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 היצלוגר לועייו תלקהל ילככ תורהצהב שומישה

 ןצינ-םריבא הנפדו ןדא-יקסנבילז רמוע ,ןמדלפ לבוי ׳פורפ ,ראפ ליא ר״ד

 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה

 ריצקת

 אשונב תובר תולועפ תוטקננ תונורחאה םינשבו םיבר הלשממ ידרשמ לש יזכרמ דעי אוה ירוטלוגר לטנ תתחפה

 תורשפאה בקע םינוכיסל רוביצה תא ףושחל םיתעל הלולע םירוטלוגר םיכילהתב הלקה ,םלוא .םלועבו ץראב

 רותפל ידכ .חוקיפה וא הרקבה רדעיה בקע יוצר-יתלבו יתא אל ןפואב ולעפי )םיקסעו םימזי ,םיחרזא( םיחקופמש

 ,חקופמה ףוגל היצלוגרה תושירד תא המיאתמ רשא ,״תיתבוגת היצלוגר״ לש תונורקע תצמאמש השיג ,וז היעב

 וללה םייתוגהנתהה םילכה דחא .רתוי םייתרוסמ הפיכא ילכל ףסות וא ףילחתכ םייתוגהנתה םילכב שמתשהל הלוכי

 לשמל( חקופמה ףוגה :)דבלב המיתחב בורל תוולמה( תורהצה וא ) ד״וע רושיאב םיוולמה( םיריהצתב שומישה אוה

 הלקהל ךכ תובקעב הכוזו תוירוטלוגרה תויחנההו םיללכב דומעל שארמ בייחתמ )קסע ןוישיר שקבמש םזי

 םיקסע לש םימיוסמ םיגוס ,םינפה דרשמ לש םיקסע יושירל המרופרב ,לשמל .יטרקוריבה ךילהתב תיתועמשמ

 הלכלכב םירקחמ .שארמ תובייחתה ללוכה ריהצת ךמס לע קסעה תחיתפל ינמז רתיה לבקל םילוכי ךומנ ןוכיסב

 רקש חווידל םהלש הייטנה ,ירסומ ןפואב וגהנתי יכ שארמ ריהצהל םישקבתמ םישנא רשאכ יכ וארה תיתוגהנתה

 תיחפהל :תינמז-וב תורטמ יתש םישגהל ךכ םא יושע )תורהצה וא( םיריהצתב שומישה .יתועמשמ ןפואב תתחופ

 .ךדיאמ םיחקופמה לש תיתא-אל תוגהנתה עונמלו ,דחמ םיחקופמ לע ירוטלוגרה לטנה תא

 תיארנ - שארמ הרהצהב תוקפתסהל םירושיא איצמהל השירדמ םירבוע לשמל רשאכ -  לטנב התחפהה דועב ,םלוא

 תוגהנתה ףקיהו תדימ לע תורהצה לש לעופב העפשהה לדוג רורב אל ןיידעש ירה ,תקולחמב תאצמנ הניאו הרורב

 תיתא-אל תוגהנתה תיחפהל תורהצה תויושע ,ללכב םא ,םיאנת וליא תחת ססבל שי ןכ ומכ .תילאיצנטופ תיתא-אל

 סרטניאב העיגפה ענמית ןיידעש ןפואב השינעו הפיכא ,חוקיפ ילכב שומישב הלקהה תא קידצתש ךכ תקפסמ הדימב

 והז ןכא יכ אדיוו ןמז ךרואל תורהצהה תעפשה תא ןחב אל ,םלועב וא ץראב ,הכ דע רקחמ ףא ,ךכמ הרתי .ירוביצה

 תא תוהזל בושח ,ףסונב .ירוביצה סרטניאה וא ןוחטיבב העיגפ אלל אמייק-רב ןפואב וב שמתשהל ןתינש ילכ

 לש רשקהב דחוימב ,ללכב תויביטקפא אל וא דחוימב תויביטקפא תויהל תורהצה תויושע ןרובע תונושה תויסולכואה

  .םיללכה לע הרימשלו תויצל תמדקומה הייטנה

 םייוסינה ינש .הלא תולאש ןוחבל ידכ ,הדבעמ יאנתב ,ושענש ףקיה-יבחר םייוסינ םירקחמ ינש ראתמ הז ךמסמ

 .)תוסנק( םייתרוסמ השינע ילכל האוושהב םג ,יתועמשמ ןפואב תיתא-אל תוגהנתה תותיחפמ תורהצה יכ םיארמ

 תוכלשה רפסמ טרפמ ךמסמה .תכעוד הניאו ןמז ךרואל יבקע ןפואב תכשמנ תורהצהה תעפשה יכ אצמנ ןכ ומכ

 לש תומישיה תא םג ןוחבל ידכ ףקיה-בחר הדש רקחמ לש עוציבה לע ץילממו תירוביצ תוינידמב לעופב םושייל

 ךרדכ ,םיחקופמל םיחקפמ ןיב ןומאה יסחי םוקיש ןוגכ ,םירחא םיטביה לע ןתעפשהו לעופב תורהצהב שומישה

 .דיתעב החוורו החימצ דדועלו ירוטלוגרה לטנב לקהל הלשממ ידרשמ לש תלוכיה תא רתוי דוע ריבגהל
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 היצלוגר לועייו תלקהל ילככ תורהצהב שומישה
 אובמ

 םילכ ליעפהל שרדנ חקפמ ףוג ,דחא דצמ .חוקיפה תדימו ןומאה תלאשל תעגונ היצלוגרב תויזכרמה תומלידה תחא

 ,םלוא .ירוביצה סרטניאל ןוכיסה תא ןתינה לככ םצמצל ידכ חקופמה ףוגה לע השינעו הפיכא ,הרקב ,יושיר לש

 תלוכיב תישממ העיגפל ליבוהל םיתעל תולולע חווידו הרקבל תוהובג תושירדו יושיר יכילהתב ידמ תורומח תושירד

 םיקסע לש םימזי ,המגודל .םיקסע לש תונשדחהו החימצה תלוכיב עוגפל וא םהיתויוכז תא שממל םיחרזא לש

 רבודמ ,קסעה ןוישיר תלבק םרט םינווגמו םיבר םיאנתב דומעל ,קוח יפ לע ,םישרדנ שדח קסע חותפל םיניינועמש

 הנורחאל םינפה דרשמ י״ע עצובש ח״ודב אצמנ ,תאז עקר לע .םיינוניבו םינטק םיקסעל דחוימב ,רתויב דבכ לטנב

 לש תוגירחל רבעמ .לעופב קסע ןוישיר אלל םילעופ לארשי תנידמב יושירה ינועט םיקסעהמ 30%-כ יכ )2019 יאמ(

 בכועמ קסעה ןוישיר ןתמ םירקמה תיברמב ,ןוישיר םייק אל םהב םירקמהמ שילשמ תוחפ תוריבסמש ,היינבו ןונכת

 תויושרו הביבסה תנגה ,הרטשמ ,תואירב ,שא יוביכ ללוכ םינוש םימרוג לש תושירדב הדימע-יא ללגב החדנ וא

 םיגורידב םג תוארל ןתינ הזה ירוטלוגרה לטנל יוטיב .םינפה דרשמב םיקסעה יושיר ףגא לש ח״ודה יפ לע ךכ ,תורחא

 תנשב םסרופ רשא (Doing-Business) ימלועה קנבה לש םיקסעה תיישע תולק ח״ודב :לארשי לש םיימואלניבה

 חותינמ 2008.1 תנשב לארשי הגרוד וב 29-ה םוקמה תמועל תאזו ,אימחמ אלה ,49-ה םוקמב הגרוד לארשי 9201

 םימזיהש ךכמ הבר הדימב עבונ לארשי לש ךומנה המוקימ יכ הלוע היטרקומדל ילארשיה ןוכמב השענ רשא ח״ודה

 ןיתמהלו ,םירוטלוגרה לומ לא OECD -ה תונידמ עצוממב לבוקמהמ תובר תויצקארטניא םייקל םישרדנ לארשיב

 םימרוג םע תוירוטדנמה תויצקארטניאה תומכ תתחפהש אצמנ חותינב .םינושה םיחקפמהמ םירושיא תלבקל בר ןמז

 עצוממל םיווש ויהי הלאש ךכ ,םינושה םיקסעה תיישע ימוחתב םירושיא תלבקל םישרדנה ןמזה יכשמ רוציקו םיינוציח

 תיישעש הארנ ,רמולכ 2.ימואלניבה םיקסעה תיישע גורידב 31 -ה םוקמל לארשי תא קינזמ היה OECD -ה תונידמב

 תוקידבהו תויצקארטניאה לולכמ רשאכ ,םירוטלוגרה םע םזיה לש בר ךוכיחב תנייפואמ לארשיב םיקסעה

 .םיקסעה תיישע תולקבו תיקסעה הביבסב רכינ ןפואב תועגופ ןהב תוכורכש תוכוראה תוירוטלוגרה

 תוינידמל רובעל םוקמ שי םיבר םירקמב יכ זמרמ תוירוטלוגרה תושירדב תורחא תונידמל לארשי ןיב רעפה

 דמוע אוה יכ םיחיכומה םיכמסמ רוטלוגרה רובע איצמהל שרדנ חקופמ לכ היפל תוינידממ :רתוי הליקמ תירוטלוגר

 לע רתוי לודג שגד תנתונה תוינידמל ,רושיא תלבקל דעו רוטלוגרה ידי לע םיכמסמה תקידבל ןיתמהל ,ויתובוחב

 טקונ רוטלוגרהו ,רושיא ןתינ חווידה סיסב לע ,תוירוטלוגרה ויתובוחב דמוע אוה יכ חוודמ חקופמה הב ,ןומא

 המרופרה״ המדוקו החתופ הנורחאה םינשב וז השיג חורב ,ןכא .דבעידב חווידה תומיא םשל תונוש תויגטרטסאב

 ורדגוהש םיקסע רובע -  לולסמ לש הפסוה םג תללוכ רשא מ״הור דרשמו םינפה דרשמ םעטמ ״םיקסע יושירב

 םיקסעה ילעב ,הז לולסמב .םוי 21 ךות "זרוזמ רתיה" לבקל םיריהצת לע םיססבתמ וב - ךומנ ןוכיס ילעבכ שארמ

 םהב םידמוע םה יכו םהילע םילחש ןוישירה יללכ לכל םיעדומ םה יכ )ד״וע תמיתח יווילב( שארמ ריהצהל םישרדנ

 תוכחל ךרוצה ילבמ קסעה תלעפהל ינמז רתיה לבקל וז תיטפשמ הרהצה ךמס לעו םהב דומעל ךישמהל םינווכתמו

                                                             
 .Business, 2018-Doing :ואר 1
 םוקמל לארשי תא ךופהל ידכ םישרדנה םידעצה – Doing Business -ה דדמב םיצפוק" :אשונב תסנכב היישעתה תלודשב הגצוהש תגצמב טרופמ חותינה .2
 .12.12.2017 ךיראתב "םיקסע וב תושעל לקש
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 גישהל ידכ םישרדנה םירושיאה לכ תלבקו קסעה תיב לא םינושה םיחקפה תעגהל םיכורא םישדוח םיתעלו תועובש

  .לחוימה קסעה ןוישיר תא

 םימייק םיקסע לע םג לוחת איהש ןוויכמ םג םיקסע ילעב הברהל דואמ תיטמרד תויהל הלוכי הז דעצ לש תועמשמה

 ולפוטי ךכב ורכויש םילולסמב שודיחל תושקב ,המרופר התוא תרגסמב .קסעה ןוישיר שודיחל תושקב םישיגמה

 יתנש-דחה שודיחה םוקמב ,םימיוסמ םירקמב םינש 10 וליפא וא 5-ל שדוחי קסעה ןוישירו רתוי ריהמ ןפואב

 לע ירוטלוגרה לטנה תתחפהב שממ לש יוניש ללוחל ,ךכ םא ,היופצ תאזה המרופרה .םירקמה בורב םויה עצבתמש

 ןתמ םרט חוקיפב הלקהה ,םלוא .בחר ףקיהב תויבויח תוילכלכ תועפשה רצייל לוכיש ןפואב םיקסע ילעבו םימזי

 ילעבו םימזיש תופצל ןתינ אל םאה .םיקסע ילעבו םימזיל קינעהל ןתינש ןומאה תדימ יבגל הלאש הלעמ דימ ןוישירה

 ,םייתוחיטבה םיללכה לכב דומעל ילבמ קסע ןוישיר לבקל תורשפאו לוצינל חתפ אקווד וז המרופרב וארי םינוש םיקסע

 םימזי דדועל השעמל הלולע אל וזה המרופרה םאה ,תורחא םילימב ?ללכ ךרדב םישרדנש םירחא וא םייתאורבת

 תרגסמב וז הלאשל תנתינש הבושתה ,הרואכל ?רוביצה ןוחטב לע רומשל התרטמש הבושח היצלוגרמ םלעתהל

 םלעתהל םיקסע ילעבמ עונמל ,וינפ לע ,םירומא ולא םיריהצת .םיריהצתב שומישה תפסוהב הצמתמ המרופרה

 .ןוישירה יללכמ הגירח לש הרקמב רתוי םיליעי הפיכא ילכ תויושרל רשפאל ,דבעידב ,םגו שארמ ןוישירה יללכמ

 םוקמב ,קסע לעב לש םיירוטלוגרה תובוחהו םינקתב הדימעה לע תוירחאה תא שיגדהל םינווכמ םג םיריהצתה

 ןכא םיריהצתה ,םיאנת וליא תחתו ,הדימ וזיאב רורב אל ,םלוא .דבלב חקפמה ףוגה לש היהת הרקבל תוירחאהש

 דמועש יותיפה ינפב ןסחל שארמ םתחנש ריהצת לש תלוכיה ןיב תוושהל השק ,וינפ לע .הלא תורטמב דומעל םילוכי

 ,לשמל .ןהשלכ תונקת לש הרפה וא ןוישירה יללכמ הגירח תועצמאב רתוי הובג חוור גישהל םיקסע ילעבו םימזי ינפב

