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םי תיירק רובע ןוזח
 ןיב רושיק  תריצי ,ןכל .ילכלכה חותיפל סיסב שמשל יושע אוהו הלש םיה ףוח אוה םי תירק לש דוחייה•

 תיירק ךרד ,תורחאה תוירקהמ החו- העו-ת רשפאת םיישאר םיריצ תרזעב םי תיירק ןיבל תורחאה תוירקה
 הפותישו תמייקה הייסולכואה לע הרימש כ"ות ריעל "שדח םד" סי-כהל איה הרטמה .םיה ףוח דעו םי
.תושדחתהה ךילהתב

 .םתוא תובבוסה תו-וכשה לא םהלש רוביחו םהלש המצעה ,ריעה יבחרב ידוחיי יפוא ילעב םיריצ תרדגה•
 םיבשותה לש הוואג ררועיו הלש הכישמה חוכ תא ריבגיש הלשמ ידוחיי יפוא ה-וכש לכ לבקת ךכמ האצותכ
.תוכייש תשוחתו םהלש ה-וכשב

 ,םיבחר םישיבכ י"ע תודחב תודרפומ תו-ושה תו-וכשה םויכ .םי תיירק לש תו-ושה תו-וכשה ןיב רושיק•
 תיזיפה המרב תו-ושה תו-וכשה ןיב רבחל איה ו-תרטמ .הייסולכואבו היי-בה תיגולופיטב םילדבה
.םיל הליבקמ ,תיכרוא ךרד תריצי י"ע תיתרבחהו

 ,תיתרבחו תילכלכ ה-יחבמ הבצמ תא רפשלו םייח התוא אלמל ת-מ לע ריעל םירוגמ לש תיתועמשמ הפסוה•
 רויד לש רגאמ ,ו-תסיפתל.דאמ ת-קדזמ איה םי תיירק תייסולכוא ןכש הריעצ הייסולכוא תס-כה לע שגדב
 יומידהו ילכלכה הבצמ ,ריעב הריוואה רופישו ריעה לא תיבויח הריגהל ליבוי ריבס ריחמבו ןווגמ ,יתוכיא
 םי-יי-ועמה )םי תיירק יבשות לש םידלי( ךשמה רוד לש העפותה דאמ תחוור ריעב ,ךכל רבעמ .ץראב הלש
 ו-א .ריעב רתוי תולוזה תו-וכשב בוט בצמב היואר הריד אוצמל םתורשפאב ןיא ךא ריעב רוגל ראשיהל
.וזה היגוסה תא םג רותפת םירוגמ תפסוהש םי-ימאמ

 םי-ושארה םירושעהמ םי-במ םה ריעב דאמ םיבר םי-במ .ריעב תויו-בה תויתשתה לש הפלחהו שודיח•
 םיטרד-טסב םידמוע אל םיעיצמ םהש תופיפצהו הייחמה יא-תו דאמ רדרודמ יזיפה םבצמו ה-ידמה םוקל
 הכומ- םייח תמרמ םילבוסה הלא םי-במב םויכ םייחה םיש-אה רובע ןה יתייעב רבדה .םויכ םילבוקמה
 השק בצמב םיש-אל הרידה תא םיריכשמ םה רתוי בוט םבצמםא .הרירב רסוחמ קרו ךא םהיתבב םיראש-ו
.םילעב תמועל םירכושל שיש תוחפ ןיי-עמ תעבו-ה הקוזחת-תתו הח-זהל תו-ות- םג תורידה זאו ,םהמ

 םיטקיורפב םג ןכו ,תחלצומ תי-וריע תושדחתה לש םיבר םירקמב .ריעב תמייקה הייסולכואה רומיש•
 ךא ,תשדחתמ ם-מא ריעה לש תיזיפה תיתשתה ,יו-יב יו-יפ ןוגכ תי-וריע תושדחתה לש םייתדוק-
 תכרעמל  בורל םיס-כ- אל תוריכשב טקיורפב םירגה םיש-א .השדחב תפלחומו תמלע- טושפ הייסולכואה
 םיררוגתמה תוריד ילעב .תושדחתהה תוריפמ תו-היל םיכוז אל םהש ןבומכו ,טקיורפ ןו-כת תעב םילוקישה
 דעוו הקוזחתה תואצוהב תילכלכ םהילע השקמ השדחו הלודג הרידו םוי ישק תובורק םיתיעל םה הרידב
 םיתיעל ןכל .תירוקמה םתריד תמועל י-רדומ ןי-בב תיתועמשמ הרוצב םיהובג רשא ,ה-ו-ראהו תיבה
 .שדחה טקיורפב םיקיתוה םיריידהמ םיבר םיראש- אל לעופבו ,השדחה הרידה תא םירכומ םה תובורק
 וא הריעצ הייסולכואשכ ,הלעמל הטמלמ תשחרתמ תי-וריעה תושדחתהה רשאכ םג הרוק המוד ךילהת
 ו-ח-א .היצקיפירט-'ג לש ךילהתב הצוחה הקיתוה הייסולכואה תא תקחודו ה-וכשל תס-כ- רתוי הדימא
 תלדגה ןיב ןוזיא לע רומשל ,םי תיירקב תמייקה הייסולכואה לע רומשלו וזה העפותה תא עו-מל םי-יי-ועמ
 ידמ תכל יקיחרמ םייו-ישו תואצוהה תמרב היילע ןיבל ריעב םייחה יא-ת רופישו תורידהו עקרקה ךרע
 .הייסולכואה לע הערל עיפשהל םילולעש םירוגמה תביבסב

 קלח תויהל םיבשותה לע .תי-וריעה תושדחתהה ךילהתב הייסולכואה ףותישב ה-וילע תובישח םיאור ו-א•
 םיבשותה תא וגצייש ה-וכש ידעו םיקהל איה ו-תעצה .דצהמ םיפוצ אלו ול םיפתושו םימזוי ,ךילהתהמ
.ללכבו תי-וריעה תושדחתהה אשו-ב

תויגטרטסאו םילכ
 חופיטו שדח רויד תיי-ב ,ריעה תושדחתה לש עוציבו ןומימ יעצמאכ הייריעה ןיבל םימזי ןיב םימכסה•

.םיירוביצה םיבחרמה
.יתועמשמו ף-על ותוא ךופהל הרטמב וילע חוקיפו תוריכשה קוש לש דודיע•
 םיבשות רובע הכישמ ידקומ תריציל תו-מואו תוברת תודסומ לש הפסוהו ריעב ךו-יחה תכרעמ לש חותיפ•



 םיבשות רובע הכישמ ידקומ תריציל תו-מואו תוברת תודסומ לש הפסוהו ריעב ךו-יחה תכרעמ לש חותיפ•
.ללכב הלוכ ריעהו טרפב תודסומה לש םתביבס לש חותיפ עו-מו

.םירחאה םילכה י-ש עוציב תא רשפאיש חותיפו היי-ב לש עוציבו ןומימל היגטרטסא השעמל אוה ןושארה ילכה
הייריעהןיבל םימזי ןיב םימכסה•
 לחרו ירבוצ הביבא תאמ "תויטרפ תולטמל תוירוביצ תורטמ ןיב" רמאמב ו-רזע- הדובעה לש הז קלח תביתכב
.ןמרתלא

יללכ•
 ,ןו-כתה תויושר תוכרוע ותרגסמב ,ץראב םג רתויו רתוי ץופ- ךפוהה םלועב לבוקמו עודי ןו-ג-מב רבודמ•

 תושירד תא דחא דצמ טרפמה םכסה תשבגמו דרפ-ב .םייטרפ םימזי םע םימכסה,הייריעה הז הרקמב
 תוארק- הייריעה תושירד .טקיורפבו עקרקב םזיה לש ויתויוכז תא עבקמ י-ש דצמו ,םזיהמ הייריעה
 ןיי-ב לש שודיח ,ירוביצ ןיי-ב לש לעופב המקה וא ןומימב תופתתשהלולכל תולוכי ןהו תוירוביצ תולטמ
 .ירוביצ חטש לש חותיפ וא רוביצל םיחותפה טקיורפה חטשב םיחטש תאצקה ,תויתשת תמקה ,ירוביצ
 לש הבחרהו יוביע םג םיתיעלו שודיח ,ץופיש םג תוירוביצה תולטמל ףיסוהל םי-יי-ועמ ו-א הז טקיורפב
 לש העקשהו הרכשהל תודעוימה תורידכ וא הגשה רב רוידכ תמיוסמ תוריד תומכ לש היי-ב ,םירוגמ י$במ
 תויוכז תא לידגהל הלוכי תירוביצה תושרה הרומתב .םייתוברתו םייכו$יח,םייתליהק תודסומב םיפסכ
 תעפות לש התוחתפתהל.םיכילה זרזל ,החבשה ילטיה לע רתוול ,םזיה לש טקיורפה חטשב היי-בה
 :תופסו- תושיפת שולש ומרת םימזי לע םימכסהה

 תועפשה שי טקיורפ לכלו םימייקה םיבשותה לע תויתרבח תוכלשהל איבמ חותיפ לכ היפל השיפתה•
.ןהב לפטל שיש תויתביבס תוי-וציח

 תושרה לע לופיי ילכלכה לועהש ילבמ ה-וכשה תא חתפמה םזיהמ הז לופיט שורדל ןתי-ש ה-בהה•
.תימוקמה

 דוע לכו טקיורפה תויחוור תעגפ- אל דוע לכ ןו-כתה תויושר םע םימכסהל ןוצרב וס-כיי םימזיהש ה-בהה•
.עקרקב תויוכז עוביק תומדב םיגשיה םמצעל גישהל םילוכי םה

