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 םידבועה לש םרכש רופישל ינוגרא יונישמ האצותכ ךטתנש רנשה I נ קלתב שומיש ו 1 ז ,ותדובע ת l1 לעייש

 . םהל קקזנ דרשמהש םירחא םידבוע לש םחרינשל וא םירחונה

 שדחה ירוביצה לוהינה תשיגב םירגתא 0

 םידחאב קפט םיליטמו שדחה ירוביצה לןהינה תשיג תא םירקבמה םיטונמ לשממ ישנאו םירקוח םנשי

 תונפואל המוזב המצע תא הצמתש ,תפלוח תילוהינ הנפוא וז השיגכ םיאורה שי .הלש דוטיה יביכרממ

 וצימש רחאל ,תוטעמ םינש רובעכ הכעד ןהמ תובהלתההשן םינורחאה םירושעב וחמצש תורחא תוילוהינ

יה ןתמורת תא  םיליטמה םירקבמ םג שי .תןאיצמה ןחבמל ןדמעש ןהיתןלבגמ ופשחנש רחאלו תוידוחי

,להמ עצבל תישעמה תןרשפאל טחיבו תירוביצ תכרעמב קוש ינונגנמ ץןמיאבש הנובתל רשאב קפט  הז ך

.בורל תוישעמו תויכרע תולאש ררועמה  ןוחבלו ריזגהל םימתבו תמאב ןתינ- םירקבמה םיהות- םאה 

 תכרעמ םינחוב ונא םהבש הלאל םימוז םילכב תינוטלש תכרעמ לש התוליעפו הדוקפי:נ ,הדיקפת תא

 איבהל ילבמ "הנותחתה הרושה" יפל לועפל ימוקמהו יזכרמה ןוטלשהמ עובתל ןתינ םאה ?הליגר תיקטע

 .שדחה ירוביצה לוהינל םישדח םירגתא תווהמ תןרחאו הלא תולאש ?תוולנ תויתרבח תויועמשמ ןובשחב

 תיטילופ-תיתרבח תושיגר ךותמו תויביטקפאב דדומתהל ירוביצה להנמה ישנאו םיחמומה לש תלוכיה תדימ

 רבד לש ופוטב עבקת רשא איה- שדחה ירןביצה לוהינה ץומיאמ תועבונה תויעבהו תולאשה ןווגמ םע

יעיבצמ הכרעב םיאבה םיקרפה .ךוראה חווטל ודוטימ תא  תולבגמה ,תונורתיה ,תוקיטקרפה לולכמ לע ם

יב וטנתהש תוניזמב שזחה ירוביצה לוהינה ינפב םידמועה םירגתאהו  .תונוש לשממ תומרב ומושי

 ווטלשב שדחה ירוביצה לוהינה תומרופר

 תווזכרמ תומגמ תרוקס :ןזכרמה

 קרמנדו הינטירב ,דנליז-וונב

 אובמ 0

 תורוקמ

יה ונא יביצקת םיצחלל תונותנ תולשממ הבש הפוקתב םויכ םי  ,תוביט רפטממ םיעבונ םיצחלה .םילוזג םי

יטולכואב לודיג ןוגכ  וא ,היטנפהו תואירבה ימוחתב תיתלשממה האצוהה תלדגה ררוגה- םישישקה תי

 ימולשת ך,כל ףטונ .םיטמ םהמ תובגל ןתינש םיטרפה רפטמ תא הניטקמה- הדוליה רועישב התחפה

 יושעה ךשמתמ יביצקת לטנ םירצוי תומדוק םינשב וחקלש תואוולה לע תומלשמ תולשממש תיבירה

ידיתע תורוד םג ליבגהל ירטינומ םיפוג לש ץחל ,ףוטבל .םי ימואל-ןיב םי יחמ םי  םינוירטירקב הדימע בי

ילכלכ-ורקאמ  .תנטרמ תילכלכ תוינידמ תגהנה םתועמשמש םישקונ םי

 יטמ תאלעה בקע םימזי תחירבמ ששחהו ,םיטרפ לע םיטמ תאלעה לש תירוביצה תוירלופופה יא

 ןתינש ףטכ ךוטחל-רשפא םא- ךרבדו ןמצע תא שזחל ךרוצב הרכה ידיל תובר תולשממ ואיבה ,תורבח

ימש תכלה תוקיחרמ תומרופרה תיזחב .תורעוב תויעב םע תודדומתהל ותונפהל  תופאושה תולשממה תומשי

- New Public Management ( "שדחה ירוביצה לוהינה" תמרופר תבצינ ןמצע תא שדחל NPM (. 

 : םיביכרמ רפטמ תללוכ וז המרופר

נ ,"לארשיב יתלשממה להנימב המרופר" .) N, (1999 ,ינואריו ,ך ,סולבנזור .ו יורנ-לג . :ןות נרוע( םחנמ ,גו סאימחנ ד  ,)םי

 .היטךקומךל ילארשיה ווכמה- םילשורי .לארשיב תירוביצה תוינידמה

 ,א"ת ,החותפה הטיסרבינןאה , 4-3 תודיחי ,ירוביצה להנימה תודוסי .) 1997 ( ,א ,ךואנו ד. ,יךד

 ,נדוע מע ,הרבחו הנידמ ,)םיכרוע( ,ע ,ומטונו ,ב .ש .טךטשנזיא :ךרתב ,"גייחמ טואיתן תוכםט לש םיסןפיט" .) 1976 ( ,מ ,דבר

 . 34-34 'מע ,א"ת

. :ךותב ."ינוריעה להנימב תילפיצינומ המרופר" ,) 1997 ( ד. ,סאימחנ  ביבא לת ירקחמ ,)םיכרוע( םחנמ ,גו ,סאימחנ ד

 ,א"ת ,תומר תאצוה ,)ינש ןרכ(

 ;תוינידמב אלו לוהינב תודקמתה •

 ;םילהנב הדימעו תומושת לע שגד תמועל ,תוליעיו תוקופת לע שגד •

 ;יתלשממה ךרשמה ידיב המצועה זוכיר תמועל ,תונוש תורוצב ירוביצה להנמה רוזיב •

ירוביצ םיתוריש לש םיננרצו םיקפט ןיב הדרפה תועצמאב תורחת דודיע •  תקסעהו ,םיזרכמב שומיש ,םי

ינוציח םינלבק  ;) outsourcing- ץוח רוקימ( םי

 ;תואצוהב ןוכטיה •

יפטכ םיצירמת ,חווט ירצק םיזוח ,הקופת ידדמ רתיה ןיב שיגדמה ילוהינ ןונגס •  . תילוהינ הימונוטןאו םי

 ,םילשורי , S רפסמ הדמע ריינ- לארשיב ירוביצה רזנמב המרופר תארקל ,) 1997 ( ,א ,ינואריו ,מ ,ויזמרק-ןונד ,ך ,סאימחנ

 ,היטרקומרל ילארשיה ווכמה

 ,א"ת ,ןידה-ןכרוע תכשל תאצוה ,עזימה שפוח קוח רןאב תעזל תוכזה ,) 2000 ( ,ז ,לגס
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יטנה תורמל  ) OECD- ילכלכ חותיפו הלועפ ףותישל ןוגראהו ימלועה קנבה( םימיוטמ םיפוג ברקב הי

יתטמ םירחא םיבר ,השדחו תפתושמ ,תילבולג העפותכ שדחה ירוביצה לוהינה תא תוארל  הנעטמ םיגי

יק ,תישאר .םינועיט רפטמ הדגנכ םילעמו וז תפרוג יתוהמ םילבדה םימי  תונידמב ומשויש תומרופרה ןיב םי

 שדחה ירוביצה לוהינה יכ ןעטנ תאז חכונל .תיפוריאה תשביה תונידמב ומשויש ולא ןיבל תויטקטולגנאה
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ירטקוד ,תונורקע לש ןווגמ רש t1 מ רתוי אל ךניפל t1 וה יעמ- סיעצ I נאן תונ  הלוני הנידמ לנש טירפת ן

יקלחה תא ונותמ רוחבל ישיגדמה הלאל ,תינש ,הל םימיאתמה ם  ירוביצ לוהינ תומרופרב ןוימדה תא ם

ינוע תונוש תוצראב שדח יבר ם ינייפאמו תורטמ ריתטמ הז ןוימר ינ ם ינוש ם  ומשוי הינטירבבש דועב ,ם

 ,קשמב התוברעתה ידממ תא תיחפהל רמולכ ,הלשממה תא ןיטקהל תנמ לע שדח ירוביצ לוהינ תומרופר

ישל התולגתטה תא ץיאהלו הנידמה לע ןגהל תנמ לע הלא תומרופר ומשוי קרמנדב ירה  הלנלנב םייונ

ילדבה הריתטמ שדח ידוביצ לוהינ תומרופר לש תפתושמה הפשה םג ,תישילש ,הרבחבו יבר ם  דועב ,ם

 תלצאה המרופרה זנרמב הדמע תפרצב ,עוציבה תויונכוט תריצי המרופרה זנרמב הדמע הינטירבבש

 ,תירוזאה לשממה תמרל תויונמט

ינייפאמה ןמ קלחש הדבועל תועגונ תופטונ תונעט ישדח םניא ללנ המרופרה לש ם  תדידמ ןוגנ ,ם

יעוציב ידמב ןמז ךרואל הנתשמ המרופרה לש דוקימה ינו ,ם  תתחפהב תוזנרתהמ ,המגורל- תומשיימה תונ

 המרופרה לש תוידוחייה ינ הרימאב םנטל ןתינ וללה תונעטה תא ,ןנרצב תוזנרתהל תוליעי תלדנהו תואצוה

ידעצה תליבחב אלא היטרפב הצוענ הניא יא םנמא ,המצע ם ידעצה תליבחב האלמ תודיחא ן  המשויש ם

ידמב יכרמב רנינ ןוימד תוהזל ןתינ םלוא ,תויברעמה תונ יב  ,המוד ןפואב הלא תונידמב ומשויש םייזנרמ ם

ידמה לש םיידוחייה ןהינייפאמל ומאתוה וא  ,הנוש ןפואב ןכ לע ומשויו תונ

ידעצה תליבחב םייזנרמה תונורקעה תא תטרפמ וז הריקט  ומשויש ,"שדח ירוביצ לוהינ" הנונמה ם

ירמ רפטמב ילדבהה לע תרמוע הריקטה ,תויברעמ תונ ידמב המרופרה םושייב ם יטה לעו ,הלא תונ  תוב

ידמ שולשב ומשוי רשא תומרופרב רקמתת הריקטה ,ךנל וליבוהש  ,קרמנדו הינטירב ,דנליז-וינ :תונ

יט רפטממ תעבונ הלא תונידמב תודקמתהה  עוציבב רתויב תומר קתמה ןה הינטירבו דנליז-וינ ,תישאר ,תוב

יתנה תא תונמטמו הלא תומרופר יב ידמ םהב ועטפיש ם  תא םשייל ןאובב ,לארשי תוברל ,תורחא תונ

 רשפאתמו קהבומ יגולואידיא יפוא אשונ הינטירבו דנליז-וינב תומרופרה ץומיאש דועב ,תינש ,תומרופרה

ימטטוו תטיש ,ירק( תיטילופה תנרעמה לש יזונירה הנבמה חנונל רקיעב  תמועל קרמנד תלעופ ,)רטטנ

יטופד תצמאמו ,יטמנרפו יטיא ןפואב תאז  המור וז הדוקנב ,שרח ירוביצ לוהינ תומרופר לש םיידוחיי ם

ידבועה לש םתמצועלו תיטילופה תנרעמה לש רזובמה הנבמל רושקה לנב רקיעב ,לארשיל קרמנד  ם

ינונראהו יגציימה ם יטה ,םתוא ם ינושה תוחתפתהה ינווינב הצוענ תונידמה תריחבל תישילשה הב  לש ם

