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.83–81 הביבסו 10(4 :) היגולוקא 

םילקאההרצקב רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

" רתוי הכורא  הפוקת  ךרואלו  רתוי  הבר  המצועב  ויהי  רוביצב  תויגרלאה  ינימסת  םיינגרלא , הקבא  יריגרג  לעו  םינקבא  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  לשב  "

םישנא לש  םבצמ  תא  רימחי  םילקאה  יוניש 
היגרלאמ םילבוסה 

םילקאה יוניש  ללגב  ןכ , םא  ...המתסא ? ינורכ , סיטיסוניס  שאר , יבאכ  םייניע , תוקלד  תלזנמ , םילבוס  םכל , בורק  והשימ  וא  םתא ,
.םייגרלא םתאש  ךכ  לע  םידיעמה  הלא  םינימסתמ  רתוי  הבר  המצועבו  רתוי  הכורא  הפוקת  ךשמב  לובסל  םילולע  םתא 

לעופב ךא  קיזהל , םירומא  םניאש  םייפוקסורקימ  םירמוחל  הפישח  תובקעב  ןוסיחה  תכרעמ  לש  הניקת  אל  הבוגת  איה  היגרלא 
רשאכ .הקבא  יריגרגו  תיבה ) קבא  תידרק  ןוגכ   ) םימזינגרוא ןוזמ , יגוס  לשמל  םה  וללה  םירמוחה  .םימהזמ  ומכ  םיקיזמ  םה 

הלא םינדגונ  .ןגרלאל  ידוחיי  ןדגונ  רוצייב  הביגמ  ונלש  ןוסיחה  תכרעמ  המישנה , תכרעמל  םיפאשנ  וא  רועב  םיעגונ  םינגרלאה 
.ונל םירכומה  םייגרלאה  םינימסתה  תא  םירצויה  םינוש  םירמוח  ררחשל  םהל  םימרוגו  ןוסיחה  תכרעמ  לש  םיאת  םיליעפמ 

: היגרלאמ םילבוסה  תא  גיאדהל  רומא  םלועבו  ץראב  ללוחתמה  םילקאה  יוניש  עודמ  תוביס  המכ  הנה 

תרוטרפמטב היילעה  .ריוואל  הקבא  יריגרג  רורחש  לעו  םיחמצ  לש  החירפה  דעומ  לע  הבר  העפשה  שי  ריוואה  תרוטרפמט  ל
.החירפה הפוקת  תא  ךיראת  ךכבו  םיינגרלא  , םיחמצ  םהב  םינוש , םיחמצ  לש  הנועב  רתוי  תמדקומ  החירפל  םורגת  ריוואה 

תמדרתה תא  רבושש  םיוסמ  הרוטרפמט  ףס  אוה  םיאנתה  דחא  .תאז  םירשפאמ  םייתביבסה  םיאנתה  רשאכ  הליחתמ  החירפ 
רשאכ .חורפל  ליחתהל  חמצל  רשפאמה  ( accumulation heat  ) םוח לש  תורבטצה  אוה  ףסונ  יאנת  .הב  אצמנ  חמצהש 

החירפ שחרתת  ןכלו  רתוי , םדקומ  עיגמ  םיוסמ  חמצ  לש  םוחה  תורבטצה  ףס  רבעב , רשאמ  רתוי  ההובג  ריוואה  תרוטרפמט 
תומכ ךכ , לע  ףסונ  .םילוח  לצא  םייגרלא  םינימסת  לש  רתוי  הכורא  הפוקתל  םורגת  החירפ  לש  רתוי  הכורא  הפוקת  .תמדקומ 

לובסל םילולע  םילוחה  ןכ  לעו  הרוטרפמטב  , היילעה  תובקעב  רתוי  הלודג  תויהל  הלולע  ריוואב  םיאשינה  הקבאה  יריגרג 
, תיז ןוגכ  ינוכית , םיה  םילקאב  רקיעב  םילדגה  םיינגרלא  םיחמצ  לש  בר  רפסמ  שי  ץראב  רתוי  . הקזח  המצועב  םינימסתמ 

, םייככוסה תחפשמ  הנעל , הדוהי , תילתוכ  המגודל : םיינובשע , לש  בר  ןווגמ  ןכו  םייתותה , תחפשמ  םיישורבה , תחפשמ  הניראוזק ,
.םיאשדה תחפשמו  םיידפרסה  תחפשמ 
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הרהסה ןופצב  חתפתמה  ךומנ  ריווא  ץחל  ברשה –  איה  ןהמ  תחאו  הנשה , ךלהמב  תויטפוניס  תוכרעמ  רפסממ  תעפשומ  לארשי 
ינש .הנועל  עצוממהמ  ההובג  הרוטרפמטבו  תושביו  תוקזח  תוחורב  ןייפאתמ  ברשה  .רבעמה  תונועב  ןוכיתה  םיה  ןגא  חרזמל  עיגמו 

ברש ימיב  הקבאה  יריגרג  יזוכיר  תא  יתיוושה  יתכרעש  רקחמב  הלבט 1 .)  ) ריוואל הקבאה  יריגרג  רורחשל  םימרוג  הלא  םירטמרפ 
הרוטרפמט  ) םימח םימיב  םילשוריב ,)  45%- מו ביבא  - לתב הכומנ מ-50%  תיסחי  תוחלו  ישדוחה  עצוממהמ  ההובג  הרוטרפמט  )
עצוממהמ הכומנ  הרוטרפמט   ) םירק םימיבו  םילשוריב )  45%- מו ביבא  - לתב ההובג מ-50%  תוחלו  ישדוחה  עצוממהמ  ההובג 

