוחה .אפורה עבקי התוא תומכ לכב ,היעב לכ לע ,הלוח לכל סיבאנק םושרל השרוי

 תא ל"וחמ ומצעב אבייל השרוי הלוחה ,ןכ ומכ .אפורה עבקש תויומכה תלבגמב ,ונוצר י"פע סיבאנקה
 םיגירח םילשכל המרגש ,תואירבה דרשמב יאופר סיבאנקל הדיחיה תא .אפורה ול םשרש סיבאנקה
 תוקידב לע קר תיארחא היהתש תוביצנב הפילחהלו רוגסל שי ,םילוח םישנא לש םהייח תא וררימש
 יריחמ תיילעל םרגש קושה לשכ תא .םילוחל ןתינה יאופר סיבאנק לש ותוניקת תא ואדוויש הדבעמ
 הריקח תדעווב ותוא רוקחל ףאו ,רתויב ףוחדה ןפואב רותפל שי םיזוחא תואמב יאופרה סיבאנקה
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 לע ורזחי אל אפור י"ע םהל םשרנש לופיטל תושיגנ םישק םילוחמ וענמש תוביסנהש אדוול ידכ תיתכלממ
 .ןמצע

 .תילמיסקמ תוליעיב להנתמ ל"הצש אדוול ונילע ,ןאריא ומכ תונידמ לומ לא תללוכ המחלמ לש הרקמב .3
 םע םייעוצקמ םילייחל םיילכלכ םיצירמת ןתמו סויג תארקל םילייח לש ןוניס איה תוליעי אדוול ךרדה
 .ויתורושל םיסייגתמש םילייחה ןיב אל םג ,לטנב ןויווש םייקמ וניא םויכ ל"הצ .םדיקפתל תומיאתמ תונוכת
 קלחו ,ךכ לע ישממ לומגת ואריש ילבמ םינכוסמו םישק םידיקפתל םיסיוגמ םילייחהו תולייחהמ קלח
 תא וקדבש תודעווה לכ .עוושמ תוליעי רסוחו היומס הלטבאב םינייפואמה םירתוימ םיכרעמל םיסיוגמ
 ונרעצל .ודוקפתב עוגפל ילבמ ל"הצב תורישה ךשמ תא רצקל ןתינ יכ ועבק ,טדורבו רפש ,טסב-ןב ,אשונה
 יבאשמב ןוכסיחהו תורישה רוציק דצל .ךכל לעפנ ונא ןכלו וז המרופר םדיק אל םייקה יטילופה דסממה
 .םדצב ןגוה רכששכ תיעוצקמ תנוכתמב תובדנתה ילולסמל ל"הצב םילולסמ רתויו רתוי ךופהל שי ,אבצה
 םאתהב ןגוה לומגתל הכזי סייוגיש לייח לכש יאנתבו ,סויגמ רטופ אוה םילייח וליא רוחבל לכוי ל"הצ
 .ודיקפתל

 רוסמל לארשי יחרזא לע הפוכש ירטמויבה רגאמל לכו לכמ םידגנתמ ונא .ירטמויבה רגאמל אל םירמוא .4
 םימוד םייתלשממ עדימ ירגאמ לש רבעב םתפילד חכונ המכו המכ תחא לע תאז .םיירטמויבה םהינותנ תא
 לע ,ראשה ןיב ,לקי רשא רבד ,ףולדי הז רגאמ םגש רעשל אלא ןיא .םהב השענש ןודז תורטמל שומישהו
 .הערל שומישל עיגפ רגאמה ,ףולדיש ילבמ םג .ל"וחבו ץראב םיניוע םימרוג ידי לע םילארשי לש םיוהיז
 תותיחשל חתפ חתופ רגאמה ,100%-ל םיברקתמה לארשיב םילילפב העשרה ירועיש חכונל ,לשמל
 ידי לע תוטשפב גישהל ןתינ רגאמה תורטמ תא .הריקחב םייתרטשמ "ךרד ירוציק"ו תויאר תליתש תללוכה
 .רגאמל הפולחכ וז תינכת םדקנ ונאו חרזאה תויטרפב תועגופ ןניאש תומכח תוהז תודועת

