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 רבד חתפ

יש ךל דעונ יכ ךמצלע ראת יםירבח ןודעומי י ,י יבאלק ירטנואקי י  חתפ ,זעלב 
דוול תינפו ,ףרטצהל תטלחה .םידשח םייונימ תלבקל וירעש  לש הלבקה תע
יי על הרחנבש הדעווה .ןודעומה ןודעומה ירבח ד  ,םתמכסהב תלעופש וא ,
 םייושע המ .תופרטצהל הלבקה ינאתב התא דמוע ןכא םא הארנכ קודבת
דווה ?הלא םינאת תויהל  ילוא וא ,ךניה ריעצ םא .ךליג תא הארנכ קודבת הע
דווה היושע ,רגובמ ,תלכשה .םיאתמ אלכ ךאצומל הע ,תסנכה תמר ,ךתד ן  ן
 םה הלא לכ ,דועו דועו ריכמ התאש םישנאה ,ךקוסיע יפוא ,ךירוגמ םוקמ
דווה טילחת םהיפל םינותנ  וא ןודעומה ירעשב סנכיהל ךל רשפאל םא הע
 . ךממ תאז עונמל

 םירבחה ןודעומל ףרטצהל הצרת םא .םייחב ומכ הקיטילופב
י הנוכמה יביסולקסקאה י- לארשיבו ,ייטנמלרפי יתסנכי  איצמהל ךרטצת ,י
 חרזא לכ .יטילופה ןודעומה ירבח ידי לע וחסונש םינאתב דןמעלו םירושיא
 ןכ םא אלא ,טנמלרפב םוקמ לע דדומתהל הרואכל לוכי תיטרקומד הנידמב
 תירןביצ הכימת תגשהב לשכנש וא ,ידמ ריעצ אוהש וא ,חרזאכ רדגומ וניא
 גישהל. ףאושה חרזאה ךירצ םתוא םילושכמה ןווגמ .ויתופיאשל המיאתמ
 רובעל םירחאל תיסחי םהל לקש הלאכ שי .בר אוה םירחנבה תיבב םוקמ
 .םפקועל השק םיחרזאה תיברמל ,הלא םילושכמ

 ידי לע ןחסונש םילושכמ וא תומיסח .תויטילופ תומיסחב קסוע הז רפס
 .םהילא ףרטצהלמ םיילאיצנטופ םירחתמ לע תושקהל ידכ ןודעומה ירבח
ןיא ריבסנו ההזנ ןתוא ,תומיסחה  םושמ םש תויוצמ ןה .עבט-תכמ תניחבב נ
ןצעל וגאד ,ןודעומה ירבח ,םיאקיטילופהש  םיסרטניאה תא ומדקיש ךכ ב
י תרגסמב םהלש יקחשמ יללכי י  .םירדגומ 

 . 1Z-ה תסנכל תוריחבה עסמ תעב הלעפוהש תיטילופ המיסח םיגדנ
 תיב יטפוש תשמח ועבק , 1988 רבוטקובא-18 ב ,תוריחבה ינפל םייעובשכ

,חא הפ ןוילעה טפשמה י תמישר רוערע החדנ יכ ד יךכי י  תופתתשהמ התעינמ לע 
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דוימה תוריבבח וה וכרד המס N דכב .תוע יילפ  היהש נאהכ ריאמ ברה לש תט
 ,תרחא הגלפמל פטשמ תיב ותוא ריתה שממ םויה ותובא .-11 ה תסנכה רבח
 .המס N אל הכרד .תוריבבח ףתתשהל ,םולשל תמדקתמה המירשה

 ,םייללכ םיקוח תומדב תועיפומה תורחאו הז גוסמ תויטילופ תומיסח
יולבה םינייפאמהמ ןה ,תוליעפ יסופלד רשקב תוטלחהו תונקת  לש םט
 ןורתי וגישהש םיאקיטילופ .תורחא תנוידמב ומכ לארשיב םייטילופ םיקבאמ
 םירחתמ תמולע םדמעמ תא פרשלו רמשל םיסנמ םקבאמב םיוסמ
 הלא ינפ לע ןורתי םינפבש הלאל ,הלכלכב ומכ הקיטילופב .םיילאיצנטופ
 ,הלכלכב ומכ אלש הקיטילופבש אלא .המינפ סנכיהל םיסנמ רשאו ץובחש
 ריבס .קחשמה יללכ תא תובורק םיתיעל םירידגמו םיעבוק םינפבש םינקחשה
 םיחסנמה הלא םע ביטייש דכ קחשמה רדגוי ם�� ם�נ,rש ,ןכ םא ,פחצנש
 .וילכל תא

 ,המ םושמש ,אשונ- הקיטילופל הסינכה ימסח אשונ םע דדומתמ הז רפס
 תורפסב .הקיטילופה לש תיעדמה תורפסב הטעומ בל תמושת ול הנתינ
 םירצומ קווישו תיתיישעת הלכלכב םיסקועה םימוחתב דחוימבו תילכלכה
י .טלובו יזכרמ אשונ והז  רקחמ הווהמ הז רפס ,ונתעייד בטימל ,לארשב
 .אשונב ףיקמו ןושאר

 אוה ןושארה דקומה : םידקומ ינש יפל רפסב םיניינעה תא גיצהל ונרחב
 לש הקימנידה תנבהל ותובישחו תיטילופה המיסחה ןוירע רבסומ ובו ינויע
 הקיטילופב םילעפומה םימחסה וגצוי ןושארה קלחב .תויטילופ תוכרעמ
 םתוהזל ןתינו לארשיל םיידוחי רומאכ םניא ולא םימסח .תילארשיה
 ,השעמלו ,הזב הז םירושק םידקומה ינש .תורחא תויטילופ תוכרעמב
 םייללכה םירבסהה שושיאו תמגדהל םיילארשיה המיסחה ירקמ םישמשמ
 . ןושארה קלבח םיעיפומה

 ןמ רקיעב תעבונ ותובישח .רורבו טושפ נאהכ ריאמ ברה לש ותמיסח ןיינע
 םייזכרמ םיכרע לש תועמשמל בלה תמושת תיינפהו הלעה ותוא ירוביצה דהה
י הרבחב  תודמעו תולופע ללושה קוח פרמ אצמנ נאהכ ברה .תילארשה
יה ישאר .הנידמה יחרזא יפלכ יתיילפהו ינעזג יפוא ןהב שיש תורהצומ  המירשי
יםולשל תמדקתמה י  וא הנידמה ןוחטיבב םיעגופה םיקוח םיריפמ ואצמנ אל 

 תודמעל תינוירע הבריק םיתיעל ואטיב םהיתודמעבש תורמל ,ידוהיה היפובא
 .הנידמה לש םירהצומה היביוא ידי על תוקזחומה

 םה ןיא .םירורב הכ םניא הז רפסב םיגיצמ ונא םתוא םימסחה תיברמ
 תואטבמה תומישר לש הקיטילופל ןתסינכ תא קר עונמל םינווכמו םיבצועמ
 שיש תויטילופ תויונגרתאה דנג םילעפומ ההזנש םימסחה .קוח-תודגונ תודמע
 ,םיילמרופה םייטילופה תודסומב בתלשהל הפיאשו תוימיטיגל תועיבת ןהל
 תויהל םיצור םיינוציחה .תולבקתמה תוינידמה תוטלחהה לע דכב עיפשהלו
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דומה ירבח  תופחל וא ,עונמל םיצור םיקיתווה םירבחה ךא ,יטילופה ןוע
 ,םילעפומה םימסחה ינוס תא רתאמ הז רקחמ .הסינכה תא ,םהילע תושקהל
די תאו  הרות פרחס לש ןושארה קלבח הירו.איתה .םתלפעה ןומזיתו יפוא ,ע
 .םייקה תויורשפאה ןוונמ ךותמ הסינכ םסח תלעפהל תופצל ונילע יתמ נול

 ןמ קלח יאדוב ההזי תילארשיה הקיטילופה יזרב אצמתמה ארוקה
 אל ,תובורק םיתיעל יכ ,חינהל ריבסש אלא .הז רקחמב םיעיפומה םימסחה
 םייטילופה םיכילהתה לע םימסחה לש םתעפשה ףקיהו תועמשמה לע דמע
 תקולחל החסונה וא ,לשמל ,תונלפמ ןומימ קוח יכ ,ילוא ,ול רורב .םימייקה
י( תולוקה יתוריחבה תטישי י  רבכ תופתתשמה תונלפמהש ךכ םיבצועמ )
 הלאל תיסחי תונורתימ ונהי ,ןהיניבש תולודנה דחוימבו ,יטילופה קחשמב
 ידי לע תרצונ המיסח וזיא ךא .הנושארל תיטילופה תכרעמל רודחל תוסנמה
 םייקש יפכ )דחא זוחא( ךומנ הכ המיסח זוחא לע אקוד הרימשו הלעפה
 ךותל לחתשהלו דדומתהל תינויקיק הצובקל הרואכל רשפאמה לארשיב
 ?םילודנ אל םיצמאמב תמייקה תכרעמה

 והיבנה אל עודמ תסנכל תונטק תונלפמ תסינכ ענומ וניא המיסחה זוחא םא
דמ עודמ ?תסנכל הריבח תוכרעמ 12 ךשמב ותוא  אקוד שמתשהל םיפיע
 רתוי םסח הווהמ ךומנה זוחאה םא ךא ?םירישי תוחפ ,םירחא הסינכ ימסחב
ןטנש יפכ ,יביטקפא  תא ןינבו ריבסנ ןכיהו ךיא ,רתוי הובנ המיסח זוחאמ ,ע
 תוררועתמה תורחא תוברל ומכ ולא תולאשל תובושת הלעי רקחמה ?ותעפשה
 .םימסחה לש תידוחיהו תיללכה העפשהל רשקהב

 לש םינושארה םיבלשב ןורוד לצא רריעתה םייטילופה םימסחב ןיינעה
 תוירניחס תישעת דנגכ ולעפוהש תוירוביצה תונקתה תעפשה לע ורקחמ
 העלד דונינב יכ אצמנ .םיעבישה תונש תליחתו םישישה תונשב תינקירמאה
 תויתואירב תורהזא םרספל הבוח לע תורומה תונקתה ובצוע, רוביצב החוורש
 תרו�קתה ילכב םירצומה םורספ רוסיאו ,תוירניסה תואספוק יבנ לע
 , תונקתה תעפשה .םמצע הישעתה ישנא תמזויבו ידי-לע אקיד ,םיינורטקלאה
 .םיחוורו תוריכמ תדלנה- ופצש יפכ התייה

 , ןושיעה ימחול ידי לע ןבוה אלש המ בוט וניבה הישעתה ישנא יכ דוע ררבתנ
 לע ונניש םיקוח בוציע לש ןוויכב םייתלשממה םינוננגמה תא לצנל ןתינ-

 ילכמ םוסרפה תדרוה .תינוציח תורחתו תופקתה ינפמ הישעתב תורבחה
 תורבחל תוירניסה קושל הסינכ םסח השעמל התוויה תינומהה תרושקתה
 ינרוינ ,הלכלכל לבונ סרפ ןתח לש וירבסהב ךמותו יבקיע הז אצמימ .תושדח
 . הסינכ ימסח תריציב תוירוביצה תונקתה תורטממ תחא תא ההיזש, רלניטס

 תא רפשלו רמשל םיסנמ םינקחשה ,הלכלכב ומכ ,רומאכ ,הקיטילופב
 ןורוד לש ורקחמ סיסב לע .םיילאיצנטופ םירחתמ לומ רבכ ונישהש תונורתיה
 רואמ חסינ ,הריחב תוטישו ,תונלפמ ןומימ ,תוריחב תלכלכ : ומכ םיאשונב
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 , תואיצמב ותמגדהו רואמ לש ונועיט .תיטילופה המיסחה אשונב ינללוכ ןועיט
 . ינשה ראותל םוכיסה תדובעב יזכרמ דומעכ ול שמיש תילארשיה תיטילופה
 תפסותב םירבחמה לש תומדקומה םהיתודובע לע ,ןכ םא ,ססבתמ הז רפס
 .דחאכ םירבחמה ינש יפתכ לע תלטומ בותכל תוירחאה .םידשח םיכבדנ

 ועיפשהש םינוש םישנאל הדות ימלש קינעהל ,ללכ ןרדב ,גוהנ הז םוקמב
 .םלוכ תא ןייצל לכונ אל ןכלו םיבר םה .רקחמה תוכיא תאלעהל ומרתו
דוג ארויג ,ולדיש ליג : השולשל תודוהל םיצור ונייה דחוימב  זעובו גרבל
 ויתורעהב םרתו תוידוסיב בותכה תא קרס ,ןמוימ רקוח ,ליג .אריפש
 רזע תילארשיה הקיטילופה לע ותויחמומב דחא ףאל ינש ,ארויג. ויתוראהבו
 לש ותנבה .רפבס םיעיפומה םיאצנ;ונ,rה תונימאל סחיב וננוחטיב תא קזחל
 ומרת ותרוקיבו תוברה ויתועידי ,ילארשיה יטילופה ןכותה םלוע תא זעוב
 .בותכה תויוכיא רופישל תובר

-בתכ תיישעב הרוסמה ןתמורת לע הנדעלו תג t 9נ1ל ,הדירפל םג ובומכ הדונ
 .תואירק תויתואל דיה

 1989 ראוני ,ביבארת



 אובמ

 תא רובחל תויטרקומד תונידמב םירחוב ירוביצ םישרדנ תובר םינש רבכ
 יניינעל ויצעוי רבח תרזעב ,גיחנמח .םיליגר קוש ירצומ ויח ומכ םחיגיחנמ
 תובר םילמע ,חקיטסיטטסו תינומח חיגולוכיספ ,חיצקיד ,ףוג תפש ,שובל
 םימוד םירצוממ רחובח תכימת תא וילא ךושמיש יביטקרטא רצומ בצעל
 תרושקתח יעצמבא יוטיב םיאצומח חלא דחוימב ,םייטילופ םיקבאמ .םירחא
 תורבח ןיב תלחנתמח תורחתל םיבר םינבומב םימוד םישענ ,תינומחה
 . ילאיצנטופ םינוק לחקל ןחירצומ תא רוכמל תוסנמח תוילכלכ

יסמה תא םינוקל םיריבעמח םילכב תוחזה  יצבעמ תא חנחמח ןויגיהחו םר
 רשא, ילכלכ וא יטילופ אוח םא ןיב, רצומש הנסקמל םיבר רבכ ואיבח רסמה
גומ  ,ןכ אל םא ירחש .םינוקח תטלחח לע עיפשמ ,ןכא רתוי תכשומ חרוצב צ
 תא רבכ וסחי םיבר םירקוח ?ובוציעב םיבר הכ םיבאשמ םיעיקשמ עודמ
דיציר אישנח ןגס לע ידנק ןויג לש ונוחצינ  תוצרא תואישנל תוריחבב ןוכסינ ר
 ,רתוי חנא ,רתוי ריעצ( ינוציח בוציע לש תונורתיל ,-1960 ב ומייקתהש תירבה
 לד{ור לש ונוחצינ תא וסחי םג ךכ .ינשח לע ןושארל ויחש )רתוי בוט חלוגמ
 ראטלוו םעו ,-1980 ב ררטאק ימייג םע ול ויהש תוריחבח יקבאמב ןגיר
דבו היזיוולטב וירסמ תרבעחב ילרטאיתה ונורשיכל-1984 ב ליידנומ  .ויר
ןואה י ריבעח ובש פ  .ןובעקש םה ,םחינכות אלו ,וירסמ תא "לודגה רשקתמהי
 קוויש תויגטרטסיאו תוקינכט יאשונב רבטצהש דעיה ןיב הזה רשקה ?ילוא
 דעימ של ירקחמח וכותה םלובע דשח נריא םייטילופ םיכרצל ומוגריתו םירצומ
פ ,לשמל ,סנואד ינותנא .חנידמה  של תיכלכלה היראויתה י,צולחח ורבס

 סיסב לע תויטילופח תוריבחה תורחת תקימניד תא ריבסמ ,היטרוקמדה
 ךכ , סנואד ומכ. 2 םיילכלכ םירצומ קוויש לש םילדומ םיבצעמה םיללכ םתוא
 םיילכלכ םיכילחת תנבהל שמשמח ןויגיחח תא םיצמאמ םירחא םירקוח םג
 . תנויטילופ תועפות תרחבח םשל
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 בעוק תובורק םיתיעל .רורבו ם t יק יטילופ ידעו ילכלכ ידע ןיב הזה רשקה
 ,לשמל .תילכלכ וא התוהמב תיטילופ איה תדמלנה העפותה םא ומצע רקוחה
 אן .אידרנ יכלכל ויינעכ ימואהל ביצקתה ךמסמל םיסחייתמ ונתיאמ םיבר
 לש קהבומ יטילופ יוטיב אקוד אוה הז ךמסמש ןנתוא דמלמ יקסבדליו ןרהא
דה  םנ ךכ .ל4שממה תודסומבו הרבחב םייטילופה חוכה יסחי הנבמו תופע
 היתרווקמ תא תוהזל ותינ טלחהבש אלא ,תילכלכ היעבכ תפסתנ היצלפניא
 . 'םרקיבע םייטילופכ הלש תונורתפה תאו

 תרוסמב אוה ףא בתכנ ניצמ אוה התוא תירקחמה הינוסהו הז רפס
 םירקחמ יצאממ ךותמ ותארשה תא קנוי אוה .תינרדומה תיטילופה הלכלכה
 םיללכהמ אוה ןוזינ דחוימב ,םירצומ קווישו תיתישעתה הלכלכה םוחתמ
 תוירוביצה תונקתה תעפשה לע תויפצת תובקעב ורזנגש תונקסמהו וחסונש
) Public Regulation ( ה'ישעתב תנווש תורבח תונהנתה לע. 

 תחא הרבח תטלש וב קושב .םינוש קוש ינבימב הנוש תיתורחתה הקימנידה
 לע התוינידמב עיפשהל הלוכיה הרבח ויא וב קושב .תורחת ןיא ל)ופונומ(
 קוש .הבר תורתחה ,םירצומה לש תויוכיאהו תויומכה ,םיריחמה
 ללכ ךרדב( תולודנ תורבח רפסמ וב תויוצמ .םייניב הנבמ אוה יטסילופונילוא
 הלודנ הרבח לכ לש תוינידמ . דםינתשמ םירפסמב תונטק תורבחו ) S-ל 2 ןיב
 ותוינידמו ובצמ לע חרכהב עיפשת הזכ קושב םיחלפ לע תורחא םע הרחתמה
 .תורחאה תורבחה לש

 םירטשמב הנוש אהת תיטילופה תורחתה לש התמצעו היפוא ,הינולנבא
 תורתחמ רתויו תונלפמ יתש םהב םירטשמ תמועל ,תחא הנלפמ תטלוש והב
 לארשיב תמייקה וז ומכ תיתנלפמ-בר תכרעמ .תיטילופה המצעה תקולח לע
 ידעה ךכ םושמ . 8 ילכלכה יטסילופונילואה קושה הנבמל המוד הילטיאבו
 תושינר תרבנהל םרות הזכ קושב תמייקתמה תורחתה יפואל סחיב רבטצמה
 תורחתה לש היפואל תוסחייתמה תולאש םע דדומתמ אוה רשאכ רקוחה
 םיעצמא םתואל רקיעב תינפומ וז תושינר .הליבקמה תיטילופה תכרעמב
 תורבח דנגכ ילכלכה קושב תורחתמו רבכ תואצמנה תורבחה ידי לע םיטקננה
 תובספר םינוכמ הלא םיעצמא .קוש יחלפ והמ שובכלו רודחל תוסנמה תודשח

י יהסינכ ימסחי  .י
דק רשא םירקחמ  לש הפעהשה תורשפאו הסינכה ימחס תפעשה תא וב

ןוניכ לע תויכללכ תורבח  םייניפואה היסנכ ימסח לש םינוס השולש והיז נ
 : ל'ופונילואל

דב תושינג . 1  ,הינולנוכט וא םלנ ירמוחל תומייק תורבח לש תילע
יצומ רוציל םיינויחה  .םר

ויצ תונקת ייד לע תונשומה תוננה . 2 יב  םירחתממ ,לשמל ,תוענומה תור
וי ,רוציי תנוויישר נישהל תורפשאה תא םיילאיצנטופ  .בייויבו אב
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ןלוכי . 3  תחסיי הכומנ תובעל ווקולשו םריצומ רצייל תומייק תורבח לש ת

י( תורשח תורבחל  .)"ודלנל תנוחתיי

פו קובש םיליבקמ םימייק םירחאו הלא םימסחל יילה  תערנומ לשמל כן .ט

י( םיינומהה רתותקשה יכלל תוישנג תורשחמ תוקיתו תונלפמ  )"םלנ רימוחי

ןוא תוליבנמ וא פ תדקפה בתובח ת י( םיכמות תומירש תנחשבו םיכס  תנוקתי

יתוריוביצ ןיא וא ,)י חל תורפשאמ נ  םיריוביצ ןומימ תחוקממ תנוהיל ו

וו יכלכלה וויניהה דא הכורא םימסחה תמירש .)"ודלנל תונורתייי( פ  יסילה

יחה ודלמב חפתנ הזה ווימידה תא .המוד םייונישו םנוניכ תא הנחמה  המס

חינכ ימסח יונישו ונויכ חותינל תירטואית תרנסמ חווהמה תיסיולפה  ס

וה תרכעמל  .תיסילפ

חז םניא הינולנא וא ווימד חבמש בדחוחע םצע .תו ילופונילוא קוש לש נ יסט  

ו תכרעמ הנבמל המוד ודחל רזוע תיתנפלמ-בר תיסילפ  רקוחה לש וישוח יד

 הרשמ נויא וייעד הזכ יוהיז .םיקווחש ויב תורחא תוליבקמ יוהיז לש ווויכל

 יכללכה ,םינבמה ינשב םישנאה תוליעפ תא הנחמה וויניהה יכ וועסל

על כלנוש כל .דה נוייה אוה ,יסילופהו חי יכ אוה ווט דאמ המוד הז וויג  ר

יסבס לע יללכ רבחס חפתל תוסנלו נתה על עןשנו ווזינה הזכ רבחס .הז   ב

 תוינויחע תוילבקמל ווימדח וויצ ןות ,תאז .הז רפבס עצומ תויסילופ תוכרעמ

 .ילככלה קוחש לש תויעשמהו
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וה ומ הכימת ניחשל תונלפמה תוסנמ תויסרקומד תוריבח תורחתב  םריחב

דלנש ןויכ .םירנבחה תבבי תוניצנ ןהל חיסתבש  רןבד א m םירנבח תיב לש וו
ב נוציי נישהל תחא הנלפמ תחלצה ,עובק ללכ  .תורחא תינפלמ ןיבשח על אות

,כ םישמ .סקיפלנוק לש עובק בצמ והז  דחירו;.ובו ,תונפלמה תודלתשמ ן

רכ ןהל ישש ,תולוגדה בב תינוציי הזיחא ב  םתחוימ םינאת רוציל ,םרינבחה תי

יתע תוריבח יבובבסי ושקיש  יענהל וא ודדמתהל תובירי תונלפמ על םייד

ל םינאת .םינישהל  .תויסיפול תורכעמל יסהנכ ימסח םינוכמ וא

בט ודתקנמ איה םיבריי םע תוודדמתהל תוסחייתהה - m תnמ לש ומ

ו הנלפמ  םייואיי הז דמעמ .תרכעמב םייהק דהמעמ תא רפלש הצורה תיסילפ

 תומדב רתוי תכשימ וא תיתוכיא הרוחס העיצמה השדח הגלפמ םא

יא  םתוא ענכשתו הריחוב הלק לא הנפת ,תיישא וא ,תיאשנו ,תיגולואיד

יל חנת תמייואמה m תnמה .הינפ לע התוא ףהעד  תחחתה רשוכ תא ילבנהל ס

רשה לש ידי על תוח  . ןרעבר רתוי םיקש תדרמתה ינאת רתיצי 

גיימ םניימ .לוגד אוה תויסילפוה תומיחסה ינסר- םינאתה ווונמ  םהלש צ

פב רסקי  היה לוכי אל לשמל דכ .םתרסמ תא םינישמ םה ויא םיתיעל ,הז רס
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 לודנ חוכב "יונישל תיטרקומדה העונת"ה תרידח תא עונמל "ךרעמ"ה

נתשב תירטנמרלפה תכרעמל  לארשיב הרצקה תיטילפוה הירוטסיהה . 1977 

גהל תאז לכב הנטק הנלפמ החילצמ םעפ ידמש הרומ  םיישקה לע רבת

 לש םיבשומה ןובשח לע תסנכב רתוי וא דחא בשומ שובכלו הינפב םידמועה

 .תוקיתו תונלפמ

 םתעפשה ךא ,תירטנמלרפה תכרעמה ייד לע םיבצועמ םייטילופה םימסחה

 איה ,תירטנמרלפה תכרעמה .תילרוטקלאה תכרעמב תדדמנ תאז תמועל

 בוישח תחסונ : ןונכ םייקוח-םיילמרופ םימסח תחסנמ ,לארשיב תסנכה

 תודמעומה תשנה תוכז ,העבצהה תוכז רבדב תונקת ,םיפדועו תולוק תקולח

 םע קר אל תילרוטקלאה תכרעמב םידדומתמ םייטילופה םירחתמה .ב"ויכו

גהל תלוכיב םנ אלא ,םיאשנולו הינולואיידאל םיבירי  ובצועש םינאתה לע רבת

 .תירטנמלרפה תכרעמה ךותל הסינכה תא םהילע תושקהל ידכ

 ךשמב .תיטירבה תילרבילה הנלפמה לש העוידה התיעב ייד לע תאז םינדנ

 אלש יטירבה טנמלרפב נוציי נישהל תילרבילה הנלפמה החילצה םינש תורשע

 םירלבילה ת��� .םירחובה ברקב יולופופה הדמעמ תא ,תוויע השעמלו ,ףקיש

 שקבתמ היפל ,תיטירבה תוריחבה תטיש לש היפואב הצוענ ןיידעו התייה

 רחנב וירחתממ תולוק רתויב הכוזש דמעומה קרו םיווזיא יפל רוחבל רחובה

 ,םיבר םירוזיא ינפ לע םהירחוב תכימת לוציפ לשב .טנמלרפב רוזיאה ניצנכ

 היה םחוכש םינרמשה וא רוביילה ןמ םיבירי דנג םיילרביל םידמעומ ולשכנ

 תא נישהל תובר םימעפ וחילצה םילרבילה .םינושה םיווזיבא רתוי זכורמ

 וכז םהב םירוזיבא ןהו רוביילה הכז םהב םירוזיבא ןה ,ינשה םוקמה

 תוריחבה תטיש .טנמלרפב נוצי חיטבה אל ינש םוקמש אלא .םינרמשה

 לוכמ ותוי לבקמש ימיי( תינבור הווצב תישענ תולוקה תריפסשכ תוירוזיאה

 • l סתירלבילה הנלפמה דנג יביטקפא הסינכ םסחכ ןכ םא השמיש )"וחא דחא
 תרשפאמה הטישל תיטירבה תוריחבה תטיש הנושת םא יכ ןיבהל השק אל

 תילרבילה הנלפמה לש הבצמ רפושי, רוזיא לוכמ דחא דמעוממ רתוי תריחב

ןובא ףקשי טנמלרפב הנוצייו  איה התוא תירוביצה הכימתה תא רתוי ןוכנ פ

 וחלשיש ךכ הבוציעו תוויחבה תטיש יונישל תועצה .תוריחב ןמזב תלבקמ

 ,םימייקה הלא תמועל רתוי םילודנ הריחב ירוזיאמ טנמלרפל םיניצנ ופסמ

 הסנמ ,השעמל .הנש האממ רתוי רבכ הינטיובב ירוביצה םויה ודס לע תולוע

 הדסונש ,"דנרליא וופצו הלודנה הינטירב לש תירלוטקלא המרופרל הרבחהיי

 תוירוביצה תא ענכשל ,לימ טואויטס ןוינ ,לונדה לרבילה לש םימיב דוע

 תטישיי הנוכמהו דנלריבא הנוהנה וזל המודה תוריבח תטישל רובעל תיטירבה

 הנלפמה לש הינשיה הארנכ ולדני וז הטישב . 11 "ידחיה-לוקה-תרבעה

 לש םיינוצייה תונורתיה ןמ ענכתשהל יושע הינטירבב רוביצה .תילרבילה

 ןמ םיאקיטילופה תא ענכשל היהי ןתינ םא בר קפס ךא ,תעצומה הטישה
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 לש נשיה לכ ירהש .המרופרה תא ץמאל תינרמשה הנלפמה ןמ וא רוביילה

רלב סהלש תוניצנה ןובשח לע אובי תירלביהל הנלפמה  . טנמפ

ןווכ הינטירבב תוריחבה ןנטישב תילרוטקלאה המרופרה תועצה  ידרןהל נת
 לש לארשיב תילרוטקלאה המרופרה תועצה ,תאז תמועל .סייק הסינכ ססח

 .סייקה הז רשאמ יביטקפא רתוי הסינכ םסח ונמל ןתרטמ םינומשה תונש

 עדיה .תוינוציי אוה תדחואמה הכלממב המרופרה ישנא תא הנחמה עדיה

 ,איה םינורחאה תחנה .תולישמ אוה לארשיב יונישה יידסח תא הנחמה

 ינשה תא נישהל ידכו םיעדיה ינש ןיב הריתס לש המ תידמ תמייקש ,הארנכ

 • 12 ןושארה עדיה לש אלמ שומימ לע רתוול שי
 םיבירי לע תידיתע הפוקתב ושקיש הסינכ ימסח ןוניכ יכ ארוקל ריהנ

 וז הדוקנ .תוטלושה תונלפמה לש סרטניא הניה םיגשיהל עיגהל וא דדומתהל

 לע דואמ טעמ בתכנ ימדקאה םלועב וליפאו ,בחרה רוביצב היד תנבומ הניא

 תורחתה לש התלעפהלו הלוהינל םילהנה לש םיימנידה םיי='ככiה

 ימסח רשא תיטילופ תורחת לש הקימנידה יהמ ןלהל ריבסנ .תיטילופה

 .תרציימ איהש תואצותה לע םיעיפשמו היפוא תא םיבצעמ הסינכה

יד .ב  תיטיולפ m רחת לש הקימנ

 תיטילופ תורחת תנבהל הנידמה עדמ ירקוח ידי לע ועצוהש םילדומה תיברמ

 לע םירזוחה םייטטס םיקחשמ לש הרדסב וא יתפוקת דח חותינב םיקסוע

 תוגהנתה לש תודוסיה לע דומעל םתלוכיב ןיא ךכ םושמ .הפוקת לכ םמצע

 ךרוצ שי ןמז לש ףצר ינפ לע ךרענ קחשמה רשאכ ,רמולכ .םיימניד הנבמו

 עיפשת איהש הנבה ךות ןהלש תוינידמה תא תועבוק תונלפמהש ךכב בשחתהל

 תוטקננו תובצועמה תוינטרטסיאש ןאכמ .דיתעב תורחא תוגלפמ תוגהנתה לע

 ויתו�צות לעו ומצע יטילופה קחשמה יפוא לע חרכהב תועיפשמ תחא הפוקתב

 .תוידתע תופוקתב

 שמתשהל ףיעדנ קווישהו הלכלכה ימוחתב םירקחמל תינויעה הבריקה לשב

 . תיתנלפמ-בר תכרעמ וב בצמ ןייפאמכ ) Political Market ( יייטילופ קושיי גשומב

 המרהו תילרוטקלאה המרה : ןילמוג יסחיב תואצמנה תומר יתשב תלעופ

 תואצותה לע תועיפשמ תירטנמלרפה תכרעמה תוטלחה .תירטנמלרפה

 לש דמימב תוכורכ ולא תועפשה. ךפיהלו תילרוטקלאה תכרעמב תולבקתמה

 Electoral Party ( תילרוטקלא תיתנלפמ תכרעמכ רידנג תומרה יתש תא .ןמז
System ( תירטנמרלפ תיתגלפמ תכרעמו ) 13.(Parliamentry Party System 

 יתש .טנמרלפב םיבשומה רפסמ יפ לע המצעה תקולח תדדמנ הנושארב

ןיה תוכרעמה  ינש ןכרד םישגהל תוסנמ תודדומתמה תוגלפמהו תויתורחת נ

 רידנג התוא ןמז תדוקנב תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמה לא הרידח: םיעדי
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t , הפוקתב הנלפמה תמצע רומיש תחטבהו P תובא ןמסנ התוא רתוי י:נרחוא 

14.t+1 
 תעלופ הנלפמ ,תיךטנמלרפה המצעה רומישל תורבתסהה תא לידנהל ידכ

 םיישק תרצוי ליבקמבו הלש תויביטקרטאה תרבנהל הפוקתו הפוקת לכב

 .םילבוקמ קחשמ יללכ תרנסמב תורחתמ תונלפמ ינפב םינוסחו

פמ רויצ  ימניד דממב תוכרעמה יתש ןיב ןילמונה ירשק תא ראתמ ןלהל 1 רס

 .ןמז לש

 תילרוטקאלה תיתגלפמה תברעמה ובי רשקה : 1 רפסמ רויצ
 ומז לש דממב תירטנמלרפה תיתגלפמה תברעמהו

t, .... t+2, .... 

 תוילרוטקלאו תוירטנמלרפ תויתנלפמ תוכרעמ תולמסמ E-ו P תויתואה

 הכרענש E-ב תורחתה תואצות .יו:i�ל� ןמז תדוקנ תנייצמ t תואהו ,המאתהב

 תורחתה תאצות . P-ב ןהיניב תורחתהו תונלפמה בכרה לע תועיפשמ t ןמזב

 ןמז תודוקנב האלה דכו , E-ב תורחתה תואצות לע t + 1 ןמז תדוקנב עיפשת P-ב

 י.וכו t+3 ,t+2 תודיתע

 לע םיעיפשמה הלאל םימוד יטילופה קושב םימייקתמה תורחתה ינוס ינש

 תומר יתשב אטבתמ ןוימדה. יטסילופונילוא קוש תלועפ תנייפאמה הקימנידה

 םירחתממ עונמל סרטניא קושב תומריפה לכל .םדוק ונרדנה ןתוא חותינה

יתילרוטקלא תורחתיי( םינוקה תומרב םינשיה םיילאיצנטופ  םינשיה תעינמו )י

 קושה ןיב לדבהה .)ייתירטנמלרפ תורחתיי( תוינידמ ם�או:ז ידי לע ןכתת

 הריבח ילכלכה קושבש דכב אטבתמ תוליעפה אושנל רבעמ ילכלכהו יטילופה

) Collusion ( דונינב תדמוע איהש םושמ קוח יפ-לע הרוסא ללכ ןרדב 

 ןמ איה תינויצילאוק הריבח תאז תמועל .םינכרצה לש םיסרטניאל

 > • 15 תיטילופה תוליעהפ לש םייסיסבה םינייפאמה

 הסינכ ימסח ןוניכל עינמכ םויאה תסיפת .ג

 םיתיעל םיסנמ ,אשונב ישעמ וא ינויע סרטניא םהל שיש הקיטילופה ירקוח

 תקידב. יטילופה קושב תולהנתמה תויורחתה תואצות ויהי המ אבנל תובורק

 



r 19 איבמ I 

J םיאקיטילופו םירחוב תונהנתהל סחיב תויפצתו םירסק ייד לע תישענ אשונה. 

 עביק היפלש המנמ יהשוזיאב רדתסהל םירומא םילבקתמה םיאצמימה

 םימכחותמ וא םיטושפ םייטסיטט� םילכ .תויופצה תואצותה תא רקוחה

 רקחמ .הנוש הז רפסב תעצומה השינה .וייובינ חוסינב רזעכ רקוחל םישמשמ

 לש חותיפ ידי לע יטילופה ןכותה םלועל תורושקה תולאש ריהבהל ףאוש הז

 ןוידה .תרדנומ תיריפמא תואיצמב הדקובל היהי ןתינש תינויע תרנסמ

 : תולאש יתשב רקיעב דקמתמ

 תושדח תונלפמ לש ןתרידח םיבכעמ וא םידדועמה םימרונה םהמ )א

 ?יטילופה קושל

 תושדח תונלפמ ידי לע עוציבל תנתינ תיתורחת הינטרטסיא וזיא )ב

 ?ןהלש םיסרטניאה תא תומאותה תואצותל איבהל תנמ לע תוקיתו תונלפמו

 תילארשיה תואיצמב ולא תולאש תקדוב תעצומה תינויעה תרנסמה

 ןינעב ונדקימ תיתורחתה הינטרטסיאהו םימרונה תא .תונוש ןמז תופוקתב

 םישענה םיבושיח תועצמאב עיבצהל ןתינ יכ הארנ הז רקחמב .הסינכה ימסח .

 תורחואמ תופוקתב ללוחתהל םייושעה םייוניש לע תורדנומ ןמז תופוקתב

 : לארשיב תיטילופה הירוטסיההמ םירקמ השולש תועצמאב תאז םינדנ. רתוי

 םינויצהו י"פאמ ןיב תיתלשממ היצילאוק המקוה 1952 ףוסב )א

 תוכז תלבנהב ךורכ היה תונלפמה יתש ויב םכסהה יפיעסמ דחא .םייללכה

 תולוקה ןמ-10% ב תופחל תוריחבב וכזייש תומישרל קר תסנכב נוצייה

 נייס רשאכ קר היצילאוק התואל ףרטצהל ומיכסה םיביוסנורפה .םימושרה

 יוביר תמחמ תולצפתה תעינמל םיעדצ ושעיי יכ עבוקה ףיעסב ףלחוה-10% ה

 • 16 תסנכב תועיסה

 לע תרש השמו ןוירונ ןב דוד תמזויב י"פאמ הטילחה 1954 רבמטפסב )ב

 תוריחבה תטיש תנהנהו הנידמב תוריחבה תטיש יונישב ךרוצה

 • 1 ךתיבור-תירוזיאה
 'תכרעמב תולודנה תונלפמה יתש ומזי-1969 ב תוריחבה תארקל )נ

 הנוש-1973 ב תוריחבה תארקל .תוריחבה ןומימ ימסח ןוניכ תא תיטילופה

 'החסונה םנ התנוש תוריחב ןתוא תארקל ."תונלפמ ןומימ קוח"כ דסומו קוחה

 .תוריחב יקוחב םינניעמה ,םירחוב תולוק יפדוע תקולחל

 ומכ םירקמ דומיל ידי לע ושושיאו הז רפסב נצומה יטרואיתה רבסהה

 תונלפמ הנלדנת םהב םיבצמ םימייק יכ ריהבת ,ליעל םינייוצמה הלא תשולש

 ,ןהלש םיסרטניאה תא רמשלו םדקל ידכ םיינבמה םימסחה תא תוטלוש

 הנכסב אצמנ ושכרש דמעמה יכ תושח תונלפמהש ךכב םינייפואמ הלא םיבצמ

 לש ימנידה ךילהתה ןמ עפשומ הז ספתנ םויא .םישדח םירחתמ דצמ

 תוסנמה תושדח תונלפמ ןיבל והיניבו ,תוקיתווה תונלפמה ןיב טקילפנוקה

 וסני תוקיתו תונלפמ ןהבש םיבצמ םימייק ,ןכ ומכ .יטילופה קושל רודחל



 תילארישה הקיטילפול הסינכ ימחס 2 ס

דרוהל אקוד  תוגלפמל יטילופה קושל הסינכה ירעש תא חותפלו סימסחה תא י

 .תודשח

 וורפת לש גוס סניה הסינכ ימסחש איה הז רקחמ לש תיזכרמה הנעטה

 תוגלפמ ויבל והיניבו תוטלוש תוגלפמ ויב סייק וא יופצ טקילפנוקל יטילופ

פסנתה סויאה רבוג רשאכ לעפוי הז וורתפ .תודשח וה ותמצלע   סויא .תיטילפ

 תונדשח תמר: תיטילופה תכרעמה לש סידממ ינשב סייונישמ פעשומ הז פסתנ

 )תודדומתמה תושדחה תוגלפמה רפסמ ,תרמוא תאז( תירלוטקלאה תכרעמב

 וחילצהש תושדחה תונלפמה רפסמ( תירטנמלרפה תכרעמל תויליבומה תמרו

 .)יטילופה קושל רודחל

 אל ךומנכ אוה ספתנ רשאכו הסינכ ימסח ולעפוי הובנכ סויאה ספתנ רשאכ

 תוגלפמה לש ותמצע תא רמשל סירזוע הסינכ ימסחב סייוניש .ולעפוי

 רתוי ההובנ וא ההז המרב תוליעפ ךשמהל קוניז תדוקנ סיווהמו תוטלושה

 .תמדוק הפוקתל תיסחי

 רפסה הנבמ.ד

 וכותה סלוע לע ססבתמה יתדבועו יללכ-ינויע : סיקלח ינשב יונב רפסה

 . ילארשיה יטילופה

 ימסח אשונ תנבהל תיטרואיתה תרגסמה תא גיצי- ןושארה וקלח

 תומרב תיטילופה תורחתה תוהמ תא וריבסי סינושארה ויקרפ .הסינכה

 וינתשמ לע תיטילופה המיסחה לדומ נצוי ,וכ ומכ .סינוש קוש ינבמבו תונושה

 יפל סייטילופ הסינכ ימסח לש ויונמ ההוזי ףוסבלו .סהיניב סירשקהו

 תועפשהל סחיב רבסה סיקפסמ ונאש תורמל יכ וייצל בושח .סינוש סינויפיא

 הזיא ונל הרות תינויעה תרגסמה יכ סינעוט ונא ויא ,ססח לכ לש תוידוחיה
 תופצל ונילע יתמ ונתוא תדמלמ הירואיתה .לעפוי סייקה ווונמה ךותמ ססח

 .סייקה רבחמה ךותמ המכ וא דחבא יונישל וא סידשח סימסח תלפעהל

- סינשה ויב לארשיב תוריחב תויורחתמ םינונת גיצנ- ינשה קלחב 1948 
 םימסח ,ונייה ,וק ימסחב יונישו ווניכ תונויסינ לע יעבצנ ,וכ ומכ . 1984

 ומכ. יטילופה קושב תושדחה וא תונטקה תורחתמה לכ ינפב םיישק םירצויה

 םיביצמה םימסח- הדוקנ ימסחב םישמתשמו םיננוכמ עודמ ריבסנ ,וכ

 .תמיוסמ הגלפמ ינפב רק ישוק

 חותינהו םייטרואיתה םיאצמימה סוכיס .םידעי השולש וורחאה קרפל

 םיפאושה םיחרזא סתואל םיישעמ םימשרמ רפסמ תגצה ; יריפמאה

 חוסינ ; תירטנמלרפה תכרעמל רודחל ידכ תילרוטקלאה תכרעמב דדומתהל

 רבמבונב l-ב ומייקתהש lZ-ה תסנכל תוריחבה ינותנל סאתהב דיתעל תויזחת

1988 . 
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 'א קלח

 תנבהל תונוועה תךגטמה
 םווטולופ הטונכ ומטח





 :יא קךפ

 תוךחתה לש הנויגה
 תיטילופה

 תא םדקל םיסנמ םייטילופ םינקחש וב בצמ תגציימ תיטילופ תורחת

 הלא םינקחש םייטרקומד םירטשמב .םירחא םינקחש ןובשח לע םהיניינע

 םה םיסנמ ןתועצמאבו ,תוגלפמ תונוכמה תוצובקב ללכ דרדב םידגואמ

 תודמע גישהל םהל רשפאתש םירחובה ןמ הבחר קיפסמ הכימת שוכרל

 תובורק םיתיעל םילאוש הנידמה עדמ ירקוח .םהיניינע תא ומדקי ןכותמש

 .תויטרקומדב הרחתמה יאקיטילופה לש ןיינעה תוהמלו ןכותל סחיב תולאש

 וא םייגולואידיא םיאשונב רוביצה לע עיפשהל ןויסינב הז ןיינע ההזמ קלח

 וא חוכ תגשהב יגולוכיספה דרוצה תא םישיגדמ םירחא .םינוש םיינויער

 םרומ יתרבח דמעמ וא םיילכלכ םימרוג םירתאמה הלאכ שיו ,תינחוכ השוחת

 לש תולאשב קסוע וניא הז קרפ .םייטילופה םינקחשה לש םתפיאש אושנכ

 . יטילופה קחשמה לש תויוהמה תנבהב קפס אלל תובושח תולאש- ועדמ
 תא יאקיטילופה גישמ דציכ- צדיב לש תולאשב דקמתמ ,רפסה ומכ ,קרפה

 . וילע רמוש אוה דיאו ודמעמ

 ינאת איה ,םירחנבה תיבב בשומ ,וניניינעלו ,תיטילופה הדמעה תגשה

 ירהש ,קיפסמ ינאת חרכהב איה ןיא .ייאקיטילופה לש ויעדי שומימל יחרכה

 םינקחש לש םתכימתל תובורק םיתיעל אוה קוקז וניינע תא םדקל ידכ

 גואלד ןקחשה דירצ ותדמע תא גישהל ידכ .תירטנמלרפה תכרעמב םירחא

 ,רמולכ .ותגלפמ ירבחמ ,םיבר םירקמב ,ןהו םיחרזאה ןמ ןה ,הכימת סויגל
 ףא םיפאושה תיטנוולרה ותצובק ינבמ םירחא םידדומתמ לכ םדוק חצנל וילע

 ותודמעומ תא ןיירישש ירחא קר .תורחתל דמעומה גיצנה ראותב תוכזל סה
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 , תאזה ןרדה .טנמרלפל רחביהל ול רשפאתש הכימת תלבקל רוביצל הנפי
חקנהמ  םושמ הטושפ הניא םירנבחה תיב רבחכ בעשויש עדו רוביצל הנפי הב רד

 אוה דירצ םהילעש- הסינכ ימסח- םינוש םילושכמ םיבצומ הכרואלש

רק אל .רבנתהל  התוא לע ומיע םידדומתמה תורחא תונלפמ יניצנ םנ ,אוה 

 ,רתוי לק םהמ קלחל .םייקה םילושכמה לולסמ תא רועבל םיכירצ הדמע

 . רתוי השק קלחלו ,תומדוק תופוקתב םנוניכל ומרת םמצע םהש םושמ ילוא

 איה הבש תומרה יתשב תיטילופה תורחתה לש הנוינה תא ריבסי הז קרפ

 .תילרוטקלאה המרהו תירטנמלרפה המרה: תלהנתמ

 תיתוצבק-ויב תיטיולפ תורחת .א

 םיקוושב תולעופה תונלפמה ןיב תורחתה לש הקימנידה לע דומלל ןתינ

 בלה תמושת תא םידקממ םינוירוטסיה .םינוש םינוויכמ םייטנוולר םייטילופ

 לע ועיפשהש םייתרבחו םיילכלכ םירבשמ וא תומחלמ ומכ םיידוחי םיעוריאל

 ,םייפרנומד םינתשמ ורתאי םייטילופ םינולויצוס .תויטילופ תומנמ יוניש

 תורחתה תואצות תא םיעבוקה םימרונכ המודכו םייתקוסעת ,םיירוד

 תא םיגולוכיפסו ,יטילופה רסמה תונוכנ תא וקדבי םיפוסוליפ .תיתצובקה

 תויטנל םישינר הנידמה עדמ ירקוח .רסמה ריבעמ לש תידוחיה ותמצע

 ןלוכ תא וליפאו תרחא וא וז השינ םיצמאמ תובורק םיתיעלו ,ולאכ השנדה

 • 2 תיתנלפמריב תורחת ריבסהל םאונב דחיב

 לע תנעשנו תרחא איה תיטילופה תורחתה רקחל ןאכ תצמואמה השינה

 לש םונרת תללוכ איה דכ דותב .תינרדומה תיטילופה הלכלכה לש עדיה םוחת

 תרות ,תויטילופה תויצילאוקה תרות ירקוח ידי לע וחסונש םיקוחו םיאצממ

 ,ןכל דקמתי ןוידה . 3 דועו תיבחרמה תיטילופה תורחתה תרות ,םיקחשמה

 עובקל ןויסינ ןותמ יטילופ קושב תולעופה תויטילופ תוצובק ןיב תורחתב

 רואל תוצובקה לש )ןהינשיה( ןתלעות תא םומיסקמל איבת רשא הינטרטסיא

 לוהינ ינייפאמ לע שנד םשוי קושה הנבמ תמרב .ןהיניב תידדה תולת יצוליא

 קושה חתנו ןרפסמ על רקיעבו תומייק תוצובק ןיב )ייקחשמה יללכיי( תורחתה

 ·ןהלש

 בלה תמושתשכ יטנוולר יטילופ קוש דותב תוצובק ןיב םיסחיב תודקמתה

 קר עינהל תרשפאמ תודדומתמה ןיב ןילמונה ירשקל קר תינפומ תירקחמה

יכ .יקלח רבסהל ירהל ד  רבסהה תופקת תא בח
'
 תא םנ קודבל דרוצ שי

 ןהיניבו קושה דותב המצעו תוינוציי לע תודדומתמה תוצובקה ןיב םירשקה

 בחרמ יחותינ .המינפ סנכיהל תופאוש דא ץוחב תומקוממה הלא ןיבל

) Spatial Analysis ( ידי לע הנושארל חתופש דעי םוחת ,תויטילופ תויורחת לש 

ו ,סנואד ינותנא  .תונושה תוצובקה ןיב ןילמונה ירקש תא ראתל םירזע
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 נגיל�וה לש קווישה לדומ תוחנה לע ולש הירואיתה תא הנב סנואד נ

t Hotelling) ( םייטילופ םידמעומ יכ םיתיעל הארנ ,ןכאו .-1929 ב רבכ םרסופש 

 םמצע םדקלו ץמאל םיסנמ תוריבח לש תורחת יבצמב תואצמנה תוגלפמו

 קושב שומיש םישוע והב הלאל תומודה תוקיטקטו תויגטרטסיא תועצמבא

 .·םירצומה

 : םיביכרמ 3 םיברועמ םייטילופ בחרמ יחותינב

 .םירחובה תולוק לע םירחתמה םידמעומה וא תוגלפמה )א

 םה םידמעומה וא תוגלפמה ןיבמ הזיאל טילחהל םיכירצה םירחובה ב)

