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הצצה םיווקל : רבעמ  הריקח 
תויתריציה תוטישל  הליהבמ 

תוילכלכה תויושרב  האדוה  ץוליחל 
םילבגהו "ע  ינ םיסמ , - 

? דבאתהל םייאמ  אוה  .ססוג  רקחנה  םא  קר  יאופר ? לופיט  .תורתומ  ןיד ? ךרוע 
" ■ החיש  " םתסב רבודמ  הפ  לבא  ןכ , הריקחב -  הקיתשה ? תוכז  .ןייכב  םתס 

לע םירופיס  אבה ■  דושחל  הז  תא  ורפס  טפשמה ? תיבב  ולספיי  תויארה 
תלעות רשאמ  קזנ  רתוי  הל  תמרוג  הלש  רתיה  תוטיהלש  תכרעמ 

13:04 םור 21/11/2009 , יתיא 

ףא קולדל , ופיסוה  ביבא  לתב  םיסמה  תושר  לש  תוריקחה  תקלחמב  תורואה 
, רקובב םש מ-11  רקחנש  ןבא , המלש  "ח  ור .הלילב  הברקתה ל-11  העשהש 

.ול ורמא  טעמ , דוע  ןיתמת  .ותיבל  ררחוש  םרט  םלוא  ותעדוה , חסונ  לע  םתח 
שאר יקחצי , ילא  תא  םש  אצמ  סנכנשכ , .רחא  רדחל  ארקנ  אוה  תוצח  תארקל 
.םירקוח השימח  וביבסו   T תרוצל ודחואש  תונחלוש  ינש  שארב  בשוי  הקלחמה ,

. הריקח ךישמה ב השעמלש  יקחצי , לומ  תבשל  שקבתה  אוה 
ךרעש תמושרתה  יפל  ןבא , הז : תא  םהל  שיש  ושיגרה  םירקוחה  םיוסמ  בלשב 

םינותנל עגונב  םייתוהמ  םיטרפ  וחוקל  םע  רריב  אלש  הדוה  םהמ , דחא 
, השק קושב  םויכ  בצמה  ךכב ש" ותולהנתה  תא  קמינו  הרבחה , לש  םייסנניפה 

". תורתוימ תולאש  לאש  אלו  ותוא  בוזעי  חוקלהש  דחפ  ןכלו 

יוסימ תוטילקרפ  השיגה  הזה , ךוראה  םויה  רחאל  םינש  כ-3  דקתשא , ראורבפב 
, רגנידרמ לש  הרבחה  .רגנידרמ  בקעי  וחוקלו , ןבא  דגנ  םושיא  בתכ  הלכלכו 

דרשמב היתוקזחא  תא  הרכמשכ  םירלוד  ינוילימ  לש  ןוה  חוור  המשר  וב , ןעטנ 
תיארמ תויושרה  ינפב  רוציל  עייס  ןבאו  תפסונ , הרבחבו  ןדירפ  - ינבואר םוסרפה 
היארכ תוטילקרפה  הגיצה  תמושרתב , ודעותש  ןבא , ירבד  תא  .דספה  לש  ןיע 
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דצל .םיינשה  תא  הכיז  םישדוח  ינפלו 3  םשרתה , אל  טפשמה  תיבש  אלא 
ךרדל תבחרנ  תוסחייתה  רומ  ןד  טפושה  שידקה  יוכיזל , םינושה  םימעטה 
הליל תעשב  הקלחמה  שאר  םע  תמוע  רקחנה  האדוהה : הגשוה  הבש 

תוכז הרפוה ; ןיד  ךרוע  םע  ץעייתהל  ותוכז  םלש ; םוי  לש  הריקח  רחאל  תרחואמ ,
אל וירבד  םושיר  תכשמנ ; הריקחהש  רהזוה  אל  אוהו  ול , הרהבוה  אל  הקיתשה 

.לבוקמכ ורשאלו , ותוא  ןוחבל  ול  רשפאתה  אלו  קיודמ , היה 

בשחנ אל  יקחצי  לצא  ילילה  שגפמה  היפלש  תוטילקרפה  תנעט  תא 
טפושה החד  ןבאל , ועגנ  אל  ללכ  תוראותמה  תויוכזה  לכ  ןכלו  הריקח ," ל"

היה רבודמ  אל  , " בתכ דושחה ," רוקחת  לש  ךילה  איה  הריקח  ". " ההומת כ"
". ןילוח תחישב 

וא יוכיז  לש  בצמל  תואיבמ  תוקפקופמ  הריקח  תוטישש  הנושארה  םעפה  אל  וז 
תושרה דגנ  תולעופ  הלאה  הריקחה  תוטיש  םיתעל  .שנועב  הלקה  לש 

תכרעמ לע  םירופיס  המכ  הנה  .תועשרה  גישהל  הירקוח  לע  תושקמו  גנרמובכ ,
.תלעות רשאמ  קזנ  רתוי  הל  תמרוג  הלש  רתיה  תוטיהלש 

