
50505050    ''''ממממעעעע

סממ רוטפ וא רזחה שקבמה תואלת לע- םיפיקע םיסמ קוח

םינורחאה םישדוחב ונתינש הקיספ ישודיח תובקעב

תאמ

 לדנ ליג ד"וע ;  רנגו רמוע ד"וע

 סמ םתמליש :דאמ דע תויתרגשו תוצופנ רשא ,תואבה תויצאוטיסהמ תחא תא םיריכמ םיבר םימושינ
 ,רתיב סמ םולשת הנוכמה בצמ- תועט בקע םימעפה בורב ,םלשל םכילע היהש סמל רבעמ ףיקע
:וא .הנידמה ןמ סמה רזחה תא שורדל םיניינועמ םתאו

 בצמ- םלושמ תויהל ךירצ היה הנעטה יפלשו םכדי לע םלוש םרטש סמ םולשת םכמ תשרוד הנידמה
 .רסחב סמ םולשת הנוכמה

םיפיקע םיסמ קוח השארבו ,הנש30-מ הלעמל תב הקיקחב םירדסומ םירחאו הלא םיבצמ
[1]

 רשא ,
 .קוחה לח םהילעש "םיפיקע םיסמ"כ םילוב סמו ףסומ ךרע סמ ,היינק סמ ,סכמל סחייתמ

 יבגל םינש שמח( קוחב העבקנש הרצק תונשייתה תפוקת אוה וללה םיפיקעה םיסמה לכל ףתושמה
 רשאכ חיכוהל בייח םושינה רשא םיאנתה ןכו ,)תימוקמ תרצותמ ןיבוט יבגל םינש שולש ,םיאבוימ ןיבוט
 םיטושפ אל ללכ םיאנתב רבודמ .רסחב םלושש סממ רוטפ וא ,רתיב םלושש סמ רזחה שקבמ אוה
 תיב וא( םיסמה תושר תשרוד ותוא ףרב דומעל תנמ לע הטעמ אל תויחמומ תשרדנו ,החכוהל
 .)טפשמה

 םלוש היבגל( הרוחסה תא רכמ אלש ,חיכוהל ךירצ הזכ סמ רזחה שקבמה ,רתיב םלושש סמ יבגל

הריכמה תעב תוחוקלה לע "לגלוג" אל רתיב סמה םולשת ךא ,הרוחסה תא רכמש :וא ,)סמה
[2]

 רמולכ .
 תריכמ תעב םינוקה יפתכ לע סמעוה אל ,םלושמ תויהל ךירצ היהש המל רבעמ םלושש סמה ביכר-
 .ןיבוטה

 רתיה תולע תא ויתוחוקל לע "לגלג" ךא ,רתיב סמ םלישש םושינש ךכב אוה וז הארוה לש ןויגיהה

 ותוא תא לבקל ול רשפאל קדצומ אל ןכלו ,[3]רתיה םולשת לשב קזנ ,םירבדה ינפ לע ,גפס אל ,םלישש
 .םיימעפ רזחה

51515151    ''''ממממעעעע

 בצמ ףידעה קקוחמה ךא ,תובגל הכירצ התייה אלש סממ תרשעתמ הרואכל הנידמה הז בצמבש ,ןוכנ
 .םיימעפ רשעתי םושינה וב בצמ ינפ לע הזכ

 תנמ לע ,םיאנת השולשב דמוע אוה יכ ,חיכוהל בייח ,רסחב םלושש סמ םולשתמ רוטפ שקבמש ימ

 אלו עדי אלש )2( ;[4]סכמה תושרל )תובזוכ( תונוכנ אל תועידי רסמ אלש )1( :קשחנה רוטפב הכזיש

 תוחוקלה לא ךסחש סמה תא לגלג אלש )3( ;[5])לשרתה אל רמולכ( רסחה םולשת לע תעדל וילע היה

