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 :לארשיב יתלשממה רוטקסה
 המרופרל תוצלמה

 *ך I אמ השמ

 * *א I במ ,א

 ונוצר תועיבש רסוח םג ומכ ,הלשממב לארשיב רוביצה לש הכומנה ןומאה תמר

 ובש תוימיטיגלה רבשמ תנבהל ןוחרק הצק םיווהמ ,םיירוביצה םיתורישה תוכיאמ

 ,תורחא תויברעמ תויטרקומד םג םנמא 1 .לארשיב לשממה תוכרעמ םויכ תויוצמ

,נליז וינ ,תירבה תוצרא ,הדנק ,הינטירב ןהבו ,נלוהו הילרטסוא ד  םירשעכ ינפל ווח ד

 ירדסב תופיקמ תומרופרב דימ ולחה ןה לארשיל דוגינב םלוא 2 ,המוד תואיצמ םינש

 ותוחמתה ימוחת .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הנידמה עדמל הצרמ ,רואמ השמ 'פורפ

 י.פ I ריאה ך I חיאבו הינטירבב תוינידמו הקיטילופו תיתאוושה הקיטילופ ',רוביצה להנמה םה

 םיסרפב הכזו םיבר םירמאמו םירפס םסרפ ,הינטירבב תואטיסרבינואב חרוא הצרמכ שמיש

 .וירקחמ לע

 ,יקסורפ הלאינד .תוליעומה םהיתורעהב תובר וע"סש אריפש יטומלו דעלג ןורשל הנותנ יתדות

 בותכה לע תוירחאה .הל םג הנותנ יתדותו תונ"טצהב התדובע תא העציב ,רקחמה תרזוע

 .רבחמה לע קרו רא ןבומכ תלטומ

 להנמב המרופר" ',נוארי 'או םולבנזור 'ד ,רונ-לג " ואר תילארשיה היטרקורויבה "לוח טוריפל

 ,םילשורי ,לארשיב תירוביצה תוינידמה ,)םיכרוע( םחנמ 'גו סאימחנ 'ד ,"לארשיב יתלשממה

 ',בוארי 'או ןיזמרק-ןונד 'מ ,סאימחנ 'ד ; 158- 117 'מע, 1999 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,םילשורי ,לארשיב ירוביצה רזגמב תינבמ המרופר תארלק

1997 . 

2 B.A. Rockmal1. "The Changing Role of the State", B.G. Peters and D.1. Savoie 

, eds.). TClkil1g Stock: Assessillg Pllblic' Secto/' Re!o/'111S, Montreal and Kingston ( 

20-44 . McGill-Queen's Univel'sity Press, 1998, pp . 
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.רוביצה להנמהו לשממה  ידי לע וללה תונידמה ןמ קלחב ומשויש ,תומרופרה 3 י

 תוליעיה תרבגהל םידעצ וללכ ,םידבועה ינוגרא םע תוצעייתה אללו הקיקח

 קלח יכ הדבועל 4 .בחרנ ףקיהב םידבוע ירוטיפ ךות ירוביצה תורישה לש תויביטקפאהו

 תושבגמה תונידמ תושרל ןכש ,הבר תובישח ולשכנ ןקלחו וחילצה תומרופרהמ
 תונידמה לש ברה ןנויסינ דמוע ודוקפתבו ירוביצה רזגמה ןוגראב המרופרל תונויער

 הבחרהב בתכנ הילעש ,הרכהה תדמוע הז ןויסינ דצל .תומוד תומרופר ועציבש

 םמיאתהל ילבמ ינוגרא יוניש לש םילדומ רוויע ןפואב אבייל ןיא יכ ,םירחא תומוקמב

 5 .הנידמה לש םיידוח II ה הינ II פאמל

 תלשממ לש תוימיטיגלה תא לידגהל ףאו רמשל הדעונ ןאכ תעצומה המרופרה

.רוביצה תורישה לש תויביטקפאהו תוליעיה רופיש ידי לע לארשי  םינייפאמה דחא י

 ) accol ן ntability ( תויח II ידל ,תונעיהל ,תוימיטיגלל םרותה רתויב םיבושחה

 תא תשמממ איה ותרזעבש ילכה אוה ןהמ ערוג וא הלשממ לש תויביטקפאלו

 היטרקומד לש התוחתפתהש הדבועה .תיתלשממה היטרקורויבה- התוכמס

 לש ותובישח תא השיגדמ תינרדומ היטרקורויב תוחתפתהל תורישי הרושק תינרדומ

 היטרקורויב לש תויביטקפא תמר לע הרימשה תובישח תא רקיעבו ,הז ילכ

 .םיחרזאה תויפיצ תא תמאותה תיתלשממ

 תרזגנה תוליעפל הלשממה הנבמ תמאתה ןכ םא תדמוע המרופרה לש הזכרמב

 רופישל תוביוחמ ךותו תינרדומה היטרקומדה תונורקע רואל ,חווט יכורא לע-ידעימ

.רוביצה תורישה תוכיאב ךשמתמ  ;העמשמ וז המאתה י

 הרטמב םהיתויוכמס לש הרורב הרדגהו הלשממה ידרשמ לש םרפסמ םוצמצ . 1

 רפסמ לש תוברועמ רורגי ,היהיש לככ ןטק ,תוינידמ יוניש לכ ובש בצמ עונמל

 י.רוביצה להנמה קותישל ומרגיש ם II פוס-ןיא םינויד ךכיפלו םידרשמ

3 .· 7{11.1',\·io ו ltive A {'ו t Re!01'171S: A COI11pa ן G. BOLlckaert and C. Pollitt. Pllblic lvl{/l1agel11el 
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1997 ,' Algel . ינהו תינוגראה תוברתב המרופר םושייב ילארשיה ןויסינה לעiתוריש לש תילור 

 לש םיעלקה 'רוחאמ !ב'צבה 'נודא ,אל ,ל"נה ;) 1 הרעה ל'על( םירחאו רוב-לג ואר הב'רמה

 . 2003 ,תונורחא תוע'ר' ,ב'בא לת ,לאךש'ב להנמהו הק'ס'ל i פה
pact ot' Pllblic ן Analysis of the 1n ן C. Pollitt. "1s the Elnpel'or in His Undel'weal"? AI 
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 וס תמקה . 2

 Jl תמקה . 3
 I בו רוביצל

 רתב יוניש . 4

 בה המרב

 םידעי תנווכומ

 ובשב ותדובעל

 ןיברמ תופיקש

 דימתמ רופישו

 ךה דצל חרזאל

 !ימ תויגולונכטב

 I המרופרה

 תוונודמ םישו J ל
 7 תנתינה הרורב

 I בו רבדה יחרכה

 חרדסה תללוכה

 הרטמה .חוקיפה
 וצמ הטמ תדיחי

 עוציב תויונכוס

 תאז לכ .רשפאה

 .התוינידמ םושייב

 יושר תמקה

 יפה תויוכמס לש

 ,יו חוקיפ תיתשת
 ( בקע ןתלשממה
 ה בצממ האצותכ
 לש דוקפתה רחא
 \יצלוגר לטנ תלטה

 תב המרופרה

 י,רוביצה תורישה

 'לופאהו יעוצקמה

 םירשכומ םידבוע

 יפ לע םהידיקפתל

 ימל הרשמה לע

 'דבועה לש תישיאה
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r יד' לע זללה 

 תול'ע'ה תרב:

 קלח i כ הדב I ע�

 ת I שבג I כה תזנ

 תזנ'דמה לש כ

 הבחרהב בתכ

 םמ'אתהל 'לב(

 . rll!7i פל I הד I ד I כל תנת I בה הרורב הרטמ ת"צקב I פ ת I לעב עוצ'ב תו'ובכ I ס תמקה . 2

 ם'בת'בה ס'תזר'שה לש םתוכ'א תאז םתמר תא זח'טב'ש חזק'פ תו'ושר תמקה . 3

 .קוש ןלשכ םימייק םהבש ם I מוחתב דחוימבו רוביצל

 '.רוב'צה תור'שב ת,ל I ה'נה I ת'[ I גראה תוברתב '!['ש . 4

 ת!ל'עפל הלשממה הבבמ תמאתהש ךכל ףזאשל ש' רת I 'ב ת'ס'סבה המרב

 רשאב !בוכמ תו'פ'צה ןהמ קז'דב עד' רזב'צ דבוע ןבש בצמ םדקת ם I דע' תנווכומ

 :ית יד'קפת תא אלמל !'ל.ב I ךכ לע ףט!ב .ם'מ'!םמ שדוחב וא ע I בשב !תדובעל

 תלשממ לש ת
 )הלשממה תו'ב'דמ תא עצבל תבמ לע( 'ט I לופה גרדל תובע'ה ,ת'ברמ תופ'קש

 ם'לןעמ ם'תור'ש חות'פב ךורכ רופ'שה .רוב'צל תור'שה תוכ'אב ד'מתמ רופ'שו

 שומ'ש 'ד' לע רת'ה ו'ב ',רוב'צה להבמה ו'בל וב'ב ךוכ'חה תבטקה דצל חרזאל

 .עד'מ תו'גולונכטב

:ם'אשוב השולשב תזכרתמ ואכ תעצומה המרופרה  תו'נ'דמ בוצ'ע ו'ב הדרפה 

 הרטמ ת"צקבופ תמ"ק והבש ם'מוחתב עוצ'ב תו'ובכוס לש ותמקהו תו'ב'דמ םושייל

 םהבש תו'נ'דמ I מוחתב חוק'פ תו'ושר לש ותמקה ;חוק'פלו הד'דמל תנת I בה הרורב

 םדא חוכ תו'נ'דמב המרופר ;וקרופ'ש הלשממ 'דרשמ לש םמוקמבו רבדה 'חרכה

 תו'ושרלו עוצ'בה תו'ובכוסל הלשממה 'דרשממ ם'דבוע רבעמ תרדטה תללוכה

 דומעת ותושרלש ',ט'לופה גרדה 'ד'ב תו'ב'דמה בוציע תא זכרל א'ה הרטמה .חוק'פה

 I ד,ל העוצ'ב לע חוק'פה תאו תויב'דמה םושיי תא ריבעהלו ,תמצמוצמ הטמ תד'ח'

 לככ תזרדגומ, הרטמ תו'צקנופ תולעב תו'דזעיי חזק'פ תו'ושרו עוצ'ב תו'ונכוט

 הלש תו'ב'טקפאה תאו הלשממה לש התול'ע' תא ר'בגהל תנמ לע תאז לכ .רשפאה

 .התוינ'דמ םוש"ב

 'חכונה ,לנויצר 'תלבה םוח'תהמ תעבונ ,ולהל טרופמכ ,חוק'פ תו'ושר תמקה

 יחנומב תיללכ השלוחמ ,לארשיב ם"רוביצ םיתור'ש עוצ'ב לע חוק'פה תו'וכמט לש

 דרשמה לש ידעלבה ותעד לוקישו ותואמצע דוביאמו הפיכא תלוכ'ו חוקיפ ת'תשת

 .תורחא 'בול תוצובק לשו ם"עוצקמ ם'דוג'א לש םהיצחלל הע'נכ בקע 'תלשממה

 'תט'ש בקעמל םתבוח םו'ק-'א ו'ב ם'ענ הלשממה 'דרשמ הז םירבד בצממ האצותכ

 ךות ,סיפוג רפסמ לש ףפוחו ליבקמ חוק'פ ו'בל ם'תור'שה 'קפט לש דוקפתה רחא

 .םיחקפמ םה והילעש תורבחה לע ינזבזבו רקי היצלוגר לטנ תלטה

 לש תיעוצקמה ותמר תא תולעהל ךרוצהמ תעבונ םדאה חוכ םוחתב המרופרה

 ',תכלממה ו'פוא תא רמשל ל'בקמבו ,ותרקוי תאו ותושימג תא ',רוביצה תור'שה

.טילופאהו יעוצקמה  ץרמתל םיב"ח ולא תורטמ תמשגהל םיעצמאה תרגטמב י

 I]I מ' סידבזע יכ חיטבהל ,הר"רקכ וב רוחבל ירוביצה תורישב ם'רשכזמ םידבזע

 תודדזמתהל הווש תזנמדזה ותמ חיטבהל ,ם"עוצקמה םהירושיכ יפ לע םהידיקפתל

 ת I 'רחאה תא וגעמה יתקוח דלש רוצילו היתושירדל םיאתמש ימל הרשמה לע

 .םת I ל'עפ תואצותל רזשקה לכב ם'דב I עה לש ת I שיאה

 ס'נ"פאמה דח

accountability ( 

 תא תשמממ

I! היטרקומד ל 

J לש ותובישח 

 ה'טרקורויב ל

 תרזגנה תוליע!

