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¯Èˆ˜˙

תנגהל דרשמהו ,1002.01.1–ב ףקותל סנכנ 9991-ט"נשתה הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח

לש ומושיי תא ,תללוכו הפיקמ הניחב ,ןוחבל הדעונ וז הדובע .ותלעפה לע דקפוה הביבסה

.וכרד ךשמה לע ץילמהלו ויתורטמ לומ לא קוחה

— הלעמו יצחו רטיל םחפנש םילכמ לע וליחהל אלש טלחוה קוחה תקיקח ךלהמב ,עודיכ

התלע קוחה תא ביחרהל השירדה .קוחה סיסבבש תיתביבסה הדמעה תא תדגונה הטלחה

.תובר תוקולחמ וררועש תונוש תועד ועמשנ םש ,תסנכה לש הלכלכה תדעו ינוידב בוש

םימרוגה תיינפ חכונל רבג הדובעב ךרוצה .הפיקמ הדובע הבייח הז ןיינעב הטלחה תלבק

תא רתיילו קוחב םיתוויעו תויעב הקיקחב ןקתל ושקיב הלא םימרוג .קקוחמל םיברועמה

.םירחאה םימרוגה תושירד

:םייזכרמ םיאשונ השולש הנחב הדובעה

.הלעמו יצחו רטיל םחפנש הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח לש ותלוחת תבחרהב תויאדכה.1

.קושב תורחתה תרבגה.2

.רוביצה תוברועמ תרבגה.3

ןודקיפה קוח תא ביחרהל םוקמ שי ,דחאכ תיתביבסו תילכלכ הניחבמש ,הלוע הדובעהמ

תוינורקע תוצלמה לש הרוש הדובעה העיצמ הז סיסב לע .םילודגה םילכמה לע םג לוחיש ךכ

.ותבחרהלו ןודקיפה קוח ןוקיתל

ךמס לע .הדובעב םיעצומה תונורקעה תא וצמיא רצואה דרשמו הביבסה תנגהל דרשמה

ףותישב ,דרשמה בתכ ,הביבסה תנגהל דרשמה עציבש תומילשמ תוקידבו הלא תונורקע

.ןודקיפה קוח ןוקיתל העצה ,רצואה דרשמ

דרשמה גיצנ ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ גיצנ :ויה הדובעה תא ווילש יוגיהה תדעו ירבח

.רצואה דרשמ גיצנו הביבסה תנגהל
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הסכמה הבאה מציגה את תהליך הטיפול הקיים במכלי משקה:

ÔÎ¯ˆ

רוביצ יחטש / הפשא חפ

ימוקמ ןפסא י"ע ףוסיא

יזכרמ ןפסא י"ע ןוימו ףוסיא

ימד תבשהו רוזחִמה דיגאת י"ע ףוסיא
ץירמת ימד ללוכ ,ןפסאל ןודקיפ

ןודקיפ ימד תלבקו יאנועמקל הבשה

יאנועמקה לצא ןוסחאו ןוימ ,הטילק

ימד תבשהו רוזחִמה דיגאת י"ע ףוסיא
יאנועמקל ןודקיפ

המיגדו ןוימ ,לופיטל — ןוימה זכרמל הרבעה

רוזחִמל רמוחה תריכמ
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ÌÈÈ˜‰ ˜ÂÁ‰

רכממה תויונחמ קלחו םינאוביה ,תואקשמה ינרצי ,םייקה ןודקיפה קוח תוארוה יפ לע

.ורכמש אלמ הקשמ לכמ לכ רובעב 'גא 52 ךסב ןודקיפ תובגל םישרדנ )"תומריפ" — ןלהל(

,םיקיר הקשמ ילכמ םינכרצהמ לבקל קווישה תותשרו םינאוביה ,םינרציה םיביוחמ דבב דב

.ומלושש ןודקיפה ימד תא הרומתב םהל תתלו

ילכמ ףוסאל הבוחה תלטומ וילעו ,"ה"לא רוזחימה דיגאת" םקוה קוחה תוארוה יפ לע

.דיגאתה יתורישב תושמתשמה תומריפה ידי לע ןודקיפ ימד םניגב ובגנש םיקיר הקשמ

,%07 לע דמעוה 4002 תנשב ;לדגו ךלוה אוהו ,1002 תנשב %05–ל עבקנ ףוסיאה דעי

.%58 לע דומעי ךליאו 6002 תנשמו

לודג םחפנש ,תכתמו תיכוכז ,קיטסלפ םייושעה הקשמה ילכמ לכ לע לח ןודקיפה קוח

.הנשב ןוילימ 005–כ  — קוחב םיללכנה םילכמה רפסמ .יצחו רטילמ ןטקו רטיל 0.125–מ

םילכמ ןוילימ 005–כ םה םג — יצחו רטיל לע הלוע םחפנש הקשמ ילכמ לע לח וניא קוחה

.הנשב

:)ונממ תוקפומה תולעותה( קוחה תורטמ הלאו

;רוביצה יחטש ןויקינ.1

;רוביצה לש תיתביבסה תועדומה תרבגה.2

.הנמטהל תלוספה חפנ תנטקה.3

שרדנש ףוסיאה דעי( ורכמנש םילכמהמ %26–כ ופסאנ 3002 תנשב — דיגאתה ינותנ יפ לע

.%08 — 5002 תנשבו ,%07 ,רומאכ ,ףוסיאה דעי היה 4002 תנשב ;)%06 היה 3002 תנשל

ןומימל ,רזחהה ימדל תונודקיפה ימד ןיב םישרפהב שמתשהל דיגאתל רשפאמ םייקה קוחה

יפסכ םא ,דבלב %27–כ לש הבשהל עיגהל רשפאש הלעה ונעציבש בישחת .קוחה עוציב

דיגאתל םורגל לולע הזמ הובג ףוסיא רועיש .דיגאתה לש דיחיה ןומימה רוקמ םה םישרפהה

.ןועריג

ידעיב הדימעה תלוכי תלאש לעו ,תולע לומ תלעות — קשמל תויאדכה ןחבמ לע ףסונ

:םייקה קוחב ןורתפו ןוביל תושרודה תויעב דוע תולוע ,דיתעב קוחה

.הקשמה ילכממ תיצחמ לע קר קוחה תלוחת.1

.םילכמה תרזחהב רוביצה לש הכומנה תוברועמה תמר.2

.הרזחהה תוחונבו רוביצל ףוסיאה ילכמ תושיגנב היעב.3
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.דחא דיגאת קר םייקש םושמ תורחת רדעיה.4

תומריפה לע תופכל היהי ןתינ אל ,רגסיי דיגאתה םא — הנידמה לומ ץחל תדמע.5

ץירמת לכ ןיא תומריפל הז בצמב .קוחה תורטמ תא גישהל ןתינ אלו ףוסיא ידעי

ימדב בויחה ,םיקירה םילכמה לש הרזחה אלב ,תאזמ הרתי .םיקירה םילכמה ףוסיאל

תנגהל דרשמב ןויקינה תרימשל ןרקה ןומימ םשל רוביצה לע סמ תלטהל המוד ןודקיפה

דיגאתהש הרקמ לכבו ,הנידמה לומ םג חוכ תדמע דיגאתל שי ךכ םושמ .הביבסה

תמייק .תולקה הנידמהמ גישהל חילצמו לגר תטישפב םייאמ אוה ,תונקתב דמוע וניא

.יתלשממ םרוגל יטרפ םרוג ןיב תידדה תולת אופא

ףרטצהל ישממ ץירמת ןיא דיגאתב םירבח םניאש םינרציל — "טסיפמרט"ה תייעב.6

לש הבשהה סחי :תויעב רצוי הז בצמ .םהילכמ לש יאמצע ףוסיא עצבל וא דיגאתל

תמר תא בשחמו וללה םילכמה תא ףסוא דיגאתהש ןוויכמ ,הלעמ יפלכ הטומ דיגאתה

רתוויהל לולע רוביצה ,םילכמ םתוא תא לבקל ברסי דיגאתה םא ;םאתהב ףוסיאה

.לבקל םינכומ םניא םיאנועמקהש םילכמ םע

דוגינב ,םינרציה לע אלו ,םיאנועמקה לעו ןכרצה לע קר לטומ קוחה עוציבל ןומימה.7

ללכ ןיב תולעה לש הנוכנה הקולחה תא אטבל רומא הז ללכ ."םלשמ םהזמה" ללכל

.םימהזמה םימרוגה

ףוסב םינפסאה דצמ דיגאתה לע ץחל ידקומ תרצוי ףוסיאה ידעי לש תיתנש הדידמ.8

.הנשה

םניאש םינרצי לש םילכמ ףסוא דיגאתהש ךכמ תעבונ הלעמ יפלכ הבשהה תמרב היטה.9

תוריכמה ףקיה בישחת ,תאז תמועל .דיגאתהמ םיתוריש םילבקמ םניאו וב םירבח

.םיתוריש ונממ םילבקמה םינרציה לשו דיגאתב םירבחה םינרציה לש אוה

.םידיגאתה רושיאב — תרתוימ — תיתלשממ תוברועמ.10

.םירחא םילכמל ןודקיפב םיבייחה הקשמ ילכמ ןיב תקפסמ הנחבה רדעיה.11

.תויונחבו קווישה תותשרב ןוסחא תקוצמ.12

.קווישה תותשרב הקשמ לכמב לופיטל תוהובג תויולע.13

.ןוה תנבלהו סמ תוריבע לש תויעב.14

םיילכלכ םיללכב תדמוע הניא תמייקה הטישהש רורב ,וללה תויעבה ללכ לש הייאר ךותמ

:םיחותינ המכ עצבל שי ןכל .םייביטמרונ
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;תלעות לומ תולע חותינ יפ לע ,קשמל תויאדכ ןחבמ.1

הניחב ללוכ ,קוחה עוציבל תיבטימה הפולחה תא רתאל יואר — קשמל תויאדכ שי םא.2

.קוחל םייטנוולרה םילכמה לע הלוחת לש

˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó ˙ÈˆÓ˙

.לכמה גוס יפל הקולחב ,הקשמה ילכמל עצובש ,תלעות לומ תולע לש חותינ תיצמת ןלהל

ÌÈÏÎÓ· ÏÂÙÈËÂ ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂÏÚ Æ‡

®ß‚‡© ÏÎÓ· ÏÂÙÈËÏ ™˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÏÎ

˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙¯ÈÎÓ ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ ‰ÙÈ˜Ú ‰ËÈÏ˜ ¯ÓÂÁ ØÈ‡ÂÚÓ˜‰Ó

ÌÏ‚ ÍÏÈ‡Â ÔÙÒ‡

85.61 1 2.4 )88.0( 62.21 תיכוכז

01.21 1 2.4 )34.2( 33.9 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

55.21 1 64.5 )38.4( 29.01 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

28.11 1 2.4 )17.2( 33.9 תויחפ

202,511 1 9.4 46.3- 45.01 תולע — כ"הס
)ח"ש יפלא( קוחה לש תללוכ

* ‰ËÈÏ˜ ̇ ÂÏÚ ןוסחאו ןוימ ,ןודקיפה ימד תבשה ,יאנועמקה ידי לע ןכרצהמ לכמה תטילק לש תולעה איה.
ףוסיאל קר תיטנוולר איה ךא ,לודג לכמל 'גא 9–כו ןטק לכמל 'גא 7–כ — לכמל תעצוממה הטילקה תולע
הלבטב .)הנושארה הדומעה( לופיטה תולעב תללכנ ןפסאה תועצמאב ףוסיאה תולע .םיאנועמקה תועצמאב
.רתוי הכומנ איה ןכלו ,הקשמה ילכמ ללכ לע תקלוחמ םיאנועמקה לש הטילקה תולע וז

ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ — ןוימה זכרמב לופיטו הלבוה ללוכ ,ןפסאה/יאנועמקהמ ףוסיאה בלשמ.

‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÏÚ — יתלשממה חוקיפהו דיגאתה לש תויללכ תואצוהו םוסרפ ,הרקב ,חוקיפ.
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˜˘ÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙ Æ·

:ןודקיפה קוח תלעפהמ תולעותה הלאו

;רוביצה יחטש ןויקינ.1

;רוביצה לש תיתביבסה תועדומה תרבגה.2

;הנמטהל תלוספה חפנ תנטקה.3

;)הנמטהה רתאל דעו תושרהמ לכמה קוליס( םילכמב יפולח לופיט תולעב ןוכסיח.4

;םירזחוממ םירמוחב שומישמ תועבונה תויבויח תוינוציח תועפשה.5

;םלגה ירמוח רוציי ךילהתב וא םילכמה רוציי ךילהתב םימוהיז תנטקה.6

.הדובע תומוקמ תריצי.7

:)ותמוכש תולעות( הקשמ לכמל תולעותה ללכ תא תמכסמ ןלהלש הלבטה

®ß‚‡© ‰˜˘Ó ÏÎÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎ

˙ÏÚÂ˙ ˙Ë˜‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ‰˜ÂÒÚ˙ ÔÂÈ˜È ˙ÏÚÂ˙ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ ÁÙ ˙ÂÈÂˆÈÁ ÈÁË˘ ÔÂÎÒÈÁÓ

˙ÏÂÒÙ ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ ·Èˆ¯Â ˙ÂÏÚ·
‰ÓË‰Ï ‰È‚¯‡· ˜ÂÏÈÒ

˙ÏÚÂ˙Â ˙ÈÙÂÏÁ
¯ÂÊÁÓÓ

9.31 2.0 0.1 6.0 0.7 80.5 תיכוכז

66.01 92.0 5.2 6.0 0.5 72.2 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

97.21 94.0 5.2  6.0 0.5 2.4 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

9.31 2.0 0.7 6.0 0.5 1.1 תויחפ

47.21 83.0 90.3 06.0 22.5 64.3 עצוממב כ"הס
)'גא( ללקושמ



13

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó– ÏÎÓ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙—ÌÂÎÈÒ 

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó–ÌÈÏÎÓ È‚ÂÒ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙

ÂË ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎÓ ‚ÂÒ
(אג') (אג') (אג') (אחוזים)

)86.2( 9.31 85.61 %1.11 תיכוכז

)44.1( 66.01 01.21 %7.61 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

42.0 97.21 55.21 %5.55 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

80.2 9.31 28.11 %7.61 תויחפ

)60.0( 47.21 08.21 %001 עצוממב לכמל כ"הס

)245( 066,411 202,511 ןוילימ 009 ח"ש יפלאב כ"הס
*םילכמ

ןיי ילכמ לולכי אלו הריב ילכמ קר לולכי קוחה( %9 דע םיילוהוכלא םילק תואקשמל קוחה תלבגה :הרעה *

.הנשב ןוילימ 009–ל ןטקת םילכמה תומכו ,ותחפוי תיכוכזה ילכממ %05–כ ,הז הרקמב .)םיפירח תואקשמו

˙ÂÏÚ ÁÂ˙È– ÚˆÂÓ‰ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙—ÌÂÎÈÒ 

ןכלו ,חינזו ילוש הזה תולעה ףדוע ךא ,תלעותה לע הלוע תולעהש הלבטב תוארל רשפא

תועדומ( תולעותהמ קלחש דוע שיגדהל יואר .קשמה תניחבמ ןזואמ קוחהש רמול רשפא

תויולעה .הטמ יפלכ תלעותה לש היטה שי ןכלו ,חותינה תרגסמב ותמוכ אל )לשמל ,רוביצה

,תורחת חתפתתש רחאל יכ םיכירעמ ונא .דיגאתה תויולע סיסב לע ובשוח חותינב תוגצומה

,ליעל גצומהמ הכומנ היהת לכמב לופיטל תעצוממה תולעה ,םילכמה רפסמב לודיגה רואלו

.תולעה לע הלעת תלעותה ןכלו

רוקמב ירטנולוו ףוסיא ,הנמטהל קוליס — לופיט תופולח ונחבנ חותינה תרגסמב

ןניאו רתוי תורקי תורחאה תוטישה לכש אצמנ .םייעוצקמ םינפסא ,רבעמ תונחתמ ףוסיאו



14

לופיט תטיש לכ לש תלעותה לע הלוע ןודקיפה קוח לש תלעותה .קוחה תורטמ תא תוגישמ

.תלעות–תולע חותינ — 3 'סמ חפסנ האר — תרחא

·È‚ÔÁÂ˙ÈÂ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˘Â

:םיפסונ םימוחת ינש ןוחבל בושח ,קשמל תילכלכה תויאדכה הקדבנש רחאל

?קוחה תרגסמב ולפוטי םילכמ וליא.1

?קוחה עוציבל תיבטימה הפולחה יהמ.2

˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÙÂËÈ ÌÈÏÎÓ ÂÏÈ‡

.הקשמה ילכמ ללכמ %08–כ םהש ,תויחפו קיטסלפ ילכמ לע קוחה תלחהב תויאדכ שי

.תיכוכז ילכמ לע קוחה תלחהב תויאדכ ןיא

˙ÈÎÂÎÊ — תויופצה תיכוכזה תויומכל רוזחִמ לש ןורתפ ןיא ,ספאל בורק םלגה ירמוח ךרע

ההובג לופיטה תולע ,)היעבה תא רתוי דוע לידגת קוחה תבחרהו ,ןורתפ ןיא םויה רבכ(

.קשמל תלעות לומ תולע ןחבמב דמוע וניא .)םירבשנ םילכמה( תיתייעבו רתוי

·Î ÈÏÎÓ ¨·ÏÁ ÈÏÎÓ© ¯Á‡ ˜ÈËÒÏÙÂ ÔÂË¯˜ßÂÎÂ ÍÎ¯ÓØÂÙÓ˘ ¨‰ÒÈ( — חותינ גצוה אל

רוצית קוחה תרגסמב םתללכהו ,דואמ ךומנ םלגה ירמוח ךרעש ןוויכמ ךא ,וללה םילכמל

.קוחה תרגסמל ץוחמ וללה םילכמה תא ריאשהל םיצילממ ונא ,הלודג תיטסיגול היעב

˜ÒÓ˙Â

קוחב וללכיי אל רחא קיטסלפו ןוטרק ,תיכוכז ילכמש ךכל תוליבומ תואצותה ,הרואכל

.ןודקיפה

 ∫‰ÈÚ·‰םילכמ ןיב הילפא רוציי רבדה .םינוש םילכמ יגוס לע קוחה תא ליחהל רשפא יא

)םוינימולא וא תיכוכזבו pet ילכמב הריב רוכמל ןתינ לשמל( הקשמ גוס ותוא לש םינוש

.)קשמל יוצרהמ הכופה האצות( ןודקיפב םיבייח םניאש םילכמל רבעמ דדועיו

 ∫È¯˘Ù‡ ÔÂ¯˙Ùילכמ לעו םיילוהוכלא–אל תואקשמ ילכמ לע קר ןודקיפה קוח תלחה

תואקשמה ילכמ .בלח ילכמ לע אלו ,)םירחא םיפירח תואקשמו ןיי ללוכ אל( הריב

ןודקיפ תלטהש םילכמהמ לודג קלח לרטוני ךכ .תיכוכזמ רקיעב םירצוימ םיילוהוכלאה
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תיקלח הלחה בקע רחאל דחא לכמ גוסמ רבעמב יוניש אלל — קשמל תיאדכ הניא םהילע

.קוחה לש

 ∫‰‡ˆÂ˙‰תויאדכה ךא ,ןוילימ 009–כל ןוילימ 005–כמ לדגי קוחה תרגסמב םילכמה רפסמ

.לדגת קשמל

 ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁÏ ˙ÂÙÂÏÁ—ÁÂ˙È 

תדדמנ הפולחה תוליעי .ןודקיפה קוחל תוירשפא תופולח המכ לש חותינ ונעציב הז קלחב

:הלאה תונורקעה יפ לע

;ליעל הרדגוהש יפכ — הרטמה תגשה)1

,םיאנועמק ,םינכרצ ,םינרצי :קשמה ימרוג ללכל תללוכה תולעה — תילכלכ תולע)2

;ב"ויכו הנידמה ,תוימוקמ תויושר

;םיירשפאה םילושכמה םהמו ,הפולחה תא םשייל רשפא םאה — תומישי)3

;ךשוממ ןמזל הפולחה תלעפה תא בכעל םילולעה םימרוג שי םאה — םינמז חול)4

ןחבמב תדמוע איה םאהו ,הפולחה תלעפה לש תולעה תלטומ ימ לע — לטנה תקולח)5

."םלשמ םהזמה" תוינידמה

קושב תורחתה לע העפשה ןוגכ ,קוחה לש תורחא תועפשה — תוינוציח תועפשה)6

;ב"ויכו הקוסעתה לע ,תואקשמה

,קושב םיילנידרק םייוניש םע דדומתהל קוחה תלוכי — דיתעב םייונישל תושימג)7

תוביסמ( םילכמה יגוסב יוניש ,תואקשמה אוביב לודיג ,םילכמה רפסמב לודיג ןוגכ

;)תוינוציח

תמר ,םירושיאה יגוס ,חוקיפה תמר — תשרדנה תיתלשממה תוברועמה תמר)8

;ב"ויכו לופיטה תוטישב תוברועמה

התיחפמו תורחת תדדועמ הפולחה םאה — קושב תורחתה תמרו תויונמדזה ןויווש)9

.ב"ויכו קושב חוכ ידקומ תורצוויה ,םייטנוולר םימרוגל הסינכ ימסח

˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‚ˆ‰

:)ספאה תפולח ללוכ( תוירשפא תופולח שמח שי
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±Æ ÒÙ‡‰ ˙ÙÂÏÁ— ∫˙ÓˆÓÂˆÓ ‰Ò¯‚ תבחרהל טרפ ,םייקה בצמה רתוויי וז הפולחב

תלוחתמ )הריבל טרפ( םיילוהוכלא תואקשמ ילכמ תאצוהלו יצחו רטיל ילכמל קוחה

.קוחה

≤Æ ± ‰ÙÂÏÁ— ∫Ô¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ תלטה תפסותב ,סיסבה תפולחל המוד וז הפולח

יפ לע ,ולש הקשמה ילכמ תא ףוסאל יארחא ןרצי לכ וז הטישב .םינרציה לע תוירחאה

ןודקיפה יפסכ תא ותושרב ריאשי ןרצי לכ ,ןכ ומכ .תונקתב וא קוחב ועבקייש םידעי

.לופיטה תולעב תולת אלל ,)"םישרפה"( םיפדועה

≥Æ ≤ ‰ÙÂÏÁ— ∫‰˜ÈÏÒ ÊÎ¯Ó תוירחא הליטמה ,1 הפולחל הינייפאמ לכב המוד וז הפולח

ןיב הקילס זכרמ םיקת )ינוציח ןלבק תועצמאב( הנידמה :דחא אשונל טרפ ,ןרציה לע

הכורכה תונבשחתהה לוהינ — דחא יזכרמ דיקפת הקילסה זכרמל .םינרצי/םידיגאת

ןרצי לש לכמ ףסא דחא ןרצי לש ףוסיא דיגאת םא .םינוש םינרצי לש םילכמ ףוסיאב

ןרציל ןודקיפה ןיגב םולשת ריבעיו לכמב ינשה ןרציה תא הכזי הקילסה זכרמ ,רחא

םילכמ ףוסאל םידיגאתל יבויח ץירמת רוציל תנמ לע .)ינשה ןרציה ןובשח לע( ןושארה

ףוסיא ימד עובקל רשפא ,)ףוסיאה תוליעי תא ריבגהל ךכ ידי לעו( םינוש םינרצי לש

אשמב וא הנידמה ידי לע עבקיהל לוכי םוכסה .ןרציהמ ףסואה דיגאתה לבקיש םיפסונ

.םידיגאתה ןיב ןתמו

¥Æ ≥ ‰ÙÂÏÁ—· ‰„¯Ù‰ ·Ï ÏÎÓ‰ ¯ÂˆÈÈ ÔÈ ∫ÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ÔÈלכמה רוציי ןיב הדרפה

ביוחמ וניא ךא ,הבשה ירועישל שרדנ ןרצי לכ וז הפולחב .לכמה ףוסיא ןיבל וקווישו

.ןודקיפב בייחה לכמ לכ ףוסאל יאשר אוה .קוויש אוהש םילכמה תא אקווד ףוסאל

זכרמב ךרוצ ןיא וז הפולחב ךא ,2 הפולחבכ ,םינוש םינרצי לש םילכמ ףוסאי ןרצי לכ

.םינרציה ןיב תונבשחתה עוציבל הקילס

μÆ ¥ ‰ÙÂÏÁ— ∫ÈÏÂÚÙ˙ ‡Ï „È‚‡˙ ונממ עונמל ךא ,דיחי דיגאת רוציל עיצמ הז ןורתפ

םיזרכמב ,הנשמ ינלבק תועצמאב ויתולועפ לכ תא עצבל ביוחי אוה — תילועפת תוליעפ

תויעבה בור תא ריתומ ךא קושב תורחתה יא תא תצקמב ןיטקמ הז ןורתפ .םירדוסמ

.ספאה תפולחב תוכורכה

· ‰‡ÂÂ˘‰˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ

וגצוהש םינוירטירקהו םילוקישה ללכ תא האיבמ ןלהלש הלבטה ,תופולחה ןיב תוושהל ידכ

:ליעל
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· ‰‡ÂÂ˘‰˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ

· ‰„¯Ù‰ÔÈ ÊÎ¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ‰Ò¯‚ ÌÈ¯ËÓ¯Ù
ÛÂÒÈ‡Ï ‰¯ÈÎÓ ‰˜ÈÏÒ Ô¯ˆÈ‰ ˙ÓˆÓÂˆÓ

,הלבגמ ןיא ,הלבגמ ןיא ,הלבגמ ןיא לש הלבגמ — הרטמה תגשה
עובקל רשפא עובקל רשפא עובקל רשפא %07-%57 ףוסיא ידעי
י"פע ,דעי לכ י"פע ,דעי לכ י"פע ,דעי לכ יפל ,רזחה םייברמ
הטלחה הטלחה הטלחה שרפה

תונודקיפ

%58 %58 %58 %27 ףוסיא ירועיש
םיעצומ

ןוילימ 567 ןוילימ 567 ןוילימ 567 ןוילימ 846 םילכמ רפסמ
הנשב םיבשומ

'גא 8.21 'גא 1.61 'גא 8.21 'גא 8.21 לכמל תעצוממ תולע

ח"ש ןוילימ 89 ןוילימ 89 ןוילימ 2.321 ןוילימ 89 תיתנש תללוכ תולע
ההז תומכל ח"ש ח"ש ח"ש

ןוילימ -64.0 ןוילימ -64.0 ןוילימ -6.8 ןוילימ -64.0 קשמל וטנ תלעות
%58 יפל ח"ש %58 יפל ח"ש ח"ש %58 יפל ח"ש

,דואמ ההובג ונכתיי ,ההובג ,דואמ הכומנ םייק ,הכומנ קשמב תורחת תמר
ורצוויי םידיגאת חוכ תרבגה ,דיחי דיגאת

םיבר םידיגאת םידחא םג דיגאתה חוכ
םינרציה לומ ינוספונומ
םינטקה

ההובג ההובג הריבס הריבס ןכרצל תושיגנ

— ינוניב חווט — ךורא חווט — רצק חווט דיימ םינמז חול
יצחו הנש  םייתנש הנש דע

תינוניב הכומנ ההובג ההובג תומישי

תינוניב דואמ ההובג המוד ,תינוניב המוד ,תינוניב תוברועמ תמר
םויה בצמל םויה בצמל קושב תיתלשממ

תינוניב תכבוסמ הבוט הבוט תכרעמה תוטשפ

הבוט הכומנ הבוט הבוט םייונישל תושימג
דיתעב

ןכרצ ,ןרצי ןכרצ ,ןרצי ןכרצ ,ןרצי ןכרצה לע לטנה תקולח
םיאנועמקו םיאנועמקו םיאנועמקו םיאנועמקהו

תינוניב ההובג תינוניב תינוניב היעטה תלוכי

ןיא ןיא ןיא םימייק םיטסיפמרט

1 4 2 3 )*תופולח גוריד( םוכיס

.רתויב בוטה — 1 *
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˜ÒÓ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â

תוירחא לש הפולחה — תופולח יתשל רורב ןורתי תוארל רשפא הלבטב תופולחה תאוושהמ

תופולחה ינפ לע תופידע וללה תופולחה .ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחו ןרציה

לע( ףוסיאה ידעיב הדימע — הרטמה תגשהבו )הקילסה תפולח ינפ לע( תּולעב תורחאה

ןכלו ,ןורתי לכ ןיא תורחאה תופולחל ,הלא תונורתי לומ .)תמצמוצמה הסרגה תפולח ינפ

.תוטלושה תופולחה ןה וללה תופולחה יתש יכ רמול רשפא

תמרב רכינ ןורתי שי ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחל ,תוטלושה תופולחה יתש ןיב

הרקבבו חוקיפב ךרוצה לשבו םייקסעה םילבגהה םוחתב רתויב בושח הז ןורתי .תורחתה

,ללכ ךרדב ,האיבמ תיתורחת תכרעמ .תיתורחת הניאש תיקסע תכרעמב הנידמה לש

לומ וז הפולח לש ירקיעה הנורסח .ןכרצל תוחונהו תושיגנה רופישלו תויולע תתחפהל

ךילהתהש רחאל ;תכרעמה בוצייל דע םייניבה תפוקתב אוה ןרציה תוירחא לש הפולחה

ןיב הדרפהה תפולח ינפ לע ןורתי לכ ןיא ןרציה תוירחא לש הפולחל ,ףטוש ןפואב לעפי

.ףוסיאל הריכמ

.ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולח לע אופא םיצילממ ונא

ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÈÙÏ ÁÂ˙È

˙¯Á·‰ ‰ÙÂÏÁ‰

˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÂÏÚ

תולע ,תיסחי הרקיה ,הקילסה תפולחל טרפ יכ רמול רשפא ,תופולחה ןיב האוושהה רחאל

תכרעמה לועפת לש ילכלכה ןחבמה ןכל ;תופולחה לכב המוד םיבשומה םילכמב לופיטה

הפולח לכבש ,תויולעה בכרהל בל םישל יאדכ .תיבטימה הפולחה תריחבל ןוירטירק וניא

תכרעמב ,ןוימה זכרמב( םנכ לע ורתוויי דיגאתה לש לדוגה תונורתי :המגודל ,הנוש אוה

םצמוצמ רפסמל םילכמה עונישב ךרוצה תנטקהו תורחתה תרבגה ךא ,)הרקבהו חוקיפה

.וללה תונורתיהמ קלח וזזקי ןוימ יזכרמ לש

‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰

ףוסיאה ידעי וז הפולחב ירהש — תורחאה תופולחה לכמ התוחנ ספאה תפולח ,הז רטמרפב

ורגסיי םידיגאתה ,קיפסמ וניא ןומימה םא .םידיגאתה לש ןומימה רוקממ רזגיהל םיבייח
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םילשכה דחא איה וז הדבוע .םהשלכ ףוסיא ידעיב דומעל ךרוצ ןיא ובש בצמ רצווייו

רשפא יא ןכלו ,ןומימה רוקממ הנבומ ןפואב םירזגנ ףוסיאה ידעי — הפולחה לש םייזכרמה

קוחה תרטמו ,)ירוקמה ןודקיפה קוחב רדגוהש ףוסיאה דעי( %58 ורועישש ףוסיאב דומעל

ףוסיאל דעי לכ עובקל רשפאו ,קתונ הזה רשקה תורחאה תופולחה לכב .האולמב גשות אל

.הלשממה תטלחה יפ לע

˜˘ÓÏ ÂË ˙ÏÚÂ˙

לככ םיבר םילכמב לפטל ףידע ,תולעל בוריקב הווש ןודקיפה תטישב תלעותהש ןוויכ

הבש הדוקנב עבקיהל ךירצ ףסה .)תיכוכז ילכמל טרפ( ןודקיפה קוח תרגסמב רשפאה

תרגסמב ףוסיאב לופיטהמ תילושה תלעותה לע הלוע םילכמה ףוסיא לש תילושה תולעה

האוושהב התוחנ הפולחה ,%27–כ לש ףוסיא ידעיב תלבגומ ספאה תפולחש ןוויכ .קוחה

.תורחאה תופולחל

˜Â˘· ˙Â¯Á˙ ˙Ó¯

ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחו הקילסה תפולח קר ,תופולחה חותינב גצוהש יפכ

,הקילסה זכרמ לש תיסחי ההובגה תולעה בקע .םירחתמ ףוסיא ימרוג לש הסינכ ורשפאי

שיגדהל יואר .ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחב לבקתת רתויב ההובגה תורחתה תמר

םתוא לומ ןוספונומ ,השעמל ,אוה דיגאתה ךא ,הלבוההו ףוסיאה תמרב תורחת שי םויה יכ

.לופונומ אוה דיגאתה םינכרצה לומ .םיאנועמקה לומו םימרוג

˙ÂÁÂÂ ÔÎ¯ˆÏ ˙Â˘È‚

לכב ומרגי ףוסיאה ירועיש תיילעו יצחו רטיל םחפנש םילכמל קוחה תלוחת תבחרה

המרב היהת העפשהה תמצמוצמה הפולחב .םינכרצל תוחונהו תושיגנה רופישל תופולחה

לכ תמועל ,רתוי ההובג המרב — ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחבו ,רתוי הכומנ

.תופולחה

·Ï ÌÈÓÊ ÁÂÏÚÂˆÈ

שי הז אשונב .רתוי ריהמ היהי עוציבה ,םייופצה םייונישה ונטקיו ותחפיש לככ — קפס ןיא

תופולחה ינפ לע םינרציה תוירחא לש הפולחל וא ספאה תפולחל קהבומ ןורתי אופא

.תורחאה
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˙ÂÓÈ˘È

תמר .הלוע תומישיה תמר ,רתוי ןטק םייופצה םייונישה רפסמש לככ ,םדוקה ףיעסבכ

תפולח ,הזה רטמרפה יפ לע ,ןכל ,רתוי טושפ ילועפתה ןונגנמהש לככ םג הלוע תומישיה

לקתיהל היופצ הדרפהה תפולח םג .תורחאה תופולחהמ שממ לש תותיחנ התוחנ הקילסה

.םושיי יישקב

·¯ÂÚÓ‰ ˙Ó¯˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â

עובקל הכירצ הנידמה .תיתלשממ תוברועמ לש הכומנ המר תשרודה הפולחל לודג ןורתי שי

ראשית תופולחה לכב .תכרעמב הרישיה התוברועמ תא ןיטקיש ןונגנמו םירורב קחשמ יללכ

הלשממה םינרציה תפולחבו ספאה תפולחב .תונוש תוגרדבו תונוש תוביסמ ךא ,תוברועמ

,)םייקה בצמה חותינ האר( םינוש םיאשונב םמע ןודלו םידיגאת/דיגאתה תא רשאל הכירצ

לש הנורתי .םינכרצל תושיגנה תמר לע חקפל הלשממה ךרטצת הדרפהה תפולחב וליאו

ךרוצה תא ענמת תורחתהש חינהל ריבס תכרעמה תובצייתה רחאלש ךכב הדרפהה תפולח

רחא בוקעל הלשממהמ שורדי לופונומ םויק ,תאז תמועל .תידיתע תיתלשממ תוברעתהב

בקעמ הכירצמ איהו ,רתויב תיתייעבה איה הקילסה תפולחש רורב .ןמז ךרואל ותוליעפ

.הלשממה לש דומצ

ÏË‰ ˙˜ÂÏÁ

ייח רוזחמב םימרוג השולש רידגהל רשפא .םהזמה לע לטומ תויהל ךירצ לטנה ,ונייצש יפכ

תנתינ הניא םימרוגה תשולש ןיב לטנה לש הקולחה תרוצ .ןכרצו יאנועמק ,ןרצי :רצומה

.לטנה לש יסחי קלחב תאשל רומא םרוג לכש רורב ךא ,הערכהל

,ןודקיפה ימד תא הרזחב לבקלו לכמה תא ריזחהל יאשר ןכרצה היפלש ,ןודקיפה תטיש

םינכרצה ,%08 לש ףוסיא תמרב .וז תורשפא לע םירתוומה םינכרצה לע לטנהמ קלח הליטמ

ןוויכמ ,ןבומכ ,העטמ עצוממה( ללוכה לטנהמ %05–כ ןהש ,'גא 6 לש עצוממ לטנב םיאשונ

םניאש םינכרצה וליאו ,והשלכ לטנב םיאשונ םניא םילכמה תא םיריזחמה םינכרצהש

.)'גא 03 לש לטנב םיאשונ םילכמה תא םיריזחמ

תוחפל לטנהמ תיצחמ ,ונתעדלו ,יאנועמקל ןרציה ןיב קלחתהל הכירצ לטנה תרתי

.יאנועמקה לע — תיצחממ תוחפו ןרציה לע לופיל ךירצ

תפולחב .םיאנועמקהו ןכרצה לע לפונ הזו ,לטנב אשונ וניא ללכ ןרציה ,ספאה תפולחב

.םיאנועמקהו ןכרצה לע לופיי תאז לכב ובור ךא ,ןרציה לע לופיי לטנהמ קלח ,ןרציה תוירחא

.ןכרצהו יאנועמקה ,ןרציה ןיב ןוכנ קלחתמ לטנה הדרפהה תפולחב קר
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·˜ÛÂÒÈ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ

:םירטמרפ המכ ןובשחב איבהל ךירצ ,ףוסיאה דעי תא עובקל ידכ

®± ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó— תילושה תולעה ךא ,תולעל עצוממב הווש תלעותהש תויה

תולעה קר איה תולעהו תמייק רבכ תכרעמה( עצוממהמ הכומנ םילכמב לופיטל

ילכמל טרפ( ןודקיפה קוח תרגסמב רשפאה לככ םיבר םילכמב לפטל ףידע ,)הנתשמה

ףא איה םיוסמ בלשבו ,הלעת תילושה תולעה תוהובג ףוסיא תומרב ,םלואו .)תיכוכז

לש תילושה תולעה הבש הדוקנב עבקיהל ךירצ ףסה .תעצוממה תולעה תא רובעת

,ונתעדל .קוחה תרגסמב ףוסיאב לופיטהמ תילושה תלעותה לע הלוע םילכמה ףוסיא

תמר .תקיודמה המרה תא עובקל השק ךא ,%58-%57 םיכרעה ביבס לבקתת וז המר

הכירצ תקיודמה ףוסיאה תמר לע הטלחהה ךא ,%58-%57 תויהל אופא הכירצ ףוסיאה

.יאנועמקל ריבס הנעמו ןכרצל תושיגנה תמר ןוגכ ,םירחא םירטמרפ ךמס לע עבקיהל

®≤ ̇ ÂÁÂÂ ÔÎ¯ˆÏ ̇ Â˘È‚— תושיגנהו תוחונה רופישל תיזכרמה ךרדה ,הדובעב גצוהש יפכ

םיביוחמ םניא םינרציה ,תעצומה הפולחב .ףוסיאה ידעי תלדגה איה תואקשמה ינכרצל

ריזחהל םילוכי םניא םיאנועמקו םינכרצ ובש בצמ עונמל ידכ .םילכמה תא טולקל

לכ תא טולקל םינרציה תא וצירמיש הלאכ — םיהובג ףוסיא ידעי עובקל ךירצ ,םילכמ

%07 לש ףוסיא דעיבש רורב .םינכרצל תושיגנהו תוחונה רופישל לועפלו םילכמה

תושיגנה ,תקפסמ הניא תוברועמה תמרש ןוויכמ ,גשות אל הרטמה )םייקה בצמה(

הובג דעי עובקל ךרוצ שי ןכל .שרדנה דעיב דמוע דיגאתהו ,הבוט יד הניא םינכרצל

.רתוי

®≥ ÌÏÂÚ· ÌÈÓÂ„ ÌÈ˜ÂÁÓ „ÂÓÈÏ— רשפא ,תורחא תונידמב םימוד םיקוח לש הריקסב

.%58 דע %57 לע דמוע ףוסיאה ידעי עצוממש תוארל

הנש לכב %5 ,הגרדהב הלעי ףוסיאה דעי :הזה ןונגנמה תא עובקל אופא םיצילממ ונא

ןויקינ ,םינכרצה לש תוחונ תמר( ןוצר ועיבשי תואצותה םא .)%57 לש דעי עבקיי 5002–ב(

הלעוי ,תוקפסמ ויהי אל תואצותה םא .עבקנש יפכ ראשיי דעיה ,)ב"ויכו רוביצה יחטש

.ןוצר ועיבשי תואצותה הבש המרל דע ,%5 דועב דעיה

·˜ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ

:תולאש המכ לע תונעל בושח ,וז היגוס תרגסמב

יפ לע ותוא עובקל ןרצי לכל רשפאל וא קוחב ןודקיפה םוכס תא עובקל ךירצ םאה.1

?ונוצר
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,ילאיצנרפיד ןודקיפ עובקל שי םאה ,ןודקיפה םוכס תא קוחב עובקל ךירצ םנמא םא.2

?םלדוג יפל וא םילכמה יגוס יפל

?שרדנה ןודקיפה םוכס והמ ,ןכ םא.3

5 'סמ חפסנב עיפומ אוהו ,םינותנה לש טרופמ חותינ השענ ,וללה תולאשה לע בישהל ידכ

.ןודקיפה םוכס תעיבק לש םיטביהב קסועה

קושה תוחוכ ידיב ןודקיפה םוכס לש העיבקה תראשה יכ תוארמ חותינה תואצות

תוברעתה אלל ךא — דיחא היהי ןודקיפה םוכס ךכ ןיבו ךכ ןיבש הארנ .תינסרה תויהל הלולע

םוכסה תא ביתכהל קושב םייזכרמה םינקחשל רשפאיש ללח רצוויי ,אשונב תיתלשממ

הובג היהי ןודקיפה םא :דועו .הכורא הניא תורחתב העיגפל ךרדה — ןאכמ .םינרציה ראשל

ןיב תורחתב העיגפ ןכתית ,ידמ ךומנ היהי םא ;םיקיר םילכמ לש היישעת רצווית ,ידמ

.םילקה תואקשמה ינרצי

םיילכלכ םילוקיש יפ לע — ןודקיפה םוכס תא עובקל הכירצ הנידמה ,ונתעדל ,ןכל

.םייתביבסו

םילוקישמ( םינטקו םילודג — םילכמה ללכל דיחא ןודקיפ םוכס עובקל יואר ,ןכ ומכ

.)םינרציה לכל דיחא ןודקיפ םוכס עובקל ךרוצה לש הלאל םימוד

.)מ"עמ ללוכ( 'גא 03 אוה ריבסה ןודקיפה םוכס יכ הלוע ונעציבש חותינהמ

· ‰„¯Ù‰‰ ˙ÙÂÏÁÏ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÈÎ˙ÛÂÒÈ‡Ï ‰¯ÈÎÓ ÔÈ

