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רקחמה ךרכ 9(3)תיזח  ויתס 2018 /  2018ןויליג  רבוטקואב ,  12

דועב ןוילימ ש"ח ,  460 כב – תכרעומ  קשמל  תינכותה  לש  תלעותה  .םינשי  םיבכר  תטירגל  תינכות  יחכונה  רושעה  תליחתב  הלעפ  ריוואה  םוהיז  תא  םצמצל  הרטמב 
דבלב ןוילימ ש"ח   87 המכתסה ב – התולעש 

הרדסא יעצמא  לע  םיפידע  םיילכלכ  םילכ  םאה 
םוחתב הלשממה  ידעי  תא  גישהל  ידכ  םירישי 

? יתביבסה

גלזמה הצק  לע 

םילגוסמ םתעדלש  הלא  תא  תוינידמ  ילכ  ןווגמ  ךותמ  רוחבל  הביבסה  תוכיא  םוחתב  תוטלחה  ילבקמ  לע 
.םישקובמה םייתביבסה  םייונישל  םורגל 

הליעי היהת  םתלעפהש  םילכל  תופידע  שי  קשמה , תוליעפב  עגפת  אל  יתביבסה  םוחתה  תרדסהש  ידכ 
.תילכלכ

םיילכלכ םיצירמת  םיבלשמש  יתביבסה  אשונה  תרדסהל  תוינידמ  ילכ  לש  םתוליעי  ןיב  הוושמ  רמאמה 
.םינוש הביבס  ימוחת  לע  המגדה  תועצמאב  אלש , הלאכ  תמועל 

.תויתביבס תורטמ  תגשהב  רתוי  םיליעי  םיילכלכה  םיצירמתהש  הלוע  האוושההמ 
תגשה ךרוצל  שמתשהל  תוינידמ  ילכ  הזיאב  ןוחבל  םאובב  תוטלחהה  ילבקמ  תא  שמשל  לוכי  הז  רמאמ 

.תויתביבס תורטמ 
תכרעמה
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ריצקת

ךרובמ רבד  איה  תינרדומ  תילכלכ  תוליעפ  דחא , דצמ  .תיתוהמ  המליד  םע  םידדומתמ  םלועב  םירוטלוגר )  ) םירדסאמה
תועפשהה ןיב  ןזאל  ידכ  .ונייח  תוכיאב  םיעגופה  םיבר  םייתביבס  םיעגפמ  תרצוי  איה  דגנמ  ךא  םייחה , תמר  תא  הלעמש 

תולעש ךכלו  הרבחה ) ללכ  תניחבמ  יבטימה  ןורתפל  רמולכ   ) תיתרבח היצזימיטפואל  איבהל  םיניינועמ  םירדסאמה  וללה 
רסח תעקשה  דגנמו —  םייחה , תמרב  ידמ  הלודג  העיגפל  איבת  רתי  תעקשה  .ותתחפה  תולעל  הווש  היהת  ילושה  קזנה 
דוקיפ לש  הרישי  היצלוגר )  ) הרדסא תרזעב  תויהל  הלוכי  דדומתהל  ךרדה  .הרומח  תיתביבס  העיגפ  םע  ונתוא  הריאשמ 

ןוגכ םיפסונ , םיבושח  םילכ  ןבומכ  םנשי  .קוש  יססובמ  םיילכלכ  םילכב  וא  ( CAC — Command and Control  ) הרקבו
ףותישל ןוגראה  תונידמב  םיילכלכ  םילכב  שומישה  רבג  םינשה  ךלהמב  .הזה  רמאמב  ולפוטי  אלש  הרבסהו , ךוניח 

, תאז םע  .הב  שומישל  הייטנ  תמייק  ןיידע  לארשיב  ךא  הרישי , הרדסא  ןובשח  לע  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ 
שומישה תא  ריבגהל  ףידע  םא  ןחבנ  רמאמב  .לארשיב  םג  םיילכלכ  םילכב  שומישב  היילע  הלח   21 האמה ה – תליחתמ 

.לארשיב םינוש  הביבס  ימוחתמ  הרקמ  ירקח  העבש  לע  תססובמ  הניחבה  .הרישי  הרדסא  ןובשח  לע  םיילכלכ  םילכב 
תענה ךות  רתוי  ליעי  ןפואב  תוינידמה  ידעי  תא  גישהל  םילוכי  םיילכלכה  םילכה  יכ  הנעטה  תא  תוקזחמ  רקחמה  תואצות 

תועדומה תוחתפתה  ןוגכ  תורחא , תועפשהמ  הייקנה  האוושה  עצבל  ןתינ  אל  טעמכ  תאז , םע  .יתביבס  רופישל  קושה 
, םימדקתמ םייתביבס  םידעי  גישהל  תינוטלשה  תושיחנהו  יתביבסה  רדסאמה  תוקזחתה  םינשה , ךלהמב  תיתביבסה 
תכמות תודעכ  תואצותל  סחייתהל  שי  ןכל , . OECD ןוגראל ה – לארשי  תסינכ  םע  תימואל  – ןיבה תוביוחמה  רואל  דוחייב 

