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םירוטקרה תשמח לש אוושה גצמ
הנידמה ישארל םבתכמב

 לגסל .ילטוט ןומא רסוח אוה ההובגה הלכשהב רבשמל םרגש המ"
 ,הטיסרבינואהמ תפכא אל םיצרמל ,רטוזה לגסה ןמ תפכיא אל ריכבה
".ןומא לש תיסיסב הדימ תאזה תכרעמב ןיא .האלה ןכו

 ינפל דע ההובג הלכשהל הצעומה שארו ךוניחה תרש ,רימת ילוי כ”ח —

 ”ריעה לכ”ב םסרופ ,תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטס םע החישב םיישדוח

5.6.2009

".תוליעיבו בטיה תלעופ ההובגה הלכשהה תכרעמ"
7.5.2009 ,הנידמה ישארל םבתכמב רקחמה תואטיסרבינואב םירוטקרה תשמח — 

 ינפמו ןומא לש תיסיסב הדימ הב ןיאש ינפמ רבשמב תאצמנה ההובג הלכשה תכרעמש ןכתיי אל
 ילוי רבעשל ההובג הלכשהל הצעומה שאר ירבדכ ,תואטיסרבינואה ןמ תפכיא אל םיצרמלש
 תעצבמה תושרה ישאר לא םבתכמב םירוטקרה תשמח גצמכ תוליעיבו בטיה לעפת ,רימת
 .הכופיה תא רמא רחאה דצה חרכהב יזא ,תמאה תא רמא דחא דצ םא .לארשי תנידמב

 הלכשהל הצעומה שארש םיימשר םיכמסמ לע תוססובמה תודבועב חיכוא הז יבמופ בתכמב
 הז יבמופ בתכמב ,ןכל .תמאה תא הרמאש איה רימת ילוי כ”ח ,רבעשל ךוניחה תרשו ההובג
 ,ורשקש לע לארשיב רקחמ תואטיסרבינואב םירוטקר השימח לע תימשר םכינפב ןילמ ינא
 גצמ הווהמה בתכמ רצואה רש לאו ,ךוניחה רש לא ,הלשממה שאר לא וידחי ורגשו ,ובתכ
:דגנכ איה יתנולת .ללוש תכלוהו אווש

יצרא ןב יסוי הפיח תטיסרבינוא רוטקר .1

טלבניו ימי’ג בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא רוטקר .2

ןתיול ינד ביבא לת תטיסרבינוא רוטקר .3

הזמורטס הרש תירבעה הטיסרבינואה רוטקר .4

ןיגייפ לואפ ןוינכטה אישנל ריכב הנשמ .5

 רוביצה ידבוע תשמח הרואכל ורבע ,הז ךמסמ ףוסב ףרוצמ וקתעהש ,יאמב 7-ה ןמ םבתכמב
 שדחה החוסינ יפל םינומא תרפהו המרמ לש הריבע ,ןלהל האַראש יפכ ,ליעל םירכזנה םירוטקרה
 אווש גצמ תריצי" םהיניבו וז הריבע לש םיינייפוא םירקמ טרפמ רשא 1םיטפשמה דרשמ ידי לע
 ותלועפב תיתוהמ ועגפ" ךכבו ",רחא רוביצ דבועל בזוכ חוויד תריסמ וא רחא רוביצ דבוע יפלכ
 בתכמה תעפשהב םג ,הטילחה רשא ,הז הרקמב הלשממה ירק ",ירוביצה תורישה לש הניקתה
 דרשמ עיצהש ההובגה הלכשהב תוינויחה תומרופרה תא םירדסהה קוחמ איצוהל ,רומאה
 ידכו הב רסחה ”ןומא לש תיסיסב הדימ” תאזה תכרעמב רידחהל ןתרטמש תומרופר ;רצואה
.רוביצה ןעמל תוליעיבו בטיה הליעפהל

 תוחכוהה תא וארקתש ירחא ,םא ,הנידמה רקבמ דובכו הלשממל יטפשמה ץעויה דובכ
 יזא ,הנידמה ישארל םירוטקרה תשמח וגיצה אוושש ,יתנולתכ ואצמת ןכא ,ןלהל איבאש
 .קוחב בייחתמכ הלא רוביצ ידבוע תשמח דגנכ ולעפתש בושח

.11.1.2009 ,תונורחא תועידי ",תותיחשב המחלמב שדח קשנ :גיצמ םיטפשמה דרשמ" 1
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ריצקת
 תוינבמ תומרופר יתש םירדסהה קוח תועצמאב םשייל הנורחאל הסינ רצואה דרשמ
 בוצקתלו ןונכתל הדעווה קוזיח ,תחאה ;לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תובושח
 ,הב ויגיצנ רפסמ תלדגהב רוביצל תיתוירחא רתוי התושעל )ת"תו( ההובגה הלכשהב
 .תימדקא תוכיא תכרעהל תיתימאו תיאמצע תכרעמ תמקה הינשהו

 םירוטקר השימח יאמב 7-ב וחלש ,הלא תוינויח תומרופר םושיי לישכהל הרטמב
 לא ,הלשממה שאר לא ,הז ךמסמ ףוסב ףרוצמ וקתעהש ,בתכמ רקחמה תואטיסרבינואב
 ,הנידמה ישאר לא םירוטקרה תשמח ובתכ םבתכמב .רצואה רש לאו ,ךוניחה רש
 ".תיתארוהו תיעדמ החלצהבו ,תוליעיב ,בטיה תלעופ ההובגה הלכשהה תכרעמ"ש

 ירבח לש םהיתואדוה תא ימשר לוקוטורפ ךותמ טטצא וז אווש תעיבק ךירפהל ידכ
 תמייקש :ךפיהה תא םירמואה ת"תו ירבח לשו )ג"למ( ההובג הלכשהל הצעומה
 םרוגש ןוסא איה תודסומב םיצירמתה תכרעמש ;ההובגה הלכשהב םימוחת תורדרדתה
 וקסע אל ת"תו/ג"למש ;רקחמהו םידומילה תוכיא תדירי ןהיניבו תובר תולוח תוערל
 תויופידע ירדס ןיאשו ;הלשממה םהילע הליטהש יפכ ההובגה הלכשהה תכרעמ ןונכתב
.תכרעמב םיימואל

 ההובגה הלכשהה תכרעמ לע םידקת אלל רומחה הנידמה רקבמ ח”וד ךותמ טטצא ףסונב
 ת"תו-ש תקמונמה ותעיבק לע םימעפ רפסמ רקבמה רזוח הז ח"ודב .הנשה ץרמ שדוחמ
 תכרעמ לע חוקיפה אוהש ,הלשממה הל הדעייש דיקפתה יולימב טלוב ןולשיכ הלשכנ
 .הרמוחב הז ןולשיכ תוארל שישו ;ההובגה הלכשהה

 תא המישאמ קוחה תעצה"ש םירוטקרה תשמח ונילה הנידמה יגיהנמל םבתכמב
 תישיאה הרשויב יפוד הליטמ ךכבו תויביטקייבוא רסוחו תופיקש רסוחב תואטיסרבינואה
".ג"למבו תואטיסרבינואב וז הכאלמב םיקסועה לש תידסומהו

 ישאר דעוּו תואטיסרבינואה" :הנידמה רקבמ ח"וד ךותמ טטצא וז הנולת תכרפהל
 תובישחה תאו ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הדמעמ תא םילצנמ תואטיסרבינואה
 םישרמ םניא םירחא םירזגמש ןפואב תוירחא רסוחב םילעופו ,הנידמה הל תסחיימש
 חוקיפמ ענמיהל ידכ ימדקאה שפוחה ןורקעב בחרנ שומיש םישוע ףא םהו ,םמצעל
 ח”ודמ טטצא דועו ".רוביצ יפסכב תושוע תואטיסרבינואהש שומישה לע ןידכ בקעממו
 קלחל תוירחאב אשונ ףא תואטיסרבינואה ישאר דעו יכ תדמלמ תרוקיבה" :רקבמה
 ישאר לש תישיאה םתוירחא לע דיעמ רבדהו ;תרוקיבב ואצמנש םייוקילהמ
".השענל תואטיסרבינואה

 תכרעמ תא גיצמה םבתכמב ללכ ריכזהל ןוכנל ואר אל םירוטקרה תשמחש םג שיגדא
 התוא לע השקה הנידמה רקבמ ח”וד תא ,תוליעיבו בטיה תלעופכ ההובגה הלכשהה
.גיצהל ונווכתה תמא גצמ םא ,תוממותשה תררועמ וז יתבר הטמשה .תכרעמ

 ןיבמו תעד רב לכ" :הלא םילמב הנידמה ישארל אווש םירוטקרה תשמח וגיצהו ופיסוהו
 הנידמ תוברעתהש עדוי ,םלועב ההובגה הלכשהה תוהמ תא טעמ ריכמש ימ לכו ןיינע
 ".ונווינל ליבוהל ]![ תואדווב הלוכי תואטיסרבינואה רזגמב הז גוסמ

 הארא .רומגה ךפיהה תא תודבועב חיכוא ,םירוטקרה תשמח לש וז העיבק רותסל ידכ
 תוכרעמב יביסנטניא ןפואב תוברועמ ןניה תומדקתמה םלועה תונידמ תולשממש
 יפלכ ןתוירחאו ןדיקפת יוליממ קלחכ רוביצה יפסכמ תונמממ ןהש ההובגה הלכשהה
.ןהירחוב
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 תולהנתה לע יביטקפא ןפואב חקפת וזש התייה 1977-ב ת”תו תמקהב הלשממה תייפיצ
 חקפמ לארשי קנבבש םיקנבה לע חוקיפהש יפכ רוביצה תבוטל ההובגה הלכשהה תכרעמ
 .תואקנבה תכרעמ תולהנתה לע

 איה תשקבתמה הנקסמה .)ןלהל ואר( םמצע ת”תו ירבח םידומש יפכ ,הבזכנ וז הווקת
 ימלשמ רוביצל תיתוירחא התושעלו ת”תו תא קזחל לארשיב ידימו ינויח ךרוצ שיש אופא
 קוזיח .ההובגה הלכשהה תכרעמ תוליעפ לש יראה קלח תא םינמממה םיסמה
-ב ירוביצה ביכרמה קוזיח ידי לע קר ,רצואה תעצהכ ,תושעהל הלוכי רוביצל תויתוירחאה
.תומדקתמה תונידמה לש ההובגה הלכשהה תוכרעמ לכב השענ רבדהש יפכ ,ת”תו

