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תולובגל ץוחמ  םג  ותלבוהו  רקבה  לודיג  יכילהת  תעפשה  תא  ןוחבל  שי  לארשיב  רשב  תכירצ  לש  יתביבסה  ךרדמה  תא  ךירעהל  ידכ  .רקב  תלבוהל  הינא  לש  םגד 
(Andreas Kruzel (CC BY-SA 3.0 םוליצ : לארשיב |  ךרצנה  רקבה  רשבמ  םיעיגמ 78%  םשמ  לארשי ,

לש תיתביבס  תואנובשח  ימלועל –  ימוקמה  ןיב 
תילארשיה רשבה  תקפסא  תכרעמ 

גלזמה הצק  לע 

ןוזממ תונוזינ  לכאמ  יכרוצל  ץראב  תולדוגמה  תויחה  בור  .ל  " וחמ אבוימ  לארשיב  ךרצנה  רשבה  לש  ובור 
תושבי תוצוח  אלא  דבלב , תוימוקמ  ןניא  לארשיב  רשב  תכירצ  לש  תויתביבסה  תועפשהה  ךכיפל , .אבוימ 

.םיסונייקואו
תכירצב םימולגה  הממחה  יזג  תוטילפו  עקרקה  יבאשמ  ףקיה  תא  דמואה  רקחמ  תואצות  גיצמ  הז  רמאמ 

.ותקפסא רוקמל  םאתהב  לארשיב , ףועו ) רקב   ) רשב
תואלקחה יחטש  ללכמ  לופכ  לארשיב , ךרצנה  רשבה  תקפסאל  שרדנה  חטשהש  אוה  רקחמב  טלוב  אצממ 

.לארשיב
רשפאמ הנושארל , ןאכ  גצומה  תילארשיה , רשבה  תכרעמ  לש  םייעבטה  םיביכרמה  לע  םינותנה  תומיכ 

.לארשי תנידמ  לש  רשבה  תקפסאב  תומייקה  ביכרמ  תא  ןובשחב  ואיביש  םידעצ  ןונכת 
תוינידמה תעצה  תטלוב  הז  עקר  לעו  אבוימ , רשב  יגתומ  תולודגה  תואנועמקה  תותשר  ומיקה  הנורחאל 

.תומייק ילוקישמ  הפוריאמ  רשבב  הקירמא  םורדמ  אבוימה  רשבה  תפלחהל 
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תכרעמה

ריצקת

תיארחאו היגרנא ) םימ , עקרק ,  ) םייעבט םיבאשמ  לש  הלדגו  תכלוה  תומכב  תשמתשמ  תימלועה  רשבה  תקפסא  תכרעמ 
חטש תא  דמואש  רקחמ  תואצות  גיצמ  הז  רמאמ  .רצומה  לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תויתביבס  תוכלשה  לש  הרושל 

רשבה תקפסא  תכרעמ  .לארשיב  ףוע  רשבו  רקב  רשב  תכירצל  םירושקה  הממחה  יזג  תוטילפ  ףקיה  תאו  עקרקה 
ימוחתל ץוחמ  ןבורש  תויתביבס  תועפשה  תרצויו  םלועה , יבחרב  םינוש  תורוקמב  ףיקעו  רישי  ןפואב  היולת  תילארשיה 

לאיצנטופ לעב  אוה  לארשיב  ןוזמה  תקפסאב  םימולגה  םייזיפ ) - ויבה  ) םייעבטה םיביכרמה  לע  עדי  .לארשי  תנידמ 
ללכ תקפסאל  ץוחנה  חטשה  יכ  אצמנ  רקחמב  .אמייק  - רב ןוזמ  תחטבהו  ןוזמ  תקפסא  לש  תימואל  תוינידמ  םודיקל 

םיחטשו הערמ  יחטש  םיללוכ  הלא  עקרק  יחטש  .לארשיב  הנימזה  תיאלקחה  עקרקה  ףקיהמ   200%- כב לודג  רשבה 
ךרואל הממחה  יזג  תוטילפ  לש  יתועמשמה  קלחה  תא  שיגדמ  ףא  רקחמה  .םלועה  יבחרב  םייחה  ילעב  תנזהל  ןוזמ  לודיגל 

ינוילימ לוכה 3.1  ךס  הלבוה ,) רשב , רוצייו  הטיחש  וב , לופיטו  רקב  לודיג   ) לארשיל רשבה  תקפסא  לש  םייחה  רוזחמ 
תונוט ינוילימ   2.55  ) רקבה רשב  לש  םייחה  רוזחממ  תועבונ  תוטילפה  רקיע  (. CO2e  ) ינצמח - וד ןמחפל  ךרע  הווש  תונוט 

ןמחפל ךרע  הווש  לש  תונוט  רתיהו כ-511,000  רשב , הנוטל  תונוט  וא כ-24.4  הנשב ) ינצמח  - וד ןמחפל  ךרע  הווש  לש 
רפסמ לש  תילאיצנטופה  המורתה  לע  עיבצהל  ןתינ  רקחמה  תובקעב  .ףוע  רשב  הנוטל  תונוט  וא כ-1.53  הנשב  ינצמח  - וד