 ןויסינ לכל דגנתנ ונא .תישפוח הרבחמ דרפנ יתלב קלח איה תויטרפ .ונלש ילטיגידה שפוחה לע םירמוש .5
 .םילארשי םיחרזא לש טנרטניאה תרובעת רחא לגרל יתלשממ

 תיתליהק תרגסמב להונמש ךוניח ונתסיפתל .ךוניחב הריחב םירשפאמו הליהקל ךוניחה תא םיריבעמ .6
 .ךוניחה דרשמ ידי לע תלהונמה תיזוכיר ךוניח תכרעמל האוושהב וירוהו דימלת לכ יכרוצל רתוי בושק היהי

 םהילהנמ ,ךוניח תודסומל ליצאתש ךוניחה תכרעמב תיתוהמ ,תינבמ המרופרב ךכיפל םיכמות ונא
 הפכנ "הטמל הלעמלמ" ןונכת וב םויכ ררושה בצמל דוגינב תיגוגדפו תיביצקת ,תילוהינ הימונוטוא םהירומו

 לוטיבו ודלי רובע םידומילה דסומ תא רוחבל שפוחה תא הרוה לכל רשפאל לעפנ ונא .ךוניחה דרשמ י"ע
 תטיש תעיבקב רתוי הברה בר שפוח םינושה רפסה יתבל קינעהל רותחנ ףסונב .םושירה ירוזא תטיש
 םיידוחייהו םינושה םיכרצל םאתהב םזילרולפו ןוויג רשפאל ידכב םירומה תבצמו םידומילה ינכת ,דומילה
 ונא )תועשה תטיש( םויה הגוהנה ךוניחה יביצקת לש תיתלשממה האצקהה תטיש םוקמב .דלי לכ לש
 יכוניחה דסומב םידמולה םידימלתה רפסמ ןיב אלמ םאתמ תרציימה )םיר'צואוו( םירבושה תטישב םיכמות
 יתב ןיב תישפוח תורחת רשפאתתש ךכב לוספ לכ םיאור ונניא .לבקמ אוה ותוא יתלשממה ביצקתה ןיבל
 םינושה םיכרצל רתוי בושקל ותכיפהלו ךוניחה רופישל איבת תורחת יכ םירובס ונא ;אוה ךופהנ אלא רפסה
 לע םירומל לומגתב תכמות םג המרופרה .21 ה האמה לש תיגולונכטהו תיתרבחה תוחתפתההמ םילועה
 תא ,הרומה דמעמ תא הלעי רשא רבד ,הארוהה ינפואב תושימג תרשפאמו ,קתוו יפ לע אלו םירושיכ יפ
 ןתינ אל .תיללכה הארוהה תמר תא הלעי םג ומכ ,הארוהה עוצקמ לש תויביטקרטאהו הרומה לש קופיסה
 .ךוניחה תכרעמב תינבמ המרופר לכ לכסלו ךישמהל םירומה ינוגראל

 קחשמ לכ דגנכ המחלמב החצפ לארשי תלשממ .ןגרואמה עשפה תועורזמ םירומיהה ףנע תא םיאיצומ .7
 קושש ךכל האיבה וז המחלמ .םירחא םיקחשמו לזמ יקחשמ ןווגמו רקופה קחשמ תוברל ,םירומיהב ךורכה
 םיאור ונא .לארשי תלשממ תוסחב םיאנ םיחוור ול בינמו ןגרואמה עשפה ידי לע רוחש ןפואב להונמ הז
 ףאו ,םירשפאמש וטוטהו סיפה לעפמ תומדב יתלשממה םירומיהה לופונומ חכונ הרורב תועיבצ וז הדמעב
 תוריית ירע תורושל ףרטצהל תורחא םירעמו תליאמ ענומ הז רוסיא ,ךכמ הרתי .םירומיה םימדקמ
 לוטיבל ךכיפל לעפנ ונא .בר יתוריית לאיצנטופ דבוא ךכבו ,וניזק יתוריש תועיצמה תורחא תויברעמ
 לכ תא דבאל םישנאמ ענמייש חוקיפ תלעפהו ןגרואמה עשפה ידימ םוחתה תאצוה ,םירומיהה לע רוסיאה
 לכב וניד ןכלו לזמ קחשמ אלו תלוכי קחשמ אוה רקופ ,םירומיהמ הנושבש איה ונתדמע רקופ יבגל .םנוממ
 תוניירבעה רוגימ ,םוחתב תורייתה חותיפו לודיג ןה רקופ לש היצזילגלמ תויבויחה תוכלשהה .הנוש הרקמ
 .חרזאה תוריחו םוחתהמ