 תושרה ידי לע רשפאתמ היה אלש ןפואב יטרפה רוטקסה ךרד םיפסכ תעקשהו חותיפ הטישה לש היתו-ורתי
.םיטקיורפ התרזעב םדקל רשפא הב הלודגה תוריהמהו )ומצע י-פב מ"ומב ןודי- טקיורפ לכ( םימכסהה תושימג,הדבל
 הידבש ,הי-טירב ,ב"הרא ןהי-יב םלועב תו-וש תו-ידמב תלבוקמו תמייק םיירוביצ םיטקיורפ םודיקו ןומימל וז הטיש
 .תו-ושה תו-ידמב תו-וש תומרב תקקוחמו תדסוממ איהו תפרצו
 םיבייחמה םיקוח וקקח- תובר תו-ידמב .קוחב ןתלבגהבו תוירוביצה תולטמה תרדגהב תמיוסמ תויתייעב תמייק
 ה-ורחאה תוחתפתהה .םזיה לע תולטומה תוירוביצה תולטמה ןיבל םרוג אוהש קז-הו ה-ב-ה טקיורפה ןיב רישי רשק
 היי-ב ןיבל םיי-וריע םיזכרמב תירחסמ היי-ב ןיב רושקל הריתמה הקיקח" –linkage גשומה תרדגה התייה םוחתב
 וקקדזיש םידבוע םיכשומ םיירחסמ םיזכרמש הח-הה ךותמ "הכומ- הס-כה ילעבל םירוגמ תוריד לש ןומימ וא
 ו-ת-יש ששחהמ תעבו- ןהילא עגו-ב הקיקחו ןתלבגה ,תוירוביצה תולטמה תרדגהב תויתייעבה .םירוגמ םוקמל
 ןויווש רסוח ,םייט-סרט-יא םילוקישמ תוטלחה תלבקל ליבויש יואר אל שומיש ןו-ג-מב השעיו תושרל "תו-תמ"
 ריבעהלו התוירחאב םיאצמ-ה תויוכמסו םיתורישמ רע-תהל הלולע תושרה יכ ששח םייק ןכ .ןיקתה לה-מב העיגפו
.טושפ ו-יא רבדהו םייטרפה םיסרט-יאה ןיבל ירוביצה סרט-יאה ןיב ןידע ןוזיא אוצמל שי .םייטרפ םימזיל התוא
 םכסההו רחאמ לעופל אצי אל טקיורפה .קדצ הוו-ב ן-חלא קחצי בוחרב טקיורפ אוה ףקת אל אצמ-ש םכסהל אמגוד
 תויושרה לכ י"ע רשוא אוהש ףא לע ,טפשמה תיב ידי לע יקוח אל אצמ- םזיה ןיבל תימוקמה תושרה ןיב םתח-ש
 ,ו--כותש םילדגמב תופסו- תומוקל היי-ב תויוכז תרזעב םזיל הייריעה "המליש" םכסהה תרגסמב .תויט-וולרה
 ןידכ זרכמ םייקתה אלש התייה םכסהב תויתייעבה .הייריעה רובע חותיפ תודובע עצבל םזיה רומא היה הרומתבו
 םכסהל ןידה קספ יפ לע .היי-ב תויוכזב "םלשל" רוסיא לחש ןכו ,הייריעה רובע תוירוביצה תודובעה עצבמ תעיבקל
 התרטמש תוירוביצ תולטמ םזיהמ שורדל הייריעל רוסא רמולכ ."תי-ומימ" אלו "תי-ו-כת" הלטמ תויהל הכירצ
.הייריעה לש יהשלכ המישמ עוציבל ביצקת רוקמ אוצמל
 ןהל תוירוביצה תולטמה תא עציב אל םזיהו ופכא- אל ךא םימזי םע ומתח-ש םימכסהל תואמגוד תומייק ,ךכל רבעמ
.בייחתה
 תוימיטיגל אל וא תומזגומ תושירד .םזיה יפלכ םג ת-גוה תויהל הכירצ תירוביצה הלטמהש םג רוכזל שי ,י-ש דצמ
 תויאדכ רסוח בקע לעופל תאצל טקיורפהמ עו-מל ףאו םזיה רובע טקיורפה לש תילכלכה תויאדכב עוגפל תויושע
.םימזיהמ הייריעה לש תוזרפומ תושירד בקע ןיעידומב לשכ-ש טקיורפב תוארל ןתי- ךכל אמגוד .תילכלכ
 תא אדוול ת-מ לע ךילהתה לע ףטוש חוקיפב ןכו ,אשו-ה לש תיתקוחו תיטפשמ הרדסהב ךרוצ שי יכ קפס ןיא ,ןכ םא
 .םמויקו םיזוחה תורשכ
 לטיה ,חותיפ לטיה( םילובקתל יאכז אוהו ה-ידמב םיבחר- םיחטש ותולעבבש לארשי יעקרקמ לה-מ תא םג ןייצ-
 תויהל הלוכי םילובקת לע ולש רותיוו לה-מה םע הלועפ ףותישל .לעופל אצויו םדוקמ טקיורפ רשאכ )'וכו החבשה
.טקיורפה תוילכלכ תע תערכמ העפשה
 לה-מ ,תורישי םהל עגו- טקיורפהש םיבשותה ,טקיורפה תביבסב םיררוגמה םיבשותה ,םזיה ,הייריעה :םי-קחשה
 םה ףא םייושע תימוקמה הדעוהו םייט-וולר הלשממ ידרשמ ,םיי-וציח םיצעוי .)עקרקה ילעב( לארשי יעקרקמ
 םימכסהל רשק תויהל לוכי )תודוגא ,תותומע( ישילשה רזגמל םג ,ףסו-ב .ןתמו אשמהו ןו-כתה ךילהת לע עיפשהל
.םהל םורתל םילוכי םהו

םי תיירקל העצהה•
חטשה
 תויושר ברקב תחוורה הרימאל דוגי-ב .םי-וש םיווסמו תורוצב ריעה יבחרב תורזופמה תובר חטש תודותע םי תיירקב
 םיחטש הב שי לעופב ,בחרתהל םוקמה הל רמג-ו הלש היי-בה תודותע לכ תא המייס םי תיירקש ,ןו-כתהו ריעה
:םיגוס השולשל תוקלוחמ הלא עקרק תודותע .השדח היי-ב םירשפאמש םיבחר-

 אל םה השעמל .קראפ וא ה-יגכ םישמשמ אל םגו ה-במ לכ םהב ןיאש םיחטש .םילצו-מ אלו םיקיר םיחטש•
 לבזה ,םירדשמ םהש הח-זהב םביבס םיבשותה לש םייחה תוכיאב םיעגופ ףאו הרטמ םושל םישמשמ
.םיציפמ םהש םיעגפמהו םהב רבטצמש

 םי תיירקב רתויב תו-שיה היי-בה תויגולופיט בר .תו-שיה היי-בה תויגולופיטב םי-יי-ב ןיב םיחטש•
 םהי-יבו הזמ הז דאמ םילודג םיקחרמב םיבצומה םי-יי-בב רבודמ .הכומ- היי-ב תופיפצב תו-ייפאתמ
 קפסל םדועיי תא םימייקמ אלו ,דרטמ םיווהמו םיחפוטמ אל םירקמה תיברמבש םילודג םיחטש םירצו-
 .תמייקה היי-בה לש הבחרהל וא השדח היי-בל שמשל םילוכי הלא םיי-יב יחטש .שגפמו קחשמל קורי חטש

 דעתיש ,הייריעה תלבוהב םי תיירקב םי-במה לש רקס םייקל שי.הסירהל םימיאתמה םי-יי-ב לש םיחטש•
םיגוס השולשל םתוא גלטקיו ריעב םימייקה םי-במה לכ תא

בוט בצמב םי-במ•



בוט בצמב םי-במ•
 םירשפאמ ףא וא ,םהב םייחה יא-ת רופיש ךרוצל הבחרה וא/ו ץופיש ,קוזיחל םיקוקזה םי-במ•

.)38 א"מת ןו-גסב( רויד תודיחי לש הפסוה
 םיחוטב ם-יא םהש וא ,שארמ ועבקיש םיטרד-טס יפל היואר םייח תוכיא םיקפסמ אלש םי-במ•

.םייאדכ תלעות תולע יסחיב אל תוחפל –ןוקיתל ןתי- ו-יאש ןפואב םירוגמל
 תסירה רחאל היי-בל ו-פתיש םיחטשה .הסירהל םימיאתמה םי-יי-ב לש רגאמל סי-כהל ןתי- ישילשה גוסהמ םי-יי-ב
 .השדח היי-בל דאמ םילודג םיחטשל דחי ףרטצהל םילוכי םימדוקה םיפיעסב ו-יוצש םיחטשה םע בולישב םי-יי-בה
 ,דאמ ןטק תומוק רפסמ תולעב ברל ןה ריעב תומייקה תו-שיה תויגולופיטהש הדבועה תא םג האוושמל סי-כהל שי
 רבודמש תורמל ,תילכלכ היהת ןכלו דחוימב םיהובג הרומת יסחי רשפאת הלא םיחטשב יו-ב יו-יפ לש הקסע ןכלו
.תיסחי ךומ- עקרק ךרעבו םי תיירקב