.העפשהה םוצמצל  תוגהנתהו  תוינידמ  ידעצ 

עקר

תימלועה רשבה  תקפסא  תכרעמ 

ןה םלועה  יבחרב  תיעדמה  הליהקה  ברקב  ןה  הלדגו  תכלוה  תוסחייתהל  הכוז  ןוזמה  תכרעמ  לש  תיתביבסה  העפשהב  הרכהה 
, דועו םייגולונכט  םיחותיפ  םיילכלכ , םייתרבח  יוניש  יכילהת  םלועה , תייסולכוא  לודיג  ןוגכ  םימרוג , לש  הרוש  .בחרה  רוביצה  ברקב 

לש הלודג  תומכב  היולת  תימלועה  ןוזמה  רוציי  תכרעמ  .ןוזמה  יגוס  יונישלו  ךרצנה  ןוזמה  תומכב  תיתועמשמ  הרבגהל  ואיבה 
םייונישש יתועמשמ  ןוזמ  ביכרמ  הממחה  . יזג  תוטילפ  ךסמ  יתועמשמ  קלחל  תיארחאו  היגרנאו , םימ  עקרק ,

אוהו לדגו  ךלוה  תובר  תויסולכוא  לש  רשבה  תכירצ  ביכרמ  רשב  . אוה  לארשי , תנידמבו  םלועה  יבחרב  וב  םילח  הלא 
העיגמו ןובלחה , תכירצמ  הלעמל מ-70%  רשבה  תכירצ  הווהמ  תודימאה  תונידמב  םויכ , .תיסופיטה  הנוזתב  יזכרמ  קלח  השענ 
יקלח ראשב  םג  ריהמ  בצקב  תשחרתמ  רשבל  שוקיבב  לודיגה  תמגמ  הנשב  . םדאל  רשב  ג״ק  רתויל מ-109  םיתעל 

םינורחאה  םירושעה  ךלהמב  שפנל  רשבה  תכירצ  הלפכוה  ןדריו ) תידועסה  ברע  ןיס , ןוגכ   ) תומיוסמ תונידמב  רשאכ  םלועה ,
תומושת תרבגה  רתיה , ןיב  תושרודה , תויתיישעת  הקפסאו  רוציי  תוטיש  ןווגמ  לש  חותיפל  איבה  רשבל  רבוגו  ךלוהה  שוקיבה  . 

ןוכימב שומיש  םייחה , ילעב  תנזה  לע  ססובמה  רוצייב  הערמ  לע  תוססובמה  תוכרעמהמ  קלח  תפלחה  םירמוחו , היגרנא 
םירשפאמ וללה  םייונישה  דועב  .תימלועה  תכרעמל  םיימוקמ  תורוקממ  הקפסאה  תורוקמ  ייונישו  תמדקתמ  היגולונכטבו 

הביבסה לע  רתויב  םיעיפשמה  םימרוגה  דחא  איה  הלדגו ) תכלוהה  הכירצהו   ) רשבה תיישעת  רבוגה , שוקיבה  תא  קפסל  תכרעמל 
, םינוש םירוביצ  ברקב  ןיינעה  תא  הריבגה  רשבה  תיישעת  לש  תונושה  תועפשהב  הרכהה  .ימלועהו  ימוקמה  הדימה  הנקב 
.רשבה תכירצ  תא  לטבמ ) ףאו   ) ןיטקמש םייח  חרוא  ץמאל  רחוב  ףא  םהמ  קלחו  היתוכלשהל , רשאב  עדימ  לבקל  םיניינועמש 

תכרעמ םלועב  . םוקמב ה-13  םויכ  תאצמנ  איהו  םינורחאה , םירושעב  הלדגו  הכלה  לארשי  תנידמב  שפנל  רשבה  תכירצ 
ימוחתל ץוחמ  ןבורש  תויתביבס  תועפשה  תרצויו  םלועה , יבחרב  תורוקמ  ןווגממ  הלדגו  תכלוה  הקפסאב  היולת  תילארשיה  רשבה 

life  ) םייחה רוזחמ  ךרואל  קשממ  תודוקנ  ןווגמ  תנחובה  תיתכרעמ  השיג  ץמיאש  רקחמ  תואצות  גיצמ  הז  רמאמ  .לארשי  תנידמ 
לארשיב הנושארל  וחתונו  ונחבנ  רקחמב  .ותלבוהב  הלכו  רשבה  תקפה  ךילהת  ךרד  םייחה , ילעב  לודיג  בלשִמ  רצומה , לש  ( cycle

תא קפסל  תדעוימש  םלועה , יבחרב  הלוכ  רשבה  תקפסא  תכרעמ  םג  אלא  הנידמה , ימוחתב  םישחרתמה  םיכילהתה  קר  אל 
תכירצל םירושקה  הממחה  יזג  תוטילפו  עקרקה  יבאשמ  לש  םפקיה  תא  דומאל  איה  רקחמה  תרטמ  .לארשיב  רשבל  שוקיבה 
תוינידמ לע  העפשהל  לאיצנטופ  תילארשיה  ןוזמה  תכרעמ  לש  םייעבטה  םיביכרמה  לע  עדיל  .לארשיב  ףוע  רשבו  רקב  רשב 