 םייקתהל םידיתע ויה רשא םינוש םילביטספ 5 לארשיב ורגסנ 2019 -ו 2018 תנשב .טקשב דוקרל ונת .8
 לש םמויק תובקעב לארשי תרטשמ תודגנתה תובקעב ורגסנ םלוכ םיעוריאה .םיימשה תפיכ תחת
 ררוע בצמה .וללה םילביטספב םימסב שומיש לש תורשפאב וזכרתהש ,םירחאו הלאכ "םיניעידומ םיעדימ"
 םולש לע ןגהל" טפשמה יתבו הרטשמה ורחב הבש ךרדה יכ ונעטש ,וללה םילביטספה יאב ברקב בר םעז
 לש םתוכזב הרומח העיגפ לע רבודמ .תיתדימ אלו תמזגומ איה םיעוריאה לש תטלחומ הריגסב "רוביצה
 שי ,תונכס לע רבודמ רשאכ םג .קוסיע שפוחל םילביטספה ימזי לש םתוכזבו יוליבו תוברת שפוחל םיחרזא
 לש – םירופסו – םירעצמ םירקימ .ופוג לע םדאה לש תעדה לוקישב הנידמה לש תוברעתהל לובג
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 לע וא ,עבטב םיעוריא לע ףרוג רוסיא קידצהל םילוכי אל עבט תוביסמו םילביטספב ועריאש תוידגרט
 ללגב תוינוכמה תא לטבל ןכתיי אלש יפכ ,םימייוסמ יוליב וא הקיזומ תונונגס לש קוחל ץוחמ האצוה
 ומכ ,תוקדצומ תויהת םילעמ םייטפשמ םימרוג םג .העיבט ירקמ ללגב םיה תא רוגסל וא םיכרד תונואת
 הרטשמה לש הדיקפת םאה ?םימס ירחוס לע עדימ תובקעב םילבמ ףלא 15,000 בזכאל היה ןוכנ םאה
 ןכתיי םאה ?םיפסכו םיצמאמ וב ועקשוהש עוריא םויק עונמל םוקמב תמא ןמזב םתוא רוצעל אל אוה
 תולאש דועו ?םימייוסמ םילהק דגנו םימייוסמ םיילקיזומ תונונגס יבבוח דגנ תומודק תועידב רבודמש
 םהילע הבוהאה הקיזומה םע גוגחלו ףסאתהל םישנאמ ענמת הרטשמהש ןכתיי אל .תופסונ תובקונ
 תא םילביטספהו תוביסמה יקיפממ ענמת הרטשמהש ןכתיי אל .שיאל םיעירפמ םניא םה םהב תומוקמב
 םויה ונעגה וילא בצמה .גוגחל היחרזאמ עונמל אל אוה הנידמה לש הדיקפת .םקוסיעמ סנרפתהל םתוכז
 םלועב םייקתהל לוכי אל – הרטשמ רושיאל קוקז םירבח 100 םע םיה ףוח לע תדלוה םוי גגוחש םדא ובו

 םיטושפ םירדסה ןעמלו גוגחל שפוחה לע ריפחמה רוסיאה םויסל לעפת תילכלכו תילרביל המצוע .ישפוח
 םיניילבה רוביצלו ,תינוקרד תוברעתה אלל יטרפה םקוסיעב ךישמהל תוביסמה יקיפמל ורשפאיש םיליקמו
 .ותלוזל עירפמ ונניא דוע לכ – םדא לכ לש ויניע תואר יפל תוישפוחב גוגחל ךישמהל

