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ותומדל םיווק  תינוריע - תושדחתהל  תושרה  קוח 
ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

םינשב קרו  הכ , דע  רתויב  תמצמוצמ  התייה  הז  םוחתל  םימזי  תסינכ  ךא  רושעמ , הלעמל  רבכ  וניתוזוחמב  םייק  תינוריעה  תושדחתהה  םוחת 
בושחו יתועמשמ  ילכב  שומישה  לע  םישקמ  רשא  םיבר  םימסחב  תלקתנ  איה  ףא  רשא  םוחתה , לש  תוחתפתהו  החימצ  םיווח  ונא  תונורחאה 

.הז

ןוחבל הלשממה  ןוצר  תובקעבו  טרפב , רוידה  רקויו  ללכב  הייחמה  רקוי  ןיינעב  תיתרבחה  האחמה  תובקעב  רתיה , ןיב  תונורחאה , םינשב 
םוחת תא  םדקל  הלשממה  הלחה  תויונפה , תועקרקה  תולזואו  תוכלוה  וב  רשא  הנידמה , זכרמב  רוידה  עציה  תלדגהל  תוירשפא  םיכרד 

.תינוריעה תושדחתהה 

יוניפ קוח  תעצה   ) יוניב יוניפל  םימחתמב  םירייד  ינגראמ  לע  תולחה  תובוחל  תעגונה  קוח  תעצה  תחאה , קוח , תועצה  יתש  הנורחאל  ולעוה  ךכ 
רשא רייד  ותרידמ  תונפל  היהי  ןתינ  היפל  רשא  קוח  תעצה  היינשהו , "ו-2016) , עשתה יוניבו ,) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניבו

"ו- עשתה ריבס ,) יתלב –  בוריס  לשב  יוניפ  () 4 סמ ' ןוקית  () םייוציפ  ) יוניבו יוניפ  קוח  תעצה   ) ריבס וניא  םזי  םע  םכסה  לע  םותחל  ובוריס 
הינש האירקב  ורבע  םרטש  ףא  לעו  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  םויה  םימייקה  םימסחהמ  קלחל  ןורתפ  ןתמ  ןניינע  רשא  (, 2016

.המגמ לע  םידיעמ  טלחהב  םהש  ירה  תישילשו ,

ןלהל  ) "ו-2016 סשתה תינוריע , תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  קוח  תסנכב  לבקתה  םויב 4.8.2016  תורומאה , קוחה  תועצה  לע  ףסונ 
.תינוריעה תושדחתהה  םוחת  םודיקב  ןושאר  ךבדנ  הווהמו  םויב 21.8.2016  ףקותל  סנכנ  רשא  (, " קוחה – "

לש םיטקיורפ  ןה  תינוריע , תושדחתהל  תוינכת  םודיק  םיענומה  "ן , לדנה קושב  הז  דעומל  ןוכנ  םימייק  רשא  םימסחל , הנעמ  תתל  שקבמ  קוחה 
תאיצמו תינוריעה  תושדחתהה  םוחת  םודיק  וניינע  רשא  דחא  ףוג  תמקה  לע  תתשומ  הנעמה  רקיע  "א 38 . מת לש  םיטקיורפ  ןהו  יוניב  יוניפ 
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.םוחתב תורודצורפה  תלקהל  םיכרד 

השוע אוה  תאז  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  תוינכותו  םיטקיורפ  םודיקל  קפסמ  םדא  חוכ  רדעה  וניה  קוחה  דדומתמ  ומע  ןושאר  םסח 
םודיק םשל  תוימוקמה , תויושרה  ךותב  תוינוריע  תולהנמ  תמקה  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  לופיטל  תידועיי  תושר  תמקה  תועצמאב 

תינוריע תושדחתהל  הנשמ  תודעוו  תמקהו  הינבו  ןונכתל  תוימוקמה  תודעוולו  תוימוקמה  תויושרל  םיבאשמ  תאצקה  המצע , תושרב  םוחתה 
.תויזוחמה תודעווה  ךותב 

םחתמכ םחתמ  לע  הזרכהב  הלקה  קוחה  עיצמ  תישאר  .תינוריע  תושדחתה  לש  םיטקיורפב  םימזיה  לש  תילכלכה  תויאדכה  וניה  ףסונ  םסח 
קוחה תינש , "ד ; חי לש 24  ףרב  דומעל  אלו  יוניב , - יוניפ םחתמכ  "ד  חי ןב 12  םחתמ  לע  זירכהל  היהי  ןתינש  ךכ  יוסימ ," לולסמ  יוניב ב" יוניפל 

