
קינטלפ  לחר  - הנלסור
, הביבסו עבט  יבאשמ  רקחל  זכרמה 

הלכלכל גוחה  הפיח ; תטיסרבינוא 
קמע תימדקאה  הללכמה  לוהינו ,

לאערזי

 ' ץיבודיוד תליא 
, הביבסו עבט  יבאשמ  רקחל  זכרמה 

הפיח תטיסרבינוא 

פורט  רמת 
, הביבסו עבט  יבאשמ  רקחל  זכרמה 

לוהינל גוחה  הפיח ; תטיסרבינוא 
הטלוקפה הביבסו , עבט  יבאשמ 
הפיח תטיסרבינוא  לוהינל ,

ןוליא  הריפוא 
, הביבסו עבט  יבאשמ  רקחל  זכרמה 

לוהינל גוחה  הפיח ; תטיסרבינוא 
הטלוקפה הביבסו , עבט  יבאשמ 
הפיח תטיסרבינוא  לוהינל ,

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

פורט ת א , ץיבודיוד ' קינטלפ ר ,
? יאדכ הז  קורי  .א 2018 . ןוליאו 

רפס יתב  לש  תלעות  - תולע חותינ 
הביבסו היגולוקא  .לארשיב  םיקורי 

.57–50 (: 1)9

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

אלא םינכת , ןוניש  לולכלו  עדימ  שיגהל  קר  אל  הכירצ  הדימלה  ףירחמ , יגולוקא  רבשמ  ךותב  רידת  הנתשמה  יגולונכטו  ילבולג  םלועב  .אבס  רפכ  ןונגע , רפסה ש"י  תיב 
: ףונ ןונכת  .םילכירדא  רומילכ  ופנק  ילכירדא : ןונכת  האצמהה |  רשוכלו  ןוימדל  םוקמ  תתלו  תיתרבחהו  תיעבטה  הביבסב  תוננובתהל  תוחיתפו  תונרקס  דדועל  םג 

ןטיבא רואיל  םוליצ : .רוצ |  םולהי 

רפס יתב  לש  תלעות  - תולע חותינ  יאדכ ? הז  קורי 
לארשיב םיקורי 

ריצקת

תויאדכה תלאש  תאז , םע  .םיבאשמ  תכירצו  םימהזמ  םוצמצבו  םייחה  תוכיא  רופישב  בושח  ביכר  איה  הקורי  היינב 
social net  ) הייקנה תיתרבחה  תלעותה  תא  לארשיב , הנושארל  ונחב , רקחמב  .החותפ  הרתונ  הקורי  היינב  לש  תילכלכה 

דע םיקוריכ  וכמסוהש  רפסה  יתב  לכ  רובע  ךרענ  הייקנה  תלעותה  ןדמוא  .רפס  יתב  לש  הקורי  היינבב  המולגה  ( benefit
תפסות לע  םיעיבצמ  תיתפסותה  הטישב  הדימאה  יאצממ  .תיתפסותהו  תיתאוושהה  תוטיש : יתשב  שומיש  ךות  , 2016

, הקידבה תוטיש  לש  ןהיתולבגמ  ףרחש  אצמנ , דוע  .תילנויצנבנוק  תמועל  הקורי  היינב  רובע  הלעמל מ-7%  לש  תולע 
תפסות לש  רזחהל  יפצ  לע  תועיבצמ  ןהיתואצות  םיקורי , רפס  יתבמ  תינוציחהו  הרישיה  תלעותה  תא  רסחב  תודמואה 

היינבב הנבנש  רפס  תיב  לכמ  םיחיוורמ  לארשיב  קשמהו  רוביצה  יכ  איה  תועמשמה  .רושעכ  לש  ןמז  חווטב  תולעה 
תקיודמ הדימאל  םילכ  םג  ומכ  םיקורי , רפס  יתב  תיינבב  הכורכה  תולעה  תפסותל  םירבסה  רפסמ  עיצמ  רקחמה  .הקורי 
תוליעיה תרבגהל  םיכרד  רפס , יתבל  םיעגונה  םיטביהב  ןקתב ת"י 5281  םייוצר  םירופיש  תלעותו , תולע  לש  דיתעב  רתוי 

.ךשמתמ ןפואב  רטנל  יוארש  םימו ) למשח  תכירצ  ןוגכ   ) םינוש םירטמרפו  תילכלכה ,
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אובמ

