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 תיבר אלל ,רכשל תוישיא תואתנכשמו תואוולה תדמצה

 .ותומלשב קרו ךא הז רמאמ קיתעהל רתומ

 ההובג היצלפניא התייה הב הפוקתב ,1978 רבמצד - ט״לשת ולסכב לארשיל יתעגה
 .תילכלכ הלהב התיה .םינש רפסמ הכישמהש

 -ל עיגה םישנועה תיברו ,םיישדוח וא שדוח לכ 25% -ב םיריחמה ולע םהה םינשה ךשמב
 םייוחד םימולשת" - ריהזמ בכר ירזיבא תונח לש טלש בטיה רכוז ינא .ךרעב הנשל 1760%

 ."םויל 4% לש תיבר םיאשונ

 לקשה ינפל לקשהו הרילה תא רוכז - ףסכהמ םיספא השלש ודרוה ,םהה םינשה ךשמב
 ללגב דבאתה םדאו ,ןוסא הרק ףא .תילכלכ תוטטומתה לש בצמ היה ,רעצה הברמל .שדחה
 .וחפנתהש תובוח

 .הזמ הז תיבר תחקל אל הרותה י"ע ווטצנש םע ישנא ןיב הרק הז לכש לבח

 הכישמה המגודל ח"מגה .תרהוד היצלפניא לש םהה םינשב הווקת תוצוצינ ויה ,תאז לכ תורמל
 םוקמב ,תומורת תתל ורשקתה םישנא הבש וידר תינכות רכוז םג ינא .תיבר אלל תואוולה תתל
 התיה ןמז תמורתל ."שדוח" םרת וליפא ילש רבחו "עובש" ,"םוי" ומרתש המכ ויה ,ףסכ
 תא יל ונתנ והשכיא הלאה םיעוריאה .תוטטומתהב היהש ,ףסכ תמורתמ רתוי בר תועמשמ
 ךשמב םעפל םעפמ ,הז ןויער לע יתדבע ,זאמ .עצוממה רכשל תיבר אלל הדמצה לש ןויערה
 .םינש

 ןמז םא ?ןמז רובע ןוכנ הז םאה לבא תווללו תוולהל ןתינ ףסכ .םגתפה רמוא "ףסכ אוה ןמז"
 רכש ,םיריחמ רידגהל וב שמתשהל ןתינ םאה ,ףסכ אוה ןמז םא ?גיצי רעש ול שיה ,ףסכ אוה
 רובע עצוממה רכשב שומיש י"ע ?'וכו הנונרא ,םיישדוח םימולשת ,תורתי ,תורגא ,הריד
 אוה עצוממה רכשהו ףסכ אוה ןמז ,ןכ .ןמז תיוולו תאוולהל בורק יד עיגהל ןתינ ,תובוח תדמצה
 ,תורגא ,הריד רכש ,םיריחמ רידגהל וב שמתשהל רשפאו ףסכ אוה ןמז ,ןכ .ולש גיצי רעש
 .'וכו הנונרא ,םיישדוח םימולשת ,תורתי

 ןאכ .הירוטסיהה חקל תא חוכשל רוסאו ידוהיה םעל תופידרו האנש המרג תיברב האוולה
 יתלפת .םיילכלכו םיירסומ םילוקיש ןובשחב חקולש ,הוולמלו הוולל ןוגה ףילחת גיצהל יתיסנ
 .םימיאתמ םייוניש השענו ,הירוטסיהה חקל תא רוכזנש ,יתריתעו

 .רמאמה ןכות הנה .החיתפה ירבד תא םייסמ הז

 יעוצקמ אלה םדאל םידדמ תואחסונ ךירדמ 1
 דדמ תואחסונ לש תוביציו קויד 2
 רכשל הדמצהה תמועל םיריחמל הדמצהה תאוושה 3
 תוישיא תואתנכשמו תואוולה תדמצה לע 4
 תויתכלה תולאש 5
 האנוה תעתרה ,רשוי דודיע ,ןמזה יפל ףסכה לש וכרעל יוטיב 6
 תילכלכ תוביציו הדמצה לע 7
 תיבר אלל הדמצה ועיצהש םירחא 8
 תועצהו תונקסמ 9

 העצהה לש רצק םוכיס 10
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 יעוצקמ אלה םדאל םידדמ תואחסונ ךירדמ 1

 הצור החפשמש חיננ .רכש ידדמו םיריחמ ידדמ םיבשחמ דציכ הטושפ המגוד תועצמאב ריבסנ
 .ןלהלדכ ,הנוק איהש "תוריפה לס" יטרפ תא תמשורו ,תוריפ יריחמב םייונישה תא דודמל

 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 5 -ו וליקה תועבטמ 3 ריחמב םיחופת ג"ק 3

 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 1 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4

 הינקה ןמל ,החפשמ התוא לש תוריפה יריחמ דדמב יונישה תא דודמל םיכרד המכ ןנשי
 .םידדמ יגוס השמח תומאותה תוטיש שמח ןלהל .הנורחאה הינקל דעו הנושארה

 סרייפסל דדמ - 'א הטיש

 הלע הנושארה הינקה תעב .תוננב ג"ק 5 -ו םיחופת ג"ק 3 ללכ הנושארה הינקב תוריפה לס
 היה הנורחאה הינקה תעב הז תוריפ לס הנקנ וליא .תועבטמ 19=2×3+5×3 הז תוריפ לס
 הז .136.8=100×26/19 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה .תועבטמ 26=4×2+5×3 הלוע
 .הנורחאה הינקה תעב סרייפסל דדמ רועיש

 שאאפ דדמ - 'ב הטיש

 תעב הז תוריפ לס הנקנ וליא .תוננב ג"ק 1 -ו םיחופת ג"ק 4 ללכ הנורחאה הינקב תוריפה לס
 הז לס הלע הנורחאה הינקה ןמזב .תועבטמ 14=2×3+1×4 הלוע היה הנושארה הינקה

 רועיש הז .85.7=100×12/14 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה .תועבטמ 12=4×2+1×4
 .הנורחאה הינקה תעב שאאפ דדמ

 רשיפ דדמ - 'ג הטיש

 סרייפסל לש םידדמה לש )לפכה לש יעובירה שרושה( יסדנהה עצוממה טושפ אוה רשיפ דדמ
 .Ö(136.8×85.7)=Ö11723.76=108.3 רמולכ ,שאאפו

 תודיחי דדמ - 'ד הטיש

 ללוכה ריחמה אוה תוינקהמ תחא לכב תוריפ ג"קל ריחמה החפשמה לש הטבמ תדוקנמ
 .החפשמה התנקש ללוכה םימרגוליקה רפסמל קלוחמ אוהשכ םלושש

 .ג"קל תועבטמ 2.375=19/8=(3+5)/(2×3+5×3) אוה ריחמה הנושארה הינקב
 .ג"קל תועבטמ 2.400=12/5=(4+1)/(4×2+1×4) אוה ריחמה הנורחאה הינקב

 תעב תודיחיה דדמ רועיש הז .101.1=100×2.400/2.375 אוה ,יזוחא סחיב אטובמה ,יונישה
 איה הז הרקמב הדיחיהשכ ,תוריפ תדיחיל תולעה בושיח אוה השענש המ( הנורחאה הינקה
 ,םימוד םיכרצמב וא דחא ךרצמב יונישה תא דודמל ידכ תודיחיה דדמב שמתשהל יעבט .)ג"ק
 ידכ וב שמתשהל תורשפא ןיא ,ליעל הרוצב לבא .)]11[ םג האר( תודיחי ןתואב םירכמנה
 .תונוש תודיחיב םירכמנה םינוש םיכרצמ לש ריחמה יוניש תא דודמל
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 תולמרונמ תודיחי דדמ - 'ה הטיש

 ,םידגב ,ןוזמ ןוגכ םינוש םיכרצמ לש ריחמה יוניש תדידמל תודיחיה דדמב שמתשהל ידכ
 תחא ךרד .יעבט ןפואב םיכרצמה לכ ןיב תוושהל םייוסמ ןבומב ונא םישרדנ ,'וכו םיטיהר
 ןתינש גוס ותואמ םיכרצמה תומכ איה ,ךרצמה לש "תלמרונמ הדיחי"ש רמול איה ןכ תושעל
 לע רוזחנ .תוושומה תוינקה לש עצוממה וריחמ לע ססובמ ,תחא עבטמ תדיחי תרומת שוכרל
 .םינוש םיכרצמכ תוננבלו םיחופתל סחייתנ לבא ליעל בושיחה

 אוהשכ ונקנש םיכרצמל םלושש לכה ךס ונה תוינקה יתש סיסב לע ךרצמל עצוממה ריחמה
 .ונקנש םיכרצמה לש תומכה ךסב קלוחמ

 .וליקל תועבטמ 17/7=(3+4)/(2×3+4×3) הז ירה םיחופת רובע
 .וליקל תועבטמ 14/6=(5+1)/(4×2+1×5) הז ירה תוננב רובע

 לש תלמרונמה הדיחיה תאזו ,וליק 7/17 איה דחא עבטמל תונקל ןתינש םיחופתה תומכ ,ןכל
 .םיחופתה

 לש תלמרונמה הדיחיה תאזו ,וליק 6/14 איה דחא עבטמל תונקל ןתינש תוננבה תומכ ,ןכ ומכ
 .תוננבה

 ןתונ הז .ונקנש תודיחיה ךסב קלוחמ אוהשכ םלושש ללוכה ךסה הינק לכ רובע התע בשחנ
 .תלמרונמה הדיחיל ריחמה תא

 :הז ירה הנושארה הינקב
 .)םדוק ומכ( תועבטמ 19 אוה תוננב וליק 5 -ו םיחופת וליק 3 לש תולעה ךס
 .18.952=(14/6)×5+(17/7)×3=(6/14)/5+(7/17)/3 ונה ונקנש תודיחיה ךס
 .תלמרונמ הדיחיל תועבטמ 1.003=19/18.952 אוה הדיחיל ריחמה

 :הז ירה הנורחאה הינקב
 .)םדוק ומכ( תועבטמ 12 אוה תוננב וליק 1 -ו םיחופת וליק 4 לש תולעה ךס
 .12.048=(14/6)×1+(17/7)×4=(6/14)/1+(7/17)/4 ונה ונקנש תודיחיה ךס
 .תלמרונמ הדיחיל תועבטמ 0.996=12/12.048 אוה הדיחיל ריחמה

 דדמ ךרע הז .99.3=100×0.996/1.003 ונה יזוחא סחיכ עבומ אוהשכ הדיחיל ריחמב יונישה
 .הנורחאה הינקב תולמרונמה תודיחיה

 םירשרושמ םידדמו םירשרושמ אל םידדמ

 .הנורחאה היינקהו הנושארה היינקה לש םינותנב קר םישמתשמ ,רשרושמ אל דדמ בושיחב
 אלה דדמה לש ךרעה תא לבקל ידכ האמב לפכומ הז סחיו ריחמב יוניש לש סחי בשוחמ
 .רשרושמ

 םינותנב שומיש ידי לע .םייניבה תוינק לכ לש םינותנב םג םישמתשמ ,רשרושמ דדמ בושיחב
 לש הלפכהה תבשוחמ .הירחא האבה היינקל היינקמ ריחמב יוניש לש םיסחי םיבשחנ ,הלא
 .רשרושמה דדמה לש ךרעה תא לבקל ידכ האמב תלפכומ תאז הלפכהו הלאה םיסחיה

 ריחמב יוניש לש םיסחי םיבשוחמ .ןלהלדכ בשוחמ תיעיברה היינקב רשרושמה דדמה ,המגודל
 .תיעיברל תישילשה היינקהמו תישילשל היינשה היינקהמו היינשל הנושארה היינקהמ
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 לש ךרעה תא לבקל ידכ האמב תלפכומ תאז הלפכהו הלאה םיסחיה לש הלפכהה תבשוחמ
 .תיעיברה היינקב רשרושמה דדמה

