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גלזמה הצק  לע 

לע םהב  שומישל  שיש  העפשהה  בקע  הרובחתהו  היגרנאה  קשמל  תובר  םורתל  לוכי  תוילמשח  תוינוכמב 
.ריוואה םוהיזו  הממח  יזג  תוטילפ  םוצמצ 

יצמאמו םיקוושב  םימגדה  יוביר  תורמלו  רושעמ , רתוי  רבכ  תומייק  תוילמשח  תוינוכמש  יפ  לע  ףא 
.דואמ דע  ךומנ  ילארשיה  קושל  ןהלש  הרידחה  רועיש  קווישה ,

םילוכיש תוינידמ  ילכ  רפסמ  לע  עיבצמו  תוילמשח , תוינוכמ  תשיכרל  םימסחה  תא  תוהזל  הסנמ  רמאמה 
.הביבסה תוכיאל  םורתל  ךכו  היגולונכטה  ץומיא  רועיש  תא  ריבגהל 

תכרעמה
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ריצקת

תא תיחפהל  הרטמב  תומזוי  רפסמל  הליבוה  םינורחאה , םירושעב  םיווח  ונאש  םילקאה  יונישמ  תרבוגו  תכלוהה  הגאדה 
יארחאש הרובחתה , םלוע  םג  הלא  םיצמאממ  קלחכ  .םלועב  םילקאה  לע  תרבוגה  ונתעפשה  תאו  הממחה  יזג  תטילפ 
תוינוכמל הרובחתה  םלוע  לש  רבעמה  .יונישל  שרדנ  , OECD-תונידמב ה הממחה  יזג  תטילפמ  הלעמל מ-20%  לע  םויכ 

.םייקמ הרובחת  םלועל  םורתלו  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  םצמצל  יופצ  תוילמשח 

םיירקיעה .םלועה  תונידמב  הרובחתה  יקוושל  תוילמשח  תוינוכמ  לש  ןתרידח  תא  םיבכעמ  םימסח  רפסמ  תאז , םע 
ןטק העיסנ  חווטב  תלבגומ  איה  ב ) , ) תילנויצנבנוקה התליבקממ  םיזוחא  תורשעב  הרקי  תילמשח  תינוכמ  א ) : ) םהבש

תוינידמ ילכ  תונידמ  רפסמ  ורחב  תונורחאה  םינשב  .תקפסמ  הניא  םישיבכב  הניעטה  תונחת  תסירפ  ג ) (, ) הנעטה לכל  )
.םינושה הרובחתה  יקושל  תוילמשחה  תוינוכמה  לש  ןתסינכ  תא  דדועלו  הלא  םימסח  לע  תונעל  ידכ  םינוש 

תרגסמב .םלועב  םויכ  םיצופנה  תוינידמה  ילכל  ילארשיה  קושה  ביגי  דציכ  ןוחבל  דעונש  רקס  תואצות  םכסמ  הז  רמאמ 
.םינוש םישיחרתב  תוילמשח  תוינוכמ  לע  ( Willingness To Pay  ) םלשל ילארשיה  ןכרצה  תונוכנ  תא  ונדמא  רקסה 

ריחמ דוסבס  תובקעב  רתויב  תיתועמשמה  הרוצב  לדגי  לארשיב  תוילמשח  תוינוכמל  שוקיבה  יכ  הלוע  רקסה  תואצותמ 
ילכ רפסמ  בוליש  יכ  רכינ  תאז , םע  .תוילמשח  תוינוכמל  תוירוביצ  הניעט  תונחת  תסירפו  תוילמשח  תוינוכמ  לש  היינקה 

.תוילמשח תוינוכמ  תיינק  יחנומב  תירוביצ  העקשהל  רתויב  הובגה  רזחהל  איבי  תללוכ  תינכותב  תוינידמ 

אובמ

תוילמשח תוינוכמ  לע  עקר 

, ךכש תויה  .הענה  םשל  םיבצחמ  יקלד  תפרש  לע  אלו  בכרב , תאצמנש  הללוסב  תנסחואמה  היגרנא  לע  תולעופ  תוילמשח  תוינוכמ 
ילמשח עונמב  שומישה  .תילנויצנבנוקה  התליבקמל  האוושהב  הממחה  יזג  תטילפ  תא  תיתועמשמ  תמצמצמ  תילמשח  תינוכמ 

רתוי  הכומנ  שער  תמרלו  רתוי  הכורא  םייח  תלחותל  רתוי , תוכומנ  הקוזחתו  הניעט  תויולעל  רתוי , ליעי  היגרנא  לוצינל  םג  איבמ 
.