ילהת םייתטה הינטירבבש דועב ,המרופרה לש יזכרמה ביכרמה תא תווהמה ,עוציבה תויונכוט  תמקה ך

יא ינ המכטה תמייקו תויונכוטה  המרופרל תטרופמ העצה הנכוה דנליז-וינב ירה ,תפטונ המרופרב ךרוצ ן

 תיברמ ונזומ ובש ךופה ךילהת לח קרמנדב וליאו ,תויונכו טה לש ןתוליעפ ךלהמב וררועתהש תויעב חכונל

ידרשמב תויונכוטה ינונרא םע תוליעפל רבעמ דצל( םייתלשממה ם  ,)הזוח יפ-לע ם

יצה לוהינה אשונב תונמתטמה תומגמה לע דומענ הריקטה ךלהמב  קוטענ טרופמ ןפואב ,שדחה ירוב

יצה רזנמב תורחת ,הטרפה יאשונב י תדידמ ,ירוב יעוצב  תדקמתמ הריקטה ,שונא יבאשמו )היצלונר( הרדטה ,ם

 ןייצל םוקמה ןאנ ,אבה קרפב העיפומ ימוקמה ןוטלשב תומנמ תריקט ,יזכרמה לשממב תומרופרב קרו ךא

ינייפאמ רפטמ ישיגדמה ם ישח ילעב םניהו ,ימוקמה ןוטלשל האוושהב יזכרמה ןוטלשה לש ודוחיי תא ם  תוב

יגל יתכמ הז ןותנ ,םייצרא-ללנ תוליעפ יפקיה לע שלוח יזנרמה ןוטלשה ,וז לשממ תמרב תומרופר תנירע ב  ב

יפקיה םנ ןבומכ ימיאתמ ם יצקת לש ם ,ב יבאשמו םדא-חוכ  ירחא ם יעיפשמ םפקיהו תוליעפה ימותת ,ם  ם

יאשונה תובנרומ לע ידמה עוציב לע תודקפומה תוינוגראה תונרע מהו ם ,ועו תאז ,תוינ  תוליעפה ימוחת ד

יאשונ ישח ,םקלחב תוחפל ,ם ימרונ לש םדוקפתו םמויקל תיטירק תוב יבר ם יאשונה לע עיבצהל יד ,ם  ם

ידקפומה םייטאלקה ידמ ןונכ- יזכרמה ןוטלשה ידיב ם  תא ריהבהל ידכ- הלכלכו ןוחטיב ,ץוח תוינ

ישח ימייקה םינוכיטה לש םתועמשמ תאו םתוב ידמ ימוחתב תוטלחה תלבק תרגטמב ם  ,הלא תוינ

 "שדח ירוביצ לוהינ" היורקה םידעצה תליבחב םיפתושמ תונורקע 0

ידעצה תליבח םושיי ידמב ם  :תומר רפטמב תוליעפ ללוכ ,תורחא תויברעמ תונידמב םג ומכ ,תורקטנה תונ

יש •  ;םיינבמ םייונ

 ;הלשממה לש תיקטעה תוליעפב המרופר •

!I! יעוציב רופיש  ; הלשממה לש הבילה תוליעפב ם

ילהנמ חותיפו הנרדה ,לומגת ,םדא חוכ טוינ( שונא יבאשמ תוינידמ •  תוטיש לע תטטובמה )ם

 ;יקטעה רזגמכ תוגוהנה

יפה לוהינה רוזיב • ילה תוליעפ לש יטננ  ,הלשממה לש הב

ישה ,םיינבמ םייוניש יטטובמ םיינבמה םייונ יחנמ תונורקע השולש לע ם  תברועמ אהת הלשממה )ו( :ם

יפונ ידי לע רתוי םילודג תויביטקפאו תוליעיב עצבתהל תולוכי ןניאש תויוליעפ ןתואב קר יאש ם  םנ

 תולוכיה תויתלשממ תויוליעפל תוירחאה ) 2 ( ;)חוור תנווכ אלל תודטומו תויטרפ תורבח( םייתלשממ

יטקילפנוקל םורגל יב ם ינונראו תודיחי ן יצה רזנמב ם יפוג לע לוחת ירוב ידרפנ ם  תוירחא תקולח אהת ) 3 ( ;ם

יבו ,ל"ננמל רשה ןיב הרורב  ,עוציבה תויוננוט ילהנמל ל"כנמה ן

ידמ בוציעב תוקטועה תוינונראה תודיחיה ןיב הדרפה םיללוכ םיינבמה םייונישה ך,כיפל יבל תוינ  ן

ירצומ לש הקפטהו השיכר ,ןומימ ןיב הדרפה ;תוינידמ םושייב תוקטועה תודיחיה יתורישו ם יצ ם  ,םיירוב

יתעל האב וז הדרפה ירצומ תשיכרב תוקטועה תודחוימ תויונכוט תמקהב יוטיב ידיל ם יתורישו ם יצ ם  םיירוב

 ;)הינטירבבו דנליז-וינב תואירב ימוחתב רקיעב( תויתלשממה תוטלחהה תבלק ךילהתמ המ קחרמ תוקחורמו

יב תורחת תריציב יש יקפט ן יתור יצ ם יצחל רוציל תנמ לע םיירוב יטקפאו תוליעי תרבגהל ם  תועצמאב( תויב

ילופונוממ הננהה תרטה  תויולעה תא ןובשחב תואיבמה רוחמת תוכרעמב שומיש תטנכהב ;)םייתלשממ ם

ירצומ תקפטהבו רוצייב תוכורכה תואלמה יתורישו ם יצ ם  ןיב תויוכמטה לש שדחמ ןונראבו ';םיירוב

ידרשמה יטקפאה תא ריבגהל תנמ לע םייתלשממה ם יאשונ ףוריצ ידי-לע תילוהינה תויב יבורק ם  לופיטל ם

,חא יתלשממ דרשמ  ,םייאנראו םייקנע הלשממ ידרשמ תקולחו ד

רופר יבאשמב שומישב תוליעיה תייעבמ העבנ וז המרופר ,הלשממה לש תיקסעה תוליעפב המ  ידי-לע ם

ידינאת יב הרצונ וז היעב ,האלמ תיתלשממ תולעבב ם יב חתפתהש לובלבהמ האצותנ רתיה ן  תורטמ ן

יטרטניאה דונינמ ,תויטילופו תויתרבח ,תויקטע יב ם  יאשונב הלשממל ץועייב םיקטועה רוביצ ידיקפ ן

יעיפשמה הרדטהו בוצקת ילהנמ םהש תודיחיה לע תורישי ם ידיגאתה ישאר לש חוויד רדעהמ ,ם ירשהו ם  ם

ידיגאתה לש םתוליעפ תואצות לע ידינאתה ילהנמל הימונוטוא רדעהמו ,ם  ,ם

ידינאתהמ קלח תטרפה וללכ הז םוחתב וטנכוהש םייזכרמה םייונישה  ,)דנליז-וינבו הינטירבב רקיעב( ם

ידינאת תכיפה יללכה יפל קוידב תולעופה )קרמנדב רקיעב( תיקלח תיתלשממ תולעבב תורבחל הלא ם  ם

ירידטמה  תורטמ תרהבהב ךרוצה יבגל קוחב תונגועמה תויחנה תעיבקו ;יקטעה רזנמב תוליעפה תא ם

 םייונישב החנמה ןורקיעה ,רומאכ ,ויעוציב לע חוקיפו ,ותושרבש עדימה תופיקש ,םייקטעה וידעי ,ןונראה

יצה רזגמה ידיב תרתונה תיקטע תוליעפ לכ יכ היה הלא יללכה יפל ה t\ (עית ירוב יגוהנה ם  ,תויקטע תורבחב ם

יזרנמ רשפאל שי ןתינש ןכיה יכו  ,תוינידמ ץועיי תשינר ימוחתב תוברל םייתורחת ם

יעוציב רופיש  רשל תילמרופ תוירחא ןתמ תועצמאב עצבתמ רופישה ,הלשממה לש הבילה תוליעפב ם

ה ידעי תעיבק לע הנוממה .רשמה ל"ננמ לש עוציב ידעיה ד  םייתנש עוציב ימכטה חותיפ ורשפא ועבקנש ם

) annual perfol'mance agl'eements ( ידדצה ינש ןיב  תויפיצה ,וקפוטיש תוקופתה ועבקנ םהבש ם

ירחא םיילוהינ םידעיו ,תוקופתה תולעו תוכיאל רשאב יבאשמב ליעי שומיש רשפאל םתרטמש ם ימכטה ,ם  ם

יווהמ ולא  תולועפה יבגל תונמטה .ויעוציבב היולת םתכראהו דרשמה ל"כנמ לש הדובע הזוחל חפטנ ם

 cוכ c Jו- טניו'ג סאילט 'טומ 1 ךרוע ירוביצה להנימב המרופר אשונב הכרדה תכרע



'I'I ' " 1 ' _ :יזכ-ן rJi ן וו U לשב I 11.l 11111·(2\ 'צ il '/1111111 Jtl �נ II � ו- III 1 'ו,' , 1  i , 
 וC-וואוכ השמ 'פוךפ

יש  הדימעל םיצירמת שומישל וטננוה ןנ ומנ ך,רשמה ל"ננובל הרבעוה עוציבה ידעיב דוובעל תנוב לע וטקני

 ידדמ לש םתופקת תא ךירעהל תנמ לע תשרדנה היצמרופניאה תקפטהו תופיקשל רשאב תושירדו םידעיב

 ידרשמ לש תונעיהה תא לידנהל תנמ לע שומישל וטננוהש ןנדצ תונמא ,םהב הדימעה תדימו עוציבה

 תורחת תרבנהל שמשמה יעצמאל הרהמ זע ונפה, םיננרצל יתלשממ ןומיממ םינהנה םיפונהו הלשממה

 ,ןהיעוציב לע הלשממה לש ילמרופ יתלב חוקיפל ילננו ,תויתלשממ תויוננוט ןיב

תונוהנה תוטיש לע תטטובמה שונא יבאשמ תויניזמ  הטיננל םימטחה תרטה הללנ וז .יקטעה רזנמב 

ינוציח סיזרנמב שומיש ,רינבה ירוביצה תורישל ,ורינב תורשמל םי  יבנל רשה תדמעב הבר תובשחתה ת

 רזנמב תוליבקמ תורשמ יפל םירינב רוביצ יזיקפ לומנת ,םירחא סירינב םילהנמו דרשמה ל"ננמ יונימ

 ,סילהנמ חותיפו הנרזה ינרוצל תויטרפ תורבחב שומישו ,)זנליז-וינבו הינטירבב רקיעב( יטרפה

 תרנטמ הרציש הקיקח תועצמאב השענ הז ךלהמ .הלשממה לש הבילה תוליעפ לש יסנניפה לוהינה יוזיב

י תרזנה ןוננ ,יסנניפ לוהינ רטשמ לש םיטביהה לנ תא הלינמה  חרזנה ;תוקופתו תומושת יחנומב םיעוצב

ירוביצ סיתורישו סירצומ יקפס לש םיסרטניאה ןיב הזרפהה  ;םישנורה םיפונה לש םיסרטניאה ןיבל םי

 חוירחאה ןתמ ;סיבר הטילש ילהונ לוטיב ;היזרשמ תוליעפ ןיבל הלשממה תוליעפ ןיב הזרפהה תרזנה

י ;חוויז ילהנ תריצי ;יתלשממה זרשמה לש יסנניפה ולוהינ לע ל"ננמל תיזעלבה  תואנובשח תונורקע םושי

 .זועו יקסעה רזנמב םילבוקמה

יפסנ םיצירמתב בחרנ שומיש •  ןוננ( טרפה תמרב ןהו תיזסומה המרב ןה םיעוציב רפשל תנמ לע םי

