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הפיחס דגנכ  עקרק  רומיש  יקשממב 
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ןמקוב רחש  םוליצ : ילנויצנבנוק |  לודיג  קשממ  תמועל  ותוא  לידגהל  לוכי  ףאו  לוביב , עגופ  וניא  עקרק  ירמשמ  םיקשממב  שומיש 

רומיש יקשממב  שומיש  לש  תילכלכ  תויאדכ 
יחטשב תועקרק  לש  הערגהו  הפיחס  דגנכ  עקרק 

םיחותפ תואלקח 

גלזמה הצק  לע 

םרוג עקרקה  לש  יביסנטניא  דוביע  .ןוזמ  לש  יאלקח  לודיג  ךרוצל  שרדנה  לבגומ , באשמ  איה  עקרק 
.התפיחסלו התערגהל  התוירופב , העיגפל 

תיברמ ךא  עקרקה , תונוכת  תא  םירמשמה  יאלקח  דוביעל  םיקשממ  אוה  הלא  תויעבל  תונורתפה  דחא 
.לודיגה לש  תילכלכה  תויאדכבו  לוביב  עגפי  הלא  םיקשממב  שומיש  יכ  םיששוח  םיאלקחה 

.ילנויצנבנוק החילפ  דוביע  ןיבל  רמשמ  דוביע  ןיב  םילוביב  לדבה  ןיא  יכ  אצמנ  רקחמב 
, ךכמ הרתי  .רתויו  םינש  לש 10  ךורא  חווטב  יאלקחל  תילכלכ  יאדכ  רמשמ  דוביעל  רבעמ  יכ  אצמנ  רקחמב 

תילכלכ יאדכ  השענ  רמשמ  דוביע  תיגולוקאהו , תיקשמה  תינוציחה  תלעותה  תא  םג  םיללקשמ  רשאכ 
.יללכ סרטניא  אוה  ןכ  לעו  םינש , שמח  לש  רצק  חווטב  וליפא 

ירמשמ םיקשממל  תושרדנה  תויתשתב  עיקשהל  םיאלקחה  לע  השקמ  תואלקחה  ףנע  לש  תוביציה  רסוח 
וצמאיש ידכ  םיאלקחב  הכימתל  ירוביצ  סרטניא  םייק  ךכיפלו  ךורא , חווטב  רזחהב  רבודמש  רחאמ  עקרק 

.עקרק רומיש  יקשממ 

https://magazine.isees.org.il/?p=18772

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Fall2020_graphs_tables-5.jpg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Fall2020_graphs_tables-8.jpg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Fall2020_graphs_tables-6.jpg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Fall2020_graphs_tables-7-scaled.jpg


ריצקת

, עקרק ירמשמ  םיקשממ  .הבר  דע  תינוניב  הפיחסו  הערגה  תנכסב  יוצמ  לארשיב  דבועמה  יאלקחה  חטשה  ללכמ  כ-70% 
- יאל תוביסה  תחא  .היעבה  ןותימל  םיעצומה  תונורתפה  ןיב  םה  םינוש , םייסדנה  םיעצמאב  שומישו  החילפ , - יא םהב 
ריזחת אל  תשרדנה  תולעהש  ךכל  ליבויש  םהב , שומישה  תובקעב  לוביב  הדירימ  ששחה  איה  הלא  םיקשממ  לש  ץומיא 

עצוממב יכ  הלוע  חותינה  ןמ  .לארשי  ןופצב  םיכרענה  םייוסינמ  םינותנל  חותינ  השענ  ןאכ  גצומה  רקחמב  .העקשהה  תא 
חותינ .ילנויצנבנוק  לודיג  קשממ  תמועל  ותוא  לידגהל  לוכי  ףאו  לוביב , עגופ  וניא  עקרק  ירמשמ  םיקשממב  שומיש 

םלתשמ וניא  עקרק  ירמשמ  םיקשממב  שומיש  םינש , שמח  דע  לש  רצקה  חווטב  יכ  הארה  ונכרעש  תלעות  – תולע
, הנש לש 10 ו-25  רתוי , םיכורא  םיחווטב  תאז , תמועל  .ךכ  םשל  תשרדנה  תינושארה  העקשהה  בקע  יאלקחל ,

הבחר טבמ  תדוקנ  םיצמאמ  רשאכ  יכ  הארמ  םג  חותינה  דועו , תאז  .תויחוורה  תא  םילידגמו  םייאדכ  וללה  םיקשממה 
ןמז חווטב  םג  םייאדכ  עקרק  ירמשמ  םיקשממ  תויגולוקאו , תויקשמ  תועפשה  ןובשחב  האיבמה  יאלקחה , לש  וזמ  רתוי 

