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 .�ילק אל �יאנתב רוזחמב �יכלהמ %סכה תורטש

 �יעפשומ �ה ,�תוא �ילפקמ ,דיל דימ �תוא �יריבעמ

� %ושפשמו העיזמ ,תוחלמ ,הנתשמה ריוואה גזממ 

.�הלש �ייחה �רוא לע העפשה הלא לכלו

 02 �ירעב הנשכ �יב ענ תורטשה לש �ייחה �רוא

 עבונ יאלבב לדבהה .ח"ש 002 �ירעב �ינש 01�ל ח"ש

 �ייחה �רואל .הובג �רע ילעב תורטשב תוחפ שומישמ

 הקלח  .קנבה לש הקפנהה תואצוה לע הבר העפשה

 יאלבה( הקפנהה תואצוה �סב 1יאלבה לע האצוהה לש

3.2 לע  1002 תנשב דמע )רוזחמה לודיגו   � %07 

 תולעב ,וסרגנש תורטש ינוילימ  34( �ירלוד ינוילימ

.)רטשל טנס 5.5  לש רוציי

רטש לש וייחב $יבלשה

 לצא �ירצוימ לארשי קנב קיפנמש %סכה תורטש

 תופסכב �ינסחואמו ,ל"וחב סיפדמהו ריינה �רצי

 �יקנבה ידי לע �יכשמנ �הש דע ,�ראב לארשי קנב

 תופסכמ ירוקמה רטשה לש הכישמה דעומ .�יירחסמה

 קנבל �ירזוח תורטשה .וייח תליחתכ רדגומ קנבה

 ,ראודה קנבו �יירחסמה �יקנבה תועצמאב לארשי

 .לארשי קנבב �הלש �ינמוזמה יפדוע תא �ידיקפמה

 תורטשל �יניוממו תוללכושמ תונוכמב �ירפסנ ולא

 ,רוזחמל הרזחב �ימרזומהו ,רזוח שומישל �ייוארה

 .�יסרגנו "�הייח תא �ימייסמה" ,�ייולב תורטשלו

 .�יפיוזמ תורטש תורתאמ �ג תונוכמה

תורטשה לש $ייחה "רוא לע $יעיפשמה $ימרוגה

:�ימרוג השולשמ עפשומ רטש  לש �ייחה �רוא

 לעו וב שומישה תדימ לע עיפשמה ,בוקנה וכרע .1

 רועישב אטבתמה �רוג( וילא רוביצה תוסחייתה

.)תודקפההמ יאלבה

.לארשי קנבב תודקפהה בצק .2

 תוינידמש לככ – לארשי קנב לש �וימה תוינידמ .3

 �יהובג ויהי הסירגה ירועיש ,רתוי תינדפק היהת �וימה

 תוכיאב תורטש  רוזחמל איצוי לארשי קנב ,רתוי

 רצק היהי רטשה לש  �ייחה �רוא �א ,רתוי הבוט

 תרזחה .רתוי תוהובג ויהי  הקפנהה תואצוהו ,רתוי

 איבת �נמא רוזחמל תיסחי הכומנ תוכיאב תורטש

 תואצוהב �וכסיחלו רטשה לש �ייחה �רואב היילעל

עבטמה תקלחמ � גרברבליז  לכימ

 קנבה ירישכמ דוקפתב תולקתל �ורגת �א � הקפנהה

 %א הלולעו ,רוביצל החונ�אל היהת ,�ייטמוטואה

 .רוזחמל תורטש רידחהל �ינפייז לע לקהל

רטש לש וייח "רוא בושיח

:החסונה יפל בשוחמ ,רטש לש �ייחה �רוא

1

יאלבה רועיש * הנשב רטש לש תודקפהה רפסמ

)סכ תורטש לש $הייח "רוא

1
.רוזחמהמ ואצוהו �ייואר�אל ואצמנש תורטשה 

 הנשב לארשי קנבב דקפומ רטשש �ימעפה רפסמ

 שומישה תדיממ עפשומו �ירעל �ירעמ הנוש תירדנלק

 �יב רשקה .�ייטמוטואה קנבה ירישכמב רטשב

 בצקל �ייטמוטואה �ירישכמב רטשב שומישה

 :ח"ש 02 לש �ירעב טלוב לארשי קנבב ויתודקפה

 ,�ירישכמל ותסנכה תקספה �ע ,תונורחאה �ינשב

.לארשי קנבב ויתודקפה בצק דרי

 תנשב ענ לארשי קנבב דקפומ רטשש �ימעפה רפסמ

 �ירעב 6.0�ל ח"ש 05 �ירעב 6.1 �יב ,עצוממב ,1002

.ח"ש 002

 ;ח"ש 02 �ירעב אוה רתויב הובגה יאלבה רועיש

 תודקפהה �מ %05�מ רתויל 1002 תנשב עיגה אוהו

 אוה רתויב �ומנה רועישה  .לארשי קנבב תורזוחה

 אוה ,השדחה הקפנהה רחאל ,�ויכו ,ח"ש 002 �ירעב

.תינמז  ,דרי %א

 הרדיסהמ תורטש רוזחמל וקפנוה 9991 תנשב

  דרוי �ישדח תורטש תסנכה �ע ללכ �רדב .השדחה

 הלועו בש אוה �כ רחאו ,המ �מזל עצוממה יאלבה

.ולש תיעבטה המרל
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הקפנהה תואצוה תלזוה

 ליזות רטש �וקמב עבטמ תקפנה יכ תוארמ תוקידב

 �ושמ ,הקפנהה תויולע תא תיתועמשמ

 �יידע �ויכ .יאלב �יא טעמכ תועמלש

 02 לש עבטמ תקפנהל �יאנתה ולשב אל

 :�יפויז יובירמ ששח לשב רקיעב ,ח"ש

 לק ,�וחטיב ינמיס �יא ובש ,עבטמ %ויז

 רקסה דמלמ תאז דבלמ .רטש %ויזמ

 רטש �יידע %ידעמ רוביצה יכ �ורחאה

 חוכ ינפמ הארנכ � הז �ירעב עבטמ לע ח"ש 02 לש

.ולש תיסחי הובגה היינקה

�וח עבטמב קשמה תוליעפל הקלחמה � ונאיצוס �ליא

,וח עבטמ.לקש קושב רחסמב ,וח יבשות לש תוליעפה ינייפאמ

 היצזילרבילה יכילהת תובקעב ,�דוקה רושעה �להמב

 קשמה לש הלדגה היצרגטניאהו לארשיב �וח עבטמב

 ,�יימואל��יבה �ייסנניפה �יקוושה �ע ילארשיה

 .ילארשיה קשמב �וח יבשות לש �תוברועמ דואמ הלדג

 �רזב הדירי הרכינ תונורחאה יצחו �ייתנשב �לואו

 תועקשה ,תורישי תועקשה – �וח יבשות לש תועקשהה

 תאז ;תואוולהו תונודקיפ ,רחסמל �רע תוריינ קיתב

 ,תילבולגה תילכלכה תוליעפב הטאהה תעפשהב רקיעב

 התוחפ הדימבו ,תיליעה היגולונכטה רזגמב טרפב

 .רוזאבו לארשיב �ייטילופ�ואיגה �יעוריאה עקר לע

 תא רימהל דמוע לארשי קנב

 ח"ש 02 לש רטשהש ריינה

 גוסמ ריינב וילע ספדומ

 תספדהל שמשמה ,"�ותרמ"

.ב"הרא לש �ירלודה

 ,תורטשה לש �הייח תכראהל תפסונ תורשפא

 �תוא רצייל איה ,�תקפנה תויולע תלזוהל איבתש

 קנב .רמילופמ וא ,רתוי דימע ריינמ

 דמוע אוהו ,וז תורשפא �חב לארשי

 רטשהש יחכונה ריינה תא רימהל

 גוסמ ריינב וילע ספדומ ח"ש 02 �ירעב

 �ירלודה תספדהל שמשמה ,"�ותרמ"

 לארשי קנב �ישממ ליבקמב .ב"הרא לש

 �ישמשמה �ינוש ריינ יגוס שפחל

 שמשמה ריינה לש הלאמ �יכורא �הייחש ,�לועב

.תעכ ונתוא

 יבשות לש �תוליעפ הפוקת התואב הלדג ,תאז �ע

 תרסה זאמ רקיעב תאזו – �וח עבטמב רחסמב �וח

 ,)0002 רבוטקואב( וז תוליעפ לעמ הנורחאה הלבגמה

 לועפל תורשפאה תא �וח יבשות ינפב חתפש יוניש

 קושבו תוידיתעה תואקסעה �וחתב �ירכינ �יפקיהב

 ינש �יב �יחבהל �תינ ח"טמב רחסמב .ח"טמ�לקש

 תרצויה הרמה תוליעפ אוה �ושארה :�יירקיע �יגוס

 קיפהל הרטמב �יפילחה רעש לע חווט תרצק היציזופ

 �יפילחה רעשב ,עיקשמה תכרעהל ,יופצה יונישהמ חוור

 העיפשמ הז גוסמ תוליעפ .�יוסמ תויביר רעפ �תניהב
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 היופצה תוחתפתהה יבגל �היתוכרעה רואל עיקשהל

.רלודל לקשה �יב תיבירה רעפב

 )1( :�ה %לחה תוקסע תועצמאב תוליעפה תונורתי

 וב תוליעפ �ג �כלו – ההובג תוליזנ לעב קיפא והז

 ,קושב �יריחמה לע העיפשמ הניא �יהובג �ימוכסב

 העקשה )2( .ימוקמה �והה קושב העקשה ומכ אלש

 ייונישב �ולגה �וכיסה תא תלרטנמ הז קיפא תועצמאב

 �יפילחה רעש �וכיס רודיגל ,תאז תמועל .�יפילחה ירעש

 ילקש רישכמב הרישי העקשה לש

 רוגסל �תינ  )3( .תולע שי ריחס

 ,תיסחי תולקב היציזופ תונשל וא

 .הכופה הקסע תרישק תועצמאב

 תועצמאב �ילקש תדקפהב )4(

 �ומנ יאקנבה �וכיסה %לחה תוקסע

� לגר תטישפ �ודקיפ לש הרקמב 

 הרקמב ;הלוכ וא �רקה בור �דבואל �ורגת קנבה לש

 )5( .רעשה ישרפה אוה יברמה קזנה %לחה תקסע לש

 הקיטסיגולב �רוצ �יאו ,תיסחי תוכומנ הקסעה תויולע

.תונובשח לוהינ לש תבכרומ

 הפישחה לוהינל �וח יבשות תא שמשמה יעצמא

 קושב %לחהה תוקסעו ליאוה

 ינשכ תווהמ לארשיב ח"טמה

 ללוכה רחסמה חפנמ �ישילש

 �וח יבשות לש �קלחש ירה ,ח"טמב

 .יתועמשמ אוה ח"טמב רחסמב

 ,%לחה תוקסע אוה ינשה גוסה  .�יפילחה רעש לע

 ,�יילקש תובייחתה וא סכנ תריצי �תועמשמש

 רעש �וכיסל אל �א תיבירה ירעפב �ייונישל �יפושחה

.�יפילחה רעש לע העפשה �יא וז תוליעפל .�יפילחה

 לש רחסמה יחפנ תוחתפתה תא הגיצמ 1 המרגאיד

.0002 ינוי זאמ �ירזה �ייסנניפה תודסומה

 גוסהמ אוה �תוליעפ רקיע ,תוארל �תינש יפכ

 וויה �ה הלאב ;%לחה תוקסע תועצמאב � ינשה

�כ ,תונורחאה �ייתנשב ,עצוממב

�כ תמועל ,רחסמה חפנמ %56

 תוידיימ � תורמהב דבלב %51

)TOPS( תוידיתעו )DRAWROF(. 