 .[6]הריכמה תעב

-יקספ רפסמ ונתינ םינורחאה םישדוחב ךא ,הרגשבש רבד הניא הלא םיאנת תונשרפל תעגונה הקיספ
 ,רתיב סמ םולשתל סחיב יכ ,רמאנ התע רבכ .הרצקב םתוא רוקסנ ונאו ,םיאנתה תונשרפב וקסעש ןיד
 סמ םולשתל סחיב דועב ,)םימושינה לש םטבמ תדוקנמ( הליקמו תדדועמ הקיספ הנורחאל הנתינ
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 .רבעמל השקו דאמ הובג ףר ביצה רשא ןיד-קספ ןתינ- רסחב

רתיב סמ םולשת

רתיב םלושש "סמ"ה תרדגה

 .[7]"רתיב םלושש ףיקע סמ"כ "רתי" רידגמ םיפיקע םיסמ קוח

 רתוי הובג רועישב סכמ םלשמ ,ןאובי- המגודה ךרוצל ,םושינש ,אוה "רתי" תרדגה לש יסופיטה בצמה
 שרפה לש רזחה שרוד אוהו ,10% םוקמב ןיבוטה ךרעמ12%- המגודל ,םלשל ךירצ היה רשאמ
 .םלושש סכמה

 ּולו ,הזכ בצמב םלושש סמה לכ םאה :סמ תובגל רשפאמ וניא ללכ קוחה ובש הרקמב הרוק המ ךא
 "רתי"כ בשחיי ןיידע אוהש וא ,"סמ"כ ללכ וב תוארל ןתינ אלש רחאמ ,"רתי"כ בשחיי אל ,ךומנ רועישב
 ?קוחה לח וילע

 אוה ףא בשחנ יקוח ןוגיע אלל םלושש סמ םא ןכש ,לרוג תרה איה םושינה יפלכ וז הלאש תועמשמ
 הפופכ רזחהל השקבו ,ויתוחוקלל הריכמה תעב רתיה תא "לגלג" אל יכ ,חיכוהל בייח םושינה ,"רתי"כ
 .קוחבש תונשייתהה תפוקתל הזכ הרקמב םג

טנאיריוו קיתב .הנורחאל ונודינש םירקמ ינשב ןוידל התלע וזכ הלאש
]8[

 ןוילעה טפשמה תיב שרדנ
 ךותמ בל םותב ותוא התבג הנידמה רשאכ ,קוחכ אלש הבגנש םילוב סמ םאה ,הלאשב עירכהל
 .קוחה ךרוצל "רתי"כ וניד ,יקוח סמב רבודמ יכ הבשחמ

52525252    ''''ממממעעעע

 סמ וניה קוחכ אלש םלושש סמ םג יכ ,עבקו םיפיקע םיסמ קוח לנויצר תא חתינ ןוילעה טפשמה תיב

:[9]קוחה ןיינעל "רתי"ב

 הדמעש תועטב ןיאו ,אוה סמ ןיידע ,ללכ וב ביוחמ היה אלש ףא לע םליש םושינהש סמ"
 םצע תא לולשל ידכ- הנידמה לש התועט וא םושינה לש ותועט וז היהתו- ומולשת דוסיב
...סמכ ויפוא

 התיהש הזמ הנוש רועישב סמ תייבגב הרוקמש תורשעתה ןיב הנימ אקפנ ןיא ,הז ןיינעל
 תוארוהב תנגועמ התיה אל ותייבג םצע יכ דבעידב אצמנש סמ ןיבל ,תובגל תושרה תיאשר
 ,ןידכ םלשל בייח היה םושינהש הז לע הלועה ףסכ םוכס תושרל םלוש םירקמה ינשב .ןידה
 םג םיקידצמ האצותה תודיחאו תילכתה תודיחא .הבשה תבוח תושרה לצא םיקהש ןפואב
 ,תושרה ידי-לע ףדוע םולשת תייבג לש תיתדבועה היצאוטיסה לע הארוהה תלחהב תודיחא
".תורומאה תופולחה יתשב

