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תדובע תצובקכ ידוסי־לעת רבסת תיבב יעוצקמת תווצת 
תיביטקפא 

ךלמ יצזרמ 

א וג מ 

ףותישל הנווכה .םירומה ןיב םיתווצב הדובעה תובישחב תילאסרביתא טעמכ הרכה שי 

,דומיל ירמוח תנכהב ,תולועפה ןונכתב ,רפסה תיבב תיכוניחה היישעב רידסו הנבומ הלועפ 

הרומה תאצוה קר הניא תווצ תדובע לש הרטמה .הרקבב ףאו הארוהה עוציבב 

הדובעה ןויער .רפסה תיב לש תויביטקודורפה תמר לש האלעה רקיעב אלא ותודידבמ 

ןהו תיטאמארגורפה הירואיתב ןה תיעוצקמה תורפסב הבחרהב עיפומ תווצ תרגסמב 

יפמ רפסה יתבב תיכוניחה תוליעפה תריזב הלדגו תכלוה תופיכתב הלועו ;תירקחמב 

.תוימואלהו תויצראה תומרב תוינידמה תא םיטוונמה יפמ םגו םילהנמה יפמו םירומה 

ךוניחה תכרעמב םיגילפמ םיינוגרא םייוניש לע ותזרכהב ךוניחה דרשמ ל"כנמ ,המגודל 

,ךורא ךוניח םוי תגהנהו עובשב םידומיל ימי השימחל רבעמה ומכ ,(9/ןש ל"כנמ רזוח) 

םייונישה תסנכה לש ךילהתה לכב רפסה יתב יתווצ לש םתובישח תא שיגדמו רזוח 

םירומה תווצ ידיב הנותנ תירפס-תיבה תינכתה תיינב" ש ,עבוק ל"כנמה .הלאה 

םיברועמ תויהל הדשב ךוניחה ישנאל רשפאמה ,שודיח ומצעלשכ הז .םילהנמהו 

םיאב הלא םידעצ .םרפס תיב לש תיטקאטהו תיגטארטסאה המרב תוטלחהב 

םושיי רבדב הערכהו תוכמס רתוי םירומל רשפאל שי יכ ,תללוכה הפקשהה תרגסמב 

.םרפס תיבב תיכוניחה תכרעמה 

הדובעהו םירומה ןיב הלועפ ףותיש לש תובישחהו ךרוצה רבדב הבחר תיטרואית המכסה 

יתבב םוי-סויה ייחב םישממתמ הלא םאה איה הלאשה ךא ,תמייק ןכא םיתווצב 

קלח רתאל ונשקיב ,הז רמאמב .םיטעמ אל םיישקב ךורכו ,יתייעב ןיינעהש ,הארנ ?רפסה 

,םירומה ברקב הלועפה ףותיש אוהו ,דבלב דחא רזגמב ונדקמתה .הלאה םיישקה ןמ 

,טוריפ רתיל .יעוצקמה תווצה ,ונייהד ,ידוסי-לעה ס"היבב ףתושמ עוצקמ םידמלמה 

:הלאה תולאשה תא ןוחבל ונשקיב 

לעופ םיניינע וליאבו ,ןילמוג יסחי שי םיניינע וליאב ;הלועפה ףותישל תולובגה ןה המ * 

לש יתצובק הלועפ ףותישכ רידגהל רשפא תולועפ וליא !וירבחמ קתונמב הרומ לכ 
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תיבימק» תדובע תעיבקכ ידוסי-לעת וכסח תיבב יעועקמח תוועת 

ו םיישיא-ןיב םיסחי רדגב קר ןח ןהמ וליאו ,הדובע תווצ 

תוליעפ דדועל ידכ הב שיש ,רפסה תיב לש תינוגראהו תינבמה הכימתה יהמ * 

ו תפתושמ 

ו םייעוצקמה םיתווצל םיקנעומה תוירחאה תולובגו תויוכמסה ןה המ * 

ןיבל ,תיעוצקמ הדובע תצובקל םיכייתשמש ,םירומה לש םחוכ ןיב רשקה המ * 

ן תישפוח - יומד וא "תישפוח" היספורפל םתוכייש 

מ י ל א ו ט ס צ ס נ ו ק ח תרגסממ 

םיגשומ תקידב בגא עבקת תאז היגוסב רוריבהו ןוידה לש תילאוטסכטנוקה תרגסמה 

תויביטקפא ומכ ,תירפס-תיבה תוליעפה לש הקימאנידהו ןוגראה םוחתמ םיטנוולר 

לש םזילאנויספורפ ,תוגיהנמ ,םיתווצב הדובעו תילוהינ תרוסמ ,םירומ ןיב הלועפ ףותישו 

.ס"היבב תיסיפ הצובקו תיביטקפא הדובע תצובק ,הארוהה עוצקמ 

םיווט ץג הלועפ ףותישו יפט תיב לש תויביטקפא 

תויביטקפאהש ,םימיכסמ םירקוחה תיברמש ,םינעוט ,(1988) םולשו ץיבורוה ,ןמדירפ 

הרטמה תא גישהל חילצמה ,רפס תיב אוה יביטקפא רפס תיב .ידממ-בר גשומ איה 

תורטמ רתוי שי ,יתרבח ןוגרא לכל ומכ ,רפס תיבל ,םרב .ומצעל ביצהש ,םידעיה תאו 

תונתשמ ןהש אלא ,דבלב וז אל .(12 :םש)"ןהילע ריהצהל םינכומ וישאר רשאמ" 

.ןכותו הרוצ יוניש לש םיכילהת לש הרוש תורבועו ןמז ןרואל 

,דלפ)תויתיישעתו תויקסע תוכרעמב הבר הדימב התש התדידמו תויביטקפאה תייגוס 

אוה ,תוקופתל תומושת ןיב וא ,האצותל העקשה ןיב רישיה רשקה ,תותרחאב .(1989 

וארי אל וינזאמ סא ,םימי ךרואל םייקתהל לכוי אל יקסע לעפמ םוש .וילאמ ןבומ 

דחוימבו ,תויתרבח תוכרעמב ,תאז תמועל .םייתנשה תוחודב םייעמשמ-דח םיחוור 

יפ תבכרומ התדידמו רתוי בחר תויביטקפאה גשומ ,רפס תיב ומכ תויתרבח תוכרעמב 

ךותב (Hoyi Ferguson)ןוסוגרפ יוה ידיב חתופש ,תירפס-תיבה תויביטקפאה לדומ .המכ 

:םידממ רפסממ בכרומ ,(1988) םולשו ץיבורוה ,ןמדירפ 

תסנכהב אטבתמש יפכ ,ותביבסב םייונישל ומצע םיאתמ רפסה תיב הבש ,הדימה " 

סתמעטהבו םייוניש 
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דל«יכדרמ 

תורטמ לש התואנ הגשהבו ןוכנ חוסינב אטבתמה ,תורטמה תגשה לש הדימה " 

תוינוגראו תויתרבח ,תויכוניח 

לש לארומה ,םירומה לש לארומה ומכ ,תכרעמה יביברמ לש היצארגטניאו תודיכל " 

,תוביוחמ לע חרימש :תרצוי תוליעפ תדדועמ הריואו חותפ םילקא ,םידימלתה 

.םידימלתה לצא ןהו םירומה לצא ןח היצאביטומ לש הלודג הדימ 

ןמ םה ,םתדובע עוציבב םהיניב ןילמוגה יסחיו םירומה ןיב הלועפה ףותיש ,הז לדומ יפל 

תויתרבחהו תויכוניחה תורטמה תגשה תאו לגסה לש תודיכלה תא םיעבוקה ,םימרוגה 

הלאו הדימלו הארוהב םירקחמ לש הבורא הרוש ןחבו רקס ,(1987)טנב .רפסה תיב לש 

!ויתונקסמ 

קודה הלועפ ףותיש םהיניב םימייקמ םירומה רשאכ ,תמייקתמ הבוט הארוה * 

הנוב תותימע לש םילקא ררוש םייביטקפאה רפסה יתבב * 

רופישל יתיח רישכמ תשמשמ ,הזל הז םיקינעמ םירומהש, תידדהה הכימתה * 

.םידימלתה לש םיידומילה םיגשיהה 

דודיבש ,םיעבוק םה .הלועפ ףותיש לש םילשמ טביה םיריאמ (1984) קוטסו לג ,ןרש 

,עוצקמל םירבחמ בושמ לבקל תורשפא ונממ תללוש ,התיבב רגוסמ אוהשכ ,הרומה 

בושמו הרזע תלבק לש תודסוממ תוטיש רדעה" לע םילבוק םה .ותדובע ביטב תעגופו 

רופישל יתיח עדימ לבקל הרומה לש תויונמדזהה תא ליבגמ הז בצמ .יביטקורטסנוק 

,ףרה ילב תרזוחה ,המישמ ךותב אולכ" אוה יכ ,ותשגרה תא תקזחמו תיעוצקמה ותוליעפ 

לטיל העיגמ תומוד תונחבהל .(73 !םש)"תישיא החימצלו תוחתפתהל יוכיסה הב טעומו 

.תירפס תיב תונשדח ןיבל רפסה תיבב םיתימע יסחי ןיבש רשקה לע הרקחמב (1982) 