ילכלכ טביה
 לע םותחת הייריעה .םי תיירקב םי-וש םיחטש ןיב )linkage( רשק רצויו דחא חטש אתכ םי תיירקל סחייתמ ןויערה
 וא תריכממ וחיווריו ,ריעב םיוסמ םוקמב שדחםירוגמ י-יי-ב ו-בי םימזיה ,זרכמב ורחביש םימזי םע םימכסה
 תויפיצפס תוירוביצ תולטמ םכסהב ורדגוי ,הרומתב ,)2 ףיעסב טרופמכ תוקזח יגוס לש בוריע יפל( תורידה תרכשה
 חותיפ היהי תוירוביצה תולטמה לש ןדועיי .תורושק אל וא ו-בש שדחה טקיורפל תורושקה ,םימזיה וביוחי ןהבש
 הייריעה םע םכסה םותחל לכוי והשלכ םזי ,אמגודל .ריעב תומייקה תויתשתה רופישו םי תיירק תליהק רובע היי-בו
 לעש םכסהב רדגוי דוע .םי-שי םי-יי-במ ו-ופיש םיחטשו םיקירםיחטשב שדח םירוגמ םחתמ םיקי אוה ותרגסמב
 תוכימסב אקווד ואל – םי תיירקב רחא םוקמב םרמשל יוארש אצמ-ש םי-שי םי-יי-ב רפסמ ביחרהלו ץפשל םזיה
.ריעב ישילש םוקמב רפס תיבל ךומסב תירוביצ ה-יג חתפל וילע יכו ,שדחה טקיורפה םוקימל
 זכורמ ןפואב ןיטולחל תושדח רויד תודיחי תומכ התוא לש היי-ב תמועל תופסו- תויולע רצוויהל תולולע הז ןו-ג-מל
 תפוקתב םיריידל תוריכש ימד ןומימ ,םיריידל תוחוטב תאצמה ,םיריידה םע רשקל םדא חוכ אמגודל ,קיר חטש לע
 םיררוגתמה םיש-אב בשחתהל ךרוצה בקע הדובעה ןפואו הדובעה תועש לע תולבגה ,יו-יב יו-יפ לש הרקמב היי-בה
 ,חתופמו ה-ובמ רבכ אוהש חטש לע הי-בבש ןוכסיחה םע תוזזקתמ הלא תויולע ,תאז ףא לע .דועו ותביבסב וא ןיי-בב
 .תויתרבחו תויזיפ תויתשת םע
 תובקעבו ,ןהב םיבשותה בצמ תאו ןבצמ תא רפשת איה ןכש תוקיתוה תו-וכשב הזה ןפואב עיקשהל ילכלכ הייריעל
 אל םי-שיה םי-יי-בה םויכ ,ךכל רבעמ .ריעל רתוי הדימא הייסולכוא לש הסי-כל ליבוי רבדה .ריעה תימדת תא ךכ
 העקשההמ רתוי בר היהי ריעל ילכלכה קז-ה והשלכ ןוסא לש הרקמב ןכלו ,םיליט י-פמו המדא תודיערב םידימע
.םדא ייחב ריחמל תוסחייתה אלל ףא תאזו ,ותוא עו-מל ידכ תשרד-ה
רוביצ ףותיש
 שי ,ןבומכ .ליעפ ןפואב רוביצה תא ףתשל שי יכ םיסרוג ו-א ,ןו-כתהו תוטלחהה תלבק ,םימזיה םע מ"ומה תרגסמב
 ומכ ,תועצהו רוביצ תויודג-תה תשגהל הפוקת שידקהל שיו רוביצל םיפוקש תויהל םימכסהה לע יכ קוחב עבקל
 תלבק ךילהתב רוביצה תא ףתשל שי אלמה ןפואב ו-תעצה תא םייקל ת-מ לע ,הזל רבעמ ךא .ליגר היי-ב רתיה ךילהב
 ץופיש ףאו םיסלכואמו םימייק םי-יי-ב ןיב ,היו-בה ריעה ךותב היי-בב רבודמו רחאמ יחרכה רבדה .ומצע תוטלחהה
 םהיתויודג-תהו םהיתופדעה ,םהיתושירדל ה-זאה ,םיבשותה יכרצב תובשחתה ,ןכל .םימייק םי-יי-ב לש הבחרהו
 דעו לש ומויק .יו-יב יו-יפ טקיורפ לש ךילהתב תאז םיגדהל ןתי- .עצבתתש הלועפ לכל םידקמ יא-ת השעמל איה
 לחה טקיורפה יבלש לכב םיריידה תא גציימ דעוה .תיטפשמ הבוח אוה טקיורפה ירייד לכ תא גציימה רחב- םירייד
 םג בושח דיקפת דעול ,ךכל רבעמ .שדחה תיבל הסי-כה דעו יו-יפה ,ןו-כתה בלש ךרד ,ומיע מ"ומ לוהי-ו םזיה תריחבמ
 םהל קי-עמש הז אוהו ,ךפהלו טקיורפב םימרוגה ראשל םיריידהמ עדימ תרבעהב רושקש המ לכב םיריידה ןוגראב
 .םימזיהו תויושרה לומ תודגאתהבש חוכה תא
 לכל גציימ דעו לש תוריחב םוזיל הייריעה תא בייחל שי .תו$וכש ידעו תרזעב רוביצה ףותיש תא עצבל םיעיצמ ו-א
 דעו לש ומויק .הליהקה רובע תויוליעפ ןוגרא לע ןכו ,םימזיהו הייריעה לומ םיבשותה גוציי לע ןומא היהיש ה-וכש
 יכו תוכייש תשוחת םהל ןתייו רוביצה ירחב- לומ רתוי בר ילרוטקלא חוכ םהל קי-עי םיבשותה תא ןגראיש ה-וכש
.םהירוגמ תביבס לע עיפשהל םתלוכיב
 ט-רט-יא רתא והז .םילשוריב תו-וכש רפסמ לש םידעו ומיקהש "תוירוביצה תולטמה ק-ב" תא ריכז- הז רשקהב
 תס-כ תיב ,םידלי ןג ,קראפ תיי-בב ךרוצ שיש םיבשוח םה םהב תומוקמל תועצה ףיסוהל תו-וכשה יבשות תא ןימזמה
 ןיבו ם-יב רצוויהל לוכיש קזחה רשקלו ,םידגואמ םהש עגרב םיבשותל שיש ברה חוכל הבוט אמגוד יהוז  .'וכו
.הילע עיפשהל םילוכי םה רשאכ םתביבס

תי$וריעה העפשהה
 תילאמי-ימ המרל ריעב םירוגמה תויתשתו תוירוביצה תויתשתה לכ תאבה איה ולוכ ךלהמה לש תיפוסה הרטמה
 היתולובג ךותב םי תיירקל םירוגמ לש דאמ תיתועמשמ הפסוה רשפאמ הז ילכ ,ןכ ומכ .שארמ רדגותש הדיחא
.םייחכו-ה
 לע שגדב ,תו-וכשה לכ.םי תיירק לכב תרזובמ הרוצב ועצבתי חותיפהו היי-בה ,העקשהה הזה ןומימהו ןו-כתה ילכב
 תו-ויסי-ל דוגי-ב תאז .םישדח םי-במ לש היי-בו םי-במ לש שודיחל וכזי עורג יזיפה ןבצמש תוקיתוה תו-וכשה
 ןפואב ,הגרדהב שדחתת ריעה .)םי י-ויבס ןו-גסב( קיר חטש לע תושדח תו-וכש םיקהל תוימוקמ תוצעומ לש םיצופ-ה
 תושלוחב שומיש השוע ילכה ,השעמל .רתוי תוקיתוה תו-וכשב אקווד ויהי תושדחתהה ידקומו ,רזופמו יתדוק-
 תוחתפתהל תו-מדזהל התוא ךפוהו ,םיבר םיחו-ז םיחטשו ידמ הכומ- תופיפצ ,תוקיתוה תו-וכשה לש תו-ורסחבו
 הביבסב רתוי הברה בשחתתו בלתשת ,תיעבטו תי-גרוא רתוי הברה היהת הזה ןפואב תי-וריעה תושדחתהה .שודיחו
.הייסולכואבו
 ורצויי אלו ,ריעב היי-עהו הקיתוה הייסולכואה ןיבל רתוי הדימאו השדח הייסולכוא ןיב הדרפה ע-מת ךכ ,ףסו-ב
 םעטמ םיבאשמ לש האצקהב הילפא םג ע-מת ךכ תובקעב .תושדח תו-וכש תמועל תוקיתוה תו-וכשב י-וע יזוכיר
 ,רתוי תויגוצייו תושדח תו-וכשב רתוי םיבר םיבאשמ תועיקשמה תובר תוימוקמ תויושרב תוארל ןתי-ש יפכ תויושרה
 לשו הביבסה לש חותיפ ,םירוגמה י-יי-ב לש הבחרהו שודיחמ ה-הת הקיתוה הייסולכואה .רתוי בר יטילופ חוכ תולעב
.םירוגמה תביבסב עיקשתו בוחרה תא הייחתש הריעצו הדימא הייסולכוא לש התברקמ ןכו ,הליהקו רוביצ תודסומ
 .םיחותפ םיחטש ךותל תובחרתהמ תוע-מיהלו ריעה ךותב היי-בל שיש םוצעה יגולוקאה ןורתיה תא ןייצ- תאז לכ דצל
.הלש רתויב לודגה סכ-ה איהש םי תיירק לש ףוחה תעוצר רומיש תא חיטבי רבדה



?חיוורמ ימ
 יטרפה רוטקסה תמיתרל ימיטיגל ילכ והז ןכש םי תיירק ומכ היי-ע ריעל דחוימב המיאתמ וז היגטרטסא•

.םיירוביצ םיטקיורפ ןומימל
.םישדחה םי-יי-בה ירייד רובע קר אלו םרובע םג היי-בו חותיפל םיכוז םי-כשה•
 השדח ה-וכשב היי-בהו העקשהה לכ תא םיזכרמ אלו הלש תו-וכשה לכב םילפטמש ךכמ החיוורמ ריעה•

.יו-יבה תמרב תודיחא ךות ,תימו-וקא ויצוס המרו הייסולכוא יגוס לש בוברע שי ףסו-ב .ריעהמ תקתו-מ
.םיקיר םיחטש ,םימייק םי-במ ןוגכ םילצו-מ אל םימייק םיבאשמ לש לוצי-•
 טקיורפה תביבס לע רומשל םזיה לש בויח ומכ תופסו- תויבויח תועפשה תויהל תולוכי םימכסהב שומישל•

.טקיורפה תובקעב ועגפ-ש הביבסה לש תויוכיא לע יוציפו ה-ב-ש
 םתוברועמ תא ףאו ךרוצה תדימב הייריעה לש התוברועמ תא חיטבהלו רידסהל ןתי- םימכסהה תועצמאב•

.תותומעו םיבשות תודעו ,חוור תורטמ אלל תודוגא ומכ םיפסו- םיפוג לש
?דיספמ ימ

 םע הדובע ,ץמאמ רתוי הברה הייריעהמ שרודו רתוי הברה בכרומ אוה זרכמה תרדגה לש ךילהתה•
.םיבכרומו םירגתאמ רתוי הברה םיטקיורפה םימזיה רובע םג .תיתריצי הבשחמו םיבשותה

 בשחתהב רקיעב ,םי תיירקב םיטקיורפ עוציבמ םימזי עיתרהל לולע תוירוביצה תולטמה תא עצבל השירדה•
.ריעב תיסחי ךומ-ה ן"לד-ה ךרע בקע הליחתכלמ הכומ- איה וז ריעב םיטקיורפה תויחוורש הדבועב

 ךרע תא דירוי רבדה יכ דג-תהל םייושע םישדוחמ וא שדחמ םי-ב- אלש םי-שי םי-במב םיריידו תוריד ילעב•
.םהלש תורידה

 ברקב ה-שי וא תלשכ- תבשח-ש ה-וכשב םי תיירקב ררוגתהל אלש ףידעהל םילולע םישדח םיבשות•
.תיתוכיא אל תבשח-ש הייסולכוא

םזיל הייריעה ןיב םכסה לע ססבתהש חלצומ טקיורפ - םידקת
 לתב דלישטורו םעה דחא ,לצרה תובוחרה שגפמב 90-ה תו-ש ךלהמב ה-ב-ו םדוקש לארשי הקירפא תרבח לש טקיורפ
 הרבחהו הייריעה .שרגמה חטשמ 300% לש חטשב םידרשמ ןיי-ב לארשי הקירפא הת-ב טקיורפה תרגסמב .ביבא
 תולעבב םיי-ש( י-וטקטיכראו ירוטסיה ךרע ילעב םי-במ השולש טקיורפה תביבסב רמשת הרבחהש םהי-יב ומכיס
 עקרק לע הקלחבו הרבחה תולעבב עקרק לע הקלחב תירוביצ רכיכ ה-בתו )תרחא תיטרפ תולעבב ישילשו הרבחה
 אצי טקיורפה .שרגמה חטשמ היי-ב 360% כ"הס ,תורשואמה תויוכזהמ 20% לש תפסות הרשוא הרומתב .תירוביצ
.ןה ףא ועצוב תוירוביצה תולטמהו לעופל
 הדעוה ךא ,םיפסו- היי-ב יזוחאל הרומתב הביבסב תיעקרק תת ךרד לש היי-ב םג ללכ ירוקמה ןו-כתה יכ ןיוצי
 ה-ות-ו תטלחומו הרורב ה-יא היגוסה ,תאז םע .היי-ב יזוחאב רחסכ ספת- אוה ןכש ךלהמה תא הרשיא אל תיזוחמה
.תו-שרפל
םי תירקב יפיצפס הרקמב תודקמתה .ג
 םיפצורמ דאמ םירצו םיבר תובוחר םילצפתמ ו-ממו ,המוההו ירחסמה ןמציו בוחר רבוע םי תיירקב 'ג ה-וכש זכרמב
 חטש סרפ- וירוחאמ .ירחסמ זכרמב תפקומ הבחרל בוחרה בחרתמ ןמציו בוחר זכרמב .תומוק יתש י-ב םייטרפ םיתב
 הקורי העוצר השעמל אוה הז פ"צש .רפס יתב י-ש ןכו ,םי-וש הליהקו רוביצ ,תד תודסומ םירזופמ וב חותפ ירוביצ
 לע תרתובמ איהו תחפוטמ אל וזה הקוריה העוצרה םויכ .ברעמב לטפסוי בוחרו חרזמב םילשורי תורדש ןיב תרבחמש
 .םיבוזע םיחטשו היי-ח ישרגמ ידי
:'ג ה-וכש רוזאב תויזכרמ תולועפ שולש םיעיצמ ו-א םי תיירקב תי-וריע תושדחתהל ו-תעצה תרגסמב