 תורעה

 .םירשרושמ אל םידדמ ובשוח תומדוקה תואמגודב )1

 .רשרושמ אלה דדמהמ תיאמ ונה ריחמב יוניש לש סחיה )2

 .]11,5,4,3[ האר רושריש לש אשונב םיפסונ םיטרפל )3

 תובוח תדמצה

 ,םיריחמ ןוגכ ,והשלכ דדמל סחיב ודריו ולעי בוחה ימולשתו בוחה ,האלמ הדמצה ןיינעב
 ,103 םה םיפיצר םישדוח השלשב דדמה יכרעש החנהב ,המגודל .'וכו ץוח עבטמ ,תורוכשמ

 ונה ןושארה שדוחב םולשתהו שדוח לכ ומלוש תועבטמ 50 לש םידומצ םימולשתו ,102 ,108
 םולשתהו ,תועבטמ 52.43=(108/103)×50 היהי ינשה שדוחב םולשתה יזא ,תועבטמ 50

 םוכסל הווש שדחה םוכסה ,ללכה( .תועבטמ 49.51=(102/103)×50 היהי ישילשה שדוחב
 ).ירוקמה דדמל שדחה דדמה לש סחיה לופכ ירוקמה

 האלמ הדמצה י"ע ובשוחש םיכרעה יזא ,הדמצה 99% המגודל ,תיקלח איה הדמצהה םא
 .99/100 -ב ולפכוי

 תויללכ תורעה המכ

 שדוח ידמ םיבשחמ ונא ,רמולכ .םיריחמל אוה )סרייפסל דדמ( 'א הטישב שומישה ,לארשיב )1
 .)ינושאר וא( םייוסמ םירצומ לס לש ריחמב יונישה תא

 תרשימ איה הז ךרוצל הדיחיה .רכשל אוה )תודיחיה דדמ( 'ד הטישב שומישה ,לארשיב )2
 תורשמ רפסמב קלוחמ אוהשכ םלושמה רכשה לכ ךס איה דבוע תרשימ לכל תולעה .דבועה
 .שדוח ידמ השענ הז בושיחו ,תוסופתה םידבועה

 .ליגרכ םישמתשמ ןיא )תולמרונמ תודיחי דדמו ,רשיפ דדמ ,שאאפ דדמ( ,'ה ,'ג ,'ב תוטישב )3
 תוקיפסהו תואיגשה תא ןיבהל ידכ ,םירחאה םידדמל רשקב שומיש הב השענ הז רמאמב
 .םידדמה תטישב

 .ונבשיחש דדמה תואחסונ לש םיכרעה ןלהל )4

 ךרע דדמ תחסונ
 136.8 סרייפסל
 85.7 שאאפ
 108.3 רשיפ
 101.1 תודיחי
 99.3 תולמרונמ תודיחי

 לודגה לדבהה ךא ,םינוש דדמ ירועיש תתל תולוכי בושיח לש תונוש תוטיש ,תוארל ןתינש יפכ
 .שאאפ דדמ ןיבל סרייפסל דדמ ןיב לדבהה אוה רתויב
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 דדמ תואחסונ לש תוביציו קויד 2

 אל םיריחמ לש העפשההש ,השוריפ "הביצי" .הביציו תקייודמ םג תויהל הכירצ דדמ תחסונ
 תובוח רשאכ דחוימב םיבושח הלא םיניינע .תירעזמ וא תלטובמ היהת דדמה ךרע לע םיישממ
 .דדמ תחסונל םידומצ

 דדמ תואחסונ לש קויד

 סרייפסל לש )םייטירבה( םיריחמה ידדמ ןיב האוושה הגצוה )רמאמה ףוס האר( 1 הלבטב
 תואצות םינתונו 1967 - 1958 םינשה תא םיפיקמ ,הינטירבב ופסאנ הלא םינותנ .שאאפ לשו
 .םירשרושמ ןניאשו םירשרושמ םידדמ יבגל

 ,תודיחיה דדמ ,רשיפ ,שאאפ ,סרייפסל ידדמ ןיב האוושה הגצוה )רמאמה ףוס האר( 2 הלבטב
 היצלומיס התשענ .]11[ האר - בשחמ י"ע ורצונש םינותנ תרזעב תולמרונמה תודיחיה דדמו

 יולת וניא אוהשלכ שדוחב בצמה .רצומ ותוא תא תורכומ תויונח רפסמ ובש יטטופיה בצמ לש
 .םינתשמ םניא תויומכהו םיריחמה ,תירקמ תונתשה טעמל .םירחא םישדוחב םיבצמב
 ןפואב תונתשהל םיתנכותמ היצלומיסה לש םיולת יתלבה םינתשמה תא םיווהמה ,םיריחמה
 םיגוס השמח וגצוה ,תויומכ ןיינעב .העודי תירקמ תונתשה םע העובק עצמא תדוקנ ביבס ירקמ
 ריחמה לש עובירל ךופה סחיב תומכ )1( ,רמולכ ,2 הלבטב ריחמל תומכ ןיב םיסחי לש םינוש
 )5( ריחמל רישי סחיב תומכ )4( ריחמל תומכ ןיב תולת ןיא )3( ריחמל ךופה סחיב תומכ )2(
 .ריחמה לש עובירל רישי סחיב תומכ

 ,100 ראשי דדמה ךרע ,עצוממב ןכל .תויומכבו םיריחמב םייוניש ןיא ,תירקמ תונתשה טעמל
 תא בשחל ידכ דדמ לש תונוש תואחסונב םישמתשמ ונא .דדמה לש יתימאה עצוממה הזו

 היטסה .שארמ תנכותש 100 ךרעה םע הלא םיבשוחמ םיכרע תוושהלו וללה םידדמה
 רתוי תיללכ השיגל( .וז הלבטב תגצומו תבשוחמ הז תנכותמ ךרעמ הדידמ לכל תעצוממה
 The symmetric case - The true geometric " ףיעסה טרפבו ]16[ האר יטמתמ רבסהו

expected index value is known "(. 

 חותינ

 הלכלכו הנידמ ,הינטירבב דדמה יבושיחב תויועטה לע המ תדימב עיבצמ 1 הלבטב עדימה
 הלע ןהבש ,1967 - 1958 םינשה יבגל אוה הזב שגומה עדימה .לארשימ הברהב לודג ףקיהב
 יבגלש תוארמ תואצותה .)םינש רשעב 25% -כ וא( הנשב 5% - 1% ןיב היצלפניאה רועיש
 סרייפסל לש תואחסונה ןיב ריבס ןוימד שי ,ךומנ היצלפניא רועיש םע ,לודג ףקיהב הלכלכ
 הלכלכ יבגל םג ףקת ןכא הז ןוימד םא ,הטעמה ןושלב טקננ םא ,ןוחטב ללכ ןיא ךא .שאאפו

 25% -ל היצלפניאה רועיש עיגה לארשיבש רוכזל שי .הובג היצלפניא רועיש םע תמצמוצמ
 ידדמ ןיב שרפההש רבדה הומת תאז לכ ףא לע ךא .םינש רשעב אלו םיישדוחב וא שדוחב
 ןאכ ונשח םאה .ךרעב 5% אוה )היצלפניא 25% -ו( םינש רשע ךשמב שאאפו סרייפסל
 הלא תואחסונ ןיב תופצל ןתינ םילדבה ולאלו ,םיישדוח וא שדוח לכ הלא םילדבהב לארשיב
 .לארשיב הכרענ אל המוד האוושה ,תעגמ ונתעידיש המכ דע ?םיזוחא תואמ לש היצלפניאב

 םצמטצמ ,ךרצמה ריחמ ןיבל תכרצנה תומכה ןיב רשק ןיא רשאכש 2 הלבטב םינותנה ןיינעב
 ,הדידמ לכל םיזוחא 0.1 ידכל דדמה לש יתימאה עצוממל רשאב תואחסונה תשמח ןיב רעפה
 .אהי רשא םיריחמה ינוש אהיו
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 יוקל קוידהש אצמנ ,)ריחמה לש עובירל וא( ריחמל ךופה סחיב תדמוע תומכה רשאכ ,ךדיאמ
 דדמ ,םלוא .לדג םיריחמה ינושש לככ )ידמ ךומנ( שאאפו )ידמ הובג( סרייפסל תואחסונב
 ,הדידמל 0.1% ידכל דע תנכותמה דדמה ךרע םע םימאות תלמרונמה הדיחיה דדמו הדיחיה
 .הדידמל 0.2% ידכל דע רשיפ דדמו

 יוקל קוידהש אצמנ ,)ריחמה לש עובירל וא( ריחמל רישי סחיב תדמוע תומכה רשאכ ,ןכ ומכ
 דדמ ,םלוא .לדג םיריחמה ינושש לככ )ידמ הובג( שאאפו )ידמ ךומנ( סרייפסל תואחסונב
 ידכל דע תנכותמה דדמה ךרע םע םימאות תלמרונמה הדיחיה דדמו הדיחיה דדמ ,רשיפ

 .הדידמל 0.05%

 ריחמל ךופה סחיב תומכ םירקמה ןכלו ,דרוי ריחמה רשאכ הלוע תומכה ללכ ךרדב ,ףסונב
 לעופב ,ןכלו .לעופב תורקל לולעש המ לע םיעיבצמ )עובירב ריחמל רתוי התוחפ הדימבו(
 לש יתימאה ךרעהמ ךומנ תויהל לולע שאאפ לש דדמהו הובג תויהל לולע סרייפסל לש דדמה
 סרייפסל לש םיריחמה דדמש הארמה 1 הלבטב םינותנה תא תמאות תאז הנקסמ .דדמה
 .]4[ -ו ]11[ האר רתוי קייודמ רבסהל לבא ,שאאפ לש םיריחמה דדממ הובג דימת

 תויצלומיסה לכב תוקייודמ ויה רשיפ דדמו תלמרונמה הדיחיה דדמ ,הדיחיה דדמ ,רוציקב
 .תומכל ריחמ ןיב תולת התיה אל רשאכ קר תוקייודמ ויה שאאפו סרייפסל ידדמ וליאו ,ונלש

 תורעה

 .]16[ -ב יטמתמ ןונגסב ןודנ הז .]11[ -ב טוריפ רתיב ןודנ םג קוידה אשונ )1

 יוניש קר שי ,םיריחמב היולת יתלבה תונתשהה לש ךרע לכ רובע ,2 הלבטמ םיאורש ומכ )2
 תונתשהה לש םינוש םיכרע רובע ,הדידמל תיזוחאה תעצוממה היטסה לש םיכרעב ןטק
 ,ריחמב היולת יתלבה תונתשהה לע רקיעב םיולת ולא תויטס ,רמולכ .תויומכב היולת יתלבה
 .היצלומיסה לש יולת יתלבה הנתשמה אוהש

 ןוכיס שי תרחא יכ ,תרשרושמ הרוצב תולמרונמה תודיחיה דדמב שמתשהל ףידע הארנ )3
 שי רשאכ הרקי הזש ןטק יוכיס שי .בורל םינורחא םיריחמ י"ע עבקיי טירפל עצוממה ריחמש
 םינוש םניא םיפיצר םישדוחב םיריחמהו םיפיצר םישדוח לש איה האוושהה יכ ,רושרשב שומיש
 .הזמ הז ךכ לכ

 אלה הרוצהו תרשרושמה הרוצהש ,יטמתמ ןפואב חיכוהל ןתינ ,תודיחיה דדמ ןיינעב )4
 .תווש ןה תרשרושמ

 דדמ תואחסונ לש תוביצי

 ריהז תויהל ןוכנ םיקיודמ אל םידדמ ינש לש יסדנהה עצוממה יפל רדגומ רשיפ דדמש ינפמ
 הנלטבתת אל ולא םידדמ ינשב תויועטה ,ןאכ ונראיתש הממ םירחא םיבצמב ילוא .ושומישב
 .ןימא היהי אל רשיפ דדמ ילואו