,תווצ חותיפב םירכינ םיצמאמ ושעש ,הלא דחוימבו "םיחילצמ" רפס יתבש ,האצמ איה 

הלודג רתוי הברה הדימב םירומה ברקב ןילמוג תוליעפ לש םימכסומ םיסופד וגיהנה 

הבר הכרעהב םירומה וסחייתה םיחילצמה רפסה יתבב ."סיחילצמ-אל" ה רפסה יתבמ 

תויומלתשהב ליעפ קלח ולטנו ,םיתימע ברקב ןילמוג יסחי לש תוהובג תומרונל 
.תופתושמ תוידומיל תויוסנתהבו תופתושמ 

סיתווצנ התנעו רפסה תיבב תילוהינ תרוסמ 

תא החלצהב אלמל רתוי םיבר םייוכיס שי רפסה תיבלש ,תועיבצמ רקחמה תונקסמ 

הלועפ ףותישב דובעל םירומ לש םיתווצ דדועי םא ,וילע הליטה הרבחהש ,תומישמה 

םיעיבצמ תאז היגוסב םיקסועה ,םיפיקשמ .p םשל םימיאתמ םילכ חתפי סאו ,םהיניב 
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תיביטקפא תדובע תעיבקכ ידוסי-לעח ופטח תיבב יעועקמת תוועת 

ןרסרדנאו רדיינס ־תאזה העיבקה תא םישגהל רפסה תיב לש םייטנארחניא םיישק לע 

המורתה לע םיעיבצמו ,םיחילצמ רפס יתב לע םירקחמ לש הרוש םירקוס (1986) 

ילבקמ לש לגעמה תבחרהמו םירומה ברקב הלועפה ףותישמ תעדונש ,תכרובמה 

םידעי תעיבקבו תוערכהב םירוט יתווצל לקשמ ןתמב רפסה תיבב תוטלחהה 

ןמז ידמ תוחפ ךוניחה תודסומ ושידקה ,תירוטסיה הניחבמ" ,תאז תורמלו .תורטמו 

תוצובקב הדובע םשל תותואנ תויונמוימ םירומה לצא חתפל ידכ םיצמאמ ידמ תוחפו 

תותיסנ רשאכ ,העיתפמ תוריהמב תושאייתמ רפסה יתב תולהנה .(213 :םש) "םיתמצבו 

,ןיטולחל תקספנ תיתצובקה תוליעפהש ,םיעיצמ םה .םיישקב םילקתנ םיתווצב הדובעל 

קלח אוה טקילפתקה לש ותעפוה אלה"ו .והשלכ טקילפתק הירבח ןיב ררועתמ רשאכ 

רבגתהל הצובקה ירבח לש םתלוכי ,p לע רתי .יתצובק שוביגב ךילהת לכ לש ענמנ יתלב 

רתויב ףקתה הדימה הנק איה הלטמה עוציבל םירושקה ,לוכסתה תושגר לעו תויעבה לע 

םיישק םעו תויעב םע דדומתהל איה המכחה .הדובעה תצובק לש תויביטקודורפה תמרל 

,םיתואנ םיצמאמ הז ןיינעב םיעיקשמ םניא רפסה יתב .(213 ־םש)"םהמ חורבל אלו 

תאז חורב .הדובע לש הזכ גוסל המיאתמה ,תילוהינ תרוסמ ןיא ןהיתולהנהלש םושמ 

םירושיכ רסוח לש םומה תא תולתל ןיא םתעדל .(1989)ןוסנו'גו ןוסנו'ג סג םיבתוכ 

רוקמה תא .םמצע םירומב (Productive Coiiegiaiity)"תיביטקודורפ תותימע"ב לועפל 

לוכיש רבד סוש וב ןיאש ,רפסה תיב לש יתרוסמה ינוגראה הנבמב שפחל שי הזה םומל 

לעב ןוגרא אוה רפסה תיב ,םתעדל .םירומה ןיב ןילמוג יסחיו הלועפ ףותיש דדועל 

רתוי תנייפאתמ וכותב תוליעפהש ,(Loosely Coupled Organization) םיפפור םירוביח 

השענה לע הרקבו חוקיפ דואמ טעמ וב שי .תידדה תולתב רשאמ תידדה תולת-יאב 

,תוירשפאה תואצותלו העפשהל רשק ילב יאמצע p^ םירבד השוע דחא לכ ־וכותב 

הז יתטיש p^ םידדובמ םירומה ,םירחאה לש םהיתוינכתו םהיתולועפ לע הנייהתש 

.הדובעה םוי לש תועשה בור ךשמב הזמ 

שופיחב ,תיביטקודורפ-אל תישיא תורחתב יוטיב ידיל תואב הזה דודיבה תואצות 

רבעה לש הדובע יכרדלו תוטישל תיתייפכ תודמצהב ,תלוזה לצא תותרסח לש דימתמ 

הרומלש ידכ"ש ,םימכסמ םה .תיביטנרטלא ךרד שופיחמו תונשדח לכמ העיתרבו 

םיקוזיח תכרעמל קוקז אוה םישודיחבו םייונישב ןכתסהל ןוחטיב תשוחת היהת 

'חאו גרבמולב .(1־7 ־םש) "ול קינעהל הלוכי םיתימע תצובק קרש ,תחתופמ 

 (1974 ,Biumberg, May and Perry) ודמע ,םהיתואצותו רפסה תיבב םייוניש לע םרקחמב

ואצמ םה .הדובע תצובקכ לועפלו םהיתימע םע דובעל םירומה לש םתונמוימ רסוח לע 
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דל«יכדרמ 