 ;)המודנו הקופת-זומצ רנש ,חווט ירצק הקסעה יזוח

 םיזזצה לש תויוביוחמהו םישרדנה םיעוציבה סיטרופמ םהבש םינוש סינוסמ םיזוחב בחרנ שומיש •

ינק יזוח ,ל"ננמל רש ןיב םיעוציב םנסה ןוננ( יתלשממ סיזרשמ ןיב הי  ;)דועו םי

 תולבנמ תרנסמב ,רוחבל עוציב תויוננוס ילהנמלו הלשממ ידרשמ לש םיל"ננמל רנינ תעז לוקיש ןתמ •

יב ושמשיש תומושתה בנרה תא ,קוחהו ביצקתה  ;)עוציבה םנסהב עבקנש יפנ( תומנסומ תוקופת רוצי

 ;תורחא תומושת לע תואצוהו םיתורישו םירצומ תשינר ,סדא-חונ לומנתבו סוינב תושימנ ןתמ •

י • י ,) accl'ual basis ( רבטצמ םושיר סיסב לע ירוביצה רזנמב יפסנ חוויז סושי  םיטרזנטס םושי

ירחסמ ירוביצה סיפונה לנב יביצקת סושיר לש סי  ;םי

יפסנ תוח"וז תננה • ישזוח םי ינועבר עוציב תוח"וז םנ ומנ הלשממה יזי-לע םי  שנרה ימנסה לע םי

יתנש-וז תוח"וז ,סהלש  תויפסנ תוקופתו תואצות לע יתנש ח"וזו ל"ננמה לש עוציבה סנסה לע סי

יזרשמה תוח"וזל ףטונו ,םזעומב סיעצבתמה ללנ ךרזב םינימא תוח"וז-  םנ הלשממה השינמש סי

 ;בלושמ יפסנ ח"וז

 תישארה ךרזה תא הווהמ תוקופתה נוויס :תוקופת ינוס סיסב לע לועפת תואצוה ךרוצל תובצקה עוציב •

יקתמ ויפלש סיסבה תאו ,סיפסנ תבצקהל  לש הז סיסב- תוילועפתה תואצוהה לע הטילש תמי

 ;תוירחאב האישנה ןונננמ ססובמ וילעש הקופת יזעיב הזימע

,רשמה לש סיאלמה ויסננ ךרע בושיח :האבה ךרזב ילוהינ ילנל יזרשמה תחפה תולע תניפה •  ללנבו ד

יסיפ םיסננ הז  לוהינ .תחפה יוסינל עובק ביצקת הנש לנב םילבקמ סיזרשמה ,םזא חונ יסננו סי

 לע הרימש ךות ,תחפה ביצקתב שומישה תנטקה( וב ןונטיח לנו ,םיזרשמ ה ידיב ןותנ תחפה ביצקת

 ;סהיסננ ךרע תא תוליזנמה תועקשהל הנפומ תויהל לוני )םהיסננ ךרע

 לע תיביר חיוורהל ןתינ .סלוהינל תוירחאב תאשלו סהלש קנבה תונובשח תא להנל סיזרשמה בויח •

 . הלא תונובשח

י תריקסל התע רובענ  .תוניזמה ןיב ינושה תשנזה ךות ,תונושה תוניזמב הלא תונורקע םושי

 שדחה ירוביצה לוהינה תונורקע סושיי 0

 דנליז-וינ
ינעמה תומרופרה תחא  יזי-לע ) Crown Entities ( תויוננוס םיעבשמ רתוי לש ןתמקה איה רתויב תוני

יב וקסעיש םינונרא רוציל התייה ותרטמו , 1992 תנשב לחה הז ךילהת .הנומימבו הלשממה  ,הרזסהב ,ץועי

 לוהינה םוחתב תולבנה ולטוה הלא תויוננוס לע .הלא תורטמ לש בולישב וא ,םיתוריש תקפסהב ,השינרב

 זונינב .יתלשממ ןונרא לש הז נוסב היצזילנויצר רוציל ץמאמב תויחוויזה םוחתב תויוביוחמו יסנניפה

יתלשממ םיזרשמל  תורבח ןקלח( יקוחה ןזמעמ תניחבמ חיננומוה הצובק תווהמ ןניא הלא תויוננוס ,םי

יתלשממ םיזרשמ לש עוציב תועורז ןקלחו תויאמצע  .הנוממה רשה םע ןהיסחיו ,ןתוליעפ סוחת ,ןלזונ ,)םי

 םינשב ולעו וצצש תויעב בקע רקיעב הלא תויוננוס לש ןתוליעפ יבנל הפיקמ הנרעה הנרענ ךנליז-וינב

 תצעומ ירבחל םימולשתל ענונה לנב רקיעב היואר יחלב תונהנתה וללנ תויעבה .ןתוליעפל תונושארה

 יתלב חוקיפ ,ל"וחל תועיסנל תומזנומ תואצוהב יוטיב ידיל אבש ירוביצ תוריש לש סותא רדעה ,םילהנמה

יתלשממ םיזרשמ דצמ תויוננוסה לע הווש  םילהנמה תצעומ יונימל סינוש םינילהתו ,הנוממה רשה םשב םי

 התוביוחמ תזימל ,תרחא וא וז תוננוס לש תואמצעה תדימל רשאב תוריהב-יא הרצונ סיתעל .תויוננוסה לש

יל  .תורטמ תרהצה םוסרפל ענונה לנב היתויוביוחמלו ,הלשממ תוינידמ םשי

יה הטקננש הנושארה הבונתה  העיבקה תא תונמל ןתינ סהיניב .םינוש סידעצ הללנו 1999 תנשב התי

 סיווק חוסינ ,ותטילשבש תויוננוסה לש תויחווידהו לוהינה ןפוא לע חוקיפל הנוממה רשה תוירחאל רשאב

 ימוחת תוברל- םיל"ננמל סיחנמ סיווק חוטינ ,סדרשמ תוירחאו םדיקפת תרהבה םשל םירשל סיחנמ

ינעבש תוינידמ יח םני יתהל תוננוסה תבי ץעי  זרשמה לש תויפיצה תעיבק יבנל תויחנה ,הנוממה זרשמה םע 

 תויחנהמ רנינ קלחש הבדועה .םילהנמה תצעומ ירבחל םימולשת יבנל תויחנהו ,תוננוסה תוליעפמ הנוממה
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י  הנבמה ,תילקיזר המרופר ץמאל הטלחהה סע .קומע ילנלנ רבשמ תובקעב לחה זנליז-וינב המרופרה סושי

יקת ןפואב וז המרופר תענהל ומרת תיטילופה היציזופואה לש התשלוחו תיטילופה תנרעמה לש יזונירה  ף

 רצואה דרשמ ידי-לע הנהנוהש ,תוטלחה ילבקמ לש תמצמוצמ הצובק ,רוביצה ישחרל בל תמושת אלל

 ,היטרקורויבה ברקב .הז ךילהתב עינמה חונה תא התוויה םיקסעה תליהק יזי-לע הנמתנו םיפסנה רשו

יטילופה םיזנרמהו טניבקה  ידיב לעופל ןנ לע ואצוה תומרופרהו ,תודננתה לנ המשרנ אל תונלפמב םי

 .תונוש ןוטלש תונלפמ יתש

י  סיבאשמה תאצקה תוליעי רופיש :אבה ןפואב ורדנוהש תורטמ רפסמ רואל עצבתה המרופרה סושי

יו  ירוביצה רזנמה תודסומ לש תויחווידה תמר רופיש ;תויתלשממ תויננת לש תויביטקפאה סוזיק ;סרוצי

 ;ירוביצה רזנמה תביל לזונבו חיתלשממה האצוהה ףקיהב התחפה ;טנמלרפל הלשממה לש תויחווידהו

 םיקפוסמה םיתורישהו סירצומה תוניא רופיש ;תירוביצ המצועב ףוקש יתלב שומישל תויורשפאה תתחפה

 .סיננרצל רוביצ ידיקפ לש תיתוברתה תושינרהו תושיננה ,תונעיהה תרבנהו ;תויתלשממ תויוננוס ידי-לע

 :סינומשה תונש עצמאמ לחה ומשויש םיאבה תוינידמה יווק ורזננ הלא סיזעימ

 תויונמס לש רתויב הטעמ הלצאהו יזנרמה לשממה לש תוירחאהו המצועה תרימשל הרורב הפזעה •

 ;תוימואל-תת תויושרל תוינידמ בוציע

 ;"תחא הרטמ תוננוס לנל" ללנה יפל עוציב תויוננוס תמקה •

 k כ/ k- טניו'ג סא'לט 'טומ 1 ךרוע 'רוביצה להנ'מב המרופר אשונב הכרדה תכרע
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נ הלא ; I , 2000 טטוגואב ,ןכ I ב רחאל הנש ,ןכאו .בצ I כה יונישב ךרוצ הרצי יקוח סיסב �זלל רתו  העצה החנו

יקמ יונישל  ןוויכ מלוא ,ןוטלש יפוליח בקע הקיקחה בלשל העיגה אל מנמא העצהה .תויונכוסה ךרעמב ף

 .קצומ לנויצר הסיטבבש תיזיתע המגמ יתעזל ןמסמ יונישה

ינה לע הז בלשב הרתונ רומאכש ,המרופרה ,י  non-( תורבח ןניאש תויונכוסה לש הקולח תרצוי ר

company ( רתכה תויונכוס" :תוירוגטק שולשל" -Cl'own Agent )הרובחתל תוחיטבה תושר ןוגכ 

יח ,)תיצרא  Independent CI'own- "תויאמצעה רתכה תויושי" .הלשממה תויניזמ תא םשייל תובי

Entities )ירטוש לע תונולתה תושר ןוגכ  ןכ לעו תויתריקחו תויקלח-תויטופיש תויוכמסמ תונהנ ,)מ

 Autonomous Crown Elltities- "תוימונוטואה רתכה תויושי" .יתלשממה זרשמהמ תואמצע תולעב

יטרסה תוביצנ ,ןוגכ( יח ,) מ  תרהבהו וז ןיעמ הזרפה תריצי .הלשממה תויניזמל ןתויניזמב סחייתהל תובי

ינוש תויונכוס יגוס לש תוביוחמה  השיגזמו ,תומוז תויעבב תולקתנה תופסונ תוניזמל ךרזה תא תנמסמ מ

 הלעמלמ" לש הטילש הנבמ רמשל רמולכ( הטילש ללכמ ואצי אל תויונכוסה יכ חיטבהל הניזמה לע יכ

.)"הטמל ' 

 ;זרשמל ץוחמ רתוי הבר תוליעיב תושעיהל הלוכיש תוליעפ לכ לע זרכמ איצוהל הבוח •

ירצומ תשיכר ינפל ) mal'ket testing ( קוש רקחמ עצבל הבות •  ;מיתוריש וא מ

 תואירבה תכרעמב רקיעב ,שכורל קפס ןיב הזרפה תועצמאב ) quasi-Inal'kets ( הצחמל-םיקווש תריצי •

 2 .תיתכלממה
ירבוש תוינכתב שומיש תלחה •  ;ךוניחה מוחתב ) voucllel's schelnes ( מ

יתוריש איצוהל תוימוקמה תויושרה לע תיקוח הבות תלחה • ירוביצ מ ימרוג יזי-לע עוציבל מי ינוציח מ  מי

 .) colnpetitive complllsol'y tendel'jllg ( תויזוח תויורשקתה תרגסמב

יעוציב תזידמל תוטיש תותיפ םג הללכ יטרפה רזגמב תוגוהנה לוהינ תוטיש לש ץומיאה תמגמ  תוקופת/מ

יזזמב בחרנ שומישו ירצומ רוחמתל תוטיש חותיפ ;הלא מ ירוביצ מ ילופיט ןוגכ מי יאופר מ  העיסנ ,םי