 קושב %לחהה תוקסעו ליאוה

 ינשכ תווהמ לארשיב ח"טמה

 ללוכה רחסמה חפנמ �ישילש

 ח"טמב רחסמב �וח יבשות לש �קלחש ירה ,ח"טמב

 .יתועמשמ אוה

 יתשל �וח יבשות תא תושמשמ %לחהה תוקסע

 �ומימ �של �ילקש סויגל רוקמ )1( :תוירקיע תורטמ

 �ילוכי �ה ובש ,ילקש קיפא )2( .לארשיב �תוליעפ
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 – הרמהה  תוקסע לע %סונ – לקשל �הלש תיעבטמה

 %וסב .תוריחס�אל רקיעב ,ח"טמ�לקש תויצפוא אוה

 תוריחס�אלה תויצפואה וויה 3002 לש �ושארה עיברה

 תוריחס�אלה תויצפואה �סמ %51�כ �וח יבשות ידיבש

 דע .רכמ תויצפוא �בור ,)אתלד יחנומב( ילארשיה קושב

 תויצפואה קושב �וח יבשות לש �תוליעפ 2002 רבמצד

 ולידגה �ה זאמ ;החינז התייה תוריחסה ח"טמ�לקש

 �בור ,�הידיבש תוריחסה תויצפואה רפסמ תא דואמ

 .רכמ תויצפוא �לוככ

 ח"טמ�לקשב רחסמב �וח יבשות לש תוליעפה

 ,תוידיתע תואקסעב רקיעבו ,�ירצק �ירישכמב

 �ייסנניפ תודסומ לש �צמוצמ רפסמ ידיב תזכורמ

 האממ הלעמל �ותמ .�ילודג

 �ילעופה �ירז �ייסנניפ תודסומ

�ל בורק �יווהמ השולש ,קושב

 הרשעו תורמהה תוליעפ חפנמ %05

 ,הרואכל .החפנמ %08�כ �יזכרמ

 �וגפל הלולע ההובג תויזוכיר

 אל קלחב �לוא ,קושה לולכשב

 הלא �ייסנניפ תודסומ �יגציימ �תוליעפמ לטובמ

 ,תונוש תויקסע תויצטניירוא ילעב �יבר תוחוקל �ווגימ

 קושל �רוזה עדימה לע הבוגת לש �ינוש �ינפוא

 תיעבטמה היציזופה תניחבמ תונוש אצומ תודוקנו

 הדימב יוטיב ידיל האב וז הדבוע .�הלש תללוכה

 �וויכ ידי לע תגצוימה( �תוליעפב תוינגורטה לש הבר

 ,תאז �ע .)וטנ – הריכמ וא היינק – תימויה �תוליעפ

 �תכרעהל ,עיפשהל �ייושעה �יעוריא תושחרתה תעב

 לש יארשאה גורידו יארשאה �וכיס לע ,�וח יבשות לש

.�תוליעפ לש תוינגומוהב היילע תרכינ ,לארשי

 קושב רחסמב �וח יבשות לש תוליעפה ינייפאמ

 וחותיפל הברה �תמורת לע �יעיבצמ ח"טמ�לקש

� �כבו ,�ירזגנה �וחתב דחוימב ,קושה לש ותקמעהלו 

 תודסומ האממ הלעמל �ותמ

 ,קושב �ילעופה �ירז �ייסנניפ

 חפנמ %05�ל בורק �יווהמ השולש

�כ �יזכרמ הרשעו תורמהה תוליעפ

 .החפנמ %08

 �יתיעל הלוע ,תאז �ע .�יקתה ודוקפתלו ותוביציל �ג

 תוביציה תא רערעל �ורגל �הלש לאיצנטופה יכ ששח

 �ייסנניפ �יפוג ללוכ ,לארשי יבשות לש הזמ הובג קושב

 �ינטק �יקשמב רקיעב ,�ויסינה יפ לע תאז .�ילודג

 יבשות לש תויביטלוקפס תופקתה ועדיש ,�יינוניבו

 תועבטמה לש �תועיגפ תא לצנל ושקיב רשא �וח

 עבטמ יקוש יכ �ייצל שי .חוור תקפהל �יימוקמה

 ,ללכ �רדב ,ונייפוא תויביטלוקפס תופקתה וגפסש

 ,הצחמל עובק וא ,עובק �יפילח רעש לש רטשמב

 עבטמה לש �יפילחה רעש תא יתוכאלמ �פואב קזיחש

 תוליעפהו �הב יופצ היה עבטמ רבשמ �כיפל ;ימוקמה

.1ואוב תא הזריז קר �וח יבשות לש

 �ילהת �ע דבב דב ,לארשיב

 רעש רטשמ הנוש ,היצזילרבילה

 טעמכ דיינ רעשה �ויכ .�יפילחה

 ,לקשה לש ותועיגפ �כיפלו ,�יטולחל

 �ילדבהה .הכומנ ,וז הניחבמ

 �וח יבשות �יב �וכיסה תסיפתב

 רתיל �ימרות לארשי יבשותל

 ;קושב �ילעופה �ינושה �ירזגמה �יב תוינגורטה

 �ירזה �ייסנניפה תודסומה לש �תוחכונ אלמלא

 ,�יימוקמ תודסומל תויטננימוד וב התייה ,קושב

 תוינגורטה .רתוי הכומנ התייה תוינגורטהה תדימו

 תכרעמ �ויק ,קושל לולכיש תפסות התועמשמ ההובג

 שי הלא לכ ;ההובג תוליזנו וב �ימלבו �ינוזיא לש

.רעשב תויתדונתה תא �יטקהל ידכ �הב

�ב �רענש רקחמ  1REBN תונש לש עבטמה ירבשמב יכ הארה 

 תועונתב תויתדונתה תא הריבגה תירדע תוגהנתהש %א ,�יעשתה

 �ילודג � �יבר �יעיקשמ ירה  ,�ייסנניפה �יסכנה יריחמבו �והה

 יריחמב תויתדונתה תא וללוחש �ה � �ירזו �יימוקמ ,�ינטקו

.)yam ,3038w .oN repaP gnikroW REBN  �ייסנניפה �יסכנה

)2002
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)2002(.

 בלושמה דדמה תא לארשי קנב �סרפמ �יעשתה תונשמ

 ילככ ,תובר תונידמ וצמיא הז רושעב .קשמה בצמל

 ססבתמש דדמ � יטיתניס דדמ ,�יקסע ירוזחמ �וחבאל

 תוליעפל �ירוטקידניא רפסמ לש תפתושמ העונת לע

 תויוחתפתהה �וויכ תניחבמ �ימאותמה ,תילכלכה

 רצותה ,תוינידמה תעיבק יכרוצל .1רוזחמה �ע �יותיעו

 �ה ,הזכ �וחבאל תוחפ �יאתמ יקסעה

 רגפמ ויבגל �ינותנה �וסרפש �ושמ

 ,דדמה ינותנ לש �מוסרפ רחא הברהב

 ,ותוא הוולמה ירקמה שערה לשב �הו

� בלושמה דדמה .תדדוב הרדס לככ 

 ההובג תורידתב �סרפתמ � ויביכר ומכ

 תא �וחבל תרשפאמה ,)שדוחל תחא(

 �גו �ישדוח �יב �ג קשמ לש ובצמב תוחתפתהה

 %וסל עיבר %וס לש האוושה לשמל( תופוקת �להמב

 .)ומדוק

 תירוקמה ותסרגב ילארשיה קשמל בלושמה דדמה

 ילעב �יביכר העברא לע ססבתה )2991 ,�לוגו קינלמ(

 ,אוביה דדמ ,יתיישעתה רוצייה דדמ � �יעובק תולקשמ

 ריכשה תורשמ רפסמו �יתורישהו רחסמה �וידפ דדמ

 �יצמאמ ועקשוה תונורחאה �ינשב .יקסעה רזגמב

 ,קינלמ( ירוקמה לדומה תרגסמב ,דדמה בכרה רופישב

.)1002 ,יוחוסו �ורמ ;2002

 :תושלוח שולש בלושמה דדמב ולגתנ �מזה �להמב

 �וחבא לע תושקמה ,תויתועמשמ תוישדוח תודונת

 �ידדמה לש רוחאל רכינ �וכדע ;תוליעפה בצמ לש

 ויביכר לש �וכדעמ האצותכ � שדוח לכב �ימדוקה

 ותונימא תא שילחמש � )יתיישעתה רוצייה דדמ טרפב(

 דדמה תוגהנתה �יב רתי �וימד ;ומוסרפ דעומב

 לש הנומת רוציל הטונה � רצותה תמגמ לש תוגהנתהל

 לש �יבצמב �ג קשמה בצמב הרואכל דימתמ רופיש

 לארשי קנב לש בלושמה דדמה �ג .2תוליעפב הטאה

 ועיבצה ,הטיש התואב �ייונב ויהש ,קינלמ דדמ �גו

 �ייתנשל תויפצתהמ עברב קשמה בצמב רופיש לע

רקחמה תקלחמ �  יוחוס הינטו �ורמ הירא ,השנמ לאגי

 השדח הסיפת . קשמה בצמל בלושמה דדמה

ehT :ואר 1  ecnerefnoC  draoB רתאב

ptth //: www . bct � srotacidni . /gro
 :עצוממב �ייבויח �ה �יביכרה לכ לש �ייונישהש �ושמ תאז 2