.םיילכלכה םילכה  תופידע  לש  תטלחומ  החכוהכ  אלו 

ע קר

םילכל (, CAC – Command and Control  ) הרקבו דוקיפ  לש  םירישי , היצלוגר )  ) הרדסא יעצמא  ןיב  תונחבה  רפסמ  ןנשי 
, תאז תמועל  .ללכ  םלשי  אל  םהזמה  ףס , ותואל  דע  .םוהיז  ףס  רידגמ  הרדסאה  יעצמאב  שומיש  תישאר , .קוש  יססובמ  םיילכלכ 

.םאתהב סמ  עבוקו  םוהיז  תדיחי  לכל  ריחמ  רידגמ  ילכלכה  ילכה 

םוהיז סופד  ילעב  םימהזמל  םידיחא  םינקת  תעבוק  הרישיה  הרדסאה  .םינוש  םימהזמ  ןיב  הנחבהה  אוה  ףסונ  יתועמשמ  לדבה 
ןיב ןיחבהל  תעדוי  הרדסאה  םימוד .) ףס  יכרעב  ולבגוי  םימוד  םימוהיז  םיטלופו  הזל  הז  םיכומסש  םילעפמ  ינש  לשמל ,  ) המוד

םיטלופ הייסולכוא  יזוכירמ  הנוש  קחרמב  םימקוממה  םילעפמ  לשמל , םיינגורטה , / םיביטקייבוא םילדבה  סיסב  לע  קר  םימהזמ 
.םימהזמ לש  הנוש  בכרה 

תיחפהל לגוסמש  לעפמ  לשמל , .לעפמה  לש  םיינגודנא  / םיימינפ םילדבהב  םג  ךא  םילדבהה , םתואב  ןיחבהל  עדוי  ילכלכה  ילכה 
ליעיה לעפמל  ץירמת  ןתונ  סמה  .דועו  הדרפהו  רוזחמ  תלוכי  רתוי , םיבוט  רוציי  יכילהתל  תודוה  תוכומנ  תויולעב  םוהיזה  תא 

תולעה רשאכ  לבקתמ  יברמה  חוורה   ) לעפמל ילכלכה  םומיטפואה  תדוקנל  דע  סמה  םולשת  תא  םצמצל  ךכו  םוהיזה , תא  תיחפהל 
יתוכאלמ ןפואב  קושה  תא  עינהל  הכירצ  הרדסאה  דועב  םוהיזה .) לע  לטומה  סמה  תולעל  הווש  םוהיזה  תתחפהל  תילושה 

יתרבח םומיטפואל  עיגהל  קושה  תוחוכל  םורגת  תילילשה  תינוציחה  העפשהה  הבוגב  סמ  תעיבק  יתרבחה , םומיטפואה  תדוקנל 
(. תינוציחה העפשהה  הבוגל  הווש  םוהיזה  תתחפהל  תילושה  תולעה  )

תיתביבס תוינידמב  םיילכלכ  םילכב  שומיש  תניחב 
הרישי הרדסאל  האוושהב 

הלבט ואר   ) הרישי הרדסאל  םיילכלכ  םילכב  שומישה  ןיב  האוושה  ךות  לארשיב , תיתביבס  תוינידמ  לש  הרקמ  ירקח  וגצוי  ןלהל 
םוחת תובישח  יפל  ורחבנ  הרקמה  ירקח  םיחלוקו  . םימ  תלוספ , ריווא , םייזכרמ –  םוהיז  ימוחת  יפל  םיקלוחמ  הרקמה  ירקח  (. 1

.ילכלכ ילכב  םגו  הרישי  הרדסאב  םג  םהב  ושמתשהש  םיעוריאהו  םימייקה  םינותנה  תמר  תוליעפה ,

[2]
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הלבט 1
לארשיב תיתביבסה  תוינידמב  םישמשמה  םיירקיעה  םיילכלכה  םילכה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינכות 

ףוסמ .וייח  תוכיא  לעו  רוביצה  תואירב  לע  םיעיפשמה  רתויב  םירומחה  םייתביבסה  םיעגפמה  דחא  אוה  לארשיב  ריוואה  םוהיז 
תא רידסהל  ותרטמש  יקנ  ריווא  קוח  קקוח  תונורחאה  םינשב  .ריוואה  םוהיז  תייעבב  לופיטל  לארשי  תנידמ  תלעופ  תונש ה-90 
תא רפשל  התרטמש  םינשל 2012–2020 , תיתנש  - בר תינכות  הלשממה  הרשיא  תנשבו 2013  ריוואה , םוהיז  ימרוגב  לופיטה 