יזוחב שומיש ;זועו הרגא ישיבכב ישיא מ ילהת תתיתפ ;מי  תויניזמ ;תינוציח תורחתל מזא חוכ סויג ך

יעוציבל מאתהב ץורמת ילכ חותיפו ;מ  מוסרפו ןוצר תועיבש ירקס ןוגכ ,תוחוקלל תונעיה םירשפאמה מ

ינכרצ תונמא  .מוחתו מוחת לכב מ

ילב ינוט לש ותריחב מע יביכרמב יתוהמ יוניש לח אל רי יזכרמה מ  תא החנמה וקה .וז תויניזמ לש מי

ילב לש ותו יניזמ יזע ססובמ רי יתהב עירכמ זיקפת קושה תוחוכל יכ הרכהה לע ןי  תרבגהבו תולעי

יקסועה לש תויביטקפאה יב מ ירצומ תקפסהבו רוצי יתורישו מ ירוביצ מ י  תוגוהנה לוהינ תוטיש ץומיא .מ 

ינוגרא לש תפטושה תוליעפהמ זרפנ יתלב קלחל אופא ךפה ירוביצה רזגמה יזי-לע יטרפה רזגמב  מ

יתלשממ  .מי

 ןתלוכי תא קזחל תובר תולשממ ופאש יטרפהו ירוביצה רזגמה ןיבש תולובגה לש שזחמ ןוגראה םע

יתורישה תקפסה תא ריזסהל ירצומהו מ ירוביצה מ  בר רפסמ תמקהב ויוטיב תא רבדה אצמ הינטירבב .מי

ישזח הרזסה יפוג לש יזרשמ ןוגכ מ  ,היצקינומוקלטה ,תובכרה ,מימה ,זגה ,למשחה ימוחתב הרזסהל מ

.ועו ילה תלשממ ד ישזח הרזסה יפוג רשע-זחא הפיסוהו וז תויניזמ הכישמה רובי  מג הלח ליבקמב .מ

יפוג לש חוקיפ ירק- תימינפה הרזסהה מותתב תוחתפתה ירוביצ מ יפוג תוליעפ לע מי ירוביצ מ ירחא מי  .מ

ירוביצ חוקיפ יפוג לש מקוזיחבו מתמקהב יוטיב יזיל האב וז המגמ ינומה מי ינוגרא 134 מויכ מ  ןוגכ( מ

ירוביצ מיתורישל זרשמה ,להנמל ירטנמלרפה ביצנה ,אלכה יתב לע חוקיפה ,ימואלה רקבמה זרשמ  מי

יאנתב .ט"שיל ןוילימ 776 לש ללוכ לועפת ביצקתב ,)ההובגה הלכשהה ןומימל הצעומהו  חוקיפ לש מ

יפוג לע קוזה ירוביצ מ יהש תירוביצה תכרעמב ותזיחא תא רצואה זרשמ קזיח מי  .רבעב מג הקומע התי

 תרגסמב רתונ תעזה לוקיש בחרמ ירה ,תעז לוקישו תוילוהינ תויוכמס תלצאה לע תורהצהה תורמל

ילה תלשממ תחת מג הנתשה אל הז בצמ .תקזהתמו תכלוה תיביצקת  .רובי

ינומשה תונשב תומרופרה תיברמ ,רוזיבל רשא  לשממב תויוכמס לש ילהנמ רוזיבל ונווכ םיעשתהו מ

 תוזקפומה הצחמל תוימונוטוא "עוציב תויונכוס" תמקה איה הינטירבב ךכל תקהבומה המגוזה .יזכרמה

י לע  תליחת מע יתועמשמ יוניש ןכ מא רבע יטירבה הניזמה תוריש לש יסיסבה הנבמה .תוינ יזמ מושי

 יזרשמ ושקבתנ ןושארה בלשב. 1988 תנשב הלחה רשא Next Steps-ה תמזוי תרגסמב שזחמ ונוגרא

 ראשיהל תוכירצ רשא תויוליעפה לע רתיה ןיב טילחהלו מהיתולועפ ןווגמ תא בטיה קוזבל הלשממה

 תדיח�' יזי-לע םיעצבתמ הז בלשב הרקבהו חוקיפה .עוציב תויונכוס תרגסמב ןעצבל ןתינ מלוא מתוירחאב

 הינטירב

 תוביצי-יא ררגש קומע ילכלכ רבשממ האצותכ ןה מג ולחה הינטירבב שזחה ירוביצה לוהינה תומרופר

 תוריחבבו 1979 ףרוחב ןאישל ועיגה תיטירבה הלכלכה ירזגמ תיברמב תותיבשה .הזובעה יסחיב הבר

 הלחה זיקפתל התסינכ מע זימ .ר'צאת טרגרמ תושארב תינרמשה הגלפמה התכז ןהירחאל דימ וכרענש

ינשב ועקשוה היצמאמ רקיע .ירוביצה רזגמב הפיקמ המרופר עוציבל ךרזה תא רישכהל  תונושארה מ

ינברס הלשממ ירבחמ לחה ,תומרופרל תילאיצנטופ היציזופוא לכ רוגימב  ןהכל יתוכלמ יונימ ולביקש מ

יזרולה תיבב ידיקפ מוזיק ךרז ,מ יריכב מ יאורה מ  רוגימל זעו ,הלשממה שאר לש היתונויער תא בויחב מ

יש ירוכה תתב יקח םוזיקו תמסרופמה מ יזוגיאה לש מחוכ תא רכינ ןפואב מצמצל התרטמש הק יעוצקמה מ  .םי

 וללכש שדח ירוביצ לוהינ תומרופר לש מושייה תלחתהל עקרקה הרשכוה הלא היציזופוא יזקומ לוסיח מע

י ימוחתל קוש ינונגנמ תסנכה ,הטרפה ירצומ לש הקפסהו רוצי יתורישו מ ירוביצ מ  לוהינ תוטיש ץומיא ,מי

 .תוחוקלה יכרוצל תונעיה לע שגז תמישו ,תוקיפו הרזסה יפוג תמקה, יטרפה רזגמב תוגוהנה

 הרכמ הלשממה .הינטירבב ירוביצה רזגמה לש המרופרהמ יתועמשמ קלח התוויה הטרפהה תוינידמ

ישימתל לעמ ישעתה רזגמה תא הניטקהו תויתלשממ תורבח מ ינשכב התולעבבש יתי ישילש-  תוסנכהה .מ

 שומישל וסנכוה ,ליבקמב .סמב תולקה ןומימל רקיעב ושמיש )ט"שיל זראילימ-64 כ( הלא תוריכממ

ינ וגראב ינונגנמ הלשממה תולעבב ורתונש מ יתורחת מ יל רושקה לכב מי ירצומ תקפסהלו רוצי  םיתורישו מ

ירוביצ ינונגנמה .מי יביכרמ וללכ מ  :הלא מ

 תושיה( תןניטלוגו תושו 1996 זאמ תלעופ ןבש למשחה םוחתב רקיעבו ,ילארשיה הרקמב םג תניינעמ הנלשה ןז הזרפהל. 1

 תוינידמל תסחייתמ הניא ,תןיתשתה םוחתב תלעופה ץראב הגוסמ הנןשאךה ,וז תיאמצע תושר .)למשח- םיירוביצ םיתורישל

ל לדוגל ןורתי ךדעה בקע .םייטרפ םימזיל למשחה קושמ ןטק קלח חתפל תניינועמה הלשממה יטרפה םימזי  למשחה ריחמ ,םי

 הובג רזחמב בשחתהל תגרטמ תןשיה םלוא ,למשחה תרבח תרציימש למשחה ריחממ הובג למשחה תרבחל םיעיצמ םהש

 לש הנוצרב רקיעבו למשח תרבחב ןה תעגופ איה ךכ התושעב .טיפירעתה בושיח ךרוצל "תרכומה תולעה" בושיח תעב הז

 .טוחתב תורחת טינכהל הלשממה

 הרוקנה .תואירב יתוריש לש דוקפתב קוש ינונגנמ בלשל הרטמב ,תואירבה תכרעמב ימינפ קוש חותיפ הללכ המרופרה . 2

י הדרפהה איה המרופרה םושייב תיןכרמה  ושרוה ) Gc ןן el'u ו PI',lctiti()I ן C ן' S ( טייללכ סיאפור ,יאופר לופיט לש םיקפטו טישכור ןב

 טיתורישה וווגממ רתויב הבוטה הקסעה רחא רותל ,לבגומ ביצקת תרגסמבו ,םהילפוטמ רובע םיתוריש לש םישכורל ךופהל

 רופישל ביצקתה יפדוע תא תונפהל םיאפורה לש םתלוכיב .)תודבעמו םיחמומ תואפרמ ,םילוח ךתב ,ירק( םיקפסה ועיצהש

 ,םתולעבבש )האפרמה( שוכרה ךרע תאלעהל רתיה ןיב ,רמולכ ,חןקלל תורישה

 סאילט יטזמ : ךרזע ירוביצה להנומב המרופר אשונב הכרדה תכרע
 k כ/ k- טניו'ג
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 תורומאה עוציבה תויונכוס לע םירשה לש הטילשה תא קימעהל ריילב לש ונוצרב אוצםל ןתינ ךכל הביסה

 ,ותנלפם לש התוינידמ תא לעופל איצוהל

וביצה תורישה יביכרמ תא ןיבהל תנמ לע  קודבל שי ריילב לש ונוטלש תפוקתב םיווהתמו םיכלוהה יר

ייל תואבה תוידיתעה תומנםה תא י ד  אשונה 1999 תנשב תיטירבה הלשממה המסרפש תוינידםה ריינב יוטב

 םינשב הלשממה דקמתת םהבש םיאשונ השולש גיצה הז ריינ , Modemisil1g Govel'nment תרתוכה תא

 םישנ םודיקו ,טנרטניאה ךרד רוביצל םיתוריש תקפסה ,לשםמה תועורז ןיב םואיתה תרבנה :תואבה

 םינשב יכ העדה תא םיקזחמ ,ריילב לש םייבמופ םימואנמ םירזננה םירחא םידעיו ,הלא תורטמ ,םיטועימו

יאבה םיביכרמב ןייפואמה ירוביצ תוריש לדומ חתפתי חואבה  :ם

 תילכת רש!, תויונכוס וםקוה ינשה בלשב .הלשממה ש!זר לש דרשםב ) Efficiency Ul1it ( "תוליעיה

 שאר דרשמב יארחאה ףונה ידי-לע וםקוה הלא תויונכוס .רוביצל תוריש ןתמו תוינידמ עוציב אוה ןקוסיע

 ןפוא םנ ומכ ,תושרדנה תוקופתהו תוינידמה ידעי .יטנוולרה יתלשממה דרשמה םע םואיתב הלשממה

 Framework ( "תרנסמ םכסה"ב ילמרופ ןפואב וחסונ ,םדא חוכ יאשונ רפסמו יתלשממה דרשמה םע רשקה

Agreement (. לועפל תונכוסה הלחה םכסהה תמיתח םע.  

