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טבמ תלוספתדוקנ  ךרכ 11(4 / ) ףרוח 2020 /  2021ןויליג  ראוניב ,  19
.ןדריה תעקב  זכרמ  יבשות  לש  ירוזא  הלועפ  דעוול  ץעיי  בתוכה  תואנ : יוליג 

סחיה .בלהמ  קוחרו  ןיעהמ  קוחר  םימקוממ  םהו  םיער , תוחירל  רוקמו  יתוזח  יתביבס , עגפמ  םה  תלוספ  קוליס  ירתא  לארשיב 
(. NIMBY, Not in my back yard  ) ילש תירוחאה  רצחב  אל  "י , במנ אוה  םהילא 

תמגודכ יאנפה , תוברתו  הליהקה  תבוטל  רוביצ  ינבמ  םישמשמה  םירע  יזכרמב  תלוספ  קוליס  ירתא  םנשי  הפוריאב  תאז , תמועל 
תאנהל יקס  ןורדמ  םג  שמשמו  (, Copenhill  ) קרמנד תריב  ןגהנפוק  בלב  םקוממה  היגרנא  תקפהלו  תלוספ  תפרשל  ןקתמ 

.םיבשותה 

תעקב זכרמב  המוחתב ? תלוספ  רוזחִמל  ןקתמ  תמקה  תרשאמו  הפפכה , תא  המירמ  תימוקמ  תושר  רשאכ  לארשיב  הרוק  המ  ךא 
לש הנמטה  רתא  ןכו  רוא  טסופמוק  ןלבוט , הזל : הז  םידומצה  תלוספ  קוליס  ירתא  השולש  םנשי  האושמ , בושייה  תברקב  ןדריה ,

.חיר דרטמ  רצוי  אלש  ןיינב , תלוספ  ןוגכ  הקצומ , תלוספ 

םיביכרהו הפוריאב ) גוהנכ  רוגס , ןקתמב  וא  םירוגס  םילכמב  אלו   ) חותפ חטשב  תומרעב  תרזופמה  תיתיב , הפשא  םיטלוק  ןלבוט ' ב'
םיקצומה םיביכרה  .לדוג  יפל  ןנסמו  תוריהמב  בבותסמה  תכתמ , לכמל  םיסימעמ  הלשב '  ' המרע .היצטסופמוק  םירבוע  םיינגרואה 

חירה ידרטמ  תא  לדוג .) ותואב  תיכוכז  וא  קיטסלפ  יקיקלח  םע  דחי   ) הצוחה םיפע  טסופמוקה  ירוריפ  וליאו  םינפב , םירתונ 
חורה ןוויכל  םאתהב  הנחצ , ךוסימל  יפילח  חיר  תרזפמה  תיטמוטוא  תכרעמ  תועצמאב  םיכסממ  ינגרואה  רמוחה  קוריפמ  םימרגנה 

ומכ רוגס  ןקתמב  השענ  היה  לופיטה  וליא  .הדורי  רצונה  טסופמוקה  תוכיא  יכ  הלוע  םיימוקמ  םיאלקח  תויודעמ  .התמצועלו 
םיקיזמה םיקרח  לע  תונולת  ענומ  קיטסלפ , יקיקלח  עולבל  םירופיצמ  ענומ  םג  אלא  חיר , ידרטמ  ענומ  קר  אל  היה  אוה  הפוריאב ,

.זגויב תריצי  ןוגכ  תונורתי , רשפאמ  ףאו  לבזל , םיכשמנה  םירמתל 

אשינ בויבה  חירו  חותפ , חטשב  תומרעב  תרזופמ  הצובה  םג  .םיכפש  רוהיט  ינוכממו  תויבויבמ  הצוב  םיטלוק  רוא ' טסופמוק   ' רתאב
.תוחוקלל חולשמל  םיזראנה  םידיחאו  חיר  ילוטנ  םיקצומ  טסופמוק  יקיקלח  ההובג –  יפוסה  רצותה  תוכיא  .ריוואב 

