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החוורו הדובע ,ינוע לע 

.ולוכ םלועבו לארשיב ירוביצה ןוידב יזכרמ םוקמ ינועה תייגוס תספות תונורחאה םינשב 

הרטמב .היתודסומו הנידמה תוברעתה תא ,ךכיפל ,בייחמו ,תיתרבח היעבכ ספתנ ינועה 

תוינידמ תונידמה תיברמ תוטקונ ילכלכה םבצמ תא רפשל םיינעל רוזעלו ינועה תא םצמצל 

וז תוינידמ .םיעצמא תלד הייסולכואל םיעצמא תלעב הייסולכואמ תויפסכ תורבעה לש 

וניאש ימ תא תלמגתמכ תספתנ איה ןכש ,ויגיהנמו רוביצה דצמ הפירח תרוקיב תררועמ 

קושב תופתתשהה .םידבועה לש םנובשח לע - ירוביצה ץמאמל םרות וניא ךכיפלו - דבוע 

החוורה תכרעמו ,ילכלכה בצמה רופישלו ינועמ תוצלחיהל תיזכרמה ךרדכ תספתנ הדובעה 

ןויסינב םיבר םיצמאמו םיבאשמ העיקשמ ,יברעמה םלועב תובר תונידמב ומכ ,לארשיב 

.הקוסעתב תובלתשה דדועל 

,"הקוסעתל החוורמ" לש רורב חיש תצמאמ תונורחאה םינשה לש החוורה תוינידמ 

לע הבר תוירחא תלטהבו ,תילכלכ החוור ןיבו הקוסעת ןיב רשקה תא דח ןפואב השיגדהב 

תגציימה איה ("ןיסנוקסיו תינכות") "ב"להמ" תינכותו - החוורה תוינכות .ינעה טרפה 

תכרעמ יכמתנ תאו םיינעה תא בלשל שי יכ החנהה ביבס תונבנ - ןהלש רתויב תיתועמשמה 

תחנה .ילכלכה םבצמ תא רפשל ידכו תידסומה םתולת תא םצמצל ידכ הדובעב החוורה 

וז רקיעבו תילרביל־ואינה החוורה תוינידממ תורישי תצמואמה ,ולא תוינכות לש סיסבה 

תכרעמ לע ךמסיהלו הדובעה קושמ רדעיהל םירחובש םישנא םנשיש הנה ,תיאקירמאה 

ח"ודש אלא .הדובעה קושב םבלשל שי תולתהו ינועה תא םצמצל ידכ ,ךכיפלו ,החוורה 

םיינעה תיבה יקשממ 400/0־כבש ךכ לע עיבצמ ימואל חוטיבל דסומה םסרפש ןורחאה ינועה 

ינפמ הנגמ הנניא המצעלשכ הקוסעת יכ הארנ ,רמולכ ;דחא םדא תוחפל דבוע לארשיב 

םיחווידה יפ לע םלוא ,החוורה תכרעממ הכימתל םיכוז םידבועה םיינעה ןיבמ םיבר .ינוע 

םידבוע תוחפשמ לש ילכלכה ןדמעמ תא יתועמשמ ןפואב תרפשמ הניא החוורה תכרעמ םג 

רוקחלו ,ירוביצהו ירקחמה שגדה תא תונשל םוקמ שי יכ הארנ ליעל רומאה רואל .תוינע 

םידבועה לכל חיטבמ ןכא הדובעה קוש םאה .הדובעו ינוע ןיבש רשקה תא רתוי קימעמ ןפואב 

םיאנתב הדובע לש הייגוסל םתריהל הנכומ תיטילופה תכרעמה םאה ?ינועמ ץלחיהל ךרד 

?דובכב םויק םירשפאמ םניאש 

תוינידממ עפשומ םידבוע לש ינועש יאדוובו ,תיטילופ היעב אוה ינוע יכ קפס ןיא 

תוינכות לע ןכו ,הקוסעת תויורשפאו ילכלכ חותיפ לע םיעיפשמ םייטילופ םימרוג .הקוסעתה 

היגולויצוס ןויליגב םילולכה םירמאמה תשולש .הלטבאו ינוע םוצמצל תומייקה החוורה 

תופשוח ולא תודובע .הדובעו ינוע ןיבש רשקב רחא וא הז ןפואב םינד ינועב קסועה תילארשי 

תייעב םע תודדומתהה לש יטילופה ןפה תובישח לע תועיבצמו םידבועה םיינעה בצמ תא 

תודמעב םישנא רמולכ ,םירע ישאר תודמע תניחב ידי לע רישי ןפואב םא - לארשיב ינועה 

תוינכותו החוורה תוינידמ לע תרוקיבו ,חותינ ,לופיטב ,ףיקע ןפואב םאו ,תויטילופ חוכ 

.הלטבאו ינוע םצמצל ןתרטמש תויפיצפס 
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תוכרועה רבד 

