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רקחמה ךרכ 9(1)תיזח  ביבא 2018 /  2018ןויליג  יאמב ,  3

ףרוצ ךונח  םוליצ : ץיחה |  וק  תוכזב  המלבנש  םשו ) די  דיל   ) םילשורי רעיב  הפירש 

תנכס לע  ותעפשהו  שאל  ץיח  ירוזאב  לופיט 
םיינטחמ תורעיב  הפירש 

גלזמה הצק  לע 

תא םהב  םיליבגמ  לוליד  ילופיטש  ץיח  ירוזא  לארשי  תורעיב  ומקוה  ןתמילבבו  תופרש  םוחיתב  עייסל  ידכ 
םינשב םדוקפת  תוליעי  לע  ךכיפלו  חמוצה , יוסיכ  לע  םינש  תכורא  העפשה  לופיטה  ןפואל  .חמוצה  יוסיכ 

.ועוציב רחאלש 
תצאהל םורתל  הלולע  אקווד  וזו  רעיה , – תת תייחמצ  לש  תצאומ  החימצל  איבהל  לולע  עוטנה  ןימה  לוליד 

.הפירשה
, חתופמ וניא  םהב  רעיה  – תת חמוצש  םיחותפ  ץיח  ירוזא  םייקל  יוצר  תופירשמ  ןוכיסה  תא  תיחפהל  ידכ 

.תפטוש הקוזחת  בייחמ  הז  רבדו 
םהב רעיה  – תת חמוצ  תוחתפתהש  םילצומ  ץיח  ירוזא  ףידעהל  שי  תירשפא , הניא  תפטוש  הקוזחתשכ 

.תיטיא
תכרעמה
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ריצקת

תרטמ .רעיב  ץיח ) ןלהל   ) שאל ץיח  ירוזא  תמקהל  האיבה  םינורחאה  םירושעב  לארשיב  תופירשה  תרמוחב  היילע 
קלד ירמוח  לש  בכרההו  תומכה  לע  עוטנה ) ןימה  לש  תונוש  לוליד  תומצוע   ) ץיח ילופיט  תעפשה  ןוחבל  התייה  רקחמה 

ליבוי רעיה  יצע  לוליד  יכ  הנבה  ךותמ  חותפ , ץיחו  לצומ  ץיח  ןיב  האוושהב  דקמתה  רקחמה  .הפירשה  תנכס  לעו  יחמצ 
ילופיט ורבעש  םירתא  הרשע  ורקסנ  .הפירשה  תנכס  לע  עיפשהל  הלולעש  רעיה  - תת תייחמצ  לש  תצאומ  תוחתפתהל 

: רעיה יצע  לש  תונוש  לוליד  תומצוע  וגצייש  תוכומס  תוקלח  שולש  רתא  לכב  .ןכל  םדוק  םינש  עבש  רגוב  ינטחמ  רעיב  ץיח 
קלדה ירמוח  לש  בכרההו  תומכה  ובשוחו  ודדמנ  .לוליד  אלל  תרוקיבו  לצומ ) ץיח   ) ןותמ לוליד  חותפ ,) ץיח   ) קזח לוליד 

לדומב שומיש  ורשפא  הלא  םינותנ  .םילע  רשנו  בכוש  ץע  רמוח  רעיה , - תתב ינובשעהו  הצועמה  חמוצבו  רעיה  יצעב 
רעיה - תתב קלדה  סמוע  תורבטצה  ןיבל  לולידה  תמצוע  ןיב  יבויח  רשק  אצמנ  .הפירש  תוגהנתה  יוזיחל  ילקיזיפ  - יטמיתמ

הלעו תרוקיבה , לופיטב  רתויב  יטיאה  היה  רעיה  - תתב שאה  תוטשפתה  לש  יופצה  בצקה  ךכ , לשב  .לולידה  רחאל 
דוע .םילופיטה  לכב  דואמ  הכומנ  התייה  תורמצ  תתצהל  הנכסה  תאז , תמועל  .לולידה  תמצועב  היילעה  םע  הגרדהב 

תמצועב היילעה  םע  תיתועמשמ  תתחופ  הליעפ  תורמצ  תפירש  םויקל  הנכסה  רעיה , - תתב ןותנ  קלד  סמועב  יכ  אצמנ 
לדג תורמצ  תתצהל  יוכיסה  ול  רבעמש  "ר ,) מל 1 ק"ג   ) רעיה - תתב יטירק  קלד  סמוע  ףס  הליג  לדומה  .םיצעה  לוליד 

תואצות .ץראב  םיינטחמ  תורעיב  ץיח  ירוזא  לש  ףטוש  לוהינלו  ןונכתל  ימושיי  ילכ  חתופ  רקחמה  סיסב  לע  .תיתועמשמ 
.שאל ץיח  ירוזאב  רעיה  - תת תייחמצב  לופיטה  תובישח  תא  תושיגדמ  רקחמה 