 טלחומה הקותינל לעפנ ונא .םילבכ תורבחו היזיוולט יצורע יוביר םירשפאמו תרושקתה קוש תא םיררחשמ .9
 ותואש ףוגב יולת המויקש תרושקת .הלשממהו םיאקיטילופהמ ,ללכב תרושקתהו ,טרפב תונותיעה לש
 אלל היזיוולט ץורע ליעפהל םדא לכל רשפאל שי .יוארכ הדיקפת תא אלמל תלגוסמ הניא רקבל הילע לטומ
 ,יושיר ,חוקיפ לכמ ןיטולחל םיררחושמ ויהי טנרטניאב ןכות יצורע .יתלשממ חוקיפ אללו ןויכיזב ךרוצ
 תא ,היינשה תושרה תא ,תרושקתה דרשמ תא רוגסל שי .גוס לכמ תיתנידמ תוברעתה לכו ןויכיזל השירד
 שי .םיטרס תרוקיבל הצעומה תאו רוביצל םירודישה תרדסה תלהנמ תא ,ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומה
 .הנידמה לש הידיקפתמ םניא ולא ;צ"לג תאו "ןאכ" תא רוגסל וא טירפהל
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 ןוחטיבו ץוח
 קוזיחל הפיאשה דצל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאו לארשי יחרזא ןוחטיב ,לארשי ןוחטיב תא תויופידעה רדס שארב דימענ
 .וניתונכש םע ןגוה םולש לש םיסחיו םלועב לארשי לש הדמעמ

 ןיא ,םיביוא תפקומ איה דוע לכו ידוהיה םעה לש הדיחיה ותנידמ איה ,תדחואמה םילשורי איה התריבש ,לארשי
 לע הלעי יטנוולר ינידמ ךלהמ םא .תויופידעה רדס שארב תינוחטיבה התמצוע תדמעהו היתולובג לע הרימשמ סונמ
 איה ונתעד ןכש ,םע לאשמל – חופיס תעצה וא םולש םכסה לכ לש ותאבה תא שורדנ ,תסנכה לש הנחלוש
 תויוכזה לע הרימשה דצל .הרישי היטרקומד לש ךרדב תובשוימ תויהל תובייח תועירכמו תוילרוג תולאשש
 ,אלמ ןויוושב ,חרזאה תויוכז לכ תא ותנידממ לבקמ חרזא לכ יכ חיטבהל שי ,ותנידמב ידוהיה םעה לש תוימואלה
 .תורפומ ןניא טועימה תויוכז יכו

 .םולש םדקל ידכ תושעל ןתינ םירותיו הזיא הלאשב םידחואמ ונלוכ אל ,תירוזיא תוביציו םולשב םיניינועמ ונלוכ
 תידיימ תובישח הז אשונל ןיא ןכל ,יטנוולרו יטרקנוק ינידמ ךלהמ םוש לארשי לש המוי רדס לע דמוע אל ולא םימיב
 .הרבחבו הלכלכב יתימא ילרביל יונישל ליבוהל ןוצרה ביבס םידחאתמ ונחנאו
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 הלכלכ
 תורחת ,קוש תלכלכ ,םזילטיפק םג תארקנה( תישפוח הלכלכש הארמ תונורחאה םינשה 250 לש םייחה ןויסינ
 היצלרוק םיאצומ ףא םירקחמ .היסולכואה ללכ לש םייחה תמר תא תיטמרד הלעמ )תישפוח המזוי ,תישפוח
 השדחה תילרבילה הגלפמה .הייסולכואה לש תובידנהו תונגוהה תדימ ןיבל םזילטיפקה תדימ ןיב תיבויח
 .לארשיב םזילטיפקה תא םדקת

 תוביס יתש ןנשי .היינבה יכילה תא םיטשפמו םעל תועקרקה תא םיריזחמ ,רוידה יריחמ תא םיליזומ .1
 הנידמה תועקרק בור לע תטלוש לארשי תלשממ ,תישאר .ץראב םיהובגה רוידה יריחמל תוירקיע
 ךומנ תועקרק עציהל םרוג להנמה ירושיאב רוסחמה .לארשי יעקרקמ להנמ םשב לברוסמ ףוג תועצמאב
 – םייתימאה ןהילעבל הנידמה תועקרק תא בישהל לעפנ ונא .םיעקפומ רויד יריחמל – ןכלו יתוכאלמ ןפואב
 אבצ ינקתמ ,תויתשת יאוות ,עבט תורומש טעמל( להנמה תועקרק לכ לש זרכמל םתאצוה תא םדקנ .םעה
 רקוי ,תינש .רוידה יריחמב תידיימ התחפהל איבי רבדהו ,םיפוקשו םינגוה םיזרכמב )המודכו לשממו