 םיליפכמ דימתש הנוכתה שי תולמרונמה תודיחיה דדמלו תודיחיה דדמלש בל םימש ונחנא
 .)תולמרונמ תודיחי לש בושיחה רובע ןוכנ םג הז( .)1 ףיעס( הינק התואב טירפ לש תומכו ריחמ
 םילקשמ ולבקי םיזרפומ םיריחמ יכ םיבוט םיביצי םינויפא הלאה םידדמה ינשל ןתת תאז הנוכת
 ןכלו תאזה הנוכתה תא ןיא ,רשיפו ,שאאפ ,סרייפסל םידדמל .תונטק תיומכ ללגב םיכומנ
 תוריהבמ תואבה תואמגודה יתש .)]16[ םג האר( םיבוט אל םיביצי םינויפא םהל תויהל םילולע
 .הז ןיינע
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 .ישממ וניא ריחמהש םרוגש ריחמ לש תימואתפ הילע לש המגוד

 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 2 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 2

 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 0 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4

 .דדמה תואחסונ לש םיכרעה ןלהל

 ךרע דדמ תחסונ
 150 סרייפסל
 100 שאאפ
 122 רשיפ
 100 תודיחי
 100 תולמרונמ תודיחי

 .ישממ וניא ריחמ ללגב ריחמ לש תימואתפ הדירי לש המגוד

 :הנושארה הינקה
 .וליקה תועבטמ 4 ריחמב תוננב ג"ק 0 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 4

 :הנורחאה הינקה
 .וליקה תועבטמ 2 ריחמב תוננב ג"ק 2 -ו וליקה תועבטמ 2 ריחמב םיחופת ג"ק 2

 .דדמה תואחסונ לש םיכרעה ןלהל

 ךרע דדמ תחסונ
 100 סרייפסל
 75 שאאפ
 87 רשיפ
 100 תודיחי
 100 תולמרונמ תודיחי

 ינשב םזגומה ריחמהמ ועפשוה אל תולמרונמה תודיחיה דדמו תודיחיה דדמ קרש בל םיש
 .הנוקה תניחבמ יוניש ןיא ןייצמש ,100 ךרע םהל שיו הלאה תואמגודה

 עצוממה רכשהו םיריחמה דדמ תא םיארמ 4 הלבטב ישילשה רוטהו ינשה רוטה ,ףוסבל
 ססובמ םיריחמה דדמ .ההובג היצלפניא לש םינש הללכש ,1986 דע 1980 הפוקתל לארשיב
 דדמש ןאכמ עבונ .דבוע תרשמל עצוממה רכשה ושוריפ עצוממה רכשהו סרייפסל לש דדמ לע
 עצוממה רכשה טושפ אוה ,המגודל 1980 ראוני סיסב יפל םייוסמ שדוחב רכש לש תודיחיה
 ראוני סיסב יפל תודיחיה דדמ ןכל .1980 ראוני שדוחב עצוממה רכשה יקלח אוהה שדוחב

 בל םימש ונחנא .תויזוחא תודיריו תוילע ןתוא םהל שיו עצוממה רכשל רישי סחיב ונה 1980
 רכשה דועב ,ךרעב 1.3% לש רועישב דבלב תחא םעפ םיריחמה דדמ דרי ,תאז הפוקתבש
 םיזוחא לש תודיריב ,תונוש תויונמדזה הנומשב דרי ,רכשל תודיחיה דדמ םג ןכלו עצוממה
 אל םיביצי םינויפאו תודיחיה דדמל םיבוט םיביצי םינויפא שיש היאר הזב םיאור ונחנא .םידחא
 .סרייפסל לש דדמל םיבוט
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 רכשל הדמצהה תמועל םיריחמל הדמצהה תאוושה 3

 ,םייתנשה אתנכשמה ימולשת לכ ךסו הנשה ףוס ינזאמ וגצוה )רמאמה ףוס האר( 3 הלבטב
 ישדוחה רכשה יגשומב יוטיב םילבקמ וז הלבטב םיטרפה לכ .רכשלו םיריחמל םידומצ
 דדמ סיסבשכ ,תיביר אלל ,הנש 20 ינפ לע תוערתשמ וז הלבטב תואתנכשמה לכ .עצוממה
 םינשה לע תערתשמ הליחתמה הנשה .ראוני ךרע אוה ישדוחה רכשה דדמ סיסב וא םיריחמה

 וא םיריחמל תודומצ ןה םא ןיב ,תואתנכשמה לכל םייתלחתהה םימולשתה .1986 - 1980
 תורוכשמ 60 -ב יתלחתהה בוחהו ,עצוממה ישדוחה רכשהמ 0.25 -ב םיכרעומ ,ישדוחה רכשל
 .תועצוממ תוישדוח

 אלל ,הנש 20 ךשמב םיריחמה דדמל הדומצ אתנכשמ הגצוה )רמאמה ףוס האר( 4 הלבטב
 םינזאמו םיישדוח םימולשת תללוכ וז הלבט .1980 ראוני אוה יסיסבה דדמהשכ ,תיביר
 םג וז הלבטב םישגומ תומיאו הרהבה םשל .עצוממה ישדוחה רכשה יגשומבו םישדח םילקשב
 ,4 הלבטל 1 הרעהב .רכשל םיריחמה סחי ןכו עצוממה ישדוחה רכשהו םיריחמה דדמ יכרע
 םג בשוחמ המוד עדימ .דבלב עצוממה ישדוחה רכשה יגשומב םייתנשה םימולשתה םימושר
 תואוושהה תלבט תא ןיכהל ידכ לצונו )1986 - 1981( ראוני לש םייסיסבה םידדמה רובע
 .ליעל תראותמה

 חותינ

 םיאטובמ םה רשאכ( םיישדוחה םימולשתלש הריהבמ םינשה 20 -ל תואתנכשמה תלבט
 .רכשל םיריחמה סחיל רישי סחי שי םיריחמל הדומצה אתנכשמה לש )ישדוחה רכשה יגשומב
 ןיחבנ ,ליעל רכזנה רכשל םיריחמה סחי םע תואוושהה תלבטב םינזאמה תא הושנו ףיסונ םא
 רתוי הלודג תלעות הוולה קיפי ,אתנכשמה תלחתהל סחיב דרוי רכשל םיריחמה סחי רשאכש
 רועישב הז סחי לדגי םא ,ךדיאמ .רכשל הדמצהמ רתוי הנהי הולמה וליאו םיריחמל הדמצהמ
 הנהי הולמה וליאו רכשל הדמצהמ רתוי הלודג תלעות הוולה קיפי ,אתנכשמה תליחתל יסחי
 .םיריחמל הדמצהמ רתוי

 ךומנ רכש/םיריחמה סחיש הארנ ,תושגומ ןניא ראונימ ץוח סיסבה ישדוחל תואלבטש ףא
 ,הנשה עצמאב םייסיסבה ןהידדמש תואתנכשמש ךכ .הפוסב רשאמ רתוי הנשה עצמאב
 .הולמל רתוי תובוטו הוולל תובוט תוחפ הנייהת

 .הוולמה תערל הניא רכשל הדמצהש םכסל ןתינ הלא תודבוע רואל

 .רכשל הדמצה דעב רתוי םיקזח םיקומינ גיצנ םיאבה םיפיעסב

 םירחא םילוקיש

 ןתונ ,]15[ המגודל רשיפ .םינוש םיטירפ רפסמ לש םיריחמה דדמ בושיחל תובר תואחסונ שי
 לש םינותנב שומיש י"ע הלא תואחסונ הוושה םג אוה .הלאכ תואחסונ עבראו םישלש האמ
 םואת היהש אצמ אוה ,תודיחיה דדמ תחסונ טעמל .1918 - 1913 םינשה רובע תירבה תוצרא
 ינפמ .ונלשמ םינוש ולש םיאצממה .ןאכ וגצוהש תורחאה תואחסונה תעברא ןיב בורק
 ויאצממש ונל הארנ אל ,יתועמשמ ןפואב הזמ הז םינוש לארשיבו תירבה תוצראב םיבצמהש
 לש םיריחמ דדמ בושיחל החסונה ןיינעב הלודג תקולחמ שי .חוטב דחא רבד .לארשיל םיפקת
 הקדצה ןיא .הזכ םיריחמ דדמל תובוח דימצהל ןיא ,הז רבד רואל .םינוש םיטירפ רפסמ
 תקולחמה רשאכ ,הזכ םיריחמ דדמל םידומצ תובוח ללגב םשוכר לקעל וא םישנא דירטהל
 .הלודג ךכ לכ ותחסונ ןיינעב
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 אוה תודיחיה דדמו ,תקולחמ התיה אל ,)םדא חוכ ריחמ וא רכש ןוגכ( דחא טירפ לש הרקמב
 תוביסו ולא תוביס .דחא טירפ לש הרקמב הנוכנה החסונה איה וז ונתעדל .תלבוקמה הריחבה
 בשוחש תעצוממ הסנכה וא עצוממ רכש לש דדמל תובוח דימצהל רשפאש תועיבצמ תורחא
 .תודיחיה דדמ תחסונ י"ע

 הרעה

 .ןלהל המאתהב שמתשהל ךירצ ,]15[ רשיפ תדובעל ונתדובע תוושהל ןינועמה ארוקה

 החסונל ונלש םש רשיפ יפל החסונ רפסמ
 סרייפסל 60 ,53
 שאאפ 59 ,54

 רשיפ 353
 תודיחיה דדמ 52

 תולמרונמה תודיחיה דדמ 4154

 ).החסונ התוא לש תורוצ המכ ןתונ םג אוה .בקוע ןפואב תואחסונה תא רפסממ וניא רשיפ(

 תוישיא תואתנכשמו תואוולה תדמצה לע 4

 דומעל לוכי עצוממה ריכשהש ךורא חווטל תיברימה הדמצהה ,םילודגו םיינוניב תובוח רובע
 םימולשת רועיש לכ .ותוסנכה תיילע רועישמ רתוי הלודג תויהל הלוכי אל ,ריבס ןפואב הב
 תלוכי רסוח ,ןכ ומכ .בוחה תא םלשל תלוכי רסוחו הוולל םייפסכ םיישק םורגי ,הז לע הלועש
 הרקמב וא ולאכ תואוולהמ חיוורי אל הוולמהש ךכל םורגי םהיתובוח תא םלשל םיוול הברה לש
 אלל הדמצה לש הז ןפוא ,ןכל .םירבטצמ םיער תובוח ללגב לגרה תא טושפי ,רתויב עורגה
 .תואתנכשמו תוישיא תואוולהמ תופצל ריבסש יברימה רזחהה ןתי תיבר

 ,ונייהד ,היסולכואהמ תיצחמכל םיישק םורגל הלולע עצוממה רכשל האלמ הדמצה ,ףסונב
 לוקשל ןוכנל היהי תאז רואל .רכשב תעצוממה הילעהמ ךומנ רועישב הלוע הרכשש היסולכואה
 .םימולשתב דומעל לכות היסולכואה בורש ידכ ,)99% המגודל( עצוממה רכשל תיקלח הדמצה

 ונבשיח ,םסרפתמה וטורב עצוממה רכשל תודומצ תיבר אלל תואוולהמ יופצה רזחהה ןיינעב
 דדמ לעמ 1.5% -כ לש רזחה ,הוולמל ונתי ןאולמב תודומצ תויתנש תואוולה .ןלהלדכ
 ,הדמצה 99% ןיינעב ).הלא םינשל קר אלו לארשיל יסופיט הז רזחהש יתעמש( .םיריחמה
 .םיריחמה דדמ לעמ 0.5% -כ לש רזחה הוולמל יופצ

 לכל תודומצ תויהל תוכירצ תוישיא תואתנכשמו תואוולהש םיעיצמ ונחנא ,ל"נה ןוידה רואל
 .תיבר תפסות אלל ,תעצוממה הסנכהל וא עצוממה רכשל רתויה

 תורעה

 רכשה תדידמל תודיחיה דדמ תחסונב קוידה ןיינעב 2 ףיעסב וניתורעה ןובשחב תחקל ךירצ )1
 לודג תויהל יושע יתימאה רזחהה ,ןכל .סרייפסל לש םיריחמה דדמ תחסונב קוידה יא ןיינעבו
 .ליעל ונבשיחש הממ רתוי