, בחרה ןווגמה  ךותמ  .תוילמשח  תוינוכמ  תרידחל  םימסח  םירצוי  םהמ  קלחש  םינווגמו , םיבר  תונורסח  םיבצינ  תונורתיה  לומ  לא 
העיגפה לש  תיביטקייבוסה  השוחתה  חווטה – " תדרח   " טקפא אוה  ןושארה  .םלועב  תערכמ  העפשה  ילעבכ  ואצמנ  םימסח  ינש 
.םישיבכב הניעט  תונחת  טועימ  דצל  דע 250 ק"מ )  ) תוילמשח תוינוכמ  לש  רצקה  העיסנה  חווט  בקע  תישיאה  תודיינתהה  תלוכיב 

ןוגראה תונידמב  עצוממה  העיסנה  קחרממ  תיתועמשמ  הובג  םויכ  תוילמשחה  תוינוכמה  חווטש  יפ  לע  ףא  תרכינ  וז  השוחת 
האוושהב הובגה  השיכרה  ריחמ  אוה  ינשה  םסחה  .מ  תוחפ מ-100 ק" לע  דמועה  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

תורשעל ףא  עיגהל  לוכי  תוילמשח , תוינוכמ  לש  תוהובג  רוציי  תויולעמ  עבונה  םיריחמה , רעפ  .תוילנויצנבנוקה  תוינוכמה  יריחמל 
. בכרה  ילכ  לש  תונושה  תוירוגטקב  יולתו  םיזוחא 

ילארשיה קושל  הרידח 

םימשוימה תוינידמה  ילכב  ןה  תוילמשח  תוינוכמ  לש  קושה  חתנב  ןה  , OECD-תונידמ ה לומ  רוגיפב  םויכ  תאצמנ  לארשי  תנידמ 
, תוילמשח תוינוכמ  קר כ-700  םויכ  שי  לארשיב  הפוריאב , בכרה  קושמ  תוספות כ-2%  תוילמשח  תוינוכמש  דועב  .ןתסינכ  דודיעל 

, לארשיב םימשוימ  תוילמשחה  תוינוכמה  תסינכ  דודיעל  תוינידמ  ילכ  רפסמ  .הרגסנש   Better Place תמזויל תוכייש  ןתיברמש 
, בכר לכ  לש  תעצוממה  תוטילפה  תומכל  םאתהב  עבקנ  הז  ןויצ  קוריה ." ןויצה   " יפ לע  היינקה  סמב  החנהה  אוה  םהב  טלובהו 

תוינוכמ  ) רתויב הכומנהו  בכרה , ריחממ  ךסב 83%  היינק  סמ  תררוג  רתויב  ההובגה  הירוגטקה  .םוהיז  תוירוגטק  קלוחמו ל-15 
, רתויב ההובגה  םוהיזה  תגרדל  םיעיגמ  םניא  םויכ  בכרה  ילכ  בורש  רחאמ  תאז , םע  .דבלב  ךסב 10%  הינק  סמ  תררוג  תוילמשח )

בכר ןיב  רעפה  תא  רגוס  וניאו  ביבס 48% –  ענ  אוה  בורל  תיתועמשמ מ-73% –  ךומנ  היינקה  סמב  יביטקפאה  החנהה  רועיש 
. ילמשחל  ילנויצנבנוק 

וילע עיפשהל  ןתינ  דציכו  תוילמשח , תוינוכמל  םייקה  שוקיבה  לע  הנומת  שבגל  ןויסינב  וכרענ  םלועב  םיבר  םירקסו  םירקחמ 
םיקפסמה תוינידמ  ילכ  לש  םיגוס  השולשל  תוסחייתמ  תוצופנה  תונקסמה  םינוש  . תוינידמ  ילכ  תועצמאב 
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םיילכלכ םילכ  תוילמשח : תוינוכמ  לש  ץומיאה  רועיש  תאלעהל  רתויב  קזחה  רשקה  תא  םימייקמו  םייזכרמה  םימסחל  הנעמ 
תועמשמ ילעב  םיפסונ , םילכו  הניעט ) תונחת  תסירפ  רקיעב   ) חווטה תדרחב  לופיטל  םילכ  השיכרה ,) ריחמ  דוסבס  רקיעב  )