ינשב שחרתמ  הקבא  יריגרג  רורחש  רויא 1 ) .  ) ברשה ימיב  ריוואב  הקבא  יריגרג  לש  רתוי  םיהובג  םיזוכיר  ואצמנ  ןכא  ישדוחה .)
ריק ינשה –  בלשה  .לזונה  לש  הגיפסב  וא  תיסחיה  תוחלב  יולתה  יודיא  בקע  םלענ  הלחשה  לזונ  ןושארה –  בלשה  םיבלש :

םיווח היגרלאמ  םילבוסה  םישנא  ונרוזא , תא  דקופ  ברשהש  םימיב  ןכ , לע  .עקבתמ  הקבאה ) יקש  וכותבש  רביא  , anther  ) קבאמה
, ויתסב םיחרופ  םטועימו  ביבאב  םיחרופ  םיחמצה  בורש  ןייצל  שי  םירחא  . םימיב  רשאמ  רתוי  הקזח  המצועב  היגרלא  ינימסת 

ךלהמב 49 הדדמנש  יפכ  לודגל  ךישמת  ברשה  תורידת  םא  .ביבאה  תפוקתב  רתוי  ושגרוי  םילוחה  לש  היגרלאה  ינימסת  ןכלו 
.ןה ףא  ולדגי  החירפה  תנועב  םתמצועו  םייגרלאה  םינימסתה  תורידת  תונורחאה  , םינשה 

הלבט 1
– לתבו םילשוריב  רק )  ) םירק םימיו  םח )  ) םימח םימי  ברש , ימיב  הקבא  זוכיר  עצוממ 

 )%( תיסחי תוחלו  סויזלצ ) תולעמ   ) הרוטרפמט יכרע  םע  םינשב 2010–2014  ביבא 
חמצ לכ  לש  החירפה  תפוקת  רובע  םיעצוממ 

רויא 1
רוטינל הנחתב  ( 8.3.2005  ) ברש םויב  ודכלנש  קבאו  םינקבא  לש  יפוקסורקימ  םוליצ 

ביבא - לתב םינקבא 
עבצב םה  יוהיזל  םינתינ  םניאש  םירחא  םימזינגרואורקימ  לש  םיקיקלחו  קבא , םה  םינקבאה  ןיב  םימוחה  םיקיקלחה 

.ביבא - לת תטיסרבינואב  היגולויבוריאל  הדבעמה  תובידאב  רוחש |  טעמכ 
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זוכיר םיעקשמה , תדירי  ינפל  וררחוש  הקבאה  יריגרג  םא  .לבגומ  םינקבאהמ  רורחשה  םימשג , םידרויש  םימיב  תאז , תמועל 
לע םילפונו  םידבכ  םישענ  םה  הקבאה  יריגרג  תא  ביטרמ  םשגהש  רחאמ  ןטק , םיחמצה  בור  לש  ריוואב  םיאשינה  הקבאה  יריגרג 

רתוי ההובג  המצועבו  רתוי  בר  ןמז  לובסל  םילוחל  םורגת  םשגה , ימי  רפסמב  דוחייבו  םימשגה , תומכב  הדירי  ןכל , .עקרקה 
.םייגרלא םינימסתמ 

ךכבו הזתניסוטופה  ךילהת  תורבגתהל  תמרוג  היילעה  ריוואב . ינצמח  - ודה ןמחפה  זוכיר  תיילע  םג מ תעפשומ  םינקבאה  תומכ 
. הקבא  יריגרגו  םינקבא  לש  רבגומ  רוציילו  םיחמצ  לש  תרבגומ  החימצל 

ךרואלו רתוי  הבר  המצועב  ויהי  רוביצב  תויגרלאה  ינימסת  םיינגרלא , הקבא  יריגרג  לעו  םינקבא  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  לשב 
דרת הדובעה  תקופתו  לדגת , םינימסתה  לע  הלקהל  תופורת  תכירצש  רחאמ  תילכלכ , העיגפ  רורגי  הז  רבד  .רתוי  הכורא  הפוקת 
. ההובג  קשמל  םתולעש  םיזופשאב  ךרוצ  היהי  םיינוציק  םירקמב  .הדובעהמ  תורדעיה  ללגב  וא  םינימסת  םיעיפומש  ןמזב 

.תומר המכב  לועפל  ונילע  רבעבמ  רתוי  תוכורא  תופוקתבו  תולודג  תויומכב  ריוואב  הקבא  יריגרג  לש  םתואצמיה  תא  םצמצל  ידכ 
היגוורונ קרמנד , ומכ   ) םילקאה יוניש  םוצמצ  ןעמל  תולעופ  רבכש  תונידמל  ףרטצהלו  תוירחא  ןיגפהל  ונילע  תימואלה  המרב 

ךכבו םיעקשמ  תוטעמתהלו  ריוואה  תרוטרפמט  תיילעל  םימרוגש  הממחה , יזג  תוטילפ  תומכ  תא  םצמצל  ונילע  הינמרגו .)
םיחמצ תפלחה  וא  הליתש  .הייסולכואה  לש  םירוגמ  ירוזאב  רקיעב  ףונ  ןונכתב  ךרוצ  שי  תינוריעה , המרב  .הייחמצה  לע  םיעיפשמ 
שי טרפה , תמרב  .הקבא  יריגרג  םירזפמ  םניאש  םייבקנ , םיינגרלא  םיחמצב  וא  םיינגרלא  םניאש  םיחמצב  םיינגרלאכ  םיעודיה 
.םיאבה תורודה  תואירב  לעו  ונתואירב  לע  רומשל  לכונ  ךכ  .הלוח  לכ  לש  רוע  יניחבתל  םאתהב  םיינגרלאה  םיחמצה  דגנכ  ןסחתהל 
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