םוהיז תא  םצמצל  הרטמב  םינשה  ךרואל  ועצובש  תונושה  תוינכותהמ  קלח  לש  חותינ  גיצא  הז  קלחב  .לארשיב  ריוואה  תוכיא 
.ריוואה

, םינשי בכר  ילכב  יטילטק  ריממ  תנקתה  בויח  ללוכ  םינשי , םיבכר  םוהיז  לע  תולבגמ  ליטהל  םיבר  תונויסינ  רחאל  קורי – ' יוסימ  '
ךכ בכר , ילכ  תיינק  לע  םילטומה  סמה  ירועיש  תא  התנישש  םייטרפ , בכר  ילכ  לש  יוסימב  תיתביבס  המרופר  תנשב 2009  העצוב 

סמה תבטה  רחאל  תאז , םע  הלעוה מ-72% ל-90% . יסיסבה  היינקה  סמ  לש  ורועיש  .םירצוי  םהש  ריוואה  םוהיז  תא  ופקשיש 
בכר ילכ  לש  ריחמהש  איה  רבדה  תועמשמ  ןיב 30% ל-90% . וענ  םיננקותמה  סמה  ירועיש  םגד , לכ  לש  םוהיזה  תמרל  המיאתמה 

OECD)  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  לש  "ח  וד .הלע  רתוי  םימהזמ  בכר  ילכ  לש  םריחמו  לזוה , תוחפ  ]םימהזמ  [17
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.בכר ילכ  יוסימל  תומוד  תוינכות  ץמאלו  לארשימ  דומלל  תופסונ  תונידמל  ץילממ 

תשיכרל היצביטומה  לעו  םימהזמה  תוטילפ  לע  העיפשה  םלועבו  ץראב  קלדה  יריחמב  הלחש  היילעה  םג  יכ  ןועטל  ןתינ  םנמוא ,
םינשה ןיב  יכ  הלוע  תנש 2000  זאמ  םישדח  םיבכר  לש  עצוממה  עונמה  חפנב  ולחש  םייונישה  תניחבמ  ךא  םיינוכסח , בכר  ילכ 

ימגד תסינכ  םע   ) תנש 2008 ףוסמ  וליאו  הפוקת , התואב  קלדה  ריחמב  היילעה  תורמל  עצוממה  עונמה  חפנ  הלע   2008–2000
יריחמב היילעה  אלו  תיתביבסה , המרופרה  יכ  ןועטל  ןתינ  ךכיפל , רויא 1 .)  ) יבקע ןפואב  עצוממה  עונמה  חפנ  דרי  קושל ,)  2009

' קורי יוסימ  תיקשמה מ' תלעותה  יכ  הארה  יתעציבש  חותינ  .םישכרנה  םישדחה  בכרה  ילכ  בכרהב  יונישל  םרוגה  איה  קלדה ,
. הנשב  ןוילימ ש"ח   314- כב תכרעומ 

רויא 1
לארשיב תושכרנש  תוינוכמה  חפנ  לע  קורי ' יוסימ  המרופרה ב' תעפשה 

יוכינב וילא , םייסחי  םה  םיריחמה  םינשה  רתי  רובעו  , 100 עבקנ כ – תנש 2001  לש  עצוממה  ןטקוא  ןיזנב 95  רטיל  ריחמ 
. ןכרצל  םיריחמה  דדמ 

יכ העבקש  הרישי , הרדסא  ךרד  םינשי  בכר  ילכ  לש  תיעבט  הטירג  דדועל  רוטלוגרה )  ) רדסאמה הסינ  םינש  ךרואל  םיבכר –  תטירג 
בכרה ילכ  תומכב  תיתועמשמ  התחפהל  האיבה  אל  הנקתה  ךא  הנשב , םיימעפ  טסט  רובעל  שרדיי  הלעמו  הנש  ןיב 20  בכר 

הנש תונב 20  םיעסונ  תוינוכמ  לש  תמדקומ  הטירגל  תינכות  ליעפהל  רדסאמה  טילחה  םינשה 2010–2013  ןיב  .שומישב  םינשיה 
. בכרה  ילעבל  םולשתל  ילמיטפואה  םוכסה  תאו  תינכותהמ  תלעותה  תא  ןחבש  ילכלכ  רקחמ  לע  הססבתה  תינכותה  .הלעמו 

, םימהזמ רתוי  הלעמו  יפ 20  םיטלופ  םהש  רחאמ  הלעמו , הנש  ליגמ 20  בכר  ילכ  שיבכהמ  דירוהל  התייה  תינכותה  תרטמ 
לש 3,000 קנעמ  ןרובע  ולביק  ןהילעבו  תונשי , תוינוכמ  ףלא  וטרגנ כ-28  הטירגה  תוינכות  ללכב  .םישדח  בכר  ילכל  האוושהב 

