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תלעותו תולע  לארשיב –  רפס  יתב  לש  הקורי  היינב 

גלזמה הצק  לע 

תא קודבל  ירוביצ  סרטניא  שי  ןכ  לעו  תובר , תועש  םהב  םילבמ  םידליש  רוביצ  תודסומ  םה  רפס  יתב 
.הקורי היינבב  םתיינב  תויאדכ 

עדיב רוסחמה  לשב  קזחתמ  הז  םסח  .םיקורי  רפס  יתב  תיינב  ינפב  יתועמשמ  םסח  אוה  יביצקתה  לוקישה 
.םיקורי רפס  יתב  תיינבמ  תגשומה  תרחאו —  תילכלכ  תלעותה —  תודוא  לע 

ןוצר תועיבש  אצמ  ןכו  םיבאשמ  תכירצב  ןוכסיחה  ירועיש  תא  תמיכ  אוה  עדיה : רעפ  םוצמצל  םרות  רקחמה 
.הארוהה יתווצ  לש  תקהבומ 

 — דואמ ךורא  לארשיב  קורי  רפס  תיב  תיינבב  העקשהה  רזחהל  שורדה  ןמזה  יכ  תוארמ  רקחמה  תואצות 
םייחרכה אל  היינב  יביכרממ  ןכו  תלעותה  יגוס  ןווגמ  לש  דבלב  תיקלח  הדימאמ  עבונ  רבדה  .םינש   45

.הכומנ םתלעותש 
תכרעמה

ריצקת

תובר היולת  םוחתה  תחלצה  .בחרה  להקהו  תוטלחה  ילבקמ  עוצקמ , ילעב  ברקב  תלבוקמ  תישענו  תכלוה  הקורי  היינב 
היינבה קושב  תויגוס  ינשדח  ןפואב  ונחב  הז  רקחמב  .ונממ  תעבונה  תלעותהו  וב  תוכורכה  תויולעה  לש  הנוכנ  הכרעהב 
תלעותה לומ  לא  קורי  רפס  תיב  תיינבל  תשרדנה  תולעה  תפסות  הנחבנ  .ץראב  םיקורי  רפס  יתב  תיינבל  רשאב  ךוניחהו 

אצמנ .רפסה  תיב  הנבממ  הארוהה  תווצ  ןוצר  תועיבש  לומ  לאו  רפסה  יתב  לש  ףטושה  םלועפתב  תאטבתמש  תילכלכה 
יתבב למשח  תכירצב  ןוכסיחה  .הנבמה  תולעמ  לש 8.9%  איה  קורי  הנבמכ  רפס  תיב  תיינבל  תשרדנה  תולעה  תפסות  יכ 
התע תעל  .םיליגר  רפס  יתבל  האוושהב  היה 24%  םימה  תכירצב  אצמנש  ןוכסיחהו  היה 23% , וקדבנש  םיקוריה  רפסה 

תא הקידצמ  אל  הקוריה  היינבה  הז  טביהבו  םינש ,) כ-45   ) תובר םינש  לש  איה  היופצה  רזחהה  תפוקת  לארשיב 
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תויבויח תודמע  עיבהש  הארוהה , תווצ  לש  תקהבומ  ןוצר  תועיבש  איה  רקחמב  האצמנש  קזוחה  תדוקנ  .העקשהה 
יכ רוכזל  שי  .הליגר  היינבב  רפס  תיב  ינפ  לע  קוריה  הנבמה  תפדעה  לע  עיבצהו  םינושה , הנבמה  יביכרל  רשאב  תויבקע 

םיגשיהב תלעות  הפיקע , תיקשמ  תילכלכ  תלעות   ) יחכונה רקחמב  ונחבנ  אלש  תלעות  לש  םינוש  םיגוס  הקורי  היינבל 
ינפ תא  תונשל  היושע  תלעותה  יגוס  ללכ  לש  הניחב  םישמתשמל .) האירב  הביבסב  תלעותו  הדובעב  ןוירפבו  םידומילב 

ההובגה תולעב  תפקתשמה  הדבוע  שמתשמל , רתוי  יתוכיא  רצומ  תקפסמ  הקורי  היינבש  רוכזל  שי  ןכ , ומכ  .הנומתה 
.רתוי

אובמ

םיקורי רפס  יתב  תיינב 

, ןכ לע  .הנשב  םישדוח  העשתכ  ךשמב  םויב  תובר  תועש  םהב  םילבמ  ונידלי  .ונסיכלו  ונבילל  םירקיה  רוביצ  תודסומ  םה  רפס  יתב 
ותרשיו תושדח , תונוכשב  םינבנ  רפס  יתב  .םיידומילה  םהיגשיה  לעו  םידליה  לש  םתואירב  לע  הבר  העפשה  הלא  םינבמלש  ריבס 