, הביבסו עבט  יבאשמ  לע  םינבמ  לש  תוינוציח  תועפשה  םוצמצל  תיתכרעמ  השיגכ  םלועב  תובר  תונידמב  תמדוקמ  הקורי  היינב 
תא לידגהל  היופצ  הקורי  היינב  טרפב , ךוניח  ינבמלו  ללכב , רוביצ  ינבמל  סחייתהב  .שמתשמל  רתוי  האירב  הביבס  תקפסאלו 
יבאשמ לש  הכירצה  תנטקה  םילקאה , יוניש  ( mitigation  ) תתחפא האולחת , תתחפה  םהב  םירושימ , ןווגמב  תיתרבחה  החוורה 

לאיצנטופה ףרח  תאז , םע  םידימלתהו  . םירומה  ןוירפ  תרבגהו  ירוביצה , תורישה  לש  ותוכיא  רופיש  םילכתמ , עבט 
םימצמוצמ םיפקיהב  לארשיב  םימשוימ  הקוריה  היינבה  תונורקע  הב  , םולגה  הובגה 

תורישיה היינבה  תויולעב  תדקמתמה  וז , יאור  תרצק  הסיפת  תילנויצנבנוק  . היינבמ  רתוי  הרקיכ  תספתנ  איהש  םושמ  תיסחי ,
.ךוראה חווטל  םבוחב  םינמוט  םיקורי  םינבמש  תוינוציחהו , תורישיה  תלעותהו , תולעה  יגוס  ןווגמ  תא  תמלגמ  הנניא  דבלב ,

, הז הרקמב   ) םזיה רמולכ , .תלעותב  תיקלח  תובירי "  " רסוחב ןייפואמה  ירוביצ  רצומכ  הקורי  היינב  רידגהל  ןתינ  תילכלכ , הייארב 
, םידימלת םירומ , לש  תורוד   ) הרבחה ללכו  ןכרצהש  דועב  הקורי , היינב  לש  תויולעב  אשונ  תימוקמה ) תושרה  וא  ךוניחה  דרשמ 
 – ךכמ רזגנכו  הקורי , היינבב  המולגה  תלעותה  לש  רסח  תכרעהל  םיקוושה  תייטנ  אוה  ךכמ  אצוי  לעופ  .תלעותהמ  םינהנ  םירוהו )

. הז  רצומ  לש  הקפסא  - תַתל

תונורחאה םינשב  םדקמ  ךוניחה  דרשמש  תומייקל  ךוניח  תינכותמ  קלח  אוה  םיקורי " ךוניח כ" תודסומ  לש  הכמסהה  ךילהת 
םיכרעה תשחמהב  עייסל  ידכ  ילכירדא  יונישב  יכוניח  יוניש  תוולל  שי  יכ  ןעוט  םל  הביבסה  . תנגהל  דרשמה  םע  ףותישב 

. םתמנפהבו  םייכוניחה 

רפס יתב  לש  המקהמ  םיעבונה  תלעותה  יגוסו  תויולעה  לולכמ  לש  ףקתו  ינכדע  ןדמוא  תנכהל  יכ  הארנ  ליעל , ראותמה  חכונל 
תלעות .אשונב  תולכשומ  תוטלחה  תלבקל  תיתועמשמ  המורת  אהת  הז , רקחמ  תרגסמב  הנושארל  לארשיב  עצובש  םיקורי ,

םא תינוציחהו .) הרישיה   ) תולעה ןיבל  תינוציחהו ) הרישיה   ) תלעות ןיב  רעפכ  תרדגומ  ( social net benefit  ) הייקנ תיתרבח 
רקחמב .רוביצל  יאדכ  הקורי –  היינבב  רפס  תיב  ונלש  הרקמב  םזימה –  עוציב  יזא  תיבויח , איה  םזימ  לש  הייקנ  תיתרבח  תלעות 
היופצה תיתרבחה  תלעותה  תפסות  לומ  רפס  יתב  לש  הקורי  היינבב  הכורכה  תולעה  תפסות  תדימאל  תוטיש  ןווגמב  ונשמתשה 