r רופישל תוביו 

 הרטמב םהית

 רפסמ לש תו:
 י-

G. Bouckaert a 

Oxt'ord. Oxforc 

 ןו Sea 1 ו' C ! 1 !סו' )

T. Christensen 

 Ideas a ו Jd P ו',

Jf ו l1e 1 וage ו Ma 

, W.J.M. Kick 

ll a 1 וJe ו lage ו Ma 

li ל I ר'ש לש ת I ת 
I לש םיעלקה יר 

C. Pollitt, "ls t 
Management 

Aberbach and 1 

Y. DJ'or, "Fort 

.De\'e 

" if_ 



 רואמ השמ 184

 תוחנה .ב

 ללכב ירוביצה תורישל רשאב תוחנה רפסמ תודמוע תעצומה המרופרה לש הזכרמב

 ,סרטניאה תא םדקל אוה הנידמה תוריש לש יזכרמה דעיה .טרפב הנידמה תורישלו

 תורבחה תא ,הנידמה יחרזא תא תרשל אוה ודיקפת .תימואלה החוורה תאו ימואלה

 תירוזאה ,תימואלה תומרב םילעופה םירחא םינוגרא ןכו הב תולעופה תויקסעה

 תכרעמבו תימינפה הריזב הלשממה הביצהש לעה-ידעי תגשהל םורתלו ,תימוקמהו

 חותיפל יארחא הנידמה תוריש ,ירוביצה רוטקסהמ קלח ותויה ףקותמ .תימואל-ןיבה

 ,עדמ ,הובג ךוניח :ןוגכ( התחוורל ,)ןוחטיבהו טפשמה תוכרעמ :ןוגכ( הרבחה תודוסי

 .תיתרבחו תילכלכ החימצל םייסיסב םיאנת תחטבהלו )יתרבח ןוחטיבו תוברת

 רתוי ,םויכ יכ הדבועה תא םישיגדמ הלשממה תלעופ הבש הביבסב םיילבולג םייוניש

,ימתמ  החימצלו חותיפל תערכמ תובישח לעב אוה יביטקפאו ליעי ירוביצ תוריש ד

 ויתודיחי ןיב םואית הזכרמבש םיעוציב תוברת לע ססבתהל וילע .תיתרבחו תילכלכ

 םייסיסבה םיכרעה י.תובדנתהה רוטקסהו יטרפה רוטקסה םע הלועפ ףותישו תונושה

 ,ןומא ,תופיקש ,תוריש תוכיא ,תויחמומ ,תויביטקפא :םה ותוליעפ תא םיביתכמה

 המודיקל םישורדה םיאנתה תא רוציל םג הנידמה לע .תוירחאו םינפ אושמ-יא ,ןויווש

 6 .התיזחב תויהלו תבשחוממה תרושקתה תכפהמ לש

 םיאשונ לש בר רפסמ םע דדומתהל ירוביצה תורישה לע ינרדומה םלועב

 תלעב תויהל הנידמה לע ךכיפל .יעוצקמ עדיו תויחמומ םישרודה םינווגמ םימוחתב

 םיבאשמ שידקהל ;'המגודל קיסעמ' תויהל ;רתויב בוטה םדאה חוכ תא סייגל תלוכי

 יעוציב ןיב הקיז םירצויה ץורמת תונורקע בצעל ;ירוביצה תורישה תימדת רופישל

 ןוהה תלדגהל םיכרד חתפל ;תרגתאמ הדובע תביבס חיטבהל ;ורכש ןיבל דבועה

 תא גיצהל םיטועימו םישנ דדועל םג הנידמה לע ךכ ךותב .םידבועה לש יעוצקמה

 תורישב םודיקו םינקתב תופידע ןתמ ידי לע תוריכב לוהינ תורשמל םתודמעומ

 לע ירוביצה תורישב ילוהינה םילקאה תא תונשל הלשממה לע ךכ לע ףסונ .ירוביצה

 םיידרשמ-ןיב םירשק תריציל םינונגנמ רחא שפחלו ,תונשדח לע שגד תמיש ידי

 דדועל הילע .תישיא-ןיב תרושקת ירושיכ לעו הלועפ ףותיש לע ,ן I מא לע םיססובמה

 תענהב הלועפ ףתשלו ןוזח ילעב םילהנמ ןוצרב לבקל ירוביצה תורישה ידבוע תא

 ידבוע לע ןבש ילוהינ םילקא רוציל הלשממה לע .ולא לש םנויסינ רואל יונישה

 ןהלש תורטמה תגשהל תישיא תוביוחמ םמצע לע לבקל וילהנמו ירוביצה תורישה

 םילכ חתפל הלשממה לע .ןולשיכ לש הרקמב תישיא תוירחא תלבקלו ובייחתה

 תוברתמ קלחכ הכרעהו חוקיפ ןונגנמ םיקהלו םהירושיכו םילהנמה יעוציב תכרעהל
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 :.הלשממה ינפב דמועה רתויב בכרומה רגתאה והז

 ללכב ירוביצה נ

 סרטניאה תא ]

 חונורקע ,ג תורבחה תא , 1
 תירוזאה ,תימו

 :םיביכר הרשע המרופרב תכרעמב! תימ'

 חותיפל יארחא

 ,עדמ ,הובג ךונ

 .תיתרבחו תיל
 המושיי ןיבו תוינידמ תעיבק ןיב הדרפה . 1

 רתוי ,םויכ יכ ה

 החימצלו חותי

 ויתודיחי ןיב םו

 ם"סיסבה םיכ-

 םיתורישו םירצומ לש הקפסה i א רוצ II לע םויכ םיארחאה הלשממה ידרשמ

 הנוממה רשל וצע II םה .הנומימו תוינידמ בוציע :תויוליעפ יתשב ודקמתי ,ם II רוביצ

 ידי לע םידסבוסמה וא םינמוממה םיתוריש לס :הביל ימוחת השימחל עגונה לכב

 ךות תויתשת לש לע-ןונכת ;םיתורישה לס תעיבקל ם"ללכ םינוירטירק ;הנידמה

,פיצפסה ןונכתה תמזי תרתוה י  רשאב עדימ ףוסיא ;יטרפה רוטקסל ,ןתינה לככ 

 דרשמהש עוציב תויונכוס לש ןתוליעפ לע הרקב ;הז עדימ חותינו תוינידמ םוש II ל

 .)הדובע ןוירפו תוכיא ,תוקופת ,תומושת ,בוצקת( ןהילע יארחא

 .טנרטניאה תועצמאב רוביצל םישיגנ ויהי ונומימל םינוירטירקהו םיתורישה לס

 םיתורישו םירצומ דוסבסל וא תובצקהל םינוירטירקה תא ומסרפי הלשממה ידרשמ

 ידיב קפיס היהיש ידכ םהלש יתוהמ ןוקית וא שודיח לכ ןכו םרושיא ינפל ם II רוביצ

 לע .תויודגנתה עיבהל עוצקמ ישנאו םיבצקותמה תודסומה ,םיתורישה ינכרצ רוביצ

 תוינידמה בוציע תעב ולא תורעהל סח"תהל תיקוח הבוח לטות יתלשממה דרשמה

 .םינושה הבילה ימוחתב

 ,עוציבה תויונכוס םגד תרגסמב השעית המוש"ל תוינידמ תעיבק ןיב הדרפהה

,נלוהב ,הינטירבב םויכ תולעופה ולא תמגוד  .דנל� i i 'בבו ה i בנידבקס תונידמב ד

 ,קשמהו שונאה יבאשמ ,ביצקתה ,לוהינה ימוחתב לארשיב הנמקות עוציבה תויונכוס

ינעה יפל  תודיחיכ הנלעפת ןה .םימיאתמ הרקב ינונגנמ םויק ךות ,ןי

 8 .ךשמהב וטרופיש תונורקע יפל תויקסע-תוילכלכ

 תויונכוס לש ןתמקהלו המוש"ל תוינידמ תעיבק ןיב הדרפהה עוציבל ליבקמב

 לש וקלח .תונושה תוגרדב הנידמה ידבוע רפסמ יתועמשמ חרואב םצמוצי עוציב

 לע השע II רחאה וקלחו ,תמדקומ השירפ ןוגכ ,םינוש םירדסה ידי לע השע" הז ןוטיק

 ,ןומא ,תופיק�

 המודיקל םישו'