ךסמ תוחפל מ-3%  מ-9%  רתויו ) הנש  ינב 20   ) םינשיה בכרה  ילכ  זוחא  דרי  ןהב  הלעפ  הטירגה  תינכותש  םינשה  ךשמב  .ח  ש"
. ןוילימ ש"ח  המכתסה ב-87  תינכותה  תולעש  דועב  ןוילימ ש"ח ,  460- כב תכרעומ  תיקשמה  תלעותה  .קשמב  תוינוכמה 

תלוספב לופיטה  תוינידמב  יוניש 
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תוכלשה הז  ןורתפל  .תלוספה  תייעבל  יזכרמו  ירקיע  ןורתפכ  תלוספה  תנמטה  לע  תלוספב  לופיטה  תוינידמ  הססבתה  רבעב 
לארשיב תלוספה  .דועו  עקרק  יחטש  תסיפת  םוהת , ימו  עקרק  םוהיז  הממח , יזג  תוטילפו  ריווא  םוהיז  תוברל  תובחר , תויתביבס 
לופיט תייכרריה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  עבק  תוברה  תוינוציחה  תועפשהה  לשב  הממחה  . יזג  תוטילפמ  תיארחא ל-13% 

.תלוספב בלושמה  לופיטה  תרגסמב  תפדעומה  הנורחאה  לופיטה  תטיש  איה  תלוספ  תנמטהו  תלוספב ,

הנמטהל לארשיב  תינוריעה  תלוספהמ  ורבעוה כ-96%  תונש ה-80  ףוסב  תורדסומ –  תונמטמל  תויטאריפ  תולבזממ  רבעמ 
הרדסא הלעפוה  תונש ה-90  תליחתב  רומח  . יתביבס  עגפמ  ורציו  תלוספ ,) תנמטהל  םירתא   500- כב  ) תויטאריפ תולבזמב 

ןתריגסל ליבוהל  הרומא  התייהו  םהב , דומעל  ושרדנ  תלוספ  ירתאש  םינקת  העבקש  "א 16 , מת השארבו  תולבזמה  תריגסל  הרישי 
הזע תודגנתה  תובקעב  .םירדסומו  םייזכרמ  הנמטה  ירתא  רפסמ  לש  םתמקהלו  לארשיב  תורדסומ  יתלבה  תונמטמה  תיברמ  לש 

.אשונב הלשממ  תוטלחה  רפסמ  ףא  לע  תולבזמה  תריגס  ךלהמ  החדנ  תוימוקמה  תויושרה  לש 

תונמטמ ןמחתב  ומקוהש  תויושרל  םולשת  חוריא ," ימד  , " ילכלכ ץירמת  הנידמה  העבק  וללה  תויודגנתהה  םע  דדומתהל  ידכ 
תולודגה תולבזמה  תריגסל  איבהל  החילצה  דוסבסה  תינכות  .תוקוחרה  תונמטמל  עונישה  תא  הדסבס  הלשממה  ןכ , ומכ  .תויזכרמ 

, ורגסנש םירתאה  ללכל  רלוד  ןוילימ  התלע כ-82  דוסבסה  תינכות  .םירתא  רתוי מ-250  ורגסנ  לוכה  ךסבו  תונטקה , תולבזמה  בורו 
ללכ לע  ץויח )  ) היצלופרטסקא רלוד  . ןוילימ   285- כב הכרעוה  קראפל ) ותכיפהו   ) דבלב הייריח  רתא  יוניפמ  תלעותהש  דועב 

לש 12. תלעות  - תולע סחי  רלוד –  דראילימכל  תלעותה  תא  האיבמ  ורגסנש  תויטאריפה  תונמטמה 

רוזחִמה מ-1998 תונקתב  העבקש  הרישי  הרדסא  העבקנ  תנמטומה  תלוספה  ירועיש  תא  םצמצל  הרטמב  תלוספ –  תנמטה  לטיה 
תיברמ ןכלו  הרישי , תיתפסות  תולעב  ללכ  ךרדב  הוולמ  היה  רוזחמל  רבעמה  .תלוספהמ  תוחפל 25%  רזחמל  תובייח  תויושרהש 

.התנתשה אל  רוזחמה  תמר  לעופבו  תונקתה , עוציבמ  ענמיהל  ידכ  םינוש  םיצוריתב  ושמתשהו  עבקנש , דעיב  ודמע  אל  תויושרה 
לטיה ףקותל  סנכנ  ב-2007  תוינוציחה  . תויולעה  תא  וללכ  אלש  םיכומנה , הנמטהה  יריחמ  התייה  ךכל  תוירקיעה  תוביסה  תחא 

תנשב 2016. הנוטל  דע 110 ₪  יתגרדה  ןפואב  םשוי  הנמטהה  לטיה  .תלוספ  תנמטהמ  תוינוציחה  תויולעה  תא  ףקשמש  הנמטהה ,
.לארשיב תלוספה  תנמטהב  תרכינ  התחפהל  ליבוה  לטיהב  יתגרדהה  לודיגה 