 םכל עודיכ" :הנידמה יגיהנמ לא םבתוכב אווש גצמ םירוטקרה תשמח וגיצה דועו
 תכרעמה התע .ההובג הלכשהל הצעומה תרגסמב הכרעהל תחלצומ תכרעמ תמייקתמ
".רתויב תיעוצקמו תיביטקיבוא ,הליעי הרוצב תדקפתמ

 רקחמה תכרעה תא תענומ ג"למ-הש יחיכוהב םירוטקרה תשמח לש וז העיבק רותסא
 ;ישילשה ראותה ידומיל תכרעה תא תענומ איהש ;רקחמה תואטיסרבינואב עצבתמה
 ינשהו ןושארה םיראתל םידומילה תוינכות ןיב האוושהה תא תענומ ג"למ-הש
 הניא איהשו ;םהיניב רוביצה םע הביטימ תויתורחת הלישכמ ךכבו םינושה תודסומב
 .השענ ןכש טעמה ןמ םיחקל הקיפמ

 תמקהב לארשיב ידימו ינויח ךרוצ שיש ,רצואה תעצהכ ,אופא איה תשקבתמה הנקסמה
 תונידמב לבוקמכ ןתוכיאו ההובגה הלכשהה תכרעמ תוקופת תרקבל תיאמצע תונכוס
 הרקב ךורעת וזש ידכ ,וזכ הרקבב םיחמתמה םיפוג ידי לע ץלמומכו םלועב תומדקתמה
.תיתימא

 .הררׂשל תמא ורמאי הלאש ידכ תואטיסרבינואה ירקוחל ימדקא שפוח קינעמ רוביצה
 .ךפיהה תא ושע ,רקחמה תואטיסרבינואב םיימדקאה םישארה ,םירוטקרה תשמח לבא
 תוינידמב תובושח תוטלחה תּוויעל ךכב ומרגו ,הנידמה ישארל אווש גצמ וגיצה םה
 לועפלו ,הר@תי הרמוחב םירוטקרה תשמח לש אוושה גצמ תא תוארל שי ,ןכל .תירוביצה
.הלשכמה ןוקיתל ,רוביצה תושרל םידמועה םייקוחה םיעצמאה לכבו תופיקתב
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 בטיה תלעופ ההובגה הלכשהה תכרעמ" :1 אווש גצמ
 !?םנמאה — "תוליעיבו

 תלעופ ההובגה הלכשהה תכרעמ" :הנידמה יגיהנמ לא םירוטקרה תשמח ובתכ יאמב 7-ב
 רצואה תעצהל ףקותב םידגנתמ םה ןכל ".תיתארוהו תיעדמ החלצהבו ,תוליעיב ,בטיה
.וב רוביצה גוציי תלדגהב ת"תו בכרה קוזיחל

 !אווש גצמ םירוטקרה תשמח וגיצה תאזב

 ר”ויו ךוניחה תרש הדיעהש םירוטקרה תשמח גצמ תא תרתוסה תודעה תא בוש איבא
 תשרוד איה יכ הב דושחל ןיאש ,רימת ילוי כ”ח ,רבעשל )ג"למ( ההובג הלכשהל הצעומה
 2:הדיעה ךכ .ךוניח תרשכ התייה התניגמו ,האב הכותמ יכ ,ההובגה הלכשהה תכרעמ תער
 תפכיא אל ריכבה לגסל .ילטוט ןומא רסוח אוה ההובגה הלכשהב רבשמל םרגש המ"
 תאזה תכרעמב ןיא .האלה ןכו ,הטיסרבינואהמ תפכא אל םיצרמל ,רטוזה לגסה ןמ
 תבשוי לש אכדמה הרואיתכ תלשוכה תכרעמש ןכתיי אל לבא ".ןומא לש תיסיסב הדימ
 .םירוטקרה תשמח ירבדכ ,החלצהבו ,תוליעיב ,בטיה לעפת םג ,ג”למה שאר

 ,תמא הרביד רימת ילוי רבעשל ג”למה שאר תבשויש הלוע ,דימ איבאש תויודעה ךותמ
 .הכופיה תא הנידמה ישארל וגיצה םירוטקרה תשמח ,חרכהבו

םנולשכב ת”תו/ג”למ ירבח תואדֹוה

 התבישי תא המייק ,םבתכמ תא םירוטקרה ובתכש ינפל םימי העברא ,יאמב 3-ב
 ג"למ-ה ירבח השימח הב םירבחש "ההובגה הלכשהה תוינידמ שוביגל הדעווה" הנושארה
 הלוע ,הדעווה הבתכש לוקוטורפה ךותמ .)ת"תו( בוצקתלו ןונכתל הדעווה ירבח ינשו
 רחבמ הנה .הנידמה ישארל םירוטקרה תשמח ורייצש הנומתה ןמ תילכתב הכופה הנומת
:הבישי התוא לוקוטורפ יפל הדעווה ירבח ירבדמ

 יבגל ולבקתנש תוכיאה תכרעהל תוח"ודה ןמ" :)ג"למ רבח( ןמלוא ןועמש רוספורפ
 — ".םימוחתה תורדרדתה לש הגיאדמ הנומת הלוע וקדבנש םינושה דומילה ימוחת
 ?םירוטקרה תשמח לש םפוליסכ ,תיתארוהו תיעדמ החלצה וזה

 םרוג תואטיסרבינואב םויכ םייקה םיצירמתה ךרעמ" :)ג"למ רבח( ןשוג רהוז רוספורפ
 ,בטיה תלעופה ההובג הלכשה תכרעמ וזה — ".רקחמהו םידומילה תוכיא תדיריל
?תיתארוהו תיעדמ החלצהבו ,תוליעיב

 קוסעל םירומא םהש תורמל ,ג"למ םגו ת"תו םג" :)ג"למ רבח( הזייאזע לסייפ רוספורפ
 הלכשהה תכרעמ לש יואר ןונכת היה אל ] [ .הרוק אל הז לעופב ,ןונכתבו תוינידמב
 תלעופה ההובג הלכשה תכרעמ וזה — ".תדבוע אל ןונכתה תייצקנופ ג"למב .ההובגה
 ?םירוטקרה תשמח לש םפוליסכ ,תוליעיבו בטיה

 תירקיעה היעבה םויכ" :)ת"תו-ב ידיחי רוביצ גיצנ( ימחלה-תיב ןורהא סומידב ףולא-תת
 .תוכיאה תכרעה ךילהת תונקסממ םיחקל תקפה ןיא יכ הדבועה איה תוכיאה תכרעהב
 אוה ןונכתה .תובר תולוח תוערל םרוגש ןוסא איה תודסומב םיצירמתה תכרעמ
 ,בטיה תלעופה ההובג הלכשה תכרעמ וזה —  ".ג"למ/ת"תו-ב דאמ הרסחש היצקנופ
 ?םירוטקרה תשמח לש םפוליסכ ,תיתארוהו תיעדמ החלצהבו ,תוליעיב

 .ןונכתב םיקסוע אל ןונכתו בוצקתל הדעווב םג" :)ת"תו רבח( ץיבלקני ןועמש רוספורפ

.5.6.2009 ”ריעה לכ”ב םסרופ ,תירבעה הטיסרבינואב םיטנדוטס םע החיש 2
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 ןיא הז ילב .םיימואל תויופידע ירדס עובקל ךירצ ?תויופידע ירדס לע טילחמ םצעב ימ
?תוליעיבו בטיה תלעופה ההובג הלכשה תכרעמ וזה — ".ןונכת

 םיאשונב תכרעמב תובר תוקוצמ ורבטצה" :)ג"למ רבח( הדעווה ר"וי ,ובנ ךורב רוספורפ
 תשמח לש םפוליסכ ,תוליעיבו בטיה תלעופה ההובג הלכשה תכרעמ וזה — ".םיינונכת
?םירוטקרה

 הלאה תונולשיכב םידומה ירה ,לאשי ת"תו-הו ג"למ-ה ןולשיכב הלא תֹואדֹוה ארוקה
 םהב ,הלא םיפוג ינששכ ושע םה המו ויה םה ןכיה .ת"תו-הו ג"למ-ה ירבח םמצעב םניה
 תולאשה תא ללכ ולאש אל םג םירבודה ?הכורא הכ הפוקת ךשמב ולשכ ,םירבח םניה
 ןיא םאה ?םינשה ךרואל ךכ ולשכ ת”תו-הו ג”למ-הש הביסה יהמ :תושקבתמה תוידוסיה
 םימוד םיפוג הלישכהש היעב — ?םבכרהו הלא םיפוג הנבמ לש תידוסי היעב ןאכ
 יפכ ,םהידיקפת תאו םתוא ופילחהו ומק ןהיתולשממש דע תורחא תומדקתמ תונידמב
 .ןלהל טרפאש

 הלא ויהי םמצע לש ןולשכב םידומה ת"תו-ו ג"למ ירבחש יואר םאה :תפסונ הלאש
 ןיחבה ’ץיבלקני ןועמש ת"תו רבח םנמואו ?ההובגה הלכשהה תוינידמ תא ושבגיש
 תלוטנ ,תינוציח הדעו תשרדנ ילוא" :תוינידמה שוביג תדעו לוקוטורפל רמאו דרוסבאב
!תינוציח הדעו תשרדנש רורב ... !?ילוא — "?םיסרטניא

 לאו רוביצה לא ורבדב ילארשיה ימדקאה דסממה לש גהונה ןמ היטסבש ,בל םישל שי
 הצצקש םיצוציקב ת"תו/ג"למ תונולשכ תא ץרית אל ליעל םירבודה ןמ דחא ףא ,וירחבנ
 רימת ילוי רבעשל ג”למ ר”ויו ךוניחה תרש םג .ההובגה הלכשהה יביצקתב הנידמה לוכיבכ
 רסוחב אלא ,לוכיבכ ביצקתה יצוציקב ההובגה הלכשהה תכרעמב רבשמה תא התלת אל
 לש תובצקהב הקיחש הלח אל" תמאב )1(-ש ינפמ ,תאז .וז תכרעמב םייקש ילטוט ןומא
 )2(-ו ,הלשממל הלש ח"ודב 19 דומעב טחוש תדעו העבקש יפכ ",ההובגה הלכשהל הנידמה
 םהל ןיא ,ילטוט ןומא רסוחו ,ןוסא םהש םיצירמת ,ןונכת רסוח ומכ ,וטרופש תונולשכה
3.ץצוק אל ללכש ביצקתה לדוגל רשק לכ

 ירבח לש ןולשיכב םהיתואדוהמ הלועה השקה הנומתה ןיב הרועּפה ָהּברה םוהתה תפלאמ
 ההובגה הלכשהה תכרעמ תניחבל הדעווה” ח”ודמ הלועה הנומתה ןיבל ליעל ת”תו/ג”למ
 ללכ הנחב אל ,המצעל הארקש העטמה םֵׁשל דוגינב רשא ,טחוש תדעווכ העודיה ”לארשיב
.ההובגה הלכשהה תכרעמ לע תויארחאה ת”תו/ג”למ לש לשוכה ןדוקפת תא