 ךרדהש ךכ לטפסוי םחתמב רתויב י-ופצה תבכרה ןיי-ב לש הרסה ללוכ םיה דע ולש הבחרהו קראפה חותיפ•
.חתפת םיה לא

.קראפה לע םישדח םירוגמ ימחתמ תיי-ב•
 םיתבה ילעב דודיע ךות תומוק שולשל היי-בה תויוכז תלדגהו ןיגוריסל 'ג ה-וכשב םירצה תובוחרה לוטיב•

.תיאכז הייסולכואל רוכמל וא ו-ביש ה-שמ תודיחי ריכשהל
 שדחה יכרואה העו-תה ריצב בשחתמה ,שדח םחתמ םיקהל םיעיצמ ו-א ןמציו בוחרב ירחסמה זכרמה םוקמב
 ,הליהקו רוביצ תודסומו רחסמל וצקויש תו-ותחת תומוק יתש ויהי הז םחתמב .םי תיירקב תו-וכשה ןיב רבחמה
 .םירוגמ ו-בי תו-וילעה תומוקב .םהילע ףיסוי ףאו הכ דע הלאה םיפוגה תא ושמישש םי-במה תא ףילחי אוהו
 תויוכז םזיל ו-ת-יי םכסהב .םזיהו הייריעה ןיב םכסה :ו-עצהש ןושארה ילכה תרזעב טקיורפה תא ןממל םיעיצמ ו-א
 תא םיקהל ,קראפה תא חתפל וילע היהי ,הרומתב .ירחסמה זכרמה תא ןכו קראפה לע םישדחה םי-יי-בה תא םיקהל
 לזומ רוידו תוריכש ,הגשה רב רוידל טקיורפב תורידהמ םיוסמ זוחא תוצקהלו ,הליהקהו רוביצה תודסומל תויתשתה
 .םיאכזל

תוריד לע םי$ווגמ הקזח יגוס•
יללכ•
 ךות תוריכשה קוש תבחרה תא לולכי רשא ןפואב םי תירקב םי-ווגמ הקזח יגוס דדועל איה וז היגטרטסא תרטמ
 רבדה  .ביחר- הילע ,תיפיצפס הייסולכואל תוריד תשיכר דודיעו ת-גוהו היואר היהת תוריכשהש ת-מ לע וילע חוקיפ
 תודיחי לש המקה ןכו שדח טקיורפ לכב תויפיצפס תורטמל תורידהמ םיוסמ זוחא לש האצקה :םירושימ י-שב השע-
 הקזח יגוס םושייל תוביס רפסמ ן-שי .הייריעה דודיעב םי תיירקב םיבשות ידי לע םייטרפ םיתבב הרכשהל ה-שמ
:תוריד לע םי-ווגמ

.הלעי ךרעהו םי-במה ושדוחיש עגרב ןיטולחל ףלחתת האר-ה לככש תמייקה הייסולכואה רומיש•
.םי תיירקב ראשהל ךשמהה רודל םיצירמת ןתמו דודיע•
 תיי-ק לש תובייחתהב םי-יי-ועמ אל ךא םי תיירק תא "קודבל" םי-יי-ועמה םישדח םיריידל תורשפא ןתמ•

.את-כשמ תחיקלו הריד
 - ןוגכ הריד שוכרל תולגוסמ אל וא תו-יי-ועמ אלש תויסולכוא רובע שדוחמ/שדח רויד לש רגאמ תמקה•

.םישישקו תוריעצ תוחפשמ ,הכומ- הס-כה ילעב ,םיט-דוטס
 הריגה עו-מל ת-מ לע תימי תירקה הייסולכואל תויביטקרטא תריציו םירוגמה תויורשפא לש הבחרה•

.תילילש
 וזל וז תוכימסב תוררוגתמה תו-ווגמ תויסולכוא .םי-ווגמ םירייד יגוסל םג םיליבומ םי-ווגמ הקזח יגוס•

.תיתרבח ה-יחבמ רתוי ה-יסחו רתוי האירב ריע תורצוי
 םילצו-מ אל םי-גו רפס יתב ומכ הב םיירוביצה םיתורישהש ת-קדזמ ריע איה ןכש םי תיירקל דחוימב םיאתמ הז ילכ
 םהילא תרשוקמו הימדקאו הקוסעת זכרמל הברקב תאצמ- םי תיירק ,ףסו-ב .הכומ- יו-יב תופיפצ הב שיו םאולמב
 ,תי-וריע תושדחתהל לודג ךרוצ םג שי םי תירקב לודגה לאיצ-טופה םע דחי .תירוביצ הרובחת תועצמאב הבוט הרוצב
 . תכמות ןהו תיסיפ ןה



 . תכמות ןהו תיסיפ ןה
 םיחטשב חופיטו לופיט רסוח ,תובוחרב הרואת רסוח ,תוכרדמו םישיבכ - ח-זומ בצמב תויתשתמ עבו- יסיפה רופישה
 םוק תו-שמ םי-יי-ב ,)תומוחו תורדג( םייסיפ םימוסחמ ,רבד םהב הרוק אלו םיי-יב יחטשכ םיראש- רשא םיחותפ
 .םייואר יתלב הייחמ יא-ת םירצויו םילפוטמ אל רשא ה-ידמה
 הרכשהל דודיע ,היטרקוריב ףקוע לולסמו ע"בתב הרדגה ידי לע תיטרפ היי-בב תולקהל תסחייתמ תכמותה תיתשתה
 ו-אש םי-וירטירקב רויד קפסל ובייחתי רשא םימזיל תובטהו םי-וירטירקב תדמועה הייסולכואל תולקה ןתמו
.םיעיצמ
 :וז העצהמ קלחכ םיעיצמ ו-א רשא הקזח יגוס ןווגמ ם-שי

 אוה וז הטישב ןורתיה - קושה ריחממ ךומ- ריחמב םיריידל רכשומה יטרפה רזגמה תולעבב די גשיהב רויד•
.ילכלכ סרט-יא שיש ןוויכ בורל ,בוט בצמב םיסכ-ה תרימשו הפיכאב רתוי חלצומ בורל יטרפה רזגמהש

 ,ולשמ שוכרו ןיי-ק שי ריידלש אוה ןורתיה - סכ-ה לש הריכמה יא-ת תלבגהו ריידה תולעבב די גשיהב רויד•
 רחאל תוביט-רטלא םיקפסמ דימת אלש יא תויתייעבה וא ןורסחה ,םוקמל רשקה תא קזחמ רבדה ןכ ומכ
.ןמזה םע תדרוי הזה רוידה גוס לש תללוכה תומכה ךכו השיכר

 אוה ןורתיה - חוור תו-ווכ אלל התומע וא ירוביצ ףוג לש תולעבב קלחו יטרפ קלח - סכ-ה לע תיקלח תולעב•
 .ו-ממ קלח תויהלו םוקמב עיקשהל םיריידל סרט-יאו תוכייש תרצו- רתוי ךומ- ילכלכ לט-בש

 .הז רחא תפכואו תטלוש ה-ידמהש אוה ןורסחהו ןורתיה - ה-ידמה/תו-כשמ תורבח תולעבב ירוביצ רויד•
 השקו תעגופ היטרקוריבה בורל )ה-ידמה( לודג ךכ לכ ןוגראהש ןוויכ ,םיבר םילשכ תוארל ןתי- ץראב
 םירחא םוקמל םי-ווכמש םי-קסע שיש ןוויכ םיתעל ,תדבא- תירוקמה היגולואידיאהו ןויגה אוצמל
 .ה-ידמה לע ילכלכ לט- הווהמ רבדה ןכ ומכ ,תואסכה ןיב םילפו- םירבדש ןוויכ םימעפלו

.יטרפה ריידה לש סכ-ה לע האלמ תולעב•
 ,הקיקחו םימזי ןיב םכסהב רבודמ םא ןיב( תוברעתה בקע רשא חקופמ רוידכ די גשיהב רויד םירידגמ ו-א יכ ןייצל שי
 ומצעל רשפאל לכי אל תרחאש דעי להקל רתוי ןימז הזככו קושב עצומהה ריחמהמ ןטק וריחמ )םיצירמתו דודיע וא
.הכימתו תוברעתה לש תומר המכ רידסהל תורשפא ה-שי .ולאכ רויד יא-ת
 םי-וש תו-ורתפ ןכ ומכ .דבלב דחא ןורתפ לע תוכמס- אלו רכושל תויורשפא ןווגמ תורשפאמ תו-ושה תוקזחה
 ,םי-וש םיא-תב שוכרל ףידעת תרחאש דועב ריכשהל ףידעת תמייוסמ הייסולכוא ךכו תו-וש תויסולכואל םימיאתמ
 תוי-גורטה תו-וכש םג ךכמ האצותכו םיבשותל תועצומה תויורשפאה לש ןוויגה תא רוציל םי-ווכתמ ו-א ןפוא הזכבו
.רתוי תואירבו
 תוקזח לש םיגוס המכ תריציו רוידה עציה תלדגה םע דחי םייקה רוידה תוכיא רופישל םילכ י-ש םיעיצמ ו-א רומאכ
 ןוויכ קושה ריחממ ךומ- ריחמב םיריידל רכשומה יטרפה רזגמה תולעבב די גשיהב רוידל דחוימ שגד ןתמ ךות רויד
 האצותכ רצוויהל לוכיש חותיפבו רשקב םי-ימאמו הז בלשב םי תירקל תיט-וולר דאמ תוריכשש םי-ימאמ ו-אש
 הרכשה לש תורשפאה תא קר אלו תוקזח יגוס לש ןווגמ םיעיצמ ו-אש ןייצל בושח תאז םע .םימזי םע הלועפ יפותישמ
 .תחקופמ
 ךרואל ןורתפ תתל לוכי חוקיפב הרכשהב רויד .תיטרפ תולעבב רויד י-פ לע םיטלוב תו-ורתי המכ שי הרכשהב רוידל
 הייסולכוא תוצובקל םיאתמ הרכשהב רויד .ןטקיי אל הגשהה רב רוידה יאלמ ךכ ,ףלחתהל ולחוי םיאכזש ןוויכ ןמז
 רתוי םיאתמ הז רויד ןכ ומכ .תוס-תה תפוקתל וא בוצק ןמזל אוה רבעמהש ןוויכ הריד שוכרל תו-יי-ועמ אל רשא
 .הריד שוכרל םתלוכיב ןיאש ולאכל

