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ןיב . " .צ 2020 תשעו  ןוליא א  ןמדלו ר ,
יקשמ תונעיה  יתרבחל – " ישיאה 

לע תלוספ –  תדרפהל  תיב 
הרישי הרבסה  לש  תויביטקפאה 
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הרבסה תויוליעפב  דקמתהל  ךרוצה  תא  תדדחמ  םידלי , אלב  תיב  יקשמל  רעונו  םידלי  םהב  שיש  תיב  יקשמ  ןיב  רוקמב  תלוספ  תדרפהב  םילדבה  ואצמנ  אלש  הדבועה 
םרא יגיא  םוליצ : לכשומו |  ןנכותמ  ןפואב  תיבה  יקשמ  ךותב  הרישי 

תדרפהל תיב  יקשמ  תונעיה  יתרבחל – " ישיאה  ןיב  "
הרישי הרבסה  לש  תויביטקפאה  לע  תלוספ – 

יתרבח בושמ  תמועל 

גלזמה הצק  לע 

.תנמטומה תלוספה  תומכ  םוצמצב  תיטירק  הילוח  איה  םינושה  היגוסל  תינוריעה  תלוספה  תדרפה 
ילכב שומיש  הכירצמ  ותגשהש  תיבה , יקשמ  לש  הלועפ  ףותיש  תבייחמ  תלוספה  יגוס  לש  רוקמב  הדרפה 

.ליעי תוינידמ 
סמוע ךא  הרבסהו , ךוניח  תלועפב  םיבר  םיבאשמ  םיעיקשמ  הרוזחמו  תלוספה  ףוסיא  לע  םינומאה  םיפוגה 

.רתויב תוליעיה  תואצותל  חרכהב  איבמ  וניא  הרבסהה  תויוליעפ  לש 
.תויוצרה תואצותל  האיבמ  תלדל , תלדמ  םינפ , - לא - םינפ תישענש  הרישי , הרבסה  תלועפש  הארמ  רקחמה 

ןוויכמו תפתושמ ,) םהב  הפשאה  ףוסיא  תיתשתש  םירוגמ  יניינבב   ) הפופצ תינוריע  הביבסב  ךרענ  רקחמה 
.תבחרנ תועמשמ  שי  רמאמל  הלא , םירוזאב  היח  לארשי  תייסולכואמ  רכינ  רועישש 

תכרעמה
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ריצקת

םיכלהממ קלח  אוה  רוביצה  .תימוקמה  תושרה  לש  תבכרומ  תילועפת  תוכרעיה  בייחמ  רוקמב  תלוספ  תדרפה  ךלהמ 
תורפסה .תיתביבסו  תילכלכ  םייאדכל  רוקמב  הדרפה  יכלהמ  תכיפהלו  החלצהל  תינויח  תיבויחה  ותופתתשהו  הלא ,

הרסח ןכ , ומכ  .תשרדנה  תובכרומה  בקע  תלוספ  תומיגד  ךמס  לע  תלוספ  תדרפהל  תונעיה  דעתל  תטעממ  תירקחמה 
.היינב ייוור  םירוזאב  תוגהנתה  ירקחמ  יאשונב  תורפס 

, תיב יקשמב  תלוספ  תדרפה  תגשהל  תיביטקפא  תיתוגהנתה  תוברעתה  תקידבל  עצובש  הדש  יוסינ  דעתמ  רמאמה 
תכמתסמה היגולודותמבו  היוור , היינבב  תנייפואמה  תינוריע  הביבסב  עצבתה  יוסינה  .תוימוקמ  תויושרב  םושייל  תנתינה 
ףוסיא תיתשת  םיקלוחה  תיב  יקשמ  רחא  בקעמ  תרשפאמש  תמא , ןמזב  תיב  יקשממ  תלוספ  תומיגד  לע  הנושארל 

תכרעב עדימ  רבעוה  תרוקיבה  תצובקל  .תוצובק  שולשל  וקלוח  רקחמב  ופתתשהש  תיב  יקשמ  .תפתושמ  הפשא 
תינורטקלא העדוה  הפסונ  תישילשה  הצובקלו  ינוריע , הרבסה  גיצנ  תועצמאב  עדימ  רבעוה  היינשה  הצובקל  הרבסה ,

.תיתביבס - ורפ תוגהנתה  בוציעב  יתועמשמ  םרוגכ  ספתנה  ( nudge  ) ֵדנֵה אוה  בושמה  .יביטמרונ  - יתרבח בושמכ 
הדמתההו קוידה  הדרפהה , תוכיא  תא  הנייפא  ןכו  תיבה  יקשמ  תונעיה  תא  הדדמ  הז  יוסינב  החתופש  היגולודותמה 