5791 תפוקתב  �;שדוחל %3.0�כב יתיישעתה רוצייה לדג 2002 

 שדוחל %2.0�כב � ריכשה תורשמו אוביה ;שדוחל %5.0�כב  � �וידפה

.דחא לכ

ztiwonraZ  ואר וז הייגוסב טרופמ �וידל 3  dna  miridliyzO 

 .)1 המרגאיד( 0002 %וסב לחהש �ותימה לש תונושארה

 עצמאמ קר תיבקע תילילש הנומת לע �יעיבצמ �הינש

                                      .�ותימה תליחת רחאל יצחו הנשכ ,2002

 לש השדח הסיפת לע �עשנ שדחה בלושמה דדמה

 ,יסאלקה �יקסעה רוזחמל דוגינב :3"החימצ ירוזחמ"

 �יבל קשמה תובחרתה לש תופוקת �יב קר �יחבמש

 רוזחמ �יחבמ ,ותוצווכתה לש תופוקת

 הריהמ תובחרתה �יב �ג החימצה

 סחיב תאזו ,תיטיא תובחרתה �יבל

 %סונ .חווטה �ורא עצוממה הרועישל

 השדחה הסיפתה תרשפאמ �כ לע

� רוזחמה יבצמ לש הירטמיס�יא 

 ,המצועבו �רואב � �ותימהו תואיגה

 .רבעב �ידדמה תא ושמישש �ילדומל דוגינב

 תמדקתמ �ושארה בלשב .�יבלש ינשב דמאנ דדמה

 תיטסיטטס הטישב ,הנובו תיפצתל תיפצתמ הדימאה

 �ידדמ העברא ,"תילמיסקמה תוארנה" היורקה

 רובעל קשמה לש תויורשפאה עבראל �אתהב ,�ידרפנ

 �ותיממ רבעמ ,�ותימל תואיגמ רבעמ :בצמל בצממ

 ינשה בלשב  .תואיגה �שמהו �ותימה �שמה ,תואיגל

 �ע ולגתנ בלושמה דדמב

 :�ייוקיל השולש �מזה

 תויתדונת הלעמ יפלכ היטה

 �ייתועמשמ �ינוכדעו רתי

.רוחאל
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 תחא לכ לש המויקל תויורבתסהה שדוח לכל תובשוחמ

 תורבסומ יתלבה תויראשה יפ לע ,הלאה תויורשפאהמ

 לש �מוכיס אוה בלושמה דדמה .�4ושארה בלשהמ

 תויורבתסהב �יללקושמה ,וללה �ידדמה תעברא

 ,ויביכרב לולכה שערה תא �נסמ הז לולקש .תומיאתמה

 יכ חיטבמו דדמה לש תופירח תוירקמ תודונת ענומ

 �דמוא �ע .)1 חול( תיסחי �ומנ היהי רוחאל��וכדעה

 ,�ותימ ררוש קשמבש תורבתסהה �ג תבשוחמ דדמה

 וא �ותימב ראשנ קשמהש תויורבתסהה �וכיס איהש

 %סונ רוטקידניא תשמשמ וזו ,�ותימל תואיגמ רבוע

 .החימצה ירוזחמ �וחבאל

 לע �עשנ שדחה בלושמה דדמה

 אוה :"החימצ ירוזחמ" תסיפת

 �יבל הריהמ תובחרתה �יב �יחבמ

 בצקל תיסחי � תיטיא תובחרתה

 תאז ;�וראה חווטה לש ינייפואה

 ,יסאלקה �יקסעה רוזחמל דוגינב

 תובחרתהה תופוקת �יב קר �יחבמש

.ותוצווכתה �יבל קשמה לש

 1שדחה דדמה תולקשמ :'א2 חול

אוציה תורשמ �וידפה אוביה היישעתה רוגיפה
ריכשה    
0 62.0 70.0 32.0 52.0 90.0

1 1.0� 40.0 70.0 1.0� 50.0

2 80.0 0 50.0� 80.0� 0

3 40.0 10.0 30.0 21.0 40.0�

4 10.0� 0 0 40.0 0

1.0 32.0 82.0 21.0 62.0 כ"הס

 ותונוש תא תוושהל ידכ ,01 שרוש יפ ריכשה תורשמ ביכרמ לפכומ דדמה בושיחב  1
�יביכרה

�שיה דדמה תולקשמ :'ב2 חול

 תורשמ �וידפה אוביה היישעתה רוגיפה

ריכשה    

0 13.0 1.0 62.0 64.0 

1 20.0� 20.0 40.0� 11.0� 

2 10.0 0 10.0 30.0 

3 0 0 0 10.0� 

 73.0 22.0 21.0 62.0 כ"הס

 ;�יעובק �ניא �יביכרה תולקשמ השדחה הסרגב

 ,בצמה ייוניש לש תויורבתסהה עבראב �ייולת �ה

 �יעצוממה תולקשמה .שדוחל שדוחמ תונתשמש

.62 חולב �יגצומ

 $ינוש $ידדמ לש 1היזיוורה תלחות :1 חול
תורבתסהה שדחה דדמה בלושמה דדמה רוצייה דדמ הפוקתה
�ותימל  �שיה יתיישעתה 

8991 49.0 52.0 01.0 80.0

9991.0002 66.0 02.0 81.0 11.0

1002.2002 03.0 01.0 40.0 20.0

80.0 31.0 81.0 85.0 עצוממב

.שדוח ותואל �דמוא �יקפסמה �ימוסרפה �יב �קתה תייטס  1

 ימניד בחרמ�בצמ לדומ �ע בוקרמ תרשרש תבלשמ תאז הטיש 4

9891 לש  ) kcotS  dna  nostaW(, בלושמה דדמה יונב היה וילעש 

 .�דוקה
.�יסוטמו תוינאו �ימולהי ,קלד ,תואלקח אלל  5

 ,יתיישעתה רוצייה ידדמ לע �מסנ �דוקה דדמה

 תורשמו �יתורישהו רחסמה לש �וידפה ,אוביה

 �ובשחב האיבמ השדחה הסרגה .יקסעה רזגמב ריכשה

 קר הניא תוליעפב יונישה לע הדובעה קוש תבוגתש

 השולשב תאטבתמו תכשמתמ �ג אלא ,תינמז�וב

 דדמל %רוצ �כ .�יישדוח �ירוגיפ

� 5תורוחסה אוצי � ישימח ביכר 

 חותפו �טק קשמב הבר ותובישחש

 �ימאותמ אוציב �ייונישה .ונלשכ

 יתיישעתה רוצייה �ע תינמז�וב

 לבומ אוציהש רחאמ �א ,�וידפהו

 עפשומ � רוזחמה ידי לע �יתיעל

 דדמה לש �ירוגיפמ �ג הז ביכר

.בלושמה

 �חבאל �יביטימ �ותימל תורבתסההו שדחה דדמה

 תופוקת תא �ה �דוקה דדמהמ רתוי

 תא �הו תוליעפה תחימצב תואיגה

 לע דיעמ ;הב �ותימה תופוקת

 ויפל �וחבאה �יבש �ואיתה �כ

 תויוחתפתהה לע ונלש עדיה �יבו

3�ו 2 תומרגאיד( .רבעב קשמב; 

 קר  ).וללצוה �ותימה תופוקת

 תפוקת � 5891 %וס דע 3891 %וסמ

 דדונתמ דדמה � היצלפניא�רפיהה

 האוושהה �רוצל %001�ל �ימכתסמ תולקשמה .ולמרונ �ה �אכ 6

 רועישל �ימכתסמ �ניא �ה %טושה בושיחבש %א ,�שיה דדמה �ע

.הז
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 ריצל הנושה )gnilacs( לויכה לשב ,המרגאידב עלבומש רבד  7

. ילאמשה

 �יקסעה ירוזחמ תנומת .�וחבאה לע השקמו ,דואמ

 אווש תוערתה הב שיו ,תוחפ הרורב �שיה דדמה יפ לע

 ולש תויתדונתה �ג .קשמה בצמב תוינפת לע תובר

.7שדחה דדמה לש וזמ הברהב ההובג

 �ייפאל רקיעב דעונ השדחה ותסרגב בלושמה דדמה

 השוע אוהו ,�יקסעה רוזחמב קשמה �וקימ תא

 תחא .תומדוק תואסרגמ רתוי הבר החלצהב תאז

 תוירוזחמ תועונתב תודקמתה איה ותחלצהל תוביסה

 לש החימצה רועישמ תומלעתה �ות ,ידיימה חווטה לש

 המרגאיד( תיסחי �ומנ עופיש הז דדמל .�וראה חווטה

 דדמל �יקוקזה ,�ישמתשמ לש תוינפ תובקעב .)'א4

 �ג בשוח ,חווטה תכורא החימצה ביכר תא �ג ללוכה
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 �דמוא .)'ב4 המרגאיד( 8וילא רזחוה הז ביכרש דדמ

 תא עיברכב �ידקמ הז ישדוח

.רצותה לש ינועברה �ותנה �וסרפ

 תורבתסהה �הו שדחה דדמה �ה

 ייוניש �ע �ימאותמ �ותימל

 תונובשחה לש �ירוטקידניאה

 .9)3 חול( עיברה �שמב �יימואלה

 �ע בטיה �אותמ �שיה דדמה

 תאז �א ,�יימואלה תונובשחה לש �ירוטקידניאה

 ,)ומדוק תמועל ינועבר עצוממ( רתוי הכומנ תורידתב

 .וב תוישדוח תודונת הקילחמש

 �ותימל תורבתסהה רוטקידניא

 �ינותימה ינש תא �חבאל חילצמ

 �ע דיימ )1002�ו 9991( �ינורחאה

 �יישדוחכ רתוי דח �פואבו ,�תליחת

.�כמ רחאל

 �ישדוח 32 לש זכורמ ענ עצוממכ רזגנ �וראה חווטה לש בצקה 8

 �אתהב �יביכרה תא ללקשמה דדמה לש )�וסרדנה תמוקע(

 . 'א2 חולבש תולקשמל

 �ינשל תמא �מזב שדחה לדומה לש תויצלומיס

8991� רוטקידניאש תודמלמ 1002

 �חבאמ היה �ותימל תורבתסהה

1002�ו 9991( �ינותימה ינש תא( 

 רתוי דח �פואבו ,�תליחת �ע דיימ

 לש �תחימצ .�כמ רחאל �יישדוחכ

 ,תיליעה היגולונכטה תוישעת

 ,9991 לש היינשה תיצחמב הלחהש

 העבראכ( רתוי �ורא �מז רובעכ תספתנ התייה

 יעמשמ�דח �פואב ההזמ וניא �דוקה דדמה .)�ישדוח

.�ויה דע הלא תודוזיפא

תוירקיע תוילכלכ.ורקמ תורדס �יבל $יבלושמה $ידדמה �יב $ימאתימה :3 חול

)2002 דע 5991 ,$יינועבר יוניש ירועיש(

יקסעה רצותה

תיטרפה הכירצה

אוציה

קשמה תושרל $ישומישה

יקסעה רזגמב $יקסעומה

הלטבאה רועיש

4.0 9.0 8.0�
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 �יללוכ �ויה �ייוצמה תימואלה תואנובשחה ינותנ