 אל ןכא תירוביצה הכרדמה לע תונחלוש המכ ףיסוי םא חוורל תורשפא האורש הדעסמ לעבש תופצל ןתינ ןכא םאה

  ?םינש המכ ינפל והשלכ ריהצת לע םתחש ןוויכמ קר תאז השעיי

 דצמ תוגהנתה לש תויתאה תדימ לע עיפשמ 3תורהצה וא םיריהצתב שומישה דציכ ןוחבל ויה הז רקחמ לש ויתורטמ

 ליבוהל ,אקווד ,תולולע תורהצה יתמו תיבויח העפשה היהת תורהצהל םהב םיאנתה תא ןיבהלו תוסנלו םיחקופמה

 יוכיסה תא תיחפהל םילוכי תורהצה יכ םיארמ רקחמה יאצממ .רתוי ההובג תואמרו לוצינ לש הכופה האצותל

 .הרהצהה עוציבמ ןמז רבועש ירחא םג רמשיהל היושע וז העפשה יכו )והשלכ יפסכ לומגת גישהל ידכ( ומרי םישנאש

 לש הרקמב דבכ סנק טקננ אל רשאכ םג תואמר תיחפהל תולוכי שארמ תורהצה יכ הארנ ,ךשמהב טרופיש יפכ

 ףא ההובג הדימב תואמר תיחפמ )תואמר לע סנקו הרהצה( םיינשה ןיב בולישהש תורמל ,הרהצההמ הגירחו הרפה

 לש יהשלכ הדירי עונמל הלוכי הרהצהה לע תרוכזת לש הפסוה םאה םג ונקדב ,ףסונב .דרפנב םהמ דחא לכמ רתוי

 רתוי םיעפשומ תויהל םייושעש םישנאה יגוס םהימ ןחבאל הסינ םג רקחמה .ןמז ךרואל הרהצהה לש תויביטקפאה

 רקחמה יאצממ ,יללכ ןפואב .קוחה לע רומשלו םיללכל תייצל םישנא לש הייטנב תודקמתהב ,ולא םילכמ תוחפ וא

 ןפואב ,תואמר תתחפהו תיתא תוגהנתה דודיע לע תורהצה לש היוצרה העפשהה יבגל תיבויח הנומת םיריאמ

                                                             
 תושרוד אלש( תורהצהב שומישב דקמתמ רקחמה ,רתוי קזח יטפשמ ףקות םהל שיו ד״וע תמיתח ללכ ךרדב םישרוד םיריהצתש דועב 3
 )רתוי ״תושלח״ה( תורהצהל תויהל הלוכיש העפשה לכ יכ החנהה ךותמ ,םיריהצת לש םג תילאיצנטופה העפשהל ינרמש ןדמואכ )ד״וע תומיא
  .םיריהצתמ םג רמוחו לק לבקתת
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 םשל  .תירוביצ תוינידמו היצלוגרל תיארחאו הליעי השיגכ םימיוסמ םירקמב תורהצהב שומישה לע ץילמהל ליבומש

  .לעופב תורהצהב שומישה תופקתו תומישי תניחבל הדש רקחמ עוציב לע םיצילממ ונא ,וז הצלמה קוזיח

 ,תאז .ירוטלוגר ילככ תורהצהב שומישה תא ,תיתבוגתה היצלוגרה תשיג לש תרגסמה תחת ,ראתנ םיאבה םיקרפב

 םירקחמ יאצממ ךמס לע היצלוגרל תויתוגהנתה תושיג תועצמאב הכר היצלוגר לש תוטיש ץומיאל תואירק עקר לע

 הטישה תא ראתנ ןכמ רחאל .תירוביצ תוינידמ םע הלש רוביחהו תיתוגהנתהה הלכלכה םלועמ תונוש תויוברעתהו

 בוציעל תוצלמההו ךשמה ירקחמל םינוויכה ,תולבגמה ,תוכלשהב ןודנ ,םויסל .ויתואצות תא ריבסנו רקחמה עצוב הב

  .רקחמה תואצותמ תולועש תוינידמ

 תיתבוגתה היצלוגרה תשיג

 וססבתה תוירוטלוגרה תובוחהמ תוגירח רוטינ לש רתוי םימכחותמ םינונגנמב שארמ תוירוטדנמ תוקידב לש הרמהה

 השיג .)Responsive regulation( תיתבוגת היצלוגר לש השיגה תחלצה לש אצוי לעופכ רתיה ןיב תונידמ ןווגמב

 יפואל חקופמה רזגמה יפוא ןיב םיאתהל ךרוצה לע שגד המש 4,)1995( טייוו׳טיירבו סרייא ידי לע התגהנ רשא ,וז

 תוקידב לע תססובמה תיתרוסמ היצלוגרמ רובעל ךרוצה תא השיגדה וז השיג .וילע תתשומה היצלוגרה ןונגסו

 תוכלשה םינחובה םינוכיס תכרעה לש םילכ לע תססובמה היצלוגרל ,םיחקופמהמ תורדגומו תושקונ תושירדו תורידת

 םיקוושה ינייפאמל היצלוגר יגוס לש המאתהה תא ןוחבל ודעונ הלא םילכ 5.תירוטלוגרה תוברעתהה לש תויבחור

 .תימצע היצלוגרו הלועפ ףותיש לע םיססובמה םינונגנמב תודיבכמ תוירוטלוגר תושירד לש הרמה דדועלו

 לע תססובמה השיגב תיחפהלו הב שומישל רובעל חרכה םייק יכ ונעט תיתבוגתה היצלוגרה תשיגב םידדצמה

 חקפל תלגוסמ אל הנידמה ,םילבגומ םיירוביצה םיבאשמהו תויה יכ ןעטנ ,תישאר .תוביס רפסממ תיתרוסמ היצלוגר

 הניאש "התמ תוא"ל םיבר םירקמב היצלוגרה תא ךפוהש המ ,היצלוגר םיבייחמה םירזגמה ללכ לע קודה ןפואב

 ןובשח לע ,םהב ינויח אוהש םימוחתב ירוטלוגרה ץמאמה לש דוקימ תרשפאמ תיתבוגת היצלוגר ,תינש .תפכאנ

 ןיבש םיסחיה תכרעמ רופישל םורתל תדעוימ וז השיג ,תישילש .תויפולח תוטישב קפתסהל ןתינ םהב םימוחת

 היצלוגרה לש תורטמה תובר םימעפש השיגדמ וז השיג .שרדנ רבדהש םירקמב ,יקסעה רזגמה ןיבל רוטלוגרה

 יוצרו ,ירוביצה סרטניאה לע רומשל סרטניא שי יקסעה רזגמלש ךכ ,תובלושמ תויקסעה תורבחה לשו תיתלשממה

 6.הלועפ ףותישל םיצירמת רוציל

 תומכ ויפל ,הפיכא תדימריפ לש לדומ ועיצה טייוו׳טיירבו סרייא תיתבוגתה היצלוגרה תשיג תא שיחמהל תנמ לע

 דוקדקב ,הז לדומ יפל .םיחקופמה לש םינייפאמל םאתהב תונתשמ תוירוטלוגרה תוקידבה לש תונרדוחה תדימו

 לככ ;תוירוטלוגר תורפה ןיגב הרמוחב םישנענו קדקודמו דומצ חוקיפל םישרדנה םיחקופמ טעמ םייוצמ הדימריפה

 רתוי תססבתמ היצלוגרהו תתחופ תוקידבה תומכ ,רתוי הלודג תחקופמה הייסולכואה ךכ הדימריפה יבלשב םידרויש

                                                             
4Ayres, Ian, and John Braithwaite. Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. Oxford University Press, USA, 
1995. 

 םינוכיס לוהינל ךירדמ הנשה םסרופ וז תרגסמב .לארשיב תירוטלוגרה הדובעב םינוכיס לוהינ לש השיג םדקמ הלשממה שאר דרשמב הרבחו לשממל ףגאה 5
  .)2018 ,רומ( תירוביצ תוינידמבו היצלוגרב
 :Reducing Administrative Burdens‘ :הינטירבב ןוטפמה פיליפ ידי לע בתכנש חודב וחסונ תיתבוגת היצלוגר לש השיגל רבעמה ירוחאמש תונויגהה 6

Effective Inspection and Enforcement’ (The Hampton Review, 2005, p. 76). 
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 הלועפ ףותיש לש דודיעל לעופו תימצע היצלוגר לע ססבתמ ןותחתה בלשהש ךכ ,םיחקופמה םע הלועפ ףותיש לע

 לובסל תלוכיה 8:םירטמרפ השולש ידי לע עבקנ הדימריפב םוקימה הב ,1 םישרתב תגצומ לדומל אמגוד 7.ירטנלוו

 אצמנ חקופמה םוחתה ךכ – הובג הלועפ ףותיש רסוחמ קזנהש לככ רשאכ ,חקופמה דצמ הלועפ ףותיש רסוח

 הילע ליכהל ןתינ תמצמוצמ הייסולכואהש לככ רשאכ ,תחקופמה הייסולכואה לדוג ;הדימריפה לע םיהובג םיבלשב

 םיחקופמה לש היצביטומה תדימו ;הדימריפה לע רתוי םיהובג םיבלשב תויהל לוכי םוחתהו ,יביטקפא קודה חוקיפ

 ויהי םה ךכ – הכומנ םיחקופמה לש היצביטומהש לככ רשאכ ,תוירוטלוגרה תויחנהל םאתהב לועפלו הלועפ ףתשל

  .הדימריפה לש רתוי םיהובג םיבלשב

 

 .הפיכא תדימריפל אמגוד :1 רויא

   

                                                             
 הפיכאב תודקמתמה תודימריפ :םינוש תודימריפ יגוס ידי לע ,תירוטלוגר תוינידמ לש םימוחת ןווגמב םשוי Braithwaite & Ayres וגיצהש הדימריפה לדומ 7
 .)Parker, 2013 :ואר םינוש םימושיי טוריפל( םימיוסמ םירזגמב היצלוגרל תומאתומה תודימריפו תיתבוגת השינעב  ,תיתבוגת
 דועו קושה תולהנתהב תירוטלוגרה תוברועמה תדימ ,תירוטלוגרה תוברעתהה לש המלסהה תדימ ,השינעה גוס ןוגכ ,לדומב םירטמרפ ןווגמ דוע ליכהל ןתינ 8
 םינושה םירטמרפה ןיב גרדמ רוציל ןתינ יפיצפס םוחתב לדומה תא םיליכמ רשאכ ,ןכ ומכ .)Ivec and Braithwaite, 2015 :ואר ,םינוש םילדומ טוריפל(
 .רתויב םיבושחה םירטמרפה ךמס לע הדימריפה לע יוצרה םוקימה תא רידגהל תנמ לע

 .תויצ רסוח לובסל ןתינ אל•
 .הנטק תחקופמה הייסולכואה•
 .הלועפ ףתשל היצביטומ ןיא םיחקופמל•

  תוקידב
 שארמ תוירוטדנמ

 
 .תוהובג תויולע תויצ רסוחל•
 רשפאמ תחקופמה הייסולכואה לדוג•

 םיחקפמה ןיב הרידס היצקארטניא
 .םיחקופמל
 .הלועפ ףתשל הכומנ היצביטומ םיחקופמל•
 

 תובורמו תורידס תוקידב
 דבעידב

 .תוכומנ תויולע תויצ רסוחל•
 ךכ הלודג תחקופמה הייסולכואה•

 היצקארטניא תרשפאתמ אלש
 .םיחקופמל םיחקפמה ןיב הרידס

 ההובג היצביטומ םיחקופמל•
 .הלועפ ףתשל

  :דבעידב תוטעמ תוימגדמ תוקידב
 הפיכא תללוכה תימצע היצלוגר

 רסוח לובסל ןתינ•
 .תויצ
 הייסולכואה•

 הלודג תיטנוולרה
 םיחקפמלו דואמ
 .הלוכל השיג ןיא

 הייסולכואל•
 ההובג היצביטומ
 הלועפ ףתשל
 .ירטנלוו ןפואב

 הפיכא אלל תימצע היצלוגר
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 םינקחשה ינייפאמ תא תוהזל םג אלא ,חקפל קר אל רוטלוגרה תוירחא תא השיגדמ תיתבוגתה היצלוגרה תשיג

 םוקימהש ךכ קושה לשו םינקחשה לש םהינייפאמב םייוניש רטנלו ,יבטימ חוקיפ סופד םרובע םיאתהל ,םיחקופמה

 ללכשל רוטלוגרה לע ןכ ומכ .םינתשמה םירוטלוגרה םיכרצלו תוגהנתהל םאתהב ,יתבוגתו ימניד היהי הדימריפה לע

 ךות םתולהנתהל םימיאתמה םינעמ ולבקי םינושה םינקחשהש ךכ ,ותושרב םידמועה םירוטלוגרה םילכה תא ןווגלו

 9.םינושה םידדצה לש תוירוטלוגרה תויולעה רועזמ

 הינטירבב ןוטפמה חוד :תיתבוגתה היצלוגרה םושיי

 הרקס Ivec (2015) .תיתלשממה היצלוגרה לע תובר ועיפשהו םלועה יבחרב וצופנ תיתבוגתה היצלוגרה ימושיי 

 דוחיאבו תירבה-תוצראב ,דנלוהב ,דנליז-וינב ,הדנקב ,הינטירבב ,הילרטסואב השיגה לש םימושיי תורשע

 חוקיפ תרמהבו םיחקופמו םיחקפ ןיב תויצקארטניאה תומכ לש יונישב יוטיב ידיל האב השיגה הינטירבב 10.יאפוריאה

 יוניש ללוחל שקיב רשא 11ןוטפמה חוד סיסב לע השענ הפיכאה סופד יוניש .תיתבוגת הפיכאב ףוכתו קודה ירוטלוגר

 12.תיתלשממה היצלוגרה בויטל ליבוהלו הינטירבב תוירוטלוגרה תויושרה לש הפיכאהו תרוקיבה יסופדב יסיסב