.תיתועמשמ תויהל  היושע  קוריכ  הנבמ  תיינבמ  תעבונה  תלעות  ובש  יסאלק  הרקמ  והז  ןכל , .ושדוחיש  ינפל  םידלי  לש  םיבר  תורוד 
רבודמש רחאמ  .תימוקמה  תושרה  ידי  - לע םתקוזחתו  הלשממה  ידי  - לע תנמוממ  םתיינב  םיירוביצ : וללה  םינבמה  ךכ , לע  ףסונ 

.חרזאה לע  הפיקע  הרוצב  ועיפשי  םיקוריכ  םתיינב  תובקעב  דספה  וא  חוור  ירוביצ , ףסכב 

LEED, ת"י 5281 ,  ) םינוש הדידמ  ילכל  םאתהב  הקורי , היינבב  םיבר  רפס  יתב  םלועב  ונבנ  תונורחאה  םינשה  םירשע  ךלהמב 
ונבנש םהיליבקמ  ינפ  לע  םיקורי  רפס  יתב  לש  תונורתי  רפסמ  ןייצמ   Gregory Kats יאקירמאה רקוחה  דועו ) .  BREEAM

אוה .םייתביבסו  םייתואירב  םיילכלכ , םיטביה  םינבמה , סולכא  רחאל  יוטיב  ידיל  םיאבה  תונורתיל , תילנויצנבנוק  . היינבב 
היינבב ונבנש  רפס  יתבל  האוושהב   35%- כב הכומנ  היגרנאה  תכירצ  "ב  הראב םיקורי  רפס  יתב  ינבמבש  ךכ  לע  עיבצמ 

הרואת לצנמה  הנבמבו  תינוכסח  הרואתב  היגרנא , תרקב  תוכרעמב  תדדובמ , ןיינב  תפטעמב  שומישה  ללגב  תאזו  תילנויצנבנוק ,
.תקזחתמה תושרה  תחוורל  תותחפומ  הקוזחת  תויולעל  איבמ  ןוכסיחה  .יבטימ  ןפואב  תיעבט 

הפוריאב  כ-40%  "ב , הראב כ-36%  ןיינב : תוכרעמו  הרואת  םולקִא , ךרוצל  תימואלה  היגרנאה  תכירצמ  ירקיע  חתנ  םיכרוצ  םינבמ 
םג .יתועמשמ  הממח ) יזג  םהבו  םיזגו , םיקיקלח  תטילפ  ידי  - לע  ) ריוואה םוהיז  תריציב  םקלח  ךכל , יא  לארשיב  .  62%- כו

תושרל הנבמה  תקוזחת  תויולעב  אוה  םג  אטבתמ  הז  ןוכסיח  . 32%- כב הכומנ  התייה   Kats רקחש רפסה  יתבב  םימה  תכירצ 
.ימואלה קושב  תושרדנ  תויתשתבו  םימ  תכירצב  ןוכסיחבו  םינש  תורשע  ךרואל  תימוקמה 

רורווא םה  תאז  םירצויה  ןיינבה  ינייפאמ  .םירומלו  םידימלתל  הדובעלו , םידומילל  היירופ  הביבס  םיקפסמ  הקורי  היינבב  רפס  יתב 
ירמוחב שומישו  ותביבסב  הרואתבו  הרוטרפמטב  שמתשמה  לש  הטילש  םיתואנ , םייטסוקא  םיאנת  עפשב , תיעבט  הרואת  יעבט ,
ןוירפ לע  הדובעה , םוקממ  ןוצרה  תועיבש  לע  תיבויח  העפשה  הלא  ןיינב  ינייפאמלש  ךכ  לע  ועיבצה  םירקחמ  .םילער  - ילד ןיינב 

. םיימדקא  םיגשיה  לעו  הדובעה 

? הילותיחב ןיידע  תאצמנ  לארשיב  רפס  יתב  לש  הקורי  היינב  עודמ  ךכ , םא 

ךרוצה עבונ  ןאכמ  .רפס  יתב  לש  הטעומ  הקורי  היינב  ןיבל  הניוצש , תיתרבחה  תלעותהו  יפסכה  ןוכסיחה  לאיצנטופ  ןיב  רעפ  ונשי 
תפסותל םיירשפא  תורוקמ  .רתוי  הרקי  הקורי  היינבש  איה  קושב  תמייק  החנה  ילכלכה : ןיינעה  תישאר , .הלא  תונורתי  ןוחבל 