 לכב .םינושה םינרדב םילהנמל הבר תילוהינ תושימנ ןתמ ךות תיקסע תנוכתמב תולהונמ תויונכוסה

 אלש תוכמס רשל .םידעיב ןתדימע תדימל רשאב רשה לש עובק ןחבמב הלא תויונכוס תודמוע הנש

 עוציבה תויונכוס תמקה ירוחאמ ףסונ ןויער .םידעיה תנשהב לשכ םא תונכוסה ל"כנמ הזוח תא ךיראהל

 היוטיב תא האצמ וז המנמ .םהיתוחוקלל םיירוביצ םיתוריש תקפסה לע םידקפומה םימרונה בוריק אוה

 הדימ תוזבאב הדימעה תדימ ,תונכוסה ידי-לע תוריש ןתמל הדימה חומאל רשאב רוביצל עדימ תצפהב

 ,תונעיהה תוכיא רופישל עדימ-תוינולונכט לע םנ שנד םשוה ךשמהב ,וענפנש תוחוקלל דעס ןתמו ,הלא

 רופישל םיכרדה לע םתעד תא תווחל םינמזומה םייחה ימוחת לכמ שיא 5,000 ללוכה יממע לנפ םקוהו

 . םיירוביצ םיתוריש תקפסה

 ריילב . Next Steps-ה תמזוי תרנסמב ומקוהש עוציב תויונכוס 130 רו'ניימ ןו'נמ "שרי" ריילב ינוט

 תויונכוסה רפסמ דמע-21 ה האמה תליחת םעו ,תושדח תויונכוס רפסמ םיקה ,תויונכוסה ןמ קלח לטיב

 םסרופש ) White Paper ( תוינידמ ריינ ,םידבוע ףלא-350 כ תוקיסעמ הלא תויונכוס, 134 לע תוליעפה

ורב םידעי תעיבקל תויונכוס תמקהם שנדה תא ריבעה 1998 ילויב  תא עבק ןכו ,תונכוסו תונכוס לכל םיר

 תומוד תומישמ םיעצבמה םיירוביצ םינונרא ןיב ) Benchmarking ( םיעוציב תאוושה לש היצפצנוקה

)  .יטרפה רזגמב םהליבקמו םיירוביצ םינונרא ןיבו ,)תוימוקמ תויושר ןונכ

 "חרזאה תלינמ" לש המוסרפ היה הינטירבב ךכל טלובה יוטיבה ,תוחוקלל תוברקתהה תמנמל רשא

) Citizen's Charter (, הדעונו ,ותנוהכ םויס תארקל רו'ניימ ןו'נ הלשממה שאר לש המזוי התייה וז הלינמ 

,יקפתב ותמדוק לש וז ןיבל רו'ניימ לש ותוינידמ ןיב תמיוסמ הנחבה רוציל  תפסונ הביס .ר'צאת טרנרמ ד

 תויסיסבה תורטמה .חרזאה תויוכז קוזיחל ענונב היציזופואה תונלפמ לש ןהיתועצהל בינהל ןוצרה התייה

 יקפס לש תונעיהה תמר תא רפשלו ,םיירוביצה םיתורישה תוכיא תא רפשל ויה חרזאה תלינמ לש

וביצ םיפונלו םיירוביצ םיתוריש תוחוקלל םיתורישה יש םישכורה םייר  לש תללוכה תרנסמב .הלא םיתור

 .םיירוביצ םיתוריש תקפסה לש םינוש םימוחת יבנל "תולינמ-ינימ" ומסרופ "חרזאה תלינמ"

 לש תמצמוצמה הרדנהה תא ןשינדהב ,תוהמה לע ןוננסה ןוחצינ חרזאה תולינמ םוסרפב םיאורה שי

,בלב חוקלכ חרזא  יישקב ,םמצע םיתורישה יקפס ידי-לע םיעבקנ תוריש לש םיטרדנטסש הדבועב ד

 םע .) accountability ( תוירחאב האישנ לש םישדח םינונננמ רוציל ןולשיכבו תוליגמה לש הפיכאה

 םהיסכנכ תולינמה וספתנ ובש בצמה תא תונשל התנווכ לע ריילב לש ותלשממ העידוה ןוטלשל התיילע

 תורטמהו םימומעה םיחוסינה ,רוביצה םע תוצעייתה ךות וחסונ תושדח תולינמ .םיתורישה יקפס לש

 םישמתשמה לעש תואצותה תודוא לע רורב עדימב ופלחוה תומדקומה תולינמה לש הנשהל תולקה

 .תורישה תוכיא לש םירורב םידדמ דצל ,תופצל םיתורישב

 שדחמ ססבל םירש לש םהיצםאמל ענונ שדח ירוביצ לוהינ תומרופרל רשקב ףושחל שיש ףסונ אשונ

 לש הנוטלש תחת .תודיקפה לש תמזנומה התואמצע תא שילחהלו הנידמה תוריש לע תיטילופ הטילש

וחת לש )היצזיטילופ אלו( היצזילנוסרפ לש ךילהת לח ר'צאת טרנרמ  ירק ,ירוביצה תורישב םייונימה ם

 לש תיתועמשמ הרבנה אלל ךא ,םיריכב הנידמ ידבוע לש תישיא תלוכיו תוירחא לע שדח שנד םשוה

 ךילהתב הוול אל רוביילה לא תינרמשה הנלפםה ןמ ןוטלשה לש רבעמה םנ ,םייונימב םייטילופ םילוקיש

וטיפ ,םייונימ לש טלוב  ,םייטילופ םיצעוי 53 התנימ רוביילה תלשממ ,תאז םע .םידיקפת תורבעה וא ןיר

 תא .ירוביצה תורישה לש היצזיטילופב ןוידה תא שדחמ הררוע ךכבו ,תמדוקה הלשמםה תחת 38 תמועל

 ;םיטקייבואכ אלו םינכרצכ םיחרזאל תוסחייתה •

 ;תוינידמ ידעי תעיבק יכילהתב הרזעל יקסעה רזנמה לש תיעוצקםה ותלוכי לוצינ •

 םידעיה ונשוה ןהבש םיכרדה תובישחב תוחיפ ךות תוינידמה ידעי תנשהל תכלוהו הלדנ תובישח •

 ;םתוא וגישהש םיפוגהו

 םירצומ לש הקפסהו רוציי לע הרקבבו הרדסהב ,חוקיפב ירוביצה תורישה לש ותוברועמ תלדנה •

וביצ םיתורישו  ןפואב םיתורישו םירצומ תקפסהב ירוביצה תורישה לש ותוברועמב התחפהו ,םייר

 ;ךישי

 ;הלשממה לש התופיקשו התוחיתפ לע שנד •

 הלשממה ידי-לע םדוקמה אשונכו תילכלכ החימצ לש ןנועכ עדימה תייגולונכט לש התובישחב הרכה •

 ;יקסעה םוחתב ןהו ירוביצה םוחתב ןה

יילהתה תא םאתל הדיקפתש ,המוחתב תויחמומ תלעב הנטק הצובקכ רוביצ ידיקפל תוסחייתה •  םכ

 ;ליעל ונינמש

ייקפ דצמ תישיא תוירחא תחיקל •  . םתוליעפל רוב יצ ד

 יכ דוע רורב .וקזחתי הלא תומגמ יכ רורב 2001 תנשב ומייקתהש תוריחבב ריילב ינוט לש ונוחצינ םע

,יילב ליבומש ךילהת תוקזחמ הלא תומגמ ד  ,הלשממה שאר דרשמב המצועה זוכיר וזכרמבש 

 קרמנד

 םושייל דע םלוא .שדח ירוביצ לוהינ תומרופר איה הכרדב םשייל תיסחי רחואמ בלשב הלחה קרמנד

ופר וביצה רזגמה אפק אל הלא תוםר  תופיקמ תומרופרב לחוה םיעבשהו םישישה תונשב דוע .וירמש לע יר

 יכ איה הז רשקהב הבושחה הדוקנה .םייתוהמ םייוניש ולח םינומשה תונשב םגו ,ןביט לע דומענ דימש

ושיי ופר ם וביצ לוהינ תומר  לש תחקופמו תיתרוקיב הייארמ אלא ילכלכ רבשממ עבנ אל קרמנדב שדח יר

 .םהיתוכלשהו ,תורחא תויברעמ תונידמב וצמואש תונורתפה ,ןהינפב בצינ ירוביצה רזגמהש תויעבה

 עגונב-1982 ב תינרםשה היצילאוקה תלשממ תעצהו ,החוורה-ת,ידמל הבר הדהא תמייק קרמנדב

וביצ תודגנתה הררוע הטרפה תינכתל  תויורשקתהל קר הסחייתהו העונצ העצה התייהש תורמל הבר תיר

 העונצ התייה איה םג םלוא ,-1997 ב הלחה תיתועמשםה הטרפהה .תוירוביצ תויוליעפ עוציבל תוינוציח

ושמ  תליחת םע .הריכמל םיבר םיסכנ הלשממל ויה אל ךכיפלו ,תוישעת רבעב ומאלוה אל קרמנדבש ם

 הטילשו תוינד תונורק דראילימ 133 לש יוושב םיסכנ תולעב תורבח-46 ב תוקזחא היסכנ וללכ הטרפהה

 k כ Jk- טניו'ג
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יה רתויב תי i כרמה הטרפהה ,תורבח הרש�י-ששב ינופלטה תרבחב הלשממה לש היתוקזחא תריכמ התי  הי

 ,תויתועמשמ תוסנכה ובינה אל ורכמנש תוקזחאה רתי לכ . Ameritch הרבירל TeleDel11 מ al'k תיתלשממה

 ,תיתטיש תוינירממ וא תיתנלפמ הינולואיךיאמ העבנ אל ,השחרתהש הטעומה הךימב ,קרמנךב הטרפהה

יה אלא יביצקת םילוקיש לש האצות התי יטמנרפ םי יצל שי .םי  אל הטרפהל תוענונה תוטלחהה יכ ךוע ןי

 טילחהל תוכמסה וז הךעוול ,נהונה יפל .ינךה טנמלרפב םיפסכה תךעווב ולבקחנ אלא ירוביצ ןויךל ואבוה

 .םיסממ תעבונ הניאש הסנכהב שומיש וא השךח האצוה תאצקהל םירושקה םיאשונה לכב

 יתועמשמו לוךנ קלח הוויה ירוביצ ךונאת ,קרמנךב הטרפהה לש תיסחי םיעונצה היךממ תמועל

- State Owned Enterprises ( הניךמה תולעבב םיךינאת תריצי רקיעב ,המרופרב SOE (. לש הרטמה 

יה וז תנוכתמב המרופר  ךועב( הניךמה תולעבב םיךינאתה ישאר לש תילוהינה הימונוטואה תא ליךנהל התי

 ) SOE-ב לוהינל ורבע רשא( לשממב תויצקנופ ןתוא תא ףושחל ;)תויניךמל יארחא רתונ יטילופה גרךהש
ינלו ,קושה תוחוכ תעפשהל  םתיברמ ןא ,וטרפוה SOE's-ה ןמ קלח .יטרפה רזנמה ןמ ילוהינ םךא-חוכ סי

 .הניךמה תולעבב וראשנ

ר לביק "עוציב תויונכוס" תמקהו הלשממה תויוכמס רוזיב אשונ ינעמ תינפת קרמנב .ואמ תני  תישאר ד

יצל שי סב ךוע יכ ןי יק ויה םיעבשה תונש ףו ס 87 תומי  המרופרה תלחתה םע םלוא ,) directorates ( תויונכו

 נוזימ : םיביכרמ ינש ללכש שךחמ ןוגרא עצוב ןכ לעו תיטילופה תויחוויךה תא קימעהל שי יכ עבקנ

ס ס לש טעומ רפסמ תמקהו ,הנוממה יתלשממה ךרשמה םע תובר תויונכו  הנווכהו יוגיה ןכו ,תושךת תויונכו

ס לש  .)ןשמהב ואר( "םיכר םיזוח" יךי-לע תויונכו

 להנמה ישנא ןיבל הנוממה רשה ןיב רעפו תוילהנמ תויוליפכ רקיעב הללכ תויונכוסל רשאב היעבה

ס וברעתה סירקמה ןמ קלחב .תוירחאב האישנו ןובשחו ןיך ןתמל רושקה לכב  תעיבקב עוציבה תויונכו

ינעב תוברעתהל םמצע תא םירשה וליבגה אל קלחב ,תויניךמ יללכ תויניךמ יני  תויעב יתש ורצונ קלחבו ,םי

