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 השדחה הלשממל דוסי יווק – יעוצקמ גרדו רחבנ גרד יסחי

  ןירפלג -ןייטשלוג הטיר ד"וע ,אריפש ףסא ר"ד ,יכדרמ בידנ ר"ד ,ינש לבוי 'פורפ

 אובמ

 ודוקפת ,ויפוא איה תובורקה םינשב קוסעל הלשממה ךרטצת ןהבש תוירקיעה תויגוסה תחא

 שבגל שרדית הלשממה ,יפיצפס ןפואב .)ללכב ירוביצה תורישהו( הנידמה תוריש לש ודמעמו

 תורישב יעוצקמה גרדהו רחבנה גרדה ןיב םיסחיל תועגונה תויגוסב לעופל האיצוהלו תוינידמ

 ראשה ןיב ועבנו ,תונורחאה םינשב הלאה םיסחיה תא ווילש םיישקה עקר לע ,תאז .הנידמה

 היצמיטיגלה תאו ודמעמ תא שילחהלו יעוצקמה גרדה לש ותואמצע תא םצמצל ןויסינהמ

 .הנידמה תוריש דוקפתב ועגפ הלא םיצמאמ .ולש תירוביצה

 ,ראשה ןיב .םיטביה ןווגמב יעוצקמה גרדהו רחבנה גרדה יסחיב קסוע היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 םימרוגה דיקפת ,הנידמה תורישב םיריכב םייונימל תועגונה תוצלמה ןווגמ ושבוגו ורקחנ

 הנידמה תוריש לש סותאה ןכו ,״ףסה ירמוש״ לש םדמעמ ,תוטלחהה תלבק יכילהב םייעוצקמה

 תלשממ השדחה הלשממה היהת הזה אשונב םגש איה תירקיעה ונתצלמה .ולש הקיתאה יללכו

 .תמדוקה הלשממה תמועל יוניש

 יאמצעו יעוצקמ הנידמ תוריש – עקר

 תורישכ )ירוטדנמה טפשמהו יטירבה הנידמה תוריש תארשהב( הנבנ לארשיב הנידמה תוריש

 רחבנה גרדהש תוינידמ עצבל/שממל רחבנה גרדל עייסל ידכ לעופש ,יטילופ-או יאמצע ,יעוצקמ

 התלועפ ימוחת ןווגמב תויעוציבו תויעוצקמ ,תוינוטלש תולוכי לש ביציו ךשמתמ דבור םייקלו ץמיא

 ףא .תואמצעו תויעוצקמב לעופ אוה תוינידמה םושייו שוביג יבלשב רשאכ ,הלשממה לש התוירחאו

 ןורקיע איה הנידמה תוריש לש ותואמצע 1,ודמעמ לש התורח תיתקוח הרדסה אצמנב ןיא לארשיבש

 ירוביצה טפשמב רתיה ןיב ןגועו ,הנידמה תורישו הנידמה לש םמויק תונש ךרואל שבגתהש ,יתקוח

 תא םינשה ךרואל השיגדה רשא ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספבו )םייונימ( הנידמה תוריש קוחבו

 תוריש קוחל 19 ףיעסבש יטרקוטירמה ןורקיעה תאו ונלש טפשמה תטיש הנבממ קלחכ ותואמצע

 הנידמה ידיקפת לש לעופל איצומכ ותמישמ דצל .)הנידמה תוריש קוח :ןלהל( )םייונימ( הנידמה

 תויוצמה ותואמצעל תובורעה טרפבו ,יעוצקמה הנידמה תוריש לש ותואמצע ,רחבנה גרדה רובע

 םינוזיא לש תכרעממ קלח םיווהמ ,הנידמה תוריש יריכב לש דיקפתמ הרבעההו יונימה יכרדב

 תועצמאב ,המצע תעצבמה תושרה ךותב םילעופה םימלבו םינוזיא םקלח – םיינוטלש םימלבו

 .תויקוחו תויעוצקמ תואמצע ומכ הלועפ תונורקע

 .םיירקיע םיטביה ינשב יוטיב ידיל האב הנידמה תוריש לש תויעוצקמהו תואמצעה
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 םירושיכ סיסב לע ונומי הרשמ יאשונ יכ חיטבהל הרומא רשא ,םייונימה תטישב ,תישאר

 עבוקה ,הנידמה תוריש קוחל 19 ףיעסב תקהבומ הרוצב אטובמ הז ןורקיע .םייעוצקמ םילוקישו