אובמ

תרמוחב היילעה  םלועה  . יבחרב  םירחאו  םיינוכית  - םי םירוזאב  תופירשה  תרמוחב  היילע  תמגמ  תמשרנ  םינורחאה  םירושעב 
תרוצב תונש  ףצר  םע  שרוחהו  רעיה  תוחתפתה  בקע  יחמצ  קלד  רמוח  תורבטצה  לש  בולישל  רקיעב  תסחוימ  לארשיב  תופירשה 

תא דקפש  תופירשה  לג  ןכו  םינשב 1989 ו-2010  למרכב  קנעה  תופירש  ןה  ךכל  תואמגוד  קלד  . ירמוח  תושבייתהל  םרגש 
רבמבונ 2016. שדוחב  לארשי 

תיחפהל דעונש  ןפואב  ולפוט  וב  הייחמצה  לש  יבחרמה  רוזיפהו  חפנהש  חטש  אוה  רוציקה ) םשל  ץיח  וא   ) שאל ץיח  רוזא 
וסנכתהש תויעוצקמ  תודעו  יתש  תופרש  . םוחיתב  וא  המילבב  עייסל  ידכ  שאה  תיזח  לש  ףצרהו  המצועה  תא  תיתועמשמ 

תנכס םוצמצל  חמוצב  לופיטב  ירקיע  ביכרמכ  ץיח  ירוזאב  שומישה  לע  וצילמה  ( 2010 , 1989  ) למרכב תולודגה  תופירשה  רחאל 
רשפאתתש ךכ  שאה , תיזח  לש  המצועהו  תומדקתהה  בצק  תתחפה  איה  לארשיב  ץיח  ירוזאל  הרדגוהש  הרטמה  תופירש  .

וא סכר  יווק  יבג  לע  םיבושיי , ביבס  ץיח  ירוזא  ץראה  יבחרב  םימקומ  םויכ  םייעקרק  . יוביכ  תוחוכ  לש  הליעיו  החוטב  הלועפ 
בורל הכורכה  וז , הלועפ  לארשיב  . םיחותפ  םיחטש  םילהנמה  םיפוגה  ףתושמב  ושביגש  תויחנה  יפ  לע  תויזכרמ  םיכרד  ךרואל 

.םיפסונ םימרוגמ  ןכו  רעיל  םינכשה  םיבשותהמ  הפירח  תודגנתהל  םעפ  אל  הכוז  םיבושייל , תוכימסב  רעיה  ףונ  לש  רכינ  יונישב 
הייחמצ דודיע  .ג  חמוצה ; ןווגמבו  עקרקב  העיגפ  .ב  ףונה ; תוזחב  העיגפ  .א  םיטביה : השולשב  בורל  םידקמתמ  תודגנתהל  םינועיטה 

תעפשהב דקמתמ  הז  רמאמ  .לפוטמה  חטשב  תוקילדל  הנכסה  תרבגה  תאז  תובקעבו  םיצעה , לוליד  בקע  םיחישו  תינובשע 
.הפירש תנכסל  םירושקה  םיטביהה  לע  ץיח  ילופיט 

תמר היופצה , שאה  תוגהנתה  הפירש , תוצרפתהל  םייוכיסה  םהבו  םיטביה  רפסמ  ללקשמה  בכרומ  גשומ  איה  הפירש ' תנכס  '
יאנת היפרגופוטה , םהבו  םייזכרמ , םימרוג  רפסממ  תעפשומ  הפירש  תנכס  עבטלו  . םדאל  יופצה  קזנהו  שאה  תמילבב  ישוקה 

הסירפהו תוכיאה  תומכה , ןדמוא  רעיב  . תונושה  חמוצה  תובכשב  קלדה  ירמוח  לש  יפואהו  תומכהו  התצה  ימרוג  םילקאה ,
. תושרדנ  קשממ  תולועפ  תעיבקבו  הפירש  תנכס  תכרעהב  יזכרמ  ביכר  אוה  חטשב  םייחמצה  קלדה  ירמוח  לש  תיבחרמה 
אתב קלדה  ירמוח  גוויס  .חטש  תדיחיל  השבי  הסמויב  ירק , (, fuel load ' ) קלד סמוע   ' לש םיחנומב  קלדה  תומכ  תא  ראתל  לבוקמ 
ידכ תונוש  . תוימרתו  תוימיכ  תויזיפ , תונוכת  תולעב  ( fuel families ' ) קלד תוצובק  הקולח ל' לע  בורל  ססבתמ  םיוסמ  חטש 

( תוכיא תומכ ,  ) יחמצה קלדה  ינותנמ  םינוזינה  םיילקיזיפ  - םייטמיתמ םילדומב  שמתשהל  גוהנ  ןותנ  חטש  אתב  שא  תוגהנתה  תוזחל 
לדומה תא  בלשל  גוהנ  בחרמב  שאה  תוגהנתה  יוזיח  ךרוצל  חור  . תוריהמו  עקרקה  עופיש  תמגודכ  םייתביבס , םיאנתמו 

םילדומ לש  םתופקת  תאז , םע  םינוש  . םינייפאמ  תולעב  חטש  תודיחי  לש  בר  רפסמל  סחייתמה  יבחרמ  לדומב  ילקיזיפה 
.שא תוגהנתה  לש  הברה  התובכרומ  לשב  תקולחמב  היונש  יוזיחל  ילככ  הלאכ  םייבחרמ 