רותפל הכירצה הדובע תצובקל תושרדנה ,תומיאתמ תושיגו תויונמוימ ירדענ םירומה תא 

.יביטקפא ופואב תויעב 

םיתווצב תדובעו תוגיתנמ ,םזילאגויספורפ 

וב שיש,ישפח עוצקמ לש עמשמב היספורפכ הארוהה עוצקמ תא גיצמ (1984) ץזיבא 

ןהו ,יטרואית חותינל אשונ םיווהמ ויתויוליעפ רשא ,קוסיע הניה היספורפה .תויחמומ 

תא ףיסוהל שי הלא םינייפאמל .הז חותינמ תועבונה ,תונקסמ דוסי לע תונתשמ 

תיעוצקמה תוצעוויהה איהו םיישפוחה תועוצקמה תיברמב תלבוקמה הקיטקרפה 

הקיטקרפל םינקמה ,הרקבהו עוציבה ,ךונכתה־הדובעה יבלש לכב םיתימע ןיב תדמתמה 

םילכירדא ןיב ,ןיד יכרוע ןיב ,םיאפור ןיב תלבוקמ תאזכ הקיטקרפ .תיעוצקמ תוכמס 

ץעוויהל דומלל םיבייח םירומ" הש עיצהשכ ,(1976)קיוו רבכ דמע ךכ לע .םינלכלכ ןיבו 

חתפל םיבייח םירומ .םינטפשמו םיאפור תאז םישועש םשכ ,דחיב תויעב רותפלו הזב הז 

רפסה יתב םאה איה הלאשה .תופתוש בגא תיעוצקמ תוחתפתה תדדועמה ,תוברת 

גוסמ ילאתיספורפ לודיג רשפאל ידכ םייתגרא םילכו םיעצמא םיביצקמו ךכל םיכורע 

לש תיתארוהה תוגיהנמה תוחתפתהו ילאתיספורפה םודיקהש ,תנעוט (1988)סילר והז 

םהבש ,רפסה יתבב .הלהנהה לש ינוגראהו ילכרמאה עויסב הבר הדימב םייולת םירומה 

,דחוימ ןמז הלהנהה םהל הביצקמ ,תיביטקפא הרוצב דובעל םירומה יתווצ םיחילצמ 

,עוצקמ ילעבכ דחיב ץעוויהל םילוכי םה ןהב רשא ,םיתווצ תובישי םשל ,הדובע תרגשכ 

תובישח לע וחוויד הלאכ םיתווצ ירבח .תודחוימה ויתולוגסמ םיתידל םרות דחא לכו 

ןודל םילוכי ןהבש ,תודחוימ תועש ובצקוה םהלש קכותמה הדובעה חולבש ,הדבועה 

.תפתושמה םתדובעל תורושקה ,תויתיח תויעבב 

יעוצקמ ןופצמ יפ לע הלועפה ,עוצקמל תוביוחמה אוה סזילאתיספורפ לש רחא טביה 

(1988)טראב .תיתוגיהנמ הלועפ ,הרצקב .תוירחאב תאשל תוירחא לוטל ןוצרהו תלוכיהו 

יתבב יכ ,ןעוט אוה .הארוהה תדובעבש םייתוגיהנמה םיטנמלאה תא חתנמו ,הז אשונב ןד 

תא אטבל ףירח ןפואב םיקוקז םירומהו ,םירומה תוגיהנמל ףירח ןפואב םיקוקז רפסה 

יפ לע ףא שומימ ידיל תואב קיא הלא תויטנ ,תאז לכבו ,םהלש תויתוגיהנמה תויטנה 

,םמודיקב יזכרמ דיקפת להנמל ,ותעדל .תויתוגיהנמ תויטנ תויובח םירומה לכ לצאש 

םיגיהנמ םמצעב םהש ,םילהנמ .םירומה לש סייתוגיהנמה תוחוכה לש ,סייוכידב ןיפילחלו 

תולוגס ילעב םירומ םהלש רפסה יתבל סייגל םדיב הלוע ללכ ךרדב ,םיחלצומ 

הרומה ךותבש תוגיהנמה לרוג .הלאה תולוגסה תא שממל םהל םירשפאמו ,תויתוגיהנמ 
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זויביטקגא חדובע תצמקפ ידוזמ-לעח ר8שח תיבב יעובקטח תווצח 

ידכ תושעל לחנמ לוכי המ .םירומה רבח ןיבל להנמה ןיב םימקרתמה ,םיסחיה ביטב יולת 

איה ,סראב ןעוט ,ךכל םיכרדה תחא !"םיגיהנמ לש הליהק" ולש רפסה תיב ךותב לדגל 

םג .תותלשיכל םגו תוחלצהל תוירחאב האישמ ,תוטלחה תלבקב םירומה תא ףתשל 

תוגהנתה ןיבל םירומ תוגיהנמ ןיבש רשקה תא הבחרהב תחתנמה (1988)ןמרביל 

םירומלש,יתיח ,רפסה תיבב תיתוגיהנמ הליהק רצוויתש םיצור םאש ,תנעוט ,הלהנהה 

ןתמל תובייוחמ רתויו הערכה חוכ רתוי ,תוירחא רתוי םמצע לע לבקל תויונמדזה הנייהת 

םיללוחתמ רפסה תיב תוברתבש ,תנייצמ איה .תואצותל (Accountability)ןובשחו ןיד 

לש םיאנתב םהיתויעב תא רותפל םילדח ןויסימ עדי ילעב םידומ רשאכ ,םיגילפמ םייוניש 

.םהיתימע םע הלועפ ףותיש לש תורגסמל םירבועו ,תודידב 

הדוב* «וצמק לומ םידיחי לש ףסוא 

לעה רפסה יתבב תובר (Depatrment)תוקלחמב םירומה תאש ,ןעוט (1977)ינאבוי'גרס 

םידמלמ הלא םירומ .הצובקכ רשאמ םידיחי לש ףסואכ רתוי רידגהל רשפא םיידוסי 

תיגולוכיספ העחבמ דא ,ירפס-תיב םחתמ ותואב יסיפ ןפואב םייורשו םיהז תועוצקמ 

םה ןיא ;תופתושמ תורטמו תופיאש םהל ןיאו :ליאוה תחא הצובקל םיכייש םה ןיא 

קופיסו האנה םיקיפמ םה ןיאו ;םהיתומישמ עוציב םשל הז םע הז הלועפ םיפתשמ 

השולשב ינאבוי'גרס ןיחבמ ,(1961) טרקיל תובקעב .תיתצובקה םתוכייתשה םצעמ 

ברקב םיררושה םיסחיה תא ,הצובקה הנבמ יפל ,ראתל םילוכיה ,םייטרואית םילדומ 

לכ .םידיחי לש ףסוא ־ תיסיפ הצובק :רפסה תיבב ףתושמ עוצקמ םידמלמה ,םירומה 

,םומינימל תפאוש תידדהה תוככחתהה .ותתיכב ותלוכי בטימ יפל ותדובע תא השוע דחא 

־ תיגולוכיספ הצובק .םייחרכה םיילאמרופ םירשק לש םוחתל המצע תא תמצמצמו 

ןיבל םניב הלועפ םיפתשמ ,תופתושמ תורטמו תופיאש םהל שיש ,םידיחי לש ףסוא 

תצובק .הילא תוכייתשהה םצעמ קופיס םיאצומו ,הצובקכ םמצע תא םיאור ,םמצע 

םיכיישה ,הלא לש תותכתה לכ םהל שיש ,םידיחי לש ףסוא ־ תיביטקפא הדובע 

,תיתצובק תונמאנ לש ההובג המרב םינייפואמ םה ךכל ףסונו ,תיגולוכיספ הצובקל 

.הדובעב םיגשיהל תרבגומ תונתפאשו ,יתועמשמ הלועפ ףותישל תוללכושמ תויונמוימ 

לש םידעיהו תורטמה תא בטיה םיריכמה םירומ תווצ ,אופא איה ,תיביטקפא הצובק 

תורטמה םודיק םשל ההובג תיעוצקמ תונמוימב דחי םילעופ ,םתא םיהדזמ ,רפסה תיב 

םצעמ ישיא קופיס םיאצומו ,ןהיפלכ הקומע תוביוחמ םישח ,תווצה לש תופתושמה 
.וילא תוכייתשהה 
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דלפ יכדרמ 

השישה 

רקחמה ילצ 

ןולאשה יטירפ וחסונ ןושארה בלשב .םיבלש ינשב התשענ ןולאשה תנכה .תודמע ןולאש 

תיתווצ הלועפ ףותיש לש תועמשמ ןהל שיש ,תויוגהנתהו תולועפ םיראתמה םידגיהכ 

הלא םיטירפ .ידוסי-לעה רפסה תיבב ףתושמ עוצקמ םידמלמה ,םירומ לש רשקהב 

תירקחמה תורפסה לעו (1990 ,דלפ) לארשיב רבטצהש עדיהו ןויסינה לע וססבתה 

,ינשה בלשב .(1961) טרקילו (1977)ינאבוי'גרס לש תוירואיתה לע דחוימבו םלועב 

יכרד לע םתא חחוש ,םיידוסי-לע רפס יתב הרשעכב םירומ יתווצ םע רקחמה זכרמ שגפנ 

בלשב וחסונש ,םיטירפל ןכות ףקות תתל ידכ ךכב עייתסהו ,םהיניב הלועפה ףותיש 

תועוצקמב םירומ יכירדמו םיחקפמ םע סג םייקתה המוד תוחיש בבס .ןושארה 

ודעונש ,םיטירפ 44 ללכו תינשב ןולאשה חסונ ךילהתה לש ופוסב .םינושה הארוהה 

:הלאה םיניינעה תא ןוחבלו דודמל 

לש היתופיאשו היתורטמ יפלכ תווצה ירבח לש תוביוחמהו תובהלתהה תדימ * 

תירפס תיבה תיעוצקמה תרגסמה 

תיעוצקמה תרגסמל תיתומכו תיתוכיא הניחבמ םירומה תמורת * 

תווצה ירבח לש תידדהה הבשקהה תמיא " 

תויעב ןורתפב תווצה ירבח םילגמש ,תויתריציה " 

תווצה ירבח ברקב תועד יקוליח לעו תויושגנתה לע םירבגתמ ןהבש ,םיכרדה * 

תוטלחה תווצה ירבח םילבקמ םהבש ,םיגהת תוטיש " 

ישיא־ויב הלועפ ףותישל תוצה ירבח תלמי * 

.תוצה ירבח לש תוילאנויספורפה תדימ * 

5־מ לחה ,טרקיל םלוס יפל תוחיכש תוגרד 5 ינפ לע וסרפתה םיטירפה לע תובושתה 

4־ל ןיימל היה ןתינ ןולאשה יטירפ לכ תא .(ללכ ןייפאמ אל)1-ב הלכו (דואמ ןייפאמ) 