גישהל ידכ  תאז  לכ  תויתנוזת , תוצלמה  םודיק  לעו  םינכרצ  ברקב  תועדומ  תרבגה  לע  ימואלה , יתנוזתה  ןוחטיבהו  ןוזמה  תקפסא 
.אמייק - תב תכרעמ 

[30 , 29 , 24 , 11 , 6 , 3]
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םייעבט םיבאשמ  תואנובשחל  תושיג 

תורישי תויתביבס  תועפשה  חותינלו  םייעבט  םיביכרמ  ןווגמ  תדימאל  תונוש  תוטיש  תוחתפתמו  תוכלוה  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 
Life  ) םייח רוזחמ  חותינ  (, Materials Flow Analysis  ) םירמוח תמירז  חותינ  .םינוש  הדימ  ינקב  תישונא  תוליעפ  לש  תופיקעו 

ימימהו ( ecological  ) יתביבסה ךרדמה  (, carbon  ) ןמחפה ךרדמ  ( – footprint  ) ךרדמה תחפשממ  םילכו  ( Cycle Assessment
תוינידמ יעבוקלו  בחרה  רוביצל  םיפקשמו  הכירצו , רוציי  יכילהת  לש  יעבטה  ביכרמה  לש  רתוי  הבוט  הנבהל  םימרות  ( – water)

תודוקנ תא  דומאל  ךרוצה  תא  תושיגדמ  ףא  הלא  תוטיש  .יוצרל  יוצמה  ןיבש  רעפה  תאו  םינוש  תויוליעפ  יגוס  לש  תוכלשהה  תא 
םירקחמ  ) רצומב שומישהו  הכירצה  תודוקנל  דעו  ועוניש  ורוציי , ךרד  םלגה , רמוח  תקפה  בלשִמ  וייח , ךרואל  רצומ  לכ  לש  קשממה 

(. ורּוזחִמ תא  וא  תלוספל  ותכיפה  בלש  תא  םינחוב  ףא  םינוש 

הדימאה תטיש  .הביבסה  םע  קשממב  םינוש  םיביכרמ  לע  שגד  תומשש  תושיג  רפסמ  הגיצמ  הז  םוחתב  תירקחמה  תורפסה 
, רוציי תדיחי  וא  דדוב  רצומ  לש  רוציי  ךילהת  לש  תיתביבסה  העפשהה  תא  תנחובש  הטישה  איה  םינשה  ךרואל  רתויב  תלבוקמה 

איה הנידמה  וא  ןרציה  תוירחא  וז , תינרצי '  ' השיג יפ  לע  .הנידמה  ימוחתב  רקיעב  איה  תודקמתההו  תרציימ , הנידמ  וא  רוזא  לש  וא 
תונורחאה םינשב  .הנידמה  תולובגל  רבעמ  תוכלשה  לע  תוירחאב  תאשל  ךרוצ  וא  תוסחייתה  ןיאו  המוחתב , שחרתמש  המ  לע 

וז  השיג  םינחובו  םיצמאמ  םינוש  םירקחמו  תומייקו , תיתביבס  תוירחאל  תינכרצ ' השיג   ' םג תחתפתמו  תכלוה 
םיחרזא הבש  האמה ה-21 , תליחתב  תואיצמה  תא  רתוי  בוט  ףקשמ  תינכרצ  טבמ  תדוקנמ  חותינ  תינכרצה , השיגה  יפ  לע  .

תוכרעמ לע  העפשה  הפיקע  הרוצב  םירצויו  םהב , םייולתו  הנידמה  תולובגל  רבעמ  םיעיגמה  םיבאשמ  םיכרוצ  תומלש  תונידמו 
.תונושה תויתביבסה  תוכרעמהמ  רזוח  ןוזיה  לבקל  ילבמ  תוקוחר  תויתביבס 

, "ב  הראב המגודל : .תונוש  תונידמב  טרפב , רשבה  ביכרמו  תונוש , תוטאיד  לש  תיתביבסה  העפשהה  תא  ונחב  םינוש  םירקחמ 
יפ לע  רקב  רשב  "ג  קב תומולגה  תוטילפה  רשאכ  ףועל , רקב  רשב  ןיבש  רעפה  תא  שיגדה  ףסונ  רקחמ  הידוושבו  . דנלוהב  
רקחמ .עקרק  חטש  לש  הנוש  תומכל  ףא  םיקוקז  םינוש  רשב  ירצומ  ףועל  . ג״ק  תמועל 2.53  הממח  יזג  ןה 23.78 ק"ג  הז  רקחמ 

ןיב 153 ל-258 מ"ר  ) רתויב לודגה  עקרקה  חטש  תא  ספות  רשבל  רקב  יכ  אצמ  יפוריאה דוחיאב  רשבה  רוציי  תכרעמ  תא  ןחבש 
וללה םירקחמה  לכל  ףתושמה  רשב ) . "ג  קל ןיב 42 ל-52 מ"ר   ) רתוי ןטק  חטש  ספות  ףוע  תאז  תמועל  רקב ) . רשב  "ג  קל

העפשהה ךסב  ןה  הכירצ  וא  רוציי  תדיחיל  ןה  הביבסה  לע  רשב  לש  תיתועמשמה  העפשהב  הרכהה  אוה  םיפסונ  םירקחמלו 
.וירצומו רשבל  שוקיבב  יתועמשמה  לודיגהמ  האצותכ  הלדגו  תכלוהה 