יצירמת ןלהל   ) דועו תירוביצ  הרובחת  יביתנבו  הרגא  ישיבכב  םניח  העיסנ  םוסרפ , תועדומ –  תאלעהל  םידעוימה  החינז , תילכלכ 
.לארשיב תוילמשח  תוינוכמל  שוקיבה  לע  וללה  םילכה  תשולש  תעפשה  תא  דומאל  ונשקיב  הז  רקחמב  ךכיפל , תועדומ ) .

ןכרצה תא  עינהל  ידכ  םהב  שמתשהל  יוצרש  םיביכרמה  לע  רתוי  הבוט  הנבה  תוינידמה  יעבוקל  תתל  תולוכי  רקחמה  תואצות 
.תוילמשח תוינוכמ  שוכרל  ילארשיה 

ראש בור  ברקב  תנשב 2017 .  טעמכל 40%  עיגה  תויטרפ  תוינוכמ  לש  תוריכמה  ךסמ  תוילמשח  תוינוכמ  לש  קושה  חתנ  היגוורונב 
? וז המוגע  תואיצמ  םינשמ  ךיא  .לימורפל  בורק  אל  וליפא  לארשיבו —  ךומנ מ-5% ,  הז  חתנ  םוחתב  תוליבומה  תונידמה 

תוטיש

תולתכ תוילמשח  תוינוכמ  רובע  םלשל  ילארשיה  ןכרצה  לש  תונוכנה  ןדמואל  תינתומה  הכרעהה  תטישב  ונשמתשה  רקחמב 
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ןתניהב תילמשח  תינוכמ  רובע  םלשל  ןכומ  אוהש  ריחמה  תא  ךירעהל  שרדנ  ןכרצה  וז , הטיש  יפל  .םינוש  תוינידמ  ילכב  שומישב 
. ליעל  םיראותמה  תוינידמה  ילכ  תשולשב  שומיש  ופקיש  ונרקחמבש  םינוש , םישיחרת 

קלחה .דבלב  בישמה  לע  םיטרפ  ףוסיא  ללכ  ןושארה  קלחה  חפסנ 1 .) ואר   ) םיקלח השולש  לעב  יטנרטניא  םינכרצ  רקס  ונכרע 
םלשל תונוכנה  תא  ןחב  ישילשה  קלחה  .תוילמשח  תוינוכמ  לש  םינושה  תונורתיהו  תונורסחה  לש  תובישחה  תמר  גוריד  ללכ  ינשה 
תא תבלשמה  הליבח  ןתמו  תועדומ  יצירמת  ןתמ  הניעט , תונחת  תסירפ  םויכ , בצמה  םישיחרת : העבראב  תילמשח  תינוכמ  רובע 

תא דומאל  ונל  הרשפא  םינושה  תוינידמה  ילכ  לש  הלעפהב  תולתכ  םלשל  ןכומ  היה  ןכרצהש  ריחמב  יונישה  תניחב  .םילכה  ינש 
חפסנ 2. אצמנ ב םינותנהו  רקסה  הדימאה , תטיש  לע  ףסונ  טוריפ  .לארשיב  תוילמשח  תוינוכמל  שוקיבה  לע  םתעפשה  תמצוע 

ןוידו תואצות 

רקסה תואצות 

תורפסב ומכ  .ילארשיה  ןכרצה  רובע  תוילמשח  תוינוכמ  לש  םינושה  תונורסחהו  תונורתיה  תובישח  תא  םיראתמ  רויא 2  רויא 1 ו
החנההו הכומנ  קולדת  תולע  םיילכלכה –  תונורתיה  םה  םינכרצל  רתויב  םייתועמשמה  תונורתיה  יכ  תוארל  ןתינ  םלועב , תמייקה 