תויעב תושעל  ףידע 

םידושח םיעימשמש  תונעטהמ  קלח  יכ  המדנ  םיתעל  ריהזהלו : םידקהל  ךירצ 
בלה תמושת  תא  טיסהל  שקבמה  יטפשמ  ןיפס "  " ןיעמ ןה  םירקוח  דגנ 

חרזמה תורוניצ   " תשרפ ימשאנ  ועשרוה  לשמל , הנורחאל , .ןמצע  תומשאההמ 
דגנ הלא  ולעהש  תופירח  תונעט  לכו  לכמ  החוד  טפשמה  תיבש  ךות  ןוכיתה "

. ךרע תוריינ  תושר  ירקוח 

" סבולג דוע ב" ואריק 

הלועו הבשש  תיסיסב  הדוקנ  .םייתוהמ  םילשכ  םג  תכרעמב  םימייק  תאז , לכבו 
קוחהש דועב  .ןיד  ךרוע  םע  תוצעייתהה  תוכז  איה  םידושח  לש  םהיתונולתב 

ןמזה ךשמ  תא  ליבגמו  תידיימ , תוצעייתה  רוצע " רדגומש כ" ימל  רשפאל  בייחמ 
תוסחייתה ןיא  רקחנ "  " יבגל םיוסמ -  םוקמב  בכועמ " םדא כ" קיזחהל  ןתינ  ובש 

.קוחב תשרופמ 

םירקוח ושרדיי  ויפלש  קוח  ריכזת  םיטפשמה  דרשמב  שבוג  הרבעש  הנשב 
, לשמל ךרע , תוריינ  תושרב  .הריקחה  תישארב  רבכ  דושחה  תא  אשונב  עדייל 

תומוקמב םלוא  הרהמב , תוצעייתהה  תא  רשפאל  ףאו  זאמ , תאז  םשייל  וליחתה 
םאו םתמזוימ , אשונה  תא  םילעמ  םניא  םירקוחה  היהשכ : ןיידע  בצמה  םירחא 

", הריקחה ילוקישל  םאתהב   " תאז םירשפאמ  ןיד -  ךרוע  תוארל  שקבמ  רקחנה 
וכשמ תא  ליבגמ  קוחהש  דועב  .הבוט  הלאש  םיאתמ ? ןמז  והמ  .םיאתמה  ןמזב 
 - ךשמיהל הלוכי  הריקח  ותכראהל ,) דחוימ  וצ  שרדנ  זא   ) הממיל רצעמ  לש 

.ףוס ןיא  דע  תיטרואית - 

ןושארה ןועברה  תוחודב  תומש  השעש  יאנובשחה  ןקתה 
הנש ינפל 20  היהשמ  רתוי  אל  ךא  הריד -  תונקל  השק  בואט : ןוכמ 

םידרחה ללגב  קר  אלו  , OECD לש הדוליה  תינאיש  לארשי :

םג השיגנ   P2P תואוולהב העקשה  קושב : תודונתהמ  גואדל  ילב 
םדוקמ םילארשיל
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ךתוא ןיינעי  ילוא 

”ל המשרהאוד

רקובב ה-7 .הממיה  תיצחממ  הלעמל  הכשמנ  איה  לשמל , תוכז , ןורי  לצא 
, תוכז .ותלד  לע  עיתפמב  ךרע  תוריינ  תושר  ירקוח  וקפדתה  טסוגואב 2001 

.ביבא לתב  וטויק  תדעסמב  ןוזשריה  רפוע  לש  ופתושו  ורבח  היה  ריכזהל , ךירצ 
לש םייאסרובה  ויקסע  ביבס  תודשחה  תריקחמ  קלחכ  התשענ  וילא  היינפה 

.ןוזשריה

? ןובשחו ןיד  אשונב  /ת  ןכדועמ ראשהל  הצור 

 ןכדעתהל /י  לכות םהב  םיפסונ  םיאשונ 

םהידרשמל תוולתהל  םירקוחה  ונממ  ושקיב  תוכז  לש  ותרידב  שופיחה  םויסב 
תוכז שקיב  הריקחה  ךלהמב  וטויקמ .) הקירי  קחרמ   ) ירויפיטנומ בוחרבש 

הנוממל הנפ  ןולייא  - דרא .ברוסו  ןולייא -  - דרא רורד  "ד  וע וטילקרפ , םע  שגפיהל 
 - רצענ אל  תוכזש  רחאמ  יכ  הנעט  וזו  ובנ , - קרב לכימ  "ד  וע זאד , הפיכאה  לע 

.ןיד ךרוע  םע  ץעייתהל  יאכז  וניא  אוה 

תא בייחל  השירדב  ביבא , לתב  םולשה  טפשמ  תיבל  הנפו  רתיו , אל  ןולייא  - דרא
הפקתו התנענ , חבש  תידוהי  תטפושה  .שגפמה  תא  תידיימ  רשפאל  תושרה 

", תויוכז תומייק  אל  רקחנל  יכ  תעדה  לע  הלעי  אל   " .תופירחב תושרה  תא 
םישקבתמה וצלאיי  ויפלש  דרוסבא  ללכל  עיגהל  וננוצרב  ןיא  ירה   " .הבתכ