 יבמופה זרכמה תובישח לע דמע ץ"גב םג .יבמופ זרכמ תועצמאב השעית הנידמ ידבוע תלבקש

 יאשונ יכ חיטבהל איה םייונימה תטיש תרטמ .םייונימל ךלמה ךרדכו הנידמה תוריש תילכתכ

 ,םינהכמה רוביצה ירחבנל תישיא תוביוחמ וא םייטילופ םילוקיש ךמס לע םינמתמ אל הרשמ

 תא החיטבמה תירוביצ הדובע תביבס םודיקו הדובע ירדס לש הינבהב יזכרמ ביכר אוה םייונימו

 ללכל תויונמדזהב ןויווש חיטבהל תדעוימ וז הטיש .תולת-יאו יעוצקמ תעד לוקיש תלעפה תורשפא

 תורישל הנידמה הכזת ךכ .רתויב םימיאתמהו םיבוטה ורחביי הנידמה תורישל יכו םיחרזאה

 יבוט תא ויתורושל ךושמתש הרקוימ הנהייו רוביצה ןומאל הכזי הזכ ירוביצ תוריש .יתוכיא ירוביצ

 יטרפה קושב תורחתהל לוכי אוה ןיאש תורמל תאזו ,הנידמהו הרבחה תורישל םיביוחמה םישנאה

 םיריכב םידיקפת שי ,זרכמה ןורקיעב יוטיב ידיל אבש ,יטרקוטירמה לדומה דצל .םיירמוח םיאנתב

 ססובמה לדומ תוביצמו רחבנה גרדל לקשמ תונקמה תורחא יונימ תוטיש ועבקנ םהיבגלש רתויב

 .םייונימב רחבנה גרדל לקשמ ןתמ דצל הנידמה תוריש יריכב תויעוצקמו תואמצע לע הרימש לע

 ואלמי רשא םיריכב לש םייונימ לע העפשה יטילופה גרדל רשפאמ רשא ןוזיאה םלוגמ רבכ ,ךכב

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,הנידמה תוריש ביצנ ומכ( םהיתוטלחה לש לעופל האצוהב בושח דיקפת

 רותיא תודעו תוברועמ ובש ךילהב ןהל םינמתמש תופסונ תורשמו הלשממ ידרשמב םיל"כנמ

 םהילא סחיב םגו ,ללכה ןמ אצויה תויהל םירומא הלאכ םייונימ ,תאז םע .)םינוש םיגוסמ םייונימו

 וירשק אלא דמעומה ירושיכ וניא ולש ירקיעה עינמהש יונימ רמולכ ,יטילופ יונימ לע רוסיאה ףקת

 עבק ץ"גבו ,ירוביצה סרטניאלו רוביצה רחבנ לש תונמאנה תבוחל דגונמ הזכ יונימ .הנממה םע

  2."תיטפשמה ונתטיש לש דוסיה תונורקעב עגופ" אוהש

 תא יבטמ ןפואב םשייל הנידמה תוריש ידבוע לש םתבוח לע קלוח ןיא .דיקפתה עוציבב ,תינש

 םושיי לע ,ןמז ךרואל ,יתטיש בקעמ םייקל – הז ללכבו ,קוחל ףופכב ,ץמיא רחבנה גרדהש תוינידמה

 םג הנידמה תורישב םינוממל ,םלוא .תואיצמב םיללוחתמש םייונישל בל תמושת ךות ,תוינידמה

 תא בטיה ןייפאל רחבנה גרדל עייסל םהילע .תוינידמה שוביגב רחבנה גרדל עייסל דיקפתו הבוח

 םינותנה לולכמו תודבועה תא הנוממה גרדה ינפל סורפלו ,דדומתהל םישקבמ התיא היעבה

 בטימ יפל ,תונושה תופולחה תא רחבנה גרדה ינפב גיצהל םהילע .תוטלחה תלבקל םייטנוולרה

 ,)ןהב ןיינועמ חרכהב אל רחבנה גרדהש הלא םג( םדקל םישקבמ התוא תילכתה תגשהל ,םתרכה

 םהילע .םתונכתיה ייוכיסו ירוביצה סרטניאה לע ןהיתוכלשה תוברל ,ןהיתונורסחו ןהיתונורתי לע

 יגטרטסא ןונכת םדקל ידכ םתלוכי בטימכ לועפלו ורבצש ןויסינה תא םינוידה ןחלוש לא איבהל

 הרוצב ןגיצהלו תיאמצע הבישח ךותמ םהיתוצלמה תא שבגל םישרדנ םה .ךוראה חווטל תוינידמו

 הקיטילופב המצוע יבר םימרוג רשאכ ףאו ,הנוש רחבנה גרדה לש ותעד רשאכ םג ,תקמונמו הריהב

