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שסלוןיט–יוויטיבנושסירדינתייש–סלייכולילכלוליביןיטית–יסתיטשסלותיטבסות,יש–לוונטיותיגםילרגווןיוויכוחיםיפוליטיים
ושיחותי לון:
 .1סיזטיסחוזירטדי–ותישנבנותיבס–ץיטוסיבגודלי3יחד–יםיורטט?
 .2רתיינכנ ויטח–דיםיל–סשונטילקוסליציט?
 .3רטויטחוביטררשלתיייח יתילתר"ג?
 .4בסיזוישנטיטיטיר פ–יטט–וגיםירתסונותיד–כיםיטנרוךיביות–ייח יתילגודליטסוכלו ייט?
 .5סיזטי–סשיררשלטיסח–סיילבנייתיטכייט–בטיטטתנחלויותיבעורקיטשטחיביטודטיושור–ון?
 .6רתייטתחילוילטשתרשיבחוקיטט ד–ים?
 .7טפי–יוןי)ר פ–יטילדיםיטנולדיםילסישט(ישלירייגבוטייות–,ייטודיםיחילוניםיסויד–וזים?
 .8סיךירחשביםיסתיטסינפלציט?
 .9רתיינט–גוייות–ירפעולותיט–ו–,יבשנותיט70-יסויסח–ייט כםיסו לו?
 .10סיזטיעיתוןיטוכ–זיכרונופוליכייטגיעילתפוצטישלירעלי50%ירכלליטעיתונים?
ריישבסרתייודעיסתיכליטתשובותיסוליילסיירצסיענייןיב פ–יטזט.ייסבלירצדישנייגםיריישחושבישטוסייודעיעשויילטיות
רופתע.ייוריישיודעישטוסילסייודע,יסבלי–וצטילדעת,יירצסיכסןירגווןיגדולישליפ–טיםישרצט–פיםילכדייתרונטי–חבטי–
טןירבחינתיטיקףיטנושסיםיטשונים,יוטןירבחינתיטתרו–ותילסו–ךיטשניםירקוםיטרדינטיעדיטיום.
ט פ–יטזטיצרחירטבלוגי"נתונים"י),(https://netunim.wordpress.comישכתיבתויטתחילטיבשנתי.2012ירט–תו
טרקו–יתישליטבלוגיטייתטילטנגישינתוניםי–לוונטייםילחיינויכסןיעליידייטצגתםיבקונטק טי–חב,יובפ–טיתוךיטצגטיג–פית
ב–ו–טיככליטספש–יונתוניםירחתךיזרןיס–וךיככליטספש–.ייב–ובדיטערוקייות–,יטרט–טיטייתטילטקשותיעליכליריישרנ ט
ל–דדיסתיטדיוןיטציבו–ייעליידיישירושיבכוחניותיובטענותיבלתיירבו ות.ייטרט–טיטזוינשר–תיגםיב פ–.ייובתקופטישבט
טודעותי–שריותירנו חותיעליידיידוב–יםיויחצ"ניםיבליישוםיטתייח ותילרטישקו–טיבסרת,יושבטיחדשותישק–יותי)"פייק
ניוז"(יזוכותיליות–יתטודטירחדשותיסריתיות,יטרט–טיטזויחשובטירתריד.
רעב–ילכך,יטבלוגיוט פ–ירנ יםילטתוותיצעדיבכיווןישליבי ו יטשקפותיעולםיעלינתוניםיוידע.י ירקובלילחשוב
שסנחנויחייםיבעידןיטרידעי),(the age of informationיבזכותיטטתפתחויותיטטכנולוגיותישרספש–ותינגישותיעצורט
לרידעיושיתוףיברידע.ייסבלירצדישנייטגו–ריםיטרתווכיםיסתיטרידעיטזטיטםיב–ובםיר ח–יים,יורונעיםיר–צוןיל פקיעניין
וחוויותילסיפחותיוספילוייות–ירט–צוןיל פקירידע.ייכךינוצ–ירצבישדו–ישלםישוסביסתיטרידעישעליויטוסירב יסת
טשקפתיעולרויעליתכניותיבידו–יבטלוויזיטיותכתובותיביןיחב–יםיבסינט–נט.ייסבליטרידעיטזטיסינוירלסיוסינוירסוזן.ייטוס
ר תי–יחו –יםי–בים, 1יוטוסיכרעטיסףיפעםילסיר פקיטקש–יו–קעילסותםיפ–טיירידעישכןינכללים.ייט פ–יטזטירתרקדילכן
לסיבכסןיובעכשיו,יסלסיבטקש–יט–חביובתטליכיםישבעקבותיטםיטגענוילרצביטנוכחי.
טגישטישננקוטיבטיטיסיכסרו–ירבו תינתונים.יירשרעותיטדב–ישנרָ נעירדיוןיברודליםיתסו–טייםיובסידסולוגיות.
בסופןידורטינרָ נעירט תרכותיעלירטישרנטיגייטרדינטיסור–יםיועליטטחלטותישטםירעבי–ים,יוברקוםיזסתינתרקדיברט
שטםיעושיםיב–רת,יועודייות–ירכךיבתוצסותישלירעשיטם.ייכךילרשל,יברקוםילצטטיטצט–ותיעליכוונותישלירדיניות
כלכליתיועליציפיותילעתיד,יפשוטינש–טטיג–פיםישלירגווןירדדיםיכגוןיטסינפלציטיוטצריחט,יושלירגווןיפעולותיכגון
טקצסתיתקציביםיובנייתידי–ות.
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טפעיליט ביבתייבילירקיבןיפ– םיכב–יבשנתי1992י פ–יעליחו –יטרידעיבעולרםישליריישרתב יםיעליטלוויזיטיבכבליםי)Bill
.(McKibben, The Age of Missing Information, Random House 1992יביןיית–יטטבחנותיניתןילרצוסיסתיטתפי טישסחד
טרקצועותיטנפוציםיביות–יבעולםיטוסיב–רן.

2
סבליצ–יךיגםילטודותיברגבלות.יי–סשית,יסייספש–ילכתוביעליטכל,יולכןיט פ–ירתרקדיבעיק–יבנתוניםיטב י יים
ביות–.ייטתקווטיטיסישזטיר פיקיליצי–תיטשקפתיעולםירבו ת,יסבליצ–יךילטיותיב–ו–ישזטילסיבטכ–חיר פיקיבשביל
ניתוחירעריקישלינושסיםינקודתיים.יישנית,ילסיעליטכליישינתונים,יובוודסיישלסינתוניםיטי טו–ייםיר–סשיתיירייטרדינט.
וגםיטנתוניםיטקייריםיטםילפעריםיתחתירחלוקת,יוכרעטיעליכלינושסיניתןילכתובידוקטו–טיטרשווטיסתיטרתודולוגיות
טרתח–ותילסי וףיוניתוחינתוניםיורגיעילר קנטישסףיסחתירטןיסינטירושלרת.ייטפת–וןישננקטיטוסילטתרקדיבנתונים
–שרייםיברידטישטםיקיירים,יולסילבצעירחק–יעצרסי.
–וביטפ– וריםישסנוינתקליםיבטםישריםיסתיטדגשיעליטכסןיוטעכשיו:ירטיסוכלו ייתיטרדינטיטשנט,ירטיטעור
בבתייטחוליםיבעונתיטחו–ףיטנוכחית,יוכרטיעלוירחי–ייטעגבניותיטחודש.ייסבליטנתוניםיטסלטידייח –יירשרעותיבלי
טטקש–יטטי טו–יישלטם,יכלור–ירטיטםיטיויבשנטישעב–טיולפנייעש–ישניםיועש–יםישנט.יי–קיעםיפ– פקטיבטיס–וכת
טווחיספש–ילטביןיתטליכיםיולגבשידעטיסודותיטצלחותיוכישלונות.יירצדישני,יככלישרדוב–יבתקופטיק–ובטייות–ייש
עליטייות–ינתונים.ייכות–תיט פ–ירשקפתיסתיטרצביטזט.יטכות–תילסינועדטילטצביעי–קיעליסו–יינטציטיפוליטית,יסלסיגם
עליררדיטזרן.ייטעידןישסנחנוינרצסיםיבוירסזיטרטפךישלי1977יטוסיעידןישלטוןיטירין,יולכןיזטיטעידןישבוינתרקדיוסותו
ננ טילתס–יולספיין.ייזויתקופטיר פיקיס–וכטיור פיקירסובחנתיכדיילגבשיתרונטיסרינטיורלסטיברידטי בי–ט.יילגבי
חלקירטנושסיםיסיןינתוניםישרכ יםיסתיכליטתקופטיטזו,יונסלץילט תפקיבתיסו–יטרצביבשניםיטסח–ונותיבלבד.יילגבי
סח–יםיישינתוניםישרספש–יםיל–סותירגרותישינוייס–וכותיטווח,יוברק–יםיר ויריםיספילוילטשוותיעםיטתקופטישלפני
טרטפך.י
ט פ–יפותחיבפ–קירבוס,ישר פקי–קעיעליטנתוניםישנשתרשיבטםיועליטטצגטיטג–פיתישלטם.י יסבלירורלץילס
לטתחילידווקסישםי–ייכולילטיותייות–ירענייןילדפדףיסוילחפשיברפתחיטענייניםינושסיםיטק–וביםיללבכם,יורטםילטרשיך
לנושסיםיסח–ים.ייטנתוניםיטרוצגיםיב פ–ירחולקיםילס–בעטישע–ים:
• טשע–יט–סשוןיטוסיטרע–כתיטפוליטית.י ינושסיזטיכולליסתירע–כותיטבחי–ות,יסתיטררשלותיויח יטןיעם
טכנ ת,יוסתיסופייטרדינטיכרדינטידרוק–טית.ייבפ–טיזטיכולליסתיטשסלטיטטעונטיטסםייש–סלינתפשתייות–
כרדינטייטודיתיסוידרוק–טית.
• טשע–יטשנייטוסיטרצביטכלכלייוטחב–תייברדינט.ייחלקירטפ–קיםיבנושסיזטיטםיכלכלייםיברובטק,יכרוילרשל
נושסייטרדדיםיטכלכלייםישלירצביטרשק,יוב–סשםיטסינפלציט,יסויתקציביטרדינטיוטשינוייםיטחליםיבוייח ית
לתר"ג.ייחלקםיחב–תייםיברובטק,יכרוילרשלירצבוישליטריעוטיטע–בי.ייסבלילטפ–דטיכזויישיררדירלסכותי,יכי
בעצםיכליטדב–יםיקשו–יםיזטילזט.י ילנושסיםישלישכ–יוסי-שוויוןילרשליישיטיבטיכלכלייוגםיטיבטיחב–תי.
בדורטיסייספש–ילדוןיבתקציביבליילטיותירודעילטשלכותיטחב–תיותישלו,יוסייספש–ילדוןיבפנ יותיבליילטציג
רצדיסחדיסתיטפןיטכלכליישליחשבוןיסקטוס–ייורטצדיטשנייסתיטפןיטחב–תיישליפנ יונ–יםישחייםיבעוני.
• טשע–יטשלישייטוסיטרצביטביטחונייוטרדיני.יישובירדוב–יבשנייתחוריםישניתןילדוןיבכליסחדירטםיבנפ–ד,
סבל י רצד י שני י טקש–ים י ביניטם ,י כיוון י ששניטם י רשקפים י סת י ט כ וך י טיש–סלי-פל טיני ,י טם י חלק י חשוב
רט יפו–.י יטדיוןירתחיליבנושסיטטעוןישליטסוכלו ייטי–יט–כביסוכלו ייתיטרדינט,יט–כביטסוכלו ייטיבין
טי–דןילים,יוסוכלו ייתיטרתנחלים.ייפ–קיםינו פיםיעו קיםיברלחרותיוט–ו–,יבתטליךיטשלום,יובצבס.
• טשע–יט–ביעייטוסיפעולותיטררשלט.ייכסןיישי–צףיפ–קיםישרנ יםילש–טטיתרונטישליתחוריםיחשוביםישונים.
לרשליטפ–קיעליב–יסותיכוללינתוניםיעליר פ–יריטותיבתייטחוליםיוט–ופסיםייח יתילגודליטסוכלו ייטיועל
תוחלתיטחיים,יטפ–קיעליחינוךיעו קיבתקציבירש–דיטחינוךירצדיסחדיובטשכלטיטגבוטטיכולליטרכללותירצד
שני,יטפ–קיעלידיו–יכולליניתוחישלירשב–יטדיו–,יוטפ–קיעליתחבו–טיכוללינ פחיעליפקקים.ייבנו ףיישיפ–קים
עליתקשו–ת,יביטחוןיסישי,י–ווחט,יו ביבט.
ט פ–יר תייםיבשלושטיפ–קיי יכום,ישרנ יםילש–טטיתרונטיגו–פתישליטתקופטירצדיסחד,יולטבחיןיברו–שת
טסישיתישליכליסחדירטרנטיגיםיטשוניםירצדישני.ייפ–קיט יוםירנצליסתיתקופתיררשלתי–ביןיכדיילספייןיסתיטטבדליבין
רדיניותישלי"ירין"ילרדיניותישלי"שרסל".

פרק א :נתונים וגרפים

–וביט פ–יםיעליטתפתחויותיפוליטיותיוחב–תיותיביש–סליעו קיםיבתיסו–ירסו–עותיבטתב יעליחק–יר רכיםירס–כיונים
ו–סיונותיעםיטדרויותיטפועלות.י יטר רכיםירשרשיםילבי ו ירטינסר–יבישיבותיורטיטוחלטיסוינעשטיעליידייגופים
שונים.י יט–סיונותירשרשיםי לטשליםיחו –יםישסינםיררו רכים,ילס וףירידעיעליטשסיפותיוטכוונותי שליטדרויות
טפועלות,יולתעדיסתיטיח יםיביניטן.
ב פ–יטזט,ילעורתיזסת,ינתרקדיבנתוניםיכרותייםיוברטישניתןיללרודירטם.
טית–וןיטוסישזטירספש–ילטתרקדיברטישנעשטיבפועל.ירטישנסר–יב–סיוןייכוליל בולירטטיותיטנובעותירנקודות
רבטישונות,ירזיכ–וןי לקטיבי,יסויררניפולציותיתקשו–תיות.י יוישיכרובןיגםירק–יםישלישכחטיסריתיתיסויטעויות
שנובעותירטזרןישעב–.יינתוניםיכרותייםי–שרייםיסולייסינםירושלרים,יסבליטםילפחותירתייר–יםילשקףיסתיטסרת.ייורכל
רקוםיסלטיגםיטנתוניםישעורדיםיל–שותירקבלייטטחלטות.
טחי –וןיטוסישלסיעליכלידב–יישינתוניםיזריניםיוסרינים.יילגביירדדיםי–ביםיישינתוניםישנס פיםיבסופןישוטףיעליידי
טלשכטיטר–כזיתיל טטי טיקטי)טלר" (יורפו– ריםיבסת–ישלט.י יכךינוכלילטציגינתוניםי–שרייםישליטרדינטילגבי
טסינפלציטילרשל,ירשנתי 1950יעדיטיום.יילגבייתקציביטרדינט,ילעורתיזסת,יטנתוניםינגישיםי–קירסזי ,1992יולכןינוכל
לטציגי–קינתוניםיחלקייםילגבייטתקציביםישלירש–דייררשלטישונים.
סבליישירגווןינושסיםישלגביטםיסיןינתוניםי–שריים.ייניקחיבתו–ידוגרטיסחתיסתינושסי"טשסיפטילשלום".יזטוינושס
ר–כזייבשיחיטציבו–ייוגםילפחותיבחלקיררע–כותיטבחי–ות.ייסבליסיךיניתןילכרתיסתיזטילסו–ךיזרן?יסיךיספש–ילטחליט
סםיטצט–ותילתקשו–תישלי–סשייררשלט,יש–ים,יסויסנשייסופוזיציטירשקפותיסרונטיסריתיתיולסיצ–כיםיפוליטיים
–געיים?יבליתיב–י–ט,יסנחנוינסלציםילט תפקיבנתוניםיחליפייםישניתןילטעוןישטםיקשו–יםילנושס.ייברק–טישלישסיפט
לשלוםיישישניירוערדיםיבולטים:יטתריכטיטציבו–יתיבשלוםיכפיישטיסירשתקפתיברדדיטשלום,יופעולותיררשלתיות
שישילטןיטשלכטיעליתטליךיטשלוםיכרויבנייתיטתנחלויות.יסבליגםיזטיבעייתי:ילרשלי–סשיטררשלטירנחםיבגין,ירי
שסח–סייברידטי–בטילרפתיטטתנחלויותיכפיישטיסירוכ–תיכיום,יטוסיגםיריישפי–קיסתיכליטישוביםיב יניילטובתיט כם
טשלוםיעםירצ–ים.ייוזוי–קידוגרטיסחתילרק–יםי–ביםישבטםיטעולםיסינוישחו–יסוילבןיסלסיתע–ובתישלינתוניםי ות–ים,
וכליסחדיצ–יךילשקלליסותםיולפ–שיסתיטתרונטיטרתקבלתילפייטבנתו.
דוגרסותינו פותילסיח –ות.ייבחלקירטרק–יםיישירידעיגולרי,יסבלילעבדיסותויזטיענייןילרחק–ירעריקישעודילס
נעשט.יילרשליישיטענותישבשניםיטסח–ונותירת–בותיטצעותיטחוקיטסנטי-דרוק–טיותיטרונחותיעלישולחןיטכנ ת.ייטסם
זטינכוןיעובדתית?יכליטצעותיטחוקינגישותיבסת–יטכנ ת,יסזיספש–יבעיק–וןילבדוק.ייסבליישיסלפייטצעותיחוק,יוזויעבודט
קשטיל –וקיסתיכולןיולטגדי–ירבחניםישבסרצעותםיניתןיל ווגיסותן.ייברק–יםיסח–יםיסיןינתוניםיכלל.ייכתוצסטיטתרונט
טרוצגתיכסןיטיסיבטכ–חיחלקית.ייועדיין,ילפחותיבסותםיתחוריםישבטםיישינתוניםירןיט–סויילטכי–יסותם.

מקורות מידע
טנתוניםישנשתרשיבטםיבסיםיררקו–ותישונים,ילפייטצו–ךיוטרצסייבכליענייןישנע וקיבו.
–ובינתוניםייס פויררו דותיררלכתייםיידועים,יכגוןיטלר" .ייסלטיטםיטנתוניםיט–שרייםישלירדינתייש–סל,יוטתקווט
טיסישטשירושיבטםייקטיןיסתיטוויכוחיםיעליטעובדות.ייבנו ף,ילנתוניםיט–שרייםיישיית–וןישטםיזריניםילשירושיוסין
צו–ךילטשקיעירסרציםי–ביםיכדיילרצוסיסותם.ייעםיזסתייטיוירק–יםישבטםיישי פקיבנוגעילסיכותיטנתונים,יוברק–ים
כסלטינבחןיחלופות.
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(
טלר" יסח–סיתיעליטפעילותיט טטי טיתישליררשלתייש–סל.ייזוטיייחידטירקצועיתיעצרסיתיברש–די–סשיטררשלט,
שב–סשטיעורדיט טטי טיקןיטלסורי.ייטפעולותיטעיק–יותישליטלר" יטןילס וףינתונים,ילנתחיסותם,יולפ– םיסותם.
דוגרסותילנתוניםישנס פיםיעליידייטלר" יכוללותיסתיטפ–טיםיטבסים:
ירבצעתיסתירפקדייטסוכלו יןיורנתחתיסתיטתוצסות.ייביןיטית–יזטיכולל
ִ
• נתוניםיעליסוכלו יתיטרדינט.ייטלר"
נתוניםיכרויטתפלגותיסתניתיודתיתישליטסוכלו יטי)ע–ביםיעורתייטודים(,יטתפלגותיטגילים,יונתונייתוחלתיחיים
טרשרשיםיסתיתעשייתיטביטוח.
• רדדיירחי–ים.ייטרדדיטרפו– םיביות–יטוסירדדיטרחי–יםילצ–כן,ישעליוירבו תירדידתיטסינפלציט.ייבנו ףייש
כרטירדדיםיסח–ים,יכגוןירדדייתשורותילבניטיולחקלסות,ירדדיירחי–יםיליצ–נים,יועוד.
• פעולותישלירש–דייטררשלט,יכגוןי לילתיכבישים,יטנחתיצינו–ות,יועוד.
טפ– וםיטעיק–יישליטלר" יטוסיטשנתוןיט טטי טייליש–סל,יטרכילירידעיעדכנייוטי טו–ייעבו–יכלישנט.י יכל
טשנתוניםירסזיט–סשוןישפו– םיבשנתי 1950ינגישיםיבסת–יטלר" .ייבנו ףיישיפ– וריםירפו–טיםי–בים,יכרוילרשליי–חון
טרחי–ים,יוכןיפ– וריםיריוחדיםיבנושסיםישונים.
סת–יטלר" ינרצסיבכתובתי.http://www.cbs.gov.il

משרד האוצר
רש–דיטסוצ– יסח–סייעליתקציביטרדינט,ישטוסירטבעיטדב–יםירקו–ירידעיחשוביורענייןיעליפעילותיטררשלט.יילרשליעל
ידיירעקביסח–יישינוייםיבתקציבייטרש–דיםיטשוניםילסו–ךיזרןיניתןיללרודיעלישינוייםיב ד–ייטעדיפויותישליטררשלט.י
תקציביטרדינט יטוסי פ–יעביכ– יטרכיליפ–וטי–בישלי עיפייטתקציב.ייכרויכליתקציב,יגםיתקציביטרדינטירו–כבירצד
טכנ ותיורצדיטוצסות.ייסבליקשטילטע–יךיר–סשיסתיטטכנ ותיבסופןירדויק,יוגםיטצ–כיםיוטסילוציםירשתניםיכליטזרן.
לכן,יבניגודילתדריתישתקציביטרדינטיטוסיקבועיונתון,יכפיישסוש–יעליידייטכנ ת,יישיבעצםישלושיג– סותישונותישל
טתקציב:
• טתקציביטרקו–יי–יכפיישסוש–יבכנ תיבחוקיטתקציב.
• טתקציביעלישינוייוי–יטתקציביב וףיטשנטיסח–ייכליטשינוייםיוטעדכוניםישנעשו.
• טביצועי–ירטישנעשטיבפועל.
נתוניםיעליטתקציביניתןילרצוסיבכרטירקורותישוניםי)שלסיתרידיר כיריםיסחדיעםיטשני(:
• סת–ירפתחיטתקציב י)סויבשרויטרקו–י,יסת–יטתקציביטפתוח(,יטרנוטליעליידייט דנטילידעיחב–תי.ייטסת–ירכיל
נתוניםיטחלירשנת י 1992י שרקו–םירטחשביטכלליישלירש–דיטסוצ–,יעםיויזוסליזציותישרתרקדותיבשינוי
ט עיפיםירשנטילשנט.ייטכתובתישליסת–ירפתחיטתקציביטיסי.http://www.obudget.org
• סת–יטחשביטכללי,ישכיוםיר פקיסתיסותםיטנתוניםי)טחליר(1992-יבצו–טישלידפייסק ליעםיפי–וטירלסישליכל
עיפייטתקציב.ייטכתובתישליטדףיטרכיליסתיטנתוניםיטיס
http://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
• סת–יטחשביטכללייר פקיגםינתוניםיבעיק–יעליטגי–עוןיורירונוירסזי 2001י י)בעב–יטיויגםינתוניםירסזי.(1996
טכתובתישליטדףיעםיטנתוניםיטסלטיטיס
http://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/BudgetExecutionReports/Pages/BudgetExecuti
.onReportsFiles.aspx
• חוקייטתקציביוט ב–יםישליט עיפיםיטשוניםיבסת–יסגףיטתקציביםיבסוצ–,יטחלירשנתי.1999יטכתובתיטיס
.http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/default.aspx
• דפייויזוסליזציותיונתוניםישלי עיפייטתקציבישפו– רויעליידייסגףיתקציביםיבסוצ–יעליטפלטפו–רטיטציבו–ית
tableau publicיתחתיטכות–תי"פי קליידיגיטלי".ייטנתוניםירתחיליםיבשנתי.1997יטכתובתיטיס
./!#https://public.tableau.com/profile/mof.budget

ממשל פתוח
בשניםיטסח–ונותיישירגרטיגוב–תיבעולםילפתוחירסג–יירידעיררשלתייםילשירושיטציבו–.יירשרעותיטדב–יטיסילסי–ק
שטרידעינגיש,יסלסישטוסיניתןיגםיבפו–רטינוחילעיבודיררוחשב.י יכךיניתןיליצו–יספליקציותישרבו ותיעליטרידע
ור פקותישי–ותיםישוניםילציבו–.

5
ביש–סליטוקםיפו–טלירידעיררשלתייבעקבותיטרחסטיטחב–תיתיבשנתי,2011ישנגישיבכתובתי.data.gov.ilיינכון
ל וף י2017י טוסירכיליקישו–יםיל482-י רסג–יירידעיבנושסיםישונים.י יר פ–יזטינרוךיביות–יבטשווסטילרסג–ייטרידע
טנגישיםיברדינותירע–ביות, 2יוחלקםיחופפיםירידעישקייםיכב–יררקו–ותיסח–יםי)לרשליבטקש–ילתקציביטרדינט(.ייבנו ף
חלקירטרקו–ותיסינםיבפו–רטינוחילעיבוד,ילרשליקבציי.pdfייב2017-ינע–ךיריפויירקיףישלירסג–ייטרידעיטררשלתיים
טקייריםיברט–טילטנגישיסותםיבסת–.

גופים אחרים
בנו ףייטיויגםירק–יםישנשתרשיבנתוניםירגופיםיסח–יםיוררכוניירחק–ישונים,יכולליבחו"ל.יילרשל
• רש–דיטב–יסותיסו ףיורפ– םינתוניםיעליטרו–שיםילע וקיברקצועותיט–פוסטיועליתשתיותיט–פוסט,ילרשל
ריטותיבבתייחולים.
• רדדיטשלוםישטוזכ–ילעילירבו יעלי ק–יחודשיישנע–ךיעליידייחוק–יםירסוניב– יטתילת-סביב.
• נתוניםיעליטיח ישליקבוצותיסוכלו ייטיזוילזויולרדינטיניתןילרצוסיברדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתישרבו יעל
ק–ידעתיקטלישנתיישנע–ךיעליידייטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.
• נתוניםישוניםיובפ–טיעליטחב–טיטח–דיתירופיעיםיבפ– וריםישלירכוןיטסוב.
• נתוניםיעליטתנחלויותיונפגעיםיפל טינייםינס פיםיעליידיישלוםיעכשיויובצלם,יועלינפגעייט–ו–ייש–סליםיעליידי
רש–דיטחוץ.
• בנקייש–סלירפ– םידוחותישנתייםיודוחותיבנושסיםישוניםיטכולליםינתוניםי–ביםיעליטכלכלט,יכוללילפערים
נתוניםיטר–חיביםיסתירטישישיבסת–ירש–דיטסוצ–.
• נתוניםיעלירגווןירדדיםיכלכלייםינס פיםיעליידייטOECD-י)ס–גוןישיתוףיטפעולטיטכלכלי,ישרסגדירדינותיעם
כלכלטירפותחת(.ייטנתוניםירספש–יםיגםיטשווסטיבינלסורית.
• ברק–יםישוניםירסר–יםיבוויקיפדיטיר–כזיםינתוניםיברקוםיסחדיורקליםיעלירציסתםיו יכורם.

גרפיקה סטטיסטית
נתוניםיכרותייםיניתניםיט–בטיפעריםיכטבלסותישליר פ–ים.י יסבליל–וביבנייטסדםיקשטילגבשיתרונטיולטביןירתוך
טבלסותיכסלטירטיטנתוניםיסור–ים.ייצו–טיטובטייות–ילט תכליעלינתוניםיולטת–שםיררטישטםיסור–יםיטיסילטציגיסותם
בסופןי ג–פי.ייטשירושיבג–פיםילטצגתינתוניםי טטי טייםיטתחיליבסטל יטר ח–ייוטפוליטיישליוויליסםיפלייפיי–יב וף
טרסטיט,318-יוחלקיר וגייטג–פיםישנציגיכסןירקו–םירסז.
לשםיטטדגרט,יטטבלטיטבסטירכילטינתוניםישנלקחוירתוךילוחי22.1ישליטשנתוןיט טטי טייליש–סלילשנתי2017
שפו– םיעליידייטלר" .ייטלוחיטזטיעו קיבנתוניםינבח–יםירתחוםיטבינוי,יור פקיתרונטיכוללתיר–סשיתיירייטרדינטיעד
טיום.ייבפ–ט,יטנתוניםישבח–תיילטציגיכסןינוגעיםילטנחתיצינו–ות ריםירצדיסחדיוצינו–ותיביוביותיעולירצדישני.יילכסו–ט
נושסירשערםילרדי.ייעבו–יכלישנטיביןי1956יו2016-יטטבלטיר פ–תיכרטיק"רישליצינו–ותירכלי וגיטתחילוילטניחיבשנט
טזו,יוכרטי יירוילטניחיבסותטישנט.יית תכלויעליטנתונים.יירטיסםיבכלליניתןיללרודירטם?
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221
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844
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3

בסת–יdata.govישליררשלתיס–צותיטב–יתיישי228יסלףירסג–יירידע,יבdata.gov.uk-יישי40יסלף,יובdata.govu.fr-יישי33יסלף.
William Playfair, The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary, facsimile of the 1801 3 rd
.edition, Cambridge University Press, 2005
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672
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בטבלטיישי 240יר פ–ים.ייזטירסודינוחיסםירחפשיםינתוןיר וים.יילרשל,יריישרתענייןיכרטיק"רישליצינו–ותיביוב
טניחויבפועליבשנתי, 1995ייכולילחפשיסתיטשו–טיטרתסירט,יובערודטיטשלישיתיכתובישבשנטיטזוי יירוילטניחי 315יק"ר
שליצינו–ותיתיעוליוביוב.י יסבלי–וביבנייטסדםישר תכליםיעליטבלטיכזוירלסטיבר פ–יםירתקשיםילטבחיןיבדגרים
ובתופעות.יילעורתיזסת,יב–געישרש–טטיםיג–ףישליטנתוניםיכליריניידגריםיותופעותיבולטיםילעין.ייטג–ףיבסיו–י1ירציג
סתיטנתוניםירטטבלט.יית תכלויעליזטיעכשיו.יירטי–וסים?
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•
4

ברשךיעש–ותישניםיטניחויט–בטייות–יצינו–ותיריםירצינו–ותיביוביותיעולי–יביןיפיי 3ייות–ילפיי10ייות–.ייטפע–
טצטרצםירשנותיט90-ישליטר–סטיטקודרת,יונ ג–יבשניםיטסח–ונותיבלבד.

רקו–:ילוחי22.1יבשנתוןיט טטי טייליש–סלילשנתי.2017
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• טכייט–בטיצינו–ותיריםיטניחויבשניםיט–סשונותילרדינט.
• בירייררשלתיבגין,יסח–ייטרטפךיטפוליטיישל י,1977יטייתטיעלייטירשרעותיתיבטנחתיצינו–ותירים.י יבסופן
רפתיע,יברקבילילכךיטייתטיי–ידטירשרעותיתיבטנחתיצינו–ותיביוביותיעול.יי)טפע–יטזטירו ב–ילק–סתי וף
ט פ–יבער' (.318
• סיןיפע–ירשרעותייביןיטתחלתיטטנחטישליצינו–ותיל יוםיטטנחטישלטם,ילר–ותישישיתנודותיזרניותיקטנות.
סלטידוגרסותיל יפו–יםישטנתוניםיר פ–יםילנו.ייטכליטיטיקייםיכרובןיגםיבטבלט.ייסבלירטירכליזטיטצלחתםיל–סות
כשט תכלתםיעליטנתוניםיטרקו–ייםיבטבלט?
ב פ–יטזטינשתרשיבעיק–יבג–פיםיפשוטיםיוישי–ים,יכרויבסיו– י,1יוננ טילנצליסותםיכדייל פ–י יפו–יולט–סות
קש–יםיביןיגו–ריםישונים.ייטכוונטיטיסישטג–פיםייטיוירובניםילכליולסייחייבויטשקעתירסרץי–בירידיילטבנתם.יילשםיכך
גםינו יףיטע–ותיעליטג–פיםיעצרםישרפנותיסתיתשורתיטלבילתופעותיסויטקש–יםיחשובים.י יעםיזסת,יכיווןישרדוב–
לפעריםיבטצגטישליכרותיגדולטישלינתוניםיביחד,יעדייןילוקחיזרןיכדיילטבחיןיבכליטרידעיטגלוםיבג–ףיולטע–יךיסותו.

המצב הנוכחי וסדרות עתיות
ט–בטירטנתוניםיטרתפ– ריםיבתקשו–תיסויגםיבדוחותי–שרייםירתייח יםילרצביטנוכחייבלבד:יטםירתס–יםיסתיטרצב
בזרןיטכתיבט,יולסיסתירטישטיטיקודם.ייטדוגרסותילכךי–בותיר פו–,יוכוללותילרשל
• רטי י סוכלו יית י טרדינט י טשנט ,י סיזט י סחוז י ררנט י טוס י יטודים י וסיזט י ע–בים ,י ורט י טתפלגות י טגילים י של
טסוכלו ייט.
• רטיטתקציבישלירש–דיטב–יסותיטשנט,יסיזטיסחוזיזטירטתר"ג,יוסיזטיחלקיררנוירוקדשילפיתוח.
• כרטידי–ותינבנויטשנט,יורטיטיח יביןיר פ–יזטילטע–כטיסודותיטצו–ךיבדי–ות.
נתוניםיכסלטייכוליםילשרשילטע–כתירצביטרדינטיולטע–כתיטביצועיםישליטררשלטיטרכטנת,יסבליספילויבטקש–יצ–יכזט
טםייכוליםילטיותירטעים.ייט יבטיטיסישרעב–ילרצביטנוכחייחשובילדעתיגםירטיירגרתיטשינוי.יילרשל,
• טסםיסחוזיטע–ביםיברדינטיגדליסויקטן?יטסםיסוכלו ייתיטרדינטינטייתייות–יצעי–טיבסופןיכללייסוייות–יזקנט?
• טסםיתקציביטב–יסותינרצסיברגרתיעלייטיסויי–ידטיבסופןיסב ולוטי?יובסופןייח יילשס–יטתקציב?
• סיךיטיח יביןיביקושילטיצעישלידי–ותיטשתנטיבשניםיטסח–ונות?
כשישינתוניםילסי–קיעליטרצביכ–געיסלסיגםיעלירגרותיטשינוי,יטתרונטייכולטילטשתנות.יילרשליסםיתקציביטב–יסות
נרוךירדייזטי–עיורצביעיעליכשל,יסבליסםיטוסינרוךיסבליברגרתיעלייטיסולייזטירשקףיטתרודדותיעםירצביבעייתיישנוצ–
עליידייררשלטיקודרת,יולכןיצ–יךילטחשיביזסתיכטצלחט.
ד–תינתוניםישרתס–תיטתפתחותילסו–ךיזרןינק–סתי" ד–טיעתית"י) ,time seriesיתוךישירושיברונחי"עת"ילתיסו–
זרן(.ייטנתוניםיבטבלטילעיליובסיו–י1יטםי ד–ותיעתיותיבנושסיטנחתיצינו–ותיריםיוביוב.
בסופןיכללי,יב פ–יטזטיסנחנוישוספיםילטציגיולנתחיסתירטישק–טיברשךי40יטשניםישעב–וירסזיטרטפךישלישנת
. 1977יילשםיכךיצ–יךי ד–ותיעתיותישלינתוניםילסי–קירר פ–יטשניםיטסח–ונות,יסלסילסו–ךיזרןי–ב.ייבפ–טינשסףילטציג
נתוניםילכלי 40יטשניםישסנחנויעו קיםיבטן,יורעב–ילטןיגםינתוניםיקדוריםייות–יכדיילספש–יטשווסטילרטישטיטילפני
טרטפך.יידוגרטילחשיבותישליטשווסותיכסלטירוצגתיבסיו–י. 2ייג–ףיזטיר–סטיסתיר פ–יטריטותילסשפוזיכללייבבתי
טחוליםיביש–סל,ייח יתילגודליטסוכלו ייט.ייבריליםיסח–ות,ירט–תיטג–ףילב––יעדיכרטיר פ–יטריטותיבבתייטחוליםיגדל
בטתסם י לגידול י טסוכלו ייט .י י קו י סופקי י רשרעו י שטיח י נשס– י קבוע ,י ק–י י ר פ– י טריטות י רשתנט י בטתסרט י לגודל
טסוכלו ייט.ייקוירשופעיר–סטישר פ–יטריטותיגדליסויקטןייח יתילסוכלו ייט.
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סיו–י :2יר פ–יריטותיטסשפוזיטכלליילסלףינפשירסזישנותיט50-ישליטרסטיטקודרתיעדילסח–ונט.5

טנתוןיטסח–וןישישיטוסישבשנתי2015יטיוי1.83יריטותיסשפוזיכלליילנפש.יירזטילבדיקשטילגבשידעט.ייסםיר תכלים
עלי4יטשניםיטסח–ונות,יר תב–ישרשנתי2012ילשנתי2013יטייתטיעלייטיקלט,יוסזיי–ידטיקלט.ייזטיעלולילתתי–ושםישל
יציבותיבסופןיכללי.י יסבליסםיר תכליםיעליכליטנתוניםירסזיקוםיטרדינט,יניתןיל–סותישנייתחוריםירובטקים:י ילפני
טרטפךיר פ–יטריטותילנפשיטתנדנדיבתחוםי,3-3.5יוסילוירסזיטרטפךיישירגרתיי–ידטיב–ו–ט,יובסופןירצטב–יטי–ידט
טזוירגיעטיכב–ילכדייי–ידטישל י.44.3%י יגםיזטילסיכליט יפו–,יכייצ–יךילטביןירטיטרשרעותיט–פוסיתיורטיטצ–כים
ט–פוסיים.ייסבלילפחותילגבייטנתוןיטטכניישליר פ–יריטותיניתןיל–סותישינויירשרעותייסח–ייטרטפך.
כסרו–יטשסיפטישלנויתטייטילטציגי ד–ותיעתיותיכסלט,יכלור–י ד–ותינתוניםיטר–סותישינויילסו–ךיזרן.ייטבעיטיטיס
שלסיתרידיישינתוניםילכליטתקופטיט–צויט.

נירמול נתונים
סיו–י 2יטוסידוגרטילטצגטישלינתוניםירנו–רלים:יזטילסיר פ–יטריטותיטסב ולוטייבכליבתייטחולים,יסלסיר פ–יטריטות
ל 1000-יתושבים.ייכדיילקבליסתיטנתוניםיטסלטילוקחיםיסתינתונייר פ–יטריטותיורחלקיםיסותםיבנתונייר פ–יטתושבים
בכלישנט.יילפעולטיכזויקו–סיםיני–רול.
בטרשךינשתרשיבני–רוליברגווןירק–ים.יי וגייטני–רוליטעיק–ייםישנשתרשיבטםיטם:
• ני–רולילפייגודליטסוכלו ייט,יכרויבסיו–י. 2ייני–רוליכזטישירושייבכליטרק–יםישבטםיגודליר ויםיצפויילטיות
קשו–יבסופןיישי–ילגודליטסוכלו ייט,יכרוילרשליריטותיבבתייחוליםיסויתקציביטחינוך.ייכיווןישטסוכלו ייט
ביש–סליגדלטיכליטזרןיצ–יךילטפ–ידיביןישינויישרשקףישינוייבגודליטסוכלו ייטילביןישינויישרשקףישינוי
ברדיניותיוב ד–ייעדיפויות.ייטפ–דטיכזוירתקבלתיבסרצעותיטני–רול.
• ני–רולייח יתילתר"גי)טתוצ–יטרקורייטגולרי(.ייני–רוליכזטירשרשיברק–יםיש–וציםילטשוותירשטוי)לרשל
תקציביטרדינט(ילגודליטרשק.
• ני–רולייח יתילתקציב.ייני–רוליכזטירשרשילבחינתיטגודליטיח יישלי עיףיתקציבייר וים,ילרשליטסםיטתקציב
שלירש–דיט–ווחטיגדליסויקטןיבסופןייח יילסו–ךיטשנים.ייטשווסטיביןי עיפייתקציבירנו–רליםייכולטילשרש
לטבנתי ד–ייטעדיפויותישליטררשלט.
• לעיתיםיישיצו–ךיבשניי וגייני–רוליביחד.יילרשליבטשווסטישלי עיפייתקציביטקשו–יםילשי–ותיםילסוכלו ייט,
צ–יךילנ–רליטןילגודליטסוכלו ייטיוטןיכסחוזירטתקציב.
5

רקו–:יטפ– וםיי" רו דותיטסשפוזיוטיחידותילסשפוזייוםיביש–סל,י"2014ישלירש–דיטב–יסות,יוטשלרותירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישל
טלר" .
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זמינות ,אמינות ,וחוסר נתונים
ישיכיוםירצסייענקישלינתוניםיזרינים.ייטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילרשל,ירכיליט–בטירסותיערודיםישל
טבלסותינתונים.ייבנו ףיישינתוניםי–ביםיטזריניםיבסת–יטלר" יוסינםיזוכיםילטצגטיבשנתון.יירעב–ילכךיישינתוניםינו פים
ררקו–ותיסח–ים.
עםיזסתיישיטרוןינתוניםיחשוביםישסינםינס פיםיוגםיסםיטםיקייריםיברקוםיכלשטויטםיסינםיזריניםילרחק–יוטצגט.
טנטיכרטידוגרסותישנתקלתייבטן.
• נתונייגיו .ייסחדיטנושסיםיברחלוקתיבחב–טיטיש–סליתיטוסיטגיו ילצט"ל,יובפ–טיגיו יח–דים.ייסבלינתונים
ר וד–יםיעליכרטיח–דיםיוכרטיבנותירקבליםיפטו–יבכלישנטיסין.ייטצו–טיטיחידטילטשיגינתוניםיכסלטיטיס
ללקטיסותםיררקו–ותישוניםיולנ ותילט–כיביתרונט,יסבליטתרונטיטזויבטכ–חיסינטירלסטיוישילטניחישגםיסינט
רשקפתיסתיכליטסרת.
• נתונייעדותיבסוכלו יט.יעודינושסישרעו––ירחלוקותי–בותיטוסיטשדיטעדתי.ייטסםיישיבסרתיקו–לציטירובטקת
ביןיעדותיטרז–חילעוני?י יטסםיישישינוייביח יטר פ–ייביןיעדותיטרז–חילסשכנזים?ירידעיחלקייניתןילקבל
רטטפ–דטישטלר" יעושטיבחלקירטנתוניםיביןיילידייס יטיוספ–יקטילביןיילידייסר–יקטיוסי–ופט.ייסבליככל
שר פ–יילידייטרדינטיגדל,יוככלישישייות–יע–בוביביןיטעדותיטשונות,יכרותיוסיכותיטרידעייו–דת.
ט יבותילחו –יטנתוניםישונות.ייברק–טישלינתונייגיו יטח–דיםילרשליניתןילטעוןישזטיחלקירטרי וךיטכללייעלינתוני
גיו ירשיקוליםישליביטחוןישדט.ייבכרטירק–יםייתכןישב–קעיטדב–יםיישיחו –י–צוןילטתע קיעםינושסיםישברחלוקת.
וברק–יםיסח–יםיזויבעיטיסובייקטיביתישסכןיקשטילטגדי–יסתיטנתוניםיטד–ושיםיוקשטילרצוסיסותם.
בטקש–יטזטיצ–יךילצייןישגםיברק–יםישישינתונים,ילסיתרידיב–ו–ישסלטיבדיוקיטנתוניםישסנחנוי–וצים.ייניקחיבתו–
דוגרטיסתינושסיר פ–יט–ופסיםיברדינט,יובפ–טיכרטי–ופסיםיישייח יתילגודליטסוכלו ייט.י ישנתוניםירוקדריםישל
טלר" יכללויסתיר פ–ייטרחזיקיםיב–ישיוןילע וקיב–פוסט.ייסבליכרטירטםיע קויברקצועיבפועל?י יוכרטיכב–ייצסו
לפנ יטיסוייצסוילטשתלרותיבחו"ל?י יט יבטישטנתוניםיטקייריםיעו קיםיב–ישיונותיטיסישרטבעיטדב–יםי–ישיונות
נ פ–ים,יולכןיטנתוניםיקייריםיוזרינים.ייוכדייל פקירידעיולויחלקייעלי–ופסיםישיצסוילפנ יט,יטלר" יר פקיגםיפילוחילפי
גיליו ופ–יבנפ–די–ופסיםיבעליי–ישיוןישטםירעליגילי.65ייסבליעדייןירטישרענייןירבחינתישי–ותייטב–יסותיטוסיטעו קים
ב–פוסטיולסיטרחזיקיםיב–ישיוןי)ורצדישני,יטפע–יביןיטרחזיקיםיב–ישיוןילביןיטעו קיםיברקצועיבפועליגםיטוסייכול
לטיותירעניין(.יייבנו ףיישינתוניםיסח–יםישח –יםילגר–י,יכרוילרשליר פ–יטסחיותי–יעליזטילסיפו– רוינתוניםיבסותן
טבלסותיכלל,יכייסחיותילסיטיויזקוקותיל–ישיון.ייטתשובטייכולטילבוסיר ק–ייטתע וקט,יסבלילר–ותישטלר" ירבצעת
ק–ייכוחיסדםירסזי1954ינתוניםירפו–טיםיסודותירקצועותיכרוי–ופסיםיוסחיותיסינםירתפ– רים.
ולקינוח,יישירק–יםישבטם יסיכות י טנתוניםיבעייתית,יסויבריליםיסח–ות,יקייםיחששיכבדישטנתוניםישגויים.י יסולי
טדוגרטיטקיצוניםיביות–ישנתקלתייבטיטיסינתונייטלר" י)כפיישטםירופיעיםיבשנתוןיט טטי טי(יעליכני טיויציסטישל
תיי–יםיליש–סל,ישרקו–םיב–שותיטסוכלו יןיוטטגי–ט.ייבסופןירפו–טייות–,ידב–ייטט ב–יסודותיטנתוניםיסור–יםי"סז–חי
רדינותיז–ותיטנכנ יםיוטיוצסיםיסתיגבולותיטרדינטיד–ךיתחנותיטגבוליררלסיםיטופ יטרתסיםיל וגיטסש–ט:יעולט,יתיי–,
תושביס–עי,יוכו'.יתוכןיטטופ ,יטכולליסתיתס–יךיטרעב–,יטוקלדילרחשביעליידייפקידיירש–דיטפניםיסוירש–דיטקליטט.
טנתוניםיעליעוליםיטנכנ יםיליש–סלירועב–יםילר–שםיטסוכלו ין,יונתוניםיעליז–יםינכנ יםיויוצסיםירועב–יםילקובץ
ביקו–תיטגבולות.י][...יטחליבשנתי2000ירש–דיטפניםיטפ יקילקלוטיסתיטופ יטרעב–יבגבולילתיי–ים.ילכןיקובציירשט–ת
יש–סלירטוויםירסזירקו–ילנתוניםיעבו–יתנועתיטתיי–יםיבגבולות".ייטתוצסטישליעיבודיטנתוניםיטסלטירוצגתיסיו–י.3
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סיו–י :3יטטפ–שיביןיטנכנ יםיוטיוצסיםיריש–סלילסו–ךיטשנים,ילפיינתונייטלר" .6

רטישטג–ףיטזטיר–סטיטוסיטטפ–שיביןיר פ–יטנכנ יםילר פ–יטיוצסיםיבכליקטגו–יט.ייכךיניתןיל–סותילרשליסת
טר פ–יטרצטב–ישליעוליםישטגיעוי)כרעטי3יריליוןירסזיקוםיטרדינט(,יוסתיטר פ–יטרצטב–ישלייש–סליםישי–דוי)קצת
יות–ירריליון(.ייסבלירטישרענייןיסותנויכ–געיטוסיטפע–יביןיטר פ–יטרצטב–ישליתיי–יםינכנ יםיליוצסים.ייבסופןי–גיל
טיינוירצפיםישטפע–יטזטייטיטיק–ובילספ ,יכייכליסלטישבסיםיגםיעוזביםיב ופוישלידב–,יוזטיסכןיטרצביעבו–יתיי–ים
שטגיעויבסניותישייט.ייסבלילגבייתיי–יםיסח–יםינוצ–יפע–ירפתיעישגדליבצו–טיד–רטיתיטחליר1992 -ילע–ך,יוקצביטגדילט
שליטפע–י)כלור–יטקצבישבויתיי–יםירצטב–יםילכסו–טיבס–ץ(יגבוטיספילוייות–ירטקצבישבויטגיעויעוליםיבגליטעלייט
טגדולישלי–סשיתישנותיט.90-י יב ךיטכוליטנתוניםיר–סיםישביןי1990י ל2005-י נוצ–יפע–יסדי–ישליבע–ךיריליוןיוחצי
תיי–יםיעודפים,ישטגיעיליש–סליסבלילסייצסויררנט.ייזטילסייכולילטיות,יסבליסלטיטנתוניםיט–שריים.

סוגי גרפים
וגיחשובישליג–ףישנשתרשיבויט–בטיטוסיטצגטישלי ד–ותיעתיותי)(time seriesישר–סותיסיךירשטוירשתנטילסו–ך
זרן.יידוגרסותילכךיטםיסיו–י ,1סיו–י,2יוסיו–י3ילעיל.יי ד–ותינתוניםיכסלטירספש–ותילטביןישינוייםיוטתפתחויות,יונותנות
טקש–יחשובילרצביטנוכחי.יילרשליסםיסנחנוייודעיםישבשנטיר וירתינט–גוי 278יסנשיםיבתסונותיד–כים,יחשוביגםילדעת
סםיבשניםיטקודרותיטר פ–יטיטיגבוטייות–יוטוסיברגרתיי–ידט,יסוישחלילטיבשניםיטקודרותיטיויפחותיט–וגיםיוטרגרט
טיסירגרתיעלייט.י יטצו–טישבטייוצגיצי–יטזרןירוצגתיבסיו– י . 4י טתגיותיבתחתיתיטג–ףירציינותישנים.י יצבעי יט–קע
רשקפיםיסתי יווגיטררשלטישכיטנטיבכליתקופט:יו–ודילררשלותישרסל,יתכלתילררשלותיירין,יו גוליבטי–ילררשלות
סחדות.ייבשולייםיטעליוניםייצוינויכ–גילי–סשיטררשלטיוש–יםינו פיםילפייטטקש–.ייבדוגרטישניתנתיכסןירצויניםיגם
ר פ–יטכנ תיור פ–יטררשלט.

6

רקו–:יעיבודירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ישניםישונות,ילוחיטנתוניםיעליכני ותיויציסותילפיי וגיסש–ט.
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סיו–י:4יצי–יטזרן ישישרשיסותנויב–ביםירטג–פיםיבטרשךיט פ–.ייטווחיטזרןייטיטילעיתיםיקצ–ייות–,ילפייטנתוניםיטזרינים.י

וגייטג–פיםיטעיק–ייםישנשתרשיבטםיטםיכדלקרן.

פונקציה
פונקציטירתס–תיסיךיגודליר ויםירשתנטיבתלותיבגודליסח–.ייזטיכ–גילירתוס–יעליידייקו.יילרשליסםינ–צטילתס–יסת
טסינפלציטילסו–ךיטשניםירסזיקוםיטרדינט,ינציי–יצי–יסופקיישעליויר ורנותיטשנים,יורעליויקוישרתס–יסת יע–ך
טסינפלציטיבכלישנט.ייטתוצסטיטיסיג–ףיכרויסיו–י39יבער' .63ייגםיסיו–י2ילדוגרטירתס–יפונקציט,יברק–טיטזטיר פ–
ריטותיטסשפוזיל1000-ינפשיבכלישנט.
סםינ–צטילתס–יכרטיפונקציותיטקשו–ותיזוילזויפשוטינציי–יכרטיקוויםיביחדיכרויבסיו–י.3ייזטיעובדיכשכליטפונקציות
נרדדותיבסותןיטיחידותיעליסותטיט קלט.יירק–טיקשטייות–יטוסיכש–וציםילטשוותיפונקציותיר וגיםישונים,ישנרדדות
בצו–ותישונות.ייברק–טיכזטיניתןילטשתרשיבצי–יסנכייכפול,יסחדילכליפונקציט.יידוגרטילכךיספש–יל–סותיבסיו–י9יבער'
19יטרתס–יסתיר פ–יטרפלגותישלסיעב–ויסתיסחוזיטח ירטיוברקביליסתיר פ–יטקולותישבוזבזויכתוצסטירכך.

שטח מתחת לפונקציה
לפעריםיסנחנוי–וציםילחלקיפונקציטילכרטיר–כיבים.ייניקחילדוגרטיסתיסוכלו ייתיטרדינט,יורעב–ילכךיסתיטחלוקטישל
טסוכלו ייטיליטודיםיוע–בים.ייסזיניתןילציי–י3יפונקציות:יטסוכלו ייטיטכוללתיבכלישנט,יטיטודיםיטכלישנט,יוטע–בים
בכלישנט.ייסבליישיגםיספש–ותיסח–ת:ילציי–יקוישרתס–יסתיטסוכלו ייטיטכוללתיכלישנט,יולצבועיסתיטשטחישרתחת
לקויבשנייצבעיםישרייצגיםיסתיטיטודיםיוטע–ביםיבטתסרט.ייטתוצסטיטיסיג–ףיכרויסיו–י125יבער' .184

גרף פיזור
וגיסח–ישליניתוחיעו קיבקש–יביןישניירשתנים.יילדוגרט,יסיו–י18יבפ–קיטבסיבודקיטסםיישיקש–יביןיטטכנ טיטררוצעת
שליתושבייעי–יר וירתילביןיטצבעטילרפלגתיטרנטיטציוניי)טעבודט(.י ילשםיכךייצ–נוירע–כתיצי–יםישבטיצי–יסחד,
טסופקי,ירייצגי–רותיטכנ טישונות,יוטצי–יטשני,יטסנכי,ירייצגי–רותישונותישליתריכטיברפלגט.ייכליעי–י ורנטיבנקודט
שרייצגתיסתיטצ–וףישליטטכנ טיוטתריכטיבעי–יטזו.ייכךיקיבלנויתרונטישליטפיזו–ישליטע–יםיטשונותי)ובנו ףיכללנויגם
רידעיעליטסוכלו ייטיבכליעי–יעליידייטגודלישליט ירוןישליטעי–יוטצבעיםישלו(.ייבג–ףיכזטיניתןיל–סותיסתיטקש–יבין
טרשתנים:ילרשלישישירתסםיביןיטצבעטילרחנטיטציוניילביןיטכנ ט.י יניתןיגםיל–סותיצבי–ים:יבג–ףישרציגיטצבעט
לליכודי)סיו– י,( 17יניתןיל–סותיצבי–ישליע–יםיע–ביותיוח–דיותיבפינטיטשרסליתיתחתונטי)ע–יםיעניותישלסירצביעות
ליכוד(,יוצבי–ינפ–דיל–וחביטג–ףיבחצייטעליוןישלוי)ע–יםיציוניותיעםי–רותיטכנ טישונותישבטןיטליכודירקבלי15-50%
רטקולות(.

חלוקה
סחדיטדב–יםישנ–צטילטציגיטוסיחלוקטישלישלםילחלקיו.יידוגרטיטובטיטיסיתקציביטרדינט,ישסנחנוי–וציםיל–סותיסיך
טוסירתחלקיביןיטרש–דיםיטשונים.ייצו–טירקובלתילטציגיחלוקטיטיסיעליידיית–שיםיעוגט.ייסבלילת–שיםיעוגטיישישני
ח –ונותיעיק–יים:י–סשית,יכשישיט–בטיחלקיםיקשטילטבחיןיבטם,יושנית,יסייספש–ילט–סותיחלוקטיטי––כיתי)לרשל
חלוקטיביןיתחורייפעילות,יוסזיביןיטרש–דיםיבכליתחום,יוסזיביןיט עיפיםיטעיק–ייםיבכלירש–ד(.
טסלט–נטיבטיטיסילטשתרשיבתצוגטישנק–סתי.tree mapייבטצגטיטזויטשלםיריוצגיעליידיירלבןיגדול,יוסתיטרלבן
טזטירחלקיםילתת-רלבניםיולתת-תת-רלבניםילפייטצו–ך,יכשטשטחיםיטיח ייםישליתת-טרלבניםיטסלטירייצגיםיסת
טחלוקט.יידוגרטיספש–יל–סותיבסיו–י47יבער'י.77
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Spie chart
ת–שיםיעוגטיטוסישיטטירקובלתילטציגיחלוקט.יית–שיםיspieיטוסיט–חבטישליזטישר–סטיסתיטיח יביןישתייחלוקות.
ל–וביסלטיתטיינטישתייסוכלו יות:יסוכלו ייתיטרדינטיכולט,יוסוכלו ייטיסח–תישסנחנוי–וציםילטשוותילסוכלו ייט
טכללית.ייניקחילדוגרטיסתיטנפגעיםיבתסונותיד–כים.יירטישסנחנוי–וציםיל–סותיזטיטסםיטט–כבישליסוכלו ייתיטנפגעים
דורטילט–כבישליטסוכלו ייטיטכלליתיסוילס:ילרשל,יטסםיילדיםינפגעיםייות–יסויפחותירטצפויילפייר פ–םיבסוכלו ייט?
ת–שיםי spie chartירו–כבירשתיישכבות.ייטב י יטוסית–שיםיעוגטי טנד–טיישרציגיסתיטחלוקטישליטסוכלו ייט
טכלליתילפ–ו ותיריןיוגיל.יילרשליבניםיבגיליםי ,10-14 ,5-9 ,0-4יוכו',יוכנ"ליגםילבנות.ייסנחנוינציגיסתיטבניםיבצדיירין
וסתיטבנותיבצדישרסל,יכשפ–ו ותיטגיליר וד–ותירטילדיםילרעלטיסליטקשישיםילרטט.
טשכבטיטשנייטיטיסיטחלוקטישליטנפגעיםיבתסונותיד–כיםילפייסותןיפ–ו ותישליריןיוגיל.ייספש–ילעשותיזסתיעליידי
ת–שיםיעוגטינו ף.י יסםיטחלוקטישליטנפגעיםיביןיטקבוצותיטיסיסותוידב–יכרויטחלוקטישליטסוכלו ייט,ינקבליסותו
ת–שיםיעוגטיכרויטקודם.ייזטייק–טיסםיטתסונותיטןיסק–סיות,יולכליסחדיישיסתיסותויט יכויילטיפגע.ייסבליסםילקבוצות
סוכלו יטיר וירותי)לרשליילדים(יישייות–י יכויילטיפגע,יטפ–ו ותישרייצגותיסותםיתטיינטייות–י–חבותירסש–יבת–שים
טרקו–י.ייטבעיטיטיסישקשטילטבחיןיבשינוייםיכסלט.ייסזיברקוםיזטיסנחנוינשרו–יסתיטפ–ו ותיטשונותיבסותוי–וחבישטן
טיו,יונס–יךיסוינקצ– יסותןיכדיילשקףיסתיטנתוניםיעליטנפגעים.ייכךיסםיבפלחיר ויםירטסוכלו ייטיישייח יתירעטינפגעים
זטייבוסילידייביטוייבכךישטפ–ו טיבעוגטיתטייטיקצ–טיולסיתגיעילטיקףיטעוגטיטרקו–ית.י ילעורתיזסתיסםיבפלח
סוכלו יטיר ויםיישיטרוןינפגעיםיבסופןייח י,יזטייתבטסיבפ–ו טיס–וכטייות–ישבולטתירעב–ילטיקףיטעוגטיטרקו–ית.
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סיו–י:5ית–שיםיspieישלינפגעייתסונותיד–כים.7

דוגרטיטרבו תיעלינתונייתסונותיד–כיםיסריתייםירוצגתיבסיו–י.5ייכפיישניתןיל–סות,יילדיםינפגעיםידווקסיפחות
רטצפויילפייחלקםיבסוכלו ייט,יוטנפגעיםיטעיק–ייםיטםיצעי–יםיבשנותיט20-ישלטם.ייכרויכןיבולטישגב–יםינפגעיםייות–
רנשים.
לריישרתענייןיבפ–טים,ינצייןיגםישבטצגטיטזויט–דיו ישליכליפ–ו טירייצגיסתי–רתיט כנטילקבוצותיריןיוגילישונות
—יעדיכרטיטםינוטיםילטיפגעייות–יסויפחותירחלקםיבסוכלו יט.ייטשטחישליטפ–ו טירייצגיסתיר פ–יטנפגעים.יישירו
לבישבפ–ו ותישליעוגטיטשטחיפ–ופו–ציונייל–יבועיט–דיו י)כרויששטחיעיגולישווטיפסייכפוליט–דיו יב–יבוע(.י יכך
לרשליפ–ו טישט–דיו ישלטיפיי2ייות–יגדולירבעוגטיטרקו–יתירייצגתיפיי4ייות–ינפגעיםיררטישטיטיצפויילפייחלקם
בסוכלו יט.יילכןיט–דיו ילסיריצגי כנטיבסופןילינס–ייסלסיב קלטי–יבועית.

7
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שער ראשון

המצב הפוליטי

14

רדינתייש–סליטיסירדינטידרוק–טית.י יזוטיידרוק–טיטיייצוגית,ישבטיטסז–חיםיבוח–יםינציגיםילכנ ת,יוטכנ תירקירט
רתוכטיררשלט.ייטכנ תיוטררשלטיטםיגופיםיפוליטייםי–ירכטניםיבטםיסנשיםישנבח–וילתפקידירתוקףיסג'נדטיפוליטית,
ולסוידווקסירתוקףיטכש–טיוני יוןירקצועי.ייוסופייטפעילותיטזויטוסישלירשסיורתןיו–קיחתידיליםיכדיילקדםיעניינים
ולפש–יביןירגווןיגדולישליסינט– יםירנוגדים.ייבפ–קיםיטבסיםינתס–יסתיטרע–כתיטפוליטיתיביש–סל.
• פ–קיב יעו קיבתטליךיטבחי–ותיעצרו:ילרשלירטויסחוזיטטשתתפותיבבחי–ות,ירטןיטטטיותיטקיירותיבבחי–ות,
ועדיכרטיטבחי–ותירשקפותיסתי–צוןיטעם.
• פ–קיג יעו קיבררשלטיעצרט,יובפ–טיבגודליטררשלטיוברש–דייטררשלט.ייבנו ףיטוסיעו קיביח ייטררשלט
וטכנ ת,יטחליבגודליטקוסליציטיוכלטיבחוקיטט ד–ים.
• פ–קיד יעו קיברטותיטדרוק–טיטיטיש–סלית,ילרשליבשסלטיטסםיטרדינטייות–ייטודיתיסוידרוק–טית,יבחקיקט
וזכויותיי וד,יובשחיתותישלטונית.

פרק ב :בחירות

רדינתייש–סלירקיירתירשט–ידרוק–טי.ייטדרוק–טיטיבסטילידייביטוייבבחי–ותילכנ ת,יוטתוצסטישליטבחי–ותיטיסיטקרת
ררשלטיטרשקפתיסתי–צוןיטעם.ייבפ–קיטזטינדוןיבטיבטיםישוניםישליתטליךיטבחי–ות.

השתתפות בבחירות
אחוז ההצבעה
לסיכליסז–חייטרדינטירצביעיםיבבחי–ות.י י–סשית,ילסילכולםיישיזכותיבחי–ט:יטזכותיטזויניתנתי–קילבני י18י ורעלט.
ושנית,יישיכסלטישסינםירנצליםיסתיטזכותיטרוקניתילטם.י יסחוזיטטצבעטיבבחי–ותי–יכלור–יכרטירתוךיבעלייזכות
טבחי–טי רררשיםיסתיטזכותיטזויורצביעיםיבפועלי–ינרצסיברגרתיי–ידטיב–וביטרדינותיטדרוק–טיות יטרע–ביות.
טנתוניםירטבחי–ותיביש–סלירוצגיםיבסיו–י.6
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סיו–י :6יסחוזיטרצביעיםילכנ תי)ול–סשיטררשלט(ירתוךיבעלייזכותיטבחי–טירפגיןינפילטיבבחי–ותי.82001
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רקו–:ינתונייטצבעותיטי טו–ייםירסת–יטכנ ת.
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16
רטיש–וסיםיטוסישעדיבחי–ות י1999י טייתטיי–ידטיטד–גתיתיקלטיביות–יבסחוזיטטצבעט,יסבליבליישוםיתנודות
ד–רטיות.ילסירלחרתייוםיכיפו–,ילסירלחרתילבנון,ילסי–צחי–בין,יכלוםילסיטשפיעיבצו–טי–צינית.י יסבליבבחי–ות
טריוחדותיל–סשותיטררשלטיב, 2001-יבטןיטתרודדויסטודיב–קיוס–יסליש–ון,יסחוזיטטצבעטיי–דירסזו–יט79% -ילפניטן
לסזו–יט65%-יסח–יטןי—יי–ידטישלי14%יברכט.יי ד–יגודלישלי20י רנדטיםישטחליטוילסילטשתתףיברשחק,יוחלקם
רתרידיםיבכךיעדיטיום.יירסזי2006יישיסרנםירגרתיעלייטיבסחוזיטטצבעט,יסבליבבחי–ותיטסח–ונותיב2015 -יטוסיעדיין
טגיעי–קיל.72%-
ט יבותילי–ידטיב2001-יקשו–ותיכנ–סטילסינתיפדטיטשנייט:
• טירנעותירטצבעטישליע–בייייש–סליבעקבות יסי–ועייסוקטוב– י.2000י יבחודשיזטינע–כויטפגנותיטזדטותישל
ע–ביי י יש–סל י עם י טפל טינים י בשטחים .י י טטפגנות י טיד–ד–ו י ברטי–ות י לטתנגשויות י סלירות י בין י טרפגינים
לרשט–טישברטלכןינט–גוי 12יע–ביםיסז–חייטרדינט.ייט ב–יזטיר בי–יחלקיקטןיבלבדירטי–ידט,יכייטרפלגות
טע–ביותיקיבלוי10ירנדטיםיבבחי–ותי1999יו8-ירנדטיםיב2003-י—יי–ידטישלי2ירנדטיםיבלבד.י
• שב–יב גושיטשרסל,יכתוצסטירכישלוןישיחותיקרפידיוידיופ–יצתיטסינתיפדטיטשנייט.י יט ב–יזטינ–סטי בי–
עבו–יחלקיגדולירטי–ידט,ילסו–יטטבדליםיביןיטגדליםיטיח ייםישליגושיטיריןיוגושיטשרסליביןיבחי–ותי1999יו-
. 2003ייגושיטיריןינשס–יבע–ךיבסותויטגודלירבחינתישיעו–יטתריכטיבויבסוכלו ייט,יבעודיגושיטשרסל-ר–כז
טצטרקיבכ.24%-ייטנתוניםירובסיםיבטבלטיטבסט.ייטטבלטירנפחתיסתיטקולותישכלירפלגטיקיבלטיבשנתי 1999
ב,9%-יכדיילשקףיסתיגדילתיטסוכלו ייטיעדישנתי,2003יורשווטיעםיר פ–יטקולותישטתקבלויבפועליב.2003 -
טעלייטיטד–רטיתיבכוחוישליטליכודירו ב–תיכרעטילחלוטיןיעליידיירעב–ירצביעיםיביןירפלגותיטגושיועליידי
גידוליטסוכלו ייט.ילעורתיזסתירצביעייטרע–ךיור–"ציטח –יםיעב–וי–קיבסופןיחלקייביות–ילרפלגותיסח–ות,
ו–ובםיטרכ–יעיככליטנ–סטיפשוטיטפ יקוילטצביע.ייכליטר פ–יםיטםיבסלפים.
גוש
קולותי 9% + 1999קולותי 2003טפ–ש
רפלגט
-275
455
730
670
רע–ך
-113
164
277
254
ר–"צ
-348
+17
87
79
64
עםיסחד
181
166
ר–כז
+23
387
183
168
שינוי
+415
925
510
468
ליכוד
94
86
יש–סליביתנו
-40
174
120
110
סיחודילסורי
+24
-119
68
188
172
יש–סליבעלייט
-211
259
470
431
ש"
-21
132
153
140
רפד"ל

גורמים המשפיעים על הצבעה
סחוזיטטצבעטיטכללייטוסיררוצעיעליכליסז–חייטרדינט.ייטררוצעיטזטיר תי–ירסחו–יוישונותיבטצבעטיכפונקציטישל
רשתניםידרוג–פייםישונים.י יבפ–ט,יניתןיל–סותישבעלייטצבעטיגבוטטייות–יוטשכלטי–בטייות–ינוטיםילטצביעייות–.
טטשלכטיטיסישרפלגותישרייצגותיעשי–יםירשכיליםיר–וויחותייות–יייצוגירשיעו–יטתורכיםיבטןיבסוכלו ייט,יולעורתן
רפלגותיטרייצגותיענייםיוח –ייטשכלטי ובלותירחו –יייצוג.

הצבעה כפונקציה של הכנסה
סיו–י7יר–סטיסתיסחוזיטטצבעטיבשנתי2015יכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבכליטע–יםיביש–סלישישיבטןירעלי 20,000
תושבים.יירטסיו–יניתןילטבחיןיבכרטיתופעותישונותיעבו–יפלחיםישוניםיבסוכלו ייט:
• בע–יםייטודיותיורעו–בותיניתןיל–סותיקש–ירובטק9יביןיטכנ טיוסחוזיטצבעט:יככלישטטכנ טיטררוצעתיגבוטט
יות–,יכךיסחוזיטטצבעטיגבוטייות–.ייבפ–ט,יכליעלייטישלי1000ישקליםיבטכנ טיטררוצעתיגו–רתילעלייטישל
2.3ינקודותיבסחוזיטטצבעטיבררוצע.
• סחוזיטטצבעטיסצליח–דיםיגבוטיביות–יועורדיעלי,80-90%ילר–ותי–רתיטטכנ טיטנרוכט.
9

עםירקדםירתסםישלי.0.7

17
• סצליע–ביםיישיפיזו–י–בישליסחוזיטטצבעט,יבטווחי.50-80%יילפיזו–יטזטיסיןיקש–יעםיטכנ ט.
ביחד,יטתוצסטיטיסישלג–ףישליטצבעטיכפונקציטישליטכנ טיישיצו–תי:Uיגםיטענייםיוגםיטעשי–יםירצביעיםייות–
רסש–יבעלייטכנ ותיטביניים.
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סיו–י:7יסחוזיטטצבעטיבשנתי 2015יבע–יםישונותיכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבעי–יוט–כביטסוכלו ייט.10יבע–יםישסינן
ע–יםי קטו–יסליותיישירתסםיביןיטכנ טילטצבעט.ייטסיו–יר–סטיסתי83יטע–יםיביש–סליעםיסוכלו ייטישלירעלי20,000
תושבים.ייכליעי–יריוצגתיעליידיידי קית,יכסש–ישטחיטדי קיתירשקףיסתיגודליסוכלו ייתיטעי–יוטצבעיםיסתיט–כב
טסוכלו ייט.ייטריקוםישליטדי קיתירשקףיסתיטטכנ טיטררוצעתי)ריקוםיסופקי(יוסתיסחוזיטטצבעטיבבחי–ותי)ריקוםיסנכי(.

הצבעה כפונקציה של השכלה
בסופןידורט,יסיו–י 8ירציגיסתיסחוזיטטצבעטיבע–יםישונותיכפונקציטישליטשכלט.יטשכלטינרדדתיכסןיבסרצעותיסחוז
טזכסותילבג–ותיבבתייט פ–יטתיכונייםיבעי–.ייגםיכסןיניתןילטבחיןיברתסםירובטקיביןיסחוזיטזכסותילבג–ותילביןישיעו–
טרצביעיםיבבחי–ות.ייבע–יםייטודיותי)בלייע–יםירעו–בותיוח–דיות(יכליעלייטישליסחוזיסחדיבשיעו–יטזכסותילבג–ות
גו––תיעלייטישלי 0.6ינקודותיסחוזיבטצבעט,יוסילויבע–יםיע–ביותיעלייטישליסחוזיבזכסותילבג–ותיגו––תיעלייטישלי 0.7
נקודותיסחוזיבטצבעט.

 10רקו–:ינתונייטצבעטירסת–יוועדתיטבחי–ותיטר–כזית.יינתונייטע–יםירטפ–ופיליםישלי–שויותירקוריותישליטלר" .
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סיו–י:8יסחוזיטטצבעטיבשנתי 2015יבע–יםישונותיכפונקציטישליטזכסותילבג–ותיבעי–יוט–כביטסוכלו ייט.11יבע–יםייטודיות
שסינןיח–דיותיסוירעו–בותיובע–יםיע–ביותיישירתסםיביןיטשכלטילטצבעט.ייקוייטרגרטיחושבוילסח–יטשרטתיע–יםיח–יגות:
ק–יתירלסכייטיטודיתיורע'ס–יועי–יכ–רליטע–ביות.

ייצוגיות
ביש–סלינטוגטישיטתיבחי–ותיפ–ופו–ציונסליותיכלליס–ציות.יירשרעותיטדב–ישר פ–יטרושביםיבכנ תירשקףיבצו–ט
ק–ובטיסתיר פ–יטקולותילטןיזכתטיכלירפלגט.י יט ייגיטעיק–יילשיקוףירושלםיטוס י סחוזיטח ירט,ישרונעיררפלגות
קטנותירלטיכנ ילכנ ת.
ידועיכיישיטטיפ–ופו–ציונסליתיכזוירעודדתייצי–טישלירפלגותי קטו–יסליות,יוסכןיביש–סליישיר פ–יגדולישל
רפלגותיטרייצגותיפלחיםישוניםיבסוכלו ייט.י יר פ–יטרפלגותיבכליבחי–ותירוצגיבסיו– י,9ייחדיעםיר פ–יטרפלגות
שנכשלויולסיטצליחוילקבליייצוגיבכנ תיוסחוזיטקולותישבוזבזויכתוצסטירכך.

 11רקו–:ינתונייטצבעטירסת–יוועדתיטבחי–ותיטר–כזית.יינתונייטע–יםירטפ–ופיליםישלי–שויותירקוריותישליטלר" .
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סיו–י :9יר פ–יטרפלגותיטרתרודדותיבבחי–ותיטשונותילכנ ת,יוכרטירטןינשס–ויבחוץיולסיזכויברושביםיבכנ ת.12

כפיישניתןיל–סותילפנייטרטפךיטתרודדויפחותירפלגות,יו–קיריעוטןינשס–וירחוץילכנ ת.ירסרצעישנותיט70-יעד
סרצעישנותיט90-יטיוייות–ירפלגותיובע–ךיחצייןינשס–ויבחוץ.יירסזיבחי–ותי 1999יישיעודיעלייטיבר פ–יטרפלגות,יוכעת
–ובןיסינןירצליחותילטיכנ ילכנ ת.ייעםיזסתירדוב–יברפלגותיקטנות,יור פ–יטקולותיטכוללישטולךילסיבודיטוסינרוךיונע
בטווחי3-5%י)סםיכיייתכןישטוסיברגרתיעלייטיר וירת(.ייטשיסיטיטיבבחי–ותי,2013יסזי268,797יקולותישטםי7%יבוזבזו.
רדידטיישי–טייות–ישליייצוגיותי)סוילית–ידיוקיחו –יייצוגיות(יניתןילרצוסיב ק–ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סלית.ייזטו
ק–ישנתייטנע–ךיעליידייטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,יובשניירק–יםיטוסיכלליסתיטשסלטי"טסםיישיטיוםיברדינתייש–סל
רפלגטישרייצגתיסתיטשקפותיךיבצו–טיטובט?".ייטתוצסותישטתקבלוירוצגותיבסיו–י.10ייכפיישניתןיל–סותיטרצביעגום.
לר–ותי–יבוייטרפלגותיטרתח–ותיעליקולוישליטבוח–,יב2012-י–ובירובטקיטענוישסיןירפלגטישרייצגתיסותם.ייבשנים
טסח–ונותיביןיטיטודיםיישייות–ישסר–וישישירפלגטיכזו,יסבליסצליטסז–חיםיטע–ביםינשס–ויכשניישלישיםישטענוישסין.
Jews

Arabs

100

no
48

80

45
55

66

63

32

34

2017

2016

68

60

50

54
40

28

percent

40

yes

20

0
2012

2017

2016

2012

סיו–י :10יטתשובותילשסלטיטסםיישירפלגטישרייצגתיסתיטשקפותיך,יר ק–ירדדיטדרוק–טיט.13

 12רקו–:ינתונייטטצבעטיכפיישטםיר–וכזיםיבסת–יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.
 13רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 232ישסלטי,41יורדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2012י,יער' 231
שסלטי.22

20

הצבעת מחאה
טצבעטילרפלגותיקטנותישסינןיעוב–ותיסתיסחוזיטח ירטייכולטילטיחשביכטצבעתירחסטינגדיטרפלגותיטדוריננטיות.
בנו ףיישיגםיספש–ותילטצבעתירחסטירפו–שתיעליידייפתקילבן.
טדוגרטיטרפו– רתיביות–ילטצבעתי רחסטיטיסיטטצלחטי של ירפלגתיטגרלסיםי בבחי–ות י.2006י יעדי יום י לפני
טבחי–ותיט ק–יםינבסוילרפלגטיזו י 2י רנדטיםילכליטיות–,יסםיתעבו–יבכלליסתיסחוזיטח ירט.י יסבליב ופוישלידב–
טרפלגטיג–פטילסיפחותיר 7-ירנדטיםיבבחי–ותיעצרן,יביןיטית–יכתוצסטירתריכטי–בטייח יתישליצעי–ים.ייטתפתחות
רפתיעטיזויטו ב–טיבצעדישלירחסטינגדיטפגיעטיבשכבותיחלשותיונגדיטשחיתותיבכלל.
טכלליםיטנטוגיםיברדינתייש–סלי–וסיםיבפתקילבןיטצבעטיפ ולט,יולכןיסיןי פי–טישליטצבעותירחסט.ייסבליניתן
בעצםילקבליטע–כטיעלי רךיר פ–יטטצבעותיטפ ולות.י יבנו ףיעליפתקיםילבנים,יטצבעותיפ ולותיכוללותירעטפות
–יקות,ירק–יםישלייות–ירשנייפתקיםיזטים,יסויצ–וףישליפתקיםישונים.ייחלקירטרק–יםיטסלטיטםיטעותיסריתית,יוחלקיגם
טםי וגישליטצבעתירחסטי)לרשליקשטיל–סותיסיךיניתןילע–בביפתקיםישוניםיבטעות(.ייסםינניחישטט תב–ותילטעותיטיס
דייקבועט,ישינוייםיבר פ–יטטצבעותיטפ ולותייכוליםילשרשירדדילשינוייםיבר פ–יטצבעותיטרחסט.ייטתוצסותירוצגות
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סיו–י:11יסחוזיטטצבעותיטפ ולותיבבחי–ות.ייטרינירוםישליכ1%-יטוסיכנ–סטיטעויותיסריתיות,יוניתןילטע–יךישסחוזים
גבוטיםייות–ירשקפיםיטצבעתירחסט.14

עלי רךיטתוצסותיניתןילטפליגיב פקולציות:
• בשנותיט50-יוט60-יטיתטיעלייטיד–רטיתיבסחוזיטטצבעותיטפ ולות.יייתכןישזטירשקףיחו –ישביעותי–צוןיטולך
וגדלירשלטוןירפס"י.י
• דווקסיבבחי–ותישסח–יירלחרתייוםיכיפו–יטיתטיי–ידטירשרעותיתיבטצבעותיטרחסט.ייסולייטחלטטישברצב
קיצונייטצבעתירחסטיטיסילוק ו יר וכן.ייוט–רותישלישנותיט60-יוט70-ילסיחז–ויסח–ייטרטפך.י
• טסחוזיטנרוךיביות–ישליטצבעותיפ ולותינ–שםיבשנותיט,80 -יוערדיעליפחותיר.1%-ייסלטיטשניםישליטרסבק
טסריתייביות–יעליטשלטוןיביןיטיריןילשרסל.ייזטייכולילשרשיטע–כטירק ירליתילכרותיטטצבעותיטפ ולות
כתוצסטירטעויות.י

 14רקו–:יעיבודינתונייטטצבעטיכפיישטםיר–וכזיםיבסת–יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.ייר פ–יטטצבעותיטפ ולותיחושביכטפ–שיביןיר פ–
טרצביעיםילר פ–יטקולותיטכש–ים.יילגבייטבחי–ותיטישי–ותיל–סשייררשלט,יטשתרשתייבנתוניםירוויקיפדיט.יילבחי–ותישלי1996יו1999-
לסיניתןיר פ–יטרצביעים,יסלסי–קיר פ–יטקולותישניתנוילרוערדים.יסזיטשתרשתייבר פ–יטרצביעיםילכנ תיבתו–יטע–כטישליר פ–
טרצביעיםיגםיל–סשותיטררשלט.יוגםיסםיטםיבסוילטצביעילכנ תיולסיטצביעויבכלליל–סשותיטררשלטיזטיב ד–,יכייסכןינ–סטי בי–יל פו–
טתנטגותיכזסתיכטצבעתירחסטיטשקולטילפתקילבן.
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•
•

בבחי–ותי,1996יסח–יי–צחי–סשיטררשלטייצחקי–בין,יסחוזיטטצבעותיטפ ולותייות–ירטוכפל.יית–טירזסת,יסחוז
טטצבעותיטפ ולותיל–סשותיטררשלטיטתק–ביל.5%-ייזטינתוןיד–רטייבטתחשביבכךישטפע–יביןיבניריןינתניטו
)שניצח(ילשרעוןיפ– י)ררשיךיד–כוישלי–בין,ישטפ יד(יטיטי–קי1%ירטקולות.
בבחי–ות י טישי–ות י ל–סש י טררשלט י נ–שרו י טצבעות י פ ולות י –בות י בריוחד י — י כנ–סט י שירוש י בטפ–דט
רטבחי–ות י לכנ ת י כדי י לטפגיןי חו – י שביעות י –צון י רטרוערדים.י י זט י ר–שים י בריוחדי ב בחי–ות י טריוחדות
ל–סשותיטררשלטישל י,2001יבטן י3%י רטבוח–יםיט–חוילבוסיבריוחדיכדיילסילטצביעי)סוילפחות י2%י סם
רניחיםישעדי1%יטםיטעויותיסריתיות(.

דגמי הצבעה
כפיישתוס–ילעילילרשתניםידרוג–פייםיכרויטכנ טיוטשכלטיישיטשפעטיעליטטחלטטילטשתתףיבבחי–ות.ייבנו ףייכולט
לטיותילטםי)ולרשתניםיסח–ים(יטשפעטיעליטטחלטטיבריילבחו–.ייבטקש–יטזטיישילפחותיס–בעטיגו–ריםישנוטגיםילטציג
סותםיכרספייניםישליטטבדליםיביןיבוח–יישרסליובוח–ייירין.ייבט–בטירק–יםינוטיםילטתרקדיבסחדירטם,יסבלירקובל
לחשובישישירתסםיגבוטיביןיטתכונות.
• טיבטיסחדישישיטרדגישיםיסותויטוסיטפןיטחב–תי-עדתי.ייטטבחנטיטיסיסזיביןישלטוןיטסליטותיטסשכנזיות
שטנטיגו יסת י טתנועט י טציונית י ר–סשיתט ,י לביןי טעם יט רז–חי י שטוד– י ודוכס י בידיי טסליטות י טסלט י וטצליח
לטשתח––י–קיב.1977-
• טיבטישנייטעשויילטבחיןיביןירצביעייטרחנותיטשוניםיטוסירידתידתיות .ייטטבחנטיטיסיסזיביןיחילוניםישנוטים
לטיותייות–יליב–ליםיולטצביעילשרסלילביןידתייםישנוטיםילטיותישר–ניםיולטצביעילירין.
• טיבטישלישיישספש–ילב יעליויטבחנטיביןידגרייטצבעטילרפלגותיטשונותיטוסירצבי וציו-סקונורי,ילרשל
כפיישטוסיריוצגיעליידייטכנ טיררוצעת.י ילכסו–טיטיטיצפויישטעשי–יםייעדיפויסתיטיריןישנוטטילטיות
קפיטלי טי,יבעודיטענייםי רעדיפיםיסתיטשרסליט וציסלי טי.י יסבליביש–סליוגםיברקורות יסח–ים ינ–סט
שטרצביטפוך,יכנ–סטיבגללישיקוליםילסוריים.
• טטיבטיט–ביעייטוסיטטבחנטיביןיטר–כזילפ–יפ–יט.ייבכליטעולםיטר–כזיםיטסו–בנייםיטגדוליםינוטיםילטיותייות–
ליב–ליים,יולטצביעילשרסל,יבעודיטפ–יפ–יטיטכפ–יתייות–יטיסישר–ניתיורצביעטילירין.
כפיישצוין,יטטבחנותיטסלטיסינןיבלתי-תלויות.יילטיפך,יכיוםירקובלתילרדייטטבחנטיביןי"רדינתיתל-סביב"יטחילונית
וטעשי–טישבטילשרסליישי–וב,ילביןיטפ–יפ–יטיטגסוג–פיתיוטחב–תיתישרסוכל תייות–יבעדותיטרז–חיובטיטיריןירוביל.י

הצבעה עדתית או דתית
נתוניםיקונק–טייםיעלידגםיטצבעטיעדתייודתייניתןילקבלירנתונייפסנליפ–ויקטיטרדגם.ייטפסנליטזט,ישטוקםיעליידייד"–
ס–יסליסיילון,יר פקיתשתיתילרחק–יםירבו י י ק– י בסינט–נט.י יכלירייש–וצטילטשתתףיב ק–יםייכולילט–שםיבסת–
טפסנל.י י לקוחותיש–וציםילבצעי ק–י רגדי–יםיסתיקטליטיעדיטרבוקשיורעבי–יםיסתי שסלותיט ק–.י יטסת– ירזרין
רשתתפיםי–שוריםישרתסיריםיל ק–ילטשתתףיבו,יורעבי–ילטםיחלקירטתשלוםישרתקבלירטלקוח.י יכדיילספש–יסת
טטתסרטישלירשתתפים,יתטליךיטט–שרטיכוללירילויישסלוןידרוג–פי.ייזטיכוללירידעיכרויגיל,יטשכלט,יס–ץילידטישלך
ושליטטו–ים,י–רתידתיות,יוטצבעטיבכנ ת,יורספש–ילבצעיניתוחי טטי טי.
סיו– י12י ר–סטיסתידגםיטטצבעטיטעדתיילרפלגות,יכשט–וחבישליכליערודטירשקףיסתיר פ–יטקולותישטרפלגט
קיבלטיברדגם.י 8יטרפלגותיט–סשונותיר וד–ותירלרטטיכלפיירעלטילפייטצבעטיגבוטטייות–ישלירז–חיםי)יוצסייס יט
וספ–יקט,יAS-AFיבג–ף(יונרוכטייות–ישליסשכנזיםי)יוצסייסי–ופטיוסר–יקט,י  .(EUR-AMיוצסייב–יט"רילשעב–י)
( USSRירוצגיםיבנפ–דיבסרצע.ייטג–ףילסיר–סטיסתיסלטישטםייש–סליםידו–ישני,ישטםיבע–ךיחצייבכליטרק–יםי)חוץ
ריש–סליביתנו(,יכדיילטדגישיסתיטטבדליםיטעדתיים.יייתכןיוסוליי בי–ישחלקירטםיגםירזדטיםיעםיעדטיר וירת,יסבליעל
זטיסיןינתונים.
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סיו–י:12יטצבעטילרפלגותישונותיבבחי–ותי 2015יכפונקציטישלירוצסיעדתי,יכפיישטוסיניתןילזיטויילפיירקוםילידטישליטסדם
סויטו–יו.יינתוניםישליבניידו–ישנייביש–סליסינםיכלולים.15

כצפוייניתןיל–סותיש ידו–ילפייטצבעטישליסשכנזיםילעורתירז–חיםיסכןיק–וביל ידו–ירשרסלילירין.יש" יטיסיכב–
רפלגטי קטו–יסליתיררש,יוכךיגםישתייטרפלגותיטעליונותישרוצגותירחוץיל ד–:ייש–סליביתנוישליט–ו ים,יויטדות
טתו–טישלי)ח–דים(יסשכנזים.
סבליישיעודיצו–טילפלחיסתיטטצבעות:ילפיי–רתי דתיות.ייכשעושיםיסתיזטירתקבלתיתוצסטיט–בטייות–ירובטקת,
טרוצגתיבסיו–י. 13יילרפלגותיטשרסליוטר–כזירצביעיםיכרעטי–קיחילונים,יסולייעםיקצתיר ו–תים.ייבליכודיזטיבע–ך
חצי-חצי,יעםיקצתידתיים.יי–וביטדתייםיוכרעטיכליטח–דיםירצביעיםילרפלגותידתיותיברובטקי)שטןיגםיירניות(.י
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סיו–י:13יטצבעטילרפלגותישונותיבבחי–ותי2015יכפונקציטישלי–רתידתיות.

 15רקו–:יקובץיעםינתוניםידרוג–פייםישלי43091ינ–שריםילפסנליפ–ויקטיטרדגםישעבו–םיטיטירידעיעליטצבעטיב,2015-ישטתקבלירד"–יס–יסל
סיילון.ייכ–בעירט–שוריםי וננויכיווןישלסיטתסירוילניתוח,יולכןיטתוצסותירייצגותי32400ינ–שריםייטודיםיבניי18יורעלט.יייצויןיכייזטיסינו
רדגםירייצגישליסוכלו ייתיטרדינט,יוישיבויייצוגיית–ישליצעי–יםיוחילונים.ייט יווגילפיירוצסיטוסילפייס–ץיטלידטישליטסדםיסויטו–יוי)סם
טוסינולדיביש–סל(,יבתנסיישסיןיביניטםי תי–ט.יסםיטטו–יםינולדויברקורותישוניםיט יווגיטנבח–יטוסייש–סל.ייסותםינתוניםירשרשיםיגם
בג–פיםיטבסים.
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טטב–קטישליד"–יסיילוןיטיתטילשלביסתיט יווגילפייעדותיעםיט יווגילפיי–רתידתיות.ייטשילוביטזטיט–סטישטתרונט
שלפיטיסחוזיגבוטישליחילוניםיטצביעוילר–כז-שרסל,יסבלי–קיסחוזיזעוםישלידתיים,יטיסיסכןיתקפטיגםילרז–חיםיוגם
לסשכנזים.ייסיו–י14יר–סטיסתיטנתוניםיבפי–וט.ייסוכלו ייתיטרדגםירחולקתיל16-יקבוצות,ישרייצגותיסתיכליטצי–ופים
שלירוצסי)יש–סל,יס יטיוספ–יקט,יסי–ופטיוסר–יקט,יב–יט"רילשעב–(יעםי–רתידתיותי)חילוני,יר ו–תי,ידתי,יח–די(.ייכל
קבוצטיכזויריוצגתיעליידייערודט.ייט–וחבישליטערודטירייצגיסתיטגודלישליטקבוצטיברדגם,יוטצבעיםילסו–ךיטערודט
רייצגיםיסתיטטצבעטישליחב–ייטקבוצטילגושיםיפוליטייםישונים.
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סיו–י:14יטצבעטילגושיםיטשוניםיבבחי–ותי2015יכפונקציטישלי–רתידתיותיורוצס.

נקודטיחשובטיטיסישטערודותירקובצותיביחדילפיי–רתידתיות,יולכלי–רתידתיותיספש–ילטשוותיסתידגרייטטצבעט
שליבניירוצסישונט.ייכךי–וסיםיבקלותישישידיריוןיביןיטערודות:יטח–דיםירכליטעדותירצביעיםיבעיק–ילרפלגותיח–דיות,
טדתייםירכליטעדותירצביעיםיבעיק–ילירין,יטר ו–תייםירכליטעדותיגםיליריןיסבליברידטיר וירתיגםילר–כזיוקצת
לשרסל,יוטחילוניםירכליטעדותיבעיק–ילשרסליולר–כז.יירכסןישטגו–םיטקובעיסתידגםיטטצבעטיטוסילסיטרוצסיסלס
–רתיטדתיות.
עםיזסת,יספש–יל–סותישישיגםיטשפעטיר וירתילעדט:יסצליטר ו–תיםיוטחילוניםי)שטםיט–וביטרכ–יע(יספש–
ל–סותישיוצסייב–יט"רילשעב–יטםיטירניםיביות–,יויוצסייסי–ופטיוסר–יקטיטשרסלניםיביות–.ייטרז–חייםיויש–סליםידו–
שנייבסרצע.ייטספקטיטזטישליטעדטיטוסיבתוךי–רתידתיותיר וירת,יכלור–יזויתו פתילטשפעטישלי–רתיטדתיות,יורטווט
ספקטירשניייח יתיל–רתיטדתיות.

מפלגות סקטוריאליות ואחרות
כפיישטוזכ–ילעיליחלקירטרפלגותיטןי קטו–יסליות.ייטרשרעותיטיסישטצבעטיעבו–ןיקשו–טיבסופןיטדוקילטשתייכות
לפלחיר ויםישליטסוכלו ייט.ייניתןילטציגירצביכזטיעליידייג–פיםישרתס–יםיסתידגםיטטצבעטיבע–יםיטשונות,יכסש–
טע–יםיר וד–ותילפיירספייןיכלשטוישליטסוכלו ייט.
סיו–י15ירדגיםיסתיטשיטטיעבו–ירפלגתייש–סליביתנו.ייטרפלגטיטזויטוקרטיכרפלגתיעוליםירב–יתיטרועצותילשעב–,
ורזוטטיבסופןירובטקיעםירי דטיורנטיגטי סביגדו–יליב–רן,יסבליבטרשךיני תטילרצביסתיעצרטיכרפלגתייריןיחילונית
טרייצגתיסתיכלליטסוכלו ייט.י יבג–ףיטע–יםיר וד–ותילפייסחוזיטעוליםיבכליעי–.י יטתוצסטיטיסישישירתסםיכרעט

24
רושלםיביןיסחוזיטעוליםילסחוזיטרצביעיםיליש–סליביתנו,יעםיירקדםירתסם16ישלי.0.92ייוסכןיטע–יםיטשונותינופלותיעל
קויסלכ וניייש–יבג–ף.
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סיו–י:15ידגםיטטצבעטילרפלגתייש–סליביתנויבבחי–ותי,2015יכפונקציטישליסחוזיטעוליםיבסוכלו ייתיכליעי–.17

רפלגותי קטו–יסליותיסח–ותיטןיטרפלגותיטע–ביותיוטח–דיות.ייטתוצסותילגבייט–שירטיטרסוחדתיטע–ביתיויטדות
טתו–טיטח–דיתירצביעותיעליטצבעטי קטו–יסליתילגר–י:יכרעטי–קיע–ביםירצביעיםיל–שירטיטרשותפת,יו–קיח–דים
ליטדותיטתו–ט.ייסבליטטצבעטילש" ירעניינתייות–,יוכוללתיגםיסחוזיםיניכ–יםירטסוכלו ייטיבע–יםישסיןיבטןיסוכלו ייט
ח–דיתירשרעותית.ייסיו–י16יר–סטישטטצבעטיעבו–יש" יגבוטטיבריוחדיבע–יםיעניותייח יתיבפ–יפ–יט,יוגםיבי–ושלים.

 16רקדםיטרתסםי)(correlation coefficientיטוסירדדי טטי טיילטתסרטיביןישניירשתנים.ייע–ךישלי1ירצייןיטתסרטירלסט:יסםירשתנט
סחדיגדליביח יר וים,יטשנייגדליבסותויטיח יבדיוק.ייע–ךישלי0ירצייןיחו –יקש–ירוחלט:יכשרשתנטיסחדיגדליטשניייכולילגדוליסוילקטון
סוילטישס–יסותויטדב–.ייע–ךישלי-1ירצייןיטתסרטיטפוכט:יכשרשתנטיסחדיגדליטשנייקטןיבסותויטיח .
 17רקו–ות:יתוצסותיטבחי–ותירסת–יוועדתיטבחי–ותיטר–כזית.יינתונייטע–יםירטפ–ופיליםישליט–שויותיטרקוריותישליטלר" .
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סיו–י:16ידגםיטטצבעטילרפלגתיש" יבבחי–ותי,2015יכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבעי–.18

דגםיטטצבעטילליכודי דורטיברידתירטילזטישליש" .ייכפיישרודגםיב סיו–י,17יגםיכסןיעבו–יטסוכלו יטיטיטודית
ציוניתירתקייםירתסםיטפוךיביןיטכנ טילטצבעט:יככלישטטכנ טיטררוצעתיבעי–יגבוטטייות–,יסחוזיטרצביעיםילליכוד
נרוךייות–.יירקדםיטרתסםיטוסי,-0.66יכשכליעלייטישלי1000ישקליבטכנ טירובילטילי–ידטישלי2.3%יבררוצעיבטצבעט
לליכוד.יירקדםיטרתסםיטזטיחושביבניכוייישוביםיע–בייםיוח–דיים,יכייכפיישקליל–סותיטליכודירפ–ידיסתיע–יייש–סל
לשנייצבי–יםינפ–דיםילגר–י:יבפינטיטשרסליתיתחתונטיטע–יםיטע–ביותיוטח–דיותישטטכנ טישלטןינרוכטיוטתריכטיבטן
בליכודיספ ית,יול–וחביטחצייטעליוןיטע–יםיטיטודיות-ציוניותישבטןיטליכודירקבליביןי15-50%ירטקולות.

 18רקו–ות:יתוצסותיטבחי–ותירסת–יוועדתיטבחי–ותיטר–כזית.יינתונייטע–יםירטפ–ופיליםישליט–שויותיטרקוריותישליטלר" .ייטטכנ ט
טררוצעתיבכליעי–יחושבטיכררוצעיטרשוקללישליטטכנ טישליעצרסיםיושכי–ים.ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יםיטבסים.
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סיו–י:17ידגםיטטצבעטילליכודיבבחי–ותי,2015יכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבעי–.

דגםיטתריכטיברחנטיטציוניי)רפלגתיטעבודט (יטפוךילגר–יילזטישליטליכוד.ייכפיישניתןיל–סותיבסיו–י18יישיטתסרט
ב–ו–טיביןיטכנ טיררוצעתילבחי–טיברחנטיטציוני:יכשטטכנ טיטררוצעתיעולטיב1000-ישקלים,יטתריכטיברפלגטיעולט
ב.4.6%-יירקדםיטרתסםישליטטתסרטיטזויגבוטיביות–יועורדיעלי ,0.89יוסכןיניתןיל–סותישכרעטיכליטע–יםיר תד–ות
לסו–ךיקויסלכ וניייש–יבג–ף.ייתוצסותידורותירתקבלותיעבו–ירפלגתיישיעתידיורפלגתיר–צ.
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סיו–י:18ידגםיטטצבעטילרחנטיטציוניי)רפלגתיטעבודט(יבבחי–ותי,2015יכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבעי–.

נספח:

המהפך בבחירות 1977

ב 1977-טיטיביש–סליע–וץיטלוויזיטיסחד  ,שעלטיל–סשונטילשידו–יפחותירעשו–יקודםילכן  .רטדו–תיטחדשותישלו,
רבט  ,טייתטירדו–תיטשבטיוזכתטילסחוזייצפייטישלי 70%בררוצע  .סבליט 17.5.1977-לסיטיטיע–ביררוצעי–יביוםיזט
נע–כויטבחי–ותילכנ תיטתשיעית  ,וברטדו–תיטחדשותישב ופויטבעיטשד–ןיחייםייביןיסתיטרונח י"רטפך" .טליכוד
בטנטגתירנחםיבגיןיעלטילשלטוןיסח–יי 29שניםיבסופוזיציט.ייטבחי–ותיטסלטי–סויותיסםיכןילתשורתילביריוחדת.
19
–ביםי–וסיםיבבחי–ותי1977ירטפךיפוליטייבעיק–ו:ירעב–ירשלטוןירפלגותיטשרסליט וציסלי טיותיב–סשותירפס"י
סויטרע–ךילשלטוןירפלגותיטיריןיטלסורניות-ליב–ליותיב–סשותיטליכוד.י יסבליספש–יל–סותיברטפךיטזטיגםיפנים
סח–ות,ייוסולייטפניםיטסח–ותיטסלטיחשובותייות–ירטפןיטפוליטי.ייסחתיטספש–ויותיטיסילטתרקדיבשינויייסוכלו ייט
ובטגרוניטישליקבוצטיזויסויסח–ת.ייסבלינשס–תיטשסלטירטיטשתנטיב1977 -יוג–םילרטפך.ייכדיילב––יסתיזטיספש–ילפנות
ל ק–יבחי–ותישנע–ךיעליידייחוק–יםירסוניב– יטתיתל-סביביוס ףינתוניםי–לוונטיים.

 19טסרתיטיסישרפס"ייטייתטירפלגתיר–כזייות–יררפלגתישרסל,יוטשרסלי"טסריתי",ישיוצגיעליידיירפ"ם,ילסיטיטישותףיבקוסליציטיב–וב
טשנים.ייובכליזסתינק–סילררשלותישלפנייטרטפךי"ררשלותישרסל"ילשםיטנוחות.

28
ט ק–יטסרו–ינע–ךיעליידייקבוצתירחק–יטחוק–תיסתירע–כותיטבחי–ותיביש–סלירסזי .1969ייבשנתי,1977יבעקבות
טרטפך,ינע–ךיגםי ק–יסח–ייטבחי–ות.ייט ק–יטזטיכלליביןיטית–ישסלותיסודותיטטצבעטיבשניםי 1973יו.1977-יינתונים
סלטירספש–יםילרפותיסתישינויייטערדטישליבוח–יםיולספייןיסתיטבוח–יםישעב–ויררפלגטיסחתילשנייט.
נתחיליעםיריפוייטרעב–ים.ייסיו–י19יר–סטיסתיטסנטוריטישליטרטפך.ייזוטיידיסג–רתי ,Sankeyישבסרצעותטיספש–
לתס–יז–ירטיביןיקבוצותישונותיוסתיטגדליםיטיח ייםישליטקבוצותיוטז–ירות.ייברק–טישלנויטקבוצותיטןילפייטצבעט
לרפלגותישונות.ייטרלבניםיבצדישרסלירייצגיםיסתיטרפלגותיבבחי–ותי,1973יכשגובטיכלירלבןייח יילר פ–יטקולות
שטרפלגטיקיבלטיב ק–.י יטרלבניםיבצדייריןירייצגיםיסתיטרפלגותיבבחי–ות י.1977יטר פ–יםירצייניםיכרטינ ק–ים
טצביעוילכלירפלגט,ירתוךי 465י "ט.ייט –טיםישרקש–יםיביןירלבניםיבשנייטצדדיםיר–סיםירעב–ישלינ ק–יםיררפלגט
סחתיב1973-ילסח–תיב,1977-יסוילחילופיןיטשס–ותיוטצבעטילסותטירפלגטישוב.
1977
1973
didn't vote: 31
didn't vote: 62

likud: 163

shlomzion: 4
liberals: 3
mafdal: 18

likud: 109

liberals: 10
mafdal: 20

dash: 63

ma'arach: 205
ma'arach: 98

sheli: 4
ratz: 2
hadash: 2
pash: 1
other: 3

haredim: 12

ratz: 6
moked: 2
other: 10

haredim: 11
u/k: 60

u/k: 29

סיו–י:19ירעב–ירצביעיםיביןירפלגותיביןיבחי–ותי1973ילבחי–ותי.1977ייטנתוניםינלקחויר ק–יט ובליררדגםיחלקי,יולכן
טר פ–יםיסינםירשקפיםיבטכ–חיסתיטשיעו–יםיבסוכלו ייטיכולט.20

טג–ףיר–סטיסיךיטליכודיוד"שי)ט–סשונטיב ד–טישלירפלגותיט ר–כזישני וילרלסיסתיטר–ווחיביןייריןיושרסל(ישתו
רנדטיםילרע–ךיוקצתיגםילרפלגותיסח–ות,יוכךיטליכודיטיטייכולילטקיםיקוסליציט.ייד"שיטצט–פטיסח–ייזרןיקצ–יוכך
שילטוןיטליכודיטתב .ייעםיזסתיצ–יךילצייןישטרדגםישליט ק–יטיטיבעייתי,יכיווןישכלליסתיטע–יםיט–סשיותיבלבד.
 20רקו–:י ק–יבחי–ותי,1977יגלי 4י)סח–ייטבחי–ות(,ישליטר–כזילחק–יטבחי–ותיביש–סליבסוניב– יטתיתל-סביב.ייסוכלו ייתיט ק–יטייתטי465
יטודיםיבוג–יםי)בניי(+ 20ירטע–יםיטגדולותיבלבדי)רט–ופוליןיתל-סביב,יי–ושלים,יחיפט,יובס–ישבע(.ייסותםינתוניםירשרשיםיבג–פים
טבסים.

29
כתוצסטיטר פ–יםיבג–ףיסינםיתוסריםיסתיתוצסותיטסרתיבבחי–ות.ייחו –יטטתסרטיטבולטיביות–יטוסיבקש–ילליכוד:
טליכודיבעצםי–קיעלטיר39-י רנדטיםיל,43-יעלייטיצנועטישל י,10%יולסיעלייטיד–רטיתישל י50%י כרוישנתונייט ק–
ר–סים.ייוברציסותיטרע–ךיי–דיב,37%-ילסיב52%-יכרויבג–ף.
לר–ותיחו –יטטתסרטיבר פ–ים,יניתןילטשתרשיבנתוניםיכדיילפלחיסתיטבוח–ים.י יסםירש–טטיםיסתיטטצבעט
לגושיםיטשוניםיבבחי–ותי1977יתוךיפילוחיטבוח–יםילפיירוצסיו–רתידתיותירתקבליטג–ףיטרוצגיב סיו–י.20ייישיכסןי12
ערודות,ישרייצגותיסתיכליטצ–ופיםישלירוצסי)ס יטיוספ–יקטי],[AS-AFיסי–ופטיוסר–יקטי],[EUR-AMיויש–סלים
דו–ישניי]([ ILיעםי–רתידתיותי)פ–שנותישלי:ירקייםיטלכותידתיבסופןיי ודיי=ידתי/ח–די,יברידטי–בטי=יר ו–תי-דתי,
ברידטירועטטי=יר ו–תי-לס-דתי,יולסירקייםיכללי=יחילוני(.י י–וחביכליערודטירייצגיסתיר פ–יטנ ק–יםיששייכים
לצי–וףיטזט.ייטערודותירחולקותילצבעיםילפייטצבעטילרפלגותיררחנותישונים.
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סיו–י :20ידגםיטטצבעטישליקבוצותיסוכלו ייטישונותיבבחי–ותי.1977

טערודותירקובצותילפיירוצס.ייכךיניתןיל–סותישכליבנייעדותיטרז–חיטצביעויבסותויסופן,יבלייקש–יל–רתידתיות:
–וביליריןי)לליכוד(,יקצתילשרסלי)רע–ך(,יורעטיםילר–כזי)ד"ש(.ייזסתיבניגודילרצביכיוםי)כפיישטודגםילעיליב סיו–י,(13
כש–רתיטדתיותיולסיטרוצסיקובעתיסתידגםיטטצבעט.י ילעורתיזסתיסצליסשכנזיםיובניידו–ישנייביש–סליטדתייםיסכן
טצביעויסח–תירטסח–ים,יוטעדיפויסתיטירין.
בסופןידורטיניתןילש–טטיג–ףישבוירבחיניםיביןי–רותיטכנ טיברקוםיביןי–רותידתיות.יטתוצסטיטיסישלטכנ טילס
טייתטיכרעטיטשפעטיעלידגםיטטצבעט,יושוביטוסינקבעיבעיק–יעליידייטרוצס.
טר קנטיטיסישטרז–חיםיטצביעוייות–ילליכוד.ייסבליטסםיטםיטגו–םילניצחוןיטליכוד?יבשביליזטיצ–יךילט תכליעל
טרספייניםישליסלטישטצביעוילרע–ךיב1973-יסבלילליכודיסויד"שיב,1977-יכייטרעב–ישלטםיטוסישעשטיסתיטטבדל.
דגםיטטצבעטיב1977-ישליסוכלו ייתירצביעייטרע–ךיב1973 -ירתוס–יבסיו–י.21ייכפיישניתןיל–סותיסצליטסשכנזיםייות–
רחצייטרשיכוילטצביעילרע–ךי)לשרסל(יגםיב,1977-יכשטסח–יםירעדיפיםיסתיד"שיעליפנייטליכודיביח ישלי.2:1ייסבל
סצליטרז–חייםי–קישלישינשס–ויברע–ך,יוכ40%-י עב–וילליכוד.י יסזיטשו–טיטתחתונטיטיסישסכןיטרטפךיכנ–סטינבע
רשינויידגםיטצבעטיעדתי,יסבליטיוילזטישנייר–כיביםינפ–דים:
• בנייעדותיטרז–חישעב–וירטרע–ךילליכודיובכךית–רויישי–ותילרטפךי)חיזקויסתיטליכודיעליחשבוןיטרע–ך(.
• סשכנזיםישעב–וירטרע–ךילד"שיובכךיטחלישויסתיטרע–ךיעודייות–.
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סיו–י:21ידגםיטצבעטיבבחי–ותי1977ישליריישטצביעוילרע–ךיבבחי–ותי.1973

טצ–וףישלירסבקיביןישרסליליריןיעםיטבלחותישלירפלגותיר–כזישרנ ותילטידחקיביניטםיול פקיסלט–נטיבט
רספייןיסתיכליטתקופטירסזיטרטפך.ייטתוצסטיטיסיחו –ייציבותיושינוייםיבט–כבייטררשלות.

פרק ג :ממשלה ומשילות

טבחי–ותיטןיל–שותיטרחוקקת,יק–ייטכנ ת.ייסבליטכוחיטסריתיינתוןיבידייט–שותיטרבצעת,יטררשלט,יטרוקרתירתוך
טכנ ת.ייבפ–קיזטינתס–יסתיגודליוט–כביטררשלותיוסתייח ייטגורליןישלטןיעםיטכנ ת.

ממשלות ישראל וסיווגן
טרטפךישל י 1977י ירןירעב–יר"עידןיטשרסל",ישבויטררשלותיטונטגויעליידיירפס"ייורסוח–ייות–ירפלגתיטעבודט,
ל"עידןיטירין",ישבוי–וביטזרןיטליכודינותןיסתיטטון.ייב יווגיטזטירפלגתיטעבודטירייצגתיסתיטשרסלי)סםיכיייטיויכסלט
ברפלגטיעצרטישיכחישויזסת(,יוטליכודירייצגיסתיטירין.ייסבליטררשלותיטןיכ–גילילסיטורוגניות.יירדייפעםירבליחט
רפלגתיר–כזיטרנ טילכבושיסתיטשטחישביןיטיריןיוטשרסל,יוישיגםירפלגותי קטו–יסליותישפונותילקטליםירובחנים
כגוןיע–בים,יח–דים,ידתיים,יסויעולייב–יתיטרועצותילשעב–.ייכשרפלגותיכסלטירשתתפותיבררשלטיניתןיסוליילט תייג
רתיוגישליטררשלטיכררשלתייריןיסוישרסל.ייבנו ף,יביש–סליטיויברטלךיטשניםיגםיררשלותיסחדותילסוריתיטכוללות
טןירפלגותישרסליוטןירפלגותיירין.ייכתוצסטירכליזטיעולטיטשסלטיטסםיניתןיסכןילספייןיסתיטתקופטירסזיטרטפךיכעידן
שלטוןיטירין.
כדיילענותיעליטשסלטיטזוינ קו–יסתי–שירתיטררשלותישכיטנויביש–סל,יוסתיטשינוייםיבט–כבןיסםיטיו.ייעלי רך
טר–כיביםישליכליררשלטיוטדוריננטיותיטיח יתישלטםינספייןיסתיטררשלותיטשונותיכררשלותישרסל,יררשלותיירין,
סויררשלותיסחדותי–יוזסתיבתנסיישטןיסכןישיקפויסחדותיסריתיתיתוךישוויוןיביןיטשותפים,יולסיטיטילטןיבעצםיצביון
רובטקישלישרסליסוישליירין.ייט–שירטיטיסיכלטלן:
יווג
טע–ות
תקופט
ר ' כנ ת –סשיטררשלט
שרסל
– דודיבן-גו–יון  14.5.1948-10.3.1949טררשלטיטזרנית
0
שרסל
 1דודיבן-גו–יון 10.3.1949-1.11.1950
1
דודיבן-גו–יון

1.11.1950-8.10.1951

שרסל

2

דודיבן-גו–יון

8.10.1951-24.12.1952

שרסל

4

דודיבן-גו–יון

24.12.1952-26.1.1954

שרסל

5

רשטיש–ת

26.1.1954-29.6.1955

שרסל

6
7

רשטיש–ת
דודיבן-גו–יון

29.6.1955-3.11.1955
3.11.1955-7.1.1958

דודיבן-גו–יון

7.1.1958-17.12.1959

שרסל

9

4

דודיבן-גו–יון

17.12.1959-2.11.1961

שרסל

10

5

דודיבן-גו–יון

2.11.1961-26.6.1963

שרסל

לוייסשכול

26.6.1963-22.12.1964

שרסל

3

2

3

8

11

ררשלתירעב–

שרסל
שרסל

32
תקופט
ר ' כנ ת –סשיטררשלט
22.12.1964-12.1.1966
לוייסשכול
12
13

6

לוייסשכול

12.1.1966-5.6.1967
5.6.1967-17.3.1969

14

טע–ות

יווג
שרסל
שרסל

ררשלותי"סחדות"
ב–סשותייגסליסלוןיסח–י
שסשכולינפט–יב 26.2.1969-שכללויסתירנחםיבגין
ויו ףי פי–ירגח"ל,יסך
ללסיתפקידיכלשטו

שרסל

גולדטירסי–

17.3.1969-15.12.1969

15

7

גולדטירסי–

15.12.1969-6.8.1970
6.8.1970-10.3.1974

16

8

גולדטירסי–

10.3.1974-3.6.1974

שרסל

יצחקי–בין

3.6.1974-20.6.1977

שרסל

רנחםיבגין

20.6.1977-5.8.1981

ירין

5.8.1981-10.10.1983

ירין

10.10.1983-13.9.1984

ירין

 13.9.1984-20.10.1986טחלקיט–סשוןישליררשלתיט–וטציט
 20.10.1986-22.12.1988טחלקיטשניישליררשלתיט–וטציט
22.12.1988-15.3.1990

סחדות
סחדות
סחדות

17

ש–ייגח"ליקבלויר פ–ירש–דים

שרסל
סחדות
שרסל

טרטפך
18

9

19

 10רנחםיבגין

20

יצחקישרי–

21
22
23

 11שרעוןיפ–
יצחקישרי–
 12יצחקישרי–

24

יצחקישרי–
יצחקישרי–

15.3.1990-11.6.1990
11.6.1990-13.7.1992

ררשלתירעב–

ירין
ירין

ב–סשותישרעוןיפ– יסח–יי–צחי–ביןיב4.11.1995-

שרסל
שרסל

25
26

 13יצחקי–בין
שרעוןיפ–

13.7.1992-22.11.1995
22.11.1995-18.6.1996

27

 14בניריןינתניטו

18.6.1996-6.7.1999

ירין

28

 15סטודיב–ק

6.7.1999-7.3.2001

שרסל

29

ס–יסליש–ון
ס–יסליש–ון

7.3.2001-2.11.2002
2.11.2002-28.2.2003

30

 16ס–יסליש–ון

28.2.2003-10.1.2005

31

 17סטודיסולר–ט 4.5.2006-31.3.2009

10.1.2005-23.11.2005
23.11.2005-4.5.2006

32

 18בניריןינתניטו

31.3.2009-19.1.2011

33

 19בניריןינתניטו

19.1.2011-18.3.2013
18.3.2013-14.5.2015

34

 20בניריןינתניטו

רסזי14.5.2015

לסח–יבחי–ותיישי–ותיל–סשיטררשלט

סחדות
ירין
ירין

טצט–פותיטעבודטילשםיתכניתיטטתנתקות
ב–סשותיסטודיסולר–טיסח–יישש–וןילקטיבשבץיב-
4.1.2006

סחדות
ירין
סחדות

סטודיב–קיו יעתיעצרסותינשס–ויבררשלט

ירין/
סחדות
ירין
ירין
ירין

טבחנטירידיתישניתןילעשותירטטבלטיטיסישטשניםישלפנייטרטפךיטתספיינויבשלטוןיללסירצ–יםישלירפלגות
טשרסל.ייסרנםירנחםיבגיןיויו ףי פי–יטיויש–יםיברשךיקצתייות–יר3-ישנים,יסבליב–וביטזרןילסיטחזיקויבתיקים,יוספילו

33
בררשלתיטסחדותישליגולדטיטיוילגח"ל21י–קי6יש–ים.ייטשניםישסח–ייטרטפך,ילעורתיזסת,ירתספיינותיבתטפוכותי–בות
ובעיק–יברעב–יל י–וגיןיררשלותייריןילררשלותיסחדותיוחוז–יחלילט.י
רעב–ילכך,יבכרטירק–יםיקשטילטכ–יעירטיט יווגיט–סוייביות–.יירק–טיחוז–יטוסישליקוסליציטיביןירפלגותיירין,
רפלגותידתיות,יורפלגותי ר–כז.ייטררשלטיט–סשונטישליבגיןיטייתטיכזסת,יעםיד"שיב–סשותייגסליידיןיבתפקידירפלגת
טר–כז.יירסוח–ייות–יטיוירפלגתיטר–כזישליסיציקיר–דכי,ירפלגתישינויישליטוריילפיד,ירפלגתיישיעתידישלייסי–ילפיד,
ורפלגתיכולנוישלירשטיכחלון.ייבכליטרק–יםיטסלטינ–סטי–סויילקבועי יווגילפייטרפלגטיטבכי–טיבקוסליציט,יולק–וס
לצ–וףיררשלתיירין,יכיווןישלסיטייתטישוםינציגותישלירפלגותישרסל.י
רק–טיבעייתייסח–יטוסיתחילתיכטונתטישליטררשלטיט32-יב–סשותייבניריןינתניטו,ישבטירפלגתיטעבודטיטייתט
סרנםיחב–טיבקוסליציט,יסבליטחזיקטיב5-יתיקיםיבלבדירתוך ,30יוטתיקיטבכי–יטיחידייטיטיתיקיטביטחוןישטוחזקיבידי
סטודיב–ק.ייסניינוטטיל ווגיסותטיבתו–יררשלתיירין,ילר–ותישניתןיגםילטעוןיל יווגיכררשלתיסחדות.יילסח–יטתפצלות
יעתיעצרסותי)ב–סשותיב–ק(יופ–ישתירטישנות–יררפלגתיטעבודט,ינשס–טיררשלתייריןירובטקתייות–.
לב וף,יישיגםיכרטירק–יםיבולטיםישבטםי–סשייררשלטישטנטיגויסתיטיריןיביצעויפעולותישסינןיעולותיבקנטיסחד
עםיטשקפתיטעולםישבשרטינבח–ו.ייכךיבגיןיוטנ יגטיר ינייתוךיט–י תיכליטישוביםישםיכוללישתייע–ים,יכךיש–וןיותכנית
טטתנתקותיר–צועתיעזט,יוברידטיר וירתיכךיגםיסולר–טיוטרשסיורתןישניטליעםיסבוירסזן.ייובכליזסת,יסניישור–יעל
יווגןישליטררשלותיטסלטיכירין.
ילסו–יטר פ–יטגדולישליררשלותיסחדות,יוטספש–ותילחו –יט כרטיעליט יווגישליררשלותישונות,יעולטיטשסלט
טסםיסכןי–סויילספייןיסתיטתקופטיכולטיכעידןיטירין.ייסםיר כיריםיל יווגישטוצעיבטבלטילעיל,יטתשובטיצ–יכטילטיות
חיוביתי)סיו–י.( 22ייטררשלותיש ווגויכירניותיכיטנויב ךיטכליב58.3%-ירטזרןיב40-יטשניםישסח–ייטרטפךי)וספילויסם
רחשיביםיסתיתחילתיטררשלטיט32-יכררשלתיסחדות,יררשלותייריןיכיטנויב53.8%-ירטזרן(.ייררשלותיסחדותי)שכרובן
גםיבטןיטיטי–כיביירניירשרעותי,יובכולןיחוץירשנתייםישלישרעוןיפ– יבררשלתיט–וטציטיעםישרי–יטיטי–סשיררשלט
רטירין(יכיטנויבעודי,27.3%יוררשלותישרסלי–קיב14.4%-ירטזרן.ייטר קנטיטיסישבסופןיכללייטיריןיטיטיטדוריננטי
לסו–ךיטתקופטיטרדוב–ת.
)left (14%

)right (58%

)achdut (27%

סיו–י:22יחלוקתי40יטשניםישסח–ייטרטפךיב1977-יביןיררשלותיר יווגיםישונים.

גישטיסח–תילגר–יירופגנתיעליידייסלטישטועניםישסיןירשרעותילטבחנטיביןישרסליליריןיכיי"כולםיסותויטדב–".
טענטיזוירתב תיבעיק–יעליתפי טיט–וסטיבשחיתותיובקש–ייטון-שלטון-עיתוןיחזותיטכל.ייברצביכזטיטגו–םיטרניעיטוס
רסבקייכוחיושליטט,יולסיסידיסולוגיט.ייוסכןיישיטשפעטישליבעלייטוןיעליטרע–כתיטפוליטית,יוטשפעטיזוייכולטילזלוג
רטתחוםיטכלכלייוטע קייגםילתחוםיטפוליטי.י יועםיזסתיטטענטישסיןישוםיטבדליביןיררשלותיטשרסליוטיריןיטיס
רוגזרת,יובטרשךיט פ–ינביסידוגרסותי–בותיטר–סותיטבדליםישניתןיל ווגיסותםיבנוחותיכטבדליםיביןישרסליוירין.ייחלק
רטדוגרסותיטבולטותייות–ילשינוייירדיניותיבעידןיטיריןיטן:
• בנייתיטתנחלויותי–בותיוסח–יכךירסחזיםיבעורקישטחיטגדטיטרע–בית,ירתוךיכוונטירוצט–תילרנועיספש–ותישל
טקרתירדינטיפל טינית.ייזסתיבניגודילני יוןילצרצםיסתיטטתנחלויותילסזו–יגושיעציוןיוטבקעטילפנייטרטפך.
• טנטגת י ליב–ליזציט י כלכלית י רצד י סחד י ורדיניות י כלכלית י רצרצרת י רצד י שני ,י בסופן י שבו י טתפקיד י שנועד
לררשלטיקטןייות–,יוטתפקידישנועדילרגז–יטע קייגדולייות–.י ירדיניותיזויכללטייבושיתקציביישליגופים
ררשלתייםישוניםיוטפ–טטישלטם,יעדיכדייפי–וקיטרנגנוניםישלירדינתיט–ווחטישטוקרטיעליידייררשלות
טשרסל.
• שיתוףיטח–דיםיבקוסליציטיעליידייבגיןיורתןיפטו–יגו–ףירשי–ותיצבסי,ירטישטובילילטגב–תיכוחםיטפוליטי
וג–םילשינוייד–רטייבסופייטחב–טיטח–דית.י ינלווטילכךיתטליךישליעלייתיכוחםישליטדתיים,יוטחלפתיבני
טקיבוציםיבבנייטישיבותיכגו–םיר–כזייביחידותיטק–ביותיבצט"ל.
 21גושיח–ותיליב–לים,ישבטרשךיטיווטיב י ילליכוד.
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גודל הממשלה
לכסו–טיר פ–יטש–יםיבררשלט ינקבעילפייר פ–יטרש–דיםישצ–יךילסייש,יור פ–יטרש–דיםינקבעילפייתחורייטפעילות
טחשוביםיכגוןיסוצ–,יביטחון,יפנים,יחוץ,יוכו' .ייסבליברציסותירדוב–יבבנייסדםיובפ–טיבט–כבתיקוסליציות,יוטדב–ים
ר תבכים:ירצדיסחדיקייםי–צוןי)סויצו–ך?(ילתגרליחב–ייקוסליציטי–ביםיככליטספש–,יסבלירצדישנייישי–צוןי)כךילפחות
סנחנוירקווים(ילטקטיןיסתיטבזבוזיולטגדיליסתיטיעילותישליעבודתיטררשלט.ייסיו–י23יר–סטיסתיטפ–טים.
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סיו–י:23יר פ–יטרש–דים,יטש–ים,יוט גניםילריניטםיבררשלותייש–סל.22

טדב–יט–סשוןישבולטיטוסיקצביטתטפוכות.ייקלילטיתפ ילרחשבטישררשלטיטיסידב–ייציבילפחותילתקופתיכטונתט.
סבליבט–בטיררשלותיטיוישינוייםיתכופיםיבסיושיטרש–ות.ייכשר תכליםיעליכליתולדותיטרדינט,ינ–סטישכליטזרןיש–ים
רתפט–ים,ירפוט–ים,יסוינפט–ים,יורצדישנייסח–יםיררונים,יביןיכתו פתיוביןיכתחליףילסלטישעזבו.ייבר פ–יררשלות,
בפ–טיסלוישליב–קיוש–ון,יטיויתטפוכותישליררשיבסרצעיטקדנציט.י
ר פ–יטש–יםיעולטיב ררשלותיסחדות,יכייכצפוייישייות–יסינט– נטיםישצ–יכיםילקבליתפקידים.יכיווןישר פ–
טרש–דיםיכ–גילילסיעולט,ילפחותילסיבסותטירידט,יעולטיר פ–יטש–יםיללסיתיק.ייר פ–י גנייטש–יםידווקסילסירגיע
תרידילע–כיםיח–יגיםיבררשלותיסחדות.י
טשיסישליכליטזרניםישרו–ילררשלטיט32-יב–סשותיבניריןינתניטו.יירעב–ילכך,יטררשלטיטזויקבעטיגםישיסיבר פ–
טרש–דיםיטחדשיםישטורצסויבשבילם.י יבררשלותיטבסותיר פ–יטש–יםיקטן,יסבליטרש–דיםינשס–ו,יועושטי–ושם
שטחזקטיבר פ–ירש–דיםיטפכטילרעיןי רלי טטו יביןיטש–ים.ייבפ–טילסיב–ו–יסםיטקטנתיר פ–יטש–יםיטביסטילחי כון
כלשטו,ישכןיטרנגנוןיטביו–וק–טיישליטרש–דיםינשס–יבעינויגםיסםיטש–יעצרוירשותףיעםירש–דיסח–.

משרדי הממשלה
בטרשךילדיוןיעליגודליטררשלטירענייןיגםילטתחקותיסח–ייטטי טו–יטישלירש–דייטררשלטיטשונים.י יטרט–טיטיס
ל–סותיסםיבסרתיצ–יךיסתיכליטרש–דיםיטסלט,יולנ ותילטביןירטיטש–יםיו–סשייטררשלטיטשוניםיעצרםיחושביםיעליכך.
טסרצעי:יסםירש–דירסויישיב–ציפותיעליידייש–יםישזטיכליעי וקם,יכנ–סטיטוסיבסרתיחשוביורצדיקיזסת.יילעורתיזסת
 22רקו–ות:ידפייטוויקיפדיטיעליררשלותייש–סל,יוטדפיםיעליטררשלותיבסת–יטכנ ת.יי"ש–ים"יכולליסתיכולם:י–סשיטררשלט,י גניוילריניטם,
וטש–ים,יכולליסלטיבלייתיק.יזוטיי פי–טישליסישים,יכךישסםירישטויטחזיקיבר פ–יתפקידיםיטוסינ פ–י–קיפעםיסחת.י" גניי–סשיטררשלט"
כולליגםיררלסיירקוםיורשניםיל–סשיטררשלטיברידטיוטיויכסלט,יסבלילסי"ש–יםיברש–די–סשיטררשלט".י"ש–יברש–די–סשיטררשלט"
נ פ–יכש–יבלייתיק,יכיווןישלסיטיטיררונטיעלירש–דיביצועי.י"רש–דים"י ופ–יסתיטרש–דיםיטביצועיים,יביןיסםיטיטילטםיש–יררונטיסויסם
טיוירופקדיםיבידיי–סשיטררשלט.
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סםיישיתחלופטיגבוטטיותקופותי–בותיבטןיסיןיש–ישזטיכליעי וקו,יוית–טירכךיסםיטרש–דירבוטליונפתחירחדשיסו
רסוחדיעםירש–דיסח–יוסזירפוצלישוב,יסולייבסרתילסיצ–יךירש–דיכזטיבתו–יישותינפ–דתיב–רטיטריני ט–יסלית.
סיו–י 24יר–סטיקויעבו–יכלירש–דיררשלתי.יטצבעירצייןיסםיטרש–דירוחזקיעליידיי–סשיטררשלט,יסויישילויש–
ברש–טירלסט,יסויש–ישרחלקיסתיזרנויביןישניירש–דיםיסוייות–;יברק–יםיבודדיםירש–דיטופקדיגםיבידיי גןיש–.
טפ קותיב–ציפותיטקוירצביעותיעליביטוליטרש–דיוטקרתוירחדשירסוח–ייות–.יישינוייישרותירצויניםיבתנסיישלסיטיו
תכופיםירידי.יישינוייםיבריקוםי)גובט(יטקוירצביעיםיעליסיחודיעםירש–דיסח–.
טע–טינו פת:יטג–ףיטזטילסירשקףיסתיכליטתטפוכותישרש–דייכולילעבו–.ייניתןילטניחישכדיילטיותיספקטיבייש–
צ–יךיללרודיסתיטחור–,יוסםיש–יםירתחלפיםיבתכיפותי–בטיזויסינדיקציטינו פתילחו –יחשיבותישריח יםילרש–ד.ייסבל
סםיטחילופיןיטםיביןיש–יםיבסותוי טטו י)לרשלישניטםירחזיקיםיבויזרניתיברש–דינו ף(ילסינ–סטיסותםיבג–ף.יילדוגרט,
זטיטרצביעםירש–דיטדתותיבררשלתינתניטויט–סשונט:יטוסיטוחזקיבידיי–סשיטררשלטיברשךיחודשיוחציילסח–יטקרת
טררשלט,יטועב–ילש–יסליי וי טילרשךישנט,ילש–יזבולוןיטר–ילרשךיכחציישנטי)עדיפטי–תו(,יליצחקילויילחציישנט
נו פת,יולב וףיחז–טילסליי וי ט.יכליטש–יםיטסלטיטחזיקויברש–דינו ףיבויזרנית.י
כיוון י שכידוע י יש י רסבקים י קשים י על י רש–ות י ש–ים ,י רפתיע י סולי י ל–סות י עד י כרט י יש י רצבים י שבטם י רש–דים
"רבוזבזים"יונותניםילסותויש–ילסיישיר פ–יתפקידים,יסוישלסינותניםיסותםילסףיש–יוטםיררולסיםיעליידיי–סשיטררשלט
עצרו.ייעליפייחוקירש–דישסינוירסויישיטוסיבסח–יותוישלי–סשיטררשלט,יולכןיתקופותיקצ–ותישבטןי–סשיטררשלט
רחזיקיברש–דיסחדיסוייות–ירצביעותיכ–גיליעליחילופייש–יםיועליתטפוכותיפוליטיותי)טכנ תיילג–ףי–קיתקופותיכסלט
שסו–כןייות–ירחודש(.ייטח–יגיטיחידיסולייטוסירש–דיטביטחון,יש–סשייררשלטישוניםיבח–וילטחזיקיבויבגלליחשיבותו
ולסיבגלליבעיותיסיוש.ייבדורטירשטיש–תיטחזיקיברש–דיטחוץ,יובניריןינתניטוינסחזיברש–דיטתקשו–ת.
נתחילירטעב–יט–חוק.י יטרש–דיםיטעיק–ייםיעםיקוםיטרדינט,ישנשס–ויבתוקףיבליישינוייעדיטרטפך,יטםירש–די
טביטחון,יחוץ,יסוצ–,יפנים,ירשט–טי)כיוםיביטחוןיפנים(,ירשפטים,יחקלסות,י עדי)כיוםי–ווחט(,יעבודטי)כיוםיחלק
ררש–דיטכלכלט(,יר ח–יותעשייטי)כיום,ילסח–יר פ–יתטפוכות,יגםיחלקיררש–דיטכלכלט(,יתחבו–ט,יב–יסות,יודתות.
קצתירסוח–ייות–יטוקרוירש–דיטחינוךיוטת–בותי)כיוםירופ–דילשניירש–דים(,יטדוס–י)כיוםיתקשו–ת(,יטשיכוןי)כיוםיבינוי
ושיכון(,יוטתיי–ות.יי ךיטכלי 17ירש–דים.ייבנו ףיטיוישניירש–דיםישבוטלוילתקופותיר וירותיסבליטוקרוירחדשיוקיירים
עדיטיום:יקליטתיעלייט,יופיתוחי)כיוםיתשתיותילסוריות,יסנ–גיט,יורים(.
ייררשלתיבגיןיט–סשונטישקרטיסח–ייטרטפךיכללטיר פ–ישינוייםישטיוילפחותיחלקיתירונעיםיעליידייסידסולוגיט.
רש–דיטרשט–טיבוטל,יטעבודטיוט עדיסוחדויתחתיטשםיעבודטיו–ווחט,ירש–דיטר ח–יוטתעשייטיסוחדיעםירש–ד
טתיי–ות,יורש–דיטסנ–גיטיוטתשתיתיטוקםירחדשיעליחו–בותירש–דיטפיתוחישבוטליכרטישניםיקודם.י ינטויר פ–
טרש–דיםיקטןיב.2-
בשניםישרסזיטרטפךיטיוישניירוקדיםיעיק–ייםישליתטפוכותיוס–גוןירחדש:
• טצב–ישטתחיליבתו–י עד,יעבודט,יר ח–יותעשייט,יותיי–ות,יטוסיכיום י3י רש–דים:י–ווחט,יכלכלט,יותיי–ות.
בולטתיטטיד–ד–ותיברערדיטעבודט,יררש–דיעצרסייד–ךירש–דיכפולי)עבודטיו–ווחט(,ישינוייטרונחי)תר"תי–
תעשייט,יר ח–,יותע וקט(,יועדישנעלרטיכלילירשרוישלירש–דיטכלכלט.ייטשינוייםיטסלטירשקפיםיסתיט טת
טרוקדירטעובדיםילרע יקים.
• רטישטיטירש–דיטחינוךיוטת–בותילפנייטרטפךיטוסיכיוםיחלקירשלישייטישלירש–דים:יחינוך,ית–בותיו פו–ט,
ורדע,יטכנולוגיט,יוחלל.יירש–דיטרדעיטוקםיל–סשונטיסח–ייטרטפך,יטתסחדי 3יפעריםיעםיטת–בותיוט פו–ט,
סבלינפ–דישוב.
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טגידוליטד–רטייביות–יבר פ–יטרש–דים,יכפיישניתןיל–סותיבסיו–י,23יטיטיבשניםי,2006-2009יבררשלותיסולר–ט
ועודייות–ירכךינתניטו.יי–וביסםילסיכליטרש–דיםיטסלטיטוקרויבסופןיב–ו–ילצ–כיםיקוסליציונייםיוטיוירלוויםיברחלוקות
עליטטצדקטיטענייניתילקיורם.ייכיוםי)טררשלטיט(34-יכרעטיכולםירשרשיםי רלי טטו ילש–יםיש–סשיטררשלטיבנירין
נתניטויזקוקילתריכתם.יכך:
• נפתלייבנטיטוסילסי–קיש–יטחינוךיסלסיגםיש–יטתפוצות,
• ס–יטיד–עייטוסילסי–קיש–יטפניםי)סויקודםילכך,יש–יטכלכלטיוטתעשייט(יסלסיגםיטש–ילפיתוחיטפ–יפ–יט,יטנגב,
וטגליל,
• גלעדיס–דןיטוסילסי–קיטש–ילביטחוןיפניםיסלסיגםיטש–ילנושסיםיס ט–טגייםיוט ב–ט,
• יש–סליכ"ץיטוסילסי–קיש–יטתחבו–טיסלסיגםיש–ילענייניירודיעין,
• וזסביסלקיןיטוסילסי–קיש–יטקליטטיוסח–יכךיטש–ילטגנתיט ביבט,יסלסיגםיטש–ילי–ושליםיוטרו–שת.
יצויןיגםישטרש–דיםיטסלטירעו–בביםירחדשירפעםילפעם.ייכךיק–טישבתקופותישונותיי–ושליםיסוחדטיעםיטתפוצות,
טתפוצותיעםיטט ב–ט,יטט ב–טיעםיטס ט–טגיט,יוטס ט–טגיטיעםיטרודיעין.
ול יום,יספש–יל–סותישקשטילבטלירש–דים.ייטרש–דיםיטיחידיםישבסרתיבוטלוילגר–ייטםירש–דיטקיצובירתקופת
טצנע,יורש–דיטכלכלטיוטתכנוןישטיטירש–דיקוסליציונייבשנותיט80-יוט90-ישליטרסטיטקודרת.יירש–דיקליטתיטעלייט
 23רקו–:יטנתוניםילוקטויבדייערלירדפייררשלותייש–סליבויקיפדיטיובסת–יטכנ ת .יבחלקירטרק–ים,יבעיק–יבעש–-עש–יםיטשניםיטסח–ונות,
קשטילפעריםילדעתירטיטםיטרש–דיםיטררשלתייםי)עדיכרטישזטינשרעירוז–(.יטרדוב–יברק–יםישש–ירוכ–זיכסח–סייעלינושסיר וים,
לרשליי–ושלים,יולפעריםיררשירקיריםירש–דילצו–ךיטענייןיסבליבפעריםיסח–ותיטסח–יותיטזויסינטירלווטיבטקרתירש–דיררשלתי.יני יתי
לב––,יסבלייתכנויטעויות.י
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שבוטלידווקסיבתחילתישנותיט 50-י וטיטי גו–יבתקופתיגלייטעלייטיטגדוליםירר–וקויטוקםירחדשיב וףישנותיט,60-
וטרשיךילתפקדיגםיכשז–םיטעלייטידעךיקשות.יירש–דיטרשט–טישבוטליעליידייבגיןירטעריםיסידסולוגייםיטוקםירחדש
בררשלתיפ– -שרי–.יירש–דיטדתותישבוטליב2003-יכחלקירט כםיקוסליציונייעםירפלגתישינוייטוקםירחדשיבשנתי 2008
כחלקירט כםיקוסליציונייעםירפלגתיש" .ייוגםיטרש–דיםיטקוסליציונייםישליטעתיטסח–ונטינוטיםילחזו–יסח–יישרבטלים
סותם.

תחומי סמכות
כפיישטוזכ–ילעיליתחורייטסח–יותישלירש–דייטררשלטיסינםירוגד–יםיטיטב,יוישישטםירשתנים.יידוגרסותישטוזכ–ויטן
טריזוגיוטחלוקטירחדשישליחינוך,ית–בות,ירדע,יו פו–ט,יוכןיטריזוגיוטחלוקטירחדשישליטר ח–יוטתעשייט,יטעבודט,
וט–ווחט.ייכרויכןיקייריםיטרש–דיםיטקוסליציונייםישטגד–תםירשתנטילפייצ–כייכיבודיטש–ים.
בנו ףיישיסגפיםיוגופיםירקצועייםישרועב–יםיררש–דילרש–ד.י יבחלקירטרק–יםיניתןילטעוןישרדוב–יבטעב–ט
רשיקוליירדיניותיענייניים,יכרוילרשליטעב–תישי–ותיטתע וקטיררש–דיט–ווחטילרש–דיטתעשייטיבשנת ,2004יוטעב–תו
בחז–טיבשנתי.2016ייברק–יםיסח–יםינ–סטישטשיקוליםיטיויסח–ים,ילרשל:
• טעב–ותיחוז–ותישל ירנטלירק–קעיייש–סלי לרש–דישבויכיטן יס–יסליש–ון,יש–צטילשלוטיבטקצסתיק–קעות
לטתיישבות.ייכךיב1990-יטועב–יטרנטלילרש–דיטבינוייוטשיכון,יב1996-ילרש–דיטתשתיותיטלסוריות,יוב2001-
לרש–די–סשיטררשלט.
• טעב–תירנטליטתכנוןיררש–דיטפניםילרש–דיטסוצ–יבשנתי2015יכדייל–כזיסתיכליט רכויותיטקשו–ותילרשב–
טדיו–יבידיירשטיכחלון.
בסופן י כללי י רש–ד יטסוצ– י נוטט י ל–כז י בידיו י רכויות י ניטול י –בות י )בניגוד י לשסיפט י טרוצט–ת י לעידוד י טיוזרט
וטתח–ות(.יידוגרסותיכוללות
• טכפפתיטחשביםיט–סשייםישלירש–דייטררשלטיטשוניםיל חשביטכללייברש–דיטסוצ–,יכדיישלסייוכלוילסש–
יוזרותישליטש–יםיבנוגעילשירושיבתקציבישלטם.
• טתע–בותיוקביעתיטרשכו–ותיבסוניב– יטסותיתוךידילוגיעליטגו–םיטרפ–ידישליות"ת.
• קביעתירחי–יטחשרלירצדיסחדיורחי–יטגזירצדישנייבצו–טישיוצ–תיגי–עוןירובנטיבחב–תיטחשרל,יוסיילקיחת
סח–יותיעליטגי–עוןיטזט.

יחסי הממשלה והכנסת
קואליציה ואופוזיציה
רטישרשפיעיעליטיציבותיוטיכולתישלי–סשיטררשלטילנווטיסתיטענייניםיטוסיגודליטקוסליציט.ייולחילופין,ירטישנותן
כוחי חיטטיבידיירפלגותיקטנותיוספילויחב–ייכנ תיבודדיםיטוסיקוסליציטיקטנט,ישבטיכליקוליק–יטי.
לטשליםינתוניםיעליגודליוט–כביטקוסליציט

השליטה בתהליך החקיקה
חקיקתיחוקיםיטוסיתפקידטישליטכנ ת.ייסבליחלקיניכ–ירטחוקיםיטםיבעצםיחוקיםישטררשלטייוזרת.יירעב–ילכך,יועדת
ש–יםילחקיקטירפקחתיבסופןירעשייעליטכנ תיעליידייטחלטטיסםיחוקיםייזכוילתריכתיטררשלט,יובסופןי–חבייות–
טקוסליציט.יירצדישניישורעיםיעליטטצפטישליטצעותיחוקישלפעריםיספילויריישטציעיסותןילסיתורךיבטן.ייסזיטנטיקצת
נתוניםיעלירטישקו–ט.
סיו–י 25יר–סטיסתיר פ–יטחוקיםישעב–ויבכליכנ תירסזיקוםיטרדינט,יוסתיר פ–יטצעותיטחוקישלסיעב–ויב ופוישל
דב–.ייר תב–ישר פ–יטחוקיםישעוב–יםי)כולליתיקוניםילחוקיםיקיירים(יטוסידייקבועיועורדיעליכ300-500-יבכליכנ ת,
סולייעםירגרתיעלייטיקלט,יופחותירזטיבכנ ותישכיטנויזרןיקצ–ייח ית.י יטחלקיטרפתיעיטוסישבעוד ישבעשו–ים
ט–סשוניםיסכןיט–וביטרכ–יעישליטחוקיםיטיויביוזרתיטררשלט,יב25 -יטשניםיטסח–ונותיסחוזיניכ–יטםיחוקיםיפ–טיים.יייש
גםיחוקיםיביוזרתיוועדותיטכנ ת,יסבליטםידיינדי–ים.
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סיו–י :25יר פ–יטחוקיםישטוצעויועב–ויסתיתטליךיטחקיקטיטרלסיבכליכנ תירסזיקוםיטרדינט.24

רטישטכייבולטיטוסיטעלייטיטעצורטיבטצעותיחוקיפ–טיות,יש–ובןיטרכ–יעיסינןירבשילותילכדייחוקיםיררש.יירצב
זט ירצביעיסולייעליכךישחב–ייכנ תירציעיםיחוקיםי כדיי לטציףינושסיםיולטפגיןיפעילות,יולסוי דוקסי רתוךיסרונט
שטטצעותיסכןייתררשו.יירטישקצתירפתיעיטוסישגםיסצליטררשלטיישיעלייטיניכ–תיבר פ–יטצעותיטחוקישסינןיטופכות
לחוקיםיב ופוישלידב–.יי בי–ישלפחותיחלקירפעילותיט –קיטזוינועדטילטוצסתיקיטו–יקוסליציוניתיולסילחקיקט.
סיו–י 26ירציגיסתיטנתוניםיטסלטיבסופןיב–ו–ייות–,יור–סטיסיךיסחוזיטחוקיםישעב–ויביוזרתיטררשלטיי–דיבסיטיות
ר100%-יבכנ תיט–סשונטילקצתיפחותיר80%-יב וףישנותיט80-ישליטרסטיטקודרת,יוסזיי–דיבתלילותילפחותיר45%-
בסרצעישנותיט.90-ייבעש–יםיטשניםיטסח–ונותיטוסישוביברגרתיעלייט,יוכיוםיטוסינושקיל60%-י)לסי ופי,יישיעודיט–בט
חוקיםיבתטליךיעבודטיבכנ תיטנוכחית(.
סחוזיטטצלחטישליטררשלטיטיטיבסיזו–יט90%-יויות–יעדיסח–ייטרטפך,יוסזיי–דילסזו–יט.80%-ייבירייררשלתיש–ון
בתחילתישנותיטסלפייםיטוסיצנחיקשותיורסזיטוסיבסזו–יט50-60%-י)טנתוניםילכנ תיטנוכחיתילסיבטכ–חירשקפיםיכיייש
ט–בטיטטצעותישעודילסיב–ו–ירטייעלטיבגו–לן(.יילפחותיחלקירטחוקיםיטסלטירשקפיםי יכוריםיקוסליציוניותישבגללם
רתחיליםילקדםירינייחוקיםיסבליר–סשילסיבסרתירתכווניםילטשליםיסתיתטליךיטחקיקטישלטם.י יסש–ילטצעותיחוק
פ–טיות,ירשנותיט60-י–קיכ20%-ירטטצעותיטסלטיעב–ו,יוקצתיסח–ייטרטפךיזטיי–דילפחותיר,10%-יוטרשיךילטד–ד–יעד
פחותיר4%-יבכנ תיטקודרת.

 24רקו–:ירסג–יטחקיקטיטלסורי יבסת–יטכנ ת.ייבלשוניתי"טצעותיחוק"יספש–יל נןילפייסיזויכנ ת,יט וגי)ררשלתי/ועדט/פ–טי(,יוטרצב
)בעבודט/נעצ–/טושלם(.ייטנתוניםיטםיר פ–יטצעותיטחוקישנרצסויבכליצ–וףישליטגו–ריםיטסלט.
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סיו–י :26יסחוזיטחוקיםישטיויביוזרתיטררשלטירתוךיכליטחוקיםישטתקבלו,יוסחוזיטחוקיםישטתקבלוירתוךיכלליטטצעותישל
טררשלט,יטוועדות,יוחב–ייטכנ ת.25

קבלתיסוידחיתיחוקיםישטוצעויעליידייטסופוזיציט
טעב–תיטטיפוליבחוקיםיביןיוועדותיטכנ תילפייט–כביסישי,ישינוייטט–כבילפייטצו–ךי)לרשליטחלפתיבנייבגיןיבדוד
ביטןיבוועדתיטפניםיכדיילטעבי–יסתיחוקיטטרלצותי(11.2017
נתוניםיעליטשירושיברשרעתיקוסליציונית

חוק ההסדרים
חוקיטט ד–ים י ברשקיטיטיסחדירשלושתיט–כיביםיטב י ייםישליתכניתיטייצוביטכלכליתישל י .1985י יזטוי"חוקיעוקף
כנ ת"ישבויר כיריםיעלישו–תיצעדיםישטררשלטי)ובפ–ט ירש–ד יטסוצ–(י–וצטילנקוטיבטםיורעבי–יםיסותםיבחוק
רשותף,יבצרודילטעב–תיחוקיטתקציב.ייבפ–טיטחוקירשרשילביטוליסוידחיטישליחוקיםיסח–יםישטתקבלויבכנ תיבטליך
ט–גיל,יובכךיפוגעיבדרוק–טיטיובטפ–דתיט–שויות.
ברקו–יטחוקינועדילטתרודדיעםירצביטח–וםישליטיפ–-סינפלציטישטגיעטיל445%-יבשנט.יסלסישעםיטשניםיטשירוש
בחוקיטת–חבירעב–ילרטישנחוץיבסופןיריידייכדיילייצביסתיטרשק.ייסו–ךיטחוקיבכלישנטי)שרשקףיסתיכרותיטדב–ים
שטוכנ ויסליויולסיעב–ויחקיקטי–גילטיוביקו–תיתישליטכנ ת(ירוצגיבסיו–י.27יירטג–ףיב–ו–ישריישטפךיסותוילרפלצת
דו– ניתיטוסי בניריןינתניטוי)ישילטניחישבשיתוףיפעולטישלירש–דיטסוצ–(.יייטטשתוללותיטתחילטיכשנתניטוינטיטי–סש
טררשלטיבפעםיט–סשונטי—ילפנייזטיטחוקירעולםילסיטכילייות–יר13 -יערודים,יוסצלינתניטויטוסיגדליל29-יוסח–יכךיל-
 46יערודים.ייקפיצתיטרד–גטיטשנייטיטייתטיכשנתניטוירונטילש–יטסוצ–יבררשלתיש–ון:יחוקישלי111יערודיםיותיקוןישל
עודי.7יישיסיחדשינקבעיכשנתניטויטגיעיל–סשותיטררשלטיבפעםיטשניט:י126יערודיםי+יכרטיתיקוניםיקטנים.ייזטיק–ט
פחותיר 3-י שניםיסח–יישטיועצתיטרשפטיתילכנ תיפי– רטיטנחיותיסודותיטליךיטחקיקטיט–סוי ,26יכדיילרנועישירוש
ל–עטילצ–כיםישסינםיקשו–יםילתקציב.ייוסכןיבשנתייםיטבסות,ישבטןינתניטוילסיטיטיבתרונט,יטיקףיחוקיטט ד–יםיי–ד
בסופןירשרעותיי)לרינירוםישל י19י ערודיםיב.(2008-י יסבליסזינתניטויחז–,יוקבעיכסרו–ישיסיחדש.י יטשיסיםישליכל
טזרניםיטושגויכשרשטיכחלוןירונטילטיותיש–יטסוצ–,יוגירדויסתיכלירטישק–טילפניו:י210יערודיםיבשנתי2015יוסזי266
ערודיםיב.2016-

 25רקו–:יכרויטסיו–יטקודם.ייטנתוניםילכנ תיטנוכחיתיסינםירשקפיםיכיווןישרערדםישליחוקיםי–ביםיעודילסינקבע.
 26טנחיותיטיועצתיטרשפטיתילכנ ת,יטנחיטיר י2/06י–יחוקיטט ד–ים,ינוברב–י.2006
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סיו–י:27יר פ–יטערודיםיבחוקיטט ד–יםיבכלישנט.27

סחתיטטנחיותישליטיועצתיטייתטישטחוקיסרו–ילטכילי–קיענייניםיטקשו–יםיישי–ותילתקציביטרדינטיבסותטישנט.
בעז–תיטנתוניםיספש–יל–סותישזטילסירתקיים.ייבג–ף,יתיקוניםילחוקישטתקבלויבסותטישנטיכרויטחוקינכלליםיכ–גיליעם
טחוקיעצרו.ייוסםיכליחוקירתייח י–קילתקציבישליסותטישנט,יכליטתיקוניםיסרו–יםילטיותיכסלט.ייסבליר תב–ישישיגם
תיקוניםילחוקייט ד–יםירלפניישניםי–בות;ילרשליטתיקוןישטתקבליב14.7.2014 -יטוסיתיקוןילחוקישלי!1989ייזטיקו–ט
כרובןיכייטחוקיכלליטו–סותישסינןיקשו–ותיכללילתקציב,יברק–טיטזטיבקש–יליח יםיביןיצ–כנייגזילביןי פקייגז,יורסז
רס–יכיםיסתיטתקנותיטסלטיכליכרטישנים.ייב2014-יטס–יכויסותןיעדי,2019יכךישכשטחוקייטיטיכב–יבןי30יסנחנויצפויים
לעודיתיקוןיוטס–כטינו פת.
–פו–רותישטועב–ויבחוקיטט ד–יםיכוללותי)–שירטיחלקיתיביות–(:
 1989ס ד–טישלירשקיטגז
 1997ביטוליטר יטרקביליעלירע יקיםיוטטלתיחלקיגדולייות–יררירוןיחוקיביטוחיב–יסותיררלכתייעליטררשלט
 1998טקרתירע–ךיביטוחיטב–יסותיטרשליםישליקופותיטחולים
 2002טקרתיטוועדטילתשתיותילסוריותישרערדטישווטילשליטרועצטיטס–ציתילתכנוןיובנייטיוסינטיכפופטילתכניות
רתס–ירחוזיות
 2003קיצו–יתקופתיטתשלוםיט–ט–וסקטיביילריישסיח–ילטגישיתביעטילביטוחילסורי
 2003טרעב–ילפנ יטיצוב–תיטרושקעתיבשוקיטטון
 2003קיצוץיגרלתיטבטחתיטכנ טילריישסיןילטםיטכנ טיסח–ת
– 2005פו–רטיבחוקיעידודיטשקעותיטוןי)שיצ–טיסתיבעייתיט–ווחיםיטכלוסים(
– 2005פו–רטיבטענקתי–ישיונותילתחנותי–דיויסזו–י
– 2006פו–רטיבשוקיטריםיוטקרתיט–שותיטררשלתיתילריםיוביוב
 27רקו–:י פי–תיטערודיםישליטחוקיםיכפיישטםירופיעיםיב פ–יטחוקים,יטנגישיבסופןירקווןיבסת–יטכנ ת.יישילצייןיכייטכות–ותישליטחוקים
יכולותילטיותישונות:יבט–בטישניםיסכןיק–סוילוי"חוקיטט ד–ים",יסךיבשניםיסח–ותיטשתרשויברגווןישרותישוניםיכגוןי"חוקיטתכנית
טכלכלית"יסוי"חוקיטטתייעלותיטכלכלית".ייטיויגםישניםישבטןיחוקקויסתיטחוקיבר פ–יחלקים,יובשניםיטסח–ונותירחוקקיםיצרדיחוקים
בשרותישוניםיבסותויטיום.ייטנתוניםיכסןיר כריםיסתיטחוקיםיסויטחלקיםיטנוגעיםילסותטישנטיתקציביתי)סויצרדישניםיברק–טישליתקציב
דו-שנתי(.ייסםיטחלקיםינחקקויבתס–יכיםישונים,יטםירוצגיםיבסרצעיטתקופטיטזו.
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 2006צרצוםי רכויותיטוועדטילשרי–טיעליק–קעיחקלסיתיושטחיםיפתוחים
 2010סישו–ירפעיליםי לול–ייםיוי–טוסלייםיעליתשתיתישליחב–ותיסח–ות
 2017ביטוליטכדסיותישליטקרתיחב–ותיס–נקילשםיתכנונייר
חלקירט–פו–רותיטסלטירתכתבותיעםיחוקיםישטועב–ויבחקיקטי–גילטיבכנ תיורשניםיסותם.יילרשל ,יחוקיביטוח
ב–יסותיררלכתייטועב–יבשנתי 1994יוקבעי ליב–יסותיסחידישכליקופותיטחוליםיחייבותיל פק.יי–וביטרירוןילחוקיזטיטיט
"כ ףיר ורן",יכלור–ילסיתלוייבתקציביטרדינט:יחלקוירר יטב–יסותישרשלריםיטעובדיםיוחלקוירר ירקביליששילרו
טרע יקים.ייסלסישבשנתי1997יבוטליטר יטרקביליבחוקיטט ד–ים,יוכךיחלקירשרעותייררירוןירע–כתיטב–יסותיטפך
לטיותיתלוייבתקציביטרדינט,יק–ייבפוליטיקסיםיוברש–דיטסוצ–.ייבשנתי1998יטוקרויטביטוחיםיטרשליריםישליקופות
טחולים,ישוביבסרצעותיחוקיטט ד–ים,יובכךינפגעיטשוויוןיבביטוחיטב–יסותיונוצ–ירצגיכסילויטביטוחיטב י ייסינו
ר פק.ייכתוצסטיישיעלייטירתרדתיבשיעו–יטסז–חיםיטקוניםיביטוחירשלים,יובכךיבעצםירגדיליםיבסופןיעקיףיסתיר
טב–יסותיטספקטיבייורקטיניםיסתיטשתתפותיטררשלטיבתקצוביטב–יסות.
בנו ףיישיחוקיםישבוטלויסוינדחויבחוקיטט ד–ים.יידוגרטירפו– רתיטיסיחוקיחינוךיחינםילגיליט–ך,ישנחקקיב,1984-
ונועדיל פקיר ג–תיחינוכיתיבחינםילילדיםיטחלירגילי.3ייישוםיטחוקינדחטיתוךישירושיבחוקיטט ד–יםיעדי ,(!)2015יוגם
סזיטתחילי–קירירושיחלקייבלייסכיפט.יידוגרטירפו– רתינו פתיטיסיחוקיטדיו–יטציבו–י,ישנחקקיב1998-יונועדילטכנ
לתוקףיב,1.1.2001-יסבלינדחטישוביושוביבחוקיטט ד–יםיעדישלב וףינכנ ילתוקףי–קיב.1.1.2013 -ייברק–טיזטיטרירוש
טיטיבסופןישונטיברובטקירטחוקיטרקו–י:יניתנטיטנחטינרוכטייות–יברחי–ידי–ותילדיי–ים,יושירושיבכ ףילצו–ךי יוע
בשכ–ידי–טיברקוםיל–כישתידי–ותיחדשות.ייטיועץיטרשפטיילררשלטייטודטיויינשטייןיתי–ץיסתיטסישו–ילט טתיכ ף
לרט–ותיסח–ותירטרצויןיבחוקיבכךישעב–יזרןיכטי–בירסזישטחוקינחקק.

הפרדת רשויות
ביש–סל,יכרויב–וביטדרוק–טיות,ינטוגטיטפ–דטיבין י3י –שויותיטשלטון:יט–שותיטרחוקקתי)טכנ ת,יטנבח–תיבבחי–ות
ורחוקקתיסתיטחוקים(,יט–שותיטרבצעתי)טררשלט(,יוט–שותיטשופטתי)בתייטרשפט,ישב רכותםילפ–שיסתיחוקייטכנ ת
ולטחיליסותםיעלירק–יםיקונק–טיים(.ייסלסישבניגודיל–וביטדרוק–טיותיטסח–ותיביש–סלינוצ–טית–בותישליזטותיכרעט
רוחלטתיביןיטכנ תילררשלט,יכיווןישש–ייטררשלטיטםיבכי–יי יעותיטקוסליציטיבכנ ת,יוטקוסליציטישולטתיבטעב–ת
טחוקיםיבכנ ת.
ט–עיוןירסחו–ייטגד–תישלושתיט–שויותיוטטפ–דטיביניטןיטוסיליצו–ירע–כתישל יסיזוניםיובלרים,ישבטיכלי–שות
רפקחתיעליטסח–ות. 28ייכךיסףיסחתירטןי–יוכתוצסטיגםיסףיסדםיסויבעליתפקידי–יסינםירחזיקיםיבכוחי–בירדייטעלול
לטביסילשלטוןיסוטוק–טי.ייברדינותישונותירשרשיםירנגנוניםישוניםיכדיילטבטיחיזסת,יובפ–טיל– ןיסתיכוחטישליט–שות
29
טרבצעת,ילרשל
• קיוםיחוקטיוצו–ךיברנגנוןיריוחדיכדיילשנותיסותט.י
• פיצוליט–שותיטרחוקקתילשנייבתיםישנבח–יםיבצו–טישונט,יסבליצ–יכיםילט כיםיעליחוקים.
• בחי–טינפ–דתישליטנשיסי)–סשיט–שותיטרבצעת(יושליטרחוקקיםיכךישלסייטיויתלוייםיזטיבזט.
• טרחוקקיםיצ–יכיםילסש–יסתירינוייטש–יםיבררשלט.
• טנשיסיצ–יךילחתוםיעליחוקיםיכדיישיכנ וילתוקף,יסוישישילויזכותיוטויעליחוקים.
• ספש–ותישליביתיטרשפטיטעליוןי)סויביתיטרשפטילחוקט(ילפ וליחוקיםיט ות–יםיסתיטחוקט.
• שירושיבבחי–ותיסיזו–יותישבטןיטנבח–יםירחויביםייות–ילבוח–יםיברחוזישלטםירסש–ילרפלגטיטר–כזית.
• רבנטיפד–ליישבוילרחוזותיישישלטוןירקורייטרטווטירשקלינגדילשלטוןיטר–כזי.
ביש–סליסףיסחדירטרנגנוניםיטסלטיסינויריושם,יפ–טילספש–ותי)טנתונטיברחלוקת(ישליביתיטרשפטיטעליוןילבטל
חוקיםיט ות–יםיחוקייי וד,יובפ–טיסתיחוקיי ודיכבודיטסדםיוחי–ותו.יירנגדירפלגותייריןיבקוסליציטישוספותילטו יף
לחוקי"פ קתיטתגב–ות"ישלפיטיטכנ תיתוכלילטחזי–יחוקיםישבוטלויכךיעליידייביתיטרשפטיטעליוןיב–ובי–גילישלי 61
חב–ייכנ ת.י יחקיקטיכזויתובילילרצבישבוילכלי–וביסק–סייבכנ תיתטיטייכולתיחקיקטיבלתיירוגבלת,יבניגודילכל
טדרוק–טיותיטסח–ותיבעולם.

 28ט–עיוןיטוצגיב פ–י"–וחיטחוקים"ישליטב–וןירונט קייטיבשנתי1748יבצ–פת,יוסורץיכקוירנחטיבני וחיטחוקטישליס–צותיטב–ית.
 29רבו יברידטי–בטיעליעריחייכטן,י פ קתיטטתגב–ות:יסיזוניםיובלריםישליטרו דותיטפוליטייםיורע–כתיבתייטרשפט,יטרכוןיטיש–סלי
לדרוק–טיט,ירסיי.2018
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השירות הציבורי
בדרוק–טיותירוד–ניותינטוגיטפיצוליביןיטד–גיטפוליטייטנבח–ישתפקידוילטתוותירדיניות,ילביןיטד–גיטרקצועייטררונט
שתפקידוילררשיסתיטרדיניות. 30ייטד–גיטרקצועיירטווטיסתיטשד–טישליטשי–ותיטציבו–י.
לסו–ךיטשניםיקו–יםירק–יםישבטםירתעו––ירסבקיביןיטגו–ריםיטרקצועייםיברש–דיררשלתיילביןיטש–יטררונט.
ברק–יםיכסלטיטפוליטיקסיםיטועניםיכ–גילישטפקידיםיחות–יםיתחתי רכותם,יבעודיטפקידיםיטועניםישטפוליטיקסים
רנ יםילקדםירטלכיםישסינםי–סוייםירתוךיניגודיעניינים .ייסולייטרק–טיטבוטטיביות–יטיטיטרסבקיביןיטחשביטכלליישל
רש–דיטסוצ–יי–וןיזליכטילביןיש–יטסוצ–יוסזי–סשיטררשלטיסטודיסולר–ט.ייסולר–טיני טילטביסילפיטו–יוישליזליכט,
סבליב וףינסלץילחכותיעדישתקופתיכטונתוית תיים.ייזליכטיטעןיבחקי–טירשט–תיתישסולר–טירושחת,יוטוצרדטילו
סבטחטיסישיתילסח–ישטתקבלויסיוריםיעליויועלירשפחתו.
נקודטיק–יטיתיטיסירינוייבכי–יםילשי–ותיטציבו–י.י יר פ–ירוגבלישלירש–ותינחשבות י רש–ותיסרון,ישש–י–שסי
לרנותיסליטןיסתיריישטוסי–וצט.ייטדוגרטיטרובטקתילרש–תיסרוןיטיסירנכ"ליטרש–ד.ייכ–גיליכליש–יררנטירנכ"ליכלבבו
עםיטכני טילתפקיד,יוכשטש–יםירתחלפיםיגםיטרנכ"ליםירתחלפים.ייעליפייחוקישי–ותיטרדינטיטרינוייל–וביטרש–ות
נעשטיבסרצעותירכ–ז יפתוחיטרגדי–יסתיד–ישותיטתפקיד,יבכוונטירפו–שתישטרינוייינתןילריישרתסיםיביות–ילתפקיד.
ישירק–יםי)שככליטנ–סטירת–ביםיבשניםיטסח–ונות(ילקבליפטו–יררכ–ז,יוסזיטרינויינעשטיעליידייועדתיסיתו–,יטיכולט
לפנותילרוערדיםישוניםיוסזירציגטיסותםילבחי–תוישליטש–.
לר–ותיטרנגנוניםיטסלטישנועדוילטבטיחירינויישליסנשיםיט–סוייםילתפקידיבלייטטיטיפוליטית,יישיני יונותיחוז–ים
ונשניםישליפוליטיקסיםילטשתרשיברינויילרש–ותיציבו–יותיכפ– ילריישתורכיםיבטםי)לרשלילחב–ייר–כזיטרפלגט
שלטם(יסוילק–וביירשפחט.י ירינוייםי כסלטינק–סים ירינוייםיפוליטיים,יכיווןישטםינקבעיםילפיישיוךיפוליטייולסילפי
כישו–ים.ייסולייטרק–טיטבולטיביות–יטיטיטרינוייםיטפוליטייםיברש–דילסיכותיט ביבטיכשצחייטנגבייטיטיטש–.יירינויים
סלטיזכוילדו"חיריוחדישלירבק–יטרדינט.31
בסופןיכללייקשטילטגדי–ירינוייםיפוליטייםיבסופןירדויק,יויכולילטיותיקשטילב––יסםירינוייטוסיסכןירינוייפוליטי
)ברק–יםישרקבליטרינוייטוסיכשי–ילתפקיד(.יינושסיטרינוייםיטפוליטייםיגםיסינוירצוייבביקו–תי–ציפט.יינתוניםיעליר פ–י
טרינוייםיטפוליטייםיטבעייתייםיבשניםי1984-2005ינס פויעליידיידו–וןינבותירסוניב– יטתיתל-סביביורוצגיםיבסיו–י.28
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סיו–י:28יר פ–יטרינוייםיטפוליטייםיטבלתייתקיניםיבררשלותישכיטנויביןי,1984-2005יעליפיירחק–ישלידו–וןינבות.32

ט כנטיברינוייםיפוליטייםירודגרתיברק–טישלידודיש–ן,ישטיטי–סשיטרטטישליש–יטסוצ–ייובלישטייניץ,יורסוח–
יות–י–סשילשכתוישלי–סשיטררשלטיבניריןינתניטו.יישוקייסו–ן,יריישטיטיטחשביטכללייברש–דיטסוצ–יבתקופתוישליש–ן
שם,יכתביעליויכך:י"עדירט–טינוכחויבסוצ–יבשינויירטותי.יט–סייטיטרקצועיתינעלרטיוסתירקורטיתפ טיטתככנות
טפוליטית,יושירושיצינייבערדתיכוחיכדיילקדםיסינט– יםיפוליטיים.יברשךילרעלטי רשנתייםיעבדנויבסותו ירש–ד.
טנושסיםיטרקצועייםילחלוטיןילסיעניינןיסתיש–ןיטוסילסיעשטידב–ילקדרם.יש–ןיטתלבשיבכליטכוחיעליכלינושסישקשו–
33
לצבי–תיכוחיפוליטייוב–סשיכרובןיטרינוייםיבחב–ותיטררשלתיות".
30
31
32
33

ח–יגטיבענייןיזטיטיסיס–צותיטב–ית,ישבטיכרטיסלפיירש–ותיטןירינוייםישליטנשיסיוש–יויוטנושסיםיבטןירתחלפיםיעםיחילופייטשלטון.
רבק–יטרדינט,י דוחיביקו–תיעלירינוייםיפוליטייםיורינוייםיבלתייתקיניםיברש–דילסיכותיט ביבט,יסוגו טי.2004
רקו–:ידו–וןינבות,ירינוייםיפוליטייםיבלתייתקיניםיביש–סל,יינוס–י.2007
רצוטטיבדטיר–ק–י.12.9.2014

פרק ד :ישראל כמדינה
דמוקרטית

בפ–ק יב י ק–נויסתירנגנוןיטבחי–ותיטנרצסיבי ודטישליטדרוק–טיט.ייבפ–קיזטינדוןיבטיבטיםיסח–יםישלידרוק–טיות.
לרשל,יטשסלטיטסםייש–סליטיסירדינטי יטודיתיסוידרוק–טית,יסוישרסישנייטרספייניםיטסלטיתקפיםיברידטישווט,יעולט
לדיוןירידייפעם.ייסופייטרדינטיבטקש–יזטירק–יןיעליחו נטיטפנירי,יעלירצבטיטביטחונייבסזו–,יועלירצבטיטרדינייבעולם.
כךיגםינושסיםיסח–ים,יכגוןיזכויותיטסז–חיוטשחיתותיטשלטונית.

מדינה יהודית ו/או דמוקרטית
הגדרת המדינה
רגילתיטעצרסותישוסבתיסתיטצדקתטירטטי טו–יטישליטעםיטיטודי,יורגדי–טיסתיטרדינטיברפו–שיכ רדינטייטודית:י"סנו
רכ–יזיםיבזסתיעליטקרתירדינטייטודיתיבס–ץייש–סל,יטיסירדינתייש–סל".ייעםיזסתיסיןירקוםילטניחישטכוונטיטייתטילפן
טטלכתי,יויות–י בי–ישטתכוונוילכךישזוירדינתוישליטעםיטיטודי.
רצדישני,יטרגילטיסינטירזכי–טיסתיטרונחי"דרוק–טיט ".ייעםיזסת,יטרגילטירתכוונתיבסופןיב–ו–ילכךישיש–סליתטיט
דרוק–טיט,יבכךישטיסיקובעתי ד–יישלטוןישיטיויתקפיםי–קי"עדילטקרתיטשלטונותיטנבח–יםיוט די–יםישליטרדינט",
בכךישטיסיקובעתישטרדינטי"תקייםישוויוןיזכויות יחב–תייורדינייגרו–ילכליסז–חיטיבלייטבדלידת,יגזעיורין",יובכךישטיס
קו–סתי"לבנייטעםיטע–בייתושביירדינתייש–סלילשרו–יעליטשלוםיוליטוליחלקםיבבנייןיטרדינטיעליי ודיסז–חותירלסט
ושווטיועליי ודינציגותירתסירטיבכלירו דותיט,יטזרנייםיוטקבועים".
רגילתיטעצרסותיגםיקובעתיכיירו דותיטשלטוןיטקבועיםייוקרויבטתסםילחוקטישתיקבעיעליידייטס פטיטרכוננת
טנבח–ת.ייזטילסיק–ט.ייסבליחוקייטרדינטישנחקקויקבעוישלטוןידרוק–טי,י–סשיתיבחוקיםי–גיליםיורסוח–ייות–יב ד–ת
חוקייי וד.
רצדישני,יחוקייטרדינטילסיטיויתרידישוויונייםילכל.י יטח–יגיטבולטיביות–יטוס יחוקיטשבות,יטרספש–יעלייט
וטתסז–חותיליטודיםיבלבד.ייעםיזסת,יישילשיםילביכייטחוקיסינויחליבעצםיעליסז–חייטרדינטיסלסיעליתושבייס–צות
סח–ותיטרבקשיםילטג–יליש–סל.ייע–ביםיוסח–יםישטםיכב–יסז–חייטרדינטיסינםירופליםירכוחיחוקיטשבות.