˙ÚˆÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ È¯˜ÈÚ

:תעצומה הפולחל םייזכרמה תונורקעה ןלהל

ףוסיא לש םידעי ועבקיי ךכ םשל‰‡ÆÌÈ¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÂÈ¯Á )א

:תוירקיע תורטמ יתש ףוסיא ידעי תעיבקל .ןרצי לכ לש תואקשמה תריכממ רועישכ

חונו ליעי ףוסיא תוריש ןתמו )ב"ויכו רוביצה יחטש ןויקינ( הקיקחה תורטמ תגשה

ןתית אל ףוסיאה תכרעמ םא .תוריכמה ךסמ %57 לש המרב ועבקיי םידעיה .רוביצל

תורישה תמר לבקתתש דע ,%58 ףאו %08 לש המרל םידעיה ולעוי ,ליעיו חונ תוריש

.תיצרא הסירפב ,תשרדנה
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.ףסאש םילכמהמ תוחפל ÊÁÓÏ ·ÈÂÁÓ Ô¯ˆÈ‰ %09¯)ב

ידכ אקווד ואלו דעיב דומעל  ידכ — ¯ ÏÎÓ ÏÎ ÛÂÒ‡Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô¯ˆÈ ÏÎÏÔÂ„˜ÈÙ ·)ג

תומכה .םילכמה ףוסיאל הריכמה ןיב קתנה אטבתמ הזב .רכמ אוהש םילכמ ףוסאל

גוסב יולת וניא ףוסאל שרדנ ןרציהש םילכמה גוס ךא ,תוריכמה ךסמ םיזוחאב תעבקנ

.רכמש םילכמה

:קוחה עוציבל ןומימ תורוקמ השולש שי Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÆ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ·)ד

.םינרציה ידיב ורתוויי ןודקיפה ימד םולשת ןיבל ןודקיפה ימד תייבג ןיב םישרפהה)1

ןרציה ךרטצי ,לופיטהו ףוסיאה ןונגנמ תלעפה תא ונממי אל םישרפהה םא — ןרציה)2

.תולעה תרתי תא ויתורוקממ ןממל

.ךשמהב רבסוי — יאנועמקה)3

̇ ‰Æ˜ÂÁ)ה ÏÂÁ˙ טרפ ,םיילוהוכלא תואקשמ ללוכ אל ,הקשמה ילכמ ללכ לע לוחי קוחה

,)םיאתתש תרחא הרדגה לכ וא %9 לש לוהוכלא תמר עובקל רשפאש הארנ( הריבל

,ןוילימ 009–כב ךרעומ הנשב םילכמה רפסמ .בלח ילכמו ןוטרק תוזירא ללוכ אלו

.קיטסלפ ילכמ ןוילימ 006–ו חפ ילכמ ןוילימ 002 ,תיכוכז ילכמ ןוילימ 001 םכותמ

יפ לע ףוסיאה תטיש תא עבקי ןרצי לכ ÆÔÎ¯ˆ‰Ó ‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ ˙ËÈÏ˜Ï ˙Â„Â˜)ו

תויונח ,תונוכמ — ץראב םינוש םירוזאב תונוש ףוסיא תוטיש ונכתיי ןכלו ,ותטלחה

חיטבהל ךירצ ,ןרצי לכל הלועפ שפוח רשפאל ןוצרה תורמל .ב"ויכו קלד תונחת ,תוידועיי

םיאנועמקה תא בייחל טלחוה ןכל .םילכמה תרזחהל הליעיו הריבס תורשפא ןכרצל

:וללה תונורקעה יפ לע ,ךכב ורחביש םינכרצמ םיקיר הקשמ ילכמ טולקל

רב  לכמ רובע ןודקיפ ימד ריזחהלו לבקל ביוחי ר"מ ÏÚÓ 82 החטשש תונח לעב)1

.חוקלל םילכמ 05 דע — ןודקיפ

01 דע — ודי לע רכמנש לכמ ÂÒ ÏÎ‚ לבקל ביוחי ר"מ Ú 82„ החטשש תונח לעב)2

.חוקלל םילכמ

.לעופב רכמש לכמ לכ לבקל ביוחי קסויק לעב)3

.ןודקיפ ימד םינכרצהמ ובגי אל תודעסמ ילעב)4

̇  ףוסיא תדוקנ לכמ וא וללה םימרוגהמ הרזחה תוריש לבקל לכוי ןכרצה ÙÒÂועבקיש

.םינרציה

.ןודקיפ ירב םהש םילכמה יגוס לכל ההז תוריש תתל שרדנ יאנועמק/ןרציה
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רוזחמ תרגסמב ,קפס ןיאÆÈ‡ÂÚÓ˜‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚÏ ‰ÚÓ Ô˙Ó )ז

ףקותמ .הקשמ ילכמ רכומה יאנועמקה לש םג תוירחא שי ,הקשמ לכמ לש םייחה

.םינכרצהמ םילכמה תא טולקל םיאנועמקה וביוחי םייטקרפ םיעינממו וז תוירחא

.םוהיזה תריציב עירכמה קלחה וניא םיאנועמקה לש םקלח יכ שיגדנ ,תאז תורמל

ידכ .םילכמה לש הבשהה תולעמ ידמ לודג רועיש םיאנועמקה לע לטומ םייקה קוחב

לכל לופיט ימד םלשל וביוחי םינרציה ,םוהיזב לופיטה לטנ לש תקדוצ הקולח רשפאל

אשמב ועבקיי לופיטה ימדש םיצילממ ונא .םילכמה תא ולבקי םהמש םיאנועמקה

עיגהל םידדצה וחילצי אל ףקותל קוחה תסינכל דע םא .םיאנועמקל םינרציה ןיב ןתמו

עבקי ,הביבסה תנגהל דרשמה ,קוחה לע הנוממל ימשר ןפואב שגותש ,המכסה ידיל

.לופיטה ימד הבוג תא דרשמה

עובקל ךירצ ,רכמ אוהש םילכמה תא ףסוא וניא ןרציהש ןוויכ‚ÆÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÓ„ ‰·Â )ח

עבקייש ןודקיפה םוכס .)5 'סמ חפסנב רבסה האר( םינרציה ללכל דיחא ןודקיפ םוכס

תונשל תורשפא קוחה לע הנוממה ןחבי םינש שולש לכ .'גא 03 — םילכמה יגוס לכל

.ןודקיפה ימד הבוג תא

,םייקה קוחה לש םיחקלה דומיל תובקעבÌÈ¯ˆÈ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ È‡ Æ‰·˘‰‰ È„ÚÈ ·)ט

םידעי ועבקיי ,הנשה ףוס תארקל םינפסא לש םייביטלוקפס םיצחל עונמל ידכו

רעפה תמלשהלו הנש לכב %01 דע לש הייטסל תורשפא םע ,םייתנש–ברו םייתנש

לפכ רורגת )םייתנשה וא( םייתנש–ברה םידעיב הדימע יא .תמדוקה/תבקועה הנשב

.סנק

̃ Æ‰¯˜·Â )י ÂÁ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙהרבסהו םיחקפמ תועצמאב ,חיטבהל שרדנ קוחה לע הנוממה

.קוחה ידעיב ודמעי םינושה םימרוגהש ,רוביצל

תונורקע המכ ועבקנ ,םייקה קוחהמ םיחקלה דומיל תובקעב·Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÎË ˙ÂÈÚ )אי

:קוחה לש תונוש תוינכט תויעב ןורתפל

1(Ó¢ÚÓ‰ ̇ ÈÈ‚ÂÒ — הז אשונ .מ"עמ יכרוצל ,קוחה עוציבל םינרציה תואצוהב הרכה

.םינרציה תואצוהב הרכהה ןונגנמב ךורכ

2(ÌÈÙÒÎ Ï˘ ‰·Ï‰ ̇ ÚÈÓ — תומכב ןפסא לכל ןרציה ידי לע םימולשת םושיר בויח

עבקיש ידכ ,רצואה דרשמב םיסמה ףגא ינפב אבוי הז אשונ םג .םילכמ 05 לעמש

.םיפסכ תנבלה ענמתש הטישה תא

3(· ÌÈÏÎÓ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÈÚ· ÔÂ„˜ÈÙ È¯— םניאש םילכמ תריפסו םיפויז עונמל ידכ

לע אלו( ומצע לכמה לע ןודקיפה םוכס תא עיבטהל םינרציה וביוחי ,ןודקיפ ירב

.)לכמה לש הקבדמה
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‰ÙÂÏÁ‰ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Â‡È˙

:הלאה תויוחתפתהה תא םיפוצ ונא וללה תונורקעה סיסב לע

±Æ·Â ÛÂÒÈ‡· ˙ÂÏÈÚÈ ÏÂÙÈË— רתאל ןרצי לכל הלועפ שפוח ןתמו תורחתה תוחתפתה

תא וליזוי םג הארנכו ,קושב תוליעיה תא ורפשי ורובעב תיבטימה ףוסיאה תטיש תא

לש הטילק תודוקנו ףוסיא תוטיש לש ןווגמ חתפתי יכ םיכירעמ ונא .ףוסיאה תויולע

.ב"ויכו קלד תונחתב הטילק תודוקנ ,תוידועיי תויונח ,תויטמוטוא תונוכמ — םילכמ

≤Æ·¯ÂÚÓ ÔÎ¯ˆ‰ ˙Â— רקיעב םינקנה ,םילודג םילכמ לע קוחה לש ותלוחת תבחרה

וריבגי םיקסויקבו תונטק תויונחב םג םילכמ טולקל הבוחה תבחרהו ,תיתיב הכירצל

תונעטה ומלעיי ךכ .םילכמה לש רתוי החונ הרזחה ורשפאיו קוחב רוביצה תוברועמ תא

.ןכרצה לע סמ ,)וקלחב( השעמל ,אוה םייקה קוחהש

≥Æ ˙Â¯Á˙ ˙ÂÁ˙Ù˙‰— לכ ידי לע םייפיצפסה הקשמה ילכמ ףוסיא לש הבוחה תרסה

םיכירעמ ונא .םילכמ ףוסיאב דיחי םרוג לש לדוגל תונורתיה תא דואמ תיחפת ןרצי

,)םייטרפ םינפסאמ םיתוריש ורכשי וא( םייאמצע ףוסיא ינונגנמ ומיקי םינוש םינרציש

.תישעמה הניחבהמ םג רתפית דיחיה דיגאתה תייעב ךכו

¥Æ ÏË‰ ̇ ˜ÂÏÁ— םינושה םינקחשה ןיב חוכ לש היכרריה תרצוי הניא תעצומה תרגסמה,

,ןרצי — לכמה ייח רוזחמב םיברועמה םימרוגה תשולש ןיב לטנה תקולחש יופצ ןכלו

.ירחסמ ןתמו אשמב עבקיתו תינויגה היהת — ןכרצו יאנועמק

μÆ ÌÈ˜È˘Ó ÌÈ˜ÂÂ˘· ÌÈÈÂÙˆ ÌÈÈÂÈ˘— תא הבר הדימב ןיטקת השדחה קוחה תעצה

תויושרב הפשאה יחפב תלוספה חפנ םג .םיברה תושרב תכלשומה תלוספה חפנ

לע תואצוהה תא ןיטקהל ולכוי תוימוקמה תויושרה .%5–מ רתויב ןטקי תוימוקמה

סחד בכר תשיכרמ וענמיי( תלוספה ףוסיאל ךרעמה תא םיאתהלו רוביצה יחטש ןויקינ

לופיטב תוימוקמה תויושרל םיפסכ וכסחי הלא תולועפ ךוראה חווטב .)ב"ויכו שדח

.תלוספב

ךרעמ תא חתפת ,הובג ילכלכה וכרעש םלג רמוח םיווהמה ,םילודגה םילכמה תבשה

.רוזחִמל תושדח תויגולונכט לש חותיפל איבהל היושע איהו ,לארשיב תלוספה רוזחִמ

‰ÙÂÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘

ייוניש .ונממ תורזגנה תונקתבו םייקה קוחב םייוניש םישורד ,הפולחה תא םשייל ידכ

:הלאה םירטמרפה תא םיללוכ הקיקחה
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;רוזחִמו ףוסיא ידעיב הדימעל םינרציה לע תוירחאה תלטה.1

;םידיגאת תמקהל יתלשממ רושיאב ךרוצה לוטיב.2

;םינרציה ידיב םישרפהה תראשה.3

;ןודקיפ רב לכמ לכ ףוסאל ןרצי לכל רשפאל.4

לוהוכלא םיליכמה תואקשמה ילכמ תאצוהו םילכמה ללכל קוחה תלוחת תבחרה.5

;הלעמו %9 רועישב

;ןוכדעה ןונגנמ רושיאו קוחב ןודקיפה ימד םוכס תעיבק.6

.ליעל וגצוהש תוינכטה תויגוסל הנעמ ןתמ.7

·ÚÓ‰ ˙ÙÂ˜˙Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈÎÂ ¯

קוחה ,ףקותל ותסינכל דע .תסנכב ורושיא רחאל הנש ףקותל סנכיי קוחה יכ םיצילממ ונא

.)%08 םוקמב( ךליאו 5002 תנשמ %57 לע עבקית הבשהה תמר ךא ,ונכ לע רתוויי םייקה

— לופיטה ימד הבוג לע המכסהל עיגהל ושרדיי םיאנועמקהו םינרציה ,םייניבה תפוקתב

לע הנוממה ,המכסהל עיגהל וחילצי אל םא .ףקותל קוחה תסינכ ינפל םישדוח השיש דע

— בייחמו ידעלב ןפואב לופיטה ימד הבוג תא עבקי ,הביבסה תנגהל דרשמה ירק ,קוחה

רשאל תוכמסה לעב היהי הביבסה תנגהל רשה .ףקותל קוחה תסינכ ינפל םיישדוחכ דע

.ןודקיפה ימד םוכס תא עובקל ,ןיפולחל ,וא םיקוושמל םינרציה ןיב רדסהה תא

ÌÂ˘ÈÈ ˙ÈÎ˙

1.ß‡ ·Ï˘

.וללה םייונישה עוציב ךרוצל הקיקח ייוניש

2.ß· ·Ï˘

ןיב המכסה ללוכ ,הקיקחה ייוניש תארקל קושב םימרוגה תונגראתה רחא בקעמ

תלוחת דעומ דע המכסהל ועיגי אל םא .לופיטה ימד הבוג לע םיאנועמקה ןיבל םינרציה

.לופיטה ימד תא רשה עבקי  — קוחה

3.ß‚ ·Ï˘

.קוחה לש הפיכא ךרוצל ,הביבסה תנגהל דרשמה לש הרקבלו חוקיפל תינכת תנכה

4.ß„ ·Ï˘

.%58 דע הבשהה ידעיב תומאתה עוציבו ןכרצל תושיגנהו תורישה תמר לש הניחב
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ÈÏÏÎ  Æ‡

םויב ףקותל סנכנ )"קוחה" — ןלהל( 9991-ט"נשתה הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ שקיב ,תסנכה לש הלכלכה תדעו ינוידל ךשמהב .1002.01.1

קוחה תא חתנל ,רצואה דרשמו )"דרשמה" — ןלהל( הביבסה תנגהל דרשמה םע ףותישב

םינושה םיקסועה ידי לע ותלעפה תפוקתב ולעש םיישקה לע תעדה תא תתלו םייקה

.קוחה לש ועוציב תא רפשל ידכ הקיקח ינוקית םישורד ,חותינה תונקסמ יפ לע .םוחתב

:םיירקיע םימוחת השולש ,רתיה ןיב ,ןוחבל שקיב ןוכמה

;הלעמו יצחו רטיל םחפנש הקשמ ילכמ לע םג ןודקיפה קוח תלוחת לש הבחרהה תויאדכ .1

;קושב תורחתה תרבגהל תורשפא .2

.רוביצה תוברועמ תרבגה .3

תלעות לומ תולע תניחבמ — רתויב הליעיה ותנוכתמב קוחה םויק לש חותינ שרדנ ,ןכ ומכ

.ימואלה קשמל
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Ú˜¯ Æ·

רכממה תויונחמ קלחו םינאוביה ,תואקשמה ינרצי ,םייקה ןודקיפה קוח תוארוה יפ לע

אלמ הקשמ לכמ לכ רובעב 'גא 52 ךסב ןודקיפ תובגל םישרדנ )"תומריפ" — ןלהל(

ילכמ םינכרצהמ לבקל קווישה תותשרו םינאוביה ,םינרציה םיביוחמ דבב דב .ורכמש

.ומלושש ןודקיפה ימד תא הרומתב םהל תתלו ,םיקיר הקשמ

ילכמ ףוסאל הבוחה תלטומ וילעו ,"ה"לא רוזחימה דיגאת" םקוה קוחה תוארוה יפ לע

תושמתשמה תומריפה ידי לע ןודקיפ ימד םניגב ובגנש םילכמה ךסמ ,םיקיר הקשמ

4002 תנשב ;לדגו ךלוה הז דעי .1002 תנשב %05–ל עבקנ ףוסיאה דעי .דיגאתה יתורישב

.%58 לע דומעי ךליאו 6002 תנשמו %07 לע דמעוה

לודג םחפנש ,תכתמו תיכוכז ,קיטסלפ םייושעה הקשמה ילכמ לכ לע לח ןודקיפה קוח

.הנשב ןוילימ 005–כ  — קוחב םיללכנה םילכמה רפסמ .יצחו רטילמ ןטקו רטיל 0.125–מ

ןוילימ 005–כ םה םג — )ללוכ( הלעמו יצחו רטיל םחפנש הקשמ ילכמ לע לח וניא קוחה

.הנשב םילכמ

:)ונממ תוקפומה תולעותה( קוחה תורטמ הלאו

םיכלשומ אלא הנמטהה ירתאל םיעיגמ םניא םיבר םילכמ — רוביצה יחטש ןויקינ.1

;הביבסה תא םימהזמו םיחותפ םיחטשב

ותוברועמ תרבגהו ,הבשההו רוזחִמה ימוחתב רוביצה לש תיתביבסה תועדומה תרבגה.2

;ךילהתב

םילכמה רוזחִמל השירדו ההובג ףוסיא תמר לש העיבק .הנמטהל תלוספה חפנ תנטקה.3

תובישח הנשמ לבקמ ןויערה .הנמטהל העיגמה תלוספה תומכ תא וניטקי ופסאנש

תלוספ יביכרמ תמועל ,םלקשמל תיסחי לודג חפנ םיספות הקשמה ילכמש םושמ

.תובר םינש ראשנ םוהיזהו םינש ךשמב םיקרפתמ םניא םהש םושמו ,םירחא
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ÌÈÈ˜‰ ˜Â˘‰ ·ˆÓ Æ‚

רטיל דע םחפנש הקשמ ילכמ לע לח קוחה .1002 רבוטקואב לועפל לחה ןודקיפה קוח

.)ללוכ אל( יצחו

:תוינמה ילעב תולעבבש "ה"לא רוזחימה דיגאת" ידי לע עצובמ םילכמב לופיטה

.ןדע ימו תואקשמל תיזכרמה הרבחה ,ירובת הרואפי ,ופמט

."ה"לא רוזחימה דיגאת" לש ןוירוטקרידה תוחודמ וחקלנ הז קרפב םיעיפומה םינותנה

םילכמה ףוסיא ףקיה לש םינותנ םיטרופמ ןלהלש 2–ו 1 'סמ םיפרגבו 1 'סמ הלבטב

3002 תנשב יכ תוארל רשפא .םיגוס יפל ,3002–ו 2002 םינשב קוחה תרגסמב םילפוטמה

ףוסיאב %4–כ לש הדירי הלח 3002 תנשב .2002 תנש תמועל 8.1 יפ ףוסיאה ףקיה לדג

ףוסיאב %1–כ לש הדיריו ,2002 תנש תמועל ופסאנש םילכמה ללכ ךותמ תיכוכזה ילכמ

.%5–כ לש לודיג — הכופה המגמ הלח תויחפה לש ףוסיאה רועישב .קיטסלפה ילכמ

-%31( תרכינ הדימב ךומנ קיטסלפה ילכמ לש ףוסיאה רועיש יכ הלוע םינותנה ןמ

םילכמה בורש איה הז רעפל הביסה .תויחפהו תיכוכזה ילכמ לש ףוסיאה רועישמ )%91

— הלעמו יצחו רטיל םחפנש םילכמכ אלש( תיכוכזו חפ םייושע יצחו רטילמ תוחפ םחפנש

.)קיטסלפ םייושע םהמ %59–כ

Â ≤∞∞≤ ÌÈ˘· ÂÙÒ‡˘ ÌÈÏÎÓ‰ ¯ÙÒÓ ∫± ‰Ï·Ë–¨≤∞∞≥

ÏÎÓ‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ

≤∞∞≥ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ Û˜È‰ ≤∞∞≤ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ Û˜È‰ ÏÎÓ‰ ‚ÂÒ

ÍÒÓ ¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏÎÓ  ÈÙÏ‡ ÍÒÓ ¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏÎÓ ÈÙÏ‡
ÛÂÒÈ‡‰ ÛÂÒÈ‡‰

%73 456,121 %14 113,67 תיכוכז

%14 122,331 %63 805,66 תויחפ

%22 663,27 %32 146,24 קיטסלפ

±∞∞• ≥≤∑¨≤¥± ±∞∞• ±∏μ¨¥∂∞
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≤∞∞≥ ˙˘· ÏÎÓ ‚ÂÒ ÈÙÏ ÛÂÒÈ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫± Û¯‚

≤∞∞≤ ˙˘· ÏÎÓ ‚ÂÒ ÈÙÏ ÛÂÒÈ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫≤ Û¯‚

.שדוחב םילכמ יפלאב ףוסיאה ףקיה תא תוארל רשפא ןלהלש 4 'סמ ףרגבו 3 'סמ ףרגב

יאמ שדוחמ — ץיקה ישדוחב :תויתנועב ןייפואמ םילכמה ףוסיא ףקיה יכ הלוע םיפרגה ןמ

דע רבמצד םישדוחב תתחופ איהו ,םילקה תואקשמה תכירצב היילע שי — רבמבונ דעו

תיארנה ףוסיאה תוגלפתה ,1002 תנש ףוסב ותוליעפ תא לחה דיגאתהש רחאמ .לירפא

.המקהב דיגאתה היה זאש ,2002 תנש לש וזמ הנוכנ בצמ תנומת הגיצמ 3 'סמ ףרגב



31

·Óˆ„≠¯‡ÂÈ ÌÈÏÎÓ ÛÂÒÈ‡ ∫≥ Û¯‚≤∞∞≥ ¯

·Óˆ„≠¯‡ÂÈ ÌÈÏÎÓ ÛÂÒÈ‡ ∫¥ Û¯‚≤∞∞≤ ¯

ידי לע 2002-3002 םינשב םילכמה לש ףוסיאה ירועיש םיגצומ ןלהלש 2 'סמ הלבטב

דיגאתהש רוזחִמה ידעי הלאו .םילכמה לכ לש תיתנשה הריכמה ינותנ ךותמ — דיגאתה

:קוחב םהל ביוחמ

.2002 רבמצדב 13 דע תוחפל %05.1

.3002 רבמצדב 13 דע תוחפל %06.2

.4002 רבמצדב 13 דע תוחפל %07.3

.5002 רבמצדב 13 דע תוחפל %08.4

.6002 תנשמ לחה ,הנש לכ לש רבמצדב 13 דע תוחפל %58.5
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ןרקל סנק םלשל וילע ,םיטרופמה ףוסיאה ידעיב דמוע וניא דיגאתה םא :קוחב רמאנ דוע

ןודקיפה ימד לפכל הוושה סנק — םידעי םתוא יפ לע ףסאנ אלש לכמ לכ לשב ןויקינה

.הקשמ לכמ לע

עבקנש ףוסיאה דעיב דיגאתה דמע אל 2002 תנשב יכ תוארל רשפא 2 'סמ הלבטב

דעיב הדימעו תוביצי תנמתסמ 3002 תנשב וליאו ,%53 היה ףוסיאה רועיש — )%05(

ףוסיאה דעי ןיבל לעופב ףוסיאה רועיש ןיב רעפה תא סחייל רשפא .%06 — קוחב עבקנש

.המקה יבלשב דיגאתה לש ותויהל 2002 תנשל

≤∞∞≥≠≤∞∞≤ ÌÈ˘· ˙¯ÎÓ‰ ˙ÂÓÎ‰ ÍÒ ÍÂ˙Ó ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ¯ÂÚÈ˘ ∫≤ ‰Ï·Ë

≤∞∞≥ ≤∞∞≤

046,925 )םילכמ יפלא( תרכמנ תומכ 090,525 )םילכמ יפלא( תרכמנ תומכ

142,723 )םילכמ יפלא( ףוסיאה תומכ 064,581 )םילכמ יפלא( ףוסיאה תומכ

%26 כ"הס ךותמ ףוסיאה רועיש %53 כ"הס ךותמ ףוסיאה רועיש
תרכמנה תומכה תרכמנה תומכה
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ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙ËÈ˘ Æ„

:תוטיש המכב םילכמה תא ףסוא דיגאתה

;םייטרפ םינפסא ידי לע ינדי ףוסיא.1

;תונוכמ תועצמאב יטמוטוא ףוסיא.2

;תוירוזא תונחת תועצמאב ףוסיא.3

;קווישה תותשר תועצמאב ףוסיא.4

.םירחא ידי לע ףוסיא.5

„È ÛÂÒÈ‡È

םינטק קסע יתבמ וא םיירוביצ םיחטשב םירוזפה הקשמ ילכמ םיפסוא םינפסאה

יטועמ"ל וא קסעה יתבל םייקלח ןודקיפ ימד םולשת תרומת ,)ןולמ יתב ,תויונח ,תודעסמ(

יקש ךותל םינפסאה ידי לע םיניוממ הקשמה ילכמ .םילכמ תא םרובע םיפסואה "תלוכי

ןפסאה — םתוא תרפוסו םילכמ תנייממה הדעסמב :המגוד( .דיגאתה םהל קפיסש הזירא

םלשמ ןפסאה — תומכ תכרעה השועו תנייממה הדעסמב .לכמל 'גא 52 הדעסמל םלשמ

םלשמ ןפסאה — תלוספה ראש םע םילכמ הריבעמה הדעסמ .לכמל 'גא 22 הדעסמל

.)לכמל 'גא 81 הדעסמל

םילכמה לש יוניפ ןימזמו דיגאתה םע רשק רצוי הקשמ ילכמ 009 ףסאש ןפסא

הלמע דיגאתהמ םילבקמ םינפסאה םילכמה ףוסיא תרומת .דוביעה זכרמ לא ותושרבש

.לכמל 'גא 2 ךסב תעצוממ

˙ÂÈËÓÂËÂ‡ ˙ÂÂÎÓ

תותשר לש ןהיחטשב דיגאתה ידי לע תובצומ )RVM תונוכמ( תויטמוטואה תונוכמה

ילכמ .ןודקיפב םיבייחה הקשמ ילכמ לש םיגוסה לכ תא ןכותל תוטלוק ןהו ,קווישה

םיראשנ תיכוכז םייושעה הקשמה ילכמ ,םיסחדנ תויחפו קיטסלפ םייושעה הקשמה

ילכמ לש ןודקיפה ימדב ןכרצה תא הכזמה רבוש ,הרומתב ,תטלופ הנוכמה .םימלש

000,5–כ דע הנוכמה תלוביק .קווישה תותשרב קר שומימל ןתינ רבושה .וטלקנש הקשמה

.םילכמ



34

˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂÁ˙

ףוסיאל ,ץראה יבחרב תורוזפ ויהש תוירוזא תונחתב דיגאתה רזענ 3002 רבמצד שדוח דע

יתש  ידי לע ולעפוה )21–ל עיגה יברמה ןרפסמ( תירוזאה תונחתה .םנוימלו הקשמ ילכמ

ןפסא לכמ םיקיר הקשמ ילכמ וטלקנ תוירוזאה תונחתב .ן"ממו מ"מת — תוינוציח תורבח

םע רשק תורצוי ויה תורבחה .םיאלמ ןודקיפ ימד לש םולשת תרומת — הנחתה לא עיגהש

.דוביעה זכרמל הקשמה ילכמ יוניפ ךרוצל דיגאתה

דיגאתה .)תוינוציחה תורבחה תשירפ בקע( תליאב טעמל ,תוירוזא תונחת ןיא םויה

.שדח זרכמב תאצל ןנכתמ

˜ÂÂÈ˘‰ ˙Â˙˘¯

םג .ןודקיפה ימדב ןכרצה תא תוכזמו תופוקב הקשמה ילכמ תא תוטלוק קווישה תותשר

לעמ םירבצנ רשאכ ,יוניפל דיגאתה תא תונימזמו םילכמה תא תונייממ קווישה תותשר

.אוהש גוס לכמ םילכמ 009

ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ÛÂÒÈ‡

יתבמ ףוסיא יתוריש תלבק ךרוצל דיגאתה םע תורישי םירשקתמה םיפוגה לכ םה הלא

ףוסיאל תורישה( 'דכו םינוגרא ,תותומע ,ןולמ יתב רקיעב ללוכ הז רזגמ .םהלש קסעה

.)דיגאתל תויולעב ךורכ וניא הז רזגממ הקשמה ילכמ

,םינפסא — םירזגמה ןיב ףוסיאה תוגלפתה תא תוארל רשפא ןלהלש 6–ו 5 'סמ םיפרגב

רשפא םיפרגה ןמ .3002–ו 2002 םינשב — קוויש תותשרו תוירוזא תונחת ,םיאנועמק

קושה חתנ תסיפת לש המגמ תנמתסמ ,דיגאתה לש המקהה תפוקת ,2002 תנשמ יכ דומלל

:3002 תנשב ,הארנכ ,עבקייש

±ÆÌÈÙÒ‡ — םינפסאה חתנב תדמתמ היילע תוארל רשפא 2002 רבמצד–ראוני םישדוחב,

.3002 תנש לכ ךשמב עובק ראשנש ףוסיא רועיש ,2002 רבמצד ףוסב %05–כ דע

≤ÆÌÈ‡ÂÚÓ˜ — ךשמב הנתשה אל אוהו ,%01–כ אוה םיאנועמקה לש קושה חתנ

.וללה םייתנשה

≥Æ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ̇ ÂÁ˙ — 3002 תנשב %52–ל %02 ןיב ענ תוירוזאה תונחתה לש קושה חתנ.

¥Æ˜ÂÂÈ˘ ˙Â˙˘¯ — 3002 תנשב %52–ל %02 ןיב ענ קושה חתנ ,תוירוזאה תונחתב ומכ.
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≤∞∞≥ ˙˘· ÌÈ¯Ê‚Ó ÈÙÏ ÛÂÒÈ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫μ Û¯‚

≤∞∞≤ ˙˘· ÌÈ¯Ê‚Ó ÈÙÏ ÛÂÒÈ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ∫∂ Û¯‚

ףקיה לעו ףוסיאה רועיש לע םינותנ םיטרופמ ןלהלש 8–ו 7 'סמ םיפרגבו 3 'סמ הלבטב

,תוירוזא תונחת :תוירקיעה ףוסיאה תוטיש שולש יפל ,2002-3002 םינשב םילכמה ףוסיא

.ןכוממ ףוסיאו )םינפסא( ינדי ףוסיא
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רועיש :םילכמה ףוסיא רועישב רתויב טלובה אוה םינפסאה רזגמש תוארל רשפא

3 יפו ןכוממה ףוסיאה רועישמ 01 יפ לודג 3002 תנשב םינפסאה ידי לע ופסאנש םילכמה

תא ףסוא הז רזגמש ךכל תירקיעה הביסה .תוירוזא תונחת תועצמאב ףוסיאה רועישמ

,תודעסמ( םיקסעב םיכרצנ יצחו רטילמ תוחפ םחפנש הקשמה ילכמ בורש איה םילכמה בור

ךומנה אוה ןכוממה ףוסיאה רועישש ךכל הביסה .)תונולמו םיעוריא תומלוא ,םיקסויק

תויטיא ןתויה ןכו ,ץראה יבחרב תורוזפה תונוכמה לש תיסחי ןטקה ןרפסמ ילוא איה רתויב

.בחרה רוביצל תונימז אלו

השעיי יביסמה ףוסיאהש חינהל ריבס ,יצחו רטיל םחפנש הקשמ ילכמ לולכי קוחה םא

וא ינדי( ףוסיאה תטיש ,תאז תמועל .ןטקי םינפסאה חתנו ,קווישה תותשר רזגמ ידי לע

השירדב( תיתלשממה תוברועמה תמרבו הטיש לכ לש תילכלכה תויאדכב היולת )ןכוממ

.)תונוכמה תומכ תלדגהל

Â ≤∞∞≤ ÌÈ˘· ÂÙÒ‡˘ ÌÈÏÎÓ‰ ¯ÙÒÓ ∫≥ ‰Ï·Ë–¨≤∞∞≥

ÛÂÒÈ‡‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ

≤∞∞≥ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ Û˜È‰ ≤∞∞≤ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ Û˜È‰ ‰ËÈ˘‰

ÍÒÓ ¯ÂÚÈ˘‰ ÌÈÏÎÓ  ÈÙÏ‡ ÍÒÓ ¯ÂÚÈ˘‰ ÌÈÏÎÓ ÈÙÏ‡
ÛÂÒÈ‡‰ ÛÂÒÈ‡‰

%32 506,47 %62 569,74 תוירוזא תונחת

%07 006,132 %27 365,331 ינדי ףוסיא

%7 284,22 %2 689,2 ןכוממ ףוסיא

±∞∞• ≥≤∏¨∂∏∑ ±∞∞• ±∏¥¨μ±¥ Î¢‰Ò
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≤∞∞≥ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫∑ Û¯‚

≤∞∞≤ ˙˘· ÛÂÒÈ‡‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ∫∏ Û¯‚



38

ÛÂÒÈ‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ Æ‰

)רזחומ הקשמ לכמ לכ רובעב קוחכ ןודקיפה ימד רזחה דבלמ( דיגאתה לש ףוסיאה תויולע

זכרמ לש תויולע ,הזירא ירמוח ,הלבוה ןוגכ ,ףוסיאה יבלשב תורבטצמה תויולע ןה

ףוסיאה תונחתו תונוכמה ןיגב תויולע ,םינפסאל לופיטה ימד ,ףוסיאה יתוריש ,ףוסיאה

וא ףוסיאה תונחת ,ןפסאה ,יאנועמקה — רזגמה יפ לע תונתשמ תויולעה .תוירוזאה

.תויטמוטואה תונוכמה

דיגאתה לש תויולעה טוריפ תא תוארל רשפא ןלהלש 9 'סמ ףרגבו 4 'סמ הלבטב

ינותנ לע םיססובמ םינותנה יכ ןייצל יואר .רזגמ יפ לע ,4002 ראורבפ דע 2002 רבמבונמ

„ÌÈÚÈÙÂÓ Ì‰˘ ÈÙÎÆÈËÓ˙È¯‡ ·Â˘ÈÁ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ˙ÂÁÂ · דיגאתה

ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó· ‰˜˘Ó ÏÎÓ ÛÂÒÈ‡Ï ®ß‚‡© ˙ÏÏÂÎ ˙È˘„ÂÁ ˙ÂÏÚ ∫¥ ‰Ï·Ë

≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ÌÈ˘·

˙ÂÂÎÓ ÔÙÒ‡ ˙Á˙ È‡ÂÚÓ˜ ˙ÂÏÚ ˘„ÂÁ
ÛÂÒÈ‡ ˙ÚˆÂÓÓ

70.61 61.81 87.21 52.21 11.51 20 רבמבונ
99.61 20.81 82.21 61.21 01.51 20 רבמצד
87.51 96.51 64.31 29.8 06.31 30 ראוני
37.91 22.51 12.31 74.9 81.31 30 ראורבפ
74.71 08.11 49.21 53.9 25.11 30 ץרמ
54.71 86.11 96.21 40.9 14.11 30 לירפא
54.71 86.11 96.21 40.9 14.11 30 יאמ
86.51 65.11 21.21 76.8 71.11 30 ינוי
35.31 87.01 05.11 10.8 93.01 30 ילוי
25.31 68.01 07.11 10.8 34.01 30 טסוגוא
43.31 48.01 53.11 18.7 13.01 30 רבמטפס
95.21 82.01 09.01 12.7 77.9 30 רבוטקוא
68.31 14.01 53.11 52.7 89.9 30 רבמבונ
68.31 14.01 53.11 52.7 89.9 30 רבמצד
01.51 04.01 07.21 05.7 04.01 40 ראוני
09.31 06.8 07.01 07.7 01.9 40 ראורבפ
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≤∞∞¥≠≤∞∞≤ ÌÈ˘· ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÏÚ ∫π Û¯‚

םירזגמה לכב ףוסיאה תולעב הדירי תמגמ לע דומלל רשפא 9 'סמ ףרגמו 4 'סמ הלבטמ

תולעב רתויב הלודגה הדיריה המשרנ םינפסאה רזגמב .4002 ראורבפ דע 2002 רבמבונמ

.4002 ראורבפב לכמל 'גא 06.8–ל 2002 רבמבונב לכמל 'גא 61.81–מ — לכמל ףוסיאה

9–מ — לכמל )םיסונוב( לופיטה ימד תא יתטיש ןפואב תיחפה דיגאתהש איה ךכל הביסה

יאנועמקה רזגמב .4002 תנשב לכמל 'גא 2–ל 2002 תנשב )הלבוה ללוכ אל( לכמל 'גא

לכמל 'גא 12.7–ל 2002 רבמבונב לכמל 'גא 52.21–מ — %14 לש רועישב הדירי הלח

זכרמ תויולעבו הלבוהה תויולעב הדירימ תעבונ תויולעב הדיריה( 3002 רבוטקואב

70.61–מ — %22–כ לש הדירי הלח תויטמוטואה תונוכמל תורושקה תויולעב םג .)ףוסיאה

תיסחי הנותמה  הדיריה .3002 רבוטקואב לכמל 'גא 95.21–ל 2002 רבמבונב לכמל 'גא

תנשב דיגאתה ידי–לע תונוכמ לש השיכרב תרבסומ הז רזגמב לכמל ףוסיאה תויולעב

הדיריה רועישש רזגמה .)םילכמ ףוסיאל רתוי הלודג תלוביק תולעב תונוכמ 13–כ( 3002

לע םתח דיגאתהש איה ךכל הביסה .ףוסיאה תונחת אוה רתויב ןטקה היה ויתויולעב

וקדצוה אל ולא םימכסה .ן"ממ תרבחו מ"מת תרבח — תוינוציח תורבח יתש םע םימכסה

לכמל ףוסיאה תויולע תא ליזוהל היה ןתינ אל םכסהה תרגסמב :דבעידב ,תילכלכ

.)דיגאתה םע ל"נה תורבחה לש ןתוליעפ הקספוה 40.2.1–ל ןוכנ(
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ףוסיאה תולעב הדירי תמגמ לע דומלל רשפא ןלהל 01 'סמ ףרגמו ליעל 4 'סמ הלבטמ

77.9–ל 'גא 11.51–מ — %53 רועישב תעצוממ הדירי ,4002 דע 2002 תנשמ םירזגמה לכב

.לכמל 'גא

®ß‚‡© ˘„ÂÁÏ ˙ÚˆÂÓÓ ˙ÂÏÚ ∫±∞ Û¯‚
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˙ÏÚÙ‰· ‰È„Ó‰ ˙Â¯ËÓ ˙¯„‚‰ ÆÂ
ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ

·ÈËÓ¯Â ÌÈÈÏÎÏÎÌÈÈ

תא רתאל ידכ ,הקשמה ילכמ תייעב ןורתפב הנידמה תורטמ תא רידגהל דעונ הז קרפ

תוינטרפ תורטמו )קשמה( ורקמה תמרב תוינללוכ תורטמ גיצנ .הנידמל תיבטימה הפולחה

.)הקשמה ילכמ קוש( ורקימה תמרב

:םירורבו םינבומ תונורקע לע ססבתהל הכירצ הנוכנ תיתלשממ תוינידמ

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó Æ±Â–ÈÓÂ‡Ï‰ ˜˘ÓÏ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙

םיקוושב ברעתהל הכירצ הנידמה .ןודקיפה קוח תקיקחב ןויגיהה תא ןוחבל שי תישאר

תוביס יתשמ קוש לשכ שי תואקשמה קושב .תוינוציח תועפשה/קוש לשכ לש םירקמב

:תוירקיע

)ןכרצה ידי לע( שומישה רחאל רתונש הקשמה לכמ —‰˘ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÚÙ˙ )א