תויושרל תבחרנ  עויס  תינכותב  תנשב 2008  לחה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םינוש –  תלוספ  ימרז  לש  רוקמב  הדרפה  דודיע 
תועקשהה דוסבס  לע  ףסונ  שביו .) בוטר   ) םימרז ינשל  רוקמב  תלוספ  תדרפהל  תויתשת  לש  המקה  םדקל  הרטמב  תוימוקמה 

לכ רובע  לש 3,000 ₪  קנעמ  הדרפהה  תא  עצבתש  תושר  לכל  תתל  טלחוה  תויתשת ) תמקה  תויאשמ , םיחפ , תשיכר   ) תושרדנה
איבה רוקמב , הדרפהל  רובעל  ובריס  תויושרה  ןכלהמבש  תובר , םינש  רחאל  .םינש  שולש  ךות  הדרפהל  לעופב  רובעיש  בא  תיב 
הלעפוה תינכותה  ביצקת  תלבגמ  בקע  .םיבשות  ןוילימ  אוה 2.4  ןהלש  ללוכה  ףקיההש  תויושר , לש 44  תושקבל  באה  תיב  ץירמת 

.םיבשות ןוילימ  ןהב כ-1.2  שיש  תויושר , ב-32 

. םינושה  תלוספה  ימרז  לש  רוקמב  הדרפה  רדעיה  ללגב  רלוד  ןוילימ  הנש כ-102  ידמ  דיספמ  קשמה 
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יקצולז םחנמ  םוליצ : עבש |  ראבב  תיקרוטה  תבכרה  תנחת  .הקשמ  ילכמ  ףוסיא 
ספותש יתועמשמה  חפנהמ  תעבונ  ןודקיפה  קוח  לש  תובישחה  הקשמ –  ילכמ  לע  ןודקיפה  קוחו  הקשמה  ילכמ  רוזחִמ  קוש 

ןפואב תיחפת  הקשמה  ילכמ  רוזחמ  ףקיה  תלדגה  .הקשמ  ילכממ  העיגמ  ותיברמו  (, 41%  ) תנמטומה תלוספה  ללכמ  קיטסלפה 
הקשמ ילכמ  לע  ןודקיפה  קוח  קקוח  הקשמ  ילכמ  רזחמל  רוביצה  תא  דדועל  הרטמב  .תנמטומה  תלוספה  חפנ  תא  יתועמשמ 

, קוחה ןקות  תנשב 2010  .םירטיל  הנטקה מ-1.5  תלוביק  ילעב  הקשמ  ילכמ  רובעב  ןודקיפ  תייבג  תבוח  ליטה  קוחה  תנשב 2001 .
לע הטלחהה  .הלא  םילכמל  רוזחמו  ףוסיא  ידעי  עבקו  םילודג , םילכמ  רוזחמלו  ףוסיאל  תוירחא  םינאוביהו  םינרציה  לע  ליטהש  ךכ 

םינוש תוינידמ  ילכ  ינשב  שמתשה  קקוחמהש  בצמ  רצונ  ךכ  .םינוש  ןיינע  ילעב  לש  םיצחלמ  העבנ  ןודקיפ  םוקמב  ףוסיא  תוירחא 
ילכמ רובעו  ןודקיפ , תבוח  ילכלכ –  ילכב  םינטקה –  הקשמה  ילכמ  רובע  .הקשמה  ילכמ  תא  בישהל  םינכרצל  ץירמת  ןתמל 

.תואקשמה ינאוביו  םינרציה  ידי  - לע ףוסיא  הבוח –  רדסאמה  עבק  םילודגה  הקשמה 

"ה, לא רוזחמה  דיגאת  ינותנ  יפ  לע  .הרדסאה  תבוחל  ילכלכה  ץירמתה  ןיב  תוושהל  ונל  רשפאמ  םינוש  תוינידמ  ילכ  ינשב  שומישה 
ירטנולווה הבשהה  רועיש  אוה כ-80% , ןודקיפה  תחת  םינטקה  הקשמה  ילכמ  לש  הבשהה  רועישש  דועבש  תוארל  ןתינ  רויא 2  ב

אלו םלועב , גוהנל  המודב  ירטנולווה , רוזחמה  ףקיה  תא  םינחוב  םא  תאז , םע  קר כ-55% . אוה  םילודגה  הקשמה  ילכמ  לש 
ךכ .םלועהמ  םינותנל  המודב  דע 30% , ךרעומ ב-20%  לארשיב  ירטנולווה  רוזחמה  רועיש  ןוימ , תונחתמ  ופסאנש  םילכמ  םיבישחמ 

אצמ "ב , הראב ךרענש  תנשמ 2014  רקחמ  .לארשיל  קר  אל  הנוכנ  איהש  רבתסמו  ילכלכה , ץירמתה  לש  החלצהה  תא  תוארל  ןתינ 
ןהב ןיאש  תונידמב  תמועל 23%  לע כ-80% , עצוממב  דמוע  ןודקיפ  קוח  ןהב  שיש  תונידמב  הקשמ  ילכמ  לש  הבשהה  רועיש  יכ 