תילארשיה רשבה  תכרעמ 

םה כ-4% םירחאו  ריזח  שבכ , ןוגכ  םיפסונ  רשב  יגוס   ) רקב רשב   18%- כו ףוע  רשב   78%- כמ בכרומ  לארשיב  ךרצנה  רשבה 
רשב תכירצב  רקחמה  תפוקת  ךרואל  לחש  יונישה  תא  גיצמ  רויא 1  ןאכ  .) גצומה  רקחמב  םיללכנ  םניאו  תימוקמה  הכירצהמ 

איבה דועו , תירמוחה  םייחה  תמרב  היילע  הכירצה , ילגרהב  םייוניש  הייסולכואה , לודיג  ומכ  םימרוג , ןווגמ  ןיב  בוליש  .לארשיב 
(. ףוע תכירצב  רקיעב   ) איה ףא  הלדגו  הכלה  םדאל  הכירצה  לודיגה , ךסל  רבעמ  .םינשה  ךרואל  לארשיב  רשבה  תכירצב  היילעל 

רשב עצוממב כ-30 ק"ג  לארשיב  וכרצנ  תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-60  תליחתב  ימלועה , תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא  ינותנ  יפ  לע 
.הנשב םדאל  רשב  הלעמל מ-107 ק"ג  וכרצנ  תנשל 2011  ןוכנ  תאז , תמועל  .הנשב  םדאל 

,26 , 19 , 17 , 16 , 9 , 13 , 7]

[28 

[29]
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רויא 1
לארשיב 1999–2000 רשבה  תכירצ 

לע ןעשנ  הז  רוציי  םלוא  .םיימוקמ  רוצייו  לודיג  לע  ססובמ  לארשיב , רשבה  תקפסא  לש  ירקיעה  חתנה  אוה  רומאכש  ףועה , רשב 
ססובמ לארשי  תנידמב  ךרצנה  רקבה  רשב  .םינוש  תורוקממ  אבוימ  טלחומה  םבורש  םיפסונ ,) הנזה  ירמוחו  םיניערג   ) הנזה יביכרמ 

םורדמ רקיעב  רשב  אובי  לע  תססובמ  רקבה , רשב  תכירצמ  תללוכש כ-59%  הנושארה , .הקפסא  תוכרעמ  - יתת רפסמ  לע 
ןיס  תא  ףא  תונורחאה  םינשבו  הילרטסוא  "ב , הרא תא  םיללוכה  םיפסונ , אובי  תורוקמ  רפסממו  יפוריאה , דוחיאהמ  הקירמא ,

אוה כ-18% הלא  םילגעמ  קפומש  רשבה  .הפוריא  חרזממו  הילרטסואמ  רקיעב  םילגע , אובי  לע  תססבתמ  תפסונ  תכרעמ  - תת . 
םהש ינפל  םישדוח  ןיבש 5 ל-9  תפסונ  הפוקתל  לארשיב  םילדגו  הנש , יצח  דע  לש  ליגב  םיאבוימ  םילגעה  .רקבה  רשב  תכירצמ 

הז רשב  גצומ  "ס ,) מלה ימוסרפב  עיפומש  יפכ   ) לארשי תנידמ  לש  ןוזמה  תקפסא  תואנובשחבש  ןייצל  בושח  .הטיחשל  םיחלשנ 
רקיעב אוה  ףא  םרוקמש  םיניערגב  ןזומו  םיל , רבעמ  םיעיגמה  םייח  ילעב  לע  ססובמ  אוהש  הדבועה  תורמל  תאזו  ימוקמ , רשבכ 

תללוכ כ- וז  תכרעמ  - תת .ימוקמ  רוצייו  לודיג  לע  תססובמ  רקבה , רשב  תקפסא  תא  המילשמה  תישילשה , תכרעמה  - תת .אוביב 
םג  ) הנזה תפסות  תולבקמו  לארשי  תנידמ  יבחרב  הערמה  יחטשב  תועורש  תורפמ  םיעיגמ   5% רקבה : רשב  תקפסאמ   22%

תוחלשנו בלחה  רדעמ  תונוש  תוביסמ  תוטלפנש  בלח  תורפ  לע  םיססובמ  םיפסונ   5% םיאבוימ ,) םיביכרמב  רקיעב  הז  הרקמב 
. הטיחשה לקשמלו  ליגל  םיעיגמ  םהש  דע  םימטופמו  בלחה  קשמב  ודלונש  םילגעמ  םיעיגמ  םירתונה   12% הטיחשל ,

רקחמ תוטיש 

.תינכרצ טבמ  תודוקנמ  ףועו ) רקב   ) תילארשיה רשבה  תכרעמ  לש  םייעבט  םיטביה  רפסמ  ןחבש  רקחמ  תואצות  גיצמ  הז  רמאמ 
: תוירוגטק רפסמל  תקלחנ  תילארשיה  רשבה  תכרעמ  ליעל , גצוהש  יפכ  תנשב 2010 . תודקמתמ  הז  רמאמב  תוגצומה  תואצותה 

הז רמאמב  גצומה  חותינה  .ימוקמ  ףוע  רוצייו  ימוקמ  רקב  רשב  רוציי  לארשיב , הטיחשלו  םוטיפל  םילגע  אובי  רקב , רשב  אובי 
: םיאבה םיבלשב  דקמתמ 