ירהש םרצעל , םירטושה  תא  ץלאל  תנמ  לע  ךכל , דגנתהל  הריקחל  תוולתהל 
". וזה תיתקוחה  תוכזה  תא  םמצעל  תונקל  ולכוי  וז  ךרדב  קר 

יכ חבש  הקספ  הריקחו , שופיח  לש  הממי  יצחכ  רחאל  ברעב , יצחו  עבשב 
אל הטלחהה  לעופב , יוחיד ." אלל   " תוצעייתהה תא  רשפאל  תבייח  תושרה 

.עוציב בוכיע  חבשמ  השקיבו  שגפמה , תא  עונמל  הכישמה  תושרה  .הדבוכ 

תויהל לוכי   " .תטפושה לש  התיבל  תוטילקרפה  יגיצנ  ועיגה  הלילב  ב-11 
בוש הבייחו  הענכתשה , אל  חבש  .ונעט  הריקחב ," לבחת  ןיד  ךרוע  םע  החישש 
דושח ל- רוצעל  ןתינש  העשש  תעדה  לע  הלעי  אל   " .תוצעייתהה תא  רשפאל 

.הנייצ תלבגומ ," יתלב  ןמז  תפוקתל  רקחנ  רוקחל  ןתינ  אהי  תועש ,  24

ןהו תורקוחה , תויושרה  ברקב  ןטק  אל  לובלב  הדילוה  הפירחה  הקיספה 
זא רוא , - ןב הואנ  החלש  סראמב 2003  .תוטילקרפהמ  הנווכה  ושקיב 

, תוצעוויהה תוכז  .םויה  םג  הפקתה  היחנה  הנידמה , תטילקרפל  הנשמה 
םוקמ שי  .ידיימ  ןפואב  בייחתמ  השומימ  רשא  תטלחומ  תוכז  הנניא  , " הבתכ

ךופהת אלש  ךכ   ... ...ריבס ןמז  ךותב  הרשפאלו  הריקחה  ילוקיש  םע  הנזאל 
". התמ תואל 

רקחנל יכ  עמתשמ  הנממש  והשמ , תיתייעב  תפסונ , הדוקנ  הלוע  היחנההמ 
סמונמ רקחנל  רשאמ  השממל  רתוי  בוט  יוכיס  ותוכז  לע  שקעתהל  עדויש 

.םירקוחה תא  תוצרל  ףאושש 

ןיד ךרועב  ץעוויהל  רקחנ  לש  תצרחנה  ותשקב  דוביכ  - יא  " יכ הנייצ  רוא  - ןב
, המכיס ןכל , טפשמ ." ודגנ  להנתישכל   ... ...ויתואדוה לקשמב  םוגפל  הלולע 

יואר , " ןיד ךרוע  האריש  דע  הלועפ  ףתשל  ברסמו  קתוש  רקחנ  ובש  הרקמב 
םע ץעוויהל  תורשפא  ןתמ  לש  תפסונ  הליקש  ךרוצל  הריקחה  תא  קיספהל 

". ןידה ךרוע 
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הרישי הייפצ 
םניח

ךתוא סורהנ  ךתוא , רומגנ 

, הארנכ היה , אל  רוגמלא  ןמטיירב  ןובשחה  יאור  תמריפב  ריכבה  ףתושה 
תוריינ תושר  ידרשמל  ריכבה  ףתושה  ןמוז  לירפאב 2004  .קיפסמ ב-1  ץרחנ " "

התייה וז  .םינומא  תרפהלו  המרמל  ףיקשתב , העטמ  חווידל  דשחב  רקחנו  ךרע ,
תורבחה תצובק  רובע  ךרעש  םייפסכה  תוחודל  עגונב  היינשה  ותריקח 

הבינג תוריבע  ועציב  דשחה , יפ  - לע הילעבש , סולוב , תחפשמ  לש  תויאסרובה 
.ךרע תוריינ  לש  תוריבע  ןכו  ףויזו 

יתגצה : " ןיינעמ רמוח  רקחנהמ  איצוהל  םירקוחה  וחילצה  בר  אל  ןמז  ךותב 
תחא הרבחמ  ורבעוהש   ) םיפסכהש הדבועה  תא  סולוב  םיהרביא  ינפב 

בשוח ינא  : " בישה דציכ , ולאש  םירקוחהשכ  .הדוה  ןידכ ," אלש  ואצי  תרחאל )
וזה הרימאל  וביגה  אל  םירקוחה  הריקחה , לילמת  יפל  ןיד ." ךרוע  הצור  ינאש 
?". םייפסכה תוחודה  יבגל  םיהרביא  ןיבל  ךניב  רבוד  המ  : " םהלשב וכישמהו 

הז וישכע  יל  ראשנש  המ  לכ  .בוט  שיגרמ  אל  ינא  .רכוז  אל  ינא  : " ןובשחה האור 
". שארב רודכ  ימצעל  סינכהל  תכלל 

רקחיהל ףיסוהו  ןיד , ךרוע  תוארל  ונוצר  לע  שקעתה  אל  רקחנה  לילמתה , יפל 
, שיגרמ אוה  דציכ  םיניינעתמ  םירקוחה  יכ  וב  ראותמ  .תועש  רשעכ  ךשמב 