יוסינה .היולג  םהב  םינכשה  תוגהנתהש  תוריד , יבורמ  םיניינבב  תררוגתמה  הייסולכוא  ברקב  עצבתה  יוסינה  .תוגהנתהב 
.תועובש ךרואל 20  תלוספה  לש  תומיגד  עברא  ללכ 

יתוגהנתה יוניש  גשוה  הרבסה  יגיצנ  ידי  - לע תימעפ  - דח הרבסה  הלצא  המייקתהש  תיבה  יקשמ  תצובקבש  אצמנ 
דוגינב תיביטקפא , האצמנ  אל  וז  הרבסהל  יתרבח  - יביטמרונ בושמ  לש  תפסותה  .תרוקיבה  תצובק  תמועל  יתועמשמ 
תרשפאמ הפשא , תריצא  לש  תפתושמ  תיתשת  םיקלוח  תיבה  יקשמש  הדבועהש  ןכתיי  .םימדוק  םירקחמב  םיאצממל 

לעפומה יתרבח  בושממ  רצונש  יתרבחה  ץחלה  תא  הפילחמו  בורל , תומדיהל  ןוצר  תרצוי  םינכשה , תוגהנתה  לע  תיפצת 
, היינב ייוור  םירוזאב  דוחייב  תויושרה , רובע  יביטקפא  ילככ  תנמתסמ  תיב  יקשמב  תינטרפ  הרבסה  .ינוציח  םרוג  ידי  - לע

.ינוציח רוקממ  יתרבח  ץחל  תפסותב  ךרוצ  אלל 

אובמ

וא רוזחִמל  הנכהכ  תשרדנה  הלועפ  אוה  היביכרל  תלוספה  ןוימ  .בר  ןיינע  םלועבו  ץראב  תררועמ  תיב  יקשמב  תלוספה  ןוימ  תייגוס 
תרצונה תלוספב  לופיטה  .תלוספב  לופיטה  לש  ינוריע  - ץוחה עטקמב  וא  ינוריעה  עטקמב  עצבתהל  לוכי  ןוימה  .היגרנא  תקפהל 

.לופיטה תרשרשב  האבה  הנחתל  תלוספה  תאבה  דע  תימוקמה  תושרה  תוירחאב  אצמנ  יקסעה  רזגמבו  יתיבה  רזגמב 

הלועפ ףותיש  תבייחמ  ןכ  לעו  תלוספב , לופיטה  לש  ינוריעה  עטקמה  ךותב  תמייקתמ  רוקמב  תלוספ  תדרפה  לש  ךלהמב  החלצה 
הדרפה םודיקל  םיכלהמ  רפסמ  ןורחאה  רושעב  ומייקתה  לארשיב  תימוקמה  . תושרה  ןיבו  רוביצה  ןיב  ליעיו  יבויח  גולאידו 

םייזכרמכ רוביצה  םע  תרושקתב  םילשכה  תא  הנמ  בוטרה , םרזה  תדרפהל  ךלהמה  תא  קדבש  הנידמה   רקבמ  "ח  וד .רוקמב 
.דיתעב םימוד  םיכלהמ  ןונכתל 

ילבקמ .חווט  - ךורא ןונכת  םיבייחמה  םיילועפת  םייוניש  תעמטהל  תימוקמה  תושרה  תשרדנ  רוקמב , הדרפה  ךלהמ  תקשהב 
, ילכלכ ךרע  וביניו  ןמז , ךרואל  תויביטקפאו  העפשה , תוריהמ  תומישי , ויהי  תויתרבסהה  תולועפהש  םיפאוש  תויושרב  תוטלחה 

.יתרבחו יתביבס 

םייראיניל םילדוממ  וחתפתהו  תונש ה-70   ףוסב  לחה  רקחיהל  ולחה  תלוספ , תדרפה  ןהבו  תויתביבס , - ורפ תויוגהנתה 
ןיבמ תונוש  . תועפשה  םהיניב  תומייקתמש  םיימינפ  םימרוג  דצל  םיינוציח  םימרוג  םיללוכה  םימדקתמ , םילדומל 

תרצוי תיתרבח , תוארנ  תלעב  איה  םיצירמת , הל  ןיאש  יפ  לע  ףאש  ךכב  תדחייתמ  תלוספ  תדרפה  תויתביבס , - ורפה תויוגהנתהה 
תויוברעתה דעתל  לחה  תלוספ  תדרפהל  רושקה  יתוגהנתהה  רקחמה  .תיתרושקת  בל  תמושתל  הכוזו  יתרבח , ץחל  טרפה  לע 

חותינה תויורשפא  וחתפתהו  תוצופנ , ושענ  תוינכותהש  לככ  ללכתשהו  רוזחִמה  , תוינכות  לש  ןתישאר  םע  תויתוגהנתה 
.יטסיטטסה

