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הביבסל ימויק  ןורקיע  תענומה –  תוריהזה  ןורקע 
רוביצה תואירבלו 

וא תואירבב  העיגפל  ששח  הלעמ  תמיוסמ  תוליעפ  םא  יכ  איה  יתביבסה  ורשקהב  תענומה  תוריהזה  ןורקע  לש  ותועמשמ 
תורשפא לע  העבצהב  יד  רמולכ , תיעדמ . וחכוה  םרט  האצותהו  הביסה  יסחי  םא  םג  תוריהז  יעצמא  טוקנל  שי  הביבסב ,

, תירסומה הבוחה  לשב  תאזו  ירשפא , קזנ  עונמל  הרטמב  לועפל  םיארחאה  םימרוגה  תא  בייחל  ידכ  קזנ , תחכוה  לע  אלו  קזנ , לש 
.הב יח  אוהש  הביבסה  לעו  ותואירבו  םדא  ייח  לע  ןגהל  תיטפשמהו  תיכרעה 

קוח ומכ  םיקוח , רפסמ  חוכמ  ןורקיעה  לח  לארשיבש  יפ  לע  ףאש  םיאצומ  םלועבו , ץראב  הקיספהו  הקיקחה  תא  םינחוב  רשאכ 
.ןורקיעה ץומיאמ  תעבונ  םתטלחהש  תושרופמ  רמולמ  הכ  דע  וענמנ  טפשמה  יתבש  ירה  יקנ , ריווא  קוחו  תנניימ  יתלבה  הנירקה 

הנידמה תא  בייחמו  החכוהה , לטנ  תא  ךפוה  תענומה  תוריהזה  ןורקע  יכ  ןידו  עבט  םדא  ןוגרא  ןעט  "ל ," חנה "ד  הב תשרפ  ב" המגודל ,
.החוטב דרע –  "ש  טמבו דרעב  היישעתה  רוזא  לש  םייתביבסה  םיעגפמה  תברקב  "ל  חנה תביטח  ילייח  תואצמיה  יכ  תוארהל 

ותעיבק השעמל , הכלה  ךא  "ל , חנה "ד  הב תשרפב  ןורקיעה  תא  םשייל  ךרוצה  תנעטב  תיכרע  הערכה  קספ  אל  טפשמ  תיב  םנמא ,
היפלש הסיפתה  תא  תקזחמ  םינושה –  םיעגפמל  םילייחה  תפישח  תדימ  תא  ןוחבל  םתרטמש  םיפסונ  םירקס  עצבל  שי  יכ  – 

.הזה בושחה  ןורקיעב  ושמתשי  טפשמה  יתבל  םירתועה  םינוגראהו  רוביצהש  ןוכנ  םימיאתמה  םירקמב 

הטילחהש תיצראה , הצעומה  ידי  - לע תנשב 2004  תענומה  תוריהזה  ןורקע  ץמוא  תליאב ," םיגדה  יבולכ  תשרפ  , " תרחא השרפב 
תנידמב ןוילעה  ינונכתה  ףוגה  תענומה , תוריהזה  ןורקעל  םאתהב  ירק , .תליא  ץרפמ  לש  וימיממ  םיגד  יבולכ  תאצוה  לע  תורוהל 

ץרפמב םיגדה  יבולכ  תואצמיה  ןיב  קהבומ  יתביס  רשק  םייק  אל  וא  םייק  םא  טלחומו  יפוס  ןפואב  רהבויש  דע  ןיתמה  אל  לארשי 
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תאצוה העמשמש  הלועפ  תטיקנב  הכמל , הפורת  תמדקה  תניחבב  הזה , ששחה  תא  ריסהל  רחב  אלא  ץרפמה , םוהיז  ןיבל  תליא 
.תליא ץרפממ  םיגדה  יבולכ 

"ב, הראב המגודל ,  . רוביצה תואירב  לע  הנגה  םשל  יכילהת  ןורקיעכ  םג  תענומה  תוריהזה  ןורקע  םדוקמ  הפוריאבו  "ב  הראב
קהבומ ןפואב  בשחתהל  שישו  םינטק , םירגובמ  םניא  םידליש  רתיה , ןיב  ריהבהל , ותרטמש  קוח  אוה   The Children's Health Act

תב תיתעינמ  תימואל  תינכת  תועצמאב  תוטלחהה  תלבק  יכילהתב  םידליו  תוטועפ  תואירבל  םייתביבסה  םינוכיסב  ךשמתמו 
תועצמאב עבוק  יפוריאה  דוחיאה  לנויצר , ותוא  חוכב  .םייתביבס  םימויא  ינפמ  םידלי  לש  םתואירב  לע  הנגהל  םיבלש  העבש 

- תת לש  הפישחה  תמר  אוה  הרהזא  יפסו  לובג  יכרע  תבצהב  םהילא  סחייתהל  שיש  םימרוגהמ  דחאש  הביטקריד )  ) תבייחמ היחנה 
.םידליו תוקונית  ומכ  הייסולכואב , תושיגר  תוצובק 

תויולעב ךורכ  אוהש  ןוויכמ  ירשפא , יתלב  תענומה  תוריהזה  ןורקע  םושיי  היפלש  היישעתה  לש  הנעטה  תחא  אל  תעמשנ  לארשיב 
הלועפ ףותישל  ןוגראה  תונידמ  תיברמ  תוגהונש  יפכ  אמייק , - תב תיתביבס  תוינידמ  תמשיימה  הנידמש  אלא  .תוהובג  תויפסכ 

, זופשא ימי  תרבגומ , האולחת  עגפמב –  תוכורכה  תוינוציחה  תויולעה  תא  םג  ילכלכה  בושיחב  לולכת  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו 
ןתעקשהש ןוויכמ  םג  רתוי , ךומנ  ךוראה  חווטב  היישעתל  ילכלכה  קזנה  וללה  תונידמב  .דועו  התומת  תואירב , ילופיט  לע  תואצוה 

ןתובח תנטקהלו  קזנה  תנטקהל  חרכהב  ליבומ  עגפמה  לאיצנטופ  םוצמצ  םשל  רתויב  תובוטה  תויגולונכטה  םושייב  תמדקומה 
םייתביבס םיעגפמ  םוצמצל  תוינכת  םתוליעפב  םיללוכש  םילעפמב  תילכלכ  ךומתל  םג  תולשממה  תוגהונ  וללה  תונידמב  .יוציפב 

.שארמ םייתואירבו 

ילארשיה טפשמב  תענומה  תוריהזה  ןורקע  תא  ליחהל  תבייחמ  ימויק  ךרוצכ  הביבסה  לע  הנגהב  הרכהה  םוכיסל ,
ולגד לע  טרוחש  ימ  לכל  םיילכלכ  םיצירמת  ןתמל  לועפל  רדסאמה  לע  ךכ , ךותב  תורימחמ . הפיכאו  העמטה  תבייחמו 

ןוילע ךרעכ  תענומה  תוריהזה  ךרע  תא  רוביצה , תואירבבו  הביבסב  עוגפל  הלולעה  המזוי  לכב  וא  ינ  " לדנ חותיפב  היישעתב ,
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