םע םימצעתמה  םישק  חיר  ידרטמל  איבמו  הפוריאב ,) ומכ  רוגס  ןקתמב  אלו   ) חותפ חטשב  עצבתמ  םילעפמה  ינשב  לופיטה 
לאצפ האושמ , תיפי , םיכומסה  םיבשומה  רבעל  םירטמוליק , ינש  קחרמל  רתאהמ  םיאשינ  חירה  ידרטמ  .תוליעפה  חפנב  לודיגה 
םידלי ינג  ןדריה , תעקב  תירוזאה  הצעומה  הנבמ  תובורמ –  תועש  םהב  םיהוש  םישנאש  םישיגר  םישומישב  םינבמ  רבעלו  רמותו ,

יביטקייבוא רוטינ  קר  .דרטמה  תמירגב  הז  תא  הז  םימישאמ  םידומצה  םירתאה  .םיננולתמ  םיבשותהו  ידוסיה –  רפסה  תיבו 
.הנשל הנשמ  הפירחמ  היעבה  תונורחאה  םינשה  עבשבו  םילבוס , םיבשותה  םייתניב  ךא  דרטמל , םרוגה  והימ  דיעי  ןמז  ךרואלו 

ןכתייו הברה , השענ  אל  הרואכל  זאמ  הטאוג .' חרזאה   ' ותינכותב תבאוכה  היעבל  ירוביצ  רוקרז  הטאוג  לאגי  הנפה  ילויב 2019 
םירע דוגיא  "ל  כנמ תופתתשהב  ראוניב 2020  תירוזאה  הצעומה  ידרשמב  הכרענש  הבישיב  .בכעמ  םרוג  איה  הנורוקה  םגש 

םחתמה תברקב  םיקיקלחו  חיר  רוטינ  לעו  חירה  ידרטמל  עגונב  םחתמב  תורבחל  עומיש  םדק  לע  טלחוה  ןורמוש , הביבסה  תוכיאל 
.עוציבל םיניתממ  ןיידע  םיבשותה  רבמבונל 2020 , ןוכנ  .םירעה  דוגיאה  תוירחאב 

תעפשה תא  ןובשחב  איבהל  שי  לשממו , תומייק  לש  בושחה  תמוצב  .יצרא  הדימ  הנקב  הבר  תובישח  היעבב  לופיטה  תואצותל 
חירה ידרטמב  לופיטה  תואצות  .המוד  רתא  םחטשב  םיקהל  תוימוקמ  תויושרו  םיבשות  תונוכנ  לע  היעבב  לופיטה  תואצות 

הפשאל רוקמב  הדרפהל  רוזחִמ , קרו 20%  הנמטה  םדקתהל מ-80%  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תוינידמל  ןחוב  ןבא  ןה  האוושמב 
.דבלב לש 20%  הנמטהלו  הפשאהמ  לש 80%  רוזחִמ  ירועישל  עיגהל  היתובקעבו  השביו  הבוטר 

רוביצה ףותישו  חיר  רוטינ 

תויושר לש  הלועפ  ףותיש  לע  ביעהל  ןאכ  הראותש  תואיצמה  הלולע  חיר , רוטינ  ןכו  רוביצה  ףותיש  תא  לולכיש  ףוקש , לופיט  אלל 
תינכותה תחלצהב  םוגפל  יושע  יוקלה  לופיטה  ךשמה  .ןמוחתב  תלוספ  קוליס  וא  רוזחמ  ינקתמ  תמקה  םע  תורחא  תוימוקמ 

.הפשא תנמטה  ירועיש  תתחפהל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תיגטרטסאה 

רוביצ הנבמכ  רוגס  ןקתמ 

םיענמנ חירה  ידרטמ  רשאכש  ומיגדה  הפוריאב  .בחרנ  היהי  חירה  רוזיפ  םירוגס , םינקתמב  לופיטה  תטיש  תא  ץמאנ  אל  דוע  לכ 
ליהנפוקב יקסה  ןורדמ  לשמל  רוביצה –  תלעותל  םינבמכ  רוזחמ  ינקתמב  ןובנ  שומיש  תושעל  ףא  ןתינ  תוניצרב , םילפוטמו 