.הקורי היינבב  רפס  יתב  לש  הייקנ  תיתרבח  תלעות  תכרעה  ךרוצל  ךכמ 

דיתעה רוד  ךוניחב  עיקשהלו  יביטקרטא  הדימל  בחרמ  םיקהל  ריעה  ןוזחמ  קלח  אוה  רפסה  תיב  .קילאיב  תיירק  תופקר , רפסה  תיב 
, דומילה ירוזאו  ץוחה  יללח  ןיב  ינוג  – בר בולישו  עבטל  תוחיתפ  ןתמ  ביבס  םקרנ  ליבומה  ינונכתה  ןויערה  .םייתביבס  םירירגש  תויהל 

: ףונ ןונכת  .םילכירדא  רומילכ  ופנק  ילכירדא : ןונכת  םיילמרופ |  יתלב  תויוליעפ  ירוזאלו  הדימל  יבחרמל  ךוות  תריצי  םירשפאמה 
ןנוג דעלא  םוליצ : .ףונ  תולכירדא  בא 

םיאצממה
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ןקתה יפל  וכמסוה  םכותמ  השולש  תנש 2016 . ףוס  דע  םיקורי  םינבמכ  וכמסוהש  רפסה  יתב  תשמח  לכ  ונחבנ  רקחמה  תרגסמב 
ןונגע ש"י  חפסנ 2 ,) דחא , בכוכ  לש  גוריד   ) ביבא - לתב םי  יפונ  םהב : הדקמתה  הקידבה  רקיעו  (, חפסנ 1 ) ת"י 5281 )  ) ילארשיה

אצמנש ביבא , - לתב בונאיורד  םה  םיפסונה  םיינשה  םיבכוכ .) ינש   ) קילאיב תיירקב  תופקרו  חפסנ 3 ) דחא , בכוכ   ) אבס רפכב 
תניחב ךרוצל  . LEED ןקת  יפל  ךמסוהש  ןויצל , ןושארב  לאירוצו  דחא ,) בכוכ   ) ילארשיה ןקתה  יפל  םימדקתמ  הכמסה  יכילהתב 

תוחנהב ןה  םייזכרמה  םירטמרפב  ןה  םייונישל  םיאצממה  תושיגר  הקדבנו  תוטיש , ןווגמב  רקחמב  ונשמתשה  תלעות  - תולע
רויא 1. גצומ ב רקחמה  ךילהת  .רקחמה  סיסבב  ודמעש  הדובעה 

רויא 1
רקחמה ךלהמ 

תולעה תפסות  תדימא 

.םינותנ לש  ןימזו  דיחא  דועית  רדעיה  היה  לארשיב  םיקורי  רפס  יתב  תיינבב  הכורכה  תולעה  תפסות  תדימאב  םירגתאה  דחא 
.םוחתב םיחמומ  םע  קמוע  תונויארב  ףסאנש  עדיממו  תויומכ , יבִתּכמ  רפסה , יתב  לש  היינבה  יזוחִמ  וטקול  םינותנה  ךכיפל ,

. תיתפסותה  הטישהו  תיתאוושהה  הטישה  תולבוקמ : תוטיש  יתשב  תולעה  תפסות  תדימאל  םינותנה  ושמיש  ךשמהב 

םינבמ לש  לעופב  תויולע  ןיבל  הקורי  היינב  ןקתב  םידמועה  םינבמ  לש  לעופב  תויולע  ןיב  הוושמ  תיתאוושהה  הטישה 
רקחמה תרגסמב  םיקוריה  . רפסה  יתבל  תיפרגואיג  תוכימסבו  םינמז  תוכימסב  ונבנש  םימוד , םינייפאמ  ילעב  םיילנויצנבנוק 

תפסות לש  םיחנומב  הליגר , היינבב  ונבנש  רפס  יתב  השימח  לש  הלאל  םיקוריה  רפסה  יתב  תשמח  לש  היינבה  תויולע  וושוה 
לע תועיבצמ  םיזוחה  ינותנ  יפל  האוושהה  תואצות  .םולשתה  תוח  " וד ינותנו  םיזוחה  ינותנ  יפל  דימלתלו , "ר  מל תעצוממ  תולע 

תפסות לע  העיבצמ  םולשתה  תוח  " וד יפל  האוושהה  וליאו  םיליגרל , האוושהב  םיקורי  רפס  יתב  תיינבב  לש כ-29%  תולע  תפסות 
תוביסמ תולעה , תפסות  תא  יוארכ  תפקשמ  הנניא  תיתאוושהה  הקידבה  תטיש  ונתומשרתהל , לש כ-17% . רתוי , הכומנ  תולע 
תימינפ תונוש  לעבו  דואמ  ןטק  םגדמ  םה  הליגר  היינבב  רפס  יתב  השימחו  םיקורי  רפס  יתב  השימח  םגדמה : לדוג  א ) : ) תונוש