רתוי ההובג  ןתולעש  ןיינב  תוכרעמ  רתוי , םייתוכיא  היינב  ירצומב  שומיש  םה  קוריכ  הנבמה  תיינב  םשל  תשרדנה  תיביצקתה 
טביההמ םאה  תפסונה ? העקשהל  רזחהה  תפוקת  יהמ  ןה : תולאשנה  תולאשה  יביטרגטניא .)  ) ֵלְלכַתְמו דפקומ  ןונכת  ךילהתו 

םיעדומ םה  םאה  .םירומו  םידימלת  הנבמב , םישמתשמל  תלעותל  תועגונ  תופסונ  תולאש  תקדצומ ? הקוריה  היינבה  אדירג  יפסכה 
תא תוטהל  הלוכי  וזה  תלעותה  ןכ , םא  הנממ ? םינהנ  םה  םאה  םימדוק ? םירקחמב  אצמנש  יפכ  הנבמהמ  תעבונה  תלעותל 

.תולעה תלאשל  רשק  אלל  רפסה  תיב  לש  הקורי  היינב  רבעל  לקשמה 

לארשיבו םלועב  הקורי  היינב  תויולע 

היינבל תפסונה  תולעה  תא  ונחבש  תונידמ , רפסממ  םירקחמ   WGBC)  ) הקורי היינבל  תימלועה  הצעומה  הצביק  תנשב 2013 
, ךוניח ינבמ  םירוגמ , ינבמ   ) םינוש םישומיש  ילעב  םינבמ  ונחבנ  רקחמב  םינוש .) הדידמ  ילכב  הדמאנ  תולעה   ) םינבמל הקורי 

םינשה 2000–2012. ןיב  ונבנ  םינבמה  .ב  " הראבו רופגניסב  לארשיב , הינטירבב , הילרטסואב , תואירבו ) רוביצ  ינבמ  םידרשמ ,
.תילנויצנבנוק היינבב  המוד  הנבמ  לש  היינבל  האוושהב  דע 12%  לש  איה  קוריכ  הנבמ  תיינבל  תשרדנה  ביצקתה  תפסות  יכ  אצמנ 

יטירבה הדידמה  ִילכל  םאתהב  לש 6.80%–0.25  תשרדנ  תיביצקת  תפסות  לע  רקחמה  עיבצה  ךוניח  ינבמל  סחייתהב 
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ןחב כ- אוה  "ב  . הראב הקורי  היינבב  רפס  יתב  לש  תלעותו  תולע  ןחב   Kats ךרעש רקחמ  .םיקורי  רפס  יתב  תיינבל    BREEAM
ונזוא הלא  תופסונ  תויולע  יכ  ןייצ   Kats רפס. תיב  תיינבל  לבוקמ  ביצקתמ   2%- כב הרקי  התייה  םתיינב  יכ  אצמו  רפס , יתב   30

םייושע שמשה  רוא  לש  יבטימ  לוצינו  ןיינבה  לש  הנוכנ  הינפה  לשמל , .הקוריה  היינבה  תונורקעמ  עבונה  ןוכסיחה  לשב  ןקלחב 
ןונכתה יבלשמ  תעמטומ  הקוריה  היינבה  םא  רשפאתמ  הז  ןוזיא  .יפסכ  ןוכסיחל  איבהלו  הרואת  תויתשתב  ךרוצה  תא  םצמצל 

ךרואל ןיינבב , תפסונה  תינושארה  העקשההמ  יפ 20  לש  רועישב  יפסכ  ןוכסיחל  האיבמ  הקורי  היינב  יכ  אצמ   Kats םיינושארה.
ךרואל הנבמה  לש  היגרנאו ) םימ   ) לועפת תויולעב  רישי  ןוכסיח  הבחר : הסיפתב  ןוכסיחה  תא  בשחמ  אוה  הנש .) כ-20   ) ןיינבה ייח 

תביבס לש  תיבויח  העפשהו  הדובעה ) םוקממ  ההובג  ןוצר  תועיבש  לשב   ) התוחפ םירומ  תפולחת  לשב  יפסכ  ןוכסיח  םינש ,
תואצוה ןובשחב  איבמו  ךכל , רבעמ  דוע  ביחרמ  אוה  םידימלתו .) םירומ   ) תותוחפ תויורדעיה  ןכו  םישמתשמה  תואירב  לע  הדימלה 

תלכלכל םה  םג  םימרותה  םירפושמ  םידימלת  יגשיהו  יפסכ , טביה  הל  םגש  הממח  יזג  תוטילפב  התחפה  תואירב , לע  תותוחפ 
.ולוכ קשמה 