 הסינש םדא לכ עדויש יפכ .ןויגה לכ ירסחו םיבכרומ םייטרקוריב םיכילה לשב םג הובג לארשיב םירוגמה
 חולצל רשפא יאשכ .תותיחשב ךורכ םיתיעלו ,םירוסיי בר ,םינש בר ךילהת לע רבודמ ,ץראב היינב םדקל
 המרופרל "רשי וק" תינכת תא ץמאנ ונא ?םיימשב םיריחמהו לדג אל עציההש אלפה המ ,היטרקוריבה תא
 יתוויע ןוקיתל לעפנ ,ףוסבל .יברעמ היינב טרדנטסל םדקתת לארשיש ךכ ,היינבהו ןונכתה יכילהב הפיקמ
 .םירוגמל היינב ינפ לע תירחסמ היינב לש תמזגומ הפדעהל ,רתיה ןיב ,םימרוגש הנונרא

 םיקוחמ קשמה רורחש .םייתלשממ םילופונומ תורחתל םיחתופ – תיתימא תורחתל קשמה תא םיררחשמ .2
 ,תויזוכירב םחליהל רתויב הבוטה ךרדה אוה ,תונשדחו תומזי םיאכדמו ,םירחתמ תסינכ םיענומה
 תיתלשממ הקיקחב אוה לארשיב םילטרקהו םילופונומהמ םיבר רוקמ .הייחמה רקויבו תוכומנ תורוכשמב
 רשא תואלקחה םוחתב "תוצעומ"ה תטיש לוטיבל לעפנ ונא .קוסיעה שפוחב תעגופה תיטסינויצקטורפ
 ראשו שבדה תצעומ ,םיחמצה תצעומ ,םיתיזה תצעומ ,בלחה תצעומ :דועו םיריחמ ,רוציי תוסכמ תוביתכמ
 םילופונומ תטרפה ןעמלו ,רשנ תרבח לש טלמה לופונומ ומכ םילופונומ לוטיב ןעמל ףא לעפנ .תוצעומה
 ימויא תחת תועקפומ תורוכשמ םיכשומ םילופונומה ידבוע .םילמנהו למשחה תרבח ומכ םייתלשממ
 שי למשחה תרבח תא .תוחוקלה לש ןוצרה תועיבש רסוחלו הדוריה תורישה תמרל רשק ילב ,התיבש
 הפיקמ המרופר עוציבל לעפנ המוד ןפואב .ףוקש ןפואב הסרובב ןקיפנהלו תונוש חוכ תונחתל קרפל
 אללו ,ותלעפהבו יטרפ םזי י"ע ,ג"בתנב הרחתיש לודג ימואלניב הפועת למנ תמקה םדקנ .לארשי תבכרב
 רשפאלו תורז חוטיב תורבחו םיקנב לש ץראל הסינכ רשפאל שי .הפועתה תודש תושר לש תוברועמ
 םירתוימ םימסח לוטיב .רתוי תישפוח הלכלכל לארשי תלכלכ תכיפהל לעפנ ונא .םישדח םיקנב תמקה
 .םילארשיה לש היינקה חוכב תרכינ היילעל איבי הלא

 םיריחמ ,רתוי תוהובג וטנ תורוכשמ ,הדובע רתוי ועמשמ ךומנ יוסימ .סמה לטנ תא תיתועמשמ םיתיחפמ .3
 לועיי דצל ,סמה לטנ לש תיארחא התחפהל לעפנ ונא .הרבחה תובכש לכל רתוי הבר החוורו רתוי םיכומנ
 שומישל האוושהב םיסימה יפסכב ליעי אל שומיש השוע הנידמה ,ונתסיפתל .הלשממה תואצוה תתחפהו