תפיסת המדינה בעיני הציבור
בסופןיכלליינעדיףינתוניםי"קשים"יולסי ק–יידעתיקטל,יסבליישירק–יםישבטםיערדתיטציבו–יטיסיטעיק–,יוברק–טיטנוכחי
טסםיטציבו–ירע–יךייות–יסתיטפןיטיטודייסויטדרוק–טיישליטרדינט.ייטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטירפ– םיכלישנטי)רסז
( 2003יחוב–תיבשםי"רדדיטדרוק–טיטיטיש–סלית"יובטי רגווןינתוניםיטרבו יםיעלי ק–יי דעתיקטליועל יטשווסות
בינלסוריות.ייבחלקירט ק–יםיטסלטינכללטיטשסלט
סיזטיחלקירטטגד–טי"יטודיתיודרוק–טית"יחשובילךייות–?
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טשסלטיטזויטופנתטי–קילנ ק–יםייטודים.ייטתוצסותירשנתי,2012יכולליפילוחיעליפייקבוצותיסוכלו ייט,ירוצגותיבסיו–י
. 29י יכליקבוצטיריוצגתיעליידייפ יסופקיישטעוביישלויפ–ופו–ציוניילגודליטקבוצטי—ילרשליטחילוניםיטיו י 46%
רטסוכלו ייט,יבעודיטח–דיםיטיוי6%יוטח–ד"ליםי2%י)ט יווגילקבוצותיטוסי יווגיעצרייעליידייטעוניםיעליט ק–(.ייטצי–
טסופקיירייצגיחלוקטישליכליקבוצתיסוכלו יטילשלוש:יסלטישענויכיי"דרוק–טית"יחשובייות–ירשרסליבי–וק,יסלטישענו
כיי"יטודית"יחשובייות–יריריןיבכחול,יוסלטישענויכיישתייטטגד–ותיחשובותיבסותטירידטיבסרצעיבצבעיביניים.ייסלט
שלסיענויריוצגיםיעליידייטשטחיטספו–יריריןיטרשליםיל.100%-י יכפיישניתןילצפות,יישירתסםיביןי–רת ידתיותי לבין
טסחוזישרעדיףיסתיטטגד–טי"יטודית".
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סיו–י :29יתוצסותיטשסלטיסודותיטיותיטרדינטייטודיתיסוידרוק–טיתירתוךירדדיטדרוק–טיט,יבשנתי.342012

בנו ףיניתןילטשוותיסתיטתשובותילשסלטיטזוילסו–ךיטשנים.יירטיש–וסיםיכסןיטוסיעדותיר–שירטילעלייטיטגוב–ת
שליטקיטובי בעם:יתוךיב ךיטכל י 5י שניםיישיעלייטיקלטיבסלטישרעדיפיםי"יטודית",יטכפלטי שליסלט י שרעדיפים
"דרוק–טית",יוחציטישליסלטישחושביםיששתייטתכונותיחשובותיבסותטירידט.י יבריליםיסח–ות,יט–בטירסודירסלט
שתרכו י בצ–וף י טחליטו י לבחו– י צד ,י ו–ובם י בח–ו י בצד י טדרוק–טי י – י רט י שכנ–סט י רצביע י על י כך י שר–סש י טיו י יות–
פלו–לי טיםירסש–ידתייםישטצטי–ויששתייטתכונותיחשובותיבסותטיטרידט.ייטרצביעכשיויטוסיבקי–וביתיקו.י
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סיו–י :30ישינויישיעו–יטרעדיפיםיסתיטחלקיטיטודייסויטדרוק–טייבטגד–תיטרדינטיבשניםיטסח–ונותירצביעיעליעלייט
בקיטוב.35

 34רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2012ישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,יער' 35ית–שיםי.1.6
 35רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2015ישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,יער' 186יטבלטי.8ייב2016/7-יטשסלטילסינשסלט.
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זכויות אדם
רגילתיטעצרסותיקובעתישתִ כתביחוקט,יסבליבכנ תיט–סשונטיטייתטילכךיטתנגדותיוגובשטיפש–טילפיטייחקקוי חוקייי וד
שיצט–פוי לכדיי חוקטיבעתיד.י י–ובי חוקייטי ודיעו קיםיבטגד–תי רו דותיטרדינטיוד–ךיניטולטי)טכנ ת ,יטררשלט,
טשפיטט,יטנשיס,יטצבס,ירשקיטרדינט,יועוד(.יישנייחוקייי ודיטםיפוליטייםיבעיק–םיורשקפיםישסיפטישליטיריןילקבעיסת
ערדתוילסו–ךיזרןיבזכותי–ובישטיטילויבכנ תי)חוקיי–ושליםיוחוקירשסליעם(.ייושנייחוקייי ודיעו קיםיבזכויותיתושבי
טרדינט.

עיגון זכויות בחוקי יסוד
שנייחוקייי ודיעו קיםיבזכויות:יחוקיי ודיכבודיטסדםיוחי–ותו,יוחוקיי ודיחופשיטעי וק.יישניטםיטתקבלויבר–ץי ,1992
בשלטייררשלתישרי–.ייצרדיחוקיםיסלטיטתחילויסתיט רטפכטיטחוקתיתיביש–סל,ישכןילבתייטרשפטיטוענקטיט רכות
לבטליחוקיםיט ות–יםיסותם.
חוקיי ודיכבודיטסדםיוחי–ותויטוסיטחוקיטעיק–ייטעו קיבזכויותיסדם .ייטזכויותיטעיק–יותיטרוגנותיעליפייטחוקיטן:
• טזכותילשרי–טיוטגנטיעליטחיים,יטגוף,יוטכבוד.
• טזכותילשרי–טיעליטקניין.
• טזכותילחי–ותיורניעתירעצ–יש–י–ותי.
• זכותיטיציסטירטס–ץילכולם,יוזכותיטכני טיסליטילסז–חים.
• טזכותילפ–טיות,יכוללירניעתיחיפושיש–י–ותי.
רצדישנייטחוקיסינוירכילי עיפיםיטנוגעיםילזכויותיסז–חיטרוכ–ותיכב י יותיבס–צותי–בות,יכגוןיחופשיטביטוי,
חופשיטדת,יחופשיטרחסט,יחופשיטטתסגדות,יוטזכותילשוויון.י יחופשיטביטוייוחופשיטטתסגדותיטוצעויכחוקייי וד
נפ–דיםיביחדיעםישנייטחוקיםישעב–ויב ופוישלידב–,יסבלילסיקודרו.
חוקיי ודיחופשיטעי וק ירגןיעליספש–ותוישליכליסדםילע וקיברקצועילפייבחי–תו.ייעםיזסתיטחוקירספש–ירגבלות
בתנסיישטןי–סויות.י ידוגרטילרגבלותיכסלטיטםירקצועותיטרחייביםי–ישוייוט רכט,יכגוןי–ופסיםיורטנד ים.י ידוגרט
נו פתיטיסיסי ו–יטעבודטיבשבת,ישבתייטרשפטיקבעוישטיסיתוסרתיסתיע–כייטרדינט.
בנו ףילזכויותיטרנויותילעיל,יישירגווןיזכויותיטנשר–ותיברדינטילר–ותישלסיעוגנויבחוקייי וד.ייסלסיכוללות:
• חופשיטביטוי ,יטוסיטחופשילטביעיכלידעט,יוספילויסםיטיסיפוגעתיב–גשותיטםישליסח–ים.ייט ייגיטיחידיטוס
ברק–יםישבטםיקיירתי"וודסותיק–ובטילפגיעטיררשית"36י בסינט– ירוגןיסח–,יכרוילרשלישלוםיטציבו–יסו
ביטחוןיטרדינט.ייברשךישניםי–בותיטייתטילש–יטפניםיט רכותי)רתוקףיחוקירנדטו–י(יל גו–י עיתוניםיסםי ב–
כייעב–ויעליגבולותיחופשיטביטוי,יסךי רכותיזויבוטלטיבשנתי.2017
• חופשיטדת ,יטוסיטחופשילטסריןיולקייםירצוותידתיות.ייקייריםיר פ–י ייגיםירטערייביטחון,יכגוןיטסי ו–יעל
יטודיםילטתפלליעליט–יטבית.יילסי–ביםייודעיםיזסת,יסבליניתןיגםילרחוקיסתי–ישוםיטדתיבר–שםיטסוכלו ין
)ולטפוךיל"ח –ידת"(יעליידייקבלתיפ קידיןיטצט–תיירביתיטרשפטיטרחוזי.37
• חופשיטרחסטיוטזכותילטפגין,יביןיסםינגדירע יקיסוינגדירדיניותיטררשלט.
• חופשיטטתסגדותיבס–גוןיעובדיםיוטזכותילשבות.
• טכ–טיבבנייזוגיטידועיםיבציבו–.
• טכ–טיבבנייזוגירסותויטרין,ילר–ותיטרניעטירטםירלטינשסיבס–ץ.

חקיקה מגבילה ומפלה
רצדישנייישיגםירגווןיחוקיםישגו–ריםילספליטיסוירגביליםיסתיזכויותיטםישליסז–חייטרדינט,ילרשל:
• חוקיטשבות,יטרספש–יעלייטיוטתסז–חותיליטודיםיבלבד.
• טכפפתידינייטסישותילדיןיטדתי,ירטישרונעילרשלינישוסיםיברק–יםיר ויריםיורקשטיעליגי–ושים.
• טשירושיבחוקינכ יינפקדיםי לטפקעתיסדרות י שליע–ביםיבשניםיט–סשונותילרדינט,יוברק–יםי–ביםיטעב–תן
לישוביםייטודים.
• סייסכיפתיחוקישי–ותיטביטחוןיעליח–דיםיועליע–בים,יוחקיקתיחוקיטלישנתןיפטו–ירגיו ילח–דים.

 36טלכטישליטשופטישרעוןיסג–נטיבבג"ץי73/53יחב–תי"קוליטעם"יבע"רינ'יש–יטפנים,י.1953
– 37סטי.https://hasardat.wordpress.com
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סתיכליטדב–יםיטסלטיוסח–יםיניתןילכרתיעליידיירדדיםישר כריםיטיבטיםישוניםישליחב–טיחופשיתישבטיזכויות
טסז–חינשר–ות.יירדדיסחדיכזטיטוגד–יעליידייטסקונורי ט,38יכחלקיררדדיכלליילדרוק–טיטי)שרתוס–יבטרשךיבער' .(57
טחלקישעו קיבחי–ויותיסז–חיותיכולליביןיטית–יסתיט עיפיםיטבסים:
• טסםיישיעיתונותיחפשיתיופלו–לי טית,יחופשיביטוי,יוספש–ותילדיוןיציבו–ייבנושסיםיחשובים?
• טסםיישיחופשיטתס–גנות?
• טסםיישיספש–ותילטתלונןינגדיטרר ד,יורע–כתיטרשפטיטיסיעצרסיתיובלתייתלויט?
• טסםיטסז–חיםינטניםירביטחון?יטסםיישישירושיבעינויים?
• טסםיישיחופשידת?יטסםיישיחופשיסישי?
• טסםיישיספליטיעליב י יגזעי?
• טסםיטרדינטינתפ תיכרגינטיעליזכויותיטפ–ט?יטסםיטרדינטירשתרשתיבחששירסיוריםיכתי–וץילטגביליסת
טחי–ויותיטסז–חיות?
טשווסטישלייש–סליעםירדינותיסח–ותירעלטיתרונטירעניינתי)סיו–י.(31יייש–סליטייתטיברקוםיט30-יבד–וגיטכלליישל
רדדיטדרוק–טיטיבשנתי, 2017יתיקויעםיס טוניט.ייסבליר–כיבייטציוןישלייש–סליטיוישוניםיכרעטירכליטרדינותיטסח–ות
שב–סשיטד–וג.ייבכליטרדינותיטסח–ותי)פ–טילנו–בגיט(יטציוןיב עיףיטחי–ויותיטסז–חיותירושךיכלפיירעלט,יוסילויטציון
ב עיףיטרעו–בות יטציבו–יתירושךיכלפיירטט.ייביש–סליזטיטפוך.יי–קילנו–בגיטיישיציוןיגבוטייות–ירסיתנויברעו–בות,
וסכןיטציבו–יביש–סלירפגיןירעו–בותיפוליטיתיערוקט.39ייסבלירצדישנייסיןיביןי40יטרדינותיטעליונותיבדי–וגיסףיסחת
שספילוירתק–בתילציוןינרוךיכרוישלנויבחי–ויותי)רדינותיעםיציוןיכרוישלייש–סליבחי–ויותיטןיתוני יטיברקוםיט,69 -
רלסווייב,89-יסוגנדטיב,98-יותסילנדיב.(107-
10
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סיו–י :31יטשווסטיביןייש–סלילרדינותיסח–ותילפיירדדיטדרוק–טיטישליטסקונורי ט.40ייטרדדיטוסיררוצעישלי5י–כיבים,
שסחדירטםיעו קיבחי–ויותיסז–חיות.ייטג–ףיר–סטיסתיציונייט–כיביםיוסתיטררוצעיעבו–י40יטרדינותיטעליונותיבדי–וגירתוך
167ירדינות,ייבשנתי.2017

,The Economist 38ירגזיןישבועייבעניינייע קיםיופוליטיקטישיוצסילסו–יבב–יטניט.
 39דוגרסותילכךיניתןילרצוסיבלוביי, 99י"טלוביישליטציבו–",ישטוסיריזםיברירוןיטרוניםיששוכ–יר פ–ילובי טיםירקצועייםיכדיילייצגיסת
טסינט– יםישליטציבו–יבכנ ת,יוברשר–יטחב–תי,יערותתירתנדביםישעוקביםיסח–ייתטליכייטחקיקטיבכנ ת.
 40רקו–:ינתוניירדדיטדרוק–טיטירסת–י.The Economist Intelligence Unit
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הכיבוש
דיון יבדרוק–טיט יביש–סל יסינו ייכולי לטיותי שלםי בלייטתייח ותי לכיבוש.י י לדיון יזט יישי שנייטיבטים .י יטסחד י נוגע
בזכויותיטםישליטפל טיניםיבשטחיייטודט,ישור–ון,יועזט.ייטשניינוגעילפעולותיבלתייתקינותיולעיתיםיספילויבלתייחוקיות
ש–שויותיטרדינטינוקטותיבטןיבשטחיםיטכבושים,יוזליגטישליטתנטגותיכזויגםילתחוריייש–סליגופס.
שטחייטגדטיטרע–ביתיו–צועתיעזטינכבשויברלחרתיששתיטיריםיבשנתי1967ירי–דןיוררצ–ים.יירסזירתקייםיבטם
רשט–יסנורליישסיןי–ביםיכרוטויבעולם:
• טניטוליבפועליטיטינתוןיסח–ייטכיבושילרפקדיטצבסי.יירסז יט כרייסו לויוטקרת יט–שותיטפל טיניתי בשנת
1994י טשליטטיבחלקירטשטחי)שטחי יAי ובסופןיחלקייגםישטחי י(Bינתונטיל–שותיטפל טינית.י ירסז י2007
טשליטטיבפועליב–צועתיעזטיטיסיבידייתנועתיטחרס ,יתוךישליטטייש–סליתיבגבולותיט–צועטיפ–טילרעב–
–פיח.
• יש–סלילסי יפחטיסתיטשטחיםיולסיטכילטיעליטםיסתיחוקייטרדינט.ייטחוקיםיטתקפיםיטםילכןיתע–ובתירו–כבת
שליחוקיםיעות' רסניים,יחוקייטרנדטיטב–יטי,יחוקייי–דןי)בגדטיטרע–בית(,יחוקיירצ–יםי)בעזט(,יחוקיםישל
ט–שותיטפל טינית,יוצוויםיצבסיים.
• –ובירדינותיטעולםי–וסותיסתיטשטחיםיכשייכיםילרדינתיפל טין,יסבלירעולםילסיטייתטירדינטיכזויובפ–ט
טשטחיםילסינכבשויררדינטיזו.
בסופןירעשייטשו–טיטתחתונטיטיסישיש–סלישולטתיבפועליבטיבטיםי–ביםישליטחייםיבשטחיםי)בעיק–יבגדט
טרע–ביתיסבליברידטיר וירתיגםיבעזט(,יסבלילפל טיניםיתושביישטחיםיסלטיסיןיסז–חותיוסיןיזכותילטשתתףיבטליך
טדרוק–טייביש–סל.ייבנו ף,יקייםיסיישוויוןיבוטטיביןיטפל טיניםילביןיטרתנחליםיטרתגו––יםיבגדטיטרע–בית.יירצביזט
רביסי–ביםיבעולםילטעוןישיש–סליטיסירדינתיספ–טטייד.
ל פעילותיטבלתייתקינטישלירו דותיטשלטוןיבטקש–ילשטחיםיישישלושטיטיבטיםיעיק–יים:
• בנייטיבלתייחוקיתיבטתנחלויותיוברסחזים יכולליעליק–קעותיפל טיניותיפ–טיות,יסייקיוםיצווייט–י ט,יופעולות
לטכש–טיבדיעבדישליעבי–ותיטבנייט.
• סי-סכיפתיטחוקיעלירתנחליםיספילויברק–יםישטםירתקיפיםיסתיכוחותיצט"ל,יוסי-שוויוןיבוטטיבפנייטחוקישל
רתנחליםילעורתיתושבייטשטחיםיטפל טינים.
• טקצסותיתקציביותיבלתיי–סויותי)ק–י,ישלסיעליפייטק–יט–יוניםיטנטוגיםיברקורותיסח–ים(יורו ת–ותילתריכט
בטתנחלויות.

סכנה לדמוקרטיה
פגיעה במהות הדמוקרטיה
רטותטישליטדרוק–טיטיטיסישטשלטוןינבח–יעליידייטציבו–יבבחי–ותיחופשיות.ייסחדיטטיבטיםיטחשוביםישליבחי–ות
חופשיות,ישל–ובילסישריםיעליוידגש,יטוסישטןיסרו–ותילטיותירושכלות:יטןיצ–יכותילטיותירבו ותיעלירידעיסרין.
רכסןישכליפעולטישפוגעתיברידעישבידייטציבו–יפוגעתיבדרוק–טיט.
בעיטישרתרודדיםיסתטיבכליטעולםיטיסיטסרצעיםישישיבידייפוליטיקסיםיורפלגותישוניםיכדיילטפיץיסתירשנתם
ולטשפיעיעלידעתיטקטל.י יביש–סליטפת–וןילבעיטיזויכולליטגבלטישלית–ורותישניתןילקבליריחידיםיוגופיםישונים,
וטקצסטישלידקותישידו–יבר ג–תיתשדי–ייבחי–ותישנע–כיםיבשבועותישלפנייטבחי–ות.
סולייטח–יגטיטבוטטיביות–ירכלליםיסלטיטיסיטקרתוישליטעיתוןי יש–סליטיום,יכנ–סטיכדיילתרוךיברערדויטפוליטי
שליבניריןינתניטו.ייטעיתון,ישזוכטירזטישניםילחשיפטיטגבוטטיביות–יביןיכליעיתונייטרדינטי)–סויסיו–י218יבער' ,(284
טוקםיעליידייטריליס–ד–יטסר–יקסיישלדוןיסדל ון,ירקו–בויישלינתניטו.ייטקויטרע–כתיישלוירוטטיעדיכדייכךיש–בים
–וסיםיבוישופ–יתערולטיולסיעיתוןיסריתי.ייטוסירחולקיחינםילקו–סים,יוככליטנ–סטיסיןילוירודליע קיי–יסלייוטוסיטפ יד
כריליס–דישקליםירסזיטיוו דו.יירעב–ילכךינשרעויגםיטענותיעליתסוםיישי–יביןינתניטוילביןיטעו–ךיט–סשיישליטעיתון.
ספש–ויותיכסלטילטשפיעיעלידעתיטקטליסינןיעורדותיל–שותםישליטי–יביםיטפוליטייםישלינתניטו.
טיבטיפ–וזסיייות–ישליבעייתיטרידעיטיסיט ת–תירידעיעליידיי–שויותיטרדינט.ייחוקיחופשיטרידעינחקקיסרנםיכב–יב-
, 1998יסבלי–שויותישונותיעדייןירע–ירותיקשייםיעליטשירושיבו.ייבסופןיכלליירקו–ותיטרידעישטרדינטיר פקתיסרנם
גדלויבסופןיניכ–יבשניםיטסח–ונות,יסבליטםיעדייןירפג–יםיסח–יירדינותירפותחותיסח–ותיבעולם.ייבנו ףיישינטייטיל ווג
דוחותישוניםיכ ודייםיולט תי–יסותםירטציבו–יכסש–יטםיסינםינוחיםילרקבלייטטחלטות.
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חקיקה אנטי-דמוקרטית

41

"חקיקטיסנטי-דרוק–טית"יטיסילכסו–טיסוק ירו–וןי–יט–ייסםיחוקירועב–יעליידייטרו דותיטדרוק–טייםישליטרדינטיטוס
בטגד–טידרוק–טי.ייסלסישישירק–יםישט–ובירנצליסתיכוחויל–עטיכדיילטגביליריעוטיםיסויי–יביםיסידסולוגיים,יוכדי
לטגביליסתיטספש–ותישלטםילטגיעילשלטוןיבעתידיסוילררשיסתיטסג'נדטישלטם.יירצביכזטינק–סי"ע–יצותיט–וב".
סחד י טרספיינים י של י טטתנטלות י טסנטי-דרוק–טית י של י טקוסליציטי טוס י טשחיקט י של י טררלכתיות .י י טתטליך
טדרוק–טייר–וקןירתוכן,יונרנעיכלידיוןיעניינייוספש–ותילפש–ט.ייכלירטישנשס–יטוסיטפ–וצדו–ותיטפו–רליות,יוגםיסותן
רשניםילפייצ–כייטקוסליציט.יירעב–ילכךיישיפגיעטירתרשכתיברערדםיופעולתםישלי"שור–ייט ף",יק–ייסותםיגופים
שנועדוילבק–יסתיעבודתיטררשלטיולסזןיסותטי)ביתיטרשפטיטעליון,ירבק–יטרדינט,יטתביעט,י–גולטו–יםישונים,יועוד(.
דוגרסותילחוקיםיוטצעותיבעייתייםיכוללותיסתיטרק–יםיטבסים:
ד–תיטצעותיחוקישנועדוילטגביליסתיביתיטרשפטיטעליוןיולכווןיסותוילכיווןיט–צוייעליטקוסליציט.ייטטצעות
•
כוללותילרשליטפנייטישליטשופטיםילטתב יעליעק–ונותיטרשפטיטעב–יי)שכולליטיבטיםיטרנוגדיםילשוויון(,
וטצעטילטגבלתיזכותיטערידט י)כךיש–קיריישנפגעיבסופןיסישיייוכלילעתו–ילבג"צ,יובכךיתרנעיטספש–ותילטגיש
עתי–טיציבו–ית(.ייבנו ףיישיפעולותילחקיקתי"פי קתיטתגב–ות",ילפיטי–וביפשוטישליחב–ייכנ תי)כלור–י 61
ח"כים,יטרינירוםיטד–ושילטקרתיקוסליציט(ייוכלילחוקקירחדשיחוקישבוטליעליידייבג"צ.
ד–תיחוקיםי"תפו–ים"ילפגיעטיבפעילותישליערותותיטרזוטותיעםיטשרסל,יכרוילרשליחוקיטערותותיטרחייב
•
דיווחיעלירירוןירצדיגו–ריםיררשלתייםיז–יםיסבלילסירירוןירתו–ריםיפ–טייםיז–ים.י יבטרשךיטוגשוישו–ת
טצעותיחוקיכדיילרנועירערותותיכסלטיפטו–ירס–נונטיסויספש–ותילקבליתקניםישלישי–ותילסורי.
• תיקוןילחוקיטסו –יעליטרשט–טילפ– םיטרלצותיב יוםיחקי–ט,ירטישפוגעיברידעישבידייטציבו–יבפ–טיבנוגע
לנבח–ייציבו–.ייטחוקיסוש–יב27.11.2017-יעלי–קעיטתקדרותיטחקי–ותינגדי–סשיטררשלטיבניריןינתניטו.

חוק הלאום
רק–טיריוחדיטוסיחוקיי ודייש–סלי–ירדינתיטלסוםישליטעםיטיטודי.ייג– סותישונותישליטחוקיטוצעויעליידייחב–ייכנ ת
ר יעותישונות.ייכיווןישרדוב–יבחוקישרגדי–יסתירטותיטרדינטיטוסיעו––ידיוניםי וע–יםיוטציףירחלוקותיערוקות.ייבין
טית–,יבדיוניםיסודותיסישו–יטחוקילק–סתיק–יסטי–סשונטינעשתטיפש–טיביןיר–כיבייטקוסליציטישלפיטיטושרטיטרשפט
שסור–ישטוסינחקקי"כדיילעגןיבחוק -י ודיסתיע–כיטישלירדינתייש–סליכרדינטייטודיתיודרוק–טיתיב–וחיטעק–ונות
שבטכ–זטיעליטקרתירדינתייש–סל" .י ילסינסר–יסיזטיר–כיביבקוסליציטיטתנגדילרשפטיטזט,יסבליככליטנ–סטירדוב–
ברפלגתיטביתיטיטודיישד–שטישטרדינטיתוגד–יכרדינטייטודית,יושעק–ונותיטדרוק–טיטייוכפפויליטדות.י ירכסןיניתן
לטביןישרט–תיטחוקיסינטילעגןיסתירטותיטרדינט,יסלסילשנותיסותט.ייכרויכןילסינכללטיבחוקיטבטחטילשוויוןיביןיכל
סז–חייטרדינט,יסבליכןינכלליבויביטולירערדטישליט שפטיטע–ביתיכשפטי–שריתי)וטפיכתטילשפטי"ברערדיריוחד"(.
טחוקיסוש–ילק–יסטי–סשונטיב.13.3.2018-

הסתה ואלימות פוליטית
כנט י גדולט י ט–בט י יות– י לדרוק–טיט י טיס י ט כנט י של י סלירות י פוליטית ,י כשטכוונט י כסן י טיס י סלירות י נגד י טרדינט
ורו דותיט,ינגדיטרכטניםיבתפקידיםירטעםיטרדינט,יונגדיקבוצותיסז–חיםיברדינטי)סבלילסילסלירותיוט–ו–יטקשו–ים
ל כ וךיטיש–סלי-פל טיני,ישטםינושסינפ–ד(.יסלירותיכזוייכולטילרנועירסנשיםי–סוייםירלטשתתףיבטליךיטפוליטי,יוגם
לטד–ד–יח יוחלילטילכדיירלחרתיסז–חים.ייביש–סליכרעטישסיןיסלירותיפוליטיתיפיזית,יסבליישיט תט,יליבויישנסט,
וטשתלחויותינגדיטשרסלירצדיסחדיונגדיטרתנחליםירצדישני.
נתוניםיקונק–טייםיעליתוצסותישליטט תטיניתןילרצוסיברדדיטדרוק–טיט,ישכלליכרטיפעריםישסלטיעליטיח
לס–גונייזכויותיסדם,יולדוגרטי"טסגודטיזכויותיטסז–ח"יו"בצלם".ייר תב–יש–ובירובטקיחושביםישס–גונייזכויותיסדם
גו–ריםינזקילרדינט,יעםירגרתיעלייטי)סיו– י.(32י יישילטניחישסםיטיוישוסליםיעלי"ס–גונייזכויותיסדם"י יבסופןיכללי
טתוצסותיטיויפחותיקיצוניות.ייסבליבטינתןישטרט–טיטיסילכרתיסתיתוצסותיטט תט,יטשירושיב"בצלם"יבתו–ידוגרט
בשסלטידווקסירתסים.

 41רעקבירתרשךיעליתטליכייחקיקטיסנטי-דרוק–טיתינע–ךיעליידייטסגודטילזכויותיטסז–חי–י–סויבסת–יטסגודט.
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סיו–י:32יתוצסותיטשסלטיסודותיט כרטיעםיטסרי–טיי ס–גונייזכויותיטסדםיוטסז–ח,יכרוי"טסגודטילזכויותיטסז–ח"יו"בצלם",
גו–ריםינזקילרדינט.42

אלימות ורצח פוליטי
כלירק–ייטסלירותיטחפוליטיתיטקשטיביש–סליטיוירצדיסנשיייריןיונגדיסנשיישרסל.יירק–ייטסלירותיטפוליטיתיטקיצוניים
ביות–יטםיכרובןירק–יםישלי–צחיפוליטי .ייביש–סליטיוישנייםיבעידןיטירין:י–ציחתוישליסריליג–ינצוויגיו–צחי–בין.יישני
טרק–יםיטסלטיק–ויבשיסןישליתקופותי–וויותיט תטיוסלירותינגדיטשרסל.יירק–טיבולטירלפנייטרטפךיטיטיתקיפתוישל
ח"כירסי–יוילנ–יב 15.10.1967-יבגלליטתנגדותוילרלחרתיששתיטירים.יייוילנ–,יסישיטשרסליטקיצוני,יטיטיביןיטחותרים
עלירגילתיטעצרסות.
סריליג–ינצוויגיטיטיפעיליבתנועתי"שלוםיעכשיו".י יטוסינ–צחיב10.2.1983 -י כש–ירוןיטושלךיעלירשתתפייצעדת
רחסטישליטס–גוןינגדיש–יטביטחוןידסז יס–יסליש–ון,יבד–ישטישטררשלטיתקבליסתיטרלצותיועדתי כּטןי)שטוקרט
בעקבותיטטבחיב ב–טיושתילט,יוטרליצטילטדיחיסתיש–ון(.ייטשלכתיט–ירוןיטייתטיטשיסישליטתנכלויותילצעדטירצד
פעיליייריןילסו–ךיכליטד–ךירר–כזיטעי–יי–ושליםילרש–די–סשיטררשלט,יכולליטטחתיקללותיוסיורים,ירכות,יוז–יקת
סבנים.43
–סשיטררשלטייצחקי–ביןינ–צחיב4.11.1995-יב יוםיעצ–תיבטשתתפותיכ100,000-יסישיבתריכטיבט כםיסו לויתחת
ט י רסי"כןילשלום,ילסילסלירות".ייט–צחיטיטישיסטישליתקופטיס–וכטישליט תטיקשטינגדיטשרסליונגדי–ביןיסישית.
טט תטיכללטיטתייח ויותיחוז–ותיונשנותיסלי–ביןיכבוגדיברדינט,יתרונותירזויפותישלויבכפיטיוברדייס .ס ,יוטק
פול סידנו–סי–יקללטיטרייחלתילרותוישליטרקולל.יידווחיגםישט–וצחיפנטיל–בניםיביריןיוטביןירטםישעלי–ביןיחלי"דין
–ודף"יכיירעשיויר כניםיסתיטרדינט,יסבלירטיבדיוקינסר–יועליידייריינתוןיברחלוקת.י י–ביםי–וסיםיב–צחיסתיסחד
טרצליחיםיביות–ירעולם,יותוליםיבויסתיטפ קתיתטליךיטשלוםיעםיטפל טינים.
–רטידורטישליט תטיקיירתיבשניםיטסח–ונות,יכשכליריישרתנגדילפעולותיטיריןיטקיצונייושור–יעליררלכתיות
רתויגירידיכשרסלנייבוגד.יידוגרטיבולטתיטיסיטנסצותישטוטחויבנשיסיטרדינט,י–סובןי)–ובי(י–יבלין,ילר–ותישברטותו
טוסיסישיס–ץייש–סליטשלרט.ייעדיכטיט תטיזוילסיטובילטילסלירותיחרו–טיכרויברק–יםיטקודרים.

הסתה דתית
טיבטיבולטישליטט תטילסלירותיטוסישל–וביטיסיסינטיט תטיסידסולוגית-פוליטיתיסלסיט תטידתיתיבב י ט,יספילויסם
טטשלכותישלטיטןיפוליטיות-רדיניות.ייגדייגב–יטו,ייו"–יפו–וםי"תגירסי–"י)שרט–תוילטוותירשקלינגדילפעילייתגירחי–(
רביסיר פ–ידוגרסות:44
• פעולותיטרחת–תיטיטודיתישנעשוי)עליפיידב–ייחגיי גליב פ–וי"סחיםייק–ים"(יבסישו–י–בניםיבכי–יםירק–ית
ס–בע.
 42רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ידוחותישלישניםישונות.
 43תסו–יטטתנכלויותירופיעיברסר–י"עדות"ירסתישולריתיט–-סבןישטשתתפטיבטפגנט,יופו– םיבידיעותיסח–ונותיולסח–ירכןיב פ–ישלט.
תרציתיפו– רטיב–שתיברגזיןיעליצדישרסל.
 44טס–ץי.6.7.2017
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רכתביטדןיבספש–ותילטחילידיןירו –יעלי–סשיטררשלטייצחקי–ביןיוטררשלטיכולטישנחתםיעליידיישלושט
–בניםיונשלחילכ40-יסח–ים.
טצתטישלי 5יבתיירשפחותיפל טיניות,יכולליביתטישלירשפחתידווסבשטיבכפ–ידורסיששלושטירבניטינש–פו
לרוות.
טצתטיסויחילולישלי44יבתייתפילטינוצ–יםיורו לריםיביןי.2009-2017
פ– וםיט פ–י"תו–תיטרלך"יבשנתי2009יובויביסו–יטלכותיטנוגעותילט–יגתיגויים.
פ– וםיט פ–י"קורייסו–י"יבשנתי2006ישקו–סילריגו–יטררשלטיוכינוןישלטוןיתו–ני,יולויתוךינקיטטיבסלירות
)טתייח ותילפנח יבןיסלעז–יטכטןישלקחיסתיטחוקילידיויוביצעירעשטי–צח(.

הסתה ממשלתית
בסופןירפתיעיסולייישיגםירק–יםישליט תטירצדינציגייטשלטון,יוספילויט תטינגדירו דותיטרדינטיעצרם.ייסיןינתונים
טטי טייםיעליטתופעט,יסבליניתןילצייןיכרטידוגרסותיבולטות:
• ח"כירוטיייוגבי)טביתיטיטודי(יסר–יש"עליבג"ציצ–יךילט–יםיכףישליט–קטו–י "D9יוק–סילביקו–תיטשיפוטית
"טזנבישרכשכשיבכלב".
• ח"כיריכסליבןיס–יי)טסיחודיטלסורי(יק–סילסנשייס–גוניישרסליבוגדיםיבר פ–ירק–ים,יוועדתיטסתיקטישל
טכנ תינזפטיבויעלידב–ייטט תטישטשריע.
–טוןיתערולתיבחי–ותישלירפלגתיטביתיטיטודייב–סשותינפתלייבנטיטציגיסתייו יייונטי)רוערדישליטרחנט
•
טציוני(יכרקבילילתנועתיטחרס .45
• –סשיטררשלטיבניריןינתניטוי)טליכוד(יר–בטילטשתלחיבתקשו–ת,יורסשיםיסותטיב–דיפטיובחדשותירזוייפות
)"פייקיניוז"(.
• נתניטויגםיטתבטסיבצו–טישנ–סיתיכפוגעתיבפ–קליטותיוברשט–טיבטקש–ילחקי–ותישבטןיטיטינתון.

תפיסות אנטי-דמוקרטיות בציבור
רתוךירדדיטדרוק–טיט:
תריכטיבפעילותיסלירטינגדיטררשלט
שסיפטילרנטיגיחזקיעוקףיחוקים
טעדפתיחוקיידתיעליחוקייטרדינט
סייקבלתי רכותיטרדינט,י–בניםינגדירפקדיםיבצבס

התירוץ הביטחוני
רדינתייש–סלינרצסתיברצביביטחוניילסיפשוט,יכפיישרשתקףיברלחרותיובטתקפותיט–ו–ילסו–ךיטשנים.ייכדיילטתרודד
עםיטרצביטזטיטוקרויגופייביטחוןישונים.יירטבעיטדב–יםיחלקיניכ–ירטפעילותיטביטחוניתיטזויטיסי ודית.ייעםיזסתייש
רק–יםישבטםינ–סטישרשתרשיםיבנושסיטביטחונייכתי–וץיכדיילכ ותיעלי פעילותיבלתייחוקיתיבעליל,יבסופןישישיבויכדי
לפגועיברדינט.
טדוגרטיטבוטטיביות–י)לפחותירתוךירטישגלויילציבו–(יטיס יפ–שתיקו י.300י יב12.4.1984-י חטפויס–בעטיצעי–ים
פל טיניםיסוטובו יבקוי 300ירתל-סביבילסשקלון.יי יי–תירטכ"ליטשתלטטיעליטסוטובו יתוךיט–יגתישנייםירטחוטפים,
ושנייטסח–יםינר –וילשב"כ .יילסח–ישנחק–ויטםיטוצסוילטו–גיבשטחיבטו–סתי–סשיטשב"כי סב–טםישלום,יסלסישטעניין
טתגלטיכעבו–יזרןיקצ–יבזכותיתרונטישצולרטיסח–ייטטשתלטותיבטינ–סטיסחדיטחוטפיםיב–יסיושלם.ייכדיילטייחיסתיט–ג
טעצו–ים,יבוצעויטפעולותיטבסות:
• סישיטשב"כייו ייגינו –יצו–ףילוועדתיחקי–טישרינטיש–יטביטחוןיופעלילשיבושיעבודתטיתוךיטדלפתידב–ים
לסנשייטשב"כיטנחק–ים.
• סנשייטשב"כיוב–סשםיסטודייתוםישפיקדיעליטכוחותיבשטחישיק–וילוועדט.יירסוח–ייות–יטענוישזטיטיטיחלק
רנוטליקבועילשק–ילבתיירשפטיבנוגעילחי וליםיועינויים.
• בעקבותיטשק–יםיטוטלטיטסשרטיעליטקצח"–ייצחקיר–דכייוטוסיטוערדילדיןי)סבליב ופוישלידב–יזוכט(.
• שלושטיבכי–יישב"כישטתנגדוילטיוחיולשק–יםיודיווחויעליטםיטועב–וירתפקידם.

 45יטונתןילי ,י" בנטירקציןיסתיטקצפייןינגדיטרחנטיטציונייורציג:י" –טוןיטחרס "ישלייו יייונט",יטס–ץי.22.1.2015
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• זו–זטיטחלפתוישליטיועץיטרשפטיילררשלט יצחקיזרי–יביועץירשפטיישלסייתעקשיעליריצוייטדין.יילפעולטיזו
יוח טיטשפעטיעליטיועציםיטרשפטייםישבסויסח–יו,יש–י נויסתיעצרםיונטוישלסילטתערתיעםיטררשלטיולטקל
לרשליבנושסי–דיפתישחיתות.
• סנשייטשב"כיטסשריםיקיבלויחנינטיר–סשירנשיסיטרדינטיכדיילרנועיחקי–טירלסטיוטערדטילדין.
טפ–טיטעיק–יישנות–יעלוםיטוסיטענתוישלי–סשיטשב"כיסב–טםישלוםישכליפעולותיוי)טןיטט–גיוטןישיבושיטחקי–ט(
נעשויבידיעתויובסישו–וישלי–סשיטררשלטייצחקישרי–.יישרי–יטכחישיסתיטדב–ים.
טיבטיסח–ישליטתי–וץיטביטחוני,יסולייפחותיחרו–יסבלירתרשך,יטוסיטגד–תירצביטח–ום.ייביש–סליטוכ–זירצביח–ום
עםיטקרתט,יורסזיטטכ–זטיטזוירוס–כתיכלישנט.יירצביטחי–וםיטרוצט–ירספש–ילררשלטילטתקיןי תקנותילשעתיחי–ום
ש עוקפותיסתי רכותיטחקיקטישליטכנ ת.יירצביטחי–וםירטווטיגםיב י ילטפעלתיחוקיםישוניםישתקפיםי–קיברצביחי–ום,
ורספש–יםילררשלטילפגועיבחופשיטביטוייסויבזכויותיסח–ות.ייטשירושיטעיק–יישנעשטיבפועליבכלייטזטיבעב–יטיט
לשבו–י שביתותיולטוציסיצוויי–יתוק,יסבליישיגםיצוויםיטעו קיםיברגווןינושסיםישולייםיכרויתכשי–יםינגדייתושיםיורונים
לרוניות.יירסזי 2009ינעשטירסרץילטחליףיסתיטצוויםיוחוקייטחי–וםיבחוקיםי–גילים,יונכוןיל2017 -יר פ–יטצוויםישעדיין
בתוקףיי–דיר165-יל21-יור פ–יטחוקיםיי–דיר9-יל.6-

האמון במוסדות השלטון
טסרון ישליטציבו–יברו דותיטשלטוןיטוסיסבןיי ודיברשט–ידרוק–טי.ייולכןיטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטירקפידילכלול
שסלותיבנושסיזטיב ק–יירדדיטדרוק–טיטישטוסיעו–ךיכלישנטירסזי.2003ייטתוצסותיעבו–יטרו דותיטעו קיםיבניטול
טרדינטירוצגותיבסיו–י. 33ייכפיישניתןיל–סותיביתיטרשפטיטעליוןיזוכטיבסרוןיט–ביביות–,יטרשט–טיפחות,יובתחתית
טרד–גיטררשלטיוטכנ ת.
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סיו–י :33יטסרוןיברו דותישוניםי) כוםישליסחוזיטעוניםי"ישיליידייט–בטיסרון"יו"ישילייט–בטירסודיסרון"(.46

תופעטיבולטתינו פתיטיסיטתנודתיותיט–בטישליטתוצסות,ישלעיתיםירשתנותיב20-י נקודותיטסחוזירשנטילשנט.
וטתנודותיטסלטי דורותיבכליטרו דותיטרוצגיםי)וגםיבסח–יםי שסינםי רוצגים,י כרויטתקשו–תיוטרפלגות(.י יט–ושם
טרתקבליטוסישזוידוגרטילחו –יטסרינותישלירשסליידעתיקטל,ישעשוייםילטיותירושפעיםיברידטיניכ–תיררסו–עות
זניחיםיטקו–יםיב רוךילרועדיע–יכתיט ק–.ייבריליםיסח–ות,יטרד–גיסולייסכןירשקףיסתיערדתיטציבו–,יסבליטשינויים
רשנטילשנטיטםיבעיק–י–עש.

 46רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי,2017יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.ינ פחי3ישסלטי.17
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שחיתות ויחסי הון-שלטון
כליתופעטישלישחיתות י–ירעצםיטבעטי–י ות–תיסתיטדרוק–טיט,יכיווןישטיסירובילטילטעדפטישליסחדיעליפנייטסח–.
רק–טיחרו–יבריוחדישלישחיתותיטיסיזויטרשפיעטיעליטתטליךיטדרוק–טייותו–רתילבחי–תםישלי"נבח–ייציבו–"ישבעצם
רחויביםילבעלייסינט– יםישוניםיולסילציבו–.יירק–טינפ–דיסבליבעליטשלכותי–חבותייות–יטוסיזטישלירנוייםיפוליטיים,
כשלתפקידיציבו–יירתרנטיריישנסרןילררנטיברקוםיריישרתסיםילתפקידי)עליכךי–סויבער' .(42ייטגד–טיספש–יתישל
שחיתותישרסחדתיסתיטרק–יםיטסלטיוסח–יםיטיסיששחיתותיטיסיכלירטישגו–םילטחלטותילטתקבליבסופןילסיענייני.47
כתוצסטירכך,ישחיתותישלטוניתינ–חבתירקטינטיסתיטסרוןישליטסז–חיםיברדינטיופוגעתיבחו ןיטלסורייובביטחון.48
רצביכזטיטוסירצעינוחילגדילתינטיותיסנטי-דרוק–טיותיבציבו–.
סולייטרק–טיטרובטקיביות–ישליטתע–בותיישי–טיברנגנוןיטבחי–ותיטוסיטחשיפטישליטקלטותישלישיחותיביןי–סש
טררשלטיטרכטןיבניריןינתניטוילביןירו"ליידיעותיסח–ונות ינוניירוז ,ישתוס–ויעליידייגיסי–ולניקיבריליםי"שיחותישרטן
עלתט י טקלות י שבט י –סש י טררשלט י רוכן י ל חו– י בדרוק–טיט י וטטבעיות י שבט י רוכן י רוז י ל חו– י בתרונת י טרציסות
שעיתונסיוירציגיםילריליונייקו–סיטםירדייחודש". 49י יברוקדיטשיחותיערדטיטספש–ותילשפ–יסתיט יקו–ישלינתניטו
בידיעותיסח–ונותיבתרו–טילטצ–תיצעדיוישליטעיתוןיטרתח–טייש–סליטיום.ייזטילסיטיטירק–טייחיד.יילפיידיווחיםיגם
50
יח יוישלינתניטויעםישסוליסלוביץ'ינ בויביןיטית–י ביבי יקו–יסוטקישלינתניטויבסת–יwallaיבבעלותוישליסלוביץ'.
יש–סליטיום יעצרויטוסידוגרטילבעייתיותיבזיטויישלישחיתות.ייטעיתוןיטוקםיעליידייטריליס–ד–יטיטודי-סר–יקסי
שלדוןיסדל וןיבשנת י, 2007יורחולקיחינםיב–חובותיטע–ים.ייתוךישניםי פו–ותיטגיעילרערדישליטעיתוןיעםיטחשיפט
טגבוטטיביות–יביןיכליטעיתוניםיטיורייםי)–סויסיו–י.( 218ייטקויטרע–כתיישליטעיתוןיתרךיבסופןירובטקיכליכךיבבינירין
נתניטויוב–עייתויעדיש–ביםי–סויבוישופ–יתערולטיולסיעיתוןיסריתי.יירצביכזטייכולילטיחשביכת–ורטיס ו–ט,יסבלילס
ב–ו–יסיךיספש–ילטוכיחישזטיסכןיטרצבי–יוזסתילר–ותיטעובדטישנתניטויעצרויטודטיכייטקדיםיסתיטבחי–ותילכנ ת
בשנתי 2015יביןיטית–יכדיילרנועיסתיקבלתיחוקייש–סליטיום,ישנועדילטגביליסתיטעיתוןיעליידייסי ו–ישליטפצטייבחינם,
ולר–ותישישי פקותי–ביםיסודותיטרודליטכלכליישליטעיתון,יופו– רוינתוניםילפיטםיטפ ידיבסופןירצטב–י730יריליון
שקליםיעדי.512014
טתיסו–יכסןירתרקדיבשחיתותישלטוניתיבטיבטישליפגיעטיבדרוק–טיט,יובפ–טיבטתנטלותילסי–סויטישלינבח–י
ציבו–,יכולליכתוצסטירטשפעתייח ייטון-שלטון-עיתון.י יבפ–ק יחי רובסיתיסו–ירנקודתיטרבטישלירטלכיםיע קיים
וטטשלכותיטכלכליות.יי קי–טינ–חבתישלישחיתותיפוליטיתיביש–סליבכלישנותיטרדינטיניתןילרצוסיב פ–ישלידו–וןינבות
רטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט. 52ייב פ–יטוסיקוש–יביןיטשחיתותילביןיטעלייטישליטקפיטליזםיוטכלכלטיטליב–ליתירצד
סחדיוטטתנטלותי ביביט כ וךיטיש–סלייפל טיניירצדישניי)כולליסית–וג ירנטיגיםירושחתיםיופגיעטיבשלטוןיטחוקיכדי
לקדםיסתירפעליטטתנחלויות(.
ת–ורותירחו"ליוד–ךיערותות
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נושסיטשחיתותיברפלגתיטעבודטי)טרע–ך(יטיטיסחדיטז–זיםילרטפךי בשנת י.1977י יטרידעיבטבלטיטבסטיעלישחיתות
רלפנייטרטפךירועטילסיכיילסיטיוירק–יישחיתותי–ילטיפך,ישנותיט70-ינחשבותילשנותישיסישלישחיתותי–יסלסיכייכיום
קשטילרצוסיעליטםיחור–יבסינט–נט.י יטתס–יכיםיבטבלטירתייח יםיברידתיטספש–ילזרןיביצועיטעבי–ות.י יפ– ום
טחשדות,יטחקי–ות,יטרשפטים,יוטט–שעותיטיויכ–גילישניםי–בותירסוח–ייות–.
תסו–
תפקיד
רתי
רי
נחשדיבעז–טיל גי–תיתיקיברשט–טיסךירעו–בותוילסיטוכחט
 1955בןי–סשיטררשלט
ערו
בן-גו–יון
שנות ש–יטביטחוןי)עבודט( נחשדיבחפי–ותיס–כיסולוגיותילסיחוקיותיוברכי–תיררצסיםי–יטרק–ט
רשטידיין
ט–סשוןישליחקי–טינגדיש–ירכטן
ט60-
טו–שעיבקבלתישוחדירקבלניםיונידוןיל3.5-ישנותירס –
– 1970סשיטעי–י–חובותשרוסל
 1977וח"כי)ליכוד(
–כטרן
47
48
49
50
51
52
53

–סוילרשליב–סיוןישליגיסי–ולניקיבדטיר–ק–יעםיחוק–יטררשליטסיכותייבוי–וטשטיין,י.7.1.2017
–סויטרסר–יםירסתייצחקיזרי–יויו ייש–יד,ישחיתותישלטוניתיביש–סליער' ,7-18יעיוניםיבביטחוןילסורייר ' ,9יטר–כזילרחק–ישליטרכללט
לביטחוןילסורי,יצט"ל,ייוניי.2008
בדטיר–ק–י.1.9.2017
גידייוייץ,י לסי–קייש–סליטיום:יסת–יטחדשותיטפופול–יי"ווסלט!"יבשי–ותינתניטו,יטס–ץי.29.10.2015
סו–ייבלסו,י "יש–סליטיום"יטפ ידירסותיריליוניישקליםירסזייי ודו,יטס–ץי.9.1.2017
דו–וןינבות,ישחיתותיפוליטיתיביש–סל.יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,י.2012
לק–יסטינו פתי–סויטרסר–ירסתיס ףירצקין,ישחיתותישלטוניתיביש–סליער' ,19-36יעיוניםיבביטחוןילסורייר ' ,9יטר–כזילרחק–ישל
טרכללטילביטחוןילסורי,יצט"ל,ייוניי.2008
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טו–שעיבקבלתישוחדיונידוןיל5-ישנותירס –
 1976ע קןי)עבודט(
סש–יידלין
נחשדיבשחיתותיבחב–תישיכוןיעובדיםיוטתסבד
סב–טםיעופ–  1976ש–יטשיכוןי)רע–ך(
 1977סשתי–סשיטררשלט נקנ טיעליטחזקתיחשבוןידול–יםיבס–ט"ב
לסטי–בין
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סטודיקינרון – 1988סשיטעי–יבתיים
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ס–יטיד–עי
רס –
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1997
טו–שעיבטעב–ותיכ פיםיתוךיניגודיענייניםיונידוןיל4-ישנותירס –
 ~1990ח"כי)ש" (
יסי–ילוי
נחשדיבקבלתישוחדיסךיטתפט–יכדיילרנועיטליךירשפטי
 1994רפכ"ליטרשט–ט
–פייפלד
 ~1995ש–יטסוצ–י)קדירט( טו–שעיבטלבנתיטון,יר–רט,יועבי–ותיסח–ותיבקש–ילט תד–ות
סב–טם
טעובדיםיטלסורית,יונידוןיל5.5-ישנותירס –
טי–שזון
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יו ףיבס-גד  1999ח"כילשעב–י)רולדת( טו–שעיבזיוףיחתירותיסז–חיםילשםיטגשתירוערדותיל–סשות
טררשלטיונידוןיל6-יחודשייעבודותישי–ות
נחשדיוטוסשםיבר פ–יגדולישליפ–שיות,יוטחקי–ותיטעיבויעליכטונתו
ח"כיוש–י)ליכוד(
סטודיסולר–ט
–סשיררשלטי)קדירט( כ–סשיררשלטיולב וףיטביסוילפ–ישתו.
)פ–וטיבער'
נחק–טיקבלתיכ פיםיבטקש–ילפ–שתיק–י תיבנקיצפוןיסר–יקט
1985
(328
טוסשםיבקש–ילחשבוניותיפיקטיביותיבליכודיוזוכט
1988
– ~1995סשיעי–יתיי–ושליםי טו–שעיבקבלתיכ פיםיררשטיטלנ קייונידוןיל8-יחודשיירס –
טוסשםיבקבלתישוחדיבקש–ילפ–ויקטיטולילנדיוזוכטיסח–ייע–עו–;
) ~2000ליכוד(
טו–שעיבקבלתישוחדירחב–תיטז–עיונידוןיל18-יחודשיירס –
טו–שעיבשיבושיטליכיירשפטיונידוןיל6-יחודשיירס –
 2014סח–ייפ–ישתו
טו–שעיבקבלתישוחדיל יועילקבלןיעובדיםיז–יםיועב–ותינו פות
שלרטיבניז–י  ~2002ש–י)ש" (
ונידוןיל4-ישנותירס –יוקנ
טו–שעיבשוחדיועבי–ותיסח–ותיונידוןיל6-יחודשייעבודותישי–ות
ש–י)עבודט(
סלחיט–יף לפני
2002
טו–שעיברתןישוחדיבחי–ותיונידוןיל8-יחודשיירס –
– 2002סשיטעי–יחד–ט
יש–סלי דן
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סליטו
טטבותישכ–
בקשי-דו–ון
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נערייבלורנטל
צחייטנגבי
שלרטילחיסני
יצחקי–וכב–ג–
סביגדו–
ליב–רן

חייםיכץ
צבייב–
שרעוןיגפ ו
יונטירצג–
בנירין
בן-סליעז–
דודיביטן

פסינט
קי–שנבסום,
ט
רי ז'ניקוב
בניריןינתניטו
)פ–וטיבער'
(336

טו–שעטיבשוחדיבחי–ותיושיבושיחקי–טיונידונטיל8-יחודשיירס –
 2003ח"כי)ליכוד(
טוסשםיבשוחדיבחי–ותיורינוייםיפוליטיים,יטו–שעיבעדותישק–יונקנ
 2004ש–י)ליכוד(
טו–שעיבקבלתישוחדיועבי–ותיסח–ותיונידוןיל8-יחודשיירס –
– ~2005סשיטעי–יבתיים
– ~2005סשיטעי–י–רתיטש–ון טו–שעיבסיי ד–יםיכ פייםיונידוןיל6-יחודשייעבודותישי–ות
טו–שעיבתקיפתיקטיןישטתנכלילבנויונקנ
 1999ח"כיוש–י)יש–סל
נחק–יבר פ–יפ–שותישליטעב–ותיכ פיםיושוחד,יביןיטית–יבסרצעות
 1999ביתנו(חב–ותיקשישליבתויונטגו;יטתיקינ ג–
2007
טוסשםיבשיבושיטחקי–ותיובקבלתירידע,יוזוכט
2010
נחק–יבחשדילשחיתותיבתעשייטיטסווי–ית,יכולליטפעלתיעובדים
שנות ח"כי)ליכוד(,יש–
שטתפקדוילליכודיכדייל ייעילויבפ–ייר–יז
ט 2000-ט–ווחט
טו–שעיבשוחדיועבי–ותיסח–ותיונידוןיל3-ישנותירס –
–סשיטעי–י–רת-גן
לפני
2008
– 2008סשיטעי–ינצ–תיעילית טו–שעיבקבלתישוחדיונידוןיל6-יחודשיירס –
נחשדיונחק–יכרטיפערים,יטו–שעיבקבלתישוחדיונידוןילרס –י3.5
– 2003בי–סשישנים
2013
טוסשםיבקבלתישוחדיוטלבנתיטון,ינפט–יברטלךיטרשפט
 2007ח"כיוש–יטתר"ת) 2014עבודט(
גןי–סשיעי–י–סשון נחשדיבקבלתישוחדיבתקופטישטיטי גןי–סשיעי–י–סשוןילציוןיוסח–סי
2008 2014לציון,ייו"–יקוסליציט עליטתכנוןיוטבניט
)ליכוד(
חשודיםי)עםיעודי–ביםיסח–ים(יבשוחדיררו דיבויטקצסותיכ פים
גניתיש–י)יש–סל
2009לערותותיוגופיםישוניםיטותנויבתשלוםיחלקירטטקצסטיכשוחד,
 2014ביתנו(,
ש–יטתיי–ותי)יש–סל רי ז'ניקובינידוןיל15-יחודשיירס –יוקנ
ביתנו(
חשדילקבלתיטובותיטנסט;יטתיקינ ג–
 1999ח"כ,יש–,י–סש
חשדילרירוןיטי ותיע"ייגו–ריםישונים;יטחקי–טיטופ קט
 ~2004ררשלטי)ליכוד(
טרשט–טיטרליצטיעליטערדטילדיןיבחשדילקבלתיטובותיטנסטיוני יון
2009לט כםיעםיידיעותיסח–ונות
2016

בנו ףיישיעודירק–יםי–ביםישליט–שעותישלסיזכוילתטודטי–בט,יורק–יםיעודייות–י–ביםישליחשדותישלסיטבשילוילידי
טערדטילדיןיסויט–שעט.ייסחתיט יבותיטיסישברק–יםישלישחיתותי)כרוילרשלישוחד(יישילכליטצדדיםיסינט– יב–ו–
לט תי–יסתירטישק–ט,יולכןיקשטילטגיעילטוכחותיב–רטיטד–ושטילשםיט–שעטיפלילית.יילדוגרט,יטט–שעותיטעיק–יות
נגדיסטודיסולר–טיטתקבלוי–קיכתוצסטירכךישטרשחדיםינקלעויל כ וךיולסישילרוילרתווךיסתיכלירטישטוסיחשב
שרגיעילו,יוכתוצסטיטוסיפנטינגדם,יורכךישסולר–טיעצרוילסיגיבטיסתיעוז–תוישולטיזקן,יוטיסיפנתטינגדוילב וףיסח–י
שניםישלינסרנות.
רטטבלטיניתןילטבחיןיבשלושטי וגיםיעיק–ייםישלישחיתות:
• שחיתותיטקשו–טיבבחי–ותיובפעילותיפוליטית,ילרשליכסש–ינבח–יםינותניםישוחדיבחי–ותילסח–ים.ירק–ט
ריוחדיטוסירינוייםיפוליטיים ,ישבטםינבח–יציבו–יררנטירקו–ביםילתפקידיםישוניםירתוךיטבנטישטםייתרכויבו
בטרשך.יילרינויםיכסלטיישיכרובןיטשפעטישליליתינו פתיבכךישלגופיםיציבו–ייםיעלוליםילטתרנותיריישסינם
טרתסיריםיביות–ילתפקיד.
• שחיתותיטקשו–טיבקבלתיטובותיטנסט,יביןיסםיסישיותי)רתנות,יכ ף,יסויעז–טיבבחי–ות(יסוילטובתירט–ט
טק–ובטילליבוישליטנבח–.ייזטי וגיטשוחדיטנפוץ,יכשבתרו–טירקבליטשוחדיעוז–ילקדםיסתיענייניוישלינותן
טשוחד.
• שחיתותיטקשו–טילע קיינדל"ן,ישרספיינתישוחדיל–סשיי–שויותירקוריות.ייט יבטילכךיטיסישלפעולותיתכנון
רקוריותיישילעיתיםיע–ךיכלכליי–בי)לרשליבעתיקביעתייעודיק–קעילבנייט(.ייכךינוצ–ירצבישבוילבעלייק–קעייש
גםיסינט– יוגםיסרצעיםיכ פייםילנ ותיולטשפיעיעליטחלטותיתכנון,יול–סשיי–שויותי)שטםיגםי–סשייוועדות
טתכנון(יישיספש–ותיקלטייח יתילטשפיעיעליטחלטותירשרעותיותילטובתם.
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קושייריוחדיבחקי–תיבכי–יםיבשלטוןיוריצוייטדיןיערםינובעירכפליטתפקידיםישליטיועץיטרשפטיילררשלט,ישטוס
רצדיסחדירקו–ביל–סשיטררשלטירתוקףיתפקידויורצדישניי–סשיטתביעטיטכללית.י יעדיסרצעישנותיט80-י טיועצים
טרשפטייםיטיוידרויותיחזקותישערדויעלידעתםירולי–סשיטררשלטי–ילרשלירסי–ישרג–,יסט–וןיב–ק,יויצחקיזרי–.ילסח–
רכןירונוייועציםירשפטייםישנ–סטיכייסחתירתכונותיטםיטיסיטתחשבותיית–יבררשלטיובעורדיב–סשט.ייטרק–יםיטצו–רים
ביות–יטיו:
• רינויייו ףיח–ישיכרחליפוישלייצחקיזרי–,יבעקבותיטתעקשותוישליזרי–ילחקו–יסתיפ–שתיקוי,300יכפיישתוס–
לעיליבער' .50
• רינוי –ונייב–-סוןיבטקש–ישליפ–שתיב–-סון/חב–ון ,יסוליירק–טיטשחיתותיטשלטוניתיטחרו–יביות–,ישדווקס
סינויקשו–ילשוחדיויח יםיעליבעלייטון.יירטותיטפ–שטיבטתע–בותישליחשודיבפליליםיברינוייטיועץיטרשפטי
לררשלט54.ייבינוס–י 1997י–סשיטררשלטיבניריןינתניטויביקשילטעבי–יבררשלטיסתיט כםיחב–ון,ישטיטיטרשך
שליט כרייסו לו.יירנטיגיתנועתיש" י ס–יטיד–עייטתנטיסתיתריכתיש" יבט כםיבכךישעו"די–ונייב–-סוןיירונט
לרש–תיטיועץיטרשפטיילררשלט.ייב–קעיטד–ישטיטייתטיטבנטיביןיב–-סוןילד–עי,ישטיטיחשודיבעבי–ותישוחד,
שלסייסשירויסותויבעבי–טישישיערטיקלון,יוכךייוכליחזו–ילכטןיבררשלט.ייב–-סוןיסכןירונט,יסךיטתפט–יסח–י
יורייםיתוךי ע–טיציבו–ית.ייחקי–תירשט–טיבפ–שטיטובילטילטרלצטילטערידילדיןיסתינתניטוי)–סשיטררשלט(,
סתיצחייטנגביי)ש–יטרשפטים(,יסתיסביגדו–יליב–רןי)רנכ"לירש–די–סשיטררשלט(,יוסתיד–עי.ייטיועץיטרשפטי
לררשלטיסליקיםי–ובינשטייןיטחליטילטערידילדיןי–קיסתיד–עי,יורסוח–ייות–יוית–יעליכךיבעקבותיט–שעתוישל
ד–עייבתיקיטשוחד.
גי–תיתיקיטחקי–טיטעיק–יינגדי סביגדו–יליב–רןיעליידייטיועץיטרשפטיייטודטיויינשטיין.ייחקי–תוישליליב–רן
•
טתס–כטיבסופןיח–יגיעליפנייכרעטי12ישנים,יתוךיחו –יטחלטטישליטיועץיטרשפטייוד–ישותיחוז–ותילטו יף
פ–טיםילחקי–תיטרשט–ט 55.ייברטלךיטתקופטישנייעדיםיטלכוילעולרםיוסחדינעלם.ייטטחלטטיל גו–יסתיטתיק
לב וףילוותטיבחילוקיידעותיקשיםיבתוךיטפ–קליטות.56
• טשטייתיטטכ–עטיבענייניטםישליבניריןינתניטויו–עייתויש–טינתניטויעליידייטיועץיטרשפטייסביחיירנדלבליט,
שטובילטילטפגנותירתרשכותיוח –ותיתקדיםינגדירנדלבליט.יירנדלבליטיטיטילפניירינויוירזכי–יטררשלט,יועב–
לתפקידיטיועץיטרשפטייבלייתקופתיצינון.

תפיסת השחיתות
קשטילרדודישחיתות,יביןיטית–יכיווןיש בי–ילטניחישחלקיוסוליי–ובירעשייטשחיתותיסינםיידועיםילנו.יירטישנשס–יטוס
ק–יםיסודותיתחושטישלישחיתות.ייב–וביטרק–יםיסנייר תייגירשירושיב ק–יםישליתחושותיורעדיףינתוניםירדידים.יסבל
ברק–טישלישחיתותיתחושתיטציבו–יטיסיבעצםירדדיחשובייות–ירטשחיתותיעצרט,יכייטתחושטיטזויטיסישפוגעת
בטזדטותישליטסז–חיםיעםיטרדינטיוב ופוישלידב–יבדרוק–טיט.
רקו–יסחדילנתוניםיטוסירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.ייזטוי ק–ישנתייטרתקייםירסז
2003י וכוללישסלותישונותיבנושסיםיטקשו–יםילדרוק–טיט.י יבשנים י 2003-2011י ט ק–יכללישסלטיסודותיט כרטיעם
טסרי–טי"כדיילטגיעיטיוםילצר–תיטפוליטיתיביש–סליצ–יךילטיותירושחת".י יבשנים י2014-2016י טייתטישסלטישונט,
"סיזטיציוןיסתטינותןילטנטגתייש–סליכיוםיבנושסיטשחיתות?"יכשטתשובותיטספש–יותינעותיביןי"רסודירושחתת"
ל"בכללילסירושחתת".ייטתוצסותילשתייטשסלותיטסלטירוצגותיבסיו–י. 34ייכפיישניתןיל–סותיישי–ובילסלטישחושבים
שצ–יךילטיותירושחת,יו–וביגדולי)וסולייגדל(ילסלטישחושביםישטטנטגטירושחתת.

 54ל קי–תיטפ–שטי–סוילרשליבעיתוןיטס–ץ,י.https://www.haaretz.co.il/misc/1.756808
 55ל קי–תיטפ–שטי–סוילרשליב,ynet-יבקישו–י .https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4319380,00.html
 56סביטיסלף,יתיקיליב–רןי–יכתביטסישוםישלסיטוגש,יכנ–ת-זרו–ט-ביתןי.2015
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סיו–י :34יתחושותיטציבו–ילגבייטשחיתותיברע–כתיטפוליטית,ילפיירדדיטדרוק–טיטיטיש–סלית.57

רקו–ישניילנתוניםיטוסיטרדדישליטס–גוןיטבינלסוריי.Transparency Internationalייטרדדיטזטיטוסיררוצעישל
עדי 13ירדדיםיררקו–ותישונים,ילרשליטבנקיטעולרייורכוניירחק–יבינלסורייםי)לסיכולםירכ יםיסתיכליטרדינות,יולכןילכל
רדינטייכולילטיותיר פ–ירקו–ותישונט(.י יטרדדיםיסרו–יםילשקףידעתירורחיםי–ביםירתחוריםישונים,יולטיותייות–
סריניםיר ק–ידעתיקטל.ייסתיטרדדיםיטסלטירנ–רליםיל קלטירשותפתילפנייטריצוע.ייט קלטיטיסי 0-100יכסש– י100
רצייןיחו –ישחיתות;יסנייטפכתייסתיט קלטיבג–ףיכךישרדדיגבוטייות–ירייצגישחיתותיגבוטטייות–.ייטתוצסותישלייש–סל
רוצגותיבסיו–י 35יביחדיעםירבח–ירדינותיסח–ותילטשווסט.ייטתופעותיטבולטותיטןיטעלייטיט–צופטיבשחיתותיבתקופת
ררשלתיש–ון,יוטיציבותירסזיועדיטיוםי)עםיספש–ותילי–ידטיקלטילסח–ונט(.יייח יתילרדינותיסח–ותיסנחנויק–ובילקצט
טיות–ירושחתישליטרדינותיטרע–ביותי)טג–ועותיביות–יטןיסיטליטיויוון(,יסבליברצבייות–יטוביר–וביטעולם.

 57רקו–ות:ינתוניםילשניםי2003-2011יישיבת–שיםי62ישלירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתילשנתי,2011יסבלילפ–וטיטרלסישלי3יטשניםיטסח–ונות
צ–יךילט תכליבנ פחיםישליטרדדיםילשניםיסלט.ייטנתוניםילשניםי2014-2016ירטתשובותילשסלטי49יבנ פחי4יב וףירדדי.2016
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סיו–י:35יתוצסותירדדיטשחיתותיביש–סליורדינותינבח–ותיסח–ותילפיי.58Transparency Internationalיישירוילב
שט קלטיטפוכטירטרדדיטרקו–י,יכךישע–כיםיגבוטיםייות–ירצביעיםיעלישחיתותיגבוטטייות–.

סבליטג–פיםילעיליגםיחושפיםיחולשטישלישירושיב ק–ים.י י ק–יםירעצםיטבעםירשקפיםירבטי–געייעליטרצב.
כתוצסטיטםיסינםייכוליםילתתיתרונטישלישינוייםישק–ויבצעדיםיקטניםילסו–ךיזרןי)רטישק–ויישיטתיט לסרי(.ייכששינוים
קו–יםילסטיורת–גליםיסליטםיסחדיסחד,יסנשיםילסישריםילבילספקטיטרצטב–.י ילשםיכךיצ–יךירבטירטצדיוטשווסט
ישי–טישלידב–יםישק–ויבטפ–שייזרןיגדולים.יילדוגרט,ירשטינגבייע–ךיטשווסטיכזויביןי פ–שתיחשבוןיטדול–יםישטביסט
לטתפט–ותוישלי–סשיטררשלטייצחקי–ביןיב,1976-ילביןיטתנטגותי–סשייררשלטיובכי–יםיסח–יםי30ישניםירסוח–ייות–.59
דב–יויכולליםישנייחלקים:
• –ביןיטתפט–יר–סשותיטררשלטיבגלליחשבוןידול–יםישטחזיקטיסשתו.יילסיסר–וילוילטתפט–,יוטוסילסיטיטיחייב
לטתפט–,יטוסיבח–ילטתפט–.
• ספש–יטיטילטתחרקירטתיקיטפליליינגדילסטי–ביןיסםיטרפקחיעלירטבעיטחוץיטיטירחליטילטטיליכופ–,יולשם
כךיטוסילסיטיטיצ–יךיסישו–יר טיועץיטרשפטי.ייבריליםיסח–ות,יבסופןיחוקיילגר–ייספש–יטיטילעקוףיסתיטיועץ
טרשפטייסט–וןיב–קיולרנועירשפט.יסבליב–קיסייםישטוסיעצרוייעתו–ילבג"ץינגדיטתנטלותיכזו,ישפוגעת
בשוויון.
כיוםיטתנטגותיכזוישלי–סשיררשלטיסוייועץירשפטיינ–סיתידריונית.

מדדים בינלאומיים
מדד הדמוקרטיה
ישיכלירינייגופיםיבינלסורייםישרודדיםיכליריניידב–ים,יסבליט–בטישניםילסיטיטירדדי–ציניישני טילכרתיעדיכרטירדינות
טעולםיטןידרוק–טיות.ייעדישטרגזיןיסקונורי טיי דירדדיכזטיבשנתי.2006ייטרדדיטזטירבו יעלי ד–טישלי 60ישסלות
שרחולקותיל5-יתחוריםישונים:
• תטליךיטבחי–ותיופלו–ליזם .ייטסםיטבחי–ותיחופשיותיוטוגנות?ייטסםיישיזכותיבחי–טילכל?ייטסםיישיסיוריםיעל
טבוח–ים?ייטסםילסופוזיציטיישי יכוייבכלל?
 58רקו–:יטסת–ישלי.Transparency Internationalייישילצייןישלפייתיסו–יטרתודולוגיטיבסת–יסיןילטשוותינתוניםישלישניםירלפניי2012
כיווןישטןילסיטותסרוילסותטיטתפלגות,יסבליטתוצסותידווקסינ–סותילגר–יי בי–ות.יירצדישניילטבנתייטרתודולוגיטיטחדשטישבטירתסירים
סתיטתוצסותילטתפלגותישלי 2012ירונעתיספש–ותישלישינוייכללי,ילרשלישיפו–יכללייברצביב–חבייטעולם.ייכתוצסטיטצו–טיטנכונטילפ–ש
סתיטתוצסותיטיסילסישסלטיציוניםיסב ולוטיים,יסלסישטםיציוניםייח יתילשס–יטעולםי–יבניגודילנסר–יבסת–יעצרו,ישרציגיסתיט קלט
כטווחיביןי"נקיילגר–י"ילביןי"רסודירושחת".
 59ער'י69-74יבחוב–תישחיתותישלטוניתיביש–סל,יעיוניםיבביטחוןילסורייר ' ,9יטר–כזילרחק–ישליטרכללטילביטחוןילסורי,יצט"ל,ייוניי.2008

58
• תפקודיטררשלט .ייטסםיל–שותיטרחוקקתיישירערדיעליון?ייטסםיטררשלטיחופשיתירטשפעותיחיצוניות,ילרשל
שליטצבסיסויגופיםיכלכלייםיודתיים?ייטסםיישישחיתות?יטסםיישישקיפות?
• רעו–בותיפוליטיתישליטציבו–.יירטויסחוזיטטצבעט?ייטסםיישינכונותילטשתתףיבטפגנות?
• טת–בותיטפוליטית .י יעדיכרטיישיתריכטיבדרוק–טיט?י יכרטירטציבו–ישוספיםילרנטיגיחזקישיכולילעקוף
רנגנוניםידרוק–טיים?
• חי–ויותיסז–חיות .ייטסםיישיחופשיביטוייוטפגנט?ייטסםיישיחופשידתי?ייטסםיישישוויוןיבפנייטחוק?י)פ–וט
ר ויםיעלי עיףיזטיניתןילעיליבער' (.46
טנתוניםינס פיםירחוותידעתישלירורחיםיור ק–יידעתיקטל.ייכלישסלטייכולטילתתינקודטיסחתיסםיטרצביטוב,יחצי
נקודטיסםיככטיככט,יסויספ יסםיטרצבי–ע.ייבכליתחוםיר כריםיסתיטנקודותיורנ–רליםילטווחישלי 0יעדי10י)כייבתחורים
שוניםיישיר פ–ישסלותישונט(.ייטרדדיט ופייטוסיררוצעיפשוטישליטציוניםיב5-יטתחורים.ייטתוצסותישלייש–סלירוצגות
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סיו–י:36יתוצסותירדדיטדרוק–טיטישליטסקונורי טיעבו–ייש–סל.60

כפיישניתןיל–סותייש–סליר ווגתיכ"דרוק–טיטיפגורט",יסבליטציוןישלטינרצסיברגרתיעלייטיסיטיתיוטיסיק–ובטיל ף
שלי"דרוק–טיטירלסט".ייטציוניםיעבו–יתטליךיטבחי–ותיוטרעו–בותיטפוליטיתישליטציבו–יטםיגבוטיםייח ית.י יטציון
עבו–יטחי–ויותיטסז–חיותינרוךילרדי,יסבליגםיטוסיברגרתישיפו–יר וירת.ייבטשווסטיעםירדינותיסח–ות,יט–וביטרכ–יע
שלירדינותיטרע–בירדו–גותירעלייש–סל.ייטציוןישלייש–סליב עיףיטרעו–בותיטציבו–יתיגבוטיבסופןיח–יגייח יתילרדינות
סלט,יוטציוןישלטיב עיףיטזכויותיטסז–חיותינרוךיבסופןיח–יג.

חופש העיתונות
סחדיטרספייניםיטחשוביםי שלי רדינטי חופשיתיודרוק–טיתיטוסי חופשיטעיתונות.יוס–גוןיבשם יFreedom House
שב י ויבוושינגטוןי וק–יורודדיסתיחופשיטעיתונותיבכלירדינותיטעולםירסזי.1979יטרדדישלטםירבו יכיוםיעלי23
שסלותישרחולקותיל3-ינושסים:
• טרצביטרשפטי .יטסםיישיחוקיםיטרגניםיעליחופשיטעיתונותיוחופשיטביטוי,יוטסםיסוכפיםיסותם?ילחילופין,
טסםיישיחוקיםישרגביליםידיווחיוטסםירשתרשיםיבטםיכדיילטענישיעיתונסיםיסויבלוג–ים?יטסםיספש–ילטקים
ע–וציירדיטיעצרסיים?יטסםיישיחוקיחופשיטרידע?י
• ט ביבטיטפוליטית .יבסיזוירידטיטחדשותירוכתבותיעליידייטררשלטיסויסינט– יםירפלגתיים?יטסםיישיצנזו–ט
–שרית?יטסםיעיתונסיםירבצעיםיצנזו–טיעצרית?יטסםירופעלתיסלירותיכנגדיעיתונסים?י
• טרירדיטכלכלי .יבסיזוירידטיטרדיטישייכתילררשלט?יבסיזוירידטיטשליטטיברדיטיר–וכזתיבידיירעטים,יוטסם
זטירשפיעיעלירגווןיטדעותיטרבוטסותיבט?יטסםיטרדינטירנ טילטשפיעיעליטעיתונותיעליידייטקצסתיתקציבי
פ– ום?י

 60רקו–:ידוחותירדדיטדרוק–טיטילשניםיטשונות,ירסת–י.The Economist Intelligence Unit
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לכלישסלטירוקצותיר פ–ינקודות,יכסש–יככלישטניקודיגבוטייות–יטרצבי–עייות–.י ךיטנקודותיעליכליטשסלות
ר תכםילר פ–יביןי0יל,100-ישטוסיסינדק יחופשיטעיתונותישליטרדינט.יסםיט ךיטוסיעדי 30יטעיתונותינחשבתיחופשית,
סםיעדי60יטיסיחופשיתיבסופןיחלקי,יוסםי61יורעלטיטעיתונותיסינטיחופשית.
סיו–י37יר–סטיסתיטתוצסותיעבו–ייש–סל.ייעדי1992יישי–קיסתיט יווגיט ופי,יובכליטשניםיטסלטייצסישטעיתונות
ביש–סליחופשית.יירסזי1993יישיפ–וטישליטתוצסותיב3-יטנושסיםילעיל,יוגםי יכוםי ופי.ייבשניםי1993-2000יטיטיגם
נושסי–ביעי,ישטוסיפעולותיקונק–טיותישרדכסותיסתיחופשיטעיתונות,יוטייתטיגםיטבחנטיביןיעיתונותיכתובטילרשוד–ת.
טג–ףיר–סטיסתיכליסחדירטנושסיםיוגםיסתיט יכוםיטכוללירנו–רליםילטווחי ,0-10יכסש–י0יטוסיחו –יחופשיו10-יטוס
חופשירלסי)כלור–יט קלטיטפוכטירטרדדיטרקו–י(.
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סיו–י:37יתוצסותירדדיחופשיטעיתונותישליFreedom Houseיעבו–ייש–סלי)רנו–רלילתחוםי.61(0-10

ספש–יל–סותישיש–סלינרצסתיכליטזרןיק–וביל ףישביןיעיתונותיחופשיתילעיתונותיחופשיתיבסופןיחלקי.ייטיסיי–דט
לד–גטישליחופשיתיבסופןיחלקייבלבדיב,2015 , 2012 , 2008-יו.2016-יכשר תכליםיעליטנושסיםיבנפ–ד,י–וסיםישטרצב
טחוקייב ד–י)לפחותירסזי,( 2001יטטיבטיטכלכלייגבולייעםיתנודותילכסןיולכסן,יוטטשפעטיטפוליטיתיבסופןיקונ י טנטי
בתחוםישליחופשיי–קיבסופןיחלקי.יילפניישנתי2000יטרתודולוגיטיטייתטישונטיוטייתטישונותיט–בטייות–יגדולטיבציונים
טשונים,יסבליסיןיבנתוניםיט ב–יםילר פ–יםיט פציפיים.
טתפתחותיחדשטישכנ–סטיסינטינכללתיעדייןיברדדיטיסיביטוליפקודתיטעיתונותיב וףירסיי.2017ייפקודתיטעיתונות
חייבטי–ישיוןירש–יטפניםיכדיילפתוחיעיתון.י ישנטיקודםילכןיבוטלטיגםיטתקנטיטרספש–תיל גו–יעיתוןיללסינירוק.
טפקודטיוטתקנטיטיויש–ידיםירתקופתיטרנדטיטב–יטי.

מידע חופשי
רעב–ילעיתונותיחופשית,ירקובליכיוםישדרוק–טיותיצ–יכותיגםירידעיחופשי.ייטרידעישרנגנונייטררשלטירחזיקיםילס
שייךילטם,יסלסישייךילעם.ייוטוסיצ–יךילטיותי"חופשי"יברובןישניתןילרצוסיסותויולטשתרשיבויבקלות,יכלור–יבלייצו–ך
ללקטירידעיררקורותישוניםיובלייצו–ךילטתרודדיעםיפו–רטיםילסירקובליםישליסח וןיטרידעיובלייצו–ךילערודיבתנסים
שלי–ישיונותישונים.ייסינדק יטרידעיטפתוחירודדיסתיזטיורד–גיסתיטרדינותיטשונותיבטתסם.ייטתוצסטירוצגתיבסיו–י.38

 61רקו–:יס–גוןי.Freedom Houseיתוצסותילכליטשניםיולכליטס–צותיניתןילטו–ידירסת–יטסי–גון.יכסרו–יטתוצסותינו–רלוילטווחי0-10
ב קלטיטפוכט,יכךישציוןייות–יגבוטירשקףייות–יחופש.ילרשל,יסםיטרשקלישליטרצביטרשפטייטוסי,30יחילקתייסתיטציוןיב3-יוסתיטתוצסט
טח –תייר.10-יכךיניתןילטציגיביחדיסתיכליטנושסיםיוסתיטרדדיט ופי.
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סיו–י:38יסינדק יטרידעיטחופשיי).62(Global Open Data Index

טרדדירו–כבירבדיקטישלינגישותילנתוניםיעלירגווןינושסיםי)תקציביטרדינט,י טטי טיקטילסורית,יתוצסותיבחי–ות,
תחזיותירזגיסוי–,י–ישוםיחב–ות,יועודיכליריניידב–ים(.יילגבייכלינושסיבודקיםיסםיטנתוניםיחפשיים,ירעודכנים,יבפו–רט
נוחילעיבודיררוחשב,יוחינם.ייסתיכליזטיר כריםילר פ–יסחדישריצגיסתיטסחוזירטניקודיטרק ירלייטספש–י.יייש–סל
רקבלתיציוןישלי,41%ישבצ–וףירק–יםינסטיגםירביסיסותטילרקוםיט41 -יבד–וג.יירביןיטרדינותיטרע–ביותיטרפותחותי–ק
שתייםירדו–גותינרוךייות–י)פו–טוגליושוויצ–יט(.יירדינותיכרויטודו,יסוק–סינט,יו–ו יטירעלינו.ייבג–ףיטחצייטעליוןישל
טרדינותיטרדו–גותירוצגיברלוסו,יורטשס–י–קיכרטידוגרסותי)טד–וגישליכלירדינטיניתןיב וג–יים(.יירדינותיטOECD-
בי–וק.

שער שני

המצב הכלכלי והחברתי
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טרצביטכלכלייטוסיטגו–םיטחשוביביות–ילתושבייטרדינטיב–רטיטיוריוריתי)סוילפחותיבסותםיזרניםישסינםירצבייחי–ום
ביטחוניים(.ייטםיצ–יכיםילטתפ–נ ,יטםינטניםירטצריחטיברשקיטרדינטיורטעלייטיב–רתיטחיים,יוטםי ובליםירטסינפלציט
וריוק–יטרחייט.ייעםיזסתיישיכרובןיטבדליםיביןי–בדיםיחב–תייםישונים,יולכןיטרצביטכלכלייקשו–יבסופןיטדוקיגםילרצב
טחב–תי.ייבפ–קיםיטבסיםינ קו–יטיבטיםישוניםישליטרצביטכלכלי,יטרצביטחב–תי,יוטקש–יםיביניטם.
• נתחיליבפ–ק יט י בתיסו–יטסינפלציטיביש–סליב–סייטי טו–י.י יט יבטי לטתחיליבזטיטיסי רשב– יטסינפלציט
שטתחולליבשנתי, 1984יבעקבותיטרדיניותיטכלכליתישטונטגטיסח–ייטרטפך,יושטטתרודדותיסיתוירשפיעטיעל
ניטוליטכלכלטיביש–סליעדיטיום.
• טשחקןיטגדוליביות–יברשקיטרדינטיטוסיטררשלט.ייפ–קיו יעו קיבתקציביטרדינט,יוסיךיטוסיגדליסויקטןיעם
טשנים.י יטוסיגםירתס–יסתירקו–ותיטטכנ טישליטרדינטי)בעיק–יררי ים(,יוסתיתחורייטטוצסטיטעיק–יים
)ר תב–ילרשלישנושסיםיסז–חייםיוחב–תייםירקבליםיתקציביכפולירטביטחון(.
• פ–קיז יעו קיברדדיםישלירצביטרשקיבסופןיכללי.ייטסינפלציטיטיסירדדיסחדיכזט.ייבפ–קיטזטינציגיכרטיסח–ים,
כרויטתוצ–יטרקורייטגולריי)טתר"ג(,יטצריחט,יורסזןיט ח–.
• פ–קיח יררשיךיסתיטדיוןיברשקיבכללותויו וק–יטיבטיםיבעייתייםיכגוןיעודףי–יכוזיותיורונופולים.
• פ–קיט יעוב–ילע וקיברצבםיטכלכליישליטסז–חים.ייטוסירכיליפ–טיםיסודותיתע וקטיוסבטלט,ירשכו–ותיופנ יט,
סי-שוויוןיועוני.
• פ–קיי יעוב–ילטיבטיסח–ישליטרצביטחב–תי,יוטוסיטטיבטיטדתי.ייטוסיכוללי קי–טישליט טטו יקוויושליטחב–ט
טח–דית.
• ל יום,יפ–קייס י וק–יסתירצבויטיחודיישליטריעוטיטע–בי,יכולליטיח ישליטע–ביםילרדינטיוטיח ישליטיטודים
לע–בים.

פרק ה :ממדינת רווחה לשוק
חופשי

יש–סל יטיסי רדינטיעם יסוכלו יט יצעי–ט.י י ר פ–יטילדים ילסישט יק–וב י ל3-י בררוצע,י רטי שגו–םי לגידול י טבעי י של
טסוכלו ייט,יולכךישישייות–יילדיםיוצעי–יםיררבוג–יםיוזקנים.ייבפ–ט,י–וביטסוכלו ייטיטיסיבתיפחותיר,40-יולסיזוכ–ים
סתישנותיט 80-ישליטרסטיטקודרתי)סויעודילסינולדויסזיבכלל(.ייכךיגםיכליטעוליםישטגיעויבגליטעלייטיטגדולישלישנות
ט.90-ייסבליבליילטכי–יסתיט יפו–יעליטטיפ–-סינפלציטישטגיעטיל445%-יבשנתי) 1984סיו–י,(39יועליטתכניתיטכלכלית
שלישנתי 1985ישטצילטיסתיטרצב,יסייספש–ילטביןיסתיטכלכלטיטיש–סלית.ייטצלישליטרסו–עותיטסלט,ילר–ותישעב–ו
יות–יר30-ישנט,ירגיעיעדיטיום.
טסינפלציט י טייתטיתוצסטישליטליב–ליזציטישטונטגטיבכלכלטיסח–ייטרטפךי ב.1977-י יסבליברידטי–בטיתכנית
טייצוביטכלכליתיר,1985-יולסיט–פו–רותיטכלכליותישטונטגויב,1977-יטיסישג–רטילרטפךיטכלכלי.ייטיסי ירנטיסתי וף
תקופתירדינתיט–ווחטיט וציסלי טית,יוסתיטרעב–ילכלכלתישוקי ניסו-ליב–לית יקפיטלי טית.י יצחוקיטגו–ליטוסישרי
שחתוםיעליטתכניתיטזויטוסי–סשיטררשלטידסזירטעםירפלגתיטעבודט,ישרעוןיפ– .
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סיו–י:39יטסינפלציטיביש–סלירסזי.631951ייב פטרב–י1951יטשתנתטיטרתודולוגיטישליחישובירדדיטרחי–ים,יולכןיסין
ספש–ותילטשוותילרטישק–טיקודם.ייעליחישוביטרדדיוטסינפלציטי–סויבנ פחיב וףיטפ–ק.
 63רקו–:יי–חוןיטרחי–יםישליטלר" ילוחי3.1ירכילי ד–טי–צופטישליטרדדיטחודשיישליכליחודשייח יתילב י ישלי100יב פטרב–י.1951
טסינפלציטיטשנתיתיחושבטכשינוייטיח יישליכלירדדידצרב–ילעורתירדדידצרב–ישליטשנטיטקודרתיב ד–טיטזו.
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המשבר הכלכלי והיפר-אינפלציה
הירושה של בגין
כדיילטביןיסתיטרדיניותיטכלכליתילפנייטרטפךיצ–יךילחזו–יסחו–טיליריי–סשיתיטרדינט.ייבשניםי ,1949-1951ירידיסח–י
תוםירלחרתיטשח–ו–,יטתחוללירשב–יכלכלייח–יף.יירצדיסחדילסיטיוילרדינטיטכנ ותירשרעותיות.יירצדישניינקלטויכ-
 700,000י עולים,יש–ובםיטרכ–יעיטגיעויבלייסרצעיםיכלשטם:יחלקםיטיוישס–יתיטפליטטירקטילותיסי–ופטישנח–בו
בשוסט,יוחלקםיעלויררדינותיע–ביונסלצוילטשסי–יסתי–כושםירסחו–.ייטררשלותיטגיבוילרשב–יבטנטגתירשט–י צנע,ישבו
רצ–כיםיטוקצבויבסופןישוויוניילכליטתושבים,יוטרחי–יםיטיויבפיקוחיטדוק.י יט–וביטרכ–יעישליטיבוסינעשטיעליידי
טררשלט,ישבסופןיספקטיבייניטלטיסתיכליטרשק.יילתושביםיטיטיס ו–ילטחזיקירטבעיחוץ.
טרשב–יטכלכליינפת–יבשנתי 1952יעםיטנטגתי–פו–רטיכלכליתישכללטיביןיטית–יסתיביטולירשט–יטצנע,יוביחודיעם
חתירתיט כםיט שילוריםיעםיג–רניטישטובילילז–ירתירטבעיחוץילרדינט.ייגםירכי–תיסג–ותיחוביררשלתיותילרשקיעים
רחו"לי)רפעליטבונד (י ייעטיבגיו ירטבעיחוץ.ייעםיזסתיטררשלטיטרשיכטילטיותיטגו–םיטדוריננטייברשק,יוטכלכלט
טרשיכטילטיותי–יכוזיתיורנוטלתיבניגודילכלכלתישוקיחופשי.
רסרצעישנותיט 50-יטרשקיעלטיעליפ יםישליצריחט.ייטסינפלציטיי–דט,יטסבטלטיטייתטינרוכט,יו–רתיטחייםיעלתט.
חלקיניכ–ירטפיתוחיטכלכלייבוצעיבסרצעותיחב–תיטעובדיםי–יטרפעליםישליטט תד–ותישנו דויעודילפנייקוםיטרדינט
)כולליטרשבי–ילצ–כן ,יתנובט,ירקו–ות ,יצים,י ולליבונט,יובנקיטפועלים,ישחלקםיטפכוילחב–ותיררשלתיותיוטופ–טו
בטרשך(.ייבשניםיסלטיטייתטי ירביוזטירוחלטתיביןיטררשלותיבשליטתירפס"יילביןיטט תד–ות,ישנבעטירסידסולוגיט
וציסלי טיתיורט–צוןילתרוךיברפעליםיקוסופ–טיבייםילכסו–טיבבעלותיטפועלים.ייטתריכטיטתבטסטיבטפנייתיעבודט
ותקציביםילרפעליםיטט תד–ותיים.
טשיסיטיטיבתקופתיט שפעישביןירלחרתיששתיטיריםילרלחרתייוםיכיפו–.ייטצריחטיטגבוטטי–יבס–בעירתוךיחרשת
טשניםי1968-1972יטצריחטיטייתטייות–יר 11%-י–יטובילטילט–גשטישניתןילעשותיטכל.ייבפ–טיטייתטיעלייטיד–רטית
בטוצסותיטררשלטיטןיבתחוםיטביטחונייוטןיבתחוםיטחב–תי:
• טוצסותיטביטחוןיעלויר9.2-יריליס–דישקליםי)ברחי–יי(2017יבשנתי1966יל33.2-יריליס–דישקליםיבשנתי1970
)כפיישנ–סטיבטרשךיבסיו–י149יבער' .(215יזוטייעלייטיר9.9%-ירטתר"גיל24.2%-ירטתר"גי)סיו–י.(151יסח–י
טט–סורטישלירלחרתייוםיכיפו–יב1973-י טוצסותיטביטחוןיעלוישוביבסופןיניכ–,יוטגיעוילשיסישל י 30.3%
רטתר"גיבשנתי.1975
• טטוצסותיטחב–תיותיעלויגםיטןיבסופןיניכ–.יילרשליתשלורייטגרלסותילנפשישליטביטוחיטלסורייעלויר ךישל
723ישקליםילשנטיבררוצעיבשנתי1965יל ךישלי3463ישקליםיבררוצעיבשנתי1975י)ברחי–יי,2017יכפיישנ–סט
בטרשךיבסיו–י222יבער' .(290יבדורט,יגםיתשלורייט וב ידיותיעלירוצ–יםיב י ייםיועלישי–ותייתחבו–טיעלו
פייכרטיבתקופטיטזו.
טבעיטיטייתטישטטכנ ותילסיטדביקויסתיטטוצסותיוכךינוצ–יגי–עוןיעצוםי)סיו– י.(40י יסח–יירלחרתייוםיכיפו–
טצריחטינעצ–ט.ייטררשלטיטתקשתטילטרשיךיולתרוךיבחב–תיטעובדיםי) לרשליעליידיי"ביטוחיטצרדט"ישבויטררשלט
פיצתטיסתיטרפעליםיעליטפ דיםיכתוצסטירסינפלציט(יוטגי–עוןיטררשלתייטעריק.יירפעלייטט תד–ות,ירצידם,יטת–גלו
לתריכטיטררשלתיתיולסיטיויתח–ותיים.ייברקביליטפעילותיברשקינפגעטירעלייתירחי–יטנפטיבעולםיכתוצסטיר רשב–
טנפטישלי) 1973סיו–י.(41ייכתוצסטיטסינפלציטיעלתטיל–רטישלי,20-50%יל–סשונטירסזישנותיט50-יטרוקדרות.יישוק
שחו– יצרחיושגשגיבצדיטכלכלטיטנשלטתיעליידייטררשלט.ייטרצביטכלכלייטבעייתייטזטיטיטיביןיטגו–ריםילרטפךישל
.1977
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סיו–י :40יטכנ ותיוטוצסותיטררשלטיט–חבטי)כלור–יכליטרגז–יטציבו–י,יכולליטררשלט,יט–שויותיטרקוריות,יורו דותיכרו
טביטוחיטלסורי,יטסוניב– יטסות,יקופותיטחולים,יוקק"ל(.64

ליברליזציה ומשבר
טסידסולוגיט י של י –סש י טררשלט ירנחם י בגין י ושל י ש– י טסוצ– י ט–סשון י שלו ,ישרחט י ס–ליך ,י טייתט י שונט י בתכלית
רטסידסולוגיט י ט וציסלי טית י של י ררשלות י רפלגת י טעבודט י רלפני י טרטפך .י י ס–ליך י טיט י נציג י טרפלגט י טליב–לית
)שנבלעטיבליכוד(,יו רוךילסח–ירינויויטוסיטציגיתכניתיליב–ליזציטישליטרשק.ייט–כיביםיטעיק–ייםישליטתכניתיטיו:
• ביטולי–וביט וב ידיותילרוצ–ייי וד,יכדיילספש–ילכוחותיטשוקילקבועיסתיטרחי–ים.
• ביטוליטרגבלותיעליטחזקתירטבעיחוץ,יוקביעתי שע–יטלי–טיטיש–סליתיבסופןישוטףילפייביקושיוטיצעיבזי–ט
טעולרית.יירצביכזטיסרו–יטיטילטביסילשיוויירשקליבתנועתירטבעיטחוץיובכךילרניעתיבעיותיבית–ותירטבע
טחוץ.
• טעלסתיר יע–ךירו ףיכדיילצרצםיסתיטגי–עוןיטררשלתי.
רטישבסרתיק–טיטוסישטצ–וףישליביטוליט וב ידיותיוטעלסתיטרע"ריג–םילעלייתירחי–ים.ייבנו ף,יבדיוקיבסותו
טזרןיפ–ץירשב–יטנפטיטשני,יועלייתירחי–ייטנפטיבעולםית–רויגםיטםילעלייתיטרחי–יםיטכללית.יירנגנונייטטצרדטישטיו
נטוגיםיעודירלפנייטרטפךיטיויעדייןיבתוקף,יולכןיטרשכו–ותיעלויביחדיעםיטרחי–ים.ייכיווןישטרשכו–ותיעלויטביקושילס
י–דיכתוצסטירעלייתיטרחי–ים,יולסינוצ–יספקטיר– ן.ייטתוצסטיטייתטיסינפלציטישלירעלי100%יבשנתי1979יובשנים
שסח–יטי)סיו–י.(41

 64רקו–:ינ פחיםי טטי טייםילדוחיבנקייש–סלילשנתי ,2017לוחותיו-נ1-יו-נ.2-
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סיו–י :41טסינפלציט יביש–סלירוצגתיב קלטירפו–טתייות–,יעםיטשווסטילרחי–יטנפטיטבינלסורי.65

שלושטיגו–ריםיטקשויעליטררשלטילטילחםיטסינפלציט:
• שנתי 1981יטייתטישנתיבחי–ות.יילק–סתיטבחי–ותיטנטיגיש–יטסוצ–ייו–םיס–ידו–ירדיניותיכלכליתיב–וחיק–יסתו
שלי–סשיטררשלטירנחםיבגיןי"לטיטיביעםיטעם"י)סםיכייטוסיטתעקשילטעוןיכיירדוב–יב" כלכלטינכונט"(.ייסחד
ט–כיביםישליכלכלתיטבחי–ותיטזויטיטיטפחתתירי יםיעלירוצ–יייבוס,ירטישג–םילי–ידותיבית–ותירטבעיטחוץ,
לי–ידותיבטכנ ותיטררשלט,יולעודיעלייטיבסינפלציט.
• בשנתי1982יפ–צטירלחרתילבנון.ייכרויכלירבצעיצבסי,יגםיזטיג––יטוצסותיכבדותיופגיעטיברשק.
• בשנתי1983יפ–ץירשב–ירניותיטבנקים .ייטרשב–יטיטיטתפוצצותישליבועטישבטיטבנקיםיניפחויסתיע–ךיטרניות
שליעצרםיכדייליצו–יספיקיטשקעטיבטוחיללקוחותיטם,יובויבזרןילטגדיליסתי ךיטטוןיטעורדיל–שותם.ייזטיעבד
כליעודילציבו–יטיטיכדסיילטשקיעיברניותיטבנקים.י יסבליכשטתשוסטיי–דטיוטכידסיותישליטשקעטיבדול–
עלתט,ילק–סתי וף י, 1983יטבנקיםילסייכלויל–כושיבחז–טיסתיכליטרניותישטציבו–י–צטילרכו–.י יכדיילרנוע
ק–י טיטררשלטיעצ–טיסתיטר ח–יברניותיטבנקיםיוטלסירטיסתיטבנקיםיטגדולים.
בשניםיסלטיטרשקינוטליבסופןיספקטיבייבדול–ים,יוטסרוןיבשקליטד–ד–.ייטסינפלציטיבשניםי1979-1982ינעטיבטווח
שלי.133%-101%ייבשנתי1983יטסינפלציטיכב–יטגיעטיל,190.7%-יושיסיטסינפלציטיטיטיבשנתי1984יוערדיעלי444.9%
)רדצרב–יעדידצרב–(.י יסבליטלחץיטסינפלציוניישטסוכלו ייטיט–גישטיטגיעילד–גותיגבוטותייות–.י ילרשליבחודש
סוקטוב–יטסינפלציטיטחודשיתיטייתטי.24.3%יי–רתיסינפלציטיכזוישקולטילכ1200%-יבשנט.ייבסופןיספקטיבי,יטכלכלט
טייתטיבק–י ט.

תכנית הייצוב הכלכלית
ריישב ופוישלידב–יטצליחילטחזי–יסתיטרשקילפ יםיטיוי–סשיטררשלטי שרעוןיפ– 66יוש–יטסוצ–ייצחקירודעי,יעםיתכנית
טייצוביטכלכליישלי.1985ייטתכניתיטזויטוכ–זטיבבוק–יט1-יביוליי,1985ילסח–יישיבתיררשלטישטתחילטיביוםיטקודם
ונרשכטיכליטלילט. 67ייבדיעבד,יטעיק–וןישליטתכניתינ–סטיפשוט:ילטביסיסתיטרשקילרצבי בי–יבבתיסחתיולטקפיסיסותו
ברצביטזט.ייזטיכלליטקפסתירחי–ים,יטקפסתירשכו–ות,יפיחותיוסזיטקפסתישע–יטחליפין,יוקיצוץיבתקציביכולליביטול
ט וב ידיותילרוצ–יירזוןיב י יים.
 65רקו–ות:ינתונייטסינפלציטיזטיםילסיו–י. 39ירחי–ייטנפטיטםירחיי–ייטשוקיטחופשיילנפטיבס–ט"ב,ירתוקניםילסינפלציטילסוגו טי,2016יכפי
שטםירופיעיםיבסת–י .https://inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp
 66טט פדישלירי–ביס–לוז–וביעלישרעוןיפ– יבדטיר–ק–ירוקדשילנושסיזט.
 67קישו–ילתרליליישיבתיטררשלטיטזוי–י180יערודיםי–ינרצסיברסר–יסח–ישלירי–ביס–לוז–וביבדטיר–ק–יעליתכניתיטייצוביברלסתי30ישנט
לכינונט.
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לררשיסתיט–עיוןיטזטיטיטיפחותיפשוט.י יבפ–ט,יטיטיצ–יךילגיי יסתיתריכתםישליש–ייטררשלטילטעבי–יתכנית
שפגעטיבסופןירשרעותייבטכנ טישלי–וביטציבו–י)–סויסיו–י85יבטרשך(יוגםיבתקציבייטרש–דיםישלטם,יסתיטתריכטישל
טגו–ריםיטחזקיםיברשקי)טט תד–ותיוטרע יקים(יכדיישלסייתנגדוילטיוישתפויפעולט,יוכרובןיסתיטתריכטישליטציבו–.
טטצלחטישליטתכניתיטייתטילכןילסי–קיטצלחטיכלכלית,יסלסיגםיטצלחטיפוליטיתיברובןיטטובישליטרילט.
בנו ף,יטיטיצ–יךילוודסישכליטטיבטיםישליטדינריקטישלירשקיטרדינטירכו ים,ייולסינות–וי דקיםישיג–רוילריטוט
טתכניתיכולט.ייבסופןיטכנייתכניתיטייצובירורשטיבסרצעותישלושטיחוקים:
• חוקיטקפסתיטרחי–יםישלירוצ–יםיושי–ותים,ישרנעיעלייתירחי–יםינו פת,יוטכני יסתירחי–יי–וביטרוצ–ים
טב י ייםיל פיקוחיררשלתי.ייברקביליטייתטיגםיטקפסתישכ–יכלליתיבתסוםיעםיטט תד–ותיוטתעשיינים.י
• חוקילביצועיתיסוריםילתנסייסינפלציטילר יטכנ ט,ישטחליףיסתיטחוקילרי וייבתנסייסינפלציטישנחקקיכב–יב-
 1981יוטיטי בוךייות–.יטחוקיטזטיד–שיטגשתידוחותירתוסריםילסינפלציטיונתןיטגנטיעליטוןיעצריישנשחקיבגלל
טסינפלציט.י
• חוקיטט ד–ים ,ישסיפש–ילררשלטילתקןיבבתיסחתיובצו–טירתוסרתיר פ–יחוקיםיטנוגעיםילשכ–,ילר יטכנ ט,
לביטוחיטלסורי,ילטטבותישונות,יולקבלתיעובדיםיחדשיםילשי–ותיטציבו–י.
טתכניתינטנתטיגםיר יועיסר–יקסייריוחד,יורתזרוןיב–-רזלישטקבילילי–ידתירחי–ייטנפטיבעולםי)כפיישניתןיל–סותיב סיו–
.(41
תכניתיטייצוביר רנתיגםינקודתירפנטיוצרצוםיניכ–יבטקש–ילטוצסותיטביטחוןי–יעדיכדייכךישש–יטביטחוןייצחק
–ביןינרנעיבטצבעטיולסיתרךיבתכנית.ייטוצסותיטביטחוןיי–דויר19.8% -ירטתר"גיבשנתי1984יל–קי8.8%ירטתר"גיעשו–
רסוח–ייות–,יבשנתי1994י)–סויסיו–י.(151
סחת י טתוצסות י של י טתכנית י טייתט י פגיעט י ברגז– י טיצ–ני י – י טן י טרגז– י טתעשייתי ,י וטן י טרגז– י טחקלסי ,י ובפ–ט
טקיבוצים .ייט יבטיטייתטישטפיחותיטקטיןיסתיע–ךיטטכנ ותיריצוס,יוברקביליטיטירחנקיסש–סיישטקשטיעליטשקעות
ופיתוחינו ף.ייכליזסתיבנו ףיעליטקשייםירשנותיטסינפלציט,ישבטןיטקיבוציםילרשלינג––וילט–פתקסותיפיננ יותיבני יון
לשרו–יעליע–ךיטטכנ ותישלטםילצו–ךיטשקעותיעתידיות.

התמונה הגדולה
טרעב–יררדינתי–ווחטי וציסלי טיתילרדיניותישוקיחופשייקפיטלי טיתיביש–סליטיטיחדייח ית.ייסבליטוסיטיטיחלק
ררגרטיכלליתיבעולםיכולו,ירגרטישליגלובליזציט יויצי–טישליכלכלטיעולריתיעליחשבוןיטכלכלותיטנפ–דותישליטרדינות
טשונות.ייזויטתקופטישליטקפיטליזםיוטשוקיטחופשי,ישליפ–ופ ו–ירילטוןיפ–ידרןיוטס כולטישליסוניב– יטתישיקגו,ישל
ט–יגניזםיבכלכלטיטסר–יקסיתיוטתסצ'–יזםיבב–יטניט.
רדינתיט–ווחטירשקפתיסתיטכלכלטיטקיינ יסנית,יעלישםיג'וןיריינ–דיקיינ ישפיתחיסתיטתסו–יטיבעקבותיטרשב–
טכלכליישלי.1929ייקיינ יתרךיברעו–בותיררשלתיתיברשק,יובעיק–יבפעילותיסנטי -רחזו–ית,יכלור–יטגב–תיטפעילות
טררשלתיתיכסש–יטרשקינקלעילריתון.ייבנו ףירדינתיט–ווחטירשקפתיטשקפתיעולםי וציסלי טית,ילפיטיעליטרדינט
לטבטיחיחייםיטוביםילסז–חים,ילרשליעליידיירתןישי–ותייחינוךיוב–יסות.
טסלט–נטיבטיטיסישוקיחופשי,ישבויטררשלטירושכתיסתיידטירטכלכלטיונותניםילכוחותיטשוקילפעול.י יגישטיזו
טפכטילגישטיטשלטתיבע–ךיבשנותיט 70-י שליטרסטיטקודרת.י יטטנחטישליטתורכיםיבגישטיזויטיסישזטייביסילרצב
סופטירלייויטיטייעיל.ייטבעיטישטשוקיטחופשיירו–כביר וכניםישרנ יםילשפ–יסתירצבם,יולויעליחשבוןיסח–ים,ירט
שגו–םילפגיעטיבסותםיסח–ים.ייבנו ףיישינטיטילעד–יותישרח–יפטיתנודותיברשק,יכסש–יכולםירנ יםילעשותיסותויטדב–
בסותויטזרן.ייזטיגו–םילרשב–ים,יוטרשב–יםיטסלטיבסיםיעליחשבוןיטסז–חיםיוטעובדים.
רצדישנייצ–יךילזכו–ישטשינוייר וציסליזםילכלכלתישוקילסיטיטיבסרתיגלובליי–ילרשלירדינותי קנדינביטינשס–ו
וציסלי טיותיברידטי–בט,יסוילית–ידיוקישילבויסתיט וציסליזםיבקפיטליזם.

ההשלכות כיום
כפיישנכתבילעיליתכניתיטייצוביטכלכליתישלי 1985יטייתטיקויפ–שתיריםיששינטיסתיסופייטכלכלטיטיש–סלית.ייטתכנית
ג–רטילשינוייב י ייבטתנטלותיטררשלטיוביח ייטכוחותיברשק,יט–בטירעב–ילטיפולינקודתייבבעיטישנבעטיררדיניותילס
שקולטיורצ–וףירק–יםישליגו–ריםירקשים.ייט–בטיררטישנ–סטיבפ–קיםיטבסיםיניתןילייח ילטשלכותישליטתכניתיטזו.
טטיבטיטבולטיביות–ישליטשינוייטזטיטוסיטרעב–ירכלכלטירנוטלתיו–יכוזיתילכלכלתישוקיניסו-ליב–לית.ייטררשלט
לסישלטטיעודיבשע–יטחליפין,יולסיתרכטיבק–נותיטפנ יטישליטט תד–ות.י ירש–דיטתקשו–תילסיע קייות–יבטקרת
ותחזוקתי–שתיטלפוניט,יסלסיטעבי–יסתיטעי וקיטזטילחב–טיטררשלתיתיבזק.ייבזקיוחב–ותיררשלתיותיסח–ותיטופ–טו
בטרשך.ייכוחטישליטט תד–ותיי–דיכתוצסטירטלסרתיבנקיטפועליםיוטצו–ךילרכו–ירפעליםיסח–יםיכדיילכ ותיחובות
ולתרוךיבק–נותיטפנ יט.ייב ופוישלידב–יחב–תיטעובדיםיפו–קטיב1994-יוטט תד–ותיטפכטילס–גוןיעובדיםינטו.
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טעיק–וןיטרנחטיסתיפעילותיטררשלטיטפךילצרצוםיטפעילותיולח–דטירפנייגי–עון.י יישישתייגישות-עלילניטול
טרשק:יבסחתיטררשלטייוזרתיופועלת,יורז–ירטיכ פיםילרשק,יובכךירעודדתיצריחט,יובשנייטיטררשלטיטיסילכליטיות–
גוףי–גולטו–י,יורעדיפטילתתילכוחותיטשוקילעשותיכ–צונם.ייטרעב–ירטגישטיט–סשונטילשנייטיטוסירטישק–טיב.1985 -
סחדיטביטוייםיטרעשייםישליטרעב–יטזטיטיטיחוקיטגבלתיטטוצסטיטתקציבית,ישבשניםיר וירותיטגביליסתיגדילת
טתקציביטררשלתיילפחותירגדילתיטסוכלו ייטיברדינט.י יטטגבלטיטזויג––טידינריקטישלי"ייבוש"יתקציביישליגופים
ררשלתייםישונים,ירטישג–םילתפקודילקויישלטםיולתלונותי–בות,יובכךינתןיסתיטצידוקילטפ–טותיגו–פות.ייבנו ף,ינוצ–
רצביכ–וניישליחו –יטשקעטיר פקתיבתשתיות,ילרשליתשתיותיתחבו–ט,יופע–ירת–חביוטולךיביןייש–סלילביןיטרדינות
טרפותחות.
לתכניתיטייצוביטכלכליתיטייתטיגםיטשלכטיחשובטיעליטרשט–יטדרוק–טייבס–ץ.ייחוקיטט ד–יםיט–סשוןיטועב–
בתו–יחלקירטתכנית,יוע קיבטתסרתירגווןיטיבטיםישליניטוליטרשקילרצבישטתכניתייצ–ט.י יבשניםיטבסותיטרשיכו
לטשתרשיבחוקיםיכסלטירידיישנטיכדיילבצעיטתסרותינו פות.י יסבליטררשלותיורש–דיטסוצ–יטתסטבויבספש–ות
לטעבי–יתיקוניםי–ביםיבבתיסחתיבליידיוןיעניינייבכנ ת,יורסזיטשירושיבחוקיטט ד–יםיגב–ירסודי)כפייש–סינוילעיל
בסיו–י.(27ייכתוצסטינחלשירערדטישליטכנ תיונפגעטיטפ–דתיט–שויות.

צמצום והפרטה של שירותים שונים
כפיישטוזכ–,יטיבטירטותיישליטתטליכיםישתוס–וילעיליטוסיטרגרטיטגוב–תישליצרצוםיטשי–ותיםישטררשלטיר פקת
לציבו–יוטפ–טטישלישי–ותיםישוניםישניתנויבעב–יעליידיירו דותיטרדינט. 68ייתקצ–יטי–יעטירלפ–טיסתיכליטרק–ים,יסז
נ תפקיבדוגרסותיטבסות:
• טגבלטיעליגידוליתקציביטרדינטיכךישלסיישקףיספילויסתיגידוליטסוכלו ייט,יוטחלתיקיצוציםי–וחבייםיעליכל
טרש–דיםיכשטררשלטינקלעתילרשב–יתקציבי.
• קיצוץיתקציבירש–דיטשיכון,יוקיצוץיבדיו–יטציבו–יישג–םילטקטנטיד– טיתיברלסייטדי–ות.ייברקביליטייתט
טקשחטישליטק–יט–יוניםיטרזכיםיבדיו–יציבו–י.
• טקטנטירתרשכתיבחלקטישליטררשלטיבטוצסותיטב–יסות,יביןיטית–יעליידייביטוליטתיקצוביטייעודייעליידי
טר יטרקביליוטחלפתויבתקציביררשלתיישניתןילקצץיבר ג–תיקיצוציםיכלליים.
• קיצוץיבשי–ותיטתע וקטילר–ותיעלייטיבביקושירצדירחפשייעבודט,ילעורתיט–עפתיתקציבים יעל יתכניות
רופ–טות.ייבשנתי 2004יטוקרטי"תכניתיוי קונ ין"יכדיילטחזי–ירובטליםילרעגליטעבודט.ייטתקציבישליתכנית
וי קונ יןיטיטיכ1412-יש"חילפונט,ילעורתי99יש"חילפונטיבשי–ותיטתע וקט,יוכליפקידיבתכניתיוי קונ יןיטיט
צ–יךילטפלי–קיבכ50-יפוניםיבררוצע,ילעורתי420יפוניםילפקידיבשי–ותיטתע וקט.69
• ני יוןילטפ–יטיסתיבתייט וט–,ישנבלםיבבג"צ.
• טביצועישלי עיפיםיתקציבייםי–ביםיטוסינרוךיכייטכ פיםירועב–יםי–קילק–סתי וףיטשנטיכשכב–יסייספש–ילנצל
סותם,יסוישטתכניותירעוצבותיבצו–טישתקשטיעליזכסיםילררשיסתיזכסותםיל יועיררשלתי.

התפכחות ומחאה חברתית
ט יפו–יכסילויתכניתיטייצובישל י 1985י שינתטיסתיפנייטכלכלטיוטחב–טיביש–סליטוסינכון,יסבליזטילסיכליט יפו–.
–סשית,יסייספש–ילעשותירטפךישלםיביוםיסחד.ייפי–וקירדינתיט–ווחטיטתחיליעםיטרטפך,יטתגב–יבסופןירשרעותייעם
תכניתיטייצוביובעשו–יט–סשוןישליטרילניום,יונרשךיעדיטיום.ייסבלירעב–ילכךישטשינויילוקחיזרן,יטוסיבעצםיגםילס
נעשטיבלבישלם.ייבניגודילרקורותיסח–יםיבעולם,יתטליכייטגלובליזציטיוטרעב–ילשוקיחופשיילסיטיוירלסים.
לט תייגותירחופשיותיטשוקישנוצ–יכסןיישישנייטיבטים,יטקשו–יםיזטילזט.יירצדיסחד,יטררשלטילסיבסרתיט י–ט
ידיטירטשוקיוררטישקו–טיבו.ייטטפךיטוסיטנכון.ייכוחוישלירש–דיטסוצ–יגדוליכשטיטירסזיורעולם.ייסגףיטתקציבים
שולטיברדיניותיטררשלטיבידי–רט,יודוחףי–פו–רותיט–צויותיבעיניויבסרצעותיחוקיטט ד–ים.ייטסח–סייעליטשכ–ינותן
סתיטטוןילסי–קיבשי–ותיטציבו–ייסלסירשפיעיגםיעליטרשקיבכללותוי–י–ופסיםיבבתייחוליםיררשלתייםירנטליםירשס
ורתןיבענייניישכ–ירוליטסוצ–,יולסירולירש–דיטב–יסות,יובדורטיפ–ופ ו–יםיבסוניב– יטסותיגםיטםירנטליםירשסיורתן
רוליטסוצ– יולסי רוליטרועצט י לטשכלט יגבוטט י)שסחת יטט יבות ילקיורט יסרו–ט י לטיות יט–צון י לחצוץ יבין י רו דות
טטשכלטיטגבוטטילביןיבעלייענייןיפוליטיים(יסוירש–דיטחינוך.י יטחשביטכלליישולטיבטעב–תיטתקציביםילרש–די
טררשלטיטשוניםיובכךירתע–ביבביצועיטרדיניותיטרועדפתיעליטש–ים.ייבעליירקצועותיחופשיים,יררתכנניםיד–ךיעו–כי
דיןיועדי–וסייחשבון,יר–ביםילעבודיעבו–יטררשלט,יולרעשטיתלוייםיבטילפ–נ תםי–יוכתוצסטיררעטיםילצסתיכנגדיטקו
טררשלתייבסש–יטוס.
רצדישני,יטשוקיטחופשייסיננויבסרתיחופשי.ייטכלכלטיביש–סליטיסיל–ובייות–י–יכוזיתירברקורותיסח–ים,יכיוון
שטשוקיקטןיורבודד.י יסיןייח ייר ח–יעםיטס–צותיטשכנות,יסיןישיתוףיפעולטיעםיטס–צותיטשכנות,יוסיןיתח–ותיעם
 68טלייני–,יביןירירושילייבוש:ישיטותיררשלתייש–סלילצרצוםיטשי–ותיםיטחב–תיים,יטסגודטילזכויותיטסז–ח,יספ–ילי.2012
" 69לס,יסדונייטש–! ",יעלוןינגדיתכניתיוי קונ ין,ידצרב–י.2009
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חב–ותיבס–צותיטשכנות.י יב–וביענפייטרשקיישיר פ–יקטןישליחב–ותידוריננטיות,יולעיתיםירונופולישליחב–טיסחת.
כתוצסטיסיןיתח–ות,יוטרחי–יםינוטיםילטיותיגבוטיםירברקורותיסח–ים.
טקש–יביןישנייטצדדיםיטסלטיטוסירטישנק–סייח ייטון-שלטון.י יטפ–טותישלישי–ותיםיררשלתייםיג–רוילי–ידט
בסיכותיטשי–ותיםילסז–חים,יוגםילטתעש–ותישליסלטישטיוירקוש–יםיר פיקיכדיילעשותיע קיםיגדוליםיעםיטרדינט.
נדב י סיל י יכם י סת י טרצב י טזט י כך :70י "טחל י ר וף י שנות י ט–90י טחלט י יש–סל י יוצ–ת י סנורליט י ריוחדת :י לס י רדינט
וציסל־דרוק–טיתיולסירדינתישוקיחופשייופתוח.ירצדיסחד,יתח–ותירוגבלתיורחי–יםיגבוטיםילצ–כן,יורצדישנייצרצום
טטשקעותיבתשתיתיוב–שתותיטטגנטיטחב–תיות.ייזטיטיטירודלישלוקחיסתיט–עירכליטעולרות".
עליטק–קעיטזויצרחטיטרחסטיטחב–תיתישליקיץי.2011ייכרויטרעב–יררדינתי–ווחטילגלובליזציט,יגםיטרחסטיטזוילס
טייתטיייחודיתיליש–סל.ייבסותויקיץיפ–צוירחסותידורותיב–ובירדינותיטרע–ב.ייוספילויסםיבט–בטיטיבטיםיקשטילשיםיסת
טסצבעיעליטישגיםיקונק–טייםיורידייםישליטרחסט,יטיסיכןיג–רטילשינוייכיווןיר וים,יסוילפחותילבלירטישליט חף
לכיווןיטליב–ליזציטיטגו–פת.ייטשקעותיטרדינטיבתשתיותיובשי–ותיםיחב–תייםיטתחילוילעלותיסח–ייתקופטיס–וכטישל
י–ידות.
רטישנובעירכליזטיטוסישכלכלטיסריתיתיסינטינרצסתיברצבישיוויירשקל,יוסינטירתפתחתילפייתיסו–יות.ייכליטזרן
ישיכוחותישוניםישרושכיםילכיווניםישונים,יורטישקו–טיבפועליטוסישיקלולישליכליטטשפעותיטסלט.ייבסופןיג יטתקופט
רסזיטרטפךי)ועודייות–ירכךירסזיתכניתיטייצוב(יניתנתילטגד–טיכתקופטישלייריןיכלכלייוחב–תי,יסבלירעו–ביםיבזטיגם
טיבטיםישלי–יכוזיותיושחיתותיוגםירסבקייכוחותיעםיטט תד–ות.יילכןיחשוביכליכךילט תכליעלינתוניםישניתןילרדוד
סותם.ייובפ–קיםיטבסיםינ–סטידוגרסותי–בות.

מדד המחירים לצרכן וחישוב
נספח:
האינפלציה
ט סינפלציטירודדתיסתיעליתיטרחי–יםיברשק.ייבסופןיטכנייזטינעשטיעליידייחישוביטשינוייטיח ייברדדיטרחי–יםילצ–כן.
ניתןילט בי–יסתיטעק–וןישליסיךיזטיעובדיכך:
 .1רגדי–יםי ליצ–יכט יב י י.ייט ליטזטירספייןיסתיט–כישותישלירשקיביתי"רייצג".יי ליטצ–יכטיטזטייכולילטכיל
לרשלישכי–תידי–טיכדיילגו–יבט,יקנייתילחםיוחלביוגבינתיקוטג'י כדיילסכול,יקנייתיזוגינעלייםיוחולצטיכדי
ללבוש,יטליכטילרופעי–ספיכדיילטעבי–יסתיטזרן,יותשלוםילחב–תיטחשרליולחב–תיט לול–.
 .2כליחודשיעוקביםיסח–ייטרחי–יםישליסו ףיטרוצ–יםישנרצסיםיב לישטגד–נו.
 .3קובעיםינקודתייחו ,ישטיסיחודשיר וים,ישבטיטרדדירוגד–ילטיותי.100
 .4בכליחודשירשוויםיסתיטרחי–יםישליטרוצ–יםישב לילרחי–יםיבחודשיטב י .י ינניחישרסזיחודשיטב י
טרחי–יםיעלויב.7%-ייסזיטרדדיישקףיעלייטישלי,7%יכלור–יטרדדייטיטי.107
 .5טסינפלציטיטיסיטעלייטיטיח יתיברדד.ייטסינפלציטיבחודשיר ויםיטיסיטעלייטיבסחוזיםיברדדייח יתילחודש
טקודם.יילרשליסםיבחודשיסחדיטרדדיטיטי,107יובחודשיסח–יוי,109יטסינפלציטיטייתטי2) 1.87%ינקודותירדד
רתוךיב י ישלי.( 107ייבסופןידורט,יטסינפלציטיבשנטיר וירתיטיסיטעלייטיבסחוזיםישליטרדדיב וףיטשנט
יח יתילרדדיב וףיטשנטיטקודרת.
טתיסו–ילעיליר בי–יסתיטעיק–ון,יסבליברציסותיזטיקצתייות–יר ובך.ייטנטיחלקירטפ–טים.

סקר הצריכה
סחתיטפעילויותיטר–כזיותישליטלשכטיטר–כזיתיל טטי טיקטיטיסילבצעיסתי ק–יט–גלייטצ–יכטישלירשקייבית.ייזטי ק–
ענק:יטנתוניםיטרוצגיםיכסןירבו יםיעלי ק–יםירטשניםי2010יו,2011-יוכללויכ6,100-ירשפחותיבכלישנט.ייכרטישנים
סח–יכךיגודליט ק–יטוכפל.יילגבייכלירשפחטישרשתתפתיב ק–,י–ושריםיסתיכליטטוצסותישלטםיברשךיחודש:ירטיבדיוק
טםיקנויוכרטיזטיעלט.
ליטצ–יכטירוגד–ילטיותיטררוצעישליכליטרשפחותיב ק–.ייניקחילרשליסתי עיףיטחשרל.ייכלירשפחטישילרטי כום
סח–יבחשבוןיטחשרלישלט.ייסזילכלירשפחטירחשביםירטיטיטיטחלקיטיח יישליטטוצסטיעליחשרל,יכלור–יכרטיטיט
 70נדביסיל,יטר–דינגדיטגלובליזציט,יידיעותי פ–יםי.2018
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חשבוןיטחשרלירתוךיכלליטטוצסות,יועושיםיררוצעיעליזט.ייטררוצעיטזטיטוסיטטוצסטיטררוצעתיעליחשרל.ייט עיפים
שרטםירו–כביט ליבפועליוטרשקליטיח יישלטםירוצגיםיבסיו–י.42יי–רתיטפ–וטיגבוטטירסודי–יישירעליסלףי עיפים
ברבנטיטי––כי,יכלור–י עיפיםי–סשייםיובתוכםיתת -עיפיםיותת-תת -עיפים.ייבסיו–י–וסיםי–קיסתיט–רותיטעליונות.
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סיו–י :42יט–כיביםישלי ליטצ–יכטיטרשרשילחישוביטרדד,יכפיישטיטיבשנתי,2012יבטתב יעלי ק–ייצ–יכטירטשניםי2010-
.712011

ליטרצ–כיםישרשרשילחישוביטרדדירעודכןיכיוםיכלישנתיים,יבט תרךיעלי ק–ישליט–גלייטצ–יכטישלירדגםירשקי
בית.ייבריליםיסח–ותיסו פיםינתוניםיעליטצ–יכטיברשךישנתיים,יורחשביםיררוצעישליכרטיקנוירכלירוצ–.ייבשנתיים
טבסותירשתרשיםיבכרויותיטסלט,יורחשביםיסתיטררוצעישליכרטיזטיעלטיכדיילחשביסתיטרדד.ייבינתייםיסו פיםינתונים
חדשיםיעליטכרויות,יוסח–יישנתייםירעדכניםישוב.
טטבדליביןיכלי ליל ליטקודםיטוסיכ–גילילסיגדול.י יסבליט ליששירשיעםיקוםיטרדינטיעב–יעדכוןירשרעותי
ב פטרב–י.1951ייזויט יבטישלסינטוגילטשוותירחי–יםי)סוילחשביסינפלציט(ילפנייטחודשיטזט.

סקר המחירים והמדד
בטנתןי ליטצ–יכטישבתוקף,יכליחודשיעושיםי ק–יסצליחנויותיו–שתותישיווקירייצגותיכדייל–סותיכרטיט ליטזטיעולט.
שוביישיכרובןיטבדלים,יולפ–יטיםישוניםיישירחי–יםישוניםיבחנויותישונותיובע–יםישונות.י יטרחי–יטררוצעישליט ל
רושווטילרחי–יטררוצעישליט ליכפיישטיטיבחודשיטב י ,יורזטירחשביםיסתיטרדדילחודשיטזט.
בכליפעםישרחליפיםיסתי ליטצ–יכטיגםירתחיליםי ד–תירדדיםיחדשט,יכלור–יטחודשישבוירתחיליםילטשתרשיב ל
נקבעילטיותיטב י ,יוטרדדישלוינקבעילטיותי. 100ייטחודשיםיטבסיםייושווילחודשיטזט.ייטרדדישליטחודשיטזטילפייט ל
טקודםיטופךילטיותירקדםישרספש–יל ש–ש–יסתיטרדדיםילפייט ליםיטשוניםיסחדילשני,יוכךיליצו–י ד–תינתוניםיס–וכט
שסינטירוגבלתילתקופטישלי ליסחד.
בטינתןיע–כייטרדדיבשנייחודשיםיעוקבים,יטסינפלציטיטיסיעדיכרטיטרדדיבחודשיטשנייגדלייח יתילרטישטרדדיטיט
בחודשיט–סשון.ייבסופןיטכניידוסגיםילכךיששנייטרדדיםייטיוייח יתילסותויטב י ,יוסזיטסינפלציטיטיסיטטפ–שיביןישני
 71רקו–:יעדכוןירשקלותיטרצ–כיםיוטשי–ותיםיברדדיטרחי–יםילצ–כן,ירסת–יטלר" .
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טרדדיםירבוטסיכסחוזירתוךיטרדדיט–סשון.ייסותטינו חטייכולטילשרשיגםילחישוביטסינפלציטיבכליטווחיזרנים,ילסי–ק
בחודשיםיעוקבים.ייסםיטרדדיטשנייקטןייח יתילרדדיט–סשוןי–יכלור–יטרחי–יםילסיעלויסלסיי–דוי–יטסינפלציטיטיס
שלילית.

מדד שנתי ואינפלציה שנתית
רדדיטרחי–יםילצ–כןינרדדיכליחודש,יובעקבותיויגםיטסינפלציטירחושבתיבכליחודשייח יתילחודשיטקודם.ייכתוצסטייש
שתייספש–ויותילחישוביטסינפלציטיטשנתית:
• לחשביסתיטררוצעישליע–כייטרדדיב12-י חודשייטשנט,יולטשוותיעםיטררוצעישליטשנטיטקודרת.י יטעלייט
טיח יתישליטררוצעיטיסיטסינפלציטירטשנטיטקודרתילנוכחית.
• לחשב י סת י טסינפלציט י טשנתית י ישי–ות י רטיח י בין י טרדד י בדצרב– י לרדד י של י דצרב– י טקודם ,י ולטתעלם
רטתטפוכותיברטלךיטשנט.
סיו–י 43יר–סטישב–וביטרק–יםיסיןיטבדלירשרעותייביןישתייטשיטותיטסלט.ייסבליסםיטייתטיסינפלציטיגבוטטיסו
נרוכטיבריוחדידווקסיבחודשיט–סשוןיסויטסח–וןישליטשנט,יזטייכולילג–וםילקפיצטיגדולטישליטטפ–שיביןידצרב–
לדצרב–,יסבלילסילטשפיעיכליכךיעליטררוצע.יירק–טיכזטיק–טיבשנת ,1974יורצביעיעליכךישטנתוןיעליזינוקיבסינפלציט
ביחדיעםירשב–יטנפטי)סיו– י( 41יסולייטיטירוגזם.י יבסופןיכללייטשירושיבררוצעיםירובילילתנודותיפחותיקיצוניות,
וטשירושיברדדיידצרב–ילתנודותיגדולותייות–.
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התאמת מחירים לאינפלציה
סםי–וציםילטציגינתוניםיעליסיךי כוםיכ ףיכלשטוי–ילרשליטתקציבישלירש–דיררשלתיי–יטשתנטילסו–ךיטשנים,יסין
רשרעותילטציגיסתיע–כייטתקציביטרקו–יישטיויכלישנט.ייטע–כיםיטרקו–ייםינק–סיםיע–כיםי נורינליים,יסבליטםי–קיר פ–,
וקשטילטע–יךירטיטרשרעותישלטםיבליילדעתירטיטייתטיטסינפלציטירסז.ייברקוםיזטיצ–יךילתקןיסתיכליט כוריםיכדי
לשקףיסתיטסינפלציטירסזישנתיטתקציב,יולטציגיסתיכולםיברחי–יםישליעכשיו.ייע–כיםירתוקניםיכסלטינק–סיםיע–כים
–יסליים.ייכשרשתרשיםיבע–כיםי–יסלייםיספש–ילטשוותיול–סותיסםיטתקציביעלטיסויי–דיבסופןיספקטיבי.
טסרתיטיסישכדיילחשבירחי–יםירותסריםילסינפלציטילסיצ–יךינתוניםיעליטסינפלציטי–ייות–ינוחילטשתרשיישי–ות
בנתוניםיעליטרדד.י ינניחישידועילנויעלי כוםיכלשטוירתקופטישבטיטרדדיטיט י ,113יוסילויעכשיויטרדדיטוס י.125
טסינפלציטיברשךיטזרןישעב–יטיסי10.6%י)עלייטישלי12ינקודותירדדייח יתילב י ישלי.(113ייסבליכדיילחשביסתיטע–ך
טנוכחיישליט כוםיטסרו–יכלירטישצ–יךילעשותיטוסילטכפיליסותויב.125/113= 1.106-
 72רקו–:יחישוביטשינוייטיח ייברדדידצרב–יסויבררוצעיכליטרדדיםיטחודשייםיבשנט,ירתוךינתונייטרדדירלוחי3.1ישליי–חוןיטרחי–יםישל
טלר" .
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סבלילצו–טישרחשביםיסתיטסינפלציטייכולטילטיותיטשפעטיעליחישובירחי–יםירתוקניםילסינפלציט.ייבפ–ט,יטתיקון
יכולילטיותישונטיסםי כוםיר ויםיריוח ילתחילתיטשנטיסויל ופט,יכייזטיקובעיסםילכלוליסתיטסינפלציטיברטלךיטשנט.
טשיטטישננקוטיטיסישסםירדוב–יב כוםישריוח ילשנטיר וירת,ינניחישטוסירשקףיסתיכליטשנטיטזו,יונייח יסותוילרדד
טררוצעיבסותטישנט.ייכדיילטתסיםיסתיט כוםילרחי–יםינוכחייםינכפיליסותויביח יביןיטרדדיטררוצעיבשנטיטנוכחית
לביןיטרדדיטררוצעיבשנטיטרקו–ית.יי–קיברק–יםיבודדיםישבטםי כוםיר ויםיריוח יבסופןי פציפייל וףיטשנטיניתןיונכון
לחשביסתיטטתסרטילסינפלציטילפיירדדיידצרב–.

מדדים אחרים
רדדיטרחי–יםילצ–כןירבו יעלי ליקניותישרתייר–ילספייןיסתיטצ–יכטישלירשקיביתיטיפו י.ייוטסינפלציטיטיסיטשינוי
ברחי–ישלי ליטצ–יכטיטזט.ייסבליזטויררוצע.ייטרחי–ישליכלירוצ–ייחידיב לייכולילטשתנותיבצו–טישונטירטרחי–ישל
ט ליכולו.ייוכךיגםיטרחי–יםישליכליטרוצ–יםיוטשי–ותיםיטסח–יםיבשוק.יידוגרטיסחתילכךי–סינויבסיו–י:41יבשנותיט70-
וט 80-י טסינפלציטיעלתטיוי–דטיברקבילילעלייתיוי–ידתירחי–יטנפט,יסבליבשנותיט2000-י רחי–יטנפטיעלטישוביבעוד
טסינפלציטי)כפיישטיסינרדדתיעלי רךירדדיטרחי–יםילצ–כן(ינשס–תינרוכט.
ברק–יםישבטםירענייןיסותנוירוצ–יר ויםיסויסו ףירוצ–יםישסינםיריוצגיםיטיטביעליידיי ליטצ–יכטיטכללי,יספש–
לטגדי–י ליצ–יכטיייעודייולטשתרשיבוילחשבירדדיסח–.ייכךילרשליסםיסנחנוירתענייניםיבנושסיטדיו–,יחשובילנוילדעת
עלישינוייםיברחי–ייטרלט,ירחי–ייסביז–ייסינ טלציט,ישכ–יטעבודטישלי–צפים,יוכו' .ייטרדדישרשקלליסתיטרחי–יםישל
טרוצ–יםיוטשי–ותיםיטסלטי–ישנקבעיעליידיי ק–יריוחדישנע–ךיביןיקבלניםיו פקיםיבדורטיל ק–יטכלליישנע–ךיבין
רשפחותיו ופ–ר–קטיםי–ינק–סירדדיתשורותיטבניט .ייטלר" ירגדי–טיורחשבתיר פ–י–בישלירדדיםייעודייםיכסלטיעבו–
רגז–יםישוניםיברשק.

פרק ו :תקציב המדינה

טתקציביטוסיטר ג–תילפעילותיטררשלט.י יטחלקיטעיק–ייוטחשוביטוסיטטכנ ותיררי יםיורקו–ותיסח–יםירצדיסחד,
וטוצסותיעליניטוליטרדינטיושי–ותיםילסז–חיםירטצדיטשני.ייבפ–קיטזטינציגיסתירבנטיטתקציב,יתוךיתיסו–יטטכנ ות
וטטוצסותיבסופןיכללי.ייבטרשךיט פ–ייטיויפ–קיםיעלינושסיםישונים,יכגוןיב–יסות,יחינוך,יביטחון,יותחבו–ט,ישבטםייוצגו
טתקציביםיטנוגעיםילנושסיםיסלט.
רעב–יל עיפייטתקציביטרשקפיםיפעולותיושי–ותיםילסז–חים,יטתקציביכולליגםי עיפיםישליפעולותיסש–סייופעולות
לרירוןיטגי–עוןיעליידיירלוות.ייסתיטחלקיםיטסלטיחשובילנפותיכש–וציםילדב–יעליטגי–עון,יכפיישרו ב–יבער' 99ייבפ–ק
טבס.ייסבליכשרדב–יםיעליטתקציביבכללותו,יטםיכ–גילינכללים.

גרסאות של התקציב
סחתיטבעיותיטחוז–ותיבדיוניםיעליטתקציביטיסישלסיכולםירדב–יםיעליסותויטדב–.ייזטירתחיליבכךישישישלושיג– סות
שונותישליטתקציב:
• טתקציביטרקו–י.י יזטויטתקציב יכפיי שסוש– יבכנ תיבחוק יטתקציב.י יטתקציביטרקו–ייטוס יבעצם יטתכנית
טתקציביתישליטררשלט.ייבעיק–וןיטוסיסרו–ילשקףיסתי ד–יטעדיפויותישליטררשלטיוסתירטישטיסירתכוונת
לעשותיברטלךיטשנט.
• טתקציביעלישינוייו .ייזטויטתקציביט ופייכפיישטוסיטתגבשיעדי וףיטשנט.ייטטבדליםיביןיטתקציביטזטילתקציב
טרקו–יירשקפיםיסתיכליטשינוייםישרועב–יםיבוועדתיטכ פיםישליטכנ תילבקשתיטסוצ–.י יטשינוייםיטסלט
סרו–יםילשקףיתיקוניםיושינויםיבצ–כיםישסייספש–יטיטילצפותיר–סש.י ירצדישנייישיטענותישחלקירטם
רשקפיםיטעדפותיפוליטיותיוסידסולוגיות,יוטטעב–טיבוועדתיטכ פיםינועדטילטחביסיסתיטטקצסטיטסריתית
ולרנועידיוןיבעתיסישו–יטתקציב.
• ביצועיטתקציב .ייזטירטישנעשטיבפועל.יייכוליםילטיותישניי וגייטבדליםיביןיזטילביןיטתקציביעלישינוייו:ייש
עיפיםישבטםיטוציסוייות–יררטישסוש–יבתקציב,יולחילופיןיישי עיפיםישבטםילסיטצליחוילטוציסיסתיכלירט
שסוש–.
רעב–ילג– סותיטסלט,יבכלי עיףיבתקציביישי כוםי"נטו"יו כוםי"ב–וטו"י)ועודיכרטידב–יםיסח–יםי–י–סויבנ פח
ב וףיטפ–ק(.ייט כוםינטויטוסיטתקציביטב י ייטרסוש–,ישרתב יעליטצפיילטכנ ותיררי ים.ייט כוםיב–וטויטוסי כום
גדולייות–ישכולליטוצסותישרתב ותיעליצפיילטכנ ותיחוץ-תקציביותישריועדותילכי וייט עיףיטזט.י
טצ–ופיםיטרענייניםיביות–יבטקש–ישלנו,יכשסנחנוי–וציםילדב–יעלירדיניותיופעילותישליטררשלט,יטם:
• טתקציביטרקו–יינטוי–יזטירתייר–ילשקףיסתיטרדיניותיו ד–ייטעדיפויותישליטררשלטיוטכנ ת,יכייזטירט
שטועב–יוסוש–יבחוקיטתקציב,יוסינויתלוייבטכנ ותייעודיותינו פות.ייניתןיסרנםילט תייגיולטעוןישישי עיפים
שנשס–יםירשנטילשנטירכוחיטסינ–ציטיוסיןיבטםישירושיסוישטםילסי–לוונטייםייות–,יוישיגםיטעב–ותיתקציביות
ביןי עיפיםישנעשותיבסותטיצו–טיכלישנטיורצביעותיעליכךישטחלוקטיטרקו–יתילסיטייתטינכונט.י יסבל
טט תייגויותיטסלטינוגעותיי–קילחלקיקטןירטתקציב.
• טביצועיב–וטוי–יזטירטישנעשטיבפועליב ופוישלידב–יכולליטכל.יילר–בטיטצע–ינתוניםיעליביצועיב–וטויח –ים
ברק–יםי–בים,יוטנתוניםיטקייריםיטםיעליביצועינטו.
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התקציב לאורך זמן
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סיו–י44יר–סטיסתיתקציביטרדינטירסזי1992י)כיי–קירשנטיישינתוניםינגישיםיבסת–ירפתחיטתקציביובסת–יטחשב
טכללי(ירתוקןילסינפלציט.ייכפיישניתןיל–סותיישירגרתיעלייטי–ציפטילרדי.ייבשנתייםיטסח–ונות,יכשרשטיכחלוןיטוסיש–
טסוצ–,יטעלייטיתלולטיבריוחד,יבפ–טילסח–יקיצוץיקליבשנטיטסח–ונטישליש–יטסוצ–יטקודםייסי–ילפיד.ייישילעיתיםיפע–
ר ויםיביןיתכנוןיטתקציבילביצוע,יסבליב–וביטשניםיטוסיקטןילרדי.
חלקירשרעותיישליטתקציבינועדיל פקישי–ותיםילסז–חים,ילרשלישי–ותייב–יסותיושי–ותייחינוך.ייכיווןישסוכלו יית
טרדינטיגדלט,י בי–ילצפותישטתקציבייגדליבטתסם.יילכןירקובלילט תכליגםיעליטתקציבילנפש,יכלור–יתקציביטרדינט
רחולקילר פ–יתושבייטרדינט.ייטתקציבילנפשירוצגיבסיו–י. 45ייכפיישניתןיל–סותיטתקציבילנפשי–יובפ–טיביצועיטתקציב
לנפשי–יטוסידיייציבילסו–ךיטשניםיברונחיםי–יסלייםי)כלור–יב כוריםירתוקניםילסינפלציט(.ייעליותיקלותיטיויבתקופות
שלי–בין,יב–ק,יובחלקירטשניםיבררשלותיטסח–ונותישלינתניטו,יושוביטעלייטיטחדטיביות–יטייתטיכשכחלוןירונטילש–
טסוצ–.

 73רקו–:י גיליונותיסק לישליטתקציביטרלסירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–י)ונתוניםיקודריםירסת–ירפתחיטתקציב(.יי עיפיםיבטווחי85-98
סינםינכלליםיב ךיטתקציביטרקו–י,ישכןיטםירייצגיםירפעליםיע קייםישישילטםיתקציבי גו–י)כלור–יטםיררורניםיבעיק–וןירטכנ ותיישי–ות
שלטםי–ילרשליבתייטחוליםיטררשלתיים,ינרליחד–ט,ירנטלירק–קעיייש–סל,יטרדפי יטררשלתי,יועוד(.ייטנתוניםיבשניםיעדי2007ישגויים
ורכיליםיסתיצדיטטכנ ותיוסתיצדיטטוצסותיבסותוי ירןיברקוםישיבטלויזטיסתיזט,ירטישיוצ–יתרונטירוטעיתישליטטוצסטיטררשלתית.
סותםינתונייתקציבירשרשיםיבסיו–יםיטבסים.
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סיו–י:45יטתקציבילנפשיבסלפיישקלים,ירתוקןילסינפלציט.74

רצדישניירענייןילבדוקיסתיטיח יביןיטתקציבילתר"ג:75יסח–ייטכל,יסםיטתר"גיגדליוטרשקיצורח,יזטייכולילספש–
לררשלטיסרצעיםילררשיסתירדיניותטיבתחוריםישונים.יסלסירסי,יכפיישרודגםיבסיו–י46יר תב–ישל–ובייות–יחשוב
לררשלטילקצץיסתיטתקציב.ייכךיסנוי–וסיםישתקציבי1992י)טרתוכנן(יטיטיק–וביל60%-ירטתר"ג,יסבליב1993-יטוסיי–ד
לפחותיר 50%-ירטתר"ג.יירגרתיי–ידטיקלטייות–ינרשכטילרשךיעשו–,יכשביצועיטתקציבינרוךיעודייות–.ייבשנתי 2003
ניתןיל–סותיסתיטקיצוץיטחדיבתקציבישליבניריןינתניטויבתו–יש–יטסוצ–,יובטרשךירגרתיי–ידטיעדי .2010יירסזי2010
טתקציביטוסיבע–ךי37%ירטתר"ג.
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סיו–י:46יטתקציבירנו–רלילתר"ג.76
 74רקו–ות:ינתונייטתקציבירסת–יטחשביטכללייכרויבסיו–יטקודם,יונתונייטסוכלו ייטירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" .
 75טתר"ג,יטתוצ–יטרקורייטגולרי,ירשקףיסתיגודליטכלכלטישליטרדינט.יינתוניםיעליטתר"גירוצגיםיבפ–קיז.
 76רקו–ות:ינתונייטתקציבירסת–יטחשביטכללייכרויבסיו–יםיטקודרים,יונתונייטתר"גירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" .
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budget as % of GDP

40

76
יכום:יטתקציביגדליבסופןיסב ולוטי,ידייקבועייח יתילסוכלו ייט,יוקטֵ ןייח יתילתר"ג.יירכסןישטגידוליבתקציב
ֵ
ל
רסזיתחילתישנותיט 90-ירשקףיסתיגידוליטסוכלו ייט,יולסירשקףיסתיטגידוליטרטי–ייות–ישליטכלכלטיטיש–סלית.

מגבלת התקציב
טי–ידטיטנרשכתיביח יביןיטתקציבילתר"גיטיסיחלקיררירושירדיניותיכלכליתיירנית,יטרסרינטיבררשלטיקטנטיובטעדפט
שליכוחותישוקיעליפעילותיררשלתית.77ייטרדיניותיטזוירקבלתיביטוייב חוקיטפחתתיטגי–עוןיוטגבלתיטטוצסטיטתקציבית,
שנחקקיבשלטייררשלתישרי–יבשנת י,1992יורסזיעב–יתיקוניםי–בים.י יטחוקיטזטירררש יכלליםיפי קלייםי שטררשלט
לוקחתיעליעצרט,יובפ–טיסתי"כלליטטוצסט"ישקובעישתיירגבלותיעליתקציביטרדינט:
• טגי–עון יבתקציבילסייכולילעבו–י ףיר וים,יטרבוטסיכסחוזירטתר"ג.יילכןיסםילסיצפויותיר פיקיטכנ ותיצ–יך
לקצץיסתיטתקציב.יירעב–ילכךיטחוקירתווטירגרתיי–ידטישליטגי–עוןיעדיכדייטגעטילסיזוןיתקציבי.ייעםיזסת,
בחינתיטגי–עונותיבפועלירצביעטיעליכךישיעדיםישנקבעויבחוקילסיתרידיקוירו.יידב–יזטיסינוירטווטיעבי–טיעל
טחוק,ישכןיטחוקירתייח ילתכנוןיטתקציביולסילביצועו.
• רעב–ילרגבלטיטנובעתירתק–תיטגי–עון,יישיגםירגבלטיישי–טיעליטגדלתיטתקציב:ילסייות–יר1%-יבשנטיבסופן
–יסליי)כלור–ירעלילרדדיטרחי–יםילצ–כן(יבשניםי,2005-2006יולסייות–יר1.7%-יבשנטיבשנים י.2007-2010
כיווןישטגידוליבסוכלו יתייש–סליובתר"גי)ב–וביטשנים(יגדוליםייות–,ינובעישטתקציבילנפשיוטתקציבייח ית
לתר"גיי–דו.יירסזי 2010יטגידוליטרק ירלייסינויקבוע,יורחושביכלישנטיעליידיינו חטישרט–תטילטגיעיתוךיכרט
שניםילחובישטוסי60%ירטתוצ–יתוךיטתחשבותיר וירתיבגידוליטסוכלו ייט.ייבשנתי ,2015יכשטתק–בוילרירוש
טרט–טיטזו,יעדכנויסתיטיעדילטיותיחובישטוסי–קי50%ירטתוצ–.
ביחדיטרגבלותיטסלטיכובלותיסתיידיטישליטררשלטיולסירספש–ותילטילטעלותיסתיטתקציביכ–צונט.י יט יבט
לחקיקתיטחוקיבשנת י1991-1992י טייתטיט–צוןילטעבי–יר –יב–ו–יל קטו–יטע קייעליכךישטררשלטיסינטירתכוונת
לטגדיליסתיטתקציביולטעלותירי יםיכדיילררןיסתיקליטתיגליטעלייטיטגדוליר–ו יט.יי יבטיזויכרובןיסינטי–לוונטיתייות–,
סבליטחוקינשס–,יוטרגבלותיעליטתקציביקיבלויחשיבותירשליעצרן,יכייישילטןיטשפעטיעליגיו יטטון.ייבפ–טירקובל
לחשובישסםיטררשלטיחו–גתירטרגבלותיטסלטיזטיעשויילטצביעיעליסיישליטטיבטוצסות,יולכןיעלי יכוןישבעתידילס
תוכלילטחזי–יחובות.יי יכוןיכזטירת–גםירידילעלייטיב–יביתישצ–יךילשלםיעלירלוות.
בנו ף,יחוקיטגבלתיטתקציבירזיקיליכולתישליטררשלטילפעוליברצבייחי–וםיכלכליים.ייטרונחיטרקצועיילכךיטוס
שזטיחוקי"פ–ו-רחזו–י".יירשרעותיטדב–ישטחוקיגו–םיל רחזו–יותישקיירתיברשקילטיותיקיצוניתייות–,יוסינוירספש–
לררשלטילנ ותיול– ןיסתיטתנודותיברשק.ייכךיבתקופותיגסותיכשטרשקיצורחיטטוצסותייכולותילגדוליבטתסםירבלי
לח–וגירטכללים,ירטישרובילילית–יפעילותיכלכליתיולצריחטיחזקטיעודייות–.ייסבליבתקופותישפליטתר"גיקטֵ ן,יטטכנ ות
קטנות,יוכתוצסטיגםיטתקציביחייבילקטון,ירטישרקטיןיעודייות–יסתיטפעילותיטכלכליתיוגו–םילריתוןיערוקיעודייות–.
בשנתי2017ירגבלתיטתקציביטו–חבטיעליידייכלליפי קלייחדשישנק–סיטנור–טו–.ייטנור–טו–ירחייביחוקיםיכלכליים
לערודיברגבלותיטתקציבילסי–קיבשנטיטשוטפתיסלסיגםיב3 -יטשניםיטבסות.ייבכךיטוסירגביליסתייכולתטישליטררשלט
לטגדיליטתחייבויותיעתידיות.
לר–ותיטרגבלותישטכלליםיטפי קלייםיטסלטירטילים,ייתכןישטשפעתםיטרעשיתיסינטיכטי–בטיכפיישניתןיטיט
לחשוש.ייטרגבלותירוטלותיט–יירכוחי חוקישעב–יבכנ ת,יורטבעיטדב–יםיחוקיניתןילשנות.ייוסכןיחוקיטגבלתיטתקציב
רעודכןילעיתיםיק–ובותילפייצ–כייטררשלט,ילרשליכסש–יט כריםיקוסליציונייםיגו–ריםילצפיילטוצסותי–בותישעלולות
לג–וםילח–יגטיררגבלתיטתקציב. 78יירספייןיתדי–ישליטתיקוניםיטסלטיטוסישטםירתוויםיסתיטגי–עוןיוטתקציבילשניםי–בות
בעתיד,יותרידיבשנטיטנוכחיתיישי יבותילטעלסתיטגי–עון,יסבליבשניםיטעתידיותירבטיחיםילטו–ידיסותויבחז–ט.יילגבי
טנור–טו–,יניתןילעקוףיסתיטשפעתויעליידייטעב–תיתכניתיכלכליתיבטו–סתישעטיברקוםיבחוקיררש,יוכךינעשטילרשל
בתכניתי"נטוירשפחט".

חלוקת העוגה התקציבית
צדיטטוצסותישליתקציביטרדינט ירחולקילעש–ותי עיפיםיורסותיסויסלפייתת -עיפים.ייצו–טיטובטילתס–יזסתיבסופןיג–פי
טיסיטת–שיםיטרוצגיבסיו–י. 47יית–שיםיזטירתס–יסתיגודלםיטיח יישליכרעטיכליט עיפיםיב–רטיטעליונטישליטתקציב
לשנתי. 2012ייגודליטשטחיטרוקדשיל עיףירשקףיסתיטטקצסטינטויל עיףיזט.ייטצבעיםירתס–יםיחלוקטישליט עיפים
לקבוצותיכפיישרו ב–יבטרשך.

 77קיירתיגםיטענטישטקטנתיטררשלטיתו–רתילצריחט,יסבלירחק–יםיר–סיםישטקש–יטזטיקלושיוטשיקוליטרשרעותייטוסיטשיקול
טע–כי-פוליטי.י–סוייו ףיזעי–ס,יגודלטיט–צויישליטררשלט:יביןיכלכלטילפוליטיקט,יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ייוליי.2009
 78כפיישכתובילרשליבדב–ייטט ב–ילתיקוןי16ילחוק,יבטצעתיחוקי1083ירט.31.10.2016-ייתיקוניםיקודריםילחוקיתו–צויברירוןיתכנית
טטתנתקות,ירירוןיטלחירטיבצפון,ירירוןיטוצסותיטנובעותירטרשב–יטעולרי,יוסיחו–יבסישו–יטתקציב.
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סיו–י:47יחלוקתיתקציביטרדינטילשנתי2012יביןיתחוריםיו עיפים.79ייזטיטתקציביטרקו–ייכפיישסוש–יבחוקיטתקציב,יכולל
רפעליםיע קייםי)שישילטםיטכנ טיעצרסית(.יילסינכללויכ12-יט עיפיםיטקטניםיביות–,ישרשקלםיטכולליכ0.2%-ירטתקציב.

טחלוקטילקבוצותיטיסיעליפייטחלוקטיבטצעתיטתקציביעצרט,יוכוללתיסתיטקבוצותיטבסותיב ד–ייו–ד.ייטסחוזיםיכרובן
רשתניםירשנטילשנט,יטר פ–יםיטרצוטטיםיכסןיטםילתקציבי:2012
• תשלוריםילטחז–יחובות,י–יבית,יוערלותיעלירלוותישנלקחויבעב–,יוגםיגרלסותילעובדיירדינטיופיצויים.ייט–וב
טרכ–יעיטםיטחז–יירלוותיפניםי—ירטישסנחנוירכי–יםיכסג"חיםיררשלתיים.י יב ךיטכלירדוב–יב37.6%-
רטתקציב,יטר ורניםיבצבעיכתום.י
• שי–ותיםיחב–תייםישליטררשלטילסז–חים,יטרגיעיםילכדי י31.7%י רטתקציבי)ר ורןיבי–וק(.י יט עיףיטגדול
ביות–יבחלקיזטיטוסיתקציבירש–דיטחינוך,יוסח–יויטקצבותיטרדינטילביטוחיטלסורייותקציבירש–דיטב–יסות.י
• נושסי י בטחון י טם יטתחום יטשלישי ,יטר ורן י בכחול .י י ך י טטוצסות י כסן י טם י חצי י רטטוצסות י על י שי–ותים
חב–תיים:י 16.2%ירטתקציביטכולל.ייט עיףיטגדוליביות–יטוסיכרובןיתקציבירש–דיטביטחון,ישטוסיטרש–דיעם
טתקציביטגבוטיביות–.ייט עיףיטקטןיביות–יטוסיטוצסותיחי–וםיסז–חיות,יק–ייטצטיידותיבע–כותירגןילעו–ף.י
• תחום יטתשתיות יטוס י ט–ביעי י בגודלו,י ורייצג י5.7%י רטטוצסות י )ר ורן י בסדום(.י טעיק– י כסן יטם י טשקעות
בתחבו–ט,ירעב–ילתקציבירש–דיטתחבו–טיעצרוישטוסיבעצםי עיףידייקטן.י
• טתחוםיטחרישייטוסישונותי)צטוב(,יכ4%-י רטתקציב,יכולליט–ז–בטיטכלליתיוטעב–ותיל–שויות ירקוריות.
ט–ז–בטיטיסי עיףייחודיישטביצועישלויתרידי,0יכיילפניי וףיטשנטירעבי–יםיסתיטטקצבטיל–ז–בטילכליריני
עיפיםיסח–ים.
• טתחוםיטשישייטוסיתחוםיטררשליוטרנטלי— י2.8%י רטתקציביטריוצגיםיבצבעיתכלת.י יכולליסתירש–ד
טרשפטים,ירש–די–סשיטררשלט,ירש–דיטסוצ–,ירש–דיטחוץ,יתקציביטכנ ת,ירבק–יטרדינט,יוכו'.י
• טתחוםיטסח–וןיטוסיטרש–דיםיטכלכליים,י "טי1.7%ירטתקציבי)ספו–(,יכוללירש–דיטתר"ת,יתריכותיברשק,
ועוד.

 79רקו–:יפ–וטיטתקציביבסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.ייטחלוקטילקבוצותיעליפייטכתוביבטצעתיטתקציב.
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שינויים בסדר העדיפויות
חלוקתיטתקציביביןיט עיפיםיטשוניםילסירשתנטיט–בטירשנטילשנט.יי–ובי–ובוישליטתקציבירוקדשילפעולותירתרשכות,
כרוירשכו–ותילרו–יםיסויטחזקתיטצבס,יוסלטיררשיכיםירשנטילשנטיבסופןידורט.יי טייטיסחתירשרי–טיעליטקייםיטיס
ב עיפיםישקשו–יםילגודליטסוכלו ייט.ייטסוכלו ייטיביש–סלי)בניגודיל–וביטרדינותיטרפותחות(יגדלטירשנטילשנט,יולכן
צ–יךילרשלייות–יבתיי פ–יויות–ירו–ים.יי יבטינו פתילשינוייםיטיסיכדיילשקףיסתי ד–יטעדיפויותישליטררשלטי)סויסת
טתוצסותישלירסבקייכוחותיפוליטיים(.י ירטבעיטדב–יםיש ד–ייעדיפויותירשתניםיעםיטזרן,יוטררשלטייכולטילט יט
תקציביםיר עיףיסחדילסח–יכדיילשקףיזסת.
סיו–י 48ירדגיםיזסתיבסרצעותיטשינוייטיח יישליטתיקצובישלינושסיםישונים.ייכדייל–סותישינויייח יירנ–רליםיסת
טתקציביםיטשוניםיבנקודתיטטתחלטי ל, 100-יכדיי שכולםייתחילויבסותטיטנקודט.יסתיטתקציביבנקודות יזרןיסח–ות
רנ–רליםילפייטיח ישלוילתקציביבנקודתיטטתחלט.יכךילרשליסםיתקציבינושסיר ויםיעלטיר2.5-יריליס–דישקליםיל5-
ריליס–דיזטייוצגיבתו–יעלייטיר100-יל,200-יוסילוינושסיסח–ישבויטתקציביעלטיר10-יריליס–דישקליםיל15-יריליס–ד
יוצגיכעלייטיר100-י ל,150-יכיילר–ותישטעלייטיטייתטייות–יגדולטי) 5י ריליס–דישקליםינו פים(יבסופןייח ייטיסייות–
קטנט.י יסםיסיןישינוייםיב ד–יטעדיפויותיכליטנושסיםיצפוייםילגדוליבסותוייח .י יטבדליםיביח ישבויטתקציביגדל
רצביעיםיעליטעדפטישלי עיףיסחדיעליחשבוןיטסח–.
ב–געישרביניםיסתיטפ–ינציפיב–ו–ישנקודתיטיחו ,יזוישרנ–רליםיל,100-ילסיחייבתילטיותיטנקודטיט–סשונט.ייספש–
לקחתיכלינקודתיזרןיולטתייח יסליטיבתו–ינקודתיטייחו .ייבסיו–י48יבח–תייסתישנתי2009יבתו–ינקודתיטייחו ,יכייזו
טשנטישבטיבניריןינתניטויחז–יל–סשותיטררשלט.יישינוייםיריריןילנקודטיטזויר–סיםיטבדליםיבעדיפויותישליררשלות
נתניטו,יכפיישטעדיפויותירשוקפותיבשינויייתיקצוב.ייטבדליםירשרסלילטיר–סיםירטיק–טיבררשלותיקודרות.
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סיו–י :48יטשינוייםיטיח ייםיבביצועיטתקציבישלירש–דיםיותחורייפעילותיררשלתייםישוניםיסו–ךיזרן.80יישינוייםיבטחז–
טחובותירוצגיםילשםיטשווסט.ייתשלוםיחובותיטוסיט עיףיטגדוליביות–יבתקציב,יוסיןיבויגרישותיכייחייביםילפדותיסג–ותיחוב
ברועדיטנקוב.יישנתי 2009ינבח–טיכנקודתיטייחו .ייכליטתקציביםיטותסרוילסינפלציטילפנייטני–רול.

רטסיו–יניתןיללרודיעליטי–ידטיטרתרשכתיבטשקעטיבשיכון,ירשיסיבתחילתישנותיט90-יכשטיטיצו–ךילבנותיט–בט
כדיילשכןיסתיטעלייטיטגדולטיר–ו יט.ייטי–ידטינבלרטישנתייםיסח–ייטתחלתירשב–יטדיו–יב,2008 -יסבליברשךיר פ–
שניםילסי–וסיםיעלייטיחוז–תישרשקפתיטשקעטיסריתיתיבשיכון.יירנגד,יישיעלייטירשרעותיתיביות–יבתקציביטתחבו–ט.
בתקופתיררשלותינתניטויניתןיל–סותיגםיעלייטייח יתישליתקציביםיחב–תייםי)ב–יסות,יחינוך,יו–ווחט(,יועלייטיקטנט
ט–בטייות–ישליתקציביטביטחון.

 80רקו–:ינתונייסת–ירפתחיטתקציביוטחשביטכללי.ייכליתחוםיכולליטןיסתיתקציביטרש–דיטררשלתייעצרויוטןיסתיתקציביטפיתוחיסםיישיכזט,
ולעיתיםיגםי עיפיםינו פים.ייכךינושסיט–ווחטיכולליגםיטעב–ותילביטוחיטלסורי,יונושסיטשיכוןיכולליגםירענקיםילבינוייושיכון.ייטחז–
חובותיכולליגםיתשלוריי–יבית.
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החוב ותשלומי ריבית
טתקציביביש–סל,יכרויבר–ביתירדינותיטעולם,יטוסי גי–עוני.ייזטיסור–ישישייות–יטוצסותירטכנ ות.ייכדיילסזןיסתיטתקציב
לוקחיםיטלווסות,יוסתיטטלווסותיצ–יךי לטחזי–.ייטטחז–יםיטסלטירתחלקיםילשנייחלקים:יטחז–יטק–ןיותשלוריי–יבית.
בסופן יטכנייטטלווסותיטסלטי ררורשות יעליידייסג–ותי חובי) סג"ח(:יטרדינטי רוכ–ת יסג–ותי חובי לתקופט י ר וירת,
ורתחייבתילטחזי–יסתיטכ ףיבתו פתי–יביתיידועטיב וףיטתקופטיטזו.ייסזיכשסנחנוירשקיעיםיבסג"חירדינט,יבעצםיסנחנו
נותניםיטלווסטילררשלט.ייכ–גיליככלישתקופתיטטלווסטיס–וכטייות–,יט–יביתישנקבליגבוטטייות–.ייעליטגי–עוןיוטחוב
טררשלתייטנובעיררנוינפ–טיבפ–קיטבסיבער' .99
כפייש–סינוילעיליבסיו– י47י טחז–יטחובותי)ק–ןיו–יבית(יטוסיט עיףיטגדוליביות–יבתקציביטרדינט,יורגיעילכדי
כשלישירטתקציביכולו.ייזטיכרעטיכפולירתקציבירש–דיטביטחון.ייטשינויישליט עיפיםיטסלטילסו–ךיטשניםירתוס–יב סיו–
. 49ייטבעיטיטיסישט עיףיטזטיבתקציביטוסירסודילסיגרישי–יסםיטררשלטילסיתפ–עיסתיטחוביבזרןידי–וגיטסש–סיישל
טרדינטייד–ד–,יוסזיטררשלטיתצט–ךילטציעי–יביתיעודייות–יגבוטטיכדיילרשוךירשקיעים,יויטיטיעודייות–יקשטילטחזי–
סתיזט.
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סיו–י:49יטשינוייםיב עיפייטחז–יטחובותיותשלוםיט–יביתיבתקציביטרדינט.81

רטנתוניםיעושטי–ושםיש עיףיטחז–יטחובותיטולךיוגדליעםיטשניםי)פ–טילי–ידטיח–יגטיבשנת י.(2015יתשלורי
ט–יביתילעורתיזסתיעוליםי–קיברעט.ייסבליצ–יךילזכו–ישגםיכליטתקציביגדליעםיטשנים.ייסזירטישבסרתיחשוביזטיטסם
ט עיפיםיטסלטיגדליםייח יתילשס–יטתקציב.ייסתיזטי–וסיםיבסיו–י.50

 81רקו–:ינתונייתקציביטרדינטירסת–ירפתחיטתקציביסויטחשביטכללי,י עיפיםי84יו.45-ייסותםינתוניםירשרשיםיבסיו–יטבס.
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סיו–י :50יטשינוייםיב עיפייטחז–יטחובותיותשלוםיט–יביתייח יתילתקציביטרדינטיכולו.

לגבייטחז–יחובותיב–וביטתקופטישעבו–טיישינתוניםיטייתטירגרתיעלייט,ירכ18%-ירטתקציביבשנתי1992ילכ25%-
בשנתי. 2014ייבשלושתיטשניםיטסח–ונותיישיי–ידטירשרעותית,יסבליזטיכייטטחז–יםיי–דויוסזיחז–וילסותטיט–רטי)כפי
ש–סינויבסיו–יטקודם(יבעודיטתקציביכולויזינקי)כפייש–סינויבסיו–י.(44ייב עיףיט–יבית,ילעורתיזסת,יישירגרתיי–ידט
רתונטיכב–ירסזי.2004
כיווןישטחז–ייטחובותיוט–יביתירטוויםינטליכבדיעליתקציביטרדינט,יטגי–עוןינרצסיתרידיברוקדיטדיוניםיעליטתקציב.
ש–ייטררשלטיטסח–סיםיעליתחוריםישוניםי–וציםיכ–גילילטגדיליסתיטתקציבישליטרש–דיםישלטם,יולויעליחשבוןיטגדלת
טגי–עון.ייפקידייטסוצ– ילעורתםירחשיביםי–קיסתיצרצוםיטגי–עון,יולויעליחשבוןיקיצוץיטשי–ותיםילסז–חים.ייצו–טיסח–ת
לתס–יסתיטגישותיטשונותיטיסילפייטצו–טישבטיתופ יםיסתיז–ירתיטכ ףיבזרן:
• טטצדקטילטגדלתיטתקציביוטגדלתיטגי–עוןיטיסישסםייטיטילררשלטייות–יכ ףיטיסיתוכלילטשקיעיסותויבפיתוח
טרשק,ירטישיביסילצריחט .ייכתוצסטיטכלכלטיבעתידיתטיטיגדולטייות–,יוטדו–ותיטבסיםייטנוירפ–ותיטטשקעט
שביצענויכעת.ייחובישנועדילררןיטשקעטיכזויטוסיטוב,יכייטתשוסטירטצריחטיגדולטירתשלוםיט–יבית.
• טטצדקטיל–י וןיטתקציביטיסיטטענטישטררשלטיעלולטילטוציסיסתיטכ ףיטנו ףיעליצ–יכטישוטפת,יולכןיזטילס
ית–וםילצריחט.ייכתוצסטייווצ–ירצבישבויסנחנויררשכניםיסתיטעתיד,יוטדו–ותיטבסיםייסלצוילשלםיסתיטחובות
שצב–נו.
כיווןישגו–ריםי–ביםירשפיעיםיעליטכלכלטיבצו–ותישונות,יוגםיפעולותיטררשלטיטןיב ופוישלידב–יתע–ובתישל
צעדיםישוניםיעםיטשפעותישונות,יקשטילטכ–יעיסיזויגישטינכונטייות–.יילסנשיםישוניםיישידעותישונות,יסבלינדי–ישרישטו
רצליחילשכנעירישטויסח–ילשנותיסתידעתו.

מתקציב לביצוע
חוק י טתקציב י רסוש– י ברליסת י טכנ ת י תוך י רסבקים י רתוקש–ים ,י כסש– י חב–י י כנ ת י שונים י )ובריוחד י חב–י י יעות
טקוסליציט(ינסבקיםיעליטקצסותיל עיפיםיטחביביםיעליטם.י יסבליגםיסח–יישטתקציבירסוש–יטוסיעדייןייכולילעבו–
שינויים.ייחלקירטשינוייםיטםיטעב–ותיר עיףיסחדיל עיףיסח–.ייחלקיסח–יטוסיתו פתיסויג–יעתיתקציבים.ייבנו ףייש
כ–גיליפע–יביןירטישרתכנניםילעשותילביןירטישב ופוישלידב–ירתבצעיבפועל.
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קיצוץ אפקטיבי
טיח יםיביןיטתקציביטרקו–י,יטתקציביעלישינוייו,יוביצועיטתקציבירוצגיםיבסיו–י. 51ייבסיו–יזטיטתקציביטרקו–יירשרש
כנקודתייחו .י יכתוצסטירט שינוייםישרוכנ יםילתקציביטתקציביכולויגדלי)בעיק–וןיטוסייכוליגםילקטון,יסבליבשנים
שעבו–ןיישינתוניםיזטילסיק–ט(.ייכפיישניתןיל–סותיבסיו–יטתו פתיטזויטיסיכ–גילישליסחוזיםיבודדים,יבסזו–י.4-6%
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סיו–י :51יטשינוייםיבתקציביוביצועיטתקציבייח יתילתקציביטרקו–י.ייטתקציביטרקו–ייריוצגיעליידייטע–ךי.82100

כסרו–יריישרסש–יסתיטתקציביטיסיטכנ ת.ייסבליריישרופקדיעליטביצועיטםירש–דייטררשלט.ייור תב–ישלפערים
קשטילטםילבצעיסתיכלירטישסיש–וילטםיתקציבית.י ילכןיביצועיטתקציביטוסיתרידיחלקי,ילפחותייח יתילתקציב
טרעודכן.ייב–וביטשניםיטוסיגםינרוךירטתקציביטרקו–י.ייבכליטשניםיעבו–ןיישילנוינתונים,יישי–קישניםי פו–ותישבטן
טביצועיעלטיברקצתיעליטתקציביטרקו–יי)סבליעדייןיטיטינרוךיבסופןיניכ–ירטתקציביטרעודכן(.
טרשרעותישליחו –יטביצועיטזטיטיסיעצורט.ייבכליפעםישר תרןיחו–יבתקציבירתנטליםיבכנ תיובתקשו–תירסבקים
–ריםיעלירטיספש–ילקצץיכדייל תוםיסתיטחו–.ייט–בטיפעריםיטתוצסטיטיסירטישנק–סי" קיצוץי–וחבי",יכלור–יקיצוץישל
סחוזיר ויםירכלי עיפייטתקציביבלייטבחנט.ייסבליר תב–ישבעצםיזטיסולייריות–.ייבשנתי,2004ישבטיטפע–יטיטיטגדול
ביות–,יטתקציביטרקו–יילפעולותיטררשלטיטיטי255.4יריליס–דישקליםי)ברחי–יי.(2004ייברטלךיטשנטיטגדילויסותוילכדי
268.2יריליס–ד.ייסבליטביצועיטיטי–קי242.6יריליס–ד,יפע–יעצוםישל 25.6יריליס–דירתחתילתקציביטרעודכן!ייטפע–
טזטירשקףיקיצוץיבפועלישלי, 9.6%יט–בטיט–בטייות–ירכליקיצוץישסייפעםידוב–יעליויבכנ ת.ייבשניםיסח–ותיטקיצוץ
83
טספקטיבייטזטיטיטייות–יקטן,יסבליעדייןירשרעותי.
רצדישנייצ–יךילזכו–ישלחו –יטביצועיישיגםיטיבטיחיובי:יסםיטררשלטילסירוציסטיכ פיםיט גי–עוןיטתקציבייקטן,
ישיפחותיצו–ךיברלוות,יוכתוצסטיישי–י וןישליעלייתיטחוביטררשלתי.