םימרוג תוצובק  עברא  ואצמנ  תונורחאה  םינשה  תויתוגהנתהה ב-25  תויוברעתהה  לכ  תא  ורקסש  םיפיקמ  לע  - יחותינמ
: הפשא תדרפה  תוגהנתה  םיבצעמה 

; טרפה לש  םיירסומה  םיכרעו  תומרונה  תכרעמ  םייתוישיא  – םימרוג 
; טרפה לע  יתרבח  ץחל  םירצויש  תויתרבחה  תומרונהו  םיקוחה  תכרעמ  םייתרבח –  םימרוג 

; תשקובמה תוגהנתהה  תודוא  לעו  תלוספה  תייגוס  תודוא  לע  עדי  עדי  –
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- םייתרבח םינייפאמו  םיילכלכ  םיצירמת  תויתשת , תונימז  ומכ  טרפה , תטילשב  םניאש  םימרוג  םיינוציח  – םימרוג 
.םייפרגומד

תניחבמ רתויב  תויביטקפאכ  ואצמנ  יתרבחה  בושמה  תייגטרטסא  לע  תוססבתמה  תויוברעתה  יכ  הלוע  םוחתב  םירקחמה  עפשמ 
תוישומיש תושענ  ןה  םיילטיגיד  תרושקת  יעצמאב  רבוגו  ךלוהה  שומישה  םע  םלוא  םושייל , תורקיו  תושק  ןה  .תוגהנתהה  בוציע 
םיכמתסמה םירקחמ  .תונימא  ןניא  תימצע  הכרעה  ינולאש  לע  תוססובמה  רקחמ  תוטישש  אצמנ  תונמיהמ  ילוקיש  תניחבמ  .רתוי 

םיטעממ ןכ  לעו  רתוי , םיבר  םיבאשמ  שרוד  םעוציב  ךא  רתויב , תונמיהמה  תואצותה  תא  םיגיצמ  תלוספ  בכרה  ירקס  לע 
לע תוטושפ  תויוברעתה  לש  העפשה  תמא  ןמזב  תלוספה  בכרה  תדידמ  תועצמאב  קדב  םוחתב   יזכרמ  רקחמ  .םהב  שמתשהל 

רוזחִמה תייגוס  תובישח  לע  ישיא  עדי  רשאמ  רתוי  עיפשמ  םינכשה  תוגהנתה  תודוא  לע  עדימש  חיכוה  רקחמה  .תלוספ  תדרפה 
םצמוצמ רפסמ  .תופופצ  תוינוריע  תוביבסל  תוסחייתהב  םג  לד  ירקחמה  הדשה  .תוישיאה  תומרונהו  םיכרעה  ךרעממ  רתוי  ףאו 
םיביגמ תוריד  יבורמ  םירוגמ  ינינבב  תיב  יקשמש  ךכ  לע  םידיעמ  הנורחאה   הנשב  עצבתהש  לע  - חותינו םירקחמ  לש 

םירוזאש לככ  תקזחתמ  םייתרבח  םימרוג  לש  םתעפשהשו  עקרק , ידומצ  םיתבב  םיררוגתמה  םיתב  יקשממ  הנוש  ןפואב 
.םייפואב םיפופצ  םיינוריע  םיקדבנה 

- ורפ תוגהנתה  ץומיא  לע  תירוד   - ןיב העפשהל  בושח  יתרבח  תמוצכו  בושח  םרוגכ  תנמתסמ  תיתחפשמה  הדיחיה  לארשיב 
יפ לע  ףא  .לארשיב  םג  תינוריע  הביבסב  תויתחפשמ  תודיחיל  םינופה  םיליעי  הרבסה  ילכ  חותיפב  תובישחה  ןאכמו  תיתביבס ,

חווט - ךורא ןונכת  רסוחב  םיקול  רוקמב  הדרפהל  םיכלהמה  םתחלצהל , תיטירק  רוביצה  תומתריהש  ךכב  תוריכמ  תויושרהש 
. הדידמו  הכרעה  ינונגנמ  אללו  תוגהנתה  רומישל  תוליעפ  אלל  הקשהה , תפוקתב  תימעפ  - דח תוליעפל  ןווכמש  ץמאמבו 

תוגהנתה ץומיאל  ליבותש  תוריד , יבורמ  םירוגמ  יניינבב  תיבה  יקשמ  רובע  תיביטקפא  תוברעתה  יהמ  עובקל  התייה  רקחמה  תרטמ 
.ךורא ןמז  חווטל  עיפשיש  ןפואבו  רצק  ןמזב  הליעיו  הנוכנ  תלוספ  תדרפה  לש 
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םיעבצ ינשב  תויקש  יוסינב  םיפתתשמל  וקלוח  תיבה  יקשמ  לש  הדרפהה  תוגהנתה  רחא  בקעמ  ךרוצל 