 ונשמתשהו הנש ירחא דחא םולשתב תורזחומש תואוולהל ונסחיתה ,ל"נה םיבושיחב )2
 .4 הלבטמ 1986 דע 1980 םינשה רובע רכשו ריחמ לש םינותנב
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 הלא םינותנ לבא ,ל"נה םירועישל םימוד םירועיש בשחל ךירצ ,וטנה רכשל הדמצה ןיינעב )3
 .ולא םיבושיח תושעל ידכ ונידיב םניא

 .תואוולה לע הדמצהה רועישמ רתוי ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש )4
 רכשל הדמצה 99% היהתו ,תואוולה לע עצוממה רכשל האלמ הדמצה  היהת ,המגודל
 .הלאה הדמצהה ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי קנב ,םויה ומכ .תונודקפ לע עצוממה

 תויתכלה תולאש 5

 סחיב ודריו ולעי בוחה ימולשתו בוחהש םדוק ונרדגה ,הדמצהה ןיינעב .הרהבה ,לכ םדוק
 םגו תוילעל םג הווש הדימב הדמצהה .'וכו ץוח עבטמ ,תורוכשמ ,םיריחמ ןוגכ ,והשלכ דדמל
 קרפ אעיצמ אבב האר .לזרב ןאצ לש רוסיאה לע הריבע עונמל תנמ-לע הבושח איה תודיריל
 .'ו הנשמ 'ה

 תובושת ןניא וניתובושת םלוא .יתכלה ןויעל ךרוצ שי ןהילעש תולאש לש המישרב ןודנ וישכע
 .קהבומה הכלהה שיא לש ידוחיה וחטש הזש םושמ תועבוק

 תולקשמו קדצ תודימ ינידל הריתסב רכשה וא םיריחמה תדידמב םיקוידה יא םידמוע םאה )1
 ?"...קחרת רקש רבדמ" הרותה תשירד וא האנוא ינידל וא קדצ

 ןורפע לא םהרבא עמשיו" ,יתחה ןורפעו וניבא םהרבא תודוא ונא םיארוק תישארב רפסב
 רבוע ףסכ לקש תואמ עברא תח ינב ינזאב רבד רשא ףסכה תא ןורפעל םהרבא לוקשיו
 ךרע תא דודמל ידכ תולקשמב שומיש ושע ,םלשל ואב רשאכש ,ןכ םא ,ונא םיאור ."רחוסל
 םג קוידל הלא תושירדש ונל הארנ .קויד הרותה תשרוד ,תודימלו תולקשמל רשאבו ,ףסכה
 ךירצ יאדוב .םולשתל םוכסה תא םיעבוק רשאכ ףסכה ךרע תא םידדומה םידדמה לע תולח
 .תובוח תדמצה רובע תוקייודמ תואחסונב שמתשהל

 ול היהת אל..." הרותה תוצמ תא תומאות רכשל וא םיריחמל תודומצ תואוולה םאה )2
 ?רכתשמל םיישק םיריחמל הדמצהה תמרוג םאה ?"...הֹשנכ

 םיריחמל הדמצה תטיש יפל רתוי םלשמ הוולה )רכשהמ רתוי םילוע םיריחמה( םישק םינמזב
 ינפמ ,וז הוצמ תמאות רכשל הדמצה תטישש הארנ ןכל .רכשל הדמצה תטישב תוחפו

 תטישב ,תאז תמועל .םולשתב דומעל ושקתיש תויהל לולע רשאכ תוחפ םיוולהמ םיחקולש
 ירהו םולשתב דומעל ושקתיש תויהל לולע רשאכ םיוולהמ רתוי םיחקול ,םיריחמל הדמצהה
 .וז הוצמ דגונ הז

 ןה םידדצה ינש לש תודובעה ובש ידדה הדובע םכסהל המוד עצוממ רכשל הדמצה םאה )3
 ?תרתומ ןכלו ישוק ותואב

 תא םידגונ ,ינש דצהמ רתוי השק הדובע הרומתב שקבמ דחא דצ ובש ,םיידדה הדובע ימכסה
 ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש האר .רבדב רוסיא ןיא ,ישוק ותואב ןה תודובעה רשאכ .תיבר יניד
 רובע הדשב דבע הוולמה םא המגודל ןכל .)'י הנשמ 'ה קרפ אעיצמ אבב םגו( 'ט ףיעס ס"ק
 שדוחל הוולמה רובע הדשב דבע הוולה הרומתבו ,האנו שבי ריווא גזמב ץיקב שדוחל הוולה
 השק םושגו רק ריווא גזמב הדובע יכ ,תיבר יניד דגונ הז רבד ,םושגו רק ריווא גזמב ףרוחב
 ךרדב רכשל ריחמ לש סחיהש ,4 הלבטמ ןיחבנ ,ףסונב .האנו שבי ריווא גזמב הדובעמ רתוי
 רתוי הלק ללכ ךרדב ץיקב הדובעש ךכ לע עיבצמ םג הזו ,ףרוחב רשאמ ץיקב רתוי ךומנ ללכ
 תייבגו ץיקב דחא עצוממ רכש תאוולהב תודגנתה תויהל הלולע ,תאז רואל .ףרוחב הדובעמ
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 שדוחב דחא עצוממ רכש תאוולהב תודגנתה שיש הארנ אל לבא .ףרוחב דחא עצוממ רכש
 .תרחא הנשב שדוח ותואב ותוא תובגלו והשלכ

 שדוח לכב דחא עצוממ רכש לש האוולה ןתי הוולמהש ,המגודל אוה הז ישוקל בוט רתוי ןורתפ
 שמח ךשמב עצוממ רכש תישימח לש םיישדוח םימולשתב האוולהה תא ריזחי הוולהו הנשל
 דחא עצוממ רכש םיריזחמו הנשה ישדוח לכ לש דחא עצוממ רכש םיוולמש ללגב הז .םינש
 ךשמב םיישדוח םימולשתב האוולהה תא תתל רשפא ,רתוי יללכ ןפואב .הנשה ישדוח לכ לש
 הנש ךשמב םיישדוח םימולשתב האוולהה תא ריזחהלו תומלש םינש המכ וא המלש הנש
 םיגוס לש עצוממה ךרעה יפל םימולשתהש חיטבמ הז רודיס .תומלש םינש המכ וא המלש
 םילטבתמ ,האצותכ .תומלש םינש המכ וא המלש הנש ךשמב הנידמה לכ לש הדובע לש םינוש
  .ןוכיסה תחופו םיירוזאהו םייתנועה םייונישה

 רשע םינש תב הפוקת לש םינותנמ עצוממ רכש בשחל אוה הז ישוקל בוט רתוי ןורתפ דוע
 ,הדמצהה רובע םישדוח רשע םינש תב הפוקת לש עצוממ רכשב םישמתשמ םא .םישדוח
 עצוממ רכש ריזחהלו ,שדוח לכב הנשה לש םישדוחה לכ לש עצוממ רכש תוולהל רשפא בוש
 האוולהה תא ריזחהל וא תתל ךרוצ ןיא ,ןאכ .שדוח לכב הנשה לש םישדוחה לכ לש
 לש הדובע לש םינוש םיגוס לש עצוממה ךרעה יפל םימולשתהש חטבומ ,ןאכ םג .םימולשתב
 םייתנועה םייונישה םילטבתמ ,ןאכ םג .םישדוח רשע םינש תב תופוקת ךשמב קשמה לכ
 .ןוכיסה תחופו םיירוזאהו

 רפסמ יפל םיישדוחה םימולשתב םייונשל ךרוצ שי םאה טילחהל ידכ ףסונ ןויע שרדנ ,לבא( 
 חיננ המגודל .ללכ יונישל ךרוצ ןיא ילוא וא הנשב הדובע ימי רפסמ יפל וא הנשב םימיה
 שי הירחא םינש שמחבו הדובע ימי 280 שי הנושאר הנשבו הדובע ימי רפסמ יפל םייונישהש

 ירחא םינש שמחב םיישדוחה םימולשתה .םאתהב הדובע ימי 280 ,285 ,275 ,290 ,270
 280/280 ,280/285 ,280/275 ,280/290 ,280/270 י"ע ולפכוי םג הנושארה הנשה
 הלאש םג האר .העשל עצוממ רכשל הדמצה י"ע תאזה היעבהמ ענמיהל רשפא ילוא .םאתהב
8.( 

 ?תופתושל המוד עצוממ רכשל הדמצה םאה )4

 םיישדוח םימולשתב הנתנ האולההש חיננ .םידספהו םיחוורב םיפתתשמ םיפתושה ,תופתושב
 םיישדוח םימולשתב תיבגנ האולההו ,תומלש םינש המכ וא המלש הנש לע םיערתשמה
 תודיריו תוילעל םג איה הדמצההש חיננ .תומלש םינש המכ וא המלש הנש לע םיערתשמה
 םידספהו םיחוורב םיפתתשמ הוולמהו הוולה ,הזכ הרקמב .)1 ףיעס( עצוממה רכשה לש
 .תרזחומו תנתינ האוולההש הפוקתה ךשמב עצוממה רכשה לש תודיריו תוילע י"ע ומרגנש
 לש תפתושמה המורתהש אוה תופתוש ןיבל הז רודיס ןיב לדבהה .םימוד םירבד שי ןאכ ןכל
 .הדובע לש תעצוממה תולעה לע אלא לעופב םהיתודובע ךרע לע תססובמ הניא םיפתושה

 ?םידוהי ןיב תואוולה רובע תיבר לש םירתהב שמתשהל רתומ םאה )5

 .לארשי לש םיישאר םינבר ינש לש תונוש דואמ תועד ןלהל

 ןימוחת ,אריפש םהרבא ברה ,"...וילע רערעל ןיאו לבוקמ ןוקית תויהל ךפה אקסיע רתיה..."
 .240 'מע ב"משת 'ג ךרכ

 םינתמ ןיאש ,הכלהה תא תדגונ וז ןכש ,תיבר ריתתש הנקתל םוקמ ןיא ןאכ ,תיבירל רשאב..."
 היצלפניא יאנתב דוחיבו ,ט"ירהמל דוגינב ם"דשרה תעדכ ,הדמצה לש תורשפא שי .תיבר לע
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 .הנתהש ומכ אוה ירה ,ךכ הנתה אל וליפא זאו הדמצהב ווליש ןקתל יוצרו רשפאו ,ונימיבכ
 'מע ב"משת 'ג ךרכ ןימוחת ,והילא יכדרמ ברה ,"...)"ןישרוד" ה"ד ,א ,דק מ"ב 'סות הוושה(

245. 