רחאל םינש  עבשכ  לארשיב  םיינטחמ  תורעיב  הפירשה  תנכס  לע  ץיח  ילופיט  לש  העפשהה  תא  ןוחבל  התייה  רקחמה  תרטמ 
םירגובה רעיה  יצע  תופיפצב  םילדבנו  ץיחה  רוזא  תא  םיביכרמה  םיינייפוא  םילופיט  השולשב  דקמתה  רקחמה  .םילופיטה  עוציב 

תרוקיב .ג  רעיה ;) תפוח  לש  ןותמ  לוליד   ) לצומ ץיח  .ב  רעיה ;) תפוח  לש  קזח  לוליד   ) חותפ ץיח  .א  תונוש : לוליד  תומצועל  םאתהב 
תודקמתה ךות  תמ , יחמצ  רמוח  תורבטצה  תוברל  חמוצה , הנבמב  םייונישה  ונחבנ  םיצעה .) תורמצ  ןיב  הפיפח  ללוד –  אלש  חטש  )
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תועצמאב העבקנ  הפירשה  תנכס  .קלדה  ירמוח  לש  יבחרמה  ןוגראהו  תוכיאה  סמועה , ירק , הפירש , תנכס  םיביתכמה  םינתשמב 
.םילקאו היפרגופוט  ינתשמו  קלדה  ינייפאמ  סיסב  לע  הנותנ  חטש  תדיחיב  שא  תוגהנתה  הזוחה  ילקיזיפ  - יטמיתמ לדומ 

םירמוחו תוטיש 

חפסנ 1. ואר  רקחמה  תוטישל 

ךונח םוליצ : םיתבל |  רעיה  ןיב  ץיח  וק  רדעיה  לשב  ראשה  ןיב  וילא , םידומצה  םיתבל  הטשפתה  ( 2014  ) םילשורי רעיב  הפירש 
ףרוצ

תואצות

קלד סמועו  הייחמצ  הנבמ 

ץיחה ירוזאכ  ולפוטש  תוקלחב  הגרדהב  התלעו  תרוקיבה  תוקלחב  רתויב  הכומנה  התייה  רעיה  - תתב הצועמה  הייחמצה  יופצכ ,
הבשוחש יפכ  הצועמה  הסמויבה  .הייחמצה  הבוגב  ןה  יוסיכה  זוחאב  ןה  יוטיב  ידיל  ואב  תוחתפתהה  ילדבה  .םיחותפהו  םילצומה 

תוקלחל האוושהב  השולש  יפמ  רתויו  לצומ , ץיחב  רשאמ  חותפ  ץיחב  םיינש  יפ  ההובג  התייה  םיירטמולאה  םירשקה  ידי  - לע
אל .הכופה  המגמ  התארה  םילע  רשנ  תסמויב  תאז , תמועל  .רעיה  - תתב ינובשעה  חמוצב  םג  הלבקתה  המוד  המגמ  .תרוקיבה 

(. הלבט 1  ) עקרקה לע  תמה  ץעה  רמוח  לש  בכרהבו  תומכב  םילופיטה  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ 
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הלבט 1
: ץיחה רוזא  ילופיט  לש  העפשהה  תניחבל  יארקאב  םיקולב  לש  לדומב  תונוש  יחותינ 
– תת חמוצ  ינייפאמ  לע  לוליד —  אלל  תרוקיב  לופיט  לצומ ; ץיח  רוזא  חותפ ; ץיח  רוזא 

2014 רתיב , אובמ  ןיגב , קראפ  רגוב , היטורב  ןרוא  רעיב  רעיה 
םיקהבומ םילדבה  לע  תועיבצמ  תונוש  תויזעול  תויתוא  (. P<0.05  ) תקהבומ העפשה  לע  עיבצמ  שגדומ  תוקהבומ  ךרע 

.2 שפוח -  תוגרד  וא 30 ,  29 תומיגדה -  רפסמ  (, post hoc יחותינ  ) םילופיט תוגוז  ןיב  ( P<0.05  ) תיטסיטטס

הפירש לש  היוזח  תוגהנתה 

ץיחה רוזא  ךרד  הגרדהב  ךעדו  חותפה  ץיחה  רוזאב  רתויב  הובגה  היה  לדומה , יפל  רעיה , - תתב שאה  תוטשפתה  לש  יוזחה  בצקה 
ירוזאב לדומה : יפ  לע  יוזחה  תורמצה  תתצה  דדמב  םייתועמשמ  םילדבה  ולבקתה  ךכ , לע  ףסונ  הלבט 2 .)  ) תרוקיבה דעו  לצומה 

תא תיצהל  ידכ  חותפה  ץיחבש  וזמ  המאתהב   20  ~ יפו  10~ יפ ההובג  חור  תוריהמ  השרדנ  תרוקיבה  תוקלחבו  םילצומה  ץיחה 
תשולש לכב  תורמצ  תתצהל  דואמ  ךומנ  יוכיס  תופקשמ  לדומהמ , ולבקתהש  יפכ  תוהובג  חור  תויוריהמ  הלבט 2 .)  ) םיצעה תורמצ 