 תא ריכזהל יד ,ןמלוא ןועמש ג”למ רבח תאדוהכ ",םימוחתה תורדרדתה" םיגדהל ידכ

 הלכלכל תוקלחמה’ :םיחמומ תדעו" :18.12.2008-ה ןמ TheMarker -ב תרתוכה
 ".’שאונ בצמב תואטיסרבינואב

 איה" ההובג הלכשהל תודסומה לע הליעפמ ת"תו-ש םיצירמתה תכרעמ דציכ םיגדהל ידכ
 תא טטצא ,ליעל ימחלה-תיב ןורהא ת”תו רבח תאדוהכ "תובר תולוח תוערל םרוגש ןוסא
 ומִע איבה ] [ ,תוקופת תדידמל דדמכ םירגובה רפסמב שומישה" :)92 ’מע( טחוש ח"וד
 ,םיימדקא תוכיא ינקתב עוגפל םהב היה םא םג ,הרישנה תא םצמצל תונויסינ
 ולכי אלש תונטק תואטיסרבינוא ] [ .םירגובה רפסמ תא ’חפנל’ םירחא תונויסינו
 תגוע"ב ןקלח תא לידגהל וסינ ,רקחמה תוכיאב תולודגה תואטיסרבינואב תורחתהל
 לודיג לח תאז בקע .ישילשה ראותל םידימלתה רפסמ לש הלדגה תועצמאב "רקחמה

 םיצמאתמ הימדקאה יגיצנ וב 11.6.2007-ה ןמ טחוש תדעו תאילמ תבישי לוקוטורפ תא אורקל ףלאמ 3
.םיחילצמ םניאו ץוציקה תא אוצמל
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 רוציי םהבש םימוחת ,הרבחהו חורה יעדמב טרוטקודה ידימלת רפסמב ינויצרופורפסיד
 אלל וברתהש םירוטקודה ביט לע העפשהה תא ןלהל וארו ".תיסחי ’לוז’ טרוטקודה
 .היצרופורפ

 :הז בג לע הז ,תונולשכ לש המירע םינש הז רוביצה ילגרל תלטומש ןאכמ

 לע םיראתה תשולשב םיטנדוטס ירפסמ תלדגהל םיער םיצירמת תונתונ ת"תו/ג"למ.1
.םתוכיא ןובשח

 לידגהל ידכ םיטנדוטסה ירפסמ תולידגמו םיערה םיצירמתל תוביגמ תואטיסרבינואה.2
.תימדקא תוכיאל ןהלש ןתוירחא לש תנוּוכמ החנזה ךות ,תויפסכה ןהיתוסנכה תא

 תימדקאה תוכיאה לע חקפל ןתוירחא תא תוחינזמ ךא ,בטיה תאז תועדוי ת"תו/ג"למ.3
.םיערה םיצירמתה תא תונקתמ ןניא םגו ,תואטיסרבינואב תרדרדתמה

 יעדמ רקחמב ימואל תויופידע רדס לש ומויק יאו ןונכת רסוח םיגדהל ידכ
 לש 2006-מ ח”ודה תא ריכזא ,ץיבלקני ןועומש ת”תו רבח לש ותאדוהכ תואטיסרבינואב
 תא רוקסל ידכ )ג”למ ידי לע אל( בידנה די ןרק ידי לע הנמזוהש תימואלניב םיחמומ תדעו
 םינעדמב רוסחמ םייק”ש הדעווה האצמ ראשה ןיב 4.לארשיב הביבסו תואירב םוחת
 תלוכיל ליבומ רבדה .הביבסו תואירב םוחתב רקחמ תכירעל הצוחנה הרשכה ורבעש
 םיעגפממ תומרגנה האולחת תויוצרפתה לש םירקמב תקְפסַמ יתלב הבוגת
 קר לארשיב עצבתמ הביבסו תואירב םוחתב”ש הדעווה האצמ ןכ ומכ ”.םייתביבס
 םירקחמ ןממל רוביצה יפסכב תושמתשמ תואטיסרבינואה ,תאז תמועל ”.ילמינימ רקחמ
.הברהב הנטק תילארשיה הרבחל םתמורתש םימוחתב

 זאד ג"למה ר"וי ןגס רמא עודמ רורב ,םנולשיכב ת”תו/ג”למ ירבח לש תואדֹוהה ןתניהב
 ,החנזוה הארוהה" :םירוטקרה תשמח בתכמל הריתסב 31/7/2007 "ץראה"ל רונלג קחצי
 הארוהה תוכיאל גואדל ליחתת ג"למ .החנמ תוינידמ ילב הבחרתה תכרעמהו
 ג"למ-הש ילבמ וז תיטמרד הרהצה רחאל םישדוח רפסמ רטפתה אוה לבא ".רקחמהו
.ליעלש םיטוטיצב ת"תו/ג"למ ירבח ודוהש יפכ רקחמהו הארוהה תוכיאל גואדל הלחה

 אל ןיידע ג"למ עודמ ?החנמ תוינידמ ילב תכרעמה הבחרתה עודמ ?הארוהה החנזוה עודמ
 לע 1958-ב המקוה זאמ ופלחש םינשה תחאו םישימח ךשמב רקחמה תוכיאל גואדל הלחה
 רסוחלו תויביאנל םלועב ערו חא ול ןיא רשא ,ןשוימה ההובגה הלכשההה קוח יפ

 TheMarker-ל רימת ילוי זאד ךוניחה תרשו ג"למה ר"וי הבישה ךכ לע ?תויתוירחא
 יגיצנ םה ג"למה ירבח תיברמ .םיניינע ידוגינב העוגנ ג"למה" :6/1/2008-ב
 הצעומ התייה לשמ ",םיחקפמה םה םיחקופמה יגיצנש ךכ ,תוללכמהו תואטיסרבינואה
 תורבחה תולהנה יגיצנ לש הצעומ וא ,םיקנבה לע חוקיפה תא הפילחמ םיקנבה יגיצנ לש
.ךרע תוריינל תושרה תא הפילחמ התייה הסרובב תורחסנה

 תועצה ירוחאמ תדמועה הביסה קוידב איה "םיחקפמה םה םיחקופמה יגיצנ" תלשכמ
.תיאמצע תוכיא תרקב תכרעמ תמקהלו ת"תו-ב רוביצה יגיצנ לקשמ תלדגהל רצואה

4 http://www.ehf.org.il/Files/EHReportYH.pdf
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2009 ץרמ ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לע הנידמה רקבמ ח"וד

 ןיטולחל םמלעתהב םג הנידמה יגיהנמ תא ללוש וכילוה םירוטקרה תשמח .וז ףא ,וז אל
 הלכשהה תכרעמ לע 5הנידמה רקבמ לש םידקת אלל השקה ח"ודה ןמ םבתכמב
 6.רוביצבו תרושקתב סעכבו המהדתב לבקתה רשאו ,םיישדוח ינפל ךא םסרפתהש ההובגה
 לע חוקיפב הלשכנ ת"תו-ש העיבקה לע םימעפ רפסמ הנידמה רקבמ רזוח הז רומח ח"ודב
 שיו ,יוארכ הדיקפת תא תאלממ ת"תו ןיא" :תוירחא רסוחב וגהנש תואטיסרבינואה
 תעדל .] [ הדיקפתב הלשכנ ת"תוש הלוע" .)68 ’מע רקבמה ח"וד( "הרמוחב תאז תוארל
 .)69 ’מע ,םש( "הרמוחב ת"תו לש הז הלדחמ תא תוארל שי ,הנידמה רקבמ דרשמ
 .)100 ’מע ,םש( "טלוב ת"תו לש הנולשיכ" .)77 ’מע ,םש( "הדיקפתב הלשכ ת"תו"
 .)115 ’מע ,םש( "תוירחא רסוחב הגהנ ת"תו"

 ’מע( וח"ודב הנידמה רקבמ ץילממ ,אצמש םירומחה ת"תו תונולשכל תשקבתמ הפורתכ
 .רצואה דרשמ תעצהכ ,הב רוביצה יגיצנ רפסמ תלדגהב ת"תו בכרה יוניש לע )68

 םיאצממה יפל" :)78 ’מע ,הנידמה רקבמ ח"וד( תושק םילמב הנידמה רקבמ םכסמו
 הדמעמ תא םילצנמ תואטיסרבינואה ישאר דעוּו תואטיסרבינואהש הארנ הז ח"ודב
 רסוחב םילעופו ,הנידמה הל תסחיימש תובישחה תאו ההובגה הלכשהה תכרעמ לש
 בחרנ שומיש םישוע ףא םהו ,םמצעל םישרמ םניא םירחא םירזגמש ןפואב תוירחא
 שומישה לע ןידכ בקעממו חוקיפמ ענמיהל ידכ ימדקאה שפוחה ןורקעב
 ,םיטפשמה דרשמ ונמזב ןייצ רבכש יפכ ] [ ".רוביצ יפסכב תושוע תואטיסרבינואהש
".’יביצקת חוקיפמ תורענתהו תיביצקת תוערפתה’ ועמשמ ןיא ימדקאה שפוחה

 ןמ קחרמה טלוב ,הנידמה רקבמ לש התרמוחב םידקתה תרסח וזה תרוקיבה עקר לע
 תא המישאמ קוחה תעצה" :םבתכמב םירוטקרה תשמח לש אוושה תנולתבש תמאה
 הרשויב יפוד הליטמ ךכבו "תויביטקייבוא רסוחו תופיקש רסוח"ב תואטיסרבינואה
".ג"למבו תואטיסרבינואב וז הכאלמב םיקסועה לש תידסומהו תישיאה

 לש ליעל ותרוקיב לע ףיסוהל יואר םירוטקרה תשמח תנולתבש תוויעה תא ףושחל ידכ
 דרשמ" :12 דומעב רקחמה תואטיסרבינוא יאישנ לע רומחה ומוכיס תא םג הנידמה רקבמ
 הז ןיא ;]תואטיסרבינואה ישאר דעו[ ה"רו תוגהנתה תא הרמוחב האור הנידמה רקבמ
 ".הנידמה תרוקיב לוכיסל ושעי ,תחא הצעב ,ןהיל"כנמו תואטיסרבינואה יאישנש יואר
 ישאר דעו יכ תדמלמ תרוקיבה" :הנידמה רקבמ בתוכ )288 ’מע( ח"ודה םוכיסבו
 דיעמ רבדהו ;תרוקיבב ואצמנש םייוקילהמ קלחל תוירחאב אשונ ףא תואטיסרבינואה
".השענל תואטיסרבינואה ישאר לש תישיאה םתוירחא לע