 �ניאו ,תפטושה תוליעפה ימרז לש �ינותנ רקיעב

 �ייזיפהו �ייסנניפה �יסכנה יאלמל �יסחייתמ

 לע %סונ ,יאלמה תמר תעידי .קשמב תויובייחתההו

 תודיחי לש �בצמ תנבהל תמרות ,�ימרזה תונובשח

 �תוגהנתהו קשמב תונוש תוילכלכ

 ,ילכלכ�ורקמה חותינה תא תרפשמו

 תוטלחה תא ,רתיה �יב ,הבגמה

.תירטינומה תוינידמה

 הכשלה תלהנמ רפסמ �ינש הז

 טקיורפ הקיטסיטטסל תיזכרמה

 �זאמה תונובשח .ימואלה �זאמה תיינב לש %קיה�בחר

 תימואלה תואנובשחה תכרעממ קלח �ה ימואלה

�ה ,תיללכהANS, ינוגרא ידי לע הצמואו הבצועש� 

 תכרעמל %יסומ ימואלה �זאמה .�1יימואל��יב

 �יסכנה יאלמ לש דממה תא תימואלה תואנובשחה

 �ידקוש תובר תונידמב .קשמה לש תויובייחתההו

 תויעב טעמ אלב הכורכה ,הז �זאמ לש ותנכה לע התע

תירטינומה הקלחמה � דוחורוקס הירא

 רוביצה לש $יסכנה קית

 לארשיב .קשמב �ינוש �ימרוג לע �ינותנ %וסיא לש

 2002 תנשב הנושארל ימואלה �זאמה תונובשח ומסרופ

 לש חותיפה �ילהתב בושח �רד �ויצ � 2)5991 ינותנל(

 ,המויסמ הקוחר �זאמה תנכה �א .הז �ינותנ �רעמ

 חותיפ יופצ ,רתוי �ינימא �ינותנל עיגהל ידכ ,�שמהבו

 הדימא תוטישו עדימ תוכרעמ לש

 .תושדח

 �יגיצמ ימואלה �זאמה תונובשח

 �יסכנה לש הנשה %וס תורתי תא

 �ירזגמ יפל תויובייחתההו

 תא �כו קשמב �ינוש �יידסומ

 הניחבהמ תכרעמה ללכ תא �ֵזאמה ,ל"וח רזגמ

 .תיאנובשחה

:�ה �יירקיעה �יימוקמה �ירזגמה

תויסנניפ�אלה תויקסעה תורבחה �

יסנניפה רזגמה �

יתלשממה רזגמה �

תיבה יקשמ �

 �וסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימואלה �זאמה תונובשח 2

.2002 רבמטפס ,�ילשורי ,8611 'סמ

 eht fo noissimmoC ,3991 stnuoccA lanoitaN fo metsyS

 קיתה בכרה תא עבוק רוביצה

 לע ,תוליזנו �וכיס ,האושת ילוקישמ

 תויוחתפתהה יבגל ויתויפיצ �מס

.�ייסנניפה �יקוושב תוידיתעה

תוינפה

 ירוזחמ לש הדידמ" ,)2991( �לוג תידוהיו קינלמ יפר

23�02 ,76 לארשי קנב רקס  ,"לארשיב �יקסע.

 �ועבר  ,"לארשיב �יקסע ירוזחמ" ,)2002(  קינלמ יפר

442�912 ,94 )2( הלכלכל.

 בלושמה דדמה ,)1002( יוחוס הינטו �ורמ הירא

 קנב ,8 ילכלכ טבמ ,השדח הסרג � קשמה בצמ תניחבל

.לארשי

,notlimaH  J ( . 0991 " .) sisylanA  fo  emiT  seireS 

tcejbuS  ot  egnahC  ni  emigeR  ," lanruoJ  fo 

scirtemonocE  , 54  , 07�93.

miK  , C  . J  . dna  C.R  . nosleN ( 9991  .) etatS � ecapS 

sledoM  htiw  emigeR  gnihctiwS  , egdirbmaC 

ssaM.

kcotS  , J.H  . dna  M.W  . nostaW ( 9891 " .) A 

ytilibaborP  ledoM  fo  eht  tnedicnioC  cimonocE 

srotacidnI  ," ni  : O  . drahcnalB  dna  S  . rehcsiF, 

sde( ). , REBN  scimonoceorcaM  launnA 

egdirbmaC  , ssaM  , pp  . 493�153.

ztiwonraZ  , V  . dna  A  . miridliyzO ( 2002 " .) emiT 

seireS  noitisopmoceD  dna  tnemerusaeM  fo 

ssenisuB  selcyC  , sdnerT  dna  htworG  selcyC", 

REBN  gnikroW  repaP  seireS  , oN  6378.

1

 dna snoitaN detinU ,DCEO ,FMI ,seitinummoC naeporuE

 notgnihsaW ,kroY weN  ,gruobmexuL/slessurB ,knaB dlroW

 3991 ,.C.D
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 �יסכנ � תוצובק יתשל �יקלוחמ רזגמ לכ יסכנ

 �ייסנניפ�אלה �יסכנה .�ייסנניפ�אל �יסכנו �ייסנניפ

 תמועל .תרחא הדיחי לש �יסכנ לע תוכז �ינקמ �ניא

 תובייחתה חרכהב תמייק �ייסנניפה �יסכנה לומ ,תאז

 הווש �ייסנניפה �יסכנה �ס �כיפלו ,3תרחא הדיחי לש

.תודיחיה לכ ינזאמב תועיפומה תויובייחתהה �סל

 אוה �זאמבש �ינימאהו �ינימזה �יקלחה דחא

 ,רוביצה לש �ייסנניפה �יסכנה קית לע בסנה הז

 לש תירטינומה הקלחמה ידי לע שדוח לכב �סרפתמו

 קלח קר ,רומאכ ,אוה �יסכנה קיתש %א .לארשי קנב

 תוינידמה תעפשה לע והנבממ דומלל �תינ ,�זאמה �סמ

 עבוק רוביצהש �ושמ תאז ;תוילכלכ תויוחתפתה לעו

 לע ,תוליזנו �וכיס ,האושת ילוקישמ קיתה בכרה תא

 �יקוושב תוידיתעה תויוחתפתהה יבגל ויתויפיצ �מס

 ,�וח עבטמב �יסכנל רבעמ ,לשמל ,�כ .�ייסנניפה

 תויפיצ לע עיבצה ,1002 %וסב תיבירה תתחפה תובקעב

.הלאה תויפיצה שומימל �רתו רבגומ תוחיפל

 תונרק � $יידסומה $יעיקשמהו תונמאנה

 היסנפה תונרק ,�ייוציפהו למגה תופוק ,תומלתשהה

 ˙ÈÈ¯Â �ינמנ �ייסנניפה �יסכנה �ע .חוטיבה תורבחו

‰Ú¯Í )כו )�"קמהו בוחה תורגיא ,תוינמה� ‰ÓÊÂÓÈÌ 

 �ינוש ˙ÂÙÈ˜„ÂÂ )רוזחמב תועמהו %סכה ירטש(

 �רע תוריינ( ÎÒÈ ÁÂ"Ï הלא לע %סונו ,רוביצה ידיבש

.)תונודקיפו

 �יקיזחמל �ינקמה �ייסנניפ �יסכנ �ה תוינמה

 קוליס רחאל ,הרבח לש ימצע �וה לע תויוכז �הב

 ונא .�ירחא �ישונלו �יוולמל תויובייחתהה

 ,רוביצה ידיבש יסנניפ סכנ לאכ תוינמה לא �יסחייתמ

 תילארשי המריפ תיינמ לע רוביצה תולעבש %א

 ומצע יפלכ רוביצה לש העיבת תניחבב איה תיסנניפ�אל

 תוקיפנמה תומריפה דגנכ תוינמה יקיזחמ לש העיבת(

 .סכנ הניאו ,)�תוא

 �ייסנניפ �יסכנ �ה תוינמ טעמל "רעה תוריינ

 תלבקל תינתומ�אל תוכז �הב �יקיזחמל �ינקמה

 �ידעומב שארמ �יבוקנ �ימוכס

 �יללכנ ולא �יב .שארמ �יבוקנ

 תויטרפו תויתלשממ בוח תורגיא

 )הרמהל בוח תורגיא ללוכ(

.�"קמו

 המכמ �ה �יקנבב תונודקיפה

 ,·˘ÙÈ˜„ÂÂ˙ ÚÂ·¯ Â :�יגוס

 תולבגה אלל הכישמל �ינתינה

 תישפוח הרבעהלו תוסנק וא

 .תואחמה וא �יקש תועצמאב

 רוביצה ידיבש �מוזמה �ע דחי

 ÓˆÚÈ‡ תא ולא תונודקיפ �יווהמ

‰˙˘ÏÂÌ. נשי �הילע %סונ� 

 ,תורדגומ תופוקתל �ידקפומה ,�ירחא תונודקיפ

 ,)ק"זפ( בוצק �מזל תונודקיפ :דיקפמה עבוקש

 עבטמל �ידומצ תונודקיפ ,דדמל �ידומצ תונודקיפ

.)ח"מפ( ח"טמב תונודקיפו )�"צפ( �וח

 $יעיקשמה ידי לע �ילהונמה �ינושה �יסכנה לא

 קיפא לאכ �יסחייתמ ונא רוביצה רובע $יידסומה

 �יידסומ �יעיקשמש �ושמ ,ומצע ינפב דמועה העקשה

 תומוקמב �גרואמ ללכ �רדב ,יזוח �וכסיחב �יקסוע

 תועצמאב רוביצה לש העקשהה ילוקיש �כיפלו ,הדובע

 .תובייחתה אלו ,המריפ לש ימצע �והל הילעב לש העיבת איה הינמ 3

 �ושמ ,תובייחתהל המוד ימצע �וה תיאנובשח הניחבמ ,תאז �ע

.תויובייחתהה דצב המריפה �זאמב �שרנ אוהש

 �ייסנניפה �יסכנה �ס לש %רצימ אוה $יסכנה קית

 תועצמאב( �יפיקעב וא �ירשימב ,קיזחמ רוביצהש

 יבשות( תיבה יקשמ תא ללוכ רוביצה .)�יכוותמ

 ללוכ וניאו ,תויסנניפ�אלה תורבחה תאו )לארשי

 .�וח יבשותו �ייסנניפה �יכוותמה ,הלשממה תא

 תונרק ,�יקנבה �ה �יירקיעה �ייסנניפה �יכוותמה
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 תעפשה לע תודמלמה ,תועפות יתש