 תקולחל רשאב תומימע בקע תיטילופה תויחוויךה תמרב הךירי התייה האצותה .תחא הנועבו תעב הלא

סה לש ימוי-םויה לוהינב רשה תוברועמ בקע( תוירחא סה לע רשה תטילשב הךיריו ,)תונכו  בקע( תונכו

 ונזומ הלא תויעב םע ךךומתהל תנמ לע .)תויניךמה תוטלחה תלבק ןילהתב הנורחאה לש התוברועמ

ס יתלשממ םיךרשמו תויונכו  יתוהמ ןפואב תגרוחה תוחתפתה ןכ םא יהוז .תחא תינוגרא הךיחיל םי

 .הינטירבבו ךנליז-וינב הכ ךע ונרקסש תויוחתפתההמ

 הז ןילהת תרטמ .) coI1tract steel'ing ( "הזוח יךי-לע יוגיה" הנוכמה ןילהת קרמנךב לחה ליבקמב

י לש ימוי-םויה לוהינה ןיבל תויניךמה ןיב ךירפהלו ,תילועפתה תוליעיה תא רפשל  קימעהל ןכבו המושי

 תוקופתה ,םיזעיה תא ריזגמה "ןר הזוח" יזי-לע תעצבתמ וז הטילש .רשה לש תיטילופה הטילשה תא

סה לש תובוחהו תויוכזה תא ןכו תויופצה ס ששו םישימחכ .תונכו  הזוח לע ו 998 תנשב ומתח תויונכו

יצל שי .הז ןיעמ יתנש לש הפוקתל ללכ ןרזב םתחנ רשא ,הזוחה יכ ןי יחמ וניא ,םינש עברא זע םי  בי

,עוציב יזזמ ללוכ וניא ,תיטפשמ הניחבמ ס ליכמ וניאו  סה .םיזעיב הזימע יא לע תויצקנ  תלבקמ תונכו

ינע תא להנל אלמ שפוח  היזעי בוציע לע האלמ הטילש לבקמ רשה וליאו ,הביצקתמ הנירח אלל היני

סה לש היתורטמו  יזי-לע יוגיה" תנהנה .ןכ תושעל ונוצרב רשאכ הזוחה תא לטבל תורשפא רשל .תונכו

 יתועמשמ רופישל הליבוהש ןוויכ ,החלצהכ ינזה רצואה זרשמ יזי-לע םיעשתה תונש ףוסב הרתכוה "הזוח

ירוביצ םירצומו םיתוריש תקפסה לש תוליעיב  תבלושמ היגטרטסא ןכ םא העציב תינזה הלשממה .םי

ס לש בר רפסמ גוזימ הללכש יתלשממ םיזרשמ םע תויונכו  תויונכוס םע םיזוח תמיתח תועצמאב רוזיב ,םי

סה יזעי לע רשל האלמ הטילש ןתמ תועצמאב זוכרמו תושךח  .תונכו

יוניש ומשוי םישישה תונש זאמ ,יסנניפ רוזיבל רשא  וליזנהש ירוביצה רזגמב בוצקתה תכרעמב םיבר סי

 ןלהמב ירוביצה רזנמה לכל טשפתהו יזכרמה לשממב לחה ןילהתה .םילהנמה לש הימונוטואה תמר תא

 םיפיעס בוצקתמ )ו( :םיזממ ינשב רקיעב הלזנ םילהנמה לש תיביצקתה הימונוטואה .םיעבשה תונש

יפיצפס  תולבנהמ ) 2 (-ו ,ףיעסל ףיעסמ םיפסכ ריבעהל להנמה לוכי התרגסמבש תואצוה תפטעמ בוצקתל םי

 .תיביצקת האצקהב שומיש תושעל ןתינ ובש ןמזה קרפ לע תולבנה תלקהל הנשל הנשמ םיפסכ תרבעה לע

סנכהל רשא ירוביצ םיתוריש תקפסה לש םימוחתל קוש-ינונננמ ת  התפכ אל- הינטירבב ומכ אלש ,םי

סנכה תינזה הלשממה ירוביצה םיתורישה תקפסה םוחתל קוש ינונגנמ ת  תורמל .הקיקח תועצמאב םי

ילע לע קר עיבצהל ןתינ ,תוינוציח תויורשקתהה תא ריבגהל םיבר םיצחל  תקפסהל תויורשקתהב הנטק הי

ירוביצ םיתוריש ילע לע עיבצהל ןתינ יזכרמה לשממה תמרב .םי  ו 990 ןיבש הפוקתב o/'20-ל ו-7% מ הי
.ללכ יוניש היה אל תוימוקמה תויושרב וליאו ,ו-999 ל  יזכרמה לשממה תמרב ןומנה לוזינל תוביסה תחא 

 ר.כיפל .ימוקמה לשממל תויוכמס רוזיב תוינ יזמב םינש הז נהונ לשממה יכ הזבועב הצוענ הז םוחתב

ינוציח םינלבקב שומישב שזח לכ ןיא קרמנזב ר.כל ףסונ .תויורשקתה עוציבב ןרוצה אליממ תחופ  םי

ינוציח םינלבק םיקסוע םינש תורשע הז .תימוקמה המרב רקיעב  ,ףוסבל .הפשא יוניפו יוקינ תוזובעב םי

י יפוא תואשונ תוינוציח תויורשקתה יק :קרמנזב יזוחי  תונושה היתומר לע הלשממה ןיב ןתמו אשמ םי

ינוציח םינלבק ןיבל י לע םג אלא ,םיזךצה ןיב הזוחה לע קר אל םי  .היתורטמ לע םגו תויניזמה םושי

יב קר אלו ,תוינ יזמ ה תורטמב קסוע םכסהל םזוקה ןתמו-אשמה ,תורחא םילימב  .המושי

בר יקסע לוהינ  תויניזמבו ) management by objectives ( םיזעי יפ-לע לוהינב ויוטיב תא אצומ קרמנ

ר תמשוימ וז רכש תויניזמ .הקופת-זומצ רכש  תוקופת םוזיקל םיזעצ בלשמה ןפואב ריכבה לוהינה תונרב

 .רכשה ןמ ו S '/ל-, עיגהל יושע סונובה .שונא יבאשמ חותיפו תוינונרא

יק קרמנזב םנ  םלוא ,ראוזה יתורישו תובכרה ,היצקינומוקלטה ,למשחה ימוחתב הרזסה יפונ םימי

ס קר  תוהזל ףא ןתינ .הינטירבב לבוקמה יאמצעה הרזסהה לךומל המוז תימואלה היצקינומוקלטה תונכו

 "ילפיצינומה שפוחה" תרבנה היה יבמופה רסמה תוימוקמ תויושר יבנלש זועב :תוזנונמ תומנמ קרמנרב

ינל ירה ,יזכרמה לשממה לש םיללכה טושיפ יךי-לע  ינונגנמ הלשממה יזרשמ וליעפה תויזכרמ תויונכוס ב

יתנש-וז תוח"וז ןונכ ,תימינפה הרזסהה קוזיחל םישזח תרוקיב סה לש ילכלכה ןבצמ לע םי  קוזיח .תויונכו

 הזעווה תואמצע לש קוזיח ןאנמו ,טנמלרפל הניזמה תרוקיבל תרנינ תוירחא תרבעה תועצמאב השענ ףסונ

 .טנמלרפב הנוממה

 תולועפ תא םאתמה "יזכרמ ןקחש" ןיא תאז םע םלוא ,תויניזמה םואיתב זיקפת אלממ רצואה זרשמ

 ןומאב היולת ,טניבקה וא הלשממה תובישי ,הניזמה תצעומ ןרז םא ןיב ,םואיתה תלועפ .םיזרשמה לכ

 תישיאה תוירתאה תשוחתבו עזימ יפוליח לש ההובנה המרב ,םיברועמה םיאקיטילופה ןיב תיזזה הנבהו

 תניחבמ תיננומוה הניךמב תועצובמ קרמנזב תומרופרה יכ חוכשל רוסא ,תאז םע .הניזמה יזבוע ברקב

יסולכואה בכרה יפואמה הי  .תימכסה תיטילופ תוברתב תני

ס( תימוקמה המרל תימואלה המרהמ תויוכמט רוזיבל רשא ירוביצ םיפוגו תוילהנמ תויונכו ,פס-יתבכ םי  ד

יק תינזה תינוטלשה תנרעמב ,)םיזלי-ינגו םילוח יתב  המרה ןיב הרורב המצוע תקולח יתרוסמ ןפואב תמי

 המרב רוביצ יזיקפש ןכ תימוקמה המרב םיפוגל תולצאומ תובר תויוכמס .תימוקמה המרה ןיבל תימואלה

יטילופ םיגרז יזי-לע ולבקתה רבעבש תוטלתה לבקל וכמסוה וז יק .םי ססובמ תרוסמ םג תמי  שומיש לש ת

ינע תוצובק לש םיגיצנ ,םיחמומ תובלשמה תוצעומב  םיעשתהו םינומשה תונשב .ירוביצ להנמ ישנאו ןי

סמ תוצעומ ומקוה ירוביצ םיתוריש לש םינכרצ תוללוכ הלא .םישמתשמ-תוצעומ- שזח גו  םילהנמ ,םי

 ןפואב םיקהל תורשפא הנתינ םירוהל .םישישקל עויסו ,םיזליל םוי-תונועמ ר.וניחה ימוחתב םיזבועו

 רוחבל ןתינ ןכ .ירוביצ ןומימ לע תימוקמה תושרה םע המכסהל עיגהלו רפט-יתב וא םיזלי-יננ יאמצע

יצל שי .הלא םינוגרא ןיב תורחתה תא ריבנהל הרטמב ,םילוח יתבו רפס-יתב ןיב ישיא ןפואב  רשקהב ןי

 תא ומצעל רמוש ותטילש תחת היוצמה תימוקמ המרב םיזיקפל ויתויוכמטמ ליצאמה יאקיטילופ יכ הז

 תורישב המרופרל היגטרטסאכ תויוכמס תלצאה .יפיצפס ןפואב וא יללכ ןפואב וז הלצאה לטבל תוכזה

 .יונישל "ןר" ילכ אופא תרתונ ירוביצה

 k כ Jk- טנ' I 'ג
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 ,יזנרמה לשמוכל טחיב ןזוכעוכבו תוימוקמ תויושרב תינוגרא המרופר קרמנדב הגרענ םיעגשה תונשב

 ונשמנ תומרופרה ,ןשומימל ןומימו רתוי תוגר תוילנויצקנופ תויונמט תויושרל ורבעוה המרופרה תרגטמב

יניב תוביטח לע תוזוחמל תוירחאה תרבעה וללנו םינומשה תונש ןלהמב -3,000 נ לע תוירחאלו טי

ירטמוליק  לוהינה תיננתו ;הטשופ וא המצמוצ תוימוקמ תויושרל טחיב הרדטהה ך,נל ףטונ .םישיבנ לש מ

ינוש טיקלחמ ןמצע תא רוטפל תוימוקמ תויושרל הרשפא ) fl'ee commune ( יאמצעה יתליהקה  לש מ

 הנבממ רבעמ לח יללנ ןפואב ,תואצוה לע רתוי קוזה חוקיפ תוהזל היה ןתינ ינשה זצה ןמ .הקיקחה

 תוימוקמה תויושרה תא ןפה הז ינבמ יוניש ,רתוי רזובמ ינוטלש הנבמל יתרוטמ יזוכיר-יתניזמ לשממ

יממ ידעי תעיגקב תופתושל תימוקמה המרב תיזנרמ תוינידמ תומשי  .תוינידמ 

יונישש תורמל םינש שש ןותב  ורשפא הלא תולועפ .וז הפוקת רחאל מג וכשמנ מינוש מירופישו מי