 .םלוק ונתי

 . רחובה ינפב םידמעומה םיגיצמ םתוא ) Issues ( םיאשונה )ג

 רחביהל ףאושה דמעומה .תוטשפב תוריחבה תקימניד תא ראתל לכונ

 תופדעה תא תפקשמ וז הדמע םא .םיוסמ אשונל סחיב הדמע ומצעל ץמאמ

 תא לבקי אוה ,תורחתל ויבירי וא ובירי ץמיא התוא הדמעה ומ רתוי םירחובה

 אלו ורחבי םה ,הכימת תולוק רתוי ולביק ויבירי םא .רחביו םירחובה תכימת

 ינפ לע רומאכ ונתשיש תוצובקה ויב ןילמוג ירשק ורצווי תורחתה ןלהמב .אוה

 .ןלהל תאז ריבסנ .תכרעמל תיסחי םוקימו המצע לש םידממ

 יתש ויב תורחתב רקיעב תקסוע ויכישממ לשו סנואד לש הירואיתה

 תא גציימה וליפא וא דיחיה םגדה הז ויא יכ םירקוחל רורבש תורמל ,תוגלפמ

 יתגלפמ-ודה יתורחתה לדומה . 5 תויטרקומדבש תויטילןפה תויודדומתהה

 וא תינאקירמאה היטרקומדב יטילופה קחשמה תא בטיה ריבסהל יושע

 םייתורחתה תונורתיל ואכמו קתו לש םינתשמל שיגר הזכ לדומ .תיטירבה

 יטילופה קושה ןותב רבכ םיאצמנה םיקיתו םידמעומל וא תוגלפמל שיש

) Incumbents ( קיתוול .םמוקמ תא סופתלו רודחל םיסנמה םישדח ינפ על 

 • 6 שדחה ינפ לע םוצע יתורחת ןורתי המיאתמ היגטרטסיאב שמתשמה

-וד יתורחת דלומב םג םיבושחה םינתשמה לכ םילולכ ןורקיעבש תורמל

 תודדומתמ הב תיתגלפמ בר תורחתל אלמ רבסה קפסל לוכי אוה ויא יתגלפמ

 קושב ןילמוג ירשק לש ןווגמ גיצמ 2 רפסמ רויצ .םינוש םילדגמ תטלפמ

ו  .תוגלפמ שמח תורחתמ וב יטילפ

 תחא לכל( תוקיתו תוגלפמ העברא לש יטילופ קוש ראתמ 2 רפסמ רויצ

 תורחתמ ולא תוגלפמ .ןהיניב תיטילופ תורחתב תואצמנה )טנמלרפב םיבשומ

 י'תשו ,-8 ו A תולודג תוגלפמ יתש הז קושב .השדח תישימח הגלפמ םע םג

 לכב רודחל היושע ,הנטק איה ףאש , E השדחה הגלפמה . D-ו C תונטק תוגלפמ

 ינפל . E '-ב התוא ןנמיס ןכ םושמ .םירחובה תופעדה ףצר לע הדוקנ

 תכימת יזוחא לכ לע תוקיתווה תוגלפמה עברא וטלש תישעמה תודדומתהה

 .םירחובה
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 m ריחב m רחתב םינןש םידל�ב m גלפמ ןבי ןילמןג ירשק : 2 רפסמ רויצ
 םירחןבה m פדהע לש תירטמסי m גלפתהן תאישןנ-דח

 זוחא

 !חובה

 תודמע

 םירחובה

"-
 

C ז, E 
A , ז ' E 

8 ' E ז D זמש 

 ןיב ןילמוג ירשק לש תוכרעמ עברא תוחפל לע םידמל ונא רויצה ןמ

 :תוגלפמה

 .תרחא הלודג הגלפמל הלודג הגלפמ ןיב םיסחי . 1

 .הקיתו וא הנטק הגלפמ ןיבל הלודג הגלפמ ןיב םיסחי . 2

 .)הנטק וא הלודג( השדח הגלפמל הלודג הגלפמ ןיב םיסחי . 3

 .השדח הגלפמו הקיתו הנטק הגלפמ ןיב םיסחי . 4

 תינמז-וב הלא םיסחי תוכרעמ 4 תולעפומ תיטילופ תורחתב

 םיביריה לש םוקימלו לדוגל תושיגר ךות תורזנג תולעפומה תויגטרטסיאהו

 תא םיחנמ םילוקיש המכ קודנב .םישדחה הלא ללוכ תכרעמב םירחאה

 .םדוק וראותש תוגלפמה שמח ןיב תוריחבה תורחתב םיברועמה

 םיפסונ םירחוב לש הכימת סייגל תוצרל תויושע-8 ו A תולודגה תונלפמה

 , 8 ירחוב תופדעה זכרמ ןוויכל הלאמש עונל הסנת A ךכ םושמ .התוערמ תחא
 הלולע תאזכ העונת . A ירחוב תופדעה יזכרמ ןוויכל הנימי רתוי עונת B-ו

 לש םינטרטסיאל ןימימו לאמשמ םיפנאה תפישח )א( : םיבצמ ינש רוצייל

 תעונת ןמזב ועוני אל תונטקה םא )ב( .ןחוכ סיסב תא הנבחרתש ס-ו C תונלפמ

 ןמ קלח תכימת תא שוכרלו קחשמל רודחל E ' השדחה הנלפמה לכות ,תולודנה

 . זכרמה ןוויכל םהמ הקחךתה םתנלפמש הלודנה הנלפמה ילושבש םירחובה

 ועוני םאש םושמ תאז .תוריהז תויהל תוכירצ ןה ףא תונטקה תונלפמה

 תרידחל םיינוציקה ןהיפנא תא ףושחל תויושע ןה זכרמה ןוויכל המינפ

 ריאמ ברה לש ייךכיי ,תושדח תונלפמ יתש וחילצה-1984 ב .תושדח תוגלפמ

 תווצקה ךותל רודחל ירעימ דמחומ לש ייםולשל תמדקתמה המישרהייו נאהכ
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י תיטילופה תכרעמה לש םיינוציקה  וימיבש תונטקהש םושמ תילארשה

 ,יידחייי .וזכ הרידחל םוקמ קיפסמ וריאשה ,)יישיידחיי( לאמשבו ,)ייהיחתהיי(

 בטיה הסוכ אלש םירחובה תופעדה ·זכרמל אקוד הרדח, ומציו רזע לש ותנלפמ ז

 ילארישה ןימיה לשו )ייךרעמיי( לאמשה לש תולודנה תונלפמה ייד לע !ח

 .)יידוכילהיי(

 וכ םא תועפשומ תוקיתווה תונלפמה לש תיבחרמ העונת לש ןוויכל תוטלחה

 היושע תאזכ תוחכונ .קחשמב תושדח תורחתמ לש ותוחכונו ומוקימ ,ולדונמ

 חיורהל תויושע תולודנ תונלפמ .ותוא קתשל וא תויבחרמ תועונת זרזל

 הז בצמ .תודשחו תוקיתו ,תונטק תונלפמ ויב תלהנתמה תיבירסנא תורחתמ

 לע ילאיצנטופה םויאה תתפחהלו תונטקה לש ותמצע לוציפל איבהל יושע

 תוצרל אקוד תויושע תוקיתוו תונטק תונלפמ תאז תמועל .תולודנה לש ודמעמ

ןמצע לוצפי .תושדחה תונלפמה ויב תויורחת דדועל  עונמל לולע תודשחה לש ת

 םיאטבתמה תולודנה ויב םיקבאממ .תכרעמה ךותל תיביטקפא הסינכ והמ א

 םירחובה תועדפה תונלפתה תכרעמ זכרמ ךותל הצוחה וא המינפ העונתב

 .אל קלחו תונהיל תונטקה ומ קלח םייושע

 תוסחייתהה םנ ומכ דואמ תבכרומ תונושה היתומר לע םיסחיה תכרעמ

 ךותל רודחל הסנמ דחא הרחתממ רתוי םהב םיבצמל תוירשפא תובונתל

 המרה : תומר יתשב תלעופה תיתנלפמ-בר תכרעמכ רדנוה יטילופ קוש

 םירהל תוטלחה .תמייק המצע דוביאמ ששחה לשב םיקיתווה םינקחשה

 לש תחא הצנע תולבקתמה ,םישדחה ינפב םייקוחו םיינכט םילושכמ

 וא תמייקה תואדווה יא םוצמצל תיביטקפא ךרד איה םיקיתווה םינקחשה

 ההז יימת וניא תואדווה יא םוצמצב ןיינעה יכ ,רורב תאז םע דחי .תידיתעה

 . םינוש םיזלנג םינקחש ויב

 תיטיולפ ותרחת יגסו .ב

 המרה : תומר יתשב תלעופה תיתנלפמ-בר תכרעמכ רדנוה יטילופ קוש

יטנמרלפה המרהו תירליטקלאה  תודודמתמה ולא וה תודשח תונלפמ .תר

 המרב תודדומתמ תאז תמועל תוקיתו תונלפמ .תירלוטקלאה המרב הנושארל

 תונלפמה והש והנשמל דחא יתורחת בוביס ויב .הינש םעפ תוחפל וז

 .תירטנמרלפה המרב תוקיתווה

 יפובא רושק תומרה יתשב תיטילופה תורחתה יסופד ויב יסיסבה לדבהה

 לש הנתשמ הידמב תנייפואמ תירטנמלרפ תורחת .תונלפמה ויב וילמונה יסחי

 קחשמ יללכ יונישו ןוניכ רשפאמה םירחתמה ויב ) Cooperation ( הלועפ ףותיש

 .הלועפ ףותיש לש הלאכ םיסופד תרדענ תירלוטקלא תורחת .תוכרעמה יתשג

 לש נוסמ ללכ ךרדב איה תילרוטקלאה תורחתה םיקחשמה תרות תפשג
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 ,הנלפמ לכ לש היחוור וב בצמ J ונייה .) Zero-Sum Game ( ספא·םוכס קחשמ

 תונלפמ לש הכימת תולוק וובשח לע ואובי ,םירחוב תולוק לש םינחומב

 ברועמ קחשמ לש בצמ תפקשמ תירטנמלרפה תורחתה ,תאז תמועל .תורחא

 תואצמנ םימיוסמ םיאשונב ,רמולכ .םייקלח הלועפ ףותישו תומיע לש

 המרב תורחתה יפוא לע העפשהל םירושקה םיאשונב ךא ,תומיעב תונלפמה

 ינש ויב וללה םידלבהה תא .ךתפתושמ תוינידמ שבנל תויושע וה תילרוטקלאה

 . ולהל ריבסנ תומרה יתשב תונהנתהה יסופד

 תירטנמלרפ m רחת . 1

 לש ורשוכ תא ליבנהל רסטניא שי תירטנמלרפה המרב תולעופה תונלפמל

 טנמרלפב תורבחה תונלפמה .וז תכרעמל וה ףא רודחלמ תושדח תונלפמ

 לע םיכסהלו ,תוריחבה תורחת עדומ ינפל ,דחי רובחל , ךכב ונוצר םא ,תולוכי

 בכעל לוכי הזכ םכסה .תילרוטקלאה תכרעמה לע ולעפויש םינוש קחשמ יללכ

 ותמצעל ספתנה םויאה תא ךכב תיחפהלו תושדח תונלפמ לש ותסינכ

 .תוטלוש תונלפמ לש תיטילופה

 תכרעמ לש התוהמ תרבסהל םנדכ שמשל לוכי ילכלכה קושה

 ויב הריבח ,ףאשנ ךרעכ תילרביל הלכלכ תושינדמה תוצראב .תיביטרפואוק

 תושר לש רושיא הנועטו םימיוסמ םינאתב קר תרתומ תוילכלכ תורבח

 הינולואיידאה הב לארשי נתידמב םנ תלבוקמ וז השינ .תיתלשממ וא תירוביצ

יישת םייסקיעה םילבנהה קוח .תילרביל הניא תיטננימודה תילכלכה - טי
 רושיא תלבק אלל לבוכ רדסה תלעפה לע טלחומ רוסיא רסוא ,לשמל , 1959

 לכ רסנא רושיא אלל ,רמולכ .םייקסיעה םילבנהה לע חוקיפל הצעומה תאמ

 םהיניב הלועפ ףותיש רשפאל ותרטמ רשא םינוש םיקסע ילעב ויב רדסה

 רומאה וכרצה תבוט .המודכו קוויש ימוחת ,רוציי יכרד ,םיריחמ יניינעב

 קקוחמה יניע דנגל הדמע םיקסע ילעב ויב תורחת לש היתואצותמ תונהיל

 • 8 קוחה חוסינ תעב

 ועפגש םיעסק ילעב ויב תוריבח ורשוא םהב םירקמ רפסמ ואצמנ ,תאז לכב

-1984 ·ב לשמל .םיילאיצנטופ םירחתמבו םינכרצב ףיקעו רישי ופואב 1983 
 עובקלו דחי רובחל וולמ·יתבל םייקסיעה םילבנהה לע הנוממה ריתה

א םנ ךכ i םירייתל הדיחא םיריחמ תינטרטסיא
,
 דוניא תלועפ 1979 ·ב הרשו

 .ל9בוכ רדהסכ חוטיבה תורבח

 ,ףתושמ אוצי, ףתושמ קוויש: תונוש תורוצ שובלל היושע תילכלכה הריבחה

 .המודכו תויברימ תוחנה תעיבק ,הלועפ יווק תעיבק ,החנמ ףירעת תעיבק

 לכ לש התמצע תדלנהב תאטבתמה תפתושמ תחא הרטמ םירדסהה לכל םלוא

 ןוזחמ ,תויחווירה תדלנהב תאטבתמ תאז המצע .הריבחל תכייתשמה הרבח
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 חרכהב תוביצמ הלאכ תוריבח .התורישב לעפומה םדאה חוכ וא תוסנכהה

 . רדהסה ןמ קחל םניאש םירחתמ ינפב הסינכו תודדומתהב םיישק

 דכל הבושתה ?הריבח ירדהס תומיוקמ קושב תורבח יתמ תלדע ןתינ דציכ

 ץירמת ןיא ,קוחל ודנינב םימכסהה יחסנמ ,תורבחה ילעבל ירהש .הלק אל

 Anti-( סייסקיעה םילבנהה יקוח לע ורבע םהיבירי יכ תונוטלשה ינזואל תולנל
Trust laws (. תונשלה ןכלו םהמ םיחיוורמו םימכסהה לע םימותח םמצע םה 

גי םהיבירי לע  תואצות חותינ ןותמ הריבח תוהזל השק םנ דכ .םהב םג ועפ

 לע עיבצהל יושע םינוש קוש ירצומל דיחא ריחמ ,לשמל .תורבחה לש תוליעפה

 .י o םיהז םיריחמה לכ ןכלו תללכושמ קושב תורחתהש דכ לע םנ דא ,הריבח
 שמשל היושע הישעתה לש תללוכה תויזוכירה תידמ יכ ןועטל לכונ תאז לכב

 תלבוקמ ברעמה תוצרבא .םינוש םיקוושב תוריבח יוהיזל הריבס הידמ תמאכ

 העברא תופחל וב בצמ , ונייהד ,רתויו זוחא 50 לש תיפנע תויזוכירש החנהה

 רעדה לש בצמ תנמסמ ,הנותנ הישעתב תיקשמה תוליעפה לע םיטלוש םילעפמ

 לש הבור הז הדימ הנק יפל .ןמז ןרואל תמייקתמ איה םא תיביטקפא תורחת

 .ייתיביטקפא תורחת רסוח לש בצמב הקול תילארשיה הישעתה
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 תמייקתמ הריבחה תעפות יכ הנקסמל עינג הקיטילופל הז ןויניה ץמנא םא

 ןוטלשב אצמנ תוקיתו תונלפמ לש ןטק רפסמ םהב םייטרקומד םירטשמב

 דרשיהל תולודנ תונלפמ תוחילצמ תויטרקומדה לכב טעמכ .ןמז ןרואל

 , 1 רפסמ חולמ ררבתמש יפכ ,לארשיב .תובר םינש ןרואל תיטילופה תכרעמב

 םיזוחא-54 מ תירטנמלרפה תכרעמב תולודנה תונלפמה יתש לש ןקלח הלע

 הז בצמ . 1981 תנשב םיזוחא 79 לש אישל תסנכב םיבשומה לכ דסמ-1949 ב

 .הריבח תויורשפא לע עיבצמו תויזוכיר תרבנה ןייצמ

 ירהש .העיתפמ הניא תירטנמלרפה המרב תיטילופה הריבחה תורשפא

 תוגידמב םנמא .תילכלכה וז ומכ תיקוח תלבנומ הניא תיטילופה תכרעמה

 דא ,תולבוכ תוקוח ףקותב ןתלועפ תא ליבנהל תונוש תונלפמ תובייח תונוש

 תוליעפ .תפתושמ הינטרטסיא בצעלו רובחל לודנ ןורמית חוורמ ןהל שי דכ םנ
 ןיב הריבח לש לבוקמו קהבומ עפומ איה תירטנמלרפה תכרעמב תינויצילאוק

 .תורחתמ תוגלפמ
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 תילרוטקאל תורחת • 2
 תורחתמ תונלפמ .תילרוטקלא תורחת תנייפאמ הלועפה ףותיש יא תסיפת
 םימתחנ הב לארשיב לשמל ומכ( םילבוכ םימכסה עצבל םנמא תויאשר

 אל הריבח ,תובורק םיתיעלש ,אלא ,)תוריחבה ינפל תולוק יפדוע ימכסה
 םיבשומ לש םינחומב ,םיסכנהש םושמ תאז .ןהלש םיסרטניאה תא תרשת

 תוגלפמ ןיב תרושקתה .ונשוה אל ויידעו םיידיתע םה ,םירחנבה תיננ

,t 

,i 



3 2  תילארישה היקטיללפו יסהנכ ימחס 

 היקטבפולי m גדול 1f m גפלמה תיש של תןמוצע : 1 רספמ חול
 8 )סיוזחבא( 1949-1984 ,תיאלרשהי

80% 

75% � � � � 70% 

65% 

60% 

55% 

50% 

45% 

1949 1951 1955 1959 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984 

רליל 1961 נתבש • ג תוהז ויה תורחו םיב  החלקנ בוישחה ךרוצל .םידטנמ ) (17 ודלוב
 . ובושבח תחא הפלגמ תמצוע

 וליפאו םיבתכמ ,תוחישכ םירדנומ םיצורעל תלבנומ, וכ םא ,אהת תודדומתמ

 .יתקוח רושימל רועבל הלוכי איה ןיא דא ,םיזוח

 תידמע םאתלו הלועפ ףתשל תורחתמה תונלפמה לש תבלנומה תלוכיה

 ןלהמב עבקנ ,רומאכ ,קישה הנבמ .קושה הנבמ ידי לע הלחתהה ןמ טלשנ

 םיגשיהל עינהל הסנמה הנלפמ לכל ביתכמ הז הנבמ .תירטנמרלפה תורחתה

ןיבא תוליעפ עצבלו תוטלחה לבקל ןרוצה תא  דחי .םירחתמב יולת וניאש פ

 תואצותה לע חרכהב ועיפשי םיביריה תולועפו תוטלחהש םושמ ,תאז םע

 ךותב תורחתמה תוינכת יבנל תוכרעה בלשל הגלפמ לכ תבייח , ילבקתיש

 .הלש הלועפה תינטרטסיא

 ןiמרב הריבחה תורשפא לע יטילופה קושה הנבמ עיפשמ דציכ

 לוכי הריחב רוזיא לוכמש דכ יונב יטילופה קחשמה םא ?תילרוטקלאה

 חרסח הלועפ איה םירחתמ תריבח ,םירנבחה תיבל דחא גיצנ קר חלשיהל

,חא ניצנמ רתיי חולשל ריזיאה ליכי תאז תמועל םא ·ןויניה  ופסמ םייושע ד

 םיבשומה תא נישהל ידכ תמיוסמ הנלפמ לש היפנכ תחת דחי רובחל םידמעומ

l� 
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 I 33 תיטיהפול תחהתn של נחייגח

 לכב םייקתמ טקילפנוק לש בצמ .םירחא םידמעומ ייד לע םג םישקובמה

יחי ןיב הרקמ  .תוצובק ןיב וא םיד

 המרב םג תרתומ תיטילופ הריבגו ,ןכ םא ,תירטנמרלפה המרב ומכ

 המרב שלח הריבחל ץירמתה הנושארה המרב ומכ אלש אלא .תירלוטקלאה

 םיקוושב ,רומאכ ,ללכ ןרדב הרוסא תיתורחתה המרב הריבח .הינשה

 ריבסמ ,תויאקירמא בכר תורבח לש םרסופמה הלהנמ ,הקוקייא יל .םיילכלכ

 :הז בצמ

 תינוכסח, רתוי הליעי, רתוי תיביטקפא הטיש ]החתיפ( תורבחה תחא םא ...

 ילבמ ,רדח ותואב ,תרחא הרבח ישנא םע ךכ לע חחושל ונלוכי אל ... רתוי

יגיי ישנא תא עומשל וליפא ונל היה רוסא .אלכל לךנש  םיראתמ יירסוטומ רלנ

 םיבשחנ ונייהש וא ,בוזעלו םוקל םיבייח ונייה טושפ .םהלש תוטישה תא

 תורבח לע( ... ונלוכ ונלעפ והיפלש תונקת יפ לע ,תילילפ הריבעב םימשאל

 דועבל ידכ והמ תחא לכ לש םידרפנ םינקתמ ןממלו שייאל ,םיקהל היה ב]כרה

ןורתפבש תויבע- תויעב ותוא לע  .ןנונתיאמ תחא ףאל ילכלכ דרע היה אל נ

 .םיאקיטילופה יבגל םייק וניא הישעתה ישנא לע לטומה הריבחל רוסיאה

 המרב רובחל םיניישעתל שיש ץירמתה תא םיאקיטילופה םירסח םג דכ

 יגיהנמ עינמ הז ץירמת .תילרוטקלאה תורחתה תמרל הליבקמה תילכלכה

 םדקל ותרטמש תולודשו תויודחאתה לש תומדב םינוננגמ בצעל תובר תוישעת

 הריבח .תירטנמלרפה תיטילופה המרב הישעתב תולעופה תורבחה יניינע תא

 תרתומ איה וזככו ,תיטילופכ אלא תילכלככ תבשחנ הניא םיניישעתה לש וזכ

 תיטילופה הריזב םילעופה םיניישעתה יגיצנ לש םלעופ תחלצה .קוח יפ לע

 לע תומייק תורבח לש ודמעמ רופישב וכמתיש תונקתו םיקוח תחא אל בינת ןל

 םיגוס תיטילופה תכרעמה ומ הישעתה הגישמ דכ .תוילאיצנטופ תורחתמ ינפ

רמת דנג הסינכ ימסח לש םינוש  • 13 תוח
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 תירלוטקאלל תירטנמלרפ m רחת ובי רשקה • 3
 חותלנל תילרוטקלא תורחת חותינמ םירבוע רשאכ רקוחה לש וטבמ תדוקנמ

 חותינל היצזימיטפוא תיעב חותינמ השעמל םג םירבוע תירטנמלרפ תורחת

 תטישבו תוהמב םיצוענ תויעבה יתש ויב םידלבהה .היצקארטניא תיעב

 לש םדעיל סחיב תידעמה דוסיה תנחהל םג רושק דלבהה .חותינה

 םתלעות תא םומיסקמל איבהל םיפאושה הלא ,םיילנויצרה םיאקיטילופה

 .הנוידנ המר לכב

 תוגלפמש איה ,םדוק רבכ ונרכזה ותוא ,סנואד ינותנא לש דוסיה תנחה

 םשל .ילמיסקמ קוש חתנב תוכזל תופאוש תילרוטקלאה תכרעמב תורחתמה

 היושעה תוגלפמה ויב הריבח תדדועמ הניא רשא תכרעמב תולעופ וה ךכ
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 רובע .תידיתע הפוקתב תילרו Q קלאהו תירטנמלרפה תורחתה לע עיפשהל

יקמ לש דעי ידי לע תוענומ תונלפמה סנואד  Vote ( תולוק לש היצזימס
Maximization (. כל,  היהי תירלוטקלא תורחתב היצזימיטפואה תיעב ןורתפ ן

 םיסנמ הילע הלאשה, רמולכ .תונלפמל ןהו םיעיבצמל ןה ,יטטסו יתפוקת דח

 ןמז תדוקנב תולוקה תיברמ תא נישהל ןתינ דציכ איה םיפתתשמה בישהל

 • 14 אל ותו )ייתוריחבה דעומיי( הנותנ
 המרב הכימת נישהל םיסנמ םיאקיטילופה יכ רקייר חינה ,סנואדל דונינב

 ידימ הרקי ףדוע בור לש הכימת .רתוי אלו ןוחצינ םהל חיטבתש וזכ

 חצנמ בורל םלשי רשאמ רתוי הרובע םלשל דירצ אוהש םושמ יאקיטילופל

 תונלפמ ןיב תויצקארי;\ניא חותינל רתוי המיאתמ רקייר לש ותחנה . 15 ילמינימ

 תלדנהלו רומישל תולעופו היצילאוקל תורבוח תונלפמה .תירטנמלרפ תורחתב

 יכ אוה ןיינעמה .םיימיטינל קחשמ יללכ תרנסמב תיטילופה ןתמצע

 הנוש תויהל היושע רקייר לש ותחנהמ הרוזנה תינויצילאוקה היצקארטניאה

 רצויהל היושע לשמל דכ .הנתשמ םיוסמ אשונב םינקחשה לש םניינע רשאכ

 לע תדקפומ אהתש תונטק המכו הלודנ הנלפמ ןיב הלינר תחצנמ היצילאוק

 יתש ןיב תרחא תחצנמ היצילאוק רצוית ןמזב ובו ,העוציבו תוינידמ תעיבק

 הנבמ לע תוכלשה הל אהתש תוינידמ בצעתו ליבקמב עלפתש תולודנ תונלפמ

 הינשה וליאו הלשממכ לעפת הנושארה היצילאוקה .תילרוטקלאה תורחתה

 יוטיב תאצומו החיכש וז העפות .תוירטנמלרפה תודעווה לש הריזב להנתת

 וא ,-1973 ב לייחנו דרעמה לשמל ומכ תויטילופ תובירי ןיבש תויורבחתהב

 • 16 תונמוזמ םיתיעל הילטיאב תיטסינומוקהו תיטרקומד תירצונה הנלפמה
 יתפוקת בר ןכ םא היהי תירטנמלרפ תורחתב היצקארטניאה תיעב ןורתפ

 .ימנידו

יינעמה דמימב היצקארטניאה תיעבל ןורתפה  ןוניכ אוה הז רקחמב ונתוא ן

 .תילרוטקלאה תכרעמב תורחתהל תוביריה תונלפמה לע ושקיש הסינכ ימסח

 יטילופ קושב תלהנתמה תורחת לש קהבומ ן�י� I:'t כ שמשמ הז ןורתפש ןויכ

 .םינושה ויביכרמו והנבמ תא באה רקפב קודנב ,יתנלפמ-בר
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 :'ב קךפ

 יטילופה לופוגילואה לדומ

 לופונילואה תרות לש ינויעה סיסבה רקסי ןושארב : םידקומ ינש הז קרפל

 ינפל .ילכלכה הזל ליבקמה תיתנלפמ-בר תכרעמל לדומ עצוי ינשבו ,ילכלכה

 קוש ינבמב ינויעה קוסיעהש תורמלש ןייצל ונילע קרפב ןוילד רובענש

 העצוה אל ןיידע ,הנש םישימחו האממ רתוי ינפל רבכ לחה יטסילופונילוא

 ךכל הביסה .והזכ קושב תורבח תונהנתה ריבסתש הידחאו תיללכ הירןאית

 תונהנתהו םידיחא םניא םייטסילופונילוא םינבמש הדבועב ראשה ןיב הצוענ

 הנבמל םיפקתה םירבסה ,ןכל העיצמ תילכלכה תורפסה .הנוש ןהב תורבחה

 ירקוח ידי לע םיעצומה םירבסהה .םלוכל אל דא ,רחא וא הז יטסילופונילוא

 םה ףא תויתנלפמ-בר תוכרעמב תונהנתה תקימנידל סחיב הנידמה עדמ

 לש תיללכ תיטילופ הירואית חוסינב אטבתת אל קרפה תרטמ .םייקלח

 קושךi הנבמל סחייתמה יטנוולר רבסה תנצהב אלא ,תיתנלפמ-בר תכרעמ

 , לע םיעיפשמה םינתשמ יוהיזל הצוחנה תושינרה תא חתפל רוזעיש רומאה

 .תיתנלפמ-בר תכרעמב םיאקיטילופה תונהנתה

 יטיולפה ולפןגיולאה תרןת לש םיילכלכה םישרןשה .א
 לש ורוקמ .ילכלכ קוש הנבמ ראתמה נשומכ לופונילואה ספתנ הרבחה יעדמב

 הנוה סורומ סמות .תינידמה תונהה םוחתב אקוד ,הארנכ ,אצמנ הז גשומ

 הנידמה תוהמ תא ייהיפוטואיי תוומלאה תב ותסמב ריבסמ ,ילנגאה תועדה

 דכ םשל .םמצע תבוט תא םדקל ידכ היקוחב םישמתשמה םירישעה לש רשקכ

 םדי נישת ןהבש ,םהל רשפאה לככ ,תובר הנאוה יכרצו תולובחתיי ואיצמי

 םמצעל וסניכו וקשעש ,םתושרבש םיניינקה תא דספה ששח ילב ... םייקל

 היכרנילוא לש הידיב רישכמ איה ויפל הנידמה 2 " ••• םינונמו םילוספ םיעצמאב
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ןואל המנוזt םנ קפסמ סורומ .םירישע רסטניא ילעב לש  וז הצובק תלועפ פ
 . ילכלכה רושימב

י ,ואמ הברתנו רזח םישבכה לש םינינמש יפ לע ףאוי  ,םרעש דרי אל ד
 לעב יידב ןתינ אלש םושמ ,ןילופונומ וניאש םע םהב רחסמה יכ
 ולפנ םישבכהש ןויכ , ןילופונילוא אוהש יאדו ,דבלב דחא הקזח
 הקוצמה ןיאש ,םירישעה לש םהיידל ינייה ,םיטעומ יידל םבורב
 יוצרה דעומל םדיק תחא העש וליפא םהישבכ תא רוכמל תקחוד
 רוכמל ולכוי הבש וזמ רתוי םהל היוצר העש םוש ןיא םלועמו םהל
יםנוצרכ רקיה רעשב י  3 • 

 הנבמ ףקשמ ןילופונילוא לש בצמ .הטובו טושפ סורומ לש יתינהה רסמה
 תשמשמ הנידמה .םיברה תא םידדובה םילצנמ וב ירסומ אל ילכלכו יתרבח
 לש ונוסמ םייסלק םירלביל םינלכלכ .הז לוצינ עוציבל יביטקפא רישכמכ
 וקלחי אל רלניטס ינרוינו ןמדירפ ןוטלימ ומכ וננמז ינבמ וא תימס םדא
 דנג תוקזח תופדעה אטיב תימס םדא .סורומ לש וז ותנחבה םע הארנכ
דס הב הידמ התובא הלודנ הלשממ  ההזמ, ןמידפר .תולודנ תוילככל תורבחמ ל
 וא הלשממה תוברעתה ידי לע תערפומ הניאש תישפוח תורחת, שפוחל ינאתכ
 הישעתה ןיב ןילמונה רשק תא רתיא רלניטס .הלכלכב תורבח ויב םימכסה
 וא םיחרזאכ תיטילופ םירדנומה םיטרפה לש םהינינעב ענופכ הלשממהו
 • 4 םינכרצכ תילכלכ

 תמועל רסחב הקול תיתרבח טבמ תדוקנמש ילכלכ הנבמ אוה לופונילואה
 תישפוח תורחתב .תונטק תורבח ויב תישפוח תורחת דות להנתמה קשמ
ןובא תלעופ הרבח לכ תללכושמו  תאז .תורחא תורבח תונהנתהב יולת יתבל פ
 תוינרטטסיאה לע עיפהשל הל רשפאמ אל הדלונש תעדוי איהש םושמ
וונילובא תאז תמועל .תורחתמה תורבחה ייד לע תובצועמה תוילכלכה  וב ,לפ
 הצבמ לע חרכהב עיפשת תחאה תונהנתה ,תולודנ תורבח רפסמ תולעופ
 תויופצה תובונתה תא ןובשבח תחקל ןכל תבייח הרבח לכ . הינשה לש ילכלכה
 לכ יוניש העיצמה הינרטטסיא חסנל הצרתש םעפ לכ תורחאה תורבחה לש
 לש תכשמתמ הךךמ;ז הז בצמ ןלהל םינדנ .קשמב םייקה ווק סוטטחסמ אוהש
 .יסטילופונילוא קשמ דותב תולעופה תורבחה ויב תוינטרטסיא תויצקארטניא

 וטילחה , A תובא למסנ התוא ,יהשלכ הישעתב הרבח לש הילהנמ יכ נחה
 םוידק תועצמבא )קושה חלפ וא ,תוסנכהה רוזחמ וא( היחוור תא לידנהל
בת םיחוורה תדלנה .תינומהה תרושקתה ילכב יבירסנא תוריכמ  דכב אטת
 ייד לע תעכ וענכושי ,תוביריה תירבחהמ םהירצומ תא ושכרש םינוקש
 וא ,תחא לכ ,הישעתב תורחאה תורבחה. A לש הירצומ תא שוכרל ם�ךס�ה
גי ,והמ תחא תופחל ןומכ ועפ נ  תוריכמה ןובשח לע אוביש A תוריכמב לוידנהמ 
 תיישע םשל אלא םימש םשל אל הישעתב תואצמנ וה ףאש ןויכ. ומצע והלש
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ג וננכתי יכ חינהל ריבס ,םיחוור  תותפל A הרבח לש הנויסינל המיתאמ הבות

)ורבחה וא( הרבחה .הירצומ תא שוכרל הלש םינמנאה םינוקה תא  תעפגנה ת

 .תוריכמ םוידק עסמב תאצל אחי ףא טילחת 8 תובא למסנ התוא

 ילכב שמתשהל הלוכי איה .תויורשפא רפסמ 8 ינפב תודמוע השעמל

 רפשל ,רצומה ריחמ תא ידרוהל וא. A תאז התשעש יפכ תינומהה תרושקתה

 קפתסת םא רוחבל תבייח 8 הרקמ לכב. ןכרצל תורישה ינאת תא וא ותוכיא

 וא . A ןיבל הניב היהש םדוקה ווק סוטטסל בצמה תא ריזחתש הבונתב

 םיבייח A לש הילהנמש ,ןאכמ .הלש קושה חלפמ םיחתנ A-מ שובכל הסנתש

 תויהל הלולע המ תוריכמה םוידק תינרטטסיא תא וחיסנש ינפל דוע ךירעהל

 ייד לע הז בצמ ראתנ . 8 לש הנוסמ הישעתב תרחא הרבח לש הבונתה תמצע

יאה תמליד קחשמ ומה םריס  • 5 םרספ

 תורחתמה תורבחה יתש לש קוש יחלפ תולמסמ חולה ךותב תויתואה

 אל וא תוריכמ םודיק עסמב תאצל : תוינטרטסיא יתש ןהיתשל .הישעתב

 ךוסחל ףידעת 8 הרבחו תוריכמ םדקל טילחת A הרבח םא . הזכ עסמל תאצל

 T. S-כ ןייוצמ הז בצמ .הינשה ןובשח לע הנושארה לש הקלח דלני ,תואצוהב
 עורנהו A-ל רתויב בוטה אוה הזכ בצמ .חולה לש הנותחתה תילאמשה הביתב

יכ .-8 ל רתויב  איה ףא 8 טוקנת ,הנובשח לע היחוור לידנהל A-מ עונמל ד

 תנייוצמה P. P לש בצמ ןבומכ אהת האצותה .תוריכמ םודיק לש הינטרטסיא

 תורבחה יתש ןיב הז יתורחת לקשמ יוויש .חולה לש הנותחתה תינמיה הביתב

י החיש לקשמה יווישל ההז קושה יחלפו דלונ יחנומב דדמנה  אהל בצמב םיק

 .חולה לש הנוילעה תילאמשה הביתב עיפומו R. R תויתובא ןייוצמה יתורחת

 ללוכה צבמ אוה P. P-ש ךכב אטבתמ לקשמה יוויש ינש ןיב ירקיעה דלבהה

ל גה סיחי : Z רספמ חן גיולא וקשב ותברח תיש ןבי ןימלן  יטסיולופ
 םיראסיה תמלדי של קחשמכ
 B הרבח

 תוריכמ םדקל אל תוריכמ םדקל

p.p T. S. 

 תוריכמ םדקל אל

 A הרבח
S.T R.R. 

 תוריכמ םדקל

 T>R>P>S :רשאכ
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לשמח יווישח ומ רעבמח תע� חפסוותנש תורחתח תולע לכ תא וכותב  ק
 .תורחתח תולע תא למסמ C רשאכ P=R+C וויווישח םייקתי וכל . R, R םדוקח

 איח דכל חבושתח ! R, R לש יביטקרטאח בצמל רוזחלו C תא דוסחל ותינח
י םשב לעופח ינוציח םרוג לש תוברעתח .תיבויח  חתומדב "ירוביצח רסטניאחי
ד דרד איח חלשממ לש  סילוקישמ חלשממח .תורחתח תפסקחל חקוב
 ישנאלו חל שיש םיליבקמ םירסטניאל ללכ ןרדב םירושקחו חתיא םירומשח
 דכליחל תורשפאח תא תורבחח ומ וענמיש תונקת קקוחל חיושע ,חישעתח
 ףוסב תיתלשממח חקיחתח חמרת לשמל דכ .חרקי תויורחת תרדס דותב
 תישעתב תונושח תורבחח לש ודמעמ רומישל-70 ח תונש תליחתו-60 ח תונש
 דרד .רחיניבש תורחתח תמצעב תקחבומ חדרוחלו תינאקירמאח תוירגיסח
 יתש יחלנמ לש )קוחל ודגינב וליפא( םתריבחב איח תורחתח תפסקחל תרחא
וחמ חמכ וא( תוברועמח תורבחח  תא םצמציש לבוכ םכסח תעיבק דרוצל )
ןומכ .תורחתח תמצע  רפחל ץירמת תמיוסמ חרבחל שי ,תובורק םיתיעלש ,ב
עמב תאצלו םכסחח תא  תורחאחש חנומא ןות ,יבירסגא תוריכמ םוידק ס
ןבוגתב ורפגי  ,םודק רבסוחש T, S בצמ תא גישחל חפיאשח ומ עבונ ץירמתח .ת
 ביכרמ .תואיצמח חרוכ לע תססובמ תורחתח תא קיפסחל תישילש דרד
 םיפסדח תמירג ידכ עד חובג חכ תויחל יושע-p ל R-מ רעבמב דורכח , C ,תולעח
 קיספחל ותוא ועיני חז גוסמ םידספח .תודדומתמח תורבחל םיילאיר
דמתחל  .וד

 יל . יטסילופוגילוא קוש חנבמב תלעופ תינאקירמאח בכרח תישעת
 ונרכזח ותוא )חופ לש רבעבו( רלזיירק תרבח לש ריכבח חלחנמ ,חקוקייא
י תא ראתמ ,םדוק רבכ  עד .-1962 ב תורבחח ויב ולחחש "תוירחאח תומחלמי
 12 וא ודשח רעש םינש: חיעשתב רתויב חבוטח תוירחאח תא חופ חננת ,זא
 תפוקת תא דיראחל רלזיירק חטילחח ,תע חתואב .םדוק באש חמ ,לימ ףלא
י םינש שולש ןות .לימ ףלא SO וא םינש שמחל תוירחאח  לש קושח חנתי
 תינכת עיצחל םיבייח ונייח חופב ונאש עד ,חקזח חכ חרוצב חלע רלזיירק
י ."חמוד  וכשמנ תולודגח שולש ויב- ונוכ ןח דכ- "תוירחאח תומחלמי
 תורקי )ויח[ וחש םושמ תוינכתח םא ונלוכ ונקספח ףוסבל" .םינש שמח דרעב
 תנמ לע ,ןייד תובוט ויח אל טושפ ונרצייש תוינוכמח ,חפוקת חתואב .ידמ
 ". ךםינש שמח דשמב ןחל םיארחא תויחל לכונש

 םינחומל ליעל תראותמח חקימנידח תא םגרתל יאדווב חשקתי אל ארוקח
 לע טילחחל תויושע תורחתמח תוגלפמח .תיתגלפמ-בר תיטילופ תורחת לש
 רוחבל םירחוב לע עיפשחל ידכ תיבירסגא תוריכמ םוידק תיגטרטיסא תטיקנ
 לע חשקי חפקתחב חליחתמ ןחמ תחא רשאכ .תורחאח רובע אלו ןרובע
.נגמ דומעל תורחאח גיחל אל ידכ ביגחל תובייח ןח ד  ,אחת חאצותח .עפ
 ,רתוי חחובג תולעב דא םדוק חיחש חזל חמוד םירחוב קוש חתנ לע חרימש
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גה תוריבח יקוח ח תא םיליבמ חח ףקי ח תוצאו  קוחיי( ,תוריבח סעמב תורתומ

 םצמצל תרזוע וז תיקוח רדג. ףוקלע רוסא חתוא רגד םיביצמ )"תוגלפמ ןומימ

חתמצע תא ןאכמו,תוריבחח סעמ תויועל תא תרכינ חידמב  יפכ ,תאז םע דחי .

ח ןיינבע םדוק ונרבחסש ח תריבשל ץרימת  חקיטילופב םג ,םילבוכ םימכס

 ,קוחל דוגינב וליפא ,רדJגר תריבשב ןורתי אוצמל תומיוסמ תוגלפמ תויושע

ךינע תא םדלק ידכ  . יםירחוב תולוק פתסות לש םינחומב נ

חל םיכישממו םימייק םיילכלכ םילופוגילוא  חסינכ ימסח תועצמבא םייקת

ח ח םינתשמ"כ םירדגומ  • 9 "םיילאיצנטופ םירחתממ קושל חסינכ םיענומ

ח חישעת חב ףא לופוגילואל תכפו חסינכ ימסח לש םרדע ,  תמייקש חעשב תאז 

חו םזי תוצאמיה ,חוורל תורשפא ח לוצינל ןו  רצנו רשאכ ,םלוא .תורשפא

ח ןיא לופוגילוא חל לוכי או ח .הסינכ ימסח אלל דרשי ח קושב חוור  ילופוגילוא

ח חזמ ללכ ךרדב חובג ח ןכלו תללכושמ תורחת לש קושב גשומ חמ או  חוו

ח תורחתמה לש ןתורשפאב .תורחתמ תורבחל חסינכ ץירמת  עובקל תושדח

חמ ךומנ ריחמ ח חמר ד על תבעקנ ח חתנב "סונגל" ךכו תומייק תורבח יי  קוש

ח לש ח םילדתשמ חזכ צבמ .תונורחא ח ייד לע עונמל תומייק  .םימסח

ח היסנכ ימסח ח לופוגילואל םינייפוא  : ןמקלדכ םני

חיגולונכט וא םלג ירמוחל תומייק תורבח לש תידעלב תושינג . 1 ,  

ח חל שיש חלאל רורב ןורתי חקינעמ וז תושינג .םירצומ רוציל םיינויח  ן

ח תורבח ינפ לע םיבאשמ ח .םתוא תורסח  ןתסינכ תענומ םיבאשמב חטילש

רח תוחילצמ םא אלא ,ףנעל תושדח תורבח לש  תלוכי לעב ,רצומ חתפל 

 לטרק ,אמגולד .םינוש םלג ירמוחו חיגולונכטמ רצוייש ,ןוידנה ףנעב תורחת

ח ןור תאש תונידממ בכרומ רשא OPEC טפנ  ,תוחפתתמכ רידגהל ןתינ ןלוככ ב

ח םיבאשמב ןתטילש תא לצנל שקבמ  תחא חנועבו תעב םדקל תנמ לע םיינויח

חבומ תוירחסמ תועיבת חלו תוק ח לע עיפש ח תונידמ חב תוחתופמ  םירשק

חבומ םיינידמ דיה לש םבוליש .םיק ח ,םיע ח-1973 ב לח חש או  חז לופוגילוא ךפ

 .ןרדיתועמשמב תכל תקיחרמ תינידמ-תילכלכ חעפותל

ח תוישעת תומייק .תויתלשממ תונקת . 2 ד לע תוננומ  תויתלשממ תונקת יי

ח תישעת ,אמגולד .תינוציח תורחת ינפמ  . תורחתמ תנגומ ב"חראב תופורת

חש םושמ ח קוח ח חשדח חפורת לכ בייחמ ינאקירמא  רובעל רוביצל תעצומ

ח תוקידב ח .תובר םינש תוכשמנ ח ץירמת ח יחוור  תושדח תורבח ינפב בצינ

ח ח קושל רודחל תוסנמ  ושומימל תוכחל הילע חמושש םושמ דואמ ןטק או

ח םנ ךכ .ןןהכורא חפוקת חל חבוח ח ןמ גיש  םירצומ באייל תןנ i י(ץך חלשממ

 .תוינוציח תורחתמ ינפמ תוימוקמ תורבח לע ןגמ םינוש

 תורבחל תיסחי חכומנ תולעב םירצומ רצייל תומייק תורבח לש ןתלוכי . 3

 לש חבר תומכ רצייל תולוכי תולודנ תורבח .)"לדוגל תונורתייי( תושדח

חכומנ תולעב םירצומ , ח רשוכל תיסחי  חב תוישעתב .תונטק תורבח לש רוציי  ו
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 תורבח ןתוא לש טעומ רפסמב קושה ךומתי ןמז ךרואל תויולע תידרי תמייק

דריב פתקתשמה ,היגולונכט ,רמולכ ,עוציב לש הריבס תוליעיב תונייפואמה  תי

 ,קושל תושדח תורבח תסינכ ענומה הסינכ םסח הווהמ תויולע

 ןה ןהירצומ תא ליזוהל הזמו רוציי תויולע ידרוהל תורבח לש ןרשוכ

 תהסקו הידמלה רשוכ תא ראשה ןיב םיללוכה םינוש םינתשמ לש היצקנופ

 לע ללכ ךרדב תדדמנ תויולעה תדירי תמר ,ילופעת ןויסינמ תועבונה תונקסמ

ןיא תודשח תורבח ,ןויסינו הידמל תומוקע ייד  תונורתיה ןמ תונהיל תולוכי נ

 ןה ךכ םושמ ,תוליעי הדובע תוניטור בוציעב םיאטבתמה הדימלמ םיעבונה

 ,וקוויש רשוכו רצומה ביט ,םיריחמ תמרב אטבתמה יתורחת ןורסחב תואצמנ

 תודשחה וחילצי םא תירשפא אהת תוקיתווה קושל הרידחהו תודדומתה

 , 12 תי��גך� הידמל הלעפוה אל ןייעד ןהיבג לעש תוינשדח תויגולונכט חתפל
 תויהל םירכומה תא תצלאמ לדוג וא תונקת ,תושינג ידי לע תונורתי תגשה

 תרטמ ,קושה חיטבמש תונורתיה ןמ תונהיל םישדח לש םתפיאשל םישיגר

 םימסחה תשולשמ דחא רשאכ םג םדמעמ רמשל ןויסינב אטבתת םירכומה

יג ידי לע חסונ הז דעי ,םיוסמ קושב שומימ ידכל עיגמ וניא ל"נה  דחא ,ןייב ו

ןובא הישעתב םימסחה אשונ ירקוח יבושחמ  םירכומ לש תונורתייי : אבה פ

 םילוכי הב הדימב םיפקתשמ םיילאיצנטופ םירכומ ינפ לע הישעתב םימייק

 תריצי אלל תיתורחתה םיריחמה תמר לעמ םיריחמ תולעהל םימייק םירכומ

 , 13 "הישעתל תודשח תומריפ לש הסינכ יותיפ
 תורבח ,) Limit Price ( לובג ריחמ הווהמ הסינכ יותיפ רצוי וניאש הזכ ריחמ

 תעבונה םיריחמה תמרמ רתוי הובג היהיש לובג ריחמ ועבקי לופוגילובא

 הנבמו קתווה תונורתי תא ושממי ךכב ירהש( תללכושמ תורחת לש בצממ

 רודחל תוסנל תושדח תורבחל ץירמת רוצייל אל ידכ קיפסמ ךומנו )קושה

 יכ עבקו ,ל"נה הנקסמל ףסונ ןודיע עיצה ,רחא בושח רקוח ,ינאילדומ ,קושל

 וביגי תוקיתווה יכ ןתיפיצמ עבונ קושל תושדח תסינכל ילילשה ץירמתה

 ןמ רתוי הכומנ אהתש המרל רצומה יריחמ תדרוה ייד לע הרידח תונויסינל

 םג ,ינאילדומו ןייב ומכ ,ן 4 ורוצייב עיקשהל תודשחה תובייח ןתוא תויולעה

ג תובישח לע ודמע םירחא  הסינכ ימסח תריצי ךרד תוקיתווה לש דנגה תובות

 ,ן 5 קושב םדמעמ רומישל תויגטרטסיאכ םיילאיצנטופ וא םיישממ
 תוישעתב תורבחה ייד לע םיננוכמה םימסחה יכ ןייצל בושח ,תאז םע דחי