 םא .תויאמצעו תויעוצקמ לש דחוימב ההובג המר תשרדנ ,ךכ םשל .תרחא םירובס הלכלכבו

 .רטפתהל וילע ,הצמואש תוינידמה םודיקל םתריהל לוכי וניא רוביצה תרשמ תינופצמ הניחבמ

 הנידמה תוריש לש םיפסונ םיכרעמבו יטפשמה ץועייה ךרעמב רושקה לכב ףקות הנשמ הלא םירבדל

 תונמאנה תבוח היוצמ יטפשמה ץעויה לש דיקפתה סיסבב םג .ףס רמוש לש םג אוה ודיקפת םהבש

 םלוא .קוחה תרגסמב ותוינידמ תא םישגהל ול עייסלו וידעי תא םדקל דציכ רחבנה גרדל ץעייל ולש
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 ,רתיה ןיב .תיאמצעהו תיעוצקמה ותנבה יפל קוחל הנוילע תונמאנ םלגמ יטפשמה ץעויה לש ודיקפת

 ןוטלש לש ףס רמוש שמשמ אוה .הנידמב קוחה ןוטלש םויק לע דקפומ הלשממל יטפשמה ץעויה

 דיקפתמ הרבעהו יונימ יכילהו יטפשמה ץועייה לש תעדה לוקיש תואמצע תביוחמ הז ףקותמו קוחה

 תפיכאב תוקסועה תויושרב םיקסועשכ ,ךכל רבעמ .יולת יתלבה יעוצקמה ודמעמ תא םיחיטבמה

 תשרדנ דחוימב ילילפה ןידה תפיכא .ףסונ דממ תיעוצקמה תואמצעל ,העיבתה תויושר ןוגכ ,קוחה

 תואמצע תביוחמ הז ףקותמ םגו ,םייניינע יתלב םייטילופ םילוקיש תלוטנו תינויווש תויהל

 םתמשגה לע םינומא רשא הרשמה יאשונו ,הלא םיכרע .הז ןיד תלעפהב תעדה לוקיש תויעוצקמו

  .ףלוחה רושעב הפקתמב םינותנ ,לארשי תנידמב

 תויביטקפא לש טבמה תדוקנמ :תויעוצקמהו תואמצעה לע הרימשה תא תובייחמ טבמ תודוקנ יתש

 ,םיריכב הרשמ יאשונ יאדווב ,ירוביצה תורישב הרשמ יאשונ יכ שרוד ירוביצה סרטניאה ,לשממה

 יכו ;םייונימב תעד לוקישו תורישכ יאנת לש הניחב ךותו םייעוצקמ םילוקיש סיסב לע ונומי

 ךותמ ,ירוביצה סרטניאה תא הליעי הרוצב םדקל רחבנה גרדל יתוהמ ןפואב עייסל םהל רשפאתי

 קהבומ רשק ואצמ םייריפמא םירקחמ ,לשמל ךכ .חווט תכורא הביטקפסרפבו ולש תללוכ הייאר

  3.ירוביצה תורישה לש ההובג תויביטקפא ןיבו )יטילופ אלו( יעוצקמ סיסב לע םישענה םייונימ ןיב

 םינוזיאה תכרעממ דרפנ יתלב קלח אוה יעוצקמו יאמצע הנידמ תוריש ,תיטרקומד טבמ תדוקנמ

 שומימש דיפקהל ודיקפת ,רחבנה גרדה תונוצר שומימ דצל .תילארשיה היטרקומדה לש םימלבהו

 קוחב םלגתמ אוהש יפכ ירוביצה סרטניאה תבוטלו קוחהו דוסיה יקוח תרגסמב השעיי הלא תונוצר

 לע חוקיפל םינוש םינונגנמש ריכזהל ןוכנ הז רשקהב .לארשי תנידמ לש םייתקוחה תונורקעבו

 םיתב ינש ,ילרדפ יתנידמ הנבמ :ןוגכ( תורחא תויטרקומדב םימייק רשא החוכ תלבגהלו הלשממה

 רומשל דחוימב בושח ,ןכל .לארשיב םימייק אל )םייתקוחה תונורקעה לש יואר ןוגיעו טנמלרפה לש

  .ירוביצה תורישה תואמצע לע הב

 תואמצע תא קזחל וצילמה לארשיב תונורחאה םינשב ולעפש תויעוצקמ תודעו ,הלא תוביסמ

 ינונגנמ רופישל המרופרה תדעו חוד ,2013 תנשב ,ךכ 4.ירוביצה תורישב ריכבה גרדה תויעוצקמו