 שמתשהל רוסא היינשה העדה יפלו ,אקסיע רתהב שומשה רתומ הנושארה העדה יפל
 ףיעסבו היינשה העדב םיכמות ונחנא .תיבר אלל תובוח דימצהל רתומ לבא תיבר לש םירתהב
 רכשל האלמ הדמצה איה תואתנכשמו תוישיא תואוולה לש תיברימה הדמצההש ונעצה 4
 .תיבר אלל תעצוממ הסנכה וא עצוממה

 ?רכשל הדמצהה תטישב ופסכל קדוצ רזחה הולמה לבקי םאה )6

 ןפואש היאר ונגצה 4 ףיעסבו ,הוולמה תערל הניא רכשל הדמצהש היאר ונגצה 3 ףיעסבש רוכז
 .תואתנכשמו תוישיא תואוולהמ תופצל ריבסש יברימה רזחהה ןתי תיבר אלל הדמצה לש הז
 ,המגודל ןכל .הוולה ןובשח לע לדגוי הולמל רזחהה ,םיריחמה לעמ תולוע תורוכשמה רשאכ
 .)7 ףיעס( ויתורוכשמ ןובשח הלועש דעומב תואתנכשמל קנב תסנכהב לודיג היהי

 תואוולהל סחיב המו ,דספהמ תוקוחרו חוורל תובורק םיריחמל תודומצה תואוולה םאה )7
 ?רכשל תודומצה

 ,4 הלבטב עיפומה עצוממה ישדוחה רכשה תודואו םיריחמה דדמ תודוא עדימה תא ןחבנ םא
 1.3% לש רועישב דבלב תחא םעפ םיריחמה דדמ דרי 1986 - 1980 הפוקתה ךשמבש ןיחבנ
 םיזוחא לש תודיריב ,לקשה יחנומב ,תונוש תויונמדזה הנומשב דרי רכשה דדמש דועב ,ךרעב
 .תונמדזה לכב םידחא

 הסנכהה וא עצוממה ישדוחה רכשה בושיחל היוצרה הטישה איה המ ,הכלהה תניחבמ )8
 ?רתוי הפידע תוטישהמ וזיא ?תובוח תדמצה םשל תעצוממה תישדוחה

 עצוממה ישדוחה רכשה לבא .הבוט הריחב תיארנ תאזו ,תודיחיה דדמ י"ע דדמנ רכשה
 שמתשהל םאה .םיקסעומה ןיבמ קסעומ תרשימל וטורב עצוממה רכשה ושוריפ םסרפתמה
 תחקל ךירצ ילוא וא ספא הסנכה םהיבגל ןייצלו םילטבומה תא םג לולכל םאה ?וטנה רכשב
 עצוממה רכשב שמתשהל רתוי היהי ןוכנ םאה ?הלטבא תבצק ןוגכ תורחא תוסנכה ןובשחב
 רפסמב קלוחמ אוהשכ קשמב םלושמה וטורב ללוכה רכשה :החסונב םיטקונ ובושיחלש ,העשל
 ובושיחלש ,העשל עצוממה רכשב שמתשהל רתוי היהי ןוכנ םאה ?קשמב הדובעה תועש
 הדובעה תועש רפסמב קלוחמ אוהשכ קשמב לבקתנש וטנ ללוכה רכשה :החסונב םיטקונ
 שומיש תושעל שי םאה ?תעצוממה תישדוחה הסנכהב שומיש תושעל שי םאה ?קשמב
 ?סמב תבייחה הסנכהה לש עצוממב שומיש תושעל שי םאה ?תעצוממה תיתנשה הסנכהב
 .]21[ -ב תועיפומ תויורשפא רתוי.'וכו

 וטנ תעצוממ הסנכהל הדמצהש ונל הארנ םג .בושיחב םילטבומה תא לולכל שיש ונל הארנ
 תוסנכה ןובשחב תחקל ךירצו "...הֹשנכ ול היהת אל..." תוצמ תא רתויב בוטה ןפואב תמאות
 .רוקמ לכמ

 תדמצהל תויוצר םיריחמ ידדמ בושיחל תואחסונ וליא ,הכלהה לש הפקשהה תדוקנמ )9
 ?רתוי ףידעהל תואחסונ וליא ?תובוח

 ,סרייפסל לש תואחסונהו ,תורפסב תומסרפתמ םיריחמה ייוניש תדידמל תובר תואחסונ
 םידדמל ,ונלש תיבשחמ הכרעהב .ןהמ תודחא קר ןה תולמרונמה תודיחיה דדמו רשיפ ,שאאפ
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 דדמלו תולמרונמה תודיחיה דדמל לבא ,ןוצר תועיבשמ ןניאש תואצות ויה שאאפו סרייפסל לש
 לש החסונה ףידעהל םירחא םילוקיש שי ,לבא .ןוצר תועיבשמ תואצות ,תויבקעב ויה ,רשיפ
 החסונה ןיינעב הלודג תקולחמ שי ,ףסונב .רשיפ דדמ תחסונל תולמרונמה תודיחיה דדמ
 תובוח דימצהל אל םיעיצמ ונחנא ןכל .)3 ףיעס( םינוש םיטירפ רפסמ לש םיריחמ דדמ בושיחל
 .הזכ םיריחמ דדמל

 ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש האר ,"האסב האס" רוסיאה לש תויתכלה תוכלשה שי םאה )10
 ?בוח תדמצה םשל דדמה תחסונ תריחבל תועגונה ,'א ףיעס ב"סק

 תואחסונה יתשב יכ הזה רוסיאה לע תרבוע שאאפ וא סרייפסל תחסונל הדמצהש ונל הארנ
 תובוח תדמצהש ונל הארנ םג .קושב םיאצמנ חרכהב אלש םירצומ לש לס לש האוושה שי
 ינפמ .הוולה תבוטל איה שאאפ דדמל תובוח תדמצהשו הוולמה תבוטל איה סרייפסל דדמל
 הז דדמב שומישש תויהל לוכי ,שאאפו סרייפסל ידדמ לש יסדנהה עצוממה אוה רשיפ דדמש
 הוושוה הדיחיל תולע יכ הז רוסיא לע רבוע תודיחיה דדמש הארנ אל .הז רוסיא לע רבוע םג
 הזו הז רוסיא לע רבוע תולמרונמה תודיחיה דדמש הארנ אל ןכ ומכ .קושב אצמנש המ יפל
 ."תלמרונמ הדיחי" לש הרדגהב יולת

 ?ידוהי אל םדאל האוולה רובע הכלהה יפ לע תולבוקמ בוח תדמצה תוטיש וליא )11

 תידוהי הירוטסיהב הפוקת התיה ,ידוהי אל םדאמ תיבר תחקל הריתמ הרותהש יפ לע ףא
 תיבר תחקל ןתינ םיאנת וליא יפל וא ידוהי אל םדאמ תיבר תחקל יאשר ימ וליבגה ל"זחש
 בתוכ ךורע ןחלוש לע ושוריפב ז"טה .'א ףיעס ט"נק ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש האר ,תאז

 םיוולמשכ הבר תוריהז ךירצ ףסונב .םיידוהי אל םיגהנמ ודמלי אל םידוהיש ידכ השענ הזש
 .ידוהיה הוולמה לש הרוטקירקה י"ע םידוהי לע רבעש לודגה לבסה רואל ,ידוהי אל םדאל
 ונתעדלו ,הדמצה םע ידוהי אל םדאל םיוולמ רשאכ תוסחיתה םיכירצ םג הלא םילוקיש
 םיריהב םיקומינ י"ע תירסומ הנגהו הקדצה תויהל הכירצ תובוח תדמצה לש תוינידמל
 .הלאכ תואוולה רובע הפידע איה ןכלו ולא תושירדב תדמוע רכשל הדמצהה ונתעדל .םיינויגהו

 אל םדאל וא ידוהי םדאל םיוולמש ןיב תובישח התוא שי הז ףיעסב הנושארה הלאשל ,ףסונב
 .ןאכ הב בשחתהל ךירצו ,ידוהי

 םיוולמ רשאכ וישע ינבו לאעמשי ינב םע גהנתהל ןוכנ דציכ ,תמדוקה הלאשל ךשמהב )12
 ?םהל

 ןכתיי .תיבר אלל םהל תוולהל ןוכנ הארנו תיבר לש רוסיא שי םאלסיאב םג ,לאעמשי ינב ןיינעב
 תשרפ ,׳ב הנש ,״יח שיא ןב״ ורפסב ןיפיקעב הז לע בתכ אוהו םייח ףסוי וניבר תעד תאזש
 .׳ה תוא ,ןנחתאו

 שמוחבו רבדמב שמוחב םודאל וא וישע ינבל סחיתמ ה״ע וניבר השמ רשאכ ,וישע ינב ןיינעב
 :המגודל .לארשיל חאכ וישע תאו וישעל חאכ לארשי תא גיצמ אוה ,םירבד

 ,ָּתְעַָדי הָּתַא ,לֵאָרְִׂשי ~יִחָא ,רַמָא ֹהּכ  :םֹודֱא zֶלֶמ-לֶא ,ׁשֵדָּקִמ םיִכָאְלַמ הֶֹׁשמ חַלְׁשִַּיו •
 .ּונְתָאָצְמ רֶׁשֲא הָאָלְּתַה-לָּכ תֵא

 ,םֶּכִמ ּואְרִיְיו ;ריִעֵׂשְּב םיִבְֹׁשּיַה ,וָׂשֵע-ֵינְּב םֶכיֵחֲא לּובְגִּב םיִרְֹבע םֶּתַא ,ֹרמאֵל וַצ ,םָעָה-תְֶאו •
 ,הָבָרֲעָה zֶרֶּדִמ ,ריִעֵׂשְּב םיִבְֹׁשּיַה ,וָׂשֵע-ֵינְב ּוניֵחַא תֵאֵמ ֹרבֲעַַּנו  …  .ֹדאְמ םֶּתְרַמְִׁשְנו

 ;רֶבָּג ֹןיְצֶעֵמּו תַליֵאֵמ
 ...אּוה ~יִחָא יִּכ ,יִֹמדֲא בֵעַתְת-א� •
 .חאל תיברב האוולה רוסיא שי ירהו
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 :עיפומ םתוא לאשש תולאשה ןיבו ןירדהנס םיקה ןוילופנ
 ״?ירכנמ תיבר חקיל רתומ וא רוסא םאה )בי״
 :ןירדהנסה תבושת תאזו
 ״.ירצונמ ןיב ידוהימ ןיב תיבר תחקל םידוהיל רוסא )ט״
 .״ירצונמ״ בותכ הבושתבו ״ירכנמ״ בותכ הלאשב :בל םיש
 http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1545  :רושיקה הנה

 םישדוח רשע םינש תב הפוקתב שומיש

 הטיש ףסונב .ליעל )3( הלאשב ןודנש יתכלהה ישוקה לומ דדומתהל ידכ הבושח הטיש יהוז
 ,עצוממ רכש לש תוביציל תמרותו ,תויתנועל תורושקה תויעב תענומ ,ןוכיסה תא התיחפמ וז
 .)'וכו ץוח עבטמ רעש ,םיריחמ דדמ ןכ ומכו(

 האנוה תעתרה ,רשוי דודיע ,ןמזה יפל ףסכה לש וכרעל יוטיב 6

 םא ,המגודל .עצוממ רכשב ףסכה םוכס קוליח י"ע ןמז יפל אוהשלכ ףסכ םוכס אטבל ןתינ
 ונה ישדוחה עצוממה רכשה אוהה ךיראתבו ח"ש 1800 הנה םייוסמ ךיראתב קנבב ךתרתי

 ,ישדוחה עצוממה רכשה יפל 1.5=1800/1200 הנה קנבב הרתיה "ןמז" יפל יזא ,ח"ש 1200
 םיעבקנה םיפסכו תורתיש םינעוט ונחנא .תעצוממ הדובע ישדוח 1.5 לש ךרע הרתיל שי רמולכ
 ןמזב תועמשמה יפלכ הלא םימוכס לש םכרעל הרורב תועמשמ םינתונ עצוממ רכש יגשומב
 דודיעל וב שמתשהל ןתינ םגו תובוח תדמצהל ונתשיגל יזכרמ ןיינע הז .עצוממה םדאה יבגל
 .ןאכ הז ןיינעב רתוי ןודנ אל ,הז אשונב רחא רוביח ונבתכש ינפמ .האנוה תעתרהלו רשוי
 .]22[ האר םיפסונ םיטרפל

 תילכלכ תוביציו הדמצה לע 7

 תוחפ םורגל היושע ,תילנימונ הסנכהל וא ףסכה תומכל הדמצהש ]13[ ןדא .ב ידי לע עצוה
 ריבסנו ונלש םיקומינה תא ףיסונ ונא הז ףיעסב .םיריחמה דדמל הדמצה תמועל היצלפניא
 .םיריחמה דדמל הדמצה תמועל היצלפניא תוחפ םורגל היושע עצוממה רכשל הדמצה עודמ

 ,1985 - 1980 םינשה ןיב תרהוד היצלפניאו תילכלכ תוביצי יא לש הפוקת הרבע לארשי לע
 תושיכר ימולשת ,תובוח ימולשת עובקל ידכ םיריחמ דדמל הדמצה ליגרכ התשענ הכלהמבש
 .'וכו

 םילימב .םיריחמ ידדמ בשחל ידכ ]1[ סרייפסל תחסונב תשמתשמ ,תורחא תוצרא ומכ ,לארשי
 לש דדמה רועיש תא עובקל ידכ עובק םירצומ לס לש םיריחמה יונישב םישמתשמ ,תוטושפ
 תחסונ ,ףסונב .]1[ רכומה שרודש ףסכה אולמ ושוריפ םירצומ ריחמ ,יחכונה רשקהב .סרייפסל
 תויהל תולולע תרהוד היצלפניא ןמזבו ,יתימאה דדמה רועיש תכרעהב הזירפמ סרייפסל
 .)2 ףיעס( תולודג תוזרפה