.החיתפב רכזוהש 
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רוקמב תלוספ  תדרפהל  ךוניח 

לע הובג  ריחמ  םימלשמ  תוימוקמה  תויושרה  בורב  .לופיטה  תולע  תא  הליזומו  הדרפה  תויולע  תכסוח  רוקמב  תלוספ  תדרפה 
.טסופמוקכ רוזחִמל  תנתינה  תינגרוא  תלוספ  םה  תיתיבה  הפשאה  חפנמ  יפ ש-40%  לע  ףא  תאזו  תרקייתמו , תכלוהש  הנמטה 

םוצמצ רוזחמ , ךוניח , לש  בלושמ  ךילהת  תועצמאב  רוקמב  הדרפה  הב  תישענש  תימוקמ  תושר  בקעי , ןורכז  איה  ללכה  ןמ  תאצוי 
.רוביצה ףותישו  הנמטה 

דיתעל הנכס 

יכ הווקמ  ינא  .תוטלחהה  תלבק  ךילהתו  תיתריציה  תוסחייתהה  עוציבהו , ןונכתה  לש  םתובישח  לע  העיבצמ  תיפוריאה  המגודה 
.וב לופיטב  ןולשיכ  לש  תוכלשהה  תנבהלו  תוטלחהה , ילבקמ  דצמ  רתיה  ןיב  אשונל , תועדומה  רופישל  ילכ  שמשי  הז  העד  רמאמ 
וא ןמוחתב  תלוספב  לופיטל  תונוכנמ  תוימוקמ  תויושר  עיתרהל  םילולע  םיבשותה  תקוצמל  תוסחייתה  - יאו בצמה  תחנזה  ךשמה 

.םיבשותה תודגנתהמ  שושחל  ןהל  םורגל 

דיתעל הווקת 

.רוגס ןקתמב  םישמתשמ  אלא  חותפה  ריוואב  תומרע  םיחינמ  אלש  ןוויכמ  םירע ? יזכרמב  תלוספב  לפטל  ןתינ  הפוריאב  עודמ 
ךילהתהמ למשח  םיקיפמה  םינקתמבו  ליעי  ןונכתב  עיקשהל  שי  .ץראב  םג  ירשפא  רבדה  יכ  המיגדמ  בקעי  ןורכזב  החלצהה 

.חיר דרטמ  לש  ץמש  אלל  םיבשותל , תלעותו 

.הכירעה לע  ןמקוב  רחשלו  טרגנא  - יחמק רבנעלו  םהיתורעה , לע  הרישלו  ינויער  רמתיאל  הדות 

ןורמוש הביבסה  תוכיאל  םירע  דוגיא  תבוגת 

ריאמ 'ה ) ציא  ) קחצי
ןורמוש הביבסה  תוכיאל  םירע  דוגיא  "ל  כנמ

, ול םידומצה  טסופמוקה  ירתא  ינשו  ןדריה  תעקבב  ןלבוט  תלוספה  קוליס  רתא  תחיתפ  לש  ירוטסיהה  רואיתה  תובישח  ףא  לע 
: תורעה רפסמב  קפתסא  ןכלו  ךכל , העיריה  רצקת 

תברועמ תלוספ  ןכו  תיתיבה , תלוספה  תא  תודירפמה  תוימוקמ  תויושרמ  תינגרוא  תלוספ  רקיעב  תטלוק  הנמטמה 
.ןיינב תלוספ  תטילק  ןיא  בתכנל , דוגינב  .רוזאב  תויושרמ 