 לש תיעוצקמ תוירחאו תילוהינה תושימגה תרבגהל סחייתה הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינ

 תטיש תא ןקתל הצילמה רשא ,2017 תנשבש ,קי'צוק תדעו איה תפסונ תקהבומ המגוד .םילהנמ

 לש ףס-יאנת ףיסוהלו רתוי םיהובג ףס יאנת ץמאל רתיה ןיבו ,רצואה דרשמב םיפגאה ישאר יונימ

  .תיטילופ הקיז רדעיה

 תונורחאה םינשב תומגמ

 לש ויפואל עגונה לכב לארשי תנידמב יתקוח יוניש ללוחל בחר ןויסינל םידע ונא תונורחאה םינשב

 ןה תעבונ וז המגמ .רחבנה גרדב ותולת תרבגהו ותואמצע םוצמצ ורקיעש ,הנידמה תוריש

 תורישה לש ודיקפתו ויפואל עגונה לכב תויפולח תוסיפתמ ןה ,םיישיאו םייטילופ םיסרטניאמ

 יפכ ,תולישמה יגשומו )new public management( שדחה ירוביצה להנמה תשיג ןהבו ,רוביצה

 טביהה ןמ תודירטמ תומגמ רואל ,ףלוחה רושעב ,הווהתה הז יוניש .לארשיב רוביצה חישב וגצוהש

 תושרה וללכבו ,בחרה ונבומב( ירוביצה תורישה לש תוימיטיגלה לע הפקתמ ןזכרמב ,יטרקומדה

 
 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי ,114 תוינידמ רקחמ ,הוושמ ימואלניב טבמב לארשיב הלשממה תויביטקפא ,ןהד ימומ 3

 .44 'מע , 2016
 דרשמ תלהנה לש תויוכמסה תניחבל הדעווה ;2013 ,הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינ ינונגנמ רופישל המרופרה תדעו חוד 4

 .2017 ,)"קי'צוק תדעו"( רצואה
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 תחת .הז רשקהב ,הרומת רבע תולישמה גשומ םג .תילארשיה היטרקומדל ותוינויח לעו )תטפושה

 ,)Governmentability( הנידמה לש הדיקפתמ קלחכ תולישמל תימיטיגלהו תיטרקומדה הפיאשה

 קלח יאמצעו יעוצקמ הנידמ תורישב האור הניא רשא תיטסילופופ תולישמ תסיפת החתפתה

  .רחבנה גרדה םע דחיב הנידמה דיקפת תא ושממיש יוארש תוחוכהמ

 דוקפת תא ורפשיש תומרופר םשייל ,ףוחדה םיתעל ,ךרוצב םיריכמ ונאש ןייצל בושח הז רשקהב

 רופישל המרופרה תדעו ידי לע 2013-ב ועצוהש יפכ – ישונאה ןוהה לוהינ תא טרפבו הנידמה תוריש

 המרופרה הטמ ידי לע ומדוקו 5,הלשממה ידי לע ורשוא ,הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינ ינונגנמ

 ףאו תושדח תוסיפת םיפקשמ ןכא םישורדה םידעצהמ קלח .הנידמה תוריש תוביצנ ךותב

 יונימל םיעגונה םינוש םיטביהב םג םיקסוע םקלחו ,שדחה ירוביצה להנמה תשיג םע םיבתכתמ

 ונא ללככש ףא ,יחכונה ךמסמב הלא תוצלמהב םיקסוע ונניא .)תונוהכ תביצק ,לשמל( ריכבה לגסה

 רשא ,הנידמה תוריש תוביצנב ל"נה המרופרה תמלשהל לועפל הכירצ הלשממה יכ םירובס

 6.הנידמה רקבמ ןייצש יפכ ,העקתנ םינוש םיטביהב

 םינשב הנידמה תוריש לש ויפוא תא תונשל רחבנה גרדה לש תונויסינהמ קלח ,תאז תמועל

 תונתיאה לש הניחבה ןמ תנכוסמ ףא םיבר םינבומבו הכופה האצותל וליבוה תונורחאה

 יאשונו ירוביצה תורישה תלועפ ןפוא לש היצמיטיגלב קפס תלטה – תילארשיה תיטרקומדה

 לש הקירוטרב רידת שומיש ,ירוביצה תורישב רוביצ ירחבנ לש ןגפומ לוזלז תעבה ,םידיקפתה

  .ולש דוקפתה תלוכיו ירוביצה ודמעמ תשלחהו ,טקילפנוק

 ורכזוהש  םיטביהה ינשב יוטיב ידיל ואב תורישה לש תויעוצקמהו תואמצעה רוערעל ,הלא םיצמאמ