 לש הרידח תונויסינ ינפמ םיטלחומ םיניגמכ שמשל םילוכי םניא תונושה

 ,םינכרצה ימעטב םייוניש תופצל תובייח תוקיתווה תורבחה ,תושדח תורבח

 הבוגת תיגטרטסיא חתפלו תיגולונכטה תונשדחב וא הלשממה תוינידמב

 ,ןתטילשבש קושה ךותל הסינכ תושדחהמ עונמל ידכ המיאתמ

 ,לשמל ךכ ,שרדנה יותיעב תאזכ הבוגת בוציעב ולשכנ תונוש תוישעת

 לוצינ ידי-לע ינאקירמאה תוינוכמה קושל רודחל תוינפי בכר-תורבח וחילצה
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 תבוטל ינאקירמאה ןכרצה תופעדהב םיעבישה תונש תליחתב ולחש םייונישה

 .קדלב רתוי םיינוכסחו םיחוטב ,םייתוכיא ,םינטק בכררלכ

 הינגרונבו תדחואמה הכלממב ולגתנש םישדחה טפנה תורוקמ םנ ןכ

 תלוכי על תורישי ועיפשה OPEC לש לטרקה ריחמל תחתמ הקופתה תריכמו

 .היגרנאה קושב ודמעמ תא רמשל ןונראה

 םניא הסינכ ימסח יכ הסיפתה תדחאמ םיילכלכה םירקחמה תיברמ תא

 תא ללכ ןרדב םיהזמ םירקוחה ,אוה ןופהנ .אדירנ ינכט טקא קר םיווהמ

 ויב הריבח יענמ( תיתצובק-ןיבה המרב םיאטבתמה םייטילופה םיטבהה

 רומישל םיינויח םיכבדנכ ,ל iJ' ?י�ל הישעתה ןיב רשקה תמרבו )תורבחה '3

 תיטסילופןנילואה תורחתה לש יטילופה וויניהל . הישעתה לש ילכלכה ןרעה

 םינבומב ,שי תוילכלכה תורבחה ישאר לש םירסטניאה רומישל דעוימה '3

 התוא תיתנלפמ-בר תכרעמב תונלפמ ויב תלהנתמה תורחתב םנ ףקות ,םיבר '3

t ולהל קודנב . 
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 תיולפוגיולפ ותרחת לש הקימניד .ב

 יסופדבו ינבמב םינייפואמ םיילכלכה םהיתוליבקמ ומכ םייטילופ םיקווש

 םיילכלכה קושה ינבמ ויב תנינעמ הינולנא חותמל ןתינ .םינוש תורחת

 תכרעמב הליבקמ אהת ילכלכ יטסילופונומ קוש הנבמל לשמל ןכ .םייטילופהו

ינלפמ-דחה תיטילופה  קוש הנבמ .םייטסינומוק םירטשמב תמייקה וזכ ,תת

 תיתנלפמ-ןד תכרעמל המוד תולודנ תורבח יתש תורחתמ וב לופ-וד הנוכמה

 המכ תודדומתמ והב םיילכלכ םיקוושל .תירבה תוצראב לשמל תלעופה

 תלעופ והב הלאכ שי .םינוש םינבמ ,םילופונילואכ וניהיז ותוא ,תורבח

 המוד הזכ הנבמ .רתוי תונטק תורחא רפסמ הדיצלו הלודנ תחא הרבח

 , 1,971 דע הדובע-י"פאמ התייהש ומכ תיטננימוד הגלפמ לש תיטילופ תכרעמל

 םיבצמ שי .תובר םינש ןשמב תיקלטיאה תיטרקומד תירצונה הגלפמה וא

 רתוי ,תורחא המכ דצל תודדומתמ תולודג תורבח רתוי וא םיתש והב םיינבמ

 תויורחתב ללכ ןרדב ףקתשמו 1977 זאמ לארשיב לחהש בצמל המודב ,תונטק

 תיתגלפמ-דח תיטילופ תורחת לש םיבצמש וויכ .הפוריא ברעמב תויטילופה

 יטילופ קוש .יתנלפמ-בר יתורחת הנבמב קר דקמתנ ,הז רפסב ונניינעמ וניא

 הנחבה םשל וייוצי יטסילופוגילוא ילכלכ קוש הנבמל המודה יתגלפמ-בר

 רפסמו תולודג תונלפמ רתוי וא םייתש תופחל ללוכ הז קוש .ילופונילופ קושכ
 ונניאש קושמ ילופוגילופ קוש ןיחבמה ןוירטירקה .תונטק תוגלפמ לש הנתשמ

 יללכיי תא הדבל עןבקל תלגוסמ תחא הנלפמ וב בצמ םויק יא אוה הזכ
 .קושב םייטילופה "קחשמה
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ןפסמל ףסונ  לופונילופה תרדנהב ישאר ןייפאמכ שמשמה תונלפמה לש ר

 ויב םיסחיה לש הקימנילד םירושקה םיפסונ םינאת השולש וב םימייקתמ

 הנבמ לש הקימניד ,תונהנתה לש הקימנידכ הלא םינאת רידנג ,תונלפמה

 ,ןלהל ורבסוי הלא םינאת ,ידעמ לש הקימנידו

 םא לופונילופב תמייק תיתונהנתה תוימניד : תונהנתה לש הקימניד

)ונלפמ( םיפתתשמה םינקחשל  תויטילופה םהיתויוליעפ תא תונתהל תלוכיה ת

 תונלפמ ויב םימכסה תריבש ,לשמל ,תורחתמ תונלפמ לש רבע תונהנתהב

ותתשהש  יוניש דרוצל הריבח ימכהס שומימ, דפיהל וא ,ירטנמלרפה קחשמב פ

 ,יטילופה קושב םיטנוולרה םינקחשה תוננהתה לע עיפשת קחשמה יללכ

 , t ,תמיוסמ ומז תדוקנב םא תמיי·ק תינבמ תוימניד : הנבמ לש הקימניד
 ןא , t+l תיידתע ומז תדוקנב הנתשת והלש תוליעפה תרדסש תופוצ תונלפמ

 , t ןמזב תולגקתמה הלאמ תונושה תןאצות , t+l-ב בינת תולועפה תרדסש
 םרנגש והשלכ יונישמ וענבי תואצותב ןא תויוליעפב םילדבהה םיבצמה ינשב

 ,יטילופה ייקחשמה יללכייב

 תונלפמה םא יטילופ קושב תמייקתמ עדימ תוימניד : עדימ לש הקימניד

 ייונישב אטבתמה יטילופה קחשמה לש הירןטסיהב שמתשהל תולוכי

 ,םלשומ ונניאש דעימ םייק םהיבנל םיאשונ ודמיל םשל הנבמ וא תונהנתה

 םושמ ,ידתעב תואצות ויהי תונלפמה ישאר ידי לע תולבקתמה תוטלחהל

 תשולש ,םיטילחמה ילוקישל תואדוו יא לש תמיוסמ הדימ ברעתת דימת דכ

 םילעופה תוטלחהה ילבקמ לע תינמז וב םיעיפשמ ליעל וחסונש םידממה

 ,יונישה תוטלחהב הכורכה תואדווה יא ם�צנ;ו� לש ויייכב תיטילופ תואיצמב

 תרנסמב םיינבמ םיצוליא תחת וכ םא תלבקתמ תיטילופה תוטלחהה תלבק

 ,םינושה םינקחשה תוננהתה לע הדימל םויק רשפאמה דעימ תמירז

 םינקחשה וטקני םייטילופה םהיעדי רומישו םודיק םשל : תורחא םילימב

 ,םדמעמ לע ירשפאה םויאה תא םצמצל ידכ םינוש םיעצמא םייטילופה

 לש םייסיסבה תונורקעה לע הרימש דות ללכ דרדב השעת וז םיעצמא תטיקנ

 שפוחיי ,ייתיתנלפמ תוננרתאה שפוחיי ,ייהעבצה שפוחיי( יטילופה קחשמה

 ,ןלא תונורקע לש תיסחיה תונשרפה תורשפא לע העפשה דות דא )ייהעד תעבה

 ,םירנובמ םישנאל קר לבנוי אוהש אלא ,רמשנ העבצהה שפוח ןורקיע, ונייהד

 תא תונשל םיצורה הלאמ ץוח םלוכל תיטילופ תוננראתה רתות םנ דכ

 ספתיו רבני םימייקה םינקחשה דמעמ לע םויאהש לככ ,האלה דכו רטשמה

 פןובא םייסיסבה תונורקעה תא שרפל םנוצר לדני דכ , ישממכ םהידי לע

 תואדוה יא םוצמצל ןימז יעצמא םישמשמ הסינכ ימסח ,םדמעמ תא רמשיש

 תשולשל םיאקיטילופה םינתונש תונשרפב יולת םנוניכ ,םדמעמב הכורכה

 לע םיעיפשמה םינושה םינתשמה ויב םירשקה ,ליעל וראותש הקימנידה ידממ

 ,ןלהל ונצוי הסינכה ימסח ןוניכ
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 16 תיטיולפה המסיחה ודלמ .ג

 : תורטמ יתש םדקל העדונ תוירטקומד תוכרעמב תונלפמה ויב תודודמתהה

 התוא תמיוסמ ומז תדוקנב תירטנמרלפה תיתנלפמה תכרעמה לא הרידח

 למסנ התוא רתוי תרחואמ הפוקתב הנלפמה לש התמצע רומישו • t תובא וייצנ

 הנלפמה לעפת התמצע רןמישל תירבתסהה תא לידנהל נתמ לע . 17t+l תובא

 ליבקמב .םירחובה יניעב הלש הכישמה חוכ תרבנהל הפוקתו הפוקת לכב

 התיא דדומתהל תויושעה תורחתמ תונלפמ ינפב הסינכ ימסח הנלפמה רוצית

 .םירחובה תכימת לע

t . תונלפמה ויב ירשפא טקילפנוקל ישעמ וורתפ ויעכ םישמשמ הסינכה ימסח 

 תבצה תלועפ .וזכ תוניצנ נישהל תוצורה ולא ויבל טנמרלפב תוניצנמ תנוהנה ןג

t . תבצועמ ,הקיקח תועצמבא וא תונלפמה ויב םכסה לש דרדב םא ויב ,םסחה 

י .טקילפנוקה לש ויפואל םאתהב ם  עונמל ללכ דרדב איה קוח לש היצקנופהי

 • 18 ייויתולובנ לע המכסה ךות טקילפנוק ותמל וא טקילפנוק רןפתל ,טקילפנוק

 .ויבצעמ תבוטל לעופ ייוורתפהייש אלא ,ההז םסחה ידקפת ת

 ל
 ו
j 

c 
 ז

 י'

 יו
 ווונממ רחא וא הז םסח תרירב לע תורישי עיפשמ תיטילופה תורחתה הנבמ

 וטרופי םייזכרמה הנבמה ינותנ .תונוש תימרב ותלעפה וומזית לעו ,ירשפא
 ם

 :וחלל
 ת

 ת

 . t הפוקתב תריטנמלרפה תיטילופה תכרעמב תונלפמה רפסמ . 1
רסמ . 2  . t פהוקתב תילרוטקלאה תיטילופה תכרעמב תונלפמה פ
 ינשל תוקלחתמ ולא תונלפמ . t הפוקתב תודשחה תונלפמה רפסמ . 3

 : םינוס

 תיטילופה תכרעמה לש תיבויח הכימת רדעהב תונייפואמה תונלפמ .א

 ם
 .י

 ם
t . תירטנמרלפה. 

 תיבו'ח הכימת תלעב הנלפמ לוציפ תובקעב ורצונ רשא תונלפמ.ב ל,

 תעדוימה הינטרטסיא תוטקונו t-l הפוקתב תירטנמלרפה תיטילופה תכרעמב ש .

ןסינכ תורתבחס תא תולעהל .ן�  . t הפוקתב וז תכרעמל ת
.t 4 .תיטילופ תכרעמב תיבויח הכימתב תונייפואמה תוקיתו תונלפמ רפסמ 

 . t הפיקתב תוריחבה תכרעמב תודדומתמו t-l הפוקתב תירטנמרלפ ת;
 וילמונה יסחיו םינתשמ לש הרדס חסנל םירשפאמ הלא הנבמ ינותנ ס�

 ץומיאו תריחבב םיכורכה הטלחהה יביכרמ תא ריבסהל םחוכבש םהיניבש פן

 תמר ,תירטנמלרפה תכרעמב תויליבומה תמרכ ורדנוה הלא םינתשמ .םימסח ת'

I ספתנה םויאה תמרכ רדנוהש םהיניב סחיהו תילרוטקלאה תכרעמב תונשדחה ת 

ד לע לב  : םריבסנו ולהל הלא םינתשמ רידנג . ודמעמל תוטלושה תונלפמה יי



I 46 תילאךשיה הקיטילןפל הסינכ ימסח 

 " :) M ( תירטנמרלפ תיתגלפמ תברעמל m ילביומה תמר . 1

 תפתתשמה ,הנלפמ לש ילאירה יוכיסה תא פתקשמ תויליבומה תמר
 תמרל דדמ הווהמו תירטנמרלפ תיתנלפמ תכרעמ לא רודחל ,תוריחבב
 .תכרעמה לא הסינכל תושדח תונלפמ לש תויפיצה

 ללכיהל לעופב תוכוז רשא תונלפמה רפסמ ןיבש סחיכ רדנוי הז הנתשמ
 תופתתשמה תונלפמה רפסמ ןיבל ) Np ( תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמב

N ( תוריחבב e  : םאש דכ .) 
M = תירטנמלרפ תיטילופ תכרעמל תויליבומ תמר. 
N = תונלפמ רפסמ. 
P = תירטנמלרפ תיטילופ תכרעמ. 
e = תילרוטקלא תיטילופ תכרעמ. 
 . M = Np/Ne : יזא

 :) P ( תילרוטקאל תיתגלפמ תברעמב m נשדחה תמר. 2
 וב יטילופ קושב עידמ תטילק לש ימנידה טביהה תא השינדמ תונשדחה תמר
 תנמ לע יטילופה קחשמה לש הירוטסיהה לע תוססבתמ תויטילופ תונלפמ
 תא ררועמ הז דעימ .ןהלש םירסטניאה תא ומדקי רשא תוינטרטסיא בצעל
 תמקה לע עיפשמש אוהו תירטנמרלפה תכרעמה לא הסינכה תויפיצ תכרעמ
 תויפיצ ןבומכ ררועת םדוק הרדנוהש ההובנ תויליבומ תמר .תושדח תונלפמ
 .תושדח תונלפמ לש ןתמקה ודדועי רשא הסינכ

 תופתתשמ רשא תושדחה תונלפמה לש ןרפסמ ןיבש סחיכ רדנוי הז הנתשמ
 תכרעמב וללכנ רשא תונלפמה לש ןרפסמ ןיבל ,) Nen) t הפוקתב תוריחבב
 ןכ .) Neo) t הפוקתב תוריחבב תופתתשמהו t-1 הפוקתב תירטנמלרפ תיטילופה
 :םאש

p = תילרוטקלאה תכרעמב תונשדח תמר. 
N = תונלפמ רפסמ. 
n = תושדח תונלפמ. 
 .תוקיתו תונלפמ = 0
 P = Nen/Neo : יזא

 תויליבומה תמרמ תעפשומ t הפוקתב תירלוטקלא תכרעמב תונשדחה תמר
) M (הפוקתב תירטנמלרפ תיתנלפמ תכרעמב t-1 . ןרועת ההובנ תויליבומ תמר 

 תמר .תושדח תונלפמ תמקה ודדועי רשא תכרעמה לא הסינכ תויפיצ
 . דופה טקפא רוצית הכומנ תויליבומ
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 ל
 ת

 :) T) m טולש m גלפמ לש תיטיולפה תןמצעל ספתנה םואיה תמר. 3
 לוקיש הווהמ תוטלוש תוגלפמ � תיטילופה ןתמצעל ספתנה םויאה תמו
 םויאה תמר .תוירטנמלרפו תוירלוטקלא תוכרעמל הסינכ ימסח יונישב עירכמ
 ן,מז ינפ לע ךרענ קחשמה רשאכ .תוגלפמה תוגהנתה תקימניד תא השיגדמ
 לע התעפשהב תובשחתה ךות ןהלש היגטרטסיאה תא ועבקי תוגלפמה
 . דיתעב תורחתמ תוגלפמ תוגהנתה

 תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמב תויליבומה תמר ןיב סחיכ רדגוי הז הנתשמ
) M ( תילרוטקלאה תכרעמב תונשדחה תמר ןיבל ) P (. ונייהד, T = M/P . 

 רשאכ הז דדמב יוטיב ידיל םיאב יטילופה קחשמה לש םיימנידה םיטבהה
 .תונשדחו תויליבומ ינתשמ תוללוכ תוגלפמה לש תוגהנתהה תויצקנופ
 תיתגלפמה היגטרטסיאה בוציע לע םיעיפשמ הלא םינתשמ ןיב םירשקה
 השולשב יוטיב אוצמל םייושע הלא םירשק .הסינכה ימסח יונישו ןוניכב
 : םיירשפא םיבצמ

 ת
 ת

 'א בצמ ו:
 תמרב הדיריל ליבקמב תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמל תויליבומה תמרב הילע ז
 לע םויאה תמרב היילעל הליבומ תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה ת
 .תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמב תוגלפמ ייד לע ספתנש יפכ ,תיטילופ המצע ת
 תוטלוש תוגלפמ לש תוליעפ תיגטרטסיא תררוג ספתנה םויאה תמרב הילע ז

 .תיטילופה תכרעמל הסינכה ימסח תאעלתל

 : ןמקלדכ תילמס הרוצב ראותי הז בצמ ז
 ז
 J P ן

t M 

t T ---< תכרעמל תסינכ ימסח t 
 'בבצמ
 תמרב תילעל ליבקמב תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמל תויליבומה תמרב הדירי

 על םויאה תמרב הדיריל הליבומ תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה

 .תוטולש תוגלפמ ייד לע ספתנש יפכ ,תיטילופ המצע
 תוטלוש תוגלפמ לש הלועפ תייגטרטסיא תררוג ספתנה םויאה תמרב הדירי

 .תיטילופה תכרעמל הסינכה ימסח תדרוהל
 : ןמקדלכ תילמס הרוצב ראותי הז בצמ

J 
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t p T J -- -
IM 

<- -  J תכרעמל הסינכ ימסח-

 'נ בצמ
 ליבקמב תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמל תויליבומה תמרב הילע לש םיבצמב
 תמרב הדירי, ןכ ומכו תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה תמרב הילעל
 תונדשחה תמרב הדיריל ליבקמב תירטנמרלפ תיתגלפמ תכרעמל תויליבומה
 תוגלפמה ידי לע ספתנה םויאה תמר אהת ,תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב
 י.ב וא יא בצמל המאתהב הנייהת תואצותהו P /M סחיל םאתהב תוטלושה

 : ןמקדלכ תילמס הרוצב ראותי הז בצמ

.1 t M 

1 M 
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 םסח ןוניכ ןייצמה ליעדל יא בצמל ןבומכ וסחייתי רפסב ת 1 אמ��ןה תיברמ
 תוגלפמה תולוכי אמגולד דכ .תוקיתווה תוגלפמה לש ןדמעמל םויא ןיבג
 ירשפא טקילפנוק עונמל הרטמב המיסחה זוחא תאלעה לע טילחהל תוטלושה
 תחלצה .םירחובה תכימת לע תורחתהל תונווכתמה תוגלפמ ןיבל ןהיניב
 תוגלפמב בןומכ עפגת המיסחה זוחא תא רובעל תודשח תובירי תוגלפמ
 .תונורחאה לש ןדמעמ ןובשח לע לדגת תונושארה תוחכונש םושמ תוטלושה
 תא )יב בצמב( ,םדקל היושע המיסחה זוחא תדרוה אקוד יכ ,ןכתי ןכל
 רתוי דדועל יושע דומנ המיסח זוחא .תוטלושה תוגלפמה לש םיסרטניאה
 ילארוטקלאה קבאמב .םירחובה תכימת לע דדומתהל תוילאיצנטופ תובירי
 תאצות- םירחובה תכימת זוזיקל ומרגיו התוער םע תחא תושדחה ורחתי

 .תטלשה הגלפמה תבוטל אהתש
 לע םויאה תתחפהמ בןומכ תלבקתמה האצות איה ,המיסחה זוחא תדרוה

 םאש םושמ חיכש וניא הז בצמ .ליעל יב בצמב תראותמו תוקיתווה
 ול היהי אל םסחה תא תונשל תירוביצ העיבתב לקתנ וניא יאקיטילופה
 וכא תפקשמה תמייקה ותנוכתמב וריאשהל רתוי חונ .תאז תושעל ץירמת
 ןימי םהב םיבצמ ונכתי תאז םע דחי. ודמעמל דומנ םויא תמר לש תואדווה
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 רחא לש האלהע ךית דחא ידריי , רמילכ .רחבא דחא ססח תלעפה יאקיטיליפה
 םיירשפאה הסינכה ימסח לש הזח ןיינמה תא .ירשפא יא סייק ןיינמ ךיתמ
 .באח רקפב ריסקנ תייטיליפ תיכרעמל
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 :וג קרפ

 תוכרעמל הטינכ ימטח
 תויטילופ

 תכרעמ לכב הנוש תושדח תונלפמ דנגכ םילעפומה םימסחה יפואו ירפסמ
 םסח לש ותואצמה ייד לע תיטילופה תכרעמה ןייפואת םיתיעל .תיטילופ
 םירחאה םימסחה תוחכונ תא השעי רשא ד,ואמ יביטקפא ד,חא הסינכ
 ימסח תוחכונ ידי לע תכרעמה ןייפואת תורחא םימעפו ,ילוש ןיינעל תכרעמב
 םושמ יביטקפא םסח רצוי יתנלפמ-וד יתורחת הנבמ לשמל דכ . םיבר הסינכ
 תיצחמ תכימתל הקוקז ןוטלשה תא שובכל תפאושה השדח הנלפמש
 רפסמב תונייפואמ תורחא תויטילופ תוכרעמ .הנינע תא םדקל ידכ םירחובה
 הסינכה ימסח ןוונממ קלח םדוק ראתנ .הסינכ ימסח לש רתוי לודג

 תיטילופה תוברתל רתויב םייטנוולר ואצמנש הלא דחוימב םיירשפאה
 ןיבו.r םימסח ינוויס לש הרדסב רחנב רחאו םנויניה תא ריבסנ .תילארשיה
 . רפסה לש ינשה קלחב םנחובל לכונש ידכ תויורשפא המכ

 הקיטיולפל הסינכה ימסח וןוגמ .א

 ידכ תוקיתו תונלפמ ידי לע םיבצועמה הסינכ ימסח לש המישר גצות ןלהל
 יפל תרדוסמ המישרה ןיא .יטילופה קושל תושדח תוגלפמ תסינכ עונמל
 .תיטילופה תכרעמל הסינכ תעינמב יסחיה ורשוכ וא םסחה תובישח

 )" m ריחבה תטישיי( m קולה תוקלח בושיח תחסונ . 1
 תופעדה תא תומכסמה תויטמתמ תואח 9 �נ ידי לע השענ תולוקה בושיח
 הנוש החסונ יכ ,ןכל רורב .םימכסומ םיללכ יפל תואצות תורציימו םירחובה
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 , איה התוא םירחובה תועדפהב יוניש לכ לח אלש וליפא הנוש האצות בינת
 .ןתמכסמ

 לש ןהייוכיס תא הניטקמ איה רשאכ הסינכ םסח תשמשמ בושיחה תחסונ
 תא הלגדימו תירטנמרלפה תיתנלפמה תכרעמב נוציל תוכזל טועימ תוצובק
 ורצוויש דכל םורנל היושע בושיחה תטיש .תוטלושה תונלפמה לש ןתמצע
 .טויעמ תוצובק לש ןנוציי ןובשח לע טנמרלפב םילודנ םייטילופ םישונ

 תוירטקומדב תולעפומה הריחב תוטיש לש תונושה תועפשהה יבנל תויפצת
 לש ןתמצע םוידקל תורחאמ רתוי תומרות תונוש תוטיש יכ תולעמ תומייק
 תיבורה תוריחבה תטיש לשמל דכ .תושדחהו תונטקה ןובשח לע תולודנה
) Plurality ( רתוי בליקש דמעומ ותוא רק םיוסמ הריחב רוזיאמ רחנב היפל 

 רשאמ תולודנה תונלפמה לש ןדמעמ קוזיחל רתוי תמרות ,םירחאמ תולוק
 םידמעומ רתוי ןהב תויסחיה תוטישה תפחשמב תוללכנה הריבח תוטיש

 • 2 טנמרלפב רוביצה יניצנכ רהיחבה רוזיבא םירנבח

 לכב יוצמ תושלח ינפ על תוקזח תוגלפמ לש יסחיה ןורתהייי יכ עבקנ לכלכ
 תיבורהו תיבורה תוריחבה תטישב רתוי לודנ תויהל הטונו תוריחב תטיש
 תוטיהש תפחשמ דותב םג ןא . 3 ייתיסחיה תוריחבה תטישב רשאמ הטושפה
 ןובשח לע תולוגדה תונלפמל בושח ןורתי תוקינעמה הלאכ שי תויסחיה
 ,טנוה- m רוטקיו לש וחוסינ יפ, לע הובנה עצוממה תטיש לשמל ןכ .תורחא
 תטיש התמולע .תונטקה ןובשח לע תולודנה תונלפמל רורב ןורתי הקינעמ
 ורבסוה וללה תוטישה .תונטקה תונלפמל ןורתי אקוד הקינעמ לודנה ףדועה

 ןתעלפה ןויניה .אלרשבי תינלויצר הקיטיולפ ,ןורוד לש ורספב תוכירבא
 .הז רספ לש ינשה קלבח רבסוי לארשיב

Z • הרחיב וראיזל הוקצמה םבישומה רספמ 

 םחס הווהמ טנמלפרל חוללש יארש רהיחב רוזיא לכש םיניצנה רפסמ
 .תירטנמרלפה תיטילהפו תכרעמה וןת לא םיוסמ רוזיא יניצנ לש םתסינכל
 תירלוטלקא תורחת לש ינוציק הרקמכ תשמשמ לארשיב תיטילופה תכרעמה
 רוזיא העשמל .טנמלפרל םיניצנ 1 ןס חלושה דחא הריבח רוזיבא תלהנתמה
 רפסמל תיסחי רתויב ברה םיניצנה רפסמ תא חלוש ילארשיה הריחבה
 .תומייק תוירטקומבד םירחא הריבח ירוזיאל האוושהב טנמרלפב םיגיצנה
 הריבחה ירוזיא .תויצרא תוריבחה תויה לשב תמלשומ בןומכ איה הפיפחה
 םיניצנ לש ידחא רספמ חולשל וא םייננומוה תויהל םיכריצ םניא םילבוקמה
 על בעקנ טנמלפרל חולשל יארש רוזיא לכש םיניצנה ספרמ .םירנבחה תיבל

 תומצע לוידנו רומיש לש םיולקישמ םיעפשומה םמצע םיאקיטילופה ייד
 הטעומ בל תמןשת ןא ושידקה תןירקחמה תויפצתה .תומייק תויטילופ
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 ורפבס ייר .טנמרלפב תונלפמה יבכרה לע הריחבה ירוזיא לדונ תעפשהל
 יכ םיריהבמה םינונת ניצמ , m ריחב וקיח של m יטיולפה m אוצתה ,בושחה
 םינתינה םיבשומה רפסמב ודאמ היןלת תוריבחה תטיש לש תויסחיה תידמ
 .רוזיא לכל

 םוקקיחמה תביל םריחנבה רספמ • 3

 הסינכ םסח שמשמ םירנבחה תיבב בשומ לבקל םיכוזה םישנאה רספמ
 םיבר לצא פסנת טנמרלפה ודלנ .וילא תינפומ בל תמושת דואמ טעמש "יעבטיי
 טנמרלפה דלונש אלא .םירחאה םימסחה תא בצעל שי וביבסש עובק וותנכ
 המיסחה ףס לשמל לארשיב .תיטילופה תכרעמל הסינכ םסח הווהמ ומצע
 זוחא תופחל לבקל תבייח תיטילופ הנלפמ לכ .דחא זוחא לע דמוע תיטילופה
 דלונש וויכ ןא .תסנכב דחא בשומ המצעל ויירשל ידכ םירחובה תולוקמ דחא
 לש המרב בעיט םסח נציימ הז רפסמש ירה ,םירבח 120 לע דמוע תסנכה

 יקוחה זוחאה ויב שרפהה .םירחובה תולוק לכ ןסמ ) 100/120 ( םיזוחא 0.833
 אצמנ הז שרפה .םיזוחא-0.17 ב םכתסמו ילמינימ ןכ םא אוה יעבטה זוחאהו
 תסנכב בשומ נישהל תופאושה תונטק תונלפמ תמיסבח ליעיכ םימעפ המכ
 תסנכל "םירוחשה םירתנפהיי לש-1973 ב םכרד המסחנ ,לשמל ן,כ .לארשי

 םריקמ ינשב .תיעישתה תסנכל ,-1977 ב ·,תרופ-ןב יכדרמ לש וכרדו ,תינימשה
 ולביק ןא יעבטה םסחה תא תונלפמה ורבע םירחא םירקמב םנ ומכ הלא

 . יקוחה םסחה ומ תולוק תופח
 תוכרעמ תומייק .עובק וותנ שמשל בייח וניא טנמרלפב םיבשומה רפסמ

 םשל הנתשמ םיבשומה רפסמ הב הינמרנ ברעמב ,לשמל, ומכ תונוש תויטילופ
 תטיש ןא .םי-וחובה תולוק יבושיחמ תועבונה "תויראשיי םע תומאתה תריצי

 תעבוקה הקינכטל רתויב תפלאמה אמנודה ילוא איה וקיר וטרופב תוריחבה
 , ,םירחנבה תיב וקיר וטרופב .עובקכ אלו הנתשמ ןותנכ טנמרלפה דלונ תא
 םיניצנ 40 ןותחתבו םירוטנס 16 םירבח ןוילעה תיבב ,םיתב ינשל קלוחמ
  המרב םירחנבה םיניצנ 11 םנ םימייק .הריחב ירוזיא םיעברבא םירחנבה
 תולוהק תיברמ תא ולביקש םיניצנה רשע דחא .תונוש תונלפמ יניצנכ תיצראה
 רק רוחבל רחוב לכ יאשר תויצראה תוריחבב .תיב לכל ורחבי תיצראה המרב

 . ןותחתה תיבל דחא ניצנו ןוילעה תיבל דחא ניצנ רועב
 תיבב םיגיצנ (27 םיניצנ 78 לע ןכ םא דמוע ויתב ינש לע םירחנבה תיב לדוג

 ךפסמ תא לידגהל תרשפאמ הקוחה םלוא .)ןותחתה תיבב-51 ו ןוילעה

 תולוק ול תחסו-1984 ב m שע תחאה תטנכל תוריחבב םג וחוכ תא הטינ תרופ-בן יכחמ •
 . דבבל םריוספ
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 נישהל וחילצה אלש םיטועימ לש תוצובקל יטילופ יוטיב רשפאל ידכ םיניצנה
 • 5 תמייקה םיבשומה תקולח תטיש רךד םיתאמ גוציי

 םמדיועמה או m גפלמה רספמ • 4

 ) Social Choice Theory ( תיתרבחה הריחבה יכילהת רקחב תסקועה m רפסב
 יתלבה הריחבה חייט II כ תיטרקומד תורחתל םייסיסבה םינאתה דחא חסונמ
 תובר םימעפ אצמנ תירלוטקלאה תורחתה לש תיטילופה תואיצמב . 6I1 לבגומ
 ןתודמעומ תנצה וא תלועפ .תונוש תוביסמ לבגומ רחובה לש הריחבה חייט יכ
 רסנא םנ דכ ,תויברעמ תויטרקומד רפסמב הרוסא תויטסינומוק תוגלפמ לש
 תונידמב תוריחבב עיפוהל תדה םוחתבש םינינע םדקל תופאושה תוגלפמ לע
 םריומאה םיטייולהפ קחשמה יללכ .חנידמו תד ןיב הדרפה תמייק ןהבש
 ימלו רתומ ימל ,ןכ םא ,םיעבוק הרבחה לש םייזכרמה ל(]כרעה תא ףקשל
 יכרע לש הרדנהה חייט .תילרוטקלאה תיטילופה תכרעמב תורחתהל רוסא
 .יתודדומתמה תונלפמה"רפסמ לע םיבר םירקמב עיפשי הרבחה

 תולינר תויבור תוטישב. 8 המצע הריחבה תטישמ םג עפשומ תונלפמה רפסמ
 הנוהנה וז ומכ ) Two Stage Majority Rule ( םיבלש ינשב תולהנתמה הלאכב וא

 תכרעמב תוגיצנב תוכזל השדח הנלפמ יוכיס ,תפרצב תואישנל תוריחבב
 תונלפמה תושרדנ םירקמה ינשבש וויכ תאז . דומנ תירטנמלרפה תיטילופה
 בוביסב( לוק דועו םירחובה תולוקמ םיזוחא 50 תופחל לש הכימת נישהל
 וטי דכ םושמ .םירחנבה תיבב גיצנ ןיירשל ידכ )םיינשב וא דחא תוריחב
 תילרוטקלאה תיתורחתה תכרעמב תודדומתהמ ענמיהל תושדח תונלפמ
 .תושולק ויהי םיגשיהל ןהיניהנמ לש תויפיצה רשאכ

 m מדועמ תשגה m בח הבעצה m בז • 5
 לש םתוכז תא םיליבנמה תונקתו םיקוח םימייק תויטילופה תוכרעמה לכב
 תוכז תא תוללוש ולא תולבנה .תילרוטקלאה תורחתב ףתתשהלמ םיטרפ
 ,)הירצייישב םינוטנק המכב ומכ( םישנ ,) 18 לינל תחתמ( םיריעצמ העבצהה
 םיבר תומוקמב .ב"ויכו )הקירפא םורדב םירוחשה ומכ( םינוש םיעזנ ינב
 םיצפחכ רתוי םדקומ דעומב ומשרנש םיחרזאל קר הריחבה תוכז תינקומ
 תעב םימיאתמ םיכמסמ ,לש הרדס וגיצהש וא ,תוריחבה תורחתב ףתתשהל
 םיקוח לש הרדס ידי-לע תעפשומ איה םנ תודמעומה תשנה תוכז .הריחבה
 .וצרא דילי תויהל בייח תירבה תוצרא תואישנ תרשמ לע דדומתמה .תונקתו
 שמשמ ,הריחבל רתומה לינה ןמ רתוי הובנ ללכ ןרדב אוהש ד,מעומה לש ולינ
 לש ותודמעומ תרסנא .תונוש תויטרקומדב םיריעצ םידמעומל הסינכ םסח
 .חאלה דכו תוריחבה ןמזב רוביצ דבוע תרשמב זחואה וא ילילפ רבע םע םדא
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 m רחתה הנבמ • 6
 רוחבל םירחובה םישקבתמ וב תילרוטקלא תורחת ןיב יתועמשמ לדבה שי
 רשאכ .הגלפמ רובע רוחבל םישקבתמ םה וב בצמ ןיבל אוהש לכ דמעומ רובע
 ושקתי םימיוסמ םירחתמ םהב םיבצמ ונכתי ,דמעומ רובע איה העבצהה
 . םתודמעומ לש תיביטקפא הגצה םשל הצוחנה םיבאשמה תומכ תא סייגל
 םניא רשא םירחתמ םתואל הסינכ םסח הייהמ הגלפמ רובע העבצה
 תא תגציימ הניא הגלפמה: תונוש תוביסמ תיתגלפמ תרגסמב לועפל םיניינועמ
 םה ןיא ; הגלפמה דמעממ רתוי בוט רוביצה יניעב םדמעמ ; םהיתופקשה
 . יתגלפמה ןוננגמה ישנא תא םילבקמ וא םילבוקמ

 הריחב ירוזאיל הוקחל • 7

 תאצקה .תכל-תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה תלעב איה הריחב ירוזיאל הקולח
 לידגהל היושע םינתשמ היסולכוא ילדוגל תיתפוקתה םתמאתהו םירוזיאה

 .התוער ןובשח לע תחא הגלפמ לש היתונורתי תא קהבומ פןובא

 אצמנ החוכ זועמו םייתד םירחוב תגציימ הגלפמ יכ רמנא המגדה םשל
 יגיצנ ,םירוזיאה יבצעמ םילולע החוכ תא םצמצל ידכ .קרב-ינב ריעב
 הריחב ירוזיאל םדימצהלו םינוש םיקלחל ריעה תא חלפל ,תולודגה תוגלפמה
 וזכ הקולח .בייויכו הווקת-חתפ ,םייתעבג ,ץכ-דסרפ ,ןג-תמרב םיינוליח
 • 9 םלעהל םייתדה תגלפמל םורגל הלולע " Gerrymandering " תילנגאב הנוכמה

 סיחי גוציי m ברעמב המסיח חחא . 8

 תודסוממה תוגלפמה לש ןבצמ תא רפשמה תונקתה גוסמ אוה המיסחה זוחא
 .חוכרוריבצל םינושארה ןהיעדצ תא תושועה תושדחה תוגלפמה ןובשח לע
 םיביכרמל םאתהב תונתשהל לוכיו עובק תויהל בייח וניא המיסחה זוחא
 םיבשומה רפסמו םירחתמ רפסמ ,םירחוב רפסמ: תוריחבה תטיש לש םינושה

 .רוזיבא
 תוכוז נןיא רשא תוגלפמ לש ןתסינכל ינבימ םסח הייהמ המיסחה זוחא

 וחסנלו תונטקה תוגלפמה לכ דנגכ וליעפהל ןתינ .הבחר תירוביצ הכימתל
 םאתהב וליעפהל וא ,תירטנמלרפה תכרעמל ץוחמ ןריאשהל קיפסתש המרנ
 לכ השדח הגלפמ לש תימעפ דח תיטילופ תושבגתהמ עבונה ןותנ םויאל
 דנג הארנכ לעפוה ) 5% ( תיברעמה הינמרבג לעפומה המיסחה זוחא .איהש
 • l סתושדח תוגלפמ לש תוימעפ דח תויושבתגה
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 ותנפלמ וןמימ וקח. 9

 לעו ,תומורת תלבק תורשפא לע תויקוח תולבגה םיליטמה תנוקתו םיקוח
 תוגלפמ לש תורחתה רשוכ לע ללכ ןרדב םישקמ ,םיבאשמה תאצוה יכרד
 תומייק תוגלפמל םייפסכ םיבאשמ םינקמ תוגלפמ ןומימ יקוח .תושדח
 תורסח תושדח תוגלפמ ינפ לע יתורחת ןורתי ןהל םיקינעמו הנידמה תפוקמ
 :תורטמ יתש תגשהל םישמשמ תוגלפמ ןומימ ימסח יכ אצמ ןורוד .םיבאשמ
 ותסינכל םסח ןוניכו )תונטקכ תולודג( תוטלושה תוגלפמה לש ןתמצע רומיש
 .ייתודשח תוגלפמ לש

 הבעצהה יפאו • 10

 : םירחובה תעבצהל םינוש םינפוא עובקל הלוכי תירטנמלרפ תיטילופ תכרעמ
 החותפ העבצה .םיינכט םיעצמבא וא םיקתפב ,תיאשח וא החותפ העבצה
 הדבוע ,תוירשפאה םיכרדה לכב םיעיבצמה לע םיצחל תלעפהל חתפ הווהמ
 העפשה תלעפהל םמצע םיליבגמה םירחתמל הסינכ םסח תריציל הליבומה
 סישרודה םיעצמבא שומיש תברעמה תינכט העבצה .םייקוח םיצורעב
 ירוביצ לע תושקהל הלולע )םיבשחמב שומיש ,לשמל( תיגולונכט תונמוימ
 .תאז תונמוימ םירעדנה םיחרזא

 ותריחבה תברעמ וןמזית • 11

 נןכתל תורשפא םירחתמל םיקינעמ קוח יפ לע םיעובק תוריחב ידעומ
 רשאכ תאז תמועל .תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמל הרידח לש היגטרטסיא
 לש תויגטרטסיאה תויורשפאה בחרמ םצמטצמ םינתשמ תוריחבה ידעומ
 תוגלפמל ןורתי ןכ לע םיקינעמ םיעובק אל םידעומ . םישדחה םירחתמה
 םזי ייךרעמייה יכ הנעט התלעוה-1977 ב ,לשמל דכ .תושדחה ינפ לע תוקיתווה
 ומז יייונישל תיטרקומדה העונתהיימ עונמל ידכ יאמ שדוחל תוריחב תמדקה
 .תיעישתה תסנכל תוריחבה תורחתל בטיה ןגראתהל ןמז-קספ

1Z • תוריחב םוסרפ יוקחו תרושקתל ותשיננ 

 תרושקתה יעצמאל תוגלפמו םידמעומ לש םתושינג לע תולטומה תולבגה
 זעי תייסולכואל רבעומה עזימה םרזש םושמ הסינכ םסח הווהמ םיינומהה
 יפ לע ,ללכ ךרדב וצקי תוקיתו תוגלפמל ,לשמל, ךכ .תונקתה ידי לע עפשומ
 יפקיהב ולבגוי תושדחה וליאו ,ןרסמ רודישל רתוי םיבר ןמז יקרפ ,קוח
 תןארוה ,ונייהד ,םיינויוויש םוסרפ יללכ תכרעמב ומייקתי וליפא .רודישה
 סיללכ ועפשוי, ישפוח פןואב ורסימ תא גיצהל דדומתמ לכל תוריתמה תויקוח
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 ולבקי- תוודדמתמל םניח ןתינ רוידשה ןמז םא .תויסחי ידדמ ייד לע הלא
 עפשוי ,םניבח ןתינ ןמזה ןיא םא .תונטקה תוגלפמה ןמ ןמז רתוי תולודגה
 תולודגל ,דכ וא דכ .ןמז תיינקל םיבאשמ סויג תויורשפאמ רוידשה ףקיה
 .תודשחהו תונטקה ינפ על ןורתי היהי תוקיתוולן

 יטיולפה אבקמה ואשנ ותרשמה רספמ • 13

 םסח לדגי דכ תיטילופה המצעה תולעב תורשמה לש ןרפסמ ןטקש לככ
 םיירוביצ םיניינע םוידקל תונויסינ דצל ירהש .םידשח םירחתמל הסינכה
 ,תקמוצמ המצעה תגוע רשאכ .רדגומ יטילופ ללש לע םירחתמה םידדומתמ
 דרוי דכ םושמ . םינטק היחתנמ הנהת תושדחה ןמ תחאש תורבתסהה
 .תילרוטקלאה תיתגלפמה תכרעמב דדומתהל תושדח תוגלפמ לש ץירמתה
 תכרעמב םילומגת חיטבהל הלוכי הניא וז תכרעמב החלצה םגש םושמ תאז
 .תירטנמלרפה תיתגלפמה

 הבעצהה הנבמ . 14
 םא .תמיוסמ תיטילופ תכרעמב תלעפומה תוריחבה תטישל רושק הז םסח םג
 ,תרחבא אלו תחא הגלפמב הריחב רמולכ ,תינ,זש העבצה תשרוד הטישה
 לא סנכיהל םיחילצמ ויה יכ ןכתי רשא םידמעומ לש םתסינכל םסח רצווי

 ,תילנידרוא העבצה תטיש הגוהנ התיה אול תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמה
 • 12 ויתויופיעד רדס יפ לע םידמעומה תא טרפה גרדמ הב

 דחוימבו הריחב תוטיש המכב תוגוהנ םידמעומה גוריד יפ לע תועבצה
 ונרכזה התוא ייידחיה-לוקה תרבעה תטישיי הנוכמה תיריאה תוריחבה תטישב
 רדס יפל םידמעומה תא גרלד רחובה שקבתמ וז הטישב .אובמה קרפב
 ידכ ול ץונח רשאמ הכימת תולוק רתוי לביק דמעומ םא .םהיפלכ ויתויופידע
 רפסמ. חחנב אל ןיידעש םידמעומל רוזעל ידכ תולוקה יפדוע ולצוני ,רחביהל
 ,ייפווד תסכמיי הנוכמה הסכמ ידי לע תרדגומ בשומ תגשהל םיצונחה תולוקה
 . םידמעומל וירחוב תופדעה יפל השעת הכוזה דמעומה לש תולוקה תקולחו

 לש ילנידרוא רודיסש ,ןאכמ .םהיתופדעה רדסב רתוי דומנ ומקימ םתוא
 רחביהל יוכיס םהל היה אלש םידמעומ תריחבב רוזעל טלחהב יושע תופדעה
 .ןנתילנימונ הטישב

 רוחבל רחובה ןמ שרודה העבצה הנבמ תולעב הריחב תוטיש םג תומייק
 ,יידחא לוק-דחא םדאיי וניא ןתוא החנמה ןורקיעה .דחא דמעוממ רתוי רובע
 תעבצהיי הנוכמ הזכ העבצה גוס .ייםידמעומה רפסמ יפל תולוק רפסמיי אלא
 םיגיצמה םידמעומה לכב דומתל לוכי רחוב לכו ) Approval Vote ( ייהמכסה
 תוכזה השעמל תנתינ רחובל : תורחא םילמב .םיכסמ אוה ןתיא תודמע
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 ויניע תואר יפ לע םירנבחה תיט; םוקתש תיטילופה היצילאוקה תא ביכרהל
 ןורתי הנקמ וזכ הטיש יכ רורב . יתנלפמ חתפמל םאתהב חרכהב אלו
 העבצה הנבמ תולעב הריחב תוטישב יוכיס םהל היה אלש םידמעומל
 • 14 ילוק-דח

 m ריחבה ךיהלתל םיטרפה m שיגנ • 15
 םינייפאמ ילעב םיעיבצמה ינפב םיישק תומרוע תונוש תויטילופ תוכרעמ
 תונלפמה רובע ,ללכ ךרדב ,םיעיבצמה לש הלאמ םינושה םייפרנומד
-ודכ תנייפואמה הנידמב תינושל דחכ העבצהה תעיבק ,לשמל .תוטלישה
 הפשה תא םריבוד םניא רשא םיטרפ ת.ופתתשהל םסח רוצייל היושע תינושל
 תוריחבה תוכרענ ןהב תונידמב תויפלקה תחיתפ ידעומ םנ ךכ .העבקנ רשא
 תונקת .ךילהתב ףתתשהל םינוש םידבוע על השקי לינר הדובע םויב
 לע ועיפשי ןה ףא חרזאה לש םיעובקה וירונמ םוקמב קר העבצה תובייחמה
 תא תינמז וקיתעהש םיילאיצנטופ םירחוב לש תופתתשהה זוחא תדרוה
 .תרחא הנידמל וא קחורמ רוזיאל םהירונמ םוקמ

 יטיולפה ךילהתל m גלפמ/םידמועמ m שיגנ • 16

 םינאת לש הרדס תוריחבה יקוח םיעבוק תיתנלפמ-בר תיטילופ תכרעמ לכב
 הצובק .תוריחבב תודדומתמה תונלפמל םיחרזא תוציבק תכיפהל םיינושאר
 וא ,םיכמות םיחרזא תומיתח תמישר תנצה ,לשמל ,ידי לע( םינדהל תבייח
 הל שי יכ ,קוחה שומימ על םידקפומה םישנאה ינפב )ףסכ ימוכס תדקפה
 .לעופל תאצומ תוריחבה תורחתש ינפל ,היופצה תודדימתהב אוהש לכ יוכיס
 ךותב תומדקומ תוריחב לש תונוש תורוצ תומייקמ תובר תויטילופ תוכרעמ
 םירחאהמ םיבוט םייוכיס םהל שיש םידמעומה תא רורבל ידכ תונלפמה
 רושיא תא נישהל וחילצה אלש םידמעומ .תוריחבה תורחתב החלצהל
 ,תורחא תוביסמ וא תומדקומה תוריחבב ןולשיכ לשב םא ןיב ,םתנלפמ
 יקוח ידי לע םיעבקנה םינאתה .תויללכה תוריחבב תודדומתהב ןבומכ ושקתי

 דומעל םילוכי םניאש תוצובקלו םיטרפל הסינכ ססח םיווהמ תוריחבה
 לכ הנלפמ תכימתו תמכסה תא ולביק אלש םושמ דחוימב ,וללה תושירדב
 קוניז תדמעב ויהי רתוי םירישעהו םיעודיה ,הלא םיטרפ ןיבמש ובומכ .איהש
 .הלא םיבאשמ םירסחה תמועל הפידע

 m ריחב m ברעמ ובי רשק . 17
 םינוש םינינעב טילחהל םישקבתמ םה רשאכ עירכהל םישקתמ םיבר םירחוב
 םוי תא תולצנמ תוטעמ אל תויטילופ תוכרעמ .תוריחבה םויב םינוונמו
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 תיבל וחלשיש םידמעומל םירחוב תופדעה יוהיזל דעוימה (ללכה תוריחבה
 תוריחבה תורשקנ דכ .םיימוקמ םיאשונב תופעדה יוהיזל םג ,םירחנבה
 תודמע עובקל םירחובה םישקבתמ םג דכו ,תוימוקמה תוריבחה םע תויצראה
 ינפל וחומב דבעל רחובה דירצ ותוא ידעמה ףקיה .קוחו תוינידמ יאשונב
 תוערכהה תולולע הזכ בצמב ד.ואמ לודג תובורק םיתיעל השענ טילחיש
 תא ולצפי אל דעימה דוביעב םישקתמה םירחוב. ינינע אל סיבס לע לבקתהל
 קינעהל וטי אלא תונושה תומרב תןדדומתמה תונוש תוגלפמ ןיב םתעבצה
 • 15 תחא הגלפמל םלוק

 ןורתי היהי םיינומהה תרושקתה ילכל תושינג ןהל שיש תוקיתו תוגלפמל
 ןורתי .תימואלה המרב ןרסימ גיצהל תושקתמה תושדח תוגלפמ ינפ לע םיוסמ
 .תימוקמה המרל םג ףטפטמ תימואלה המרב םורספהש םושמ רצונ הז