 .םירכומה ידי לע שרדנה ריחמה אולמ ךרעב זירפמה דדמל ודמצוה תובוחה ,תורחא םילימב

 םושמ ,םתיילעלו םיריחמ תוביצי יאל םורגל הלולע סרייפסל לש םיריחמה דדמל תובוח תדמצה
 הלעי שרדנה ףסכה אולמ ריחמ ,דחוימב הובג רועישב םיריחמה תא םילעמ םירכומה רשאכש
 ךכבו ףסונ ףסכ ספדוי .םידומצה הנידמה תובוח תא םג הלעי ןיפיקעבו ,םיריחמה דדמ תא
 ומצע לע רזוח הז םימסק לגעמש שיגדהל ךרוצ ןיא .הלא םיריחמ לש תפסונ הילע רשפאתת
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 ןורחאה םיריחמה דדמ לע הבר הדימב םהיריחמ תא םיססבמ םירכומהש םושמ ,שדוח ידמ
 :יכ רוכזל שי הלא לכ יבגל .אבה דדמה תארקל דימ תדדמנש ,המיאתמ הילע תפסותב

 .שרדנה ףסכה אולמ ריחמ תא לידגהל יעבט ןוצר םייק )1

 .יטסיטטס ןפואב הכרעהב םיזגמ םיריחמה דדמ )2

 בושמ תאלולכ ]7[ תוכרעמ תסדנהמ חוקלה חונימב ראתל ןתינ ליעלד םיניינעה בצמ תא
 םיריחמ תעיבקל תלצונמו םירכומה לא הבש םיריחמ תוילע לש רתי תכרעה הבש ,תיבויח
 .תוביצי יאל םרוג יבויח בושמש תוכרעמה תסדנה חטשמ עודי ןכ ומכ .תובוח תמרו םישדח

 לע סג ןפואב עיבצהל ילוא היושע סרייפסל לש םיריחמה דדמ תחסונש ףאש םינעוט ונא ןכל
 .הדמצה םשל המיאתמ אל טלחהב איה ,םיריחמב םייונישה

 ,תוטושפ םילימב .סרייפסל תחסונ תועצמאב דדמנ וניא ]2[ עצוממה )ישדוחה( רכשה ,ךדיאמ
 סיסב לע דדמנ ,תואלמה תורשימה רפסמב קלוחמ אוהשכ ,םלושמה רכשה לולכמב םייונישה
 .ישדוח

 .עצוממה )ישדוחה( רכשה ןיבל םיריחמה דדמ ןיב םיאבה םילדבהב ןיחבהל ןתינ ,םוכיסל

 רכשהש דועב ,הכירצ תומר תכרעה םשל עובק םירצומ לס תועצמאב דדמנ םיריחמה דדמ )1
 .לעופב תואלמה תורשימה רפסמ תועצמאב דדמנ עצוממה

 תא דדומ עצוממה רכשהש דועב םיעבתנה םינמוזמה יריחמ אולמ תא דדומ םיריחמה דדמ )2
 .לעופב םלושש רכשה

 רכשה רשא דועב םירכומה ןוצרל םאתהב תולעל יושע םיעבתנה םינמוזמה יריחמ אולמ )3
 .םיברועמה םידדצה לכ ןיב םכסהו ןתמו אשמ רחאל קר תולעל לוכי לעופב םלושש

 תובוח תדמצהל עצוממה רכשב שומיש השועה הלכלכש תופצל ןתינ ,ליעל רמאנהמ האצותכ
 יושע ינושה .םיריחמה דדמ לע תססובמ הדמצהה הבש הלכלכמ דאמ הנוש ןפואב להנתת
 חקלנ םהב ,בשחמ לע םיילכלכ-ורקמ םילדומ ינש לש היצלומיס ידי לע רתוי בוט ןבומ תויהל
 לא תובוחה םידמצומ דחאה לדומב .םיפסונ םימרוגו רכש ,םיריחמ ,תובוח ןיב סחיה ןובשחב
 םינבומה ראש לכב .עצוממה רכשה לא תובוחה תדמצה היהת רחאה לדומבו םיריחמה דדמ
 .םיהז םילדומה ויהי

 םושמ ,)ילילש בושמ( יטמוטוא בצימכ לועפל היושע התיה רכשל תובוחה תדמצהש רמול ןתינ
 ,ןכל .תוחפ לעופב םימלשמ תדרוי איהש לככו ,רתוי לעופב םימלשמ םייחה תמר הלועש לככש
 .רכשה לעמ םילוע םיריחמה רשאכ הולמה ןובשח לע בוחה ימולשתב התחפה לבקי הוולה
 תולוע תורוכשמה רשאכ ,ףסונב .םיוולה לש תוינקה חוכ תא בצייל היושע רכשל הדמצה ,ןכלו

 קנב תסנכהב לודיג היהי ,המגודל ןכל .הוולה ןובשח לע לדגוי הולמל רזחהה ,םיריחמה לעמ
 .ויתורוכשמ ןובשח הלועש דעומב תואתנכשמל

 ספא רועישב תיבר וא תיבר אלל הדמצה ועיצהש םירחא 8

) John von Neumannתאז .ילכלכ ןוזיאב ןודל ידכ יטמתמ לדומ חתיפ ]18 ,17[ )ןמוינ ןוו ןו'ג 
 אצמ אוה .תונתשהל לוכי הלש לדוגה לבא הנתשמ וניא הלכלכה לש יסחיה הנבמה ,תרמוא
 םה הלא םירועיש םא וליפא לודיגה רועישל הווש תיברה רועיש רשאכ קר ,םייקתהל לוכי הזש
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 ילוא .תיבר אלל הלכלכה לדוגל תובוח ודמצויש רבדה שוריפ ,הדמצה לש םיחנומב .םיילילש
 .הז חנומב שמתשה אלש יפ לע ףא תיבר אלל הדמצה לוקשל ןושארה אוה ןמוינ ןוו ןו'ג

 רועישב ילנימונ תיבר ,]19[ )ןמדירפ ןוטלימ( Milton Friedman י"ע ראותמה לדומב ,ןכ ומכ
 .Harold L י"ע התשענ תאז השיג לש ףסונ חותיפ .םיבאשמ לש הליעי הקולחל הכרצנ ספא

Cole  ו-  Narayana Kocherlakota ]20[. 

 ינפמ ,תוישיא תואתנכשמו תואוולהל רתוי המיאתמ עצוממה רכשל תיבר אלל הדמצה םלוא
 .רישי ןפואב רכשה תא ןובשחב תחקול איהש

 ?תובלושמ תודמצה

 רזחויו הלכלכה לדוגל תיבר אלל דומצ תויהל לוכי בוחה המגודל .תונוש תודמצה בלשל ןתינ
 קיודמב םימולשתה רפסמ תא תעדל ןתינ אל ,הזכ רדסהב( .עצוממה רכשל םידומצ םימולשתב
 ?ילכלכ ןוזיאל םג םיאתמ הז בוליש םאה ).הז רפסמ דומאל ןתינ םלוא ,האוולהה ןתמ תעב
 .םיפסונ םיטרפל ]21[ האר .הז אשונב תפסונ הריקחל ךרוצ שי

 תועצהו תונקסמ 9

 .תורחא תואקסעו תואוולה רובע םיריחמל אלו רכשל הדמצהב שמתשהל תוביס רפסמ וניאר

 הוולה תא תקחוד הניא איהו הוולמל חוור תתל הלוכי תיבר אלל רכשל הדמצהש וניאר םג
 תא תתל ןפוא הזיאב ונרבסה םג .תוישיא תואוולהו תואתנכשמ רובע הב שמתשהל ךירצו

 .ןוכיסה תא תיחפהלו תויתכלה תושירדב דומעל ידכ האוולהה

 ומכ .תואוולה לע הדמצהה רועישמ רתוי ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש ,ףסונב
 .הלאה הדמצהה ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי קנב ,םויה

 .טורטורפב תועצהה ןהירחאו טורטורפב תונקסמה ןלהל

 תוטרופמ תונקסמ

 תיברימה הדמצהה איה תעצוממה הסנכהל וא עצוממה רכשל תובוח לש האלמ הדמצה )1
 השקי וז הדמצהל תיבר תפסות .)4 ףיעס( הב דומעל ריבס ןפואב לוכי עצוממה ריכשהש
 תיבר אלל הדמצה לש וז הרוצ .)4 ףיעס( בוחה ימולשתב דומעל עצוממה ריכשה לע דואמ
 .)4 ףיעס( תוישיא תואתנכשמו תואוולהמ תופצל ריבסש יברימה חוורה תא ןתת

 לעמ 1.5% לש עצוממ חוור יופצ ,ןכ לע רתי .)3 ףיעס( הוולמה תערל הניא רכשל הדמצה )2
 - 4 ףיעס( עצוממה רכשל ןאולמב תודומצ ,תיבר אלל תויתנש תואוולהמ ,םיריחמה דדמ
 םיריחמהש ןובשחב חקינ רשאכ ,םלוא .)4 הלבטמ רכשו םיריחמ לש םינותנ לע ססובמ
 - 4 ףיעס( רתוי הובג תויהל יושע יתימאה חוורה ,תונוש דדמ תואחסונב םידדמנ רכשהו

 .)1 הרעה

 ימולשתב התחפה לבקי הוולה .)7 ףיעס( תילכלכ תוביציל םורתל היושע רכשל הדמצה )3
 רשאכ ותסנכה תלדגהב הכזי הוולמה .)7 ףיעס( רכשה לעמ םילוע םיריחמה רשאכ בוחה
 .)7 ףיעס( םיריחמה לע הלוע רכשה
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 תודיחי דדמו ,תודיחי דדמ ,רשיפ ,שאאפ ,סרייפסל :רמאמב תוקדבנ דדמ תואחסונ שמח )4
 .תולמרונמ

 ןהבש תויצלומיסב םירומח םיקוידה יא ויה שאאפו סרייפסל לש םידדמה תואחסונל .א
 םידדממ תורומח תויועט תויהל תולולע ןכלו ,)2 ףיעס( ההובג התיה ריחמה תונתשה
 הובג היהי סרייפסל לש םיריחמה דדמש יופצ ,לעופב .םיריחמ תוביצי יא ןמזב הלא
 .)2 ףיעס( ידמ ךומנ היהי שאאפ לש םיריחמה דדמו ,ידמ

 שי םלוא ,תויצלומיסה לכב תוקייודמ ויה רשיפ תחסונו תולמרונמ תודיחי דדמ תחסונ .ב
 תודיחי דדמ תחסונל תובוט תוביצי תונוכת שיש ךכ לע םיעיבצמש םירחא םילוקיש
 ןמזב וליפא ןימא תויהל יושע תולמרונמ תודיחי דדמ תחסונ ןכל .)2 ףיעס( תולמרונמ
 .)2 ףיעס( ףידע תאז החסונ לש רשרושמה שומישה ,ףסונב .םיריחמ תוביצי יא

 םיאתמ ושומיש לבא )2 ףיעס( תויצלומיסה לכב תקייודמ התיה תודיחי דדמ תחסונ .ג
 טלחהב ריבס ןכל .)1 ףיעס( תודיחי ןתואב םירכמנה םימוד םיטרפל וא דחא טירפל
 .םיריחמ תדידמל אל לבא רכש תדידמל וז החסונב שמתשהל

 ףיעס( םינוש םיטירפ רפסמ לש םיריחמ דדמ בושיחל החסונה ןיינעב הלודג תקולחמ שי )5
 הריחבה אוה תודיחיה דדמו ,תקולחמ התיה אל ,)רכש ןוגכ( דחא טירפ לש הרקמב .)3
 .)3 ףיעס( תלבוקמה