 עייסל תיביטקפאה ותלוכיב םג ומכ הנידמה תוריש יריכב לש יונימה לדומו יכרדב – םדוקה ףיעסב

 םייונימה לש היצזיטילופל ןויסינה איה תחא תיזכרמ העפות ,ךכ .תפתושמה םתלועפב רחבנה גרדל

 תוביצנ יגיצנש ,הז רשקהב ,ןיוצ ףא 2016 תנשמ הנידמה רקבמ חודב .הנידמה תורישב םיריכבה

 הלשממב םימרוג לש תונויסינ לומ "המילב תוברק"ב םיאצמנ םה יכ רקבמל ורסמ הנידמה תוריש

 הכלה קר העפותה זאמו – 7הנידמה תורישב םיריכב םייונימ לע תיטילופה העפשהה תא ריבגהל

 :ןה ךכל תואמגוד המכ .םייחכונה הידממל העיגהש דע ,המצעתהו

 יונישו ןומא תורשמב הלשממ ידרשמב םיל"כנמל םינשמ יונימ לע הלשממה תוטלחה •

 ועגנש תוטלחההש ןועטל ןתינ םא םג יכ ןיוצי .רותיא תודעו לש ןתלועפ ןפואו ןבכרהב

 תודעו לדומ לש הקיחש ךילהתל חתפ וויה ןה ,ןמצעלשכ תוימיטיגל רותיאה תודעוול

 רבעמ הבחרתנ וב תורשמה תומכש ךכב תרוקיב 2018 תנשב רבכ החתמנ וילע ,רותיאה

 8;קדצומל

 תעצה ןהב – ומדוק אל וא ולבקתה אל רבד לש ופוסבש ,רתוי תויתועמשמ ,תורחא תועצה •

 תורשמה תא רוטפיש ןפואב הלשממ ידרשמב םייטפשמ םיצעוי יונימ תטישב יונישל קוח

 האירקב הלבקתה( םייונימה לע תיטילופה העפשהה תא ריבגיו זרכמה תבוחמ הלאה

 
 .30.6.2013 םוימ 481 הלשממ תטלחה 5
 .2017 ,הנידמה תורישב ישונאה ןוהה לוהינב המרופרה :דחוימ תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ 6
 .183 'מע ,2016 ,"הנידמה תורישב םיריכב יונימ" ,2014 םיפסכה תנש תונובשחלו 2015 תנשל ג66 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ 7
 .11.2.2018 םוימ 3543-ו 15.10.2017 םוימ 3075 הלשממ תוטלחה  8
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 תמרופר לע תיתיזח תיטילופ הפקתמ 9;ומצע יטפשמה ץועייה ןכות לע עיפשיו )תימורט

-הד התייה תרהצומה התרטמש– תויתלשממה תורבחה ךרעמב "םירוטקרידה תרחבנ"'

 ןייפאמה תרבגהל הלשממה לש תונויסינ תוחדל הנווכ ךותמ המרופרל היצמיטיגל

 הדעווה תא לטבל תונושה תועצהה ;הלא םייונימ לש חותפהו יתורחתה ,יעוצקמה

 תויללכ תואירקו ;היתויוכמס תא םצמצל וא )"גרבדלוג תדעו"( םיריכב םייונימל תצעיימה

 ;םיריכב םייונימב היצזיטילופ םדקל םירשו תסנכ ירבח דצמ תוכשמנ

 דיקפתל םידמעומה תמאתה תניחבמ םייואר םניאש הנידמה תורישב םייונימל תונויסינ •

 ,םייונימה תדעו ידי לע םלבנש ,הזכ ןויסינל תטלוב המגוד – םינממה םע םהירשק וא

  ;2017-ב ןייד השמ לש ותנוהכ םויס רחאל הנידמה תוריש ביצנ יונימ ךילה תרגסמב העריא

 הרבגש ,תפסונ העפות – הנידמה תורישב םיינמז םייונימב שומישה לש תיתועמשמ הבחרה •

 ,הז ללכב – רתויב תוריכב תויעוצקמ תורשמ תרתוה איה ,תופלוחה םייתנשב תאש רתיב

 תטומ תא קזחמש המ ,ינמז יונימב וא יונימ אלל – םיקהבומ "ףס ירמוש" ידיקפתב

 שייאמה רתויב ריכבה גרדה לש תויעוצקמהו תואמצעה ןובשח לע תיטילופה הטילשה

     .הלא תורשמ

 גרדל רחבנה גרדה ןיבש םיסחיה םקרמב העיגפהמ םג םלעתהל השק ,יונימה לדומ לש הקיחש דצל