.םינש שמח  לש 

אובמ

, לארשיב  הייסולכואב  לודיגה  תויזחת  חכונלו  תמייקה  ןיסולכואה  תופיפצב  .ןוזמ  רוצייל  םיבושחה  םיבאשמה  דחא  איה  עקרק 
חטשה ללכמ  .אמייק כ-70%  - תב תיאלקח  תוליעפ  לע  הרימש  ךות  ינרצי  םרוגכ  עקרקה  באשמ  תחטבהב  הבר  תובישח  שי 

העיגפו עקרק  תערגה  הרומח  . דע  תינוניב  ( erosion  ) הפיחסו ( degradation  ) הערגה תנכסב  םייוצמ  לארשיב  דבועמה 
הפיחסהו רגנה  תומכ  תא  הלעמה  עקרקב , תילקיזיפהו –  תימיכה  תיגולויבה , תוכרעמ –  שולשב  העיגפמ  תועבונ  התוירופב 

הביבסבו תיגולוקאה  תכרעמב  העיגפלו  עקרקה  לש  תונרציה  תלוכיב  הדיריל  םיליבומ  הלא  םיכילהת  .יביסנטניא  דוביע  תובקעב 
התוירופב העיגפהו  עקרקה  תערגה  תייעב  םע  דדומתהל  ידכ  .הרפסומטאל  הממח  יזג  תטילפו  ריוואו  םימ  תורוקמ  םוהיז  ידי  - לע

םיללוכ םיקשממה  םימו ) . עקרק   ) רמשמ דוביע  יקשממ  לש  העמטה  תואלקחה  דרשמב  זוקינו  עקרק  רומישל  ףגאה  םדקמ 
טוריפ .דועו  תודשב  םייסדנה  םינקתמ  תמקה  עקרקל , ינגרוא  לבז  תפסות  דוביע , םומינימב  וא  החילפ  - יא קשממב  שומיש 

עקרק רומישל  םיעצמא  טוקנל  םיאלקחה  תא  דדועל  איה  םויכ  תואלקחה  דרשמ  תוינידמ  הלבט 1 . עיפומ ב םיעצמאהו  םיקשממה 
תיברמש ןאכמ , .עקרק  . רמשמ  קשממל  םיאתמה  דויצ  תשיכרב  הרזע  ןוגכ  יאלקחל , תיקלח  תיפסכ  הכימת  תקנעה  ידי  - לע

ךרעו תוכיא  תאלעה  ןוגכ  עקרקה , רומישמ  תלעותה  בורש  דועב  יאלקחה , לע  הבורב  הלחו  הווהב , תעקשומ  עקרקה  רומיש  תולע 
לש רתוי  בחר  לסמ  קלח  םה  םימו  עקרק  ירמשמ  םיקשממ  .םיאבה  תורודה  םה  הנממ  םינהנהו  ךוראה  חווטב  תאטבתמ  עקרקה ,

ירוזחמ ךלהמב  םינימ  ןווגמ  תרשעה  יופיח , ילודיג  םללכבו  תרמשמ ," תואלקח   " םיארקנה יאלקח  לוהינ  קשממ  לש  םיעצמא 
'. דכו לודיגה 
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הלבט 1
רקחמב ונחבנש  עקרקה  תוירופ  רופישלו  עקרק  תערגה  תעינמל  םיעצמאו  םיקשממ 

ברקב תויתביבס  תודמע  רקס  םתוא  . וצמאי  םיאלקחהש  החיטבמ  הניא  םימו  עקרק  רומישל  םיקשממ  לש  תילכלכה  תויאדכה 
קר תרמשמ , תואלקח  לש  תוטישל  םיעדומ  הדש  ילודיגב  םיקסועש  םיאלקחהמ  רתויש מ-70%  יפ  לע  ףאש  הארה  םיאלקח  

שומישל תוביסה  .עקרק  ירמשמ  דוביע  יקשממב  םישמתשמ  כ-20% , תוחפ , דועו  ןהב , םישמתשמ  םהמ  תיצחממ  רתוי  טעמ 
תוטיש לש  הנבההו  הפישחה  תלדגהש  ןכ , לע  ריבס  .ןייד  תועודי  ןניא  םיאלקחה  ידי  - לע עקרק  רמשמ  דוביע  תוטישב  טעומה 