תועקרקל םיכומסה  םישרגמב  תויוכז  ילעבל  ןתולעבבש , תועקרק   , זרכמ אלל   , תוצקהל תוימוקמה  תויושרלו  לארשי  יעקרקמ  תושרל  רשפאמ 
רשפאמ קוחה  תישילש , קוחבש ; םיאנתל  ףופכב  לעופל , טקיורפה  תאצוהלו  םזיה , לש  תילכלכה  תויאדכה  תלדגהל  ליבוי  רבדה  םאב  הלא ,

.תיצחמב החבשהה  לטיה  תתחפה 

תושרה רושיא  לבקל  םזיה  שרדנ  הכ  דע  םהב  יוניב , יוניפ  לש  םיטקיורפ  רובע  הבטה  הווהמ  החבשהה  לטיה  תתחפה  יכ  ןיוצי , הז  רשקהב 
ןכ לע  .הלא  תוסנכה  לע  רתוול  קדצב ) ילואו   ) תושקתמו םיפסכל  תוקוקז  תוימוקמה  תויושרה  ןכש  ןתינ , אל  בורל  רשא  רוטפ , תלבקל  תימוקמה 

.תולק רתיב  םימזיל  עייסל  תלדה  תא  תוימוקמה  תויושרה  ינפב  חותפלו  םימזיל  עייסל  לוכי  עצומה  ןורתפה 

לש בוריס  ישונאה – " םסחה   " וניה ןורתפ , עיצהל  קוחה  שקבמ  ול  רשא  תינוריע , תושדחתה  לש  םיטקיורפב  רתויב  יתועמשמה  ילוא  םסחה 
תינוריע תושדחתהל  םימחתמב  תויוכזה  ילעבל  קוחה  קינעמ  וז  תרגסמב  .תינוריע  תושדחתהל  םימכסהב  רשקתהל  םחתמב  תויוכז  ילעב 

.טקיורפ עוציבל  םיכסהל  ילכלכה , ןפב  ןהו  ישגר  - יגולוכיספה ןפב  ןה  םהילע , ולקי  רשא  םילכ  רפסמ 

םוחתב עדימ  םהל  שיגנהל  תינוריע , תושדחתהל  םידעוימה  םימחתמב  תויסולכואל  הרבסה  תולועפ  עצבל  תושרה  תא  קוחה  בייחמ  הליחת 
תושרהש רתיה , ןיב  עבקנ  ךכ , םשל  .רוביצה  ףותיש  יכילה  דדועלו  ולא  םימחתמב  םירייד  םע  רשקב  דומעל  תינוריעה , תושדחתהה 

.תינוריע תושדחתהל  תואקסעב  תורשקתה  יכמסמל  םיצלמומ  םיחסונ  םסרפתו  שבגת  תינוריע  תושדחתהל 

, םימזי םע  תויורשקתה  תינוריע , תושדחתה  יאשונב  םיריידל  הנעמ  ןתיי  רשא  םירייד , תוינפל  הנוממ  םיקת  תושרה  יכ  קוחה , ףיסומ  ךכ  לע 
.םימזימל תופרטצהל  םתמכסה  תתל  ריבס  יתלב  ץחל  םהילע  לעפומ  יכ  םירובסה  םירייד  לש  תוינפ  ןחבי  ןכו  םיתוריש  ינתונו  םינגראמ 

תינוריע תושדחתהל  תדעוימה  הרידב  םירגה  ירוביצה  רוידה  יריידל  הנופ  ןושארה  ןורתפה  .תונורתפ  השולש  קקוחמה  עיצמ  ילכלכה  ןפב 
לע המיתחה  ברע  וררוגתה  הב  הרידה  לש  ףירעתה  יפ  לע  הריד  רכש  םלשל  וכישמי  ולא  םירייד  יכ  עבוקו  הרומתה , תרידב  םיררוגתמה 
תריד ןיגב  ףתושמה , שוכרה  לש  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  תפסותב  ואשיי  אל  יכ  ןכו  הינבה , רתיה  ןתמ  וא  תינוריע  תושדחתהל  םכסהה 