.תואיצמב תומייק  ןניא  הלאכש  חור  תויוריהמש  ןוויכמ  םילופיטה ,

התייה ( CI  ) הליעפ תורמצ  תפירש  םויקל  הנכסה  יכ  אצמנ  םינושה , ץיחה  ילופיטב  קלדה  ירמוח  לש  הבוגלו  סמועל  םאתהב 
לש כ-50 חור  תוריהמ  השרדנ  רתויב –  ההובגה  התייה  רעיה  - תתב הסמויבה  תומכ  םש   ) םיחותפה ץיחה  ירוזאב  רתויב  ההובגה 

תפירש דדמ  תא  םינחוב  רשאכ  תאז , םע  הלבט 2 .) ( ) "ש מק לש כ-79  חור  תוריהמ   ) תרוקיבה תוקלח  דע  הגרדהב  הדריו  "ש ) מק
ץיחה ירוזאב  הליעפ  תורמצ  תפירש  םייקתתש  ידכ  יכ  תוארל  ןתינ  למרונמ ) דדמ   ) רעיה - תתב ההז  הסמויב  תומכ  רובע  תורמצה 

(. הלבט 2  ) המאתהב תרוקיבה  יחטשבו  םילצומה  ץיחה  ירוזאבש  וזמ  העברא  יפו  םיינש  יפ  ההובג  חור  תוריהמ  תשרדנ  םיחותפה ,

https://magazine.isees.org.il/?p=16422



הלבט 2
 — הפירש תוטשפתה  בצק  ץיחה : ילופיטמ  דחא  לכב  שאה  תוגהנתהל  םידדמה  יכרע 

CI הליעפ —  תורמצ  תפירשל  הנכס  ; TI תורמצ —  תתצהל  הנכס  ; ROS
לכב םיצעה  תורמצבו  רעיה  – תתב ודדמנש  םייתימאה  קלדה  יסמוע  יפ  לע  ובשוח  הלבטב  םינושארה  םיכרעה  תשולש 

סמוע לש  םילופיטה ) ןיב  ההז  ר״מל , ג״ק  עובק (1  ךרע  רובע  בשוחש  למרונמה  דדמה  אוה   CI ךרע  .םילופיטהמ  דחא 
יפרגופוט עופישב  ובשוח  םידדמה  תשולש  .ש״מק  לש 15  חור  תוריהמב  בשוח  שאה  תוטשפתה  בצק  .רעיה  – תתב קלד 

לש 5%.

.רעיה - תתב םינתשמ  קלד  יסמוע  לש  תיטתופיה  הניחב  הכרענ  שאה  תוגהנתה  לע  קלדה  סמוע  תעפשה  תא  רתוי  בוט  ןיבהל  ידכ 
קלד סמוע  "ר  מל לש 1 ק"ג  תפסות  לכל  הקדל  םירטמ   2- כב רבגתהל  יופצ  רעיה  - תתב שאה  תוטשפתה  בצק  יכ  הלע  הז  חותינמ 
ףס ההוזו  תורמצה , תתצה  דדמ  ןיבל  רעיה  - תתב קלדה  סמוע  ןיב  ילילש  יכירעמ  רשק  אצמנ  ךכ , לע  ףסונ  רויא 1 .)  ) רעיה - תתב

סמועב תפסונ  היילע  לכו  םיחיכש , םיכרע  תלבקמ  תורמצ  תתצהל  השורדה  חורה  תוריהמ  ול  רבעמש  "ר ) מל 1 ק"ג   ) קלד סמוע 
(. רויא 1  ) תורמצ תתצהל  יוכיסה  תא  רכינ  ןפואב  הלידגמ  קלדה 

1
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רויא 1
תורמצ תתצהל  השורדה  חורה  תוריהמו  ( ROSS  ) שאה תוטשפתה  בצק  ןיב  רשקה 

רעיה – תתב קלדה  סמוע  ןיבל  ( TI )
ינש ש״מק , לש 15  חור  תוריהמ  רובע  בשוח  שאה  תוטשפתה  בצק 
תונוכת .םנודל  םיצע  לש 5  תופיפצו  לש 5%  עופישב  ובשוח  םידדמה 

תוקלחב ולבקתהש  םיעצוממה  םיכרעה  יפ  לע  ועבקנ  רעיב  קלדה 
.2014 רתיב , אובמ  ןיגב , קראפ  רעי  רגוב , היטורב  ןרוא  רעיב  יוסינה 

תונקסמו ןויד 

רעיה - תת חמוצ 

ץיחב הלבקתהש  וזמ  הלופכ  התייה  חותפ , ץיחכ  ולפוטש  תוקלחב  רעיה  - תתב הייחמצה  תוחתפתה  לולידה , רחאל  םינש  עבש 
ידי - לע תרבסומ  ץיח  ילופיט  תעפשהב  רעיה  - תת חמוצ  לש  תצאומה  תוחתפתהה  .תרוקיבה  תוקלחמ  השולש  יפ  הלודגו  לצומ ,