היינבה קוש  ןונכתה ; ךילהתב  תיפיצפס  תוסחייתה  בייחמ  םילקאה  בחרה : ונבומב  הנבמה  רתאל  קודה  רשק  הרושק  הקורי  היינב 
ומכ ךכל , יא  .רפסה  תיב  הנבמ  תא  תועבוק  תולבוקמ  תויכוניח  תויתשתו  תויולעה , לע  עיפשי  ויתולבגמו  ועציה  לע  ימוקמה 

ךמס לע  קר  תוטלחה  לבקל  ןתינ  אלו  הבושח , לארשיב  םינותנה  תקידב  היגרנא , תכירצו  הקורי  היינב  לש  םירחא  םיבר  םיטביהב 
.םלועה יבחרב  וכרענש  םירקחמ  ינותנ 

םירוגמ ינבמ  ינש  ןחב  רקחמה  .לארשיב  הקורי  היינבב  ונבנש  םירוגמ  ינבמ  לש  לעופב  תויולע  לש  רקחמ   ךרענ  תנשב 2013 
וזמ הנוש  םתּולעשו  םינבמב , ועמטוהש  םיקורי  םיביכר  לש  לעופב  תויולע  קדבו  הקורי   היינבל  ילארשיה  ןקתל  הכמסה  ורבעש 
םאות הז  רועיש  .היינבה  תּולעמ  לש 4.1%–2.1  התייה  הלא  םירקמב  השרדנש  ביצקתה  תפסות  .תילנויצנבנוק  היינבב  םיביכר  לש 

.ל " וחב םימוד  םירקחממ  םיאצממה  תערשמ  תא 

רשאב םיננכתמ  תוכרעה  לע  הססבתה  הקידבה  לארשיב  . רפס  יתב  לש  הקורי  היינב  תולע  אשונב  הקידב  הכרענ  תנשב 2014 
תּולעמ לע 6.3%–2.5  תדמוע  רפס  יתבב  הקוריה  היינבה  יביכר  לש  תפסונה  תולעה  יכ  אצמנ  .םנונכתב  רפס  יתבב  תולע  תופסותל 

.תללוכה היינבה 

יג םוליצ : הקורי |  היינב  ןקתל  הכמסה  ךילהתב  אצמנ   , 2016 וירעש ב – תא  חתפש  ביבא , – לת ןופצב  ביבא  יקוצ  רפסה  תיב 
לולמ - יקסריבס היתב  תילכירדא  תובידאב  רנ , ' גטרק

רקחמה תטיש 

דרשמ וא  תימוקמ  תושר   ) היינבה םזי  לש  וטבמ  תדוקנמ  הקורי  היינב  לש  תויאדכה  תקידבל  תלעות  - תולע חותינ  גיצמ  ונרקחמ 
תיפסכה תפסותה  איה  תולעה  קורי  ןיינב  לש  הרקמב  .םירומה  הנבמב : םישמתשמה  תוצובקמ  תחא  לש  הטבמ  תדוקנמו  ךוניחה )
םה ונקדבש  תלעותה  יגוס  .ילנויצנבנוק  הנבמ  תיינבל  האוושהב  הדידמה , ילכ  וא  ןקתה  יאנתב  דומעיש  ךכ  ותיינבל  תשרדנה 

םוקממ הארוהה ) תווצ   ) םישמתשמה ןוצר  תועיבשִמ  תלעותהו  םינש  ךרואל  הנבמה  לועפתב  היופצה  הרישיה  תיפסכה  תלעותה 
.םתדובע

תכרעהל ןתאוושהבו  םיקורי  םיניינב  רובע  לעופב  היינב  תויולעב  ונשמתשה  תופסונה , תויולעה  תניחבל  ונרחבש  רקחמה  תטישב 
לעופב תואצוה  וקדבנ  תילכלכ : תלעות  .א  םיגוס : ינשמ  תלעות  ונקדב  דבב  דב  .תוקוריה  תופסותה  אלל  םיניינב  םתוא  לש  תויולע 
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.םירומה ןוצר  תועיבש  הקדבנ  תיתוגהנתה : תלעות  .ב  .םימ  לעו  הרואתלו ) םולקאל   ) היגרנא לע  רפס  יתב  לש 

חפסנ 1. ואר  רקחמה  תוטיש  לש  אלמ  טוריפל 

תואצות

ןקתל םינועכ  הלא  רפס  יתב  תיינבל  תשרדנה  תולעה  תפסות  תא  ןוחבל  ונאובב  רפס : יתב  לש  הקורי  היינב  לש  תופסונ  תויולע 
דחא בכוכ  לש  גורידב  הקורי ת"י 5281  היינב  ןקתב  דומעל  ידכ  רויא 1 . גצומש ב תויורשפא , חווט  םייק  יכ  םיאור  ונא  הקורי , היינבל 