:תיביטקפא הדובע תצובק לש םיתש םידממל תומיאתמה ,תוירוגיטק 

תווצ תדובע לש תויביטקפא * 

רפסה תיבב עייסמ ילוהינ ךרעמ " 

ישיא־ויב הלועפ ףותיש " 

.תילאנויספורפ הצובקל תמייתשה * 
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תיביטקגא תדובע תצובקכ ידוזמ-לעח רפסת תיבב יעוצקמה תווצח 

רקחמה תייסולצו* 

ירקמ םגדמב ורחבנש ,םיידוסי-לע רפס יתב 40-מ םירומ 1035 הללב רקחמה תייסולכוא 

ודמיל רקחמב ופתתשהש ,םירומח .ידוהיה רזגמב זכרמהו א"ת ,םילשור תוזוחממ 

תווצה שארב רשאו ,רפסה תיבב םיפסונ םירומ ינש תוחפל ודמיל םתואש ,תועוצקמ 

,רפס יתב 32 וללכ הלא םירומ ודמיל םהבש ,רפסה יתב .עוצקמ זכרמ דמע יעוצקמה 
.םייתד םייתכלממ רפס יתב 8-ו םייתכלממ 

יטסיטטס חותינ 

םיטירפל םיעצוממ םינויצ תאיצמ ומכ תוירואית תוקינכט ללכ יטסיטטסה חותינה 

םיעבונ ־ןכל םימעטה .(Ranking Order)דרוי םירפסמ רדס יפל םידממה לכב םנוגראו 

תוליעפה לש תיפארגופוט הפמ טטרסל :רקחמה תרטממו קדבנה רמוחה לש ותוהממ 

לע םיארמ םיעצוממה םינויצה .ידוסי-לעה רפסה תיבב םייעוצקמה םיתווצה םוחתב 

תובישחה לע זמור דרויה םירפסמה רדס וליאו םירומה תוגהנתהב תויללכ תומגמ 

זכרמ ןויצו ליאוה ,הרואכל 3.5 בשחנ יבויח ןויצ .םהיניעב םינושה םיטירפה לש תיסחיה 

תיעבטה הייטנב בשחתהב ךא .יבויחכ ול לעמ ןויצ לכ בישחהל היה רשפא ,3 וניה םלוסה 

הטסוה ,םהלש תוגהנתהל רושקה לכב תילילש לע תיבויח הבושת ףידעהל םילאשנ לש 

תיקסיה הקיטסיטטס חותינ השענ אלו ליאוה יכ ,ןיוצי .3.5 -ל התלעוהו ךותיחה תדוקנ 

.םיקהבומ םילדבהכ ,גורידב םילדבהה תא חרכהב תוארל ןיא 

רקחמה גוולצגמ 

לש תויביסנטעאהש ןכתיי .םינוש תועוצקמ םידמלמה ,םירומ ןיב הנחבה התשענ אל 

הארוהה תותש ,ב"ויכו הקיטמיתמו תילגנא ומכ תועוצקמב התש תפתושמה הדובעה 

,ך"נתו הירוטסיה ,תורפס ומכ םייכרע תועוצקמבמ רתוי ,"יביטקייבוא" אוה םהב 

לש ותעד בחורלו ותפקשהל ,ותוישיאל הבר הדימב םימאתומ םהב הארוהה יכרדש 

.רחא יפוא תאשל יושע הלא תועוצקמב םירומה ןיב הלועפה ףותיש ךכל .הרומה 

מ י א צ מ מ 

יעמשמ־דח אל חוסינ ןיגב םתצקמ .ולספנ ירוקמה ןולאשה ךותמ םיטירפ הנומש 

,םיטירפ 36 אופא ורתונ .ולבקתהש תובושת לש קיפסמ ותאש ,רפסמה םושמ םתצקמו 

עבראל ,רומאכ ,וקלוח ןולאשה יטירפ .1050 ןיבל 973 ןיב ענ םהילע םיבישמה חווטש 

.הדובע תצובק תוגהנתה לש םיתש םידממ תוגציימה ,תוירוגיטק 
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דלפ יכדרמ 

תווצ תדובע לש תויביטקפא 

עצוממ לש דרוי םירפסמ רדס יפל) םיראתמה ,םיטירפ 13 םילולכ (1 הלבט) הז דממב 

תויוכיא תפקשמה וז ,הצובקה לש תימינפה הקימאנידה לש הביט תא (יללכ 

תוואג ,הצובקה לש תויתמישמה תורטמה םע המנפהו תוהדזה תואטבמה ,תויתוגהנתה 

.תיתצובק תוגיהנמו תיעוצקמ המצוע ,הדיחי 

!הלגו» 

וירבח ימלב "הוו* הדובל לש הויבישקפא"ב הוולח הויוגהגההל םיללוה» םימיל 

ד"מהו הייה ופש יהב יפל 

רפס תיב 

יללכ עצוממ  יתכלממ  ד"מט  טירפה  'סמ 

 19  19  17
,תווצה יובח ינפל ןוידל םיאבומה ,םיאשונה 

.םיבושח 

 1

 18  18  16 .תויניינעו תודקוממ עצקטה יווט לש תובישיה   2

 18  18  18

םירבחה ,תווצה יתידב םידוגינ םילגתמ רשאכ 
,םיניינעה רוריב לש ןרדב ענכשל םיסנמ 
.ףסונ ףקת עדימ תאבהו תיתיגה הקמנה 

 3

 18  18  17

,השגרה שי עוצקמב תווצה לש םירוטל 
שומישב ,תוינשדח הארוה תוסישב תוסנתהש 

םמה םישדח תוקינכטבו דומיל ירמוחב 
.םהב קוסעל יוארש .םיימינע 

 4

 17  17  16 .םיתידל ,תיתועמשמ םימרות תווצה ירבח לכ   5

 16  16  13

דע ,םיכחמ ץא ונלש יעוצקמה תווצה ךותב 
דע העיגמו ,תרעוב תישענ יהשלכ היעבש 

דעומ דועבמ הב םילפטמ אלא ,רבשמ 
.תעד לוקישבו תוריהזב 

 6

 15  15  14
תותרתפ לש בחר ןווגמ יהשלכ היעב לע ןוידב 

.הערכהל תווצה תובישיב םילעומ םיירשפא 

 7

 15  16  14 .הברה ןהב "םיקיפסמ"ו תוליעי תווצה תובישי   8

 14  14  12

תימת ןוגראב םייותש לע תובושח תוטלחהב 
ויתודמעב תובשחתה שי רפסה תמ לש הארוהה 

.עוצקמה לש הארוהה תווצ לש תויצוביקה 

 9

 11  11  29 10 .תויעבב לופיטל םייתטיש םילהנ םימייק 

 2.7  2.7  19

םיחקלנ םידימלתה לש םהיתועדו םהיתותצר 
הארוהה יכרדו דומילה תודיחי תעיבקב ןובשחב 

.עוצקמה לש 

 11

 11  11  10

זכרמ לש הריחבב םיברועמ תווצה ירבח 

.עוצקמה 

 12

 19  19  19
םידמעומ תלבקב םיפתוש תווצה ירבח 

.רפסה תיבב הארוהל םישדח 
 13

 30
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תיביטק» ח דובע תצובקכ ידוסי-לעח וכסח תיבב יעוצקמה תווצה 

םיכירעמ םירומה .הלעמו 3.5 ןויצב םירומה ידיב וכרעוה םיטירפ 6 יכ ,הלוע הלבטה ןמ 

תובישי לש ןתוליעי תא םיטילבמו ,תווצה תובישי לש ןתויתילכת תא יבויח חרואב 

תילאנויספורפ השיג לשו תווצה תדובע לש הקימאנידה לש תויוכיאב ןידה אוה .תתצה 

תונשדחל תוחיתפב תאטבתמה ,תילאתיספורפ השיג ראתמה ,4 טירפ סגו ,הדובעל 

יסחי תא הלעמ 5 טירפ .תירפס-תיבה תואיצמה תא סיעיפאמכ םיארנ ,סייוסינלו 

יגהונל תוסחייתה לע עיבצמ 6 טירפ וליאו .הצובקה ךיתב םיררושה םייעוצקמה הכרעהה 

3.6) 3.6 הזה טירפל ןתינש ,ןויצה .ותמזוילו תיעוצקמה ותטילשל ,תויעב ןורתפב תווצה 

.חפמה לש "יבויח"ח רוזאה לש לובגה לע שממ אצמנ ,(ד"ממ-3.3 ,מ"מ 

םניא .הנוש יפוא (13-7) 1 הלבטב םיטירפה רתי םיאשמ ,ותדנש םיטירפה תששל דוגינב 

םה .לארשיב תירפס-תיבה תואיצמב תומייק ןכאש ,תויוגהנתה םירומה תעדל ,םיפקשמ 

לש הרכהה תדימ לע דומלל רשפא 1 הלבטמ .הפמה לש "ילילש"ה רוזאב רבכ םיאצמנ 

ילעב לש םיעיפאמה דחא .םירומה לש תילאתיספורפ תוכיאב רפסה תיב תלהנה 

,ןדיבא) יעוצקמ ןופצמ יפל הלועפהו חוקלל תוביוחמה אוה "םיישפוח תועוצקמה" 