 הכפה רבכש תפסונ העפות ,ךכ .הלאו הלא םיכרעמ לש תוליעפה רושימב ויתועפשהלו הנוממה

 תורישב יעוצקמה גרדהמ תרבוגו תכלוה תומלעתה איה לארשיב תיטילופה תוברתב תרכומ

 ותעד תווחמ תומלעתה תועצמאב םאו ,ומע ץעוויהל ילבמ תוטלחה תלבק תועצמאב םא ,הנידמה

 ףסה ירמוש לש היצמיטיגלבו דמעמב עוגפל תונויסינ םג םירכינ .רחבנה גרדל תונתינה תויעוצקמה

 רשאכ .הנידמה רקבמו ,הרטשמה ,תוטילקרפה ,הלשממל יטפשמה ץעויה :קוחה תפיכא תכרעמו

 תפקשמ תיטפשמה ותעד תווח רשא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןוגכ ,"ףס ירמוש"-ב אוה רומאה

 קוחה ןוטלשב המצעלשכ תעגופ הלאכש תעד תווחמ תומלעתה ,קוחה תא תעצבמה תושרה תניחבמ

  .דחוימב הרומח איהו

  תוצלמה תיצמת

 ירוביצה תורישה תויעוצקמו תואמצעל תועגונה תויתכלממ לש תומרונ לש שדחמ שושיא .1

 בחר דענמ תדגאמה השדח הלשממ .רחבנה גרדל ותופיפכ דצל בושחה יתרבחה ודיקפתלו

 תוברת לש שדחמ שושיאל תונמדזה םג איה הבחר תימואל המכסה תפקשמו תוגלפמ לש

 לש ותובישחו ודמעמ ,ודיקפת לש היואר תיתכלממ הסיפת תומדקמה תומרונו תיטילופ

 בושח תוחפ אל אוה תויטרקומד תומרונ לש שדחמ שושיא .לארשיב ירוביצה תורישה

 לש םהיפתכ לע תלטומ וז המישמ .רחא וא הז דיקפת לש שויא וא תויתדוקנ תומרופרמ

 תרגסמב .הרבחב םיעסשה יוחיא לש יתרבח ךילהתמ קלחכ ,רתויב םיריכבה רוביצה ירחבנ

 ןומאה יעפומ תא קזחל םירשהו יפילחה הלשממה-שאר ,הלשממה-שארל םיצילממ ונא ,וז

 םישעמב – הז ללכבו ,םישעמב ןהו תורהצה תועצמאב ןה ,ירוביצה תורישל םישחור םהש

 םייטילופ םיגרד ןיב תוקולחמו תומכסה-יא תולהנתמ ובש ןפואה םג ,תאז דצל .םיילובמיס

 ברקב ףקתלו ששאל תנמ לע ,יתסיפת יוניש רובעל ךירצ ירוביצה תורישה ןיבל םירחבנ

 
 .2017-ז"עשתה ,)םידרשמ לש םייטפשמ םיצעוי יונימ - ןוקית( )םייונימ( הנידמה תוריש קוח תעצה לשמל 9
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 ,תויעוצקמ תוקולחמ לש םייביטקורטסנוקו םיימיטיגל םיסופד ירוביצה תורישהו רוביצה

 לש המישמ וניא תומרונ שושיא ,הז רשקהב .םיברועמה םינקחשה לכ ןיב ידדה ןומא ךותו

 הדמע אטבל הבוחה תלטומ םהילע ,רוביצה יתרשמ לש םג אלא דבלב רחבנה גרדה

  .רחבנה גרדה ידיב איה הערכהה תוכמסש המנפה ךותמ תיעוצקמ

 

 תא קזחלו ,הנידמה תורישב םיריכבה םייונימה לש היצזיטילופה ךשמהמ ענמיהל שי .2

 םיריכב םייונימ יבגל יללכ ןפואב ןוכנ רבדה .םייונימה לש יאמצעהו יעוצקמה יפואה

 שי ,םינורחאל רשא .״ףס ירמוש״ לש םייונימל עגונב דחוימ ןפואבו ,הנידמה תורישב

 ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןוגכ ,ףסה ירמוש לש םחוכב עוגפל תונויסינה לכל דגנתהל