םי תירקל העצהה•
 םזיל זרכמה תרגסמב ה-ב-ש שדח טקיורפ לכב חוקיפב הרכשהל תודעוימה תוריד לש תמיוסמ תומכ תרדגה
 הז לע ,םיילאיצ-טופ םירכושל םי-וירטירק תעיבקו תוריכשה םוכס לע הלבגה םע דחי עצבתהל וז הלועפ לע .עצבמה
.רוידה יריחמ לט- תא דירוהל ת-מ לע ,םירבדה ךשמהב טרפ-
.הייריע ,תותומע ,חוור תורטמ אלל םי-וגראמ הכימת ידכ ךות םיתיעל ,םימזי י"ע בורל השעי ןומימה
 תוריד לש םייוסמ רפסמ דעייל םימזי דדועל וא בייחל ןתי- םיירוטלוגר םילכו תובטה ,דודיע ,הקיקח תועצמאב
 רוידמ דיחא זוחא תעיבק ידי לע תאז םשייל ןתי- .תיאכז הייסולכואל די גשיהב הרכשהב רוידל םישדח םיטקייורפב
 תמאתומ רתוי הטישב וא די גשיהב רויד לש ה-וכש לכב הווש ףקיה עיצמה   Inclusionary housing ידי לע וא ,שדח
 םיבר תומוקמב ולאכ םימושיי לש תואמגוד תוארל ןתי- .ה-וכש לכב םיבשותה לש םייפיצפסה םיכרצלו םוקמל
.אל קלחבו קוחב ת-גועמ הרדגהה ולא תומוקממ קלחב ,הפוריאבו תירבה תוצראב
 רבדה םא םג .ןומימ הזכ לע ךומסל ןתי- אלו יתייעב הז תובר םמעפ ,חוור תורטמ אלל םי-וגרא לש ןומימ יבגל
 הרימשב םיפיקת רתוי ויהי םייטרפ םימזי בורל .בכרומ רתוי תויצאוטיס ולאכ לע תוי-ידמ ליכהלו יתדוק- הז עצבתמ
 .םימזי י"ע ןומימב דקמת- ןכ לעו ירוביצה רזגמהמ וא חוור תורטמ אלל םי-וגרא רשאמ הפיכאו רדסה לע
?חיוורמ ימ

 הכומ- הס-כה תמר תולעב תויסולוא בוליש לע העפשה לעב ו-יה תוריד לע םי-ווגמ תוקזח יגוס דודיע•
.תוי-גורטהו היסולכוא ליהמת תריציו

הכומ- הס-כה תולעב תויסולכואל רויד ןורתפ•
.רתוי תוליעפו תויח תו-וכש תרציימ תושדחתהו החימצ•
?דיספמ ימ

 ם-יא רשא םי-יי-בש ןוויכמ היצקיפרט-'ג ץיאהלו  די גשיהב רוידה תומכ תא םצמצל לוכי הז גוסמ ךילהת•
.םוקמב ראשיהל תמייקה הייסולכואה לע השקמש ןפואב םמוקמב םישדח םי-ב-ו םיסרה- םייחוור

 ךכמ האצותכו טקייורפב םהלש יסחיה חוורה תא ןיטקהל לולע רבדהש ןוויכ ךכל דג-תהל םילולע םימזי•
.תי-וריעה תושדחתהה עגפתו םימייוסמ םיטקייורפ ועצובי אלש תורשפאה תמייק

.תוי-גורטהו היסולכוא ליהמת תריציו הכומ- הס-כה תמר תולעב תויסולוא בוליש לע העפשה לעב•
 בצמב הייסולכוא דצל םירוגמש ששחמ תדג-תמ םיתעל רתוי הובג ימו-וקאויצוס בצמב תמייק הייסולכוא•

.םייחה תמרב ןהו ן"לד-ה ךרעב ןה ,םייחב םי-וש םיטקפסאב עגפת ךומ- רתוי ימו-וקאויצוס
 ריחמב םימיוסמ םי-וירטירקב םידמועה םיריידל הריכמו הרכשה.םייקה םקרמב הרכשהל ה$שמ תודיחי לש המקה
 ילכל הלודג הפיפח ה-שי ילכה ת-יחבמ .הרידב םירג ןכא םיאכזה םיריידהש הפיכאו םיריחמה לע חוקיפ ךות לזומ
 .םי-מממה םימרוגבו יסיפה יו-ישב םה םייתוהמה םילדבהה .חוקיפהו תורידה תומכ תרדגהל עגו-ה לכב ןושארה
 - הלופכ איה ןאכ הרטמה יסיפה יו-ישה ת-יחבמ

.םיח-זומה םיי-יבה יחטש לש בוט רתוי לוצי-ו יו-יב יוביע•
.םימייקה םי-במה רופישו קוזיח•
 ךילהתמ חיוורהל ולכוי ולא , םמצע םיסכ-ה ילעב י"ע השעי ןומימהש איה הרטמה םי-ממה םימרוגה ת-יחבמ
 ,ףסו-ב.ןיטולחל ריעה י-פ תא ה-שי רשא לודג דאמ הדימ ה-קב טקיורפב ךרוצ היהי אל םגו תי-וריעה תושדחתהה
.םקוזיחו םימייקה םיריידה לע הרימש ךות שודיח לש ךילהת עצבל ךרד יהוז .הייריעה םעטמ תואוולה ורשפאתי



.םקוזיחו םימייקה םיריידה לע הרימש ךות שודיח לש ךילהת עצבל ךרד יהוז .הייריעה םעטמ תואוולה ורשפאתי
?חיוורמ ימ

 הס-כה תמר תולעב תויסולוא בוליש לע העפשה ילעב ם-יה םישדח רויד תו-ורתפ תריציו יו-יב יוביע•
.תוי-גורטהו היסולכוא ליהמת תריצי ,תו-ווגמ

.םיסכ-ה ילעב רובע םימייק םי-יי-ב לש םבצמ רופישו חותיפ דדועמ•
.השדח הייסולכוא תסי-כו היי-ב תפסות י"ע תורדרדתמ תו-וכש שודיח•
.הכומ- הס-כה תולעב תויסולכואל השיכר / הרכשהל תורשפא•
?דיספמ ימ

 רוידה יריחמ ולעיו הדימבש ןוויכמ ולא ה-שמ תודיחי לש תוריכשמ דיספהל היושע םירכושה תייסולכוא•
 םתוהש ךשמה תא ורשפאי אל ולאו םיסכ-ה ילעב י"ע המאתהב ולעי תוריכשה ימדש תורשפאה תמייק
)ותיילעל תורשפאה תא ליבגהלו םויכ תוריכשב רוידה יריחמ לע םג חקפל אוה עצומ ןורתפ( .סכ-ב

.ןויווש רסוחל ןועטל םילוכי הבחרהל םירדגומ אלש םירוזאב תוריד ילעב•
תואכזל םי$וירטירק
 .אל ימו יאכז ימ י-קדקד ןפואב ןיימלו טרפל אקווד אוולו תואכז לש םייללכ תו-ויער רידגהל םיצור ו-א הז קלחב
 תושרהל ולכי אל םהב תומוקמב רויד תו-ורתפ תולבגומ תוילכלכ תויורשפא תלעב הייסולכואל רשפאל אוה ןויערה
 .ו-דצמ תוברעתה אלל ררוגתהל םמצעל
 םוקמל םיש-א לש רשקה תא קזחלו הירקב תוראשיה דדועל ת-מ לע םי תירקמ הייסולכוא לע דחוימ שגד םימש ו-א
.דאמ יבויחו קזח רבכ אוהש ו-יהיזש
 .ןהילע םג ולוכי תולקהה תוריעצ תוחפשמ לש תיבויח הריגה דדועל הרטמב ןכ ומכ
 תויסולכוא לש םידרפומ םירוזא לש הריציל וליבוה תוירוטסיהה תוביס-הו היילע תטלוק ריע איה םי תירקש ןוויכ
 הריגה דדועל ןווכת- - םמצעל תאז תושרהל םילוכי אל םהש ןוויכ הריד רובעל תוליהק לש תורשפא רסוחו ,תוליהקו
 ןיב תומוחה תא רובשל ,םי תירקב םירוזאה ןיב רשקל ךכבו הירקב תורחא תו-וכשל םי תירקמ הלוע הייסולכוא לש
.הרבחב תורעתה לש ךילהת םדקלו תו-וכשה
 םי$ווגמ הקזח יגוס םידדועמה םיחלצומ םיטקיורפ -םימידקת
 לש םייוסמ זוחא םיבייחמה םישדח םיטקייורפ םימייק .םלועהמ םיבר םימידקת שי ןאכ םיעיצמ ו-א םתוא םירבדל
 הקיקח תוארל ןתי- שממ ךא תו-ידמה ןיב םילדבה שי רשאכ ,הפוריאמ תובר תואמגוד תוארל ןתי- הגשה רב רויד
 םיכילהתב םיליבומ .ליהמת רצויש הזכ ןפואב רדגומ ה-ב-ש רוידהמ זוחא 10-30 ןיב בורל ,םייוסמ זוחאש ךכ הפיכאו
 .דועו דרפס ,ד-לריא ,תפרצ ,הילג-א םה ולא
 .ץופ- ןכ םג ןורתפה ב"הראב .38 א"מת תומדב ץראהמ אמגוד תוארל ןתי- םימייק םירוגמ תובחרהו ץופיש אשו-ב
.םימייק םי-במ לש הבחרהו ץופישל תואוולה ןתמ לש תו-ורתפ ם-שי ןכ ומכ