םירומה לש "תויעוצקמ"ב ריכמ וניא רפסה תיב ,(11 טירפ) תואצותה יפל .(1984 

לש הנבומה םחוכ לע דיעהל םיאב 13-ו 12 םיטירפ .הנממ בייחתמה תעדה לוקישבו 

םהל ונתנש ,םיעצוממה םינויצה .רפסה תיב לוהינב תוערכהו ,חוכב תופתושב םיתווצה 

רפסה תיבב םימייק םעאש ,םיגהנ םה הלאש ,םיארמ המאתהב (1.9־ו 2.0)םירומה 
.ילארשיה 

דפקה תיבב *יישמ ילוהינ ןילמ 

םיגהנ ,ילוהינ הנבמ םיראתמה םיטירפ 11 םילולכ ,עייסמה ילוהינה דיעמה דממב 

,םייעוצקמה םיתווצה תא חפטלו דדועל ידכ םהב שיש ,רפסה תיבב םימייקה ,םילהנו 

לש תויורשפא תיחפהלו אכדל ,עונמל ,ךפיהל וא ,תויביטקפא הדובע תצובקכ ולעפיש 

,םינבומ םילחנבו תינוגרא הסיפתב רבודמ .הז גוסמ הדובע תוצובק תורצוויה 

םילוכי םה הבש ,תדחוימ "העפ" ומכ םיתווצה ירבחל םייסיפ םיאנת םיחיטבמה 

לש ןקת תועש תדמעהלו םהיתולועפל דחוימ ביצקתל דעו עירפמ ןיאבו תויחונב סנכתהל 

םיארמ (2 הלבט) םיאצממה .תויומלתשהו םירמוח תנכה ,ןונכת יכרוצל רפס תיב 

םיתווצה לש םתדובע תא דדועל ידב "הרועמ תאצוי" הניאש ,תילוהינ תואיצמ 

.םייעוצקמה 
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דלפ יכדרמ 

2 הלבט 

תווצה ♦וגוו *)יעב *עוצקמה תווצה תדובעל עייסמ ילוהינ ךרצמל םיעצוממ םינויצ 
ירוי םירפסמ רדסב ד''ממו ם''מ רבסה יתב יפל 

רפס תיב 

יללכ עצוממ  יתכלממ  ד''ממ  סירפה  'סט 

 18  19  18
ובש ,דחוימ רודמ םייק רפסה תמ תיירפסב 

.עוצקמה םוחתב םייתיח רזע ירפס םיזכורמ 

 1

 3.7  17  38

ידכ םיתואנ תוריכזמ יתוריש תווצה תושרל 

.הדובע יכרצל שורדה ,רטוח לפכשלו ןיכהל 

 2

 13  13  27

,סנרובל ,ןרפס)םיחמומ םייוצמ רפסה תיבב 

םילוכיה,(ב"ויכו תיכוניח היגולונכטל החמומ 

תורוקמ רחא שופיחב תווצה ירבח ידיב עייסל 
.דומיל ירמוח תנכהבו 

 3

 12  13  11

ףתתשהל תורשפא תנתינ תווצה ירבחל 
םידומיל ימיב םג םידומיל ירויסבו תואנדסב 

.רפסה תיבב 

 4

 29  29  29
תועש קיפסמ ודמעוה עוצקמה זכרמ תושרל 

.ויתויוליעפ תא ןהב םייקל לכויש ידכ ,תויעובש 

 5

 28  23  26
דחוימ ףיעס דמוע הארוהה תווצ תושרל 

.רפסה תיב ביצקתב 

 6

 27  28  25
ידכ םיאתמ ןמז דחוי תתצה ירבח תושרל 

.םהיתושיגפ תא םייקל 

 7

 25  25  24
ידכ םיאתמ ןמז דחוי תווצה ירבח תושרל 

.תומלתשהו הכרדה תולועפ םייקל 

 8

 2.4  23  21

תיבב תדחוימ "התפ" תווצה ירבח תושרל 

.דחי דובעלו סנכתהל םילוכי םה הבש ,רפסה 

 9

 23  24  20
םיאשונ םידמלמל ,דחוימב)תווצה ירבחל 

.םיפתושמ "תותלד" ו "תותלח" (םיליבקמ 

 10

 23  24  22
תיב ,תודחוימ תויוטלתשה שי רפסה תיבב 

.תווצה ירבחל תוירפס 

 11

.יבויח ילאמינימ עצוממ ןויצל ועיגה םיינש קר םיטירפה 11 ךותמ 

היירפסב םיאתמ יעוצקמ רודמ ול שי יכ ,רובס םירומה תווצ יב ,םידיעמ םיאצממה 

התמתה ,םיאנתה רתיל רשאב םרב ,םיתואנ תוריכזמ יתורישל םיכוז ףא םהו (1 טירפ) 

הדובע לש המגמה דודיע םשל רפסה יתב לש תילהנמ - תיתגרא תוגהנתה לע תילגתמה 

.רתויב הדחו העא תיתווצ 
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תיביטק* תדובע תצובקכ ידוסי-לעח ובסת תיבב יעוצקסח תווצה 

ןיא .(3 טירפ) דומיל ירמוח תנבהב תווצה ירבחל רפסה תיבב תואנ יעוצקמ עויס ןיא 

,תויעוצקמ תולועפב קלח לוטיל םירומל םירשפאמה ,םינבומ םירודיס רפסה תיבב 

םידימעמ םניא רפסה יתב .(4 טירפ) רפסה תיב תרגסמל ץוחמ תומייקתמה 

לכוי ובש ,יסיפ םוקמ םידחיימ םעאו (6 טירפ)םיתווצה תולועפל דחוימ ביצקת 

,הרוצב היונב הניא תירפס־תיבה תועשה תכרעמ .(9 טירפ) עירפמ ןיאב לועפל תווצה 

סומיעמבו החונ הרוצב םייעוצקמה םיתווצה ירבח לש םתצבקה תא תרשפאמה 

תויומלתשה םוקמ ונעא רפסה תיב .(10 טירפ) תידומילה הרגשל תוערפה לש 

.01 טירפ)תוידסומ 

םיישיא-ןיב םיסחי 

ןהיתונמוימל תורושקה תויוגהנתהל םיסחייתמה םיטירפ םילולכ (9 הלבט)הז דממב 

.םהיניב יעוצקמה הלועפה ףותישלו תרושקתל ,םהיתוטזויל ,תווצה ירבח לש תוישיאה 

3 הלבט 

ימ*ב חוובח *וגח בוקב ישיא-ןיב הלוניפ ףותישל תויונמוימל םינמחממ םינויצ 
ווו* םירבטמ רדסב ד''ממ ,מ"מ" ופטח יחב יפל םמצצ 

רפס תיב 

יללכ עצוממ  יתכלממ  וידרמ  טירפה  יטמ 

 4.0  4.0  41

לע םמצע ויבל םעב חחושל םיגהונ םירוטה 
םהיתושיגפב תארמה םוחתמ םיאשונ 

גווילאמרופ-אלח 

 1

 19  19  19

םהיתימע תא םיפתשמ עוצקמה ירומ 

,םיעינעב םהיתובשחמבו םהיתותינחב 

.םהלש הארוהה תדובעל םירושקה 

 2

 17  17  17 .םהיתימע ישעמ לע םיעדוי עוצקמה ירומ  ג 

ג6   16  15

םהיתויעב םירתופ תווצה ירבח 

םהיתוטישמ םיעצבמו ,תוילאודיבידניאה 

.םהיתימע םע הלועפ ףותישב 

 4

 10  10  10
לש םהיתותיכב םירקבמ עוצקמה ירומ 

.םהיתימע 

 5

היה דחא קרו םיבויח םינויצל 'רכז" םיטירפ העברא יב ,םיארמ 3 חולב םיאצממה 

והשלכ טירפל ךתינש ,רתויב הובגה אוהש ,4.0 עצוממ ןויצ ןתינ , 1 'סמ טירפל .ילילש 
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יל9יכדר0 