 הארנכ שי .תובוח תדמצהל קייודמ אל דדמב שמתשהל תויתכלה תועינמ הארנכ שי .א )6
 תובוח תדמצהב תומייק ןניא רשא תועינמ ,םיריחמל תובוח תדמצהב תויתכלה תועינמ
 ).5 ףיעס האר( .תעצוממה הסנכהל וא עצוממה רכשל

 ישוקה לומ דדומתהל ידכ הבושח הטיש איה םישדוח רשע םינש תב הפוקתב שומיש .ב 
 תענומ ,ןוכיסה תא התיחפמ וז הטיש ףסונב .5 ףיעס לש )3( הלאשב ןודנש יתכלהה
 ,םיריחמ דדמ לש ןכ ומכו( ,עצוממ רכש לש תוביציל תמרותו ,תויתנועל תורושקה תויעב
 .)'וכו ץוח עבטמ רעש

 תוטרופמ תועצה

 הסנכהל וא עצוממה רכשל רתויה לכל תודומצ תויהל תוכירצ תוישיא תואתנכשמו תואוולה )1
 .תיבר תפסות אלל ,תעצוממה

 :ןוגכ ,ןהמ תחא םשילו )5 ףיעס( רכשל הדמצהה לש תונושה תויורשפאה תא תוושהל ךירצ )2
 'וכו ,עצוממה רכשה בושיחב םילטובמה איצוהל וא לולכל ,וטורב וא וטנ רכשל הדמצה
 ).בושיחב םילטבומה תא לולכל שיש ונל הארנ( .)5 ףיעס(

 .םיאבה םיאנתה ושרדנש הארנ תויתכליה תושירדב דומעל ידכ

 םינש המכ וא המלש הנש לע םיערתשמה םיישדוח םימולשתב האולהה תא תתל ךירצ .א
 המכ וא המלש הנש לע םיערתשמה םיישדוח םימולשתב האולהה תא תובגלו ,תומלש
 .תומלש םינש
 וא
 תתל ךרוצ ןיא זאו ,םישדוח רשע םינש תב הפוקת לש םינותנמ עצוממ רכש בשחל ךירצ
 .םימולשתב האוולהה תא ריזחהל וא
 ).5 ףיעס האר( .ןוכיסה תא םיתיחפמ םג הלא םירודיס
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 .)5 ףיעס( ישדוחה רכשה לש תודיריו תוילעל תויהל ךירצ הדמצהה .ב

 תוקייודמ תואחסונב שומישה ,תובוח תדמצהל תוקייודמ אל דדמ תואחסונב שמתשהל ןיא )3
 תדמצהל שאאפו סרייפסל לש דדמ תואחסונב שמתשהל ןיא ,טרפב .יחרכה קפס אלל אוה
 םיטירפ רפסמ לש םיריחמ דדמ בושיחל החסונה ןיינעב הלודגה תקולחמה רואל .תובוח
 התיה אל ,)רכש ןוגכ( דחא טירפ לש הרקמב .הזכ םיריחמ דדמל תובוח דימצהל ןיא ,םינוש
 רכש לש דדמל תובוח דימצהל רשפא ןכל .תלבוקמה הריחבה אוה תודיחיה דדמו ,תקולחמ
 .תודיחיה דדמ תחסונ י"ע בשוחש תעצוממ הסנכה וא עצוממ

 .רשרושמ ןפואב ,תולמרונמ תודיחי דדמ תחסונ יפ לע םיריחמה דדמ תא בשחל ךירצ )4

 בושיחה יכרד תא חתנל תנמ לע )טרפב 2 ףיעס( רמאמב וראותש תוטישב שמתשהל ךירצ )5
 .ץוח עבטמו ,הסרוב ,תויומכ ידדמ לש

 םינשה רובע ץוחה עבטמו ,רכשה ,םיריחמה ,הסרובה ידדמ תא תוושהלו בשחל ךירצ )6
 לע ףסונ טביה תתל יושע הזכ ןויע .רמאמב וראותש תואחסונה שמח י"ע 1986 דע 1980

 .ההובג היצלפניא ןמזב םידדמב םיקוידה יא

 הדמצה לש תונוש תויונידמ םע תוילכלכ תוכרעמ לש תובשחוממ תויצלומיס תושעל ךירצ )7
 ריהבהל יושע הזכ ןויע .רמאמב וקדבנש םידדמה תשמחב שומיש י"ע םיריחמל וא רכשל
 ,תילכלכ תוביצי ,תילכלכ תוליעפ לע תועיפשמ דדמה תחסונ תריחבו הדמצהה תטיש דציכ
 .היצלפניאו

 ןתינ םאה תעדל ףסונ ןויע ךירצ לבא ,דבלב תוישיא תואתנכשמו תואוולה לע ונד ונחנא ןאכ )8
 תעצוממ קסע תסנכהל הדמצה ןוגכ ,תויקסע תאוולה רובע תיבר אלל הדמצהב שמתשהל
 .ימלוג ימואל רצותל וא

 .)טרפב 6 ,5 םיפיעס( הז רמאמב ולעוהש םינינעה לע הכלה יקספ םישרדנ )9

 העצהה לש רצק םוכיס 10

 :ןלהלדכ ,תיבר אלל עצוממ רכשל הנדמצות ולא תואוולה )1

 עצוממ רכשל הדמצה םע ירוקמה םוכסה לע הלעי אל הוולה םלשיש ללוכה םוכסה .א
 .)2 הלאש ,5 ףיעס( ותלוכימ רתוי םלשי אל הוולהש ידכ ךרצנ הז יאנת .)4 ףיעס(

 הריבע ענומ הז .עצוממ רכש לש תודיריל םגו תוילעל םג הווש הדימב היהת הדמצהה .ב
 .הלחתהב 5 ףיעס האר .לזרב ןאצ לש רוסיאה לע

 ומוסרפ ךיראת ינפל םישדוח רשע םינש תב הפוקת לש םינותנמ עצוממ רכש בשחל שי .ג
 .)3 הלאש ,5 ףיעס(

 ,םויה ומכ .תואוולה לע הדמצהה רועישמ רתוי ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש )2
 .)4 תורעה ,4 ףיעס( הלאה הדמצהה ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי קנב
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 הרעה

 :תילגנאב ירוקמה רמאמה לש םוגרת אוה הז רמאמ
Interest Free Wage Linkage of Personal Loans and Mortgages 

http://homedir.jct.ac.il/~rafi/ifwl_eng.pdf :Here is the link 

 הדות ירבד

 .ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה

 .םוגרתב םתרזע רובע לאינד רקיה ינבלו קלופ בודל תודות

 ידימלתלו םינברל ,בל ןוכמ - םילשורי היגולונכטל הובג רפס תיב לש םידימלתלו לגסל תודות
 םהש ינפמ .םהיתורוקיבו ,םהיתורעה ,םהידודיע לע ,יתחפשמלו םירבחל ,םיתימעל ,םימכח
 .בל ברקמ םלוכל תודות לבא ,םתומש תא ןייצא אל םיבר

 .)לקסה םינפל( לאקזחי .ב.ר

 .2017 רבמצד - ח״עשת ולסכ ןכדוע
 .2018 רבמטפס - ח"עשת לולא םילק םייוניש

 ,בל ןוכמ - םילשורי היגולונכטל הובג רפס תיב
 .02 - 6751111 :לט .91160 םילשורי ,21 ימואלה דעוה בוחר

 rafi@g.jct.ac.il  :ינורטקלא ראוד
 http://homedir.jct.ac.il/~rafi  :תיבה ףד

 1 הלבט
 )הינטירב( שאאפו סרייפסל לש םיריחמה ידדמ ןיב האוושה

 
 הנש

 תואצוה  
 תיבל  

 
 סרייפסל 

 
 שאאפ 

 סרייפסל 
 רשרושמ 

 שאאפ 
 רשרושמ 

      
1958 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1959 104.31987 100.85823 100.54480 100.85823 100.54480 
1960 109.14066 101.74241 101.11714 101.72658 101.12728 
1961 115.07212 105.03774 103.76592 104.63828 103.85400 
1962 117.48085 109.33042 107.86972 108.53627 107.63539 
1963 126.63335 111.71473 108.43431 110.67846 109.39957 
1964 127.79486 115.58460 112.41367 114.23699 112.62434 
1965 143.59308 121.22315 116.13442 120.25972 117.84037 
1966 147.08847 126.08628 120.82135 124.86262 122.30600 
1967 153.92306 129.44595 123.40484 127.84142 125.42371 
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 2 הלבט
 תולמרונמ תודיחי דדמו ,תודיחי דדמ ,רשיפ ,שאאפ ,סרייפסל ידדמ ןיב תיבשחמ האוושה

 הדידמל תעצוממ תיזוחא תועט )%( היולת אל תונתשה
 תולמרונמ תודיחי תודיחי רשיפ שאאפ סרייפסל תומכ ריחמ

 ריחמה לש עובירל ךופה סחיב תומכ

20.0 0.0 2.7615 -2.6800 0.0038 0.0044 0.0038 
20.0 80.0 2.7735 -2.6534 0.0233 0.0055 0.0191 
40.0 0.0 12.3871 -11.0060 0.0088 0.0119 0.0081 
40.0 80.0 12.4260 -10.9466 0.0596 0.0139 0.0397 
60.0 0.0 35.1909 -26.0042 0.0177 0.0254 0.0112 
60.0 80.0 35.2873 -25.9080 0.1185 0.0273 0.0606 
80.0 0.0 101.9879 -50.4549 0.0375 0.0573 0.0109 
80.0 80.0 102.1881 -50.3198 0.2235 0.0534 0.0724 

 ריחמל ךופה סחיב תומכ

20.0 0.0 1.3675 -1.3420 0.0035 0.0039 0.0036 
20.0 80.0 1.3770 -1.3176 0.0206 0.0050 0.0190 
40.0 0.0 5.9095 -5.5651 0.0078 0.0094 0.0078 
40.0 80.0 5.9366 -5.5142 0.0475 0.0116 0.0394 
60.0 0.0 15.5090 -13.4028 0.0138 0.0181 0.0128 
60.0 80.0 15.5702 -13.3260 0.0846 0.0214 0.0627 
80.0 0.0 37.2726 -27.1147 0.0258 0.0361 0.0183 
80.0 80.0 37.4116 -27.0142 0.1454 0.0394 0.0920 

 ריחמל תומכ ןיב תולת ןיא

20.0 0.0 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 
20.0 80.0 0.0101 0.0258 0.0180 0.0044 0.0188 
40.0 0.0 0.0065 0.0065 0.0065 0.0065 0.0065 
40.0 80.0 0.0205 0.0514 0.0359 0.0088 0.0375 
60.0 0.0 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 
60.0 80.0 0.0310 0.0766 0.0538 0.0131 0.0561 
80.0 0.0 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 
80.0 80.0 0.0416 0.1016 0.0716 0.0174 0.0747 

 ריחמל רישי סחיב תומכ

20.0 0.0 -1.3107 1.3341 0.0030 0.0027 0.0030 
20.0 80.0 -1.3065 1.3550 0.0154 0.0038 0.0181 
40.0 0.0 -5.0507 5.3303 0.0052 0.0038 0.0051 
40.0 80.0 -5.0487 5.3705 0.0254 0.0059 0.0326 
60.0 0.0 -10.6944 11.9898 0.0065 0.0033 0.0059 
60.0 80.0 -10.7012 12.0501 0.0297 0.0060 0.0393 
80.0 0.0 -17.5580 21.3147 0.0071 0.0012 0.0050 
80.0 80.0 -17.5788 21.3968 0.0283 0.0043 0.0338 

 ריחמה לש עובירל רישי סחיב תומכ

20.0 0.0 -2.5574 2.6299 0.0026 0.0021 0.0027 
20.0 80.0 -2.5559 2.6493 0.0129 0.0031 0.0171 
40.0 0.0 -9.1794 10.1154 0.0037 0.0016 0.0041 
40.0 80.0 -9.1866 10.1509 0.0159 0.0034 0.0256 
60.0 0.0 -17.6250 21.4049 0.0036 -0.0006 0.0045 
60.0 80.0 -17.6457 21.4540 0.0113 0.0016 0.0226 
80.0 0.0 -25.9931 35.1309 0.0031 -0.0029 0.0052 
80.0 80.0 -26.0260 35.1883 0.0021 -0.0007 0.0161 

