
 םיניס םיעיקשמ :ףיגנה ירחאש םויה
ימוקמה קטייהל םירזוח 	
 תא םישדחמ קוחרה חרזמהמ םיעיקשמ ,הליחתמ קר הנורוקה תפגמ לארשיבו ב"הראבש ןמזב
 םהל השק ב"הראבש הדבועה .ףסכב תצצופמ ןיס" • םיימוקמ םיפא-טראטסב תועקשהב תוניינעתהה
תועקשהל יביטקרטא דעיל לארשי תא תכפוה ,תירוטלוגר הניחבמ םיקסע תושעל "	

ץיבוקרב ירוא '25.03.2020	

 
םוליצ / גני’גייבב םיבשות :	Koki	Kataoka,	 סרטיור 	

			

 תפגמ תובקעב ילארשיה קטייהב תועקשהל ורצונש תויונמדזה תא תוהזל םיליחתמ םיניסה םאה
 יכ הלוע ,ןיס םע תועקשהו רחסב םיקסועה םיריכב ןיד יכרועו םיעיקשמ םע תוחישמ ?הנורוקה
 תועקשה איפקהל ,םהירבדל ,םיאקירמא םיעיקשמל םרגש ,הנורוקה רבשמ חכונל תואדווה יא
 םיאצמנ ןיידע םש ,קוחרה חרזמהמו ןיסמ םיעיקשמ דצמ תוניינעתהה שודיחל איבה - תושדח
	.תיקלח הרגשל רובעל םייקסעה םייחה םיליחתמ הגרדהב ךא ,רגסהב םיבר םיבשות

 תומכש דועב ,תדרוי ,םילבקמ ונחנאש םיליימיאה תומכ - תניינעמ העפות תשחרתתמ הנורחאל"
 דראודא "סבולג" םע החישב רמוא ,"הלדגו תכלוה - ןיס לש פאטסאווה - WeChat-ב תועדוהה
 ןפואב תונורחאה םינשב תלעופ ןרקה .טסילטק ןוכיס ןוהה ןרקו 'תושו ןמריקוק ר"וי ,ןמריקוק
 תוילארשי תורבחל םיניס םיעיקשמ ןיב םירבחמה םיסנכ תמייקמו יניסה קושה לומ יתועמשמ
 םיאצויש םינושארה םה .םיניסה םיעיקשמה לצא תניינעמ העפות םיאור ונחנא" .ןיסבו לארשיב



 תעב אקוודש םירמוא םהו ררועתמ יניסה קושה .תידיימ הרוצב ולעפיש םינושארהו רבשמהמ
 .ןמריקוק רמוא ,"העקשה תויונמדזה ןוחבל םיצור םה רבשמ

 
צ"חי :םוליצ / 'תושו ןמריקוק ר"וי ,ןמריקוק דראודא   

ןיס-ב"הרא רחסה תומחלמ לש תועפשה 	

 יניסה לשממה םירעה הלחתהב .םיטעמ אל םיישקב לקתיהל לחה ןיסמ תועקשה םרז ,2016 זאמ
 ויהש ,תויניסה תונרקה לש ןהידעצ תא רצה הז דעצ .הנידמהמ רז עבטמ תאצוה לע תולבגמ
 רז עבטמ יד םהידיב היהשו תימואלניב תוליעפב תוברועמ ויה רבכש הדימב קר עיקשהל תולוכי
	.קחשמל ץוחמ ראשיהל וצלאנ )םיניס םיחנומב( תוינוניבה תויניסה תורבחה .תועקשה עוציבל

 ןיס ןיב םייטילופואיגה םיסחיב ןרוקמש תולבגמ םג ח"טמה תולבגמל ופסונ ,הרבעש הנשב
 ,ב"הראל ןיס ןיב רחסה תמחלמ הליחתהשכ" .לארשי לע ועיפשה ןה ובש ןפואהו ,ב"הראל
 תכשמנש המגמ הלחה ,תומדקתמ תויגולונכטו )IP( ינחור ןיינק לש אשונה ביבס רקיעב הבוסנש



 ריבסמ ,"ב"הראל המינפ יניס ףסכ תוסינכמש תורבח לע םיחקפמ םיאקירמאה הבש ,םויה דע
 .ןמאנ סקופ גוצרה דרשמב קטייה תקלחמ להנמ ,עבג ריאי ד"וע