תושרב הפשאה יחפל ךלשומ לכמה בוטה הרקמב .יתביבס קזנ תמרוגה תלוספ אוה

הריצאה תולעב ןה תואטבתמ לכמה לש תויולעה .הנמטהל עיגמ אוה םשמו תימוקמה

םג רצוי לכמה .הנמטהה ירתאב ולש הנמטההו עונישה תולעב ןהו תושרב ףוסיאהו

חפנ םיספות הקשמה ילכמש ןוויכמ דחוימב הרומח וז היעב .הנמטה לש ינוציח קזנ

ירתאב ןהו ףוסיאבו הריצאב ןה( םירחא תלוספ יביכרמ תמועל ,םלקשמל תיסחי לודג

.תובר םינש ראשנ םוהיזהו ,םינשה ךשמב םיקרפתמ םניא םילכמהש ןוויכמו ,)הנמטהה

הכירצ תושרהו ,)םיירוביצ םיחטשב( םיברה תושרב ךלשומ לכמה ,ערה הרקמב

תדדומתמ הניא תושרה תובר םימעפ .םילכמה ףוסיא לש תפסונ תולע םע דדומתהל

,ליעל ןיוצש יפכ .הקשמה ילכמב םימהוזמ םיראשנ םיירוביצה םיחטשהו ,היעבה םע

.ךורא חווטל רתונ הז םוהיז

קוח אלל( ליגרה בצמב —·Ï ÌÂ‰ÈÊ‰ Ô¯ˆÈ ÔÈ· ÏÙËÓ‰ Ì¯Â‚‰ ÔÈ ÌÂ‰ÈÊ˙˜ ·)ב

םרוגה ןיבל )תואקשמה ןרצי( םוהיזה תא רציימה םרוגה ןיב הדרפה שי )ןודקיפה

רושיק אלל .)רוביצהו הנידמה ,תימוקמה תושרה( וב לפטל ץלאנו םוהיזהמ עגפנש

ללכל הריתסב — רוביצה לע הלוכ תלפונ םוהיזב לופיטל תולעה ,םוהיזל םהזמה ןיב

."םלשמ םהזמה"
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אוהש םוהיזה ןיבל םהזמה ןיב רושיקל תיבטימה הטישה אוה ןודקיפה קוח םא רורב אל

ליטהל רשפא ,ןיפולחל( הזכ רושיק לש ילכלכה ןויגיהה ןחבמב דמוע אוהש רורב ךא ,רצוי

לופיטה תא הזה סמהמ ןממלו ,רצוי אוהש תילילשה תינוציחה העפשהה הבוגב סמ ןרציה לע

̇ ÂÏÚ˙ .רצונש ףדועה ÈÁ·–‰ÙÂÏÁ ÏÎ Â‡ ̈ ÒÓ‰ ̇ ÙÂÏÁ „‚Î ÔÂ„˜ÈÙ‰ ̇ ÙÂÏÁ Ï˘ ̇ ÏÚÂ˙

„¯Ù ˜¯Ù· ¨Í˘Ó‰· ÔÁ·È˙ ¨˙¯Á‡(. קוח ומשיי םלועב תובר תונידמב יכ ,ררבתמ

,ב"הראב תונידמה לכב טעמכ :תוזירא לע רתוי םיבחר םיקוח ףאו הקשמ ילכמ לע ןודקיפ

םייק תובר תונידמבו ,ןודקיפ קוח םייק הפוריא ברעמ תונידמ בורבו הדנקב תונידמב

.דועו הירטסואב ,תפרצב ,הינמרגב — תוזירא קוח

תולעה םוליגב לשמל ,םיטביה דועב ליעוהל יושע םוהיזל םינרציה ןיב רושיקה תריצי

םילכמ תריחב( לכמה גוס תריחבב ןה — תורבחה לש רוצייה ילוקישב תילילשה תינוציחה

.)ימצע רוזחִמ( קוליסל תונורתפ רותיאב ןהו )הכומנ תולעב םקלסל ןתינש

לש חותינה תיצמת ןלהל .3 'סמ חפסנב תועיפומ תלעות–תולע לש ןחבמה תואצות

.לכמ גוס יפל הקולחב ,הקשמה ילכמב לופיטל תלעות–תולע

ÌÈÏÎÓ· ÏÂÙÈËÂ ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂÏÚ Æ‡

®ß‚‡© ÏÎÓ· ÏÂÙÈËÏ ™˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÏÎ ∫μ ‰Ï·Ë

˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙¯ÈÎÓ ˙ÂÏÚ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ ‰ÙÈ˜Ú ‰ËÈÏ˜ ÌÏ‚ ¯ÓÂÁ ÏÂÙÈË

85.61 1 02.4 )88.0( 62.21 תיכוכז

01.21 1 02.4 )34.2( 33.9 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

55.21 1 64.5 )38.4( 29.01 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

28.11 1 02.4 )17.2( 33.9 תויחפ

±±μ¨≤∞≤ ± ¥Æπ∞ ≠≥Æ∂¥ ±∞Æμ¥  Î¢‰Ò—˙ÂÏÚ 
®Á¢˘ ÈÙÏ‡© ˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ

* ‰ËÈÏ˜ ̇ ÂÏÚ ןוסחאו ןוימ ,ןודקיפה ימד תבשה ,יאנועמקה ידי לע ןכרצהמ לכמה תטילק לש תולעה איה.
ףוסיאל קר תיטנוולר איה ךא ,לודג לכמל 'גא 9–כו ןטק לכמל 'גא 7–כ — לכמל תעצוממה הטילקה תולע
הלבטב .)הנושארה הדומעה( לופיטה תולעב תללכנ ןפסאה תועצמאב ףוסיאה תולע .םיאנועמקה תועצמאב
.רתוי הכומנ איה ןכלו ,הקשמה ילכמ ללכ לע תקלוחמ םיאנועמקה לש הטילקה תולע וז

ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ — ןוימה זכרמב לופיטו הלבוה ללוכ ,ןפסא/יאנועמקהמ ףוסיאה בלשמ.
‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÏÚ — יתלשממה חוקיפהו דיגאתה לש תויללכ תואצוהו םוסרפ ,הרקב ,חוקיפ.
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˜˘ÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙ Æ·

:ןודקיפה קוח תלעפהמ תולעותה ןלהל

;רוביצה יחטש ןויקינ.1

;רוביצה לש תיתביבסה תועדומה תרבגה.2

;הנמטהל תלוספה חפנ תנטקה.3

;םילכמב יפולח לופיט תולעב ןוכסיח.4

;םירזחוממ םירמוחב שומיש לש תויבויח תוינוציח תועפשה.5

;םלגה ירמוח רוציי ךילהתב וא םילכמה רוציי ךילהתב םימוהיז תנטקה.6

.הדובע תומוקמ תריצי.7

:)ותמוכש תולעות( הקשמ לכמל תולעותה ללכ תא תמכסמה הלבט ןלהל

®ß‚‡© ‰˜˘Ó ÏÎÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎ ∫∂ ‰Ï·Ë

˙ÏÚÂ˙ ˙Ë˜‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ‰˜ÂÒÚ˙ ÔÂÈ˜È ˙ÏÚÂ˙ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ ÁÙ ˙ÂÈÂˆÈÁ ÈÁË˘ ˙ÈÙÂÏÁ

˙ÏÂÒÙ ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ ·Èˆ¯Â
‰ÓË‰Ï ‰È‚¯‡·

˙ÏÚÂ˙Â
¯ÂÊÁÓÓ

09.31 02.0 00.1 06.0 00.7 80.5 תיכוכז

66.01 92.0 05.2 06.0 00.5 72.2 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

97.21 94.0 05.2  06.0 00.5 02.4 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

09.31 02.0 00.7 06.0 00.5 01.1 תויחפ

47.21 83.0 90.3 06.0 22.5 64.3 'גאב עצוממב כ"הס
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˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó ÌÂÎÈÒ–ÏÎÓ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó ÌÂÎÈÒ ∫∑ ‰Ï·Ë–ÌÈÏÎÓ È‚ÂÒ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙

ÂË ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎÓ ‚ÂÒ
(אג') (אג') (אג') (אחוזים)

)86.2( 9.31 85.61 %1.11 תיכוכז

)44.1( 66.01 01.21 %7.61 ןטק קיטסלפ
יצחו רטילמ

42.0 97.21 55.21 %5.55 רטילמ קיטסלפ
הלעמו יצחו

80.2 9.31 28.11 %7.61 תויחפ

)60.0( 47.21 08.21 %001 עצוממב לכמל כ"הס

)245( 066,411 202,511 ןוילימ 009 ח"ש יפלאב כ"הס
*םילכמ

ןיי לולכי אלו הריב קר לולכי קוחה( %9 דע םיילוהוכלא םילק תואקשמ לש םילכמל קוחה תלבגה :הרעה *
.הנשב ןוילימ 009–ל ןטקת םילכמה תומכו ,ותחפוי תיכוכזה ילכממ %05–כ ,הזכ בצמב .)םיפירח תואקשמו

˙ÂÏÚ ÁÂ˙È ÌÂÎÈÒ–ÚˆÂÓ‰ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙

רמול רשפא ןכלו ,חינזו ילוש הז ףדוע ךא ,תלעות לע תולע ףדוע הלבטב תוארל רשפא

)רוביצה תועדומ — לשמל( תולעותהמ קלח יכ שיגדהל יואר .קשמה תניחבמ ןזואמ קוחהש

םיגצומה תויולעה ינותנ .הטמ יפלכ תלעותה לש היטה שי ןכלו ,חותינה תרגסמב ותמוכ אל

םעו ,תורחת חתפתתש רחאל יכ םיכירעמ ונא ;דיגאתה תויולע סיסב לע ובשוח חותינב

הלבטב גצומהמ הכומנ היהת לכמב לופיטל תעצוממה תולעה ,םילכמה תומכב לודיגה

.תולעה לע הלעת תלעותהו

רוקמב ירטנולוו ףוסיא ,הנמטהל קוליס — לופיט תופולח ונחבנ חותינה תרגסמב

רתוי תורקי תורחאה תוטישה לכ יכ אצמנ .םייעוצקמ םינפסאמו רבעמ תונחתמ ףוסיאו

תרחא לופיט תטיש לכ לע הלוע ןודקיפה קוח לש תלעותה .קוחה תורטמ תא תוגישמ ןניאו

.)תלעות–תולע חותינ — 3 'סמ חפסנ האר(
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·¯Ú˙‰‰ ˙ËÈ˘ ˙ÈÁ· Æ≤Â·ËÈÓ‰ ˙Â˙È

ידכ .תיבטימה תוברעתהה תטיש תא רתאל שי ,ןודקיפה קוח תא םשייל םיטילחמ םא

.היצזימיטפואה ןחבמ ססבתי םהילעש תונורקעה תא עובקל יואר ,תיבטימ הפולח רתאל

·˜· ̃ Á˘Ó ÈÏÏÎ ̇ ÚÈ·ÓÂ ÌÈÙÂ˜˘ ̈ ÌÈËÂ˘Ù ̈ ÌÈ¯Â¯‰·ÂÓ ÏÂÈˆ¯ ÏÚ ÌÈÒÒÂ

ןויסינב ,ומויקל ריבס רבסה שורד ללכ לכל .םיללכ םתואל יגול סיסב עובקל ךירצ)1

ןווגממ םיילמיטפואה םיללכה תא רוחבלו םיללכ לש יחרכה םומינימ לע ססבתהל

.תומייקה תויורשפאה

םינתינה ,םילפרועמ םיללכ תעיבקמ רשפאה לככ ענמיהל שי — הרורב םיללכ תכרעמ)2

.תונוש תויונשרפל

רוביצה ,םינכרצ ,םינרצי — םייטנוולרה םימרוגה לכל םיפוקש תויהל םיכירצ םיללכה)3

.ב"ויכו םיאנועמק ,בחרה

ןובשח לע ,םתלעותל םיללכה תא ולצניש חוכ ידקומ תורצוויה עונמל םיכירצ םיללכה)4

.טרפב רוביצה ןובשח לעו ללכב קושב םירחאה םימרוגה

לודיגל םורגל ילב( קושב תוליעפה תומר לכב תורחת רוציל רשפאה לככ ףואשל שי)5

.רוזחִמהו ןוימה ,לופיטה ,ףוסיאה תמרב —  )לדוגל תונורתי םימייק םא תויולעב

הלש העפשהה תא ןיטקהלו קושב תוברועממ רשפאה לככ ענמיהל הכירצ הלשממה)6

תוטלחה ובש בצממ ענמיהל יואר .)יתורחתו ליעי קושב( קושב םילעופה םימרוגה לע

םימרוגב ועגפיש םיכלהמ עצבל הנידמה לע עיפשהל םילגוסמ ץחל ימרוג וא תויתורירש

.קושב םירחא

תכרעמל ורשפאיש קחשמ יללכ תעיבק — םיטביה המכב זכרתהל הכירצ הלשממה)7

תונורתפ ןתמו הרקבו חוקיפ ,ךורא חווטל תואדו תריצי ,הלשממה תורטמ תא גישהל

.)םירצונ םא( קוש ילשכל

· ‰ÏÈÚÈ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ¯Â˙È‡¯˙ÂÈ

תופולח המכ לש חותינ ונעציב הז קלחב .רתויב הליעיה הפולחה תא רתאל הלשממה לע

:הלאה תונורקעה יפ לע תדדמנ הפולחה תוליעי .ןודקיפה קוח תלעפהל תוירשפא

;ליעל הרדגוהש יפכ — הרטמה תגשה)1
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,םיאנועמק ,םינכרצ ,םינרצי :קשמה ימרוג ללכל תללוכה תולעה — תילכלכ תולע)2

;'דכו הנידמה ,תוימוקמ תויושר

;םיירשפא םילושכמ רותיא ךותמ ,הפולחה תא םשייל ןתינ םאה — תומישי)3

;ךשוממ ןמזל הפולחה תלעפה תא תוחדל םילולעה םימרוג שי םאה — םינמז חול)4

יללכב תדמוע איה םאהו הפולחה תלעפה לש תולעה תלטומ ימ לע — לטנה תקולח)5

;"םלשמ םהזמה" תוינידמה

קושב תורחתה לע העפשה ןוגכ ,קוחה לש תורחא תועפשה — תוינוציח תועפשה)6

;'דכו הקוסעת ,תואקשמה

םיילנידרק םייוניש םע דדומתהל קוחה תלוכי — דיתעב םייונישל תונכומו תושימג)7

תוביסמ( םילכמ יגוס יוניש ,תואקשמ אוביב לודיג ,םילכמה תומכב לודיג ןוגכ ,קושב

;)תוינוציח

תמר ,םירושיאה יגוס ,חוקיפה תמר ללוכ — תשרדנה תיתלשממה תוברועמה תמר)8

;'דכו לופיטה תוטישב תוברועמה

התיחפמו תורחת תדדועמ הפולחה םאה — קושב תורחתה תמרו תויונמדזה ןויווש)9

.'דכו קושב חוכ ידקומ תורצוויה ,םייטנוולר םימרוגל הסינכ ימסח
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ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· ˙ÂÈÚ· ÆÊ

רכוהש ,ה"לא דיגאת — הקשמה ילכמ ףוסיאל דיגאת םינרציה ומיקה קוחה תלחה תובקעב

םילבגהל תושרהמ רושיא יפ לע לעופ דיגאתה .הביבסה תנגהל רשה ידי לע קוחה תרגסמב

םיפסאנ ,דיגאתה לש וינותנ יפ לע .ץראב תואקשמה ינרצי בור תא דגאמ אוהו ,םייקסע

קוחב ועבקנש םידעיל םיאתמה רועיש ,םהילע לח קוחהש םילכמהמ %06–מ הלעמל םויה

:םייקה בצמב תובר תויעב שי לעופב ךא ,וגשוה קוחה תורטמ ,הרואכל .וז הנשל

±Æ ÌÈÏÎÓ‰Ó ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ˜¯ ˜ÂÁ‰ ˙ÏÂÁ˙— הקשמה ילכממ תיצחמכ לע קר לח קוחה

םירכמנה הקשמ ילכמ דראילימכ תמועל ,הנשב םילכמ ןוילימ 005–כ — םירצוימה

אקוודו ,םינטק םילכמ לע לח קוחהש ןוויכמ ,רתוי ףא רומח בצמה .הנש ידמ לארשיב

םיללכנ םניא ,רתוי לודג חפנ םיספותה ,)הלעמו יצחו רטיל( רתוי םילודגה םילכמה

בקע ,ןורתפ תקפסמ הניא ,ירטנולווה ףוסיאה ,תיפולחה ףוסיאה תטיש םג .קוחב

.)דבלב םילכמהמ %01–כ( הב גשומה ךומנה ףוסיאה רועיש

≤Æ·¯ÂÚÓ‰ ̇ Ó¯·Èˆ‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ‰ ̇ Â¯Â — םינפסא ידי לע םיפסאנ םילכמה בור ,לעופב,

רוביצהש איה האצותה .הרזחב ותוא לבקמ וניא ,ןודקיפה תא םלשמה ,בחרה רוביצהו

.הקשמ ילכמ לע סמ ןיעמ קוחב האור

≥Æ·ÈˆÏ ‰ÈÚ·¯Â  ‰¯ÊÁ‰‰ ˙Â˘È‚·— תושיגנב היעב רוביצל שי ,םדוקה ףיעסל ךשמהב

עונלוק יתב ,תודעסמ ,םיקסויק( יוליב תומוקמב םילכמה תא םינוק םינכרצה .הרזחהה

לבקלו דימ םילכמה תא ריזחהל רשפא יא וללה תומוקמהמ לודג קלחב ךא ,)'דכו

עגופ הרזחהה םוקמל שומישהו היינקה םוקמ ןיב המאתהה רסוח .ןודקיפה תא הרזחב

.רתוימ לטנ קוחב תוארל רוביצל םרוגו רוביצל תושיגנהו תורישה תמרב

¥Æ ̇ Â¯Á˙ ̄ „ÚÈ‰— תוביס יתשמ ,דיחי דיגאת תפולחל חרכהב איבה םייקה קוחה הנבמ

תורחא תופולח לש רוביצל תוחונב העיגפו תומישי לש תויעבו ,לדוגל תונורתי :תוירקיע

שי םא דוחייב ,היעב חרכהב וניא דיחי דיגאת םויק .)ךשמהב גצוי וז היעב טוריפ(

העיגפו תולע תפסות אלל( תורחת רשפאיש ןונגנמ רוציל ןתינ םא םלוא ,לדוגל תונורתי

.הזכ ןונגנמ ףידעהל יואר ,)רוביצל תוחונב

μÆ„ÓÚ ‰È„Ó‰ ÏÂÓ ıÁÏ ˙— הנידמה לומ חוכ תדמעב דיגאתה תא ביצה םייקה קוחה:

היהי ןתינ אלו ףוסיא ידעי תומריפה לע תופכל היהי ןתינ אל ,רגסיי דיגאתה םא

.ףוסיאה ידעיב הדימע תבוח ןיא ,רוזחִמ דיגאת רדעיהב .קוחה תורטמ תא גישהל
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.םיקירה םילכמה לש ףוסיאה רועיש תא לידגהל ץירמת לכ ןיא תומריפל הז בצמב

םירזוח ןודקיפה ימד ןכש ,הרומת לכ אלל תומריפל תויולעה תא הלעמ תאזכ הלדגה

,תאז תמועל .תומריפה ידיב םיראשנ םניא הרקמ לכבו ,הנידמל םירבעומ וא ןכרצל

תולע תא תוכסוח קר ןה( תוקוזינ ןניא ןה ,ףוסיאה תרבגהל תולעופ ןניא תומריפה םא

ץרמתמ דיגאתה םויה( דואמ ךומנ היהי ףוסיאה רועיש יכ חינהל ריבס ןכל .)לופיטה

.)ףוסיאה ידעיב דומעל ולש ךרוצה בקע ,םיפסאנה םילכמה תומכ תא לידגהל םינפסא

לע סמ תלטהל המוד ןודקיפה ימד תלטה ,םיקירה םילכמה תרזחה אלל :תאזמ הרתי

.הביבסה תנגהל דרשמב ןויקינה תרימשל ןרקה ןומימל ,רוביצה

דיגאתה ,)2002 תנשב הרקש יפכ( תונקתב דמוע וניא דיגאתהש הרקמ לכב ,ךכ םושמ

תולת תמייקתמ ךכו ,הנידמהמ תונוש תולקה גישהל חילצמו לגר תטישפב םייאמ

.יתלשממ םרוגל יטרפ םרוג ןיב תידדה

∂Æ ÛÂÒÈ‡‰ È„ÚÈ— לע הטלחהה .)תונקתב ועבקנ םידעיה( ףוסיא ידעי ועבקנ אל קוחב

רצוי הז בצמ .יגול רטמרפ םוש לע הססבתה אלו הקמונ אל תונקתב ףוסיאה ידעי

.עבקיהל םיכירצש םינוכנה םידעיה לע דימתמ חוכיו

∑Æ ËÒÈÙÓ¯Ë‰ ̇ ÈÈÚ·— דיגאתב םירבח םניאש םינרציל ישממ ץירמת ןיא םייקה בצמב

סחי — תויעב רצוי הז בצמ .םהילכמ לש יאמצע ףוסיא עצבל וא דיגאתל ףרטצהל

וללה םילכמה תא ףסוא דיגאתהש ןוויכמ ,הלעמ יפלכ הטומ דיגאתה לש הבשהה

רוביצה ,םילכמ םתוא תא לבקל ברסי דיגאתה םא .םאתהב ףוסיאה תמר תא בשחמו

םירכומ םניאש הנעטב( לבקל םינכומ םניא םיאנועמקהש םילכמ םע רתוויהל לולע

יופצו דיגאתהמ םינרצי לש השירפ היופצ ,ינועריג היהי דיגאתה םא ;)הלאכ םילכמ

.ותריגסב םויא

∏Æ·Ï ÔÂÓÈÓ‰ ̇ Â¯Â˜Ó ̃ ÂÁ‰ ÚÂˆÈ— םה ותלעפהל ןומימה תורוקמ יכ עבקנ םייקה קוחב

יעדמב יסיסב ללכ רתוס הז ןורקיע .םינכרצל ובשוה אלו םינרציה ידי לע ובגנש םיפסכה

ינכרצ לע השעמל תלטומ קוחה םושיי לש תולעה ."םלשמ םהזמה" — הביבסה

ידעי לע חוכיווה תא רצוי הז ןורקיע .תואקשמה ינרצי — םהזמה לע אלו תואקשמה

לעמ םידעיב הדימעל ןומימה תורוקמב יד ןיאש ןעוט דיגאתהו ,םייביטמרונה ףוסיאה

,תוליעי רסוחו תוהובג תויולע גיצהל ץירמת דיגאתל שי םייקה בצמב ,ךכל רבעמ .%56

.ידמ םיהובג תשרוד הנידמהש םידעיה יכ חיכוהל ידכ

πÆ ˙È˙˘ ‰„È„Ó— שי דיגאתל .תיתנשה המרב םידדמנ הבשהה ירועיש םייקה קוחב

תורוקמ תא ןיטקת הלעמ יפלכ הגירח .תונקתבש הבשהה ידעיב קוידב דומעל ץירמת

םינפסאה לש ץחל רצוי הז בצמ .סנק לפכ רורגת הטמ יפלכ הגירחו ,דיגאתה לש ןומימה
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ףוסאל ילילש ץירמתו ,דעיה תמרל תחתמ אוה םא — הנשה ףוס תארקל דיגאתה לע

.דעיה תמרל לעמ אוה םא — םילכמ

±∞Æ ‰·˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ‰ÈË‰— לש אוה תרכמנה םילכמה תומכ בושיח םויה

םניאש םינרצי לש םילכמ םג תללוכ תבשומה תומכה ךא ,םיתורישה ילבקמ/ירבח

.הבשהה רועיש לש הלעמ יפלכ היטה רצוי הז בצמ .דיגאתב םירבח

±±Æ·¯ÂÚÓ ÌÈ„È‚‡˙ ̄ Â˘È‡· ̇ È˙Ï˘ÓÓ ̇ Â— הביבסה תנגהל רשה ,םייקה קוחה תרגסמב

תרתוימ תוברועמ רצוי הז רושיא .הקשמ ילכמ ףוסיאל שדח דיגאת לכ רשאל שרדנ

תסינכש הרקמב תמיוסמ תוירחאל הנידמה תא תפשוחה תוברועמ ,קושב הנידמה לש

רורגת שדח דיגאת תסינכ םא — המגודל( קושב םהשלכ םיישק רוצית שדח דיגאת

.)םייק דיגאת לש לגר תטישפ

±≤Æ· ‰Á·‰ È‡·ÈÈÁ‰ ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ÔÈ·Â ÔÂ„˜ÈÙ· ÌÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎÓ ÔÈ— דיגאתה םויה

םירצוימה םילכמ — המגודל( קוחה תרגסמב םיללכנ םניאש םילכמ רובעב םלשמ

.ןודקיפה בויח לש יוקל ןומיס בקע םינושה םילכמה ןיב ןיחבהל ישוק שיו ,)ש"ויב

לכמ .תולקב הרסהל תנתינה תיוותב םויה םינמוסמ ןודקיפ ימדב םיביוחמה םילכמה

ףויזל תונתינ תמייקה תנוכתמב תויוותה ,ךכ לע ףסונ .לוספ לכמ אוה תיוות אלל

לע דוקרב תעבטה .םיחטשהמ תוחרבהלו ץראה יחטשב תוניירבעל חתפ — תולקב

.היעבה תא רותפל היושע לכמה

±≥Æ· ¨„È‚‡˙‰ ÈÂ˙ ÈÙÏ ¨˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁÂ ˙ÂËÚÓ ˙ÂÈËÓÂËÂ‡ ˙ÂÂÎÓ·„ÔÂ¯˙È‰ ¯

„È ÛÂÒÈ‡ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÂÎÓ·˘ È— םויה םילכמ תרזחהל תויטמוטואה תונוכמה רפסמ

חרזאל ןמזב ןוכסיח( תונוכמה יוצימבש תלעותהו ,)001–מ תוחפ( לודג וניא קושב

הניא )קווישה תותשרל שונא יבאשמב ןוכסיח ,םילכמ ריזחהל ודודיע — ךכמ האצותכו

.יוטיב ידיל האב

.ףוסיאה תטישב ברעתהל הכירצ הנידמה עודמ רורב אל

±¥Æ· ÔÂÒÁ‡‰ ̇ ˜ÂˆÓ ̇ ÂÈÂÁ·Â ̃ ÂÂÈ˘‰ ̇ Â˙˘¯— םישרדנה תויונח ילעבו קווישה תותשר

.םילכמה ןוסחאל תורושקה תויעבב םילקתנ ןודקיפ ימד ריזחהלו םיקיר םילכמ לבקל

םילכמה תא ןיימיש םדא חוכ ,םירוגס ןוסחא יחטש הכירצמ םילכמ לש הלודג תומכ

האצותה .םילכמל םידעוימה ןוסחא יחטש ןיא קווישה תותשרו תויונחה בורל .'דכו

— תולודגה קווישה תותשרבו ,םילכמ הרזחב לבקל םיברסמה תויונח ילעב שיש איה

יתייעב ןיינע ,)ןוזמ — לשמל( םירחא םירצומ םע םינסחואמ בורל םיקירה םילכמה

,םיקיזמו םיקרח םהילא םיכשומו ער חיר םיציפמ םיקיר םילכמ( תיתאורבת הניחבמ

.)תודלוחו םירבכע ןוגכ
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.תחא םעפב ריזחהל לוכי םדאש םילכמה רפסמ לע הלבגמ ןיא םייקה קוחב ,ןכ ומכ

לשו רכומה לש ונמז תא לזוג םיבר םילכמ תחא תבב ריזחמה םדא ,תותשרה תנעטל

.ןוסחאה תקוצמ לע ףיסומ םגו רותב םיניתממה םישנאה

העיגמ הקשמ לכמב לופיטל תעצוממה תולעה ,קווישה תותשר וגיצהש בישחת יפ לע

.'גא 73–ל

±μÆ·Ú Ï˘ ˙ÂÈÚ· ÔÂ‰ ˙·Ï‰Â ÒÓ ˙Â¯È— םישדח הדובע תומוקמ רצי ןודקיפה קוח

יטועמל הסנרפ רוקמ םג רצי קוחה .'דכו הקוזחת ישנאל ,םיליבומל ,םינפסאל — קושב

םתוא .ןודקיפ ימד םתרומת םילבקמו הפשאה יחפמ םילכמה תא םיפסואה תלוכי

רובע םילכמ םיפסוא םה .םינפסאה לש "הנשמ ינלבק"כ םידבוע םיתעל תלוכי יטועמ

תיבויח האצותה ,דחא דצמ .םייקלח וא םיאלמ ןודקיפ ימד םתרומת םילבקמו ןפסאה

לבקמ וניא ןפסאה ןכש ,סמה יקוח לע הריבע רדגב איה העפותה ,ינש דצמ ךא ,קשמל

.םיניירבע לש םיפסכ תנבלהל חתפ םג הז .יוכיז תדועת םישנא םתואמ

םיילכלכה םיללכב תדמוע הניא תמייקה הטישה יכ רורב ,וטרופש תויעבה ללכב בשחתהב

סיסב לע ןתוא ןוחבלו םייקה קוחל תופולח רתאל יואר ןכל .ליעל ורדגוהש םייביטמרונה

.ןהיניבמ תיבטימה הפולחב רחבנ ןכמ רחאל .םיללכ םתוא
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םאה :קוחה תלוחתב תורושקה תולאשה לע הנעמ שורד ,תונושה תופולחה תא ןחבנש ינפל

ללכ לע קוחה תא ליחהל שי םאה ,הלעמו יצחו רטיל ילכמל םייקה קוחה תא ביחרהל שי

וללה תולאשה לע הנענ .)'דכו ןוטרק תוזיראב םירכמנה תואקשמ ,בלח( הקשמה ילכמ

:םיטביה המכמ

תילילש תינוציח העפשה לש ןורקיעב דמוע לכמה םאה — תילילש תינוציח העפשה.1

העפשהה לש תולעה תא וא( לכמב לופיטל תוירחאה תא םהזמה לע ליטהל ךרוצה לשו

.לכמה רוזחִמ ללוכ ,)תילילשה תינוציחה

.תורחא לופיט תופולחל האוושהב לכמב לופיטה לש תילכלכה תולעה — ילכלכ ןחבמ.2

תמר תא לידגמו תורחתה תא ריבגמה םרוגכ לשמל — הקשמה ילכמ קוש לע העפשה.3

.רוביצה לש תוברועמה

ÁÂ˙È

˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÈÂˆÈÁ ‰ÚÙ˘‰ Æ±Á

תורדסומ תונמטמל םיעיגמ םה םא ןיב — רכינ יתביבס םוהיז םימרוג הקשמה ילכמ ללכ

היעב שי ,הביבסה תנגהל דרשמה ינותנ יפ לע .םיירוביצ םיחטשב םיכלשומ םה םא ןיבו

ילכממ יתביבס םוהיז לע תובר תונולת — היארל .םיברה תושרב םילכמ תכלשה לש תישממ

.םינגהו עבטה תושר ןוגכ םימרוגמ תועיגמ ,יצחו רטיל ילכמ ללוכ ,הקשמ

םילכמה םא םג ל"נה ןורקיעב דמוע ,םילודג םילכמ ללוכ ,םילכמה ללכ לע קוחה תלחה

,םלקשמל תיסחי לודג חפנ םיספות הקשמה ילכמ — ליעל גצוהש יפכ .הנמטהל םיעיגמ

םינש ראשנ םוהיזהו םינש ךשמב םיקרפתמ םניא םה ,םירחאה תלוספה יביכרמל האוושהב

.תובר

ÈÏÎÏÎ ÔÁ·Ó Æ≤Á

תולעה תא ןוחבל ךירצ ,םילכמה ללכ לע קוחה תלחהבש יתביבס/ילכלכה ןויגיהה תורמל

תמייקש רשפא .תורחא לופיט תופולח תמועל וז הטישב םילכמה ללכב לופיטל תילכלכה

.רתוי הכומנ תולעב הרטמה תא הגישמה הטיש
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בצמב םרגנה יתביבסה קזנהמ ההובג ןודקיפה קוח תרגסמב לופיטה תולעש םג רשפא

קזנה הבוגב סמ םינרציה לע ליטהלו םייקה בצמה תא ריאשהל ףידע ,הז הרקמב .םייקה

.םילכמה לש יתביבסה

 ≥ ßÒÓ ÁÙÒ· ÚÈÙÂÓ ‰Ê ÁÂ˙È—˙ÂÏÚ ÁÂ˙È –·˙Ó ÁÂ˙È‰Ó Æ˜˘ÓÏ ˙ÏÚÂ˙ÈÎ ¯¯

„Á‡ ÏÎ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˘È ¨˙ÏÏÂÎ‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙Â¯ÓÏ Æ˜˘ÓÏ ˙È‡„Î ˜ÂÁ‰ ˙ÏÂÁ˙ ˙·Á¯‰

ÆÌÈÏÎÓ‰ È‚ÂÒÓ

,תויחפ לעו קיטסלפ ילכמ לע קוחה תלחהב תויאדכ שי יכ תוארמ חותינה תואצות

.תיכוכז ילכמ לע קוחה תלחהב תויאדכ ןיא .ללכב הקשמה ילכממ %08–כ םהש

˙ÈÎÂÎÊ — רבכ( תויופצה תיכוכזה תויומכל רוזחִמ ןורתפ ןיא ,ספאל בורק םלגה ירמוח ךרע

רתוי ההובג לופיטה תולע ,)היעבה תא רתוי דוע רימחת קוחה תבחרהו ,ןורתפ ןיא םויה

–תולע ןחבמב תדמוע הניא תיכוכז ילכמ לע קוחה תלחה .)םירבשנ םילכמה( תיתייעבו

.קשמל תלעות

·Î È¯ÓÂÁ ¨·ÏÁ ÈÏÎÓ© ¯Á‡ ˜ÈËÒÏÙÂ ÔÂË¯˜ ®‰ÒÈ— לע קוחה תלחה לש חותינ גצוה אל

היעב רוצית קוחב םתלכהו דואמ ךומנ וללה םלגה ירמוח ךרעש ןוויכמ ךא ,הלאה םילכמה

.קוחה תרגסמל ץוחמ םתוא ריאשהל םיצילממ ונא ,הלודג תיטסיגול

˜ÒÓ˙Â

קוחב וללכיי אל רחא קיטסלפו ןוטרק ,תיכוכז ילכמש הנקסמל תוליבומ תואצותה ,הרואכל

.ןודקיפה

 ‰ÈÚ·— םינוש םילכמ ןיב הילפא רוצית םינוש םילכמ יגוס לע קוחה תא ליחהל תלוכיה יא

.)קשמל יוצרהמ הכופה האצות( ןודקיפה אלל םילכמל רבעמ דדועתו הקשמ גוס ותוא לש

 È¯˘Ù‡ ÔÂ¯˙Ù— הריב ילכמו םיילוהוכלא–אל תואקשמ ילכמ לע קר ןודקיפה קוח תלחה

םיילוהוכלאה תואקשמה ילכמ .בלח ילכמ איצוהל ,)םיפירח תואקשמו ןיי ללוכ אל(

םהילע ןודקיפ תלטהש םילכמהמ לודג קלח לרטני הז ןורתפו ,תיכוכזמ רקיעב םירצוימ

לש תיקלח הלחה בקע רֵחאל דחא לכמ גוסמ רבעמב יוניש אלל — קשמל תיאדכ הניא

.קוחה

 ∫‰‡ˆÂ˙‰תויאדכה ךא ,ןוילימ 009–כל ןוילימ 005–כמ לדגי קוחה תרגסמב םילכמה רפסמ

.לדגת קשמל
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ןודקיפה קוח תרגסמב( םילכמב לופיטה תולעלו םילכמה םימרוגש ינוציחה קזנל רבעמ

,רתיה ןיב .קוחה תבחרה לש תורחא תועפשה םג ןובשחב איבהל יואר ,)תרחא הטישב וא

תמר לעו הקשמה ילכמ קושב תורחתה תמר לע הבחרהה תעפשה תא ןוחבל בושח

.רוביצה לש תוברועמה

Æ‡·¯ÂÚÓ‰ ̇ Ó¯·Èˆ‰ Ï˘ ̇ Â ̃ Â˘· ̄ Â— םיפסאנ םילכמה בור םייקה בצמב ,רהבוהש יפכ

.הרזחב ופסכ תא לבקמ וניא ןודקיפה ימד תא םלשמה בחרה רוביצהו ,םינפסא ידי לע

ןורקיעה תא רתוס הז בצמ .הקשמ ילכמ לע סמ ןיעמ קוחב האור רוביצהש איה האצותה

אלא ,קוחה תא ןמממ וניא )םהזמה( תואקשמה ןרציש ןוויכמ ,"םלשמ םהזמה"

:רוביצה לש הכומנה תוברועמל תוביס המכ שי .1םינכרצה

1(· ˜˙˜‰ ÌÂ˜Ó ÔÈ ‰¯ÊÁ‰‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÈÈ— יאש תומוקמב םינקנ הקשמה ילכמ

תא הרזחב לבקל ידכ .'דכו הדעסמ ,קסויק — םילכמ םהילא ריזחהל רשפא

,תלוכמ( תרחא הרזחה תדוקנב וריזחהלו לכמב קיזחהל ץלאנ ןכרצה ,ןודקיפה

ןודקיפה ךרעש םידחא םילכמ וא דחא לכמ ללכ ךרדב הנוק ןכרצה .)'דכו לוכרמ

ךרעמ םילודג הרזחהב םיכורכה ןמזה ןדבואו תוחונב העיגפהו ,ךומנ םהלש

וכילשהל וא ותושרב לכמה תא ריאשהל ףידעי ןכרצה ןכל .ןודקיפה לש הרומתה

.הפשאה חפל

2( ÌÈÏÎÓ‰ ˙¯ÊÁ‰· ˙ÂÁÂ ¯ÒÂÁ— החונ הרזחה תכרעמ רצי אל רוזחִמה דיגאת

תודוקנ ,ןמז זובזבבו רותב הדימעב הכורכ םילוכרמב הרזחהה .דיחיה ןכרצל

םיאצוי" םניא םילכמה תא לבקל םיצלאנה םיאנועמקהו ,תושיגנ ןניא הרזחהה

לופיטב םיבאשמ עיקשהל םיצלאנ םה( םתרזחה תא ןכרצה לע לקהל "םרדגמ

ןכרצל ומלישש הרומתה אולמ תא םילבקמ םניא ףוסבלו ,ןוימבו ןוסחאב ,םילכמב

.)םילכמה תא םהמ לבקמה ןפסאהמ

∫˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÚ·Ï È˜ÏÁ ÔÂ¯˙Ù ˙˜ÙÒÓ ˜ÂÁ‰ ˙·Á¯‰

.לוכרמ וא תלוכמ — הרזחהה תדוקנ םג איה םילודג הקשמ ילכמ לש היינקה תדוקנ

ץוחמ רקיעב םיכרצנ םינטק םילכמ( תיבה קשמב השענ םילודג הקשמ ילכמב שומישה

הלודג תומכ רובצל רשפא ;שומישה רחאל דיחי קובקב ריזחהל חורטל ךרוצ ןיאו ,)תיבל

שי זאו ,ןרציל םילכמה תא םיבישמ םניא םא — םוהיז רציימה םרוג תואקשמה ינכרצב םג תוארל רשפא1
.םוהיזה תולע תא םהילע ליטהל הקדצה
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ריזחהל ידכ דחוימב אובל ךרוצ ןיא( היינק עוציב תעב םריזחהלו םילכמ לש רתוי

.)םילכמ

.םינטקה םילכמה תייעב תא רתופ וניא אוהו ,םילודג םילכמ רובעב קר ןוכנ הז ןורתפ

תונורתפ םישרוד הלא םיאשונ .ןכרצל תוחונה רסוח תייעב תא םג רתופ וניא אוה

.םירחא

Æ··‚‰˜˘Ó· ˙Â¯Á˙‰ ˙Ó¯ ˙¯

?תורחתה תלדגהל איבת קוחה תבחרה םאה — ןיא םאו ?קושב תורחת םויה שי םאה

םילכמ דראילימל ןוילימ 005–מ קושה ףקיה תא לידגת םילודג םילכמל קוחה תבחרה

םינפסא( קושב םילעופה םימרוגה לש םרפסמ לדג ,לדג קושה ףקיהש לככ .הנשב

תומרב תורחת שי םויה רבכ .)רוזחִמ ילעפמו ןוימ יזכרמ ,םילודג םינפסא ,םייטרפ

תא םיליבומה ,םילודגה םינפסאה תמרב תורחת ןיא טעמכ ךא ,ףוסיאה לש תוכומנה

תמרב .רוזחִמה ילעפמו ןוימה יזכרמ תמרבו ,)מ"מתו ן"ממ — םיינש שי םויה( םילכמה

תא לידגהל היושע םימייקה םיאנתב קושה תלדגה .ללכ תורחת ןיא ומצע דיגאתה

רבסוי — לדוגל םיקהבומ תונורתי בקע( דיגאתה תמרל טרפ ,תומרה לכב תורחתה

.)ךשמהב

,קיפסמ יאנת הניא ךא ,דיגאתה תמרב תורחת תריציל יאנת איה קוחה תלוחת תבחרה

.ךשמהב בחרוי הז אשונ .לדוגל תונורתי בקע

תויאדכ הב שיו ,קוחה תלוחת תבחרהל תינורקע הקדצה שי יכ תוארמ חותינה תונקסמ

אשונ .םייקה בצמבש תויעבה תא רותפל תקפסמ הניא ,המצעל ,וז הבחרה .תילכלכ

.תופולחה תגצה תרגסמב ,ךשמהב רהבוי הז
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˙ÂÙÂÏÁ‰ ÁÂ˙ÈÏ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó

רותיאלו תופולחה חותינל היגולודותמה תא הרצקב גיצהל בושח ,תופולחה תגצה ינפל

:תיבטימה הפולחה

·ËÈÓ ‰ÙÂÏÁ˙È יולת הז ךרעש ןוויכ .קשמל יברמה ילכלכה ךרעה תא תנתונה וז איה

איבהל ךירצ ,)תיבטימה תוברעתהה תטיש תניחב — 2ו קרפב טרופמכ( םיבר םינוירטירקב

םה םינוירטירקהמ קלח .האוושה רב ,דיחאו ףתושמ ךרעל םינוירטירקה ללכ תא

תגשה ,תומישי( םייתוכיא םינוירטירק םקלחו )הפולחה תולע ןוגכ( םייתומכ םינוירטירק

,םייתומכ םינוירטירקל םינוירטירקה לכ תא ךופהל ךירצ ןכלו ,)'דכו לטנה תקולח ,הרטמה

םיכרעל םינוירטירקהמ קלח ךופהל לכונ אל תונוש תוביסמ םא .םייפסכ םיכרעב ,םידידמ

.ילולימ ןפואב םירחאה םינוירטירקב ןודנו םייתומכה םינוירטירקה לש חותינ גיצנ ,םייפסכ