םי תירקב יפיצפס הרקמב תודקמתה•
 ידכ ךות תעצומה היגטרטסאה לש םושיי םיגד-ו םי תירקב 'ג ה-וכשב דקמת- תישחומ אמגוד קפסל ת-מ לע
 םבור - םי-שי םי-במ ,תומוק יתש דע תחא המוק י-ב םה וז ה-וכשב םירוגמה י-במ בור.םייקה םקרמל תוסחייתה
 תובוחר ם-שי ןכ ומכ .רטמ 50-ל 25 ןיב חווטב ןבור רשאכ דאמ תו-טק ןכ םג תורידה .םישישהו םישימחה תו-שמ
 הבחרה רשפאת רשא ע"בתב הרדגה םיעיצמ ו-א .םירצ םמצע תובוחרהו ,תובוחר י-של תיזח שי ה-במ לכלש ךכ םיבר
.ןיגוריסל תובוחרה לש הריגסו תומוק שולש לש הבוגל דע םירוגמה י-במ לש
 םתוא תא תילכלכ קזחל לכות ךכבו תורידה ילעב לש תישיא הבחרה רשפאת תומוק שולשל היי-בה תורשפא תרדגה
 םויכ םיבשותה לש םירוגמה יא-ת תא רפשל ךכבו תומייק רויד תודיחי ביחרהל תו-מדזה רוצי רבדה ןכ ומכ .םילעבה
 תוריד( רויד תויורשפא לש םצמוצמ ןווגמ העיצמ עגרכ רשא ה-וכשב םירוגמ לש תו-וש תויורשפאו רויד ליהמת קפסלו
 בורלו 60-הו 50-ה תו-שב ו-ב- רומאכ רשא םימייקה םי-יי-בה קוזיחו ץופישל ץיאמ םג קפסת הבחרהה .)דאמ תו-טק
 הרימש ידכ ךות השדח הייסולכוא לש בולישו יוביע גיש- ךכו לדגיי רוידה תודיחי עציה ףסו-ב .ח-זומ בצמב םיאצמ-
.תמייקה הייסולכואה לע
 םיפסו- םיחטש קפסת תיטרפ תולעבל םיח-זומה םיחותפה םיחטשהמ קלח לש הכיפהו ןיגוריסל תובוחרה תוריגס
 ת-קתהו תוכרדמ ץופיש ,םימייק םישיבכ ביחרהל היהי ןתי- תיתשתה גורדשמ קלחכ .יו-יבה תא תובעל ןתי- םהב
 רתוי הלודג תוליעי .םיירוביצה םיבחרמהו בוחרה לש בצמה תא םג אלא תורידה בצמ תא קר אל רפשל ךכו הרואת
 העפות יהוז .םירוגמל רדגומה חטשל םישיבכ הברה לש הרמה ידי לע חטשה לש רתוי בוט לוצי-ו הרובחתה תכרעמב
.טעומ שומישבו םיקיר םבור רשא םיבר םישיבכ הליכמה ,םי תירקב הבחר
 ףקוע לולסמכ ושמשי תויללכ תויח-הל םאתהב וז ה-וכשל ףרוג ןפואב ע"בתב תוילאיצ-טופה תובחרהה תרדגה
 .ךרדה לכ ךרואל םילושכמו םוסחמב לקתיהל ילב תורידה ילעב ןומימב עצבתהל ולכוי תובחרההש ךכ היטרקוריב
 - םירטמרפ רפסמ לולכל תולוכי תויללכה תויח-הה

 ילמיסקמ הבוג•
 םיכומס םי-יי-ב לש שמש תויוכז לע הרימש•
םירוגמה דצל םיחותפה םיחטשב לופיט•
תוריד לש םיילמי-ימ םילדג תעיבק•
םירמוחב שומישל עגו-ה לכב םיטרד-טסו תו-קת•
 תוריד תיאמצע םיביחרמ רוזאב םיבר תוריד ילעבו םירייד וב לעופב שחרתמה םיאור ו-אש בצמל הבוגת םג יהוז
 ךרוצ םייקש ה-בה ידכ ךותו םיבשותה םע דחי תכלל איה ןאכ הרטמה .םהיתבל ךומסב םיחותפ םיחטש םימיאלמו
 תרגסמה תרדגה ידכ ךות תופסו- תובחרה דדועלו חטשב תומייקה תובחרהה תא לבקל תושדחתהו הבחרהל יתימא
 וקפסיו ה-וכשה ת-יחבמ תמייוסמ תודיחא לע ורמשי ,הבוט רתוי הרוצב ו-ביי ,םי-קתב ודמעי תובחרההש ת-מ לע
.םימלוה םירוגמ יא-ת
 הלוכי הכימתה .ליעל ורכזוהש תוביסהמ הרכשהל שדח רויד דוחייב םידדועמ ו-א תואכזהו דעיה להק ת-יחבמ
 הרכשהל ושמשי ןכאש ךכ הפיכא ידכ ךות ה-שמ תודיחי ימיקמל רתוי םיריהמ םירושיאו סמ תולקהב אטבתהל
 .תיאכז הייסולכואל הריכמל ה-שמ תודיחיל תויהל הלוכי המוד הכימת . ילאיצ-טופה דעיה להקל

תו$מואו תוברת תודסומ תפסוהו ךו$יח תוכרעמ לש חותיפ•

יללכ•
 הכישמ םרוג םיווהמו םייח קקוש רוזאכ ריעה לש התימדת קוזיחל םיעייסמ םייתליהקו םייכו-יח ,םייתוברת םימרוג
 דר'ציר לש ויבתכב העיפומ י-וריע חותיפל "עו-מ"כ תוברתה לש התובישח .םירעה יזכרמל ןוה תועקשהו הייסולכואל
 תושדחתה יכילהת םדקל תושקבמה םירע ,וירבדל .ימו-וקא-ויצוסה טביהב דקמתמה י-ברוא ןקיטורואית ,הדירולפ
 חמב םישמתשמש םיש-א לש הבחר הצובק" ו-יה הז דמעמ ."יתריציה דמעמ"ה יש-א תא ןהילא ךושמל תוכירצ



 חמב םישמתשמש םיש-א לש הבחר הצובק" ו-יה הז דמעמ ."יתריציה דמעמ"ה יש-א תא ןהילא ךושמל תוכירצ
 ןיד יכרוע ,םיאפור ,םיקסע ילה-מ םי-עדמ ,םימזי ,היגולו-כט יש-א ,םיסד-המ -תויתריציבו טקלט-יאב ,עדיב ,םהלש
 רוציל ידכש ה-בהב ו-יה הדירולפ לש לודגה שודיחה ."תרושקתו רודיב ,תוברת ,תו-מואב םידבועש םיש-א םג לבא
 לש ןשיה ןבומב י-וריע חותיפב וא תוהובג תורוכשמ תוקי-עמש תוקשח- תורשמב יד ןיא ,תמייוסמ ריעב הטילא
 ,ריעב "תוברת י-כוס"כ םישמשמ יתריציה דמעמה יש-א .יתוברת ןוויג ומכ ,םישדח "םיט-גמ"ב ךרוצ שי .גשומה
 הגרדהב ךכ .םיפסו- םי-מא םהיתובקעב םיכשומו ךומ-ה הרידה רכש בקע רתויב םילשח-ה םירוזאב םיבשייתמ
 הקזח הייסולכוא לש הסי-כו תוריכשה יריחמב היילע ררוג הז ךילהת .רוזאב יטתסאו ישו-א ,יתוברת יו-יש ללוחתמ
 .הריעצו

 תודסומ תמקה אוה תיטירבה תוי-ידמב םייזכרמה םילכה דחא .וז היגטרטסא םושייב תטלוב תיטירבה הלשממה
 ולא תודסומ תמקה .דועו םי-סחמ ,היישעת י-במ רבעב ושמש רשא םי-במב וא םירדרודמ םירע יזכרמב תוברת
 בוחרדמ ירוזא ,הפק יתב ,םי-ואיזומ לש םימחתמ תמקהלו רוזאב תי-וריעה תושדחתהה ךילהת תע-הל תמרות
 ו-יה למשח רוצייל ה-חת רבעב שמיש רשא ה-במב ןוד-ול זכרמב תי-רדומ תו-מואל "טייט" ןואיזומ .דועו םיירחסמ
.וז תוי-ידמ שומימל אמגוד

Tallinn’s Cultural Cauldron הבסוה רשא חכ ת-חת ה-במב רזוח שומיש ,תפסו- אמגוד ו-יה , 
 ריעל למ-ה ןיב ,הי-וטסא ,ןילאטב םיה ףוח דיל יגטרטסא םוקימב אצמ- הז זכרמ .תויתריצי תוישעתל זכרמל
 זכרמה .םי-וש םי-וגריאו תויתוברת תומגמ ןיב היגר-יס תריציו עדי תרבעה ,תויופתושל המרופטלפ הווהמו הקיתעה
 ,תויו-ח ,תוידיתע חותיפ תולוכי םע םירדח ,תולכירדא זכרמ ,םי-פלוא ,תוירלג :תויצק-ופ ןווגמ וכותב בלשמ
 ותוליעפ ."יתריציה דמעמ"ה יש-א י"ע הלבוהו ,חטשהמ העיגה הז זכרמ תמקהל המזויה .דועו תוריית זכרמ ,תודעסמ
.םיה ףוח דיל ריעכ ןילאט לש הדמעמ קוזיחב העייס ןפודה תאצוי התוכיאב העודי רשא זכרמה לש

 תו-וכש םוקיש טקייורפב תטלוב וז ה-בות .תושדחתה ךילהת םייקל ת-מ לע קיפסמ ו-יא דבלב יזיפ לופיט יכ האר-
  םיבשות לש תילכלכ – תיתרבחה הקוצמה םע דדומתהל הרטמב םקוהו 1977 ת-שב ל"ז ןיגב םח-מ י"ע זרכוה רשא
 גיצמ אוהש ךכב ו-יה טקייורפה לש ודוחיי .תיתרבח תורדרדתהו תיזיפ תולבתה לש ץאומ ךילהתב תואצמ-ה תו-וכשב
 ימוחת בר ןפואב לעופ טקייורפה .אדירג יזיפה טביהב קסעתמ ו-יאו תי-וריע תושדחתה ךילהתב תי-ללוכ השיג
 עיצמ רשא השיגב הבר תובישח םיאור ו-א .הליהקהו ה-וכשה טרפה תמרב הקוצמה לש םי-ושה היטביהב י-מז-ובו
.וז היגטרטסא םושייב ,תיתכרעמ-ברה ,תי-ללוכה השיגה תא ץמאל ןוכ-ל םיאורו ,הז טקייורפ

