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 חותיפהו רקחמל םייתלשממה רקחמה יביצקת ןורחאה רושעב וקחשנ לארשיבש דועב
 ידראילימ תורשעב יעדמ חותיפו רקחמב ןהיתועקשה ברע תונידמ ולידגה ,םייעדמה
םירלוד

 הנגהה רש תא ואיבהש ,תירבה תוצראב בושחמה ירגאמ לע םינאריאה )םירקאה( בשחמה יחצפמ תפקתמ
 תמחלמ לש רוברה לרפ תפקתמ"  ב"הראל היופצ היפל תיטפילקופאה הרהזהה תא עיבהל הטנאפ יאקירמאה
 רקחמה םוחתב תימאלסאה ןוכיתה חרזמה תוינידמב ןורחאה רושעב ולחש םייטמרד םייונישמ קלח איה ,"רבייסה
 לש אל יאדווב יברעמה םלועה לש תדחוימ בל תמושתל הכזש ילבמ הרוק רבדה .ןאריא הז ללכבו יעדמה חותיפהו
.תיברעמה תרושקתה

]הידפיקיו ,Maktaba :םוליצ[יבאד-ובא תטיסרבינוא

 תונידמ ולידגה ,םייעדמה חותיפהו רקחמל םייתלשממה רקחמה יביצקת ןורחאה רושעב וקחשנ לארשיבש דועב
Thomson reuters תרבח המסרפש ח"וד .םירלוד ידראילימ תורשעב יעדמ חותיפו רקחמב ןהיתועקשה ברע
 חרזמב תוימלסומה תונידמב רקחמה תוליעפב2010-2000 ןורחאהרושעב ולחש םיברה םייונישה חותינב קסוע
 ןמאנ לאומש דסומ .ןדריו תידועסה ברע ,םירצמ ,ןאריא ,היקרוט :תונידמ שמחב רקיעב שחרתמ ךילהתה .ןוכיתה
 יעדמה רקחמה תוחתפתה לע יתאוושה טבמ עציבו הזה רקחמה ינותנ תא חקל ןוינכטבש תימואל תוינידמ רקחמל
.םייתומכ םידדמ יפ לע ברע תונידמבו לארשיב יגולונכטהו

 ןדמוא קפסמה( םייעדמה םימוסרפה דדמ ומכ ,שמתשהל גוהנ םהב םיירקיעה םידדמה יפ לע התשענ האוושהה
 תא תפקשמה ,םימוסרפה תעפשה לש ןדמוא קפסמה( םוסרפל םיטוטיצה עצוממ דדמו )תירקחמה תוירופה לש
 חרזמה תונידמו לארשימ םיאיצממ ידי לע ב"הראב ומשרנש םיטנטפה רפסמ ונחבנ ןכ ומכ .)רקחמה תוכיא
 לע םיעיבצמ ,הוושמה רקחמה יכרוע ןמאנ דבוממ ,רהוז-ןבא ריאיו ץג הנפד ר"ד ,שריק ירוא 'פורפ .ןוכיתה
 )הגיסנ ,םיתיעלו( הנותמ תומדקתהל תיסחי ,םיבר םימוחתב היקרוטו ןאריא לש הריהמו תיתועמשמ תומדקתה
.הלא םימוחתב לארשי לש

 ,םימוסרפה רפסמ דדמב הליחתב יוטיבל םיאב ,היקרוטו ןאריא ןיבל לארשי ןיב הגרדהב םינטקה םירעפה
 היקרוטו ןאריא םלוא ,ונחבנש םימוחתה תיברמב הליבומ לארשי .רמאמל םיטוטיצה עצוממ דדמב םג ךשמהבו
 .םוסרפל םיטוטיצה עצוממב ףא םיטעומ םימוחתבו ,םימוסרפ רפסמב םימוחת המכב לארשי לעמ רבכ תואצמנ
 תומדקתהה .וקדבנש ןוכיתה חרזמה תונידמ רתיל סחיב ,ב"הראב ומשרנש םיטנטפה רפסמב הליבומ לארשי
 ,תוהובג תועקשה תוללוכה תוביס המכ לש האצות הניה ,םירקוחה םינייצמ ,ןוכיתה חרזמה תונידמב הריהמה
 ךכ .דועו תוחתופמה תונידמב תויתוכיא תואטיסרבינוא םע הלועפ יפותיש ,רקחמ יזכרמ תמקהל תושדח תומזוי
 ראטקבו ,רלוד דראילימ20 לש העקשהב היגולונכטו עדמל הטיסרבינוא תידועסה ברע הנורחאב הכנח לשמל
 תואטיסרבינוא לש תוחולש שש הבו-אבס רפכ לש החטשל המודב-ר"מק14 לש חטש ינפ לע ךוניח ריע המקוה
 הנומש לש העקשהב רקחמ זכרמ הנשה ךנחיי םוקמ תברקב .היגולונכטו עדמ קראפל ךומסב ,םלועב תוליבומ
.רלוד דראילימ
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]הידפיקיו ,Fesenjoon :םוליצ [ןרהט תטיסרבינוא