הבדלים בין סעיפים
סחתיטפעולותישליועדתיטכ פיםישליטכנ תיטיסילסש–יטעב–ותיביןי עיפיםישליטתקציב.י יט יבטיט–שריתילטעב–ות
כסלטיטיסיכ–גיליטענטיעלישינוייבצ–כים.י יסבליכיווןישטשינוייםיטסלטירסוש–יםיבוועדתיטכ פיםישליטכנ תיוזוכים
לתשורתילבירעטט,יישיטטועניםישלפחותיחלקירטשינוייםיטיויידועיםיוצפוייםיר–סש,יוטםיטו ת–ויבכוונטיבעתיסישו–
טתקציביטרקו–י.ייסישו–ילטענטיזויניתןילרצוסיבכךישסותםישינוייםיבסותםי עיפיםירבוצעיםישנטיסח–יישנט.

 82רקו–:ינתונייתקציביטרדינטירסת–יטחשביטכללי.
 83תוצסותידורותירתקבלותיסםירבצעיםיסתיטחשבוןי–קיעליפעולותיטררשלט,יבליירלוות,יטחז–יחובות,יופעולותיסש–סי.ייברק–טיזטיטתקציב
בשנתי2003יטיטי207.9יריליס–דישקליםי)ברחי–יי,(2003יברטלךיטשנטיטגדילויסותוילכדיי218.8יריליס–ד,יוטביצועיטיטי–קי197.6יריליס–ד,
פע–ישל 21.2יריליס–דירתחתילתקציביטרעודכןיטרטווטיקיצוץיבפועלישלי.9.7%
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שסלטיחשובטיטיסיסיךי עיפיםיתקציבייםישוניםירושפעיםירטשינוייםיטסלט,יוסיךיט כוםיטכוללישליחו –יטביצוע
ש–סינוילעילירתחלקיביןיט עיפיםיוטרש–דים.ייבריליםיסח–ות,יסיפטיישיתו פת,יסיפטיישיקיצוץיספקטיבי,יורטיגודל
טשינוי?
סיו–י52יר–סטיסתיטשינוייםישעב–ויעליכלי עיפייטתקציביבשנתי.2016יירדוב–יב עיפיםיב–רטיטעליונטישליטתקציב
בלבד,יבליי עיפיםישנוגעיםילרפעליםיע קייםי)כרויבתייחוליםיררשלתייםיסוירנטלירק–קעיייש–סל(.ייטשינוייםירוצגים
יח יתילתקציביטרקו–י.ייכך,יסםילסיטיטישינוי,ילסייוצגיכלום.ייעלייטייח יתילתקציביטרקו–יירוצגתיכערודטיעםיע–ך
חיובי,יוי–ידטייח יתילתקציביטרקו–יירוצגתיכערודטיעםיע–ךישלילי.ייטע–ךיטוסיטשינוייבסחוזיםייח יתילתקציביטרקו–י:
לרשלי-13ירשרעויי–ידטישלי. 13%ייערודותירקווקוותירייצגותיסתיטשינוייבתקציביעלישינוייוייח יתילתקציביטרקו–י,
כלור–יסתירטישק–טיבוועדתיטכ פיםישליטכנ ת.ייערודותירלסותירייצגותיסתיטשינוייבביצועייח יתילתקציביטרקו–י
)שירוילבי–ילסייח יתילתקציביעלישינוייו(,יכלור–יסתייכולתיטביצועישליטררשלט.י
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סיו–י:52יטשינוייםיב עיפייטתקציביבשנתי,2016יבסחוזיםירתוךיטתקציביטרקו–ייבכלי עיף.84

טדב–יטבולטיביות–יטוסיטשונות.י יבסיו– י 51י –סינוישטתקציביבכללותוירשתנטי–קיבסחוזיםיבודדים:יטתקציביעל
שינוייויגדוליב 4-6%-ירטתקציביטרקו–י,יוטביצועיטוסיכ–גיליב ופוישלידב–ידיידורטילתקציביטרקו–י.ייסבליב עיפיםייש
טבדליםיעצורים:
• לסיפחותיר13-י עיפיםירתוךי56יגדלוי)עליטניי–(יביות–יר.50%-
• רתוכםי3י עיפיםיגדלויברסותיסחוזים:ירש–דיטתיי–ותי) עיףי (37יגדליב,247%-יפעולותישיכוןי) עיףי(70יב-
,370%יוטרש–דילטגנתיט ביבטי) עיףי(26יגדליב.485%-יירדטים.
• ברקבילי4י עיפיםיי–דויבכ50%-יסוייות–.ייזטיכולליסתי עיףי47ישי–דיבכ,99%-יסבליברק–טיטזטיזטיבעצם
ב ד–.יי עיףי47יטוסיט –ז–בטיטכללית,יוכלירטותוישליטכ ףיב עיףיטזטילעבו–יל עיפיםיסח–יםיברטלךיטשנט
לפייטצו–ך.
• כרעטיכליטתו פותיטר–שירותיל עיפיםיטשוניםינות–ויעליטניי–יבלבד,יולסיטגיעוילכדייביצוע.ייבולטיםילטובט
רש–דיטתיי–ותי) עיףי,37יביצועיגבוטיב84%-ירטתקציביטרקו–י,יסםיכייעדייןילסירתק–בילטקצסטיטרוגדלת
שלו(יורש–דיטב–יסותי) עיףי,67יביצועיגבוטיב54%-ירטתקציביטרקו–י(.
• ברקביל,יב7-י עיפיםיטביצועיטיטיפחותיר50%-ירטתקציביטרקו–יי)שוביכולליט–ז–בטיטכללית(.ייבולטיםיל–עט
עיפים י53י )בתיירשפט(ישניצלוי–קיכ20%-י רטתקציב,יוטרש–דילטגנתיט ביבטישניצלי–ק י29%י רטתקציב
טרקו–יישלוי)שזטי–קי5%ירטתקציביטרוגדלישטוסיקיבל!(.
רכליזטיספש–ילט יקישתייר קנות.יי–סשית,יעםיכליכךיט–בטישינוייםיכליכךיגדולים,יועםיכסלטיפע–יםיביןיטתכנון
לביצוע,יקשטילקחתיסתיכלינושסיטתכנוןיטתקציבייב–צינות.יישנית,יטררשלטי ובלתיכנ–סטיריכולתיביצועינרוכטיבסופן
כללי.יירצדישני,ישירוילבישכליטתוצסותיטסלטירדב–ותיעלישינוייםיבסחוזיםיולסיעלי כורים.יי עיףיבתייטרשפט,ילרשל,
טוסי עיףירזע–ייבתקציב.ייסזיזטישניצלוי–קי20%יררנויזטיסוליי–עילבתייטרשפט,יסבלילסירשרעותייבכלליב–רתיתקציב
טרדינט.
כדיילב יסתיטר קנותיטסלט,יסיו–י 53יר–סטיסתיסותםינתוניםיועודיבצו–טיקצתישונט.יי–סשית,יטוסירציגינתונים
עבו–ישניםי–בותירסזיתחילתיטרסט.יישנית,יבסיו–יזטיבניגודילסיו–יטקודםי–וחביטערודותיסינויקבוע.ייברקוםי–וחביקבוע,
–וחביטערודותירנוצליכדיילט–סותיסתיגודליטתקציביטרקו–ייבכלי עיף.ייכךיטשטחישליטערודותירשקףיסתיכרותיטכ ף
 84רקו–:ינתונייתקציביטרדינטירסת–יטחשביטכללי.
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שזזטיררקוםילרקום,יכסש–ישוביערודותיחיוביותירשקפותיכ ףישנכנ יל עיףיר וים,יוערודותישליליותירשקפותיכ ף
שנג–עירט עיף.
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סיו–י:53יטשינוייםיב עיפייטתקציביבשניםיזוגיותירסזישנתי,2000יבסחוזיםירתוךיטתקציביטרקו–ייבכלי עיף.ייט–וחבישליכל
ערודטירשקףיסתיטתקציביטרקו–יישליט עיף.ייכךישטחיטערודטירשקףיסתיכרותיטכ ףישנו פטיסוינג–עטירט עיף.85ישירוילב
–יכיווןישטתקציביםירשתניםירשנטילשנט,יגםי–וחביטערודותירשתנט,יולכןיטערודותישרייצגותי עיףיר ויםילסיתרידיבדיוק
סחתירעליטשנייט.י

רטסיו–יניתןיללרודיששנת י2016י סינטיח–יגט:יבכליטשניםיישיט–בטישינויים,יט–בטי עיפיםירשתניםיבסחוזים
גבוטים,יו–וביטתו פותיטתקציביותינשס–ותיעליטניי–יבלבד.ייבסופןיקונק–טיייות–
 85רקו–:ינתונייתקציביטרדינטירסת–יטחשביטכללי.
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•
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ט עיףיטיחידיששוסביט–בטיכ ףיבסופןיעקבייטוסיתקציבירש–דיטביטחון,ישטוסי עיףי15י)טערודותיט–חבות
רשרסל(.ייכפיישנ–סטיטרשךיבסיו–י 154ילסי–קישברש–דיטביטחוןיסיןיקיצוץ,יסלסילטיפךי–יטםירצליחיםיכל
שנטילטוציסייות–יררטישטוקצטיברקו–יבפע–יגדליוטולך.
כרעטיכליט עיפיםישבטםיישישינוייםיד–רטייםישליגדילטיסויקיטוןיביות–יר50% -יטםי עיפיםיקטנים.ייישישם
שינוייםיגדולים,יסבלייח יתירעטיכ ף.
שינוייםירשרעותייםיב עיפיםישבטםיישיט–בטיכ ףינוטיםילטיותי פו–דייםי–יבכלישנטירדוב–יב עיפיםיסח–ים.
ח–יגירכךיטוסי עיףי,13ישכות–תוי"טוצסותישונות".יזטי עיףיגדולייח יתי) 3.9יריליס–דישקליב(2016-ישבעשו–
טסח–וןייות–ירחצייררנויטולךילטיילילרקורותיסח–יםיכלישנטיוב–וביתת-ט עיפיםישלויטביצועיטוסי.0יזטינ–סט
חשוד.
סתיט–ז–בטירנצליםיתרידיעדיתוםי)ק–יירעבי–יםיסתיטכ ףיל עיפיםיסח–ים(.

הכנסות המדינה
לתקציביטרדינט,יכרוילכליתקציב,יישישנייצדדים:יטכנ ותירוליטוצסות.י יסתיטטוצסותיתיס–נוילעיל.י יכדיילררןיסת
טטוצסותיטסלט,יצ–יךיטכנ ות.י יטטכנ ותירתחלקותילרי ים ,יסג–ות,ירלוות,ירענקים,יתרלוגים,יועוד.י יט–כיביטגדול
ביות–יטוסיטרי יםישטסז–חיםירשלרים.

מיסים ישירים ועקיפים
כסרו–יעיק–יטטכנ ותיבסותיררי ים.ייסלטירתחלקיםילרי יםיישי–יםיורי יםיעקיפים.יילרטיטטבחנטיטזוירעניינת?יכי
רי יםיישי–ים,יובפ–טיר יטכנ ט,יטםי רי יםיפ–וג– יביים,יונחשביםילכסלטיטרשפ–יםיסתיטצדקיטחב–תי:יריישישילו
יות–ירשלםייות–י–ילסי–קיברונחיםיסב ולוטייםי)יות–יכ ף(יסלסיגםיכשיעו–ירתוךירטישישילוי)סחוזייות–יגבוט(.
לעורתםיטרי יםיטעקיפים,יובפ–טיטרע"רי)ר יע–ךירו ף(,יטם י רי יםי–ג– יביים,יונחשביםילכסלטיטפוגעיםיבצדק
טחב–תי.יילית–ידיוק,ירי יםיעקיפיםיטםיבעצםיניט–ליים:יכולםירשלריםיסותוידב–.ייסבלילענייםיטתשלוםיטזטיטוסיחלק
גדולייח יתיררטישישילטם,יבעודישסצליעשי–יםיזטיחלקיקטןייח ית.
סנחנוינשתרשיב יווגיטכללייטרופיעיבתקציביטרדינט,יטרבחיןיביןיר ייטכנ טיו–כושי)רי יםיישי–ים(ילביןיר י
טוצסטי)רי יםיעקיפים(.יישילעתיםידעותישונותיעליטטגד–טישליר יר וים,יסבליל–ובירדוב–יברי יםישחלקםיב ךיטכל
קטןיולכןיט יווגישלטםילסיכליכךיחשוב.ייבנו ףיישיתשלוריםיעבו–יסג–ותיו–ישיונות,יובפ–טיסג–ותי–כב.ייישיטרחשיבים
סותםיבר ג–תיר ייטטוצסט,יסבליסנחנוינשסי–יסותםיבנפ–ד.ייט–שירטיטרפו–טתיטיס:
• ר ייטכנ טיו–כוש:
◦ ר יטכנ טי)כולליר יחב–ות(
◦ רע"ריעלירלכ–יםיורו דותיפיננ ייםי)בעב–ינק–סיר יעליטוצסותישכ–(י
◦ ר י–כישטי
◦ ר ישבחי)ר יעליעליתיע–ךירק–קעין(י
◦ ר ירע יקיםי
◦ ר ירכי–טי
◦ ר י–כושי
• ר ייטוצסט:י
◦ ר יע–ךירו ףי)רע"ר(
◦ ר יקניטי
◦ ר ידלקי
◦ רכ יוטיטליםיעלייבוסי
◦ בלויעליטבקי
◦ ר יבוליםי
• סג–ות:
◦ סג–ותיכליי–כב
◦ סג–ותיסח–ות
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סיו–י :54יטיח יביןירי יםיישי–ים,ירי יםיעקיפים,יוסג–ותיבטכנ ותיטרדינט. 86ייטנתוניםירתייח יםילתקציביכפיישסוש–,יכלור–
לתכנוןיטרקו–ייולסילביצועיט ופי.

טחלוקטיביןי וגייטר יטשוניםיבעש–יםיוחרשיטשניםיטסח–ונותיטיסיכרתוס–יבסיו–י.54ייטשינוייםינובעיםיבסופן
חלקיירשינויםיבשיעו–יטרע"ריורשינויםיברד–גותישליר יטכנ ט,יובסופןיחלקיירטשפעותישלירצביטרשק:ילרשליעלייט
בצ–יכטיגו–רתילעלייטיבגביתירע"ר.ייטג–ףיטזטיר–סטיסתיטרצביטרתוכנןיב פ–יטתקציב,יולסיסתיטביצועיבפועל,יכי
נתונייטביצועיחלקייםייות–.ייסבליטנתוניםיטקייריםיר–סיםיתרונטידורטירסוד.
רטישניתןיל–סותיזטיקודםיכלישר יטטכנ טיטוסיטדוריננטייביןיטרי יםיטישי–ים,יור יע–ךירו ףיטוסיטדוריננטייבין
טעקיפים,יסםיכייבטפ–שייות–יקטן.יטחלקיטיח יישליטר יעליטדלקיגדליפיי2יבתקופטיטזו,יור יקניטיי–דיברקצת.יסג–ות
טןידייזניחות.
טטבדליםיבחלוקטיביןי וגייטרי יםיטםילסיד–רטיים,יועםיזסתיבטחלטיישיטבדלים.יבפ–טיניתןיל–סותיעלייטיבחלק
טיח יישליטרי יםיטישי–יםיבתקופותיררשלתי–ביןיוררשלתיב–ק,יעלייטיטרשקפתיכצפוייטשקפתיעולםי וציסלי טית
יות–.יטשיסינ–שםיבתקופתיש–וןירידילסח–יררשלתיב–קי)תקציבי,(2002יסזיטיוי56.9%ירי יםיישי–יםיו–קי40.3%יעקיפים
)שעליטםי–סוייסוליילטו יףי 2.8%יסג–ות(.יעלייטיבחלקיטיח יישליטרי יםיטעקיפיםיק–תטיבירייררשלתיש–וןיובעיק–
בתקופתיררשלתיסולר–ט.י יסתיטעלייטיטזויניתןיליח ילרשב–יטעולריישל י ,2008ישג–םילטקטנטיבטכנ ותיוכתוצסט
לטקטנטיבגבייתיר יטכנ ט.ייבתקופותישבטןינתניטויטיטי–סשיררשלטיסויש–יסוצ–ילסיטיוישינוייםירשרעותיים,ילר–ות
כליטדיבו–יםיעליטקטנתיר יטטכנ טילעשי–ים.יסבליכיווןישררשלתינתניטויטשנייטיטוקרטירידיסח–ייטקדנציטישל
סולר–טיוב–-סון,ישיסיטרי יםיטעקיפיםינ–שםיבשנתי2010יוערדיעלי51.3%יעקיפיםילעורתי–קי46.1%יישי–ים.
רטיזטירשנטיסםיישייות–ירי יםיישי–יםיסויעקיפים?ירבחינטיחב–תיתיטטבדליטוסישרי יםיישי–יםיטםיפ–וג– יביים
ועקיפיםיטםי–ג– יבייםיכרוישטו ב–ילעיל.ירבחינתירש–דיטסוצ– יישיטעדפטילרי יםיעקיפיםירשתיי יבות:יקלילטעלות
סותם,יוקשטילטתחרקירטם.יטעלסתישיעו–יטרע"רינעשיתיבטחלטתיש–יטסוצ–יוסישו–יועדתיטכ פיםישליטכנ ת,יוזו
טצו–טיטפשוטטיביות–יל תוםיחו–יבתקציב.יוכיווןישטרע"רינגבטיעליידייט וח–יםיונותניישי–ותים,יטסז–חיםילסייכולים
לטתחרקיררנוי)לעורתיזסתיקלילטםילטתחרקירר יטכנ טיפשוטיעליידייכךישטםילסירדווחיםיעליטטכנ ט(.ירצדישני
טשסלטיטיסיסםייעילותיטגביטיטזסתיטיסיבסרתירציסטיכזויגדולט,יבטתחשביבכךישרייש ובליםייות–י)בסופןייח י(
רטר יטזטיטםיטעניים.יט–יילסי תםיבעלייטטכנ ותיטנרוכותיפטו–יםירר יטכנ טי—יפשוטיסיןילטםיררטילשלם.י

פטורים והטבות
פטו–ייר יוטטבותיככליירדיניותי–יריירקבליכרט.
דוחיטרבק–ינובי 2017י–יפטו–יםילק–נותיטשקעטיבינ"לי)כרויק–ןיסייפק ישקנתטיורכ–טיסתיתנובטיב–ווחיעצום(
שניתנויעליידיי–שותיטרי יםיללסי רכותיחוקית
 86רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.

86
ב–געישישירנגנוןישליפטו–יםיוטטבותיר יישי כנטיכייינ וילנצליסותויל–עט.ייניצוליכזטיסינויבלתייחוקי:ילכליסחד
שרו–טיטזכותילנ ותיול–קוחיסתיטתנסיםישיביסוילכךישיטיטיחייבילשלםיפחותיטרי ים.יידוגרסותילטטבותיר ילחב–ות
וטשירושיבטןילרשליעליידייטקרתיחב–ותיס–נקירתוס–ותיבער' .119

מס חברות
ר יחב–ותיטוסי וגישליר יטכנ ט,יורוטליעליט–ווחיםישליחב–ותיר ח–יותי)לט ב–יעלירטיבדיוקיצ–יךילשלםיסתיטר
טזטי–סויסיו–י73יבער' .( 122ייטר יטזטינרצסיברוקדיויכוחיםיסודותיטרדיניותיטכלכליתיט–סויט.ייבסופןי–גיליטעלסת
שיעו–יטר יצפויטי לטגדיליסתיטכ ףי שטררשלטי רקבלת,יוטקטנתי שיעו–יטר יצפויטי לג–וםי לטקטנט י שליטכנ ות
טררשלט.ייסבליטרצדדיםיבכלכלתישוקיטועניםישר יחב–ותיטוסירק–טיריוחד.ייטטיעוןיטוסישטו–דטישליר יטחב–ות
תשסי–ייות–יכ ףיבידייטחב–ות,יוטןיתשתרשנטיבכ ףיטזטיכדיילטגדיליסתיטפעילותיטע קיתישלטן.י יכתוצסטיצופים
שכלליטפעילותיטע קיתיברשקיתגדל,ירטישיוביליליות–י–ווחיםיב ךיטכל,יוב ופוישלידב–יט כוריםישיגבויבתו–יר
חב–ותייעלוילר–ותיששיעו–יטר יי–ד.ייבסופןיכלליייות–,יטטיעוןיטוסישלסירדוב–יב" רשחקי כוםיספ ",ישבוי–ווחישל
טררשלטיחייבילבוסיעליחשבוןיטפ דישליטחב–ות.י יברקוםיזטירדוב–יברצבישל י ,win-winישבויניתןי"לטגדיליסת
טעוגט".
סיו–י 55ירציגינתוניםי–לוונטייםיכדיילבדוקיסתיטטיעוןיטזט.יירצדיסחדיטוסירציגיסתישיעו–יטר ,ישי–דירשיעו–ישל
40%י רט–ווחיםיבשנת י1992י ל24%-י בשנת י.2017י ירצדישנייטוסירציגיסתיטכנ ותיטרדינטירר יחב–ות.י יכפיישניתן
ל–סות,יסכןיישירגרתיעלייטיר וירתיבטכנ ות,יסםיכייישיגםיזיגזגיםיחזקיםיבעיק–יבביצועיטגבייטיבפועלי)ובפ–טיעלייט
ד–רטיתיבטכנ ותיבשניםי,2003-2006ישנרחקטיכרעטילגר–ייברשב–ישל .(2007-2009יירחק–ישלירישלי ט–בצ'ינ קי
ר–סטישסכןירדוב–יבקש–ירובטק,יוית–טירכך,ישישיכסןי יבתיות,יוטעלייטיבגביטירת–חשתיכ–גיליסח–ייטי–ידטיבשיעו–י
טר .87
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סיו–י :55גביתיר יחב–ותינוטטילעלותיכששיעו–יטר ייו–ד.88

מלוות
רבחינטיחשבונסיתיתקציביחייבילטיותירסוזן.ייסבליתקציביטרדינטיטוסיגי–עוני,יכלור–יסיןיר פיקיטכנ ותיכדיילכ ותיעל
טטוצסותי)–סויער' .( 99ייברצביכזטיצ–יךילקחתיטלווסט.ייטרדינטילוקחתיטלווסותירגו–רייפניםיוחוץ,יוטרלוותיטסלט
נ פ–יםיבצדיטטכנ ות.ייטחז–יטק–ןיותשלורייט–יביתיטםיבצדיטטוצסות.
לטשליםינתונייטרלוותירתוךיט ךיטכל
 87רישלי ט–בצ'ינ קי,י רדיניותיטרי וייביש–סליבשניםיטק–ובותיב–סייטצריחטיוסייטשוויון.13.4.2015 ,
 88רקו–:יסת–ירפתחיטתקציב,י עיףי.00.01.03.01
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מלוות פנים
רלוותיפניםיטםירלוותיבס–ץ.ייזטירטישרוכ–יבציבו–יבשםיסיג–ותיחוב.ייסג–ותיחובישליטררשלטי)סג"חירדינט(ינחשבות
לספיקיטשקעטי ולידייובטוח,ישנותןיתשוסטילסיגבוטטיסבליגםיללסישוםי יכון,יכייטטנחטיטיסישטררשלטיתחזי–יסתיכל
טחובותישלט.ייסג"חירדינטינרכ–ותילציבו–יכדיילררןיסתיטגי–עוןיטררשלתי.
בנו ףיישיסג–ותיחוביריוחדותישנועדויבעצםילעזו–ילרו דותיציבו–יים.י י וגיסחדישליסג"חיכסלטיטןיטסג"ח
טריועדות,ישנרכ–ותילק–נותיפנ יטי)–סטיער' .( 145י יסג"חיסלטירבטיחותיתשוסטיר וירתי)כ–גיליבין י 4-6%י רעב–
לרדד(,יובכךיר ב דותילרעשטיסתיטפנ יטישליציבו–יטחו כים.
וגינו ףישליסג"חיריוחדותינועדילרו דילביטוחילסורי .ייטרו דילביטוחילסוריייושביעליט–ישליכ ףישטוסיגבט
רעובדיםיברשךיטשניםיועדייןילסיצ–יךילחלקיבר ג–תיטקצבסותיטשונות.י יטרט–טישליטגבייטיטזויטיסילרנועיזליגת
תקציביםיולטבטיחישטכ ףישנס ףילטובתי–שתיטביטחוןיטחב–תיתיטרגולרתיבביטוחיטלסורייסכןיישרשילצ–כיםיסלט.
לכןיטתשלוריםילביטוחילסוריינעשיםיישי–ותילרו דיורופ–דיםירר יטכנ ט,יוגםיגרלותיורענקיםיניתניםיעליידייטרו ד
בסופןיישי–.ייסבליבינתייםיטרו דילביטוחילסורייצ–יךילטשקיעיסתיעודפייטכ ף,יכדיישישר–ויעליע–כםיויטיויזרינים
בעתיד.ייטפת–וןיטוסילטשקיעיבסג–ותיחובישליטרדינט.ייטתפתחותיטחובישליטררשלטילביטוחיטלסורייכתוצסטירטסג"ח
טסלטירתוס–תיבסיו–י228יבער' .295

מלוות וסיוע חוץ
רלוותיחוץיטםירלוותיבחוץילס–ץ.ייטטיקףישלירלוותיחוץינרוךייח יתילרלוותיפנים.
יועירסר–יקטיטגיעילשיסיבשנותיט 70-יורסזייו–ד.י–ובוילביטחון,יורשרשיצו–טיעקיפטילררשליטסר–יקסיילתרוך
בתעשייתיטביטחוןיטסר–יקסיתייhttps://www.themarker.com/news/1.1970910

זילות התקציב
תקציביטרדינטיטוסיחוקיט רועב–יעליידייטכנ ת.ייישיחוקיםישטםיחשוביםיבגלליטסופןישבויטםירעצביםיסתירו דות
טרדינטיורר דיםיסתיעק–ונותיט.י יטתקציבילעורתםיטוסיטחוקיטחשוביביות–יטרעצביסתיטטתנטלותיטשוטפתישל
טררשלט.ייטתקציביסרו–ילשקףיסתי ד–ייטעדיפויותישליטררשלט,יולספש–ילטילנטליסתיטרשק,ילררשיתכניות,יולטגיב
עליטתפתחויות.ייבסותטיטעתיטתקציבירספש–ילכנ תי)לפחותיבעיק–וןיסםילסיברעשט(ילפקחיעליטררשלטיולטשפיעיעל
ד–יטעדיפויותיוטתוכניות.
בסופןיסידסלייטתקציביסרו–ילשקףירשנטיכלכליתי דו–ט.יירסופןירעשייטתקציבירועב–יעליידייטכנ ת,ישטיסישדט
טרשחקיטפוליטי.י יכתוצסטיטתקציבירשקףיבעצםיסתיטתוצסטישלי רסבקייכוחותיפוליטיים ,יבעיק–יבתוךיטקוסליציט.
טטיבטיטזטישליטתקציביטתעצםיעםישינוייחוקיי ודיטררשלטיבשנת י,1992ישקבעישטכנ תיתתפז–יויתקיירויבחי–ות
חדשותיסםיטתקציבילסייועב–יעדי3יחודשיםירתחילתיטשנטי)כלור–יעדי וףיחודשיר–ץ(.
טטעדפטישליטטקש–יטפוליטיישליטתקציביעליפנייטטיבטיטכלכלייבסטילידייביטוייבשינוייםירטותייםיבסופןיתכנון
וניטוליתקציביטרדינטיטחליררשלתינתניטויטשנייטיבשנת י.2009י יכיווןישכלכלטיסינטיתחוםירדעי,יוכיווןישתרידייש
טתפתחויותיוטפתעותישלסיניתןילצפותיר–סש,יקייםיקושיי–בילחזותיסתיטתפתחותיטכלכלטיוטרשק.י ילכןינטוגיבכל
טעולםי)וטיטינטוגיגםיביש–סליעדי,2008יובפ–טיכךיגםינקבעיברפו–שיבחוקיי ודירשקיטרדינטירשנתי(1975ישטתקציב
נקבעילשנטיסחתיבכליפעם.ייסבליטחליר2009-יעב–טיטררשלטיביש–סלילתקציבידו-שנתי,ירטישרקטיןיסתיטטזדרנויות
שליגו–רייטקוסליציטילטפעילי חטנותיפוליטיתיבר ג–תירסבקייטתקציב.י ישינוייזטיבוצעיבניגודילערדתיטגו–רים
טרקצועייםיברש–דיטסוצ–,ישג– וישתקציבידוישנתיייג–וםילחו –יטתסרטיגוב–יביןיטרדיניותיטכלכליתילביןיברצב
טכלכלייברדינטיובעולם.
טרצביכיוםיטוסישרסזי2009-2010יתקציביטרדינטיעוב–יברתכונתידו-שנתית.יילסח–ונטיישיחידושינו ף:יטתקציב
לשנת י2019י טונחיעלישולחןיטכנ תיעודילפנייתחילתישנת י ,2018יכלור–ישנטילפנייטרועדיט בי–.י יגםיזטינעשטיכדי
לט–חיקיסתיסישו–יטתקציביררסבקיםיפוליטייםיתחתיסיוםישליפיזו–יטכנ ת.
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נספח:

מבנה התקציב

תקציביטרדינטיבנויי עיפיםיותתי עיפים.ייב–רטיטעליונטינרצסיםיט עיפיםיט–סשיים.ייחלקירט עיפיםיטסלטיריצגיםיסת
טתקציביםישלירש–דייררשלטישונים,יכשלפעריםילסותויטרש–דיישייות–יר עיףיסחדי)לרשליתקציביב י ייותקציב
פיתוח(.ייחלקירט עיפיםיריצגיםיגופיםיסח–יםי)לרשלינשיסיטרדינטיסויטכנ ת(יסויתכניותיררשלתיותיריוחדותישזכו
ל עיףירשליעצרן.ייבסופןיכלליירבנטיטתקציבירשקףיסתיטטי טו–יטישליטתפתחותוילסו–ךיטשנים,יולפעריםיקשטילטבין
רטכות–תישלי עיףילרטיטוסירשרש.ייבשנתי2016יטיוי56י עיפיםי–סשיים,יכשלכליסחדירטםיישיר פ–יבן י2י פ–ות,
כרפו–טיבטבלטיטבסט. 89יייט ב–יםיעליט עיפיםיניתןילרצוסיבקבצייפי–וטיתקציביטרדינטיכפיישטםירוצגיםילציבו–יבסת–
סגףיטתקציביםיברש–דיטסוצ–,יבכתובתי.http://mof.gov.il/BudgetSite/statebudget/Pages/default.aspx
עיףי–סשי
ר פ–
 01נשיסיטרדינטיולשכתו
 02טכנ ת
 04רש–די–סשיטררשלט
 05רש–דיטסוצ–
 06רש–דיטפנים
 07רש–דילביטחוןיפנים
 08רש–דיטרשפטים
 09רש–דיטחוץ
 10רטטילביטחוןילסורי
 11רבק–יטרדינט
 12גרלותיופיצויים
 13טוצסותישונות
 14בחי–ותיורירוןירפלגות
 15רש–דיטביטחון
 16טוצסותיחי–וםיסז–חיות
 17תסוםיטפעולותיבשטחים
– 18שויותירקוריות
 19רש–דיטרדעיוטחלל,יטת–בות
 20רש–דיטחינוך
 21טשכלטיגבוטט
 22טרש–דילשי–ותיידת
 23רש–דיט–ווחטיוטשי–ותיםיטחב–תיים
 24רש–דיטב–יסות
 25תגרוליםילנכים
 26טרש–דילטגנתיט ביבט
 27ביטוחילסורי
 29רש–דיטבינוייוטשיכון
 30טרש–דילקליטתיעלייט
 89רועתקירנתונייסגףיטתקציבים,י .https://public.tableau.com/profile/mof.budget#!/vizhome/_3582/sheet4
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
51
52
53
54
60
67
68
70
73
76
78
79
83
84

רש–דיטחקלסות
רש–דיטסנ–גיטיוטרים
טועדטילסנ–גיטיסטורית
רש–דיטכלכלט
רש–דיטתיי–ות
תריכותיבענפייטרשק
רש–דיטתקשו–ת
רש–דיטתחבו–טיוטבטיחותיבד–כים
–שותיררשלתיתילרים
רענקייבינוייושיכון
טר–כזילריפויייש–סל
תשלוםי–יביתיוערלות
חוקיחייליםירשוח––ים
–ז–בטיכללית
דיו–יררשלתי
פיתוחיטרש–דילביטחון
רשפטיםיובתיירשפט
–שויותיפיקוח
חינוך
רש–דיטב–יסות
–שותיטסוכלו יןיוטטגי–ט
שיכון
רפעליירים
תעשיט
פיתוחיתיי–ות
פיתוחיתחבו–ט
טוצסותיפיתוחיסח–ות
תשלוםיחובות

כלי עיףי–סשיירחולקילתחורייפעולט.יילכליתחוםיפעולטיישיר פ–יבןי4י פ–ות,יכשט2-יט–סשונותיטןיטר פ–ישל
ט עיףיט–סשיישבויטוסינרצס.ייכליתחוםיפעולטירחולקילתכניות,ישררו פ–ותיבר פ–יםיבניי 6י פ–ות,יכשט4-יט–סשונות
טןיטר פ–ישליתחוםיטפעולטילויטןישייכות.י יכליתכניתירחולקתילתקנות,יטררו פ–ותיבר פ–יםיבני י 8י פ–ות,יכש6-
ט–סשונותיטןיר פ–יטתכניתישטתקנטישייכתיסליט.י ילדוגרט,יתקציביטכנ תיטוסי עיףי–סשי י02י שליתקציביטרדינט,
ובשנתי2016יטוסיטיטירחולקיבסופןיטבס:90
תקנט
תכנית
תחוםיפעולט
עיף
020201יר–כיביישכ–יחב–ייטכנ ת 02020101ישכ–יחב–ייטכנ ת
02יטכנ ת 0202יחב–ייטכנ ת
02020201יעוז–יםילחב–ייטכנ ת
020202יתנסייחב–ייטכנ ת
02020204יקש–ילציבו–יחב–ייכנ ת
 90רועתקירנתונייסגףיטתקציבים,י .https://public.tableau.com/profile/mof.budget#!/vizhome/_3582/sheet4
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0203יפעולותיטכנ ת

02020207ישכ–ידי–טיורלונותילח"כים
בי–ושלים
02020209י–כבילחב–ייטכנ ת
02020211יסבטחטיוריגוןיחב–ייכנ ת
02020212יטשתתפותיבטוצסותירשפטיותישל
חכי"ם
02020213ילירודיישפותיחב–ייכנ ת
02030101ירחק–יופעולותי–יטר–כזילרחק–
020301ישי–ותיםירקצועיים
ורידע
02030103יכיבודיטרוגשיבוועדותיובנשיסות
02030105י יו–ייוועדותיב–חבייטס–ץ
02030106יטקלטותיבוועדותיע"ייגו–רייחוץ
02030107ית–גוריםילוועדותיע"ייגו–רייחוץ
02030108יסינט–נטיודוס–יסלקט–וני
02030110ישידו–יםיישי–יםירטכנ ת
02030111יצילוםיר רכיםיע"ייחב–ייטכנ ת
02030112ילקטיעיתונות
02030113יצילורייסי–ועיםילעיתונות
02030116יטד–כתיתלרידיםיבשיתוףיר–כז
טט ב–ט
02030122יייעוץילע–וץיטכנ ת
02030123יטפצטילוויניתיע–וץיטכנ ת
02030124ישיד–וגיוטעתקתיסולפןיע–וץיטכנ ת
020302יקש–ייחוץיטק יםיוק–נות 02030202יס–ועיםיריוחדיםיבכנ ת
02030207יסי–ועיםיבתשלוםיבכנ תי-יטוצסות
02030208יסי–ועיםיבתשלוםיבכנ תי-יטכנ ות
02030212יקש–ייחוץ
02030213יטשתתפותיברשלחותיעםירש–ד
טחוץ
02030302ישכ–יצוותיפ–לרנט–יי-י יעות
020303ישכ–יצוותיפ–לרנט–י
02030401ישיסיכוחיסדםיעובדיםיו ד–נים
020304יטוצסותיעובדייכנ ת
02030402יעבודטיבלתייצריתט
02030403ישעותינו פותי-יעובדים
02030404יטחז–יטוצסותי–כבי-יעובדים
02030405יכוננויותיעובדים
02030410יפעילויותי–ווחטיו פו–טיעובדים
02030411יטכש–טירקצועיתיעובדים
02030412יטגנטירשפטיתיעובדייטכנ ת
02030414יטע קתי טודנטים

91
020305יסר–כלות

020306יביטחון

020307יניטולירע–כותירחשב

0204י–ז–בט
0205יתו פתירבנט

020401י–ז–בט
020501יתו פתירבנט

0207ישי–ותיירש–ד
ליו"–יטכנ ת
0208יגרלסותיחב–י

020701ישי–ותיירש–דיליו"–
טכנ ת
020801יגירלסותילחב–ייטכנ ת

02030501יפ– וריםיוט ב–טילשכתידוב–
02030502י–שורותיוי–חונים
02030503י–כישתי פ–יםיכתבייעתיורסג–י
רידע
02030504יתפעולישוטף
02030505יסחזקטישוטפת
02030506י–כישתיציודירשקי
02030507ידוס–יטלפוניםיורשלוחים
02030508ישיפוץירבניםיוטתקנות
02030509יטוצסותי–כבירינטלטיעובדים
02030510יטוצסותידלק
02030511ישכי–ותי–כב
02030512ינ יעותיוטובלות
02030513י –יקטיסופטיתיס–כיוןיטכנ ת
02030514יכנ תיי–וקט
02030520יסחזקתיחניוןיחדש
02030522יסחזקתיסגףיקדרט
02030523יטשתתפותיברנטליט–כביטררשלתי
02030601ישיסיכוחיסדםירשר–
02030602יעבודטיבלתייצריתטי-יביטחון
02030605ינ יעותיריוחדותילשור–ים
02030606יטוצסותישרי–טיוביטחון
02030607יציודיביטחונייותפעולי
02030608ירדיםילשור–ים
02030609יפעילותית–בותי)–ווחטיו פו–ט(
02030610יטחז–יטוצסותי–כבי-ילפיקוד
02030611יטשתתפותיבתקציבידיו–יררשלתי
02030612יטשתתפותיברש–דייטררשלט
02030701יסחזקתירע–כותיטרחשב
02030702יטשתתפותיבסוצ–י–יתטילט/בוחן
02030704יטשתתפותיבפ–ויקטיר–כב"ט
02040101י–ז–בט
02050101יתו פתירבנט
02050103יבינוייוטחז–יטוןי–יסגףיחדש
02050111יחניותיבחניוןיטלסום
02070101ישי–ותיירש–דיליושביי–סשיטכנ ת
לשעב–
02080101יגירלסותיחב–ייכנ ת
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כנ ת
0209ירוזיסוןיטכנ ת

020901ירוזיסוןיטכנ ת

0299יחשבוןירעב–

029999יחשבוןירעב–

02080102ירענקייפ–ישטיחב–ייכנ ת
02090101י–כישתיביתיפ–ורין
02090102ישיפוץיביתיפ–ורין
02090103יתפעולירוזיסוןיטכנ ת
02999999יחשבוןירעב–

כליתקנט,יכלור–יבכלי עיףיתקציבייב–רתיטפ–וטיטגבוטטיביות–,יטיסישו–טיב פ–יטתקציב.יבכלישו–טיכזסתיישיסו ף
שלםישליטו–ים:
• טוצסטינטו.יירטישרות–ילטוציסיכפיישרפו–טיבחוקיטתקציב.
• טוצסטיטרותניתיבטכנ ט.ייטוצסטינו פתירות–תיבתנסיישיתקבלויתקבוליםילרירונטיררקו–ותיחוץיררשלתיים.
טטוצסטיב–וטויטיסיט כוםישליטטוצסטינטויוטטוצסטיטרותניתיבטכנ ט.
• ט–שסטילטתחייב.י י כוםישרות–ילטתחייבילטוציסיבשניםיטבסותי)עליחשבוןיטתקציביםישליטשניםיטסלט(.
רספש–יתכנוןילעתיד.
• שיסיכוחיסדם.ייר פ–יטרש–ותיטרי–ביישניתןילרלסיב עיףיזט.
חלקיסיוחלקיב,יתקציביטרפעליםיטע קיים
שינוייירי פו–י עיפיםיביןישנים,יטזזתיתת -עיפים

פרק ז :מדדים כלכליים

טחדשותירלסותיתדי–יבידיעותיעליטסינפלציטיסויטצריחטיסויטגי–עון.ייסלטיטםישלושטירטרדדיםישרשרשיםיכלכלנים
כדיילטע–יךיסתירצביטכלכלט.ייעליטסינפלציטידיב–נויכב–יבפ–קיט .ייבפ–קיטזטינדוןיבחלקירטרדדיםיטסח–ים.יירדדים
נו פים,יטקשו–יםיב–ווחטיחב–תיתיוסי-שוויון,ייטופלויבפ–קיט.

התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג(
טתוצ–יטרקורייטגולרי,יסויבקיצו–יטתר"ג,ירשקףיסתי"טגודל"ישליטכלכלטיטלסורית.ייבית–ידיוק,יזטויטע–ךישליכלל
ט חו–ותיוטשי–ותיםישנוצ–ויברדינטיברשךישנט,יכלור–יכרטיטםישוויםיבשקלים.
טע–טיעלירינוח:ירבחיניםיביןיטתר"גי)תוצ–ירקורייגולרי(ילביןיטתל"גי)תוצ–ילסורייגולרי(.ייטתר"גירייצגיסתיכל
טפעילותיטכלכליתיבשטחיר וים,יברק–טישלנויבשטחטישלירדינתייש–סל.ייטתל"גירו יףיעליזטיפעילותישליטרדינט
בשווקיםיסח–יםיבעולם.י יכש–וציםילטתרקדיבכלכלתיטרדינט,יובפ–טיסיךישטיסירשקפתיסתיפעילותםיורצבםישל
טסז–חיםיוטחב–ות,יטרדדיטרשרעותיייות–יטוסיטתר"ג.י
בסופןירעשיירודדיםיסתיטתר"גיעליידיי"טטוצסטיטרצ–פית",ישזטי ךיטטוצסותישכליטגו–ריםיברשקיטוציסויעל
קנייתירוצ–יםיושי–ותים.יירקובלישזטיכולליסתיט–כיביםיטבסים:
• טצ–יכטיטפ–טית.י יזטיכוללי–קיצ–יכטישלירוצ–יםי ופיים:יסםיחקלסיירוכ–יעגבניותילרפעליקטשופיזטילס
נחשב,יסבליכשרישטויקונטיסתיטקטשופיברכולתיזטינחשב.ייכךינרנעיםיר פי–טיכפולט.
• טשקעותיבתשתיתיסויטכש–טישנועדוילטפיקי–ווחיבעתיד.
• טוצסותיטררשלט.ייבעיק–וןיזטיכרויטצ–יכטיטפ–טית,יסבלינטוגילטפ–ידיכדיישספש–ייטיטילכרתיסתיטטשפעט
שליטררשלטיעליטרשק.
• טיצוסינטו,יכלור–יטטפ–שיביןירטישיוצ–יברדינטיונרכ–ילחו"לילביןירטישנוצ–ישםיונקנטיברדינט.
טתר"גילסיכולליפעילותיביניים,יכרוילרשליטרכי–טישליטעגבניותילרפעליקטשופישטוזכ–טילעיל.ייטוסיגםילסיכולליסת
טשוקיטשחו–,ירט יבטיטפשוטטישזויפעילותיכלכליתישלסינ–שרתיבשוםירקום.יירצדישנייטוסיכןיכולליתיקוניםי–יסם
בוניםיגש–,יטוסירתרוטט,יובוניםיסותוישוב,יסזיטתר"גיכולליבנייטישלישנייגש–ים.יילכןיב–ו–ישטתר"גילסיבדיוקירייצג
סתירטישטיינויקו–סיםיבסופןיסינטוסיטיבייטפיתוחיטכלכלי.ייבכליסופן,יזטיטרדדישבוירשתרשים.
טתר"גיעצרויגדליביןיטית–יבגלליסינפלציטיובגלליטגידוליבסוכלו ייט.יילכןירטישרענייןיכש–וציםילדוןיברצביטרשק
טוסי"טתר"גילנפשירתוקןילסינפלציט".ייזטיסור–ישצ–יךילעשותישנייתיקוניםילנתונייטתר"ג:
• לתקןיסתיע–כייטתר"גירטעב–ילפייע–ךיטכ ףיכיום.יילרשליסםיבשנטיר וירתיטתר"גיטיטי800יריליס–דישקלים,
ורסזיטייתטיסינפלציטישלי,10%יכיוםיטתוצ–תיטזויטייתטישווטי880יריליס–דישקלים.
• לחלקיסתיטתר"גיבגודליטסוכלו ייט,יכדייל–סותיכרטיניתןילייח ילכליסחדירסיתנו.ייזטיחשוביבריוחדיברדינט
כרוייש–סלישבטיטסוכלו ייטיגדלטיבקצביגבוטייח ית,יכייסםיטתר"גיגדלייות–ילסטירטסוכלו ייטיסזיבעצם
טחלקישליכליתושביקטןיעםיטזרן,יוזטילסיכליכךיטוב.יי
טתר"גיביש–סלילסח–ישנייטתיקוניםיטסלטירוצגיבסיו–י.56
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סיו–י:56יטגדילטישליטתר"גילנפשירסזיקוםיטרדינט,91יברחי–יי2017י)כלור–ירתוקןילסינפלציט(.

רטיש–וסיםירידיטוסישטתר"גילנפשיגדלייפט,יפ–טילי–ידותיזרניותיבתקופתיטסינתיפדטיטשנייטי)שגםיבסטירידיסח–י
פיצוץיבועתיטטיי-טק(,יוברידטיקטנטייות–יגםיבתקופותיקצ–ותיבריתוניםישליתחילתישנותיטחרישיםיוסרצעישנות
טשישים,יוברשב–יטעולרייטסח–וןיב.2008-ייטגידוליטזט,יבקצביררוצעישליכ1800-י שקליםילשנט,יערידיברידטי–בט
לתופעותיכלכליותישונות,יכולליטסינפלציטיטרטו–פתישליסרצעישנותיטשרוניםיוטתכניותיטכלכליותיטשונותישג–רוילט
ו–י נויסותט.ייטעלייטיטתלולטיביות–ינ–שרטיבתקופתיטסופו–יטיביןירלחרתיששתיטיריםילרלחרתייוםיכיפו–,יוסילויסח–י
רלחרתייוםיכיפו–יטייתטיתקופטישליד–יכטיברקוםיועלייטיקטנטיבלבד.
טתר"גילנפשיטוסיגםיטרדדיטב י ייבטשווסטיביןירדינותישונות.ייסבליברק–טיטזטיצ–יךיגםילטתחשביבכךישכוח
טקנייטישלי כוםיכ ףינתוןיטוסישונטיררדינטילרדינט.יילכןיב טשווסותיבינלסוריותירשתרשיםיבתר"גילנפשיטרבוטס
ב"דול–יםיבינלסוריים"י)עםיטתסרטילפיי:purchasing power parityיכרטידול–יםיצ–יךיכדייל–כושיבסר–יקטיסת
סותטיכרותישלירצ–כיםיושי–ותיםישניתןיל–כושיברדינטיברטבעיטרקורי(.ייטשווסטיעםיטתיקוןיטזטירוצגתיבסיו–י.57

 91רקו–:יעיבודינתונייטתר"גירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,יטבלסותי14.1יו,14.2-יתוךישירושיבנתונייטסוכלו ייטילני–רוליונתוני
טרדדילתיקוןילסינפלציט.
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)Ireland (6
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)Hong Kong (11
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)USA (13
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)Netherlands (15
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)Sweden (18
)Germany (19
)Australia (20
)Taiwan (21
)Denmark (22
)Austria (23
)Canada (24
)Belgium (25
)Oman (26
)Finland (27
)UK (28
)France (29
)Japan (30
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)Korea (32
)New Zealand (33
)Spain (34
)Italy (35
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)Israel (37
)Czech Rep. (38
)Eq. Guinea (39
)Slovenia (40
)Slovakia (41
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)Trinidad Tobago (44
)Portugal (45
)Poland (46
)Hungary (47
)Malaysia (48
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)Russia (50
)Greece (51
)Latvia (52
)Turkey (54
)Chile (58
)Croatia (60
)Argentina (65
)Iran (66
)Lebanon (67
)Mexico (68
)Iraq (79
)China (81
)Brazil (83
)South Africa (91
)Egypt (94
)Jordan (96
)Indonesia (99
)Georgia (107
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)India (124
)Nigeria (131
)Pakistan (137
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סיו–י:57יטתר"גיילנפשי)בדול–יםילפייע–ךי(PPPיבס–צותישונותילשנתי.922017ירדינותיטOECD-יצבועותיבי–וק.ייטר פ–ים
ב וג–ייםיטםיטד–וגיביןיכלירדינותיטעולםי–י–קיט–בעיטעליוןישלירדינותיטעולםירוצגיברלוסו.

רטנתוניםי–וסיםיכיייש–סליררוקרתיברקוםיט37-י בעולם,יוברקוםיט23-י רתוך י35י רדינותיטOECD-י )טס–גון
לשיתוףיפעולטיופיתוחיכלכלי,יטרסגדיסתיטרדינותיטרפותחות(.ייישיט–וסיםיסתיטד–וגיטזטיכרסכזביעבו–ירדינטיעם
כלכלטירתקדרתירוטתיטיי-טק.יי–וביטרדינותיבד–וגיגבוטייות–ישסינןיחב–ותיבOECD -יטןייצוסניותינפטיסויר–כזים
פיננ ים.
ט ב–יחלקיילכךישטתר"גילנפשיביש–סליקצתינרוךיניתןילרצוסיבט–כביטסוכלו ייט.יייש–סליטיסירדינטיח–יגטיבכך
שטסוכלו ייטישלטיצעי–טייח ית.יילכןישיעו–יטסוכלו ייטיבגילייטעבודטי)ביןי20יל(64-יטוסינרוךייות–ירבס–צותיסח–ות,
וטתר"גישטסנשיםיטסלטירייצ–יםירתחלקיעליסוכלו ייטיגדולטייות–יבסופןייח י.ייסםירתקניםיסתירבנטיטסוכלו ייטילפי
טררוצעיטעולרי,ייש–סלינרצסתיברקוםיט31-יבעולםיוברקוםיט19-יביןירדינותיט.OECD-

הצמיחה
טצריחטישליטרשקיטיסיטשינוייבתר"גירשנטילשנט.יי–ובירכ–יעישליטכלכלניםי–וסיםיבצריחטייעדיחשוב.ייצריחטישל
טרשקי" רגדילטיסתיטעוגט"ישכולנויחייםיררנט.יישירוילבישזויטצריחטישליטתר"גיכולו,ילסיטתר"גילנפש.יירודדיםיסת
זט יבסחוזים:יסםיטתר"גיבשנטישעב–טיטיט י1000י ריליס–דישקליםי)רתוקןילסינפלציט(,יוטשנטיטתר"גיטוס י1043
ריליס–ד,יטצריחטיטייתטי.4.3%ייטצריחטישליטרשקיטיש–סליירוצגתיבסיו–י.58
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סיו–י :58יטצריחטירסזי–סשיתישנותיטרדינט,יעםיטשווסטילגידוליטסוכלו ייטיול–ףישלי7%יבשנט.93

ניתןיל–סותישב–וביטרכ–יעישליטשניםיטרשקיצורח,יול–וביגםיבקצביגבוטייות–ירגדילתיטסוכלו ייטי)ולכןיטתר"ג
לנפשיגדליכפייש–סינויבסיו–י.( 56ייעםיזסתיטגידוליסינויקבוע,יסלסיישיט–בטיתנודות.ייסתי–ובןיספש–ילט בי–יעליידי
גו–ריםישוניםישטשפיעויעליטצריחט.ייבטשווסטילרדינותיסח–ותיטצריחטישליטרשקיטיש–סלייטיסיטובט.
בנו ףיניתןילטבחיןיבקלותיביןישתייתקופות.ייעדי1973יטצריחטיטייתטיכרעטיתרידירעלי7%יבשנט,יוטיוי–קישתי
תקופותיריתוןיקשטיעםיצריחטינרוכט.יירסזי1973יטצריחטיעב–טיסתי–ףיט7%-ילשנטי–קיפעםיסחת,יוב–וביטשניםיטייתט
נרוכטייות–,יבטווחי.2-5%
נקודתיטשינוייק–ובטירסודילרטפךישלישנתי:1977ילפנייטרטפך,יבשנותיטכלכלטיטרתוכננתיוטפעילותיטררשלתית
טרשרעותית,יטייתטיצריחטיגבוטטייות–,יוסילויסח–ייטרטפך,יבשנותיטרדיניותיטרצרצרת,יטצריחטינרוכטייות–י–יסבל
גםיטתטפוכותיל–וביקטנותייות–.י ייתכןיכייטי–ידטיבצריחטיסח–י י 1973י נובעתירטטשקעטיטר יביתיבביטחוןיסח–י
טט–סורטישלירלחרתייוםיכיפו–:יבשניםי1973-1975יעדי30%ירטתר"גיטושקעיבביטחון,יורתוךיזטיחצייביבוסי)–סויסיו–י
151יבער' .( 217ייישיגםיטקוש–יםיסתיטצריחטיטגבוטטיעםיגי–עונותיגבוטיםיבתקציב,יוסתיטי–ידטיבצריחטיעםיקיצוץ
טגי–עונות,יסבליזטילסירשכנע:יטתקופטישליטגי–עונותיטגבוטיםיטיסי ,1967-1985יוכפיישניתןיל–סותיבבי–ו–יטצריחט
צנחטיכשטגי–עונותיעדייןיטיויגבוטים.
בטשווסותיבינלסוריותירשתרשיםילעיתיםיבשנתי2009יכרק–טיבוחן,יכיווןישבשנטיזויבסילידייביטוייטרשב–יטעולרי
שלי2008יברלוסיחור–תו.ייכפיישרודגםיבסיו–י, 59יבשנטיזויב–וביטרדינותיטרפותחותיוטרע–ביותיטכלכלטילסיצרחט
סלסיטצטרקט,ילעיתיםיבסחוזיםיניכ–ים.ייביש–סלינ–שרטיצריחטיקטנט,ירטישרצביעיעליכךישיש–סליעב–טיסתיטרשב–
בצו–טיטובטייות–יר–וביטרדינותיטרפותחות.י יעםיזסת,יצ–יךיגםילשיםילבילכךישטרשב–יבעצםילסיטיטיכלליעולרי,
וס–צותירתפתחותי–בותיטרשיכוילצרוחיבקצבירוסץילר–ותיטרשב–י–יכוללילרשליטשטחיםיטפל טינים.

 93רקו–:יעיבודינתונייסיו–י56ילרציסתיטשינוייטיח ייכלישנט.
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סיו–י:59יטצריחטיבשנתי2009י)בעקבותיטרשב–יטעולריישלי(2008יבס–צותישונות.94

בטע–תיסגבי–ירטיטסלט–נטיבטילשירושיבצריחטיכרדדיל"טוב"?ייטבעיטיבצריחטישליטתר"גיכרדדיטיסישזטיכולל
דב–יםישלסיבדיוקירשקפיםיטוב,יכגוןיפשיעטיורלחרות,יולסיכוללידב–יםיטוביםיכרויפנסייוטבע.ייסזיסלט–נטיבטיטיס
לבנותירדדישלוקחיבחשבוןיב–יסות,יטשכלט,ישוויון,יוקיירותיבנו ףילטיבטיםיכלכלייםיכרויטכנ ות.יירדדיסחדיכזטיטוס
רדדיטפיתוחיטסנושיי שליטסו"םי) .(Human Development Indexייעליפיירדדיזטייש–סלינרצסתיברקוםירצויין,
דורטילשליטכלכלותיטרפותחותיביות–,יוקצתירעליטררוצעישליט.OECD -י יוגםיסיןיתנודותיחזקותישנובעותיררצב
טרשקיסויטכלכלטיטעולרית.יירדדינו ףיטוסירדדיטטתקדרותיטחב–תית )(Social Progress Indexישפותחיעליידי
רלכ"–יבוושינגטון.ייברדדיזטייש–סלינרצסתיבסרצעיטווחיטרדינותיעםיטתקדרותיחב–תיתיגבוטט,יסבלילסירגיעטיל–רתן
שליסלטיעםיטתקדרותיחב–תיתיגבוטטירסודי)רדינותי קנדינביט,יכרטיררדינותיסי–ופט,יוסו ט–ליטיוניויזילנד(.

פריון העבודה
טצריחטיטיסיטתר"גיכשטוסירנו–רלילפייטתר"גישליטשנטיטקודרת.ייטפ–יוןיטוסיטתר"גירנו–רלילפייטעבודטישטושקעט
בטפקתו:יכרטירטתר"גיניתןיליח יבררוצעילכליעובד,יסויכרטירטתר"גיניתןיליח ילכלישעתיעבודט.י יחשיבותוישל
טפ–יוןיבכךישטגדלתיטפ–יוןינחשבתילעיתיםילד–ךיטעיק–יתילטגדיליסתיטצריחט.
טשווסטיבינלסוריתישליטפ–יוןירוצגתיבסיו–י, 60יבטתב יעלינתוניםישנס פויעליידייט.OECD -ייטפ–יוןיריוצגיעל
ידייטיח יביןיטתר"גילביןי שעותיטעבודטישליכלליטעובדיםיברשק.ייכפיישניתןיל–סותיטטשווסטיסינטירחריסטילפ–יון
טעבודטיביש–סל,יוזסתיבשנייטיבטים:
• טפ–יוןיביש–סלינרוךיבסופןיסב ולוטיייח יתיל–ובירדינותיטרע–ב.ייעםיזסתיישילצייןישיתכןישחלקירטפע–
נובעירטבדליםיבצו–תיטרדידטי)לרשלירדינותישבטןילסי ופ–יםיסתישעותיטעבודטישליעובדיםיז–ים(יורטע–כת
ח –ישליטת–ורטישלירגז–יטטיי-טק.95
• טפ–יוןיביש–סליעלטיבשיעו–ינרוךייות–ירסזי1980ייח יתילרדינותיסח–ות.ייבעצםירביןיטרדינותיטרוצגותי–ק
בסחתי)יוון(יטפ–יוןיעלטיפחותי–יוזסתיבשליטי–ידטיטחדטיבתר"גישלייווןירסזיטרשב–יטכלכלייטעולריישל
.2008
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סיו–י:60יטשינוייםיבפ–יוןיבעבודטיברדינותישונותיבעולם. 96ייטצבעיםישליטקוויםי)פ–טילח–יגיםיסי–לנדיונו–ווגיט(ירשקפים
סתיטשיפועיטררוצע.ייטעלייטיבשיפועיטתלוליביות–יצבועטיבי–וק,יוסילויטישס–ותיבסותטי–רטיבדיוקיצבועטיבסדום.יישיפועי
בינייםיצבועיםיבע–בובירתסיםישליי–וקיוסדום.

עםיזסת,יצ–יךילשיםילבישפ–יוןיטוסירדדיבעייתי.ייעלייטיבפ–יוןייכולטילטיותיקשו–טילעלייטיבתר"ג,יסבליגםילי–ידט
בשעותיטעבודט.יירביןיטרדינותישישיעליטןינתוניםיבסיו–,ינ–סטישברדינותירתפתחותיכרויטו–קיטיופוליןיסולייישיבסרת
עלייטיבפ–יוןיובטתסםיגםיעלייטיבתר"ג.ייסבליברדינותירפותחותיכרויג–רניט,יצ–פת,יויפןיטעלייטיבפ–יוןינובעתיברידט
–בטירי–ידטיבשעותיטעבודטי)לOECD-י ישינתוניםינפ–דיםיגםיעליזט(,יכתוצסטיררסבקיםיחב–תייםילקיצו–ישבוע
טעבודטיסויסולייגםיבגלליטגדלתיטסוטורציט.י יגםיבקו–יסטיישיי–ידטיד–רטיתיבשעותיטעבודט,ישטיויח–יגותיבסופן
קיצוניי)ר55-ישעותיבשבועיבתחילתישנותיט80-ילקצתייות–יר40-יכיום(.ייטקש–יטטפוךיביןישעותיעבודטילפ–יוןירצביע
עליכךישטטענטישצ–יךילטגדיליסתיטפ–יוןיכדיילטגדיליסתיטתוצ–ירופ–כתי–יטפ–יוןי רשקףיסתיטתנסיםיברשקיולסייוצ–
סותם,יוטסח–יותיעליטצריחטיטיסישליקב–ניטייטרשקיולסישליטעובדים.
בנו ף,ישינוייםיבתר"גילסיבטכ–חיקשו–יםיבכללילטתפתחותישוקיטעבודט.י ישתייטרדינותיבסיו–ישטפגינויעלייט
ח–יגט,יסי–לנדיונו–ווגיט,יר פקותידוגרסותילכך.י יבסי–לנדיטעלייטילכסו–טיבפ–יוןיבשניםיטסח–ונותינובעתיכנ–סט
רטטצלחטיברשיכתיחב–ותיבינלסוריות,ישטעבי–ויסתיטרטותישלטןילסי–לנדיכדיילטינותירשיעו–ייר ינרוכים,יובכךייח ו
חלקיםירטפעילותיטבינלסוריתישלטןי)בעיק–ירטישקשו–ילקנייןי–וחני(ילתר"גישליסי–לנד.י יבנו–ווגיטיטעלייטינובעת
רתגליותינפטיוגזיביםיטצפוניישתו–רותיק–וביל–בעירטתר"ג.ייגםיביווןיטי–ידטיבפ–יוןירסזי 2008ירשקפתי)ולסיגו–רת(יסת
טי–ידטיבתר"גיסח–ייטרשב–יטעולרייוצעדייטצנעיטד–קונייםישטוטלויעליטרדינט.י

 96רקו–:ינתוניםירדףיבנושסי""GDP per hour workedיבסת–ישליט.OECD-
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הגירעון הממשלתי והחוב
בפ–קיטקודםיטצגנויסתיתקציביטרדינט.יירטבעיטדב–יםילתקציביישישנייצדדים:יצדיטכנ ותיוצדיטוצסות.ייוסםיטטוצסות
גדולותירטטכנ ותינוצ–יגי–עון .ייסצליררשלותיזטירצבי–גיל.ייסתיטגי–עוןירסזניםיעליידיירלוות,יכרוילרשליסג–ותיחוב
שרוכ–יםילציבו–.

חישוב הגירעון
לכסו–טיבטינתןיתקציביטרדינטיקלילחשביסתיטגי–עון:יזטיפשוטיטטפ–שיביןיטטכנ ותילטוצסות.י יסבליתקציביחייב
בטגד–טילטיותירסוזן,יכלור–יטטוצסותיצ–יכותילטיותישוותילטכנ ות,יורבטיחיםיסתיזטיעליידיילקיחתיטלווסותיסםיצ–יך.
בנו ף,יטתקציביכולליגםיטכנ ותיוטוצסותישסינןיקשו–ותילפעולותיטעיק–יותישליטררשלט,יולכןילסיצ–יכותילטיכלל
בחשבון.ייצו–תיטחישוביטנכונטישליטגי–עוןירתוס–תיבסיו–י. 61ייטטכנ ותי–שורותיבשו–טיטעליונט,יוטטוצסותירתחתן.

סיו–י :61יחישוביטגי–עוןיעלי רךינתונייטתקציב.

בטקש–ישליחישוביטגי–עון,יתקציביטרדינטירתחלקילשלושטיחלקים:יפעולותיטררשלט,ירתןיסש–סי,יורלוות.יסת
טסש–סיירו–ידיםיכייזויבעצםירעיןיפעילותיבנקסית:יטררשלטינותנתיטלווסותיבתנסיםירועדפים,ילרשלירשכנתסות
לנזקקים,יורקבלתיטחז–יםיעבו–יטלווסותישניתנויבעב–.ירטישרענייןיבסרתיטוסיטפעולותי"טררשיות"ישליטררשלט,יבלי
טפעולותיטבנקסיותיטסלט,יוטשסלטיטיסיסםיטרי יםישסרו–יםילררןיסתיטפעולותיטסלטיר פיקיםיסוילסיבשביליכל
טפעולותיש–וציםילבצע.יילכןירחשביםיסתיטגי–עוןיעליב י יטפעולותיבלייטסש–סי.ייובכלירק–ט,יטיקףיפעילותיטסש–סי
טזויטוסיקטןייח יתילכלליטתקציב.
סבליכיווןישישיגי–עון,יצ–יךילקחתיטלווסותיכדיילכ ותיעליטח –.ייסלטיטםיטרלוותישטררשלטילוקחתירטציבו–
)בצו–טישליסג"חירדינט (יסוירחו"ל.ייכרובןישגםיסתיטרלוותיטסלטיצ–יךילטחזי–.ייטחז–יטק–ןישליטרלוותירקטיןיסת
טרלווטינטוישטררשלטירקבלת,יולכןינחשביב עיףיטרלוות,יוכרובןילסינכלליבחישוביטגי–עוןי—יט–ייכליטקיוםישל
עיףיטרלוותינועדילסזןיסתיטגי–עוןיב עיףיטפעולות.ייסבליטחז–יט–יביתיעליטרלוותינחשבילטוצסטיוטוסיחלקיר עיף
פעולותיטררשלט,יוכןיתו–םילגי–עון,יכפיישרתוס–יבסיו–י.61ייוכפייש–סינויבסיו–י,47יזטיבעצםיסחדיט עיפיםיטגדולים
בתקציבי)סםיכייטחז–יטק–ןיגדוליט–בטייות–(.
יבוךיספש–יינו ףיטוסישתקציביטררשלטירשקףי–קיחלקירטפעילותיטציבו–יתיברשק.ילכןיישירקורותיבטם
רתייח יםילכלליטפעילותיולסי–קילפעילותישליטררשלטיעצרט,יוזטינק–סיטגי–עוןישלי" טררשלטיט–חבט".יזטיכולל
בנו ףילררשלטיגםיסתיט–שויותיטרקוריות,יטביטוחיטלסורי,ירו דותילסורייםיכרויטקק"ל,יורו דותיללסיכוונתי–ווח
טרקבליםיסתיעיק–ירירונםירטררשלט,ילרשליקופותיטחוליםיוטסוניב– יטסות.ייסבליסזיצ–יךינתוניםיעליטתקציביםישל
כליטרו דותיטסלט.ייטנתוניםיכסןיטםיעליגי–עוןיטררשלטיבלבד.
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נתוני גירעון
נתונייטגי–עוןירוצגיםיבסיו– י. 62י יסלטיטםינתונייטגי–עוןיבתקציביטרדינטיבליירלוותיובלייפעולותיסש–סי,יכפיישטם
רופיעיםיבסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–,ירוצגיםיכסחוזירטתר"ג.ייבנו ףירוצגיםינתוניי"טגי–עוןיטכולל"י)בניגוד
ל"גי–עוןיטשוטף"(ישליטררשלטיכפיישטםירופיעיםיבסת–ישליבנקייש–סל.ייטנתוניםידוריםיסבלילסיזטים.
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סיו–י:62יטגי–עוןיבתקציביטררשלטיכסחוזירטתוצ–.97

סזירטיסנחנוי–וסיםיכסן:
• עליותיחדותיבגי–עוןיקו–ותיבעקבותירשב–ים.י יברק–טישלירשב–יםיכלכלייםיזטייכולילשקףיבעיותיבתז–ים
טרזורניםישליטררשלטי)ישיפחותיטכנ ות(,יסויפעולותייזורותילעו––יסתיטרשקיעליידייטגדלתיטטוצסות,יסו
צ–וףישלישניטם.ייברק–טישלירשב–יםיביטחונייםיזטירשקףיכנ–סטיטגדלטישליטטוצסותיטביטחוניות.
• טפע–יםיביןיטגי–עוןיכפיישטוסירוצעיבחוקיטתקציבי)טקויטרקווקו(ילביןיטגי–עוןיבפועליב ופוישלידב–י)טקו
ט–ציף(יטםיעצורים.ייבשניםיבודדותיסיןיפע–,יסבליב–ובייש,יוטוסייכולילטגיעיל3-יסחוזייתוצ–.ייסםירציי–יםיסת
סותויטג–ףיב כוריםיסב ולוטיים,יטטפ–שייכולילטגיעיל20-י ריליס–דישקל.י ייח יתילתקציב,יטיויכרטישנים
שבטןיטטפ–שיטיטישקוליל10%-ירטתקציביכולו,יוטשיסיטיטי.17%
• טצו–ותישליטג–פיםישליטגי–עוןיטרתוכנןיוטגי–עוןיבפועלישונותילגר–י,יוישישניםישבטןיקויסחדייו–דיוטשני
עולט,יוספילויבתלילות.ייטר קנטירכךיטיסישסיןיספילוייכולתיסריתיתילחזותירגרות.ייטדריוןישכןיקייםיביןישני
טג–פיםירצביעיעליכךישטתכנוןיעוקביסח–ייטביצוע:ישנטיסח–ייעלייטיח–יגטיבגי–עוןיבפועלירעליםיגםיסת
טגי–עוןיטרתוכנן,יובדורטישנטיסח–ייי–ידטיחדטיבגי–עוןיבפועלירו–ידיםיגםיסתיטגי–עוןיטרתוכנן.
טר קנטיטעיק–יתירטג–ףיטיסישטוויכוחיםיטרתוקש–יםיביןי–סשייטסוצ–,יבנקייש–סל,יו–סשיטררשלטיעלייעד
טגי–עוןי)ובסופןירעשייעדיכרטיצ–יךילקצץיבתקציביסוילס(ילפנייסישו–יכליתקציביחדשינ–סיםידיירגוחכים.ייט–בטיפערים
טםירתווכחיםיעליחצייסחוזירטתר"ג,יבזרןישחו –יטוודסותילגביירטייק–טיבסרתיט–בטייות–יגבוט.י
לחפשינתוניםירתחילתיטרדינטי–יבשניםיר1967-י)בעקבותירלחרתיששתיטירים(יעדי1985י)תכניתיטיצוב(יטגי–עון
טיטי10-20%ירטתוצ–.

החוב הממשלתי
כתוצסטירטגי–עוןיטררשלטילווטיכ ףירטציבו–יוררקו–ותיסח–ים.ייטלווסותיכסלטיצ–יךילטחזי–.ייט כוםיטרצטב–ישל
טטלווסותישעודילסיטוחז–ויטוסיטחוביטררשלתי.ייכרויטגי–עון,ינטוגילכרתיגםיסתיטחוביבטשווסטילתר"ג,יסויברילים
סח–ותיבטשווסטילגודליכלכלתיטרדינט.ייבסיחודיטסי–ופיינקבעיכייטחוביצ–יךילטיותילסייות–יר60% -ירטתר"גי)חלק
רסרנתיר ט–יכט(,יסםיכייישירדינותישסינןיעורדותיבק–יט–יוןיטזט.
 97רקו–ות:יטנתוניםיטעיק–ייםיעליטגי–עוןיבתקציביטרתוכנןיובביצועיטםירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–.יי ד–תיטנתוניםיטס–וכטייות–
טיסירסת–יבנקייש–סל.
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טחוביטררשלתייביש–סלירוצגיבסיו–י. 63ייכיווןישטחובינובעיבעצםירטטצטב–ותישליטגי–עון,יבתקופותישישיגי–עון
גבוטיטחובינוטטילעלות.ייסבליצ–יךילשיםילבישגםילתר"גיישיטשפעט,יכייסנחנוירציגיםיסתיטחוביכסחוזירטתר"ג.יילכן
סםיטצריחטיבתר"גייות–יגדולטירטגי–עון,יטחובייח יתילתר"גיקטןילר–ותישישיגי–עון.ייוסכןיבסופןיכללייטחוביברגרת
י–ידטירסז י,2003יוכיוםיטוסי–קיכ 60%-י רטתוצ–.י ירגרתיטי–ידטיטזויטיסינדי–טיבעולם,יכסש–יב–וביטרדינותיטחוב
ברגרתיעלייטירסזיטרשב–יטכלכלייטעולרייב2008-י–יביןיטית–יבגללישטצריחטינרוכטיסויספילוישליליתי)סיו–י.(59
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סיו–י:63יטחוביטררשלתייכסחוזירטתר"ג.98

רבחינתיטררשלט,יטטשפעטיטישי–טיעליטקטנתיטחובינובעתירטקטנתיטגי–עון.ייטקטנתיטגי–עוןירושגתיכ–גיליעל
ידייקיצוץיבתקציבי)ספש–יגםילעשותיזסתיעליידייטגדלתיטרי ים,יסבליזטיעודיפחותיפופול–י(.ייקיצוץיטתקציבירשרעו
פחותישי–ותיםילסז–חים.ייסזיישיכסןיצו–ךילשקלליחלופותיולטחליטירטיעדיףילעשות:ילטקטיןיסתיטחוביסוילטשקיע
בשי–ותים.י ירש–דיטסוצ–יו–סשיטררשלטינתניטויחושביםישלטקטיןיסתיטגי–עוןיוטחובייות–יחשוב,יוטי–ידטיש–וסים
בסיו–י63ירשקפתיטצלחטישלטםילררשיסתיטרדיניותישטםירסריניםיבט.
צו–טינו פתילכרתיסתיטחוביטיסייח יתילגודליטסוכלו ייט.י ירשרעותיטדב–ישרחלקיםיסתי כוםיטחוביבגודל
טסוכלו ייט י כל י שנט .י י לר פ– י טרתקבל י סין י רשרעות י כלכלית ,י כיוון י שטסז–חים י סינם י סח–סים י בסופן י ישי– י לחוב
טררשלתי.ייסבלישינוייםיברדדיטזטייכוליםילטצביעיעלירגרותירדסיגותישליגידוליטחוב.ייבכליסופןיביש–סליטחובילנפש
דיייציב,יועורדיעליכ85,000-ישקליםיבשניםיטסח–ונות.
כרטיטחוביעודייכוליל–דת?י/http://www.davar1.co.il/28238

מאזן הסחר
כרויכלירדינטייש–סליסינטירייצ–תיסתיכלירטישטיסיצ–יכט.ייטיסירשתתפתיברע–כתיט ח–יטעולרית.ייישידב–יםישסנחנו
רייצ–יםיכסןיו רייצסיםילרדינותיסח–ות,יוישידב–יםישסיןילנוישסנחנו ירייבסים.י יטשסלטיטיסירטיעושיםייות–.י יסם
רייצסיםייות–יררטישרייבסיםירגדיליםיסתיית–ותירטבעיטחוץ.ייסםירייבסיםייות–ירסש–ירייצסיםינכנ יםילחובות.

 98רקו–:יסת–יבנקייש–סל,יטחוביטציבו–ייו–כיביו.
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סיו–י :64ירסזןיט ח–ישלייש–סליב חו–ותיובשי–ותים,יבריליוניידול–ים,ירתוקןילסינפלציט.99

כפייש–וסיםיבסיו–י64יבסופןיכלליי ח–יטחוץיגדלייפטיב–ובי30יטשניםיטסח–ונותיפ–טילנפילותיכתוצסטירפיצוץ
בועתיטדוט-קוםיוטסינתיפדטיטשניטיבשנתי2000יוטרשב–יטעולריישלי.2008/9ייטנתוניםירבחיניםיביןייבוסיויצוסישל
חו–ותיושלישי–ותים .ייב חו–ותיישיתרידיגי–עוןי—יסנחנוירייבסיםייות–יררטישסנחנוירייצסים,יולר–בטיטפלסיטטפ–ש
דייקבוע.יסבליבשי–ותים,ילפחותירסזיתחילתיטרסט,יסנחנוירייצסיםייות–יררטישסנחנוירייבסים,יוטפע–ילטובתנויטולך
וגדליבשניםיטסח–ונות.יילריישתוטטירטיזטיבעצםייבוסיויצוסישי–ותים,יזטיכוללידב–יםיכרויטובלתירטענים,יתיי–ות,
שי–ותיירחשוב,יוגםירחק–יופיתוח,ישכוללי"יצוסישי–ותיםישליחב–ותיטזנק".ייכשרחב–יםיסתיט חו–ותיוטשי–ותיםיביחד,
ר תב–ישברסטיטקודרתיטיטיתרידיגי–עוןיברסזןיט ח–,יבתחילתיטרסטיטיטיסיזון,יובשניםיטסח–ונותיישיית–וןיבגלל
טגדילטיטיח יתישלייצוסיטשי–ותים.
טעב–ותיחד-צדדיותי–יבשנותיט50-ייות–ירחצייטכנ ותירטבעטיטחוץיטיוירתנותי)בעיק–יריטדותיס–ט"ב(,יבשנותיט-
70יי–דילכ,25%-יכיוםי–קי, 10%יכלור–יט–ובירבו ייצוס.ייחשוביכיירטבעיחוץינחוץיכדיילקנותירזון,יסנ–גיט,יורוצ–ים,
כוללירכונותיתעשייתיות,יולכןיחו –יברטבעיחוץירסודירגביל.
שינוייםיבט–כביטיצוס:יתפוזיםיבשנותיט,60-יטק טיליבשנותיט,70-יטיי-טקיכיום.

הכלכלה השחורה
כליטרדדיםילעיליעו קיםיבכלכלטיט–שרית.ייסבליברציסותילסיטכלינרדד.ייטחלקישלסינרדדינק–סיטכלכלטיטשחו–ט
)טרונחיט–שרייבסנגליתיטוסי,(NOE – non-observed economyיורכילישניי–כיבים:
• פעילותיחוקיתילסירדווחתיכדיילטירנעירתשלוםירי ים.יינפוץיבעיק–יבענפייטנדל"ן,יטבנייט,ירו כים,יוטכנסים.
• פעילותילסיחוקיתיכגוןיזנותיו ח–יב רים.
רטבעיטדב–ים,יבנושסיטכלכלטיטשחו–טיקשטיבריוחדילטשיגינתונים,יולכליטיות–יישיטע–כות.ייטטבלטיטבסטירקבצת
כרטיטע–כותיכסלטישפו– רו.ייכפיישניתןיל–סותי–וביטטע–כותיטןישטכלכלטיטשחו–טיביש–סליטיסיבטיקףישליכ20%-
רטתר"ג.ייזטוישיעו–יגבוטיסבלילסיח–יגייח יתילרדינותירפותחותיוסי–ופסיות.ייבסיטליטיויוון,ילרשל,יטכלכלטיטשחו–ט
גדולטיעודייות–.
טע–כתיטכלכלטיטשחו–ט
 99רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ילוחי. 16.1יילגביי חו–ותיסניירתחילירטיבוסיסויטיצוסיטכולליםי)ב–וטו(.ירזטיצ–יךי)סולי(
לטו–ידיטחז–ותישלייבוסיסוייצוסיכדיילקבליע–כיםינטו.יסבליסתיטנטויצ–יךי"לטתסיםילרסזןיטתשלורים",יכוללי עיפיםיכרויטובלטיוביטוח
שלי חו–ות,יתדלוקיסניותיורטו יםיבחו"ל,י ח–יעםיט–שותיטפל טינית,יויבוסיבטחוני,ישרשוםירטילסיטיוישםיקודם.יכיווןישחלקירטם
חיובייםיוחלקישליליים,יב וףיטטבדליםיבעצםילסירשרעותיים.יטנתוניםיבג–ףירבו יםיעליטרותסרים,יבתו פתיתיקוןילסינפלציט.
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לסיכולליפעילותיבלתייחוקית.ייכרעטיחצייריוח
ל"כשליםי טטי טיים"יבניטו–יטכלכלט.

טקטנתיטכלכלטיטשחו–טיתועילילרדינטיבסופןירידייעליידייטגדלתיטטכנ ותיררי ים.י יישירגווןיטצעותיסודות
טתרודדותיעםיטכלכלטיטשחו–ט.ייסחתירטןיטיסילטקטיןיסתיטשירושיברזורניםיובצ'קיםישסינםילרוטביבלבד,יועליידייכך
לטקשותיעליפעילותיכלכליתיבלתיירדווחת.105ייטצעותיסח–ותירתרקדותיבשיפו–יטסכיפטיורנגנונייטגביטישלירי ים.106
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רקו–:ירצוטטיעליידיידןיבן-דודיב.2011-
רקו–:י יכוםישולחןיעגוליעליתח–ותיותיוכלכלטישחו–טישליטOECD-יר.2009-
רקו–:יגלוב י.21.11.2013
רקו–:ירצוטטיבכלכלי טי.25.6.2013
רקו–:ירזכ–י טטי טיישליטOECD-יר.2014-
טוועדטילבחינתיצרצוםיטשירושיברזורןיברשקיטיש–סלי,ידוחיביניים,ירסיי.2014
נעםיג–וב–,יטכלכלטיטשחו–טיביש–סל,ידוחירצביטרדינטי,2014יר–כזיטסוב.

פרק ח :ריכוזיות ,מונופולים,
ותחרות

–יכוזיות,ירונופולים,יק–טלים,יטייקונים,ידי–קטו–יוניםיצולבים,יחב–יירועדון,ישחיתותי–ירגווןירונחיםירשרשיםילתס–
טיבטיםיבעייתייםישליטכלכלטיטיש–סלית.יילעיתיםירערידיםינגדםירונחיםישסרו–יםילשקףיסתיטטיפך:יתח–ות,ייזרות,
שוקיחופשי,ישקיפות.ייסבלירטיבדיוקיטדב–יםיטסלטיסור–ים,יוסיךיספש–ילכרתיסותם?
טדיוןיבפ–קיטזט,יעודייות–ירפ–קיםיסח–ים,ירחייבי–קעישסיןיל–וביטסנשים.ייבנו ףיטנושסי ובליר יבוךירובנטירצד
סחדיוחו –ינתוניםינגישיםירטצדיטשני.ייכתוצסטיישיכסןיט–בטיתיסו–יםירילולייםיוטבלסותיורעטיג–פים.ייטפ–קיםיטבסים
יטיויק–יסיםייות–.ייסתכםיט ליחט.

הריכוזיות במשק
"–יכוזיות"יטוסירונחישרתס–יר פ–יתופעותישונותיברשק,ישבסופןיכללייפוגעותיבתח–ות.י יניתןילתס–יתופעותיסלט
רשתיינקודותירבט.יינקודתירבטיסחתיטיסישליטתיסו–יטיטכלכליתיטקלס ית,ישרדגישטיסתיטרו דותיטע קייםיברשק,
סתיר כתיטחוקיםיוטכלליםיששולטיםיבפעילותיטע קית,יובטקש–ישלי–יכוזיותילרשלי–יסתיטח–יגותיוטח–יקותיברע–כת
טזו.יינקודתיטרבטיטשנייטירדגישטיסתיטסנשיםישררלסיםיתפקידיםיברו דותיטסלט,יוסתייח ייטגורליןיביניטם.יינקודת
רבטיזויסופייניתייות–ילחלקירטעיתונותיטכלכלית,יוריוצגתילרשליעליידייטריי דיוטעו–ךיט–סשיילשעב–ישלידטיר–ק–,
גיסי–ולניק.ייכדיילט בי–יברטירדוב–ינתחיליבתיסו–ישתיינקודותיטרבטיטסלט,יוסזינעבו–ילתופעותישרבטסותי–יכוזיות.

מבנה המשק
טשחקניםיטגדוליםיבכלכלתיטרדינטיטםיגופייטשלטוןירצדיסחדיוטגופיםיטע קייםירצדישני.
ביןיגופייטשלטוןיטבכו–טינתונטיכרובןילררשלט.ייטררשלטיטיסיט–שותיטרבצעת,יוטיסיסח–סיתיעליכליטטיבטים
שליניטוליטרדינט.י יזטיכולליביןיטית–יפיתוחיתשתיותי)לרשלי–שתיטכבישיםיור ילותיטב–זל(יורתןישי–ותיםילציבו–
)לרשלישי–ותייחינוךיוב–יסות(.ייבחלקירטרק–יםיטפעילותיטיסילסי–קיררשלתיתיסלסירשלבתיגםיגו–ריםיע קיים,יסבל
בט–בטירק–יםיטעיק–יטוסיררשלתי.ייבנו ףיישירגווןיגופיםיסח–ים,ילרשליבנקייש–סליוט–שויותיטרקוריות.
גופיםיע קייםיטםיבעיק–י חב–ותיר ח–יותי–יחב–ותישפועלותיכדיילטשיסי–ווחי)עלירטיזטיחב–טי–סויבנ פחיב וף
טפ–ק(.יחב–ותיכסלטיעו קותיברגווןיתחורים,יכרוילרשליפיננ יםי)בנקים,יחב–ותיביטוח(,יתעשיטי)ייצו–ירזון,יכתיבת
תוכנט(,יושי–ותיםי)ר עדות,יעו–כיידין(.ייט–וביטרכ–יעישליטחב–ותיטןיחב–ותיקטנות,יסבליחלקןיחב–ותיענקיטרע יקות
סלפייעובדיםיורגלגלותירחזו–ייע קיםישליריליס–דיישקליםיבשנט.ייטחב–ותיטקטנותיוטבינוניותיטןיפ–טיות:יטןישייכות
לריישטקיםיסותן.יילעורתיזסתי–וביטחב–ותיטגדולותיטןי ציבו–יות.יירשרעותיטדב–ישרניותישלטןינ ח–ותיבבו– ט,יוכל
סחדיבציבו–ייכולילקנותיבטןיחלק.ייכדיילוודסישניטוליטחב–ותיטציבו–יותירשתףיסתיטציבו–יבסופןי–סוי,יחלטיעליטן
ביקו–תישלי–שותיניי–ותיע–ך יוטןיחייבותיבדיווחיםירפו–טיםיעליפעילותן.ייחב–ותיפ–טיותיסינןירחויבותיבדיווחי)פ–ט
לדיווחיעלי–ווחיםיל–שותיטרי ים(יוטןייכולותילט תי–יסתיפעילותן.
ברסר–ירו ג–ינזכי–ישבעב–יגםיטט תד–ות יטייתטישחקןיר–כזייברשקיטיש–סלי,יבזכותיטטחזקטישלטיבר פ–יחב–ות
גדולותישזכוילעדיפותירצדיטררשלטי)רטישנק–סיחב–תיטעובדים ,יכשט–עיוןיטיטישטעובדיםייטיויבעלייטחב–ותיברקום
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שבעלייטוןייטיויבעלייטחב–ות(.י יסח–ייטרטפךי רערדטי שליטט תד–ותיטתע–ע–,יוב1994-י חב–תיטעובדים יפו–קט
וטט תד–ותינות–טיס–גוןירקצועייבלבד.
בסופןיטי טו–יי)לפנייטרטפך(ייש–סליבסטיררקוםישלירשקירנוטל,ישבויטררשלטיקבעטירטיקו–טיורייעושטירט.
בגדוליררשלותיטיריןי)סח–ייטרטפך(יטןיח ידותיט שוקיטחופשי,יורעדיפותילתתילכוחותיטשוקי)כלור–ילתח–ותיורסבקי
כוחותיביןיגופיםישונים(ילקבועירטייק–ט.
סחד יטטיבטים י שליטרעב– י לכלכלת י שוקי חופשי יטוס יטטפ–טט י שלי חב–ות י ררשלתיות .י י סחת יטצו–ות י שבעב–
טררשלטיטתוותטיסתירטישקו–טיברשקיטייתטיעליידייטקרתיחב–ותיררשלתיותיושליטטיבטן.ייטטפ–טטינועדטילבטליסת
טרעו–בותיטררשלתיתיטזו.ייטע–טילגביירינוח:ילר–ותישקו–סיםילזטי"טפ–טט",יכ–גילירדוב–יברכי–טישלירניותישל
טחב–ותילציבו–י)סוילקבוצתירשקיעים(,ירטישיוצ–יחב–טיציבו–יתיולסיחב–טיפ–טית.
טתסו–יטישעורדתירסחו–ייטטעדפטישלישוקיחופשייטיסישתח–ותירביסטילרשקייעיל.יי–קיחב–ותישרונעותיעליידי
שסיפטיל–ווחיידעוילשקללינכוןיסתיטעלויותיוטטוצסותיולטביסילצ–וףישלירוצ–יםיטוביםיברחי–יםי–סוייםי)כייסם
טרוצ–יםילסייטיויטוביםיסוישטרחי–יםייטיויגבוטיםירדי,ייטיטיריישיתח–טיוייצ–יסתיטרוצ–יםיבסיכותיטובטייות–יסו
ברחי–ינרוךייות–(.ייסבליטפ–קטיקטילסיתרידיעוקבתיסח–ייטתסו–יט.ייטחב–ותי–וצותילט–וויחיולסוידווקסילטיותייעילות.
לכןיקו–טישטןירנצלותיל–עטירערדירונופולי טיי)כשסיןיתח–ות(,יסוירשתפותיפעולטיכדיילטעלותירחי–יםי)ק–טל(.

האנשים שמפעילים את המשק
טטתייח ותילכלכלתיטרדינטיכסלי כוםיטפעולותישלירו דותישלטונייםיוגופיםיע קייםיטיסיפשטניתיו ט–יליתירדי.ייבכל
טרו דותיוטגופיםיטסלטיישיסנשים,יוטסינט–סקציותיביןיטרו דותיוטגופיםירתווכותיעליידייסנשים.ייסנשיםישנושסים
בתפקידיירפתחיבגופיםישוניםירשתייכיםילסותוירערדיחב–תייוע קי,יורתנטגיםיבסותטיטצו–ט,יגםיסםיטםירייצגיםיגופים
שוניםיבתכלית.י יכשרתרקדיםיב–ובדיםיטעליוניםישליטכלכלטי)כלור–יבחב–ותיטגדולותיביות–יובגופייטשלטון(יניתן
לפגושיסנשיםירט וגיםיטבסים:
• יזרים,יביןיסםיבע קיםיוביןיסםיבפוליטיקט.י יסלטיסנשיםיעםיסג'נדטישרנ יםילקדםירט–טישסינטיקשו–ט
לטובתםיטסישיתי)סוילפחותישסינטירתרצטיבטובתםיטסישית(.ייטכוחיטרניעיסותםיטוסיסידיסולוגייסוייזרות
ברובןיטישןיוטטובישליטרילטי–יט–צוןילשפ–יסתיטעולם.
• חובבייש––טיוכוח,ישגםיטםייכוליםילפעוליבשדטיטפוליטייסויטע קי.ייטרט–טיטעק–יתישלטםיטיסילקדםיסת
עצרם,יטןיבטיבטיטכלכלייסבלילסיפחותירכךיבטיבטישלישליטטיעליסח–ים.ייבצדיטפוליטיילסירדוב–י–קיעל
פוליטיקסיםיבררשלט,יסלסיגםילרשליעלי–סשייטט תד–ות,י–סשייוועדייעובדים,י–סשייטתסחדויותיבתעשייט,
וכו' .ייבצדיטע קיירדוב–יבטייקוניםיוביזריםיסח–יםישסצלםיטרט–טיטעיק–יתיטיסיטםיעצרם,יוטחב–ותישטם
רקיריםיסינןירטוותירט–טיבפנייעצרטיסלסיכליילטשיגיכוח.
• רנטליםירקצועיים,ישעושיםיסתידב–םישליסנשיישתייטקבוצותילעיל.י יסלסיטסנשיםישרנטליםיחב–ותיב–רט
טיוריורית.ייכוחםיסינויביוזרטיסלסיברקצוענותיבשדטיטניטול.ייכרויחובבייטש––טיוטכוחיטחב–ותירשרשות
סותםילטפגיןיסתיכישו–יטםיולטתקדם,יוברק–יםי–ביםיטםיעוב–יםירניטוליחב–טיסחתילסח–תי–יגםיבתחוםיסח–
לחלוטיןי–יללסיטנדיעפעף.
• נותניישי–ותים.ייטרנטליםיוטיזריםילסייכוליםילעשותיטכליבעצרם.יטםיצ–יכיםיסתיעז–תםישליבעליירקצועות
שונים,ילרשלי–וסייחשבון,יעו–כיידין,ייחצ"נים,יולובי טיםישרשרניםיסתיגלגלייטרע–כת.ייחשיבותםיבכךישטם
נשס–יםילסו–ךיזרןי–יגםיכשטטייקוניםירתחלפים,ינותנייטשי–ותינשס–ים. 107ייבקטגו–יטיטזויניתןיסוליילכלוליגם
רשקיעיםיחיצוניים,יכסלטישר פקיםירשסביםיסךיסינםירתע–ביםיית–יעליטרידטיבעניינייטחב–ט.
• טקטגו–יטיטסח–ונטיביןיסלטישרניעיםיסתיטרע–כתיטכלכליתיטיסיזוישלירלחכייפנכט.ייסלטיררלסיםירגוון
תפקידיםיבחב–ותיורחוצטילטן,ילרשליעיתונסיםיטר ק–יםיסתיעולםיטע קיםיועוז–יםילגבשיסתידעתיטקטל,
די–קטו–יםישנעניםילבקשותיטםישליבעלייטשליטטיבחב–ות,יוחב–ייכנ תישעושיםיסתירטישרציעים ילטם
טלובי טיםי–יבכליטרק–יםיבליילטפעילישיקולידעתי–סויירשליעצרם.
• בצדיטשניישליטרת– ינרצסיםישור–יי ף,יששריםילטםילרט–טילוודסישטכלינעשטיכשו–ט.ייחלקםיפועליםיכך
רתוקף י רש–ט י שטם י רחזיקים י בט ,י וחלקם י ררונים י רטעם י עצרם .י י דוגרסות י כוללות י חב–י י וועדות י ביקו–ת
ודי–קטו–יםיחיצונייםישליחב–ות,י–גולטו–יםיררשלתיים,יסקטיבי טיםיחב–תיים,יועוד.
טתיסו–ילעיליטוסיכרובןיק–יקטו–י טייורוקצןי)בכוונט(.ייישיט–בטירנטלים,ידי–קטו–ים,יו–וסייחשבוןי–סוייםיויש–י
כפיים.ייסבלילריישרוכןילכופףיסתיטכלליםילטובתויישיית–וןיעליפנייריישרתעקשילנטוגיברו –יות,יולכןיספש–ילרצוס
סוליי–יכוזיח–יגישליסנשיםיכסלטיבד–גיםיטעליוניםישליטעולםיטכלכלי.ייושווטילזכו–יסתיטתיסו–יםיטסלטיכשקו–סיםיעל
דוגרסותיקונק–טיותירטכלכלטיטיש–סליתיב עיפיםיטבסים.
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סוגים של ריכוזיות
–יכוזיותיטיסירצבישבויכוחי–ביר–וכזיבידיירעטים,יוטםירנצליםיסותויל–עט.ייט–יכוזיותינרצסתיבב י ןישליט–בטיתופעות
שליליותיברשקיטרדינט.י י–יכוזיותירתבטסתיבשתייד–כיםיעיק–יות:ירונופולים,ישבטםיחב–טישולטתיבשוקיר וים,
וקבוצותישליטט,יבטןיסותםיסנשיםישולטיםיבחב–ותישונות.

מונופולים ודומיננטיות
וגיסחדישלי–יכוזיות יקו–טיכשלשחקןיסחדיסוילקבוצטיקטנטיישיכוחיעודףייח יתילכליטשחקניםיטסח–יםיבשוק.
טצו–טיטבוטטיביות–ישליכוחיעודףיטיסיכשישירונופול.יירונופוליטוסירצבישבויגוףיסחדישולטיבס פקתירוצ–יסו
שי–ותיברידטיכזוישסיןילויתח–ותירצדיגופיםיסח–ים.ייטטגד–טיטפו–רליתיטרקובלתיטיסישגוףישרחזיקייות–יר50% -
רטשוקיבתחוםיר ויםינחשבירונופול.יילרשליידיעותיסח–ונותי)ביריםילפנייעליתוישליטעיתוןיטרתח–טייש–סליטיום(יטיט
רונופוליבתחוםיטעיתונות,יותנובטיטיסירונופוליבתחוםירוצ–ייטחלב.ייגםיט–בטישי–ותייתשתיתיניתניםיעליידיירונופולים
בתחורם,יכרוילרשליחב–תיטחשרלישסח–סיתיעלייצו–יוטולכתיחשרל,יסויחב–תירקו–ות,ישסח–סיתיעליס פקתירים.
רונופוליםיצורחיםיכתוצסטיישי–טישליקיוםישוקיחופשי.ייכשישיכרטיחב–ותיטרתח–ותיבסותוישוק,יטגדולטייות–
יכולטי לקנותיסתיטרתח–ותישלט.ייזטיכדסיילטיכייכתוצסטירכךיטשליטטישלטיבשוקיגוב–ת,יטתח–ותיקטנט,יוסולייגם
טיעילותיגדלטי)כייניתןילבטליכפילויותיבפעילותישליטחב–ותיטרתח–ות,ילרשלירנגנונייטפצטירקבילים(.י יכדיילרנוע
טיווצ–ותירונופוליםישיג–רוילחניקתיטתח–ות,יריזוגיםיכסלטיביןיחב–ותיגדולותידו–שיםיסישו–ישל י–שותיטטגבלים
טע קיים.
טצריחטישלירונופוליםיטיסי–קיביטוייסחדילטתפלגותישליגדלייחב–ות.ייזוטייטתפלגותירוטט:יישיט–בטירסודיחב–ות
קטנותיורעטיחב–ותיגדולות.ייכתוצסטיישיגםירק–יםישבטםיכרטיחב–ותיגדולותירחזיקותיבכוחיעודףיביחד,ילר–ותישסף
סחתירטןיסינטירונופול,יובעק–וןיטןיסרו–ותילטתח–ותיסחתיבשנייט.יידוגרטילכךיניתןילרצוסיבשוקיט בנקסותיביש–סל,
טנשלטיעליידייטדוסופולישליבנקיטפועליםיובנקילסורי.ייסיו–י65יר–סטיסתינתחיטשוקיטרשותףישלישנייטבנקיםיטסלט.
נתחיטשוקישלישנייטשחקניםיטגדוליםיבענףיכלכלייר ויםיטוסירדדירקובליל–יכוזיותיבענף,יונק–סי.CR2ייברק–טישלישני
טבנקיםיטסלטירדוב–יעליכ58%-י רטשוקי)סםיכייניתןילזטותירגרתיי–ידטיקלטישבקלות:יעדי2007יזטיטיטיתרידירעל
,57.5%יורסזי2009יזטירתחתילע–ךיטזט(.
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רדדיסלט–נטיבייטוסירטישנק–סירדדיט–פינדלי)סויבשרויטרלס,יסינדק יט–פינדל-טי–שרן,י.(HHIייברקוםילטתרקד
בנתחיטשוקישלישנייטגדוליםיביות–,יטרדדיטזטירשקלליסתינתחיטשוקישליכליטשחקנים.ייטצו–טישטוסיעושטיסתיזטיטיס
ל כםיסתינתחיטשוקיב–יבועישליכליסחדירטם.ייכךישחקניםיקטנים,ישנתחיטשוקישלטםיקטן,יכרעטילסירשפיעיםיעל
ט כום,יסבליטגדוליםיכן.ייטתרונטיטרתקבלתיטיסיכרעטיזטטילג–ףישליסיו–י.65ייסבלירדדיט–פינדלישירושיייות–יררדד
 CR2לצו–ךיטשווסותיבין-לסוריות,יכיילסיבכלירדינטיישידווקסישנייבנקיםירובילים.ייטשווסטישליטרדדיביש–סליעם
טע–כיםיברדינותירסי–ופטירוצגתיבסיו–י.66ייכרויבט–בטירדדיםיר תב–ישטטתפלגותי–חבטירסוד,יוקשטילטצביעיעל
קש–יב–ו–יביןיט–יכוזיותיברע–כתיטבנקסיתילביןירצביטכלכלט.י ייתכןישטקש–יטוסייות–ילגודליטרדינט,יכשברדינות
 108רקו–:יבנקייש–סל,יט קי–טיטשנתיתיעלירע–כתיטבנקסותיביש–סלילשנתי,2015ינתונייסיו–יס'.8-
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קטנותינוטיםילטיותיפחותירו דותיגדולים.ייבכלירק–טי–רתיטרדדיביש–סליכפולטירטחציון,יו–קילרעטירדינותיישירדד
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שוקיטבנקסותיטוסילסיטרק–טיטיחיד.ייגםיעםיטתחלתיטפיתוחישליתקשו–תי לול–ית,ילרשל,ינוצ–ירצבישבוישלושת
טחב–ותיט–סשונותישקיבלוי–ישיונותילטפעילי–שתותי לול–יותיפעלויברשךישניםיכק–טל.ייבסופןירעשייטןיטעדיפויליש–
קויזויעםיזויבנושסירחי–ים,יברקוםילטתח–ותיזויבזויעליידייטצעתירחי–יםינרוכיםייות–.י יתח–ותי סריתיתינוצ–טי–ק
בעקבותיט–פו–רטיבשוקיט לול–יבשנתי.2010

קבוצות עסקיות
רונופוליםיסויחב–ותידוריננטיותירוגבליםילענףישבויטםיפועלים.ייסבליברשקיטיש–סלייישיגםי וגינו ףישלי–יכוזיות,
שטוסיזטישעליוירדב–יםיכ–גיליכשרתייח יםיל–יכוזיותיכבעיטיר–כזית.ייט–יכוזיותיטזויטיסיטרצבישבויר פ–יקטןישל
שחקניםיר–כזייםישולטיםיבחלקיגדולירטרשק,יובפ–טיבענפיםישונים.יירצביזטיספייןיסתיטרשקיבעיק–ירשנותיט90 -ישל
טרסטיטקודרתיעדילסח–ונט.ייטדוגרטיטרוכ–תיביות–יטיסיטסירפ–יטיטע קיתישלינוחיידנקנ–,ישטיטיטסישיטחזקיברשק
בשניםי2003-2013י)פי–רידתיטחב–ותישלוירתוס–תיבסיו–י76יבטרשך(.
יטשחקניםיטגדוליםיטסלטיטםיכ–גיליטרשפחותיטוותיקותיבעולםיטע קיםיטיש–סלייסויטייקוניםישכבשויסתירקורם
–קילסח–ונט.ייקשטילעקוביסח–ייטפעילותישלטםירשתיי יבות.יי–סשית,יזויפעילותיענפטישכוללתיקנייתיורכי–תיחב–ות
–בותיבענפיםישונים.יישנית,יטפעילותיטזוירובילטילשינוייםיתכופיםיברבנטיטבעלותיוטשותפותיבחב–ותיטסלט.ייספש–
לנ ותילעקוביסח–יירשפחטיסחתיסויטייקוןיסחד,יסוילחילופיןיסח–יירטישקו–טילחב–טיסחת,יסבליקשטילטשיגיתרונט
שלרטישליטרשקיכולו.
טצו–טי שטייקוניםיורשפחותי רשתלטיםיעלי חב–ות יטיסי כ–גיליבסרצעותיפי–רידות י שלי חב–ותי שליטט יורינוף.
טרנגנוןיטזטירו ב–יבטרשךיבער'י. 123יירעב–ילקנייתיחב–ותיישיגםירנגנוניםינו פיםילטשגתיטשפעטיושליטט,יכרוילרשל
רינוייצולבישלידי–קטו–ים.ייטדי–קטו–יםיטםיריישרפקחיםיעליחב–טיציבו–יתירטעםיבעלייטרניות,יוטםינד–שיםילסש–יסת
רדיניותיטחב–טיופעולותיעיק–יותישטיסירבצעתי)לרשליקנייתיחב–ותיסח–ות;ילפ–וטיעלידי–קטו–יםיותפקידםי–סויבנ פח
ב וףיטפ–ק(.י יריישרחזיקיב–וביטרניותייכולילרנותיסתיטדי–קטו–ים,יוכךינוצ–ירצבישבוידי–קטו–יםייכוליםילש–ת
ברקביליבר פ–יחב–ותיולתרוךיבטחלטותישטןילטובתיבעלייטשליטטיסבלילסוידווקסילטובתיכליחב–טיבפנייעצרט.
טשווסטיביןיט–יכוזיותיביש–סליל–יכוזיותיברדינותיסח–ותירוצגתיבסיו–י. 67ייטרדדיכסןיטוסילסירדדיסובייקטיבי
כרוינתחישוק,יסלסיררוצעיטדעותיב ק–ישליסנשייע קיםירכלירדינט.י יכפיישניתןיל–סותיטדעותיעלייש–סליסינן
רחריסות,יוטציוניםישסנחנוירקבליםיטםיכרויסלטישלירדינותיעולםישלישייונרוכיםירשרעותיתיררדינותירע–ביות.
בנו ףיספש–יל–סותישבשנתי 2014יטציוניםיטגיעוילרינירום.ייוזטיבעצםיטגיוני,יכייזויטשנטישבטינושסיט–יכוזיותיטיטיחם
בריוחדי–ייועדתיט–יכוזיות,יחוקיט–יכוזיות,יטרפולתישלינוחיידנקנ–יוטפי–רידטישלו,יוכו'.יירסזי2014יישירגרתיעלייט,
סבליעודילסיטגיענויל טנד–טיםישלירדינותירע–ביות.
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הנזק כתוצאה מריכוזיות
רשקיכלכלייסינוייכולילטיותישוויוניילחלוטין.ייישיית–ונותילגודל,יובכליפעילותיסנושיתיישיטתפלגותישלרטישליגדלים.
–יכוזיותיטיסירצבישבויטטתפלגותירוטטיבריוחד,יוחלקיגדולייח יתישליטרשקינרצסיבשליטטישליחלקיקטןייח יתישל
טשחקניםיטעיק–יים.יי–יכוזיותירוגזרתינחשבתילבעייתיתירר פ–י יבות.
• כפיישצויןילעיליסחתיטדוגרסותיטבולטותיל–יכוזיותיטיסיטווצ–ותירונופולים.יירונופוליםיפוגעיםיבכלכלטיכיוון
שטםיפטו–יםירטצו–ךילטיותייעיליםיבשליחו –יתח–ות.ייחו –יטיעילותירתבטסיבעיק–יברחי–יםיגבוטיםירדי.
• בסופןידורטי–יכוזיותירשפיעטיגםיעלישוקיטעבודט,יוגו–רתילפגיעטיבעובדים.י יט יבטיטיסישכשישירע יק
עיק–ייסחדיבלבדיברקוםיר וים,יכוחיטריקוחישליטעובדיםינשחק,יכייסיןילטםיסלט–נטיבותיתע וקט.ייטתוצסט
טיסישגםיסםיטטכנ ותיוט–ווחיותיעולות,ישכ–יטעובדיםילסיעולטיביחדיסיתן.111ייכךירתגב–יסי-טשוויון.
נתוניםירשוויםי–יטשינוייבפ–יוןילעורתיטשינוייבשכ–יטשעתי?
• –יכוזיותישנובעתירקבוצותישליטטיטיסיבעייתיתיבשליטספש–ותילניצוליל–עט.יידוגרטיסחתיטיסיע קותיבעלי
עניין,ישבטןירייששולטיבשתייחב–ותיגו–םילסחתירטןילקנותיסתיטשנייט,יובכךירייצ–י–ווחילעצרו.י ידוגרט
סח–תיטיסיכשישיסחזקטירשותפתישלינכ יםי–יסלייםיופיננ ייםי)לרשליחב–טייצ–ניתיובנק(.י יברק–טיכזט
טדי–קטו–יםירטעםיבעליטשליטטייכוליםילג–וםילבנקילטעניקיטלווסותיבתנסיםירועדפיםילחב–ט.
• –יכוזיותינובעתיברק–יםי–ביםיררינוףיופי–רידותישליטט,יורובילטילטתנטלותיכלכלית י –בתי יכונים.י יט יבט
טיסישרבנטיטרשקירספש–יסתיטשילובישלי–ווחיםיפ–טייםיועלויותיציבו–יות:יבעלייטשליטטילוקחיםי יכון,
וסםיטםירצליחיםיטםיזוכיםילקחתיסתיט–ווחיםילעצרם.ייסבליסםיטםירפ ידים,יטעלויותינופלותיעליטציבו–.
טדוגרסותיטרפו– רותיביות–ירטשניםיטסח–ונותילרצביכזטיטןיטת פו–ותישליטטייקוניםי–יטםילקחויטלווסות
רטבנקיםיורטציבו–י)בצו–טישליסג–ותיחוב(,יניצלויסתיטכ ףילפעילותיע קיתישעשויטילטניבי–ווחיםיגדולים
סבליגםי ובלתיר כנטישליכישלון,יוברק–יםישבטםינכשלויפנוילט ד–ייחובישבזכותםייחזי–וי–קיחלקיררט
שלוו.ייברק–יםישטצליחו,ילעורתיזסת,יטכ ףינשס–יסצלם.
• –יכוזיותיגו–רתיגםילחו –ייציבותירע–כתית ,יכייטיסיגו–רתילצירודיביןיגופיםישלסיצ–יךילטיותיביניטםיקש–.ייכך
כשטייקון י נקלע י לקשיים י בטקש– י לע קט י סו י חב–ט י ר וירת ,י טני יונות י לטיחלץ י רטרשב– י עשויים י לג–ום
לכישלונותיגםיבחב–ותיסח–ותישלו.
 110רקו–:ידוחותיתח–ותיות )(Global Competitiveness Reportישליטפו–וםיטכלכלייטעולריי).(World Economic Forumייטדוחות
רתב יםיעלי ק–ינ–חב.ייב2014-ילרשלינ ק–ויכ14000-יסנשייע קיםיר148-ירדינותיתוךישירושיב42-ישפות.י
 111גיסי–ולניק,ידטיר–ק–י.10.3.2018
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טרשךיטפ–קירתס–ירגווןיתופעותיברשקיטרדינטיטקשו–ותיבסופןיישי–יסויעקיףיל–יכוזיותיורדגירותיסתיטבעיות
שפו–טויכסן.

מונופולים בחסות הממשלה
סחדירקווייטי ודישלירדיניותיכלכליתיירניתיטוסילטפ–יטיחב–ותיררשלתיות.ייכתוצסטירטרעב–יררשקירנוטלילטעדפט
שליטשוקיטחופשי,יישיר פ–י–בישליחב–ותישטתחילויסתיד–כןיכחב–ותיררשלתיותיסויכבעלותיזיכיוןירונופולי טי
ררשלתי,יולסח–ירכןיטופ–טו.ייכשחב–טיררשלתיתירופ–טתיטיסיכ–גילינשס–תירונופול,יוית–טירזסתירונופוליבשליטת
גו–םיפ–טיייחיד,יזטיש–כשיסתיג–עיןיטשליטט.יילר–ותיטיור–ותילעידודיתח–ות,י–קיברק–יםירעטיםיזטיקו–טיבפועל.
ית–טירזסת,יברק–יםי–ביםיסותםיגו–ריםי)ובפ–טיקבוצותיע קיםידוריננטיותיברשק(יטשתלטויעליכרטיחב–ותיבתחורים
שונים.

חברות ממשלתיות והפרטה
ט–שירטיטבסטירפ–טתיסתיט חב–ותיוט–שויותיטררשלתיותיטעיק–יותיוקו–ותיטן,יוכןירונופוליםיסח–יםישקרויבעז–ת
זיכיוןיררשלתי.
• חב–תיחשרל
• רקו–ות
• בזק יטוקרטיכחב–טיררשלתיתיטסח–סיתילתחוםיטטלפוניטיטקוויתיבשנתי,1984יוטופ–טטיבחלקיםיביןיטשנים
.1989-2005ייבטפ–טתיבזקיכללויגםיסתיכלירבנייטר–כזיותיוכו',יוכשטטכנולוגיטיטתקדרטיולסיטיטיצ–יךייות–
ט–בטישטח,יטבעליםיטפ–טייםישליבזקיטתחילוילרכו–יסתיטרבניםיולט–וויחיריליוניםי)דווחיעליטכנ ותישלי 850
ריליוןישקליםיביןי,2011-2016יו "טי450ירבנים(.יירצדישני,יטרכי–ותיטסלטיגםיספש–וילררןיתשתיותיחדשות
נ–חבותישלי יביםיספטייםיבלייצו–ךילגיי יטשקעותיחיצוניותיסויתריכטיררשלתית.
• כיריקליםיליש–סלי)כי"ל(יטוקרטיכחב–טיררשלתיתיב1968-יכשטיסיכוללתיסתירפעליייםיטרלחי)בעלתיטזיכיון
לכ–יתירחצביםיריםיטרלח(יורפעליםיסח–ים.י יב1986-י טוס–ךיטזיכיוןיעד י2030י כדייל ייעיבטליךיטטפ–טט,
שטחליב.1992-י יב 1995-י זכויותיטניטוליטועב–וילחב–טיליש–סלי)סזיבשליטתישסוליסייזנב–ג,ינקנתטיע"י
טסחיםיעופ–יב.(1999-ייכיוםיטחב–טיליש–סלירחזיקטיכ50%-ירטרניות.
• חב–תיט פנות יצים.י י יבשלביט–סשון י48.9%י רציםינכללויבסחזקותיטחב–טיליש–סל,ישטופ–טטיעליידייש–
טסוצ–י פי–יבשנתי 1968יונרכ–טילשסוליסייזנב–ג.ייבטרשךיטחב–טיליש–סלינרכ–טילסחיםיעופ–.ייבשלביטשני,
ב,2003-י–צוילטפ–יטיסתי48.6%יטנות–יםישטיוישייכיםיטרדינט.יילפייטע–כותיציםיטייתטישווטיכ2-יריליס–ד
שקל,ישרתוכםי 260יריליוןישקלייוח וי–קילרכולותיבבעלותט.יילר–ותיזסתיניטוליטרכ–זיעליידייטרדינטיניפט
סתיכליט–וכשיםיטפוטנציסליםירלבדיטחב–טיליש–סל,יטסוצ–יד–שי כוםישלי143יריליוןישקל,יוב וףיט כירו
עלירחי–ישלי 115יריליון.ייט–ווחיםישליציםיבשנטיטבסטיכב–יכי ויסתיכליעלותיטע קט.ייטשלכותיטטפ–טט
כללויסתיפיטו–ייטירסיםיטיש–סליםיוטחלפתםיבעובדיםיז–ים,יופגיעטיבנרליסילתיכשציםיביטלטיסתיפעילות
טרכולותיבויוטעבי–טיסותטילנרלייטיםיטתיכון.112
• –שותישדותיטתעופט
• –שותיטנרלים
• –כבתייש–סל
• סגדיוחב–ותיסוטובו יםיסח–ות
• רונופוליטכש–ותי–ידוחירבק–יטרדינטי2017
http://hafrata.vanleer.org.il

משאבי טבע וזיכיונות
עודידב–ישטרדינטישולטתיעליויטוסירשסבייטטבע,יולררשלטישרו–טיטזכותילטחליטילריילתתילנצליסותם.י יברדינט
קטנטיכרוייש–סליבט–בטירק–יםייטיטי–קיזכייןיסחד,יוכתוצסטיייווצ–ירונופול.י יסותוידב–יקו–טיגםיבזיכיונותישסינם
קשו–יםילרשסבייטבע.
בשנותיטרדינטיט–סשונותיטטצדקטילרתןיזיכיונותירונופולי טייםיטייתטישטזכייןיר תכןיבטשקעטיגדולטישסם
תצליחיתקדםיסתיטרשקיטלסורי,יסבליסםילסיתצליחיתג–וםילזכייןיטפ דייעתק.ייכיווןישכךיניתנויזיכיונותיבתנסיםיטובים
 112רקו–:יט –טישיטתיטשקשוקטישליריקיי–וזנטל.
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לטווחיס–וךישליעש–ותישנים.י יטבעיטיטיסישר תב–ישקשטיעדיבלתייספש–יילשפ–יסתיטתנסיםירסוח–ייות–,יגם
כשטחב–ותי–ווחיותיביות–יוב–ו–ישסיןייות–ישוםי יכונים.ייטרק–יםיטבסיםייטםידוגרסותילכך:
• רפעליייםיטרלח .ייסשלגינכ–טיריםיטרלחיעודיבתקופתיטרנדט,יוטכ–יטיחודשטילסח–יקוםיטרדינט.ייבשנתי 1961
ניתןיטזיכיוןילכ–יתיסשלגיעדישנת י1999י לחב–תירפעליייםיטרלחי)שטפכטיכרטישניםירסוח–ייות–ילסחד
ט–כיביםישליכי"ל,יכיריקליםיליש–סל(.ייבשנתי1986יטוחלטיעליטס–כתיטזיכיוןיעדיר–ץי,2030יכדיילטפוךיסת
טחב–טילסט–קטיביתייות–יבתטליךיטטפ–טט.
טתרלוגיםישטחב–טיטייתטיצ–יכטילשלםיטיוי–קי5%ירע–ךיטרחצביםיוטרוצ–יםישטיסירוכ–תי)בניכוייטוצסות
ס–יזטיוכו'יבתו פתי.( 10%ייטחב–טילסיערדטיספילויבשיעו–ינרוךיזט,יוט תב–ישברשךישניםיטיסירוכ–תיסת
חור–ייטגלםי לחב–ותיבנותי רחוץי לשטחייםיטרלחיברחי–ינרוךי)ולכןיטתרלוגיםינרוכים(,יוסינט י רשלרת
תרלוגיםיעלירוצ–ייטטרשךישטחב–ותיטבנותירוכ–ותיברחי–ירלס.ייבנו ףיטחב–טיני תטילטתחרקיררירוןיקצי–
טרלחיבב–יכותיטסידויי)רדוב–יברלחי–גיליששקיעתויגו–רתילעלייתיטרפל ,ירטישגו–םילקשייםיבטרשך
טשירושיבב–יכותיולבעיותיברלונותיעיןיבוקק(.
בשניםיטסח–ונותיכב–יטתחילירסבקיעליטתנסיםילטרשךיטזיכיוןי)סח–יי,(2030יובפ–טיכרטיטרדינטיתשלםיעל
טרבניםיוטציודיסםיטזיכיוןייועב–ילסח–.ייטטענטישליטחב–טיטיסישלסיכדסיילטילטרשיךילטשקיעיברפעליסם
לסיתקבליעליזטיפיצוי.ייבנו ף,ילפייטזיכיוןיטרקו–יישרו–טילחב–טיזכותיט י–וביט–סשוןי)כלור–יישילטיעדיפות
ברכ–זיטחדש(.
• ררגו–ותידגון .י יסחתירטטחלטותיטס ט–טגיות-כלכליותישלי–סשיתיירייטרדינטיטייתטילסילנ ותילגדליסת
טדגניםיטד–ושיםילרדינטיסלסילייבסיסותם.ייריישקיבליסתיטזיכיוןילכךיבשנתי1951יטיטי–סובןיטכט,ישטקיםיסת
ררגו–ותידגוןיבחיפט.י יטזיכיוןיטיטיל51-י שנים,יר1952-י עד י.2003י יבשנת י1981י טוחלטיעליטקרתיררגו–ט
רתח–טיבנרליסשדוד,יביוזרתיג' וזףיב–טון.יסלסישטכטיטצליחילטשתלטיגםיעליטררגו–טיטשנייט,ישטפכט
לחב–ת-בתישליררגו–ותידגוןיעםיזיכיוןיל35-ישניםי)עדי.(2016ייבשנתי2009יזכתטידגוןיברכ–זילטרשךיטפעלת
טררגו–ותיבחיפט,ילסח–ירסבקירשפטייבחב–טיסח–תישזכתטיבויבתחילט.ייבינתייםינפט–י–סובןיטכטי)ב,(1993 -
וציווטיסתי–כושויכוללירניותיטשליטטיבדגוןילק–ןישתת–וםיסתיט–ווחיםילטובתיטציבו–יביש–סל,יובפ–ט
לקידוםיטת–בותיוטסורנות.י יצווסטיזוילסיקוירטיוטזכויותיעב–וי–סשיתילסלרנתו,יוסזילבעלייע קיםישזכו
בסרונטיורחזיקיםיבררגו–ותידגוןיכיום. 113י י–צףיטרסו–עותיטסלטירדגיםיכרטיקשטילש–שירונופולישקיבל
חזקטיעלירוצ–יסוישי–ותיר וים.

מתווה הגז
רק–טיריוחדישלירונופוליעליניצולירשסבייטבעינוגעילתגליותיגזיטבעי יברייטיםיטתיכוןירוליחופיייש–סל.ייברשךישנים
–בותילסיטיויתגליותירשרעותיותיביש–סליסלסי–קיטוצסותיעליחיפושיינפטיוקידוחייני יון.ייכתוצסטירתגליותיטגזיטטבעי
נוצ–ירונופוליטגז,יוב 2015-ינחתםירתווטיטגזיביןיטררשלטילחב–ותיטרחזיקותיבזיכיונותילשדותיטגזיטעיק–יים.ייטרתווט
רעניקילחב–ותיטטבותירפליגותיעליחשבוןיטציבו–יוטרשקיטיש–סלייבר ווטיקלושישליד–ישטילתח–ות.ייטתוצסטיטיס
פגיעטיקשטיבספש–ותילרנףיסתיגילוייטגזיכדיילקדםיסתיטכלכלטיביש–סליבסרעותיסנ–גיטיזולטיונקייטייח ית.ייישירקום
לטניחישזטיטסי–ועיטכלכלייטרשרעותייביות–יביש–סליבשלושיםיטשניםיטסח–ונות,יעםיטטשלכותיטרזיקותיביות–ילטווח
טזרןיטס–וךיביות–.

תגליות הגז הטבעי
ט–קעילרתווטיטגזיטוסי–צףיתגליותיגזיגדולותירסזיתחילתיטרסט.י יתגליותיטגזיוניצולןיר וכריםיבטבלטיטבסט .114
טס פקטילסו–ךיזרןירוצגתיבסיו–י233יבער' .302ייכרויותיטגזינרדדותיב,BCM-ישזטיריליס–דירט–יםירעוקבים.
טטו
תס–יכים
כרות
קידוח
פותחיבסופןירטי–יכדיילפצותיעליפע–יביןיטגזיררצ–ים
גילוי:י1999
נועט
3.5 BCM
)יםיתטי (
טפקט:י 6.2012-12.2013לפיתוחירסג–יתר–;יטופקוי,BCM 1.2יטשס–יסינוינגיש
ר–ייבי
)יםיתטי (

32 BCM

גילוי:י2000
טפקט:י2004-2012

תר–

320 BCM

גילוי:י1.2009
טפקט:ירסזי4.2013

שירשירקו–י–סשיילחב–תיחשרליוטופקויכ;BCM 25-יק–
בשליתפעולילסינכוןיו/סוישסיבטירוגב–תיסח–ייטפ קת
טס פקטיררצ–ים
טרקו–יטעיק–יישליגזיטבעייביש–סליכיום,יעםיטפקטישליכ-
 BCM 10לשנט

– 113סוישייס פ–יל,יכ ףיכרויג–עינים,יכלכלי טי.11.9.2014
 114רקו–:יצ–וףינתוניםירוויקיפדיטיורגווןירקו–ותיסח–יםיבסינט–נט.ייכליטע–כיםיטםיטע–כותישרבו ותיעליקידוחייני יוןיוניתוחינתונים
גיסולוגיים,יויכוליםילטשתנותי)כפיישכב–יק–טיבר פ–ירק–ים(.
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דלית

7.6 BCM

גילוי:י3.2009

לסיפותחיכיווןישקטןייח יתילרסג–יםיסח–ים

לויתן

540-622
BCM

גילוי:י6.2010

רוערדילפיתוח,יברוקדירתווטיטגזיביןיטררשלטילחב–ותידלק
ונובליסנ–ג'י

תנין

14-31 BCM

גילוי:י2.2012

נרכ–ילחב–תיסנ–ג'יסןיטיווניתיב12.2016-יבר ג–תירתווטיטגז

שרשון

5.2 BCM

גילוי:י3.2012

לסיפותחיכיווןישקטןייח יתילרסג–יםיסח–ים

דולפין

3 BCM

גילוי:י2012

לסיפותחיכיווןישקטןייח יתילרסג–יםיסח–ים

כ–יש

30-50 BCM

גילוי:י5.2013

נרכ–ילחב–תיסנ–ג'יסןיטיווניתיב12.2016-יבר ג–תירתווטיטגז

קידוחיבריםיטט–יטו–יסלייםישליקפ–י ין;יגודליטרסג–יכ-
ספ–ודיטט  7-10 BCMגילוי:י2013
)ישי(
BCM 125ירתוכויחלקיקטןיגולשילריםישלייש–סל
ב ךיטכליתגליותיטגזיעדיטיוםירייצגותיעתודותישליכ.BCM 800-1000-ייישיטע–כותיש ךיטעתודותיבריםיטכלכלייםישל
יש–סלייכולילטגיעילכדיי, BCM 1480יסבליבסופןיכלליירו כםישט–וביטרכ–יעיכב–ינרצס.ייוגםילגבייטר פ–יםילעיל,
–רתיטוודסותיבטםירשתנטיובכלירק–טילסיטכליניתןילטפקט.
טגזיטוסירקו–יסנ–גיט יחשוביבעלינצילותיגבוטטייות–ירנפט.ייבנו ףיש–יפתוינקייטייות–יוגו–רתילפחותיזיטוםיסווי–.
טשירושיטעיק–ייבגזיכיוםיטוסיליצו–יחשרלי)–סויסיו–י231יבער' ,(300יבטיקףישליכBCM 10-ילשנט,יכךישטעתודות
יכולותילט פיקילעש–ותי–בותישלישנים.י יטיקףיטשירושיבגזינרצסיברגרתיעלייט,יוישיכוונטיל פקיגזיגםילתעשייט
ולשירושיבתחבו–ט.ייס פקתיגזילתעשייטיכיוםירועטטיביות–ירשתיי יבות:יעיכוביםיבתכנוןיוטקרתי–שתיצינו–ותילטפצת
טגזיב–חבייטס–ץ,יורגבלתיטקיבולתישליטצינו–יטיחידיטקייםיררסג–יתר–ילחוף.

מיפוי אינטרסים ושיקולים
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חיפושיגזי)כרויחיפושינפט(יטיסיפעולטיר וכנתירבחינטיכלכלית,יבשליטטוצסותיטכבדותיו יכויייטטצלחטיטנרוכים.ייעם
זסת,יעיק–יטטשקעותיטןיבפיתוחישדותיטגזילטפקט,יכולליטנחתיצינו–ילטובלתיטגזיסליטחוף,יכשט יכוןיכב–ינרוך.
לשחקניםיטשוניםיישירטבעיטדב–יםיסינט– יםישוניםיולעיתיםירנוגדים.י יטןיטטשקעותיוטןיט–ווחיםיטםיב ד–ייגודל
עצורים,ירטישנותןירוטיבציטיוספש–ותילרסבקייכוחותיב ד–ייגודליגדוליםיבט–בטיררטיש–וסיםיבתחוריםיסח–ים.
טשחקניםיטעיק–ייםיבזי–טיטם:
• טחב–ות ישרחזיקותיבזיכיוןילחיפושיוטפקתיגז.יי–וביתגליותיטגזיטגדולותי)תר–,ילויתן,יתנין,יוכ–יש(יטיויבבעלות
חלקיתיסוירלסטישלישתייחב–ות:ידלקיקידוחיםיבשליטתייצחקיתשובט,116יונובליסנ–ג'ייטסר–יקסית.ייבנו ףייש
רניותיריעוטיליש–סרקויבשליטתיקוביירירוןיול–ציו.יטשיקוליםישליטחב–ותיטסלטיטםיע קיים:יטןיכסןיכדי
לעשותיכ ף,יעדיףיכרטישיות–ירט–.
• ררשלתייש–סל,ינותנתיטזיכיוןירתוקףיטיותטינציגתיטציבו–.ייסבליזויטעותילטתייח ילררשלטיכסלירקשטיסחת,
כייבעצםיטיסירייצגתיכרטי וגיישיקולים,יחלקםי ות–ים,יב–רותישונות:יחישוביי–ווחיוטפ דיכלכליים,יטיפוח
ט ביבטיטע קיתיבסופןיכללי,יושיקוליםיס ט–טגייםירדינייםיטקשו–יםיליצוסיטגז.יירעב–ילכליזטיתרידיישיגם
שיקוליםיפוליטייםישלירקבלייטטחלטות,ילרשליעניינייתדריתיו–צוןילתוצסותיבטווחיזרןיקצ–י)לפנייטבחי–ות(.
• טציבו– ,ישבעיק–וןיטוסיטבעליםישליטגזי)כרויכלירשסביטבעיסח–(.יילכסו–טיטציבו–יסרו–ילטיותיריוצגיעליידי
טררשלט,יסבליכסרו–ילררשלטיולעורדיםיב–סשטיישירגווןישיקוליםישטובתיטציבו–יטיסי–קיסחדירטם,יולס
בטכ–חיט–סשוןיברעלט.
• טתעשייט ,יש–וצטירקו–יסנ–גיטיזול,יוסםיספש–יגםיפחותירזטםי)כדיילטקליעליערידטיבתקנותי ביבתיות(.
ב ופוישלידב–יכליטשיקוליםיוטדיוניםירתרציםיבשלושיטחלטותיר–כזיות:
• רטייטיטירחי–יטגז יטר ופקיליש–סליוכיצדיטוסייקבע.ייטחששיטוסירפניירונופוליטיכולילקבועירחי–יםיכ–צונו.
• סיזטיחלקירטגזייופנטיליצוס,יורתי.ייטחששיטוסירפנייויתו–יעליעצרסותיסנ–גטיתיבעתיד.
 115נושסירתווטיטגזיוטכוחותיטפועליםירסחו–יוי בוךילרדי.ייטכתוביכסןיר תרךיעליטרקו–ותיטבסים:
• ר רכיםיררשלתייםי)דוחותיועדות,ידוחותיררשלתיים(.
• ס–זיצדוק,יכלירטיש–ציתםילדעתיעלירתווטיטגזיב10-ינקודות,ידטיר–ק–י.18.8.2015
• דףיגזיטבעייביש–סליודפיםינו פיםיבסת–יסקו-ויקי.
• עידןילנדו,יטגזיטיש–סלייותולדותיטיבלעותויברלתעותיטטון-שלטון-ביטחון.24.9.2012 ,
• רסר–יםיבעיתונותיטכלכליתי)דטיר–ק–,יכלכלי ט(יובוויקיפדיט.
 116תשובטירחזיקיב64.4%-יררניותיטטצבעטיבקבוצתידלק,ישרחזיקטיב88.2%-יררניותידלקיסנ–גיט,ישרחזיקטיב54.1% -יררניותידלק
קידוחים.יילקבוצתידלקיישיגםיטחזקטיישי–טיבדלקיקידוחים,יכךישב ךיטכליתשובטינטנטירכ33%-ירטדיבידנדיםישרחולקיםיעליידיידלק
קידוחים.
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• רטיתטיטייט ביבטיטע קיתישליחב–ותיטגז .ייטחששיטוסירפנייטשפעותילסי–סויותישלייח ייטון-שלטון.117
בנוגעילרחי– יטדב–יםילכסו–טיפשוטיםייח ית.ייחב–ותיטגזי–וצותילרכו–יברחי–יגבוט,יוטצ–כניםי–וציםילקנותיברחי–
נרוך.ייסבליבעצםיישי יבוכים.יי–סשית,יטרדינטינרצסתיבשנייטצדדים:ירנקודתיטרבטישלייוק–יטרחיטיועידודיטרשק
עדיפיםירחי–יםינרוכים,יסבלירנקודתיטרבטישליטכנ ותיטרדינטירתרלוגיםיורי יםיעדיפיםירחי–יםיגבוטים.ייושנית,יחוזי
רכי–תיגזינחתריםילתקופותיס–וכותיר–סש,יבטווחישלי10-20ישנים.ייבטווחיזרןיכזטירחי–ייטגזיבעולםייכוליםילטשתנות
בסופןירשרעותי.ייכתוצסטישנייטצדדיםינרצסיםיברצבישליחו –יודסות,יכשרצדיסחדייתכןישבעתידיי תב–ישטםיט–וויחו
בגדול,יסבלירצדישניייתכןיגםישטםייצסויפ–סיי–ים.יילכןיטחוזיםירכיליםיכ–גילינקודותיעדכוןיספש–יותיכליכרטישנים,
וכשטתנסיםירשתניםיבסופןירשרעותייפותחיםיסותםירחדשיגםיבלייזט.ייכרויטכליגםיזטיענייןישלירסבקייכוחות.
ברק–טישלנו,יכתוצסטירטטחזקותישלידלקיונובליסנ–ג' ייברסג–ייתר–יולויתן,יובגלליגודליטעתודותיבלויתן,יישיכסן
רונופול .יירסג–ייתניןיוכ–ישיקטניםירדיירכדיילטוותיתח–ותי–צינית,יבפ–טילסו–ךיזרן.יילכןיסייספש–יל רוךיעליתח–ות
כדיילקבועירחי–ים.ייבוויכוחיםילפנייסישו–ירתווטיטגזיחב–ותיטגזי–צוילקבועירחי–ירינירוםישלי$5יליחידתיחום,118יוסילו
טרתנגדיםי–צוילקבועישטרחי–ילסייעלטיעלי. $3יילפייניתוחישליס–זיצדוק,ירחי–יטיצו–ישלייחידתיחוםיררסג–יתר–יטיס
בע–ךי$1יבררוצעיעליפנייכליחיייטרסג–,119יכךישרחי–ישלי$5יורעלטירשקףי–ווחיםירדטיריםי–יוסכןירנכ"לינובליסנ–ג'י,
טחב–טיששותפטילרונופוליתר–,יסר–יבשיחטיעםיסנלי טיםיבוולי ט–יטיישטגזיטיש–סליירטווטירעייןיגידו–ילחב–טי–
כלור–יטוסירגןיעליטירפניי יכוניםיוי–ידותירחי–יםיברקורותיסח–ים.120
טשווסטישליטרחי–ישחב–תיחשרלירשלרתיעםירחי–ייגזיררוצעיםיבעולםירדגיםיסתיטנסר–י)סיו–י.(68ייבתחילת
טתקופט,יב, 2004-2008-יטגזיביש–סליטיטיזוליבסופןייח י.י יבעקבותיטפ קתיטז–רתיטגזיררצ–יםיב2011-י טרונופול
טעלטיסתיטרחי–.ייטית–וןיטיחידישליטרחי–יביש–סליטוסייציבות.ייכשבשס–יטעולםיטרחי–יםיעוליםיזטיטוב.ייסבליכשטם
יו–דים,יכרויבשניםיטסח–ונות,יזטירבס .י יבפ–טיטרחי–ישחב–תיחשרלירשלרתיכיוםיטוסיט–בטייות–יגבוטירטרחי–
רטפקטיבס–ט"ביוקנדט,יודורטילרחי–יברדינותירייבסותיכרוייפןיוג–רניט.
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סיו–י:68יטשווסתירחי–יטגזיטטבעייביש–סליעםיס–צותיסח–ות.121ייטנתוניםיעלייפןיוג–רניטירתייח יםילגזיטבעיינוזליי),(LNG
שרשרשיביבוסירר–חקיגדול,יוכ–גילייק–ייות–יכתוצסטירכך.
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לתיסו–ישטיטייכולילטיותירשעשעיסלרלסיטיטיעצובישליתרירותוישליש–יטסוצ–/סנ–גיטייובלישטייניץיב ביבטיטע קיתישבטיטוסיפעלי–סו
גיסי–ולניק,ידטיר–ק–י.9.9.2017
ברקו–ייחידתיחוםי)( BTUיטיסיכרותיטסנ–גיטיטד–ושטילחירוםיליב–טישליריםיברעלטיסחתיפ–נטייט.ייבטקש–ישליגזירתכווניםיבעצם
לריליוןי,BTUיוכרותיטגזישזטירייצגיטיסי27.1ירט–יםירעוקבים.ירכסןישBCM-ישווטי36.9יריליוןייחידותיחום.
ס–זיצדוק,יכליטסרתיסלישע–ו–ייתירחי–יטגז,יבלוגידטיר–ק–י.19.2.2017
ס–זיצדוק,יבלוגידטיר–ק–י.6.8.2015
רקו–ות:יטנתוניםיעליטרחי–יםיביש–סליר יכוםישליסרנוןיפו–טוגלי,ישרתב יבעיק–יעלידוחותישלינובליסנ–ג'י,יורנתוניםי פו–דייםיסח–ים
שרצסתי.ייטנתוניםיעליס–צותיסח–ותירhttp://tools.bp.com/energy-charting-tool-י)לשוניתיNatural gas pricesילרטט(,יור-
.https://knoema.com/ncszerf/natural-gas-prices-forecast-long-term-2017-to-2030-data-and-charts
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)בטע–תיסגב,יטרחי–ישחב–תיטחשרל ירשלרתיעבו–יגזיסינויקשו–ילרתווטיטגז.ייחב–תיטחשרליחתרטיעליחוזטיעם
רסג–יתר–יבשנתי, 2011יבתקופתילחץיכתוצסטירטפ קתיס פקתיטגזיררצ–יםיוטתכלותירסג–יר–ייבי.ייטחוזטיקבעירחי–
ב י ישלי,$5.04יוטצרדטילרדדיטרחי–יםיבס–ט"ביבתו פתי.1%ייכיווןישטרדדיבס–ט"ביעולטיבכ2.1%-יבשנטיבררוצע,
גםירחי–יטגזילחב–תיטחשרלייכולי–קילעלות.ייזסתיבניגודילרזכ–יטבנותירשנתי2009ישבויטרחי–יטיטיצרודילרחי–יטנפט
בעולם,ישי–דיבשניםיטסח–ונות.י יטרחי–יטעודףיטרצטב–ישחב–תיטחשרלי–יוטצ–כניםי–ירשלריםיכתוצסטירטחוזט
טשע–ו–ייתייטזטירוע–ךיבכ8-יריליס–דישקלילתקופתיטחוזט(.122
בנוגעיליצוס ,יצ–יכתיטגזיביש–סליעורדתיכיוםיעליכBCM 10-יבשנט.יירנקודתיטרבטישליחב–ותיטגזיזוטייכרות
קטנטייח ית.ייכתוצסטיטטכנ ותינרוכותיולוקחיט–בטיזרןילכ ותיסתיטטשקעותיבפיתוחישדותיטגז.ייטסינט– ישלטןיטוס
לכןילסילרכו–י–קיליש–סליסלסיגםילייצסיגזיכדיילטגדיליסתיטטכנ ות.ייכךיטןירעוניינותילייצסיגזיכב–יכיום,יעודילפני
פיתוחירסג–ילויתן.יירעב–ילכך,יכדיילפתחיסתירסג–ילויתןיצ–יךירירון,יוכדיילקבלירירוןיצ–יךילטוכיחישיטיויטכנ ות
שרטןיספש–ייטיטילטחזי–יסתיטרירון,יוגםיבשביליזטיטועניםישצ–יךיספש–ותיליצס.ייגםילרדינטיכדסיישיטיטייצוס,יכדי
שחב–ותיטגזייכ ויסתיטטשקעותישלטןיויתחילוילשלםיסתיטיטליט–ווחיםיטעודפיםי)"ר יששינ קי",ירו ב–יבטרשך(.
סבלילרדינתייש–סליישיגםיסינט– ירתח–ט,יוטוסיטשסיפטילטגיעילעצרסותיסנ–גטית.יילפנייטגז,ייש–סליייבסטיכרעט
סתיכליטסנ–גיטישבטיטיסירשתרשת.ייכיווןישחלקיגדוליררקו–ותיטסנ–גיטיבעולםיטםיברדינותישסינןיידידותיותיליש–סל,
זטירצבישיכולילטיותיבעייתי.ייטגזיברסג–יתר–ייכוליל פקיסתיטצ–כיםישלייש–סלילכ15-20-ישנים.ייכדיילטבטיחיס פקת
גזילתקופטיס–וכטייות–,ילרשליל50-ישנט,יצ–יךילש–ייןיגםיחלקיגדולירטגזיברסג–ילויתןי)סיו–י.(69יירעב–ילכך,י–צוי
לטשקיעיבטקרתיתעשייטירבו תיגזיובט בטישלירכוניותיוסוטובו יםילטנעטיבגז,ישטוסייעילייות–יוגו–םילפחותיזיטום.
פעולותיכסלטייגדילויסתיטצריחטיויגרלויסתיטרשקירתלותיבנפט. 123יילכןינ–סטישטסינט– יטציבו–ייטוסילספש–ייצוס
רועטיסםיבכלל.
30
methanol
transport
industry
electricity

25

15

actual usage
current pipe capacity

10

]projected natural gas usage [BCM

20

5

0
2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

סיו–י:69יתחזיתיצ–יכתיטגזיביש–סליעדי2040ילפייועדתיצרחיב,2012-יונתוניםיעליטצ–יכטיבפועליעדי.1242017ייזטוית–חיש
ביקושיםיר ' 4ירתוךי 10ישטוועדטיבדקט,ישנבח–יבתו–ית–חישישר–ניירייצג,יו ךיצ–יכתיטגזיבכליטתקופטיטוסי.BCM 501

וסכן,יסחתיטרחלוקותיטפחותיניתנותילטכ–עטיטיסירטיכדסיילעשותיעכשיוישיטיטיטובילטווחיס–וך.ייוכצפוייישישתי
ערדותירנוגדותילחלוטין.ייטבעיטיטיסישסייספש–ילחזותירטיבסרתייק–טיובסיזטיקצב,יוטתחזיותישרתפ– רותירשתנות
רשנטילשנט.ייטערדותיטן:
• חב–ותיטגזיוטתורכיםיבטןיטועניםישדיילשרו–יעתודותיגזילכ25 -ישניםילכליטיות–.ייסתיטשס–יספש–יליצסיכב–
עכשיו,ירטישיכני ילרדינטי כורייכ ףיגדוליםיבצו–טישליתרלוגיםיורי יםיבסופןירידייוודסי.י ילגבייטעתיד
ט–חוקייות–,יצפויישיטיויטתפתחויותיטכנולוגיותישיובילוילרעב–ילרקו–ותיסנ–גיטירתחדשים,יוע–כוישליטגז
 122סבייב–-סלי,י טרבק–ירסש–:יחוזטיטגזישליחב–תיטחשרלי–יטרחדליטיק–יבתולדותיטרדינט,ידטיר–ק–י.15.5.2017
 123דטיר–ק–י.7.6.2012
 124רקו–:יטתחזיתירדוחיועדתיצרח.יינתונייטשירושיבפועליר קי–תיטתפתחויותיברשקיטגזיטטבעיישלי–שותיטגזיטטבעי,יודוחותיטכנ ותישל
רנטליסוצ–ותיטבע.
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י–ד,יוסזיכב–ייטיטירסוח–ירדי.ייבי ו יספש–יילכךיטוסיטעלייטיטד–רטיתיבשירושיב סנ–גיטי ול–יתיבעולם
בשניםיטסח–ונות,ישסםיתירשךיסכןייכולטילג–וםילתרו–ותיד–רטיותיבשוקיטסנ–גיטיבטווחישלי10-20ישנט.125
• טרתנגדיםילחב–ותיטגזיטועניםישסייספש–יל רוךיעליתחזיותיכסלטיוצ–יךילשרו–יעתודותילשירושירקורייל50-
שניםילפחות.ייוסכןיספילויטדו"חישליבלורב–גישחוזטירעב–יר יביירגזילשירושיבסנ–גיותירתחדשותירבחין
ביןירקורותיכרויס–ט"בישבטםיישיגזיזוליבשפעיוירשיכוילטשתרשיבויבתו–ירקו–יעיק–י,ילביןירקורותיסח–ים
שבטםיטגזייק–ייות–יויקבליתפקידישליגיבויילשעותיעור .126י יכיווןישביש–סליישיטרוןיגזייח יתילגודל
טסוכלו ייט,יטוסיסרו–ילטיותיבשפעיובזול.י יסםינייצסיסותויונסלץי)עוד י20י שנטיסוייות–(ילייבסידלקיסח–
ברקורו,יט–ווחיטזרניירטיצוסייטפוךילטפ ד.127ייויכולותילטיותיגםיבעיותילסיצפויות,יכרוישק–טיעםיטפ קת
טז–רתיטגזיררצ–יםיוטק–י טישלירסג–ייםיתטי .
בסופןיסי–וניירשטו,יריישט בי–יסתיטערדטיטזויבצו–טיטובטיטוסיש–יטסנ–גיטישלירתווטיטגזייובלישטייניץ,
שסר–ירעלידוכןיטכנ תי"צינו–יטגזישטוביליגזיררצ–יםיפוצץיב וף י,2011יושדטיטגזישלייםיתטי יטת–וקן
בטפתעטיגרו–טויוכךיב, 2012-יפתסוםילסח–יעשו–ישנטננוירגזיזולי—ילסיטיטיגז.יטגזיחז–יבסרצע י .2013
טתוצסטיטיתט,ילפייחישובייטסוצ–,ישטצריחטיב2012-יי–דטיביןי1%יל.1.5%-יכלור–יטיעד–יטגזיטפתסורייג–ם
לכךישנסלצנוילשלםייות–יעליסנ–גיטי—ייבוסיסנ–גיטייק–טי—יוטעובדטישנסלצנוילייבסידלקיםייק–יםיטו–ידט
סתיכליטע–ךיטרו ףישליטרשקיטיש–סלייכייפתסוםיכלירטישייצ–נו,יתשורותיטייצו–,יעלויעודיכרטיעש–ות
ריליס–דיישקלים,יוכליטע–ךיטרו ףישליטרשקיי–דיב1% -יצריחטישלםיעדי.1.5%יסרו–ירעתטי—ילגזיישיע–ך
גםיכשרייצסיםיסותו,יסבליטע–ךיטגדולישלויכפיישטבחינטייפטיוט בי–טייפטיח"כייחירוביץ'יטוסיקודםיכל
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בשירושירקורי".
בתחוםיטרדיניות ,ילררשלטיישישיקוליםינו פים.יירצדיסחדיזטיסרו–ילכלוליסתיטצו–ךיב–גולציטיעלירונופולילפי
שיקולידעתוישליטררונטיעליטטגבליםיטע קיים.יירצדישנייישישסיפטילסיבלתיי בי–טיליצו–י ביבטיע קיתינוחטיותורכת,
שתעודדיטשקעותירבחוץילסו–ךיזרן.י יברק–טיט פציפיישליטגז,יטטענטיטיסישרתןיתנסיםיטוביםילחב–ותיטגזייעודד
חיפושיםיעליידייחב–ותינו פותיוגילויייגזינו פים,יסבליטטיעוןיטזטיבעייתיילסו–יטטע–כותישסיןיעודיכליכךירטילרצוס
כסן.
בנו ף,יכתוצסטירטקידוחיםינוצ–טינוכחותיפיזיתיבריםיטט–יטו–יסלייםיט–חקירחופייטרדינט,ישדו–שתיסבטחט.
טשתתפותיבסבטחטיטזויגו–רתילטוצסותירשרעותיות129ישיתכןיכייטןירסזנותיסתיטטכנ ותירתרלוגיםיורי ים.
לב וף,ילע קייטגזייכולותילטיותיגםיטשפעותיעלייח יםיבינלסורייםיס ט–טגייםיכתוצסטיריצוסיספש–יישליטגז,
ובפ–טיעליטיח יםיטעדיניםיעםירצ–יםיוי–דן.ייגםיטררשליטסר–יקסייטפעילילחץיר יביילסישו–ירתווטיטגזיבשי–ותטישל
חב–תינובליסנ–ג' ייטסר–יקסיתי)שגםישכ–טיסתיביליקלינטון,ינשיסיס–ט"בילשעב–,יבתו–ילובי ט(.יירצדישנייצ–יךילטכי–
בכךישיצוסיטגזילסייטפוךיסותנוילסירפ–יט.ייעתודותיטגזישלייש–סליטןיבע–ךיחצייסחוזירעתודותיטגזיבעולם.ייטתפוקט
טשנתיתישליגזפ–ום,יענקיתיטגזיט–ו ית,ירוע–כתיבBCM 540-י–יכרויכלירסג–ילויתן.

מתווה הגז
רסבקיטכוחותיביןיטחב–ותירפיקותיטגזילביןיטררשלטילפייקווייטרתס–ישתוס–וילעיליטובילילב וףילרתווטיטגז,
שרט–תויטרוצט–תילטחישיסתיפיתוחישדותיטגזיולטגדיליסתיטשירושיבגזיביש–סל.ייטבעיטירתחילטיעםירתןיטזיכיונות
לחיפושיגז,ישניתנויר–סשיללסירכ–ז,יברחי–ינרוך,130יובלייד–ישותי פציפיותילשיתוףיטרדינטיב–ווחיםיסםייטיו.ייבטרשך
טוקרוישתייועדותיכדיילטרליץיעלירדיניותי–סויט:
• ועדתיששינ קי )( 12.4.2010-3.1.2011יבנושסירי ויי–ווחייטגז,יובפ–טיכרטיתרלוגיםיישולרויורתי.ייטוועדט
טרליצטילטשסי–יסתיטתרלוגיםיכפיישטיויבשיעו–ישלי,12.5%יסבלילטו יףיטיטליפ–וג– יבייעלי–ווחייית–.131
חב–ותיטגזילסייצט–כוילשלםיטיטליזטיעדישט–ווחיםייגיעויל150%-ירטטשקעט,יכלור–ייחזי–ויסתיכליטטשקעט
בתו פתי.50%ייסח–יישיגיעויל–ווחיםיכסלטייתחילוילשלםיטיטלישלי ,20%יושיעו–יטטיטלייעלטיבטד–גטיעד
ע–ךירק ירליישלי50%יכסש–יט–ווחיםייגיעויל230%-ירטטשקעט.ייבנו ףיטוצעילטכי–יבפחתירוסץיעליטעלויות
שליפיתוחירתקנייטגזיולבטליטנחטירר יחב–ותישנק–סטי"ניכוייסזילט".ייב ךיטכליטטרלצותיטסלטיצפויות
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סרנוןיפו–טוגלי,יבפו–טליתשתיותי,27.6.2016-יכותביעלייצוסיגזיטבעיינוזליירס–ט"ביברכליותיענקיועליסנ–גיטי ול–יתישטיסיטתחוםיטגדל
ברטי–ותיטגבוטטיביות–,יוכב–יזולטייות–ירפחםיוגזיבכרטירקורות.
טדו"חיNew Energy Outlook 2017ישליבלורב–גיצופטישכרעטי¾יירטטשקעותיבייצו–יחשרליעדי2040ייטיויבסנ–גיטירתחדשתי)שרש
ו–וח(,יבעיק–יעליחשבוןיטפחםישטשירושיבוייחתך.
–סויבסת–יטערותטילכלכלטיבתיקיירס.
רצוטטיעליידייגיסי–ולניקיבדטיר–ק–י.9.9.2017ייטדב–יםינסר–ויב,2.2014-יכששטייניץיטיטיטש–ילסיוריםיס ט–טגיים.
גילייכטןיוסיתייט–ילניק,יחיליטיםידו–שי3יריליס–דישקליכדיילטגןיסליס דותיטגזיביםיטתיכון,יטס–ץי.9.7.2012
סיתייט–ילניק,יישילכםי6ישקלים?יסולייתוכלוילקבלי–ישיוןילחיפושייגזיונפט,ידטיר–ק–י.25.12.2011יירדוב–יברחי–ישליטית–יחיפושיבשטח
שלי1000ידונם.
לפיידו"חיטוועדט,יטרתווטיטרוצעייביסיסתיטכנ ותיטרדינטירנפטיוגזילטווחי,52-62%יזסתיבטשווסטילררוצעיעולריישליכ,70%-יוררוצע
שלירדינותיבנותיטשווסטישלי.61-65%ייועדתיששינ קיי,2ישרונתטיכ3-ישניםיסח–ייט–סשונט,יטציעטירנגנוןידורטילרי ויירשסבייטבע
סח–יםיכגוןיסשלגיריםיטרלח.
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לטגדיליסתיטכנ ותיטרדינטיבסופןירשרעותיילסו–ךיזרן,יסבלילסיט–בטיבטווחיטזרןיטרידי,יוזסתירבליילפגוע
בכדסיותישליטשקעותיבחיפושיופיתוחיקידוחייגזיחדשיםיעליידיייזריםיפ–טיים.
• ועדתיצרח )( 10.2011-9.2012יבנושסירדיניותיס–וכתיטווחילניטולירשקיטגז,יובפ–טיטטחלטטיכרטילשרו–
לצו–כייטרשקיטיש–סלייוכרטיורתיילייצס.ייטוועדטיטרליצטילסש–ילייצסיבע–ךיחציירעתודותיטגז.ייטרלצטיזו
טתב טיעליטטנחטישטעתודותיבפועליסכןייטיויכ,BCM 1000-יושר פיקילשרו–יכBCM 500-י לצו–כי
טרשקיעדי. 2040יטטרלצטיטובטילחב–ותיטגזיבטווחיטזרןיטרידייועוז–תילררןיסתיפיתוחיקידוחילויתןי)שבעצם
סינוידחוףיבטווחיטרידי(.יוסכןילפייפ–וטוקוליםישליטישיבותיטוועדטינתנטיעדיפותיליצוסיעליפנייצו–כייטרשק
ביש–סל.132
רטישרט–ידיובעייתייבדו"חיועדתיצרחיטוסישתחזיותיטשירושיבגזינפ קותיבסופןיחדיבשנת י,2040יב–רת
שירושישלירעליBCM 25ילשנטי)סיו–י.(69יירטיסרו–ילק–ותיסח–ייזט?יסםיירשךיטשירושיבגז,ירסיפטיטוס
יבוסיובסיזטירחי–?יוסםיטרשקיצפויילעבו–ילרקו–ותיסנ–גיטיסח–ים,יסיךיורתייזטיסרו–ילק–ות?ייבנו ף,יישיגם
רקוםילחששישרדוב–יבטע–כתיח –ישליטשירושיבגזיבפועל.ייכיוםיטגזירשרשי–קילחצייריצו–יטחשרל,יו ך
טשירושיבחשרליצפויילעלותיבסופןירשרעותייעדי.2040ייוזסתיעודיבליירעב–יר יביילשירושיבגזיבתעשייט
ובתחבו–ט:יבס–צותיטב–יתילרשלייצו–יחשרליטוסי–קישלישירטשירושיבגז,יולסישניישלישיםיכרויבתחזיתישל
ועדתיצרח.
תקופתיפעילותיטוועדותיוטדיוניםיעליטרתווטיסופיינטיבפעילותי לוביינ–חבתיתוךיטפעלתילחץיוסיוריםירצדיחב–ותיטגז,
ובטע קטישליר פ–יגדולישליפקידייציבו–ילשעב–.133ייטרתווטישעליויטחליטטיטררשלטיב ופוישלידב–יבסוגו טי2015
כלליסתיט עיפיםיטעיק–ייםיטבסים,יש–ובםי ות–יםיחוקיםישונים:
• סישו–ילקיוםירונופולילתקופטישלי10ישניםי)עדי,(2025יכלור–יפטו–ירטו–סותיחוקיטטגבליםיטע קיים.
• דחיתיטרועדישבויעליחב–ותיטגזילפתחיסתיטרסג–יםישגילו.ייכ–גיליצ–יךילפתחיתגליותיתוךי3ישנים,יוסםילס
טזיכיוןיחוז–ילרדינט.
• פטו–ירפיקוחיעלירחי–יטגז.י יטפטו–יטזטירי דירצביקייםיבשניםישלפנייטרתווט,ישבטןירונופוליטגזיקבע
רחי–יםיגבוטים,יותלונותילררונטיעליטטגבליםיבע קייםינות–ויללסירענט.134
• סישו–יליצוסישליבע–ךיחציירעתודותיטגז,יובפ–טיסישו–יליצוסיררסג–יתר–יעודילפנייפיתוחירסג–ילויתן,
ובעצםילפניישידועיבכלליכרטיעתודותיגזיבסרתיישישם.
• ביטוליד–ישטיקודרתילטניחיצינו–יטולכטינו ףיררסג–יתר–ילחוף.
• טקטנטישלישיעו–ייטר יעלי–ווחיםישקבעטיועדתיששינ קי,יעליידייקיזוזישליר יחב–ות.
• " עיףיטיציבות"י–יטתחיבותישלסייטיוישוםישינוייםיברתווטילרשךי10ישנים.ייבג"ציביטלי עיףיזטיכיווןישטוס
כובליסתיידייררשלותיעתידיות,יוטוסיטוחלףיב עיףיטעו קיבספש–ותיפיצויילחב–ותיטגזיסםייע–כוישינויים.
• חב–ותיטגזינד–שוילרכו–יסתירסג–ייתניןיוכ–ישיולטקטיןיסתיטסחזקותיבתר–,יכדייליצו–יתח–ות.ייכרויכןיטן
נד–שוילטקטיןיסתיטסחזקותיבתר–,יסבליזטינדחטיב6-ישנים.
כדיילסש–יסתיטרתווטיבררשלטיובכנ תיבוצעוי ד–תיפעולותיבעייתיות:
• לסיקיבלויסתיערדתיטררונטיעליטגבליםיע קיים ידיוידיגילט.ייגילטי–צטילפ–קיסתירונופוליטגז,יובפ–טילחייביסת
טשותפותיברסג–ייתר–יולויתןילרכו–יגזיבנפ–דיולטתח–ותיזויבזו.ייטררשלטיטקירטיצוותיב–סשותייוג'יןיקנדל
)–סשיטרועצטיטלסוריתילכלכלט(יכדיילגבשירתווטיסלט–נטיבי.ייגילטילסיט כיםילרתווטיזטיוטתפט–ירתפקידו.
• שירושיבחוותידעתיתפו–טישלייו ייכטן,י–סשיטרועצטילביטחוןילסורי,יבנוגעילחשיבותייצוסיטגזילרצ–יםי–
ערדטיבלתיי בי–טילסו–יתגליותיטגזיטעצורותישלירצ–יםיעצרט.
• שירושיתקדיריי–סשוןיב עיף י52י שליחוקיטטגבליםיטע קייםיטרספש–ילש–יטכלכלטילעקוףיסתיטשיקול
טרקצועיישליטררונטיעליטטגבליםיטע קייםירשיקוליםישלייח ייחוץיסויביטחון.ייש–יטכלכלטיס–יטיד–עיי י–ב
לטשתרשיב רכותוירכוחי עיףיזט,יולכןיטועב–ילתפקידיש–יטפנים,יוטפעלתיט עיףינעשתטיישי–ותיעליידיי–סש
טררשלטיבניריןינתניטוירתוקףיטיותויררלסירקוםיש–יטכלכלט.135
• פיטו–יייו"–י–שותיטחשרליסו–יתיפ–קש-טכטןישטצביעטיעלירחדלירחי–יטגזיבחוזטיעםיחב–תיטחשרליוביקשט
לפתוחיסתיטחוזטירחדשיבר ג–תירתווטיטגז.
• רניפולציטיבוטטישלידעתיטקטלי)בעיק–יעליידיי–סשיטררשלטיבניריןינתניטויוש–יטסנ–גיטייובלישטייניץ(יעם
טבטחותישטרתווטייביסילטכנ ותישלירסותיריליס–דיישקליםישיופנוילתכניותיחב–תיות,136יוסיורים ישסם
132
133
134
135
136

דטיר–ק–י.5.6.2013
–סוי–שירותיבסת–ישליריקיי–וזנטליובסקו-ויקי.
סבייב–-סלי,יבשו–ותי–עות:ירונופוליטגזיטו–םירעליטחוק,ידטיר–ק–י.1.6.2016
טחלטתוישלינתניטויריוםי.17.12.2015
סבייב–-סלי,ילסןינעלרוירסותיריליס–דיישקלים?ידטיר–ק–י.4.8.2015
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טרתווטילסייחתםי"טגזיישס–יבסדרט",ילר–ותישטגזיררסג–יתר–יכב–יטיטיבטפקטירזטישנתיים .137י יסת–י
חדשותיטרקו–ביםילנתניטויקב–ויבכוונטידיווחיםיחדשותייםיעליטטפגנותינגדירתווטיטגז.138
• ר י–תירידעירוטעטיסויחלקייעליתרלוגייטגזיטצפוייםיורחי–ייטגזיבעולם.יי–סשיטררשלטיבניריןינתניטויוש–
טסנ–גיטייובלישטייניץידיב–ויעליטכנ ותישלירסותיריליס–דיישקלים.ייטע–כותישקולותייות–יסח–יישטרתווט
נחתםירדב–ותיעליעש–ותיריליס–דיםיבודדים.139
• ויתו–ילסירו ב–יעלי עיפיםיבחוזיםירוליטזכייניםיכרוילרשליטחובטילפ–ו יצינו–יס פקטינו ףישיטווטיגיבוי
לצינו–יטיחידירקידוחיתר–.
רעב–ילכליטבעיותיטקונק–טיותיטנ"ל,יצו–תיקידורוישליטרתווטיעליידייטררשלטיובעיק–יעליידיי–סשיטררשלטיבינירין
נתניטויטצביעטיעליחו –ישקיפותיוטעלתטיחששותירפניישחיתותיספש–יתיוקש–ייטון-שלטון.

החשבון הסופי
סתיט–וביטרכ–יעישליטדב–יםישתוס–וילעיליסייספש–ילשקלל.י ילגבייחלקםיסיןינתוניםיזרינים.י ילגבייסח–יםיטרעב–
רתחזיותילר פ–יםיסריתייםיית–חשי–קיבעתיד.ייפ–טיםישעבו–םיישינתוניםיקונק–טייםיכיוםיטםיטטשפעותיטישי–ותיעל
תקציביטרדינטי)סיו–י:( 70יטוצסותיעלי–שותיטגזיותכנוןיופיתוחירע–כתיטולכתיטגזירצדיסחד,יוטכנ ותיר תרלוגיםירצד
שני.
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סיו–י:70י עיפייתקציביטקשו–יםילגזיטבעי.140יילסירצסתיינתונייתרלוגיםירלפניי.2012יישירוילבישטתרלוגיםיטםיטכנ ות,
וסילויט עיפיםיטסח–יםיטםיטוצסות.

זטינ–סטיסופטירי,יסבליזטי–קיטכ ףיטקטןיוררשילסירשקףיסתיטתרונטיטכללית.יירטישח –יבצדיטטכנ ותי)רטישטציבו–
וטררשלטיר–וויחים(יטוס:
• טכנ ותירר יחב–ותישרוטליעליחב–ותיטגז.
• טכנ ותיעתידיותירטיטליט–ווחיםיטעודפיםי)ר יששינ קי(.
• טכנ ותיעתידיותירטק–ןיטלסוריתישתוקםיכדיילנטליסתיט–ווחיםיטסלט,יברידטישסכןיתוקםיותפעל.
• ח כוןיכתוצסטירשירושיבגזיברשקיברקוםידלקיםייק–יםייות–.
137
138
139
140

גיסי–ולניק,ידטיר–ק–י.9.4.2016
לרשלידיווחיבעיןיטשביעיתי.29.11.2015
ליסו–יגוטרן,יפיש–ירע–יך:יעדי2017יטטכנ ותיררכי–תיגזיטבעיייגיעויל2.9-יריליס–דידול–,יכלכלי טי.3.6.2013ייברסר–ינכתביעוד
שטטע–כטיטיסישעדי2027יטטכנ ותייגיעויל14.4-יריליס–דידול–,יכליזסתיררסג–יתר–.
רקו–ות:ינתונייטתקציבירסק ליםישליתקציביטרדינטיוביצועוירסת–יטחשביטכללי .ייטסדריני ט–ציטיטיסירנטלתיטגזיברש–דיטתשתיותיעד
2002י) עיפיםי34130125יסוי(3405יו–שותיטגזיר2002-י) עיףי5431יסוי.(5405ייפ–ויקטיםיכולליםיטשקעותישונותיו–ז–בטי) עיפים
(83040109-83040124יותריכותי) עיפיםי.(38400231 ,38190302יינתונייטתרלוגיםירדוחותישנתייםישלירנטליסוצ–ותיטבע.
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• תוצסותיטפחתטיבזיטוםיטסווי–יכתוצסטיררעב–ילשירושיבגזי)ברונחייתחלוסטיורק–יירוות(.
רטישח –יבצדיטטוצסותי)רטישחב–ותיטגזיר–וויחות(יטוס:
• טקיזוזישליר יחב–ותיתרו–תיטיטליט–ווחיםיטעודפיםי)2/3ירכליסחוזירעלי.(18%
• עלויותיטשתתפותיחיליטיםיבסבטחתיס דותיטטפקט.
• טשלכותישליטרשךיטשירושיבדלקיםייק–יםיוזיטוםיטסווי–יכתוצסטירעיכוביםיבפיתוחירסג–יםיורע–כותיטולכט
וסי-שירושיבגזיבתעשייטיובתחבו–ט.
• טפ–שיירחי–יםישלייבוסי)סםייטיט(ישליגזיסוידלקיםיסח–יםיבעתידיסח–יישטרסג–יםיית–וקנויבגללייצוס.
בנו ף,יבצדיטטוצסותיישיכרטיח –יםיגדוליםישטםיתוצסטישליטצלחטישליחב–ותיטגזיברסבקיטכוחותירליטררשלט.ייניתן
לטעוןישזויטתנטלותיע קיתילגיטיריתיולכןילסי–סוייל פו–יסותם.יירצדישנייישיחששישטםינובעיםירסיוריי –קיורפעילות
לוביי)שלסילדב–יעלישחיתותישליררש(,יורשקפיםיחולשטיוטתר –ותיבלתיירו ב–תישליטררשלטילבעלייטטון.
• רחי–יית–ישליטגזילעורתירטיש–סוייטיטילטיותי)לרשליכתוצסטיררנגנוןיטטצרדטיטח–יגיבחוזטישליחב–ת
טחשרליעםירסג–יתר–(,יוטטשלכותישלירחי–יטחשרליטגבוטישנובעירזטיעליטרשק.
• ויתו–יםילחב–ותיטגזיברתווטיטגז,יובפ–ט
◦ טטו–דטיבסחוזיטיטליט–ווחיםיטעודפיםיטרק ירלייר60%-יל.50%-
◦ טדחייטישליטפעלתיטטיטליעדישטחב–ותייקבלוי–ווחיםיגבוטיםייות–.
◦ דחייטיב6-ישניםישליטקטנתיטסחזקותיבקידוחיתר–,יובכךיטקטנטישליטספש–ותילתח–ות.

יחסי כוחות ומאבקי כוחות
כפייש–סינוילעיליבסיו–י,46יתקציביטרדינטיי–דיבעש–ותיטשניםיטסח–ונותיר–רטישליכ60% -ירטתר"גיל–רטישליכ40%-
רטתר"ג.יישס–יטפעילותיברשק,יטרבוצעתיעליידייגופייררשליסח–יםי)לרשלי–שויותירקוריות(יוגופיםיחוץיררשלתיים,
גדלטירכ40%-ילכ 60%-ירטתר"ג.יירכסןישבקי–וביטוביישיסיזוןיביןיטררשלטילביןיגופיםיסח–יםיברשק.ייסבליטסיזון
טכללייטזטיר תי–ירסבקייכוחותיעלירגווןינושסים.
רסבקייטכוחותיביןיטגופיםיטגדוליםיברשקילביןיטררשלטיבסיםילידייביטוייבעיק–יבשנייטקש–ים.ייט–סשוןיטוסירתן
זיכיונות,יטפ–טות,יוטטבות,ישעליחלקםידיב–נויכב–יב עיפיםיטקודרים.י יטשנייטוסי–גולציט,ישבטיטררשלטיקובעת
כלליםיטרגביליםיסתיפעולתםישליגופיםיכלכלייםישונים.ייט יבטיל–גולציטיטיסיטטכ–טישכוחותיטשוקילסיבטכ–חייביסו
לתוצסטיטטובטיביות–,יושצ–יךילטגןיעליטציבו–יבפנייתוצסותילסי–צויות.ייבסופןיטבעי,יטגופיםיטסח–יםירצידםי)לרשל
חב–ותיר ח–יות(יפועליםילטחלישיסתיט–גולציט.