[33]
[ [39

[27]
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רעי לוליד  לש  תיבויח  העפשה  םיצעה  . לוליד  בקע  הנזה ) ירמוחו  םימ  הנירק ,  ) החימצ יבאשמ  יוניפ  ירק , היחמה , בחרמ  תחיתפ 
הריהמה תוחתפתהה  תמגמ  תא  סחייל  ןתינ  םיבר  . םירקחמב  הדעותש  תרכומ  העפות  איה  רעיה  - תתב חמוצה  תוחתפתה  לע 
בקע הפירשו ) הייער  התירכ ,  ) תוערפהל תמאתומה  תינוכית  םיה  הייחמצה  תונוכתל  לוליד  תודובע  רחאל  רעיה  - תת חמוצ  לש 

. םדא  תועפשה  לש  םינש  תכורא  הירוטסיה 

רעיה - תתב הפירש  לש  היוזח  תוגהנתהו  קלד  ינייפאמ 

רעיה - תתב יופצה  הפירשה  תוטשפתה  בצק  יכ  הלע  לדומה  תואצותמ  .הפירש  תוגהנתה  לש  יסיסב  דדמ  אוה  שאה  תומדקתה  בצק 
רקיעב ועבנ  שאה , תוטשפתה  לש  יוזחה  בצקה  תניחבמ  םילופיטה  ןיב  םילדבהה  .רתוי  קזח  וללודש  תוקלחב  רתוי  הובג  היה 

םג קלדה , סמוע  דבלמ  .רעיה  - תת תייחמצ  תוחתפתה  לע  לולידה  לש  תיבויח  העפשה  תובקעב  קלדה  רמוח  סמועב  םילדבהמ 
בכרהמ עבונ   ) חפנל םינפ  חטש  סחי  חמוצה ,) הבוגל  קלדה  סמוע  ןיב  סחיה   ) תישוג תופיפצ  ןוגכ  קלדה , לש  םיפסונ  םינייפאמ 

, לשמל .שאה  תוגהנתה  לע  רכינ  ןפואב  עיפשהל  םייושע  קלדה , ירמוח  לש  תוביטרה  תלוכתו  םיקיקלח  תופיפצ  קלדה ,) תוצובק 
ישוקה תאפמ  טאוי  יופצה  הפירשה  תוטשפתה  בצק  ךכ  רתוי , סוחד  חמוצה  הנבמ  רמולכ , רתוי , ההובג  תישוגה  תופיפצהש  לככ 
ילופיט ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  אל  הז  רקחמב  תאז , םע  הזכ  . חמוצ  הנבמב  הריעבל ) שמשמה   ) ןצמח תרידחב  יסחיה 

.וללה קלדה  ינייפאמב  ונחבנש  ץיחה 

[27]
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יזנכשא רומ  םוליצ : רעיה |  תפוח  לש  קזח  לוליד  וב  עצובש  חותפ  ץיח  רוזא 

תורמצ תפירש  תוחקלתהל  הנכס 

https://magazine.isees.org.il/?p=16422



דדמ .רעיב  תורמצ  תפירש  חתפתתש  ידכ  תשרדנה  חורה  תוריהמ  תא  עבוקה  לדומה , לש  יטמיתמ  רצות  אוה  תורמצה  תתצה  דדמ 
םיצעה תורמצ  לש  תּוקילדה  תמרו  םיצעה  תורמצ  ןיבל  רעיה  - תת ןיב  יכנאה  ףצרה  רעיה , - תתב קלדה  ינייפאמ  לש  היצקנופ  אוה  הז 

תתצהל יוכיסה  רקחמה  תפוקתב  יכ  הלוע  לדומה  תואצותמ  תורמצב  . קלדה  תוצובק  לש  בכרההו  תומכה  יפ  לע  תעבקנש 
"ש מק כ-500   ) יתואיצמ יתלב  ןפואב  תוהובג  חור  תויוריהמ  גיצה  לדומה  רמולכ , .םילופיטה  תשולש  לכב  רתויב  ךומנ  היה  תורמצ 

תתצהל רתויב  ההובגה  הנכסה  .םילופיטה  ןיב  םייתועמשמ  םילדבהב  ןיחבהל  ןתינ  תאז , םע  .תורמצה  תתצהל  תושרדנה  רתויו )
"ש) מק  4,580  ) םילצומה ץיחה  ירוזאב  תינוניבה  "ש ,) מק  470 תשרדנ –  חור  תוריהמ   ) חותפה ץיחה  תוקלחב  הלבקתה  תורמצה 