-Rule( םירורב םיללכ ססובמ ירוטלוגר רטשממ רובעל הינטירבב תוירוטלוגרה תודיחיה לכ וחנוה ןוטפמה ח”ודב

based( תיתבוגת היצלוגר לע ססובמה רטשמל ,ףרוג ןפואב תוירוטלוגרה תושירדה לכ לש ןעוציב תא קודבל ףאושה 

 סופדב יונישה תעפשהו ח”ודה שומימ 13.חקופמה ףוגה וא םוחתה ינייפאמ סיסב לע עבקנ תוקידבה סופד וב

 לעו ,הדובעב תואירבו תוחיטב לע חוקיפה לש רשקהב יתטיש ןפואב ונחבנ ןתומכ תתחפהו תוירוטלוגרה תוקידבה

  :ןוזמה קוש

 שרדנ ויפל ןורקיעה לע וססבתה הינטירבב הדובעב תואירבהו תואירבהו תוחיטבה יקוח :הדובעב תואירבו  תוחיטב

 תפיכאו חוקיפ לע ןומאה ףוגה הז עקר לע .ריבסה תולובגב םה הלא םינוכיס דוע לכ ,םינוכיס תעינמל תולועפ עצבל

 תשיג סיסב לע רתיה ןיב ,םינוכיס לוהינל תויתטיש תודותמ רציי 14HSE-ה – הדובעב תוחיטבהו תואירבה יקוח

 ןוטפמה חוד תא םשיי רשא ףוגל בשחנ HSE-ה 15.לשממה תודיחי ללכ ברקב ןתצפהל לעפו ,תיתבוגתה היצלוגרה

 היצלוגר תרמהל יתטיש ןפואב לעפ HSE-ה חודה תובקעב .רתויב בחרנה ןפואב תיתבוגתה היצלוגרה תשיג תאו

 תויוגהנתה רוטינ לש םייביטנרטלא םילכב םיחקופמל םיחקפמ ןיב תורישי תויצקארטניאו תוקידב לע תססובמה

 לש HSE-ה םעטמ תוריקחה תומכ 2009-ל 1999 ןיב ךכ .רוביצבו יקסעה רוטקסב רתוי בר ןומא ןתמ ךות תולוספ

                                                             
9 Braithwaite (2008, 2016) קושה לש םיינרדומה וינייפאממ תועבונה תוירוטלוגרה תושירדל תיתבוגתה היצלוגרה תשיג ןיב סחיה תא טריפ. 

 תדימו תירוטלוגרה הרפהה גוס ןיב המיאתמה השינע תדימריפ הרצונ רשאכ ,השינעה םוחתב אטבתה השיגה םושיי תונידמה לש לודגה בורב יכ ןייצל שי 10
 יגוסו חקופמה רזגמה יפואל םיירוטלוגרה םילכה יגוס תמאתהב קסועה תיתבוגתה הפיכאה לש טביהב םידקמתמ ונא הז ךמסמב .השינעה יפואל הבש תויתרזחה
 .תוירשפאה תוירוטלוגרה תורפהה

11 ‘Reducing Administrative Burdens: Effective Inspection and Enforcement’ (The Hampton Review, 2005). 
 דקמתה רשא  making sanctions effective" (2006) –"Regulatory Justice  -Macrory Review:ירורקמ ריקסת חסונ ןוטפמה חוד תובקעב 12
 ללכו ,יטירבה קוחב ימשר ןפואב הצמוא – Braithwaiteו  Ayresלש הפיכאה תדימריפ ,תוחודה ינש תובקעב .השינע לש םיטביהב תיתבוגתה השיגה ץומיאב
 .חוקיפה ינייפאמל חקופמה ףוגה ינייפאמ ןיב םיאתהל ושרדנ תויושרה

  e (BERR, 2007)statutory Regulators Compliance Cod-ה תרגסמב הנתינ וז הייחנה 13
14 Health and Safety Executive -HSE  
 .2015 ,םירחאו Demeritt :ואר 15
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 ןיב .89%-ב התחפ הדובעהמ תורדעיה התייה ןניגבש תועיצפ לש תוריקחה תומכו ;49%-ב תחפ תושק תועיצפ

 רשאכ ,תעשופ תולהנתהל תינושאר היצקידניא התייהו הדימב קר וחתפנ תוריקחו תוינידמב טלוב יוניש לח ולא םינש

 16,17.םינימא םיקסעומהו םיקיסעמה יחווידש התייה תויושרה לש אצומה תדוקנ

 רושקה לכב דואמ תושקונ תוירוטלוגר תושיגב הטקנ הינטירב תובר םינש ךשמבש רחאל :ןוזמ ירצומ לע חוקיפה

 ןוזמ יגוס ןיב ןיחבהל ךרוכ םייק הייפל הנבותה לחלחל הלחה 2000-ה תונש תליחתמ לחה 18,וקווישו ןוזמ תוקידבל

 הרצונו ,ןוזמה לע חוקיפב תיתבוגת השיג דדועל תנמ לע לעפ יטירבה לשממה .םהמ םיעבונה םינוכיסהו םינוש

 םינושה םינוכיסל םאתהב ,היצלוגר לש םינוש םיגוסב ושרדנ רשא ןוזמה ירצומ רתיל ,ויגוסל רשב ירצומ ןיב הנחבה

 יפ לע תוינדפק תוירנירטוו תוקידב תושרדנ םקוויש םרטו יאמצע ףוג ידי לע םיחקופמ רשבה ירצומ .םהמ םיעבונש

 היצלוגר לש השיג יפ לע )LA( דרפנ ףוג ידי לע םיקדבנ ןוזמה ירצומ רתי ,תאז תמועל .םינש תורשע ינב םילהנ

 19.תיתבוגת

 תיתוגהנתה הלכלכו הקיתא ,תורהצה

 אל םהב םירקמה :הפיכאה תדימריפב םייניבה יבלשו םיכומנה םיבלשה תא השיגדמ תיתבוגתה היצלוגרה תשיג

 .ןומא ןתמו הלועפ ףותיש לע םיססובמה םייביטנרטלא םילכב ךרוצ שיו ינרדוחו קודה חוקיפ ליחהל יוצר אלש וא ,ןתינ

 ןיב םירשוקה םינונגנמ תריציו לעופב םינושה םיטרפה תוגהנתה לש הדימא תשרוד תיתבוגתה היצלוגרה ,דועו תאז

 .רתויב םיאתמה הפיכאה סופדל  םיחקופמה לש תוגהנתהה סופדו היצביטומה

 יא תא קידצהל םייושע רשא םינונגנמל הרישע תיטרואית תיתשת קפסמ תיתוגהנתה הקיתא הנוכמה רקחמה םוחת

 תורפה .20םתולהנתה תא רפשל םישנאל םורגל תויושע רשא תויוברעתה לע עיבצמו רתוי םיכומנה םיבלשב תויצה

 םיאור רשא גוסה ןמ רתוי תויתרגש תויתא תורפה לע השעמל תורבדמו 21רתוי תוכומנה תומרב ןה ולא תויתא

 וא העונת תוריבע ,םיניינע ידוגינב תולהנתה ,םהינימל סמ יספט לש יקלח יולימ ,הינב תוגירח ןוגכ םימוחתב םיתיעל

 תומרונה לע םתעפשה םג ומכ הז גוסמ תורפה לש רבטצמה טקפאה .תוירחסמ תויצקארטניאב םיקיודמ אל םיגצמ

 אל ולא תורפה םיבר םירקמב יכ רמול לבוקמו רחאמ .22הלעמב הנושאר תיתרבח היעבל םתוא תוכפוה תויתרבחה

 ,הרפהה לש תיתאהו תיטפשמה תועמשמל  תיקלח תועדומ ךותמ אלא קוחה לע רובעל הרורב הבשחמ ךותמ תושענ

 לש תועמשמל רתוי םיעדומ ןה תויהל םישנא םתואל םורגל םתרטמ רשא רתוי םיכר תוברעתה יגוס תורפסב ועצוה

 לש הרפה השעמל הווהמ הפוצמה ןמ הנושה ןפואב תולהנתה הב רתוי תיתועמשמ תימצע השוחת ףיצהלו םתלועפ

                                                             
 .Tombs and Whyte, 2013 :ואר םינותנה טוריפל 16
 הלגתמ אל תעשופ תולהנתה םתנעטל רשאכ ,ירוטלוגרה חוקיפה תוכיאב העגפ תוקידבה תומכ תתחפה יכ ונעט Tombs and Whyte (2013( יכ ןייצל שי 17
 .ןוסא תררוג איהש דע

 food shall not be placed on the market if it is“" :יכ יעמשמ דח ןפואב עבקנ )Food Safety Act( 1990 תנשמ ןוזמה תואירב קוחב לשמל ךכ 18
unsafe”" ואר: Demeritt 2015( םירחאו(. 

 תוחיטבל תיאפוריאה תושרה תמקה תובקעבו ,יאפוריאה קושה לכ תא ונייפאש תורומתל ליבקמב ולח הינטירבב ןוזמה לע חוקיפב תורומתה יכ ןייצל שי 19
 .םינוכיס לוהינ לש רתוי תומדקתמ תושיג ץומיא הדדוע רשא )European Food Safety Authority( ןוזמב

20 Shalvi, Shaul, Ori Eldar, and Yoella Bereby-Meyer. "Honesty requires time (and lack of justifications)." Psychological 
science 23, no. 10 (2012): 1264-1270. 
21 Feldman, Yuval. The law of good people: Challenging states' ability to regulate human behavior. Cambridge University Press, 
2018. 
22 Ariely, Dan. The (honest) truth about dishonesty. New York, NY: Harper Collins Publishers, 2012. 

 



 8 

 םירקחמ רפסמ רשא ,הרהצהב שומישה איה םיכרד ןתואמ תחא .23ומצע לע חקל םדאה רשא תירסומ תוביוחמ

 וא םילהנה וא קוחה יפ לע לועפל םיבייחתמ םה םהב תוקיודמ םילימ רפסמ לע םימתוח םישנאש עגרב יכ וארה

  .24הלדג םתוגהנתה לש תויתאה תמר ,תמא רמול

 עובקל םדאל םורגל תולוכי תורהצה ,תישאר .םיצורע רפסמב תולעופ תורהצה ,תיתוגהנתהו תיגולוכיספ הניחבמ

 רשאכ יכ אצמנ ב״הראב השענש הדש יוסינב ,לשמל .הרטמב דומעיש יוכיסה תא לידגמ רשא רבד ,ומצעל תורטמ

 יכ יוכיסה הלוע ,דציכו יתמ ,ועיבצי םאה יבגל תולאש רפסמ לע שארמ תונעל םיילאיצנטופ םיעיבצממ םישקבמ

 תקפסמ תויהל הלוכי )עיבצהל הז הרקמב( הרטמה לש הגשמהה םצע ,הארנה לככ .25עיבצהל םתוכז תא ושממי

 ונבור :תימינפ תויבקעב ישונאה ךרוצה תא תוליעפמ ןה יכ תודבוע תורהצה ,תינש .היוצר תוגהנתה עינהל ידכ

 רדעיהב .יביטינגוק סננוסיד םיווח ונא ךכמ םיטוס ונא רשאכו ונלש תונווכהו תודמעה יפל לועפל ללכ ךרדב םיפידעמ

 ריהצמ םדא רשאכ ךא .תנווכמו תיבקעכ םירחא יניעבו ויניעב בשחיהל היושע םדאה לש תוגהנתה לכ ,הרהצה

 רהצומה הלועפה ןפואמ הייטס לכ )26הביבסה לע רמושש ןפואב גהנתהל לשמל( םיוסמ הלועפ ןפוא לע שארמ

 ןפואב התשענ הרהצהה םא( םירחא יניעבו ומצע יניעב ולש תונימאבו םדאה לש תימינפה תויבקעב העיגפכ בשחית

 םתנווכ לע שארמ ריהצהל המודכו ןושיעמ למגיהל םישקבמש םישנאל בורל םיצילממ תאזה הביסהמ .)יבמופ

 תוריבגמ תורהצה ,ךכל ףסונב .םתרהצהב ודמעי אל םא יתרבח ריחמ וגפסיש ךכ יבמופ ןפואב םתנווכ תא םסרפלו

 תרוכזתכ תולעופ םג ןהו ,ולש תוגהנתהה לע )27accountability( ןובשחו ןיד ןתמל שרדיי םדאהש הסיפתה תא

 רתויב עיפשמה םרוגה ילוא ךא ,שארמ הרהצה לש תויביטקפאל םימרות הלא לכ .םיירסומ םיכרע לש םתובישחל

 םיבר םירקמב :הלועפל הרהצהה ןיב הנבומ ןפואב םייקש )ןמזב( ילארופמטה קחרמב ןוכנה שומישב םצעב ץוענ

 ,דיתעב ריחמ םע ידיימו ךומנ לומגת תוקינעמש תויצפוא םיפידעמו  (present bias)הווהה יפלכ םיטומ םה םישנא

 ךא קותמ לכוא םיפידעמ לשמל( הווהב םיוסמ ריחמ םע ךא ,דיתעב רתוי הובג לומגת תוקינעמש תויצפוא ינפ לע

 ךפהנ רתוי קוחרה לומגתל הוולנ ללכ ךרדבש ריחמה הרהצהה תעב ,םלוא .)תוחפ קפסמש אירב לכוא ינפ לע קיזמ

 תינכותב ,לשמל .רתוי קוחר חווטב לומגתל ליבומש הלועפה ןפוא לע בייחתהל רתוי לק םישנאל ןכלו תוחפ טלובל

 רשא םידבוע -  Save More Tomorrow -  יצרא-ןב המלשו רליי׳ת דר׳ציר הלכלכל לבונ סרפ הכוז לש תמסרופמה

 תובייחתהב ודמע ןכא ,הלעת םהלש תרוכשמה רשאכ ,היסנפל השרפהה רועיש לש האלעהל שארמ בייחתהל ולכי

 הרהצה ,רמולכ .28שארמ הילא ובייחתהש ילבמ םהל העצוה האלעה התואש םידבוע תמועל ,דעומה עיגהשכ םהלש