.םיאלקחה ידי  - לע ןהב  שומישה  תא  ביחרת  הלא  עקרק  תורמשמ 

תעינמל םינוש  עקרק  רומיש  יקשממב  שומיש  לש  תוילכלכה  תוכלשהה  אשונב  לארשיב  רקחמה  דקמתה  תונורחאה  םינשב 
תרטמ .ץראב  םיפסונ  םירוזאל  וביחרהל  יוצר  ןכלו  המקש  , לחנ  לש  תווקיהה  ןגא  דחא , יפרגואג  רוזאב  רקיעב  התערגה ,

חכונל ימואלה , קשמלו  יאלקחל  תילכלכ  הניחבמ  יאדכ  עקרק  ירמשמ  דוביע  יקשממב  שומיש  םא  קודבל  איה  יחכונה  רקחמה 
. םיאלקחה  ידי  - לע תיקלח  הדימב  קר  םיצמואמ  םהש  הדבועה 

תימונורגא הניחבמ  עקרק  רומישל  םיעצמא  לש  תיביטקפאה  תניחבל  הדש , ייוסינ  א ) : ) עדימ תורוקמ  השולש  לע  ךמתסמ  רקחמה 
םהלש תוטלחהל  םימרותה  םילוקישה  תא  תוהזל  ידכ  םיאלקח , םע  תונויאר  ב )  ) .בכוכ תמרו  השנמ  תמר  רוזאב  עקרק  רומישו 

םיכרע אוצמל  ידכ  דמלנה , אשונב  תירקחמהו  תיעוצקמה  תורפסה  לש  הפיקמ  הריקס  ג )  ) .עקרק רמשמ  דוביע  יקשממ  ץומיאב 
ןהש תוינוציח , תועפשהה  תא  םג  ןובשחב  איבה  יחכונה  רקחמב  השענש  חותינה  .תלעות  – תולע חותינ  תכירעל  םישורדה  םיפסונ 

ללכנ רקחמב  ךכ , לע  ףסונ  .דדובה  יאלקחה  לש  תוטלחהה  תלבקמ  קלח  חרכהב  ןניאש  רוביצה , ללכ  לע  תולחה  תלעותו  תויולע 
רוביצל ףסומה  ךרעה  ירק  תיתרבחה , תלעותה  לשו  עקרק , רומישל  םיעצמאב  שומיש  תובקעב  םנודל  הסנכהה  תפסות  לש  בושיח 

.םינימה ןווגמו  םימהו  ריוואה  תוכיא  תשרומו , ףונ  יכרע  לע  הרימשבו  יתנוזת  ןוחטיבב  המגודל , אטבתמה  םיאבה , תורודלו 

םייאלקח תודשב  תויפצתמ  ולבקתהש  םירעושמ  לובי  ינותנ  לע  ילכלכה  חותינב  םירקוחה  וכמתסה  םימדוק   םירקחמב 
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.לוביב יונישל  ואיבהש  םימרוגהמ  דחא  לכ  לש  העפשהה  תא  דדובל  השק  וללה  םירקמב  .םינוש  לודיג  יקשממב  ושמתשהש 
םע בולישב  חווט  - יכוראו םירקובמ  הדש  ייוסינמ  ולבקתהש  םינותנ  לע  ססבתה  ילכלכה  חותינהש  אוה  יחכונה  רקחמה  לש  דוחייה 

תא תוושהל  םירשפאמ  םיאלקחה  םע  תונויארה  .וב  םיעצבתמ  םייוסינהש  יפרגואגה  רוזאהמ  םיאלקח  םע  וכרענש  תונויאר 
.לעופב םיעצבמ  םיאלקחהש  תוטלחהל  ונכרעש , תלעות  – תולע חותינ  לש  ילכלכה  לדומה  תואצות 

םיחישו ןימימ )  ) םימ יריבעמ  ןוגכ  םייסדנה , םיעצמא  םה  עקרקה  רומישל  םיירקיעה  םיעצמאה  יכ  הלע  םיאלקח  םע  תונויארהמ 
ףחסה רקחל  הנחתה  תובידאב : לאמשמ | ) )

רקחמה ךרעמ 

תונייעמה קמע  לאערזי , קמעב  הדש  ילודיגב  םיקסועה  םילהנמ  - םיאלקח םע 19  תונויאר  םיירקיע : םיקלח  השולש  ללכ  רקחמה 
- תולע חותינ  בכוכ ; תמרבו  השנמ  תומרב  םיעצבתמש  חווט  - יכורא הדש  ייוסינ  ולבקתהש מ תואצות  לש  חותינ  השנמ ; תומרו 

