
  ?רקסה ינולאש תוכיאב תויעבה ןהמ :3 טסופ
 םחוסינו םגוס ,םיטירפה רפסמ :א קלח

 
 םידבכנ םיארוק
 לעו הילע בישהל הסנא .םנכות תויהל ךירצ המו רקסה ןולאשב לולכל יוצר םיטירפ המכ הלאשה תא המישרב םיארוקה דחאמ יתלביק
 בורה טעמכ אוהש גוסהמ הארוה ירקסל ולא תומישרב תסחייתמ ינא .חלשאש תואבה תומישרהמ המכב הב םירושקה םיבושח םיטביה
 ךלהמב תכרענה תבצעמ הכרעהל דוגינב( תמכסמ הכרעה תרטמל רטסמס לכ ףוסב םיכרענש ולאכ - ץראב םיימדקאה תודסומב טלחומה
 .םהילע םינוממלו םיצרמל תוחוודמ םהיתואצותשו ,)רטסמס ותוא ךלהמב ןיידע םתארוה םודיקל םיצרמל המורתל תדעוימהו רטסמסה
 .םהב שומישה תא לולשל הלולעש ,םהיניבמ םידחא לש הדורי תוכיא לע םיעיפשמש םימרוגבו רקסה ינולאש תוכיאב חתפא
 
 ?הארוהה ירקס ינולאש תוכיא לע עודי המ
 תדידמ תניחבמ( תוקיודמ תויהל תובייח ןה  ,ןהב שמתשהלו ןהילע ךמתסהל היהי ןתינש ךכ תונימא הנייהת רקסה תואצותש ידכ
 .םיהובג תונמיהמו תופקת םע תויהל בייח רקסה רמולכ ,תורזוח תודידמב תויבקע-תויטנטסיסנוקו )דודמל תורומא ןהש המ
 
 תימוקמ הדעו י״ע ללכ ךרדב ,ימדקאה דסומב ימוקמ ןפואב םיחתופמ ץראב םגו םלועב םיימדקא תודסומב רקסה ינולאשמ רכינ קלח
 תא דומלל םיחרוט אל םג םהיניבמ םיטעמ אל רעצה הברמל .רקסה יאשונב תויחמומ לכ םהל ןיאש ,דיחי םדא ידי לע - עורגה הרקמבו
 הקומע הנבה םהל הנקמ תימדקאה הארוהב ברה םנויסינש החנה ךותמ ,)תילגנאב הלוכ טעמכש( תיטנוולרה תיעוצקמה תורפסה
 םייושע תוריחבה ירקסש ונלוכ לע םכסומש יפכ םלוא .הארוהה ירקסב התוא ךירעהל ךיא םיעדוי םה ןכלשו ,הב םירושקה םיאשונב
 הירואיתה תרכה תללוכה ההובג תויחמומ תשרוד הארוהה ירקס תכירע םג ךכ ,הז םוחתב וחמתהש םישנא י״ע קר יואר ןפואב ךרעיהל
 ,םינולאשה יחתפמ םיבר םירקמב .הרבחה יעדמב הדידמ ירישכמ לשו ,הארוהה תכרעהו הדימל ,הארוה לש םימוחתב םייטנוולרה עדיהו
 תופקת לש תונוכתה תא םימייקמ םהלש םינולאשה םא )ירטמוכיספ/יטסיטטס ןפואב( םיקדוב אל ,אשונב םהלש עדיה רסוח םושמ
 שומישב םיאצמנה הארוה ירקס לש םינולאש וקדבש םידחא םירקחמ ןכאו .הארוהה רקס ומכ הדידמ רישכמ לכל תויחרכהה ,תונמיהמו
 וא תופקת לש תושק תויעב ויה )הלעמו 70% ידכ דע ,םירקחמהמ קלחב( םהמ רכינ קלחלש ואצמ ב״הראב תונוש תוקלחמ וא תודסומב
 .םיצרמ תכרעהל ולא םינולאשב שומישה תא וללשש ,תונמיהמ