םייארקא םירבד יפוליחבמ רתויב ןאב רבודמש דכב ,1 טירפמ התש 2 טירפ .ןולאשב 

,הקספהב הפק תייתש בגא םירומח רדחב ןחלושה די לע וא ןורדסמב םיבייחמ -יתלבו 

ידדה ןומא לש עקר לע קר םירשפאתמה ,"םייעוצקימ תודוס" ייוליגב רבודמ אלא 

אצמנ .3 טירפל םג תתל רשפא המוד תונשרפ .תישיא-ןיבה תויתורחתה חתמ תדרוהו 

םתא ךא ,סהיתותיערב םהיתימע תא םיפתשמ ,הז םע הז םיחחושמ םירומה יב ,אופא 

ןויצה ןתינ 5 טירפל .םהיתותיכב םהלש דיחיה תושרל םירדוח םניאו ,םלובג תא םיגישמ 

.רפסה תיבב גוהנה תא תנייפאמ וז תוגהנתה ץא ,ונייהד ,10 ךומנה עצוממה 

תייפס־תיג־לע תילאנויספורפ תוכייתשה 

ירבח לש תילאנויספורפה תוכיאל םיסחייתמה ,םיטירפ העבש וללכנ (4 הלבט)הז דממב 

.הדובעה תצובק לש תויביטקפאה תא םיצעהלו חיטבהל ידכ םהב שיש ,תתצה 

4 הלגמ 

תיופס-תיב־ל* תילאנויספורפ תוסחייתמ תגהגקל תוגייתשהל םיבצוממ םינויצ 
דרוי םירפסמ ררסג ר"ממו מ''מ רפמ יתג יפל 

יללכ עצוממ  יתכלממ  ד"טט  'סמ 

 18  17  19

תויומלתשהב םיפתתשמ תווצה יובח 

םדקל ידכ ןהב שיש ,תותש תויוסמתהבו 

.תיעוצקמ העחבט םתוא 

 1

 14  17  14

םיבאשמ יזכרמל החונ השיג תווצה ירבחל 

(ב''ויכו םייגוגדפ םיזכרמ ,תוירפס) 
.םהלש הארוהה תדובעב עייסל םילוכיה 

 2

 15  15  13

םייעוצקמ תע יבתכ םילבקמ תווצה ירבח 

,ל"כתל ףגאה ןמ ,חוקיפה ןמ)םירזוחו 

,םיניינעב (ב"ויכו ההובג הלכשהל תודסוממ 

.םהב םיארוקו ,עוצקמה תארוהל םירושקה 

 3

 11  12  10

יבתכש ,םיחיטבמה ,םיעובק םילהנ םימייק 

לא ועיגי םירחא םיבאשמו םירזוח ,תע 

.רבדב םיעגונה ,תווצ ירבח 

 4

 2.7  2.7  25
םע יעוצקמ רשקב םיאצמנ תווצה ירבח 

.םירחא רפס יתבמ םמומ 

 5

 25  2.7  25
לע חקפממ הכרדה םילבקמ תתצה ירבח 

.רפסה תיבל ץוחמש ןמדמט וא עוצקמה 

 6

 25  25  16

םייצרא םיתגראב םיליעפ תווצה ירבח 

.עוצקמה מומ לש םייזוחטו 

 7
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תיביטק#« הדובע תצובקכ ידוומ-לעח רבסח תיבג יעוצקמה תייצח 

העחבמ דימתמ ןפואב ןוזיהל ךרוצב ,רתיה ןיב תנייטצמ תילאתיספורפ תוכייתשה 

.רפסה תיב םוחתב ,ליגרכ ,םיאצמנ םניא םבורש ,םינווגמ תורוקממ תיעוצקמ 

ההובג הלכשהל תודסומה םימזויש ,סיתיזופמיסהו ןויעה ימי סח הלאה תורוקמה 

,םידחוימ םייעוצקמ תע יבתכ ,עוצקמה םוחתב תוימואל-ויבו תויצרא תודיעו 

־תיב- לע עדי יבאשמו םיעוריא ב"ויכו םירחא רפס יתבמ םירומ םע םישגפמ 

תחיקל ןוגכ ,תויביסאפ תויוגהנתהב רבודמ דוע לכש ,םילגמ ןאכ םיאצממה .סיירפס 

שי" ,םייגוגדפ םיזכרמבו תוירפסב תורזעיה וא ונגראו ומזי םירחאש ,םיסוניכב קלח 

תבתכומ יתלב תוליעפבו תומזיב תוכורכ תויוגהנתחהשכ ךא ."רבדל המ לע 

.רתויב הלילד איה רפסה יתבב םתואיצמו רתוי ךבוסמ וינעה ,הלעמלמ 

ץוח םייעוצקמ סידועיוב ףתתשהל םיגהונ םהש ,(1 סירפ) םמצע לע םידיעמ םירומה 

ןיא ךא .(3 טירפ) םייעוצקמ תע יבתכ לש תונימזו תועדומ תמייקו ,םיירפס תיב 

רשקל רשאבו ,(4 טירפ)םירומה לש םהידיל שממ ועיגי םירזע יכ ,תרמוא תאז 

תעדל סה ירה ,םייוצמ הלא סא ,םיירפס-תיב-ץוח םימרוגמ תיעוצקמה הארשהלו 

.(7,6,5 םיטירפ)ידמל הכומנ המרב ,םירומה 

ןויד 

הילוחכ עוצקמה זכרמ תא ןחובה רקחמ יאצממ רואל הז רקחמ יאצממב ןודל ןתינ 

םירומ ידיב עייסלו ךירדהל אוה עוצקמה זכרמ דיקפת .(1990 ,דלפ)תיכוניח תוגיהנמב 

לעו ןויע ימי לע עדימ קפסמ םג אוה ...התיכב הדובעב םיישקב ולקתנש ,םילאודיבידניא 

שיאה וניה ,יעוצקמה תווצה שארכ .םירחא םיפוג ידיב םינגרואמ הלא רשאכ ...םיסוניכ 

ליעוי המו ,רסח המ ,תעדל בייחש ,רפסה תיבב עוצקמה תארוה חופיט לע יארחאה 

אשונב תוליעפה .וירומל תואנדסו תויומלתשה ךרוע ותאו ,ןגראמ ונמא ,םיגשיהה רופישל 

תבר תיתגרא הדובע תעקשהבו רתוי הרורב תוביוחמב הכורכ איהשכ ,תרדענ תומלתשה 

רבודמ דוע לכש ,םש רמאנ ,עוצקמה זכרמ דיקפת לע רתוי תללוכ הרוצבו ,ףקיה 

הב ןיאש ,יתכרדה וא ינוגרא ,ינכט יפוא תולעב תויוליעפ" םיראתמה ,םידגיהב 

תא םינייפאמכ םיעיפומ סה ,ךרדומה חרומה ישעמב הליעפ תוברעתהו תויתוכמס 

אל והשמכ תודגנתה ררועל היושעש ,הדמע תטיקנ תשרוד הלועפה רשאכ םלוא .דיקפתה 

דוע איה ןיא ,תיעוצקמ הניחבמ הקומע רתוי הרידח תשרוד הלועפה רשאכ וא ,ילאיגלוק 

שי יכ ,תקדצומ תיארנ עוצקמה זכרמ רבדב האבומה ."זכרמה לש ודיקפתכ תנייפואמ 

לע ונרקחמ לש םיאצממה ןמ תלבקתמש ,התמתה תא ריבסהלו םילשהל ידכ הב 
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יל# יכדרמ 