. ןודקיפ  קוח 

, לכמל גא ' איה כ-14.7  לודג  הקשמ  לכמב  לופיטה  תולעש  לבקתמ  תילכלכ , תויאדכ  לדומל  תלעותה  ללכ  תא  םיתמכמ  רשאכ 
לש כ-160 תיקְׁשִמ  תלעותו  לכמל  גא ' לש 10.9  וטנ  תלעות  רמולכ , לכמל  . גא '  25.6- כב תדמאנ  רוזחמהמ  תלעותה  דועב 

.הנשב ןוילימ ש"ח 
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רויא 2
 2015 םינשב 2006 —  "ה  לא רוזחמה  דיגאת  תוליעפ 

.ורכמנש םילכמה  ךסמ  הבשהה  זוחא  תא  םינייצמ  םיווקהו  ורכמנש , םילכמה  תומכ  תא  תונייצמ  תודומעה 

םימה םוחתב  תיתביבסה  תוינידמב  יוניש 

םימה קשמ  לבס  הלפתהה , ינקתמ  לש  תוליעפל  םתסינכ  םע  תונש ה-2000 , לש  ןושארה  רושעה  םותל  דעו  תונש ה-90  עצמאמ 
, םינוש םיגוסמ  םימוהיז  לש  םויא  תחת  לארשיב  םילדה  םימה  תורוקמ  ואצמנ  םינשה  תצורמב  .םימב  ךשמתמ  רוסחממ  לארשיב 

ושענש תורחאו  םוהיזה , תורוקמ  תא  םצמצל  ושענש  תולועפהמ  המכ  ראתנ  אבה  קלחב  .בויבו  היישעת  יכפש  קלד , ירמוח  םהבו 
(, internalize the externalities  ) תויבויחה תוינוציחה  תועפשהה  תא  ֵםנְפַאל  םינכרצה  דודיע  ךות  םינימזה  םימה  עציה  תרשעהל 

.םיחלוק ימל  רבעמב 

תורומת יתיבה  בויבב  לופיטה  םוחת  רבע  םינורחאה  םירושעה  ינשב  בקר –  תורובב  שומיש  רוסיא  בויבב : לופיטה  ןפוא  יוניש 
תנשמ 1992 .ןוצמח  תוכירבב  וא  הגיפס  תורובב  לארשיב  םיכפשה  תיברמ  ולפוט  תונש ה-80  דעו  הנידמה  םוקמ  .תויתועמשמ 

ראתִמה תינכותב  יוניש  עצובו  הגיפס  תורובב  שומיש  לע  רסאנ  םיכפשב : רזוח  שומישלו  םוהיזה  םוצמצל  הרישי  הרדסא  הלעפוה 
םילפוטמה םיכפשה  רועיש  הלע  תאז  תובקעב  םיכפשב  . לופיטלו  ףוסיאל  ןורתפ  לש  הבוח  ליטמה  (, 1994 "א 31 , מת  ) תיצראה

תונויסינ .םיהו  םילחנה  תא  םהזל  וכישמהו  רזוח  שומיש  אלל  ורתונ  םיחלוקה  בורו  הכומנ , הרתונ  תוכיאה  תמר  ךא  לארשיב ,
לע טלחוה  תנשב 1999  .וחלצ  אל  רזוח  שומישל  םיחלוקה  תא  םירזהל  םינקתמה  ילעב  תא  ענכשל  הלשממה  לש  םיפסונ  הרדסא 

ורכמיי םיחלוקהש  השרד  העקשהה , תולעמ  הכמת ב-60%  הנידמה  .תואלקחל  םיחלוקה  תבשה  לש  יתלשממ  דוסבס  םזימ 
רשפִא םיחלוקב  שומישל  רבעמה  .םיריפשה  םימה  תוסכמ  לע  רתוול  ובייחתה  םיאלקחה  הרומתבו  בוקל , גא ' לש כ-50  ריחמב 

םויכו םיגרדושמה , םיחלוקה  רובעב  םלשל  וליחתה  םיאלקחה  רבנע 2010 .) תדעו  ןקת   ) םיכפשב לופיטה  תוכיא  תא  גרדשל 
העיגמ ל-220 קשמל  תויאדכה  ינשה  . םוקמב  םע 17%  דרפס  תמועל   86% םיחלוקב –  שומישב  תימלוע  הליבומ  לארשי  תנידמ 

. הנשב  רלוד  ןוילימ 
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הלבט 2
םיילכלכ םילכב  שומישל  הרדסאב  שומיש  ןיב  האוושה 

םיילכלכ םילכל  הרישי  הרדסאב  שומיש  ןיב  האוושה  ןויד :