 םע הלועפ ףותישב תושדחתמ תויגרנא רקחב זכרתהל וטילחה ,תויברעה תויורימאה דוחיא תריב ,יבאד ובאב
 יפ לע .ןאריאב חמוצ רתויב לודגה תיעדמה תירקחמה תוליעפה בצק לבא .תוליבומ תויאקירמא תואטיסרבינוא
 תונידמ ראשבמ11 יפ הובג יתנש בצקב חמוצ ןאריא לש תירקחמה תוליעפה ףקיה סרטיור ןוסמות לש ח"ודה
 ידנקה ח"ודה יפל .ןוכיתה חרזמב רקחמב תוליבומה תונידמה ןה היקרוטו ןאריא .םלועב ריהמה בצקה-םלועה
 הרוצב לארשימ רעפה תא ומצמצ םג אלא ,יתועמשמ ןפואב ומדקתה קר אל ןה ןמאנ ןוכמ לש הוושמה רקחמהו
.םינש המכ ךותב ותוא רוגסל תויופצ ןה ךשמית וז המגמ םאש םיריהזמ ןוינכטה ירקוחו ,תיתועמשמ

 ,הקדבנ אלש לארשי דבלמ ,ןוכיתה חרזמב תונידמ14-ב המישרמ תוחתפתה תמייק ,סרטיור ןוסמות ח"וד יפל
 דוחיאו תיווכ ,תידועסה ברע ,ןונבל ,הירוס,םירצמ ,ןאריא ,היקרוט-תוקוחרהו תובורקה תונכשה לכ תא תוללוכה
 תעכו ,ןוילימ116-מ רתויל םירמאמ ףלא760-מ הלא תונידמב רקחמה תקופת הלדג2009-2000-ב .תויורימאה
 רתוי לודג יעדמ ירקחמ לודיג בצק והז .רושע ינפל הקופתהמ2% תמועל ,תימלועה הקופתהמ4% הווהמ איה
 לשמל ךכ .הלע תויברעה תונידמה לש רקחמה תוכיא םג סרטיור ןוסמות ינותניפל .םלועב רחא םוקמ לכב רשאמ
 ,ימלועה עצוממה לע הלוע רבכ אוהו תידועסה ברעבו םירצמב הקיטמתמב רקחמה תוכיאב יתועמשמ רופיש לח
 לשב םירקוחה תעדל םצמטצה ברע תונידמל לארשי ןיב יעדמה רקחמב רעפה .היקרוטב הסדנהה רקחב ךכו
 םיציצקמ האצותכ ותוכיאבו לארשיב יעדמה רקחמה תוקופתב ולחש ,הגיסנה םג םימיוסמ רקחמ יחטשבו ןואפקה
."דובאה רושעה" ,םלש רושע ךשמב ולטוהש

 לש ל"וחל הריגהל ,םהלש עצוממה ליגב היילעל ,ימדקאה לגסה ירבח רפסמ תנטקהל וליבוה הלא םיצוציק
 .התוכיאו תיעדמה הקופתב העיגפל ואיבה הלא לכ .דועו תוקלחמ תריגסל ,םש ילעב םינעדמו םיריעצ םינעדמ
 ידיל תואב תועקשה ,ונייהד ,דואמ ךורא אוה תירקחמ תוניוצמ תגשהב ןמזה עובק יכ םירקוחה םינייצמ ,ןייצל יואר
 םיכילהתה ,ןכ לע .רבעה תועקשה ירפ תא םיפקשמ )לבונ יסרפ ומכ( הווהה יגשיהו תובר םינש ירחא קר יוטיב
 םיאבנמ םירקוחה רמולכ .םינש המכ דועב קר םתופירח אולמב ושגרוי תונורחאה םינשב לארשיב ושחרתהש
 עיקשהל .הנפדה ירז לע תבשלו לזלזל אלו דומלל תוטלחהה ילבקמ לע םיחקלה תא לבא .בוט תוחפ דוע היהיש
.םייח הליצמ– רתויב הבוטה האושתה תא הבינמש העקשה רבד לש ופוסב וז יכ הלכשהבו עדמב דועו דוע
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