, תללוכ תירוביצ  תלעות  םג  ללכו  יאלקחה , רובע  ינטרפ  ןפואב  השענ  תלעותהו  תויולעה  בושיח  .הנש  לש 25  חווטל  תלעות 
.םיאלקחה רובע  תוינוציח  תועפשה  ןובשחב  האיבמה 

לעבב הטיח  לודיג  לש  "מ  הש יבישחתב  םייעדמ , םייוסינב  ולבקתהש  םינותנב  ונשמתשה  תלעות  – תולע חותינב  םיבושיחה  ךרוצל 
ןכו תואלקחה , דרשמב  זוקינו  עקרק  רומישל  ףגאב  חתפמ  ישנא  םע  תונויארב  דוביע  , ספאב  הטיח  לודיג  יבישחת  תמועל 

חפסנ 1. עיפומ ב רקחמה  ךרעמ  טוריפ  .םיימדקא  םירמאמבו  תוח  " ודב

תואצות

םיאלקח   םע  תונויאר 

הלא םיכילהת  לש  םתעפשהל  עקרקב , םישחרתמה  םיכילהתל  םתוסחייתהב  םיאלקחה  ןיב  הבר  תונוש  הנשיש  אצמנ  תונויארב 
: תונויארב ואבוהש  םירבדה  ירקיע  ןלהל  .עקרקב  לפטל  ידכ  טוקנל  יוצרו  ןתינש  םיעצמאלו 

תמייקש ורמא   11% תונורחאה , םינשב  לוביב  היילע  התייהש  ונייצ  םינייאורמהמ   37% יונישל : תוביסהו  לוביב  יוניש   .1
הרקיעב תסחוימ  לוביב  הדיריה  וא  היילעהש  ונייצ  םיבר  םיאלקח  .לוביב  יוניש  ןיאש  ורמא  ראשהו  לוביב , הדירי 

.םינזה בכרהב  םייונישלו  םייגולונכט  םייונישל 
.הייבשע לש  תרקובמ  יתלב  תוחתפתהו  עקרק  תוחילמ  תופצה ,)  ) יוקל זוקינ  הפיחס , תויזכרמה : עקרקה  תויעב   .2

םיחיש ןוגכ  םייסדנה , םיעצמאב   63% החילפ , - יא תערזמב  םישמתשמ   32% עקרקה : רומישל  םיירקיעה  םיעצמאה   .3
לבז תענצהו  החילפ  ירוזחמ  םע  דוביע  םומינימ  וא  ספא  קשממב  ו-100%  עקרקל , לבז  תפסוהב   47% םימ , יריבעמו 

[12 , 11]

https://magazine.isees.org.il/?p=18772



.םינש שמח  דע  שולש  לכ  עקרקב 
קשממ םיפידעמ  םבורו  עקרק , רומיש  קשממ  ץומיאל  תויתלשממ  תוכימתב  םישמתשמ  םיאלקחה  תוכימת : תלבק   .4

.אלמ החילפ  - יא קשממ  ינפ  לע  םינש  שמחב  םעפ  עקרקל  לבז  תפסות  בולישב  החילפ  - יא
וא םיקשממב  שומיש  תובקעב  הרפתשה  הדשב  עקרקה  תוירופש  ונייצ  םינייאורמהמ   26% עקרקה : תוירופ   .5

.התחפ עקרקה  תוירופהש  ונייצ  ו-37%  עקרק , רומישל  םיעצמאב 
רומיש יקשממב  שמתשהל  םתוא  העינהש  תיזכרמה  הביסהש  ונייצ  םילאשנהמ   89% םיקשממב : שומישל  תוביסה   .6

.תויחוורהו לוביה  תלדגה  תא  ונייצ  ו-11%  עקרקה , תוכיא  לע  הרימש  התייה  עקרק 

ךא הלבט 1 , וטרופש ב םייסדנהו  םיימונורגא  םיעצמאב  וא  תורמשמ  דוביע  תוטישב  םישמתשמ  ונייאורש  םיאלקחה  לכ  השעמל ,
ןוצר ירק  עקרקה , תרימשל  םייגולואדיא  םיעינמ  םינייצמ  םיבר  םיאלקח  .עקרק  רומיש  תולועפכ  תאז  םירידגמ  םניא  םהמ  קלח 