תוחתפתה תדימ  ירק , רעיה , - תתב קלדה  סמועל  רקיעב  םירושק  הלא  םילדבה  "ש .) מק  9,415  ) תרוקיבה תוקלחב  רתויב  הכומנהו 
.תורמצ תתצהל  יוכיסה  תניחבמ  הנכס  תווהל  היושעש  תוחתפתה  תדימ  ןיבל  הווהב  בצמה  ןיב  קחרמה  לע  םידיעמ  םהו  הייחמצה ,
הנכסה תעיבקב  בושח  םרוג  אוה  םיצעה  תורמצ  סיסבל  רעיה  - תת חמוצ  ןיב  יכנאה  קחרמה  םג  רעיה , - תתב קלדה  סמוע  לע  ףסונ 
תובישחה תא  תושיחממ  רקחמה  תואצות  .םילופיטה  ןיב  הז  הנתשמב  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  אל  םלוא  תורמצ  , תתצהל 

ידכ רעיה  - תתב לפטל  ךרוצה  תא  תושיגדמו  תורמצ , תפירש  תוחקלתהל  יוכיסה  תעיבקב  רעיה  - תת חמוצ  תוחתפתה  לש  הברה 
לש 1 קלד  סמועל  חתפתי  םרטב  רעיה  - תתב יתפוקת  לופיט  עצבל  םיצילממ  ונא  ונלש , רקחמה  תואצות  יפ  לע  .וז  הנכס  רעזמל 

, םיפסונ םינתשמ  יכ  ריכזהל  בושח  םינש .) עבש  ירחא  חותפה  לופיטב  רעיה  - תתב חמוצה  תומכמ  השולש  יפ  ךרעב   ) "ר מל ק"ג 
וללה םינתשמה  הז  רקחמב  יכו  תורמצה , תתצהל  יוכיסה  לע  תיתועמשמ  עיפשהל  םה  ףא  םילוכי  םיימילקא , וא  םייפרגופוט 

.םילופיטה ןיב  חמוצה  ינייפאמ  תאוושה  ךרוצל  םיעובקכ  וחקלנ 

תורמצ תפירש  םויקל  הנכס 

איה רמולכ , המצעמ , עווגת  אל  םיצעה  תורמצ  תפירשש  ךכל  איבתש  "ש ) מק  ) חורה תוריהמ  תא  אטבמ  ( CI  ) תורמצ תפירש  דדמ 
קלדה ינייפאממ  רעיה , - תתב קלדה  ינייפאממ  עפשומ  הז  דדמ  .רעיב  םיצעה  תורמצ  ןיב  טשפתהלו  ךשמתמ  ןפואב  םייקתהל  לכות 

המודב חותפה  . חטשב  התוריהמל  האוושהב  רעיה  ךותב  חורה  תוריהמ  תא  התיחפמה  םיצעה  תופיפצמו  תורמצה  תבכשב 
םילופיטב הפירשה  תנכס  ןיבל  רעיה  - תתב הסמויבה  תומכ  ןיב  יבויח  רשק  אצמנ  תורמצה  תפירש  דדמב  םג  תורמצה , תתצה  דדמל 

לופיטב רתויב  הכומנו  חותפה  ץיחה  וקב  רתוי  ההובג  התייה  הליעפ  תורמצ  תפירשל  הנכסהש  ךכל  איבה  הז  רבד  .םינושה 
לוליד תעפשה  תא  ןוחבל  ידכ  .רעיב  הפירשה  תנכס  תעיבקב  רעיה  - תת חמוצ  לש  הברה  תובישחה  תא  שיחממ  רבדה  .תרוקיבה 

ןיב םיהז  רעיה  - תתב קלדה  יסמוע  רשאכ  לדומה  לש  תיטתופיה  הצרה  ונכרע  הליעפ  תורמצ  תפירשל  הנכסה  לע  ומצע  םיצעה 
16.3  ) חור תוריהמ  תשרדנ  םיחותפה  ץיחה  ירוזאב  הליעפ  תורמצ  תפירש  םייקל  ידכ  יכ  הלעה  הז  ןחבמ  "ר .) מל 1 ק"ג   ) םילופיטה

תפוח לוליד  לש  תובישחה  תא  השיחממ  וז  האצות  "ש .) מק  4.4  ) תרוקיבה לופיטב  תשרדנה  וזמ  העברא  יפ  טעמכ  ההובגה  "ש ) מק
.הליעפ תורמצ  תפירשל  הכומנ  הנכס  תמר  רמשל  ידכ  ץיחה  ירוזאב  רעיה 

לבקתמ רתויב  חוטבה  בצמה  תיתייעב : הנומת  הלוע  םינושה  ץיחה  ילופיטב  הפירשה  תוגהנתה  תואצות  לע  תללוכ  תולכתסהמ 
תונבות יתש  תדדחמ  וז  האצות  .חותפה  ץיחה  לופיטב  תמייקתמ  רתויב  ההובגה  הפירשה  תנכס  וליאו  תרוקיבה , לופיטב  אקווד 

: תובושח

ךכל ליבות  רעיה  - תת תחנזה  .ץיחה  ירוזאב  רעיה  - תת תייחמצב  תיתפוקת  לפטל  חרכה  םייק  רעיה –  - תתב לופיט 
.תיתועמשמ עגפית  ץיחה  ירוזא  לש  םתוליעיש 