 םיאשונ לש ב

i תלעב תויהל 

 םיבאשמ שידו

 יעוציב ןיב הק

 ןוהה תלדגהל

 תא גיצהל םי\

 תורישב םודי.ן

 לע ירוביצה תו
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 יטקפסא

 I ה רתאב
 תוכמס 2.4

 תויוכמס

 נילהנמה

 הלו רשה

 תיפוסה האצותה יכ ןבומ .ם II עוצקמה םידוגיאה םע םואיתב תולעייתה ירוטיפ ידי

 .רכש לע הנידמה תואצוה לש ללוכה ךסב ןוטיק תויהל תב II ח

 9 הלועפו הנבמ תונוךקע :עוציב תויונכוס . 2

2.5 

 סרטסאה

 תורישה

 ךתצעומ

 תולועפה

 ה ל"כנמ

 תא ,תורטמה תא רידגת רשא תדחוימ הקיקח סיסב לע םקות עוציב תונכוס 2.1

 יכרד תא ,תוטלחה תלבק יכילהת תא ,ינוגראה הנבמה תא ,תוירחאה ימוחת

 רשלו אסיג דחמ חרזאל תונעיהה יכרד תא ,הנוממה רשל ןובשחו ןיד ןתמ

 לעו התוליעפ לע תיטופיש תרוקיבל םיכילהה תאו ,אסיג ךדיאמ הנוממה

 ,רשפאה לככ תרדגומ הרטמ ת"צקנופ היהת עוציבה תונכוסל .היתוטלחה

 תייצקנופ תא ףטוש ןפואב ומצעל רידגמה ,יתלשממ דרשמל דוגינב תאזו

 הרטמ תייצקנופ לש המויקל .הבחר תינויער תרגסמ ךותב !לש הרטמה

 להנמה תלועפ ךרד לע תכל תוקיחרמ תוכלשה תויהל תויושע תרדגומ

 תונכוסלו ומצעל רידגהל בייח היהי יתלשממה דרשמה ,תישאר .ירוביצה

 ןהמ ועדי תונכוסה ידבוע ,תינש .דומעל םהילע םהבש ,חווט יכורא םידעי

 םויכ דימתמה קוסיעה םוקמב ,ןתגשהל ולעפיו םהינפב תובצומה תורטמה

 הרטמ תייצקנופ תעיבק ,תישילש .םתוירחא ימוחתבו םדיקפת תרדגהב

 .התגשהל םלוה םדא חוכ סויגל ןווכתו תועצקמתה דדועת תונכוסל תרדגומ

 תריציו ירוביצה להנמה לש תיעוצקמה ותמר תאלעה היהת האצותה

 לדגת להנמה ידבוע תוליעפ לע חקפל תלוכיה ,תיעיבר .וב הנשמ תויוחמתה

 ןיבל לעופב תוקופתה ןיב רעפה תא רתוי הבוט הרוצב דודמל רשפא היהי ןכש

 .שארמ ועבקנש םידעיה

 הילע לטות דומעל תונכוסה הכירצ םהבש םידעיל היצזיטרקנוק רתי תתל ידכ

 הלה .הנוממה רשה רושיאל תיגטרטסא תינכת םינש שולשל תחא שיגהל הבוח

 היתורטמל ףופכב הלועפל תויחנה תונכוסל ריבעהל םעפל םעפמ יאשר היהי

 ןיב יתוהמ ינוש םייק הז ןבומב .קוחב ועבקנש יפכ ,הלש תוירחאה ימוחתלו

 םידיגאת וא תויתלשממ תורבח ןיבל ,הז ךמסמב עצומכ ,עוציב תונכוס

 .תויחנה ןתמבו םידעי תעיבקב לבגומ יתלשממה דרשמה םהיבגלש ,ם II רוביצ

 רשה ידי לע הנומתש )ןוירוטקריד( םילהנמ תצעומ דומעת תונכוסה שארב

 לע .ירוביצה רוטקסהמו יטרפה רוטקסהמ ילוהינ עקר ילעב םישנאמ בכרותו

 ףקשי םילהנ Y (ה תצעומ לש הבכרה יכ ,קוחב עבקיי םג ךכו ,חיטבהל רשה

 ןונגנמ .תונכוסה תקסוע ובש תוינידמה םוחתל תורושקה תויוחמתה ןווגמ

 השענה ,תויתלשממ תורבחב ס'ר I טקריד 'וב'מ jl נגנמל ההז ה'ה' 'וב'מה

 ריהצהל דמע I מ לכ בי I חי '!ב'מה ינפל .ס I מידב טפוש ת I שארב הדע I תצלמהב

 !יבל םייקסעהו םיישיאה וירשק !יב םיסרטניא ידוגיב לש םמויק-יא לע
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i רשה ידי לע 
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J השענה ,תוי 

 ריהצהל דמעו

 ןיבל םייקטע

 ,ביבא לת ',תר:

 187 ה I כרופרל תוצלמה :לארשיב i תלשממה רוטקסה

 רוביצל ת I שיגנ ויהי ולא תורהצה .עוציבה תונכוט תוליעפל םיעגונה םיטקפטא

 .תונכוטה לש טנרטניאה רתאב

 j 'צאת I ז .ם i להנמה תצעו{( I ז I ב ה I וצ{( ת I נכ i סה לש הטלחהה ת i כמס

 תצע!מ תו I רחאב .ל"כבמל תובכוטה לש ףטושה לוהינל תועגונה ת I 'וכו(ט

 רןשיאל שגותש תיתנש-תלתה תיגטרטטאה תינכתה תא תוותהל םילהנמה

 התינכת ,קוחב תועובקה היתורטמ יפל- תונכוטה תול I עפש ח I טבהלו רשה

 חורבו תויביטקפאב ,תוליעיב עצובת- הנוממה רשה תויחנהו תיגטרטטאה

 . I רוביצה תור I שה

 ב I צקת תא רשאתו תונכוטה ל"כנמ לש ותוליעפ לע חקפת ם I להנמה תצעומ

 .תונכוטה לש תולועפה

 זרכוכב השע I ת ותר I חב .הלש םילהנמה תצעומ ידי לע הנומי תונכוטה ל"כנמ

 תד I חי םעו הנוממה רשה םע תוצעייתהב ,הצעומה יד I לע ךרעייש יבמופ

 שארב דמןעה רשה יפול I ח וא ןוטלש I פול I ח .הלשממה שאר דרשמב תוליע I ה

 .ודמעמ לע עיפשהל ם I רומא םניא דרשמה

 יד I לע רשואיש ,ןותנ יתנש-תלת ב I צקת תרגטמב ומשויי תונכוטה תורטמ

 תונכוט ל"כנמ תעצה יפל ,רצואה יגיצנ םע תוצעייתהב הנוממה רשה

 ןמ קלח רובעב רוביצה ןמ םיפטכ טויגל לעפת עוציבה תונכוט .עוציבה

 רובעב רוב I צה בו I חל רשאב הטלחה לכ .תקפטמ א I ה םתואש ם I תור I שה

 ב I צקת רוש I א תרגטמב יתלשממה דרשמה רוש I א תא לבקל הכירצ ם I תורישה

 .תונכוטה

 תרגטמב תו I ופידע ירדטל הנטחייתתו תו I ללכ הנייהת הנוממה רשה תו I חנה

 םוחתל טורטורפב טנכיהל ·לבמ תיגטרטטאה התינכתו תונכוטה תויוכמט

 רושקה לכב תונכוטה לש יאמצעה תעדה לוקיש רמשיי הז ןפואב .עוצ I בה

 תובייחמ הנוממה רשה תויחנה .רתויב הליעיה הרוצב היד I קפת עוצ I ב ןפואל

 תויחנה תתל ןכ םא לכוי אל הנוממה רשה .ת I טנוולרה תטנכה תדעוול העדוה

 וא םיוטמ ר I חמב ם I וטמ רוקממ םיתוריש תשיכרל תונכוטה תא וב"חיש

 .ם I מיוטמ טרפל וא ףוגל I רוב I צ ןומימ וקפטיש

 ם I טרפלו תורבחל ,רוב I צ I פוגל עומ I ש תוכז רשפאל תביוחמ ה I הת תונכוטה

 .ה I תוטלחהמ ם I עפשומ תו I הל םילוכ I ש

 חווט תכורא הייאר ךותמ תיסנניפ תוירחאב גהנתהל תב I וחמ היהת תונכוסה 2.10

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.11 

 ביצקתה תרגסמב היתואצוה לכ תא תוסכלו ת I סנניפה התוביצי לש

 ךשמה לע הנעפשתש לוכי תו I ב I צקת תוג I רח .הל עבקנש יתנש-תלתה

 וונגנמ עובקל שי הז ןיינעב .עוצ I בה תונכוס לש ילוה I נה תווצה לש הקסעהה

 עומיש תוכז תתלו ,תיב i צקתה הגירחה תרמוחל םאתהב ,גרודמ תו I צקנס

 .היצקנס ל I עפהל הטלחהה I נפל ל"כנמל

 ירבח תאו ונגס תא ,םילהנמה תצעומ ר"וי תא רטפל I אשר הנוממה רשה

יח ןלא םירקמב .שרדנכ םד I קפת תא ם I אלממ םנ I אש האר םא ,הצעומה  בי

 .הלשממה תמכסה תא לבקל הנוממה רשה
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 תוביטנב ןתינה לככ ,ויהי הנממו עוציבה תונכוט לא וחלש II ש םיכמטמה לכ 2.12

 .רוביצל םיפוקש ,ן"נעה

 ;קוריפו המקה :ויהי עוציבה תונכוטל רושקה לכב הלשממה לש יוגיהה ילכ 2.13

 לע תויחנה ןתמ ;תיגטרטטאה תינכתה רושיא ;הקיקחב תורטמו םידעי תעיבק

II תה ;םילהנמה תצעומ יונימ ;םיביצקת רושיא ;רשה ידי  תדיחי ן'ב תוצע 

 תקיקח ;ל"כנמ יונימ יבגל הנוממה רשה ןיבל הלשממה שאר דרשמב תוליעיה

 יללכ טטקטנוקלו תונכוטה תלעופ ובש םוחתל םיעגונה תונקת תניקתו םיקוח

 .רתוי

 ןוירפו תוכיא ,תוקופת ,תומושת ,בוצקת( תונכוטה תוליעפ לע הרקבה 2.14

 לש היתועפשהו היתואצות תכרעה .יתלשממה דרשמה ידי לע השעית )הדובע

י ,התוליעפ לש תלעות-תולע יחותינ םג ומכ ,תונכוטה תוליעפ  ושעי
. 

 n ה יבינר . 3

 ל"כנמ 3.1

3.2 

 IJ "תהב
 ה הזוח

 ופוקתל

 3.3 הזוחה

 טח II תי

3.4 

 ופוקתב

 I הזוחה

 התוליעפ לש הכרעה חוד .הלשממה שאר דרשמב תוליעיה תד'ח' תועצמאב

 רוביצל םטרופיו תונכוטה ל"כנמלו הנוממה רשל שגוי עוציבה תונכוט לש

 .רבדב עגונה יתלשממה דרשמה תורעה יווילב

 תרוקיבלו הנידמה רקבמ לש האלמ תרוקיבל הנותנ היהת עוציבה תונכוט 2.15

 םימוחתבו )תויאנובשחו תוילהנמ תונקתל תויצ( תואנובשחה ימוחתב םינפ

 .)המודכו הביבט תוכיא לש םיטרדנטט ,תוחיטב תונקתל תויצ( םירחא

 תוכיא לש םיחנומב היגשיה תניחבב רקיעב זכרתת תונכוטה לע תרוקיבה 2.16

 .הקופתה

 התדימע תדימ לע הנשל תחא הלשממלו הנוממה רשל חוודת תונכוטה 2.17

 רשל שיגת תונכוטה .שארמ הל ועבקנש ם II תוכיאהו ם II תומכה םידעיב

 .יתנשו יתנש-יצח יטנניפ חוויד הנוממה

 .בחרה רוביצל םישיגנ ויהי תונכוטה לש ם II תנשה תוחודה לכ 2.18

I תנש-יצחה תוחודה לע תרוקיבה תוחוד לכ 2.19 I  רוב'צל םישיגנ ויהי ם II תנשהו ם 

 .בחרה

 לש תונושה תוכרעהלו םינפה תרוקיבל ,ם II תנשה תוחודל הלשממה תורעה 2.20

 .ביצקתה רפטב ובתכ II תונכוטה תוליעפ

 יתלשממה דרשמב הנומי עוציבה תונכוט לע יארחא היהיש ריכב רוביצ דיקפ 2.21

 דרשמה ל"כנמ ןיבל תונכוטה ל"כנמ ןיב רשק שיא רתיה ןיב שמשיו יטנוולרה

 םעו תונכוטה לש םילהנמה תצעומ םע השיגפ ךרעית הנשב םעפ י.תלשממה

 הנכרעית ,ךרוצ היהי םא .תונכוטה תוקופתב ןודל תנמ לע הנוממה רשה

 .תישדוח ףאו תיגועבר תורידתב הז בכרהב תושיגפ

 דחוימ יצוביק םכטהב ורדטוי תונכוטב םידבועה לש םתקטעה יאנתו םדמעמ 2.22

 .ןלהל וטר i פ' ן'תונורקעש

 (יה תא

 ןונכוטה

 , הזוחה 3.5

3.6 

 [ינוגרא

 � גישהל
 הזוחה

 ( םהלש

 רוביצהו

 3.7 לשממל

יצי  r ותי

 כה םהל

 הנוכמ

 טרטניא

 חיחפהל

 (רע תא

3.7.1 

3.7.2 

3.7.3 

3.1.4 

 ך

 כ 3.7.5

 ך

'{ 

 (, הז i חה 3.8

 נילהנמה

 ד תווהל



i תוב'טנב ןת'נ 

i כק t ה I ר'פ I ק ; 

 לע ת i 'חנה ות

 תדיחי ן'ב תו

 תקיקח ;ל"כנ

i יללכ טטקטנו 

 ןוירפו תוכיא

 לש היתועפש

 ושעיי ,התול

 התוליעפ לש

 רוביצל םטרו�

I תרוקיבלו הנ 

T ( םימוחתבו 

 .)המ

 תוכיא לש ם

 התדימע תד

 רשל שיגת .