 תרוקיב תא לכסל םיסנמה ,ןידכ בקעממו חוקיפמ םיענמנה ןהישארו תואטיסרבינוא
 אל ;תורומחה הנידמה רקבמ תועיבקכ ,םייוקילל תישיא תוירחאב םיאשונהו ,הנידמה
 "תידסומו תישיא הרשויבו ,תויביטקיבואב ,תופיקשב םילעופ" םג םה ןמז ותואבש ןכתיי
 םמצע םירוטקרה תשמח ,ןכ לע רתי .םבתכמב םירוטקרה תשמח לש אוושה תנעטכ
 תא הנידמה ישארל םבתכמב ןיטולחל םיריתסמ םה רשאכ תופיקש רסוחב םה םג םילעופ
 וליאכ ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לע ולש ח"ודב הנידמה רקבמ חתמש השקה תרוקיבה
.הנידמה רקבמ לש ותרוקיבל ףקות הנשמ םיפיסומ םה וז הרתסהב .םייק אל ללכ ח"ודה

5 http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=540&id=157&contentid=&parentcid=undefined&sw=1024&hw=698
 לגסה ירבח" ;Ynet 17/3 - ".תחפ יפ ירבע לא ןאיבהש אוה ןמצע תואטיסרבינואה דצמ לשוכ לוהינ" 6
 רקבמ עובשה םסרפש ח"ודה" ;25/3 ץראה - ".’ימדקא שפוח’ גשומה לש היוקל הנבהב םיאטוח ריכבה
 תוסחבש ,לשוכו ינזבזב לוהינ לש תרוסמ גיצמ אוה .דיחפמ רקיעב לבא ,חיתרמ סוארטשנדניל הכימ הנידמה
.20/3 סבולג - ".הרוגסה הדליגה ירבחל תוגונעתו ללש תקולחל ןווכמ ימינפה יטסיטילאה חוקיפה
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 לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמש )1( ,םידמל ונאצמנ ןאכ דע יתאבהש תויארה ןמ
 אלל ךרד תדבוא איהו ,רקחמב ןהו הארוהב ןה םייתוהמ םיימדקא תונולשכמ תלבוס
 )2(-ו ,ליעל טטוצש לוקוטורפב ג"למ/ת"תו ירבח ודוהש יפכ ,תויופידע רדס אללו ןונכת
 ,ינזבזב ,ןיקת-וניאש רוביצ יפסכ לוהינב תלשוכ םג לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמש
.הנידמה רקבמ עבקש יפכ תוירחאמ קמחתמו ,ףוקש אל

 הלכשהה תכרעמ"ש םבתכמב ובתכ םירוטקרה תשמח רשאכש ,רומאה ןמ הלוע
 הז אווש גצמ .אווש גצמ הנידמה יגיהנמל וגיצה םה ",תוליעיבו בטיה תלעופ ההובגה
 תומרופרל רצואה תועצה תא הלשממה תייחדב יזכרמה םרוגה ,הארנה לככ ,היה
 םירוטקרה תשמח הרואכל ועגפ הז אווש גצמב ,ןכל .ההובגה הלכשהב תויחרכהה
 םירוטקרה תשמח ,רומאכ ,ורבע ךכב .ירוביצה תורישה לש הניקתה ותלועפב תיתוהמ
.םיטפשמה דרשמ ידי לע שדחה החוסינ יפל םינומא תרפהו המרמ לש הריבע הרואכל

םלועב ההובגה הלכשהה תוהמ תא םיריכמ םניא םירוטקרה תשמח

 תוהמ תא טעמ ריכמש ימ לכו ןיינע ןיבמו תעד רב לכ" :םירוטקרה תשמח ובתכ דועו
 תואטיסרבינואה רזגמב הז גוסמ הנידמ תוברעתהש עדוי ,םלועב ההובגה הלכשהה
 ".ונווינל ליבוהל ]![ תואדווב הלוכי

 תוהמ תא דומלל וחרט אלש םישנא לש תינלשר תורוב ךותמ בתכנ אוהש וא ,הז טפשמ
.תאז האַרא .ללוש ךילוהל הנווכב בתכנ אוהש וא ,םלועב ההובגה הלכשהה

 ההובגה הלכשהב תוכיא תחטבאל תימואלניבה תשרה אישנ וניה סואהדוו דיוייד ר"ד 
INQAAHE בתכש 7ךמסמב .םלועה יבחרב ההובג הלכשהב תוכיא תרקב יפוג 200 תדגאמה 

 הנורחאל וגיצה רשאו תימואלניבה תשרה תדמע תא ףקשמה ,סואהדוו דיוייד ר"ד
 תכרעמב הלשממה תוברועמ תויהל הכירצ המ טרפמ אוה ,ג"למב ןויע םויב םילשוריב
.ההובג הלכשה

;ההובגה הלכשהה תכרעמ לש היצלוגר תקיקחל תיארחא הלשממה•

;תינוציח תוכיא תרקבל תיארחא הלשממה•

;תינוציח תוכיא תחטבא לש תושירדה טוריפל תיארחא הלשממה•

;םיסמה ימלשמו ,םהירוה ,םיטנדוטסה ,ירק ;חוקלה תנגהל תיארחא הלשממה•

 הרדגוהש "הרטמל תורישכ" םאה ,לשמל ",תוכיא" תרדגהל תיארחא הלשממה•
 לשו םיסמה םלשמ לש[ "ףסכ תרומת ךרע תלבק" וא ,דסומה ידי לע
.]םיטנדוטסה

;םתדידמ תרוצלו ההובגה הלכשהב םיטרדנטס תעיבקל תיארחא הלשממה•

;תודסומה לש םיעוציב ידדמ תעיבקל תיארחא הלשממה•

;םבוצקת ןיבל תודסומה יעוציב ןיב רושקל תיארחא הלשממה•

.תוכיאה תרקב ךילה לש תוצלמהה עוציב רחא בוקעל תיארחא הלשממה•

7 Quality Assurance Frameworks: Scope and Characteristics 
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 םלועב תולשממה לש תיביסנטניא תוברועמ לש איה הז טוריפמ הלועה הנומתה
 וגיצהש וזמ תילכתב הכופה הנומת יהוז .ןהיתונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמב
 תוברועממ "תימדקאה תכרעמה תואמצע" גשומהש ,הלוע ןכ .םבתכמב םירוטקרה תשמח
 שולש ןלהל .חלכה וילע דבא בחרה םלועבש גשומ הניה התוא ןמממה רוביצה ירחבנ
 ןמ תוירוביצ ההובג הלכשה תוכרעמב תיתוהמ תיתלשממ תוברועמל תוטלוב תואמגוד
.תירציוושהו ,תיטירבה ,תינרופילקה ;םלועב תובוטה

 הצעומהש הינרופילק תלשממ הניחבה 1973 תנשב דוע 8.הינרופילקב ההובגה הלכשהה
 תודסומה יגיצנמ ,תילארשיה ג"למל המודב ,הבכרוהש ההובגה הלכשהל תמאתמה
 ת"תו/ג"למ ולשכנשמ הברהב םיתוחפ תונולשכ( הידיקפת יולימב הלשכנ ,ההובג הלכשהל
 ימדקאה לגסה יגיצנמ הבכרוהש ללגב הלשכנ תינרופילקה הצעומה .)תוילארשיה
 .הביס התואמו הזה םויה םצע דע תלשכנ תילארשיה ג"למ-הש יפכ ,םייטנסרטניאה

 הצעומה תא לטבל 1973-ב הינרופילק תלשממ הטילחה ,הירחובל תוירחא ךותמ ,ןכל
 הינרופילקל ינוינש-רתבה ךוניחה תוביצנ תא המוקמב םיקהלו ,הלשכנש ג"למה תיומד
 הב שמשל עובק ימדקא לגס ישנא לע קוח יפ לע רסואה בכרהב ,דבלב תצעיימה
9.ההובגה הלכשהה תוינידמל רושקה לכב הטילחמה איה הינרופילק תלשממ .םירבחכ

 תירוביצה ההובגה הלכשהה תכרעמב הינרופילק תלשממ לש הקומעה תוברועמה לבא
 .םירוטקרה תשמח לש אוושה תדחפהכ "הנּווינל תואדווב הליבוה" אל טלחהב הלש
 הבוטל תבשחנ הינרופילק לש תירוביצה ההובגה הלכשהה תכרעמ !ןוכנה אוה ךפיהה
 יפל םלועב תונושארה 20 ןיב תונמנ הלש רקחמה תואטיסרבינואמ עבראו ,םלועב הגוסמ
 הובג תוגרודמ ןניא לארשי תואטיסרבינוא ובש 10,יאה-גנש תטיסרבינוא לש עודיה גורידה
  .ללכ

 ההובגה הלכשהה קוח"בו "1988 ךוניחב המרופרה קוח"ב 11.הינטירבב ההובגה הלכשהה
 לשב .הלש ההובגה הלכשהה תכרעמב תויתועמשמ תומרופר הינטירב תלשממ הכרע "1992
 יגיצנה הבכרהב ג"למל התמדש )UGC( םיקנעמל תואטיסרבינואה תצעומ לש הנולשכ
 הלכשהל בוצקתה תצעומב התוא הפילחהו הינטירב תלשממ התוא הלטיב ,הידיקפתבו
 תיטירבה הלשממה .)ת"ו קר אלא ,ת"תו אל( ןונכת תויוכמס הל ןיאש HEFCE ההובגה
 יתלשממה דרשמה תועצמאב הנונכתו ההובגה הלכשהה תוינידמ תעיבק תא המצעל הלטנ
 בוצקתל הצעומל הריאשהו ,ריכב רש דמוע ושארבש םירושיכו ,תואטיסרבינוא ,תונשדחל
12.קודה יתלשממ חוקיפ תחת הלשממה תוינידמ עוציב תא

 :ןאכ אצמנ תינרופילקה תכרעמה לש רתוי טרופמ רואית 8
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/California_system_Bergman.pdf