.הרומתה

"א- משתה הסנכה , החטבה  קוח  יפל  הנידמהמ  הלמג  םילבקמו  השירפ  ליגל  ועיגהש  תינוריע  תושדחתהל  םחתמ  יריידב  וניינע  ינשה  ןורתפה 
תלבקמ תונושארה  םינשה  שמח  ךלהמב  וב  ןפואב  ותקוזחתו , ףתושמה  תיבה  תואצוה  םולשתב  תולקהל  םיאכז  םה  ויהי  ויפ  לעו  , 1980

תואצוהה רועיש  ןיבל  ףתושמה  תיבה  תסירה  ברע  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  רועיש  ןיבש  שרפהב  םה  ואשיי  אל  הרומתה , תרידב  הקזחה 
.שדחה הנבמב 

םישדוח העשת  ךותב  יכ  עבקנ , םניינעב  הנונראה , ימולשת  תניחבב  העיגמ  הז , רשקהב  רתויב  תיתועמשמה  הרושבהו  ישילשה  ןורתפה 
ןיבש שרפהה  ןיגב  דע 100%  לש  החנהל  יאכז  היהי  הרומת  תרידב  קיזחמ  םמייקתהבש  םיאנת  םינפה  רש  עבקי  ףקותל , קוחה  תסינכמ 

לע לוחת  אל  םמייקתהבש  םיאנת  ןכו  הרומתה , תרידב  הנונראב  ביוחמה  חטשה  ןיבל  תמדוקה  םירוגמה  תרידב  הנונראב  ביוח  ודעב  חטשה 
.םינש שמח  ןתוא  ךלהמב  סכנה , אצמנ  וב  רוזאה  לע  לחה  גוויס  יוניש  בקע  הנונרא  ימולשתב  האלעה  הרומת  תרידב  םיקיזחמ 

ךלהמב 4 יוניב , יוניפ  לש  םיטקיורפ  ועצוב  םהב  םירוזאב  הנונראב  תוחנה  קינעהל  תויאשר  תוימוקמה  תויושרה  םויה  םג  יכ  ןיוציש , יואר  ןאכ 
תוחנה בורל  ךא  "ג-1993 , נשת הנונראמ ,) החנה   ) הנידמה קשמב  םירדסה  תונקת  חוכמ  תאזו  הרומתה , תרידב  הקזחה  תלבק  םוימ  םינשה 

.תונתינ אל  ולא 

םג התוא  וקינעי  הבטהה , ןתמ  תא  ובייחי  שדחה , קוחה  חוכמ  ונקתויש  תושדחה  תונקתה  תומייקה , תונקתל  דוגינב  יכ  ןמתסמ  תאז , םע  דחי 
.יתועמשמ יוניש  ווהי  ךכבו  ןיינעב , תושרה  לש  תעד  לוקיש  ורשפאי  אלו  "א 38  מת לש  םיטקיורפ  תרגסמב 

ץלאת הנידמהש  תויעב  רפסמ  רוצייש  לוכי  ףאו  םיפסונ  םייתועמשמ  םימסח  רפסממ  אוה  םלעתמ  קוחה , עיצמש  תונורתפה  לכ  דצב  ךא 
: םירומא םירבד  המב  .דיתעב  ןמע  דדומתהל 

הפוקת ךלהמב  הרומתה , תוריד  יריידמ  קלח  תאשל  םיכירצ  םהב  םיפתושמה , םיחטשהמ  קלח  לש  הקוזחתו  לוהינ  תואצוה  תתשה  תישאר ,
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ךכב .םזיה  תוריד  ישכר  לע  ותשוי  ולע  םימולשתש  ךכל  ליבוהל  וא  טקיורפה  לש  תילכלכה  ותויאדכ  תא  לכסל  הלולע  םזיה , לע  םינש , שמח  לש 
.עונמל תשקבמ  תיחכונה  הלשממה  רשא  רבד  רוידה - יריחמ  תיילעל  קוחה  ליבוי  השעמל 

ןיגב םיפתושמה  םיחטשה  לש  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  לש  תויולעה  שרפהב  ואשיי  אל  ירוביצ , רויד  ירייד  יכ  עבוק , רומאכ  קוחה  תינש ,
.תלבגומ ןמז  תפוקת  עבוק  וניא  ףאו  ולא  תואצוהב  אשיי  ןכ  ימ  עבוק  וניא  קוחה  ךא  שדחה , הנבמה  ןיגב  ולא  תואצוה  ןיבל  ןשיה , הנבמה 