; םינושה הקפסאה  תורוקממ  רשבה  תכירצ  ינותנ  זוכיר   .1
; הממח יזג  תוטילפל  םיירקיעה  תורוקמה  לשו  רוקמ  לכב  רוצייב  םימולגה  עקרקה  יבאשמ  לש  הדידמ   .2

.לארשיל םלועה  יבחרמ  הלבוהל  םירושקה  הממחה  יזג  תוטילפ  תומיכ   .3

: תאזו עוצקמ  ישנא  םע  תונויאר  לש  הרדסבו  םירקחמ  ןווגממ  םיבר  םינותנב  ונשמתשה  רקחמב 

; רוקמ  לכמ  תויומכהו  הקפסאה  ינותנ  זוכיר  ךרוצל   .1
; הקפסא  רוזא  לכב  רשבה  רוציי  תכרעמ  ינייפאמ  דומיל  ךרוצל   .2

; הקפסאה  תרשרש  ךרואל  הממחה  יזג  תוטילפ  בושיח  ךרוצל   .3
חפסנ 1. עיפומ ב שומיש  םהב  השענש  םינותנה  טוריפ  ץוחנה  . חטשה  בושיח  ךרוצל   .4

,1]

[12

[2  ]

[12 , 2 , 1]

[21 , 5 , 4]

[25 , 21 , 18 , 15 , 14 , 5]

[21 , 18 , 5]
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הממח יזג  תוטילפו  עקרקה  תומושת  בושיח 

הערמ יחטש  םייטנוולר : עקרק  ישומיש  יגוס  ינש  ןובשחב  ואבוה  תופועהו  רקבה  לודיגל  ץוחנה  עקרקה  חטש  בושיח  ךרוצל 
[LF  = ∑n [LF  + LF האבה : האוושמה  סיסב  לע  סריתו ,) הרועש  הטיח ,  ) הלכאהל םיניערג  לודיגל  םיחטשו 

לארשיש הנידמ  לכב  ( LF  ) םיניערגה יחטשו  ( LF  ) הערמה יחטש  לש  המיכס  ידי  - לע בשוח  ( LF  ) עקרקה חטש  ךס  רשאכ 
ןהמ אבוי  רשבהש  תונידמב  הנזהה  ירמוח  םג  וללכנ  הנזהה  ירמוח  לש  הרקמב  .םייח  ילעב  תלכאהל  םינגדו  רשב  הנממ  תאביימ 
יאוול ירצותב  שומישו  היוס , ןוגכ  םיפסונ , הנזה  ירמוח  ללכ  אל  רקחמה  .לארשי  תנידמ  ימוחתב  םייח  ילעב  תלכאהל  םיניערג  םגו 

.הנזה לע  תססובמה  תכרעמב  םייחה  ילעב  לש  ןוזמהמ  קלח  םהש 

, הז םוחתב  לבוקמכ  (. N O  ) ןקנח תוצומחתו  ( CH  ) ןאתמ (, CO  ) ינצמח - וד ןמחפ  ללכ  הז  רקחמב  הממחה  יזג  תוטילפ  בושיח 
IPCC-לש ה הרמהה  ינתשמ  יפ  לע  ( CO e  ) ינצמח - וד ןמחפל  ךרע  תווש  תודיחיב  תוטילפה  תוגצומ 

(. kg CO /kg CO , 310 kg N O/kg CO , 21 kg CH /kg CO )

האוושמה יפ  לע  םלועה  יבחרב  םינוש  תורוקממ  לארשיב  ךרצנש  רשב  רוציי  רובע  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תוטילפה  ונחבנ  רקחמב 
[CF = ∑ [CF  + CF + CF + CF האבה :

לש חותינ  ללכ  רקחמה  .ונחבנש  הקפסאה  תורוקמ  ללכמ  ותקפסאלו  רשבה  רוצייל  תורושקה  תוטילפה  תא  ןייצמ   CF רשאכ 
ססובמה לודיג  וא  הערמ   ) םייחה ילעב  לודיג  ןפואל  תורושקה  תוטילפה  תא  דמא   CF דדמ  ∑(. n  ) תורוקמ רשבה מ-13  תקפסא 

תוטילפה תא  דמא  CF דועו .) םומיחב  ןוכימב , שומיש   ) תווחב םייחה  ילעב  לודיגב  העקשוהש  היגרנאה  תאו  הנזה ) לע  רקיעב 
שומישמ תועבונה  תוטילפה  תא  דמא   CF סריתו .) הרועש  הטיח , ללכ  רקחמה   ) ותקפסאלו םייחה  ילעבל  ןוזמה  רוצייל  תורושקה 

למנל דע  םייחה  ילעב  וא  רשבה  תלבוהל  תורושקה  תוטילפה  תא  דמא  CF .רשבה  רוצייו  םייחה  ילעב  תטיחש  בלשב  היגרנאב 
חפסנ 1. אוצמל ב ןתינ  תוטילפה  בושיח  ןפואלו  םינותנל  רשאב  םיפסונ  םיטרפ  .לארשיב 