, בורל םתועמשמש , םיבכוכ , ינש  לביק  ישילשהו  דחא , בכוכ  לש  גוריד  ולביק  רפסה  יתבמ  םיינש  גורידב : תונוש  ב ) ; ) ההובג
תורטמ חרכהב , םיתרשמ , םניאש  םיילכירדא  םיביכר  ןווגמ  םיליכמ  םינבמה  תילכירדא : תונוש  ג ) ; ) רתוי ההובג  העקשה 

תוימוקמ תויושר  תוימוקמ : תויושר  לש  תולוכיב  תונוש  ד ) ; ) תיתועמשמ תללוכה  תולעה  לע  םתעפשה  םלוא  תויתביבס ,
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רפס יתב  רובע  ךוניחה , דרשממ  לבקתמה  ןומימל  רתוי  הובג  םוכס  ףיסוהל  תולוכי  רתוי  םיהובג  םיילכלכ  - םייתרבח תולוכשאמ 
ןלבקה תיללכ , , pauschale " ) תילשואפ  " הטישב םינבנ  רפסה  יתבמ  קלחו  ליאוה  היינבה : יזוחב  תונוש  ה ) ; ) דחאכ םיקוריו  םיליגר 

(, תטרופמ  ) תויומכ בתכ  תטישב  םינבנ  םירחא  דועב  םינוכיס ,) לוהינ  םג  הב  ללקשמו  תללוכה  היינבה  תולעל  תיללכ  הכרעה  עצבמ 
ןתינ אלש  ללוכה , ריחמה  לע  החנה  ןתונ  ןלבקה  םירקמהמ  קלחב  ו ) ; ) תולעה יביכר  ןיב  תוושהלו  הזוחה  יפיעס  תא  דדובל  השק 

םיאצממ הקפיסש  תיתפסותה  הטישב  םג  ןדמוא  ךרענ  תיתאוושהה  הטישה  תולבגמ  בקע  .היינבב  יפיצפס  ביכרל  התוא  סחייל 
.רתוי םיפקת 

, הנוכנ הדמעה  תרזעב  תיביספ  תילכירדא  הייארב  קורי  הנבמכ  ןנכות  רפסה  תיב  .קילאיב  תיירק  תופקר , רפסה  תיב 
ובלוש היינבב  .םיקורי  םירמוחב  שומישו  ץוחהו  םינפה  יללחל  הללצה  תוכרעמ  ןונכת  יתועמשמ , דודיב 

ןנוג דעלא  םוליצ : היגרנאה |  רומישל  תומכח  תוכרעמ 
םינבנ ויה  ול  הלא , םייטתופיה  םינבמ  לש  תוכרעומ  תויולע  ןיבל  םיקורי  םינבמ  לש  לעופב  תויולע  ןיב  הוושמ  תיתפסותה  הטישה 

תויומכה יבתכל  סחייתה  ןדמואהו  ילארשיה , ןקתה  יפל  וכמסוהש  רפסה  יתב  תשולש  וללכנ  וז  הקידבב  הליגר  . היינבב 
ביכר לכ  לש  תילוגסה  תפסותה  ןדמוא  חפסנ 4 . םיטרופמ ב תויומכה  יבתכב  םייטנוולרה  הקוריה  היינבה  יביכר  .םהלש  םיטרופמה 

הדימאה תואצות  .רפסה  יתב  תיינב  תא  ווילש  הקורי , היינב  יצעוי  םע  קמוע  תונויארב  טקולש  עדימ  לע  תתשומ  תללוכה  תולעל 
תולעל לש כ-7.5%  תפסות  םהש  הקורי , היינב  רובע  יריחמב 2016 )  ₪ ) לש כ-975,000 תעצוממ  תולע  תפסות  לע  תועיבצמ 

.םזימה לש  תללוכה  תולעל   4%- כו דבלב , היינבה 

גצומכ  ) םיקוריה היינבה  יביכר  תניחבמ  רפסה  יתב  ןיב  ההובגה  תונושה  לשב  םיאצממה  תא  גייסל  יואר  וז  הטישל  סחייתהב  םג 
הרקמב םג  תולעה  תפסות  תא  רתוי  הפקת  הרוצב  תמכל  תרשפאמ  תיתפסותה  הטישהש  ןייצל  בושח  תאז , םע  רויא 2 .) ב