שומישו  CAC תרדסא סיסב  לע  םילכב  שומיש  םהב  השענש  לארשיב  תוינידמ  יכילהת  רפסמ  ןיב  האוושה  תוארל  ןתינ  הלבט 2  ב
םילכ תמועל  הרדסא  סיסב  לע  תוינידמ  ילכב  שומיש  ןיב  האוושה  תוינידמה , ידעיל  תוסחייתה  הליכמ  הלבט  .םיילכלכ ה םילכב 

.םייפסכ םיחנומב  תומיכ  השענ  רשפאתהש , תומוקמב  .תוינידמה  תואצותל  תוסחייתהו  םיילכלכ 

.בכרה ילכ  תטירג  תינכותו  קוריה ' יוסימה   ' תוינידמ תוכזב  הרובחתמ  ריוואה  םוהיז  תתחפהל  איבה  םיילכלכ  םילכב  שומישה 
, םהזמ בכרב  העיסנמ  תוינוציחה  תועפשהה  לש  םּונְפִאל  ליבוהו  בכרה  ריחמל  םוהיזה  תמר  ןיב  רשק  רצי  יוסימב  ילכלכה  ץירמתה 

תרגאמ רתוי  ההובג  המרב  םישיבכהמ  םינשי  בכר  ילכ  דירוהל  העייס  םיבכרה  תטירג  תינכות  .עונמה  חפנב  הדיריל  היתובקעבו 
תינכותה לש  תלעות  - תולע סחי  .שיבכהמ  םתדרוהמ  תלעותה  ללכ  תא  התמיכ  אלש  םינשי , בכר  ילכל  תילאיצנרפידה  בכרה  יושיר 

.בכרה ליגב  תולתכ  ילאיצנרפיד  קנעמ  קינעהל  טרפבו  התוא , ביחרהל  תויאדכ  הנשיו  אוה 5.3 ,

אל תלוספ  ירתאב  שומיש  לע  הרסאש  הרדסאה , .תלוספב  לופיטה  םוחתב  ןה  םיילכלכ  םילכ  לש  החלצהל  תופסונ  תואמגוד 
םוחתב םינושה  םימרוגל  רשפִאש  ילכלכ  לדומ  וצמיא  תוינידמה  יעבוק  רשאכ  קר  הגשוה  םידעיה  תגשהו  החלצ , אל  םירדסומ ,

תאזו ךרעומ ב-12  , תינכותה  לש  תלעות  - תולע סחי  .םהיתולועפמ  תומרגנה  תוינוציחה  תועפשהה  תא  ֵםנְפַאלו  יונישל  לגתסהל 
ךרד העצבתה  תלוספה  תומכ  תתחפה  ןכ , ומכ  .םייטאריפה  הנמטהה  ירתאל  תיבה  יקשמ  לש  בחרנה  הפישחה  ףקיה  תובקעב 

.תנמטומה תלוספה  ףקיה  תא  המצמצו  רוזחמה  יזוחא  תא  התלעהש  רוזחמה , תוליעפ  דוסבסו  הנמטה  לטיה  תלטה 

רדסאמה ליטה  םילודג  םילכמ  לע  ילכלכ : ילכב  שומישו  הרדסאב  שומישה  ןיב  האוושה  העצוב  הקשמה  ילכמ  ףוסיא  לש  הרקמב 
תבוח תחת  ףוסיאה  רועיש  גצוהש , יפכ  .ןודקיפ  תבוח  לש  ילכלכ  ילכ  לטוה  םינטק  םילכמ  לעו  ירטנולוו , ףוסיא  ידעיב  הדימע  תבוח 
לש הרקי  הפיכא  תכרעמ  תשרדנ  ךכ , לע  ףסונ  .ףוסיאה  דעי  לא  עיגהל  ךשוממ  ןמז  קרפ  שרדנו  יתועמשמ , ןפואב  ךומנ  הרדסאה 

םירזחוממ םינטקה  םילכמהמ   80%- כש ךכל  וליבוה  קושה  תוחוכ  תאז , תמועל  .רוזחמה  ידעיב  הדימע  ןוחבל  ידכ  חקפמה  ףוגה 
ףוסיא תבוח  ןהב  שיש  תובר  תונידמב  .לארשיל  םיידעלב  םניא  הלא  םינותנ  .קיר  לכמ  לכל  דמצוהש  ילכלכה  יוושל  תודוה 

.עצוממב אוה 80%  ףוסיאה  רועיש  ילכלכ  ילכ  תחתש  דועב  אוה 20-30% , ףוסיאה  רועיש  תירטנולוו ,
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תא הבייח  הנידמהש  רחאל  םג  .םיילכלכ  םילכבו  הרדסאב  ליבקמ  שומישל  המגוד  הגצוה  םימה  םוחתב  תיתביבסה  תוינידמב 
ןונגנמ תעיבקו  םינקתמה  תמקה  דוסבס  רחאל  קר  .םילו  לחנל  םרז  בויבה  בור  רזוח , שומישל  וב  שמתשהלו  בויבב  לפטל  תויושרה 