 םהירוגמ םוקמ רשא םוקמב תררוגתמה הליהקל חוור ה-יה תו-מואו תוברת תודסומ תפסוהו ךו-יחה תכרעמ חותיפ
 חותיפל עייסל ,ריעל םיבשות לש תי-וציח הריגהל הכישמ םרוג תווהל לוכי ףסו-ב .יביטקרטאו ססות ךפה-ו חתפתמ
 תחקל בושח .ריעה יבחרב תו-וש תו-וכש ןיב םירעפה תא םצמצלו םילשח-ו םירדרודמ םירוזא לש תושדחתהו
 רוזאב ן"לד-ה יריחמ תיילעל ליבוהל הלוכי םייח קקושו ססות םוקמל ריעה תכיפה יכ תורשפאה תא ןובשחב
.היצקיפרט-'ג ,תימוקמה הייסולכואה תא רידהל ךכמ האצותכו

םי תירקל העצהה•

 תושדחתה לש ךילהתל בושח "עו-מ"כ תו-מואו תוברת תודסומ תפסוהו ךו-יחה תכרעמ לש החותיפ תא םיאור ו-א
:הז ךילהת שומימל םיטביה רפסמ ם-שי .םי תירקב תי-וריע

יזיפה טביהה
 ירוזא ,םירוגס רפס יתב ,םילצו-מ אלו םייו-ב רוביצ תודסומ :ומכ ,םילצו-מ אלו םימייק םיבאשמב שומיש•

 העפשה לעב ו-יה ףסו-ב ,יגולוקאו ילכלכ ןורתי רזוחה שומישל .המודכו םישוט- םי-סחמ ,םיקיר היישעת
.םוקמה יבשות תעד לע הבר

 ברעמ רשא הזכ ןפואב ושעיי  ולא .ריעב םייגטרטסא תומוקמב תושדחו תופסו- תויצק-ופ לש היי-בו יוביע•
 הרוצב םי-וש םייתקוסעתו םיירוביצ םישומיש  תבלשמה היי-ב .ילקיטרוו יקפוא ןפואב תויצק-ופ בלשמו
 לכ ןיבל ריעב ךו-יחה תוכרעמ לכ ןיב הלועפה יפותיש  תא ריבגהל ת-מ-לע תיביס-ט-יאו תיביטרגט-יא
 ילמיטפוא ןפואב םיללח לוצי- רשפאל ףסו-ב .הב םילעופה םייטרפהו םייתקוסעתה םיירוביצה םי-וגריאה
 .עקרקה באשמב ךוסחל ךכו םהב םילופכ םישומיש י"ע

 Ton Venhoeven, םילכירדאדרשמ י"ע ה-ב- רשא  leiden noord רפס תיבב תוארל ןתי- הז הבישח וקל םידקת
 זכרמב .םירוגמו טרופס י-קתמ ,היירפס ,תואירב זכרמ ,םוי ןועמ ,רפס יתב העברא  ליכמ ה-במה .םדרטסמא
 םוכסמ רתוי" תויהל ה-במל תרשפאמ תויצק-ופה לכ ןיב בולישה  .םי-ושה םי-קתמל הליבומה רכיכ טקייורפה
 תו-וש תועשב לופכ שומיש י"ע םיללחה לש היצזימיטפוא ךות וב שמתשהל הלוכי רפסה תיב ביבס הליהקה "ויקלח
 לש היי-ב תולע.םילבגומל ןקלחו םישישקל תומאתומ תורידה ןמ קלח ,םירוגמ םיירוביצה םיחטשה לעמ .םויה לש
 םירטמ תוחפ רשפאמ םיללחב לופכה שומישה ףסו-ב ,רתוי הלוז עקרקה לבא רתוי 10%-כ ב הובג הז גוסמ טקייורפ
 םיצור ו-ייה רשא הבישח ןפואל םידקת וב םיאור ו-א ,דיחי ה-במב תויצק-ופ בוליש םיגדמ הז טקייורפ.היי-בל
.ריעה ךותב םחתמ / רוזאל וב שומישה תא ביחרהל

 ןה ,םוקמל החו- העגה קפסל ת-מ לע הרובחתה תויתשת תא חתפל שי תושדח תויצק-ופ תפסוהו יוביע דצל•
.םיי-פוא לע הביכרבו הכילהב ,תירוביצ הרובחתב שומיש דודיע ,םירקבמל ןהו םידבועל

יתרבחה טביהה
 הז םוחתב ו-צמיא ןכל .קומע יתרבח יו-ישב רתויב םיקזחהו םיבושחה םימרוגה דחאכ ךו-יחב םיאור ו-א•

 ןתי- אל יכ תסרוגה  )1983 ת-שב ר-דרג דראווה י"ע העצוה( "תובורמ תויצ-גילט-יא" תארק-ה הירואית
 םוקמב .דבלב תחא היצ-גילט-יא רואלו דחא יביטי-גוק ליפורפ תועצמאב תישו-אה תוגה-תהה תא ריבסהל
 תלעב וז הירואית .הדימל תולוכי לש בחר םורטקפסל וקלחלו היצ-גילט-יאה גשומ תא ביחרהל שי ,תאז
 ת-גרואמו תרדסומ תויהל תכרעמה לע היפל .דיחיב דקוממה ךו-יח לש תיכו-יחה השיפתה לע הבר העפשה
 םתלוכי תא םאותה ,ילאמרופ-או ילאמרופ ,םלוה יכו-יח ה-עמ ולבקי םידיחי לש לודג רפסמש ,הזכ ןפואב
 .לולכמכ אלו םיטרפכ םהילא תסחייתמו ריעב םיבשותל תויו-מדזה ןויוויש תרשפאמ וז השיג .תישיאה

 קופיס .ריעב תו-מואו תוברת תודסומ תפסוהו ךו-יחה תכרעמ חותיפ תבוטל ימוקמה ישו-אה ןוהב שומיש•
.םייק ךרוצ לש לוצי- ידי לע םי תיירק יבשותל הדובע תומוקמ

 םויכ רבכ יכ האר- .םהי-יב םירשקה קוזיחו ריעב םי-וש םיפוגו תודסומ ןיב םימייק הלועפ יפותיש תמצעה•



 םויכ רבכ יכ האר- .םהי-יב םירשקה קוזיחו ריעב םי-וש םיפוגו תודסומ ןיב םימייק הלועפ יפותיש תמצעה•
 ה-ממ דומלל ,לצ-ל שיש הקזוח יהוז ו-תעדל ,ריעב םי-וש תודסומו םיפוג ןיב הלועפ יפותיש םישע-
.הב קימעהלו

ילכלכה טביהה
 ירוזא ,םירוגס רפס יתב ,םילצו-מ אלו םייו-ב רוביצ תודסומ(םילצו-מ אלו םימייק םיבאשמב רזוח שומיש•

.היי-ב תויולעו ןמזב ךוסחל מ"ע )המודכו םישוט- םי-סחמו היישעת
 םי-וגריאו תודסומ לש םתמקה ןומימ תא רשפאל מ"ע םימזי םע םימכסהב ישילש רזגמו תותומע בוליש•

)הייריעה ןיבל םימזי ןיב םימכסה -1 ףיעסב הבחרה( ריעב היי-בהמ ילרגט-יא קלחכ םבולישו םישדח
 העיגמה המזוי )"יתריציה דמעמ"ה יש-א( םיימוקמ םיבשות לש המזויב תו-מואו תוברת תודסומ תפסוה•

 היילע ררוג הז ךילהת .רוזאב יטתסאו ישו-א ,יתוברת יו-ישל הגרדהב  ליבוהל הלוכי וזכ הלועפ  .חטשהמ
 .הריעצו הקזח הייסולכוא לש הסי-כו תוריכשה יריחמב

 תא ריבגהלו םיימוקמ םיטקייורפ םדקל ת-מ-לעparticipatory budgeting    םע תו-וכש ידעו תמקה•
.םיררוגתמ םה הב ה-וכשב םיבשותה לש םתוברועמ

?חיוורמ ימ
 רישי ןפואב עיפשמה םוקמב תררוגתמה הליהקל חוור אוה הז רבד ,םייח קקושו ססות זכרמל תכפוה ריעה•

.ריעב םירגה םיבשותה לש םייחה תוכיא לע
 תעייסמו ריעב תושדחתהה יכילהת תא הציאמו העיפשמ תוריעצו תושדח תוחפשמ לש ריעל תיבויח הריגה•

.ריעב םילשח-ו םירדרודמ םירוזא לש שדחמ החימצל
.ריעב תו-ושה תו-וכשה ןיב רעפה םוצמצל ומרתיי תוברתו ךו-יח ומכ םימוחת תוחתפתהש תורשפא תמייק•
?דיספמ ימ

 הייסולכואה תא רידהל ךכמ האצותכו ן"לד-ה יריחמ תיילעל תורשפא תמייק תושדחתה יכילהתמ האצותכ•
.היצקיפרט-'ג ,תימוקמה

םי תיירקב םייפיצפס םירקמב תודקמתה•
 תרש השמ 'דש תובוחרה ןיב תמקוממה העוצרב םיזכורמ םי תירקב ךו-יחהו רוביצה י-במ תיברמ םויכ•

  .ריעלו בוחרל הקיז אלל הכומ- יו-יב תופיפצב ,י-וריעה םקרמב "תועוב"כ םידקפתמ ולא םי-במ .ל"הצ 'דשו
 ו-א .וז העוצר לש הכשמהב ךו-יחו רוביצ י-במ ם-שי יכ האר- לולכמכ תוירקה לע הבחר רתוי תולכתסהב

 םיילאמרופ ,םי-ווגמ םיילקול הדימל יבחרממ בכרומה תוירק הצוח ךו-יח ףצר חותיפ םיעיצמ
 תיביטרגט-יא הרוצב םי-וש םייתקוסעתו םיירוביצ םישומיש  תבלשמה היי-ב . םיילאמרופ-או
 םי-וגריאה לכ ןיבל ריעב ךו-יחה תוכרעמ לכ ןיב הלועפה יפותיש  תא ריבגהל ת-מ-לע תיביס-ט-יאו
.םייתקוסעתה םיירוביצה

 אל ובורב ,חותפ רוזא לע רבודמ עגרכ .םי תירק לש יברעמ ןופצה הלובגב ל"אפרל תכמות היישעת חותיפ•
 חלצומ אל ןפואב רבחתמ רשא םמוש ובורבו ח-זומ קראפכ דקפתמ עגרכו ף"צשכ רדגומ רוזאה .לצו-מ
 .ישיש ימיב חותפ קוש לש ללכה ןמ אצויה םע םי תירק לש תלייטל
 תי-כטו תיעוצקמ היישעת  - םייזכרמ םיפ-ע י-של קלחתת רשא תכמות היישעת לש היי-ב - תללוכ העצהה
 תו-וכשל רוביחו קראפה חותיפל ליבקמב תאז .יא-פו יוליב ילואו רחסמ טעמ ,תודעסמ :תיללכ היישעתו
.םילו תלייטל ,)םי יגומלא ,םי י-ויבס ,'ד ה-וכש( םי תירקב וב תולבוגה