 רוצייהו הדובעה ףקיה תא לידגי ,המזוי רתוי רשפאי ךומנ יוסימ .ובגנ םה ונממ חרזאה םהב השועש
 םיסימה תמר .םירחאלו םמצעל רוזעל הנידמה יחרזא לש תילכלכה םתלוכי תומצעתהל ליבוי ךכו ,קשמב
 תיילעל תמרוג ,הרוחשה הלכלכה תא הלידגמ ,ץראהמ הדירי תדדועמ ,םיחרזאב תעגופ לארשיב ההובגה
 םיסימה תכרעמ .סמה תכרעמ טושיפל לעפנ ונא .הנידמב עיקשהלמ םירז םיעיקשמ העיתרמו םיריחמ
 תא םיתוועמ רשא תונוש ץחל תוצובקל סממ יוכיזו רוטפ יפיעס ללש תללוכו רתויב תכבוסמ לארשיב
 םישרדנה םיבאשמה תא ןיטקהל הרטמב םירוטפה תא לטבלו סמה דוק תא טשפל שי ,ןכל .קשמה
 .תינשלופ אלו הטושפ יוסימ תכרעמ רשפאלו ,סמ םילעהל ץירמתה תא ןיטקהל ,הייבגל

 שפוחה תא לארשי יחרזאל בישנ ונא .םיקזחה םידבועה ידעוו תורדתסהה תזיחאמ קשמה תא םיררחשמ .4
 יסימ םלשל בייוחי אל דגאתהל ןיינועמ וניאש דבוע לכש ךכ ,שילשה קוח לוטיבל לעפנ ,רמולכ .תודגאתהמ
 תורחת היהתש ךכ ,תוינמותועה תודוגאה לש יקוחה ןדמעמ לוטיבל לעפנ ,ןכ-ומכ .םידבועה ןוגראל רבח
 יקוח םדקל לעפנו םיינויח םיתורישב התיבשה תוכז תלבגהל לעפנ ונא .םידבועה ינוגרא ןיב תיתימא
 תוכז ןיבל םידבוע ידעוול רידא חוכ םינקמה םייחכונה התיבשה יקוח ןיב רשק לכ ןיא .םינגוה התיבש
 דוקפתל םיבושח ,םידדצהמ דחא ידיב יתדימ אל חוכ םינתונ םניאש ,םינגוה תודגאתה יקוח .התיבשה
 לארשי יחרזא תא ךפוה ,התיבשב םויאה םצעש וזכ איה םיקזחה םידעווה תמצוע .ירוביצה רזגמהו קשמה
 וב בצמה .קזנ םורגל םתלוכיל םאתהב אלא םתמורת יפ לע אלש םידבועה לומגתל איבמו הבורע ינבל
 יקזנ ןיגב העיבת ינפמ ןיטולחל םיניסח ,לארשי יחרזא לע םיטיממ םהש ברה קזנה לע ,םיתבושה םידבועה
 ידעוו תא ץלאיי תוניסחה תטיש לוטיב .לבסנ יתלב אוה םימרוג םהש קזנה ןיגבו ,םתקסעה הזוח תרפה
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 ידעו לש םחוכ תנטקה .הב שומישה תא יואר ןפואב לוקשלו התיבשה תויולע תא ןובשחב איבהל םידבועה
 הדובעה תומוקמ רפסמ תא לידגתו ירוביצה רזגמה לש רתוי ליעיו ןימא דוקפת רשפאת םיקזחה םידבועה
 הלשממה תואצוה ןוסירב רוזעי ירוביצה רזגמה לש םימילאה םיקלחב רכשה תיילע ןוסיר ,ןכ ומכ .קשמב
 .לארשי יחרזא ללכ לע סמה לטנ תדרוהל ,רבד לש ופוסב ,רשפאיו

 לעפנ ןכל ,ןיקת לשממל םידקמ יאנת אוה ףוקשו םצמוצמ יתלשממ ןונגנמ .הלשממה ידרשמ תא םימצמצמ .5
 לש תויתדימ אל תויוכמס תלבגהל לעפנ ונא .םירשה רפסמ תא הלשממה דוסי קוח תרגסמב ליבגהל
 לעפנ ,ןכ ומכ .םירחא םידרשמ דוחיאלו ,םירתוימ הלשממ ידרשמ לוטיבל ,םינושה הלשממה ידרשמ
 ,הלשממה לש רתוי ףוקשו ליעי לוהינל בושח דעצ ונתסיפתל והז .קית ילב םירש תונמל תורשפאה לוטיבל
 6 תא ללוכה טושפ הלשממ הנבממ תיתועמשמ הגירח לכ .יתלשממה ןונגנמה תולעב רכינ םוצמצלו

