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םילהנמ העבראו  "ן  זב תרבח  דגנ  םושיא  בתכ  ינויב 2018  שגוה  רבמצדב 2016 ,  "ן  זבב הפירשה  רחאל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  עציבש  תילילפה  הריקחה  תובקעב 
הביבסה תנגהל  דרשמה  רטסלמ , ןליא  םוליצ : םילער |  רתיהבו  הטילפ  רתיהב  םיאנת  תרפהו  םינכוסמ  םירמוחב  תונלשר  ריווא , םוהיז  לש  תוריבע  ןיגב  הב 

יכרע תגיסנ  היצלוגר –  - הדו תילהנמ  הפיכא 
לש תיוושכעה  תיתביבסה  תוינידמהמ  תומייקה 

לארשי תנידמ 

הביבסה תנגהל  דרשמה  תבוגתל 

תוביוחמב םוסרכ  לע  םיעיבצמש  לארשיב  תיתביבסה  הרדסאה )  ) היצלוגרה םלועב  םיכילהת  רפסמ  ושחרתה  ןורחאה  רושעב 
.הלא םייוניש  לע  הרצקב  עיבצא  וז  המישרב  תומייק .) וא   ) אמייק - רב חותיפ  לש  ןויערל  הלשממה 

לעו םיילהנמ  םילכ  לע  הרקיעב  תססובמש  הפיכאל  םיילילפ , םילכ  לע  תססובמש  הפיכאמ  רבעמ  עגונ ל ןושארה  יונישה 
איה הז  יונישב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תא  התחנהש  הסיפתה  םייפסכ . םימוציע  לש  ןונגנמה  תועצמאב  תילכלכ  העתרה 

אלו תילהנמ  תושר  ידיב  תויצקנס  תלטה  ןכלו  ילילפה , טפשמה  תבילב  תויוצמ  ןניאש  תוירוטלוגר  תוריבע  ןה  תויתביבס  תוריבעש 
תוטשפ לשב  תילילפ  הפיכאמ  רתוי  הליעי  תילהנמ  הפיכאש  איה  החנהה  .ןהלש  הרפהב  לופיטל  רתוי  המיאתמ  טפשמ  תיב  ידיב 

םיקוקיח לש כ-25  הכורא  הרושב  םויכ  תויוצמ  םייפסכ  םימוציע  רבדב  תוארוה  בכרומ  . ילילפ  ךילהב  ךרוצה  רדעיהו  התלעפה 
םירמוחה קוח  קיזמ , קבאו  טסבזא  יעגפמ  תעינמל  קוחה  הקשמ , ילכמ  לע  ןודקיפה  קוח  יקנ , ריווא  קוח  םהבו   ) םייתביבס

העתרהה תלוכי  תא  רפיש  תילהנמ  הפיכאל  רבעמהש  ללכ  רורב  אל  תאז , תורמל  םיגימצ .) לש  רוזחמלו  קוליסל  קוחהו  םינכוסמה 
.הפיכאה תולע  תא  ןיטקהל  ידכ  תונוש  םיכרדב  ךלהמה  תא  לצנת  היישעתהש  ששח  םייקו  דרשמה , לש 

הוותמב המרופרה  לש  העתרהה  תוליעי  רבדב  קפס  הליטמש  תפסונ  המגמ  לע  עיבצהל  ןתינ  הפיכאה  סופדב  יונישה  דצל 
תטלחהב החנוה  וז  תוינידמל  דוסיה  ןבא  ירוטלוגרה . לטנה  תתחפהו  היצלוגרה  בויט  רבדב  תוינידמ  לש  ץומיא  הפיכאה :

תרטמ .ירוטלוגרה  לטנה  תתחפהל  שמוח  תינכות  ןיכהל  הלשממה  ידרשמ  לכ  תא  הבייחש  ( 22.10.2014 רפסמ 2118 ,  ) הלשממ
אוה תינכותב  ףסונ  טנמלא  .הב  םילולכה  םירוטלוגרה  לש  תיפרצמה  תיטרקוריבה  תולעב  לש 25%  התחפהל  םורגל  איה  תינכותה 

תכרעה לש  ילכה  תועצמאב  תעצומה  היצלוגרה  תא  ןוחבל  הבוחה  תא  השדח , היצלוגר  עובקל  ואובב  רוטלוגר  לכ  לע  ליטהל 
םוימ 11.08.2016) רפסמ 1901 ,  ) תפסונ הטלחהב  התבוג  וז  הטלחה  (. regulatory impact assessment  ) היצלוגר תועפשה 