 הרשע תללוכה הינרופילק לש הטיסרבינואה לש להנמה דעווב רבח וניה לשומה ,הינרופילק תקוח יפ לע ,אמגודל 9
 אוה לשומהו ,דחא ימדקא לגס שיא וליפא ןיא םירבח 26 ןב הז להנמ דעווב .UCLA-ו ילקרב םהיניב ,םיסופמק
 םיסופמקה תרשע תוחתפתה תא ןנכתמה אוה להנמה דעווה .בשומ וב הנפתמשכל רוביצה ךותמ וירבח תא הנממש
 ךכב .הינרופילק תלשממ רושיאב םהל םיביצקתה תקולח תא עבוקש אוהו ,וחוקיפ תחתש הינרופילק תטיסרבינוא לש
 ,תילארשיה ת"תול ליבקמה דיקפת ,ימדקא לגס שיא לכ וב ןיאש ,הינרופילק תטיסרבינוא לש להנמה דעווה אלממ
 רזגמל םידרפנ םיביצקת תעבוקה איה הינרופילק תלשממ .הלשממה חוקיפבו רקחמה תואטיסרבינואל סחיב קר לבא
.רוביצה יכרוצ יפ לע רזגמ לכ לש וביצקת תא ןיטקהל וא לידגהל התוכמסבו ,תוללכמה רזגמלו רקחמה תואטיסרבינוא
10 http://www.arwu.org/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm
 :ןאכ אצמנ תיטירבה תכרעמה לש רתוי טרופמ רואית 11

ttp://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/UK_HE_structure_(Bergman).pdf
 ההובג הלכשהל תודסומה לכב רקחמה תכרעה עצבת בוצקתה תצעומש העבקש איה תיטירבה הלשממה ,אמגודל 12
 העבקש איה תיטירבה הלשממה .הכרעהה תואצותל קודה ןפואב רושק היהי ןבוצקתשו םינש שמח לכ תוקלחמה לכבו
 הרקבל תוינידמה תא התע הנשמש איהו ,םיתימע ידי לע תוכיאה תכרעה השעית םינושארה הרקבה ירוזחמבש
 ןהילאש תוכיאה תוצובק תא העבקש איה תיטירבה הלשממה .עבטה יעדמב םיירטמויליבב םירוטקידניא תועצמאב
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 הלכשהה תכרעמב תיטירבה הלשממה לש תיביסטניאה תוברועמה הליבוה אל ןאכ םג
 !ךפיהל .םירוטקרה תשמח לש אוושה תדחפהכ "הנּווינל תואדווב" הלש תירוביצה ההובגה
 דועית םייקו ,םלועב תובוטה תחאל תבשחנ תיטירבה תירוביצה ההובגה הלכשהה תכרעמ
13.הלשממה תוברועמ תובקעב הב לחש רופישה לע

 לוהינב תיביסנטניא הלשממה תברועמ הירציוושב םג .הירציוושב ההובגה הלכשהה
 תכרעמב יזכרמה ףוגה 14.וז הנידמ לש תחלצומה תירוביצה ההובגה הלכשהה תכרעמ

 Swiss University( תירציוושה תואטיסרבינואה תפיסא וניה הנידמב ההובגה הלכשהה

Conference( היצרדפנוקה לשו םינוטנקה לש דחואמה ןוגרא”כ המצע תא הרידגמה 
 לש הקיטילופה” ,שרופמב ךכ( ”תואטיסרבינואה לש הקיטילופל תיציוושה
 לכ וא ינוכיתהו ידוסיה ךוניחה לש הקיטילופה ןיבל הניב ינוש ןיא יכ ,”תואטיסרבינואה
 ונוצר תא רוביצה עיבמ וכרדש ימיטיגלה יטרקומדה ךילהתה הניהש תרחא הקיטילופ
 .)וירחבנ תועצמאב

 ירש קר םניה העבצהה תוכז ילעב םהש תירציוושה תואטיסרבינואה תפיסאב םירבחה
 םינוטנקה ןמ רוביצ יגיצנ ינש ,תואטיסרבינוא םהב שיש םיציוושה םינוטנקה לש ךוניחה
 לכ ימדקאה לגסל ןיא .הירציווש לש רקחמהו ךוניחה רשו ,תואטיסרבינוא םהב ןיאש
 .העבצה תוכז ןיא הפיסאב תואטיסרבינואה ישאר גיצנלו ,הפיסאב גוציי

 הלכשהל תודסומל הרכה ןתמ תוללוכ תירציוושה תואטיסרבינואה תפיסא תויוכמס
 תכרעה לע ההובגה הלכשהה תכרעמל תוארוה ןתמ ,םהב םידומיל תוינכותלו ההובג
 תיתפוקת הכרעה ,הישעתל רקחמה ןמ עדי תרבעה לע תוארוה ןתמ ,רקחמהו הארוהה
 ןיב תולטמה תוגלפתהל סחיב םיקלוחמ םיימואל תירקחמ תוניוצמ יזכרמ דציכ
 ,דיתעל תוינכות לע ,הלועפ יפותיש לע הצילממ םג הפיסאה .הירציוושב תואטיסרבינואה
.תואטיסרבינואה ןיב תנזואמ םידיקפת תקולח לעו

 הנידמ תוברעתה"ש ,הנידמה ישארל םירוטקרה תשמח גצמש ,הלוע ליעל רומאה לכמ
 הרומג הריתסב דמוע ",ונווינל ליבוהל תואדווב הלוכי תואטיסרבינואה רזגמב הז גוסמ
.תודבועל

לארשיב םג תויחרכה ,םלועב ושענש תומרופרה

 יניצקל" ,עידומ היה ,לשמל ,ןוחטיבה רש וליא תצרופ התייה תיתרושקת המוהמ וזיא
 רש וא ”,ןומא לש תיסיסב הדימ ןוחטיבה תכרעמב ןיאו ,אבצה ןמ תפכיא אל אבצה
 הדימ תואירבה תכרעמב ןיאו ,םילוחה יתבמ תפכיא אל םיאפורל" ,רמוא היה תואירבה
 תכרעמל השרה הנוממה רשה הז דציכ ,קדצב זא לאוש היה רוביצה ?"ןומא לש תיסיסב
 תרש רשאכ לבא .ותורטפתה תא שרוד היהו ,ךכ ידכ דע רדרדתהל דקפומ אוה הילעש
 תכרעמב ןיאו ,תואטיסרבינואה ןמ תפכיא אל םיצרמל" ,ליעל אבומכ ,הרמא ךוניחה
 ימדקאה דסממה יכ ,תאז .שיא עזעדזה אל ”,ןומא לש תיסיסב הדימ ההובגה הלכשהה
 הנושב ,תילארשיה ההובגה הלכשהה תכרעמש אווש תנומא ןימאהל רוביצה תא ליגרה
 רוסא ,ךוניחה תכרעמכו תואירבה תכרעמכ הנידמב תורחאה תוירוביצה תוכרעמה לכמ
 תונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לע םייקש הז ומכ יתלשממ חוקיפ הילע היהיש
.םלועב תומדקתמה

 יפ לע רקחמה יקנעמ תקולח היהת תילאיצנרפיד המכ דע תעבוקש איהו ,הכרעהה ךילהתב רקחמה תוקלחמ תוכיושמ
.רקחמה תוכיא
Jonathan Adams, SCIENCE, Vol 296 3 May 2002, p. 805 ,אמגודל 13
14 http://www.cus.ch/wEnglisch/portrait/index.php
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 לע תילארשיה הלשממה לש חוקיפה רסוחו תוברועמה רסוחל םלועב ערו חא ןיא ,השעמל
 ת"תו ר"וי תאז חסינש יפכ וא ,רוביצ יפסכב רקיעב תנמוממה ההובגה הלכשהה תכרעמ
 תכרעמ ולוכ םלועב םיריכמ ונניא" :)2003( 28/29 ת"תו ח"ודב ןויצבל הימחנ םדוקה
 תודבועה יפ לע לבא ".ונלש וז רשאמ קוח יפ לע רתוי תימונוטוא איהש ההובג הלכשה
 ערו חא ול ןיאש ,הז תויתוירחא-רסוח ,ןוכנ רתוי ;וז םלועב תידוחיי הימונוטוא ,יתאבהש
 הירכועב אוה ,רוביצל ןובשחו ןיד ןתממ תילארשיה ההובגה הלכשהה תכרעמ לש ,םלועב
.היתונולשכ שרוש אוהו

 המצע לע תחקלו תורחאה םלועה תונידמ תולשמממ דומלל תילארשיה הלשממה לע ןכל
 התע תלעופה ההובגה הלכשהה תכרעמ לע רוביצה םשב הילע תלטומה תוירחאה תא
 .הנידמה רקבמ תעיבקכ ",םמצעל םישרמ םניא םירחא םירזגמש ןפואב תוירחא רסוחב"

 ףא לע תססובמ הניאש ,םירוטקרה תשמח לש םתעיבקש איה תשקבתמה הנקסמה
 תויתוירחאה תרבגהל המרופרהש ,יתראיתש תודבועה ידי לע תכרפומהו ,הדבוע
 איבת" הנידמה רקבמ תצלמה ידי לע תכמתנהו רצואה שרודש ת"תו בכרהב רוביצל
 לודגה םלועב תמייק איהש יפכ תואיצמה ןמ ירמגל השולת הניה ",תורודל היכב
.םירוטקרה תשמח וגיצהש אוושה גצממ הכופה הניהש תואיצמ ;לארשיל ץוחמש

 !?םנמאה — "תוכיא תכרעהל תחלצומ תכרעמ" :2 אווש גצמ
תיטילנא אל הבשחמ

 לש הטרפה ךורעל" איה ,ןלהל ךירפא התוא םירוטקרה תסרגל ,הינשה רצואה תעצה
 ץעייתו גרדת ,ךורעתש תיקסע הרבח תמקה תועצמאב וז ]ההובגה הלכשהה[ תכרעמ
".ההובגה הלכשהל תודסומל

Fלע טלתשתש תעשורמ תיקסע הרבח לע ובשח דימו ",הרֶבח" ,םירוטקרה תשמח ואר 
 םכל ירהו ,עשורמ םיקסע םלוע לא ןֵטירפתו ,הסרובב ןהיתוינמ קיפנת ,תואטיסרבינואה
 תמייאמ תצלפמכ הלועה תיקסעה הרבחה דגנכ "לקשמ-דבכ קומינ"כ ”.תורודל היכב”
 ,םנושלכ ,הב 2009 תנש תא םירוטקרה תשמח םיסייגמ ,םירדסהה קוח תעצה ךותמ
 תופיקשהו רשויה רסוח תא ,קושה תוחוכ לש םילשכה תא תישונאה הרבחה התליג"
 לש ןתוליעפמ עובנל םילולעה םיילכלכהו םייתרבחה םיקזנה תאו ,יקסעה רזגמב
 "...הלאכ תורבח