 תוגהנתה לע �יילכלכ �יעוריא

 קית חותינב �יינע תוררועמ ,רוביצה

 יונישו קיתה �רע �ס יוניש � �יסכנה

 תושחרתמ ,ללכ �רדב .קיתה בכרהב

 �ושמ ,תינמז�וב תועפותה יתש

 ויביכר לע �יעיפשמה �ייונישש

 תא �ג �ינשמ קיתה לש �ינושה

.�פהלו ללוכה וכרע

 �יקיפאב העקשהה ילוקישמ �ינוש הלאה �יעיקשמה

.�ירחא

 יפ לע גווסל גוהנ רוביצה לש �יסכנה קית תא

 אוה קיתב תוינמה ביכרו ליאוה .�יכתח השולש

 �ראב �יקוושה בצממ עפשומ וכרעו ,דואמ יתדונת

 �יתיעל �ינחוב � תוינמה ירעש לע �יעיפשמה ,�לועבו

 �היפלש �יכתחה �להל .תוינמ אלל קיתה בכרה תא

:קיתה יביכר תא �יגווסמ

 וא �יריחמה דדמל הדמצהה :הדמצהה גוס .1

 רמושה ,הנגה יעצמאכ לארשיב החתפתה �וח עבטמל

 היצלפניאל הנעמב ,�יסכנה לש ילאירה �רעה לע

 �ע .רבעב קשמב הררשש ההובגה

 �ינמנ דדמל �ידומצה �יסכנה

 �יסכנ �כו בוח תורגיא ,תונודקיפ

� �יידסומה �יעיקשמה ידיבש 

 .תודעוימ בוח תורגיא רקיעב

 וא ח"טמל �ידומצה �יסכנה

 �ייוציפ( ח"מפ �ה ח"טמב �יבוקנה

 ,ח"טמל �ידומצ תונודקיפ ,)�ירחאו

 תונודקיפו תוריחס בוח תורגיא

 �יסכנה .ל"וחב �רע תוריינו

 ,ש"ועו �מוזמ �ה �ידומצ�אלה

 �ינשב .תוינמו תודומצ�אל בוח תורגיא ,�"קמ ,ק"זפ

 היצלפניאסידה �ילהתמ קיתה בכרה עפשוה תונורחאה

 תחפֶשמ :�יריחמ תוביצי לש בצמל תוברקתההמו

 ,היופצ יתלב ההובג היצלפניא דגנ הנגהב �רוצה

 לע רקיעב ,�ידומצ�אלה �יסכנה לקשמ הגרדהב הלע

 עיפשהש %סונ �רוג .דדמל �ידומצה �יסכנה �ובשח

 אוה ,הדמצהה יפ�לע �יסכנה קית לש ובכרה לע

 לידגהל רשפיאש ,ח"טמה קושב היצזילרבילה �ילהת

.קיתב ח"טמב �יסכנה לש �לקשמ תא

 תופדעה לע דיעמ �וידפל חווטה :�וידפל חווטה .2

 �יקלחתמ �יסכנה .�יסכנה תוליזנ יבגל רוביצה

 יעצמא �יללכנ ¯ˆ˜‰ ËÂÂÁ· .�יחווט השולשל

 .הנש דע לש �יחווטל תונודקיפהו �"קמה ,�ולשתה

·ËÂÂÁ ‰·ÈÂÈ תונודקיפה ,בוח תורגיא �יללכנ 

 לארשי יבשות לש תועקשהה ,הנשמ רתוי לש �יחווטל

 Â·ËÂÂÁ ,למגה תופוקו תומלתשהה תונרק ,ל"וחב

‰‡¯ÂÍ � .�ייח חוטיבל תוינכתהו היסנפה תונרק 

 �יסכנ רוביצה %ידעמ ,תואדו �יא יבצמב ,ללכ �רדב

 �ייונישש �ושמ ,תיסחי רצק �וידפל�חווט �הלש

 ,קיתב תופוכת תומאתה �יבייחמ �ייופצ�אל �יפוכת

 עצוממה �וידפל חווטה רוציקל תלעופה תוחתפתה

 רועיש יבגל תואדו�יא תררוששכ ,תאז �ע .קיתה לש

 �בורש � �ידומצה �יסכנה תפדעה תלעופ ,היצלפניאה

 חווטה תוכראתהל � ינוניב וא �ורא חווטב �ינייפואמ

.�פהלו ,קיתה לש עצוממה

 :�ילולכ קיתה לש ריחסה וקלחב :תוריחסה .3

� �יסכנה ראש לכ ;תוינמו תוריחס בוח תורגיא ,�"קמ 

 תורגיאו תונודקיפ ,�ולשת יעצמא

 .�יריחס �ניא � תודעוימ בוח

 קיתה לש ריחסה קלחה לקשמ

 קוש לש וקמועל היצקידניא שמשמ

.�והה

 תעפשה לע תודמלמה ,תועפות יתש

 תוגהנתה לע �יילכלכ �יעוריא

 חותינב �יינע תוררועמ ,רוביצה

 �רע �ס יוניש � �יסכנה קית

 �רדב .קיתה בכרהב יונישו קיתה

 תועפותה יתש תושחרתמ ,ללכ

 ויביכר לע �יעיפשמה �ייונישש �ושמ ,תינמז�וב

 .�פהלו ללוכה וכרע תא �ג �ינשמ קיתה לש �ינושה

 :תוביס יתש ולא �ייונישל

 יביכרב )תילילש וא תיבויח( הריבצ איה תחא הביס

 תויאדכב יונישמ עובנל הלוכי וז ;�ינושה קיתה

 ויתופדעהב וא �ינושה העקשהה יקיפא לש תיסחיה

 הנוק רוביצהשכ .�וכסיחו הכירצ יבגל רוביצה לש

 קיתה �רע תא הנשמ �כו ,�ייסנניפ �יסכנ רכומ וא

 אלא ,רוביצה וניא הקסעל ינשה דצה ,ובכרה תאו

 .ל"וחב �רוג וא �יקנבה ,הלשממה

 איה �יסכנה קיתב �ייונישל היינשה הביסה

 �ינוש �יסכנ לש �יריחמב �ייוניש רמולכ ,�יכורעיש

 הלוע �יפילחה רעשב תוחיפ תובקעב :תואמגוד .קיתב

 �רע �ס הלוע �כו ,ח"טמל דומצה קלחה לש וכרע

 הדיריל איבת הסרובב תוינמה ירעש לש הדירי ;קיתה

 .וכרע �ס לשו קיתב תוינמה קלח לש
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המדקה

 �ושירל יארחא לארשי קנבב הנידמה תוולימ להנימ

 הבוח תוולימ �ללכבו ,הנידמה תוולימ לש לוהינו

 ובגנ  �ליאו �ישישה תונשמ  .קוח יפ לע ולטוהש

 .הסנכהה סמ תוביצנ ידי לע הבוחה תוולימ

 וקפנוה 7691 דע 1691 �ינשב

 הוולימ" תודועת  תוולימה ילעבל

 תא ."הבוח �וכסחו הטילק

 ,רצואה דרשמ קיפנה תודועתה

 �תצפה לע דקפומ היה לארשי קנבו

 .�יאכזל

 רחאל ,�יעבשה תונש תליחתב

 בוש ולטוה ,�ינש שולש לש הקספה

 .�וכסיחו �וחטיב � הבוח תוולימ

 ,�ירופיכה �וי תמחלמ �ורפ רחאל ,4791�ו 3791 �ינשב

 ינשהו הבוח דחאה � המחלמ תוולימ ינש ופסונ

   .�וצרמ

 �ורחאה – "רקוי תפסות הוולימ" לטוה 5791 תנשב

 .רושע ותואב  �יריכשה לע לטוהש

 לש תודועת ,9791 דע 0791 �ינשב ,וקפנוה ליבקמב

."�ידיבעמל �וכסיח הוולימ"