הכומנה תולעב קוחה תורטמ בור תא גישהל תלגוסמה הפולחב רוחבל ףידע ,ןבומכ

."תטלוש הפולח" תרדגומ תאזכ הפולח .'וכו םירחא םיקוושב תירעזמ העיגפ ךותמ ,רתויב

ךרעה תא תנתונש הפולח רתאל ךירצ ןכלו ,תאזכ הפולח ןיא םירקמה בורבש איה היעבה

.)דרפנב ביכר לכב יברמה ךרעה תא אלו( ללוכה יברמה

ÔÁÂ˙ÈÂ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‚ˆ‰

:)ספאה תפולח ןהבו( תוירשפא תופולח שמח שי

 ÒÙ‡‰ ˙ÙÂÏÁ Æ±Ë—˙ÓˆÓÂˆÓ ‰Ò¯‚ 

תאצוהו יצחו רטיל םחפנש םילכמל קוחה תבחרהל טרפ ,םייקה בצמה רתוויי וז הפולחב

.קוחה תלוחתמ )הריבל טרפ( םיילוהוכלא תואקשמ ילכמ

1(·ÈÈÁ ÛÂÒÈ‡‰ È„ÚÈ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜ÓÓ ¯Ê‚È‰Ï ÌÈ— קוחב ןויערה סיסב

תייבגמ םילומגתה ןיב שרפהה( קוחה תלעפהל )הפוק( ןומימ רוקמ םויק אוה םייקה

םא .)"םישרפהה" — ןלהל ,ורזחוהש םילכמ רובע םימולשתה תתחפהב ןודקיפה ימד

ידעיב דומעל ךרוצ ןיאש בצמ רצווייו ורגסיי םידיגאתה ,קיפסמ וניא ןומימה רוקמ

לידגהל ץירמת לכ ןיא תומריפל ,םירדגומ םידעי אלל יכ חינהל ריבס .םהשלכ ףוסיא
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תומריפל תויולעה תא הלעמ תאזכ הלדגה .םיקירה םילכמה לש ףוסיאה רועיש תא

םניא הרקמ לכבו ,הנידמל םירבעומ וא ןכרצל םירזוח ןודקיפה ימד .הרומת לכ אלל

תרטמו ,דואמ ךומנ היהי ףוסיאה רועיש יכ אופא חינהל ריבס .תומריפה ידיב םיראשנ

.גשות אל קוחה

2( ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ÏÂÁ˙‰ ˙·Á¯‰— תבחרה םאה קודבל שי

ףוסיא ידעיב דומעל )םידיגאת תועצמאב( םינרציה תלוכי תא לידגת קוחה תלוחת

.ןודקיפה קוח תלעפהב הלשממה תורטמ יפ לע ,רתוי םיהובג

םילפכומ םישרפהה( םידיגאתה לש ןומימה תורוקמ תא הלידגמ םילכמה רפסמ תלדגה

ןניא )הרוקת ןוגכ( תועובקה תואצוהה םגש ןוויכ .)םילכמ לש רתוי לודג רפסמב

תונורתיה בקע( לדוגל הלוע הקופת שיש ןוויכו ,םילכמה תומכב לודיגה םע תונתשמ

תפסות .)3 'סמ חפסנב ילכלכה חותינה האר( הלוע דיגאתה לש ןוזיאה תדוקנ ,)לדוגל

.%87–כל %26–כמ — קוחב הבשהה ידעי תא תולעהל רשפאת םילודגה םילכמה

,יצחו רטיל םחפנש םילכמב לופיטל רתויב הליעיה איה ןודקיפה תפולח יכ חכוה רבכ

.הפולחה תויאדכ תא הלידגמ הבשהה ידעי תלדגה ןכלו

3(·¯ÂÚÓ‰ ˙Ó¯·Èˆ‰ Ï˘ ˙Â ¯Â— הכומנ רוביצה לש תוברועמה תמר םייקה בצמב,

:תוביס יתשמ

םייקה בצמב ,'ח קרפב גצוהש יפכÌÂ˜Ó ÔÈ ∫‰¯ÊÁ‰‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÈÈ ‰˜˜˘¯ ·)א

— םיקירה םילכמה תא םהב ריזחהל רשפא יאש תומוקמב םינקנ הקשמה ילכמ

םוקמ ןיב רשקב ,היעבל יקלח ןורתפ ןתית קוחה תבחרה .'דכו תודעסמ ,םיקסויק

.הרזחהה םוקמל היינקה

̇ È„ÚÈ ‰‰˘·‰∫ )ב ‡ÏÚ‰ןכל .%06 — הכומנ דיגאתהמ םויה תשרדנה הבשהה תמר

תונוש תולועפ עציב אלו ,דיחיה ןכרצל החונ הרזחה תכרעמ רצי אל רוזחִמה דיגאת

לידגהל ידכ )בחרה רוביצל םיחונ םיזכרמ תחיתפו קווישה תותשר דודיע ןוגכ(

אוה ,רתוי םיהובג הבשה ידעיב דומעל ךרטצי דיגאתה םא .הבשהה רועיש תא

.רוביצל תושיגנה תמר תא רפשל ץלאיי

רועיש( ב"הראבש ןגישימב ןודקיפה קוח לש החלצהה חותינ ,)Porter )3891 יפ לע

רועיש תעיבקל רתויב םיבושחה םירטמרפה ינשמ דחאש הלעה )!%59 לש הרזחה

םינכרצה ידי לע םיקירה םילכמה תרזחהל תושיגנהו תוחונה תמר אוה הרזחהה

'גא 56 — ןגישימב דחוימב םיהובג ויה הלא ;ןודקיפה ימד אוה ינשה רטמרפה(

תמר ,םהילע ולקי אלו םינכרצל ועייסי אל קסעה יתב םא ,ןכל .)0002 תנש יריחמב

םילכמה לש הרזחהה ךילהת םא קר ,)Porter )3891 יפ לע .דואמ הכומנ היהת הרזחהה



57

דיגאתה םא תירשפא הזה דעיה תגשה .הובג היהי הרזחהה רועיש ,ןכרצל שיגנו חונ היהי

.םיריבס ןודקיפ ימד ועבקיי םאו הרבסה תולועפ עצביו חונ תוריש ןתיי

ןודקיפה ימד םא ,)Lee, 1988 האר( ןודקיפה קוח םשוימ ןהבש תונידמ המכ לש חותינמ

דיגאתהש החנהבו ,)3002 תנש יריחמב 'גא 03–כ( רתוי םיהובג וא 50.0$–ל םיווש

.%58 לש הרזחה רועישל תודחא םינש ךותב עיגהל רשפא ,םינכרצל חונ תוריש ןתונ

יפולח ןורתפ לכ דיגאתל הריתמ הניא םיהובג הבשה ירועיש תעיבק יכ ןייצל יואר

תולעל סחיב הרזחהה תושימג ,)3991( Allen יפ לע .)ןכרצל תוחונה רופישל טרפ(

היילעל םורגת ןודקיפה ימדב %001 לש האלעה — א"ז( 11.0$–ל הווש ןודקיפה ימד

לוכי וניא דיגאתה ,םילכמ לש םיפויזמ ששחה בקע .2)הרזחהה רועישב %11 לש

חותינמ .תוחונה לש ןורתפה קר רתונ ןכלו ,הדח האלעה ןודקיפה םוכס תא תולעהל

תותשרב שומישל רורב ילכלכ ןורתי הלוע םינפסאה תמועל תותשרה לש הבשהה תולע

אופא שי דיגאתל .)קווישה תשרל האוושהב בוריקב %05–ב רקי ןפסאה( קווישה

,)לכמ לכ רובעב םיוסמ םוכס םלשל( קווישה תותשרל םיאנתה תא רפשל ץירמת

חפסנב גצוהש יפכ .בחרה רוביצל רתוי בוט תוריש תתל תונוכנ רתיב ולעפי תותשרהו

ירשפאה הבשהה רועיש תא הלידגמ קוחה תלוחת תבחרה ,ןוזיאה תדוקנ — 3 'סמ

ולדגי םידעיה ,הלוחתה תבחרה חותינ רחאל( %87–כל )םויה בצמל המוד( %26–מ

םידעי תגשהו הלוחתה תבחרה םע רתפית רוביצל תוחונה תייעב .)%08–מ רתויל

.רתוי םיהובג

4(·‚‰ ̃ Â˘· ̇ Â¯Á˙‰ ̇ תמרב ,דיגאתה תמרב :תורחת לש תומר המכב ןיחבהל יואר —¯

תמייק םויה רבכ .רוזחִמה תמרבו ףוסיאה תמרב ,עונישה תמרב ,הדרפההו ןוימה

,עונישה תמרב .קושב םייאמצע םינפסא תואמ םנשי — ףוסיאה תמרב ההובג תורחת

ריבגת קוחה תלוחת תבחרה .תמצמוצמ איה ךא ,תורחת שי ,הדרפההו ןוימהו רוזחִמה

.םויה ףקיההמ לופכ היהי תוליעפה ףקיה ןכש ,וללה תומרב תורחתה תא

הלבגה ןיא םייקה קוחב .דיגאתה תמרב תורחת תרשפאמ הניא וז הפולח ,תאז תמועל

ךא ,)םידיגאת המכ םייקתהל םילוכי תיקוח הניחבמ( דיגאתה תמרב תורחתה לע

תואקשמ ןרצי לכ ןכש ,דיחי דיגאת תורצוויהל םיאיבמ םיילכלכה םיאנתה השעמל

ןרציה תא תרשמה דיגאת ןכלו ,הריכמ תודוקנ יפלאב ,ץראה לכב וירצומ תא קוושמ

20.0$–מ ןודקיפה ימד לש האלעה — רתוי םיכומנ הרזחה ירועישו ןודקיפ ימד לע עצוב Allen לש חותינה2
ימד לש םתאלעה תעפשה תא קדב אל Allen .%1.26–ל %7.55–מ הרזחהה רועיש תא התלעה 40.0$–ל
.רתוי םיהובג הרזחה ירועישב ןודקיפה
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ףסואה דיחי דיגאתל לדוגל תונורתי שי הז בצמב .ץראה לכמ וילכמ תא ףוסאל שרדנ

לכמ םידיגאת המכ ידי לע ףוסיא .)לוכרמ/תלוכמ( הטילק תדוקנ לכב םילכמה לכ תא

,הלבוה ,)םינרצי יפל ,יאנועמקה ידי לע( ןוימ — תויולע לש תוליפכ רוציי הטילק תדוקנ

.)הנידמה לש( הרקבו )דיגאתה ינלבק ידי לע( הריפסו ןוימ

,םינרצי יפל ןיימל וצלאיי הלא ;םיאנועמקה לע לודג סמוע ורציי םידחא םידיגאת

דיגאת לכל יביטקלס ןפואב םילכמה תא ריבעהלו םינרצי יפל ןסחמב הדרפה עצבל

תא וריבגיו לטנה תא ולידגי םידחא םידיגאת ךא ,םויה םג לודג םהילע לטנה .דרפנב

.לופיטה תויולעב היירטמיסה רסוח

םילכמה תא קר ףוסאל ביוחמ ןרצי לכ םאה הלאשב תוריהב יא תמייק םייקה קוחב

לדוגל תונורתי ,ולש םילכמה תא קר ףוסאל ביוחמ ןרצי לכש תסרוגה תונשרפב .ולש

תרטמ( ףוסיאה ידעי תדרוהל ואיבי ,ןיפולחל ,וא םידיגאת המכ לש תורצוויה וענמי

.רתוי תוהובג תויולע ןממל ידכ )קוחה

אוהש דיגאת הריתומ הפולחה .יקלח ןפואב תורחתה תרבגה תא הגישמ וז הפולח

.)'דכו םיאנועמק ,םירזחממ ,םינפסא( קושב םילעופה םימרוגה לומ ןוספונומ

5( ÛÂÒÈ‡ È„ÚÈ— םה םא ,םישרפהה םה קוחה עוציבל םידיחיה ןומימה תורוקמש ןוויכ

הרוקש יפכ( ףוסיאה ידעי תא דירוהל שורדיו הנידמל רוזחי דיגאתה — םיקיפסמ םניא

םידעי תופכל ןתינ היהי אלו רגסיי דיגאתהש םויאה םייק דימת .)לעופב םויה

ץירמת שי דיגאתל ,השעמל .לעייתהל ץירמת םוש דיגאתל ןיא ,הז בצמב .םהשלכ

וז הפולח .ןמז ךרואל הכומנ םידעי תמר רמשל ךכו — ןועריג גיצהל ,ליעי אל תויהל

.גישהל ןתינשמ רתוי םיכומנ ףוסיא ידעיל חרכהב איבת

6( ÏË‰ ̇ ˜ÂÏÁ— תלטומ תולעה לכ ,םישרפהה אוה קוחל ידעלבה ןומימה רוקמ דוע לכ

.והשלכ לטנב םיאשונ םניא — "םימהזמה" — תואקשמה ינרצי .תואקשמה ינכרצ לע

7( ˙ÂÓÈ˘È— לק ןוקית אוה עצבל שרדנש לכ :תומישיה אוה וז הפולחב לודגה ןורתיה

— םיטסיבולה תעפשהבו( הכומנ היהת םינרציה תודגנתה יכ חינהל ריבס .םייקה קוחב

ןומימהו םידעיב הדימעל תוירחאהש םושמ רקיעב ,)תסנכה ירבח תודגנתה םג

.םהילע םילטומ םניא קוחה תלעפהל

8( ÌÈÓÊ ̇ ÂÁÂÏ— ףוסיאהו לופיטה תוכרעמ ןכש ,תיסחי םירצק ויהי עוציבל ןמזה יקרפ

.תונגראתהל בר ןמז שרדיי אלו תומייק
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9( ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÚÙ˘‰— דיגאתל .תואקשמה קוש לע תועפשה תויופצ אל וז הפולחב

םיבייח םניא םינרציהש ןוויכמ ,תואקשמה קושב תורחתה לע הערל עיפשהל תלוכי ןיא

.)םיתוריש ונממ לבקל וא( דיגאתב םירבח תויהל

01(·¯ÂÚÓ‰ ̇ Ó¯ ̇ È˙Ï˘ÓÓ‰ ̇ Â— תיתלשממה תוברועמה תמרב יוניש לכ ןיא וז הפולחב

ףוסיאל שדח דיגאת לכ רשאל שרדיי הביבסה תנגהל רשה ןכלו ,םייקה קוחל האוושהב

תא ףושחי ףאו קושב הנידמה לש תרתוימ תוברועמ רוציי הזכ רושיא .הקשמ ילכמ

קושב םהשלכ םיישק רוצית שדח דיגאת תסינכ םא — תמיוסמ תוירחאל הנידמה

.)םייק דיגאת לש לגר תטישפ רורגת שדח דיגאת תסינכ םא — המגודל(

11( ˙ÂÈÂÏÚ— קשמל תיאדכ איהו ההובג הניא תילושה תולעה ,גצוהש יפכ )חפסנ האר

.)ותלוחת תבחרה תועמשמו קוחה תויולע חותינ — 2 'סמ

 ± ‰ÙÂÏÁ Æ≤Ë—Ô¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏË‰ Ï˘ ‰Ò¯‚‰ 

לכ וז הטישב .םינרציה לע תוירחאה תלטה — דיחי יונישב ,סיסבה תפולחל המוד הפולח

ומכ .תונקתב וא קוחב ועבקייש םידעיה יפ לע ,ולש הקשמה ילכמ תא ףוסאל יארחא ןרצי

תולעב תולת אלל ,)"םישרפהה"( םיפדועה ןודקיפה יפסכ תא ותושרב ריאשי ןרצי לכ ,ןכ

.לופיטה

תרגסמב )םיתוריש לבקמ וא( דגואמה ןרצי ןיב תמייקה הילפאה תא תלטבמ וז הטיש

לבקמ וניא וא דיגאתב רבח וניאש ןרצי םייקה קוחב ;דגואמ וניאש ןרצי ןיבל דיגאת

ןרקל( הנידמל )םישרפהה( ןודקיפה יפסכ תרתי תא ריבעהל ביוחמ דיגאתמ םיתוריש

.םהב לופיטלו םיבשומה םילכמה ףוסיאל ןומימ רוקמ ול ןיאו ,)ןויקינה

˙ÈÒÈÒ·‰ ‰Ò¯‚‰ ÈÙ ÏÚ ÂÊ ‰Ò¯‚ ˙ÂÂ¯˙È

1(· ˜˙·Ï ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚ ÔÈÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜Ó ÔÈ: יחכונה בצמב גצוהש יפכ )תפולחבו

ידעי עובקל רשפא וז הסרגב ."םישרפה"ל הבשהה ידעי ןיב רישי רשק שי ,)סיסבה

:תונורתי המכ הז בצמל .דעיה תא ןממל םישרפהה תלוכי תא ןוחבל ילב הבשה

תרזעב ןממל ןתינש םידעיה ףקיהמ אלו קשמל תויאדכהמ ורזגיי הבשהה ידעי.א

.םישרפהה

תא ןממל ךירצ ןרצי לכ ,םיהובג םידעיה םא :"םלשמ םהזמה" ןורקיעה רמשיי.ב

.ןודקיפה ימדמ םישרפהה לע הלוע וז םא םג ,לופיטה תולע
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םויא ךותמ ,קשמל תויאדכב תולת אלל םידעי דירוהל הנידמה לע ץחלה תחפי.ג

.דיגאתה תוטטומתהב

.םינרציה לע לופיי תוליעיה רסוח ןכש ,ליעי לופיטל ץירמת היהי.ד

רוביצל תושיגנהו תוחונה רופישל ואיבי הלאו ,םיהובג םידעי עובקל תורשפא היהת.ה

.)סיסבה תפולח חותינ האר(

2(·¯ÂÚÓ‰ ˙Ë˜‰˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â — לכו ,םידיגאת תמקה רשאל ךרטצת אל הנידמה

.ול החונה ףוסיאה תטיש לע טילחי ןרצי

3(ËÒÈÙÓ¯Ë‰ ˙ÈÈÚ· ˙ÓÏÚ‰ — םידעיב דומעל ביוחי ןרצי לכ.

4( ‰·˘‰‰ ̇ Ó¯ Ï˘ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ‰ÈË‰‰ ̇ ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù— תרכמנה םילכמה תומכ בושיח

םג תללוכ תבשומה תומכה ךא ,םיתורישה ילבקמ וא דיגאתה ירבח ידי לע םויה השענ

תמר לש הלעמ יפלכ היטה רצוי הז בצמ .דיגאתב םירבח םניאש םינרצי לש םילכמ

םיבשחמ ןרצי לכל( םירכמנה םילכמה ללכ יפ לע השעיי בושיחה וז הפולחב .הבשהה

.)רכמש םילכמה תא

˙Â¯Â˙Ù ‡Ï ˙ÂÈÚ·Â ˙ÂÂ¯ÒÁ

איהש תושדח תויעב ףאו תרתופ הניא וז הפולחש תויעב שי ,וללה תונורתיה לכ תורמל

:תרצוי

1( ‰„ÈÁÈ‰ ˙È˘ÚÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ¯˙Â „ÈÁÈ „È‚‡˙—

דיגאת ןכלו ,הריכמ תודוקנ יפלאב ,ץראה לכב וירצומ תא קוושמ תואקשמ ןרצי לכ

לדוגל תונורתי שי הז בצמב .ץראה לכמ וילכמ תא ףוסאל שרדנ ןרציה תא תרשמה

.)לוכרמ/תלוכמ( הטילק תדוקנ לכב םילכמה לכ תא ףסואה דיחי דיגאתל

םילכמה תא ןיימל וצלאיי םה :םיאנועמקה לע לודג סמוע רוציי םידיגאת המכ לש בצמ

יביטקלס ןפואב םילכמה תא ריבעהלו םינרצי יפל ןסחמב הדרפה עצבל ,םינרצי יפל

.דרפנב דיגאת לכל

2(·‚‰ ÌÈË˜‰ ÌÈ¯ˆÈ‰ ÏÂÓ „È‚‡˙‰ Ï˘ ÁÂÎ‰ ˙¯—

לבקמ וניא ןרציה םא .דיגאתב םירבח םניאש םינטק םינרצי םע היעב דיגאתל שי םויה

םינרציו םינאובי המכ םע םויה הרוקש יפכ( שורפל יושע אוה ,דיגאתהמ בוט תוריש

דומעל ךירצ וניא הזכ ןרצי .הנידמל ןודקיפהמ םימולשתה ללכ תא ריבעהלו )םינטק

,דיגאתל םיעיגמ ולש םילכמה — דיגאתל תויעב רצוי אוה ךא ,םהשלכ הבשה ידעיב

םילכמהש תעדל השק ףא םיתעל( םילכמה רובע םולשתה תא עונמל ישוק שי דיגאתלו
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םיעיגמ םניא ןודקיפה יפסכש ןוויכ .)ןומיסה תייעב בקע ,הזה ןרציל אקווד םיכייש

ולבקי םינרציה ללכש סרטניא דיגאתל שי ,וילע תולח לופיטה תואצוה ךא ,דיגאתל

קפסל אופא ץלאיי דיגאתה .)ןודקיפה יפסכ ללכ תא לבקי אוה ךכו( תוריש ונממ

.ןרצי לכל בוט תוריש

ודבאיו דיגאתהמ תוריש לבקל וצלאיי םה ,םידעיב דומעל םיכירצ םינרציה ובש בצמב

.הכומנ היהת ולבקיש תורישה תמרו הערל ולפוי םא ונממ שורפל םויאה לאיצנטופ תא

˙ÂÈÂÏÚ

,המוד הפולחה לש תולעה — דיחי דיגאת — תמדוקה הפולחה לש וזל המוד האצותהש ןוויכ

דיגאתב ףתתשהל ובריסש םינרציה לש לופיטה תויולע לש לטנה תקולחב היהי יונישהו

."םיררוסה םינרציה"

 ≤ ‰ÙÂÏÁ Æ≥Ë—‰˜ÈÏÒ ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰Ò¯‚‰ 

:דחא ןיינעל טרפ ,ןרציה תוירחא לש הסרגה ,1 הפולחל הינייפאמ לכב המוד וז הפולח

הקילסה זכרמל .םינרצי/םידיגאת ןיב הקילס זכרמ )ינוציח ןלבק תועצמאב( םיקת הנידמה

םא .םינוש םינרצי לש םילכמ ףוסיא לש תונבשחתה תכרעמ לוהינ — דחא יזכרמ דיקפת

ינשה ןרציה תא הכזי הקילסה זכרמ ,רחא ןרצי לש לכמ ףסא דחא ןרצי לש ףוסיא דיגאת

ץירמת רוציל ידכ .)ינשה ןרציה ןובשח לע( ןושארה ןרציל ןודקיפה ןיגב םולשת ריבעיו לכמב

,)ףוסיאב תוליעיה תא ריבגהל ךכבו( םינוש םינרצי לש םילכמ ףוסאל םידיגאתל יבויח

לע עבקיהל לוכי םוכסה .ןרציהמ ףסואה דיגאתה לבקיש םיפסונ ףוסיא ימד עובקל רשפא

.םידיגאתה ןיב ןתמו אשמב וא הנידמה ידי

˙ÂÂ¯˙È

1( ˙Â¯Á˙Ï È¯˘Ù‡ ÒÈÒ·— לש לדוגל תונורתיה תא הבר הדימב הניטקמ וז הפולח

םינרציה לש םילכמה תא אקווד ואלו ,םילכמה לכ תא ףוסאי םרוג לכ  .דיחי דיגאת

לכל קוושמש ןרצי רובעב םילכמה לכ תא ףוסאיש תליאב דיגאת םוקל לוכי ךכ .ולש

תכרעמהו דחא ןפסא קר עיגי יאנועמק לכל ,הלבוה תואצוה וכסחיי הז בצמב .ץראה

.רתוי הטושפ היהת

ףוסיא ימרוג וא םידיגאת ומקויש הריבס תורשפא שי ,לדוגל תונורתיה תומלעיה םע

.םירחתמ
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2( ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Ï„‚‰— ליבוהל תויושע דיחי זכרמל עונישב ךרוצה תעינמו תאזכ תורחת

.תכרעמה תולעייתהלו לופיטה תויולעב הדיריל

3(·ÈˆÏ ˙ÂÁÂ‰ ¯ÂÙÈ˘ ¯Â— םינפסאל םיריבס םימולשת ועבקיי םא )םינרציהמ

.לדגת רוביצל תוחונה תמרו ,ףוסיאה תרבגהל ץירמת רצוויי ,)םירחאה

˙ÂÂ¯ÒÁ

1( ‰·˘‰‰ È¯ÂÚÈ˘Ï ¯˘˜· ˙Â‡„Â È‡— קתנה איה תמייקה הטישב תיזכרמה היעבה

ןרציה .תבשומה םילכמה תומכ ןיבל )םינרציה לע( הבשהה ידעיב הדימעל תוירחאה ןיב

המרב ףוסיא תכרעמ ןנכתל השק .םירחא םינרצי ידי לע וילכמ לש ףוסיאב םג יולת

.תואדו יא לש תאזכ

2( ÁÂ˜ÈÙ ˙ÈÈÚ·— לש רסוח וא ףדוע םע ראשיהל םילולע םינרצי ,תואדווה יא בקע

רצוויי םא .buffer רותב םירחא םינרצי לש םילכמב ושמתשי םה הלאכ םירקמב .םילכמ

לש םילכמ ולאש ונעטי םה ףדוע רצוויי םאו ,םמצעל םילכמב ושמתשי םה רוסחמ

ךרטצתש תינדפק חוקיפ תכרעמ שרדית העפותה תא עונמל ידכ .םירחאה םינרציה

.םהילע תולעבה רחא םג אלא םילכמה רפסמ רחא קר אל — בקעמ עצבל

3(·‚ ÔÂÈÓ ˙ÂÏÚ ‰‰Â— ןיב תרדוסמ תונבשחתה עצבל ךרוצה לשבו ,וללה תוביסהמ

.רתוי הרקי היהת ןוימה תכרעמ ,םידיגאתה

4( ‰˜ÈÏÒ‰ ̇ Î¯ÚÓ ̇ ÂÏÚ— תופטוש לועפת תואצוהו העקשה תשרוד הקילס תכרעמ —

.תמייקה הפולחה לש התלעפה תולע לע תפסונ תולע

5(· ̄ ˘˜ ÌÈ¯ˆÈ ÔÈ— םאתל וכרטצי םה .םינרציה ןיב רשקה תא הריתומ הקילס תכרעמ

.םירחא םיינכט םיטרפו רבעמה תויולע תא םהיניב

˙ÂÈÂÏÚ

:םייופצה םייונישה הלאו .קוחה לש תויולעב םייוניש המכ ולוחי הז הרקמב

(1‰˜ÈÏÒ‰ ÊÎ¯Ó ̇ ÂÈÂÏÚ — הקילס זכרמ לש לועפתו המקה אוה רתויב יתוהמה יונישה.

השק .תונבשחתה ךרוצלו הקילסה עוציבל תיתשת תכרעמ םיקהל ךרטצי הז זכרמ

ןוילימ 3–כ היהת ,ןוה רזחה ללוכ ,תפטושה תולעהש יופצ ךא ,זכרמה תולע תא ךירעהל

.הנשב ח"ש
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(2·Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÈÏÎÓ Ï˘ ‰¯— םילכמ לש תיזיפה הרבעהה תולע היהת תפסונ תולע

הנשב ח"ש ןוילימ 3–כ לש תולעב ןוימ זכרמ תמקה שורדת וז הרבעה .םידיגאתה ןיב

.)ןוה רזחהו ףטוש(

(3 Ô¯ˆÈ ÏÎÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÔÂÈÓ ÈÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰— םילכמה תא ףוסאי ןרצי לכ וז הטישב

םינרציה לש םילכמה תא ענשי ונממש ,יאמצע ןוימ זכרמ ומצעל םיקהל ךרטציו

יכ חינהל ריבס ,ןוימ יזכרמב לדוגל תונורתי שיש ןוויכ .הקילסה ןוימ זכרמל םירחאה

.עצוממב 'גא 5–כל )דיגאתה ינותנ יפ לע( םויה 'גא 5.2–מ לדגת ןוימה תולע

(4 ÚÂÈ˘ ˙ÂÈÂÏÚ— לכ יכ חינהל ריבס .ןרצי לכל עונישה תויולעב ןוכסיח יופצ ,הרואכל

רצוויי ךכ .םוקמ תברקב ןוימ זכרמ םיקיו םיוסמ רוזאב םילכמה לכ תא ףוסאי ןרצי

ירוזא ינשל קר םילכמה תא םיענשמש ,םויה בצמל האוושהב עונישה תויולעב ןוכסיח

,3הקילסה זכרמל םילכמה בור תא ענשל ץלאיי ןרצי לכ ,הרקמ לכב ,םלואו .םייצרא ןוימ

עונישה תויולעש ךכ ,)םירחא ידי לע ופסאנש( ולש םילכמה תא הרזחב ענשל םשמו

.לודגל תויושע ףא ןהו ותחפי אל

 ≥ ‰ÙÂÏÁ Æ¥Ë—· ‰„¯Ù‰ ÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ÏÎÓ‰ ¯ÂˆÈÈ ÔÈ

םילכמה תא אקווד ףוסאל ביוחמ וניא אוה ךא ,הבשה ירועישל שרדנ ןרצי לכ וז הפולחב

ןרצי לכ ,הקילסה זכרמ תפולחבכ .ןודקיפב בייחה לכמ לכ ףוסאל יאשר אוה .קוויש אוהש

תונבשחתה עוציבל הקילס זכרמ שרדנ אל וז הפולחב ךא ,םינוש םינרצי לש םילכמ ףוסאי

.םינרציה ןיב

˙ÂÂ¯˙È

ןורתפ הב שיו ,'וכו לועיי ,תורחת תרבגה — הקילסה תפולח לש תונורתיה לכ וז הפולחל

:תמדוקה הפולחה לש תונורסחהמ לודג קלחל

1( ˙Â‡„Â È‡ Ï˘ ‰ÈÚ· ÔÈ‡— ומצעל קר ףסוא ןרצי לכ )ולש םילכמה תא אל םנמא

.)ורובע ופסאיי םילכמ המכ קוידב עדוי אוה ךא ,אקווד

2( ÁÂ˜ÈÙ— רמשל ץירמת ןיאש ןוויכמ ,םויה שרדנהמ רתוי יביסנטניא חוקיפ שרדנ אל

.)תמלענ םילכמה ןיב הנחבהה( םירחא לש םילכמ

.םינרציה ןיבו ,םוינימולאו קיטסלפ ילכמ ןיב ןוימל זכרמ :ןוימ זכרמ3
.תיבישחת וא תיזיפ הרבעה — םינוש םינרצי ןיב תונבשחתהל זכרמ :הקילס זכרמ
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3( ‰˜ÈÏÒ ˙ÂÈÂÏÚ— הקילס תכרעמב ךרוצ ןיא.

4( ‰„¯Ù‰Â ÔÂÈÓ ˙ÂÈÂÏÚ— םייקה בצמב תויולעה לע תופסונ תויולע תושרדנ אל.

˙ÂÂ¯ÒÁ

:תויעב המכ שי תעצומה הטישב

1( ÌÂ˘ÈÈ— ףוסאל ןרצי בייחמה קוח ריבעהל ןתינ םאה :תינורקע תיטפשמ הלאש תמייק

.ולש םילכמה תא ףוסאל רחא םרוג לכל םג רשפאל ךא ,וילכממ םיוסמ רועיש

,תאזה תעדה תווח יפ לע .)4 'סמ חפסנ האר( תיטפשמ תעד תווח ונשקיב וז היגוסב

.תינורקע היעב ךכב ןיא יכ הארנ ,םיפסונ םייטפשמ םימרוג םע תוצעייתהמו

(2 ÌÈ¯ˆÈ‰ ÏÏÎÏ „ÈÁ‡ ÔÂ„˜ÈÙ— ריתוהל רשפא יא וז הפולחב ,תורחאה תופולחבכ אלש

ןרצי לכ הצרי ,היהי ךכ םא .םינוש םילכמל וא םינוש םינרציל הנוש םוכסב ןודקיפ

'גרטיברא חוור רוציי אוה ךכ ,ךומנ ןודקיפ םע םילכמ ףוסאלו הובג ןודקיפ םוכס עובקל

םינרציה לכ ,דיחא ןודקיפ לש בויח אלל םג ,םויהש רוכזל בושח .תונודקיפה ןיב רעפהמ

טרופמ חותינל .)דיגאתב םירבח םניאש םינרצי םג( ההז ןודקיפ םוכס עובקל ורחב

.ןודקיפה םוכס תעיבק לש םיטביה — 5 'סמ חפסנ האר ,תאזה הנקסמה לש

(3 ÌÈÏÎÓ‰ ˙ËÈÏ˜— םירזחומה םילכמה תא טולקל ןרצי לכ בייחל רשפא יא הז בצמב

לבקל ןכומ וניא םרוג ףאש םילכמ םע ראשיהל םילולע םיאנועמקהו ,רוביצה ידי לע

ראשיהל לולע רוביצה ,םילכמה תא לבקל קווישה תותשר תא םיבייחמ אל םא .םתוא

.וטקפ–הד סמל ךופהי ןודקיפה זאו םילכמה םע

:ןורתפה הזו

·‚ ÛÂÒÈ‡ È„ÚÈÌÈ‰Â םינרציה ,ההובג הבשהה תמר םא .םילכמ לש ףדוע תורצוויה וענמי

םינרציה ןיב םיילכלכ םינונגנמ ורצוויי ךכו ,ףוסיאה תרבגהל תולועפ עצבל ושרדיי

קפסמ ץירמת ומלשי םה ,םינרציה לע תלטומ תוירחאהש ןוויכ .םינפסאלו תותשרל

.םקלח תא ועצבי ולאש ידכ ףוסיאה יפוגל

·ÈˆÏ ˙Â˘È‚ ˙·ÂÁ ¯Â— ההובג תושיגנ רשפאל ביוחמ ןרצי לכש קוחב עובקל רשפא

דרשמה( חקפמה ףוגה ידיב בויחה יכרד לע הטלחהה תא ריאשהלו ,בחרה רוביצל

תונקתב עבקי חקפמה ףוגה ,בחרה רוביצל תושיגנ ןיא לעופב םא .)הביבסה תנגהל

תודוקנ חותפל ביוחמ ןרצי לכש ,לשמל ,עובקל רשפא .תושיגנה תא ריבגהל תוטיש

תדוקנ לש העיבק — המגודל( רכומ אוהש םילכמה תומכ יפ לע בחרה רוביצל הטילק
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002 חותפל םילכמ ןוילימ 01 רכומה ןרצי בייחת הנשב םילכמ 000,05 לכל הטילק

תונוכמ ,םיאנועמק םע םכסה — ויהי הטילק תודוקנ ולא טילחי ןרציה .)הטילק תודוקנ

.תוידועיי תויונח וא תויטמוטוא

חינהל ריבס ,ףוסיא יללכ עובקל תוכזה חקפמה ידיבש העידיה םצע יכ שיגדהל בושח

.רוביצה תוחונל תולועפ עצבל םינרציה לע עיפשתש

· ‰˘ÈÓ‚ ̇ Â·˘Á˙‰ ÌÈ˘‰ ÔÈ— ןפואב םהיתולועפ תא עצבל םינרציה לע לקהל ידכ

תואדווה יא תמר תא ןיטקהל ךירצ ,)ףוסיאה ידעיב הדימעל םומינימ תולע( יבטימה

ןונגנמ אופא שרדנ .)ףוסיאה ירועיש לע תועיפשמ םהיתולועפ דציכ( םהיתולועפ לש

יתנש ףוסיא דעי עובקל רשפא .םינשה ןיב ףוסיאה ידעיב הדימע לש בישחתב שימג

ורשפאי םיעצוממ םייתנש םידעי( םינשה ןיב תויטס רשפאל ךא ,)לשמל ,%08( עצוממ

ןותחת ףר ןיב היהת תושימגה תמר .)תואבה םינשה "ןובשח לע" תחא הנשב ףוסאל

תא ןיטקהל רשפאי תחא הנשב הובג ףוסיא .)לשמל ,%58( ןוילע ףרל )לשמל ,%57(

.ךפיהלו האבה הנשב תומכה

‰ÙÂÏÁ‰ ˙ÂÏÚ ÁÂ˙È

1( Ô¯ˆÈ ÏÎÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÔÂÈÓ ÈÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰— םילכמה תא ףוסאי ןרצי לכ וז הטישב

ריבס ,ןוימ יזכרמב לדוגל תונורתי שיש ןוויכ .יאמצע ןוימ זכרמ ומצעל םיקהל ךרטציו

.עצוממב 'גא 5–כל )דיגאתה ינותנ יפ לע( םויה 'גא 5.2–מ לדגת ןוימה תולע יכ חינהל

2( ÚÂÈ˘— ריבס .ןרצי לכל עונישה תויולעב ןוכסיח ןאכ יופצ ,תמדוקה הפולחבכ אלש

.םוקמ תברקב ןוימ ןקתמ םיקיו םיוסמ רוזאב םילכמה לכ תא ףוסאי ןרצי לכ יכ חינהל

םילכמה תא םיענשמשכ ,םויה תויולעל האוושהב עונישה תויולעב ןוכסיח רצוויי ךכ

,םירחאה םינרציה לומ ןבשחתהל ךרטצי אל ןרצי וז הטישב .םייצרא ןוימ ירוזא ינשל קר

ןיב עוני ןוכסיחה .הקילס זכרמל םירחא םינרצי לש םילכמה תא ענשל ץלאיי אל ןכלו

.תיחפו קיטסלפ לכמל 'גא 3–ל תיכוכז לכמל 'גא 1–כ

3( ˙ÂÈÂÏÚ ˙Ë˜‰Ï ˙Â¯Á˙— םילפטמה םימרוגה ללכ ןיב תורחת םייקתת וז הפולחב

.וב לעופ לופונומש קושב תויולעה תמועל ודרי תויולעה הזכ קושבש רורב .םילכמב

.רוזחִמו עוניש ,ףוסיא — םויה רבכ יתורחת תוליעפהמ קלחש שיגדהל יואר ,םלואו

,ןוימ — לופונומה ידיב םויה םישענה םיקלחב קר תויולעה תא ןיטקהל הלוכי תורחתה

%01 לש הדירי רצווית וללה תויולעבש םיחינמ ונא .תויללכו הלהנה ,הרקבו חוקיפ

.תוחפל
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4( ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ— ףוג לע חקפל םוקמבש ןוויכמ ,לודיג לוחי הז ףיעסב

ךא  ,שממ לש לודיג לודגל תויושע הלא תויולע .םיבר םיפוג לע חקפת הנידמה ,דחא

.תוחינז הלאה תויולעה ,דואמ הכומנ לכמל יתלשממה חוקיפה תולע ךסש ןוויכמ

¨ÌÂÎÈÒÏ הנותמ הדירי וז ךא ,ספאה תפולח תמועל תויולעב הדירי היופצש רמול רשפא

.תיטמרד אלו

 ¥ ‰ÙÂÏÁ ÆμË—ÈÏÂÚÙ˙ ‡Ï „È‚‡˙ 

.תילועפת תוליעפ לכ ונממ ענמיתש ,דיחי דיגאת תריצי תויהל לוכי רחא ןוויכמ ןורתפ

הז ןורתפ .םירדוסמ םיזרכמב ,הנשמ ינלבק תועצמאב ויתולועפ לכ תא עצבל ביוחי אוה

.ספאה תפולח לש תויעבה בור תא ריתומ ךא ,קושב תורחתה יא תא תצקמב ןיטקמ

˙ÂÈÂÏÚ

.תומוד ויהי תויולעה ןכלו ,ספאה תפולחמ תילועפתה המרב הנוש הניא וז הפולח םג

· ‰‡ÂÂ˘‰ Æ∂Ë˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ

וטרופש םינוירטירקהו םילוקישה ללכ תא תנייצמה הלבט גיצנ ,תופולחה ןיב תוושהל ידכ

.הכ דע
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· ‰‡ÂÂ˘‰ ∫∏ ‰Ï·Ë˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ

· ‰„¯Ù‰ÔÈ ÊÎ¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ‰Ò¯‚ ÌÈ¯ËÓ¯Ù
ÛÂÒÈ‡Ï ‰¯ÈÎÓ ‰˜ÈÏÒ Ô¯ˆÈ‰ ˙ÓˆÓÂˆÓ

,הלבגמ ןיא ,הלבגמ ןיא ,הלבגמ ןיא לש הלבגמ — הרטמה תגשה
עובקל רשפא עובקל רשפא עובקל רשפא %07-%57 ףוסיא ידעי
י"פע ,דעי לכ י"פע ,דעי לכ י"פע ,דעי לכ יפל ,רזחה םיילמיסקמ
הטלחה הטלחה הטלחה שרפה

תונודקיפ

%58 %58 %58 %27 ףוסיא ירועיש
םיעצומ

ןוילימ 567 ןוילימ 567 ןוילימ 567 ןוילימ 846 םילכמה רפסמ
הנשב םיבשומה

'גא 8.21 'גא 1.61 'גא 8.21 'גא 8.21 לכמל תעצוממ תולע

ח"ש ןוילימ 89 ןוילימ 2.321 ןוילימ 89 ח"ש ןוילימ 89 תיתנש תללוכ תולע
ח"ש ח"ש ההז תומכל

ןוילימ -64.0 ןוילימ -6.8 ןוילימ -64.0 ןוילימ -64.0 קשמל וטנ תלעות
%58 יפל ח"ש ח"ש %58 יפל ח"ש %58 יפל ח"ש