 רוביצל םישי;

 לש תונושה

 יתלשממה ד

 דרשמה ל"כ:

i םעו תונכוט 

 הנכרעית ,ך

 דחוימ יצובי!
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 ם!לה[מה תצעומ ויבל עוציבה ח IJ נ I ם לייננמ ןיב הזוחה ינינר , 3

 ,םילהנמה תצע!מ ידי לע ךרעייש ינוציח זרכמב רומאכ רחביי תונכוטה ל"כנמ

 .הלשממה שאר דרשמב תוליעיה תדיחי םעו הנוממה רשה םע תוצעייתהב

 הנוממה רשה רושיאבךרעיי םילהנמה תצעומ ןיבל ל"כנמה ןיב הקטעה הזוח

 .הפוקתה ףוטב ךיראהל רשפא היהי הזוחה תא .םינש שולש לש הפוקתל

 ,תיגטרטטאה המרב תונכוטה תלעופ הבש תוליעפה תביבט תא גיצי הזוחה

 דקמתהל שי ןהבש תויגוטה תא טרפיו .םייופצ םייתועמשמ םייונישל טח II תי

 .הזוחה תפוקתב

 ריהביו ,ס"זכרמ םייתלשממ םידעי תגשהל תונכוטה םורתת דציכ טרפי הזוחה 3.4

 לש תיגטרטטאה תינכתה עייטת םהלש הלשממה לש םייפיצפטה םידעיה תא

3.1 

3.2 

3.3 

 .תונכוטה

 םג ומכ ,תויתלשממה תויונכוטה תאו םייתלשממה םידרשמה תא טרפי הזוחה 3.5

 ידכ הקודה הרוצב דובעל שי םמעש ,םירחאו חוור תורטמל אלש םינוגרא

 .תויוצרה תואצותה תא גישהל

 תוקופתהו םידעיה עוציב תא חיטבהל ל"כנמה לש תובייחתה לולכי הזוחה 3.6

 הלשממה ןומא תא רמשתש ךרדב תוקופת תלבק ןכו תונכוטה תביוחמ םהלש

 .תונכוטה יעוציב לש הדידמה יכרד תא םג לולכי הזוחה .רוביצהו

 ,היתויופידע תאו היתורטמ תא ותרשי היתועורזש רורב טרטניא שי הלשממל

 היהתשו ,תוגהנתה לשו לוהינ לש םיטרדנטטלו תויביטקלוק תובוחל ותייצי

 הז טרטניא .תינכטחו הנימא הרוצב תוידיתע תושירדב דומעל תורישכה םהל

.תולעבה טרטניא' הנוכמ  תא חיטבהל ל"כנמה לש תובייחתה לולכי הזוחה '

 אלש תובייחתה רמולכ ,עוציבה תונכוטב הלשממה לש תולעבה טרטנ'א

 םג ומכ ,תונכוטב דבועה ישונאה ןוהה לש וכרע תא ,לידגהל ףא אלא ,תיחפהל

 :ס'/ x בה ס'ב'כרה תא לולכת ןז ת I ב"חתה '.זיפה ןוהה לש וכרע תא

 לוהינהו הב'שחה תנזה רמולכ ,ת'גטרטטא תוכרע' הל תוביוחמ 3.7.1

 הלשממה לש תו'ופידעה רדטל רשאב עד'מב 'גטרטטאה

 תויתא הד'מ תומא לע הרימשל תוביוחמ 3.7.2

 ירוביצה טרטניאל תוביוחמ 3.7.3

 תןנכןסש תנ«( לע ת'דיתע תןרישכ לש חות'פלו l ן{(ישל תוביוחמ 3.7.4

 לש תןידיתעו תוכשמתמ תושירדלתוליעיב ביגהל לכות עוציבה

 התדובע תביבטב ם II ונישלו הלשממה

 שוכרל תוביוחמ רמולכ ,חווט תכורא תילכלכ תוליעיל תוביוחמ 3.7.5

 ם I 'ק תלוכי לע הרימשל ליבקמב ,רתויב הכומנה תולעב תומושת

 .שומיש השענ םהבש םיבאשמה ןמ רוביצל ךרע תקפהו חווט תכורא

 תצעומ ול ביצתש םידעיב דומעל ל"כנמה לש תישיא תובייחתה לולכי הזוחה 3.8

3.7 

 ,וטרופיש תויונכוסהו םידרשמה םע הדובע ירשק חותיפב דקמתהל ,םילהנמה

 יללכה סרטניאל תישיאה המורתה םוחתבו תוגיהנמה םוחתב המגוד תווהל
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 .הקיתאלו תעמשמל רושקה לכב הנידמה תוריש תוביצנ תויפיצב דומעלו

 םיווק ,הנוממה רשל חוויד תבוח הז ללכבו ,חוויד יאשונב תושירד לולכי הזוחה 3.9

 תויפיצהמ םיטוט םיעוציבה םהבש םירקמב תודקמתה ךות ,חווידל םיחנמ

 ,ל"כנמה לש ויעוציבב ןודל תנ<יו לע רשה םע תושיגפה תורידת ,תורהצומה

 .םישרדנה םיעוציבב עוציבה תונכוט דומעת אל םא ,ולעפויש תויצקנטהו

 :בייחתי ל"כנמה

 ןכתייש ותדובע ךלהמב ץוציש םרוג לכ לע הנוממה רשה ינפב עירתהל 3.9.1

 .וינפב ובצוהש םידעיה תגשה תא ענמיש

 דומעל תנמ לע תוליעי תוימינפ חווידו חוקיפ תוכרעמ רמשלו םיקהל 3.9.2

 .תויעוציבה תויפיצב

 תארקל תומדקתהה תדימל רשאב הנוממה רשל בתכב תוחוד קפטל 3.9.3

 .תורטמה תגשה

 רשה תפלחה לש הרקמב ולוטיב רמולכ( הזוחה לש ידדצ-דח יוניש רשפאל ןיא 3.10

 רשפאמה ףיעט לולכי הזוחה .יתנש-תלת הזוחב רבודמש רחאמ )הנוממה

 םייתוהמ םייוניש ולוחי םא קרו ךא ,ופקות תפוקת ךלהמב תידדצ-דח ונוקית

 תטלחהמ האצותכ םא( יתלשממה דרשמה לש ותדובע תביבטב וא ודיקפתב

 תויטנוולרה ןמ דבאל םכטהה ינכותל ומרגיש )תילוהינ הטלחהמ וא הלשממ

 תוצעייתהב הנוממה רשה ידי לע ידדצ-דח יוניש רשפאתי ולא םירקמב .םהלש

 .הלשממה שאר דרשמב תוליעיה תדיחי םע

 גרדה

 �לעהו

 I נ II הת

 דבועה

 נכוטה

 וינידמ 4.6

 (!ממה

 �טרטםא . 5

 (וט לכ 5.1

 ךרדל

 I! קמהו

 וט לכ

 ונכטה

) nities 

 ןוט לכ

 נכוטה

5.2 

5.3 

 ןתואש

 ll נתהו

 רשאב 5.4 סירינב סילהנמ ץורמת . 4

 ר ץבוק
 .תויטמוטוא רכש תואלעה הנלטובת 4.1

4.3 

 תאז .םיעוציב יחפסנ וללכי עוציבה תויונכוטב םיריכבה לש הקסעה יזוח לכ 4.2

 יעוציבל תוסחייתה ללוכ וניא 'םיריכב הזוח' ובש ,םויה ררושה בצמל דוגינב

 .םידקפומ םה הילעש הדיחיה יעוציבל וא םילהנמה

 ןיבל טיטב רכש ן'ב רשק תריצי ידי לע רקיעב עצבתת לומגתה תוינידמ

 לש ןתגשה תדימ םג ןובשחב חקלית םלוא ',לאודיבידניא טיטב לע הקופת

 םג אלא יתומכ ןפואב קרו ךא דדמית אל 'הקופת' .תוינוגרא-ללכ תורטמ

Ei . תולוניה i 

 אהת הפדעה .תוינידמה םוחתל םאתהב ,םייתוכיא םידדמב שומיש תועצמאב

 .הלהנה-םידבוע יטחיב םירתוימ םיחתמ םירצוי םניאש הדידמל םיחונ םידדמל

 הרבצ םתואש םיחוורהמ קלח תקולח ידי לע םידבוע למגתל םג רשפא היהי

י ',ללכ ןפואב :לסל ץוחמ' םיתוריש תריכממ עוציבה תונכוט  ןויטינ השעי

 הצ I בק לש התקופת לע O 'טט I במה O 'צ'רמת ןתמב רשפאה ךככ ט'עמהו'

 בכוטה יל"כנמ

 T י לע וכרעייש

 יתוברת יוביש

 ,רב .םהירושיכו

j7 דבנע ל::.: הבס! C . 

 יוביוחמ 6.1

 תח לע

 ר .םהל
 J 'ע i צ'ב

 "להנמ

 �פתהל

 רומשל

 ויבגהלו

 רפטמ םייק ובש בצמ םע תיביצקת הביחבמ דדומתהל לכות לומגתה תויבידמ 4.4

 .רכש תופטות םהל םיבקמ םהיעוציבש םידב I ע דש בר

 ןיב תיביטקפא תרושקתלו הקזח תוגיהבמל שרדית עוציבה תונכוס תלהנה 4.5
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 ץורמתה אשונב עדימ ןתמל רושקה לכב יעוציבה יגרדל ילוהינה גרדה .הקיתאלו ת

 ji ג- i1'l'1i JI ג, I ו: 1i לש ת I 'זכרמ תורטמ יתש .םידבועה לש היצביטומה תאלעהו םיווק ,הנוממה ר

( I ט' D ה-יא תנטקה הנ"הת תויפיצהמ I I  ת i ק:פת תד'ד I כל ת I עג I נה ת I 'עבב הכ I רכה ת I אד 
 ידבוע לכל הדיחא רכש תפסות ותמל ש I לגל הייטנהמ ת I עבמ'ה I ם'דבועה ,ל"כנ I כה לש ויע
 .תונכוטה .ס'שרדנה ו

 שאר דרשמב תוליעיה תדיחי םעו םאה דרשמ םע םכוסת ץורמתה תוינידמ 4.6
 .הלשממה !כתייש ותדובע-

 ד I מעל תנמ לע

 עוצי[ תויונכוס לש עדימה תייגטרטסא . 5
 תארקל תומדק:

 רשאב היגטרטטא בצעל רמולכ ,עדימ תייגולונכט ןוזח חטנל ביוחת תונכוס לכ 5.1

 ם II טרפה הינכרצ ןיב עדימ תצפהל ןז היגולונכטב שמתשת הבש ךרדל

I עוצקמהו I  .ם 

 תשר אלמתש דיקפתה תא תיקסעה התינכתב טרפל ביוחת תונכוס לכ 5.2

 הנשמ ינלבקלו בחרה רוביצל עדימ תוליבח תנכהבו ןוגראב היגולונכטה

) procurement opportunities (. 

5  םע םיקסע תושעל' לא הלש תיבה רתאמ רושיק רוציל ביוחת תונכוס לכ 3.