 לטוה  ,�ינש עבש לש הקספה ירחא  ,2891 תנשב 

 ."לילגה �ולש עצבמ" �ומימל הוולימ רוביצה לע

תודועתה תקפנה

 לע וקפנוה �ליאו �יעבשה תונשמ תוולימהמ תודועת

 תוביצנ לש תוארוה יפ לע  הנידמה תוולימ להנימ ידי

 לע �יקיסעמה יחוויד יפל – �יריכשל :הסנכהה סמ

 תורבחלו �ייאמצעל ;�הידבועמ וכינש תוולימה ימוכס

 תוביצנל ומליש �הש הוולימה ימוכס לע �יחוויד יפל –

 .תויפוס תומושו תומדקמכ  הסנכהה סמ

 הוולימ תנש לכל תודועת וספדוה הקפנהה רחאל

 וא �יקנבה ,ראודה תועצמאב �הילעבל וחלשנו דרפנב

 תוביסמ �הילעב ידיל ורסמנ אלש תודועת .�יקיסעמה

 תוריינ תופסכב ודקפוהו   לארשי קנבל ורזחוה תונוש

 .קנבה לש �רעה

 �ינומשה תונש עצמא דעו �ישישה תונש תליחתמ

 לש תודועת ינוילימ רשע השימחמ הלעמל וקפנוה

 .�ינש הרשע שמח דע שולש לש תופוקתל הבוח תוולימ

 �יעבשה תונשמ וקפנוהש תוולימה �סמ %89�מ רתוי

 וקפנוהש תוולימה לכ .ודפנ %א )תודועתהמ %59�כ(

 �יריחמה דדמל �ידומצ ויה  �יעבשהו �ישישה תונשב

 �יבש �ירועישב הדומצ אל תיביר ואשנ �בורו  ,�כרצל

 .�יזוחא 6�ל 3

 �ולש עצבמ" �ומימל הוולימ קפנוה 2891 תנשב

 �יב הדמצה תרירב ובו ,"לילגה

 דדמל הדמצהה ;רלודל דדמה

 תפסותב ,יקלח רועישב התייה

 וליאו ,דחא זוחא לש תיביר

 אלל ,האלמ התייה רלודל הדמצהה

 .תיביר

 דרשמ רפיש �ינומשה תונש עצמאב

 המכ לש �היאנת תא רצואה

 �וידפל זא ואציש הבוחה תווליממ

 תפסונ הפוקת �הב קיזחהלו �ישמהל רשפיאו ,יפוס

 .�ינש יצחו עברא לש

רוחיאב �וידפ לע יוציפ

 לארשי קנב �זי ,�יאכזה יפסכ לש הקיחש עונמל ידכ

 הרשפיאש הקיקח ,רצואה דרשמ �ע דחי ,7791�ב

 לכל הנשל %201�ל %22 �יבש �ירועישב תיביר �ולשת

 תורבגתה �ע  .דעומב �וידפה ימד תא ולביק אלש ימ

 ישרפה �תמ רשפיא אוהש �כ קוחה �קות היצלפניאה

 תפוקת העבקנ הליחת .�כרצל �יריחמה דדמל הדמצה

 תנשבו ,הוולימה גוס יפל ,�ינש עבש וא שש לש הדמצה

 הרשע שמח לש הדיחא הדמצה תפוקת העבקנ 2991

 .�ינש

 לארשי קנבב תואצמנה תודועת  לש $ילעב רותיא

 �יעצבמ וכרענ �יעבשה תונש לש היינשה תיצחמב לחה

 תודועתה ילעב לש תונכדועמה �היתובותכ רותיאל

 תבלצה ידי לע תאזו ,לארשי קנב תופסכב ויהש

 �שרימב �היטרפ �ע תודועתה ילעב לש �יטרפה

 חילצה ,4891 דע ,�ינש רשע �להמב .�יסולכואה

 ידיל הלאה תודועתה �מ �ישילש ינשכ רוסמל קנבה

 .�הילעב

 �יצמאמ ושענ �ינומשה תונש לש היינשה תיצחמב

 �ולש עצבמ" �ומימל הוולימה  לש הקפנהל �ירכינ

 �כמ האצותכו ,תושידח תויגולונכטבו תוטישב ,"לילגה

 תודועתה �מ %58 �ושארה הצפהה בלשב רבכ ורסמנ

 .�הילעב ידיל

הנידמה תוולימ להנימ � �שרד �ייח

הבוח תוולימ לש �וידפה ימדל $יאכז רותיא

 עצמא דעו �ישישה תונש תליחתמ

 הלעמל וקפנוה �ינומשה תונש

 לש תודועת ינוילימ רשע השימחמ

 דע שולש לש תופוקתל הבוח תוולימ

 �סמ %89�מ רתוי .�ינש הרשע שמח

 �יעבשה תונשמ וקפנוהש תוולימה

.ודפנ %א )תודועתהמ %59 כ(
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 תודועתל �יאכזה רותיאב שכרנש �ויסינה סיסב לע

 �יעשתה תונש תליחתב החתופ ,"לילגה �ולש הוולימ"

 הוולימ תודועת ילעב לש יוהיזו רותיאל בשחמ תכרעמ

 תולועפ וטקננ �יעשתה תונשב .�יעבשה תונשמ

 %לא 054 לש יוהיזה ירפסמו תומשה �וקיתו רותיאל

 ורתוא �כו ,לארשי קנב תופסכב ואצמנש  תודועת ילעב

 .�יסולכואה �שרימב תודועתה ילעב לש �היתובותכ

 %לא 073�כל �יבתכמ וחלשנ �יעשתה תונש תליחתב

 .�ילקש ינוילימ 075�ב �כתסה �ייוושש ,תודועת ילעב

 ,�היתודועת תא חולשל �אל תורוהל ושקבתנ �ילעבה

 ,קנבה תיינפל ונענ הלאה תועדוהה ילבקממ %06�כו

  .�תוא ודפו �היתודועת תא ולביק

 תועדוה 000,32 �ג וחלשנ �יעשתה תונש תליחתב

 וגיצה �רטש �וכסיח הוולימ תודועת ילעב �יקיסעמל

 וז היינפל ונענ �המ עבר קר .�וידפל �היתודועת תא

 �כ לע %סונ .�וידפה ימד תא לבקל �תוכז תא ושמימו

 הבוח תוולימ ומלישש תורבחל תועדוה 000,7 וחלשנ

 .�נוידפל �תוכז תא ושמימ אלו

 לארשי קנב �ישמה הלאה תולועפה לכל ליבקמב

 ,�יישיא �יטרפ יפ לע רותיאו יוהיז לש �ילהתב

  �שרמ ינותנ לומ תנכוממ �ינותנ תבלצה לש �רדב

 "�יעב הקידב"ו  ,תונווקמ תוכרעמ תרזעב �יסולכואה

 �ישבושמ ואצמנש �יישיא �יטרפ לש הרקמ לכב

 �ילעבה לש �יטרפה �וקית רחאל .תנכוממה הקידבב

 �ילעב לש �ירקמב .�אתהב  בשחמה תוכרעמ ונכדוע

 .�הישרוי  רותיאל �יצמאמ ושענ ורטפנש

 $תושרב $היתודועתש תוולימ ילעב רותיאל תולועפ

 ודבא וא

 �ינשב( הבוחה תוולימ ינורחא לש �וידפל �תאצ �ע

7991� תוולימה ילעבל תורישי תונפל טלחוה )3991

 ,יאכז לכל חלשנש ,רבסהה בתכמ חסונ .ודפנ �רטש

 תובייחתהו הדועתה �דבא לע הרהצה בתכ �ג ללכ

 .ודבא תודועתהש �ירקמל – אצמית �א הריזחהל

 הרהצהה לע �ותחל שקבתה הדובאה הדועתה לעב

 ,ראודה קנב לש דיקפ ,קנב דיקפ תוחכונב תובייחתההו

 הרהצהה תלבק רחאל .�ובשח האור וא �יד �רוע

 לש ונובשח הכוז ,�תקידבו לארשי קנבב תובייחתההו

 לארשי קנב שרד �יהובג �ימוכס יבגל .הדועתה לעב

  .תומיאתמ תויוברע איצמהל הוולימה ילעבמ

 יוהיזו רותיאל תולועפ וטקננ �יעשתה תונש עצמאב

 ינוילימ 463 לש �וכסב תוולימה ילעב 000,054 לש

 �ינש ינפל �הידיל ורסמנ  רבכ �היתודועתש ,�ילקש

 אל �תיברמ(  .�וידפל �תוא וגיצה �רט �הו ,תובר

 �תוכז תא ושמימ אל �כלו ,תודועתה תא ואצמ

 ילעבל וחלשנ רותיאה רחאל ).הרזחב �פסכ תא לבקל

 לע ובסנש ,�יבתכמ %לא 053�מ הלעמל  ולא תודועת

 �ילעבל .�ילקש ינוילימ 003�כ לש �וכסב תודועת

 תודועת �א �ג הרזחב �פסכ תא לבקל תורשפא העצוה

 ולצינ �המ �יברו ,)ובנגנ וא ודבא( ואצמנ אל הוולימה

 �ניא תודועתה יכ  תורהצה לע ומתח � וז תורשפא

.�וידפה ימד תא ולביקו �תושרב

 אלש �יחרזא �נשי יכ ררבתה הזה עצבמה רחאל

 – �קלח  ;�וידפה ימד תלבקל לארשי קנב תוינפל ונענ

 תגצה אלל �וידפ �של תויוברע איצמהל ושרדנש �ושמ

 �היתודועתש �יאכז ורתוא הלא לע %סונ .תודועתה

.�ישבושמ �יטרפ �ע וקפנוה

 קנבלו תואקנבה תכרעמל היינפ �זי לארשי קנב

 תרושקתב ,תודועתה תגצה אלל �וידפה עוציבל ראודה

no( תנווקמ � enil( הקידב רשפאל ידכ ,לארשי קנבל 

 התדפנש תודועתה תומכש �ושמ תאז ;�וידפה ינפל

 �יבר �יאכז וחכש �מזה �עו ,הלדגו הכלה �תגצה אלל

 תודועתה תא ואצמ ,�וידפה ימד תא ולביק רבכ יכ

.%סונ �וידפל �וגיצהו

 �וכנל ואצמ אל ,תלעות�תולע ילוקישמ ,�יקנבה

 �כלו ,לארשי קנבל תרשוקמה תנווקמ תכרעמ �יקהל

.אנייבוגב �יקנבב �וידפה עצובמ 9991.11.1�מ לחה

 ידיימ �וידפל תכרעמ �יקהל תואינ ראודה קנב קר

 .לארשי קנב ירגאמב תנווקמ הקידב רחאל ויתופוקב

 ,לועפת תואצוהב ראודה קנב תא בייח הז �ילהת

 .�וידפה שקבממ תובגנה ,תורגאל ודי לע ורחמותש

 קנבב �יתוריש( ראודה קנב תונקת"ב ונגוע תורגאה

 �יפסכה תדעו רושיאב תרושקתה רש עבקש ,")ראודה

�ב( %קותל וסנכנ תונקתהש רחאל .תסנכה לש

 יחרזאל �יבתכמ %לא 000,142�כ וחלשנ ,)1002.6.1

04�מ �יהובג �הל �יעיגמה תוולימה ימוכסש לארשי 

 הלא תוברל ,�ייחה �יאכזה תייסולכוא לכל .�ילקש

 �ישרויל �כו ,�ידרויכ �יסולכואה �שרימב �יעיפומה

 תונפל תורשפא העצוה ,ורטפנש תודועת ילעב לש
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 �רטש תוולימל תואכז לע עדימ לבקלו ילוק הנעמל

 ובו ,בתכמ שקבל תורשפא �ג הנתינ �יניינועמל .ודפנ

 .�וידפה ימד תא לבקל דציכ רבסה

000,471�כ עצבמה ישדוח �להמב ונפ ילוקה הנעמל 

 3002 סראמ שדוח %וס דע עצבמה תליחתמ .שיא

 �כותמ ,�יאכז 005,831�כ �וידפה ימד תא ולביק

 ראודה קנב תועצמאב 000,331�כ

 .לארשי קנבמ תורישי  005,5�כו

 ינוילימ 511�כ ומלוש לוכה �סב

 �ינוילימ 5.99 �כותמ ,�ילקש

5.51�ו ראודה קנב תועצמאב 

�כ .לארשי קנבמ תורישי �ינוילימ

 �א �יבתכמ ולביק �יאכז 000,85

 ,�וידפה ימד תא לבקל ונפ �רט

 לע ורזחוה �יבתכמ ,000,64�כו

 ינפמ הארנכ � ראודה ידי

 �שרימב תנכדועמ הניא �תבותכש

.�יסולכואה

�וידפל תנתינה הוולימה תרתי

 הבוחה תוולימ לש �וידפה ימוכס �יטרופמ �להלד חולב

.�וידפל �ינתינו ומלוש �רטש

$וכיס

 תולועפ �ינשה �להמב עציב הנידמה תוולימ להנימ

 תא ולבק �רטש תוולימה ילעב רותיאל תונוש

 �סרפל �נכתמ להנימה .�וידפה ימד

 לש תוהזה ירפסמ תא טנרטניאב

 תא ולביק �רטש תודועתה ילעב

 ילעב לש �יפסונ �יטרפ �כו ,�פסכ

 �וסרפ .�ייוגש �היטרפש תודועת

 �הישרויל וא �ילעבל רשפאי הז

 �ירקמב �ג – �תואכז תא קודבל

 תורמל �ייוגש ורתונ �היטרפש

 השע לארשי קנבש רותיאה תונויסינ

 המוזיה הלועפה היהת וז .רבעב

 תוולימ להנימ טוקניש הנורחאה

 �רטש תוולימ ילעב רותיאל הנידמה

$וכסה לכה "ס $יאכזה $יאכזה יגוס  הייסולכואה
"רעושמה  תודועתה    

 131,324,311 909,703 523,281 �ייח תוולימ ילעב �יהוזמ תיב יקשמ
623,331,331 298,312 502,89 ורטפנש תוולימ ילעב 
763,424,52 199,83 768,41 �ידרוי תוולימ ילעב 
428,089,172 297,065 793,592 לוכה "ס 