, לילמתה הארמ  תרוחרחס ," תצק   " לע ןנולתמ  אוהשכ  .התו  הפק  ול  םיעיצמ 
דע תולאשל , בישהל  ףיסומ  אוהו  שאר , באכ  דגנ  רודכ  ול  קפסל  םירהממ  םה 

ךל חיטבמ  ינא  .דיגהל  יל  שיש  המ  תא  יתרמא  : " רמוא אוה  םיוסמ  בלשבש 
". ןובשח האור  תויהל  םיאתמ  אל  ילוא  ינא  .טפשמה  תיב  דע  היחא  אל  ינאש 

, םרב ףסא  "ד  וע תועצמאב  ןובשחה , האור  שיגה  ןכמ  רחאל  םישדוח  העברא 
טירסת תרייצמ  הנולתה  .זוזמ  ינמ  הלשממל  יטפשמה  ץעויל  וירקוח  דגנ  הנולת 

.לילמתב חצנוהש  הזמ  ןיטולחל  הנוש 

םירבדה תא  ונל  רפסת  םא  : " הנולתב ןעטנה  יפל  םירקוחה , ינינפמ  המכ  הנה 
זא אל -  םא  לבא  דואמ ; רהמ  ךתיא  רופיסה  לכ  תא  רומגנ  עומשל  םיצור  ונאש 

עיגהל ךל  השק  היה  המכ  םיעדוי  ונחנא   ... ...בר ןמז  ךשמיי  הזו  ךב  לפטנ 
הזה דמעמהמ  ךתוא  דירוהל  גאדנ  ונחנאו  םויה , תעגה  וילאש  ריכבה  דמעמל 
ןטק ןורנא  לש  רופיסה   ... ...ךתוא סורהנ   ... ...ךתוא רומגנ   ... ...הגרדמה לפשל 

השוב ןובשח !? האור  תדועת  ךל  ןתנ  ימ  .לבז  התא   ... ...הזה רופיסה  דיל 
תא דבאת  הלועפ  ונתיא  ףתשת  אל  םא  .ולצא  ףתוש  התאש  ןמטיירב  דרשמל 

". םייחב תגשהש  המ  לכ 

, יאופר לופיט  תלבק  ןובשחה  האורמ  וענמ  םירקוחה  יכ  דוע  ןעטנ  הנולתב 
ףא ןיד  ךרוע  םע  השיגפ  ונממ  וענמו  ליפשמ , ןפואב  ודרשמב  שופיח  ועציב 

ךפה םרב , "ד  וע ןעט  יתמוארט ," םוי  ותואמ   " .הריקחה ךרוא  לכל  תאז  שקיבש 
...םירטאיכיספו םיגולוכיספ  ידי  - לע תועיבקב  לפוטמה  הלוח , םדאל   " וחוקל

תוישפנה תונגהה  לכ  תא  טטומל   ... ...םירקוחה וחילצה  דחא  הריקח  םויב  ...
". שונא םלצ  דוביא  ידכל  דע  טעמכ , ותויפש  תא  דבאל  ול  םורגלו  ונשרמ , לש 

עלבש רחאל  םילוחה  תיבב  ןובשחה  האור  זפשוא  הריקחה  רחאל  שדוחכ 
.תודבאתה ןויסינ  היה  הזש  םינעוט  ויטילקרפ  .םינוש  םירודכ  הרשע 

הרטמ אלל  הארנכ   " העצוב העילבה  יכ  הנייצ  ותוא  הקדבש  תירטאיכיספ 
". תינדבוא

תושרב םלוא  לועפלו , תונעטה  תא  קודבל  זוזמ  ץעויהמ  שקיב  םרב  "ד  וע

םיהךרד תפיוזמלא  תוהז 
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.ברעתהל אלש  רחב  זוזמו  תונעטה  תא  ושיחכה 

להנתמה ןובשחה , האור  לש  וטפשמ  תרגסמב  ןוידל  םירבדה  ולע  הנורחאל 
ילויב .ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבב  קירדומ  דדוע  טפושה  לש  ומלואב 

תא תושו ,' חוחד  םרב  דרשממ  חוחד  ליג  "ד  וע ןובשחה , האור  לש  ורוגנס  רקחת 
םע ץעייתהל  רקחנל  ןתינ  אל  עודמ  .גוטרה  ארויג  זאד , תוריקחה  תקלחמ  שאר 

אל ןיד " ךרוע  הצור  ינאש  בשוח  ינא   " הרימאה יכ  ריבסה  גוטרה  ןיד ? ךרוע 
". בל רוהרה  אלא ל" ויניעב , השקבל  הבשחנ 

רבדב ןכדעל  טילחה  אוה  דיעה , שארב ," רודכ   " םישל ןוצר  לע  רביד  רקחנהשכ 
יפ לע  ףא  תוירחאה , תא  ומצע  לע  תחקל  אלו  ןמטיירב , לאגי  "ח  ור תאו  םרב  תא 

יתייה תודבאתה , ינפל  דמוע  םדאש  בשוח  יתייה  םא   " .יניצר אל  םויאהש  רבסש 
הקידבל םירקחנ  קיפסמ  יתחקל  , " גוטרה קמינ  בוליכיא ," ןוימל  ותוא  חקול 