 תויקסע תויורשפא לע שרדנה עדימה לכ תא קפסלו וקזחתל ,'תונכוסה

 םינטק םיקסע לע שגדב ,ם II קסע םינוגראל תונכוטה העיצמ ןתואש

 .םייתובדנתהו

 וא ןותנ לכ יכ קוחב עבקיי ,עוציבה תונכוס לש עדימה ירגאמ תוינידמל רשאב 5.4

 .ץבוקה לש הקתעהה ריחמב ןתניי ס"מלה ידי לע שרדנה ץבוק

 רשה תפלחה ל\
C רשפאמה ףיע 

 םייתוהמ םייוני\
 תטלחהמ האצו

 תויטנוולרה ןמ
 תוצעייתהב הנו

 תאז .םיעוציב
 יעוציבל תוסח

Ei . עוצי[ תויוננוס ·להנממ תושרדנה תולוניה 

 ןיבל סיסב ר:
 לש ןתגשה ת

 םג אלא יתו:ז

 אהת הפדעה

 .הלהנה-םידבו

 הרבצ םתוא�

 ןויטינ השע"

 הצובק לש ה

 דבלב ם II נוציח םיזרכמב ורחביי ןהב םידבועה םיריכבה םילהנמהו תויונכוסה יל"כנמ

 תלחנהל יזכרמה ילכה איה םילהנמה לש םתריחב .םילהנמה תוצעומ ידי לע וכרעייש

 םהיתולוכי יפ לע השעית םתריחב .לארשיב יתלשממה רוטקסב יתוברת יוניש

 :תואבה תולוכיה לע שגד םשוי םודיקה ךילהתבו הלבקהו ןוימה ךילהתב .םהירושיכו

6  דיעמה חכומ דרוקר דיקפתל םמע ואיבי םיריכב םילהנמ- םיגשיהל תוביוחמ 1.

 םיפופכהמו םמצעמ תיעוצקמ תוכיאל השירד ךות תורטמ תגשהל הריתח לע

I טצי םה .םהל I  תדידמל םיחותפ ויהיו תוילאיר תורטמו םירגתא תבצהב ונ 

 םייוניש לש לעופל האצוהב ןויסינ היהי םילהנמל .ץוח ימרוג ידי לע םהיעוציב

I לוהינו ם II להנמ I  תל I כ I םג ךא ,םידבוע תודגנתה םע תודדומתה ךות ם 

 תלוכי ילעבו היצביטומ ירודח תויהל םילהנמה לע .םימ I וסמ םיאנתב רשפתהל

 ןמז לוהינ תוקינכטב שמתשהל םהילע .ץחל יבצמב חור רוק לע רומשל

 םה .םה I תומישמל ת I 'ופידע רדס תעיבק תועצמאב םתוליעי תא ריבגהלו

 רפסמ םייק ו

 ןיב תיביטקפ

�. 
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 תלעפהב ןוכנ שומיש תושעלו ,תוליעיב דובעל םירחאל םתגל חילצהל םיכירצ

 .עוציב לש םיהובג םיטרדנטטל עיגהל תנמ לע תולטמ ןומזתבו ץחל

 םתווצל תיתא תוגהנתהל המגוד ווהי םיריכב םילהנמ- תונימאו רשוי 6.2

 ןוחטיבב אטבתיש רבד ,תומישמ עצבל םתלוכיב םיחוטב ויהי םה .םהיתימעלו

 תויודגנתה תורמל ,ןהב קובדל םישרדנ םה םהבש ,םיגירח םיבצמב ונירקיש

 םה ,תאז םע .ןוחטיבבו רורב ןפואב םהיתועד תא אטבלו ,ץוצל תויושעש

 הרטמה ובש הרקמב עוציב יאוות וא הטלחה תונשל ועד' I תעד לוקיש i ל'עפ'

 לפטלו םתועטב תודוהל תלוכי ילעב ויהי םה .היואר הניא וא דוע המישי הניא

 ,םהלש ימצעה ןוחטיבה תא הנוכנ ףקשת םתוגהנתה .תויועטמ םיחקל קיפהלו

 .םירחא יפלכ תואנה טחיה תאו ןוגראה תבוטב םתובשחתה תאו

 ,תילאוטקלטניא i ן םתוגיהנמב ונייט.צי םיריכב םילהנמ- ילאוטקלטניא רשוכ 6.3

 .םהידבועל הליחנהל תנמ לע ת'לאוטפטנ I ק הרובע תרגסמ וחתפי םה רמודכ

 ,תילאוטפטנוק הבשחמ י,לאוטקלטניא ןויד ודדועיו חותינ רשוכב ונייטצי םה

 ךילהת .םהומכ וגהני םירחאש ופציו ,תטשפומ הבישחו תינויער היצרגטניא

 ןתמ ךות תיתטיש השיגב ןייפואמ היהי תינוגראה םתדיחיב תויעבה ןורתפ

 הפקיה תאו היעבה יפוא תא קיודמב ורידגי םה .שקיהלו היציאוטניאל שפוח

 םירבטהו תורעשה ,תושיג ונחבי םה ןכמ רחאל .ןורתפ שופיחל ונפי םרטב

 החיקל ךות םיוטמה תוביטנה ףוריצל רתויב םיאתמה רבטהב ורחביו ,םינוש

 .רתוי תובחר תוכלשה לש ןובשחב

 תא חיטבהל תחכומ תלוכי היהת םיריכבה םילהנמל- םייללכ לוהינ ירושיכ 6.4

 :םיאבה םירושיכב ךורכ רבדה .םנוגרא תוליעי

 לידגתש הרוצב םהיעוציב לוהינו םידבועה לש הצרמהו חותיפ ,ןוגרא 6.4.1

 .םיידיתעהו םייחכונה עוציבה תויונכוט ידעי תגשהל םתמורת תא

 לש בחר ןווגמ בלשל תנמ לע תוינשדח לוהינ תוקינכט ץומיא 6.4.2

 יבאשמ לוהינו ,דעומ תורצקו חווט תוכורא תויוליעפו תויצקנופ

 .םידעיה תרדגהל םאתהב הקלחמה

 ידכ- הפ-לעבו הבותכ ,תילולימ- תרושקת תויונמוימב שומיש 6.4.3

 עונכש ,עדימ תמירז רשפאל תנמ לעו םישנא ןווגמ םע חיש-וד טטבל

 .ןוגראב תיבויח הדובע תריווא רוציל ידכ תאז לכ ,העפשהו

 הדובעב ןיינע םהידבוע ברקב ררועל םיכירצ םיריכב םילהנמ- םידבוע לוהינ

I תובהלתה תנגפהב המגוד ווהי םה .תולטמה לש עוציבה תמר לע חקפל 

 נכטלו

 [ ךות

 ןוידימ

 ינכתב

 תלוכי

 וגראה

 פטהל

 קופתו

 ןמועל

 ירדייש

 ןושקת 6.7

 � בחר

 בישקי

 ה תא

 /הנמה

 יבויח

 ךרדב

 ו בלה

 ןושקת

 I תויושר . 1

 דובעל םידבועה םילוכי הבש הלועפ ףותישל תיבויח הביבט ורציו ,םתדובעמ

 תא ודדועיו םימיאתמה םיגרדל תויוכמט וליצאי םה .םידעיה תגשה םשל

 םת I ג'הבמ 'פ I א תא ומואת' םה .ם'דע'ה תגשהל ךרדב תומזי טוקנל םהידבוע

 םה .םידעיה תגשהב ::רת' הננהיש ךכ ל/ה'בה j פ i א תא ולגס; j הקלהמה 'כרוצל

 לש םיבגוה םיכילהת חיטבהל ידכ םידבוע לוהינ לש םיתואנ םיטופד לע ור'פק;

 .םידב I ע דוינו חותיפ ,ט i 'ג

 תומגמל רשאב ןכדעתהל וגאדי םיריכב םילהנמ- ת!לוהינ תויחמומ

 נויכ םידע ונא

 סהמ הנידמה

 מה םיירוביצ

 ןלו הקפטהה

 א ,םיירוביצה

 וליאו י,טרפה

 אלמ הרדגהל

 l בתת ,)אלמ
 ןמש םידיגאת

 דיב וא )רהוט

 קזבה רוביצה

 (רעמ חות'פ

6.5 

 םג ,הז !!יער

 ביתכב םג 10 6.6
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 תלעפהב ןוכנ שו:

 .עוציב

J םתווצל ת'תא 

 \ןחט'בב אטבתי.!;\

 תויודגנתה תורמ
 םה ,תאז םע ·ןו
j הרטמה ובש הר 

 לפטלו םתועטב

 ,םהלש ימצעה ןו

0 . 

 ,תילאוטקלטניאו

 .םהידבועל הליח:

i תילאוטפסנוק, 

I ךילהת .םהומכ 

I ןתמ ךות תיתט 

 הפקיה תאו היע

 םירבסהו תורע�

 החיקל ךות םיו)

6.7 

 תיקסע היצטנ II רואב םתקלחמ תא ולהני םה .יקסעה םלועב לוהינ תוקינכטלו

 דr:יא Y !דr:ד !דיב I 'ש עוצ!ב ת I 'בכ JI ס i שיי i ח iJl 'פ i ח i קלה יכרוצ חותינ ךות

 תורחתמ תושירד !יבל םימ"קה םיבאשמה ןיב ןזאל ךר I צב ןריכ' םה . nj 'דימ

 ילעב ויהי םה .ךוראה חווטלו רצק חווטל םיכרצה ןיב I כ I תיקסעה תינכתב

 ידעי תא גישהל תנמ לע םיבאשמה לש ילמיסקמ לוצינל םיכרד חתפל תלוכי

 ם'עגונה םיאשונל סחיב תנזואמ הפקשהב וקיזחי םיריכבה םילהנמה .ןוגראה

 המושת ימרוג לע שגד תמיש ךות תוינידמ ץוע II ןתמלו תוריש תקפסהל

 םיעוציב וכירעיו ודדמי ,תויתוכיא לוהינ תוכרעמ ומש II ו וחתפי םה .הקופתו

 יפכ תויגטרטסאו תוינכת ומיאתיו םינוכיס שדחמ ונחבי ,םידעי תמועל

 .שרד II ש

 ןווגמ םע בתכבו הפ-לעב ורשקתי םיריכב םילהנמ- תיביטקפא תרושקת

 םהו ,םמע חחושל לק היהי .תיתילכתו הרורב הרוצב םיטרפו םינוגרא לש בחר

 ולבקי םידבועה תוגאד .תוברועמ דודיעו תולאש תגצה ךות תוכירדב ובישקי

I וארה הנעמה תאו סחיה תא I  תופקשהב יוניש םיתעל שורדיש רבד ,ם 

 םוכס קחשמל ופאשי םהלש ןתמו אשמה ירושיכ .םתוגהנתהב וא םילהנמה

 ם II לאיצנטופ וא םימ II ק םיטקילפנוק בוש II ב וע II סי םהו ,) win-win ( יבויח

 תמושתב תידימ וכזי םה הלודג םישנא תצובקל ונפי רשאכ .הליעיו הנוב ךרדב

 תוקינכטבו תקתרמו תנ II נעמ הפשב שומיש ידי לע התוא ורמש II ו בלה

 .תוילולימ אל תרושקת
 תא חיטבהל תח

 לידגתש הרוצב
 10 חוקיפ תויושר . ו

 תרבוע התרגסמבש י,ברעמה םלועה תונידמב היצזילרביל לש המגמל םויכ םידע ונא .ם II דיתעה

 םיתורישו םירצומ ןומימל ם"רוביצ םיתורישו םירצומ לש הרישי הקפסהמ הנ'דמה

I רוביצ I  לע חוקיפל ,םיר"כלמה רוטקס ןא !טרפה רוטקסה 'די לע םיקפוסמה ם 

 םירצומהו םיתורישה תקפסה לארשיב םג יכ איה ונתחנה .התרדסהלו הקפסהה

 רזגמה ידי לע הגרדהב עצבתת ,האלמ הרדגהל םינתינ םהינ II פאמ רשא ,ם II רוביצה

 םינתינ םניא םהינ II פאמ רשא ,ם II רוביצה םירצומהו םיתורישה תקפסה וליאו ,יטרפה

 ןפואב תומיכל ןתינ וניא םהב תוכיאה ביכרש ם II תרבח םיתוריש ירק( האלמ הרדגהל

 וא םיר"כלמ ןןגכ ',תלשממ אלה יר i ביצה רזגמה ידי לע הגרדהב עצבתת ,)אלמ

 יתב ,םילוח יתב ,רפס יתב( םיתוריש יקפס ידיגאת ידיב וקזחוי םהיתוינמש םידיגאת

 תבוטלו םיתורישה יקפס ינ II נע םודיקל הנלעפתש תוירוביצ תותומע ידיב וא )רהוס

 אוה םיתורישה תקפסה םוחתב יזכרמה ןויערה ךכיפל .םהיתורישל קקזנה רוביצה.