490,947,31 832,84 059,33 תוהז רפסמ ירסח �יהוזמ�אל תיב יקשמ
681,997,45 494,521 469,38 המאתה�יא ירקמ 
 *�יטרפב 
  082,845,86 237,371 419,711 לוכה "ס 

031,492,15 817,31 337,7 תורבח �ירחא
471,834,041 471,401 734,74 �יקיסעמ 
569,723,91 070,23 692,71 �וח יבשות 

962,060,112 269,941 664,27 לוכה "ס 

3,985,155 684,488 777,584  יללכ  לוכה "ס 37

.לארשי קנבב �של �יסולכואה �שרימב �שה �יב המאתה יא  *

3002  סראמ )וס – �וידפל $ינתינה הבוח תוולימ תרתי

 ישדוח �להמב ונפ ילוקה הנעמל

 תליחתמ .שיא 000,471�כ עצבמה

 3002 סראמ שדוח %וס דע עצבמה

005,831�כ �וידפה ימד תא ולביק 

 תועצמאב 000,331�כ �כותמ ,�יאכז

 קנבמ תורישי  005,5�כו ראודה קנב

511�כ ומלוש לכה �סב .לארשי 

 5.99 �כותמ ,�ילקש ינוילימ

�ו ראודה קנב תועצמאב �ינוילימ

.לארשי קנבמ תורישי �ינוילימ 5.51

.�וידפה ימד תא ולביק
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,וח עבטמ לע חוקיפה לוטיב

  לוטיב לע הלשממה תטלחה %קותל הסנכנ 30.1.1�ב

 ח"טמ לע חוקיפה �וחתב הרתונש הנורחאה הלבגהה

��ל ל"וחב �יידסומ �יעיקשמ לש �תעקשה תלבגה  

 לע חוקיפה השעמל לטוב הז �ויב .�היסכנ �סמ %02

.הרמה�רב עבטמל �פה לקשהו ,ח"טמ

 תנשב "רחש"ה קושב $יידסומה $יעיקשמה תוליעפ

2002

 גוסמ תיתלשממה בוחה תרגיא לש ללוכה קושה יווש

 ידראילימ 4.64�ל 2002 רבמבונ %וסב עיגה "רחש"

 תורגיא לש ללוכה קושה יוושמ �יזוחא 42�כ ,ח"ש

.תוריחסה תויתלשממה בוחה

�מ דרי "רחש"ה תועצמאב עצוממה סויגה חווט

2002�ב �ינש 21.6�ל 1002�ב �ינש 75.6.

9�ל "רחש"ה תאושת�%6�כמ התלע �ינש 01 

 תיילעל עקרה .2002 רבמצדב %11�כל 1002 רבמצדב

 תונוידפ היה ינוי�סראמ �ישדוחב "רחש"ה תואושת

 ,תונמאנה תונרקב ח"ש ידראילימ 02�כ לש %קיהב

."רחש" תוברל ,�יסכנ שממל �תוא וצליאש

 ולצינ חוטיבה תורבחו היסנפה תונרק ,למגה תופוק

 �ירומאה �ישדוחב "רחש"ה תואושת תיילע תא

."רחש"ב �תקזחה תלדגהל

 תיילע לש תופוקתב �ג בטיה דקפת "רחש"ה קוש

 .רחסמה ירוזחמ לש רכינ לודיג �ות ,הדח תואושת

 עצוממב ח"ש ינוילימ 072�ב 2002�ב ומכתסה הלא

1002�ב �ינוילימ 051 תמועל ,�ויל.

 לש תופוקתב לקשה לש �יפילחה רעש תוחתפתה

תוריחב

 תוריחב לש תופוקתב לקשה רעש תוחתפתה לש הניחב

:אצמנ

 תונורחאה תוריחבה תוכרעמ לש תופוקתה שולשב

 לקשה רעשב �פוד יאצוי �ייוניש ומשרנ אל לארשיב

 רעש לש רטשמ תומייקמה תונידמב .ותויתדונתבו

 תפוקת תנייפאמה ,יטילופה �וכיסב היילע ,דיינ �יפילח

 תמרוג ,קשמב תואדווה�יא תא הלידגמ ,תוריחב

 �יפילחה רעשב �ייופצ אלו �ידח �ייונישל �יתעל

 .ותויתדונת תא הריבגמו

 לארשיב תוריחבה תכרעמ לש הטעומה העפשהה תא

 �יעוריאה עפשל סחייל ילוא �תינ �יפילחה רעש לע

רתאב תועיפומ �אולמב תויתפוקתה תוריקסהו תונותיעל תועדוהה

www  :טנרטניאב קנבה . learsiknab . vog . li

$ינורחאה $ישדוחב לארשי קנב לש $ימוסרפהו תועדוהה ירקיע

 לש העפשהה תא שילחמ רשא ,הנידמה תא �ייפאמה

.ומצע ינפב עוריא לכ

יתלשממה בוחה ליגו �והה סויג לש הקפנהה יחווט

 דרי ריחסה ימוקמה יתלשמה �והה סויג לש וליג

 �ינש 6.6�ל �ינש 5.9�מ � �ינש 3�כב 2002 תנש �להמב

 העובק תיבירב דומצ אלה �והה סויג לש וליג .עצוממב

 וליאו ,עצוממב �ינש 2.4�ל 1.6�מ 2002 �להמב דרי

�ל 9.21�מ דרי דדמל דומצה ריחסה �והה סויג לש וליג

.עצוממב �ינש 3.7

 הלולע �מז �רואל �והה סויג לש חווטה תנטקה

 �ידדמה דחא אוהש ,בוחה לש וליג תדיריב אטבתהל

 ושרדיש הימרפה תא תולעהל �כבו ,ותוביציל

 גוריד לע הערל עיפשהל %או שדח בוח לע �יעיקשמה

.קשמה לש יארשאה

 תילארשיה תואקנבה תכרעמב �והה סיסב תוחתפתה

1991.2002 רושעב

 תוצובק יתש תולעופ תילארשיה תואקנבה תכרעמב

 תכרעמה לש �והה סיסבב �לקשמש ,תולודג תויאקנב

 תליחתב %06�כ תמועל ,%66�כל 2002 ינויב עיגה

.�יעשתה תונש

 ,תוינוניב תויאקנב תוצובק עברא תולעופ �דצל

 ,%13 ידכל 2002 ינויב עיגה �והה סיסבב �לקשמש

%4.3�כ זא וויהש ,�ינטק �ייאמצע �יקנב העשת �כו 

.�והה סיסבמ

 ידראילימ 42�כב 1991 תנשב �כתסה �והה סיסב

 לודיג .2002 ינויב �ידראילימ 66�כל דע חמצו ח"ש

 תכרעמ הגישהש �ילודג �יחוור לש האצות אוה הז

 ינושאר �וה תוקפנה לשו רומאה רושעב תואקנבה

.ינשמו

 ;%3.6 – הנושארה תיצחמב :2002 תנשב היצלפניאה

%2.0 – היינשה תיצחמב

 �כתסה 2002 �שמב �כרצל �יריחמה דדמ תיילע רועיש

 %2( וז הנשל דעיה חווט לעמ תרכינ הגירח ,%5.6�ב

 :הנשה תויצחמ יתש �יב ינושב �יחבהל בושח .)%3 דע

 היצלפניאה המכתסה ,הנושארה תיצחמב %3.6 רחאל

.)%2.0( יספא רועישב היינשה תיצחמב

 �יריחמה לש �תיילע תצאהל �ייזכרמה �ימרוגה

 %5.51( תוחיפה ויה הנשה לש הנושארה תיצחמב

 תתחפה לש בולישמ עבנש ,)יאקירמאה רלודל סחיב
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 1002 %וסב זוחא תודוקנ 2�ב  לארשי קנב תיביר

 לש התובייחתהל דוגינב ,יביצקתה �ועריגב היילעו

 .תיטרפה הקיקחה תא לטבלו ותוא דירוהל הלשממה

 ,ינוחטיבה בצמב תפסונ הערה �ע בולישב � הלא ינש

 תעצה ידי לע לארשי קנב תואמצעב העיגפל �ויסינ

 שודשדה �שמה ,תוימואל��יב תומרונ תרתוסה קוח

 קשמב �ותימה תפרחהו �לועב תילכלכה תוליעפה לש

�.תיסנניפה תוביציה רוערעל ואיבה 

 הגשוה הנשה עצמאב תוחיפהו היצלפניאה תריצע

 העיגה וז .לארשי קנב תיביר לש תואלעה ידי לע רקיעב

 תינכתה לע העדוהה ברע %8.5 תמועל ,%1.9�ל ילויב

 �ג המרת תוביציה תרזחהל .1002 רבמצדב תילכלכה

.תילקסיפה תורדרדהה תמילב

 "תפדועה �והה תומילה"ל $יקסע ירוזחמ �יבש רשקה

$יעשתה תונשב תילארשיה תואקנבה תכרעמב

 הדירי לש �ילהת לחה �יעשתה תונש תליחתב

 תואקנבה תכרעמ לש "תפדועה �והה תומילה"ב

 לעופב �וכיסה יביכרל �והה סחי �יב שרפהה – לארשיב

 .�יקנבה לע חקפמה שרודש ירעזמה �והה סחי �יבל

 �יעשתה תונש לש היינשה תיצחמב הכשמנ וז הדירי

 2002 לש �ינושארה �יעיברה תשולשב .1002 תנשבו

 ינפמ תאזו ,"תפדועה �והה תומילה" טעמ הרפתשה

.יארשאה לש ולודיג תריצע

 האוושהו לקשה לש �יפילחה רעש �וכיס תדידמ
תימואל.�יב

 �יפילחה רעש תויתדונת הדמע �ורחאה רושעה תיברמב

%5�כ לע לקשה לש � תויתדונתל סחיב הכומנ המר 

 עצוממב העיגהש ,רלודה תמועל �ירחא תועבטמ לש

 �יפילחה רעש �וכיס הלע 1002 %וסב לחה .%9�כל

 המרב 2002 תנשב בצייתהו רכינ רועישב לקשה לש

 לארשיב תויתדונתה .�ורחאה רושעה לש וזמ ההובג

 �יימואל��יבה �יקוושב תררושה וזל המוד הנשה

.�יחתופמה

 תנשב תירטינומה תוינידמה ילכב שומישב $ייונישה
 קנבב $יקנבה תונודקיפל )ילחתכ $"קמ( 2002