,דואמ ההובג ,ההובג ,דואמ הכומנ םייק ,הכומנ קשמב תויתורחת
ורצוויי המכ ונכתיי חוכ תרבגה ,דיחי דיגאת

םיבר םידיגאת םידיגאת םג דיגאתה חוכ
םינרציה לומ ינוספונומ
םינטקה

ההובג ההובג הריבס הריבס ןכרצל תושיגנ

— ינוניב חווט — ךורא חווט — רצק חווט דיימ םינמז חול
יצחו הנש  םייתנש הנש דע

תינוניב הכומנ ההובג ההובג תומישי

תינוניב דואמ ההובג המוד ,תינוניב המוד ,תינוניב תוברועמ
םויה בצמל םויה בצמל קושב תיתלשממ

תינוניב תכבוסמ הבוט הבוט תכרעמה תוטשפ

הבוט הכומנ הבוט הבוט םייונישל תושימג
דיתעב

ןכרצו ןרצי ןכרצ ,ןרצי ןכרצ ,ןרצי ןכרצ לטנה תקולח
םיאנועמקו םיאנועמקו םיאנועמקו

תינוניב ההובג הכומנ תינוניב היעטה תלוכי

ןיא ןיא ןיא םימייק םיטסיפמרט

1 4 2 3 )תופולח גוריד( םוכיס
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˜ÒÓ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â

תוירחא תפולח — תופולח יתשל רורב ןורתי שיש דומלל רשפא תופולחה ןיב האוושההמ

תופולחה ינפ לע וללה תופולחה תונורתי .ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחו ןרציה

ףוסיא ידעיב הדימע — הרטמה תגשהבו )הקילס תפולח ינפ לע( תולעב םינומט תורחאה

ןכלו ,ןורתי לכ תורחאה תופולחל ןיא ,וללה תונורתיה דגנכ .)תמצמוצמה הסרגה תפולח(

.תורחאה תופולחה יתש ינפ לע "תוטלוש תופולח" ןה ולאש רמול רשפא

שממ לש ןורתי שי ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחל ,תוטלושה תופולחה יתש ןיב

ךרוצה לשב ,םייקסעה םילבגהה םוחתב רקיעב ,ההובג תובישח הז ןורתיל .תורחתה תמרב

תיתורחת תכרעמ ,ןכ ומכ .תיתורחת הניאש תיקסע תכרעמב הנידמה לש הרקבבו חוקיפב

שיגדהל יואר .ןכרצל תושיגנהו תוחונה רופישלו תויולע תתחפהל ללכ ךרדב תמרוג

דע ,םייניבה תפוקתב אוה ןרציה תוירחא תפולח לומ וז הפולח לש יזכרמה ןורסיחהש

לע ןורתי לכ ןרציה תוירחא תפולחל ןיא ,ףטוש ןפואב לעפי ךילהתהשכ ;תכרעמה בוצייל

.ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולח ינפ

.ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולח לע םיצילממ ונא ןכ םא

ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÈÙÏ ÁÂ˙È‰ ËÂ¯ÈÙ Æ∑Ë

:תרחבנה הפולחה

˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÂÏÚ

תולעה ,תיסחי הרקיה ,הקילסה תפולחל טרפש רמול רשפא ,תופולחה ןיב האוושהה רחאל

תכרעמה לועפת לש ילכלכה ןחבמה ןכל .תופולחה לכב המוד םיבשומה םילכמב לופיטל

,הפולח לכב הנוש תויולעה בכרה יכ ןייצל יואר .תיבטימה הפולחה תריחבל ןוירטירק וניא

חוקיפה תכרעמבו ןוימה זכרמב( םנכ לע ורתוויי דיגאתה לש לדוגה תונורתי — המגודל

יזכרמ לש םצמוצמ רפסמל םילכמה עונישב ךרוצה תנטקהו תורחתה תרבגה ךא ,)הרקבהו

.וללה תונורתיהמ קלח וזזקי ןוימ

‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰

ףוסיאה ידעי וז הפולחב ןכש ,תורחאה תופולחה לכמ התוחנ ספאה תפולח ,הז רטמרפב

םידיגאתה ,קיפסמ וניא ןומימה רוקמ םא .םידיגאתה לש ןומימה רוקממ רזגיהל םיבייח

םילשכה דחא אוה הז אשונ .םהשלכ ףוסיא ידעיב דומעל ךרוצ ןיאש בצמ רצווייו ורגסיי
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רשפא יא ןכל ,ןומימה רוקממ הנבומ ןפואב םירזגנ ףוסיאה ידעי — הפולחה לש םייזכרמה

תורחאה תופולחה לכב .האולמב גשות אל קוחה תרטמו ,%58 לש ףוסיא רועישב דומעל

.הלשממה תטלחה יפ לע ,ףוסיא דעי לכ עובקל רשפאו ,קתונ הז רשק

˜˘ÓÏ ÂË ˙ÏÚÂ˙

לככ םיבר םילכמב לפטל ףידע ,תולעל עצוממב הווש ןודקיפה תטישב תלעותהש ןוויכ

הבש הדוקנב עבקיהל ךירצ ףסה .)תיכוכז ילכמל טרפ( ןודקיפה קוח תרגסמב רשפאה

תרגסמב ףוסיאב לופיטהמ תילושה תלעותה לע הלוע םילכמה ףוסיא לש תילושה תולעה

רתימ התוחנ הפולחה ,%27–כ לש ףוסיא ידעיב תלבגומ ספאה תפולחש ןוויכ .קוחה

.תופולחה

˜Â˘· ˙ÂÈ˙Â¯Á˙

ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחו הקילסה תפולח קר ,תופולחה חותינב גצוהש יפכ

,הקילסה זכרמ לש תיסחי ההובגה תולעה בקע .םירחתמ ףוסיא ימרוג לש הסינכ ורשפאי

שיגדהל בושח .ףוסיאל הריכמ ןיב הדרפהה תפולחב לבקתת רתויב ההובגה תורחתה תמר

םתוא לומ ןוספונומ השעמל הווהמ דיגאתה ךא ,הלבוההו ףוסיאה תמרב תורחת שי םויהש

.לופונומ אוה דיגאתה םינכרצה לומ .םיאנועמקה לומו םימרוג

˙ÂÁÂÂ ÔÎ¯ˆÏ ˙Â˘È‚

לכב ומרגי ףוסיאה ירועיש תיילעו יצחו רטיל םחפנש םילכמל קוחה תלוחת תבחרה

המרב היהת העפשהה תמצמוצמה הפולחב .םינכרצל תוחונהו תושיגנה רופישל תופולחה

.תופולחה לכל סחיב — רתוי ההובג המרב הריכמו רוציי ןיב הדרפהה תפולחבו ,רתוי הכומנ

·Ï ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏÚÂˆÈ

.רתוי םירצק ויהי עוציבל ןמזה יקרפ ,ונטקיו םייופצה םייונישה ותחפיש לככש קפס ןיא

.תורחאה תופולחה ינפ לע םינרציה תפולחל וא ספאה תפולחל קהבומ ןורתי שי הז אשונב ןכל

˙ÂÓÈ˘È

לככ ,ךכ לע ףסונ .הלעת תומישיה תמר ,םייופצה םייונישה ותחפיש לככ ,םדוקה ףיעסבכ

הקילסה תפולח ,הז רטמרפ יפ לע ,ןכל .הלוע תומישיה תמר ,רתוי טושפ ילועפתה ןונגנמהש

.םושיי יישקב לקתיהל היופצ הדרפהה תפולח םג .תופולחה רתימ תרכינ הדימב התוחנ
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·¯ÂÚÓ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Â

יללכ עובקל הכירצ הנידמה .הכומנ תיתלשממ תוברועמ תשרודה הפולחל לודג ןורתי שי

תופולחה לכב .תכרעמב הלש הרישיה תוברועמה תא ןיטקיש ןונגנמ עובקלו םירורב קחשמ

תפולחבו ספאה תפולחב .תונוש תוגרדבו תונוש תוביסמ ךא ,תיתלשממ תוברועמ ראשית

האר( םינוש םיאשונב םמע ןודלו םידיגאת/דיגאתה תא רשאל הכירצ הלשממה םינרציה

תושיגנה תמר לע חקפל ךרטצת הלשממה הדרפהה תפולחב וליאו ,)םייקה בצמה חותינ

חינהל ריבס ,בצייתת תכרעמהש רחאלש ךכב אוה הדרפהה תפולח לש ןורתיה .םינכרצל

לופונומ םויק ,תאז תמועל .תידיתע תיתלשממ תוברעתהב ךרוצה תא ענמת תורחתהש

תיתייעבה איה הקילסה תפולחש רורב .ןמז ךרואל ותוליעפ רחא בוקעל הלשממהמ שורדי

.הלשממה לש דומצ בקעמ הכירצמ איהו ,רתויב

ÏË‰ ˙˜ÂÏÁ

ייח רוזחמב םימרוג השולש רידגהל רשפא .םהזמה לע לטומ תויהל ךירצ לטנה ,ונייצש יפכ

ךא ,הערכהל תנתינ הניא םימרוגה תשולש ןיב לטנה תקולח .ןכרצו יאנועמק ,ןרצי :רצומה

.לטנב יסחיה וקלחב תאשל רומא םרוג לכש רורב

ןודקיפה ימד תא הרזחב לבקלו לכמה תא ריזחהל יאשר ןכרצה הבש ,ןודקיפה תטיש

,%08 לש ףוסיא תמרב .וז תורשפא לע םירתוומה םינכרצה לע לטנהמ קלח הליטמ ,םלישש

,ןבומכ ,העטמ עצוממה( ללוכה לטנהמ %05–כ — 'גא 6 לש עצוממ לטנב םיאשונ םינכרצה

םניאש םינכרצהו לטנ םושב םיאשונ םניא םילכמה תא םיריזחמש םינכרצהש ןוויכמ

.)'גא 03 לש לטנב םיאשונ םילכמה תא םיריזחמ

תוחפל לטנהמ תיצחמ ,ונתעדלו ,יאנועמקל ןרציה ןיב קלחתהל הכירצ לטנה תרתי

.יאנועמקה לע תיצחממ תוחפו ןרציה לע לופיל הכירצ

תפולחב .םיאנועמקהו ןכרצה לע לפונ אוהו ,לטנב ללכ אשונ וניא ןרציה ,ספאה תפולחב

קר .םיאנועמקהו ןכרצה לע לפונ ןיידע ובור ךא ןרציה לע לפונ לטנהמ קלח ,ןרציה תוירחא

.ןכרצהו יאנועמקה ,ןרציה ןיב ןוכנ קלחתמ לטנה הדרפהה תפולחב

·˜ÛÂÒÈ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ

:םירטמרפ המכ ןובשחב איבהל ךירצ ,ףוסיאה דעי תא עובקל ידכ

(1 ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ— תילושה תולעה ךא ,תולעל עצוממב הווש תלעותהש ןוויכמ

תולעה קר איה תולעהו ,תמייק רבכ תכרעמה( עצוממהמ הכומנ םילכמב לופיטל
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ילכמל טרפ( ןודקיפה קוח תרגסמב רשפאה לככ םיבר םילכמב לפטל ףידע ,)הנתשמה

ףא איה םיוסמ בלשבו ,הלוע תילושה תולעה תוהובג ףוסיא תומרב םלואו .)תיכוכז

ףוסיאל תילושה תולעה הבש הדוקנב עבקיהל ךירצ ףסה .תעצוממה תולעה תא רובעת

וז המר ,ונתעדל .קוחה תרגסמב ףוסיאב לופיטהמ תילושה תלעותה לע הלוע םילכמה

ףוסיאה תמר .תקיודמה המרה תא עובקל השק ךא ,%58-%57 םיכרעה ביבס לבקתת

תקיודמה ףוסיאה תמר לע הטלחהה ךא ,%58-%57 םיכרעה ןיב עונל אופא הכירצ

.יאנועמקל ריבס הנעמו ןכרצל תושיגנה תמר ןוגכ םירטמרפ ךמס לע עבקיהל הכירצ

(2 ÔÎ¯ˆÏ ̇ Â˘È‚Â ̇ ÂÁÂ— תושיגנהו תוחונה רופישל תירקיעה ךרדה ,הדובעב גצוהש יפכ

לש הטילק תבוח ןיא תעצומה הפולחב .ףוסיאה ידעי תרבגה איה תואקשמה ינכרצל

ריזחהל ולכוי אל םיאנועמקו םינכרצה ובש בצמ עונמל ידכ .םינרציה ידי לע םילכמה

לכ תא טולקל וצרי םינרציהש ךכ ,םיהובג ףוסיא ידעי עובקל ךירצ ,םילכמה תא

לש ףוסיא דעיבש רורב .םינכרצל תושיגנהו תוחונה רופישל תולועפ ועצביו םילכמה

הניא םינכרצל תושיגנהו תוברועמה תמר ןכש ,הרטמה גשות אל )םייקה בצמה( %07

.רתוי הובג דעי עובקל ךרוצ שי ןכל .שרדנה דעיב דמוע דיגאתהו ,תקפסמ

(3 ÌÏÂÚ· ÌÈÓÂ„ ÌÈ˜ÂÁÓ „ÂÓÈÏ— תוארל רשפא ,תורחא תונידמב אשונה לש הריקסב

.%58-%08 לע דמוע ףוסיאה ידעי עצוממש

הלעי ףוסיאה דעי :הזה ןונגנמה תא עובקל םיצילממ ונא ,וללה תונעטה תניחב רחאל

תמר( ןוצר ועיבשי תואצותה םא ;)%57 לש דעי עבקיי 5002–ב( הנש לכ %5–ב ,הגרדהב

אל תואצותה םא .ותמרב ראשיי דעיה ,)'וכו רוביצה יחטש ןויקינ ,םינכרצה לש תוחונ

.ןוצר ועיבשי תואצותה הבש המרל דע ,%5 דועב דעיה הלעוי ,וקפסי

·˜ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ

:תולאש המכ לע תונעל בושח ,וז היגוס תרגסמב

יפ לע ותוא עובקל ןרצי לכל רשפאל וא קוחב ןודקיפה םוכס תא עובקל ךירצ םאה.1

?ונוצר

ילאיצנרפיד ןודקיפ עובקל שי םאה ,ןודקיפה םוכס תא קוחב עובקל ךירצ םנמא םא.2

?םילכמ לדוג יפל וא םילכמ יגוס יפל

?שרדנה ןודקיפה םוכס והמ ,ןכ םא.3
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'סמ חפסנב עיפומ אוהו ,םינותנה לש טרופמ חותינ השענ ,וללה תולאשה לע בישהל ידכ

.ןודקיפה םוכס תעיבק לש םיטביה — 5

קושה תוחוכ ידיב ןודקיפה םוכס לש העיבקה תראשה יכ תוארמ חותינה תואצות

תוברעתה אלל ךא — דיחא היהי ןודקיפה םוכס ךכ ןיבו ךכ ןיבש הארנ .תינסרה תויהל הלולע

םוכסה תא ביתכהל קושב םייזכרמה םינקחשל רשפאיש ללח רצוויי ,אשונב תיתלשממ

הובג היהי ןודקיפה םא :דועו .הכורא הניא תורחתב העיגפל ךרדה ןאכמ .םינרציה ראשל

ןיב תורחתב העיגפ ןכתית ,ידמ ךומנ היהי םא ;םיקיר םילכמ לש היישעת רצווית ,ידמ

.םילקה תואקשמה ינרצי

םיילכלכ םילוקיש יפ לע — ןודקיפה םוכס תא עובקל הכירצ הנידמה ,ונתעדל ,ןכל

.םייתביבסו

םילוקישמ( םינטקו םילודג — םילכמה ללכל דיחא ןודקיפ םוכס עובקל יואר ,ןכ ומכ

.)םינרציה לכל דיחא ןודקיפ םוכס עובקל ךרוצה לש הלאל םימוד

.)מ"עמ ללוכ( 'גא 03 אוה ריבסה ןודקיפה םוכס יכ הלוע ונעציבש חותינהמ

· ‰„¯Ù‰‰ ˙ÙÂÏÁÏ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÈÎ˙ Æ∏ËÛÂÒÈ‡Ï ‰¯ÈÎÓ ÔÈ

˙ÚˆÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ È¯˜ÈÚ

ףוסיא לש םידעי ועבקיי ךכ םשל .‰‡ÌÈ¯ˆÈ‰ ÏÚ ÏËÂ˙ ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙ÂÈ¯Á)א

תורטמ תגשה :תויזכרמ תורטמ יתש םידעיל .ןרצי לכ לש תואקשמה תריכממ רועישכ

םידעיה .רוביצל ליעיו חונ ףוסיא תוריש ןתמו )'דכו רוביצה יחטש ןויקינ( הקיקחה

,ליעיו חונ תוריש ןתית אל ףוסיאה תכרעמ םא .תוריכמה ךסמ %57 לש המרב ועבקיי

הסירפב תשרדנה תורישה תמר לבקתתש דע ,%58 ףאו %08 לש המרל םידעיה ולעוי

.תיצרא

.ףסאש םילכמהמ תוחפל ÊÁÓÏ ·ÈÂÁÈ Ô¯ˆÈ‰ ÌÈÏÎÓ — %09¯)ב

םילכמ אקווד ואלו ,דעיב דומעל ידכ ,¯ ÏÎÓ ÏÎ ÛÂÒ‡Ï ¯˘Ù‡˙È Ô¯ˆÈ ÏÎÏÔÂ„˜ÈÙ ·)ג

רועישכ עבקית תומכה .םילכמה ףוסיאל הריכמה ןיב קתנ היהי — רמולכ ,רכמ אוהש

לע ורכמנש םילכמה גוסב יולת וניא ףוסאל שרדייש םילכמה גוס ךא ,תוריכמה ךסמ

.ןרציה ידי

Ï ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ‰˘ÂÏ˘∫˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ·)ד
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.םינרציה ידיב ורתוויי ןודקיפ ימד םולשתל ןודקיפ ימד תייבג ןיב םישרפהה)1

ךרטצי ,לופיטהו ףוסיאה ןונגנמ תלעפה תא ונממי אל וללה םישרפהה םא — ןרציה)2

.ויתורוקממ תולעה תרתי תא ןממל ןרציה

.ךשמהב רבסוי — יאנועמקה)3

טרפ םיילוהוכלא תואקשמ ללוכ אל ,הקשמה ילכמ ללכ לע לוחי קוחה ˙Æ˜ÂÁ‰ ˙ÏÂÁ)ה

תא ןתיתש תרחא הרדגה לכ וא %9 דע לש לוהוכלא תמר עובקל רשפא( הריבל

— יתנשה םילכמה רפסמ תכרעה .בלח ילכמו ןוטרק תוזירא ללוכ אלו ,)שורדה הנעמה

ןוילימ 006–ו חפ ילכמ ןוילימ 002 ,תיכוכז ילכמ ןוילימ 001 םכותמ ,ןוילימ 009–כ

.קיטסלפ ילכמ

יפ לע ףוסיאה תטיש תא עבקי ןרצי לכ .ÔÎ¯ˆ‰Ó ‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ Ï˘ ‰ËÈÏ˜ ˙Â„Â˜)ו

תויונח ,תונוכמ — ץראב םינוש םירוזאב תונוש ףוסיא תוטיש ונכתיי ןכלו ,ותטלחה

ךירצ ,הלועפ שפוח ןרצי לכל רשפאל ןוצרה תורמל .ב"ויכו קלד תונחת ,תוידועיי

תא בייחל טלחוה ןכל .םילכמה תרזחהל הליעיו הריבס תורשפא ןכרצל חיטבהל

:הלאה תונורקעה יפ לע ,ךכב ורחביש םינכרצמ םיקיר הקשמ ילכמ טולקל םיאנועמקה

רב לכמ רובע ןודקיפ ימד ריזחהלו לבקל ביוחי ר"מ ÏÚÓ 82 החטשש תונח לעב)1

.)םילכמ 05 דע( ןודקיפ

01 דע( ודי לע רכמנש לכמ ÂÒ ÏÎ‚ לבקל ביוחי ר"מ Ú 82„ החטשש תונח לעב)2

.)םילכמ

.לעופב רכמש לכמ לכ לבקל ביוחי קסויק לעב)3

.םינכרצהמ ןודקיפ ימד ובגי אל תודעסמ ילעב)4

̇  ףוסיא תדוקנ לכמ וא וללה םימרוגהמ הרזחה תוריש לבקל לכוי ןכרצה ÙÒÂועבקיש

.םינרציה

.ןודקיפ ינב םהש םילכמה יגוס לכל ההז תוריש תתל שרדנ יאנועמק/ןרציה

רוזחמ תרגסמב ,קפס ןיאÆÈ‡ÂÚÓ˜‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚÏ ‰ÚÓ Ô˙Ó )ז

ףקותמ .הקשמ ילכמ רכומה יאנועמקה לש םג תוירחא שי ,הקשמ לכמ לש םייחה

.םינכרצהמ םילכמה תא טולקל םיאנועמקה וביוחי םייטקרפ םיעינממו וז תוירחא

.םוהיזה תריציב עירכמה קלחה וניא םיאנועמקה לש םקלח יכ שיגדנ ,תאז תורמל

ידכ .םילכמה לש הבשהה תולעמ ידמ לודג רועיש םיאנועמקה לע לטומ םייקה קוחב

ללכל לופיט ימד םלשל וביוחי םינרציה ,םוהיזב לופיטה לטנ לש תקדוצ הקולח רשפאל

אשמב ועבקיי לופיטה ימדש םיצילממ ונא .םילכמה תא ולבקי םהמש םיאנועמקה

עיגהל םידדצה וחילצי אל ףקותל קוחה תסינכל דע םא .םיאנועמקל םינרציה ןיב ןתמו
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— הביבסה תנגהל דרשמה ירק ,קוחה לע הנוממל ימשר ןפואב שגותש ,המכסה ידיל

.לופיטה ימד הבוג תא דרשמה עבקי

םוכס עובקל ךירצ ,רכמ אוהש םילכמה תא ףסוא וניא ןרציהש ןוויכ‚ÆÔÂ„˜ÈÙ‰ ‰·Â )ח

ללכל עבקייש ןודקיפה םוכס .)5 'סמ חפסנב רבסה האר( םינרציה ללכל דיחא ןודקיפ

תונשל תורשפאה תא קוחה לע הנוממה ןחבי םינש שולש ידמ .ח"ש 3.0 — םילכמה יגוס

.ןודקיפה הבוג תא

,םייקה קוחה לש םיחקלה תקפה תובקעבÌÈ¯ˆÈ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÚ È‡ Æ‰·˘‰‰ È„ÚÈ ·)ט

םידעי ועבקיי ,הנשה ףוס תארקל םינפסא לש םייביטלוקפס םיצחל עונמל ידכו

רעפה תמלשהלו הנש לכב %01 דע לש הייטסל תורשפא םע ,םייתנש–ברו םייתנש

לפכ רורגת )םייתנשה וא( םייתנש–ברה םידעיב הדימע יא .תמדוקה/תבקועה הנשב

.סנק

̃ Æ‰¯˜·Â )י ÂÁ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙהרבסהו םיחקפמ תועצמאב ,חיטבהל שרדנ קוחה לע הנוממה

.קוחה ידעיב ודמעי םינושה םימרוגהש ,רוביצל

̇ ˘Æ˙ÂÂ )אי ÂÈÎË ̇ ÂÈÚ·תונורקע המכ ועבקנ ,םייקה קוחה לש םיחקלה תקפה תובקעב

:קוחה לש תונוש תוינכט תויעב ןורתפל

1( Ó¢ÚÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ— אשונ .מ"עמ יכרוצל ,קוחה עוציבל םינרציה תואצוהב הרכה

.םינרציה תואצוהב הרכהה ןונגנמב ךורכ הז

2(ÌÈÙÒÎ ˙·Ï‰ ˙ÚÈÓ — תומכב ןפסא לכל ןרציה ידי לע םימולשת םושיר בויח

עבקיש ידכ ,רצואה דרשמב םיסמה ףגא ינפל אבוי הז אשונ םג .םילכמ 05 לעמש

.םיפסכ תנבלה ענמתש הטישה תא

3( ÔÂ„˜ÈÙ È· ÌÈÏÎÓ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÈÚ·— םניאש םילכמ תריפסו םיפויז עונמל ידכ

לע אלו( ומצע לכמה לע ןודקיפה םוכס תא עיבטהל םינרציה וביוחי ,ןודקיפ ינב

.)לכמה לעש הקבדמה

‰ÙÂÏÁ‰ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Â‡È˙

:הלאה תויוחתפתהה תא םיפוצ ונא וללה תונורקעה סיסב לע

1.·Â ÛÂÒÈ‡· ˙ÂÏÈÚÈ ÏÂÙÈË— רתאל ןרצי לכל הלועפ שפוח ןתמו תורחתה תוחתפתה

תא וליזוי םג הארנכו קושב תוליעיה תא ורפשי ורובעב תיבטימה ףוסיאה תטיש תא

לש הטילק תודוקנו ףוסיא תוטיש לש ןווגמ חתפתי יכ םיכירעמ ונא .ףוסיאה תויולע

.ב"ויכו קלד תונחתב הטילק תודוקנ ,תוידועיי תויונח ,תויטמוטוא תונוכמ — םילכמ
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2.·¯ÂÚÓ ÔÎ¯ˆ‰ ˙Â— רקיעב םינקנה ,םילודג םילכמ לע קוחה לש ותלוחת תבחרה

וריבגי םיקסויקלו תונטק תויונחל םג םילכמ טולקל הבוחה תבחרהו ,תיתיב הכירצל

תונעטה ומלעיי ךכ .םילכמה לש רתוי החונ הרזחה ורשפאיו קוחב רוביצה תוברועמ תא

.ןכרצה לע סמ ,)וקלחב( השעמל ,אוה םייקה קוחהש

3. ˙Â¯Á˙ ˙ÂÁ˙Ù˙‰— לכ ידי לע םייפיצפסה הקשמה ילכמ ףוסיא לש הבוחה תרסה

םיכירעמ ונא .םילכמ ףוסיאב דיחי םרוג לש לדוגל תונורתיה תא דואמ תיחפת ןרצי

,)םייטרפ םינפסאמ םיתוריש ורכשי וא( םייאמצע ףוסיא ינונגנמ ומיקי םינוש םינרציש

.תישעמה הניחבהמ םג רתפית דיחיה דיגאתה תייעב ךכו

4. ÏË‰ ̇ ˜ÂÏÁ— םינושה םינקחשה ןיב חוכ לש היכרריה תרצוי הניא תעצומה תרגסמה,

,ןרצי — לכמה ייח רוזחמב םיברועמה םימרוגה תשולש ןיב לטנה תקולחש יופצ ןכלו

.ירחסמ ןתמו אשמב עבקיתו תינויגה היהת — ןכרצו יאנועמק

5. ÌÈ˜È˘Ó ÌÈ˜ÂÂ˘· ÌÈÈÂÙˆ ÌÈÈÂÈ˘— תא הבר הדימב ןיטקת השדחה קוחה תעצה

תויושרב הפשאה יחפב תלוספה חפנ םג .םיברה תושרב תכלשומה תלוספה חפנ

לע תואצוהה תא ןיטקהל ולכוי תוימוקמה תויושרה .%5–מ רתויב ןטקי תוימוקמה

סחד בכר תשיכרמ וענמיי( תלוספה ףוסיאל ךרעמה תא םיאתהלו רוביצה יחטש ןויקינ

לופיטב תוימוקמה תויושרל םיפסכ הלא תולועפ וכסחי ךוראה חווטב .)ב"ויכו שדח

.תלוספב

רוזחִמ ךרעמ תא חתפת ,הובג ילכלכה וכרעש םלג רמוח םיווהמה ,םילודגה םילכמה תבשה

.רוזחִמל תושדח תויגולונכט לש חותיפל איבהל היושע איהו ,לארשיב תלוספה

‰ÙÂÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰˜È˜Á ÈÈÂÈ˘

ייוניש .ונממ תורזגנה תונקתבו םייקה קוחב םייוניש םישורד ,הפולחה תא םשייל ידכ

:הלאה םיביכרה תא םיללוכ הקיקחה

;רוזחִמו ףוסיא ידעיב הדימעל םינרציה לע תוירחאה תלטה.1

;םידיגאת תמקהל יתלשממ רושיאב ךרוצה לוטיב.2

;םינרציה ידיב םישרפהה תראשה.3

;ןודקיפ רב לכמ לכ ףוסאל ןרצי לכל תורשפא.4

לוהוכלא םיליכמה תואקשמה ילכמ תאצוהו םילכמה ללכל קוחה תלוחת תבחרה.5

;הלעמו %9 רועישב
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;ןוכדעה ןונגנמ רושיאו קוחב ןודקיפה ימד תעיבק.6

.ליעל וגצוהש תוינכטה תויגוסל ןורתפ ןתמ.7

·ÚÓ‰ ˙ÙÂ˜˙Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈÎÂ ¯

קוחה ,ףקותל ותסינכל דע .תסנכב ורושיא רחאל הנש ףקותל סנכיי קוחה יכ םיצילממ ונא

.)%08 םוקמב( ךליאו 5002 תנשמ %57 לע עבקית הבשהה תמר ךא ,ונכ לע רתוויי םייקה

— לופיטה ימד הבוג לע המכסהל עיגהל ושרדיי םיאנועמקהו םינרציה ,םייניבה תפוקתב

לע הנוממה ,המכסהל עיגהל וחילצי אל םא .ףקותל קוחה תסינכ ינפל םישדוח השיש דע

— בייחמו ידעלב ןפואב לופיטה ימד הבוג תא עבקי ,הביבסה תנגהל דרשמה ירק ,קוחה

רשאל תוכמסה לעב היהי הביבסה תנגהל רשה .ףקותל קוחה תסינכ ינפל םיישדוחכ דע

.ןודקיפה םוכס תא עובקל ,ןיפולחל ,וא םיקוושמל םינרציה ןיב רדסהה תא

ÌÂ˘ÈÈ ˙ÈÎ˙

1.ß‡ ·Ï˘

.וללה םייונישה עוציב ךרוצל הקיקח ייוניש

2.ß· ·Ï˘

ןיב המכסה ללוכ ,הקיקחה ייוניש תארקל קושב םימרוגה תונגראתה רחא בקעמ

תלוחת דעומ דע המכסהל ועיגי אל םא .לופיטה ימד הבוג לע םיאנועמקה ןיבל םינרציה

.לופיטה ימד תא רשה עבקי  — קוחה

3.ß‚ ·Ï˘

.קוחה לש הפיכא ךרוצל ,הביבסה תנגהל דרשמה לש הרקבו חוקיפל תינכת תנכה

4.ß„ ·Ï˘

.%58 דע ,הבשהה ידעיב תומאתה עוציבו ןכרצל תושיגנהו תורישה תמר לש הניחב
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ÈÏÏÎ ˙Â¯ÙÒ ¯˜Ò ∫± ßÒÓ ÁÙÒ

תובר םינש הז קוחב גוהנ םיקובקבו תוזירא ףוסיאל ץירמתכ ןודקיפ ימדב שומישה

.םלועב תוחתופמ תונידמב

,הפשאה יוניפל תואצוהה תתחפה ,הפשאה חפנ תתחפה ןה ןודקיפה קוח תורטמ

ןוכסיחו תימוקמ הדובע תריצי ,הביבסה ןויקינ ,רזוחה שומישהו רוזחִמה חפנ תלדגה

.היגרנאב

תנידמ טעמל — תירבה תוצראב .ןודקיפה קוח לועפתל םינוש תונורתפ םימייק

תכרעמל יפסכה רוקמל תוירחאה — קוחה םושייל תיארחא הנידמה הבש ,הינרופילק

הנידממ הנוש לופיטה וא תודגאתהה תרוצ .םינרציה לע הלח רוזחִמהו ןודקיפה ימד תרזחה

.הנידמל

עבקו דיחי דיגאת תמקה ריתה ןהב קוחהש ,קרמנדו הידווש ןוגכ ,תונידמ שי הפוריאב

הטישל רוקמה אוה ידוושה דיגאתה לדומ .ויתואצוה תא םלשל םיכירצ םינרציהש שארמ

.ץראב הגוהנה

:תונושה תונידמב תוזירא וא ןודקיפ קוחל תואמגוד

·¢‰¯‡ ¨‰È¯ÂÙÈÏ˜ ˙È„Ó

California Beverage Container Recycling and Litter Reduction Act — ןודקיפה קוח

2020) (AB — הנידמה .תלוספ תתחפהו רוזחִמ דדועל — ותרטמ .6891 תנשמ םשוימ )אלו

.םיפסכה לועפתב תקסועו תינכתה תא תלהנמ )תיטרפה היישעתה

םימ ,הדוס ,זגומ ןיי ,ןיי יקובקב ,םילק תואקשמ ,טלאמ ,הריב יקובקב לע לח קוחה

לש הקשמ יקובקב ,תוקרי יצימו תוריפמ הקשמ יקובקב ,םיזגומ אלו םיזגומ םיילרנימ

/sport drink( )http://www.bottlebill.org/geography( היגרנא תואקשמ לשו התו הפק

usa_cali.htm(.

קובקבל טנס 4 אוה )3002/80–מ טאנסה תדעו תטלחה יפ לע( ןודקיפה ימד םוכס

,)המאתהב( טנס 01–לו טנס 5–ל ,ריחמב תיטמוטוא היילע ללוכ ,לודג קובקבל טנס 8–ו ןטק

?http://www.recyclingtoday.com/news/printer.asp( %08–ל עיגמ וניא הבשהה רועיש םא

ID=4554&Source=news&AdID=34(.
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תורחא תונידמב תומייקה תוכרעמהמ טלחהב הנוש ןודקיפה רזחה תכרעמ ,רומאכ

לעו םילכמ ףוסיא לע םייארחא םניא םיאנועמקה בורל — דחאה :םיניינע ינשב ,ב"הראב

.םיירוקמה םיציפמל םירזחומ םניא םיקיר םילכמ — ינשה ;תוחוקלל ןודקיפה ימד רזחה

םיפסאנ םה אלא ןרציל םירזחומו תירחסמ תיוות יפל םיניוממ םניא םיקירה םילכמה

תואצוההש איה האצותה .רוזחִמ ינב םירחא םירמוח םע — רמוחה גוס יפל םיסחדנו

תונידמב טנס 3.2 תמועל הינרופילקב לכמל טנס 2.0–ב תוכרעומ תויביטרטסינימדאה

םימלשמ הקשמה ילכמ לש םינרציה בור .)PDF 5 Deposit-Refund Systems 2001( תורחא

ןרקה ,םירזחומ םילכמה רשאכ .State Recycling Fund–ל לכמל טנס 2 ךסב לופיט ימד

דחא לכ וז הטישב .לכמל טנס 5.2 ךסב לופיט ימד םתוא ףסואש ןוגראל וא דיחיל תמלשמ

םולשתה ]םרג 03–כ[ ounces 42 לעמ םחפנש םילכמל( תוחוקל וא םיקסע :ןפסא תויהל לוכי

.)טנס 5 — לופיטה ימדו טנס 4 אוה ןרקל

ןודקיפה ימד תא הנידמה רצואל םימלשמ םיציפמה/םינרציהש ךכ תמשוימ תינכתה

םירזחומ םילכמה .םיאנועמקל םימלשמ םינכרצהו ,םיאנועמקל םירכומ םהש לכמ לכ רובע

תועצמאב רוביצל םימלושמ ןודקיפה ימד .םיאנועמקל םוקמב רוזחִמ/הרזחהה יזכרמל

רוזחִמל וטנ תולע םהל שיש םילכמ יגוסל לופיט ימד םלשל םישרדנ םינרציה .םירזחממה

רמוח לש גוס לכל רוזחִמה לש וטנ תולעה לע םיססובמ  לופיטה ימד .)קיטסלפ ,תיכוכז(

)Net cost = average gross cost - average scrap value(. הנידמל םימלושמ לופיטה ימד,

.םירזחממל לופיט ימד תמלשמ הנידמהו

םינוגראל קנעמ — תיביטרטסינימדאה תינכתל םירבוע שרוד  םהל ןיאש ןודקיפ ימד

תודיחיל הרזחב םימלושמ םהו ,רוזחִמלו תויכוניח תוינכתל ,חוור תורטמ אלל

/http://www.bottlebill.org/geography( םיכרדה ידצמ םילכמ ףוסיא רובעב תוילפיצינומה

usa_cali.htm, http://www.grrn.org/beverage/deposits/california.html(.

ÂÈ ˙È„Ó–·¢‰¯‡ ¨˜¯ÂÈ
.3891 תנשב קרוי–וינב קקוח — )RCA) Returnable Container Act — םילכמ רוזחִמל קוח

.תלוספה חפנ לש התחפהו רתוי םייקנ םיכרד ידצ :תוירקיעה ויתולעמ

,הריב תואקשמ ,םיזגומ תואקשמ יקובקב לע םילח ,תוחפל טנס 5 ךסב ,ןודקיפה ימד

,תיכוכז יקובקב רובע םילבקתמ ןודקיפה ימד .זגומ ןייו הדוס ימ ,םיילרנימ םימ ,טלאמ

יולימל םינתינה םיקובקב .)םירטיל 97.3 הווש ןולג( דחא ןולג דע תכתמו קיטסלפ ילכמ

.רוזחִמו רזוח שומיש דדועל הרטמב ,ןודקיפ ינב םה םג ימעפ–דח שומישל םיקובקבו שדחמ

.%57–ב תחפ תלוספה חפנו %08-%07 אוה הבשהה רועיש ,קוחה קקוח זאמ
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:םתבשהו ןודקיפה ימד תייבג לש ךילהתה הזו

םוכס תא םיעבוק )'דכו םילקה תואקשמה יאלממ ,הריבה ינרצי( תואקשמה ינרצי♦

.תוחפל טנס 5 תויהל בייח ןודקיפה םוכס ,רומאכ .ןודקיפה

אוהשכ ןודקיפ ימד הבוגו םיאנועמקל תואקשמ רכומה יאנוטיס וא ןרצי אוה ץיפמ♦

תורישי תואקשמ רכומ וניא ךא ןרציה םג אוהש ץיפמ( םיאנועמקל תואקשמ רכומ

םינתינה םיקובקב רובעב ןודקיפל טרפ ,ןודקיפ ימד תובגל השרומ וניא םיאנועמקל

.)רזוח יולימל

אוהש גוס ותואמ םילכמה לכ תא הרזחהה יזכרממו םיאנועמקהמ לבקל בייח ץיפמה♦

לכ רובעב טנס 2 — לופיט ימד םלשל ביוחמ אוה ,ןודקיפה ימד רזחה לע ףסונו ,ץיפמ

.)םיימעפ–ברו םיימעפ–דח םילכמל( לכמ

הנוקש ןכרצהמ ןודקיפ ימד לבקמו תואקשמה ץיפמל ןודקיפ ימד םלשמ יאנועמקה♦

,הרוצ( גוס ותואמ םילכמה לכ רובעב ןודקיפ ימד ריזחהל םיבייח םיאנועמקה .םתוא

ברסל םיאשר םה ךא ,רוקמב ונקנ ובש םוקמב בשחתהל ילב ,םירכומ םהש )בכרה ,עבצ

םירובש םיקובקב ,הניקת הניא םהלש ןודקיפה תיוותש םיקיר םילכמ הרזחב לבקל

.םיכלכולמ וא

תא ןיימל םיבייח )לשמל ,הרזחה זכרמ( וילא רשוקמה ןוסחאה תוריש וא יאנועמקה♦

םוכס יפל ,רצומה גוס יפל ןוימ שורדל םילוכי םיציפמה .םיציפמה רובעב םילכמה

.רזוח וא ימעפ–דח שומיש יפל וא ןוידפה

,הקשמה רובעב ןודקיפה ימד תא םלשל םיבייח "הכירצ םחתמ" ךותב תואקשמ ירכומ♦

ךותב הקשמה תא םיכרוצה םישנאמ ןודקיפה ימד תא תובגל םיבייח םניא םה ךא

.קובקבה תא םמצעל םירמוש םניאו םחתמה

ימד תא לבקמ אוהו ,תואקשמ הנוק אוה רשאכ ןודקיפ ימד םלשמ ןכרצה ,רומאכ♦

רשפא םיקירה םילכמה תא .םיקיר הקשמ ילכמ ריזחמ אוה רשאכ הרזחב ןודקיפה

הרזחב לבקל ידכ .)בכרה ,עבצ ,הרוצ( הקשמ גוס ותוא תא תרכומה תונח לכל ריזחהל

.י.נ וא קרוי–וינ הילע בותכש ןוידפה תיוות תא תאשל בייח לכמה ,ןודקיפה ימד תא

.ריבס בצמבו יקנ תויהל ךירצ לכמה .ןודקיפה םוכסו

.לבקל ןכומ אוהש םיקירה םילכמה גוס לע טילחהלו הרזחה זכרמ םיקהל לוכי םזי לכ♦

.הביבסה רומישל דרשמה יגיצנ לצא םושירב הכורכ הרזחה זכרמ תמקה

)http://www.dec.state.ny.us/website/dshm/redrecy/rcadeal.htm(
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קוחהש חתפה לעו הרזחה יזכרמ לש המקהה תויאדכ לע דומלל רשפא ליעל רומאהמ

םילוכי הרזחה יזכרמ םתוא .םרוזחִמו םילכמ תרזחה לע תורחתל חתופ קרוי–וינ תנידמב

הרישיה תולעהמ התוחפ היהתש תולעב רוזחִמה תא עצבלו תואקשמה יציפמ םע רשקתהל

לבקמה הרזחה זכרמ .סיסבה םה ,טנס 2 ,קוחה בייחמש לופיט ימד םתוא רשאכ ,םהלש

ןורתיל הכוז ,םיקוושמ/םינרצי יפל אל ,םירמוח יפל רוזחִמל םתוא ריבעמו םלוכ לש םילכמ

לש חווידב וקפתסי םינרציה .רתוי ךומנ ללוכ לופיט ריחמ םיציפמל עיצהל ול רשפאמה

תוישעת ביבא — יזוע לש תונשרפ( הרזחהה תונוכממ וקיפהל רשפא היהיש ,םיציפמה

.)רוזחימ

© ·¢‰¯‡ ¨ÔÈÈÓ ˙È„ÓMaine®

תואקשמ לש םיציפמו םינרצי ,קוחה יפ לע .8791 תנשב םשוי ןיימ תנידמב ןודקיפה קוח

ריחמב הז םוכס םיללוכ םיאנועמקה .טנס 5 ךסב סמ םיאנועמקהמ םיבוג הריבו םילק

תועצמאב ןודקיפה ימד תא הרזחב לבקל לוכי חוקלה .הקשמה רובעב חוקלהמ םיבוג םהש

זכרמל לכמה תרזחה תועצמאב ,ןיפולחל ,וא רצומה תא רכומה יאנועמק לכל לכמה תרזחה

רובעב טנס 5 — ןודקיפה ימד תא םיאנועמקל םיריזחמ םיציפמה/הקשמה ינרצי .הרזחה

דדועל םיאנועמקל ץירמת םישמשמ הלאו ,לופיט ימד טנס 3 תפסותב ,רזחומש לכמ לכ

.םילכמה תרזחה תא

לבקל םילוכי תוחוקלה ,הובג םיאנועמקה דצמ םיקיר םילכמל שוקיבהשכ ,םימעפל

.םיירוקמה ןודקיפה ימדמ %02 דע %01–ב הובגה םוכסב ןודקיפה ימד לש רזחה

.םישדח םירצומ םיקפסמ םהש תעב םיקירה םילכמה תא םיפסוא ללכ ךרדב םיציפמה

לופיטה תויולע זוזיקל הסנכה תורוקמ השולש תוחפל שי םיציפמה/הקשמה ינרציל

םמצעל רומשלו דוביע יזכרמל ופסאש םילכמה תא רוכמל םילוכי םה — דחאה :םילכמב

ןודקיפה ימד לכ תא םמצעל רומשל םילוכי םה — ינשה ;ושרדנ אלש ןודקיפה ימד תא

ימדו ןודקיפה ימד לע תיבירהמ תלבקתמה הסנכהל םיאכז םה — ישילשה ;ושרדנ אלש

.םתוא םיריזחמש ןמזל דע לופיטה

.ץימו רק הת ,םימ יקובקב ,רקילו ןיי יקובקב ללכו ןודקיפה קוח בחרוה 0991 תנשב

ותוא דע הגוהנ התייהש וזמ הנוש תונגראתהל ,םירקמה ןמ קלחב ,הליבוה קוחה תבחרה

אוצמל רשפא ,הריבו םילק תואקשמ תורציימה תורבחכ אלש .ןודקיפה ימד תרזחהב ןמז

לכש ,איה האצותה .ץימ יקובקב תוציפמה יפרגואיג רוזא ותואמ תויאנוטיס תורבח המכ

ךכ .התוירחאב םה םיקובקב וליא עובקל ישוקב ףוסיאה תעב הלקתנ תורבח ןתואמ תחא
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בצמב .תוחפ ומליש םירחאו ,ולביקש המל רבעמ ןודקיפ רזחה ומלישש םיציפמ ויהש הרק

םינפסא רוכשלו ןודקיפה ימד תא םמצעב תובגל וצלאנ ץימה יקובקב ינרצי ,ליעל ראותמה

םיציפמה תועצמאב ףוסיאמ תוחפ תיביטקפא וז הטיש( םיקובקבה ףוסיאל םיאמצע

PDF 5 – Deposit Refund Systems( )הרוחסה תא םיציפמ םהשכ ףוסיאה תודוקנל םיעיגמה

2001(.