I .ם II טרפו ם"רוביצ םיתוריש תחא הנועבו תעב ועיציש הקפסה תוכרעמ חותיפ I  םוש 

I ח ובש םיוסמ ןויווש-יא ודצב םא םג ,הז ןויער I  י,ביטרסא ןפואב לפטל הנידמה תב 

 לש בחר ןווגמ

 יבאשמ לוהינו

 ידכ- הפ-לע:

 עונכש ,עדימ ת

 ·ווג

 הדובעב ן"נע ם

 תובהלתה תנג!

 דובעל םידבועה

 תא ודדועיו םי[

 םתוגיהנמ יפוא

 םה .םידעיה תג:

 לש םינגוה םיכי

 .םש ואר י,רפט לע הבחרהב יתססבתה הז קלח תביתכב םג 10 תומגמל רשא:

-� 
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 ףקיהב הדיריה םע .יסיסבה םיתורישה לס לש רתוי בוט תוריש תקפסה חיטבי

 ותובישח ךורע ןיאל הלעת הנידמה ידי לע םיירוביצ םיתוריש לש הרישיה הקפסהה

 םתוכיא תא ,םיתורישה תקפסה תו.נימא תא רקבל ותרטמש ',רוביצ חוקיפ ךרעמ לש

 םייק םהבש םימוחתב דחוימב תובישח לעב אוה חוקיפה רטשמ .תוליעיב םעוציב תאו

 תאו םתמר תא םיחיטבמה תורחת ינונגנמ םירדענ זא ןכש ',שעמ וא יעבט קוש לשכ

 .רוביצל םינתינה םיתורישה לש םתוכיא

 11 ',לנויצר יתלב תויוכמט םוחיתב וייפואמ יחכונה יתלשממה חוקיפה רטשמ
 חוקיפה תולועפ לש ךומנ גורידבו הפיכא תלוכיו תיתשת יחנומב תיללכ השלוחב

 ןתינ םיטלובה חוקיפה ילשכ ןיבמ .םינושה הלשממה ידרשמב תויופידעה רדטב

 ,בלחב ןוקיליטה תאו הקיטויביטנאה תא ,רשבב הירטטילה יקדייח תאיצמ תא תונמל

 תוירלולס תונטנאמ הנירקה תא ,הייתשה ימב םירחאה םיקדייחה תאו םיליפטה תא

i הידמר' תשרפ תא.  הרקב! חוקיפ םיליעפמ אל הלשממה ידרשמ תיברמ ,השעמל '

 םילעופה הנשמה ינלבק וא םהיתודיחי ידי לע םינתינה םיתורישה תוכיא לע םייתטיש

 תא תוחנהל םהל םירשפאמה ,םיבייחמ תוכיא ינקת ועבק םרט םבור .םמעטמ

 ועבקנ םרט ןכ ומכ .ןתוגהנתה תא דבעידב ןוחבל ףאו םיתורישה תוקפטמ תודיחיה

 :םהבו ,םינוש םיאשונב הלשממל וא הנוממה רשל םיחוויד רבדב תוארוה תונקתב

 ונתינ םהבש םיאנתה ,חווידה תפוקת ,תויתלשממ תודיחי תונתונש םיתוריש

 אופא אצוי .םיינוציח םינלבק םע תויורשקתה יפואו יאלמ ,דויצה בצמ ,םיתורישה

 חיטבהל םתבוח רשאו םיתוריש תקפסה לע םידקפומה ,הלשממה ידרשמש

 ,הנשמ ינלבק וא תויתלשממ תודיחיב רבודמה םא ןיב ,םיתורישה תקפטה תוכרעמש

 יעצמאה יכ אצוי דוע .אשונב תוינידמ ועבק םרט ',תוכיא תוריש רוביצל הנקפסת

 ,םיתורישה תוכיא לע הרקבל הלשממה ידרשמ תיברמ םויכ םישמתשמ ובש דיחיה

 ולא תונעט ששאמ )ב 52 ( הנידמה רקבמ חוד .רוביצה ןמ תונולת תשגה םצעב אוה

 הלשממ ידרשמב חוקיפלו םילוחה תופוק לע תואירבה דרשמ חוקיפל עגונה לכב

 .םיפטונ

 לש ןתובכרומ תא תופקשמ ןניא ביצקת רסוחב ץוענ רבדה יכ םידרשמה תונעט

 העינכה איה תיזכרמ היעב .דרשמו דרשמ לכב חוקיפה ךרעמ דדומתמ ןמעש תויעבה

 יבול תוצובקו םידבוע ידוגיא לש םיצחלל םייתלשממ םידרשמ לש תכשמתמה

 תודטומ דוקפת לע םייתטיש הרקבו חוקיפ םויק םיענומ וא םיבכעמה ,תורחא

 םידרשמ לש םיל"כנמ .םמעטמ םיתוריש םיקפטמה םינוגרא וא םייתלשממ

 הנוממה רשה דצמ וא ולא םינוגרא דצמ ץחלל תובר םימעפ םיענכנ םייתלשממ

 תוגציימה תואמגודה ןיב .םתוא םוזילמ םיענמנ וא חוקיפ יעצבמ 'תינמז םיקיטפמ'ו

 הלועפ ףותישל םכטהה ; 1997 ·ב ירטאיכיספה לופיטה תוכיא לע רקט תקטפה :ןה

-ב םתחנש

 J! הנושארה
 קיב הנידמה

 :ו ותואמצע

ךא םימייקמ  

 רישה יקפט

 תונו רוביצל

 .הרקבהו

 נמ לע

 קמ המרופר

 :זילנויצר לע

 עהו םיבושה

 .םיירוביצ

 ונת ווא

 ןט תלעפהב

 כה ינייפאמל

 קמה םתוא

 י.תלשממה

 ב ןמז ךרואל

 ךואדו תמרב

 ויפ תוינידמ

 ךונכוטה לש

 'פמה חוקיפ

 ןמהמ ההובג

 ןכ וז הדמע

 ןשמ רדעיהב

 .עוציבה

 שר לכ

 דש תוכיאלו

 'ו ןמז ךרואל

 7 עה בושיחל

 ידיב יזכרמה

 וחהו ןוישירה

 ת I 'ושר

 בהל ם'בתינה

1 1  יארחאה ,ת I אלקחה דרשמ ןיב ת I אסיכה ןיב לפ I נ םיגד לע I ת I פוע לע ,רשב לע חוקיפה :המגודל 

 הליחתמ ותוירחאש ,תואירבה דרשמ ןיבל ,קווישה תכרעמל םיסנכנ םהש דע םירצומה על

 .קווישה תורוניצל םירצומה תסיבכמ

 וה ןהילעש

 , ולא תונ I שר

 ןהל שי
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 ףקיהב הדיריה ו

 ותובישח ךורע ןי

, r םתוכיא תא ,םי 
 םי'ק םהבש ס'מ
I תאו םתמר תא 

 אהת ויפלש ,תואירבה דרשמ יריכבל תיאופרה תורדתסהה ן'ב-1997 ב םתחנש

 רקבמ חתמ הז םכסה לע .תוכיא תרקב ירקס תכירע רושיאב הפתוש הנושארה

1999 ב יתנשה חודב תבקונ תרוקיב הנידמה  ת \i דרש/כה דביא ויתובקעב יכ ורמואב-

 םניא הלשממה ידרשמ הז בצממ האצותכ .'דעלבה ותעד לוקוש תאו ותואמצע

 דיקפת רחא יתטיש בקעמ ךורעל תיקוחה ףא םיתעלו תירוביצה םתבוח תא םימ II קמ

 תורישה תוכיא לע הרקבב ביקע ןפואב םילשכנ הלשממה ידרשמ .םיתורישה יקפס

 חוקיפה יכילהתב עירכמ ףתושל ם II עוצקמה םידוגיאה תכיפהב די םיבתוב! ר!ביצל

 .הרקבהו

I לע חקפל תנמ לע I  ךורעל שי חרזאל תורישה חורב הלשממה תוינידמ םוש 

 תססובמ המרופרה .חוקיפה תויצקנופ בוצקתבו תויוכמסב ,הנבמב הפיקמ המרופר

II צקנופ תאצוה תא לולכתש חוקיפה ךרעמב ה I צזילנו I צר לע  ם I דרשמה ןמ חוקיפה ת 

 םיתורישל תויושרו םישדח לשממ יפוג לש םצמוצמ רפסמ לא םתרבעהו םינושה

 י,לנויצר יתלב
11 

 חוקיפה תולועפ
 ןתינ םיטלובה ו

 ,בלחב ןוקיליסה
 תוירלולס תונטנ

 הרקבו חוקיפ ם

 םילעופה הנשמ
 תא תוחנהל ם

ןכ  ועבקנ םרט 

 :םהבו ,םינוש
 ונתינ םהבש ו

II אופא אצוי .ם 

 חיטבהל םתב
 ,הנשמ ינלבק ו

 יעצמאה יכ א:
 ,םיתורישה תו:

 ולא תונעט ש�

 הלשממ ידרש

 .ם II רוביצ

 הלש תעדה לוקיש ףקיהל ,היתויוכמסלו חוקיפ תושר הנבמל הדיחא תינבת ןיא

 ולא םינתשמ םיאתהל שי ןכש ,הלשממהמ התואמצע תדימלו היתויוכמס תלעפהב

 לכב םקות חוקיפה תושר יכ חיטבהל שי הרקמ לכב .חוקיפל ןותנה רוטקסה ינ II פאמל

 דרשמה לוטיבל הליבומ תוינידמה םוחתב תבחרנ הטרפה םהבש םירקמה םתוא

 םיביציו ם"עוצקמ ויהי חוקיפה תונורקע יכ הקיקחב חיטבהל שי ןכ ומכ .יתלשממה

I פואמה הביבסב תוליעפ רחא ןוגרא לכל וא תורבחל רשפאיש ןפואב ןמז ךרואל I  תנ 

 םש"ל חוקיפה תויושר לש ןתבוח תא הקיקחב חיטבהל שי ,ללככ .ההובג תואדו תמרב

 ההובג תואמצע תמר חיטבהל תדחוימ הביס שי םא אלא ,תיתלשממ חוקיפ תוינידמ

 תויונכוסש ברעמה תונידמ תיברמב לבוקמ םויכ יכ ןיוצי .הלשממהמ תונכוסה לש

 תואמצע תדימל תוכוז )תרושקתו למשח ןוגכ( תיתשת ימוחת לע תוחקפמה חוקיפ

 לבקמ וניא בתוכה .ולא םימוחתב םיעיקשמל תואדו רתי רוציל ידכ הלשממהמ ההובג

 ,הלשממל וא הנוממה רשל רשפאל שיש רובס אוהו ,תללוכ הסיפתכ וז הדמע

 תויונכוסל סחיב ראותמל המודב חוקיפה תושרל תויחנה תתל ,הנוממ דרשמ רדעיהב

 .עוציבה

 ביטל ,המרל רשאב תוארוהו הדימ תומא עובקל תביוחמ חוקיפ תושר לכ

 תופיצרב םתקפסה תא חיטבהל ,םיחרזאל תתל שיש םיתורישה לס לש תוכיאלו

 םיללכ עובקל חוקיפה תושר לע ם II טנוולרה םירקמב .םמוש II לע חקפלו ןמז ךרואל

 חוקיפה ילכ .םהיפירעת ןוכדעל תואחסונו םיתורישה לש תילאירה תולעה בושיחל

 תלבקל ףס יאנת ןגעיש ,חוקיפל ןותנה ףוגל ןתנ"ש ןוישיר היהי תושרה ידיב יזכרמה

 .תעל תעמ חוקיפה תושר עבקתש םיללכב דומעל הבוחהו ןוישירה

 ם II רוביצה םיתורישה תוכיא לע יתאוושה עדימ רוביצל ומסרפי חוקיפה תויושר

 תורבחה לע הבוח םימיאתמה םירקמב וליטיו ,םלועב לבוקמל האוושהב םהל םינתינה

 ל .!:I ( ןתוליעפב תופיקשה ןורקע ,רומאכ .המוד עדימ םסרפל תוחקפמ ןה ןה·לעש

 .םינכרצ ינוגרא לש םתוברועמ םג ומכ ,קוחב ןגועי ולא תויושר

 ליטהל תלוכיה הז ללכבו ,ם II ביטקפא הפיכא ילכ חוקיפה תויושרל תונקהל שי

 לש ןתובכרומ

 העינכה איה ת

 יבול תוצובקו

 תודסומ דוק�

 םידרשמ לש

 הנוממה רשה
 תוגצ II מה תוו

 הלועפ ףותיש

 יארחאה ,תואלו·

 הליחתמ ותוירו
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 יאנת תרפה לש הרקמב ונוישיר תא לטבל תוכמסה ,חקופמה לע חוויד תובוח