רעיה יצע  לוליד  לש  תיתועמשמה  העפשהה  תא  הנמאנ  ףקשמה  יבחרמ  דממ  רסח  יחכונה  לדומב  לדומה –  תלבגמ 
חורה תמצוע  לש  טביהב  ןה  הבר  תובישח  הז  םרוגל  .תורמצה  תבכשב  קלדה  ירמוח  לש  תיבחרמה  הסירפה  לע 

ינשב יכ  םירובס  ונא  .חטשב  יוביכ  תוחוכל  תפקשנה  הנכסה  לש  טביהב  ןה  הליעפ  תורמצ  תפירש  םויקל  תשרדנה 
ךשמהל אשונ  איה  וז  היגוס  .רעיה  תפוח  לוליד  לש  תויביטקפאל  רשאב  רסח  תכרעה  קפסמ  לדומה  הלא  םיטביה 

.חותיפו רקחמ 

ןונכת ךרוצל  לארשיב  םירגוב  ןרוא  תורעיב  ינייפואה  חמוצל  ינטרפ  ןפואב  םאתומה  ימושיי  ילכ  חתופ  רקחמה  תואצות  סיסב  לע 
יפרגופוט עופיש  תורמצה ,) תבכשו  רעיה  - תת תבכש   ) חמוצ ינותנ  קדבנה –  רתאה  ינותנש  הנכות  אוה  הז  ילכ  .ץיח  יווק  לש  לוהינו 

בצק קדבנה –  רתאב  הפירש  לש  היוזחה  הנכסל  םיסחייתמה  םידדמה  יכרע  םילבקתמ  לדומה  תצרה  רחאל  .הילא  םינזומ  חורו – 
לע תוססבתמה  תואלבט  יתש  תופרוצמ  חטש  ילהנמל  עייסל  ידכ  .תורמצה  תפירש  דדמו  תורמצה  תתצה  דדמ  שאה , תוטשפתה 

תופיפצב רעיה , - תתב קלדה  סמועב  תולתכ  ( ROS, TI, CI  ) היוזח שא  תוגהנתה  תלבט  .א  וז : הדובעב  וחתופש  םירשקה  לעו  לדומה 
לש יוסיכו  הבוג  תכרעה  סיסב  לע  רעיה  - תתב קלד  סמוע  בושיחל  הלבט  .ב  הלבט 3 ;)  ) חור תוריהמבו  יפרגופוט  עופישב  רעיה , יצע 

(. הלבט 4  ) רעיה - תת חמוצב  רזוח  לופיט  םיכירצמו  "ר ) מל 1 ק"ג   ) ףסה ךרעל  םיברקתמה  ץיח  יחטש  רותיא  ךרוצל  הצועמה  חמוצה 

[39]
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הלבט 3
;TI תורמצ —  תתצהל  הנכס  ; ROS הפירש —  תוטשפתה  בצק   ) היוזח שא  תוגהנתה 

, יפרגופוט עופיש  יפ  לע  ץראב  רגוב  ינטחמ  רעיב  ( CI הליעפ —  תורמצ  תפירשל  הנכס 
( םנודל םיצע   15  ) רעיה יצע  תופיפצו  רעיה  – תתב קלד  סמוע  חור , תמצוע 

הלבט 4
עצוממ הבוגו  יוסיכ  זוחא  יפ  לע  רעיה  – תתב ר״מל ) ג״ק   ) קלד סמוע  תכרעהל  הלבט 

רעיה – תתב הצועמה  חמוצה  לש 
עופישב  ) תורמצ תתצהל  ש״מק   100 הכומנ מ – חור  תוריהמ  תשרדנ  םהב  קלד  יסמוע  םינמסמ  קוריב  םינמוסמה  םיכרע 

(. לש 15% יפרגופוט 
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לצומ ץיח  רוזא  תמועל  חותפ  ץיח  רוזא 

קלדה סמוע  םיחותפ  ץיח  ירוזאב  .םילצומ  ץיח  ירוזא  לומ  םיחותפ  ץיח  ירוזא  לש  תוליעיל  רשאב  ןויד  להנתמ  עוצקמ  ילעב  ברקב 
, ונלש רקחמה  הארהש  יפכ  תאז , םע  .םילצומ  ץיח  ירוזאב  רשאמ  רתוי  הברה  םיכומנ  תורמצה  תבכשב  ולש  יקפואה  ףצרהו 
םילצומ ץיח  ירוזאל  םיוסמ  ןורתי  ונשי  ךכיפל , .םיחותפה  ץיחה  ירוזאב  רתוי  הריהמ  תויהל  היופצ  רעיה  - תתב קלד  סמוע  תורבטצה 

תורמצ תפירש  תוחתפתהל  הנכסה  רעיה  - תתב ןותנ  קלד  סמועב  תאז , תמועל  .רעיה  - תתב רזוח  לופיטל  תשרדנה  תורידתה  תניחבמ 
תנכס תניחבמ  ץיח  ירוזאב  רתויב  יוצרה  בצמה  וללה , םיאצממה  חכונל  .לצומה  ץיחל  האוושהב  הכומנ  חותפה  ץיחב  הליעפ 