ןוגכ םיפסונ , םימרוגל  ילמשחה  . בכרה  ריחמלו  חווטה  תדרחל  םיעגונ  רתויב  םייתועמשמה  תונורסחה  תאז , דצלו  סמב ,
.םתמועל התוחפ  תובישח  תיגולונכט , תונשדחמ  ששחהו  הביבסל  המורתה 

שוקיב תומוקע  ונינב  תילמשח , תינוכמ  לע  םלשל  םיבישמהמ  דחא  לכ  לש  תונוכנה  ךמס  לעו  רקסה , לש  ינשה  קלחה  תואצות  יפל 
(. Pe/Pc-ןמוסי כ ( ) Pc  ) תילנויצנבנוק תינוכמ  ריחמ  ןיבו  ( Pe  ) תילמשח תינוכמ  ריחמ  ןיב  סחיב  תולתכ  תוילמשח  תוינוכמל  יפרצמ 

תומוקע תא  גיצמ  רויא 3  .שיחרת  לכב  תילמשח  תינוכמל  רבוע  היהש  הייסולכואה  רועיש  תא  ונבשיח  , Pe/Pc םיריחמ סחי  לכל 
תעבראב םיריחמה , סחי  לש  היצקנופכ  תילמשח  תינוכמל  םירבוע  ויהש  םיבישמה  זוחא  תא  תוראתמ  תומוקעה  .וללה  שוקיבה 

.םיפסונ םילכ  בולישבו  םויכ  בצמב  השיכרה , ריחמ  דוסבס  לש  העפשהה  תא  אטבמכ  הז  רויא  לע  בושחל  ןתינ  .םישיחרתה 

ריחמה סחי  יחווטב  תומוקעה  יעופיש  יכ  תוארל  ןתינ  תישאר , .הז  רויאב  ןויצל  תויואר  תודוקנ  יתש  לע  דומענ  תומוקעה  חותינ  םרט 
רועישש חינהל  ריבס  תיביטיאוטניא , .םיחווטה  רתי  לכבמ  תיתועמשמ  טלחומ ) ךרעב   ) םילודג חווטבו 0–0.7   2.5–1.4

, המוד ןפואב  .דואמ  ןטק  היהי  הליגר  תינוכממ  רתויב מ-40%  הובג  וריחמ  רשאכ  תילמשח  תינוכמ  תונקל  ןכומה  הייסולכואה 
הלא תוצובק  .דואמ  ןטק  הליגר , תינוכממ  ךומנ ב-30%  הריחמ  רשאכ  םג  תילמשח  תינוכמ  תיינקמ  ענמייש  הייסולכואה  רועיש 

". תוידוחייה תוצובקה   " ןלהל וארקייו  תוילמשח , תוינוכמ  יבגל  תילילש ) וא  תיבויח   ) תצרחנ העד  ילעב  לש  טועימ  תוגציימ 

תונחת קיפסמ  ןיא  ןיידעש  רחאמ  הלא , םישיחרתב  תועדומה .) יצירמתבו  םויכ  בצמב   ) תונותחתה תומוקעב  תטלוב  תפסונ  הדוקנ 
רקסל םיבישמה  לש  תובר  תורעהב  הבוגמ  הז  ןותנ  .ריחמ  םושב  תילמשח  תינוכמ  ונקי  אל  הייסולכואהמ  כ-11%  םישיבכב , הניעט 

יכ קיסהל  ןתינ  דרוי ל-1% . הז  ןותנ  שיחרתב 3 , הניעטה , תונחת  תסירפ  רחאל  תאז , תמועל  .הניעטה  תונחתבש  תובישחה  לע 
.תמייקה תורפסב  םיאצממה  תא  םאות  רבדהו  חווט , תדרחמ  לבוס  ילארשיה  ןכרצה 

רויא 1
תוילמשח תוינוכמ  לש  תונורתיהו  תונורסחה  תובישח  גוריד 

( תובישח אלל   ) לש 1 גורידב  עצוממה  ילארשיה  ןכרצל  לוחכב )  ) תונורתיהו םודאב )  ) תונורסחה תובישח  תא  גיצמ  רויאה 

[9]
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" הכומנ קולדת  תולע   " ןורתי לשמל , .םינושה  םיגורידה  יפל  םיבישמה  זוחא  תא  תוארל  ןתינ  תיברמ .) תובישח   ) דע 10
.רקסל םיבישמהמ  ברקב 75%  תיברמ  תובישח  לעבכ  גרוד 