אלש דרשמ  ירוטלוגר : לטנ  תתחפהל  תינכותב  הדימעל  תופידע  ןתמ  םהבו  הלשממה , ידרשמל  םיצירמת  לש  הרוש  העבקש 
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הניינעש קוח  תטויט  הקיקח  יניינעל  םירש  תדעו  לש  הרושיאל  שיגי  אל  ירוטלוגרה  לטנה  תתחפהל  תיתנשה  תינכותה  תא  םסרפ 
רבדב םייתלשממ  םיכירדמ  ינש  ומסרופ ב-2015  הלשממה 2118  תטלחהל  ךשמהב  תנש 2021 .) דע  הטלחהה  ףקות   ) היצלוגר

לש תילרטינ  הסיפת  לע  תנעשנ  הניא  ליעל  הראותש  תוינידמה  ירוטלוגרה  . לטנה  תתחפהו  היצלוגר  תועפשה  תכרעה 
ישפוחה קושב  תיתלשממ  תוברעתהב  האורש  תינרמש , - ואינ תילכלכ  תיגולואידיא  הסיפת  תפקשמ  איה  .תויטנרהוק  וא  תוילנויצר 

, ןכ םא  הארנ , תילהנמ  הפיכאל  תילילפ  הפיכאמ  רבעמה  .לילכ  וריסהל  וא  ומצמצל  יוארש  לטנ  היצלוגרבו –  ורקיעב , לוספ  רבד 
שקיב אלא  היצלוגרה  תילכת  תא  תרשל  חרכהב  דעונ  וניאש  קושב , תוברעתהה  םוצמצו  היצלוגר  - הד לש  לע  ךלהמ  ותואמ  קלחכ 

.תוברעתהה ידעימ  קתונמו  ומצע  ינפב  דמועש  ךרעכ  תיתלשממה , תוברעתהב  תוכורכה  תויולעה  תא  ןיטקהל 

? הפלחהה תועמשמ  המ  ןכ , םאו  אמייק ?' - רב חותיפ   ' גשומה תא  ףילחמ  הקורי ' החימצ   ' גשומה םאה 
תא ןובשחב  תחקול  םג  ךא  הווהה  יכרוצ  לע  הנוע  החימצ ש" לש  יביטרגטניא  ןוזח  הביצמש  תיפולח , הסיפת  עיצמ  תומייקה  לדומ 

םיללכ תריצי  היצלוגר –  וז , תרגסמב  וז " . תוינידמב  יזכרמ  קלח  שי  הביבסה  לע  הרימשל  ...דיתעב  הרבחה  לש  םיסרטניאה 
קוש ילשכ  ללגב  יואר  ןפואב  םהב  שומישה  תא  רידסהל  לגוסמ  וניא  ישפוחה  קושהש  הנבה  ךות  םיבאשמב  שומישה  תלבגהל 
עבט יבאשמ  םע  הפופצ , הנידמ  לארשי –  לש  הרקמב  .אמייק  - תב הרבח  לש  היינבל  תיחרכה  תרגסמ  אלא  לטנ , הניא  םינוש – 
' היצלוגר בויט   ' חנומה רשאכ  .חרכה  איה  תיתביבס  היצלוגר  םלועב –  םיהובגהמ  ילכלכו  יפרגומד  החימצ  בצקו  םימצמוצמ ,

.לארשי לש  ימואלה  ןסוחב  השק  הרוצב  עוגפל  לולע  אוה  היצלוגרה , לש  תלכשומ  אל  התחפהל  דוק  םש  שמשמ 

חנומה הקורי . החימצ  גשומב  אמייק  - רב חותיפ  לש  גשומה  תפלחה  עגונ ל ליעל  הראותש  המגמל  ףרטצמש  ישילשה  יונישה 
, זאמ ףלחש  ןמזה  תורמל  (. 14.05.2003 הטלחה 246 ,  ) תנשב 2003 הלשממה  הלביקש  תירוטסיהה  הטלחהב  ןגוע  ןושארה 