 הבוג הנידמה רשאכ םאה ,הלאשה ןויע ךירצב הראשוה ןיד-קספ ותואב יכ ,ןייצל ןיינעמ ,תאז םע דחי

.[10]הבשה עבתית םא ,קוחה לוחי הילע "רתי"כ בשחית וזכ הייבג םג ,קוחכ אלש סמ עדומב

םסא קיתב
]11[

 תורבחמ הבגנש סכמ םאה ,הלאשב עירכהל עבש-ראבב יזוחמה טפשמה תיב שרדנ
 יפ לע שקבתמכ ,םיפסכה תדעו ידי לע הרשוא אל סכמה רועיש תאלעה רשאכ ,ןוזמ אוביב תוקסועה

 אל םיפסכה תדעו רושיאש רחאמ יכ ,ונעט תורבחה .קוחה ךרוצל "רתי"כ בשחנ ,[12ולבו סכמ יסמ קוח
 ."רתיב סמ"כ תבשחנ הניאש תיקוח אל הייבג הווהמ םיפסכה תדעו רושיא אלל סכמ תייבג לכ ,ןתינ
 "רתי"כ בשחנ הזכ בצמ םג יכ ,טנאיריוו קיתל המודב עירכה ,תורבחה תדמעל דוגינב ,טפשמה תיב
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.סמה לוגלג רדעיה תחכוה תא שרודו

"רכמנ" חנומה תרדגה

 ,חיכוהל שרדיי אוהו לח קוחה יכ רורב ,איהש ומכ התוא רכומ ןכמ רחאלו הרוחס שכור םושינ וב בצמב
 .הריכמה תעב רתיה תא לגלג אל יכ

53535353    ''''ממממעעעע

 רכומ ,התוא דבעמ אוהש רחאלו ,םלג רמוחכ ותוא תשמשמה הרוחס שכור םושינה רשאכ הרוק המ ךא
?"הרכמנ"ש הרוחסב רבודמ יכ רמול ןתינ ןיידע ,הזכ בצמב םאה ?רחא רמגומ רצומ

[סילוה קיתב ןיד-קספ הז אשונב ןתינ2010 ףוסב
 רוצייל םלג ירמוח הרבחה האביי הרקמ ותואב .]13

 תא השרד איהו התועט התלגתהש רחאל .םירמגומה םיסירתה תא הרכמו סכמ םדעב המליש ,םיסירת
 לע סכמה תא הלגלג אל יכ ,חיכוהל הרבחה ןמ סכמה שרד ,םלגה ירמוח לע םלושש סכמה רזחה
 .םיסירתה תריכמ תעב היתוחוקל

 תא רכומו םלג רמוחכ שומיש הב השוע ,דחא גוסמ הרוחס שכור םושינ םא יכ ,עבק טפשמה תיב
 ןוחבל ןוכנ אלו ןתינ אל ,הזכ בצמב ןכלו ,םלגה ירמוח תא רכמ אוהש רמול ןתינ אל ,תרמגומה הרוחסה
:טפשמה תיב ידי לע רמאנ ךכו .סמה לוגלג רדעיה תלאש תא

 םלג ירמוח לש םבולישמ האצותכ ,אבויש םלגה רמוחמ רתוי הנוש רמגומה רצומהש לככ"
 תיפסכה הקיזה תשלחנו תכלוה םג ךכ ,םינווגמ רוציי יכילהת לש םמויקמ האצותכ וא םיפסונ

 םג ןבומכ תאזו ,ותריכממ האצותכ רמגומה רצומה לש ויווש ןיבל אבויש םלגה רמוח יווש ןיבש
 ותולעו םינוש םלג ירמוחמ בכרומה רמגומ רצומב רבודמשכ יכ םג ירב .סמה תעיבק ךרוצל
 ידי לע לגלוג םלגה ירמוחמ דחא לע רתיה םולשת םא ןוחבל ךרד לכ ןיא ,רוציי יכילהת תללוכ
"...םינכרצה לא םושינה

 )1(6 ףיעס יפ לע ,"הרכמנ אל"ש וזככ בשחית הרוחסה ןודנה בצמב יכ ,טפשמה תיב עבק ,תאז רואל

הזכ בצמב לוגלגה רדעיה תא חיכוהל ךרוצה ןמ םושינה תא רוטפל שיו ,םיפיקע םיסמ קוחל
[14]

. 