   Green et al., 1998; Marsh, 2007; Simmons, 1996; Tagamory and Bishop, 1995    לשמל 
 לש םישרדנה עדיה ימוחתב תויחמומה רסוח םושמ רקיעב ,הנוש היהי ןאכ בצמהש הביס ןיא לבא ץראב תאז קדבש רקחמ הריכמ ינניא
 ילא וחלשנש םידחא םיימדקא תודסומ לש רקסה ינולאש לש תוכיאה איה ךכל תילטודקנא תודע .ץראב םינולאשה יחתפממ רכינ קלח
 םהבש )הרירב-בר לש גוסמ( תורוגסה תולאשה חוסינש ולאכ םג ויה לבא ,םיניוצמ םינולאש המכ ןבומכ םהיניב ויה .תונורחאה םינשב
 וא ,דואמ םיכורא ויה םהב םיטירפהמ המכ ,המגודל .רורב יתלב וא ״ןבצעמ״ חוסינ לש ויה תויעבה יגוס תיברמ .קיזמו עורג שממ היה
 טירפב וללכנש םינוש הכרעה יאשונ רתויו םיינש םע וא ,הלופכ הלילש םע ומכ( הנבהל השקו לפרועמ ןפואב וא ,לברוסמ ןפואב וחסונ
 ןתמל רורב ןפואב םיטומש םיחוסינ ויה ,ןהילע בישהל םילגוסמ/םיעדוי/םיכמסומ םניא םיטנדוטסהש תולאש וגיצהש ולאכ ויה .)דיחי
 םישרדנה ץמאמהו ןמזה תא םילידגמ עורג םיחסונמה םיטירפ .תויעב יגוס דועו ,תילילש הבושתל םיטומש םירחאו תיבויח הבושת
 קרפ ותואב םינולאש המכ אלמל וילעשכ דחוימב ,ןולאשה תא אלמל ולש היצביטומה תא םיניטקמו ןולאשה תא אלמל ידכ טנדוטסהמ
 שומישהש ךכל איבהל םילולעו רקסה לש תונמיהמבו תופקתב םג םימגופ עורג םיחסונמה םינולאש .וב דמולש סרוק לכ רובע דחא ,ןמז
  !!!יואר אלו יוגש אוה ויתואצותב
 םוחתב הדידמו הכרעה יחמומ ידי לע יוצר ,תונמיהמו תופקת לש הקידב רובעל םיבייח ימוקמ ןפואב וחתופש רקס ינולאש ,ללככ
 תלבק ,תועיבק ,םודיק ומכ לגס ישנא יבגל תוילרוג ןהש תוטלחה תיישעל תושמשמ םיוסמ הארוה רקס לש תואצות םא .יטנוולרה
 .ושמתשה ובש רקסה לש תונמיהמהו תופקתה ורשואיו וקדביי ןכ ינפלש וניה ךכל יחרכה יאנת ,רכשב האלעה וא והשלכ דיקפת
 
 .ותונמיהמו ותופקת לע םג ךכבו ןולאשה תוכיא לע םיעיפשמה םימרוגה ןיבמ םה םיטירפה לש תוכיאה בוציעו םיטירפה רפסמ תעיבק
 
 ?וידעי תא אלמי רקסה ןולאשש ידכ שרדנה )םירוגסה( םיטירפה רפסמ והמ
 
 יבגל ישומישו ןימא עדימ רקסה תואצות תא םילבקמה (stakeholders) ןיינעה ילעבל תתל םה יללכ ןפואב םיירקיעה םידעיה
 .םתוא םדקל היהי ןתינש ידכ ,םיסרוקהו הארוהה
  :םה םיירקיעה ןיינעה ילעב
 םיסרוקה ,הארוהה תכרעהל םרותה עדימב רקיעב םיניינועמה )תוטלוקפו רפס יתב ,םיגוח ,תוקלחמ ישאר( תוימדקאה תודיחיה ישאר  -
 יתאוושה ןפואב םג ,םיצרמהו



 לבא ,יתאוושה ןפואב םג - םהלש הארוהה תכרעהל םרותה עדימב )םלוכ אל ילוא( םיניינועמה םהיגוס לכל םידמלמה לגסה ישנא  -
 ידכ תונשל וא קזחל יוצרש םתארוהב םיטביה תוהזל ידכ ,םתארוה תא םישפות םהלש םיטנדוטסה ךיא יבגל עדימב םיניינועמ רקיעב
 רפשל
 םהילא םשריהל םיננכתמ םהש םיסרוק יבגל עדימב םיניינועמה םיטנדוטסה  -
 