                                                             
23 Ayal, Shahar, Francesca Gino, Rachel Barkan, and Dan Ariely. "Three principles to REVISE people’s unethical 
behavior." Perspectives on Psychological Science 10, no. 6 (2015): 738-741. 
24 Shu, Lisa L., Nina Mazar, Francesca Gino, Dan Ariely, and Max H. Bazerman. "Signing at the beginning makes ethics salient 
and decreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end." Proceedings of the National Academy of Sciences 109, 
no. 38 (2012): 15197-15200. 
25 Nickerson, David W., and Todd Rogers. "Do you have a voting plan? Implementation intentions, voter turnout, and organic 
plan making." Psychological Science 21, no. 2 (2010): 194-199. 
26 Baca-Motes, Katie, Amber Brown, Ayelet Gneezy, Elizabeth A. Keenan, and Leif D. Nelson. "Commitment and behavior 
change: Evidence from the field." Journal of Consumer Research 39, no. 5 (2012): 1070-1084. 
27 Lerner, Jennifer S., and Philip E. Tetlock. "Accounting for the effects of accountability." Psychological bulletin 125, no. 2 (1999): 
255. 
28 Thaler, Richard H., and Shlomo Benartzi. "Save more tomorrow™: Using behavioral economics to increase employee 
saving." Journal of political Economy 112, no. S1 (2004): S164-S187. 
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 ודמעי םישנאש תוריבסה תא הלעיש ןפואב רדגומ הלועפ ןפואל וא תמיוסמ הרטמל תמדקומ תובייחתה רצייל הלוכי

  .ןמזה אובב םתובייחתהב

 רקחמה תורעשהו תורטמ

 תא תוושהלו תוגהנתהב הקיתאה תדימ לע עיפשהל לוכי תורהצהב שומישה דציכ ןוחבל איה רקחמה תרטמ

 ןהו תורהצהב ןה ברועמ שומישל וא תוסנק ןוגכ היצלוגר לש רתוי םייתרוסמ םילכל הלא תורהצה לש העפשהה

-אלה תוגהנתהה תמרב התחפהל איבמ תורהצהב שומישה םיאנת וליאב תוהזל רקחמה תרטמ ,ףסונב .תוסנקב

  .)תואמרה( תיתא

 חוורל ליבומ רשא המישמב עוציב יבגל רתי חוויד תדידמו יוהיזב דקמתמ רקחמה ,תיתא-אל תוגהנתה דודמל ידכ

 םימזי ,םיחרזא ינפב תופוכת תדמועה םיצירמתה תכרעמו תואיצמה תא ןתינש לככ המדמש ןפואב ,רתוי הובג ילכלכ

 חוודלו יתרדס ןפואב תוטושפ תוינובשח תויעב רותפל רקחמב םיפתתשמה ושרדנ הלטמה תרגסמב .םיקסע ילעבו

 םיחוויד .)לעופב עוציבה אלו( חווידה יפ לע לומגת לבקלו ,אל וא התוא רותפל וחילצה םא היעב לכ לע יאמצע ןפואב

 תומכ ןיב הפצנה שרפהה .היעב לכל לעופב ןורתפ קפסל םישרדנש םיפתתשמ לש תרוקיב תצובקל םיוושומ הלא

 רדגומ )תרוקיבה תצובקב( לעופב תורותפה תויעבה תומכ תמועל )יוסינה תצובקב( תחוודמה תורותפה תויעבה

 לש הפסוה הדימ וזיאב קודבל רשפאתמ זא .הצובקה ברקב תואמרה תדימל הכרעהה תא הווהמו ״רתי חוויד״כ

 .תומרל הייטנה תא ןתמל הלוכי )ימצעה חווידה תצובקב( שארמ הרהצה

 ןורתפ לע רתיה-יחוויד רועיש פ"ע הדדמנש( תואמרה תדימ תא ותיחפי תורהצה יכ התייה תיזכרמה רקחמה תרעשה

 יכ ונרעיש .תישעמ הניחבמ יתועמשמ םגו תיטסיטטס הניחבמ קהבומ םג היהיש ןפואב יוסינב םיפתתשמה לש )ןוכנ

 ונרעיש ,ליבקמב .רתי-חווידב ספתיי בישמה ובש הרקמב יתועמשמ סנק ןתינ אל רשאכ םג תואמר ותיחפי תורהצה

 ,ףסונב .תואמרה רועיש תתחפהל תיתועמשמ העפשה היהת תואמרב תוספתיה לש הרקמב סנק לש הפסוהלש

 היושע םהלש תבלושמה העפשהה יכ ונרעישו )תוסנקו תורהצה( םילכה ינש לש תבלושמה העפשהה תא ונחב

  .דרפנב םהמ דחא לכ לש תידוחייה העפשההמ רתוי ההובג תויהל

 ןתינ .ןמז ךרואל ,תכעוד וא ,הביצי תראשנ וז העפשה הב הדימה איה תורהצהה תעפשה לש הלאשב בושח ביכרמ

 הרהצהה הלולע ךכ רתוי לודג היהי הריבע עצבל יותיפל הרהצהה ןתמ ןיב )ןמזב( ילרופמטה קחרמהש לככ יכ רעשל

 ןוחבל ידכ ןמז ךרואל תרזוחש תיתרדס הלטמב םיפתתשמה תוגהנתה תא ונחב ,ןכל .התוליעימו הצקועמ דבאל

 תמועל ,ודבל סנק לש העפשהה תמועל ,הרהצהה לש העפשהל תויהל הלוכיש תושלחיהה תדימ תא דומאלו

 םיילנויצר םייובינ יפל הפוצמש הילע ןיב תורתוס תורעשה לשמל ונכתיי ןאכ רשאכ( וידחי םילכה ינש לש העפשהה

 טקפא  תא םצמצל ןתינ םאה ונחב ,ףסונב .) 29crowding out motivation לש תוירואית יפל הפוצמש הדירי ןיבל

  .רקחמה ןמז תפוקת ךלהמב תרוכזת לש הפסוה תועצמאב )הזכ םייק םא( ןמז ךרואל הכיעדה

 תולבגומ אמש וא ,רקחמה תייסולכוא יפלכ תוינגומוה ןה תוסנק ילב/םע תורהצה לש תועפשהה םאה ונחב ,ףוסבל

 םאה ונקדבו ,םיללכו םיקוחל תייצל םיטונ םישנא םהב םיאנתה ןוחבאב ונדקמתה ,ךכ ךרוצל .םישנא לש םיוסמ גוסל

                                                             
29 Frey, Bruno S., and Reto Jegen. "Motivation crowding theory." Journal of economic surveys 15, no. 5 (2001): 589-611. 
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 תויצה חווט לע תונוש תודוקנב םיאצמנש םישנא לע תוחפ וא רתוי הקזח תויהל היושע הרהצה לש העפשהה

  .קוחה לע הרימשהו

 1,200 טעמכ לש םגדמ לע השענ ןושארה יוסינה .ףקיה יבחר םייוסינ ינש ונעציב הלא רקחמ תולאש תניחב ךרוצל

 500-כ לש םגדמ לע השענ ינשה יוסינה .תילגנאב עצובו ימואלניב יטנרטניא לנאפמ ומגדנ רשא םיפתתשמ

 תונקסמהו תואצותה םג ךכו םייוסינה ינשב הבורב המוד התייה רקחמה תטיש .תירבעב עצובו לארשימ םיפתתשמ

 לע יוסינב ושענש םייונישה וירחאלו ויתואצותו תילגנאב עצובש ןושארה יוסינה םדוק ראותי ןלהל .ןהמ תורזגנה

 ונודייו וידחי םייוסינה ינש תואצותמ תולועה תונקסמה ואבוי ןכמ רחאל .ינשה יוסינה תואצותו ילארשיה םגדמה

  .תירוביצ תוינידמו היצלוגרב םושייל תוצלמההו תוכלשהה

 

  1 ׳סמ יוסינ

 בר שומיש וב השענ רשא )www.prolific.co( תילגנאב םיבישמ לש יטנרטניא לנאפ תועצמאב עצוב ןושארה יוסינה

 םיפתתשמ 1,158 ללכ םגדמה .30םיהובג תוכיא ינותנ לעבכ אצמנ אוהו תונורחאה םינשב םייתוגהנתה םירקחמל

 .)12.3 = ןקת תייטס( 34 לש עצוממ םע 86-ל 18 ןיב ענ םגדמב ליגה .םישנ ויה 54% םכותמ ,הילגנאמו ב״הראמ

 31 .)ךשמהב רבסומש יפכ( הלטמב םעוציבל םאתהב ,ח״ש 10 דע ךרע-הווש היהש יפסכ לומגת ולביק םיפתתשמה

 שומיש עצוב םהבו ״הצירטמ תויעב״ תוארקנה תויתומכ תויעב 15 רותפל ושקבתה רקחמב םיפתתשמה :הלטמה

 םע ,םירפסמ 12 לש )הלבט( הצירטמ הגיצה היעב לכ .32תיתא-אל תוגהנתה לע תונורחאה םינשב םירקחמב בחרנ

 אוה דחיב םמוכס רשא םירפסמה גוז תא אוצמל התייה קדבנה לש הלטמהו ,תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס יתש

 ןורתפה תא אצמ קדבנהו הדימב .ןורתפה תאיצמל תוינש 20 ובצקוה הצירטמ לכל .)6.58-ו 3.42 ,לשמל( קוידב 10

 ןפוא ךא ,ט״שיל 0.10 לש סונובב קדבנה הכז ,הרתפנש היעב לכ רובע .ןמזה םות ינפל ,ךסמב תאז ןמסל וילע היה

 לכ רחאל ,שקבתה קדבנה ,״ליגרה לולסמה״ ארקנש ,דחא יאנתב .יוסינב םיאנתה ןיב הנוש היה לומגתה תריבצ

 טסקט תוביתב )10 אוה םמוכסש םירפסמה ינש( ןורתפה יכרע תא ןיזהל ,ןורתפה תא אצמ יכ ןמיס אוה הב היעב

 רשפאמו תרוקיב תצובקל בשחנ הז יאנת .סונובב הכז אוה ,ןוכנה ןורתפה תא ןיזה קדבנה םא קר .ךכל תוידועיי

  .יוסינה תוצובקל האוושה יכרצל היעב לכ לש ישוקהו קוידה תמר תא דודמל

 

 

 

                                                             
30   Peer, Eyal, Laura Brandimarte, Sonam Samat, and Alessandro Acquisti. "Beyond the Turk: Alternative platforms for 
crowdsourcing behavioral research." Journal of Experimental Social Psychology 70 (2017): 153-163. 

 ךשמהב חוודמה ינשה מ םג ומכ הזה מ םינותנה דוביעו דודיקבו לעופב  עוציבב עויסה לע ינועמש-םימחר ןחל םידומ ונא 31
32 Mazar, Nina, On Amir, and Dan Ariely. "The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance." Journal of 
marketing research 45, no. 6 (2008): 633-644. 
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  .רקחמב רותפל םיפתתשמה ושקבתהש היעבל המגוד :2 רויא

 

 

 ושקבתה םה וב ״ריהמ לולסמ״ ארקנש לולסמל וכיוש ולא תוצובק .הנוש היה סונובה תריבצ ןפוא יוסינה תוצובקב

-ב קר ןורתפה יטרפ תא קפסל שרדיהל םייושע םה יכ םהל רמאנ ךא ,ןורתפה תא ואצמ םאה היעב לכ רובע ןמסל

 תויעב רתוי ורתפ יכ חוודלו יוסינב ״תומרל״ ולכוי םה יכ שארמ ןיבהל ולכי הלא םיקדבנ ,רמולכ .םירקמהמ 10%

 אל ךא ,יתצובק ןפואב תיסחיה תואמר/תונימאה תמר תא דודמל רשפאי הז יוסינ יאנת .ורתפ תמאב םהש הממ

 תוצובקב חוודמה החלצהה רועישל תרוקיבה תצובקב לעופב החלצהה רועיש לש האוושה תועצמאב ,ילאודיבידניא

 לכל תוינש 20 ךשמל )ילמודנר ןפואב שארמ עבקנ רשא( רדסה ותואב תוהז תויעב 15 וגצוה תוצובקה לכב .יוסינה

  .היעב

 םיעצמאכ תוסנק וא/ו תורהצהב שומישה לעפות ןהב תונוש תוצובק 9 ללכ יוסינה יאנת :תוסנקו תורהצה לועפת

 ושקבתי םה םא יכ םיפתתשמל רמאנ - אלמ סנק :תומר יתשב לעפות סנקה .)רתיה חוויד=( תואמרה תתחפהל

 רמאנ – ילמינימ סנק וא ;הלטמב ורבצש סונובה לכ תא ודבאי םה ,תאז ושעי אלו היעבה לש ןורתפה יכרע תא קפסל

 הרהצהה לועפתל .הקדבנש תיפיצפסה היעבה לש סונובה תא ודבאי םה ,ןוכנ ןורתפ וקפסי אל םא יכ םיפתתשמל

 ,תאז .)3 רויא ואר( ימשר-אלו יפיצפס ןפואב החסונש הרהצה שדחמ בותכלו אורקל םיפתתשמהמ קלח ושקבתה

 רשקהב רתויב תיביטקפא תויהל היושע הזכ חסונב הרהצה יכ אצמנ אוב הז רקחמ ינפל ונעציבש טולייפ לע ךמתסהב

 םירפסמ ינש ואצמ ןכא םא קר היעבה תא הנוכנ ורתפ יכ חוודל םיבייחתמ םה יכ םיפתתשמה וחיטבה הרהצהב .הז

 ןפואב חוודל םיחיטבמ םה ןכלו ישיא חוויד ךמס לע ןתינ םהלש לומגתהש םיניבמ םה יכו קוידב 10 אוה םמוכסש

  .הנכ
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  קיתעהל 1 יוסינב םיפתתשמה ושקבתהש הרהצהה חסונ :3 רויא

 

 תוצובקהמ קלחב .יתרדס ןפואב היינשה ירחא תחא וגצוהש תויעב 15 לש עוציב ללכ  ךלהמ ,רומאכ :תרוכזת תגצה