 תורבח לטבל ץילמיש תעד רב ןיא ירה .יגול לשכ םנועיטב םילשכנ םירוטקרה תשמח
 ןמ תשקבתמה הנקסמה ,תאז תמועל .תינרדומה הלכלכה תתתשומ ןהילעש תויקסע
 םהבש םינוגרא לע יתימאו יולת-יתלב חוקיפב ךרוצ שיש איה ימלועה ילכלכה רבשמה
 ללכב לבא .םתוא ןמממה רוביצה לש הלא םע םיהז םניאש םיסרטניא ילעב םילעופ
 הלאו הלא לע .ההובג הלכשהל תודסומ ןהו תויקסע תורבח ןה םיאצמנ הלא םינוגרא
!יואר חוקיפ ליטהל ךרוצ שי

 ותחדהל איבה רשא םיקנבה לע חוקיפה לש ותוברעתה תא איבא יואר חוקיפל אמודכ
 הנידמה רקבמ רשאכ לבא .רוביצה יפסכ לע ןגהל ידכ םילעופה קנב ר”וי לש הנורחאל
 ןפואב תוירחא רסוחב םילעופ ] [ תואטיסרבינואה ישאר דעוּו תואטיסרבינואה"ש עבוק
 לע חקפיש ףוג תומדב ןגמ רוביצל ןיא יזא ",םמצעל םישרמ םניא םירחא םירזגמש
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 ףוגה יכ ,תוירחאה תורסח תואטיסרבינואה תולהנה תא ףילחי רשאו ,ההובגה הלכשהה
 תלטהב ךרוצה .הנידמה רקבמ תעיבקכ ,ודיקפת יולימב לשכנ ,ת”תו ,חקפל רומא היהש
 אוה לארשיל ץוחמש םלועב לבוקמכ ההובגה הלכשהה תכרעמ לע יתימאו יאמצע חוקיפ
 תכרעמה תא םיקהלו ת"תו בכרהב רוביצה גוציי תא ריבגהל שרוד רצואהש הביסה קוידב
.ההובגה הלכשהב תוכיא תחטבאל תיאמצעה

םירוטקרה תשמח ןועיטבש ךחוגמה

 חסונב העיפומ אל ללכ "תיקסע" הלמהש אוה םירוטקרה תשמח ןועיטבש ךחוגמה לבא
 זאו ,םנוימדמ התוא ופיסוה םירוטקרה תשמח .)182—179 ’מע( םירדסהה קוח תעצה
 ןהמ ודמלו ,תויקסע תורבח לש םיילכלכהו םייתרבחה ןהיקזנב רחש רסח ןוידב וחתפ
 תשמח וארק וליא .לוכיבכ קיזמ אוה םגש תימדקא הכרעהל ףוגל תכרפומ הווש הריזג
 ,ףדה לע וינפל ספדומה תא אורק עדויה םדא ארוקש יפכ רצואה תעצה תא םירוטקרה
 לע שרופמב תרבדמ איה אלא ,תיקסע הרבחב ללכ תרבדמ הניא העצההש םיאור ויה
 .רבד יצחו רבד ןיא םיקסע ןיבל הניבש "רוביצה תלעותל הרבח"

 תועובקה תורטמב רשא הרבח הניה רוביצה תלעותל הרבח" :יטפשמ רמוחמ טטצא
 תוכיא :ןוגכ — קוחב ורדגוה רשא םימוחתב תירוביצ הרטמ םדקל ידכ שי הנונקתב
 ,עדמ ,תונמא וא תוברת ,ךוניח ,םדא תויוכז ,םייח ילעב לע הנגה ,תד ,תואירב ,הביבסה
 ילעבל תרחא הקולח וא םיחוור תקולח לע רוסיא עבקנ הנונקתב ןכו — דועו טרופס
 15".תוירוביצה היתורטמ עוציבל םישדקומ היחוור לכו ,היתוינמ

 םכינועיט תוכיאו םכלש האירקה ירושיכ !םיCֳּפיִצ אלו םיקסע אל :םיאמיחר םירוטקר
 ידימלת יגשיה לע ןילנ יכ ונל המ ,םירוטקר םינעוטו םיארוק ךכ םא .לודג רופיש םינועט
?םיימואלניב םינחבמב ידוסיה רפסה תיב

 ףוג תא ,הלשממל יטפשמה ץעויה רשכהב ,רצואה דרשמב טפשמה יחמומ וננכת ,השעמל
 תויטילופ תועפשהמ ןה הדדובל תרהצומ הרטמב רוביצה תלעותל הרבחכ עצומה הכרעהה
 יחמומ ושע תאז .ךירעהל הרומא איה םתואש ההובג הלכשהל תודסומה תועפשהמ ןהו
 המסרפש 16"תוכיא תחטבא לש הנוכנ תולהנתהל תויחנה"ה ךמסמל םאתהב רצואה דרשמ
 תרכזנה INQAAHE ההובגה הלכשהב תוכיא תחטבאל תימואלניבה תשרה 2007 טסוגואב
 תונכוס לש דוקפתה תונימאל יחרכהו ידוסי יאנת )10 דומע( שיגדמ הז ךמסמ .ליעל
 תבייח ההובג הלכשה תכרעמב תוכיא תרקבל תינוציח תונכוס" :תוכיא תרקבל תינוציח
 ויהיש רוסא היטופישו ,היתולועפל תימונוטוא תוירחא הל שי ,רמולכ ,תיאמצע תויהל
 םיכירעמ םה םתואש ההובג הלכשהל תודסומה ומכ[ םיישילש םימרוג ידי לע םיעפשומ
 ".]םהירחתמ וא

 םיטרדנטס" ךמסמב השיגדמ ההובגה הלכשהב תוכיא תחטבאל תיפוריאה הדוגאה םג
 היליהקה ידי לע ץמואש 17"יפוריאה ההובגה הלכשהה רוזאב תוכיא תחטבאל תויחנהו
 התואמצע תא חיכוהל הכירצ תוכיא תכרעהל תונכוס" :הינולוב ךילהת תרגסמב תיפוריאה
 םיימשרה דיגאתה יכמסמ תועצמאב הלשממה ןמ ןהו ההובג הלכשהל תודסומה ןמ ןה
 בושח .תויאמצע ויהי הרקבה תודעווש קיפסמ אל ,קודו 18".הלש ידיגאתה לשממבו הלש

15 http://www.sli-law.co.il/?page_id=774
16 INQAAHE Guidlines of Good Practice in Quality Assurance: 
     http://www.inqaahe.org/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1231430767_inqaahe—-guidelines-of-good-practice%5B1%5D.pdf
17 http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Quality_Assurance/ESG.pdf

:ןאכ אצמנ תימדקא תוכיא תרקבל תויאמצע תוכרעמ לש רתוי טרופמ רואית 18
http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Quality_assurance_in_world_Bergman.pdf
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.תיאמצע היהת המצע תוכיא תרקבל תונכוסהש

 תנחבאכ "םיחקופמה םג םה םיחקפמה" הבש ג"למ-הש אוהד ןאמל רורב אל ןיידע םאו
 ,הנימא תימדקא תוכיא תכרעה עצבל לילעב הרישכ יתלב הניה ,רימת רבעשל ג”למ ר”וי
 .הירחאל איבאש תודבועה םגו האבה תודעה תאז וריהבי יזא

 תוניוצמה תדידמ" לע תסנכה לש ךוניחה תדעו לש 19/1/2004-ב 19התבישיב
 הלאכ םישוע םלועב" :יזפ ןונמא ,רבעשל ת"תו ר"וי רמא "רקחמה תואטיסרבינואב
 .האשרהה תא ןתונש ףוגה אל ,ינוציח ףוג תועצמאב איה הז תא תושעל ךרדהו םירבד
 אל .תוקלחמ חותפל תודסומל האשרהה תא ןתונש ירוטוטטסה ףוגה אוה ג"למה ונלצא
 זאש ינפמ יאמצע ינוציח ףוג היהי הזש יואר אלא ,הכרעהב םג קוסעי ףוג ותואש בוט
".הנוכנ תרוקיב עיבהל לוכי תמאב אוה

 תעפשהמ תיאמצע הרקב תכרעמש םיבשוח יזפ רבעשל ת"תו ר"וי םגו םלועהש העשב לבא
 יכילומ םירוטקרה תשמחש ירה ,הנוכנ תרוקיבל תיחרכה הניה םיכרעומה תודסומה
.םבתכמב ןורחאה טפשמב ובתכש יפכ "...תורודל היכב" הב םיאור ללושה

!?םנמואה — "ההובג הלכשהל הצעומה תרגסמב הכרעהל תחלצומ תכרעמ"

 רוביצה תלעותל הרבח תמקהל רצואה תעצה תא תוחדל הנידמה יגיהנמ לע עיפשהל ידכ
 ראשב לבוקמכ ההובגה הלכשהה תכרעמ תקופת לש היולת יתלבו תיאמצע הכרעהל
 תמייקתמ םכל עודיכ" :הנידמה יגיהנמ לא םבתכמב םירוטקרה תשמח ובתכ ,םלועה
 תכרעמה התע ] [ .ההובג הלכשהל הצעומה תרגסמב הכרעהל תחלצומ תכרעמ
".רתויב תיעוצקמו תיביטקיבוא ,הליעי הרוצב תדקפתמ

 :ןיטולחל תונוש תודבועה לבא

 אישנ ויז בקעי רמא 19.1.2004-ה ןמ תסנכה לש ךוניחה תדעו לש הרומאה הבישיב
 ץצקנ ,רמאל הכירצ הלשממה" :רבעב ת"תו ר"וי םג היהש ,ןמז ותואב םיעדמל הימדקאה
 ".תיתימא רקחמ תוקופת תקידב לש תכרעמ היהת אל םא ההובגה הלכשהה ביצקתב
 קודבנ ונחנא" ,הבישיב םיחכונל תיגיגח ןמסורג המלש ת"תו שאר בשוי חיטבה הבוגתב
 רשאכ ,זא רבכ ,לבא ".רקחמה תניחבמ לארשי-תנידמ תא םדקל לכונו ונמצע תא
 ג"למ-הש עדי אוה ,תסנכה לש ךוניחה תדעוול וז החטבה ןמסורג ת"תו ר"וי חיטבה
 תוקיפמש רקחמה תא הקדב אל ג"למ-ה ,םנמואו .רקחמה תא קודבל אל הטילחה
 לש אוושה תחטבה רחאל םינש יצחו שמח ,הזה םויה םצע דע רקחמה תואטיסרבינוא
!תסנכה לש ךוניחה תדעוול ןמסורג ת"תו ר"וי

 םמצע תא םיקדוב םיקדבנהשכ הז הככ .ןמסורג חיטבה "ונמצע תא קודבנ ונחנא" 
.םמצע לע םיחקפמ םיחקופמהו

 רקחמה תא ךירעהלמ "הכרעהל תכרעמה" ןמ ןDוכמ תנווכב תענומ ג"למ-ה .רתוי רומח
 הז היהי אל" :הלש ח”ודב הבתכ רשא הקיסיפה ידומיל תכרעהל הדעווה הננולתהש יפכ
 רקחמה תוינכות ףקיה לא םג סחייתהל ילבמ םידומילה תוינכות לא סחייתהל ןוכנ
20".ותוכיאו