זכרמ לש ודיקפת ימוחת תא םיעבוקה ,ראתמה יווק .יעוצקמה תווצה לש ליפורפה 

תצובקכ יעוצקמה תווצה לש וידוקפת ימוחת תא םיעבוקה ,הלאל םיליבקמ עוצקמה 

לש תויעוצקמה ויתויוכמס תאו ויתודמע תא םישילחמה וא םיקזחמה םימרוגה .הדובע 

.יעוצקמה תווצה לש ותמצע תאו ודמעמ תא םיעבוקה םימרוגל םימוד עוצקמה זכרמ 

לש הלועפה ימוחת לש ידמל הרורב חפמ םירייצמ יעוצקמה תווצה תדובע לע םיאצממה 

לש תוצובקל םינייפאמה תקולח .וכותב הלועפה ףותיש תמצע לשו יעוצקמה תווצה 

תוחפל ,היירופה תילגתמ הנומתה לש רחא דממ תפקשמ ןהמ תחא לכש ,םיטירפ 

ילוהינ-הנבט-ירושק םייגולוקא םימרוג לע עיבצהל תרשפאמ איה .חותינה תניחבמ 

תווצה לש תויביטקפאה תא םישילחמה וא םימדקמה ,תירפס-תיב־תוברת־ירושקו 

.יעוצקמה 

־תווצה תוליעפ לש רחא טביה טילבמ םידממה תעבראמ דחא לכ 

יתלב טעמב "תוימינפ" תויוגהנתהב דקמתמ תווצה תדובע תויביטקפא לש דממה * 

תווצה לש תודיכלה חוכמ ,רקיעב תועבונה ,תויוגהנתה הלא .תווצה לש הביבסב תויולת 

יכוניחה טהלה ,יתצובקה לארומה ,תובהלתהה ,ידדהה ןומאה ומכ םיניינעל הנווכה .ומצע 

הצובקבש םיטירפ 13 ךותמ .םירומכ םדיקפתל תווצה ירבח לש תינעוצקמה השיגהו 

התמתה .םתוגהנתה תא םיעיפאמכ םירוטה יעעב וארנ (8)םתיצחממ הלעמל ,תאזה 

תלעבב תפתושמה םתדובע תא םיאור תווצה ירבחש איה ןאב תלבקתמה תיללכה 

םירתופ סה הב רשא ,ןרדה .הארוהב םתדובעב םהיתומישמ יולימל תמרותכו תועמשמ 

ךרד איה ,םעפל םעפמ םהיניב םיעלגתמה תועד יקוליח ללוכ ,תויעוצקמה םהיתויעב תא 

."הדיחי חור" תמייק .םייעוצקמ אירטו אלקש לשו תיתיגה הקמנה לש ,עונכשו רוריב לש 

תושעל "םיקיפסמ"ש השוחת שיו ,הז לא הז תיעוצקמ הכרעהב םיסחייתמ תווצה ירבח 

סה ,םייבויח םיתיצל וכז אלש ,תאזה הצובקב םיטירפה 5 .סחב יולת רבדה סא ,הדובע 

םיאנתב אלא םמצע םירומב תויולת ןניאש ,תויוגהנתה ראתמה גוסה ןמ םלוכ 

לש תויצוביקה ויתודמעב תבשחתמ התא רפסה תיב תלהנה ־רפסה תיב לש הריוואבו 

ןוגרא ומכ ,םהב אכמס-ינב קהבומב סה הרואכלש ,םיאשונב רבודמשכ םג ,תווצה 

,עוצקמב הארוהל םישדח םידמעומ תלבק וא תווצה שאר תריחב ,הארוהה תוינכת 

המל שיש המ ןיב דואמ רורב לובג וק ןאכ ןמתסמ .רפסה תיבב םידמלמ םה ותואש 

,תוליעפ ץא .תווצה ירבחב םייולתה םיניינעב הלועפ ףותיש שיו תווצ שי ,תוליעפ שי .ץאש 

תוברתב יולתש המ לבב תיתווצ היישע לש המצע ןיאו ,הלועפ ףותיש ןיא 
.ולש תילוהינה תרוסמבו רפסה תיב 
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תיביטקגא ח דובע תצובקכ ידוסי-לעח ובטח תיבב יעוצקמה תווצה 

תוירפס-תיבה תויוגהנתהב דקוממ ופקת תיבב *ייסמ ילוהינ ךרפמ ,ינשה דממה * 

,םיטירפה 11 ךותמ .יעוצקמ תווצ לש הלועפ ףותיש תוחוד וא תודדועמש ,תויגולוקאה 

יאנת תא םינייפאמכ םייבויח םיעצוממ םינויצ ולביק 2 קר ,תאזה הצובקב וללכנש 

ונייהד ,היירפסב םירודיסב קר םיתווצה תארקל דעוצ רפסה תיב .םירומה לש םתדובע 

יתוריש ןתמבו תווצה לש הארוהה עוצקמל דחוימ רודמב םיינויח רזע ירפס זוכירב 

וניא אוהו ,ןגרואמ רפסה תיב ןיא ,םיאשונה רתיב םלוא ,הדובעל םיתואנ תוריכזמ 

וניא .םייעוצקמה םיתווצה לש םתדובע תא חפטלו רשפאל ידכ םיינוגרא םילכ חתפמ 

תווצה ירבחש ,הרוצב תועשה תכרעמ תא ןגראמ וניא ,דכ םשל םייפסכ םיבאשמ הצקמ 

הניחבמ יונב אוה ןיאו ,תונימז הדובע תועשב תופתושמ תובישי עובקל ולכוי 

םירדח ולש םייעוצקמה םיתווצה תושרל דימעהל לכויש ידכ ,הליחתכלמ ,תיתטקטיכרא 

לש תויתיחל םייתפש סמ םלשמ רפסה תיבש רמול רשפא .תואנדסלו תובישיל םידחוימ 

pל ךורע אוה ןיאו ,יומ אוה ןיא p םשל ישממ רבד השוע אוה ןיא ךא ,תיתווצ הדובע 

.תילהנ הניחבמ אלו ,(םיבאשמ תקולח) תיסנניפ הניחבמ אל ,תיסיפ הניחבמ אל 

שגדהש ,תויוגהנתהב זכרתמ ישיא־קב הלועפ ףותישל תויונמוימ ,ישילשה דממה * 

,םינותנ לע תוחפו תווצה תא םיווהמה ,םידיחיה לש םיישיאה םיתתנב אוה םהב 

ןומאב רבודמ ןאכ .(ןושארה דממב ומכ)תיתצובקה הדובעה לש הקימאנידל םירושקה 

אוה שגדה ."התאו ינא" תניחב תישיא-ןיב תורבחתה לעו ,דיחיל דיחי ןיב ,ישיא-ןיב 

תיתשת שמשל הכירצה ,הווחא לשו תוער לש המרב תוחיתפ לשו הביח לש תלוכיב 

םיטירפה 5 ךותמ .תיביטקייבואה תיעוצקמה המרב תיתצובק הלועפ ףותישל 

לע חחושל םיברמ םח .םירומה ברקב םייבויח םיעצוממ םיתיצל וכז 4 ,תאז הצובקבש 

,םהיתימע ינפב םייולג םהיתונויערו םהישעמ ,אוצמ תע לכב םהיער םע םתדובע 

."םייעוצקמה תודוס"ה תרימשל תואנק םהיניב ןיאו ,תונדשח ירדענ םיישיאה םהיסחי 

םניא עוצקמה ירומ .םירעשה םילעמ ןאכ .התיכה ילתוכ םה חז םוחתב תולובגה 

םג ירה ,וב ונלחתהש ,תונשרפה ןוויכב ךישמנ םא .םהיתימע לש םהיתותיכב םירקבמ 

יורשה ןיינע וניא תלוזה לש התיכב רוקיב .רפסה תיב תוברת תא םישאהל שי ןאכ 

דחא דצמ רקבל ןוצר לש ןיינע קר אל אוה .םיילאתסרפה םיסחיה תריפסב תידעלב 

לש הרגשו לבוקמ גהונ םג היהיש ךירצ אלא ,ינש דצמ רעשה תא חותפל תונוכנו 

תניחבמ םימיאתמ םירודיס םג ויהיש ,ךירצ ,p ומכ .רפסה תיבב םיידדה םירוקיב 

.(ב"ויכו םירועישמ רוטפ)םינמזה תמאתה 
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דלפ יכדרמ 