יאקיטילופל יקוושה לש היצלוגר-הדה תחלצה לע ןעשיהל מ ילכלכה מ יוניש מע דדומתהל ונפ מרטב מי  מי

 .ירוביצה רזגמב תקולחמ יררועמ

יוניש י  תונ יהנ מה ידי-לע וננכות םה- ממצעמ ושחרתה אל ירוביצה רזנמה תוינידמו תילכלכה תוינידמה 

יתרבחה הננהה ינונננמ קוריפב ישיא ןוכיט הלטנ רשא ,תיטילופה ילכלכהו מי  תניזמ ,ירק ,הניזמה לש מי

יטנ תורמל .החוורה ילה תנלפמ ישנא לש שארמ העוזיה תיטילופה מתי ישוחנ מה ויה ,רובי יוניש ןורעל מ  מי

.תיתלשממה תויניזמבו ילנלנה לוהינב  היפלש העדה מלצא השבנתה היציזופואב מהיתונש עשת ןלהמב 

 תינויח הפיקמ היצלוגר-הז יכו ,תילכלכה תנרעמה לש יוקלה דוקפתל מרונה איה קושב הלשממה תוברועמ

יקוושב התודדומתה ןרוצל דנליז-וינל ימואל-ןיב מ יה הז ןילהתב תיזכרמ ,מי  ,טאלנוז ר'נור לש ותומז התי

 בצקמ רוביצב הנאז לע ועיבצה להקה-תעז ירקט רשאכ מנ המרופרה מוזיקל תובר לעפ רשא ,רצואה רש

יונישה יה תיזכרמ הזוקנ .מי  תודמעב וקיזחה הריכבה תוזיקפה ישאר ןהו הלשממה ירש ןהש הבדועה התי

ימוד תונויערו ישורזה תוינידמה ידעצ יבנל מ יה וז תינויער תופתוש .קשמל מ יב תובישח תלעב התי  מושי

ילה תנלפמ יניהנמ .תומרופרה לש ריהמה  נישהל ופאש מה .תילמס המרופרב קפתטהל ונווכתה אל רובי

 זיקפת לש אלמו ללוכ יוניש אלל- מתטיפת יפל ןכש ,רשפאת תיטילופה תכרעמהש לככ יתועמשמ יוניש

יזנליז-וינה קשמה תורזרזיה ןשמית הלכלכב הלשממה יזי-לע וחנוה מה .   החנההו קושה תוחוכב הנומאה 

 .הלשממה תוברועמ קטפיתש הזימב בטיה זקפתת הלכלכה ןמז ןרואלש

ילה תלשממ הזמע תיטילופ הניחבמ  בושחל השק השעמלו ,המרופרל ןרבד מילושכמ טעמ ינפב רובי

יאנת לע יטילופ מ יבוט מי  טנמלרפב בורמ התנהנו תחא הנלפממ תבכרומ התיה הלשממה- רתוי מ

יקקוחמ תיב ובש טנמלרפ( ילספסה יבשוי ,ןכ ומכ .)זחא מ ירוחאה מ  יבשויכ ונהיכ ןוטלשה תנלפמ לש מי

יה אל הז בצמב .תוירטנמלרפה תוזעווה תיברמב שאר  תיתועמשמ הזימב תוטטל תביוחמ הלשממה התי

יאנתב .טנמלרפה תוזטומב הכימתמ התנהנו ,תינויצילאוק הכימתב תוכזל תנמ לע התינכתמ  הפיזעה הלא מ

ינוקיתל זונינב ,הקיקח תרזעב המרופרה תא מזקל הלשממה יביטרטסינימזא מ  יפכ( יתלשממה ןונננמב מי

ירקמב לבוקמ היהש ירחא מ י לש וז ןרז .)מ יה- תישאר הקיקח לע ןמתטהב- מושי  תונורתי תלעב התי

ירורב יה ןכש מ  מוזיקל המרת תישארה הקיקחהש חינהל ריבס ך,כמ הרתי .תיקוח היחנה לע ןעשנ מושי

יזרשמב יזמל זיחא ןפואב המרופרה יזינאתבו תויונכוטב ,מ יתלשממה מ  .מינושה מי

יתסה המרופרה תומזקתה  יזרשמ תיברמ. יסחיה הזוזיבבו זנליז-וינ לש )ןטקה( הלזונב מנ העי

יפסונ תוזסומ ינשו )"תרווכה"( הלשממה זכרמב םימקוממ הלשממה  הניזמה תוריש תוביצנו רצואה- מ

ימקוממ- יק .מוקמ תבריקב מה םנ מ יריזת ןילמונ יטחי מימי  ןיב ןכו ,הריכבה תוזיקפה ברקב מ

 ותוניהנמו תירוביצה הפוקה לע ותטילש ןרז- רצואה זרשמל רשא .הלשממה ירשו היטרקורויבה

ינש ןשמב .המרופרה ןילהתב יטננימוזה לוקל הז ףונ היה- תילאוטקלטניאה  רצואה זרשמ עיקשה מ

יה וז הליכשמ תוזיקפ .ההובנ הלכשהו תיעוצקמ הרשנה יזי-לע םזאה חוכ חופיטב  ןופהל הנוכנ תעכ התי

ישעל  .הנפטש תונויערה תא הי

יל השזחה הלשממה לע היה ןושארה בלשב  ויה יתלשממה ןונננמה רופישל תוינכתו ,קשמה תא בצי

 תרבעה מע 1986 תנשב לחה רשא ,ינשה בלשה עינה תילכלכה המרופרה תחלצה רחאל .ןיתמהל תוכירצ

יזינאתה קוח יתלשממה מ יזינאת תוליעפ לע רישיה יתלשממה חוקיפה תא ריסה 4 ,מי  מתוא ןנראו ,הלא מ

יזינאתה מוחתב הםרופרה תחלצה .יקטע ןויניה סיטב לע תולעופה תורבחכ שזחמ יתלשממה מ  הזזוע מי

ילנוזה תא  .ירוביצה רזנמה תבילל מנ תילוהינה תוירחאה לש ןויניהה תא ביחרהל המרופרב מ

 תומרופרה םושייב יגושל תוביסה 0

יב ינושה תא יזממ רפטמ תועצמאב ריבטהל ןתינ תונושה תוניזמב תומרופרה םושי  מוטנמומ מהיניב ,מ

יאתהל תלוכיה לוכל לעמו ,תיחרזא תוברת ,תילוהינ תרוטמ ,ינוטלש הנבמ ,יטילופו ילכלכ  תונורתפ מ

ימוקמ יזממ יוטיבל ואב זציכ הארנ ןשמהב .מי יב הלא מ  תוניזמב שזחה ירוביצה לוהינה תמרופר מושי

 .ורקסנש

 דנלוז-וו[

יעינמה ירזטה ,רומח ילכלכ רבשמ לש בוליש ויה זנליז-וינב המרופרל מ יטילופ מ יחונ מי  ורשפא רשא מ

יניהנמ ודדוע רשא תושדח תוילוהינו תוילכלכ תושינ תמנפהו ,ריהמ יוניש יטילופ מ  םיריכב רוביצ יזיקפו מי

ינהנ עובקל  ,הלשממה זוקפתב יולנ ןולשיכ ,ילכלכ ץחל לש הז בוליש .שארמ מתוא ןוחבל ילבמ םישזח מ

י היה- תובהלתה תוררועמ תוירואיתו השדח תיטילופ תלוכי ידוחי ,נליז-וינל   ןכל הביטה תא הווהמו ד

 .הלש ירוביצה רזנמב רתויב ףיקמהו יתועמשמה יונישה תא הנרע וז הניזמש

יאנתה ילכלכה מ יעורנ ויה דנליז-וינב מי  הלשממה .המרופרה תמזוי הלחה תע , 1984 תנשב ידמל מ

יהובנ ויה תיבירה ירועיש ,לודג יביצקת ןוערינ ינפב הבצינ  תארקל 3 .רזרזיה ימוקמה רלוזה רעש דועב מ

 ,תימואלה ןוטלשה תנלפמ הזיספה תוריחבב ,ץוח עבטמב יתועמשמ רוטחמ רצונ 1984 לש תוריחבה

ילה תנלפמ התכז המוקמבו  שזחמ חתפנ רשאכ .תוריחבה רחאל דימ תוליעפל רנטנ ץוחה-עבטמ קוש .רובי

ימי השולש רחאל  בחרה רוביצה יזי-לע וטפתנ תוריחבה תואצות .וכרעמ /200 , ידנליז-וינה רלודה זביא מ

 .יונישל טזנמנ

ידעצה יקיפא השולשב ויה, ןכמ רחאלש רושעבו 1984 לש תוריחבה רחאל זימ ,וטקננש מ  ,תישאר: מ

 יפ-לע הלשממה תולועפ לש שזחמ ןונרא ,תינש ;הפיקמ תיתלשממ הרדטהם יטרפה רזנמה רורחש

 ומלשוה הלא תולועפ תיברם .הזובעה קושו ירוביצה רזנמהמ חוקיפה תרטה ,תישילשו ;מילבוקם קוש-יללכ

 .תילכלכה החימצה ךןעיש תנלחבמ ) 24 ךותמ-22 ה מוקמב( OECD-ה תונלרמ לש גןריבד ידמל ךומנ מוקמב הגדוד דנללז-ןינ . 3

 תונלדמב תילגלנה החימצב עצןממה לודיגהמ תירישענ קר שפנל ימלוגה ימואלה רצותב לודיגה ךרעיש היה-1985 ל 1960 ןלב

OECD . 
4 . ) 1986 ( erpriscs Act (רI:ו The St'lte OWlled 
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יק הינטירבבש זועב ,ןנ ומנ ,הינטירבב הנרענש הבחר הטרפהל רוגינב ,יטרפהו הינטירב יל רשאב תוזיחא תמי  םושי

יתלשממה םיזרשמב המרופרה יק קרמנזב ירה ,םינושה םי  תרוסמה בקע תאזו םיררשמה ןיב בר ינוש םי

 )ל"ננמלו רשל לוהינה תרתוה ,רמולנ( יתלשממה זרשמה לוהינב תוברעתה-יא הסיסבבש תילוהינה

 . זרשמל זרשממ הנושה תינוגראה תוברתהו

 אלא )הינטירבב היהש יפנ( יטילופה גרזה תענהב יגולואיזיא ףחזמ העבנ אל קרמנזב המרופרה

 ךניפל .אוה ומוחתב זרשמו זרשמ לנ לש ותגהנהבו רצואה זרשמ לש וזוזיעב הענוהו ,יטרקוננט לנויצרמ

יתלשממה םיזיגאתה לש םוחתב המרופרה תפקשמ יהב ,תיטרקוננט תיטמגרפ תרוסמ םי יניב-תמרופר התו  םי

 .תמאלומ תוליעפל הטרפה ןיב-

 תויורשקתהה רועיש תרבגה לש ךלהמה תלבוהב םג יוטיבל האב תינזה תיטילופה תוגיהנמה תשלוח

ינוציחה יורשקתהב לוזיגה לש ךומנה רועישל םזוקה קרפב ונמנש םירבסהל רבעמ .םיתוריש תקפסאל תו  ,תו

יצל ןתינ יעוצקמה םיזוגיאהו רוביצה יזבוע לומ םיאקיטילופה לש םתזימע רסוח תא םג ןי ימה םי  םיגצי

יק תא ולצינ הלא םיבדוע .הז ךלהממ האצותנ םתזובע יאנתלו םזמעמל וששחש םתוא  ינונגנמ לש םמו

 תורישה לנ תא םיפיקמ הלא םינונגנמ .םייביטקלוק הזובע ימנסה יזי-לע םיזסוממה םיפתושמ הטלחה

