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 ןיב השק תוחיתמ תפוקת לש המוציעב םיאצמנ ונא .ושומימל לעפנו םיינוליחל םידרח ןיב ירשפאה בולישב ןימאהל ונלוכ סייגתנ הבה

יתרושקתה ,"שער"ה בורל תמרוגה ,הרפסמב תמצמוצמ תידרח הצובק דחוימבו- ידרחה רוביצה ןיבל ינוליחה בורה

 ןיב השק תוחיתמ תפוקת לש המוציעב םיאצמנ ונא

 תמצמוצמ תידרח הצובק דחוימבו- ידרחה רוביצה ןיבל ינוליחה בורה

 .יתרושקתה ,"שער"ה בורל תמרוגה ,הרפסמב

 םג שי ,"םיחא תמחלמ" ,"תוברת תכיפהמ"- ,דחמ תושקה תויואטבתהה לומ
 ץורפ םע םלעתש דבלב תיתרושקת הרעס יהוזש םימחנתמו םימחנמש םיבר

.שדחה יתרושקתה פוקסה

 תחא ףא לע הנמנ וניא ,ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומב "םידרח בוליש" טקיורפ

 יחותינו םינותנ ףוסיא ,תיבקע רקחמ תדובע לע םינעשנ ונא .וללה תוצובקה יתשמ

 תחתמ .’תפלוח הרעס’ אל םגו ’הכפהמ’ ןאכ ןיאש םינעוט ונא ןכלו םייתרדס בצמ

 הרומת לארשיב תשחרתמ ,הרקמב אלו ,תרושקתה תוברעתה אלל אקוודו ,וניניע

 .תידרחה הרבחה ךותב ,ז"עלב ,היצולובא-תיתגרדה

 תיעוצקמ הרשכהו הלכשה תודסומב םידמול ,דובעל םיאצוי םידרח רתויו רתוי

 םימרוג דצמ הייפכב הרוק אל הזה ךילהתה .יחרזאה תורישבו אבצב םיתרשמו

]ןמדירפ ידא :םוליצ[ "הדובעה קושב תידרחה הייסולכואה תובלתשה לע העיפשמ העפותה .ידרחה ותימעו ינוליח יאמדקא לש תרוכשמ ןיב יתועמשמ רעפ םייק"
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 .תידרחה תוגיהנמהמ וא ידרחה םייחה חרואמ תורענתהב אל םגו םיינוליח

 .רושעמ רתוי רבכ תידרחה הרבחה ךותב ,לכ םדוק ,תשחרתמ וזה הרומתה

 תא רשפאל אוה ,תושעל לארשיב לשממה ימרוגו תינוליחה הרבחה הכירצש לכ

 הקוסעת תומוקמ דוע תחיתפ תועצמאב רשפאל .וזרזל ףאו ךילהתה ךשמה

 דוע תאצקהו םידרח םיטנדוטס תטילקל תואטיסרבינואה תונגראתה ,םידרחל

 שי םהינש תאו ןמזה דגנ ץורמב ונאש םושמ- זרזל .ל"אשו ל"הצ יתרשמל םינקת

 ולחש םייונישה לע שגדב ,תורומתה ןלהל .המכחבו תושיגרב ,המכסהב תושעל

 ועייסי ולא יכ הווקת ינאו םמצע דעב םירבדמ םינותנה .2011 תנש ךלהמב

.ןוכנה ןפואבו ןוויכב לועפל תוטלחהה ילבקמ לע ו ועיפשיו תוחורה תעגרהל

הקוסעת ינותנ

 םידרחה לש הקוסעתה ףקיהב יתועמשמ לודיג לח2010-ל2002 םינשה ןיב

 לצא ;41.5%-ל33%-מ הלע םיקסעומה םידרחה םירבגה רועיש :לארשיב

 לש וז המגמ הכשמנ2011תנש ךלהמב.54.5%-ל48%-מ היילע ,םישנה

 תנשב הלחהש המגמל ךשמהב ,הקוסעתה קושב תידרחה הייסולכואה בוליש

2002. 