 הילע הרהצהה תא ,יטנבלרה יאנתב ,הגיצהש ךסמה לע העיפוהש תרוכזת )9 ׳סמ היעבב( הלטמה עצמאב ונפסוה

 הלא םימרוג תשולש לועפת לש בולישה .תואמרב תוספתיה לש הרקמב סנקה יבגל תרוכזת וא/ו םיקדבנה ובייחתה

  :אבה טרפמה יפל ,יוסינ תוצובק 9 רצי )תרוכזת ,סנק ,הרהצה(

 אלמ סנק אלמ סנק ילמינימ סנק סנק / הרהצה
 תרוכזת םע 

 7 4 1 הרהצה אלל

 8 5 2 שארמ הרהצה םע

 9 6 3 תרוכזת םע הרהצה

 יאנת לכב םיקדבנ 115-כ ,םיאנת 10 ללכ ש ךכ 0 יאנתכ דדוק )״ליגר לולסמ״( ליעל רכזוהש תרוקיבה יאנת ,ףסונב

  .עצוממב

 היעב לש עוציב םג ללכש ,הצירטמה תלטמ לע רבסה עיפוה וירחאל יטרדנטס המכסה ספוטב חתפנ יוסינה :ךלהמ

 לולסמה( רקחמב םילולסמה ינש יבגל םיטרפה םיפתתשמל וגצוה ןכמ רחאל .הלש ןורתפה תגצה םע ,המגודל תחא

 הצקוה וילא יוסינה יאנתל םאתהב יוגש ןורתפ לע סנקה ראות ריהמה לולסמב רשאכ )ריהמה לולסמהו ליגרה

 הנחבש הלאש לע תונעלו םהלש םילימב תוארוהה תא םכסל ושקבתה םיפתתשמה .ליעל טרופש יפכ ףתתשמה

 תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ילב ,הלאשה לע ןוכנ ונע םיפתתשמהמ 90% טעמכ .תוארוהה תא ןוכנ וניבה םאה

 םיקדבנה וב הרקמ ונאצמ אלו םיקדבנה לכ לש תוילולימה תובושתה לע הרבע רקחמ תרזוע .םינושה יוסינה יאנת ןיב

 העיפוה רשא( הרהצהה תא שדחמ דילקהל ושקבתה הרהצהה יאנתב םיקדבנה .יוסינה תוארוה תא ןוכנ וניבה אל

 תויעבה 15 תא ועציב םיקדבנה לכ .הלטמה עוציב ינפל )בותכה תא קיבדהלו קיתעהל תורשפא ילב הנומת ץבוקכ

  .ליעל רומאכ

 ,םיפידעמ ויה םאה ולאשנ םיפתתשמה ,תישאר .הלטמל עגונב תולאש רפסמ םיפתתשמה ולאשנ תויעבה 15 םותב

 לולסמב חוטב( 1 לש םלוסב ,ריהמה לולסמב וא ליגרה לולסמב הלטמה תא עצבל ,הריחבה םהל תנתינ התייה ול

 :םידגיה המכ םע םתמכסה תדימ תא עיבהל םיפתתשמה ושקבתה ,ןכמ רחאל .)ריהמה לולסמב חוטב( 5 דע )ליגרה

 ןגוה היה  ,םירחאל הלטמה לע ץילמא ,דיתעב בוש הלטמה תא תושעל הצור יתייה ,ירובע השק התייה הלטמה

 הנכ יכה ןפואב תונעל יתיסינ ,תויעבה ןורתפב יתימא ץמאמ יתעקשה ,ןוכנ תויעבה תא יתרתפ יכ חוטב ינא ,יתעדל
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 ,רדגמ וללכש םיפרגומד םיטרפ רפסמ םיפתתשמה ואלימ ,םויסל .תוקפסמ ואצמיי ייתובושת יכ ןימאמ ינא ,יתלוכיש

  .יתקוסעת בצמו הלכשה ,הסנכה ,ליג

 םיפתתשמה לכל הנמזה ונחלש ,ל״נה  לש םינותנה ףוסיא םותמ םימי 10-כ רחאל :תויצל תישיאה הייטנה תדידמ

 רפסמ ללכש ךשמהה רקס תא ואלימו ורזח םיפתתשמהמ )1,039( 90%-כ .ףסונ לומגתב תוכזלו ףסונ רקס אלמל

 לע ךמתסהב ,םיללכל תייצלו קוחה לע רומשל םיגהונ םישנא הב הדימל םיילאיצנטופ םידדמכ ונללכש םינולאש

 תויצל הייטנה דדמ וניניכ ותוא 20 דע 5 לש ןויצ לעב דדמ רצי הלא םידדמ לש בולישה .םוחתב םדוק רקחמ

)Lawfulness(. תישיאה הייטנה תא דודמל רשפאמ הז םלוס )לע רומשל ףתתשמ לכ לש )ןבומכ ,ימצע חווידב 

  .ךכל םיטונ םניאש ולא ןיבל הלא ןוגכ םירקמב תומרל שארמ םיטונש םיפתתשמ ןיב ןיחבהלו ללכ ךרדב םיקוחה

 תואצות

 יפכ .עצוממה יפל דרוי רדסב , תוצובקמ תחא לכב תורותפכ וחוודש תויעב לש עצוממה רועישה תא הגיצמ 1 הלבט

 30%-כב עצוממב הנוכנ תויעבה תא ורתפ םיפתתשמה ״ליגרה לולסמ״ה לש תרוקיבה תצובקב ,תוארל ןתינש

 םיפתתשמ םירקמהמ קלחבש ךכ לע דיעמש ןפואב ,רתוי הובג היה עצוממה רועישה  תוצובק ראש לכב .םירקמהמ

 רועישל תרוקיבה תצובקב לעופב ןורתפה רועיש ןיב רעפה .תמאב ןתוא ורתפ אלש תורמל תורותפכ תויעב לע וחוויד

 הדומעב יסחי ןפואב גצומש ,תואמרה רועישל דדמה תא הווהמ תורחאה תוצובקהמ תחא לכב חוודמה ןורתפה

 שומיש השענ אל הב יוסינה תצובקב רתויב הובגה היה תואמרה רועיש ,תוארל ןתינש יפכ .1 הלבטב הנורחאה

 לופכ ,תורותפ תויעב 60% טעמכ לש עצוממ רועיש לע וחוויד וז הצובקב םיפתתשמה .םהשלכ סנקב וא הרהצהב

 לש הכרעהה תא השעמל הווהמ ולא םיעצוממ ינש ןיב רעפה .)30%( תרוקיבה תצובקב לעופב רתפנש רועישהמ

 רועיש )סנק אלל ךא( שארמ הרהצה התייה וב יאנתב ,תאז תמועל .זוחא תודוקנ 30-כ היהש ,תואמרה רועיש

 ךרעב ךומנ ,זוחא תודוקנ 19 קר היה תרוקיבה תצובקל םניב רעפה ,רמולכ .49%-ל דרי תורותפכ וחוודש תויעבה

 רועיש תא התיחפה ,הרהצה אלל ךא ,סנק לש הפסוה ,ליבקמב  .הרהצה התייה אל רשאכ אצמנש רעפהמ שילשב

 דחי שארמ הרהצה לש בולישה .זוחא תודוקנ 18-כ לש תואמר רועיש רמולכ ,48%-כל תורותפ תויעב לע חווידה

 לע עיבצמה – תרוקיבה תצובקל רתויב בורקה - 38%-ל תורותפ תויעב לע חווידה רועיש תא תיחפה אלמ סנק םע

  .דבלב זוחא תודוקנ 8-כ לש תואמר רועיש

 לש העפשהה יכ הארה תונוש חותינ .ןוחטב 95%  לש ךמס יחוור ףוריצב תוצובקה ןיב םירעפה תא גיצמ 1 םישרת

 היצקארטניא האצמנ אל ךא F (2, 1034) = 19.92, 20.43, p < 0.01 , ,סנקה לש םג ךכו תקהבומ התייה הרהצהה

 תוגהנתהה תא ןתמל םיפתתשמל ומרג ,יולת-יתלב ןפואב ,סנקה םגו הרהצהה םג ,רמולכ .םימרוגה ינש ןיב תקהבומ

 ,רומאכ .סנק וא הרהצה התייה אל וב בצמה תמועל ,תורותפ תויעב יבגל רקש חוויד חוודלו םהלש תיתא-אלה

 רדעיה .הפצנש תואמרה רועישב רתויב ההובגה תתחפהל ליבוה – סנקו הרהצה – םילכה ינש לש בולישה

 םייק םא ןיב )עצוממב זוחא תודוקנ 12 לש התחפה( המוד איה הרהצהה לש העפשההש ךכ לע דיעמ היצקארטניאה

  .אל וא הרהצה השרדנ םא ןיב )תודוקנ 12 לש רועישב םג( המוד ןכ םג איה סנקה לש העפשההו ,אל וא סנק
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 .דרוי עצוממ רדסב ,תוצובק ןיב תורותפכ וחוודש תויעבה ירועיש .1 הלבט

  .ליגרה לולסמה יאנתב לעופב הנוכנ ורתפנש תויעבה תומכ תמועל תורותפכ וחוודש תויעבה תומכ לש םיזוחאב שרפה 1

 .)ןוחטב 95% ךמס-רב חוור םע םיעצוממ( תוצובק ןיב תורותפכ וחוודש תויעב רועיש .1 םישרת

 

 רועיש ןויצח ןקת תייטס עצוממ N סנק הרהצה
 1תואמר

 200% 53.33 25.68 59.86 94 אלל אלל

 165% 46.67 24.53 49.32 98 אלל שארמ

 162% 46.67 22.94 48.54 107 אלמ אלל

 161% 46.67 25.40 48.21 95 אלל תרוכזת + שארמ

 160% 46.67 25.71 47.77 115 תרוכזת + אלמ אלל

 133% 33.33 21.25 39.69 108 תרוכזת + אלמ שארמ

 130% 40.00 22.29 38.79 94 תרוכזת + אלמ תרוכזת + שארמ

 127% 40.00 20.78 38.10 91 אלמ שארמ

 125% 33.33 21.9 37.24 99 אלמ תרוכזת + שארמ

 33.33 17.87 29.89 93 ליגר לולסמ
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 הרהצהה ,1 םישרתב תוארל ןתינש יפכ .תיטסיטטס תקהבומ אלו הנטק רתוי הברה התייה תרוכזתה לש העפשהה

 12 תמועל 14 לש הדירי( תרוכזת התייה אל םא תמועל תרוכזת הנתינ םא המוד דואמ רועישב תואמר התיחפה

 :סנקה לש העפשהה תא טעמב התיחפה הרהצהה יבגל תרוכזתה יכ הארנ ,םלוא .)המאתהב ,עצוממב זוחא תודוקנ

 התחפהה ,שארמ קר הרהצה התייה רשאכ וא הרהצה התייה אל רשאכ זוחא תודוקנ 12-כ תיחפה סנקהש דועב

 היצקארטניאה טקפא יכ הארה הז לדבה לע תונוש חותינ .הרהצהה לע תרוכזת התייה רשאכ זוחא תודוקנ 9-ל הדרי

 תרוכזת םע הרהצה תוחכונב ,רמולכ .  .F (4, 1034) = 5.19, p < .001 תיטסיטטס קהבומ ןכא היה ןאכ הפצנש

  .ןאכ ונחבנש םיאנתב ,רתוי קהבומ ונניאו ןטק סנקה לש טקפאה

 היסרגר יחותינו ,ןמז ךרואל הדירי תמגמ הארה )רתי חוויד( תואמרה רועיש יכ ונאצמ ,יללכ ןפואב .ןמז ךרואל הכיעד

 הרהצה םע ,)הרהצה אלל( תרוקיבה תצובק ברקב ילילש עופיש לע וארה םינושה  יאנת ןיב רתיה חוויד רועיש לע

 התייה אל הב תרוקיבה תצובק ןיב יתועמשמ לדבה היה ,2 ׳סמ םישרתב תוארל ןתינש יפכ .תרוכזתו הרהצה םע וא

 תמרב הדיריה לש םיעופישה ,םלוא .)תרוכזת ילב וא םע( שארמ ריהצהל ושקבתה ןהב תוצובקה תמועל הרהצה

 ילב וא םא( הרהצהה לש העפשהה ,רמולכ .תיטסיטטס קהבומ לדבה אלל ,םיאנתה ןיב םימוד דואמ ויה תואמרה

 תואמרה תדימ םוצמצ לע הרהצהה לש טקפאה לש הכיעדל תודע םוש האצמנ אלו ןמז ךרואל הרמשנ )תרוכזת

  .רתוי ההובג תואמר התייה הב תרוקיבה תצובק תמועל

 סנקה וא הרהצהה לש טקפאב םייתועמשמ םילדבה ופצנ אל יללכ ןפואב ,רומאכ :ןמז ךרואל תרוכזתה תעפשה

 ,התעפוה ירחאל םיפתתשמה לש תוגהנתהה לע קר עיפשהל הרומא תרוכזתה ,םלוא .אל וא תרוכזתב וול םה םא

 לש שרפה ןויצ ונבשיח הלטמה עוציב ךרואל תרוכזתה תעפשה תא ןוחבל ידכ ,ןכל .ךליאו תיעישתה היעבהמ רמולכ

 העיפוה הב 9 היעב ללוכ אל( 10-15 תויעב תמועל 1-8 תויעב ןיב יאנת לכב תורותפכ וחוודש תויעבה רועיש

 F (4, 1034) ,םיאנתה ןיב הז שרפה הנתשמב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הארה תונוש חותינ .)המצע תרוכזתה

= 5.19, p < .001  , םגו הרהצהה יבגל םג התייה תרוכזתה וב הרקמב קר יכ תוארל ןתינ ,גיצמ 3 ׳סמ םישרתש יפכ 

 ,רמולכ .)תרוכזתה לש העפשה-יא ןייצמש( ספאמ תיטסיטטס קהבומ ןפואב הנושש ילילש שרפה הפצנ סנקה יבגל

 אוה ףא רכזומש סנק םג םייק אל םא ,הרהצהה לש יסיסבה טקפאל הפיסומ הניא דבלב הרהצהה לע תרוכזת