". תיאופר

חרצא דוע  ינא 

תוריקחהמ תמפוא , תשרפב  םג  ולע  תודבאתהב  םימויאו  תויאופר  תונולת 
ילהנמ ויהש  ףשר , ןנורו  ןהכ  ןלוג  .תונורחאה  םינשב  תושרה  לש  תוטלובה 

תיינמ רעש  לע  תימרת  יכרדב  העפשהב  ומשאוה  סנלסקא , תצובקמ  תמפוא 
השרפה תודוא  - לע תרושקתב  םיחווידה  .קפסה  תמחמ  וכוז  דקתשאו  רנטרפ ,

תופירח תונעט  ויה  םיינשל  םלוא  םמצע , םימושיאל  עגונב  חוכיווב  רקיעב  וקסע 
.ןהכ לש  וזל  רקיעבו  הריקחה , לוהינ  ןפואל  עגונב  םג 

יפלש ףא  תועש , ךשמב  םירקוחה  תולאשל  ןהכ  בישה  הנושארה  ותריקחב 
רחאל תואבה , תוריקחב  דואמ ." עוער  יתואירב  בצמב   " זא רבכ  היה  ןידה  קספ 

הלחמה לשב  לוכאל  ישוקו  ריבכ  ובאב  ןבל  הליל  .ןמזה  בור  קתש  אוה  ורצעמ ,
תולאשל תוריהבב  בישהל  ול  רשפא  אלש  ןפואב  ותנעטל , ובצמ , תא  ופירחה 

קדב תושרה  םעטמ  אפור  .ף  " ועמה תויצפוא  םוחתמ  תובכרומ  תויגוסב  וקסעש 
 - הפוחד תיאופר  תוברעתהב  ךרוצ  ןיא  ךא  סיטיכנורבמ , לבוס  אוה  יכ  עבקו  ותוא 

.הכשמנ הריקחהו 

ןמז .ףאהמ  םמדל  לחה  םירקוחה , וכרעש  םירבד  ןורכיז  יפל  םיוסמ , בלשב 
, רמוש תייוולב  רדחב  ההש  הבש  הריקחהמ  הגופה  תעב  ןכמ , רחאל  רצק 

.הריקחב ךישמהל  ושקיב  םירקוחהו  בר  ןמז  ףלח  אל  .הפצרה  לע  טטומתה 
לגיס תרקוחה  הכרעש  םירבד  ןורכיז  יפל  ול , עיצה  גוטרה  הקלחמה  שאר 

אל הז  תאז ." השע  אוהו  אסיכה , לע  םיילגר  םע  חיטשה  לע  בכשל  , " ינשבוד
.רזע

לש תנעשמה  לע  ןעשיהלו  חיטשה  לע  בכשל   " ינשבוד ול  העיצה  ךשמהב 
ערב שח  ןיידע  אוהש  ןעט  ןהכ  םלוא  טעמ , ןושיל  ול  ורשפאו  תירכ ," ומכ  אסיכה 

םאש ול  הרמא  ינשבודשכ  טפשמה , תיבב  ןהכ  ןעט  ךשמהב , .רקחיהל  ידכמ 
ונימזת םא  : " בישה אוה  הריקחל , ותשא  תא  ןמזל  ץלאית  תושרה  קותשל  ךישמי 

". דבאתא ינא  הריקחל  יתשא  תא 

ךדגנ םירבדמ  םיברש  בל  םיש  .תוריקח  רשעל  בורק  ךשמב  קותשל  ףיסוה  ןהכ 
לש חורה ' ללגב  קר   ' רישה תא  הריכמ   " .ינשבוד ותוא  הריהזה  ביגמ , אל  התאו 

הבוגתה וז  ינשה , תיבה  לש  םילימה  תא  יארקת  , " הל בישה  תבש ,"'? האל 
יל שיש  תא  : " טנרטניאהמ םילימה  תא  רתוי  רחואמ  האיצוה  ינשבוד  ילש ."

". יתקדצ חיכוא  םויה  אובי   ... ...ועמשי חריב  וליפא  חרצא , דוע  ינא  דיגהל 



טפשמה תיבל  הרערע  הנידמה  .קפסה  תמחמ  ףשרו  ןהכ  וכוז  רבעש  לירפאב 
תורמל ןהכ  תא  רוקחל  תושקעתההש  הארנ  .ןודנ  םרט  רוערעה  .ןוילעה 

וקפקפ םירקוחה  תושרל : רשאמ  רתוי  ול  המרת  יתואירבה  ובצמ  לע  ויתונולת 
אקווד טפשמה  תיב  םלוא  רקויב , ול  הלעת  הקיתשש  ותוא  וריהזהו  ותלחמב 

הלעמל מ- ךשמבו  ותלחמ , תורמל  הלחתהב  הלועפ  ףתיש  ןהכש  ךכמ  םשרתה 
". םירקוחה תולאש  לכל  טורטורפבו  תוכיראב  בישה   " תועש  12