רויא 2
תוינידמ ילכ  יפל  תוילמשח  תוינוכמל  שוקיבה 

, המגודל .תילנויצנבנוקו  תילמשח  תינוכמ  ןיב  םיריחמה  סחיב  תולתכ  תילמשח  תינוכמל  םירבועה  זוחא  תא  גיצמ  רויאה 
הז ןותנ  .תילמשח  תינוכמ  םיפידעמ  ויה  תוינוכמה  ישכורמ  טעמכ 40%  לש 1 ,) םיריחמ  סחי   ) םיהז ויה  םיריחמה  וליא 

.הניעט תונחת  תסירפ  רחאל  לעמל 65%  הלוע 

תוינידמה ילכ  תדימא 

תוילמשחה תוינוכמה  תפסות  אוה  רויא 2 , רכינה ב ןושארה , .םינבומ  ינשב  התשענ  תוינידמה  ילכ  לש  העפשהה  תמצוע  תדימא 
הייסולכואה רועיש  והמ  ןותנ  בצמ  לכב  קיסהל  תורשפאמ  שוקיבה  תומוקע  .תוינידמ  ילכ  לכ  תלעפה  תובקעב  שיבכל  ולעיש 

ריחממ הובג ב-30%  ילמשחה  בכרה  ריחמ  רשאכ  המגודל , .םינושה  תוינידמה  ילכ  תלעפה  תוכזב  תוילמשח  תוינוכמל  רובעיש 
תוילמשח תוינוכמל  הייסולכואהמ  לש כ-34%  רבעמל  איבי  םיריחמה  ןיב  ןויוושל  דע  השיכרה  ריחמ  דוסבס  ילנויצנבנוקה , בכרה 

לש רבעמל  איבת  תילנויצנבנוקו ב-1%  תילמשח  תינוכמ  ןיב  םיריחמה  סחי  תדרוה  לכ  ךשמהב , ראותמכ  .םיפסונ  תוינידמ  ילכ  אלל 
הניעט תונחת  תסירפ  ילנויצנבנוקה , בכרה  ריחמל  ההז  ילמשחה  בכרה  ריחמ  רשאכ  .תוילמשח  תוינוכמל  הייסולכואהמ   1.076%

.תוילמשח תוינוכמל  הייסולכואהמ  םיפסונ  לש כ-27%  רבעמל  איבת 

ךכ ךרוצל  .תילמשח  תינוכמ  רובע  םלשל  ןכומ  ןכרצהש  ריחמה  לע  העפשהכ  הדמאנ  תוינידמ  ילכ  לכ  לש  המצועה  ינשה , ןבומב 
: םינחבנה תוינידמה  ילכמ  דחא  לכ  תלעפהב  תולתכ  םלשל  תונוכנב  יונישה  זוחא  תא  תדמואה  לנאפ  ינותנ  תייסרגר  ונעציב 

price  = α  + β X policy

רוטקו אוה   α ו- , j שיחרת תעפשה  תא  גציימה  המד  הנתשמ  אוה   j, policy שיחרתב  םלשל  ןכומ   i ןכרצש ריחמה  אוה   price

ij i j

ijji

https://magazine.isees.org.il/?p=16620



(fixed effects  ) םיעובק םיטקפאב  שומיש  תועצמאב  םינושה  םינכרצה  לש  תועפשהה  תא  תלרטנמ  וז  היסרגר  . i ןכרצה ינייפאמ 
םייבויח תוינידמה  ילכ  תעפשהל  םידמואה  יכ  יופצכ , תוארל , ןתינ  הלבט 1 . תואבומ ב וז  היסרגר  תואצות  .ןכרצה  ינייפאמל 

תאבומה תועדומה  יצירמת  תליבחמ  רועיש  ןיאל  הלודג  הניעט  תונחת  תסירפ  לש  העפשההש  תוארל  ןתינ  ךכ , לע  ףסונ  .םיקהבומו 
אלל תועדומה  יצירמת  תאז , תמועל  .םויכ  בצמהמ  םלשל ב-23%  תונוכנה  תא  לידגהל  היופצ  הניעט  תונחת  תסירפ  שיחרתב 2 .