תוקופתה תומושתה , ינותנ  ןוגכ : ץמיא , רקחמה  תווצש  תוחנה  רפסמ  רתיה  ןיב  תוללוכה  ןהב , ריכהל  שיש  תולבגמ  רפסמ  רקחמל 
תונוש וא  תמיוסמ  הווח  לש  רוצייה  ינייפאמ  תא  ןובשחב  תואיבמ  ןניאו  ירוזאה  עצוממל  וסחייתה  רוציי  רוקמ  לכב  תוטילפהו 

תוכרעמ לע  וכרענש  םימדוק  םירקחמ  לעו  םיימואל  - ןיב םינותנ  ירגאמ  לע  ססבתמ  רקחמהמ  לודג  קלח  .רוזא  ותואב  תוטישב 
השולשב רקחמב  ונדקמתה  .הזמ  הז  תצקמב  םינוש  םהלש  הקמעהה  תמרו  םירקחמה  תולובג  םיתעל  .םינוש  םירוזאב  רוצייה 

ביכרמ תא  לולכל  ונל  רשפִא  אל  רקחמה  ףקיה  ךא  הממח –  יזג  תוטילפו  היגרנאב  עקרקב , שומישה  םייזכרמ –  םייעבט  םיביכרמ 
.רמאמב םימה 

תואצות

הז חטש  תקולח  גיצמ  רויא 2  .הנשב  םנוד  לש כ-13,617,000  ללוכ  חטשב  שמתשהל  שי  לארשיב  רשבל  שוקיבה  תא  קפסל  ידכ 
הנוטל םנוד  וא 110  םנוד ,  11,717,000  ) רקבל תורפ  לודיגל  שורד  חטשה  בור  רויאהמ , הלועש  יפכ  .וז  רשב  תכרעמ  יביכרמל 

רוצייהו לודיגה  ירוזאב  םיבחר  הערמ  יחטש  רקיעב  םיללוכ  הלא  םיחטש  .לארשי  תנידמ  ימוחתב  ותצקמו  םלועב  ובור  רקב ,) רשב 
תלכאהל הדש  ילודיגל  םייאלקח  םיחטש  לש  םנוד  הלעמל מ-600,000  לש  ללוכ  חטש  ףיסוהל  שי  הלא  הערמ  יחטשל  .םינושה 

וא 4.4 םנוד   1,900,000  ) תופוע לודיגל  שורד  םיניערג , לודיגל  םיחטשמ  ולוככ  ובור  בכרומה  חטשה , תרתי  ץראבו .) םלועב   ) רקבה
.הז רקחמ  תואצותב  םיללכנ  אל  ךא  ץראב , תופוע  לודיגל  םינקתמל  םישמשמ  םיפסונ  םנוד   50,000 ףוע .) רשב  הנוטל  םנוד 

רויא 2
רשב לודיגל  עקרק  יחטש 
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.ינצמח - וד ןמחפל  ךרע  הווש  הממח  יזג  לש  תונוט  אוה כ-3,660,000  תילארשיה  רשבה  תכרעמ  ללכ  לש  הנשל  ןמחפה  ךרדמ 
תונוט וא כ-21.2  ינצמח ) - וד ןמחפל  ךרע  הווש  לש  תונוט   2,934,000  ) רקבה רשב  לש  םייחה  רוזחממ  תועבונ  תוטילפה  רקיע 

רשב לש  ןמחפה  ךרדמ  .ףוע  רשב  הנוטל  תונוט  וא כ-1.15  ינצמח  - וד ןמחפל  ךרע  הווש  תונוט  ןה כ-666,000  רתיהו  רשב , הנוטל 
רוזא לכמ  רשבה  תויומכ  ןוגכ : רשבה , לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  םינוש  םיביכרמ  לש  בולישמ  עבונ  הז  רקחמ  תרגסמב  בשוחש  יפכ 

קחרמו רוזא , לכב  רוצייהו  לודיגה  ךילהתב  היגרנאה  תומכ  םייחה , ילעב  תנזה  גוס  יאוולה , ירצות  לוהינ  ךרד  םייחה , לעב  גוס  רוציי ,
.םייחה רוזחמ  לש  םינושה  םיבלשב  תוטילפה  תא  גיצמ  רויא 3  .לארשי  תנידמו  אוציה  תנידמ  ןיב  הלבוהה 

רויא 3
רשב לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  הממח  יזג  תוטילפ 

, םלועה יבחרב  םינוש  תורוקממ  תונוט ) לעמ 2,500,000   ) רקבה רשב  תקפסא  ךילהתמ  עבונ  תוטילפה  רקיע  רויאהמ , הלועש  יפכ 
ילעב לודיג  בלשב  תורפהמ  ןאתמ  לש  ןה  תוטילפה  רקיע  .לארשי  תנידמ  ימוחתמו  הניטנגראו ,) ליזרב   ) תיניטלה הקירמאמ  רקיעב 

תוטילפמ יתועמשמ  קלח  תונוט .) כ-340,000   ) תוטילפה ךסמ  דחי כ-13%  םה  רקב  רשב  לש  ימוקמ  רוצייו  םילגעה  אובי  .םייחה 
םהלש לודיגה  תפוקתב  םייחה  ילעב  תנזהל  הלכאה  יביכרמ  לש  הלבוהלו  לודיגלו  םלועה  יבחרמ  םילגע  תלבוהל  רושק  הלא 