הטלחה " ) הקורי החימצל  תימואל  תינכות   " לע הלשממה  הטילחה  תנשב 2011  .הקיקחב  ןגוע  אל  אמייק  - רב חותיפ  לש  ןויערה 
תכשמתמה הגיסנה  תא  ףקשמו  ירקמ , וניא  הקורי " החימצ  ל" אמייק " - רב חותיפ  מ" םיחונימב –  יונישה  (. 23.10.2011 , 3768

דרשמה לש  יסחיה  וחוכב  הגיסנל  םג  ילואו   ) תומייקה לדומ  לש  דמעמב  הגיסנל  רתויב  טלוב  יוטיב  .תומייקה  ןויערל  תוביוחמב 
". הקורי החימצל  תימואל  תינכות   " לש ןויערה  םודיקב  היישעתהו  הלכלכה  דרשמל  הז  דרשמ  ןיבש  רוביחה  אוה  הביבסה ) תנגהל 

חותיפו ילכלכ  חותיפ  וידחי  בלשל  ונילעש  הנבהה  .דיתעה  איה  הקורי  החימצ  : " הלכלכה דרשמ  רתאב  הז  רוביח  ראותמ  ךכ 
דיתע תנומתל  דחי  ילארשיה  קשמה  תא  ליבוהלו  םיקבאמו , תועד  יקוליח  לש  םינש  רוחאמ  םישל  תרשפאמ  יתביבס – 

הלועפ ףותיש  .הקורי  החימצל  תימואל  תוינידמ  וידחי  שבגל  ידכ  םיידי  ובליש  הלכלכה  דרשמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ...תרחא 
הז ךמסמב  רכזנש  הקורי  החימצ  םודיקל  ןושארה  ףונמה  .  " תואיצמל ךפה  ירשפא , יתלבכ  ספתנ  היה  םינש  רפסמ  ינפל  רשא 

תויולעה תא  ןיטקהל  אוה  היישעתה  לש  יזכרמה  סרטניאה  עיתפמ –  וניא  ןבומכ  הז  (. one stop shop " ) דחואמ קורי  יושיר   " אוה
ןויערב הכימתה  תושלחיה  רבדב  םשורה  תא  קזחמ  הלשממה   לש  הדובעה  תוינכות  רפסב  ןויע  .תיתביבס  היצלוגרב  תוכורכה 

.הלשממה תוליעפ  ללכ  לע  תושלוחש  תויגטרטסאה  תויגוסב  יוטיב  ללכ  לבקמ  וניא  הז  ןויער  .אמייק  - רב חותיפ  לש 

היצלוגרהו תוינידמה  תא  הליבומש  תכרעמב  הביבסה  דמעמב  הגיסנ  איה  ליעל  וראותש  םיכילהתה  לולכממ  תרייטצמש  הנומתה 
הדימב ףפכומ  לארשיב  תוטלחהה  תלבק  יכילהתב  עמטומ  הז  ךרעש  ןפואה  םלוא  המלענ –  אל  ךרעכ  הביבסה  םנמוא  .לארשיב 

ימינפ ךרעכ  עבטל  ךוראה , חווטל  רתוי  יתועמשמ  יוטיב  תתל  תשקבמ  תיתביבס  הבישח  .רצ  ילכלכ  חותינל  רתוי  תיתועמשמ 
תכרעמב הלא  םילוקיש  לש  םלקשמ  .תויגולוקא  תוכרעמ  לש  ןתוגהנתה  תא  תפקשמש  תואדו  - יאלו יזנירטניא )  ) רבדב יולת  וניאש 

דדומתהל הנידמה  לש  תלוכיה  רבדב  קפס  םיליטמ  הלא  םיכילהת  .ןטקו  ךלוה  לארשיב  לשממהו  ןונכתה  תא  םויכ  הליבומש 
.תואבה םינשב  הינפב  םידמועש  םייתביבסה  םירגתאה  םע  תלכשומ  הרוצב 
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ןמציו ןוכמב  ינויב 2018 ,  21–20 הביבסלו , עדמל  תיתנשה  הדיעווב  האצרה  לע  ססובמ  העדה  רמאמ 
. עדמל