 ןוטלש לש ומויקל ינויח הלא תודסומ לש םחוכ .הנידמה רקבמו ,הרטשמה ,תוטילקרפה

 ירמוש לש יאמצעה םדמעמ תא דבכל רחבנה גרדה לע .תינוטלשה תותיחשב קבאמלו קוחה

 ברעתהל וא םהיתויוכמסב םסרכל ,םימיא םהילע ךלהל דעונש ךלהמ לכמ ענמיהלו ףסה

  .םתדובעב

 ,םימייקה יונימה יכילה תא הקימעמ הרוצב ןוחבל שי ,וז היצזיטילופ תעינמ תרגסמב

 תוחפל לע רבודמ ,תיחכונה תעב ,ונמעטל .שרדנש ןכיה םייפיצפס םינוקית עיצהל הרטמב

 :םיירקיע םינוקית יגוס השימח

 ,תואמצע לש תונורקע לע הרימש ךות םייונימה תוטיש לש הדחאהו טושיפ  •

 םינושה םילדומ תועצמאב השענ םיריכב יונימ ,םויכ .תויתוירחאו תויעוצקמ

 םג ,ןכ לע-רתי .)ןומא תורשמ ,םייונימ תדעו ,רותיא תדעו ,זרכמ( הזמ הז דואמ

 לש הלועפה ןפואו בכרהה ןיב םילדבהה( ידמ הלודג תונוש תמייק לדומ לכ ךותב

 הדחאהל רשפאה לככ ףואשל שי .)תקהבומ המגוד םה תונושה רותיאה תודעו

 שי רשאכ קר יונימה יכרדב ןוויגל םוקמ שי .תונושה םייונימה תוטישב תוטשפו

 .שממ לש הקדצה ךכל

 

 ,המגודל ךכ .רתוי תיעוצקמו תיאמצע יונימ תטישל רבעַמ – םישרדנ םירקמב

 םיריכבהמ קלח לש יונימה תטיש תא תונשל ץילמה היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 יוניממ רובעל – רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ומכ

 הדעווה ,הדעוול דמעומה םש תא ריבעמ רשה – רמולכ( םייונימ תדעו תועצמאב

 10.תיאמצע רותיא תדעו תועצמאב יונימל )הנממ הלשממהו תרשאמ

 

 תדעוול .הנידמה תוריש תדעו לש םירבחה יונימ ןפואו בכרהה תא תונשל שי •

 תורישב םייונימה תטיש תעיבקל עגונה לכב יזכרמ דיקפת שי הנידמה תוריש

 זרכמה תבוחמ תורשמ יגוסו תורשמ רוטפל תועצה תרשאמ איהש ןוויכ ,הנידמה

 םיל"כנמ םה םקלח( הלשממה ידיב הדעווה ירבח םינמתמ םויכ .קוחב העובקה

 
 ילארשיה ןוכמה :םילשורי ,הנידמה תוריש ביצנ לש יונימה תטיש ןוקיתל העצה ,אריפש ףסא ואר ,הנידמה תוריש ביצנ לע 10
 – יאמצעו יעוצקמ" ,יכדרמ בידנו אירול איג ,רשיפ-לארה הנדע ,אריפש ףסא ואר ,םיביצקתה לע הנוממה לע ;2018 ,היטרקומדל
 ,םיביצקתה לע הנוממל עגונב יכ ןיוצי .6.9.2020 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה רתא ,"םיביצקתה לע הנוממה יונימ ךילהל תוצלמה
 .ףוחד ןפואב דיקפתה לעב תא תונמל ררועתהש ךרוצה לשב תאזו ,רותיא תדעו ירטנולוו ןפואב הנמי רשהש התייה הצלמהה
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 הדעווב רבודמ אלש ךכ ,)הלשממב ידיב םינמתמ םה ףאש ,הלשממ ידרשמ לש

 .תיעוצקמו תיאמצע

 

 תצעיימה הדעווה ןהבו ,םייונימ תודעו לש יונימה ןפואו בכרהה תא תונשל שי •

 תא תיחפיש ןפואב ,םיריכב םייונימל תצעיימה הדעווהו הנידמה תוריש דילש

 לע הבר העפשה הלשממל שי םויכ .ןהירבח יונימ לע רחבנה גרדה לש העפשהה

 .הלא תודעו לש היציזטילופל ששח הלעמ רבדהו ,הדעווב םירבחה תוהז

 