 דרשמה ,ןוחטיבה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,םינפה דרשמ ,רצואה דרשמ :םיירקיעה הלשממה ידרשמ
 ךוביסו רוביצה יפסכ זובזב ,לשממה תכרעמ ןווינל יוטיב ונתסיפתל הווהמ ץוחה דרשמו םינפ ןוחטיבל
 .חרזאה תויוכז לש ןדמעמ תא דסמתש תילרביל הקוח ןיקתהל לארשי תנידמ לע ,ףוסבל .רתוימ יטרקוריב

 ןדיעב דוסי יאנת אוה רחסמה שפוח .ןוזמה יריחמ תא םידירומו ישפוח רחס רוזאל לארשי תא םיכפוה .6
 .הכירצה ירצומ תויולעב ףירח רוקייל ואיבה ,ןוזמה םוחתב רקיעב ,סכמה ימסח .הנתיא הלכלכל ינרדומה
 םע םיביטמ ,ףציה ילטיהו אוביי לע םירוסיא ,היינק יסימ ,םיסכמ תומדב רחסמה תולבגה ונתסיפתל
 םיאיצומש םיכומנה םינורישעב רקיעב איה העיגפה ,השעמל .םיחרזאה ללכב םיעגופו םיסרטניא תוצובק
 ונא .קהבומ יתרבח-יטנא דעצ תווהמ אובי לע תולבגהה ,ןכל .ןוזמ לע םהלש הסנכההמ הובג תיסחי קלח
 תיתגרדהה התכיפה ןעמלו ,"תוברוקמ" תוישעת רובעב םויכ הגוהנה םזינויצקטורפה תוינידמ לוטיבל לעפנ

 יסימ ,אובייה תוסכמ ,םיסכמה לכ לש יתגרדהה םלוטיבל לעפנ ,רמולכ .ישפוח רחס רוזאל לארשי לש
 רבכ םא םג ,רצומ לכ רובע ילארשיה םינקתה ןוכממ תוידוחייה הניקתה תושירדו ,אובייה ירוסיא ,היינקה
 אובי רושיא ןתמל לעפנ ,אמגודל .יאפוריאה דוחיאב וא ב"הראב םיליבקמה םיפוגהמ רושיא ותושרב
 םינקתה ןוכמ תוברועמב ךרוצ אלל תאזו ,OECD-ב הנידממ ןקת ות רבכ ול שיש רצומ לכל יטמוטוא
 .ילארשיה

 ןיב אוהש )היצלוגר( תונקתו םיקוח לש לטנמ תלבוס לארשי תלכלכ .םיקסעל תיביטקרטא הביבסל םיגאוד .7
 35-ה םוקמב תדמוע לארשי ,ימלועה קנבה לש םיקסעה תיישע תולק דדמ י"פע .יברעמה םלועב םידבכה
 יהוז .לארשי לש הזמ לק ירוטלוגר לועמ תונהנ םלועב תוחתופמה תונידמה בורש איה תועמשמה .םלועב
 עוושמ קדצ רסוח ךכב שי .היצלוגר לש תומוח הלאכב תלקתנ העודיה תילארשיה תומזיהש הידגרט
 רקיעב תעגופ ,לארשיב הגוהנה וז ומכ ,תרתוימ היצלוגר .היעבה לוסיחל לעפנ ונאו ,תילכלכ תושפיטו

 תותיחשל ,תוליעי רסוחל ,תישפוחה תורחתב העיגפל ,היחמה רקויב היילעל הליבומ ,םינטק םיקסעב
 תא איבנש דע לארשי תלכלכב תבחרנו הקומע היצלוגר-הד םדקנ ונא .םייחה תמרב תיללכ העיגפלו

 ,רופגניס ,דנליז-וינ ומכ תונידמ דצל ,םיקסעה תיישע תולק דדמב הנושארה הירישעב דומעל הנידמה
 .הינטירבו ב"הרא ,האירוק םורד ,קרמנד