סחיב אלו  הנבמ , ותואל  סחיב  תנחבנ  תולעה  תפסותש  ךכב  ץוענ  הז  בושח  ןורתי  .רתוי  הובג  טרדנטס  יפל  ונבנ  םיקוריה  םינבמהש 
םינדמואהש הארנ  ןימזה , םינותנה  גוסבו  תיתפסותה  הטישה  תונורתיב  בשחתהב  .םינוש  םיטרדנטס  יפל  הנבנש  רחא  הנבמל 

.אבה קלחב  גצומכ  תלעות , לומ  תולע  חותינל  רתוי  םימיאתמ  התועצמאב  םילבקתמה 

[16 , 12]

https://magazine.isees.org.il/?p=16426



רויא 2
רקחמב וקדבנש  רפס  יתבב  םיקורי  םיביכרל  תורושקה  היינבה  תויולעב  תפסות 

תלעותה תפסות  תכרעה 

המודב .רפס  יתב  לש  הקורי  היינבמ  תינוציחהו  הרישיה  תלעותה  תפסות  םג  הנחבנ  תויולעה , תפסות  לש  הניחב  םע  דבב  דב 
.ריווא ימהזמ  תטילפב  םוצמצמו  םימבו  למשחב  ןוכסיחמ  תעבונה  תלעותה  ןדמואב  ונדקמתה  םימדוק  , םירקחמב  דעותמל 

ןקתה יפל  וכמסוהש  רפסה  יתב  תשולשב  םימו  למשח  לש  תעצוממה  הכירצה  ינותנ  תאוושה  לע  הנעשנ  תלעותה  תדימא 
. הביבסה  גת  תינכות  תרגסמב  ודמאנש  םיליגר , רפס  יתבב  םיליבקמה  םיעצוממל  ילארשיה ,

יריחמב  ) עצוממב ףלא ש"ח   97- כב תדמאנ  הקורי  היינבמ  תיתנשה  תלעותה  תפסותש  אצמנ  וללה , םיטביהה  תשולשל  סחייתהב 
.םימ תקפהלו  למשח  רוצייל  םיקלד  תפירש  לש  תוינוציח  תויולעב  ןוכסיחב  םרוקמ  הז  םוכסמ  כ-22%  רויא 3 . גצומכ ב (, 2016

עצוממה הטילפה  םדקמ  הביבס  : גת  תינכותב  םיגצומה  הטילפה  ימדקמל  םאתהבו  תוחוודמה  תויומכה  יפל  בשוח  ןוכסיחה 
הטילפה םדקמו  "ש , טוקל ינצמח  - וד ןמחפ  לע 0.75 ק"ג  דמע  למשחה ) תרבח  ינדמוא  יפל   ) םינשל 2011–2013 למשח  תכירצל 

תויולעב ןוכסיחמ  הגשוהש  תלעותה  .םימ  "ק  מל ינצמח  - וד ןמחפ  לע 1.466 ק"ג  דמע  םימה ) תושר  ינדמוא  יפל   ) םימ תכירצל 
. ינצמח  - וד ןמחפ  "ג  קל גא ' תדמאנ ב-17.33  תוינוציח 

, םיעודי תלעות  יגוס  לש  הכורא  הרוש  ללוכ  ונניאש  רסח , ןדמוא  תפקשמ  ליעל  בשוחמכ  תלעותה  תפסות  יכ  ןייצל  בושח 
לש תויורדעיהו ) הלחמ  ימי  תתחפה   ) תואירבבו םיגשיהב  ןוירפב , רופיש  םהב  יחכונה , רקחמה  לש  ופקיהמ  הגרח  םתדימאש 

תיטסוקאה תוחונב  רורוואה , יאנתב  תיעבטה , הרואתב  תימרתה , תוחונב  םירופיש  תובקעב  קורי , הנבמב  םיהושה  םידימלתו  םירומ 
כ-2–4  ) רצקה ןויסינה  בקע  ךכמ , הרתי  .םידימלתה  לש  תיתביבסה  תוניירואל  המורתה  ןובשחב  האבוה  אל  ןכ , ומכ  דועו  .