עקרק דוביאל  ומרגו  רבעב  ועריאש  םיינוציק  ריווא  גזמ  יעוריא  םירכוז  םיאלקחה  .םיאבה  תורודל  םג  םתולעבב  עקרקה  לע  רומשל 
תונויארהמ .תואלקחב  ינרצי  באשמכ  עקרקה  םויק  ךשמה  לע  םויא  הז  דוביאב  םיאורו  תנשב 2006 , לשמל  לודג , הדימ  הנקב 

.לוביה לע  םתעפשה  יבגל  םיאלקחה  ברקב  םיעד  תודיחא  תמייק  אל  עקרק , ירמשמ  םיקשממב  חוורה  שומישה  תורמלש  הלוע 
יטרפה יאלקחה  קשמה  תויכשמה  לע  הבשחמ  ךותמ  אלא  הביבסל , הגאד  ךותמ  הלא  םיקשממב  םישמתשמ  חרכהב  אל  םיאלקח 

.ימואלהו

לש העמטה  תואלקחה  דרשמב  זוקינו  עקרק  רומישל  ףגאה  םדקמ  התוירופב  העיגפהו  עקרקה  תערגה  תייעב  םע  דדומתהל  ידכ 
תמקה דוביע , םומינימב  וא  החילפ  - יא קשממב  שומיש  עקרקל , ינגרוא  לבז  תפסות  םיללוכה  םימו ,) עקרק   ) רמשמ דוביע  יקשממ 

ףחסה רקחל  הנחתה  תובידאב : דועו |  תודשב  םייסדנה  םינקתמ 

הדשה ייוסינ  תואצות 

לוביב יוניש  ןיא  יתנש  - בר עצוממבש  וארה  השנמ , תומרב  תנשבו 2014  בכוכ  תמרב  תנשב 2012  ולחהש  הדש  ייוסינ  ינש  תואצות 
לופיט לכב  לוביב  היילעה  זוחא  תא  םיוושמ  םייוסינה  .ילנויצנבנוק  החילפ  דוביע  אוהש  תרוקיבה , לופיט  ןיבל  רמשמ  דוביע  ןיב 

םילופיטה ןיב  םילודיגה  ילובי  לש  האוושהה  .לבז  תפסות  אלל  החילפ  קשממ  אוהש  רתא , לכב  תרוקיב  לופיטב  לוביל  סחיב  ןותנ 
.עקרק ירמשמ  םיקשממב  רתוי  םיהובג  םילובי  יוסינה  תונש  ךרואל  םיאור  עצוממב , רויא 1 . תאבומ ב יוסינה  ירתא  ינשב  םינושה 

ילכלכה חותינב  ןכל , .ילנויצנבנוק  דוביע  קשממב  הלאל  תחתמ  םג  ויה  םילוביה  םינשהמ  קלחב  תואצותב –  תונוש  תמייק  תאז , םע 
ילנויצנבנוק דוביע  קשממ  תמועל  לוביב  יונישל  רצקה  חווטב  םרוג  וניא  החילפ  - יא קשממש  תינרמשה  החנהב  שמתשנ  ךשמהב 

.החילפ ללוכה 
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רויא 1
הדשה ייוסינב  תרוקיבה  לופיט  תמועל  לוביב  יונישה  ירועיש 

Tukey's ןחבמ .החילפ  קשממ  אוה  בכוכ  תמרבו  לבז , תפסות  אלל  החילפ  קשממ  אוה  תרוקיבה  לופיט  השנמ  תומרב 
.יוסינה ירתא  ינשב  םינושה  םילופיטה  ןיב  לוביה  יכרעב  לש 5%  תוקהבומ  תמרב  קהבומ  לדבה  םייק  אלש  הארה   HSD

.בכוכ תמר  יוסינ  םודא –  השנמ ; תומר  יוסינ  לוחכ – 

תלעות – תולע חותינ 

רועיש לש 3% . תיביר  םע  הנש , ינפ 25  לע  תלעות  – תולע חותינ  ונעציב  החילפ , - יא קשממב  תילכלכ  תויאדכ  בושיח  ךרוצל 
השענ רשאכ  תיתוכיא  הניחבמ  תונתשמ  ןניא  תואצותה  ךא  הביבסה  , תנגהל  דרשמה  תצלמה  יפל  רחבנ  יתרבח ) ןויכינ   ) תיבירה

.דדוב עיקשמל  ןוכיס  םג  ןובשחב  איבמ  רתוי  הובג  תיביר  ךרע  דע 7% . תיביר  ירועשב  שומיש 