.דבלב לש 8%  ליבקמ  לודיגל  ואיבי  הניעט , תונחת  תסירפ 

הלבט 1
םלשל תונוכנה  לע  העפשה  ןדמואל  היסרגרה  תואצות 

(Willingness To Pay)
תמר .טרפה  תמרב  תועפשה  לורטנל  םיעובק  םיטקפאב  שומישב  העצוב  היסרגרה   . R =0.188 .495 םיבישמה : רפסמ 

.םיירגוסב ןקת  תויטס  תוקהבומה 99% . 

בוליש .םינושה  תוינידמה  ילכ  לש  תבלוצ  העפשה  תמייקש  חינהל  ריבס  .דבלב  יקלח  חותינ  אוה  הכ  דע  לבקתמה  חותינה  תאז , םע 
תניחב .דרפנב  םילכה  ינש  לש  תועפשהה  םוכס  ומכ  העפשה  התואל  חרכהב  איבי  אל  הניעט  תונחת  תסירפו  השיכרה  דוסבס  לש 

לכ ןיב  בלשמה  שיחרת 4  לש  העפשהה  תניחב  תועצמאב  הנחבנ  תועדומה  יצירמתו  הניעט  תונחת  תסירפ  ןיב  תבלוצה  העפשהה 
.שוקיבה תומוקע  עופיש  תועצמאב  הנחבנ  השיכרה  ריחמ  דוסבס  לע  תוינידמה  ילכ  ינש  לש  תבלוצה  העפשהה  .םינחבנה  םילכה 

הז דמוא  .ליעל  היסרגרב  תבלושמה  הליבחל  דמואב  תאטבתמ  הניעטה  תונחת  תסירפו  תועדומ  יצירמת  ןיב  תבלוצה  העפשהה 
יכ תוארל , ןתינ  .תועדומ  יצירמת  תליבח  ןתמו  הניעט  תונחת  תסירפ  בוליש  לש  העפשהה  תמצוע  תא  אטבמו  הלבט 1  גצומ ב

םהיתועפשה םוכסמ  הלודג  םתעפשה  בלושמ , ןפואב  םילעפומ  תועדומה  יצירמתו  הניעט  תונחת  תסירפ  לש  תוינידמה  ילכ  רשאכ 
30%- כב היילע  אטבמש  דרפנב  םילכה  תועפשה  םוכס  לומ  לא  םלשל , תונוכנב  לש כ-40%  היילעל  איבי  םילכה  בוליש  .דרפנב 

.הלוע םיפסונ  םיצירמתל  רוביצה  תושיגר  הניעטה , תונחת  תסירפ  רחאל  יכ  ןועטל , ןתינ  .תילמשח  תינוכמ  רובע  םלשל  תונוכנב 
.תוילמשח תוינוכמ  תשיכרל  יזכרמ  םסחכ  הניעטה  תונחת  תסירפ  תא  הגיצמה  תורפסה  תריקסל  תמאות  וז  הנעט 

רובעיש הייסולכואה  זוחא  םינושה –  םישיחרתב  השיכרה  דוסבס  תוליעי  תא  אטבמ  תומוקעה  עופיש  שוקיבה , תומוקע  תניחבב 
לע תוינידמה  ילכ  לש  תבלוצה  העפשהה  תא  אטבמ  תומוקעה  עופישב  יונישה  ךכיפל , . Pe/Pc-תדרוהב 1% מ תוילמשח  תוינוכמל 

.השיכרה ריחמ  דוסבס 

: םירבועה זוחא  לע  ריחמה  סחי  תעפשה  לש  הטושפ  היסרגרב  הדמאנ  תומוקעה , עופיש  וזה , תבלוצה  העפשהה 

2
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demand = β  + β X price_ratio

הלבט 2. תואבומ ב היסרגרה  תואצות   .i שיחרתב םיריחמה  סחי  אוה   price_ratio ו - , i שיחרתב םירבועה  זוחא  אוה   demand
לש 1.076% רבעמל  איבת   Pe/Pc םיריחמה סחיב  לש 1%  הדירי  לכ  םויכ , בצמה  תא  תראתמה  המוקעב  הלבטב , ראותמכ 