ירחא םג  הריקחב  ךישמהל  םתושקעתהמ  טפשמה  תיב  םשרתה  תוחפ  הברה 
טפושה עבק  ףשר , לשו  ולש  הקיתשה  .טטומתהו  ףאהמ  םמיד  רקחנהש 

לכו םיוסמ  ןוויכ  לע  ולעננ '  ' תושרה ירקוחש  תעדל  וחכונש  רחאל  , " ןיילק םחנמ 
תימיטיגל איה   ... ...העשרהל תויאר  גישהל  אוה  תושעל  םיניינועמ  רשא 

". ייניעב

םירירש ןיגפהל  ןוצר 

המ לבא  תוחכומ , ןניא  םהירקוח  דגנ  םידושח  לש  םהיתונעט  תובר  םימעפ 
הרוצב ולעפ  םירקוח  יכ  עבוקו  תונעטה  תא  לבקמ  טפשמה  תיבשכ  הרוק 

, םימשאב לפטל  תרהממ  חרכהב  אל  תכרעמה  זא  םג  תיקוח ? יתלבו  תינעגופ 
ועשרוהש םילשורימ  םיפסכ  ינפלח  רוש , לארשיו  רבווש  רזעילא  וליגש  יפכ 

, םילשוריב יזוחמה  טפוש  .ןוה  תנבלה  רוסיא  קוח  יפל  תוריבעב  דקתשא  סראמב 
תולהנתה לשב  ראשה  ןיב  דבלב , תוריש  תודובע  םהילע  רזג  גרבלוס , םעונ 

.הרטשמה ירקוח  לש  תיתיירורעש 

, יספא טעמכ  יתרושקת  רוקיסבו  השולח  תונע  לוקב  המייתסהש  וזה , השרפה 
, הרטשמל ףתושמ  עצבמ  תרגסמב  ורצענ  רושו  רבווש  לודג : שערב  הלחה 

ולביק םירקוחהש  רחאל  ךרדל  אציש  םיסמה , תושרלו  רצואב  ןוהה  קוש  ףגאל 
ןוה תנבלה  רוסיאל  קוחה  .ואדנל  יזוע  זאד , םינפ  ןוחטיבל  רשהמ  דחוימ  ךורדת 

.ןכל םדוק  רצק  ןמז  ףקותל  סנכנ 

ךכב םידושח  םירוצעה  יכ  וזירכה  תורתוכהו  םירירש , ןיגפהל  וצר  תויושרה 
יריכבב םרוקמש  םיפסכ  לש  ףעוסמ  הנבלה  ךרעמב  תיזכרמ  הילוחכ  ושמישש 
בור .םלועמ  םירבד  ויה  אל  גרבלוס , טפושה  עבק  לעופב , .ןגרואמה  עשפה 

הקיקחל תולגתסה  יישק  לשב  רקיעבו  תילילפ , הנווכב  אלש  ועצוב  תוריבעה 
תולועפל דימתמו  זאמ  תויקוח  ויהש  תונפלח  תולועפ  הכפהש  השדחה ,

לע רובעלמ  ועתרנ  אלו  רתי " תוטיהל   " וליג גרבלוס , בתכ  םירקוחה , .תוילילפ 
תוניגה רסוח  לועפלמו ב" עגופו " ליפשמ  סחי   " קינעהלמ םמצעב , קוחה 

". תויסיסב תויוכזב  העיגפו 

רבווש שיגהש  הנולתב  שממ  האצמ  אל  םירטוש  תוריקחל  הקלחמהש  דועב 
טעמ אלב  ענכתשה  אקווד  גרבלוס  טפושה  טפשמה , ךלהמב  וירקוח  דגנ 

םירקוחהמ שקיב  לשמל , רושו , רבווש  לש  םטילקרפשכ  .םדגנ  תונעטהמ 
וניא רבדהש  ונעטו  רקשל  וטילחה  םה  ויתוחוקל , םע  שגפיהל  ול  רשפאל 
רדחב רוש  בשי   " ןמז ותואש  ףא  המוציעב , רוש  לש  ותריקחש  םושמ  ירשפא 

". וירקוח תוארוה  יפ  - לע ריקה , לא  וינפו  תוריקחה 

עדומ היה  אל  יאדווב  אוהש  ךכ  רוצע , אוהש  ועידוה  אל  ללכ  םה  רבוושל 
קלח לש  םסחי  .שקיבש  םימ  סוכ  קפסל  ובריס  רושלו  הזככ , ויתויוכזל 

הרימא " ) תיזיפו תילולימ  תומילא   " ללכו םילא ," היה  , " גרבלוס ןייצ  םירקוחהמ ,
דחא ןנולתה  הילעש  הריטסלו  תוריקחב  ועמשוהש  תוללק  יחטמל  תסחייתמה 

הקלחמה תלהנמ  יכ  ןעוט  רבווש , לש  ורוגינס  ןח , "ד ז'ק  וע םירקחנה .)
םירקוחה דגנ  הנולת  שיגהל  החיטבה  ףלא , היבא  "ד  וע תוטילקרפב , תילכלכה 



יכ רסמנ  תוטילקרפהמ  .תאז  התשע  ןכא  איהו  הרטשמב , תוריקחה  ףגא  שארל 
םיאשונה .תוילילפ  תוריבע  לש  ןעוציבל  דשח  אצמנ  אל  "ש  חמ תקידב  יפל  "