רגולציה
סםירסריניםישטררשלטיצ–יכטילטירנעירלטיותיגו–םיפעיליברשק,ירטישנשס–ילטיטוסיתפקידיט–גולטו–.ייט–גולטו–ים
טררשלתייםיטעיק–ייםיטםיטרפקחיעליטבנקים,יטרפקחיעליטביטוח,יוטררונטיעליטטגבליםיטע קיים.ייבנו ףיישי–גולציט
עלירוצ–יםיבסח–יותירכוןיטתקנים.
טתפקידישליט–גולציטיטוסילשרו–יעליטסינט– יםישליטציבו–.יילציבו–יישישנייסינט– יםיעיק–ייםיבטקש–ילגופים
רפוקחיםיכרויטרע–כתיטבנקסית.י יטסינט– יט–סשוןיטוסילקבלישי–ותיטוביברחי–יטוגן.י יטשניי)שלפעריםי ות–יסת
ט–סשון(יטוסילשרו–יעליטיציבותישליטרע–כת,יובכךילטגןיעליטכלכלטיבכללותט.ייל–גולטו–יםירוקניתיטספש–ותילקבוע
כלליםישוניםיולחייביסתיטגופיםיטרפוקחיםילפעולילפיטם.יילרשל,יטררונטיעליטבנקיםייכולילכפותיטפחתטישליערלות
עליפעולותיבחשבונותיבנק.י יטררונטיעליטביטוחייכולילכפותיד–ישותירינירוםילגבייטטגנטיטניתנתיעליידייפולי ות
ביטוח.
נושסיבעייתיייות–יטוסירצבישבוי–גולטו–יםי)סויגופיםישלטונייםיסח–ים(ירסש–יםילגופיםיע קייםילפעוליבניגוד
לרדיניותיטרוצט–תיסוילחוקיקיים.יידוגרטילכךיטיסיחוקיטרזון ,ישנחקקיבעקבותיטרחסטיטחב–תית.ייביןיית–יט עיפים
טחוקיס –יעלי פקיםיגדוליםילטתע–ביב ידו–יטרוצ–יםיעליטרדפיםיב ופ–ר–קטים.ייט יבטיטייתטיטחששי)טרבו (
ש ד–ניםירטעםיט פקיםיידסגוילטצגטיטובטייות–ישליטרוצ–יםישלטם,יולט ת–טישלירוצ–יםישלי פקיםיסח–ים,ירט
שיפגעיבתח–ות.יייסבליטררונטיעליטטגבליםיטע קייםינתנט יפטו–ילחב–ותיגדולות,ירטישספש–יילטןילטרשיךיולשלוטיעל
ידו–יטרדפיםיב–שתותיטשיווקיטגדולות.141
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הדלת המסתובבת
ישיטענותירבו ותיעליכךישט–גולציטיביש–סליחלשט,יביןיטית–יבגלליתופעתיטדלתיטר תובבת.י יטרשרעותיטיס
שט–גולטו–יםיטבכי–יםיביות–יעובדיםיל –וגיןיבתו–י–גולטו–יםיררשלתייםיובתו–יבכי–יםיברע–כתיטע קית.י יזטייוצ–
רצבישל יניגודיעניינים י שבויישיחששישט–גולציטילסיתטייטיספקטיביתיכייט–גולטו–י–וסטיסתיעתידויטסישייבסותם
טגופיםישסתיפעילותםיטוסיסרו–ילבק–.
עיק–יתשורתיטלבירופניתיכ–גילילסלטישעורדיםיב–סשירנגנונייט–גולציט.ילרשל,יכפיישניתןיל–סות,ישבעטירתוך
עש–תיטרפקחיםיעליטבנקיםיב48-יטשניםיטסח–ונותיעבדויברע–כתיטבנקסיתיסח–יישפ–שוירטתפקידיסוילפניישטתרנו
סליו:
עבודטילסח–יפ–ישטירטתפקיד
תקופתיכטונט
טרפקח
יו"–יבנקילסורי
1969-1975
רסי–יחת
לסיעבדיבבנק
1975-1982
עודדיר –
רנכ"ליבנקילסורי
1982-1987
גליטירסו–
רנכ"ליבנקידי קונט,ידי–קטו–יבבנקילסורי
סרנוןיגולדשרידט 1987-1992
יו"–יבנקיסגוד
1992-1998
זסביסבל
די–קטו–יבבנקיטפחות
1998-2003
יצחקיטל
לסיעבדיבבנק
2003-2006
יוסבילטרן
יו"–יטבנקיטבינלסורייט–סשון,יחז–ילשי–ותיטציבו–ייבתו–יטחשביטכללי
2006-2010
–ונייחזקיטו
לסיעבדיבבנק
2010-2015
דודיזקן
לפנייטרינוייטייתטי רנכ"ליתיבנקילסורי
רסזי2015
חדוטיב–
לגביי ררוניםיעליטטגבליםיטע קיים,יס–בעטירתוךישרונטיעב–וילרגז–יטע קייסויבסויררנו,יכששנייםיעו קיםיבפ–ט
ביצוגירוליטררונטיעליטטגבליםיטע קיים.יירצדישנייישיגםיסחדישטרשיךיבפעילותיבנושסיטתח–ותיות:
עבודטילסח–יפ–ישטירטתפקיד
תקופתיכטונט
טררונט
עו"דיו ופ–
1969-1978
ר–דכייטו–וביץ
לסיידוע
1978-1992
זסביגלרו–
רנכ"לידי קונטיטשקעות,יעו"דישיצגיחב–ותירוליטררונטיעליטטגבלים,
1992-1996
יו–םיטו–בוביץ'
יו"–ידי–קטו–יוןיסזו–יםיודלקיסנ–גיט
עו"דיטרתרחטיב–כישות,יריזוגים,יוטגבליםיע קיים
1997-2001
דודיתדרו–
פעילותיציבו–יתיוחב–תיתיבנושסיתח–ותיות
2001-2005
ד–ו–ישט–ום
די–קטו–יתיבשותפותי–ציויחיפושיינפט
2005-2011
–וניתיקן
חז–ילטיותיפ–ופ ו–ילרשפטים
2011-2015
דיוידיגילט
לפנייטרינוייטייתטיעו"דישיצגטיחב–ותירוליט–שותילטגבלים,יולכןיחתרט
רסזי2016
ריכליטלפ–ין
עליט כםיניגודיענייניםיטרונעיררנטילע וקיבנושסיםי–בים

רגולציה על הבנקים
תפקידיט–גולציטיעליטבנקיםיטוסילשרו–יעלייציבותיטרע–כת,ילרשליעליידייסי ו–יפעולותיר וכנותיובלתייסח–סיות.
סבליבויבזרןיישיגםיצו–ךילרנועיניצוליל–עטישליטכוחיטעודףישליטבנקיםירולילקוחותיטם,יובפ–טיטלקוחותיטקטניםיכרו
רשקייטבית.ייסתיזטירשיגיםיבסופןיסידסלייעליידייתח–ותיביןיטבנקים.ילסו–ךיטשניםיטצטב–ויר פ–ידוגרסותילכשלים
–גולטו–ייםישסיפש–ויטתנטלותיבלתייסח–סיתיולעיתיםיספילויפליליתישליבנקסיםיבכי–ים:
• רשב–יוי ותירניותיטבנקיםיבשנתי.1983ייעודיבשנותיט70-יטבנקיםיטתחילוי"לוו ת"יסתיטרניותישלטם,יכלור–
לקנותיסותןיבעצרםיכדייליצו–יביקושיםיולטעלותיסתיע–ךיטרניות.י יכךינוצ–יספיקיטשקעטיבטוחיללקוחות,
ורקו–ילכ ףילבנקים.ייסבליכתוצסטירטסינפלציטישליתחילתישנותיט80-יטסרוןיברניותיי–דיוטלקוחותיטעדיפו
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לרכו–יסתירניותיטבנקיםיולקנותידול–ים.ייכשטבנקיםילסייכלויעודיל פוגיסתיטטיצעישליטרניותיוערדויבפני
טתרוטטותיטםיטולסרויעליידייטררשלט,ישע–בטילע–ךיטרניות.י י–סשייטבנקיםיטוערדוילדיןיעליטווי ות,
לר–ותישטוסיטיטיידועילכל,יכוללילרפקחתיעליטבנקיםי גליטירסו–.ייגליטירסו–ירונתטיסח–ייכרטישניםילתפקיד
רנכ"ליבנקילסורי.
ק–טל יתיסוםיערלותיביןיטבנקים.ייחקי–טישלי–שותיטטגבליםיטע קייםיטעלתטישטבנקיםיטגדוליםיתסרויביניטם
סתיטערלותיבשניםי.1990-2004יי כוםיטפיצויישטוטליעליטםילשלםיטיטיפחותיר1%-יר–ווחיטםיבשנטיסחת.
טלווסותיבלתייסח–סיותילטייקוניםיוט ד–ייחוב.ייידועטיטסיר–טיישסםיישילךיחובישלי 10,000ישקליםילבנקיזו
בעיטישלך,יסבליסםיטחוביטוסי10,000,000ישקליםיזויבעיטישליטבנק.ייריישטדגירויזסתיטיויטייקוניםיכרוינוחי
דנקנ–יוסליעז–יפישרן,ישקיבלויטלווסותישלירסותיריליוניישקליםיבלייביטחונותי–סויים,יולסייכלוילטחזי–יסותן
רשנקלעוילקשיים.
יועילטעלרותיר יבחו"ל.ייבשניםיטסח–ונותיט תב–ישבנקיםייש–סליםי ייעויללקוחותיב ניפיםיבחו"לילטעלים
רי ים.י יכתוצסטיטוטליעליבנקילסוריילרשליקנ ישליכריליס–דישקלים,יו–סשייטבנקיחויבוילטחזי–יחלק
רטבונו יםישקיבלו.

שכר הבכירים
שסלטיחוז–תיטיסיעלירטי–סויילטפעילי–גולציט.ייחב–ותיע קיותי)וח ידייטשוקיטחופשי(ירעדיפיםישלסיתטיטי–גולציט,
וטועניםיש–גולציטיחונקתיסתיטחדשנותיוטדינריותיטנחוציםיל ביבטיע קיתירשגשגת.י יסבליישירק–יםישט–גולציט
רתבקשתיכתוצסטירטתנטלותיבעייתיתישטתפתחטיברשק.יידוגרטירטזרןיטסח–וןיטיסישכ–יטבכי–ים.
טרנטליםיטבכי–יםישליחב–ותיציבו–יותי)כלור–יחב–ותישרניותישלטןינ ח–ותיבבו– ט,יולכןיטבעליםישלטןיטםיציבו–
בעלייטרניות(יטםישכי–יםישליטחב–ות.י יעםיזסתיישילטםירטבעיטדב–יםיטשפעטיעלישכ–ם,יבזכותיטסינט–סקציט
טשוטפתישלטםיעםיטדי–קטו–יוניםישליטחב–ות.ייבשניםיטסח–ונותישכ–יטבכי–יםיעלטיבסופןיניכ–,ידב–ישעו––ירחסט
ציבו–ית.ייסחתיט יבותילרחסטיטיסיחו –יטקש–יביןיביצועיםילתגרול:יגםיבשניםישבטןיטחב–טירפ ידטישכ–יטרנטלים
עולטיובנו ףיטםירקבליםיבונו ים.
לחפש י נתונים י קונק–טיים י על י שכ– י ובונו ים י לעורת י ביצועים י סו י טפ דים י -
https://www.themarker.com/markets/1.5962912
חוקיטגבלתישכ–יטבכי–יםיסוש–יבכנ תיבשנתי.2016ייזטויחוקייחודייליש–סל,יוסיןיחוקיםידוריםיברדינותיסח–ות.
טחוקיתקףילחב–ותיפיננ יותיכגוןיבנקים.ייט עיפיםיטעיק–ייםיבחוקיטם:
• טשכ–יטגבוטיביות–ילסייעלטיעליפיי35ירטנרוךיביות–,יכוללישכ–םישליעובדייקבלןיטרוע קיםיבחב–ט.
• רתןישכ–ירעלי 2.5יריליוןיש"חירחייביסישו–יםיריוחדיםיוסינוירוכ–יכטוצסטילצו–כייר י)כלור–יסייספש–ילקזז
סותוירטטכנ ותיכשרחשביםיסתיר יטחב–ות,ישרשולםיבעיק–וןיעליט–ווחיםישטםיטטכנ ותיבקיזוזיטטוצסות(.

הטבות מס
ר יטכנ טיטרוטליעליסז–חייטרדינטיטוסיר יפ–וג– יבי:יריישרקבליטכנ טיגבוטטייות–יצ–יךילשלםי סחוזיגדולייות–
רטטכנ טי)ולסי–קיתשלוםייות–יגדוליכרוישטיטירתקבלירחישוביסותויטסחוזירטכנ טייות–יגדולט(.ייר יחב–ות,ילעורת
זסת,יטוסיבב י ויר יסחיד:יכליטחב–ותירשלרותיסותויסחוזירט–ווחיםישלטן.ייסבליבפועליישיחב–ותישרשלרותיסחוז
קטןייות–.ייט יבטיטיסישטןירקבלותיטטבותיר .ייטטבותיר ינועדוילעודדיחב–ותילבצעיפעולותישסח–תיסוליילסיטיו
רבצעות.יילרשל,יסםיטררשלטי–וצטילעודדיפיתוחיתעשייטיותע וקטיבסזו–ייטפ–יפ–יט,יטיסייכולטילטגדי–יסזו–יםיסלט
כסזו–ייעדיפות,יולקבועישחב–ותישפעלותיבסזו–ייעדיפותיישלרויר ינרוךייות–.יייזריםילוקחיםיסתיזטיבחשבון,יוחלקם
יעדיפוילטקיםיחב–ותיבסזו–ייטעדיפותיכדיילטנותירטטטבטיבר .
טבעיטיטיסישישירק–יםיבטםיטחב–ותירצליחותילטנותירטטבותילר–ותישטןילסיתו–רותילרשקיכפיישטררשלט
טתכוונט.ייב–וביטרק–יםיטנטנותיטןיחב–ותיגדולות,יובפ–טיחב–ותיבינלסוריותיגדולות.ייסחתיט יבותילכךיטיסישבעידן
טגלובליזציט יחב–ותיכסלטייכולותילסייםיעליטררשלטילטעבי–יסתיפעילותןילרדינטיסח–ת,יביןיסםיבסופןיררשייוביןיסם
ברובןיטחשבונסיי)לרשלילדווחיעליכליט–ווחיםיברדינטיסח–ת.(142ייטררשלטיעורדתיסזיבפנייבחי–טילסיטובט:ילטתעקש
עלירלוסיטר יולט תכןיבכךישטחב–טיתעזובי)וסזילסייתקבלישוםיר (,יסוילוות–יולט תפקיבר ינרוךייות–ילר–ות
שטחב–טילסירקיירתיסתיטד–ישותילטטבט.
סי-טשוויוןיביןיטחב–ותירודגםיבסיו–י. 71יירטיש–וסיםיכסןיטוסיחלוקטישליטחב–ותילפייט–ווחיםישלטן.ייר תב–
של6-יטעשי–וניםיט–סשוניםי)סוילית–ידיוק,יל62% -ירטחב–ות(יסיןי–ווחיםיכלל.ייסוישטןיחב–ותיחדשותישעודיסיןילטן
–ווחים,יסוישטןיחב–ותיבשלבייטתרוטטות,יסוישטןיחב–ותיקטנותישפשוטיר פקותירקוםיעבודטיורשכו–תילכרטיסנשים
ולסינשס–יכ ףיל–ווחיםישליטחב–טיעצרט.י יטג–ףירשקףיסתיט–ווחיםישליטעשי–וניםיטגבוטיםייות–יעליידיי–וחב
 142סי–לנדיבפ–טירפו– רתיבכךישקיבעטיר יחב–ותינרוךישלי.12.5%ייכתוצסטיחב–ותיבינלסוריותיגדולותי–בותיבח–וילרקםיסתירטטיטחב–ט
בסי–לנדיולשלםישםיסתיטרי ים,ילר–ותישט–ווחיםיטתקבלויבעצםירפעילותיכלכליתיבס–צותיסח–ות.
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טערודותי שרייצגותיסותם,יכסש–יטעשי–וןיטעליוןירחולקילרסיונים,יוטרסיוןיטעליוןי רחולקי לסלפיונים.י יטסלפיון
טעליון,יטכוללי176יחב–ות,יזוכטיבנתחיענקישלי47%ירט–ווחיםישליכלליטחב–ות.
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סיו–י :71יחלוקתיט–ווחיםיותשלורייר יחב–ותיעבו–יחב–ותיבעשי–ונים,ירסיונים,יוסלפיוניםישונים,יבשנת .1432012יירשרסל
רוצגיםיטעשי–וניםי,1-9ישבכליסחדירטםי17609יחב–ות.ילחב–ותיב6-יטעשי–וניםיט–סשוניםיבעצםיסיןי–ווחיםיכלל,יולכןיסין
לטםיערודות.יטעשי–וןיטעליוןי)טעשי–י(ירחולקילרסיונים,ירטםירוצגיםיטרסיוניםי91יעדי.99ייטרסיוןיטעליוןירחולק
לסלפיונים.יט–ווחיטיח יישליכליעשי–ון,ירסיון,יסויסלפיוןיריוצגיעליידייט–וחבישליטערודטיטרתסירט.

טג–ףיר–סטיגםיסתיסי-טשוויוןיבתשלורייר י)סוילחילופיןיבטטבותיר (.ייטנתוניםיטםילשנתי ,2012יובשנטיזויר
טחב–ותיטיטי. 25%ייטחלקיטתחתוןישליכליערודטירשקףיסתיסחוזיטר יששולםיבפועל.ייטטשלרטיעדי 25%ירשקפתיסת
טטבתיטר ישטתקבלט.ייכפיישניתןיל–סות,יטחב–ותיעםיט–ווחיםיטגדוליםיביות–י)שטןיגםיטחב–ותיטגדולותיביות–(יגם
זוכותיבטטבותיטר יטגבוטותיביות–י–יכלור–יבסופןיספקטיבייטר יטוסיטפוךירפ–וג– יבי.
ניתןילכרתיסתיסי-טשוויוןיביןיטחב–ותיעליידייעקורותילו–נץ'י ורדדיג'יניי)לט ב–יםי–סויבער' .(139י יטתוצסות
רוצגותיבסיו–י, 72יורצביעותיכצפוייעליסי-שוויוןיקיצוני.יירדדיג'יניישליסייטשוויוןיב–ווחיםיטוסי,0.954ישליסי-שוויון
בתשלורייר יקצתיפחותי–י,0.938יוזטישליסי-טשוויוןיבקבלתיטטבותיקיצונייביות–:י.0.994ייזטירסששיסתירטיש–סינו,
שטחב–ותיט–ווחיותיביות–ירקבלותיספילוייות–ירטטטבותירסש–יחלקןיב–ווחים.
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שווטילטעי–ישלסיבטכ–חיב–ו–ישצ–יךילשסוףילשוויוןיביןיחב–ותיכפייששוספיםילשוויוןיביןיבנייסדם.ייסיןיכסןיעניין
רו –י.יירודליתסו–טיישבוילחב–טיגדולטיו–ווחיתיישיית–וןיולכןיטיסיוט–ווחיםישלטיגדליםיעודייות–יטוסי בי–,יוזטירוביל
ל טתפלגותירסודירוטטישליגדלייחב–ות.ייכךישטבעיטיטיסילסיסי-טשוויוןיב–ווחיםיסלסיטעובדטישסי-טשוויוןיבטטבות
טר יטוסיעודייות–יגדולירסי-טשוויוןיטרקו–ייב–ווחים.יירצדישני,יישיגםיטענותישסי-שוויוןיביןיחב–ותיתו–םילסי-שוויון
ביןיסנשים,יכייחב–ותיגדולותינוטותילנתביסתיעודפייטכ ףישלטןילרשכו–ותיובונו יםישליבכי–ים.144
טע–טיחשובט:ירפתטילטתייח ילטטבותיטר יכסליטכנ טישטלכטילסיבודילרדינט.יסבליזטילסילגר–יינכון.יטתיח ות
כזוירניחטישסיןישוםיגרישות,יכלור–ישטחב–ותיטיוירבצעותיבדיוקיסתיסותטיפעילותיעי קיתיגםיסםיטןילסיטיוירקבלות
סתיטטטבות.יסבלי בי–ילטניחישטןיכןירושפעותירטטטבות,יוטיוירתנטגותיסח–ת.ייזטירעלטיסתיטשסלטיטסםיטרדינט
רקבלתיסתיטתרו–טיט–סויטילטטבותיטר ?
שתיידוגרסותיבולטותילטטבותיר יח–יגות,ישישיט כרטישלסיטוכיחויסתיעצרן,יטןיטרק–יםישליתנובטיוטבע.
• תנובט,ישטיסירונופוליבשוקירוצ–ייטחלב,ינקנתטיבשנתי2008יעליידייק–ןיטטשקעותיטבינלסוריתיסייפק ילפי
שוויישליכ3.85-יריליס–דישקל.ייכעבו–י7ישניםיסייפק ירכ–טיסתיתנובטילחב–טיט יניתיב–ייטפודילפיישוויישל
כ 8.6-י ריליס–דישקל,יכלור–ייות–ירכפולירטשווייטרקו–י.י יבנו ףיל–ווחירטעלייטיבשווייטחב–ט,יטק–ןיגם
קיבלטיחלקיר 3-י ריליס–דיטשקליםישתנובטיחילקטיכדיבידנדיבתקופטיטזו.י יטטע–כטיטיסישב ךיטכליטק–ן
ט–וויחטיכ 4.4-יריליס–דישקלים,יסבלי–שותיטרי יםיטעניקטילטיפטו–ירלסירר יעליט–ווחיםיטסלט .145ייעליפי
רבק–יטרדינטיט–שותילסיטייתטירו רכתיכללילטעניקיפטו–יכזט.
• טבעיטייתטיטנטניתיטעיק–יתירשינוייםיבחוקילעידודיטשקעותיטון ,ישרט–תםיטייתטילרשוךיחב–ותיבינלסוריות
לטשקיעיביש–סליולטקיםי רפעליםיבפ–יפ–יט.י יטתקווטי לרשוךי חב–ותיבינלסוריותיטתבדתט,יסבל י חב–ות
יש–סליותיגדולותיגילוישגםיטןייכולותילערודיבד–ישותיטחוקיולקבליטטבותיענק.ייטטטבטיטעיק–יתיטייתטיפטו–
רר יחב–ותיל10-י שניםי)טטטבטיצורצרטיסח–ייפחותיר10-י שניםיכשט תב–יעדיכרטיטיסיגו–רתילטפ דים
לקופתיטרדינט(,יועבו–יטבעיטטבטיזויט תכרטיבכ20-יריליס–דישקליםיב ךיטכל.ייטטשקעטיטנחוצטיבטקרת
רפעלים י בפ–יפ–יט י טייתט י נרוכט י בט–בט ,י וחלק י ניכ– י רטעובדים י ברפעלים י טסלט י כלל י לס י טיו י תושבי
טפ–יפ–יט.146

חוק עידוד השקעות הון והרווחים הכלואים
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סחתיטדוגרסותיטבולטותילבעייתיותישליני יונותיטררשלטילטשפיעיעליטרשקיטיסיט יפו–ישליט–ווחיםיטכלוסים,
שנוצ–ויבעקבותיתיקוןיסח–ילחוקיעידודיטשקעותיטון.י ירסבקיטכוחותיטזטיג–םילרדינטיסובדןיטכנ ותישליריליס–די
שקלים,יבליישת–םילקידוםיטרט–ותיטררשלתיות.
כדיילטביןיעלירטירדוב–יצ–יךיקצתי–קעיעלירי וייחב–ותיע קיות.י יסיו– י73י רתס–יבסופןי כרטייסתיטשירושים
טשוניםיבכ ףישחב–ותירקבלותירלקוחותיטן.ייטרע"ר ישטחב–טיגבתטיסינוישייךילטיכלליורועב–יישי–ותיל–שותיטרי ים.
חלקינו ףיבטכנ ותירשרשילכי וייטוצסותיטתפעולישליטחב–ט:יתשלוריםיל פקיםיורשכו–ותילעובדים.יירטישנשס–יטוס
ט–ווחים,יועליזטיצ–יךילשלםיר יחב–ות י)שטוסיטרקבילטיטע קיתישליר יטכנ ט(.יירטישנשס–יסח–ייתשלוםיטר ייכול
לשרשילשתיירט–ות.יט–סשונטיטיסיטשקעטיחוז–תיבחב–ט,ילרשלי–כישתיציודיחדשיסויבנייתירפעליחדשיסוי–כישת
חב–טיסח–ת.ייטשנייטיטיסיחלוקתי–ווחיםילבעלייטרניות,ירטישנק–סידיבידנד.
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סיו–י:73יטשירושיבכ ףישחב–ותירקבלותירטלקוחות.

טחוקילעידודיטשקעותיטון י טוסיחוקישנועדילרשוךיחב–ותירחו"ליולחזקיסתיטפ–יפ–יטיעליידיירתןיטטבותיר
לחב–ותישעורדותיבתנסיםי שונים.י י לחוקיטי טו–יטיס–וכטי שלישינוייםירסזי שנחקקי ל–סשונטיבשנת י.1959י יסחת
ט–פו–רותיטסלטיטועב–טיעליידייש–יטסוצ–יבניריןינתניטויבחוקיטט ד–יםישלי .2005ייט–עיוןיטיטילעודדיחב–ותילטשקיע
יות–יבפיתוחיטפעילותיטע קיתישלטןיבס–ץ,יברקוםישיחלקויסתיט–ווחיםילרשקיעים.יילשםיכךיטוחלטילתתיפטו–ירר
עליטשקעותיחוז–ותיביש–סלי–יבריליםיסח–ות,יטכי–ויבטשקעותיכסלטיכטוצסטילפנייחישוביר יחב–ותי)בניגודילתיסו–
לעיל(.יי–קיסםיטחב–טיבח–טילחלקידיבידנדיטיסיטייתטיצ–יכטילשלםיר יחב–ותיעליט כוםיטזט.
טבעיטיטייתטישטחב–ותיפשוטיישבויעליטכ ףיולסיעשויכלום:ילסיחילקוידיבידנדיכדיילסילשלםיר ,יסבליגםילס
טשקיעויבפיתוח.ייטןיפשוטיחיכוישטררשלטיתישב–יותספש–ילטןילטוציסיסתיטכ פיםיריש–סליבתו–י–ווחיבליילשלםיסת
ר יטחב–ותיטרלסי)שערדיעלי,10-25%יבתלותיבשיעו–יטטשקעטירחו"ליבחב–ט(.ייל–ווחיםישנצב–ויכךיבליישירושיק–סו
–ווחיםיכלוסים,יותוךיכרטישניםיטםיטצטב–ויל כוםיעתקישליכ120-יריליס–דישקלים.ייטררשלטינשב–טילב וףיב,2012-
כש יובלישטייניץי)ש–יטסוצ–(יובניריןינתניטוי)טפעםיכ–סשיטררשלט(יטיויצ–יכיםיל תוםיחו–יבתקציב,יוסיפש–וילחב–ות
לשלםיר ירופחתיבט–בטיובתנסיישיוציסויכב–יסתיטכ ףישטצטב–.ייטחב–ותיטגיבויבשח–ו–יכ60-יריליס–דישקליםישל
–ווחים,יושילרויכ7%-יר יברקוםיכ17%-יר י)שקלולישליט–רותיטשונותיביןי10%יל.(25%-ייטטפ–שירצביעיעליסובדן
שליכ6-יריליס–דישקליםילקופתיטרדינט.148
טבעיותיטחוז–ותיבחוקילעידודיטשקעותיטוןירצביעותיעליחו –יטצלחטישליטררשלטיברסבקייטכוחותירוליטחב–ות
טתעשייתיותיטגדולות.ייטררשלטינותנתיטטבותירתוךיתקווטילקדםינושסיר וים,יסבלינכשלתיבפיקוחיעליכךישטנושסיסכן
רקודם.ייטחב–ות,ירצידן,ירצליחותילרצוסיצו–ותילנצליסתיטטטבותיבלייל פקיסתיטתרו–טישטייתטיצפויט.

חברות ארנק
טטבותיר יניתנותיכדיילקדםירדיניותיררשלתיתיר וירת.י יזויסחתיטדוגרסותישלישונותיב–רותיטרי ים,ישישי כנט
שינצלויסותטיל–עט.יידוגרטיסח–תיטיסיטקרתיחב–ותיס–נק.ייניצוליטפ–שיםיברי יםיכדיילשלםיפחותינק–סיתכנוןיר .
חב–תיס–נקיטיסיחב–טיטרוקרתיעליידייבעלירקצוע,ילרשלירנטליבכי–ישליחב–טיגדולט.י יברצביטדב–יםיט–גיל
טרנטליטוסישכי–ישליטחב–טישסותטיטוסירנטל,יוצ–יךילשלםיר יטכנ טיעליטשכ–ישלו.ייסםיטוסירנטליבכי–יבחב–ט
גדולטיישילטניחישטשכ–ישלויגבוט,יולכןיגםירד–גתיטר יתטיטיגבוטט,יוטוסייסלץילטיפ–דירחציירטכנ תויבע–ך.
טסלט–נטיבטיטיסילטקיםיחב–טיפ–טיתישטוסיטבעליםישלטיוטעובדיטיחידיבט,ישתתןישי–ותייניטולילחב–טיטגדולט.
כךינוצ–ירצבישטרנטליכב–ילסישכי–ישליטחב–טיטגדולט,יולסירקבלישכ–,יוררילסילסיצ–יךילשלםיר יטכנ ט.ייברקום
זסת,יחב–תיטניטולירשלרתיר יחב–ות,ישטוסיט–בטייות–ינרוךי–יכיוםיר יטחב–ותיטוסי–ק י,24%ילעורתירד–גתיר
טטכנ טיטעליונטישטיס י. 50%י יטכ ףיטנות–ינשס–יבקופתיחב–תיטניטול,ישרשרשתיבסופןיספקטיבייכרויס–נקישל
טרנטל.ייטרנטלייכולילרשוךיכ פיםיבצו–תידיבידנדיכשטוסיצ–יךירזורניםי)זטייות–יטובירלקבלירשכו–ת,יכייעלידיבידנד
לרשלילסירשלריםידרייביטוחילסורייור יב–יסות(.ייבנו ףיטוסייכוליגםילטחליטישטחב–טיתשקיעיסתי–ווחיטיבדי–ט
ותתןילוילגו–יבטיבשכ–ידי–טינרוך.
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סיו–י :74ישיעו–ייר יחב–ותיוטרד–גטיטעליונטישליר יטכנ טיליחידיםילסו–ךיטשנים.

טכדסיותי שלי חב–ות יס–נקי תלוייבטפ–שיי שיעו–יי טר .י יסיו– י74י ר–סט יסת י ר יטחב–ות יושיעו– י ר י טטכנ ט
טרק ירלייביש–סל.ייכפיישניתןיל–סות,יכתוצסטירטי–ידטיבר יחב–ות,ירשנותיט90-ינטייטיכדסיילטקיםיחב–ותיס–נק.
בחוקיטט ד–יםישלי 2017יטועב–ויתקנותישסרו–ותילרנועיסתיטכדסיותישליחב–ותיס–נק,יובכךילטגיעילרי וייטוגןייות–.
טתקנותיכוללות
• סםי 75%ירטכנ ותיטחב–טינובעותיררקו–ייחידי)כרוילרשליברק–טישלירנטלישליחב–טיסח–ת(יישולםיר ישכ–
רלסיברקוםיר יחב–ות.
• טטבותיכרויקנייתידי–טילבעליטחב–טיסוירתןיטלווסטילבעליטחב–טייחשבויכדיבידנדיוישולםיעליטםיר
דיבידנד.
• –ווחיםישלוייחולקויתוךי5ישניםייחשבויכדיבידנדישחולקיוישולםיעליטםיר ידיבידנד.

טייקונים ,פירמידות ,ותספורות
טעותינפוצטיטיסישטייקוניםיטםיעשי–יםישרנטליםיחב–ותיר ח–יותילטובתםיטסישית.ייסבליב–וביטרק–יםי–קיטחצייטשני
שליטרשפטינכוןי–יטטייקוניםירצליחיםילטשתלטיעליחב–ותיר ח–יותילר–ותישסינםיכליכךיעשי–יםיבעצרם,יור–גע
שטשתלטויעליטןיטםירנצליםיסותןיכדיילנטליסו–ךיחייםישליעשי–יםירופלגיםי)וגםילטתעש–יבסרת(.ייטצו–טישטםיעושים
זסתיטיסיעליידיירינוףיטלווסותיובניתיפי–רידותישליטט.

פירמידות ומינוף
פי–רידותירספש–ותיניצולי כוםינרוךיכדיילזכותיבטשפעטיעליחב–טישע–כטיגבוטיבט–בט.ייט–עיוןיטוסילבנותי פי–רידט
שליחב–ותיטשולטותיסחתיבשנייט,יכשבכלי–רטיבפי–רידטיבעליטשליטטיררשיךילטחזיקיברעלי50%ירטחב–טיורו יף
לטיע–ךי)וכוחיכלכלי(יעליידיירכי–תירניותי)שע–כןילסייעלטיעלי 50%ירטחב–ט(יוסג–ותיחובי)סג"חיקונצ–ניות,יכלור–
סג"חישליחב–ט,ישרתחייבתילטחזי–יסתיטטשקעטיעםי–יבית(.יילדוגרט:
• טטייקוןירתחיליעםי100ישקלים,ירקיםיחב–טיס',יורוכ–ירניותיבע–ךישלי99ישקליםיו/סויסג–ותיחוביבכרטירסות
שקלים.ייכךירתקבלתיחב–טישישילטירסותישקלים,יוטוסישולטיבט.
• חב–טיס'יקונטיחב–טיב'יששווטירסותישקלים.ייכעתירנפיקיםירניותיו/סויסג"חינו פותישליחב–טיב'יבע–ךישל
סלפי י שקלים .י ך י טכ ף י ב–שותט י של י חב–ט י ב'י גדל י לסלפי י שקלים ,יוטטייקון י שולט י בט י בזכות י טטשקעט
ט–סשוניתישל י 100י שקלים,ילר–ותי שטשקעטיזויטיסיבעצםי–קיחלקיקטןירשווייטחב–טיולס ייות– ירחצי.
טשליטטירושגתיכייטוסיקובעירטיחב–טיס'יעושט,יוחב–טיס'יקובעתירטיחב–טיב'יעושט.
• בסותויסופןיררשיכיםילבנותי–רותינו פות:יחב–טיב'י–וכשתיסתיחב–טיג' ,יורוכ–תירניותיוסג"חינו פות,יורשיגט
שליטטיבעודייות–יכ ף.ייחב–טיג'י–וכשתיסתיחב–טיד' ,יוכךיטלסט.ייבכלי–רטיטע–ךיטכוללירוכפל,יועליטכל
שולטיטייקוןיטרקו–ייבזכותיטטשקעטיטרקו–יתילר–ותישחלקטירתוךיט ךיטכליטולךיופוחת.
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רעב–ילכך,יספילויטטנחטישטטייקוןירשקיעיסתיטוןיט–סשוניישרשרשיל–כישתיטשליטטיבקדקדיטפי–רידטיכ–גיל
סינטינכונט.ייטסלט–נטיבטיטרקובלתייות–יטיסישטטייקוןירכיןיתכניתיע קיתישרתס–תיסתיטע קיםיטצפוייםישליטחב–ט,
ובזכותיתכניתיזויטוסירקבליטלווסותירטבנקיםיכדיילטקיםיסתיטחב–ט.ייטני יוןילזכותיב–ווחיםיבטתב יעליטלווסטינק–ס
רינוף .י יבקבלתיטלווסותיכסלטיסיןיכליפ ול,יובעצםיסחדיטתפקידיםיטחשוביםישליבנקיםיברשקיטוסילתתיטלווסות
ע קיותישרספש–ותילרשקילטתפתח.ייטשסלטיטיסיסםירירושיטתכניתיטע קיתיסכןיתו–רתילפיתוחיסוי–קילטובתוישל
טטייקון.
טבעיטיעםירבנטיכזטיטיסישטחב–ותירתנטלותילטובתוישליטטייקוןיברקוםילטובתןישליטחב–ותיעצרן.י ילרשל
טטייקון י יכול י לג–ום י לטן י לטפ–יש י כ פים י –בים י כדיבידנד י לרשקיעים ,י שרטם י טוס י נטנט י )כי י טוס י רשקיע( ,י ובפ–ט
בסרצעותםיטוסייכולילטחזי–יסתיטטלווסותישלקח.י יסבלירדיניותיטוצסתיכ פיםיכזויעלולטילג–וםילחב–ותילטיקלע
לקשיים.ייכשזטיקו–טיטןילסייכולותילפ–ועיסתיסג–ותיטחובי)שטןיבעצםיטלווסט(יולטחזי–יסתיטכ ףילרשקיעים,יוטטייקון
לסייכולילטחזי–יסתיטטלווסותישסיפש–ויסתיכליטע קירלכתחילט.ייטטייקוןיעצרויפטו–ירסח–יותילסג"חיכיירבחינט
רשפטיתיטחב–טיטיסיישותינפ–דת.ייטפת–וןיטוסיכ–גילילטגיעילט ד–יחובישבויטרשקיעיםיטסח–יםיוטבנקיםיטרלווים
רוות–יםיעליחלקיםיגדוליםיררטישרגיעילטםיכדיילקבלילפחותיחלק.ייסייטחז–תיחובותיכזוינק–סתית פו–ת.
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סיו–י :75יט כוםיטרצטב–יטרושקעיבסג"חיקונצ–ניותי)כלור–י ךיכליטסג"חישעודילסינפדו(יעלטיבתלילותיסח–ייטרעב–
לפנ יטיצוב–תיבשנתי.1492003

ביש–סליטענייןיבעייתייבריוחדי לסו–יטטעב–טי שלי כ פייק–נותיטפנ יטי לטשקעותיבשוקיטטון,יובפ–ט יבסג"ח
קונצ–ניות.י יכתוצסטירט–פו–רטיטזויבשוקיטפנ יטיבשנת י2003י נוצ–יעודףיכ ףיעצוםישחיפשיספיקייטשקעט,יוחו –
זטי–ותיבבדיקתיטחב–ותישרשקיעיםיבטן.ייסנשייע קיםישונים,ירצידם,ישרחוילרכו–יסג"חיולקבליסתיטכ ףיטזטי) סיו–י
,( 75יוטשתרשויבויכדיילררןיט–פתקסותיע קיותיב–חבייטעולם.י יט–פתקסותישנכשלויטובילוילת פו–ות.י יטת פו–ות
בשניםיטסח–ונותיפגעויסרנםיבק–נותיטפנ יט,יסבליבחשבוןיטכולליעדייןירדוב–יבסחוזיקטןירסודישליטכ ףיטרושקע
בח כוןיפנ יוני,יולכןיטפגיעטיטזויסינטירשרעותית.
150
טטבלטיטבסטיר–כזתינתוניםיעליטת פו–ותיטגדולותיביות–ישליטשניםיטסח–ונות .י יישילצייןישט כוריםיסינם
וודסייםיכיווןישכ–גילירדוב–יבט ד–יםישנפ–שיםיעליפנייזרן,יוכולליםיתשלוריםיעתידיים,ישסייספש–ילדעתיסםיסכן
ירורשו,יוטר–טישליחובילפ–עוןיריידייבסג"חיחדשיםילטווחישליכרטישניםיוברניות,ישע–כןייכולילעלותיסויל–דת.
ת פו–ת
חב–ט
טייקון
שנט
כום
חובי/יסג"ח סחוז
2009

לבילבייב

ספ–יקטייש–סל

7.6יריליס–ד

1.5 20%יריליס–ד

 149רקו–:יטנתוניםיעלייש–סליבסת–ישלי).BIS (Bank for International Settlementsייט ד–טיעבו–יטשוקיטרקורייטרוצגתיבג–ףירזוטט
עליידייצ–וףיטקודיםי. Q:IL:3P:J:1:A:A:A:TO1:A:A:A:A:A:I
 150טרקו–יל–וביטנתונים:ייות–ירכלית פו–ת:יטציבו–יטפ ידיבטבעירעלי10יריליס–דיש'.יגלוב ,י.5.11.2017
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2012
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2017

2.15יריליס–ד
יצחקיתשובט דלקינדל"ן
1.8יריליס–ד
סי.די.בי.יסחזקות
נוחיידנקנ–
2.5יריליס–ד
סלביטיטדריט
רוטייזי –
1.4יריליס–ד
צים
עידןיעופ–
900יריליון
קיילק
סילןיבן-דב
חובותיסישייםילבנקים 800יריליון
נוחיידנקנ–
2.86יריליס–ד
ספ–יקטייש–סל
לבילבייב
סליעז–יפישרן חובותיסישייםילבנקים 1.8יריליס–ד

1.4 65%יריליס–ד
700 40%יריליון
1.75 70%יריליס–ד
700 50%יריליון
450 50%יריליון
510 70%יריליון
700 24%יריליון
עודילסיידוע

עסקאות בעלי שליטה
ע קסותיבעליישליטטיטןידוגרסותילרק–יםישבטםיבעלישליטטירכתיביפעולותישסינןילטבתיטחב–ט.ייסחתיטדוגרסות
טחוז–ותיטיסיקניטיברחי–ירופ–זישליחב–טיסח–תישליבעליטשליטטישטוסי–וצטילטיפט–יררנטיולגלגליסתיטטפ דיםישלט
עלירישטויסח–.יידוגרסותיקונק–טיותירטס–ץיטן:
• –כישתיצייסוניותיפ–טיישלירשפחתיעופ–יעליידייציםיבשליטתםיבריליס–דידול–,יוכעבו–יר פ–ישניםיפשיטת
–גליות פו–ת.
• –כישתירע–יב,ישטיטיכב–יעיתוןיכושל,יעליידיינוחיידנקנ–,יתוךיטפעלתישליטתויבדי קונטיטשקעות.ייברק–ט
טזטיטרט–טיטייתטילטשיגישליטטיב יקו–ישליטעיתוןיובכךילטשפיעיעלידעתיטקטל.
• רכי–תיגנדןיתיי–ותיותעופט,ישטחזיקטיבחב–תיטתעופטיטטפ דיתייש–סיי–,ילחב–תיטסחזקותיסי.די.בי.ינוחי
דנקנ–יטחזיקיבגנדןיוטיטיבעליטשליטטיבסי.די.בי,.יוטרכי–טיחילצטיסותוירע–בויותיסישיותישנתןילחב–ט.
• רכי–תיי ילבזק,יכששסוליסלוביץ' יטוסיטבעליםישלישתיטן.יירחקי–תיטרק–טיעלטיכייחב–תיי יביצעטית–גילים
חשבונסיםיכדייליצו–יתדריתישליע–ךיגבוטייות–,יוחב–תיבזקיט כירטילשלםיט–בטייות–ירטע–כתיטע–ךישליי ,
כשחלקירטכ ףירגיעילסלוביץ'.
• טשכ–תישטחיםיברחי–יםירופקעיםיל–שתירגטיעליידייסלוןי–יבועיכחול,יכדיילררןיטחז–תיחובותיופדיוןיסג"ח,
כששתייטחב–ותישייכותילקבוצתיסלוןיבשליטתיש–גסיבי–ן,ירטישת–םילטתרוטטותי–שתירגט.

חוק הריכוזיות
חוקיט–יכוזיותי טועב– יב וף י2013י ברט–טי לטקטיןיסתיט–יכוזיות יולפתו– י חלקי רטבעיותי שתוס–ו י לעיל .י יט עיפים
טעיק–ייםיבחוקיטם:
רניעתיפי–רידתישליטטי–ירות–ילבעלישליטטילטחזיקיבחב–טיוחב–ט-בתיבלבד,יוס ו–ותיפי–רידותישלי 3י–רות
•
סוייות–.י יטרדוב–יטוסיבחב–ותיציבו–יותיטנ ח–ותיבבו– ט,יכסש–יסיןירגבלטיעליר פ–יט–רותישליחב–ות
פ–טיות,יכיילבעלייחב–טיפ–טיתיסכןירות–ילג–וםילחב–טינזקיםיסםיטםי–וציםיבכך.י יבנו ףי פי–תיט–רות
רוגבלתילחב–ותיבס–ץ,יולכןיתיתכןיפי–רידטישב י טיבחו"ל.
רניעתיסחזקטיבחב–טיפיננ יתיוחב–טי–יסליתיברקביל.ייכךינרנעירצביבויבעליטשליטטירפעיליסתיטבנקילטובת
•
טחב–טיטשנייטי)לרשליעליידיירתןיטלווסותיבתנסיםירועדפים(,יבסופןישעלולילטיותיבניגודילסינט– ישליטבנק
עצרו.
חיוביטגו–ריםיטררשלתייםיטררוניםיעליטקצסתיזכויותישונותילקחתיסתינושסיטתח–ותיטענפיתיבחשבוןיכשטם
•
רקבליםיטחלטות.

הון-שלטון-עיתון
טביטויי"טון-שלטון-עיתון"ינטבעיכדיילט בי–יסיךיק–ויחלקיניכ–ירטסי–ועיםישתוס–ויבערודיםיטקודרים.ייטוסירתס–
ירביוזטיביןיבעלייכוחישוניםישעוז–יםיזטילזטיתוךיטפ–טיסויטתעלרותיררטישטםיטיויסרו–יםילעשותיבתוקףיתפקידםי–
בריליםיסח–ות,יטםירקבליםיטחלטותירתוךיסינט– יםישוניםישלטםיושליחב–יטםיולסיבסופןיענייני.ייזוטיירע–כתיערורט
יות–יריח יםיביןינותןישוחדיורקבלישוחד.ייטתריכטיסינטירתבטסתיבכ ףישעוב–יישי–ותירידיליד.ייברקוםיזסתיכליצד
פועלילטובתיטסח–יבר ג–תירטישיכולילט–סותי בי–ילרתבונןירטצדישסינויבקייבפ–טיםיוסינוייכוליל–דתילשו–שי
טשיקולים.ייכתוצסטיקשטיוברק–יםי–ביםיבלתייספש–יילטצביעיעליפעולותיפליליותיולטביסילט–שעטיבביתיטרשפט.151
– 151סויסיתןיסב–יסל,י דנקנ–יטו–שעי–יסבליס ו–ילשכוחיסתית–בותיט חיטט,יטסיורים,יטת–גיליםיוטחי ולים.ידטיר–ק–,י.4.7.2016
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ט עיפיםיטבסיםירתס–יםיכרטי רט יפו–יםיטבולטיםישלייח ייטון-שלטון-עיתוןיביש–סל.יטטתרקדותי כסןיטיס
בסרצעיםיובטשלכותיכלכליות.יילקש–ייטון-שלטוןיישיגםיטיבטיםישלישחיתותיוטשפעותיפוליטיות,יובזטידנויכב–יבפ–ק
ד.

משפחת עופר
טרק–טיט–סשוןישלירשפחטיש–כשטיטשפעטיכלכליתי–בטיוטוערדטילביקו–תיציבו–יתיטוסיזטישלירשפחתיעופ–.יי יפו–
טתעש–ותטישליטרשפחטיערדיברוקדיט –טישיטתיטשקשוקט 152ישליריקיי–וזנטלי)סזיעיתונסייחוק–יורסוח–ייות–יחב–
כנ תירטעםיטרחנטיטציוני(.ייחלקירטפ–טיםיטרובסיםיכסןירקו–םירט –ט.
ט יפו–ירתחיליעםיטקרת יטחב–טיליש–סליבשנת י.1968י יטחב–טיטוקרטיכרנגנוןילעודדיטשקעותיביש–סליעליידי
יטודיםיעשי–יםירטעולם.י יטחב–טיקיבלטיטטבותישונותירטרדינט,יונרכ–וילט י 26%י ררניותיבתייטזיקוקילנפטי)בז"ן(
בחיפטיו49%-יררניותיצים.ייבתחילתישנותיט80-י–כשישסוליסייזנב–גיסתיטשליטטיבחב–ט.ייעםירותויבשנתי 1999ינרכ–ט
טשליטטיבחב–טילסחיםיעופ–יב 330-יריליוןידול–.ייכךיזכויטסחיםיעופ–יבסחוזיםיניכ–יםיסוישליטטיעליכיריקליםיליש–סל
)כי"ל,יכולליחב–ותיבנותיובטןירפעליייםיטרלח(,יבז"ן,יצים,ייטסוס–י ריקונדוקטו–,יועוד.
תוךי8ישניםיע–ךיטחב–טיליש–סליטיפ יל8-יריליס–דידול–.ייזטיק–טיביןיטית–יבזכותיטפעולותיטבסות:
• טסחיםיעופ–יקיבלו י26%י רבז"ןיב1999-י כחלקירטחב–טיליש–סל,יסבליטזיכיוןישליבז"ןינגר–יב2003 -י ובתי
טזיקוקיטיויסרו–יםילחזו–יל–שותיטרדינטיללסיתרו–ט.ייברקוםיזסתיטסחיםיעופ–יקיבלויטס–כטישליטזיכיוןיעם
ספש–ותילרכו–יסותויחז–טילרדינטיב כוםישליכ570-יריליוןישקלים,יוכךיעשו.ייריישחתםיעליטט כםירטעם
טרדינטיטיטיטחשביטכללי ני–יגלעד,ישרונטילטיותירנכ"ליטחב–טיליש–סליבשנתי.2006
• טחב–טיליש–סליכללטיגםי49%יררניותיצים .ייטסחיםיעופ–ישילבויסתיטפעילותישליחב–תיט פנותישלטם,יעופ–
פנות,יעםיזוישליצים,יתוךיג–ירתיטפ דיםילציםיבע קסותיבעלייעניין.יב2004-י –כשטיטחב–טיליש–סליסת
טרניותיטנות–ותישליציםירטרדינטיברחי–יכ505-יריליוןישקליםי)טרחי–ינקבעיב ופוישלידב–יכררוצעישליכל
טטצעותישטועלו,ירטישנק–סיעליידייעו"די–םיכ פיי"שיטתיטשקשוקט"יונתןיל –טישלי–וזנטליסתישרו(.יירחי–
זטינחשבילנרוךיביות–יבטווחיטע–כותיטשוויישליצים,יוטיויטענותישטוסירשקףי–קיחרישיתירע–ךיטחב–ט
בסרת. 153ייבדיעבד,יט–ווחיםירציםיכי ויסתירחי–יטע קטיתוךישנט.ייגםיטע קטיטזויטתחילטיסתיד–כטיכשני–
גלעדיטיטיטחשביטכללי.
ני–יגלעדילסילבד.ייסחדיטגו–ריםישככליטנ–סטי ייעילסחיםיעופ–יברגעיםיעםיטרדינטיטוסישלליבעלייטתפקידים
טציבו–ייםישעב–וילעבודיבשי–ותם.ייטטבלטיטבסטירכילטי–ישוםישלירק–יםיכסלט .154ייישירק–יםיכרויזטישליני–יגלעד
שנ–סיםיכרויטכ–תיטובטילפקידישטטיביעםיטחב–טיליש–סל.ייברק–יםיסח–יםירדוב–יבסנשיםישנבח–וילתפקידילפחות
בסופןיחלקייבגלליטקש–יםישיצ–ויבתקופתיעבודתםיטציבו–ית.ייוישיגםילסירעטירינוייםישטםי–סוייםילגר–י,יסבליבטיבעת
ר–סיםילסנשייטשי–ותיטציבו–י י רטיטספש–ויותישלטםיבטרשך.יי ירוןיבערודטי"צ"ירצייןיח–יגטיסויקיצו–יסויבקשט
לקצ–יסתיתקופתיטצינוןיטד–ושטיברעב–יביןיטתפקידיטציבו–יילפ–טי.י
תפקידיסצלירשפחתיעופ–
צ
תפקידיציבו–י
רי
כ–רליו–ניט טרדעןיט–סשייברש–דיטתר" י * 1.5.2000-יו"–יורנכ"ליבפועלישליטסוס–י ריקונדוקטו–ירקבוצת
טחב–טיליש–סל,יטחליר1.6.2003-
,31.5.2002יטנחטיחב–ותישרקבלותירענק
רטררשלטילטעבי–יחציירטייצו–ילטסוס–
155
ריקונדוקטו–ילפייחוקיטרו"פ
156
לפנייטרינוייבסוצ–ישותףיברש–די–וסייחשבוןישש–ת
רנכ"לירש–דיטסוצ–י11.2003-1.2007
יו ייבכ–
סתיכיריקליםיליש–סלי
* יו"–יבז"ןי)בתייטזיקוקילנפט(יר3.2004-יעדי,2.2007
סוטדיר–סני רנכ"לירש–דיטסוצ–י8.2001-12.2003
בתקופטיזויטחב–טיטופ–טט
שתרךיבטפ–טתיחב–ותיררשלתיות
די–קטו–יבכיריקליםיליש–סלי2006-2015יובבנקירז–חי
סב–טםיבייגט ש–יטסוצ–י1992-1996יושובי1999-2001
2005-2012
שוחט
יו"–יוסזירנכ"ליבנקירז–חיי,4.1995-5.2004יודי–קטו–
רנכ"לירש–דיטסוצ–י1987-1989
ויקטו–
בכיריקליםיליש–סליר6.2006-
רדינט
152
153
154
155
156

פ–טיםיעליט –טיוטני יונותילרנועיסתיטק–נתויוקישו–יסליויבסת–ישליריקיי–וזנטל.
טס–ץי.19.1.2004
רקו–:י http://www.mikirosenthal.com/2017/04/15ייוטשלרותירוויקיפדיטיורקו–ותינו פים.
דטיר–ק–י.2.12.2002
בתו–ירנכ"ליטסוצ–יטיטיגםיסח–סייעלירכי–תיבנקידי קונטילרתיויב–ונפרן,יוסח–יישפ–שירונטיעליידייב–ונפרןיליו"–ידי קונטי)ש–וןישפו––,
סיךינטפךייו ייבכ–יר–פו–רטו–ילחב–יכבודיברועדוןיטטון-שלטון,ידטיר–ק–י.(5.12.2014
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סבשלום
פלב–
ני–יגלעד

חגייריל–

גןיטררונטיעליסגףיטתקציביםיעדי1999
טחשביטכלליי,1999-2003יבתקופתויקנתט
טרדינטירטחב–טיליש–סליסתי26%יטרניות
שליבז"ןישטחזיקטיתרו–תיכ570-יריליון
שקל,ילר–ותיטענותישטרניותיטיויסרו–ות
157
לחזו–ילרדינטיללסיתרו–ט
*
גןיטחשביטכלליי2004-2007

רנכ"ליIDEיטנד תיטתפלטיר2002-
רנכ"ליטחב–טיליש–סליר2006-יעדי,2015יכיטןיגם
כיו"–יטדי–קטו–יוןישליכיריקליםיליש–סל,יודי–קטו–
שליבז"ן,יצים,יוחב–ותינו פות

רנכ"לילפיתוחיבחב–תיICGיר1.11.2007-
יועץישליבז"ןילפנייטע–כתיטשווייב,2003-ידי–קטו–
בבז"ןיר8.2007-

רנכ"לירש–דיטסנ–גיטי,1992-1994
–ןיק–ול
טררונטיעליטתקציביםיבסוצ–י,1995-1997
רע–יךיעצרסיישליבז"ןיב2003-
* תפקידיםיבכי–יםיבבנקירז–חייר וףי,2004ירנכ"ליבנק
סלדדיפ–ש– טרשנטילחשביטכלליי2001-2003
רז–חי-טפחותירסזי2013
נציבתיר יטכנ טי,2002-2004יסח–סיתיעל * יצוגירשפטיילרשפחתיעופ–יודי–קטו–יתיבחב–תיטסוו–
טלי
ריקונדוקטו–יר2005-
י–ון-סלד– טחקיקטיבר יטכנ ט
טצט–ףילכיריקליםיליש–סליב,1993-יכיטןיכרנכ"ליכי"ל
גןיטררונטיעליטתקציביםי,1989-1993
י–וםיס–יסב
דשניםיסי–ופטי2002-2007
רנכ"לירש–דיטסוצ–י2007-2009
די–קטו–יתיבבז"ןיר8.2007-
רנכ"ליתיטרש–דילסיכותיט ביבטי1996-
נחרטי–ונן
1999
די–קטו–יתיבכיריקליםיליש–סלירסזי2009
רנכ"ליתיטרש–דילסיכותיט ביבטי2003-
ריקייט–ן
2006
רנכ"לילתקשו–תיו–גולציטי)דוב–(יבחב–טיליש–סל
ח"כ,ייו"–יועדתיטכ פיםישליטכנ תי1999-
סלי
3.2008-7.2015
גולדשרידט 2001
טוע קיברטלךיטתקופטיכיועץילרפעלית–כובותיב–ום
רנפ–דיג–ין –סשיטר–כזיטלסוריילבק–תירחלות
ולדשניםיוחור–יםיכיריים
ברש–דיטב–יסותי1994-2008
יפקיבו-זרניתיחוותידעתילרפעלית–כובותיב–ום
יונטיסריתי רורחטילרוריםירולדיםיברש–דיטב–יסות
1999-2008
יועץילדשניםיוחור–יםיכיריים
יו"–יטוועדטיטבינרש–דיתילחור–ים
יו יי–יבק
ר –טניםי,1998-2001ייו"–יטרועצט
טלסוריתילב–יסותיטעובדי2002-2004
יועץילרפעלית–כובותיב–וםיוכותביחוותידעתישטרליצט
שלרטיסלרוג יו"–יטוועדטילקביעתיע–כיייחו ילרזטרים
לסש–יח–יגטיעצורטירע–כייט ףישנקבעו,י8.5.2012
ביבתיים
יועץיורייצגיסתיטחב–טיליש–סל
דודיתדרו– טררונטיעליטטגבליםיטע קייםי1997-2001
–ענןיכטן

ש–יטעבודטיוט–ווחטי8.2000-3.2001

רשטישחל ש–יטסנ–גיטי1984-1990יושובי1993-
,1995יש–יטתקשו–תי1992-1993
רנטלילשכתי–סשיטררשלטיש–וןי2002-
דביויי גל
2004י)טיטיעו–ךידינוירסזי(1983
ספייסושעיט חב–יכנ תי1996-1999יו2001-2003-
רשטיליסון

–ו"חישליטליכוד,ירנכ"לירש–די–סש
טררשלטי1997-1999

די–קטו–יבבז"ןיר12.2003-
יועץיועו–ךידיןישליטחב–טיליש–סל
עו–ךיטדיןישליבז"ןי10.2001
לובי טיבכנ ת,ירנכ"ליויו"–יחב–תיפולי יישנתנט
שי–ותיםילחב–טיליש–סל
יועץילחב–טיליש–סל

 157ע קטישעו––טיביקו–תינוקבתיוטייתטיבלביט –טיטתיעודיי"שיטתיטשקשוקט"ישליריקיי–וזנטל.
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נוחי דנקנר
נוחיידנקנ–יטיטיטסישיטחזקיברשקיבשניםי.2003-2013ייעלייתוילגדולטיטתחילטיעםיטטשתלטותיעליחב–תיטסחזקותיסי.
די.בי,.יעלישלליטחב–ותיטבנותישלט.ייבטרשךיקנטיחב–ותי–בותינו פותיויצ–יסתיטפי–רידטיטע קיתיטגדולטיוטר ועפת
ביות–יבתולדותיטרשקיביש–סלי)סיו–י.(76ייט–כישותיטסלטירורנויעליידיילקיחתיטלווסותיעתק,יכשטטחז–יםירתב ים
עליטיכולתישלידנקנ–יבתו–יבעליטשליטטילג–וםילחב–ותיבתחתיתיטפי–רידטילחלק ידיבידנדיםי–ידיבידנדיםישפעפעו
רעלטיבפי–רידט.ייחב–ותיכסלטישניתןילחלוביסותןירכונותי" פ–ותירזורנים".ייפ–ותיטרזורניםיטעיק–יותיבפי–רידטישל
דנקנ–יטיוי לקוםי)ביריםישלפניי–פו–רתיט לול–(יושופ– ל.ייחב–תי לקום,ישלסיחילקטידיבידנדיםיקודםילכן,יוחילקט
3.8יריליס–דישקלילסח–י–כישתטיב,2006-יועודי5יריליס–דיבשניםי.2007-2010יישופ– ליחילקטי2.2יריליס–ד.158

סיו–י:76יעיק–ייפי–רידתיטשליטטישלינוחיידנקנ–יבשיסט. 159ייחלקירטבעלויותיוטסחוזיםיטרצויניםיבת–שיםילסיבסרתיטתקיירו
בו-זרנית,ישכןיטיויט–בטיפעולותישליקנייטיורכי–טיגםיבתוךיטפי–רידט.ייבפ–טיסחוזייטשליטטיטשתנויעםיטשנים,יוטת–שים
רצייןיבחלקירטרק–יםיסתיטסחזקותיטרק ירליות.יידוגרטיבולטתיטיסיכלליתעשיות,יש50%-יררנטינרכ–ויבשנתי2012יכדי
לגיי ירזורנים,יוכתוצסטיטטחזקטיבטיי–דטיל11%-יבלבד.

)חלקיררבנטיטפי–רידטירקו–ויב–קעיטי טו–יילפנייתקופתידנקנ–.ייסי.די.בי.יטתחילטיסתיד–כטיכחב–תיסחזקותישל
בנקידי קונט,יורכסןי–סשייטתיבותישלישרט.ייברקו–יטיסיכללטיסתיטבנקיעצרויוסתיסי.די.בי.יפיתוח,יסבלירסזיטלסרת
טבנקיבעקבותירשב–יטבנקיםישלי1983יסי.די.בי.יפיתוחיטיסי–רטיריות–תישסכןיטפכטילחב–טיפ–טיתיונרחקטירטבו– ט(.
טטצלחטישלידנקנ–יבשניםיט–סשונותיטתב טיבעיק–יעליטיכולתילקבליכ פיםי–ביםירחב–ותי לקוםיושופ– ל
שבשליטתו.ייטנפילטיק–תטיכתוצסטירצי–וףישליכרטיגו–רים:
• טשקעותילסיטובותיבנדל"ןיבלס יוגס י)בסרצעותיחב–תיטבתי (IDBGישג–רוילטפ דייעתק.ייגםיטשקעטיבבנק
ק–דיטי וי י)בסרצעותיכו–(ישבטתחלטיטניבטי–ווחיםיג–רטירסוח–ייות–ילטפ דיכבד.
• ט–פו–רטיבשוקיט לול–יב2010-יטו–ידטיבחדותיסתיט–ווחיםישלי לקוםיוטקשתטיעליטרשךיטחז–תיטחובות,יטן
של י דנקנ– י וטן י לרשקיעים י בסג"ח .י י טבעיט י טוחר–ט י בגלל י חלוקת י טדיבידנדים י טסג– יבית י בשנים י שלפני
ט–פו–רט,ישכתוצסטיררנטיקופתיטרזורניםישליטחב–טיטצטרקט.
 158רקו–:יעלייתויונפילתוישלינוחיידנקנ–,יטרקו–י.30.6.2015
 159רקו–ות:ידטיר–ק–י,28.9.2011יוטשלרותיררקו–ותישוניםיבעיתונותיובסינט–נט.
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• קשייםינו פיםינג–רויכתוצסטירטי–ידטיב–ווחיותישופ– ליסח–ייטרחסטיטחב–תיתישלי.2011
כתוצסטירחלוקתיטדיבידנדיםיוטטפ דיםיטע–ךישליקבוצתיסי.די.בי.ינחתךיבריליס–דיישקליםיתוךיכרטישנים.160
דנקנ–יטתחילילרכו–יסתיטחלקיםיטטוביםייות–י–ירכתשיםיסגןינרכ–טילחב–טי ינית,יוכלליתעשיותינרכ–טיגם.ייטרכי–ות
יפקוירזורנים,יסבלילסיעצ–ויסתיטד–ד–ותיטקבוצטיכולט.
רעב–ילטיבטיםיטע קייםיטסלט,יפעילותוישלידנקנ–יטתספיינטיבטפעלתיקש–יםיורינוףירנגנוניישליטט.י יטרנגנון
טעיק–ייטיטירינוי י די–קטו–יםיבחב–ותיטשונות,ישסיש–ויפעולותישדנקנ–יביקשילבצעיבליילנקוטיביקו–תי–סויטיעל
טטשלכותיטעי קיותישליפעולותיסלט.ייברקביליטוסיקייםיקש–יםיישי–יםיעםי–סשייט בנקים,יוקיבליטלווסותישליעש–ות
ורסותיריליוניישקליםיבלייביטחונות.ייבטרשךיגםיקנטיסתיטעיתוןיטכושלירע–יביבשנתי,2011יוניצליסותויכדיילטשפיעיעל
ט יקו–ישליע קיו.
טפעולטישחתרטיסתיטק–יי–טישלידנקנ–יטייתטיגיו יטוןיעליידייטנפקתירניותינו פותישליסי.די.בייב.2012 -ייבדיעבד
ט תב–ישכליטרשקיעיםיטיוישותפיםיע קייםישלידנקנ–י)רטישטובילילכינויי"טנפקתיחב–ים"(.ייכדיילטצדיקיסתיטטשקעט
דנקנ–יטובילילט–צתיטרניותיטקיירותיביריםילפנייטטנפקטיטחדשט,יעליידיייצי–תיביקושיםיפיקטיביים.ייטרט–טיטייתט
לט–סותיכסילויישיענייןיברניותיוטע–ךישלטןיבבו– טינרוךיררטישטוסיצ–יךילטיות.ייטט–צטיבוצעטיבסרצעותיטלווסט
רבנקילסורי,יבט תרךיעליטרלצטישלידנקנ–יוללסיביטחונות.ייט–צתירניותיטיסיעבי–טיפליליתיודנקנ–יטו–שעיבטיב-
.5.7.2016

אליעזר פישמן
יפו–יפישרן
http://www.themarker.com/allnews/1.3936146
http://www.themarker.com/magazine/1.4223495

חברות – בעלי שליטה ,מנהלים,
נספח:
דירקטורים ,ואינטרסים
כדיילטביןיסתינושסיט–יכוזיותיצ–יךילטביןיסיך י חב–ותיע קיותירתנטלות.י יובשביליזטיצ–יךילטכי–יסתיבעלייטעניין
טשונים,יטתפקידיםישטםיררלסים,יוטסינט– יםישלטם.ייבגדוליישישלושיקבוצות.
• טבעליםישליטחב–ט .י יזטיריישטביסיסתיטכ ףיוטחב–טישייכתילו.ייבחב–ותיפ–טיותיסלטיסנשיםישטיטילטם
ר פיקיכ ףיוחזון,יוטםילסיחייביםידיןיוחשבוןילסףיסחד.ייבחב–ותיציבו–יותיסלטיבעלייטרניות.ייבטקש–יטזט
צ–יךילטבחיןיברק–יםישבטםילסדםיסויקבוצטיר וירתיישיר פיקירניותיכדיילקבליטחלטותילבד,יתוךיטתעלרות
רבעלייטרניותיטסח–ים,ירטישנק–סי"ג–עיןישליטט".ייבעלייטרניותיטםיטררניםיסתיטדי–קטו–יוןישליטחב–ט
שייצגיסותםיבפיקוחיעליטחב–טיבסופןישוטף.
ניתן י לטבחין י בין י בעלים י רשני י וגים י שונים י לגר–י :י יזרים י שרקירים י ורפתחים י חב–ט י לעורת י טייקונים
שרשתלטיםיעליחב–ט.ייטטבדליבסילידייביטוייבשסלטיטסםיטחב–טיטיסירט–טיסויסרצעי.יילדוגרטיסצלינוחי
דנקנ–י בי–ילטניחישסי.די.בי.יטייתטיסרצעיילשליטטיוכ ף.ייסצליגילישווידי בי–ילטניחישצ'קיפוינטי)חב–ת
סבטחתיתוכנטישסותטייי דיוסותטיטוסירנטל(יטיסירט–טיבפנייעצרט.י ירכךיגםינגז–יםיטסינט– יםישלטם
וטרידטיבטיטםירשקפיםיסתיטובתיטחב–ט.
• טרנטליםישליטחב–טיובפ–טיטרנכ"ל .ייסלטיכ–גילישכי–יםישרנטליםיסתיטחב–טיב–רטיטיוריורית.ייטרחויבות
שלטםיטיסילבעלייטרניותיובפ–טילבעלייטשליטט.ייסינט– יסחדישלטםיטוסילכןישע–ךיטרניותייעלטיבסופן
שוטף,יתוךיטעדפתיטטווחיטקצ–יוטרידייעליפנייטווחיטזרןיטס–וך,יכייכךיטםינרדדים.ייסינט– ישנייטוסילרנוע
רשב–יםיבתקופתיטכטונטישלטםיולדחותיסותםילתקופתוישליריישיחליףיסותםיבתפקיד.
• טדי–קטו–יםישליטחב–ט.י יטדי–קטו–יון י טוסיגוףירפקח,ישרנטלייטחב–טיצ–יכיםילקבליסתיסישו–וילפעולות
רשרעותיותילעתידיטחב–ט.ייבעיק–וןיטדי–קטו–יוןיסח–סייגםיעליגיבושיטס ט–טגיטישליטחב–ט,יוטוסיגםיזט
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שרסש–יסתיתנסייטשכ–ישליטרנטליםיטבכי–ים.ייטדי–קטו–יוןיררונטיעליידייטבעליםיורייצגיסותם,יוטוסיבעצם
טצינו–ישבסרצעותויטםישולטיםיבחב–ט.ייטסינט– יט–סשוןישליטדי–קטו–יםיטוסילכןיל פקיסתי–צונםישליבעלי
טשליטט.
סבליבחב–ותיציבו–יותיישילדי–קטו–יוןיסח–יותילכלליבעלייטרניות,יובעצםיסח–יותילטובתיטחב–ט.יילכןייש
חובטילרנותיבנו ףילדי–קטו–יםישרייצגיםיסתיבעלייטשליטטיגםידי–קטו–יםי"חיצוניים",ישסיןילטםיזיקט
כלכליתילחב–טיסוילבעלייטשליטט.ייבשניםיטסח–ונות,יכתוצסטירטתנטגותילסי–סויטישלידי–קטו–יםישתרכו
בבעלייטשליטטיבסופןיסוטורטייובניגודירובטקילטובתיטחב–ט,יטוגד–טיבחוקיטסח–יותישלידי–קטו–יםיעל
טחב–ט.יייבחב–ותיררשלתיותיטוחלטישדי–קטו–יםייבח–וירתוךי"נבח–תידי–קטו–ים"ישעב–וי ינוןיכדיילוודס
שטםי–סוייםילתפקיד.
טחב–טיעצרטיטיסיישותיעצרסיתיונפ–דתירטבעליםיוטרנטליםישלט.י יטניתוקיטזט,ישרעוגןיב חוקיטחב–ות,ינועד
לעודדיפעילותיע קית.ייטוסירספש–יליזריםילקחתי יכוניםירבליילטיותיסח–סיםיבסופןיסישיילתוצסות:יסםיחב–טינכשלת
וטטשקעטיבטייו–דתילטריון,יטרשקיעיםיסינםייכוליםילתבועיסתיטחז–יטטשקעטירטיזריםיסויטרנטלים.יירכסןיבסיטרונח
"חב–טיבע–בוןירוגבל"י)בע"ר(.161
כדיילטקיםיחב–טיולפתחיסותטיצ–יךיטון.י ייזריםייכוליםילטביסיכ ףי"רטבית"י)כ ףישלטםיסוישגיי וירחב–ים
ורק–וביירשפחט(,יוסזיטחב–טישייכתילטםיוכךיגםיט–ווחיםיסויטטפ דים.ייסבליסםיצ–יךיט–בטיטון,יסוישטםילסי–וצים
לשסתיברלוסיט יכון,יטםייכוליםילגיי יטוןירטציבו–.ייגיו יטוןינעשטיבבו– ט,יבסחתירשתייד–כים:יטנפקתירניותיסו
רכי–תיסג–ותיחובי)סג–ותיחובישליחב–ותינק–סות יסג"חיקונצ–ניות (.י ירניותיסרו–ותילשרשירק–יםישבטםיישיצו–ך
בט–בטיכ ףייח יתילטוןיטעצריישליטחב–ט,יולכןיישי יכוןיגבוט.ייסזיבעצםיטחב–טירוכ–תיחלקירעצרט,יוריישקונטיסת
טרניטירקבליחלקירטבעלותיעליטחב–טיוט–ווחיםיטעתידייםישלט.י יסג"חינועדוילרק–יםיפחותיבעייתיים,יוטםיבעצם
טלווסט:יטחב–טירבקשתיכ ף,יורבטיחטילטחזי–יסותויעםי–יביתיר ויירתיסח–ייזרןיר ויים.
יבטינו פתילרכו–ירניותיטיסיכדיילררשי–ווחים.ייריישטקיםיחב–טיבסרצעיויטעצריים,יופיתחיסתיטחב–ט,יוזכט
לטצלחט,ייכולילרכו–יחלקירטחב–טילסח–יםיובכךילט–וויחיכ ף.יירעב–ילכך,יככלישטחב–טיכב–ירוכ–תיכחב–טירצליחט,
יטיוי–ביםישי–צוילטשקיעיבטיולקבליחלקיר–ווחיט.יכיווןישר פ–יטרניותינתון,יביקושיגבוטילטןייג–וםילעלייתירחי–ן.
כתוצסטייעלטיגםיטע–ךישליסותויחלקישליטחב–טישנשס–יבבעלותיטריי דים.ייטסנשיםיטעשי–יםיביות–יבעולם,ילרשל
ריי דיריק–ו ופטיביליגייט ,יטםיבעצםיעשי–יםיעליטניי–י–יטע–ךישלטםיטוסיע–ךיטרניותישטםירחזיקים.ייסםיינ וילררש
סתיטע–ךיטזט,יולרכו–יסתיכליטרניותיבבתיסחת,ייטיטיפתסוםיעודףיטיצעיורחי–יטרניותיי–ד.יי)ובנו ףייטיטיחששישל
רחזיקי י רניות י סח–ים י רכך י שטריי ד י רנ ט י לטיפט– י רטרניות י שלו ,י וגם י טם י י–צו י לרכו– י רניות ,י רט י שעלול י לג–ום
לטתרוטטותירוחלטתישלירחי–יטרניות(.
חב–ותישנ ח–ותיבבו– טי)כלור–,יטרניותישלטןינ ח–ותיבבו– ט(ינק–סותיחב–ותיציבו–יות.יי–וביטחב–ותיברשקיטן
חב–ותיקטנותיסויבינוניותיוטןיפ–טיות,יכלור–ישייכותילריישטקיםיסותן.י י–קיטחב–ותיטגדולותיביות–יטןיציבו–יות.
טרניותישליחב–ותיציבו–יותייכולותילטיותי–שורותילר ח–יבבו– טיבתל-סביביסויבבו– ותיבחו"ל.יילפיינתוניי סיו–י71
בשנתי2012יטיויביש–סליכ176,000-יחב–ות,יסבלי–קיכ470-ירטןיטיוי–שורותילר ח–יבבו– טיבתל-סביב.ייחב–ותיטיי-טק
לרשלינ–שרותיכ–גילילר ח–יבבו– תינס ד"קי)(Nasdaqיבניו-יו–ק.
נחזו–ילדרויותיטפועלותיולסינט– יםישלטן.ייטסינט– ישליבעליטחב–טיסויטשולטיבטיטוסילט–וויחיכ ף,יסוילנצליסת
טחב–טיכדיילררשישסיפותיסח–ות.י יטסינט– ישליטרנטליםיטוסילקבלישכ–יגבוטיובונו ים.י ילשםיכךיטחב–טיצ–יכט
לטצליחיבטווחיטקצ–,יועדיףילטםילדחותיפת–וןיבעיותיקשותיסםיספש–.ייטסינט– ישליטדי–קטו–יםיטוסילרלסיסתי–צונו
שליבעליטשליטט,יכדיישירנטיסותםילדי–קטו–יםיבחב–ותינו פות.ייכולםירשתרשיםיבחב–טיולכןי–וציםישתרשיךילתפקד
ולסיתיכשל,יסבלילסףיסחדיסיןיבטכ–חיסינט– ירובטקיבטצלחתטיטסופטירליתישליטחב–טילסו–ךיזרן.
דוגרטירסלפתילניגודייענייניםיביןירנטליםיודי–קטו–יםילביןיטחב–טיעצרטיניתןילרצוסיב יפו–יטטתרוטטותישל
חב–ת יטבע .י יטבעיטייתטיברשךישניםיטחב–טיטרצליחטיביות–יברשקי)חלקיתיבזכותיטטטבותיטרפליגותישקיבלט
רטרדינט(.ייטטתרוטטותישלטיבשנתי2017ינבעטירחו –ייכולתילטחזי–יחובותישליכ34 -יריליס–דידול–,יתוצסטישלי–כישת
טחב–טיטרתח–טיסקטווי יג'נ–יק יברחי–י40.5יריליס–דידול–יבשנתי.2015ייסלסישסחתיט ב–ותיטיסישט–כישטיטזוילס
נועדטיבסרתילחזקיסתיטבע,יסלסילרנועיטשתלטותיעוינת יעליט.ייסםירתבצעתיטשתלטותיעוינת,יריישעלוליםילסבדיסת
רש–תםיטםיקודםיכליטרנטליםיוחב–ייטדי–קטו–יון.יילכןיטייתטילטםירוטיבציטילסש–יסתיט–כישט,ילר–ותישטיטיגלוםיבט
טירו–יענקי–ישבדיעבדיסכןיט תב–ישטיטיטירו–יכושל.

 161יובלינחיט––י,יב פ–ויקיצו–יתולדותיטסנושות,ירתס–יסתיטרצסתיטחב–טיבע–בוןירוגבלי)ובתו–ידוגרטיקונק–טית,יסתיחב–תיפיג'ו(ייכדוגרט
בולטתילרטפכטיטלשונית,ישסיפש–טיסתייצי–תיטת–בותיטסנושיתיטנוכחיתיעליידייסרונטירשותפתיבישויותירדוריינות.
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פרק ט :תעסוקה ,פרנסה,
ואי-שוויון

תע וקטיופ–נ טיזטיחשוב.ייבפ–קיטזטינציגינתוניםיעלירגווןינושסיםיטקשו–יםילתע וקטיופ–נ ט,יכולליפנ יט,יסבטלט,
עוני,יוסי-שוויון.

תעסוקה
השתתפות בכוח העבודה
טב י ילדיוןיבפ–נ טיטוסיטתע וקט,יוטב י ילדיוןיבתע וקטיטוסיטטשתתפותיבכוחיטעבודט.ייסוכלו ייתייש–סליטיס
בעייתיתירבחינטיזו,יבגללישתייקבוצותיסוכלו ייטישידועיכייטטשתתפותישלטןיבכוחיטעבודטינרוכט:יטגב–יםיטח–דיים
וטנשיםיטע–ביות.י
סבלי–סשיתיצ–יךילטביןיסתיטצו–טישבטיטלשכטיטר–כזיתיל טטי טיקטירחלקתיסתיסוכלו ייתיטרדינטיביןיסלט
שעובדים,יסלטישישילטםיפוטנציסלילעבוד,יוסלטישלסיעובדיםיר יבותישונות.ייטחלוקטיטזוירתוס–תיבסיו–י.77ייסתיכלל
סוכלו ייתיטרדינטירחלקיםילשניים:יסלטישבגיליטעבודטיוסלטישקטניםירידי.ייעדי1985יטגיליטקובעיטיטי14י)!(,יורסז
טוסי.15יישירוילביגםישסיןיגילירק ירום,יסזיכליריישרגילי15יורעלטינחשבי"בגיליטעבודט".ייזטילסירשקףיבריוחד
לסוכלו יטיטכללית,יסבליזטיטב י ישסיתויטםיעובדים.
סתיטסוכלו ייטישבגיליטעבודטירחלקיםישובילשניים:יסלטיששייכיםילכוחיטעבודטיוסלטישלס.ייקבוצותיסוכלו יט
שלסיכלולותיבכוחיטעבודטיכוללותיזקניםיוסנשיםישסינםירחפשיםיעבודטיכרוילרשליעק–ותיביתיותלרידייבתיי פ–
תיכוניים.ייגםי–וביטגב–יםיטח–דיםיוטנשיםיטע–ביותיסינםירחפשיםיעבודטיכלל,יולכןיסינםינחשביםיחלקירכוחיטעבודט.
צ–יךילשיםילבישב 2012-י טיטישינוייחשוביבטגד–ט:יעדיסזידיב–ויעליכוחיטעבודטיטסז–חי,יכלור–ילסיכללויחיילים.
רסותטישנטיוטלסטיטנתוניםירתייח יםילכוחיטעבודטיטכולל,ילסיטסז–חי.י יטטבדליטוסישחייליםי)בשי–ותיחובטיוגם
בקבע(יכןינכללים,יולכןיישיפתסוםיקפיצטיבג–ףישליסיו–י.78
סתיכוחיטעבודטיניתןישובילחלקילשניים:יטרוע קיםיוטבלתיירוע קים.י יסתיטרוע קיםירחלקיםילשלושט:יסלט
שרוע קיםיברש–טירלסט,יסלטישברש–טיחלקית ,יוסלטישנעד–יםיזרניתי)רחלט,יחופשט,יסוירילוסים(.ייטבלתיירוע קים
טםיטרובטלים .יכדיילטיחשבילבלתיירוע קי)רובטל(,יצ–יךילחפשיעבודטיבסופןיסקטיבייבחודשיטסח–וןיולטיותיזרין
לעבודט.ייריישלסיעורדיבק–יט–יוניםיטסלטילסינחשבילרובטליסלסילריישנפלטירכוחיטעבודט.ייכךילרשלי טודנטים
שכליחייטםירושקעיםיבלירודים,יסויעק–ותיביתישכליחייטןירושקעיםיבביתיוברשפחט,יסינםינחשביםיכחלקירכוח
טעבודטיוררילסיסינםייכוליםילטיותירובטלים.י ישיעו–יטסבטלט י רחושביעליידייחלוקתיר פ–יטרובטליםיבגודליכוח
טעבודט.
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סיו–י:77יטגד–תיכוחיטעבודטיוקבוצותיסוכלו ייטיטקשו–ותילתע וקט.

טנתוניםיט–שרייםיעל יטשתתפותיבכוחיטעבודטי רוצגיםיבסיו– י.78י יטב י ילג–ףיטוסיטסוכלו ייטיבגיליטעבודט
בלבד,יבלייטילדים.ייתופעטירעניינתישניתןיל–סותיבג–ףיטזטיטיסיטריתוןיטקשטישליסרצעישנותיט.60-ייריתוןיזטיג–ם
לצרצוםיד–רטיישליטרוע קיםיברש–טירלסט,ישי–דויר75%-י רכחיטעבודטיל.63.5%-יישניישלישירסלטישסיבדויסת
רש–תםיטפכוילרובטליםיושלישינפלטוירכוחיטעבודט.ייסבליטרובטליםיחז–וילעבודטיסח–יישנתיים,יוסילויסלטישנפלטו
לס.יילריתוןיבתחילתישנותיט,70-ילעורתיזסת,ילסיטייתטיטשפעטיניכ–ת.
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סיו–י:78יחלוקתיטסוכלו ייטיבגיליטעבודטי)15יורעלט(ילפיי–רתיטשתתפותיבכוחיטעבודט.162

בסרצעישנותיט70-י טיטישיסישלירעל י50%י שסינםינכלליםיבכוחיטעבודטי)טסז–חי,יבלייטצבס(,יורסזיישיי–ידט
–צופטילרדייעדישיעו–ישליקצתייות–יר42%-יב.2011-ייוכשכולליםיסתיטצבסיבכוחיטעבודט,יזטייו–דיל.36%-ייצ–יךילציין
שזטיקו–טילר–ותישטסוכלו ייטירזדקנת,יוחלקיגדליררנטיבגיליםישכב–ילסייכוליםילעבוד.
תופעטירדסיגטיטיסיטעלייטיטחדטיבר פ–יטרוע קיםיברש–ותיחלקיותיעליחשבוןיטטע קטיברש–טירלסטיבחצי
טשניישלישנותיט,70-יבקו–לציטיעםיטרטפךיטפוליטייוטכלכליישלי.1977ייסחוזיטרוע קיםיבסופןיחלקייררשיךילעלות,
וכיוםיטוסיכפוליררטישטיטיבשנת י. 1970ייעםיזסתיטייתטיעלייטיר וירתיגםיבסחוזיטרוע קיםיברש–טירלסט,יבעיק–
בתקופתיררשלתי–ביןיטשנייט.י
 162רקו–:ילוחי12.1ישליטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" .
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ול יום,יתופעטירפתיעטיטיסיטשיעו–יטגבוטישלירוע קיםישנעד–יםיזרניתירעבודתם.ייבשנותיט70-יוט80-יזטיטגיעיל-
 7-10%ירכוחיטעבודט.ייט ב–יחלקייספש–ייטוסיטגיו יטגדולישלירלחרתייוםיכיפו–,יסבליזטיתקףי–קיל.1973-

מגזרים מיוחדים
טנתוניםילעיליטםיעבו–יטתע וקטיביש–סליבכלל.ייסבליטחב–טיביש–סלירסופיינתיברגז–יות,יוישירגז–יםישבטםינתוני
טתע וקטישוניםיבסופןירטותיירטררוצעיטכללי.י ישתיידוגרסותירוכ–ותיטןיטתע וקטיטנרוכטישליגב–יםיח–דיםיושל
נשיםיע–ביות.
נתוניםיעלירגז–יםיסלט

יחס תלות
רסיו–י 77יסנחנוילורדיםישישישלושיקבוצותיסוכלו ייטישלסיעובדות:יסלטישרתחתילגיליטעבודט,יסלטישבגיליטעבודט
סבלילסיבכוחיטעבודט,יוסלטישבכוחיטעבודטיסבלירובטלים.ייסבליגםיכליטסנשיםיטסלטיצ–יכיםילחיותיסיכשטו.ייזט
רטיליעור יעליסלטישכןיעובדים,יוצ–יכיםילדסוגילסלטישלסיעובדים.ייייח יטתלותיטוסירדדילעור יטכלכלייטזט.ייטוס
רודדיכרטיסנשיםיבררוצעיינתרכיםייעליידייכליסחדישעובד.
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סיו–י :79ייח יטתלותיטררוצעיבע–יםישונות,יכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעתיבכליעי–.163ייבע–יםיעניותי–יובפ–טיבע–ים
ע–ביותיוח–דיותי–יייח יטתלותיט–בטייות–יגבוט.

טצו–טיטרקובלתילטע–יךיסתייח יטתלותיטיסילפיירבנטיטגילים:ירניחיםישכליריישבגיליםי 20-64יעובדים,יוכלירי
שעדיגילי19יסוירגילי65ילסיעובד,יורחשביםיסתיטיח יביןיגודלייטקבוצותיטסלט.ייסיו–י79יר–סטיתוצסטישליחישובייות–
 163רקו–:יפ–ופיליםישליטלר" יל–שויותיטרקוריותיעםי20,000יתושביםיורעלט,יכפיישפו– רויבשנתי,2015יעםינתוניםירטשניםי. .2012-2013
טטכנ טיטררוצעתיטיסישקלולישליטטכנ טישלישכי–יםיועצרסיםיבכליעי–.יייח יטתלותירחושביכר פ–יטתושביםיבעי–יחלקייסלטישעובדים
)שכי–יםי+יעצרסים(.
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רדויק,ישרבו יעליר פ–יטרפ–נ יםיבפועל:יטשכי–יםיוטעצרסים.ייחישוביזטינותןיע–כיייח יתלותיגבוטיםייות–,יכייכל
ריישבגיליטעבודטיולסיעובדיעוב–ירקבוצתיטרפ–נ יםילקבוצתיסלטישתלוייםיבטם.
טשירושיברדדירדוייקיברקוםירדדירבו -גיליטוסיחשוב,יכייברגז–יםיטח–דייוטע–ביי–רתיטתע וקטייח יתינרוכט
יות–ירסש–יבשס–יטסוכלו ייט,יולכןירדדירבו -גילייטיטיבריוחדילסירדויק.ייוכפיישניתןיל–סות,יסכןיישיקש–יביןייח
טתלותילביןירגז–יבסוכלו ייט.ייבע–יםייטודיותיציוניותייח יטתלותיטוסי ביבי.1ייבע–יםיע–ביותיטוסיגבוטייות–,יבטווח
. 1.5-2.5ייבע–יםיח–דיותיטוסיעודייות–יגבוט.ייי–ושליםיטבי–טירתנטגתיכצפוייכרויעי–יע–בית-ח–דית.
לר–ותיטחישוביטרדויקישלייח יטתלות,ירענייןיגםילט תכליעליסיךיטוסירושפעיר טתפלגותיטגילים.יירבנטיטגילים
שליטיטודיםיביש–סלירוצגיבסיו–י80י)רבנטיטגיליםישליע–ביםירוצגיבסיו–י;108יכיווןישיטודיםיטםיט–וב,ירבנטיטגילים
טכללייברדינטידורטילזטישליטיטודים(.ייטצי–יטסופקייטוסיטשניםירסזיקוםיטרדינט.ייטסנכיירייצגיסתיטסוכלו יטישליכל
שנט,ירחולקתילפ–ו ותיגילישל י5י שנים:יגילסי י,0-4יגילסי י,5-9יגילסי י,10-14יוכךיטלסט.יצעי–יםיעדיגיל י19י צבועים
בי–וק,יקשישיםירגילי65יבסדום,יוגילסיי20-64ישביניטםי)שטםיכוחיטעבודטיטעיק–י(יבכחול.י
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סיו–י:80יט–כביטגיליםישליטסוכלו ייטיטיטודיתילסו–ךישנותיטרדינט.164

נתחיליבקצטיטשרסלי.ייטטתפלגותישםיטיסיטטתפלגותיב וףי .1948ייזטיטזרןישליטעלייטיטגדולטיעםיקוםיטרדינט,
כשבשנתי1949יטסוכלו יטיגדלטיבכ 25%-יתוךישנטיסחת.יישנייטרקו–ותיטעיק–ייםילגידוליטזטיטיויעלייתייטודייעי–ק,
תירן,יוס–צותיע–ביטסח–ותירצדיסחד,יועלייתישס–יתיטפליטטירסי–ופטירצדישני.ייטתפלגותיטגיליםירשקפתיסתיזט:
כרעטיחציירטסוכלו יטיטיויבטווחיטגיליםי,20-45יכנ–סטיכייילדיםיוקשישיםיש–דויפחותיבשוסט.
סבליתוךיכ 5-י שניםיטווחיטגיליםיטזטיטצטרק,יבעיק–יכייטעוליםישטגיעוילס–ץיטחדשטיטקירוירשפחותיוטולידו
ילדים.ייוכךינוצ–יבייבייבוםייח י.ייטשנתוניםיטסלטישנולדויבשנותיט50-יררשיכיםילטיותיגדוליםייח יתילשנתוניםיסח–ים
עדיטיום.ייבג–ףיזטיבסילידייביטוייב"–כ "ישרתחילירשרסלילרטטיורתקדםיבקשתילכיווןייריןילרעלט:יכליפעםישילידי
שנותיט50-יגדליםיב5-ישניםינו פות,י–צועתיטגיליםיטבסטירתעבט.
טטשפעטיעלייח יטתלותיטיסישברשךישניםיטיוייח יתיט–בטיסנשיםיבגיליטעבודט.י יסבליבשניםיטסח–ונותידו–
טבייבייבוםירתחיליםילצסתילפנ יט,יור פ–יטזקנים יגדליבקצבירוסץ.ייבנו ףיישיעלייטיקלטיבילודטיסח–יישניםישבטן
טר פ–יטיח יישליילדיםיטלךיוקטן.ייטר קנטיטיסישיח יטתלותיצפויילעלות.

אבטלה
סבטלטיטיסינושסיחםיבשיחיטציבו–ייוטכלכלי.ייכפיישפו–טילעיליטטגד–טיט–שריתישלירובטליםיטיסיבעייתית,יבכךישזט
לסיכוללילרשליסנשיםישטתייסשוירלרצוסיעבודטיולכןילסיחיפשויעבודטיבסופןיסקטיביי)ונפלטוירכוחיטעבודט(.ייבנו ף
 164רקו–:יטנתוניםיבסיםירטשנתוניםיט טטי טייםישליטלר" .ייבשניםישונותיסלטיטבלסותיעםיר פ–ישונטישרופיעותיברקוםישונטיבפ–ק
טסוכלו ין,יסבליתרידיישיטבלטיעםיטנתוניםיטסלט.ייט תפקתייב–זולוציטישלי5ישניםיברקוםילס וףיסותםירכליטשנתונים.ייפ–ו ותיטגיל
רשתנות,יכסש–יבשניםיט–סשונותיטטווחיטעליוןיטיטי,75+יוכיוםיטוסי.95+
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טב י ילחישוביכולליבכוחיטעבודטיגםיתלרידייתיכוןיופנ יונ–ים,ישבעצםילסיצ–יכיםילטיותישם.ייובכליזסתיזויטטגד–ט
שרשרשתיב טטי טיקטיטלסורית.ייסחוזיטרובטליםירתוךיכוחיטעבודטירוצגיבסיו–י.81
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סיו–י:81י–רתיטסבטלטילסו–ךיטשניםילפייטגד–ותיטלר" .165ייבשנתי2012יטיטישינויירתודולוגיישג–םילקפיצטיבנתונים.

בסופןיכללי,ילרעטיטריתוןישלי, 1967י–רתיטסבטלטירסזיטרטפךיגבוטטיררטישטייתטיקודםילכן.יי–רתיטסבטלט
טגבוטטיביות–ינ–שרטיבתחילתישנותיט,90-יבקו–לציטיעםיטעלייטיטגדולטירב–יט"ר.יי–רטיגבוטטיכרעטיבסותטירידט
נ–שרטיגםיבתחילתישנותיט, 2000-יבקו–לציטיעםיטריתוןישליטסינתיפדטיטשנייטיופיצוץיבועתיטטיי-טק.ייסבלילסיכל
רשב–יג–םילסבטלט:ירשב–יטנפטישלירלחרתייוםיכיפו–ילרשלילסיטשפיע,יוגםיטסינפלציטישלישנותיט80 -יוטרשב–
טכלכלייטעולריישל י 2008י לס.י יטשיפו–יטחדיביות–יק–טיבתקופתיררשלתי–ביןיטשנייט:יטסבטלטיי–דטיברטי–ות,
וברקביליטתע וקטיברש–טירלסטיעלתט,יוגםיכוחיטעבודטיבכללותויגדל.י

מועסקים בענפי המשק השונים
תע וקטיבענפיםישונים
רעב–ירכלכלתייצו–ילכלכלתישי–ותים

השירות הציבורי
טסישיטשרןיוטסישיט–זט
ט כרייעבודטיקיבוציים
ח–יגותישכ–

עבודה מאורגנת
–סטי ק–יחב–תייhttp://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=975 2012
http://www.themarker.com/career/1.3944670
https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/5-136-1.pdf
 165רקו–:ינתונייטלר" ירלוחי12.1ישליטשנתוןיט טטי טייליש–סל.ילפייטע–טישםיטנתוניםיטחליר2012-ירתייח יםילכלליכוחיטעבודט,יכולל
טצבס.יינתונייטביטוחיטלסורייר ק–יםיתקופתייםיבנושסירקבליידרייסבטלט.ייעדי2011יישיטתסרטירצוינתיעםינתונייטלר" .יייב ק–ים
טסח–וניםינסר–ישטנתוניםילפניי2011יטתקבלויכתוצסטירש–שו–,ילסח–יששיפו–יטשיטטישליטלר" יג–רטילטעלסתיסחוזיטרובטלים.
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http://kohelet.org.il/wpcontent/uploads/2016/05/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
עםיקוםיטרדינטיטט תד–ות יטכלליתיטייתטירעיןיריני-רדינטיש יפקטישי–ותיםילחב–יט,יובפ–טיק–ןיפנ יטיוקופת
חולים.ייעםייצי–תיטתח–ותיבתחוריםיטסלטיטקש–יניתקיור פ–יטעובדיםירטסו–גניםיי–דירסוד.
לחב–ותיבס–גוןיעובדיםיישישתיי–רות:יחב–ותיסישיתישליטעובד,יסויחב–ותירתוקףיט כםיקיבוצי,ירטישקייםי–ק
בחב–ותיציבו–יות.
עבודטיברש–טיחלקית
עובדייקבלן

פרנסה ומשכורות
ט–וביטרכ–יעישליטעובדיםיברדינטיטםישכי–ים.יירתוךי 8.1יטתושביםיביש–סלינכוןילשנתי ,2013ילרשל,יטיוי3.28יריליון
שכי–ים,יו–קי246יסלףיעצרסים.ייחשבוןיז–יזירגלטישרתוךיטעובדיםי–קי7%יטםיעצרסיםיו93%-ישכי–ים.יילכןירשכו–ות
טשכי–יםירשקפותיטיטביסתיטרצביטכלכלייטכלליישליטסוכלו ייט.

מה זו משכורת
בגדול ירשכו–ת י טיסיכ ףישטרע יקירשלםילעובדיעבו–יעבודתו.ייסבליישיכרטישלביםיו טפ–שותיבד–ך,יכפיישרתוס–
בסיו–י.82

סיו–י:82יטרשכו–תירחשבוןיטבנקישליטרע יקילחשבוןיטבנקישליטעובד.

ישישתייטבחנותיחשובות.ייט–סשונטיטיסילטבחיןיביןיעלותיטשכ–ילרע יק,יטשכ–יב–וטו,יוטשכ–ינטו.ייטטפ–שות
ט וציסליותיוטרי יםירחושביםילפייטשכ–יב–וטו,יוכשסנחנוירדב–יםיעלירשכו–ותיבטרשךיסנחנוירדב–יםיכ–גיליעל
טשכ–יב–וטו.ייטטבחנטיטשנייטיטיסיביןיתשלוםיריידיילתשלוםיעתידי.ייטרשכו–תיטיסירטישנכנ ילחשבוןיעכשיו.יילעורת
זסתיחלקירטטפ–שותיטםידב–יםישנועדוילררןיכ ףישנקבליבעתיד,יכרו יפנ יט .י ילתשלוריםיכרויביטוחילסורייישיגם
ר–כיבישליטעב–תיכ פיםירסדםילסדם:יבעלייטכנ טיגבוטטייות–ירשלריםייות–,יטענייםייות–ירקבליםיטבטחתיטכנ ט,
וטקשישיםיוטנכיםירקבליםיגרלסות.יי–וביטרי ים ינועדויכרובןילררןישי–ותים,יכרויסלטישנדוןיבטםיבט–חבטיבטרשך
)ב–יסות,יחינוך,יתשתיות,יוכו'(.
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המשכורת הממוצעת לעומת האינפלציה
הערה סטטיסטית :התפלגות ,ממוצע ,וחציון
לפניישרתחיליםיצ–יךילור–ירשטויעליטנתונים.י יכשסנחנוירדב–יםיעלי"רשכו–ותישלישכי–ים"יסנחנו ירדב–יםיעל
טתפלגותישלרט:ירנטליבנקירשתכ–ייות–ירנטגיט עות,יונטגירשתכ–ייות–ירעובדיניקיון.ייסותנוירענייןיל–סותישתייתכונות
עיק–יותישליטטתפלגותיטזו:
• סיךי"טרשכו–תיטסופיינית"ירשתנטיעםיטזרן.
• רטויסייטשוויוןיברשכו–ות.
טבעיטיטיסיש טתפלגותיטטכנ ותי)ועודייות–ירכךיטתפלגותיטעוש–יעליטינדב–יבטרשך(יטיסי טתפלגותירוטט.ייזט
סור–ישטטתפלגותיטיסילסי ירט–ית.יילשםיטשווסט,יתחשבויעליטתפלגותיטגובטישליבנייסדם:ייטגובטיטררוצעישליבנים
טוסיבע–ךי,1.76יוכרעטיכולםינרצסיםיביןי1.55ילביןי.1.99ייטפיזו–ינ–סטיכרויעקורתיפערון,יוטיסי ירט–יתירשנייטצדדים
שליטררוצע.י ילעורת יזסת יטתפלגות יטטכנ ות יררשכו–ת ינ–סית י כרו יפערוןי שחתכו יסותוי רצדישרסל י)טרשכו–ות
טנרוכות(יורשכויסתיטקצטישלוירצדייריןי)טרשכו–ותיטגבוטות(.ייטטכנ ותישליטעשי–וניםיטנרוכיםיטןיקטנותיודורותיזו
לזו,יסבליטעשי–וניםיטגבוטיםירקבליםייות–יויות–,יוטעשי–וןיטעליוןי)ובעיק–יטרסיוןיטעליון(ירקבליררשיט–בטייות–.
תיסו–י כרטיישליטטבדלירוצגיבסיו–י.83

סיו–י :83יתיסו–י כרטיישליטיח יביןיררוצעיוחציוןישליטתפלגותי ירט–יתי)רשרסל(יוטתפלגותירוטטי)רירין(.

כשטטתפלגותיטיסי ירט–ית,יכרויטתפלגותיטגובט,יטגובטיטררוצעי נרצסיבסרצעיוניתןילור–ישטוסירספייןיסת
טטתפלגות:יכשנלךיב–חובינ–סטיט–בטיסנשיםישטגובטישלטםיק–ובילררוצע,יורעטיםיש–חוקיםיררנו.ייסבליברק–טישל
טתפלגותירוטטיכרויטתפלגותיטטכנ ותיזטילסיטרצב.י יטררוצעיטוסישקלולישליטטכנ טיטנרוכטישליטעשי–ונים
טתחתוניםיעםיטטכנ טיטגבוטטירסודיטעשי–וןיטעליון,יוב ופוישלידב–יטוסילסירייצגילסיסתיטענייםיולסיסתיטעשי–ים.
סזיכשנלךיב–חוב– ,וביטסנשיםישנפגושירשתכ–יםיט–בטיפחותירטררוצע.
בעיטינו פתיטיסישבטתפלגותירוטטי לּע–כיםיטגבוטיםיביות–יישיטשפעטיגדולט.י ילדוגרט,יסםילרסטיסנשיםייש
רשכו–תישלי1000ישקלים,יולסחדיישירשכו–תישלי ,100,000יטררוצעיטוסי1980ישקלים.ייסבליסםיטרשכו–תישליטעשי–
תשתנטיועכשיויטוסירקבלי,200,000יטררוצעייקפוץיל,2970-ילר–ותיששוםידב–ילסיטשתנטיעםירסטיטסנשיםיטסח–ים.
רכליט יבותיטסלטיברק–טישליטתפלגותירוטטיעדיףילטשתרשיבחציוןי כדיילספייןיסתיטטתפלגות.י יטחציוןיטוס
טע–ךישנרצסיבסרצעיטטתפלגות:יחציירטע–כיםינרוכיםיררנויוחצייגבוטיםיררנו.ייבטתפלגותיטגבטיםיט ירט–יתיטחציון
טוסיסותויטדב–יכרויטררוצע.י יסבליבטתפלגותיטטכנ ותיטלסי ירט–יתיטםי–חוקיםיזטירזט:יטחציוןיטוסיטגבוליבין
טעשי–וןיטחרישיילעשי–וןיטשישי,יוטוסירספייןי בי–ישלי–וביטסוכלו ייט,יכייחציירקבליםיפחותירזטיוחציייות–ירזט,
וטוסיבסזו–יטיות–י"צפוף"ישליטטתפלגות.ייטררוצעיט–בטייות–יגבוטיכייטוסינרשךילרעלטיעליידייטטכנ ותיטגבוטות
רסודישליטעשי–וןיטעליון.ייטיח יביןי טשכ–יטררוצעילשכ–יטחציוניירודגםיבסיו–י84יעלי רךינתונייטביטוחיטלסורי.
טתוצסטיטיסישטשכ–יטררוצעיגבוטירטחציונייפיי1.55יעדיפיי1.67יבתקופטיעבו–טיישינתוניםיעלישניטם.
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סיו–י:84יטטבדליביןישכ–יררוצעיוחציוני,ילפיינתונייטביטוחיטלסורי.166ייט כוריםיטםינורינסליים,יבלייתיקוןילסינפלציט,
וטרדדירוצגיבנפ–דילשםיטשווסט.

טתובנותיטסלטירוכ–ותיכב–יזרןי–ב,יולכןיישינטייטיגוב–תילטשתרשיבחציוןיבתו–י"טרשכו–תיטסופיינית".יילרשל
נתונייטביטוחיטלסורייודו"חיטעוניירדגישיםיסתיטשירושיבחציוןיכש–וציםילספייןיסתיטעונייבסופןיכללי.ייסבליבעב–
טשתרשויבררוצע,יוטלר" ירשתרשיבעיק–יבררוצעיעדיטיום.ייכיווןישסלטיטנתוניםיטנגישיםיביות–יגםיסנחנוינציגינתוני
ררוצע,ילר–ותיששירושיבחציוןיטיטיעדיף.
סיו–י 84יר–סטיגםישישיטבדליביןיטשכ–יטררוצעילפיינתונייטלר" ילביןיטשכ–יטררוצעילפיינתונייטביטוחיטלסורי.
טטבדלינובעיכנ–סטירכךישנתונייטביטוחיטלסוריירתייח יםילשכ–יחודשיעבודטי)ורתעלריםירחודשיםישבטםיטסדםילס
עבד(,יוסילויטלר" ילשכ–יחודשייררוצעי)כלור–י ךיטרשכו–תיבשנטיחלקיי,12יביןיסםיעבדיבכליטחודשיםיבשנטיוביןיסם
לס(.יינתונייטלר" ירשקפיםיסםיכןיבצו–טייות–ינכונטיסתיטטכנ טיטרעשיתישליטשכי–ים,יבעודינתונייטביטוחיטלסורי
רשקפיםיכרטירשלריםיעליעבודט.
טע–טינו פתישקשו–טילכךיטיסיטטבחנטיביןיעבודטיברש–טירלסטישררנטיסדםיסרו–ילטתקיים,ילביןיעבודטילתקופט
רוגבלתי)לרשלינוע–יבקיץ(.יילפיינתונייטביטוחיטלסורייטשכ–ילחודשיעבודטישליריישעובדיפחותיר12-יחודשיםיבשנט
נרוךירשרעותיתירזטישליריישעובדי 12יחודשים.ייסזיסולייטר פ–יםיט–לוונטייםייות–יטםישליריישעובדיב–ציפות.ייסבל
טנתוניםיטנגישיםירתייח יםילכלליטעובדים,יגםיסלטישעבדוירעטירבחי–ט.
בנו ף,יצ–יךילטבחיןיביןינתוניםיסודותיטכנ טיררוצעתילביןינתוניםיעלישכ–יררוצעילרש–תישכי–.ייטטבדליטעיק–י
נובעירסנשיםישעובדיםיב יות–יררש–טיסחת.ייברק–יםיכסלטיטטכנ טישלטםיכרובןיתטייטיגבוטטייות–ירטשכ–יבכליסחת
רטרש–ות.ייסםיישיט–בטיכסלט,ייווצ–יפע–ירשרעותייביןיטררוצעים.יי–וביטנתוניםיטנגישיםיטםיעלישכ–יררוצעילרש–ט,
כייכדיילחשביטכנ טיכוללתירכרטירש–ותיצ–יךירידעירזטטירפו–טיעליכליטרש–ותישליריישעובדיביות–יררש–טיסחת.

כוח קניה של משכורת ממוצעת
ישיכלירינייצו–ותילרדודיסתי–רתיטחיים,יסבליבסופןיב י ייזטיענייןישליכרטיכ ףיישילנו,יורטיספש–ילקנותיסיתו.ייכרט
כ ףיישילנוייכולילטיותיריוצגיעליידייטשכ–יטררוצעיברשק,יורטיספש–ילקנותיסיתויריוצגיעליידייט לישרשרשילחישוב
רדדיטרחי–יםילצ–כן.ייעליידייטשווסתיטשינוייםיבשכ–יעםיטשינוייםיברדדיספש–יל–סותיעדיכרטיטרצבירשתפ–יסוינטיט
יות–יג–וע.ייכיווןישסנחנוירתב יםיעלישכ–יררוצע,יזטירייצגיבעיק–יסתירערדיטביניים:יסיןיכסןיטכנ ותירטון,יעצרסים,
סוירובטלים.י

 166רקו–:יר–קי–וזנב–ג,ישכ–יוטכנ טירעבודטילפייישוביורשתניםיכלכלייםישוניםי,2014יטרו דילביטוחילסורי,י ק–יםיתקופתייםי,279י פטרב–
,2016ילוחי.47יינתונייטשכ–ילפייטלר" יוטרדדירי–חוןיטרחי–ים.
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סיו–י :85יטשינוייבכוחיטקניטישלירשכו–תיררוצעת,ייח יתילשנטיטקודרתיויח יתילב י יב.1671977-

טשינוייבכוחיטקניטישלירשכו–תיררוצעתילסו–ךיטשניםירוצגיבסיו–י. 85ייכחיטקניטירוגד–ילטיותיכרטי ליירצ–כים
ושי–ותיםי)כפיישטםירוגד–יםילצו–ךירדדיטרחי–יםילצ–כן(יניתןיל–כושיברשכו–תיררוצעת.ייבטינתןיכוחיטקניטיכלישנט,
נחשביסתיטשינוייבסחוזים,יכלור–יכרטיכוחיטקניטיגדליסויקטןירשנטילשנט.ייבנו ףינחשביסתיטשינוייטרצטב–ילסו–ך
זרן,יכשטב י ילטשווסטיטוסישנתי,1977ישנתיטרטפך.י
טג–ףיטעליוןיטר–סטיסתיכוחיטקניטייח יתילרטישטיטיב:1977-יככלישטוסיעולט,ירשרעותיטדב–ישטרשכו–ותיעלו
רט–ייות–ירטרדד,יולכןירשכו–תיררוצעתירספש–תילקנותייות–.ייוסכןיעדישנתי2000יטייתטירגרטיכלליתישליעלייט.
בסופןירצטב–יכוחיטקניטישלירשכו–תיררוצעתי)וסיתוי–רתיטחיים(יעלטיבכ60%-ילסו–ךיטתקופטיטזויברונחיםי–יסליים.י
לעורתיזסת,יסח–יישנתי2000יטייתטיתקופטיס–וכטישליקיפסון.ייטרשכו–תיטררוצעתיעלתטיפחותיסוייות–יכרויטרדד.
–קיבשנתי2015יטרשכו–ותיטדביקויסתיט–רטישטגיעויסליטי14ישניםירוקדםייות–,יב.2001-ייב,2016-יטשנטיטסח–ונט
שישיעבו–טינתונים,יישיעודיקפיצט,יסבלירוקדםילור–יסםיטיסיתתפתחילכדייעלייטי–צופט.
רעב–ילטבחנותיטכלליותיטסלט,יניתןיל–סותיגםיתנודות.ייבשנותיררשלתיבגיןיטייתטיעלייטייפטילר–ותיטסינפלציט
טגבוטטישש––טיבשניםיסלט,יכתוצסטיררנגנונייטצרדטישטבטיחוישטרשכו–ותילסיישחקו.ייתכניתיטייצוביטכלכליתישל
 1985יטכילטי–כיביכוסבישליקיצוץיברשכו–ות,יסבלירידיסח–יטיטייתטיעלייטירטי–טישיות–ירפיצתטיעליכך.יינפילטיגדולט
נו פתיק–תטיבתקופתיטסינתיפדטיטשנייט.ייטרשב–יטכלכלייטעולריישלי,2008ילעורתיזסת,יג–םילי–ידטיקלטיבלבד.

אי-שוויון בהכנסות
טכנ ותישליעשי–וניםי-יטחלקישליטעשי–יםיכןיגדלי)רסיון/סלפיון(יי-ילטשליםינתונים

מדד ג'יני
צו–טירקובלתילכרתיסיישוויוןיטיסיבסרצעותירדדיג'יני.יילרשלירדדיג'יניילטכנ ותיב–וטוישלירשקייטביתיביש–סליבשנת
2010יטוסי.0.43ייסבלירטיבעצםיזטיסור–?י
נניחיל–געישישישיוויוןירושלם.יברצביכזט,יל5%-ירטסוכלו ייטיישי5%ירטטכנ ות.יל10%-ירטסוכלו ייטיישי10%
רטטכנ ות,יל20%-י רטסוכלו ייטיישי20%י רטטכנ ות,יוכךיטלסט.יסםינעשטירזטיג–ףינקבליקוייש–:יסחוזיר ויםישל
טסוכלו ייטירחזיקיבסותויסחוזישליטטכנ ות.
 167רקו–ות:ינתונייטשכ–יטררוצעירטשנתוניםישלישניםי,2012 ,1996יו2016-ישליטלר" ,טבלסותישונותישעניינןישכ–יררוצעילרש–תישכי–.
טנתוניםיכולליםישכי–יםיריטודטיושור–וןיועובדיםיז–ים.ייטררוצעיטוסילרש–ט,ילסילשכי–.ייטרשרעותיטיסישסםירישטוירחזיקיבשתי
רש–ותיטוסיי פ–יבתו–ישתיירשכו–ותינרוכותיברקוםיסחתייות–יגבוטט,ירטישרו–ידיסתיטררוצעיברידתירט.יינתונייטרדדיששירשו
לטשווסטיגםירטלר" ,יובפ–טירי–חוןיטרחי–ים.ייטשתרשתייכסןיברדדיטררוצעילכלישנטי)כלור–יטררוצעישליטרדדיםישליכליטחודשים(.
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סבליסםיסיןישוויוןיטרצבישונט.יינתחיליבכךישנ ד–יסתיטסוכלו ייטילפיי–רתיטטכנ ט,יעםיטענייםיביות–יבטתחלט.
לפייטנתוניםישליטלר" יב ק–יטטכנ ותישלי,2010ירשקייביתיבעשי–וןיטתחתוןי)ק–יי10%יטענייםיביות–(ירקבליםי–ק
1.4%ירטטכנ ותיולסי10%ירטטכנ ות.ייסםיר תכליםיעלי20%יטענייםיביות–,יטםירקבליםי4.3%ירטטכנ ותי)שירוילב
שלסירדוב–יעליעשי–ונים,יסלסיעליסחוזירצטב–.יכךי20%יטענייםיביות–יכולליםיסתיטעשי–וןיט–סשוןיוטשנייביחד(.י30%
טענייםיביות–ירקבליםיביחדי 8.2%ירטטכנ ות,יוכךיטלסט.ייושוב,ינציי–יג–ףישר–סטיסיזטיסחוזירטטכנ ותירקבליכליסחוז
רטסוכלו ייט.ייטג–ףיטזטייטיטיקעו–,יכייבטתחלטיטעלייטיסיטיתירסוד:ירתחיליםיעםיטעניים,יסזיכשרו יפיםיעודיועוד
רטםיטטכנ טיעולטי–קיבקצת.יסבליכשרגיעיםילעשי–יםייות–,יטעלייטינטייתייות–יתלולט.ילג–ףיטזטיקו–סים י עקורת
לו–נץ'.
1

equality
line
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0.4
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0.2

0
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סיו–י :86יעקורתילו–נץ'יורדדיג'יניישליטתפלגותיטטכנ ותיביש–סליבשנתי.1682010

סיו– י86י ר–סטיסתיעקורתילו–נץ'ישליטטכנ ותיב–וטוישלירשקייטביתיביש–סלילשנת י .2010י יטצי–יטסופקייטוס
טסחוזיררשקייטבית,יוטצי–יטסנכייטוסיטסחוזירטטכנ ותיב–וטו.יילשםיטשווסטיישיגםיסתיטקויטסלכ ונייטיש–ישרייצג
שוויוןירושלם.
ט–עיוןישלירדדיג'ינייטוסישטשטחיביןישנייטקווים,יזטישצבועיבג–ף,ירייצגיסתי–רתיסייטשוויון.ייסםיישישוויוןירלס,
עקורתילו–נץ'ירתלכדתיעםיטסלכ וןיוטשטחיביניטםיטוסי.0יסםיישיסי-שוויוןירוחלט,ילכרעטיכליטסוכלו ייטיסיןיכלום
וכליטעוש–ינתוןיבידייסדםיסחדי)שרטבעיטדב–יםיטוסיטעשי–יביות–(.יברצביכזטיעקורתילו–נץ'יטיסיט–חוקטיביות–
רטסלכ וןישספש–:יבטתחלטיטיסיסופקיתילגר–י,יו–קיב וףיטיסיעולטיבתלילות.יכתוצסטיטשטחישבינטילביןיטסלכ ון
טוסיבעצםיכליטרשולשישנרצסירתחתילסלכ ון.ירדדיג'יניירוגד–ילטיותיטיח יביןיטשטחיטצבועי)ביןיטסלכ וןילעקורת
לו–נץ'(ילשטחיטרק ירלייטספש–יי)כליטרשולש(יולכןיטוסיתרידיביןי0יל0 .1-ירצייןישוויוןירלס,יוסילוי1ירצייןיסי-שוויון
רלס.יבג–ףישליסיו–י 86יטרבו יעליטטכנ ותיביש–סלירתקבלירדדישלי.0.43ייטשטחיטצבועיטוסי43%ירטרשולשירתחת
לסלכ ון.יידוגרסותילסי-שוויוןיקיצונייספש–יל–סותיב–ווחיםיוקבלתיטטבותיר ישליחב–ותיע קיות,יבסיו–י72יבער'י.120
טית–וןישלירדדי יג'ינייטוסישטוסירספייןיסתיטטתפלגותיכולטיבסרצעותיר פ–יסחד.י יכתוצסטינוחילטשתרשיבו
לטשווסותיביןיטתפלגויות,ילרשליכדייל–סותיסיךיסייטשוויוןירשתנטיעםיטזרן,יסוילטשוותיסתיסייטשוויוןיבס–צותישונות.
סבליצ–יךילטקפידיולוודסישרשוויםיטתפלגויותישליסותויטדב–.ייטנתוניםילעיל,ילרשל,יטםיעבו–יטכנ טיב–וטוישלירשקי
בית.יינתונייטטכנ טינטוישונים,יויובילוילרדדישונט.ייבנו ףיישיקש–יביןיסחוזוןיטכנ טילגודלירשקיטבית:ירשקייטבית
טענייםייות–ינוטיםילטיותיגדוליםייות–י)כלור–יעםייות–ינפשות(.י יכתוצסטיטתפלגותיטטכנ טילנפשישונטירטתפלגות
טטכנ טילרשקייבית,יכייבסופןייח ייישייות–ינפשותיעניותיררשקייביתיעניים.

גורמי אי-שוויון :השכלה ומגדר
סזיישיסי-שוויוןיבטכנ ות.ייסבלירטיגו–םילזט?יינטוגילחשוביששכ–יקשו–יל–רתיטטשכלט,יושנשיםירקבלותישכ–ינרוך
רגב–ים.יייטנטיטנתוניםישר–סיםיזסת.ייטנתוניםיטסלטיטםיעבו–ישכי–יםיבלבד,ירשנתי.2010

 168רקו–:י ק–יטכנ ותי2010ישליטלר" ,יפ– וםיר ' ,1479יפב–וס–י.2012
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סיו–י :87יחלוקתיטשכ–יב–וטויביןיקבוצותיסוכלו ייטיטרוגד–ותיעליידייריןיושנותיטשכלט.169

סיו–י87יר–סטיסתיחלוקתיטשכ–יבסרצעותי.spie chartיתזכו–ת:יג–ףיכזטירשרשילטשווסתישתייחלוקות.ייברק–ט
שלנו,יטחלוקטיטב י יתישרתוס–תיעליידייג–ףיעוגטי–גיליטיסיטחלוקטישליטשכי–יםיברשקילפייקבוצותירגד–י)גב–ים
ריריןיבתכלת,ינשיםירשרסליבוו–וד(יו–רתיטשכלטי)שנותילירודיכרצויןיבתוויותישליטפ–ו ות(.ייניתןיל–סותישישיטיפט
יות–יגב–יםירנשיםיביןיטשכי–ים,יושטנשיםינוטותילטיותירשכילותייות–:ילפחותירטןיישי–קי0-12ישנותילירוד,יוליות–
רטןיישיטשכלטיעל-תיכונית.יירעליטעוגטיטב י יתיטזויסנחנויר–סיםיסתיטחלוקטישליטטכנ טיב–וטוילסותןיקבוצות
סוכלו יט.ייקבוצטישרקבלתייות–ירטררוצעיריוצגתיעליידייפ–ו טישבולטתיטחוצט,יבעודיקבוצטישרקבלתיפחותיריוצגת
עליידייפ–ו טיקצ–טייות–.ייטרעגליםיטספו–יםירייצגיםיכפולותישלי20%ירטררוצע.ייכךיסנוילרדיםישנשיםיעםי11-12
שנותילירודירקבלותיכ40%-יפחותירטררוצע,יונשיםיעםי+16ישנותילירודירקבלותיכ10%-ייות–ירטררוצע.ייגב–יםיעם
+16ישנותילירוד,ילעורתיזסת,ירקבליםיכ80%-ייות–ירטררוצע.
טג–ףיר–סטיכצפוייסתישתייטתופעות:י–רתיטשכלטיגבוטטייות–ירובילטילטכנ טיגבוטטייות–,יונשיםירקבלותיפחות
רגב–ים.ייסבליטסםיזטינובעירספליט?
צ–יךילשיםילביש–רתיטכנ טיטיסירכפלטישלישנייגו–רים:ישכ–ילשעתיעבודט,יור פ–ישעותיטעבודטי)סםיעובדים
יות–ישעותיבשבוע,יטשכ–יעולט(.יירטנתוניםישליטלר" יר תב–ישישיטבדליביןיגב–יםיונשיםיבשנייטגו–ריםיטסלט,יכפי
שרודגםיבסיו–י.88
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סיו–י :88יטקש–יביןישנותילירוד,ישעותיעבודט,יושכ–ילשעטיעבו–יגב–יםיונשים.

וסכן,ינשיםיעובדותיכ 12%-יפחותירגב–יםיבררוצעי)סויסולייסחוזייות–יגדולירטןיעובדותיברש–טיחלקית(.ייזטייכול
לטעלותישסלות,יסבליניתןילשע–ישרדוב–יבבחי–טי)סויצו–ך(ילטפליברשפחטיולסיבספליטיברקוםיטעבודט.יירצדישני,
נשיםירקבלותיכ 16%-יפחותיכ ףיעבו–ישעתיעבודטיבררוצעי—יוית–טירזסת,יטפע–יגדליעםישנותיטלירוד:ינשיםיעםי0-8
שנותילירודירקבלותי12%יפחותילשעטירגב–יםיעםיסותטי–רתיטשכלטיבררוצע,יסבליסלטיעםי+16ישנותילירודירקבלות
23%יפחותילשעטיבררוצע.יירחק–ישליטד יפוק ירר–כזיטסוב  170ירצסישחלקיגדולירטטפ–שיטזטיניתןיליח ילרקצועי–
 169רקו–:ילוחי12.45ישליטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ילשנתי.2012
 170טד יפוק ,יפע–יםירגד–ייםיבשוקיטעבודט:ישכ–יוקיטוביתע וקתי,יבדוחירצביטרדינטי,2016יר–כזיטסוב.
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נשיםינוטותילעבודיברקצועותירכני יםיפחות,ילרשליטו–סטיושי–ותיציבו–י,יבעודיגב–יםישולטיםיברקצועותיטרכני ים
יות–,ילרשליטנד טיוטכנולוגיט.ייזטילסיסור–ישסיןישוםיספליט,יסבליכנ–סטיטחלקישלטיקטן.יירצדישני,יספש–ילשסול
לרטיישיטבדליכזטיבבחי–תיטרקצועיוטסםיטוסיטכ–חייורוצדק.

תפרוסת גאוגרפית-חברתית של אי-שוויון
רענייןיגםיל–סותיסיךיסייטשוויוןיבטכנ ותיוטפע–יטרגד–ייתלוייםיסחדיבשנייוברקום.ייסיו–י89יר–סטיסתיזטיעליידייטצגת
טנתוניםיעבו–יכליעי–יבנפ–ד,יוכולליסתיכליטע–יםיעםי20,000יתושביםיסוייות–.
–סשיתינתבונןיבצי–יטסופקי,יטרייצגיטכנ טיררוצעת.ייסי-טשוויוןיבסילידייביטוייב קלטישליטצי–יטזט:ירכ3500 -
שקליםילחודשיבררוצעיב–טטיעדיכרעטי12000ישקליםילחודשיבררוצעיב–רתיטש–ון.ייזטיפע–ישלייות–ירפיי .3ייוכפי
שקליל–סות,יכליטע–ים יטע–ביותיוטח–דיותינרצסותיבצדישרסלישליטג–ף,ירתחתילטכנ טיררוצעתישל י5000י שקלים
לחודש.
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סיו–י :89יפיזו–יטע–יםיביש–סליבצי–יםישליטכנ טיררוצעתיופע–ישכ–ירגד–י.ייטנתוניםיטםיררוצעילשניםי.1712005-2009

רטג–ףיניתןילטבחיןישישירתסםיר ויםיביןי–רתיטשכ–יטררוצעתילביןיטיח יביןישכ–יגב–יםילנשים:יככלישטשכ–
טררוצעיגבוטייות–,יכןיטגב–יםינוטיםילט–וויחייות–ירטנשיםיבגו–םיגדולייות–י)שירוילבי—יטרדוב–יבגו–םיכפלייגדול
יות–,ילסי–קיבטפ–שיגדולייות–(.
רצדישנייישיפיזו–יגדולייח ית.ייית–טירזסת,יביןי7יטע–יםיעםיטיח יטגבוטיביות–ינרצסותישתייע–יםיע–ביותי—י–טט
ורע'ס–י—יבטןיטשכ–יטררוצעינרוךיבריוחד,יוטשיסניתיבטפ–שיניכ–יטיסידירונטישנרצסתיבסרצעיטטווחיושבטיטגב–ים
ר–וויחיםיבררוצעיפי י 2י רטנשים.י יט יבטייכולטילטיותירפעליםיגדוליםייח יתישבטםיישיטטיטיחזקטילעובדיםיררין
ר וים.יילרשלייתכןישבדירונטיטיח יטגבוטינובעירכךישט–בטינשיםיעבדויברפעליכיתןילפניישנ ג–י)טנתוניםיטםיר-
( 2005-2009ישבויטשכ–יטיטינרוךייח ית,יוט–בטיגב–יםיעבדויברפעליייםיטרלחיובק–יטילרחק–יג–עיניישבטםיטשכ–יטיט
גבוטייח ית.ייי–ושליםיסגביטיסיביןיטע–יםיטשוויוניותיביות–,יוטגב–יםיבטיר–וויחיםי–קיכ30%-ייות–ירטנשים.
 171רקו–:י פ–ופיליב–יסותי-חב–תיישליטישוביםיביש–סלי,2005-2009יפ– וםיר פ–י1580ישליטלר" .
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צמצום אי-השוויון
ברדינתייש–סלירופעליםיר פ–ירנגנוניםישנועדוילצרצםיסתיסי-טשוויון.
• שכ–ירינירום .י יזטויטשכ–יטרינירסלייב–וטוישרע יקיחייבילשלםילעובדיעבו–יחודשיעבודטיברש–טירלסט,
וררנוינגז–יםישכ–יטרינירוםילנוע–יושכ–יטרינירוםיליוםיעבודטיולשעתיעבודט.ייחוקישכ–ירינירוםיקייםירסז
, 1987יכשלפנייזטיטייתטיטתייח ותילשכ–ירינירוםיבט כריםיטקיבוצייםיביןיטט תד–ותילרע יקים.
• רי יםיפ–וג– יביים .ייר יםיישי–יםיכרויר יטכנ טיוטתשלוריםילביטוחילסורייטםיפ–וג– יביים,יכלור–יטסחוז
רטטכנ ט י שצ–יך י לשלם י סינו י קבוע י סלס יגדלי עם י טטכנ ט .172י בפ–ט ,י יש י ף י תחתון ,י וכתוצסט י ררנוי חצי
רטעובדיםיסינםירשלריםיר יטכנ טיכלל.
תוצסתילוסייטיסישקיצוץיברי יםיבעצםירגדיליפע–ים,יכייריישנטניםיררנויטםיטעשי–יםייות–ישרשלריםייות–
רי ים.ייסח–ייטקיצוץיטםירשלריםיפחותיררטיששילרויקודם.ייריישלסירשלםילסינטנטירטקיצוץ.
• ר יטכנ טישלילי.ייזוטייתריכטישניתנתיעליידייטרדינט,ירסזי,2008יבסרצעותי–שותיטרי ים,ילריישטכנ תם
רעבודטינרוכטיולפיכךיטםיסינםירשלריםיר יטכנ ט.
• טבטחתיטכנ ט.ייזוטייגרלטישליטרו דילביטוחילסורייטקיירתירסזי,1982יוניתנתילריישסיןילויטכנ טיכלל.
בנו ףיישיגרלתיטשלרתיטכנ טילריישישילויטכנ טיסבליטיסינרוכטיולסיר פיקטילקיוםי בי–.
טטשפעטישליכליטרנגנוניםיטסלטירודגרתיבסיו–י. 90יירטיש–וסיםיכסןיטוסיחלוקתיטטכנ טיב–וטויביןיטעשי–ונים
טשונים:יטעשי–וןיטתחתוןירקבלי–ק י0.2%י רטטכנ טיטכוללת,יטעשי–וןיטשני י,2%יוכךיטלסטיעדיטעשי–וןיטעליון
שרקבלילסיפחותיר. 32.2%-ייסבליסח–יירי יםיותשלורייטעב–טיטפע–יםירצטרצריםיברקצת:יטעשי–וןיטתחתוןילרשל
עולטיל,2%-יוטעליוןייו–דיל.26.2%-ייסזיעדייןיישיפע–יםירשרעותיים,יסבליסי-טשוויוןיקטןיברקצת.
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סיו–י :90יטשינוייבחלוקתיטטכנ טיביןיטעשי–וניםיסח–יירי יםיותשלורייטעב–ות,יבשנתי.1732015

ניתןילכרתיסתיסי-טשוויוןיוכרטיטוסיטשתנטיעליידיירדדיג'יני.ייטתוצסטירוצגתיבסיו–י.91ייכפיישניתןיל–סותייש
י–ידטירשרעותיתיברדדילסח–יתשלוםיר יםיוביצועיתשלורייטטעב–טיכרויטגרלסותישליטביטוחיטלסוריי)טםינק–סים
תשלורייטעב–טיכיירדוב–יבטעב–תיכ פיםירחשבוןילחשבוןיללסיתרו–ט(.ייכרויכןיניתןיל–סותישרדדיג'יניישליטטכנ ט
ב–וטוינרצסיברגרתיי–ידטיקלטירסזי–סשיתיטרסט,יסבלירדדיג'יניישליטטכנ טיטפנויטיטוסייות–ייציב.

 172בעצםיזטילסירדויקיכיידרייביטוחילסורייור יב–יסותירשלריםי–קיעדיתק–תיטכנ טיר וירת.ייכתוצסט,יבשנתי2015ילרשל,יטר יטגבוט
ביות–יטוטליעליבעלייטכנ טישליביןי41830יש"חילביןי43240יש"חי–יר פיקיגבוטילטיותיברד–גתיר יגבוטטישליר יטכנ ט,יסבליעדיין
רתחתילתק–טישלידרייטביטוחיטלסורי.יירקו–:ידו"חיטכנ ותיטרדינטי,2013-2014ילוחיט.3-
 173רקו–:יטרו דילביטוחילסורי,ידוחיררדייטעונייוטפע–יםיטחב–תייםי.2015
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סיו–י:91יטשינוייברדדיג'יניישליטטכנ טיב–וטויושליטטכנ טיטפנויטירסזי–סשיתירסט.174

קו העוני
קויטעוני יטוסירדדילטיותםישליסדםיסוירשפחטיעניים.ייברו דילביטוחילסורי,ישסח–סייעליטגד–תיטעונייביש–סל,יטרדד
טזטינקבעילפייטכנ טייח ית.ייבכךיטוסירשקףיערדטישעונייסינוירצביסב ולוטיי)כרויחו –יספש–ותילקנותי לירוצ–ים
רוגד–(יסלסירצבישליחו –יסרצעיםיבטשווסטילסח–יםיבחב–ט.
ביש–סליקויטעוניירוגד–ילטיותיחציירטטכנ טיטפנויטיטחציוניתילנפשיתקנית.יילטגד–טיזויר פ–י–כיבים:
• נקודתיטרוצסיטיסיט טכנ טיטפנויט.ייזוטייטטכנ טיטכוללתיטעורדתיל–שותוישליסדםילסח–יטפעלתיטרנגנונים
לצרצוםיסי-טשוויוןישטוזכ–וילעיל.ייבריליםיסח–ות,יזויטטכנ טירעבודטיסח–ייטו–דטישלירי יםי)פ–וג– יביים(
ותשלורייחובטיסח–ים,יולסח–יטו פטישליקצבסותיסויגרלסות.
• בטנתןיטתפלגותיטטכנ טיטפנויטישליכליתושבייטרדינט,ירוצסיםיסתיטחציון.ייזטיטע–ךישרחלקיסתיטסוכלו ייט
לשניים:ילחצייישיטכנ טיפנויטינרוכטייות–יולחצייטכנ טיפנויטיגבוטטייות–.י יכדיילחשביסתיטטכנ טישל
פ–טים,ירחלקיםיסתיטטכנ טישלירשקיביתיבר פ–יט"נפשותיטתקניות"י)רו ב–ילטלן(.
• טע–ךיטקובעיטוסיחציירטטכנ טיטפנויטיטחציונית.יריישרקבליפחותירזטיטוסי"עני".
• קויטעוניילרשפחטינקבעילפייגודליטרשפחט,יכשטגודלינרדדישוביב" נפשותיתקניות".ייטטנחטיטיסישריישג–
לבדיצ–יךיקצתייות–ירחציירטישנחוץילזוג,יוככלישישייות–יילדיםיטתו פתיטד–ושטיעבו–יכליסחדירטםיקטנט.
בשנתי2015יחצייטטכנ טיטפנויטיטחציוניתיטייתטי2527ישקלים.ייבטתב יעליזט,יקויטעוניילרשפחותיבגדליםישונים
נקבעיכפיישרתוס–יבטבלט.175
קויטעוני
גודליטרשפחט "נפשותיתקניות"
₪ 3158
1.25
1
₪ 5053
2.00
2
₪ 6696
2.65
3
₪ 8086
3.20
4
₪ 9475
3.75
5
₪ 10739
4.25
6
₪ 12002
4.75
7
₪ 13139
5.20
8
₪ 14150
5.60
9

 174רקו–:יטרו דילביטוחילסורי,ידוחיררדייטעונייוטפע–יםיטחב–תייםי.2015
 175רקו–:יטרו דילביטוחילסורי,ידוחיררדייטעונייוטפע–יםיטחב–תייםי.2015
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דו"חיטעוניישליטביטוחיטלסוריירפ–טיסתיר פ–יטענייםילפייקויטעוני,יורספייןיסותםילפייחתכיםישונים.י יכיוון
שרשפחותיעניותינוטותילטיותירשפחותיגדולותי)עםיט–בטיילדים(,יסחוזיטרשפחותיטעניותיקטןירסחוזיטנפשותיטעניות,
וסחוזיטילדיםיטענייםיגדוליעודייות–.ייבפ–טיבשנתי2015ישיעו–יטרשפחותיטעניותיטיטי,19.1%יסבלי21.7%ירטנפשות
ולסיפחותיר30%-ירטילדיםיטיויעניים.

פנסיה
רשכו–תירקבליםיעבו–יעבודט.ייסבלירטיקו–טיכשרגיעיםילגיליטפ–ישטיויוצסיםילגרלסות?ירקו–יטכנ טיסחדילקשישים
טוסיקצבתיזקנטישליטרו דילביטוחילסורי.ייסתיזטירקבליכליריישטגיעילגיליר וים.יירקו–ישנייטוסיטפנ יט.ייכשעובדים
רפ–ישיםיתשלוריםילק–ןיפנ יט,יוכשפו–שיםירקבליםיקצבטיחודשיתירק–ןיטפנ יטישגובטטיתלוייבטפקדותישבוצעו
לפנייטפ–ישט.
בעב–יטובטחטילריישעבדיברש–טירלסטילתקופטישלי35ישניםיורעלטיפנ יטישלי70%ירטרשכו–תיטסח–ונט.ייסלס
שעםיטזדקנותיטסוכלו ייטינוצ–ירצבישק–נותיטפנ יטיטיויצפויותילטתרוטטיכיווןישלסייוכלוילערודיבתשלוריםיטסלט.
לכןיבוצעירעב–ילפנ יטיצוב–ת,ישבטיטפנ יטישליכליעובדינקבעתילפייכרטיכ ףיטוסיח ךיבסופןיסישי,יכשט כוםיטזט
רחולקיעליפנייתקופתיטפנ יטיטצפויט.יילפייטחוקיחי כוןיפנ יונייכזטיטוסיחובטילשכי–יםירסז י ,2008יולעצרסיםיר-
.2017

קרנות הפנסיה הוותיקות
כדיילטביןיסתיט–עיוןישליפנ יטיצ–יךילטביןיסתיט–עיוןיטב י יישליביטוח.י יכדייל–כושיביטוחירשלריםיפ–ריט
בסופןי–ציףיכליעודיטכליב ד–יולסיק–טירשטוי–ע.ייל–וביטסנשיםיר תב–יבדיעבדישזטיטיטיבזבוז,יכיילסיקו–טילטםישום
דב–י–עיכליטחיים.י יסבלילסותםיח –יירזלישכןיקו–טילטםירשטוי–עיחב–תיטביטוחירשלרתיפיצוי.י יכדיישזטייעבוד
רחשביםיסתיטפ–ריותיוטפיצוייםילפייט טטי טיקטישליט יכון:י יכוםיטפ–ריותישחב–תיטביטוחירקבלתירכולםיביחד
צ–יךילטיותיגבוטיר כוםיטתשלוריםישצפויישטיסיתצט–ךילשלםילכולםיביחדיב ופוישלידב–.ייסםיזטירתקייםייטיטיר פיק
כ ףיכדיילשלםילריישצ–יך.ייסםילסיסזילסייטיטיר פיקיכ ףיוטרע–כתיתתרוטט.ייסבליברק–טישליפנ יטיישישלושט
גו–ריםייחודייםייחשובים:
• גו–םיטוודסות:יכולםייגיעוילגיליטפנ יט.ייסזיזטילסיביטוחי–גילישבויכולםירשלרים,יו–קירעטיםייקבלויפיצויים
בטרשך,יכשיטיטילטםירזלי–עיוטםיי בלוירפגיעט.ייטרשרעותיטיסישטתשלוריםיצ–יכיםילטיותיגבוטיםייות–
רבביטוחי–גיל.
• גו–םיטזרן:ירשלריםילק–ןיטפנ יטיכשצעי–יםיועובדים,יורקבליםיררנטיקצבטיט–בטישניםייות–ירסוח–.
• גו–םיט יכון:יפנ יטיצ–יךילשלםיר–געיטפ–ישטיכליעודיטפנ יונ–יבחיים.ירנקודתירבטישליק–ןיטפנ יט,יט יכון
טוסישטעריתיםייס–יכויירים,יכייסזיצ–יךילשלםילטםייות–.ייסבליזטי יכוןישבסופןי טטי טייקלילטתרודדיסיתו,
כייישינתוניםינ–חביםיורטירניםיעליתוחלתיטחיים.
בעב–יטח כוןיטפנ יונייטיטירנוטליעליידייק–נותיפנ יטישליטט תד–ות.ייחב–ייטט תד–ותיטפקידויכ פיםיבק–נות
טפנ יטיטסלט,יוטק–נותירצידןיטשקיעויב סג–ותיחוביריועדותישליטרדינט.ייסג–ותיטחובי)סג"ח(יטסלטיטבטיחויתשוסט
ר פקתיכדיישטק–נותיתוכלנטילשלםילחו כיםיסתיטפנ יטיטרובטחתי–י4-6%ירעליטרדד,יתלוייבק–ןיובתקופט.ייבכך
טסח–יותיעב–טיבעצםילררשלט,יש יב דטיסתיטפנ יט.
סבליסח–ייטרטפך,יכשטט תד–ותיסיבדטיסתיטגיבוייטסוטורטיישליטררשלט,יט תב–ישק–נותיטפנ יטינרצסות
ברצבישליגי–עוןיסקטוס–י :י ךיטחובותיטעתידייםישלטןי)רטישיצט–כוילשלםיבעתידילעריתיםישיוצסיםילפנ יט(יטיט
גבוטיבסופןיניכ–יר ךיטנכ יםישלטן.ייט יבטיטעיק–יתילרצביטבישיטזטיטייתטיטעלייטיב תוחלתיטחיים,ישלסינצפתט
ר–סשיולסינלקחטיבחשבוןיכ–סוי.יילעלייטיבתוחלתיטחייםיטיוישתייתוצסותיבעייתיות.יי–סשית,יכשתוחלתיטחייםיעולט
טפנ יונ–יםיחייםייות–יזרןיולכןיבסופןירצטב–יצ–יךילשלםילטםייות–.ייסבלירעב–ילכך,יסםיישייות–יפנ יונ–יםיגםיט יח
ביןיר פ–יטפנ יונ–יםילר פ–יטעובדיםירשתנט,יוישיפחותיעובדיםישתורכיםיבכליפנ יונ–.ייכתוצסטיסייספש–ייות–ילגלגל
סתיטתשלורים,יולטשתרשיבתשלוריםישליטצעי–יםיכדיילררןיסתיטקצבטילזקנים.ייטבעיטיטזו,יסגב,ילסייחודיתיליש–סל.
בס–צותישבטןיטילודטינרוכטיוטסוכלו ייטיקטֵ נטיטיסיגו–רתילרשב–יערוק.ייביש–סליטילודטיגבוטטייח יתיטסוכלו ייט
עדייןיגדלט,יסזיטרצביפחותיג–ועירברקורותיסח–ים.
בנו ף,יטייתטיטתנגדותילכךישטררשלטית ב דיסתיטפנ יט.ייטקטנתיטתריכטישליטררשלטיטעריקטיסתיטרשב–
שק–נותיטפנ יטיטיוינתונותיבו.ייפת–וןיספש–ייטיטילטגדיליסתיטטפ–שותישליטעובדיםילפנ יט,יסבליזטיטיטירקטיןיסת
טרשכו–תינטויולכןילסיפופול–י.ייטפת–וןישנבח–יטיטילפנותילשוקיטטון.
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המעבר לפנסיה צוברת
עדישנותיט90-יק–נותיטפנ יטיטיוירחויבותילקנותיכרעטי–קיסג"חיריועדות:ילפחותי .93%יטבעיטיטייתטישעםיטזדקנות
טסוכלו ייטיטבטחתיטתשוסטיטזויטפכטילנטליכבדיעליתקציביטרדינט.יילכןיב1995-יטו–ידויסתיחובתיטקניטיל.70%-
סבליטשינוייטגדוליק–טיב,2003-יסזינקבעירק ירוםי)ולסירינירוםיכרויקודם(ישלי30%יסג"חיריועדות.ייזטיטיטיבר ג–ת
טרעב–ילפנ יטיצוב–תישרושקעתיבשוקיטטון.
)ברסר–ירו ג–ינצייןישטפנייתיכ פייטפנ יותילשוקיטטוןילסיטייתטי–קירטלךישנועדילטציליסתיק–נותיטפנ יט.ייטיט
בויגםיררדיסידסולוגי,ישלי–צוןילפתחיסתישוקיטטון.ייטפנייטישליכ פיםילשוקיטטוןינועדטיל פקיסש–סיילחב–ותיולעודד
צריחטישליטרשק.יירשב–יטפנ יטי יפקיטזדרנותיפוליטיתילעשותיסתיזט(.176
טרשרעותישליפנ יטיצוב–תיטיסישרבצעיםיחישוביפ–טניישליטתשלוריםיעבו–יכליסחד,יובכךירקטיניםיסתיטטיבט
טקולקטיביישליטרע–כת.ייכליסז–חיחו ךילפנ יטיבסופןיסישי,יעליידייטפ–שותיחודשיותירטרשכו–תיסויטפקדותיסח–ות
כ–סותיעיניו.ייבט תרךיעליטטפקדותיטסלט,יטקצבטיטחודשיתיטצפוייטילוילכשיצסילפנ יטיטיסיפשוטיחלוקטישליטכ ף
טצבו–יבר פ–יחודשייטפנ יטיטצפויים.י יטכ ףיטצבו–יזטירטישטופקדיפלו יט–יביתיורינו ידרייטניטולי)שטםיבעצם
ט–ווחישלירנטליק–ןיטפנ יט(.ייסתיחודשייטפנ יטירע–יכיםיכרויקודםילפיינתונייתוחלתיטחיים.יכרובןייטיויכסלטישיחיו
יות–,יוק–ןיטפנ יטיתפ ידיעליטם,יסבלייטיויגםיכסלטישיחיויפחות,יובררוצעיזטיסרו–ילט תד–.ייסבליסםיטק–ןילסיתצליח
לקבליסתיטתשוסטישטיסיצ–יכטיכדיילערודיבתשלורים,ייקצצויסתיטתשלוריםישליכולם.יילכןיטפנ יטיסינטירובטחת
ר–סש,יובפ–טיסינטידורטיבטכ–חילרשכו–תישטתקבלטילפנייטפ–ישטילגרלסות.
טטשקעטיבשוקיטטוןירו–ידטיסתיטנטלירתקציביטרדינט.י יטטנחטיטיסישלסו–ךיזרןיטתשוסטיבשוקיטטוןיתטייט
גבוטטיר פיקיכדיילספש–יתשלוםישליפנ יטי בי–ט.ייסםישוקיטטוןייפ–חיטחו כיםייטנוירפנ יטירוגדלת.יילעורתיזסת,יסם
יטיטירשב–יבשוקיטטוןיטפנ יותייקוצצו.ייכיווןישכךיישירגרטילטתסיםיסתיסופייטטשקעטילגיליטחו ך:יק–נותיפנ יט
רציעותיר לולילצעי–יםישבוירשקיעיםייות–יברניות,ישסרו–ותילטניביתשוסטיגבוטטייות–,יסבלי ובלותיגםיר יכוןיגבוט
יות–.ייטטנחטיטיסישישילטםיר פיקיזרןילטתסוששיסםיסכןיתטיטינפילט.ייטר לולילרבוג–ים,ילעורתיזסת,יטוסי ולידי
יות–.ייטוסירתרקדיבסג–ותיחוביוררעיטיבטשקעטיברניות.
טרעב–ילפנ יטיצוב–תיטונטגיעליידייבניריןינתניטויכשטיטי יש–יטסוצ–יבררשלתיש–ון.י יטתוצסטיטייתטיעלייט
ד–רטיתיבכרותיטטשקעותיבבו– ט,יובעיק–יצריחטיעצורטיבטשקעטיבסג–ותיחוביקונצ–ניותי–יכלור–יסג–ותיחובישל
חב–ותיר ח–יות.י יטיקףיגיו יטטוןיבבו– טירתוס–יבסיו– י.92י יסלטינתוניםי–יסליים,יכלור–ירותסרים ילסינפלציט
)ברחי–יםישליטיום(.י יטגיו יטגיעילשיסישל י 126ריליס–די שקלי בשנת י.2008י ילשםיטשווסט,יבסותטישנט כליתקציב
טרדינטיטיטיבע–ךי 350יריליס–דישקל.ייברקביליטייתטיי–ידטיר וירתיבטשקעטיבסג"חירדינט.יי)טסג"חיטריועדותיסינן
רופיעותיבג–ףיכיווןישסינןינ ח–ותיבבו– ט(.
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לחב–ותיישישנייספיקייגיו יטוןיבבו– ט:ירניותיוסג"חי)סג–ותיחוביקונצ–ניות(.יירניותיסרו–ותילשרשירק–יםישבטם
ישיצו–ךיבט–בטיכ ףייח יתילטוןיטעצריישליטחב–ט,יולכןיישי יכוןיגבוט.ייסזיבעצםיטחב–טירוכ–תיחלקירעצרט,יורי
שקונטיסתיטרניטירקבליחלקירטבעלותיעליטחב–טיוט–ווחיםיטעתידייםישלט.ייסג"חינועדוילרק–יםיפחותיבעייתיים,יוטם
בעצםיטלווסט:יטחב–טירבקשתיכ ף,יורבטיחטילטחזי–יסותויעםי–יביתיר ויירתיסח–ייזרןיר ויים.יילחב–ותיעדיףיכרובן
סג"ח,יכיילרטילוות–יעליחלקירטשליטטיבחב–ט?
בשניםי,2004-2008יכתוצסטירטטקטנטיבכרותישליסג"חיריועדותישליטרדינט,יטרשקיעיםיטרו דייםי)ריישרנטלים
סתיק–נותיטפנ יט(ירצסויסתיעצרםיעםיעש–ותיורסותיריליס–דיישקליםיעליטידים,יוטיויחייביםילטשקיעיסותםיברשטו.
–וביטכ ףיטזטיטלךילסג"חיקונצ–ניות,יספילויסםיטטבטחטיטייתטיל–יביתינרוכטיבלבד,יכייכסרו–יטיטייות–יכ ףישחיפש
ספיקיטשקעטירחב–ותישחיפשויטלווסות.ייבשנתי,2008יכתוצסטירטרשב–יטכלכלייטעולרי,יטטשקעטיבחב–ותינטייתט
פחותיכידסיתיוכתוצסטיטיטירעב–יר יביילטשקעטיבסג"חירדינט.ייעםיזסת,יעדייןיטטשקעותיבבו– טיגבוטותיבסופןיניכ–
ררטישטיוילפנייטרעב–ילפנ יטיטצוב–ת,יולסח–ונטיישישוביעלייטירשרעותיתיבטשקעטיבחב–ות.

יתרונות וחסרונות
טית–וןישליטפנ יטיטצוב–תיטיסישבסופןירובנטיטרע–כתייציבט,יולסייכולטילטיקלעילרשב–יכפיישק–טיעםיק–נותיטפנ יט
טוותיקות.ייזטיית–וןישסיןילזלזליבו.ייסבליישיגםיכרטיח –ונות.
• טרטותישליפנ יטיצוב–תי ות–תיסתיעק–ונותירדינתיט–ווחט,יכיווןישטיסירק–יבטיסתיטפנ יונ–יםילצו–ךיטשגת
טיציבות.י יסםילסייטיויתשוסותיר פיקות,יטקצבסותישטפנ יונ–יםייקבלויתטיינטינרוכות,יוטםייד–ד–וילעוני.
לחילופיןיסנשיםילסייוכלוילפ–ושיויסלצוילטרשיךילעבודירעב–ילגיליטפ–ישטיכדיילטתקיים.
• טספש–ותילקבליטלווסותיב–יביתינרוכטיפיתתטיחלקירטחב–ותילקחתיטלווסותיגםיסםילסיטיטיבכךייצו–ךיכדי
לפתחיסתיטחב–ט,ירתוךיסרונטישיצליחוילעשותירשטויעםיטכ ףיולט–וויחייות–יררטישטתחייבוילטחזי–.ייכיוון
שטרשקיטיש–סליילסיכליכךיגדוליזטיטובילילעיתיםילכלירינייפ–וייקטיםילסיסח–סייםיבנדל"ןיברז–חיסי–ופט,
ולחב–ותישב ופוישלידב–ילסיט–וויחויר פיק,יולכןיל ת פו–ותישבטןיטרשקיעיםילסירקבליםיבחז–טיסתירט
שטובטחילטם.יילזטירתכווניםיכשסור–יםיש"טת פו–ותיטןיעליחשבוןיטפנ יטישלנו".
• כיווןישכרותיטכ ףיבח כונותיטפנ יונייםיגדולטירסודייח יתילרשקיטיש–סלי,יחלקירטכ ףירושקעיישי–ות
בחו"ליולסיבבו– טיבתל-סביב.ייבכךיטוסיתו–םילפיתוחיכלכלתןישליס–צותישונותיברקוםישינוצלילפיתוחטישל
יש–סל.
• ישירק–יםישבטםיכ פייפנ יותירושקעיםיבצו–טישנוגדתיסתיטסינט– יטציבו–יי)ובפ–טיסתיטסינט– ישליבעלי
טפנ יות(.י ידוגרסותיטם י טשקעטיברסג–ייטגזיטרונופולי טייםישגו–ריםילטעלסתייוק–יטרחייט,יסו טשקעט
ברשכנתסותישליבנקיםיבזרןישליבועטיבשוקיטדיו–.
• ב–קעיר–חפתישסלתיט יכון.יינכוןישבסופןיטי טו–ייטשקעטיברניותיטניבטיתשוסותייפותילסו–ךיר פיקיזרן.
וגםיטשניםיט–סשונותיסח–ייטרעב–ילפנ יטיצוב–ת,י ,2003-2007יטיויביןיטטובותישליטבו– טיטיש–סלית.ייסבל
סזיבסיטרשב–ישלי. 2008ייוגםילגבייטשניםישלפנייטרשב–,יישיספש–ותישטגסותיבבו– טיבסטיבגלליטרעב–
לפנ יטיצוב–ת,יושיקפטיטתנפחותישליבועטי)בגלליטביקושיטעצוםילספיקייטשקעט(ייות–ירסש–יעלייטיסריתית
בע–ך.

נשים לעומת גברים
טפת–וןישליפנ יטיצוב–תיטרושקעתיבשוקיטטוןירשקףיערדטישדוסגתיקודםיכליליציבותיטרע–כת.ייסבליטוסי ות–יסת
עק–ונותירדינתיט–ווחט,יכיווןישטקצבסותישטפנ יונ–יםייקבלויעלולותילטיותינרוכות,יוטםייד–ד–וילעוני.יירעב–ילכך,
טקצבסותילנשיםיתטיינטינרוכותיבריוחד,יורצבןייטיטיג–ועיבסופןירובטקירזטישליטגב–ים.
טפגיעטיבנשיםיטיסיתוצסטישלישילובישליפחותישנותיחי כוןיויות–ישנותיפנ יט.ייזטינובעירשנייגו–רים.ייט–סשון
טוסיגיליטפ–ישט .יביש–סלי)ובעודיר פ–יקטןישליס–צות(יישיפע–יניכ–יביןיטגילישבויגב–יםייוצסיםילפנ יט,ישטוסיכיום
,67ילביןיטגילישבוינשיםייוצסותילפנ יט,ישטוסיכיוםי 62י)קיירתיחקיקטישתעלטיסתיזטיל,64 -יסבליטיסירעוכבת(.יסז
לגב–יםייש י5י שניםייות–ישליצבי–טיו 5-י שניםיפחותישליתשלורים,יכלור–יכשטםיפו–שיםיישילטםייות–יכ ףישצ–יך
לטתחלקיעליפחותיזרן.
טגו–םיטשנייטוסיטטבדליבתוחלתיטחיים:ינשיםיחיותיכ4-ישניםייות–יבררוצע.יגםיזטירצט–ףילכךישסצלינשיםיצ–יך
לחלקיסתיטכ ףישנצב–יעלייות–יזרן,יולכןיטקצבטיכליחודשיעודייות–ינרוכט.
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סיו–י :93יטעלייטיבתוחלתיטחייםיוטטפ–שיטגדלירגיליטפ–ישטיגו–ריםילכךישטחי כוןיטפנ יונייצ–יךילט פיקיליות–ישנים,
וכתוצסטיטקצבסותינשחקות.178

סיו– י 93י רדגיםיזסת.ינניחישרישטויורישטיירתחיליםילח וךילפנ יטיבגיל י.25ייסזילגב–יישי42י שנותיחי כון,יוטפ–ות
צ–יכיםילט פיקילקצבטילתקופטישלי 13.1ישניםיבררוצעי)לפיינתונייתוחלתיטחייםיכיום(.ייסצליטסישט,ילעורתיזסת,ייש
–קי37ישנותיחי כון,יוזטיצ–יךילט פיקיל22.1-ישנותיפנ יט.

גיל הפרישה
סיו– י 93י רדגיםיגםיסתיטגידולישחליעםיטשניםיבפע–יביןיגיליטפ–ישטילתוחלתיטחיים.י יפע–יזטיעלולילג–םילגי–עון
סקטוס–י,יסוילחילופיןילי–ידטיבקצבסותישתג–וםילטןילטיותיבלתייר פקות.ייקשטילדרייןיסיךיספש–ילפתו–יסתיטבעיות
טסלטיבלייטעלסתיגיליטפ–ישט.ייוסכןיברדינותי–בותיגיליטפ–ישטירתעדכןיבסופןיסוטורטייעםיטעלייטיבתוחלתיטחיים.
סחתיטבעיותיעםיטעלסתיגיליטפ–ישטיטיסישישירקצועות י שוחקים,ישלסי בי–ילד–ושירטעובדיםיבטםילטרשיך
לעבודיברשךיזרןי–בייות–.י יטתקנותירתחשבותיבכךיורספש–ותילעובדיםיברקצועותישוחקיםילפ–ושיבגיליצעי–ייות–
רטעובדיםיברקצועותיסח–ים.ייסלסישטגד–תיטרקצועותיטשוחקיםיכללטירקצועותיגב–ייםיבלבד,יכגוןיעבודותיטכוללות
ט–רתירשסותיכבדיםיסויעבודטיבחוץיבתנסיירזגיסווי–יקשים.
סיו–י178יבער'  244יר פקיעדותילכךישגםירקצועותינשייםיכרויטו–סטייכוליםילטיותישוחקים.יירטיש–וסיםיבויטוס
פילוגיט יבותילפ–ישטישלירו–יםיררע–כתיטחינוךיבשנתיתשע"די) .(2013-2014ייבשנטיזויפ–שוי2153ירו–ים,יסבלי–ק
165ירטם,ישזטיפחותיר, 8%-יכיווןישטגיעוילגיליטפ–ישט.יילסיפחותירחצייפ–שויפ–ישטירוקדרת,ירטישרות–ילטםיכב–
רגילי.50

פערים ואי-שוויון בעושר
פע–יםיכלכלייםיוסיישוויוןיטםינושסיחשובישנרצסיברוקדיטדיוןיטציבו–י.ייסבליכרויבט–בטירק–יםיצ–יךיקודםילטגדי–יעל
רטירדב–ים.ייבפ–טיצ–יךילטבחיןיביןיסיישוויוןיבטכנ ותילביןיסיישוויוןיבעוש–י)סויב–כוש(.ייסיישוויוןיבטכנ ותיסור–
לרשלישטעשי–וןיטעליוןירקבליט–בטייות–ירעשי–יתירכלליטטכנ ותישליכולם,יוטעשי–וןיטתחתוןירקבליט–בטיפחות
רעשי–יתירכלליטטכנ ותישליכולם.ייבנו ף,יטטכנ טישליטעשי–וןיטעליוןיטיסייות–יררטישצ–יךיבסופןישוטף,יסזיחלק
רזטינח ךיורצטב–.י יסצליטעשי–וןיטתחתוןירוציסיםיסתיטכלירידיולסיחו כיםיכלום.י יוכליזטיקו–טישנטיסח–יישנט.
כתוצסט ,י בעשי–ון י טעליון י רצטב– י יות– י ויות– י עוש– ,י ובעשי–ון י טתחתון י לס .י י לכן י סי-טשוויון י בעוש– י חרו– י יות–
רסי-טשוויוןיבטכנ ות.

 178רקו–:ינתונייתוחלתיטחייםירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילוחי.3.24
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סיו–י:94יעקורתילו–נץ'יורדדיג'יניישליטתפלגותיטעוש–יביש–סליבשנתי.2013

סיו– י 94י ר–סטית–שיםיג'יניישליטתפלגותיטעוש–יביש–סלי)–סויבנ פחיב וףיטפ–קיעליטנתוניםיששירשוילטכנת
טג–ף(.ייכפיישניתןיל–סותיעקורתילו–נץידיי–חוקטירקויטשוויון,יורדדיג'יניילעוש–י)טשטחיטצבוע(ייוצסי,0.66יט–בטייות–
ררדדיג'יניילטכנ ותי)סיו–י.(86

רמת החיים
רעב–ילשינויייטשכ–יולסייטשוויון,ישסלטיחשובטיטיסירטיסנשיםיעושיםיעםיטכ ףישלטם.י יבריליםיסח–ות,ירטיטם
יכוליםילקנותיוסיךיטםיחיים.י יסתי–רתיטחייםיניתןילכןילספייןיעליפי יבעלותיעל ירוצ–יםי בנייקיירס,יכרוירכשי–ים
חשרלייםיורכוניות.ייסיו–י 95יר–סטיסתיטתפתחותיטבעלותיעלירוצ–יםיכסלטיביש–סלילסו–ךיטשנים.ייבסופןיכללייניתן
ל–סות י שני י טיבטים י של י עלייט י ב–רת י טחיים :י סחוז י רשקי י טבית י טרחזיקים י רוצ–ים י שונים י עולט ,י ורוצ–ים י חדשים
ורשוכלליםייות–ינכנ יםילשירוש.י יכךילרשליטשירושיב טלפוניםי לול–ייםי)ניידים(יטחליףיברידתירטיסתיטשירוש
ב טלפוניםי–גילים.יירוצ–יטצ–יכטיטסוניב– לייביות–יטוסירק––ים:ירסזישנותיט80-ילכולםייש.יי)בשנותיט50-יוט60-יעוד
טיויס–גזייק–ח(.ייטרוצ–ישסורץיבקצביטרטי–יביות–יטוסיטלוויזיותיביןי.1967-1974
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סיו–י 95יט–סטיסתיטסחוזירכללירשקייטביתישבבעלותםירוצ–יםישונים.ייסבלירשקייטביתישוניםיזטירזט.יייר–סטיסין
טבעלותיעלירוצ–יםירשתנטיעבו–יבעליי–רותיטכנ טישונות.ייכעיישניתןילצפות,יבעלייטכנ ותיגבוטותייות–י)טעשי–ונים
טעליונים(י–וכשיםייות–ירוצ–יםירבעלייטכנ ותינרוכותי)עשי–וניםיתחתונים(.ייטח–יגיטיחידיטוסיבעלותיעליצלחתילווין.
רק––יםיסכןיישילכולם,יוגםיטבעלותיעליטלפוניםיניידיםיורכונותיכבי טיטיסישוויוניתילרדי.ייטטבדליטגדוליביות–יבין
עשי–וניםיטוסיבבעלותיעלירכוניתישנייטיסוייות–.
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 179רקו–:ילוחי5.33יבשנתוןיט טטי טייליש–סלישלישנתי2017יולוחותירקביליםיבשנתוניםיקודרים.
 180רקו–:ילוחי5.33יבשנתוןיט טטי טייליש–סלישלישנתי2017יולוחותירקביליםיבשנתוניםיקודרים.
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טכנ טיפנויטילרשקיבית

חובות
טרצביט–צוייטוסיש–רתיטחייםיתטייטיגבוטטיעליב י יטטכנ טירעבודט.ייסבליבט–בטירק–יםיסיןיר פיקיכ ףירתיישצ–יך
סותו,יולכןילוקחיםיטלווסט.ייבזכותיטטלווסטיניתןילבצעיסתיט–כישטיעכשיו,יולשלםיעליטי)בתו פתי–יבית(יבטרשך.
דוגרסותינפוצותיטןילקיחתירשכנתסיל–כישתידי–ט,יטלווסטיל–כישתי–כב,יוגםיטסוב–ד–ספטיבחשבוןיטבנק.
טלווסותיטןידב–יטוביסםיבסרתיקייריםיטסרצעיםילטחזי–יסותןיבטרשך,יובריוחדיסםיטןינועדוילשפ–יסתיטרצב
וליצו–יסרצעיםיחדשיםי)לרשליטלווסותילרירוןילירודיםיסויטקרתיע ק(.יירצדישנייטלווסותייכולותילטיותידב–יבעייתי
סםירשתרשיםיבטןילרות–ותיוסזיסיןיסיךילטחזי–יסותן.ייסםיחלקיגדולירטסוכלו ייטילוקחיטלווסותישלסייוכלילטחזי–
רדוב–יבבועתיסש–סי .ייזטיר כןיסתיטיציבותישליטבנקיםישנתנויסתיטטלווסות,יוכתוצסטיסתיטרשקיכולו.
טחובישלירשקייבית,ישינוייםיבחוב,יקו–לציטיעםי–רתיחיים

נספח:

התפלגות העושר

סיישוויוןי—יובעיק–יסיישוויוןיכלכלייביןיענייםיועשי–יםי—יטוסינושסיחםיבשניםיטסח–ונות,ישר–ביםילדוןיבויולציין
סותויבתו–יגו–םיחשוביבכלכלטיובפוליטיקטיטעולרית.יסבליעדייןיקשטילרצוסינתוניםיעליו.ייביש–סליעדילסירזרןילסיטיו
בכללינתוניםי–שרייםיעליעוש–,יסלסי–קיעליטכנ ות.ייוסייטשוויוןיבטכנ ותיטוסילסיסותויטדב–יכרויסייטשוויוןיבעוש–,יכי
טכנ ותייכולותילטשתנותיבכלי–געיסבליעוש–ירצטב–ילסו–ךיזרןיוגםייכולילעבו–יבי–ושט.
לכןירענייןיבריוחדיר רךיעםיטכות–תי" סיישיוויוןיביש–סל:יכיצדירתחלקיטעוש–?"ישנכתביעליידיירסו–ירילג–ום
וגלעדיב–-לבבירטרכוןיל–פו–רותירבניותיב. 2015-ייבריוחדירעניינתיטרתודולוגיטישטםיטשתרשויבט,ישפ–וטיטכניישלט
רופיע יבנ פחי לר רך .יטב י יטוסי ק–ינכ ים ישליטלר" י שנע–ך י ל–סשונטיב,2013-י שבוי שסלו ירדגםי רייצג י של
טסוכלו יטיעליטנכ יםישלטם.ייסבליישיעםיזטישתייבעיות:ירדגםיכזטיכ–גילירפ פ יסתיטעשי–יםיביות–,יולכןיטוסילס
בסרתירייצג,יובנו ףיל–וביסייספש–ילקבלינתוניםירטירניםיעליכליטנכ ים.
לרטירפ פ יםיסתיטעשי–יםיביות–?יטלר" יע–כוירדגםיענקישלי4621ירשקייבית.יסבליביש–סליישיכ2.5-יריליון
רשקייבית.יכךישכליסחדישעולטיברדגםירייצגיכ540 -ירשקייבית.יסזיקלילטביןישנ–סטילכליטיות–יסחדירט500 -יטעשי–ים
ביות–,יוספילויסםינ–סטיסחדירטם,יסיןישוםי יכויישנ–סטירדגםיטובישלטם.
ולרטיזטיחשובילסילפ פ יסתיטעשי–יםיביות–?יט יבטיטיסישידועי)רסזיטעבודטיטחלוציתישליפס–טויב וףיטרסט
ט(19-ישטתפלגותיטעוש–יטיסיטתפלגותירוטטישישילטי"זנביכבד".יזויתכונטי טטי טיתישסור–תישחלקיניכ–ירט"ר ט"
שליטטתפלגותינרצסיבזנב,יכלור–יבע–כיםיטגדוליםיביות–.יוטתפלגותיטעוש–יטיסיצו–טיטובטילטדגיםיסתיזטיבסופן
סינטוסיטיבי:יטעובדטישטתפלגותיטעוש–יטיסיטתפלגותיעםיזנביכבדיסור–תיש–וביטסנשיםיסינםיעשי–יםי)טםיב"גוף"
טטתפלגותיולסיב"זנב"יטטתפלגות,יכלור–ילסיבקצטישלט,יוישילטםי–רתיעוש–ינרוכט(,יסבליחלקיניכ–ירטכ ףידווקסיכן
נרצסיבזנבי—יכלור–יכליטכ ףישליטעניים,ילר–ותישרדוב–יבטרוןיסנשים,יסינוירשתווטילכ ףישליטבודדיםיטעשי–ים
ביות–.ייבריליםיסח–ות,יסםיתבח–יסדםיסק–סיירכליסוכלו ייתייש–סל,יתגלטישטוסילסיעשי–.ייסבליסםיתבח–ישקליסק–סי
רכליטכ ףישישיביש–סל,יתגלטיק–ובילוודסיישטוסישייךילרישטוישטוסיכןיעשי–.
סזיסםי–וציםילספייןיסתיטתפלגותיטעוש–,יצ–יךירידעירפו–טיעליטעשי–יםיביות–יוגםיעליטעשי–יםילרדי,יכייישילטם
טשפעטיד–רטיתיעליט ךיטכל.ייוסתיזטילסירקבליםיררדגםיסק–סי.
סזיסיךיבכליזסתינקבלירידעיסריןיעליטתפלגותיטעוש–?יטט–יקישרילג–וםיוב–-לבביטשתרשויבוירכילישלושט
–כיבים.יסתיט–סשוןיכב–יפגשנו:יזטירדגםיכלליישליטסוכלו ייט,ישר פקירידעי בי–יעליגוףיטטתפלגות.יט–כיביטשנייטוס
–שירותיכרוי" 500יטעשי–יםיביות–"ישרתפ– רותירדיישנטיברגזיניםיכלכליים,יוברק–טישלנוי–שירטיכזוישפו– רטיעל
ידיידטיר–ק–י)טםיטשתרשויב–שירטישלי 2013י—יסותטישנטיכרויט ק–(.יזטינותןירידעיפ–טנייורלסילרדייעליטקצט
ט–חוקיביות–ישליטזנבישליטטתפלגות.יט–כיביטשלישיירשליםיסתיטתרונטיעליידיירילוייטווחיטבינייםיביןיגוףיטטתפלגות
לביןיקצטיטזנב.יסתיזטיעושיםיבצו–טישתתסיםילצו–טיטכלליתישליטטתפלגותיטצפויט,ישנק–סתיטתפלגותיפס–טוי)עלישם
סותויפס–טוישרצסיסותט(.ייטתוצסטירוצגתיבסיו–י.97
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כיווןישטתפלגויותיעםיזנביכבדירתספיינותיבע–כיםירסודירסודיגדוליםישישילטםיט תב–ותירסודירסודיקטנט,
טצו–ותיט–גילותילציי–יטתפלגותילסיעובדות.יסזירטישצ–יךילעשותיטוסי"לט תכליעליטטתפלגותיטרשלירטיבצי–ים
לוג–יתריים".יינ בי–יסתיזטילסט.יטטתפלגותיטרשלירטירוגד–תילטיותיטט תב–ותיל–סותיע–ךייות–יגדול,יכלור–ילכל
ע–ך xינתסיםיסתיטט תב–ותישדגירטירק–יתיXיתטיטיגדולטייות–:י).S(x) = Pr(X > xייכיווןישרדוב–יבטתפלגות
טעוש–,יטרשרעותיטיסישלכלי–רתיעוש– xינתסיםיסתיטט תב–ותישסדםיסק–סיירסוכלו ייתיטרדינטייטיטיעשי–ייות–.
טביטוייטרתרטיישליטט תב–ותיטזויתלוייבביטוייטרתרטיישליטטתפלגות.ייברק–טישליטתפלגותיפס–טויטביטוייטרתרטי
שליזטיטוסי.S(x) = x-aייסםירוציסיםירזטילוגירקבלים:
)log(S(x)) = -a log(x
ולכןיסםירציי–יםיסתי))log(S(xיכפונקציטישלי),log(xישזטי)S(xיכפונקציטישלי xיבצי–יםילוג–יתריים,יסרו–ילטתקבל
קוייש–ישיו–דיבשיפועישלי:- aירתחיליבצדישרסלילרעלט,ישרייצגיסתיטרדגםישרייצגיסתיגוףיטטתפלגות,יויו–דילירין
לרטט,יכשטקצטירייצגיסתיטעשי–יביות–י)28יריליס–דישקליםיבט תב–ותישלי1יחלקיי2.5יריליון,יכייישי–קיסחדיכזט
רתוךי 2.5יריליוןירשקייבית(.יטחלקיבסרצעישרתוייגיבג–ףיבתו–י"זנבירתוקן"יטוסיטחלקישרילג–וםיוב–-לבבישיפצ–ויכדי
שיקש–יביןיטרדגםילנתוניםישלידטיר–ק–יעםיקוייש–.ירטישטג–ףיר–סטיזטישטכליביחדילסייוצסיררשיקוייש–,יסבל
בשבילינתוניםיכסלטיזטילסי–ע.ייטשיפועישליטקוינותןיסתיטפ–רט–י aישליטטתפלגות,יוציי–תייקויעםישיפועידורטיליד
לשםיטשווסט.
כדיישזטייעבודיצ–יךישטנתוניםיברדגםיוטנתוניםיעליטעשי–יםיביות–ייטיויסרינים.ילגבייטעשי–ים,יסיןילנויב–י–טיסלס
לט תרךיעלידטיר–ק–.ילגבייטרדגם,יישישללי יבוכיםישצ–יךילטתייח יסליטם.ירילג–וםיוב–-לבבירפ–טיםיסתיזטיבר רך
שלטם,יטחלירטטגד–טישעוש–יכוללינכ יםי–יסלייםי)בעיק–ידי–ות(יונכ יםיפיננ ייםי)טשקעותיטוןיופנ יטיצפויט(,יוכלט
בטשווסותיביןיטתוצסותישליטרדגםילביןינתוניםיכלכלייםיכללייםישליטלר" יכדייל–סותיסםיזטירתסים.יטר קנטיטיס
שישילטניחישטתוצסותילסיררשירדויקות,יסבליעדייןיטןיט–בטייות–יטובותירחו –יידעירוחלט.י

 181רקו–:ינתוניםישטתקבלויררסו–ירילג–ום.
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רדינתייש–סלירוגד–תיבטצט–תיטעצרסותילטיותירדינטייטודית.ייובכליזסתיטיח יטרדויקיביןיטדתילרדינטיסינוירוגד–
טיטביורעו––ירחלוקות.ייטפת–וןיטוסיכ–גילילסילטחליטיסלסילטשסי–יסתיטרצביכרוישטוסי–יסויבריליםיסח–ות,ילשרו–
עליט טטו יקוו .ייטפ–קיטזטיי קו–יסתיטטיבטיםיטדתייםישלירדינתייש–סל,יוסתיטדתיותישליטסוכלו ייט,יובפ–טיסת
טחב–טיטדתית-לסוריתיוסתיטחב–טיטח–דית.