ינוע לע רקחמה לכ תא תוגציימ תודובעה שולשש ןאכ ןועטל תורמייתמ ונניא ,םנמא 

לע יוושכעה רקחמה לש ןוויכה תא ונתעדל תוגציימ טלחהב ןה םלוא ,לארשיב םויה השענש 

םירע ישאר .ינועה לש יטילופה רשקהל תוסחייתה שי ,תישאר :םיבושח םינבומ ינשב ינוע 

המצעהו החוור תוינכות וליא הערכהב קלח םיחקול השעמל ךכבו ,םייטילופ םישנא םה 

םימסח םינייצמ םירמאמה תשולש ,תינש .לעופה לא ואצויו ובצקותי ,היצמיטיגל ולבקי 

ןחובה ,ןטקו םחנמ ,טהל לש םרמאמ הארמש יפכ .ינועל ירקיע םרוגכ הקוסעתב םיינבמ 

םג ,ומע תודדומתהה יכרדלו ויתורוקמל ,ינועל סחיב תוימוקמ תויושר ישאר לש תודמע 

תא "םימישאמ" אל רבכו "ינועה תוברת"ב ןויד רתוי ןיאש הארנ םמצע םירעה ישאר ברקב 

טביה .הלטבאלו ינועל םיינבמ םימרוגב ןוידל רבע חישה אלא ,םיווח םהש רוסחמב םיינעה 

תויתרבח תוינכות לש לע־חותינ העיצמה הדובע ,לגו טדטשנזייא לש םתדובע זכרמב דמוע הז 

םילטבומלש איה ולא תוינכות לש דוסיה תחנה יכ קיסהל ןתינ ןאכמ םג .הלטבא םוצמצל 

הקוסעתה ימסח תא ץורפל םהל רשפאל אוה ךירצש לכו ,דובעל ןוצר שי (אל וא םיינע) 

הדובע תוירוטסיה רקוחה ,ןימינבו לובמיס לש ןרמאמ .ינועה לגעממ ץלחיהל ךכבו ,תיחוורה 

הקוסעתה תכרעמ הביצמש םיינבמה םימסחב םירושקה םיירדגמ םיטביה ריאמ ,םישנ לש 

לארשיב תבחרתמה תיתרגש־אלה הקסעהל בלה תמושת תא דקממ רמאמה .םישנ ינפב 

.החוורה תנידמ לש התכימת תא הגרדהב תודבאמה וללה ;תושלח תוצובקב רקיעב תעגופו 

תוטיש לע םיססובמ ,וזמ וז תונוש תונילפיצסידב םרוקמש ףא לע ,הז ןויליגב םירמאמה 

.ףתושמה ןמ םהב שי תאז לכב - הנוש םהב ןוידה תא החנמה הלאשהו ,תונוש רקחמ 

תוטישב םישמתשמ םהו ,תירוביצה תוינידמה םוחת איה ןטקו םחנמ ,טהל לש היצטניירואה 

.ינועל םימרוגה לע םירע ישאר לש םהיתודמע תא רוקחל םאובב (םירקס) תויתומכ רקחמ 

תא םתכרעהב לע־חותינב םישמתשמו ,תילאיצוס הדובע לש םוחתהמ םיאב לגו טדטשנזייא 

םוחת ,ףוסבלו .דעסב תולתו הלטבא םצמצל ןתרטמש תונוש החוור תוינכות לש תוליעיה 

תוינתוכיא רקחמ תוטישב תושמתשמ ןהו ,היגולויצוסה אוה לובמיסו ןימינב לש ןיינעה 

.םישנ ינפב םיבצינה הדובעל םימסחה תא רוקחל ןאובב (תונויאר) 

םיגיצמ ולא םירמאמ ,ירקחמהו יטרואיתה דוקימבו ןוידה יאשונב םילדבהה תורמל 

,דובעל םנוצרמו םיינעה ינייפאממ בלה תמושת תא ריבעהל ארוקש ירקחמ םוי רדס ונינפב 

ינייפאמ לע ןהו החוור תוינכות חותיפו ץומיא לע ןה םיעיפשמה םייטילופה םיכילהתה לא 

םיינעה םידבועה רועיש הבש תעב .ילכלכ ןוחטיב חיטבהל הדובע לש תלוכיהו הדובעה קוש 

םימסחה תא רוקחל םוקמ שי ;הנגה תנתונ הניא הדובע עודמ לואשל םוקמ שי לדגו ךלוה 

םירשעה האמה תליחת לש לארשיב רוסחמו ינועל םייזכרמ םימרוגכ ביצמ הדובעה קושש 

.היבשותל החוור תחטבהב הנידמה דיקפת תא ןוחבל םוקמ שיו ;תחאו 

תכרוע ,רייטש היח 

תחרוא תכרוע ,ןיול הזילע 
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