תורוקמה לש  טוריפו  חותינב , תוינוציחהו  תויטרפה  תלעותבו  תולעב  שומיש  םהב  השענש  םיכרעה  תא  תטרפמ  הלבט 2 
תויסדנה תודובע  לש  תויולע  ןוגכ  םינש , המכ  לכב  קר  קלחו  הנש , לכ  תומייק  הלבט 2  תויולעהמ ב קלח  .םהמ  וחקלנ  םיכרעהש 

ריווא גזמ  יעוריאל  תורבתסההש  ונחנה  .םיאתמ  ןוה  רזחה  םדקמ  םע  תיתנשה  האצוהה  הבשוח  הזכ  הרקמב  .הקוזחת  תויולעו 
, דואמ םינטקכ  וררבתהש  תינוציח  תלעות  לש  םיכרע  הלבטב  םיעיפומ  אל  םינש .) םעפ ב-10  רמולכ ,  ) איה 10% םיגירח  הפיחסו 

.יתנוזת ןוחטיבו  הלטבא  תעינמ  הירפירפהמ , הריגה  תעינמ  ומכ 

הלבט 2
ךכל עדימה  תורוקמו  הנשל ) םנוד   ) תלעותו תולע  לש  םייפסכ  םיכרע 
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.תולע םינייצמ  םיילילש  םיכרעו  תלעות  םינייצמ  םייבויח  םיכרע 

116 ש"ח  ) ץיקה ינפל  ףסונ  לובי  לדגלו  העירזל  ריצק  ןיב  ןמזה  תא  םצמצל  תלוכיהמ  העבנ  יאלקחל )  ) תיתועמשמ תיטרפ  תלעות 
תפסונ תיטרפ  תלעות  הנשב .) םנודל  35 ש"ח   ) דוביע תויולעב  ןוכסיחמו  םנודל ) 110 ש"ח   ) עקרקה תוכיאב  רופישמ  םנודל ,)

, ינש דצמ  .םנודל  המכתסה ב-297 ש"ח  יאלקחל  תלעותה  .ףחס  יקזנ  תעינממו  לוהינ  תואצוהב  ןוכסיחמ  ןשדב , ןוכסיחמ  תעבונ 
תשחרתמ הניא  איה  ךא  םנודל , ךסב 649 ש"ח  םהלש , הקוזחתהו  םייסדנהה  םיעצמאהו  דויצה  לש  הלודג  תיטרפ  תולע  תמייק 

תורחאו רתוי , תוהובג  ןהב  תויולעהש  םינש  ןנשיש  ךכ  יתנש , בושיחב  םנודל  ומכתסה ב-204 ש"ח  יאלקחל  תויולעה  .הנש  לכב 
לוהינ רופיש  םיאצמנ  ןובשחב , איבמ  חרכהב  אל  יאלקחהש  םייתועמשמה , תינוציחה  תלעותה  יגוס  ןיב  .רתוי  תוכומנ  ןה  ןהבש 

המירזה דרומב  תילכלכ  תוליעפ  ןדבוא  תעינמו  הנשב ) םנודל  145 ש"ח   ) תשרומו ףונ  יכרע  הנשב ,) םנודל  42 ש"ח   ) םימה תורוקמ 
שומיש לש  תוילילש  תוינוציח  תועפשה  ונאצמ  אל  .םנודל  המכתסה ב-238 ש"ח  תינוציחה  תלעותה  הנשל .) םנודל  (36 ש"ח 

.תרמשמ תואלקחו  עקרק  ירמשמ  םיקשממב 

רעשב .היבגל  ךרענ  חותינהש  הפוקתה  ינפ  לע  הייקנה  תלעותה  לש  םייחכונה  םיכרעה  םוכס  אוה  ( NPV  ) יקנה יחכונה  ךרעה 
דספה ול  בסמו  יאלקחה , תניחבמ  יאדכ  וניא  תרמשמ  תואלקח  לש  קשממב  שומישש  אצמנ  םינש , שמח  דע  לש  חווטב  תיביר 3% 

הלבט 3, תוארל מ ןתינש  יפכ  םינוש ,) םיפוג  ךרד  הנידמה  לש  ןומימב  תופתתשה  ןובשחב  םיאיבמ  אל  רשאכ   ) םנודל לש 106 ש"ח 
.הנושארה הנשב  םייסדנה  םיעצמאב  העקשההו  דויצה  תשיכר  תויולע  בקע  םרגנ  דספהה  .םנודל  יקנה  יחכונה  ךרעה  תא  הארמה 