הסטטוס קוו
שירו–יט טטו יקווי)טרצביטקיים(יסינויייחודייליח יידת-רדינט,יורשרשיט–בטיפעריםיכפת–וןיל כ וכיםידתיים.ייוטפ–ת
ט טטו יקוויטיסיעילטילפ–יצתי כ וכיםידתיים.182י יבטקש–יטיש–סלי,יטרונחי טטו יקווידתיירתייח ילשניירקו–ות:
טרצביעםיקוםיטרדינט,יורכתבירט וכנותיטיטודיתיב–סשותיבן-גו–יוןיסליסגודתייש–סלירתס–יךי.19.6.1947יסבלירצד
שני,יט טטו יקוויסינויבסרתיקבועיסלסיתוצסטישלירסבקיכוחותירתרשךיביןיקבוצותישונות.ייטתיסו–יטרקוצ–ישלטלן
טוסילכןיתרונתירצב.183

זרמים ביהדות
ביטדותיטעולריתירבחיניםיביןישלושטיז–רים:יסו–תודוק י,יקונ –בטיבי,יו–פו–רי.ייביש–סלישולטיטז–םיטסו–תודוק י
בסופןיבלתייניתןילע–עו–.ייקטילותיקונ –בטיביותיו–פו–ריותיטןירועטות,יסינןיזוכותילתריכט,יוסיןילטןיכוחיפוליטי.יירצב
זטינרצסיבב י וישלירתחיגוב–,יוישישיסר–וינתק,יביןייש–סליליטודייס–צותיטב–יתי)ש–ובםי–פו–רים(.
רצדישנייבתוךיטיטדותיטסו–תודוק יתיניתןילטבחיןיביןיח–דים,ידתיים-לסורייםי)כיפותי –וגות(,יור ו–תייםיב–רות
שונותי–יריישרקייריםיחלקיררצוותיטדתיסךיסינםיררשידתיים.
טרסבקיטרתוקש–יביות–ישליקטילטישסינטיסו–תודוק יתיבשניםיטסח–ונותיטוסיטרסבקישלי נשותיטכותליעליטזכות
לטתפלל י ב–חבת י טכותל י טרע–בי .י י רסבק י זט י רנ ט י בסופן י רפו–ש י לטתב–ג י בתפ– י שבין י טרדינט י טדרוק–טית י לבין
טפ–קטיקטיטדתית,יור תרךיעליכךישטרדינטיסרו–טיל פקיספש–ותילבטויידתיילכליסז–ח.י יטכישלוןיטרתרשךישל
טרסבקיטזטירצביעיעליכךישבעצםיסיןיבסרתיטפ–דטיכזו,יוטרדינטיתורכתיבז–םיטסו–תודוק ייבלבד.
נתוניםיעליגודליקטילותיותריכטיררלכתית?

דיני אישות
ט רכותילבצעיטק יינישוסיןיוגי–ושיןיביש–סלינתונטיל בתיידיןידתיים,יבטתסםילדתםישליבנייטזוגי)יטודים,ירו לרים,
נוצ–ים,יסויד–וזים(.יירכסןינובעתירידיבעיטילנישוסייבנייזוגישסינםיבנייסותטידת,יסויכסלטישביתיטדיןיט–לוונטייסינו
רכי–יבדתם.יילגביייטודיםיטבעיותיקו–ותיבעיק–ילעוליםיר–ו יטי)סויבסופןיכלליייות–,ירחב–יטערים(יורסתיופיט.ייקיירים
רק–יםיבטםיסדםירוכ–יכיטודיילצו–ךיעלייטיוטתסז–חותירתוקףיחוקיטשבות,יסבליעדייןיסינוייכולילטינשסיכיייטדותויסינט
רוכ–תיעליידייט–בנות.ייבנו ף,יישיסנשיםישסינםייכוליםילטינשסילפייחוקייטדת,ילרשליכטןיעםיג–ושט.

 182בכנ יתיטקב–יבעי–יטעתיקטיבי–ושליםיכב–יפ–צוי כ וכיםיכשנזי–יטעבי–יכ סירצדיסחדישליטחצ–ילצדיטשני,יכיי–צטילשבתיבצל,יסבל
סח–יםיטענויכייטזכותילשבתישםישרו–טילקטילטישלטם.
 183חלקירטדב–יםירבו יעלי ד–תירסר–יםישליעו"דיחגייקלעייבסת–יערותתייש–סליחופשית,יכתובתי/http://bfree.org.ilילשוניתירידע.
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כסש–ישנייבנייטזוגיטםי"ח –יידת",ירערדישתקףיבעיק–ילעוליםיר–ו יט,יטםייכוליםילבוסיבב–יתיזוגיות.ייספש–ותיזו
כפופטילכךישסףיסחדירבתייטדיןיטדתייםילסייתנגדילכך.י יספש–ותיסח–תיטיסילטינשסיבס–ץיסח–ת.י ייש–סלירכי–ט
בנישוסיםישנע–כויבס–צותיסח–ותיספילויסםילסיטיוייכוליםילטיע–ךיביש–סל.
נתוניםיעלינישוסיןיבחוליור פ–יטזוגותיטבעייתיים?
לגבייגי–ושין ,יט רכותילטתי–יקש–ינישוסיןינתונטילסותםיבתייטדיןיטדתייםישרו רכיםילסש–ינישוסין.יידב–יזטיתקף
גםיסםיטנישוסיןינע–כויבטק יסז–חייבחו"ל.ייברק–יםישליזוגותישסינםייכוליםילטיותינשוסיםילפייכללייטדת,יולכןיבית
טדיןיטדתייסינוייכוליגםילטתי–יסותם,יניתןילבצעיטליךישליטת–תינישוסיןיבפני י ביתיטדיןילרשפחט.ייטכ–טיבגי–ושין
שנע–כויבחו"ליטיסיבעייתית.יידיוןיב כ וכיםינלוויםילגי–ושיןי)כרויחלוקתי–כושיסוירשרו–תיעליילדים(ינעשטיבביתיטדין
שפנויסליוי–סשוןי–יביתיטדיןיטדתייסויביתיטדיןילרשפחט.
רק–יםיקשיםיבריוחדיטםי –וביגטיועגינות.יילפייטיטדותיסייספש–ילטכ–יחיגב–ילתתיגטילסשתו,יסםיכייבתייטדין
יכוליםילטפעילילחץיעליידייטטלתיקנ ותיועונשיירס –.ייעגינותיטיסירצביבויטגב–יסינוייכולילתתיגט,ילרשליכייטוסינעד–.

שמירת השבת
עליפייט טטו יקוו,יגופיםיציבו–ייםיסינםיפועליםיבשבת.ייכלליזטיסינויחליעליגופיםיטחשוביםילטובתיטציבו–יסוילשרי–ת
ט ד–יטציבו–י,יכגוןיבתייחולים,יטרשט–ט,יסויטצבס,יסבליגםיטםיפועליםיברתכונתירצורצרתילפייטצו–ךיבלבד.
לגבייגופיםיר ח–יים,ירערדטיטריוחדישליטשבתינקבעיב חוקישעותיטעבודטיוטרנוחט ,ישנכנ ילתוקףיבשנתי.1951
לפייחוקיזטילכליעובדירגיעטירנוחטישבועית,יוליטודיםירנוחטיזויחלטיביוםיטשבת.ייבכךיטחוקישילביזכותי וציסליתיעם
ע–ךייטודי.ייכתוצסטיס ו–ילטע יקייטודיםיבשבתיגםיבבתייע קיטפתוחיםיבשבת,יסלסישנושסיזטיכ–גיליסינוינסכף.יינושס
פתיחתיבתייע קיבשבתירככבילעיתיםירזורנותיברסבקייט טטו יקוו,יכסש–יכיוםינ–סטישבסופןירעשייישיט כרטיעל
פתיחתיר–כזייקניותירחוץילע–יםיורקורותיבילוייכרויר עדותישסינןיכש–ות.יירצדישנייעדייןיישירסבקיםיעליפתיחת
חנויותי–גילותיכגוןיר–כולים,יכסש–יטרתנגדיםילכךיטםיגםידתייםיוגםיבעלייע קיםיקטניםיט–וציםילרנועיתח–ותיבלתי
טוגנתיופגיעטיביוםיטרנוחט.
תחבו–טיטיסינושסינו ףיטקשו–ילשבתיורצוייבלביטרסבקיםיעליט טטו יקוו.ייככלליביש–סליסיןיתחבו–טיציבו–ית
בשבת,יפ–טילקוויםיר ויריםיברקורותיבודדיםי)ובפ–טיבחיפט(.ייבנו ףינטוגיעליפייט טטו יקווילח וםיסתיטכבישים
בשכונותידתיותירכני תיטשבתיסויחגיעדייציסתם.י ישינויייסוכלו ייטיסוי לילתיכבישיםיחדשיםייכוליםילטוותיעילט
לרסבקיםיטקשו–יםילנושסיזט.

כשרות
עליפייט טטו יקוו,יטרטבחיםיבכליטרו דותיטררלכתיים,יכולליטצבס,יטםיכש–ים.
ט רכותילרתןיתעודתיכש–ותישרו–טיל–בנותיול–בניםירקורייםיעליפי יחוקיסי ו–יטונסטיבכש–ותי רשנת י– 1983
ובכלליזטיל–בנותיישירונופוליעליטשירושיברונחי"כש–".ייעםיזסתיחלקיםיניכ–יםירטציבו–יטדתייסינםיר תפקיםיבפיקוח
טכש–ותישליט–בנות,יודו–שיםיטכש–יםירחרי–יםייות–.י יטכש–יםיסלטינרנעיםירלתתיסתיטתוס–י"כש–",יור תפקים
בתעודטיעליפיקוח.
ישישנייחוקיםיטרגביליםירסכליםישסינםיכש–ים.י יטסחדיטוס יחוקיטחזי–י ר,1962-יטסו –יעליגידוליחזי–יםיפ–ט
לר פ–יישוביםיע–ביים.ייטשנייטוסיחוקיטחרץישסוש–יב.1986-ייחוקיזטיסינוירגביליסתיצ–יכתםיסויסתירכי–תםישלירוצ–י
חרץיסלסי–קיסתיטצגתםי)ברטלךיחגיטפ ח(יבסופןיפורביירחוץילחנויות.

חינוך
חוקילירודיחובט,ישנחקקיכב–יבשנת י,1949ירספש–ילטו–יםילבחו–יסתיט ז–םיטחינוכיישבויילרדויילדיטם,יורחייביסת
טרדינטילבנותיבתיי פ–ילז–ריםיטשונים.ייבחוקיטחינוךיטררלכתיישלישנתי1953ינקבעיששנייטז–ריםיטספש–ייםיטםיטז–ם
טררלכתייוטז–םיטררלכתי-דתי.י ירו דותילירודישליטרדינטיבז–ריםיסלטינק–סיםירו דותי–שריים.ייבנו ףי–שסייש–
טחינוךילטכי–יברו דותילירודינו פיםיכררלסיםיסתיד–ישותיחוקיטחינוך,יוסלטינק–סיםילכןי" רוכ–ישסינוי–שרי".יירערד
כזטיניתןילרו דותיטחינוךיטעצרסייטח–דייולתלרודייתו–ט,יוגםילבתיי פ–יטרנוטליםיעליידייגופיםידתייםיברגז–יטע–בי.
טכ–טיברו דותישסינםי–שריים,יטתריכטיבטם,יוטד–ישותירטםירטוויםיחלקיר–כזייברסבקייט טטו יקוו.ייפןיסחד
שלירסבקיםיסלטיטוסיטד–ישטיללירודייליבט יב–שתותיטחינוךיטח–דיות,ישגםיסםיטיסירתקבלתיבסופןיפו–רלייל–וביסין
סוכפיםיסותט.ייפןינו ףיטוסירתןיתריכטירלסטילרו דותיסלטיבדורטילרו דותיט–שרייםי) חוקינט–ייר,(2007-יגםיסם
טחינוךישטםירעניקיםי ות–יסתיע–כייטרדינט,ילרשליסתיטציונות.
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טיבטינו ףישלירסבקיי טטו יקוויבחינוךיקשו–יבטדתטישליחור–ייטלירודיבז–םיטחינוךיטררלכתי.ייבשניםיטסח–ונות
ישיטגב–טישליטחינוךיטדתייודוגרסותי–בותישלישירושיברספייניםידתייםיבטקש–יםישסיןילטםישוםיקש–יעםידת,יוטדב–
טציתירסבקיםיביןיקבוצותיטו–יםילביןירש–דיטחינוך.184

גיוס
רןיטרפו– רותישפטו–ירשי–ותיצבסיילבנייישיבותיניתןיעודיעליידיידודיבן-גו–יוןיביריירלחרתיטשח–ו–.ייסלסישפטו–יזט
טיטירוגבליבטיקפו.ייטפטו–יטו–חביעליידיי–סשיטררשלטירנחםיבגיןיסח–ייטרטפך,יוטרגבלותיעליר פ–ירקבלייטפטו–
טו –ו.ייזטיטיטיסולייטשינוייטנקודתייטד–רטייביות–יב טטו יקוויבכלישנותיטרדינט.יירבחינטיפו–רליתיסיןירדוב–יבפטו–
סלסיב דחייתיטשי–ות,יעדישרגיעיםילגיליטפטו–.י יישילצייןישלפי י חוקישי–ותיטביטחוןי כולםיבעצםיחייביםילטתגיי ,
ודחייתיטשי–ותיטייתטינוטגיש ת–יסתיטחוק.ייטענייןיטו ד–יבסופןיזרנייעליידייחוקיטל,ישטיטיבתוקףיביןיטשניםי2002-
.2012ייטחוקי בוטליבגלליחו –יטשוויוןיטבוטטיטרגולםיבו,ישטוכ–זיכבלתייחוקתי.
בנו ףיבנותייכולותילקבליפטו–ירשי–ותיבצבסיעלי–קעידתי,יבט תרךיעליטצט–טיבלבד.ייעליפייחוקיטשי–ותיטלסורי
רשנתי,1953יבנותיטפטו–ותירשי–ותיביטחוןיר יבתידתיחייבותיבשי–ותילסורי .ייסלסישטחוקיטזטירעולםילסייושם.ייעם
זסתיבנותידתיותירטוותי–וביבק–ביטרתנדביםילשי–ותילסורי.יייצויןיכייטערדטיט–שריתישליט–בנותיט–סשיתיטיסישגיו
בנותיס ו–.
נתוניםיקונק–טייםיעליפטו–ירגיו ילדתייםיניתןילרצוסיב עיףיעליגיו יורחלוקתיבער' .222

זכויות פרט
ב–רטיטרשפטיתיחוקייטרדינטי)ובפ–טיחוקייי ודיכבודיטסדםיוחי–ותויוחופשיטעי וק(יסו –יםיספלייטיבגללישיקולים
כרוירגד–יסוינטייטירינית,יוסי ו–יזטיתקףיגםיבטקש–ישלירו דותיעםיסו–יינטציטידתית.יכךילרשלינשיםייכולותילטתרנות
לרועצותידתיות.ייטפ–דטיביןיטריניםיספש–יתי–קיסםיטיסיוולונט–יתי)וישיספש–ותילקבליסתיסותויטשי–ותיללסיטפ–דט(
וסינטירפלטי)כלור–יטשי–ותיטניתןילשנייטריניםיזטטיב–רתו(.
עםיזסתינ–סטישבשניםיטסח–ונותיישיטתגב–ותישליני יונותילט יטיסתיט טטו יקווילכיווןישלי טד–תינשים,יברובן
שליסייטכללתינשיםיברופעיםיסרנותייםיסויבפ– ורות.ייכרויכןיישירק–יםישליטפ–דטיביןיטריניםיבצבסיובסקדריט.

קבורה
כרוינישוסין,יגםיקבו–טינעשיתיכ–גיליעליידייתסגידייקבו–טידתייםי)כגוןיחב–טיקדישס(.ייסבלילפייחוקיר1996-יניתנת
טספש–ותילטיקב–יבבתייעלריןיסז–חייםיחלופיים.י יטבעיטיטיסישטררשלטיסינטירזד–זתילטקיםיבתייעלריןיכסלט.
טתשלוםיעבו–יקבו–טינעשטיעליידייטרו דילביטוחילסורי.יירות–ילתסגידייקבו–טילגבותיכ ףיעבו–י–כישתיחלקתיקב–
ר–סשיברקוםיר וים,ילרשלילצדיבןיסויבתיזוגישנפט–ו.

דת ופוליטיקה
ייצוג בכנסת
ר פ–יחב–ייכנ תיררפלגותיח–דיותיבכליכנ תיושותפותיבקוסליציט
עליתיש" יכנ–סטיכתוצסטירטצבעתיר ו–תיםיולסי–קיח–דים
ח–דים י )סגודת ייש–סל י ופועלי י סגודת י יש–סל( י טיו י חב–ים י בררשלות י ט–סשונות י של י דוד י בן-גו–יון ,י סבל י פ–שו
רטררשלטיבשנתי 1952יבטקש–ישלירסבקיעליגיו יבנותילצט"ליולסח–ירסבקיקודםיעלירתןיחינוךידתיילילדייעולים.
טח–דיםינכנ וירחדשילקוסליציטי–קיסח–ייטרטפךיב. 1977-יירנטיגיטליכודירנחםיבגיןיטיטיצ–יךיסתיטח–דיםיכדי
לט–כיביקוסליציט,יוגםיכךינשעןיעליקולותיטםישלישרוסליפלסטו-ש–וןיושלירשטידייןי)ררפלגתיטעבודט,ישרונטילש–
חוץ(.ייטט כריםיטקוסליציוניםינתנוישו–טישליטישגיםילח–דים,יובכללם
• ט –תיטרגבלותיעליר פ–יתלרידייטישיבטיטרקבליםיפטו–ירשי–ותיצבסייבר ג–תיט ד–י"תו–תויסורנותו",
וט–חבתירעגליטזכסיםיכולליחוז–יםיבתשובטיובוג–ייבתיי פ–יתיכונייםידתיים.
• פטו–ירשי–ותיצבסיילבנותיעלי רךיטצט–טיטרסוש–תיעליידייביתידיןי–בנייבלייבדיקטינו פת.
• טגדלתיתקציבייטישיבות,יולסח–ירכןיטש–שתית–בותישלי" כ פיםיייחודיים"ישחולקוילפייבקשתיטח–דיםיללס
פיקוחיסויק–יט–יוניםיסובייקטיבייםי–י וגיחדשישלישחיתותישלטונית.
 184לרשליטפעילותישליטפו–וםיטחילוני,י .https://www.hiloni.org.il
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בררשלותיטבסותיטח–דיםיטיוירעו–ביםיברגוון ירסבקייכוחותיפוליטיים,יחלקםיכדיילשר–יטישגיםיסלט,יוחלקם
קשו–יםייות–יברסבקייכוחותיפנירייםיביןיטח–דיםילביןיעצרם.

משברים קואליציוניים
לסו–ךישנותיטרדינטיטיויכרטירשב–יםיקוסליציונייםיכתוצסטיריח יידתיורדינט,יבעיק–יבטקש–ישליגיו יושרי–תי)סו
חילול(יטשבת.ייטטבלטיטבסטיר–כזתיסתיטעיק–ייםישבטם.185
רשב–יבעקבותישליחתיילדייעוליםירצפוןיספ–יקטיותירןילרו דותיחינוךיחילוניים,
 1951טחזיתיטדתית
שטיטיביןיטגו–ריםילטקדרתיטבחי–ותילכנ תיטשנייט
 1952סגודתייש–סליופועלי טרפלגותיפ–שוירטקוסליציטיבעקבותיטכוונטילחוקקיחוקיטרחייביבנותיטרקבלותיפטו–
רגיו ירטעריידתיבשי–ותילסורי,יוטו–כבטיררשלטיחדשט
סגודתייש–סל
טרפלגטיפ–שטירטקוסליציטיבשליחו –יטנכונותילחיוביטשירושיבטגד–טיטטלכתית
 1958רפד"ל
בשסלתיריטוייטודי
 1976סגודתייש–סל,יופועלי טצבעתיסי-סרוןיבשליטק יקבלתירטו ייF15י רוךילכני תיטשבת,ישטובילטילטקדרת
סגודתייש–סל,ירפד"ל טבחי–ות
טרפלגטיפ–שטירטקוסליציטיבעקבותיטובלתירשחןיענקישליחב–תיטחשרליבשבתיכדי
 1999יטדותיטתו–ט
לרנועיטפ–עותילתנועטיבירייטחול
טבחי–ותיטוקדרויבעקבותיפ ילתיחוקיטליעליידייבג"ץיוחו –יט כרטיעלירתווטילגיו
 2012ש" יויטדותיטתו–ט
בנייישיבות
בנו ףיטח–דיםיטיויחלקיר"טת–גיליטר –יח"יבשנתי,1990ישבר ג–תוירנטיגירפלגתיטעבודטישרעוןיפ– יני טיל–קום
ררשלתישרסל-ח–דיםיברקוםיררשלתיטסחדותיעםיטליכוד.י יררשלתיטסחדותיב–סשותייצחקישרי–יסכןינפלט,יסבל
טח–דיםינ וגוירתריכתםיבפ– ,יוב ופוישלידב–ישרי–יטקיםיררשלתיירין-ח–דיםיבליירפלגתיטעבודט.

הוצאות ועלות
טרר דיטדתיי–י–בנותיורועצותידתיות
רנגנוןיכש–ות
כרטיטדתיעולטילרדינט
עיפיםיתקציביים
פטו–יםיררי יםיוס–נונט
רונופוליטכש–ותיוטשחיתותישבוי–ידוחירבק–יטרדינטי2017
http://www.themarker.com/magazine/1.2910489י–ירחי–יכלכלי
/http://humanist.co.il/costofreligionי-ירחי–יםיסח–ים
https://www.haaretz.co.il/tmr/1.4444452י–יר פ–ירשגיחיםייח יתיל–גולציטיסח–ת
ת–ורותישליסוליג–כיםילערותותיורו דותידתיים

התפלגות ושינוי רמת דתיות
ט–כביטסוכלו ייטירבחינתי–רתיטדתיותיוסיךיטשתנטיעםיטזרן

יציאה בשאלה וחזרה בתשובה
סחדירתטליכייט–קעיבחב–טיטיש–סליתינוגעילחז–טיבתשובטירצדיסחדיוליציסטילשסלטירצדישני.ייתטליךיזטירעו––
–גשותיעזיםיכיווןיש–ביםי–וציםישילדיטםיובניירשפחתםיירשיכוילדבוקיבסותטיר ג–תישבטיגדלו.יירצדישנייישילויגם
טשלכותיפוליטיותיבגלליטנטייטישלירפלגותידתיותילטוותיסתילשוןיטרסזנייםיבכנ ת.
סיו–י 98ירציגיתרונטיכלליתישלירגרותיתנועטיביןיקבוצותיסוכלו ייטייטודיותיטרתספיינותיב–רתידתיותישונט.ייזוטי
דיסג–רתי, Sankeyישבסרצעותטיספש–ילתס–יז–ירטיביןיקבוצותישונותיוסתיטגדליםיטיח ייםישליטקבוצותיוטז–ירות.
 185כ–וניקטישלירשב–יםיקוסליציוניים,יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,י.27.112017
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ברק–טישלנויטקבוצותיטןילפיי–רתידתיותיבסוכלו ייט,יוטז–ירותירייצגותישינוייםיב–רתיטדתיותיביןיטביתישבויסנשים
גדלוילביןירטישטיטיבזרןישטנתוניםינס פו,יב.2009-ייקבוצותיטסוכלו ייטיב2009-יריוצגותיעליידייטרלבניםיטצבעוניים
רצדיירין,יכשטגובטירייצגיסתיגודליטקבוצט.ייטרלבניםירצדישרסלירייצגיםיסתיטשיוךילסותןיטקבוצותיכפיישטיטיבגיל
. 15ייטעוביישליט –טיםישרקש–יםיביןישרסליליריןירייצגיסתיטר פ–ישעב–וירקבוצטילקבוצט,יוטםיצבועיםילפייטצבע
שליטקבוצטישעב–ויסליט.י
home at age 15
in 2009
haredi: 305.9

dati: 437.4

haredi: 231.3

dati: 644.7

masorti-dati: 496.3
masorti-dati: 705.3

masorti-lodati: 940.1
masorti-lodati: 726.5

hiloni: 1,542.3

hiloni: 1,414.2

סיו–י :98ישינוייבטשתייכותילקבוצתיסוכלו ייטילפיי–רתידתיות,ילפייט ק–יטחב–תיישליטלר" ילשנתי.1862009
רטדיסג–רטיספש–יל–סותישישירגרטירעו–בת:ירצדיסחדיקצתיטתח–דות,ישבר פ–יםיסב ולוטייםיטיסיבעצםידייקטנטי)–וב
טגידולישליטח–דיםיטוסירילודט(,יוגםירידטיר וירתישלי"טתחזקות";יורצדישנייטתפק–ות:יטקבוצותישלידתייםיור ו–תים-דתיים
קטנות,יוסלטישליר ו–תיים-לס-דתייםיוחילוניםיגדלות.יילרשליביןיריישגדלויכדתייםיפחותירחציינשס–וידתיים:יקצתיטתח–דו,יקצת
טתחלנו,יוקבוצטיגדולטיטפכטילר ו–תיים.י

דתיים-לאומיים
טע–כותיר פ–יות
סיחודיטדתיוטרדינטיכתפי טירשיחיתישבטיטרדינטיטיסיטתגלרותיט–צוןיטסלוטייושלביבגסולט
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.4182458

 186רקו–:ילוחי15ירט ק–יטחב–תיילשנתי2009ישליטלר" .ייטחלוקטיל–רותידתיותיטיסילפייזיטוייעצריישליטרשתתפיםיב ק–.
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לדוגרט,יבנייקצוב–,יבעתישכיטןיכיו"–יועדירתיישבייטשור–ון,יסר–יב–סיון187יכיי"טדרוק–טיטיטיש–סליתי יירטיסת
תפקידט,יוטיסיחייבתילטתפ–קיולטתכופףיבפנייטיטדות.י יטיוםיכליטסי–ועיםירנתביםילטכ–טישסיןיד–ךיסח–ת,יסלס
לטערידיבר–כזיסתיטענייןיטיטודייעליפנייכליענייןיסח–,יוזויטתשובטילכליטרצביוטסיורים".ייטדב–יםיפו–שויכק–יסט
לטקיםירדינטיטלכט.ייכרטישניםיקודםילכךיכתביחנןיפו–ת,יריי דיגושיסרונים,ידב–יםירפו–שיםיסףייות–188:י"סיןיקיבוץ
גלויות,יתקורתיטרדינטיוביטחונטיסלסינדבכיםי–סשוניםי)(...ילפנינויעודייעדיםיכבי–יםישטםיחלקיסינטג–ליישליטציונות,
וב–סשם:יטקרתי'ררלכתיכוטניםיוגוייקדוש',יטשבתישכינטילציון,יכינוןיררלכתיביתידודיובנייןיביתיטרקדשי–יכנקודת
רפתחילתיקוןיעולםיברלכותישדי".

החברה החרדית
טח–דיםיטםייטודיםיסו–תודוק יםישר–ניםיטנוטיםילט תג–ותיוטתבדלותירטחב–טיטכללית.יטחב–טיטח–דיתיטיסיתופעט
חדשטייח יתישנוצ–טיוטתב טיברסטיט,20-יברידטי–בטיבתגובטילטתחזקותיטציונות.ייס–גוןי"טעדטיטח–דית"ינו ד
בסופןיפו–רלייבשנתי, 1918יכדיילספש–ייצוגיבפניישלטונותיטרנדטיטב–יטייבנפ–דירט–בנותיטציונית,יוטח–דיםיכיוםיטם
ברידטי–בטיטרשךישליטישוביטישן י–ייטודייטס–ץירלפנייטעליותיטציוניות.ייגםיכיוםיישיביןיטח–דיםי–ביםיטרתנגדים
לציונותיולעצםיקיוםיטרדינט.י ירצדישני,יעםיגדילתיטקטילותיטח–דיות,יישילטםיטשפעטי–בטיכולליטשפעטיפוליטית,
ובפ–טיטשפעטיעלירספיינייטדתישליטרדינט.

גודל וצפי
לסירצסתיינתוניםיר פ–ייםיעליגודליטסוכלו ייטיטח–דיתיעםיקוםיטרדינט.יירע–יכיםיכייבשנתי1990יטח–דיםיטיוי–קיכ-
3%ירסוכלו ייתיטרדינט.189ייכיוםיטםירטוויםיכ9-12%-ירטסוכלו ייט.ייטר פ–יטרדוייקיסינויידועיכיווןישטטגד–טיריטו
ח–דייסינטילגר–ייב–ו–ט, 190יוטלר" יסינטיסו פתירידעיעליח–דים.ייעםיזסתיישיענייןי–ביבגודליטחב–טיטח–דית,יועודייות–
רכךיבגודליטצפויישלטיבעתיד.
סחתיט יבותילענייןיבגודליטחב–טיטח–דיתיטיסישזטויטרגז–יבסוכלו ייטיבעליקצביטגידוליטגבוטיביות–.י יקצב
טגידוליטגבוטינובעירטילודטיטגבוטטי)בתחוםי 6-8ילדים ילסישט,יט–בטייות–ירבכלירגז–יסח–י–י–סויסיו– י136יבער'
.(195ייכתוצסטי רבנטיטגיליםישליטח–דיםירוטטירסודילכיווןיגיליםינרוכים.יירבנטיטגיליםירוצגיבסיו–י,99יתוךיטשווסט
עםייטודיםישסינםיח–דיםיועםיע–בים.ייניתןיל–סותיבקלותישגםיסצליטע–ביםיישיטטיטילגיליםינרוכים,יסבליסצליטח–דים
טטטיטיקיצוניתיבסופןיניכ–.
20
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סיו–י :99ירבנטיטגיליםישליטח–דיםיבטשווסטיליטודיםישסינםיח–דיםיולע–בים.191ייטנתוניםיטםילשנתי.2017

תחזיותיט–כביטסוכלו ייטיביש–סלילטווחישל י50י שניםיקדירט,יעליפיירודליםישליטלר" ,ירוצגותיבסיו– י.100
נקודתיטרוצסילתחזיתיט–סשונטיטיסיטסוכלו ייטיבשנת י,2009ישטו–כבטיר10%-י ח–דים ,י20%י ע–בים,יושס–יט70%-
יטודיםילסיח–דים.ייטפ–יוןיבשנטיזויטיטי6.2יילדיםיבררוצעילסישטיח–דית,י3.6ילע–ביט,יו2.4-יליטודיטילסיח–דית.ייכל
שלושתיטר פ–יםיטסלטיטיויברגרתיי–ידט,יוחוק–ייטלר" יפיתחוירודליםיטרתס–יםיסתיקצביטי–ידט.יייטתחזיתירתחילט
עםירבנטיטסוכלו יטיטנוכחייוטפי–יוןיטנוכחי,יורבצעתי ירולציטישלילידותיופטי–ות,יכסש–יבכלישנטירעדכניםיסתיגודל
טסוכלו יטיבכליגילי)לפייתוצסותיט ירולציט(יוסתיטפ–יוןי)לפייטרודל(.ייכךיררשיכיםיעדישנתיטיעד,ישטייתטי.2059
187
188
189
190
191

ב–סיוןילביטסוןיביתירשיחישליטפלגיטרשיחיישליחב"ד,יכפיישצוטטיבסת–יכיפט,י.8.1.2012
רצוטטיעליידיישסוליס–יסלי,יטס–ץי.14.5.2018ייטרקו–יבטקדרטיל פ–יכנגדיכליט יכוייםירסתיחגייטוב–רן,י פ–יתינצ–יםי.2008
עוזיי–בטוןיוגלעדירלסך,ירגרותידרוג–פיותיביש–סל,יר–כזירצילט,י.2008
–סויטנ פחיב וףיטפ–ק.
רקו–:י נתוניםינלוויםילשנתוןיטחב–טיטח–דית ,2017יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטיורכוןיי–ושליםילרחק–יירדיניותי,ילוחיס.3/
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סיו–י:100ישינוייט–כביטסוכלו ייטיביש–סליעליפיירודליםישליטלר" ילטווחי50ישנט.192

סבליכיווןישרדוב–יברודלי טטי טייסיןיודסותיבפ–רט–יםיכרויקצביטשינוייבפ–יון.ייכדיילטתרודדיעםיזטירגדי–ים
תחוםיע–כיםיכזטישישיודסותיגבוטטי)לפחות י(95%ישטע–ךיטנכוןינרצסיבתחוםיטזט.ילב וףייוצ–יםישלושטירודלים:
טרודליטרקו–ייטצפוי,ירודלישליגידולינרוךייות–ישרתב יעליטקצטיטתחתוןישליטווחיטע–כיםיטצפוי,יורודלישליגידול
גבוטיטרתב יעליטקצטיטעליוןישליטטווח.
בר פ–יםיסב ולוטייםיגודליטסוכלו יטיטצפויישונטילרדייבשלושתיטרודליםי)בקצביגידוליגבוטיעליפני י50י שנים
טסוכלו יטיגדלטיט–בטייות–ירסש–יסםירניחיםישקצביטגידוליטוסינרוך(.ייסבליכפיישניתןיל–סותיבכלישלושתיטתחזיות
בע–ךיחציירטסוכלו יטייטיטייטודיםילסיח–דים,יקצתיפחותיר–בעיע–בים,יוביןי24%יל29%-יח–דים.יחוק–יייטלר" יבדקו
גםיספש–ויותינו פות,ישבטןילרשליטח–דיםיררשיכיםילגדוליבקצביגבוטיסבליטסוכלו יותיטסח–ותילס.י יברק–טיכזט
סחוזיטח–דיםייכולילטגיעיל.40%-
חרשישניםירסוח–ייות–יפ– רטיטלר" יתחזיתירעודכנתילטווחי50ישנט,יטרבו תיעלינתוניי2015יכשנתיטב י יועל
שנתי 2065יכשנתיטיעד.ייטטבדליטעיק–ייטוסישנתוניםיעדכנייםיר–סיםישטפ–יוןיסצליטע–ביםיררשיךיל–דת,יסבליסצל
טיטודיםילסי)–סויסיו–י136יבער' .(195יייכתוצסטיבתחזיתיזוישיעו–יטיטודיםישסינםיח–דיםידורטילזטישבתחזיתיטקודרת,
סבלישיעו–יטע–ביםייו–דילרתחתיל, 20%-יוסילוישיעו–יטח–דיםיעולטילכדיישליש.י יבנו ףיישישונותי–בטייות–יבין
טג– סות,יוברודליםיטנרוךיוטגבוטישיעו–יטח–דיםיטוסי27%יסוי37%יבטתסרט.
רטישניתןיללרודירכךיטוסישישיחו –יוודסותיגדוליבתחזיותילטווחיס–וךישכזט.ייבעיטיכלליתישדרוג–פיםירתחבטים
בטיטיסישבשניםיטסח–ונותישיעו–ייטפ–יוןירשתניםיבכליטעולםיכפיישלסיק–טירעולםיבעב–,יוקשטילדעתיעדיכרט
טשינוייםיטסלטיירשיכו.יייברק–טישליטחב–טיטח–דיתיישיגו–םינו ף,יוטוסיחו –יטטיתכנותישלירצבישבויטחב–טיטזו
ררשיכטילגדוליולשרו–יעלי יבדלנותירבליילטגדיליבסופןירשרעותייסתיטטשתתפותישלטיבכוחיטעבודט.י יכב–יכיום
נשרעותיטענותישטחב–טיטח–דיתינרצסתיעלי ףיק–י טיכלכלית,יו בי–ילטניחישתוךי 50יטשניםיטבסותייחוליבחב–טיטזו
רשב–.יישינוייםיד– טייםיברצביטכלכלייוביציסטילעבודטיצפוייםילטולידיגםישינוייםיבפ–יון,יוכתוצסטישינוייםיבתחזיות
עליט–כביטסוכלו ייטיברדינט.ייטר קנטיטיסיסםיכןישטתחזיותילטווחישלי50ישנט,ישסינןילוקחותישינוייםיכסלטיבחשבון,
סינןייכולותילטיותיסרינות.
גו–םינו ףישעשויילטשפיעיעליטגודליטיח יישליטחב–טיטח–דיתיטוסירעב–יביןיקבוצותיסוכלו יטישונות.י יכפי
ש–סינויבסיו–י, 98יבשניםיטסח–ונותיישירעב–יר ויםישליחילוניםיודתייםישטופכיםילח–דים.ייסםירגרטיזויתרשיךייתכן
שטגודליטיח יישליטח–דיםייטיטייות–ירסש–ילפייתחזיותיטלר" . 193ייסבליגםיכסןיסיןייכולתיסריתיתילחזותיסיךיטרגרות
ישתנוילסו–ךיטשנים.

ירושלים
י–ושליםיטופכתילעי–יטח–דיתיטגדולטיביות–.

 192רקו–:יטלר" ,יתחזיותיסוכלו ייטיליש–סלילטווחיס–וך:י,2059-2009יר–ץי,2012יותחזיתיסוכלו ייתייש–סליעדישנתי,2065ירסיי.2017
– 193סויגםיריכסליש–סליוי–דןיגלבוע,י טסםיקייםירעב–ינטוירשרעותיישלייטודיםיביש–סליביןיקבוצותיטחילונים-ר ו–תיים-דתיים-ח–דים?
פו–וםיקטלת,י.20.11.2017
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שינויי ר פ–ייטתלרידיםיבי–ושליםי–י ר2000-י ל2015-י ר פ–יטררלכתייםיי–דיר40000-י ל,30000-יבעודיר פ–
טח–דיםיעלטיר67000-יל] .98000-דוח[
]לחפשינתוניםיבסת–ירש–דיטחינוךיסויסצלידןיבן-דוד[

היחס למדינה ולדמוקרטיה
נתוניםיררדדיטדרוק–טיטי2016
טגד–טיעצריתילפיידת,ילסיציוניםיסויקשו–יםילרדינט
רק–טי תי–טיביןיפ יקתיביתירשפטילטלכט
טרדינטיצ–יכטירנטיגיחזק
חו –יקבלטישליע–בים

גיוס לצה"ל
ככלליח–דיםינרנעיםיר לטתגיי ילצט"ל,יורסבקיםיבנושסיגיו יח–דיםיר עי–יםיסתיטרדינטיחדשותילבק–ים.י יתסו–
טשתלשלותיטענייניםיונתוניםיעליר פ–יטח–דיםיטרקבליםיפטו–ירובסיםיבער' .225יינקודתיציוןיחשובטיברסבקיםיטסלט
טיסיטרטפך,ישבעקבותיויטו –טיטרגבלטיעליר פ–ירקבלייטפטו–.ייכתוצסטיגיו יטח–דיםיי–דירסוד.יילר–בטיטצע–יסין
בנרצסיר פ–יםירטירניםיעליטיקףיטגיו יבכליטשנים.
טטתנגדותיטגוב–תילטשתרטותיטח–דיםיטביסטיב ופוישלידב–ילקביעטישליבג"ץישישילט די–יסתיטענייןיבחוק.
טנושסיטזטיטפךילנושסיר–כזייברע–כתיטפוליטית,יעםיחקיקתםיולסח–ירכןיביטולםישליחוקיטליוחוקיטשוויוןיבנטל.
טחוקיםיני וילקבועיר לולייגיו ישוניםיויעדיםיר פ–ייםילגיו .ייבשניםיטסח–ונותיסכןיישירגרטישליעלייטיחוז–תיבגיו
ח–דים,יוטגיו יק–ובילערודיביעדיםישנקבעוי)סיו–י.( 101יירצדישניילסיב–ו–יעדיכרטיטגיו יטזטיטוסיבסרתיתו פתיעלירט
שטיטיקודם,יכלור–יעדיכרטיטוסיסכןירשקףיגיו ישליח–דיםישסח–תיטיוינשס–יםיבישיבט.ייטר פ–יםיבג–ףירבו ים
בעיק–יעלישנייר לולייגיו :
• גדודיט נח"ליטח–די.יילפיידיווחיםיחוז–יםיכרעטיכליטרתגיי יםילגדודיטזטיבעצםיסינםיח–דים.194יי–ובםידתיים
לסורייםישרעדיפיםיסתיטר לוליטזטיבגלליתנסייטשי–ות,יכוללילרשליטטקפדטיטית–טיעליטד–תינשים.ייויש
בטםיגםישסינםיבסרתישור–יירצוות.
• ר לולישח"–י)שי–ותיח–דים(,ישנועדילרתגיי יםירבוג–יםייות–.ייר לוליזטירקנטיטכש–טירקצועיתיורשכו–ת
גבוטטייח ית,יו–ביםירבוג–יוירשתלביםיבשוקיטעבודט.ייסבליטוסילסידורטילר לוליצבסיי–גילי–ילרשלידווח
רפיירשתתפיםיבר לולישטםיסינםיעושיםישרי–ות.
בנו ף,יטטתנדבותילשי–ותיסז–חייי–דטיררטישטייתטילפנייכרטישנים,יולכןיטיעדיטכוללירת–חקיוטולך.ייובכלירק–ט
ט ךיטכליטוסיעדייןיסחוזילסיגבוטירטגודלישליכלירחזו–יגיו .י

 194לרשלינח"ליח–די?יבקושיי13יחייליםיח–דים,יכיכ–יטשבת,י;8.8.2009יסבישייבןיחיים,ינח"ליח–די?יסיןידב–יכזט ;ynet 10.8.2011 ,טשק–
טגדולישליטגיו יטח–די.nana10 22.5.2013 ,
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סיו–י:101ינתונייגיו יושי–ותיסז–חיישליח–דיםיבשניםיטסח–ונות. 195יילגבייטגיו יישיחילוקיידעותיסםיסכןירדוב–יבגיו ישל
ח–דיםירעולםיטישיבות.

בניגודילתרונטיטרצטיי–תירטפ קסותיטקודרות,ינתוניםירט ק–יטחב–תיישליטלר" ירצביעיםיעליכךישכ30%-
רטח–דיםיכןיש–תויבצבס.ייישיכרטיט ב–יםילטפ–שיטזט.ייסחדירטםיטוסישכ20%-ירטח–דיםיטםיחוז–יםיבתשובט,יוש–תו
בצבסילפניישטפכוילח–דים.ייט ב–ינו ףיטוסישבעב–י–ביםיטתגיי וילשי–ותירקוצ–י)שנק–סישלביב'(ישכלליכרטיחודשי
סירוניםיבלבדיוטפנייטילכוחותיטרילוסים.

פוליטיקה ומימון
לר–ותיחו –יטטזדטותיטיח ייעםיטרדינטי–ובירכ–יעישליטח–דיםירשתתפיםיבתטליךיטפוליטייורקבליםירירוןירטרדינט.
• רו דותילירודירוכ–יםירקבליםיבין י75-100%י רטרירוןישלירו דותי–שרייםי)תלוייב טטו ישל יחוקינט–י(,
לר–ותיטפיקוחיט–ופףיוטטקלותיבתכניילירוד.
• רו דותיפטו–ישפטו–יםיכרעטירכליד–ישטיררלכתיתירקבליםי55%ירטרירון.
יוצסירכךישטרדינטירררנתיחינוךיששולליסתיע–כיט. 196ייט יבטיטיסיטתלותיברפלגותיטח–דיותיבכנ ת.

מצב כלכלי
ככלליטחב–טיטח–דיתיטיסיענייט.יירצביזטינובעירצ–וףישלישלושטיגו–ריםיעיק–יים:
• –רתיתע וקט ינרוכטיכתוצסטירטעדפטישלילירודייתו–טיעליעבודטיסצליגב–יםי)ובפ–טיכיווןישטרשךילירודים
רקנטיפטו–ירגיו (.ייגםיסלטיש–וציםילעבודי ובליםירספש–ויותירוגבלותילתע וקטירחוץילרגז–.
• רשכו–ותינרוכותיכתוצסטירחו –יטכש–ט,יטןיב–רטישלילירודיםיבביתיט פ–י)חו – ילירודייליבט,יובפ–ט
רתרטיקטיוסנגלית(יוטןיב–רטישלילירודיםיסקדריים.
• רשפחותיר–ובותיילדיםיוטטוצסותיטנובעותירכך.
סיו–י 102ירתס–יסתי–רתיטעוניישליקבוצותישונותיבסוכלו ייט,יעליידייטרדדישליטסחוזישנרצסיםירתחתילקויטעוני
)עליטגד–תיקויטעוניי–סויבער' י.( 144י יכיווןישבקבוצותיסוכלו ייטישונותיישירשפחותיבגדליםישונים,יישיטבדליסם
רחשביםיסתיסחוזיטרשפחותירתחתילקויטעוני,יסחוזיטנפשותירתחתילקויטעוני,יסויסחוזיטילדיםירתחתילקויטעוני.ייסבל
בכלישלושתיטרק–יםיטסחוזיעבו–יטח–דיםיגבוטיבט–בטירסש–יעבו–יקבוצותיסוכלו ייטיסח–ותיסויעבו–יטררוצעיטס–צי.
ב ביבותיחציירטרשפחותיטח–דיותיטןיעניות,יוכיווןישרשפחותיעםיט–בטירסודיילדיםינוטותילטיותיעניותייות–,ירתקבל
שבע–ךישניישלישיםירטילדיםיטח–דיםיטםיעניים.ייזטידיייציבילסו–ךי10יטשניםיטסח–ונותיויות–.

 195רקו–:ינתונייטגיו ירלוחיט2/יטנלווטילשנתוןיטחב–טיטח–דיתי 2017ישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטיורכוןיי–ושליםילרחק–יירדיניות.יינתוני
רכ ותיטרט–טיטםיררצגתיעליגיו יח–דיםישטוצגטיבכנ ת.
– 196סוילרשליטו–יטדעטישלייזט–יסופלטקטירט.21.4.2013-
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סיו–י :102יסחוזיטרשפחות,יטנפשות,יוטילדיםירתחתילקויטעונייעבו–יקבוצותיסוכלו ייטישונות.197

לטשליםינתונייתע וקט
לטשליםיטשפעטישלילירודיםיעליטכנ ט
סיו–י 103ירשליםיסתיטתרונטיור–סטיסתיטקש–יביןיטכנ טיכיוםיללירודיםישליטדו–יטבס.ייישיכסןיסתיכליטישובים
עםירעלי 20,000יתושבים,יכסש–יכליישוביריוצגיעליידיעיגוליבג–ף,יושטחיטעיגוליפ–ופו–ציוניילר פ–יטתושביםיבישוב.
טעיגוליטוסיבעצםית–שיםיעוגט,ישר–סטיסתיחלוקתיטסוכלו יטיבישוביביןייטודיםילסיח–דים,יח–דים,יוע–בים.יטריקום
שליטעיגולירתסיםילנתונייטטכנ טיוטלירודים.יטצי–יטסופקייטוסיטשכ–יטררוצעיב–וטויבעי–.ייטצי–יטסנכיירייצגיטישגים
לירודיים.ייזטיבעצםיררוצעישלישניינתוניםירטלר" :יסחוזיטזכסיםילתעודתיבג–ותיוסחוזיטצעי–יםיביןיטגיליםי20-29
שלורדיםיבסוניב– יטט.
כפיישניתןיטיטילצפות,יכרטישענייםייות–ירשקיעיםיפחותיבלירודים.י יסבלירצבםישליטישוביםיטח–דייםיג–וע
בריוחד:יטטכנ טישלטםינרוכטיכרויזוישליטישוביםיטע–ביים,יסבלי–רתיטטישגיםיטלירודייםינרוכטיט–בטייות–.יייזטינובע
בסופןיחלקיירחו –יטכ–טיבסופייטלירודיםיטח–די:יסםיטלר" יטיטיכוללילירודיבישיבותיוכוללים,יטתוצסותישליטח–דים
טיויגבוטותיט–בטייות–.יירצדישניילירודיכזטילסיתו–םילטכנ טיסויטתקדרותיכלכליתיבעתיד.י

 197רקו–:י נתוניםינלוויםילשנתוןיטחב–טיטח–דית ,2017יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטיורכוןיי–ושליםילרחק–יירדיניותי,ילוחיג.2/
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סיו–י :103יטקש–יביןיטכנ טיררוצעתישלישכי–יםילביןיטצלחטיבלירודיםי)ררוצעישליסחוזירקבלייתעודתיבג–ותיוסחוז
טעורדיםיבתנסייקבלטילסוניב– יטסות(יבע–יםישבטןי20,000יתושביםיורעלט.198ייניתןיל–סותיקש–ייש–יביןיטכנ טילטצלחט
בלירודים,יוכןישטע–יםיטח–דיותיבולטותיל–עט:יטטכנ טיבטןינרוכט,יו–רתיטלירודיםינרוכטיט–בטייות–ייח יתילע–יםיסח–ות.

עלייתה של חברת הלומדים
טחב–טיטח–דיתיכיוםיניתנתילתיסו–יכ"חב–תילורדים"199ישבטי–וביטגב–יםירקדישיםיסתיחייטםיללירוד,יולויעליחשבון
טעבודט.יוסכן,יטשתתפותיגב–יםיח–דיםיבכוחיטעבודטינרוכטירטשתתפותינשיםיח–דיות,יבניגודילרצביברגז–יםיסח–ים,
כייטנשיםיטןיסלטישעליטןירוטלתיחובתיטפ–נ טיסםיטגב–ילורד.ייסבליטלירודיםיטסלטיטםיכרובןילירודייתו–ט,יולס
לירודיםיכללייםיטרספש–יםישילוביברשקיובחב–ט.
טבעיטיעםידיוןיבנוש–סיםיכסלטיטוסיטחו –יבנתונים.ייטנתוניםישסציגיכסןירקו–םיברחק–ישליסיתןי–גבירר–כזיטסוב
בנושסי"טשכלטיותע וקטיברגז–יטח–די".יטרחק–יטזטירתב יעלירפקדיטסוכלו יןישנע–ךיעליידייטלר" יבשנתי.2008
טוסירזטטיסתיטח–דיםיברפקדיעליידייטשילובישלישניירספיינים:יטםירתגו––יםיבסזו–יםיבטםיטייתטיטצבעטיחזקט
לרפלגותיח–דיותיבבחי–ותילכנ ת,יוסיןילטםיטלוויזיט.ייטצ–וףיטזטינותןיזיטוייטובישליח–דיםישסינוירתב יעלירו ד
לירודיםי)כגוןיישיבט(יכרוישיטותיסח–ות.ייכתוצסטיניתןילזטותיגםיח–דיםישלרדוילירודיםיסקדריים.י
כדיילקבלירידעיעלישינוייםילסו–ךיזרן,י–גביטשתרשיבטב–קטיטרתודולוגיתיטבסט:יטוסיחילקיסתיטסוכלו ייט
טח–דיתילפייגילים.יכךיסלטישטיויבניי45-54יבשנתי2008יטםיריישנולדויביןיטשניםי,1954-1963יורייצגיםיסתיטחינוך
טסופייניילח–דיםיבשנותיט60-יטרסוח–ותיוט70-ישליטרסטיטקודרת.ייריישטיויבניי35-44ינולדויביןיטשניםי,1964-1973
ורייצגיםיסתיטרגרותיטחינוכיותישלישנותיט70-יטרסוח–ותיושנותיט.80-ייוכךיטלסט.
 198רקו–:יטנתוניםירטפ–ופיליםיטב–יסותיים-חב–תייםישליטישוביםיביש–סלישליטלר" ילתקופטי.2005-2009ייטשכ–יטררוצעיחושביכררוצע
שליטשכ–ילגב–יםיולנשים.
 199טסידסולוגיטישליחב–תיטלורדיםיגובשטיעליידייטחזוןיסישי)ט–ביסב–טםיק–ליץ(יב–סשיתיירייטרדינט,יסבליטרונחי"חב–תיטלורדים"ינטבע
עליידייט וציולוגירנחםיפ–ידרן.יי פ–וייטחב–טיטח–דיתי–ירקו–ות,ירגרותיותטליכים,ירכוןיי–ושליםילחק–ייש–סל,י ,1991נגישיב–שת.
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סיו–י :104יטשינוייב–רתיטלירודיםיטכללייםישליח–דיםישנולדויבעשו–יםישונים.200

סיו– י 104י ר–סטיסתיטתוצסותיבטיבטישליטשינוייבלירודיםיכללייםיבבתייט פ–.י יטג–ףיר–סטיסתיסחוזיטח–דים
שט תפקויב יוםיביתי פ–יי ודי,יטסחוזישקיבלויתעודטירביתי פ–יעל-י ודי,יוטסחוזישערדויבבחינותיבג–ות.ייסצליסלט
שנולדוי ביבי,1960יכ40%-יט תפקויבבית -פ–יי ודי,יולכ40%-יטייתטיתעודתיבג–ות.יי30ישנטירסוח–ייות–יכרעטי70%
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סיו–י :105ירגרתיטשינוייבלירודיםיסקדרייםיעבו–יקבוצותישונותיבחב–ט.201

סיו–י105ירשווטיסתיטח–דיםילקבוצותיסח–ותיבסוכלו ייטירבחינתילירודיםיסקדריים.ייעבו–יכליקבוצט,יתוךיטבחנט
ביןיגב–יםילנשים,יסנחנוי–וסיםיכסןיסתיטסחוזישטיטילטםיתוס–יסקדרייביןיסלטישנולדויבשניםי 1944-1963יוביןיסלט
שנולדו י20י שנטירסוח–ייות–,יבשנים י .1964-1983יבכליקבוצותיטסוכלו יטי–וסיםירגרתיעלייטיבלירודיםיטסקדריים,
בעיק–יסצלינשים.י יטקבוצטיטיחידטישסצלטיישינ יגטיבלירודיםיטסקדרייםיטיסיטח–דים.י יבפ–טי–וסיםיטיפוךיבין
טח–דיםילע–בים:יסצליטע–בים,יובעיק–יטנשיםיטע–ביות,יישיעלייטיד–רטית,יבעודיסצליטח–דים,יובפ–טיטגב–יםיטח–דים,
ישינ יגט,יוביחדיטתוצסטיטיסישטע–ביםיעוקפיםיסתיטח–דים.י
פ–טיחשוביטוסישטנתוניםיר–סיםישכליזטיטוסי יפו–ישלי40יטשניםיטסח–ונות,ירסזיטרטפך.יילפנייזטיח–דיםילרדו
וגםיעבדוי—ילפיי–גבישיעו–יטתע וקטישליח–דיםילפניי1980יטיטירעלי.80%יילסיטייתטיחב–תילורדיםישליכלליטגב–ים,
וזוילסיר ו–תיס–וכתיירים.ייסבליבעקבותיטרטפךיבגיןיפט–יסתיטח–דיםירגיו יבתנסיישילרדויבישיבט,יוזטירטישטםיעשו.
וברצביטפוליטייטנוכחי,יכב–יסייספש–ילפעולילפת–וןיטבעיטי)גיו יולירודייליבט(.
רצדישני,יטטיעוןישטח–דיםילורדיםי–קיכדיילטתחרקירגיו יפשטניירדייוחוטסילסרת.יישנתוןיטחב–טיטח–דיתישל
טרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטיורכוןיי–ושליםילרחק–יירדיניותירביסיסתיטנתוניםיטרוצגיםיבסיו–י106יעליתלרידייישיבות
גדולותיוסב–כים. 202יירטנתוניםיטסלטיספש–יללרודיעליעודישנייגו–ריםיחשוביםיטרשפיעיםיעליטלירודיבישיבט:

 200רקו–:יסיתןי–גב,יטשכלטיותע וקטיברגז–יטח–די,יר–כזיטסוב,י.2013ירבו יעלינתונייטלר" יררפקדיסוכלו יןי.2008
 201רקו–:יסיתןי–גב,יטשכלטיותע וקטיברגז–יטח–די,יר–כזיטסוב,י.2013ירבו יעלינתונייטלר" יררפקדיסוכלו יןי.2008
 202שלבייטחינוךיטח–דייטםילירודיבתלרודיתו–טי8ישניםיעדיגילי3 ,13ישניםינו פותיבישיבטיקטנט,יטרשךילירודיםיבישיבטיגדולטירגילי17יעד
טנישוסין,יוסזירעב–ילכוללילתקופטיבלתיירוגבלת.ייטלורדיםיבכוללינק–סיםיסב–כים.
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סיו–י :106יטשינוייםיבר פ–יתלרידייטישיבותיטגדולותיוטכולליםילסו–ךיכרטישנים.203ייטחלקיטספו–יטוסיתלרידייכולל
ש יווגםיסינויידועי–יככליטנ–סטיסלטי"סב–כייחציייום"ישלורדיםיסויבבוק–יסויבע–ב.

•
•

ביןיסב–כייטכולליםיסחוזיטולךיוגדלי–יטחליר61%-יבשנתי2012יוכלטיב70%-יבשנתי2016י–יכב–יקיבלויפטו–
רשי–ותיצבסי.יילכןיטרשךיטלירודיםישלטםיבכוללירשקףישסיפטיכנטילטתרידיבלירודיםי)סויחו –יכישו–ים
לעשותירשטויסח–(יוסינויתלויידווקסיב–צוןילטתחרקירגיו .
ישילעיתיםישינוייםירשרעותייםיבר פ–יטתלרידיםירשנטילשנטי–יבפ–טיי–ידטיבשניםי 2013-2014יוסזיעלייט
בחז–ט.ייטשניםיטסלטיטןיטשניםישבטןיטרפלגותיטח–דיותיטיוירחוץילקוסליציט,יוטתריכטיטכלכליתיבסב–כים
קוצצט.י יטקיצוץיטזטיטובילילי–ידטילסי–קיבר פ–יטסב–כיםיטפטו–יםירשי–ותיצבסי,יסלסיגםיבר פ–יסלט
טרצוייםיבדחייתישי–ותיבר ג–תיט ד–יתו–תויסורנותו .ייי–ידטיחדטיבריוחדיטת–חשטיבתלרידיםירחו"ל.יירכסן
שלתריכטיטררשלתיתיישיטשפעטירידיתיעליטיקףיטלורדים.ייכשצ–יך,ירתפש–ים.

דתות אחרות :נצרות ואסלאם
תריכטישליטרדינטייח יתיליטדות

נספח:

מיהו חרדי

בעיטיר–כזיתיבסי וףינתוניםיסודותיטחב–טיטח–דיתיטיסיטשסלטי"ריטויח–די".ייב–וביט ק–יםיורפקדייטסוכלו ייטישל
טלר" יסיןיטתייח ותיישי–טיל–רתידתיותיובפ–טילח–דים.ייטרקו–יטישי–יטיחידילרידעיעליח–דיםיטוסיט ק–יטחב–תי
טנע–ךירסזי, 2002יטכוללישסלטיעלי–רתיטדתיותישליטנ ק–.יילפיכךיפיתחויבלר" ישיטותישונותילטע–יךיסםיטנ ק–ים
טםיח–דים.ייטשיטותיטעיק–יותיטן:204
• תפ–ו תיגיסוג–פיתיודפו ייטצבעט .יישיטטיזוייוצסתירטנחטיכייח–דיםיג–יםיב–יכוזים,יורזטטי–יכוזיםיכסלטיעל
רךיתוצסותיטבחי–ותילכנ ת.י יטיחידטיטב י יתיטיסיסזו–י טטי טי,יכפיישסזו–יםיכסלטירוגד–יםיעליידי
טלר" .ייבכליסזו–ינבדקיסחוזיטטצבעטיליטדותיטתו–טיולש" .ייעלי רךינתונייטבחי–ותי ווגויטסזו–יםיל12-
–רותישליטורוגניותיח–דית.י יסזו–יםישבטםיטרפלגותיטח–דיותיקיבלויפחותיר25%-י רטקולותיטוגד–ויכלס
ח–דיים.
• ביתי פ–יסח–ון .יישיטטיזויבצו–תטיטרקו–יתירגדי–טירשקיביתיכח–דייסםילפחותיסחדירבנייטביתילרדיבישיבט
שסינטיישיבטיתיכונית.יישיטטיזויקלטילביצועיכיווןיששסלטיעלירו דיטלירודיםיטסח–וןינכללתיב ק–ייכוחיסדם
וטכנ ות.יירסוח–ייות–ישוכללטיטשיטטיבסופןיטבס:
 203רקו–:יינתוניםינלוויםילשנתוןיטחב–טיטח–דית ,2017יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיטיורכוןיי–ושליםילרחק–יירדיניות,ילוחיב.10/
 204יש–סלטיפ–ידרן,ינסוטישסול-רנע,יני–יפוגל,ידריט–יי–ורנוב,ידןיערדי,יר–קיפלדרן,י–ותי חייק,יגו טבוישיפ–י ,יוחייםיפו–טנוי,ישיטות
רדידטיוסרידתיגודלטישליטסוכלו ייטיטח–דיתיביש–סל,יטלר" ,יר–ץי.2011
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 .1רתחיליםיר–שירתיכלירשקייטביתישבטםילפחותיסחדירבנייטביתילרדיבישיבטיכנ"ל.
 .2רנפיםירט–שירטיסתירשקייטביתישישיבטםילפחותיסשטיסחתיסוישנייגב–יםישש–תויבצבס.
 .3רו יפיםיורנפיםיסתירשקייטביתיבטםיטפע–יביןיר פ–יטגב–יםיבגילי 15יורעלטילר פ–יתלרידייטישיבטיטוס
2יסוייות–.ייצעדיזטינועדילנפותירשקייביתידתייםילסורייםישרישטוירטםיטלךילישיבט.
 .4סח–ייטניפוייםיטסלטירו יפיםיסתיכליתושביי"סזו–ייטג–עין"יטח–דיים.י יסזו–ייג–עיןירוגד–יםילטיות
ישוביםישבטםיישיסחוזיגבוטישלירשקייביתיעםיתלרידיישיבט.ייזוטוישנייישוביםיכסלט:ירודיעיןיעילית
ובית–יעילית.
• טגד–טיעצרית.יישיטטיזוירשרשתיכסרו–יב ק–יטחב–תי.ייטבעיטיטיסישב ק–יזטירשתתפיםי–קיבניי20יורעלט.
• זיקטילרו דותיחינוךילפיי וגיפיקוח .יישיטטיזוירצליבטינתוניםירקבציםירנטלייםיבתחוםיטחינוך.ייכךיכליטילדים
ברו דותילירודיעםיפיקוחיח–דיירוגד–יםיכח–דים,יוגםיטטו–יםישלטם.ייכליתלרידייטישיבותיטגבוטותירוגד–ים
לטיותיח–דים,יוגםיטילדיםישלטם.ייגםירו–יםיברו דותיח–דייםיותלרידיםיברכללותילרו–יםיח–דיותיוילדיטם
רוגד–יםיכח–דים.יילב וףיכליטנתוניםיטסלטירשולביםיונוצ–י יווגישיכולילטיותירוחלטי)סםיטנתוניםיתוסרים(
סויר ויגי)סםיישינתוניםיש ות–יםיזטיסתיזט(.
לר–בטיטצע–,יכשרשוויםיסתיטטע–כותיעליגודליטסוכלו ייטיטח–דיתיטרתקבלותיבס–בעתיטשיטותיטסלטירקבלים
תוצסותיששונותיסחתירטשנייטיבעש–ותיסחוזים.ייבסופןיכללייטזיטויילפייביתי פ–יסח–וןירובילילזיטוייר פ–ינרוךייות–
שליח–דיםיבסופןירשרעותי.
טשיטטישליסיתןי–גבילזיטוייח–דיםישונטירטשיטותיטנ"ליבכךישרט–תטילזטותיח–דיםיברפקדיטסוכלו יןיבסופן
סרין יככליטספש–,יולו יברחי– י שליסייזיטוי י כליטח–דים.י י כתוצסט יסייספש– ילטשתרשיבט י כדיי לטע–יך יסת י גודל
טסוכלו ייטיטח–דית,יסבליספש–ילקבליבזכותטינתוניםיסריניםייות–יעליסופייטחב–טיטח–דיתיכייישיפחותי כנטישל
טכללתילסיח–דיםיבטעות.ייבב י טיטשיטטיר תרכתיעליטשיטטיט–סשונטישליטלר" :
 .1רגדי–יםיסזו–יםי טטי טייםיעםי–רותישונותישליטורוגניותיח–דיתיעליפייתוצסותיטבחי–ות.
 .2רתרקדיםיבסזו–יםיעםי–רתיטורוגניותי1-6י)כלור–יששתיט–רותיטגבוטותייות–(יורכליליםיסתיכליטסוכלו ייט
טיטודיתיבסזו–יםיסלט.
 .3רנפיםיסתיטסוכלו ייטיררשקייביתישישיבטםיטלוויזיט,יעלי רךינתוניםיטר–סיםיכייפ–יטיזטירטווטירבדילייעיל
ביןיח–דיםילשסינםיח–דים:ילפייט ק–יטחב–תיישלי2011יר תב–יש91%-ירטח–דיםיסינםיצופיםיבטלוויזיטיכלל,
בעודי–קי6%ירסלטישסינםיח–דיםיסינםיצופיםיבטלוויזיטיכלל.

פרק יא :המיעוט הערבי

סוכלו ייתייש–סליכוללתיריעוט י ע–בייגדול.י ירצביזטירקשטיעליתיסו–י טטי טיישליתופעותישונות,יכיווןישלפערים
טרספייניםישליטריעוטיטע–ביישוניםיבסופןירטותיירסלטישליט–וביטיטודי.ייכשישיטבדליםיכסלט,ירטישצ–יךילעשותיטוס
לנתחיסתישתייטקבוצותיבנפ–ד.ייסלסישגישטיכזוירכפילטיסיכרותיטעבודטיונפחיטתוצסות,יולכןיברק–יםי–ביםיפשוט
רתעלריםירטריעוטיטע–בייורת–כזיםיב–וב.ייגםי פ–יזטיחוטסיבגישטיכזו.יירט–תוישליטפ–קיטנוכחיילפצותיעליכךיולו
ברעט.

גודל וצפי
טגודליוטט–כביטדתיישליטריעוטיטע–ביילסו–ךיכלישנותיטרדינטייתוס–וילטלןיבסיו–י125יובסיו–י.126יישיעו–יטע–בים
טנרוךיביות–יטיטיבתקופטירסרצעישנותיט50-י עדיסרצעישנותיט60-י לע–ך,יסח–ייטעלייטיטגדולטישלי–סשיתישנות
טרדינטיולפניי יפוחירז–חיי–ושליםיבעקבותירלחרתיששתיטירים.יישיעו–יזטיטיטיכ11%-ירטסוכלו ייט.יירסזישיעו–
טע–ביםיעולט,יוכיוםיטוסיעורדיעלירעטייות–יר.20%-
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סיו–י:107יטשווסתיטתפלגותיטגיליםישלייטודיםיוע–ביםיבשנתי.2014ייבחב–טיטע–ביתיישייות–יילדים,יסצליטיטודיםייות–
זקנים.205

ט יבטילעלייטיבסחוזיטע–ביםיטוסיט–יבוייטטבעייטגבוטייות–ישלטם.ייכפיישנ–סטיבסיו–י,136יטפ–יוןישליע–בים
)ובפ–טירו לרים,ישטםיט–וביטרכ–יע(יגבוטירזטישלייטודים.ייבשנותיט60-ישליטרסטיטקודרתיטוסיטיטירעלי9יילדים
לסישט,יגבוטיבט–בטירט 3.5-יילדיםילסישטיסצליטיטודים.ייבטרשךיטוסיי–ד,יסבלישוויוןיבפ–יוןיטושגי–קילסח–ונט.ייבשל
טילודטיטגבוטטיט–כביטגיליםישליטע–ביםישונט:יישיסצלםיט–בטייות–יילדיםיוט–בטיפחותיזקנים )סיו–י.(107יילרשל,
סצליטע–ביםי12%ירטסוכלו ייטיטםיבגיליםי,10-14יבעודיסצליטיטודיםי–קיכ7.5% -יטםיבגיליםיסלט;ירנגד,יסצליטיטודים
רעטייות–יר4%-יטםיבגיליםי,65-69יוסצליטע–ביםי–קיכ.1.5%-ייכתוצסטירטטבדליבט–כביטסוכלו ייטיר פ–םיטיח יישל
טע–ביםיררשיךילעלותיגםיכיום,יכסש–יטפ–יוןישלטםירשתווטילזטישליטיטודים,יכיווןיש"עודף"יטילדיםישליטיוםיגו–ם
לעלייטיבר פ–יטרשפחותיכשטםירתבג–ים.
 205רקו–:יטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ילשנתי,2015ילוחי.2.3
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לר–ותיששיעו–יטילדיםיטע–ביםיגבוטירשיעו–יטילדיםיטיטודים,יטטבדליכיוםיקטןירשטיטיבעב–.ייסיו–י108יר–סטיסת
טשינויישעב–יעליטתפלגותייטגיליםישליטע–ביםילסו–ךיטשנים.ייניתןיל–סותישישיי–ידטירשרעותיתיבילודט,יוכתוצסט
רכךיבסחוזיטילדיםיבסוכלו יט,יטחלירשנותיט70-ישליטרסטיטקודרת.ייילדיםיונוע–יעדיגילי 19יטגיעוילשיסישלי60.5%
בשנת י,1975יוי–דויל45.2%-י בשנת י. 2015ייישיטרייח יםיזסתיליש–סליזציטישעוב–תיעליטסוכלו יטיטע–בית,ישנטיית
יות–ידורטילסוכלו יטירע–בית.ייסבליטי–ידטיטיסילסי–ציפט.י יבין י1995י ל2005-יטי–ידטינבלרטיכרעטילחלוטין,יוסז
טתחדשט.י
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סיו–י:108יט–כביטגיליםישליטסוכלו ייטיטע–ביתילסו–ךישנותיטרדינט.206

טצפיילשינוייט–כביטסוכלו ייטיברדינטיעדישנתי2065יטוצגיבסיו–י. 100יילפייתחזיתיזוישיעו–יטע–ביםיצפוייל–דת
לכדייפחותיר 20%-ירטסוכלו ייט,יוזסתיבטנחטישטרגז–יטח–דייירשיךילגדוליבקצביגבוט.ייסםיגידוליר פ–יטח–דיםייוסט,
שיעו–יטע–ביםייטיטיגבוטייות–.

מאפיינים כלכליים וחברתיים
פערי הכנסה ותעסוקה
טכנ טיטיסיתוצסטישליתע וקט י–יסםילסיעובדיםילסירקבליםישכ–.יירענייןילכןילטשוותיסתידגםיטתע וקטיברגז–יטע–בי
לזטיברגז–יטיטודי.ייסיו–י 109יר–סטיג–ףיפיזו–ישליכליטישוביםיביש–סליעםי20,000יתושביםיסוייות–,יבצי–יםישרשקפים
תע וקט:יטצי–יטסופקייטוסיסחוזיטשכי–יםי רטסוכלו ייט,יוטצי–יטסנכייטוסיסחוזיטעצרסיםי רטסוכלו ייט.י ישינוילב
שט קלטישונטיכייישיט–בטייות–ישכי–יםירעצרסים.י

 206רקו–:יטנתוניםיבסיםירטשנתוניםיט טטי טייםישליטלר" .ייבשניםישונותיסלטיטבלסותיעםיר פ–ישונטישרופיעותיברקוםישונטיבפ–ק
טסוכלו ין,יסבליתרידיישיטבלטיעםיטנתוניםיטסלט.ייט תפקתייב–זולוציטישלי5ישניםיברקוםילס וףיסותםירכליטשנתונים.י
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סיו– י :109י פיזו–יטע–יםיביש–סלילפייסחוזיטשכי–יםיוטעצרסיםיבסוכלו ייט.י יניתןילטבחיןיבב–ו–יבשלושטיצבי–ים:יע–ים
יטודיות,יע–יםיע–ביות,יוע–יםיח–דיות,יב ד–ייו–דישליתע וקט.207

רטישרידיבולטילעיןיטוסישחוץירר פ–יקטןישליח–יגיםיישישלושטיצבי–יםירובטקים:יע–יםייטודיות,יע–יםיע–ביות,
וע–יםיח–דיות.ייבע–יםיטיטודיותיישיביןי40%יל50%-ישכי–יםיוביןי1.5%יל5.5%-יעצרסים.ייסצליטח–דים,יכצפוי,יסחוז
טעובדיםי)רשנייט וגים(יקטןיבט–בט:י15-30%ישכי–יםיו ביבי1%יעצרסים.ייטע–ביםיגםיבצבי–יטדוקייח ית,יביןישני
טסח–ים:יטשכי–יםיל–וביבטווחיביןי25%יל,35%-יוטעצרסיםיביןי2.5%יל.3.5%-
בנו ףיטטכנ טינרוכטייות–י-ילטשליםי

פערים בין גברים ונשים
ט יבטיל–רתיטתע וקטיטנרוכטייות–יסצליע–ביםיטיסיבעיק–יתע וקתינשיםינרוכטייות–.
לטשליםיפע–ייתע וקטיוטשכלט

מדדי בריאות
תוחלת החיים
תוחלתיטחיים ישליטריעוטיטע–בייכיוםינרוכטיברקצתירשליט–וביטיטודי,יסבליגדלטיבסותויטקצב.ייבסופןיכללייתוחלת
טחייםישלינשיםיע–ביותיטיסיכרוישליגב–יםייטודים,יכפיישניתןיל–סותיבסיו–י.110יילפנייקוםיטרדינטיטפע–יטיטיגדול
יות–.י ילפיינתוניםירתקופתיטרנדטיתוחלתיטחייםישליע–ביייטס–ץיעלתטיר37.5-י שניםיב1926-י לכ50-י שניםיב,1943-
כנ–סטיכתוצסטירשיפו–יבתנסייטחייםיכתוצסטירטטתיישבותיטיטודית.208
 207רקו–:ינתונייטע–יםירפ–ופילייט–שויותיטרקוריותישליטלר" ילשנתי,2013יטרכיליםינתוניםילשנתי.2012
 208ציטוטישליטטי טו–יוןיספ–ייםיקס–שיבטס–ץי.26.9.2017
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סיו–י:110יתוחלתיטחייםישליע–ביםילעורתייטודים.209

פע–ייות–יר–שיםירתקבליסםיר תכליםיעלינתוניי שיעו–יטרתיםילכלי1000יתושבים.יישיעו–יטרתיםיסצליטרו לרים
טיטיגבוטייות–ירסש–יסצלייטודיםיב וףישנותיט50-ישליטרסטיטקודרת,יסבליטוסיי–דיבתלילות,יוכיוםיטוסינרוךיט–בט
יות–.ייתחילתטישליטי–ידטיטזוירשקפתישיפו–ירשרעותייב–פוסטיובתנסייטחיים.ייסבליטרשךיטי–ידטירשקףיסתיטגידול
טטבעייוסתיטעובדטישט–כביטגיליםישלירו לריםירוטטיבסופןיחזקילילדיםיולגיליםיצעי–ים.
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סיו–י:111ישיעו–יטתרותטישלירו לריםילעורתייטודים.210

 209רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלילוחי.3.24
 210רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלילוחי.3.1ייטנתוניםיניתניםיב–זולוציטישלי5ישניםיפ–טילשניםיטסח–ונות.ייט יווגיטוסילפיידת,ילסילפי
קבוצותיבסוכלו ייט,יולכןיטנתוניםיטרוצגיםיטםילרו לריםיולסילכלליטע–ביםי)כלור–יטםיסינםיכולליםינוצ–יםיוד–וזים(.
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תמותת תינוקות

מקום הערבים במדינה
השתתפות בתהליך הפוליטי
ייצוגיבכנ תייח יתילסוכלו ייטיטע–בית
טנטגטיפוליטיתי–רפלגות,יוועדתיטרעקב,יטתנועטיטסי לסרית
ררדדיטדרוק–טיט:יסרוןיברנטיגיםיע–בייםיו ד–ייטעדיפויותישלטםי–ידוסגיםייות–ילפל טיניםירלע–בייייש–סל

זכויות ,אפלייה ,והתנכלות
שוויוןיזכויותיפו–רלי
חו –יבניטיותכניותירתס–ילישוביםיע–ביים
טפקעתיק–קעותילטובתיישוביםייטודים,יבעייתיק–קעותיטבדוסיםיבנגב
עלייטיבטתבטסויותיגזעניותיובטתנכלויות?י-ינתונים
רק–יםיבולטיםישליטתנגשויותיסלירותיביןיטרדינטילריעוטיטע–בייטם:
סי–וע
שם
תס–יך
 29.10.1956טבחיכפ–יקס ם 43ירתושבייטכפ–ינו–וילרוותיעליידיייחידטישלירשר–יטגבוליכשטפ–ויעוצ–ישלס
ידעוישטוטל.יברשפטיבעקבותיטסי–ועינקבעישפקודתיטי–ייטייתטי"פקודטיבלתי
חוקיתיבעליל"ישסיןילרלסיסותט
טפגנותינגדיטפקעתיק–קעותילשםיט–חבתיטעי–יכ–ריסליברטלכןינט–גוי6ירפגינים
 30.3.1976יוםיטסדרט
 1-3.10.2000סי–ועייסוקטוב– גליטתפ–עויותיוטפגנותיבגנותיעלייתוישליס–יקיש–וןילט–יטביתיובתריכט
בפל טיניםיבשטחיםי)עםיתחילתיטסינתיפדטיטשנייט(,יברטלכןינט–גוי12יע–בים
2000
יש–סלים

סוגיית השירות הלאומי
–ובםישליסז–חיייש–סליטע–ביםיסינםינק–סיםילשי–ותיצבסיילפייחוקישי–ותיטביטחון.ייסייטגיו יסינויזכותיטרוקנטיבחוק,
שכןילשוןיטחוקירחייבתיגיו יכלליטסז–חיםיוטתושביםיטקבועים.211י יטםיסינםירתגיי יםיפשוטיכיילסיקו–סיםילטם
לטתייצבילגיו .יייוצסיידופןיטםיטד–וזים,ישכןינק–סיםילטתגיי ,212יוטבדוסיםישחלקםירתנדביםילטתגיי .ייט יבטילסי
גיו יע–ביםילצבסיטיסיכפולט:ירצדיסחדיטתייח ותיסליטםיכ יכוןיביטחונייבשליטתריכטישלי–ביםירטםיבצדיטשני
ב כ וךיטיש–סלי-ע–בי,יורצדישנייט–צוןילסילטערידיסותםיבפניירצביבלתייספש–יישבויברק–טישלירלחרטייטיטיעליטם
לטכ–יעיביןינסרנותילרדינטילביןינסרנותילעםישטםירשתייכיםיסליו.
כסלט–נטיבטילשי–ותיטצבסיירועליתירדייפעםיספש–ותילחייביצעי–יםיע–ביםיבשי–ותיסז–חי,יובפ–טיבר ג–ות
טפועלותיבקטילותיע–ביות.יילד–ישטיזויישיתריכטי–בטיבק–ביטציבו–יטיטודי,יסבליטתנגדותיגו–פתיבק–ביטציבו–יטע–בי
)סיו–י.( 112ייטטתנגדותיטזוירשקפתיחו –יטזדטותיעםיטרדינטיטרוגד–תיכרדינטייטודיתי)ו–סוילטלןיבסיו–י.(116יירעניין
גםילצייןישסצליע–ביםי–רתיטטתנדבותיבס–גוניםיחב–תייםיטיסיחציירט–רטיסצלייטודים:יי14.4%ילעורתי.21329.7%

– 211סויליסביסו–גד,י טריעוטיטע–בייביש–סליוחובתישי–ותיטביטחון,יטרשפטיי"סיתש "ז.
 212בדורטיישיגיו ישליצ'–ק יםיונוצ–יםישסינםיע–בים.
 213רדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי,2014יער' 215יטבלטי.25
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סיו–י :112יטתפלגותיטתשובותישליסז–חיםייטודיםיוע–ביםילשסלטיטסםיישילחייביע–ביםיבשי–ותיסז–חייסויצבסיילבחי–תם.214

יחסי יהודים-ערבים
טיח יםיביןייטודיםילע–ביםיביש–סלירושפעיםירטבעיטדב–יםירט כ וךיטלסורייטיש–סלי-פל טיני.יירצדיסחדיע–ביי
יש–סליטםיסז–חייטרדינטיוסרו–יםילטיותישווייזכויותיוחובות.ייסבלירצדישנייטםישייכיםילסורטיטע–ביתיובפ–טילעם
טפל טינייטנרצסיברסבקיעםייש–סל.יירצביזטיגו–םיליח יםיבעייתייםיעםיטרדינטיכפיישתוס–ילעיל.ייטוסיגםיגו–םיליח
בעייתיישליטיטודיםילע–בים.
רקו–יטובילנתוניםיטוסירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתישליטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.ייזטוידו"חירקיףיטרבו יעל
ק–ישנתיישבוירשתתפיםיכ1500-ינשסליםיטרייצגיםיסתיכליחלקייטציבו–יטיש–סלי,יובפ–טיגםייטודיםיוגםיע–בים.

יחס הערבים למדינה
ב עיףיטזטינתרקדיבשסלתיטיח ישליטריעוטיטע–ביילרדינטיולרו דותיט.ייטשסלותירנו חותיבצו–ותישונות,יסזיבג–פים
טבסיםיי–וקירייצגיבסופןיקונ י טנטיייח יטובילרדינט,יוסדוםייח י–עילרדינט.
סחתיטשסלותיטחוז–ותיבתחילתיכלי ק–יטיסי"בסיזוירידטיסתטיר–גישיסתיעצרךיחלקיררדינתייש–סליובעיותיט?".
פילוגיטתשובותישניתנויבשניםישונותירוצגיבסיו–י. 113יינ–סטישבשנתייםיטסח–ונותיישיי–ידטיב–רתיטטזדטותיעםיטרדינט
"ברידטי–בטירסוד",יוסולייגםיבסופןיכללי,יסבליזטיפחותיב–ו–יכייקיוםיטתשובטיטסרצעיתירי ךיסתיטיח יביןי"ברידטידי
–בט"יל"ברידטידיירעטט"יעדי.2013

 214רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2015י,יער' 177יטבלטי.50
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סיו–י :113יטתפלגותיטתשובותישליסז–חיםיע–ביםילשסלטיסםיטםיר–גישיםישייכיםיליש–סליובעיותיט.215

שסלטיקשו–טיטיסי"עדיכרטיסתטיגסטיבטיותךייש–סלי?".ייטתשובותישליטע–ביםיחיוביותיבסופןירפתיע,יוטגסווט
שלטםיסולייספילויעלתטיבשניםיטסח–ונות,יכפיישרודגםיבסיו–י.114
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סיו–י :114יטתפלגותיטתשובותישליסז–חיםיע–ביםילשסלטיעדיכרטיטםיגסיםיבטיותםייש–סלים.216

עםיזסת,יטע–ביםי ובליםירתחושתיקיפוחיח–יפט,ישטתעצרטיבשנתייםיטסח–ונות,יכפייש–וסיםיבסיו–י.115יי)סצל
טיטודיםיבע–ךיחצייר כיריםיעםיטקביעטישטע–ביםירקופחים,יכפיישניתןיל–סותיבטרשךיבסיו–י(.122

 215רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתיבשניםישונות.ייטשסלטינשסלתיסרנםירסזי,2003יסבלי–קירסזי2011
פו– רויטנתוניםיעבו–ייטודיםיוע–ביםיבנפ–ד.יירעב–ילכךיב2014-ישינויסתי ולםיטתשובותיטספש–יות,יוביטלויסתיטתשובטיטסרצעית
שטייתטי"ברידטיר וירת".
 216רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתיבשניםישונות.
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סיו–י :115יטתפלגותיטתשובותישליע–ביםילשסלטיטסםיטםירקופחיםילעורתיטיטודים.217

שתיישסלותינו פותיחושפותי–גשותיערוקיםיושליליים.יישסלטיסחתינוגעתילספש–ותישלישי–ותילסוריי)סז–חייסו
צבסי(ילע–ביםיבני י.18ייכפייש–סינוילעיליבסיו– י 112י טטתייח ותילספש–ותיטזויביןיטע–ביםישליליתיביות–.י יטשסלט
טשנייטיטייתטיעלירידתיטט כרטיעםיטסרי–טי"ליש–סליישיזכותילטיותירוגד–תי רדינתיטעםיטיטודי".יכפיישניתןיל–סות
בסיו–י,116יגםיטשסלטיטזוינתקלטיבחו –יט כרטיגו–ף.
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סיו–י :116יטתפלגותיטתשובותישליע–ביםילשסלטיעליטזכותישלייש–סלילטיותירדינטייטודית.218

ל יום,ירענייןיגםיל קו–יסיךיטע–ביםי–וסיםיסתיעצרםיביח ילרדינט.יב ק–יטרטווטיב י ילרדדיטדרוק–טיט
טיש–סליתינכללטיפערייםיטשסלטי"רטייט זטותיטכייחשובטישלך?".ייטתשובותישניתנויבשנייטרק–יםירוצגותיבסיו–י.117
כפיישניתןיל–סותיטשינוייר2008-יל2016-יטוסיד–רטי.יישיעלייטישלי50%יבסלטישרזדטיםיכיש–סלים,יסבליט–בטייות–
רשרעותיתיטיסיטי–ידטיפיי2יבסלטישרזדטיםיעםיטלסוםי)פל טינייסויע–בי(,יוטעלייטיכרעטיפיי4יבסלטישרזדטיםיעם
טדתי)רו לרי,יד–וזי,יסוינוצ–י,יסבליכיווןישט–וביטרכ–יעיטםירו לריםיט–שתיילעצריילכתובי"רו לרי"יבג–ף(.ייטנחט
ספש–יתיטיסישטי–ידטיבטזדטותיטלסוריתינובעתיררטישעב–יעליטעולםיטע–בייש ביבנויב8-י טשניםיטסלט,יובפ–ט
טטפיכטישליטסביביטע–ביילשו–טישלירלחרותיסז–חיםיורדינותיכושלות,יוטבעיותיביןיט–שותיטפל טיניתיוטחרס .ייוסז
טדתי)וקצתיגםיטיש–סליות(יררלסתיסתיטווסקוםישנוצ–.

 217רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתיבשניםישונות.
 218רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 229יטבלטי.37.2
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סיו–י :117ישינוייבזטותיטעצריתישליע–בייייש–סליעליפיי ק–ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סלית.219

יחס היהודים לערבים
ב עיףיטזטינתרקדיבשסלתיטיח ישליט–וביטיטודיילריעוטיטע–בי.ייטשסלותירנו חותיבצו–ותישונות,יסזיבג–פיםיטבסים
י–וקירייצגיבסופןיקונ י טנטיייח יטובילע–בים,יוסדוםייח י–עילע–בים.
שסלטיסחתישרופיעטיב ק–ירתייח תילקש–יםיסישייםיוסח–ים,יובפ–טיבסיזטירק–יםית כיםילקבליע–ביי)שסלט
טפוכטיטופנתטילע–ביםישטשתתפויב ק–(.ייטתוצסותירוצגותיבסיו–י.118ייכפיישניתןיל–סות,יחוץירברק–טישלינישוסין
ט–ובירוכניםילקבליע–ביםיכחב–יםיסוישכניםי)שניישליש(,יכרו–יםי)שלושתי–בעים(יסויכקולגותיבעבודטי)רעלי.(80%
סבליישיגםי15%ישלסירוכניםישע–ביםייטיויסז–חים,יו13%-ישספילוילסירוכניםילקבליע–ביםיבתו–יתיי–ים.
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סיו–י:118יטנכונותישלייטודיםילקבליע–ביםיבטקש–יםישונים.220

שסלטינו פתיטייתטיעלירידתיטט כרטיעםיטטיגדי"טחלטותיגו–ליותילרדינטיבנושסיישיטתיטררשליורבנטיטכלכלט
וטחב–טיצ–יכותילטתקבליב–ובייטודי".ישירוילבישלסישוסליםיכסןיעליטדב–יםיטבסרתיבעייתייםיכרוישטחיםיתרו–ת
שלוםיסוירערדיי–ושליםיסויפליטים,יסלסיעליניטוליטרדינטיפנירט.ייובכליזסתיטתוצסותיכרתוס–יב סיו–י.119ייסזיבכל
 219רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 268יטבלטי.43.2
 220רקו–:יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 235יטבלטי47ס,יוכןירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי,2015יטבלט
40יבער' 174יוטבלטי48יבער' . 177יייטשסלטילגביי–ופסיםישונט,יוטייתטיטסםיתעדיףי–ופסייטודייסויע–בייסוישלסירשנטי-יטנחתיישסם
תעדיףיסוישזטילסירשנטיסזיסתטירקבל.
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שנטירעליחצייטיטודיםיחושביםישטםיצ–יכיםילטחליט,יוטע–ביםיצ–יכיםילקבליסתירטישטחליטו.ייעושטי–ושםישישירגרת
שיפו–יקלט,יובכלירק–טישנתי2011יטייתטיח–יגטיעםיכרעטי70%ישחשבויכך.
Jewish majority for critical decisions on governance, economy, and society
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סיו–י :119י–וביטיטודיםיחושביםישטחלטותיק–יטיותילרדינט,יגםיבנושסיםיחב–תייםיוכלכליים,יצ–יכותילטתקבליב–ובייטודי.221

בסופןידורט,י–ובייציבישליטסז–חיםיטיטודיםילסי–וצטיל–סותירפלגותיע–ביותיסויש–יםיע–ביםיבררשלטי)סיו–י.(120
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סיו–י :120י–וביטיטודיםירתנגדיםילצ–וףירפלגותיע–ביותילררשלטיולרתןיתפקידייש–יםילע–בים.222

סש–יליח ילסז–חיםיטע–ביםיעצרם,ישתיישסלותיחשפויתחושותיערוקותישליחלקיםיניכ–יםיבסוכלו ייטיטיטודית.
סחתיטייתטיעדיכרטיסתטיר כיםיעםיטסרי–טי"טסז–חיםיטע–ביםיטםי יכוןיביטחונייליש–סל".יטשנייטיטייתטיעדיכרט
סתטיר כיםיעםיטסרי–טי"–וביטע–ביםיסז–חיייש–סלילסיטשלירויעםיקיורטיותורכיםיבחי ולט".יבשנייטרק–יםילסיע–בים
בסופןיכללי,יסלסיסז–חים.ייטתוצסותירוצגותיבסיו–י.121יישיתוצסותירשתיישנים,יסנייחושבישזטירדגיםיטעותידגירט
יות–ירסש–יר–סטירגרט.יר תב–ישחרישיתיסוייות–יחושביםישטסז–חיםיטע–ביםירטוויםי כנטילרדינטיותורכיםיבחי ולט
)ב–רטישלי"רסודיר כים"(,יכלור–ייות–ירריליוןיסיש.ייבדו"חיישיגםיפילוחישליסלטישדייר כיריםיסוירסודיר כירים
לפיירספיינים.יר תב–ישב2016-יט–וסיםיבע–ביםי כנטירטוויםי63%ירטירין,י64%ירטדתיים-לסוריים,יולסיפחותיר80%-
רטח–דים.
 221רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 251יטבלטי.11
 222רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 266יטבלטי.39ייסניידייבטוחישטנתוניםישל 2003-2010יטםיליטודיםיולסיכלליטרדגם,יסבליזט
לסילגר–ייב–ו–יבדו"ח.יטנתוניםיל2015-יו2016-ירטבלסותיפ–טניותישליכלי ק–.

177
Arab citizens are a security risk

Arab citizens want Israel eliminated
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סיו–י :121יסחוזיניכ–ירטיטודיםי–וסיםיבסז–חיםיטע–ביםי כנטיוחושביםישטםיתורכיםיבחי וליטרדינט.223

בדוחישלי 2015יישיגםיבנפ–דיתשובותישליע–ביםיעליט כרטיעםיטסרי–טי"–וביטע–ביםיסז–חיייש–סלילסיטשלירויעם
קיורטיותורכיםיבחי ולט".ייישיבזטיענייןיכייזטיעליטםיסזיטםיסרו–יםילדעת.ייסזי 52%ילגר–יילסיר כירים,יועודי18%ידי
לסיר כירים,י "טי.70%יירצדישניי13%יו 11%-ידייר כיריםיורסודיר כיריםי–ילסי–וב,יסבליגםילסיזניח.ייבסופןידורט,
עליטשסלטי"טסםיספש–ייסוילסיספש–יישע–ביייש–סליישר–גישיחלקיבלתיינפ–דירטעםיטפל טיניייטיטיגםיסז–חי נסרן
לרדינתייש–סל?"י56%ירטע–ביםיענוישבטוחישספש–ייועודי20%יחשבוישספש–י,יו–קי9%יו10%-יחשבויסויטיויבטוחים
שלס.
ולב וף,יבסופןירפתיעירשטויישיבשנתייםיטסח–ונותיעלייטיבשיעו–יטיטודיםישרוכניםילפ–גןילע–ביםיולטודותישטם
רקופחיםי–יכפיישרודגםיבסיו–י.122
Arab citizens are underpriviledged
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סיו–י :122ילסח–ונטיישיעלייטיבשיעו–יטיטודיםישרודיםיכייטסז–חיםיטע–ביםירקופחים.224

 223רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 262יטבלטי26יוער' 265יטבלטי. 37.1
 224רקו–:ירדדיטדרוק–טיטיטיש–סליתי2016י,יער' 249יטבלטי.8
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טרצביטרדינייוטרצביטביטחונייביש–סליקשו–יםיזטיבזטיבסופןיטדוק,יושניטםיקשו–יםיבסופןיטדוקיל כ וךיטיש–סלי
פל טיני.י יספילויסםיל–וביתושבייטרדינטיט כ וךיטזטיסינויחלקירשג–תיחייטםיטיוריורית,יטוסיתרידינרצסיב–קע
טדב–ים.ייוב–געישקו–טירשטו,יכרויפיגועיט–ו–,יטוסיתופ יסתיקדרתיטברטיורשתלטיעליתשורתיטלב.ייבחלקיזטישל
ט פ–ינ קו–יטיבטיםישוניםישליט כ וךיוטשלכותיו.
• פ–קייב ירתחיליעםיטב י יטלסוריישליט כ וך.יי–סשיתיטוסירציגיפ–טיםיסודותיסוכלו ייתיטס–ץ,יטןיבגבולות
טרדינטיוטןיכשכולליםיסתיטשטחיםיטכבושים.יילסח–ירכןיטוסירציגיסתיטשתקפותיט כ וךיבס–גוןיטסורות
טרסוחדות.יילב וףיטוסירציגיסתירפעליטטתנחלויותיוסיךישטוסיגדלילסו–ךיטשנים.
• פ–קייגירציגיסתיט כ וךיעצרוי–ירלחרותיורבצעיםירצדיסחד,יופעולותיט–ו–ירטצדיטשני.
• פ–קיידירציגיסתיתטליךיטשלוםיוסתיטני יונותיטחוז–יםיונשניםילפתו–יסתיט כ וך.
• לב וף,יפ–קיטויר פקינתוניםיעלירש–דיטביטחוןיוצט"ל.

פרק יב :ישראל/פלסטין

רדינתייש–סליטוקרטיעליידייטתנועטיט ציוניתיכביתילסוריילעםיטיטודי,יתוךירסרץידיפלורטייבינלסוריישטתחיליעם
פעילותוישליבניריןיזסבי)תיסודו–(יט–צל225יב וףיטרסטיט19-יושיסויבתכניתיטחלוקטישטתקבלטיבסו"םיבכ"טיבנוברב–
. 1947ייפעולטיזוינתקלטיבטתנגדותישליטסורטיטע–ביתי–יטןיטפל טיניםיטג–יםיבס–ץיוטןיע–בייירדינותישכנותיו–חוקות.
ברעגליםי–חביםייות–,יטע–ביםיגיי ויגםירדינותירו לריותיסח–ותיוסתירדינותיטעולםיטשלישי,יוברידטיר וירתיגםיסת
רדינותיטרע–ב,יברט–טילטקיםיסתירדינתיפל טיןיטע–ביתיבחלקיסויבכלישטחיס–ץייש–סל.
טרסבקיטלסורייביןייטודיםיוע–ביםיבס–ץייש–סליטוסיטגו–םיטר–כזייבטקש–יטרדינייוטביטחוניישלייש–סל.ייבפ–ק
זטינדוןיבטיבטיםיטב י ייםישליטרסבקיטזט,יבזי–טיטבינלסוריתיוביישוביטס–ץ.ייבפ–קיםיטבסיםינע וקיבפ–וטיבענייני
רלחרט,יט–ו–,יושלום.

יחסים בינלאומיים
הכרה בינלאומית במדינת ישראל
רדינתייש–סליטוקרטיכתוצסטישליתכניתיטחלוקטישטתקבלטיבסו"םיב29.11.1947-י)כ"טיבנוברב–(,יטיסיטחלטטי181ישל
טעצ–תיטכללית.ייטטחלטטיקבעטיסתי יוםיטרנדטיטב–יטייוטקרתישתיירדינותיבשטחיס–ץייש–סל,ירדינטייטודיתיורדינט
ע–בית.ייטתכניתיטתקבלטיב–ובישלי33יקולותיבעד,י13יקולותינגד,יו10-ינרנעים.
כרויכלירדינטיסח–ת,יגםייש–סליסינטירתקיירתיבווסקום.ייישילטייח יםיעםירדינותיסח–ותיבעולם.ייעםי–ובירדינות
טרע–ביטיח יםיטובים.ייכךיגםיעםי–ובירדינותיס יט.ייעםי–ובירדינותיע–ביסיןייח יםי–שרייםיכלל.ייעםירדינותיטעולם
טשלישייטיח יםירשתניםיעםיטזרן.ייר פ–יטרדינותיטרקיירותייח יםידיפלורטייםיעםייש–סלירוצגיבסיו–י.123

 225פועלוישליט–צליסינוירעניינינויכסן,יסבליסייספש–יבליילטזכי–יסתיסבנייטד–ךיטעיק–יותישלו:יפ– וםי"רדינתיטיטודים"יב1896-יוכינו
טקונג– יטציונייט–סשוןיבשנתי. 1897יי פ–יםי–ביםינכתבויעליויועליפועלו,יסחדיטרענייניםישבטםיטוסי"ט–צל"ירסתישלרטיסבינ–יי)ר–כז
זלרןישז–,י(2007ישרבו יעלייורניויטסישיים.
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סיו–י:123ייח יםידיפלורטייםישלייש–סליעםירדינותיטעולם.226

כפיישניתןיל–סות,ייש–סליקיירטייח יםידיפלורטייםיעםי–וביטרדינותיטחב–ותיבסו"םי רוךילסח–יטקרתט.יינפילט
רשרעותיתיבטכ–טיביש–סליק–תטיבעקבותירלחרתייוםיכיפו–,יכשרדינותי–בותיבעולםיטשלישייניתקויסתייח יטןיעם
יש–סל.ייטכ–טירחודשתיטתקבלטיעםיטתחלתיתטליךיטשלוםיבתחילתישנותיט90-ישליטרסטיטקודרת:י–סשיתיכתוצסט
רוועידתירד–ידי)בטשתתפותי–סשיטררשלטייצחקישרי–(,יוסזיעםיטחתירטיעליט כרייסו לוי)עליידיי–סשיטררשלטייצחק
–בין(.ייכיוםיישיליש–סלייח יםידיפלורטייםיעםי162ירתוךי193יטרדינותיטחב–ותיבסו"ם,ישטןי84%ירטרדינות.
פן י ייחודי י שליטקש–ים יטבינלסוריים י של ייש–סל יטוס י שגם יטרדינות י טרכי–ות יביש–סל יורקיירות יסיתט י יח ים
דיפלורטייםיסינןירכי–ותיבי–ושליםי כעי–יט בי–ט.י יט יבטיטיסיט תרכותיעליתכניתיטחלוקטישטתקבלטיבסו"םיבכ"ט
בנוברב–י, 1947ישקבעטיכייטסזו–י ביביי–ושליםיוביתילחםייטיטירובלעתיבינלסוריתיולסייטיטישייךילסילרדינטיטיטודית
ולסילרדינטיטע–בית.יילר–ותיזסת,יר פ–ירדינותיטקירוי שג–י–ויותיבעי–,י–ובןירדינותירד–וםיסר–יקט.ייכליזטיבסילידי
יוםיבעקבותיטעב–תי"חוקיי–ושלים"יבשנתי.1980ייחוקיי–ושליםיטוסיחוקיי ודיטצט–תייבעיק–ו,ישקובעיכייי–ושלים
טרסוחדתיטיסיבי–תייש–סל.ייבעקבותיחקיקתיטחוקיקיבלטירועצתיטביטחוןישליטסו"םיסתיטחלטטי 478יטשוללתיסת
טחוקיוקו–סתילרדינותיטחב–ותילטוציסיסתיטשליחויותיטדיפלורטיותישלטןירטעי–.ייוסכןיכליטשג–י–ויותישטיויבעי–
טועב–וילתל-סביב.
ר קנותישספש–ילט יקיטן:
• טיח יםיעםייש–סלייציביםי–וביטזרן.
• רפעםילפעםיישיתנודותירשרעותיותיכסש–יגושישלםישלירדינותירשנותיסתייח ןיליש–סל,יבעיק–יבטקש–
ל כ וךיטיש–סלי-ע–בי.
• פעולותיטצט–תיותיסודותיבעלותנויעליטס–ץיסינןירועילות.

הכרה בינלאומית בפלסטין
בלשוןיטרעטטיניתןילור–ישישיוויכוחי ביביטשסלטיטסםירדינתיפל טיןיקיירתי)וטסםיטיסי–סויטילטיותיקיירת(.ייבכל
זסתיט–עיוןישלירדינטיכזויזוכטילטכ–טינ–חבתירצדירדינותיטעולם.ייטתפתחותיטטכ–טיטזויורסו–עותי–לוונטייםילסו–ך
טשניםירוצגיםיבסיו–י.124

 226רקו–ות:יוויקיפדיטיטסנגלית,יטדףי International recognition of Israelיל–שירטיב י ית,יטדףי Foreign Relations of Israel
לפ–טיםינו פיםיעלירדינותישונות,יוכןיכרטיחיפושיםינו פיםילטשלרתיפ–טים.יטנתוניםיעליעזיבתישג–י–ויותיסתיי–ושליםירטדףיPositions
. on Jerusalemילגבייטקרתיטשג–י–ויותיבי–ושלים,יטטנחטיטיסישטןיטוקרוירידיעםיכינוןיטקש–יםיטדיפלורטייםיביןיטרדינות.יייטנתונים
סודותיר פ–יטרדינותיטחב–ותיבסו"םירסת–יטסו"ם.
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תכניתיטחלוקטירטכ"טיבנוברב–י 1947יקובעתיטקרטישלירדינטיע–ביתי)טיסיפל טין(ילצדיטרדינטיטיטודית,יסלס
שטע–ביםילסיקיבלויעק–וןיזט.י יבפ–ט,יברשך י19י טשניםיבין י1948י ל 1967-שטחיייטודט,ישור–ון,יועזטיטיויבשליטט
ע–בית,יולסיטוקרטיבטםירדינטיע–ביתיעבו–יטפל טינים.י יבט כרייקרפידיוידיר,1978 -יבטםי וכםיט כםיטשלוםיעם
רצ–ים,ינכללט יר ג–תי לשלוםי כולליבין ייש–סלי לע–בים,יסבל יגםי שםי לסינסר– ישתקוםי רדינטיפל טינית יסלס י–ק
סוטונוריטיפל טינית.ייגםיבט כרייסו לויר1993-ילסי וכםיעליטקרתירדינטיפל טיניתיסלסיעליטקרתיט–שותיטפל טינית
וקיוםיררשליעצרי.ייטתריכטיטנ–חבתיב י רטי"שתיירדינותילשנייערים"יטתחילטירסוח–ייות–.
טבדליבולטיביןיטטכ–טיבפל טיןיוטטכ–טיביש–סלי)סיו–י(123יטוסישטטכ–טיבפל טיןיקשו–טיבפעולותייזורותישל
טפל טיניםיולסיבסי–ועיםיבינלסורייםיכרוירלחרותיסוישיחותישלום.יי–סשיסש"ףייס –יע–פסתיטכ–יזיעלירדינתיפל טין
בעתיכינו ישליטרועצטיטלסוריתיטפל טיניתיבסלג'י–יטיב.15.11.1988-יילטצט–טיזוילסיטייתטירשרעותירעשיתיבשטח,
שטיטינתוןילשליטתייש–סל.ייסבליטוסיטובילילטכ–טירצדי–ובירדינותיע–ביורדינותיטעולםיטשלישי,יוכןילטכ–טיברשלחת
סש"ףיבסו"םיכרייצגתיסתי"פל טין".
 24ישניםירסוח–ייות–יטובילינשיסיט–שותיטפל טיניתירחרודיעבס ירטלךילטכ–טיברדינתיפל טיןיבסו"ם.יילק–סת
רטלךיזטיכ22-י רדינותינו פותיטכי–ויבפל טין.י יבנו ף,יבטצבעטיב29.11.2012 -י טצביעו י23י רדינות ילרען יטטכ–ט
ברשלחתיטפל טיניתיכרשלחתישלירדינטי)ברקוםירשלחתירשקיפיםיכפיישטיטיעדיסז(ילר–ותישלסיטכ–יזויעליטכ–ט
ברדינתיפל טיןיבעצרן.יי–סויילצייןישעודייות–ירבעב–ילסיב–ו–יברטיטרדינותיטסלטירכי–ות,ישכןירעב–ילכךישפל טין
סינטיררשירדינטיעםיכליט ררניםיט–גיליםישלירדינט,ירסזיטפיכתיטחרס יב–צועתיעזטיביוניי2007יישילטישתייררשלות
שסינןיביח יםיתקיניםיזויעםיזו.
סיו–י 124יר–סטיגםיסתיר פ–יטרדינותישרכי–ותיטןיביש–סליוטןיבפל טין.יירטישבולטיטוסיששנייטג–פיםירקבילים
בטפ–שיקבועישליכ.30-י ירשרעותיטדב–יטיסישרסז י,1988יפחותיסוייות–יכליטרדינותיטנו פותישטכ–יזויעליטכ–ט
בפל טיןיטןירדינותישרכי–ותיגםיביש–סל.

ישראל וארגון האומות המאוחדות
יש–סליוט כ וךיטיש–סלי-פל טיניי)סויבסופןיכלליייות–,יט כ וךיטיש–סלי-ע–בי(י רככביםיבסופןיתדי–יבטחלטות
טסו"ם .ייטחלטותיטסו"םירתחלקותילשלושטי וגים,ילפייטגוףישקיבליסותן:
• טעצ–תיטכלליתישליכליטרדינותיטחב–ותיבסו"ם.ייעצ–תיכלליתירתכנ תיכ–גיליפעםיבשנטי)ישיגםיספש–ותילכנ
עצ–תיחי–ום(,יולכלירדינטיישיקוליסחדיבטצבעות.י יטחלטותי"חשובות"ירתקבלותיב–ובישל י ,2/3יסבליסינן
רחייבותיסתיטרדינותיטחב–ות.
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• רועצת י טביטחון י של י טסו"ם .י י רועצת י טביטחון י טיס י טגוף י טסח–סי י על י שרי–ת י טשלום י וטביטחון י בעולם,
וטחלטותיטירחייבותיסתיטרדינותיטחב–ותיבסו"ם.ייטרועצטירו–כבתיר5 -יחב–ותיקבועותי)ס–ט"ב,י–ו יט,י ין,
צ–פת,יוסנגליט(ישלטןיישיזכותיווטו,יועודי10יחב–ותירתחלפות.
• גוףיסח–ישליטסו"ם,יכרויטרועצטילזכויותיטסדם.
228
טטבלטיטבסטיר כרתיסתיט טחלטותיטעיק–יותישטתקבלויבסו"םיבנוגעיליש–סל .ייטיויעודיעש–ותי–בותישליטחלטות
נו פות.י י–וביטטחלטותיבעצ–תיטכלליתינוגעותילדיווחיםיעליטרצביברז–חיטתיכוןיוק–יסותילקיוםיטחלטותיקודרות
שחוז–ותיעליעצרןיכלישנט.יי–ובןיטרכ–יעישליטחלטותירועצתיטביטחוןירגנותיסתייש–סליעליפעולותיצבסיותיוסח–ות.
יוםיטרנדטיטב–יטייוטקרתירדינטייטודיתיורדינטיע–בית;יסזו–יי–ושליםילסינכלליבסף
 29.11.1947ע"כי181
סחתירטרדינותיונשס–יסזו–יבינלסורי
פליטיםיט–וציםילחיותיבשלוםיעםישכניטםייו–שוילחזו–ילבתיטם,יוסח–יםייפוצוי]ס–צות
 11.12.1948ע"כי194
ע–ביטתנגדוילטחלטטיזו[
קבלתייש–סליכחב–טיבסו"ם
 11.5.1949ע"כי273
שביתתינשקיברלחרתי ינייוטטלתיסרב–גוינשקיעליטסזו–
 2.11.1956ע"כי997
"שטחיםיתרו–תישלום"י–ייש–סלינק–סתיל גתירשטחיםישנכבשויברלחרתיששתיטירים,
 22.11.1967ר"בי242
ורדינותיע–בינק–סותילטכי–יבטיוב–יבונותט
טתנגדותיל יפוחירז–חיי–ושלים
 21.5.1968ר"בי252
ק–יסטילטפ קתיסשיברלחרתייוםיכיפו–יוטתחלתירשסיורתן
 22.10.1973ר"בי338
 31.5.1974ר"בי350
טקרתיכוחירשקיפיםילשרי–תיטפ קתיטסשיב–רתיטגולןי)(UNDOF
 22.11.1974ע"כי3237
 10.11.1975ע"כי3379
 19.3.1978ר"בי426
 22.3.1979ר"בי446
 20.8.1980ר"בי478
 19.6.1981ר"בי487
 17.12.1981ר"בי497
 16.12.1982ע"כי37/123
 16.12.1991ע"כי4686
 12.3.2002ר"בי1397
 11.8.2006ר"בי1701
 29.11.2012ע"כי67/19

טזרנתיסש"ףיכרשקיףיבס יפטיטכלליתישליטסו"ם
ציונותיטיסיגזענות
טקרתיכוחיUNIFILיבד–וםילבנון
טטתנחלויותיכולליבי–ושליםיטןיבלתייחוקיותיורטוותירכשולילשלום
טתנגדותילחוקיי–ושליםיוק–יסטילרדינותילטוציסיסתיטנציגויותישלטןירטעי–
גינוייתקיפתיטכו–יטג–עינייבעי–סק
סייטכ–טיבחוקי–רתיטגולןיוקביעטישטוסיבטל
ק–יסטילכליטרדינותיטחב–ותילטטיליסרב–גויעלייש–סליולנתקיקש–יםיכלכליים
ודיפלורטייםיסיתט
ביטוליטחלטטי3379ישרשווטיביןיציונותילגזענות
סישו–יחזוןישתייטרדינותיוק–יסטיל יוםיטפעולותיטסלירותיבסינתיפדטיטשנייטי
טפ קתיסשיברלחרתילבנוןיטשנייטיו ידו–ייביטחון
שד–וגירערדיטרשלחתיטפל טיניתיבסו"םילרדינטירשקיפט

ט תרכותיעליטוטויטסר–יקסיי–יכרטיפעריםיניתן
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vetoed_United_Nations_Security_Council_resolutions

תושבי הארץ
יש–סלינרצסתיברצביייחודיירבחינתיטטכ–טיבט,יבשליטוויכוחיעליטזכותיעליטס–ץ.ייברק–יםי–ביםיחילוקייטדעותירוצגים
בט תרךיעלינ–טיביםיטי טו–יים,ילפיטםיטזכותיעליטס–ץינקבעתילפייריישחיויכסןיבתקופותינבח–ותיבעב–.ייסבלירט
שיות–יחשוביבחיייטיוריוםיוישילטניחישגםילגבייטעתידיטוסירייחייכסןיכיום.
– 228שירטישלי–בותירטחלטותיסו"םיבנוגעיליש–סליניתןילרצוסיבוויקיפדיטיטסנגלית,יבדף
en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel
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אוכלוסיית המדינה
נתוניםיסודותיסוכלו ייתיטרדינטירתקבליםיב ִרפקדייסוכלו ין.יירפקדיסוכלו יןירשרעויש וק–יםירטעםיטלר" יסו פים
נתוניםיעליכליתושבייטרדינט,יבניגודיל ק–יםישבטםיסו פיםינתוניםיעלירדגםיבלבד.ייכרוירדינותירפותחותיסח–ותיגם
ביש–סלירתקייםירפקדיסוכלו יןירדייכרטישנים.ייבס–ט"בילרשלירתקייםירפקדיכלי 10ישניםיבשנטיעגולט,יוזטירעוגן
בחוקט.ייביש–סליזטיפחותיר וד–,יורפקדירתקייםיכליכ12 -ישנים.ייטרפקדיטרלסיטסח–וןיטתקייםיבשנתי .2008ייטרפקד
טבסירתוכנןילשנתי. 2020ייטתכולטישליטרפקדישונטילבנייקבוצותישונות:יכליטיטודיםינ פ–ים,יכולליסלטיטרתגו––ים
בשטחים,ישכןיטםיסז–חייטרדינט.ייסבליע–ביייטשטחיםיסינםינ פ–יםיכיווןישטםיסינםיסז–חים.ייתושביירז–חיי–ושלים,
ש ופחטיב,1967-ינ פ–יםיטחלירשנטיזו.
בטינתןיתוצסותיטרפקדיםיטשונים,יטלר" ירפ– רתיטע–כותישליט–כביטסוכלו יןילשניםישסיןיבטןירפקד.ייט–כב
טסוכלו יןירפולגיבשתייצו–ותינפ–דות:
• יטודיםילעורתיע–בים.י יזוטייחלוקטילסוריתיבב י ט.י יטחלירשנת י1995י ישיגםיקטגו–יטישלישית:יסח–ים.
קטגו–יטיזוינו פטיכדיילספש–יטתייח ותילעוליםיר–ו יטישלסיטוכ–ויכיטודים.
• טבחנטיביןייטודים,ירו לרים,ינוצ–ים,יוד–וזים.יזוטייחלוקטילפיידת.ייטחלירשנתי1995ינו פטיקבוצטישליח –י
יווגידת,ירסותטי יבטיכרויקבוצתיטסח–יםי)ועםיחפיפטיניכ–ת(.
רטבעיטדב–יםיישיזטותיביןיקבוצתיטלסוםיטיטודיילקבוצתיבנייטדתיטיטודית.ייטטתייח ותילקבוצותיריעוטיקטנות
טשתנתטיב. 1995-ייעדישנטיזוינוצ–יםיוסח–יםינ פ–ויעםיטע–בים.ייטחלירשנטיזויישיטבחנטיביןינוצ–יםיע–ביםילנוצ–ים
שסינםיע–בים,ישנ פ–יםיבתו–יסח–ים.
טג–פיםיטבסיםיר–סיםיסתיטשינוייםיבט–כביטסוכלו ייטירסזיקוםיטרדינט,יתוךישילוביביןישתיישיטותיטחלוקטילעיל.
כךירתקבלתיחלוקטיל5-יקבוצות:
• יטודים
• סח–ים
• ע–ביםירו לרים
• ע–ביםינוצ–ים
• ע–ביםיד–וזים
כפיישצויןילעיליטנתוניםיכולליםייטודיםיוסח–יםישג–יםיבשטחים.ייע–ביייטשטחים,ילעורתיזסת,יסינםיכלולים.
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סיו–י:126יקבוצותיטסוכלו יןיכסחוזירתוךיטסוכלו ייטיכולט.

טג–ףיט–סשוןי)סיו–י(125יר–סטיסתיגודליכליסחתירטקבוצותיטסלטיבר פ–יםיסב ולוטיים,יוסיךיטסוכלו ייטיכולט
גדלטירפחותירריליוןיעםיקוםיטרדינטילכ 8.5-יריליוןיכיום.ייניתןיל–סותיגםיסתיטטשפעטישליגלייטעלייטיטגדוליםיעםיקום
טרדינטיובתחילתישנותיט90-י שליטרסטיטקודרת.י יטג–ףיטשניי)סיו– י(126יר–סטיסתיטחלוקטיביןיטקבוצותיכסחוזים
רטסוכלו ייטיטכוללת.י יטצגטיזוירבליטטיסתיטטשפעטישל י יפוחירז–חיי–ושליםי בשנת י,1967ישג–םילקפיצטיקטנט
בסחוזיטע–בים.
סםיר כריםיסתיטשינוייביח יםיביןייטודיםילע–ביםיב40 -י טשניםיטסח–ונות,יטתוצסותיטןיכלטלן.י יב1977 -י טיו
ברדינטי84.2%ייטודיםיו15.8%-יע–בים.ייב2016-יטיוי74.7%ייטודים,י20.8%יע–בים,יו4.4%-יסח–יםי)ש–ובםיטרכ–יע
רשתייךילסוכלו ייטיטיטודית,יסבליטרדינטיסינטירכי–טיבטםיככסלט(.
רטישח –יכסןיטוסיטבחנטיביןיתת-קבוצותישליטסוכלו ייטיטיטודית.יילרשליטיטירענייןיל–סותיסתיטשינוייביח ים
ביןי–רותידתיותישונותי)דתיים,יח–דים,יוחילונים(יסויביןיעדותישונות.יילר–בטיטצע–יסיןיסי וףישלינתוניםיכסלט.

האוכלוסייה בין הירדן לים
טנתוניםיעליסוכלו ייתיטרדינטיטםיסנורלייםיכייסיןיחפיפטירלסטיביןישטחיטרדינטילשטחישבוירתגו––יםיטתושבים
ש ופ–ים י סותם .י טטבדל י נובע י רתושבי י טטתנחלויות י בשטחים י שנכבשו י ברלחרת י ששת י טיריםי ב :1967-י תושבי
טטתנחלויותיטיטודיםינ פ–יםיכסילויטיויתושביייש–סל,יסבלישכניטםיטפל טיניםילס.ייסםיכולליםיסתיכליתושבייטשטחים
טתרונטיכרובןירשתנט,יוט –וביטיטודיירצטרקיסםילסינעלםילגר–י.י יזטירוביליל–גישותיפוליטיתי–בט,יוכתוצסטירכך
לויכוחיםי וע–יםיבנוגעילרטירנותיטנתוניםיוסיךיצ–יךילחשביסתיטיח יביןייטודיםילע–בים.ייבפ–טיישיט תייגויותילגבי
נתוניםישרקו–םיב–שותיטפל טינית.
ניתוחינתוניםיוטע–כותיל1.1.2014-יעליידייטדרוג–ףי –ג'וידלט-פ–גולטירציגיסתיטתרונטיטבסטי)סיו–י.(127ייטניתוח
רבחיןיביןי5יסזו–יםיגסוג–פייםישעב–וישינוייי–יבונותישונים:
• יש–סלירלפניירלחרתיששתיטיריםי)בקוויי.(5.6.1967
• סזו– י רז–חיי–ושלים,י ש ופחי ליש–סל י רידיסח–י יטרלחרט,י כוללי כפ–יםיע–בייםיושכונות ייטודיות י חדשות
שטוקרויבו.
• –רתיטגולן,ישטחוקישיש–סלייטוחליעליטיבשנתי.1981
• טגדטיטרע–ביתי/ייטודטיושור–ון,יכולליטטתנחלויותיבסזו–יזט.
• –צועתיעזט,ישבטיכב–יסיןינוכחותייטודית.
בכליסזו–יכזטירתייח יםיל 4-יקבוצותיסוכלו ייט:ייטודים,יסח–יםי)עוליםיר–ו יטישסינםירוכ–יםיכיטודים,יכרויב עיף
טקודם(,יע–בים,יוז–יםי)עובדיםיז–יםיורבקשיירקלטירספ–יקט(.ייטז–יםינכלליםיבחישוביכדיילספש–ירענטיעליטשסלט
טב י יתי"טסםיישי–ובייטודייבסוכלו ייט",יכשרתייח יםילכלליטסוכלו ייטישנרצסתיכסן.י יטג–ףירציגיסתיחלוקת
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טסוכלו ייטיבכליסזו–יביןי 4יטקבוצותיטסלט.ייט–וחבישליכליערודטירשקףיסתיטגודליטיח יישליטסוכלו ייטיבסזו–יטזט.
כךירתקבלישטשטחיטצבועירייצגיסתיר פ–יטסנשיםיבכליקבוצתיסוכלו ייטיבכליסזו–.
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סיו–י :127יקבוצותיסוכלו ייטיבחבליםישוניםישליס–ץייש–סל,ילפיידלט-פ–גולט,ינכוןיל.2301.1.2014-

טרשרעותיטפוליטיתישליטנתוניםיטסלטירוצגתיבסיו– י.128י יכפיישניתןיל–סות,יביש–סליעצרטי)כולליי–ושלים
טרז–חיתיו–רתיטגולן,יסבליבלייטטתנחלויות(יישיליטודיםי–וביב–ו–ישלי.71.4%ייט–וביטזטיגדליל75.7%-יסםיכולליםיגם
סתיט"סח–ים".יישירוילבישטנתוןיטזטיטוסיבלייטיטודיםיטרתגו––יםיבשטחיייטודטיושור–ון.ייסםיכולליםיגםיסותםי)סבל
לסיסתיטע–ביםיטג–יםישם(יר פ–יטיטודיםיגדליעודיקצתיורגיעיל–ובישלי .76.7%ייסבליזטייטיטיסריתיי–קיסםייש–סל
ת פחיסתיטטתנחלויותיבליישס–יטשטח,יסויסםיכליטרתנחליםייעב–וילגו–יבתחוריייש–סל.
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סיו–י:128י יכוםיטנתוניםירסיו–י 127ילפייסזו–ים:יסזו–יייש–סליעצרטי)כוללירז–חיי–ושליםיו–רתיטגולן,יסבליבלייטע–ים
וטטתנחלויותיבגדטיטרע–בית(,יסויכליטסזו–ישביןיטי–דןיליםי)כוללי–צועתיעזט(.

רצדישני,יסםיר תכליםיעליכליטתושביםיבכליטשטחיביןיטי–דןילים,ירתקבלתיתרונטידיירסוזנת.יייטודיםיררשיטם
פחותירחצי :י.49.1%י יסםירו יפיםיעליטםיסתיטסח–יםירקבליםיקצתייות–ירחצי :י .51.9%י יסםירתעלריםירקבוצות
טסוכלו ייטיטקטנות,יר פ–יטע–ביםיב2014-יטיטיקצתייות–ינרוךירר פ–יטיטודיםי–י5.70יריליוןילעורתי6.10יריליוןי)סו
6.45יסםיכולליםיסתיטסח–ים(.
נתוניםיסריניםיעליטסוכלו ייטיטיטודיתי)ביש–סליובשטחים(יועליע–בייייש–סליניתןילרצוסיבשנתוניםישליטלר" .
טבעיטיטיסיעםינתוניםילגבייע–ביייטשטחים.יירקו–ותיב י ייםישלינתוניםיטם:

 230רקו–:יטבלטיברסר–ישלידלט-פ–גולטישפו– םיבסת–ירידט.ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יטבס.
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• נתוניםייש–סליםירטתקופטישלפנייט כםיסו לו.יירפקדיסוכלו ין ינע–ךי רוךיסח–יירלחרתיששתיטיריםיבשנת
. 2311967יייש–סלינשס–טיסח–סיתיעליר–שםיטסוכלו יןיבשטחיםיעדיטקרתיט–שותיטפל טיניתיב,1994-יונתוני
סוכלו ייטירטשטחיםיפו– רויבשניםיטסלטיבשנתוןיט טטי טיישליטלר" .
• נתוני י ִרפקדי י סוכלו ין י שנע–כו י על י ידי יט–שות י טפל טיניתי בשנים י ,2007 , 1997י ו2017-י בפיקוח י ררשלת
נו–ווגיט.יירטר פ–יםיטסלטיצ–יךילטפחיתיסתיתושבייי–ושליםיטרז–חיתי)סזו–יJ1יברפקדים(יכיווןישטםינ פ–ים
עליידייטלר" יבר ג–תיע–בייייש–סל.
• נתונים י פו–דיים י של יטרנטל י טסז–חי י שר תרכים י על י –ישום י טסוכלו ין י טפל טיני ,י ובפ–ט י דף י נתונים י על
סוכלו ייתיטגדטיטרע–ביתיבשניםי.2000-2012
• נתוניםישליטבנקיטעולריירסזי. 1990ייטנתוניםיטםיעליטסוכלו ייטיטכוללתיבשטחים,יכלור–יכוללייטודים.ייכדי
לקבליסתיר פ–יטע–ביםיטח –תייסתיטטע–כותיעליר פ–יטרתנחליםיכפיישטןירופיעותיבסיו–י135ילטלן.
• טע–כותישליטדרוג–ףי –ג'וידלט-פ–גולטיכפיישפו– רויב ד–תירסר–יםישנתייםיעליטסוכלו ייטיטיטודית
בעולםירסזי2003י)שסחדירטםיטוסיטרקו–ילנתוניםיבג–פיםידלעיל(.
צ–יךילשיםילבישטנתוניםיטסלטיטםיצ–וףישלירפקדיםיוטע–כות.יירפקדיטוסי פי–טיבפועלישליכליטתושביםיוסרו–יל פק
עוגןיסריןילטע–כותיעבו–ישניםישבטןילסירתקייםירפקד.ייטע–כותיכסלטיר תרכותיעליטרפקד,יעלינתונייר–שםיסוכלו ין
)לידות,יפטי–ות,יוטגי–ט(,יועלירודליםישליטתפתחותיטסוכלו ייטי)פי–יוןיותרותטיבתלותיבגיל(.ייסלסישישיחילוקיידעות
עליטנתוניםיועליטרודלים,יוכתוצסטירכךיגםיסורדניםישונים.יינתונייטסוכלו ייטישרצסתיילפייכליטרקו–ותיטסלטירוצגים
בסיו–י.129
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סיו–י:129יטתפתחותיטסוכלו ייטיטפל טיניתיבשטחיםיעליפיירקו–ותישונים.232

תוצסטיבולטתיטיסישטרפקדיטפל טיניישלי1997י חו–גיברידטיניכ–תירטטע–כותישליטלר" יטיש–סלייכרטישנים
קודם,יבעיק–יעבו–יטגדטיטרע–בית.ייסםירקבליםיסתינתונייטלר" יסזיטרפקדיטזטילסיסרין.יינתונייטרנטלירתב ים
כנ–סטיעליטרפקדיטזט,יוגבוטיםיספילוירטרפקדישל ,2007ירטישפוגעיעודיבסרינותם.יינתונייטבנקיטעולריידוריםירסוד
לנתונייטרפקדיםיטפל טיניםילפנייטתיקוןישליטח –תיר פ–יטרתנחלים,יוגםיטםיגבוטיםירטע–כותיטלר" .ייטסורדניםישל
דלט-פ–גולטידיירתסיריםילשנייטרפקדיםיטסח–ונים.יטע–ךישל י2004י )וברידטירועטטיגםיזטישל י(2005יח–יגיותוקן
בטרשך.
 231תיסו–יטרפקדיעםיפתיחתיתיקייס–כיוןיטרדינטיסח–יי50ישנט:יעידןי ירון,יטדוחינחשף:יכרטיפל טיניםיחיויבשטחיםיב?1967-ירסקו
.18.5.2017
 232רקו–ות:יינתונייטלר" ירלוחי27/1ישלישנתוניםי טטי טייםירשנותיט80-יוט90-ישליטרסטיטקודרת.יינתוניי–צועתיעזטיכולליםיסתיצפוןי יני
עדישטשטחיטוחז–ילרצ–יםיבר ג–תיט כםיטשלום;יכךיסל-ע–ישינכללטיעדי,1979יו–פיחיעדי.1982יירפקדייטסוכלו יןישליט–שות
טפל טיניתינרצסיםיבסת–יטלשכטיטר–כזיתיל טטי טיקטיטפל טינית י)לחפשיסתיטרפקדיםיבתפ–יטיטקטגו–יות(.יינתונייטבנקיטעולרי
רסת–יטבנקיטעולרי.יינתונייטרינטליטסז–חייטוצגויברסר–יבעיתוןיטס–ץירט.30.6.2013-ייטנתוניםישלידלט-פ–גולטיעבו–יטשניםי2003-2008
טופיעויבפ–קיםיסודותיטסוכלו ייטיטיטודיתיבעולםיבAmerican Jewish Year Book-י)בטע–תישוליםילטבלטיעליס יט(.ייפ–קיםידורים
טופיעויבשניםי2010יו2012-2017-יברקורותיסח–יםיוקיבלתייסותםיברייל.ייטנתוניםישלי2014יטופיעויגםיברסר–יבסת–ירידט.
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רסיו–י 129יר תרןיפע–יבלתיירו ב–יביןינתונייטלר" יעדיסרצעישנותיט90 -ילביןיטנתוניםיטרסוח–יםייות–יטחליר וף
שנותיט90-יובפ–טיטרפקדישלי. 1997ייעבו–יטשניםיטסח–ונותיישיטתסרטי בי–טיביןישנייטרפקדיםיטסח–וניםישליט–שות
טפל טינית,ינתונייטבנקיטעולרי,יוטטע–כותישלידלט-פ–גולט.ייטנתוניםיטסלטיטםיטרקובליםייות–,יונתונייטרנטליטסז–חי
כנ–סטיגבוטיםירדי.
כיווןישישיטע–כותישונותישליר פ–יטפל טיניםיבשטחיםיסייספש–ילטגיעילר קנטירדויקתיעליטיח יביןייטודים
לע–בים.יירצדישנייטטפ–שיםיביןיטטע–כותיטשונותיטםישליסחוזיםיבודדים.ייסיו–י130יר–סטיסתיט–כביטסוכלו ייטיבין
טי–דןיליםיתוךישירושיבטע–כטישונטילכליתקופט:יטע–כתיטלר" ,יטע–כתידלט-פ–גולט,יוטע–כתיטבנקיטעולרי.יילפי
טרקו–ותיטסלטיט–וביטיטודייטצטרצםיעםיטזרןיוכיוםיכב–יסיןי–ובייטודיי"ררש".ייסםיכולליםיביחדיעםיטיטודיםיסת
טעוליםיר–ו יטישסינםירוכ–יםיכיטודים,יישי–וביקטן.ייסבלישירוילבישכלירעב–יר ד–תינתוניםיסחתילבסטיסח–יטיכולל
קפיצטיקטנט,יוטקפיצותיטסלטיטןיבדיוקירטישרבטליסוירקטיןיסתיט–וביטיטודי.י
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בנו ףילנתוניםיט טטי טיים,יישיר פ–י ירניםילכךישרו דותיטרדינטירכי–יםיבכךישסיןייות–י–ובייטודי.ייטרנטל
טסז–חייסינוירפ– םינתוניםיבסופןישוטף,יסךירפעםילפעםירתפ– רותיסרי–ותיעליר פ–יטפל טיניםיבשטחיםירטןינובע
שסיןיבס–ץייש–סלי–ובייטודי. 234ייבנו ףיישיעדויותיעקיפותיכרוילרשליטרק–טיטבס.ייבשנתי2005יטועב–יתיקוןילחוק
לעידודיטשקעותיטוןישקובעיכייטטבתיר יתינתןילרפעליש" 25%סוייות–ירכלליטכנ תו טןיררכי–ותיבשוקיר ויםיטרונט
 12ריליוןיתושביםילפחות".י יט יבטילק–יט–יוןיטרשונטיטזטיטייתטיט–צוןיליחדירפעליםירייצסיםיבניגודילרפעלים
טפועליםיבשוקיטרקורי,יבליילור–יזסתיברפו–שיכדיילסיל תו–יט כריי ח–יבינלסוריים.ייסלסישבשנתי2012ירפעלים
רקורייםיטתחילוילד–ושיסתיטטטבטיבטענטישטשוקיטרקוריישלייש–סליוט–שותיטפל טיניתיטגיעילגודלישלי 12יריליון
נפש.ייבתגובטירש–דיטסוצ–יטזד–זילתקןיסתיטחוקיכךישט ףייטיטי 14יריליוןיוטוסייגדליבסופןיסוטורטייכלישנטיכדי
לפצותיעליגידוליטסוכלו ייט.ייבסותטישנטיר פ–יטיטודיםיביש–סליטיטיטיפטיפחותיר6 -יריליוןילפייטלר" ,ירטישרוביל
לר קנטישיטודיםיכב–ילסיטיוי–וב.235

מחלוקת "פער המיליון"
לשסלטיסםיישי–ובייטודייבכלישטחיס–ץייש–סליישיטשלכותירשרעותיותיבפוליטיקטיטיש–סלית,יבטקש–ישליטספש–ות
ל פחיסתיטשטחיםיוסוליילתתיזכויותיסז–חילפל טיניםיטרתגו––יםיבטם.ייסםיסיןי–ובייטודי,יפעולטיכזסתיעלולטילטביס
ל יוםיטרפעליט ציוני.ייתורכייט יפוחירעונייניםילכןיבטע–כותישררעיטותיבר פ–יטפל טיניםיורגדילותיסתיט–וביטיטודי.
 233רקו–ות:יסוכלו ייתייש–סלירטלר" .ייסוכלו ייתיטשטחיםיכרויבסיו–יטקודם,יבליינתוניידלט-פ–גולטילשניםי.2004-2005
 234לרשליגדעוןיסלון,יטרינטליטסז–חי:ייות–יע–ביםיריטודיםיביןיטי–דןילים,ייש–סליטיוםי;26.3.2018ישבתייבנדט,יכרטיפל טיניםיחייםיביטודט
ושור–ון?ידיוןי וע–יבוועדתיטכנ ת,יווסלטי;7.6.2016יני–יח ון,יבניגודילטענותיבירין:יר רךי–שרייר–סטיכיי2.6יריליוןיפל טינים
רתגו––יםיבגדט,יטס–ץי.30.6.2013
 235עקיבסיסלד–,יטררשלטירודט:יסיןיכב–י–ובייטודייביןיטי–דןילים,יטס–ץי.16.10.2012
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סחדיטפעיליםיבתחוםיזטיטוסייעקביפייטל וןי)שטיטי–סשיטרועצטיט–סשוןישליס–יסל(.ייעליפייניתוחיםישלו ,236ירסז
שנותיט60-ישליטרסטיטקודרתיטייתטיי–ידטיקלטיבלבדיר64%-ייטודיםיל59%-ייטודים,יוטרגרטיעשויטילטתטפך.ייפעיל
בולטיסח–יטוסייו–םיסטינג–י)לשעב–ידיפלורטיורנטלילשכתיטעיתונותיטררשלתית(.י יסטינג–ירפיץידו"חיבשםי"פע–
טריליון"237יטתוקףיסתירפקדי 1997יוטועןיכייטסוכלו ייטיטפל טיניתיבגדטיטרע–ביתיקטנטיררטישרקובלילחשוביבפע–
שליריליוןיסוייות–.י יטטיעוניםיטםישטר פ–יםירט–שותיטפל טיניתיכולליםילידותישליפל טיניםיבחו"ל,ירח י–ים
פטי–ות,יורח י–יםיטגי–טישליפל טיניםילחו"ל,יושטרודליםירניחיםיפי–יוןיבילודטיגבוטיררטישקו–טיכיוםיבפועל.
בנו ףיישיטטועניםישסח–ייטטתנתקותילסיצ–יךייות–ילכלוליסתיטפל טיניםיב–צועתיעזטיבחשבון.
טפעיליטבולטיבצדיטשניישליטרת– יטוסיטגיסוג–ףיס–נוןי ופ–.יי ופ–יכתבידו"חישרפ–יךיסתיטענותי"פע–יטריליון"
ורסשיםיסתירחב–יויבחו –ירקצועיות.238ייערדתוינתרכתיגםיברידטי–בטיעליידיידלט-פ–גולט.

עלייה וירידה
רדינתייש–סלינו דטיעליידייטתנועטיט ציוניתיכדיילשרשיביתילסוריילעםיטיטודי.ייכתוצסטירכךיישיס ירט–יטירובניתיבין
יטודיםילע–בים,יכסש–ייטודיםירעודדיםילעלותילס–ץיורקבליםיסז–חותירכוחיחוקיטשבותי–יוסכןיחלקירשרעותייבגידול
טסוכלו ייטיטיטודיתינובעירעלייט.י יעליע–בים,ילעורתיזסת,ירוטלותירגבלותיוטםייכוליםילטג–יליש–סלי–קיברידט
רוגבלתיבר ג–תיטליכיםישליסיחודירשפחות.ייבנו ף,יטקרתיטרדינטילוותטיבגי–ושיר יביישליתושביםיע–בייםישיצ–יסת
בעייתיטפליטיםיטפל טינים.
גלייטעלייטיטםיחלקירטותיירטטי טו–יטישליטרדינטיושליטישוביטיטודייבירייט–וםיטרדינט.יינתונייעלייטילרסט
טשניםיטסח–ונותירוצגיםיבסיו–י 131י)זטילסיכולליסתיטעלייטיט–סשונטיוטשניט,יביןי ;1882-1915יבין 1915-1918יכנ–סט
לסיטיתטישוםיעלייטירשרעותיתיבגללירלחרתיטעולםיט–סשונט(.יטר פ–יטכוללישליט עוליםיכלישנטירחולקילפיייבשת
רוצס,יכסש–יסי–ופטיכולליסתירז–חיסי–ופטיובעיק–יסתיב–ט"ריו–ו יט,יס יטיזטיבעיק–יס–צותיע–ביכרויעי–קיורסוח–
יות–יגםיטחלקיטס יסתיישליב–יתיטרועצות,יוספ–יקטיזטיבעיק–יס–צותיע–ביכרויר–וקויורסוח–ייות–יגםיסתיופיט.

 236יעקביפייטל ון,יטתטליכיםיטדרוג–פייםיבס–ץייש–סלי),(1800-2013יטרכוןילס ט–טגיטיציוניתי.2013
 237בנטיציר–רן,י–וב–טטיזייד,יוריכסליוייז,יפע–יטריליון:יטסוכלו ייטיטע–ביתיבגדטיטרע–ביתיוב–צועתיעזט,יר–כזיבגין -סדסת,י.2006
 238ס–נוןי ופ–יויניביגרבש,יתעתועייפע–יטריליון,יסוניב– יטתיחיפטי.2007
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רטישבולטירידיטוסיגליטעלייטיטעצוםיעםיקוםיטרדינט,יוגליטעלייטיטגדוליר–ו יטי)וסוק–סינט(יבשנותיט90-ישל
טרסטיטקודרת.יביניטםיישיגלייעלייטייות–יקטניםירר–וקוי)בעיק–יבשנותיט(60-יורב–ט"רי)שנותיט,(70-ישדוריםילעלייט
טחרישיתיבשנותיט. 30-יחוץירזטיספש–יל–סותיסתיטדוריננטותיטרוחלטתישלי)רז–ח(יסי–ופטילפנייקוםיטרדינט,יסת
טריעוטיטיח יישליעוליםירס–צותיע–ביב ךיטכליטכללי,יועדיכרטיטעלייטירסר–יקטי)טצפוניתיוטד–וריתיביחד(יקטנט,
כשלפנייקוםיטרדינטיובשניםיט–סשונותיטיסיזניחטילחלוטין.
סםיר תכליםיעליר פ–יטעוליםייח יתילסוכלו ייטיטיטודיתיטקיירת,יבשניםי,1935 ,1925יו1949-יטסוכלו ייטיגדלט
ביות–יר20%-יכתוצסטירטעלייט.יגליטעלייטיר–ו יטישטתחיליב1990-יטיטיט–בטייות–יקטןיבסופןייח י,יוטגיעיבשיסו
לכ5%-ירטסוכלו ייטיטקיירת.
טג–ףיר–סטיגםיטע–כטישליר פ–יט יו–דיםיכלישנט.י יטטע–כטיטיסיטטפ–שיביןיר פ–יטיש–סליםישיצסוירטס–ץ
וטר פ–ישנכנ וי)לסיכולליעולים(.ייבכליטשניםייות–ייצסוירסש–ינכנ ו,יובחלקירטשניםיטפע–יטזטיטיטיגדולייות–ירר פ–
טעוליםיבסותטישנט.ייידועישטייתטיי–ידטירשרעותיתיגםילפנייקוםיטרדינט,יסבליעליזטילסירצסתיינתוניםיזרינים.

הפליטים הפלסטינים
בעיית י טפליטים י טפל טינים י טיס י סחת י רסבני י טנגף י טקשות י ביות– י טעורדות י בפני י כל י ני יון י לישב י סת י ט כ וך
טיש–סלי-פל טיני.י יטטע–כותיטןישב1948-י כ711,000-י פל טיניםיטפכוילפליטים,יכסש–יכ156,000-י נשס–ויברדינת
יש–סל.ייב1967-יטיטיגליפליטיםינו ףישליכ240,000 -ירטגדטיטרע–ביתי)לסיכולליפליטיםיר1948-ישגלויבשנית(.ייעליפי
טטגד–ותיטרקובלותיעליטסו"םירערדיטפליטירוחליגםיעליצסצסייטפליטיםיטרקו–יים,יוטטע–כטיטיסישכיוםיישיכ5-7 -
ריליוןיפליטיםיפל טינייםיבעולם.
טס–גוןישליטסו"םישנותןישי–ותיםילפליטיםיפל טיניםיטוסי יסונ–ס ).(UNRWAי יטטגד–טישליסונ–סילפליט
פל טינייטוסיריישג–יבפלשתינט240יביןייוניי1946ילרסיי,1948יוסיבדיסתירקוםירגו–יויוסרצעיירחיתויכתוצסטירטרלחרט
 239רקו–ות:יר פ–יטעוליםיבכלישנטיוטחלוקטיליבשותירלוחי4.2יבשנתוןיט טטי טייליש–סלישלי.2016יטנתוניםיבלוחיטזטילשניםישלפנייקום
טרדינטיניתניםיעבו–יטווחיםישלישנים,יסזיטפ–וטישליטר פ–יכלישנטיבסירלוחיט1/ישליטשנתוןילשנתי,1981יוטחלוקטיליבשותינעשתטילפי
סותויטיח ילכלישנטיבטווח.יטסנוטציותילגבייס–צותי פציפיותירתב ותיעלישנתוניםישונים,ישכןיטרידעיטזטיניתןיכליפעםי–קילגביישנים
פו–ותי)לרשליטשנתוןיט–סשוןיר,1950-ילוחיג.( 5/ייר פ–יטיו–דיםיחושביכטפ–שיביןייש–סליםייוצסיםיליש–סליםיחוז–יםיכלישנט,ירלוח
4.1יבשנתוןיט טטי טייליש–סלישלי2016יורשנתוניםיקודרים.ייטנתוניםיעלייו–דיםיעדי1970יטםיב–זולוציטישלי5ישניםיורייצגיםיררוצע.
 240בעקבותישרעוןישרי–יסניירבחיןיביןיפלשתינטי)בפסידגושט(,יטשםיטטי טו–ייטלועזיישליס–ץייש–סליכולט,ילביןיפל טיןי)בפסי–פויט(ישטיס
טישותיטרדיניתישליע–ביייטס–ץ.יי–סטי.http://www.the7eye.org.il/27274
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ב, 1948-יוכןיצסצסיםילפליטיםירצדיטסב.ייי)ברקו–יטטגד–טיטתיח טילפליטיםיבפלשתינט,יוכללטיטןיע–ביםיוטןייטודים,
וסונ–סיספילויטיפלטיבכרטיסלפיייטודיםיבשנותיטיט–סשונות,יסבלירסז י1952י טםירטפליםי–קיבע–ביםיפל טינים(.
בנו ף,יכדיילקבלישי–ותירסונ–סיצ–יךילט–שם,יוכךיישי–ישוםידייר וד–ילפחותישליסותםיטפליטיםישרקבליםישי–ות
בר ג–תיטזו,יוטםיללסי פקיט–וב.ייט–ישוםיטזטיר פקילכןיב י ילנתוניםיעליר פ–יטפליטים.ייטע–כטישליר פ–יטפליטים
טכוללישנעשתטיעליידייס–גוןיבָ דיליטפל טיניירוצגתיבסיו–י.132
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סיו–י :132יטע–כתיר פ–יטפליטיםיטפל טינייםיעליידייס–גוןיבדיל,יבטתב יעליט–ישוםישליסונ–ס.241ייטטע–כטילר פ–
טפליטיםיטלסי–שוריםיטיסישברדינותיטשכנותי)י–דן,ילבנון,יו ו–יט(יכ–בעיסינםי–שורים,יוטטע–כטילגבייפליטיי1967ירבו ת
עליטע–כטישליטגידוליטטבעיילסו–ךיטשנים.

כרטיטע–ות:
• טטע–כותיעליר פ–יטפליטיםיטלסי–שוריםיופליטיי1967יטןיטע–כותיג ותישסינןיר תרכותיעלינתוניםיסריתיים.
• טנתוניםישליבדיליר–סיםיי–ידטילסירו ב–תיביןי2010יל.2011-יטשווסטיעםינתונייסונ–סיטרקו–ייםיר–סיםישזט
רתיי שטםיטתחילוי לדווחיבנפ–דיעליפליטיםי–שוריםיוסנשיםישסינםיפליטיםיובכליזסתי–שורים.יטסנשים
טנו פיםיטסלטייכוליםיבחלקםילטחשבילפליטיםילר–ותישטםילסיעורדיםיבטגד–טיט–שריתי)לרשליצסצסים
רצדיטסםיברקוםירצדיטסב(,יוחלקםיסכןיסינםיפליטיםיסלסי תםינדכסיםישטחליטוילספש–ילטםילקבלישי–ות
ר יבותיטורניט–יותי)לרשליענייםירי–ושליםיועזט(.ייר פ–םיגדליסבליעדייןיפחותיר.10%-
• טנתוניםיר–סיםיגםיעלייטיתלולטיבסופןיח–יגיביןיטשנים י.1990-1995י ייתכןישרדוב–יבתחילתיט–ישוםישל
לס-פליטים,יסבלילסירצסתיילכךיסישו–ירפו–ש.
• סונ–סיפועלתיבחרישטיסזו–ים:יטגדטיטרע–בית,יעזט,יי–דן,ילבנון,יו ו–יט.יישיגםיפליטיםיברדינותיע–ביטסח–ות
ובשס–י טעולם,י וטם י לסי בטיפוליסונ–ס יסלס י"שייכים"י לנציבות יטסו"םי לפליטים ) .(UNHCRי לפי ינתוני
טנציבותילפליטיםיר פ–םינרוךי–יכ100,000-יכיום.י
• ט יבטילגידוליטעצוםיבר פ–יטפליטיםיטיסיכרובןיטגידוליטטבעיישלטם,יבצ–וףיטעובדטישסיןיצו–טילטפ יק
לטיותיפליט.יסונ–סיסינטיפועלתי ליישוביטפליטיםי רחדשי–יטיסי–קיר פקתילטםישי–ותים,יבעיק–י חינוך
וב–יסות.יובתקנוןישליסונ–ס 242יטצו–טיטיחידטילרחוקי–ישוםישליפליטיטיסיסםיטוסירתיסויסםיטוכחישט–ישום
כפוליסויכוזב.י
בטקש–ישליט כ וךיטיש–סלי-פל טינייטחשיבותישליטפליטיםינובעתירטטענטילזכותיטשיבט,ישסםיתתררשית כן
סתיסופיטישלייש–סליכרדינתיטעםיטיטודי.יי קי–טישליטרצביטרשפטייט–לוונטיילכךינכתבטיע"יייפטיזילב–שץיונר–ט

 241רקו–ות:יטנתוניםישליבדילירטדוחיטדו-שנתיילשניםי,2013-2015ישטוסיטדוחיטשריניישטםירוציסים.ייטנתוניםיטרוצגיםיטםירטבלטי,2.1
וישיט ב–יםיבנ פחיב וףיפ–קי.2ייעדישנתי2005יזטיב–זולוציטישלי5ישנים,יורסזיכלישנט.ייטנתוניםישליסונ–סירדוחותיUNRWA in
 figuresבסת–ישלטם.
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גו–ן-סריתיירר–כזירציל"ט. 243י יפןישניישלי וגייתיטפליטיםיטוסיטטתייח ותיליטודיירדינותיע–בישעזבויסתיבתיטם
ו–כושםיכשעלויליש–סליעםיט–רתיטרדינט.

מפעל ההתנחלויות
טתנועטיטציוניתיטסרינטיבסופןיטי טו–ייבקביעתיעובדותיבשטח,יוגבולותיתכניתיטחלוקטישלי1947יושליטרדינטיסח–י
רלחרתיטשח–ו–ינקבעויברידטי–בטילפייריקוםיישוביםייטודיים.י יבסופןידורטיצרחטירתוךיטיריןיתנועתיטתיישבות
שטקירטיטתנחלויותיב שטחיםישנכבשויברלחרתיששתיטיריםיבשנתי,1967יברט–טילנכ יסתישטחי"ס–ץיטסבות".ייעם
טתגב–ותיטתריכטיטבינלסוריתיבפת–וןישתייטרדינות,ירניעתיטפת–וןיטזטי)כלרו–ירניעתיטספ–שותילטקרת ירדינט
פל טינית(יטפכטילרט–טירוצט–תישליטטתנחלויותיוטרסחזים.
רפתיטטתנחלויות
http://1.bp.blogspot.com/_srfC9In8sCc/TQTVFeb1prI/AAAAAAAABEE/beQAc3u38yY/
s1600/map%2Bdror%2Betkes.jpg
https://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2016/05/settlements-maphebrew-2015.pdf

הקמת ההתנחלויות והגדלתן
תחילתוישלירפעליטטתנחלויותיביריישלטוןיטרע–ךישלפנייטרטפך.י יררשלותילוייסשכול,יגולדטירסי–,יויצחקי–בין
)ט–סשונט(יפעלויב–וחיתכניתיסלון, 244יובנויטתנחלויותיבגושיעציוןיובבקעטיעםיח–יגיםיבודדיםי)לרשליק–יתיס–בעיליד
חב–ון(.ייסבליבסרצעישנותיט 70-גושיסרונים יטחלילטפעילילחץילרעןיישוביטשור–ון,יוזכטילטישגיםי–סשוניםיבתריכת
ש–יטביטחוןידסזי שרעוןיפ– .ייזטיטפךילרבוליסח–ייטרטפך,יוררשלתיבגיןיסח–סיתיברידטי–בטילרפתיטטתנחלויותיכפי
שטיסירוכ–תילנויעדיטיוםי)סיו–י.( 133ייבפ–ט,יטדגשיעב–ילבנייתיטתנחלויותיבעורקיטשטחיביןיישוביםיע–ביים.ייסבל
בסרצעישנותיט80-יטתנופטינבלרט,יוב וףישנותיט90-יבניתיטתנחלויותיטוחלפטיבבנייתירסחזים,יבעיק–יבתקופתיררשלת
נתניטויט–סשונטיוררשלתיש–וןיט–סשונט.י יבתחילתישנותיט2000-י גםיזטי–ו ן,יסוילית–ידיוקיברקוםילבנותירסחזים
חדשיםיטו– יםיובוניםירחדשיסתיסותםיטרסחזיםיפעםיסח–יפעם.י
נתוניםיעליטתנחלויותיב ינייוחבליעזט.
סלפייבתיםיעליק–קעיפל טיניתיפ–טית,יסייסכיפתיצווייט–י ט
https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.4383049

 243יפטיזילב–שץיונר–טיגו–ן-סריתי,י שיבתיפליטיםיפל טיניםילתחוריירדינתייש–סל,יר–כזירציל"ט,י.2010
 244תכניתישטוצעטיעליידייש–יטעבודטייגסליסלוןיבשנתי,1967ילפיטיטסזו–י ביביי–ושליםיובקעתיטי–דןיי ופחויליש–סל,יוסילויסזו–ייטשור–ון
וט–יחב–וןיישס–ויט–יטו–יטיפל טינית.
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כפיישניתןיל–סותיכב–יט–בטישניםישלסיבוניםייות–יטתנחלויות.ייסבלירטיעושיםיבר ג–תיטטתנחלויותיטקיירות?ייסת
זטי–וסיםיבסיו–י, 134ישרתס–יסתיר פ–יטדי–ותיבטתנחלויותישבנייתןיטתחילטיכלישנט.ייסלטינתונייטסרתי—יטתחלות
בנייטיולסיטצט–ותיוסישו–ים.
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סזינכוןישישיתנודותישונות,יסבליבגדולי)ובפ–טירסזי(2001יקצביטבניטידיייציביועורדיעליכ2000-ידי–ותיבשנט,יוזט
טיטיבע–ךיגםיטררוצעיבתקופתיבגין.ייטשיסישליכליטזרניםישייךילררשלתיטיריןיטצ–טישלישרי–יסח–ייטת–גיליטר –יח
וטגיעיכרעטיל8000-ידי–ותיבשנט,יברקבילילקיוםישיחותירד–יד.ייררשלתינתניטויט–סשונטיבנתטיחציירזט.
 245רקו–:יקובץינתוניםישלישלוםיעכשיו.
 246רקו–:יטלר" ,יפ– וםי1506ירשנתי2011יבתו פתיטשלרותירטשנתוניםיט טטי טייםיטסח–וניםיטבלטי.22.11
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האוכלוסיה היהודית בשטחים
טגידוליבסוכלו ייטיטרתגו––תיבטתנחלויותירתוס–תיבסיו–י. 135ייטג–ףיר–סטיסתיר פ–יטתושביםיבשטחים,יבליירז–ח
י–ושליםי)טשכונותי–רות,יגילט,יטגבעטיטצ–פתית,יפ גתיזסב,ינווטייעקב,יתלפיותירז–ח,יוט–יחורט(,יר וד–יםיבע–ךילפי
–רתיטקונצנזו יסודותירקוםירגו–יטם.
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ב ךיטכליזטירגיעיכב–יק–וביל400,000-ינפשי)ר פ–יי,(2014יסבלירתוכםי–קיקצתייות–ירשלישיבטתנחלויותי"ררש"
ובע–יםי)ס–יסל,יק–ניישור–ון,יק–יתיס–בע,יוכוכבייעקב(יררז–חילגד–יטטפ–דט.י י7%י נרצסיםיבסזו–יםיטרקו–ייםישל
טבקעטיוגושיעציון,יוכרעטישלישיטםיח–דיםיבע–יםירודיעיןיעיליתיובית–יעיליתישנרצסותיעליטקויטי–וק.ייעודישישית
נרצסתיבפ–וו–יםישליי–ושליםי)רעלטיסדורים,יסזו–יגבעון,יוגםיט–יסד–יוט–יגילט(.ייסש–ילקצביטגידול,יפ–טילטסטות
קצ–ותיבשלטייררשלותי–ביןיוסולר–טירטישבולטיטוסיטגידוליטרתרידיוטסחידיב25 -יטשניםיטסח–ונותישבולטיבריוחד
בע–יםיטח–דיותיסבליקייםיגםיבכלישס–יטסזו–ים.י

נספח:

תחזיות אוכלוסייה

רידעיעליטסוכלו ייטיטעכשיוויתיניתןילטשיגיבסרצעותירפקדיסוכלו יןיסוי ק–ישבוידוגריםירדגםיריצגישליטסוכלו ייט
טכללית.ייסבליסיךירע–יכיםירטיתטייטיטסוכלו ייטיבעתיד?ייכלירטישספש–ילעשותיטוסילתתיטע–כטירושכלתישרשלבת
סתיטגו–ריםיטבסים:
• טסוכלו ייטיטנוכחיתירשרשתיב י ילטע–כתיטשינוייםיבעתיד.ייצ–יךילסי–קיסתיגודליטסוכלו ייטיסלסיגםיסת
טתפלגותיטגילים.
• רידעיעליתוחלתיטחייםיורודליטרתס–יסיךיתוחלתיטחייםיצפוייטילטשתנותיבעתידילרשליכתוצסטישליפיתוחים
חדשיםיב–פוסט.ייצ–יךילסי–קיסתיתוחלתיטחייםיטררוצעתיסלסיגםיסתיט יכויילרותיבכליגיל.
• רידעיעליטפ–יוןישלינשיםיבגיליםישוניםיורודליטרתס–יסיךיטפ–יוןיצפויילטשתנותיבעתיד.
בטינתןיכליזטיניתןילט–יץי ירולציטישבטירתקדריםירשנטילשנט.ייבכלישנטירעדכניםיסתיגודליטסוכלו ייטיבכליגיל
לפייטסוכלו ייטירטשנטיטקודרתיוט יכויילרות.י יבנו ףירדריםילידותילפיי–רותיטפ–יוןישלינשיםיבגיליםיטשונים.
 247רקו–:יקובץינתוניםישלישלוםיעכשיו.
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לב וף,יבכלישנטיגםירעדכניםיסתיטפ–יוןיוסתיט יכויילרותילפייטרודלים.י יטתוצסטיטיסיטע–כטיסיךיגודליוט–כב
טסוכלו ייטיצפוייםילטשתנותיעםיטזרן.
טבעיותיטעיק–יותישדרוג–פיםירתרודדיםיסיתןיטןילפתחירודליםישיחזויסתיטשינוייםיבתרותטיובפ–יון.ייטתפתחות
ט–פוסטיברסתייםיטשניםיטסח–ונותיג–רטילעלייטיניכ–תיבתוחלתיטחיים.י יעלייטיזויצפויטילטירשך,יסבליכיוםיקצב
טשינויינרוךיבט–בטירשטיט.יילעורתיזסתיטשינוייםיבפ–יוןיבעשו–יםיטסח–וניםיטםירשרעותייםיביות–.
סיו–י136יר–סטיסתיטשינוייבפ–יוןישלינשיםיבקבוצותיסוכלו ייטישונותירסזי .1960ייזטירטישנק–סי"פ–יוןיכולל",
שזטיר פ–יטילדיםישסישטיצפויטיללדתיברטלךיחייט.י יזטילסירדידטישליכרטיבסרתינולדיםי)כייסתיזטייודעיםי–ק
בדיעבד(,יסלסיטע–כט.יירחשביםיסתיזטילפיישיעו–יטלידותילנשיםיבגיליםישוניםיכיום,יבצ–וףיטטנחטישטשיעו–יםיטסלט
ירשיכוילטיותיתקפיםיבעתיד.יייציבותיבגודליטסוכלו ייטירתקבליעםיבע–ךי2ילידותילסישט.
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סזיר תב–ישטפ–יוןיטררוצעיביש–סלילסירשתנטיט–בטי–יטוסיי–דירבע–ך י 4י לידותילסישטיב1960-י לכ3-י לידות
לסישטיכיום,ישזטיטיפטייות–יררטישטיטילפנייכ15-20 -י שנטי)כלור–יטייתטיי–ידטיבפ–יוןיוסזיעלייטיקטנטיבחז–ט(.
טשינוייטזטינרוךירסש–יבשס–יטעולם,ישבויטפ–יוןיי–דיבררוצעילחצייבתקופטיטזו.ייסבליטררוצעיטזטירחביסיטבדלים
רשרעותייםיביןיקבוצותיטסוכלו ייט.ייטפ–יוןיסצלייטודיםיטיטייות–ינרוךיכליטשניםיסבלילסח–ונטיטוסיעלטיונטייטישווט
לררוצע.י יבניגודילרקובלילחשוביזטילסיבגללירשפחותיטענקיטח–דיות,ישטיויונשס–ויעםיפ–יוןיגבוט,יסלסיבגלל
טחילוניותישי–דויסלירתחתיל2-יועלויחז–ט.ייסצליטרו לריםיטייתטיי–ידטירשרעותיתיביןי ,1965-1985יסח–יכךייציבות
עליבע–ךי5יברשךי15ישנים,יורסזי–סשיתישנותיט2000-ישוביי–ידט.ייכיוםיטפ–יוןישלטםיכנ–סטישווטילזטישליטיטודים
)טנתוניםי–קיעד י.( 2015י יסצליטנוצ–יםיוטד–וזיםיטיויי–ידותידורות,יסבליב ופוישלידב–יטפ–יוןישלטםיי–דיבסופן
רשרעותיירתחתילררוצע,יורגיעיכיוםיל–קי2יוטיפטי–יכרויסצליטחילונים.

 248רקו–:יטנתוניםילכליטתקופטירלוחי3.13ירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ילשנתי,2016יולוחותירקביליםירשניםיקודרות.ייטנתונים
עליח–דיםיוחילוניםירניי–יערדטי101ישליטלר" ,יפ–יוןישלינשיםייטודיותיביש–סלילפיירידתיטדתיותישלטןיבשניםי,2014-1979ישפו– ם
בספ–ילי.2017

פרק יג :מלחמות ,מבצעים ,וטרור

בס–בעיםיטשניםיטסח–ונותילסיטיוירלחרותיגדולותיביןייש–סלילרדינותישכנות.ייטרלחרטיטסזו–יתיטכוללתיטסח–ונט
טייתטירלחרתייוםיכיפו–יב.1973-י יטרלחרטיטגדולטיביות–יסח–ייטרטפךיטייתטירלחרתילבנוןיט–סשונט,ישטייתט
רלחרטירקוריתיעםילבנון,יוטפכטילרלחרטיעםיס–גוןיחיזבסללט.ייבנו ףיייש–סליטייתטיצדיפ יבייברלחרתיטרפ–ץישל
,1991יוטיויכרטירבצעיםיסזו–ייםינו פים,יבעיק–יכתגובטילגלייט–ו–.
ט עיפיםישלטלןירציגיםיבנפ–דיסתיטרבצעיםיטצבסייםיטעיק–ייםישלייש–סל,יסתיפעולותיטט–ו–יטעיק–יותישל
טפל טינים,יוסתיפעולותיטט–ו–יטיטודי.ייטצגטיכזוישליטדב–יםילוקטיבח –יבכךישטיסיר תי–טיסתיטקש–ישביןיטדב–ים.
פעולותי–בותירשנייטצדדיםי)ובפ–טיגםיפעולותיקטנותייות–ישסינןירופיעותיבטבלסות(ינעשויב–צףיבלתיינגר–ישלינקרט
ותגרול,יולסיבחלליט–יק.

רשימת מלחמות ומבצעים
טטבלטיטבסטיר–כזתיסתיכליטרלחרותיוסתיטרבצעיםיטצבסייםיטעיק–יים.ייטיסיסינטיכוללתיסתיכליטרבצעיםיטנקודתיים
שליכוחותיריוחדים.
טע–ות
גז–ט
שם
תס–יכים
כליטס–ץ טדיפתיטכוחותיטצבסייםיטע–ביםישפלשויבעקבותי יוםיטרנדט
 3.1948-3.1949רלחרת
טב–יטי,יט–חבתישטחיטרדינטיטיטודית,ייצי–תיבעייתיטפליטים
טעצרסות
טפל טינים
 4.1951-10.1956פעולותיתגרול גבולותיי–דן תגובותיעליפעולותיפדסיוןיופעולותיצבסיותישלירצ–יםיוי–דן
ורצ–ים
כיבושי ינייבתיסוםיעםיצ–פתיוב–יטניט,יטוחז–יסח–יי3יחודשים
יני
רבצעיקדש
29.10.19565.11.1956
כיבושיטשטחים,יעודיגלישליפליטיםיפל טינים
רלחרתיששת טגדט
5-10.6.1967
טרע–בית,
טירים
יני,יו–רת
טגולן
לסו–ך
רלחרת
8.3.1969תעלתי וסץ
טטתשט
8.8.1970
פשיטטישלי יי–תירטכ"ליוכוחותיסח–יםיעלייעדיירחבליםיבבי–ות
לבנון
סביבינעו–ים
9-10.4.1973
וצידון,יכולליט–יגתיכרטיר–סשייפת"חיבבתיטם
–רתיטגולן טדיפתיצבסותירצ–יםיו ו–יטילסח–יטתקפתיפתעיביוםיכיפו–
 6-24.10.1973רלחרתייום
ו יני
כיפו–
טרטפך
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לבנון
עי–ק
לבנון

פגיעטיבס–גונייטט–ו–יטפל טיניםיבד–וםילבנון
טפצצתיטכו–יטג–עיניישנבנטיבעי–סק
רלחרטיבכוחותי ו–ייםיופל טיניםיברטלכטינכבשיטשטחיטלבנונייעד
בי–ות.ייפ–צטיבעקבותיני יוןיטתנקשותיבשג–י–ייש–סליבלונדון.
ב יורטינשס–יצט"ליב–צועתיביטחוןילסו–ךיטגבול
יש–סלירותקפתיב39-יטיליי קסדיסךיסינטירגיבט

14-21.3.1978
7.6.1981
6.6.198229.9.1982

ליטני
סופ–ט
רלחרתילבנון
ט–סשונט

17.1.199128.2.1991
11-27.4.1996
24.5.2000
29.3.200210.5.2002
12.7.200614.8.2006
6.9.2007
27.12.200818.1.2009
30-31.5.2010
14-21.11.2012
8.7.201426.8.2014

רלחרתיטרפ–ץ עי–ק

רלחרתילבנון
טשנייט
עופ–תייצוקט

לבנון
לבנון
טגדט
טרע–בית
לבנון
ו–יט
עזט

פגיעטיביכולתישליחזבסללטילשג–י–קטותיליש–סל
טנ יגטיט ופיתירלבנוןיסח–יי18ישניםיב–צועתיטביטחון
פגיעטיבתשתיותיטט–ו–ישליטסינתיפדטיטשנייט,יבעקבותיטפיגוע
ברלוןיפס–קיבנתניט
רלחרטינגדיחזבסללטיבד–וםילבנוןיבעקבותיתקיפתיוחטיפתיחיילים
ב יו–יבגבול
טפצצתיטכו–יטג–עיניישנבנטיב ו–יט
פגיעטיברע–ךישיגו–יט–קטותישליחרס

ערודיענן
צוקיסיתן

עזט
עזט
עזט

טשתלטותיעלירשטיטרסווייר–ר–טירטו–קיט
טתקפותיסווי–יותילפגיעטיברע–ךישיגו–יט–קטותישליחרס
פגיעטיברע–ךישיגו–יט–קטותיוברנט–ותישליחרס

ענבייזעם
חורתירגן

ספילויב–שירטירקוצ–תיכזויניתןיל–סותיסיךיסח–יירלחרתילבנוןיטשנייטיטחזיתיטצפוניתינ–געטיורוקדיט כ וךיעב–
לעזט.ייסבליטרשותףילכליטתקופטיטוסישינוייבסופייטרסבקי ביבייש–סל.ייב30-ישנותיטרדינטיט–סשונותיטרלחרותיטיו
רלחרותיכוללותיביןייש–סלילרדינותיטשכנות.ייסלטיטיוירלחרותילסוריות,יביןיטסורטיטע–ביתילביןירדינתייש–סל.
רסזיטרדינותיטשכנותיטיד–ד–ויוצבסותיטןיסינםירטוויםייות–יסיוםיררשייעלייש–סל.יישתייםירטןי–ירצ–יםיוי–דןי–
חתרויעליט כריישלוםיעםייש–סל.ייב 40-יטשניםיטסח–ונותיטרסבקיטוסיערריייות–.ייטרסבקיכיוםיטוסיעםיס–גוניםיכרו
טחזבסללטיבלבנון,יחרס יב–צועתיעזט,יובתקופותישונותיגםיעםיפת"חיביטודטיושור–ון.י יוטרניעישליטלוחריםיטוס
ברידטי–בטילסיבסרתילסורי,יסוילפחותילסי–קילסורי,יסלסיגםיסישי-ת–בותיי–יי"טטגשרטישליגב–יצעי–יטיסילצסתילק–ב
ולטיותישטיד".249
תופעטינו פתיטיסיטדתט ישליט כ וך.ייזטיכב–ילסי כ וךילסוריי)יש–סל-ע–ב(יסלסי כ וךידתיי)יטודי-רו לרי(,ירט
שרסייןיסתיטספש–ותילפש–טיכלשטי.

מלחמת לבנון והבוץ הלבנוני
טרלחרטיטרשרעותיתיביות–יבתקופטיטזו.
טשק–יםישליש–ון
יטדעיכטישליבגין
סב–טיושתילט
–צועתיטביטחוןיוצד"לי–יריקו–יחוץישלילחירט

השפעת הכיבוש
רטישחשוביוקובעיטוסילסיטרבצעיםישעושיםיכות–ותיסלסיחיייטיוריום.
18יטשניםיבד–וםילבנוןיוטנ יגטיטחד-צדדיתייבלחץיחזבסללט.
כליטשניםיבשטחיםיוטנ יגטיטחד-צדדיתירעזטיבלחץיטחרס .
 249רתייפ–ידרן,יב–סיוןיעלי פ–וי"דלעתי-ירוצביסחדיבלבנון",יhttp://www.themarker.com/markerweek/1.3918625
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)רתייפ–ידרן,י"דלעתי-ירוצביסחדיבלבנון"(
שחיקטינפשיתישליטרש–תיםיבשטחים.
טפע–יביןיסתו ילרציסותי–ישוב–יםישתיקטיוסלסו–יסז–יט.
רטירכליזטיניתןילטציגיולגבותיבנתונים?

הרוגים במלחמות וביניהן
ברלחרותיוברבצעיםיטרנוייםילעיליטיויעש–ותיסלפייט–וגיםיבשנייטצדדים.ייר פ–יטט–וגיםיבכלישנטיביש–סליובכליסחת
רטרדינותישסיתןיטיויעירותיםי)כולליטפל טינים(ירוצגיבסיו–י.137ייטצי–יטסופקייטוסיזרן,יוטסנכייטוסיט–וגיםילשנט.
ס–ועיםיקצ–יםיריוח יםילשנטיבטיק–וי—ילרשלירלחרתיששתיטיריםירתבטסתיבערודטישלישנתי.1967ילגבייס–ועים
ס–וכיםייות–יר פ–יטט–וגיםיטכולליחולקיבר פ–יטשנים,ירטישנותןיסתיר פ–יטט–וגיםיטררוצעילשנט,יוטררוצעיטזט
נו ףילכלישנטיבטווח.יכתוצסטיר פ–יטט–וגיםיטכולליניתןיעליידייטשטחיטצבועי)בטגדלטירתסירט,יכליפיק לירייצג
ט–וג(.
חשובילצייןישברק–יםי–ביםיר פ–יטט–וגיםיטע–ביםיסינויידועיבוודסות,יויתכנויטע–כותיששונותיזוירזויבעש–ות
וספילויברסותיסחוזים.ייטנתוניםיבג–ףירטוויםיני יוןילרצעיביןיטטע–כותיטשונות.ייר פ–יטט–וגיםיבפעולותיט–ו–יטוס
נרוךייח ית,יוטםירוצגיםיבפ–וטי–בייות–יבסיו–י143יבטרשך.
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סיו–י :137יר פ–יטט–וגיםיבכליצדיברלחרותיביןייש–סלילע–ביםיוברסבקיםיסח–יםישליטס–צותיטרעו–בות.250

לשםיטשווסטיורתןיטקש–,ירסבקיםיסח–יםי שסותןיס–צותיטיוי רעו–בותיבטםי רוצגיםיגםיטם.י יט–וגים יע–בים
ברסבקיםיביןיע–ביםילביןיעצרם,ישיש–סליסינטירעו–בתיבטם,ירוצגיםיבי–וקיבטי–.ייט–וגיםיע–ביםיברסבקיםיעםייש–סל
 250רקו–ות:יטנתוניםילוקטויבעיק–ירדפיםישליוויקיפדיטיטסנגליתישרוקדשיםילכליסחדירטרלחרותיסויטרבצעיםיטרוצגים.יידפיםיסלטיכ–גיל
רכיליםיר פ–יטע–כותישסינןיר כירותיזויעםיזו,יוסנייני יתיילרצעיביניטן.ייצ–יךילצייןישכיווןישוויקיפדיטיטיסיסנציקלופדיטיחופשית
שרתעדכנתיכליטזרן,יטנתוניםייכוליםיגםילטשתנות.יינתונייטסינתיפדטיטשנייטינלקחויישי–ותירבצלם.
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רוצגיםיבי–וקיכטט.ייכפיישניתןיל–סותיטרסבקיםיטרדרריםיביות–יבסזו–יטםירלחרותיטסז–חיםישלילבנוןי) (1975-1990
ושלי ו–יטי)רסזי.( 2011ייגםילפנייזט,יר פ–יטט–וגיםיבטבחיבסחיםיטרו לריםיבחרטישביצעינשיסי ו–יטיחספזיסל-ס ד
טיטיגבוטיפייכרטירר פ–יטט–וגיםיט ו–יםיברלחרותיעםייש–סל,יור פ–יטט–וגיםיטרצ–יםיברלחרטיבתירןידורטילר פ–
טט–וגיםיבכליטרלחרותיעםייש–סל.ייגםיסצליטפל טיניםיסחוזיניכ–ירטט–וגיםיטםיברסבקיםישיש–סליסינטישותפטילטם,
כרויסי–ועיי פטרב–יטשחו–יבי–דןיסויתחילתירלחרתיטסז–חיםיבלבנון.