םירמוחו תוטיש 

קלחכ בלתשה  יוסינה  .תוזירא  תלוספ  תדרפהל  תיב  יקשמ  לש  תונעיה  קדב  ןג  - תמרב הוונ  - םורמ תנוכשב  םייקתהש  הדש  יוסינ 
שיש תויתוגהנתה  תויוברעתה  שולש  הוושה  יוסינה  .תניוממ  תוזירא  תלוספל  םימותכה  םיחפה  תבצה  םע  לחהו  ינוריע , ךלהממ 

הצובקל הרידה , חתפב  עדימ  ןולע  חנוה  תרוקיבה  תצובקב  תיב  יקשמל  תוזירא : תלוספ  תדרפה  ילגרה  ץמאל  םיבשותל  היינפ  ןהב 
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תינטרפה הרבסהל  ףסונ  תישילשה  הצובקלו  תיבה , קשמב  הרבסה  יגיצנ  ידי  - לע תינטרפ  הרבסה  תועצמאב  עדימ  רסמנ  היינשה 
.  SMS תעדוה תרזעב  יתרבח  בושמ  םג 

: םיאבה םירגתאל  הנעמ  תנתונה  היגולודותמ  החתופ  הז  רקחמב 

תוריד הבורמ  ןיינבב  יפיצפס  תיב  קשמל  הפשא  תויקש  ךויש 
םינוש םיעבצב  תויקש  תרזעב  ליבקמב  םיחפ  ינשב  הדרפה  תוגהנתה  רחא  בקעמ 

תונעיהל דדמכ  תויוגהנתה " תריפס  שומיש ב" ךות  תלוספ  תמיגד 
רימת  דיגאת  םע  תויושרה  םכסהל  םאות  לוקוטורפ  יפל  הדרפה  תוכיא  תכרעהל  םיטירפ  תוליקש 

תינטרפהו תיתצובקה  תוגהנתהה  ירחא  ןמז  ריצב  בקעמ 
SMS תעדוה תועצמאב  תימוקמ  תושרל  םושייל  לק  יתרבח  בושמ 

.רקחמה יפתתשמ  לש  עקרה  ינותנב  םיברעתמ  םינתשמ  תקידב 

םושייל רימת , דיגאת  ףותישב  ןג  - תמר תייריע  העציבש  ינוריע  ךלהמב  בלתשהש  הדשה  יוסינ  תועצמאב  הנעמ  ולביק  םירגתאה 
םיניינבה תנומשמ  דחא  לכב  .ןיינב  לכב  ףתושמ  הפשא  רדח  םיללוכה  תומוק  - יבר םיניינב  הנומשב  עצבתה  רקחמה  .תוזיראה  קוח 

ידכ םירוגמה  יניינב  יפ  לע  רקחמ  תוצובק  שולשל  וקלחנ  תיבה  יקשמ  .תיב  יקשמ  לוכה כ-300  ךס  תוחפשמ , תוררוגתמ 28–48 
: תורוצה תחאב  עדימ  קפוס  תוצובקהמ  תחא  לכל  .תוכימסב  םיררוגתמה  םינכש  ןיב  יארקאב  עדימ  תרבעה  עונמל 

לש תוליבח  יתשו  םיספדומ  םירבסה  הללכש  הרבסה  תכרע  תועצמאב  עדימל  ופשחנ  וז  הצובקב  תיבה  יקשמ  תרוקיבה – תצובק 
.תלדה תידי  לע  התלתנ  הכרעה  .ליעל  טרופש  יפכ  םיעבצ , ינשב  תויקש 

הללכ כ-15 הרבסהה  תינכות  .תוזיראה  יחפ  תבצהל  םדקש  עובשב  ינוריע  גיצנ  רקיב  וז  תיב  יקשמ  תצובקב  – עדימ "  " תצובק
דיגאת ידי  - לע תולפוטמו  תופסאנש  תוזיראה , חפ   ) םותכה חפל  ןיימל  שיש  תלוספה  יגוס  לע  טרופמ  עדימ  רסמנ  ןכלהמבש  תוקד 

ושקבתה המכסה , ועיבה  םאו  רקחמל , ףרטצהל  תיבה  ינב  ושקבתה  עדימה  תריסמ  םויסב  .הז  חפל  ךילשהל  ןיאש  םיטירפו  רימת ,)
דדוקמ רפסמב  תונמוסמ  הפשא  תויקש  יזראמ  ינש  ורסמנ  תיבה  יקשמל  .תיבה  קשמ  לש  עקר  ינותנב  קסעש  ןולאש  לע  תונעל 
תומותכ תויקשו  תניוממ , הניאש  תברועמ  תיתיב  תלוספל  ודעוי  קורי  עבצב  תויקש  .תוימינונא  תרימשלו  תיבה  קשמ  יוהיז  ךרוצל 