לש הקוזחת  ךרוצל  .חתופמ  יתלב  בצמב  בטיה  קזחותמה  רעי  - תת םע  חותפ  ץיח  אוה  יוביכה  תוחוכ  תוחיטבו  הפירש 
ישוק םייק  רשאכ  .ךרוצה  יפ  לע  םיינכמ  םילופיט  םע  תיתנוע  וא  העובק  הייער  בלשל  ץלמומ  ץיחה  יווקב  רעיה  - תת

. רתוי תיטיא  םהב  רעיה  - תת תוחתפתהש  םילצומ  ץיח  ירוזאל  םיוסמ  ןורתי  שי  רעיה , - תת חמוצ  לש  תפטוש  הקוזחתב 

ךרד תברקב  שיגנו  לבגומ  חטשב  הקזח  לוליד  תמצוע  ןיב  תבלשמה  לארשיב , םויכ  הגוהנה  השיגב  תוכמות  רקחמה  תואצות 
תמצוע ןיבל  הריבס , הקוזחת  תלוכיו  םייעקרק  יוביכ  תוחוכ  לש  החוטב  הלועפ  החיטבמש  חותפ ,) ץיח   ) בושיי ילוש  וא  תישאר 

תויולע תא  הניטקמו  רעיה  - תת תוחתפתה  תא  הליבגמה  רתוי  הלודגו  תקחורמ  היינש  העוצרב  לצומ ) ץיח   ) רתוי הכומנ  לוליד 
.ץיחה לש  הקוזחתה 

השעמל הכלה 

תואלקחה דרשמ 

ןיב ןוזיא  ךות  םיצע  לע  רשפאה  לככ  ןגהל  ודיקפת  ףקותמ  לעופ  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמב  תורעיה  דיקפ 
.המודכו תויתשת  חותיפ  תופירשמ , הנגה  םיבושייל ,) ךומס  םג   ) תורעיו םישרוח  לע  הרימש  םינוש —  םיירוביצ  םיסרטניא 

.וללה םיסרטניאה  ןיב  ןזאל  ידכ  עדמ  תססובמ  תיתריצי  השיג  טוקנל  תבייחמ  ןתורידתו  תופירשה  תמצוע  תרמחה 
תויחנהה ןוכדעב  םיעייסמ  ןכו  םיבשות , םע  םיטקילפנוק  ןורתפל  יעדמ  יוביג  םיקפסמ  ןאכ , אבומש  הז  ומכ  םירקחמ ,

ללכ םע  תופתושבו  תואלקחה  דרשמב  תורעיה  דיקפ  תמזויב  ונכוהש  ץיח , ירוזא  לש  הקוזחתלו  המקהל  תובייחמה 
יווק יכ  תודמלמ  רקחמה  תואצות  .הביבסה  תנגהל  דרשמהו  םינגהו  עבטה  תושר  "ל , קק שא , יוביכ  םיברועמה —  םימרוגה 

תוחתפתה ללגב  תאזו  שאמ , הנגהל  תקפסמ  הבורע  תויהל  םילוכי  אל  םיחותפה ) ץיחה  יווק  דוחייבו   ) םמצעלשכ ץיח 
: ןוגכ חמוצה , סמוע  תתחפהל  םיפסונ  םיעצמא  ןובשחב  איבהל  שי  ןכל , .רואל  חטשה  תחיתפ  בקע  רעיה  – תתב חמוצה 

תופירש ףאו  רעיה ) – תתב הסמויבה  תתחפהב  בר  החוכש   ) הייער תוילכלכ ,) תויועמשמ  הלש   ) תפטוש הקוזחת 
.תורקובמ

תואצות חכונלש  רובס  תורעיה  דיקפ  .תואבכה  קוחב  תבייחמ  הקיטקרפ  ץיחה —  יווק  תנכה  תא  רפשל  עייסמ  רקחמה 
ןפואב קלוחת  םיבאשמה  תאצקהש  ךכ  ץיחה , יווק  לש  םתקוזחתו  םתמקה  תא  רתוי  תלכשומ  הרוצב  ןנכתל  יואר  רקחמה 

.שאה תוטשפתה  תתחפהל  תפטושה  הקוזחתה  ןיבל  לולידה  ןיב  יבטימ 

תורוקמ

. למרכה חותיפו  םוקישל  תיעוצקמה  הדעוה  לש  תוצלמההו  םינוידה  םוכיס  .ד 1990 . םולש  שיא   .1
הריפסויבה י"ט: 1-7.

.תופרשמ םיבושיי  תנגהל  ץיח  ירוזא  לש  הקוזחתלו  המקהל  תויחנה  .א 2012 . יקצולברפו  ןואלג י   .2
.לארשיל תמייק  ןרק  םינגהו , עבטה  תושר  רפכה , חותיפו  תואלקחה  דרשמ  הביבסה , תנגהל  דרשמה 

.למרכב יגולוקא  םוקישו  רעיה  קשממ  תדעו  תוצלמה  .םירחאו 2011 . יקצולז מ  הנוב ע , יקצולברפ א ,  .3
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