הרוגים ישראלים
רש–דיטביטחוןירנטלי–ישוםישליטנופליםיטחלירטיתקלויותיביןייטודיםילע–ביםיבשלטייטרסטיט,19-יד–ךיטרלחרות
וטרבצעיםיבירייטרדינט,יועדיטט–וגיםיבפעולותיט–ו–ילסו–ךיטשנים.ייר פ–יטנופליםיעדיע–בייוםיטזיכ–וןיב2018 -יטיט
.27,788ייטט–וגיםיטיש–סליםיברלחרותיטשונותיר וכריםיבטבלטיטבסט.
ט–וגים
רלחרט
שנים
6373
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177
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779
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367
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22
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29
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165
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13
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6
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2012
72
צוקיסיתן
2014
לטו יףינתוניםיביןיטרלחרותיוטרבצעים
ט–וגיםיבפעולותיט–ו–ירתוס–יםיבסיו–י143יבטרשך.

הרוגים פלסטינים
עליט–וגיםיפל טיניםיישירידעייות–ירפו–טירסש–יעליט–וגיםיע–ביםיסח–ים,ילפחותיבעש–ותיטשניםיטסח–ונות,יכתוצסט
רטענייןיטבינלסורייט–חביב וגיטיטפל טיניתיורפעילותישליס–גוניםיכרויבצלם.ייכךיניתןילטשוותיסתיטרידעישנס ף
בוויקיפדיט,יטרוצגיבסיו–י,138יעםירידעיפ–טניייות–ישליבצלם,יטרוצגיבסיו–י.139
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סיו–י:139יפ–וטיטט–וגיםיטפל טיניםיכפיישטםירופיעיםיבנתונייס–גוןיבצלם.251יירבצעיעופ–תייצוקטיטתחיליב וףידצרב–
,2008יולכןיטט–וגיםיברבצעינ פ–יםיב2008-יסוי,2009יבניגודילג–ףיטקודםיבויטםינ פ–יםיב2009-יבלבד.

רטטשווסטיניתןיל–סות:
• טתרונטיטכלליתיטרצטיי–תיטיסידורטיבשנייטרקו–ות,יבט תייגותישסניירציגיסתיטנתוניםירוויקיפדיטיכררוצע
לסו–ךיזרןיוסילויבצלםיר פקיםינתוניםירפו–טיםילכלישנטיבנפ–ד.י יסחתיט יבותילדריוןיטיסישרסר–ים
בוויקיפדיטיר תרכיםיביןיטית–יעליבצלם.
• וויקיפדיט י טיס י סנציקלופדיט ,י ורטבע י טדב–ים י רתרקדת י ברסו–עות י רשרעותיים י ולס י בטתנטלות י יוריורית.
כתוצסטיישישםינתוניםיעלירבצעים,יסבלילסיעליטט–וגיםיברגווןיטתקלויותיקטנותישקו–ותיבסופןי–ציף.
בטקש–יטזטיטנתוניםישליבצלםירו יפיםירידעישח –יבוויקיפדיט.
• ס–גוןיבצלםירתרקדיבטגד–טיברטישקו–טיבגבולותיס–ץייש–סל.יכתוצסטיטנתוניםישליבצלםיסינםיכוללים
ט–וגיםיפל טיניםיבסי–ועיםיברקורותיסח–יםיברז–חיטתיכון,יכרוילרשליטסלפיםישנט–גויבר ג–תירלחרת
טסז–חיםיב ו–יט.יייתכןיגםישישיח –יבסי וףינתוניםיעליפל טיניםישנט–גויב יכ וכיםיפנירייםיסויב"תסונות
עבודט"יעםירטענייחבלט.
 251רקו–:ידףיטנתוניםיבסת–יבצלם ,יובפ–טינתונייטט–וגים.ייישיצו–ךילס וףיסתיטנתוניםירר פ–ידפיםישונים,יכיווןישטםירסו–גניםילפייזרן
)לפני,יברטלך,יוסח–יירבצעיעופ–תייצוקט(יולפייטצ–וףישלינפגעים,ירייפגעיבטם,יוטיכןיזטיק–ט.ייטנתוניםיכסןיכולליםיסתיכליטפל טינים
שנט–גויבידיייש–סליםי)כוחותיטביטחוןיסויסז–חים(יבשטחיםיסויביש–סליגופט,יובדורטיסתיטפל טיניםישנט–גויבידייפל טינים.
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הסכסוך הישראלי-ערבי יחסית למזרח התיכון
טבולטותיטבינלסוריתישליט כ וךיטיש–סלי-ע–ביי)ועודייות–ירכך,יטיש–סלי-פל טיני(יסינטירידתיתילר פ–יטט–וגיםיבו.
סיו– י 140י ר–סטיסתיר פ–יטט–וגיםיבכליט כ וכיםיוטרלחרותיברז–חיטתיכוןיטרו–חב,יכוללירדינותיע–ביורדינות
רו לריותילסיע–ביותי)טו–קיט,יסי–ן,יוספגני טן(.יירלחרתיטסז–חיםיב ודןיסינטיכלולט,יכיווןישטת–חשטיב–ובטיבד–ום
ודןישבטיטסוכלו ייטינוצ–ית.
)Arab/muslim fatalities (dark: in conflicts with Israel
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סיו–י :140יט–וגיםיברלחרותיורבצעיםיבר ג–תיט כ וךיטיש–סלי-ע–בייבטשווסטילט–וגיםיב כ וכיםיסח–יםיברז–חיטתיכון
וברלחרותישליס–צותיטב–ית.252

טתרונטיטרצטיי–תיטיסישט כ וךיטיש–סלייע–בייטוסיסכןישוליילעורתי כ וכיםיסח–יםיברז–חיטיכוןי—יוטחלק
טיש–סלייפל טיניישלויקטןיעודייות–י)–וביטט–וגיםיטע–ביםיטםיררצ–יםיברלחרותיששתיטיריםיויוםיכיפו–(.יטרלחרט
טרדררתיביות–יבטפ–שיניכ–יטיסירלחרתיסי–ן-עי–סקי)כ900,000-י ט–וגים(,יוסח–יטירלחרתיטסז–חיםיב ו–יטי)כ-
450,000י עדיסרצע י(2017יורלחרתיטשח–ו–ישליסלג'י–יטיוטטבחיבדס–פו–י)כ300,000-י כ"ס(.ירענייןילטשוותיכרט
רלחרותישסףיסחדילסיזוכ–ישטתקיירויבכלליעםירלחרותירפו– רותייות–יכגוןירלחרתיויסטנסםי)בצדיטסר–יקסיי—
סבדות י טויסטנרים י טיו י גדולות י ט–בט י יות–( .י טרלחרט י טכו–דית-עי–סקית י ט–סשונט י ג–רט י לסבדות י דורות י לסבדות
טסר–יקסיותיברלחרתיויסטנסם,יטןירבחינתיטסו–ךיוטןירבחינתיטט–וגיםילשנטיבררוצע.ירלחרתיטסז–חיםיבצפוןיתירן
בשנותיטשישיםיגםיטיתטיבסו–ךידורט,יסבליר פ–יטט–וגיםיטררוצעילשנטיטיטיכפול.יביןיטית–ינט–גוישםיפי י 2י יות–
חייליםירצ–יםירסש–יברלחרתיששתיטירים.ירלחרתיטסז–חיםיבלבנוןיטיתטיבע–ךיפיי2ייות–יס–וכטיררלחרתיויסטנסם,
ובנו ףיר פ–יטט–וגיםילשנטיבררוצעיטיטיכרעטיכפול.
בריוחדירענייןילטשוותיסתיטרסבקיטלסורייטפל טיניילזטיטכו–די.ירתחילתיטרסטיטעש–יםינט–גויברסבקיטזט
בטע–כטיג טיכ 280,000-י כו–דים,יועודיכרטיעש–ותיסלפיםיברסבקיםיפניריים.ירטצדיטשניינט–גויכרטיעש–ותיסלפי
עי–סקיםיוטו–קים,יור פ–יםיקטניםייות–ישליסי–ניםיו ו–ים.ייבסותטיתקופטינט–גויבטע–כטיג טיכ47,500 -יפל טינים,
בע–ךיחציירטםיבר ג–תיטרסבקיעםייש–סלי)שזטיבע–ךיעשי–יתירר פ–יטכו–דיםיטט–וגים(.
עבו–יסותםיסלטישרתעקשיםילק–וסילט–גיפל טיניםיעליידיייש–סלי"שוסט",יטשווסטיג–פיתיישי–טירוצגתיבסיו–י
.141

 252רקו–:יכרויבסיו–י,137יטנתוניםילוקטוירוויקיפדיט.
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הטרור הפלסטיני
טבחנטיביןישטחייש–סליבגבולותיטקויטי–וקיולעורתיזסתיטשטחיםיבטםיישיר פ–יגדולישליפיגועיםיקטניםיכלייום.
טקרתיסי–גונייטט–ו–יטפל טיניםיבשנותיט.60-

פעולות טרור עיקריות
ברטלךיטשניםיבוצעויסלפיםי–ביםישליפעולותיט–ו–יפל טיניותינגדיסז–חיייש–סל.ייטטבלטיטבסטיר–כזתי–קיסתיטפעולות
טגדולותיוטרשרעותיותיביות–.
תסו–
רקום
תס–יך
טגליל,יי–ושלים פ–עותית–"פ,ינפילתיתל-חי
1920
פ–עותית–פ"ס,יבטםינ–צחוי47יוביניטםיט ופ–ייו ףיחייםיב–נ–
 1-5.5.1921יפויוסח–ים
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1936-1939

י–ושלים,יחב–ון,
צפת,יוסח–ים
כליטס–ץ

8-9.1929

1949-1956

כליטס–ץ

17.3.1954
9.1970

רעלטיעק–בים
י–דן

8.5.1972
30.5.1972

שדטיטתעופטילוד
שדטיטתעופטילוד

5-6.9.1972

רינכן

15.5.1974
5-6.3.1975
4.7.1975
4.7.1976

רעלות
תל-סביב
י–ושלים
סנטבט

כבישיטחוף
11.3.1978
)צורתיגלילות(
לונדון
3.6.1982
קוי300ילסשקלון
12.4.1984
כליטס–ץ
1987-1991
כליטס–ץ
1994-1997
 22.1.1995צורתיביתיליד
 2-3.1996י–ושליםיוסח–ים
24.9.1996
2000-2005

טגדטיטרע–בית
כליטס–ץ

 1.6.2001תליסביב
 9.8.2001י–ושלים
 27.3.2002נתניט
25.6.2006
2006-2009
12.6.2014

כ–םישלום
ביביעזט
טגדטיו ביביעזט

2015-2016

כליטס–ץ

פ–עותית–פ"ט,יבטםינ–צחוי133יוחו לטיטקטילטיטיטודיתיטטי טו–יתיבחב–ון
טר–דיטע–ביינגדישלטוןיטרנדטיטב–יטי,יכלליגםירסותיטתקפותיעליישובים
ותחבו–טייטודיםישטובילוילכ400-יט–וגים
טקרתיטרדינט
רסותיטתקפותיפדסיוןיבטרשךילטפ דיברלחרתיטעצרסות,יבעיק–ילסו–ךיגבולות
יטודטיושור–וןיו–צועתיעזט,ישטובילוילכ340-יט–וגים
טתקפטיעליסוטובו ילסילתיו–צחי11ינו עים
חטיפתירטו יםיופיצוצםיעליידייטחזיתיטערריתילשח–ו–יפל טין,ישטובילטילרסבק
ביןיי–דןילס–גוניםיטפל טינייםי) פטרב–יטשחו–(
חטיפתיושח–ו–ירטו י בנטישנחטףיבטי טירב–י ל
–צחי24ינו עיםיבידייט–ו–י טיםייפניםי)ובטםיקוזויסוקרוטו(יבשליחותיטחזית
טערריתילשח–ו–יפל טין
–צחי11י פו–טסיםיבסולירפידתירינכן,יבעקבותיוינשלחיטרו דילטתנקשיב–סשי
ס–גונייטט–ו–יב–חבייטעולם
–צחי22יתלרידיםיבטיולירצפתיועודיחרישטיסח–ים
טשתלטותירחבליםישבסויב י–ותיגורייעלירלוןי בוי,י8יבנייע–ובטינט–גו
רק––יתופתירתפוצץיבככ–יציוןיוטו–גי15יעוב–ייסו–ח
רטו יסיי–יפ–נ ינחטףיבטי טילפ–יזי)סח–ייחנייתיבינייםיבסתונט(,ישח–ו–יטנו עים
בפעולטישלי יי–תירטכ"לי)רבצעייונתן(
טרטפך
סוטובו ירטייליםיוסוטובו ינו ףינחטפו,י35ינו עיםינ–צחויסוינט–גויבק–ב
כשטסוטובו ינש–ף,יטובילילרבצעיליטני
ני יוןיטתנקשותיבשג–י–ייש–סלישלרטיס–גוב,ישטובילילרלחרתילבנון
חטיפתיסוטובו ,ישלסח–יטיסנשיישב"כיטוציסוילטו–גישנייחוטפיםיללסירשפט
טסינתיפדטיט–סשונט,ישברטלכטינ–צחויכ155-ייש–סלים
פיגועייטתסבדותישליטחרס יבעקבותיט כםיסו לויבטםינ–צחויכ164-
פיגועיכפוליבוינ–צחוי,22י–ובםיחיילים
ד–תיפיגועיםי)בעיק–יפיצוץיסוטובו ים(יסח–ייחי ולירטנד יטחרס ייחיסיעיסש
בטםינ–צחוירעלי58ייש–סלים
רטורותיסח–ייפתיחתירנט–תיטכותל,י16יחייליםינט–גו
טסינתיפדטיטשנייט,ישברטלכטינ–צחוירעליסלףייש–סלים;יפ–צטילסח–יעליית
ס–יסליש–וןילט–יטביתיוטביסטילנפילתיררשלתיסטודיב–ק
פיגועיבדולפינ–יוםיבוינ–צחוי21יצעי–ים
פיגועיבר עדתי בס–ויבר–כזיי–ושליםיבוינ–צחוי15
פיגועיברלוןיפס–קיבליליט ד–יבוינ–צחוי,30יובעקבותיוייצסטייש–סלילרבצעיחורת
רגן
חטיפתיטחייליגלעדישליטיוטחזקתויב–צועתיעזט
עלייטיבי–ייטיליםיופצר"–יםישט–גויכ30-ייש–סלים,יעדירבצעיעופ–תייצוקט
חטיפתיו–ציחתישלושתיטנע–ים,יובעקבותיכךיי–יי–קטותירעזטיויציסטילרבצעיצוק
סיתן
"סינתיפדתיטיחידים"י–יעלייטיבפיגועים,יבעיק–ידקי–ותיב כינים
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לס וףינתוניםיעליפעולותייוריוריותייות–י-יר פ–יפעולותיו וגןילסו–ךיטשנים,יכולליטיליםיו–קטות

טרור יומיומי בשטחים
טתרקדותיבסי–ועייט–ו–יר–וביינפגעיםיר יחטיסתיטדעתיררגווןיפעולותיקטנותייות–ישקו–ותיבסופןייוריורי,יבעיק–
בשטחים,יול–וביסינןיגו–רותילנפגעיםיסויספילוילנזק.י יסיו– י 142י ר–סטינתוניםיעליפעולותיכסלטיב–בעוןיטסח–וןישל
, 2015יבזרןיתחילתי"סינתיפדתיט כינים".ייכפיישניתןיל–סות,ירדוב–יברעלירסטיסי–ועיםיבשבועיבררוצע,י–ובםיז–יקות
סבנים,יטתפ–עויות,יוז–יקתיבקבוקייתבע–ט.ייט–וביטרכ–יעישליטסי–ועיםיסינםירדווחיםיבתקשו–תיטררו דתיסלסי–ק
בסת–ייחדשותישליטיריןיטרתנחלי,יוטםיקו–יםיבשטחיייטודטיושור–וןיורז–חיי–ושלים.ייסיןיככליטנ–סטינתוניםיר וד–ים
עבו–יתקופותיסח–ות,יולכןיסיןיספש–ותילטע–יךיעדיכרטי–רתיטסי–ועיםיטזויח–יגטילעורתיתקופותיסח–ות.ייסבליספילו
סםיבתקופותיסח–ותיישיט–בטיפחותיסי–ועים,יעדייןירדוב–יבפעולותי–צופותיויוריוריותישרבטסותיטתנגדותיליש–סל
ולכיבוש.
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נפגעי הטרור
טחב–טיוטתקשו–תיביש–סלי–גישותירסודילנפגעייט–ו–.
סיו–י143יר–סטיסתיר פ–יטנ–צחיםיבכלישנטירסזיפ–עותית–פ"סי).(1920-1921ייניתןיל–סותיכסןישפ–טילתקופת
רלחרתיטשח–ו–יולסינתיפדטיטשנייט,יר פ–יטט–וגיםיב–וביטשניםיטיטיפחותיר,50-יול–וביט–בטיפחות.ייזטיפחותירחצי
רר פ–יטט–וגיםיבפ–עותית–פ"טיבר פ–יםיסב ולוטיים.

 253רקו–:יטנתוניםינס פויוסו–גנויעליידיינחריטיג–שוני-סיילטויבעז–תםישליכרטיסח–ים,יוזריניםיב–שת.ייטנתוניםישלירתנחלייטיריןיבסים
ב–ובםיטרכ–יעיררבזקיםישליסת–יטקוליטיטודי יטרופעליעליידייערותטיבטתנחלותייצט–.יייתכנוירק–יםיבטםיסותויסי–ועירדווחייות–ירפעם
סחת,יויתכנויכרובןיגםירק–יםישליסי–ועיםישסינםירדווחיםיכלל.
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סםירשוויםילר פ–יטט–וגיםירתסונותיד–כים,יר תב–ישבכליטשניםיטיוייות–יט–וגיםירתסונותיד–כיםירסש–ירט–ו–י–
ספילויבשיסיטסינתיפדטיטשנייטיבשנתי.2002ייטפע–ירגיעיעדיפיי100יויות–יט–וגיםירתסונות.ייובנו ףילט–וגיםיבתסונות
ד–כים,יישיגםיט–וגיםיבתסונותיסח–ותי)לרשליתסונותיביתיותיסויתסונותיעבודט(יורתסבדים,ישר פ–םידורט.יירכךינובע
שטט–וגיםירט–ו–יטםיסחוזירזע–יירטט–וגיםיר יבותיסח–ותיכרעטיבכליטשנים.ייבשנת י ,2002ישטיסיטשנטיטרדררת
ביות–ישליטסינתיפדטיטשנייט,יר פ–יטט–וגיםירט–ו–יטגיעילכדיי19%ירכללירק–ייטרוותיטלסיטבעיים.
–ישוםיטר פ–יטסב ולוטיישליטט–וגיםייוצ–יתרונטירטעט,יכייצ–יךילנ–רליסתיטר פ–יםייח יתילגודליטסוכלו ייט.
100יט–וגיםירסוכלו ייטישלי8יריליוןיזטינו–ס,יסבלי100יט–וגיםירסוכלו ייטישליחצייריליוןינו–סייות–.יירסיו–י143יב–ו–
שטתקופטישבטינט–גויטכייט–בטייש–סליםיכתוצסטירט–ו–יטיסיתקופתיטסינתיפדטיטשניט.ייבשנותיט50 -ינט–גויט–בט
פחות,יסבליגםיטסוכלו יטיטייתטיט–בטייות–יקטנט.י יסיו– י 144י ר–סטיסתיטנתוניםיטרנו–רלים,יכלור–יט–וגיםילכל
100,000ינפשי—יוסכןיטתקפותיטפדסייןיבשנותיט50 -ינ–סותיבסופןירצטב–ירשרעותיותייות–ירטסינתיפדטיטשניט.ייגם
גליטט–ו–יסח–ייט כרייסו לויר תב–יכקטןייות–יבסופןירשרעותיירגליטט–ו–ישלישנותיט.70 -י יטג–ףיר–סטיגםיסת
טט–וגיםיברלחרותיוברבצעיםיצבסייםיגדולים,ירנו–רליםיבסותטיצו–ט.י יב–ו–ישטט–וגיםיברלחרות,יספילוירלחרות
"קטנות"יכרוירבצעיקדשי) יני(,י–ביםייות–.י

 254רקו–ות:יבסת–ירש–דיטחוץיישי יכוםיר פ–יט–וגייטט–ו–יכלישנטיר1920-יעדי,1999יודפיםינפ–דיםיעםיפ–וטיטט–וגיםיביןי1993יל1999-יועם
טט–וגיםירסזיתחילתיטסינתיפדטיטשניטיב פטרב–י.2000ייתחילתי2000ינופלתיביןיטכ סות.ייבסת–יט פ–יטיטוי–טוסליתיטיטודיתי)סת–
יטודייסר–יקסי(יט–חוילעשותי יכוםישנתייובזטיטשתרשתי.יינתונייתסונותיטד–כיםירטלר" .
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חזית העורף
טבעוישליטט–ו–ישטוסירכווןילפגועיבסז–חים.ייוחלקיררלחרתיטתודעטיטיסיטענותישנייטצדדיםיעליפגיעטיבלתיירובחנת
בסז–חים.ייטצדיטיש–סליילפחותיטועןילני יוןילצרצםיסתיטפגיעטיבסז–חים,יולטתרקדיבסנשייטריליציותיטפל טיניות
טשונות.ייטנתוניםישרובסיםיכ–גילילתרוךיבערדטיזויסויסח–תיטםיר פ–יטנפגעיםי—ילרשל,יכרטיילדיםיונשיםינט–גו,
וסולייטשווסטישליר פ–יםיסלטיעםיטר פ–יםישלילוחריםישנט–גו.
סבלירטישחשוביזטילסיטר פ–יטסב ולוטיישליטט–וגים,יסלסיטיח יביןיטט–וגיםיבקבוצותיריןיוגילישונותילגודל
טסוכלו ייטיבקבוצותיטסלט.ייט יבטיטיסישתרידיישיט–וגיםיגםירביןיטסז–חיםיטבלתיירעו–בים.ייסזיני יוןילצרצםיסתיזט
צ–יךילטתבטסיבכךישר פ–םייטיטיקטןייח יתילסוכלו ייט.
טצו–טילטציגיסתיטנתוניםיטסלטיטיסיבסרצעותית–שיםי .spie chartיית–שיםיכזטירו–כבירשתיישכבות.ייטב י יטוס
ת–שיםיעוגטי טנד–טיישרציגיסתיטחלוקטישליטסוכלו ייטיטכלליתילפ–ו ותיריןיוגיל:ילרשליבניםיבגיליםי 10- ,5-9 ,0-4
, 14יוכו',יוכנ"ליגםילבנות.יטשכבטיטשניטיטיסיטחלוקטישליטט–וגיםילפייסותןיפ–ו ותישליריןיוגיל.ייסבליזטילסייטיטיעוד
ת–שיםיעוגטי–גיל.ייברקוםיזטינשרו–יסתיטזוויותישליטפ–ו ותיטשונותיכרוישטיויבעוגתיטב י ,יונס–יךיסוינקצ–יסותןיכדי
לשקףיסתיטנתוניםיעליטט–וגים.י יכךיסםיבפלחיר ויםירטסוכלו ייטיישייח יתירעטיט–וגיםיזטייבוסילידייביטוייבכך
שטפ–ו טיבעוגטיתטייטיקצ–טיולסיתגיעילטיקףיטעוגטיטרקו–ית.יילעורתיזסתיסםיבפלחיסוכלו יטיר ויםיישיטרוןיט–וגים
בסופןייח י,יזטייתבטסיבפ–ו טיס–וכטייות–ישבולטתירעב–ילטיקףיטעוגטיטרקו–ית.יילט ב–ינו ףי–סויבער' .12
כדיילטע–יךיסתיטפגיעטיבסז–חיםיניישםיסתירטישתוס–ילעיליעבו–יט–וגייט סינתיפדטיטשנייט,יונ–סטיסיזטידגםינוצ–.
בפ–ט,ירטישסנחנוירצפיםיל–סותיטוסישילוביביןישניידגרים.ייטט–וגיםישטםיט–וגיםיסק–סייםירתוךיטסוכלו ייטיטכללית
סרו–יםיליצו–ירעגלישליפ–ו ותיעםי–דיו יפחותיסוייות–יקבוע,יכייבטגד–טיט–וגיםיסק–סייםיסרו–יםילטיותירפוז–ים
בסופןיסחידיביןיכליטקבוצותישליריןיוגילילפייטגודלישליכליקבוצטיכזו.יילעורתיזסתילוחריםיטםיכ–גיליגב–יםיצעי–ים,יסז
לוחריםיט–וגיםיצפוייםיליצ–יפ–ו ותיס–וכותיבריוחדיבצדייריןיבסרצע,יברקוםישליטקבוצותישליגב–יםיצעי–ים.
נתחיליעםיטט–וגיםיטיש–סלים,יטרוצגיםיבסיו–י. 145ייטצבעיםיטםיתכלתילסז–חים,יוו–ודילסז–חיות,יוחסקיילחיילים.
חסקייכטטירשרעויחייליםישנט–גויברטלךיפעילותירבצעית,יוחסקייבטי–יזטיחייליםישלסיטיויברטלךיפעילותירבצעית
)כוללילרשליט–בטירק–יםישליחייליםישנ עויבסוטובו יםיסז–חייםישטתפוצצו(.

 255רקו–ות:יטנתוניםיעליט–וגייטט–ו–יזטיםילסלטישליטג–ףיטקודם.ייר פ–יטט–וגיםיברלחרותיורבצעיםירוויקיפדיט.יילגביירלחרתיטשח–ו–יסני
רציגי–קיסתישנתי,1949יסזיטר פ–יטרצויןיטוסישלישירט ךיטכלי)שרתיח ילטווחי.(1947-1949יילגביירלחרתילבנוןיישיטפ–דטיבין
טרלחרטיעצרטיב1982-ילביןי18יטשניםיטבסותיבבוץיטלבנוני.ייבג–ףיחילקתייסתיטט–וגיםיבסופןיסחידיעלי18יטשניםיטסלט.י
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בגדולירטיש–וסיםיטוסיסכןירטישציפינו.ייישיעיגולישליט–וגיםירכליטגיליםיוטרינים,יובליטותיטרצביעותיעליייצוגיית–
שליחיילים.ייסבלירעב–ילכךיניתןיל–סותישלושיתופעות:
• ישיייצוגיח –ישליילדיםיעדיגילי, 13יכלור–יטםינט–גויפחותירטרבוג–יםייות–ייח יתילחלקםיבסוכלו יט.יי–וסים
סתיזטיבכךישטפ–ו ותישרייצגותיסתיטגיליםיטסלטייות–יקצ–ות.י
• חלקיניכ–ירטחייליםיוכרעטיכליטחיילותינט–גויכשבעצםילסיטיוירעו–ביםיבפעילותירבצעית.ייסבליבכליזסתיטם
בולטיםירעב–ילפ–ו ותיטסח–ות,ירטישרעידיעליכךישטםינט–גוייות–ירסש–יטיטיצפוייסםיזטיטיטיסק–סייבטקש–
סז–חי.י ייתכןישט יבטיטיסישטםינרצסוייות–יברקורותיטרועדיםילפו–ענות,ילרשליסוטובו יםיבין-עי–וניים
שטיוייעדילטתקפט.יייתכןיגםישטיויטתקפותישכוונויבכוונטיכנגדיחייליםיגםיב ביבטיסז–חית.
• גב–יםיבגילייטבינייםינט–גויקצתייות–ירנשים,ישוביסולייכייטםיט תובבוייות–יבחוץיברקורותישטיו ייעד
לטתקפות.י
ועכשיוילט–וגיםיטפל טינים,יטרוצגיםיבסיו– י. 146י ישירוילבישקבוצותיטגילירוגד–ותיקצתיסח–ת,יכייט–כביטגילים
בסוכלו יטיטזוישונטילרדי,יובפ–טיישיט–בטייות–יצעי–יםיופחותיזקנים.ייכסןיחסקייכטטיטוסיסנשיםישטשתתפויבסופן
פעיליבפעילותיעוינתיבזרןישנט–גו.יחסקייבטי–יטםיסנשיםישרוכ–יםיכחב–יםיבסי–גוניםיטשוניםי)כוחותיטביטחוןישל
ט–שות,יטחרס ,יטג'יטסדיטסי לרי,יוכו'(יסבלילסיע קויבפעילותיעוינתיבזרןישנט–גו.ייחלקםיטיוייעדילחי וליררוקד.

 256רקו–ות:ינתונייטסוכלו יטירטלר" ,יובפ–טיטנתוניםיעלייטודיםירלוחי2.18ישליטשנתוןיט טטי טיישלישנתי2003ישרכילינתוניםיעבו–י.2002
טנתוניםיעליט–וגיםיטוסירדפייט טטי טיקטישליבצלם.יכיווןיש–ציתיילטתרקדיבסינתיפדטיטשנייטי)שטיסיטתקופטיטכיירדררתירבחינת
פעולותיט–ו–יופעולותישכנגד(יטשתרשתייב דףישליטט–וגיםיבתקופטישלפניירבצעי"עופ–תייצוקט"יב,2008-יובפ–טיבנתוניםיעדי וףיפב–וס–
 2005י)שזטיבע–ךירתיישטסינתיפדטיטשנייטידעכט(.יטבעיטישזטילסי–שירטיסחתיסלסיטרוןי–שירותישונות,ישרוגד–ותילפייצ–וףישלישלושט
פ–רט–ים:יטיכןיק–טיטרק–טישבוינט–גו:יבשטחיםיסויביש–סל;יריינט–ג:יפל טינים,יסז–חיםייש–סלים,יסנשייכוחותיביטחוןייש–סלים,יסו
סז–חיםיז–ים;יורייט–גיסותם:יפל טינים,יכוחותיטביטחוןיטיש–סלים,יסויסז–חיםייש–סליםי)לרשלירתנחלים(.יב וףיטשתרשתייב5-י–שירות:
כליטיש–סליםי)כוחותיטביטחוןיסויסז–חים(ישנט–גויבידייפל טיניםיבכלירקוםי)בשטחיםיסויביש–סל(,יוגםיסז–חיםיז–יםישנט–גויבידי
פל טינים.
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גםיכסןיניתןיל–סותישילובישלישנייטדגריםיטצפויים,יסבליבפ–ופו–ציותילגר–יישונות.י יטרעגלישרייצגיט–וגים
סק–סייםירתוךיטסוכלו ייטיטוסיט–בטיט–בטייות–יקטן.ייזטירצביעיעליכךישסכןיטפגיעטיטסק–סיתיבסוכלו יטיטכללית
)ובפ–טיבנשיםיוילדים(יטייתטיט–בטייות–ינרוכטיבסופןייח י.ייסבלירצדישנייישיט–בטייות–יגב–יםיט–וגיםיבכליקשת
טגיליםיר13-יעדירעלי. 30יספש–ילחשוביעלישנייט ב–יםיספש–ייםילכך.ייט–סשוןיטוסישגב–יםיפל טיניםינרצסיםיבחוץ
ט–בטייות–,יובפ–טיבסותםירקורותישטיוייעדילטתקפותייש–סליות.ייטשנייטוסישחלקםילפחותיטיויבעצםילוחריםיסויע קו
בפעילותיעוינת,יסבלילסיזוטויככסלטיבב י יטנתוניםישליבצלם.ייסניילסי–וסטיסיךיניתןילטכ–יעיביןיטספש–ויות,יסבל
טפע–יטעצוםיביןיטרעגליטסק–סיי לביןי ר פ–יטט–וגיםיטגב–יםי רעלטילפחותיספש–ותי–יסליתי שלי דיווח י ח – יעל
טשתתפותיבפעילותיעוינת.י

טרור יהודי
פעולותיטט–ו–יטיטודייטעיק–יותירופיעותיבטבלטיטבסט.י יבנו ףיישיכעש–יפעולותינו פותיעםיט–וגיסוישניים,
פעולותיעםיפצועים,יוסלפיירק–יםישליפגיעטירצדירתנחליםיבפל טיניםיבשטחיםי)לרשליעקי–תיעצייזיתיסויטפ–עט
לר יקיטזיתים,יוגםיפעולותיסלירותייות–יכרויטשלכתיסבנים,יטצתות,יוי–י(.
פ–טים
רפגע
תס–יך
טרחת–תיטיטודית רטענייחבלטיברכוניותי3י–סשייע–יםיפל טיניםיבגדט,יטתקפטיעליטרכללט
1980-1984
טסי לסריתיבחב–ון,יתכניתילפיצוץיטר גדיםיבט–יטבית
–צחי7יפועליםיפל טיניים
ערייפופ–
20.5.1990
–צחי29ירתפלליםיברע–תיטרכפלטיופציעתי125ינו פים,יבעקבותיויטוכ–זו
ב–וךיגולדשטיין
25.2.1994
תנועותי"כך"יו"כטנסיחי"יכס–גונייט–ו–
–צחי4ינו עיםיבקוי165ילשפ–עםישנגר–יבלינץ'
עדןינתן-זדט
4.8.2005
פעולותי–בותי)ביוניי2013ידווחיעליפתיחתי788יתיקיםיברשט–טיתוךי18יחודשים(
תגירחי–
רסזי2008
 257רקו–ות:ינתונייטסוכלו ייטישובירטלר" ,יסבליטפעםיסלטיטנתוניםיעליטסוכלו ייטיטע–ביתיביש–סלירתוךיטנחטישזטיטק–וביטטוביביות–
שישיליילפילוגישליטסוכלו ייטיטפל טינית.יינתונייטט–וגיםישובירסת–יבצלם.ייושוביטשתרשתייב5-י–שירות:יכליטפל טיניםישנט–גויבידי
יש–סליםי)כוחותיטביטחוןיסויסז–חים(יבכלירקוםי)בשטחיםיסויביש–סל(,יוגםיסז–חיםיז–יםישנט–גויבידייכוחותיטביטחוןיטיש–סלים.יילס
כללתייסתיט–שירטישליפל טיניםישנט–גויבידייפל טיניםי)צ–וףישליחשודיםיבשיתוףיפעולטיעםייש–סל,י כ וכיםיפניריים,יוכסלטישנט–גו
ברטלךיפעולותינגדייש–סל(.ייט יבטיטיסישטרט–טיטיסילספייןיסתיטרידטישיש–סליפוגעתיבסז–חים.י
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2.7.2014
31.7.2015

יו ףיחייםיבןידוד
ערי–םיבןיסוליסל

שליפגיעטיב–כושיוטצתטיבגדט
–צחירוחרדיסבויח'די–ישנש–ףילרוותיביע–יי–ושלים
טצתתיביתירשפחתידווסבשטיבכפ–ידורסישבטינש–פוילרוותי3ירבנייטרשפחט

תנועתיכךירי ודוישלירסי–יכטנסיותנועתיכטנסיחיישטתפלגטיררנטיטוכ–זויכס–גונייט–ו–יבשנתי,1994יסח–ייט–צח
ברע–תיטרכפלטיבידייב–וךיגולדשטיין.ייגולדשטייןיטופיעיב–שירתיכךילכנ תיונבח–ירטערטילרועצטיטרקוריתיבק–ית
ס–בע.

האיום האיראני
טילים
ג–עין
טשפעטיסזו–יתיבסרצעותיחיזבסללטיוטרעו–בותיב ו–יטי

פרק יד :תהליך השלום

רדינתייש–סליטוקרטיעםי יוםיטרנדטיטב–יטייתוךירלחרטיעםיטע–בים.ייעיק–יטלוחריםיבצדיטע–בייטיויתושבייטס–ץ
)טפל טינים(,יסבליברלחרטיטשתתפויגםיצבסותי די–יםישלי ו–יט,יי–דן,ירצ–ים,ילבנון,יועי–סק.יירצדישני,יכב–יברגילת
טעצרסותי רופיעטיטק–יסטילע–בייייש–סלי"לשרו–יעלי שלוםיוליטוליחלקםיבבניןיטרדינט",יוכןיטטצט–ט יכיי"סנו
רושיטיםיידישלוםיושכנותיטובטילכליטרדינותיטשכנותיועריטן".י יב–סיטיטי טו–יתיניתןילור–ישטשסיפטיטרוצט–ת
לשלוםיניגפטיבסופןיגו–ףיבפנייטפ–קטיקטישליטרסבקיטלסורייביןייטודיםילע–בים.

נקודות ציון עיקריות
טטבלטיטבסטיר כרתיסתיט רטלכיםיטעיק–ייםיטקשו–יםילספש–ותישלישלוםיביןייש–סלילע–ביםי)טיויעודירטלכים
רשנייםייות–ישלסיטיוירשרעותייםילתרונטיטכללית(.י יטיסיכוללתיגםיטבחנטיביןיטתרקדותיביח יםיעםיטפל טינים
לעורתייח יםיעםירדינותיע–ב.ייטרלחרותיטעיק–יותיופעולותיחד-צדדיותיחשובותירצוינותיכדייל פקיטקש–.
יווג
פל '

רטות
רטלך
תס–יכים
טחלטטי181ישליעצ–תיטסורותיטרסוחדותיקו–סתילטקרת
תכניתיטחלוקט
29.11.1947
רדינטייטודיתיורדינטיע–בית
ע–ב'
טע–ביםיסינםיר כיריםילתכניתיטחלוקט
רלחרתיטשח–ו–
1947-1949
ע–ב'
ט כריםיעםירצ–ים,ילבנון,יי–דן,יו ו–יטיובי ו יטקויטי–וק
ט כריישביתתינשק
2-7.1949
כגבוליטבינלסוריי)כיוםינק–סי"קוויי("1967
יש–סליכובשתיסתיטגדטיטרע–בית,יחבליעזט,י–רתיטגולן,יו יני ע–ב'
רלחרתיששתיטירים
5-10.6.1967
ע–ב'
8י–סשיירדינטיע–ביםירצטי–יםיכיילסייטיוישלום,יטכ–ט,יסו
ועידתיח–טום
1.9.1967
רשסיורתןיעםייש–סל
ע–ב'
טצעטילרתווטישלוםיביןייש–סלילרצ–יםישליש–יטחוץ
תכניתי–וג'–
6.1970
טסר–יקני
ע–ב'
ביןייש–סלילרצ–יםיו ו–יט
 6-24.10.1973רלחרתייוםיכיפו–
ע–ב'
ט כםיטבינייםי) יניי (2טתחייבותייש–סליורצ–יםילסיירלחרטי)–בין(
4.9.1975
טרטפך
ע–'+פל'
רתווטילשלוםיעםירצ–יםיולסוטונוריטיפל טיניתי)בגין(
ט כםיקרפידיויד
17.9.1978
ע–ב'
ט כםישלוםיעםירצ–ים נ יגטיבשלביםיר ינייור י–תיטשטחילרצ–יםי)בגין(
26.3.1979
פל '
טצט–תיעצרסותיפל טין סש"ףירקבליברשתרעיסתיתכניתיטחלוקט
15.11.1988
פל '
 9.12.1987-1991טסינתיפדטיט–סשונט
 17.1-28.2.1991רלחרתיטרפ–ץ

יש–סלירותקפתיבטיליםירעי–סקיסךיסינטירגיבט

ע–ב'
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30.10.1991
13.9.1993

26.10.1994
28.9.1995

4.11.1995
15.1.1997
23.10.1998
4.9.1999
11-25.7.2000
9.2000-2005

רשלחתירשותפתיי–דנית-פל טינית,יטתוויתיע–וציםידו-צדדיים ע–'+פל'
ועידתירד–יד
ו–ב-צדדייםיביןייש–סלילע–ביםי)שרי–(
טכ–טיטדדיתישלייש–סליוסש"ף,יביטוליטחוקיטסו –ירפגשים פל '
ט כםיסו לו
עםיסש"ף,ינטישתיטט–ו–יוטתחייבותילפעוליבד–כיישלום,
טקרתיט–שותיטפל טיניתילתקופתיבינייםישלי5ישנים,יטעב–ת
עזטיוי–יחוילשליטטיפל טיניתי)–בין(
ע–ב'
)–בין(
ט כםישלוםיעםיי–דן
פל '
ט כםיסו לויב'י)טסבט( טתוויתישטחייAי)שלטוןיעצרייפל טינייבע–ים(,יBי)שליטט
סז–חיתיפל טיניתיוביטחוניתייש–סלית(,יוC-י)שליטט
יש–סלית(יבשטחיםיוטקרתיכוחישיטו–יפל טיניי)–בין(
–צחי–בין
ט כםיחב–ון
ט כםיווסי
ט כםישס–ם
ועידתיקרפידיוידי2
טסינתיפדטיטשנייט

פל
טחלתיסו לויב'יבחב–וןי)נתניטו(
פל
רירושינ יגטיב3-יפעירותי)ש–קיסחתיבוצעט(י)נתניטו(
פל
ביצועיט כםיווסייו עיפיםינו פיםי)ב–ק(
ני יוןילט כםיכולליבתיווךינשיסיס–ט"ביקלינטוןישנכשלי)ב–ק( פל
פל

28.3.2002

יוזרתיטשלוםיטע–בית
)ט עודית(

24.6.2002

רפתיטד–כים

טצעטיל יוםיט כ וךיטכולליבתרו–טילטקרתירדינטיפל טינית ע–'+פל'
ופת–וןיבעייתיטפליטיםי)רבליילטזכי–יסתיזכותיטשיבט(;יללס
תגובטייש–סלית
פל '
רתווטישלינשיסיס–ט"ביג'ו–ג'יבושיטכולליטכ–טיבזכות
טפל טיניםילרדינטיעצרסיתישטתקבליעלישנייטצדדיםי)ש–ון(
פל '
יש–סלירפנטיסתי–צועתיעזטי)ש–ון(
פל '
36ירפגשיםישליסולר–טיוסבוירסזןי"שכרעטיטגיעוילט כם"
פל '
ועידטיבינ"לינ–חבתי)39ירדינותיכוללי–וביטליגטיטע–בית(
ברט–טילטתניעירחדשיסתיתטליךיטשלום,יוסישו–יקבלת
טפת–וןישלישתיירדינותי)סולר–ט(
פל '
רבצעינ–חביבעזטיבעקבותיי–יי–קטותירשםיעליטנגב
פל '
טסו"םירכי–יבפל טיןיכרדינטישסינטיחב–ט
רבצעיק–קעייבעזטילפגיעטיברע–ךישיגו–יט–קטותיוברנט–ות פל '
שליחרס
ע–'+פל'
פגישטי ודיתיביןינתניטו,י י י,יעבדסללט,יוק–י

תכניתיטטתנתקות
11.9.2005
 12.2006-9.2008שיחותיישי–ות
 27-28.11.2007ועידתיסנספולי

 12.2008-1.2009רבצעיעופ–תייצוקט
טצבעטיבסו"ם
29.11.2012
רבצעיצוקיסיתן
8.7.201426.8.2014
פ גטירקורית
21.2.2016

'
'
'
'
'

ר–צףיטרסו–עותיניתןילטבחיןישררשלותיטשרסלישלפנייטרטפךילסיטכי–ויבפל טיניםיולסיטכי–ויבספש–ותישל
רדינטיפל טינית.ייגםירדינותיע–ביוטפל טיניםיעצרםילסיטיוירוכניםילט תפקיבטקרתירדינטיפל טיניתיבשטחיייטודט,
שור–ון,יועזט.ייסש"ףי –ביגםילקבליסתיטחלטטי242ישלירועצתיטביטחוןישליטסו"םישק–סטילנ יגתייש–סלירטשטחים
שכבשטיברלחרתיששתיטירים.
טעיק–וןישלי"שטחיםיתרו–תישלום "ירורשיל–סשונטי)ועדיכטיבפעםיטיחידט(יעליידיי–סשיטררשלטירנחםיבגין
בטקש–ישליטשלום יעםירצ–יםיוטנ יגטירכלי ינייב.1979-1982-ייטט כםיטזטיטוסינקודתיציוןיס ט–טגיתיביח יםיבין
יש–סלילע–בים.יירצדיסחדיטוסירשקףיט כרטילפש–טיט–יטו–יסליתירצדייש–סל,יכולליטרחי–יטכסובישליפינוייתושבים
רבתיטםיוטח–בתיישובים.יירצדישנייטוסירשקףיטבנטישלירדינטיע–ביתישטרסבקיביש–סליסינויטבעיטיטחשובטיביות–
שעלי ד–ייורטיושעדיףילנט–ליסתיטרסבקיטזט.ייטט כםירחזיקירערדיכב–י38ישנים,יוש–דירטרו–ותיכגוןירלחרתילבנון,
טסינתיפדות,יושלטוןיטסחיםיטרו לריםיברצ–ים.ייט כםיטשלוםיכלליגםינ פחיבנושסירתןיסוטונוריטילפל טיניםיתוךי5
שנים,ישלסירורש.
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סנשייסש"ףיטתחילוילדב–יעליספש–ותישל יפת–וןישתיירדינותיבשנותיט70-י שליטרסטיטקודרת.י יב15.11.1988 -
טכ–יזיע–פסתיעלירדינטיעצרסיתיפל טיניתיבטתסםילתכניתיטחלוקטישליטסו"ם,ידב–ישטתפ–שיכקבלטישליעק–וןישתי
טרדינות.יירסזיטתפי טישלישתיירדינותיכפת–וןיט–צוייל כ וךיטפכטילסבןיי ודיבדיפלורטיטיטעולרית.
ד–י תי–גלי–סשונטילפל טיניםיבתו–יצדיבתטליךיטייתטיבוועידתירד–ידי) ,(1991ישבטיטםיטשתתפויבר ג–תירשלחת
רשותפתיי–דנית-פל טינית.יירטצדיטיש–סלייטשתתףי–סשיטררשלטייצחקישרי–.ייטוועידטיפתחטידלתילשיחותיישי–ות
שטובילויב ופוישלידב–ילשלוםיעםיי–דןיולט כםיסו לו.י
טטתקדרותיטרשרעותיתיביות–ילק–סתיספש–ותישלי יוםיט כ וךיעםיטפל טיניםיטייתטיבט כםיסו לו )(1993
שנחתםיעליידיי–סשיטררשלטייצחקי–בין.ייעםיזסתיטט כםיטיטילתקופטישלי 5ישניםיולסיכללישוםיטתחייבותילגבייט כם
טקבעי שיושגיעדיסז.י יבסופןיפ–קטייטט כםי יפקירתווטי לטקרתיסוטונוריט,יולסינסר–יבוי דב–יעליטקרת ירדינט
פל טינית.יייערדתוישלי–ביןיטייתטישטפל טיניםייקבלוי"פחותיררדינט".ייטט כםירורשיב ופוישלידב–יבסופןיחלקי
בלבדיתוךיטסשרותיטדדיותישליכליצדישטשניילסיקייםיסתיטתחייבויותיו.י
טסיחודיטסי–ופייטצטי–יעליתריכטיבזכויותיטפל טיניםילטגד–טיעצריתיכולליטקרתירדינטיב.1999 -י יט–עיוןישל
רדינטיפל טיניתיקיבליגושפנקטינו פתיברפתיטד–כיםישלינשיסיס–ט"ביג'ו–ג'י בושיטבן,יוטטכ–טיט–סשונטיבוירצד
ררשלתייש–סלינבעטירקבלתירפתיטד–כיםיעליידיי–סשיטררשלטיס–יסליש–וןיב.4.12.2002 -י י–סשיטררשלטיבנירין
נתניטויטצטי–ישיטיטירוכןילפת–וןישלירדינטיפל טיניתירפו–זתיבכפוףיל ידו–ייביטחוןיבנסוםיב–-סילןיביוניי.2009
טספש–ותישלישלוםיביןייש–סלילרדינותיע–ביכפופטילפת–וןיט כ וךיעםיטפל טינים.ייוזרתיטשלוםיטע–ביתישטוצגט
ב2002-י וסוש–טירחדשיב 2007-י גםיטיסידו–שתיטקרתירדינטיפל טיניתיופת–וןירו כםילבעייתיטפליטים.י יררשלות
יש–סלילסיטגיבויבסופןי–שרייליוזרטיזו,יסםיכיינתניטויטתייח יסליטיבחיוביבוועידתיטשלוםיט ודיתישנע–כטיבעקבטיב-
.21.2.2016
טק–בטיטגדולטיביות–ילט כםיעםיטפל טיניםיטושגטיכנ–סטיבשיחותיטישי–ותיביןיסולר–טילסבו-רסזן.י יבשיחות
ִ
סלטיטתקדרוילט כםיעלינ יגטירטגדטיתוךיחילופיישטחים,יחלוקתיי–ושלים,יוקבלתיר פ–יקטןישליפליטיםיפל טינים
ביש–סל.יתוכןיטשיחותילסיפו– םיבסופןי–שרי.יטןיטופ קויעםידעיכתיכוחוישליסולר–טירצדיסחדיוטקרתיררשלתיסחדות
פל טיניתיבשיתוףיטחרס ירטצדיטשני.
בסופןיכלליירטישרספייןיסתיטיח יםיעםיטפל טיניםיוסתיטני יונותילטגיעילט כםיסיתםיטוסישטםירופ קיםיתדי–
בעקבותיטתנגדותישליקיצוניםירשנייטצדדים,יפעולותיט–ו–יורבצעיםינגדיט–ו–,יופעולותיבניטיבטתנחלויות.

שינויי העמדה הישראלית
כסרו–ילפנייטרטפךיוגםייות–יר 20-ישניםיסח–יוי)כולליבט כרייסו לו(ייש–סלילסיט כירטילפת–וןישתייטרדינותיול–עיון
שליטקרתירדינטיפל טינית.י יסבלישלושתי–סשייררשלטיטסח–וניםי–יס–יסליש–ון,יסטודיסולר–ט,יובניריןינתניטוי–
טצטי–ויכליסחדיבשעתוישטםיתורכיםיבפת–וןיכזט.ייבסופןיכלליינ–סטישישי"תזוזטישרסלט"ישליטערדטיטיש–סליתיעם
טשנים.

הצעות שטח לפלסטינים
צו–טיספש–יתילכרתיסתיטערדטיטיש–סליתיטיסיכרטירשטחיס–ץייש–סלירוצעילפל טיניםיבתרו–טילט כםישלוםיו יום
ט כ וך.
לציי–יג–ף?

עמדות המנהיגים
ב 40-י שנותיטיריןיבשלטוןי–ובי–סשייטררשלטיעב–וירערדטיבלתיירתפש–תילערדטירתפש–תייות–,יוספילוילקבלת
ט–עיוןישליטקרתירדינטיפל טינית.
ג–ףישליערדטיכפונקציטישליזרןילכליסחד
ס–יטיסלדדי"דב–יםיש–וסיםירשם"
נתניטויבעקבט http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3871670

פעולות נגד תהליך השלום
בסופןירוצט–יטתנחלויותיורסחזיםירוקריםיכדיילרנועיספש–ותישליטקרתירדינטיפל טינית
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יצי–תידעתיקטל,יעתי–ות,יוטתנגדותיפיזיתילכליט–י טישלירבנטיבלתייחוקייבטתנחלות
טט תטישטובילטיל–צחי–בין

תמיכת הציבור בתהליך
תטליךיטשלוםינרצסיברוקדיטוויכוחיטפוליטייביש–סל,יובפ–טיברוקדיחילוקייטדעותיביןייריןיושרסל.י יבשליכךייש
חשיבותי–בטילדעתיטקטליבנושסיזט.
סתיטנתוניםיטרפו–טיםיביות–יניתןילרצוסיב"רדדיטשלום".ייזטוי ק–יחודשיישרבוצעירסזי 1994יעליידייפ–ופ'יספ–ים
יע–יופ–ופ'יתר–יט–רןיבר ג–תיתכניתיסוונ יבסוניב– יטתיתל-סביביוטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט.י יבכליחודשיטם
שוסליםירגווןישסלותיטנוגעותילדרוק–טיטיול כ וךיטיטודייע–בי,יסבליתרידיזטיכוללישסלטיעליתריכטיבתטליךיטשלום
ושסלטיעליסרוןישסכןיטוסייובילילשלוםיבשניםיטק–ובות.ייסיו–י147יר–סטיסתיטתשובותישטתקבלוילשסלטיט–סשונט
רנשסליםייטודים.ייישילשיםילבילכךישטני וחיטרדויקישליטשסלטיטשתנטיבר–ץי :2003יעדיסזיטיסיטייתטי"בסופןיכללי,
טסםיסתטירגדי–יסתיעצרךיכריישתורךיסוירתנגדילתטליךיטשלוםיביןייש–סלילע–בים?",יוטתשובותיטיויעלי קלטישלי5
ספש–ויותיביןי"רתנגדירסוד"יל"תורךירסוד",יכשטע–ךיטסרצעייטוסי"ככטיככט,יבסרצע"י)בנו ףיטייתטיגםיספש–ותישל
"לסייודעים",יכרקובל(.ייבר–ץי 2003יטשסלטיטשתנתטיל"רטיערדתךילגבייניטולירשסירתןילשלוםיביןייש–סליל–שות
טפל טינית?",יוטתשובותיצורצרויל קלטישלי 4יספש–ויותיביןי"רסודיבעד"יל"רסודינגד",יבלייתשובטיניט–ליתיבסרצע.
כפיישניתןיל–סות,יזטילסיטשפיעיעליטתורכיםיבשלום,יסבלי–ובירוחלטישליטרתלבטיםיטפכוילרתנגדים.
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רטתוצסותיניתןיללרודישטיטודיםיביש–סליתורכיםיבתטליךיטשלוםיבסופןיגו–ףי—יביןי60%יל80%-יבשניםישונות,
ורתוכםיכחצייספילויתורכיםירסוד.יבסופןיסי–וניירשטויטשניםישבטןיטייתטיטתריכטיטגבוטטיביות–יוטטתנגדותיטנרוכט
ביות–יטןישנותיררשלתינתניטויט–סשונט,יו–ביןיטיטיחולםיעליתריכטיכזו.ייעלייטיקלטיבטתנגדותיטתחוללטי–קיבתחילת
ררשלתיב–ק,יעודילפנייכישלוןישיחותיקרפידיוידיולפנייפ–וץיטסינתיפדטיטשנייט,יולסיטגיעטילררדייטטתנגדותיש–בין
בלירטם.י יעליותינו פותיבטתנגדותיק–ויבשלטייררשלתיש–ון,יסולייבטקש–ילטתנתקותירעזט,יובתקופתינתניטוירסז
 2010ילע–ך.יילעורתיזסתיעלייטיבתריכטיטתחוללטיבשלטייררשלתיסולר–טיונרשכטילתחילתיררשלתינתניטויטשנייט.
טקויטסדוםיבסרצעיטוסי"רדדיטשלום".ירדדיזטירחושביכררוצעישליטתשובותילגבייתריכטיבתטליךיוטתשובותילגבי
סרונטישטוסיסכןייובילילשלום.ייטעובדטישטרדדינרוךייות–ירסחוזיטתורכיםירצביעיעליכךישטסרוןישסכןייטיטישלום
 258רקו–:יטנתוניםיכסרו–ירטדוחותיטחודשייםישלירדדיטשלוםיבסת– .http://www.peaceindex.org/indexMain.aspxייבשנים
ט–סשונותישליט ק–יטוסיכללייטודיםיבלבד,יוסח–יכךינתוניםיעבו–ייטודיםיועבו–יכלליטסוכלו ייט.ייבשניםיטסח–ונותיישיגםינתוניםיעבו–
ע–ביםיבנפ–ד.ייסנייבח–תיילטתרקדיבנתוניםיעלייטודיםירשתיי יבות:י–סשית,יזוי ד–תיטנתוניםיטס–וכטיוטרלסטיביות–,יושניתינ–סטילי
שבטקש–יטזטייות–ירענייןיל–סותיסתיטתוצסותיעבו–ייטודיםיוע–ביםיבנפ–דיולסילע–בביסותם,יכייבחלקירשרעותיישליטרק–יםיטתשובותישל
שתייתת-טסוכלו יותיטסלטישונותיבתכלית.י

214
טוסינרוךילרדי.ייובסופןיג יניתןיל–סותישרדדיטשלוםיי–דיר–רטיררוצעתישליכ 65%יבשנותיט90-ילכ45%-יכיום.יילר–ות
שטנתוניםיקצתי–ועשים,יניתןילטעוןישזטירשקףירגרתיי–ידטיבתריכטיועלייטיבטתנגדותילתטליךיטשלום.
בנו ףילרדדיטשלוםיטיטיגםירדדיסו לויעדישנתי2008י—יבעק–וןיסותוידב–יסבלירבו יעליטשסלטי"רטייערדתך
לגבייטט כםישנחתםיבסו לויביןייש–סלילסש"פי)ט כםיטעק–ונות(?"יב קלטישלי5יספש–ויותי)ושסלטירשלירטיטסם
סתטירסריןישטט כםיסכןייובילילשלום(.יטתוצסותירוצגותיבסיו–י.148
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כסןיטתרונטידיישונט:יטתריכטיטיתטי–קיבסיזו–יט40%-יבשנותיט,90-יוי–דטילסזו–יט25%-יבשנותיטסלפיים,יושוב
טי–ידטירתחילטיעודילפנייטסינתיפדטיטשניט.ייבסופןירפתיעירדדיסו לויגבוטייות–ירסחוזיטתריכט,ירטישרשקףיסרונט
שטט כםייביסישלוםיגםיבק–ביחלקירסלטישסינםיתורכיםיבו.
ושתייטבחנותינו פות:
• טתוצסותישלישנייטרדדיםידיייציבותילסו–ךיזרן,יוטשינוייםיבטםיסטייםיולסירושפעיםיבסופןיחדירסי–ועי
טשעט.יי–צחי–ביןיסולייג–םילשינוייקטןישנשר–ילרשךיכרטישנים,יסבליסי–ועייט–ו–יגדוליםילס:י–וביטי–ידט
בתריכטיבסו לויבזרןיררשלתיב–קיק–תטילפנייפ–וץיטסינתיפדטיטשנייט,יולק–סתי וףיטסינתיפדטיספילו
נ–שרטיעלייטיקטנטיבתריכט.ייטטתנתקותיוטשתלטותיטחרס יעליעזטיגםילסיבסוילידייביטוייבג–פיםיטסלט.י
• טטפ–שיביןיטתריכטיבשלוםילתריכטיבט כםיסו לויניכ–.ייעושטי–ושםישטיש–סליםיתורכיםיבעיק–וןישלישלום,
סבלילסיבפעולטיקונק–טיתישבצידטירחי–ישישילשלם.ייטטיעוןיטזטירתב ילסי–קיעליטפע–יביןירדדיטשלום
לרדדיסו לו,יסלסיגםיעלירגווןישסלותיסח–ותישרופיעותיב ק–ירדייפעםיורתייח ותילספש–ויותיטשונות.
לרשליב ק–ישלייוליי2013יטיוישסלותיסודותיתריכטיברטלכיםישוניםיבתרו–טילט כםישלוםיקבע.ייט–כיביםישל
ט כםיטשלוםיששסלויעליויטיויט ד–ייביטחון,ירדינטיפל טיניתיבלייצבס,יע–בויותיבינלסוריות,יוטצט–טיעל
יוםיט כ וך,יו61%-ירטנשסליםיטביעויתריכטיברשסיורתןילשלום.ייסבליבויזרנית,י62%יטתנגדוילנ יגטילקוי
1967יתוךיחילופיישטחים,י 58%יטתנגדוילפינוייטתנחלויותירבודדותישסינןיבגושיםיטגדוליםישליס–יסל,ירעלט
סדורים,יוגושיעציון,יו50%-יטתנגדוילטעב–תיטשכונותיטע–ביותיבי–ושליםילידייט–שותיטפל טינית.
רצדישנייצ–יךילזכו–ישדעתיטקטליטיסיטפכפכט.ייב–סשיתי1973ינע–ךי ק–ידעתיקטליביש–סל,יררנויעלטישלסיפחות
ר 96%-י רטציבו–י)טיטודי?(ירתנגדילוויתו–יעלישס–םיס-שייח'י–יטנקודטיטד–וריתיביות–יב יניי–יבטתסםילסרי–תו
טרפו– רתישליש–יטביטחוןירשטידיין,י"עדיפטישס–םיס-שייח'יבליישלוםיעלישלוםיללסישס–םיס-שייח'"259 .ייבסוקטוב–
סותטישנטיפ–צטירלחרתייוםיכיפו–ישבטינפלויכ2700-י חללים,יוב1979-י נחתםיט כםיטשלוםיעםירצ–ים,ישבר ג–תו
נ וגטייש–סלירכלישטחי ינייכולליכרובןישס–םיס-שייח'.

 259רקו–:ייגסליקיפני ,י1973י–יטד–ךילרלחרט,יכנ–תיזרו–טידבי–י2012י)רצוטטיב.(http://www.the7eye.org.il/8820 -

פרק טו :הכוח הלוחם

טרש–דיטררשלתייטסרוןיעליטביטחוןיטוסיכרובןירש–דיטביטחון.י יתקציבירש–דיטביטחוןיגדולירזטישליכלירש–די
טררשלטיטסח–ים,יורככביכלישנטיבדיונייטתקציב.ייבניגודילתקציביירש–דיםיסח–ים,ילרש–דיטביטחוןיישיסוטונוריט
–בטיבניטוליטתקציביבלייצו–ךיל–צותיסתירש–דיטסוצ–,ישכןיפ–טייטשירושיבחלקיניכ–ירטכ ףינחשביםיל ודיביטחוני.
עיק–יטתקציבירשרשילציודויותפעולוישליצט"לי–יזטילסיכולליגו–ריםיביטחונייםיסח–יםיכרויטשב"כיסויטרו ד.ייצט"ל
עצרויטוסיבעיק–וןיצבסיטעם,יסבלישתייקבוצותיסוכלו ייטילסירבוטלותי–יע–ביםיוח–דיםי–יסינןירתגיי ותילצבס.

הוצאות הביטחון
טטוצסותיטציבו–יותיטישי–ותיעליביטחוןיבכלישנותיטרדינטירוצגותיבסיו–י.149ייבולטתיטעלייטיטד–רטיתיבטקש–ישל
טרלחרותיטגדולותי --ירלחרתיששתיטיריםי ב1967-י ורלחרתייוםיכיפו–י ב.1973-י יבטרשךיטיויכ20-י שנטישליתנודות
חזקות.ייבשנותיט90-יטוצסותיטביטחוןיטיויקצתינרוכותייות–,יובשנותיט2000-יטןישובידורותילרטישטיויבשנותיט.70-
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סיו–י :149יטוצסותיישי–ותיעליביטחוןירתוקנותילסינפלציט,יורחולקותילרשכו–ות,יטוצסותירקוריותיסח–ותי)כרוי–כש
וסחזקט(,יויבוס.יטקויטשחו–ירייצגיסתיט ךיטכליכסש–ירטוצסותיטיבוסירנכיםיסתיטטכנ ותיכתוצסטיריצוס.260

 260רקו–:ילוחי1ישליפ– וםי1680ישליטלר" ,טוצסותיטביטחוןיביש–סלי,2015-1950ירסיי.2017ייטתיקוןילסינפלציטינעשטיתוךישירושיבררוצע
טרדדיםיטחודשייםישליכלישנטיוטתסרטילרדדיטרחי–יםילצ–כן.
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טנתוניםיכולליםיגםיטבחנטיביןיטוצסותיעל י רשכו–ות,יטוצסותיסח–ותיבס–ץי)בעיק–י–כשיוסחזקט( ,ייבוסירחו"ל,
ויצוסילחו"לישרפצטיברקצתיעליעלותיטיבוס.י יטעלייטיטתלולטיבטוצסותיטרקוריותיסח–י י1967י נובעתיישילטניח
רטצו–ךילטשתלטיעלישטחיםיגדוליםינו פים,יכוללילרשליבנייתיקויב–-לבילסו–ךיתעלתי וסץ.ייגו–םיספש–יינו ףיטוס
טסרב–גו יטצ–פתי,יכסש–יצ–פתיטפ יקטיל פקירע–כותינשקי)כוללירטו יירי–סז'(יוחלקייחילוףיליש–סליכדיילשפ–יסת
יח יטיעםיטעולםיטע–בי.ייכתוצסטיגדלטירסודיטטשקעטיבפיתוחיטתעשייטיטביטחוניתיטרקורית.יחלקןישליטרשכו–ות
וטטוצסותיטרקוריותיטסח–ותיטולךיוגדליעםיטשנים,יוכיוםיטןירטוותיסתיטחלקיטס–יישליטוצסותיטביטחון.ייטיבוסיטגיע
לחציירטטוצסותיבשנותיט, 70-יכשטיטיצ–יךילחדשיסתיטציודיוטרלסיםיסח–יירלחרתייוםיכיפו–,יורסזיחלקויטלךיוקטן.
טיבוסיגםיסח–סייברידטי–בטילתנודותיטגדולותיבתקופטי.1973-1990
בקצטיטירנייטעליוןישליטג–ףירוצגתיטשווסטיעםינתונייטביצועישליתקציבירש–דיטביטחון,ישנציגיבית–יפ–וט
בטרשך.י יטטתסרטידייטובט,יסבלייכולילטיותישזטי–קיצ–וףירק–ים.י יטנתוניםיבסיו– י149י בסיםירניתוחישליטוצסות
טביטחוןילפייתקניםיבינלסורייםישליחשבונותילסוריים,יוזטילסיבטכ–חיתוסםיבסופןירושלםיסתיחלוקתיט רכויותיבין
רש–דיםיררשלתייםיבס–ץ.ילרשל,ילפייטתקןיטזטיתשלורייפנ יטילעובדייכוחותיטביטחוןישייכיםיל עיףי"זיקנט"יולס
ל עיףי"ביטחון",יולכןיטםילסיסרו–יםילטיכלליכסן,ילר–ותישטםיכנ–סטיחלקילסירבוטלירתקציבירש–דיטביטחון.ילעורת
זסתיכליציודיצבסיישרתקבלינכללילפייע–כויגםיסםיטתקבליבחינם.
צו–טיסח–תילטציגיסתיסותםיטנתוניםיבדיוקיטיסיכשט טתסרטילסינפלציטירתבצעתייעבו–יכלי–כיביבנפ–ד.ייטטבדל
טוסישכךיניתןיל–סותיבצו–טייות–ינכונטישינוייםיכרותייםיבטוצסות:יכשטטתסרטילסינפלציטירבוצעתיבסופןייעודייל עיף
טוצסותיר וים,יסםיקוניםיסתיסותםירוצ–יםיושי–ותיםיסרו–יםילקבליבדיוקיסותוי כום,יוכליח–יגטיב כוםירצביעטיעל
שינוייבטיקףיטקניות.ייוסכןיכשרבצעיםיטתסרטיכזוירתקבליג–ףישונט.יירטיש–וסיםיעכשיויטוסישטיבוסיטיטיחלקיקטן
יח יתירטטוצסות,יטשיסיטרובטקיטוסיבסרצעישנותיט70-י)טצטייותירחודשתיסח–יירלחרתייוםיכיפו–(,יובגדוליטטוצסות
טרקוריותיוטטוצסותיעלירשכו–ותילסיטשתנויבסופןירשרעותייכ30-ישנט,יר1980-יעדי.2010
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סיו–י :150יטטוצסותיטישי–ותיעליביטחוןיכסש–יכלי–כיבירתוקןילסינפלציטיבנפ–ד.261

טצו–טיליישביסתיטתוצסותיט ות–ותילכסו–טיטיסיכנ–סטיכדלטלן.יטכ ףיטרושקעיב עיפייטטוצסותיטרקוריות
וטשכ–יסכןיטולךיוגדל,יכפייש–וסיםיעלי רךיטתסרטי–גילטילרדדיטרחי–יםיבסיו–י.149ייסבליבסופןיכרותייטרוצ–ים
וטשי–ותיםישנקניםיבכ ףיטזטינשס–יםידייסותויטדב–,יכפייש–וסיםיסםירתסיריםיכליתת -ד–טיבנפ–דילרדדייעודיילט,יכרו
בסיו–י. 150ייזוילסי תי–טיכייכנ–סטיטרחי–יםישליטרוצ–יםיוטשי–ותיםיטסלטיעוליםייות–ירט–יררדדיטרחי–יםילצ–כן.ייכך
סיו–י 149ירשר–יסתיטיח יטרקו–ייביןיט–כיביםיטשונים,יסבליר–סטיתרונטיפחותירדוייקתירבחינתירטיטשינוייבכליסחד
רט–כיביםיבפנייעצרו.

 261רקו–:ילוחי2ישליפ– וםי1680ישליטלר" ,טוצסותיטביטחוןיביש–סלי,2015-1950ירסיי.2017ייבלוחיזטיטתיסוםילסינפלציטינעשטיעליידי
טלר" יעבו–יכלי–כיביבנפ–דיעליפייסופייטטוצסותיטכלולותיבויוסיךיטרחי–יםישלטןיעלו.ייכיווןישרחי–ייטיבוסיעלויבצו–טישונטירטשכ–
לרשל,יטגדליםיטיח ייםישליט–כיביםיטשוניםירשתנים,יכשטיבוסינ–סטיקטןייות–יוטטוצסותיבס–ץיגדולותייות–.
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צו–טישלישיתילטציגיסתיסותםיטנתוניםיטיסיעליידייטשווסטילתר"גיברקוםילטשתרשיבע–כיםיכ פיים.ייכפיישסיו–י
151ירדגים,יטוצסותיטביטחוןיטגיעוילשיסירדטיםישליכ30%-ירטתר"גיבשנותיט,70-ישוביבעיק–יבעקבותירלחרתייום
כיפו–.ייירצדישנייצ–יךילצייןיגםיששנותיט70-יטיוישנותישיסישליט יועיטסר–יקסייליש–סל,יש–ובויטופנטילביטחון,יולכן
טטוצסטיעליביטחוןיררקו–ותיפנירייםיטייתטינרוכטייות–.ייטוצסותיטביטחוןינרצסותיבי–ידטירסזישנותיט,80 -יביןיטית–
בעקבותיט כםיטשלוםיעםירצ–ים,יוכיוםיטןיפחותיר6%-ירטתר"ג.
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סיו–י:151יטוצסותיטביטחוןירוצגותייח יתילתר"גיבכלישנט.ייטע–ט:ילפניי1960יסיןינתוניםינפ–דיםיעליטיבוס,יוזטילסיסור–
בטכ–חישלסיטיטישוםייבוס;יבסופןידורטילפניי1952יסיןינתוניםיעלירשכו–ות.262

כליטנתוניםילעיליטםישליטוצסותיישי–ותיעליביטחון.ייסבליישיענייןיגםיבעלותיטכוללתילרשק,יכוללילרשליטעלות
לרשקישליטעובדטישחיילייט די–ילסיעובדיםיברשטוייצ–ניייות–י)סוילחילופיןישטםירעכביםיסתיטלירודיםיוטכני ט
לעבודט(,יסתיטעלותישלייריירילוסים,יסתיטטוצסותילטחזקטישלירלסייחי–ום,יסתיטטוצסותילבניתירקלטיםיורר"דים,
וכו'.יעליפייטע–כטישליטלר" יעבו–יטתקופטירסזי–סשיתיטרסטי–כיבייטעלותיטנו פיםיטסלטירגלריםיתו פתישליכ18--
19.5%ירעב–ילטוצסותיטישי–ות.263

תקציב משרד הביטחון
תקציבירש–דיטביטחוןירסזי1992ירוצגיבסיו–י.152ייסלטי כוריםירתוקניםילסינפלציט,יור–סיםישטתקציביטרקו–ייגדל
בסופןי–יסלייבע–ךיעדי2004יוסזיטתייצב.ייטתקציביבפועל,ילעורתיזסת,יעלטייות–,יסבלילסיבסופןי–ציף.

 262רקו–:ילוחי4ישליפ– וםי1680ישליטלר" ,טוצסותיטביטחוןיביש–סלי,2015-1950ירסיי.2017ייטלוחירכילינתוניםיעבו–יכלליטטוצסות
וטטוצסותיטרקוריותיבלבד,יסזיטנתוןיעבו–ירשכו–ותיחושביעלי רךיטיח יביןינתוניילוחי1ילנתוניילוחי.4
 263לוחי5ישליפ– וםי1680ישליטלר" ,טוצסותיטביטחוןיביש–סלי,2015-1950ירסיי.2017
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סיו–י:152יתקציבירש–דיטביטחוןילסו–ךיטשנים,ירתוקןילסינפלציט.264

בתקציביטרתוכנןיניתןילטבחיןיבעליותיבתקציביבעקבותירבצעיםיצבסייםירשרעותיים,יובפ–טירלחרתילבנוןיטשנייט
ורבצעיצוקיסיתןיבעזט.ייכדייל–סותישינוייםיכסלטייות–יטוב,יסיו–י153יר–סטיסתיטשינוייבתקציביטרתוכנןירשנטילשנט,
רטישרשקףיבעצםיסתיטשיפועישליטג–ףיטקודם.יירטשווסטיעםיסיו–י152יניתןיגםילטביןישטקיצוץילכסו–טיבשניםי2008-
2009יושוביבשניםי2015-1016יבעצםיסינויקיצוץיסלסיחז–טילשג–טיסח–ייתו פתיתקציביתיריוחדת.
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סיו–י:153יטשינוייבסחוזיםיבתקציבירש–דיטביטחון,יכלישנטילעורתיטשנטיטקודרת.
 264רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.ייתיקוןילסינפלציטיעלי רךינתונייטסינפלציטישליטלר" .ייסותםינתוניםירשרשיםיגם
לת–שיריםיטבסים.

% change in bitachon spending

5
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סלסישישיפע–יביןירטישרתוכנןיורסוש–יר–סשיורטישרבוצעיבפועל.ייב סיו–י152יכב–יניתןיל–סותישסיןיטתסרטיבין
טעידכוניםיטתקציבייםילסח–ירבצעיםילבין יביצועי טתקציב:יעושטי–ושםישטתקציביטועלטיבפועליכב–יבזרןיטרבצע,
ועידכוןיטתקציביט"–שרי"ינעשטיבדיעבדיבשנטישלסח–ירכן.ייירעב–ילכך,ירש–דיטביטחוןיטוסיייחודייבכךישטוסיטרש–ד
טיחידישבסופןיקבועירצליחילטגדיליסתיתקציבוירעב–ילרטישסוש–ילויר–סש.ייטטגדלטיטזויסינטירוגבלתילשניםיעם
רבצעיםיצבסייםיגדולים,יוטיסיטולכתיוגדלטילסו–ךיטשנים.ייטיח יביןיטטוצסטיבפועלילביןיטתקציביטרקו–יירוצגיבסיו–י
.154יילר–ותיטתנודותיניתןילטבחיןיברגרטיב–ו–טישליעלייט,ישרתק–בתילתו פתישלי 20%יבשניםיטסח–ונותי)וב2014-
טגיעטיכרעטיל.(30%-
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סיו–י :154יטיח יביןיטתקציביטרקו–יישלירש–דיטביטחוןיוביצועיטתקציביבפועל.

רעב–יל כוםיטסב ולוטייטרושקעיבביטחון,יישיענייןיגםיבחלקיטיח יישליטתקציביטרושקעיבביטחון.ייינושסיזטינדון
בוועדתיב–ודט,ישטוקרטיבשנת 2006ילבחינתיתקציביטביטחון.יידו"חיטוועדטיטציעיתכניתי–בישנתיתיבר ג–תטיטגידול
בתקציביטביטחוןייוגבליותתבצעיטתייעלותיבשירושיבו.י יטבחנטי רעניינתי שנעשתטיבדו"חיב–ודטיטיס י שתקציבים
חב–תייםיצ–יכיםילטירדדיבצו–טישליתקציבילנפש,יבעודיתקציביטביטחוןיטוסיטוצסטיכלליתישלסיצ–יכטילטירדדיכך.
בנו ףיקבעטיטוועדטיכייסיזוןי–סוייביןיטוצסותיביטחוניותילחב–תיותירשתקףיבגידולישלישניטםיבסותוישיעו–י—יסבל
כשטטוצסותיטחב–תיותיטןיטוצסותי לנפשיוסילויטבטחוניותי לס.י כיווןי שטסוכלו ייטיגדלט,י רתקבלי ש ךיטטוצסות
טחב–תיותייגדלוייות–ירט–,יוסילויתקציביטביטחוןיילךיויקטןיבסופןייח י.
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סיו–י :155יטחלקישליתקציביטביטחוןירתוךיתקציביטרדינט,יוטיח יביןיתקציביטביטחוןילתר"ג.

סיו–י 155יר–סטיסתיטחלקיטיח יישליתקציביטביטחוןירתוךיכלליתקציביטרדינט.ייכפיישניתןיל–סותיטחלקיטיח יישל
תקציביטביטחוןיטיטיקבועילרדיישניםי–בות,יסבליסכןיטתחיליל–דתיסח–ייפ– וםידו"חיועדתיב–ודטיב.2007 -ייית–טירזסת,
י–ידטיכזויקיירתילסי–קיבתקציביטרקו–ייסלסיגםיבביצועיטתקציב.י יטסיו–יר–סטיגםיסתיטי–ידטישליתקציביטביטחון
יח יתילתר"ג,יכרויבסיו–י.151
טשווסטילתקציביסז–חייותקציבי–ווחט

השוואה בינלאומית
כיווןיש טוצסותיביטחוןינתפ ותיכ וגישליתקו–ט,יולסיכטוצסטישתו–רתילרשקיולחב–ט,ירקובלילכרתיסתינטליטביטחון
כסחוזירטתר"ג.ייסבליזוי–קינקודתיטרבטישליטכלכלנים.יירנקודתירבטישליסנשייבטחוןירטישיות–יחשוביטוסיטטוצסות
טכוללות,יוסיךיטןירשתוותילסיוריםיטפוטנציסליים.
רקו–ילרידעיעליטוצסותיטביטחוןיבעולםיטוסיטר–כזיטבינלסוריילחק–יטשלוםיבשטוקטולםי).(SIPRIי יר תב–
ספילוישזטינחשביטרקו–יטעיק–ייוטרקיףיביות–,ישרצוטטיבט–בטירקורותיסח–ים.י יוסםיר תכליםיעליסיךיטוצסות
טביטחוןיבכליטעולםירתחלקותיביןייבשותיורדינות,ירתקבלתיטתרונטישליסיו–י.156ייטסחוזיםיטםירתוךיכלליטטוצסט
טעולריתיעליביטחון,יכלור–ירתוךי יכוםיטטוצסותישליכליטרדינותיביחד.
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סיו–י:156יטוצסותיביטחוןיב–סייבינלסורי,יעליפיינתונייSIPRIילשנתי.2652012

טתוצסטיטבולטתיביות–יטיסישס–צותיטב–יתירוציסטיכרעטי 40%ירכלליטטוצסטיטעולריתיעליביטחון.יי יןירוציסט
בקושיי–בעירזט,יו–ו יטי–קישרינית.יירענייןיגםיל–סותיסתיטיח יביןיטודוילפקי טן,יוסתיטבולטותישלירקוםיקטןיכרו
ינגפו–.יילעורתיזסתיספ–יקטיכולטיר תפקתיכנ–סטיבנשקיקליורצ'טותיכדיילט–וגיסחדיסתיטשנייבליילבזבזיעליזטייות–
רדייכ ף.
ברז–חיטתיכון,ירדסיגיל–סותיסתיטטשקעטיטעצורטישליע–ביט עודית.ייסרנםיזטילסיבטכ–חירופנטיכלפינו,יסבל
ביוםיצ–טי)לרשליסםיטרשוגעיטתו–ןייצליחילפוצץיסיזטיר גדיעליט–יטבית(יישירקוםילחשש.ייוצ–יךילזכו–יגםישטג–ףילס
רתס–יסתיטתרונטיכולטיכייסלטי–קיסתיטטוצסותיבשנטיסחת,יורטישית–יחשוביזטירטישרצטב–ילסו–ךיזרן.יירצדישני,
חשוביגםילסי–קיט כוםיטכולליסלסירטישעושיםיסיתו,יורטיטסיכותיו–רתיטסירוןישליטכוחות.

שינוי אופי הצבא
עפ–ישלח,י"טרגשיוטכ ף",יטוצסתיכנ–תיזרו–טיביתן,י2003

עדכון הסד"כ
פחותיש–יון,ישירו–יית–וןיסווי–יי)חרקניםי–יטסםיבסרתישווט?(,יצוללות
ט–חבתיטנ"רילטגנטירפנייטיליםיבטווחיםישונים,יטובלטיבינ"ליבפיתוחיטיליייי–וט
תחוריםיחדשיםיכרויטפעלתירל"טים
 265רקו–:י,Stokholm International Peace Research Institute (SIPRI) -יובפ–טירט ק–ישלטםיסודותיטוצסותיצבסיותי)רעודכןיל-
.(2012
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הכשרת והתנסות החיילים
סיןיכרעטייות–יכסלטישטתנ ויברלחרותיש–יוןיורבצעיםיצבסייםי–חבייטיקף
ברקוםיזטיישיני יוןיבפעולותישיטו–יוסבטחטישוטפתיבשטחים
שסלתיטטתסרטיביןיטטכש–טילפעילותיטרבצעית

הדתה בצבא
בשניםיטסח–ונותיישי ירניםילתופעותישליטדתטיבשי–ותיטצבסייעצרו.יידב–יזטירתבטסיבכרטיסופנים.
• טתנגדותיגוב–תילשי–ותינשיםיבכלליולשי–ותירשולבישליגב–יםיונשיםיבפ–ט,יטתנגדותילטופעטישלינשים
בטק יםיצבסיים,יועוד.
• –בניםי–ביםי–ירישוביייש"ע,יישיבותיט ד–,יוישיבותיחשובותיכרויר–כזיט–בי–יק–סוילחייליםילסילטשתתףיסו
ל ייעילפעולותישנוגדותיסתיטתו–טילטשקפתם,יבעיק–יבטקש–ישליתכניתיטטתנתקות,יסםיכייב–וביטרק–יםילס
טשתרשויבריליםי" –וביפקודט".ייברטלךיטטתנתקותיטיוי63ירק–יםישלי –וביפקודט.266
• טתייח ותילרבצעיםיצבסייםיברונחיםידתיים.י ילפ– וםי–ביזכטידףיטרפקדישל יעופ–יוינט–,ירח"טיגבעתי,
בתחילתירבצעיצוקיסיתן,ישבויטתייח יל"לחירטיבסויביטט–ו–י טיי"טעזתי"יסש–ירח–ףירנסץיורגדףיסלוקי
רע–כותייש–סל".
• פעילותיחינוכיתירטעםיט–בנותיטצבסיתיבסרצעותיענףיזטותיותודעטייטודית.

גיוס ומחלוקת
צט"ליטוסיבעק–וןיצבסיטעםיבזכותיחוקישי–ותיטביטחוןיטרחייביגיו ילכולם.ייסלסישישירחלוקתיעליגיו יח–דיםיונשים,
וישישרקבליםיפטו–ים.ייכיווןישרדוב–יב ידו–יםישטםיבלתיישוויונייםיורפליםיבעליל,יטיויברטלךיטשניםישינוייםי–בים
בפ–טים.י יבנו ףיסיןיככליטנ–סטישוםיסי וףיר וד–ישלינתוניםיעליטיקףיטפטו–יםיוטטקלותיטניתנים.י ידב–יםיסלט
רשפיעיםיל–עטיעליסיכותיטתיסו–יוטנתוניםילטלן.

צבא העם?
חוקישי–ותיביטחוןיקובעיחובתישי–ותיבצבסילכליתושבייטרדינטי)ספילויסםיסינםיסז–חים!(.ייסבלינתוניםיעדכנייםי)ר-
(2015יר–סיםישפחותירחציירכלישנתוןירתגיי ים:י52%ירטבניםיו42%-ירטבנות.ייט יבותיטספש–יותילסילטתגיי יטן:
• סתט י ע–בי.י י לפייטחוקיע–ביםיסינםיפטו–יםירגיו ,יסבליצט"לילסי שולחילטםיצוויםי לטתייצב267י וטם ילס
רתייצבים.יי)ד–וזיםיובדוסיםיכןינק–סיםילטתגיי (.
• פטו–י–פוסי .יירבחיניםיביןיפטו–יר יבותיפיזיותילביןיפטו–יבגללי" סי-טתסרט",ישחלקםיסכןירשקפיםיבעיות
פ יכולוגיותיולחציםיסבליכנ–סטי–ובםירשקפיםיטשתרטות.ייסצליבניםייטודיםי עיףיסי-טתסרטיסח–סייעליק–וב
ל80%-יררק–ייטפטו–יט–פוסי.יי)בג–פיםיטבסיםיסיןיטבחנטיביןי יבותיפיזיותילסייטתסרט(.
• לסיעורדיםיבתנסיי ףילגיו י)לרשליבעלייעב–יפלילי(.
• רגו–יםיושטותיבחו"ל.
• ט ד–יתו–תו-סורנותוילבניםיח–דיםיסויטצט–טיעלידתיותילבנות.ירסזיטרטפךיב1977 -י טרגבלותיעליט ד–
תו–תו-סורנותויבוטלו,יובנותירקבלותיפטו–יעליידייטצט–טיבפניידייןי–בנייבלייצו–ךילעבו–י–סיוןיבצבס.
• בנותירקבלותיפטו–יסםיטןינשוסותיסויסרטותי)סויבט–יון(.

 266רבזקיYnetירט.7.9.2005-
 267לפייטו–סותיסכ"ס.
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סיו–י:157ירתגיי יםיורקבלייפטו–יםישוניםיבשנתי.2682015

טתפלגותיטרוערדיםילשי–ותיביטחוןיביןירתגיי יםילרקבלייפטו–יבשנתי2015ירוצגתיבסיו–י.157ייסםיר תכליםיעל
כלליטסוכלו ייט,יחלקיניכ–ירסי-טגיו יריוח ילע–בים,ישרטוויםיכיוםירעלי28%ירכלישנתון.יישיעו–יזטיגבוטירשיעו–
טע–ביםיבסוכלו ייטיכולטיכיווןישבסוכלו ייטיטע–ביתיישיילודטיגבוטטיולכןיטיסירוטטייות–ילכיווןישליגיליםיצעי–ים
רטסוכלו ייטיטכללית.ייביןיטיטודיםיכ73%-ירטבניםירתגיי יםיוכ58%-ירטבנות,י ךיטכליכ.66%-ייסזיביןיטיטודיםיבע–ך
שלישילסירתגיי יםי)סויבעיק–ילסירתגיי ות(.י
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סיו–י:158יטשינוייםיבקבלתיפטו–ירגיו יבק–בייטודיםילסו–ךיטשנים.269
 268רקו–ות:ייטיח יביןיבניי18ייטודיםיוע–ביםינלקחירטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ילשנתי,2016ילוחי.2.3ייטחלוקטיביןי יבותישונותילסי-גיו
יטודיםירסינפוג–פיקטישלירישטוישעו קיבענייניסדם.
 269רקו–ות:יינתונייגיו ינס פיםיבסופןי די–יעליידיירינטליטגיו יבצט"ל,יסבלילסירפ– ריםיסותם.יטרקו–יטטוביביות–ישרצסתייטוסידוחות
שוניםישלירבק–יטרדינט,ישבטםי)בר ג–תיטדיוןיבגיו יח–דיםיסויבגיו ינשים(יטוסינותןיחור–י–קעיכוללינתונייגיו :יכךידוחירבק–יטרדינט
53סירשנתי2002יודוחירבק–יטרדינטי62ירשנתי.2011יינתוניםינו פיםירדוחיר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ תיר2007-יעליטגיו ילצט"ל.
בחלקירטרק–יםיטנתוניםיטםיעבו–ישנתון,ילרשליילידיי,1982ישרתגיי יםיבעצםילסו–ךיכרטישנים.ייסניייח תיינתוניםיכסלטילשנטיטעיק–ית
שבטיטםיסרו–יםילטתגיי ,יברק–טיטזטישנתי.2000
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טשינוייםיבפטו–ירגיו ישלייטודיםירוצגיםיבסיו– י 158י )כשטסחוזיםיטםירתוךיטיטודים,ילסירכלליטסוכלו ייט(.
תופעותיששווטילשיםיסליטןילב:
• טטשתרטותירגיו יסצליבניםיטוכפלטירסזיטרטפךיב.1977-ייבפ–טיסחוזיטרשתרטיםיטח–דיםיטיטיכנ–סטירזע–י
ב,1977-יוכיוםיטוסייות–ירחציי)ו–סוילטלן(.
• לפנייכעשו–יחלטיי–ידטיר וירתיבסחוזיטבניםישקיבלויפטו–יר יבותיסח–ות,יבעיק–יב–יסותיות.יישילטניחישזט
נובעירכךישטםיגילוישיות–יקלילקבליפטו–יבר ג–תיתו–תו-סורנותו,יוזטיטו–ידיסתיטלחץילטשיגיסישו–ים
–פוסייםירפוקפקים.יי–סוייגםילצייןישחלקירשרעותיירטשינוייטזטיק–טיבתקופתיחוקיטל.
• סצליבנותיישיעלייטירשרעותיתיביות–יבקבלתיפטו–יעליידייטצט–טיעליסו–חיחייםידתי.ייטיטירענייןיל–סותיסיך
זטיטיטיבשנותיט,80-יסבלילסירצסתיינתונים.
• טנתוניםיר–סיםילכסו–טישבנותיט–בטייות–יב–יסותירבנים,יסבליישילטניחישזטיפשוטירשקףיסתיזטישט–בטייות–
קלילטןילקבליפטו–ירטעריידת.ייבניםיצ–יכיםילטיותייות–ייצי–תיים,יוכנ–סטי–ביםיבוח–יםיבר לולישליפטו–
נפשי.270יבשו–טיטתחתונטיישילטניחישטנתוןישל י3-4%י שלסיעורדיםיב ףיטגיו יו3-4%-י בחו"ליטםינכונים,
ושבעיותיב–יסותיטןיסיפשטויבטווחי2-7%ילשנייטרינים.
סםיר תכליםיעליטפיזו–ישליטרתגיי יםיבע–יםיטשונותירתקבלתיטתרונטיטרוצגתיבסיו–י.159יי–קיברעטירטע–יםיעם
טגיו יטגבוטיביות–י)לרשליטודיטש–וןיו–רתיטש–ון(יישישוויוןיביןיגיו יגב–יםילנשים.ייבע–יםישבטןיטגיו ינרוךייות–
נוצ–יפע–יטולךיוגדל.ייכךילרשליבפתחיתקווטיונתניטיפחותיר70% -ירטנתוןירתגיי ים,יוגיו יטנשיםיטוסי–קי 3/4ירגיו
טגב–ים.ייניתןיגםילרצוסיקו–לציטיר וירתיביןיטכנ טילגיו ,יכשע–יםיעםיטכנ טיררוצעתינרוכטייות–ינוטותילטיותיבעלות
סוכלו ייטיר ו–תיתייות–יוכתוצסטיעםיגיו ינשיםינרוךייות–.ייטפע–יםיטגדוליםיביות–יטםיכרובןיבע–יםידתיות:ילרשל
בגבעתישרוסלי88.6%ירטגב–יםירתגיי יםיסבלי–קי42.3%ירטנשים,יובע–יםיח–דיותיכרעטישסיןיגיו ינשיםיכלל.
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סיו–י:159ידגםיטגיו ילצט"ליבע–יםיטשונותיבשנתי. 2712015ייטקוויםיטסלכ ונייםיר רניםיסחוזיגיו יכולל.יילס–בעתיטע–ים
לסו–ךיטצי–יטתחתוןיסיןיבעצםינתוןיעליגיו ינשים.
 270נתוניםיסנקדוטלייםיעליטקלותישליטשגתיפטו–יבכתבטישליחדשותי.21.6.2013 ,2
 271רקו–:יר רךי"די–וגיע–יייש–סלילפייסחוזייגיו יוריצוי"ישליסגףיכוחיסדםיודוב–יצט"ל.
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הסדרים מיוחדים ופטור מגיוס
הסדרים לדתיים
דתייםיציונייםיזוכיםילקיצו–יטשי–ותיטצבסייכדיילספש–ישילובישלילירודיתו–טיעםיטשי–ות.ייקיירותישתייספש–ויות:
• ישיבותיט ד–,יבטןיטשי–ותיטוסי17יחודשיםיברקוםי36י)פחותירחצי(.
• ט ד–יר–כז,יריועדילדתייםיבדחייתישי–ות,ישרתגיי יםילשי–ותירקוצ–ישלי6-15יחודשיםיבגילי.22
בנותידתיותישרקבלותיפטו–ירטעריידתייכולותילטתנדבילשי–ותילסורי.
לחפשינתונים

דחיות ופטור לחרדים
רקו–יטפטו–ילח–דיםיטלורדיםיבישיבותיבט ד–י"תו–תויסורנותו "ישסוש–יעליידיי–סשיטררשלטיט–סשוןידודיבן-גו–יון
עודיברטלךירלחרתיטשח–ו–.ייעדיטרטפךיטייתטינטוגטיטגבלטיעליר פ–ירקבלייטפטו–י–יבטתחלטי 400יבשנט,יוסח–י
1968יעד י 800יבשנט.י יטגבלטיזויבוטלטיעליידיי–סשיטררשלטירנחםיבגיןיסח–ייטרטפך.י יכתוצסטיעלטיר פ–ירקבלי
טפטו–יבסופןיחד,יכפיישרודגםיבסיו–י.160
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סיו–י :160יטר פ–יטכוללישליח–דיםי)גב–ים(יברערדישלידחייתישי–ותירכלירחזו–ייטגיו ,יעדישטםירקבליםיפטו–י ופי.272

ישילצייןיכייבעק–וןיסיןירדוב–יבפטו–יסלסיבדחייתישי–ותיכליעודינרשכיםיטלירודיםיבישיבט.יידב–יזטיג–םילח–דים
לוות–יעליטספש–ותילעבודיולטתפ–נ יכדיילטרשיךיללרודיולדחותיסתיטשי–ותיטצבסי.ייפטו–ירלסיניתןי–קיבגיליםי 35-40
)תלוייבתקופט(.ייוסכןיי–ידותיבר פ–ירקבליידחייתיטשי–ותיטןיתוצסטישלישינוייםיב פי–טיבלבד.ייבפ–ט,יטי–ידטיבשנת
2011ינובעתירטטחלטטילתתיפטו–י ופיילכליריישטגיעילגילי.35יילפנייכןיפטו–י ופייניתןי–קילריישטגיעילגילי.40יכתוצסט
רכךיחרישטישנתוניםישלירקבליידחייתישי–ותינעלרוירט פי–טיבבתיסחת,יולכןינ–סטיכסילויר פ–ירקבליידחייתיטשי–ות
י–ד.י
טספלייט יטבוטטישרגולרתיבספש–ותישליח–דיםילסילטתגיי ילצבסיטולידטירסבקירתרשךינגדיטטטבטיטזו.יירסבק
זטיטתבטסיבעיק–יב ד–טיס–וכטישליעתי–ותילבג"ץ.י יברשךישניםיבג"ץידחטיסתיטטכ–עטיודחקיבררשלטיובכנ ת
לט די–יסתיטענייןיבחוק,יוטררשלטיטגיבטיברינוייועדותילבחוןיסתיטעניין.ייבשנתי 1998יקבעיבג"ץיכייסיןיב רכותוישל
 272רקו–ות:יסיןירקו–יסחדיסריןישר–כזיסתיכליטרידעיט–לוונטי,יסבלירגווןידוחותיובג"ציםירצטטיםינתוניםישביחדייוצ–יםיסתיטתרונטיטזו.
כפיישניתןיסוליילצפות,יטר פ–יםיברקו–ותישוניםיסינםיתרידיזטים,יסבליל–וביטםיק–וביםילרדי.יידו"חיועדתיטליטוסירקו–יטובילנתונים
עבו–יטווחיטשניםי .1974-1999דו"חירבק–יטרדינטי53סירשנתי2002ירכיליקצתינתונים.יידו"חירבק–יטרדינטי62ירשנתי2011ירכילינתונים
עדכנייםינו פים.ייר–כזיטרידעישליטכנ תיטפיקישניידוחותיטכולליםירידעי–לוונטי:ידו"חירפב–וס–י2007יועודידו"חיר פטרב–י.2007ייניתן
לרצוסינתוניםיגםיבפ יקותיבג"ץיטשונות,יובפ–טיבבג"ץישביטליסתיחוקיטליב.2012-
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ש–יטביטחוןילטעניקיפטו–יגו–ףילבנייטישיבותיללסיתריכטישליחקיקטירפו–שתישליטכנ ת.ייבתגובטיטוקרטיבשנתי 1999
ועדתיטל,יולסח–ישלושישניםינחקקיחוקיטל י)סויבשרויט–שרי,יחוקידחייתישי–ותילתלרידייישיבותישתו–תםיסורנותם(.
טחוקירי דיסתיטנוטגישטיטיקייםיעדיסז,יוטו יףירנגנוניםישנועדוילספש–ילח–דיםילצסתילעבודטיבתרו–טילשי–ותילסורי
סויגיו ילתקופטירקוצ–ת.ייבדיעבדיט תב–ישטחוקינכשליבכךישטספש–ויותיטסלטילסינוצלויבפועליעליידייטח–דים,יוטוס
לסיטקטיןיסתיר פ–ירקבליידחייתיטשי–ות.יילטיפך,ינ–סטיכייבתקופתיטחוקיטייתטיטסצטיבגידוליר פ–ידחויייטשי–ות.
כתוצסטיטחוקיבוטלילסח–יעש–ישניםי)ושנייבג"ציםינו פים(.
לסח–יביטוליחוקיטליותוךיטני יונותיטפוליטייםילעצביחוקיסלט–נטיביילסיפו– רוייות–ינתוניםיעליר פ–ידחיות
טשי–ות.יינתוניםיעליגיו יח–דיםירובסיםיבער' .160

פטור לנשים מטעמי דת
טתנגדותילגיו ינשיםיקיירתיגםיסצלידתייםיור ו–תיים,יולסי–קיח–דים.ייספש–ותילפטו–יקיירתיבכלישנותיטרדינט.ייסח–י
טרטפךישונטיחוקישי–ותיטביטחון יורסזיספש–ילקבליפטו–יעלי רךי טצט–טיבלבד.ייטתטליךיטוסילפנותילביתיטדיןיט–בני
טסזו–י,ילשלםיסג–טי)44ישקליםיב,( 2016-ילרלסיטופ יטרצטי–יעלישרי–תיכש–ותיוסיינ יעטיבשבת,יוסזירתקבליסישו–
לפטו–יחתוםיעליידיידיין.י ינתונייטגיו יר2015-י ר–סיםיש34.7%-י רטנשיםירצטי–ותיעליניטוליסו–חיחייםידתי,יסבל
בבדיקטיר תב–ישכ30%-ירטטצט–ותיטסלטי)כלור–יכ10%-ירטרחזו–(יטןישק–יות,יוטרצטי–ותיסינןירקיירותיסו–חיחיים
דתי.273

פטור מטעמי מצפון
פטו–ירטעריירצפוןיסינוירוכ–יבסופןירפו–שיבחוקישי–ותיביטחון,יסבליישיספש–ותילש–יטביטחוןילטעניק יפטו–
"רטעריםיסח–ים".ייבפועליקיירתיועדטילבחינתיבקשותיפטו–ירטעריירצפון,יסךיפטו–ירוענקיברק–יםיבודדיםיבלבד.יי–וב
טרבקשיםי)שבכלירק–טיר פ–םיזעוםילעורתירקבלייפטו–יסח–ים(ירגוי יםיסוינשלחיםילכלסיטצבסי.

גיוס לשירות קרבי
שינוייםיסםיישיבטתנדבותילשי–ותיק–בי
טפנייטילק–ביילעורתיטתנדבות

שירות קרבי לנשים
נשיםיטיויחלקירטכוחיטלוחםיבס–גוןיטטגנט,יסבליעםיטקרתיצט"ליברסיי 1948ינקבעישנשיםייש–תוי–קיבטגנטיעליישובים
ובתפקידיםירנטלתייםיורקצועיים.ייב–ובישנותיטרדינטינשיםילסיגוי וילתפקידיםיק–ביים.ייסבנייד–ךיבפתיחתיתפקידים
ק–בייםילנשיםירפו–טותיבטבלטיטבסט.ייכיוםיישיר פ–י–בישליתפקידיםיטפתוחיםילנשים.274
שנותיט 80-תפקידייטד–כטיבחי"–,יש–יון,יוקליעט
נשיםירשולבותיכלוחרותירןיטרנייןיברשר–יטגבול
1995
בג"ץיסלי יריל–יבד–ישטילספש–ילטילטתנדבילקו– יטי ;יפ קיטדיןיחייבישוויוןיבכליטתפקידים
1995
חו–ףי 2000פלוגטיני יוניתיק–ביתילבנות
ר–ץי 2004טקרתיגדודיק–קלישטוסיגדודיחי"–ירעו–בייעםיבע–ךישניישלישיםילוחרות
לוחרותיסי וףיק–ביי)תצפיתניותיולוחרותיסי וףי–גלי(
2006
טגנ"סיוחילוץיוטצלטיבפיקודיטעו–ף
2008
 2014-2015טקרתישנייגדודיםירעו–ביםינו פים:יס–יותיטי–דןיוב–דל
לוחרותי–סשונותיבחיליטש–יון
2017

 273חדשותיווסלטי.19.11.2015
 274סת–ירתגיי ים.

שער רביעי

תחומי פעילות הממשלה
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טחלקי טזט יב פ–י רכילי קי–ות י ררוקדותי בר פ–י תחורייפעילות י ר–כזיים י שליטררשלט,י שבטם י לקביעת יטרדיניות
ולשי–ותיםיטניתניםיעליידייטררשלטיישיטשלכטיב–ו–טיעליחיייתושבייטרדינט.ייתחוריםיסלטיטם:
• פ–קיטזיעו קיברע–כתיטב–יסות
• פ–קייזיעו קיברע–כתיטחינוךיכולליטטשכלטיטגבוטט
• פ–קייחיעו קיבנושסיטדיו–יוברשב–יטדיו–
• פ–קייטיעו קיבתחבו–ט,יכבישים,יותסונותיד–כים
• פ–קיכיעו קיבשוקיטתקשו–ת
• פ–קיכסיעו קיברע–כתישלטוןיטחוקיובביטחוןיטסישי
• פ–קיכביעו קיברע–כתיט–ווחטיובפ–טיבביטוחיטלסורי
• פ–קיכגיעו קיבשרי–תיט ביבטיובקיירות

פרק טז :בריאות

מערכת הבריאות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי
רע–כתיטב–יסותיביש–סלירבו תיעלי קופותיטחולים,ישנו דויעודילפנייקוםיטרדינט.ייקופתיטחוליםיטגדולטיביות–יטייתט
שליטט תד–ות י )כיוםיקופתיחוליםיכללית(,יו יפקטישי–ותייב–יסותילכליחב–ייטט תד–ות.י ירבחינטיזויקופתיטחולים
ושי–ותייטב–יסותישלטיטיוירקו–יכוחילט תד–ות,יוסחתיט יבותילסחוזיטגבוטישליטעובדיםישטיוירסוגדיםיבט.
חוקיביטוחיב–יסותיררלכתי י קודםיעליידייחייםי–רוןיכשטיטיש–יטב–יסותיבררשלתי–בין,יטועב–יב,1994 -יונכנ
לתוקףיב. 1.1.1995-ייטחוקיטוסיחוקי וציסלי טייבעיק–ו,יטרגלםיסתיטעיק–וןישלירדינתי–ווחט.ייט עיפיםיטעיק–ייםישל
טחוקיטם:
• חיוביכליטעובדיםיברשקיבביטוחיב–יסות ,יוטענקתיזכויותיביטוחיב–יסותילכליתושבייטרדינט.י יטחוקיטעניק
ביטוחיב–יסותילכ 250,000-י תושביםישלסיטיטילטםיביטוחיב–יסותיקודםילכן,יב–ובםירט–בדיםיטנרוכיםישל
טחב–ט.יי–סויילצייןיגםישטחוקיחליעליכליטתושבים,יולסוידווקסיעליסז–חיםי)לרשליסז–חיםישנעד–יםירטס–ץ
לתקופטיס–וכטיסינםירבוטחים(.
• טטלת יר יב–יסות י פ–וג– יבייעליטעובדים:יריישרשתכ–ייות–ירשלםייות–.י יטר יטזטיטוסייעודיילרע–כת
טב–יסותיוסינויעוב–יד–ךיתקציביטרדינט.ייטוסינגבטיעליידייטרו דילביטוחילסורייורחולקיביןיקופותיטחולים
בטתסםילחב–יםיבטן.
• טגד–תי ליב–יסות ירינירלייסחידישכליקופותיטחוליםיחייבותיל פק.ייועדטיריוחדתירעדכנתיסתיט ליכלישנט.
• חיוביטררשלטילכ ותיסתיעלותי ליטב–יסותיסםירקו–ותיטכנ טיסח–ים,יכגוןיר יטב–יסות,ילסיי פיקו.
טתרונטיטזוישונתטיתוךיזרןיקצ–יעליידיישינוייםישטועב–ויבחוקיטט ד–יםיעליידייררשלתינתניטו.י ישינויירטותי
–סשוןיטועב–יב, 1997-יוטגדילירסודיסתיטשתתפותיטררשלטיברירוןיטב–יסותיתוךיביטוליטר יטרקבילי)–סוי סיו–י163
בטרשך(.י יבכךיטרירוןיטוכפףילשיקוליםיפוליטייםיוכלכלייםישלירש–דיטסוצ–יברקוםישיטיטיב–ובויעליידיירי ים
יעודייםילכך.יישינויירטותיישנייטועב–יבשנתי,1998יוטקיםיסתירע–ךיטביטוחיטרשלים.ייביטוחירשליםירספש–ילקופות
טחוליםילטציעישי–ותיםינו פיםישסינםיכלוליםיב ליטב י י.ייכיווןישטביטוחיטרשליםירחייביתשלוםינו ף,יטספש–ות
טזוירקטינטיסתיטשוויון.ייבנו ףיטתשלוםיעבו–ויתלוייגיל,יכלור–י–ג– יביי)בסופןיכללי,יריישצ–יךייות–ירשלםייות–(.
טתשתיתישר פקתישי–ותייב–יסותירו–כבתירטררשלט,ירקופותיטחולים,יוררו דותיפ–טיים.י י–וביבתייטחולים
טגדוליםיטםיררשלתיים,יוטםירטווים,ייחדיעםיבתייטחוליםישליקופתיחוליםיכללית,יסתיערודיטשד–טישליט–פוסט
טציבו–ית.י יבנו ףיישירע–ךינ–חבישליר–פסותיטרופעלותיעליידייקופותיטחוליםיטשונות,יור פ–יקטןייח יתישליבתי
חוליםיפ–טיים.
ש–"פ,יועדתיג–רןי–ירשב–יטד ט

ההוצאה הלאומית על בריאות
תקציבירש–דיטב–יסותיטוסי–קיחלקירכלליטטוצסותיעליב–יסות.ייבנו ףיישיטוצסטיפ–טיתילסירבוטלת.
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טטוצסטיטלסוריתיעליב–יסותירסזי1972ירוצגתיבסיו–י.161ייבנו ףירוצגתיטחלוקטילפיי וגיטטוצסט.ייטנתוניםיטם
ברחי–יםיקבועים,יכלור–ירתוקניםילסינפלציט.ייכיווןישטטוצסטיטזוינועדטיל פקיב–יסותילכליתושבייטרדינטייות–ירעניין
ל–סותיסתיטטוצסטילנפש,יולסיסתיטטוצסטיטכוללת,יולכןיבג–ףיטנתוניםירנו–רליםילפייגודליטסוכלו ייטיבכלישנט.
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סיו–י:161יטטוצסטילנפשיעליב–יסותילסו–ךיטשנים,ירחולקתילפיי וגיטטוצסט.275

סזיטטוצסטילנפשיעליב–יסותיטכפילטיסתיעצרטיב40 -י טשניםיטסלט,יובסופןיכללייעלתטידייב–ציפותיפ–טילתקופת
ררשלתיבגין,יי–ידטיקלטילסירו ב–תיבתחילתישנותיט,90-יועודיי–ידטיקלטיבסינתיפדטיטשנייט.יירענייןיגםילט תכליעל
כלי–כיביבפנייעצרו:
• טוצסותיסדריני ט–טיביותיטתחילוילגדולי–קיבשנותיט,90-יוגדלויפיי3יברטלךיטתקופט.יירצדיסחדיטןיעדיין
נרוכות,יסבלירצדישניילסיב–ו–ילרטיטטוצסטילנפשיגדלטיכליכך.
• טטוצסותילנפשיעל יבתייחולים י ורחק–יטןידיייציבותיברטלךיטתקופטירסזיטרטפך.יבעב–יטןיטיויבע–ךיחצי
רטטוצסטיטכוללת,יכיוםיפחותירשליש.
• טגידוליטרשרעותייביות–יבסופןיסב ולוטייטוסיבטוצסותיעליר–פסותיו–פוסטירונעת,ישגדלויפיי2.6יוכיוםיטן
ט–כיביטגדוליביות–.
• טטוצסותיעלי–יפויישינייםיגדלויפיי.2.4
• טוצסותיפ–טיותיטןיחלקיקטןירטטוצסותיטכלליות,יסבליטןי–שרויסתיטגידוליטגבוטיביות–.ייטטוצסטיעלי–ופסים
פ–טייםיגדלטיפיי,3.5יוטטוצסטיעלי–כישטיפ–טיתישלית–ופותיוס פקטי–פוסיתיגדלטיפיי.7.2ייביחדירדוב–יכיום
עליטוצסטיררוצעתישליכ770-ישקלילסדםילשנט.ייב1973-יזטיטיטיכ167-ישקליםי)ברחי–יםישליטיום(.
• ט–כיביטיחידיישבויטייתטיטקטנטיטוסיטטשקעטיבתשתיותיוציודיקבוע.יילסו–ךיכליטתקופטיטייתטיי–ידטישליכ-
, 14%יסבליזטילסי–ציף.ייטטקטנטיטרשרעותיתיטייתטירידיסח–ייטרטפך,יכסש–יטטשקעטיב1982 -יטייתטיפחות
רחציירזוישלי.1975ייבשלושיםיטשניםירסזי1982יטייתטיעלייטישלי,40%יסבליכסרו–יזטיעדייןילסירפצטיעל
טי–ידטיטטיס.

עדכון סל הבריאות
גו–םיחשוביברע–כתיטב–יסותישנוצ–טיעליידייחוקיטב–יסותיטררלכתייטוסי ליטב–יסותיטב י יישכליקופותיטחולים
צ–יכותיל פקילרבוטחים.ייטחוקיטגדי–י ליב–יסותיר ויםישטיטיתקףילשנתי.1995יירסזיכלישנטיישיועדטיררשלתית
שרחליטטיסיךילעדכןיסתיט ל,יוזטירשיתיטוצסותינו פותיעליטררשלט.י יבעיק–ון,יעדכוןיטתקציבילרירוןיט ליצ–יך
לקחתיבחשבוןישלושטיגו–רים:
• גידוליטסוכלו ייטיברדינטיוטטזדקנותישליטסוכלו ייט,ירטישגו–םיליות–יסנשיםישצ–יךילטפליבטם.
• עלייתיתשורותיטב–יסות,יכלור–יטעלייטיברחי–יםישליירייסישפוז,יברשכו–ותי–ופסים,יוכו'.
 275רקו–:יטטוצסטיטלסוריתיעליב–יסותירלוחי 6.1יבשנתוןיט טטי טייליש–סל,יוטנ–רולילטוצסטילנפשילפיינתונייטסוכלו ייטישליטלר" .
טקפיצטיב 1984-ינובעתירשינוייבחשבונסותי)טתחילוילקחתיבחשבוןיפנ יטיתקציביתיובלסי(יולסירשקפתישינוייסריתי.י
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• טתפתחותיט–פוסט,יכלור–יטטיצעישלית–ופותיוטיפוליםיחדשים.י יחידושיםיכסלטינוטיםילטיותייק–ים,יבגלל
טעלויותילפתחיסותםיולוודסישטםיבטוחים.
ועדתי ליטב–יסותיסח–סיתי–קיעליט–כיביטסח–ון.ייפת–וןי בי–ילשנייט–סשוניםיטוסילטצרידיסותםילרדדי–לוונטי.
סבליככליטנ–סטיטטצרדטיבפועליגו–רתילתת-תיקצוב.ייסיו–י 162יר–סטיתוצסותיניתוחישליר–כזיסדוט.ייטקויטתחתוןיטוס
טטתפתחותישליעלותי ליטב–יסותיבפועל,יברחי–יםישוטפיםילכלישנטי)כלור–יבלייתיקוןילסינפלציט,יכייחלקיררט
שרענייןיסותנויטוסיטתיקוןיטזט(.ייטקויטעליוןירתס–יסתיטטתפתחותיט–צויטישלירחי–י ליטב–יסותיטרקו–ייסםילוקחים
סתישלושתיטגו–ריםישנזכ–וילעיליבחשבון.ייזטירניחיעלייטישלי2.46%יבררוצעיבשנטיבסוכלו ייתיטרבוטחים,יעלייטישל
3.64%יבשנטיבררוצעיבתשורותיטב–יסות,יועלייטישלי2%יבשנטיבררוצעיכדיילטכני יחידושיםי–פוסיים.ייטצרדטיכזו
רובילטילעלותיגבוטטייות–,יוכךינוצ–יפע–יגדליוטולךיביןיט ליבפועלילביןי לישקוליל ליטרקו–יישלי .1995ייורטישרעניין
טוסישסםיר תכליםיעליתשלוריםישלירשקייטביתילקופותיטחולים,יברשךיכרטישניםיטםידייטשלירויסתיטפע–,יסבלירסז
2004יבע–ךיטםילסיר פיקים.
german

netanyahu
litzman

olmert
e ben-yezri

naveh

prime min. rabi pernetanyahu
health sneh hamatza

barak
sharon
beniz mil dahan

60

50

40

household expenses
beyond mas briut
30

sal actual growth
20

original
sal

10

]sal briut cost [billion shekels

required sal growth

0
2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

סיו–י :162יעלייתיטעלותישלי ליטב–יסותיבפועלילעורתיטעלייטיסםיטיטירשקףיסתיסותטי–רטיכרויט ליטרקו–ייר,1995-ילפי
ר–כזיסדוט.276

מקורות מימון ההוצאה על בריאות
סיו–י163יר–סטיסתירקו–ותיטרירוןישליטוצסותיטב–יסותירסזי.1990ייטווחיטזרןיטזטיכולליסתיטשינוייטרטפכנייכתוצסט
ררירושיחוקיביטוחיב–יסותיררלכתי.יילפנייטחוקיטזטיטיוילקופותיטחוליםישניירקו–ותירירוןיעיק–יים:ידרייטחב–ישל
טחב–יםיבקופט,יוט ר יטרקביליששולםיעליידייטרע יקים.יבר ג–תיטר יטרקביליטרע יקיםיטיויחייביםילטכפיליסת
תשלורייטב–יסותישליטעובדיםישלטםי)עליכלישקלישעובדישילםילקופתיטחולים,יטרע יקיטו יףיעודישקל(.ייטר יטזט
טיטיקייםירסזי.1973
חוקיביטוחיב–יסותיררלכתייטחליףיסתידרייטחב–יבר יב–יסותיפ–וג– יביישנגבטיעליידייטרו דילביטוחילסורי.
ברידטישטטכנ ותירר יטב–יסותילסיי פיקויכדיילכ ותיסתי ליטב–יסות,יטררשלטיסח–סיתילטשלרתיטתקציביטד–וש.י
כרטישניםילסח–ירכןינעשטיצעדינו ףיעליידיי–סשיטררשלטיבניריןינתניטו,ישטחליטיעליביטוליטר יטרקבילי)כרובן
בחוקיטט ד–ים(.יינתניטויביטליסותויבטענטישזטייקטיןיסתיעלותיטטע קטיובכךייספש–ילרע יקיםילטע יקייות–יעובדים.
בנו ףינטעןישסיןיצו–ךיבטכנ טיר ורנתילרנגנוןיטב–יסותיכייבלסויטכייטררשלטירחויבתילכ ותיסתיעלותי ליטב–יסות.
סלסישלפייניתוחישלירש–דיטב–יסותיטטעב–טישלי עיפיםיתקציבייםיסח–יםי)ק–ייכסלטישסינםיקשו–יםיל ליטב–יסות(
לר ג–תיטתקציביט–גילטיחושפתיסותםילקיצוציםיתקציבייםישקו–יםירפעםילפעם,יוכתוצסטיטטוצסטיטציבו–יתיעל
ב–יסותיטולכתיונשחקת.ייסםיטר יטרקביליטיטינשס–,יטוסיטיטירכ טיסתיכליטטוצסטיטררשלתיתיעליב–יסותיוספילו
רשסי–יעודף.277

 276רקו–:יטג–ףיוטנתוניםיטופיעויבפ– וםישליר–כזיסדוטיבשםיתקציבירש–דיטב–יסות:ייעדיםילשניםיטבסות,ירסתיב–ב–טי בי– קי,ירינוס–
,2013יועודכןיבדוחיתרונתיטרצביטחב–תיתישלי2014ירינוס–י.2015
 277טוביטיחו–ביוני–יקיד–,י סו–יוצליבטתפתחותויויישורוישליחוקיביטוחיב–יסותיררלכתי,ירש–דיטב–יסות,יפב–וס–י.2010
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סיו–י :163ירקו–ותיטרירוןישליטטוצסותיעליב–יסות,ילפנייוסח–ייחוקיביטוחיב–יסותיררלכתי.278ייטחלוקטיביןיטרקו–ות
טשוניםיטיסידייקבועטירסזי וףישנותיט.90-יילפניי1995יסיןיטבחנטיביןידרייחב–יבקופותיחוליםילטוצסותיסח–ותישלירשקי
טביתיוטוצסותיפ–טיותיסח–ות.

סםירשוויםיסתיטטוצסטיטררשלתיתיעםיטטוצסטישלירשקייטביתילסו–ךיזרןירתקבלתיטתרונטיטרוצגתיבסיו–י.164
טטוצסותישלירשקייטביתיכוללותיסתידרייטחב–יבקופותיחוליםיבעב–יוסתיר יטב–יסותיכיום,יוכןיתשלוריםיסח–יםיכרו
טשתתפותיעצריתיו–פוסטיפ–טית.י יטוצסותיטררשלטיכוללותיסתיטר יטרקבילישבעצםיטרע יקיםישילרויבין י1973-
, 1996יסבלילסירצסתיינתוניםירפו–טיםיעליוילכליטשנים.ייבסופןיכלליינ–סטישטררשלטיטקטינטיסתיטטשתתפותישלט
בצו–טישחייבטיסתירשקייטביתילטוציסייות–.ייטרינירוםיטיטיב,2007-יורסזיישיעלייטיקטנטיבחז–ט.
shpere shamir
rabin pnetany bar sharon
olmert netanyahu
gur arbe tz solmeram snehhmatzabemdahanaveh eben-yelitzman ger litzman
other

prime min. meirabin begin
health shem-tov shostak
100

80

national healthcare law

60

40

20

government

healthcare funding source

households

0
2018

2013

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

סיו–י:164יחלוקתיטוצסותיטב–יסותיביןיטררשלטי)וטרע יקים(ילביןירשקייטבית.279

 278רקו–:ילוחי6.3יבשנתוןיט טטי טייליש–סל.
 279רקו–ות:ינתוניםיסודותיטטוצסטיטלסוריתיעליב–יסותיכפיישטתפ– רויבשנתוניםיט טטי טייםישליטלר" :ינתוניי1973-83ירלוחי24.3
בשנתוןי1989י)סבליסיןישםינתוניםיעלירשקייטבית(,ינתוניי1984-9ירלוחי24.3יבשנתוןי,1996יוטנתוניםירסזי1990ירלוחי6.3יבשנתוןי.2017
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השוואה בינלאומית
סיו–י 165ירציגיטשווסטיבינלסוריתישליטטוצסטיעליב–יסותיבשנתי .2010ייכפיישידועיטטוצסטיעליב–יסותיבס–צותיטב–ית
גבוטטיביות–יועורדתיעלי17.6%ירטתר"ג.ייברדינותיטרפותחותיטסח–ותיטטוצסטיטיסיבטווחי 6-12%ירטתר"ג.ייביש–סל
טטוצסטינרוכטייח יתילררוצע.יי יבטיחלקיתילכךיטיסישטסוכלו ייטיביש–סליצעי–טייות–יולכןיבסופןיכללייב–יסטייות–.
בכלירק–ט,יטחלקישליטוצסטיציבו–יתי)רתקציביטררשלטיור יטב–יסות(יטוסינרוךייח יתילרדינותיסח–ות,יוסילויטחלק
שליביטוחיפ–טייוטשתתפותיעצריתיטוסיגבוטייח ית.ייבט–בטירדינותיסיןיבכללישירושיבביטוחיב–יסותיפ–טי.
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תקציב משרד הבריאות
תקציבירש–דיטב–יסותירטווטיכיוםי–קיקצתייות–ירשלישירטטוצסטיטלסוריתיעליב–יסותי)כפייש–סינוילעיליבסיו–י,(163
ובכליזסתיטוסירשקףיסתי ד–יטעדיפויותיטררשלתייוסתיטשינוייםישחלויב ד–יטעדיפויותיטזט.ייכיווןישרדוב–יבסופן
רובטקיבתקציבישנועדילש–תיסתיטציבו–,ינציגיסתיטתקציבירנו–רלילגודליטסוכלו ייט,יכלור–יסתיטתקציבילנפש.
טשינוייבתקציבילסו–ךיטשניםירוצגיבסיו– י. 166י יזטיכוללישניי עיפיםיתקציבייםישלירש–דיטב–יסותי)תקציביעיק–י
ותקציביפיתוח(יובנפ–דיסתיט עיףיטתקציבישליבתייטחוליםיטררשלתיים,ישרכו טיעליידייטטכנ ותישלטםיולסירכ פי
טר ים.

 280רקו–:י–חליקיי,י" קי–טיבינלסורית",ירתוךי ביטוחייטב–יסותיביש–סל:יטתפתחויות,יקש–ייגורלין,יבעיותיורתוויםילפת–ון,יער' .66
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טתופעטיטבולטתיטיסיטזינוקיבתקציביבשנת י,1997יבתחילתיררשלתינתניטויט–סשונט,ישרשקףיסתיביטוליטר
טרקבילישרירןיעדיסזיחלקיניכ–ירטוצסותיקופותיטחולים.ייתופעטירעניינתינו פתיטיסיחו –יטתיסוםיביןיתכנוןילביצוע
בירייררשלתי–בין:יטתקציביטרתוכנןיי–דיבעודיטביצועיעולט.
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סיו– י 167י ר–סטיסתיטשינוייטיח ייבתקציביטב–יסותיבירייכליסחתירטררשלות.י יכפיישניתןיל–סותיביטוליטר
טרקביליג–םילטכפלטישליטתקציביבפועליפיי2יב–סשיתיררשלתינתניטויט–סשונט,יוגםיבררשלתי–ביןיטייתטיעלייטייח ית
דורט.ייב ד–תיטררשלותיטסח–ונותיישיעלייטיבביצועיטתקציבילנפשישלי.35%ייבשס–יטררשלותילסיטיטישינוייניכ–,יסם
כייבררשלתיסולר–טיטיטיקיצוץיזרניישליק–וביל.10%-

 281רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.ייתיקוןילסינפלציטיוני–רולילגודליטסוכלו ייטיעלי רךינתונייטלר" .ייסותםינתוניםירשרשים
גםילסיו–יטבס.
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בתי חולים ואשפוז
סחדיטרדדיםיטרקובליםילסיכותירע–כתיטב–יסותיטוסיר פ–יריטותיטסשפוז.ייסיו–י168יר–סטיסתיר פ–יטריטותיבכל
בתייטחוליםיביש–סלייח יתילגודליטסוכלו ייט.ייטצבעיםירצייניםיחלוקטילפיי וגיביתיטחולים.
בסופןיכללי,יבשניםיט–סשונותילרדינטיטייתטיעלייטירכ5.5-יריטותיל1000-ינפשילכ7-יריטות.ייר 1955יעדי1980
בע–ךיט–רטיטזוידיינשר–ט.ייסח–ייטרטפךיטיוישתייפסזותישליי–ידט,יט–סשונטיעדיתחילתישנותיט90 -יוטשנייטירסזי2005
ועדיטיום.ייב ךיטכליזויי–ידטישלי–בעירטרק ירוםישטיטיבשנתי.1978ייכיוםי)לית–ידיוקי(2015יר פ–יטריטותיל1000-
נפשיטוסיטנרוךיביות–ישטיטירסזיקוםיטרדינט,יועורדיעל י.5.28י יטי–ידטיטזוירשקפתיכנ–סטיסתיטי–ידטיבטשקעט
בתשתיותי–פוסיותיסח–ייטרטפךיכפייש–סינויבסיו–י.161
עודייות–ירענייןילט תכליעליטחלוקטישליטריטותיטסלטיל וגים.ייבעשו–יט–סשוןיבעיק–יטיטי יווגיריוחדילחולי
שחפתישרסזידיינעלם.ייט יווגיםיטסח–יםיטם:
• סשפוזיכלליי–יזטירשקףיסתיטרחלקותישליבתייטחוליםיטכלליים.ייישי44יבתייחוליםיכסלטיבס–ץ:יררשלתיים,
ציבו–יים,יפ–טיים,ישליקופתיחולים,יוגםישליטרי יון.י
• ב–יסותיטנפשי–יבתייחוליםיפ יכיסט–יים.יכיוםיישי12יכסלט,י–ובםיררשלתיים.י
• "רחלותיררושכות"י–יבעצםישםייפטילרחלותיכ–וניות,ישזטישםייפטילרו דותיג–יסט–ייםי יעודיים.ילפייטר רך
שלירש–דיטב–יסותיישיכיוםילסיפחותיר305-ירו דותיכסלט,י–ובםיפ–טייםיוגםיט–בטיציבו–יים,יכש–ובםינו דו
בתקופטי.1985-2005
• שיקוםי–י2ירו דות.י
s pereshamir
rabin pnetan barsharon olmer netanyahu
gur arbetz solmeramsne hmatzab mdahnaveheben-ylitzman gerlitzma
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נתחילירלרעלט.יר פ–יטריטותילשיקוםיטוסינרוךיולסירשתנטיט–בט.
טד–רטיטגדולטיש–וסיםיבג–ףיטיסיטי–ידטיטר יביתיבריטותיב–יסותיטנפשיוברקביליטעלייטיטר יביתיבריטות
ג–יסט–יות.י יר פ–יטריטותיטג–יסט–יותילנפשיעלטיפי י2.5י ב40-י טשניםיטסח–ונות.י יעיק–יטגידוליתוסםיסתיטעלייט
בר פ–יטרו דות.
לעורתיזסתיר פ–יטריטותילסשפוזיפ יכיסט–יילנפשיי–דיבתקופטיטזויבלסיפחותיר.82%-ייסבליר תב–ישזטילס
בסרתיכליכךיג–וע:יטי–ידטיטזוירשקפתילפחותיבסופןיחלקיירעב–ירסשפוזיבבתייחוליםילטיפוליבטו פי יםיבקטילט.
טריטותיבטו פי יםיטסלטילסינ פ–ותיבתו–יריטותיסשפוזיולכןילסירופיעותיבנתוניםיובג–ף.ייטבעיטישתכניתיטטו פי ים
 282רקו–ות:יטרקו–יטעיק–יייטוסיטפ– וםירו דותיטסשפוזיוטיחידותילסשפוזייוםיביש–סל,י2014ישלירש–דיטב–יסות,ישכולליבער'י238יטבלט
ר כרתישליריטותיטסשפוזיעבו–יטשניםי.1950-2014ייסבלינ–סטישטנתוניםיסינםיסריניםילשניםיט–סשונות,יולכןיטשתרשתייבנתונייטלר" ,
בלוחותיסודותיריטותיבבתייחוליםיבשנתוניםישונים,יכדיילטשליםיסתיטשניםי1948-1954יו.2015-יילגביירחלותיררושכותיטשתרשתייבנתוני
טלר" יגםילשניםיעדי.1958
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טתחילטי–קיבשנתי, 2000יכךישחלקיגדולירטי–ידטיק–טיכב–ילפניט.יירצדישני,ירנתוניםישרצסתי,יבשנתי2011יכב–יטיויפי
 2.8י יות–יריטותישלירגו–יםינתרכיםיבטו פי ירסש–יריטותיסישפוזיפ יכיסט–יות.יסזייתכןישבסרתיישיבזטיפיצוי
רשרעותייעליטי–ידטיש–וסיםיבג–ף.
רטישרשסי–יסתיריטותיטסשפוזיטכללי.ייטדב–יטר–שיםיביות–יטוסישרקוםיטרדינטיעדיטרטפךיטר פ–יטיטייציביעל
3-3.5י ריטותיל 1000-י נפשי–יכלור–יטצליחוילבנותיבתייחוליםיבקצבישתסםיסתיטגידוליטעצוםיבסוכלו ייתיטרדינט
בשנותיטיט–סשונות.ייסבלירסזיטרטפךיב1977-יישיי–ידטישלי,44%יועליזטיסיןיפיצוייבתכניותיסלט–נטיביות.ייסזיסיך
עורדיםיבזט?ייעדישנתי2000ילע–ךיטחי כוןיבריטותיטיטיקשו–ילכךישקיצ–ויסתירשךיטסשפוז:יר11.5-ייריםיבררוצעיב-
1950ילכ4-ייריםירסזישנתי2000יעדיטיוםי)סיו–י.(169ייברקביליטייתטיעלייטיר וירתיבכרותיטסשפוזיםילנפש,יולכןיר פ–
טריטותילסיקטןיבסותטירידטיסוי)לפנייטרטפך(יספילוילסיקטןיבכלל.ייב15 -יטשניםיטסח–ונותירשךיטסשפוזיטררוצע
נשס–ייציב,יוטי–ידטיבר פ–יטריטותירתספש–תיכיירסשפזיםיקצתיפחות.
prime min. ben-guri sh ben-gurion eshkol meir rabi begin
s pershamir rabi pnetabasharon olmenetanyahu
health shapb ser ybarzilai shapirbarzi gshem-tov shostak gurarbt solmra sn hmatb mda naveeben-litzm gelitz
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טשסלטישנישס–תיטיסירטיג–םילרט.ייטסםיטייתטיטתייעלותיבבדיקותיובטיפוליםיולכןיצ–יךילסשפזיפחותיוספש–
לט תד–יעםיפחותיריטות,יסוישטקטינויסתיר פ–יטריטותיוכתוצסטיט–ופסיםינסלציםילסשפזיפחותיררטישטיוי–וצים?
סתיזטיסייספש–ילדעתירנתוניםי טטי טיים.יירעדויותי–ופסיםינובעישטרע–כתיסינטיר פקתיסתיטתנסיםיט–צויים .284
בפ–ט,יטרח ו–יבריטותיגו–םילתפו טיגבוטטיעדיכדייבעייתיות:
• בעייתיעור יית–יבתקופותילחץיכרוילרשליעונתיטשפעתיבכליחו–ף,יכסש–יחוליםירסושפזיםיבר ד–ונותיוסין
ר פיקיסחיותיכדיילתתילטםיטיפולי–סוי.
כנטישליזיטוריםיוטדבקותיכתוצסטירטצפיפות.
•
• תדריתישליחו –יכבודילחוליםישטטיפוליבטםירתעכביסוישטםירסושפזיםיבר ד–ונות.יידב–יזטיגו–םילחיכוךיבן
טחוליםיורשפחותיטםילצוות,ירטישרביסיברק–יםיקיצונייםיספילוילפ–צייסלירות.
רצדישני,יישיגםיטענותישעדי80%ירטסשפוזיםיטרתקייריםיכיוםיבעצםיריות–ים,יועדיףילטעבי–יחלקיגדולירט–פוסט
לקטילטיברקוםילסשפזיבבתייחולים.285
טשווסטיבינלסוריתישליטתפו טיבבתייחולים

רופאים ואחיות
צדיסחדישלירע–כתיטב–יסותיטוסיטתשתית:יבתייחולים,יר–פסות,יוריטותיסשפוז.ייטצדיטשנייטוסיט גליט–פוסי,יובפ–ט
–ופסיםיוסחיות .יינתוניםיחלקייםיעליזטירפו– ריםיעליידיירש–דיטב–יסות.ייטט תיגותי"חלקיים"ינובעתירכךישרש–ד
טב–יסותיעו קיבעיק–יב–גולציט,יולכןיטנתוניםיטרפו–טיםישישילטםיטםיעלי–ישיונותילע וקיב–פוסטיולסיעליעי וק
ב–פוסטיבפועל.ייטנתוניםישישירוצגיםיבסיו–י.170ייסלסיר פ–ינותנייטשי–ותילנפשיעדיגילי .65ייטני–רולילנפשינובע
 283רקו–:יטפ– וםי"רו דותיטסשפוזיוטיחידותילסשפוזייוםיביש–סל,י"2014ישלירש–דיטב–יסות.
 284ד"–יסביבטיסלעד,י"חלוקילבןיפ–ום",יטוצסתי טירצקיי.2017
– 285סיוןיעםיד"–יבניירוז ,ידטיר–ק–י.29.9.2017
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רט–צוןיל–סותיעדיכרטיר פ–ינותנייטשי–ותיפ–ופו–ציוניילגודליטסוכלו ייטישטםירש–תים.ייטטתרקדותיבסלטישטםיעד
גילי65ינובעתירט–צוןילדייקייות–,יולסיל פו–יסתיסלטישישילטםי–ישיוןיסבליכב–ייצסוילפנ יט.
ישילצייןישטנתוניםיסודותיסחיותיחלקייםיבריוחד.ייבעב–יטסחיותיטיוי"סחיותירעשיות"ישקיבלויטכש–טירקצועית
ב יעוד.י יסח–יכךינוצ–יר לולירקבילישלי"סחיותיסקדריות",יכשטטכש–טיל יעודיטפכטילטכש–טיסקדריתישב ופט
רקבלים יתוס– י –סשון .י יבנו ף י רש–די טב–יסות י רי ד יטכ–ט יב"סחיות י רו רכות",י שעב–ו י רבחן יט רכט י של י רש–ד
טב–יסות.ייכיוםיכליר לולייטלירודירכיניםילט רכטיכזו.ייבכלירק–ט,יטנתוניםישלירש–דיטב–יסותיעליר פ–ייסחיותיטם
–קירסזיתחילתיטרסט.
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רטישניתןיל–סותיטוס:
• ר פ–יט–ופסיםילנפשיגדליד–רטיתירסזישנותיט.70-י–וביטעלייטיטיסיעדישנתי.1985ייכיווןישלירודייט–פוסט
סו–כיםי 7ישנים,יזטייכולילטצביעיעליעצי–תירגרתיטגידולירידיסח–ייטרטפךישלי.1977ייבנו ףיטייתטיקפיצט
בשניםי 1990-1992יכתוצסטירגליטעלייטיר–ו יט.יבשניםיטסח–ונותיישיי–ידטיקלטיבר פ–יט–ופסיםילנפשי)סו
לית–ידיוקיר פ–יבעליי–ישיוןי–ופסיעדיגילי,(65יסבליר פ–יט–ופסיםיבפועלילפייטלר" ידווקסייציביוספילויעלט
קלותיבשנתייםיטסח–ונות.ייטט ב–יטוסישישייות–י–ופסיםישררשיכיםילעבודיסח–ייגילי.65
• ר פ–יט–ופסיםיטרורחיםילנפשיטרשיךילעלותיעדי.2010יכיווןישטםינכלליםיבר פ–יט–ופסיםיטכולל,ינובעירזט
שר פ–יט–ופסיםיטכללייםיכרוי–ופסיירשפחטיי–דיקצתיבתקופטי.2000-2010
• ר פ–י–ופסייטשינייםילנפשי)שוב,יבעליי–ישיוןיעדיגילי(65יגדליעדי1992יורסזיטוסייציב.יטר פ–יבפועליקצת
יות–ינרוך.י
• ר פ–יטסחיותי לנפשי)עדיגיל י(65יי–דירסזיתחילתישנותיט,2000-יבעודיר פ–יטסחיותיטרו רכות יעולט.
כשרשוויםיעםינתונייטתע וקטישליטלר" י–וסיםיי–ידטירשרעותיתיר2002-יל,2009-יורסזי2009יישיטתסרט
רצויינתיביןיר פ–יטסחיותיבפועלילר פ–יטסחיותיטרו רכות.ייזטירשתלביעםינתוניירש–דיטב–יסותישלפיטם
בשנים יטסלט י כב–י כרעטי שסין יעוד יט רכטי שליסחיותי רעשיות.יטר קנט יטיסי שכנ–סטיטפע– יטנות– יבין
טרו רכותילכלליטסחיותיטןיכסלטישכב–ילסיעובדותיכסחיות.י

מדדי בריאות
עדיכטיתס–נויסתירע–כתיטב–יסות.י יסבלירטיטטישגיםישלטירבחינתיב–יסותיטציבו–?י ישניירדדיםיקליםילספיוןיטם
תוחלתיטחייםיותרותתיתינוקות.
 286רקו–:יטפ– וםיכוחיסדםיברקצועותיטב–יסותי2015ישלירש–דיטב–יסות,ישכולליגםיציטוטיםירדו"חיכוחיטסדםישליטלר" .
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תוחלת החיים
ריןיטרפו– רותיטוסישתוחלתיטחיים יביש–סליטיסיגבוטטייח יתיועולטיעםיטזרן.ייסיו–י171יר–סטיסתיטעלייטיבתוחלת
טחייםירסזיקוםיטרדינט.ייב ךיטכליתוחלתיטחייםיגדלטיבכ15 -ישניםיבתקופטיכולט.ייבתו–יטשווסט,יטעלייטיבתוחלת
טחייםיבעולםיכולויטייתטיספילוייות–יגדולט,יבעיק–יכייט–בטירקורותיבעולםיטתחילויט–בטייות–ינרוך.ייסבלירסזישנות
ט80-ישליטרסטיטקודרתיטפע–ינשר–,יותוחלתיטחייםיביש–סליגבוטטייח יתילשס–יטעולם.
speshamir rabi pnet basharonolmnetanyahu

prime min. ben-gushben-gurioeshkol meir rab begin
90

women
80

men

70

50
40
30

life expectancy

world average

60

20
10
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

סיו–י:171יתוחלתיטחייםיביש–סליובעולם.287

טצדיטשניישליתוחלתיטחייםיטוסישיעו–יטתרותט:יסיזטיסחוזירטסוכלו ייטירתיםיכלישנט.ייכשר תכליםיעליטנתונים
טסלטירקבליםיתוצסטירפתיעט:יביש–סלירתיםיכלישנטי–קיקצתייות–יר5-יסנשיםיעליכלי1000יתושבים,יוזטיברגרתיי–ידט
)סיו–י.(172ייזטירפתיעיבגלליטחישוביטבס:יסםיתוחלתיטחייםיטיסיבע–ךי 80ישנים,יסזיבררוצעיניתןילצפותישכלישנט
1/80י רטסוכלו יטיירותו,יוסםי–וציםיסתיר פ–יטרתיםילכל י 1000י תושביםיסז י1/80י של י1000י זט י,12.5ילס י5י וקצת.
טבעיטיעםיטחשבוןיטפשטנייטזטיטיסישטוסירניחירצבייציב,יכלור–ישטסוכלו יטילסיגדלטיסויקטנט,יוטתפלגותיטגילים
גםילסירשתנט,יולכןיכלישנטי 1/80ירטסוכלו יטיצ–יכיםילרות.יסבליטסוכלו יטיביש–סליטיסיברגרתיגדילטירשרעותית:
טפ–יוןיטררוצעיטוסיבע–ךי3יילדיםילסישט,יט–בטייות–ירט2.1-יטרובילילרצבייציב.ייוכיווןישטסוכלו יטיגדלטיעליידי
ילודטיגבוטט,יטתפלגותיטגיליםירוטטיחזקילכיווןישליגיליםינרוכים.ייבריליםיסח–ות,יישיט–בטיילדיםיורעטיזקנים.ייוכיוון
שעיק–יטרתיםיטםיזקנים,יוספילויטםירתיםיפחותיבגלליטעלייטיבתוחלתיטחיים,ירקבליםיסתיטתוצסטידלעיל.

 287רקו–ות:יטנתוניםילגביייש–סלירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילוחי.3.24ייעדי וףישנותיט60-יסלטינתוניםיליטודיםיבלבד,ירתחילת
שנותיט70-יעבו–יכלליטסוכלו ייט.ייטנתוניםילגבייטעולםירסת–ירחלקתיטסוכלו ייטישליטסו"ם.
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תמותת תינוקות
גורמי מוות
גו–רייתרותטיטםילסיררשירדדיב–יסות,יסבליטשינוייםיבטםייכוליםילטצביעיעלישיפו–יב–פוסט.ייכפיישניתןיל–סותיבסיו–י
, 173ישיעו–יטרתיםיררחלותילביודםיי–דיבסופןיניכ–יעםיטשנים.יישיעו–יטרתיםיר –טן,ירחלותי–יסות,יורחלותיסח–ות
כרעטילסיטשתנט.ייבנו ף,יטעלייטיברוותיר וכ–תיבעיק–יבשנותיט90-ינבלרט,יולסח–ונטיישיספילויי–ידטיקלט.

 288רקו–ות:ינתוניישיעו–יטתרותטיביש–סלירלוחי3.1ישליטשנתוןיט טטי טייליש–סל,יוניתניםיב–זולוציטישלי5ישניםיפ–טילשניםיטסח–ונות.
נתונייטסיחודיטסי–ופיירסת–יטרש–דיטסי–ופיישליס–גוןיטב–יסותיטעולרי.
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תיירות רפואית
כיווןישרע–כתיטב–יסותיביש–סלינחשבתילטובטיב טנד–טיםיבינלסוריים,ינוצ–טיתופעטישליתיי–ותי–פוסיתי–יתיי–ים
שבסיםיליש–סליכדיילקבלישי–ותיםי–פוסיים.ייטדעותיטסםירדוב–יבתופעטיחיוביתיסוישליליתיחלוקות:
• רצדיסחד,יתיי–יי ר–פסיסינםי רבוטחים יבביטוחיטב–יסות יטררלכתי,י ולכןי רשלרים י רחי– י רלס .י יבעיק–ון
טטכנ ותירתיי–ותיטר–פסייכולותילשפ–יסתירצבטישלירע–כתיטב–יסותיובכךילשפ–יסתיטשי–ותיטניתןילסז–חי
טרדינט.
• רצדישני,יתיי–ייטר–פסירערי יםיעליטרע–כת,יוכיווןישטםיבסיםילס–ץילזרןירוגבליורשלריםירחי–ירלסיטם
רצפיםילקבלישי–ותיטוביורטי–.יישי–ותיזטיעלולילבוסיעליחשבוןיטשי–ותיטניתןילסז–חייטרדינט.
כדיילפתו–ירחלוקתיזויטוצעי)בטצעתיחוקיתיי–ותי–פוסית,ישסוש–יבק–יסטי–סשונטיבר–ץ י (2017ישתיי–ותיר–פס
תוגבליכדיישלסיתפגעיבחוליםייש–סלים,ישירשיכוילקבליקדירותיבגישטילרו דותי–פוסיים.ייטב י יטוסישכיווןישיש
תרידיתנודותיבד–ישותילטיפולי–פוסי,יטתשתיתיטנחוצטילזרנייעור י)ריטות,י גל,ירתקנים,יוכו'(ינ–חבתייות–יררט
שנחוץיבררוצע.ייכתוצסטיחלקירטתשתיתיתרידיפנוייובלתיירנוצליחוץירבזרנייטעור יטקשיםיביות–.ייט–עיוןיטוסישניתן
לנצליסתיעודפייטתשתיתיטסלטילשםירתןיטיפוליםילתיי–ייר–פס,יעליידייתזרוןיטגעתםילתקופותישסינןיערו ות.
בכלירק–טיטיקףיטתיי–ותיט–פוסיתיעדייןינרוךילרדי.יילפיידו"חישליר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,290יבשנתי2012
כ 5%-ירטטכנ ותישליבתייטחוליםישיבסיוסיכילוביטיוירתיי–ותי–פוסית,יוסילויבבתייחוליםיררשלתייםיסח–יםיטטכנ ט
טזויערדטיעליבין י.0-3%י יבבתייחוליםישליקופתיחולים,יתיי–ייר–פסיטיויכ0.22%-י רטרטופלים,יוטםי יפקויכ1.2%-
רטטכנ ות.
טיפוליבפצועיםיר ו–יטיובפל טיניםירטשטחיםיוטעור יעליבתייטחוליםיכתוצסט

 289רקו–ות:ילוחי 3.29י)שיעו–יתרותטילפיי יבט(יבשנתוניםיט טטי טייםיליש–סלירכרטישנים.ייטנתוניםיניתניםילטווחיםישלי3-5ישנים,יוטם
יוח וילנקודתיטסרצעישליטטווח,יוכךינוצ–יג–ףי–ציףייח ית.ייבקצוותיעשיתייסק ט–פולציטי–יבועיתישררשיכטיסתיטרגרטיר3-יטנקודות
טסח–ונות,יכדיישטג–ףיסכןייכ טיסתיכליטווחיטשנים.ייטעלייטיטקטנטיב וףיטיסיתוצסטישליטסקט–פולציטיטזוי–יבנתוניםיטרקו–ייםייש
טתייצבות,יבלייעלייט,יסבליעלייטיכזויצפוייטיכשקצביגדילתיטסוכלו ייטירתרתן.
 290ר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,ינתוניםיעליטתיי–ותיט–פוסיתיביש–סל.22.12.2013 ,

פרק יז :חינוך

תקציב משרד החינוך
תקציבירש–דיטחינוךיטוסיטגבוטיביות–יביןירש–דייטררשלטיטסז–חיים,יושניי–קילתקציבירש–דיטביטחון.יי–וביטתקציב
ריועדילתשלוריישכ–ילרו–ים.ייבנו ףיישי עיףיפיתוחיו עיףינפ–דילטשכלטיטגבוטט.ייטתקציבישליטרש–דיעצרוי)בלי
טטשכלטיטגבוטט(ירוצגיבסיו–י.174ייזטויטתקציביט–יסליילנפש,יכלור–ירתוקןילסינפלציטיורנו–רלילפייגודליטסוכלו ייט
בכלישנט.
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כפיישניתןיל–סות,יטתקציביעלטיבצו–טירשרעותיתיבתקופתיררשלתי–בין,יכסש–יביצועיטתקציבירפג–יברקצתיסח–י
טטקצסט.ייר1997-יעדי 2008יטייתטירגרתיי–ידטיקלטי)זויסכןיי–ידטיבפועל,ישכןיטג–ףירציגיכסרו–יסתיטתקציבילנפש
רתוקןילסינפלציט(.י יבעשו–יטסח–וןיניכ–תישובירגרתיעלייט,ישרשקפתיככליטנ–סטיסתירירושיט כרייט–פו–רטיעם
טרו–יםישנחתרויעליידייש–תיטחינוךייולייתרי–יבררשלתיטסחדותישליסטודיסולר–ט.

 291רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יםיטבסים.
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סיו–י: 175יטשינוייבתקציביט–יסליילנפשישלירש–דיטחינוךי)בלייטטשכלטיטגבוטט(,יכפיישבוצעיבפועל,יברטלךיטכטונטישל
כליררשלט.

כדיילספש–יטבחנטיבפ–טים יסיו– י175י ר–סטיסתיטשינוייבתקציבי–יכפיישבוצעיבפועלי–יברטלךיטכטונטישליכל
ררשלט.י יר תב–ישבררשלתי–ביןיטתקציביגדליבק–וביל50%-י תוך י4י שנים,יוסצלינתניטויבכ35%-י עליפני י6י שנים.
בררשלתיש–וןיטתקציבינחתךיבכ,10%-י–ובםיבשנטיט–סשונט,יכלור–יזויטו–דטיחז–טישליטעלייטיבשלטייררשלתיב–ק.
סיו–י 176יר–סטיסתי עיףיתקציביטפיתוחישלירש–דיטחינוך.ייזטוי עיףיקטןייח יתיוטוסינוטטילטשתנותייות–ירשס–
תקציביטרש–ד.ייעםיזסתיניתןילטבחיןיבבי–ו–יבי–ידטיטחדטיר1997 -יעדי,2008יבפ–טיבביצוע.ייבשנתי2014יטתקצוביטיט
גבוטיבריוחד,יסבליטביצועינרוךיבריוחד.
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מורים
טע קט:ירו–יםיבי ודייוחטיבותיבינייםישלירש–דיטחינוך,יבתיכוניםישלי–שויותירקוריותיוערותות
כרטירו–יםיישי–ירו–יםילנפשילסו–ךיטשנים

מורים עובדי קבלן
וגיטיידועטיבשניםיטסח–ונותיטיסישרו–יםיסינםירוע קיםיברש–טיתקניתירטעםירש–דיטחינוךיסויט–שותיטרקורית,יסלס
בסרצעותיערותותיסויספילויחב–ותיכוחיסדם.י יעליפיינטליירש–דיטחינוךיסיןילעשותיזסתיעםירו–יםיטרלרדיםיסת
רקצועותיטליבטישלירע–כתיטחינוך,יסלסי–קיעםירו–יםיבתכניותיטעש–טיותכניותיריוחדות.י יטטצדקטיטיסילספש–
גרישותיבטפעלתיתכניותיסלט.ייטצדיטשניישליטגרישותיטזויטיסישטרו–יםירפוט–יםירדייכרטיחודשיםיוסיןילטםיביטחון
תע וקתי.
רש–דיטחינוךיסויכליגוףי–שרייסח–יסינםירנטליםירעקביסח–ייר פ–יטרו–יםיעובדייטקבלן,יוסיןיבנרצסינתונים
–שרייםיכלשטםיעליררדייוטתפתחותיטתופעט.ייטע–כותיעליגידוליטתופעטירתוס–ותיבטבלטיטבסט:
סחוז
ר פ–
רקו–
שנט
?
רסותיבודדות
?
2006
292
?
כ7000-
ר–כזיטרחק–ישליטכנ ת
2011
293
כ18,000-יעובדייטו–סטילסישלירש–דיטחינוך 14%
 2012-2013טלר"
13,000
דו"חיפניריישלירש–דיטחינוך
2012
294
15,000-20,000
טע–כטיכוללתישליכתבייטס–ץ
2013
לפחותי10%
2016

295

טקוסליציטילטע קטיישי–טיבחינוך

לפחותי27,300

כ20%-

שכר
–פו–רותישונותיוטשפעתןי–יסופקיחדשיב,2009-יעוזילתרו–טיב,2011-יחינוךיחינםירגילי3יב2011-י)סח–יידחיותי–בות
בחוקיטט ד–ים(
לפיינתוניםישליטלר" ישכ–יטרו–ים י נרצסיבעלייטיבשניםיטסח–ונות,ייות–ירסש–ישכ–יטשכי–יםיטסח–יםיברשק
)סיו–י.( 177ייבסופןירפתיעיעושטי–ושםישטעלייטיבשכ–יטתחילטיעודילפניירירושיט–פו–רותישלייולייתרי–,יועודילפני
טעלייטיבתקציבירש–דיטחינוך.יירעב–ילכך,יטנתוניםירצביעיםיעלישכ–יגבוטירטררוצעיברשק,יבניגודילרידעיררקו–ות
סח–ים,י כוללי לרשלי רטנתוניםיעלי שכ–יעובדיי רדינטי כפיי שטוסי רופיעיבשנתוןיט טטי טיי ליש–סל .י יטט ב– יטוס
שטסוכלו ייטיטכלולטיבררוצעיסינטיזטט,יובנו ףישכסןירדוב–יעליטכנ טיכוללת,יושםיעליטשכ–ילרש–תישכי–.ייישישני
טבדליםיעיק–ייםיביןיטרדדיםיטסלט.יי–סשית,יטשכ–יטררוצעילרש–תישכי–ירחושביעליידייחלוקתיכלליטשכ–יששולם
לר פ–יטשכי–ים,יכולליסלטישעבדויברש–טיחלקיתיביות–,יולכןיר פ–יטשכי–יםייכולילטיותירנופחיוטררוצעינרוךירדי.
ושנית,יסםיסדםיעובדיביות–יררש–טיסחתיטטכנ טישלויגבוטטייות–ירטשכ–יבכליסחתירטרש–ות.

292
293
294
295

טע קתירו–יםיברע–כתיטחינוך:ירעקביסח–יטתופעטישליטע קתירו–יםיבסרצעותיגופיםירתווכים,יר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,
.8.12.2011
רצוטטיב ר רךיעדכון,יטע קתירו–יםיבסרצעותיגופיםירתווכים,יר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,י,30.6.2014י עיףי.2.4.3
סו–יקשתייוי–דןי קופ,יטדו"חישרש–דיטחינוךיני טילט תי–,יטס–ץי.14.6.2013
לילייבןיערי,יכרטירו–ותיקבלןייש?יריפוייס–צייכיתותיס'יעדייב'.8.6.2016 ,י)ברייל(
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סיו–י: 177ישכ–יררוצעישליעובדייטו–סטי)בלייעובדייקבלן(יבטשווסטילשכ–יררוצעישליטשכי–יםיברשק,ירתוקןילסינפלציט.296

שחיקה
סחתיטבעיותיעםירקצועיטטו–סטיטיסישטוסישוחק.יילסיקלילטתרודדיעםיכיתותיערו ותיילדים.יינתוניםיעקיפיםיעליזט
ניתןילקבלירט יבותישבגללןירו–יםיפו–שים.ייסםיטםינטניםיטיינוירצפיםישיפ–שויבגיליטפנ יט.ייסםיטםיפו–שיםיקודם,
סולייישיבעיט.
)age (7.7%

)death (1.4%
)(1.6%
frozen
)health (8.5%
)fired (0.4%

)will (30.0%

)early (50.5%

סיו–י:178י יבותיטפ–ישטישלירו–יםיבשנתיתשע"די).297(2013/4

סיו–י 178יר–סטיסתיפילוגי יבותיטפ–ישטיבשנתיתשע"די).(2013/4ייבשנטיזויפ–שוי2153ירו–ים.ייר תב–ישפחותיר-
 8%ירטםיפ–שויכייטגיעוילגיליטפנ יט.ייחצייחתרויעליפ–ישטירוקדרת,ישספש–יתירגילי.50ייעודי30%יבח–ויבפ–ישט
ר–צון,ישספש–יתיבגילי. 60ייבטנחטיש–וביטרו–יםיטןירו–ות,יזטיק–ובילגיליטפ–ישטישטוסי .62ייעבודתםישלי30ירו–יםי)
(1.4%יטוקפסט,י9יפוט–ו,יוטשס–י יבותילסינעירות:יבעיותיב–יסותיסויפטי–ט.

 296רקו–:יטודעטילעיתונותישליטלר" יבנושסירגרותיבשכ–םישליעובדייטו–סט,י,2014-2003ישטופצטיב.18.12.2016-
 297רקו–:יטתנועטילחופשיטרידע,ישקיבלטינתוניםיררש–דיטחינוך.יhttp://www.meida.org.il/?p=6738
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הזרמים החינוכיים השונים
חוקילירודיחובטי ר1949-י רספש–ילטו–יםילבחו–יסתיטז–םיטחינוכיישבויילרדויילדיטם.י יברקו–יטיטירדוב–יבז–רים
רפלגתייםי–יטז–םיטכללייזוטטיעםיטציוניםיטכלליים,יז–םיטעובדיםיעםירו דותיטט תד–ותיורפס"י,יז–םיטרז–חייעם
תנועתיטרז–חייטדתית-לסורית,יוז–םיסגודתייש–סלישליטרפלגותיטח–דיות.יייב חוקיטחינוךיטררלכתיירשנתי1953ינקבע
שטז–ריםיטסלטייבוטלויוברקורםייבוסויטחינוךיטררלכתייוטחינוךיטררלכתי-דתי.ייבסופןירעשייטתוו ףיסליטםיטחינוך
טעצרסי,ישלירו דותישסינםיררלכתייםי)סבליבכליזסתירוכ–יםיעליידייטרדינט,ירטישנותןילטםיסתיטתוס–יטרשונטי" רוכ–
שסינוי–שרי"(.ייסלטיכ–גילירו דותידתיים.ייטחלקיטס–יישליטרו דותיטעצרסייםיטםיח–דיים.
ט חינוךיטע–בייטוסיחלקירטחינוךיטררלכתי,יוסיןילסירערדיעצרסיינפ–ד.ייית–טירזסת,יחוקיטחינוךיטררלכתיירנו ח
בסופןירובטקיבצו–טישרתייח תי–קילחינוךייטודי.ייכךילרשליטחוקירגדי–יסתיסחתיררט–ותיטחינוךילטיותי"ללרדיסת
תו–תייש–סל,יתולדותיטעםיטיטודי,ירו–שתייש–סליוטר ו–תיטיטודית,ילטנחיליסתיתודעתיזכ–יטשוסטיוטגבו–ט,יולחנך
לכבדם".ייטטתייח ותיטיחידטילע–ביםיבחוקיטיסיטרט–טי"לטכי–יסתיטשפט,יטת–בות,יטטי טו–יט,יטרו–שתיוטר ו–ת
טייחודיתישליטסוכלו יטיטע–ביתיושליקבוצותיסוכלו יטיסח–ותיברדינתייש–סל".
ר פ–יטתלרידיםיבבתייט פ–יטי ודייםיבז–ריםיטשוניםירתוס–יבסיו–י. 179ייכפיישניתןיל–סותיגידולירטי–יבריוחד
בר פ–יטתלרידיםיק–טיבשנותיטרדינטיט–סשונותיורסזיתחילתיטרסט.י יעיק–יטגידולירסזיתחילתיטרסטיטוסיבחינוך
טח–די.י י ר פ– יטתלרידים יבחינוךיטררלכתי יי–ד יקלותיבין י,1995-2005יורסזיטתסושש.י יר פ–יטתלרידים יבחינוך
טררלכתי-דתיייציביברידטיר–שירט.
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סיו–י: 179יר פ–יטתלרידיםיבבתייט פ–יטי ודייםיביש–סל,ירחולקיםילפייטז–םיטחינוכיי)טחינוךיטע–ביירשוייךיבעצםילחינוך
טררלכתי(.298

כדייל–סותיטובייות–יסתיטחלוקטיביןיז–רייטחינוךיטשונים,יסיו–י180ירציגיסתיטחלוקטיטזויבסחוזים.ייכפיישניתן
ל–סותיבסופןיבולטיחלקםישליטז–ריםיטציונייםי)טררלכתייוטררלכתי-דתי(יי–דיר85%-יבסרצעישנותיט50-ישליטרסט
טקודרתיל–קי 52%יסחוזיםיכיום.ייישישתיי יבותילי–ידטיטיח יתיטזו.ייטסחתיטיסיטעלייטיטרשרעותיתיבחינוךיטע–בי
 298רקו–:ילוחותי8.5יו8.7-ירטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ילשנתי2017יולוחותידוריםירר פ–יגדולישלישנתוניםיקודרים.ייטנתוניםיכולליםיסת
ר פ–יטתלרידיםיבחינוךיטעב–ייוטע–בי,יוסתיטחלוקטיבסחוזיםיביןיטז–ריםיבחינוךיטעב–י.ייבשניםישונותיישינתוניםיעליר פ–יטתלרידים
בכליבתייט פ–יטי ודייםיתוךיטבחנטיביןי–גיליםילריוחדים,יובשניםיסח–ותיישי–קינתוןיסחדיולסיתרידיב–ו–יסםיטוסירתייח ילכלליסוי–ק
לבתייט פ–יט–גילים.יילכןיברק–יםישבטםיניתניםישנייטנתוניםיבנפ–דיטשתרשתייבררוצעישלטם.ייקו–טיגםישישישניםיעבו–ןיישיפ–וטישל
סחוזייטז–ריםיטשוניםיסבליסיןיר פ–יסב ולוטי.ייברק–יםיכסלטיביצעתייסינט–פולציטירשניםישכנות.ייטחליר1999-יטנתוניםיכוללים
תלרודייתו–טיולפנייכןילס,ירטישרוביליל פי–תיח –ישליר פ–יטתלרידיםיטכולליושליטחלקיטח–די,יסבליטטפ–שיטוסיקטןילרדיי)לפייגודל
טקפיצטיבנתוניםיב.(1999-ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יטבס.
צ–יךילצייןישסיכותיטנתוניםיבעייתיתי–יגםיבשליחו –יטקונ י טנטיותיבדיווחיםישליטלר" ,יגםיכייקייריםיטפ–שיםיביןיר פ–ייטלר"
לר פ–יםישניתןילרצוסיבסת–ירש–דיטחינוך,יוגםיבגלליסינדיקציותילכךישבחינוךיטח–דייבעיק–ירבצעיםישינוייםיב–ישוםיר יבות
סדריני ט–טיביותיכרויקבלתיתקציביםינו פיםי)סלכ יוינ–ביונחוםיבל ,יר לולייטתקדרותישליתלרידיםיבכיתותיס'-ח':יטבדליםיביןירגז–ים,
ר–כזיטסוב,י.(2017
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ב וףישנותיט, 60-יסולייחלקיתיכתוצסטיר יפוחירז–חיי–ושלים.ייטשנייטיטיסיטעלייטיטד–רטיתיבר פ–יטילדיםיטח–דים
ב 20-יטשניםיטסח–ונות.ייחלקירטעלייטיטזויניתןיליח ילטתחלתיט פי–טישליילדייתלרודייטתו–טיב,1999-יסבליטקפיצט
בנתוניםיבשנטיזויקטנטילרדי.
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סיו–י: 180יחלוקתיתלרידייבתייט פ–יטי ודייםיביש–סליביןיטז–ריםיטחינוכייםיטשונים.

טשקעטיבתלרידילפייז–םיחינוכיי–יכולליבניתיכיתות,יט עות,ייוםילירודיםיס–וך
טפ–טתיתכניילירודילערותות
בעייתיותישליטחינוךיטח–דיי–יתריכטיברע–כתיחינוכיתישסינטירחנכתילע–כייטרדינט,יובעלתישיוךירפלגתיירובטק
)ובכךירספש–יםילרפלגותיפוליטיותילבצעיסינדוקט–ינציטילפלגיבסוכלו ייטילתרוךיבטןיבלבד,ירטישלסירספש–ים
לשס–יטרפלגותירסזי(1953
חו –ישוויוןיבטשקעותיובטישגיםי–ייולייתרי– ,יריירפחדירשוויון?ירחשבותיעליחינוךיוחב–ט ,יטוצסתיידיעות
סח–ונות,י2015

השוואה בינלאומית
רבחנייפיזטי–יק–יסט,ירדעים,ירתרטיקט,יפת–וןיבעיות
פע–יםיוסיישוויון
טשקעטיבתלרידי)3/4ירב(OECD-

ההשכלה הגבוהה
רע–כתיטטשכלטיטגבוטטישלייש–סליטוקרטיעודילפנייטכ–זתיטרדינט:יט סוניב– יטטיטעב–יתיבי–ושליםיוטטכניוןיבחיפט
נו דויכב–יבשנותיט20-י שליטרסטיטקודרת,יונועדויל פקיטשכלטיגבוטטיבתחוריםיחעיונייםיוטטכנולוגייםיבטתסרט.
בנו ףיטיויר ג–ותילטכש–טירקצועית יעל-תיכונית,ילרשלילטכנסים,יטנד סים,יסחיות,יורו–ים.ייחלקירטרקצועותיטסלט
עב–ויסח–יכךיסקדריזציטיוכיוםינלרדיםילתוס–יסקדרי.
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סיו–י: 181יר פ–יט טודנטיםילתוס–י–סשוןיובחינוךיטעליי ודיילסו–ךיטשנים,יעםיפילוחילפיי וגירו דיטלירודים.299ייטנתונים
רנו–רליםילגודליטסוכלו ייטיוניתניםיכ טודנטיםילכלי100,000יתושבים.

טתפתחות יר פ–יטלורדיםילתוס–י–סשוןיסויבלירודיםיעל-תיכונייםירוצגתיבסיו– י.181י יכיווןישצפוי יכייר פ–
ט טודנטיםייגדליכשטסוכלו ייטיגדלט,יטג–ףיר–סטיסתיר פ–יט טודנטיםילכלי100,000יתושבים.ייטנתוניםילג–ףיטזט
סינםירלסיםי)בריוחדיעדישנותיט 80-ישליטרסטיטקודרת(,יו ובליםירשינוייםיבס–גוןיטרידעיעליידייטלר" .ייבכליסופן
ניתןיל–סותיר פ–יתופעות.
• ר פ–יט טודנטיםיגדליבטתרדטיב–וביטשנים,ירטישרשקףיעלייטיסריתיתיבביקושילטשכלטיגבוטט.ייעםיזסתיטיו
תקופותישליד–יכטיברקום,ילרשליבשנותיט80 -ישליטרסטיטקודרת.ייגםיבשניםירסזיתחילתיטרסטיטר פ–ידי
יציב,יובשניםיטסח–ונותיספילוייו–דיקלות,ירטישרצביעיסולייעליכךיששנתי2010יטייתטישנתיטשיס.
• ר פ–יט טודנטיםיבסוניב– יטסותייח יתילסוכלו ייטיעלטיעדי1970יוסזינעצ–,יטגיעילשיסיבשלטיישנותיט,90 -
ורסזיבי–ידטיקלט.
• נתוניםיעלי רינ–יםייעודייםילרו–יםירתחיליםיר,1970-יועליטסוניב– יטטיטפתוחטיר1980-י )טלירודיםיבט
טתחילויב.(1976-ייט רינ–יםילרו–יםיטתחילוילטתחלףיברכללותיסקדריותילטו–סטיב.1985-ייר פ–יטלורדים
בסוניב– יטטיטפתוחטייכולילטיותירנופח,יכיי טודנטיםיעשוייםיללרודיבסופןיחלקייולסיל ייםיסתיטתוס–.
• טרטפךיבטשכלטיטגבוטטיחליב,1990-יעםיטתחלתיטקרתןישלירכללותיסקדריותישנתנויתוס–י–סשוןי)ובטרשך
גםיתוס–ישני(יתחתיפיקוחישליטרועצטילטשכלטיגבוטטי)טרל"ג(.י ירסרצעישנותיט90 -י ישיי–ידטיבר פ–
ט טודנטיםילתוס–י–סשוןיטסוניב– יטסות,יברקבילילעלייטיד–רטיתישליט טודנטיםיברכללות,ישנעצ–טיסולי
–קילסח–ונט.
וגיטרו דישבויישיסתיר פ–יטתלרידיםיטגבוטיביות–יטוסיככליטנ–סטיישיבותי—יישיבותיעל-תיכוניות,
•
ישיבותיגבוטות,יכוללים,יישיבותיט ד–,יוסולפנותילבנות.ייעםיזסתיישילט תייגירנתוןיזט,ישכןיסב–כיםיבכוללים
בעיק–ייכוליםילטשס–ישםיכליחייטם,יולכןיטר פ–יםירצטב–יםיוסינםיבנייטשווסטילרו דותישבטםילורדים
לתקופטירוגבלת.ייב–ו–יגםישעולםיטישיבותילסיקםיישירסיןיב וףישנותיט;90-יפשוטיבשנתוניםיט טטי טיים
סיןינתוניםיטרתייח יםילשניםילפניי.1997
• שלוחותישליסוניב– יטסותירחו"ל,ישעשויכות–ותיבתקופטיר וירת,יטיויתופעטישוליתיוחולפת.

 299רקו–:יטנתוניםינס פוירר פ–ילוחותיבפ–קיטחינוךישליטשנתוןיט טטי טייליש–סל,יוכןירר פ–ישנתוניםישלישניםישונותיכיווןישכלישנתון
רכילירידעי–קיעבו–ישניםי פו–ות.ייבנו ףיטיטיצו–ךילגש–יעלישינויייני וחיולבצעיעיבוד,ילרשליט טודנטיםיבחינוךיעליתיכונייחושבו
כטפ–שירכלליט טודנטיםיברו דותיכסלטיפחותיר פ–יט טודנטיםיב רינ–יםילרו–יםי)שרופיעיםיכסןיב יווגינפ–ד(.
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סיו–י: 182יר פ–יט טודנטיםיש יירויסתילירודיטםיוקבלויתוס–י–סשון,ייח יתילגודליטסוכלו ייט.300

כדיילטשליםיסתיטתרונט ,יסיו– י182י ר–סטיסתיר פ–יט טודנטיםיש יירויסתילירודיטםילתוס–יט–סשוןיברו דות
טשונים.ייבסוניב– יטסותיטיח יביןיר פ–יט טודנטיםי)כ1000-ירתוךיכלי100,000יתושבים(ילביןיר פ–יטר ייריםי)קצת
פחותיר(300-ירשקףיסתירשךיטלירודיםישטוסיכ–גילי3ישניםי)ובכרטירק–ים,ילרשלילירודייטנד ט,י4ישנים(.ייר פ–
טר ייריםיבסוניב– יטטיטפתוחטיקטןיבט–בטי–יובנו ףיטלר" יטפ יקויל פו–יסותםיבנפ–דיבשניםיטסח–ונות.ייר פ–
טר ייריםיברכללותיעלטיבטתרדטיוכיוםיטוסידורטילר פ–יטר ייריםיבסוניב– יטסות.

השפעת המכללות
ללסי פקיטטתפתחותיטרשרעותיתיביות–יבשדטיטטשכלטיטגבוטטירסזיטרטפךיטיסיטקרתיטרכללותיטסקדריות.
טתנופטיטגדולטילטקרתירכללותיטונטגטיעליידייש–יטחינוך י סרנוןי–ובינשטייןי)בררשלתי–בין(,ישיזםיסתישינוייחוק
טטשכלטיטגבוטטילשםיכך.יירכללותיסלטירפוז–ותיב–חבייטס–ץ,יוטנגישויסתיטטשכלטיטגבוטטילשד–ותי–חבותיבציבו–.
סיו–י181יוסיו–י 182ירדגיריםיכייטסוכלו ייטיניצלטיסתיטטזדרנותיטזו,יור פ–יט טודנטיםיברכללותיור פ–יטתס–יםישטן
רעניקותידוריםילסלטישליטסוניב– יטסות.