 .)'ם II חרזא םימוציע'( תוילהנמ תויצקנס ליטהל תוכמסהו ןוישירה

 :חוקיפ תויושרל תואמגוד

 תואירבה דרשמ לוטיב םע םקות תושרה .תואירב- ם II רוביצ םיתורישל תושר 7.1

 .תואירב תושרל דרשמה תכיפהו ם II תלשממה םילוחה יתב דוגאת רחאל

 'קזב' תטרפה םויס םע םקות תושרה .תרושקת- ם II רוביצ םיתורישל תושר 7.2

 חוקיפה תויוכמס תא הידיב זכרתש תרושקת תושרל תרושקתה דרשמ תכיפה!

 תצעומו ן II וולהו םילבכה תצעומ ,דרשמה ידיב םויכ תוקזחומה הרדסההו

 .וידרו היזיוולט ירודישל ה II נשה תושרה

 םיתוריש לע חוקיפה תא זכרת תושרה .החוור- ם II רוביצ םיתורישל תושר 7.3

 ,תוימוקיש תוימינפ ,םישישקל םינותחפשמ ,םילטסוה :ןוגכ( ם II תיב-ץוח

 םית I ריש לע ,)תובא יתב ,םירגפמל ת I דס I מ ,ן I כיסב םידליל ם I ריח זכרמ

 יעגפנב לופיט יזכרמ ,םינותחפשמ ,םינורהצ ,םוי יזכרמ :ןוגכ( הליהקב

 ,םישישקל םח וק ,החפשמב תומילא תעינמלו לופיטל םיזכרמ ,לוהוכלא

 ץומיא לעו שישקה תיבב דועיס יתוריש לע ,)םירגפמל הנווכהו ץוע" יתוריש

 .םידלי

 תקפסה לע חקפת תושרה .תוימוקמ תויושר- ם II רוביצ םיתורישל תושר 7.4

 יד I לע קפוסיו תיתלשממ הדעו ידי לע עבק"ש 'ם II מוקמ םיתוריש לס'

 .תוימוקמ תויושר

 "שיא

 םוימ 8.6

 ,נידמ

 עמה

 קמה

 ןשע"

 8.7 םוימ

 םיירוגיצ םיתוריש תוקפםמה תוינוגרא תורגםמל הנידמ ידגוע רגעמ . 8

1 
J 

, 
i 
J 
! 
I 

 (סהב

 מתב 8.8

 �למל

 ךי לע

 בועה 8.9

 "חתי

 רדסב

 םקוי 8.10

 ורובל

 קספו

 ובחה 8.11

 "כנמ

 חטיב

 םרכשו םתדובע יאנת ,םהיתויוכז אולמ תרימש חיטביש ןפואב רדסוי רבעמה 8.1

 .רבעמה תפוקתב םג םיתורישה תקפסה ןכו

 .דיגאת/הרבחב םידבועה ללכ לש גיציה ןוגראה היהת תורדתסהה

 ןפסמ

 ה לכ 8.12

 ילחת

 עובש 8.13

 ורוצל

 םויב

 ןממה

 הנהה 8.14

 םיתורישו םירצומ תקפסה םוחתב ןתוליעפמ קלח דיקפהל הנלכות עוציבה תויונכוס

 הנידמ ידבוע רבעמ .הנידמ ידבוע םניא ןהידבועש תוינוגרא תורגסמ ידיב ם II רוביצ

 יתב לשמל ,םיתוריש יקפס ידיגאת ידיב וקזחוי ןהיתוינמש תורבח ירק( ולא תורגסמל

 :םיאבה תונורקעה יפ לע השע II )תוירוביצ תותומע ידיב וא ,םילוח

8.2 

 דחוימ יצוביק םכסה תרגסמב השעית הדובעה יאנתו םידבועה תויוכז תרדסה 8.4

 תרבעה תרדסהל םכסה םתח II ןכ ומכ .דיגאת/הרבחה ןיבל תורדתסהה ןיב

 םישורדה םיסכנה .רומאה ןוגראל הנידמה ןיב םידבועה תויוכז ןיגב םיפסכה

 תויוכז םהב ולבק' ד'גאת/הרבחה I ,הב'דמה תולעבב ו'ה' תובכ i סה ת I ל'עפל

 'ובעה

 הנהה 8.15

 ריפל

 סיסב 8.16

 רבחה

 .דחא םידבוע דעו היהי דיגאת/הרבחב 8.3

 רכש

 פס!ת .דבלב ש:מ I ש

 תאו םירבדה תונורכיזו םימכסהה לכ תא לטביו םוקמב אובי יצוביקה םכסהה 8.5 ך ןיבל

 םע ,דיגאת/הרבחה תונכוס li ב ושענ וא ומתחבש ם i רחאה ס'רדסהה לכ

 םימכסה טעמל ,דדוב דבוע וא/ו םידבועה תוגיצנ ןיבל ,הידעלב וא הנידמה

 הנהה 8.17

 וצקמ



 יאנת תרפה לש ה
(. 

 תוא'רבה דרשמ לוטי
 .תואירב תושר

 'קזב' תטרפה םויס
I' חוקיפה תויוכמס ת 
 תצעומו ןייוולהו םי
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 .םהילע לח וניא יצוביקה םכסההש םידבוע לש םיישיא

 ידבוע תויהד םידבועה ודדחי דחוימה יצוביקה םכסהה לש ףקותל ותסינכ םוימ 8.6

 בi'דב i עה li ה i רבע{כה םע .דיגאת/הרבחה ידבוע ויהיו ויינעו רבד לכל הנידמ

 תועיבקה 'רדטה לע רות'ו דגבכ האלמ תפסוב הגרדל םיאכז ךכב םיניינועמה

 רבעמה דעומב ם'דבועה ןמ קלח לש ן'רוטיפ .הנידמה תורישב םילבוקמה

 .תומישילו ךרוצל םאתהב ושעיי

 8.7 תולת וא הדמצה לכ לטבתת יצוביקה םכסהה לש ףקותל !תסינכ םוימ
 .דיתעבו הווהב םירחא וא םייפנע םייצרא רכש תוחולב וא ם'מכסהב

 הרבחב ם'דבועה ובייחתי םכסהב וטרופיש םיפסונ םיאנתלו רכשל הרומתב 8.8
 םהילע ולטויש תומישמהו םידיקפתה לכ תא תונמאנבו תיברמ תוליעיב אלמל םיתוריש לע חוקיפ

 .הלהנהה ידי לע

 םה .יצוביקה םכסהה לש ופקות תפוקתב יתיישעת טקשל ובייחתי םידבועה 8.9

 םישוביש וא תיקלח וא האלמ התיבש םויקב ךומתל וא םייקל אל ובייחתי

 .םכסהה לש ופקות ךשמב םיניקתה הדובעה ירדסב

 ןיינעה הנפוי ןורתפ תגשה יא לש הרקמב .תועד יקוליח בושייל ןונגנמ םקוי 8.10

 ,םימי שדוח ךות םייתסי תוררובה בלש .םידדצה ומיכסה וילעש דיחי ררובל

 .רוערע תוכז אלל םידדצה תא בייחי ררובה קספו

 :םיאבה םידיקפתה ילעב תא ישיא הזוחב קיסעהל םיאשר ויהי דיגאת/הרבחה 8.11

 ויצק ,רבוד ,םינפ רקבמ ,בשח י,טפשמ ץעוי ,םיפגא ישאר ,םיל"כנמס ,ל"כנמ

 יכ םכסוי .ל"נה םידיקפתה ילעבל תוריכזמו תרדגומ הפוקתל םיצעוי ,ןוחטיב

 ·ןותנ רפסמ לע הרבחה ידבוע רפסמ הלעי םא ,המאתהב לדגי הז רפסמ סייךוביצ סיחוו

 ,תוימוקיש תוימינ�
 םיתוריש לע ,)תוכ
 יעגפנב לופיט יזכ

 ,םישישקל םח וק
 ץומיא לעו שישקה

 תקפסה לע חקפז
 ידי לע קפוסיו תי

 הירחאלו ,םישדוח 30 דע לש ןויסינ תפוקתל ולבקתי םישדחה םידבועה לכ 8.12
 .םתקסעה ךשמהל רשאב הלהנהה טילחת םיתורישו םירצומ
 הנידמ ידבוע רבע

 יתב לשמל ,םיתור

 םרכשו םתדובע י;

 .דיגז

I דחוימ יצוביק םכ 

 תרבעה תרדסהל

i םישורדה םיסכנ 

 תויוכז םהב ולב.ז

 תאו םירבדה תונ

,יגאת/הרב  םע ד

 םימכסה טעמל

 םלוא .'ה םוי דע 'א םוימ- םימי השימח ןב ללכ ךרדב היהי הדובעה עובש 8.13

 םידבועה תא קיסעהל תוכזה הלהנהל הרומש חרזאל תורישה רופיש ךרוצל

 גאדי הרומתב .םידבועה דעו םע םואיתב תאזו )תועש 6 ךשמל( 'ו םויב

 .וירחאלש עובשה ימימ דחאב רחא החונמ םוי לבקי דבועה יכ הנוממה

 יכרוצל םאתהב דיקפתל דיקפתמ דבוע ריבעהל תיאשר היהת הלהנהה 8.14

 י.עוצקמה ודמעמבו ורכשב עוגפל ילבמ תאזו הדובעה

 םירחאו םיינכטוכיספ םינחבמ שדח דבוע לכ ריבעהל תיאשר היהת הלהנהה 8.15

 .היניע תואר יפל

 ידבוע לש דמעמל הנידמ ידבוע לש דמעממ ורבעש םידבועל רכשה סיסב 8.16

 תגהנה םע י.רוביצה תורישב םיגוהנה תונורקעה יפ לע השעיי דיגאת/הרבחה

 ימכסהל םאתהב םלושת רקויה תפסות .קתו תפסות םלושת אל ישיא רכש

ילכלכה םינוגראה לש םואתה תכשל ןיב םעפ ידמ ומתחייש רקויה תפסות  םי

 .תורדתסהה ןיבל

 םודיקו תוליע' תרבגה םשל םידבוע תורשכהו תויומלתשה םוזית הלהנהה 8.17

 י.עוצקמ
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 לביקש דבוע לכ .הנשב םעפ םידבועה ללכ יבגל תוגרד ינויד ם JJ קת הלהנהה 8.18