םיכוז הרזחהה יזכרמ םירקמה בורב .ב"הראב ןודקיפ יקוח דוע הגיצמ ןלהלש הלבטה

רופיש רכינו הרזחהה תודוקנ ןיב תורחת תרצונ וז ךרדב .קוח יפל לופיט ימד לש םולשתל

אוה רוזחִמהו הרזחהה תכרעמל יפסכה רוקמה םירקמה לכב .רוביצל תושיגנב שממ לש

.)רוזחימ תוישעת ביבא — יזוע( םוקמל םוקממ הנוש לופיטה וא תודגאתהה תרוצ .םינרציה
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··ÓÂÏÂ˜ ˘ÈËÈ¯˜ ¨‰È© ‰„(British Columbia
)BEVERAGE BRAND-OWNERS( תואקשמה תיישעת ,ןודקיפה קוח תוסחב ,הדנקב

.תיתביבס תוינידמ תעיבקב תקסוע הלשממה וליאו ,רוזחִמה תינכת תא תמשיימו תננכתמ

תויהל םיבייח הקשמה ילכמ לכ .םייתנש ךותב %58 אוה עבקנש םילכמה ףוסיא דעי

,תואקשמה לכ ילכמ תא םיללוכ הקשמה ילכמ .רוזחִמל םינתינ וא רזוח שומישל םינתינ

,םוינימולא ,ריינ :קוחב םיללכנ הקשמה ילכמ לכ .םייטטאיד םיביכרו בלח ירצומ ,בלח טעמל

.תובוכרת ,תכתמ ,תיכוכז

תוכיאל דרשמל םילכמה רוזחִמל תינכת שיגהל םיארחא BRAND-OWNERS–ה

,םמעטמ תאז תושעל ישילש דצ תונמל םילוכי BRAND-OWNERS–ה .רושיאל ,הביבסה

:ןלהל טרופמכ ,םויה דע תואקשמה תיישעת ילעב לכ ושע ךכ ,ןכאו

Encorp ידי לע תלהונמ םיילוהוכלא–אלה הקשמה יקובקב ינרצי לש רוזחִמה תינכת♦

Pacific Inc.

BC Liquor ידי לע תלהונמ תאבוימ הריבו לוהוכלא ,ןיי יקובקב לש םינרציה תינכת♦

Distribution Branch.

..Brewers Distributor Ltd ידי לע תלהונמ British Columbia–ב הריבה ינרצי לש תינכתה♦

יזכרמ םעו םיליבומ םע ,םינסחמ ילעב םע םיזוחה תא ,תונרקה לכ תא םילהנמ םידיגאתה

עויס םיקפסמו חותיפו רקחמ םג םיחפטמ ,רוזחִמל דודיעהו ךוניחה תא םיחפטמ ,דוביע

םיטרפמה םייתפוקת תוחוד הביבסה תוכיאל דרשמל שיגהל םיביוחמ םידיגאתה .ינכט

.רוזחִמה ירועיש תאו ורזחוהו ובגנש ןודקיפה ימד תא

ךכל יארחאה םרוגה .ירוביצה סרטניאה לע תחקפמו עוציב ידדמ תעבוק הלשממה

םייתפוקתה תוחודה תועצמאב( תינכתה עוציב לע חקפמה ,יתלשממ תווצ אוה הלשממב

.הקשמה ינרצי לש הלהנהה תובישיב ףתתשמו )םידיגאתהמ

ילעב לש תוצובקה שולשמ תחא לכ ידי לע ונומש שיא 11 הקשמה ילכמ תלהנה תווצב

.תוצלמהו ץועיי קפסלו םהלש םיסרטניאה לכ תא גצייל םדיקפתו ,תוינמה

.בחרה רוביצהמ םג תוצלמה לבקמ הביבסה תוכיאל דרשמה

:ןלהל טרופמ ןודקיפה ימד תמירז ךילהת

— תורוקמ 3–מ תולבקתמ םידיגאתה תוסנכה .תואקשמה תיישעת ידי לע תנמוממ תכרעמה

.רוזחִממ תולמע ,רוזחִמל םינתינה םילכמ תריכממ תוסנכה ,ורזחוה אלש ןודקיפ ימד
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.תונקתב עובק ילמינימה ןודקיפה ימד םוכס

ןודקיפ ימדו ,ןודקיפה םוכס אולמ תא ןכרצל ריזחהל ביוחמ הרזחהה ןסחמ/זכרמ

תא תובייחמ תונקתה( תינכתה תואצוה תא תוסכל ידכ תינכתב םיראשנ םירזחומ םניאש

הרזחה זכרמ/ןסחמ םייק םא םילכמ ספאו םויל םילכמ 6 דע םדא לכמ לבקל םיאנועמקה

.)שיגנ

תיישעת לש תוינידמב תומייק ןה ,תאז םע .תונקתב תועובק ןניא רוזחִמה תולמע

סחיה תא תופקשמו ולדוגו לכמה גוס יפל תובגנ ןה ;םיילוהוכלא–אלה םילקה תואקשמה

ורחב תואקשמ לש םירחא םירזגמב םינרצי .יפיצפס לכמ לכ לוהינב תואצוהל תוסנכהה ןיב

.רצומה ריחמ ךותב תשרדנ רוזחִמ תלמע לכ לולכל

םע ,םינסחמ ילעב םע םיבותכ םימכסה שי הקשמה ילכמ תיישעת לש םידיגאתל

.םירזחומה םילכמב תיזיפ םילפטמה םיירוזא םידבעמ םעו םיליבומ

ימד רועיש .רזחומ לכמ יפל לופיט ימד לבקמ םילכמ תרזחהל השרומ ןסחמ/זכרמ

םא — יקסע ךוויתל היינפ תועצמאב וא ,דיגאתל הרזחהה זכרמ ןיב מ"ומב עבקנ לופיטה

.לדוגו גוס יפל ,לכמב  לופיטה תויולע לע תוססובמ תולמעה .םכסה גשוה אל

ןיי ,%57 — םיילוהוכלא–אל הקשמ ילכמ :וללה הבשהה ירועיש וחווד םייתנש ךותב

.%59 — הריב ,%58 — לוהוכלאו

)http://www.grrn.org/beverage/deposits/british colombia.html(

·Ï‡˜ ¨‰Ë¯© ‰„Alberta®

תנקת תא וכותב ללוכ — Environment Protection and Enhancement Act — הטרבלאב קוחה

ןוגרא דסונ וז הנקת םושיי םשל .)Beverage Container Recycling( םילכמה רוזחִמ

םיללכנה )בלח טעמל( הקשמה ילכמ לכ לש םושירה לע חקפל ודיקפתש ,יביטרטסינימדא

.זוחמב ורכמנש הקשמה ילכמ לכ לש רוזחִמהו ףוסיאה לע חקפלו ,ןודקיפה ימד תינכתב

.םייתנש ךותב %58–ל עבקנ ףוסיאה רועיש

םחפנש םילכמ רובעו ,50.0$ ךסב ןודקיפ ימד םימלשמ רטיל דע םחפנש םילכמ רובע

.1.0$ םימלשמ הריב ילכמ רובע .2.0$ ךסב ןודקיפ ימד םימלשמ רטיל לעמ

Beverage Container Management Board — הנוממה יביטרטסינימדאה ןוגראה

(BCMB) — ילעבו םינרציה ,רוביצה :םירזגמ 3–מ דחא לכל םיבשומ 4 ,םיבשומ 21 ללוכ
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שלוחו הרזחה יזכרמ/םינסחמל תונוישיר ןתונ BCMB–ה תווצ .םינסחמה/הרזחהה יזכרמ

הוושב הווש קלחתמו רזחומ לכמ לכ לע לטומה סמ תועצמאב ןמוממ אוה .תכרעמה לכ לע

.הרזחהה זכרמל ןרציה ןיב

םיריזחמ םיזכרמה ;הרזחה יזכרמ 412 לש תשר תועצמאב תישענ םילכמה תרזחה

לכמהש רמוחה יפל ,דוביע תארקל םילכמה תא םינייממו םאולמב ןודקיפה ימד תא ןכרצל

Agent  Common — םהלש ףתושמה ףוסיאה ןכוס תא תונמל םיארחא םינרציה .ונממ יושע

Collection (CCA). ה–CCA ה ידי לע רשואמ תויהל ךירצ–BCMB, ףוסיאל יארחא אוהו

םילכמה לכ .םיפסכה תכרעמ לוהינלו קווישל ,דוביעל ,םינסחמ/הרזחהה יזכרממ רמוחה

.רוזחִמל וא רזוח שומישל םינתינ תויהל םיבייח

תועקשהו הקוסעת רציימה ילכלכ ילכל ךפה ,הרזחה יזכרמב רזענה ,ןודקיפה קוח

םישרדנ םהו ,םיקיר םילכמ םיסנכנ וילאש דיחיה םוקמה םה םינסחמה .םינטק םיקסעב

,םינש 5–ל ןתינ ןסחמל ןוישיר .קוחב םיללכנה םילכמה לכ רובעב םיאלמ ןודקיפ ימד םלשל

תוריש ,הרואת ,החיתפ תועש םומינימ ןוגכ( לועפתל םיטרדנטס לש המלש הרדס ללוכ אוהו

.)היינחו תוחוקל

רמוח ךרעו ושרדנ אלש ןודקיפ ימד .היישעתה ידי לע קרו ךא תנמוממ תינכתה ,רומאכ

.לוהינו דוביע ,הלבוה רובעב םולשתלו םינסחמל לופיט ימד םולשתל םידעוימ תלוספה

תא םיניכמ םה ,קוחבש םילכמה לכ רובעב םיאלמ ןודקיפ ימד םימלשמ םינסחמה

םייפיצפסה לופיטה ימד תאו ןודקיפה ימד תא הרזחב םילבקמו CCA–ל חולשמל םילכמה

.רמוח גוס לכל

)http://www.grrn.org/beverage/deposits/alberta.html(

„ ˜¯Ó—˜Ò‰ Ï„ÂÓ‰ ·È„È

.ויתואצוה תא םלשל םיכירצ םינרציהש שארמ עבק ךא ,דיגאת תמקה ריתה קרמנדב קוחה

תניחבמ רתוי םיליעי םילכמל ןורתי רצונ ךכו ,שומישבש לכמה גוסל תורושק תואצוהה

.)לוחכ/ףוקש רמוח( רוזחִמה

ןודקיפ ימד יבגל קוחה תארוה" יפ לע לעופ קרמנדב  Dansk Retursystem A/Sדיגאתה

.2002 תנשב לבקתהש ,"םירחבנ םילק תואקשמו הריב תוזירא לש ףוסיאו
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םילכמ יבגל תודרפנ תונקת שיו ,םילקה תואקשמהו הריבה ילכמ לכ םיללכנ קוחב

.םיימעפ–דח וא םיימעפ–בר

.דיגאתב םימושר תויהל םיבייח םיאנועמקהו םינאוביה ,םינרציה לכ

דעונש לכמ לכ רובעב דיגאתל ןודקיפ ימד םלשל םישרדנ םינאוביה וא םינרציה

.רכמיהל הרטמב קרמנדל אבוימ וא םמעטמ אצויה ימעפ–דח שומישל

הווהמה ,ולש ףוסיאה ריחמ תא תוסכל בייח לכמ לכ ויפלש ןורקיעה לע ססובמ קוחה

לכ רובעב םלשל םיבייח םינאוביו םינרצי ,תורחא םילימב .דיגאתה לש תויולעהמ קלח

ראשיי ,ןיפולחל ,וא רזחומי לכמה םא ויהיש תואצוהל םאתהב ימעפ–דח שומישל לכמ

.ותומלשב

יכ תוארמה תובותכ תותכמסא הביבסה תוכיאל דרשמה ינפב גיצהל שרדנ דיגאתה

.רמשנ הז ןורקיע

ךסב הרגא דיגאתל םלשל שרדנ םישדח הקשמ ילכמ אביימ/רציימה ןאובי וא ןרצי

000,2 DKK, תכרעמל תורושקה תויביטרטסינימדאה תואצוהה לש יקלח וא אלמ יוסיכל

.הנש התואב םשרנש שדח רצומ לכ לש םושירה תא םג הסכמ הרגאה .ןודקיפה רזחה

וא ימעפ–דח — לכמ לכ רובעב "הקיטסיגול" תרגא םג םלשל םישרדנ םינאוביו םינרצי

תואצוהה תא תוסכל תדעוימ וז הרגא .קרמנדב תויונחל םדי לע רכמנה — רזוח שומישל

תללוכ איהו ,ול תוכייתשמה תויונחב ןודקיפה רזחהל תכרעמה תולעייתה ןיגב דיגאתה לש

.םירזחומה םילכמב לופיטה ןיגב םיאנועמקל םינתינה לופיטה ימד תא םג

םלשמ אוה ,ימעפ–דח שומישל לכמ רכומ קרמנדב ןאובי וא ןרציש םעפ לכב :דועו

רוזחִמו ףוסיא ןיגב דיגאתה לש תואצוהה תא הסכמ ףוסיאה תרגא .ףוסיא תרגא דיגאתל

לכמה לדוג יפ לע עבקנ ףוסיאה תרגא םוכס .תויחפ ןוגכ ,ימעפ–דח שומישל םילכמ לש

.)תיכוכז ,קיטסלפ ,הדלפ ,םוינימולא( ונממ יושע אוהש רמוחהו

רזוח יולימל םינתינה םיקובקבה רפסמ לע דיגאתל חוודל םישרדנ םיאנועמקה

ילעבש לופיטה ימד תא בשחל ידכ ולא םינותנב שמתשמ דיגאתה .םהילא םירזחומש

.ורזחוהש רזוח יולימל םינתינה םילכמה רועיש תא םושרל ידכו ,םהל םיאכז תויונחה

.םירצומ תצובק לכ לש תוריכמה תומכ לע שדוח ידמ חוודל םג םישרדנ םיאנועמקה

הקיטסיגולה תורגא תאו ןודקיפה ימד םוכס תא בשחל ידכ הז עדימב שמתשמ דיגאתה

.ףוסיאהו

)http://www.dansk-retursystem.dk/Default.asp?ID=78(
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‰È„ÂÂ˘

קוחה .2891 תנשב ףקותל סנכנ םוינימולא תויחפ רוזחִמ אשונב ידוושה ןודקיפה קוח

.םרוזחִמו םיקיר הקשמ ילכמ ףוסיא תועצמאב םיברה תושרב ןויקינה תא םדקל דעונ

,תואקשמה ינאובי ,תואקשמה ינרצי םה קוחה תוארוה עוציבל םיארחאה םימרוגה

.םיקוושמהו תואקשמה תוזירא ינרצי

תחא לכב ,האלמ הקשמ תיחפ לכ רובעב ןודקיפ ימד תייבג אוה קוחב החנמה ןורקיעה

םוכס תבשהו — יפוסה ןכרצל דעו ןאוביה וא ןרציהמ — קווישה תרשרשב תודוקנהמ

.קיר לכמ דגנכ הבגנש ןודקיפה

.םייתנש היה קוחה םויק תארקל תונגראתהל הצקוהש ןמזה קרפ

םילק תואקשמ רוצייל תורבח ןה ידוושה קושב תואקשמה םוחתב תוירקיעה תורבחה

איה קושב הכירצה בור .קוויש תותשרו )Rexamplm( תוזירא רוצייל הלודג הרבח ,הריבו

.םוינימולא תויחפב תרכמנה הריב לש

תבוחש קשמב םימרוגה ידי לע םקוה — AB Svenska Returpack — ידוושה רוזחִמה דיגאת

תותשרו תואקשמה תוזירא ינרצי ,םילקה תואקשמהו הריבה ינרצי :םהילע הלח קוחה

— תואקשמה ינרצי דוגיא :וללה םיפוגה ןיב תקלחתמ רוזחִמה דיגאתב תולעבה .קווישה

.%2 — קווישה תותשר דוגיא ,%94 — תוזיראה ינרצי דוגיא ,%94

ףוסיאב תוליעיב לפטיש ךרעמ לש ילועפתו יביטרטסינימדא ןוגרא קפסל דעונ דיגאתה

.םיברה תושרב ןויקינה תרבגהל איביו םקוליסבו םיקיר הקשמ ילכמ

ןאובי ,ןרצי ,תואקשמ אלממ לכ תרשמ אוהו ,חוור תנווכ אלל דסומ אוה דיגאתה

שרוד לכל ןתינ תורישה .דיגאתה יתורישב ןיינועמשו וילע לח ןודקיפה קוחש יאנועמקו

הריכמה תודוקנב ףוסיאה .תוילועפת תויולע יוסיכל םיבגנ לופיט ימדו ,ינויווש סיסב לע

.תויטמוטוא ףוסיא תונוכמ תועצמאב עצובמ קווישה תותשרב

ןודקיפ ימד הבוג ,ןאוביה וא ,תוזיראה ןרצי :ידוושה רוזחִמה ךרעמ לש הלועפה ךרד וזו

ןודקיפה .דיגאתה לא ןודקיפה ימד תא ריבעמו הידוושב םירכמנה הקשמ ילכמ רובעב

םוכס .ןכרצל דעו קווישה תוכרעמ ךרד ,רכישה תולשבממ — בלש לכב לכמה תא "הוולמ"

תודוקנמ .קווישה תשרב ףוסיאה תדוקנל קירה לכמה תרזחה םע ןכרצל רזחומ ןודקיפה
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ימד תרזחהל םג יארחאה אוהו ,דיגאתה תוירחאב לופיטל םילכמה םירבעומ ףוסיאה

לעפמל ןתרבעהו ןתכיעמ ללוכ תוקירה הקשמה תויחפב לופיטה ךילהת .קוושמל ןודקיפה

םלשמו לעפמהמ רמוחה ךרע רובעב םולשת לבקמ דיגאתה .רמוחה רוזחִמל ,םוינימולאה

.םיקוושמלו םינרציל לופיט ימד

רמוחה רובעב םולשת תלבקמ ,ןודקיפה ימד תייבגמ רקיעב תואב דיגאתה תוסנכה

ןכו לופיט ימד םולשת ,ןודקיפה ימד רזחה ןה תוירקיעה ויתואצוה .םיילהנמ לופיט ימדמו

.להנִמו עוניש תואצוה

.דיגאתה תרגסמב רוזחִמל םויה תואבומ הידוושב םוינימולאה תויחפמ %09–מ הלעמל

דיגאתה וילע לביק זאו ,קיטסלפ ילכמ רוזחִמל קוח ףקותל סנכנ 09–ה תונש עצמאב

םויה .םוינימולאה תויחפ לש הזל םימוד םירועישב קיטסלפ ילכמ ףוסאל תוירחאה תא

.הידוושב קיטסלפה ילכממ %08–כ רוזחִמל םיאבומ
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„Â˜ ˙Â˘È‚¯ ÁÂ˙ÈÔÂÊÈ‡‰ ˙

הרבחה חוור — ירק ,היתואצוהל תווש הרבחה תוסנכה הבש הדוקנה איה ןוזיא תדוקנ

.ספאל הווש

.םינוש ףוסיא ירועישב ןוזיאה תדוקנ תויזחת תוגצומ ןלהלש 11–ו 01 ,9 'סמ תואלבטב

דספההו חוורה תיזחת .םיגצומה ףוסיאה ירועיש ןיבש םוחתב אצמית ןוזיאה תדוקנ

:תומר שולשב תטרופמ

;יצחו רטיל ללוכ אל ,יצחו רטיל דע םחפנש םילכמ.א

;הלעמו יצחו רטילמ םחפנש םילכמ.ב

.יצחו רטיל ללוכ ,יצחו רטיל דע םחפנש םילכמ.ג

.דיגאתה לש םיישדוחה ןוירוטקרידה תוחוד אוה ןוזיאה תדוקנ תאיצמל םינותנה רוקמ

לע הרבחה לש ןוזיאה תדוקנ תא קוידב עובקל רמייתמ וניא הז לדומ ,ילכלכ לדומ לככ

.תיפוסה האצותה לע עיפשהל םייושע ףסונ עדימ וא הז עדימב םייוניש ;הזה עדימה סיסב

םילכמה לש תילושה תפסותה תא שיחמהל דעונ תומר שולשב ןוזיאה תדוקנ חותינ

.םילכמה ללכל יצחו רטיל םחפנש

דע םחפנש םילכמ ףוסיאמ דיגאתה לש ןוזיאה תדוקנ יכ תוארל רשפא 9 'סמ הלבטב

.%57–ל %07 ןיבש ףוסיא ירועישב הענ יצחו רטיל

ירועישב יכ תוארל רשפא ,דבלב הלעמו יצחו רטיל ילכמב תקסועה ,01 'סמ הלבטב

.חוור םייק ןיידע %58–ל %08 ןיבש הבשה

ללוכו יצחו רטיל דע — ירק ,םילכמה לש חווטה לכ תא תדחאמה ,11 'סמ הלבטב

.%08–ל %57 ןיבש ףוסיא חווטל  הלוע ןוזיאה תדוקנ יכ תוארל רשפא ,יצחו רטיל
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„Â˜ ∫π ‰Ï·Ë ÔÂÊÈ‡ ˙—®Á¢˘ ÈÙÏ‡© ÏÏÂÎ ‡Ï ¨¯ËÈÏ ±Æμ „Ú ÌÈÏÎÓ 

ËÂ¯ÈÙ        ‰·˘‰ È¯ÂÚÈ˘

∞.∂≤∞.∂μ∞.∑∞∞.∑μ∞.∏∞∞.∏μ∞.π∞

892,158892,158892,158892,158892,158892,158892,158תקבולים

513,98280,103224,111169,119114,127058,135003,143תשלומים

· ‰ÒÎ‰ÂËÂ¯379,60612,55668,47723,39778,31834,23889,15

Ó¢ÚÓ773,8080,8926,6772,5617,4463,3309,2

ÂË ‰ÒÎ‰606,51532,47742,40951,33161,27371,20581,13

485,34153,36934,38716,41497,44278,47059,50עלות טיפול

311,6616,6125,7634,7143,8652,8161,9הכנסות מחו"ג

ÂË ‰˙˘Ó ˙ÂÏÚ174,28537,29810,31082,34354,36626,38898,40

453,6453,6453,6453,6453,6453,6453,6הוצאות הנה"כ ופרסום

ÂË ÁÂÂ¯979,16541,11479,2μ∏≥¨-∂646,-15708,-24771,-33

 ‰Ï·Ë±∞„Â˜ ∫ ÔÂÊÈ‡ ˙—·Ï· ¯ËÈÏ ±Æμ ÌÈÏÎÓ ®Á¢˘ ÈÙÏ‡© „

ËÂ¯ÈÙ‰·˘‰ È¯ÂÚÈ˘

∞.∂μ∞.∑∞∞.∑μ∞.∏∞∞.∏μ∞.π∞

000,150000,150000,150000,150000,150000,150תקבולים

500,97000,105500,112000,120500,127000,135תשלומים

· ‰ÒÎ‰ÂËÂ¯500,52000,45500,37000,30500,22000,15

Ó¢ÚÓ628,7538,6449,5359,4269,3179,2

ÂË ‰ÒÎ‰872,44462,38051,32641,25231,19821,12

490,35220,38950,40680,43410,46140,49עלות טיפול

685,15892,16098,18305,19512,20718,21הכנסות מחו"ג

ÂË ‰˙˘Ó ˙ÂÏÚ805,19328,21852,22375,24898,25422,27

645645645645645645הוצאות הנה"כ ופרסום

ÂË ÁÂÂ¯422,24488,16555,8621≥±≥¨-∑246,-15
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 ‰Ï·Ë±±„Â˜ ∫ ÔÂÊÈ‡ ˙—®Á¢˘ ÈÙÏ‡© ‰ÏÚÓÂ ¯ËÈÏ ±Æμ ÌÈÏÎÓ 

ËÂ¯ÈÙ‰·˘‰ È¯ÂÚÈ˘

∞.∂μ∞.∑∞∞.∑μ∞.∏∞∞.∏μ∞.π∞

892,308892,308892,308892,308892,308892,308תקבולים

780,200224,216669,231114,247558,262003,278תשלומים

· ‰ÒÎ‰ÂËÂ¯112,108668,92223,77778,61334,46889,30

Ó¢ÚÓ709,15465,13220,11976,8732,6488,4

ÂË ‰ÒÎ‰404,92203,79003,66802,52602,39401,26

643,71154,77666,82177,88688,93199,99עלות טיפול

301,22017,24732,25448,27163,29879,30הכנסות מחו"ג

ÂË ‰˙˘Ó ˙ÂÏÚ342,49138,53933,56729,60524,64320,68

098,7098,7098,7098,7098,7098,7הוצאות הנה"כ ופרסום

ÂË ÁÂÂ¯963,35967,18971,1∞≤μ¨-±μ021,-32017,-49
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·Ï· ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ „Ú ÌÈÏÎÓÏ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ·„

ÛÈÚÒËÂ¯ÈÙ‰¯Ú‰

ה"לא ינותנ640,529)םילכמ יפלא( 3002 תנשל תוריכמ ףקיה
ה"לא ינותנ30020.62 תנשב הבשהה רועיש
ה"לא ינותנ377,328)םילכמ יפלא( 3002 תנשל םילכמ ףוסיא ףקיה
:)םילכמ יפלא( רזגמ יפל 10/03 שדוחב םילכמ ףוסיא ףקיה

ה"לא ינותנ095,4םיאנועמק
ה"לא ינותנ560,7ףוסיא תונחת
ה"לא ינותנ230,13םינפסא
ה"לא ינותנ615,6)"קוויש תותשר" ןותנל םיאתמ( תונוכמ

ה"לא ינותנ0.40םילכמה ללכמ תפסאנה תיכוכזה תומכ
ה"לא ינותנ0.20םילכמה ללכמ תפסאנה קיטסלפה תומכ
ה"לא ינותנ0.40םילכמה ללכמ תפסאנה תויחפה תומכ
0.30)ח"ש( ןודקיפ ימד לובקת
0.30)ח"ש( ןודקיפ ימד תבשה
0.17מ"עמ
ה"לא ינותנ453,6)ח"ש יפלא( 3002 תנשל כ"הנהו םוסרפ תואצוה
לופיט תולעמ %03-ב ההובג תיכוכזב לופיטה תולע

החנה1.3תויחפבו קיטסלפב
ה"לא ינותנ7.16)'גא( יאנועמקל קיטסלפב לופיטה תולע
ה"לא ינותנ4עוניש
ה"לא ינותנ0.66הזירא
ה"לא ינותנ2.5)םיזכרמה ינש ןיב עצוממ( דוביע

‰ÏÚÓÂ ÈˆÁÂ ¯ËÈÏÓ ÌÈÏÎÓÏ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ·

ÛÈÚÒËÂ¯ÈÙ‰¯Ú‰

ה"לא ינותנ000,500)םילכמ יפלא( 4002 תנשל תוריכמ ףקיה
0.30ןודקיפ ימד לובקת
0.30ןודקיפ ימד תבשה
0.17מ"עמ
רבעמב יתנש 01 לודיג3002098,7 תנשל כ"הנהו םוסרפ תואצוה

הלעמו יצחו רטילל)ח"ש יפלא(
ה"לא תוחנה לע ססובמ0.70םיאנועמק י"ע םיפסאנה םילכמה רועיש
ה"לא תוחנה לע ססובמ0.30םינפסא י"ע םיפסאנה םילכמה רועיש
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ÛÈÚÒËÂ¯ÈÙ‰¯Ú‰

ÚÏÂÈÂ˙ Ï˜ÓÚÂ‡È ©‡‚ß®10.50
הלבוהה תולעש החנה6.00עוניש

3 יפ אלו 'גא 2–ב הלדג
.ה"לאב םיחינמש יפכ
ימרוג םע הקידב י"פע
םילוכי קושב הלבוה
תויאשמב שמתשהל
.רתוי לודג ןחפנש
ןיא  PET–ב רבודמשכ
שי .לקשמל תובישח
ןורתיו ןמזב ןוכסיח
.לדוגל

.3 יפ הזירא .ה"לא ינותנ2.00הזירא
לכמב לופיטל תולעה2.50םיזכרמה ינש ןיב דוביע

ךא ,תולעל היופצ לודג
שממ לש תונורתי שי
.דוביעה זכרמב לדוגל
תילושה תפסותה ןכל
לודג לכמב לופיטל
הווש תויהל היופצ
לכמ לש תללוכה תולעל
.הנממ הכומנ ףאו ןטק

ÚÏÂÈÂ˙ Ï‡ÒÙÈÌ ©‡‚ß®11.90
הלבוהה תולעש החנה5.00עוניש

2–ב הלדג םיאנועמקל
יפכ 3 יפ אלו 'גא
.ה"לאב םיחינמש
תולע :ה"לא ינותנ
הכומנ ןטק לכמל עונישה
תולעמ הרוגא 1–ב
.םיאנועמקל עונישה

3 יפ הזירא .ה"לא ינותנ2.40הזירא
.%02–כ לש לופכ שומישו

תויולעב הרעה האר2.50םיזכרמה ינש ןיב דוביע
.יאנועמקל

.ה"לא ינותנ2.00סונוב

.םיסוחד אלו םימלש הקשמה ילכמ *
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˙ÂÏÚ ÁÂ˙È ∫≥ ßÒÓ ÁÙÒ–˙ÏÚÂ˙
ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ Ï˘

‰¯ËÓ Æ‡

ןחבמה .ןודקיפה קוח תלעפהמ קשמל תלעות לומ תולע לש הניחב השרדנ הדובעה תרגסמב

:הלאה םיאשונב תויאדכה תא ןחוב חותינהו ,הלעפהה לש תיבטימה הפולחל השענ

;)לוהוכלא %3 לעמ( םיילוהוכלא תואקשמ ללוכ אל ,הקשמה ילכמ ללכ — הלוחת.1

.םירחא םינרצי לש םילכמ ףוסאל יאשר ןרצי לכ — ןרציה לע ףוסיא תבוח.2

:םיקלח ינש הדובעב

.תיבטימה ותנוכתמב קוחה תלעפהל תרעושמ תולע.1

.קוחה תלעפהמ תולעות.2

קסועה קרפ גצומ ,קוחה לש ותלוחת תבחרה לש תויאדכ חותינ שיגה דיגאתהש ןוויכ

.הזה חותינב

·ËÈÓ‰ Â˙ÂÎ˙Ó· ˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈÂÏÚ ÁÂ˙È Æ·˙È

.םויה ה"לא רוזחימה דיגאת לש לופיטה תויולע לע ססובמ ןלהל גצומה תויולעה בישחת

אל( 'גא 8.21–ל העיגמ )3002 רבוטקוא ינותנב( הקשמ לכמב לופיטל תעצוממה תולעה

הכומנ וז תולעש ףא .)םיאנועמקה לצא לופיט תולעו קוויש ,תויללכו הלהנה תויולע ללוכ

המגמ תוארל רשפא )ןמז ינפ לע תויולע( תויולעה לש תיתִעה הרדסה חותינמ ,תיסחי

.הילא עיגהל ןתינש רתויב הכומנה הניא וז תולעש ךירעהל רשפאו ,תולעייתה לש הרורב

תעצוממה תולעה הכישמה ,4002 ראורבפב ,הדובעה םויס תארקל ולבקתהש םינותנב

םילפוטמה םילכמה רפסמש לככ ,םינשה ךשמב — קפס ןיא .לכמל 'גא 1.9–ל העיגהו תדרל

.דוע ןטקת לכמב לופיטל תולעה ,לדוגל תונורתיה בקע ,לדגי

תא עצבל ,תונרמש לש םימעטמ ,ונטלחה ,תונמתסמה תומגמהו וללה םינותנה תורמל

רשפא .לכמל עצוממב 'גא 5.01 — רתוי םיהובגה םינותנה יפ לע קשמל תלעות–תולעה ןחבמ

תויאדכה ןחבמב לבקתתש האצותה ןכלו ,רתוי תוכומנ ויהי לעופב תויולעהש ךירעהל

.רתוי הבוט היהת קשמל
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 ®ÌÈÙÏ‡© ˘„ÂÁ· ÌÈÙÒ‡‰ ÌÈÏÎÓ‰ ¯ÙÒÓ ∫±≤ ‰Ï·Ë—¨ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ „Ú 

¯Ê‚Ó ÈÙÏÂ ÏÎÓ ‚ÂÒ ÈÙÏ

Î¢‰Ò ˙ÂÈÁÙ ¯ÙÒÓ ÈÏÎÓ ¯ÙÒÓ ÈÏÎÓ ¯ÙÒÓ ¯Ê‚Ó
Î¢‰Ò ÍÂ˙Ó ˜ÈËÒÏÙ ˙ÈÎÂÎÊ

ÌÈÏÎÓ Î¢‰Ò ÍÂ˙Ó Î¢‰Ò ÍÂ˙Ó
ÌÈÏÎÓ ÌÈÏÎÓ

590,4 922,1 922,1 836,1 םיאנועמק
065,7 862,2 862,2 420,3 ףוסיא תונחת
032,31 969,3 969,3 292,5 םינפסא
516,6 589,1 589,1 646,2 תונוכמ

≥±¨μ∞∞ π¨¥μ± π¨¥μ± ±≤¨∂∞∞ Î¢‰Ò

— 000,005 אוה 4002 תנשב הלעמו יצחו רטיל ילכמ לש )םילכמ יפלאב( תוריכמה יפצ*

˜ÈËÒÏÙ  ‚ÂÒÓ ÌÈÏÎÓ קיטסלפ ילכמ %001( דבלב(.

 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ∫±≥ ‰Ï·Ë—¨ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ „Ú 

ÏÎÓ ‚ÂÒ ÈÙÏÂ ¯Ê‚Ó ÈÙÏ

‰ÓÂ¯˙ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙ÂÏÚ ¯Ê‚Ó
˙ÚˆÂÓÓ ÛÂÒÈ‡ ÏÂÙÈË ÏÂÙÈË ÏÂÙÈË

˙ÈÒÁÈ ÌÈÏÎÓ ÏÎÓÏ ÏÎÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ
ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÎÂÎÊ ˜ÈËÒÏÙ ÏÎÓÏ

ÏÎÓ· ˙ÈÁÙÏÂ ÈÂ˙Ó
¯Â˜Ó

16.2 %42 56.21 37.9 09.01 ףוסיא תונחת
13.4 %24 39.11 81.9 82.01 םינפסא
46.2 %12 16.41 42.11 95.21 תונוכמ
59.0 %31 00.9 61.7 קיטסלפ 03.7 םיאנועמק

06.5 חפ
±∞Æμ± ±∞∞• ±≤Æ≤∂ πÆ≥≥ Î¢‰Ò
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 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ∫±¥ ‰Ï·Ë—¯Ê‚Ó ÈÙÏ ¨ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ 

‰˜ÂÏÁ ˜ÈËÒÏÙÏ ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ¯Ê‚Ó

29.01 תעצוממ לופיט תולע
%07 05.01 םיאנועמק
%03 09.11 םינפסא

 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ Í¯Ú ∫±μ ‰Ï·Ë—ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ „Ú 

‰¯ÂÓ˙ Í¯Ú Í¯Ú ¯ÙÒÓ Ï˜˘Ó ÏÎÓ‰ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ È¯ÓÂÁ È¯ÓÂÁ ÌÈÏÎÓ

È¯ÓÂÁÓ ÌÏ‚‰ ÌÏ‚‰ ÔÂËÏ
ÌÏ‚‰ ÏÎÓÏ ®ÔÂËÏ ÂË©
(ש"ח) (אג') (ש"ח)

1,149,319 0.88 35 4,000 0.25 זכוכית
1,595,911 2.43 900 37,037 0.027 פלסטיק (ללא הפרדת צבעים)
3,565,384 2.71 1,044 38,462 0.026 פחיות לפי הפירוט להלן:

4,500 0.0052 אלומיניום
180 0.0208 מתכת

∂¨≥±∞¨∂±¥ ±Æπ≤ Î¢‰Ò

 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ Í¯Ú ∫±∂ ‰Ï·Ë—ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ 

Í¯Ú Í¯Ú ¯ÂÚÈ˘ ¯ÙÒÓ Ï˜˘Ó ˜ÈËÒÏÙ‰ ÏÎÓ Ú·ˆ
È¯ÓÂÁ È¯ÓÂÁ ÏÏÎÓ ÌÈÏÎÓ
ÌÏ‚‰ ÌÏ‚‰ ÌÈÏÎÓ‰ ÔÂËÏ
ÏÎÓÏ ®ÔÂËÏ ÂË© ÈÂ˙ ÈÙÏ
(אג') ÈÂ˙ ÈÙÏ ‰¢Ï‡

‰¢Ï‡ (אחוזים)
(ש"ח)

4.83 965 1 20,000 0.05 פלסטיק לפי הפירוט להלן:
5.72 1,143 0.55 שקוף
4.14 828 0.37 תכלת
1.89 378 0.08 ירוק ומעורבב
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 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ÂË ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ∫±∑ ‰Ï·Ë—ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ „Ú 

ÂË ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ Í¯Ú ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ÏÎÓ‰ ‚ÂÒ
ÏÎÓÏ ÏÎÓÏ ˙ÚˆÂÓÓ

11.38 0.88 12.258 זכוכית
6.90 2.43 9.331 פלסטיק (ללא הפרדת צבעים)
6.62 2.71 9.331 פחיות

 ®ß‚‡© ÏÎÓÏ ÂË ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ∫±∏ ‰Ï·Ë—ÈˆÁÂ ¯ËÈÏ 

ÏÎÓÏ ÂË ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ ÏÎÓ‰ ‚ÂÒ

12.5 ףוקש
87.6 תלכת
30.9 בברועמו קורי

∂Æ∞π ÏÏ˜Â˘Ó ÚˆÂÓÓ

ÌÈ‡ÂÚÓ˜Ï  ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ

יפ לע .םיאנועמקה לש קסעה תיב תרגסמב תולעה תא הללכ אל הכ דע הגצוהש תולעה

;תויטמוטואה תונוכמב העקשהה תויולעל טרפ ,לטנב םיאשונ םיאנועמקה ,םייקה קוחה

העיגמ קסעה תיב ךותב לופיטל תולעהש תונעוט קווישה תותשר .דיגאתה לע תולטומ הלא

עצוממב תלבקמ קוויש תשרש ןוויכ .הריבס אלו ההובג תיארנ וז תולע .לכמל 'גא 73–ל

ףסוא דיגאתה .שדוחב ח"ש 002,22–ל העיגמ םיגיצמ םהש תולעה ,םויב םילכמ 000,2–כ

ןוסכאל םג( קיפסמ ר"מ 01 לש יברמ ןסחמ חטש ןכלו ,םוי לכב םילכמה תא הזכ קסע תיבמ

ח"ש 005,4–כ איה דבוע תולעש החנהב .ח"ש 005,2 לש תישדוח תולעב )םילכמ 000,01

.אשונב ולפטיש ÂÚ ‰Ú·¯‡·˜ ÌÈ„ÌÈÚÂ· םישרדנ ,שדוחל

.ןיטולחל םינוש םינותנ ולע םיאנועמק המכ םעו םינפסא המכ םע ונמייקש תוחישב

תויונחו תוימוקמו תוירוזא תונחת( םילכמ לש הטילק תונחת וליעפה םינפסאהמ קלח

:תואמגוד ןלהל .)בחרה רוביצהמ םילכמ וטלקש
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9 וא ,לכמל 'גא 6 לש תולעב םילכמ וטלקש תוידועיי תויונח ליעפה טנמזירפ ןורוד.1

לכמל לופיטה תולעב הלולכ הלבוהה תולע ,ליעל בישחתב( דיגאתל הלבוה ללוכ 'גא

םידבוע ינש םע ,םויב םילכמ 000,01 דע וטלק ליעפה אוהש תויונחה .)דיגאתה לש

ףא הכומנ )חוור אלל( וטנ תולעה יכ אופא חינהל ריבס .לכמל 'גא 3 לש תולעב ,דבלב

.רתוי

אלל( 'גא 5.4 לש תעצוממ תולעב וב לפטלו לכמ טולקל רשפאש ןעוט םירתוחה ץוביק.2

.)הלבוה

5–ל העיגה )לדוגל תונורתי םהל שיש( דיגאתה לש םיירוזאה ףוסיאה יזכרמב תולעה.3

.לכמל 'גא

.לכמל 'גא 5-01 תויהל הכירצ רוביצהמ םילכמה לש הטילקה תולע יכ הארנ וללה םינותנהמ

.לכמל 'גא 7 לש תעצוממ תולע ונחנה

םילבקתמ םילכמב לופיטה תולע אשונב תותשרה ושעש הדובע חותינמ יכ ןייצל יואר

םיבישחתה תא טרפל רשפא יא ,םייוסח םינותנהש ןוויכ ךא ,ןיטולחל םיריבס יתלב םיכרע

.וז הדובעב וללה

ßÂÎÂ ÌÂÒ¯Ù ¨˜ÂÂÈ˘ ¨˙ÂÈÏÏÎ ¨‰Ï‰‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜Ú ˙ÂÈÂÏÚ

וזש קפס ןיא .הנשב ח"ש ןוילימ 7 דע 6–כל תועיגמ וללה תויולעה ,דיגאתה ינותנ יפ לע

.)י'גרו'ג ח"ור לש חוד האר( דיגאתה לש יטסילופונומה הנבמהמ תעבונ איהו ,ההובג תולע

תוחפ ףאו לכמל תחא הרוגאל העיגמ לכמל תולעה ,הנוכנ וז תולעש חיננ םא םג ,םלואו

.)םילכמה רפסמב יולת( הזמ

·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰© ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÏÚ®‰·È

.תוחינז ןה ןכלו ,הרוגאה תירישעמ תוחפל תועיגמ הלא תויולע

:לכמב לופיטל תויולעה ללכ לש תמכסמ הלבט ןלהל
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ÏÎÓ· ÏÂÙÈËÏ ®ß‚‡© ™˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÏÎ ∫±π ‰Ï·Ë

˙ÂÏÚ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÂÏÚ ˙¯ÈÎÓ ˙ÂÏÚ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ ˙ÂÙÈ˜Ú ‰ËÈÏ˜ ‚¢ÂÁ ÏÂÙÈË

85.61 1 2.4 )88.0( 62.21 תיכוכז
01.21 1 2.4 )34.2( 33.9 יצחו רטילמ ןטק קיטסלפ
55.21 1 64.5 )38.4( 29.01 הלעמו יצחו רטילמ קיטסלפ
28.11 1 2.4 )17.2( 33.9 תויחפ

±±μ¨≤∞≤ ± ¥Æπ ≠≥Æ∂¥ ±∞Æμ¥  Î¢‰Ò—Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚ 
)ח"ש יפלא( ˜ÂÁ‰

* ‰ËÈÏ˜ ˙ÂÏÚ — ןוימ ,ןודקיפה ימד תבשה ,יאנועמקה ידי לע ןכרצהמ לכמה תטילק לש תולעה
איה ךא ,לודג לכמל 'גא 9–כו ןטק לכמל 'גא 7–כ — לכמל תעצוממה הטילקה תולע .ןוסחאו
תולעב רבכ תללכנ ןפסאה תועצמאב ףוסיאה תולע .םיאנועמקה תועצמאב ףוסיאל קר תיטנוולר
,הקשמה ילכמ ללכ לע תקלוחמ םיאנועמקה לש הטילקה תולע וז הלבטב .)הנושאר הדומע( לופיטה
.רתוי הכומנ איה ןכלו

ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚ — ןוימה זכרמב לופיטו הלבוה ללוכ ,ןפסא/יאנועמקהמ ףוסיאה בלשמ תולעה.
‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÏÚ — יתלשממה חוקיפהו דיגאתה לש תויללכ תואצוהו םוסרפ ,הרקב ,חוקיפ תולע.

˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ó ˙ÂÏÚÂ˙ ÁÂ˙È Æ‚

:תולטמ המכ עצבל ךירצ ,קוחה תלעפהמ תלעותה תא חתנל ידכ

;קוחהמ תולבקתמה תולעותה ללכ תרדגה.1

;אשונב תימלוע תורפס תריקס.2

;תולעותה תומיכל חותינה תטיש לש הריחב.3

הרטמה תגשה — רמולכ( רתויב הבוטה הפולחה רותיאו ןודקיפה קוחל תופולח תניחב.4

;)רתויב הכומנה תולעב

הרטמה תא הגישמש רתויב הכומנה תיפולחה תולעה רותיא תועצמאב תולעותה תומיכ.5

.)2 ףיעסו 1 ףיעס לש בוליש(

ההובג התולעש וא( תרחא הפולח תועצמאב הגישהל ןתינ אלש תמיוסמ תלעות שי םא

ריאשהלו ,יתומכ/ילכלכ ךרע תעיבק אלל תלעותה לש המורתה תא גיצהל ךירצ ,)דואמ

"הווש" המכ ורידגי תוטלחהה ילבקמ — רמולכ ,תוטלחהה ילבקמ ידיב הטלחהה תא

.תלעות התוא רובעב םלשל םהל
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˜ÂÁ‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎ ˙¯„‚‰ Æ±

תורטממ תורזגנ תולעותהמ קלח .קוחה עוציבמ תולבקתמה תולעותה רואית ןלהל

תולבקתמה תורחא תולעות ןקלחו ,םייקה קוחל רבסהה ירבדב תוטרופמה ,הלשממה

.ומויקמ

1(·Èˆ‰ ÈÁË˘ ÔÂÈ˜ÈÆ¯Â םיכלשומ םה — הנמטהה ירתאל םיעיגמ םניא םיבר םילכמ

.הביבסה תא םימהזמו םיחותפ םיחטשב

2(·‚‰·Ò‰ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·Èˆ‰ Ï˘ ˙È˙·È¯Â. רוזחִמה ימוחתב רוביצה תועדומ תאלעה

.ךילהתב ותוברועמ תרבגהו הבשההו

3(Æ‰ÓË‰Ï ̇ ÏÂÒÙ‰ ÁÙ ̇ Ë˜‰ םילכמה רוזחִמל השירדו ההובג ףוסיא תמר לש העיבק

תובישח הנשמ לבקמ ןויערה .הנמטהל העיגמה תלוספה תומכ תנטקהל ואיבי ופסאנש

תלוספה יביכרמ תמועל ,םלקשמל תיסחי ,לודג חפנ םיספות הקשמה ילכמש םושמ

.תובר םינש ראשנ םוהיזהו םינש ךשמב םיקרפתמ םניא םה ,םירחאה

4(ÌÈÏÎÓ· ̇ ÈÙÂÏÁ ÏÂÙÈË ̇ ÂÏÚ· ÔÂÎÒÈÁ )ךשמהב וחתוניש ,תוירשפאה תופולחה יפ לע(.

5(·ÂÈÁ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÚÙ˘‰ÆÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ˙ÂÈ קוחה תלעפה בקע,

םהש םוהיזה תמר תא םיניטקמ םירזחוממ םירמוחב םישמתשמה היישעת ילעפמ

השורדה היגרנאהמ %5 קר ךרוצ רזחוממ םוינימולאב שומיש — המגודל .םירציימ

.)Ackerman, 1997( ילותב םלג רמוחב שומישל האוושהב ,שדח םוינימולא רוצייל

.)Porter, 1978( %07–כ לש עצוממ ןוכסיח רצונ רזחוממ רמוחב שומישב

6(ÆÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ ¯ÂˆÈÈ ÍÈÏ‰˙· Â‡ ÌÈÏÎÓ‰ ¯ÂˆÈÈ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÂ‰ÈÊ ˙Ë˜‰ לעפמ

התחפ ,רזחוממ רמוחב שמתשהל לחהשמ .ריוואה םוהיז לש ןקתה תמרמ גרח היציניפ

.ןקתב דמוע אוה םויהו םוהיזה תמר

7(·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯ÈˆÈ‰„Â, תילכלכ החימצ — היתובקעבו )Brenda, 1995(. קוח תובקעב

דעו םינטקה םינפסאה תמרמ — הדובע תומוקמ תואמ קושל ופסונ םייקה ןודקיפה

.םיקירה םילכמה לש דוביעו עוניש ,ףוסיא תורבחל

˙ÂÏÚÂ˙‰ ÁÂ˙È Ï˘ ˙ÈÓÏÂÚ ˙Â¯ÙÒ ˙¯È˜Ò Æ≤

םיכרעה תאו תולעותה חותינ םוחתב תימלועה תורפסה תא הרצקב גיצנ הז קרפב

.ןודקיפה קוח תלעפהמ תלעותה תא עובקל ידכ הזה חותינב רזענ .חותינהמ םילבקתמה
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˙ÈÏÏÎ ‰¯È˜Ò Æ‡

;Fullerton & Kinnaman, 1995( תלוספב לופיטל תיבטימה הפולחה תא ונחב םיבר םירקוח

Palmer & Walls, 1997; Sigman, 1995(. תיבטימה תילכלכה הטישה יכ וארה הלא םירקוח

תבייחמה הטישל הוותשמ וז הטיש יכ אצמנ .Deposit refund system — ןודקיפה תטיש איה

תללוכ הניא ךא ,תלוספה ףקיה יפל הנמטהל תכלוהה תלוספה קוליס רובעב תיב יקשמ

םלעתהב יכ ןייצמ )Bohm )1891 .4תלוספ לש תיקוח יתלב הכלשה לש היעבב לופיטה תא

.ילכלכ םומיטפואל איבת תאזכ תוינידמ ,תלוספ לש תיקוח יתלב הכלשהמ

Fullerton & Kinnaman )5991( ייח רוזחמ תליחתב קר תדקמתמה תוינידמ יכ םיארמ

תיביטקפא הניא — םיילותב םלג ירמוח לע יוסימו רוזחִמ דוסבס ןוגכ — use) (input רצומה

הכירצ לע דוסבס/יוסימ בולישב ךרוצ שי ךכ םשל .תילמיטפוא תוינידמל האיבמ הניאו

תויעבה ןודקיפ לש תוינידמב ,תאז תמועל .רוצייה ךילהתב תורחא תומושת לע יוסימו

.תילמיטפוא תוינידמ וז ןכלו ,תומייק ןניא םירחאה תוינידמה יגוסב תומייקה

Sigman )5991( תוליעיה תמרב םירכינ םילדבה שיש ןעוט אוה .המוד האצות לביק

.רתויב הליעיה איה ןודקיפ לש תוינידמו ,תונוש תוברעתה תוטיש ןיב

Palmer & Walls )7991( ילמינימ רועישב שומיש תונקת ןיבל ןודקיפה קוח ןיב תוושמ

רוציי תייצקנופ םע המריפ לש יטרואית לדומ תונוב ןה .רוצייה ךילהתב רזחוממ ג"וח לש

דוסבס ןתמ וא יוסימ תלטה אלל תוליעי ןניא תונקתה יכ תוארמ ןה .סאלגד–בוק גוסמ

הנתשמ קיודמה ליהמתה יכ תושיגדמ תורקוחה .ךילהתב תורחא רוציי תומושתב שומישל

.ילכלכ םומיטפואל ואיביש תונקת עובקל רשפא יא ןכלו ,המריפל המריפמ

תומושתב שומישב היטהל איבהל יושע הלאכ תונקתב שומיש יכ דוע תונייצמ ןה

הפידע ןודקיפה תטיש יכ תונעוט ןה ןכל .םירזחוממ ג"וחב רסח וא םזגומ שומישלו תורחא

.הלאכ תונקת לע הברהב

תופולח שולש ןיב תורקוחה תוושמ ,)Palmer, Sigman & Walls )7991 לש רחא רמאמב

המכ קדוב רמאמה .רוזחִמ דוסבסו )ADF( םדקומ קוליס םולשת ,ןודקיפ :תוברעתה לש

לש הניחבו יטרואית לדומ ללוכ אוהו ,תוכתמו םוינימולא ,קיטסלפ ,תיכוכז — םירצומ

תטיש יכ תוארמ תואצותה .ב"הראב רצומ לכ לש תויומכו םיריחמ ינותנ סיסב לע לדומה

תלוספה תיינפה רובעב םלשמ טרפה .הנמטהל תלוספה תכלשה ןיגב םולשתה יותיע איה ךכל הביסה4
,)רוזחִמל תלוספה תא הנפיש( יאנועמקל קירה לכמה תא ריזחמ אוה םא .רצומה תיינק תעב רבכ הנמטהל
.תיקוח יתלב הכלשהל ץירמת ןיאו רוזחִמל ץירמת שי ךכ .הרזחב ופסכ תא לבקי טרפה
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רוזחִמה תמר לשבו תילכלכה התוליעי לשב ,ןודקיפה תטיש איה הפידעה תוברעתהה

.תלבקתמה

ÔÂ„˜ÈÙ È˜ÂÁ Ï˘ ÈÙÈˆÙÒ ÁÂ˙È Æ·

הריקס שי רפסב .Bohm )(1981 לש רפסב היוצמ ןודקיפה קוח אשונב תיזכרמה תורפסה

,םייטנוולרה םילכמה ןווגמ ,קוחה לש תונוש תוטיש חותינ ללוכ ,ןודקיפה קוח לש הפיקמ

'מע( קוחה לש תלעותה חותינ תרגסמב .קוחל תופולחו קוחה לש תולעותו תויולע חותינ

Bohm .ןתוא תמכל ישוקה תא ריבסמו ליעל תוגצומה תולעותה תא ןייצמ אוה ,)301-611

תוארמ חותינה תואצות .)011-311 'מע( ןוגרוא תנידמב עצובש יפיצפסה חותינה תא גיצמ

50.0$–ל העיגמ )ןודקיפה קוח תרגסמב םקוליסמ תלעותה וא( םילכמה םוהיז תולעש

סמ ןוגרואב עבקנ חותינה יפ לע .םיפטוש םיריחמב 1.0$–ל וא ,8791 תנש יריחמב לכמל

תואצות יפ לע — רמולכ ,ל"נה םוכסב )ןודקיפה קוחב ךשמהב ףלחוה סמה( םילכמ לע

.םיפטוש םיריחמב ח"ש 54.0–ל העיגמ קוחה לש תלעותה ,הלא

שי ןודקיפה קוח תלעפה לש תלעות–תולע חותינ לע Porter (1978) לש רמאמב

,הקוסעת תרבגה ,היגרנאב ןוכסיח לש חותינ ללוכ ,ליעל תולעותה יביכרמל תוסחייתה

— Bohm לש רמאמב תואבומה תואצותל המוד תלעות גיצמ חותינה .דועו ןכרצה תוחונ

םירמוחב שומיש בקע היגרנאב ןוכסיחל ךרע ןתינ ל"נה רמאמב .8791 תנש יריחמב 50.0$

ןוכסיח לשב תוילילשה תוינוציחה תועפשהה לש התחפהל תוסחייתה ךותמ ,םירזחוממ

ךרעהש הפוצ Porter .)4002 תנש יריחמב 'גא 3 לש ךרע( לכמל 8200.0$ לש ךרעב היגרנאב

יחטשל קזנהשו ,)4002 תנש יריחמב לכמל 'גא 9–כ( לכמל 10.0$–ל עיגהל יושע הקוסעתל

.)4002 תנש יריחמל בישחתב( לכמל עצוממב 'גא 5 אוה רוביצ

ירמוחב שומישמ היגרנאב לודגה ןוכסיחל תוסחייתה שי Dewees  (1998)לש רמאמב םג

.ב"ויכו תיכוכזב %51 ,קיטסלפב %05–כ ,לזרבב %58 ,םוינימולאב %59 — םירזחוממ םלג

לשב תוילילשה תוינוציחה תועפשהה לש התחפהה תניוצמ הז רמאמב םג ,רבד לש ופוסב

854 'מעב( 4002 תנש יריחמב 'גא 3 לש ךרע — לכמל 500.0$ לש ךרעב היגרנאב ןוכסיח

םוינימולאל עצוממב ןוטל 001$–ל תועיגמ היגרנאה לש תוינוציחה תועפשהה יכ ןיוצמ

.'גא 7 — תויחפמו 'גא 5.2 — קיטסלפמ ,'גא 1 איה תיכוכזמ תלעותה וליאו ,)'וכו

Dewees ךרעה ,)954 'מע( ותעדל .רוביצה יחטש ןויקינ לש יתרבחה קזנל םג ךרע ןתונ

יריחמב 'גא 5( קיטסלפל 10.0$ ,)4002 יריחמב 'גא 8( םוינימולאל 510.0$–כ אוה לכמ לש

.)!4002 יריחמב 'גא 61( תיכוכזל 30.0$–ו )4002
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˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙ÂÓÈÎÏ ÁÂ˙È‰ ˙ËÈ˘ ˙¯ÈÁ· Æ≥

תולע ,הפיקעה הטישה ,הרישיה הטישה — תולעות לש תומיכלו הכרעהל תוטיש ןווגמ שי

.קזנה תמירג ןדמוא ,קזנה ןוקית תולע ,קזנה תעינמ

קלח חותינו ,תחא הטישב תולעותה ללכב לפטל רשפא יא הז הרקמב ,ונתעדל

:םיקלח המכל חותינה תא קלחנ ןכל .וז הדובע תרגסממ גרוחה ץמאמב ךורכ תולעותהמ

;םיקירה םילכמב לופיטל תיפולחה תולעה חותינ — 'א קלח

.ןהלש תינושאר הכרעה תעיבקו תורחאה תולעותה חותינל תוטיש תגצה — 'ב קלח

· ‰·ÂË‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ¯Â˙È‡Â ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ÈÁ· Æ¥¯˙ÂÈ

:ןודקיפה קוחל תופולח המכ ונתעדל שי ,הבשוח תרבח לש הדובעבכ

;תינוריעה תלוספב לופיטה תכרעמ תועצמאב םילכמה תנמטה — ספאה תפולח.1

;תומוד תוכרעמ לשו ביבא תרבח לש תירטנולוו תרגסמב לופיט — 'ב הפולח.2

.רבעמ תונחתב ירטנולוו ףוסיא — 'ג הפולח.3

תושרדנה תויולעהו תולבקתמה תולעותה תניחבמ וללה תופולחהמ תחא לכ חתננ ונא

.הקשמ ילכמב לופיטל

Æμ· ‰ÎÂÓ‰ ˙ÈÙÂÏÁ‰ ˙ÂÏÚ‰ ¯Â˙È‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙ÂÓÈÎ¯˙ÂÈ
‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‰‚È˘Ó‰

תולעותה תא .1 ףיעסב וגצוהש תולעותה לש ןכרע תא עובקל הסננ תופולחה חותינ םע

.תילולימ גיצנ תורחאה

˙ÂÙÂÏÁ‰ ÁÂ˙È

Æ‡ ÒÙ‡‰ ˙ÙÂÏÁ—˙ÈÂ¯ÈÚ ˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÓË‰ 

.ןוטל ח"ש 061–כ — ינוריע–םינפה עטקמב תעצוממה לופיטה תולע
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םחפנ ןיב סחיה תא ןוחבל שי ןכל ,5תלוספה חפנב רקיעב היולת תינוריע–םינפה תולעה

יסחי לש האוושה ןלהל .תלוספה יביכרמ רתיל האוושהב — םלקשמל הקשמה ילכמ לש

:תושרל תעצוממה תולעהו לקשמ–חפנ

ÁÙ ÈÒÁÈ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ∫≤∞ ‰Ï·Ë–˙Â˘¯Ï ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÏÚ‰Â Ï˜˘Ó

˙ÏÂÒÙ ‚ÂÒÏ˜˘ÓÏ ÁÙ ÒÁÈÏÈÙÎÓ˙ÚˆÂÓÓ ˙ÂÏÚ

ח"ש 1:7-061תברועמ

ח"ש 1:50.71411תיכוכז

ח"ש 1:035.7419קיטסלפ

ח"ש 1:812.5004תויחפ

עטקמב חיוורהל הלוכי תושרהש יברמה ןוכסיחה הזש רמולו ל"נה האצותה תא גייסל בושח

תא ןיטקהל הלוכי הניא תושרהש ןוויכמ ,רתוי ךומנ ןוכסיחה ללכ ךרדב .ינוריע–םינפה

.)0002 ,איבל :האר הבחרהל( תוגרדמ תציפקב אלא ףיצר ןפואב יוניפה תורידת

לקשמב רקיעב היולת איהו ,ןוטל ח"ש 001–כב תדמאנ תעצוממה תינוריע–ץוחה תולעה

.6תלוספה

הביבסה תנגהל דרשמל ושענש תודובעה יפ לע — הנמטה לש תוינוציחה תועפשהה תולע

ןוטל ח"ש 04 לש תולע חינהל רשפא ,ץראב יופצה לטיההו םלועב הנמטהה לטיה יפלו

.עצוממב )8$–כ(

:ןלהלש 12 הלבטב תגצומה וז איה הנמטה לש תיפולחה תולעה יכ רמול רשפא ,םוכיסל

ילכ לש יולימה ןמז י"פע תעבקנ תורידתה .יוניפ לש ההובג תורידתל הרושק רתויב הלודגה תולעה5
תורידת תרבגהל השירד תררוגו הריצאה ילכמ לש הריהמ תואלמתהל תמרוג לודג החפנש תלוספ .הריצאה
חטשב רוסחמ לשב ירשפא וניא הז ןורתפ םיבר םירקמב ךא ,הריצאה ילכמ תא לידגהל ןתינ דגנמ .יוניפה
.)0002( איבל לצא אשונב הבחרה האר .הריצא ינקתמו םילכמה תבצהל יונפ
אשונב הבחרה .לקשמ יפל תבשוחמ איהו ,הנמטההו הלבוהה ,רבעמה תנחתל איה תינוריע–ץוחה תולעה6
.)0002( איבל לצא האר
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‰ÓË‰ Ï˘ ˙ÈÙÂÏÁ ˙ÂÏÚ ∫≤± ‰Ï·Ë

˙ÏÂÒÙ ‚ÂÒ˙ÂÏÚ˙ÂÏÚ˙ÂÏÚ˙ÂÏÚ¯ÙÒÓ˙ÂÏÚ˙ÂÏÚ
˙ÚˆÂÓÓıÂÁ–˙ÂÚÙ˘‰˙ÏÏÂÎÌÈÏÎÓ˙ÏÏÂÎ˙ÏÏÂÎ

ÌÈÙ–˙ÈÂ¯ÈÚ˙ÂÈÂˆÈÁÔÂËÏ(טון)ÏÎÓÏÏ–∏∞•
˙ÈÂ¯ÈÚ)גא()ח"ש()ח"ש()ח"ש'(‰·˘‰

)'גא()ח"ש(

11410040254000,46.355.08תיכוכז

ןטק קיטסלפ
91410040054,1000,372.852.27יצחו רטילמ

רטילמ קיטסלפ
91410040054,1000,205.274.20הלעמו יצחו

40010040540500,381.401.10תויחפ

ÈÁË˘ ÔÂÈ˜È ∫˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ·Â¯ ˙‡ ‰‚È˘Ó ‰È‡ ‡È‰˘ ÂÊ ‰ÙÂÏÁ· ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÈÚ·‰

·Èˆ‰¯Â, ·‚‰·Ò‰ ̇ ÂÚ„ÂÓ‰ ̇ ¯·Èˆ‰ Ï˘ ̇ È˙·ÈÆ·¢ÂÈÎÂ ‰ÓË‰ ÈÁË˘ ÌÂˆÓˆ ÌÂÁ˙· ̄ Â

Æ˙ÂÏÚÂ˙‰ ¯˙È Ï˘ Í¯Ú‰ ˙‡ ·˘ÁÏ ˘È ÔÎÏ

 ß· ‰ÙÂÏÁ  Æ·—·Á Ï˘ ˙È¯ËÂÏÂÂ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÙÈË ·‡ ˙¯˙ÂÓÂ„ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ·È

רשפא ,תאז תורמל .םילכמה רתיל הנעמ הב ןיאו ,קיטסלפ ילכמל קר תיטנוולר וז הפולח

תתשומה תולעהש ןוויכמ ,םירחאה הקשמה ילכמ לע םג וז הפולחב לופיטה תולעמ קיסהל

לדבהה .םינושה םילכמה יגוסל הנוש הניא )םילכמה תא תדסבסמש הנידמהו( תושרה לע

הנכומה תיקסע הרבח ןיא ןכל( םינושה םילכמה לש םלגה ירמוח לש ךרעב אוה יזכרמה

תולעה תא קר לולכי חותינה( וללה םיכרעה תא ללוכ וניא בישחתה .)תיכוכז ףוסאל

תויחפל ףוסיא ילכמ ביצהל הנכומה תיקסע הרבח האצמנ וליאש רעשל רשפא ןכלו ,)תושרל

.לכמל המוד םוכס םלשל הנכומ תושרה התייה ,תיכוכז ילכמלו

ךותמ .הנשב ח"ש 053 איה תושרל לכמ תבצה לש תולעה — ביבא תרבח ינותנ יפ לע

.ח"ש 002 איה תושרל תיטנוולרה תולעה ןכלו ,ח"ש 051 תנמממ הנידמה תאזה תולעה

ח"ש 057 אופא איה תושרל תולעה .הנשב עצוממב ןוט 762.0–כ םיפסאנ לכמ גוס לכמ

איה וז הטישב םילכמב לופיטל תללוכה תולעה ןכלו ,ח"ש 065 תנמממ הנידמה ,ןוטל

ÏÎÓÏ ˙ÂÏÚ‰ ÔÎÏÂ ,םילודג קיטסלפ ילכמ רקיעב םיפסאנ וללה םילכמהמ .ח"ש 013,1

Æß‚‡ ∂Æμμ ‡È‰
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תושרהש תולעה תאזש רמול רשפא ,םיפסאנה םילכמה גוסל השידא תושרהש החנהב

.לכמ גוס לכ רובעב םלשל הנכומ

תועדומ לש תופסונ תולעותו ינוריע–םינפה ףוסיאב ןוכסיחה תא תללוכ וז הפולח

רשפא יא — םלועהמ םינותנ יפ לעו ,תורחא תורטמ הגישמ הניא וז הפולח ,םלואו .רוביצה

.)םילכמה תא ריזחהל ץירמת ןיא ןכרצלש ןוויכמ( %05–כ לע הלועה ףוסיא רועישל עיגהל

תא הלעמ וזו ,הרבסהבו ךוניחב העקשה םישרוד הלאכ ףוסיא ירועיש יכ שיגדהל בושח

.לכמב לופיטל תולעה

הנמטה יחטש םוצמצ ,רוביצה יחטש ןויקינ לש תורטמה תא הגישמ הניא וז הפולח

.ליעל וגצוהש תורחאה תורטמה בורו

 ß‚ ‰ÙÂÏÁ  Æ‚—·ÚÓ ˙ÂÁ˙· È¯ËÂÏÂÂ ÛÂÒÈ‡ ¯

הריצאה ילכממ ,רוביצה יחטשמ הקשמה ילכמ תא םייטרפ םינפסא ופסאי וז הטישב

,תותשרה ךותב לופיטה תולע ךסחית וז הפולחב .תברועמה תלוספה לש רבעמה תונחתמו

.תויתנוכשה תולוכמהו תודעסמה

רתי םע םיקובקבה תא ךילשי רוביצהש חינהל ריבס ,ןודקיפ שרדיי אלש ןוויכמ

.ןודקיפה קוח ינפל גהנש יפכ ,רוביצה יחטשבו תלוספה

,רוביצה יחטשמ םילכמ ףוסאל םייטרפ םינפסא עיניש ץירמת לע תססובמ תכרעמה

,הובג היהי ץירמתה םאש רורב .תברועמה תלוספה לש רבעמה תונחתמו הריצאה ילכממ

?שורדה ץירמתה והמ — איה הלאשה .וללה םילכמה תא ופסאיש םייטרפ םינפסא ויהי

תא ,םינפסאה לש תמייקה ףוסיאה תטיש תא ןוחבל ךירצ ,ץירמתה תא בשחל ידכ

.םינפסאה ושרדיש תולעה לע ףוסיאה סופדב יונישה תעפשה תאו ףוסיאה תולע

 ∫ÛÂÒÈ‡‰ ˙ËÈ˘תויתנוכש תולוכממ זכורמב םילכמה תא םיפסוא םינפסאה םויה,

םלשמ ןפסאה .)הנוכשב םילכמה תא םיפסואה הלא( םינטק םינפסאמו תודעסממ

)תויחפו קיטסלפ ,תיכוכזל( םילכמה לש הדרפהה תמר יפל — 'גא 81-22 וללה םימרוגל

'גא 72 לבקמו דיגאתה לש ףוסיאה יזכרמל םילכמה תא ריבעמ ןפסאה .םילכמה רפסמו

.)ץירמת 'גא 2 + 'גא 52( לכמל

 ∫ÛÂÒÈ‡‰ ̇ ÂÏÚשיגדהל בושח .לכמב לופיטל עצוממב 'גא 7–כ לבקמ ןפסאה םייקה בצמב

תורישי ףסאנ )%05–כ( וקלחש ,%07 לש ףוסיא רועישל עיגהל חילצמ דיגאתה וז תולעב יכ

.דבלב םילכמהמ %53–כל םיארחא םינפסאה — רמולכ ,ודי לע
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הובג םולשת שרדיי ,תמייקה ףוסיאה תטישב םג ףוסיאה ירועיש תא  לידגהל ידכ

.רתוי

 ∫‰ÈÂÙˆ‰ ÛÂÒÈ‡‰ ˙ËÈ˘יחפמ ףוסיאה תא םמצעב עצבל םינפסאה ושרדיי וז הפולחב

.םילכמה תא דירפהל םג ושרדייו  ,רבעמה תונחתמו רוביצה יחטשמ ,הפשאה

:םיביכרמ המכל תולעה תא קלחל שי ,תשרדנה תולעה תא בשחל ידכ

;'גא 7 — הלבוהו ףוסיא רובעב תמייקה תולעה.1

;'גא 2 — םויה קסעה יתבמ םיבוגש תולעה תפסות יפ לע — ןוימו הדרפה תולע.2

רובעב 'גא 52 לבקמ ןפסאה םויה — רוביצה יחטשמו הפשאה יחפמ ףוסיא תולע.3

ףוסיאה רועישו ,)תונוכשב םילכמה תא םיפסוא םינטקה םינפסאה( וללה םילכמה

,רתוי הכומנ תולעב וליפא ,רתוי הובג רועישל עיגהל ןתינש חיננ םא םג .%53–כל עיגמ

;תוחפל 'גא 01 — ימוקמה ףוסיאה רובעב תולע תשרדנש רורב

.תישעמ הניא וז הפולח ונתעדל — )3 ףיעסל הפולח( רבעמ תונחתב ףוסיא תולע.4

,םקלחב םירובש םיקובקבה ,תיקלח הסיחדב ,תלוספה רתי לכ םע םיבברועמ םילכמה

םג .דואמ תוהובג תויולע רורגתו רבעמה תנחתב לופיטה תא בכעת תינדי הדרפהו

ינקתמ :תלוספה ללכ רוזחִמל הדעונ םא אלא ,תישעמ הניאו דואמ הרקי תינכמ הדרפה

תלוספה תומכ .0002 טסופמוק ןוגכ ,םימייק םיינכמ הדרפה ינקתמ וא היגולוקא ץח

עצבמש יוסינה יפ לע .תללוכה תלוספה תומכמ %51–כ — םויה הלא םינקתמל העיגמה

%5.7–כל עיגהל רשפא ןכלו ,םילכמהמ %05–כ לש ףוסיאל עיגהל רשפא ,םויה דיגאתה

'גא 3–כל העיגמ איהו ,וללה םילכמה ןוימ לש תולע שי .וללה םינקתמב םילכמהמ

.)3+2+7( 'גא 21–ל אופא עיגת תללוכה תולעה .לכמל

·‚ ÂÊ ‰ÙÂÏÁ· ̇ ÏÏÂÎ‰ ̇ ÂÏÚ‰ ̈ ÌÂÎÈÒÏÎÏ ÚÈ‚‰Ï ‰ÈÂÙˆ ‡È‰ Æ„Â‡Ó ‰‰Â–˙ÂÁÙÏ ß‚‡ ≤∞

 ÏÎÓÏ—ÆÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡·Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ 
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· ‰‡ÂÂ˘‰ ∫≤≤ ‰Ï·ËÛÂÒÈ‡ ˙ÂËÈ˘ ÔÈ

¯ËÓ¯Ù˙ÙÂÏÁ‰ÙÂÏÁ˙ÙÂÏÁ˙ÙÂÏÁ
ÒÙ‡‰˙È¯ËÂÏÂÂ·ÚÓ ˙ÂÁ˙¯ÔÂ„˜ÈÙ ÈÓ„

75%-32%85%-25%50%-50%חזור0%ִ מהשגת המטרה
חזורִמחזורִמחזורִמ(אחוז השבה)

עלות למכלים מטופלים
 אג'912.8 אג' אג'46.5-8 אג'בחלופה

גבוה מאודחלקיחלקיאיןניקיון שטחי הציבור

29 דונם15 דונם10 דונםאיןהקטנת נפח הטמנה (בשנה)

גבוהותחלקיותחלקיותאיןחזורִהשפעות חיוביות ממ

חיוביתחיוביתחיוביתשליליתמודעות הציבור
גבוההחלקיתחלקית

- אג'0.06??0תועלת נטו ממכל מטופל

·Èˆ‰ ÈÁË˘ ÔÂÈ˜È Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ÂÓÈÎ¯Â

:תלעותה חותינל תוטיש המכב שמתשהל רשפא .תומיכל השק וז תלעות

1.‰¯È˘È‰ ‰ËÈ˘‰. םוהיזהמ םיקוזינה םימרוגה לש םתונוכנ תדימ תא תנחוב וז הטיש/

םתוראשיה רובעב לבקל וא )willingness to pay( םוהיזה קוליס רובעב םלשל ךולכלה

ןיא )רקסה( רקחמה עוציב ןמזבש ,איה היעבה .willingness to receive)( םוהיזה םע

היהת םלשל םירקסנה לש םתונוכנ תדימ ללכ ךרדב ןכלו ,םירקסנה לש לעופב םולשת

וז הטיש ,ךכיפל .לעופב םלשל ושרדיי רשאכ תיתימאה םתונוכנמ רקסב רתוי ההובג

ברקב תקולחמב היונש איה ןכלו ,יתימאה ךרעהמ הלעמל תוטומה תואצות בורל תנתונ

.םינלכלכ

2.Æ˜Ê‰ ÔÂ˜È˙ ̇ ÂÏÚ ןויקינ — לשמל ,ותומדקל בצמה תא ריזחהל ידכ תשרדנה תולעה וז

ללכ ךרדב איה וז הטיש .רוביצ דבוע ידי לע םילכמה ףוסיא תועצמאב רוביצה יחטש

ףידעי )םינכרצה רוביצ וא( רוביצה םיבר םירקמבש ןוויכמ ,תלעותה תדידמל ןוילע ףר



112

ינפ לע ךלכולמ ףוח ףידע — המגודל( ןוקיתה רובעב םלשל אלו קזנה םע ראשיהל

.)לוחה חטשמ תפלחה רובעב דבכ םולשת

3. ÆÌÂ‰ÈÊ‰Ó ̃ Ê‰ ̇ ÓÈ¯‚ ̇ ÂÏÚ רמולכ ,םוהיזהמ ומרגנש םיקזנה תא תנחוב וז הטיש —

— תאזכ העיגפ לש םייזכרמה םיביכרמה ןיב .הביבסלו םיטרפל םיקזנה לש םכרע תא

םימרגנה םיקזנה תא םיתמכמ וז הטישב .םוהיזל םיפושחה םיטרפה תואירבל םיקזנ

אוה שרפהה .הנידמב עצוממב םימייקה םייביטמרונה םיקזנה תמועל םוהיזה בקע

ךרעה תא םילבקמו שרפהה לש קזנה ךרע תא םיתמכמ ןכמ רחאל .םוהיזה םרגש קזנה

רוביצה יחטש םוהיזש ןוויכמ ,תיטנוולר הניא הטישה הז הרקמב .םוהיזה לש יפסכה

קזנה בורו ,)ב"ויכו תורובש תויכוכז לש םיילוש םירקמל טרפ( יתואירב קזנ םרוג וניא

.יפונ קזנ אוה

.4 Æ‰ÙÈ˜Ú‰ ‰ËÈ˘‰וז הטיש .םוהיזהמ תעפשומה הייסולכואה לש תוגהנתהה חותינ

םוהיזה בקע הנתשמ וז תוגהנתה דציכ ןוחבל הסנמו הייסולכואה תוגהנתה רחא תבקוע

תא וא( ריחמה גת תא ךירעהל רשפא יונישה תומיכ תועצמאב .יונישה תועמשמ המו

ךכב אוה הפיקעל הרישיה הטישה ןיב לדבהה .רבדב םיעגונה םימרוגה יניעב )םוהיזה

.ותוגהנתה יוניש ידי לע קזנה ךרע תא לעופב "םלשמ" טרפה הפיקעה הטישבש

לע אלמה עדימה ונשי טרפה ידיב םא הלאשל הרושק וז הטיש לע תירקיעה תרוקיבה

,ל"נה הרקמב ומכ ,םינטק םיקזנב .קזנה לאיצנטופ תא תמכל עדוי אוה םאו קזנה תמר

רוזגל השק היהי ךכו ,קזנה ףקיה תא םילעהל םילולע םירחא םילוקישו רבעמה תויולע

.וללה םילוקישהו תויולעה לש לורטנ ךותמ קזנה תא

ÁÂ˙È‰ ˙ËÈ˘

.חותינל תוטיש המכב שמתשנ

˜Ê‰ ÔÂ˜È˙ ˙ÂÏÚ

ףוסאל םילגוסמ םייטרפ םינפסא יכ דמלמ ,םינפסא םע תוצעייתהב השענש ,ינכט בישחת

םיזכורמ םניא םילכמהש רוכזל בושח( םילכמה לש רוזיפה יפל ,העשב םילכמ 05-001–כ

,ןטק םילכמה רפסמש לככ .)םרתאלו םיירוביצה םיחטשה ןיב רובעל ךירצו דחא םוקמב

.ןטק העשב ףוסאל רשפאש םילכמה רפסמ

בישחתה .םירוזפה םילכמה רפסמ יפל לכמ ףוסיאל תולעה תא הגיצמה הלבט ןלהל

:ח"ש 81 ךסב םומינימ רכש תחנה לע ססובמ
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ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈÏÎÓ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ÏÎÓ ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÏÚ ∫≤≥ ‰Ï·Ë

˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÎÏ˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘

±∞•≤∞•≥∞•¥∞•μ∞•∂∞•

183040506070מספר המכלים הנאספים בשעה

0010.600.450.360.300.26.עלות איסוף למכל (ש"ח)

100120135144150154עלות כוללת לאיסוף מכלים (מיליוני ש"ח)

000,1000,1000,1000,1000,1000,1מספר מכלים כולל (מיליונים)

ÂË ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÏÚ∞∞.±∞.±≤∞.±¥∞.±¥∞.±μ∞.±μ

םילכמ רתוי ףוסאל רשפא ,םיירוביצ םיחטשב םילכמ רתוי שי ,לדג הכלשהה רועישש לככ

— םילכמה ללכ לע םולשתה תקולחב ,ינש דצמ .הנטק לכמל ףוסיאה תולעו ,הדובע תעשב

,ןודקיפ קוח אלל תיקוח אלה הכלשהה תומכ תא ךירעהל השק .ןבומכ ,הלדג ףוסיאה תולע

ח"ש 1.0–ל העיגמ תולעהש ,תיקוח אל הכלשה לש הכומנ המרב םג ,תוארל רשפא םלוא

ףא ,רוביצ יחטשב םיכלשומה םילכמ שי םייקה קוחה תרגסמב יכ ןייצל יואר .תוחפל

ןכלו ,ח"ש 52.0 לע הלוע ףוסיאל תולעה ,םיילושב — רמולכ ;תוחפל ח"ש 52.0 םכרעש

.הריבס תיארנ ח"ש 1.0 לש תולע

ןכומ רוביצה םאה .ותומדקל בצמה תרזחהל תולעה ,ןוילע ףר — תיברמ תולע וז םלואו

תונעל רשפא יאו ,הרורב הניא ךכל הבושתה ?רוביצה יחטש לש ןויקינ רובע הז םוכס םלשל

.תולעות תומיכ לש תורחא תוטיש חתנל שי הז ךרוצל .ל"נה חותינה תועצמאב הילע

ı¯‡· ÏÂÙÈË ˙ÂÏÚÏ ‰Ó‚Â„

העיגמ ףוח לש דחא רטמוליקל ןויקינה תולע — הביבסה תנגהל דרשמה ינותנ ךותמ

ילכמ םה הכותמ %05–ו ,םוהיזהמ %07 הווהמ קיטסלפ תלוספ .הנשב ח"ש 000,02–ל

חוקיפה ףגא ינותנ יפ לע .ח"ש 000,7–ל אופא העיגמ הקשמ ילכממ ןויקינל תולעה .הקשמ

העיגמ לכמ ףוסיאל תעצוממה תולעה .הקשמ ילכמ 004,01 םיפסאנ הנשב ,םיפוחו םי לע

.32 הלבט ינותנ תא תמאותה תולע ,ח"ש 76.0–ל

ÌÏ˘Ï ˙ÂÂÎ

םיחטש תרומת םלשל רוביצה תונוכנ לש הניחב תועצמאב איה היעבב לופיטל תרחא ךרד

)Adland & Caplan, 1999; Jakus et al. 1996( הפוריאבו ב"הראב וכרענש םירקחמ .םייקנ
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ללוכ ,הליהקב רוזחִמ תוינכת רובעב WTP)( םלשל תיבה יקשמ לש תונוכנה תא ונחב