םע תוילמשח ל-1.113%  תוינוכמל  רבעמה  תא  לידגי  תועדומ  יצירמת  בוליש  תאז , תמועל  .תוילמשח  תוינוכמל  הייסולכואהמ 
תפסונ היאר  יהוז  .םיאנת  םתואב  הייסולכואהמ  לש 1.459%  רבעמל  איבת  הניעט  תונחת  תסירפו  , Pe/Pc-זוחא ב לכ  לש  הדירי 

.ילארשיה ןכרצה  תניחבמ  חווטה  תדרח  לש  תיטירקה  תועמשמל 

הלבט 2
תילמשח תינוכמ  ריחמ  ןיב  סחיב  שוקיבה  תושימג  לע  תוינידמה  ילכ  תעפשה 

Pe/Pc תלנויצבנוקל - 
םישיחרתב תילנויצנבנוקו  תילמשח  תינוכמ  ןיב  םיריחמה  סחיל  ןכרצה  תושיגר  ןדמואל  תויסרגר  עברא  תמכסמ  וז  הלבט 

ןקתה תויטס  .לדומה  תונימא  לע  דיעהל  ךכב  ןיא  .תדמאנה  תוקהבומל  האיבה  תוידוחייה ”  “ תוצובקה תדרוה  .םינושה 
 . לש 99% המרב  תוקהבומה.םיירגוסב  תוניוצמ 

םיפסונ םיעצמא 

יכ הלוע  וז  היסרגר  תואצותמ  .ןכרצה  לש  םלשל  תונוכנה  לע  םיפסונ  םימרוג  לש  העפשהה  תא  ןוחבל  ידכ  הכרענ  תפסונ  היסרגר 
םיליכשמ תיטרפ , הינחו  ההובג  הסנכה  ילעב  םיריעצ , םירבג , םה  תוילמשח  תוינוכמ  רובע  רתוי  םלשל  םינכומש  םינכרצה  בור 

חפסנ 3. ואר  וז  היסרגר  תואצות  לע  אלמ  טוריפל  .תיסחי  ןטק  ימוי  העיסנ  חווט  ילעבו 

םוכיס

i 0 1 i

ii
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יכ הלוע  רקחמה  תואצותמ  .םינוש  תוינידמ  ישיחרתב  תוילמשח  תוינוכמ  לע  םלשל  ילארשיה  ןכרצה  תונוכנ  תא  ונדמא  ונרקחמב 
תילמשח תינוכמ  ןיב  םייקה  םיריחמה  סחיב  היולת  תוינידמה  ילכ  תעפשה  יכו  תיבויח , תבלוצ  העפשה  שי  תוינידמה  ילכ  ןיב 

חווט דצל  הניעטה  תונחת  טועימו  תוילמשח  תוינוכמ  לש  הובגה  השיכרה  ריחמ  יכ  רכינ  ךכ , לע  ףסונ  .תילנויצנבנוק  תינוכמו 
ריחמ דוסבס  ךכל , םאתהב  .לארשיב  הייסולכואה  ברקב  םג  תוילמשח  תוינוכמ  תסינכל  םימסח  םיווהמ  ןכא  םהלש  ךומנה  העיסנה 

.םלועב םיגוהנה  םירחא  תוינידמ  ילכל  האוושהב  רועיש  ןיאל  הלודג  העפשה  ילעב  םילכ  םה  הניעט  תונחת  תסירפו  השיכרה 

רתוי הובג  לקשמ  שי  תוליעיו  תולע  לש  םיילכלכ  םילוקישל  .ילכלכ  ןכרצ  אוה  ילארשיה  ןכרצה  יכ  הנקסמה  םג  הלוע  הז  רקחממ 
תוילמשח תוינוכמ  לש  דעיה  להקש  תוארל  רשפא  ןכ , ומכ  .םייתביבס  םיטביהלו  תיגולונכט  תונשדחל  םיעגונה  םילוקישמ  ורובע 

.םירבגמ ובורב  בכרומו  תיטרפ  הינח  לעב  הכומנ , תימוי  העוסנו  ההובג  הסנכה  לעב  רתוי , ליכשמ  רתוי , ריעצ 