 ?)םיטירפה חוסינ לשו ןולאשה יולימ ןמז לש םיטביה( ןולאשב םיטירפה רפסמ םע היעבה המ
 ,)רטסמסה לש םינורחאה םירועישה דחאב יתתיכ שגפמ תרגסמב ואלימ םיטנדוטסש( ריינ יספוטב םינולאש לש טמרופמ רבע רקסהשכ
 ,)התיכה תרגסמל ץוחמ ללכ ךרדב תישענש( טנרטניאב גצומה ןולאשל תובושת לש םידיינ םירישכמבו םיישיא םיבשחמב הדלקהל
 םיבישמה זוחא ,םויכ םיבר םיימדקא תודסומב .ןווקמה טמרופב רקסה יספוט תא םיאלממה זוחאב דואמ תיתועמשמו הלודג הדירי התייה
 תייסולכוא תא גציימ וניא םיבישמה םגדמש ששחה םושמ ,רקסה תונמיהמב םוגפל לולע יכ דע ךומנ ךכ לכ אוה ןווקמה רקסה לע
 םיעקשומש םיברה ץמאמהו ףסכהו ,וידעי תגשהל היואר הרוצב וב שמתשהל ןתינ אל ,ןמיהמ וניא רקסה םא .סרוקב םיטנדוטסה
 - איה תוימדקא תודיחי ישארמ םילבקמ אשונב םיקסועהש רתויב תורעובהו תוחיכשה תולאשה תחא ,ךכו תויה .ןוימטל םידרוי ותכירעב
 ?םינווקמה םירקסב םיפתתשמה זוחא תא לידגהל ךיא
 
 םינימאמ םיבר .רקסה ןולאשב םירוגסה םיטירפה רפסמ םוצמצ אוה וז היעבל ישעמ ןפואב םיחיכשהו םיירלופופה תונורתפה דחא
 לע בישהל םהלש היצביטומה תא לידגי ןכלו ןולאשה יולימל שידקהל םישרדנ םיטנדוטסהש ןמזה ךשמ תא תיתועמשמ רצקי הז ןורתיפש
 םרות וניא הז ןורתיפ ,ןלהל הארנש יפכו ןהשלכ תוקידב וא תודבוע לע אלו דבלב תויציאוטניא לע תססובמ וז הנומא ,םלואו .ןולאשה
 .תישעמ הניחבמ תובר
 ,דיחי סרוקל ןווקמה רקסה ןולאש תא אלמל טנדוטסמ שרדנ םכתעדל ןמז המכ :םכלש היציאוטניאה תא ןוחבל הזב םכל העיצמ ינא
 ?דיחי טירפל הרירב-בר תבושת דילקהל טנדוטסהמ שרדנ ןמז המכ ,הז ךותמו ?םייסש דעו רקסה רתאב ההדזהש עגרמ
 יתינפ .ךמסומ ןפואב וז הלאש קודבל יתשקיב ,א״ת ׳בינואב הארוהה ירקס לש טקיורפה שארכ יתשמישש הפוקתב ,םינש 9-8 כ ינפל
 ותוא לש ופוסב ואלומש םינולאשה לכ לע ,ןמזה תדידמ לש הטושפ דואמ הצרה ושעיש יתשקיבו רקסה תא ונלצא הכרעש הרבחל
 ,רמולכ תוינש 120 ...היה ,תוחותפהו תורוגסה תולאשה ללכ יולימ תא ללכש ,לבקתהש ןמזה עצוממ .)100,000 מ הלעמל( רטסמס
 15 יולימלש ירה ,הקד יצח עצוממב שרד )םיאלממ אל םיטנדוטסה תיברמ( תוחותפה תולאשה יולימש סג ןפואב חיננ םא !!!תוקד יתש
 סרוקב םירועישב תוחכונ % ,הריחב/הבוח סרוק ,רדגמ( הרירב-בר גוסמ םייפרגומד םיטירפ השולש + הרירב בר גוסמ םיטירפה
 תא םירצקמ םאש ןאכמ .טירפל תוינש 6-5 ,רמולכ תוינש 90 כ עצוממב טנדוטסל ושרדנ ונלש ןולאשב וללכנש )רטסמסה ךלהמב
 היצביטומה תא ריבגיש המ הז םאה .רתוי תוינש המכ ילוא וא הקד יצחכ עצוממב טנדוטסל םיכסוחש ירה ,םיטירפ 5 חיננ-ב ןולאשה
 דיל ומצע תא בישוהלו ןמזה תא שידקהל טנדוטסה לש הטלחהה םצע אוה ןולאשה יולימל ןמזה רקיע תא שרודש המ ?ןולאשה יולימל
 ,יולימה םויס םע ספוטה תא חולשל ,ןולאשל בישהל ,רקסה רתאל רבחתהל ,רקסה לע בישהל ידכ דיינה רישכמה תא חותפל וא בשחמה
 םיבישמה זוחאמ עורגל ,טנדוטסהמ שרודש ןמזה בקע ,לולעש ידמ לודג רפסמ םניא םירוגס םיטירפ 15 ,ךכו .רקסה רתאמ קתנתהלו
  .רקסל
 ןמזה תא לידגהל לולעש ,רקסה יטירפ לש עורג חוסינ אוה ליעל יתגצהש יפכ רקסה ינולאש יולימל היצביטומה תא ןיטקמ ןכאש המ
 ...וז תוליעפ יבגל תיבויחה הריוואה תאו םינולאשה יולימל שרדנה
 