תולעמ איה כ-8.9%  תופסותה  לש  תעצוממה  תיסחיה  ןתולע  .ר  " מל התייה 370–450 ₪  תפסונה  םתולעש  םיביכר  הנבמל  ופסוה 
(. רצחה חותיפ  ללוכ   ) ולוכ םזימה  ביצקתמ   5.3%- כל לוקש  הז  ןותנ  .ר  " מל איה 404 ₪  םויכ  קושב  ןתולע  עצוממבו  הנבמה , תיינב 

.תפסונ תיביצקת  תפסות  תשרדנ  ןקתב  רתוי  הובג  גורידב  היינבל 

.ונחבנש רפסה  יתב  ינבמב  םימ  תכירצלו  היגרנא  תכירצל  תעגונו  דבלב  הרישי  תלעות  איה  רקחמב  התמוכש  תילכלכה  תלעותה 
תא ןיטקהל  הרטמב  םימו ) היגרנא  ןוגכ   ) םיבאשמ תכירצ  תתחפה  םתרטמש  םיינכט  םיטרפמ  םיכירצמ  םינושה  הדידמה  ילכ 

היינבה תויולעמ  יתועמשמ  ןפואב  תולודג  הקוזחתהו  לועפתה  תואצוה  ןיינבה  ייח  ךלהמבש  ךכב  בשחתהב  .הביבסב  העיגפה 
לש ףטושה  לועפתה  תויולע  תותָשומ  לארשי  תנידמב  .הקורי  היינבל  תילכלכ  הקדצה  שמשל  יושע  וללה  תויולעב  ןוכסיחה  המצע ,

רתוי הלודג  תינושאר  העקשהל  ץירמת  שמשל  תויושע  םינש  ךרואל  תוכומנ  לועפת  תואצוה  .תימוקמה  תושרה  לע  רפסה  יתב 
.רפסה תיב  הנבמב 

םהש 41,000 תילנויצנבנוק ב-23% , היינבב  הנבמב  תעצוממה  למשחה  תכירצמ  הכומנ  קורי  הנבמב  תעצוממה  למשחה  תכירצ 
.הנשב איה 24,190 ₪  הז  עצוממ  הכירצ  שרפה  לש  תיפסכה  תועמשמה  רויא 2 .)  ) עצוממב הנשל  "ש  טוק

םינותנה תגשהב  ישוקמו  תוינוריעה  םימה  תורבחב  תוריהב  - יאמ עבונ  רבדה  .דחוימב  םילד  רפס  יתב  לש  םימה  תכירצ  ינותנ 
םימה תכירצ  רויא 3 .)  ) הרקמ רקח  לאכ  וילא  סחייתהל  ןתינ  .דבלב  דחא  קורי  רפס  תיב  ןחבנ  .תויטנוולרה  תוימוקמה  תויושרהמ 

.עצוממב הנשל  לע כ-1,039 מ"ק  דמוע  הז  שרפה  .ילנויצנבנוק  הנבמבש  וזמ  הכומנ ב-24%  קוריה  הנבמב  האצמנש  תיתנשה 
.הנשב איה 2,108 ₪  הז  עצוממ  הכירצ  שרפה  לש  תיפסכה  תועמשמה 

ונחבנש רפסה  יתב  תעברא  לכב  רפס : יתב  לש  הקורי  היינבמ  םירומה  ןוצר  תועיבשב  תאטבתמה  תיתוגהנתה  תלעות 
וקינעהש יללכה  ןוצרה  תועיבש  גוריד  .קוריה  רפסה  תיבב  תותיכה  הנבממ  הבר  ןוצר  תועיבש  לע  הארוהה  לגס  תובושת  ועיבצה 

ילנויצנבנוקה רפסה  תיבב  התיכל  ןתינש  גורידהמ  עצוממב  הובג ב-20%  הז  גוריד  לש 1–5 .) םלוסב   ) היה 4.20 התיכה  הנבמל 
(. רויא 4 )

יגוס ינש  ןיב  ןוצרה  תועיבשב  רתויב  םיטלובה  םירעפה  .וקדבנש  םיינבמה  םירטמרפה  לכל  תוסחייתהב  ףקתשמ  הובגה  גורידה 
גורידהמ  30%- כב הובג  םיקוריה  רפסה  יתבב  הז  אשונב  ןוצרה  תועיבש  גוריד  .תיעבטה  הרואתה  תמרל  סחייתהב  ואצמנ  םינבמה 