 םיאשונב רוחבל רוביצה ןמ השירד וא ,תוריחבה םויב בר עדימ לש דוביע
 .יירחובה תשתהייכ הרידגהל ןתינש העפות רצוי ,תובורק ןמז תופוקתב םיבר
 לע תונמוזמ םיתיעל בישהל רחובה שקבתמ ,לשמל ,תירציוושה היטרקומדב
 ייםע ילאשמייב םירחובה תופתתשה זוחא .םינוטנקה תמרב תובר תולאש
 ללכמ זוחא 30 לע הלוע וניא תובר םימעפו הירציוושב דואמ דומנ אוה הז גוסמ
 תא קר אל רוחבל רחובה שקבתמ הב תירבה תוצראב םג דכ .םירחובה
 יתבל וחלשיש הלא תא םג אלא ,ילארדפה םירנבחה תיבל וחלשיש םיגיצנה
 ידעו ,תורטשמ ישאר ,םיטפוש דצל ,תינוריעהו תיתנידמה המרב םירחבנ

 םויב תוינידמ תודמע םג עובקל שקבתמה ינאקירמאה רחובה .בייויכו םירוה
 תא דבעל הארנכ רתוי לק םיליכשמ םירחובל .תאז תושעל השקתמ תוריחבה
 הובג םתופתתשה זוחא ןכלו םיליכשמ תוחפ םירחובל רשאמ יטנוולרה עדימה
 תיטילופה תכרעמב רתויב לודג לקשמ םהל קינעמ הז בצמ . רתויב
 • 16 תינאקירמאה

 םירחוב m ברועמל םזינכמ . 18

 ידכ תוריחבה תטישל םייביטנרטלא םיצורעב תושמתשמ תונוש תויטרקומך
 דרד ןה להק-תעד ירקס .םימיוסמ םיאשונל םירחובה תופדעה תא תוהזל
 על תמייאמ הניא רשא םימיוסמ םיאשונב רוביצה תודמע תקידבל

 םיאקיטילופה תא שמשמ רקסה ידי לע רגנאה עדימה .םיאקיטילופה
 אוה ,רתוי דסוממ ,רחא פןוא . 17 םיטנוולרה םיאשונב םהיתודמע תומאתהל
 םלולפתל דואמ השיגר וז הקינכט .םע ילאשמ לש הקינכטב שומישה
 שמשל יושע ומצע לאשמה .לאשמל תובצומה תולאשה יחסנמ לש )היצלופינמ(
 תמרל תיטילופה המרה ןמ םירבעומ דחוימב םישיגר םיאשונש דכב םסחכ
 הדירומ רוביצל תיטילופה תכרעמה ןמ תאז תוירחא תקתעה .בישמה רוביצה
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 תוסנלו הגלפמל שבתגהל םיחזרא תוצובק לצא רצווהל יושעש ץירמתה תא
 ךוביצה תרעכהל רבעומ ירה אשונה .םירחנבה תיבב ויינעה תא םדקל
 .תאז הרעכהל םאתהב והיתודמע תא ועבקי תוגלפמהו ותוללכב

 m ריחב תכלכל • 19
 תוטלוש תוגלפמ .תיטרקומד תוריחב תורחתב דואמ לבוקמ םסח והז

 תא םדקל ידכ םיימואלה םיילכלכה םיבאשמב םינוש םינפובא תושמתשמ
 םירחובה לש תינחורה וא תירמוחה םתחוור רופישל םיבאשמ תיינפה. והינינע
 ךוציל היושע ,יוסימ תנטקה ידי לע וא ,תורישי תועקשה ידי לע םא ויב
 • J8 תטלשה הגלפמה לש םיסרטניאה תא םדקתש תינמז החוור תשוחת

 תוצמתב רקסנ קלח .בר אוה הקיטילופב שומיש םישוע םהב םימסחה וווגמ
 .תחא ומז תדוקנבו תחא תיטילופ תכרעמב תינמז-וב םילעפומ םלוכ אל .ואכ
 תיטילופה תורחתה לש םינושה היקלחב תודדמנה תועפשה םימסחלש וויכ
 תמיוסמ ומז תדוקנב םירצויכ םהל םיארנה הלבא םיאקיטילופה ושמתשי

 תלוכי לע םימסח ולטוי ךכ .םהלש םירסטניאה תא תומאותה תועפשה
 תוצובקש וצרי אל םי )'1 קיטילופה םא םהיתפודעה תא אטבל םירחובה
 הנלבגות תורחא םימעפ ; הריחבה תואצות לע הנעפשת תומיוסמ םירחוב
 ןורתי ותניש ךכב הריחבה יללכ ועפשויש שיו ; רישי פןובא תושדחה תוגלפמה
 ןתינ ,ללככ . ויתוארוהל תונעהל םיבייחה םישדחה הלא ינפ לע ללכה יחסנמל
 רשאמ הריחבה תואצותל רתוי רושק םיאקיטילופה לש םנינע יכ רמול
 יעצמא םישמשמ הקיטילופל הסינכה ימסח. ולא תואצות ועבקנ והב םיכרדל
 .םהל תויוצרה תואצותה תא גישהל םיאקיטילופה םיסנמ וכרד

 הקיטיולפל הסינכה ימסח גווסי .ב

 לש תוצובק ויב תויללכ רתוי תונחבה תרשפאמ ליעל הצגוהש םימסחה תמישר
 תוינויע תויורשפא שולש גיצנ ולהל .תוינויע הדימ תומא רפסמ יפל םימסח
 ,תחא הנחבה דקמל אהת ווידה תרטמ .םימסחה לע עדימה גוויס וא תצבקהל
 אשונ תא קודנב ותרזעבש יעצמאכ ,הדוקנ ימסחל וק ימסח ויב דלבהה ,ונייהד
 . רפחס לש ינשה קלחב גצוי רשאו תילארשיה הקיטילופב םימסחה תלעפה

 m ילביומ ימסחו סודי ימסח • 1
 סנשי .םתלעפה ומז דממ יפל םייקה הסינכה ימסח וווגמ תא גווסל ותינ

 הלא. יטילופה קחשמה יללכ תא םירידגמה דוסי ימסחכ הנכנ םתוא םימסח
 השענ םנוניכו תיטילופה תכרעמה תתשומ םהילע םייסיסבה תונורקעה םה
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 תואמצע עדומ .יטילופה קחשמה ליחתה הב תיטנוורלה ןמזה תדוקנב
 םיווהמ )ןוטלש פתלחהמ לידבהל( רטשמ יונישו ד,וסי תקוח תעיבק ,הנידמה
 קלח ,ןכ םא ,םה דוסיה ימסח ד.וסןה ימסח םיננוכמ םהב םינמזל ןויצ-תדוקנ

 םיבצומ תויליבומ ימסח ,םתמועל . 19 תיטילופה תכרעמה הנבממ ילרגטניא
 םימסחה יחסנמ םירקמה ינשב .ההז םנוניכ ןויגיה .יטילופה קחשמה לךהמב
 םירסטניאה ןובשח לע םמצע לש םייטילופה םירסטניאה תא םדקל וסני
 .םיירשפא םירחתמ לש םייטילופה

 לודגיי( םירחנבה תיבל םירחנבה רפסמ : ויהי דוסי ימסחל ת i אי.זג�ד
 תעיבקו הריחב ירוזיאל הקולח ירדסה ,תיטילופה תורחתה הנבמ ,)ייטנמרלפה
 תשגהו העבצהה תוכז תרדגה ,הריחב ירוזיאל םיצקומה םיבשומה
 תעיבקו ,)ייהריחבה חווטיי( םידמעומ/תוגלפמה רפסמ תעיבק ,תודמעומה
 רתיה לכ ויהי תויליבומ ימסח תאז תמועל .תוריחבה תטיש לש ייהחפשמהיי
 זוחא תא ראשה ןיב םיללוכהו הז קרפ לש ןושארה קלחב המישרב םיעיפומה
 ןיב םירשקה תעיבק ,תוריחבה תכרעמ ןומזית ,תוגלפמ ןומימ יקוח ,המיסחה
 .תוריחב תלכלכו תטושה תורינחה

 לש היגטרטסא ,םרפסב םולבדנילו קורביירב ושעש הנחבהל היגולנבא
 רבעמ ,לשמל( הנבמה לע עיפשמה הזככ לודג יוניש ורידגה וב ,תוטלחה
 תאז( הנבמה ןותב ללוחתמה הזככ ןטק יונישו )ףסכ תלכלכל ןיפילח תלכלכמ
 דוסי ימסחב יוניש . 10 ונא גהנינ םג ןכ ,)קשמב תיבירה רועיש תאלעה ,תרמוא
 תוריחבה תטיש יונישל תועצה .קחשמה תא הנשמ אוהש םושמ לודגכ רדגרי
 ןמכייר לאירוא לש הקוחה תעצה יפל וא יבקעי דג תצלמהב םא ןיב לארשיב
 רידנג ןאכ .רתוי רחואמ קוסענ ולא תועצהב . 1 ןםילודג םיינבמ םייוניש םה
 ומכוסי היפ לעש הריחב יקוח לש הנוש ייהחפשמיי תריחנכ הלא יוניש תועצה
 רובעל הקוחה תעצה יחסנמ לש הצלמהה ן,כ לע רתי .םירחובה תופעדה
 ררנוי דוע יונישל הצלמה נןומכ איה הלשממה תושארל הרישי תוריבח תטישל
 ידנ.ז תולועה תוצלמה ,תאז תמולע .לארשיב םיבלוקמה קחשמה יללכב ידוסי
 תטטק תוגלפמ לע תושקהל ידכ ,לארשיב המיסחה זוחא תא היבגהל םעפ
 תויליבומה ימסח תא תונשל תונויסינ תניחבב ןה ,תכרעמל סנכיהלמ

pםימייח. 

Z . פהעד יסמחו הנבמ ימסח m 
 ,תודשחהו תוקיתווה ,תונושה תוגלפמה ןיב להנתמה יטילופה קחשמה אושנ

 וא עונמל ידכ הסינכ ימסח תובצעמ תוגלפמה .םירחובה תכימת לע ארה
 לא ןכרד םוסחל- תגשומ איהשכו ,הכימת גישהל תורחאה לע תושהקל
 םניא רשא םימסח ןיב ןיחבהל ןתינ הז עדי רואל .תירטנמלרפה תכרעמה
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 6 הנבמ תעיבקב םנינע רשאו תומיוסמ תונלפמל םירחובה תופדעה תא םיליבנמ
 םהמ םיענומו םירחובה תופדעה לע םילעפומה םימסח ןיבל, יטילופה קחשמה
 דממ ןכל היהי םימסחה נוויסל הדימה תמא .םהיניע תוארכ תוגלפמב הכימת
 םירחובה תופדעה יפואמ םירזנג םניא הנבמה ימסח רשאכ תיתרבחה הריחבה
 תופדעהל סחייתמה עידמ סיבס לע םיבצועמו םירזנג תופדעה ימסח וליאו

 .תוטלושה תונלפמה יניעב תויוצר יתלבכ תוספתנה
 ךפסמ תעיבק ,העבצה תוכז רבדב תונקת לולכת תופדעה ימסח תצובק

 םיטרפ תושינג ,הריחבה רוזיא תרדנהו הריחב רוזיאל םיצקומה םיבשומה
 תונלפמה רפסמ תרדנה ,יטילופה ךילהתל םידמעומ לשו תוריחבה ךילהתל
 תמר לש הנתשמ העיבקו ,)"הריחבה חווטיי( תורחתב ףתתשהל תויאשרה
 ןושארה קלחב העיפומה המישרב ונצוהש םימסחה ראש לכ .המיסחה זוחא
 לע םיעיפשמ הנבמה ימסח םנש רורב .הנבמ ימסחכ ונווסי הז קרפ לש
 ומכ תורישיו תוטוב הכ ןניא הלא תועפשה ללכ ךרדב ךא ,םירחובה תופדעה
 ךתוי עיפשהל היושע תוריחב תלכלכ לשמל ךכ .תופדעה ימסח לש תועפשהה
 תירוביצה הלכלכה תמרב םייולתה םירחוב םתוא לש םהיתופדעה לע
 לע רשאמ )ב"ויכו רוביצ ידבוע ד,עס יקקזנ ,תויסנפ ילבקמ( םתחוורל
 ידוחייו רישי הכ רשקב היולת הניא םתחוורש םירחוב לש םהיתופדעה
 ןיב רשקהו( תונמוזמ םיתיעל תוריחב ידעומ תעיבק םנ ךכ . ןוטלשה תוינידמל
 לע רשאמ םימיוסמ םיחרזא לע רתוי עיפשהל היושע )תונושה תוריחבה
 קינעתש העפשה- תוריחבב תופתתשהמ הבר תוענמיהל םורנלו םירחא
 םייללכ רתוי םה הז נוסמ םימסחש אלא .תוריחבה ידעומ יעבוקל ןורתי
 םיחרזא תוצובק לש יטילופה יוטיבה רשוכ תלבנהל חרכהב םינווכמ םניאו

 .תומיוסמ

 הודקנ ימסחו וק ימסח . 3

 תא החניהש הזל המוד הדוקנו )בחור( וק יפל םימסחה נוויס לש ונוינה
 נוויסה תוצובק יתש ןיב ירקיעה לדבהה .תופעדהו הנבמ ימסח ןיב הנחבהה
 תכרעכמ תולעופה תונלפמה לא תינפומ תירקחמה בלה תמושתש ךכב אטבתמ
 םיישק םירצויה הלא םה וק ימסח .םיפתתשמה םירחובה לא אלו תיטילופה
 ינפב ישוק םיביצמ הדוקנ ימסח. יטילופה קושב תורחתמ תונלפמ ינפב םייללכ
 תוטלושה תונלפמה תרטמ לש דממה וניה הז ןוימ סיסב .תיפיצפס הנלפמ
 סייוניש רוציל םינווכמ וק ימסח .תורחא תונלפמ ינפב םימסח תבצהב
 תושקהל םינווכמ הדוקנ ימסח וליאו תונוש תונלפמ ןיב םייופצ םילומנתב
 תא ניצמ שולש רפסמ חול .תיפיצפס הנלפמ לש התוליעפ תא עונמל וליפאו
 .הדוקנו וק לש נוויסה יפל םימסחה תמישר
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 הקודנ יסמחו קו ימסח יפל וןימ ססיב : 3 רספמ חול

 הדוקנ ימסח וק ימסח

 תולוק תקולח בושיח תחסונ •
 .םיפדועו

 .תוריבח ןומימ יקוח •

 . העבצהה יפוא •

 .תיטילופה תורחתה הנבמ •
 .תוריחב תכרעמ ןומזית •
 .םוסרפו תרושקתל תושינג •
 תורשמ לש ןייפואו ןרפסמ •

 . יטילופ קבאמ אושנ תווהמה
 .העבצהה הנבמ •
 .תונושה תוריחבה ןיב רשק •
 .םיעיבצמ תוברועמל םזינכמ •
 .תוריחב תלכלכ •
 .םיקקוחמה תיבל םירחנב רפסמ •

 . המיסח זוחא •

 תוכזו העבצה תוכז רבדב תונקת •
 .תודמעומ תשגה

 רוזיאל הצקומה םיבשומה רפסמ •
 הריבח

 .םידמעומ I תוגלפמ רפסמ •
 .הריחב ירוזיאל הקולח ירדסה •
 .תוריחבה ךילהתל םיטרפ תושינג •
 ךיהלתל תוגלפמ I םידמעומ תושינג •

 .יטילופה

 ךכ .תויעמשמ-דח ןניא תוצובקה יתשב םימסחה ןיב תונחבהה הז גוויסב םג
 תוגלפמה ידי לע עבקיהל יושע )וק םסח( תוריחבה תכרעמ ןומזית ,לשמל
 הג�פמ לש תירוביצ תושבנתה תונויסינל המידקמ ענמ תלועפכ תוטלושה
 ה.חילצה השדחה וזש ינפל עבקי תוריחבה דעומ םא .)חדוקנ םסח( תמיוסמ
 ןיינע םנ ךכ .יטילופ ןורתי דעומה יעבוק ונישי םיבאשמ סיינל וא שבנתהל
 הצובק תיילפא ךות עבקיחל יושע )וק םסח( םוסרפלו תרושקתל תושינגה
 תושעל ןתינ תאז .תודדומתמה תונלפמה לולכמ ךותמ )הדוקנ םסח( תמיוסמ
 תרושקתה ילכב םינוש םיאשונ תנצהל םייקוח םירוסיא תרדנה ידי לע
 תניינועמ םתוא םיידוחי םיאשונ לע ןבומכ םילטומה םירוסיא- םיינומהה
 .תושבתגה יכילהתב חחתפ םמודיק םשל רשאו םדקל השדחה הנלפמה

 ,תחא הנלפמ דנגכ דימת תודקוממ נןיא ןה ףא הדוקנה ימסח תועפשה
 זוחא תחבגה .תורחאב אלו חב עופגל התייה םיחסנמה תנווכ רשאכ וליפא
 רודחל תמייאמה השדח הנלפמ לש הייוכיסב עופגל תנווכמה ,לשמל ,המיסחה
 תונלפמ לש הסינכה יוכיסב םג עופגל הלולע תירטנמלרפה תכרעמה ךותל

1 
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 תמהק ינינבע תוקיתווה סע a רובחל יבויח לאיצנטופ ןהב שיש תורחא
 יפנל הבגומ המיסחה זוחא היה אול ,לשמל ןכ .תוינולטש תוייצלאוק
 תענמנ התייה סיזוחא 2 לש המרל ,-1984 ב ומייקתהש-l1 ה תסנכל תוריחבה
 ,ייימת וא ץמוא ומכ תוגלפמ לש תירטנמרלפה תכרעמל סתסינכ הארנכ
 תאז ,רךעמה וא ודכילה לש תינוטלש היצילאוקב תוילאיצנטופ תופתוש
 יסתנכ יעתנמ אקוד ,ילוא תויהל הלוכי התייה קקוחמה תנווכש תורמל

 קחשמבו ןכתי יכ ,ןייצל בושח ,ןכ ומכ . 22 תסנכל נאהכ ריאמ ברה לש ותמירש
 המר תמייק ודע לכ ,אמגולד .ססחה לש היצקנופב יוניש אהי סיוסמ יטילופ
 רךדב ,צאמנ תוטלוש תוגלפמ לש תיטילופה ןתמצעל פסתנ סויא לש הכומנ
 פסנתה סויאה תמרב לוידג. וק ססחכ ןוימל ןתינה ןומנ המיסח זוחא ,ללכ
 המסיחה זוחא תאהעלל ליבוהל יושע תינוציק הגלפמ לש התוקזחתה בקע
 סימסחה לש תימניד היאר לגסל שי ןכ םושמ .הדוקנ ססחכ ונוימלו

 סיקוושב סיללוחתמה סייונישה תמצע רואל תנוושה תוצובקב סיגווסמה
 .תונוש ןמז תוודקנב סייטילופה

 סיצגיימ סה .הנוש ינויע ףקות ןיא ליעל וגצוהש סימסחה יגוויס תשולשל
 גוויבס רק שמתשנ רפהס לש ינהש קלבח. ןינע ותובא תוננותבהל תונוש סיכרד
 ימסח יונישו ןוניכ תקידבל ןרדכ- הדוקנ ימסחו וק ימסח- ישילשה
 תוחנו בסיס לע התשענ הז גוויס תריבח .תילארשיה תיטילפוה תכרעמל הסינכ
 ודלמל תיתבדוע הכימת סג קפסי ינשה קלחה .סירבדה לש הגצהה תוריהבו

 חותינ ידי על ונממ תורזנגה תויעבלו ,יב רקפב ונצגה ותוא תיטילופה המיסחה
 .תילארשיה היקיטללפו היסנכה ימסח לש סיינוישו סננויכ יותיע
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 תרציימו תילרוטקלאה תכרעמב תיטילופה הקימנידה תא הנשמ התייה המיסחה
 .תונוש תואצות

 

 



 

 'ב קלח

 הטונכ ומטח
 תולארשוה הקוטולופל



 



 

 :'ד קךפ

 המיסחה לדומ D ושי
 לארשיב תיטילופה

 ימסח תא ולידגי תוטלוש תוגלפמ יכ הנעטה הגצוה רספה לש ןושארה קלחב
 ספתנה םויאה רבוג רשאכ ,םישדח םימסח וננוכי וא םימייקה הסינכה
 תכרעמה לש םידממ ינשב םייונישמ עפשומ ספתנ םויא .תיטילופה ןתמצעל
 תויליבומה תמרו תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה תמר : תיטילופה
 תיתגלפמ תכרעמל תויליבומה תמרב הילע .תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמל
 תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה תמרב הדיריל ליבקמב תירטנמלרפ
 .תוטלוש תוגלפמ לש תיטילופה ןתמצעל ספתנה םויאה תמרב הילעל הליבומ
 הסינכה ימסח תלדגהל תנווכמה היגטרטסיא תררוג םויאה תמרב הילע
 .המאתהב ךפההו ,תיטילופה תכרעמל

 רשא ת-ייטלופה המיסחה לדומל תיתדבוע הכימת קפסל הז קרפ תרטמ
 ינןסח לש םייונישו םנוניכ חותינ ידי לע תורזנגה תונעטלו ינשה קרפב גצוה
 לש םהיתומרב תודונתה גיצנ הז קרפב .לארשיב תיטילופה תכרעמל הסינכ
 וב יטילופה יותיעה יוהיזל הנווכ ךות ,תי P ילופה המיסחה לדומב םינתשמה
 ופוגל םסח לכ קדבי םיאבה םיקרפב .הסינכ ימסח יונישו ןוניכל תוליעפ לחת
 . ונוניכל ליבוהש ידוחיה ןויגיהה תרגסמב

 ופסנא תיטילופה המיסחה לדומ ינתשמ לש םהיתורדגה לע ססבתהב
 : םיעבוקה םידממה ינש ינפ לע תוילארשיה תוגלפמה תודוא לע םינותנ

 תכרעמל תיטילופ תויליבומו תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תיטילופ תונשדח
 רואל לארשיב תיטילופה הקימנידה תא ןלהל קודנב .תירטנמלרפ תיתגלפמ
 .םירומאה םינתשמה ןיב ןילמוגה ירשק
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 :תילרוטקאל תיתגלפמ תכרעמב תיטיולפ ותנשדח . 1

 , 4 חולב ןלהל תובאומה ,תונשדחה ינתשמ ינפ לע תוריחבה תואצותב ןויעמ
 תנש אהת חותינל אצומה תדוקנ .הנתשמ לכב תולוכשא רפסמ תוהזל ןתינ

 טושפה סעטה ןמ הרנבח תאז הנש .הינשה תסנכל תוריחבה ומייקתה הב 1951
 יטילופה קחשמה לש החיתפה תדוקנב ישעמ ןבומ ןיא תונשדחה נשומלש
 תיתונהנתה ,תינבמ : תוימנידה ינוס תשולש לע ידע רבטצה אל ןייעדש סושמ
 יטנוורל ידעשכ .סייטילופה סינקחשה תינרטטסיא בוציע לע סייעפשמה ,ידעמו

 סחיכ תונשדחה תרדנה .סייידתע סייונישל סיסבכ שמשל אוה לוכי רבטצמ
 חותינה תלחתה תדוקנ תעיבק תא תבייחמ תוקיתווהו תושדחה תונלפמה ןיב
 תחלצהל דדמכ תויליבומה תרדנה תאז תמועל .תוריחבה לש ינשה בוביסב
 תדוקנ תעיבק תא רשפאמ תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמל תונלפמה תרידח
 תנש העבקנ ךכ .תילרוטקלאה תורחתה לש ןושארה בוביסב חותינה תלחתה

 תקידבל סיסבה תנשכ 1951 תנשו תויליבומ תקידבל סיסבה תנשכ 1949
 קלחל ,ןכ סא ,ןתינ תונדשחה דממל סחיב ושענש תויפצתה תא .תונדשח
 : תולוכשא השולשל

- ( ןושאר לוכשא  תונייפואמ ולא סינשב תוריחבה תוכרעמ : ) 1959 1951
-ב תוריחבב ופתתשהש תושדחה תונלפמה רפסמ .יבקע יוניש סופד רדעהב

 רפסמ דרי תישילשה תסנכל תוריחבב ךכ רחא סינש עברא , 8 לע דמע 1951
 תושדחה רפסמ רשאכ הלולת הילע הלח 1959 תנשבו , S-ל תושדחה תונלפמה
 . 127 עינה

-1969 ( ינש לוכשא  ךכב תונייפואמ ולא סינשב תוריחבה תוכרעמ :) 1961
-4 ל 7 ןיבש חווטל סנכתה תוריחבב ועיפוהש תושדחה תונלפמה רפסמש
 .תוריבח תכרעמ לכב תושדח תונלפמ

-1984 ( ישילש לוכשא  תונייפואמ ולא סינשב תוריחבה תוכרעמ: ) 1973
 תודדומתמ רשא תושדחה תונלפמה לש טלחומה ןרפסמב קהבומ לודינב
 תיתנרדה הילע ידכ ךות רצונ תושדחה תונלפמה רפסמב לודינה .תוריחבב
 .הז לוכשאב תרדנומה הפוקתה ךרואל הינשל תחא תוריחב תכרעממ

z . תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמל תיטיולפ ותיליבומ 

 t-1 הפוקתב תירטנמלרפ תיתנלפמ תכרעמב וללכנ רשא תונלפמה לש ןרפסמ
1977 סינשב תונלפמ-13 ל 9 ןיב ענ t הפוקתב תוריחבב תופתתשמו - 1949 . 
 הדיריו-17 ל עד תונלפמה לש ןרפסמב תיתועמשמ הילע תמייק 1981 תנשב
 .תונלפמ 10 לש המרל 1984 תנשב
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 ותפתתשמ רשא ותגלפמה רספמ ןבי הוואשה : 5 רספמ חול
 תיתגלפמ תברעמל ותרודחה ותגלפמה רפסמ ןביל ) Ne ( ותריחבב

  . t הפובתק .) Np ( תירטנמלרפ

30 

25  

 

20 Q) z 
1 5  ci. z 15  1 ב 1 ב 

1 1  1 2  1 2  
1 0  10 

5 

 
1984 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1959 1955 1951 1949 

 הנש
+ Ne Np ם 

 תנשב 1.6 לש אישל העינמ תילרוטקלא תיתנלפמ תכרעמב תונשדחה תמר
 1.44 המר תמשרנ הב , 1977 םינשב תורכינ תונדשח לש תוהובנ תומר . 1984

 םינשב םירכינ םיכומנ תונשדח ירועיש . 1.1 תונשדח תמר תמשרנ הב ,-1973 ו
 ,-0.33 ו 0.40 , 0.38 תונשדחה תומר תומשרנ ןהב ,-1969 ו 1961 , 1955

 הב , 1969 תנשב הלחה רשא תונשדחה תמרב הילע תמנמ ןייצל שי .המאתהב
 הידרי ,טעמל( 1.6 איש רומאכ םשרנ הב , 1984 דעו , 0.33 תונשדח תמר המשרנ
 .) 43% לש רועשב , 1981 תנשב

 1951 םינשב תורכינ תירטנמלרפ תיתנלפמ תכרעמב תוהובנ תויליבומ תומר
1969 םינשב .המאתהב ,-0.81 ו 0.88 תומר תומשרנ ןהב-1969 ו -  הלח 1951
 . 1959 תנשב 24% לש רועישב הדירי טעמל תויליבומה תמרב תיתנרדה הילע
-1984 םינשב תרכינ הכופה המנמ  תמרב תודונת תומייק וז הפוקתב . 1973
 .) 0.32- 0.59 ( תוכומנ תומרמ תונרוח ןה ןיא םלוא תויליבומה



 

 ו' I 3 לארשיב תיטילפוה המיחסה ודלמ םייש

 תיתגלפמ תברעמב m נשדחה תמר ובי הואושה : 6 רספמ חול
 .) M ( תירטנמרלפ תתיגלפמ תברמעב m ילביומה תמר ) p ( תרחבנ

 

8 • Z 
6 • Z 
4 . Z 

Z.Z 
Z 

1.8 
1.6 � 
1.4 a.: 
1.Z 

1 
0.8 

 0.6° 
0.4 
O.Z 

 

  

1984 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1959 1955 1951 1949 
 הנש

M � P + 

 תוגלפמ לש ןתמצעל ספתנה םויאה תמרב םייוניש • 4
 m טולש

 וב יותיעה תא אנבמה סופד יוהיזל איבהל התייה הכ עד סינותנה תצגה תרטמ
 הז יווניע .תכרעמל הסינכ ימסח יונישלו ןוניכל תוטלושה תוגלפמה הנלעפת
 סזיאה תמר תרבגהל ,תיטילופה המיסחה לדומ ידי לע רבסוהש יפכ ,רושק
 .תוטלושה תוגלפמה תמצעל ספתנה

 לש תיטילופה ןתמצעל ספתנה סויאה תמרב ולח רשא סייונישב וויעמ
-1969 ו 1961 , 1955 סינשב יכ הלוע , 7 חולב ןלהל סיאבומה ,תוטלוש תוגלפמ
 , 0.96 ןהו ,)סיילמרונ סיכרעב( ספתנ סויא לש רתויב תוהובגה תומרה תומשרנ

1.95 ,1.Z7 המאתהב. 
 .-0.93- ל 0.83- ןיב תוענו 1973 תנשמ לחה תומשרנ סויא לש תוכומנ תומר

 הכומנ תונשדח תמר סויקב תוניפו אמ ההובג סויא תמר תמשרנ ןהב סינשה
 לש אישל סויאה תמר העיגמ ,אמגולד , 1969 תנשב ,ההובג תויליבומ תמרו

 .) 0.81 ( תויליבומ לש ההובג המרו ) 0.33 ( תונשדח לש הכומנ המרמ עבונה 1.95
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 לש תיטיולפה תןמוצעל ספתנס וםיאה תמר : 7 רספמ חול
 .םיימלרונ םיכרנע � m תירטנמרלפ תתיגלפמ תכרעמב m גפלמ

 2 
1.5 
1.5 
1.4 
1.2 

1 
0.8 
0.6 
0.4 T .' 

0.2 
7 

' 
0

0 

-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 

  -1 

-1984 ו 1965 , 1959 םינשב תומשרנה ,םויא לש תוכומנ תומר  תועבונ-1973
 תנשב ,אמנודל .הנותנ הפוקתב ,ההובנ תונשדח תמרו הכומנ תויליבומ תמרמ

 המרו ) 1.6 ( תונשדח לש ההובנ המרמ תעבונה 0.93- םויא תמר תמשרנ 1984
 .) 0.57 ( תויליבומ לש הכומנ

 תוטלושה תונלפמה תמצעל ספתנה םויאה תמר לע ססבתמה ינויעה יובינה
 תוליעפ תופצל רקוחה לע יתמ , 7 חולב םיעיפומה םיאצממה יפל הרומ
 .תירטנמרלפה תיתנלפמה תכרעמל הסינכ ימסח יונישלו ןוניכל תיביסנטניא
 לע .םיננוכמה תלועפ הארנכ רבנת ךכ ,רתוי ההובנ ספתנה םויאה תמצעש לככ
 ןהבש הלא ויהי-1969 ו 1961 , 1955 םינשה יכ תופצל שי ן,כ םא ,םיאצממה יפ
 םינשי םימסח לש שדחמ חוסינל וא םישדח םימסח תרדנהל תונויסינב וסקעי

 תיטילופה תכרעמל םירחתמ תסינכ תעינמל םייביטקפא ואצמנ אלש
 .תירטנמלרפה

 ינויעה יובינה ןכא םא קודבל איה םיאבה םיקרפה תשולשב ןוידה תרטמ
 ךרד הצמואש הינטרטסיאה תא ריבסהל ןכו םיישעמה םיאצממה םע ףקת

-0. 58 -0.S�1 -0.8789 -0. 319 

1951 1955 1959 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1984 
YEAR 
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 I 75 לארישב תיטילופה המיסחה ודלמ םושי

 ומייקתהש תוריחב תארקל םויאה תמצע תדרוהל םימיוסמ םימסח ןוניכ
 םסח ןוניכ ירחא הנושארה הפוקתה תא למסמה t+l-כ רדנוהש דעומב
 .הסינכה

 תורעה

 םידחוימה םימורספה דותמ וחקלנ םירחאה םיקרפב םג ומכ הז רקפב םינונתה . 1
 תוריחבה תואצות לע םיחוודמה ,םילשורי ,הקיטטיטטטל תיזכרמה הכשלה לש
 טחייתמ , 51 רפטמ דחוימ םורספ .תוריבחה תונשב תוימוקמה תויורשלו תטנכל

j ר j ל טחייתמ 111 רספמ 1955 j ל 166 רפטמ-1959  ,-1965 ל 216 רפטמ-1961
 תוריבחה יבוביט ינונתל טחיב רקיעב שומיש ונישע וב ףטונ רוקמ .האהל דכו

 1971 ,ףטאיחא :ביבא לת ,םירחבנה תבי ,ןוידצ רשא ,אוה תטנכל תונושארה
 .)תישיש הרודהמ(



 :'ה קרפ

 תוינושאר וק תומיסח
 תילארשיה הקיטילופב

 תונווכתמה תושדחה תונלפמה לכ ינפב םיישק רוציל ידכ םיננוכמ וק ימסח
 םוקמ ונישי התועצמבאש תירלוטקלאה תיטילופה תורחתל סנכיהל
 תא חתנל רקפה תרטמ .ולא םימסחב בחנר שומיש רכינ לארשיב .טנמלרפב
 םתעפשה ןוויכל סחייתמה רבסה ןות םייוניש וא םנוניכל ואיבהש םיכילהתה
 ייובינל תוסחייתה ןות אהת חותינל םינותנה תנצה .יטילופה קחשמה לע
 השולש ההיז הז לדומ .םדוקה קרפב וצגוהש תיטילופה המיסחה לדומ
 ןוניכו חוסינ לש ןוויכב פהנע תיטילופ תוליעפל תופצל שי םהבש םיעדומ
 ידעומ תארקל יכ תופצל שי הז יוהיז סיסב לע .-1969 ו 1961 , 1955 : םימסח
 םשרת , 1973 תנש תארקל דחוימבו 1965 , 1959 יםנשב םיבקועה תוריחבה
 .הסינכ ימסח ןוניכל לועפל ןוייסנ וא הלועפ

 תורחתב םיפתתשמה םייטילופה םינקחשהש םושמ תדחוימ איה 1973 תנש
 לש םשורה תחת ןיידע םיאצמנ ,-1969 ב הלחהש תירטנמלרפה תיתנלפמה
 תדחוימ איה ףא , 1949 תרחא הנש .תיטילופה ןתמצעל דואמ חובנ ספתנ םויא
 דוסיה ימסח וננוכ רמולכ ,יטילופה קחשמה יללכ ועבקנ וז הנשבש םושמ
 .תילארשיה תיטילופה תכרעמה לש םילנבמה

 קודבנ וז הצובקב .הנלדמה םוק םע וננוכש וק ימסח השולש ניצי הז קרפ
 זוחא ןיינע , 1973 תנש עד לארשיב הלעפוהש יפכ תסנכל תוריחבה תטיש תא
 לולכתש הינש הצובק נצות אבה קרפב .םירחנבה תיב לדונ אשונו המיסחה
- םינשה ןיב וחסונש וק ימסח  םיפדועה תקולח יבושיח תחסונ : 1973 1969
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 עבקנש תמורספלו תרושקתל תושינגה ויינע תא וכו ,תונלפמ וומימ קוחו
 .-1981 ב

 יטיולפ םסחכ m ריחבה תטיש .א

 לשממה תוביציו תוריחבה תטישש איה הנדימה דעמ ריקוח לע תלבוקמ הנעט
 תוביצי: הנוש ואכ תצגומה הנעטה . I םייתרבחו םייטילופ םינאת לש הלדות וה
 תונלפמה לש ) Governabidity ( תולישמה תלוכימ אצוי לעופ אוה לשממה
 םיקוושב יתורחתה בןצמ תא רפשל ינטרטסיאה ורשוכב יולתה תוטלושה
 תוחפ יולתו יביטלופינמ תיבסי אוה רשקה ,ונייהד .תולעופ וה והב םייטילופה
 .תוטלושה תונלפמה תעפשה וא תטילש תחת םניאש םינתשמב

 הנוהנה תוריחבה תטיש הרחנב הכותמש הריחבה תוטיש לש "החפשמהיי
 תוריחבה יכ הטילחה תינמזה הנידמה תצעומ .-1948 ב העבקנ לארשיב
 :הנייהת

 .תויסחיו תויאשח ,תווש ,תורישי ,תויללכ . 1
 .םידמעומ תמירש עדב אהת העבצהה . 2
 .ףושיב-ךנבנה תחסונ יפל אהת םיטדנמה תקולח . 3

 קדב ליעל 1 ףיעסב םיעיפומה םיביכרמה לש תונישה תויועמשמה תא
 העבצהה תועמשמ תא . 2 אלרשיב םירחובו m ריחב ,ורפסב ויקסיד םהרבא
 הנחמה וויניהה תא .'נ קרפב רבכ ונקדב םיוסמ דמעומ רובע אלו המישר דעב
 הקיטיולפ ,ורפסב וורוד חתינ תויסחיה תוטישב םיטדנמה תקולח תא
 . יטילופ םסחכ תוריחבה תטישב אהת ואכ תודקמתה. 3 אלרשבי תינלויצר

 יבטיקפא הסינכ םסח ללכ ךרדב הווהמ המצעלשכ תוריחבה תטישש תורמל
 תצעומ ידי לע הצמואש הטישה ,תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמל רתויב
 םסח �בקנ-1948 בש ךכל תירקיעה הביסה .וזכ התייה אל תינמזה הנידמה
 ץווננ ,תורחא הריבח תואחסונב נןוכל היה ותינ רשאמ ליעי תוחפ הסינכ
 .העצוהש תוריחבה תטיש תא דסמל הנווכתה אל הצעומהש ךכב הארנכ
 תננוכמה הפסאל ויניצנ תא עובקל רוביצל רשפאל התייה תוריחבה תרטמ
 תוריחבה תטיש תאו השדחה הנידמה לש דוסיה תקוח תא עבקת רשא
 . דייתעה טנמרלפל

 רבוקטואב 28 םויב ווידה חתפתנ תע יאה-בר-רב דוד רמאיי ... הדעי העדוהיי
 םויק תא רשפאל ידכ תוימעפ דח תוריחבל תונקת קר תרצוי איהשיי 1948

 תא רוציל תיארש היהתו לכות ,תננוכמה הפסאה איהו : תננוכמה הפסאה
 • 4 "תוריחבה תקוח המוקמ אצמת הכותבו ד,וסחי תקוח

 ,םיינויצה תודסומל תוריחבל הב ושמתשהש םושמ העצוה תיסחיה הטישה
.. המנמיי ךותמו  הטישה םע ת�ר ;: ס .'''בוטו ריהמ תוריחב עוציב רשפאתש .
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 ,אסיג ןדיאמ המחלמל סייוגמ םיעיבצמה רוביצמ לודנ קלח תויהו אסיג דחמ
 החסונ ינפ לע תיצרא תיסחיה הסישה תפדעהל םיצירמת הארנכ ושמיש
 תצעומ ירבח בור תעד תא הפקיש וז הדמע .תרחא וא וז תירוזיא וא תיבור
 .רייהצה ניצנ ןמסלא הירא רייד נציי סועימה תדמע תא .תינמזה הנידמה
 תיסחיה הסישה תוננגו תירוזיאה הסישה תוכזב ןמסלא רייד לש ויקומינ
 לש ודידל .תוריחבה תסיש לע חוכיוה סורפב , 1948 רבמבונב-4 ב ונצוה
 םייסילופ םידונינ תרצויו תוחוכ לוציפ תדדועמ תיסחיה הסישה ,ןמסלא
 ליפהל םייוכיס הנלפמ םושל ןיא תויסחי תוריחב תסיש יפל" .םייתוכאלמ
 תוגלפמה לוציפ .המוקמב אובלו תסלשה הנלפמה תא תושדחה תוריחבב
 תא תווהל ידכ תודחאתמ רחנבה דסומה ןותב תונוש תוגלפמש ,ןכ ידיל איבמ
 ,תורשמ תקולח םשל םא יכ ,תפתושמ תיתכלממ תינכת לש המנמב אלו ,בורה
 תויבורה תוריחבה תסיש האיבמ ,תונלפמ לש בר רפסמ םוקמב ... יוכו ביצקת
 םנשיו ,םיירקיע םישונ השולש םינשל ביבס רוביצה שובינ ידיל חרכהב
 ןופהיו ןישרומב תומוקמ בור דחא שונ לבקי תוריחבהמ האצותכש םייוכיס
 תולועפ לע חקפל לכותש ,הקזח היציזופוא הווהי ינש שונו ,הלשממה תנלפמל
 • 6 ייבורה

 תוכלשהה לע תויפצתה ולחה זאמ תולבוקמ ןמסלא לש וללה תונקסמה
 יכ הנקסמה לש התופקת. ךתרחא וא וז תוריחב תסישב שומיש לש תויסילופה
 םייסילופ םיפונ השולש וא םינש תרצוי תירוזיא-תיבורה תוריחבה תסיש
 ןהב הינסירבבו תירבה תוצראב תוריחבה תואצות תא םיקדוב רשאכ הלוע
 וז הנקסמל יעדמ ףקות שי םאה הלאשל .וז הסישב תולוקה םירפסנ

 ןיידעו( ונימאה תוחפל ןכ יכ ןייצל בושח הז בלשב . 8 םדוק ונסחייתה
 הניצנ ,יאה-בר-רב וליפא . ןוסלשה תונלפממ םיבר םיאקיסילופ )םינימאמ
 הזה יתרואיתה חוכיוה ןיא ... " :עןס ,יייפאמ תישארה הנלפמה לש קהבומה
 תויסילופה תוכלשהב לדבהה תא ןיבמ אוהש הארנכ התייה ותנווכשכ ,ייבושח
-תיבורה הסישה םא ןא . 9 תוריחב תוסיש לש םינוש םינוסב שומישמ תורצונש
 וסינ אל עודמ ,הרורב תסלש הצובק תריציל רתוי הבוס תירוזיא
 ?תונושארה תוריחבה תארקל התוא נןוכל יייפאמ לש םיאקיסילופה

 םיעיצמ ונחנא .תחא הבושת וז הלאשל םיקינעמ ארנ דוהאו יבקעי דנ
 תונקת העיצמ איהש החנה ןותמ הדעוה הלעפ םדידל םנ .תרחא הבושת
 תא הרשאב ,הצעומהיי .)תננוכמה הפסאל ,תרמוא תאז( תוימעפ דח תוריחבל
 תקוח תאו הנידמה תקוח תא רוצית תננוכמה הפיסאהש ,הנווכתנ ,היתוצלמה
 הנבמה תקתעהל םנ האיבה הסישה תקתעה םלוא . היתודסומל תוריחבה
 ,דסומ תריחבלו ,ובש םייתתיכהו םיישיאה םיסרסניאה לולכמ לע ,יסילופה
 הביסימה הסישה תא אלא ,תרחא הסיש ףידעהל ונממ רצנב ועבס םצעמ רשא
 • 1 סייתיסחי-תיצראה הסישה תא ,תרמוא תאז, ומע
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 תורחתה אשונ תא ונתנבה םע טלחהב םיאתמ וז הנחבה לש פאיסה
 אלו םינקחשה לש םיסרטניאל תומיאתמ תואצותה םא ,רומאל .תיטילופה
 דא .הטישה רמשת ןתוא הבינמה הטישה תא תונשל ישממ ץירמת םייקתמ
 הב הטישה הקתעוה ירהש .ףסונ רבסה תבייחמ II תוימעפ דחה II תנעט
 תוריחבל ושמתשהש הטישה ןמ תננוכמה הפסאל תוריחבל ושמתשה
 תואצות תורציימ תורחא תוטיש יכ וניבהש תורמל תאזו ,םיינויצה תודסומל
 ונתעלד הרושק וז הקתעהל הביסה .תולודנה תונלפמה תניחבמ רתוי תובוט
 .םייטילופה םיבאשמה תקולח אשונל תוטלושה תונלפמה סחיל

 היה תינויצה העונתב ופתתשהש תונלפמה ןיב להנתהש יטילופה קחשמה
 ןביט םצעמ תוימואל תועונת .לארשי תנידמב רתוי רחואמ להנתהש הזמ הנוש
 ןויערל םיכמות רתויש המכ סיינל תוסנמ ונייהד ,)תולילכמ( תויביסולקניא ןה
 התייה אל הנידמה םוק ינפל תינויצה העונתה .םדקל ןהיניהנמ םיפאוש ותוא
 לע בחרתהל התסינ הפוריאב ידוהיה םעה דותב טועימ תצובק התויהב .הנוש
 תודמע ויה םיסייונמהמ קלחלש וליפא םיידוהי םיכמות יצוביק סוינ ידי

 םינויצה םיניהנמה לכ אלש תורמל .תוטלושה תוצובקה לש ולאמ תונוש
 יכ רורב היה ,םירבח לש יביטקלס אל סוינ הפי ןיעב ואר )ןמצייו םייח לשמל(

 תטיש .ידוהיה םעה םשב רבדל העונתה לכות ןויערל הבחר הכימת ידי לע
 םיינויצה םירסנגוקב תויוניצנה תריחבל הצמואש תוסיחיה תוריחבה
 הקליח םתוא םיבאשמה .םיינויצה םיניהנמה לש הללכהה דעיל המיאתה
 ןמזה תיברמב ולהונ םיניינעהו ,םיילמס רקיעב ויה םינושה םיכמותל העונתה
 .ייםיליעפ לש תרחנב הצובק ידי לע

 ת i רנץנ,ז : םיבאשמה תקולח ןיינעב תיטילופה תורחתה תדקמתמ ,הנידמב
 םירחובל תוילכלכ תוכימת ,םיליעפל הדובע תומוקמ ,טנמלרפבו הלשממב
 תוגלפמה .ב"ויכו תימוקמהו תימואלה המרב םיאשונ םודיק ,םיילאיצנטופ
 שיטופו םיפונ םתוא תייחד ונייהד ,תיביסולקסקא המנמ תוחתפמ תוטלושה
 וא )םיבאשמה תאצקה תא תרשפאמה( הטילשה תלוכי תחטבהל םיצוחנ אלש
 תטיש .הסינכ ימסח ןוניכ ידי לע וז תלוכי לע םימייאמה הלא לש םקוליס
 רחבת דכ םושמ .תיביסולקסקאה המנמה תורישב ילכ תשמשמ תוריחבה
 דחה II ,תררקמה תואצותה תא רצייל לכותש םינימאמ הב הטיש התוא
 יטינרבקש דכמ קר אל ,ןכ םא הענבש יבקעיו יאה-רב-בר ונייצ התוא II תוימעפ
 םושמ םנ אלא ,םייטילופ םיבאשמ לע םידדומתמ םמצע ואר אל י II פאמ
 אלש םושמ ,תמייקה וזמ הנוש הטיש ףוכאל ולכוי אל יכ ,הארנכ ,וכירעהש
 .וז הכרעה וששוא תוריחבה תואצות .םירחובה תיסולכואב בור םהל היה
 .הלודנה הנלפמל התייהו םירחובה תכימתמ םיזוחא 3S קר הלביק י II פאמ
 תדחואמה תיתדה תיזחה ,) 14.7% ( ם II פמ : תוינוניב ויה תורחא תומישר שולש
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, 
-26.5 ב ילקחתה תורחא תומיוש הנומש .) 11.5% ( תורחה תעונתו ) 12.3% (

 .םירתונה םיזוחאה
 לש ימכתע רסטניאה םע דחא הננק ולע תננוכמה הפסאל תוריחבה תואכות

 תורינחה וונענ רקיעב המשלש ,הקוחה ןיינע .ודדומתהש תונלפמה תיברמ
 םירסטניאל המיאתהש הטלחה- י"פאמ תמזויב יטילופה םויה רדסמ דרי

 לודנ הלןפע בחרמ ול הרשפיאש ךכב ןיירוג-בן דוד הגיהנמ לש םייטילופה
 לארשי תסנכל תפכוה תננוכמה הספאה יכ עבקנ םג ךכ .ונתוינידמ עוכיבל
 תיתגלפמ תיטילופ תורחתל תויגוכיי תורטמל רכונש קחשמה ךפוה השעמלו
 .תירטנמלרפ

 תויליבומ תמר המשרנ יב רקפב ונצגה התוא תיטרואיתה תרגסמה ינחומב
 תוריבבח קלח וטלנש תוגלפמה ויבמ םיזוחא 57 יכ התועמשמ רשא 0.57 לש
 ישיק םייקש נןומכ .תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמה לא סנכיהל וחילכה
 לש םדקומ הכ בלשב דלומה ייובינל םינונתה תמאתה יבגל תונסקמ קיהסל
 ,ידתבע ומושנ רשא תויליבומ תומרל תסיחי יכ ,ןייצל שי םלוא .חותינה
 תוגלפמה לע ישממ םויא רוציל וב ןיא ןייעדו ינוניב אוה הץכ תויליבומ רועיש
 .יטילופה קחשמה וסיפד יוניש לש ןוויכב תוטלושה

 הפסאה תכיפהב ותגלפמו ןוירוג-ןב ולנחש תוטיילופה תוחלצהה ,אוה ךופהנ
 תוידחיה קוריפב ,הקוח ווניכ לע הטלחהה תקיחדב ,טנמלרפל נתנוכמה
 ,)י"חלהו ל"צאה ,ח"מלהפ( ךרדבש הנידמה תפוקת לש תויטילפוה תויבאצה
 תשוחת תא הארנכ וקזיח ,תואמצעה תמחלמב רקיעבו הילע תטיקלב
 ףתתהשל םיברעל רשפאל לטתחהה ,דועו תאז . י"פאמ לש תויטננימודה