 יפ לע יכ קלוח ןיא וב בצמ ,דוביע יכילהת עוציב אלל ,איהש ומכ הרכמנ הרוחסה וב בצמב ,רומאכ ךא
 תחכוה לושכמ אוה העיבתה תחלצה דגנ דמועה ירקיע לושכמ ,"הרכמנ"ש הרוחסב רבודמ קוחה
 .וז היגוסב ןנערמ ןיד-קספ ןתינ2011 תליחתב .לוגלגה רדעיה

54545454    ''''ממממעעעע

סמה לוגלג

 לש רבטצמ ךסב ,םיבשחמל דויצו ילוק רוא דויצ אובי ןיגב15% רועישב הינק סמ המליש םינוויכ תרבח
 תיב ,ותועטב הדוה סכמה ףגאו תועטה התלגתהש רחאל .םינש רפסמ ינפ לע ח"ש730,000-כ
 .ואל םא ,הריכמה תעב היתוחוקל לע סמה תא הלגלג הרבחה םאה ,עירכהל ךירצ היה טפשמה

 תולעהל אלש תיגטרטסא הטלחה ומצע לע לטנ אוה ,היינקה סמ לטוהש רחאל יכ ,ןעט הרבחה להנמ
 .םיפסכה תדעווב רשואת סמה תאלעה רשא דע ,קושב יתורחתה וחוכ תא רמשל תנמ לע ריחמה תא
 סמה םלוש הב הפוקתב ולש הריכמה יריחמ תא החתינש ,ןובשח האור תעד-תווח שיגה ךכ ךרוצל
- )ףסונה סמה תא ןובשחב םיחקול רשאכ( דספה יריחמב ושענ תואקסעה ןמ קלח יכ ,העבקו רתיב
 .לגלוג אל סמהש חיכומה רבד
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 ,קספנ רתיה ןיב .סמה תא לגלג אלש חיכוה אל ןאוביה יכ ,עבקו העיבתה תא החד םולשה טפשמ תיב
 רואל תינויגה תעמשנ אל- ריחמ תולעהל אלש תיגטרטסא הטלחה טילחה וליאכ- להנמה תודעש

םיהובגה סמה ימוכס
[15]

 טפשמה תיב .האצותה הכפהנ ,יזוחמה טפשמה תיבב רוערעב ,תאז םע דחי .

סמה תא לגלג אלש חיכוהל שקבמה ןאובי לע תושקהל ןיא היפל תמדוק הקיספ לש וק ךישמה יזוחמה
[

16]
 אלו ידמ תיללכ תעד-תווח האיבה הנידמה דועב תקפסמ התייה ןאוביה איבהש תעדה-תווח יכ ,עבקו

טפשמה תיבב ןאוביה לש החמומה תא הרקח
[17]

 ןאוביה רוערע תא יזוחמה טפשמה תיב לביק ,ןכל .
 .רתיב םלישש םיפסכה תא ול בישהל סכמל הרוהו

רסחב סמ םולשת

 ןמ קלחב ריבס אוה לוגלגה רדעיה תחכוהל טפשמה תיב ביצהש ףרה ,רתיב סמ םולשתל סחיב דועב
-יתלב ףר ונתעדל ביצמ רשא ןיד-קספ םישדוח רפסמ ינפל ןתינ ,רסחב סמ םולשתל סחיב ,םירקמה
 .ריבע