ללכ ךא  תושרה , לש  תדחוימ  ןרקל  הדי  לע  ורבעויש  םיפסכ  תרגסמב  ולא , תואצוהב  אשית  הנידמהש  וניה  קרפה  לע  עגרכ  דמועש  ןורתפה 
תולעב תאשל  לכות  הנידמה  יכ  חוטב  אל  ללכו  ןמז , תלבגה  הדיצב  העבקנש  ילבמ  ןתנית  וז  הבטהש  ןובשחב  החקל  הנידמה  םאה  רורב  אל 

! לבגומ יתלב  ןמז  ךרואל  וז 

, דבלב יטמסוק  ןורתפ  תווהמ  ליעל , תוטרופמש  יפכ  תינוריע , תושדחתהל  םידעוימ  םימחתמב  םיריידל  תונתינש  תוילכלכה  תובטהה  תישילש ,
שמח לש  הפוקת  ןכש  דיתעב , םהילע  תוילכלכה  ויתוכלשה  תא  לוקשל  תמאב  ילבמ  טקיורפה  עוציבל  םיכסהל  םחתמב  םירייד  ליבוי  רשא 

םוקמ ותואב  קוידבו  הרובש , תקוש  ינפב  םמצע  ואצמי  םינשה  שמח  םותב  רשאכ  וירחאל , םירייד  םתוא  ושעי  המו  רצק , ןמז  קרפ  איה  םינש ,
.תופתושה היתואצוה  רחא  םלשל  תגשמ  הניא  םדי  רשא  הרידב  ןכל - םדוק  םינש  שמח  אצמיהל  םילוכי  ויה  וב 

הלוכי חרכהב  איה  ןיא  עיצמ , קוחהש  תובטהל  תיאכז  הניא  רשא  הייסולכואב  רבודמ  םא  ףאש  ךכמ  הטוב  תומלעתה  תמייק  יכ  ףסוי , ךכ  לע 
ץוחמ םמצע  תא  ואצמיש  וא  םתמכסה  תתלמ  ענמיהל  וכישמי  םיבר  םיריידש  וא  ךכשמו  הרומתה , תריד  ןיגב  תופתושמה  תואצוהב  תאשל 

.ןורתפ לכ  קוחה  עיצמ  אל  רומאכ  ךכל  םחתמל -

אל יוניב , יוניפ  לש  תרגסמל  דוגינב  רשא  הלאש  "א 38 , מת לש  םיטקיורפ  תרגסמב  ןברסה  ריידה  תלאשל  הנעמ  ןתונ  וניא  קוחה  תיעיבר ,
.קוחה תרגסמב  הנעמ  אצמת  יכ  הפוצמ  היהו  איהש  ךרד  לכב  יקוח  הנעמ  תלבקמ 

תושדחתהל תיתלשממה  תושרה  תמקהל  םיחישק  םידעומ  לש  םרדעהב  אלא , ליעל , רומאב  אקווד  ןומט  וניא  קוחה  לש  לודגה  ןורסיחה  ךא 
תרמגנ יתלב  תבחס  לומ  ונמצע  אצמנ  ונאו  תילכתו  םייניש  רסחכ  ררבתיש  קוחב  ונל  ןיינעו  ןכתיי  התמקהל  םידעומ  עובקל  ילבמ  ןכש  תינוריע ,

.הז קוחב  תונומטה  תולודגה  תווקתה  תיברמ  ןוימטל  ודריו  לוכי  ךכב  .התמקהב  תוזחל  הכזנ  אל  םלועל  ףא  ילואו  תושרה  תמקהב 

קוחב יד  אל  יכ  הארנ  ךא  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתל  השדח  חור  קינעמו  הרושב  הווהמ  רשא  קוחה  קוקיח  לע  םיכרבמ  ונאש  ךכב  םכסנ 
ךא הז , קוח  תרגסמב  הנעמ  תולבקמ  ןניא  רשא  תונוקלבו  תויעבב  לפטנש  דע  ונינפל  ךרד  תרבכ  דוע  תמייקו  ומע , איבמ  אוה  רשא  הרושבבו 

תצורמב ויתוכלשהו  ויתואצות  תא  ןחבנו  בושנ  ונאו  תינוריעה  תושדחתהה  םוחתל  קוחה  לש  ותובישחו  ותמורת  אהת  המ  ודיגיש  םה  םימי  קר 
.םינשה
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