 תוארהל היושע ,תואמצעה תליגמ לש םירבדה חורמ הנבע םנמאש ,תוריחבנ
 לש םמוכיעב ומייקתה תונושארה תוריחבל תונכהה יכ רוכזנ םא הנושמכ
 �וריבח כייהלתב קלח תחקל ייימה ביואל הרפשיא וז הטלחה .תוברקה
 ח .תלש יסודה תקוח תא חסנל בהשייתה אל ןייעדש המוא לש תויטרקומד
 ויפוא תא הנידמל קינעהש "תובהש קוחיי חסונ ,-1950 ב ,תווי רחואמ
 נב יטילופה קחשמל םיברעה ףוריצ יכ ,ןכ םא ןיבהל רשפא .ידוהיה
 ויבשומה ינש ,כןאו. י"פאמ הלודגה הגלפמה לש םייידמ םייטילופ םילוקישמ
 פסות וויה ,"לאריש ייברלע תירטקומדה המיושהיי ומ םיברעה וכז םהבש
 'ממה םויאה רסוחו דחא דצמ ולא תויוחתפתה. י"פאמ לש הלדוגל וטנ חוכ
 ןמ ,תסנכב תוינוניבה תונלפמה תמצע לעו הלודגה הגלפמה לש הדמעמ לע
 ןייה m ומאש תוריבחה תטישל םירןשקה םיקוח תרסדל ואיבה ,רחא
 וגדחוימב תובושח תוטלחה שולש .תויידתע תרויחבנ םג ותמצע תא ףקשל

 ןיע הינשה תסנכל תוריחבה יכ ,טפשמו קוח ,הקוח תדעו תמכסה . 1
 .נת)נוכמה הספאה( הנושארה תסנכה m חננ הנ הטישב

 )הץ רקפ ךשמהב האר( זוחא 1 לש ךועישב המחסי זוחא על הטלחה . 2
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 תטישל ףושיב-דנבגה תטישמ םיטדנמה תקולח בושיחל החסונה יוניש . 3
 ףיסע ,יו רקפ דשמהב האר( לודגה ףדועה תטיש יפ לע תולוקה יפדוע תקולח
 .)יא

 .הז רפסב תיעלומה תיזכרמה הנעטל הכופה הרואכל איה תוטלחהה תמגמ
 תושדחה תוגלפמה רפסמ תדלנה דדועמ ןתשולש לש רבטצמה טקפאה ירהש
 תוריבח תטיש .תירטנמרלפהו תירלוטקלאה תיתנלפמה תכרעמה לא תוסנכנה
 תוסנל תודשח תוגלפמל ץירמת רוציל יושע דומנ המיסח זוחאו תיצרא תיסחי
 םיפסנו תנוורתי הנקמ לודנה ףדועה תטיש וליאו, רתוי תוקיתו םע תורחתהל
 הנלפמה לש םירסטניאל אקוד םיאתמ הז טקפא דא . 14 תונטקה תונלפמל
 תונטקה תונלפמה אקוד אלא תמיואמ אהתש תאז איה אל ירהש ,הלודנה
 .תוינוניבה וליפאו

 ובלקנתש תוטלחהה ןויניה תא תוששאמ הינחש תסנכל תוריחבה תואצות
 9 קלח ולטנ , 1951 ילויב-30 ב ומייקתהש תסנכל תוריבבח .הנושארה תסנכב ל

 יתש רק תודודמתמה לכ דס דותמ .תושדח תונלפמ-8 ו תוקיתו תונלפמ
 םיחדש םילועייו ,ייםיזנכשאו םידרפס דוחיא- לארשי ינומאיי : תומישר ת

 .בעקנש דומנה המיסחה זוחא תא רובעל וחילצה אל ,ייםיררחושמ םיליחי-
 תריטנמפרלה תיתגלפמה תכרעמה לא רודחל וחילצהש תוגלפמה הרשע שמח ח!
 תיתגלפמה תכרעמב תנושדחה תמרל ההזה , 0.88 לש תויליבומ תמר ומשר חי
 תןמצע לע ) 0.037- ( דואמ הכומנ םויא תמרל ליבוה הז ןויווש .תילרוטקלאה ,)י
 .תוטלושה תונלפמה לש תיטילופה ת!\

 הנלפמה ,יייפאמ רועב-1951 ב ועיצבה םידשח םיכמות-100,000 מ רתוי ףת
 ינש טעמכב היסולכובא הלש הכימתה זוחא תא הלידנה יייפאמ .תטלשה תוג

 תסנכ יבשומב אטתבה אל הז ולידנ דא .-1949 ב םרשנש זוחאל תיסחי םיזוחא לש
 םיבשומ-45 ב םעפה הקפתסהו דחא בשומ השעמל הידפסה יייפאמ .םיפסונ חור

 , םושמ ,לבנוה אל הלש ירטנמלרפה הלועפה רשוכ תאז םע דחי .תסנכב רק
 ,"ל t't רשי ייברעל תיטרקומד המישריי : הל תודומצה תויברעה תומירשהש �יפ

 . 5 דחיב ובליק ,ייחותיפהו תואלקחה תמישרייו ,ייהדובעהו המדיקה תמישר" ענב
 .תטלשה הגלפמה תמצלע ופיסוה דכבו ,תסנכב םיבשומ ניגי

 תכרעמה דרד רתוי םיבוט םינשיהל ןוירונ-ןבל הארנכ ויהש תויפיצה �
 נינהמה לחה ,םייוא אל הדמעמש תורמלש דכ .ושממתה אל תירלוטלקאהשמ,

 תוריבחה תטיש יוניש לש ןוויכב הגלפמה דותב םיימינפ םירוריב לש הרדבס 'צמ
j ייiזכרמב ויינעה הלע-1954 ב .תיבור-תירוזיאה תוריחבה תטיש תבוטל תמייקה ןנ 

 תנמדי ,ורספב ןוירוג בן קמנמ דכ .תרש השמו ןוירונ-בן תמזיב הגלפמה : 13 ר
 : תוריבחה תטיש יונישב דרוצה תא ,תשחדתמה אלרשי נןעי

 וליאכ ,הודסיב תבזוכ הכחה םהל שי תויסחיה תוריבחה ידסיחיי
 .להקה תדע לש ןמנאו קיודמ ,אלמ רתוי ףוקיש החיטבמ וז הטיש .)ח 1
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 תונמנאב ףקלש תלגוסמ תרנבח תוגיצנ םוש ןיאש איה תמאה
 בור ןיאשכ ,יתגלפמ לוציפ לש בצמב לבא ... םירחובה תעד קוידבו

 ביכרהל ןיא הידלעבש הלודג הגלפמ שי יכ םא ,תחא הגלפמ ףאל
 םוקמ שי ירה תונטק תויעס לש תופתושל הקוקז איהו ,הלשממ
 קר תונופ הליחתכל ןה .הלא תועיס דצמ תירסומ יתלב תונטחסל
 אלא ,הנידמה לש םייללכה םיכרצה םשב תונופ ןניאו ,םעב טועימל
 ןה ןכ יפ לע ףאו ,טועימל ךא ןינע וב שיש ילושה סרטניאה םשב
 ישפוח היה וליא ,םעב בורהש םירבד בורה לע ליטהל תולגוסמ
 הלשממ דוסיב לבא .ףקות לכב החוד היה ,םהילע עיבצהל
 ,תונטקה תועיסה ילב בור ןיא .הרירב ןיא תינויצילאוק
 אל תונטחסל םוקמ שיו .הלשממ םיקהל תורשפא ןיא היציזופואלו

 הרומח הלקלקל הנקת ןיאש טעמכ תויסחי תוריחב רטשמב .תנגוה
 לש יטמיתמ ףוקיש ףקשל תלגוסמ תוריחב תטיש םוש ןיא ... וז

 םיליעי םינאת חיטבהל תבייח הבוט תוריחבה תטיש .םעב תועדה
 : חרזאה תוריחו היטרקומד םויקל

 תולאשב הפוקתל הפוקתמ עירכהל םעל תורשפאה ותמ .א
 ... קרפה לע תודמועה הנידמה לש תויזכרמה

 היהיו וינפל יארחא אהיש גיצנב רוחבל רחובל תורשפא ןתמ .ב
 ... ןילמוג תקיזב ותיא רושק

 קר .םלע היוצרה הלשממה יהמ עירכהל םעל תורשפא ןתמ .ג
 בורל שי הלש הלשממה יהמ עירכהל םעה לוכי יתגלפמ-וד רטשמב

 .ןומא םעה-
 תוריחבה תטישב קר חיטבהל רשפא הלא םיינויח םיאנת השולש
 • J5 ייתיטירבה

-בר-רב דוד ,ווירוג בןל םתכימת ופרצ רימנ יכדרמו ןובל סחנפ ,תרש השמ
 .העצוב אל םלוא הלבקתה הטלחהה .םתודנגתה ועיבה וייד לאומשו יאה

 ןוידה תא טיסנ ,הטלחהה עוציבל םידעצ וטקננ אל עודמ ריבסנש ינפל
 .לילע ואבוהש םירבדב יוטיב הל האצמש יפכ ןוירוג ןב לש ותדמע חותינל
 םינוננגמ ןיא ,ןויעלה טפשמה תיב לש דחוימה ודמעמ תא איצוהל ,לארשיב
 וב םוריחה בצמ ,ןכ לע רתי .תיטילופה הטילשה תא וליבגיש םייביטקפא
 םירשפאמ ,םוריח תעשל תונקת תנקתהל תנתינה תורשפאהו הנידמה תאצמנ

 שפוח לע תלטומה הלבגהה .םינוש םיאשונב תיתורירש תוינידמ תעיבק
 תועצמאב טולשל ךרוצהו תיתגלפמ ברה תורחתה ןמ אקוד תעבונ הז תוליעפ
 ל וח� n �� נהושארה תסנכב ןוירוג בן גישהש תונורתיה . 16 תוגלפמ לש תויצילאוק

, 
 רשאכ .תינוטלשה היצילאוקב תורטוז תופתוש ש סהיתו , ל פדעהב סג בשחתה ךירצ היהש םושמ תמיוסמ הדימב וזזקתה וה דא ,בר ה ועפ שפ ל
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 יטילופה קחשמה תא איבהל היה ץלנא םירחא לע ותעד תפיכאב השקתה
 תכרעמה דרד ודמעמ תא רפשל תוסנלו ותוא קיספהל ,רבשמל ירטנמלרפה
 אל תילרוטקלאה תכרעמה דרד ם�ש אלא •-1951 ב גהנ דכ .תילרוטקלאה
 קחשמה יללכ יוניש ן,כ םושמ .לחי וילאש הלועפה שפוח תא גישהל חילצה
 יבגל אוה גיצמ ןתוא תונקסמה ,תאז םע דחי. ויתויעבל ינויגה ןורתפ הווהמ
 . ףסונ רוריב תובייחמ היתואצותו תוריחבה תטיש ןיב רשקה

 תלגוסמ ]ה( תוריחב תטיש םוש ןיאיי יכ ועבוקב אילפהל קדצ ןוירוג-ןב
 ןפואב החכוהו הנוכנ וז הנקסמ . ייםעב תועדה לש י?\י;Yסי;Y ףוקיש ףקשל
 . ולש םרסופמה ייתויורשפאה יאיי טפשמב ) Arrow ( ורא תנק ידי לע יטמתמ
 תיתרבחה הריחבה תרות לכל םויקה טפשמכ השעמל תשמשמ וז החכוה
) Social Choice Theory ( ןךםישימחה תונש זאמ החתפתהש. 

 תלגוסמ תיטירבה תוריחבה תטיש קר יכ ןוירוג-ןב לש הינשה הנקסמל
 ןב .יריפמא וא ינויע ףקות ןיא הנמש םיאנתה תשולש תא תינמז וב חיטבהל
 םי��ג;זנ,r סיסב לע . וירחאו וינפל םיבר ועטש יפכ תיריפמאה המרב העט ןוירוג
 סחיב תוכתוח תונקסמל עיגהל ןתינ אל תומייק תוריחב תוטישל םיסחייתמה
 ,) Bi ח gham Powell ( לואפ םהגניב .ןוטלשה הנבמ לע הטישה לש תועפשהל
 לע תנעשנ הלשממה םא יכ , m יושכע m יטרוקמד ,ורפסב חוודמ ,לשמל
 הטישב הרחבנ םא ןיב ןיטולחל טעמכ ההז ןוטלשב הייח דרוא בור תגלפמ
 וא הירטסואב ומכ( תיסחיה הטישב וא )הדנקב וא הינטירבב ומכ( תינבורה
 הטישב ורחנב ןהיתוגלפמש תויצילאוק לע תונעשנש תולשממ וליפא .)דנלריאב
 תאז לכב יתמ .בור תוגלפמ לע תוססבתמה ולא ומכ דרעב תוביצי ןה תיסחיה
 רשאכ- הרורב לואפ לש הנקסמה !תוביצי יאל תושיגר תוכרעמה ויהי

 תוינוציק תוגלפמל .תורחתהל תוינוציק תוגלפמל םג תרשפאמ הטישה
 תוביצי-יא דדועל סרטניא שי היציזופואב תובשוי וא היצילאוקב תופתתשמה
 • 18 יט�לופה ןדמעמ תא רפשל ןהל ורזעיו ולצוני םיינוטלש םירבשמש ידכ

 . תבייחבו איה ירהש ,הטושפ הבושת ןיא הזכ בצמ םירתופ דציכ הלאשל
 תינוציקה הגלפמה רשאכ תילאיצנטופ תוביצי יאל ריחמ םולשת לע הטלחה
 . תאצומ הז גוסמ הגלפמ רשאכ תינוציח תוביצי יא וא ,תכרעמה דותב תאצמנ
 םימסחה ןיינעל ןבומכ תסחייתמ וזכ הלאש. יטילופה קחשמה ןמ קוח ידי לע
 .הז רפס אושנ םייטילופה

 . דואמ םידח םייטילופ םיטקניטסניא הארנכ ויה, יאנידמה ,ןוירוג-ןבל דא
 דרד תוינוציק תוגלפמ ידי לע רצווהל הלולעה תוביציה יא תנכס תא רתפ אוה
 תויאשר ויה תוגלפמה לכ ותייחנה יפל .היצמיטיגל הד לש היגטרטסיא
 דא תילרוטקלאה תיתגלפמה תכרעמה דותב תללוחתמה תורחתב ףתתשהל
 הרידח יז:י לע םילבקתמה םילומגתב ישעמ קלח לוטיל תויאשר ויה ןלוכ אל
 יאל ליבוהל תולולעה תוינוציקה תוגלפמה .תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמל

,i 
 ד
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 אל תופתושל ויפל ושענ'- םיטסינומוקהו תורחה תעונת- תוביצי
 קר אל ירטנמלרפה סוזנסנוקל ץוחמ וללה תונלפמה יתש תאצוה .תוימיטינל
 תא תפקוע םנ אלא ,רתוי הביצי השעית תכרעמהש תורבתהסה תא הלעמש
 התייה ןהיתש תוליעפ אול ירשפא בצמ ,תוביצי יא רועב םולשתב ךרוצה
 רפסמ תא תמצמצמ םייתשה תצאוה ,לוכמ בוטו .קוח יפ לע הרוסא תישענ

 לודנ יסחי חתנב תוכזל יושע ןקחש לכש ךכ ,תסנכב םיטנוולרה םינקחשה
 וא ןוטלשה תיצילאוקב רבח אוה םא ןיב תיטילופה המצעה ןמ רתוי

 .היציזופובא
 קר איה ,םדוק ונצגה התוא ןוירונ בן לש הנוכנה הנקסמה ,תינויע הניחבמ

 : 19 תובאה תא ראשה ןיב תללוכה תויללכ תוחכוה לש הרדסמ תחא
 .ההז תופעדה תכרעממ תונוש תואצות תרציימ תוריבח תטיש לכ . 1
 תוצאות רצייתש ךכ היצלופינמ תושעל ןתינ תוריחב תטיש לכל . 2

 .םיאקיטילופה לש םירסטניאל תומיאתמה
 .יסיסב ירטקומד ךרע אוהש הזיא הריפמ תוריחב תטיש לכ . 3
 .הז רפסב םינוש תומוקמב הבחרהב תונודנ תונושארה תונקסמה יתש

 . ןוירונ-ןב לש וירבלד הרשקהבו תישילשב ןלהל דקמתנ
 לש ותדובעב םישימחה תונש תישארב הנתינ תישילשה הנקסמל החכוהה

 תרות לש תיעדמה תרנסמב םילעופה םינוש םירקוח ידי לע זאמו ,ורא
 איהש לכ תוריחב תטיש ץמאל הצרנ םא יכ רבדה שוריפ .תיתרבחה הריחבה
 םינכומ ונחנא יסיבס יטרקומד ךרע הזיא לע םדוק טילחהל ונילע היהי המוש
 תישעמ תוריחב תטיש ףא ןיאש ,םושמ תאז .רמשל םיצור ונא הזיא לעו רתוול
 לש תילמינימ הרדס וליפא תינמז-וב קפסל תלנוסמה תינוימיד וליפא וא
 . םייטרקומד םיכרע

 תודדומתמ תונלפמ יתש רק ןהיפל תואצות רצייל תורומאה תוטיש
 תוטישה ,רמולכ .תולישמה ךרע תבוטל תוינוצייה ךרע תא תוריפמ תוריחבב
 יקוח פןובא תוענומו ,דדומתהל )תונלפמ( תוביטנרטלא יתשל קר תורשפאמ
 וניאר .ןהיתודמעל רוביצה תכימת תא סיינל תורשפאה תא תורחאמ ינכט וא
 םאה ךא .ןוטלשה תוביציל חרכהב תמרות הניא תיבורה הטישה יכ רבכ
 הבושתה ?תוינידמ תעיבק תלוכיב םירופיש חיטבת תונלפמה רפסמ תלבנה
 תובכרומ תודדומתמה תונלפמה יכ חיננ םא קר תיבויח תאז הלאשל
 םירבחה לש תופדעהה. חווטש וא ,םירבח לש ןיטולחל תיננומוה היסולכואמ
 יתש ,רמוא הווה .תיתנלפמ תעמשמ ידי לע רתויב יביטקפא פןואב לבנומ
 םדקי הז בצמ .תכרעמב דדוב ןקחש תחא לכ התייה וליאכ תולעופ תוגלפמה
 .רקיעו ללכ יטרקומד ךרע ףקשמ וניא ךא ,ל<זנ;ונ,זה תויביטקפא תא ילוא
 .ב"הראב וא הינטירבב םייקתמ וניא הז בצמ ךכ בושחל לבוקמש תורמל
 יתש תימלרופ תופתתשמ וב ינאקירמאה רסנגוקה םימעפל ,אוה ךופהנ
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 535 ויב )תויצילאוק( תוריבח רוציל דרוצ שי וב טנמלרפל המוד תוגלפמ

 ומצע ינפב תיטילופ הגלפמ הווהמ רסנגוק רבח לכ רשאכ ,תודרפנ תוגלפמ
 • 10 ויניע תואר יפל תוינידמב דמותו

 עץיימה םדא לכל ומכ, ול .הזכ בצמ ויניע דנגל האר אלש יאדוב ןוירוג-וב
 הטישל אלו תוריחבה תואצותל רושקה ןוזח היה תוריחבה תטיש תא תונשל
 תולבקתמש יפכ תואצות הצור היה אוה ,רמולכ . ולא תואצותל הליבומה
 יכ חינהן ,היצילאוקב תופסונ תוגלפמ ףתשל דרוצ היהי אלש ידכ הינטירבב
 .םש שומיש םישוע הבש תיבורה תוריחבה תטיש לשב תורצונ ולא תואצות
 תויבור תוטישב םישמתשמ והב תויטילופ תוכרעמ לש רתוי הבחר האוושה
 ותלוכי תניחבמ ןהיניב לדבה ויא עצוממכ יכ הארמ תויסחי תוטיש תמועל
 • 1 ןתופתוש אלל טולשל הלוכי תחא הגלפמ הבש ,תיתגלפמ וד תכרעמ רצייל

 ללכ רורב וניא תויטילופה תואצותהו רוביצה תונוצר ויב רשקה לוכה דסב
 תואצותה יכ חינהל שי ,וכל .תיטרואית המרב והו תיריפמא המרב וה ,רקיעו

 םיקוח ינימ לכו תוריחבה תטישמ קר אל ךא םג m עפשןמ תולבקתמה
 .התוא םיוולמה תונקתו

 ןוירוג וב לש ייילמרונהיי ןוצרה .תילארשיה תואיצמה חותינל וכ םא רוזחנ
 םושמ רבגתה תוריחבה תטיש יוניש ידי לע ולידגהלו וחוכ תא רמשל ותגלפמו

 ופאש ,הירבח 20 םע תסנכב הלדוגב הינשה הגלפמה ,םייללכה םינויצה םגש
 זוחא תא תולעהל ידכ רובחל יייאפמל םתעצה .הז ןוויכב םניינע םדקל
 השיחממ וז העצהש אלא .רתוי רחואמ חתונת זוחא 10 לש המרל המיסחה
 רסטניאו התמצע רמשל תטלש הגלפמ לש רסטניא ויב ילאיצנטופ טקילפנוק
 םימויא ףוקעלו המצע תריבצ שיחהל ,ומז דרואל הלדגה תינוניב הגלפמ
 היה יייפאמ תמצע לע םויאה .רתוי תונטק תוגלפמ דצמ הדמעמל םיירשפא
 ושרד )תויברעה תומישרה רקיעב( תוילאיצנטופה תופתושה .רתוי ןטק ובומכ
 תכךע P ה תא עינהל ץירמת םייקתמ אל וכלו ,ותכימת רובע דומנ ריחמ
 םיקיפסמ םילעפומה הלא .םילעפומה םימסחה יוניש לש ןוויכל תירטנמלרפה
 .םימייקה םירסטניאה תא רמשל

 תוגלפמ-5 ו תוקיתו תוגלפמ 13 ודדומתה תישילשה תסנכל תוריחבב
 תרגסמה יחנומב .תישילשה תסנכל סנכיהל וחילצה תוגלפמ 12 .תושדח
 הנמתסנ ההז המגמו תונשדחה תמרב 62.5% לש הדירי המשרנ תיטרואיתה
 תמרב הילעל וליבוה הלא םייוניש . 25% לש רועישב דא ,תויליבומה תמרב
 המרל 0.037- המרמ תוטלוש תוגלפמ לש תיטילופה ותמצע לע ספתנה םויאה

 יגוציה וחוכ הדיריב ץוענ םויאה תמרב לודיגל ילרוטקלא ןוגיע . 0.9677
 ) 6%- ( כייצו ) 5.1%- ( יייאפמ ,תולודגה תוגלפמה יתש לש )ישוג גוצי יחנומב(
 הזה לודיגל .) 1.2%+ ( תיביסרגורפה הגלפמהו ) 6%+ ( תורח לש וחוכ תילעבו
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 תכרעמל הסינכה ימסח יוגןשל תונויסינ לש ןוויכב תועפשה ויה םויאה תמרב
-1959 םינשב תיטילופה 1955 . 

 ,תיבור-תירוזיאה תוריחבה תטיש דעב בור סויגל םיכלהמב הלחה יייפאמ
 םינויצה ,הז ןיינעב הריבחל תילאיצנטופה תדמעומה לש החוכ תפסותב םג ןא
 הידריה לשב .תסנכ ירבח בור תכימת חיטבהל ידכ קיפסמ היה אל ,םייללכה
 וסינ ןכלו ; םייללכה םינויצה לש יתגלפמה סרטניאה הארנכ הנתשה םחוכב
 רתוי בוט דמעמ םהל החיטבמ התייהש ,תיסחי-תירוזיא ,תרחא הטיש םדקל
 תעונת לש תסנכה ירבח תכימת תא ונינעל סייגל םג הסינ ןוירוג ןב .תסנכב
 ישנא תועצמבא ןיבג םנחמ ייםרחומהיי הגיהנמל םירסמ תחילש ידי לע תורחה
 • 22 ןושארה ירוזיחל הלילשב ביגה ןורחאה הז ןא ,םינוש רשק

 תעבצהל תוריחבה תטיש יונישל העצהה הדמעוה , 1958 ראורפבב 1Z םויב
 ףיעס( ייתסנכה: דוסי קוחייל 4 ףיעס חסונ לע העבצהכ תגצומ איהשכ תסנכה
 םינויצה תעצה .תסנכ ירבח 73 ידי לע התחדנ יייאפמ תעצה .)תוריחבה תטיש
 יביטקפא םסח רוציל ןויסינה. וז הגלפמ ירבחמ 1Z ידי לע קר הכמתנ םייללכה
 ןא ,ינויעה לדומה ייובינ ידי לע יופצכ ןכ םא הלע תוריחבה תטיש תומדב
 םיפיסומ ארג דוהאו יבקעי דג .יונישל ץוחנה רושיאה תגשהב ולשכנ םימזיה
 תוגלפמה לש תסנכה ירבח ברקב םגש ,םנייצב וללה תויוחתפתהל ףסונ דממ
 הטישל רבעמב .תועצומה תוטישל סחיב םיעד תומימת התייה אל תומזויה
 לש הניגמה הממחה תא םידבאמ ייםירופאהיי תסנכה ירבח ויה תירוזיאה
 ירוביצ תכימת לע תישיא דדומתהל םיצלנא ויהו תיתגלפמה המישרה
 תועיס ברקב םידנגתמלו םיקפקפמל ,תיסחי ,לק ... " : םיבתוכ םה .םירחוב
 ,רבד תושעל םהמ עבתנש העש םתוא הכירדמה תעמשמל תייצל ולא
 תואצותש ,שארמ םהל רורב םא ,םיגייתסמ םה תוירשפאה ויתואצותמש
 • 23 יישומימ ללכל ועיגי אל ולא תויוצר יתלב

 ,-1959 ב ,רתוי רחואמ אוצמל ןתינ ארגו יבקעי לש תאז םתנחבהל ןיכומיס
 םיביסרגורפהו םייללכה םינויצה , יייאפמ םעטמ תסנכ ירבח 54 ועיבצה תע
 היהי 4 ףיעס תא תונשל תנמ לע : הרצקב תחסונמ( לאפר קחצי לש ותעצה דגנ
 םינויצהו יייפאמ לש םהיתועבצהו ,הלבקתנ רשא )ייתסנכ ירבח לש בוריי שורד
 התחדנ רשא תוריחבה תטיש תעיבקל םע לאשמ םויקל העצה דעב םייללכה
 . 1958 רבמצדב םדוק דוע

 הילע המשרנ , 1959 רבמבונב-3 ב ומייקתהש תיעיברה תסנכל תוריחבב
 לש המרמ ,תילרוטקלאה תיתגלפמה תכרעמב תונשדחה תמרב תיתועמשמ

 תמרב םיזוחא Z4.Z לש הדירי המשרנ ליבקמב .) 63% ( 1.00 עד 0.38
 הדימב ותיחפה ןלא תודונת .תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמל תויליבומה
-ל-0.96 מ תוטלושה תוגלפמה לש ןתמצעל ספתנה םויאה תמר תא תרכינ

-0.7Z . לש תיטילופה ןתמצע תילעב ץוענ גיצי יחנומבכ ילרוטקלא ןוגיע 
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 לש ןחוכב הדיריה ךשמהו תחא לכ םיזוחא 6 ('" "תורחה תעונת"ו "י"פאמיי
 .םיזוחא-2.2 ב "הדובעה תודחא"ו םיזוחא-4 ב "םייללכה םינויצ"ה

 לצא תוריחבה תטיש יונישל "ןוב�יתהיי תא תולעהל תויושע ולא תודונת
 הביחרהו תסנכב הלדובג הינשה הגלפמכ הדמעמ הססיבש תורחה תעונת ירבח
 ולא תודונת תינמז-וב ךא .תורחאה תוגלפמה ןיבל הניב המצעה רעפ תא
 .םיווקמה םייונישה תא םוזיל י"פאמ יפחד תא ידרוהל םג תויושע

 תטיש יוניש םיעבותל יקסניטוביז ירע לש ולוק ףוריצל תמרוג וז הדונת
 םישוג ינש ומוקי יכ ,תמאב חיטביש ,תוריחב קוח שבגל" שי ,ותעדל .תוריחבה
 ."תחא הגלפמ לש תידעלבה התוטלתשה ענמית וא ,םילודג םיבירי
 דחא לכש היסולכוא יווש םירוזיא-80 ל ץראה תא קלחל עיצה יקסניטוביז
 תולוקה רפסמ תא רבצ רשא ,הז רחבי ןושאר .םיינשב וא דחא ריצב רחבי

 ןינמ תכירע ידי לע תאז ,ינשה םג רחבי ,ןטק ורוגיפ םא ,וירחא .רתויב ברה
 םוקמב והשלכ רוזיאב וכז היגיצנש הגלפמ לכ הלביק רשא תולוקה לש יצרא
 רפסמ לש תעצוממה הנמה אוהש דדמ עבקי הגלפמ לכל .ינשב וא ןושארה
 םיפסונ םירחבנ תוגלפמל ועיגי הז דדמ יפל .הירחנב רפסמל הלביקש ,תולוקה
 לש סרטניאה תא תתרשמ הניא וז העצה . 24 "ורבצ רשא תולוקה רדס יפל
 .ןוידל ללכ תאבומ איה ןיאו ,י"פאמ ,תיטננימודה הגלפמה

 ."ןובל תשרפיי תובקעב הלשממה תושארמ ןוירוג ןב רטפתמ , 1961 ראוניב
-9 ו תוקיתו תוגלפמ 10 קלח ולטנ , 1961 טסוגואב-15 ב וכרענש תוריחבב

 תיתגלפמה תכרעמל רודחל וחילצה תוגלפמ הרשע תחא .תושדח תוגלפמ
 תכרעמל תויליבומה תמרב 56% לש הילע הלח ולא תוריחבב .תירטנמלרפה
 תכרעמב תונשדחה תמרב 60% לש הדיריל ליבקמב תירטנמלרפ תיתגלפמ
 םויאה תמרב הילע הלח ולא תודונתמ האצותכ .תילרוטקלאה תיתגלפמה
 הדיספמ י"אפמ . 1.27 המרל 0.72- המרמ תוטלוש תוגלפמ לש ןתמצעל ספתנה
 תוגל�מה דצמ תילאיצנטופ הכימת לש ףסונ בשומו תסנכב םיבשומ 5
 ידי לע "םתיעביי תא ורתפ "םייללכה םינויצ"ה .הילא תוחפוסמה תויברעה
 וגישה דחי ."תילרבהלי הגלפמ"ה תריצי ידכל "םיביסרגורפ"ה םע תורבחתה

 תסנכל תוריחבב דרפנב ודדומתה רשאכ וגישהש-14 ה תמועל םיבשומ 17
 . ןתמצע לע רתוי וא תוחפ ורמש תוגלפמה רתי .תיעיברה

 תמרב הילעה ךא ,תוריחבה תטישב לחוימה יונישל הנכומ הריזה ,ןכ יכ הנה
 הוקמ ןוירוג-ןב .יטילופה קושב תישעמ תוליעפל תמגרותמ הניא םויאה
 יוכיס האיר וניאש רחאל תוריחבה תטיש יונישל םילרבילה םע תירב תמקהל
 : ןבא אבא ריעה ךכ לע . י"אפמ לש םיילמרופה היתודסומב העצהה תא םדקל
 תוריחבה תטיש יונישב לוגדל התיה תונורחאה םינשה שמחב י"פאמ תוינידמ"
 • 2S "תינכתה תא עצבל אלו
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 , ונייהד , 0.78 לש תויליבומ תמר המשרנ-1961 ב יכ הדבועל בל םישל שי
 רודחל וחילצה ,תוריחבה תכרעמב תופתתשמה תונלפמה ןמ םיזוחא-78 כש
 תונלפמ דדועל יושעה ןיינעמ ןותנ והז .תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמה לא
 היפיצ תרצונש ןויכ תכרעמה לא רודחל תוסנל תונטק תונלפמו תוילאיצנטופ
 בצמב ןומט תוטלוש תונלפמ לש ןתמצעל בר םויא .םיילאיר הסינכ ייוכיסל
 תכרעמה ךא .הכומנ תונשדח תמרו ההובנ תויליבומ תמר תמייק וב יטילופ
 הסינכ ימסח תומדב ולא תויושחרתהל םיאתמ הנעמ תריציב הלשכ תיטילופה
 לש נוסה ןמ התייה םימסח לש הנעמ םוקמב הרחבנש הבונתה .םייביטקפא
 ייהדובעה תודחאייל תרבחתמ יייפאמ : תומדוקה תוריחבב תילרבילה הריבחה
 ןמ םידרפנ )תילרבילה הנלפמה( ייםייללכה םינויצייה ,ייךרעמייה תא תרצויו

 תא תורחה תעונת םע דחי םירצויו )ייםייאמצעה םילרבילייה( ייםיביסרנורפייה
 תונלפמ ,יד ךכב ןיא ךא .)תילרבילה הנלפמה- תורחה תעונת שונ( לייחנ

 ילעופ תמישר( ,יייייפריי ומכ תוינוניב וא ,ייהזה םלועייה ומכ תונטק תושדח
 הנבמה ךותל םישרע סינכהלו תישישה תסנכל רודחל תוחילצמ ,ל)ארשי

- םינשב הסינכ ימסח ןוניכ יא .םייקה יטילופה  עצמ ןכ םא הווהי 1965 1961
 תונלפמ לש תיטילופה ןתמצע לע ,דיתעב, ומייאי רשא תויטילופ תויוחתפתהל
 הצובקה חותינ תרנסמב אבה קרפב רוקסנ תרחואמה ןתבונת תא .תוטלוש
- םינשה ןיב ולעפוהש וקה ימסח לש הינשה 1969 1973 . 

 המסיחה חחא .ב

 הכומנ המרל הנושארה תסנכה ידי לע רומאכ עבקנ לארשיב המיסחה זוחא
.0 ( טעמב ךא ההובנה דואמ הכומנ המר יהוז ד.חא זוחא לש  תמרמ )םיזוחא 17
 רפסמש ןויכמ ,ונייהד .םירחנבה תיב לש ולדונ ידי לע תרצונה המיסחה
 דדומתמ לכ לע היה המיסח זוחא אללש ירה 120 לע דמוע תסנכב םיבשומה
 רודחל לכויש ידכ םירחוב תכימת יזוחא 100 : 120 = 0.83 תוחפל נישהל
 ללכב עודמ ןטק הכ אוה שרפהה םא .תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמל
 ?םסחכ ותוא עובקל

 וחסנל ןתינו הזכ תויהל בייח אוה ןיא ךא ,עובק אוה לארשיב המיסחה ףס
 תא ןלהל חתננ . 26 תוריחבה ןמזב םילעופה םינתשמ רפסמ לש היצקנופכ
 המיסחה ףס תעיבקל סחיב הנושארה תסנכב ולהנתהש םינוידה תועמשמ
 .לארשיב תיטילופה

 הנלפמ קר ךכ םושמ .םירשכ תולוק 687,492 ונמנ הינשה תסנכל תוריחבב
 יתש ,םיבשומה תקולח ןינמל תיאכזכ הבשחנ תולוק 6,874 תוחפל הלביקש
- לארשי ינומאיי והיניבש הלודנה .עבקנש המיסחה ףס תא ורבע אל תונלפמ
 אל המיסחה זוחא אול םנ בשומ תלבקמ התייה אל ייםיזנכשא םידרפס דוחיא
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 המיסחה זוחא .םירשכ תולוק 853,219 ונמנ תישילשה תסנכב !םייק היה
 תחא ףא ,המיסח זוחא םייק היה אל אול םג .םירחוב תולוק 8,532 לע דמוע
 תולוק קיפסמ הלביק אל תירטנמלרפה תכרעמל ץוחמ ורתונש תוגלפמה ששמ
-7,300 ל בורק לע זא דמעש תסנכה לדוגמ רצונה יעבטה םסחה תא רובעל ידכ

 תואצות לע ללכ עיפשה אל המיסחה זוחא וללה תוסנכה יתשב רמולכ .תולוק
 !המיסחה זוחא תעיבקב קקוחמה תנווכ התייה תאז םאה .תוריחבה

 זוחא תעיבק ןיינעב הנושארה תסנכב להנתהש ןוידה ביט תא ןלהל קודנב
 תרטמ תא רידגמ )הדובעה תודחא- ם"פמ( סקלאפר רינ םוחנ .המיסחה
 דוד םלוא . 27 ייתונטקה תומישרה ןמ תצקמב ררחתשהל" : המיסחה זוחא
 תלדגה רשפאמ רשא רתויב ךומנ םסח תלבקב ךמות יייאפממ יאה-בר-רב
 .הנודינה תכרעמב תוגלפמה רפסמ

 ריבגהל תניינועמ יייפאמ .וז הריתסל רבסה תקפסמ תיטרואיתה תרגסמה
 ספתנה םויאה תא תיחפהל ן,כו תוינוניבו תונטק תוגלפמ ןיב תורחתה תא
 הסינכ ייוכסל היפיצ תרצוי ךומנ םסח ןוניכ לע הטלחה .תיטילופה התמצעל
 לא תופרטצמ תושדחה תוגלפמה .תוילאיצנטופ תוגלפמ ברקב םיילאיר
 תומרוגו תילרוטקלא תיתגלפמ תכרעמב תונשדחה תמר תולידגמ ,תכרעמה
 .תירטנמלרפה תיתגלפמה· תכרעמב תונטקו תוינוניב תוגלפמ לש ןחוכ לוציפל

 הכירצ המיסחה זוחא אשונב תועצהל תונטקהו תוינוניבה תוגלפמה תבוגת
 ידכ הסינכה ימסח תא ןיטקהל תוניינועמ ןה םג תוינוניב תוגלפמ: הכוש תויהל
 וליאו ,תונטק תוקיתו תוגלפמ םע דדומתהל תונטק תושדח תוגלפמל רשפאל
 המרל דע המיסחה זוחא תא תולעל תוניינועמ תוקיתוו תונטק תוגלפמ
 לדוגמ תצקמב הכומנה המר : תוילאיצנטופ תובירי ינפמ הנגה ןהל החיטבמה
 ילדבה ףקיש תסנכב ןוידה .ןהירחוב רוביצ ידי לע ןהל תחטבומה הכימתה
 .הלא םיסרטניא

 םיג�יימ ,ייתדחואמה תיתדה תיזחייה ירבח ,גרוב ףסויו גאש םייח םהרבא
 גאש 'םייח םהרבא .םסחה תתחפה תוכזב ) 12.2% ( תינוניב הגלפמ לש התעד
 תסנכל תוריחבב גוהנ היהש המל דוגינב אוהש ,הז ףיעסש אצומיי אוה יכ סרוג

 ,ןכ לע .ייתונטק תומישרמ טדנמה תוכז תא קדצב אלש לולשל אב ,הנושארה
 לש ןתורשפא תא ליבגמה 38 ףיעסב )א( ןטק ףיעס תא קוחמל איה יתעצהיי
 • 28 ייתסנכב ףתתשהלמ ןתוא ענומו ,דחא זוחאמ תולוק תוחפ ולבקש תומישר
 • 29 יידואמ כתכוסמ העפות יהוזש ינבשוחיי :ףיסומ ,גרוב ףסוי

 לש םיזוחא-4 מ רתוי טעמ הלביקש תיביסרגורפה הגלפמה ןמ יררה רהזי
-5 מ רתוי טעמ ולביקש םייללכה םינויצה ןמ ריפס ףסויו םירחובה תכימת

 רהזי .םסחה תאלעה תוכזב תונטקה תוגלפמה תדמע תא םיגציימ םיזוחא
 השעמל ד.חא זוחא םוקמב יצחו זוחא עובקל םיעיצמ ונאיי יכ עןוט יררה
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 " לבא /2o ל-o תולעהל- ·בונבילק תסנכה רבח לש תונייתסהה עדב עיבצנ
 ומז ךשמב הרשפה התייה-1.5% ש רחאל תאזה תונייתסהה תא ינסנכה
 לש ותעדל . 30IJ דחא זוחא םואתפ עבקנ הדעווב הנורחאה העבצהב קרו ךשוממ
 יתעלד ... תירזכא םנ םימעפל תויהל תיטרקומדה הטישה הכירצ IJ ריפס ףסוי
 תריציל תורשפא עונמל ידכ-2% ל-1.5% מ זוחאה תא לידנהל ךרוצ שי

 המבה לע עיפוהל ךרד וזיא םהל ושפחיש בטומו םיריצ לש תונטק תוצובק
31 םינוריעזו םיריעז םיפונ ייד לע אל ךא תירוביצה IJ • 
 , י IJ פאמ לש םירסטניאה תא תרשמה 1% לש ךומנ םסח תוכזב תלפונ הערכה
 רועישש דואמ תונטק תונלפמ לש םיסרטניאה תא םנ תמיוסמ הדימבו ם II פמ
 תועפגנה ןה ) 4- 5% ( תונטק תונלפמ .תולוקה ןמ 1% ביבס ענ ןהב הכימתה
 .תונלפמ לש בר רפסמ ןיב המצעה לוציפ בקע ,תידיתע הפוקתב ,תוירקיעה

 ,תישילשה תסנכל תוריחבב-10% ל המיסחה זוחא תא לידנהל העצהה
 הרומא וז העצה .הינשה תסנכב II םייללכה םינויצ II ה ידי על הנושארל העצוה
 רבמצדב-26 ב כ II צהו י II פאמ ןיב םתחנש ינויצילאוקה םכסהב ללכהל התייה

 תונטקה תונלפמה לוסיחל תואיבמ ויה העצהה תלבק תואצות . 1952
 • 32 דחאתהל תויתדה תונלפמה תא תוצלאמו

 תונורסחו תונורתי םימייק העצהב יכ וניבה תונושה תונלפמה יכ הארנ
 ןתמצע רשא תונלפמ יגיצנ .תיטילופ המצע דממ לע הנלפמה םוקימל םאתהב
- ןיב הענ תיטילופה 1  תוגלפמ יניצנ וליאו םתודנגתה ועיבה םיטדנמ 10 
 .םתמכסה ועיבה תוטלוש

 םישנהל הלשממה שאר דצמ ןויסינ הב האור ם II פמ שיא ירעי ריאמ כ II ח
 ,תורחה תעונת ישארמ ר,דב ןנחוי כ"ח .םיירטילטוטה ויתומולחמ דחא תא
 לאומש כ"ח .תיטרקומד הניא וז ךרדב יטילופה לוציפה תלבנהש ,עבוק
 היציזופואה לש הלוק תא קיתשהל ןויסינכ וז המנמ רידנמ י II קממ סינוקימ
 יטרקומד יטנאו יתוכאלמ פןואב חיטבהל אב אוה יכו ,תסנכב תיטרקומדה
 II לארשי תדונא II םעטמ .היתרשמו הלודנה תוננרובה לש ןוטלשה תודמע תא
 דינהל המ םהל שיש ,הלא תייחדבש הנובתב קפס ןיול ריאמ קחצי כ II ח ליטמ
 כ II ח . םירחא תומוקמב םהירבד תא דינהל םתוא ףוחדלו ,תסנכה ילתוכ ןיב
 הננה שקבת המצע איהו םוי אוביש י II פאמל אנבמ , ם II פמ ניצנ ,ןרהא-ןב קחצי

 • 33 תוריחבה תטישב יונישה ינפמ
 רשא תיביסרנורפה הנלפמה ברקב תצרמנ תודנגתה הררוע העצההש ,ןבומכ

 םכסהב המיסחה זוחא ףיעס לש ומויק ללנב היצילאוקל ףרטצהל הבריס
 וא ףיעסה לוטיבב היצילאוקב התופתתשה שודיח תא התנתהו ינויצילאוקה
 ודנגתה תורחאה תונלפמה תיברמ יניצנ םנ םיביסרנורפה ומכ . 34 ותפאקהב

 .םייללכ םינןיצ- גןנגילק גקעי כ"ח *
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 .םתנלפמ לוסיחל תמרונ התייה ותלעפהש םושמ הובנ המיסח זוחא תנהנהל
 המיסחה זוחא תא תולעהל העצהב וכמת םייללכה םינויצהו י II פאמ ישנא
 . .הלבקתה אל וז םלוא

 היהש יפ לע ףא ,יונישה תא םישנהל י II אפמ לש התונססה יכ סרונ הטכירב
 הנלפמב התובשחתהמ הענב ,העצהה תא ריבעהל ידכ תולוק סיינל התלוכיב
 הילע תופכל התצר אל ,ןכ לע .הלשממל חונ ףתוש התאר הב ,תיביסרנורפה
 • 35 םייללכה םינויצה םע סנואמ דחאתהל וא לסחתהל הרירבה תא

 המיסחה זוחא תאלעה .ךכל הנוש הנושת הניצמ תיטרואיתה תרנסמה
 תונלפמו תוילאיצנטופ תונלפמ לש ןהיתויפיצ תא התיחפמ התייה 100f0-ל
 .תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמה לא םיילאיר הסינכ ייוכיסל תונטק
 התייה תילרוטקלאה תיתנלפמה תכרעמב תונשדחה תמר ך,כמ האצותכ
 התייה תוטלוש תונלפמ לש תיטילופה ןתמצעל ספתנה םויאה תמרו תתחופ
 םצמוצמ תונלפמ רפסמ לש ןמויקמ עבונ םויאה תמרב לודינה .הלדנ

 רפסמ לדנ ךכ תונלפמה רפסמ תחופש לככ. ןותנ תולוק רפסמ לע תורחתמה
 המצעב רודחל הייוכיס םירבונ ,ןכ לע .הנלפמ תלבקמש ילאיצנטופה תולוקה
 .תטלשה הנלפמה לע םייאלו תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמה לא הבר
 העצהה תייחד .הלבקתנ אל םנמא המיסחה זוחא תא תולעהל העצהה
 .ףסונ רבסה תבייחמ

 הכימת נישהלו תוסנל תושדח תונלפמל יורינ קפסמ ךומנ המיסח זוחא
 תכרעמב בלתשהל ןהל רשפאתש תילרוטקלאה תיתנלפמה תכרעמב
 םימיוסמ תסנכ ירבח דדועל יושע הזכ זוחא .תירטנמלרפה תיתנלפמה
 ףוכל וא ,הנלפמב םתורבח תא ךישמהל םיניינועמ םניא תונוש תוביסמש
 תולעהל וא םתפקשהל יוטיב אוצמל תוסנל ,תיתעיסה תעמשמל םהיתופדעה
 המרב דדומתתש הנלפמ תריצי ידי לע םהלש תיטילופה חוקימה תמצע תא
 ןה ל.וציפ לש תורשפאל םרות ךומנ המיסח זוחא ך,כ וא ךכ .תילרוטקלאה
 לש ן'ניטילופה הירוטסיהה .תירטנמלרפה המרב ןהו תילרוטקלאה המרב
 ופתתשה ,לשמל תישילשה תסנכל תוריחבב .וז המנמ לע העיבצמ לארשי

 ופתתשה תיעיברבו ,םדוק ופתתשהש שולשה םוקמב תויברע תונלפמ עברא
 תוטעמ אל תויתדע תומישר וסינ םנ ךכ .תמדוקב עברא םוקמב תונלפמ שש
 החלצה אלל דדומתהל )תיעיברה תסנכב שמחו תישילשה תסנכב שולש לשמל(

 ןניא תולודנה תונלפמה .םישדחה םילועה וא חרזמה תודע ינב לש םתכימת לע
 .תסנכב ןדמעמ תא אליממ וחיטבה ירהש ךכמ תועפגנ

 לע קר ירהש .תולודנה דמעמ תא ןכסל לולע הובנ המיסח זוחא ,תאז תמועל
 וז תושבנתה .המינפ רודחל תושדח ולכוי תכרעמל ץוחמ תיניצר תושבנתה ידי
 ינפל תודחאתמ תונטק תונלפמ רפסמ, ונייהד ,ינכט שונ לש יפוא תאשל היושע
 תא שממל ידכ ולצפתי ,םיבשומב וכזשכ ,רחאו ,תורחתה ךרוצל קר תוריחבה
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 ןתינ .ןתוא תוביכרמה חונושה תוצובקה ירבח לש םיידוחייה םיסרטניאה
-1977 ב תסנכל תוריחבב החומתהש ,יונישל תיטרקומדה העונתב תוארל

 לאגי: הגלפמה יגיהנמ .ינכט שוג התוויה םיבר םינבומבש הגלפמ לש העפות
 תונוש תועונתו תוגלפממ ועיגה םירחאו רימת לאומש ,ןייטשניבור ןנומא ,ןידי

 תילרוטקלאה המרב וז תחלצומ הרידח. זאד תילארשיה תיטילופה הפמה לש
 רודחל םתלוכי אקוד דא ,המיסחה זוחא ביצמש ישוקה ןמ םנמא הענב אל

 הרוצב עיפשהלו תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמה דותל זחומ ןפובא
 תולודגה תולדתשמ ותוא םויאה גוס אוה תוריחבה תואצות לע תקהבומ
 .הרידחה תאצותמ-1977 ב התנהנ )דוכילה( ןהמ תחאש וליפא- ףוקעל
 תסנכה דשמב םינושה היביכרמל הקרפתה יונישל תיטרקומדה העונתה
 תירישעה תסנכל תוריחבל דמע ,יוניש ,וז הגלפממ דחא ביכרמ קרו תיעישתה
 . 1981 תנשב וכרענש