 ינפל .םירבטצמ םיאנת השולש חיכוהל ךירצ ,רסחב םלושש סמ םולשתמ רוטפ שקבמה םושינ ,רומאכ
.וללה םיאנתה תא שרפמה רימחמ ןיד-קספ ופמט ןיינעב ןתינ המ ןמז

 תואקשמב רבודמ יכ ,אוביה תעב הריהצהו הילגנאמ רזירב ידרקב גוסמ תואקשמ האביי ופמט תרבח
Made in Englandסכממ םירוטפ םניא תואקשמה יכ ,רבתסה םינש רפסמ רחאל .סכממ םירוטפה 

 .ח"ש ןוילימ7.5-מ הלעמל ופמטמ השרד סכמה תושרו

55555555    ''''ממממעעעע

 איה יכ הנעטב ,ןועריגה םולשתמ התוא רוטפל השקיב ךא ,תואקשמה רוקמ לע הקלח אל ופמט תרבח
 רחאמו ,ןוכנ עדימ קר סכמה תושרל הרסמ יכ ,הנעט איה ,לשמל ךכ .רוטפ תלבקל קוחה יאנתב תדמוע
 איה ,הרוחסה רוקמ תא הרשיאו הקדב הילגנאב סכמה תושרש הל רשיאש ,ידרקב גיצנל התנפ איהש
 .הלשרתה אלו בל םותב הגהנ ,הרוחסה רוקמ תא אדוול תנמ לע התלוכיבש לכ תא ,הירבדל ,התשע

ופמט תעיבת התחדנ עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיבב
[18]

רוערעב ןידה-קספ ןתינ הנורחאלו ,
[19]

. 

 סכמה תושרל הרסמ ופמט יכ ,טפשמה תיב עבק- )קוחל )1(3 ףיעס( תונוכנ אל תועידי תריסמל סחיב
 ,ןכלו ,ןוכנ אל היה עדימהש רבתסה דבעידב רשאכ ,הרוחסה לש יפוריא רוקמ לע תודיעמה תודועת
 תועטב רבודמ יכ ופמט תנעטו ,ןוכנ אל עדימ תריסמכ- הנוכנ אל הדועת תריסמ לש הנידש קספנ
 .התחדנ- תיטפשמ

 התשע אל ופמט יכ ,טפשמה תיב עבק- )קוחל )2(3 ףיעס( רסחה לע תעדל תלוכי-יאו העידי-יאל סחיב
 ילגנאה סכמה ןמ בתכב רושיא לבקל ופמט לע היהש קספנ ,ךכ .הרוחסה רוקמ תא אדוול תנמ לע יד
 קפסה ןמ שורדל הילע היהו ,ידרקב גיצנמ ורסמנש םירבדב קפתסהל אלו הרוחסה רוקמ רבדב
 .ךרוצה תדימב התוא תוצפלו ןהיניב הזוחב הרוחסה רוקמ רבדב תובייחתה )ידרקב(

 ,רתי ימולשתל סחיב ןכל םדוק ונראיתש הליקמה המגמה תא תדגונה השיגב טקונ השעמל הז ןיד-קספ
 ואביי רשאכ ,בל םותב וגהנ יכ חיכוהל םינאובי לע דאמ דע השקי רשא ,ריבע יתלב ףר ,ונתעדל ,רצויו

 ומכ ,תורחא תוביסמ תעבונה רסחב סמ תשירדל סחיב ,תאז םע דחי .רוקמ תודועתב הוולמ הרוחס

 .[20]ןועריג םולשתמ רוטפל ןועטל ךרדה החותפ ןיידע ,סכמה יכרוצל הרוחס לש יוגש גוויס לשמל

 היזיבר ןועט אוהו ,תיחכונה ותנוכתמב ראשיהל לוכי אל םיפיקע םיסמ קוח ,ונתעדל ,רבד לש ופוסב
 .תדרפנ המישרב ךכ לע ביחרנ ונאו ,הפיקמ
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