 יונימל תוכמסב שומישה – תוריכב תויעוצקמ תורשמב םיינמז םייונימב שומישה םוצמצ .3

 תוכמסה תחיתמ םג ומכ ,קוח תפיכא תויושרב טרפבו ,הנידמה תורישב םיריכב שויאל ינמז

 תוכרעמב תושק םיעגופ םה .םייוצר םניא ,םימיוסמ םירקמב דרוסבא ידכ דע ינמז יונימל

 םדמעמ ,םתואמצע תחת םירתוחו ,רוביצב ךכ בקעו םוקמ יאלממ םיבצינ ןשארבש

 הלשממב תומכסהה-יא תמצעהל וליבוה םה ,ףסונב .םינוממה לש םתולת רסוחו יעוצקמה

 שומיש ,תאז דצל .םיריכב םייונימל סחיב תילילש תיטילופ תוברת ודדועו תפלוחה הנשב

 רואל .)תדקפתמו העובק הלשממ תחת רמולכ( יחכונה בצמב רתוי קדצומ וניא רבכ הז

 םיריכב הרשמ יאשונל עגונה לכב םיינמז םייונימב שומישמ ןתינה לככ ענמיהל שי ,רומאה

 שויאל עגונה לכב רתויב תרבגומ תופיקש לש תומרונל בייחתהל שי .ירוביצה תורישב

 םוחתב תופיקשה תא ריבגתש המרופר םייקלו םוקמ-יולימ תועצמאב תומרה לכב תורשמ

  .הנידמה תורישב תורשמה לכל סחיב הז

 

 ץעייל – וידברו וינווג לכ לע – יעוצקמה גרדה לש ותבוחו ותוכז תא ביחרהלו רשאל שי .4

 האירב היטרקומד לש החוכמ קלח .םינוש םימורופב ויתודמע תא עיבהלו רחבנה גרדל

 תאזו ,םישגהל תשקבמ הלשממה רשא תוינידמה לע רוביצו יעוצקמ חיש לש ומויקב אוה

 ןה ,תאז .יעוצקמה הנידמה תורישב םינווגמהו םינושה םיגרדה םע החיש תועצמאב םג

 וזכש החישל תויטנוולרה תוירוביצה תומבב ,ןהו םייתלשממ-םינפו םיימינפ םימורופב

 ותבוחו ותוכז תא קזחל בושח – הזכש חיש תרגסמב .)ירוביצה בחרמהו תסנכה לע שגדב(

 ךכל בל םישב ,ןבומכ ,תאזו ,ויתודמע תא עיבהלו גיצהל הנידמה תוריש לש לגסה לש

   .רחבנה גרדה לש וידיב תדקפומ תיללכ תימואל תוינידמ לש תולאשב הערכהה תוכמסש

 

 ץועייה ךרעמ לש תויעוצקמה תעדה תווח תא דבכל רחבנה גרדה לע ,וזכש החיש תרגסמב

-תווח ,תרחא טפשמה תיב עירכה אל דוע לכ ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספ יפל .יטפשמה

 בצמה תא ,הלשממה תניחבמ ,תפקשמ תיטפשמ הלאשב הלשממל יטפשמה ץעויה תעד

 תעדה תווחל דוגינב גהונ אוה םאש חינהל רחבנה גרדה לע ,ןכ לע .יוצמהו םייקה יטפשמה

 .תאז תושעל ול רוסא – קוחה ןוטלשב עגופו קוחה לע רבוע אוה ,הלאה

 

 לש תואמצעה ןגועת הז דוסי קוח תרגסמב 11.ירוביצה תורישה :דוסי קוח תא ןנוכל שי .5

 ךרעה לש ונבומ .תויתכלממה אוה ותלועפ לש ןנוכמה ךרעה יכ עבקייו ירוביצה תורישה

 
   .107 ,106 ,42 םיפיעס ,ליעל ,היטרקומדל ןוכמה לש המכסהב הקוח תעצה 11
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 ,הנידמה לש םייטרקומדה תודסומלו קוחה ןוטלשל תונמאנה :תא ללוכ הז רשקהב

 ומויק יכ ןכו ;תולת יא ,תויעוצקמ ,רוביצה ללכ תבוטל הלועפ ,ירוביצה סרטניאל תונמאנה

 הדרפהה תא אטבי םג דוסיה קוח .רוביצה ןומא תחטבהל יזכרמ יאנת אוה הז סותא לש

 יכ שיגדיו ,יעוצקמה ירוביצה תורישהו רוביצה ירחבנ םהש ,ירוביצה תורישה ידבר ינש ןיב

 תורישה יכו םדיקפת יולימ ךרוצל יעוצקמה ירוביצה תורישב ועייתסי רוביצה ירחבנ

 ,תונמיהמב ,תויעוצקמב םדיקפת יולימב רוביצה ירחבנל עייסל לעפי יעוצקמה ירוביצה

 .ירוביצה סרטניאלו קוחל םאתהב ,תוליעיב ,תונימאב

  