לש הקוזחתה  תויולעב  ןוכסיחה  תא  הכלהכ  דומאל  היה  ןתינ  אל  םיקורי , רפס  יתב  לש  לועפתב  הכ  דע  רבצנש  דבלב ) םינש 
ביחרהל ךרוצה  םוצמצמ  קשמל  תלעותה  תא  םג  ומכ  תונשייתמ ,) תוכרעמ  שודיח  וא  גורדשב  ךרוצה  תוברל   ) תוקורי תוכרעמ 

.םימו למשח  תקפסאל  תויתשת 
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רויא 3
קורי רפס  תיבב  תיתנשה  תלעותה  יביכר 

תלעות - תולע חותינ 

הטישה לע  רבסה  תלעות  . - תולע חותינ  תועצמאב  התשענ  רפס  יתב  לש  הקורי  היינבמ  תעבונה  הרבחל  תויאדכה  תניחב 
חפסנ 5. םיעיפומ ב םייזכרמה  םירטמרפב  םייונישל  תואצותה  לש  תושיגר  חותינו 

דואמ עיפשמש  ןוויהה , רעש  תעיבק  איה  םיירוביצ  םימזימ  לש  תלעות  - תולע חותינב  תקסועה  תורפסב  תשגדומה  תיזכרמ  היגוס 
םיירוביצ םימזימב  .רתוי  ךומנ  היהי  םיידיתעה  םילובקתה  לש  ןווהמה  ךרעה  ךכ  רתוי , הובג  רעשהש  לככ  חותינה  . תואצות  לע 

, תאז םע  .ונממ  ךומנ  וא  לע כ-1.75% , םויכ  דמועה  ןוכיס , תורסח  בוח  תורגא  לע  האושתה  הבוגל  הווש  ןוויה  רעש  עובקל  לבוקמ 
תא םיתחפאמה  הלאכ  ןוגכ  םיידיתע , םינוכיס  םיתיחפמה  םימזימ  לש  תויאדכ  תכרעהב  תילילש  תיבירב  שומישב  םילגודה  שי 
תא הלפמ  וניאש  יספא , ןוויה  רעשב  ונרחב  יסיסבה  שיחרתל  תאז , רואל  ןוציק  . יעוריאל  תודימע  םילידגמ  וא  םילקאה  יוניש 

יתרבח ןוויה  רעש  לעו  םיעובקו , םיילאיר  םימו  למשח  יריחמ  לע  ןעשנה  יסיסבה , שיחרתב  .יחכונה  רודל  סחיב  םיאבה  תורודה 
לש הייקנ  תלעותל  םינש  רובעכו 20  םיקורי , רפס  יתבב  העקשה  רזחהלו  ןוזיא  תדוקנל  םינש  רשע  ךות  עיגהל  ןתינ  יספא , ילאיר 

(. יריחמב 2016  ₪ ) ןוילימכ

םייונישו דע 10% , לש  חווטב  ןוויהה  רעשב  םייוניש  ללכש  םייזכרמה , םירטמרפל  סחייתהב  תושיגר  חותינ  ךרענ  בושיחה  תואצותל 
תא הניטקמ  ןוויהה  רעשב  היילעש  אצמנ  יופצכ , חפסנ 5 .)  ) ןורחאה רושעב  יונישה  תומגמל  םאתהב  םימהו  למשחה  יריחמב 

, תאז םע  .הייקנה  תלעותה  תא  םג  ןכלו  ןוכסיחהמ  תלעותה  תא  הלידגמ  םימהו  למשחה  יריחמב  היילעש  דועב  הייקנה , תלעותה 
הניעב תרתונ  תיתרבחה , החוורה  תא  םירפשמ  הקורי  היינבב  ונבנש  רפס  יתב  היפלש  תיללכה , הנקסמה  יכ  דמלמ  תושיגרה  חותינ 
ינבמ לש  הקוריה  היינבה  ףנע  תוחתפתה  םעש  ןייצל , יואר  הז  רשקהב  .םינודנה  םירטמרפב  םיינוציק  םיכרע  לש  םישיחרתב  םג 
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האצותכ ןה  תויולעה  תלזוה  לשב  ןה  לודגל , היופצ  הקורי  היינב  לש  תילכלכה  תויאדכה  טרפב , ךוניח  ינבמ  לשו  ללכב , רוביצ 
.תלעותה לש  הדימאה  סיסב  תובחרתהמ 