תא םילשהל אבש ,תיופס־תיב־לע תילאנויספורפ תוסחייתה ,יעיברה דממה • 

לש תילאנויספורפה תוגהנתההו העדותה תדימל סחייתמ ,יעוצקמה תווצה לש ליפורפה 

תיבב תויעיפוא תויוגהנתה םיפקשמכ טיוצ 3 ,ותוא "םינוב"ה םיטירפה 7 ןותמ .םירומה 

לודיג םשלש ,ךבל םיעדומ תווצה ירבח .הלאכ תויוגהנתה סיפקשמ־אלכ 4-ו רפסה 

ישודיחב דימתמ ןפואב םהילע ,התכנ הרוצב דקפתל ידכ וליפאו החימצו 

אורקל םהילעש ,םינוש סידועיובו םיסוניכב ףתתשהל םהילעש ,םיעדוי סה .עוצקמה 

לבא ,םינימזה עדיה יבאשמ תא םילצנמ םה .רקחמה ישודיח תא םיאיבמה ,תע יבתכ 

םע תועמשמ תולעב תויעוצקמ תויורשקתה םימזוי םעא סה ־לובגה וק חתמנ ןאכ 

המזיו תוליעפ לש סיסב לע אלו תוידדה לש סיסב לע אל ,םירחא רפס יתבמ םיתימע 

תיב ןוויכמ אב הז דממה "לדחמ" .סיירפס-תיב-לע סיירטתלוו םייעוצקמ םיתגראב 

,םיחיטבמה ,םיעובק םילהנ םהב ןיא .ורקאמב ךוניחה תכרעמ לשו ורקימב רפסה 

םהב ןיאו ,רבדב םיעגמה ,םירומה ידיל ועיגי ןכא םיילאנויספורפה עדי יבאשמש 

.ץוחבמ םיחמומ ידיב םירומ תכרדה לש רדוסמ םזינאכמ 

ם ו צ י ס ל 

הדובע תצובקכ ידוסי-לעה רפסה תיבב יעוצקמה תווצה לע דומלל ונשקיב הז רקחמב 

םימייקה ,םייעוצקמה ןילמוגה ירשקו הלועפה ףותיש תקידב תועצמאב תיביטקפא 

םירומ 1035 ברקב היה רקחמה .רפסה תיבב ףתושמ עוצקמ םידמלמה םירומה ברקב 

זכרמהו ביבא־לת ,םילשורי תוזוחממ ירקמ םגדמב ורחבנש ,םיידוסי לע רפס יתב 40-מ 

ןולאש לע םירומה לש םהיתובושת לע םיססובמ ולבקתהש ,םיאצממה .ידוהיה רזגמב 

תדובע תויביטקפא :הז רשקהב םיטתולר םידממ 4-ל םיסחייתמה ,םיטירפ 34 לש 

תוסחייתהו ישיא ןיב חלועפ ףותישל תויונמוימ ,עייסמ ילוהינ ךועמ ,תווצה 
.תילאנויספורפ 

לש תויוגהנתהש ,רורב ןפואב תזמרמ םיאצממה דוביע ירחא חלגתמה ,בצמה תתמת 

לש תויוגהנתה רשאמ תויוצמ תויהל רתוי תוטמ ,םמצע םירומב תויולתה ,הלועפ ףותיש 

11 ךותמ ,המגודל .רפסה יתב לש ילהנמהו יתגראה הנבמב תויולתה הלועפ ףותיש 

5 ךותמ 4 תמועל םייבויח סיתיצל וכז 2 קר ,עייסמ ילוהינ ךרעמ דממה לש םיטירפה 

34 ךותמש ,הדבועה םג .ישיא-ןיג הלועפ ףותישל תויונמוימ דממבש םיטירפה 

ויגשיה תולד לע זמרמ 4.0 לש עצוממה ןויצה לש לובגה תא ץרפ דחא אל ףא םיטירפה 

םיאצממה .המשל היואר תיתווצ הדובע חתפל ויצמאמב ידוסי-לעה רפסה תיב לש 
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תיביטקפא תדמע תצובקכ ידוסי-לעת ופטח תיבב יגחצקתזו תוובח 

המגמל םיעירפמהו םילושכמה יממעמ םיאצמנ ובש ,ןוויכה לע רורב ןפואב םיעיבצמ 

.יעוצקמ הלועפ ףותיש לש ףסונ חותיפ לש 

רפסה תיב לש תילוהינה תרוסמה .הלהנהה רדח אלא םירומה רדח וניא היעבה רוקמ 

םא .םירומה יתווצ לשו םירומה לש תיעוצקמ הימונוטואו תואמצע תדדועמ הניא ונלש 

סגש ,אלפ ןיא ,תיעוצקמ תוירחאו תוכמס ,וילא ךייתשמ אוהש ,תווצלו הרומל ןיא 

,חקפמל האלה תולגלוגמ הלא .תאזכ תוירחאו תוכמס ןיא ותלהנהלו רפסה תיבל 

לש תבותכה ירסח םיימינונאה תותרדסמל דעו ךוניחה דרשמ תלהנהל ,זוחמה תלהנהל 

.ערה לע םגו בוטה לע םג ןובשחו ןיד ןתמל הרורב תבותכ ןיאש ,ןאכמ ."תותטלשה" 

לש םתוברועמ תלדגה לע (9/ןש ל"כנמ רזוח)ךוניחה דרשמ ל"כנמ לש ותאירקש ידכ 

אוהש יפכ ,תיטקאטהו תיגטארטסאה המרב תוטלחהב ,רפסה תיב תדובעב םירומה 

םושיי רבדב הערכהו תוכמס רתוי םירומל רשפאל שי"ש ותארוהש ידכו ,טרפמ 

תילולימ תונוכנו םייתפש סמ רדגב וראשיי אל "םרפס תיבב תיכוניחה תכרעמה 

היישעה .חטשב םייתימא םישעמ רתוי תושעל שי ,ינוגרא םזילרביללו תוחיתפל 

לש םיגיהנמ תויהל ולכויש ,םיתמיאבו םילהנמה תרשכהב תויהל הכירצ תיזכרמה 

לע לבקל םינכומהו םילגוסמה ,תוכמס ילעבו םיימותטוא ,עוצקמ ילעב לש תוליהק 

תבותכ היהתש ,בושח .תותלשיכ לע םגו םיגשיה לע תוירחא ,ומוחתב דחא לכ ,םמצע 

תא לגלגמה ,רווד תניחבב קר הנעאש ,תבותכ ,םהירוהלו םידימלתל תישחומו הבורק 

.תויעוצקמו תוירחא ךותמ תויעב רותפל סג הלוכיש ,תאזכ אלא ,האלה היעבה 
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דלפ יכדרמ 

תורוקמ תמישר 

ד"משת ,ךוניחה להנימבו ןוגראב םימינ» ,"יגוגדפ גיהנמכ רפסה תיב להנמ" ,'מ ,ןדיבא 

.55-41.11 'סמ תרבוח 

.13 ע"ע ,ד"ס 'כ .1990 ראוני ,ךוניחה דה ,"שדחה ןדיעב ס"היב ןוגרא ,'מ ,דלפ 

ךוניחה להנימבו ןוגראב םימיע ,"תיכועח תוגיהנמב הילוחכ עוצקמה זכרמ" ,'מ ,דלפ 

.(17 'סמ תרבוחב םסרפתהל דמוע) 

,םילשורי ,רפס ימב לש םילקאו תוברמ תויביסקפא ,'ר ,םולש ,'ת ,ץיבורוה ,'י ,ןמדירפ 

.1988 ,דלאס הטיירנה ןטמ 

םינויע ,''רפסה תיבב םירומה לגס ברקב עויס יתווצ" .(1984) 'ש ,קוטסו 'ע ,לג ,'ש ,ןרש 

.39 ךוניחב 

 Barth, Ronald S. (1988). "Principals, Teachers, and School,

 Leadership", Phi Delta Kappan, V. 69, N9, pp. 639-642.

 Blumberg, A., May, Y.& Perry, R. (1974) "An Inner city school that changed
 and continued to change", Education and Urban Society, 6. 16
 52.

 Liebermann, Ann (1988). "Teachers and Principals: Turf, Tension and
 New Tasks", Phi Delta Kappan, V.69, N9, pp. 948-953.

 Likert, Rensis (1961). New patterns of management, New York: Mc
 Graw Hill.

 Little, Judith Warren. (1982) "Norms of collegiality and experimentation:
 workplace conditions of school success", American Educational
 Research Journal, V. 19, N3, pp. 325-340.

 Johnson, David W. Johnson, Roger, T. (1989). Leading the cooperative
 school, Edinol, Minnesota, Interaction Book Company.
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תיביטקפא תדובע תצובקכ ידוקי-לעת רפסת תיבב יעוצקמה תווצח 

 Rallis, Sharon (1988). "Room at the top: Conditions for effective
 school leadership", Phi Delta Kappan,. V. 69, N9, pp. 643-647.

 Sergiovanni, T. J. (1977). Hand-Book for effective department
 leadership, Allyn and Bacon, Mass.

 Sayder, Karolyn Y., Anderson, Robert H. (1986). Managing productive
 schools, Academic Press, Orlando, Florida.

 Weick, Karl (1976). "Educational organizations as loosely coupled systems",
 Administrative Science Quarterly.
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