המותכ תוזירא  תיקש  עבצל : םאתהב  הריצאה  ילכמל  תויקשה  תא  ךילשהל  ושקבתה  םיבשותה  .דבלב  תוזירא  תלוספל  ודעוי 
.קורי חפל  הקורי  תיקשו  םותכה  חפל 

יקשמל וחלשנ  ןכ , ומכ  עדימ ." תצובקל ה" ההז  הרבסה  תינכותל  ופשחנ  וז  הצובק  לע  םינמנה  תיב  יקשמ   – בושמו " עדימ   " תצובק
תדרפה תלועפ  תא  עבקלו  יתרבח  ץחל  רוציל  דעונ  בושמה  .טסקט  תועדוה  תרזעב  םייתרבח  םיבושמ  הפוקתה  ךלהמב  תיבה 

.ןיינבב םיריידה  תלוספ  לש  הנורחאה  המיגדה  תואצותל  סחייתהו  הדיחא  הרוצב  חסונ  יתרבחה  בושמה  .תיתרבח  המרונכ  תלוספה 
: המגודל

תומיגד לש  ןושארה  בבסב  יכ  ףתשל  םיחמש  ונא  תלוספ ! םינייממ  םכלש  ןיינבה  ירייד  "
םיניינבל סחיב  םישרמ  גשיה  והז  .ןיקת  ןפואב  וניומ  תוזיראהמ  אצמנ ש-70%  תלוספה 
ךישמהל יאדכ  .ןתנמטה  הענמנ  ךכבו  רוזחמל  ןוימ  ןקתמל  ורבעוה  ולא  תוזירא  םירחא !
תויקשל השקב  שי  םא  .תויקשה  יאלמ  םויה  שדוח  תופתתשמה  תורידה  לכל  ןיימלו !
". "ע פש ףגא  תווצ  הדותבו , הכרבב  .ינוריעה  דקומה  םע  רשק  ורצ  אנא  תופסונ ,

תועובש העבש  ינשהו  תועובש , השולש  רחאל  חלשנ  ןושארה  בושמו ." עדימ   " תצובקל םיבושמ  ינש  וחלשנ  יוסינה  תפוקת  ךלהמב 
.יוסינה תליחתמ 

.םירקוחה תוברעתה  תא  רשפאה  תדימב  םצמצל  ידכ  רקחמה  תווצל  ורבעוה  ןהו  םיבשות , תולאשו  תוינפ  זכיר  ינוריעה  דקומה 

.לחה םיבשותה  תוגהנתה  ירחא  בקעמהו  תוזירא , תלוספל  םימותכה  םיחפה  תא  הייריעה  הביצה  הרבסהה  תמלשה  םע  דיימ 
'( םויב א המגדנ  תבש  םוי  לש  תלוספ   ) םיפוצר םימי  העבש  וכשמנש  תומיגד  עברא  ומייקתה  וכלהמבו  תועובש , ךשמנ 20  יוסינה 

םותכה חפהו  תברועמ  תלוספל  קוריה  חפה  םיחפה : יגוס  ינשמ  תיעובש  תלוספ  תנומת  לבקל  ידכ  דרפנב  תיב  קשמ  לכ  רובע 
הלבט 1. טרופמ ב יוסינה  ךלהמ  .םיפתתשמה  לכל  תויקשה  יאלמ  שדוח  םייעובשל  תחא  .תוזיראל 
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הלבט 1
תועובש יפל  יוסינה  ךלהמ  רואית 

, תלוספה ללכ  ךותמ  תודדוקמה )  ) רקחמה תויקש  רקוב  ידמ  ודרפוה  רקחמל , ופרטצה  םיקדבנה  םיניינבב  םיריידה  לכ  אלש  ןוויכמ 
תויקש .המיגדל  דע  רמשית  תלוספה  תנומתש  ידכ  ןסחד , ללכ  אל  וז  המישמל  הצקוהש  ינוריעה  בכרה  .המיגדה  תנחתל  ועסוהו 

.דרפנב  ורפסנו  ולקשנ  וניומ , ןהיביכרמ  ןכמ  רחאלו  ולקשנ , הפשאה 

תומלעתה אוה  הליקש  תמועל  הריפסה  לש  הנורתי  .םימדוק  םירקחמב  הראות  אלש  היגולודותמ  איה  תוזיראה  יטירפ  תריפס 
ךכרמ לכמל  ההז  םרג  הלקשמש כ-10  תיקש  לשמל : הזירא , טירפ  לכל  ההז  תוסחייתה  ןתמו  תלוספה  יטירפ  חפנמ  וא  לקשמהמ 

.לקשמה ינותנ  םג  ודעות  ליבקמב  .םרג  ולקשמש כ-200  רטיל  חפנב 4  הסיבכ 

תואצות

חפסנ 1 בושמו ." עדימ  תצובקב ה" ו-54  עדימ " תצובקב ה"  29 תרוקיבה , תצובקב   37 תיב : יקשמ  ליעפ 120  קלח  ולטנ  יוסינב 
.רקחמה תייסולכוא  לש  םייפרגומד  - םייתרבחה םינייפאמה  תא  ראתמ 