 ינבא םה םיישפוח ןיפילח ירעשו ביצי עבטמ ,יביצקת ןוזיא .תיארחא תירטינומו תיביצקת תוינידמ םיגיהנמ .8
 ךרדה םניא םייביצקת תונוערגו עובק ןפואב הכומנ תיביר ,ונתסיפתל .האירב תילכלכ החימצ לש דוסי
 תוויעלו רוביצה תונוכסח תקיחשל ,ימואלה בוחב תוירחא תרסח היילעל םיאיבמ םהו חווט תכורא החימצל
 תויצלוקפס עצבלו היצלפניא ללוחל לארשי קנב לש ותלוכי תא תיחפתש המרופר םודיקל לעפנ ונא .קשמה
 קשמה לש ותולת תא תיחפתשו ,רוביצה לש ובג לע םירלוד ידראילימל םיעיגמה םימוכסב ח"טמ
 לש תינסרה תוינידמ לע רסואה יתקוח ןונגנמ דוסימל לעפנ ,ךכ לע ףסונ .תמצמוצמ הדעו לש היתוטלחהב
 .ולוסיח דע ,בוחה לטנ לש עובק םוצמצו תיטמוטוא תואצוה תתחפהב הלשממה בויח ידי לע ,ינורכ ןועריג

 םיקקפ .הנשל הנשמ םיפירחמו םיכלוה ףאו םילבסנ יתלב םה לארשיב העונתה יקקפ .םיקקפהמ םיאצוי .9
 ןוסירל לעפנ ונא .ילכלכה ןוירפב םיעגופו ףסכו ןמז זובזבל םיאיבמ ,ריוואה םוהיז תא םילידגמ הלא
 .ילמינימ חוקיפב םייטרפ םימזי ידי לע תינומה הרובחת תלעפהל ףרוג רושיא ןתמ י"ע הלאה םיקקפה
 םישומיש רשפאנ ןבומכו ,םיווקה לולסמו תורידת תא ,הרובחתה יעצמא תא םמצעב עובקל םימזיל רשפאנ
 רבואל ףרוג ןוישיר ןתינו םולשתב carpooling רשפאנ ,ןכ ומכ .םינופטראמסב תומדקתמ תויצקילפאב
 לע אובת אל םיקקפה תייעב ,הידעלבש שדוג תרגא םודיקל לעפנ ,ףוסבל .הגוסמ תורחא תורבחלו

 קלד יסמ הפילחמ אלא יללכה סמה לטנ תא הלעמ אלש תמכחותמ הרגאב רבודמש שיגדהל שי .הנורתפ
 יבשות לש םהייח תמר תא רפשמש יתרבח-ורפ דעצ םצעב והז ,רתיה ןיב .בכר תיינק סמו )ולב(
 םיכומנ קלדו בכר יריחממ ונהי ךא – םיכומנ שדוג תורגא ומלשי ןכלו – םיקקפמ םילבוס םניאש הירפירפה
 .םויכ םריחממ רתוי

 הקוזחתמ האצותכ םרגנ לארשיב תוינלטקה םיכרדה תונואתמ יתועמשמ קלח .בכרה קוש תא םיררחשמ .10
 לעפנ .םדקתמה םלועב ערו חא םהל ןיאש םיקדצומ אלהו םיהובגה םיסימה ללגב ,בכר ילכ לש היוקל
 תונשוימ תונקת לטבנ .הדובע יבכרו תויאשמ ,תוינוכמל ףוליח יקלחו בכר ילכ לע םילופכה םיסימה לוטיבל
 תחיתפ ידי לע ץראה ישיבכב תוחיטבה תרבגהל לעפנ ,ףוליח יקלחו תוינוכמ אובי לע תורחת תוענומש



 
 
 

https://smb.org.il/     *5492 

 תחתופמ הנידמ לכב .לארשיב ירוטומה טרופסה תא לכסמ הרובחתה דרשמ .האלמ תורחתל בכרה קוש
 םלועב הדובע תומוקמ דואמ הברהו םילודג ףסכ ימוכס רציימש םוחת והז ,חתופמ ירוטומ טרופס שי

 תוענומש הרובחתה דרשמ תונקת תא לטבל לעפנ .ירוטומ טרופס היהי אל לארשיבש הביס ןיאו ישפוחה
 .ימואל ןיבה ירוטומה םלועל לארשי תנידמ תא סינכנ ךכבו ,לארשיב יתוכיא ירוטומ טרופס תמקה

 
 