 ןיב .םויכ רבכ םימייקתמ םקלח רשא םי תירק ןיבל ל"אפר ןיב הלועפה ירשק דודיעל הבר תובישח ה-שי•
:תויוליעפה

.ל"אפרמ םיבד-תמ םיסד-המ עויסב  FIRST םיטובורה תורחתב וכז ןיבר ס"יב 
 הרשעהו עויס םהל םי-תו-ו םי תירקב רפס יתבמ םידימלת םיוולמ ל"אפרמ םיבד-תמ - "לאפר יחרפ" טקייורפ
.םידומילב
 תא תודדועמו הירקב רפס יתבב תודימלת תוולמ ל"אפרמ תוי-עדמ - )היגולו-כטלו םיעדמל תו-ב( ט"ומב טקייורפ
.םייעדמ םידומילב ןתובלתשה
.םיפסו- םיטקייורפו תוקקז- תוחפשמל ןוזמ תקולח ,ףוח יוקי- יטקייורפ ,"לוכי י-א םג" טקייורפ
 יחטשל םידימלת לש הסי-כ הרשפאו הלש תייוסי-ה תוליעפה תא םימעפ רפסמ התיבשה ל"אפר ןורחאה ץיקב ןכ ומכ
.הפי לארשיל הצעומה םעטמ תוליעפ עוציבל הפוח
.התוא םיצעהלו ה-ממ דומלל ,לצ-ל שיש הקזוח יהוז ,תמייק םימרוגה י-ש דצמ תו-וכ-הש תוארל ןתי-
םוכיס
 ןיב ,תוירקה ראש םע רשקה רופיש ןעמל לועפל םיעיצמ ו-א וזככו ,תוירקה לולכממ דרפ- יתלב קלח ה-יה םי תיירק
 ןיב רשקל ךרוצה רכי- ,ןכ ומכ .יתרבחהו יזיפה ןפב תוירקה ןיב ורשקי רשא םישדח םיידועיי םיריצ תריצי י"ע ראשה
 תא רפשל הפיאש ךותמ תאז .ריעב תו-וכשה בורב רבוע רשא םיל ליבקמ ריצ םיעיצמ ו-א ןכלו המצע ריעב תו-וכשה
 רגאמ תריצי איה ו-יתורטממ תחא ,ףסו-ב .תו-וכשה ןיב םיילכלכהו םייתרבחה םירעפה תא םצמצלו םיבשותה יסחי
 ,יתרבחה ןפב ריעה תא רפשי רשא רבד ;םי תיירקל הריעצו תיבויח הריגה רשפאי רשא הגשה רבו ןווגמ ,יתוכיא רויד
 ךרוצ םייק ךכ ךותב .ץראב היומיד רופישו ילפיצי-ומה הדמעמ רופישל איבי ריעה י-פ רופיש ןכ ומכ .ילכלכו יתליהק
 איה הרטמה .םימייקה םיבשותה לש היחמה יא-ת רופיש םשל ,ריעב םי-שיה םי-במהו תויתשתה תפלחהו שודיחב
 םילכה .תי-וריעה תושדחתהה ךילהתב םימרוגה ללכ ףותישו םישדח םיבשות תס-כה דצל םימייקה םיבשותה רומיש
 :רזעיהל ו-רחב םהב

ריעב םיטקיורפ םודיקל הייריעה ןיבל םימזי ןיב םימכסה•
.חוקיפב תוריכשה קושב תודקמתהו םי-ווגמ הקזח יגוס•
הכישמ ידקומכ ריעב ךו-יחהו תוברתה תודסומ ךרעמ חותיפ•
 רבודמ .ןומימה רוקמ ןומט םש ןכש ,םיפסו-ה םילכה י-ש לש חותיפו םודיק רשפאל לכו- ןושארה ילכה תועצמאב
 ביוחמ היהי ריעב שדח טקיורפ תי-בל זרכמב הכזי רשא םזי :םזיהו הייריעה ןיב הלועפ ףותיש לע ססובמש ןורקיעב
 השעמל .טקיורפה תברקב אקווד ואל ,ריעב םיפסו- םירוזיא חתפל ןתרטמ רשא ,הייריעה ביתכתש תוירוביצ תולטמל
 לש יברימ לוצי- םשל תאזו ,דחא חטש אתכ תדקפתמ הלוכ םי תיירק הב ,תמייקהמ ה-וש הסיפת םיעיצמ ו-א
 םיכילהת זוריז ,תויוכז תלדגה ןוגכ הייריעה םעטמ תובטהב הכזי םזיה הרומתב .הבש םיברה םיח-זומה םיפ"צשה
 ףותישל םיללכ קוחב ןגעל שי םיילכלכ םייטרפ םיסרט-יא תחת סמריי אל ירוביצה סרט-יאהש מ"ע ,תאז םע .'וכו
 תולטמ םזיהמ שורדל הייריעל רוסא רמולכ -תי-ומימ אלו תי-ו-כת תויהל םזיה לש הלטמה לע ;ל"-ה הלועפה
 היהי תוירוביצה תולטמה לש ןדועיי .הייריעה לש יהשלכ המישמ עוציבל ביצקת רוקמ אוצמל ןתרטמש תוירוביצ
 םיפ"צש חופיט ,םימייק םי-במ תבחרה ןוגכ ריעב תומייקה תויתשתה רופישו םי תיירק תליהק רובע הי-בו חותיפ
 תייריעל ילכלכה ןפב ןכו יתרבחה ןפב תמלתשמ תויהל הדיתע )תו-וכש ידעו תומדב( רוביצה ףותישב ,וז הטיש .'וכו



 תייריעל ילכלכה ןפב ןכו יתרבחה ןפב תמלתשמ תויהל הדיתע )תו-וכש ידעו תומדב( רוביצה ףותישב ,וז הטיש .'וכו
 תושדחתהו חותיפל תויו-מדזהל תוכפוה רשא תוקיתוה תו-וכשה לש תושלוחב שומיש ןאכ השע- ,השעמל .םי תיירק
 ןיב םייתרבחהו םיילכלכה םירעפה ומצמטצי ,םיפאוש ו-א ,ךכ .םיבשותה ללכל ת-גוהו תיעבט ,תי-גרוא תי-וריע
.ריעב תו-וכשה
 איבי ריעב תוריכשה קוש דודיע – ריעב םיבשותה דע-מ תלדגה תבוטל תאזו תוריד לע הקזחה יגוס ןוויג אוה ףסו- ילכ
 רתוי תושלח תויסולכואל שדוחמ/שדח רויד רגאמ ,םישדח רויד יטקייורפב םג תמייקה היסולכואה רומישל
 וזל וז תוכימסב תוררוגתמה תו-ווגמ תויסולכוא ,תילילש הריגה תעי-מו )'וכו םיריעצ תוחפשמ ,םישישק ,םיט-דוטס(
 תולעבב הגשה רב רויד רתיה ןיב םיללוכ םי-ושה הקזחה יגוס .תיתרבח ה-יחבמ רתוי ה-יסחו האירב ריע תריציל
 החו- םייח תמר רשפאל מ"ע ,ולא תורידב תוריכשה יריחמ לע חוקיפו םיא-ת תרדגה ךות ,תירוביצ וא תיקלח ,תיטרפ
 ,הרכשהב רויד דצל תיטרפ תולעבב םיסכ- ןכותב תוברעמה תוי-גורטה תו-וכש ורצווי ךכ .היסולכואה תובכש לכל
 םיבשותה יאלמ לש תכשמתמ הפולחת ו-יה תוריכשה ןורתי .םיילא-ויצפוא תוקזח יגוס לש רתוי הבחר תשקמ קלחכ
 םיטקיורפב ןהו םימייק רויד יטקיורפב ןה םשוית וז הטיש    .הגשה רב רויד רגאמ לדוג לע הרימש ךות ריעב
 לבגויו םילאיצ-טופ םירכושל םי-וירטירק ועבקיי ,חוקיפב הרכשהל תוריד תומכ בצקות טקיורפ לכב רשאכ ,םיידיתע
          .חוור תורטמ אלל םי-וגראו םייטרפ םימרות ,הייריעה ,םימזיה דצמ עיגהל דיתע ןומימה .תוריכשה ריחמ
 םיי-יבה יחטש לש רתוי בוט לוצי-ו יוביעל איבי םייקה י-וריעה םקרמב הרכשהל ה-שמ תודיחי תמקה ,ףסו-ב
.םי תיירקב רתוי ןווגמו אירב רויד ליהמת רוציי הז ךלהמ .םימייקה םי-במה רופישו קוזיח ןכו םיח-זומה
 יתוברת ןוויג .תי-וריעה תושדחתהב לודג ןורתי ובוחב ןמוט ,ריעב תוברתהו ךו-יחה ךרעמ חותיפ – ישילשה ילכה
 תובוחרב תטשופש תו-מאה .םיישפוח תועוצקמ ילעב ,םירצויו םי-מא הליחת -ת-ווגמו השדח היסולכוא ומיע איבמ
 ךא היצקיפירט-'גל ששח ןאכ םייק .הקזח היסולכוא תסי-כו תוריכשה יריחמ תיילעל איבת םיבשותה ןמ העיגמו
 תודסומב ולוכ ףצורמ רשא ישאר י-וריע ריצ םייק םי תיירקב .הלוכ ריעה לע הבר העפשה לעב ו-יה ללוחתיש יו-ישה
 וקי-עי הרדשה ךרואל יכ-או יקפוא ןפואב תויתליהק תויתוברת תויצק-ופ בוליש .םילצו-מ ם-יא רשא תוברתו ךו-יח
 .היסולכואה תובכש לכלו םיאליגה לכל תו-ווכמה ,ריעב דקומ תודוק-כ םתוא ורידגיו םימייקה רוביצה י-במל קמוע
 .דעיה להק תא ביחרהלו רישעהל מ"ע תוילאמרופ-או תוילאמרופ דומיל תוקי-כט ובלשי ךו-יחה תודסומ ,אמגודל ,ךכ
 ןאכ תמייק ןכ ומכ .לולכמכ אלו םיטרפכ הילא תסחייתמו ריעב םיבשותל תויו-מדזה ןויווש תרשפאמ וז השיג
 הוואג בסיו םייח קקוש ךופהי םייקה ריצה .םיבשותל הדובע תומוקמ תריציו םייקה ישו-אה ןוהב שומישל תו-מדזה
.םיבשותל
 תאו הב ןומטה ברה לאיצ-טופה תא שממל חילצת םי תיירק יכ םי-ימאמ ו-א ליעל וגצוהש םילכב שומיש תועצמאב
 ריעב םירוגמה תוכיא רוטי-ב הלכו ירוזא יתוברת דקומל התכיפהו תוירקה לא הרושיקמ לחה – םיברה היתו-ורתי
.ןווגמ יתרבח ליהמתמ קלחכ םימייקה היבשותל ההובג םייח תמר רשפאי רשא