תלוספ תדרפה  תוגהנתה  ץומיאל  תונעיה  דדמ 
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תוזיראה רפסמ  ךותמ  ןיוממה  תוזיראה  זוחא  אוה  תלוספ  תדרפה  תוגהנתה  ץומיאל  תיבה  יקשמ  תונעיה  תא  אטבמש  הנתשמה 
םא רחוב  טרפהו  הדיחי , תוגהנתה  איה  תלוספ  טירפ  תכלשה  לכש  החנהה  לע  ךמתסמ  הז  דדמ  .תיבה  קשמ  רציימש  יללכה 

ינשב ללוכה  ןרפסמ  תמועל  תומותכה  תויקשב  ואצמנו  ודרפוהש  תוזיראה  רפסמ  .תיללכה  תלוספהמ  הזיראה  טירפ  תא  דירפהל 
.יוסינה ךרואל  הדרפהל  תיבה  יקשמ  לש  תונעיהה  תא  ראתמ  רויא 1  .יתוגהנתה  גרדמ  השעמל  אטבמ  תויקשה  יגוס 

תוצובקה יתשל  תרוקיבה  תצובק  ןיב  ( p<0.001  ) קהבומ לדבה  םייק  תומיגדה  לכבש  אצמנו  םייטסיטטס , םינחבמ  וכרענ  תואצותל 
אל ןכ , ומכ  עדימ ." תצובקל ה" בושמו " עדימ  תצובק ה" ןיב  קהבומ  לדבה  אצמנ  אל  םלוא  הרבסה , גיצנמ  עדימ  ולביקש  תורחאה 
עדימ ןתמש  ךכ  לע  תועיבצמ  תואצותה  .תוצובקהמ  תחא  ףאב  יוסינה  תפוקת  ךרואל  הדירי  וא  היילע  לש  תקהבומ  המגמ  האצמנ 

.יתועמשמ טקפא  הרצי  אל  בושמ  תפסוה  .תיביטקפא  תוברעתה  אוה  ישונא  עגמ  תועצמאב 

רויא 1
תוזירא יטרפ  תריפס  תלוספ —  תדרפהל  תיב  יקשמ  תונעיה  דדמ 

הדרפהה תוכיא  דדמ 

תוזירא םניאש  תלוספה  יביכרמ  לש  ילקשמה  זוחאל  םאתהב  העבקנש  הדרפהה , תוכיא  אוה  הנוכנ  תוגהנתה  ץומיאל  ינשה  דדמה 
.רתוי הכומנ  הדרפהה  תוכיא  רתוי , הובג  םוהיז " לש ה" יסחיה  ולקשמש  לככ  .תומותכה  תויקשב  יוצמה  םוהיז )"  " הנוכמה )

יביכרמ לקשמש  וזכ  הדרפה  תוכיאל  עיגהל  אוה  תושרה  לש  דעיה  רימת  , דיגאתו  תוימוקמה  תויושרה  ןיב  םכסהה  יפ  לע 
לע 20%. הלוע  וניא  תוזירא , םניאש  תלוספה 

וניא הפשאה  תא  דירפהל  ץמאמה  רמולכ , לש 52–69% , חווטב  אוה  םימוהיז " רועיש ה" תרוקיבה  תצובקבש  תוארל  ןתינ  רויא 2  ב
ףרגב ןמוסמה  םוהיזה "  " לקשמו הבוט , הדרפה  תוכיאל  ועיגה  בושמו " עדימ  תצובקו ה" עדימ " תצובק ה" .תיתוכיא  הדרפה  בינמ 

ןיב ( p<0.001  ) קהבומ לדבה  םייק  הדרפהה  תוכיאב  םג  .םיאבה  תועובשב  ורפתשה  ףא  ןה  .ןושארה  עובשב  רבכ  בורק ל-20% 
אלו בושמו ," עדימ  תצובקל ה" עדימ " תצובק ה" ןיב  קהבומ  לדבה  אצמנ  אל  ןאכ  םג  .תורחאה  תוצובקה  יתשל  תרוקיבה  תצובק 

.יוסינה    תפוקת  ךרואל  יוניש  לש  תקהבומ  המגמ  האצמנ 

.תוגהנתהה ידדמ  ןיבו  םיפתתשמה , לש  םייפרגומד  - םייתרבחה םינייפאמה  ןיב  רשקאצמנ  אל  םיברעתמ  םינתשמ  תקידבב 
ךא תלוספ , תדרפהו  םימדוק  תוגהנתה  ילגרה  ןיב  ינוניב  םאתמ  אצמנ  תמדוק  תיתביבס  תועדומ  ןיבו  תוגהנתהה  ןיב  רשקה  תקידבב 