 ,"השדחה תילכלכה תוינידמה" הלחה2002-2003 םינשבש ריכזהל ךירצ

 תובישיה יביצקתב ,ראשה ןיב הצציקש ,והינתנ ןימינב רצואה רש תלבוהב

 םניא ןיידע םייטולוסבאה םינותנהש תורמלש ןייצל שי.םידליה תואבצקבו

-כ לע דמע ןורחאה רושעב הקוסעתב יונישה ףקיה הייסולכואה ללכב םא :קושב רתויב ימנידה רזגמה םנה םידרחה םידבועה ,םיהובג

 אופא הלוע ידרחה הדובעה חוכה לש ופקיה .)םירבג( 25%-ו )םישנ( 14% לש לדוג ירדסב אוה יונישה םידרחה לצא ,3%

 .ריהמ בצקבו הדמתהב

-כ וטלק ,"חתפמ",תידרח הקוסעת חותיפ זכרמו "תישארב ראואפנמ" תרבח- םידרחה םידבועה תמשהב םיקסועש םילודגה םיפוגה ינש

 ללכמ5%-כ הווהמה הייסולכוא הדובעה קושל הפרטצה וללה םינוגראה תרגסמב קרו הנשה קר ,תורחא םילימב .םישדח םינופ12,000

.20 ליג לעמ תידרחה הייסולכואה

תיעוצקמו תימדקא הרשכה

 לש הילע- לארשיב םינוש םיימדקא תודסומב םהידומיל תא ולחה םידרח םיטנדוטס6,700-כ ,)2011/12( ב"עשת דומילה תנשב

 םילולסמ2009 זאמ וחתפנ ,ידרחה רעונה ברקב םיימדקא םידומילל רבגומה שוקיבה תובקעב.תמדוקה הנשל תיסחי12%-10%

 תימדקאה הללכמה ,םילשוריב רדנל ןוכמ ,הפיחב למרכ ימדקאה זכרמה ,תפצ תימדקאה הללכמה :תוללכמ שמחב םידרחל םיידועיי

 .ןולקשא תימדקאה הללכמהו ,)דודשא סופמק( ןועמש ימס

 תמקהל םימדקתמ םיעגמב םויכ תואצמנ תואטיסרבינוא יתש תוחפל ,ןכ ומכ

 ישאר םורופ סנכתהו םקוה ,ב"עשת ל"הנש תחיתפ תארקל.הלאכ םילולסמ

.םידרח םיטנדוטסל םייאמדקא תודסומו תוללכמ

 םימוסחמה לע רבגתהל ידכ הלועפ ףתשל ךרוצ היה ותמקהל וליבוהש תוביסה ןיב
 םיצמאמ דֵחאל ןוצרו םיימדקא םידומילב ידרחה רעונה לש ובוליש לע םישקמה

 .הדובעה קושב םירגוב תובלתשה םודיקב

 ,רקחמה םלועב בלתשהל םיניינועמה םידרח םיאמדקא לש לדגו ךלוה רפסמ

 הייסולכואה ירקוח םורופ- ףסונ םורופ םיקהל ןמאנ לאומש דסומ תא ליבוה

 םירקוח ןיבל םניב בלשלו םיריעצ םידרח םירקוח םדקל ודיקפתש ,תידרחה

 .םורופה ירקוח לש םינושאר םירקחמ םסרפתהל םייופצ2012-ב .םיקיתו

 קושב םירגובה לש חלצומ בוליש לע םיעיבצמ ,2011-ב ומסרופש םינוש םירקחמ

 םבור ,םיקסעומ םניה תוידרחה תוללכמה ירגובמ95%-ל85% ןיב :הדובעה

 ודבע ,תיעוצקמה הרשכהה ילעבו םידרחה םיאמדקאהמ58% .דמלנש עוצקמב

 םניא יכ ונעט ףא םישנהמ47%-ו םירבגהמ60% ,תאזה הצובקה ךותמ .םידרח םניא םידבועה תיברמ וב ןוגראב וא ,ידרח-אל קיסעמ לצא

 .תידרח הביבסב ההז הדובע תבוטל יחכונה הדובעה םוקמ תא בוזעל םיניינועמ

 ידרחל ינוליח יאמדקא לש תרוכשמ ןיב רעפ

 רעפ םייק ןכאו .םתרוכשממ ןוצר יעבש תימדקאה וא תיעוצקמה הרשכהה ילעב םידרחהמ35.4% קר ,הלאה םידדועמה םינותנה תורמל

 העפשהה ךא ,הדובעה קושב תידרחה הייסולכואה תובלתשה לע העיפשמ העפותה .ידרחה ותימעו ינוליח יאמדקא לש תרוכשמ ןיב יתועמשמ