 שרפהב אטבתמש רתיה חוויד תא רמולכ( תואמרה רועיש תא קר םינחוב םא םג יכ הארמ 4 ׳סמ םישרת .תרוכזתב

 הארנ :המוד אוה בצמה ,תורהצהה לש םיאנתה ןיב ,תויעבה לכ ךלהמ ךרואל )ליגרה לולסמה יאנת תמועל עצוממה

 תעפוה ירחא דואמ רהמ תלטבתמ וז הדירי ךא ,תרוכזתה ירחא דימ 9 היעבב תואמרה רועישב תמיוסמ הדירי שי יכ

 תדרוהל הרהצהה תויביטקפא לע תרוכזתה לש יהשלכ העפשהל תודע אוצמל ונחלצה אל ,תיטסיטטס .תרוכזתה

  .תואמר
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   . ןמז ךרואל )רתי חוויד( תואמרה רועיש לש )היסרגר( יובינ יווק .2 ׳סמ םישרת

 

-רב חוור םע םיעצוממ(  יאנת ןיב תרוכזתה ירחאו ינפל תורותפכ וחוודש תויעבה רועישב שרפה .3 ׳סמ םישרת

  .)ןוחטב 95% לש ךמס
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 ןיב יוסינב תויעבה 15 ךרואל )ליגרה לולסמה יאנת תמועל רתי חוויד עצוממ( תואמרה רועיש .4 ׳סמ םישרת
   .תורהצהה לש םינושה םיאנתה

 

 

 היעבה לש ןורתפה יכרע תא קפסל לולסמב םיפתתשמה לכ ושקבתה )15 ׳סמ( הנורחאה היעבב :תרוקיבב ןולשיכ

 תא ודירוה סנקה םגו הרהצהה םג יכ אצמנ תונוש חותינב .וז תרוקיבב ולשכנ יאנת לכב םיפתתשמהמ המכ ונחבו

 וב יאנתב יכ אצמנ ,עצוממב .קהבומ ןפואב ,F(2, 1034) = 2.95, 10.65, p < 0.05 ,וז היעבב תרוקיבב ןולשיכה תדימ

 התייה רשאכ 29%-כל דרי הז רועיש יכו )אל ללכ וא יוגש ןורתפ וקפיס( תרוקיבב ולשכנ 41%-כ הרהצה התייה אל

 תורמל .30%-כל תרוקיבב ןולשיכה רועיש תא דירוה )תרוכזת ילב/םע( סנקה םג .)תרוכזת ילב וא םע( הרהצה

 לש בוליש היה וב יאנתב יכ הארנ ,p = 0.7 ,תיטסיטטס תקהבומ התייה אל הרהצההו סנקה ןיב היצקארטניאהש

 סנקהו הרהצהה לש םימרוגה הז הרקמב םג ,רמולכ .דבלב 10%-כל תרוקיבב ןולשיכה רועיש דרי סנקו הרהצה

  .יפרצמ ןפואב ינשל ףסונב דחא ועיפשה

 ,רומאכ ,התייה ריהמה וא ליגרה לולסמל םיפתתשמה לש האצקהה יחכונה יוסינב :דיתעב תופדעה לע תוכלשה

 )הפועתה הדשב ל״וחמ םירזוחל סכמב המגודל( םירקמ אוצמל ןתינ םייתימאה םייחב ,םלוא .םתריחב אללו היופכ

 לש העפשהה תויהל היושע המ ןוחבל ידכ .אל וא וריהצי םאהו לולסמה תא םמצעב רוחבל םיכירצ םישנא םהב

 )סנק/הרהצה םע ךא קודיב אלל( ריהמ וא )קודיב םע( ליגר לולסמב הריחבל םישנא לש תופדעה לע סנק וא/ו הרהצה

Rem
inder 
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 םתייה םאה ,תינשב  תא עצבל לולסמ הזיאב רוחבל םילוכי םתייהש הרקמב – תיטתופיה הלאש םיפתתשמה ולאשנ

 ׳סמ םישרת .)ריהמה לולסמב חוטב( 5 דע )ליגרה לולסמב חוטב( 1 לש םלוסב ,ריהמה וא ליגרה לולסמב םירחוב

 תואמרב תוספתיה לע סנק היה אל ןהב תוצובקה לכב יכ תוארל ןתינו ריהמה לולסמל הפדעהה עצוממ תא גיצמ 5

 היה םהב םירקמה ראש לכב .ריהמה לולסמל )קהבומ ןפואב ,םלוסה עצמא היהש ,3 לעמ עצוממ( הפדעה התייה

 םיפתתשמש החנהב( שארמ הרהצה לש תוחכונה ,ךכמ בושח .ליגרה לולסמל רתוי ההובג התייה הפדעהה ,סנק

 תונוש חותינב .ליגרה וא ריהמה לולסמל הפדעהה לע הרקמ םושב העיפשה אל )בוש ריהצהל ושקבתי יכ וניבה

 התייה אל היצקארטניאל וא הרהצהלש דועב p < .001 תיטסיטטס תקהבומ התייה סנק לש העפשהה ןכא יכ אצמנ

 ריהמה לולסמב שמתשהל םישנא העיתרמש תיארנ אל הרהצה לש התוחכונ ,רמולכ .תיטסיטטס תקהבומ העפשה

 תורמל תאז .ירקש חווידב תוספתיה לע סנק לש )ורדעיה וא( ומויק אוה לולסמה תריחבב םהלש יזכרמה לוקישהו

 .הרהצהל סנק ןיב המוד התייה תואמרה תתחפה יבגל תויביטקפאהש

 

 ינפ לע ריהמה לולסמל הפדעה לע דיעמ 3-מ הובג ןויצ(  יאנת ןיב ריהמ לולסמל הפדעה עצוממ .5 ׳סמ םישרת

  .)ליגרה לולסמה

 

 

 תא םידדומש םינולאש ואלימ םג םיפתתשמהמ 90%-כ ,רומאכ :תויצל הייטנה דדמ יפ לע םיישיאניב םילדבה

 תמייק םאה ןוחבל ונל רשפא הז דדמ .תונוש תויצאוטיסב קוחל תייצלו םיללכה לע רומשל םהלש תישיאה הייטנה

 הנוש ןפואב םיעיפשמ הלא םימרוג םאהו )תרוכזתהו סנקה ,הרהצהה( יוסינב וקדבנש םימרוגל הבוגתב תוינגורטה
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 בשוחמ וב 33ןמיינ-ןוסנו׳ג תטישב חותינ ונעציב ,וז הלאש ןוחבל ידכ .םיללכל תייצל תוחפ וא רתוי םיטונש םישנא לע

 םישרת .)תויצל הייטנה( ברעתמה הנתשמה לש םינושה םיכרעב )הרהצהה לשמל( קדבנה םרוגה לש טקפאה דמאנו

 תוארל ןתינ םישרתב .תויצל הייטנ לש תונוש תומרב הרהצהה לש העפשהה יבגל חותינה תואצות תא גיצמ 6 ׳סמ

 לש תודיחיב אטובמש( תואמר לע הרהצהה לש טקפאה ,הלוע )יקפואה ריצה( תויצל תישיאה הייטנהש לככ יכ

 לש המר דע )דורווה חטשה( תיטסיטטס קהבומ אל טקפאמ ךפהנו ילילשה ןוויכל קזחתמ )יכנאה ריצה לע היצלרוק

 .)לוכתה חטשה( 10-מ הובג אוה תויצל הייטנה דדמ רשאכ רובע קהבומ ילילש טקפאל תויצל הייטנה דדמב 10 ךרעב

 ,)11.63 היהש םגדמב ןויצחל תחתמ טעמ אוהש( 10 לעמ אוה םהלש תויצל הייטנה דדמש םישנא רובע ,רמולכ

  .תרוקיבה יאנת תמועל תואמרה תדימ תא הדירומ רשא הרהצהה לש תיטסיטטס תקהבומ העפשה תרכינ

 הייטנ לש תונוש תומר ילעב םישנא לע הרהצהל תרוכזת תפסוה לש תילושה העפשהה תא םג ונחב ,המוד ןפואב

 קר תיטסיטטס תקהבומ התייה הרהצהל תרוכזת לש תילושה העפשהה ,7 ׳סמ םישרתב תוארל ןתינש יפכ .תויצל

 תוינגורטהה לע המוד חותינ .)הלעמו םלוסב 15-כ( תויצל ההובג הייטנ וארהש םגדמה לש תיסחי הנטק הצובק-תתל

 )תואמר תתחפה( תילילש העפשה סנקל התייה תויצל הייטנה לש תומרה לכב יכ הארה סנקה לש העפשהה לש

  .תיטסיטטס תקהבומ

 דדמ לש תונוש תומרב תואמרה רועיש תדרוה לע הרהצהה לש העפשהה תוקהבומו לדוג .6 ׳סמ םישרת
  .תויצל הייטנה

 

                                                             
33 Preacher, Kristopher J., Patrick J. Curran, and Daniel J. Bauer. "Computational tools for probing interactions in multiple linear 
regression, multilevel modeling, and latent curve analysis." Journal of educational and behavioral statistics 31, no. 4 (2006): 
437-448. 
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  .תויצל הייטנה לש תונוש תומרב תרוכזת לש תילושה העפשהה תוקהבומו לדוג .7 ׳סמ םישרת

 

 2 ׳סמ יוסינ

 תרבח תועצמאב ,לארשימ םיבישמ לע םעפה ,ףסונ יוסינ ונעציב ,ןושארה יוסינה תואצות לש היצקילפרו ףוקית ךרוצל

ipanel םע 70-ל 18 ןיבש םיאליג חווטב ,םישנ 42% םכותמ ,םיבישמ 491 ללכ םגדמה .״םגדמ״ םירקסה ןוכמ לש 

 םמצע והיז 28% ,םיינוליח םה יכ וחוויד )62.5%( םיבישמה תיברמ .11.8 לש ןקת תייטסו 39 לש עצוממ ליג

  .ןושאר ראות ילעב םה יכ וחוויד םיקדבנה לכ .םידרחכ 12%-ו םייתד/םייתרוסמכ

 יוסינה לכ ,תישאר :םיאבה םילדבהה םע ךא ,ןושארה יוסינה לש תאזל דואמ המוד התייה הז יוסינ לש רקחמה תטיש

 העברא ללכ יוסינה ,ןושארה יוסינב תרוכזתל העפשה האצמנ אלש ןוויכמ ,תינש .תירבעב וחסונ ולש תוארוההו

 היה ןתינ וב( ״ריהמ לולסמ״ )2 ,תומרל ןתינ היה אל וב )״ליגר לולסמ״( תרוקיב יאנת )1 :ןושארה  לש םיאנתהמ

 הרקמב םיסונובה ללכ דוביא( סנקו שארמ הרהצה םע ריהמ לולסמ )4 ,שארמ הרהצה םע ריהמ לולסמ )3 ,)תומרל

 תונתינ ןניאש תויעב לולכל אלש םעפה ונטלחה ,תישילש .תרוכזת ללכ אל םיאנתהמ דחא ףא .)היוגש הבושת לש

 וחקלנש תויעב )15 םוקמב( 10 הללכ תואמרה תלטמ ןכלו )ראשה םע םייבקע ויה ןהיבגל םיאצממהש ןוויכמ( ןורתפל

 הנתשה הז יוסינב תויעבה רדס ,םיקדבנ ןיב עובק היה ןושארה יוסינב תויעבה לש רדסהש דועב ,תיעיבר .ןושארה מ

 קדבנ לכל התשענ )ריהמה לולסמב( 10-ה ךותמ תויעבה תחא לש הקידבה ,תאז בקע .םיקדבנה ןיב תילמודנר

 ,םלוא ;תויצה תדימב םיישיאניב םילדבה לש הדידמ ללכ אל הז יוסינ ,םויסל .תויעבה 10 לש ףצרה לע הנוש הדוקנב

 םילדבה לש םיחותינ ךרוצל תויתד תמרו הסנכה ,הלכשה ,ליג ,רדגמ לש םייפרגומד םידדמ ופסאנ ,תאז םוקמב

 היעב לע חוודא יכ ה/ריהצמ ינא״ :היה קיתעהל )הז יאנתב( םיפתתשמה ושקבתהש הרהצהה חסונ .םיישיאניב

 ינא ,וז יתרהצהב .קוידב 10 אוה םהלש םוכסהש םירפסמה ינש תא יתאצמ ןכא יכ יתאדיווש רחאל קר הרותפכ

  .״תונכבו קיודמב חוודל דיפקא ןכלו ילש ימצעה חווידה סיסב לע אוה ילש לומגתהש ךכל ת/עדומ ינא יכ ת/רשאמ
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 תואצות

 ,ףסונב .םגדמהמ ןתוא ונרסהו )בשחמ תבותכ התוא תולעב( תולופכ תומושר 11 וניליג ,םיפתתשמה 491 ךותמ

 םיבישמ 82 יכ ונאצמ .ויה וב יאנתב יוסינה לש תוארוהה תא ןוכנ וניבה םיקדבנה םאה  ףוסב הלאש תועצמאב ונקדב

 ונרסהו םהלש יאנתל םאתהב הלאשל ןוכנ ובישה אל סנק היה אל וב יאנתב םיבישמ 42 דועו אלמ סנק היה וב יאנתב

 םג ןהלש תוקהבומה תדימב ןהו המגמב ןה תומוד וראשנ ןלהל וחוודיש תואצותה ,םלוא .םיחותינה ךשמהמ םתוא

  .ולא םיקדבנ ונללכ רשאכ

 םיקדבנה ,תאז תמועל .)24.5=ת״ס( תויעבהמ 32.5% עצוממב רותפל וחילצה ליגרה לולסמב םיקדבנה יכ ונאצמ

 .)25.8=ת״ס( םהל ויהש תויעבהמ 65.3% רותפל וחילצה יכ וחוויד שארמ ריהצהל ושרדנ אל רשא ריהמה לולסמב

 לולסמב םיקדבנה ,םלוא .זוחא תודוקנ 33-כ היה )סנק וא הרהצה אלל( ריהמה לולסמב תואמרה רועיש ,רמולכ