 הרעה

 ]11[ -ב 2 הלבטמ תואצותה ונללכ אל ,םוקמ ךוסחל ידכ .רחא רדסב תומושר תואצותה לבא ]11[ -ב 2 הלבט ומכ ל"נה הלבטה
 היולת אלה תונתשהה אהתו ,הז בצמב םיספא ןלוכ תועצוממה תויזוחאה תויועטה .םפא ונה ריחמב היולת אלה תונתשהה רשאכ
 .אהת רשא תויומכב
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 3 הלבט
 םייתנשה םימולשתה לכ ךסו הנשה ףוס ינזאמ תאוושה

 תא הפיקמ איהו ,הנש רחא הנש ,רכשה תודומצו םיריחמה תודומצ ,תואתנכשמה בצמ תא הגיצמ ןלהל תנתינה תואוושהה תלבט
 םולשתה .עצוממ ישדוח רכשב םיעבומ םימוכסה לכ .1986 ראוני...,1982 ראוני ,1981 ראוני ,1980 ראוני )הלחתה( סיסבה ישדוח
 .עצוממה ישדוחה רכשה םעפ 60 -ל הוש יתלחתהה ןזאמהו ,עצוממה ישדוחה רכשהמ 0.25 אוה תואתנכשמה לכב יתלחתהה
 וא יסיסבה םיריחמה דדמ .רבמצד שדוח לש רכשה לא וא םיריחמ דדמ לא הדמצה רחאל ןזאמ ושוריפ "הנשה ףוס ןזאמ" חנומה
 .ראוני שדוחל ךרעה אוה יסיסבה עצוממה ישדוחה רכשה

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 1/1980 סיסב
 39 42 45 48 51 54 57 רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 30.949 40.848 36.863 44.969 46.294 50.484 58.322 םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3 3 3 3 3 3 רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 2.551 2.77 2.505 2.501 2.642 2.638 2.913 םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1981 סיסב
 42 45 48 51 54 57  רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 35.605 46.753 42.005 51.041 52.363 56.926  םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3 3 3 3 3  רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 2.726 2.958 2.673 2.674 2.823 2.816  םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1982 סיסב
 45 48 51 54 57   רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 40.699 53.205 47.614 57.658 58.968   םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3 3 3 3   רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 2.91 3.156 2.855 2.853 3.012   םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1983 סיסב
 48 51 54 57    רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 50.276 65.468 58.386 70.483    םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3 3 3    רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 3.37 3.655 3.306 3.305    םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1984 סיסב
 51 54 57     רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 44.222 57.385 51.019     םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3 3     רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 2.788 3.026 2.737     םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1985 סיסב
 54 57      רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 53.241 68.876      םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3 3      רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 3.17 3.441      םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת

 1/1986 סיסב
 57       רכש דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 48.644       םיריחמ דומצ - הנש ףוס ןזאמ
 3       רכש דומצ - םייתנש םימולשת
 2.745       םיריחמ דומצ - םייתנש םימולשת
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 4 הלבט
 תיביר תאשונ הניא ךא םיריחמה דדמל הדומצ ,הנש 20 תב אתנכשמ

 .עצוממה ישדוחה רכשה 0.25 -ל םיוושה ח"ש 0.45525 ירוקמה םולשתה
 .תועצוממ תוישדוח תורוכשמ 60 -ל םיוושה ח"ש 109.26 ירוקמה בוחה
 .1980 ראוני - יסיסבה דדמה

 
 הנש

 םישדוח

 םיריחמ דדמ
 100 סיסב
 1976 תנשב

 
 עצוממ רכש

 )ח"ש(

 סחי
 םיריחמ
 רכשל

 
 םימולשת

 )ח"ש(

 
 םימולשת

 )עצוממ רכש(

 
  הרתי
 )ח"ש(

 
  הרתי

 )עצוממ רכש(
1980        

1 559.9 1.821 307 0.455 0.25 108.805 59.75 
2 587.5 1.826 322 0.478 0.262 113.691 62.262 
3 617.5 2.144 288 0.502 0.234 118.994 55.501 
4 680.5 2.247 303 0.553 0.246 130.581 58.113 
5 744.9 2.313 322 0.606 0.262 142.333 61.536 
6 779.3 2.575 303 0.634 0.246 148.272 57.581 
7 813.4 3.089 263 0.661 0.214 154.099 49.886 
8 880.5 3.274 269 0.716 0.219 166.095 50.732 
9 944.5 3.208 294 0.768 0.239 177.4 55.299 
10 1048.4 3.639 288 0.852 0.234 196.062 53.878 
11 1146.7 3.708 309 0.932 0.251 213.513 57.582 
12 1215.3 3.863 315 0.988 0.256 225.298 58.322 

1981        
1 1304.1138 4.531 288 1.06 0.234 240.703 53.124 
2 1375.9152 4.703 293 1.119 0.238 252.836 53.761 
3 1441.8723 5.41 267 1.172 0.217 263.784 48.759 
4 1595.4939 5.872 272 1.297 0.221 290.591 49.488 
5 1648.9275 6.136 269 1.341 0.219 298.983 48.726 
6 1694.0121 6.765 250 1.377 0.204 305.78 45.2 
7 1796.7048 7.193 250 1.461 0.203 322.856 44.885 
8 1866.8364 7.375 253 1.518 0.206 333.94 45.28 
9 2018.7882 7.616 265 1.641 0.215 359.48 47.201 
10 2200.7964 8.046 274 1.789 0.222 390.1 48.484 
11 2328.5361 8.429 276 1.893 0.225 410.849 48.742 
12 2448.7617 8.519 287 1.991 0.234 430.071 50.484 

1982        
1 2652.4773 9.832 270 2.157 0.219 463.692 47.162 
2 2803.5942 10.027 280 2.28 0.227 487.83 48.652 
3 2945.5272 11.854 248 2.395 0.202 510.131 43.035 
4 3259.4496 12.226 267 2.65 0.217 561.849 45.955 
5 3462.3303 12.113 286 2.815 0.232 594.005 49.039 
6 3671.0553 13.702 268 2.985 0.218 626.83 45.747 
7 4009.1898 15.232 263 3.26 0.214 681.306 44.729 
8 4324.782 15.802 274 3.516 0.223 731.42 46.287 
9 4652.8977 16.738 278 3.783 0.226 783.129 46.787 
10 5043.6309 19.251 262 4.101 0.213 844.792 43.883 
11 5370.9117 19.48 276 4.367 0.224 895.244 45.957 
12 5668.971 20.312 279 4.609 0.227 940.316 46.294 

1983        
1 6149.8734 26.4 233 5.0 0.189 1015.083 38.45 
2 6523.0737 25.902 252 5.304 0.205 1071.379 41.363 
3 6891.2646 30.233 228 5.603 0.185 1126.249 37.252 
4 7805.4801 30.156 259 6.347 0.21 1269.314 42.092 
5 8236.2885 30.772 268 6.697 0.218 1332.675 43.308 
6 8532.678 34.447 248 6.938 0.201 1373.694 39.878 
7 9066.1791 39.357 230 7.372 0.187 1452.212 36.898 
8 9715.7313 40.434 240 7.9 0.195 1548.357 38.293 
9 10589.0367 40.336 263 8.61 0.213 1678.922 41.623 
10 12819.8895 47.522 270 10.424 0.219 2022.206 42.553 
11 14765.2065 48.983 301 12.005 0.245 2317.055 47.303 
12 16479.2562 57.209 288 13.399 0.234 2572.636 44.969 
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 )ךשמה( 4 הלבט

 
 הנש

 םישדוח

 םיריחמ דדמ
 100 סיסב
 1976 תנשב

 
 עצוממ רכש

 )ח"ש(

 סחי
 םיריחמ
 רכשל

 
 םימולשת

 )ח"ש(

 
 םימולשת

 )עצוממ רכש(

 
  הרתי
 )ח"ש(

 
  הרתי

 )עצוממ רכש(
1984        

1 18938.0367 67.3 281 15.398 0.229 2941.087 43.701 
2 21204.7902 75.4 281 17.241 0.229 3275.873 43.447 
3 23466.5343 89.3 263 19.08 0.214 3606.204 40.383 
4 28300.6053 110.0 257 23.011 0.209 4326.065 39.328 
5 32346.5307 124.1 261 26.301 0.212 4918.23 39.631 
6 36666.3033 155.7 235 29.813 0.191 5545.23 35.615 
7 41194.8009 176.0 234 33.495 0.19 6196.602 35.208 
8 47980.8681 198.1 242 39.013 0.197 7178.363 36.236 
9 58234.275 242.0 241 47.35 0.196 8665.014 35.806 
10 72407.5374 277.8 261 58.874 0.212 10715.061 38.571 
11 86557.4226 318.5 272 70.379 0.221 12738.62 39.996 
12 89791.8252 356.5 252 73.009 0.205 13141.617 36.863 

1985        
1 94510.68 381.9 247 76.846 0.201 13755.406 36.018 
2 107284.65 395.4 271 87.232 0.221 15527.341 39.27 
3 120225.6 511.2 235 97.754 0.191 17302.534 33.847 
4 143519.31 530.3 271 116.694 0.22 20538.205 38.729 
5 153287.64 583.4 263 124.637 0.214 21811.457 37.387 
6 176163.9 685.3 257 143.237 0.209 24923.306 36.368 
7 224588.1 743.7 302 182.611 0.246 31591.652 42.479 
8 233354.55 769.8 303 189.739 0.246 32635.044 42.394 
9 240451.2 749.6 321 195.509 0.261 33432.014 44.6 
10 251638.86 777.0 324 204.605 0.263 34782.926 44.766 
11 252807.72 806.3 314 205.556 0.255 34738.937 43.084 
12 256063.83 856.3 299 208.203 0.243 34978.164 40.848 

1986        
1 252661.6125 883.7 286 205.437 0.232 34307.986 38.823 
2 256794.3675 902.7 284 208.797 0.231 34660.36 38.396 
3 260739.27 1041.5 250 212.005 0.204 34980.811 33.587 
4 269380.485 1003.7 268 219.031 0.218 35921.087 35.789 
5 273701.0925 979.2 280 222.544 0.227 36274.683 37.045 
6 278209.5525 1175.9 237 226.21 0.192 36645.997 31.164 
7 278209.5525 1118.2 249 226.21 0.202 36419.787 32.57 
8 281215.1925 1041.9 270 228.654 0.219 36584.595 35.113 
9 286662.915 1112.3 258 233.083 0.21 37060.231 33.319 
10 293425.605 1121.9 262 238.582 0.213 37695.94 33.6 
11 301878.9675 1197.9 252 245.455 0.205 38536.476 32.17 
12 306387.4275 1255.7 244 249.121 0.198 38862.884 30.949 

 תורעה

 .עצוממה רכשה יפל םיעבומ ל"נה אתנכשמה לש םייתנשה םימולשתה ןלהל )1
 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 :הנש
 2.551 2.77 2.505 2.501 2.642 2.638 2.913 :םייתנשה םימולשתה

 .וירחאלש שדוחל 15 -ב םסרפתמ הז ךרע .שדוח ותואל םיריחמה תמר תא ל"נה תואלבטב גציימ םיריחמה דדמ )2

 .ימואל חוטיבל דסומה לש םימוסרפמ וחקלנ רכשה ינותנו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשילה לש םימוסריפמ חקלנ םיריחמה דדמ )3

 םימוסרפבש איה תיללכה המגמה .םימייוסמ םישדוח יבגל םימסרפתמ עצוממה ישדוחה רכשה יבגל תצקמב םינוש םיכרע )4
 רתוי )הובג( רחואמה ךרעה חקלנ הזב תואבומה תואלבטב .רתוי םימדקומב רשאמ רתוי םיהובג םיכרע םיעיפומ רתוי םירחואמ
 .ןותנכ
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