 הירוטסיהב ומשרנ םה ףא תירטנמלרפה תיתלגפמה תכרעמב םילוציפ
 וסינו םתגלפממ ושרפ םידדוב םינקחש רשאכ ,תילארשיה תיטילופה
 קלח .טנמלרפב םוקמ תגשה לע תילרוטקלאה תכרעמב םמצעב דדומתהל
 ןוירוג ןב דודב תוארל ןתינ םיחילצמל תואמגודכ . ולשכנ קלחו וחילצה
 םיבשומ-10 ב תוכזל חילצהו יייפר השדח הגלפמ םע-1965 ב דדומתהש
 םיבשומ 4 הלביקש תיתכלממה המישרה שארב דמעשכ-1969 ב וא ,תסנכב
 תושארב-1969 ב דדומתהו תורחה תעונתמ רימת לאומש שרפ םג דכ .תסנכב
 שארכ ולש תיטילופה הריירקה תא םייס ןייד השמ . ישפוחה זכרמה תגלפמ
 תועש ייימת תא םיקה ליידפמה שיא אריצח ובא ןרהאו ,-1981 ב םיילת תגלפמ
 תירישעה תסנכל תוריבחל תיקוחה המשרהה תוכז העקפש ינפל תורופס
 ,םישיא לש תואמגוד םה תרופ ןב יכדרמ וא באילא )הבול( הירא .נהש התואב
 ןא תוריחבב םמצעב דדומתהל ויסנש, רבעשל תונטק וא תולודג תוגלפמ ירבח
 זוחא תא רובעל ידכ תקפסמ הכימת תגשהב )-1984 ב םירקמה ינשב( ולשכנ

 . דומנה המיסחה
 זוחא תא רובעל וחילצהש םידדוב הגלפמ ישנא לש תוצובק ןיב הנחבהה

 ללכ דרדב ויה םיחילצמה .תניינעמ םתמישמב וחילצה אלש הלאכו המיסחה
 רשא תירטנמלרפה תכרעמב תיסחי המצע ילעב דואמ םיעודי רוביצ ישנא
 ד,דמנ הגלפמב םחוכ .םתגלפמ תוגיהנמ לע וליפא ודדומתה תומיוסמ תודוקנב
 תכרעמב םיגשיהל עי�הל תימצעה תילאיצנטופה םתלוכיב םג ,הארנכ
 וא חוכב ,ימצעה הכימתה סיסב .םתגלפמ םע תובירי דות וליפא תילרוטקלאה
 הגלפמ ישנאל .תיתגלפמ םינפה הקיטילופב חוקימ ילכ ןכל רשפיא ,לעופב
 הכימתמ עבונה חוקימה רשוכ תא ,ללכ רןדב, ןיא .לבגומ ירוביצ ףרוע ילעב
 תא ףוכלו םתובירי תא ןתמל םה םיבייח דכ םושמ .תינוציח תילרוטקלא
 הגלפמב תיפוליח תיטילופ תרגסמ אוצמל וא ,תיתגלפמה תעמשמל םנוצר
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 .תירלוסקלאה המרב תחומתמ וא תירסנמרלפה המרב תלעופה תרחא הקיתו
 לש םירססניאה תא ן,כ םא ,םדקמ ,אוה ךומנש וליפא ,המיסחה זוחא
 .תוקיתווה תוגלפמה

 םירחבנה תבי ודלג .ג

 הלאשב תועדה תוגלפתה .תננוכמה הפסאה לדוג תלאש הררועתה 1948 תנשב
 ינחומב( תיסילןפ המצע דממ לע תוגלפמ ןיב ןילמןגה ירשק תא השיגדמ וז
 .תכרעמל תיסחי םוקימו )תירסנמרלפ תכרעמב גוצי

 לולכל עתב ,תטלש הגלפמ לש התדמע גציימה, יייפאמ שיא, יאה בר רב דוד
 הירא ייד לע ועבוה וז הדמעל תויוגיתהס .תננוכמה הפסאב םירבח 101

 ,תוינוניב תוגלפמ לש והיגיצנ ,)יחרזמה לעופה( גיטפהרו חרז ,)רייהצה( ןמטלא
 תוגלפמ לש ןהיגיצנ ,)יייקמ( סינוקימ לאומשו )וייציו( והכ לחר ידי לע ןכ ומכו

 • 36 תונטק

 : יכ עןוט אוה .םיריצ 71 עובקל עיצמ ומטלא .א רייד
 המכל ףסאתמה ,ינויצ רסנגוק אל רוחבל הנושארה םעפב םיכלוה ונאיי

 פןובא םירנבח-תיב לכ ומכ לעפיש םיצור ונאו ,םירחנב-תיב אלא ,םימי
 דולעב לכויש ידכ ,םצמוצמ תויהל הז םורופ ךירצ וכל .םוי-םוי יתסיש
 רצוא וובשח לע םירחנבה תיב יריצ תא םייקל היהי ךירצש וויכמ .החלצהב
 םלשמ לע ידבכהל אל ידכ ,ידמ רתוי לודג םורופ רוציל ויא וכ לע ,הנידמה
 נןשי םאו .הנטק ונלש היסולכואה םגו הנטק ץרא ףוס ףוס ונא .םיסימה
 ,תויריעה יייע תולהנתמ ןהו ונלשמ הלודג ןתייסולכואש םירע הברה םלועב
 רספמ תא םצמצל הצור ינא .טלחהב ונל קיפסמ שיא 71 לש טנמרלפא ירה
 ,תומזגומה תועצהה תא החוד ינא וכלו ,הנידמב םייתגלפמה םיפוגה
 ,רי� לבקל ידכ תולוק יפלא םישורדש ,הרכהה .םינוליפו םילוציפ תודדועמה
 היצאזילאמרונ יידל איבי הזו ,תיגלפמה רפסמ תא םומינימל דע ויטקת
 • 3 ךייריצ 71 רק עובלק עיצמ ינא וכל .ימינפה ונבצמב

 : ותיא ויקומינו םיריצ 120 עובקל עיצמ )יחרזמה לעופה( גיפטהרו חרז
 םיריצ 85 לע העדוב יתעצה .יל םיקומינ השולשו ,םיריצ 120 איה יתעצהיי

 התיה ול יכ , 171 ? דוגינב תיסיסכת קר התיה ,יאה-בר-רב רמ יייע הרכזוהש
 רכבמ יתייה ,הבעצהב עירכהל ךירצ יתייהו 85 ןיבו 171 ויב תחא הרירב רק יל

 הרשפ: דחא קומינ ,וכבו . 120 עיצמ ינא הרשפ תעצהכ השעמל ךא , 171 לע 85
 וניכרד לכב שפחמ ינא: ינש קומינ . 171 ויבו 101 ויב ,תודנגתמה תועדה ויב
 םייחמו םישדחמ ונא יכ ,ונלש תרוסמה םע רשק םיינידמה ונייח שודיח לכבו

 התיה הנושארה ןויצ תביש ירחא וושארה טנמרלפאה .םימי תקיתע הנידט
 עובקל עיצמ ינא ןכל . 120 היה הלודגה תסנכה ירבח רפסמ .הלודגה תסנכה
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 לע ומטלא ר"ד תעצה תא לבקל ליכי ינניא .תנניכמה הפיסאל םג םירבח 120
 םיידקפת הל ייה הירדהנסה .הירדהנסה ירבח רפסמל םאתהב , 71 לש בכרה
 טנמולפאה לש ייידקפת םיחתל םיסנכנ םניאש ,םייטפשמי םייתד ,םידחיימ
 הז רפסמ- תנניכמה הפיסאל םירבח 120 תעיבק דעב ינא ךכיפל .ינימיב
 • 38 "תינישה תיעצהה ויב רשפמ םג איהי ,תריסמב ינתיא רשיק

 תגלפמ .םיריצ לש בר רפסמ ,ובימכ םישריד תינטק תיגלפמ לש והיגיצנ
 : הריבסמ והכ לחר יבג ,התגיצני ,םיריצ 171 תעבית "יייציייי

 איה ירקיעה הדיקפתש ,תנניכמ הפיסא םא יכ םירחנב-תיב אל םירחיביי
 ימיכ םיכירא ייהי אל יז הפיסא לש הימיש ,ויבשחב תחקל ינילע .הקיח דבעל

 קיתעהל ויאש- תיללכ החנה יהיזש תבשיח ינאי- החינמ ינא .טנמלרפא
 ותיא לכמ הניש ךרדב הייהתמ ינתנידמ .תירחא תיצראמ תיאמגיד איבהלי

 ,הפיקתל ריבענשכ.ריצ לכל םישנא לש םייסמ רפסמ והב שיש ,תינידמה
 איבהל לכינ ,תימינפ הילע ייד לע רקיעב איבי ינלש היסילכיאה ייבירש
 הילא הילעהו ,הינע ץרא התע תעל איה ינצרא .תירחא תיצראמ תיאמגיד
-בר ד.יאמ תיניג-בר המיא םייוהמ יננחא .םיבשותה רפסמל סחיב הלידג
 קקיחת תאז תנניכמ הפיסא .םיבר םימע ויב ינריזיפ תאצית איה תאז תייניג

 םג תרשפאמ יז הטישש ירמא ,טטירייאמ לע תיגלפמ המכ ילאששכ .םיקיח
 דיביעב ףתתשהל הז ופיאבי תדחיאמ המישרב תאצל רתיי םינטק םיניגראל
 תא ך,כ-לכ םילידג אל יכ םא ,םיבר בישי-יקלחמ תענימ יז הריצ .הקיחה
 םא .תייחל יכרטצי םהיפלש ,םיקיחה תקיקחב םיפתתשמ םניא םהש הנעטה
 םייבקע נא היהנ ,תיריחבל תאצל רתיי םינטק םיניגראל תירשפא ינתנ רבכ
 ריצ יייע קר אל ,רמולכ ,התינא הריצב םיגציימ תויהל תירשפא םהל ותיני

 ויאש תיצראמ הבא ינלש היסילכיאה ביר : ישילשה םעטה .... םינש יא דחא
 יתלרע איה יטרקימד ךיניח . יטרקימד ךיניח אלי יטרקימד רטשמ אל והב
 ריקמ איה הזה תיבה .הנידמה ליבשב רתייב םיבישחה םיידקפתה דחא
 , רשפאה לככ םיבר םישנאש , וייניעמ תייהל יילע וכלי , ויכנ ךיניחל
 תא הילע יריהזיי תאזה הריתה תא ידמלי ,םיבר םיגיחל םיכייתשמה
 דחא לכש תבשיח ינאי ,ינל רפס-תיב יישכע איה ינייח חטש לכ .םהירחיב
 .ללכב תיטרקימד הטיש ךירעהל ךיאי גהנתהל ךיא ,טעמ אל הפ דמיל ינתאמ
 םימעטהש ,ינא תבשיח ךא ,םייסיפי םיינכט םיישק סנשיש ,הניבמ ינא
 העבצהל האיבמ ינא וגלי ,םיעירכמה תייהל םיכירצ םייכיניחהי םיירסימה
 הגיצנ ,)יייקמ( סיניקימ םג ףרטצמ יז העיבתל. 39 ייםיריצ 171- : יתעצה תא
 רפסמ תא ידמעהל הניה ,עידיכ ,תלבקתמה הטלחהה .תפסינ הנטק הגלפמ לש
 לככ יכ םיאיר ינא ,הכ דע ,תיעדה תיגלפתהמ . 120 לע תנניכמה הפסאה ירבח
 תנטקהל העיבת הב תמייק תירטנמלרפ תכרעמב הגלפמ לש הלדיג הליעש
 .םירחנבה תיב לש ילדיג
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 תעפשומ התייה דיא ןלהל קודנב ד.וחל םייטילופ םיסרטניאו דוחל םינועיט
 םירחנבה תיב לדוג אול ,הינשה תסנכלו הנושארה תסנכל םיבשומה קתולח
 תעצה יפל 171 לעו םיטסילמינימה תעצה יפל םירבח 71 לע דמוע היה
 עיפומש בושיחה .)םיריצ 120 ( לעופב רחנבש לדוגל האושהב םיטסילמיסכמה
 הטיש יפל בושיחה תחסונ .לודגה ףדועה תטיש יפ לע השענ ןלהל-9 ו 8 תוחולב
 : ןמקלדכ איה וז

I = V/S 

 בשומל דדמ = I : רשאכ
V = םירשכה תולוקה רפסמ 
S = םירחנבה תיבב םיבשומה רפסמ. 

 .הטושפ לודגה ףדועה תטיש יפל תוסנכה יתש תואצות בושיחל הביסה
 הנושארה תסנכב קוחכ הלבקתה אבה קרפב הבחרהב ןודיתש וז הטיש
 תואצות תובקעב בןומכ רצונ יונישל ץירמתה .הינשב הנושארל הלעפוהו

 תואצות ויה המ : איה חותינה תא החנמה הלאשה .הנושארה תסנכב תוריחבה
 תטיש דא ,הנוש םירחבנה תיב לדוג רשאכ ,תוסנכה יתשב םיבשומה תקולח
 ?העובק םיפדועה תקולח

 הנושארה תסנכה לדוג היה אול .תוניינעמ תואצות המכ הלגמ 8 רפסמ חול
 אל )םינמיתהו וייציו ,םימחול( תונטקה תוגלפמה ןמ שילש ,םירבח-71 ל עבקנ

 המיסחה זוחא .המיסח זוחא עובקל ילבמ וליפא וב ןמוקמ תואצומ ויה
 ללכמ תונטקה תא איצומ היה ) 1.41% ( םירחנבה תיב לדוגמ רצונה י.עג;:?\ה
 םיגיצנ 171 לש לדובג תסנב תאז תמועל .םיטדנמה תקולח ןיינעל בושיח
 אצמימ רואל .ולא תוגלפמ שולש לש ןחוכ תא םיזוחא-100 ב הליפכמ התייה
 .התגלפמ לש םיסרטניאה תא םיפקשמו םירורב וייציו תגיצנ לש הירבד הז

 תיפ�ונ תוגלפמ שמח לש ןתסינכ עונמל קיפסה לעופב עבקנש המיסחה זוחא
 J המיסחה זוחא לש העפשה תפסות ילב וא םע ,ןכ םא ,רחנבש הנבמה .תסנכל
 תומחלנ תונטקה : תוינוניבהו תולודגה תוגלפמל יוצרה ןוויכב תועפשה רצוי
 קר )תולוק-6000 מ תוחפ ולביק( תונטק תמאב ןהש תומישר 12 ןותמו ,ןהיניג
 ןיב תורחתה : תירחא םילמב .תירטנמלרפה תכרעמל רודחל וחילצה 3
 3 קר הבינה םידחוימ םיסרטניא ללכ ןרדב תוגציימה תונטקה תוגלפמה

 תאז .תילוק OOO,10-מ הלעמל היה בשומ לכ ריחמשכ ,תסנכב םיבשומ
 םיבשומ 3 קר וגישה ןה תונטק תוגלפמל הכימת תולוק 31524 ןותמ ,תרמוא
 לע םיבשומ השימח טעמכב וקלחתה תורחאה תוגלפמה .הנושארה תסנכל
 דא בחרתמ היה םנמא לוציפה רתוי לודג הנבמב תאז תמועל .תונטקה ןובשח
 לדוג יבצעמ תויפיצל םיאתה לעופב רחבנש הנבמה .תונהנ ויה אל תולודגה
 .םירחבנה תיכ
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 סתנכה ודלנשכ ,הנושארה סתנכל םבישומה רספמ: 8 רספמ חול
 • ר m בי ולגדה ףורהע תטיש יפל-120 ו l ן l ,ן l-ל בעקנ

 ות)קול 4346 = 1% = המסיח חחא(

 הנלפמ פרסמ תסנכה דלונ

171 71 120 
 תולוקה

 כ II הס 415,260 םיבשומ ףדוע םיבשומ כ II הס ףודע כ II הס
1 1 

 י II פאמ 155,274 46 26 3,200 27 63 2,310 64
 ם II פמ 64,018 19 10 5,528 11 26 890 27
22 1,994 21  תידת תיזח 52,982 16 9 341 9 
 תייח 49,782 14 8 2,990 9 20 1,222 21
 םייללכ םינויצ 22,661 7 3 5,114 4 9 809 9
 םיבירסנורפ 17,786 5 3 239 3 7 790 7
 םידרפס 15,287 4 2 3,589 3 6 719 6
 םיטיסנומוק 15,148 4 2 3,450 3 6 580 6

 m יטרקומד
 תיברע 7,387 2 1 1,538 2 3 103 3
 םימחול 5,363 1 2 507 2
 ו II ציו 5,173 2 317 2
 םינמית 4,399 1 1 1971 2

 דבוע שונ
 )םיברע( 3,214 1 תוסנכנ

 ר II הצ 2,892 1 אלל
 םיחח 2,835 1 זוחא
 יממע שוג המיסח

 )םיברע( 2,812 1
 תיתדה תלעופה 2,796 1

 םיונבירג 2,514
 1,280 םייתד םילעפו
 842 םילשורי עןמל

 תיתרוסמ תודהי 239

2428 = 5849 1171 = 171 
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 תא םכסמ 9 רפסמ חול ?הינשה תסנכל תוריחבב ושממתה ולא תויפיצ םאה
 זוחא .-120 ו 171 , 71 םימדוקה םילדנה תשולש יפל תסנכל תוריחבה תואצות
 וניצרש ןויכמ ןכו לעופב עיפשה אלש םושמ חותינה ןרוצל קלוס המיסחה
 אול תסנכל רודחל תוחילצמ ויהש תונלפמה תוחכונמ דיספמ היה ימ קודבל
 ינומאיי ,תחא הגלפמ קר יכ ,חולה ןמ ררבתמ .לעפומ היה אל המיסחה זוחא
 תסנכב בשומ תלבקמ התייה ן,טק לדונמ תוסנכב נוצי הנישה אלש ,"לארשי

 הכוז התייהש תיביסרנורפה הנלפמה ןמ ייחקלניי הז בשומ .םיבשומ 171 לש
 .לעפומ היה המיסחה זוחא םא וב

 היה תסנכ ירבח-71 מ בכרומה ןטקה הנבמה, ילמרופ המיסח זוחא אלל םנ
 תאזכ המיסח .-1951 ב תסנכל לעופב וסנכנ רשא תונלפמ שולש לש ןכרד םסוח
 םייתשש םושמ הלודנה הנלפמה לש םיסרטניאה תא חרכהב תתרשמ הניא
 תנלפמ לש תוילאיצנטפו תוכמות ןה ייואצוהייש תונלפמה ןמ שולשה ןותמ
 ינפל יייפאמ ידי-לע ומקוה )תואלקחו המדיק( הלא םיטועימ תומישר .ןוטלשה
 ,תפסונ הנלפמ םנמא ללכ תסנכ ירבח 171 לש לודנה הנבמה .תסנכל תוריחבה
 היתולועפל תידיתע הכימתל הילע ןומסל הלוכי הניא ןוטלשה תנלפמ ןא
 ,תננוכמה הפסאה ינפל עבקנש תסנכה לדוג ,רמולכ .תירטנמלרפה תכרעמב
 הנלפמה לש םיסרטניאה תא קייודמב תרש ןומנ המיסח זוחא תפסוהו

 .הלודנה
 לדונה .החוכ ריבנה ,אוה ןופהנ אלא ,יייפאמל קיזה אל ,ןכ םא ,לוציפה

 וסני יכ תופצל ןיא ןכ םושמו הלודגה הנלפמה יניהנמ תויפיצל םיאתמ רחנבש
 םיסרטניאל םנ תומיאתמ ולבקתנש תואצותה םאה .לבקתהש רחאל ותונשל
 אלו הטושפ המגמ תררבתמ ונישעש םיבושיחמ ?תוינוניבה תונלפמה לש
 תולודנה תונלפמה לש ןחוכ רתוי ןטק םירחבנה תיב לדונש לככ : העיתפמ
 תושירדש אלא .הנבמה ןותמ תואצומה תונטקה ןובשח לע הלוע תוינוניבהו
 ןיב רחובה ףונה בכרהב תולחה תויוחתפתהמ םנ עונבל תויושע לדונ יונישל
 לשב',�-951 ל 1949 ןיב לפכוה טעמכ םירחובה ףונ יכ רוכזל בושח .תוריחבה
 תוטוניבה תונלפמה יניצנ יכ i'l י.rו:ז ןיא ןכ לשב .לארשיל ועינהש הילעה ילנ
 .רחנבה םיבשומה רפסמ תלדנה ידי-לע תסנכב םנוצי תא לידנהל ושקיב

 ניצנו טפשמו קוח ,הקוח תדעו רייוי( סקלפאר-רינ םוחנ עבת , 1951 תנשב
 אוה . 151 לע הינשה תסנכל םיריצה רפסמ תא עובקל )םייפמ ,תינוניב הנלפמ
 .היסולכואה תלפכה אוה ןושארה קומינה : םיינש ןכל םיקומינהיי : רמא
 תוכז ילעב רפסמ םויה ,הריחב תוכז ילעב ףלא-495 כ ויה תננוכמה הפיסאל
 םנ תבייחמ וז הלפכהש ונרבס .ףלא-900 ל ברקתמו ףלא 850 לע הלוע הריחבה
 .-20% ב קר ותוא ונלדנה- םיריצה רפסמ תא המ תיימב לידנהל

 תונורחאה םינש שולש ןשמב הצרא ואב תאז לכבש היה ינשה קומינה
 ולאשי םה םא .הינשה תסנכל םהמ והשימ םנ סינכהל ןירצו שיא ףלא-400 כ
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 0 תסנכה ודלנשכ ,הינשה סתנכב םבישומה רספמ: 9 רספמ חול
 .ר m בי ולדנה ףודעה תטיש יפל-120 ו 1 ז 1 ,ז-1 ל בעקנ

 הגלפמ רספמ תסנכה ודלג
 תולוקה 1-20 71 171

 כ II הס 687,492 ףדוע םיבשומ כ II הס דףוע םיבשומ כ II הס
1 1 

 י II פאמ 256,456 45 26 4,698 27 63 3,196 64
28 2,854 27 12 4,881 11  םייללכ םינויצ 111,394 20 
 ם II פמ 86,095 15 8 8,631 10 21 1,675 21
 יחרזמה לעופה 46,347 8 4 7,615 5 11 2,127 12
 תורח 45,651 8 4 6,919 5 11 1,431 11
 םיטסינומוק 27,334 5 2 7,968 3 6 3,214 7
 םיביסרגורפ 22,171 4 2 2,805 2 5 2,071 5

 תיטרקומד
 )םיברע( 16,370 3 1 6,687 2 4 290 4
 לארשי תדוגא 13,799 3 1 4,116 2 3 1,739 3
 םידרפס 12,002 2 1 2,319 1 2 3,962 3
 י II וגא ילעופ 11,194 2 1 1,511 2 3,154 3
 יחרזמה 10,383 2 1 700 1 2 2,343 3
 8,067 )םיברע( המדיק 0 0 2 27 2

 םינמית 7,965 1 0 0 1 3,945 2
 תואלקח

 )םיברע( 7,851 1 ס 0 1 3,831 1

 לארשי ינומא 4,038 ס ס 0 1 18 1
 םישדח םילוע 0,375 0 0 0 ס 0

9683 = 71 : 687,492 = 171 

 1171 = 687,492 : 171 = 4 ס 2 ס

 : הנענ ?ונחנא וכיהו , 120 היה הנושארה תסנכה ירבח לש םרפסמ : ונתוא
 _ 40 ייסנכיהל םתא ףא ולכותש ידכ ,רפסמה תא ונלדגה

 וב השמו .ייתדחואמה תיתדה תיזחהיי גיצנ ,גרוב ףסוי םיפרטצמ וז העיבתל
 רפסמה תלדגהש ,רמול ילע" : יכ עןוט גרוב ףסוי .ייםידרפסהיי גיצנ ,ימע
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 ךותמ אלא- בושיה ינשיהל תיתומכ הניחבמ ןפגימ קר אל וב שי ,-151 ל
 הניחבמ םנ בושח הזש ,עובקל יתבוח תסנכב הדובע םייתנש לש ןויסנ

 אל היתודעוומ המכו המכש ,הזמ תסנכה תדובע הלבס יתעד יפל .תיתוכיא
 ןיאיי : ףיסומ ימע-ןב השמו." ... ואולמב יתקוחתה רמוחה לע רבנתהל וקיפסה
 ןוצר ךותמ אב תסנכה ירבח לש םרפסמ תא לידנהל אלש ןוצרהש רובס ינא
 הנניא תסנכה-ירבח-31 ל האצוהה .תורתי תואצוה ינפמ הנידמה לע ןנהל
 רמנא. דסחתנ לא . ונלש םינוננגמב ןטקה לש וביצקתמ דחא זוחא ידכ דע הרלע
 ,הזה תיבב ןוונמ נוציי לש תורשפא עונמל םיצור : םתייווהכ םירבדה תא
 • 41 ייתוזולנ םיכרדבו תוימומרעב הררשה תא לוטילו

 לע דמוע היה תסנכה לדונ אול תונהנ ויה תונלפמ וליא ןחוב 10 רפסמ חול
 .לעופב ורחנבש 120 תמועל םיניצנ 151

 אלו תונטקה תונלפמה .םדוק ונבצהש הלאשל תצרחנ הבושת קינעמ חולה
 תא איצוהל( תוינוניבה תונלפמה לכ .רתוי הלודנ תסנכמ תונהנ ויה תןינוניבה
 תמועל .םירחנבה תיב הנבמב לודינה רועישל תיסחי ןתמצעמ ודיספה )םייפמ
 ,קלחו ,רכינ ןפואב וחיוורה קלח יכ תוארמ תונטקה לש תואצותה ,תאז
 תססובמ תיזחת התייה ייםידרפסייהו םייפמ יניצנל .ודסיפה ,תויתדה דחוימב
 רואל .תסנכה ירבח רפסמ תא לידנהל ושקבב םייתדה ניצנל רשאמ רתוי

 , יייאפמ ,תטלשה הנלפמה ניצנ לש ויקומינ תא ןוחבל ןיינעמ ולא םי��כ;ונ;ו
 .-151 ל תסנכה ירבח רפסמ תלדנה תשקבל

 : סרונ יאה בר-רב דוד .תיעמשמ דח התייה יייפאמ תבותג
 ינא . 151 לע הינשה תסנכה ירבח לש םרפסמ תא דימעה הדעווה ירבח בוריי

 תנלפמ תעיס השינהש תונייתסהה דעב עיבצהל תיבה תאמ שקבל דבכתמ
 יקלח וא תועיס דוע ידי לע ,יל עודיש המכ עד ,תכמתנהו ,לארשי ץרא ילעופ
 תבכרומ ונממש ,רפסמ ותואל הינשה תסנכה תא הריזחמהו ,תורחא תועיס
 ,םימי י!מכ ינפל ,יתיסינ וז המב לעמ .םירבח 120 ונייהד ,הנןשארה תסנכה םנ
 אות .ומצע תא קידצה תסנכה-ירבח לש יחכונה רפסמהש ,הזה תיבל חיכוהל
 םנ הז רפסמ .היתודעוובו תסנכב הדובעה תקולח תניחבמ םנ ומצע תא קידצה
 הז רפסמ לש הלדנה לכ .הב תאצמנה היסולכואלו הנידמה לדונל םאתומ
 הישרוש רשא העצהכ ,ירוביצה ךוניחה תניחבמ היוצר יתלבכ יתנלפמל תיארנ
 וא תוישיא תויציבמא קפסל ןוצרב ,תינוש תועיס ךותב םיימינפה םיסחיב
 .תויתצובק

 הלוכי הנניאו הקוקז הנניא ,יצחו ןוילימכ אוה היבשית רפסמש ,הנידמ
 ונא ןיא .היסולכואה לדונל םאתומ ונניא ויריצ רפסמש םירחנב-תיב לכלכל
 שי רבכ .םלועב ןושארה טנמלראפה תא ונינב אלו ,םלןעב הדיחיה הנידמה
 הלוע ןתייסולכואש תונידמל שי הרקמב אל .תולבוקמ תודימ ,םירבדל תודימ
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 בעקנ סתנכה ודלנשכ הינשה סתנבכ םבישומה רפסמ : 10 רפסמ חול
 חחא( רתויב ולדנה' ףודעה תטיש יפל ,לועפב 120 תמועל-151 ל

 1 = 4,553 ,) 6,874 = המסיח

 תסנכה דלונ רפס הנלפמ
 רפסמ
 הנלפמה חוכב לודינ 151 120 תולוקה

 תסנכב לוידנל תיסחי כ II הס ףדוע בשומ
I םיזוחבא* 

 ) 1.4- ( 24.4 56 1,488 56 45 ומכ י II פאמ

 ) 5.8- ( 20.0 24 2,122 24 20 הלבטב םייללכ םינויצ
 ) . 9 ( 26.7 19 4,141 18 15 תמדוקה ם II פמ

 )- . 8 ( 25.0 10 817 10 8 יחרזמה לעופה
 )- . 8 ( 25.0 10 121 10 8 תורח
 ) 5.8- ( 20.0 6 16 6 5 םיטסינומוק

 )- . 8 ( 25.0 5 3,959 4 4 םיבירסנורפ
 ) 7.5 ( 33.3 4 2,718 3 3 )םיברע( תיטרקומד
 ) 25.8- ( 0 3 154 3 3 לארשי תדונא

 ) 24.2 ( 50 3 2,896 2 2 םידרפס

 ) Z 2,088 2 0 ) -25.8 2 י II ונא ילעופ

 ) Z 1,277 2 0 ) -25.8 2 יחרזמה

 ) 74.2 ( 100 2 3,514 1 1 המדיק

 ) 74.2 ( 100 2 3,412 1 םינמית
 ) 74.2 ( 100 2 3,298 1 תואלקח

 .-Z5.8% ב הלדג תסנכה·

 איבהל יתיסינ .םירבח תואמ םינומה םירחבנ-יתב ,םינוילימ תורשע לע
- ןוילימ 2 דע ןוילימ ןיב ןיסולכוא והל שיש תונידמ לש הלבט םכינפל
 עירכמה ןבורב לבוקמה עצוממה דרעב אוה 12 ס רפסמהש חכוויהל םתלוכיו

 . ולא תונידמ לש
 לש יצחו םייתנש רחאל ,תודחוימה תוביסה ןה המ : םכלוכ תא לאוש ינא

 דירצו קיפסמ ונניא 1Z ס לש רפסמש החנהל הזה תיבה תא תואיבמה, ונתדובע
 הזיא ןםירבח דוע ונל םירסחש ונשנרה ונתלועפ לש חטש הזיאב ןולידגהל
 דחא לכש יל המדנ ןםירבח ונל םירסח ויהש םושמ קר אלמל ונלוכי אל דיקפת
 הז בלשב קידציש קומינ םוש אוצמל לכוי אל ,וובשחה תא ותושעב ,ונתיאמ
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 ,לפכות ,לדגת לארשי תנידמ תייסולכואו םימי ואובי דוע .רפסמה תלדגה תא
 הלא םינאתב ,םויה לבא .וז היעב ינפב דומעת תישילשה וא הינשה תסנכהו

 הדקצה םוש ךכל ןיא ,תירוביצ הדקצה םוש ךכל ןיא ,םיאצמנ ונא םהבש
 ירבח לש םרפסמ לוידג םעש ךכל םג בל םתמשה .יטילופה ךוניחה תניחבמ
 רפסמ תא ידמעהלו יתוגייתסה תא לבקל שקבמ ינא ןכל ?םכרע דרוי תיבה
 • 42 " 120 לע תיבה ירבח

 היcבילאוקה הכמת וז הטלחהב . 120 עודיכ ראשנ תסנכל םיריצה רפסמ
 ביחרהל ופאש רשא תונטקה תוגלפמל וכייתשה םידנגתמה תיברמ .תטלשה
 הגלפמה לש םיסרטניאל אילפהל םיאתמ עבקנש לדוגה .םירחנבה תיב תא
 ןיב תויתורחת תריציל התפמ ץירמת שמיש אוה: תוינוניבה תוגלפמהו הלודגה
 תכרעמל סנכיהל וחילצהש ןהיניבמ ולא תמצע תא רמישו ,תונטקה
 . יחרכהה םומינימל תירטנמלרפה תיתגלפמה
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 תויליבומה תמר . 52% רועשב תונשדחה תמרב הדירי הלח 1969 תנשב
 6.5% רועשב התלע ) 0.76 ( 1965 תנשבו ) 0.78 ( 1961 תנשב ההובג התייהש

-12 ו תושדח תוגלפמ עברא קלח ולטנ תוריחבב . 0.81 לש תמרל-1969 ב

 תכרעמל סגכיהל וחילצה תוגלפמ הרשע שולש ןכותמ .תוקיתו תוגלפמ
 תוריחבב ופתתשה רשא תוגלפמה ןיבמ 81% ,רמולכ .תירטנמלרפה תיתגלפמה
 תויליבומ תמרו הכומנ תונשדח תמר לש בולישה .תכרעמה לא רודחל וחילצה
 תוטלוש תוגלפמ לש תיטילופה ןתמצעל ספתנה םויאה תמר תא לידגה ההובג

 . 1.9589 לש המרל 0.729 לש המרמ

 תוגלפמה רפסמ ןטק וב יטילופ בצמ םויקמ תעבונ םויאה תמרב הילעה
 ,ןכל .רחובה ינפב תודמועה תוביטנרטלאה תמצמצמ רשא הדבוע ,תושדחה
 השדח הגלפמ תוכזל הלוכי וב ילאיצנטופה תולוקה רפסמ יכ תורבתסהה הלוע
 .תירטנמלרפה תיתגלפמה תכרעמה לא סנכיהל הייוכיס םירבוגו ,ןכ םג לדגי

 ,המשרנ רשא רתויב ההובגה המרה הניה-1969 ב המשרנ רשא םויאה תמר
 תמרל תוטלוש תוגלפמ לש ןתבוגת .הזה םויה םצע דע ,ףאו וז הפוקת דע
1973 םינשב .אובל הרחיא אל ההובגה םויאה -  תא תוגלפמה וביחרה 1969
 ,םיפדוע תולוק תקולחל בושיחה תחסונ יוניש אשונ תא וללכו ןתוליעפ ימוחת
 תושינג ןיינע ןכו ולא הסינכ ימסחב ןודי הז קרפ .תוגלפמ ןומימ אשונו

 .תרושקתה יעצמאל תוגלפמה
 יתש לשב םג רבגתה םימייקה הלאל םיפסונ םימסח ןוניכל ץירמתה

 הריבחל ץירמת וויהש תילארשיה תיטילופה תכרעמב תוניינעמ תויוחתפתה
 : הילע ולקהו ל II חגו ךרעמה ,םילודגה םישוגה ינש ןיב

 :' 1 קרפ

 :תוךחואמ וק תומוסח
1 973 - 1 969 
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 אישל-1969 ב תוריחבה תובקעב עינה ן,רעמה- ןוטלשבש שונה . 1
 תנלפמ תרנסמל רזח ,י"פר , 196S-ב י"פאממ שרפש נלפה .תיטילופה ותמצע
 רפסמל ףיסונ םא .תסנכב םיבשומ-56 ב ךרעמה הכז ,ם"פמ םע דחיו ,הדובעה
 תוחפוסמה תויברעה תונלפמה ןמ ךרעמה לביקש םיבשומה 4 תכימת תא הז

 שורד רשאמ תוחפ דחא- םיבשומ 60 לע ןוטלשה תנלפמ תמצע בצות, וילא
 םייונישל רכינ זירמת יאדוב רצוי הזה "טעמכהיי בצמ .תיטולוסבא הטילשל
 .םיבשומ 61 לש ףסכנה ףסל רבעמ וימזוי תא ומדקי רשא םיינבמ

 ךרעמה לש היצילאוקב בושח ףתושל ךפה ,ל"חנ- ולדובג ינשה שונה . 2
 ךרעמה יכ ףא ,היצילאוקב תרשל ל"חנ ךישמה תוריחבה רחאל . 1967 זאמ
 לש םיסרטניאו תודמע בוריקל םרות הז םיניינע בצמ. וידעלב טולשל היה לוכי

 תמצעל ספתנה םויאהש עיתפמ הז ןיא ,ךכ םושמ .תוריכבה תונלפמה יתש
 םימיה תשש תמחלמ בקע הרצונש תיטילופה הבריקהו ,אסיג דחמ תונלפמה
 הסינכ ימסח לש הרדס חוסינל ואיבה ,אסינ ךדיאמ , 1970 דע הכישמהו
 .תיעיבשה תסנכה תפוקתב

 תוולקה יפודע בושיח תחסונ .א

 תנלפממ רפוע םהרבאו תורחמ רדב ןנחוי ועיצה 1973 לש תוריחבה תארקל
 .טנוהיד רוטקיו יאקיטמתמה לש ותטיש יפ לע םיפדועה תא קלחל ,הדובעה
 םיליחתמש ףצ דדומ תעביקו רתוי הובנה עצוממה לע תססבתמ טנוהיד תחסונ
 רפסמ אוה הזה דדומה .םיבשומה לש הנושארה האצקהה רחאל וב שמתשהל
 הנלפמל וצקוה רבכש םיבשומה רפסמב קלוחמ ,הנלפמל ונתינש תולוקה
 .דחא בשומ דועו תאזה

 תואצות רצייל היושע תוריחב תחסונ לכ יכ רורב םדוקה קרפב ןוידה ןמ
 םימע�לו יונישה יעיצמ לש םיסרטניאל תומיאתמ תואצותה םימעפל .תונוש
 • 1 �רשיב תילנויצר הקיטיולפ, ורפסב ןורוד ניצמ וז הינוס לש בחר חותינ .אל
 הטיש בצעל םיסנמה יונישה יננוכמש איה ןיבהל ךירצ התוא הבושחה הדוקנה
 .תומדוקה תוריחבה תואצות תא קר םיעדוי דיתעב תוריחב תורחתל םיאתתש
 םיפדועה תקולח תטיש יונישל יריפמא סיסב היה םא ןלהל קודבנ , ךכ םושמ
 הלבקתנש הטישה עודמ תינויע הניחבמ ריבסנ ךכ רחאו ,תיעיבשה תסנכב
 .תונטקה ןובשח לע תולודנה תונלפמה לש ןתמצע תרבנהל תמרות

 קרפב רבכ הראות רתויב לודנה ףדועה תטיש יפל םיבשומה תקולח תטיש
 תסנכב הלבקנש הטישל הוושמ סיסב תבצה ךרוצל ןלהל הילע רוזחנ .סדוקה
 .תיעיבשה
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IL = V/S 

 לודגה ףדועה תטיש יפל בשומל דדמ = I : רשאכ
V = םירשכה תולוקה רפסמ 
S = םירחנבה תיבב םיבשומה רפסמ. 

 רפסמ תקולח וב בצמ ןכתי ,םימלש םירפסמב אטובמ דדמהש ןויכ
 תסכמ לש טלחומ יוצימב אטבתת אל ) S ( םיבשומה רפסמב ) V ( םיעיבצמה
 הלביק הנלפמש תולוק רפסמ ונייה(ד תולוקה יפדוע הזכ בצמב .םיבשומה
 I נישהל הל רשפאמה תולוק רפסממ תוחפ דא I ידי לע רדנומש המל רבעמ

 תחא םהב וכזי רתויב םיהובנה םיפדועה תא ולביקש תונלפמהו ,ונרודי )ףסונ
 ,טנוהיד לש ותטיש .אלמתת םייונפה םיבשומה תסכמש דע ,הינשה ירחא
 : ןמקדלכ תחסונמ ייהובנה עצוממה תטישיי םנ הנוכמה

ID = V/S+I 

 תולוקה עצוממ יפ לע בשומל דדמה = I : רשאכ
V = תוריחבה תורחתב הנלפמ התכז וב תולוקה רפסמ 
S = תולוק תריפס בוביס לכב הנלפמ רבכ התכז וב םיבשומה רפסמ 

 עצוממ תא עבקת תולוקה לש הנושארה הריפסה יכ רורב ליעלד החסונה ןמ
 רשאכ( וב קלוחי הנלפמה הלביקש תולוקה רפסמ ,ונייהד . הנלפמ לכל תולוקה
S הנלפמלש דכ ,)תונלפמל םיבשומה וקלוח אל ןיידעש םושמ 0 הווש היהי 
 האלה דכו רתויב הובנה עצוממה היהי תולוקה לש רתויב לודנה רפסמה תלעב
 בושיחו החסונב םרפסמ םעפ לכ בלושי םיבשומ וצקוהש רחאל .רדסה יפל
 דע םתקולח תא החני תורחאה יעצוממל האוושהב הנלפמ לכ לש עצוממה
 .םיבשומה תסכמ אלומתש

 .ליעדל תואחסונה יתש לש בוליש השעמל איה תסנכב הצמואש הטישה
 • ID יפל םיקלוחמ םיפדועה וליאו IL יפל םירדנומ םימלשה םיבשומה

 ןתמצעל ספתנה םויאה . IL יפל תסנכב םיבשומה וקלוח-1969 ב ר,וכזכ
 תיביספ תונעה ןות לייחנו דרעמ תולודנה תונלפמה יניצנ תא עינה יטילופה
 ניצנ .םיפדועה לע רק לעפוהש , ID-ל בושיחה תטיש תא תונשל ליידפמה דצמ
1 רפסמ חולב ןכל 1  התוא הוושנו לעופב םיבשומה תקולח תואצות תא 
 • ID תטיש-1969 ב תלעפומ התייה אול תולבקתמ ויהש תואצותל

 יפל וקלוח םיבשומהו תסנכל תוריחבב םירשכ תולוק 1,367,743 ונמנ-1969 ב
 םע דחיב רומאכ . 11 רפסמ חולב תנצומ וז הקולח .לודנה ףדועה תטיש
 120 ןותמ 60 ב- הדובעה תנלפמ הטלש הילא תוחפוסמה תויברעה תומישרה

 התייה רפוע-רדב תסיש .טלחומ בור הל םיחיטבמ ויהש תסנכב םיבשומה
 תומירשה תכימת םע דחיבו לחוימה בורה תא-1969 ב דרעמל החיטבמ
 ינש לש תילאיצנטופ תספות .תסנכב םיבשומ-62 ל הכוז התייה תויברעה
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 m ריחבב m גלפמה ובי םבישומהו םירחובה m קול תוקלח : 11 רספמ חול
 רפוע-רבד תחוסנ יפול ולגדה ףודהע תטיש יפל 1969 סתנכל

 האוושה כל סך כל סך יבשומ יבשומ תולוק םיבשומ רספמ רספמ הנלפמ
 רספמל םיבשומ םיבשומ ףודע ףודע ףודע םימלש תולוק תולוק

 יתימאה IL 10 IL 10 םיבשומל

 2+ 58 56 3 1 5200 55 626835 632035 ודההעב-רןעמ
 תומירש

 0 4 4 0 0 2401 4 45588 47989 תויברע
 1+ 27 26 2 1 11369 25 284925 296294 ל"חנ

 1- 1 2 0 1 4996 1 11397 16393 ישפוח זכרמ
 המירש
 1- 3 4 0 1 8463 3 34191 42654 תיתכלממ
 0 4 4 1 1 9811 3 34191 44002 לארשי תודנא
-ודתנא יעלפו
 0 2 2 0 0 2174 2 22794 24968 לאריש
 0 12 12 1 1 7871 11 125367 133238 ל"דפמ
 0 1 1 0 1 4315 11397 15712 י"קמ
 םירלביל
 0 4 4 1 1 9742 3 34191 43933 םייאמצע

 0 3 3 0 0 4636 3 34191 38827 ח"רק
 1- 1 2 0 1 5456 11397 16853 הזה םלועה

 : ת i נ?\קה תונלפמה שולש ןובשח לע לייחנל דחא בשומו דרעמל םיבשומה
 <'ץרמת הארנכ התוויה ,תיתכלממה המישרהו ישפוחה זכרמה ,הזה םלועה
 ישארל .תולוקה יפדוע תקולח פןוא תא רידנמה קוחה תא תונשל קיפסמ
 הכימתב דרוצ וא היטפמיס לכ ותעשב התייה אל לייחנ יניהנמל ומכ דרעמה
 םהלש היצביטומהש דכ ,ליינה תונטקה תונלפמה שולש יניצנמ תירטנמלרפ
 .השלחוה אל הטישה יונישל

 לע תולודנה תונלפמל הכימת הפיסומ הובנה עצוממה תטיש ,ןורקיעכ
 התוא הטושפ תיטמיתמ האצות אלא ,יריפמא ןיינע הז ןיא .תונטקה ןובשח
 תלבקמ הנלפמ לכ וז החסונב . IL תחסונ תלעופ דיא םדוק הארנ .ןלהל ריבסנ

 אוה םיבשומה תקולח ירחא רתונש תולוקה רפסמ .עובק דדמ יפל םיבשומ
 : כ רדנוי ףדוהע דלונ ד.דמה ןמ תוחפו ס-ל הווש וא לודנ

) 1 R = (Vp) - (VF X 
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 לופכ תינושאו האצקה( ונופח )הנלפמל תולוקה כ II הס( = ףדועה לדונ: םילמבו
 )דדמ

 יללכה תולוקה ופסמל ךוד םושב וושק וניא ףדועה ,תיטמיתמ הניחבמ
 םיבשומה ופסמ המ הנשמ אלש ,תומוא תאז .תמיוסמ הנלפמ הלביקש
 . דדמה לדוגל 0 ןיב ענה יאוקא ופסמ אוה ףדועה ,תלבקמ תמיוסמ הנלפמש
 הווש תוובתסה שי ,הלודנכ הנטק ,הנלפמ לכלש איה תיטילופה תועמשמה
 שי תונטק תונלפמלש ןויכ .םיפדועה לע תלעפומה האצקהה ךוד בשומ נישהל
 םיפדועה תקולח ןיינעל ןהילא תינויווש תוסחייתהש יוה ,תולוק תוחפ
 דחא תסנכ ובח תב הנטק הנלפמש ,ןאכמ .םיוווב תונוותי םהל הקינעמ
 לידנת ד,דמה יפל התכז וב דדובה בשומל ףדועה תאצקה ךוד בשומ ףיסותש
 הגלפמ ,התמועל .םיזוחא-100 ב תיוטנמלופה תכועמב תיטילופה התמצע תא
 זוחאב קו החוכ לידנת ,דדמה יפל התכז ןהב-100 ל דחא בשומ ףיסותש הלודנ

 .וווב הלודנה לע הנטקה ןוותי ההז בשומה תנשהל תוובתסהשכ .דחא
 חתפמה .ותוי הובנ הלש ID-ש הנלפמל בשומ הקינעמ הובנה עצוממה תטיש

 םיפיסומ ושאכ .הנכמב עיפומה ) 1+ ( ופסמל וושק החסונה תונהנתה תקידבל
 לודנ 1/3 ,לשמל .ובש ותוא לש ךועה תא םידיוומ ,ובש לש הנכמל ופסמ
 :ןכלו-1/3+1 מ

 5 +5 ח
..... > V V 

5+2 
V 

5+1 
v 

 • Z-מ לודנה אוהש לכ ופסמ נציימ ח-ו םדוקכ םיודנומ-5 ו v ושאכ

 ופסמ אוה 8 םאש ןאכמ .עצוממה תא הדיוומ הנכמל ופסמ תפסוהש ךכ
 ופסמ אוה 8 ושאכו ,הלודנ העפשה היהת וילא 1 ופסמה תפסוהל יזא ,ןטק
 ידי לע יוה 8 = 1 םא ,לשמל .הנטק העפשה אהת 1 לש תפסותל יוה לודנ

 ופסמםא תאז תמועל. יצחב ןטקי ובשה ךועו Z-ל הנכמה תא לידנג , 1 תפסוה
 ובשה ךוע תא דיוות , 1 לש תפסות , 30 לע לשמל דמוע ובכ קלוחש םיבשומה
 .תילוש ךוע תדווה הווהמה-30/31 ל

 הל שיש הנטק הנלפמ יכ חיננ .תיטילופה ותועמשמב הז ימינפ ןויניה קודבנ
 = 33 לע דמוע הלש עצוממהש ךכ םיבשומ Z ובכ הלביק הכימת תולוק 100

) 100/(Z+1 . 50 מ עצוממה תא הדיוומ הנכמל 1 ופסמה תפסות-) 100/2 = 50 ( 
 שיו תולוק 1000 הלביקש הלודנ הנלפמל .םיזוחא 34 לש הדווה ונייהד ,-33 ל
 תפסות ידי לע .) Z5/1000 + 1 = 38 ( 38 לש עצוממ היהי םיבשומ Z5 ובכ הל
 אמנודב .זןחא 5 לש הדיוי ומולכ ,-38 ל ) Z5/1000 (-40 מ ובשה ןטק , 1 ופסמה
 תפסות ידי לע הלודנה הנלפמה ןמ ותוי העבש יפ עפגת הנטסה הנלפמה תאז
 דוע הנטקה הנלפמב עפגת ףסונ ופסמ ידי לע הנכמה תלדנה .הנכמל 1 ופסמה
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 תחסונ .תונטקה תונלפמב קהבומ פןואב תענופ טנוהיד תחסונש ןאכמ .רתוי
 תונהיל יוכיס שי תולודנ תונלפמל ,רמולכ ,םיילושב קר ןהב תענופ רפוע-רדב
-1969 ב ורצונש םינאתה .תולודנ תוחפ תונלפמל רשאמ רתוי םיפדועה יחוורמ

-31 ב ומייקתהש תוריחב תארקל םיפדועה תקולח תטיש יונישל ואיבה

 . 1973 רבמצדב

 m גלפמ ןומימ וקח .ב
 חיטבמ קוחה .-1973 ב ןנוכש ףסונ הסינכ םסח אוה תונלפמ ןומימ קוח
 תכרעמב תואצמנה תונלפמה לש תפטושה תוליעפה ןומימל תירוביצ הבצקה
 תודדומתמה תונלפמל תרדנומ תיסנניפ הכימתו ,תירטנמלרפ תיתנלפמה
 פןואב תונתינ תומרה יתשב תובצקהה .תירלוטקלאה תיתנלפמה תכרעמב
 תובצקהה .ןדמעמ תא רמשל תוקיתוול רזוע קוחה .תונלפמה לדונל יסחי
 ךות לא רודחל הלא וחילצה םא קר לעופה לא חוכה ןמ תואצוי תושדחל
 .תירטנמלרפה תכרעמה