ןוזמה לודיג  יבלשל  תורושק  ןבורו  תוטילפהמ ,  17%- כל םרוג  לארשיב , ךרצנה  רשבה  רקיע  אוהש  יפ  לע  ףא  ףועה , רשב  .לארשיב 
.הטיחשה ךילהתלו  ותלבוהל  תולוגנרתה , תלכאהל 

םוכיסו ןויד 

םלועב םינוש  םירקחמ  דועב  .םיססבתמו  םיכלוה  תומייקל  היתויועמשמ  תנבהו  םיבאשמ  תכירצ  לש  תיתביבס  תואנובשחב  ןיינעה 
, תיטנוולרו הבושח  וזכ  הניחב  .תילארשיה  תכרעמל  חותינה  תא  הנושארל  גיצמ  הז  רקחמ  תורחא , תונידמ  לש  רשב  תוכרעמ  ונחב 

תונמוט ףא  רקחמה  תואצות  .הכומנ  תיתביבס  העפשה  לעב  םייח  חרוא  ץמאל  םיפאושש  םיחרזאל  יאדוובו  בחרה , רוביצל  ןה 
.לארשי לש  רשבה  תקפסא  תכרעמ  ןונכתלו  תוינידמל  תויועמשמ  ןבוחב 

הז רמאמב  תגצומה  רקחמה  תשיג  רויא 1 .)  ) לודגל הכישממו  תונורחאה , םינשה  ךלהמב  הלדגו  הכלה  לארשיב  רשבה  תכירצ 
רשבה תכרעממ  םירכינ  םיקלחש  ךכ  לע  עיבצמ  רקחמה  .לארשיב  רוצייה  תכרעמ  תא  קר  אלו  הקפסאה  תכרעמ  ללכ  תא  תנחוב 

200%- כב הובג  רשבה  תקפסאל  ץוחנה  עקרקה  חטש  יכ  הלוע  רקחמה  תואצותמ  .הנידמה  תולובגל  ץוחמ  םיאצמנ  תילארשיה 
םיניערג לודיגל  וא  רקב  תייערל  םישמשמו  םלועה , יבחרב  םירוזפ  הלא  עקרק  יחטש  .לארשיב  הנימזה  תיאלקחה  עקרקה  ףקיהמ 

רשבה תקפסא  תרשרשב  הממחה  יזג  תוטילפ  לש  יתועמשמה  קלחה  תא  תושיגדמ  ףא  רקחמה  תואצות  .םייח  ילעב  תנזהל 
אצמ רקחמה  .םה  רשאב  רוצייה  וא  לודיגה  ירוזאב  אלא  לארשי  תנידמ  ימוחתב  תוטלפנ  ןניא  עירכמה  ןבורבש  תוטילפ  לארשיל ,

קר 13% אוהש  רקבה , רשב  .רקב  רשבל  תיסחי  ןטק  ולש  ךרדמה  לארשיב , רשבה  תכירצמ  אוה כ-78%  ףוע  רשבש  יפ  לע  ףא  יכ 
.הלוכ תכרעמה  לש  עקרקה  יבאשממ   84%- לו הממחה  יזג  תוטילפמ   71%- כל יארחא  לארשיב , רשבה  תכירצמ 

םיימוקמ תורוקממ  ןוזמ  תקפסאל  לארשי  תנידמ  לש  התונוכנו  התלוכי  תא  ליבגמ  םיילכלכ  - םייתרבחו םייעבט  םימרוג  לש  בוליש 
אבייל תלוכיה  דועב  .לדגו  ךלוה  וז  הקפסאב  םלועה  לש  וקלחש  איה  רשבל  רבוגו  ךלוהה  שוקיבה  תועמשמ  .טרפב  רשבו  ללכב ,

תא הלידגמ  איה  גשגשלו , חומצל  תילארשיה  הרבחל  רתיה  ןיב  תרשפאמ  תימוקמה  םיבאשמה  תלבגמ  לע  תוצפלו  םינוש  םירצומ 
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( ףוע רשב  לש  הרקמב   ) הפיקעהו רקב ) רשב  לש  הרקמב   ) הרישיה התולת  .םיל  רבעמ  תכרעמ  יתוריש  ןווגמבו  םיבאשמב  תולתה 
היולתה תילארשיה , ןוזמה  תכרעמ  תומייק  תדימ  לע  תולאש  הלעמ  םלועה  יבחרב  תורוקמ  ןווגממ  רשבב  לארשי  תנידמ  לש 

.לארשי תנידמל  ץוחמש  תורוקממ  םיתורישבו  םיבאשמב  בחרנ  ףקיהב 

םילוכי תימואלה , המרב  תוינידמל  םג  ומכ  תוצובקו  םידיחי  לש  תוגהנתה  יונישל  םירושקה  םינוש , הדימ  הנקב  םידעצ  לש  ןווגמ 
רבעמו רקבה  רשב  תכירצמ  יצח  םוצמצ  הצובקהו , טרפה  תמרב  .תילארשיה  רשבה  תכרעמ  לש  ךרדמה  תא  תונשלו  עיפשהל 