ידיב הניא  םתקידב  תוכמסש  םיאשונ  םנה  םיננולתמה  וננולתה  םניגבש 
". הרטשמב רוביצה  תונולתל  הדיחיל  רבעוה  לופיטה  .ש  " חמ

ילרוג ןורכיז 

םג ןוהה  תנבלה  תשרפב  םירקוחה  ואטח  היגוסל , תומילאמו  םירקשמ  ץוח 
קלח לש  םהיתובושת  טפשמה : תיב  תא  תועטהל  התייה  הלולעש  הלועפב 
תורימא יתמגמו : בזוכ  ןפואב  ומשרנ  גרבלוס , טפושה  עבק  השרפב , םידעהמ 

.וטמשוה םתבוטל  תורימא  וליאו  ומשרנ , םידושחה  תערל 

רקוחה תא  תבייחמה  וז  איה  הלאכ  םירקמ  עונמל  ידכ  תלבוקמה  הקיטקרפה 
ויתורעה תא  ןייצלו  םתוא -  םשרש  יפכ  וירבד  חסונ  לע  רקחנה  תא  םיתחהל 

תללמותמש הריקחה  דצלש  אלא  .הלאכ  שי  םא  רקחנה , לש  וינוקית  תאו 
ןורכיז ףסונ : טמרופב  םג  םיתעל  וירבד  םימשרנ  תורעהל , רקחנל  תשגומו 

םידחוימ םיעוריא  דועיתל  שמשל  רומאש  ילכב  רבודמ  רוקמב  .םירבד 
.דושחה לש  תורימא  דועיתל  הרירב -  ןיאשכ  קרו  הריקחה , ךלהמב  ושחרתהש 

.רחא רופיס  רבכ  הז  לעופב ?

םייתנשכ ינפל  ועשרוה  התרגסמבש  לשמל -  תופטעמה ," לטרק   " תשרפב
תושר ירקוח  ושע  לטרק -  לש  יפוא  לעב  םואיתב  תופטעמ  תורבח  ילעב 

קי ' צשפ ינד  רקוחה  םירבד .) ןורכיז   ) םיד " כזב ףנע  שומיש  םייקסעה  םילבגהה 
לעב יקסבורבוד , ףסוי  לומ  הליבש  ךשוממה  הריקחה  םוי  תא  "ד  כזב דעית 

תועש וליאו  רושיאל , ול  שיגהו  םשר  יקסבורבוד  םע  ויתוחישמ  קלח  תא  ןורפד ." "
בטימ יפל  הלילב , קר  קי  ' צשפ ידי  - לע םשרנ  ןנכותו  הפ  - לעב ולהונ  תוחיש  לש 

.רושיאל דושחל  וגיצהל  ילבו  ונורכיז ,

רבודמ אלש  ונעט  תשע , ליגו  יאביל  דוד  ןידה  יכרוע  יקסבורבוד , לש  וירוגנס 

דועית תובוח  תא  ףוקעל  התרטמש  הלוספו ," תנווכמ  תוינידמב   " אלא הרקמב 
טפוש .ונושל  תא  ררחשל  ידכ  דושחה  תא  תועטהלו  קוחב , תועובקה  הריקחה 
וכרעש םירחא  םיד  " כז .םירבדה  ןורכיז  תא  לספ  אריפש  ףסוי  םילשוריב  יזוחמה 
.לוכה תורמל  העשרה  הגשוה  תוחפל , הזה , הרקמב  .םה  םג  ולספנ  םירקוחה 

םכדעב ללכב  ונחנא 

סחיל םיכוז  אקווד  םירקחנה  םעפה , .ףוסל  ונרמש  תפצקבש  ןבדבודה  תא 
הטישה תא  .ןכוסמ  רתוי , ףא  ילואו  תוחפ , אל  תויהל  לוכי  הזו  םירקוחהמ -  בבלמ 
תרבח לגי , - זג ילהנמ  לע  םייקסע  םילבגהל  תושרה  ירקוח  וסינ  וזה  תימומרעה 

לע ךמתסהב  ןאכ , םג  .זג  - זפ םע  לטרק  תריציב  המשאוהש  הנטקה  זגה 
תוצעוויה אלל  תושרב  תוכורא  ורקחנ  םה  הנידמה , תוטילקרפ  לש  התייחנה 

ירקוח .הריקחב  םיעייסמ  ללכב  םהש  שיגרהל  םהל  ונתנ  ןאכ  לבא  .ןיד  ךרועב 
לגי - זגשו הלודגה , זג  - זפ תא  קר  םישפחמ "  " םהש בושחל  םהל  ומרג  תושרה 

.םהיניעמ שארב  אל  ללכב  הנטקה 

להנמ ןטיבא , ןורהא  דיעה  הריקח ," רדחל  ץוחמ  יצחו  העש  רקוחה  םע  יתבשי  "
.ללוש יתוא  ךילוה  אוה  לבא  .הייתשו  הירגיס  םע  הפי , להנתה  לוכה   " .הרבחה
תודע םיכירצ  ונחנאו  תולודגה , זגה  תורבח  תא  םישפחמ  ונחנא  , ' יל רמא  אוה 