וננכות םירתאה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  תוינידמ  תא  םיתרשמ  םהו  הבר , תובישח  טסופמוקה  ירתא  ינשל 
רוהיט ינוכמ  תוצובב  לופיטל  ןורתפ  םינתונ  םהו  העקבב , עקרקהו  םילקאה  ינייפאמל  םאתהב  םיחותפ  םינקתמכ 

.תינגרוא תלוספבו  םיכפש 
לע חקפמ  ןורמוש  הביבסה  תוכיאל  םירע  דוגיא  .הפיכאבו  הקידבב  םיברועמ  םירדסאמה  לכ  ויה  ןונכתה  בלשמ 

.תירוזאה הצעומהו  יחרזאה  להנמה  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םע  םואיתב  םירתאה 
םתוהמב םינושה  םידקומ , השולש  לש  םתודימצ  .היעבה  ןורתפב  ךרוצ  שי  ןכא  חירה  ידרטמ  תורבגתה  תובקעב 

הנשב .ינשה  לע  דחאה  תוירחא  תלטה  לש  יסאלק  הרקמ  והזו  הרדסאל , בר  ישוק  תרצוי  םהלש , םיסרטניאבו 
רוחיא בקע  .קסעה  תונוישיר  יאנתב  הדימעו  היעבה  ןורתפל  תוינכות  חיר , ירקס  ונל  גיצהל  םירתאה  ושרדנ  תפלוחה 

.םלומ הפיכאב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  הלא  םימיב  בלוש  םישרדנה  םייונישה  עוציבב 
 – םידרטמל יביטמיטלואה  ןורתפה  םה  םירוגסה  טסופמוקה  ינקתמ  וליאכ  ןואיש –  איג  לש  ותעיבק  יתעד , תוינעל 

לופיטה תוטיש  תא  ללוכה  רחא , בר  עדימו  םילקאה  ינותנ  לכ  תניחב  אלל  תאז  עובקל  ןתינ  אל  .תינטשפ  העיבק  איה 
תאז תמועלו  חיר , ידרטמל  םימרוג  םניאש  חותפה  ריוואב  טסופמוק  רוציי  ינקתמ  םימייק  "ל  וחבו ץראב  .לורטנהו 

.םיעורג םירוגס  םינקתמ  םנשי 

םירתאה ןיב  הבוט  תונכשל  איבהלו  חירה  ידרטמ  תא  קיספהל  הרטמב  חקפלו  רטנל  ךישמי  ןורמוש  הביבסה  תוכיאל  םירע  דוגיא 
.לוכמ הבושחה  איה  םהייח  תוכיאש  םיבשותל ,
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רוא טסופמוק  תרבח  תבוגת 

םיבאשמב העיקשמו  רתויב , םירימחמ  חוקיפו  תויחנה  תחת  תלעופ  הרבחה  .תונעטה  תא  לוכו  לכמ  החוד  רוא  טסופמוק  תרבח 
תוכרענ וז  תרגסמב  .רוזאב  םיבשותה  לש  םייחה  םקרמב  עוגפל  םילולעש  תוחיר  ץיפהל  אל  ידכ  םלועב  רתויב  םדקתמה  דויצבו 

תנתונש תיגולורואטמ  הנחת  תלעופ  ףא  םוקמבו  ףטושו , עובק  ןפואב  הרבחה  םעטמ  חיר  רוטינ  תוקידב  רוא  רוזחמ  קראפב 
.הנחת התואב  עבקנש  תוחורה  רטשמ  יפ  לע  תישענ  םיחותפה  םירוזאב  הרבחה  תוליעפ  .חורה  ינוויכל  תימוי  - םוי היצקידניא 

.תיתיב הפשאמ  טסופמוק  םיליכמה  םירתא  ינש  דועו  תיתיב  תלוספל  קנע  תנמטמ  תמייק  הרבחה  רתאל  דומצ  עודיכ ,

תורוקמ

1. Nordestgaard PM and Arndt CH. 2019. Amager Bakke: A steel building with the design
challenge of creating a world famous recreational roof. CE/papers 3(3-4): 151-156.
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