רובע ( NPV-ידי ה - לע תדדמנש  יפכ   ) תיבויח הייקנ  תלעות  תלבקתמ  תינוציחה , תלעותה  תא  ןובשחב  םיאיבמ  רשאכ  תאז , םע 
רתוי אוה  תרמשמ  תואלקח  קשממב  םנוד  לדוגב 1,000  הדש  רובע  דחי ) םג  ינוציחו  יטרפ   ) הרבחל  NPV-ה םינש : שמח  לש  קפוא 

.ח ןוילימ ש" מ-1.2 

הלבט 3
תיביר 3% רעשב  םינש , 10 ו-25  ינפ 5 , לע  עקרק  רמשמ  קשממ  לש  םנודל  יקנ  יחכונ  ךרע 

ה- םינש , לש 10  קפוא  רובע  יאלקחל .)  ) תיטרפ הניחבמ  םג  יאדכ  תרמשמ  תואלקח  קשממב  שומיש  רתוי , םיכורא  ןמז  יחווטב 
יתרבחה  NPV-ח ה. ןוילימכ ש" אוה  הנש  לש 25  קפוא  רובעו  םנוד , לש 1,000  הדש  ותואל  אוה כ-300,000 ש"ח  יטרפה   NPV

.םנוד לכל 1,000  ןוילימ ש"ח  כ-5  רתוי , לודג  ךוראה  חווטב 

תונקסמו ןויד 

: םיאבה םירבדה  תא  םיקיסמ  ונא  רקחמה  תואצותמ 

.עקרק תערגה  םיענומה  םייסדנה  םיעצמאב  שומישלו  עקרק  ירמשמ  םיקשממ  ץומיאל  תילכלכ  תויאדכ  תמייק   .1
תנכסב תואצמנ  םהיתועקרקש  םיאלקח  ידי  - לע הלא  םיעצמאב  שומישו  םיקשממ  לש  אלמ  ץומיא  ןיא  תאז , תורמל 

םיקשמממ רצונה  ףסונה  חוורב  תאטבתמש  תיטרפה , הייקנה  תלעותה  רצקה  חווטבש  איה  ךכל  הביסה  .הפיחס 
.תיבויח חרכהב  הניא  םייסדנה , םיעצמאב  שומישמו  עקרק  ירמשמ 

קשממל האוושהב  עקרק  ירמשמ  םיקשממב  שומיש  תובקעב  לוביב  הדירי  ןיא  עצוממבש  אצמנ  הדשה  ייוסינב   .2
.ילנויצנבנוק דוביע 

תדוקנמ םג  עקרק  רומיש  לש  תילכלכ  תויאדכ  תמייק  םינש –  10 ו-25  רתוי –  ךורא  חווטל  השענ  חותינה  רשאכ   .3
חווטב םג  תיבויח  ןובשחב , איבמ  וניא  יאלקחהש  תועפשה  תללוכה  תיתרבחה , הייקנה  תלעותה  .תיטרפה  טבמה 

תדמועש םיטרפ , לש  תוגהנתהמ  תורצונה  תובר , תויתביבס  תויעב  השיחממ  וז  האצות  .ךוראה  חווטב  םגו  רצקה 
.םייתרבח םיסרטניאל  דוגינב 
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לע םיעיפשמלש  הלא  חרכהב  אל  םה  רצקה  חווטל  חוור  ילוקישש  הלוע  םיאלקחה  םע  ונכרעש  תונויארהמ  תאז , םע   .4
לודג קזנ  םרגיהל  לוכי  םירידנ , םה  םא  םג  םיינוציק , ריווא  גזמ  יעוריא  תעבש  םיעדוי  םיאלקח  .םיאלקחה  תוטלחה 

.החילפ - יא קשממ  לשמל  הלאכ , םיעוריאמ  קזנה  רועזמל  םיעייסמה  דוביע  יקשממ  םיצמאמ  םה  ןכל , .עקרקל 
עקרק ירמשמ  םיקשממב  ושמתשיש  ידכ  םיאלקחב  הכימת  לש  תוינידמב  ךישמהל  ךרוצה  הלוע  רקחמה  תואצותמ    .5

יטרפה סרטניאהש  ךכל  איבהל  הלוכי  תיפסכ  הכימת  .הלש  הערגההו  הפיחסה  תנכס  תא  םיתיחפמה  םיעצמאבו 
.םימוד ויהי  יתרבחה  סרטניאהו  םיאלקחה  לש 