 ?ןולאשב )םירוגסה( םיטירפה רפסמ יבגל םלועב לבוקמ המ
 ףאו 40 דעו 20 מ םיטירפ ירפסמ םע םינולאש )תורחא תוצראב השענב האיקב ינניא( הדנקו ב״הראב םילבוקמ ויה 2000 ה תונש דע
 ״םימרוג חותינ״ יטסיטטסה ךילהה לש עוציב םגו תונמיהמ לש תויטסיטטס תוקידב רשפאל דעונ םיטירפה לש לודגה רפסמה .רתוי

factor analysis  םייזכרמה םיטביהה תא םיהזמש ,םימרוג לש הברהב םצמוצמ רפסמל םיטירפה לכל תובושתה תא ץבקל רשפאמש 
 ןווקמ יולימל רבעמה בקע ,ליעל רבסומכ םויכ .םירקסב ןיינעה ילעבל דואמ בושח עדימ והז .םיטנדוטסה תובושת תא םיביכרמש
 ךירצ רפסמה תעיבקב .םיטירפ 15 כ מ רתוי סימעהל אלש גוהנ ,רקסב ףתתשהל םיטנדוטסה לש היצביטומה תא ריבגהל ךרוצהו
  .ןולאשב לולכל רשפא וא הבוחש םיטירפה יגוסב בשחתהל
 
 )האבה םעפב םירבסהו טוריפ( םיילנויצפוא וא םייחרכה םהש ןולאשב )םירוגסה( םיטירפה יגוס
 :םייחרכה םיטירפ

 םיחוויד ,םימוכיס יכרוצל םישמשמה םיטירפה םה ולא .)סרוקה לשו הצרמה לש( תללוכ הכרעה לש ״םיילבולג״ םיטירפ 1-2 -
 .תואוושהו
 יכ םייחרכה ולא םיטירפ .)הז אשונב דקמתת האבה המישרה(  הארוהה לש םייללכ םייזכרמ םיטביה לש םיטירפ 4 תוחפל -
 יבגל ליעומ בושמ םיצרמל תתל ןתינ אלו הארוהה רקס לש תונמיהמהו תופקתה תא תויטסיטטס תוטישב דודמל ןתינ אל םהידעלב
  .ליעלכ רקסה ידעי תא גישהל ןתינ אל ,רמולכ ,םתארוה
 
 )ךרעב 15 לע הלעי אל םיטירפה לש ללוכה רפסמה( םיילנויצפוא םיטירפ
 םדוקה ףיעסה יפל הארוהה לש םייללכה םייזכרמה םיטביהל םימרותש םייפיצפס םיטירפ  -



 סרוקה לש םיטביה לש םיטירפ  -
 הדימלל המורתה לש םיטירפ  -
 ולש סרוקל ידוחיי ןפואב ףיסוהל לוכי סרוק לכב הצרמהש םיטירפ  -
 
 ?םידעיה תא גישהל ידכ ןולאשב םיטירפ לש יוארהו שרדנה רפסמה והמ :םוכיסל
 :״קדוהמ״ ןפואב םיחסונמ ויהי םיטירפהש בושח .לוכה ךסב 15 מ רתוי אל )ילנויצפוא( יוצר .םיטירפ 6-5 לש םומינימ יחרכה
 קיודמו ,רצק ,דואמ ריהב
 
 .ךכל רשקהב םיטירפה יגוס לע םירבסהו הבוטה הארוהה לש םייזכרמה םיטביהה לע רקחמהו הירואיתהמ עודי המ גיצא האבה המישרב

------------------------------------ 
 םכלש בושמ םסרפא םא .המישרל אלו תורישי ילא חולשל םג רשפא - תועצה וא תולאש ,בושמ םכמ לבקל חמשא ,םידבכנ םיארוק
 .םכמש םוסרפל ודגנתת אל םא אלא ימינונא ןפואב םכמש לע רומשא לדחמ תרירבכ ירה ,תורישי ילא חלשנש
 ?ןייטצמה הרומה לש תויללכ תונוכת 4 תוחפל םכתעדל ןהמ - האבה המישרה אשונ תארקל רגתאכ םכמ עומשל תניינועמ ינא דחוימב
 לכלו םיימדקאה תודסומה לכלו ןכותה ימוחת לכל םיאתהל הכירצ הבושתה ?תימדקאה הארוהה לש םייללכה םייזכרמה םיטביהה םהמ
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