.ןמזה תצורמב התוא רותפל םירומא קושה תוחוכ הרקמ לכבו תילילש חרכהב הניא

ל"הצ ידרח

3,500-כב ךרעומ ,2011 ףוסב ל"הצב םיתרשמה םידרחה םילייחה רפסמ

1,200%-כ לש הילע ,תמדוק הנשל תיסחי40%-כ לש הילע תאז .שיא

 רחאל ,תונורחאה םינשב לח לודגה יונישה יכ תוארל ןתינ .2005-ל האוושהב

]יטרפ ףסוא :םוליצ[.לג ןבואר ר"ד

 ינוליח יאמדקא לומ םידרח יאמדקא לש תעצוממ תרוכשמ

ת"מתה דרשמ :רוקמה .]ח"שב[
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 תועוצקמל הרשכה תוללוכה ,)"םידרח תוריש"( ר"חש תוינכת וחתפנ ל"הצבש

.םינוש ל"הצ יסיסבב עוצקמ ותואל םאתהב תורישו םיינכט

 תכרעמב ןיוצמ םיבלתשמ ר"חש ילייחש םיארמ ל"הצ י"ע ושענש םירקחמה

 דע ההובג ןוצר תועיבש לע וחוויד םי-ר"חש ילייחמ80% ,ךכ .תיאבצה

 לע וחוויד55% קר ,םיה ליח ילייח ללכ ברקב .תורישהמ דואמ ההובג

 ברקב דבלב26% ,הנוצקל תאצל םיניינועמ ויה57% ;המוד ןוצר תועיבש

 םינכומ ויה ,וקדבנש ר"חש ילייח ידקפממ57% ,ליבקמב .י"הח ילייח ללכ

 .עבק תרגסמב דיקפת לכל םהילע ץילמהל

 ירגוב םידרח לש הקוסעת ירועיש קודבל םג הנושארל רשפאתה2011 הנשב

 ר"חש תורגסמב יאבצ תוריש ומייסש םידרחה ןיבמ90%-ל בורק :ר"חש

 ללכב לארשיב םירבג לש הקוסעתה רועישמ רתוי הובג זוחא והז !םידבוע ,תונושה
 ללכ ותרש אלש םידרח םירבג ברקב הקוסעתה רועישמ הברהב הובג יאדוובו

 םוחתב יתועמשמ ףונמכ יאבצה תורישה תא רידגהל ןתינ ,ןכ יכ הנה .ל"הצב

 .הדובעה קושב תובלתשהה

 דימעה תאז הדיחיל סייגתהל םיניינועמה םיריעצה ףקיה2011 תנש ךלהמב .הצואת לביק ,)"ידרחה ל"חנה"( "הדוהי חצנ" דודגל סויגה םג

 ףוסל ןוכנ .םימייק רבכש םיאולימ דודגו רידס דודגל ףסונב ,רידס דודג דוע םיקהלו "הדוהי חצנ" לש תרגסמה תא ביחרהל ךרוצה לומ ל"הצ תא

 ביבס ענש הקוסעת רועישו לארשיב הרבחה ייחב ןיוצמ בוליש לש הנומת םיראתמ דודגה ירגוב לש םיחווידה .תאז השע םרט ל"הצ2011

90%. 

-2011 רבמבונב1,830-ל ,2010 רבמצדב1,620-מ הלע ימואל-יחרזאה תורישה תרגסמב ובדנתהש םידרחה םיריעצה רפסמ

 ושענ2011 ךלהמב .50% ביבס ענו םידרח םירבג ברקב עצוממהמ הובג ,ל"אש ירגוב ברקב הקוסעתה רועיש םג .13% לש הילע

 ונתנייש תיתקוסעת תוניירואל םיסרוקו תורישה תרגסמב תיעוצקמה הרשכהה תבחרה- םידעצה ןיב .הז רועיש רפשל ידכ םידעצ רפסמ

.םיבדנתמל

הפיח ,ןוינכטה תיירק ,ןמאנ לאומש דסומ ,"םידרח בוליש" טקיורפ שאר ,לג ןבואר ר"ד***

 ותוירחא לעו דבלב בתוכה לש ותעד תא תפקשמ רשא תישיא העידכ םיבותכ םירבדה

 םינותנה .ל"הצ :רוקמה[ .ל"הצב םיתרשמה םידרחה רפסמ
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