(, לעוש תלובישו  הטיח   ) ןגד ןוגכ  החלפ , ילודיגב  רקיעב  דקמתה  אוהש  הדבועה  תא  ןייצל  רשפא  רקחמה  תולבגמ  ןיב   .6
תוכמתסהה איה  ךשמה , רקחמל  היוארש  תפסונ , הלבגמ  .םהל  םימודלו  הלא  םילודיגל  רקיעב  תועגונ  ויתואצות  ןכלו 

םתוחיכש ץאומה , םילקאה  יוניש  בקעש  ןכתיי  .עקרק  תפיחסל  םימרוגה  םיגירח  ריווא  גזמ  יעוריא  לש  תוחיכשה  לע 
.יחכונה רקחמה  תונקסמ  תא  קזחת  וזכ  המגמ  רבגת  . הלאכ  םיעוריא  לש 

לש עופישהו  זוקינה  תלוכי  תניחבמ  לשמל  םינוש , חטש  יאוות  ללוכה  חותינל  איה  רקחמה  לש  תירשפא  הבחרה   .7
לעב חטש  לכל  םייסדנה  םיעצמאו  עקרק  רומיש  יעצמא  לש  יבטימה  ףוריצה  והמ  עובקל  ןתינ  היהיש  ךכ  עקרקה ,

.םימיוסמ םינייפאמ 

הדשהמ הפיחסהו  רגנה  ירועיש  תא  ןיטקמ  ךכו  ןורדמל , בצינב  חטשה  ינפ  סופסח  תא  לידגמ  הבוג  יווק  יפ  לע  הדשה  דוביע 
ףחסה רקחל  הנחתה  תובידאב : דבועמה | 

השעמל הכלה 

קלחב .אמייק  - רב יאלקח  רטשמ  םייקל  םיאלקחה  תא  םינווכמו  עקרקה , רומישל  םירושע  השולשמ  רתוי  םילעופ  ונא 
קשממה תא  שבגל  ונחלצה  םרט  ןכלו  הייעטהו , יוסינה  תטישב  לועפל  םיצלאנו  רקחמה , תא  םימידקמ  ונא  םירושימהמ 
הרותהש ןוויכ  .תיטוקא  תויהל  הלולע  האיגש  ןכלו  םינש , רפסמ  ךשמל  תולהנתהה  לע  עיפשהל  הלולע  תועט  .יבטימה 
דוביעה תא  שטונ  ןולשיכ  הווחש  יאלקח  .ףרטצהל  םירהממ  אל  םיאלקח  קפסב , לטומ  ילכלכה  אשונהו  הרודס  הניא 

.רמשמה

םיצלאנ םיאלקחה  בור  ןכלו  ןמזה , לכ  לעייתהלו  ךישמהל  יאלקחה  תא  תצלאמו  תקחשנ  תואלקחב  תויחוורה  עודיכ ,
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יאלקח לכ  תושרל  תדמועה  עקרקה  דועו , תאז  .תופטושה  תואצוהב  רצקה  חווטב  ןוכסיחל  ואיביש  תוטלחה  לבקל 
לש תויודגאתה  טעמ  אל  תוארל  רשפא  ןכלו  יתחפשמה , קשמב  דוחייב  ומויק , תא  תרשפאמ  הניא  יסיסב  רוציי  יעצמאכ 
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שיו הלודג , הניא  האצוהה  .רומישה  תוינידמב  תיתנש  - בר תימואל  הכימתל  םישרדנה  םיבאשמה  תא  סייגל   .2
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.תיגולוקאה תכרעמה  יתוריש  תניחבמ  רוביצלו  םיאלקחל  ליעוהל  לוכי  החילפ  - יא קשממב  שומיש 
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רקחמה .םימו  עקרק  ירמשמ  םיקשממ  אשונב  לארשיב  םיאלקח  תודמע  תא  םכסמו  קדובה  רקחמ 
.םיאלקח ידיב  םיקשממה  לש  רתוי  בחר  ץומיא  םיענומה  םימסח  תרסה  לע  ץילממ 

עקרק רמשמ  דוביע  יקשממ  ץומיאב  םיאלקח  ינפב  םידמועה  םימסח  .םירחאו 2016 . ןומר א  ןמטוג ג , איגש ה ,
.ן תדוקנ ח" םנורתפ . יכרדו  לארשיב  "ש  דגב םימו 
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