.תיתרבחה המרונה  תסיפתו  םדוק  עדי  תיבויח , תיתביבס  הסיפת  ןיבו  תוגהנתהה  ןיב  רשק  אצמנ  אל 
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רויא 2
"( םוהיז לקשמ ה" זוחא   ) תוזירא תלוספ  תדרפה  תוכיא  דדמ 

לקשמש וזכ  הדרפה  תוכיאל  עיגהל  אוה  תושרה  לש  דעיה  רימת  , דיגאתו  תוימוקמה  תויושרה  ןיב  םכסהה  יפ  לע 
(. וקווקמ וקב  ןמוסמה  ףס   ) לע 20% הלוע  וניא  תוזירא , םניאש  תלוספה  יביכרמ 

תונקסמו ןויד 

ריהמ יתוגהנתה  יונישל  םיבשותה  תא  איבהל  םינווכמה  םיצמאמו   םיבאשמ  תימוקמה  תושרהמ  שרוד  תלוספ  תדרפהל  ךלהמ 
המכ וטיסי  םיבשותהש  ךכל  תמגרותמ  וז  הפיאש  תוזירא  תדרפה  לש  הרקמב  .תילכלכ  תלעות  בינישו  ךורא  ןמז  קרפ  ךשמייש 

דימתי רוביצהשו  תוזירא , םניאש  םירצומ  תוחפש  המכ  ליכת  תדרפומה  תלוספהש  ברועמה , חפהמ  תוזירא  תלוספ  רתויש 
יגיצנ תועצמאב  הרבסה  איה  רתויב  תובוטה  תואצותה  תא  הגישמש  תוברעתההש  אצמנ  הז  רקחמב  .תשקובמה  תוגהנתהב 

ךרואל תרמתשמו  תיביטקפא , איה  תינטרפה  הרבסהה  ןמזה  ריצ  לע  וקדבנש  םינתשמה  ינשב  .תיבה  קשמ  ךותב  םיינוריע  הרבסה 
.תוחפל תועובש   20

יכ וארהש  םימדוק   םירקחמ  םע  תובשייתמ  ןניא  בושמו " עדימ  תצובקו ה" עדימ " תצובק ה" לש  תודומצה  תואצותה 
הלכשה תמר  תולעב  תויסולכואש  ךכל  תויודע  םע  בשייתהל  יושע  דחא  רבסה  .עדימ  תריסממ  רתוי  יביטקפא  יתרבח  בושמ 

הנושארל עצומש  רחא , רבסה  יתרבח  . ץחל  תעפשהל  תוחפ  תונותנ  תינוכית ) - לע הלכשה  ילעב  תוחפל   62%  ) עצוממהמ ההובג 
דמלמ שדח  רקחמ  .העפשה  שי  ףתושמ –  הפשא  רדח  הז  הרקמב  רקחמה –  רוזא  לש  םייזיפה  םינייפאמלש  אוה  הז , רקחמב 

תוגהנתה רשאכש  הארנ , .ינוציח  חרכהב  וניא  יתרבח  ץחלש  ןייצמ  םלוא  הפופצ  , הייסולכואהש  לככ  קזחתמ  יתרבחה  םרוגהש 
תונעיההש הרקמב  .ןיינבב  הרבסהה  ןייפמק  לש  הלבקה  ןפוא  לע  םיחפה  הארממ  דומלל  םיריידל  רשפאתמ  היולג , םינכשה 

רוקמ ידי  - לע החלשנש  העדוהמ  רתוי  העיפשמו  תיבויחכ , תספתנ  תלוספ  תדרפהש  ךכ  תעבקתמ  תיתרבחה  המרונה  ההובג ,
.תיבויח תיביטמרונ  תוגהנתהכ  תשרפתמה  תוגהנתהל  ףרטצהל  םיטונ  הכומנ , םהלש  היצביטומהש  םירייד  םג  .ינוציח 

םרוגכ ספתנו  תשקובמ , תוגהנתה  תדדועמה  הלק  הפיחד  ותועמשמש  (, nudge  ) ֵדנֵהכ םג  תיעוצקמה  תורפסב  עודי  בושמה 
םוחת השענ  הנורחאלו  תיתוגהנתה , הלכלכל  רושקה  ירקחמ  םוחת  ןה  תולק " תופיחד   " .תיתביבס - ורפ תוגהנתה  בוציעב  יתועמשמ 

תושרדנה תֹופיחדה  ןויפאלו  היינב  - ייוור םירוזאב  םיחרזא  תוגהנתה  תנבהל  סיסב  תווהל  יושע  יחכונה  רקחמה  .ףנע  ירקחמ 
ןכו עיפשה , אל  םיבשותה  לע  לעפוהש  ינוציח  יתרבח  ץחלש  הדבועה  .םיפופצ  םיינוריע  םיבחרמב  תררוגתמה  הייסולכואל 