, תיתוכאלמה הרואתה  תמרמ  ןוצר  תועיבש  ויה  לש כ-20%–15  רעפ  םהב  אצמנש  םיאשונ  .ילנויצנבנוקה  רפסה  תיבב  ול  ןתינש 
הרוטרפמטהמ ןוצרה  תועיבשל  רשאב  אצמנ  לש כ-10% , תיסחי , ךומנ  רעפ  .רפסה  תיבב  ץוחה  יחטשמו  םייטסוקאה  םיאנתהמ 

.הנבמב םירפושמ  םילקא  יאנת  תריצי  אוה  הקוריה  היינבה  תודוסימ  דחאש  הדבועה  רואל  עיתפמ  אצממה  .התיכב  תררושה 
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רויא 1
תולע ךסמ  תולעה  תפסות  הקורי : היינבב  רפס  יתבב  םיקורי  םיביכר  לש  לעופב  תויולע 

םיזוחאב הנבמה 

רויא 2
םיילנויצנבנוק רפס  יתבו  םיקורי  רפס  יתב  לש  למשח  תכירצ 
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רויא 3
םיילנויצנבנוק רפס  יתבו  קורי  רפס  תיב  לש  םימ  תכירצ 

רויא 4
היינבב רפס  יתבבו  םיקורי  רפס  יתבב  התיכ  הנבממ  ןוצר  תועיבש  לש  םיאצממ 

תילנויצנבנוק
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ןויד

הז יפסכ  שרפה  יכו  םידדוב , םיזוחאב  תילנויצנבנוק  היינבמ  הרקי  לארשיב  רפס  יתב  לש  הקורי  היינב  יכ  התייה  רקחמה  תחנה 
ןוצר תועיבש  איה  הל  וניפיצש  תפסונ  תלעות  .תותוחפ  הנבמ  לועפת  תואצוה  תובקעב  םינש ) דע 10   ) תודדוב םינש  רחאל  זזוקי 

.דבלב יקלח  ןפואב  ותמוא  תוחנהה  לעופב , .הלא  םינבמב  קסעומה  הארוהה  תווצ  לש  רתוי  ההובג 

תופיקמ תוקידב  םימאותו  הפוריאבו , "ב  הראב וכרענש  םירקחמב  ואצמנש  הלאמ  םיהובג  רקחמב  ואצמנש  תופסונה  תויולעה  ינותנ 
וביצקתמ הלוקשה ל-5.3%  הנבמה  תיינב  תולעמ  לע כ-8.9%  םידמוע  םה  .לארשיב  ( 2014–2013  ) הנורחאל וכרענש  תוחפ 

לש ןוכסיח  לע  םידמועו  םלועה , יבחרב  וכרענש  םימוד  םירקחמ  םימאות  םימו  היגרנא  תכירצב  ןוכסיחה  ינותנ  .םזימה  לש  ללוכה 
.םימ תכירצב  לשו כ-24%  למשח )  ) היגרנא תכירצב  כ-23% 

- לת תייריע  רובע  התשענש  תיטרואית  הקידבב  .עיתפמה  ןותנה  אוה  םימו  היגרנא  תכירצ  ינותנ  לשב  העקשהה  רזחה  תונש  רפסמ 
ונינפלש תמאה  ינותנמ  קיסהל  ןתינ  לעופב , .תונושה  ןיינבה  תוכרעמל  םינש  לש 3–10  רזחה  תופוקת  לש  הכרעה  העצוב  ביבא  

אלל תאזו  םינש , לע כ-45  תדמועו  תיתועמשמ , הלודג  הקורי  היינב  ןקת  תגשה  ךרוצל  ביצקתה  תפסות  לש  רזחהה  תפוקתש 
המכ ךות  וכירעהו  ןיינבה , תכרעמ  לש  הרישי  תולעל  וסחייתה  ביבא  - לת תייריע  רובע  הקידבבש  ןייצל , שי  .ןויכינ  רועישב  שומיש 

תושרדנ ךא  םינש , ךרואל  יפסכה  ןוכסיחל  תופתוש  אלש  ןיינב  תוכרעמ  לש  תפסונ  תולע  החנזוה  .תפסונה  התולע  תא  ריזחת  ןמז 
, הניקת תויולעו  ןקתהמ  הובג  םיללח  הבוג  קורי , גג  תויטסוקא , תורקת  תמגודכ  םיטנמלא  .ןקתב  דמועה  קורי  ןיינב  תיינב  םשל 

.םינש ךרואל  רישיה  יפסכה  ןוכסיחל  םיפתוש  אלו  םזימה , ביצקת  לע  תיפסכ  םיסימעמ 