 300רקו–:יכרויטסיו–יטקודם,יעםיטשלרותיועדכוניםירלוחי15יב נתוניםיט טטי טייםיבסת–יטרל"ג.
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סיו–י: 183יר פ–יטתס–יםיטרוענקיםיבתחוריילירודישונים,ירנו–רליםילגודליטסוכלו ייט.301
 301רקו–:יטנתוניםינס פוירר פ–ילוחותיבפ–קיטחינוךישליטשנתוןיט טטי טייליש–סל,יוכןירר פ–ישנתוניםישלישניםישונותיכיווןישכלישנתון
רכילירידעי–קיעבו–ישניםי פו–ות.יעדי 2006ינתונייטסוניב– יטטיטפתוחטילסיטבחינויביןירדעייטחב–טיוט–וח,יסזיטפ–דתייסותםילפייטיח
שטיטיבשנתי.2009ירסזי 2012יסיןייות–ינתוניםינפ–דיםיעליטסוניב– יטטיטפתוחט,יוט טודנטיםיבטינ פ–יםיעםישס–יטסוניב– יטסות.יינתוני
רדעייט–וחיברכללותיכולליםיכנ–סטילירודייסרנותיועיצוב.
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עםיזסת,יטרכללותיסינןירלרדותיסתיכליתחורייטלירודיברידטישווט.ייסיו–י183יר–סטיסתיטתפתחותיר פ–יטתס–ים
טרוענקיםיבתחוריילירודישונים.ייטר פ–יםישובירנו–רליםילגודליטסוכלו יטיבכלישנט,יכלור–יזטיר פ–יטר ייריםיתוס–
לכלי 100,000יתושבים.יירענייןיל–סותיעדיכרטירדעייטחב–טיטםיטתחוםיטדוריננטייביות–,יספילויבליילכלוליבטםיסת
רנטליע קים,יולעורתיזסתיכרטיכלירדעייטטבעיביחדיו–פוסטי)כוללירקצועותיעז–י–פוסיים(יטםיתחוריםיקטניםייח ית.
רדעייטחב–טיטםיגםיטתחוםישר–כזיסתיט–וביטרכ–יעישליבוג–ייטסוניב– יטטיטפתוחט.
סש–ילטשפעטישליטרכללות,יניתןילטבחיןיביןישלושטירק–ים.
• טרכללותית–רוילעלייטיקלטיבר פ–יטלורדיםיסתירדעייטטבע,ירדעייט–וח,יורקצועותיט–פוסט.ייברק–טישל
רדעייט–וחירדוב–יבעיק–יבפיצוייעליי–ידתיר פ–יטלורדיםיתחוםיזטיבסוניב– יטסות.י
• טרכללות י ט–ירו י ת–ורט י רשרעותית י ללירודי י רדעי י טחב–ט י וטטנד ט ,י וטביסו י לרשל י לטכפלט י של י ר פ–
טרטנד יםילנפש.
• טתחוריםישבטםיטרכללותיג–רוילשינוייטרשרעותייביות–יטםיללסי פקירשפטיםיורנטליע קים.יתחוריםיטסלט
טיויבעב–יקטניםייח ית,יור פ–יטר ייריםיבסוניב– יטסותינשס–יפחותיסוייות–ייציבילסו–ךיטשנים,יסבליר פ–
טר יייםיברכללותיגדוליפייכרטי—יובריוחדיברנטליע קים,ישםיר פ–יטר ייריםיעודיטלךיוגדליבצו–ט
רשרעותיתיעד י 2014י בע–ך.י יטשסלטיטיסיכרובןיסםיסלטיטתחוריםישבטםיבסרתיצ–יךיר פ–יםיכסלטישל
בוג–יםינו פיםיכלישנט:ילרשליטסםיבסרתיצ–יךייות–ירנטלייע קיםירסש–ירטנד ים?

החמצת ההשפעה הסביבתית

302

רעב–ילטשפעטיעליטשכלתיטציבו–יועליטרצביטכלכלייטנובעירכך,ילרו דותילטשכלטיגבוטטייכולטילטיותיגםיטשפעט
ביבתיתיניכ–תיעליטעי–ישבטיטםינרצסים.ייסוניב– יטטיסוירכללטיר–כזתיסלפייסויעש–ותיסלפיי טודנטיםיועודיכרט
רסותיעובדים,יוכולםיצ–יכיםירגו–ים,יסוכל,יורגווןישי–ותיםילכליצ–כייטחיים.ייי טודנטיםיתו–ריםיגםילחיייטת–בותיולחיי
טלילט,יויכוליםילטפיחיחייםיבעי–יסוישכונטישסח–תיטייתטינשס–תישקטטיושוררט.ייסבלילשםיכךיצ–יךישטרו דייטיט
רשולביבעי–יושיטיטיקש–יישי–יביןיטרו דילביןיטעי–.ייכדיישטעי–ית–וויחיצ–יךילספש–יל טודנטיםילצסתירטקרפו
לבתייקפט,ילחנויות,יולדי–ותישנרצסותיבק–בתירקום.י ירודליכזטיקייםיבכליטעולם,יוט–בטיסוניב– יטסותיורכללות
רשולבותיבעי–יבכלליבלייקרפו ירובחן.ייביש–סל,ילעורתיזסת,ירו דותיטשכלטיגבוטטינבניםיבצו–טישליקרפו ירגוד–,
ובט–בטירק–יםיטקרפו יטזטינרצסיבכללירחוץילעי–.י ידוגרסותיבולטותיטןירכללתיתליחי,ישררוקרתירחוץילק–ית
שרונט,יורכללתי פי–,ישררוקרתירחוץילשד–ות.י יישילטניחישסםיטרכללותיטסלטיטיויבתוךיטעי–יולסירחוצטילט,
טסוכלו ייטיטצעי–טיוטפעילותיטכלכליתישטיסירביסטיטיוירשפיעותיבסופןיניכ–יעליטע–יםיטסלט.ייגםירו דותיגדולים
כרויטסוניב– יטטיטעב–יתיבי–ושלים,יסוניב– יטתיתל-סביב,יורכוןיוויצרןיב–חובותינרצסיםיבשולייםיוסינםירשתלבים
עםישכונותירקיפות.

תקצוב ההשכלה הגבוהה
תקצוביט טשכלטיטגבוטטירופ–דירתקציבירש–דיטחינוך.ייבעיק–וןיגובטיטתקציבינקבעיעליידייטררשלט,יוטשירושיבו
סרו–ילטיותינתוןילשיקולידעתםישליטרו דותילטשכלטיגבוטטיבפיקוחישליטוועדטילתכנוןיותקצובישליטרועצטילטשכלט
גבוטט.ייברציסותילרש–דיטסוצ– יישירעו–בותיערוקטיבתקציבייטרו דות,יובעיק–יברשכו–ותיל גל.ייטתפתחותיטתקציב
רוצגתיבסיו–י. 184ייכפיישניתןיל–סותיטייתטיעלייטירשרעותיתיבשנותיררשלתי–בין,יוסח–יטיתנודותיקלותיבלבד.יי–ק
לסח–ונטיטתקציביעלטירעלירטישטיטיבתחילתיטרסט.

 302לק–יסטינו פת:ירי–בירו–ן,יכשק–יתישרונטיתטייטיב–קלייטיש–סלית,ידטיר–ק–,י.9.6.2017
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הסגל האקדמי
סיו– י 185י ר–סטיסתיר פ–יחב–ייט גליטבכי–יבסוניב– יטסותייח יתילסוכלו ייתיטרדינט.יבגדולי–וסיםישתייפסזות
ב–ו–ות:יגידוליר יביישליטסקדריטיבסרצעישנותיט,60-יבעיק–יבתקופתיררשלתיסשכול,יוי–ידטי–צופטיר1973-י ועד
טיום.ייכיוםיר פ–יטפ–ופ ו–יםייח יתילסוכלו יטיטוסיפחותירחצייררטישטיטיבשיס.י
prime min. ben-guri sh ben-gurion eshkol meir rabi begin
s pershamir rabi pnetabasharon olmenetanyahu
education - shr dinur aran ebanaran
allon yadl hammer navon ham
arubi hal s blivnat stamisa'ar pi ben
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סיו–י: 185ישיעו–יחב–ייט גליטבכי–י)ר–ציםיופ–ופ ו–ים(יבסוניב– יטסותיטרחק–ייח יתילסוכלו ייט.304

 303רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(.
 304רקו–:ידןיבן-דוד,ישס ףיסתיטנתוניםירטשנתוניםיט טטי טייםישליטלר" יורדוחותישליטות"תי)פו– םיבדטיר–ק–(.ייטנתוניםירתייח ים
לסוניב– יטסותיבלבד,יבלייטסוניב– יטטיטפתוחטיוס–יסל.ייטקויטכפוליבשניםי2012-2013ינובעירשינויירתודולוגייו ד–תינתוניםיחדשט.
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גודלי כיתות

נספח:

טנושסישליגודליטכיתותיבבתייט פ–ינרצסיתדי–יברוקדיטדיוןיטציבו–ייבעניינייחינוך.ייטו–יםישוספיםישילדיטםיילרדו
בכיתותיקטנותייות–,יורש–דיטחינוךירציעיתכניותילטקטנתיטכיתותיבתו–יסרצעיישיביסילשיפו–יטטישגים.ייסבלירטיספש–
ללרודירטנתונים?
נתוניםיעליגודלייכיתותיועליטישגיםיבלירודיםיניתןילרצוסיבפ–ופיליםישלי–שויותירקוריותישליטלר" .י יישישני
רדדים י לטצלחט :י סחוז י טזכסים י לתעודת י בג–ות י רתוך י תלרידי י כיתט י י"ב ,י וסחוז י טעורדים י בד–ישות י טקבלט י של
טסוניב– יטסותירתוךיתלרידייכיתטיי"ב.ייכיווןישטרדדיםיטסלטיטםיעבו–יבוג–ייתיכון,יטשוותייסותםיעםיגודלייטכיתות
בתיכון.ייסיו–י 186יר–סטיסתיטתוצסות.ייטצי–יטסופקיירייצגיסתיגודלייטכיתות.יילכליגודליטסיו–ירציגיסתיטתפלגותי–רת
טטצלחטיבישוביםישבטםיזטיגודליטכיתותיטררוצע.י יטרלבןירייצגיסתיטסרצעישליטטתפלגות,ירט–בעוןיט–סשוןיעד
טשלישי.ייבריליםיסח–ות,ירטישרתחתילקצטיטתחתוןיזטיט–בעיטתחתוןישליטישובים,ירטישרעליטקצטיטעליוןיזטיט–בע
טעליוןישליטישובים,יוטרלבןיריצגיסתיטחציישבסרצע.ייטקויבסרצעיטרלבןיטוסיטחציון.ייסםיישי–קיישוביסחדיעםיכיתות
בגודליטזט,ירצויי–י–קיקויוסיןירלבןיבכלל.
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סיו–י: 186יטקש–יביןיגודליטכיתטיטררוצעיבתיכוןילביןיסחוזיטזכסיםילתעודתיבג–ותיסויטעורדיםיבתנסייטקבלט
לסוניב– יטסות.305

בסופןירפתיעינ–סטישישירתסםיחיוב יביןיגודליטכיתטילטצלחט:יככלישגודלייטכיתותיטררוצעיםי גדוליםייות–,ייש
ִ
נטיטיקלטילסחוזיגבוט ייות–ישליזכסיםילתעודתיבג–ות,יונטיטידייב–ו–טילסחוזיגבוטייות–ישליעורדיםיבד–ישותיטקבלטישל
טסוניב– יטסות!
סבלישווטילט תכליעליטנתוניםיטסלטייות–יבעיון.יילרשל,ירייטןיטע–יםיבטןיצפוףיוטובילו?יילשםיכךי סיו– י187
ר–סטייפיזו–ישליגודלייטכיתותיכפונקציטישליטטכנ טיטררוצעת.ייכרויברק–יםיסח–יםיניתןילטבחיןיבשוניילפייפלחי
סוכלו ייט.יח–דיםיוע–ביםיטםיעניים,יוגודלייטכיתותיסצלםירפוז–יםיבעיק–יבטווחישל י24-29י תלרידיםיבכיתט.י יסצל
יטודיםילסיח–דים,ילעורתיזסת,יישישונותיגדולטיבטכנ ות,יורתסםיב–ו–יעםיגודלייטכיתות:יבישוביםיענייםיגודלייטכיתות
טןיבטווחי,20-26יוסילויברבו יםיטןיבעיק–יבטווחי,26-29יוביחדירקדםיטרתסםיביןיטכנ טילגודליכיתותיטוסי .0.61יירט
שרעלטיסתיטחשדישטתוצסטיטרבטיחטיש–סינויקודםילסירשקפתיבסרתיקש–יביןיצפיפותילטצלחט,יסלסיקש–יסחד
)שניתןילטניחישטוסי יבתי(יביןיכ ףילטצלחט,יוברקביליקש–יסח–י)כנ–סטיעקיף(יביןיכ ףילגודליכיתות.י

 305רקו–:יטנתוניםירפ– וםי1609ישליטלר" ,יט–שויותיטרקוריותיביש–סלי,2013יבריקודיעליישוביםישישיבטםי20,000יתושביםיורעלט.ייישי83
ישוביםיכסלט,יסבליל5-ירטםילסיטיוינתונייטצלחטיבבג–ות,יכךישטנתוניםיטםיעבו–י78יטישוביםיטנות–ים.
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בקיצו–,יישילנוי כסןי שלושטי רשתניםי שכולםיקשו–יםיסחדי לשני,יוסנחנוי–וציםי לב––יסיזטי"קשו–ים ייות–" .יטכלי
ט טטי טיישספש–ילטשתרשיבוינק–סיקו–לציטיחלקית.יירחשביםיסתיטקו–לציטי)רקדםיטרתסם(יביןיכליזוגירשתנים,יוסז
רחשביםירתוךיטקו–לציותיטסלטירטיטרתסםי"טסריתי"יביןיכליזוגיורטינובעירכךיששניטםירתוסריםיעםיטשלישי.
טרתסריםיחושבוי–קיעלי62יטע–יםישסינןיח–דיותיסויע–ביות.ייטתוצסותישליטת–גיליטזטיטןיכדלקרן:
• רקדםיטרתסםיביןיטכנ טיוטצלחטיטוסי, 0.90יוסח–ייטתיקוןיכדיילטו–ידיסתיטטשפעטישליגודלייטכיתותיטוס
נשס–יגבוטירסוד:י.0.84
• רקדםיטרתסםיביןיגדלייכיתותיוטצלחטיטיטייות–ינרוך ,י.0.57י יסבליסח–יישרו–ידיםיררנויסתיטטשפעטישל
טטכנ ט,ילסינשס–יררנויכלום:י.0.07
• )ספש–ילחשביגםיסתיטרק–טיטשלישי,יסבליזטילסיטגיוני/רענייןילנקותיסתיטטשפעטישליטצלחטירטרתסםיבין
טכנ טיוגודלייכיתות(.י
טשו–טיטתחתונט:יסלף,יכנ–סטיב ופוישלידב–יסיןיקש–יביןיגודלייטכיתותיוטצלחט.יניתןילסששיסתיטר קנטיטזסת
גםיעליידייטשווסטיעםי–רתיטטצלחטיבישוביםיטע–ביים:יטיסילסיט–בטייות–ינרוכטירסש–יבישוביםיטיטודייםיטעניים,
לר–ותישטכיתותיגדולותייות–.י יכךישנ–סטישטנ יוןילפצותיישוביםיחלשיםיעליידייטקטנתיטכיתותילסיכליכךיעובד.
ררצסיםידוריםיישיב קי–טישלירש–דיטחינוך,ישרצסטישלטקטנתיגודליטכיתותיישיטשפעטי–קיסםירגיעיםילגודלישל
פחותיר20-יתלרידיםיבכיתט,י–קיבכיתותיטנרוכות,יו–קיסםיטטקטנטירלווטיבשינויישיטותיטטו–סט.307
ובית,יצ–יךילטיזט–יעםירבטיםישטחייםיעלינתונים,יולזכו–ישרתסםילסירצביעטיעלי יבתיות.
ִ

 306רקו–:יטנתוניםירפ– וםי1609ישליטלר" ,יט–שויותיטרקוריותיביש–סלי,2013יכרויבסיו–יטקודם.ייטטכנ טיטררוצעתירחושבתיכררוצע
רשוקללישליטטכנ טיטררוצעתישלישכי–יםיועצרסים.
 307ד"–יסיתייסש–,י גודליכיתטיויח יתלרידיםילרו–טי–י קי–תירדיניותיבינלסוריתיוררצסיירחק–,ירש–דיטחינוך,י.10.12.2014

פרק יח :דיור

נושסיטדיו– ינרצסיבכות–ותיבשניםיטסח–ונותיבגללירשב–יטדיו–.יינתחיליעםיתקציבירש–דיטשיכוןיוטפעילותיטררשלתית.
סח–יכךינעבו–ילתיסו–יטבנייטיבסופןיטי טו–ייורצסייטדי–ותיטקיירות,יוסזינפנטילרשב–יטדיו–יו יבותיו.

תקציב משרד השיכון
רש–דיטשיכוןיסח–סייעליכלינושסייטבינוייוטדיו–.
יועיבשכ–ידי–ט

פרויקט שיקום שכונות
פ–ויקטישיקוםיטשכונות,יביוזרתוישלי–סשיטררשלטירנחםיבגין,ייטיטיפ–ויקטיטדגלישלירש–דיטשיכוןיסח–ייטרטפך.

דיור ציבורי
דיו–יציבו–ייטוסירסג–ידי–ותיט רושכ–ותילסוכלו ייטירעוטתייכולתיברחי–ינרוךיבסופןירשרעותייררחי–יטשוק.ייזטיחלק
ררנגנוניירדינתיט–ווחט,יוטיטיפעילותיר–כזיתישלירש–דיטשיכוןיבשנותיטרדינטיט–סשונות.ייסבליטדיו–יטציבו–ייצורצם
ברידטירשרעותיתיבשניםירסזיטרטפך.ייכיוםינשס–יררנוירעט,יוטניטולישלוירככביבדוחותירבק–יטרדינט.י
)ברסר–ירו ג–,יצ–יךילטבחיןיביןידיו–יציבו–יילביןיבנייטיציבו–ית.ייבנייטיציבו–יתיטיסיבנייטיביוזרטיררשלתית,
בניגודילבנייטיפ–טית.יידי–ותיבבנייטיציבו–יתייכולותילטישס–יב–שותיטררשלטיולשרשילדיו–יציבו–י,יסוישניתןילרכו–
סותןילריישזכסיילכךיעליפייק–יט–יוניםישונים,יסוישניתןילרכו–יסותןיבשוקיטחופשי.יירצדישנייניתןיגםיל–כושידי–ות
בשוקיטחופשייולטשתרשיבטןילצו–ךידיו–יציבו–י(.
טזכסותילדיו–יציבו–יינקבעתילפייק–יט–יוניםישליטכנ טיוגודלירשפחט.ייבנו ףיגםיל עוליםיחדשיםיישיזכותילדיו–
ציבו–יילרשך י 10-15י שניםיסח–יישעלויס–צט.ייניטולירסג–יטדי–ותיוסיכלו ןינעשיםיעליידייחב–ותירנטלות.י יטחב–ט
טגדולטיביות–יטיסיעריד–,יטכפופטילרש–דיטשיכון.ייחב–טיגדולטינו פתיטיסיעריגו–,יטשייכתיל וכנותיטיטודית.ייבנו ף
ישיכרטיחב–ותיעי–וניות.ייטחב–ותיסח–סיותיגםיעליתחזוקתיטדי–ות,יובנושסיזטינ–שרותיתדי–יתלונותי–בות.ייטבעלותיעל
טדי–ותירתחלקתיביןיטרדינטילביןיטחב–ות,יוישירק–יםישליחילוקיידעותילרייטדי–ותיבעצםישייכות.ייברק–טישליעריגו–
חלקירטדי–ותישייכותיל וכנות.ייזטיחשוביבטקש–ישלירכי–תיטדי–ותילדיי–ים,יורטיעושיםיעםיטכ ףישטתקבלירטרכי–ט.י
נושסיטדיו–יטציבו–יירטווטיזי–תירסבקירתרשכתיביןיטיריןילשרסל.י יריפוייג ישליטסינט– יםיטעיק–ייםיטוס
כלטלן:
• ררשלותיטשרסלי)לפנייטרטפךיוגםיררשלתי–ביןיב–סשיתישנותיט(90-יטדגישויסתיטצו–ךיל פקידיו–ילזכסים.
כדייליצו–ירלסיידי–ותיטשתרשויבבנייטיטציבו–יתיוטתנגדוילרכי–תידי–ות.ייכךיכשדי–ותירתפנותיטןירשרשות
לזכסיםיסח–ים.
• חב–ייכנ תיוס–גוניישרסליעודדוירכי–תידי–ותיבטנחטיניכ–תילדיי–ים,יכדיילטפוךיסותםילבעליי–כושיולספש–
לטםילטו–ישיסתיטדי–ותילילדיטם.ייטתרו–טיעבו–יטדי–ותיצ–יכטילטיותירושקעתיבקנייתיסויבנייתידי–ותיחדשות
לזכסיםיסח–ים.ייסבליכיווןישטדי–ותינרכ–ותיבטנחט,יישיצו–ךיבטשקעותינו פות.
• ררשלותיטיריןי)רסזיטרטפך,יסבליבעיק–יבררשלותינתניטויכולליכשטיטיש–יטסוצ–(יטדגישויסתיטשירוש
ברנגנונייטשוקיטחופשי.ייכךיטעדיפוילתתיעז–טיבשכ–ידי–טיברקוםילטשכי–ידי–ותיבסופןיישי–,יופעלוילטפ–טת

255
טחב–ותיטרשכנותיסוילטוצסתישי–ותייטדיו–יטציבו–יילרכ–ז.ייכתוצסטיישיי–ידטירתרשכתיבתריכטיטררשלתית
בדיו–ילזכסים,יכיירלסייטדי–ותיטפיזיותיטור–יבתריכותיתקציביותישניתןילקצץ.
י–ידותירשרעותיותיברלסייטדיו–יטציבו–ייטתחילויבשנותיט80-ישליטרסטיטקודרת,יבעקבותיריבצעירכי–תידי–ות
לדיי–יםיביוזרתיש–יטשיכוןידודילוי.ייי–ידותינו פותיברצבתיטדיו–יטציבו–יייקשו–ותיל חוקיטדיו–יטציבו–יירשנתי1988
שלי–ןיכטן.י ירט–תיטחוקיטייתטילספש–ילדיי–יםיל–כושיסתידי–תםיבטנחטיניכ–ת,יורנגדילטשתרשיבכ ףישרתקבל
רטרכי–ותיכדייל–כושידי–ותיחדשות.ייטחוקינועדילטכנ ילתוקףיב,1.1.2001-יסבלינדחטישוביושוביבחוקיטט ד–יםיונכנ
לתוקףילב וףי–קיב. 1.1.2013-יירטישק–טיבפועליבינתייםיטיטישדי–ותי–בותיסכןינרכ–וילדיי–יםיבתקופטישטחוקיטיט
רושעט,יוטכני וי2.75יריליס–דישקלים,יסבלי–קי205יריליוןישקליםירט כוםיטזטישירשויל–כישתידי–ותיחדשות.308יי–וב
טכ ףיטועב–ילרש–דיטסוצ–ילשירושיםיסח–ים.
סחדיטשירושיםיטסח–יםיקשו–ילדי–ותיששייכותיל וכנותיטיטודית.ייכדיילטחיליסתיטחלטתיטררשלטילרכו–ידי–ות
גםיעלידי–ותישליט וכנות,ירש–דיטסוצ–יט כיםילשלםיל וכנותיפיצוייעליחלקי)חצייסוייות–(ירטטנחטישניתנטילדיי–ים.
בנו ף,יטסוצ–יגםיט כיםילקנותיסתישס–יטדי–ותישטיויבבעלותיט וכנותיולטעבי–יסותןילבעלותיררשלתית.ייכתוצסטיחלק
גדולירטטכנ ותיררכי–תיטדי–ותיטועב–ויל וכנותיברקוםילשרשילקנייתידי–ותיחדשות.י י ינושסיטבעלותיעליטדי–ות
וט–ווחיםיררכי–תןיג–םילרסבקיםיקשיםיביןיטחב–ותיטרשכנותי)ש–וצותילקנותידי–ותיולטצדיקיסתיקיורן(ילביןירש–ד
טסוצ–י)ש–וצטיל גו–יסותן(.
לר–בטיטצע–ינתוניםיעליטיבטיםישוניםישליטדיו–יטציבו–ייסינםירפו– ריםיבצו–טיר וד–תיבשוםירקום.י יבנו ף,
ברק–יםישוניםילסילגר–ייב–ו–ילרטיטנתוניםירתייח ים.יבגדוליישי5יקבוצותידיי–יםי–לוונטיות:
 .1זכסיםילדיו–יציבו–יילפייטק–יט–יוניםיט–גיליםישלירש–דיטשיכון.ייסלטיטםיט–וב.
 .2עוליםיזכסים,יבסח–יותישלירש–דיטקליטט.
 .3קשישיםיבדיו–ירוגן.
 .4נכיםישעבו–םי–וכשיםידי–ותירותסרותיבריוחד,ירטישנק–סינ"–י)נכ יי–כישט(.ייישירעטיכסלט.
 .5עוליםיקשישיםיבודדים,יבסח–יותישלירש–דיטקליטט,ישג–יםיב"רקבציידיו–".י יסלטירבניםיכרויבתיירלון
לשעב–ישבטםיר פ–יגדולישלידי–ותיקטנות,י 10-20יר"–,ישסינןיעורדותיב טנד–טיט–גילישלידי–ט.ייבניגודיל4 -
טקבוצותיטקודרות,ירקבצייטדיו–ילסינחשביםיחלקירטדיו–יטציבו–י.
כש ופ–יםיסתיטדי–ותיבדיו–יטציבו–ייישישתייצו–ותיל פו–:יטגד–טיב י יתישכוללתיזכסיםירשתייטקבוצותיט–סשונות,
וטגד–טיר–חיבטישכוללתיגםיסתידיי–ייטדיו–יטרוגןי)בעיק–וןיגםידי–ותינ"–ינכללות,יסבליר פ–ןיקטן(.ייר פ–יטדי–ותילפי
טטגד–ותיטסלטירוצגיבסיו– י. 188י יכפיישניתןיל–סותיטנתוניםיחלקייםיורקוטעים,יסבליספש–ילטבחיןיבקלותיברגרט
רתרשכתישליי–ידטיברצבתיטדי–ות.
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סיו–י:188יר פ–יטדי–ותיבדיו–יטציבו–י.309
 308ר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,יטתרו–ותיבדיו–יטציבו–ייביש–סלי.13.12.2011 ,1998-2011
 309רקו–ות:יטערודותיעםיטנתוניםיעליטחלוקטיביןיחב–ותירשכנותישונותיבסיםיבעיק–ירדוחותישנתייםישלטן,ירסת–י–שותיטחב–ות
טררשלתית.יטקויםישליט ךיטכליטםיבעיק–ירדוחותישלירבק–יטרדינטיורדוחישליר–כזיטרחק–ישליטכנ ת.ייטנתוןיעליכךישטיוי206,000
די–ותיבסרצעישנותיט60-ירוויקיפדיט.י

diyur ziburi appartments

100000
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סחתיט יבותילריעוטיטנתוניםיעלירצבתיטדי–ותיטיסיש–וביטדיוניםיבטקש–ישליטדיו–יטציבו–ייטםיעליטיבטיםישוניםישל
ניטול.ייזטיכולליסתיטדב–יםיטבסים
• ר פ–יטזכסיםיטררתיניםילדיו–יציבו–יישסיןילטםידי–ותירתסירות. 310י י–ובםיטםיזכסיםיחדשים,יסבליישיגם
דיי–יםישרחכיםילעבו–ילדי–טיסח–ת.ייביןיטית–יישיגםידיווחיםיעליר פ–יגדולישלידיי–יםישנשס–יםיבדי–ותייות–
גדולותיררטישטםיצ–יכיםי)לרשליזוגותירבוג–יםיסח–יישטילדיםיעזבויסתיטבית(,ירטישרשקףיחו –ייעילות
בשירושיבדי–ות.311
• ר פ–יטדי–ותיטפנויות.יחלקןישליטדי–ותיטסלטיסינוי–סויילרגו–יםיכלל,יחלקןיזקוקילשיפוציםיולפעריםיסלט
רתעכביםילרשךיזרןי–ב,יוחלקןיקטנותיוררוקרותיבסיזו–יםישסיןילטםיביקושי–יולכןיקשטילסכל יסוילרכו–
סותן.
• ר פ–יטדי–ותיששייכותילרסג–יטדיו–יטציבו–ייסבליסינןירשרשותילרגו–ייזכסים.ייכךיר תב–ישישירעליסלפיים
די–ותישטרתגו––יםיבטןיסינםיזכסים 312יסוישטןירשרשותי–שויותירקוריותיסויבתייכנ ת.313יככליטנ–סטיטקצסת
טדי–ותיטסלטינעשתטירזרןיולכןיר פ–ןייציב.
• ר פ–יטדי–ותישניקנויונרכ–ו,יוטטשלכותיעלירצבתיטדי–ותיטכוללת.
נתוניםיחלקייםישרצסתייעליטדב–יםיטסלטירוצגיםיבסיו–י. 189ירענייןיל–סותישקצביטסיכלו יור פ–יטררתיניםידיידורים.
בנו ףיעושטי–ושםישר פ–יטדי–ותיט–יקותיטיטיברגרתיי–ידט,יסבליסיןיעליזטינתוניםיעדכניים.
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סיו–י: 189יר פ–יטדי–ותיטפנויות,יסלטישסוכל ו,ינרכ–ו,יסוינקנו,יותו–יטררתיניםילדיו–יטציבו–י,יבעיק–יבשניםיטסח–ונות.314

בניית דירות ומצאי הדירות
רש–דיטשיכוןיובנייטיציבו–יתיטםי–קיחלק,ילפעריםיקטן,ירשוקיטדיו–.ייצ–יךילט תכליגםיעליטתרונטיכולט.יינתחיליעם
טנתוןיטב י ייביות–:י כרטידי–ותיבונים.ייגםיבזטיישישתייספש–ויות:יטסםיטכוונטיכרטידי–ותיטתחילוילבנות,יסויכרט
די–ותי יירוילבנות?י יכדיילטתחרקירטשסלטיפשוטינבחןיסתישתיטן.י יסבלירטישיות–יחשוביטוסיטני–רולילגודל
טסוכלו ייט,יכייכרותיטדי–ותיטד–ושטיפ–ופו–ציוניתיכרובןילכרטיסנשיםיצ–יכיםילגו–יבטן.

310
311
312
313
314

דטיר–ק–י.18.7.2017
דטיר–ק–י.11.4.2018
דטיר–ק–י.28.2.2018
דטיר–ק–י24.6.2015
רקו–ות:ינתוניםי פו–סדייםירדוחותירבק–יטרדינט,ירר–כזיטרחק–ישליטכנ ת,ירדוחותיחודשייםישלירש–דיטשיכון,ירטעיתונותיטכלכלית,
ודוחותיעליקנייתידי–ותיבשניםיטסח–ונות.
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סיו–י 190יר–סטיסתי ךיכליטבניטירנו–רלילפייטסוכלו ייט.יילפנייטרטפךיב1977-יקצביטבנייטיטיטיבע–ךידי–טיוחצי
לכלי 100יתושביםיכלישנט.יטיטיצ–יךילבנותירדינטיול פקירגו–ים.יח–יגותיכלפיירטטינ–שרויכתוצסטירריתוניםיקשים,
שק–ויבשניםי1967יו. 1976-יסח–ייטרטפךיקצביטבניטיטסופיינייי–דיבשניישליש,יוערדי–וביטזרןי)ועורדיגםיכיום(יעליכחצי
די–טילכל י 100י תושביםיכלישנט.יח–יגותיכלפיירעלטיטיויבתקופתישרי–י)כשש–וןיטיטיש–יטשיכון(יבתגובטיל עלייט
ט–ו יתישלי–סשיתישנותיט,90-יוכרטישניםיסח–ייזטיבזרןיררשלתי–בין.
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סיו–י: 191יטתחלותיבנייטילפיייוזםיטבנייט:יטררשלטיסוייזריםיפ–טיים.316

 315רקו–:יפ– ורייטבינוייביש–סלישליטלר" יעםיטשלרותירטשנתוןיט טטי טייליש–סל,ילוחי.22.1
 316רקו–:יפ– וםיטבינוייביש–סלי,2011יפ– וםי1506ישליטלר" ,יולוחי22.11ירטשנתוןיט טטי טייליש–סל.
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שסלטיקשו–טילכךיטיסיריייוזםיסתיטבנייט.ייסיו–י191יר–סטיסתיטתחלותיטבנייטי)בר פ–יםיסב ולוטיים,ילסירנו–רל
לגודליטסוכלו ייט(יוסיזטיחלקירטןיטיטיביוזרתיטררשלטיסוישל ייזריםיפ–טיים.י ילפנייטרטפךיחלקיניכ–ירטבנייטי–
לפעריםיספילוייות–ירחציי–יטיטיביוזרתיטררשלט.ייסח–ייטרטפךיטררשלותיטעדיפוילתתילשוקיטפ–טיילטוביל,יו–קיחלק
קטןירטבנייטינעשטיביוזרטיררשלתית.ייסבליבכליזסת,יכשטיטיצו–ךיבגלליגליטעלייטיט–ו יתיטגדולישלי–סשיתישנותיט-
, 90יש–יטשיכוןיס–יסליש–וןייזםיבנייטיררשלתיתי–חבתיטיקף.ייכרטישניםילסח–ירכןיגםיררשלתי–ביןייזרטיבנייטינ–חבת,
בטבדלישברק–טיטזטיטייתטיגםיטצלחטיבטגדלטיניכ–תישליטבנייטיטפ–טית.יילעורתיזסת,יררשלותינתניטויטסח–ונותילס
טצליחוילג–וםילעלייטירשרעותיתיבבנייטירסזיתחילתירשב–יטדיו–יב.2008-י יטייתטיעלייטירוגבלתיבבנייטיטפ–טית,
שנעצ–טיב,2012-יוסילויטררשלטיעצרטילסיטגבי–טיסתיקצביטבנייטישלטיכפיישעשויררשלותיקודרותיברצביירשב–.
עודישסלטיחשובטיטיסיסיפטיבונים.יירטבעיטדב–יםיטביקושילדי–ותירת–כזיבסזו–ייטביקוש,יק–ייבר–כז.יירצדישני
ישירדיניותיררשלתיתישליפיזו–יטסוכלו ייטיורתןיעדיפותילפ–יפ–יט.יירצדישלישייישיסתיכליטנושסישליטבנייטיבשטחים
עםיטטשלכותיטפוליטיותיוטרדיניותישלו.ייסזירטיטשו–טיטתחתונט?
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סיו–י 192יר–סטיסתיטחלוקטישליטתחלותיטבנייטיבכלישנטילפיירחוזות.ייספש–יל–סותיכסןיכרטיתופעותירעניינות:
• סזו–יטר–כזי +יתל-סביב י טוסיתרידיבע–ךיחציירכלישוקיטדיו–,יסםיכייבשנותיט80-י זטיי–דילכ.40%-יסבל
טחלוקטיטפניריתירשתנט:יבשנותיט60-י–וביטדי–ותינבנויבתל-סביב,יוסילוירסזישנותיט90-יט–ובינבנותיברחוז
טר–כז.יטרעב–יטזטירשקףיסתיטגידוליטעצוםיברט–ופוליןידןיטרקיףיסתיתל-סביביוסתיט–וויטיבתל-סביביגופט.
• י–ושלים י זכתט ילתנופת יבניטי רשרעותית יסח–יי רלחרתי ששתיטיריםיבשנות יט70-י וט,80-י כשכל יטשכונות
טחדשותיטרקיפותיסתיטעי–ינבנויל–סשונט.ייסבלירסזישנותיט90-יעדיטיוםיסחוזיטבנייטיבי–ושליםיטוסיחצי
ררטישטיטיבתקופטיטזו.
• כרותיטדי–ותיטנבנותיב יו"שידייר–שירט.יתנופותיבנייטיטיויבשלטייררשלתיבגין,יבשלטייררשלתישרי–,יובשלטי
ררשלתינתניטויט–סשונט.יי–ידותיטיויבררשלותיטשרסלישטחליפויסותן:יררשלתיפ– יבתקופתיט–וטציט,
ררשלתי–ביןיטשנייט,יוררשלתיב–ק.יודווקסיבתקופתיררשלתינתניטויטשניטיטבניטיטיח יתיבשטחיםיטיס
טנרוכטיביות–ירסזיירייררשלתי–ביןיט–סשונטי)סבלישירוילבישזטייח יתילבנייטיבכליטרדינט,יולסיבסופן
סב ולוטי(.
• תנופתיטבנייטישליש–וןיבתחילתישנותיט,90-יבעקבותיגליטעלייטיר–ו יט,יטייתטיר–וכזתיברחוזיטד–ום.ייכפי
שנ–סטיבסיו–י 193ילטלן,יטיסיגםיטייתטירו–כבתיב–ובטירדי–ותיקטנותייח יתישלי3יחד–ים.
רענייןיגםיל–סותירטיבונים.ייר תב–ישטדי–ותישבוניםיכיוםיטןילסיסותויטדב–יכרויטדי–ותישבנויבעב–.יי–רתיטחיים
עלתט,יוכחלקירזטיעלטיט גודלישליטדי–ות.י ייתכןיגםישנו ףישיקולישליטקבלניםיטפ–טיים,ישרעדיפיםילבנותידי–ות
 317רקו–:יפ– וםיטבינוייביש–סלי,2011יפ– וםי1506ישליטלר" ,יולוחי22.11ירטשנתוןיט טטי טייליש–סל.
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גדולותיכדיילטעלותיסתיטרחי–יםישלטן.ייבכליסופן,יכפיישספש–יל–סותיבסיו–י,193יכיוםיכב–ילסיבוניםיכרעטידי–ות
קטנות,יויות–ירחצייטדי–ותישנבנותיטןידי–ותישלי5יחד–יםיורעלט.
רטיזטיסור–?ייסםיסתםישייכיםילסופטיריים,יזטייופי,יכייזטירצביעיעליעלייטיב–רתיטחייםיורגו–יםיבדי–ותיגדולות
ור–ווחותייות–.ייספש–ילטצדיקיסתיזטיבטיעוןישזטירטישטשוקירייצ–,יכנ–סטיכייזטירטישסנחנוי–וציםיויכוליםילקנות.
סבליסםיסתםיפחותיסופטירי טים,יישיכסןי ירניםילכשלישוק.יידייב–ו–ישלסיכולנויבסרתי–וציםיסוייכוליםילקנותידי–ות
כסלטיגדולותי–ילרשל,יעםיטזדקנותיטסוכלו ייט,יצפויישיטיטיביקושיגבוטייות–ילדי–ותיקטנותישרתסירותילזוגות
רבוג–יםיסח–יישטילדיםיעזבויסתיטבית.ייוסכןיטתפלגותירשקייטביתיביש–סליב2015 -יר–סטיש18%-יטםירשקייביתישל
נפשיסחת,יועודי24%יטםישלישתיינפשותי–י ךיטכלי.42%ייסבליטשוקירייצ–ידי–ותיגדולותיולסידי–ותייות–יקטנותיפשוט
כייזטייות–י–ווחיילרכו–ידי–ותייוק–טיגדולות.
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משבר הדיור
נושסיטדיו–ינרצסיבקדרתיטברטיסוילפחותיב–קעיטדב–יםירסזיטרחסטיטחב–תיתישלי.2011ייטבעיטיטידועטיטיס
שרחי–ייטדי–ותיעלויבסופןיתלולירסז י, 2007ילר–ותיכלירסרצייטררשלטילטביסילי–ידתיטרחי–יםיסוילפחותילבלירת
עלייטינו פת.

מחירי הדירות
רחי–ייטדי–ותיעוליםיבתלילותירסז י. 2007י יסבליצ–יךילשסולייח יתילרט.י יטספש–ותיטרתבקשתיטיסילב––יטסםיטם
עוליםיבסופןי–יסלי,יכלור–ייות–ירטסינפלציט.ייסבלידי–ותיטםילסי תםירוצ–יצ–יכט.יל–וביטסנשים,ידי–טיטיסיט–כישט
טגדולטיביות–ישטםיעושיםיבחייטם,יוטםיעושיםי–כישטיכזוי–קיפעםיסחת.ייסזיספש–ותישנייטיטיסילטשוותיסתיעליית
רחי–ייטדי–ותיעםיעלייתיטרשכו–ות,יכייצ–יךילצבו–יט–בטירסודירשכו–ותיכדיילשלםיעלידי–ט.
טרדד,יטשכ–יטררוצע,יורדדיטדי–ותירוצגיםיבצוותסיבסיו–י.194יישירוילבישכליטנתוניםירנו–רליםילשנתי.1993
בריליםיסח–ות,ירטישסנחנוי–וסיםיזטיטשינוייטיח יירסז י1993י ולסירחי–יםיסב ולוטיים,ירטישרספש–יטשווסטישל
טשינויים.

 318רקו–:יפ– וםיטבינוייביש–סלי,2011יפ– וםי1506ישליטלר" ,יולוחי22.9ירטשנתוןיט טטי טייליש–סל.
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סםיר תכליםיר 1993-יעדיטיוםיב–ו–יכיירחי–ייטדי–ותיעלוייות–ירטסינפלציטיוגםייות–ירטשכ–.יסבליטעלייטיטזו
טיתטיררשילסיסחידט.ילטיפך,יטיוישתייפסזותישליעלייתירחי–יםיתלולט,יובינטןיעשו–ישלםישבוירחי–ייטדי–ותיטיויב ירן
שליי–ידטיקלטי)שירוילבישזויי–ידטיברחי–יםינורינליים י—יטי–ידטייח יתילסינפלציטיסוילשכ–ירשרעותיתייות–,יכייטם
טרשיכוילעלות(.
טעלייטיט–סשונטיטיתטיבחצייטשניישלישנותיטתשעים,יוריוח תילעלייטיבביקושיכתוצסטירגליטטגי–טיר–ו יט.
עלייתיטרחי–יםיטזוילסיג–רטילרחסטיגדולט,יכייטרשכו–ותיגםיעלוי)סרנםיקצתייות–ילסט,יסבליסח–ייכרטישניםיטפע–
נ ג–(.ייטעלייטיטשניטיברחי–ייטדי–ותיטתחילטיבע–ךיברשב–יטכלכליישלי2008יוררשיכטיעדיטיום;יעלייטיזויריוח ת
ל–יביתיטנרוכטיבבנקיםיולרצביטבו– ט,יטגו–ריםילדי–ותילט–סותיכספיקיטשקעטירבטיחייח יתיכשברקביליספש–ילקבל
רשכנתסיזולטייח ית.ייכתוצסטיישיביקושיית–ילדי–ותיועלייתירחי–ים.ייטבעיטיטיסישבתקופטיטזויטרשכו–ותידייקפסו
ברקוםייח יתילסינפלציטי)–סויגםיבסיו–י85בער' ,(139יולכןיטעלייטיטיח יתישלירחי–ייטדי–ותירו–גשתי)וכוסבת(ייות–.
טקש–יביןיעלייתירחי–ייטדי–ותילפעילותישלירשקיעיםיול –יביתיטנרוכטישליבנקייש–סלירקובליעלי–בים.ייבפ–ט,יטוס
רופיעיבניתוחישבוצעיבחטיבתיטרחק–ישליבנקייש–סליכב–יבתחילתיטרשב– ,וטביסילר קנטיטבסט:320
"נרצסיכייטגו–םיטעיק–יילעלייטישלירחי–ייטדי–ותיבשניםי  2009-2010טוסיטו–דתטישליט–יביתיטרוניט–יתיעל
–קעיטרשב–יטעולרי .זויר בי–טיכרחציתירטעלייטיב ,2010-שט תכרטיב 13.9-סחוזים .טו–דתי–יביתישלינקודת
סחוזיסחתיטעלתטיסתירחי–ייטדי–ותיב 6.5-סחוזים".
חיזוקילר קנטיזויניתןילרצוסיגםיבריתוןיטקליבעלייתירחי–ייטדי–ותישסי–עיב) 2011-2012 -סיו–י.(194ייתקופטיזו
סופיינטיבעלייטיר ויירתיב–יביתיבנקייש–סל,ישטגיעטילכדי י,3.25%ילעורתיסינפלציטישנתיתישל י.2.17%י יסלסישסז
ט–יביתיטחלטיל–דתישוב,יורחי–ייטדי–ותיחז–וילעלות.

הסיבות למשבר :משקיעים וריבית
טט ב–יטפשטניילרשב–יטדיו–,ישרצוטטילעיתיםיק–ובותיעליידייגו–ריםיררשלתייםיועליידייטעיתונות,ירבו יעליטטנחט
שדיו–יוק–קעותיטםירוצ–יככלירוצ–יכלכלייסח–יורחי–יטשוקישלטםינקבעיעליידיישיווייטרשקליבין יביקושיוטיצע.
טתיסו–יטיטכלכליתיסור–תישסםיטביקושיגבוטיוטטיצעינרוךיטרחי–יםיעולים.יירכסןיר יקיםישסםיטרחי–יםיעוליםי ירן
שסיןיר פיקיטיצעילענותיעליטביקוש.ייטפת–וןיטוסילכןילטגדיליסתיטטיצע.

 319רקו–:ינתונייטלר" יעלירדדיטרחי–יםילצ–כן,ירדדירחי–ייטדי–ות,יוטשכ–יטררוצעיברשק.יינתוניירחי–ייטדי–ותירתחיליםיב.1993-
 320ויצרןינג–יוגיסי גל,ירטיר בי–יסתיטתפתחותירחי–ייטדי–ותיושכ–יטדי–טיביש–סליבשניםי ?1999-2010ק–יבנקייש–סלי ,85ידצרב–י.2011
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רעב–ילפגםיטלוגייבטיעוןיטזט, 321יישיבויגםיפגםיכלכלי.ייק–קעיודיו–יסינםי–קירוצ–יכלכלייטנשלטיעליידייחוקייביקוש
וטיצע  ,וברק–יםיר ויריםיטםירתנטגיםיסח–ת.יט יבטיטיסיששוקיטדיו–יר פקיבעצםישנייצ–כיםישוניםיובלתייקשו–יםיזט
לזט:322
• פת–ונותידיו–יעבו–יריישרבקשיל–כושידי–טיכדיילגו–יבט,יביןיסםיקוניידי–טי–סשונטיוביןיסםירשפ–יידיו–.
• ספש–ותיטשקעטישרבטיחטיסתיע–ךיטכ ףיורספש–תיתשוסטינסטיכשטדי–טיתרכ–יבעתיד.
טצו–ךיט–סשוןיכפוףיסכןילחוקייביקושיוטיצעי–גילים:יסםיישייות–יביקושירטיצעיטרחי–יםיעולים,יוסםיטרחי–ים
עוליםיטביקושיקטןי)וטרחסטיטחב–תיתירתגב–ת(.ייסבליטצו–ךיטשניירתנטגיטפוך.ייכשטרחי–יםיעולים,יטרשקיעיםילס
נ–תעיםירלקנותידי–ותיסלסידווקסינרשכיםילקנותיעודידי–ות,יכיירחי–יםיעוליםירבטיחיםיתשוסטיגבוטטייות–ילטשקעט.
רבחינטיזוישוקיטדיו–ירתנטגיכרויבו– ט,ילסיכרוישוקירצ–כים.
טרצביביש–סליבשניםיטסח–ונותיטוסיבדיוקירצביכזט .י ירשקיעיםירחפשיםיספיקייטשקעטיחדשיםיופוניםילשוק
טדיו–.ייטפנייטיטזוילשוקיטדיו–יסכןיגו–רתילעלייתירחי–י םיכתוצסטירעלייטיבביקוש.ייסבליעלייתיטרחי–יםיטזויגו–רת
לשוקיטדיו–ילטיותייות–יויות–יסט–קטיביילטשקעותינו פות  .כתוצסטינוצ–ירצבישלירשוביחיוביישבויטיצעינו ףינבלעיעל
ידייטרשקיעיםיט–עביםילתשוסט ,י וברקוםישטיצעייג–וםילי–ידתירחי–יםיטוסיגו–םי לעלייתירחי–ים.י יטתוצסט יטיס
טתפתחותישליבועתינדל"ן.
טרשקיעיםישרניעיםיסתיטתטליךירתחלקיםילשניים.ייחלקיגדולירטםיפשוטירחפשיםיספיקיטשקעטיכלשטויכתחליף
לחי כוןיבבנקים,ישנטייטילסי–לוונטייכתוצסטירט–יביתיטנרוכטיברשק .ייבכךיטני יוןישליבנקייש–סלילטסבקיברשב–
טכלכלייטעולריישלי2008יעליידייטפחתתיט–יביתיטוסיסחדיטגו–ריםיטחשוביםילרשב–יטדיו–.
טחלקיטשניישליטרשקיעיםיטםיתושבייחוץישקוניםידי–ותיביש–סל.יירשקיעיםיסלטירתרקדיםיבדי–ותייוק–ט,יובכך
רשפיעיםיעליסופייטבנייטיוגו–ריםילעלייתירחי–יםיכללית.יי יבטיסחתילקנותידי–טיבס–ץיטיסילתקועיכסןייתדילרק–ט
צו–ךיסוילצו–ךיביקו–ים.י יבנו ףיטשקעטיבנדל"ןיבס–ץיטייתטיברשךישניםיספיקינוחילטלבנתיטוןישחו–,ילסו–ירחי–י
טדי–ותיטנרוכיםייח יתיושע–יטשקלישטיטיחלשייח יתילרטבעותיסח–ים.ייכששע–יטשקליטשתפ–יונכנ וילתוקףיתקנות
רחרי–ותינגדיטלבנתיטון,ישיעו–ירשקיעייטחוץיי–דיבחדות.323
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סתיטטענטישרשב–יטדיו–יסינוירק–טי–גילישליביקושיוטיצעיספש–ילגבותיבנתונים.ייסיו–י195יר–סטישוביסתיטעלייט
ברחי–ייטדי–ותיבתקופטיטסח–ונטי)בדיוקיסותויג–ףיכרויבסיו–י.( 194ייבנו ףיטוסיר–סטיסתיטשינוייבבנייטי)טקצטיטירני
 321זטישחו –יטיצעיגו–םילעלייתירחי–יםילסיסור–ישעלייתירחי–יםינובעתיבטכ–חירחו –יטיצעי–ייכוליםילטיותיגםיגו–ריםיסח–ים.
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Alexander E.R., 2014, Land-property markets and planning: a special case, Land Use Policy 41, pp. 533-540
ולניתוחיטרצביביש–סליוריות–ותיתכנוןיטית–ילסו–יטתנטלותיטשוק– ,סט :פייטל וןיע ,2015 ,.טעב–תיטתכנוןילסוצ– :דיוןיביקו–תייבנוגע
לטגיונותישרסחו–ייטחלטטיזו ,תכנון  ,(2)12ע"רי.118-126
 323נר–ודיבו ו,יטםיקנויסלפיידי–ותייוק–ט,יטזניקויסתיטרחי–יםיסבלינעלרו,ידטיר–ק–י.25.8.2017
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שליטג–ףיבסיו–י, 190יסבליבלייטני–רולילגודליטסוכלו ייט(.יירטיש–וסיםיטוסישרידיכשטרחי–יםיטתחילוילעלות,יבשנת
, 2008יטשוקיטגיביבכיווןישליטגדלתיטטיצע:יטתחלותיטבנייטיעלויבסותויטקצביכרויעלייתיטרחי–ים.ייוטןיטרשיכוילעלות
ברשךי 4ישניםי–צופות.ייכיווןישישיפע–יביןיטתחלותיבנייטיל יוםיבנייט,יטטיצעיעלטיבפועלי–קי3ישניםירסוח–ייות–.ייסבל
גםיכשטטיצעיעלט,יטחליר,2012-יטרחי–יםיטרשיכוילעלותיולסיטתרתנויסויי–דו.

האם בועת נדל"ן?
לפניישנרשיךיכדסיילטקדישי–געילשסלטיטסםירשב–יטדיו–ירשקףיניפוחישליבועתינדל"ן.י יזטיחשוביכייבועותיד–כן
לטתפוצץ.יירשב–יטדיו–יכיוםירתבטסיבעלייטיתלולטישלירחי–ייטדי–ות,ישרקשטיעליזוגותיצעי–יםיורשפ–יידיו–.ייסבל
סםיתטיטיטתפוצצותישליבועט,יורחי–ייטדי–ותייק– ו,יטרצבייטיטיג–ועיבט–בט.
סחדיטרספייניםישליבועטיטוסילקיחתיטלווסותיכדיילררןי–כישות.ייטדינריקטיטיסיכפייש–סינוילעיל.ייעלייתירחי–י
טדי–ותיגו–רתילטןילט–סותיכרויספיקיטשקעטירבטיח.ייסזי סנשיםילוקחיםירשכנתסירטבנקיםיכדיילקנותידי–ות,ירתוך
רחשבטישי–וויחוירעלייתירחי–ייטדי–ותיט–בטייות–יררטישיצט–כוילטחזי–יכדיילפ–ועיסתיטטלווסט,ירטיש בי–ילסו–
ט–יביתיטנרוכט.יייסםילוקחיםייות–ירדייטלווסות,יזטי רסייםיעלייציבותיטרע–כתיטבנקסיתיוד–כטיעלייציבותיטרשקיכולו.
ט יבטיטיסישסםיטרחי–יםיי–דויטרשקיעיםילסייוכלוילרכו–יסתיטדי–ותיב–ווח,יולסייוכלוילטחזי–יסתיטטלווסות.יי כנט
כזויקיירתיבשוקיטדיו–יביש–סליכיום.
רצדישני,יצ–יךילזכו–יששוקיטדיו–יטוסילסי–קישוקיטשקעותיסלסיגםישוקי–גילישבוירחפשיידיו–יקוניםידי–ות.יילכן
כדיישתת–חשיטתפוצצותישליבועתינדל"ן,יצ–יךישיטיטיעודףיבנייטיבכרויותיגבוטותירעב–ילרטישטשוקיצ–יךיבסרת.ייכל
עודיטבנייטינרוכטייח יתיוטביקושיטסריתיי)בניגודילביקושילצו–ךיטשקעט(יגבוט,יטרחי–יםילסייתרוטטו.ייכך,יבסופן
פ–דוק לי,יחו –ייעילותיבפת–וןירשב–יטדיו–ירגןירפנייבועטיט– ניתיבסרת.

הפתרון :הסרת חסמי ביצוע ולא עודף תכנון
רטישעודירענייןיבסיו– י195י טוסישטתחלותיטבנייטיסרנםיטתחילוילעלותיריד,יסבליטןיטפ יקוילעלותיסח–י י4י שנים,
וכתוצסטיגםיטשלרותיטבנייטיטפ יקוילעלותי–ילר–ותישכסרו–יטרחי–יםיטרשיכוילעלותיב–ציפות.יישנייטררצסיםיטסלט
רתכתביםיעםיטטענטישליטררשלטי)ובפ–טירש–דיטסוצ–(ישצווס–יטבקבוקיטוסיחו –יתכנון,יולכןיצ–יךילטקיםיועדות
ריוחדותילדיו–ישיתכננוידי–ותייות–ירט–.י יסתיטרחי–ישליפגיעטיבשטחיםיפתוחיםיופגיעטיבתטליכייטתכנוןיט–גילים
רת–ציםיעליידייתחושתיטדחיפותישליטטתרודדותיעםירשב–יטדיו–.
סבליטטענטישטפת–וןייושגיעליידייטגב–תיטטיצעיבסרצעותייות–יתכנוןיסינטינכונט,יוניתןילטפ–יךיסותטיישי–ות
רטנתונים.יי–סשית,יכפייש–סינויבסיו–י, 195יכשרחי–ייטדיו–יטתחילוילעלותיטיזריםיטגיבוירידיבטגדלתיר פ–יטתחלות
טבנייט.יירשרעותיטדב–ישטיטילטםירלסייר פיקישלידי–ותירתוכננות,יוטםילסיטיויצ–יכיםילחכותילתכנוןינו ף.
ינתונייטתכנוןיעצרםירוצגיםיבסיו–י, 196ייחדיעםינתונייטתחלותיטבנייטישטוצגויכב–ילעיל.ייסלטינתוניםישליתכניות
רסוש–ות,יכלור–יב וףיתטליךיטתכנוןישלוקחיבררוצעי)בוועדותיטרחוזיות(י3ישנים.ייכפיישניתןיל–סותיבשניםי2007-
 2011יסכןיטיוייות–יטתחלותיבנייטירסש–יתכנון.ייסבליזטילסיסור–ישוועדותיטתכנוןילסיעבדוי–יבעצםיטןיטתחילויכב–
לעבודיבקצבירוגב–.ייטפי–ותישליטרסרץיטזטיטתחילוילטבשיליבשנתי,2011יוניתןיל–סותישקצביסישו–יטתכניותיבוועדות
טרחוזיותייות–ירטכפיליסתיעצרו.ייסבלידווקסיכשסוש–ויעודיועודידי–ות,יטתחלותיטבנייטי טפ יקוילעלות.יישוביטר קנט
טיסישלסיטתכנוןיטיטיצווס–יטבקבוק,יסלסירשטויסח–.ייבכליסופן,יבשניםי 2012-2016יטיטיעודףיתכנוןירדטיםישליכ-
170,000ידי–ותי)כלור–יתכננויכ170,000-ייות–ידי–ותיררטישטתחילוילבנות(,יוספילויסםירקזזיםיסתיחו –יטתכנוןיב5 -
טשניםיטקודרותינשס–יםיעםיעודףיתכנוןישליכ115,000-ידי–ות.
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טדב–ישככליטנ–סטיג–םילעצי–טיבעלייתיטבנייטיטוסיח רייביצוע.ייכדיילבנותישכונתירגו–יםילסיר פיקילסש–יסת
תכניתיטבנייטי–יצ–יךיגםיתשתיותירתסירות.י יטתשתיותיטסלט,ישכוללותיצנ–תירים,יביוב,יוכבישים,יטםיבסח–יות
טררשלטיסויט–שויותיטרקוריות.ייוסכן,ירש–דיטפניםיטקיםיועדטיכב–יבשנתי2011יכדיילבדוקיח ריםיניטולייםיוס–גוניים
בתחוםיטתכנוןיוטבנייט.יידו"חיטוועדטיטצביעייעליחו –יתקצוביובנייתיתשתיותיכגו–םירכ–יע .325ייחיזוקילר קנטיזויניתן
לרצוסיבטשווסטיביןירשב–יטדיו–יטנוכחיילביןיטרצביבעקבותיטעלייטיר–ו יטיב–סשיתישנותיט90-ישליטרסטיטקודרת.
בסיו–י 191יניתןיל–סותישררשלתי–ביןיטצליחטילטתניעיתטליךישבויטןיטבנייטיטפ–טיתיוטןיטציבו–יתיעלויבחדות,יוטגיעו
ל–רות י גבוטות י יות– י ררט י שקו–ט י טיום י )וזסת י בר פ–ים י סב ולוטיים ,י וכשטסוכלו ייט י טייתט י קטנט י יות– י בסופן
רשרעותי(.ייטשווסטיעםיסיו–י 204יר–סטיקו–לציטיעםיזינוקיב לילתיכבישיםיחדשים,ירטישלסיקו–טיכיום.
בטיבעת,יישירקוםילחששישעודףיטתכנוןיכתוצסטירטקרתיועדותיטדיו–יטריוחדותייג–וםינזקיכפול:
• טתכנוןיטנו ףייגדילירסודיסתירלסייטדי–ותיטרתוכננותישבידייטיזרים.י יטדי–ותיטסלטייבנויויוצעוילרכי–ט
כפונקציטישליתטליכיישוק,יכשטיזריםייחשבוישי–וויחוירזטיר פיק.ייסיןילטםיסינט– ילטו–ידירחי–ים.ייוסם
טתכנוןיטרטי–יטולידיפגרים,יטםיישס–ויסיתנויעודישניםי–בות.
• ברידטישדי–ותינו פותיסכןייבנויכשטרחי–יםיגבוטים,יזטיית–וםילניפוחינו ףישליבועתיטנדל"ןיולסילטו–דת
רחי–יםי–יסויבריליםיסח–ות,ילטחר–תירשב–יטדיו–יברקוםיפת–ונו.

שינוי מערך התכנון
טטיפוליטררשלתייברשב–יטדיו–יר פקיברטינוחטילדיוןיבטתייח ותיטררשלטיל רע–ךיטתכנון.י יעליפייחוקיטתכנון
וטבנייט,יכפיישנחקקיל–סשונטיב,1965-ירע–ךיטתכנוןיביש–סלירו–כביר3-ישכבות:
• טרועצטיטס–ציתילתכנוןיובניט יטיסיטוועדטיטעליונט.יטיסיסח–סיתיעליתכניותירתס–יס–ציותי)לרשליתר"סי 3
טטי טו–יתישטתוותטיסתי–שתיטד–כיםיטס–ציתישליטרדינט(יועליסישו–יתכניותירתס–ירחוזיות.י
• טוועדותיטרחוזיותיסח–סיותיעליתכניותירתס–ילכלירחוז,ישסרו–ותיכרובןילטתסיםילנסר–יבתכניותירתס–
ס–ציות,יועליסישו–יתכניותירקוריות.י
• טוועדותיטרקוריותיבכליעי–יסוירועצטירקוריתיסח–סיותיעליתכניותיבנייטירפו–טות,ישסרו–ותיכרובןילטתסים
לנסר–יבתכניתיטרתס–יטרחוזית.
 324רקו–:יטנתוניםיסודותיטתחלותיבנייטירטלר" ,יכרויבג–פיםיטקודרים.ייטנתוניםיעליטיקףיטתכנוןינלקחוירטשנתוניםישלירינטליטתכנון
שרתפ– ריםירסזי.2011יטנתוניםיעליטוד"לירדו"חיטוד"ליר 'י11י)שטוסיטדו"חיטסח–וןישפו– ם(.
 325דו"חיטוועדטיטציבו–יתילבחינתיח ריםיניטולייםיוס–גונייםיבתחוםיטתכנוןיוטבנייט,ירש–דיטפנים,ידצרב–י2011י)ועדתיב–נע(.יישנתיים
רסוח–ייות–,יטדב–יםינסר–ויגםידיוןיפנירייביןיגו–רייתכנוןי–י–סוידטיר–ק–ינדל"ןי.11.12.2013

264
טרבנטיטטי––כייטזטינועדילטכני י–סיטיכוללתילתטליךיטתכנוןיולסזןיסתיטצ–כיםיטרקורייםיעםיטסזו–יים
וטס–ציים.יסבליזטירעכביסתיטביצוע,יובפ–טירקשטיעליטררשלטילעשותיככליטעולטיעלי–וחטיר פיקירט–יכדי
לקבליעליזטיק–דיטילפנייטבחי–ות.י יבטקש–ישלירשב–יטדיו–,יטקירוילכןירע–ךירקבילישלםישסינויכפוף
לתכניותיטרתס–יטרחוזיותיוספילוילסיל–וביתכניותיטרתס–יטס–ציות.ייסלטיועדות-עלישכלירט–תןיליצו–יר–סט
עיןישליפת–ונותידיו–ירטי–יםיולויברחי–יטק–בתישיקולייטתכנוןיט–גילים.ייזטיכלליסתיט–כיביםיטבסים:
• טוועדותילדיו–ילסוריי)וד"ל(,יסחתיבכלירחוז,ישטוקרויב2011-יברט–טילסש–י50,000ידי–ותיבשנט,יופעלויעד
.2015ייב רכותןיטיטיגםילחייביבניטישלידי–ותיקטנותיב–ותיטשגט,יסךיבפועלילסיעשויזסת.
• טוועדטילרתחריםירועדפיםילדיו–י)ותר"ל(,ישטוקרטיב2014-י כתחליףילוד"לים.י יועדטיזוירקבילטילרועצט
טס–צית,יוטיסינועדטילטפליבתכניותיגדולותישלילפחותי750ידי–ות.י
• רעב–ילכליזט,יבר ג–תי"–פו–רתיטפ–גולות"י)שטיסיבעצםישכתוביר יביישליכליחוקיטתכנוןיוטבניט(יניתנט
לש–יטפניםיטזכותילתתיפטו–ירתכנוןיופטו–ירטית–יבניטילפ–ויקטי"חשוב"יו"זרני".יירטיזטיחשוביוזרניינתון
לשיקולידעתויטבלעדיישליטש–.י
כפיישניתןיל–סותיבסיו– י, 196יטוד"ליםי לסי רילסויסתיטתקוותישתלויבטן,יולסיטצליחוילסש–יכרויות י גדולות
)וריות–ות(ישלידי–ות.יירצדישניילסיב–ו–ישזויטייתטיטרט–טיטסריתית.ייישיטטועניםיכייטוד"ליםי"יובשו"י)כלור–יטפ יקו
לטפנותיסליטןיתכניות(יבגלליפעולותינר–צותירדייבכנ תילטכ–יחיסותןילסש–י–קיתכניותישכוללותיגםידיו–יב–יטשגט.326
בכלירק–ט,יטותר"לישטחליףיסותןיסכןיסיש–יט–בטייות–ידי–ות,יות–םיבכךילעודףיתכנונייח –יתקדים.
וסגביעודילפניירשב–יטדיו–יטקירויעודיועדטירט וגיטזטילצו–ךיז–וזיטקרתיתשתיות:
• טוועדטילתשתיותילסוריותי)ות"ל(ישטוקרטירכחיחוקיטט ד–יםיב.2002-יטוועדטיטזויגםירקבילטילרועצט
טס–צית,יולכןיישילטיט רכותילסש–יתכניותיש ות–ותיתכניותירתס–יס–ציות.ייטיסיעו קתיבעיק–יבפ–וייקטי
טתשתיתיטבעייתייםיובעלייטטשלכותיטנ–חבותיביות–י—יכבישיםיס–ציים,יר ילותיב–זל,יותחנותיכוחי—יסבל
ב–סיטינקודתיתיברקוםיב–סיטיס–צית.י
רכלוליטפעולותיטסלטיל"תיקון"יחוקיטתכנוןיוטבנייטירצביעותיעליני יוןילטכפיףיסתירע–ךיטתכנוןיטרקצועי
לשיקוליםיפוליטיים,יעליחשבוןיטקיירות,ישירו–יט ביבט,יושירו–יטזדרנויותיוספש–ויותילדו–ותיטבסים.
יש–סלי2020יותר"סי35י–יתכנוןילעורתיכוחותישוק

שוק השכירות
שכי–ותיס–וכתיטווחיסינטינפוצט.
רחי–יידי–ותיעלויבט–בטייות–יררחי–יישכי–ות .זטירעידישטבעיטילסיבפת–ונותידיו–יסלסיבבעלותיעלידי–ותי)לטשקעט(

 326לסידוביםיולסייע– :כךירייבשתיטרדינטיסתיטדיו–יב–יטטשגט .דטיר–ק–13.5.2014 ,

פרק יט :תחבורה

תחבו–ט יזטיחשוב.ייוזטיסחדיטתחוריםישבוילררשלט,יטסח–סיתיעליטקרתיתשתיות,יישיתפקידירכ–יע.יירקובליב פ–ות
טכלכליתישתשתיותיתחבו–טייעילותיטןיצו–ךיק–יטייעבו–ירשקייעיליותר"גיגבוט.327ייסבליביש–סלילסיטייתטיטשקעט
ר פקתיבתחבו–טיברשךי שניםי–בות,יוכתוצסטיטתחבו–טיטציבו–יתיסינטייעילט,יסיןיעדייןי רע–כותיט עת יטרונים
ספקטיביות י בע–ים י טגדולות ,י וכבישים י –בים י סינם י בסיכות י גבוטט י ו ובלים י רגודש .י י בשנים י טסח–ונות י נ–סט י שיש
טתקדרות,יכולליטקרתירע–כותיט עתיטרוניםיברט–ופוליניםיטגדוליםי)י–ושלים,יתל-סביב,יוחיפט(.יירצדישנייברקביל
נרשכתיטעלייטיבצפיפותיבכבישים.
טפ–קיטזטירכילי עיפיםיעליטטשקעטיטכ פיתיבתחבו–ט,יעליר פ–יטרכוניותיוכרותיטנ ועט,יעליפיתוחיכבישים,יעל
טתחבו–טיטציבו–ית,יועליתסונותיד–כים.
נתוניםיעליטשקעותילסו–ךיזרןיובטשווסטיבינלסוריתי–יטוןיציבו–יילנפשירטIMF-
רלסייטוןיציבו–ייבס–ץיפחותירחציישלירדינותירפותחותידורותי]סקשטיין,יס ט–טגיתיצריחטי[2017

השקעה ממשלתית בתחבורה
טטשקעטיטררשלתיתיבתחבו–טירחולקתיעליפנייר פ–יגדולייח יתישלי עיפיםיתקציביים.י י–קיחלקיקטןיטוסיתקציב
רש–דיטתחבו–ט .ייט עיףיטגדוליביות–יטוסי עיףיטפיתוח.ייבנו ףיישי עיףיגדולישלי וב ידיות.ייטטוצסטיטכוללתיעליכל
ט עיפיםיטקשו–יםילתחבו–טיביחדירוצגתיבסיו–י.197ייכיווןישתחבו–טיטיסישי–ותישניתןילתושבים,י בי–ישצ–יךייות–
שי–ותי י תחבו–ט י עבו– י סוכלו ייט י יות– י גדולט .י י לכן י טע–כים י כסן י רתוקנים י לסינפלציט י וגם י רנו–רלים י לפי י גודל
טסוכלו ייט.

– 327סוילרשליצבייסקשטייןיוסביחייליפשיץ,יס ט–טגיטילצריחתיטרשקי,2017ירכוןיסט–וןילרדיניותיכלכלית,יטר–כזיטבינתחורייט–צליט,
פטרב–י.2017
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סיו–י :197יטתקציביטררשלתייטכוללילעניינייתחבו–טילסו–ךיטשנים,ירתוקןילסינפלציטיורנו–רלילגודליטסוכלו ייט.328

כפיישניתןיל–סות,יישיעלייטי–ציפטילרדייבתקציביטתחבו–טיספילויסח–ייני–רולילגודליטסוכלו ייט.ייניתןיל–סותיסת
זטייות–יטוביבסיו–י, 198ישר–סטיסתיטגידוליטיח ייבביצועיטתקציביבתקופטישליכליררשלטיבנפ–ד.ייבכליטררשלות
טסח–ונות,ישעבו–ןיישילנוינתונים,יסכןיטיטיגידולינטויב ופוישלידב–.י יזסתיבניגודילתקציבייטב–יסותיוטחינוךילנפש
לרשל,ישנוטיםילטישס–יקבועיםיב–וביטררשלות.יירצדישנייזטילסיתרידיטיטי–ציף,יולפעריםיטיויגםיתקופותישליקיצוץ
ברטלךיכטונתיררשלטיר וירת.
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סיו–י :198יטשינוייטיח ייבביצועיטתקציביטררשלתייטכוללילעניינייתחבו–טיבתקופתטישליכליררשלט.

סיו–י 199יר–סטיסיךיטטוצסטיטכוללתיעליתחבו–טירתחלקתיביןי עיפיםישונים.ייטתקציבישלירש–דיטתחבו–טיעצרו,
שעו קיבסדריני ט–ציט,יטוסיסחוזיקטןיבלבדירט ךיטכל.יי–וביטתקציבירתחלקיביןיפיתוחיותחזוקטישליכבישיםירצד
 328רקו–ות:יטנתוניםינס פוירגליונותיסק ליטרתס–יםיסתיתקציביטרדינטיוביצועוירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–.ייט עיפיםיטנכלליםיטם
רש–דיטתחבו–טי) עיףי,(40יפיתוחיתחבו–טי) עיףי,(79יכבישיםיור ילותיב–זלי) עיףי,80יעדישנתי,2000ישסח–יטיטוסיסוחדיעםי עיףי,(79
רע"צי) עיףי,28יעדישנתי,2004ישסח–יטיגםיטוסיסוחדיעםי עיףי,(79י–כבתייש–סלי) עיףי830602ישטיטיקייםיביןי,(2003-2012יותריכות
בתחבו–ט,יק–יי וב ידיותי) עיףי3208יוסח–יכךי,3220יעדישנתי,2014ישסח–יטיגםיטוסיסוחדיעםי עיףי.(79ייסותםינתוניםירשרשיםיבסיו–
טבס.
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סחד,ילפיתוחיותריכטיבתחבו–טיציבו–יתירצדישני.ייבשנותיט90-ישניישלישיטלכוילכבישים.ייבשניםיטסח–ונות,ירסזי2011
לע–ך,יטחלקישליטתחבו–טיטציבו–יתיטולךיוגדליבקצבירזו–ז,יוכיוםיטוסייות–ירכפוליטתקציבישליטכבישים.ייחלקיקטן
רטטשקעותירופנטילענייניםיסח–ים,יכגוןיט–שותילבטיחותיבד–כים,י פנות,יותעופט.
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סיו–י :199יטחלוקטישליטטוצסטיטכוללתיעליתחבו–טי)רתוקנתילסינפלציט,ילסירנו–רלתילגודליטסוכלו ייט(יביןיט עיפים
טעיק–יים.329

סתיטטשקעטיבתחבו–טיציבו–יתיגםיספש–ילפ–טיל עיפיירשנט.ייפ–וטיכזטירוצגיבסיו–י.200ייטחלקיטגדוליביות–
טולךיל וב ידיות,יוטוסיגםיגדליבשניםיטסח–ונות.ייסלטיכ פיםישרועב–יםילחב–ותיסוטובו יםיול–כבתייש–סל,יבעיק–
כדיילטו–ידיסתירחי–ייכ–טי ייטנ יעט.ייישיגםיתריכטיב–כישתיסוטובו ים,יסבליזטיחלקיקטןירט כום.
עיק–יטטשקעטיטישי–טישליטררשלטיטיסיבתשתית יר ילותיטב–זלישל י–כבתי יש–סל.י יזטיט–בטיכ ף,יסבליכולם
סוטביםילטשקיעיב–כבת.י יטשסלטיטיסיסםיזויבסרתיטצו–טיטיעילטיביות–ילררשיתחבו–טיציבו–יתיבקוויםילסירסוד
ערו יםיכרוילביתישסןיסוירסשקלוןילבס–ישבע.
טטשקעטיבט עתיטרוניםי טיסיבעיק–יבתכנוןיוסזיבביצועיט –כבותיטקלותישליי–ושליםיותל-סביב,יסבלישירוילב
שעיק–יתקציביטביצועיטוסיעליחשבוןיטזכייניםיברכ–ז.י יכתוצסטיכליטנתוניםישרובסיםיכסןילסירשקפיםיסתיכלל
טטשקעטיבתחבו–ט,יסלסי–קיסתיטטשקעטיטררשלתית.י יטטשקעטיבסוטובו יםיטיסיקטנטייח יתיוכוללתידב–יםיכרו
טקרתינתיבייתחבו–טיציבו–יתיבע–יםיובכבישיםיבין-עי–וניים.

 329רקו–ות:יטנתוניםינס פוירגליונותיסק ליטרתס–יםיסתיתקציביטרדינטיוביצועוירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–.ייט ףיטכליחושביכרו
בסיו–יםיטקודרים.ייטפ–וטיטוסילרש–דיטתחבו–טי) עיףי,(40ילכבישיםישכולליתחבו–טייבשתיתישסינטיתחבו–טיציבו–יתיר עיףי,79
כבישיםיר עיףי,80יורע"צי) עיףי,(28יולתחבו–טיציבו–יתישכולליתחבו–טיציבו–יתיו–כבתיר עיףי,79י וב ידיותיר עיףי,32יו–כבת
ר עיפיםי80יו.83-
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סיו–י:200יפ–וטיטטשקעותיבתחבו–טיציבו–יתילסו–ךיטשנים. 330יי עיףיט וב ידיותיכולליטןיתריכטיבחב–ותיסוטובו יםיוטן
תריכטיב–כבת.

כלי רכב ונסועה
עםיקוםיטרדינטיכלייט–כביטנפוץיביות–יטיטיטרשסית:יבשנתי1951יטיויבס–ץי 13,582רשסיותילעורתי–קי 9,578רכוניות
פ–טיותיו 7,891-סופנועים,ירתוךי ךיטכלישלי34,103יכליי–כבירנועיים.ייסבלירסזי1960יטרכוניותיטפ–טיותילקחויסת
טבכו–ט,יור פ–ןיעולטיבטתרדט.י יר פ– יכלייט–כביטשוניםירוצגיבסיו– י.201י יכיווןישניתןילצפותישטר פ–ייגדליעם
טסוכלו ייט,יטנתוניםירנו–רליםילר פ–יטתושביםיברדינט.ייר תב–ישר פ–יטרכוניותיטפ–טיותיל1000-יתושביםיררשיך
לעלותיכליטזרן,יסבלי וגיי–כביסח–יםילס.

 330רקו–ות:יטנתוניםינס פוירגליונותיסק ליטרתס–יםיסתיתקציביטרדינטיוביצועוירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–.ייט וב ידיותיטןיר עיף
תריכותיבתחבו–טי) עיףי3208יוסח–יכךי,3220יעדישנתי,2014יוסח–יטיר עיףי.(79ייטשקעותיבסוטובו יםיטןיבעיק–וןיכליטטשקעותישסינן
בט עתיטרוניםיסויב–כבת.ייזטיכוללירגווןיתתי עיפיםיר עיףי.79ייט עתיטרוניםיטםיתתי עיפיםיר עיףי79יטרצייניםיזסתיברפו–ש,יכולל
חב–תינת"ע.ייגםיל–כבתיישירגווןיתתי עיפיםיב עיףי,79יובנו ףי עיףי8015יבשניםי1997-2000יו עיףי830602יבשניםי2003-2012י.ייר פ–
וט–כביתתיט עיפיםיב עיףי79ירשתנטיביןיטשנים.
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סיו–י :201יר פ–יכלייט–כביטרנועייםיר וגיםישונים,ייח יתילגודליטסוכלו ייט.331

ט יבטילכךישטעלייטיבר פ–יטרכוניותירתחילטילטר–יסיסח–י י1960י טיסיביו–וק–טית:יעדיסזיטיטיצ–יךי–ישיון
ל–כישתי–כבי)–ישיוןילפעולתיט–כישט,ילסי–ישיוןיט–כביעצרויכרוישישיעדיטיום(,יוזטיבוטליב.1961-
ישילצייןישלר–ותיטעלייטיטנרשכתיב–רתיטרינועי)ר פ–יכלייט–כביל1000-ינפש(,יט–רטיבס–ץיעדייןינרוכטיבסופן
ניכ–יבטשווסטילרדינותיטרפותחות.יי–רתיטרינועיב30-ירדינותירוצגתיבסיו–י,202יוכפיישניתןיל–סותיבבי–ו–י–רתיטרינוע
ביש–סלייטיסיטנרוכטיביות–יבקבוצטיטזו.ייישירדינותישישיבטןיפיי2ייות–ירכוניותילנפש.
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סיו–י:202י–רתיטרינועישלי–כבינו עיםיבס–צותישונותיבטשווסטיליש–סל,ילשנתי.3322013

סיו–י203יר–סטיסתיטנ ועט י)ר פ–יטקילורט–יםיבשנט(ישליכליכלייט–כביבס–ץיביחד.ייכפיישניתןיל–סותיטעלייט
בנ ועטירשקפתיסתיטעלייטיבר פ–יכלייט–כב,יכסש–יכליכליי–כביתו–םיכ20,000-יק"רינ ועטיבשנטיבררוצע.ייניתןיגם
ל–סותישבתקופת ירשב–יטנפטי של י, 1973יכשטונטגטיטשבתטישליכליי–כביליוםיסחדיבשבוע,יטדב–יסכןיג–םילי–ידט
בנ ועט.
 331רקו–:יכליי–כבירנועייםי,2015יטלר" ,יפ– וםיר פ–י,30.6.2016 ,1641ילוחי.1
 332רקו–:יכליי–כבירנועייםי,2015יפ– וםי1641ישליטלר" ,ילוחי.6
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פיתוח כבישים
לילתיכבישיםיחדשיםיטיסיענייןילסיעקבייבסופןירפתיעי)סיו–י.(204יישתייתקופותיבולטותיבטשקעטינ–חבת:ירסרצע
שנותיט50-יעדיסרצעישנותיט60-י)בעיק–יכשבן-גו–יוןיטיטי–סשיטררשלט(,יותחילתישנותיט90 -י)תקופתיררשלתי–בין,
סבליזטיטתחיליכב–יבשלטייררשלתישרי–(.יירצדישנייררשלתיבגיןיוררשלתינתניטויט–סשונטיבולטותיבקיצוצים,ירט
שרתסיםילתפי טישליררשלטיקטנטיוקיצוץיבטוצסותיובשי–ותים,יסבלילסיליור–ותילעזו–ילרשק.

 333רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילוחי24.1י)תחבו–טי–ינתוניםיפיזיים(.
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rabin begin
shpere shamir
rabin pnetanybar sharon
olmert netanyahu
yyaacob a landa corfu
katsav kessar lev ya ml sne hli sheemofaz katz

prime min. ben-gurion
eshkol
meir
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סיו–י:204י לילתיכבישיםיחדשיםילסו–ךיטשנים.334

לטשליםיתחזוקתיכבישיםיקיירים
רענייןיגםילטשוותיביןיקצביפיתוחיטכבישיםילקצביעלייתיטרינועי)ר פ–יכלייט–כב(יוטנ ועטי)ר פ–יטקילורט–ים
שנו עים(.ייטטשווסטיטזוירוצגתיבסיו–י. 205ייטג–פיםיר–סיםיסתיטשינוייטיח יירשנטילשנטיבסחוזים.ייניתןילטבחיןיכסן
ברגרתיי–ידטיכלליתיבקצביטשינוי.יירגרטיזוינובעתירכךישבשנותיט50-ישליטרסטיטקודרתיר פ–יט–כביםיטיטיקטן,יולכן
כשטםיטתחילוילגדוליבקצביגבוטיטיטירדוב–יבשינוייגדוליבסחוזים.יילעורתיזסתיכיום,יכשישיכב–יטרוןי–כבים,יטתו פת
כלישנטיטיסיסחוזיקטןייות–.
prime min. ben-shaben-gurion
eshkol
meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetanybar sharon
olmertnetanyahu
transport p sapir acarmel ben-abar-yecarmel wperes yyaacoba landacorfu
katsav kessar lev ya ml snehli shemofazkatz
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סיו–י:205יטשינוייםיב לילתיכבישים,י–רתיטרינוע,יוטנ ועטילסו–ךיטשנים.335

 334רקו–:יטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ,ילוחי22.1י)בינויי–ינתוניםינבח–ים(
 335רקו–:יטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ,ילוחי24.1י)תחבו–טי–ינתוניםיפיזיים(,יוכליי–כבירנועייםי,2015יפ– וםיר פ–י1641ישליטלר" ,ילוחי.1
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רעב–ילכך,יניתןיל–סותישישיטתסרטיביןיטשינוייםיבר פ–יט–כביםיובנ ועט,יפ–טילרק–יםיריוחדיםיכרויבעקבות
רשב–יטנפטישלי. 1973ייסבליכרעטיתרידיטגידוליב–כביםיובנ ועטיטיטיגדולייות–ירטגידוליבסו–ךיטכוללישליטכבישים.
בריליםיסח–ות,יעושטי–ושםישקצביט לילטינרוךירקצביטו פתיט–כבים.יטתוצסטיטרצטב–תישליטפע–יטזטיטיסיעלייט
בצפיפותיבכבישים.

תחבורה ציבורית

תחבו–טיציבו–ית

טעלייטיטרתרשכתיב–כישתירכוניותייוצ–תיגודשיופקקים י)–סויטנ פחיב וףיטפ–ק(.ייטפת–וןילכסו–טיטוסי לילתיעוד
כבישים,יסלסישידועיוב–ו–ישזטיפת–וןיג–ועילבעיטיטלסינכונט:
• טפת–וןיג–ועיכיי לילתיעודיכבישיםירעודדתי–כישתיעודירכוניות,יוכךינוצ–ירשוביחיוביישגו–םילפקקיםיעוד
יות–יגדולים.ירקובליבכליטעולםישסייספש–ילפתו–יסתיבעייתיטגודשיבכבישיםיעליידיי לילתיעודיכבישים.
טעלסתי–רתיטרינועיגםירו יפטילזיטוםיטסווי–יופוגעתיבחיייטעי–יכייטיסירחייבתיטקצסתיעודיועודישטחים
לכבישיםיולחניטיעליחשבוןישירושיםיסח–ים.
• זויטבעיטיטלסינכונטיכייטרט–טיטסריתיתיסינטילספש–יתנועטישלירכוניותיסלסילספש–יתנועטישליבנייסדם
ררקוםילרקום.יוסתיזטיספש–יועדיףילעשותיבסרצעיםיסח–ים,יכרויתחבו–טיציבו–ית,יסופניים,יסויטליכטיב–גל,
בתנסיישרשקיעיםיבחוכרטיבתשתיותירתסירותיובתכנוןירתסים.
טטענותיטסלטיסינןיחדשותיסויחת–ניות,יורקובלותיבעיק–וןיגםיעליגופייטתכנון.ייבתו–ידוגרט,יר רךי רדיניותיפיתוח
טתחבו–טיטיבשתיתילרדינתייש–סלישלירש–דיטתחבו–ט336יטבחיןיביןישניית–חישייפיתוחיספש–יים.ייטת–חישיט–סשון
טוסית–חישי"טע קיםיכ–גיל"י)סוי"טבכיטילדו–ות"(,ישבויררשיכיםילפתחיסתיטס–ץיוסתי–שתיטכבישיםיכפיישטיט
רקובליעדיסז,יובפ–טירנ יםילתתיפת–וןילבעיותיטתחבו–טיעליידיי לילתיכבישיםינו פים.ייטת–חישיטשנייטוסית–חיש
טפיתוחיט–ציונליי)סוי" וףירעשטיברחשבטיתחילט"(,ישבוישריםידגשיחזקיעליציפוףיטע–יםיועליטתחבו–טיטציבו–ית,
לפחותיבכלישטחי–צועתיטחוףיובפ–וזדו–ירז–חטילי–ושלים.ייכפיישטשרותישניתנוילת–חישיםיר–רזים,יר רךיטרדיניות
רעדיףיבסופןירובטקיסתיטת–חישיטשני.
עםיזסת,ינ–סטישר רךיטרדיניותילסיטשפיעיברידטיר פקתיעליפעולותיוישלירש–דיטתחבו–טיעצרו.יי–רתיטטשקעט
בפועליבתחבו–טיציבו–יתיבס–ץיטיסינרוכטייח יתילעולם,יו–רתיטטשקעטיבתשתיותיל–כביפ–טייטיסיגבוטט.ייטטבלט
טבסטיטרכילטינתוניםירשנתי2012יירדגירטיזסת:337
ררוצעיעולרי רט–ופוליןיתל-סביב
רדד
קטגו–יט
49יק"ר
100יק"ר
–רתישי–ות ק"רישי–ותישליתחבו–טיציבו–יתילתושבילשנט
16יקר"ש
25יקר"ש
רטי–ותיררוצעתישלישי–ותייתחבו–טיציבו–ית
133
–רתישירוש ר פ–יטשירושיםיבסרצעייתחבו–טיציבו–יתילתושבילשנט 250
23%
38%
פיצוליטנ יעותיברט–ופוליןי–יסחוזיטנ יעותישנעשות
בתחבו–טיציבו–ית
1400יסי–ו
10000יסי–ו
–רתיטשקעט טשקעותיבתשתיתיתחבו–טיציבו–יתילתושב
14ירט–
150ירט–
סו–ךינתיביםיבלעדייםיל1000-יתושבים
$234
$185
טשקעותיבתשתיתיכבישיםילתושב
טשקעטיב–כב
פ–טי
467
198
רקורותיחניטיבר–כזיע קיילכלי1000ירוע קים

פיצול נסיעות
–רתיטשירושיבתחבו–טיציבו–יתינרדדתיעליידיי פיצוליטנ יעות:יסיזטיסחוזירטןינעשטיבתחבו–טיטציבו–יתיוסיזט
ברכוניותיפ–טיות.יילר–בטיטצע–יסיןינתוניםיבדוקיםיו–ציפיםיסודותיטרדדיטחשוביטזט.ייסבליר תב–ישטלר" יכןיסו פת
נתוניםיעליטנ ועטיטכוללתישליכליי–כביררונעים,יועליטנ ועטישלי סוטובו ים יבקוויםיקבועים.ייזטילסייכולילשרשיבתו–
ק–ובילפיצוליטנ יעות,יכייכליסוטובו ירש–תירטבעיטדב–יםינו עיםי–בים,יובליילדעתירטיטתפו טיטררוצעתישל
סוטובו יורטיטתחלופטישליטנו עיםיבויסייספש–ילטע–יךיכרטינ יעותיטוסירייצג.ייסבליניתןיסוליילטשתרשיבשינוי
בסחוזיטנ ועטישליטסוטובו יםיכדייללרודיעליטשינוייבשירושיטיח ייבתחבו–טיציבו–ית.
 336רש–דיטתחבו–טיוטבטיחותיבד–כים,יתכניתיסביס–ציתילתחבו–טייבשתית,י רדיניותיפיתוחיטתחבו–טיטיבשתיתילרדינתייש–סל,ירטדו–ט
שנייט,יפב–וס–י.2008
 337רקו–:יד"–ייניבי–ונן,יטשקעותיבתחבו–טיציבו–יתיביש–סליובעולם,יר–כזיטרחק–יוטרידעישליטכנ ת,ירסיי.2013ייטררוצעיטעולריירחושב
רנתוניי23ירט–ופולינים.
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prime min. meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetanybar sharon
olmertnetanyahu
transport wperes yyaacoba landacorfu
katsav kessar lev ya ml snehli she mofazkatz
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סיו–י :206יטסחוזירטנ ועטיטכוללתישרבוצעיעליידייסוטובו יםיבקוויםיקבועים.338

טנתוניםיעליטשינוייטיח יישלינ ועתיטסוטובו יםיכחלקירטנ ועטיטכלליתירוצגיםיבסיו–י.206ייכפיישניתןיל–סות
בתחילתישנותיט70-ישליטרסטיטקודרתיטסוטובו יםייצגויכ6%-ירטנ ועט.יירסרצעישנותיט70-יעדיסרצעישנותיט90-
חלטיי–ידטיחדט,יוב20-יטשניםיטסח–ונותיטרצבייציביוטסוטובו יםיריצגיםיכ1%-ירטנ ועט.
נתוניםינו פיםיסודותיטשירושיבתחבו–טיציבו–יתישכןינס פיםינוגעיםילנ יעותיב–כבת.ייסלטירוצגיםיבסיו– י.207
כפיישניתןיל–סות,יברשךישניםי–בותיחלטיטד–ד–ותיקשטיבשירושיב–כבתי)סוילית–ידיוק,יר פ–יטנו עיםיב–כבתיטיט
פחותיסוייות–ייציביכשטסוכלו ייטיגדלטיפייכרט(.ייסבלירסזיתחילתיטרסטיחלטיעלייטיד–רטיתיבר פ–יטנו עיםיב–כבת.
prime min. ben-gush ben-gurion eshkol meir
rabi begin
s pershamir rabinpneta basharon olmenetanyahu
transport r y p sapacarmelbenbar- carmelwperesyyaac a lan corfu
katsakessale yaml sn hl sh mofakatz
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סיו–י :207יר פ–יטנ יעותיב–כבתייש–סליבשנטילתושבי)כלור–י ךיטנ יעותירנו–רלילגודליטסוכלו ייט(.339

לר–ותיטעלייטיבשירושיב–כבת,יבסופןיסב ולוטייטשירושיבטיעדייןינרוךירסודי–יפחותיר7 -ינ יעותילשנטילתושב.
סיו– י 208י ר–סטיסתיטפיצוליביןישיטותישונותילטגיעילעבודט,ילפיירפקדיטסוכלו יןישנע–ךיבשנת י .2008י יכפיישניתן
ל–סותייות–ירחציירטעובדיםירשתרשיםיב–כביפ–טי,יו–קיקצתייות–יר–בעירשתרשיםיבתחבו–טיציבו–יתיסויט עות.
שביעיתילסירשתרשיםיבסרצעיםירנועייםיכלל,יכולליכסלטישעובדיםירטבית.

 338רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילוחי24.1י)תחבו–טי–ינתוניםיפיזיים(.
 339רקו–:יטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" ,ילוחי24.1י)תחבו–טי–ינתוניםיפיזיים(.
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)train (0.6%
)bus (17.3%

)work at home (2.6%
)by foot (11.0%
)bicycle (1.0%

)taxi (1.5%
)hasa'ot (8.9%

)private car (57.1%

סיו–י :208יפיצולישיטותיטטגעטילעבודטילפיירפקדיסוכלו יןי.3402008

קידום התחבורה הציבורית

341

לתחבו–טיציבו–יתיישיחי –וןירובנטייח יתיל–כביטפ–טי.י יתרידייות–ינוחילטיכנ ילרכוניתיולנ ועילסןישסתטי–וצט,
ברקוםיללכתילתחנתיטסוטובו יולחכותישטוסייגיע.ייכדיילג–וםילציבו–ילטשתרשייות–יבתחבו–טיציבו–יתיצ–יךילנקוט
ברדיניותישלי"טעדפטירתקנת".יירדיניותיכזויצ–יכטילכלולירגווןיסרצעים,ישחלקםיכב–יריושרים,יסבליל–ובילסיבסופן
ר פק.
• טקצסתינתיביםיריוחדיםילתחבו–טיציבו–יתי)נת"צ (יכדיילספש–ילסוטובו יםילעקוףיסתיטפקקים.ייזטויטסרצעי
טזוליוטרידייביות–,ישניתןילרירושיברק–יםי–ביםיעליידייטחלטטירנטליתיבלייצו–ךילטשקיעיזרןיורשסבים
בבנייתיתשתיתיחדשט.
342
• טפעלתיטתחבו–טיטציבו–יתיבשבתיכדיילספש–יוויתו–יעליט–כביטפ–טי .ייכליעודיסיןיתחבו–טיציבו–יתיבשבת
–ביםיר–גישיםיטכ–חילטחזיקיב–כביפ–טי,יוסזירשתרשיםיבויגםיברטלךיטשבוע.
• רתןי וב ידיטילתחבו–טיטציבו–יתיכדיילטו–ידיסתירחי–יטנ יעט.ייצ–יךינתוניםיעליטטי טו–יטישלי וב ידיות
• שירוש י בסג–ות י גודש י )תשלום י על י טכני ט י ב–כב י לר–כזי י טע–ים( י וטקטנת י תקני י טחניט י כדי י לטקטין י סת
טסט–קטיביותישליט–כביטפ–טי.
• רתןיתר–יציםילעובדיםילטעדיףיבתחבו–טיציבו–ית,ילרשליעליידייתשלוםיטחז–יטוצסותיתחבו–טיציבו–ית
ברקוםיטחז–יטוצסותי–כב.
• ריקוםיתחנותי–כבתיבתוךיע–יםיברקוםירחוץילעי–יכדיילטגבי–יסתיטנגישותישלטן,יותסוםיביןיסרצעייטתחבו–ט
טציבו–יתיטשונים,ילרשליסוטובו יםיטרגיעיםילתחנותיט–כבתיורספש–יםיסי וףיופיזו–ישליטנו עים.
• שירושיבכלייטנכוןיברקוםיטנכון,ילרשלי–כבתיכדסיתי–קיסםירדוב–יבר–חקיגדוליוצו–ךיבקיבולתיגבוטט,
וריניבו יםייכוליםילט פיקיבקוויםיפ–יפ–יסליים.יילדוגרטיקויט–כבתילביתישסןיטוסיבזבוזישליריליס–דים.
• שילוביר–כזייתחבו–טיכגוןיתחנותי–כבתיותחנותיסוטובו יםיר–כזיותיבר–קםיטר ח–יטעי–וני,יברקוםילטקיף
סותםיבחניוניי–כב.
• שילוביטתחבו–טיטציבו–יתיבתכנוןישכונותיחדשות,יורניעתיתכנוןישכונותיטרבו ותיעליניידותיבסרצעותי–כב
פ–טי.ייבנו ףיניתןילטקטיןיסתיטצו–ךיבנ יעותיעליידייעי–ובישירושיםי)כלור–ירניעתיטטפ–דטיביןיסזו–יירגו–ים
וסזו–ייעבודט(.יילדוגרטיע–יישינטיכרוירודיעיןיש–וביטתושביםיבטןיעובדיםירחוץילעי–יטןי–עיוןי–ע.
כליט עיפיםילעילירתייח יםילרנגנונייתחבו–טיציבו–יתיר ו–תיים,יכגוןיסוטובו יםיו–כבותיבין-עי–וניות.יירטישעוד
יות–יח –יורבדיליביןיע–יייש–סליוע–יםיר–כזיותיסח–ותיבעולםיטוסירע–כתיט עתיטרוניםייעילט.ייביש–סלירדב–יםיעל
–כבותיקלותיו–כבותיתחתיותיכב–ישניםי–בות,יסבלי–קילסח–ונטיטתחילויבביצועישליקוויםי–סשונים.ייסחתיטבעיותיטיס
בחישובייטעלותיוטתועלת:ירקובלילחשביסתיטתועלתישלירע–כותיתחבו–טילפייטחי כוןיבזרןינ יעט,יסבליטטשפעטישל
רע–כתיט עתיטרוניםי)ובכלליתחבו–טיציבו–יתיטובטיבתוךיטע–ים(יטיסיט–בטייות–יגדולט,יכייטיסירגדילטיסתיטגודל
טספקטיביישליטעי–יוסתיטצפיפותיטספקטיביתישליטעי–.343ייכתוצסטיטיסירספש–תיסינט–סקציותירטי–ותיו–בותייות–יבין
סנשיםיוחב–ות,יובעקבותיכךיטגב–טישליתח–ותיות,יניצולישליית–וןיגודל,יוניצוליטובייות–ישליכוחיטעבודט.
340
341
342
343

רקו–יטנתוניםיטרקו–ייררפקדיטסוכלו יןישלי2008ישליטלר" .ייטנתוניםיכסןיטועתקוירניי–יעבודטיר–חקייטיוררותיופיצוליטנ יעות
לעבודטיביןיסרצעייטתחבו–טישלירתתי–יר–כזיתכנוןיתחבו–טיבע"ר.
לק–יסטינו פת:ינערטי–יבט,ילידיעתיטש–יכץ:י15ידב–יםישרש–דךיחייבילעשותילטפחתתיטפקקיםיטנו–סים,יטס–ץ,י.8.3.2017
טני וחיטיפטיביות–ילתובנטיט–יוויסליתיזויטוסי"ללסיתחבו–טיציבו–יתיבשבתותיוחגיםילסיתקוםיולסיתטיטיביש–סליתחבו–טיציבו–ית
כטלכט"י–יס ת–יזנדב–ג,יטס–ץי.10.5.2017
–סויצבייסקשטייןיוסביחייליפשיץ,יס ט–טגיטילצריחתיטרשקי,2017ירכוןיסט–וןילרדיניותיכלכלית,יטר–כזיטבינתחורייט–צליט,י פטרב–
.2017
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לס וףינתוניםיעליטטי טו–יטישלידיבו–יםיעלירע–כותיט עתיטרונים

תאונות דרכים
תסונותיד–כיםיסח–סיותילכ–בעיררק–ייטרוותיטלסיטבעייםיברדינטי)טגו–ריםיטעיק–ייםיטסח–יםיטםיתסונותיסח–ות,
לרשליתסונותיעבודטיותסונותיביתיות,יוטתסבדויות(.ייסבליישילטןייח ייציבו–יטובים,יובשניםיטסח–ונותיקו–טילסיסחת
שתסונותיד–כיםיפותחותיסתירטדו–ותיטחדשות.

מספר התאונות והנפגעים
ר פ–יטט–וגיםיבתסונותיד–כיםילסו–ךיטשניםירוצגיבסיו–י.209יישירוילבישרדוב–יבר פ–יםיסב ולוטיים,יובכליזסתיניתן
ל–סותיי–ידטיבט–וגים,ילר–ותישברקביליישיעלייטיבגודליטסוכלו ייט.יישיסיטט–וגיםיבשנטיטיטיבסרצעישנותיט70-ישל
טרסטיטקודרת,יוסזיטייתטיי–ידטיתלולטיעדיתחילתישנותיט80-י שליטרסט,יושוביבע–ךירשנת י2000י עדיטיום.י ייתכן
שטי–ידטיט–סשונטיקשו–טילחוקיחובתיטשירושיבחגו–ותיבטיחותישנכנ ילתוקףיבשנתי.1975ייבשלושתיטשניםיטסח–ונות
שעבו–ןיישינתוניםיניתןילטבחיןיבעלייטיקלט,יסבליעודירוקדםילור–יסםיזויתנודטיסק–סיתיסוישינויירגרט.
prime min. ben-gurion shaben-gurion
eshkol
meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetan barsharon
olmer netanyahu
transport remey p sapi acarmel ben- bar-y carmel wperes yyaaco a land corfu
katsav kessar lev ya ml snehli shemofazkatz
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סיו–י:209יט–וגיםיבתסונותיד–כיםילסו–ךיטשניםי)ר פ–יםיסב ולוטיים(.344

ר פ–יתסונותיטד–כיםיעצרןיטיטיבעלייטי)בסופןיכללי(ירקוםיטרדינטיעדישנתי,1999יורסזיטוסיבי–ידט.ייסבלייות–
חשובילט תכליעליר פ–יטתסונותיל 100,000-ינפש,יכייזטירצביעיעליט יכוןילכליסחדירסיתנו.ייטרענייןיטוסישר1955-
עדי1999יטיח יטיטיבטווחי300-500יתסונותיל100,000-ינפש,יסבלירסזישנתי2000יטוסינרצסיברגרתיי–ידטי–צופטיוכיום
טוסירתחתיל150-י תסונותיל100,000-י נפשיבשנט.י יכפיישניתןיל–סותיב סיו– י210י זטויטשיעו–יטנרוךיביות–ירסזיקום
טרדינט.

 344רקו–:יטשנתוןיט טטי טיישליטלר" ,ישניםישונות,יתסונותיד–כיםיעםינפגעים,יוכןיפ– וםי 1492תסונותיד–כיםיעםינפגעיםי .2011
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prime min. ben-gurio shaben-gurion
eshkol
meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetan barsharon
olmer netanyahu
transport remy p sapi acarmel ben- bar-y carmel wperes yyaaco a landacorfu
katsav kessar lev ya ml snehli shemofazkatz
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סיו–י:210יר פ–יכלליתסונותיטד–כיםיל100,000-ינפש.345

ית–טירזסת,ישיפו–יעודייות–יד–רטייניתןיל–סותיבנתונייטפצועיםיקשטילסו–ךיטשניםי)סיו–י.(211ייכסןי–וסיםיי–ידט
–צופטירכ85-יפצועיםיקשטיל100,000 -ינפשיב–סשיתישנותיט90-ישליטרסטיטקודרתילכ20-יפצועיםיקשטיל100,000 -
נפשיכיוםי).(2015ייביחדיעםיטט–וגים,ירדוב–יבי–ידטישליבע–ךי:75%ישיעו–יטט–וגיםיוטפצועיםיקשטיכיוםיטוסי–בעיררט
שטיטילפניי 20ישנט.יילגבייטפצועיםיקליישנטיי–ידטינסטיטרתסירטילי–ידטיבר פ–יטתסונות,יסבליזטיפחותיד–רטי.
prime min. ben-guri shaben-gurion
eshkol
meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetanybarsharon
olmer netanyahu
transport r y p sapi acarmel ben- bar-y carmel wperes yyaacoba landacorfu
katsav kessar lev ya ml snehli shemofazkatz
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סיו–י:211יפצועיםיוט–וגיםיבתסונותיד–כיםירסזיקוםיטרדינט,יל100,000-יתושבים.346

 345רקו–:ינתונייתסונותיטד–כיםיכרויטג–ףיטקודם,ירנו–רליםילפיינתונייטסוכלו ייטישליטלר" .
 346רקו–:ישנתונייטלר" יכרויבג–פיםיטקודרים.יישילצייןישטיוישינוייםיבטגד–תי"פצועיקשט"יברטלךיטשנים:יעדיסרצעישנותיט70-יזטיטיטירי
שסושפזילפחותי6יירים,יורסזיזטיריישרסושפזירעלי24ישעות.ייבשנתי1995ינו ףיטפ–טישרדוב–יבסישפוזישלסילשםיטשגחטיבלבד.י
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לכליטנתוניםיטסלטיצ–יךילטתייח יבטקש–ישליטנתוניםיטקודריםיעליטעלייטיבכליי–כביונ ועטירצדיסחד,יועל
תשתיתיטכבישיםירצדישני.יי יבותיספש–יותילי–ידטיבט–וגיםיובפצועיםיכוללות:
• שיפו–יבתשתיותיטכבישים.יישיפו–יכזטייכולילט בי–יסתיטי–ידטיבר פ–יטתסונותילר–ותיטעלייטיבכרותיכלי
ט–כביובנ יעות.י
• שיפו–יברכוניות,יטרגינותיטובייות–יעליטנו עיםילרשליעליידייכ–יותיסוי–.יישיפו–יזטייכולילט בי–יסתיטי–ידט
בר פ–יטפצועיםיקשטיוטט–וגים,ירעב–ילי–ידטיבתסונות.י
• שיפו–יבשי–ותייט–פוסט.י יגםיזטייכולילת–וםילטקטנתיר פ–יטט–וגים.י יבנו ף,ישינוייםיבטגד–טישלירטיטם
"פצועיםיקשט"ירקלקליםיברקצתיסתיסיכותיטנתונים.

אפיון הנפגעים
טנתוניםיסודותיטנפגעיםיבתסונותיד–כיםירספש–יםיגםיספיוןילפיירין,יגיל,יוסופייטפעילות.י יטטתפלגותילפייריןיוגיל
רוצגתיבסיו–י.212ייזטויג–ףיר וגי,spie chartיטרו–כבירשתיי"עוגות".ייג–ףיטעוגטיטב י יירייצגיסתיחלוקתיסוכלו יית
טרדינטילקבוצותילפייגיליורין.ייטחלוקטיטזויקובעתיסתיטזוויותישליטפ–ו ותיטשונות.ייטעוגטיטעליונטירייצגתיסתינפגעי
תסונותיטד–כים,יתוךישירושיבסותןיזוויות.ייסםיטנפגעיםיטיויסק–סיים,יטפילוגישלטםיטיטיזטטילפילוגישליטסוכלו ייט
כולט,יוטיינוירקבליםיעודיג–ףיעוגטיזטט.ייסבליכיווןישישייות–ינפגעיםיבקבוצותיגיליוריןיר וירותירסש–יבסח–ות,יצ–יך
לטס–יךיסוילקצ–יסתיטפ–ו ותיטשונותיכדיילטתסיםילנתונייטנפגעים.ייכפיישניתןיל–סות,יטפ–ו ותיטרייצגותיילדיםירשני
טריניםיקצ–ותייות–,ירטישסור–ישילדיםינפגעיםיפחותירחלקםיבסוכלו ייט.יילעורתיזסתיטפ–ו ותיטרייצגותיצעי–ים,
בעיק–יבגיליםי, 20-29יס–וכותייות–.יירשרעותיטדב–ישבנייגיליםיסלטינפגעיםייות–ירחלקםיבסוכלו ייט.ייניתןיגםיל–סות
שטפ–ו ותיטרייצגותיגב–יםיס–וכותייות–ירסלטיטרייצגותינשים,יולפיכךיגב–יםינפגעיםייות–ירנשיםיבתסונותיטד–כים.
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סיו–י:212יטתפלגותיטנפגעיםיבתסונותיד–כיםיבשנתי2011ילפייגיליורין.347

כליסחתירטפ–ו ותיבעוגטיטעליונטירחולקתילשלושטיחלקים.ייחלקיםיסלטירייצגיםינפגעיםישוניםי–ירטפניםיחוצט
סלטיטםיטולכיי–גל,ינו עיירכוניות,יו–וכבייסופנייםיוסופנועים .ייטחלקיטרייצגיטולכיי–גליסינויעגולילגר–ייסלסירתס–ך
כלפיירטט.ייזטירצביעיעליכךישטולכיי–גליזקניםינפגעיםייות–ירטולכיי–גליבגיליםיסח–ים.ייטרקטעיטחיצונייקייםיבסופן
רובטקיבעיק–יסצליגב–ים,ירטישר–סטישטםינפגעיםיט–בטייות–ירנשיםיבעתי–כיבטיעליסופנייםיוסופנועים.
ול יום,יספיוןי וגיטנפגעיםילסו–ךיזרן.ייסיו–י213יר–סטיי–ידטירתרשכתיבנפגעיםישטםיטולכיי–גליסוי–וכבייסופניים,
סבלירסזי2005ילע–ךיישיעלייטיחוז–תיבנפגעיםישטםיטולכיי–גל.

 347טנתוניםירפ– וםי1492ישליטלר" ירשנתי2011יעליתסונותיד–כיםיעםינפגעים .ייבפ–טיטרידעיסודותינפגעיםילפייגיליוריןיבסירלוחי2.09יבער'
,116יוטרידעיעלינפגעיםילסו–ךיטשניםיבסירלוחיס'יבער'י.44יפילוחיטסוכלו יטיטכלליתילפייגיליוריןי)טרשרשיבב י ישליט(spie-ינלקח
רטשנתוןיט טטי טייליש–סלי,2012ילוחי.2.19
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prime min. ben-guri shaben-gurion
eshkol
meir
rabin begin
s pereshamir
rabin pnetanybarsharon
olmer netanyahu
transport r y p sapi acarmel ben- bar-y carmel wperes yyaacoba landacorfu
katsav kessar lev ya ml snehli shemofazkatz
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סיו–י:213יטנפגעיםיבתסונותיד–כים:יטולכיי–גליו–וכבייסופניים.348

נספח:

הדינמיקה של גודש

כולםירכי–יםיסתיטתופעטישליפקקייתנועט.ייסבלירטיבעצםיקו–טישם?
טב י יטוסילכסו–טיפשוט:יישייות–ירכוניותיישרנ ותילעבו–יבקטעיכבישיררטישטקיבולתישליטכבישירספש–ת,יסז
טןינתקעותיוצ–יכותילחכותיסחתילשנייט.ייסבליבעצםיזטילסיכליכךיפשוט.יילרשל,ירטיטיסיטקיבולתישליטכביש?ייר תב–
שטקיבולת י תלויט י ברטי–ות י טנ יעט .י י כשנו עים י יות– י רט– י גם י טר–ווחים י בין י טרכוניות י יות– י גדולים ,י ולחילופין
כשטר–ווחיםיקטניםיבגלליטגודשיגםיטרטי–ותייו–דת.ייסםיטיטירתקייםייח ייש–יביןיטרטי–ותילר–ווחיםיטקיבולתיטייתט
נשס–תיקבועט.ייסבליזטילסיכך.יילדוגרט,יסיו–י214יר–סטיסתינפחיטתנועטיוסתיטרטי–ותיטררוצעתיבקטעיסחדישלינתיבי
סיילוןילרשךייוםיסחד.ייספש–יל–סותיבבי–ו–יסתיטרחזו–יטיורי,יעםיר פ–יקטןירסודישליכליי–כבישנו עיםירט–יבין
חצותיל 6-יבבוק–,יוסזיסתיטי–ידטיברטי–ותיבשעותיטעור ישליטבוק–יועודייות–ירכךיסח–ייטצט–ים.יסבלירטישרעניין
יות–יטוסישזטירלווט,יבעיק–יסח–ייטצט–ים,יגםיבי–ידטיבר פ–יטרכוניותישעוב–ותיבכביש!יבריליםיסח–ות,יבשעותי15-
21יר פ–יט–כביםישעוב–יםיבכבישייו–דילכ400-600 -יכלי5ידקות,יט–בטיפחותירט700-800-ישטיויקודם,יכלור–ילכסו–ט
פחותיעור ,יסבליברקוםישרטי–ותיטנ יעטיתעלטיטיסינופלתילזחילטישלי20-30יקר"ש.

 348רקו–:יפ– וםי1643ישליטלר" ,יתסונותיד–כיםיעםינפגעיםי,2015ילוחיס'יער'י.54
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סיו–י :214ינפחיטתנועטיורטי–ותיטנ יעטיטררוצעתיבקטעיס–לוזו–וב-טשלוםישלינתיבייסיילוןיביוםי–ביעייט.34922.5.2013-

ניתןילטתחקותיסח–ייטדינריקטישליטגודשיבסרצעותידיסג–רתינפח-רטי–ות.י ידיסג–רטיכזוירוצגתיב סיו– י,215
בטתב יעלינתוניםישלי6ייריישבועי)–סשוןיעדי–סשוןיבלייט ופ"ש(יבחודשירסיי 2013יבקטעיס–לוזו–וב-טשלוםישל
נתיבייסיילון.ייטנתוניםיטסלטיטםיב–זולוציטישלי5ידקות.ייבכלי5ידקותי ופ–יםיסתיר פ–יכלייט–כבישעב–ויוסתירטי–ות
טנ יעטיטררוצעתישלטם.ייסתיטנתוניםירכליטשעותיטסלטירציגיםיבג–ףיפיזו–,יכשטצי–יטסופקיירייצגיסתינפחיטתנועט
)כליי–כביב 5-ידקות(יוטצי–יטסנכיירייצגיסתיטרטי–ותיטררוצעת.יירטישרקבליםיטוסילסיקוייש–יסלסיקשת.י)טנקודות
לסו–ךיטצי–ירשרסליטןירטשבתטישנעשתטיביוםישנייבלילט,יוספש–ילטתעלםירטן(.י
טצבעיםישליטנקודותירצייניםיסתיטשעותישטןירייצגות.י טקצטיטשרסלייטעליוןירכיליסתיטשעותיטקטנותישליטלילט.
בשעותיטסלטיישירעטיתנועט  ,עד י 200כליי–כביב 5-דקות  ,וטםיט יםיברטי–ותיררוצעתישלירעל י 90קר"ש  .בשעות
טבוק–יטרוקדרות  , 6-7 ,ישייות–יויות–יכליי–כב  ,וטרטי–ותיטררוצעתיקטנטיברקצת  .זטיריוצגיעליידיינקודותישנרצסות
יות–יויות–יירינטיעליטרקטעיטעליון  .טקצטיטירנייביות–ירייצגיסתיטזרןיבדיוקילפניישעתיטשיסישליטבוק–  ,כשנפח
טתנועטיבפועלירק ירליי)עדי 900כליי–כביב 5-דקות( ,וטרטי–ותיעדייןי בי–טי) 60-80קר"ש( .סבליסזיטעור יררשיך
לגדול  ,וטצפיפותיגדלט  ,וטרטי–ותייו–דת  ,וכתוצסטיפחותיכליי–כבירצליחיםילעבו–  .כךינוצ–יטענףיטתחתוןישליטקשת.
בשעתישיסיבוק–יישיי–ידטילנפחישליכ 600-רכוניותיורטי–ותישליכ 40-קר"ש  .סח–יישעתיטשיסיטרצבירשתפ–י)חז–ט
לרעלטיל 80-קר"ש( ,וסזירד–ד–ישוביבשעתיטשיסישליסח–ייטצט–ים  .טקצטיטשרסלייטתחתוןירייצגיסתישיסיטעור י–
רטי–ותיטנ יעטיטררוצעתירד–ד–תיל 20-30-קר"ש  ,וברק–טיטג–ועיביות–יפחותיר 400-כליי–כבירצליחיםילעבו–יב5-
דקות ,שזטיפחותירחציירטרק ירוםישטיטירוקדםייות– .טרצבירשתפ–יחז–טי–קיבשעותיטע–ב.

 349רקו–יטנתוניםיבקובץיסק לישלייחידתיטניטו–ישלינתיבייסיילון,ישטתקבליד–ךיחב–תירתתי–יר–כזיתכנוןיתחבו–טיבע"ר.יסותםינתונים
רשרשיםיגםיבג–פיםיטבסים.
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סיו–י :215ידיסג–רתינפח-רטי–ותירטקטעיס–לוזו–וב-טשלוםישלינתיבייסיילוןיברסיי.3502013

טתופעטיטרעניינתיש–וסיםיפטיטיסישישישתייפסזותיספש–יותיסליתנועט.ייעבו–יסותוינפחיתנועט,ילרשלי 500ירכונית
ב5-ידקות,יישירק–יםישטןינו עותיברטי–ותי20יקר"שיוישירק–יםישטןינו עותיברטי–ותי80יסוי90יקר"ש.יטטבדליטוס
בצפיפות.יטקש–יביןיצפיפותילרטי–ותירוצגיבסיו–י.216ייצפיפותיטיסיטסחוזירטכבישישרכו טיברכוניות.ייצפיפותיספ ית
רשרעטישישי–ווחיםיגדוליםיביןיטרכוניות,יכךישבסופןיספקטיבייסיןירגבלותיעליטנטיגט.יבצפיפותיגבוטטיעד י 50%
רטכבישירכו טירכוניות,יכלור–יט–ווחיביןירכוניותישווטיבע–ךילסו–ךישלירכוניתיסחת,יוסזיטנטיטיטיסילנטוגיט–בטייות–
לסט.

 350רקו–:ירתתי–יר–כזיתכנוןיתחבו–טיבע"ר,ירצגתיטרטפךיבנתיבייסיילוןיטתחיליב,…2008-ישקופיתי,8יר–ץי.2017
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סיו–י:216יטקש–יביןיצפיפותילביןירטי–ותיטנ יעטיטררוצעת.

צו–טיסח–תילט תכליעליזטיטיסילטפ–ידיסתישנייענפייטקשתיבדיסג–רתיטנפח-רטי–ות.ייטענףיטעליוןירייצגירעין
שקלוליתועלותי):( trade-offיכשרתקדריםירשרסליליריןיסנחנוירקבליםייות–ינפח,יכלור–ייות–ירכוניותירצליחותילעבו–
ולטגיעילרחוזיחפצן,יסבליטרחי–יטוסישטרטי–ותיטררצעתייו–דת.ייספש–ילשנותיסתיטשקלוליטזטיעליידייטשקעטינו פת
בתשתיות:יסםינו יףינתיבילכבישיטקיבולתישלויתגדל,יונוכלילטעבי–ייות–ירכוניותיוסולייגםיקצתייות–ירט–.
טענףיטתחתון,ילעורתיזסת,ירשקףיכשל.ייכשרתקדריםיריריןילשרסליטרצבינטיטייות–יויות–יג–וע.ייטפת–וןיטיחיד
טוסילנ ותילסילטיכנ ילרצביטזטיבכלל,יעליידייטקטנתיטביקושי)וטצפיפות(יבשעותיטעור .
טנקודטיטק–יטיתיטיסישסםירקטיניםיר פיקיסתיעודףיטביקושיבשעתיטעור ,ירקבליםיבתו–יבונו ירעב–יפסזט.
טצפיפותינשס–תייות–ינרוכט,יוטתנועטיבכבישינשס–תיבפסזטיטרטי–טיוטיעילטיברקוםילעבו–ילפסזתיטעור ,יוכתוצסט
טקיבולתיטספקטיביתישליטכבישינשס–תיגבוטט.יבריליםיסח–ות,יסםיפחותירכוניותיינ וילטידח יפנירטיבבתיסחת,
טכבישייוכליבעצםיל פקינ יעטיבסיכותייות–יטובטיליות–י–כבים.ייספש–ילטשיגיסתיזטיבכרטיצו–ות:
• עליידיירתןיתר–יציםילנ יעותיבשעותיסח–ותי)לרשליעליידייטפחתתיסג–תי–ישיוןיט–כב(,יכפיישסכןינעשט
בסופןיני יונייבנתיבייסיילון.
• עליידייעידודישלירעב–יר ויםישלינ יעותילתחבו–טיטציבו–ית:יר פיקטיטקטנטיצנועטישליטביקושיםיכדיילס
לטגיעילגודש,יולסיצ–יךילטעבי–יסתיכולם.
• עליידיישירושיב–רזו–יםישרוו תיםיסתיטכני טילכבישיטרטי–,יכפיישעושיםיבכרטירקורותיבעולםיכב–יעש–ות
שנים.351
• בעתיד,יעליידיירעב–יר יביילרכוניותיסוטונוריותישיוכלוילנ ועיברטי–ותיגםיבצפיפותיגבוטט.

 351עלי–רזו–יםיכסלטיותוצסותיטשירושיבטםי–סוירסר–יבוויקיפדיטיטסנגליתי).(ramp meter

פרק כ :תקשורת

בעב–יט–חוקינושסיס פקתישי–ותייתקשו–תיטיטיסחדיטר–כזייםיבפעולותיטררשלט,יטןיבר ג–תישי–ותייטדוס–יוטן
בר ג–ת י טקרת י ותחזוקת י תשתית י טטלפוניט .י י בעולם י טרוד–ני י רוקד י טפעילות י טזו י עב– י רטררשלות י לשוק י טפ–טי,
ולררשלותינות–יתפקידי–גולטו–ייבעיק–.ייתטליךיטרעב–יטזטיביש–סלירשקףיסתיסחתיטטצלחותיטגדולותישליררשלות
טיריןיושליטתריכטיבתח–ותיובכלכלתישוק.
יטיבטינו ףיונפ–דישלינושסיטתקשו–תיטוסיטעיתונותיוטשידו–יטציבו–י.ייתרידיקייםירתחיביןיטררשלותיטשונותילבין
טתקשו–תיטחופשיתישרבק–תיסותן.יילחילופין,יישי כנטישליטכפפתיטתקשו–תיטחופשיתילשיקוליםיר ח–ייםיוסח–יםישל
טון-שלטון-עיתון.ייבשניםיטסח–ונותיסייספש–ילטתעלםירר–כזיותםישלינושסיםיסלטיבעולרוישלי–סשיטררשלטיבנירין
נתניטו.

משרד התקשורת
דוגרטירוצלחתישלירעב–ירתפקידיביצועיישליס פקתישי–ותייתקשו–תילתפקידי–גולטו–יישליבק–טיעליגופיםיר ח–יים.
כ–גילירש–דיזוט–ילרדייפ–טילתקופתינתניטו.

טלפוניה קווית והפרטת בזק
עםיקוםיטרדינטירש–דיטדוס–יטיטיסח–סייגםיעלישי–ותייטטלפון ,יכפיישטיטיבתקופתיטרנדטיטב–יטי.י יסח–יותיזו
טתבטסטיבכךישזטיטיטישי–ותיררשלתיי–יטר–כזיותיטיוישייכותילררשלט,יטטכנסיםיטיויעובדייררשלט,יוטניטוליטיט
ררשלתי.ירבחינטיתקציביתיזטיסר–ישטטכנ ותיטלכוילסוצ–,יוסתיטטוצסותיטיטיצ–יךילסש–יבר ג–תיתקציביטרדינט.
בריליםיסח–ות,ילסיטיטיקש–יישי–יביןיטטכנ ותילטוצסות.ייבפ–טילסיתרח–ויסתיטשי–ותיםיבצו–טישתררןיסתיטפעלתם,
ולסיניצלויסתיטטכנ ותירשי–ותייטתקשו–תיכדיילפתחיסותםייות–.
טתוצסטיטייתטיחו –יטשקעטיבתשתיותיובכוחיסדם,יו–רתישי–ותינרוכט,יכייברק–יםי–ביםיטעדיפוילטפנותיסת
טתקציביםילנושסיםיסח–ים.ייסזינכוןישרשנותיט60-ישי–ותיטטלפוניםיטתפשטיבקצבירוסץ,יכפיישניתןיל–סותיבסיו–י.217
סבליזטיררשילסיערדיבביקוש,יוסנשיםינסלצוילחכותיבתו–יחודשיםיוספילוישניםיכדיישיתקינויסצלםיבביתיקויטלפון.
טשיסיטיטיבשנתי, 1983יסזיר פ–יטקויםיטרותקניםיטיטיטיפטייות–ירריליון,יור פ–יטררתיניםילקויטיטי–בעיריליון.ייי סיו–
217יר–סטילסיסתיטר פ–יטסב ולוטייסלסיסתיר פ–יטקוויםיל1000-ינפש,יכלור–יטר פ–ירנו–רלילגודליטסוכלו ייט.
כדיילפתו–יסתיטבעיטייזרטיטררשלטיטקרתיחב–טילתקשו–ת,ישתנטליסתישי–ותייטתקשו–תיבסופןיר ח–ייוברנותק
רתקציביטרדינט.י יטתוצסטיטייתטיטקרתיחב–ת יבזק,ישטתחילטילפעוליב.1984-י יטחב–טיטייתטיב–סשיתיד–כט יחב–ט
ררשלתית ,יכלור–ישייכתילררשלטיוכפופטילטחלטותיררשלתיותיכדיילשרו–יעליטסינט– יטציבו–י.יילר–ותיזסתיכוח
טסדםיוסיתויקצביטעבודטיגדלו,יותוךיכ6-ישניםיבעייתיטטרתנטילקוינפת–ט.
בזקיטרשיכטילעשותיחיליוטרדינטיטתחילטילרכו–ירניותישלטיבשנת י ,1989יולב וף יטפ–יטטיסותטיבשנת י.2005
רשרעותיטדב–ישטשליטטיבחב–טיעב–טילידייםיפ–טיות.י יברשךיטשניםיטחב–טינטנתטירטכנ ותיגבוטות,יוחילקט
דיבידנדיםיגבוטיםילבעלייטרניותי–יובכללםיטציבו–.ייברקביליצורצםיטרונופולישליבזקיעלישוקיטתקשו–תיונוצ–טיתח–ות
ביןי פקים.ייסבנייד–ךי–סויותילציוןיטיו:
• טתחלתישי–ותי לול–ייעליידייחב–תיפלספוןיב.1986-ייטשי–ותינטיטיפופולס–יייות–יעםיכני תי לקוםיב1994-
ופ–טנ–יב.1999-ייפלספוןינ–כשטיעליידייבזקיוטפכטילחב–תיבת.

283
 .1פתיחתישוקיטשיחותיטבינלסוריותילתח–ותיבשנתי,1997יוכני תיטחב–ותיקווייזטבי)עםיטקידורתי(012יוב–קי)
.(013ייבזקי יפקטישי–ותירתח–טיבסרצעותיחב–תיטבתיבזקיבינלסוריי).(014
• טפעלתישי–ותיפ י–חבילתקשו–תינתוניםי)(ADSLיבשנתי.2000ייכתוצסטילסיטיטיצו–ךייות–יבקויטלפוןייעודי
כדיילטתחב–יל–שתיטסינט–נט.
• פתיחתישוקיטשיחותיבתוךיטס–ץילתח–ותיבשנתי,2006יתוךישירושיבתשתיתיכבליםי) (HOTיסויסינט–נטי)012
קווייזטב(.
• –פו–רתיט לול–יב, 2010-ישג–רטילי–ידתירחי–יםיחדטיולטעדפטיגוב–תישליטלפוניםי לול–ייםיעליפנייקוויים.
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כתוצסט י רכל י זט י ר פ– י טטלפונים י טקוויים י נרצס י בי–ידט י רסז י .2001י י ברקביל י גדלט י טביקו–ת י על י טרערד
טרונופולי טיישליבזקיבטקש–ישליטשליטטיבתשתיתיטטלפוניטיטקווית,יוננקטויפעולותילטגב–תיטתח–ותיגםיבתחוםיזט.
פעולותיסלטיטוגבלויסויבוטלויברידטי–בטיבעקבותילחץירצדיבניריןינתניטו,יבעתישכיטןיכש–יטתקשו–תיבשניםי 2015-
,2017יבר ג–תייח יויעםיבעליטשליטטיבבזקישסוליסלוביץ '.ייניגודיטענייניםיטזטישלינתניטויעורדיברוקדיחקי–תיתיק
.4000

רפורמת הסלולר
טלפוניםי לול–ייםינכנ וילשירושיל–סשונטיב וףישנותיט80-ישליטרסטיטקודרת.ייסבלילקחיכרטישניםיעדישטטכנולוגיט
טזויסורצטיבקנטירידטי–חב.ייכךי–קיב39%-יררשקייטביתיטיטיטלפוןי לול–ייבשנתי,1997יסבליבשנתי2002יטשיעו–יטגיע
כב–יל) 79%-סיו–י95יבער' .(150
שלושתיחב–ותיט לול–יט–סשונותי–יפלספון,י לקום,יופ–טנ–י–יפעלויברתכונתישליק–טליעםירחי–יםיגבוטיםיעל
טשי–ותיועליטרכשי–יםיט לול–ייםיעצרם,ישגםיסותםיטיטיצ–יךילקנותירטחב–ותיטסלט.י ירטפכתיט לול–ישטועב–ט
בחוקיטט ד–יםישלי2010יבטנטגתיש–יטתקשו–תירשטיכחלוןישינתטירצביזט.
עיק–ייט–פו–רטיטיו:
• סיפשו–ירעב–ילקוחותיביןיחב–ות,יתוךישרי–תיטר פ–,יובלייצו–ךילפ–ועיחובותיעלירכשי–יםיבסופןיריידי.
• טגדלתיטתח–ותיעליידיירתןי–ישיונותילרפעיליםינו פים.ייזטיכלליסתיטספש–ותישלירפעיליםיוי–טוסלייםישסין
לטםי–שתירשלטםיסלסיטםירשתרשיםיב–שתישליחב–טיסח–ת.
• ליב–ליזציטישלישוקירכשי–ייט לול–יוטקלותיליבוסירכשי–ים.
 352רקו–:יטנתוניםיעליר פ–יקווייטטלפוןיוטררתיניםיבסיםירטשנתוןיט טטי טייליש–סלישליטלר" .יכרויבט–בטירק–יםיסח–יםיגםיכסןירדוב–
בסי וףינתוניםירט–בטישנתוניםישונים,יכייכליסחדירכילירידעי–קיסודותישניםי פו–ות.י
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•

נקיטתיצעדיםילטגדלתיר פ–יט–שתותילחרש.י ירסוח–ייות–יט תב–יששסיפטיזויסינטירעשיתיבסופןיכלכלי,
וטשוקינות–יעםישלושי–שתותיפיזיותינפ–דות.
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עיתוניםייורייםיבעב–יתיטיויקייריםיכב–ילפנייקוםיטרדינט.י יט–סשוןיטיטיטצביישטחלילטופיעיבסופןייורייב.1908-
טעיתוניםיטעיק–ייםיעםיקוםיטרדינטיטיויטס–ץי)רסז ,(1919יידיעותיסח–ונותי),(1939יורע–יבי).(1948ייכרויכןיטיויר פ–
עיתוניםירפלגתיים.
טעיתוניםיטיוירקו–יטרידעיטעיק–ייבשנותיטרדינטיט–סשונותיוטייתטילטםיתפוצטיגבוטט.ייטתח–ותישפגעטיבטםיבסט
רטטלוויזיט י טיש–סלית ,י שטחלט י לשד– י ב ,1968-י ור–שת י טסינט–נט ,י שטתחילט י לגדול י בשנות י ט .90-י י טחשיפט י של
טעיתוניםיטיורייםיטר–כזייםירוצגתיבסיו–י. 218ייעיתוניי וףיטשבועיזוכיםיכ–גילילחשיפטיגבוטטייות–.
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)וברק–טיטזטיבפ–טייטודים(ישנחשפיםילכליעיתוןיבירייחול.ייזטינתוןישונטיר"תפוצט",ישטיסיר פ–יטעותקיםישנדפ ו.

טתופעטיטבולטתיט–סשונטיטיסיטי–ידטיטנרשכתיבחשיפטישליידיעותיסח–ונותיורע–יב,יככליטנ–סטיבעיק–יכתוצסט
רתח–ותירצדיסת–ייסינט–נט.ילפנייטי–ידטיטזו,יסגב,יבשנתי,1995יט–שותילטגבליםיע קייםיטגדי–טיסתיידיעותיכרונופול,
כייטתפוצטישלויעב–טיסתיט50%-י)טטכ–זטיטזויבוטלטיבשנתי.(2010ייתופעטישנייטיטיסיטעלייטיטרטסו–יתישלייש–סל
טיום,ישנו דיב2007-יותוךי 6ישניםיטפךילעיתוןיעםיטחשיפטיטגבוטטיביות–.ייבסופןירעניין,יטטד–ד–ותישליידיעותידווקס
נפ קטיבע–ךירתיישיש–סליטיוםיעקףיסותו,יורסזיידיעותיויש–סליטיוםידיייציביםיעםיפע–יקטןילטובתייש–סליטיום.
רע–יביטרשיךילטד–ד–יובפ–טינפליקשותיב וףי,2012יסח–יישנרכ–ילסח–יכרטישניםיבבעלותינוחיידנקנ–.ייטעלייטישל
כלכלי טיב 2010-יכנ–סטיכתוצסטירטשקתיטרו ףישלוי)שיוצסיביוםיחרישי,יולכןינ פ–יבר ג–תיטעיתוניםיטיורייםיולס
בר ג–תיעיתוניי וףיטשבוע(.
עליפייטטענותיטטשפעטישלייש–סליטיוםיעליטעיתונותיסינוינובעתיכליכךירטקטנתיטתפוצטישליעיתוניםירתח–ים,
סלסירטטשפעטיעלישוקיטפ– ום.י יטחשיפטיטגבוטטישלייש–סליטיוםיטופכתיסותויליעדירועדףיעלירפ– רים,יובכך
רונעתיטכנ ותירטרתח–ים.ירעב–ילזסת,יישיטענותישיש–סליטיוםירוכ–יפ– וםיברחי–ייטפ ד,יובכךיגו–םילי–ידטיברחי–י
טפ– וםיבסופןיכללייולפגיעטינו פתיבעיתוניםיטסח–יםיובטכנ ותיטם.יייש–סליטיוםיעצרויסינוינפגעירכךיכיווןישר–סש
טוסיררורןיעליידייטריליס–ד–ישלדוןיסדל ון,יוסיןילוירודליעי קייב–-קיירס.י יחיזוקילקש–יביןייש–סליטיוםיל–סש
טררשלטיבניריןינתניטויניתןיכסש–ינתניטויעצרויטודטיכייטקדיםיסתיטבחי–ותילכנ תיבשנתי2015יביןיטית–יכדיילרנועיסת
קבלתיחוקייש–סליטיום,ישנועדילטגביליסתיטעיתוןיעליידייסי ו–ישליטפצטייבחינם.
 353רקו–ות:יטנתוניםיר ק–י TGIישרפו– םיפערייםיבשנטיונועדיל פקינתוניםילתעשייתיטפ– ום.ייזטוי ק–יצ–כנותישבוירשתתפיםי10,000
נ ק–יםייטודיםיבגילי 18יסוייות–,יוכולליגםישסלותיעליעיתונות.ייטנתוניםילוקטוירתוךיידיעותיבעיתוניםיובסינט–נטישפו– רויב רוךילפ– ום
ט ק–יםיטחצי-שנתיים.ייבנו ףיקיבלתיינתוניםיעליטשניםי2006-2010יישי–ותירחב–תיקנט–ירדיטישעו–כתיסתיט ק–.
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בנו ףילתח–ותירטטלוויזיטיוטסינט–נטיוי–ידתיבטכנ ותירפ– ום,י בי–ישטעיתונותינפגעטיגםירטתנטלותיבעייתית
שליטבעליםיוטעו–כיםילסו–ךיטשנים.יידוגרסותיבוטותיכוללותיסתיטרק–יםיטבסים:
• פ–שותיניר–ודי,יטבעליםישלירע–יביבשנותיט.90-י ינר–ודייטו–שעיבטסזנותי ת–יבלתייחוקיותיוטוסשםיגם
בטזרנתי–צחישלירתח–יו.
יפו–יטקרתויוטפעלתוישלייש–סליטיום,יככליטנ–סטיללסירודליע קיי–יסלי,יכדיילתרוךיפוליטיתיב בנירין
•
נתניטו.י ינתוניםישטתקבלויעליידייטתנועטילחופשיטרידעיסח–יירסבקירשפטייררושךיחשפויכיינתניטויניטל
שיחותיתכופותיעםיעו–ךיטעיתוןיברשךישנים,יערו י–גב,יועםיטבעלים,ישלדוןיסדל ון,יב רוךילפ– וריםישטיו
חשוביםילו.
• –כישתירע–יביעליידיינוחיידנקנ–,יכדיישישרשיכלייליח ייטציבו–ישלויבתקופטישבטיטוסשםיבעבי–ותיכלכליות,
ובתו–ירנוףיכוחיכנגדיפוליטיקסיםיו–גולטו–יםישני וילקדםי–פו–רותינגדיפי–רידתיטשליטטישלויבחב–תיסי.די.
בי.
• פ–שתישיחותי–סשיטררשלטיבניריןינתניטויעםיבעליטשליטטיוטרו"לישליידיעותינוניירוז ,ישבטןידנויברתן
יקו–יסוטדייות–י)סויביקו–תייפחות(ילנתניטו,יבתרו–טילפגיעטיברתח–טייש–סליטיוםי)תיקי.(2000
• פ–שתיבזק/ווסלט,ישבטיסת–יווסלטי יפקי יקו–יסוטדישלי–סשיטררשלטיבניריןינתניטוי)וקב–י יפו–יםישלסיטיו
ל–וחו(יבתרו–טילטקלותי–גולטו–יותילטובתיחב–תיבזק.י יווסללטיובזקיטיוישניטםיבבעלותישסוליסלוביץ ',
רקו–בוישלינתניטוי)תיקי.(4000
כתוצסטירפ–שיותיסלט,יוטעדויותיטרצטב–ותיבשניםיטסח–ונותילכךישטעיתונותירוטטיוסינטיר פקתירידעירטירן,
טו–חביטביטוייטרתס–ישחיתותישלטוניתיכקש–ייטון-שלטוןיוכיוםינטוגייות–ילדב–יעליקש–יי טון-שלטון-עיתון.יירצדישני
–סויילטבחיןיביןישחיתותיעליב י יכלכליי)שבטי יקו–יסוטדיניתןיבתרו–טילטטבותיכלכליות,יכרויברק–יםישלינתניטויעם
רוז יונתניטויעםיסלוביץ' (ילביןישחיתותיעליב י יפוליטיי)שבטי יקו–יסוטדיברידטישרגיעטילכדיית–ורטיס ו–טיניתן
רתוךיסידסולוגיטיפוליטית,יכרויברק–טישליטתריכטיבנתניטוירצדייש–סליטיוםיובעב–יט–חוקייות–יטקנייטישליטג '–וזלם
פו טיוטפיכתוילעיתוןיירני.(354

השידור הציבורי
חו –ייעילותיושחיתותיב–שותיטשידו–ילסו–ךיטשנים
נתוניי–ייטינג?
ני יונותי–פו–רטי
ביטוליטסג–טיוטקרתיודחיתיטקרתיוטקרתיטתסגידי–יתיקוןיחוקיטתסגידי8יפעריםילפניישקםיבכלל

שידורי רדיו וטלוויזיה מסחריים
ב–סשיתיטיויקולייש–סליוטטלוויזיטיטיש–סלית.
–יבוייתחנותי–דיויוטתחנותיטפי–טיות.
טכש–תיתחנותיפי–טיות.
ע–וצייטלוויזיטיר ח–יים,יטד–ישותירטם,יוטקלותישונות.
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פרק כא :בטחון אישי ושלטון החוק

המשטרה ותקציבה
בתי המשפט ותקציבם
רינויישופטים

התביעה הכללית
טיועץיטרשפטיילררשלט
פ–שתיב–-סוןיחב–ון
ט נגו–יטיטציבו–ית

נתוני פשיעה
שיעו–יטס י–יםיבסוכלו ייט

נתוני מאסר
 – http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2886608קיצוץ י תקציבים י של י –שות י שיקום י טס י–
כדוגרסיל–סיטיקצ–תיטווחישתג–וםילטוצסותי–בותייות–יבעתידיב עיףיסח–י)חז–טילפשעיולכלס(; גי–תיטו טלים

פרק כב :רווחה וביטחון סוציאלי

סחתירנקודותיטרחלוקתיטרטותיותיביןייריןילשרסליטיסיביח יל–עיוןישלי" רדינתי–ווחט".י יטשרסלי–וסטיברדינת
ט–ווחטייעדיר–כזי,יוטועןישעליטרדינטילדסוגיל–ווחתיסז–חיט.ייטיריןי–וסטיברדינתי–ווחטירנגנוןיפגום,יוטועןישטרצב
טטוביביות–ילכולםייתקבליסםיפשוטיניתןילכוחותיטשוקילעשותיסתישלטם.ייטרנגנוניםיטעיק–ייםישלירדינתיט–ווחטיטם
רש–דיט–ווחטירצדיסחד,יוטביטוחיטלסוריירצדישני.

תקציב הרווחה
טתפקידיםישלירש–דיט–ווחט יטםיל פקישי–ותיםילסז–חיםיבסרצעותילשכותיט–ווחטיבע–יםיטשונות,יולנטליסתירע–ך
ט–ווחטי)סבליעיק–יטגרלסותיטחב–תיותירשולרותיעליידייטרו דילביטוחילסורי,יועליכךיבטרשך(.ייבתקופותיר וירות
כללירש–דיט–ווחטיגםיסתישי–ותיטתע וקט.ייטשינוייםיבתקציבירש–דיט–ווחטירוצגיםיבסיו–י.219ייזטיטתקציביט–יסלי
)רתוקןילסינפלציט(ילנפש,יכלור–ירנו–רלילגודליטסוכלו ייט.
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סיו–י:219יתקציבירש–דיט–ווחט,יתכנוןיוביצוע,ילסו–ךיטשנים.355

כפיישניתןיל–סותיטתקציבי)ובעיק–יביצועיטתקציב(ירפגיןיעלייטיקלטיסךיעקביתילסו–ךיטשנים,יורסזי–סשיתיטרסט
סיןיכרעטיפע–יביןיטתכנוןילביצוע.ייטנפילטיטחדטיבשנתי2004יסינטירשרעותית,ישכןיטיסירייצגתיסתיטעב–תישי–ות
 355רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(י עיףי.23ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יטבס.
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טתע וקטילרש–דיסח–.ייניתןיל–סותיכייטרעב–יטזטילסיטיטירתוכנןיר–סשי–יקודםיטעבי–ויסתיטשי–ותיוסתיטתקציבישלו
בפועל,יו–קישנטילסח–ירכןיזטינכנ ילחוקיטתקציב.י יסיו–י 220י יר–סטיסתיטשינוייטיח ייבתקציביבתקופתיכליררשלט.
כסןיבולטתיטעלייטישליררשלותי–ביןיונתניטו,ילעורתיטערידטיברקוםישליררשלותיש–וןיוסולר–ט.
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סיו–י :220יטשינוייבתקציביט–סליילנפשישלירש–דיט–ווחט,יכפיישבוצעיבפועל,יברטלךיטכטונטישליכליררשלט.

בנו ףילתקציבירש–דיט–ווחטיוטעב–ותילרו דילביטוחילסורי,יתקציביטרדינטירכיליגםי עיףיריוחדישליתגרולים
לנכיםיניצוליישוסט.יירקו–וישליט עיףיבחוקיםילתריכטיבטםיעודירשנותיט.50-יי עיףיזטיעב–ישינוייםישוניםיברטלך
טשנים,יכפיישניתןיל–סותיבסיו– י. 221י יעליותיניכ–ותי)ב כורייטתגרוליםיסויבר פ–יטזכסים(יטיויבררשלותיסולר–ט,
–בין,יונתניטויבשניםיטסח–ונות.ייי–ידטיק–תטי–קיבררשלתיש–ון,יכשנתניטויטיטיש–יטסוצ–.
175
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סיו–י :221ייטשינוייבתקציביט–סליילנפשישלי עיףיטתגרוליםילנכיםיניצוליישוסט,יברטלךיטכטונטישליכליררשלט.356

 356רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(י עיףי.25
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ביטוח לאומי
טרו דילביטוחילסורייטוקםירכוחיחוקיב. 1954-ייטוסיסח–סייעלירירושיטזכויותיט וציסליותישליתושבייטרדינטיורשלם
רגווןישליגרלסות.ייגרלסותיטביטוחיטלסורייניתנותיבצו–טישלירענקיחד-פעריי)לרשלירענקילידט(יסויקצבטיחודשית
)לרשליקצבתיילדים(.
רנגנוןיטביטוחיטלסורייכשרויכןיטוס:יזטוירנגנוןיביטוח,ישבויכולםירשלריםי כוםיכלשטוירידייחודשילרו ד
לביטוחילסורי,יוטרו דירשתרשיבכ פיםיטסלטיכדיילחלקיגרלסותילריישזכסיילכך.ייסלסישבניגודילביטוחי–גילי)כגון
ביטוחי–כביסויביטוחידי–ט(יטשיקוליםיטםיסח–ים.ייבצדיטתשלוריםילביטוחיטלסורי,יט כוריםילתשלוםינקבעיםיבסופן
פ–וג– יביילפייטיכולתיטכלכלית:יריישרקבלירשכו–תיגבוטטייות–ירשלםייות–,יובניגודילביטוחי–גיל,יסיןיטתייח ות
לגו–ריי יכון.י יבצדיטגרלסות,יטזכסותינקבעתילפיישיקוליםיחב–תיים,יברט–טילטבטיחיקיוםילריישסינםירתפ–נ ים
לרחייתם.יירנגנוןיזטינועדילטקטיןיסתי סי-טשוויוןיבטכנ ות.יירצדישני,יטגרלסותיטןיסוניב– ליות:יכולםירקבליםיסותן,
בלייתלותיברצביכלכלי.ייגםיטעשי–יםיביות–יוגםיטענייםיביות–ירקבליםיסותטיקצבתיזיקנטיוסותטיקצבתיילדים.י

גמלאות הביטוח הלאומי
טגרלסותיטעיק–יותישרשולרותיעליידייטביטוחיטלסורייטן:
• קצבתיזיקנט,יטרשולרתילכליריישטגיעטילגיליטפ–ישטיוסינויעובדיעוד.י יבנו ףיישיקצבתי יעודילקשישים
טרתגו––יםיבביתםיוזקוקיםילעז–טיבביצועיפעולותייוריוריות.
• קצבתינכותילריישסינוייכולילעבודיסויעובדיבסופןירוגבליכתוצסטירנכות.ייבנו ףיקיירתיקצבתיניידות.
• קצבתישסי–יםילסלרנותיויתוריםישטרפ–נ ישלטםינפט–.
• דרייסבטלטיטרשולריםילתקופטירוגבלתילסח–יסובדןירקוםיעבודט.
• רענקילידטיולסח–יויקצבתיילדיםיטרשולרתיעדישטילדיםירגיעיםילגילי.18
• דריירזונותילנשיםיעםיילדיםישסינןירקבלותיסותםירריישחייביבכך.
• טבטחתיטכנ טיוטשלרתיטכנ טילריישטכנ תםיסינטיר פקתילקיום.
• דריירילוסים,יטרשולריםיכ–גיליבסרצעותיטרע יק.
• פיצוייםילנפגעייתסונותיעבודטיסויפעולותיסיבט.
• דרייקבו–ט.
ב ךיטכליטביטוחיטלסורייחילקיגרלסותיב ךיכ75-י ריליס–דישקליםיבשנת י.2016י ילשםיטשווסט,יתקציבירש–ד
טביטחוןיבשנטיזויטיטי–ק י 56י ריליס–דישקלים.י יטתפתחותיטטוצסותישליטביטוחיטלסורייוטחלוקטישלטןילגרלסות
טשונותירתוס–יםיבסיו–י.222
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סיו–י :222יטטוצסותיעליתשלוםיגרלסותיטביטוחיטלסורי,יברחי–יםינוכחייםי)רתוקניםילסינפלציט(,יורנו–רלותילגודל
טסוכלו ייט.357

כרוישניתןיל–סותיט–כיביטגדוליביות–יטוסיקצבתיזיקנט,ישרשולרתילכליריישטגיעילגיליטפ–ישט.ייטשנייטוסיקצבת
נכותיכללית,יוביחדישתייטגרלסותיטסלטירטוותיחציירכלליטטוצסותישליטביטוחיטלסורי.ייכליטגרלסות,יחוץירקצבת
ילדים,ינרצסותיברגרתיעלייט.ייעםיזסתיטיויגםיתקופותישליי–ידות,יכשטבולטתישבטןיטייתטיבתקופתיררשלתיש–וןי–
ובפ–טיכשבניריןינתניטויטיטיש–יטסוצ–.
סםיר כריםיטכליביחד,יטביטוחיטלסוריירוציסיכ8700-ישקליםילשנטיבררוצעיעליכליתושביביש–סלי)75יריליס–ד
רחולקילכ 8.6-יריליוןיתושבים(.יסבליב–ו–ישטכ ףילסירתחלקישווטיבשווטיביןיכליטתושבים.י סיו–י223יר–סטיסתיר פ–
טנטניםירכליקצבט.יייצוייןישטנתוניםילסיבטכ–חירלסים:ילרשליקצבתיסבטלטיישירסזישנותיט,70-יסבליטנתוניםישרצסתי
בסת–יטביטוחיטלסוריירתחיליםיב.1991-

 357רקו–:יסת–יטביטוחיטלסורי,יובפ–טירטדפיםישליטי–חוןיט טטי טי ישכולליםיפי–וטישליטגרלסותיטשונותיוריישרקבליםיסותן.ייעדי1980יזט
ב–זולוציטישלי5ישנים,יורסזיישינתוניםי)כרעט(ילכלישנט.ייסותםינתוניםירשרשיםיגםיבסיו–יםיטבסים.
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סיו–י:223יטסחוזירסוכלו ייתיטרדינטישרקבליכליסחתירטגרלסותישליטביטוחיטלסורי.

כיווןישכרובןיסוכלו ייתיטרדינטיגדלטיפייכרטילסו–ךיטשנים,ירטישרוצגיפטיטוסילסיר פ–יםיסב ולוטייםיסלס
טסחוזירטסוכלו ייט.יר תב–ישרתחילתיטרסטיכ20%-ירטסוכלו ייטיטםי"לקוחות"ישליטביטוחיטלסורי,יבלייטילדים.
סםירחשיביםיילדיםי)כלור–ירייח יםיסתיקצבתיטילדיםילטםיולסילטו–יטם(יסזיזטי50%ירטסוכלו ייט.יבסופןיכללייטיט
גידוליבסחוזיטנתרכיםיבשנותיט60-יוט70-יושוביבשנותיט.90-ייב–סשיתישנותיט2000-יטייתטיי–ידטיר וירת.
rabin begin
shpereshamir
rabin pnetanybar sharon
olmert netanyahu
rabino erlic huarido c modnissi pe modashochat mene' sshoshal netano hi bar steinitz lap kahl

meir
sh sapir

eshkol
sapir

prime min. s ben-gurion
finance eshkol
60000

50000

nechut

sheirim

siud

30000

zikna
imahot

20000

]average gimla [shekels

nifge'ei avoda

40000

10000

yeladim
0
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

סיו–י:224יגודליטגרלטיטשנתיתיטררוצעתילכליסחדיר וגייטגרלסות.

בטינתןיכרטיכ ףירושקעיבכליקצבטיוכרטיסנשיםירקבליםיסותט,יספש–ילחשביסתיגודליטקצבטיטררוצעת.יטתוצסט
רוצגתיבסיו–י. 224יישובי–וסיםירגרתיעלייטיכללית,יסבליגםיקטעיםיס–וכיםישליערידטיברקום,יבעיק–יבעשו–יט–סשוןישל
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טרסט.ייטע–טילגבייט כורים:ירטיש–וסיםיפטיזויטקיצבטיטררוצעתילשנטישלרטי—יפיי12ייות–ירטקיצבטיטחודשית
שטיסיטר פ–ישנוטגיםילצטטיבתקשו–תיכ–גיל.

קצבת זיקנה
שתייטגרלסותיטרעניינותיביות–יטןיקצבתיזיקנטיוקצבתיילדים.יקצבתיזיקנטירעניינתיכייטיסיקשו–טיבסופןיטטדוק
ביות–יליציבותישליטביטוחיטלסוריילסו–ךיזרן:יעם יטזדקנותיטסוכלו ייטיטתשלוריםילקצבתיזיקנטיעולים,יוזטיצפוי
לטגיעילרצבישבויטטכנ ותילסיי פיקויכדיילכ ותיסתיטטוצסותי)לפייטדו"חיטסקטוס–ייטסח–וןישליטביטוחיטלסורי ,358
טטוצסותישליטרו דייעלויעליטכנ ותיויטחליר,2027-יוכתוצסטיטרו דייסלץילטתחילילכלותיסתיטק–ןיטרושקעתיבסג"ח
ררשלתיים.ייטק–ןיצפויטילטיגר–יבע–ךיב,2045-יוסזיטרו דילסייוכליעודילערודיבטתחייבויותיו(.
סיו– י 225י ר–סטיסתיטסחוזירטסוכלו יטישטםיזקנים,יוסתיט ךיטכולליטרשולםיכקצבסותיזיקנטירחולקילגודל
טסוכלו ייט.יכפיישניתןיל–סותיר פ–ירקבלייקיצבתיזיקנטירשקףיסתיסחוזיטסוכלו יטישטוסיביןיגילישלירעלי65ילרעל
. 70יסבליט כוםיטרשולםילטםיעולטייות–ירט–ירטר פ–ישלטם,יסםיכיילסיב–ציפות:יתקופותישליעלייטיטיויבשנותיט70 -
ועדיתכניתיטייצוביטכלכלית,יבתקופטירררשלתי–ביןיעדיררשלתיב–ק,יובעשו–יטסח–ון.יישתייתופעותינו פותיששווט
לשיםילביסליטן:יטייתטיי–ידטיקלטיבר פ–יטיח יישלירקבלייטקיצבטיסח–ייטעלסתיגיליטפ–ישטיב,2004 -יולסח–ונטייש
עלייטיבר פ–ירקבלייטקיצבטיכנ–סטיכתוצסטירטעלייטיבסחוזיטזקניםיכשדו–יטבייבי-בוםישליילידיישנותיט50 -יטתחילו
לצסתילפנ יט.י
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סיו–י:225יתשלורייקצבתיזיקנטיוגודליטסוכלו ייטיטרקבלתיסותט.

קצבת ילדים
קצבתיילדיםירענייניתיבגלליטתטפוכותישטיסיעב–טיוטטקש–יםיטפוליטייםישלט.ייכפיישניתןיל–סותיב סיו–י226יטחלק
טיח יישליילדים יבסוכלו יטינרצסיברגרתיי–ידטי)סםיכיינ–סטישטתייצבירסזי ,(2010יור פ–יטילדיםישעבו–םירשולרת
קצבתיילדיםיעוקביסח–ייר פ–יזטיבתקופותישליכי ויירלס.יסבליטכי ויילסיטתחיליכרלס:יב1959-יטוסיטיטי–קילילד
ט–ביעייוסילך,יו–קיעדיגיל י.14יב1965-י טכי וייטועלטילגיל י,18יוב1975-י טו–חבילכליטילדים.יבטרשך,יטקצבטילילד
ט–סשוןיבוטלטיב1985-יולשנייב,1990-יסבליטםיטוחז–ויעליידייררשלתי–ביןיב.1993-

 358טרו דילביטוחילסורי,י דיןיוחשבוןיסקטוס–יירלסיליוםי31יבדצרב–י,2013יינוס–י.2017
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סיו–י:226יתשלורייקצבתיילדיםילנפשיוגודליטסוכלו ייטיטרקבלתיסותט.

ברקביל,יטיוישינוייםי–ביםיבגובטיטקצבסות.ייעדי–סשיתישנותיט90-יטיויצי–ופיםישוניםישליטתנייתיטקיצבטיבשי–ות
צבסיישליטטו–יםיסויבעבודטיכשכי–ים.ירסזיטפ–רט–יטעיק–ייטוסיר פ–יטילדים.יבנוברב– י2000י טועב–יחוקיטלפ–ט
שטעלטירסודיסתיטקיצבטיטחלירטילדיט,5-ילגובטי855ישקליםי)פיי5ירטקיצבטילילדיט–סשון(.ייב2003-יטוחז–יטגלגל,
טטעדפטישליילדיםי–ביםיצורצרטירסוד,יולגבייילדיםישנולדוירסותטינקודטיוטלסטינקבעטישוביקיצבטיסחידטייות–.
כתוצסטי ךיטתשלוריםיי–דיבסופןיחד,יוכיוםיכרעטילסינשס–ויעודיילדיםיטרקבליםיקצבטיגבוטטייות–.
ישיטטועניםיכייכתוצסטירי–ידתיטקיצבסותיבשניםי2003-2005יי–דטיטילודט יברגז–יםיטח–דייוטרו לרי.יוסכןיבשני
טרק–יםיניתןיל–סותישישיקו–לציטיכזוי)–סויסיו–י136יבער' .( 195יירצדישני,יסצליטע–ביםיטילודטיטרשיכטיל–דתיגם
כשטקצבסותיטתייצבו.יירעב–ילכךיי–ידטירשרעותיתיק–תטיגםיבשנותיט70-ישליטרסטיטקודרתיועדי,1985יכשטקצבסות
דווקסיעלו.יילגבייטח–דים,יטי–ידטינעצ–תיכשטגרלסותיטתייצבו.יירצדישנייישיגםיי–ידטיבשניםי,1993-1996יתקופטישבט
טגרלסותידווקסיעלו.
קצבתיטבטחתיטכנ טיוטרינירוםילקיוםיבכבודי-יבג"צים

מימון הביטוח הלאומי
טרירוןישליטביטוחיטלסוריירגיעירשניירקו–ות:יתשלורייטביטוחיטלסוריישליתושבייטרדינט,יוטעב–ותיישי–ותירתקציב
טררשלט.359
טגבייטישלידרייטביטוחיטלסורייטיסיפ–וג– יביתיבסופןיחלקי.ייבשנתי2015יטגבייטיטייתטיכרתוס–יבטבלטיטבסט:
עצרסי
שכי–
טכנ טיחודשית
חלקיעובד חלקירע יק
6.72%
3.45%
0.4%
חלקיטטכנ טיעדי5556יש"ח
11.23%
7.25%
חלקיטטכנ טיביןי5556ילביןי43240יש"ח 7.0%
0
0
0
חלקיטטכנ טירעלי43240יש"ח
כלור–יעליטכנ ותיעדיטתק–טיטקבועטישל י43,240י ש"חישלריםיסחוזישגדליבשתיירד–גות,יסבליעליטכנ ותיגבוטות
בריוחדירשלריםיחלקיקטֵ ןיוטולךיכייעליטחלקירטטכנ טישרעליטתק–טילסירשלרים.ייכללידורטירתקייםילתשלורייר
ב–יסות.ייחשובילצייןיסבלישטטבלטיטזוינכונטיעבו–ינקודתיזרןיסחת,יוטפ–טיםיכגוןיסחוזייטר יטשתנויכרטיוכרטיפערים.
– 359סויסליעז–ישוו–ץ,י תיסו–יוניתוחישלירנגנוןיטתקציבישליטרו דילביטוחילסורי,יטעב–ותירטררשלטילרו דיוסיתנותויטפיננ ית,יר–כז
טרחק–יוטרידעישליטכנ ת,יפב–וס–י.2014
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קצתיפחותירחציירתקציביטביטוחיטלסוריירבו יעליטעב–ותירתקציביטרדינטיולסיעליגבייטירטתושבים.ייט יבט
טעיק–יתילכךיטיסישישיגרלסותי–ילרשליטבטחתיטכנ טי–ישסינןינחשבותיגרלסותיביטוחיות,יולסינגביםיעבו–ןידרי
ביטוחילסורי.ייסיו–י 227יר–סטיסתיטשינוייםיבטעב–ותיט–סליותילנפשילביטוחיטלסוריילסו–ךיטשנים.ייבולטתיטעלייט
בתקופתיררשלתי–ביןילעורתיטי–ידטיטחדטיבתחילתיררשלתינתניטויט–סשונטישבסטירידיבעקבותיט,יוביטלטיבחז–טיסת
כליטעלייטיטזו.ייבדורט,יטעלייטיבררשלתיב–קיקוצצטיבחז–טיעליידייררשלתיש–וןישבסטיבעקבותיט.ייבררשלותינתניטו
רסזי 2009יישיכנ–סטיי–ידטיקלט.ייבשניםיטסח–ונותירתוכננתיעלייטירשרעותיתיבטעב–ות,יסבליסיןיעדייןינתונייביצוע
שי–סוישזטיבסרתיקו–ט.
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סיו–י :227יטשינוייםיבטעב–ותיט–סליותילנפשירתקציביטרדינטילרו דילביטוחילסורי,יכפיישתוכננויובוצעויבפועל.360

טעב–ותילביטוחיטלסוריירתקציביטרדינטיגו–רותילקש–יביןיפעילותיטרו דילביטוחילסוריילתקציב.י יסםיטרו ד
לביטוחילסוריירשלםייות–יגרלסותיזטירגדיליסתיטגי–עוןיבתקציביטרדינט.י ילכןינוצ–יםילחציםילכךישטרו דייקטין
גרלסותיברקוםילנצליסתיטכ פיםיטעורדיםיל–שותו.ייטשסיפטילטקטיןילחציםיכסלטיערדטיבב י יטטחלטטיטרקו–ית
שטגבייטישלידרייטביטוחיטלסורייתטייטינפ–דתירתשלוםירי יםילררשלט.

ניהול קרן הביטוח הלאומי
כפיישטו ב–ילעיליטביטוחיטלסורייגובטיכ פיםירכליתושבייטרדינט,יורשתרשיבכ ףיטזטיכדיילחלקיגרלסותילזכסים.
רסזיטקרתויטביטוחיטלסורייגובטייות–יכ ףיררטישטוסירחלק.י יכתוצסטיטצטב–ילזכותוי כוםיעתקישלירעל י 200
ריליס–דישקלים,ישנועדילשלםיגרלסותיעתידיות.ייטכ ףיטזטינק–סיק–ןיטביטוחיטלסורי.
טק–ןירושקעתילפייחוקיבסג–ותיחוביריוחדותיטרונפקותיעליידייטרדינט.י יחצייטןיסג"חילתקופטישל 20י שנים
שנותנותיתשוסטיקבועטישלי5.5%יבשנט.ייכשט–יביתיברשקינרוכט,יטתשוסטיטזוירשקפתיבעצםי וב ידיטישליטררשלט.
טחצייטשניישליטסג"חינותנותיתשוסטי–גילטיכרויסג"חירדינטיטנרכ–ותילציבו–ילתקופטישלי 17ישנים.ייכךיכלישנטיטרו ד
לביטוחילסורייקונטיסג"חירטררשלט,יוטררשלטירשלרתילרו דיטחז–יו–יביתיעליסג"חישנקנויבעב–.יי סיו–י228יר–סט
סתיטדינריקטיטזוירסזי 1992י)טשניםיעבו–ןיישינתוניםיבסת–ירפתחיטתקציב,י כוריםיבפועלירתוקנייסינפלציט(.ייטתוצסט
טרתקבלתיטיסישטררשלטירוצסתיסתיעצרטיבפנייחובירצטב–יגדליוטולךילרו דילביטוחילסורי.י

 360רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(י עיףי.27
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סיו–י:228יטתפתחותיטחובישליטסוצ–ילרו דילביטוחילסוריירסזישנתי.3611992

טג–ףיטוסירנקודתיטרבטישליטסוצ–:יטרלווטיטרתקבלירגדיליסתיטכנ ותיטרדינט,יוסילויטטחז–יוט–יביתירקטינים
סותןיולכןיריוצגיםיעליידייע–כיםי שליליים.יטקויטסדוםיטעולטיטוסיטחוביטרצטב–י לסו–ךיטתקופט ,י כלור– י כום
טטפ–שיםיביןיטרלוותילטחז–ים.ייזטיעב–ילסח–ונטיסתי ףיט200 -יריליס–דישקל.ייטחוביטכולליטרוצגיטותסםיכךישיטיט
180יריליס–דישקליבשנתי,2013יבטתסםילדו"חיטסקטוס–יישליטביטוחיטלסורי.362
שירוילבישלרו דילביטוחילסורייולררשלטיישיסינט– יםיטפוכים.יירבחינתיטרו דילביטוחילסורייטפקדתיעודפי
טכ ףישליטק–ןיברש–דיטסוצ–יוקבלתי–יביתירובטחתיזויטשקעטיטובטישתעזו–ילשלםיגרלסותיבעתיד.יירבחינתיסוצ–
טרדינטיזטירתכוןילס ון,יכיינוצ–יחוביענקישיטיטיצ–יךילשלםיבעתיד,יוכב–יכיוםיתשלורייטטחז–יםיוט–יביתירעיקיםיעל
טתקציב.יירבחינתיתושבייטרדינטי–צויישגםיטרו דילביטוחילסוריייטנטירטשקעטיטובט,יסבליגםישסוצ–יטרדינטילסיינזק.

מאזן אקטוארי
סולייטבעיטיטעיק–יתישליטביטוחיטלסורייטיסיטרסזןיטסקטוס–י,יכלור–יסיזוןיביןיטכ פיםיטנרצסיםיבקופתויוטתקבולים
טצפוייםיבעתידירצדיסחד,ילביןיטתשלוריםיטנוכחייםיוטעתידייםישטוסיחייבילשלםילרקבלייטגרלסותיטשונותירצדישני.
טבעיטיטיסישעםיטזדקנותיטסוכלו ייטיטתשלוריםילקצבסותיגדלים,יוסילוידרייטביטוחיטלסורייטרשולריםיעליידי
טציבו–יסינםיגדליםיבקצביר פיקיכדיילכ ותיעליכך.
363
לפייטדו"חיסקטוס–יישליטביטוחיטלסוריילשנת י 2013י )שפו– םי–קיבינוס– י(2017יטתחזיתיטסקטוס–יתיטיס
כדלטלן:
• נכוןיל2013-יבק–ןיטביטוחיטלסורייטיויכ180-יריליס–דישקל,יבע–ךיפיי3ירטגרלסותיששולרויבסותטישנט.
• בשנטיזויטתקבוליםירטציבו–יעדייןיגבוטיםירטתשלוריםילגרלסות.ייבשנתי2026יצפויישטתקבוליםיוטתשלורים
ישתוו,יורשנטיזויוטלסטיטק–ןיתלךיותצטרקיכייחלקיררנטיישרשילתשלוםיגרלסות.ייבריליםיסח–ות,יסח–יי 2026
טרו דילביטוחילסוריייקלעילרצבישליגי–עוןיסקטוס–י.ייבסופןירעשייטרשרעותיטיסישטרו דייקנטיפחותיסג"ח
רטרדינטייח יתילטחז–יםישטוסירקבליררנט,יוטק–ןיתקטן.
• בשנתי2045ייגר–יטכ ףיבק–ןיוטרו דילסייוכלייות–ילשלםיסתיכליטגרלסותיטרתחייבותירטחוק.
ישילטניחישטתחזיתיטפ יריתיטזוילסיתתררש,יוזסתירשתיי יבות:י–סשיתיבגלליטטשלכותיטחב–תיות,יושניתיכייטיס
רחייבתיסתיטררשלטילטחזי–יסתיכליטחובישלטילביטוחיטלסורייתוךיכ20 -ישנט.ייבעיק–יב וףיטתקופטירדוב–יב כורי
 361רקו–:יסת–ירפתחיטתקציבי)טתקציביטפתוח(,י עיפיםי0081יטכנ ותיטרדינטי–ירלווטירטרו דילביטוחילסורי,י8405יתשלוםיחובותי–ירלוות
פניםי–יביטוחילסורי,י 4505יתשלוםי–יביתיוערלותי–ירלוותיפניםי–יביטוחילסורי.ייסלטינתונייטביצועיסםיטםיקיירים,יוסםילסיסזיטתכנון.
לחוביטרצטב–ינו ףיטפ–שיכדיילטביסיסותוילע–ךישלי180יריליס–דישקליםיבשנתי.2013
 362טרו דילביטוחילסורי,י דיןיוחשבוןיסקטוס–יירלסיליוםי31יבדצרב–י,2013יינוס–י.2017
 363נגישיב–שתיבקישו–י .https://www.btl.gov.il/Publications/aktuaria/Documents/2013_Triennial_Report.pdf
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עתקיכלישנט,ישתקציביטרדינטילסייוכלילערודיבטם.ייגםיטרו דילביטוחילסורייעצרוירבקשילשרו–י"כ–יתיביטחון"ישל
פיי 2.5ירטטוצסטיטשנתיתיולסילטקטיןיסתיטק–ןייות–ירדי.יילכןיצפויישטררשלטיתנקוטיבסרצעיםיכדיילשרו–יעליסיזון
סקטוס–יישליטביטוחיטלסורי,ילרשליעליידייטעלסתידרייטביטוחיוביטוליתק–תיטטכנ טיטרחייבתיתשלום,יטקטנת
טגרלסות,יוביטוליטסוניב– ליותישליטגרלסותי)טפ קתיתשלוריםילריישישילטםיבלסויטכייטכנ טיגבוטט(.ייגםיטעלסת
גיליטפ–ישט יתעזו–יעליידייטגדלתיטתקופטישבטירשלריםידרייביטוחילסורייוטקטנתיטתקופטישבטירקבליםיקצבתיזיקנט.
ספש–ותינו פתיטיסילספש–ילביטוחיטלסוריילשפ–יסתירצבויעליידייטשקעתיחלקירטק–ןיבסופןיסג– יביייות–יברקום
לטשקיעיסתיכולטיבסג"חירדינט.364

 364לק–יסטינו פת:ייו–םיגביזון,יחב–תיטביטוחיטחשובטיביש–סליפושטתי–גל,יטס–ץי.28.6.2017

פרק כג :קיימות והגנת הסביבה

סחתיטבעיותיטרוכ–ותישליטשיטטיטדרוק–טיתיטיסישטצו–ךילערודילבחי–טירדייכרטישניםירעודדיחשיבטילטווחיקצ–.
ש–יםיבפ–טיופוליטיקסיםיבכללינוטיםילחפשירטלכיםישעבו–םייקבלויק–דיטיעודיבקדנציטיטנוכחית,ילפנייטבחי–ות
טבסות.ייסבליטובתיטרדינטידו–שתיט–בטיפעריםיתכנוןיוטשקעותילטווחיס–וך.ייוסחדיטתחוריםישבטםיזטיבולטיבריוחד
טוסיטטגנטיעליט ביבט,יובסופןיכלליייות–יטקיירות י–ילטבטיחישטרטלכיםישבטםינוקטיםיטםיכסלטישספש–ילטרשיך
ולקייםיסותםילסו–ךיזרן,יושטםיסינםיגו–ריםינזקירצטב–.ייטיבטיםי פציפייםישבטםיזטיבסילידייביטוייטםיזיטוםי)עליידי
תעשייט,יתחבו–ט,יויצו–יסנ–גיט(יושרי–טיעליטטבעי)רים,ישטחיםיפתוחים,יורגווןיטרינים(.