 רימז ,םיוב ,ןורוד לש םהיתודובעב תוכירבא רקסנ קוחה לש ונוינה
 דוע וררועתהש תסנכב םיחוכיוב רתאל ןתינ וישרוש תא יכ ןייצנ. 2 ןייטשניבורו

 תסנכה .םידבועה רכש תננה תינוס םויה רדס לע התלע רשאכ , 1956 תנשב
 קוחה תננהל םיאכז םידבועה יכו תקדוצ הניא דביעה רכש תנלהש הטילחה
 .-1958 ב רכשה תננה קוח חסונ הזה ןוידה ןמ האצותכ .הלאכ םיבצמב
 ירבח םיאשר םתוא םימוכסה תינוס הרשואו התלע קוחה תודוא לע םיחוכיוב
 לבקתנש וז הינוסל יקוחה חוסינב .םדוניא תפוקל ריבעהל םייעוצקמ םידוניא
 ,םידבועה לש םירסטניאה תא םינציימה ,םירחא םיפונל םנ ןתינ ,-1965 ב
 םיפונה וסנכוה ,ןכ יכ הנה .םידבועה תונובשחמ תויסנניפ תורבעהמ תונהיל
 דחיי ינויסינ שימיש רחאל .ירוביצה ןומימה ןיינע ךותל ,תונלפמ ,םירחאה
 העובקה תנוכתמב קוחה לבקתה ,-1969 ב תוריחב ןומימ קוח תוארוהב ייימעפ
 .-1973 ב

 ימ ,םירידנמ הלא םיפיעס . 3 םיפיעס-17 מ בכרומ , 1973 תונלפמ ןומימ קוח
 תא ןנראל ךיא ,תוריחבה ןמזב איצוהל רתומ ףסכ המכ ,ןומימ לבקל יאכז

 הלא םיפיעסמ המכ .בייויכו הנידמה רקבמ תרוקיב ןיינעל תונובשחה ירפס
 םיענונה םיפיעס השולש קר הטושפ הפשב ןלהל גיצנ .דחוימב םיניינעמ
 : וניניינעל

 בשויל רושיא השינמה )קוחל 1 ףיעסב תרדנומש יפכ( העיס : עברא ףיעס
 דדומתהל תיאשר התמישרש תיזכרמה תוריחבה תעדומ תסנכה שאר
 תיאכז איה ותוא םוכסה ןמ םיזוחא 60 לש המדקמ יימ לבקת ,תוריחבב
 ייןומימה תדיחייי לש הלפכמכ בשוחי הז םוכס .קוחה תרדנה תחת לבקל
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 תופחל העיסה התכז םא .רושיאה תשנה םויב העיהס לש תסנכה ירבח רפסמב
 זוחא 85 תוריחבה תואצות םורספ ירחא יימ לבקת איה ,דחא תסנכ רבחב
 תקידב רחאל העיסה לבקת םיזוחאה 15 רתי תא .הל העינמה תיראשהמ
 זזוקי היתולועפ ןומימל המדקמכ םיפסכ ידמ רתוי העיסה הלביק םא .הירפס
 .ליכע רדנוהש יפכ הרובע וקזחוהש םיזוחאה 40 ןותמ שרפהה

 תומורת ,ףיקע וא רישי פןואב לבקל תיאשר אל העיס : הנומש ףיעס
 ,םיצוביקמ תומורת לבקל תיאשר העיס .םירז וא םילארשי םידינאתמ
 .םהינימל תוברת ינונרא וא ,תיפותיש תובשייתה

 תיאכז איה ול ןומימה יזוחא 85 לכ תא לבקת השדח העיס: הרשע שש ףיעס
 םימוכסל תולבנה ןיא .תוריחבה תואצות םוסרפ רחא יימ קוחה יפל
-15 ה תיראש בושיחב דא .תוריחבה ןמזב תושדח תועיסל האצוהל םירתומה

 םילודנה םימוכס איצוהל תיאשר אל השדח העיס .תוינתה המכ ןנשי םיזוחא
 לש יצחמ לודנה םוכסב וא ,תוריחבב הנישהש בשומ לכל ןומימה תדיחי יצחמ
 . ןומימ תודיחי שולש

 .תיטילופ תונמוא לש תבשחמ תכאלמ איה קוחה לש םינושה ויפיעס חוסינ
 הנאד ךות ,םהלש יטילופה סרטניאה לש יברימה שומימל ונאד םיחסנמה
 תונלפמ תורצווהל קיחה ןמ עונבל םילולעה םיצירמתה לש ירשפא םוצמיצל
 אלש תושדח תונלפמ �כ חיטבמ םנ חוסינה .תמייקה תכרעמל ץוחמ תושדח
 נצומ ך,כב .רוביצה יפסכמ ןומימל וכזי אל דחא בשומ וליפא נישהל וחילצי

 תובוחל סנכיהל םינכומה ,םיעצמא ירסח םיטילופ םימזיל ילאיר ןוכיס
 הלא םימזי יכ רוכזל םנ ונילע .םהלש תוריחבה עסמ תא ןממל ידכ םייפסכ
 "הסינכ ימד"כ יפסכ ןוברע תיזכךמה תוריחבה תדעול ריבעהל ףא םיבייח
 תכרעמל רודחל וחילצי אל םא ודיספי ותוא ןוברע ,תילרוטקלאה תכרעמל
 .הסינכה תמזי רתוי דוע תדרוי ן,כו ,תירטנמלרפה

 ילעב וא ןוממ ילעב םייטילופ םימזי ענמי אל יפסכה ץוליאה יכ ,רורב
 תכרעמה ךות לא רודחל תוסנלמ םירישע םיכמות םע םיקודה םירשק
 תועצמבא נישהל םהלש תווקתה ןמ עפשוי לעופב האצוהה לדונ .תירטנמלרפה
 תופיאש 1984 תנשב ויה ,לשמל ,ןמצייו רזעל .רדנומ םיבשומ רפסמ תוריחבה
 ,"דחייי ,םיקהש הנלפמה .תסנכב הלדובג תישילשה הנלפמה שארל ךופהל
 תייעב .קוחה הל ריתוה רשאמ רתוי זוחא 100 טעמכ תוריחבה ךשמב האיצוה
 עסמ ןומימל הולש םיברה םיפסכה לשב ןמצייו רמ ריתוהש תובוחה
 רצק ןמז ךרעמה תורושל ותנלפמ תסינכ ידי לע ,רפוס ךכ ,הרתפנ ,תוריחבה
 רדסב אל םנמא ,קוחה תוארוהמ תונירח .תוריחבה תואצות םוסרפ ירחא
 אל עובקה קוחה קקחנ תע 1973 זאמש אלא .חיכש ןיינע ןה ,"דחייי לש לדונה
 רדנומה תואצוהה חווט תא הרבעש םושמ תחא הנלפמ אל ףא לארשיב הלספנ
 .תונלפמה ןומימ קוח ידי, לע
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 םושמ םנ ,תושדחה תונטקה תונלפמל דואמ בושח יתנלפמה ןומימה
 ןמ עצוממב רתוי ההובנ תסנכב םיבשומ תשיכרב ןהלש תיפסכה העקשההש
 םינצומ ,ןלהל 12 רפסמ חולב .תולודנהו תוינוניבה תונלפמה לש האצוהה
 תונלפמה ומליש יתוא תסנכ בשומל עצוממה ריחמל םיוושמ םינותנ

 תולודנה תונלפמה יתש ןיב התשענ האוושהה . 1984 לש תוריחבב תורחתמה
 ,היחתה ,לארשי תדונא ,יוניש ,ליידפמ( תוקיתווה תונלפמה ,)ןרעמהו דוכילה(

 המישרה ,השרומ ,סייש ,ץמוא ד,חי( תושדחה תונלפמהו )ציירו ייימת ,שיידח
 .)ןכי םולשל תמדקתמה

 הובנ היה תושדחה תונלפמה ומלישש ריחמה יכ ררבתמ 12 חול ינותנ יפל
 תוקיתווה תונלפמה ומליש ותוא עצוממה ריחמהמ םיזוחא-22 מ רתויב
 תונלפמה ומלישש ריחמה יכ ררבתמ ,ןכ ומכ .דחא בשומ רובע תונטקה
 יתש עצוממב ומלישש ריחמה ןמ זוחא-250 מ רתויב הובנ היה תושדחה
 וליפא תושדח תונלפמ ,ןכ לע רתי .ונישהש בשומ לכ רובע תולודנה תונלפמה
 םיבאשמה ןתושרל ודמע אלש ןא ,םיעודי רוביצ ישיא ידי לע ונהנוהש
 .תירטנמלרפה תכרעמל רודחל וחילצה אל ,תוריחב עסמב העקשהל םיצוחנה
 ועיקשה ,תרופ-בן יכדרמו ,באילא )הבול( הירא לש םהיתומישר ,לשמל ןכ
 תוריחבב תושדחה תומישרה לש ןהיתועקשהל תיסחי דואמ םיכומנ םימוכס
 .תסנכב דחא בשומ םנ אולו נישהל וחילצה אל ולא תומישר יתש . 1984 לש

 םוסרפול תרושקתל תושיגנ .ג

 15 םיפיעס , 1959- הלומעת יכרד( תסנכל תוריחבה קוח תוארוה סיסב לע

 קוחה תוארוה .תוריחבה ינפלש ןורחאה שדוחל לבנוה יטילופ םוסרפ )-16 ו
 הלומעתה יכרדב םייונישל ומיאתהל ידכ םינשה ןשמב םעפ ידמ ונוש

 הגלפמה גוס יפל תסנכ בשומל תעוצממה האוצהה : 12 רפסמ חול
 4 ) 1984 (-11 ה תסנכל m ריחבב

 בשומל עצוממ ריחמ םיבשומה רפסמ תונלפמה רפסמ הצובקה נוס
 )םירלוד( תסנכ

 תולודנ תונלפמ
 תוקיתו תונלפמ
 תולודנ אל
 תושדח תונלפמ

2 85 168,168 

7 

6 

22 

13 

349,846 

428,372 
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 תסנכב הגצוי םא ןיב ,י!מישר לכל ,קוחה יפל .םייתגלפמה םירסטניאהו
 שמחו םירשע : העובק ןמז תדיחי תבצקומ ,השדח איה םא ןיבו תמדוקה
 תאצויה תסנכב תוגצוימש תוגלפמש ,אלא .היזיוולטב תוקד-10 ו וידרב תוקד
 תופסונ רודיש תוקד ששל הווש תסנכ רבח לכ : ןמז תבצקה תפסות תולבקמ
 תוקד 85 וקנעוי תסנכ ירבח 10 הל שיש הגלפמל ,אמגולד .היזיוולטבו וידרב
 .!היזיוולטב ישפוח מןז לש תוקד-70 ו וידרב

 תוריחבה תדעומ ,קוח יפ לע נןמז תבצקה תא תולגקמ תורחתמה תוגלפמה
 יקוחל ותמתאהו רסמה ינכות תא רודיש לכ ינפל תנחוב וז הדעו .תיזכרמה
 תויאשר םירסמה ינכות ורשואש רחאל .םילבוקמ רסומ יללכו םירחא תוריחב
 םייקה הזמ הנוש לארשיב ררושה בצמה .רודישל םגיצהל תוגלפמה
 רוידש ןמז תונקל תוכירצ תוגלפמה ןיאש דכב ,תורחא תויברעמ תויטרקומדב
 לעופ הז בצמ .םירחא תומוקמב לבוקמש יפכ תינומהה תרושקתה ילכב רקי
 םימייקש אלא .תושדחה ולא ללוכ תורחתמה תוגלפמה לכ תבוטל הרואכל
 לע תוקיתווהו תולודגה תוגלפמל תופידע אקוד םייקנעמה םימרוג רפסמ
 • 6 תושדחהו תונטקה ןובשח

 רתוי פןואב לצנל ןהל רשפאמ ,תולודגה תושרל דמועה ברה ןמזה ,תישאר
 ,רמוא הווה .היזיוולטה תא דחוימבו תינומהה תרושקתה ילכ תא ישעמ
 טקפא תא רוציל ידכ םירזוחה םירסמה תטיש תא ליעפהל תולוכי תולודגה
 הגצהל ןמז ןהל ןיאש םושמ תאזכ תלוכי ןיא תונטק תוגלפמל .רצומה יוהיז

 םירסמ תורדשמ תאז לכבש תונטקה תוגלפמה .םיבכרומ םירסמ לש תרזוח
 .םיינש וא דחא אשונל קר םילבגומ רסמה ינכותש םושמ תאז תושוע ,םירזוח
 ,תוריהמב גיצהל הסנמ ןרדשה הגיצנש הנטק הגלפמ אצמנ תובורק םיתיעל
 .בכרומ רסמ ,ןבומ יתלב פןואב ןכלו

 תולע דא ,תורחתמה תוגלפמה ןמ םנמא תכסחנ רודישה ןמז תולע ,תינש
 תויולע תא ןממל תולוכי תוקיתו תוגלפמ .נןובשח לע איה רסמה תקפה
 תורסח תושדח תוגלפמ .ולביקש תוגלפמה ןומימ תבצקה דותמ הקפהה
 , רתוי טילק ,רתוי יתוכיא תוקיתווה לש ןרסימ ן,כ םושמ . הלא םימוכס
 אוה תושדחה רסמ ,תאז תמועל .תויעוצקמ תוקפה לש םיטרדנטסב דמועו
 לע עדימ תרבעהל רודישה דעוימ םיבר םירקמבו י,נבבוח תובורק םיתיעל
 . ואל ותו הגלפמה םויק

 תיתועמשמ הצירפ רשפאמ וניא ,תושדחה לש לבגומה רודישה ןמז ,תישילש
 קוח יפ לע הרוסא תוגלפמה לכ יגיהנמ תעפוה םנמא .תורינחה לש םויה רדסל
 רתוי אקוד עגופ הזכ רוסיא דא ,בצקומה ןמזל ץוחמ תרושקתה ילכב
 םלוכ תולודגה תוגלפמה יגיהנמ תא ירהש ,םיעודי תוחפ ןהיגיהנמש תוגלפמב
 תוחתמנה תוקד 10 קר תובצקומ השדחה הגלפמה גיהנמ תגצהל דא ,םיריכמ
 תונטקה תוגלפמה יגיהנמ םיבייח ן,כ םושמ .תוריחבה ינפלש שדוחה דשמב
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 ןרסימ תא ריבעהל ידכ ,תונותיע ומכ םייביטנרטלא תרושקת ילכב שמתשהל
-1977 ב האיצוה ,לשמל ,יייונישל תיטרקומדה העונתייה .ןהיניהנמ תא ניצהלו

 תימויה תונותיעב תורחאה תונלפמה לכ לש תועקשה לכ דסמ עברמ תופח אל
 התובא איצוה םנ דכ .הלבנוה תינורטקלאה תרושקתה ילכל התושינגש םושמ
 תורחאה תונלפמה לש תואצוהה לכ דסמ זוחא 5 ןורש-וטאלפ לאומש ,הנש
 . ךרוביצל ורסימ תא ריבעהל ידכ

 ןקתל ןהל רשפאמ וניא תושדחה תונלפמל בצקומה לבנומה ןמזה ,תיעיבר
 תולודנה תונלפמה .םירחובה רוביצ לע ןתעפשה תוקידב ידי לע רסמה תא
 םיפוצה תבונת תקדנב ,רסמה תנצה רחאל דימ ,יירזוח ןוזיהיי תטישב תולעופ
 .םיידיתע םירסמב םיצונחה םינוקיתה םיכרענ םאתהבו

 תולודנה תונלפמה תובידנ יכ ,ןכ םא ,םימינדמ ליעדל םינועיטה תעברא
 .המודמ איה תרושקתה ילכב ןמז תובצקה תושדחה תונלפמל םנ ורשיא רשא
 תרבעהל ליבנמ טקפא תובורק םיתיעל תורצוי תושדחל םניח n תובצקה
 תושינגו ,םייטילופ םירסמ תרבעהל ליעיה יעצמאה איה היזיוולטה .ןרסימ
 .תלבנומ הז יעצמאל תושדחה

 רשאכ צייבג לש תוסחייתה התייה הז קרפב ורקסנש םימסחה תשולש לכל
 54 ףיעס ידי-לע ןנומה תוריחבב ןויוושה ןורקיע רפוה םא עובקל שקבתנ הז

 ,תורישי ,תויצרא ,תויללכ תוריחבב רחבית תסנכהיי ויפלש ,תסנכה דוסי קוחל
 .)ונלש השנדה( ייתויסחיו תויאשח ,ותש

 יפל יכ צייבגה ינפב רתועה לבק ,םיטפשמה רש דנג לאינק צייבג ןיינעב
 תולוקה יפדוע תקולחב תופיעד קוחה קינעמ ,בשחמ תרזעב דרעש םיבושיח
 ןורקיע ותדעל עפגנ דכ . 8 תוריחבב תולודנה תועיסה דעב עיבצהש ימל תסנכל
 רובע עיבצהש ימש םושמ .יידחא םדאל דחא לוקיי ןורקיעב דורכה ןויוושה
 � . רתוי ייהוושיי ולוק הלודנ הנלפמ

 ינויסינה קוחב יכ רתועה לבק ,םירחאו רצואה רש דנג ןמנרב צייבג ןיינעב
 תסנכהמ תונלפמ ירבח יבנל קר לחוהו-1969 ב לעפוהש תוריחבה ןומימל
 תודדומתהב תושדח תונלפמ לש םייוכיסה ןויוושב העיפג םושמ שי תאצויה

 עפג ייןומימה קוחייש םושמ הריתעה תא לביק ןוילעה טפשמה תיב. 9 תוריחבב
 בייחמה ,תסנכה : דוסי קוחב 4 ףיעס תארוהל הריתסב דמעש ןויוושה ןורקיעב
 לש ייםיניירושמהיי תונורקעה ןמ דחא תא תונשל ידכ תסנכ ירבח 61 לש בור
 .תוריחבה תטיש

 צייבגב תונושה תומישרל בצקומה ןמזה תינוס הנודינ ישילשה הרקמב
 בושח הז צייבג ןיינעל . l סםירחאו רודישה תושר דנג םירחאו ייץרא דרד תדונאיי
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 , לש יטילופה ןויניהה תא ריבסמה קרב ןרהא טפושה לש ותדמע תא ניצהל
 : תושדח תורחתמ דנגכ תוקיתווה תוגלפמה ידי לע וק ימסח ןוניכ

 ןויווש תעיבקב יכ ,איה ילע תלבוקמה תינורקעה אצומה תדוקניי
 ןיא ,תוריעצכ תוקיתו ,תונטקכ תולודנ ,תונושה תומישרה ןיב םייוכיסה
 המישר לכל ןמז ותוא תקנעה .תוהז ושוריפ ןויווש היפל ,הדימ תמא טוקנל
 ןויווש תרצוי הניא ךא ,)ייילאמרופ ןויוושיי( תוהזל יאדווב האיבמ המישרו
 לש תיתלחתהה אצומה תדוקנ יכ ,הנה ךכל הביסה .)ייילאירטמ ןויוושיי(

 הדמע תטקונה ,הקיתווהו הלודנה המישרה .הדיחא הניא תונושה תומישרה
 רתוי בר ןמז שידקהל ,םירבדה עבטמ ,תבייח ,םיאשונ לש הבחר תשקב הלשמ
 ,היתוחלצהו היתונולשיכ ,הילדחמו הישעמ ,הישיא ,העצמ ,היתודמע תרבסהל
 םירדנומ םיאשונב הדמע תטקונהו ,הדסונ התע הזש ,השדח המישר רשאמ
 וללה תומישרה יתשל םייוכיסב ןויווש חיטבהל ידכ ,ןכ-לע .םייפיצפסו
 םיתעל ,ןכא .אצומה תדוקנב הנוש ןמז ןתושרל דימעהל שי ,רמנה תדוקנב
 לש ההז יתלב האצקהב אקווד איה יוכיסב ןויווש תחטבהל ךרדה תובורק
 וו II .תורוקמ

 םינש עברא ויה הקיתו הנלפמל .קרב לש וז הדמע לע קולחל ןבומכ ןתינ
 העודי הניאש השדח הנלפמ אקוד I ' ••• הישעמו הישיא I העצמ II תא ניצהל
 טעומה ןמזה .רוביצה ינפב המצע ניצהל לכותש ידכ ןמז רתויל הקוקז
 םירדנומ םיאשונב זכרתהל אלא הל רשפאמ וניא השדחל בצקומה
 אצומה תדוקנ: הכופה איה ל II נה ןועיטה ןמ רוזנל שיש הנקסמה .םייפיצפסו

 םא תוקיתווהו תושדחה תונלפמה ןמז תאוןשה תבייחמ הדיחא יתלבה
 .תודמעומה תא ריכהל רוביצה תוכז אוה עירכמה דמימה

 היושע השדח המישר לכל תילמינימ ןמז תחטבה :דועו תאז II .ךישממ קרב
 ודצמ יושעה רבד I תוריחבה ךילהתב קלח לוטיל תוינויקיק תומישר ץירמהל
 ןה תופי הלא תונעט .ביצי לשממ עונמלו תיתנלפמה הפמב לוציפל איבהל
 .םולכ אלו ויא ןויוושה וורקיע ןיבל נןיב ךא ,תונוכנ ףא ןהש ןכתייו, ,תובוטו

 ידכ הז ןמז םצמצל שי יכו I תוריחבה תלומעתל שדקומ ידמ בר ןמז יכ עןוטה
 I וועיט אלא ,ןויווש לש ןועיט עןוט וניא ,הזב אצויכו יתנלפמ לוציפ עונמל
 ·וויוושה ןורקיעמ רתוי םיבושח עןוטה יניעבש ,םירחא תינורקע לע ססובמה
 ןתינ תובורק םיתיעל .וב בשחתהל שיש ,ידיחיה ןורקיעה וניא ןויוושה ,ןכא
 ילוקיש : ןינכ ,םירחא םילוקיש דוסי לע תינויווש יתלב האצות קידצהל
 םה םיבוט לקושה יניעבש ,םילוקיש םהב אצויכו ,תיטילופ תוביצי ,ןוחטב
 . ןויוושה ןורקיעמ םיפיו

 ןורקיע יפ-לע שרדנה יפכ ,ןמז תאצקה עונמל תשקבמ תסנכה םא ,ןכ לע
 ,רתוי תובושח ןה היניעבש ,תורחא תורטמ נישהל הנוצרבש םושמ ,ןויוושה
 : דוסי-קוחל 4 ףיעסב עבוקה ,ןויוושה ןורקיע יונישב תאזו ,ןכ תושעל החוכב
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 לש תוימיטיגלה .תסנכה ירבח בור ידי לע לבקתיש ,קוח תועצמאב ,תסנכה
 סחוימה בירה חוכמ עבנת איה אלא ,ןויוושה ןורקיע חוכמ עבנת אל הז קוח
 • 12 ייןויוושה ןורקיע םע דחא הנקב הלוע וניא אוהש יפ לע ףא ,הז קוח לביקש

 ןומימו תולוקה יפדוע תיגוסב תוריחבה ןיינעל חסונש ןורתפה םג והז
 קוחב : רבד דוע רורב ןאכמיי : לגס באז ריעה הלאכ תונירתפ לע .תוגלפמה
 לש תונורקעה לכב עופגל תסנכה הלוכי ,תסנכ ירבח 61 לש בורב לבקתיש
 םירבח 61 לש בורבש רמול לכונ ,םירבדה תא דדחל הצרנ םא .תוריחבב ןויווש
 רוחבל יינגייגה רעישה ילעב ולכוי אל ויפלש קוח קקוחל תסנכה הלוכי
 • 13 ייתסנכל תוריחבב

 תמיסחכ ינידי לע הרדגוה יייינגייגיי רעיש ילעבמ העבצהה תוכז תעינמ
 .אבה קרפב רובענ הז ןיינעל .הדוקנ
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 :' 1 קרפ

 הדוקנ תומוסח

 הנלפמ ינפב םיישק תורצויה תויקוחו תוינבמ תולבנמ םניה הדוקנ ימסח
 הנלפמה לש הרשוכ לע םימשוימ םימסחה. יטילופה קושב הרחתמה תמיוסמ
 .תילרוטקלאה תיתנלפמה תכרעמה תמרב תוישפוחב לועפלו הכימת סיינל
 תילארשיה הקיטילופב .היניהנמ לע וןןא הנלפמה ירחוב לע םילטומ םימסחה
 יכילהתו הדוקנ ימסח לש תואמנוד ניצי הז קרפ . ולא םימסחב שומיש השענ
 .םייונישן םנוויכ

 העבצהה תובז .א

 יאכז הלעמו הרשע הנומש וב ילארשי חרזא לכיי יכ עבוק ,תסנכה: דוסי קוח
 וייצמ קוחה .ייקוח יפ לע וז תוכז ונממ ללש אל טפשמה תיב םא תסנכל רובחל
 ידי לע םיפסונ םימסח ובצוה םדיצל דא- תוחרזאו לינ-תורשכ ויינע תא קר
 תושירדמ םיעבונ אלא םליתוהמ םיניינעל םיענונ םניאש תסנכל תוריחבה קוח
 שנמישו םיבשותה םשרימב םושיר ,םירחובה סקנפב םושיר : תוילהנמ
 תוענונה תוכובס תויעב תורצוי ולא תושירד .העבצה דרוצל יוהיז יסקנפב
-יטפשמה ןיינעה תא םנ תוללוכהו תוחרזאהו תוימואלה תרדנה תוינוסל
 קודנב .ואכ הלא תויעבב קוסענ אל ."?ידוהי והימיי תלאש תררועמש יטילופ
 תוריחבה םויב םיהוש םניאש םיחרזא תעבצה ליבנמה םסחה תא ןלהל
 .םיריסאה תעבצה ויינע תאו לארשיב

 הלבנמה הלטוה תננוכמה הפסאל תוריחבה תדוקפ לע ןוידה תעב רבכ
 תלשממ לש התונוביר םוחתב תוריחבה םויב םיהושה הלא קרש תבייחמה
 : אבה פךואב םסחה תנווכ תא ריבסה ווירונ וב .עיבצהל םיאשר ויהי לארשי

" .. .. ןיסירפק ילונ ע]יבצהל ולכוי אל[ .  םירצמב םיאצמנה ,םייובש םילייח .
 תומוקמבו ןוטנגישווב ,נארפב ,הבקסומב לארשי-יריצ ... ודריה-רבעבו
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 ויהי אלו המ ומזל ץראה תא ובזע דרוצ ילבו בוטה םנוצרמש ,הלא םג; םירחא
 1 " ••• תוריחבה דעומב ץרבא
 לע הלשממה לש חוקיפה תלוכיל םירושק וז הטלחהל ווירוג-וב לש ויקומינ

 .הריחבה תוכז תא םידוהי אלה ץראה יבשותמ עונמל ונוצרו תוריחבה ירדס
.. דבלב םידוהי לש הנידמ הניא תאז הנידמיי רמוא אוה  איה הריחבה תוכז .
 רחא םע וב ויבו יברע ויב ,ידוהי ויב לארשי תנידמ םוחתב בשויה םדא לכל
.. תרחא תדו  םה ,ץראב םיאצמנ םניא הזה םוחתה יבשות לש םיפלא תואמ .
 םניאש ,ץראה לש םירחא םיקלחלו םירצמל ן,ונבלל ,ודריה רבעל וטלמנ
 ולכוי םייואהו להקה תעד ,תונידמה ,םלועה .לארשי תלשממ םוחתב םילולכ
.. ונתוא לואשל  תוכז םהל שי ,ץראה ינבכ םתוארל שיש ,לייוחב םידוהי םא .
 העשב םיאצמנש, ץראה ינב םיברעל םג הריחב תוכז היהת אל עודמ- הריחב
 2 "?תעוושמ הילפא דכב ויאה ?לייוחב וז

 םייטילופ םילוקיש ול ויה יכ וכתי .ובומכ הלבקתה ווירוג וב לש ותעד
 לע ווידב לשמל ומכ םירחא םיאשונב ול ויהש יפכ םינוש םייטנסרטניא
 וזואה תא רבסל בוט קיפסמ היהיש דכ חסונ זא גצוהש וועיטה רשאכ הקוחה
 תוכז תא םיברע םיטילפמ עונמל וווכתה וכא םא . 3 ויינעל הכימת גישהלו

 הנתינש ינפל חסונ הז םסחש אלא .ותרטמ תא גישה עבקנש םסחה ,הריחבה
 םתדלומל בושל םידוהיה לש םתוכז הרדגוהש וא ,לארשי ייברעל העבצה תוכז
 לארשי יחרזא ויב הנחבה רצוי וכ םא םסחה . 1950 לש תובשה קוח יפל
 דכב תאטבתמ םסחה תולע .לארשיל ץוחמ אצמנש ידוהיה םעהו ,םידוהיה
 העבצהמ םיעונמ תונוש תוביסמ לייוחב םיהושה םיליגר לארשי יחרזא םגש
 .תוריחבב

 תנוהכ .-1984 ב-11 ה תסנכל תוריחבב ויינעמ יוטיב היה הז םסח תעפשהל
 חילצה דרעמהש םושמ יקוחה דעומה ינפל הנש התואב המייתסנ תסנכה
 ויב םייקתהש ווידב .הלשממב וומא יא תעצה ריבעהל תקפסמ הכימת סייגל
 תא תוחדל םינושארה ושקיב ,דוכילהו דרעמה םילודגה םישוגה ינש יגיצנ

 ךכל הביסה .ומידקהל ושרד םינורחאה וליאו ץיקה ףוסל תוריחבה דעומ
 תוריחב םויב ץראה ומ ורדעי דרעמה ירחובמ םיבר יכ ררבתנ: הטושפ התייה
 םהש ,דוכילה ירחוב .םילויטל םיאצוי םהש םושמ ץיקה עצמאב ןרעיש
 ,ללכ ןרדב ,ראשיהל םיטונ ,הביריה הגלפמה ירחובמ תוחפ םידימא עצוממב
 וורתי תונקהל התייה היושע תוריחבה תמדקה .ץראב רתוי םילודג םיזוחאב
 התוא לש ילויב-23 ל תוריחבה ועבקנ רבד לש ופוסב .דרעמל םתייחד ד,וכילל
 ,-1949 ב םיברעה דנג לעפוהש הדוקנה םסחש דכ לע עיבצמ הז ויינע .הנש
 • 4 ווירוגבך דוד לש ותגפלמ דנג-1984 ב לעפוה

 םושמ ,עיבצהל םילוכי םניא םה ףא רהוס יתבב םיאצמנה םיריסא
 םשרימב םשרנש יפכ וירוגמ םוקמב תבצומה יפלקב קר רוחבל בייח חרזאהש
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 רוזיבא תוריחבה סויב עיבצהל סילוכי השפוחב סיריסא קר . סיבשותה
 אלש סיריסא ונעט וב צ"בגל הריתע-1959 ב השגוה הז ןיינעב .סהירוגמ
 . 'תיעיברח תסנכל תוריחבב ףתתשהל סהל ורשפיא

 ותנעטל קקזיהל סג סילוכי ונא ןיא" : וץ הריתעל בישה ןשלוא קחצי טפושה
 וא ריצע לכש רדסל תורשפאח רחוסה-יתב תונוטלש ידיב ירהש, שקבמה לש
 הניחבמ .רוחבל תנמ-לע ולש יפלקה רוץאב תוריחבה סויב אצמיהל לכוי ריסא
 אוה רבדה יכ תעדה לע תולעהל ןיא םלוא, ךכב ןויגח שיו ןכתיי תיטקרטסבא
 תוחוכו, רהוסה-יתבב םיאצמנה םישנאה רפסמ רואל ,תישעמ הניחבמ ירשפא
 םיריסאהו םיריצעה לכ יבגל הז ווגכ עצבמל םישורד ויהיש הרטשמה
 ללכ ךרדב סילוכי רהוסה-יתב תונוטלש ויאש ובומכו ,רהוסה-יתבב םיאצמנה
 אוהש הרקמב הרטשמה-רש לש וחוכל ן,בומכ ,טרפ ,הז וודנב הילפהב גוהנל
 תנמל-ע הז גוסמ םישנאל םימיוסמ םירקמב השפוח תתל תורשפא האור
 ונא ךכיפל .קוחב ול ןתינ הז חוכש הדימב ,הריחבה תוכזב שמתשהל ולכויש
 • 6 ייהשקבה תא םיחוד

 םניא לארשי ילייח םג ירהש .תולקב הריתסל ותינ ךא ויינעמ הז ןועיט
 הנידמה תונוטלש וגאד םרובע .םהלש יפלקה רוזיאב תוריחבה םויב םיאצמנ
 תולופכ תופטעמב סילייחה ורחבי ויפל רדסה בצעל ,ל II הצ םע םואיתב
 , רתוי רחואמ םינש רשע .תוריחבה םוי רחאל תולוקה ןיינמל ףרוצת םתעבצהו

 :יכ קספ צ"בג .ךההז ויינעב ןוילעה טפשמה תיבל תפסונ הריתע השגוה
 דחאו דחא לכ לש יפלקה ירוזיאל םהינומהב םיריצעו םיריסא תאבה . 1

 תונוטלשו הרטשמהש הריזג יהוזו ,םירבגומ רמשמ תוחוכ סויג תבייחמ םהמ
 . הב דומעל םילוכי סניא אלכה

 • 8 היעבה לע ותעד תתל ךירצש אוה קקוחמה . 2

 .הנלש קוחהו היעבה לע ותעד קקוחמה ןתנ-12 ה תסנכל תוריחבה תארקל
 � . רהוחס יתבב תובצומה תויפלקב עיבצהל רתוה םיריסאל

 .:. הסיוס יפר לש ותושארב המישר הדדומתה-12 ה תסנכל תוריחבב
 לש םמוקיש ויינע תא ר,אשה ויב ,סנל הל המשש- II תקדוצ הרבחל העונת II ה
 היהש הסיוס רמ רובע הנש התואב ועיבצה םיטעמ םיריסא קר .םיריסאה
 .תורחא תוגלפמ רובע וא רהוחס יתב תוריש ביצנ םדוק

 תודמועמה תשגה תוכז .ב

 תוגלפמו םישנא דנגכ לעפומה הדוקנ םסח הווהמ תודמעומה תשגה תוכץ
 ,תסנכה :דוסי קוחל 7 ףיעס .קוחה יחוסינ תא תדגונ םתדמע וא םדמעמש
 גיצהל םישנא לש םתוכז לע תולטומה תויללכה תולבגמה תא עבוק
 דנגכ םג םינשה ךשמב ולעפוה קוחל סינוlיי םינוקית ךא ,תסנכל םתודמעומ
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 תכרעמב רבכ ולעפש' םינושה םייטילופה םינקחשלש ,םישיאו תומישר
 .תירלוטקלאה תורחתה ןמ םאיצוהל הנווכ התייה תירטנמרלפה תיתנלפמה

 םינהכמה םישנאמ תודמעומה תשנה תואכז תא תוענומ תויללכה תולבנמה
 ,םייניד ,םיישארה םינברה ,הנידמה אישנ םינמנ הז ללכב .תירוביצ הרשמב
 ,טייכשת )בלושמ חסונ( תסנכל תוריחבה קוח תארוה יפל .המודכו םיטפוש
 םידמעומ תויהל םישקבמה םיריכב אבצ יניצקו םיריכב הנידמ ידבוע םיבייח
 תמועל .תוריחבה םוי ינפל םימי-100 מ רחואי אל םדיקפתמ רטפתהל ,תסנכל
 תשנה םע השפוחל תאצל תוכומנ תונרדב םימוד םיידקפת יאשונ לע ,תאז
 .תסנכל םידמעומה תומישר

 21 לינל תחתמ םיריעצ םישנא לש םכרד תא םנ םסוח ,תסנכה : דוסי קוח

 , נןומכ ,תורשפא ןיא תילארשי תוחרזא םדיב ןיאש הלאל .תסנכל רחביהלמ
 ,-1981 ב לבקתנש ד,וסיה קוחל , 6 ףיעס ןוקית .הז קוח יפל תסנכל רחביהל

 לשב רתוי וא םינש שמח לש הפוקתל ןוידנש יממ תודמעומ תשנה תוכז ענומ
 תא תוצרל רמנש םויהמ םינש שמח ורבע םרטו הנידמה ןוחטיב דנג הריבע
 . וילע לטוהש רסאמה שנוע

 םייטרקומד םירטשמב םנ םילבוקמה םיריבס תונקתו םיקוח הלא לכ
 תופתתשה עונמל ידכ וננוכש םימסח םימייק דא .רחא וא הז ןפואב םירחא
 םימסח םנ .תמיוסמ ןמז תדוקנב ולעפוהשו תמיוסמ הנלפמ וא םיוסמ םדא
 ךרדב רדנומ קוחה ירהש ,ליעל םירכזנה םירחאה ומכ יללכ ןפואב וחסונ הלא
 תא ליבנמ-1987 מ קוחל ןוקית ,לשמל .ילנורספ-ינטרפ וניאש פןואב ללכ
 לעפוה הז ןוקית .תרחא הנידמ תוחרזאב קיזחמש ימ לוכמ רחביהל תוכזה
 הסינ נאהכ ברה .-11 ה תסנכה רבחו ינאקירמא חרזא ,נאהכ ריאמ ברה דנגכ
 .לארשי תסנכל ותובייוחמ תרהצה תבוח תא ,תסנכה תעבשה םויב ,ףוקעל
 תירבה תוצרא יחרזא לע הרוסא הז נוסמ הרהצהש םושמ השענ הז ןויסינ
 .נאהכ ברה לש תינאקירמאה ותוחרזא דוביאל םורנל הלולע התייהו

 , םידמעומה תומישר תקידב לע תיארחאה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו
 םידמוע םניאש םישנא תוללוכה םידמעומ תומישר לוספל קוח יפ לע תיאשר
 הנושארל התלע העדוב תומישרה רושיא תבוח תלאש .םייקוח םינוירטירקב
 תמירשיי םשב המירש השנוה העדול .תישישה תסנכל תוריחבב
 םישנא השימח ואצמנ ,המישרה לש םידמעומה תרשע ןיב .ייםיטסילאיצוסה
 יתליבכ ןוחטיבה רש ייד לע זרכוהש ייחא לאיי יברעה ןונרבא םירבח ויהש
 השמ ןוילעה טפושה העדווה שאר בשוי . 9 המישרה תא הלספ הדעווה .יקוח
 איה תיאשר וז תוכמס ףקותבו ,תיטופיש תוכמס שי הדעוול יכ רבס ,יודנל
 : וירבד הלאו. המישרה תא לוספל

" ..  ,תאזה המישרה ןיב לובנה תא ביצהל ללכ השקתמ ינניא הפו .
-קספב םנ ןרכזוה ונממ םיקלחש ןונקת ותואב ורדנוה היתורטמש
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 תונשל תופאושה תורחא תוגלפמ ןיבו , ןוילעה טפשמה-תיב לש ןידה
 לדבה האור ינא .הנידמב ימינפה ינויצ\טיטסנוקה רטשמה תא
 םצע תחת תרתוחה ,םישנא תצובק ןיב ,ברעממ חרזמ קוחרכ ,םוצע
 ,תילאירוטירטה התומילש תחת ןפוא לכב וא הנידמה לש המויק
 תונשל הצור אלא הנידמה לש תינידמה תושיב הריכמה הגלפמ ןיבו

 • l סייימינפה הרטשמ תא
 וליעפהל היה ןתינש "לע ןורקיעיי ןיעכ הרצי יידרא לאיי ןיינעב הקיספה

 ןורקיע .תוריחבב תורחתהל תושקבמה תושדח תוגלפמ ןתוא תמיסחו תלבגהל
 רדס לע בוש הלע ןיינעה .קוחה לש תשרופמ העיבק התייהש ילבמ לעפוה הז
 תוריחבה תדעו .הרשע תחאה תסנכל תוריחבה דעומ ינפל ירוביצה םויה
 תמישר תא ן,כל הכימסהש קוחב שרופמ ןוגיע אלל בוש ,הלספ תיזכרמה
 .ןןייםולשל תמדקתמה המישרהיי תאו ייןכיי

 הריתסב םידמוע םיינעזגה היתונורקע תויה ןיבג הלספנ ייןכיי תמישר
 ליאוה הלספנ ייתמדקתמה המישרהיי .לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכהל
 יתש .םיינרתח תודוסי תאז המישרב ומייקתה תוריחבה תעדו ירבח תעדלו

 .תוליספה תא החדו ןהינועיט לביקש ,ןוילעה טפשמה תיבל ורערע תוגלפמה
 ןוטלש ןורקיע לע ןגהל שקיב ןוילעה טפשמה תיב יכ לגס באז ריעה ןכ לע
 תוכזה דוחיבו ד,וסי תוכז ללשית אלש ,ותעדל ,בייחמ ,הז ןורקיע .קוחה
 ,ייןכיימ נאהכ . 12 ומצע קוחה תארוה יפ לע אלש תסנכל רחביהל תיטילופה
 גישהל וחילצהו תוריחבב ודדומתה ייתמדקתמה המישרהיי ןמ דלפו יראעימ
 . 1984 תנשב , ll-ה תסנכב םיבשומ

 וזרדזה ןכ םושמ .םירחאה תסנכה ירבח יניעב םינינצל התייה וז החלצה
 תידיתעה םכרד ענמתש ןכ ,תסנכה דוסי קוח ןוקיתל תועצה שיגהל םידחא
 םישדחה הדוקנה ימסח .תירטנמלרפה תכרעמל ולא תוגלפמ יתש יגיצנ לש
 חוס�נ . 1985 ילויב ןקותש תסנכה דוסי קוחל )אנד ףיעסב ועיפוה וחסונש
 . : ןלהלדכ אוה םימסחה

 וא היתורטמב שי םא תסנכל תוריחבב ףתתשת אל םידמעומ תמישר
 : הלאמ דחא ,עמתשמב וא שרופמב ,הישעמב

 i ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש . 1
Z . הנידמה לש יטרקומדה יפואה תלילש i 
 .תונעזגל התסה . 3
 המישרהיי לש ןכרד תא םוסחל ידכ הארנכ וחסונ םישדחה םיפיסעה תשולש

 ברה לש טרד תא קוחה םסח ,ןכאו . 1Z-ה תסנכל ייןכיי תגלפמו ייתמדקתמה
 צייבג ידי-לע האצמנ אל תמדקתמה המישרה וליאו , lZ-ה תסנכה לא נאהכ
 .ליעלד םיפיעסה תא הרפמ
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 םוסחל תיקוחה תוכמס'ב הרכה וב שיש םושמ בושח אוה שדחה םסחה
 . יגולואידיאה העצמ ןכות לשב תיטילופה הריזל םידמעומ תמיוש לש התסינכ
 תוגלפמ דנגכ וב שמתשהל היהי ןתינש דכ שימגו בחר קיפסמ אוה קוחה חוסינ

 תויגולואידיאו תודמע .ויפיסעמ דחבא עגופכ שרפתהל יושע עןצמ רשא תושדח
 תומיאתמ אלכ שרפתהל תולולע תחא ןמז תדוקנב תוימיטיגלל תובשנחה
 ,לשמל דכ .תסנכב םייאקיטילופה תאז שרפל וצרי דכ םא ,תרחא ןמז תדוקנב
 לע תססובמ אהת אלש תילארשיה תוימואלה ןיינע תא סנל המשש המישר
 המישר םג דכ .הז קוח הריפמכ בשחיהל הלולע הנידמה יחרזא לש םתודהי

 ,םירחא םימעל סחייתהל וליפא ילבמ ידוהיה םעה לש ונרק תא תממורמה
 ידיב שימג ילכ ןכ םא אוה נןוכש םסחה .קוח תרפמ המצע אוצמל הלולע
 תוגלפמ דנגכ לעפומ תויהל לולעו תירטנמלרפה תכרעמב םיאצמנה םינקחשה
 . ידתעב תושדח

 תוריחבה ךילהתל םיטרפ תושיגנ .ג

 תואצות תעיבק לע רוערע תוכז שי תסנכל רוחבל יאכז היהש םדא לכל
 לש םמויק תא תקדוב רשא ,תסנכה תעדו ינפב הליחת אבומ ורוערעו תוריחבה
 םימי 14 ןות( יקוחה דעומב שגוה רוערעה םא )א( : םימדקומ םינאת השולש
 i רוחבל יאכז םנמא היה רערעמה םא )ב( i )תומושרב תואצןתה םוסרפ םוימ
 רוערעה תוליעמ תחא תא ססבל ןהב שיש תודבוע הלעמ רוערעה םא )ג(

 .ןנקוחב תורכומה
 אל יפלקב תולוקה תריפס וא העבצהה יכ תויאר איבהל רחוב לכ לוכי דכ

 דכו תיקוח התייה אל תסנכל םיבשומה תקולחש וא ,קוח יפ לע ןלהנתה
 .לארשיב תיטילופה הירוטסיהב ומשרנ הז גוסמ םיינכט םירוערע .האלה
 דחבא ."לארשי תדוגאיי ידי לע םירוערע רפסמ ושגוה תישימחה תסנכב ,לשמל
 קוחב עובקה ןמזה ינפל הרגסנ ,תוריחבה וכרענ הב יפלקה יכ עןטנ םהמ

 אל םפגה יכ םעטה ןמ החדנ רוערעה .עיבצהל םיעיבצמה לכ וקיפסה םרטב
 ומתחנ אלש תופטעמ 148 ואצמנ רחא הרקמב .תוריחבה תואצות לע עיפשה
 החדנ ןאכ םג .תופטעמב ויהש הריחבה תואקתפ ולספנ דכ לשב .שרדנכ
 .. .תוריחבה דלהמב לחש םפגה תורמל רוערעה

 תסנכה ירבחש םושמ תמייקתמ השענש המ תא דבעידב רישכהל תאז היטנ
 םיינכט םירוערע .םפגהו רוערעה תובישח תא םיכירעמה םה םה ,םמצע
 וטי ןכלו םה םילתנ םהילע םיפנעה תא רובשל םימייאמ ליינה גוסהמ
 יכ עיצהו וז היעב לע רבכ דמע ,לוגדה לרבילה ,רפוהנגילק סנה יפורפ .םתוחדל
 : ומע ויקומינ .תוריחב ירוערעב טילחיש אוה ,תסנכה אלו ןוילעה טפשמה תיב
 םייטילופ הבישח יכרלד םיליגרה ,תויטילופ תוגלפמ יגיצנמ תבכרומ תסנכהיי
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 אלמל שרדנ רשאכ ,הז יטילופ ףונ םא רבדב אלפ היהי םולכ .םייתנלפמ
 השינ היהת וירבחלו םייטילופ םילוקיש ידי-לע ךרדומ היהי ,יטופיש דיקפת
 קהבומה יטילופה היפא ... ?תיטופישה םתערכהל םידמועה םינינעל תיתנלפמ
 תניחבב םה ,הל קינעמ תוריחבה קוחש ... תיטופישה תוכמסהו תסנכה לש
 • 14 "דחי םבברעל ןיאש םינימ ינשמ נירא

 תא ריבעהל ותעצה תא רפוהנגילק רוספורפ הלעה תישימחה תסנכב
 ,םושמ נןומכ התחדנ ותעצה .ןוילעה טפשמה תיבל םירוערע תקידבל תוכמסה
 לטבל לולע טפשמה תיביי ירהש ןכוסמ הזכ דעצש ,םינפה רש ןנס ריבסה ךכ
 ןיינע רתוי איה ,ןכ םא ,רוערעה תוכז . 1S "ילמרופ םפג לשב תוריחבה לכ תא
 םא טילחתש איה תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמה .ישעמ רשאמ ילמרופ
 . ואל םא ,ךילהתל םירחובה תושינג תא רשפאל

 אלש םירחאו הז קרפב ורקסנש ולא ,הדוקנ ימסח לש ירקיעה ןייפאמה
 ךרדב .םירדנומ םישנאו תוידוחי תוצובק יפלכ םתלעפה תלוכיב ןומט ,ונצוה
 תמצעל ספתנה םויאה תדימל םאתהב תידיימ הבונתכ אובי םסחה ןוניכ ,ללכ
 ונוש וא וננוכ רשא הדוקנ ימסחש םושמ ירשפא הז בצמ .תוטלושה תונלפמה
 ררועתמ אל תובר םימעפ ,ונייהד .ןוטלשה לש וסיסבמ ילרנטניא קלחל וכפה
 םושמ ,הלוע הזכ חוכיו רשאכ .םימסחה לש םנוינהו םתונינהל ענונב חוכיו

 תא דירוהל תסנכה תזרדזמ ,טפשמה תיבל ונפ תעפגנה הצובקה וא טרפהש
 . המיאתמ הקיקח ידי לע ותומיצעו ותוטלוב

 : םיירקיע םימרונ ינשמ עפשומ ופקיהו ולדונ חוסינו הדוקנה םסח ןוניכ
 תדוקנב הנווכה התייה םאש ,תרמוא תאז .הלדנ תמסנחה היסולכואה . 1

 ירה י,טילופה קחשמב דדומתהל תלוכיה תא םידדובמ קר עונמל תמיוסמ ןמז
 םימסחנה תיסולכוא יכ רתוי תרחואמ ןמז תדוקנב תולנל הלולע תואיצמהש
 לארשי יחרזא תיסולכוא םינומ תורשעב הלדנ םינשה ךשמב .דואמ הלדנ

 םימסח תמאתהל .םיריסאה תיסולכוא הלדנ םנ ןכו ,רץאל ץוחב ההושה
 .תקהבומ תיטילופ תועמשמ תויהל היושע ולא םייונישב תובשחתה ךותמ