 תואמר רועיש רמולכ ,)23.3=ת״ס( תויעבהמ 46.7% קר רותפל וחילצה יכ וחוויד שארמ ריהצהל ושרדנ רשא ריהמה

 לולסמב םיקדבנה .הרהצה אלל הצובקב הפצנש תואמרה רועישמ יצחמ תוחפ אוהש ,דבלב זוחא תודוקנ 14 לש

 יכ וחוויד םיסונובה לכ לע סנקל ליבוהל הלולע הנוכנ אל הבושת יכ ורהזוה םגו שארמ ריהצהל ושרדנ רשא ריהמה

 םילדבהה .זוחא תודוקנ 17 לש תואמר רועיש רמולכ ,)23.5=ת״ס( תויעבהמ 50.3%  - רתוי טעמ רותפל וחילצה

 תויעבה רועיש ןיב לדבהה ,ןכ ומכ .F(3, 352) = 28.49, p < 0.01 ,תיטסיטטס םיקהבומ ויה תוצובקה ןיב וללה

 לולסמ( םינורחאה םיאנתה ינש ןיב לדבהה ךא p < 0.01 ,תיטסיטטס קהבומ היה ריהמל ליגרה לולסמב תורותפה

 םילדבהה תא גיצמ 8 ׳סמ םישרת p = 0.79 ,תיטסיטטס קהבומ היה אל )סנק םע תמועל סנק ילב הרהצה םע ריהמ

 ריהמה לולסמל ליגרה לולסמה תצובק ןיב רעפה דציכ הארמו תורותפכ תוחוודמה תויעבה רועישב תוצובקה ןיב

  .סנק אלל וא םע ,שארמ הרהצה תשרדנ רשאכ תיתועמשמ םצמטצמ )תואמרה רועיש תא הווהמש(

  .95% לש ןוחטב תמרב םילולסמה ןיב )תורותפכ וחוודש וא( תורותפה תויעבה רועיש :8 ׳סמ םישרת
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 תעברא ברקב תורותפכ וחוודש תויעבה זוחא לש )היסרגר( יובינה וק תא הארמ 9 ׳סמ םישרת .ןמז ךרואל הכיעד

 ולכי אלש( ליגרה לולסמב םיפתתשמה ברקב )β = -0.02( הלק הדירי הנשי ,תוארל ןתינש יפכ .םינושה םיאנתה

 ןתינ םהיניב .)סנק/הרהצה אלל( ריהמה לולסמב םיפתתשמה ברקב )β = 0.05( הלק הילע תאז תמועלו )תומרל

 )β = 0.03( דואמ הנותמ הילע התייה ,סנק ילב וא םע ,שארמ ריהצהל ושקבתהש םיפתתשמה ברקב םג יכ תוארל

 אל הלא תומגמ יכ וארה היסרגר יחותינ ,םלוא .)הרואכל תואמרה רועישב ,רמולכ( תורותפכ וחוודש תויעבה רועישב

  .ללכ ןמז ךרואל וכעד ,םיאנתה ראש וא ,הרהצהה תעפשה יכ רמול ןתינ אלו )p > 0.09( תיטסיטטס תוקהבומ ויה

  .יוסינב םיאנתה ןיב ןמז ךרואל תורותפה תויעבה רועיש לש )היסרגר( יובינה יווק :9 ׳סמ םישרת

 

 ריהמה לולסמה לש םיאנתב םיקדבנה םג ושקבתה 10-ה ךותמ תויעבה תחאב ,ליעל ראותש יפכ .תרוקיבב ןולשיכ

 ןיבמ .ויה וב ייוסינה יאנתה יפל סנק גופסל ןוכיסה םע ,םימיאתמה ןורתפה יכרע לע חוודל )סנק/הרהצה ילב/םע(

 ךותמ תחאה היעבב ״יתאצמ״ ונמיס רמולכ ,״תרוקיבל ולע״ 159 ,ריהמה לולסמה לש םיאנתב םיפתתשמה ללכ

 וקפיס אל וא יוגש ןורתפ וקפיס ,רמולכ( וזה תרוקיבב ולשכנ )50.9%( תיצחמכ ,ולא ךותמ .קדביהל הרחבנש רשעה

 ,)58.9%( סנק וא הרהצה התייה אל וב ריהמה לולסמה יאנתב רתויב הובגה היה תרוקיבב ןולשיכה רועיש .)ןורתפ

 ושקבתה קרש ולא ברקב היה ןולשיכ לש רתויב ךומנה רועישהו )46.9%( סנקו הרהצה התייה וב יאנתב ןכמ רחאלו

 p= 3.76, (2) 0.15 =( תיטסיטטס םיקהבומ ויה אל ולא םילדבה ,םלוא .)40.5%( סנק אלל ,ריהצהל
2χ(. ןוויכמ 

 רדסב תרוקיבה םוקימ דעות אל תינכט הלקת בקעו ירקמ ןפואב 10-ה ךותמ תויעבה תחא לע התשענ תרוקיבהש

 ירחא םיקדבנה תוגהנתה לע תרוקיבה לש העפשהה תא יטסיטטס ןפואב ןוחבל היה ןתינ אל ,קדבנ לכל תויעבה

 וסינ םיבר םיקדבנ ןכאש ךכ לע דיעמ )תיצחמכ( תיסחי הובגה יסיסבה ןולשיכה רועיש יכ ןייצל בושח .תרוקיבה

  .םדוקבו הזה יוסינב ירקחמה ךילהה לש ףקותה תא קזחמש המ ,רתוי הובג יפסכ חוור גישהל ידכ תומרל
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 אלו דיתעב המוד יוסינב ףתתשהל םיניינועמ ויה הדימ וזיאב ולאשנ םיפתתשמה .דיתעב תופדעה לע תוכלשה

 ליגר( לולסמ הזיאב הלאשה יבגל םיאנתה ןיב םילדבה ואצמנ ,םלוא .םינושה םיאנתה ןיב הז גורידב םילדבה ואצמנ

 ׳סמ םישרתב תוארל ןתינש יפכ .תפסונ םעפ יוסינב םיפתתשמ ויה וליא תויהל םיפידעמ ויה םיפתתשמה )ריהמ וא

 םג ךא ,ריהמה לולסמל רתויב הקזחה הפדעהה תא וארה ,סנקהו הרהצהה אלל ,ריהמה לולסמב םיפתתשמה ,10

  .ריהמה לולסמה תבוטל התטנ תעצוממה הפדעהה )ליגרה לולסמה טעמל( םירחאה םיאנתב

 לולסמל ההובג הפדעה עיבמ 5 רשאכ 5 דע 1 לש םלוסב( ריהמה לולסמל יטתופיה הפדעה עצוממ :10 ׳סמ םישרת

  .)ןוחטיב תמר 95% לש ךמס-רב חוור םע ;ריהמה

 

 ןה םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ,םיקדבנה לש תויתדה תמר תניחבמ .הרהצהה תעפשהב םיישיאניב םילדבה

 יאנתל תויתדה תמר ןיב היצקארטניא האצמנ אל םגו )הרואכל תואמרה תמר( תורותפכ וחוודש תויעבה תומכב

 יבגל םג ךכ .הנוש תרהצומ תויתד תמרב םישנא לע הדימ התואב ולעפ תורהצהה רמולכ ,תואמרה תמר לע יוסינה

 תמועל 52.92%( םישנ רשאמ תורותפ תויעב רתוי לע עצוממב וחוויד םירבג יכ אצמנ ,רדגמ יבגל .הלכשהה תמר

 לע דיעמש המ ,יוסינה יאנת םע רדגמה לש היצקארטניא האצמנ אל ךא )המאתהב ,26.9 ,27.4=ת״ס ,45.68%

  .םישנ תמועל םירבג ברקב המוד התייה הרהצהה לש העפשהה יכ ךכ
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 תונקסמו םוכיס

 ,ןמז ךרואל תויתאה תדימ לע הרהצה לש העפשהה תא ,יתטישו בלושמ ןפואב הנושארל ןחבש ינשדח רקחמ ונגצה

 תוליבקמ תויצאוטיסל רקחמה יאצממ לש הללכה רשפאמש ןפואבו ,םייתימא םיחוורל הליבומש לעופב תוגהנתה לע

 רקחמה לש תולבגמהו תוכלשהה ,תונקסמה תא תעכ גיצנ ונאו םייוסינ ינש ונעציב רקחמה ךרוצל .תואיצמב תומיוסמ

  .וידחי םייוסינה ינשל רבעמ

 הרהצהה תובקעב הרצונש תואמרב התחפהה .יתועמשמו קהבומ ןפואב תואמר תותיחפמ תורהצה :1 ׳סמ הנקסמ

 ןושארה רקחמב .תישעמ הניחבמ תיתועמשמ םגו תיטסיטטס תקהבומ התייה )הרהצה השרדנ אל וב יאנתה תמועל(

 טקפאל ךרע תווש השעמל התייהש הדימב ,תואמרה תמרב שילש ךרעב לש התחפה התייה הרהצהה תעפשה

 רקחמב .תואמרב ספתיי םא םיחוורה לכ תא ףתתשמהמ לוזגיש אלמ סנקב םויאל )הרהצה התייה אל רשאכ( הפצנש

 אל הז הרקמב םגו )תואמרה רועישב יצחמ רתוי לש התחפה( רתוי הלודג ףא התייה הרהצהה לש העפשהה ינשה

 ינשב ךכל םימוד םיאצממ ואצמנ תרוקיב התשענ הב הלאשב ןולשיכה תקידבב ,ןכ ומכ .סנקה תוחכונב המלענ

 םג וז התחפה .וז הלאשב תואמרב וספתנש םיפתתשמה רועיש תא תיתועמשמ התיחפה שארמ הרהצה :םייוסינה

 םיבושח םה ,תורהצהה לש העפשהה לש ןסוחהו תוביציה לע םידיעמש ,הלא םיאצממ .ןמז ךרואל העובק הראשנ

 ןהב שומישה תא קידצהל השק היה תורהצהל תיסחי ביצי אל וא שלח טקפא קר הלגתמ היה וליאש ןוויכמ דחוימב

 ויה םייחכונה םייוסינב שומישב ויהש תורהצהה יכ רוכזל םג שי .הפיכאו חוקיפ לש ירוטלוגר לטנ תתחפהל יעצמאכ

 תופצל שי ,ןכל .ךרוצה הרקמב ןידל הדמעה םג םירשפאמ רשא םייטפשמ םיריהצת תמועל ,רתוי ״שלח״ה גוסהמ

 הז רקחממ תואצותל סחייתהל שי ןכלו רתוי ההובג העתרה תלוכי ילעב ויהי לעופב ומשוייש םיריהצתו תורהצהש

 .םימייק םייטפשמ םילכב םיבוגמ םה רשאכ ,לעופב תורהצהו םיריהצתל תויהל לוכיש טקפאל םיינרמש םינדמואכ

 ןנכתל בושח םיריהצתו תורהצה לש לעופב היופצה העפשהה תדימל םיקיודמ רתוי םינדמוא לבקל ידכ ,תאז תורמל

 לוקשל תוינידמ יעבוקל רשפאל ידכ תיתטישו תרדוסמ הרוצב םיחקופמ לש לעופב תוגהנתה לע הדש ירקחמ עצבלו

  .םינוש םירקמב םיריהצתו תורהצהב שומישה תא ליעיו יארחא ןפואב

 לש בולישה יכ אצמנ ןושארה יוסינב :יפרצמ ןפואב תואמר דחי תיחפהל םילוכי תוסנקו תורהצה :2 ׳סמ הנקסמ

 יכ הארנ ,רמולכ .תרוקיבה תוצובק תמועל )70%-כ( תואמר לש רתויב ההובגה תתחפהל ליבוה סנק םע הרהצה

 תיחפמ וא לטבמ ונניא דחא לש ומויקו ינשה יבג לע דחא יפרצמ ןפואב םילעופ סנקהו הרהצהה לש םיטקפאה ינש

 טעמ התיחפה סנק לש הפסוה יכ ונאצמ )םילארשי םימגדנ לע תירבעב ךרענש( ינשה יוסינב .ינשה תא תיתועמשמ

 ןתינש ןוויכמ יתועמשמו בושח אוה הז אצממ .תיטסיטטס קהבומ ןפואב אל ךא ,הרהצהה לש העפשהה לדוג תא

 crowding לש ןונגנמב הרהצה לש טקפאה תא ןיטולחל םילעהל לולע )תיסחי דבכ( סנק לש ומויק יכ רעשל היה

out תאזש קר אל . 34םהלש תימינפה היצביטומה לש העפשהה תדימ תא ןיטקמ תינוציח היצביטומ לש המויק וב 

 בולישהו תואמרה תתחפה לע יפרצמו יולת-יתלב ןפואב ולעפ סנקה םגו הרהצהה םג :ךופה היה אצממה ,אצמנ אל

 לש תילילש העפשהל השלח תודע האצמנ ינשה יוסינב קר .תיפוסה האצותה תניחבמ רתויב יביטקפאה אוה םהיניב

                                                             
34 Frey, Bruno S., and Felix Oberholzer-Gee. "The cost of price incentives: An empirical analysis of motivation crowding-
out." The American economic review 87, no. 4 (1997): 746-755. 
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 לש תפסונ הקידב תשרדנו רומאכ תיטסיטטס תקהבומ התייה אל תאז ךא ,הרהצהה לש תויביטקפאה לע סנקה

  .וז תורשפא

 םויכ הגוהנה תירוטלוגרה תוינידמב םירתוס תולוק תוצרל ידכ םג תוסנקל תורהצה ןיב בולישב שי תוינידמ תניחבמ

 תונכומ תוארל ןוצר שי םירוטלוגרב רוביצה ןומא תניחבמו רחאמו ןוכיס יאנוש םעבטמ םה םירוטלוגרהו רחאמ .םלועב

 היצלוגרה םע דחא הנקב םילועה םיידסומ תונורתי םג שי הז בולישלש טלחהב ןכתיי ,םידבכ םישנוע תישהל