תורוקמב יוניש  יכ  אצמנ  ףא  רקחמב  .המאתהב   42%- בו עקרקה ב-38%  לדוג  תאו  תוטילפה  תומכ  תא  וניטקי  ףוע  רשבל 
םילוקישה קר  אל  ןובשחב  ואבוי  םא  .ןכ  םג  םורתל  םילוכי  םיאבוימה  םירצומה  לש  הלבוהה  יעצמאבו  םיקחרמב  יונישו  הקפסאה 

הערמ המגודל ,  ) םינוש רוציי  ינייפאמ  לעב  םיוסמ  רוזאמ  הקפסאב  תוכורכה  תויתביבסה  תוכלשהה  םג  אלא  םיידימה  םיילכלכה 
רקב רשבב  ליזרבמ  אבוימה  רשבה  תפלחה  םנמא  המגודל : .םירחא  הקפסא  תורוקמ  ורחבייש  ןכתיי  םיניערגב ,) הנזה  לומ 

איה ךכל  הביסה  םימצמטצמ ב-45% . ויה  םיצוחנה  עקרקה  יחטש  ךא  דבלב , ןמחפה ב-4%  ךרדמ  תא  הניטקמ  התייה  הפוריאמ 
הנזה לע  תוססבתהה  תמועל  תאזו  םילודג , הערמ  יחטש  םישמשמ  הקירמא  םורדב  םינושה : םירוזאב  הנזהה  יגוסב  לדבהה 

.הפוריאב םיניערגב 

, לארשיב תויוליעפו  םירצומ  ןווגמל  םינוש  הדימ  ינקב  םייעבט  םיביכרמ  לש  הדימא  ורשפאיש  םילכו  תושיג  חתפלו  ךישמהל  שי 
ידכ .םימ  אוה  הז  רקחמב  ללכנ  אלש  ףסונ  בושח  יעבט  ביכרמ  .תוכלשהה  םוצמצל  תוינידמ  ידעצ  לש  תויועמשמה  תא  ןוחבלו 

לש בוליש  אוה  ףסונ  ןוויכ  .ןכ  םג  הז  בושח  ביכרמ  דיתעב  ןוחבל  היהי  בושח  םינוש  םידעצ  לש  המורתה  תא  ןוחבל  היהי  ןתינש 
רקחמב דועב  ךכ , לע  ףסונ  .םינוש  םידעצ  לש  תוילכלכה  תויועמשמה  תנבהו  םיירטינומ  םיילכלכ  םיטביה  םע  וז  תיאנובשח '  ' השיג

לע ןתעפשה  תא  םג  ןיבהל  ךרוצ  שי  םינוש , םירוזאב  הממח  יזג  תוטילפו  רשב )  ) תוקופת היגרנא ,) עקרק ,  ) תומושת רפסמ  ונחבנ 
.דיתעב הלא  תוביבסמ  תכרעמ  יתורישל  תויועמשמה  תאו  םינושה , םירוזאב  דוקפתו ) תּומלש   ) תויגולוקאה תוכרעמה 

תויועמשמ םג  ןנשי  רשבה , תכרעמ  חותינ  לש  רשקהב  הז  רמאמב  הגצוהש  תיתביבסה ' תואנובשחה  רקחמה ו' תשיג  ץומיאל 
הקפסא תורוקמב  תיתועמשמ  תולת  לע  עיבצמ  תילארשיה  ןוזמה  תכרעמ  לש  חותינ  .םירחא  םירזגמלו  םירצומל  רתוי  תובחר 

חמק בלח , ירצומ  םיציב , רשב , ןוגכ  םיימוקמ  ןוזמ  ירצומ  ןווגמ  רצייל  היה  ןתינ  אל  םהידעלבש  םיניערגה ) רקיעב   ) םלועה יבחרמ 
קר תללוכ  םילבוקמה , םיימואל  - ןיבה םינוירטירקה  יפ  לע  תכרענש  לארשי , תנידמב  ןמחפה  תואנובשח  ךכ , לע  ףסונ  .דועו  וירצומו 

, תיתביבס תואנובשח  םודיקו  וללה  םיכילהתב  הרכה  .לארשיל  םתלבוהלו  םינושה  םירצומה  רוצייל  תורושקה  תוטילפה  ךסמ  קלח 
שומישה תדימ  תא  ךירעהל  םירחאו ,) םייתביבס   ) םייונישל תושיגרהו  תולתה  תמר  לע  עיבצהל  םילוכי  הז , רקחמב  תגצומש  יפכ 

םידעצו תוינידמ  ידעצ  לש  תויביטקפאה  לע  עיבצהלו  עבט , יבאשמב  תרחא ) הלכלכ  לכ  וא   ) תילארשיה הלכלכה  לש  ללוכה 
.לארשי תנידמ  לש  יתנוזתה  ןוחטיבה  רופישלו  אמייק  - תב ןוזמ  תכרעמ  םודיקל  תוגהנתה  ייונישל 

ךא הלבוה , יחווט  רוציק  לשב  ןמחפה  ךרדמב  ןטק  םוצמצל  איבי  הפוריאל  הקירמא  םורדמ  רקב  רשב  לש  אוביה  תורוקמ  יוניש 
 | הערמ תמועל  אופסמו ) םיניערג   ) הנזהה תטישב  ינוש  לשב  תאזו  לודיגל , םישרדנה  תועקרקה  יחטשב  םוצמצל  איבי  רקיעב 
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