)לארשי

 �ייוניש לש �ילהתב לארשי קנב לחה 2002 תנש �להמב

 קימעהל דעונש �ילהת ,תוינידמה ילכב שומישב

 לוהינמ לדגו �לוה קלח ריבעהלו �יפסכה קוש תא

 לבוקמל המודב ,�"קמה קושל תירטינומה תוינידמה

.�לועב

43�כמ התלע רוביצל תקפנומה �"קמה תרתי 

 �ידראילימ 34�כל 1002 תנש %וסב ח"ש ידראילימ

 תונודקיפ תרתי הדרי ליבקמבו ,2002 תנש %וסב

 ידראילימ 44�כמ לארשי קנבב �יירחסמה �יקנבה

 לקשמ .2002 %וסב �ידראילימ 33�כל 1002 %וסב ח"ש

%65�ל 2002 %וסב עיגה תוינידמה ילכב �"קמה, 

.1002 %וסב %44�כ תמועל

 חותיפב ינויח בלש אוה �"קמה קוש חותיפ

 תורחתה תלדגהל �ורתי אוה �כש ,�יפסכה קוש

 תואקנבה תכרעמל �ייאקנב��וחה �יקיפאה �יב

 תיבירה �יבו �יוולל תיבירה �יב �יחוורימה �וצמצלו

.�ידיקפמל

 $ינשב ירוביצה תורישב ילאירה רכשה לש היילע
2002.ב הנפמו 9991.1002

 ילאירה רכשה לע הרימש הסרגש רכש תוינידמ תורמל

 תרשמל ילאירה רכשה הלע ,�יירוביצה �יתורישב

%3.8�ב 1002�ו 9991 �ינשה �יב ריכש � ,רתיה �יב 

.היצלפניאב הטאהה תעפשהב

 הלע �יירוביצה �יתורישב �יקסעומה רפסמ

 רכשה ימולשת ולדג לוכה �סבו ,%4.01�ב וז הפוקתב

 לודיגל תיתועמשמ המורת ומרתו %6.91�כב תילאיר

 .וז הפוקתב תירוביצה האצוהה

 ילאירה רכשה :הנומתה התנתשה 2002 תנשב

 עקר לע ,רתיה �יב � 0002  לש המרל רזחו קחשנ

.היצלפניאב הצאהה

 עבטמ תורתי לש �לדוג לע $יעיפשמה $ימרוגה
,וחה

 ח"טמה תורתי ולדג תונורחאה �ינשה עבראב

 לארשי קנב ברעתה אל ולא �ינשב .�ירלוד דראילימכב

 תוליעפ וז תוינידממ האצותכ .ח"טמה קושב רחסמב

 �תמר לע ללכ העיפשה אל ח"טמה קושב יטרפה רזגמה

 רעשב �ייונישב האטבתה אלא ,ח"טמה תורתי לש

.�יפילחה

�כב ,רוכזכ ,תורתיה ולע 8991�5991 �ינשה עבראב

 קנב תוברעתה ינפמ רקיעב ,�ירלוד ידראילימ 9.51

 ח"טמ תשיכרב האטבתהש ,ח"טמה קושב לארשי

 קנבה לש ותוביוחמ תרגסמב ,רוביצהמ �ילקש תרומת
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 לובגל תחתמ תועבטמה לס רעש תדירי תא עונמל

.דוינה תעוצר לש �ותחתה

 תואקנבה תכרעמב יתייעבה יארשאה תוחתפתה
תילארשיה

 תוכיא לע הערל עיפשה תילכלכה תוליעפב �ותימה

 %קיהב %קתשהו ,תיאקנבה תכרעמה לש יארשאה

 2002 רבמטפסב המכתסה ותרתיש ,יתייעבה יארשאה

 .�ייתנש �שמב %05�כ לש היילע ,ח"ש ידראילימ 95�ב

 �יירקיע �יפנע השולשל יארשאב הרכינ וז הערה

 יתורישו תואנולמה ,בשחמה יתורישו תרושקתה –

 .�"לדנהו יוניבהו החראהה

 טרפבו ,קשמה יפנע ראשל יארשאה תוכיאב הערהה

 תונורחאה �ייתנשב תוחפ הרכינ ,תיבה יקשמ רזגמל

� �ותימה תוכשמתה תאז �ע .בחרה ורוזיפל תודוה

.הז רזגמ �יגב תושרפהה לע �ג עיפשהל היושע קשמב

 הביטקפסרפב לארשיב הקוסעתה רועיש
תימואל.�יב

 לש �קלחכ רדגומה – הקוסעתה רועיש דמע 1002 תנשב

 הייסולכואה �סב )46 דע 51( הדובעה יליגב �יקסעומה

 תוחפ זוחא תודוקנ 01�כ ,%6.55 לע ולא �יליגב

 הקוסעתה רועישב רעפה .DCEO תונידמב עצוממהמ

 תודוקנ 51�כ לש רעפ אטבמ DCEO עצוממ �יבל וניניב

.�ישנה ברקב זוחא תודוקנ 5�כו �ירבגה ברקב זוחא

 רשוכ תא תוצמל רשפאמ וניא �ומנ הקוסעת רועיש

 ידממ תא ביחרמ ,�ייחה תמרב עגופ ,קשמה לש רוצייה

 ימולשת לע תיתלשממה האצוהה תא לידגמו ינועה

 תא שיגדמ לארשיב �ומנה הקוסעתה רועיש .הרבעה

 חווטב ותאלעהב וכמתיש �ידעצ תטיקנב תובישחה

 .ברעמה תונידמ לומ �ירעפה �וצמצ �ות ,�וראה

2002 תנשב רצותה לע הדאפיתניאה תעפשה

 ,לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ לש שדח �דמוא יפ לע

 תנשב הדאפתיאה לש היטעב �רגנש רצותה �דבוא

 דע 6.41 �הש ,זוחא תודוקנ 8.3 דע 1.3�ב �כתסמ 2002

.ח"ש ידראילימ 9.71

חוקלל תורישה $וחתב תואקנבה יללכל $ינוקית

 תואקנבה יללכב �ינוקית סינכה �יקנבה לע חקפמה

 הלא .)�יכמסמ תריסמו תואנ יוליג( )חוקלל תוריש(

:�ינוקיתה ירקיע

 בויח לכ לע חוקלל עידוהל ביוחי יאקנבה דיגאתה

 �רדו המוכס ,הרועיש ,התוהמ �ויצ �ות ,הלמעב

.הבושיח

 תיבירה לש יוכיזה וא בויחה ידעומ תא הנשמה קנב

 יפירעת תא הנשמ וא ,תושדח תולמע עבוק ,הלמעה וא

 �וקמב ,שארמ �ייעובש תאז �סרפל בייח ,תולמעה

.הכ דע היהש יפכ �ימי השולש

 �סרפל ביוחמ תולמעה יפירעת תא הנשמה קנב

.�יימוי �ינותיע ינשב �ג יונישה תא

 $יעיקשמה ידי לע $ירז "רע תוריינב תועקשה
$יידסומה

 אלל( �יידסומה �יעיקשמה לש תועקשהה תרתי

 %וסב המכתסה �ירז �רע תוריינב )תונמאנ תונרק

 דבלב %7.0�כ התוויהו �ירלוד ינוילימ 056�כב 2002

 תועקשהה לקשמל סחיב �ומנ הז לקשמ ;�היסכנ �סמ

 ,עצוממב ,אוהש ,�לועב �ירז �יידסומ �יעיקשמ לש

.�היסכנ �סמ %02�כ

 �ירז �רע תוריינב תועקשהה לש �ומנה %קיהה

 האוושהב סמה רועישב הערל הילפאב רקיעב רבסומ

 בור תא הפיקה וז סמ תיילפא ;�ראב תועקשהל

.�יידסומה �יעיקשמה

 ובכרהל תועקשהה קית לש בכרהה תמאתה �ילהת

 �יסכנה �סמ זוחא לכש ותועמשמ ילמיטפואה

006�כ לש %קיהב �וה אוצי הווהי ל"וחב עקשומה 

.�ירלוד ינוילימ

 עבק תארוהל יברמ הייבג רועיש תעיבק

 קנבל רתומש �וכסל הלבגה עבק �יקנבה לע חקפמה

.האשרה יפ לע �יבויח �יגב חוקלמ תובגל

$ימוסרפ

 לש יעיברה עיברל �יקסעהו תורבחה רקס �סרופ  �

.2002 תנש

 תשמחב תולמעה דדמ לש תוחתפתהה המסרופ  �

.2002 תנש לש היינשה תיצחמב �ילודגה �יקנבה

 תנש לש היינשה תיצחמל היצלפניאה חוד �סרופ  �

2002.

 תא ליכמה ,2002 תנשל לארשי קנב חוד �סרופ  �

 תוינידמהו קשמה לע קנבה לש רקחמה תקלחמ תוחוד

 ביצקת ,הדובעה קוש ,ויפנעל רצותה לע ,תילכלכה

 הקלחמה לש חוד �כו ,הבחרה הלשממהו הנידמה
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 �והה יקושב תויוחתפתההו היצלפניאה לע תירטינומה

 תורתי תעקשה לע ח"טמ תקלחמ לש חוד ,�יפסכהו

 לש חוד ,ח"טמב רחסמב תויוחתפתההו ח"טמה

 �ימולשתה �זאמ לע ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמה

 ללוכ ,קנבה בשח לש יפסכ חודו ח"טמ�לקש קושהו

.הקילסהו �ימולשתה תוכרעמ לע הריקס

 �יריבסמה �ימרוגה לע �וביר לגיס לש רקחמ �סרופ  �

 דע 9891 �ינשב תילכלכה תוליעפב תודונתה תא

2002.

 �ישדוחל תונורחאה תויוחתפתהה תריקס המסרופ  �

.3002 סראמ דע 2002 רבוטקוא

)˙ÂÈ ·˜ È˘¯‡Ï(

$יפטוש $ינותנ
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.לארשי קנבל תורומש הז $וסרפב $ירצויה תויוכז

.רוקמה תא �ייציש יאנתב �כ תושעל יאשר טטצל הצורה
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