תונקסמו ןויד 

רוביצהש איה , תועמשמה  רפס . יתב  לש  הקורי  היינבמ  קשמל  תיבויח  הייקנ  תיתרבח  תלעות  לע  תועיבצמ  רקחמה  תואצות 
םייביטקידניאכ םיאצממל  סחייתהל  ןתינ  הז  בלשב  תאז , םע  .הקורי  היינבב  הנבנש  רפס  תיב  לכמ  םיחיוורמ  לארשיב  קשמהו 

יחכונה רקחמה  תולבגמה , ףרח  .רצק  ןמז  םילעופה  םיקורי  רפס  יתב  לש  םצמוצמ  רפסמ  לש  הקידב  לע  םינעשנ  םה  ןכש  דבלב ,
: ןלהל טרופמכ  תוצלמהו , תונבות  רפסמ  בינה 

לארשיב רפס  יתב  לש  הקורי  היינבל  סחיב  תוצלמהו  תונבות 

הקורי היינבב  הכורכה  תולעה  תפסותב  וקסעש  םימדוק  םירקחממ  םיאצממ  םע  דחא  הנקב  םילוע  רקחמה  יאצממ 
דחא הנקב  םילוע  םג  םה  ןיב 4% ל-20% . ענ  תפסותה  חווט  םהיפלו  לארשיב  , םירוגמ  ינבמו  םידרשמ  לש 

םיזוחא ןיב  ענ  תפסותה  חווט  םהיפלש  רפס , יתב  לש  הקורי  היינבל  רשאב  תורפסב  םידעותמה  םיאצממה  םע 
. דעו ל-46% םידדוב 

, םהיניב ההובג  תונושב  ונייפאתהש  םיקוריה , רפסה  יתב  ןיב  תוושהל  היה  רקחמב  םיבכרומה  םירגתאה  דחא 
םתוידוחיי לשבש  אוה , לבקתמה  םשורה  .רקחמב  וללכנש  םיליגרה  רפסה  יתב  ןיב  תמייקה  תונושל  האוושהב 

ילוקישל רתי  לקשמ  םינתונ  םיננכתמהו  םינימזמה  םימרוגה  לארשיב , םיקוריה  רפסה  יתב  לש  תיסחיה  םתונשדחו 
רפס ש"י תיבב  יתרגש  יתלב  ףונ  בוציעו  תופקר , רפס  תיבב  םישרמו  ידוחיי  יוריק  לשמל  ומכ  םייטרדנטס , אל  בוציע 

םניא ךא  הנבמה , לש  תילכירדאה  תוידוחיילו  תיתוזחה  תוטלובל  םנמא , םימרות , הלא  םיטנמלא  .אבס  רפכב  ןונגע 
תותוחפ תויולעב  תוילנויצקנופה  תורטמה  תא  גישהל  היה  ןתינש  ןכתייו  ולש , תומייקה  תדימל  חרכהב  םימרות 

יתועמשמ ןפואב  םירקיימ  םג  ךא  םישרמ , ילכירדא  רצותל  םיליבומ  וללה  םיטנמלאהש  אוה  ךכמ  אצוי  לעופ  .הברהב 
םיעוציבה תא  דוע  רפשל  םייושע  ויהש  םירחא , םיטנמלאל  דעייל  היה  ןתינש  ביצקתב  םיסגונו  היינבה  תא 

, םיחמומה לש  תיביטקייבוס  תעד  תווח  לעו  תיתוזח  תומשרתה  לע  תססבתמ  וז  הרעשה  .הנבמה  לש  םייתביבסה 
לודג רפסמ  לע  תתשויש  קימעמ , ןפואב  וז  הרעשה  ןוחבל  יואר  דיתעב  .התוא  ףקתל  םייתומכ  םינותנ  ונידיב  ןיאו 
תטרופמ תשרופמ , הרוצב  םיעצבמלו  םיננכתמל  רידגהל  בושח  ךכ , לע  ףסונ  .הכמסהל  וכזיש  רפס  יתב  לש  קיפסמ 

הלאכל הרורב , תיתביבסה  םתמורתש  םיביכר  ןיב  הנחבה  ךות  הקורי , היינבב  ןורמתה  בחרמ  תא  תיעמשמ  - דחו
.הקוריה היינבה  תורטמ  שומימל  םיינויח  םניאש  םירושימב  היופצ  םתמורתש 