 וא ,ליעי וניא םסחה רשאכ .םסחה תעפשהל סחיב סוזנ 9 נוקה תריבש . 2
 םינפו תירוביצ דנג תבונת ררועתהל היושע ,ידמ ליעי אוה רשאכ ילוא
 תסנכה השקעתה ךילהתל םיטרפה תושינג םסח תמנודב . ויונישל תירטנמלרפ
 הדוקנ םסח תאז תמועל .םסחה תוליעי רסוחו ילמרופה דמעמה תא רמשל
 םעפ ידמ הלוע ,וק םסחל ןמזה ךשמב השענש ,המיסח זוחא תומדב יסלק
 דנג ןבומכ תנווכמ ההבנהה תשירד . ותהבנהל השירד ךות ירוביצה םויה רדסל
 םיפתתשמו ,תירטנמלרפה תיתנלפמה תכרעמה ךותב רבכ םיאצמנה הלא
 .םימסח יונישו ןוניכל םירושקה םינוידב
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 לע עיפשחל ותנווכ חרוקנ גוסמ םחש ןיבו וק גוסמ םחש ןיב םימסחח ןווגמ
 .ןגומ רצבמל תירטנמרלפח חריזח תא ןופחלו תירלוטקלאח תורחתח

 תורעה

 . 8 דימע 11.11.48 ,ו l/ כ הבישי ,'ב ןרכ ,תינמזה הנידמה תצעומ . 1
Z . םש וםש, 
 ,םש ,םיקחשמ ,ןורוד האר . 3
 עיצהל באימ זעוב כ"ח תא ועינה הז םסחב תוישעמהי תוינורקעה תןיעבה . 4

 דומע ,ז"צק הבישי ,הייל תרביח ,תסנכה ירבד האר .ןלוטיבל קוח תעצה
 ץראה ,האר ,ןטלבל עיצהו היעב הז קובח האר בןא באא ץוחה רש םנ . 3505

4.2.73 . 
 ותיעבירה סתנכל תיזכרמה ותריחבה ועדת ר 11 ווי םינפה רש ונ רלג 215/59 צ"בג . 5

 . 1703 ,נ"י ד"פ
 ,םש וםש . 6
 .) 2 ( נ l/ כ ד"פ וםינפה רשו הרטשמה רש דגנ חווקר 269/69 צ"בג . 7
 . 233 דומע וםש . 8
 סתנכל תיכזרמה ותריחבה דתוע שאר בשוי ונ רודרי 1/65 ,תוריחב רוערע . 9

 .) 3 ( ט"י ד"פ ותישישה
 . 372 דומע וםש . 10
 . 82 דומע וםש ,לנס . 11
 ,םש וםש . 12
 . 253 דןמע וםש ,ןייטשניבור . 13
 . 254 דומע וםש . 14
 ,םש וםש . 15



 תונקסמו םוכיס

 .ורמשל הסני םיוסמ דמעמ גישהש ימש יעבט ,םייחב ומכ הקיטילופב
 . דמעמה רומישב תונורתי םינקמ לדוגל תונורתי ,הלכלכב ומכ הקיטילופב
 ריבגהלו חיצנהל תוסנמ תוטלושה תוגלפמה ,הקיטילופב ומכ הקיטילופב
 הבוגתל ללכ ךרדב וכזי דמעמו המצע לע םויא .תושדחה ןובשח לע םג ןתמצע
 יפוא אשת תורחא םימעפו הרישיו הטוב םימעפל אהת הבוגתה .המיאתמ
 םייגטרטסיאה םילכה םה הז רפס אושנ- הסינכ ימסח .ףיקעו םכחותמ
 תרבגהלו תחצנהל ,םימויא תפידהל תוטלושה תוגלפמה ידיב םידמועה
 ·ןתמצע

 תניחב ידי לע קדנבו תינויעה ותרגסמב גצוה ןאכ הלעומה םימסחה אשונ
 הז םכסמ קרפ תרטמ .הנש 40 ךשמב ילארשיה יטילופה'ןכותה םלועמ םינותנ
 תואצות ךמס לע lZ-ה תסנכב הסינכה ימסח ןוניכ ייוכיס תא קודבל : הלופכ
 םיכרד לש המישר גיצהלו ,תיללכה המיסחה לדומ יובינל םאתהבו תוריחבה
 תיתגלפמה תכרעמב חילצהל וייוכיס תא רפשל שדח יטילופ ןקחש לכוי ןהיפל
 .תילרוטקלאה

 ! lZ-ה תסנכה ידי לע הסינכ ימסח ןננןכיה .א
 ספתנה םויאה תמרש לככ יכ אבנמ הז רפסב גצומה יללכה המיסחה לדומ
 אטבתת ןתבוגת יכ םייוכיסה ורבגי ךכ ,הלעת תוטלושה תוגלפמה תמצעל
 ןיא ךא םימסחה תבצה יותיע תייעב תא ההזמ לדומה .הסינכ ימסח ןוניכב
 לש וא וק לש גוסמ םימסחה ןווגמ .ורחביש םימסחה ביט תא רתאמ אוה
 רפסב םינוש תומוקמב גצומ תילארשיה תיטילופה תכרעמב ולעפוהש הדוקנ
 םימסח ולעפוי םא עובקל לכונה lZ-ה תסנכל תוריחבה תואצות ךמס לע .הז
 .ןלהל השענ תאז ?-13 ה תסנכל תוריחבה תארקל

 תוריחבב תורחתהל תונווכתמה תועיסה םושירל יקוחה דעומה ינפל דוע
 םישנא לש תוינפ-50 מ הלעמל תיזכרמה תוריחבה תדעוו לצא ומשרנ תסנכל
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 .המשרהב םיכורכה םייקוחה םיטביהה לע םיטרפ תלדע ושקיבש תוצובקו
 טלחהב הובנ רפסמ .תוגלפמ 27 רבד לש ופוסב ומשרנ lZ-ה תסנכל תוריחבל
 תילרוטקלאה תויורחתה לש הירוטסיהב הרחתהש רתויב הובנה אל דא
 תוחפ אל תירישעה תסנכל תוריחבב ודדומתה-1981 ב ,לשמל דכ .לארשיב
 .תומישר-31 מ

 תללוכ הלבטה .תוקיתוו תושדח: תונלפמ ינוס ינש ניצמ ,ליעל 13 רפסמ חול
 תוריחבה תואצות םע lZ-ה תסנכל תוריבחה תואצות תא הוושמה עדימ םג
 .-11 ה תסנכל

 תונוש תונלפמ 15 וחילצה-11 ה תסנכל תוריחבב .םיניינעמ 13 חול יאצממ
 .ההז lZ-ה תסנכב םיבשומ וגישהש תונלפמה רפסמ .תסנכב םיבשומ נישהל
 הלע רתוי רחואמ םינש עברא .עשת לע דמע-1984 ב תוקיתווה תונלפמה רפסמ
 םא רתוי בוט וליפא אוה-1988 ב תוקיתווה לש ןדמעמ .רשעל תוקיתווה רפסמ
 דמע הנש התואב .תוריחבב נישהל וחילצה ותוא םיבשומה רפסמ תא קודבנ

 ןיינעמ ןותנ .-11 ה תסנכב נישהל וחילצהש םיבשומ 107 תמועל 110 לע רפסמה
 ולצפתהש םושמ lZ-ה תסנכב ודדומתהש תושדחה תונלפמה רפסמל סחיתמ
 תא תוללוכה תונלפמ עברא לע דמוע הז רפסמ .-11 ה תסנכב תוקיתו תונלפממ
 איצוהל .ייתיברעה תיטרקומדה הנלפמהייו ,ייםייפמיי ,ייתמוציי ,ייהרותה לנדיי
 ןויסינ לכ אלל םישדח םייטילופ םינקחש םידמוע השארבש ,ייהרותה לנדיי תא
 .-1984 ב תסנכ ירבח ויה תורחאה תונלפמה ישאר ,םדוק יטילופ

 תונלפממ תולצפתה עקר לע הקיטילופב ועיפוהש תושדחה תונלפמה רפסמ
 תונלפמב ובלתשה דא ll-ה תסנכב ועיפוהש תונלפמה רפסמל ההז תוקיתו
 .ייהשרומייו ייץמואיי ,ייייימתיי ,יידחייי תא הנמנ הז ללכב .-12 ה תסנכב תוקיתו
 הפמב ןיטולחל השדח איה ,ייתדלומיי ,יבאז )ידננ( םעבחר לש ותנלפמ קר
 קלח תוחפל הלביק יכ ןועטל ןתינ היבנל םנ דא .תילארשיה תיטילופה
 האצמנ יידכיי ותנלפמש ,אנהכ ברה לש םיילאיצנטופה ויכמותמ הירחובמ
 . 1988 לש תוריחבב תורחתהל הלוספ

 תונלפמה לש ןלדונב ולחש םייונישהמ ףסונ קלח ףוקזל ןתינ ,ןכ לע רתי
 ,לשמל דכ .תרחאל תחא הקיתו הנלפממ תסנכ ירבח לש םירבעמב תוקיתווה
 ישנאו ,ייציירייל ורבע יידרעמייה ןמ דירש יסויו יייונישיי שיא יקסבושריו יכדרמ
 תדונאייל ורבע ייהשרומייב םירבח םדוק ויהש ,"לארשי תדונא ילעופיי
 וכמת-1984 ב יידךעמייה ירבח ייםייאמצעה םילרבילייה וליאו ,"לארשי
 םילנמ-1988 ב תוריחבה ינותנ : תורחא םילמב .-1988 ב ייזכרמ-יונישייב
 לש תימינפ המירז תניחבב רתוי םה ומשרנש םייונישה רשאכ ,העיתפמ תוביצי

 ,ןבומכ .תילרוטקלאה תכרעמב ורצונש תושדח תואצות תוחפו תסנכה ירבח
 הנלפמ לש הלדונב ןטק ילוש יוניש יכ הדבועה תא הנשמ הניא וז הנקסמש
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 דמלמ יפל lZ-הו ll-ה סתנכל m ריחבה m אוצת : 13 רפסמ חול
 m ריחבב הגישהש םבישומה רפסמו הגלפמה קות

 1Z-' תסנכ 11- תסנכ הגלפמ

 תורעה תושדח תוקיתו תושדח תוקיתו

 m ולדג
 40 41 דוכילה
 39 44 ךרעמה

 m נטק
 ךרעמב הבלתשה 3 דחי

 5 4 ל"דפמ

 Z 3 יוניש

 דוכילב הבלתשה 1 ץמוא
 דוכילב הבלתשה 1 י"מת
 Z 5 י"וגא

 ס"שת"וגא רבעב Z הרות לגד
 3 5 היחתה

 היחתהמ הלצפתה Z תמוצ
 4 4 ש"דח

 5 3 צ"ר

 ךרעמהמ הלצפתה 3 ס"פמ
 י"וגאבו ל"דפמב הבלתשה Z השרומ
 Z 1 תמדקתמ

 ךרעמהמ הלצפתה 1- תיטרקומד
 הלספנ 1 ךכ
 Z תלדומ

 6 4 ס"ש

 10 110 13 107 כ"הס

 חוקימ תדמעב התוא דימעהל תילארשיה תירטנמלרפה תכרעמב קיפסמ
 .תינוטלשה היצילאוקה תבכרה ילוקישב תיבטימ

 לצא ץירמת רצונ וכא סא עובקל לכונ אל חולה ינותנ חותינ סיסב לע
 תוגלפמ דנג הסינכ ימסח נןוכל ,תולודגה דחוימבו ,תוקיתווה תוגלפמה
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 , ןוידעב רזוע תיסילופה המיסחה לדומ םא קודנב .תודיתע תוריחבב תושדח
 .וז הנקסמ

 רשאכ הסינכ ימסח וננוכי תוסלוש תונלפמש תורבתסהה הלוע ,רוכזכ
 תמר ןיבש סחיכ תרדנומ ) T ( םויאה תמר .הלוע ןתמצעל ספתנה םויאה
 .הז סחי בשנח. P תונשדחה תמרו M תויליבומה

0.55 = 15 = Np = M 
Zו "" 

1.70 = 17 Nen P 

 Neo סד

] 0.32 [ = 0.55 M T 
1.70  

 ונבומב ז T לש יבושיחה רצותכ עיפומה 0.32 הז רפסמ לש ותועמשמ המ
 הנומת הלתגמ תיסחי האוושהב ךא ,הבר תועמשמ ול ויא יסולוסבאה
 תונוש תומר לש ףצר נצומ וב יד קרפב 7 רפסמ חולל הנפומ ארוקה .תניינעמ
 ףצר .-1984 ל 1951- םינשה ןיב תוסלושה תונלפמה תמצעל ספתנה םויאה לש
 . ןותחתו ןוילע םוחית וקו ספא תדוקנ ול עבקנש ךכ ידי לע "למרוניי הז

 ןבומכ הרוזנ הניאו תונושה םינשב T-ה יבושיח ירצות לע תססבתמ המיחתה
 םילעופ וב ישעמה םויאה חווס תא רידנהל התרסמ .ינויע ןויניהמ
 םה ,םיאצמנ םה וב t ןמז תדוקנ לכב ,רמולכ .םיילארשיה םיאקיסילופה
 ךכ םושמ .םדוק התרקש םימויאה תירוססיהמ םיעפשומ תויהל םירומא
 1973-ל 1969 םינשה ןיב עצבתת הסינכ ימסח ןוניכב תוליעפה ברימ ,יכ וניפצ

 .רתויב הובנה ךרעה תא לביק T רשאכ
 םויאה תמר יכ םילנמ ) 1969 ( תיסמרד הנש התוא זאמ T-ה יבושיח תואצות

 ימסח .והנשמל דחא תוריחב בוביסמ תדרוי וליפאו דואמ הכומנ ספתנה
 םויאמ חרכהב וענב אלו הננה תניסור תניחבב ויה ולא םינשב ובצועש הסינכה
 הדימב הכומנ-1988 ב םויאה תמר .תוסלושה תונלפמה לש תיסילופה ןתמצעל
 ןיב ומשרנש תומרה ןמ קהבומ פןואב ההובנ ךא-1969 ב המשרנש וזמ הבר

1984-  תא איבה םויאה ןהב 'תופוקתל-1988 ב T-ה הוושוי םא ,רמולכ . 1974
 ספתנה םויאה תמר יכ הנקסמל עינג לעופב םימסח ןוניכל םיאקיסילופה
 הנלעפת אל םנ ןה ןכלו ההובנ הניא ,-12 ה תסנכב תוסלושה תונלפמה תמצעל
 תשולשב ומשרנש תומרל-1988 ב T-ה הוושוי םא תאז תמועל .םימסח ןוניכל
 זוחא והז .םיזוחא-140 מ רתויב הילע אצמנ ,ומדקש םינשב תוריחבה יבוביס
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 תמר תא דירוחל ידכ וחשמ תושעל םיאקיטילופח תא עינחל לולעח חובנ
 .דיתעב םויאח

 ישאר תא עינחל ידכ חקיפסמ יסיחח םויאח תמרב-1988 ב חילעח םאח
 תוריחב תטיש ץומיא לש נוסמ םייסיסב וק ימסח נןוכל תוטלושח תוגלפמח
 לכונ אל ךכ לע ?חריחב ירוזיבא תוריחבל רבעמ וא תינבורח חחפשמח ןמ
 תירבשמ חריווא .חז רפסב נצומח יללכח חמיסחח לדומ תרנסמ ךותמ בישחל
 תארקל דחוימב ,םימיוסמ םיאקיטילופ עינחל חיושע ירוביצ ץחלב תכמתנח
 לדומ סיסב לע .םייניצר םיינבמ םייונישב ךומתל ,תסנכח תנוחכ דעומ םות
 םימסחש תורבתסחח חחובנ יכ אנבל קר לכונ ןאכ נצוחש תיללכח חמיסחח
 . 1Z-ח תסנכח לש חייח ךשמב וננוכי םחשלכ

 הסינכה ימסח תפיקעל םימשרמ .ב

 תונלפמל תוטלושח תונלפמח ןיב אוח חז רפסב נצוחש יפכ יטילופח קחשמח
 ןוניכב תוטלושח תונלפמח תוליעפלו תוטלחחל חנתינ בלח תמושת .תושדח
 תילרוטקלאח תיתנלפמח תכרעמל סנכיחל תושדחח ןמ וענמיש חסינכ ימסח
 חנלפמ לע לקחל ןתינ ןחיפל םיכרד רפסמ ניצנ ןלחל .תירטנמלרפל חנממו

 תא תולעחלו םיננוכמח חסינכח ימסח תא ףוקעל שדח דמעומ וא חשדח
 עדימ םירוזנ ועצויש םימשרמח . םירחנבח תיבל תחלצומ חרידחל יוכיחס

 יטילופח קחשמח חנבמל קר םיסחייתמו םילבוקמ "ןחוב יללכ"ו ינויסינו ינויע
 . 1988 תנש דע לארשיב םייקתחש יפכ

 תילרוטקאלה תכרעמל הרדיחה וונכית . 1

 רתוי חברח .תילרוטקלאח תיתנלפמח תכרעמב תורחתחל תיסחי לק לארשיב
 תיתנלפמח תכרעמח לא חרידחל תקפסמ חכימת וז תכרעמב נישחל חשק
 קוניזח תדוקנ םא בןומכ חלעת תוריחבב החלצחל תורבתסחח .תירטנמלרפ
 תירוביצ תוישיאלש ךכ .יתורחת ןורתי ול חנקמ לועפל חרחתמח לחח חנממ
 תירוביצ חפישח ףקותמ וא תסנכ רבחכ םדוק דיקפת ףקותמ םא ןיב תרכומ
 ,ירנבא ירוא ,רימת לאומש ,ןוירונ ןב .תוריחבב חילצחל ןנוח יוכיס שי תרחא
 תימלוש ,ןייטשניבור ןונמא ,ןידי לאני ,ןורש לאירא ,ןייד חשמ ,ןמצייו רזע
 לבקל וחילצחש םיאקיטילופו רוביצ ישנא ויח םירחאו יבאז םעבחר ,ינולא
 םנ ויח .תונושח תוסנכב דחא בשומ תוחפל תנשחל םירחוב קיפסממ חכימת
 יכדרמ ,באילא חבויל .וז חמישמב ולשכש םיעודי םיאקיטילופו רוביצ ישנא
 חמישרב תומש חשימח קר םח ,םיענ ןנערו חסיוס יפר ,יקחצי קחצי ,תרופ-ןב
 .תונולשיכ לש חכורא



 

 תילארשיה הקיטילןפל הסינכ ימסח 130

 תיפצתל הנירחהו תטלו,בר אמגודה .םיתוחפ םייוכיס םיעודי תופח םישנאל
 .-1977 ב תיעישתה תסנכל דדומתהש ,ןורש-וטאלפ לאומש לש הרקמ אוה וז
 חרט אלו ד,חא בשוממ רתוי נישהל חילצי יכ ןימאה אל ומצע ןורש וטאלפ
 יזכרמה םסחה .תסנכל וידמעומ תמישרב, ומש תא ,דחא םשמ רתוי ביצהל
 הפישחה ןיינע אוה תוריחבב דדומתמה הרחתמ לכ רובעל בייח ותוא
 לידנהל ףאושה הרחתמ : ןושארה ם<)'ךנ,זה תא םירזונ ונא ןאכמ .תירוביצה
 הפוקת תוריחבה עסמ תא ליחתהל ןירצ תוריחבב ולש החלצהה ייוכיס תא
 תורכיה יפואו הדימב היולת יותיעה תעיבק .יקוחה ןדרעמ ינפל דואמ הכורא
 . ויתונויער םעו דדומתמה םע רוביצה

 חילצה רשאכ-1976 ב בייהרא תואישנ תא שבכש רטראק ימיינ לש אמנודה
 רטראק .הז םשרמב ןומטה ןויגיהה לע העיבצמ דרופ דלרינ אישנה תא חצנל
 םינש 4 ןשמב תואל אלל לעפ הייגרויג תנידמ לשומ תרשמ תא םדוק דיספהש
 .יירצומה תוהזיי םיארוק קווישה ישנאש המ תא גישהל ידכ

 לככו ,"?ימ ימייגיי ולאשש םיבר םישנא ןיידע ויה תוריחבה תנשב וליפא
 הגלפמה לש תואישנל דמעומה תריחבל תומדקומה תוריחבה דעומ ברקתהש
 ןותב תמדקומה תודדומתהל . והוריכה םישנא רתויו רתוי ,תיטרקומדה
 ורזעש תונושה תונידמב ןמוימ םדא-חוכ יכרעמ ןיכהל רטראק ליכשה ותנלפמ
 .םייטרקומדה ויבירי תא חצנל ול

 דדומתהל הסנמה םדאו ,הרקיו תיניצר המישמ איה םיליעפ ינוננגמ תנכה
 ןכ םושמ .תוקיתווה תוגלפמה יפלכ יסחי ןורסחב הרקמ לכב אצמנ תוריחבב
 הפישחה תא נןכתלו ,אסיג דחמ וזכ תוכרעהל ץונחה ןמזה תא עיקשהל שי

 .אסיג ןדיאמ תיתרושקתה

Z • םיכמותה יהלק יוהיז , 

 תונופש תוגלפמ שי .תומר המכב להנתמ לארשיב ילרוטקלאה קחשמה
 עצמ תוגיצמה שיו דחא ןיינע תושיגדמה תוגלפמ שי ,םימיוסמ םירוטקסל
 םיבחר םירוביצל ,ללכ ןרדב ,תונופ תולודנה תונלפמה .םיאשונ לש םלש
 החטבה ןות ןהירחוב להקל תונופ תוילרוטקסה תוגלפמה . םייללכ םיעצמב
 םיוסמ רוטקסל ןייש וניאש דמעומל ,הצובקה תויפיצו סרטניא תא שממל
 סרטניאה רשא םירחובה תכימת תא גישהל בר יוכיס ןיא )יתדע ,יברע ,יתד(

 אלא .םהלש יטילופה תויומידקה רדסב הובג םוקמב םלצא אצמנ ילרוטקסה
 בטיה םיסוכמ םניאש םיאשונ תגצהל םוקמ יד שי לארשיב יטילופה בחרמבש
 רתאל דמעומל ןכ םא הרומ םינש רפסמ םשרמ .תוקיתוה תוינקחשה ידי לע
 . ותוטלוב לש תיבקיע האלעה ידכ ןות וב דקמתהלו הזכ אשונ
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 ורתיאש תועיס לש תוחלצה רפסמ ומרשנ לארשיב תיטילפוה הירוטסיהב
 לשמל .תסנכל סתועצמנא ורדחו תוקיתווה ידי לע וסוכ אלש סידדוב סיאשונ
 רובידה שפוח תוכזל סחולכ תסנגל רודחל ירנבא ירוא חילצה-1965 ב
 ןיסולכואה יפוליח אשונ תא רתאל יבאז סעבחר חילצה סנ ךכ .סורספהו
 סיבשומ תנשהל תקפסמ תירוביצ הכימת ול שיש אשונכ )סיברע לש רפסנרט(

 סיבר סירחוב לצא סילינר סינאתב סיאצמנש סיבר סיאשונ סימייק .תסנכב
 ,תוריחבה עסמ תעב סתובישנח סידרויש ךא סתויופידע רדסב ןושאר סוקמב
 ,תונושה תונלפמה ייד לע סירחאה סיאשונה תנצהמ סיעפשומ סתויה לשב ןה
 אשונ ,לשמל .סתדמע תא תצגיימה הנלפמה תאצמנ ידמת אלש סושמ ןהו

 תולעהל היהי ןתינש ךכ ,תובר סישנל הארנכ בושח קיפסמ אוה השאה דמעמ
 סויב תולוקל סנרותתש הכימת i וביבס סישנ תכימת סיינלו ותומיצע תא
 וניצה-1988 ו-1984 ב תוריחבנ דדומתהל וסינש לארשיב סיאלמינה .תוריחבה
 יז ענכשל וליכשה אל סיאלמינה יניהנמ . הבחר תילאיצנטופ הכימת לעב אשונ

 לצא הנושארה תופיעדב הארנכ ,ללכ ךרדב ,אצמנש אשונ רוענ רוחבל סיכמות
 .סירנובמ סישנא

 ילהק רפסמ לש הריבח רוציל ותינ, ידמ ןטק סיוסמ אשונל דעיה להק סא
 תאו סיאשונה ןוונמ תא חרכהב תולידנמ הלאכ תוריבח .תוריחבה ךרוצל עדי

 רתויב תטלובה אמנודה איה יייונישל תיטרקומדה העונתייה .סיניהנמה רפסמ
 ידכל סיניהנמו סיאשונ רוביח לש לארשיב תירטנמלרפה הירוטסיהב
 לש רכינ רפסמ-1977 ב נישהל החילצהש סישיאו תודע לש ייטקרמרפוסיי
 .תורחא תושדח תונלפמל תיסחי ) 15 ( סיבשומ

 החצלה ענומ ונאי וןשלכי . 3

 תוריחבנ ונןלשיכ תא לצנל לוכי תירטנמלרפה תכרעמל רודחל הצורה סדא
 סירחוב תכימת סיינל תלוכי לש המישרמ הנצה .דיתעב החלצהל הצפקמכ
 לשכנה�הרחתמה תא סינכהל תוסנל תונלפמה תחאל תותיא תווהל היושע
 . ךכ' לע דמלמ באילא הבויל לש והרקמ .תונאה תורינחל היתורוש ךותל

 רשאכ המיסחה זוחא תא רובעל באילא רמ חילצה טעמכ-1984 ב תוריחבנ
 הדובעה תנלפמ ירעש ורוענ וחתפנ לשכנש רחאל .תוריחבנ ודבל דדומתה
 .הדובעה תנלפמ לש ןינמה ןמ תסנכ רבחל ךפה-1988 בו

 נישהל סיתיעל קיפסמ ילרוטקלא לאיצנטופ ול שיש סדא לש יומיד סנ
 .סילינרה היליעפ ןובשח לע וליפא הקיתווה הנלפמה ידמעומ תמישרב סוקמ

 ,תיעישתה תסנכה ןמ קלחב ייייילשיי סטעמ תסנכ רבח החי ונאיצרמ היסעד
 ולא תונלפמ יתש יניהנמש סושמ ,יישיידחייב עובק סוקמ ספת ןוטיב ירליצו

 לאיצנטופ שי ,ייסירוחשה סירתנפייה יניהנמ ,סהינלש יכ הארנכ וכירעה
 שולש רפסמ סשרמ .תונוכשה יבשות דחוימבו חרזמה תודע ינב ןיב ירלוטקלא
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 תא רוציל ידכ תורחתל סנכיהל דמוע התא יכ םייא וא דדומתה : ןכל היהי
 .היתורושל ךסינכהל הקיתו הגלפמל םיאתמה ץירמתה

 תינויער הפישח • 4

 עסמ תא לצנל ןתינ ןייעד תסנכב בשומב תוכזל יוכיס ןיא םיוסמ םדאל םא םג
 תיתרושקתה הפישחה .ירוביצה םויה רדסל בושח אשונ תולעהל ידכ תוריחבה
 תקפנה( תורחתל הסינכה ינאת תא אלימש םדא לכל תרשפאמ םניחב תנתנה
 םלש רשוח ךשמב ותדמע תא גיצהל )ןוברע םולשתו ,םיכמות תומיתח תמישר
 םויה רדסל םתקוצמ תא תולעהל םיאלמיגה וחילצה-1988 ב .תוריחבה ינפל
 רהוז הרזע רוספורפ םיימעפ גיצה תומדוק םינשב .תונושה תוגלפמה לש
 .הב לגדש תילכלכה-תיתרבחה הרותה ירקיע תא ייתואמצעיי תגלפמ תרגסמב
 תונויערה תא תולעהל ידכ תינורטקלאה הפישחה תא לצנ: עברא רפסמ םשרמ
 .ירוביצה םויה-רדסל ךל םיבושחה

 רבד ףסו

 תוננכתמה תושדח תוגלפמל תוירשפא תובר ךותמ תוצלמה עברא קר ןה הלא
 תלעפומה המיסחה תכרעמ .תירטנמלרפהו תילרוטקלאה תכרעמל רודחל
 תלעפה ,םיכומנ הפקועל םייוכיסהש תורמלו תיביטקפא איה ןהיבגל
 ינריע תויהל בייח שדחה דדומתמה .םיגשיה בינהל היושע הנוכנ היגטרטסיא
 ןהישעמל םג אלא ,תוקיתווה תוגלפמה תבוגתל ןיע םע קר אל וידעצ ןנכתלו

 קוש יחתנ םתוא לע ותיא תורחתהל תולולעה תורחא תושדח תוגלפמ לש
 תיתגלפמה תכרעמל רודחל חילצה וליפא ,ןכ לע רתי .םיילאיצנטופ
 .םייידתע תוריחב יבוביסב ותחלצה תא חיטבה אל ןיידע ,תירטנמלרפה
 תוריחב יבוביס ירחא ומלענו תילארשיה הקיטילופל ורדח תונטק תוגלפמ
 ןיעה ןמ םיאצוי ןכ םג היגיהנמש השוריפ ןיא הגלפמ תומלעיהש אלא .םידחא
 הרושה ןמ םריבחכ תונטק תוגלפמ יגיהנמ ופרטצה תובר םימעפ .תירוביצה
 .יטילופה םידתע תא וחיטבה ךכבו רתוי תולודג תוגלפמל

 תומרה יתש תא גיצה הז רפס . ימנידו ןיינעמ אוה יטילופה קחשמה
 .תירטנמרלפהו תירלוטקלאה תיתגלפמה המרה : להנתמ אוה וב תוירקיעה
 חוסינ .הנוש ןהב e תוליעפה l תקימניד תומרה יתש ןיב ןילמוגה יסחי תורמל
 תורחת יפוא לע עיפשמ ת רטנמלרפה תכרעמב תוגלפמה ייד-לע םימסחה
 זאמ ירה ,תוגלפמ יובירל  תילארשיה הקיטילופהש תורמל .תוריחבה
 תוביצי תירטנמלרפה  תכרעמה הלגמ ,-1949 ב תונושארה תוריחבה
 הסינכה ימסח ןוניכל רושקו I רפסה יפד ךרואל ןתינ תאז תוביציל רבסהת .הבר
 .תוטלושה תוגלפמה ידי-לע
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 70 , 44 ידעמ לש הקימניד
 83 תויושכע תויטרקומד
 54 היקרפא סורד

 109 םידבועה רכש תננה
 57 תילנירזוא העבצה

 57 המכהס תעבצה
 58 תינושל-דח הצבעה
 58 תילוקדח העצבה

 57 תימש הבעצה
 59 רחובה תשתה

 117 ןוטנגישוו
 , 120 , 112 תיזכרמה תוריבחה תעדו

131 ,121 
 79 , 80 טפשמו קוח ,הקוח תעדו
 122 תסנכה תעדו

- 33, 43, 44, 85, 86 יבח 30 ,18 m , 
131 88 

 40 רזפו תרבח
 40 רלזייירק תרבח
- , 45 , 20 ת U דשח 85 ,81 ,74 - 69 ,46 

89 , 91 , 104 , 128 
 44 הדע תבעה שפוח
 44 הצבעה שפוח
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 44 תיתנלפמ תוננרתאה שפוח

 , 120 , 117 , 111 תסנכל תוריבחה קוח
123 

 109 רכשה נתנה קוח
 118 , 80 תובשה קוח
 , 115 , 114 , 113 , 86 תסנכה: דוסי קוח

121 ,120 ,119 ,117 
 109 , 41 , 19 , 11 תונלפמ ןומימ קוח
94 , 61 ל)ארשיל( הקוח ,80 ,78 ,77 , 

118 

 31 , 30 םייקסיעה םילבנהה יקוח
78 תוריחב תקוח ,77 
 :הסינכ ימסח

 56 העבצהה יפוא
 , 63 � 61 , 55 , 48 , 11 המיסח זוחא

95 ,92 ,90 -88 ,81 ,80 ,76 

 93 , 88 , 61 םירנבחה תיב דלונ
 62 , 61 תופדעה
54 תודמעומה תשנה תוכז , 16 , 61 , 

120 ,119 ,63 

 63 , 62 , 61 , 54 , 16 העבצה תוכז
 77 , 56 תוריחב םורספ יקוח
 63 , 61 , 55 הריבח ירוזיאל הקולח
61 דוסי ,60 
63 תוריחב תלכלכ -60 ,11 
62 הנבמ ,61 
 63 , 57 העבצהה הנבמ
 63 , 61 , 55 תורחתה הנבמ
 61 , 60 תויליבומ
 63 , 19 תוריחב ןומימ
56 , 11 תונלפמ ןומימ ,19 , 77 ,63 , 

115 ,113 ,110 ,109 ,104 
 , 61 , 59 םירחוב תוברעומל םזינכמ

63 
 רוזיאל הצקומה םיבשומה רפסמ

 62 , 53 , 52 הריבח
 קבאמה אושנ תורשמה רפסמ

 63 , 57 יטילופה

-.

 תילראשיה הקטיילפול היסנכ ימחס

 , 54 םידמעומה וא תונלפ)'ה רספמ
62 

 םיקקוחמה תיבל םירנבחה רספמ
74 ,53 

 104 , 77 , 56 תרושקתל תושינג

 תוריבחה יךהלתל סירטפ תושינג
58 , 62 , 63 , 122 

 ךילהתל תונלפמ/םידמעומ תושינג
 63 , 62 , 58 יטילופה

16 תולוק תקולחל החסונ ,11 , 51 , 
76 ,52 

 , 16 תולוק יפדוע תקולחל החסט
19 , 63 , 109 , 122 

60 הדוקנ ,20 , 64 - 62 , 119 ,117 , 
123 ,121 

60 וק ,20 , 114 ,76 ,64 - 62 
 , 61 , 58 תוריבחה תוכרעמ ויב רשק

63 
 , 61 , 56 תוריחבה תכרעמ ןומזית

62 

 62 , 61 , 54 לבנומ יתלבה הריבחה חווט

 110 , 109 ןומימה תדיחי
 84 , 26 , 17 תוינוציי
 42 פןי

 41 דלונל תונורתי

 61 ויפילח תלכלכ
 129 והוב יללכ
 , 44 , 43 , 34 , 30 , 29 , 26 , 9 קחשמ יללכ

61 ,54 
 93 הלודנ תסנכ

 118 ןונבל
 80 יייחל
 17 , 16 רובייל
 44 , 42 תינונריא הדימל



 םיניינע חפתמ

 94 טטירויאמ
 80 תואמצעה תלימג
 81 תדשחתמה לארשי נתידמ

80 , 20 תויליבומ ,74 - 69 ,46 ,45 , 81 , 
91 -85 , 128 ,104 

 , 15 יללכה תיטילפוה המיסחה דלומ
20 , 45 , 69 , 73 , 125 , 129 

 27 יתגלפמ-וד יתורחת ליימ
 43 , 38 , 14 וילופונומ
79 םיינויצ תודסומ ,77 
 117 הבקסומ

 34 תוריבחה עדומ
 78 , 77 תינמזה הנידמה תצעומ
 42 לובג ריחמ
 117 !ידויה והימ

 57 פורד תכסמ

 40 ייתוירחאה תומחלמיי
 80 תואמצעה תמחלמ
 501 םימיה תשש תמחלמ
42 תדחואמ הכלממ ,17 

 43 הפוריא ברעמ
 43 תיתגלפמ-דח תכרעמ
 85 , 43 תיתגלפמ-וד תכרעמ
17 תירלוטקלא תיתגלפמ תכרעמ ,16 , 

81 ,74 - 69 ,57 ,48 -45 ,34 ,18 , 
91 -86 83 , 132 ,129 ,125 

17 תירטנמלרפ תיתגלפמ תכרעמ ,16 , 
18 , -45 48 , 52 , 56 , 57 , -69 73 , 

129 ,123 ,109 ,104 ,92 - 86 ,81 , 
132 

 , 37 , 17 , 15 , 14 תיתגלפמ-בר תכרעמ
58 ,43 

 43 תיטננימוד הגלפמ
 : תוילארשי תוגלפמ

 127 , 126 , 111 , 64 ץמוא
 , 107 , 100 , 98 , 90 לארשי תדוגא

111 , 122 , 126 , 127 

 89- 87 הדועבה תודחא

137 

98 לארשי ינומא ,97 ,88 ,81 

 96 )םיבר(ע דבוע שוג
 96 )םיבר(ע יממע שוג

 107 , 106 , 105 , 104 , 88 , 34 לייחג
 96 םובנאירג
 127 , 126 רהותה לגד
 55 םייתד

 100 , 98 , 96 )תיבר(ע תירטקומד
100 יחרזמה ,98 

 126 תיברעה תיטרקומדה הגלפמה
107 ישפוחה זכרמה ,92 
 107 , 106 , 105 , 43 הדובעה
 107 , 88 הזה םלועה

100 יחרזמה לעופה ,98 ,93 
 96 תיתדה תלועפה
107 תיתכלממה המישרה ,92 
 127 , 111 , 66 , 29 היחתה

 119 תדקוצ הרבחל העונתה
 96 , 95 , 94 , 93 וייציו

 131 , 127 , 111 , 29 שיידח
96 תדחואמ תיתד תיזח ,89 ,79 , 

98 
 100 , 98 , 97 תואלקח
 96 םירדח
98 תורח ,96 ,90 - 84 ,80 ,32 , 

105 ,100 
 96 תיתרוסמ תודהי

 127 , 126 , 111 , 100 , 29 דחי
 , 127 , 126 , 121 , 111 , 28 , 10 ךכ
 96 , 95 םימחול
 88 , 87 , 32 , 16 םילרביל
 126 , 107 םייאמצע םירלביל
 127 , 118 , 111 , 92 , 64 , 29 דוכיל
 96 םילשורי עןמל
 127 , 126 תלדומ
 127 , 126 , 111 השרומ
91 יייפאמ -85 ,80 - 78 ,43 ,19 , 

93 , 96 , 98 , 100 ,99 , 105 
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 127 , 111 , 107 , 106 , 92 ליידפמ

105 םייפמ ,100-96 ,90 ,89 ,79 , 
127 ,126 

 , 104 , 88 , 64 , 56 , 34 , 29 , 16 דרעמ
126 ,118 ,111 ,107 ,106 ,105 , 

127 

107 יייקמ ,94 ,93 ,90 
 100 , 99 , 98 , 96 םספרדי

 98 , 81 םידשח םילוע
 132 תואמצע

107 לארשי תדונא יעלפו ,100 ,98 , 
126 

 96 םייתד םילעופ
 131 , 54 םירוחש םירנתפ
100 , 19 םיבירסנורפ - 96 ,91 - 85 
 96 , 93 , 78 רייהצ

 127 , 126 תמוצ
96 םייללכ םינויצ ,91 - 85 ,91 , 

98 , 100 

98 םייסטנומוק ,96 ,84 
98 המידק ,97 , 100 
105 , 88 יייפר ,92 
 127 , 126 , 111 צייר

 107 חיירק
 לארשי ייברעל תיטרקומד המישר

81 ,80 

 81 חותיפהו תואלקחה תמירש
 120 םיטסילאיצוסה תמירש
 81 הדובעהו המידקה תמירש

 , 28 , 10 םולשל תמדקתמ המירש
111 , 121 , 127 

 107 , 85 תויברע תומישר

 131 ייילש

 127 , 126 , 111 , 92 ינויש
 126 זכרמ-ינויש
127 סייש ,111 
 100 , 98 , 96 , 95 םינמית
 92 םיילת

--

 תילראשיה הקטיילפול סהינכ ימחס

.92 ייימת ,64 , 127 ,126 ,111 
 , 56 , 16 יונילש תיטרקומד הענות

92 , 113 , 131 

 17 , 16 תיטברי תירלביל הנלפמ
 )תיקלטיאה( תירטקומד תירצנו הנלפמ

34 , 43 

 34 תיקלטיאה תיטסינומוק הנלפמ
 16 תינרמש הנלפמ
 54 תויטסינומוק תונלפמ
 118 , 117 םירצמ

 34 תולוק לש היצזימיסקמ
 86 , 59 םע ילאשמ
 30 פסא םוכס קחשמ
 30 ברועמ קחשמ

 43 םייטסינומוק םירטשמ
84 תולישמ ,77 ,17 
 83 ייתויורשפאה יאיי טפשמ

 42 היבגרונ

 109 , 108 פרוע-רדב תחסונ
 109 , 105 טנוהיד תחסונ
 81 , 77 ףושיב-דנננה תחסונ

 , 76 םיפדועה תקולח בושיח תחסנו
104 , 105 

 , 26 תיטילפו תורחת לש בחרמ יחותנ
27 

 57 )תופעדה לש( ילנירדוא רודיס
 94 הירדהנס

 59 להק תדע-ירסק

 118 , 117 ןרדיה רבע
 42 ןויסנו הידמל תומוקע

 44 )הרגדה( לופונילופ

77 לארשיב תילנויצר הקיטילופ ,52 , 
105 



 וך

 םיניינע פתחמ

 53 ןריק ורטפו

 80 ח"מלפ
 117 גאפר

 55 ץ"כ פרדס

 16 יטירב טנמפרל
 87 ןובל תושפ

 55 הוקת פתח

 119 ל"הצ

 34 תחצנמ היצילאוק
 84 יאקירמא רסנגוק

 9 3 , 79 םיינויצ םירסנגוק
48 , 33 , 20 , 15 טקילפנוק ,45 , 85 

 83 דהנק
 117 ןיסיפרק
 OPEC 41, 42 טפנה טלרק

 17 תירלוטקלא המרפור

 55 ןג תמר

 114 ילאירטמ ןויווש

 114 ילאמרופ ןויווש
59 הירציווש ,54 
 43 ילופוגילפו קוש
 , 29 , 27 , 26 , 20 , 19 , 17 יטילופ קוש

34 , 43 , 44 , 62 , 77 
 93 ןויצ תביש
 : הריחב תוטיש

 86 תיסחי-תירוזיא
 86 , 81 , 78 , 77 , 19 תיבור-תירוזיא
 81 , 78 תיסחי-תיצרא
 83 , 82 , 16 תיטירב
 54 םיבלש ינשב
 106 טנוהיד

139 

 108 , 107 , 106 הסגה עצוממה
 57 , 16 ידחיה לוקה תרהעב

98 לודגה ףודעה ,96 ,95 ,81 ,52 , 
105 , 106 

 83 , 79 , 78 , 77 , 52 תיסחי
 62 הלשממה תושארל הרישי

u 58 תילנימ 
 85 , 84 , 78 , 54 , 52 תיבור
 52 הטושפ תיבור
 83 , 16 תינבור

 16 םינרמש
 120 ןוחטבה רש
 119 הרטשמה רש

 84 , 83 , 54 תירתבחה הריבחה תרות
 30 , 26 םיקחשמה תרות
 26 תויטילפוה תויצילאוקה תרות

 תיבחרמה תיטילופה תורתחה תרות
26 

 , 52 ,-34 31 , 18 תירלוטקלא תורחת
55 ,54 

 28 תיאשונ-דח תוריבח תורחת
 15 תיטרקומד תוריבח תורתח

 51 תיתגלפמ-וד תורחת
 54 תיטרקומד תורחת
 79 תיטילופ תורחת

-34 תירטנמרלפ תורחת 29 ,18 
 82 , 40 תיתגלפמ-בר תורחת
 79 תינויצ העונת
 82 םורח תעשל ת U קת
 , 41 , 40 , 15 , 14 , 11 תוירוביצ תונקת

42 
 14 )ךמסמ( ימואל ביצקת
 41 ב"הרבא תופורתה תישעת



 92 ןרחא אריצח ובא
 124 , 8 ו באא בןא

 131 , 129 ירוא ירנבא
 102 רוסנמ ןוסלוא

 119 קחצי ןשלוא
 50 , 49 ירוא ןוא

 35 דיוויד תימזtןיטסוא
 21 וינ רמייחנפוא

 21 רטיפ קושרדוא
 115 םייח לייא
 49 , 40 , 35 , 33 יל חקוקייא
 35 סמייינ ולניא
 129 תימלוש ינולא
94 ,ו 8 חירא ןמטלא ,93 
131 , 92 חירא )חבול( באילא ,129 ,111 
 115 , 49 לאינד רזעלא

 21 סמייינ ןורסדנא
 102 דיוויד רטפא
 102 יררח ןייטשקא
 84 , 83 , 65 תנק ורא
 115 , 65 , 49 , 35 , 21 רשא ןאירא

 86 םנחמ ןימ
 10 ו , 106 , 105 , 90 נןחוי רדב
 66 ןונרו רנודנוב
 98 , 89 ףסוי נרוב
 115 , 109 ןואיל םיוב
 131 ילריצ ןוטיב
 50 , 42 וינ ןייב

 90 קחצי ןורחא בן

 , 83 , 82 , 81 , 80 , 34 , 19 דוד ןוירונ בן
129 , 11 ו , 102 , 92 , 8 ו , 86 , 85 ,118 

 99 , 98 חשמ ימע ןב

 תומש חתפמ

 129 , 111 , 92 , 53 ינדרמ תרופ-בן
 102 , 91 םחבוא חטניבו

 61 ידוויד קורביירב
 65 , 35 , 22 בןיטס סמרב
2 לאומס סנרב 1  

 114 ןרחא קרב

 99 , 93 , 89 , 82 ,ו 8 ,וו דוד יאח-בר-רב

 12 ארוינ נרבלדונ

 103 , 102 , 65 דרנרב ןמפורנ
 65 ןלא דרבינ
 102 קחצי רונלנ
 103 , 102 , 86 ,ו 8 , 66 , 22 דוחא ארנ
 50 ףסוי נרנבירנ

 , 34 , 33 , 2 ו , 26 , 21 , 13 ינותנא סנואד
35 

 103 טרבור לאד
 65 סירומ חיזרבד
 35 רלאש לונ-חד
 105 , 52 רוטקיו טנוח-חד
 , 52 , 50 , 49 , 35 , 22 , 21 , 11 ןועדנ ןורוד

 , 105 , 103 , 102 ,וו , 66 , 65 , 56
109 , 115 , 124 

 50 .ר שונברוד
 129 , 92 חשמ ןייד
 82 לאומש ןייד
 102 ,וו , 65 םחרבא ןיקסיד

 26 , 21 לדורח נגילטוח
 22 סמות רייח
 35 ןיולמ ץיניח
 90 , 89 רחזי יררח
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 102 דוד לטיו 12 , 11 השמ רואמ

 21 , 14 ןרהא יסקבלדיו 50 , 22 ידוויד ויאמ

 65 ירנה סליו 124 זעוב באומ

 79 םייח ומציו 50 , 42 .פ ינאידלומ

 129 , 110 , 29 רזע ומציו 13 רטלוו ליידנומ

49 סמות סורומ ,38  126 יכרדמ יקבסורשיו 37,

 93 חרז גטיפהרו 22 , 16 טראויטס וויג לימ
 121 , 28 דמחומ ירעימ

94 , 90 לאומש סינוקימ  131 , 129 , 126 םעבחר )ידנג( יבאז 93,
 87 ירע יקסינטוביז 102 .מ .א יזנקמ

 132 ארזע רהוז 49 , 21 יסיג םהקרמ

 22 הירא ויז 131 היעדס וניצרמ

 115 , 109 קחצי רימז
 50 טרבור טרונ
 21 וודרוג קולאט 13 דריציר ווסכינ
 36 , 21 ינידס וראט 82 יכרדמ רימנ
 66 רדאודא יטפט 129 נןרע םיענ

 129 , 92 לאגי וידי 50 .ס פולאס
 103 , 102 , 86 , 78 , 66 , 22 דג יבקעי 124 , 121 , 116 , 115 באז לגס
 50 םירפא ומטכוי-רעי 129 , 119 יפר הטיוס
 90 ריאמ ירעי 38 , 21 , 11 יגרויג רלגיטס
 129 קחצי יקחצי 49 , 38 םדא תימט
 65 היטרמא וס
94 חלר והכ 115 , 49 לאומש רדלנס ,93 
 126 , 121 , 120 , 64 , 28 , 10 ריאמ נאהכ 90 , 89 ףטוי ריפט

 115 וד יפטכ
 107 , 106 , 105 םהרבא רפוע

 102 ד. .ג טרבמאל
 102 ידניא ומקאל 103 , 83 , 65 הםנגיב לופא
 82 סנחפ ןובל 50 טמות יירפפא

 65 בקעי יול 21 רלדיג רפמופ
 21 לאירא הטיול 21 ויילרמ רפמופ
 90 ריאמ קחצי ויול 130 רלדיג רדופ

 61 סרליצ סובלדניל 65 , 22 רטיפ ורבשיפ

 103 , 102 , 65 דנרא טרפיל 50 .ט רשיפ

 120 השמ יודנל 130 , 113 לאומש ןורש וטאלפ
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 121 יתמ לדפ
 102 סרל'צ טולפ
 50 םס ןמזטלפ
 21 ןמרוב ידלייורפ

 49 סמי'ג ןמידרפ
 49 , 38 ןוטלימ ןמידרפ
 49 זור ןמידרפ

 75 רשא ןוידצ

35 , 13 ימי'ג ררטאק  , 130 
 103 לליה קוק
 50 ירג סקוק
 49 .א טוברוק
 50 .א.מ ןמייק
 90 בקעי בונבילק
 123 , 122 סבה רפוהנגילק
 13 ןו'ג ידנק

 22 רד'ציר קינורק

124 ןונמא ןייטשביבור ,115 ,109 ,92 , 

129 
 103 דר'ציר זור
 35 ןילקנרפ. ד טלווזיר
 103 , 102 ןייטש ןקור

 תילארשיה הקיטילןפל הטינכ ימטח

53 , 22 סלגוד ייר  , 65 , 102 , 103 
 35 , 21 , 13 לדנור ןגייר

 66 , 22 לאירוא ןמכייר
 103 , 65 , 36 , 34 , 22 םאיליו רקייר

 86 קחצי לפאר

 97 , 89 םונח ריב סקלפאר

 89 ם m בא םייח גאש
 49 ןירטמ קיבוש
 50 .א.מ רץווש
 12 ליג וידלש

 50 , 21 ידוויד סליש
 49 , 35 לכימ רימש
 12 זעוב אריפש
35 ןתנוי אריפש  
 50 ןועמש וריפש

 50 תנק ילספש
 129 לאירא ןורש

 126 יסוי ידרש
 49 טרבור ומרש
81 השמ תרש ,19 

 66 זעוב רימת
 129 , 92 לאומש רימת
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