רעונ תועונתב  ךוניח , תודסומב  הרבסה  תויוליעפל  ופשחנש  רעונו  םידלי  םהב  שיש  תיב  יקשמ  ןיב  םילדבה  ואצמנ  אלש  הדבועה 
ןפואב תיבה  יקשמ  ךותב  הרישי  הרבסה  תויוליעפב  דקמתהל  ךרוצה  תא  תדדחמ  םידלי , אלב  תיב  יקשמל  םיינוריע , םיעוריאבו 

תובישח שיו  תירוד  , - ןיב העפשהל  בושח  יתרבח  תמוצכ  לארשיב  החפשמהו  תיבה  קשמ  ונמוס  הנורחאל  .לכשומו  ןנכותמ 
.הז רקחמב  ראותמש  יפכ  תופופצו , תוינוריע  תויושר  רובע  ישומיש  היהיש  תויתחפשמ  תודיחיל  הנופה  ליעי  יתרבסה  ילכל 
תויוליעפל םינוש  םיליהמת  עובקל  הרטמב  תויבקעו , הדמתה  ומכ  םיפסונ , תוגהנתה  ינייפאמ  ללקשש  ילכ  חתופ  רקחמה  ךשמהב 

תולועפמ ענמיהל  תויושרב  תוטלחה  ילבקמל  ועייסי  הלא  םילכ  .תושרב  םייתרבח  םינייפאמל  םאתהב  תיבה  יקשמב  הרבסה 
.תלעות תובינמ  ןניאו  תוליעי  ןניא  ךא  ילועפת , סמוע  תופיסומש 

תודות

[3]

[7]

[19 , 15 , 14 , 11]

[6]

[18]

[10]
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דוחייב לעופל , ואיצוהל  עייסו  רמאמב , ראותמה  יוסינב  ךמתש  "ע  פש ףגא  תווצלו  ןג  - תמר תייריעל  הבר  הכרעהו  בל  ברקמ  תודות 
לע ךלמינבא  תירינ  בגל ' בלה  קמועמ  הדות  ןכ , ומכ  .תלוספ  תדרפה  רודמ  תלהנמ  ויז  הנד  בגלו ' רמש  ןבואר  רמ  ףגאה  להנמל 

". הספוקל ץוחמ   " םייטסיטטס םיחותינ 

.2017 בונ ' , 391/17 סמ ' רושיא  הפיח  תטיסרבינוא  םדא , ינבב  םייוסינל  הקיתא  תדעו  ידי  - לע רשוא  רקחמה 

השעמל הכלה 

: רימת "ל  כנמ רלדייא , ינר 

ףותישו ןוצרה  תוביוחמה , אללו  תושרה , דצמ  ןכו  רימת  דצמ  םיבאשמ  תשרוד  תימוקמ  תושרל  םימותכ  םיחפ  תסנכה 
וליאו רימת , תיארחא  ןומימה  לע  תושרה , תיארחא  יוניפה  ךילה  לע  .חילצהל  השק  םיבשותהו –  תושרה  לש  הלועפ 

.תושרלו רימתל  תפתושמ  הרבסַהּב  העקשהה 
ומויקמ הבוטל  העפשה  םיאור  אל  ונחנא  ונרעצל  .םותכה  חפל  תוזירא  הכילשמ  תוחפשמ  שש  לכמ  תחא  קר  ונתכרעהל 

ץראב םיבושייה  בורב  .תצמואמ  הרבסה  תוליעפ  ןהב  המייקתהש  תוקזח  תויושרב  וליפא  ףתושמ , הפשא  רדח  לש 
.תופרטצמ אל  טעמכ  תושדח  תוחפשמ  ךא  התע , םג  תוזירא  דירפהל  תוכישממ  ךרדה  תליחתב  ודירפהש  תוחפשמ 

תוכזב תאזו  הובג , תוזיראה  תדרפה  רועיש  ןהב , םירידנ  םיפתושמ  הפשא  ירדחש  תוימוקמו , תוירוזא  תוצעומב  אקווד 
.הביבסל רוביחו  תיתליהק  תוברת  םע  דחי  יתועמשמ , ביכרמכ  חפה  תשגנהבו  הרבסהב  הלועפ  ףותיש  לש  בולישה 

תעה לכ  םילמע  ונא  .יתועמשמ  רגתא  איה  ןוצרמ  תיבב )  ) רוקמב תלוספ  תדרפהלו  תוגהנתה  יונישל  םיבשות  תענה 
.לארשיב רוזחמה  תכפהמל  ףרטצהל  םיבשותה  תא  דדועל  תופסונ  םיכרד  אוצמל 
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