ילגעמ תבחרהו  תינויער  היצולובא  אלא  תופפורתה , אל 
הבוגת העפשה – 

ינרק דהוא  ד"ר 

הביבסה תנגהל  דרשמה  היצלוגר , תוינידמ  םוחת  להנמ 

: םינועיט השולש  לע  תנעשנ  ותרימא  .תומייקה  יכרעל  לארשי  תוביוחמ  הפפורתה  היפלש  הנומת  זרפ  פורפ ' גיצמ  העדה  רמאמב 
תורכיהמ תוכופה : תודבועה  .הקורי  החימצ  חנומב  שומישהו  תיתביבסה  הרדסאה )  ) היצלוגרה בויט  תילהנמ , הפיכאב  שומישה 

ינא תיתביבסה , היצלוגרה  בויט  יכילהת  תא  ליבומו  הקורי  החימצל  תימואלה  תינכותה  תא  זכירש  ימכ  וללה , םיכלהמה  לש  הבורק 
.העפשה ילגעמ  תבחרהו  תינויער  היצולובא  לש  ךילהת  אקווד  םיגציימ  םהש  רובס 

התוא ךפוהו  הפיכאה  תא  קזחמ  הפיכאה  ילכ  לנסראל  תילהנמה  הפיכאה  לש  התסנכה  תילהנמ : הפיכאב  שומישה 
דגנ רתוי  תיביטקפא  תילהנמ  הפיכא  תאז , םע  .תורומח  תוריבע  דגנכ  יזכרמה  ילכה  הרתונ  תילילפ  הפיכא  .רתוי  תיביטפדאל 

ןועיט רדסהב  תמייתסמו  תוכורא  םינש  ינפ  לע  תכשמתמ  התייה  ןתפיכאש  וא  ללכ  ופכאנ  אל  רבעבש  ךומנ , הרמוח  גרדמב  תוריבע 
תנגהל דרשמה  ףותישב  םינגהו , עבטה  תושר  השיגה  הנורחאב  .ןאכ  םייתסמ  וניא  םימדקתמ  הפיכא  ילכב  שומישה  .לקמ 

איה תילילפ , הריקח  דצל  האבש  וז , העיבת  .ח  ןוילימ ש" לש 400  םוכסב  םילשא  לחנ  םוהיז  לע  תימידקת  תיגוציי  העיבת  הביבסה ,
.תיתביבסה הפיכאב  הגרדמ  תיילעל  המגוד 

.התוא לעייל  אב  אלא  היצלוגרה , תילכת  לע  רשפתמ  וניא  היצלוגרה  בויטל  יתלשממה  ךלהמה  רומאל , דוגינב  היצלוגרה : בויט 
לופיטל לדחמה  תרירב  רבעבש  דועב  תלוספב , לופיטה  תייכרריה  ץומיאב  עייס  תנכוסמ  תלוספ  לע  היצלוגרה  בויט  לשמל ,

דוחיאה לש  םימדקתמה  םינקתה  לע  ססבתהב  השענ  בלושמ  יתביבס  יושירל  עצומה  רבעמה  םג  .הנמטה  התייה  תנכוסמ  תלוספב 
.היישעתהמו דרשמהמ  יטרקוריבה  לטנה  תתחפהבו  תוטילפ  תתחפהב  עייסיו  יפוריאה ,

.תינרהט איה  הלכלכה  דרשמ  םע  הלועפ  ףותישל  רשקהב  הקורי " החימצ   " חנומב שומישה  דגנ  הנעטה  ףוסבל , הקורי : החימצ 
ףרצל רשפאמ  הלכלכל  הביבס  ןיב  רוביח  לע  שגדה  .םוחתב  הבישחה  תא  ביחרהלו  םישדח  תונויער  ראתל  ידכ  חתפתה  חונימה 

לש םצמוצמה  גוחל  קר  רומשה  אשונ  הביבסבו  תומייקב  ואר  רבעבש  הלאל  ןבומ  םויכ  .ונממ  קלח  ויה  אל  רבעבש  םימרוג  חישל 
.הז בושח  אשונמ  דוע  םלעתהל  ןתינ  אלש  םיצע , יקבחמ 

תורוקמ

11  ) ביצקתה 2019 תנשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תינכתה  קוח  תעצה   .1
הפיכאה תמועל  תילהנִמה , הפיכאה  לש  הנורתי  [, " 1196  ] 583 מע ' קרפ י"ב  ראורבפב 2018 ,

תא ריזחהל  ךכב  תעייסמו  הרפהל  הריהמ  הבוגת  תרשפאמה  התלעפה , תוליעיב  ןומט  תילילפה ,
"(. תויצ רטשמל  חקופמה 
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