 לע ףסונ ,ב"הראב תיתועמשמ תוליעפ וא ב"הראל רשק הל שיש םלועב הרבח לכ" ,עבג ירבדל
 לשממה לש רושיאל תיאקירמאה השירדה - CFIUS-ל תופופכ ,ןמצע תויאקירמאה תורבחה
 תלוכי לש ןבומב הטילש"ב רבודמ יכ ריבסה עבג ד"וע ."הטילש ילעב םיניס םיעיקשמ תסנכהל
 ."וטו תוכז וא ,ןוירוטקרידב תורבח לשמל ומכ ,העפשה

 קט סבולג אשונב דוע

םכינפל הנורוק םכל שיש עדי םכלש ןופלטה :בורקב §  

יתיבה טנרטניאה לוהינל הלעפה תכרעמו םכח בתנ הקישמ סקודמא § 	

המשנהל השדח הטיש החתיפ הריפסניא ,ןמזב קוידב § 	

םויכ תפטוש הדובעל ןוגראה תא ומיאתת ךכ :תיקסע תויכשמה רצייל § 	
 

 תורבחב תיתועמשמ הדמע לבקל התצר תיניס תרבחש םעפ לכבש הדבועה"ש רמוא עבג
 ,יאקירמאה רוטלוגרה לש רושיאל השרדנ איה ,ב"הראל רשק םע תוילארשי וא ,תויאקירמא
	."רז עבטמ םע םיימואלניב םיפוגב רבודמ היה םא םג ,תיניס תועקשהמ םילארשי הקיחרה

 רבעש עובשב .הנומתל תרזוח ןיס .דנואבירה תפוקתל םיסנכנ ונחנא" ,רמוא אוה ,וישכעש אלא
 םדקומ דוע .לקידמה םלועב הילע יל עודיש הקסע דועו ךרדב תחא דוע ,תרחא הקסע יתמייס
 הזש השוחתה ,םינש רבכ הזה ץורעה לע בשויש ימ רותב לבא תויועמשמ-דח תודבוע לע רבדל
 ץחל הברה רצויש המ ,תויאקירמא תורבחב עיקשהל הלוכי אלו ףסכב תצצופמ ןיס .רוזחל ליחתמ
 םהל השק ב"הראבש הדבועה .תועקשה עצבל הז תוליעפל רוזחל םיכרדה תחא .תוליעפל רוזחל
 ."תועקשהל יביטקרטא דעיל לארשי תא תכפוה ,תירוטלוגר הניחבמ םיקסע תושעל



 
ןירב קישומ :םוליצ / עבג ריאי ד"וע   

םיאקירמאה לש םוקאווה תא אלמל 	

 בר ישוק שי תוילארשי תורבחל" - תועקשהל בער םייק ,עבג ד"וע ןעוט ,ילארשיה דצהמ םג
 תויאקירמא תונרקש ךכל תויצקידניא תומייק .ב"הרא ומכ ,םייתרוסמה םיקוושהמ םיפסכ סייגל
 עיקשהל אובל השק רתוי ןהל היהי ןכל .המצע ב"הראב וליפא תועקשהב תוריהז רתוי ויהי
	.םיאלממ םיניסה הזה םוקאווה תא .לארשיב

 שי .רעצה הברמל ,הככ הארנ ןכא הזו הנורוקה יעוריאמ תחצנמ אצת ןיס םהיפל םירמאמ יתארק"
 לע םיעמוש רבכ .סנכית ןיס ,ושבייתי םימייק םיקוושש םוקמבו ,ןובאית הברהו ףסכ הברה םש
 שפחלו תורבח לע לכתסהל ורזח םהש תתתואמש הדבוע ,תוילארשיה תונרקב םהלש תועקשה
 ."תואקסע
 
 ,הקיטובור ,םיימונוטוא םיבכר םה ,עבג ד"וע יפ לע ,םויה םיניסה תא םיניינעמש םימוחתה
 הניב - רבשמה ינפל הברה דוע םתוא ןיינעש םוחתו הקיטסיגולו רוציי יספ לש היצמוטואו
 .תיתוכאלמ