םיליגר רפסה –  יתב  יגוס  לכב  םיידועיי  למשחו  םימ  ידמ  ביצהל  שי  תלעותה  ןדמוא  לש  תופקתה  רופיש  ךרוצל 
םיידוחייה םיאנתה  תא  םיפקשמ  םניאו  יצרא , עצוממ  לש  המרב  םה  םויכ  םימייקה  םינותנה  .דחאכ  םיקוריו 

םיטביהב רפסה  יתב  לש  תולהנתהה  תא  ןמז  ךרואלו  רידס  ןפואב  רטנל  שי  ךכ , לע  ףסונ  .רפס  תיב  לכב  םיררושה 
רוטינ .םינבמו  תויתשת  גרדשל  וא  ףילחהל  ךרוצהו  הקוזחתה  תואצוה  קוריה , בוציעה  יביכר  תוחונ  תימרֶּת , תוחונ  לש 

". להונמ דדמנש –  המ   " תקזחב םיבאשמב , שומישה  לועייל  םורתל  םג  לוכי  הזכ 
הפוקת ידמ  םיאצממה  תא  ןכדעל  יואר  הקוריה  היינבה  ףנעב  תויגולונכטה  תוחתפתהה  לש  ההובגה  תוימנידה  רואל 
יתב לש  ךלוהו  לדג  רפסמ  תניחב  לע  ותתשויש  םירקחמ  תועצמאב  תוינוציחהו , תורישיה  תלעותלו , תולעל  סחיב 
ןוגכ םינוש , םירטמרפ  לש  ךשמתמ  רוטינ  םג  ךרעיי  םיידיתע  םירקחמ  תרגסמב  יכ  ץלמומ  .הכמסהל  וכזיש  רפס 
שי תלעות , - תולע חותינב  שומיש  לע  ףסונ  .הקוזחתו  לועפת  תויולעו  םידימלתה  יגשיה  םירומה , ןוירפ  האולחת ,

לקשמ םהל  שיש  תואדו , - יא ימרוגב  תויוחתפתה  יוהיזב  תדקמתמש   Option Value  תטישב שומישל  םוקמ 
.הקורי היינבב  םינבנה  םימזימ  לש  תויאדכ  חותינב  יתועמשמ 

ת"י 5821)  ) ילארשיה ןקתל  סחיב  תוצלמהו  תונבות 

ןיבל םינושה , םיפיעסב  יוטיב  ידיל  תואב  ןהש  יפכ  ילארשיה , ןקתה  יפ  לע  הכמסהל  תושירדה  ןיב  ךומנ  םאתמ  םייק 
( תואירבו היגרנא  ומכ   ) םייזכרמ םיפיעסב  הובג  דוקינ  לבקל  ןתינ  ךכל , יא  .ותלבקל  תשרדנה  תללוכה  תולעה 

ךותו התוחפ  העקשהב  יברמ  דוקינ  גישהל  ןתינ  ןכ , ומכ  .הכמסהב  תוכזלו  חיטו ) םוטיא  ומכ   ) תיסחי הכומנ  העקשהב 
.דבלב תיקלח  תיתביבס  תלעות  תגשה 

תוחונב הדיריל  איביש  גוזימב  ןוכסיח  לשמל , ומכ   ) תוחונב תרכינ  הדיריל  איבהל  ךכו  תויולעב  ךוסחל  רשפאמ  ןקתה 
בקעמ בייחי  ןקתה  יכ  תוצילממ  ונא  ןכל , .הקורי  היינבמ  תילאיצנטופה  תלעותב  תיתועמשמ  העיגפלו  תימרת )

.לעופב ושומימו  ןונכתה  תוליעי  רחא  ךשמתמ 
ומכ .דוקינה  תגשהב  תוליעיל  דדמ  עובקלו  ותוא  םילשהל  ךרוצה  לע  תועיבצמ  ילארשיה  ןקתה  לש  השלוחה  תודוקנ 

םאתומה היגרנאה , קרפל  תתל  שי  דחוימ  שגד  .רפס  יתב  לש  םיידוחייה  םינייפאמל  ןקתה  תא  םיאתהל  בושח  ןכ ,
.תואירבו היגרנא  יפיעסב  תויוליפכ  יובירב  םג  ןייפאתמו  רחסמ , ינבמל  רתוי 
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הרוצב חסנל  יואר  תאז , םע  .רפס  יתב  לש  הקורי  היינבמ  לארשיב  קשמלו  הרבחל  הייקנ  תיבויח  תלעות  האצמנ  רקחמב  םוכיסל ,
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