קפסמ וניא  ךא  לארשיב , תוילמשח  תוינוכמ  לש  ץומיאה  דודיעל  יטרקנוק  תוינידמ  לס  שוביגל  הביצי  תיתשת  חינמ  הז  רקחמ 
יברמה רזחהה  תקפהל  איבהלו  םינושה , תוינידמה  ילכ  לש  תויולעה  תא  לוקשל  שי  וזכ  הצלמהב  .יבטימ  תוינידמ  לסל  הצלמה 

לש תילושה  תולעה  תא  ןחביש  ךשמה , רקחמ  לע  םיצילממ  ונא  ךכיפל , .תוילמשח  תוינוכמל  הייסולכואה  רבעמ  יחנומב  העקשהל 
דודיעל יבטימ  תוינידמ  לסל  הצלמה  שבגי  הז ) רקחמב  תאבומש   ) דחא לכ  לש  תילושה  תלעותה  לע  ךמתסהבו  תוינידמ , ילכ  לכ 

.ביצקת תלבגמ  ןתניהב  תוילמשח  תוינוכמל  רבעמה 

השעמל הכלה 

: הביבסה תנגהל  דרשמה  הרובחת , ףגא  שאר  גרבצלז , רימא 

שערה ידרטמ  תא  תיחפהל  ןיסולכואה , יזוכירב  ריוואה  תוכיא  תא  יטסרד  ןפואב  רפשל  לאיצנטופ  תילמשחה  תינוכמל 
שומישה תא  תדדועמ  הלשממה  תאז , רואל  .םימהזמ  טפנ  ירצומב  שומישה  תאו  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  םצמצלו  םירעב 

שומישה יוושב  שדוחל  לש 1,000 ₪  התחפה  עצוממב ,) םוקמב 60%   10%  ) תחפומ היינק  סמ  תועצמאב  ילמשח  בכרב 
.ירוביצה בחרמב  הניעט  תודמע  תמקהב  תיפסכ  תכמות  הלשממה  ןכ , ומכ  .למשח  לע  ךומנ  יוסימו  דומצ  בכרל 

תא ליבגהל  בושחו  העיסנה , תולע  תלזוה  בקע  יטרפ  בכרב  שומיש  ודדועי  אל  תופסונ  תובטהש  אדוול  שי  תאז , םע 
תירוביצה הרובחתה  לומשחל  אקווד  ןתניי  תובורקה  םינשל  שגדהש  יואר  ןכל , .תוילמשח  הרקוי  תוינוכמל  םיצירמתה 

.לארשיב תיפותישהו 

תורוקמ

.הוושמ טבמו  לארשיב  בצמ  תנומת  םיילמשח : בכר  ילכב  שומישה  דודיעל  םילכ  .א 2018 . והילא   .1
.תסנכה עדימהו –  רקחמה  זכרמ  םילשורי :

תויכרע תודמעו  םייתרבח  םיסופיט  תיתרבח : הסיפת  .א 2012 . יקסבוניזרו  ץינוד ד  בקעי א , - סדנב  .2
.דלאס הטיירנה  ןוכמ  םילשורי : .לארשיב  תיתביבס  תוביוחמל  סחיב 

: תיב יקשמ  לש  םייזיפ  םיסכנ  לע  תולעב  תרושקתל : העדוה  .הקיטסיטטסל 2015 . תיזכרמה  הכשלה   .3
.הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  םילשורי : חווט 2013.  ךורא  רקס  ךותמ  םינושאר  םיאצממ 

תיזכרמה הכשלה  םילשורי : .תדו  הפנ  זוחמ , יפל  הייסולכוא  .הקיטסיטטסל 2017 . תיזכרמה  הכשלה   .4
.הקיטסיטטסל

ילכ לש  העוסנה  המכתסה  ב-2016  תרושקתל : העדוה  .הקיטסיטטסל 2017 . תיזכרמה  הכשלה   .5
תיזכרמה הכשלה  םילשורי : תמועל 2015 . לש 4.4%  היילע  דראילימ ק"מ   57- כב םייעונמה  בכרה 

.הקיטסיטטסל
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.ראוני הקוסעתו . רכש  ןוחרי  ריכש . תורשמל  עצוממ  רכש  .הקיטסיטטסל 2018 . תיזכרמה  הכשלה   .6
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