יביצקת םיאשונב םלוק תא עימשהל תונז םיזבועל םינתונו ינזה ירוביצה ינעב ,םי ינוגרא םיני  םירקמבו םי

 .ינוציח רוקימל םיעגונה

י רבסהל רתויב בושחה םרוגה  .השארב זמועבו תעצבמה תושרה הנבמב ץוענ הינטירבב המרופרה םושי

יב הקזח תעצבמ תושר הינטירבב  תוגלפמה יתשמ תחא התרגסמבש רטשמה תטישמ עבונ הז בצמ .רתו

 .) hung parliament לש םיריזנ םיבצמ טעמל( טנמלרפה יבשומ לש טלחומ בורב זימת הנוז תולוזגה
 תעמשמ הביתנמה תירטנמלרפ תרוסמ .ירטנמלרפ בור הלש תחא הגלפממ תבנרומ הלשממה ךניפל

יתקוח תולבגמ רזעהו יזמל הקזח תיתגלפמ  איהש הלאל רבעמ ,תעצבמה תושרה לע תויתועמשמ תו

יקל תרחוב י ,םי  .שומימ יזיל התוא איבהל התלוניב המרופר לע הטילחמ הלשממהש עגרב ובש בצמ םירצו

יל ר'צאת הטילחה תע ,םינומשה תונשב הרק ןנא ךנו א םשי יניזמ ךמסמב ושבוגש תונורקעה ת  אשנש תו

 . The Right Way to the Economy תרתונה תא

י ךילהת לנ ךרואל י לע הלקשמ זבונ לנ תא ר'צאת החינה המרופרה לש המושי  לש תונורקעה םושי

 תרבעה ןוגנ- הנרבד ובצינש םילושנמ קוליסל יעצמא םושב הלחב אלו ךמסמב וחסונש "שזחה ןימיה"

י אל רשאנ םזיקפתמ םירש  התואמ םזיקפתמ םירינב רוביצ יזיקפ תרבעה ,המרופרה תא תוקיזאב ומשי

 רוערעל הקיקח םוזיקו ,הרטשמה תוחונב בחרנ שומיש ךות תנשומםה םירונה תתיבש לש התריבש ,הביס

יעוצקמה םיזוגיאה לש םזמעמ  .םי

יה אל ירוביצה רזגמב המרופרה יה אלא ,רחא וא הז רש לש ותעז לוקישל ןנ םא הנותנ התי  יוניש התי

י-לע ענוה רשא ,יגולואיזיא ,םאותמ יה וז הביסמ .הלשממה שאר יז  ןפואב יזמל הזיחא המרופרה התי

י יחתה זובינ ,רזסו קוח לש תיחרזא תוברת הינטירבבש הבדועה .םינושה הלשממה יזרשמ ןיב המושי יובי  תו

יס ,םיזוח םויקו ילע רחאל .המרופרה תחלצהל איה םג העי ילה תלשממ הנישמה ,ןוטלשל התי  הינטירבב רובי

ילב ינוט תושארב  תושרהל הלוני איה ןיאש הניבה וז הלשממ םג .שזחה ירוביצה לוהינה תנפהמב רי

,נ לע ףסונ .תיתלשממ האצוה לנמ תיברמ הרומת קיפהל ךרוצה חנונ ,הז ךילהת רוצעל המצעל  יונישה ך

יתלשממה םיזרשמב "תוילוהינה תוברת" לש הסוסיב םע ירוביצה רזגמב לחש קומעה יתוברתה  תומרבו םי

 קמונמה יוניש לנ הנבהבו תוריהמב לבקמה יטרניא זוקפתל תוירוביצה תונרעמ תא וסיננה תונושה לשממה

 .לוהינ ילוקישב

 סוכיס 0

 קרמנד

יביטקפאהו תוליעיה תא ריבגהלו היתואצוהו הלשממה לזוג תא םצמצל ןוצרה  אל רפסמ איבה ,הלש תו

 שולש ןאנ ורקסנ הלא תוניזמ ןיבמ .ירוביצה רזגמב תויתועמשמ המרופר תומזוי םזקל תוניזמ לש לטובמ

ינ- ,נליז-ו  תובישחל סחיב ףתושמ הננמ תוהזל ןתינ ,תומרופרה ןיב םילזבהה זצל .קרמנזו הינטירב ז

יוננוס תמקהל הנתינש  .יטרפה רזגמהמ לוהינ תוטיש ץומיאלו עוציב תו

יזסומ םימרוג ,אסיג ךזיאמ ירוטסיהו םי יתרוסמ-םי  ןיבש תונושל םירבסהה רקיע תא םיקפסמ םי

יחמ איה .שומימל השקו קומע ינוגרא ךילהת הווהמ הםרופר .תונושה תומרופרה יטילופ תוחונ תבי  םי

יבו יטרקורו יתועמשמ םי  יגשיה- זנליז-וינ הרקמב ומנ- זחי םירבוח הלא תוחונ ובש הרקמבו ,םי

ימב םיטלוב המרופרה .חו יטילופה "םינקחש"ה תמצוע ד  רטשמה הנבממ תעפשומ רוביצה יזיקפו םי

 םיחונ םיאנת תורצוי תיטירבה הטישה לע תוססובמה תויטילופ תונרעמ ינ הארנ .תיתקוחה תרגסמהו

י יתגלפמ-בר תויטילופ תונרעמ וליאו ,המרופר תלבוהל רתו יחמ קרמנזבנ תו  ןפואב ןתמו אשמ לוהינ תובי

 זובינו תוחטבה זובינ לש תוברת .הפיקמ המרופר תלבוה לע תושקמ ןה ןנ לעו ,תופונת תורשפו יזימת

יסמ םיזוח  .הקומע היצזיטילופ רזעה םג ומנ ,המרופרה תחלצהל איה םג תעי

יזנרמה תויעבה תחא יה תינזה הלשממה ינפב וזמעש תו י לע היוקל הטילש התי  ינונגנמ רזעהו תויניזמ םושי

ירחאב האישנ יבש רעפה רושיג הללכש ,הלופנ היגטרטסא םירשה ורחב ךניפל .תו  להנמהו הקיטילופה ן

יוננוס זוחיא( תויזוניר תרבגה יזי-לע יתלשממ םיזרשמ םע תו  להנמו הקיטילופ ןיב הציצח ליבקמבו ,)םי

יניזמ בוציע ןיב הזרפה תועצמאב יל תו  תא םוחתל תנמ לע תאזו )הזוח יזי-לע יוגיה :ליעל ואר( המושי

י תויונמס ולצאוה רשאנ ,המגוזל .םירשה תוברועמ ףקיה יניזמ םושי יתלשממ םיפוגל תו  ומקוה רונזנ( םי

יונמס זונרמ ליבקמב עצוב ,)תושזח עוציב תויוננוס רפסמ  .םזא חונ לוהינו תיביצקת הרקב ימוחתב תו

יה תויצילאוק תמקהב ךרוצהו יתגלפמ-ברה רטשמה יזעו וו  החונ תא םימצמצמה םימרוג םיווהמ ןי

ילו בצעל תנמ לע .קרמנזב תעצבמה תושרה לש  םע ןתמו אשמב אובל ךרוצ שי קרמנזב המרופר םשי

יצילאוקה תופתושה יעוצקמה םיזוגיאה םע ,תוינו ישעתה תוזחאתה םעו םי  לע השקמ וז הזבוע .םיני

ה יו הבוציע תא תענומו ךילהת  תבחרה לע המרופרה לש שגזה איה ךנל המגוז ,תילקיזר המרופר לש המושי

יתלשממה םיזיגאתה רפסמ יניב ןורתפנ ,) SOE ( םי  ירוביצה רזגמה ןיבש תולובגה לש שזחמ העיבקל םי

 'רוב'צה להנימב המרופר אשונב הכרדה תכרע
 k כ/ k- טניו'ג סא'לס 'סומ I ךרוע
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 שדחה ירוביצה ליהינהיימ I קמה ןוטלשה

 אובמ 0

 ראשל המוזב ,שזחה ירוביצה לוהינה תעפשהב תוימוקמ תויושר לוהינב יוניש יכילהת !חוב הז קרפ

 יכרז ,תילוהינה !תטיפתל רשאב תיתוהמ תינפת עצבל תושרזנ תוימוקמ תויושר ,ירוביצה רזגמב םינוגראה

 ,תוחתופמה תוניזמב םימייקתמה םייתכרעמ םייונישמ אצוי לעופ איה וז תינפת ,ימינפה !נוגראו !תוליעפ

 :םיקישמ םירושימ השולשב םישחרתמ הלא םיוניש t .-20 ה האמה לש 80 "ה תונש זאמ ,לארשי תוברל

 ,יתטיפת-יגולואיזיאהו יביצקתה ,ילכלכ"ורקמה

,םירושע ינש הז ,תולגתמ ילכלכ"ו רקמ ה רושימב  לש לוהינה !פוא לע תועיפשמה תונוש תועפות 

 ררזכ ירוביצה רזגמה תואצוה םוצמצל הריתח ,עבק תעפותכ תיקשמ תוביצי"יא !היניב ,םיירוביצ םינוגרא

,היצלפניאה תמילבל  םיבאשמ תאצקה רילהת לע תונירקמ ולא תועפות ,יטרפה רזגמל תורוקמ תטטהו 

יזמב תואטבתמו תימואלה המרב ,םיירוביצה םינוגראה םישרזנ ן,כ בקע ,תנטרמו תנטורמ תיביצקת תוינ   

 תא םות זע תוצמלו רתוי תוחישק תויביצקת תורגטמל םמצע תא ליבגהל ,תוימוקמה תויושרה תוברל

 ררוצה תא םישיגזמה םישזח םיילוהינ םינרע םילוע יגולואידיא-יתטיפתה רושימב ,םינימזה םיבאשמה

,היצלוגר-ז( תוליעפ יאנת תשמגהב יבגל תשזוחמ הבישח ,)תירזגמ"!יבו תינוגרא-!יב תורחת   תוליעפ יכרז 

 ,ינכרצ הריחב שפוח תוכזב הרכה !כו ,)הטרפה תמגוז( םיתוריש תקפטאל םייפולח םירזטה תועצמאב

 ףאו תוטלחה תלבק יכילהת לש היצזיטרקומז םיללוכ הלא םייכרע"םייתטיפת םייוניש תונירמהמ קלחב

 ,ירוביצה !וגראה לוהינ !פוא לע הרישי העפשה

 ,ירוביצה רזגמה ללכב יזוחיי רזגמ-תתכ !תוא ביצמ הלא םייונישל תוימוקמה תויושרה לש !תבגה !פוא

,השזתה תואיצמה יאנתל הריהמ תולגתטה תלוכי ימוקמה !וטלשה הלגמ תוניזמה תיברמב  תנייפאתמה תלוכי 

יזיל האב וז העפות 2 ,תויתריציבו תונשזחב ,תוחיתפב  ירוביצה לוהינה תונורקע לש הריזחה בצקב יוטיב 

,הילאמ תנבומ הניא וז הבגה תלוכי ,תימוקמה היישעב םמוגרתו שזחה  םינייפאמ ימוקמה !וטלשל !כש 

 ,ירוביצה רזגמה ראש לשמ םינוש םייביטמרונו םיינבמ

ינש זצמו תינוטלש תושר זחא זצמ :תילאוז תושי איה ,רוכזל יוארה !מ ,תימוקמ תושר  תושר 

 םיטרטניא לע !גהלו אטבל הרומא תושרה ,יטרקומז !פואב רחבנה ,ימוקמ !וטלשכ .תיתוריש"תילנויצקנופ

i 1 .1996 ( ואר ימוקמה ןוטלשה לע תילוהינ-תינוגראה ןתעפשהו ולא תומגמ לש הריקסל ( Be11-Elia . 

 . Clarke ) 1989 ; 1994 ; 1996 ( לשמל ואר. 2
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