 ןפואב .  ”speak with a soft voice but hold a big stick“ טלווזור אישנה לש תוינידמה יוויצ םע םגו תיתבוגתה

 חוטבל רוטלוגרה לש תלוכיה תדימ תא וריבגי רשא תורהצה לש סיסב לע ולעפי םיקסע ילעב ימוימויהו ףטושה

 תא ןחבת רשא רוטינ תכרעמ תמייק יכ םיקסעה ילעב ועדי עקרבו ליבקמב .םהלש םיימצעה םיחווידה תונימאב

 תונשרפ ,ינשה רבעה ןמ .תורהצהה תונימאמ הייטס לש הרקמב הרמוחב םשינעתו ילמודנר ןפואב םתולהנתה

 םיבאשמ תעקשה שרוד תוסנקב שומישש ללגב :הכופה הנקסמל ליבוהל הלוכי הז רקחמ יאצממ לש תפסונ תירשפא

 רתוי הכומנ איה ,ללכב םא עוציבל םיבאשמ דואמ טעמ תשרודש הרהצה תמועל ,ולש תיסחיה תוליעיה ,הפיכאל

 יכ ןכתיי ,םייטולוסבא םיחנומב תואמרב רתוי ההובג התחפהל ליבומ סנק םע הרהצה לש בולישהש ףאש ןכתייו

  .רתוי תילמיטפוא האצותל ליבוהל יושע הדבל הרהצהב שומישה  ,תויביטקפא תמועל תולע לש םילוקישב

 וא היילעל תודע ונאצמ אל ועצובש םייוסינה ינשב .ןמז ךרואל תכעוד הניא תורהצהה תעפשה :3 ׳סמ הנקסמ

 תואמרה יסופד יכ הארנ םייוסינה ינשב ,השעמל .הרהצהה עוציב דעוממ ןמז רבעש רחאל תואמרה תמרב ״ןוקית״

 תואמרה תדימ תא ודירוה וא ולעה אל םהו תויתרדסה תויעבה ךרואל םייבקע וראשנ תוצובקה לכב םיפתתשמה לש

 תדימל יתלחתה ףר תעיבק לע רקיעב העיפשמ הרהצההש הארנ ,רמולכ .ןמז ךרואל יתועמשמ ןפואב םהלש

 הנקסמ .ןמז ךרואל םג המוד ןפואב גהנתהל ךישממ םדאה עבקנ הז ףרש עגרבו הב קוסעל ןווכתמ םדאהש תואמרה

 הנבומ ןפואב םייקש ןורסיח והז .םמצע ינפב ההובג העתרה תלוכי ןיא תורהצהל םהב םירקמב דחוימב הבושח וז

 רתוי הריהמ הכיעד תוארהל םיפוצמ רשא ,תורהצה תמגודכ ,םייתא )nudges( םידניה לש תויביטקפאב

 הרהצהה לש טקפאב יהשלכ הכיעדל תודע ונאצמ אל םייוסינה ינשב ,וז הסיפתל דוגינב .ןמז ךרואל תויביטקפאב

 תיסחי לבגומ היה ןיידע םייוסינה ינשב ןחבנש ןמזה חווט יכ תודוהל שי ,םלוא .ןמז ךרואל ודדמנש תויעבה ךרואל

 .יתא-אל ןפואב גהנתהל תונמדזהה לש דעומה ןיבל הרהצהה לע המיתחה דעומ ןיבש ןמזה חווט לעפות אל םגו

  .ידיתע רקחמב הלא םיטביה םג רוקחל ץלמומו בושח

 לש העפשהב תונושה תא ונחב ןושארה יוסינב .תורהצה לש העפשהה תדימב תוינגורטה תמייק :4 ׳סמ הנקסמ

 םישנא ןיב הנחבהב שמתשנ םא .םיללכה לע הרימשו תויצל םהלש הייטנב םהיניב םינושש םישנא ןיב תורהצה

 ״םיבוט״ תיסחי ויהש םישנא ברקב תואמרה תתחפהב רקיעב תויביטקפא ויה תורהצה יכ הארנ ,״םיער״ל ״םיבוט״

 ״םיער״ םישנא ברקב תקהבומ העפשה הרהצהל התייה אל וליאו )תויצל הייטנה דדמב ןויצחה לעמו תוביבסב(

 םידגנתמה ברקב םייקה ששחה תא הלעמ הז אצממ הרואכל .תויצל הייטנה דדמ לש רתוי ןותחתה הצקב םיאצמנש

 .תויביטקפא ןניא תורהצהה ,רקשל רתויב הובגה לאיצנטופה ילעב םישנאה רובע אקווד השעמל ןכש ,הכר היצלוגרל

 שומישל ףסונ ןורתי ףיצמה רבד ,םישנאה יגוס לכ לע המוד ןפואב עיפשמ )סנקה( םיצירמתה רישכמ תאז תמועל

 תא תולעהל לוכי ,רוביצה תופדעה לש תוינגורטהה רבדב הז אצממש רמול ןתינ ךדיאמ .םייתרוסמ היצלוגר יעצמאב

 שארמ םיטונ םישנאה בור ןהב תויצאוטיס ןיב ןיחבהל לכותש תיתבוגת היצלוגרל ,אובמב רבכ ראות רשא ,ךרוצה
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 תויצאוטיס תמועל )תולעל תויביטקפא ןיב הל שיש הובגה סחיה ללגב( דבלב הרהצהב קפתסהל היהי ןתינ זאו ,תייצל

   .רתוי תורומח השינעו הפיכאב םיבאשמ עיקשהל ףידע זאו תייצל םיטונ םניא םישנאה בור ןהב

 ריהצהל ושקבתה רשא םיפתתשמ ,םייוסינה ינשב .ףדעומו יביטקרטאכ ספתנ תורהצהב שומיש :5 ׳סמ הנקסמ

 לש םיאצממ םע םג םיבתכתמ הלא םיאצממ .דיתעב םג שארמ ריהצהל םיכסהל רתוי הקזח הפדעה ועיבה שארמ

 םירתיהל רבעמב םיכמות לארשיב םיקסעה ילעבמ 92% יכ ונאצמ וב ,רבעב היטרקומדל ילארשיה ןוכמב עצובש רקס

 הפיכאב הרמחהב הוולמ רבדה םא םג תותימצל ןוישיר ןתמב םיכמות 75% יכו )״ריהמ לולסמ״( םייטמוטוא

 טקפא תויהל לוכי תורהצהב שומישל יכ זמרל לוכי רבדה ,דבלב םיימאתמ םניה ולא םיאצממש תורמל .35השינעבו

 ,םלוא .םיינושאר ןומא-ינוב םידעצכ שמשל ולכוי תורהצהש ןכתיי יכו םיחקופמל םיחקפמ ןיב םיסחיה לע חווט קוחר

 איה ,ללכב םא ,ךיאו לעופב תוריחבל תמגרתימ ןכא ,םייוסינה ינשב האצמנש ,תאז תרהצומ הפדעה םאה ןוחבל שי

  .ןמז ךרואל תוגהנתהה לע העיפשמ

 תולבגמ

 וניאש ךא ירקמ םגדמ ברקב עצוב ןושארה יוסינה ,תישאר .תובושח תולבגמ רפסמב גייסל שי ל״נה תונקסמה תא

 םה הז לנאפב םיפתתשמה תיברמ .הילגנאב וסיסבש םירקחמב םיפתתשמ לש יטנרטניא לנאפ ברקמ גציימ

 רקחמב ולבקתהש םיירפסמה םינדמואה תא ךילשהל היהי ןתינש שארמ רורב היה אל ןכלו ,הינטירב וא ב״הראמ

 םימרוגה ראשו הרהצהה לש תיסחיה העפשהב רקיעב דקמתה רקחמה ,םלוא .לארשיב םיחרזא לש תוגהנתה לע

 התיחפמכ הרהצהה לש הפוצמה תיסחיה העפשהה לע םיאצממהמ תולועה תוצלמהה תא ץמאל ןתינ ןכלו וקדבנש

 ללכ רשא ,ינשה יוסינה ,ךכמ הרתי .ובש םייתדוקנה םינדמואה לע יפיצפס ןפואב ךמתסהל ילבמ ,ןמז ךרואל תואמר

 ףיסוה ףאו אלמ ןפואב ןושארה יוסינה לש תואצותה תא השעמל לפכיש ,דבלב לארשימ םיבישמ לש ירקמ םגדמ

 ברקב היופצה תוגהנתהה יבגל םייוסינה ללכ יאצמממ ךילשהל ,התואנ ןוחטב תמרב ,ןתינ יכ םירובס ונא ,ןכל .ןהילע

 תיתומכה העפשהה תדימ תא ןוחבל יוארו יוצר יכ רורב ,תאז םע .תומוד תויצאוטיסב לארשיב םיחקופמו םיחרזא

 תועפשה הנייהת תורהצהלש חינהל ןתינ אלש ןוויכמ תונוש תויצאוטיסב לארשיב םיחקופמו םיחרזא ברקב תקיודמה

 םינלבק לש הרהצה ןידכ סכמ תולבגמב הדימע לע ל״וחמ םירזוח לש הרהצה ןיד ןיא ,לשמל .תויצאוטיס ןיב תומוד

 ןוגכ( תודחוימ תויסולכוא לש קפסמ גוציי ללכ אל )לארשיב( ינשה יוסינה ,ןכ ומכ .היינבב תוחיטב יללכב הדימע לע

 רבעמ קר אל רקחמה תא ביחרהל דיתעב יוצרו הלא תוצובק ןיב םילדבה ןוחבל רשפאמ היהש ןפואב )םיברעו םידרח

  .תונושה תויצאוטיסב הנוש ןפואב גהנתהל תויושע רשא תויסולכואל רבעמ םג אלא ,תויצאוטיסל

 )סנקכ דיספהל וא( חיוורהל ולכי םיפתתשמהש םימוכסהש ךכמ תעבונ רקחמה יאצממ לע םישל שיש תפסונ הלבגמ

 תוספתיה לש תוכלשההו תוסנקה םגו רתוי הובג אוה תואמרמ גישהל ןתינש חוורה ,תואיצמב .םיכומנ תיסחי ויה

 הזיא( רקחמה לש םייסחיה םיאצממל רתוי לודג לקשמ תתל יוצר ,וז הלבגמ ללגב םג ,ןכל .רתוי םילודג תואמרב

 םיווקמ ונא .ובש םיירפסמה םינדמואל אלו )םירחא םימרוג וליאמ רתוי םיעיפשמ םימרוג וליאו ,אל וא עיפשמ םרוג

 תוטלחהה ילבקמל עייסלו  םיאצממה לש ינוציחה ףקותה תא רפשל ורשפאי חטש יאנתב וכרעיש םייוסינ םירקחמ יכ

  .הז ילכב רבוגו ךלוה שומיש תושעל

                                                             
35  https://www.idi.org.il/media/10784/survey-peer.pdf 
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 ךשמהל תוצלמה

 ידכ ךות ירוטלוגר לטנ תתחפה לע תורהצהל שיש שמוממ-אלהו םולגה לאיצנטופה לע םידמלמ הלא רקחמ יאצממ

 םג ןורתי שי תורהצהל ,רומאכ .תיתא-אל תוגהנתהו תואמר תעינמו תויצה תדימ לש הרבגה ףא וא ,הרימש

 יסחי םוקיש לע תפסונ תיבויח העפשה םג תויהל הלוכי תורהצהל יכ רוכזל שי ךא תלעות-תולע יסחי לש םילוקישמ

 ,לשמל ,תועצמאב ירוטלוגרה לטנה לש התחפהה תא ושיגרי םיחקופמש לככ .םיחקופמל םיחקפמ ןיב ןומאה

 םיחקופמ לש היצביטומה הלעת יכ יופצ ךכ ,םימוד ןומא ירישכמו תורהצה לע ךמתסהל םיחקפמה לש המכסהה

 םילכב שומישה תא ביחרהלו ךישמהל םירוטלוגרל רשפאיש המ ,רתוי הנימא הרוצב היצלוגרה תוארוה רחא אלמל

 השדח םיסחי תכרעמ רצייל לכוי תורהצהב שומישה יכ ןכתיי ,דחוימב תימיטפוא תיזחתב .הלילח רזוחו ,ןומא ינוב

 הרוצב םהיתורטמ תא גישהל םיקסע ילעבו םימזי ,םיחרזאל רשפאיש ןפואב םיחקופמל םיחקפמ ןיב רתוי תיבויחו

  .ךדיאמ רתוי יביטקפא ןפואב ירוביצה סרטניאה לע רומשל הנידמלו ,דחמ רתוי תיביטקפאו הלק

 היצלוגר ימוחתב ירוזא טולייפכ וא םירקובמ הדש ייוסינכ עצבתהל םילוכיש  ,ךשמה ירקחמב ךרוצ םיאור ונא

 ,תישאר .םירושימ המכב תורהצהה לש תויביטקפאה תא ונחבי רשא ,םירחא םירוזאב תרוקיב תצובק םע םייפיצפס

 לומ תויללכל םיעגונה םיריצ לע ,הרהצהה לש תילאמיטפואה ןושלה תא רתוי תקדקודמ הרוצב ונחבי רשא םירקחמ

 השעמל שי םלועב תמייקה תואיצמבו רחאמ ,ןכ ומכ .תיטפשמ הפש תמועל תוטוידה תפשב שומישה וא ,תויפיצפס

 ,ד״וע רושיאב םיאלמ םיריהצתלו הרשמ יאשונ לש הרהצהל ,יטרפ םדא לש הרהצהל ,דבלב המיתח ןיב בחר דענמ

 לש םירקמב ,ןוחבל םג םוקמ שי .היצאוטיס לכל םיאתמה רישכמה גוס תא רתוי הבוט הרוצב רורבל םוקמ שי

 ןוחבל ידכ .תקיודמ הניא הרהצהה יכ אצמנ וב בצמ לש חווט תוכורא תוכלשהו ןיטינומ לש םיטביה ,םירזוח םינקחש

  .יתימאה םלועב תוגהנתה לע העפשהה תניחבל הדש יוסינ ללוכש רקחמ עצבל שי ,דועו הלא לכ תא

 