.םוחתב תימלוע  הליבומ  התשענ  לארשיו  םיחלוקב , שומישה  ןפואב  יתוהמ  יוניש  לח  םיריחמ 

ןליא םוליצ : תלעפושמ |  הצוב  תטישב  לעופה  דודשא , לש  רוהיטה  ןוכמ  הנומתב - .םיחלוקב  שומישב  תימלוע  הליבומ  לארשי 
רטסלמ

םוכיס

, רבעב .םייתביבס  םיאשונ  לש  בחר  ןווגמ  לוהינל  תיתביבס  תוינידמב  ליעי  ילככ  בושח  םוקמ  םיספותו  םיכלוה  םיילכלכ  םילכ 
םינשב .לארשיב  הרישי  הרדסאב  בחרנה  שומישה  תמועל  תיתביבסה  תוינידמה  ילכמ  ריעז  קלח  היה  םיילכלכ  םילכב  שומישה 

תירוביצ - תיתביבס תוינידמ  םושייב  הכפהמ  לש  התליחתב  תאצמנ  איהו  תויתועמשמ , תויוחתפתה  לארשי  הרבע  תונורחאה 
תא ביחרהל  תלעופ  לארשי  .םיבשותה  ייח  תוכיאבו  הביבסב  תועגופה  תולועפ  לש  תוינוציחה  תועפשהל  תסחייתמה  תבחרנ ,

.OECD-תופרטצהה ל ךילהת  לשב  רתיה  ןיב  םירחא , םיילכלכ  םיצירמתבו  הביבס  יסימב  שומישה 

ןוגכ םירחא , הלשממ  ידרשמ  לש  םג  אלא  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  קר  אל  השיגב , יוניש  דמע  וללה  תויוחתפתהה  ירוחאמ 
הפיכא ינונגנמ  לע  םיכמתסמ  םהינשש  רחאמ  הפיכא , םיכירצמ  םיילכלכ  םילכו  הרישי  הרדסא  .הרובחתה  דרשמו  רצואה  דרשמ 

הרדסאל האוושהב  קושב  תוינוציחה  תועפשהה  םּונפִא  תא  רתוי  בוט  םיעינמ  םיילכלכ  םילכ  יכ  הארנ  האצותה  ןחבמב  .םייתרוסמ 
, קוש תלכלכ  לע  תססובמה  תילכלכ  תכרעמש  הביסהמ  הארנכ  תעבונ  םיילכלכה  םילכה  לש  הפידעה  החלצהל  הביסה  .הרישי 

לש ךילהתה  םע  בלתשמ  הרישי  הרדסאב  םוצמצהו  םיילכלכ  םילכל  רבעמה  ןכ , ומכ  .םיילכלכ  םילכ  רתוי  הבר  תולקב  תצמאמ 
.תונורחאה םינשב  תצמאמ  לארשי  תלשממש  היצלוגר ) - הד  ) הרדסאה תתחפה 

השעמל הכלה 

: הביבסה תנגהל  דרשמה  היגטרטסאו , תוינידמ  ףגא  הלכלכ , םוחת  תלהנמ  תשע , לטיבא 

תובקעב רוטלוגר )  ) רדסאמה תושרל  םידמועה  תוינידמה  ילכ  ןווגמ  תוחתפתה  תא  תראתמ  רמאמב  תאבומה  הריקסה 
המישרל ףיסוהל  ןתינו  ללכתשהל , ףיסומ  םיילכלכ  םילכב  שומישה  ןכא , .הביבס  תויעב  ןורתפל  תילכלכ  השיג  ץומיא 

ךסב הנידמ  תויוברעו  ןוילימ ש"ח  ךסב 300  העקשה  יקנעמ  תמגודכ  הנורחאה , תעהמ  םיפסונ  םיילכלכ  םילכ  הלבטב 1 
לש םימזימל  םיקנעמ  ןכו  הממח , יזג  תוטילפ  תתחפהו  היגרנאה  םוחתב  תולעייתה  לש  םימזימ  רובע  ןוילימ ש"ח   500

םויכש ןייצל , בושח  .תונשדחה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תינכות  תרגסמב  תוינשדח  הביבס  תויגולונכט 
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ראותמש יפכ   command and control תשיגל הפולחכ  קר  אל  תוינידמ  בוציע  יכילהתב  תעמטומ  תילכלכה  הבישחה 
.הרישי הרדסא  לש  םירקמב  םג  (, evidence based policy  ) תויאר תססובמ  תוינידמ  בוציעל  יעצמאכ  אלא  רמאמב ,

לש תוילכלכ  תוכרעה  םיללוכ  ( RIA  ) השדח הרדסא  לש  תועפשה  תכרעהו  הרדסא )  ) היצלוגר בויט  יכילהת  המגודל ,
.הרדסאה תופולחמ  תחא  לכב  לטנה 
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