תונקסמו םוכיס 

לועפתה תואצוהב  תלבגומ  ןוכסיח  תלוכי  לומ  לא  רפסה  יתב  ינבמ  לש  ההובג  היינב  תולע  תדמוע  הכוראה  רזחהה  תפוקת  סיסבב 
תדמעה ומכ  הנטק , םרובע  תשרדנה  תפסותהש  וא  תיביצקת  תפסות  םיכירצמ  םניאש  היינב  ינייפאמ  םנשי  ןיוצש , יפכ  הלבט 1 .) )

הלא םינייפאמ  לע  שגד  םישל  ץלמומ  .םימב  ןוכסיחל  םיעצמאו  הרואת  יפוג  ךומנ , ביצקתב  תוללצה  הליעי , תפטעמ  הנוכנ , הנבמ 
היינב םג  יכ  הלוע  ונרקחממ  .חטבומ  וניא  ןהב  העקשהה  רזחהשו  תויחרכה  ןניאש  תורקי , ןיינב  תוכרעמב  העקשהל  עלקיהל  אלו 

םייביצקת תולובג  תבצהבו  הנווכהב  הנתומ  וז  הצלמה  שומימ  .וז  חורב  ןונכת  לע  םיצילממ  ונאו  תירשפא , איה  ביצקת  - תלד הקורי 
.אסיג ךדיאמ  עוצקמה  ישנא  לש  תיביצקת  עדומ  ןונכתבו  אסיג , דחמ  הנימזמה  תושרה  דצמ 

הלבט 1
תיתוגהנתהו  תילכלכ  תלעות  לומ  לא  קורי  רפס  תיב  תיינבב  תפסונ  תיפסכ  העקשה 

.עצוממב אוה 45  תפסונה  תיפסכה  העקשהה  רזחה  תונש  רפסמ 

לש יקלח  שומימב  ןומט  יחכונה  רקחמב  וקדבנש  רפסה  יתבב  לעופב  בצמה  ןיבל  םימדוק  םירקחמ  ןיב  םירעפל  ףסונ  רבסה 
רפסה יתבב  תושדח  תויגולונכטו  םישדח  םילהנ  לש  העמטהו  תולגתסה  לש  ךילהת  שרדנ  .םיקוריה  םינבמב  ןוכסיחה  לאיצנטופ 

רשפאל שי  הנבמהמ  ברמה  תא  תוצמל  ידכ  .הקורי  היינבב  רפס  תיב  לועפתל  הדיל  ילבח  םנשיש  הארמ  רבעה  ןויסינ  .םיקוריה 
םישנאהש רכינו  םינש ,) שולש  דע   ) תורופס םינש  ינפל  ונבנ  ונחבנש  רפסה  יתב  הכרדהו  . יוויל  ותוא  םילעפתמה  םישנאל 

לש הקוזחתה  תווצב  ךומתל  ךירצ  תוכרעמהמ  יפסכה  ןוכסיחה  תא  רפשל  ידכ  .תולגתסהו  הדימל  יבלשב  םיאצמנ  ןיידע  םיתווצהו 
, הנבמהמ תלעותה  לש  ןוכנ  לוצינב  יטירק  אוה  ישונאה  םרוגה  .הארוהה  תווצלו  הלהנהל  המיאתמ  הכרדה  קפסלו  רפסה  תיב 

.םייקה ןוכסיחה  לאיצנטופ  שומימל  םסח  אוה  עגרכש  ןכתייו 

ההובג ב-26% התייה  ןוצרה  תועיבש  רומאכ , .בושח  אצממ  איה  םתדובע  םוקממ  הארוהה  תווצ  ירבח  לש  ןוצרה  תועיבש  תדימ 
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הלודג תוביוחמ  הדובעה , םוקממ  תיללכ  ןוצר  תועיבשב  רופיש  ואצמנ  םימדוק  םירקחמב  רכזנכ , .קורי  וניאש  רפס  תיבב  רשאמ 
לש תטרופמ  הניחב  םיקורי  . םיניינבב  םידבוע  לש  רתוי  הכומנ  םידבוע  תפולחתו  תותוחפ  תויורדעיה  הדובעה , םוקמל  רתוי 

םיינבמ םירטמרפל  םתוסחייתהב  .תיזיפה  םתדובע  תביבסמ  ןוצר  יעבש  םילאשנה  םירומה  יכ  התלעה  םינוש  ןיינב  ינייפאמ 
םלוכ ץוחה –  יחטש  לש  םתונימזו  םלדוג  םייטסוקא ; םיאנת  תיתוכאלמ ; הרואת  תכרעממ  תוחונ  תיעבט ; הרואת  תמר  תמגודכ :