 רכש תפטות ולביקש םידבועה תמישר .הלהנהה ןמ בתכב העדוה לבקי םודיק

 .ויתוגשה תא שיגהל יאשר היהי אוהו ,םידבועה דעו תעידיל אבות

 .ןירוטיפל טחיב בל תורירש עונמל שי 8.19

 הנילעות אלו ,ופקות תפוקתל םידדצה תושירד לכ הניצומת יצוביקה םכטהב 8.20

 .ופקות תפוקת םות ינפל םכטהה יונישל תושירד םהמ ימ ידי לע

 :םיפגא העברא הבו תוליעי תדיחי םקות הלשממה שאר דרשמב

 ל"כנמל הנוממה רשה ןיב 'תרגטמ ימכטה' חוטינ ודיקפתש םימכסה ףגא 9.1

 .תוקופתה תגשהל רשאב עוציבה תונכוט ל"כנמל הנוממה רשה ןיב ןכו ודרשמ

 תאו םייתלשממה םידרשמה יל"כנמ תא ךירעהל וד I קפתש ילכלכ ףגא 9.2

 תאו עוציבה תויונכוט יל"כנמ תא ןכו םהל םיפופכה ם JJ לוהינה םיתווצה

 ובצוהש םידעיב הדימעה תדימל רשאב םהל םיפופכה ם Jl לוהינה םיתווצה

 .תרגטמה ימכטהב

 .ריכבה לגטה לש תורישה יאנתבו הקטעהה יאנתב לפטל ודיקפתש רכש ףגא 9.3

 ידיקפ לש ריכבה גרדה לש יואר ילוהינ חותיפ ודיקפתש יעוצקמ םודיק ףגא 9.4

 לש ילוהינה חותיפה ת Jl גוטל ושדקויש תויתנש תובישי םוזיי ףגאה .רוביצה

 יוהיז ,ישיאה לאיצנטופה תכרעה( להנמו להנמ לכב ונודי ןהבו ,ריכבה גרדה

 ןיבל להנמה ןיב ךוותמכ םג דקפתי ףגאה .)הובגה לאיצנטופה ילעב םידבועה

 .תונורשיכ רתאמכו םודיקה תויונמדזה

 םיא ח I נ תוונוימ .ןס

 שגד םשויש ךכ התוירחאבש תודיחיב ילוהינה םילקאה יוניש היהת הלשממה תרטמ

 לע ,ןומא תטטובמ היצקארטניא לע ,תונשדח לע ,תואצותל תישיא תוירחא לע

 ם Jl ונישה ועצובי וז הרטמ םישגהל תנמ לע .שונא יטחיב תויונמוימ לעו הלועפ ףותיש

 :םיאבה

 ידרשמ לע לטות םדאה חוכ תוינידמ םוש Jl לו שוביגל תישארה תוירחאה 10.1

 םהינ Jl פאמו ם JJ עוציבה םהיכרוצ לע טטבתהב עוציבה תויונכוט לעו הלשממה

 קושב קיטעמכ לועפל הלשממה ידרשמו עוציבה תויונכוט לע .ם"דוח Jl ה

 םהילע ,ןתדובעל ביוחמו ןמ i 'מ ס'דב i ע לגס ט"גל סנוצר םא .'תורחת הדובע

 n נת'פל n ז' J רשפא: תרגתז�מ הך j בע תב!בס ,ם!!ב I טקרטא רכש :אבת ענ i:: הל

 הלשממה ידרשמ לעו עוציבה תויונכוט לע ,ךכ לע ףטונ .ילוהינו יעוצקמ

 תא ריבעהלו םהידבוע לש יאליגה הנבמה תא ןזאל תויביטקפא םיכרד אוצמל

 הלשממה ידרשמו עוציבה תויונכוט .רתוי םיריעצ םידבועל ןקדזמ לגטמ עדיה

 כה רקבמ 12

 ,הביבסה
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i . לביקש דבוע לכ 

i רכש תפט,ות ו 7 בי 

 .!יתוג

 '.ש I אה ד I קפתה ת{כר לעו ד I קפתה תוש I רד לע טטבתתש רכש תכרעמל ורבעי

Jl שדה "'(ורמת תוט'ש תגהנה i ' j רפרל א'בת  iכ j ברתב ה I דש תיד/הינה ת 

 הנילעות אלו ,ופק
 .ופק

 ·ןוגראה

 תיגטרטסאה !תינכת תרגטמב הנעבקיתש ,עוציבה תויונכוט לש תורטמה

 ,םיעוציב לש םיחנומב םדא חוכ תוינידמ ידעי לולכל תובייח ,תיתנש-תלתה

 םידרשמה .םידבוע לש החוורו תועינ ,תויונמוימ רופישל םידעי ללוכ

I תלשממה I I ח ם  I  םתוירחאבש עוציבה תויונכוט םע קודה עגמב אובל םיב 

 .ןהב קטעומה םדאה חוכ לוהינל םיצוחנה םיבאשמה תא ןהל קפטלו

 תויונפ תורשמל םיידרשמ-ןיבה םיזרכמהו םיימינפה םיזרכמה לכ ולטובי

 ויהי םיזרכמה לכ .םיירוביצ םידיגאתבו תוימוקמה תויושרב ,הנידמה תורישב

 .טנרטניאב ומטרופיו ,חרזא לכל םיחותפ ,םיינוציח םיזרכמ

 םיניקת יתלב םייונימ לעו םייטילופ םייונימ לע תרוקיבה חוד תונקסמ רואל 10.4

 ידרשמלו עוציבה תויונכוסל םייונימ ושע" 12 ,הביבסה תוכיאל דרשמב

 לע םידדומתמה ןיבמ ,רמולכ .יבמופ זרכמ תועצמאב קרו ךא הלשממה

10.3 

1 0.2 

 ל"כנמל הנוממה
 .תוקופתה תגשה
 תאו םייתלשממ
 תאו עוציבה תו

 ובצוהש םידעיב
II תורשמ  רדעיה לעו תויונמדזה ןויווש לע הרימש ךות רתויב םיר I שכה ורחב 

 הרקבה ימרוג .תואנ ןפואב דעותי יונימה ךילה .םינפ אושמו תורירש

 הנידמה תוריש קוח תוארוה לע הרימש חיטבהל םדיקפתש ,םיידרשמ-םינפה

195 ט"ישתה )םייונימ( 9  קפס' לע הנידמה רקבמל בתכב חוודל וביוחי ,-

 לוספ יתגלפמ-יטילופ עינמ לש ומויק רבדב ישממו ריבס דשחב ודוסיש יתוהמ

 13 :יונימב

 :םיאבה םיאשונה לע תיארחא היהת הנידמה תוריש תוביצנ 10.5

 )םיטועימו םישנ בוליש ,הקסעה יאנתו רכש ,םיזרכמ תודעו( חוקיפ 10.5.1

 )תעמשמל ןיד תיב ,תוריקח ,ת I עיבת( תעמשמ 10.5.2

 יתאה דוקהו רישקתה ןוכדעו חוסינ 10.5.3

 הניד(כה 'דבוע לש החוורו תואלמג 10.5.4

 )השירפ יאנת ,םדא חוכ ,םינקת( ןוחטיבה דרשמ 10.5.5

 .הלשממה ידרשמלו עוציבה תויונכוסל םדא חוכ תוינידמ יאשונב ץועיי 10.5.6

 :םיאבה םיינוגראה םייונישה ועצובי תוביצנב 10.6

 .תוניוצמבו תוכיאב תקסועה הדיחיה לטובת 10.6.1

 יאבת ,םדא ח i כ ,םינקת ירק( תואירבה דרשמב תקסועה הדיחיה לטובת 10.6.2

II תלשממה םילוחה יתב דוגאת רחאל )המודכו השירפ  .ם 

 .םיזרכמבו ירוביצה תורישל הסינכ תוניחבב תקס i עה הדיחיה טרפות 10.6.3

 .עוציבה תויונכוסלו הלשממה ידרשמל רובעת םעוציבל תוירחאה

 .ריכבה לגסה ל

j" ידיקפ לש ריכב 
f לש ילוהינה חו 
 יוהיז ,ישיאה לא

 ןיבל להנמה ןיב

 שגד םשויש ךכ

C לע ,ןומא תס 

 ם II ונישה ועצוב

 ידרשמ לע לט
 םהינ II פאמו םיי

 קושב קיסעמ:

 םהילע ,ותדוב�

 חותיפל תויור!!
 הלשממה ידר'

 תא ריבעהלו ם

 הלשממה ידר�

1 2  ת/כ'אל דרשמב םיגיקת יתלב םיי/(ימ/ םייטיל/פ םייוגימ לע תרוקיב חוד ,הנידמה רקבמ 

 . 2004 ,הנידמה רקבמ דרשמ ,סילשורי ,הביבסה
1 3  . 28 ) 1 ( המ ד"פ :חאו רצ I אה רש 'נ לקד , 4566/90 צ"גב 
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 םיאשונל תוירחאה .הלכשהו הכרדה חותיפב תקסועה הדיחיה טרפות 10.6.4

 .עוציבה תויונכוסלו הלשממה ידרשמל רובעת ולא

 רבי יוס , 1

יוצר רבדכ אל ,הלועמ ירוביצ להנמל לארשי תנידמ הקוקז םויכ יכ קפס ן'א
. 

 אלא

 םינשמ םייפרגומדו םייתרבח ,םיילכלכ ,םיינוחטיב הקוצמו ץחל יבצמ .ימויק חרכהכ

 תאו לארשי תדמוע םהינפבש םירגתאה תא ,תויעבה יפוא תא ריהמ בצקב

 לכב המגוד שמשלו ולא םייונישל ךרעיהל ירוביצה להנמה לע .היחרזא לש םהיתויפיצ

 תוכרעמ לש תשדוחמ תוכרעיה העיצמ המרופרה .תויביטקפאלו תוליעיל רושקה

 םיחרזאה תויפיצלו םינתשמה הנידמה יכרוצל ומיאתהל הרטמב לארשיב לשממה

 תדעו ודמע וילעש ,ירוביצה רזגמב ינבמ יונישב ףוחדה ךרוצה .ןה םג תונתשמה

 )ןמסוז תדעו( ירוביצה רזגמב רכשה הנבמל וסחייתהש תופסונ תודעוו יקסרבוק

 לש המושיי תא דיקפהל שי ובש בצמ רצוי ,)יתרפא תדעו( ימוקמה ןוטלשה דוקפתלו

 לע ולקשמ דבוכ אולמ תא ליטהל וילעו ,הלשממה שאר ידיב קרו ךא המרופרה תעצה

 .התחלצהל יזכרמה יאנתה והז .המושיי

 לש תוימיטיגלה תרבגהל איבהל הלוכי ןאכ תעצומה המרופרה תחלצה

 ימיטיגלה לופונומב יביטקפא שומיש תושעל תשדוחמה התלוכי ףקותמ הלשממה

 תוכמס רומיש ירהש .הנותנ הירוטירט תרגסמב התמצעב שומישה לע הל שיש

 םיירוביצ םיתורישו םירצומ לש הקפסהו הרדסה ,עוציב ,ןונכת תולוכי שרוד הנידמה

 םייקה ןומאה רסוח תא ןיטקהלו לשממה לש היצמיטיגלה תא חיטבהל םחוכב רשא

 םילוכי אל םיילרביל םיכרע יכ הדבועה .םיאקיטילופה ןיבל םעב תובחרנ תובכש ןיב

 קרו ךא ,תדקפתמ הניאש תיתלשממ היטרקורויבב תנייפואמה הנידמב חורפל

 תונהיל חרזאה לכוי אל יביטקפאו ליעי יתלשממ רוטקס אלל יכ הנקסמה תא תקזחמ

 .ויתויוכז לע הנגהמו יתרבח קדצמ ,ישיא ןוחטיבמ
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