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2004-01-19-01.html  145 'סמ לוקוטורפ ואר 19
 רקחמה בצמ לע תוחוד תרתסה לע "ץראה" תובתכ תובקעב וז הבישי סניכ יגלש ןליא זאד תסנכה לש ךוניחה תדעו ר"וי
:םיעדמל תילארשיה הימדקאה ידי לע
 http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Haaretz_on_AcademYah.pdf

20 http://che.org.il/template/default.aspx?PageId=377
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 תא הכירעמ הניא ג”למ עודמ הלאשל הבושתב ,26/4/2007-ב היבכמה רפכב ןויע םויב
 לוקוטורפה יפ לע( ןמסורג הנע ,תסנכל ןמסורג ת”תו ר”וי תחטבה תא הֵרפהב רקחמה
 רמא ךכ .קתע יביצקתב ךורכ רבדהו ל"וחמ םיחמומ איבהל ךירצש איה הביסהש )בתכנש
 תמאה לבא .)4 מע( 11.6.2007-ב התבישיב טחוש תדעו תאילמ לוקוטורפל םג ןמסורג
 תא ןהו הארוהה תא ןה ךירעהל םיכמסומה םיחמומ ל"וחמ זא רבכ האיבה ג"למ-ש איה
 תענומו זא הענמ איהש אלא ,םלועב וז תוליעפב תלבוקמה הריבס תולעב תאזו ,רקחמה
 לש םימוסרפה תומישרש פ"עא ,םנמואו !רקחמה תא ךירעהלמ הלא םיחמוממ התע םג
 התרוה ג"למ ,םהלש רקחמה תקופת תכרעהב תויחרכה ןניה תואטיסרבינואב םירקוחה
  21...הלא תומישר הכרעהה תודעוול רוסמל אל תואטיסרבינואל

 רשא )29 ’מע( טחוש תדעו תצלמהמ קוידב ךופה ג"למה תלעופ רקחמה תרקב תעינמב
 יחרכה אוה םינושה תודסומב הארוההו רקחמה תוכיא רבדב עדימה םוסרפ" :הצילמה
 יחנומב תמא תורחת םויקלו ,רקחמה תוכיא תחטבהל ,םידימלתה לש תלכשומ הריחבל
 םייקלו ,רקחמה תוכיא תא חיטבהל ,רקחמה תוכיא תא םסרפל ןתינ דציכ ".תוכיא
?רקחמה תא ךירעהלמ הכרעהה תודעוומ תענומ ג"למ םא ,תוכיא יחנומב תמא תורחת

 הנניא ללכ ג"למה לש "הכרעהל ]םירוטקרה תנעטל[ תחלצומה תכרעמה" ,ןכ לע רתי
 םידומילה לש תרתוכה תלוג תויהל םירומאה ישילשה ראותה ידומיל תא הכירעמ
 המלש ת"תו-ב עדימו ןונכיתל זאד ל"כנמסה עבק 2007 ראוניב .רקחמה תואטיסרבינואב
 הלכשהה תכרעמב רקחמה תואטיסרבינוא לש ןמוקמ ,םשב 2624 ת"תו ח"ודב ץיבוקשרה
 ישילש ראותל םיטנדוטס לש לדגו ךלוהה רפסמה" :לארשיב תבחרתמה ההובגה
 םילבקתמה םיטנדוטסה לש םתמרו םביט רבדב תולאש הלעמ ןורחאה רושעב לארשיב
 ".הלא םידומיל ךלהמב םילבקמ םהש הרשכהה תוכיא רבדבו ישילשה ראותה ידומילל
 ימוחת לש הכרעהה תודעו לע שרופמ ןפואב לטוי יכ" ולש ח"ודב ץיבוקשרה ץילמה ןכל
 יפכ ,ישילשה ראותה ידומילל םייטנוולרה םירטמרפה לכ תא קודבל םינושה דומילה
 תצלמהב הנד אל םלועמ ג"למ לבא ",ינשהו ןושארה ראותה ידומילל רשאב תושוע ןהש
 22.הזה םויה םצע דע התוא המשי אלו הצמא אל אליממו ,הבושחה ץיבוקשרה

 רבעשל ת"תו ר"וי רמא ליעל הרכזוהש תסנכה לש ךוניחה תדעו תבישיב .וז ףא ,וז אל
 הקיסיפל הקלחמ קודבל םינעדמ לש הצובק םיאיבמ םא לודג לדבה שי" :יזפ ןונמא
 הקיסיפב תוקלחמה לכ תא קודבתש םינעדמ לש הצובק םיאיבמ וא יהשלכ הטיסרבינואב
 יבתכב הכרעהה תודעו תא שרופמב החנמ ג"למ-ה לבא ".םתוא הוושתו לארשי-תנידמב
 תנווכב ג"למ הקינחמ תאזב 23".םינושה תודסומב תוינכותה ןיב תוושהל אל" יונימה
 תוינכותה ןיב םיוושמ םא קר םייקתהל הלוכיה םיעוציב תרפשמ תמא תורחת ןווכמ
 .האוושהה תא םימסרפמו

 ותאדוה יפלש ירה ,תוכיאה תחטבא תכרעמב ג"למ-ה תולבח לע תפסונה הירט הכמ ומכו
 איה תוכיאה תכרעהב תירקיעה היעבה םויכ" ,ימחלה תיב ןורהא ת"תו רבח לש ליעל
".תוכיאה תכרעה ךילהת תונקסממ םיחקל תקפה ןיא יכ הדבועה

 תוכיאה תחטבאל תיתימא תכרעמ המיקה אל ג"למ-ש אוה יתאבהש תודבועה ןמ הלועה
 םייזכרמה םיקלחה הב ןיאב תדקפתמ הניא וז תכרעמ ,השעמל .ההובגה הלכשהב
 .םלועב לבוקמכ תיתימא תוכיא תחטבא תכרעמב תויהל םיבייחה

21 http://www.che.org.il/template/default.aspx?PageId=95
TheMarker 14.4.2008 ,תוחומ ףדוע אלא ,תוחומ תחירב אל 22
    http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=974560

:תילגנאב הקיסיפה לע ח"ודל חפסנבש יונימה בתכב תאז ואר 23
   http://che.org.il/template/default.aspx?PageId=377 
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 תא בטיה םירוטקרה תשמח םיריכמ ,רקחמה תואטיסרבינואב םיימדקאה םישארכ
 רקחמה תכרעה תא התעינמב :תוכיאה תרקב תכרעמב ג"למ-ה תלבח "תוינידמ"
 ןיב האוושהה תא התעינמב ;ישילשה ראותה ידומיל תכרעה תא התעינמב ;םהיתודסומב
 ןמ םיחקלה תקפה יאבו ;ינשהו ןושארה םיראתל םינושה תודסומה לש םידומילה תוינכות
 הנווכב הנידמה יגיהנמ תא םירוטקרה תשמח ועטה ,ןכ יפ לע ףא .השענ ןכש טעמה
 הרוצב תדקפתמ תוכיא תכרעהל תכרעמה" :אוושה גצמ תא םהל וגיצה רשאכ הליחת
"...רתויב תיעוצקמו תיביטקיבוא ,הליעי

םוכיס
 תוינבמ תומרופר יתש םירדסהה קוח תועצמאב ריבעהל הנורחאל הסינ רצואה דרשמ
 רוביצל ת”תו תויתוירחא קוזיח תחאה ;לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תובושח
 .תימדקא תוכיא תכרעהל תיאמצע תכרעמ תמקה הינשהו ,וז הדעווב ויגיצנ רפסמ תלדגהב

 תואטיסרבינואב םירוטקר השימח וחלש ,הלא תוינויח תומרופר םושיי לישכהל הרטמב
 .רצואה רש לאו ,ךוניחה רש לא ,הלשממה שאר לא בתכמ רקחמה

 תוטרופמ תודבוע לע יתנולת תא ססבמו םירוטקרה תשמח לע ןנולתמ ינא הז יבתכמב
 תשמח ועגפ םהלש אוושה גצמבשו ,רוביצה ירחבנל אווש גצמ וניה םבתכמש ,תוקצומו
 .ירוביצה תורישה לש הניקתה ותלועפב תיתוהמ םירוטקרה

 ההובגה הלכשהה תכרעמ"ש ,הנידמה יגיהנמ לא םירוטקרה תשמח ובתכ םבתכמב
 ".תיתארוהו תיעדמ החלצהבו ,תוליעיב ,בטיה תלעופ

 ת"תו-ו ג"למ ירבח ירבד תא ימשר לוקוטורפ ךותמ יתטטיצ וז אווש תעיבק ךירפהל ידכ
 תכרעמש ;ההובגה הלכשהב םימוחת תורדרדתה תמייקש :ןוכנה אוה ךפיההש םידומה
 תוכיא תדירי ןהיניבו תובר תולוח תוערל םרוגש ןוסא איה תודסומב םיצירמתה
 יפכ ההובגה הלכשהה תכרעמ ןונכתב וקסע אל ת"תו/ג"למ-ש ;רקחמהו םידומילה
.תכרעמב םיימואל תויופידע ירדס ןיאש ;הלשממה םהילע הליטהש

 הנידמה רקבמ ח"וד ךותמ םירוטקרה תשמח לש ל"נה תוברברתהה תא יתשחכה ףסונב
 רזוח הז ח"ודב .הנשה ץרמ שדוחמ ההובגה הלכשהה תכרעמ לע םידקת אלל רומחה
 יולימב טלוב ןולשיכ הלשכנ ת"תו-ש תקמונמה ותעיבק לע םימעפ רפסמ רקבמה
 .הרמוחב תאז תוארל שישו ההובגה הלכשהה תכרעמ לע חקפל הדיקפת

 תא המישאמ קוחה תעצה"ש םירוטקרה תשמח ונילה הנידמה יגיהנמל םבתכמב
 תישיאה הרשויב יפוד הליטמ ךכבו תויביטקייבוא רסוחו תופיקש רסוחב תואטיסרבינואה
".ג"למבו תואטיסרבינואב וז הכאלמב םיקסועה לש תידסומהו