 ,רתוי בחר ןפואב תוארל שי העקשהה ידעיו תורוקמ לש םידנרטב םייונישה תאש רמוא עבג ד"וע
 םימיבש אוה רסמהו ,יסרפה ץרפמב תונידמ םע םג קסעתמ ינא" :יניסה שורגבש רוחהמ קר אלו
 םינוויכה תא חותפל ,הפקשה תודוקנ תונשלו םיימניד תויהלו םייניעה תא חותפל ךירצ יוניש לש
 דנרט היה הנש יצח ינפל .תוליעפל הרזחש היסא ללכבו גנוק גנוה ,רופגניס ומכ ,םירחא תומוקמל
 הרזח שחרתתו רצעית וזה המגמהש תויהל לוכי .עיקשהלו לארשיל עיגהל וליחתה םיפוריאהש
 ."היסאל

 ןרק דסיימ ,הנדומ הרוטסא אוה םיניסה םיעיקשמה לש םתרזח תליחת רבד תא רשאמ דועש ימ
 םיעיקשמה" ,וירבדל .היצזילטיגידהו טקפמיאה םוחתב תועקשהב תקסועש ,לטיפק סר'צנו הרט
 הנומתל ורזחי ןכ םגש הווקמ ינאש ,םייסנניפה םיעיקשמל דוגינב ,רהמ ורזח ןיסמ םייגטרטסאה
 הרגשל רוזחל םיצור םהש ונל רורב לבא ,דנרטב רבודמש רמול םדקומ .םיבורקה םישדוחב
 תא ךיראה לכה ךסבש ,רבשמה ללגב םיעגמה תא ונקספה ןהב תודוקנה ןתואל ורזח טעמכו
 ."יניסה הנשה שאר תשפוח

קט סבולג אשונב ת/ןכדועמ ראשהל הצור ? 
המשרה  

 ילמרונ דוקפת לש ןוויכל הרזח תצק התייה גנוק גנוהב" - היסאב תושוחתה לע רפסמ הנדומ
 לבא ,ברעמה תונידמל אלש חטבו םיסט ישוקב ,םידבוע םישנא .רומג רדסב ןיידע םה רופגניסבו
 בצמה לבא ,רבשמה ינפל לש המרל רפתשה אל .רפתשה בצמהש ןיס ךותב תימינפ שיגרמ טלחהב
	."ברעמבש הממ בוט רתוי רשע יפ



 
לרפ ינור :םוליצ / לטיפק סר'צנו הרט ,הנדומ הרוטסא   

םיעיקשמה לש םימעטב םייוניש 	

 ךא המגמה תא רשאמ יטיניפניא ןרקב ףתושמ ר"ויו רוא לג רימא ןיס-לארשי רחסמה תכשל אישנ
 ךירצ לבא ,תילארשיה היגולונכטה יופימב תוניינעתה םיעיבמ םיניסה" .תויפיצה תא ןנצל שקבמ
 תודחוימ תויונמדזה האיבמ רבשמה לש היצאוטיסה .אלש המו ןחלושה לע אצמנש המ ןיב ןיחבהל
 וכזי יאדוובש םימוחת שי" ,רוא לג רמוא ,"הריהמ העקשהל הנווכ ךותמ אקווד ואל הז לבא
 .תויופידעה ירדס יוניש ללגב ןיעל הארנה חווטב תועקשה ולבקיש ,יאופר רושכמ ומכ - הנדעל
	."רבשמה רואל םהל תורסחש תויגולונכט רחא הקחתמש יניס־םינפ יופיממ עבונ רבדה

 אצמנ קושה םייתניב ךא ,רוא לג רמוא ,"דוסי תוחנה הברהל שדחמ לוחתא תושעל יושע רבשמה"
 אל םישנא ,םיקוושל יטמרד ףסכ םוכס םרזוי אלש דעו תימלוע תוליזנ תייעב שי" .הנתמהב ןיידע
 ."תויביטקלס דואמ תועקשה ועצבי אלא ,יתועמשמ ףסכמ דרפיהל ורהמי



 הגלפמה תבישי תא החדש ,יניסה לשממה לש היופצה הטלחהה רחא בוקעל שי ,רוא לג יפ לע
 המ ןויעב בוקעל ךירצ" ,וירבדל .שדוחה ךרעיהל הרומא התייהשו אשונב קוסעל הרומא התייהש
  ."אל המו בושח המ לע םתוא תומייקמ תויניסה תורבחה לכש םישגדה ויהי

 
סירומ ןנח :םוליצ / ןיס־לארשי רחסמה תכשל .רואלג רימא   

הבתכל םירושקה םיאשונ 	
 