ידי - לע יל  רסמנש  רסמה  '... ... םייחב םכילע  לקי  הז  .םתוא  קופדל  םכמ 
". ימצעל רוזעלו  זג  - זפ תא  קופדל  רוזעל  הפ  ינאש  הז  םירקוחה 

http://www.globes.co.il/news/????_???????_???????.tag


תותשרב ונירחא  ובקע       

זג - זפו לגי  - זג ישנא  תא  גרבלוס  םעונ  טפושה  הכיז  םישדוח  העברא  ינפל 
לגי - זג ישנא  תויודע  לש  יתייארה  ןלקשמ  יכ  עבק  ראשה  ןיב  .קפסה  תמחמ 

הנווכ םהל  ןיאש  םשורה  תא  ורציש  ךכב  .םירקוחה  תולהנתה  ללגב  עגפנ 
תוכזב םירקוחה  ועגפ  גרבלוס , טפושה  ריבסה  ןידל , לגי  - זג ישנא  תא  דימעהל 

בתכ ששח , םייק  .םירחתמה  תצמשהב  םיזגהל  םתוא  ודדועו  םהלש  הקיתשה 
קלח יכ  ענמנה  ןמ  הז  ןיאו  םהירבד , תא  וניצקה   " םה ךכ  םושמש  גרבלוס ,

גצמ תריצי  ינפמ  רמשיהל  םירקוחה  לע  היה   ... ...תמא םניא  ורמאש  םירבדהמ 
". םהירכועב התייה  םתוטיהלש  ןכתיי   ... ...אווש

" תוטילקרפה תויחנהל  םאתהב  םילעופ  : " תובוגת

תוצעוויהה תוכזל  רושקה  לכב  תלעופ  תושרה  : " הבוגתב רסמנ  םיסמה  תושרמ 
הנידמה יכ  רסמנ  ןבא  ןיינעל  אשונב ." תוטילקרפה  תויחנהל  םאתהבו  ןיד  יפל 

.ויוכיז לע  רוערע  השיגה 

תוכז ןיינעב  הקיספהו  קוחה  יפל  תלעופ  תושרה  : " רסמנ ךרע  תוריינ  תושרמ 
לכ לבקמ  תרגסמ ) ואר   ) בורכששי ןיד  קספ  תובקעב  .ןיד  ךרועב  תוצעוויהה 

, תוכזה ןתמל  רשאב  .תוצעוויהל  תוכזה  רבדב  עדימ  הריקחל , ותעגה  םע  דושח ,
הברה םיתעל  םמויק , לע  דואמ  הדיפקמו  םילהנהו  קוחה  יפל  תלעופ  תושרה 

םויק לע  םירקוחה  ודיפקה  הבתכב  וגצוהש  םיקיתה  לכב  .לבוקמל  רבעמ 
םקלחב ןכש  םירקמה , לכל  סחייתהל  ונתורשפאב  ןיא  ךכל  רבעמ  .םיללכה 

". טפשמה תיבב  םיכילה  ןיידע  םילהנתמ 

"ב הראב  P2P תואוולהב תועקשה  ןוהה : קושב  תודונתהמ  גואדל  ילב 
םדוקמ םילארשיל םג  תעכ  תושיגנ 

יפל תושענ  תושרב  הריקחה  תולועפ  : " רסמנ םייקסעה  םילבגהה  תושרמ 
הלשממל יטפשמה  ץעויה  תויחנה  טפשמה , יתב  תקיספ  ןללכב  ןידה , תוארוה 

יכ םירוגנסה  תנעט  : " תופטעמה לטרק  ןיינעב  הנידמה ." טילקרפ  תויחנהו 
.טפשמה תיב  ידי  - לע הלבקתה  אל  ןידכ  דועיתמ  קומחל  הטיש  םה  םיד  " כזה

םימשאנה לכ  יכ  ריכזנ  .תויאר  תואמ  ךותמ  םיכמסמ  העבראב  ודקמתה  תונעטה 
". םשנועב רימחהו  הנידמה  רוערע  תא  לביק  ןוילעהו  ועשרוה , קיתב 

תוטישב לוספ  ןיא   " יכ עבק  טפשמה  תיב  יכ  תושרה  הנעט  לגי  - זג ןיינעב 
ולפנ םימיוסמ  םימגפ  עבוק ש" אוה  יכ  הלגמ  הקיספב  ןויעש  ףא  הריקחה ,"
ועיפשה אל   " הלאש עבקנ  תושרה , תנייצמש  יפכ  תאז , םע  הריקחב ." הארנכ 

, ןגוה ילילפ  ךילה  לש  ומויקל  םימשאנה  לש  תיסיסבה  םתוכז  לע  ישממ  ןפואב 
". קדצה ןמ  הנגה  לש  הנעטה  םהל  תדמוע  אל  ןכלו 

םייקסעה םילבגהה  תושר  הלכלכו יוסימ  תוטילקרפ  תוריקח ךרע תוריינ  תושר 

םיסמה תושר 
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