 ישאר דעוּו תואטיסרבינואה" :הנידמה רקבמ ח"וד תא יתטטיצ וז הנולת סיסב תכרפהל
 תובישחה תאו ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הדמעמ תא םילצנמ תואטיסרבינואה
 םישרמ םניא םירחא םירזגמש ןפואב תוירחא רסוחב םילעופו ,הנידמה הל תסחיימש
 חוקיפמ ענמיהל ידכ ימדקאה שפוחה ןורקעב בחרנ שומיש םישוע ףא םהו ,םמצעל
 תרוקיבה" ,ןכו ".רוביצ יפסכב תושוע תואטיסרבינואהש שומישה לע ןידכ בקעממו
 ואצמנש םייוקילהמ קלחל תוירחאב אשונ ףא תואטיסרבינואה ישאר דעו יכ תדמלמ
".השענל תואטיסרבינואה ישאר לש תישיאה םתוירחא לע דיעמ רבדהו ;תרוקיבב
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 רקבמ ח"וד תא םבתכמב ללכ וריכזה אל םירוטקרה תשמחש הדבועה תא יתשגדה
 ,לכו לכמ םגצמ תא רתוסהו לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ תודלותב רומחה הנידמה
 רקבמ תצלמה תא יתטטיצ ןכ ומכ .םבתכמב תינבומה הרשויה רסוח תא הטילבמכ
 רפשל ידכ ת"תו-ב רוביצה יגיצנ רפסמ תא לידגהל רצואה תעצהב תכמותה הנידמה
 תשמח לש אוושה תרהזאל טלחומ דוגינב תאז ;רוביצה יפלכ התויתוירחאו הדוקפת תא
 ,םלועב תומדקתמה תונידמב ןמזמ ולחוה ונממ םייטסרדש ,הז ינבמ יונישש םירוטקרה
.אקווד תילארשיה הרבחל "תורודל היכב"ל םורגי

 ימ לכו ןיינע ןיבמו תעד רב לכ" :הנידמה יגיהנמל אווש םירוטקרה תשמח וגיצה דועו
 הז גוסמ הנידמ תוברעתהש עדוי ,םלועב ההובגה הלכשהה תוהמ תא טעמ ריכמש
 ".ונווינל ליבוהל ]![ תואדווב הלוכי תואטיסרבינואה רזגמב

 ךותמ רומגה ךפיהה תא יתחכוה ,םירוטקרה תשמח לש וז תירקש העיבק רותסל ידכ
 תיביסנטניא תוברועמ ןניה תומדקתמה םלועה תונידמ תולשממש ,םיימשר םיכמסמ
 ןתוירחאו ןדיקפת יוליממ קלחכ רוביצה יפסכמ תונמממ ןהש ההובגה הלכשהה תוכרעמב
.ןהירחוב יפלכ

 םכל עודיכ" :הנידמה יגיהנמ לא םבתוכב אווש גצמ םירוטקרה תשמח וגיצה דועו
 התע ] [ .ההובג הלכשהל הצעומה תרגסמב הכרעהל תחלצומ תכרעמ תמייקתמ
".רתויב תיעוצקמו תיביטקיבוא ,הליעי הרוצב תדקפתמ תכרעמה

 הלכשהל תודסומב רקחמה תכרעה תא תענומ ג"למ-הש יחיכוהב וז תירקש העיבק יתרתס
 האוושהה תא תענומ ג"למ-הש ;ישילשה ראותה ידומיל תכרעה תא תענומ איהש ;ההובג
 הקיפמ הניא איהשו ;ינשהו ןושארה םיראתל םינושה תודסומה לש םידומילה תוינכות ןיב
 ךרוצ שיש ,רצואה תעצהכ ,אופא איה תשקבתמה הנקסמה .השענ ןכש טעמה ןמ םיחקל
 ההובגה הלכשהה תכרעמ תוקופת תרקבל תיאמצע תונכוס תמקהב לארשיב ידימו ינויח
 הרקבב םיחמתמה םיפוג ידי לע ץלמומכו םלועב תומדקתמה תונידמב לבוקמכ ןתוכיאו
.תיתימא הרקב ךורעת וזש ידכ ,וזכ

 רוביצ ידבועל אווש גצמ וגיצה רשא הרושה ןמ רוביצ ידבועב ןאכ רבודמ אלש שיגדא
 שמח לש םיימדקאה םישארה םהש םירוטקר השימחב ןאכ רבודמ .םירחא
 לגסל הרשויל אמגוד שמשל םירומא ויה הלא םירוטקר .לארשיב רקחמ תואטיסרבינוא
 תא רמול ידכ ימדקא שפוח םהל קינעה רשא בחרה רוביצלו ,םיטנדוטסל ,ימדקאה
 םהילע תלטומה תימדקאה הרשויה תבוחב ודגב םירוטקרה תשמח לבא .הררׂשל תמאה
 .ותבזכא קמוע ךכ ,םהמ רוביצה תויפיצ לדוגכ .הנידמה יגיהנמל אווש גצמ םגיצהב

 לא יתאירק לעו ,זוזמ ינמ הלשממל יטפשמה ץעויה לא יתאירק לע רזוח ינא ,ןכל
 תשמח דגנכ יתנולת תא קודבל ,סוארטשנדניל הכימ סומידב טפושה הנידמה רקבמ
 הרואכל ועגפ ותרזעבש אווש גצמ הנידמה יגיהנמל הרואכל וגיצהש לע םירוטקרה
 םכשקבא ,יתנולתכ ואצמת ןכא םא .ירוביצה תורישה לש הניקתה ותלועפב תיתוהמ
 .קוחב בייחתמכ םירוטקרה תשמח דגנכ לועפל

  ,בר דובכב
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מבקשים להביע את , אוניברסיטאות מחקר בישראלחמש רקטורים ב, חתומים מטההאנו   
יאומצו חלקים מחוק ההסדרים אם דאגתנו העמוקה לעתיד ההשכלה גבוהה ולעתיד המדינה 

  .המוצע בנושא זה
  

הערכה ודרוג של איכות , חברה למדידה" להקים הת להצעות נוגעו העיקריודאגותינ  
' עמ(ת "וכן להצעה לשינוי הרכב ות,  )179' עמ" ( גבוהההההשכלה ההוראה והמחקר במוסדות 

183.(  
  

מערכת . כידוע לכם מתקיימת מערכת מוצלחת להערכה במסגרת המועצה להשכלה גבוהה  
הפעילה ועדות הערכה בינלאומיות משובחות במספר בהן זו פועלת מזה כשלוש שנים 

תהליך ההערכה הלך והשתפר על פני .  ומכללותשנבחנו לרוחב על פני אוניברסיטאותות דיסציפלינ
 תאובייקטיבי,  מתפקדת בצורה יעילההמערכתטעויות התחלתיות זוהו וטופלו ועתה , זמן

ניסיון בנושאים ,  הרבה מאוד ידע,מערכת מסוג זה מחייבתהקמת , אכן. ומקצועית ביותר
סגרת מערכת אבטחת כבר נרכשו במתכונות אלו . קשרים בינלאומיים ויצירתיות, יםיאקדמ

   .ג"איכות של המלה
  

, עסקית (  באמצעות הקמת חברה,מבקש חוק ההסדרים לערוך הפרטה של מערכת זו, עתה  
  ).בבעלות ממשלתית

  
  :דאגתנו העמוקה נובעת מהגורמים הבאים

  

 אי אמון נוספת במערכת האקדמית ת עצם הרעיון להקמת חברה כזו מהווה הצבע   .1
 כגוף המתקצב את - ת"בות, ה גבוהה כגוף הקובע מדיניותבמועצה להשכל, בישראל

אין ספק שיוזמי . גבוהה ובציבור הרחב של מדענים ומורים באוניברסיטאותהההשכלה 
 חוק זה חותרים לצמצם את החופש האקדמי ואת עצמאות  המוסדות להשכלה גבוהה 

ההצעה ,  לראייה).1958 -ח "תשי, חוק המועצה להשכלה גבוההב ערכים המעוגנים(
 .ת מספקת תימוכין להשערה זו"לשינוי הרכב ות

 יודע ,ין עניין וכל מי שמכיר מעט את מהות ההשכלה הגבוהה בעולםבעת ומד רכל ב
, נושהתערבות מדינה מסוג זה במגזר האוניברסיטאות יכולה בוודאות להוביל לניוו

היחיד   פגיעה במשאבלצמצום היקף הפעילות המחקרית וההוראתית ובסופו של דבר ל
  .ידע ויצירתיות, הון אנושי:  ישראלשל מדינת

  

ובכך  "חוסר שקיפות וחוסר אובייקטיביות"הצעת החוק מאשימה את האוניברסיטאות ב   .2
מטילה דופי ביושרה האישית והמוסדית של העוסקים במלאכה זו באוניברסיטאות 

איננה עומדת במבחן , חלוטיןחסרת בסיס לגובלת בהוצאת דיבה והיא טענה זו . ג"ובמל



) המוגזמת כבר עכשיו(המציאות ונובעת מרצונם של פקידי מדינה להגביר את שליטתם 
" הגברת השקיפות והאובייקטיביות"פתרון הקסם ל.  ועיצוב ההשכלה הגבוהה,בניהול

למוסדות להשכלה גבוהה איננו " תייעץ"תדרג ו, באמצעות  הקמת חברה עסקית שתערוך 
גילתה החברה , יותר מתמיד, בשנה זו. 2009בעיקר לא בשנת , חן המציאות עומד במב

את חוסר היושר והשקיפות במגזר העסקי ואת , האנושית את הכשלים של כוחות השוק
עם ישראל . הנזקים החברתיים והכלכליים העלולים לנבוע מפעילותן של חברות כאלו

גבוהה ההשכלה ה זה במערכת איננו יכול להרשות לעצמו פגיעה פוטנציאלית מסוג
 ובהצלחה מדעית והוראתית לא ,)על פי השוואות בינלאומיות(ביעילות , הפועלת היטב

  .מבוטלת
  

אנו פונים אליכם בבקשה שיבוטלו לאלתר שני רכיבי חוק ההסדרים המוצע העוסקים , אשר על כן
  ההשכלה הגבוההאיכות ההוראה והמחקר במערכתשל הערכה ודירוג , מדידה: בהשכלה הגבוהה

   ).184 - 183 'עמ (ת"הרכב ות וכן ההצעה לשינוי , )179 - 182' עמ( 
  

לשגשוגה הכלכלי ולחוסנה , אימוץ שתי הצעות אלו תביא בכייה לדורות למדינת ישראל  
  .החברתי

    
   

  
    

  ,בברכה                                                                
  

                
                          

  
  דני לויתן' ימי וינבלט                           פרופ'ג' יוסי בן ארצי                         פרופ' פרופ

  תל אביב' בן גוריון בנגב              רקטור אונ' חיפה                         רקטור אונ' רקטור אונ
  
  
  
  

                  
            

  פאול פייגין' פרופ      שרה סטרומזה             ' ופפר                
  משנה בכיר לנשיא הטכניון                        העברית                 '                      רקטור אונ
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