םיקורי רפס  יתבב  קסעומה  הארוהה  תווצ  לש  רתוי  ההובג  ןוצר  תועיבש  האצמנ  ךכל , רבעמ  .םיקוריה  רפסה  יתבב  רתוי  הובג  וגרוד 
םינבמה תיינב  לש  הקדצהב  בושח  ךבדנו  הנבמהמ  תלעותב  יתועמשמ  ביכרמ  הז  טביהב  תוארל  ןתינ  ךכל , יא  .ותדובע  םוקממ 

.םיקוריה

תלעות הפיקע , תיקשמ  תילכלכ  תלעות  ןוגכ : יחכונה , רקחמב  ונחבנ  אלש  תלעות  יגוס  לש  בחר  ןווגמ  הקורי  היינבל  יכ  רוכזל  שי 
יגוס ללכ  לש  הניחב  .תילכלכ  תועמשמ  הלא  לכל  .םישמתשמל  האירב  הביבסב  תלעותו  הדובעה  ןוירפבו  םידומילב  םיגשיהב 

רתוי יתוכיא  רצומ  תקפסמ  הקורי  היינבש  רוכזל  שי  ןכ , ומכ  .ילכלכה  טביהב  םג  הנומתה  ינפ  תא  תונשל  היושע  תלעותה 
.רתוי ההובגה  תולעב  תפקתשמה  הדבוע  שמתשמל ,

תודות

לע ביבא , - לת תטיסרבינואב  סלגרב  ןתיא  הלכלכל ע"ש  רפסה  תיבמ  ןמאנ  הקיבצ  פורפל ' םירבחמה  תדות 
הדונ .ךרע  רקיו  בר  ידועית  רמוחו  עדי  וקפיסש  לע  םילכירדא  רומילכ  ופנק  דרשמו  יריאמ  ןתנויל  ותמורת ;

, יררה חתפי  הקוריה  היינבה  יצעויל  לולמ , - יקסריבס היתבו  ןמפואק  הלרפ  ןיול , םעוניבא  םילכירדאל  םג 
לעי רפסה  יתב  תולהנמל  הדות  .למרכ  דעלגו  םיקילא  קירטפ  םימזימה  ילהנמלו  ןטפק , ןרעו  ןופלח  סומע 
להנמ שאר  ינשוש , תינליא  בגלו ' ונינפב , ןהיתותלד  וחתפש  לע  רדיק  רישו  לקוס  הזילע  רוזמ , ברימ  רוזמ ,

.ךוניחה דרשמב  חותיפ 
.רקחמה תכירע  תא  רשפִאש  לע  ביבא , - לת תטיסרבינוא  הביבס , ידומילל  רטרופ  רפסה  תיבל  תודות  בור 

השעמל הכלה 

"מ: עב ימוקמה  ןוטלשה  לש  הלכלכלו  קשמל  הרבחה  יוניב , םוחת  להנמ  ןגס  טק , ןנור 

תיב רפסמ  טועימ  תוביס : רפסמ  לשב  רפס  יתב  לש  הקורי  היינבב  הכורכה  תולעה  תפסות  תכרעהב  הנבומ  ישוק  ונשי 
םניא ללכש  םיטנמלא  ללוכה  רישע , טרפמל  םאתהב  לגד ' רפס  תיב  םהמ כ' קלח  תיינב  ץראב ; ונבנש  םיקוריה  רפסה 

.רפס יתב  תיינבל  םהלש  םיטרדנטסב  ינושה  ללגב  תונושה  םירעב  רפס  יתב  ןיב  הלודגה  תונושה  קורי ; הנבמב  םישרדנ 
היינבל ךוניחה ) דרשמ  טרפמ  יפל   ) רפס תיב  לש  הקורי  היינב  ןיב  שרפההש  ךכ  לע  םיעיבצמ  ידיבש  םיינכדעה  םינותנה 

העיתרה הקוריה  היינבה  רבעב  .םירמוח  תלזוהו  הקוריה  היינבה  ןקתב  םייוניש  לשב  תאזו  דבלב ,  5%- כל דרי  תילנויצנבנוק 
ףא הקיטסוקאה ) םוחתב  לשמל   ) הב םינוש  םיטנמלאו  החיכש , הקיטקרפ  וז  םויכ  ךא  םירחא , עוצקמ  ישנאו  םינלבק 

שרפהה תא  שדח  רפס  תיב  תיינב  בוצקתל  ףיסומ  היה  רצואה  דרשמ  ול  .םיילנויצנבנוק  היינב  ינקתב  םיבייחמל  וכפה 
תיתרבחה הירפירפב  םג  םינבנ  ויה  םהו  תיתועמשמ , לדג  היה  םיקוריה  רפסה  יתב  רפסמ  הקורי , היינבל  שרדנה 
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