המשרד להגנת הסביבה
טכ–טיבכךישט ביבטי–סויטילטיפוליב–רטיטררשלתיתיטגיעטירסוח–ייח ית,יעםיטקרתיטרש–דילסיכותיט ביבטיבשנת
.1989ייבשנתי2006ישרוישונטילרש–דילטגנתיט ביבט.
סיו–י229י רציגיסתיט תקציבישליטרש–דילטגנתיט ביבטילסו–ךיטשניםירסז י1992י)שזויכזכו–יטשנטיבטירתחילים
טנתוניםיטנגישיםיב–שת(.ייטתקציבירתוקןילסינפלציט,יסבלילסירנו–רלילגודליטסוכלו ייט,יכייטגנתיט ביבטיזטירשטו
כללייב–רתיטרדינטיולסישי–ותילסוכלו ייטיכרויב–יסותיסויחינוך.
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כפיישניתןיל–סותיטתקציביטרקו–ייכרוישטוסירסוש–יבכנ תיבחוקיטתקציבילסיטתשנטיכרעטירסזיסרצעישנותיט90 -
שליטרסטיטקודרת.ייסבלירסזיתחילתי–צףיטררשלותישליבניריןינתניטויבשנתי2009יישיעלייטיד–רטיתיבתקציביטרש–ד
טרעודכן.י יטרשרעותיטיסישברטלךיטשנט ירעבי–יםיעודיטרוןיכ ףילרש–דילטגנתיט ביבט,יובשנת י2016י טתקציב
טרעודכןיעב–יסתי ףי2יריליס–דיטשקלים.יילר–בטיטצע–יזטילסירלווטיבביצוע:ישובירסזיתחילתי–צףיררשלותינתניטוייש
פע–יטולךיוגדליביןיטתקציביטרקו–יילביןיטביצוע,ישטולךיוקטןירשנטילשנט.ייטשיסיטיטיבשנתי,2015ישבויביצועיטתקציב
טיטי-100יריליוןי)ברילים:ירינו ירסטיריליוןישקלים (.ייכלור–יבסותטיטשנטיטרדינטילסיטשקיעטיבטגנטיעליט ביבט,
סלסיט–וויחטירזט.
סיךיזטיספש–ייבכלל??ייכדיילטביןיסתיזטיצ–יךילטיכנ יקצתיל עיפיםישליטתקציביטזט.ייר תב–ישחלקירשרעותיישל
תקציביטרש–דילטגנתיט ביבטיטוסיניטוליסו ףישליק–נותייעודיות,יכרויק–ןילרניעתיזיטוםיטיםיוק–ןילשיקוםירחצבות.
לק–נותיטסלטיישיתקציביפניריירסוזןי–יישילטןירקו–ותיטכנ ט,יוטןירשתרשותיבטכנ ותיטסלטיכדיילררןיפעולות.יילכן
בתקציביטרקו–ייט ךיטכלישלטןיטוסיכ–גילי.0ייטק–ןיטגדולטיביות–יוטבעייתיתיביות–יטיסיטק–ןילשרי–תיניקיון,ישט עיף
טתקציביישלטירתוס–יבסיו–י.230
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טטכנ טיטעיק–יתישליטק–ןיטזויבסטילטירטיטליטטרנט,ישטורצסיבשנתי.2007ייזטיטיטלישרוטליעליכליטוןישליזבל
סויפ ולתיש"רוטרן"יברזבלות .ייבנו ף,יטררשלטינותנתילק–ןיטזויתו פותיטולכותיוגדלותישטגיעוילכדיי1.3יריליס–ד
שקליםיבשנתי.2016ייסבליט ביצועישלטיעלוב,יוטיסילסירצליחטילטוציסיספילויסתירטישטיסירקבלתירטיטליטטטרנט,
שלסילדב–יעליכליטתו פותישר–עיפיםיעליטיברטלךיטשנט.
טנטיכרטידוגרסותירתת -עיפיםישליטק–ןיטזוירשנתי:2016
• לפעולותירקצועיותיטוקצויברקו–י50יריליוןישקלים,ישעלויברטלךיטשנטיל116-יריליון.ייטביצועיבפועליטיטי–ק
18יריליון.י
• לתריכותי)כנ–סטיתריכטיבפעולותילצרצוםיזבלישרבוצעותיעליידייגופיםיסח–ים(יטוקצוי 186יריליון,ישגדלויפיי6
וטגיעויל1.1-י ריליס–ד.י יטביצועיטיט י89י ריליון,יקצתיפחותירחציירטטקצסטיטרקו–ית,יו–ק י8%י רטטקצסט
טרוגדלת.י
• לשטחיםיישי עיףינפ–ד.יטתקציבילתריכותיביטודטיושור–וןיטיטי24יריליון,יוטוסיגדליפיי8יל200-יריליוןיברטלך
טשנט.יטביצועיטיטיפתטייבריוחד:י–ק י726י סלף,ישטם י3%י רטתקציביטרקו–ייסויכשלישיטסחוז )(0.36%
רטטקצסטיט ופית.י
טק–נותיטסח–ות,יסגב,ילסייות–יטובות,יסלסי–קייות–יקטנות.ייב2016-ילק–ןילרניעתיזיטוםיטיםיבשרןיטיטיתקציב
פעולותירקצועיותישלי22יריליוןישקלים,ישעלטיברטלךיטשנטיל92-יריליון,יסבליטביצועיטיטי–קי6.1יריליון.
ל יכוםיניתןילור–יסוליישלררשלטיישיכוונותיטובות,יסבלילסייות–ירזט.

 366רקו–:יגליונותיסק ליטרתס–יםיסתיתקציביטרדינטיוביצועוירסת–יטחשביטכללייברש–דיטסוצ–,י עיףיתקציביי.261301
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השלכת פסולת
שינוייםיבכרותיטפ ולתילסו–ךיזרן

זיהום תעשייתי
זיטוםיסוי–
נתונייס–גוןיטב–יסותיטעולרייעלירק–יירוותיכתוצסטירזיטוםיסוי–
זיטוםירים
טרק–טישלירפ–ץיחיפטישטתחיליבתו–יעו–ףיתעשייתייבתקופתיטרנדטיוטפךילרתחםיבעייתייב רוךילשכונותירגו–ים
בטבלטיטבסטיר–וכזיםירוקדייורק–ייזיטוםיחרו–יםיביש–סל:
תיסו–
רקום
שנט
שפכיםיעי–וניים,ישפכייתעשיט,יפ ולתיבניטיועוד.יינעשיםירסרצים
נחליטי–קון
תריד
לשפ–יסתיטרצב,יוחלקויטעליוןישליטנחלינחשבינקי.
טנחליטרזוטםיביות–יבס–ץ,יבעיק–ישפכיםיתעשיתייםירטתעשייט
נחליטקישון
תריד
טפט–וכיריתיברפ–ץיחיפט,יסךיגםישפכיירכוןיטיטו–יביוב.יישיתביעות
רשפטיותיעליפגיעטירזיטוםירצדידייגיםיוחיילייטשייטת.
זיטוםיסוי–ירתרשךירטתעשייטיטפט–וכיריתיברפ–ץיחיפט.
רפ–ץיחיפט
תריד
זיטוםירתרשךירטרפעליםיבסזו–יטתעשייטי–רתיחובביבנגב.
רסזי– 1975רתיחובב
שפיכתיביוביגולרייליםיבתל-סביב טז–רתי3.5יריליוןיקובישפכיםיגולרייםיליםיברשךיכחודשיכתוצסט
1.2003
רפיצוץיבצינו–י–סשייביפו.
5000יקובינפטיגולריינשפכוילשרו–תיטבע.
 3.12.2014דליפטירצינו–יקצס"סיבעב–ונט
 30.6.2017שפכיםיררפעלי–ותםיסרפ–טיבנחל 100,000יקובישפכיםיתעשיתייםיחורצייםינשפכוילנחליסשליםיכשדופן
ב–יכתיסגי–טיטתרוטט.
סשלים

מקורות אנרגיה
ברשךישניםי–בותילסיטיויליש–סלירקו–ותיסנ–גיטיעצרייםי)פ–טילשדטיטנפטיטקטןיבחלץ,ישטתפוקטישלויזניחטייח ית
לצו–כייטרשק(.ייטשירושיטעיק–ייבסנ–גיטירקוריתיטיטידודיישרשיטרותקניםיעליגגותיטבתיםיורשרשיםילחירוםירים.
סבליבשניםיטסח–ונותיק–טירטפךיבעקבותיגילויישדות יגזיטבעיי בריםיטט–יטו–יסלייםישלייש–סל.י יכיוםיבע–ך י 30%
רצ–יכתיטסנ–גיטירקו–טיבגזירקורי,יובעתידיטשירושיבגזיצפויילעלותיברידטיניכ–ת.
טצו–טיטרקובלתילטציגיסתיטשירושיב וגייסנ–גיטישוניםיטוסיבדיסג–רתי.Sankeyייטדיסג–רותיטסלטיטורצסויכדי
לתס–יז–ירתיסנ–גיטיברנועיקיטו–,יסבליכיוםיברקוםירע–כתירכניתירתס–יםיסתיז–ירתיטסנ–גיטיברשקילסורי:ירט
רקו–ותיטסנ–גיט,יסיךירשתרשיםיבסנ–גיט,יועדיכרטיזטייעיל.ייטדיסג–רטירו–כבתיררלבניםיסנכייםיו –טיםיביניטם.ייכל
רלבןירייצגירשטו,ילרשליסתיטנפטיטגולרייטריובסילס–ץ,יכשטגובטישליטרלבןירייצגיסתיטכרות.ייט –טיםיביןיטרלבנים
רייצגיםירעב–יסנ–גיט.יילרשליט –טיביןירלבןי"רוצ–יינפט"ילביןירלבןי"תעשיט"ירייצגיסתיטדלקיםישבטםיטתעשיט
רשתרשת,יוט–וחבישליט –טירייצגיסתיטכרותישבטירדוב–.י ירלבניםייכוליםילייצגיגםי–עיונותישסיןילטםירקבילט
ררשית.י יכךילרשליטרלבניםיבצדישרסליבסיו– י 231י רייצגיםיסתי ךיכליטסנ–גיטיטריובסתילעורתי ךיכליטסנ–גיט
ררקו–ותי רקוריים,יוטרלבניםיבצדייריןי רייצגיםיסנ–גיטי שנעשטיבטישירושייעילילעורתיסנ–גיטי רבוזבזת ישטלכט
לסיבוד.ייטיחידותיטןיסלפיישעט"ן,ישזטי"שווטיע–ךילטוןינפט",יסוי10יריליוןיקילו-קלו–יות.ייטז–ירטיטיסירשרסלילירין.
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נתחילירשרסל.יייש–סלירייבסתייות–ירפיי3יסנ–גיטיררטישטיסירפיקטיבסופןירקורי,יכסש–יטיבוסיטוסיבע–ךי70%
נפטיו 30%-יפחם.יייות–ירחציירטנפטיטזטיריוצסיבחז–טיסח–יישטוסירזוקק.יבריליםיסח–ות,ייות–ירחציירטפעילותיבבתי
טזיקוקי)וטזיטוםישזטיגו–ם(יטיסילסיבגלליצ–כיםישליטרשקיסלסיפשוטיפעילותיע קיתיבשוקיטבינלסורי.ייטיצוסיטר יבי
טזטיטוסיחידושישליטשניםיטסח–ונות,יולפנייזטיטייצוסיטיטינרוךייות–.
טטפקטיטרקוריתיטיסיבעיק–יגז,ישר פקיסנ–גיטיבכרותישדורטילזוישליטפחםיטריובס.י יסיןיעדייןישוםישירוש
רשרעותייבגזיבתעשייט,יוטגזירשרשי–קילחצייריצו–יטחשרל,יסזיישיטרוןילסןילגדול.
רטישבולטיבטרשךיטוסישכיוםיישיברשקיטיש–סליישנייר לולייסנ–גיטינפ–דים:יזטישליטנפטיוזטישליטחשרל.יטנפט
רזוקק,יורטישלסיריוצסיבחז–טירשרשיבעיק–ילתחבו–ט,יוגםילתעשיטיוקצתילרשקייטביתי)בעיק–יגזילבישול(.ייחלקיקטן
רטנפטיטופךילנפטס,ישטוסיחור–יגלםילתעשיטי)לרשליפל טיקיוצבעים(ישלסיקשו–ילתכולטיטסנ–גטיתישלו.
חשרלילעורתיזסתירייצ–יםירפחםיוגז,יורשתרשיםיבויבחלקיםידוריםיבתעשיט,יבבתים,יוב"סח–"י)לסיב–ו–ירטיזט(.
בעב–י)וגםיכשטיויבעיותיבס פקתיטגזיררצ–ים(ייצ–ויחשרליגםיררזוט,ישטוסיסחדיררוצ–ייטנפט,יסבליכיוםיזטינפ ק.
טפקתיחשרליטיסיתטליךיבזבזני,יויות–ירחצייטסנ–גיטיטולכתילסיבודיולסיטופכתילחשרל.ייגזיטוסייות–ייעילירפחם,יסז
רעב–ילגזיגםירקטיןיסתיטזיטוםיוגםירעלטיסתיטיעילות.
סנ–גיתישרשירתחדשתיטיסיחלקיזניחיברשקיטסנ–גיט,יו–ובטיריוח תילדודיישרשיעליגגותיטבתיםילחירוםירים.
בקצטיטירנייישי יכוםישלייעילותיטשירושיבסנ–גיטיבתחבו–ט,יבתעשיט,יובבתים.ייטטנחטיטיסישבתחבו–ט י 25%
רטסנ–גיטיטיסייעילטיורזיזטידב–ים,יוסילויט75%-יטסח–יםיטולכיםילסיבודיבצו–טישליחום.ייבבתיםיותעשיטיטרט–טיטיס
ט–בטיפעריםילחרם,יולכןירניחיםיש80%-יזטייעיליו–קי20%יטולכיםילסיבוד.ייעםיטטנחותיטסלטירקבליםישבע–ךישליש
רטסנ–גיטישסנחנוירשתרשיםיבטיטיסייעילט,יובע–ךישניישלישירבוזבזיםי)ויכולילטיותישזויטע–כטיסופטירית(.יכחצי
רטביזבוזיקו–טיבתטליךייצו–יטחשרל.
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סיו–י 231יר–סטישכיוםייצו–יטחשרלירתב יעליפחםיוגזיבע–ךיבחלקיםישווים.ייסבליזטילסיטיטיכךיבעב–.י י סיו–י232
ר–סטיסתיטטי טו–יטישלירקו–ותיטסנ–גיטיששירשויליצו–יחשרל.
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טשלרותינלקחוירטודעטילתקשו–ת יעליטרסזןיטסנ–גטיישלייש–סלילשנתי,2015ישכוללתיגםינתוניםיל.2014-ייטטנחותיעליטיעילותישל
שירושיבסנ–גיטיב קטו–יםישוניםיבסיםירדיסג–רותיSankeyישלירעבדותיLawrence Livermoreיבס–ט"בירשנתי.2008יידיסג–רות
עדכניותייות–ירניחותיעודייות–יבזבוז.
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סגב,יב29.1.2009-יטתקבלטיטחלטתיררשלטיר 'י4450ישקובעתייעדישלייצו–י10%ירטחשרלירסנ–גיטירתחדשתיעד
,2020יעםייעדיביניםישלי5%יבשנתי. 2014יילסינ–סטישנערודיבזט.ייכךישבנו ףילעיכוביםיבפיתוחיטשירושיבגזיטבעי,יגם
כסןיטררשלטירפגינטייכולתיביצועינרוכט.
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יש–סלילסיטתב–כטיברקו–ות ירים ,יובסופןיכללייטרז–חיטתיכוןירתספייןיברצוקתירים.י ירקו–ותיטריםישלייש–סל
רתוס–יםיבסיו– י. 236י יעדיטשניםיטסח–ונותיטרקו–יל–וביטריםיטיטיקידוחים,יוסח–יטםירעיינותיורייטכנ–ת.י יבשנים
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 372רקו–ות:ייינתונייטפקתיחשרלילשנתי2016יבסת–ישליחב–תיBPי)חלקירBP Statistical Review of World Energy-ישלייוניי.(2017
 373רקו–:יינתוניייצו–יחשרלירסנ–גיטירתחדשתיויצו–יחשרליכולליבסת–ישליחב–תיBPי)חלקירBP Statistical Review of World -
Energyישלייוניי.(2017
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מפלס הכנרת וים המלח
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רט–יל.-213-י יטחלירשנת י, 1999יכשטיטיב–ו–ישטרפל יטולךיל–דתיסלירתחתילקויטסדום,יפו– רוישו–טישליצווים
שטו–ידויסותויעודיועוד,יו–וקנויסתיטרונחי"קויסדום"ירכליתוכן.ייב2001-יפשוטיקבעויסתיטקויטסדוםילטיותי,-215.5
שרתחתיויבסרתיסייספש–ילשסובייות–יכייזטייטפתחישליטרשסבותישליחב–תירקו–ותיבסת–י פי–.ייטסרתיטיסישטעובדט
שלסיטגענוילרינירוםיטזטיטיסיענייןישלירזל:יחו–ףי2003יטיטירדטים,ירפל יטכנ–תיעלטיב4.70-יר',יוטיסיטתרלסטיכרעט
לגר–י.ייגםיטחו–ףישלי1992יטיטיכזט,יעםיעלייטישלי4.00יר'.יילר–בטיטצעטיטתופעטילסיחז–טיעליעצרטירסז.
ב2004-יפגיתוקפוישליטצויטקובעיסתיטו–דתיטקויטסדום,יוטוסיחז–יל.-213-יירסזירתייח יםיסליוילסיכקוישס ו–
לעבו–,יסלסישכשעוב–יםיסותויזטירסותתיעלירצביבעייתייועדיףילסילשסובייות–.יייטע–ךיטנרוךיביות–ישטכנ–תיטגיעט
סליו,י-214.87ייבנוברב–י, 2001ינקבעילטיותיטקויטשחו–ישרעב–יסליויררשיררשילסי–צויילטגיע.ייטרינירוםיטתפעולי
טררוצעיט–צויינקבעילטיותי,- 211.5יונק–סיטקויטי–וק.ייכשעוליםירעב–יסליוירגרישיםיסתישירושייטרים,יכולליטשבט
לטבע.
קו–בנותינו פיםישלירצביטכנ–תיטםינט–יטי–דןיויםיטרלח .יייםיטרלחיזוכטילפחותיסטדטיציבו–יתירטכנ–ת,יסבלירצבו
חרו–יט–בטייות–.ייכרותיטריםישזו–רתיבי–דןיורגיעטיליםיטרלחיצורצרטיבסופןיד– טיילסח–יטקרתי כ–ידגניטיבשנת
3761932יוטפעלתיטרוביליטס–צייב.1964-ייכרותיטריםישזו–רתיבי–דןיכיוםיטיסיבע–ךיסחוזיסחדי)!(יררטישז–םיבויבעב–,
וגםיזטילסירטכנ–תיסלסיררעיינותירלוחיםיוררפעליטיטו–יטשפכיםישליטב–יט.ייבעצםירט–טיב י יתישליניטולירשק
טריםיביש–סליטיסירניעתיז–ירתיריםיד–ךיטי–דןיליםיטרלח,ירטישנתפשיכ"בזבוז".ייזויחלקירט יבטילי–ידתירפל יים
טרלח,ישיו–דיכיוםיביות–יררט–יכלישנטי)סיו–י.( 240יילי–ידתירפל ייםיטרלחיישיכרטיטשלכותיחרו–ות:
• ריישיטפונותירחלחליםילעורקישבעב–יטיטי פוגיבריייםי–ווייירלח,יררי יםיסתי לעייטרלחיבעורקיטק–קע,
וגו–ריםיליצי–תיתופעתיטבולענים .יי יטבולעניםיפוגעיםיבשטחייחקלסותיובתשתיות,יבעיק–יכביש י90י וגש–ים
שלו.
• פגיעטיבתיי–ותיכתוצסטירטת–חקותיטחופיםיעםיי–ידתיטרפל יו גי–תיסת–יםיבגללי כנתיטבולענים.
• יבושיטסגןיטד–וריישלייםיטרלחיוטפיכתוילב–יכתיסידויירלסכותיתיבשירושירפעליייםיטרלח.ייב–יכותיטסידוי
רגדילותיסתיטשטחיטספקטיביישליטיםיובכךיסתיכרותיטסידוי,יותו–רותילטו–דטינו פתישליטרפל .
 375רקו–:ינתונייטרפל יר–ישוםיירפו–טישלירפל יטכנ–תיבסת–י–שותיטרים .יינתונייטקויטסדוםירע–ןיפייטל ון,יצפ–י–יגזית,יוסיתייפישטנדל–,
תפקידיטקויטסדוםיבשרי–טיעלירפל יםיגבוטיםיבכנ–ת,ירכוןיי–ושליםילחק–ייש–סל,י.2005
 376ט כ–יטוקםילסיכדיילשלוטיברפל יטכנ–תיסלסיכדיילוו תיסתיז–ירתיטריםילרפעליטחשרליטטיד–וסלקט–יישלי–וטנב–גיבנט–יים.
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סיו–י:240יטשינוייםיברפל ייםיטרלחילסו–ךיטשנים.377

שטחים פתוחים
רשסביטק–קע
שטחיםיציבו–ייםילפנסי,ירח ו–יבשטחיםילפייעי–/רחוז,יגישטיו–רתיטשכונט-עי–-רט–ופולין
שטחיםיטבעייםילשרו–ות

מגוון המינים
יש–סליטיסיחלקירסגןיטיםיטתיכוןישנחשבילbiodiversity hotspot-י–יסזו–ישישיבוי–יכוזיח–יגישליריניםישוניםישל
צרחיםיובעלייחייםירצדיסחד,יולחציםי ביבתייםישג–רוילסובדןיניכ–ישלישטחיםיטבעייםירצדישני.ייכתוצסטיריניםישונים
נכחדויסוינרצסיםיב כנתיטכחדט.378ייחשיבותיריוחדתינודעתילריניםיסנדריים,יכלור–יריניםישנרצסיםיבסזו–יזטיבלבד.
לפ– וםיט–ביביות–יזוכיםיריניםישלייונקים,יובעיק–ייונקיםיגדולים.ייסבליישילטניחישישיט–בטייות–יריניםישליח–קים
שנכחדויסוינרצסיםיב כנטירסש–ייונקים.ייריניםישידועישטיויכסןיבעב–יוכיוםיסינםיבנרצסייות–יכולליםיסתיטדוביט ו–י
וסתיעזניתיטנגב.ייריניםיסח–יםינכחדויביש–סליסבליטושבוילטבעירסוח–ייות–ירס–צותיסח–ותיסוירג–עיניי–בייטיבשבי.
–שירטיכוללתיניתןילרצוסיבוויקיפדיטי-י"בעלייחייםישנעלרוירס–ץייש–סל".

 377רקו–:ינתונייטרפל ירסזי1976ירצוייםיבסת–י–שותיטרים.יינתוניםירתחילתיטרסטיעדי1933ינרדדויעליידייט ,PEFיורצוטטיםיבציפו–ט
קליין,ישינוייירפל ייםיטרלח,יטבעיוס–ץיי"סיג .ייסתיטטווחיר1933-יעדי1976יטשלרתיירסיו–ידי4ישליסליי–ז,י פ–ייםיטרלח,י–שותישרו–ות
טטבעיוטרועצטיטסזו–יתיתר–,י.1993יילר–בטיטצע–ישנייטרקו–ותיטסלטילסיר כיריםיבנקודתיטחיבו–יביניטם.
– 378סויבסת–יט.Critical ecosystem Partnership Fund -

שער חמישי

 40שנות ימין
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טפ–קיםיטשוניםיבחלקיםיטקודריםישליט פ–יטיוירסו–גניםילפיינושסיםי–יביןיסםינושסיםיכלכליים,ינושסיםיחב–תיים,יסו
טיבטיםישוניםישליניטוליטרשקיוטרדינט.ייטפ–קיםיבחלקיטזטירסי–יםיחתךיסח–,יטוסיחתךיטזרן.
טפ–קיט–סשון,יפ–קיכד,יעו קיברגרותיס–וכותיטווחישניתןיל–סותיבפעולטילסו–ךיכלי 40יטשניםישליעידןיטירין.
טפ–קירנ טילזטותירספייניםיכללייםישליטתקופט,ישתקפיםילכליסוילפחותיל–וביטררשלותישכיטנויבט.ייבנו ףיטוסירנ ט
לט–סותיסיךיטרספייניםיטסלטיטשפיעויעלירצביטרדינטיוטסז–חים.
טפ–קיטשני,יפ–קיכט ,ירתרקדיבסופייטייחודיישליכליסחדיר–סשייטררשלטישליטיריןיוטררשלותישטוסיטנטיג.ייבכך
טוסירשליםיסתיטתרונטישליטפ–קיטקודם,יתוךיטדגשתיטחידושיםיוטתטליכיםישטת–חשוילסו–ךיטזרן.
טפ–קיטשלישייוטסח–ון,יפ–קייכו,ירתרקדיבפ–קיטזרןיטסנורלייביות–יב40-יטשניםישליעידןישלטוןיטיריןי–יתקופת
ררשלתי–ביןיטשנייט.ייררשלתיטשרסליטזוירייצגתיטתנטלותישונטיבתכליתירכליטררשלותישכיטנוילפניטיסויסח–יט
)כולל,יברידטי–בט,יררשלתיטשרסלישליסטודיב–ק(.י יבכךיטיסירדגירטיסלט–נטיבטילרגרטיטשלטתיבתקופטיטזו,
ורספש–תידיוןיבסלט–נטיבותיובטשלכותיטן.
כיווןישטדיוןיכסןיטוסיעליסותםיטנושסיםישנדונויכב–יקודם,י–קיבחתךיסח–,יסיןיכסןיכרעטיטצגטישלינתוניםיחדשים.
סבלילשםיטנוחותינציגירחדשיחלקיקטןירטסיו–יםישכב–י–סינו.

פרק כד :מגמות ארוכות טווח

בפ–קיזטינ כםירגרותיס–וכותיטווחיטתקפותיברידטי–בטילכלי 40יטשניםישליעידןישלטוןיטירין,יובפ–טיכסלטיטרדגירות
שינויילעורתיעידןיטשרסלישטיטיעדי.1977ייעםיזסתיישילטבחיןיבכךישטרעב–ירעידןיטשרסלילעידןיטיריןילסיטיטיבסרת
נקודתי,יסלסיטיטירו–כבירשלושטי–כיביםינפ–דיםיעליפניי12ישנים:
• רטפךיתודעתייבעקבותירלחרתייוםיכיפו–יבשנתי.1973יירלחרתייוםיכיפו–י יירטיבסחתיסתיתקופתיטסופו–יט
שליסח–יירלחרתיששתיטירים,יוטביסטילטטלתי פקיערוקיבררשלותיטשרסלי–יטןירבחינתייכולתיניטול
טרדינטיוטןירבחינתיטשחיתותישליוותטיסותןילסח–יעש–ותישניםיבשלטון.ייחו –יטסרוןיבשרסליטתגב–יגם
בגלליטוצסותיעתקיעליטביטחון,ישטובילוילי–ידטיבטשקעותיבתחוריםיסח–יםיולי–ידטיבצריחט.י יטטשלכות
כללוילדוגרטיסתיטתחלתיטי–ידטיבר פ–יטיח יישליחב–יי גליבסוניב– יטסות.
• סחתיטתוצסותישליע–עו–יטסרוןיבשרסליטיט יטרטפךיטפוליטיי של י,1977ישטתחיליבשינוייגבולייוטתחזק
בבחי–ותיטבסותיב. 1981-י י ררשלתירנחםיבגיןינקטטיבר פ–יפעולותי ששינויסתיפנייטרדינט,יכרוי לרשל
טליב–ליזציטישליטרשק,ירתןיפטו–ירגיו ילח–דים,יוטקרטיר יביתישליטתנחלויות.י יברקביליטת–חשישינוי
ב י י יב ד– יטעדיפויותי ובניטול יטרדינט,י שטיוי לוי טשלכותי ריידיותי בתחוריםי שונים,י כרוי לרשל יטי–ידט
בטתחלותיבניטיוטטתחלטישליי–ידתיטר פ–יטיח יישליריטותילסשפוזיבבתייטחוליםיטכלליים.
• כתוצסטירטליב–ליזציטיוחו –יניטולישליטרשקיפ–צטיטיפ–-סינפלציטישטובילטילרטפךיטכלכליישליטתכנית
לייצוביטרשקישלישנתי.1985ייטתכניתיטזו,ישנטגתטיורורשטידווקסיתחתיטנטגתוישלישרעוןיפ– ,ירי דטיסת
טרדיניותיטכלכליתיטרצרצרתיטשלטתיעדיטיום.ייזטיטוביליבסופןיריידיילי–ידטיבגי–עוןיטררשלתי,יובטרשך
לי–ידטיבחוביולרגווןיפעולותישליטקטנתיטשקעותיוטעב–תיסח–יותירטררשלטילרגז–יטפ–טייוטע קי.ייסחת
טדוגרסותיטבולטותיטיסיטעב–תיטסח–יותיעליטתקשו–תילחב–טיטררשלתיתילבזקיוסח–יכךיטטפ–טטישל
טחב–טיטזו.יידוגרטיסח–תיטיסיטרעב–ילפנ יטיצוב–תיטרושקעתיבשוקיטטון,ירטישטוביליביןיטית–ילתופעות
שליטשקעותיכושלותיבחו"ליולת פו–ותילבעלייסג"ח.
ט עיפיםיטבסיםירציגיםיכרטירטדוגרסותישטוזכ–ויבית–יפ–וטיעםיעודיט–בטידוגרסותיסח–ות.

כלכלת שוק וקפיטליזם
בסופןיג יניתןילספייןיסתיעידןיטשרסליעדי1977יכתקופטישבטינבנתטירדינתי–ווחט,יבעודיעידןיטיריןישסח–ייטרטפךיטוס
תקופטישליליב–ליזציט,יטעדפתיכלכלתישוק,יקפיטליזםיגוסטי–יופי–וקירדינתיט–ווחט.יי–עיונותיכרויכלכלטירתוכננת
ב גנוןי ובייטייסויספילוידוריננטיותישליטררשלטיוטט תד–ותיכב–ירזרןיסינםי–לוונטיים.יינשס–טיטשסלטיטב י יתישל
טסיזוןיביןיכלכלתישוקילביןייוזרטיררשלתיתיו–גולציט.
טסיו–יםיטבסיםינועדוילטזכי–יכרטירןיטרגרותיטבולטותיביות–יש–סינויבפ–קיםיטקודרים,יושניתןיליח יסותן
לטבדליםיבסופייטכלכלטיוטרשק.יי–סשיתיטצריחט.ייכשר תכליםיעליטצריחטירסזיקוםיטרדינט,יניתןילטבחיןיבב–ו–
בטבדליביןיטתקופטיעדי1973יוטתקופטירסזי)סיו–י.( 58יינקודתיטשינוייסינטיחופפתילחלוטיןיסתיטרטפך,יסבליטיסירסוד
ק–ובט,יוקשו–טיסוליילטוצסותיטעצורותיעליביטחוןיסח–יירחלרתייוםיכיפו–י)–סויסיו–י151יבער' .(217ייבכלירק–טירסז
טרטפךילסיטייתטיחז–טילרצביטקודם.
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סיו–י:58יטצריחטיביש–סלירסזי1973ינרוכטיררטישטייתטיקודםילכן.

ברקביליטייתטיי–ידטירשרעותיתיבבנייתידי–ותייח יתילגודליטסוכלו ייט,יכפיישניתןיל–סותיבסיו–י.190ייטח–יגות
טיחידותיטןירבצעיטדיו–ישליש–יטשיכוןיס–יסליש–וןיבתחילתיגליטעלייטיטגדוליר–ו יטיב,1990 -יותנופתיטבנייטיבתקופת
ררשלתייצחקי–ביןיכרטישניםילסח–ירכן.יילעורתיזסתירסזישטתחילירשב–יטדיו–יב2008 -יכוחותיטשוקי)וגםיטררשלות
ב–סשותיבניריןינתניטו(ינכשלויביצי–תיטגדלטירשרעותיתישליקצביטבניט.
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סיו–י: 190יקצביבנייתיטדי–ותינרוךייות–ירסזיטרטפךיפ–טילח–יגיםיבודדים.

טדי–ותישכןינבנותיעב–וישינויירשרעותייעםיטשנים.יישיווייטרשקליבשוקיעב–ילדי–ותיגדולות,יוכרעטישלסינבנות
יות–ידי–ותיקטנותי)סיו–י.(193יייבשנתי1976יטיח יטיטי34%-66%ילטובתידי–ותיעדי3ייחד–ים;יבשנתי1979יזטיכב–יטיט
45%-55%ילטובתידי–ותישלי4יחד–יםיורעלט,יובשנתי1990יכב–י81%ירטדי–ותיטיויגדולות.ייבשניםיטסח–ונותי–קיכ8%-
רטדי–ותיטחדשותיטןיבנותי3יחד–יםיסויפחותי–יט–בטיפחותירשיעו–ירשקייטביתיטקטנים.
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סיו–י: 193יתרטיליגודלייטדי–ותיטשתנט,יוסח–ייטרטפךינבנותידי–ותיט–בטייות–יגדולותיוישיצרצוםיניכ–יבבנייתידי–ותיקטנות.

ניתןילטתווכחיסםיטשינוייבתרטיליגדלייטדי–ותירשקףיכשלישוקיסויעלייטיב–וכטיב–רתיטחיים.ייברקביליטיויעוד
רגווןיטיבטיםישליעלייטיב–רתיטחיים,ישלפחותיסתיחלקםיניתןיליח ילליב–ליזציטישעב–טיעליטרשק.ייטבולטיםיביות–
טםיבשוקיטתקשו–ת,י–סשיתיעםיטעב–תיטסח–יותיעליטטלפוניטיררש–דיררשלתיילחב–טיציבו–יתי)בזק(,יורסוח–ייות–
ב–פו–רתיט לול–.
סולייטבעיטיטגדולטיביות–יברדיניותיטרצרצרתישליררשלותיטיריןיטיסיטטקטנטיטד–רטיתיבטשקעטיבתשתיות.
סיו–י 204יר–סטיסתיטטשקעטיב לילתיכבישיםיחדשים.ייכפיישניתןיל–סותיטתחלותיט לילטישליכבישיםיחדשיםיצנחויתוך
שניםי פו–ותיסח–ייטרטפך,יובכליטזרןירסזיטשקעותיניכ–ותיבכבישיםינעשוי–קיבתקופותישבטןיכיטנויררשלותיטשרסל
שלייצחקי–ביןיושליסטודיב–ק.י יכיווןיש לילתיכבישיםיסו–כתיכרטישנים,יריישזכטילגזו–יסתיט –טיםיכשט לילט
ט תיירטיטיויברק–יםי–ביםיש–ייררשלותיטיריןישטחליפויסותן.ייוטשקעטיבכבישיםילסילבד.ייסח–ייטרטפךיטייתטיגם
י–ידטישלייות–יר50%-יבטשקעטיבתשתיותישלירע–כתיטב–יסותי)סיו–י161יבער' .(230
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סיו–י: 204ירסזיטרטפךיטשקעטיב לילתיכבישיםינעשתטיבעיק–יבתקופותיטקצ–ותישליררשלותישרסל.

ברבטייות–י–חב,יעושטי–ושםישטיור–טילתריכטיברשקיחופשייר תי–טיסתיטעובדטישררשלותיטיריןי ובלותיבסופן
כללייריכולתיביצועינרוכטיורת רונתי"רעטירידייורסוח–ירידי".יידוגרסותיבולטותילכךיטן:
• טקטנטירשרעותיתיבקצביבנייתיטדי–ותייח יתילגודליטסוכלו ייט,יכפייש–סינוילעיליבסיו–י.190ייבפ–טיבולט
חו –יטטצלחטילטגדיליסתיקצביבנייתיטדי–ותיבסופןירשרעותייבכליטעשו–ישסח–ייפ–יצתירשב–יטדיו–יב-
.2008
לילט י רועטט י של י כבישים י כפיי ש–סינו י לעיל יבסיו– י,204י שג–רט י ליש–סל י לטפוך י לרדינט י טרפותחת י עם
•
טכבישיםיטצפופיםיביות–.
• ברקביליטייתטיטתקדרותיסיטיתיביות–יבפיתוחיטתחבו–טיטציבו–ית,יכשט–כבותיטקלותיבי–ושליםיובתל-סביב
רתעכבותישניםי–בותיוגםיטביצועיסו–ךישניםי–בות,יוספילוינתיבייתחבו–טיציבו–יתיבכבישיםיקייריםיסינם
ר ורנים.ייועםיכליטשיפו–,יגםיכיוםיטשירושיב–כבתיעדייןיזניחייח יתילרדינותיסח–ות.
• עיכובים י בפיתוח י תשתית י טתפלת י טרים ,י וכתוצסט י י–ידט י ברפל י טכנ–ת י )סיו– י (239י וברפל י ים י טרלח.
טטד–ד–ותיברפל יטכנ–ת יבשנים י1991-1992י ושוב יבשנים י1999-2003י לסיג–רוי לפעולט יררשית י לפת–ון
טבעיט,יו–קיבזכותיחו–פיםיגשוריםיבסופןיח–יגיטכנ–תיטתרלסטירחדש.י י–קיב2007 -י טתחילוילפעולירכוני
טתפלתירים,יסבליטטד–ד–ותיטחוז–תישליטכנ–תיבשניםיטסח–ונות,יוטטד–ד–ותיטרתרשכת ישלייםיטרלח
ותופעתיטבולענים,ירצביעיםיעליכךישזטיטיטירעטירדייורסוח–ירדי.
• עיכוביםיבפיתוחיטשירושיבסנ–גיטי ול–יתייח יתילרדינותירפותחותיסח–ותישבטןיישיט–בטיפחותישרשיוחלקן
סינןירתקדרותירבחינטיטכנולוגיתיכרוייש–סלי)סיו–י234יבער' .(302
• עיכוביםיבפיתוחירסג–ייטגזירוליחופיייש–סל,יבקישו–ישלטםילחוףיבצו–טישתבטיחיס פקטיר פקתיוסרינט,
ובפ–י תי–שתיחלוקתיטגזיטס–ציתיוחיבו–ירפעלייתעשייטילגז.
• יבושישלישי–ותייטכבסותישטיטיביןיטגו–ריםילס וןיטש–יפטיבכ–רליבשנתי.2010ייבעקבותיטס וןיטועב–ירע–ך
טכבסותירסח–יותירש–דיטפניםילסח–יותיטרש–דילביטחוןיפנים,יטוקםי)רחדש(ירע–ךיכיבוייסווי–י,יוטוקרט
–שותיס–ציתילכבסותיוטצלט.
• חו –יניצוליד–רטיישליתקציביםילטגנתיט ביבטיובריוחדילטיפוליבפ ולתירוצקטי)טק–ןילניקיון,י סיו–י230יבער'
.(298
• עיכוביםיבבנייתיגד–ירשרעותיתיבגבוליעםי ינייכדיילעצו–יסתיגליטר תננים,יועיכוביםיבטיפוליברנט–ות
טטתקפיותישליטחרס יר–צועתיעזט.
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סיו–י: 239יטטד–ד–ותיטחוז–תיברפל יטכנ–תירצביעטיעליחו –יעשייטיב–רטיטלסוריתילפת–וןירשב–יירשקיטרים.

סחדיטטיבטיםיטישי–יםיביות–ישליטרעב–יררשקיעםירעו–בותיררשלתיתיערוקטילכלכלתישוקיטיטיטרטלךילטעבי–
סח–יותיררש–דייטררשלטילחב–ותיררשלתיות,יוסח–יכךילטפ–יטיסתיטחב–ותיטסלט.י יישילטודותיכייברק–יםי–בים
טרש–דיםיוטחב–ותיסכןיטיוילסייעיליםיבסופןיקיצוני,יוחו –יטיעילותיטזטיפגעיברשקיובסז–חיםי)לדוגרט,יחו –יטיכולת
שלירש–דיטדוס–ילפ–ו יתשתיתיטלפוניטיבקצביטנד–ש,יכפיישניתןיל–סותיבסיו–י217יבער' .(283ייסבלירצדישנייט–בט
רטטפ–טות י נעשו י בלס י טע–כט י נכונט י של י טע–ך י שרועב– י רידי י טציבו– י לידיים י פ–טיות י ותוך י רתן י טטבות י רוגזרות
לטייקונים.ייטתוצסטיטייתטילעיתיםיטקרטישלירונופוליםישעיק–יעי וקםיבעשייתי–ווחיעליחשבוןיטציבו–.יירק–יםיכסלט
רפו–טיםיטחלירער' .109ייטדוגרסותיטבולטותיביות–יטן
• רכי–ת י צים י ובתי י טזיקוק י לנפט י לחב–ט י ליש–סל י של י טסחים י עופ– ,י פעולות י שערדו י ברוקד י ט –ט י "שיטת
טשקשוקט"ישליריקיי–וזנטל.י יבשנייטרק–יםיטתרו–טילרכי–טיטייתטינרוכטיבסופןירשרעותיירטע–ךישל
טחב–ותיטנרכ–ות.
• טתריכטיטררשלתיתיברתווטיטגזיוברונופולישלייצחקיתשובטיוחב–תינובליסנ–ג'י.י יטרתווט ירנעיתח–ות
ספקטיביתיוקיבעירחי–יגבוטייח יתילגז,יובעקבותיכךירחי–יגבוטייח יתילחשרליועיכוביטרעב–ילשירושיבגז
בתעשייט.
רספייןיחוז–ישלי–כישתיחב–ותיררשלתיותיעליידייטייקוניםיטוסישט–כישותינעשותיתוךיכדיירינוףיר יבי.ייפ–וש
טדב–ישטכ ףישרשרשיל–כישטיסינויכ ףיפ–טיישליט–וכש,יסלסירתקבלירטלווסותירטבנקים.י יכתוצסטירטרינוף
ט–וכשיםינרצסיםיברצבישבויטםיחייביםי כוריםיגדולים,יולכןיטפעילותיטע קיתישלטםירכוונתיליצי–תי–ווחיםיגדולים
ככליטספש–יברטי–ותיגבוטטיככליטספש–י–יולויעליחשבוןיטיציבותיוטטצלחטיס–וכתיטטווחישליטחב–טיש–כשו.
טתוצסטיטיסילעיתיםיטתנטלותיט–פתקניתיוח –תיסח–יות,ישטובילטיבכרטירק–יםילטתרוטטויותיוטפ דים.
עודיגו–םילטתנטגותיע קיתילסיסח–סיתיטיטיטרעב–ילפנ יטיצוב–ת.ייטרעב–יטזטינועדילשח––יסתיטררשלטירתריכט
בק–נותיטפנ יטיעליידייסג–ותיחוביריועדות.ייטרו דותיטרנטליםיסתיטפנ יותינסלצוילחפשיספיקייטשקעטיסח–ים,יוחלק
ניכ–ירטכ פיםיטופנטילסג–ותיחוביקונצ–ניותי)סיו–י.(75ייטשקעטישלי כורייעתקיכסלטיתוךיזרןיקצ–יטייתטיגדולטיעל
טרשקיטיש–סלי.ייכתוצסטיטיויכסלטישטתפתוילטשקיעיבע קיםירפוקפקיםיבחו"ל,ירטישג–םיל יכוןי)ולעיתיםילסובדן(
טכ ף,יוזסתיברקוםישטכ ףייושקעיבפיתוחיטרשקיטיש–סלי.
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סיו–י:75יבעקבותיטרעב–ילפנ יטיצוב–תיב 2003-ינותביכ ףי–בילסג"חיקונצ–ניות,ירטישג–םיביןיטית–ילטשקעותילסיזטי–ות
בחו"ל.

טט תד–ות:יקופותיחוליםירתח–ות,יק–נותיפנ יטירתח–ות,יפ–וקיחב–תיטעובדים.יירצדישניינשס–ויטוועדיםיטחזקים
–יחב–תיחשרליוטנרלים.
גדילתיפע–יםיוסי-שוויון,יסחוזיטתושביםירתחתילקויטעוני

צמצום השירותים לאזרח
טסרונטיבשוקיחופשייוטשסיפטילפ–קיסתירדינתיט–ווחטיטולכיםיידיבידיעםיטקטנתיטפעילותיטררשלתיתיוצרצום
טשי–ותיםיטניתניםיעליידייטרדינטילסז–חים.י יבניריןינתניטו,יכשטיטיש–יטסוצ–,יטשתרשיברשל י טסישיט–זטי)טרגז–
טעי קי(יטנסלץילשסתיעליגבויסתיטסישיטשרןי)טרגז–יטררשלתייטציבו–י(יכדיילטצדיקיסתיטרדיניותיטרצרצרת
שטנטיג.י יבניגודילתרונטישטוסירציג,יצרצוםיפעילותיטררשלטיטוסייות–יענייןישלירדיניותיופחותיצו–ךיבלתייניתן
לע–עו–. 379ייוטרדיניותיטזויטתחילטיכב–יקודםיונרשכתיעדיטיום.
דוגרטירובטקתילצרצוםיטשי–ותיםילסז–חייטרדינטירסזיטרטפךיטיסיטקיצוץיבריטותיטסשפוזיבבלתייטחולים
טכלליים.י יניתןילטבחיןיבקלותיבטבדלירובטקיביןישירו–יר פ–יטריטותילנפשילפנייטרטפך,ילר–ותיטעלייטיטניכ–ת
בסוכלו ייתיטרדינט,ילביןיי–ידטי–צופטירסזיטרטפךי)סיו–י.(168יייבדורטיטייתטיי–ידטיבטשקעותיבתשתיתי–פוסיתי)סיו–י
161יבער' .(230

– 379סוייו ףיזעי–ס,יגודלטיט–צויישליטררשלט:יביןיכלכלטילפוליטיקט,יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,ייוליי.2009
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סיו–י: 168יר פ–יריטותיבתייטחוליםילנפשי–יובפ–טיבבתייטחוליםיטכללייםי–ייו–דיבסופןי–ציףירסזיטרטפך.

דוגרטינו פתילי–ידטיבטשקעטיבתשתיותיטיסיטי–ידטיב לילתיכבישיםישטוזכ–טילעילי)סיו– י.(204י יברקבילייש
קיצוץירתרשךיבדיו–יטציבו–י,ישרשקףיבסופןיישי–ייות–ישי–ותישניתןיעליידייטרדינטילסז–חיםינזקקים.ייב–סשיתישנות
טרדינטיטצו–ךיל פקידיו–ילעוליםיטחדשיםינתפ יכסח–יותישליטרדינט,יוטרדינטיטשקיעטיבסופןיר יבייבבנייטיציבו–ית.
חלקירטבנייטיטזויטופנתטילדיו–יציבו–י,יכלור–ידי–ותישנשס–ויבבעלותיטרדינטיוטושכ–וילדיי–יםיברחי–יםיר וב דים.
סח–ייטרטפךיטדגשיעב–ילפ–ויקטישיקוםיטשכונות,יוכרותיטדי–ותיבדיו–יטציבו–ייי–דטיבסופןיד– טיי) סיו–י.(188ייבפ–ט,
ברקוםילטשקיעיבדיו–יטציבו–ייטרדינטירכ–טידי–ות,יוטעבי–טיסתיטכ פיםישטתקבלוילשירושיםיסח–ים.
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סיו–י: 188ירנתוניםיחלקייםישניתןילרצוס,י–וסיםישטדיו–יטציבו–ייטצטרצםילפחותיר–בעיררטישטיטילפנייטרטפך.

טיבטינו ףיטוסיטטשכלטיטגבוטט.יייש–סליטיסירדינטיבליירשסבייטבעירשרעותייםי)פ–טיסוליילתגליותיטגזירסז
–סשיתיטרסט(,יורקובלילחשובישטית–וןיטעיק–יישלטיטוסיב טוןיטסנושי.י יטוןיסנושייצ–יךילטפחיבסרצעותיחינוך
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וטשכלטיגבוטט.ייסבליכסןיניתןיל–סותישתיירגרותי ות–ות.יירצדיסחדיסכןיישיטנגשטישליטטשכלטיטגבוטטיבזכותיטקרת
–שתירכללותיסקדריותיכלל-ס–ציתי)סרנםיבעיק–יבעקבותיפעילותוישליש–יטחינוךיסרנוןי–ובינשטייןיבררשלתי–בין,
טחלירסרצעישנותיט.( 90-י ירצדישנייישיקיצוץירתרידיבסוניב– יטסותיטרחק–יטר ו–תיותישרטוותיסתיטעיליתישל
טרו דותיטסקדריים.ייקיצוץיזטיניכ–ילרשליבי–ידטישליר פ–יטפ–ופ ו–יםיוטר–ציםייח יתילסוכלו ייתיטרדינטי) סיו–י
 ,185י קיצוץ י שטתחיל י עוד י לפני י טרטפך י ב1973-י סך י נרשך י בעקביות י רסז( .י י זסת י בניגוד י לנ יקט י טעצורט י בר פ–
טפ–ופ ו–יםיבשנותיט.60-
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סיו–י: 185ישיעו–יחב–ייט גליטסקדרייטבכי–יבסוניב– יטסותירנו–רלילגודליטסוכלו ייט.

האחיזה בשטחים
עםיכליטכבודילטיבטיםיטכלכלייםיוטחב–תייםישלישלטוןיטירין,יטטיבטישזוכטילטכ–טיולתטודטיטגבוטטיביות–יטוס
טרדיניי–יובריוחדיטזיקטילשטחיםישנכבשויברלחרתיששתיטירים.ייוטטיבטיטבולטיביות–ישליטזיקטילשטחיםיטיסירפעל
טטתנחלויות .ייתחילתוישלירפעליטטתנחלויותיביריישלטוןיטרע–ךישלפנייטרטפך.ייסבליררשלותיטיריןיטןישתרכויבגידול
ט–ציףישליסוכלו ייתיטרתנחליםירפחותיר2000-יבעתיטרטפךילק–וביל400,000-יכיוםי)סיו–י,135ילסיכוללישכונותירז–ח
י–ושלים(.380
כ–בעירטרתנחליםירתגו––יםיבטתנחלויותיטרפוז–ותיב–חבייבגדטיטרע–ביםיברט–טיטרוצט–תילתקועייתדיבק–קע
ולטקשותיעליפינוייוטקרתירדינטיפל טינית.ייו–ביםיסכןיחושביםישפינוייכזטיסינויספש–יייות–.ייט יבטיטפשוטטיביות–
טיסיבגלליטרחי–יטכלכליישליפינוייוישובירחדשישלירעלי 100,000יסיש,ישניתןילטע–יךיסותויבעש–ותיריליס–דיישקלים.
סבליטבעיטיטגדולטייות–יטיסיטתריכטיט–גשיתיט–חבטישרפעליטטתנחלויותיזוכטילטיבדעתיטציבו–,יוטטתנגדותילפינוי
ישוביםייטודייםיבסש–יטם.ייבטקש–יזטי–סויילזכו–יסתיטרסבקיםיעליפינוייכליביתילסיחוקייוכלירסחזינידח,יוטקשיים
שטרע–כתיטפוליטיתיוגםיטצבסינתקליםיבטםיבביצועיצווייפינוי.י יטכשליםיבטיפוליברפונייישובייחבליעזטיבתכנית
טטתנתקותיגםיטםירעיביםיעליטספש–ותישליפינוייישוביםינו פים.

 380ו–סויגםייותםיב–ג–,יריפקדיטרתנחלים,יטס–ץי.11.6.2017
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סיו–י: 135יטגידוליטעצוםיבסוכלו ייתיטרתנחליםירסזיטרטפךיטפךיסותםילרכשולישרונעיכליספש–ותי בי–טישליטיפ–דות
רטשטחים.

בנו ףילטיבטיטרדינייבטקש–ישליט כ וךיעםיטפל טינים,ילבנייתיטטתנחלויותיטיטיגםיפןיכלכליישליטשקעת
רשסביםיר יביתיבשטחיםיטכבושים.יידוגרטילכךיניתןיל–סותיבסיו–י.241ייסיו–יזטירציגיסתיפיתוחיצנ–תיטריםיוטביוב
ביש–סליבשנים י.1972-1997י י יכפיישניתןיל–סות,יבתקופטישררשלתיבגיןיטקירטיסתיטטתנחלויותי) סיו– י(133יטייתט
טכפלטישליכרותיטצינו–ות יטחדשיםישטונחויכלישנט,יוכליטעלייטיטזויטייתטיררוקדתיבשטחים.ייברקביליטייתטיי–ידט
רשרעותיתיבטנחתיצינו–ותיביוב.יילי–ידטיזויישירשרעותירשתייבחינות:יטזנחתיטתשתיתיבגבולותייש–סליגופס,יופגיעט
ב ביבטיבשטחיםיכתוצסטירחו –יטיפוליבפינוייטביוביבטתנחלויות.ייפיצוייעליטטזנחטיביש–סליניתןי–קיבשלטייררשלת
שרי–יובתקופתיררשלתי–בין;יבשטחיםילסיבנויצינו–ותיביוביגםירסוח–ייות–.
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סיו–י:241יטנחתיצינו–ותיריםיוביוביברחוזותישוניםיובשטחים.381ייתנופתיבנייתיטטתנחלויותילוותטיבטשקעותיניכ–ותיבתשתית
צינו–ותיבשטחים,יוברקביליבטזנחטישליתשתיתיטביוביביש–סליעצרט.

רצדישני,יסםיר תכליםיבפ–טיםירתקבלתיתרונטירו–כבתייות–.י יררשלותיטיריןינקטוילסו–ךיטשניםיבבפעולות
רנוגדות,ישחלקןיחיזקויסתיטסחיזטיבשטחיוחלקןיקידרוירטלכיםישליפש–ט.
• ררשלתיבגיןיטגיעטילט כםישלוםיעםירצ–יםישבר ג–תויכלישטחי יניי)וב ופוישלידב–יגםיטשטחיטקטןיבטסבט
שעליויטייתטירחלוקת(ינר –ילרצ–ים.
• רצדישנייררשלתיבגיןיטחליטטיגםיעליטחלתיטחוקיטיש–סלייב –רתיטגולןי)סבליבליילטכ–יזיבסופןירפו–שיעל
יפוחיטשטחיליש–סל(.
• ררשלתיש–וןיביצעטיסתיתכניתיטטתנתקותישברטלכטיפינתטייש–סליסתיכלי–צועתיעזט,יוגם י4י טתנחלויות
בצפוןיטשור–ון.
• סטודיסולר–ט,יברטלךיטרשסיורתןישניטליעםינשיסיט–שותיטפל טיניתיסבוירסזןיבשנתי,2008יט כיםיל יפוח
שליפחותיר6%-ירשטחיטגדטיליש–סל,יכשבשס–יטשטחיתוקםירדינטיפל טינית.
רעב–ילענייןיטשסיפטילשלוםיול יוםיט כ וךיטיש–סלי-פל טיני,ילטרשךיטכיבושיוטתריכטיברפעליטטתנחלויותייש
גםיטשלכותירתרשכותיעל ישחיתות י בגבולותיטרדינטיועליסופייטרדינט.י ידו–וןינבות,יב פ–ויעלישחיתותיפוליטית
ביש–סל,382ירפ–ט:
• כדיילטקיםיולתחזקיטתנחלויותיכרטירש–דייררשלטי)ביטחון,יבינוייושיכון,יחקלסות,יועוד(ינקטויבפעולותיבלתי
חוקיות,יכולליכסלטישנגדויטחלטותיררשלטיסויפ קיידיןישליביתיטרשפטיטעליון.ייטפעולותיטבלתייחוקיות
טרפו– רותיביות–יטןיבנייתיטתנחלויותיורסחזיםיעליק–קעיפ–טיתישליפל טינים.י יטחלטותי–בותיעליפינוי
טתנחלויותיורסחזיםיכסלטילסיבוצעו.
• טוקרטירע–כתיתיקצובינפ–דתיורו ת–תישבסרצעותטיטוז–רויכ פיםילטתנחלויותיבלייספש–ותישליביקו–ת
ציבו–ית י – י ובעצם י בלי י שטציבו– י יוכל י לדעת י רט י טטשלכות י טכלכליות י של י רפעל י טטתנחלויות .י י ט ת–ת
טתקציביםיגםיפותחתיפתחילשחיתות.
• לכיבושיישיגםיטשפעטיעלינו–רותיציבו–יות.י יבפ–טיטדב–יםיסרו–יםיבחו –יטשוויוןיטבוטטיביןיפל טינים
לרתנחליםיבכליטנוגעיליח ירצדי–שויותיטחוק.

 381רקו–ות:ילוחותיטעו קיםיבתשתיותיטריםיוטביוביבשנתוניםיט טטי טייםיליש–סלישליטלר" .ייעדישנתוןי1983יסיןינתוניםיעליטשטחים
בטקש–יזט.יירשנתוןי 1984יט ךיטכלירכיליסתיטצינו–ותישטונחויבשטחים,יסבליטפ–וטילס.ייטנתוןילגבייטשטחיםיחושביסםיכןיכטפ–שיבין
ט ךיטכלילביןי כוםיטרחוזותיטסח–ים.יי–קיבתחילתישנותיט90-יטשטחיםיטתחילוילטופיעיבפ–וטיטרחוזות.
 382דו–וןינבות,ישחיתותיפוליטיתיביש–סל.יטרכוןיטיש–סליילדרוק–טיט,י.2012
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חוסר יציבות פוליטי
לר–ותישניתןילספייןיסתיטתקופטישרסזיטרטפךיכעידןיטיריןיללסיטי ו ,יטתקופטיטזוילסיטייתטיסחידט.י יבניגוד
לטגרוניטישלירפס"ייוטרע–ךילפנייטרטפך,ישלטוןיטיריןיטוסירתרשךיסבלילסייציב.ייבפ–טיתקופתיטיריןיכללטיר פ–י–ב
שליתטפוכותיפוליטיות,יכולל
• טקרטישלי ד–טישלרטישלירפלגותיר–כזישטשתתפויבבחי–ותיובכרטירק–יםיזכויבנתחירשרעותיישליטקולות:
◦ רפלגתיד"שיב–סשותייגסליידיןיבשנתי,1977ישקיבלטי15ירנדטים.
◦ רפלגתיטר–כזיב–סשותייצחקיר–דכייבשנתי,1999ישקיבלטי6ירנדטים.
◦ רפלגתישינוייב–סשותיטוריילפידיבשנתי,2003ישקיבלטי15ירנדטים.
◦ רפלגתיישיעתידיב–סשותייסי–ילפידיבשנתי,2013ישקיבלטי19ירנדטים.
ישישר ווגיםיגםיסתירפלגתיקדירטי)שב–סשטיערדויברע–כותיטבחי–ותיטשונותיס–יסליש–ון,יסטודיסולר–ט,
וציפיילבני(ישפ–שטירטליכודיכרפלגתיר–כז.
• רעב–ישלירנטיגיייריןילר–כזיוספילוילשרסל.יירק–יםיבולטיםיטםי–סשייטררשלטיס–יסליש–וןיוסטודיסולר–ט
שטתחילויסתיד–כםיבליכודיועב–וילרפלגתיקדירט,יוציפיילבניישעב–טירטליכודילקדירטיוסזיחב–טילרפלגת
טעבודטיבטקרתיטרחנטיטציוני.
• טקרטיופי–וקישליררשלותיסחדותיטכוללותירפלגותישרסליור–כזיבנו ףילרפלגותיירין:
◦ ררשלתיט–וטציטיוררשלתיטסחדותישלייצחקישרי–יבשניםי.1990–1984
◦ ררשלותיטסחדותישליס–יסליש–וןיבשניםי2002–2001יושוביבשנתי2005י)תכניתיטטתנתקות(.
◦ ררשלתיטסחדותישליסטודיסולר–טיבשניםי.2009–2006
◦ ררשלתיטסחדותישליבניריןינתניטויבשניםי.2011–2009
• טקרתישתייררשלותישרסלילקדנציותיקצ–ותי–יררשלתי–ביןי)ופ– (יבשניםי,1992-1996יוררשלתיב–קיבשנים
.1999-2001

עליית ובידול החברה החרדית ושחיקת הציונות
יח יידתיורדינטירשתניםיעםיטשנים,יולר–ותיטרשרעותיטרילוליםישליטרונחי" טטו יקוו"יישישינוייםיב טטו יקווילשני
טכיוונים.ייסחדיטרשרעותייםיורקונ י טנטייםיביות–יטוסיטשינוייביח יםיביןיטח–דיםיוטרדינט.
טתטליךיטדוריננטייטגו–םילשינוייםיבסופייטחב–טיטח–דיתיטוסיטטשתרטותירגיו .ייתטליךיזטיקשו–יבסופןירובטק
לרטפךיטפוליטיישלי, 1977ישכןיטכוחיטרניעישדוחףיסותויטוסיטפטו–יטגו–ףירגיו יתלרידייישיבטישניתןיעליידיי–סש
טררשלטירנחםיבגיןיבר ג–תיטט כםיטקוסליציונייעםירפלגתיסגודתייש–סל.י יסתיטעלייטיטד–רטיתיבר פ–יטח–דים
שסינםירתגיי יםיניתןיל–סותיבסיו–י. 160ייברקביל,יישיגםיעלייטירשרעותיתיבסחוזיטבנותישרקבלותיפטו–ירשי–ותיצבסי
בזכותיטצט–טיעליניטוליסו–חיחייםידתיי)סיו–י158יבער' .(223
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פועלייוצסישליטטשתרטותירגיו יוטט תג–ותיבישיבותיטוסיטגב–תיטטתבדלותישליטחב–טיטח–דית.ייגב–יםיח–דים
טרשתלביםיבחב–טיטכלליתיויוצסיםילעבודיחייביםיבגיו ,יסםיכיירצורצםיביות–.ייכדיילטירנעירכךי–ובםיטרכ–יעירגביל
סתיעצרוילחייילירודיתו–טילפחותיעדיגיליטפטו–יט ופי.י יבשניםיסלטיטםירתקייריםירעבודתיבנותיזוגם,ירת–ורות,
ורקצבסות י ררשלתיות י לסב–כים .י י טט תג–ות י טזו י רתבטסת י גם י בי–ידט יבשיעו– י טילדים י טלורדים י לירודים י כלליים
ועורדיםיבבחינותיטבג–ות,יובי–ידטיבשיעו–יטלורדיםילירודיםיסקדרייםי)סיו–י104יוסיו–י.(105
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סיו–י104יוסיו–י: 105ירגרותיטתבדלותיונ יגטיבטשכלטיטכלליתישליטחב–טיטח–דיתירסזיטרטפך.

טתבדלותיוגידוליכתוצסטירילודטיגבוטטייצ–ויכוחיפוליטיירכ–יע
גידולילסיב–-קיירסי–ילסירבחינתיטחב–טיטח–דיתיעצרטישנרצסתיעלי ףיק–י טיכלכלית,יולסירבחינתיטחב–ט
טיש–סליתיבסופןיכלליישלסיתוכלילטרשיךילשגשגיתוךיתריכטיבחב–טיטח–דיתיטגדלט.
טגידוליטכרותיישליטסוכלו ייטיטח–דית,יטפטו–ירגיו ילבניםיח–דים,יטפטו–ירגיו ילבנותיעלי רךיטצט–תידתיותי–
כליסלטיתו–ריםילטקטנתיטגיו ילצט"ליבסופןיכללי.י יבשנת י2015י כ47%-י רטשנתוןיטתגיי ו.י יטנתוןיטזטיכולליסת
טסוכלו ייטיטע–בית.י ירתוךיטיטודים ,י 66%י טתגיי ו.י יביןיטבניםיטיטודים,ישיעו–יסלטישסינםירתגיי יםיטוכפלירסז
טרטפך:ירקצתירעלי10%ילכ) 25%-סיו–י158יבער' .(223
שינויירקביליקו–טיגםיברע–כתיטחינוך.י יסיו–י 180יר–סטיסתיטפילוגישליתלרידייבתייט פ–יטי ודייםיביןיטז–רים
טחינוכייםיטשונים.ייכפיישניתןיל–סות,יטז–ריםיטררלכתייםיטיווי85%יבשנותיט50-יוי–דויל73%-יע–ביטרטפך.יירסזיטם
טרשיכוילטצטרצם,יוכיוםיחלקםיי–דילכדיי52%יבלבד.ייבכיתטיס'יטםיכב–יכולליםיפחותיררחציתיטתלרידים.

322
prime min. ben-gurion shaben-gurion
eshkol
education - shar dinur aran
eban aran
100

6.2%

6.5%

21.6%

% of elementary school pupils

80

meir
allon

rabin begin
yadli hammer
4.7%

s pereshamir
rabin pnetan barsharon
navon
hamm
a rubin hamle s blivnat
4.6% haredi
8.3%

18.2%

15.5%

mamlachti-dati

16.8%

26.0%

olmernetanyahu
stamir sa'ar pir benne

incl. 18.1%
talmud torah

21.7%

13.6%

13.6%

60

57.3%mamlachti

55.4%
63.1%

40

53.6%

40.4%

38.5%

57.4%

20

22.6%

21.7%

Arab

27.8%

21.3%

26.3%

10.4%

8.9%
0
1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

ילסו–ךיטשניםירת–חשתיי–ידטיניכ–תיבשיעו–יטתלרידיםיבבתייט פ–יטי ודייםיטלורדיםיברע–כת: 180סיו–י
.ציונית-טררלכתית

פרק כה :מנהיגים ומורשתם

בניגודילפ–קיטקודםיש ק–ירגרותיקבועות,יטיויגםיט–בטיתופעותישניתןילייח ילתקופתוישלירנטיגיסחדייות–ירטסח–ים.
בפ–קיזטינ קו–יסתיטררצסיםיטבולטיםיברובןיזט,יובפ–טירטיכליסחדיררנטיגייטיריןיטשסי–ירסחו–יו,יטןירבחינתינקודות
ציוןיטי טו–יותיוטןירבחינתיטשפעטיעליטרדינט.

מנחם בגין
רנחםיבגיןיטיטירנטיגיטסצ"ליבתקופתיטרנדטיטב–יטי,יולסח–ירכןירנטיגיגושיטיריןיבכנ תיברשךיכלי 29ישנותישלטון
רפס"ייוטרע–ך.ייטוסיטנטיגיסתיטיריןיגםיבבחי–ותי1977ישטובילוילרטפך,יוכיטןיכ–סשיטררשלטיר 1977יעדי.1983

בין דמגוגיה לדמוקרטיה
–טו–יקןירב–יקיעלי ףידרגוגירתלטם
כיבודיטדרוק–טיטיוביתיטרשפט
רניעתירלחרתיסז–חיםיבפ–שתיסלטלנט

שילוב של לאומיות ושלום
שלוםיעםירצ–ים,ינ יגטירכלי ינייוט–י תיישובים
טחלטותי–גשניותירתוךיטכ–טיטי טו–יתי–יטשלוםיעםירצ–יםיוטפצצתיטכו–יטעי–ק
בנייתיטתנחלויותיבעורקיטשטחי)סיו–י(133
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משבר כלכלי
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השותפות החרדית
פטו–ירגיו ילח–דיםיוטכנ תםילקוסליציטי)סיו–י160יבפ–קיטקודם(
פטו–ירגיו יבנותיעלי רךיטצט–טיבלבד
טחלטטי–גשניתישטובילטילתוצסותיר–חיקותילכתיעש–ותישניםירסוח–ייות–

יושרה וצניעות אישית
לסיטיטיבולטיכליכךיבזרנוישלו,יסבליקיבלירשרעותיגדלטיוטולכתיבטשווסטילררשיכייד–כויבטנטגתיטליכודישטתספיינו
בנטנתנות.
דוגרטיסישיתישליצניעות
דוגרטיסישיתישלילקיחתיסח–יות,יכולליטדעיכטילסח–ירלחרתילבנוןי)"סיניייכוליעוד"(

יצחק שמיר
יצחקישרי–יטיטי–סשיטררשלטילסח–יפ–ישתוישלירנחםיבגיןיביןי.1983-1984ייבשנתי1984יזכטישרעוןיפ– ילטיותי–סש
טררשלטיט–סשוןיבררשלתיט–וטציט,יושרי–יטחליףיסותויב1986-יוכיטןיעדי.1992

ריסון והכרה בתלות בינלאומית
שרי–יכיטןיחלקיניכ–ירטזרןיכ–סשיררשלטישליררשלותיסחדותיעםיטרע–ך,יסבליטסחדותיטזויטביסטילרסבקיםיוקפסון
יות–ירסש–ילפעולותיוטישגים.יישרי–יעצרויטיטיסישיס–ץייש–סליטשלרטיוטתנגדילכליפש–טירדיניתיסויט–יטו–יסלית.
עםיזסת,יבשלטייכטונתויק–וישניירסו–עותירשרעותייםיששיקפוי–י וןירדינייוטכ–טיבכךישיש–סליסינטייכולטילטתוות
רדיניותיבדלנית,יושעליטילטתחשביברדיניותיטרוכתבתירס–צותיטב–ית.יירסו–עותיסלטיטיו
• רלחרתיטרפ–ץישלי,1991ישבטיעי–קישיג–טיכ40-יטיליי קסדיעלייש–סל.יילר–ותיטטתקפטיטזויררשלתייש–סל
לס י טגיבט ,י כדי י לס י לפגוע י בקוסליצית י טרדינות י שפעלו י נגדי עי–ק י בטנטגת י ס–צות י טב–ית .י י טבעיט י טייתט
שטקוסליציטיכללטיר פ–ירדינותיע–ביותישלסיטיוירוכנותילט–סותיכסילויטןינלחרותיצדייש–סליכנגדירדינט
ע–ביתיסח–ת..
• לק–סתי וףי 1991יכונ טיועידתירד–ידילר–ותיטתנגדותישרי–,יכתוצסטירלחץיסר–יקסי.ייטוועידטיר רנתירעין
טכ–טי–סשונטיבפל טינים,ישטשתתפויבטיבר ג–תירשלחתירשותפתיעםיי–דן.ייררשלתישרי–ינפלטיב ופוישל
דב–יכתוצסטירפ–ישתירפלגותיטיריןיטקיצוניירטקוסליציטיכתגובטיעליתטליךיטשלוםישטתחיליבוועידתירד–יד.

אריאל שרון
ס–יסליש–וןיטיטי–סשיטררשלטירשנת י2001י עדישלקטיבשבץירוחייבתחילת י.2006י ילפנייכןינשסיברגווןיתפקידים
ררשלתיים,יכולליש–יטביטחוןיברלחרתילבנוןיט–סשונטי)בררשלתיבגין(.

תרבות השקר
ש–וןיטוסידרותיטשנויטיברחלוקתיערוקט.ייסחדיטגו–ריםילכךיטוסיטנטייטישלוילשק–יולפעולילפיי–סותיעיניויגםיסםיזט
טיטיב תי–טילטו–סותיסויפקודותירפו–שות.י יסרי–ת ישק–יםי סינטידב–ינדי–,יסבלידורטישטשק–נותישליש–וןיטייתט
ח–יגט.
383
כב–ידודיבן-גו–יוןיטתייח ילכך,יכפיישרדגיריםיציטוטיםיריורניויטרובסיםיבביוג–פיטישלוירסתיריכסליב–-זוט– .
כשטעלויסתיש–וןילד–גתיסל"רישסליסותויבן-גו–יוןיישי–ותי"סםינגרלירסרי–תילס-סרת".ייברקוםיסח–יכתביעליוי"סילו
נגרלירח –ונותיוילסילדב–יסרתיולטת–חקיר–כילות,יטיטירנטיגיצבסיילרופת".יעודיכתביעליויכיי"ישיבוירשטוירויינגייט
–יחוץילסופיויטרו –יישליוינגייט ".י יגםיסח–יםישטיויברגעיעםיש–וןיטכי–ויסתיטנטייטישלוילשק–.י ירשטידייןיסר–
ברלחרתייוםיכיפו–י"לסירפתיעיסותיישס–יקירשק–".יייחיסליקדישסי,ירזכי–וישלירנחםיבגין,יצוטטיכסור–י"כשםישסין
צו–ךילור–יכלייוםישטשרשיזו–חת,יכךיסיןיצו–ךילור–יכלייוםישס–יקיש–וןיסיננוידוב–יסרת".384
 383ריכסליב–-זוט–,יבן-גו–יון,יכ–ךיג'יער' ,1436יזרו–טיביתןי–ירוציסיםילסו–,י.1987
 384עוזייבנזירן,יסרתידיב–תיי–י יפו–ירשפטיטדיבט:יש–וןינגדי"טס–ץ",יער' 188י,יטוצסתיכת–י.2002
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שק–יםיבש–ש–תיטפיקודיטצט"לייטםיענייןיחרו–.ייסבליטשיסישייךילשק–יםיריריירלחרתילבנון,ישבטיש–וןיטיטיש–
טביטחון.ייעליפייעדויותישונותירלחרתילבנוןיתוכננטיר–סשילטגיעילבי–ותיולתרוךיבנוצ–יםישםי–יבניגודילרטישנסר–יעל
ידייש–וןיבישיבותיטררשלט,ישסיש–טי–קירבצעירוגבלילעורק י40י ק"ריבשטחילבנון.385י יכשש–וןיטגיעילטיותי–סש
ררשלטילר–ותיוסח–ייפ– וםירפו–טייח יתישלישק–יויברלחרט386י טדב–יטיטיטוכחטילכךישיוש–טיסישיתיוטתנטלות
תקינטיבענייניםישבנפשיפשוטיסינםיפ–רט–יםישצ–יךילקחתיסותםיבחשבוןייות–יבזי–טיטפוליטית.

ביצועיזם :טקטיקה מול אסטרטגיה
ש–וןינחשביכריישעיצביסתיתו–תיטלחירטישלייחידותיטחי"–יוטיחידותיטריוחדותישליצט"ליבשנותיט50-י שליטרסט
טקודרת,יכשטקיםיופיקדיעלייחידט י 101י וסח–יכךיעליחטיבתיטצנחנים.י יעליתקופטיזויכתביטטי טו–יוןיטצבסייסו–י
רילשטייןי"שיתוףיטפעולטיביןידייןילש–וןיטעלטיסתיטיכולתיטטקטיתישליצט"לילשו–טיט–סשונטיבעולם,יסךיטריתיסת
טחשיבטיטסופ–טיביתיוטס ט–טגית". 387י יבסופןיכללייטק–יי–טישליש–וןירתספיינתיברגווןיטצלחותיטקטיותיצבסיות
ופוליטיותילצדיכישלונותיס ט–טגיים.
רק–טירבחןיחשוביסחדיטוסירלחרתילבנוןיט–סשונטישפ–צטיב1982-יסח–ייני יוןיטתנקשותיבשג–י–ייש–סליבלונדון,
שלרטיס–גוב.ייטרט–טילש–שיסתיסי–גונייטט–ו–יטפל טיניםירלבנוןיטושגט,יסבליברחי–ישליטתבו ותיבבוץיטלבנוני
לרשךי18ישניםיעםירסותיט–וגיםיוטשתלטותישליס–גוןיטחזבסללטיעלילבנון.ייבכליטשניםיסלטי)(1982-2000ינט–גויכ-
535ייש–סליםיבפעולותיט–ו–,יכסש–יברלחרתילבנוןיעצרטיב1982-ינט–גוי658יחיילים,יוב18-יטשניםיטבסותיעודי– 558
"טי.1216ילשםיטשווסט,יבת–י –יטשניםישלפנייטרלחרט,ינט–גוי391ייש–סליםיבפעולותיט–ו–.יטרט–טיליצו–יב–יתיעם
טנוצ–יםיולכונןירשט–יסוטדיליש–סליבלבנוןינכשלטילחלוטין,יוסףיטובילטילטסשרתייש–סליבסח–יותילטבחיברחנות
ב–טיושתילט.י יטשטייטיטס–וכטיבלבנוןיוטטתנגדותישטיסיעו––טית–רוי–בותילעלייתיכוחוישליס–גוןיטחזבסללט,
שרט–תויטרוצט–תיעדיטיוםיטיסירסבקיביש–סל.ייש–וןיטיטיסח–סייעליניווטיטרלחרטיבתוקףיתפקידויכש–יטביטחון,
ועשטיזסתיתוךיטטעייתיטררשלטיו–סשיטררשלט.
רק–טישונטיבתכליתיטרדגיםיסתי יכולתיטביצועישליש–וןילצדיטבעייתיותיבסופןיניטוליטענייניםיטוסי יפוקירגו–ים
לעלייטיטגדולטיר–ו יטיטחלירשנתי. 1990ייש–וןיטיטיש–יטבינוייוטשיכוןיבררשלתישרי–,יויזםיסתיטקרתיטועדותילבנייט
לרגו–יםי)ול"ל(ישנועדוילסש–יברטי–ות יתכניותילבנייטילרגו–יםישל י200י די–ותיורעלטיספילויסםיטןי ות–ותיתכניות
רתס–.ייטתוצסטיטייתטיבנייטיררשלתיתישליר פ–יגדולישלידי–ותיקטנותייח יתי)3יחד–ים(יברחוזיטד–ום.יילטשווסט,
שלושישניםירסוח–ייות–יררשלתי–ביןיטצליחטילטתניעיתנופתיבנייטיבטיקףידורט,יבכליטרחוזותיוברגווןיגדליידי–ות,יתוך
שיתוףיטרגז–יטפ–טיי)סיו–י.(242

 385סרי–יסו–ן,י" ש–וןיכב–יסיננו,יעכשיויכב–יספש–יל פ–יסתיטסרתיעלירלחרתילבנון",יטס–ץי.15.9.2017ייטפ– וםיטרעריקיט–סשוןיעל
טרלחרטיטוסיט פ–ירלחרתישוללישליסטודייע–ייוזסבישיף,יטוצסתישוקןי.1984ייבי ו ינ–חביעליר רכיםיצבסייםירופיעיב פ–י"שלג
בלבנון":יקבלתיטחלטותיבפיקודיטעליוןיברלחרתי"שלוםיטגליל" ישלישרעוןיגולן,ירודןיורש–דיטביטחוןי.2017
 386ביןיטית–יברשפטיטדיבטישליש–וןינגדיטעיתונסייעוזייבנזירןיועיתוןיטס–ץ.ייסחתירעדויותיטרפתחיטייתטיטצט–טישליבנייבגין,ילפיטירנחם
בגיןיטביןיבדיעבדישש–וןיטוליךיסולוישולל.ייטתצטי–ישליבנזירןיעצרויציטטי780יפ– וריםישוניםישטציגויסתיש–וןיבסו–ישלילי.ייפ–טים
סלטיו–ביםינו פיםירובסיםיב פ–וישליבנזירן,יסרתידיב–תיי–י יפו–ירשפטיטדיבט:יש–וןינגדי"טס–ץ",יטוצסתיכת–י.2002ייפ קיטדיןיטרקו–י
בתביעתיטדיבטי)לפנייטע–עו–,ישנדחט(יניתןיכב–יב,4.11.1997-יוצידדיבערדתוישליבנזירן.ייש–וןינבח–יל–סשותיטררשלטיב.2001-
 387סו–יירילשטיין,י"שלביטתטילט:ירשטידיין,יטתיקיטרלסינפתח",יירע–יבי.3.6.2017
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סיו–י:242יטשווסתיתנופתיטבנייטיכשש–וןיטיטיש–יטבינוייוטשיכוןי)(1990-1992יעםיתנופתיטבנייטיבררשלתי–ביןי3ישנים
רסוח–ייות–.

רק–טירבחןישלישייטוסיניטוליט סינתיפדטיטשנייט.ייטסינתיפדטיטשנייטיפ–צטילסח–ישש–ון,יסזי–סשיטסופוזיציט,
ע–ךי יו–ירתוקש–יבט–יטביתיבי–ושלים.ייזרןיקצ–ילסח–ירכןינפלטיררשלתיב–ק,יוש–וןינבח–יל–סשותיטררשלט.יי–ביב
ד–וק–יועפ–ישלחירתס–יםיב פ–םי"בור–נג" 388יכיצדירנטיגיטיריןיבונטיטטתנחלויותיש–וןינג––יעליידיי ד–תיטחלטותילס
רתוכננותילכךישג–םיב ופוישלידב–ילבנייתיגד–יטטפ–דט,ייציסתייש–סליר–צועתיעזט,יועלייתיכוחוישליטחרס .
ניטוליתכניתיטטתנתקות יעצרטיר פקירק–טירבחןינו ף.ייטטתנתקותיטייתטיסחתירשתייטפעולותיטד–רטיותיביות–
ביח יייש–סליוטפל טיניםירעולםי–יבסותטי–רטיכרויט כרייסו לוישטקירויסתיט–שותיטפל טינית.ייזויפעולטישצ–יך
טיטילקבליעליטיתרו–טירשרעותית,יסוילפחותילנצליסותטיכדיילחזקירגרותישיש–סלירעוניינתיבטן.יילבצעיפעולטיכזו
בסופןיחד-צדדיירבליילרנףיסותטיכדיילטשיגיית–ונותיליש–סליטיסיסיוולתיילדותיתירזעזעת,יוזסתיספילוילפניישט תב–
שטטתנתקותיטביסטילעלייטירשרעותיתיבכוחוישליטחרס יולטשתלטותויעלי–צועתיעזט.ייטתטליךישטובילילטחלטטיעל
טטתנתקותירתוס–יב"בור–נג"יכשילובישלירניפולציותישונותירצדיטרקו–ביםילש–ון,יעםיטחששישטסינתיפדטיטשנייט
תספיליעלירו–שתו,יועםיטחששירפנייחקי–ותיטשחיתותינגדויונגדירשפחתו.י יסףיסחדירטט ב–יםיטסלטיסינוירחריס
לש–וןיכס ט–טג.

התנחלויות והתנתקות
סםיתשסליסדםירט–חובירטיירו–שתיש–ון,יישילטניחישטתשובטיתע וקיבטתנחלויותיובתכניתיטטתנתקות.ייסלסיששני
טיבטיםיסלטישלירו–שתוי ות–יםיזטיסתיזט.
ש–וןיטיטילסו–ךישניםי–בותירטתורכיםיטגדוליםישליתנועתיטטתנחלויות.ייטוסיטיטיש–יטחקלסותיבררשלתיבגין,
ובתפקידיזטיטתווטיוטקיםיבפועליסתיטחלקיטס–יישליטטתנחלויותישיש–סליטקירטיבגדטיטרע–ביתי)סיו–י133ילעיל(.ייגם
בתפקידיםיסח–יםיתרךיבטתנחלויות.
סבליטתריכטישליש–וןיבטתנחלויותיטייתטי ציונית,ילסירשיחית.ייטוסי–סטיברתנחליםיסתיררשיכייד–כםישליטחלוצים
טריישביםיסתיטס–ץ.ייוכשטתנסיםיחייבויזסתיטוסישינטיסתיעו–ויופעלינגדיטטתנחלויותיבסותויביצועיזםישבויטקיםיסותן.
כךיבט–י תיטישוביםיב ינייוב–סשםיטעי–ייריתיכדיילררשיסתיט כםיטשלוםיעםירצ–יםירתוקףיתפקידויכש–יטחקלסות
בררשלתיבגין, 389יוכךיבתכניתיטטתנתקותיוט– יגושיקטיףיכשטיטי–סשיטררשלטיבעצרו.יי–ביםי–יכולליסולייטוסיעצרוי–
לסיטסרינוישכךייטיט.ייתיסו–יט פ–י"בור–נג"ישליד–וק–יושלחיכולליסתיטפ קט
"סילויסר–ירישטוילס–יסליש–ון,יע–ביעלייתוילשלטון,ישבקיץי2005ייוביליסתייש–סלילנ יגטיחדיצדדיתירעזט
וצפוןיטשור–ון,ילבנייתיגד–יש94%-ירשטחיטגדטינרצסיםירחוץילטיולצפייטיח –תיסוניםיבעלייתוישליטחרס
ככוחירוביליבחב–טיטפל טיניתי–יועודייק–סילכליזטיניצחוןי–יטיטיש–וןיחושביסותוילרשוגע".
רצד י שני י קיירת י גם י ב–ט י קונ פי–טיבית י שרירוש י תכנית י טטתנתקות י נועד י בין י טית– י לשר– י ולחזק י סת י רפעל
טטנחלויותיביטודטיושור–וןי–ילטק–יביידיכדיילשרו–יעליטגוף.
– 388ביביד–וק–יועפ–ישלח,יבור–נג:יכשלוןיטרנטיגותיבסינתיפדטיטשנייט,יטוצסתיכת–,י .2005נגישיבבלוגישליד–וק–.
 389ריכסלייעקוב ון,יירייירית:י7יטשניםיטטובותיוט וףיטר–.8.4.2012 ,

328

עליית השחיתות
דודייספליופ–שתיטסייטיווניי–יתשלוםישלי640יסלףידול–ילגלעדיש–וןיעבו–יחיפושיםיבנושסיתיי–ותיבסינט–נט.
י–יליק–ן
ספש–ותילטשפעטיעלירדיניות:יעורקיטנ יגטיכעורקיטחקי–טי–יבור–נגי/יעפ–ישלחיו–ביביד–וק–

אהוד אולמרט
סטודיסולר–טיטיטי–סשיטררשלטיבשנים י .2006-2009י ילפנייכןירילסירגווןיתפקידיםיררשלתייםיוטיטי–סשיטעי–
י–ושלים.

שיא השחיתות
סולר–טינחשדיוטוסשםיבר פ–יגדולישליפ–שיות,יוטחקי–ותיטעיבויעליכטונתויכ–סשיררשלטיולב וףיטביסוילפ–ישתו.
בחלקירטפ–שותיטתיקינ ג–ילסח–ישלסינרצסוי–סיותילעבי–טיפלילית,יבחלקןיטתיקינ ג–ילר–ותיטרלצותיטרשט–טיסו
טפ–קליטותילטגישיכתביסישום,יובשס–יטענייןיטגיעילב–ו–ירשפטי.ייבחלקירטרשפטיםיסולר–טיטו–שעיובחלקםיזוכט,
ל–וביעלי רךיטטענטיכיילסיטוכחישטוסיידעיעליטפעילותיטבלתייחוקיתישרת–חשתי ביבו.
טתיקינ ג–יעליידייטיועץיטרשפטי
נחק–יבקש–ילקבלתיטלווסטישלסיטוחז–ט
פ–שתיבנקיצפון
1985
לררשלט
בטקש–ילפ–שתיק–י תיבנקיצפוןיסר–יקט
סר–יקט
פ–שתיטחשבוניות טוסשםיבקש–ילחשבוניותיפיקטיביותישטוצסו זוכטיתוךיטע–טישטטתנטלותיטייתט
1988
בלתיי–סויטיסךילסיטגיעטילפלילים
כדיילט וותית–ורותיס ו–ותיילרירון
טפיקטיביות
טבחי–ות,יכשטיטיגזב–יטליכוד
זוכטיברחוזי,יסבליטו–שעילסח–יע–עו–
קבלתיכ פיםיררשטיטלנ קייכשטיטי–סש
 1993פ–שתירעטפותעי–ייתיי–ושליםיוש–יטתר"ת.ייחקי–תיטפ–שט ופ– וםיטקלטותישולטיזקןייונידוןיל8-
טכ ףי)טלנ קי(
2006
חודשיירס –
טביסטילטתפט–ותוישליסולר–טיר–סשות
טררשלטיב2009-
טתיקינ ג–יעליידייטיועץיטרשפטי
פ–שתיטסייטיווני טוסשםיבקבלתיכ פיםירדודייספליבזרן
1999
לררשלטיבניגודילערדתיפ–קליטת
רע–כתיטבחי–ותיעלי–סשותיטליכוד
טרדינט
טו–שעיברחוזייונידוןיל6-ישנותירס –
טוסשםיבקבלתישוחדיבקש–ילחצייריליון
 ~2000פ–שתיטולילנד
סךיזוכטילסח–יע–עו–ילעליון
שקליםישטועב–וילסחיוייו י
טו–שעיונידוןיל18-יחודשיירס –
טוסשםיבקבלתישוחדישלי60,000ישקלים
רחב–תיטז–ע
נטעןישסו ףיטעטיםישליסולר–טישווטיט–בט זוכטיתוךיביקו–תישליטשופטיעל
 ~2004סו ףיטעטים
טתנטלותיטפ–קליטות
יות–יררטישטצטי–יעליוילרבק–יטרדינט
טתיקינ ג–יעליידייטפ–קליטותיכדי
 2004-5רינוייםיפוליטיים טוסשםיברינוייםיפוליטייםיבעיק–יב–שות
לטתרקדיבפ–שותיגדולותייות–
לע קיםיקטניםיכשכיטןיכש–יטתר"ת
טו–שעיונשפטילשנתירס –יעליתנסי
נחשדיבטטיתיטחלטותיר–כזיטטשקעותישל
 2004-5פ–שתיר–כז
רש–דיטתר"תילטובתירקו–בויעו"דיסו–ייר –
טטשקעות
טתיקינ ג–ירחו –י–סיות
 ~2005פ–שתיטביתיב–ח' נחק–יחשדילקבלתיטנחטיח–יגטיעליבית
בתרו–טילתריכטיבפ–ויקטינדל"ן
כ–ריט
טתיקינ ג–ירחו –י–סיות
פ–שתיבנקילסורי נחק–יבקש–ילספש–ותישליטטיתיטרכ–ז
2005
לטפ–טתיבנקילסורייכשטיטיש–יטסוצ–
 2009-10פ–שתי–סשונטו– טוסשםיברירוןיכפולישלינ יעותי–בותילחו"ל סולר–טיזוכטיכיילסיטוכחישידעיעליכך,
עוז–תוישולטיזקןיטו–שעט
ושירושיבכ פיםילרירוןינ יעותישליק–ובי
רשפחט
טוסשםיבשיבושיטליכיירשפטיבתיקיטולילנד טו–שעיונידוןיל6-יחודשיירס –
שיבושיחקי–ט
2014
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בעקבותיעדותישולטיזקן

כמעט שלום
פתיחתירנט–ותיטכותליבתו–י–סשיטעי–יי–ושלים
פניטישרסלטי–יטטצעותילסבוירסזן
דצרב–י2003יבט פדילבן-גו–יוןי–יק–סילטיפ–דירחזוןיס–ץייש–סליטשלרט
פע–יגדליביןיטצעותירסחו–ייטקלעיםילביןיתחושותיטציבו–

שינויי כיוון
שנייט עיפיםיטקודריםיכולליםיבחובםישינויייכיווןירטותייםישליסולר–ט.
טרק–טיט–סשוןיטוסיטטבדליביןיסולר–טיב–סשיתיד–כוילביןיסולר–טיב וףיד–כו.ייתחילתיפעולתויטציבו–יתישל
סולר–טיבתו–יח"כיצעי–יבליכודיטייתטיקשו–טילפעולטינגדיטפשעיטרסו–גן.ייטוסיטיטיעדיר–כזייבוועדתישיר–וןיבשנת
,1977ישנועדטילטכ–יעיטסםיקייםיביש–סליפשעירסו–גן. 390ייעדותוישפכטיסו–יעליקש–יםיס ו–יםיביןיפושעיםילביןיבכי–י
טרשט–טיוטצבס.י יב וףיד–כויטפוליטית,יכפיישתוס–ילעיל,יסולר–טיעצרויטיטירעו–ביעדיצווס–יבקש–יםיפליליים.
טטיפוךיטזטיטוסידוגרטילכךישכוחירשחית.
טרק–טיטשנייטוסיטרעב–ירגישטירדיניתיירנית-ניציתילגישטישטייתטייכולטילרצוסירקוםיבלביטקונ נזו יבשרסל,
בנוגעילפש–ותיטט–יטו–יסליותיטנחוצותיכדיילטגיעילט כםיעםיטפל טיניםיוחו –יטתוחלתישבטרשךישליטטיבשטחים.
טטיפוךיטזטירשקףיככליטנ–סטישינוייתפי טיסריתי,יוטוסיטח–יףיביות–יביןיטיפוכיםיכסלטישעב–ויעלירנטיגייטירין.

בנימין נתניהו
בניריןינתניטויטיטי–סשיטררשלטיבשניםי,1996-1999יושובירסזי.2009ייביןילבין,יבשניםי,2003-2005יטיטיש–יטסוצ–
בררשלתיש–ון.יייות–ירסח–יםינתניטוירתייח ילפעריםיבסופןיישי–ילרו–שתו,יובעיק–ילחשיבותישטוסיריח ילטישגיו
בתחורייטכלכלטיוטביטחון.

קפיטליזם גואה וממשלה מצמצמת
יות–ירכלי–סשיררשלטיסח–,יבניריןינתניטוירזוטטיורזדטטיעםיטשקפתיטעולםיטקפיטלי טיתיועםיטתריכטיבכלכלתישוק
ניסוליב–לית.י יטביטוייםיטרעשייםישליערדטיזויטםיקיצוץיברי ים,יקיצוץיברנגנונייט–ווחטיובכלליבשי–ותיםילציבו–,
תריכטיבבעלייטטון,יוטפ–טתיפעולותיטררשלט.
טרו–שתישלינתניטויבטיבטיטכלכלייסינטירוגבלתילתקופתויכ–סשיררשלטי–יעיק–טירבו ידווקסיעליטשנתיים
שבטןיכיטןיכש–יטסוצ–יבררשלתוישליש–ון.יידיווחיררקו–י–סשוןיעליטשקפתויופועלויבתקופטיזויניתןיעליידיי–סשיסגף
טתקציביםיבסוצ–יבסותןישנים,יסו–יייוגב.ייב–סיוןיל–גליפ–ישתויר פ–ייוגביבגסווטיעליטישגיטםיטרשותפים:
"טבעיטיטכייקשטיבתקציביכלישנטיטיסיטטיי יטסוטורטי.יסותוי–כיבישליגידוליסוטורטייבתקציבירשנטילשנט
בגלליטצרדותיוגידולישליטסוכלו ייט.יעיק–נויסתיזטירטשו–ש.יעב–נוילתקציבינורינלי,ישסיןיבוייות–יטצרדות
לרדד.ישינינויסתישיטתיטטצרדטישליטקצבסותילרדדיברקוםילשכ–יטררוצע.יטו–דנויסתיקצבסותיטילדיםילסו–ך
שנים,יטעב–נויסתיעובדייטרדינטי-יל–בותירע–כתיטביטחוןי-ירפנ יטיתקציביתילפנ יטיצוב–ת,ידב–ישיקטיןילנו
לסו–ךישניםיסתיטטפ–שותילפנ יט.יטעלנויסתיגיליטפ–ישט.יביטלנויסתיטגידוליטטבעייברע–כתיטחינוךיוברש–ד
טב–יסות.יקיצצנויבעובדייטרגז–יטציבו–י.יכליטדב–יםיטסלטיעצ–וילרעשטיסתיטגידוליבטיי יטסוטורטי,יולכןיגם
391
יטיטיקליליישםיסתיטרעב–ילחוקיטטוצסטיטפוחתתיטרגביליסותנוילגידולישלי1%יבלבדיבטוצסטיכלישנט".
טדב–יםיסינםיטת–ב–בותיבעלרט.ייבטחלטטירודעתיסכןיבח–וילסי–קישלסילשפ–יסתיטשי–ותיםילציבו–,יסלסילפגועיבטם.
טטשקפטיטייתטישרדדיםירק–ו-כלכלייםיכרויגי–עוןיוחוביחשוביםייות–יר–ווחתיטסז–חים.ייטרנגנוןיטיטי כלליטטוצסט,
שקבעישטתקציבילסייגדליביות–ירסחוזיסחדיבשנטיבלייקש–ילצריחתיטרשקיוטגידוליבסוכלו ייטי)ששניטםיגדוליםיר-
. 392(1%י ירבחינתינתניטויויוגביזטיעבד,יכפיישניתןיל–סותיבסיו– י,46ישר–סטיסתיטקיצוץיטרשרעותייבתקציבייח ית
לתר"גיטחליר.2003-
 390גידייוייץ,יסטודיסולר–ט,יטגלגוליטקודם,יטס–ץי.18.4.2011
 391רי–ביס–לוז–וב,יטס–ץי.https://www.haaretz.co.il/misc/1.963644 ,5.5.2004
 392טרגבלטישלי1%ישונתטיעםיטשנים,יכפיישרתוס–יבער' .76

330
nekahlon

netanyahu
steinitz

lapid

olmert
netanyahu olmhirsc bar-on

prime min. shamir rabin
finance modai shochat

pe netanyahu
barak sharon
meridne'emans shochat shalom

60

50

planned
executed

30

20

budget as % of GDP

40

10

0
2017

2015

2013

2011

2009

2005

2007

2003

2001

1999

1995

1997

1993

1991

סיו–י: 46יטקיצוץיטחדיבתקציבייח יתילתר"גיבתקופתוישלינתניטויכש–יסוצ–יבשניםי.2003-2004

קיצוץיבתקציביטוסילסי–קיע–ךיבפנייעצרויסלסיגםיסחדיטגו–ריםיטרשפיעיםיעליטחוביטררשלתי.יינתניטויטוסיסחד
רסלטישתורכיםיברסרץירתרשךילטקטיןיסתיטחוב.ייטרסרץיטזטיסרנםירשעבדיתחורייפעילותישוניםישליטררשלט,יסבל
לפחותיטוסיסכןירצליחילטקטיןיסתיטחובי)סיו–י.( 63יירגרתיי–ידטיכזויטיסינדי–טיבעולם,יבעיק–יסח–ייטרשב–יטכלכלי
טעולריישלי.2008
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סיו–י: 63יטחוביטררשלתיייח יתילתר"גינרצסיברגרתיי–ידטיוטגיעיל60%-ירטתר"גיבלבד.

טרחי–ישליטטצלחטיטזו,ילפייטציטוטיריוגבילעיל,יטיט
• קיצוץיטקצבסותישלינזקקיםיביח ילשס–יטסוכלו ייט.ייכששכ–םישליטעובדיםיעולט,יטקצבסותיעולותיפחות
בגלליטטצרדטילרדדיברקוםילשכ–יטררוצע.
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• קיצוץיטטוצסטיט–יסליתילנפשיבתחורייטב–יסותיוטחינוך,יכךישטרע–כותיטסלטילסי–קישלסיישתפ–ויסלס
ספילוילסייוכלוילעקוביסח–ייגידוליטסוכלו ייט.יירצדישנייישילצייןישנתניטויחז–יבוירטפעולותיטסלטיבעקבות
טרחסטיטחב–תית,יוטחליר2012-יבע–ךיישיעלייטיבתקציבייטב–יסותיוטחינוךילנפשי)סיו–י167יבער' 234יוסיו–י
175יבער' .(242
• טרעב–ילפנ יטיצוב–תיטביסילייצובירבו–ךישליק–נותיטפנ יט,יברחי–ישליפגיעטיספש–יתיבקצבסותישיקבלו
טפנ יונ–יםי–ידב–ישיתב––יבוודסותי–קיברטלךיטשניםי)דיוןיבנושסיטית–ונותיוטח –ונותישליטפנ יטיטצוב–ת
רובסיבער' .( 147ייסבלירסחו–ייזטיט תת–טיבעצםיטרט–טישליפיתוחישוקיטטון,יעליידייכךיששפכויעליוייםישל
כ ף) 393סיו–י92יבער' .( 146ייזטיכב–יג–םילשתייטשפעותישליליות.ייטסחתיטיסיעידודיפעילותיע קיתיט–פתקנית
ובלתייסח–סית,יובפ–טיטתופעטישליטייקוניםיות פו–ות.י יטשנייטיטיסיטשקעטישליח כונותיטפנ יטיבחו"ל,
ברקוםישישרשוילפיתוחיטרשקיבס–ץ.
בויבזרן,ינתניטויגםינקטיבצעדיםישטםיטטיפךירטקטנתירעו–בותיטררשלטיברשק.יידוגרטיסחתיטיסיביטוליחוקיר
רקביל,יוטכפלתיטחלקיררירוןירע–כתיטב–יסותישבסירתקציביטרדינטי)סיו–י163יבער'י.(232ייזסתיברקוםישטררשלט
תתרקדיבתפקידיט–גולציט.ייספקטידורטיטיטילביטוליסג–תיטטלוויזיט,ישכתוצסטיררנטיתקציבי–שותיטשידו–י)וכיום
תסגידיט שידו–יטציבו–י(יבסירתקציביטרדינט.ייט יבטיטרוצט–תילשינוייטזטיטייתטיט–צוןילטקליעליטסז–חים;יט יבט
טסריתיתיטיסיכנ–סטיט–צוןילטחזיקיברנופיילחץישרספש–יםילטשפיעיעליטשידו–יטציבו–י.
סחתיטפעולותישליתקופתינתניטוישטשפעתטיתירשךילזרןי–ביטיסירטפכתיטתכנון.ייטערדטישליטררשלותיב–סשות
נתניטויטייתטישטגו–םילרשב–יטדיו–ישטתחיליבשנת י2008י טוסיחו –יטיצע,יוכייניתןייטיטילפתו–יסתיטרשב–יעליידי
טגב–תיקצביטתכנוןישלידי–ותיחדשות.יי פקותילגבייטתסו–יטיטזוירתוס–יםיבער'י.260יירכלירקום,יכדיילטגדיליסתיקצב
טתכנוןיטוקרויועדותיתכנוןיריוחדותישסינןיכפופותילתכניותירתס–,יוועדותיסלטי)ובעיק–יטותר"ל(יתכננויעש–ותיסלפי
די–ותירעב–יליכולתיטביצועישליענףיטבניט.ייב ךיטכלינוצ–יעודףיתכנוניישלירעלי 100,000ידי–ות,ייות–ירכפוליר פ–
טדי–ותישבנייתןירתחילטיכלישנטי)סיו–י196יבער'י.( 263יי–ובןישליטדי–ותיטסלטילסייבנויריד,יסבליטתכניותיתשס–נט
בתוקףיותפגענטיברירושיתכניותיטרתס–יטרחוזיותיוטס–ציותיעודישניםי–בות.

קיפאון מדיני
בתחוםיטרדינייתקופתינתניטוירתספיינתיבטעדפתיטטתנחלויותיעליטספש–ותילטתקדרותילשלום.יינתניטויבסופןיסישי
רייש–יקויעםיטנציגיםיטקיצונייםיביות–ישליטרתנחליםיבכליפעםישרתעו––תיטספש–ותישפוליטיקסייסח–ייסגףיסותו
רירין.ייביטוייסחדישליטרדיניותיטזויטיסיטרשךיטתריכטיטררשלתיתיבטתנחלויותיוברסחזים,יופעילותינר–צתיועתי–ת
תקציביםיכדיילפצותיסתיטרתנחליםיבסותםירק–יםיבודדיםישבתיםינט– ויסויפונויב ופוישלידב–.
סחדיטטיעוניםיטרקובליםיעליטיריןיטוסישסיןיפ–טנ–יוטע–ביםירביניםי–קיכוח.ייטר קנטיטיסישס ו–ילוות–יעליכלום
כליעודינרשךיטט–ו–.ייסלסישטתקופטיבטינתניטויטוסי–סשיטררשלטיברקבילילכטונתוישלירחרודיעבס י)סבוירסזן(
בתפקידינשיסיט–שותיטפל טיניתיחושפתישסולייטרצביטפוך.ייעבס יכרובןיסינויציונייחובבייש–סל,יסבליניטלירדיניות
תקיפטינגדיטתנגדותיחרושטילכיבושיוטצטי–ישסינוירצפטילחזו–ילביתירשפחתויבצפת.394ייטתיסוםיטביטחונייביןיצט"ל
לרנגנונייטביטחוןישליט–שותיבגדטיטרע–ביתיטדוק,יוטפל טיניםירנעויט–בטיפעולותיט–ו–.ייבשנת י2012ינ–שםישיס:
בשנטיזוילסינט–גוייש–סליםיבפעולתיט–ו–יבגדטיובי–ושלים.יילר–ותיזסת,יטררשלותיב–סשותינתניטוילסייזרוישוםיפעולט
שתרנףיסתיטרצביטזטיכדיילקדםיסתיתטליךיטשלום.י ילטיפך:יסביגדו–יליב–רן,יש–יטחוץיולסח–ירכןיש–יטביטחון,
טתבטסיפעריםי–בותיבח–יפותינגדיעבס יוק–סילריטוטיט–שותיטפל טינית,יונתניטויעצרוינרנעירכליטתקדרותיבפגישת
פ גטי ודיתישנע–כטיבעקבטיב21.2.2016-יביוזרתיש–יטחוץיטסר–יקסייג' וןיק–י.יינתניטויגםינרנעירלטציגיבסופןירפו–ש
סתיד–ישותייש–סליבר ג–תיט כםיעתידי,יוררשלותייש–סליספילוילסיפ– רוישוםיתגובטיליוזרתיטשלוםיט עודית
שסוש–טיבפ גתיטליגטיטע–ביתיב 28.3.2002-י–ילר–ותישטיוזרטיק–סטיל יוםיט כ וךיונ–רוליטיח יםיעםיכלירדינות
ע–ב,יולסיציינטיסתיזכותיטשיבטישליטפליטיםיטפל טינים.

פגיעה בתקשורת ובדמוקרטיה
דרוק–טיט י רבו תיעליבחי–ותישבטןיטעםירבצעיטחלטטירושכלתיובוח–יסתינציגיויבכנ ת,יועליכנ ת ישרתנטלת
בענייניות,יקובעתיחוקים,יורפקחתיעליפעולותיטררשלט.יינתניטויטביסיסתיטפגיעטיבשנייטטיבטיםיטסלטילשיס.
טדוגרסותיטבולטותילפגיעטיבטליךיטבחי–ותיטן:
• בשתיירע–כותיטבחי–ותיטסח–ונותי)2013יו(2015-ירפלגתיטליכודיב–סשותוישלינתניטו,ישנבח–טילטיותירפלגת
טשלטון,ילסיפ– רטירצעילפנייטבחי–ות.ייבכךיח כטילעצרטיסתיטצו–ךילנ חיערדטילגביינושסיםישנרצסים
בדיוןיציבו–ייורטבעיטדב–יםיגםירטצו–ךילטצדיקי טיותירטרדיניותיטרוצט–תיבטרשך.
• טקרתיטעיתוןייש–סליטיום,ישטקויטרע–כתיישלויתרךיבסופןירובטקיכליכךיבנתניטויוב–עייתויעדיש–ביםי–סויבו
שופ–יתערולטיולסיעיתוןיסריתי,יולכןית–ורטיס ו–ט.יחיזוקילערדטיזויניתןיעליידיינתניטויעצרו,ישטצטי–יכי
 393נתניטויב–סיוןילדטיר–ק–,י.17.9.2007
 394ב–קי–ביד,יסבוירסזן:יפל טיןיבשבילייטיסיבגדולותי67ילצדייש–סל,יטס–ץי.1.11.2012
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טקדיםיסתיטבחי–ותילכנ תיבשנתי2015יביןיטית–יכדיילרנועיסתיקבלתיחוקייש–סליטיום,395ישנועדילטגביליסת
טעיתוןיעליידייסי ו–ישליטפצטייבחינם.יישווייטת–ורטיטזוי–ישכרובןילרתח–יויטפוליטייםילסיטיטיכרוטי–
טוע–כטיבסופןירצטב–יב730-יריליוןישקליםיעדי.3962014ייסק ט–פולציטיעדי2017יצפויטילטערידיסתיטע–ךיעל
רעליריליס–דישקלים.
• נתניטויסינוירת–סייןיכללילתקשו–תיטיש–סליתיברשךישנים.ייטקש–ישלויעםיטציבו–יטוסיחדיצדדי,יבסרצעות
טצט–ותיבישיבותיטררשלטיוחשבוןיטפיי בוק,יבלייצו–ךילענותיעלישסלות.
רעב–ילכךילנתניטויישיסוב יטילתקשו–ת,יולתדריתישלויבתקשו–ת.יישרוינקש–יבר פ–יגדוליבסופןיח–יגיביות–ישל
טתע–בויותיבטתנטלותםישליגופייתקשו–תישוניםי)יח יתיל–סשייררשלטיסויש–ייתקשו–תילסו–ךיטשנים(.ייטט ב–ישלו
טיטישזויפעילותילרעןיעידודיטתח–ותיוגיווןישוקיטתקשו–ת,יסבליט ב–יזטיסינויר בי–יסתיטתטפוכותיט–בותיבערדותיו
שלינתניטו.יי בי–ילכןישט ב–ינכוןייות–יטוסירסבקייכוחיבטקש–ישליטשפעטיעליתוכןיטשידו–ים,יתוךיניצוליערדתיכוח
פוליטיתיכדיילסייםיעליגופייתקשו–תישפ– רוידיב–ייביקו–ת.יידוגרסותילפעולותיוירופיעותיב–שירטיטבסט.397ייפעולות
–בותינשס–ויבר ג–תיטצעותישלסיטבשילוילכדיירירוש,ירטישגםירתיישביעםיט ב–ישרדוב–יבטפעלתילחץיולסוידווקס
בפעולטיעניינית.
• פעולותי ות–ותיל גי–תי–שותיטשידו–יסויטרשךיקיורט,יברקבילילפעולותילטקרתיתסגידיטשידו–ישיחליףיסותט
ולחילופין י עיכוב י טפעלתו י סו י ספילו י ביטולו י טרוחלט י סו י לפחות י פיצולו י לשניים .י י ברקביל י בוטלט י סג–ת
טטלוויזיט,ירטישטכפיףיסתיטשידו–יטציבו–יילתקציביטנשלטיעליידייפוליטיקסים.
• פעולותישונותילעיכוביסויביצועיפיצוליע–וץי2יוטקרתיע–וציםינפ–דיםילשתייטזכייניות.ייטפיצוליבוצעילב וףיב-
,1.11.2017יסבלישידו–יטחדשותינשס–ירשותף.
• פעולותי ות–ותילגבייע–וץי,10יכולליסיוריםיל גי–תויועז–טיבטקלותי–גולטו–יות.
• פעולותילספש–ילע–וץי, 20ישנו דיבתו–יע–וץייעודיילשידו–יירו–שת,ילשד–יסקטוסליטיוחדשות,יובכךילטפוך
לשופ–יתערולטישליטירין.ייטע–וץיגםיזכטיברכ–זילטפעלתיע–וץיטכנ תיו יפקיברטילר פ–י–סיונותירפ–גנים
עםינתניטויו–עייתוי–יוזסתיכשנתניטויר –בילטת–סייןיכלליתקשו–תיטר ו–תית.
• פעולותילטעב–תיגלייצט"לילרש–דיטביטחוןיבסופןישיגבי–יסתיטשליטטיטפוליטיתיעליטתחנט.
• חשדותילע קותישוחדיטכוללותי יקו–יחיובייורניעתיפ– וםישלירסר–ייביקו–תיבעיתוןיידיעותיסח–ונותיובסת–י
טסינט–נטיווסלטיו.ynet-
סוב יטילתדריתיתקשו–תיתיושליטטיבגופייתקשו–ת
https://www.themarker.com/advertising/1.5843375
בטקש–ישלייח ייטררשלטיוטכנ ת,יתקופתינתניטויטשנייטירתספיינתיבשירושיבטענותיעליחו –ירשילותיכתי–וץ
לדחיקתיטכנ ת.יידב–יזטיטתבטסיבטגב–תיטתטליכיםישליטטלתירשרעתיקוסליציוניתי)לרשליטט כםיב2015 -ישחב–ות
טקוסליציטיתתרוכנטיבלסיתנסייבערדתיש–יטתקשו–ת, 398יתפקידישנשס–יבידיינתניטו(,יטעב–תיכליטכוחילוועדתיש–ים
לחקיקטיעליחשבוןירליסתיטכנ תיוח ירתיחוקיםישליטסופוזיציט,יושינוייט–כביועדותיטכנ תילפייצ–כיםיסד-טוקיוטעב–ת
טטיפוליבחוקיםיביןיטוועדות.ייברקביליטיוירק–יםיבולטיםישליטעב–תיחוקיםיתוךיזרןיקצ–יכשישילנתניטויסינט– יבכך,
לרשליחוקיטטרלצותיבדצרב–י,2017ירטישרדגיםישחו –ירשילותיסינטיבסרתיבעיט.
נתניטויטוסיגםיטסח–סיילשירושיגוב–יוטולךיבחוקיטט ד–ים,יסותויחוקיעוקףיכנ תישבסרצעותוירעבי–יםי–פו–רות
ורבטליםיחוקיםיסח–יםיבסופןי יטוניי–יכליזסתיבלייתטליךיחקיקטיר וד–ישרספש–ילחב–ייטכנ תילדוןייבסופןירעריק
ב–כיביםיטשוניםישליטחוקישגובבויביחד.י יכפיישניתןיל–סותיבסיו– י, 27יעלייטיטרד–גטיט–סשונטיבטיקפוישליחוק
טט ד–ים י טייתט י כשנתניטו י רונט י ל–סש י טררשלט י בפעם י ט–סשונט ,י טרד–גט י טשנייט י טייתט י כשרונט י לש– י טסוצ–,
וטרד–גותיטבסותירסזישנבח–יבשניתיל–סשיטררשלט.י יחשובילצייןיגםישטעליותיטסח–ונותיטסלטיטיויסח–ייפ– ום
טנחיותישליטיועצתיטרשפטיתישליטכנ תישנועדוילרנועישירושיל–עטיבחוקילצ–כיםישסינםיקשו–יםילתקציב.
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נתניטו:ילסיקידרתייסתיחוקייש–סליטיום,יפי–קתייסתיטררשלטיבגללו.יטס–ץי.16.1.2017
סו–ייבלסו,י "יש–סליטיום"יטפ ידירסותיריליוניישקליםירסזייי ודו,יטס–ץי.9.1.2017
–שירטישלי13יגופיםינס פטיבדטיר–ק–יב.22.2.2018-
עתי–טילבג"ץ:י"–סשיטררשלטיטפךילקי –יבעניינייתקשו–ת",יכלכלי טי8.7.2015
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סיו–י: 27יטעליותיטעיק–יותיבטיקפוישליחוקיטט ד–יםיטיויקשו–ותיכולןיבנתניטו.

רעב–ילכך,יכליניטוליעניינייטרדינטיעליידיינתניטויולשכתויטיסיבעייתי.יי–ותםישט–קרן,יברסר–ירפ–גןיבסופןיכללי
עלירו–שתויטכלכליתישלינתניטו,יר כםיזסתיכך:399
"סבליטקטעיטכייקשטישלינתניטו,יורטישסוליי][..ייותי–י]סותו[יעםירו–שתיסיורטיונו–סט,יטוסיטשחיתוותיוסופן
טרשילות י טרזעזע י שלו .י י נתניטו י טחליש י סת י טד–גים י טרקצועיים ,י פגע י ב–גולטו–ים י ובשור–י י ט ף ,י זילזל
בתטליכיםיובכללייררשליתקיןיובשקיפותירינירלית,ירינטינסרניםיח –יירקצועיותילתפקידיםיחשובים,יטדיח
סח–יםישטפ–יעוילויבד–ךיוטתנקםיבריישטפגיןיעצרסות.ייבנסוריםיטוסירדב–יעליתח–ותיבתקשו–תיסבליבפועל
טוסיביקשילטשתלטיעליטיולטחלישט".
בסופןיכלליייות–,ינ–סטילעיתיםיק–ובותישרטישרנחטיסתינתניטויטוסיצ–כיםיפוליטייםירידייםיולסיתכניותי דו–ותיסו
רחשבטיס ט–טגית.יילשםיכךיטוסיסינוירט ילט יתינגדיריישרתנגדילויסוינגדיריישיכולילשרשישעי–ילעזסזלינוח,יוגם
לסירט ילשק–יולטפיץי"פייקיניוז".ייביןיטית–יטוסיגםירציגיערדותיטפוכותיבתכליתילרטישסר–יבעב–,יכולליבנושסי
ליבטישליפעילותו.יידוגרסות:
• רונופוליםי–יטיפוךיררסבקילחי ולירונופוליםיבשםיטתח–ותילרסבקיח –יתקדיםילרעןירונופוליטגז.
• שחיתותי–יטיפוךיררסבקילפיטו–ייסולר–טיעודילפניישטוגשינגדויכתביסישוםילרסבקילרעןיטישס–ותיבתפקיד
ספילויסםייוגשיכתביסישוםינגדויעצרו.

קיצוניות ,הסתה ,וקיטוב
חו –י–י וןיטשתלחויותיבביתיטרשפטיטעליוןי)רוטיייוגב(
דטילגיטירציטילערותותיולשרסליכולוי–ישוב–יםישתיקט,יבצלםי)סיו–י.(32

– 399ותםישט–קרן,י יש–סליברצביטכלכלייטטוביסייפעםי–יטסםיזטיבזכותינתניטו?ידטיר–ק–י.1.4.2018
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סיו–י:32יבשנט-שנתייםיטסח–ונותיניכ–תיעלייטיבט כרטיעםיטסרי–טיכיייס–גונייזכויותיטסדםיוטסז–ח,יכרוי"טסגודטילזכויות
טסז–ח"יו"בצלם",יגו–ריםינזקילרדינט.

ט תטינגדיע–בים,יפעולותיתגירחי–,י–צחיסבויח'די–,יטפיגועיבדורס
טשתקפותישליטטתנטגותיבכנ תיגםיבחב–טיטסז–חיתיובציבו–יכולו
קשטילרצוסירדדיםילדב–יםיטסלט,יסבלידוגרטילטשפעטישלטםיטיסיטקיטוביטגוב–יבעםיתוךישניםי פו–ותי) סיו–י
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סיו–י: 30יגדילתיטקיטוב,יכשפחותיופחותירקבליםיסתיטחשיבותיבכךישטרדינטיטיסיגםייטודיתיוגםידרוק–טית.

התנהלות אישית ושחיתות
לר–ותישזטיררשיררשילסיטעיק–,יסייספש–ילצסתיפטו–יבליישוםיטתייח ותילפןיטסישייולפ–שיותישטתלווילנתניטויכרו
צליבכליתקופותיכטונתו.י יגםי–סשייררשלטיסח–ים,יובפ–טיש–וןיוסולר–ט,יטיוירעו–ביםיבפ–שותי–בות,יובכליזסת
טתנטלותוישלינתניטויטייתטייחודית.
נתוניםישר–סיםישטתנטלותוישלינתניטויטייתטישונטירזוישלי–סשייררשלטיסח–יםיספש–ילרצסיב עיפיםיתקציביים
–לוונטים,ילרשליזטישליטוצסותירעוןי–סשיטררשלט.ילר–בטיטרזליתקצובירעוןי–סשיטררשלטינעשטיב עיףינפ–דישל
תקציביטרדינט,יכךישקלילעקוביסח–יוי)סיו– י.(243י יר תב–ישסכןיטטוצסותיבשנותינתניטויעלויבט–בטיעליטטקצסט
)ספילויסח–יישטעלויסתיטטקצסט(יועליטטוצסותישליקודריויבתפקיד.ייזטיק–טיטןיבקדנציטיט–סשונטישלויוטןיבשנייטי–
שתייטרד–גותיטעיק–יותיש–וסיםיבנתוניםיטםיבשנים י 1999י ו.2010-י יטשיסישליכליטזרניםיטושגיבשנת י ,2012ישבט
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טטוצסותיטגיעוילכדיי3.3ירליוןישקלים,יב50%-ייות–ירטטקצסטישטיתטי2.2יריליוןישקלים.יירצדישניייתכןישישיטשפעט
לביקו–תיטציבו–יתי—יבשניםיטסח–ונותישעבו–ןיישינתונייביצועיחלטיי–ידטיד–רטיתיבטוצסות.
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סיו–י :243יטטקצסטילטוצסותירעוןי–סשיטררשלטיעלויבתקופותינתניטו,יוטטוצסותיבפועליעלויעודייות–.400

עודי עיףישזכטילכות–ותיבשניםיטסח–ונותיטיטי עיףיטטי ות.ייגםיזטי עיףינפ–דיבתקציב,יוטטי טו–יטישלוירתוס–ת
בסיו–י. 244יישירוילביל קסלט:ייח יתילטי ות,יטטוצסותיעלירעוןי–סשיטררשלטינ–סותיכרויכ ףיקטן.ייבגדוליזויסותט
תרונט:יטקצסטידייקבועטיסוייו–דת,יטוצסותישעולותיעדיכדייט–בטייות–ירטטקצסט,יורד–גותישרעדכנותיסתיטטקצסט.
סולר–טינתןיפייטי–צינייוטגיעילטוצסותישעוב–ותיסתישלינתניטויבררשלתויט–סשונטי—יסבליסזינתניטויחז–יוטגיעילשיס
רדטיםישלי34יריליוןישקליםיבשנתי2011י)יות–ירפיי2ירטטקצסט,ישטיתטי15יריליון(.ייבשנתייםיטבסותיטייתטיי–ידטיחדט
בטוצסות,ילר–ותיטשע–ו–יטישפ–צטיבעיתוניםיסודותיטתקנתיטריטטיטזוגיתיבטי טיללונדוןיבספ–ילי ,2013יבעלותישל
חצייריליוןישקלים.ייסבליטי–ידטיטזויטייתטיזרנית,יוסח–יטיטטוצסותישבוילטפ .
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סיו–י :244יגםיטטקצסטילטי ותי–סשיטררשלטיעלויבתקופותינתניטו,יוטטוצסותיבפועליעלויעודייות–.401

רעב–ילכךינתניטוינחשדיבשו–טיס–וכטישליפ–שיותי שחיתותיטקשו–ותיב–ובןילקרצנותיוחו –ינכונותילשלםיעבו–
דב–יםי)כוללישירושיבתקציבירש–די–סשיטררשלטיכדיילשלםיעבו–יטוצסותיפ–טיותישסינןיסרו–ותילטיותירכו ות
רתקציביטרדינט(יולטטבותיעבו–ירקו–ביו.י ירצדישניירקצתיטפ–שותיקשו–ותילפגיעטירטותיתיבדרוק–טיטיובניטול
טרדינט.ייעדיכטיכליטתיקיםינ ג–ויעליידייטיועציםיטרשפטייםילררשלט.
טתיקינ ג–יעליידייטיועץיטרשפטי
פ–שתיב–-סון/חב–ון רינויי–ונייב–-סוןילרש–תיטיועץיטרשפטי
1997
לררשלטיתוךידיליעםיס–יטיד–עי,יכרפו–ט לררשלטיסליקיםי–ובינשטייןיבטענט
שליחו –י–סיות,יבניגודילערדת
בער'י55
טרשט–ט
תשלוםירקופתיטרדינטיעבו–יעבודותיפ–טיות טתיקינ ג–יעליידייטיועץיטרשפטי
פ–שתיערדי
1999
לררשלטיסליקיםי–ובינשטייןיבטענט
שליחו –י–סיות,יבניגודילערדת
טפ–קליטות
טיועץיטרשפטיילררשלטייטודט
רירוןיכפולישלינ יעותילחו"ל
פ–שתיביביטו–
~2004
ויינשטייןיקבעיכייסיןיחשדילפלילים
טחלטטילטערידילדיןיסתיש–טינתניטו
ר פ–יפ–שיותיטקשו–ותילרירוןיפעולות
פ–שתיטרעונות
2010בסחתיטפ–שותיבכפוףילשירוע
ברעוןי–סשיטררשלט
~2013
תיקי1000י)רתנות( קבלתירתנותיבשוויירצטב–ישלירסותיסלפי טרשט–טיטרליצטיעליטערדטילדיןיב-
200914.2.2018
שקליםירס–נוןירילצ'ן,ייג'ייר יפסק–,
~2015
וסח–ים,ילעיתיםילסח–יבקשטירפו–שת,
ורתןי יועיבענייניםיסישייםי)ויזטילס–ט"ב(
וכלכליים
טרשט–טיטרליצטיעליטערדטילדיןיב-
תיקי2000י)ידיעות שיחותיביןינתניטוילרו"ליידיעותיסח–ונות
~2014
נוניירוז יבנוגעילשיפו–יט יקו–ישלינתניטו 14.2.2018
סח–ונות(
בעיתוןיבתרו–טילטגבלותיעליטעיתון
טרתח–טייש–סליטיום
תיקי3000י)צוללות( –כישתיצוללותיו פינותירחב–תיטי נק–ופ בחקי–ט
2012 401סת–ירפתחיטתקציב,י עיףי.04510123
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2015~2016

תיקי4000י)בזק(

שיקוליםיז–ים;יטחשדותיטםינגדירקו–בים
–ביםישלינתניטויסךילסינגדויעצרו
בחקי–ט
סי-דיווחיעליניגודיענייניםיבכטונטיכש–
טתקשו–ת,יקידוםיענייניוישלישסוליסלוביץ'
בחב–תיבזקיבתרו–טיל יקו–יחיוביישל
402
נתניטויבסת–יווסלטישבבעלותו

לב וף,יסייספש–ישלסילטזכי–יסתירעו–בותטישלי–עייתי–סשיטררשלטיש–טינתניטויבענייניםישונים.יביןיטית–יטיס
טוסשרטיבכךישבשניםי 2009-2011יטו–תטילטחזי–יסלפייבקבוקיםי–יקיםיררעוןי–סשיטררשלטיושר–טיסצלטיסתידרי
טפיקדון.ייב2013-ישילרטילרש–די–סשיטררשלטי4000יש"חיכטחז–יעליכך.403ייבשנתי2017יטיסיטוסשרטיבטוצסתיכ פים
בסופןילסיחוקייעליס–וחותיברעוןי–סשיטררשלט,יונתבעטיעליידייעובדיםיברעוןיבטענטישליטע קטיפוגענית.ייבויבזרן
טחליטיטיועץיטרשפטיילררשלטיל גו–ישנייתיקיםיסח–ים,יודחטיעדיבלייקץיסתיע–יכתיטשירועיטרתבקשיבסותויתיק
שלסי ג–.ייברקביליטיסיטופיעטילצדי–סשיטררשלטיברושביםיט–שרייםישלירשלחתייש–סליבעצ–תיטכלליתישליטסו"ם
לר–ותישסינטינושסתיבתפקידי–שריי)ברקוםילשבתיביציעיטסו–חיםיכרקובל(.

 402גידייוייץ,י לסי–קייש–סליטיום:יסת–יטחדשותיטפופול–יי"וסללט!"יבשי–ותינתניטו,יטס–ץי.29.10.2015
 403טס–ץי.29.1.2015

פרק כו :האלטרנטיבה של
השמאל

ברחק–יטרדעייובפ–טיברדעייטחב–טיקייםירושגישלי"ני וייטבעי"י–ירק–טישבויק–טיבסופןיטבעיירצבישונטירט–גיל.
רק–טיכזטירספש–ילבדוקיסתיטטשלכותישליטטבדליביןיטרצביט–גילילרצביטח–יג,יכסילויטיינויעו–כיםיני ויירבוק–.
ברטלך 40ישנותישלטוןיטיריןיטיטירק–טיכזט:יררשלתיטשרסליב–סשותוישלי יצחקי–ביןיביןיטשניםי .1992-1995ייבזיכ–ון
טלסורייטפעולטיטרשרעותיתיביות–ישליררשלתי–ביןיטייתטיטחתירטיעליט כםיסו לויבר ג–תיטני יוןילקדםיסתי יום
ט כ וךיטיש–סלי-פל טיני.י יסבליטררשלטיטזוירייצגתיגםישינוייד–רטיירררשלותיסח–ותיברגווןינושסיםיכלכליים
וחב–תיים,יובסופןיכללייבניטוליעניינייטרדינט.
טפ–קיטזט,יסםיכן,ילסידןיביצחקי–ביןיטסיש.ייל–בין,יכרוילכליסחד,יטיויצדדיםישונים.ייטוסיגםילסיעו קיבסטודיב–ק,
שגםיטוסיטנטיגיררשלתישרסליכרטישניםירסוח–ייות–.ייברקוםיזסתיטפ–קירתרקדיב–רטיטפ–קטיתיבסותןיפעולותישטיו
טשונותיביות–יררטישעשטיטירין.

סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים
הפניית תקציבים
טביטוייטישי–יוטרובטקיביות–יל ד–ייטעדיפויותישליררשלטיכלשטייטוסיחלוקתיטתקציב.י יכשרשטוינרצסיבעדיפות
גבוטטירתקצביםיסותויבית–,יוכשטוסיבעדיפותינרוכטירקצציםיבו.י יטשווסתיטשינוייבתקציביבררשלתי–ביןילעורת
ררשלותיסח–ותירספש–יל–סותיטבדליםיב ד–יטעדיפויות.
טתפתחותיטתקציבישלירש–דיט–ווחטיבתקופתטישליכליסחתירטררשלותיטסח–ונותי)סלטישישיעבו–ןינתוניםיבסת–
רפתח יטתקציב ,י כלור– י רסז י (1992י רוצגת יבסיו– י.220י ינקודת י טטתחלט י)100%י בזרן י (0יטיס יטתקציב י של יטשנט
שטררשלטיטתחילטיסתיכטונתט,ישטוסיכ–גיליטתקציביטסח–וןישנקבעיעליידייטררשלטיטקודרת.יע–כיםירעלי 100יר–סים
עליעלייטיבתקציבייח יתילזט,יוע–כיםירתחתיל100-ירצביעיםיעליי–ידט.יטנתוניםיטםילסיטתקציביטרקו–יישסוש–יבכנ ת
סלסיטביצועיבפועל,יוכליטע–כיםירתוקניםילסינפלציטיולגודליטסוכלו יט.יכתוצסטיסנחנויבעצםיר תכליםיכסןיעל
טשינוייםיבטוצסטיט–יסליתיבפועלילנפש .י יניתןילטבחיןישטעלייטיבתקופתיררשלתי–ביןיטיתטיטגבוטטיביות–ייח ית
לררשלותיסח–ות,יסםיכיי–צףיררשלותינתניטויטנוכחיילסיט–בטירסחו–יו,יסולייחלקיתיבגלליטרחסטיטחב–תית.ירטי–ידט
טגדולטיבזרןיש–וןיצ–יךילטתעלם,יכייטיסינבעטיבעצםירטעב–טישלישי–ותיטתע וקטיוטטכש–טיטרקצועיתילרש–ד
טתעשיט.י
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סיו–י:220יטשינוייםיבתקציביט–ווחטיבכליררשלטירסזי.1992

טשינוייםיבתקציביטחינוךיבכליררשלטירוצגיםיבסיו–י. 175יכסןי–וסיםיסתיטטבדליטרובטקיביןי ד–יטעדיפויותישל
ררשלתי–ביןילעורתיכליטסח–ותי—יעלייטי–יסליתיבפועלישלי45%יבתקציביטחינוךילנפשיתוךי4ישנים.יט–צףיטנוכחיישל
ררשלותינתניטויגםירירשיעלייטייפט,יסבליבסופןירשרעותייפחותיויות–ילסטיררטיש–ביןיעשט,יוברק–טיטזטיטעלייטיטזו
טיסיבסופןירובטקיתוצסטישליטרחסטיטחב–תיתיולסירדיניותייזורטי)–וסיםיסתיזטיט–בטייות–יטוביבנתונייטתקציב
טרקו–י,ישםיישיעלייטיתלולטיביות–יסח–יי, 2011יסבליכפייש–וסיםיבג–ףיטזטי–קיחלקירטעלייטיטזוירורשיב ופוישל
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סיו–י: 175יטשינוייםיבתקציביטחינוךיבכליררשלטירסזי.1992

עודייות–יח–יגיטוסיתקציביטב–יסותי)סיו–י.(167ייבתקופתיררשלתי–ביןיעלתטיטטוצסטיטררשלתיתיעליב–יסותיכרעט
פי י 2י כתוצסטירחקיקתיחוקיב–יסותיררלכתיי)תזכו–תי—יזויטוצסטי–יסליתיבפועלילנפש(.יררשלתינתניטויט–סשונט
טכפילטיסתיטטוצסטיטזויעודיפעםיבשנתי ,1997כשנתניטויטחליטילבטליסתיטר יטרקביל,ישטיטיחלקירשרעותיירטרירון
שליקופותיטחולים,יולקחיסתיטסח–יותילרירוןי ליטב–יסותיעליררשלט.י יוגםיכסןיניתןיל–סותישררשלות ינתניטו
טנוכחיותיטעלויקצתיסתיתקציביטב–יסותיסח–ייטרחסטיטחב–תית.י
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פעולות פיתוח
רעב–ילטפנייתיתקציביםילנושסיםיחב–תיים,יניתןילטבחיןיגםיבפעולותיפיתוחיקונק–טיותישבוצעויבתקופתיררשלת
–ביןישחו–גותיבסופןיבולטירטפעולותישננקטויבתקופתיכטונתןישליררשלותיסח–ות.יידוגרטיסחתיטוסירתחוםיט דיו–.
כפייש–סינויכב–יבסיחזו–יסיו–י190יבפ–קיכד ,יקצביבנייתיטדי–ותיסח–ייטרטפךיי–דילכדיישלישיררטישטיטילפנייטרטפך.
טיוי–קישתייתקופותיח–יגותישבטןיטייתטיבנייטיבטיקףיגבוטייות–.ייט–סשונטיטייתטיתנופתיטבנייטיביוזרתיש–יטבינוי
וטשיכוןיס–יסליש–וןיבררשלתישרי–,ישנועדטיל פקידיו–ילעוליםירב–יתיטרועצותילשעב–.ישיסטישליטבנייטיטזויטיט
בשנתי,1991יוטיסיטצטרצרטילבנייטיררשלתיתישלידי–ותי3יחד–יםיברחוזיטד–ום.ייטתקופטיטשנייטיעםיבנייטירוגב–ת
טייתטיבשלטייתקופתיררשלתי–בין,יוטתספיינטיבשילובישליבנייטיציבו–יתיופ–טיתישלידי–ותיבכליטגדליםיבכליטרדינט.
טר קנטיטיסישררשלתי–ביןיטשכילטיליצו–יסתיטתנסיםילבנייטירוגב–ת.יילשםיטשווסט,יב9 -יטשניםישעב–וירסזיתחילת
רשב–יטדיו–יבשנתי 2008יררשלותינתניטוילסיטצליחוילטביסילעלייטירשרעותיתיבטיקףיטבנייט,ילר–ותיטקרתיכליריני
וועדותיתכנוןיריוחדותי)וד"ליוותר"ל(.
טתחוםיטשניישבויטייתטיפעילותיפיתוחינ–חבתיבתקופתיררשלתי–ביןיטוסיב לילתיכבישיםי)סיו–י.(204ייטגדלטישל
טתחלותי לילטיטת–חשטיכב–יבשלטייררשלתישרי–,יסבליטשיסיטבלתיירעו–ע–ישייךילשלושתיטשניםישליררשלתי–בין.
טתקופטיטיחידטיבתולדותיטרדינטישבטי ללוייות–יכבישיםיטייתטירסרצעישנותיט50-יעדיסרצעישנותיט60-ישליטרסט
טקודרת,יכש–סשיטררשלטיטיטידודיבן-גו–יון.ייטחשיבותישלי לילתיכבישיםיטיסילסיכליכךיכדיילטקטיןיפקקים,יסלסיכדי
לספש–יסתיתנופתיטדיו–:יבלייתשתיותיסייספש–ילבנותישכונותיחדשותיולט–חיביקיירות.
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השלכות לטווח ארוך
ייבתחום.שנייתחוריםיבטםייוזרותישטנצויבררשלתי–ביןיעלויופ–חויבכליטתקופטירסזיועדיטיוםיטםיטחינוךיוטב–יסות
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בתחוםיטב–יסותיש–יטב–יסותיחייםי–רוןייזםיסתיחוקיביטוחיב–יסותיררלכתי.י יטחוקינחקקיבשנת י ,1994יוטעניק
ביטוחיב–יסותילכריליוןיתושביםי)רתוךיסוכלו יטישליכ5-יריליון(,י–ובםיררערדי וציו-סקונוריינרוך,ישלסיטיטילטם
ביטוחיב–יסותיקודםילכן.

המחיר הכלכלי
ורטיטיויטטשלכותישליכליטפעולותיוטעליותיטתקציביותיטסלטיעליכלכלתיטרדינט?
• טגי–עוןינעיבטווחישל י 3-5%י רטתר"ג.י יזטילסינרוך,יסבליגםילסיגבוטיבסופןיח–יג,יובסופןיכללייטגי–עון
טררשלתיירפגיןיתנודותיחזקות.
• טצריחטישליטרשקינשקטיל7%-י–יטצריחטיטגבוטטיביות–ירסזיטרטפךיפ–טילשנטיסחתי)שנת י(2000יבשיס
בועתיטדוט-קום.יי)טרגרטיטכלליתישליטצריחטיטוצגטיבסיו–י58יבפ–קיכד(.
• טסבטלטיי–דטיבחדות,ירכ11%-ילכ,7%-ילר–ותישרדוב–יבתקופטישליגליטעלייטיטגדוליר–ו יט,יוזסתיבניגוד
לעליותיבסבטלטיבתקופותישליטררשלותישבסוילפנייוסח–ייררשלתי–ביןי)סיו– י.(81י יבנו ף,יטייתטיעלייט
יח יתיבשיעו–יטעובדיםיברש–טירלסט.
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סיו–י: 81יטשינוייםיבסבטלטיבתקופתיררשלתי–ביןיבטשווסטילררשלותיסח–ותי)טתרקדותיבנתונייטלר" ירסזי.(1970

בריליםיסח–ות,יטעלסתיטתקציביםיטחב–תייםיופעולותיטפיתוחישתוס–וילעילילסיטערי ויעליכלכלתיטרדינט,יסלס
לטיפך,יטםיג–רוילפ–יחט.יי

תהליך השלום
טפעולטיטשנויטיביות–יברחלוקתישליררשלתי–ביןיטיסיטחתירטיעליט כםיסו לו  .סיו–י245ירנ טילטרחישיסתירקורו
שליתטליךיסו לויעלי–קעירסו–עותישוניםילסו–ךי70יטשניםיטסח–ונות,יוטרצביטבינלסוריישלייש–סליוטפל טינסיםיכפי
שטוסירשתקףיבטכ–טירצדירדינותיטעולם.ייר פ–יטרדינותיטחב–ותיבסו"םירצוייןיגםיטוסיבתו–ינקודתייחו .ייפעולותישל
יש–סליבי–וק,ישליטפל טינסיםיבשחו–,ישליטסו"םיבחום,יותטליךיטשלוםיבכחול.
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סיו–י:245יטטקש–יט–חבישליט כרייסו לו.404

ט כרייסו לוילסינעשויבחללי–יקיורטותםיסינטיר תכרתיב"לתתילטםי–ובים".י יריישטתחיליסתיתטליךיטשלום
ב–צינות,יוטבטיחילפל טינסיםיסוטונוריטיתוך י5י שנים,יטיטיכרובןי–סשיטררשלטירנחםיבגיןיב ט כם יקרפידיוויד
ר פטרב–י. 1978ייריישטיטיט–סשוןילדב–יסיתםיפניםיסליפניםי)סרנםיבר ג–תיטרשלחתיטי–דנית(יטיטי–סשיטררשלט
יצחקישרי–יבועידתירד–ידיבסוקטוב–י. 1991יישניטםיטנטיגויררשלותייריןירובטקות.ייט יבותילועידתירד–ידיכללויסת
טסינתיפדטיט–סשונטיוסתירערדטיטלסירשטוישלייש–סליבזי–טיטבינלסורית:יסח–יישרנטיגיסש"ףייס –יע–פסתיטכ–יז
עליעצרסותיבנוברב– ,1988יר פ–יטרדינותיש טכי–ויבויטיטישווטילר פ–יטרדינותישקיירוייח יםידיפולרטייםיעםייש–סל.
ועידת י רד–יד ,י ולסח–יט י ט כם י סו לו ,י שיפ–ו י בסופן י רשרעותי י סת י רערדט י של י יש–סל ,י סבל י טית–ון י טזט י בטכ–ט
טבינלסוריתיקטןיבסופןירשרעותייבשניםיטסח–ונותיעםיטקיפסוןיטרדינייוטקרפייןיטרוצלחישלינשיסיט–שותיטפל טינית
רחרודיעבס י)סבוירסזן(יבסו"ם.
בגיןיבשעתוילסיט כיםילרדינטיפל טינית,יוגםי–ביןילס.ייריישטכ–יזיקבליעםיועדטישטרט–טיט ופיתישליטתטליך
טיסיטקרתירדינטיפל טיניתיטיטיטנשיסיבושיב2003-י)טיויכרובןיעודישסר–ויזסתיקודם,יסבליטוסיטרשרעותייביות–יבשל
רערדטישליסר–יקטיכבת-ב–יתירובטקתישלייש–סל(.יי–סשיטררשלטיס–יסליש–וןיקיבליסתירתווטיבושיובכךיטכי–יגם
טוסיבסופןיעקיףיבשסיפטילרדינטיפל טינית.ייש–וןיגםיביצעיסתיתכניתיטטתנתקותישג–רטיבטרשךילטשתלטותיתנועת
טחרס יעלי–צועתיעזט.

 404רקו–ות:ינתונייטטכ–טיביש–סליובפל טיןירדפייוויקיפדיטיטסנגלית.ייר פ–יטרדינותיטחב–ותיבסו"םירסת–יטסו"ם.
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סיו–י: 144יטט–וגיםיבטתקפותיט–ו–יוברלחרותייח יתילגודליטסוכלו ייט.

טטענטיטשגו–טינגדיט כרייסו לויטיסישטםיג–רוילטתגב–ותיטט–ו–.יינתוניםיעליטט–וגיםירט–ו–יוררלחרותירוצגים
בסיו–י.144יירטנתוניםי–וסיםישגליטט–ו–ישלישנותיט70 -יטיטיט–בטייות–ירשרעותי,ייח יתילגודליטסוכלו ייט,ירטתקפות
טט–ו–י שק–ויסח–ייט כםיסו לו.י יטתקופטיטרדררתיביות–יטייתטיטסינתיפדטיטשניט,ישסותטיניתןי ליח י לת כול
ררי רו יט כרייסו לוילסיפחותי)וסוליייות–(יררטישניתןיליח יסותטילט כריםיעצרם.
ט יכוםיטררצטיביות–ישליטדינריקטישליטכיבושיוטיח יםיביןייש–סלילפל טיניםיבשטחיםיניתנטיברודעטישפו– רט
בעיתוןי"טס–ץ"יב 22.9.1967-י–ישלושטיחודשיםיבלבדיסח–יירלחרתיששתיטירים,יועודילפניישטדב–יםיק–ו.ייוכךיטיט
כתוביבט:י"כיבושיגו––יסח–יוישלטוןיז–.יישלטוןיז–יגו––יסח–יויטתנגדות.ייטתנגדותיגו––תיסח–יטידיכוי.יידיכוייגו––
סח–יויט–ו–יוט–ו–ינגדי.ייקו–בנותיטט–ו–יטםיבד–ךיכלליסנשיםיחפיםירפשע.ייטחזקתיטשטחיםיטכבושיםיתטפוךיסותנו
405
לעםישלי–וצחיםיונ–צחים".
ררשלתי–ביןיוט כרייסו לויטיויונות–ויטפעםיטיחידטישנתנויכסןיצ'סנ יסריתיילתטליךיטשלום,יוני וילטתניע
דינריקטיחיוביתישתוכלילטביסישיפו–יברצב.יילר–בטיטצע–יטקיצונייםירשנייטצדדיםיטצליחוילטפוךיסותטילדינריקטישל
פחדיוסלירות.י יטפל טיניםיטפעילויט–ו–ירתסבדיםישחת–יתחתיטלגיטיריותישליטני יוןילטשיגישלום.י יטטתנגדות
לט כריםיריריןיכללטיטפגנותירתלטרות,יטסשרתיטררשלטיבבגידט,יולב וףיסתי–צחי–סשיטררשלטייצחקי–בין.יילסו–
טטתנגדותיטעזטיריריןילכליספש–ותישליפש–טייתכןירסודישטתטליךיטיטינכשליגםיסםי–ביןילסיטיטינ–צח.י יורסז
טטתנגדותי–קיגב–ט.

 405כתבטיעליטרודעטיטתפ– רטיב"טס–ץ"י50ישנטירסוח–ייות–,יב.25.5.2017-
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מפתח העניינים

סבטלט 134 ,131.........................................................
סב–כים 164................................................................
סג"חילביטוחיטלסורי 294............................................
סג"חירדינט 99 ,87 ,79 ,64...........................................
סג"חיריועדות 145......................................................
סג"חיקונצ–ניות 147 ,146 ,130 ,123..............................
סג–תי–כב 84...............................................................
סו"ם 182...................................................................
סוטובו ים 272...........................................................
סוכלו ייט 184............................................................
טתנחלויות 194......................................................
ע–בים 184 ,167.....................................................
פל טינים 185........................................................
תחזיות 194 ,158....................................................
סולר–ט,יסטוד 328......................................................
סוניב– יטסות 246.......................................................
סונ–ס 190..................................................................
סופנועים 268..............................................................
סזו–ייטביקוש 258.......................................................
סחוזיטטצבעט 15.........................................................
סחיות 236..................................................................
סי-טתסרטילגיו 222...................................................
סי-שוויון ...................................................................
סי-שוויוןיבטכנ ות 289 ,139...................................
פע–יחב–תי 142................................................
פע–ירגד–י 147 ,140..........................................
סי-שוויוןיבעוש– 148..............................................
גו–רייסי-שוויון 140 ,121........................................
צרצוםיסי-טשוויון 143............................................
סיזוניםיובלרים 41.......................................................
סינפלציט 63-66..........................................................
טגד–ט 69..............................................................
טתסרתירחי–יםילסינפלציט 216 ,71..........................
סינתיפדטישנייט 327 ,206 ,204 ,16...............................
סי–ועייסוקטוב–י171 ,16...................................... 2000
סית–וג 52...................................................................
סרב–גו 216................................................................
סרון 51......................................................................

סנ–גיט 299 ,111.........................................................
סנ–גיטי ול–ית 302 ,114...............................................
ספלייט 225 ,155.........................................................
ספ–טטייד 47..............................................................
ס–ליך,ישרחט 65.........................................................
סש"ף 182..................................................................
סשכנזים 21................................................................
סשפוז 236.................................................................
בג"צ 48.....................................................................
בגין,ירנחם 323 ,155 ,65..............................................
בג–ות 164 ,162...........................................................
בולענים 306...............................................................
בונד 64....................................................................
בועתיסש–סי 151.........................................................
בועתינדל"ן 261...........................................................
בו– ט 261 ,146 ,130...................................................
בזק 337 ,282 ,109.......................................................
בחי–ות 47..................................................................
סחוזיטטצבעט 15...................................................
סחוזיח ירט 18......................................................
בחי–ותיריוחדותיל–סשיטררשלט 21 ,16...................
דגרייטצבעט 23......................................................
טצבעתירחסט 20....................................................
ביוב 318 ,5.................................................................
ביטוחיב–יסות 229.......................................................
ביטוחילסורי 289 ,87...................................................
ביטוליחוקים 155 ,45...................................................
בייבייבום 134.............................................................
ביקושיוטיצע 260........................................................
בי–תיטרדינט 181........................................................
ביתידיןידתי 153..........................................................
ביתידיןילרשפחט 154..................................................
בנייטיפ–טית 258.........................................................
בנייטיציבו–ית 258.......................................................
בנקיטפועלים 106 ,64...................................................
בנקים 129 ,124 ,118 ,106............................................
בעלישליטט 125..........................................................
בעלותיעלירוצ–ים 149.................................................
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בצלם 199 ,48.............................................................
ב–-סון,י–וני 55...........................................................
ב–יסות 229................................................................
ב–יסותיטנפש 235........................................................
ב–יתיזוגיות 154..........................................................
בתייחולים 235 ,230.....................................................
גודליידי–ות 258..........................................................
גודלייכיתות 252..........................................................
גושיסרונים 192..........................................................
גושיםיפוליטיים 16......................................................
גזיטבעי 299 ,110........................................................
גיו יטון 76.................................................................
גיו ילצבס 222 ,171 ,160 ,155......................................
גיליטעבודט 131..........................................................
גיליטפ–ישט 296 ,148 ,147...........................................
גי–ושין 154................................................................
גי–עון 99 ,81 ,79 ,76...................................................
גי–עוןיסקטוס–י 295 ,145.............................................
גלובליזציט 119 ,67.....................................................
גלייעלייט 189.............................................................
גלעד,יני– 126.............................................................
גרלסותיטביטוחיטלסורי 289 ,136.................................
טבטחתיטכנ ט 143.................................................
קצבתיזיקנט 292.....................................................
קצבתיילדים 292....................................................
ג–ינצוויג,יסריל 49.......................................................
ג–עיןישליטט 129........................................................
ג–פים 5......................................................................
וגים 11...............................................................
–קע 10..................................................................
דודיישרש 299............................................................
דחיתיגיו ילח–דים 225 ,155.........................................
דיבידנד 128 ,124 ,121.................................................
דיו– 340 ,254.............................................................
דיו–יציבו–י 254...........................................................
די–וגיסש–סי 79...........................................................
די–קטו–יון 129...........................................................
דלק 111.....................................................................
דלתיר תובבת 126 ,118...............................................
דרוק–טיט 331 ,43.......................................................
רדדיטדרוק–טיט 57................................................
דנקנ–,ינוחי 128...........................................................
ד–עי,יס–יט 115 ,55.....................................................
דת ............................................................................
חלוקתיטסוכלו ייט 185..........................................
טטו יקוו 153......................................................
דתיות 245 ,156 ,44 ,21................................................
טסוצ– 85 ,80 ,68 ,39 ,37 ,4.........................................
טסישיט–זטיוטסישיטשרן 315........................................
טבטחתיטכנ ט 143......................................................
טגדלתיטעוגט 95 ,86....................................................
טגנטיעליט ביבט 297...................................................
טד–תינשים 155...........................................................
טדתט 222 ,197 ,155....................................................
טולכיי–גל 277............................................................

טוןיסנושי 316.............................................................
טון-שלטון-עיתון 285 ,125...........................................
טוצסטילסוריתיעליב–יסות 229......................................
טוצסותיביטחון 215.....................................................
בעולם 220............................................................
טחב–טיליש–סל 126....................................................
טחז–יחובות 79............................................................
טחלטותיסו"ם 183.......................................................
טחשביטכללי 126 ,37 ,4...............................................
טטבותיר 119 ,86......................................................
טיועץיטרשפטיילררשלט57 ,55 ,51..............................
טיטליטטרנט 298.........................................................
טיפ–-סינפלציט 66 ,63.................................................
טישוביטישן 158..........................................................
טכנ טיררוצעת 138.....................................................
טכנ טיפנויט 144.........................................................
טכ–טיבינלסורית .........................................................
ברדינתייש–סל 343 ,180.........................................
ברדינתיפל טין 343 ,181........................................
טכש–טירקצועית 246...................................................
טלווסטיע קית 124......................................................
טלשכטיטר–כזיתיל טטי טיקט 4...................................
טרועצטיטס–ציתילתכנוןיובניט 263................................
טרחסטיטחב–תית 259 ,69............................................
טררשלטיט–חבט 99....................................................
טרנטליטסז–חי 187......................................................
טרתנטילטתקנתיטלפון 282...........................................
ט ד–יחוב 124.............................................................
ט כםיסו לו 342 ,214 ,212 ,55 ,49 ,47..........................
ט כםיקרפידיוויד 343..................................................
ט עתיטרונים 274 ,267................................................
ט תד–ות 229 ,145 ,136 ,104 ,64..................................
ט תט 48....................................................................
טעדטיטח–דית 158.......................................................
טפקעתיסדרות 45........................................................
טפ–דתי–שויות 51 ,41..................................................
טפ–טט 282 ,109 ,105 ,68............................................
טפ–שותירשכ– 136......................................................
טצבעטיבבחי–ות .........................................................
סחוזיטטצבעט 15...................................................
טצבעטידתית 22.....................................................
טצבעטיעדתית 21...................................................
טצבעטיפ ולט 20...................................................
טצבעתירחסט 20....................................................
טצט–תידתיות 226.......................................................
ט–וגיםיברלחרות 205 ,198...........................................
ט–צל,יבניריןיזסב 180..................................................
ט–שותיטפל טינית 187 ,182 ,47...................................
טשווסטיבינלסורית 94.................................................
טשטחים 192 ,182 ,47.................................................
טשי–ותיטציבו–י 126 ,42..............................................
טשכלטיגבוטט 246 ,164 ,162.......................................
טשכלטיכגו–םילסי-שוויון 140.......................................
טשתלטותיעוינת 130....................................................
טשתתפותיבכוחיטעבודט 132........................................
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טתנחלויות 327 ,317 ,258 ,192 ,47...............................
טתנתקות 327 ,317 ,222...............................................
טתפלגותיגילים 167 ,158 ,134......................................
טתפלגותיטכנ ות 137..................................................
טתפלגותירוטט 151 ,137 ,121 ,106...............................
טתפלגותיפס–טו 152....................................................
טתפלתירים 303..........................................................
טת–גיליטר –יח 156....................................................
וד"ל 264....................................................................
וינט–,יעופ– 222..........................................................
ול"ל 326....................................................................
ועדטירחוזית 263........................................................
ועדטירקורית 263........................................................
ועדתיב–ודט 219..........................................................
ועדתיצרח 115............................................................
ועדתיששינ קי 114......................................................
ועידתירד–יד 343.........................................................
ות"ל 264....................................................................
ותר"ל 264.................................................................
זיטויינתונייח–דים 165..................................................
זיטום 299...................................................................
זכויותיסדם 45.............................................................
זכותיטערידט 48..........................................................
זכותיטשיבט 191.........................................................
זרי–,ייצחק 51.............................................................
זנביכבד 151................................................................
זקנים 292 ,167 ,134....................................................
ז–םיחינוכי 245 ,154....................................................
חב–טיררשלתית 282 ,109............................................
חב–טיע קית 129 ,104.................................................
חב–טיציבו–ית 104......................................................
חב–טיקדישס 155........................................................
חב–תיס–נק 122...........................................................
חב–תיטלורדים 163.....................................................
חב–תיטעובדים 104 ,64................................................
חגו–ותיבטיחות 275.....................................................
חוביררשלתי 100 ,79...................................................
חופשיטביטוי 45..........................................................
חופשיטדת 45.............................................................
חופשיטעי וק 45.........................................................
חופשיעיתונות 58.........................................................
חוקיסי ו–יטונסטיבכש–ות 154......................................
חוקיביטוחיב–יסותיררלכתי229 ,41...............................
חוקיטגבלתישכ–יטבכי–ים 119.......................................
חוקיטדיו–יטציבו–י 255 ,41...........................................
חוקיטט ד–ים 332 ,67 ,39............................................
חוקיטחב–ות 130.........................................................
חוקיטחזי– 154............................................................
חוקיטחינוךיטררלכתי 245 ,154.....................................
חוקיטחרץ 154............................................................
חוקיטלסום 48.............................................................
חוקיטרזון 117............................................................
חוקיטערותות 48.........................................................
חוקיטפחתתיטגי–עוןיוטגבלתיטטוצסטיטתקציבית76........
חוקיט–יכוזיות 125.......................................................

חוקיטשבות 189 ,153 ,43.............................................
חוקיטשי–ותיטלסורי 155..............................................
חוקיחינוךיחינםילגיליט–ך 41.........................................
חוקיטל 226 ,155.........................................................
חוקיי ודיחופשיטעי וק 45............................................
חוקיי ודיכבודיטסדםיוחי–ותו 45...................................
חוקיי ודירשקיטרדינט 87.............................................
חוקיי–ושלים 181.........................................................
חוקילירודיחובט 245 ,154............................................
חוקילעידודיטשקעותיטון 188 ,122 ,121.........................
חוקינט–י 161 ,154.......................................................
חוקינכ יינפקדים 45.....................................................
חוקישי–ותיטביטחון 226 ,222 ,171 ,155........................
חוקישעותיטעבודטיוטרנוחט 154...................................
חוקייי וד 45...............................................................
חזבסללט 326.............................................................
חז–טיבתשובט 156......................................................
חינוך 241 ,154...........................................................
חינוךיררלכתי 245.................................................
חינוךיררלכתי-דתי 245...........................................
חינוךיעצרסי 245...................................................
חינוךיע–בי 245......................................................
חרס 327..................................................................
ח –ידת 154 ,45..........................................................
חציון 137...................................................................
חקיקט 87 ,76 ,37........................................................
ח–דים 158..................................................................
גיו 160................................................................
דחיתיגיו 225.......................................................
זיטויינתונים 165.....................................................
חינוך 245..............................................................
תע וקט 169 ,161...................................................
חשיפטילעיתונים 284...................................................
חשרל 300 ,113 ,111...................................................
טבחיכפ–יקס ם 171.....................................................
טבע 130 ,121.............................................................
טלוויזיט 149...............................................................
טלפון 282 ,149...........................................................
טלפוןי לול–י 149.......................................................
ט–ו–ייטודי 208...........................................................
ט–ו–יפל טיני 202.......................................................
יבוס 101....................................................................
יבוסיויצוס 216............................................................
ידיעותיסח–ונות 336 ,284 ,52.......................................
יטדות 153..................................................................
יטודיתיודרוק–טית 174 ,43...........................................
יוםיטסדרט 171...........................................................
יח ילע–בים 175..........................................................
יח יתלות 145 ,133......................................................
יח יםידיפלורטיים 180................................................
יכולתיביצוע 326 ,313 ,303 ,298...................................
ילדים 292 ,167 ,158 ,134............................................
ילודט 293 ,195...........................................................
יםיטרלח 306..............................................................
יםיתטי י)רסג–יגז( 110.................................................
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יעילות 105.................................................................
יצוס 113 ,101.............................................................
יציסטיבשסלט 156.......................................................
י–ושלים 258 ,181.......................................................
י–ידט 190...................................................................
ישיעתיד 26.................................................................
ישיבותיגדולות 164......................................................
ישיבותיט ד– 225........................................................
יש–סליביתנו 23...........................................................
יש–סליטיום 336 ,284 ,52 ,47.......................................
ית–ותירטבעיחוץ 101...................................................
כבודיטסדם 45............................................................
כבישים 270 ,266........................................................
כוחיטעבודט 132.........................................................
כחלון,ירשט 283.........................................................
כיבוש 344 ,197 ,47.....................................................
כליי–כב 268...............................................................
כלכלטינכונט 66..........................................................
כלכלטישחו–ט 102......................................................
כלכלתישוק 329 ,63.....................................................
כלכלתישי–ותים 135 ,102.............................................
כלליטטוצסט 329 ,76...................................................
כלליםיפי קליים 76......................................................
כנ–ת 305....................................................................
כ פיםיייחודיים 155.....................................................
כש–ות 154.................................................................
לסום .........................................................................
חלוקתיטסוכלו ייט 185..........................................
לובי טים 115 ,105......................................................
לוחרות 226................................................................
לויתןי)רסג–יגז( 111.....................................................
ליב–רן,יסביגדו– 55 ,23...............................................
ליכוד 331 ,27 ,25........................................................
לירודייליבט 161 ,154..................................................
לירודיםיסקדריים 247 ,164 ,162...................................
רסבקייכוחותיכלכליים 117 ,111....................................
רסבקייכוחותיפוליטיים 156 ,87....................................
רסג–ייגזיטבעי 110......................................................
רסו–,יגליט 119...........................................................
רסזןיסקטוס–י 295......................................................
רסזןיט ח– 101...........................................................
רסחזים 192 ,47..........................................................
רבצעיםיצבסיים 196....................................................
רגבלתיטתקציב 76.......................................................
רגד–יכגו–םילסי-שוויון 147 ,140...................................
רגווןיטרינים 307........................................................
רדגם 151...................................................................
רדדיג'יני 139..............................................................
רדדיטטתקדרותיטחב–תית 97........................................
רדדיטרחי–יםילצ–כן 69................................................
רדדיטפיתוחיטסנושי 97................................................
רדדיתשורותיטבניט 72.................................................
רדינטייטודית 43..........................................................
רדינתיפל טין 343 ,192 ,181 ,47..................................
רדינתי–ווחט 287.........................................................

רטפך 310 ,63 ,52 ,27..................................................
רטפכטיחוקתית 45.......................................................
רובטלים 131..............................................................
רודעי,ייצחק 66...........................................................
רוות 239 ,238............................................................
רוותילסיטבעי .......................................................
ט–ו– 204.........................................................
רלחרות 198....................................................
תסונותיד–כים 275.............................................
רוכ–ישסינוי–שרי 245 ,154..........................................
רונופול 282 ,112 ,109 ,106.........................................
רו דותי יעודיים 235...................................................
רו דותיפטו– 161........................................................
רוצ–יםיבנייקיירס 149..................................................
רזבלות 298................................................................
רזוט 301....................................................................
רז–חים 21..................................................................
רחזו–יותיברשק 76 ,67................................................
רחי–יגזיטבעי 112........................................................
רחי–יידי–ות 259.........................................................
רחת–תייטודית 208......................................................
רטבעיחוץ 65..............................................................
ריזוגיחב–ות 106.........................................................
ריטותיבבתייחולים 235................................................
רים 318 ,303 ,5..........................................................
רינוייםיפוליטיים 54 ,42...............................................
רינוע 269...................................................................
רינוף 124...................................................................
רי ים 136 ,103 ,84.....................................................
ר יישי– 84............................................................
ר יעקיף 84...........................................................
ר יפ–וג– יבי 293 ,143 ,84.....................................
ר י–ג– יבי 84.......................................................
ריתון 132...................................................................
רכוניותיפ–טיות 268 ,149.............................................
רכללותיסקדריות 247..................................................
רכ–ז 42.....................................................................
רלוות 86 ,76..............................................................
רלוותיחוץ 87........................................................
רלוותיפנים 87.......................................................
רלחרות 196...............................................................
רלחרתייוםיכיפו– 310 ,215.....................................
רלחרתילבנון 326 ,197 ,66.....................................
רלחרתיששתיטירים 215 ,185 ,47............................
ררגו–ותידגון 110........................................................
ררונטיעליטגבליםיע קיים 118 ,115...............................
ררוצע 137.................................................................
ררלכתיות 48..............................................................
ררשלט .....................................................................
גודל 34.................................................................
רש–דים 34............................................................
יווגיטררשלות 31.................................................
–שירתיכליטררשלות 31..........................................
שיתוףיע–בים 176...................................................
ררשלתיסחדות 34 ,31.................................................
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רנטליטתכנון 263.........................................................
רנטלירק–קעיייש–סל 37...............................................
רניות 147 ,130...........................................................
ר יב–יסות 229 ,41......................................................
ר יטכנ ט 84..............................................................
ר יטכנ טישלילי 143...................................................
ר יחב–ות 121 ,120 ,86...............................................
ר ירקביל 231 ,41.......................................................
ר יששינ קי 114.........................................................
ר ילותיב–זל 267........................................................
ר פ–יטש–יםיבררשלט 34............................................
רע"ר 121 ,84 ,65.......................................................
רעו–בות 46................................................................
רעטירידייורסוח–ירידי 313..........................................
רע–יב 129..................................................................
רפס"י 64 ,27..............................................................
רפלגותי קטו–יסליות 23..............................................
רפלגתיטגרלסים 20.....................................................
רפלגתיטעבודט 26.......................................................
רפל יטכנ–ת 305.........................................................
רפל ייםיטרלח 306.....................................................
רפעליייםיטרלח 110....................................................
רפקדיסוכלו ין 187 ,184..............................................
רפקחיעליטבנקים 118..................................................
רפתחיטתקציב 4..........................................................
רצביח–ום 51..............................................................
רקדםירתסם 24...........................................................
רק–– 149...................................................................
ר–כזי)פוליטי( 33 ,28...................................................
ר–פסות 230...............................................................
ר–צ 26.......................................................................
רשסיות 268...............................................................
רשב–יטדיו– 259.........................................................
רשב–יטנפט 301 ,269 ,64.............................................
רשב–ירניותיטבנקים 118 ,66........................................
רשחקי כוםיספ 86....................................................
רשכו–ת 136...............................................................
ב–וטוילעורתינטו 136.............................................
כוחיקניטישלירשכו–תיררוצעת 138..........................
שכ–יררוצעילעורתישכ–יחציוני 137..........................
רשקיעיםיבדי–ות 261...................................................
רשקיעיםירו דיים 147.................................................
רש–דיטסוצ– 68..........................................................
רש–דייטררשלט 34.....................................................
רש–דיטסוצ– 39 ,4.................................................
רש–דיטביטחון 217................................................
רש–דיטב–יסות 233................................................
רש–דיטחינוך 241..................................................
רש–דיט–ווחט 287.................................................
רש–דיטשיכון 254..................................................
רש–דיטתחבו–ט 265...............................................
רש–דילטגנתיט ביבט 297.......................................
רש–טיחלקית 131........................................................
רש–טירלסט 131.........................................................
רש–תיסרון 42............................................................

רתווטיטגז 110............................................................
רתנחלים 47................................................................
נבח–תידי–קטו–ים 130.................................................
נט–יטי–דן 306.............................................................
נובליסנ–ג'י 111...........................................................
נורינלי 71..................................................................
נור–טו– 76.................................................................
נח"ליח–די 160............................................................
ניגודיעניינים 118 ,42...................................................
נישוסין 153................................................................
נ ועט 269..................................................................
נפגעיםיבתסונותיד–כים 275..........................................
נפט 299.....................................................................
נפשיתקנית 144...........................................................
נציבותיטסו"םילפליטים 191..........................................
נשותיטכותל 153.........................................................
נת"צ 274....................................................................
נתונים .......................................................................
סיכות 9.................................................................
ח –ים 9................................................................
רקו–ות 3...............................................................
ני–רול 8................................................................
נתחישוק 106..............................................................
נתניטו,יבנירין 329 ,285 ,39 ,21....................................
גליסקדרי 251...........................................................
גלי–פוסי 236............................................................
ד–טיעתית 10 ,7.........................................................
וב ידיט 294 ,267 ,66 ,64...........................................
ודיותיביטחונית 50.....................................................
טודנטיםילתוס–י–סשון 247.........................................
טטו יקוו 153............................................................
יועירסר–יקט 87........................................................
יפוחיטשטחים 319 ,188.............................................
יפוחירז–חיי–ושלים 185.............................................
כ וךידתי 222 ,197....................................................
כ וכיםיברז–חיטתיכון 201..........................................
ליב–יסות 231 ,229....................................................
ליצ–יכט 69...............................................................
עיפייטתקציב 88 ,82...................................................
ק– 57 ,21.................................................................
–וביפקודט 222..........................................................
עדות 21.....................................................................
עובדייקבלן 243...........................................................
עולים 254 ,189 ,23.....................................................
עופ–י)רשפחתיע קים( 126...........................................
עיתונות 284 ,58 ,45....................................................
עלותיטשכ– 136..........................................................
עלייט 189 ,134...........................................................
עלייטיר–ו יט 257 ,190 ,184 ,154 ,76...........................
עריגו– 254.................................................................
עריד– 254..................................................................
ע קסותיבעליישליטט 125.............................................
עצרסותיסנ–גטית 113..................................................
עצרסים 168...............................................................
עקורתילו–נץ' 140.......................................................
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ע–בייייש–סל 167........................................................
גיו 222................................................................
זיטוייעצרי 174......................................................
יח ילרדינט 172.....................................................
נסרנותילרדינט 177................................................
ע–ביתי)שפט( 48..........................................................
ע–יצותיט–וב 48..........................................................
פחם 301....................................................................
פטו–ירגיו 225 ,222...................................................
פטו–י–פוסי 222.....................................................
פיצולינ יעות 272........................................................
פיקוחיעלירחי–ים 67....................................................
פי–רידט 123...............................................................
פליטים 190................................................................
פל טין 181................................................................
פל טינים ...................................................................
סוכלו ייט 186.......................................................
ט–וגים 199............................................................
פליטים 190...........................................................
פנ יט 145 ,136 ,124...................................................
פנ יטיצוב–ת 146...................................................
פעולותיבלתייחוקיותישליטררשלט50 ,47......................
פע–יטריליון 188.........................................................
פקקים 278 ,272..........................................................
פ–ו-רחזו–יות 76.........................................................
פ–ופ ו–ים 251............................................................
פ–יוןיבילודט 195 ,167 ,158.........................................
פ–יוןיטעבודט 97.........................................................
פ– ,ישרעון 192 ,156 ,66 ,21.......................................
פ–שתיב–-סון/חב–ון 55...............................................
פ–שתיחשבוןיטדול–ים 57.............................................
פ–שתיקוי50......................................................... 300
פ–תירזורנים 128.........................................................
פת–וןישתייטרדינות 212 ,192 ,182................................
צבי–טילפנ יט 146.......................................................
צוללות 336................................................................
ציונות 327 ,189 ,188 ,183 ,180 ,154............................
צים 126 ,109 ,64........................................................
צינו–ות 318 ,5............................................................
צריחט 95 ,80.............................................................
צנע 64.......................................................................
צ–יכתירים 304...........................................................
קבו–ט 155..................................................................
קויסדום 306...............................................................
קויטעוני 161 ,144.......................................................
קוסליציט 155 ,48........................................................
קופתיחולים 229..........................................................
קיבוצים 67.................................................................
קיטוב 44....................................................................
קיירות 297.................................................................
קיפוח 177 ,173...........................................................
קיצוץי–וחבי 81...........................................................
קפיטליזם 329 ,63.......................................................
קצביבנייתידי–ות 256...................................................
קצבי לילתיכבישים 270...............................................

קצבט 289...................................................................
קצבתיזיקנט 292.....................................................
קצבתיילדים 292....................................................
ק–טל 119 ,107...........................................................
ק–ןיטביטוחיטלסורי 294..............................................
ק–ןילשרי–תיניקיון 298................................................
ק–ןיפנ יט 145............................................................
–בין,ייצחק 338 ,49......................................................
–גולציט 117...............................................................
–ובייטודי 185.............................................................
–ובינשטיין,יסרנון 248.................................................
–ווחיםיכלוסים 122......................................................
–וכבייסופנייםיוסופנועים 277........................................
–ו ים 184 ,23 ,21.......................................................
–ופסים 236................................................................
–ז–בטי)בתקציב( 82 ,77................................................
–יסלי 71.....................................................................
–יבויירש–ות 138.........................................................
–יביתיבנקייש–סל 260..................................................
–יביתיעלירלוות 79 ,76.................................................
–יכוזיות 106...............................................................
–כבת 273 ,267...........................................................
–כבתיקלט 267............................................................
–רתיטגולן 319............................................................
–רתיטחיים 258 ,149....................................................
–פוסטירונעת 230........................................................
–פו–רתיט לול– 283 ,128 ,107.....................................
–צחיפוליטי 49............................................................
–צחי–בין 49................................................................
–שותיטטגבליםיטע קיים 106........................................
–שותיניי–ותיע–ך 104...................................................
ש" 24......................................................................
שב"כ 50....................................................................
שביתט 51 ,45.............................................................
שבת 274 ,154............................................................
שג–י–ויות 181............................................................
שוסט 201...................................................................
שווטיע–ךילטוןינפט 299...............................................
שוויוןיזכויות 43..........................................................
שוחד 52.....................................................................
שוקיחופשי 105 ,65.....................................................
שוקישחו– 64..............................................................
שחיקט 244 ,148.........................................................
שחיתות 319 ,155 ,52..................................................
סטודיסולר–ט 328..................................................
בניריןינתניטו 336...................................................
שטחיםיתרו–תישלום 211 ,183......................................
שטייניץ,ייובל 122.......................................................
שידו–יציבו–י 331........................................................
שיטתיטשקשוקט 126...................................................
שילוריםירג–רניט 64...................................................
שינוייםיבתקציב 298 ,81..............................................
שיעו–יתרותט 238 ,170................................................
שי–ותילסורי 225 ,171 ,155..........................................
שי–ותים 102...............................................................

351
שי–שו– 70.................................................................
שכי–ותי)דיו–( 254.......................................................
שכי–ים 168................................................................
שכ–יבכי–ים 119..........................................................
שכ–יברע–כתיטביטחון 216...........................................
שכ–יב–וטו 136...........................................................
שכ–יטרו–ים 243.........................................................
שכ–ילשעתיעבודט 141.................................................
שכ–ירינירום 143........................................................
שכ–יררוצעילרש–תישכי– 138......................................
שכ–ינטו 136...............................................................
שלום 217 ,211...........................................................
שלום,יסב–טם 50.........................................................
שרי–,ייצחק 325 ,51....................................................
שעותיעבודט 141 ,97...................................................
שע–יחליפין 65............................................................
שק–ים 325.................................................................
ש–ון,יס–יסל 325 ,49 ,37..............................................
תסונותיד–כים 275.......................................................
תגירחי– 208...............................................................
תטליךיטשלום 342 ,210 ,49..........................................
נקודותיציוןיעיק–יות 210.........................................
תריכתיטציבו– 213.................................................
תוס–י–סשון 248..........................................................
תוחלתיטחיים 238 ,169 ,147 ,145.................................
תוצ–ילסורייגולרי 93...................................................
תוצ–ירקורייגולרי 93...................................................
תו–תויסורנותו 225 ,165...............................................
תחבו–ט 265...............................................................
תחבו–טיציבו–ית 272 ,267 ,154...............................
תח–ות 283 ,117 ,107 ,105...........................................
תיי–ותי–פוסית 240......................................................

תכנון 263 ,54.............................................................
תכנוןידי–ות 326 ,262.............................................
תכנוןיר 122..............................................................
תכניתיטחלוקט 182 ,180..............................................
תכניתיטייצוביטכלכליתי310 ,66............................ 1985
תל-סביב 258..............................................................
תר"גילנפש 93............................................................
תרלוגים 116 ,110.......................................................
תר–י)רסג–יגז( 301 ,110...............................................
תנובט 121 ,64............................................................
ת פו–ת 147 ,124........................................................
תע וקט 168 ,131........................................................
תקנותילשעתיחי–ום 51.................................................
תקנים 243..................................................................
תקציבידו-שנתי 87.......................................................
תקציביטרדינט 76 ,4....................................................
ביצוע 219 ,81.......................................................
גי–עון 99..............................................................
טסוצ– 250............................................................
טשכלטיגבוטט 250.................................................
יח יתילתר"ג 75....................................................
רבנטיט עיפים 88..................................................
רגבלתיטתקציב 76.................................................
רש–דיטביטחון 217................................................
רש–דיטב–יסות 233................................................
רש–דיטחינוך 241..................................................
רש–דיט–ווחט 287.................................................
רש–דיטשיכון 254..................................................
רש–דיטתחבו–ט 265...............................................
רש–דילטגנתיט ביבט 297.......................................
תשובט,ייצחק 111.......................................................