.ןודקיפ ימד לש תוינכת

,Adland & Caplan( שדוחב 2.0$ ןיב ענ םולשתה .םלשל תונוכנ שיש אצמנ םירקחמב

תא רומשל — םינכרצהמ שרדיתש תולעה לע ףסונ ,)Jakus et al., 1996( שדוחב 1$–ל )1999

םייקנ םיחטשב תויחל ןוצרהמ ןה תעבונ וז תונוכנ .םיאנועמקל םתוא ריזחהלו םילכמה

תלוספ תנמטהבש םיקזנל — יברעמה םלועב םויה תמייקש — ההובגה תועדומהמ ןהו

ךירעהל רשפא שדוחב םישכרנה םילכמה רפסמ סיסב לע .ליעל ורכזוהש רוזחִמה תונורתילו

.לכמ רובעב םלשל תונוכנה תא

חינהל ריבסו ,ב"הראב השענ רקחמהש איה הזכ רקחמ חותינב תירקיעה היעבה

לש קר הניא תגשומה תלעותה ,ןכ ומכ .ב"הראבש וזמ הכומנ לארשיב רוביצה תונוכנש

.ליעל וניוצש תופסונ תויתביבס תולעות תללוכ איה אלא ,רוביצה יחטש ןויקינ

םישענה ףוסיא יעצבמ לש חותינ תועצמאב איה רוביצה תונוכנ תא ןוחבל תפסונ ךרד

תוארל רשפא .קזנה ןוקית תטישב בישחתה תויולעל תומוד תויולעה .לארשיב םעפ ידמ

םיפתתשמ — הזכ ןויקינ עצבמ םייקתמשכ ךא ,הכומנ תורידתב םישענ הלאכ םיעצבמש

.םיבר םיבדנתמ וב

‰ÙÈ˜Ú‰ ‰ËÈ˘‰

ףוסיאל םיבולכ ןמוחתב ביצהל תונכומה תוימוקמה תויושרה תוגהנתה תא ןוחבל רשפא

ףוסיא תטישש ףא ,וללה םילכמה תא תוביצמ לארשיב תויושרהמ %06–כ ;קיטסלפ ילכמ

.םילכמה ףוסיאל תילנויצנבנוקה הטישהמ )ליעל חותינ האר( עצוממב 'גא 2–כב הרקי וז

תא ןכו ,םיבולכ םתוא םירצויש הערפההו ךולכלה תאו חטשה ןדבוא תא ןובשחב איבנ םא

.לכמל 'גא 4 דע עיגהל היושע איהו ,רתוי ההובג תולעה — םינכרצה ךוניחל הרבסהה תויולע

הכומנ הב ףוסיאה תמרו ,קפסמ ןורתפ העיצמ הניא איהש וז הטישב תירקיעה היעבה

.רתוי הובג ריחמ םלשל הנכומ תושרה לעופב .תושרב םילכמהמ %52-%01 — תיסחי

·Èˆ‰ ÈÁË˘ ÔÂÈ˜ÈÓ ˙ÏÚÂ˙‰ ÌÂÎÈÒ¯Â

.אשונה לש רתוי קימעמ חותינ אלל רוביצה יחטש ןויקינ לש ןוכנה ךרעה תא עובקל השק

תונידמב םירקחמ ךמס לעו תונושה תוטישהמ תולבקתמה תויולעה ךמס לע ,ונתעדל

.עצוממב לכמל 'גא 5-7 לש ךרע עובקל רשפא ,הקימעמ הניחב תלעותה תא ונחבש תורחא

ןוקית לש תולעהמ תרכינ הדימב הכומנ ךא ,תושרה תמלשמש ףדועהמ ההובג וז תולע

.תורחא תונידמב םירקחמב תולבקתמה תויולעל המוד וז תולע .קזנה
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Ó Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰œ¯ÂÊÁ

,רוזחִמה עוציבמ תלעות( םילכמ רוזחִממ תולעות שי ,תורחא תונידמב םירקחמה יפ לע

:)רוביצה יחטש ןויקינ ןוגכ תורומתו ,תלוספה קוליסבש יביטנרטלאה ןוכסיחל רבעמ

תרבגהו קלד תפירשמ יתביבסה םוהיזה תתחפה — היתובקעבו ,היגרנאב שומישה תתחפה

.הקוסעתה

·ÂÈÁ‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰Ó Ï˘ ˙ÂÈœÆ¯ÂÊÁ שי ,תורחא תונידמב םירקחמב ןיוצש יפכ

לש תויבויחה תוינוציחה תועפשהה יכ ךירעהל רשפאו ,היגרנאב ןוכסיחל םירורב םיכרע

קלח הזיא רורב אלש — איה תירקיעה היעבה .עצוממב לכמל 'גא 3–כל תועיגמ רוזחִמ

,תוימוקמה תוישעתה תא שמשי קלח הזיאו תורחא תונידמל רכמיי וללה םלגה ירמוחמ

תרזחוממ תיכוכזב שומיש .ץראב םוהיזה תתחפהל םורתי רוזחִמה לכ םא רורב אל םג ןכל

רשפא הזה רופישה רואל .היציניפ לעפמב םוהיזה תייעב תא תרכינ הדימב םצמצ רבכ םויכ

בישחנ ןכלו ,תימוקמה היישעתה תא ושמשיו ורזחומי םילכמהמ תיצחמ תוחפל יכ רמול

.הז ףיעסמ תלעותכ — 'גא 5.1 — םירקחמהמ לבקתמה ךרעהמ תיצחמ

 Æ‰ÓË‰‰ ÁÙ ˙Ë˜‰תומייקה תונמטמה בור .תועקרקב תעפושמ הניא לארשי תנידמ

תונורתפ ןיא םויה רבכ .םישדח הנמטה תומוקמב ךרוצ רצווייו ,םינש רשע ךותב ואלמתי

ריבגמ תויאשמב עוניש .המורד וא הנופצ תענושמ זכרמהמ תלוספהו ,זכרמה רוזאב הנמטה

.7תונמטמ תריגס םע רימחתו ךלת קר וז היעבו ,יתביבסה םוהיזה תא

תנטקהל ואיבי ופסאנש םילכמה רוזחִמל השירדו ההובג ףוסיא תמר לש העיבק

הנשמ לבקמ ןויערה .תומייקה תונמטמה ייח תכראהלו הנמטהל העיגמה תלוספה תומכ

תלוספ יביכרמ תמועל ,םלקשמל תיסחי לודג חפנ םיספות הקשמה ילכמש ןוויכמ תובישח

חפנה יפ לע תעבקנ הנמטמה לע םתעפשה ךכו ,םינשה ךשמב םיקרפתמ םניא םהו ,םירחא

.לקשמה יפ לע אלו

לודג סוידרב עקרק ישומיש ענומ םיוסמ חטשב הנמטמ םוקימש ןובשחב איבהל בושח

מ"ק 5 חווטב %01 דעו מ"ק 8.0 חווטב %02 דע — רוזאב םיסכנה ךרע תדיריל איבמו

םיתעלו ,הנמטהל םיחטש רתאל דואמ השק לארשי תנידמב .)Hirshfeld et al., 1992 האר(

ובש הרקמב ומכ( הנמטמה תמקה רושיא תא תוענומה תויעב תולוע ןונכתה םותב םג

.)8991 תנשב ,ןורוא תנמטמ חותיפ תא ןורחאה עגרב הלשממה התחד

ךא ,תובורקה םינשב היופצ וז הלועפ .תבכרב תלוספה עוניש לש הרקמב תאזה האצותה תא גייסל שי7
.ףוחה רושימ ךרואלש תויושרל קר תיטנוולר איה
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רשפא ,)תולאבל( םתוא םיסחודו תלוספה רתימ קיטסלפה ילכמ תא םידירפמ םא

ילכמ םא םלואו .%38 לש הסיחד רועישל עיגהל ףא ילואו ,תרכינ הדימב חפנה תא םצמצל

לש האלמ הסיחד עצבל רשפא יא ,תברועמה תלוספה יביכרמ לכ םע םיעיגמ קיטסלפה

ךילהת תרבוע הלוכ תלוספה .%24–מ רתויל עיגמ וניא םהלש הסיחדה רועיש ;םילכמה

הנמטהל םשמו רבעמ תנחתל תרבעומ איה ןכמ רחאלו ,סחדה בכרב תיקלח הסיחד לש

הניא הקלחב הסיחדה יכ שיגדהל יואר ןכ ומכ .תפסונ הסיחד אלל ,)הנמטהל תורישי וא(

.חפנהמ קלח הרזחב תרבוצ תלוספה הנמטמב תלוספה תכיפש תעבש ןוויכמ ,תיביטקפא

המכב ןוחבל ךירצ ,הנמטהה רתאל ועיגי אל קיטסלפה יקובקב ןודקיפה תפולחבש ןוויכ

רשאכ קיטסלפ ילכמ םיספותש חפנה המ ןוחבל ךירצ ךכ םשל .הנמטמב תלוספה חפנ ןטקי

.דרפנב םילפוטמו תלוספהמ םידרפומ םה רשאכ אלו — תלוספה רתי םע םיברועמ םה

רקס לש םינותנב רזעיהל רשפא ,היגוסה בושיי ךרוצלו ,ונתנעט תא חיכוהל ידכ

תלוספהש רחאל ,רבעמה תנחתב ךרענ הז רקס .קטויב ידי לע 5991 תנשב ךרענש תלוספה

.הנמטהה רתאב בצמל דואמ המודה בצמ — ןסחדה תועצמאב תיקלח הסחדנ

·Â‡ ·È˘Á˙‰ÓË‰ ÁË˘ Ï˘ Ô„

תלוספב לקשמ–חפנ סחיה ,הביבסה תנגהל דרשמה ינותנ יפ לעו קטויב רקס יפ לע

תלוספהמ %2.21–ל עיגמ קיטסלפה לש לקשמה ביכר ,רקסה יפ לע .7–ל עיגמ תברועמ

.)7 * 2.21/13=( 87.71–ל עיגמ קיטסלפב לקשמ–חפנ סחיה ןכל ;%13–ל עיגמ חפנה ביכרו

תועירי ,םירחא םילכמ ,הקשמ ילכמ — םירצומ לש בחר ןווגמ ללוכ קיטסלפה םלואו

–חפנ סחי ילעב קיטסלפ ירצומ םהב שיו ,םילכמ םניא קיטסלפהמ %05–כ .דועו קיטסלפ

הלא םירצומ לש לקשמ–חפנ סחיה יכ חינהל רשפא .)לשמל ,קיטסלפ תועירי( ךומנ לקשמ

:ןלהלש החסונה יפ לע שדחמ בושיחה תא עצבנ ןכלו ,תלוספה יביכרמ רתי לש הזל המוד

X * 0.5 + 7 * 0.5 = 17.78   ⇒   X = 28.56

ירצומ רתי לש לקשמ–חפנ סחי אוה 7 ,הקשמה ילכמ לש לקשמ–חפנ סחי אוה X וז החסונב

.קיטסלפה

.65.82–ל עיגמ תונמטמבו רבעמה תונחתב קיטסלפה ילכמ לש לקשמ–חפנ סחיש ןאכמ

ןכל .ק"מס 824,1 = 65.82 * 'רג 05 — )יצחו רטיל( לודג קיטסלפ לכמ לש ולקשמ

םילכמ ןוילימ 82 לכ לע — 'מ 04 הנמטמ לש ההבוגש החנהב ;םילכמ 007 שי דחא ק"מב

םנודש םושמ רקיעב ,עקרק םנוד לש ויווש תא ךירעהל השק .דחא םנוד לש ןדבוא שי
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המוד עקרק םנוד ךרעש אופא חיננ .הביבסמ םנוד 01 דע םיתעל לרטנמ הנמטמה םוחתב

.לכמל 'גא 84.0–ל העיגמ עקרק לש ןדבוא תולעש ןאכמ ,000,03$ — יתיישעת םנוד ךרעל

סחיה יפ לעו ,'גא 92.0 לש האצות ןתית )ןטק לכמ( 'רג 03–ב חפנה תלפכה ,המוד ןפואב

.'גא 2.0–ל עיגמ תיחפ וא תיכוכז לכמל ןדבואה ךרע — הזה

·‚‰ Æ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙¯םקלח יכ םא ,םיפסונ הדובע תומוקמ רצי ןודקיפה קוחש קפס ןיא

ףא ילוא( םוחתב םיקסעומ תואמב רבודמש ררבתמ ונמייקש תוחישמ .םיילמרופ יתלב

תא בויחב ךירעהל השק ,וללה םימישרמה םירפסמה תורמל .תיקלח הרשמב םקלח ,)ףלא

ףותיש רסוח איה םיקסעומה רפסמל תירקיעה הביסהש רוכזל בושח .תאזה האצותה

ףוסיאה תורבחב םיקסעומה תא קר ןובשחב םיאיבמ םא .קוחב רוביצה לש הלועפה

,)םינטקה םינפסאהמו תודעסמהמ םילכמה תא םיפסואש םינפסא םתוא( תולודגה

םא .דבלב 001–כל עיגמ םידבועה רפסמ ,לופיטהו ןוימה ילעפמב םיקסעומהו םיליבומה

לש תיפולחה תולעה( הנשב ח"ש 000,02–כ הדובע םוקמ לכ לש וכרעש ןובשחב איבנ

דבלב 'גא 6.0–כ לש ךרע לבקתמ ,ןוילימ 053 אוה םילכמה רפסמו ,)תיתנש הסנכה תחטבה

.לכמל

˙ÂÏÚÂ˙‰ ¯˙È

ונטלחה ןכל .רתוי קימעמ חותינ שרדנ ןתומיכ ךרוצל ךא ,תופסונ תולעות שי ,ונייצש יפכ

.ילולימ ןפואב ןתכרעה תא ריאשהל

˙ÂÏÚÂ˙‰ ÌÂÎÈÒ

.)ותמוכש תולעות( הקשמ לכמל תולעותה ללכ תא תמכסמ ןלהלש הלבטה
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®ß‚‡© ‰˜˘Ó ÏÎÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎ ∫≤¥ ‰Ï·Ë

˙ÏÚÂ˙‰ ˙Ë˜‰ ˙ÂÚÙ˘‰ ‰˜ÂÒÚ˙ ÔÂÈ˜È ˙ÏÚÂ˙ ÏÎÓ ‚ÂÒ
˙ÏÏÂÎ‰ ÁÙ ˙ÂÈÂˆÈÁ ÈÁË˘ ˙ÈÙÂÏÁ

‰ÓË‰ ÔÂÎÒÈÁÓ ·Èˆ¯Â
‰È‚¯‡·
˙ÏÚÂ˙Â
¯ÂÊÁÓÓ

13.90 0.20 1.00 0.60 7.00 5.08 זכוכית

10.66 0.29 2.50 0.60 5.00 2.27 פלסטיק קטן
מליטר וחצי

12.79 0.49 2.50 0.60 5.00 4.20 פלסטיק מליטר
וחצי ומעלה

13.90 0.20 7.00 0.60 5.00 1.10 פחיות

±≤Æ∑¥ ∞Æ≥∏ ≥Æ∞π ∞Æ∂∞ μÆ≤≤ ≥Æ¥∂ ®ß‚‡© ÚˆÂÓÓ· Î¢‰Ò

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó ÌÂÎÈÒ–ÏÎÓ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙

˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó ÌÂÎÈÒ ∫≤μ ‰Ï·Ë–ÌÈÏÎÓ È‚ÂÒ ÈÙÏ ˙ÏÚÂ˙

ÂË ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÏÚÂ˙ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÏÚ ¯ÂÚÈ˘ ÏÎÓ ‚ÂÒ
(אג') (אג') (אג') (אחוזים)

(2.68) 13.90 16.58 11.1% זכוכית

(1.44) 10.66 12.10 16.7% פלסטיק קטן מליטר וחצי

0.24 12.79 12.55 55.5% פלסטיק מליטר וחצי ומעלה

2.08 13.90 11.82 16.7% פחיות

®∞Æ∞∂© ±≤Æ∑¥ ±≤Æ∏∞ ±∞∞• ÚˆÂÓÓ· ÏÎÓÏ Î¢‰Ò

®μ¥≤© ±±¥¨∂∂∞ ±±μ¨≤∞≤ ÔÂÈÏÈÓ π∞∞ Á¢˘ ÈÙÏ‡· Î¢‰Ò
™ÌÈÏÎÓ

אלו הריב ילכמ קר לולכי קוחה( %9 דע םיילוהוכלא םילק תואקשמ לש םילכמל קוחה תלבגה :הרעה *

.הנשב ןוילימ 009–ל ןטקת םילכמה תומכו ,תיכוכזה ילכממ %05–כ תיחפת )םיפירח תואקשמו ןיי ילכמ
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˙ÂÏÚ ÔÁ·Ó Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÈÒ–˙ÏÚÂ˙

:תופיקעה תויולעב ןהו תוילושה תויולעב ןה ונבשחתה הז חותינב

ללכ לש( חוקיפ תויולעו הרבסהו ךוניח ,םוסרפ תויולע ,תויללכו הלהנה תויולע

.יקלח אוה תלעותה חותינ ,תולעותהמ קלח תמכל ישוקה לשב ,תאז םע .)םימרוגה

ח"ש ןוילימ 6.411–ל העיגמ תלעותהו ,הנשל ח"ש ןוילימ 2.511–ל העיגמ קוחה תולע

זוחאמ תוחפ( וטנ ח"ש ןוילימ יצחכ תילילש תלעותמ דיספמ קשמה .)ןזואמ ןיידע קוחה(

.)דחא

.תיכוכזה ילכמ לש תומכה תתחפה ידי לע תלעותה תא לידגהל רשפא ,ונייצש יפכ

ÏÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚ ÈÙÏ ˜ÂÁ‰ ˙ÂÏÚÏ ˙Â˘È‚¯ ÁÂ˙È ∫≤∂ ‰Ï·Ë

®ß‚‡© ˙ÂÏÚ

-∞.μ¥∑∏π±∞±±±≤±≤.∏±≥±¥±μ±∂±∑±∏±π≤∞

μ-18-27-36-45-54-63-70.2-72-81-90-99-108-117-126-135

∂-9-18-27-36-45-54-61.2-63-72-81-90-99-108-117-126

∑0-9-18-27-36-45-52.2-54-63-72-81-90-99-108-117

∏90-9-18-27-36-43.2-45-54-63-72-81-90-99-108

π1890-9-18-27-34.2-36-45-54-63-72-81-90-99

±∞271890-9-18-25.2-27-36-45-54-63-72-81-90

±±36271890-9-16.2-18-27-36-45-54-63-72-81

±≤4536271890-7.2-9-18-27-36-45-54-63-72

±≤.∑¥52433425167-0.54-2-11-20-29-38-47-56-65

±≥544536271891.80-9-18-27-36-45-54-63

±¥63544536271810.890-9-18-27-36-45-54

±μ72635445362719.81890-9-18-27-36-45

±∂81726354453628.8271890-9-18-27-36

±∑90817263544537.836271890-9-18-27

±∏99908172635446.84536271890-9-18

±π108999081726355.8544536271890-9

≤∞1171089990817264.863544536271890

®ß‚‡
© ˙

ÏÚ
Â˙
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˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ∫¥ ßÒÓ ÁÙÒ
Ô¯ˆÈ‰ ÏÚ ÛÂÒÈ‡ ˙·ÂÁ ˙ÏË‰ ÏÚ
ÌÈÏÎÓ‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ

דובכל

איבל ןורוד רמ

מ"עב ילכלכ ץועיי וטראפ

Ò˜Ù·

,.נ.א

Ú„ ˙ÂÂÁ˙ :ןודנה

ליטי רשא ןנכותמ קוח תרגסמב ,הארוה לש הפקות תלאשב ונתעד תווח תתל ונשקבתנ

)9991-ט"נשתה ,הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוחב םתרדגהכ( ןאובי וא/ו ןרצי לע הבוח

לכ שרדית אל היפל ,עבקייש רועישב םיקיר הקשמ ילכמ ףוסאל )"Ô¯ˆÈ" :דחיב ןלהל(

ןרצי ותוא ידי לע םיקוושמ/םירצוימה םילכמל ןרצי ידי לע םיפסאנה םילכמה ןיב הקיז

)"˙Á·‰ ‰‡¯Â‰‰"(, תיטנוולרה הקיספהו הקיקחה רואל תאזו.

∫Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÏ‰Ï

·ÂÚ‰ ·ˆÓ‰„È˙

תבוח םויכ ליטמ ,)"ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ"( 9991-ט"נשתה ,הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח.1

ףוסיאה ידעיל םאתהבו ,םש ותרדגהכ "רוזחימ דיגאת" לע קר הקשמ ילכמ לש ףוסיא

.וב םירדגומה

םתרדגהכ( קסעה יתבו םינרציה ,םינאוביה ללכ לע הבוח ליטמ וניא ,םויכ וחסונב קוחה

וקווש וא/ו ורצוי םא ןיב ,ןודקיפ תבוח הלח םהיבגל רשא הקשמ ילכמ ףוסאל  )קוחב

.ואל םא ןיבו ,םדי לע

םיקיר הקשמ ילכמ ףוסיאב רוזחימה דיגאת תא ליבגמ וניא ןודקיפה קוח יכ ןיוצי

.דבלב דיגאתב םירבחה ידי לע וקווש וא/ו ורצוי רשא
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,םכידי לע ונל רסמנש יפכ ,םייטנוולרה םימרוגה תנווכ לע תססובמ וז ונתעד תווח.2

תאזו ,םינרציה ללכ לע םיקירה הקשמה ילכמ ףוסיא תבוח תא ליטי רשא קוח קקוחל

.הביבסה תוכיאו רוביצה ללכ תבוטל םייואר םילוקישמ

ןפואבו תומכב עצבתמ וניא םויכ םיקירה םילכמה ףוסיא ,םכידי לע ונל רסמנש יפכ.3

בצמב יוניש עצבל שרדנ רוביצה תבוטו הביבסה תוכיא ילוקישמ ,ךכיפלו ןוצר עיבשמ

תא םצמציו יברמ ףקיהבו תוליעיב עצובי םיקירה םילכמה ףוסיא וב ןפואב םייקה

.הקשמה ילכמ תלוספמ תעבונה העיגפה

םיברה תושרב ןויקינה תמר תא רפשל אופא הדעונ םינרציה לע ףוסיאה תבוח תלטה

.תנמטנו תקפומה הפשאה תומכ תא ןיטקהלו

·‰ ˙¯‚ÒÓ‰˜È„

:הניה וז תעד תווח בוסית הילע הלאשה

ןרצי ןיא היפל הארוה הווהת ,םינרציה לע ,רומאכ ,ףוסיא תבוח תלטה תרגסמב םאה

הפיקתל הפושח ,דבלב ודי לע וקווש וא/ו ורצוי רשא םיקיר הקשמ ילכמ ףוסיאב לבגומ

?תיתקוח יתלב התויה לשב תיטפשמ

ןרציה לע ליטת רשא הארוהה תופקת תלאשל תסחייתמ הניא וז תעד תווח ,שגדויו

.םיקיר הקשמ ילכמ ףוסאל הבוח

˜˜Ê Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ˜ÂÁ‰∫ÌÈ‰ ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· Â

ותוריחו םדאה דובכ :דוסי–קוח.1

קוסיעה שפוח :דוסי–קוח.2

9991-ט"נשתה ,הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח.3

1002-א"סשתה ,הקשמ ילכמ לע ןודקיפה תונקת.4

ÈËÙ˘Ó‰ ·ˆÓ‰

±Æ˜Â˜ÈÁ Ï˘ Â˙ÂÈ˜ÂÁ ˙ÙÈ˜˙

אצמנה קוקיחב עגופ וא רתוס קוקיחה וב םוקמ קוקיח לש ותויקוח ףוקתל ןתינ.1.1

םיאצמנ דוסיה יקוח( ונממ הובג יביטמרונ גרדמב וא יביטמרונ גרדמ ותואב
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,רתוי ךומנ גרדמב תאצמנ תישארה הקיקחה ,רתויב הובגה יביטמרונה גרדמב

.)רתויב ךומנה גרדמב תאצמנ הנשמה תקיקחו

לע ונל עודי אלש ןוויכמו תישאר הקיקחמ קלח הווהת תנחבנה הארוההו רחאמ.1.2

שדחה קוחב היהי רשא וא עגפית רשא ,)ןודקיפה קוח דבלמ( תישאר הקיקח

דוסיה יקוחב עוגפל ידכ שדחה קוחב שי םא קודבל ונילע ,התוא רותסל ידכ

.םימייקה

≤Æ˙Á·‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÈ˙˜ÂÁ Ø „ÂÒÈ‰ È˜ÂÁ· ‰ÚÈ‚Ù

איה םא ןוחבל שי ,אל וא תיתקוח הניה תנחבנה הארוהה םא ןוחבל תנמ לע.2.1

.םינרציה לש דוסי תוכז תרתוס וא תעגופ

הארוהה יכ חיכוהל וילע אהי ,)רחא וא( ןרצי ידי לע הארוהה תפיקת לש בצמב

קוח ידי לע תנגומה תוכזב העיגפ ידכ הלוע רומאכ העיגפ יכו וב תעגופ תנחבנה

.דוסי

ןחבמל דומעת ,ןרציה לש דוסי תוכזב תעגופ תנחבנה הארוהה יכ אצמיי םא.2.2

םא קר .דוסיה קוחב תרדגומה הלבגהה תקספב תדמוע העיגפה םא הלאשה

.תיתקוח יתלבל הארוהה בשחת תילילש היהת וז הלאשל הבושתה

:דוסי–קוח םניה תנחבנה הארוהה תויתקוח תקידבל םייטנוולרה דוסיה יקוח.2.3

.קוסיעה שפוח :דוסי–קוחו ותוריחו םדאה דובכ

≥Æ· ˙Ú‚ÂÙ ˙Á·‰ ‰‡¯Â‰‰ Ì‡‰∫Ô¯ˆÈ

ילכמל סחיב תלטומ תויהל תננכותמ ףוסיאה תבוח ,םכידי לע ונל רסמנש יפכ.3.1

ףוסיאב םישרדנה העקשההו תוקסעתהה יכ ונל רסמנ דוע .םינוש םיגוסמ הקשמ

גוסמ םילכמ ףוסיא ךרוצל םישרדנה ולאל םיהז םניא דחא גוסמ הקשמ ילכמ

.רחא

.םירחא הקשמ ילכמ רשאמ ףוסאל רתוי לוזו לק םתוא הקשמ ילכמ םנשי ,ונייהד

ילכמ תא ףוסאל ףידעי ףוסיא תבוח וילע תלטומש ימ יכ חינהל ריבס ,ןכלו

תוקסעתההמ ענמיהלו )"ÌÈÏ˜ ÌÈÏÎÓ"( ףוסיאל םילוזהו םילקה הקשמה

ÌÈÏÎÓ"( ףוסיאל רתוי םירקיהו םישקה םילכמה ףוסיאב םיכורכה העקשההו

ÌÈ˘˜"(.
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רדעה יכ םילק הקשמ ילכמ קוושמ וא/ו רציימה ןרצי ןעטי ,הז םירבד בצמב.3.2

רציי אוה םתוא םילכמה ןיבל ףוסאל ןרצי לכ ביוחמ םתוא םילכמה ןיב הקיזה

תנמ לע ,אוהו ולש הקשמה ילכמ תא ופסאי םירחא םינרציו רחאמ( וב תעגופ

.)םישק םילכמ )םג( ףוסאל ץלאיי ,ולש ףוסיאה ידעיב דומעל

ביוחי ןרצי לכו הדימב וב העיגפל ןעטי םישק הקשמ ילכמ רציימה ןרצי ,דגנמ.3.3

.אקווד ודי לע וקווש וא/ו ורצוי רשא םילכמה תא ףוסאל

,וילאמ ןבומ ףא רבדהו ,םכידי לע ונל רסמנש יפכ ,יכ ןיוצי הנומתה תמלשהל.3.4

שרדיי ןרצי לכ וב ןפואב הקשמה ילכמ ףוסיא תלבגה ,תיללכ הפקשה תדוקנמ

קהבומ ןפואב עגפת ודי לע וקווש וא/ו ורצוי רשא הקשמה ילכמ תא קר ףוסאל

.ףוסיאה תוליעיב

קוושמ וא/ו רציימה ןרציב העיגפ יכ עובקל ונתעדל ןתינ אל ,ליעל רומאה רואל.3.5

ןכלו ,םילק םילכמ קוושמ וא/ו רציימה ןרציב העיגפ ינפ לע הפידע םישק םילכמ

.תיתקוח הניחבמ המוגפ הניא תנחבנה הארוהה יכ איה ונתעד הז בלשב רבכ

תויתקוח תניחב תא ךישמהל ןוכנל ונאצמ ,הז ק"סב רומאכ ונתפקשה תורמל

תנחבנה הארוהה יכ םילקה םילכמה ןרצי תנעט לבקתת וב הרקמל הארוהה

.ולש היונק תוכזב תעגופ

¥Æ· ˙Ú‚ÂÙ ˙Á·‰ ‰‡¯Â‰‰ Ì‡‰ÌÈÏ˜‰ ÌÈÏÎÓ‰ Ô¯ˆÈ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÎÊ

¥.±Æ˜ÂÁ· ‰ÚÈ‚Ù–·Î ∫„ÂÒÈÂ˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â:

:יכ עבוק ותוריחו םדאה דובכ :דוסי–קוח.4.1.1

."םדא לש וניינקב םיעגופ ןיא.3"

הלוכי איהו ,תויצפח תויוכזל תלבגומ הנניא דוסיה קוח יפל ןיינקה תוכז.4.1.2

צ"גב( םהינימל םיבויח ןוגכ ,ילכלכ ךרע תולעב תורחא תויוכז םג לולכל

49/6084 ·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ Æ‡Æ˘Æ„¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ß Ó¢Ú· ‰·È 391 )2(בנ ד"פ(.

רחאמ וניינקב תעגופ תנחבנה הארוהה יכ ןועטל לכוי םילק םילכמ ןרצי.4.1.3

.שרדנהמ תוהובג ףוסיא תויולע וילע הליטמ איהו

הלוכיה הנעט הנניא רומאה ןבומב ןיינקה תוכזב העיגפל סחיב הנעט.4.1.4

ףקיה המ :ונייהד ,יתוהמ ןפואב העיגפה תא ןוחבל שי ןכש ,וילאמ ןעטיהל

רומאכ העיגפ םאהו ,)רומאכ העיגפ תמייק ללכב םא( ןרצי ותואב העיגפה

.ןיינקה לע הרימשל תיתקוחה ותוכזב העיגפ ידכ דע העיגמ
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,532 )1(זנ ד"פ Á˙‰ ¯˘ ß ÌÁÓ‰¯Â· 59/9674 צ"גב הז ןיינעל האר

772:

תוכזב העיגפ בשחית ... קושה יוושב הדירי םאה איה הלאש..."

תמייק םא ףא אמש וא ,הלבגהה תקספ ירדגב הנחובל שיש תיתקוח

."הרומאה תוכזב עוגפל ידכ יוושה תדרוהב ןיא — ...תיתקוח תוכז

תנחבנה הארוהה יכ החנהבו הקוספה הכלהה רואל ,ליעל רומאה לכ רואל.4.1.5

ןיא ונתנבה בטימל ,םינרציה לש םבצמ לע ÂÈ˙Â‰Ó˙ תוכלשה תלעב הניא

.םינרציה לש ןיינקה תוכזב העיגפ הווהמ תנחבנה הארוהה

ונתעד תווח ןיא ,ונתאמ שקובמל םאתהב ,יכ ןייצלו רוזחל םוקמה ןאכ.4.1.6

.םיקיר הקשמ ילכמ ףוסאל ןרצי לש בויחה םצע תויתקוחל תסחייתמ

¥.≤Æ˜ÂÁ· ‰ÚÈ‚Ù–˜ÂÒÈÚ‰ ˘ÙÂÁ ∫„ÂÒÈ:

4.2.1.˜ÂÁ–˜ÂÒÈÚ‰ ˘ÙÂÁ ∫„ÂÒÈ יכ עבוק:

וא עוצקמ ,קוסיע לכב קוסעל יאכז הנידמה לש בשות וא חרזא לכ.3"

."די חלשמ

הבחר הנה ליעל טרופמכ דוסיה קוחל םאתהב קוסיעה שפוח תרדגה.4.2.2

.תינללוכו

קוסיעה שפוחל תיתקוחה ותוכזב תנחבנה הארוהה לש העיגפל ןעוטה.4.2.3

רשא הקשמה ילכמ תא אקווד ףוסאל תוכזה ול תדמוע יכ חיכוהל שרדיי

םילכמ ףוסאל רחא ןרציל תורשפאה ןתמ יכו ודי לע וקווש וא/ו ורצוי

.קוסיע שפוחל תיתקוחה ותוכזמ קלח הווהמה ,הרומאה תוכזב תעגופ ולא

שפוחל ןרציה לש תיתקוחה ותוכזב תעגופ הניא תנחבנה הארוהה ,ונתעדל.4.2.4

.קוסיע

μÆ∫¢‰Ï·‚‰‰ ˙˜ÒÙ¢

תוכזב העגפ תנחבנה הארוהה יכ חיכוהל ןרצי חילצי םא םג יכ ןייצנ הנומתה תמלשהל

הנניא דוסיה תוכזב העיגפה יכ ךכ לע עיבצמ רבדה ןיא ןיידע ,ולש דוסיה תויוכזמ

.תיתקוח
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תקספב דומעל הילע ,תיתקוחל בשחת יהשלכ דוסי תוכזב תעגופה הארוהש תנמ לע

עוגפל ןתינו ,תוטלחומ ןניא םדאה תויוכז .יטנוולרה דוסיה קוחב היוצמה הלבגהה

םדאה דובכ :דוסי–קוחל 8 ףיעס( םיאבה םירבטצמה םיאנתה םימייקתמ רשאכ ןהב

:)קוסיעה שפוח :דוסי–קוחל 4 ףיעסו ותוריחו

.לארשי תנידמ לש היכרע תא םלוהה קוחב רבודמ.א

.היואר תילכתל דעונ קוחה.ב

.)תויתדימה ןחבמ( שרדנה לע הלוע הניאש הדימב הניה העיגפה.ג

תודבועה רואלו הלבגהה תואקספב הנדה הקיספה תניחב רחאל ,ונתנבה בטימל

ירה ,ןרצי לש דוסי תוכזב תעגופ תנחבנה הארוהה יכ אצמיי םא םג ,ונינפב תושורפה

.יתקוח םגפ הב ןיא ךכיפלו הלבגהה תואקספב תדמוע תנחבנה הארוההש

∂Æ˜ÒÓ∫˙Â

.םינרציה לש היונק תוכזב תעגופ הניא תנחבנה הארוהה ותנבה בטימל.6.1

בטימלש ירה ,םינרציה לש תוכזב תעגופ ןכ תנחבנה הארוהה יכ אצמיי םא םג.6.2

.יתקוח םגפ וזכש העיגפב ןיא ונתנבה

,בר דובכב

ד"וע ,ילילג איג
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·È‰ ∫μ ßÒÓ ÁÙÒ·˜ Ï˘ ÌÈË˙ÚÈ
ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÌÂÎÒ

‰¯ËÓ‰

תא עובקלו םינרציה ללכל דיחא ןודקיפ עובקל שרדנ קקוחמה םא ןוחבל דעונ הז קרפ

.ןודקיפה םוכס

ÒÈÒ·‰ ÈÂ˙

רועישמ רזגנה ףקיהב הקשמ ילכמ ףוסאל ביוחמ ןרצי לכ הבש הפולחב דקמתמ הז חותינ

יפסכ תרתי .ףסוא אוהש םילכמל רכומ אוהש םילכמה ןיב רשק ןיא ךא ,םירכמנה םילכמה

.ןרציה ידיב םיראשנ )םישרפהה( ןודקיפה

ÁÂ˙È‰ ˙ËÈ˘

לש הלאל םיהזו םידיחא םילכמ 001 רכומו רציימ ןרצי לכ ,םיהז םינרצי ינש שי יכ חיננ

יכ חיננו ,רכמש םילכמהמ %08 ףוסאל ביוחמ ןרצי לכ .)םילכמ לש דיחי גוס( רחא ןרצי

.הווש ףוסיא תלוכי םינרציה ינשל

.ח"ש 5.0 ,ח"ש 52.0 ,ח"ש 0 :ןודקיפ לש תומר שולש עובקל לוכי ןרצי לכ

:הלאה תואצותה תא חיננ

.)םינפסאל םולשת( ח"ש 2.0 עיקשהל ןרציה שרדנ ,)ח"ש 0( ןודקיפ אלל לכמ ףוסאל ידכ

רבעמ ,ח"ש 1.0 עיקשהל ןרציה שרדנ ,ח"ש 52.0 ךסב ןודקיפ םע לכמ ףוסאל ידכ

.םינכרצל םירזוחה ןודקיפה ימד םולשתל

םולשתל רבעמ ,ח"ש 0 עיקשהל ןרציה שרדנ ,ח"ש 5.0 לש ןודקיפ םע לכמ ףוסאל ידכ

.םינכרצל םירזוחה ןודקיפה ימד

:תוינורקע תויעב המכמ םלעתנו וללה םינותנב ןוזיאה תא רתאנ ןושארה בלשב
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,םילכמ רוצייל לעפמ ומיקיש םיינוציח םייקסע םימרוג ויהי ,הובג ןודקיפ לש הרקמב.1

.קיר לכמל ח"ש 3.0 לש תולעב

?)הקשמ לכמל( ןרציה תוריכמ לע לכמל ןודקיפה ימדב שרפה עיפשי דציכ.2

אל( הרזחה לש ןורתפ אלל ןכרצה תא ריתוהל םילולע תונודקיפה ןיב םילדבהה םאה.3

?)םיקירה םילכמה תא הרזחב לבקל םיכסיש םרוג היהי

?קושב "םישער"ו ףוסיאה תכרעמב היעב רוציל םילולע תונודקיפה ןיב םילדבה םאה.4

?תואקשמה קושב תורחתב העיגפ רוציל םילולע תונודקיפה ןיב םילדבה םאה.5

˜Á˘Ó‰ ÁÂ˙È

:בישחתה ןלהל

±Æ˜Á˘‰ È˘ ∫ß‡ ·ˆÓ·Â‚ ÌÈÆÒÙ‡ ÔÂ„˜ÈÙ ÌÈ ח"ש 61 איצוהל ךירצו ,תוסנכה ןיא

.ח"ש -61 וטנ תולע — )םילכמ 08*2.0(

≤Æ˜Á˘‰ È˘ ∫ß· ·ˆÓ·Â‚ ÌÈ∞Æ≤μ ÍÒ· ÔÂ„˜ÈÙ ÌÈ Á¢˘. םיבוג( ח"ש 5 וטנ תוסנכה

— )םילכמ 08*1.0( ח"ש 8 איצוהל ךירצו ,)םילכמ 08 םיריזחמו םילכמ 001 רובעב

.ח"ש -3 וטנ תולע

≥Æ˜Á˘‰ È˘ ∫ß‚ ·ˆÓ·Â‚ ÌÈ∞Æμ ÍÒ· ÔÂ„˜ÈÙ ÌÈ Á¢˘. םיבוג( ח"ש 01 וטנ תוסנכה

הסנכה — )םילכמ 08*0( ח"ש 0 איצוהל ךירצו ,)םילכמ 08 םיריזחמו םילכמ 001 רובעב

.ח"ש 01 וטנ

¥Æ ÆÁ¢˘ ∞Æ≤μ ‰·Â‚ È˘‰Â ∞ ÔÂ„˜ÈÙ ‰·Â‚ „Á‡ Ô˜Á˘ ∫ß„ ·ˆÓחיננ םא ,ונייצש יפכ

אלל םילכמה תא ףוסאל ופידעי םה ,הווש םהלש ףוסיאה תלוכיש םינרצי ינש שיש

לכש רחאל קר .)םינפסאל םולשת + רזחה ,ח"ש 53.0 םוקמב 2.0 לש תולע( ןודקיפ

םילשהל םינרציה ושרדיי ,קושב הלאכ םילכמ דוע ורתוויי אלו ,ופסאיי וללה םילכמה

:האצותה .ןודקיפה ילכממ הסכמה תא

.ח"ש -5.02=)03*53.0+05*2.0( -5.02 תולעו 0 תוסנכה — 1 ןרצי)א

.ח"ש 5.4=)03*53.0+05*2.0( -5.02 תולעו ח"ש 52 תוסנכה — 2 ןרצי)ב

μÆÆÁ¢˘ ∞ ‰·Â‚ È˘‰Â ∞Æμ ÔÂ„˜ÈÙ ‰·Â‚ „Á‡ Ô˜Á˘ ∫ß‰ ·ˆÓ

.ח"ש 52=)03*5.0+05*2.0( 52 תולעו ח"ש 05 תוסנכה — 1 ןרצי)א

.ח"ש -52=)03*5.0+05*2.0( 52 תולעו ח"ש 0 תוסנכה — 2 ןרצי)ב



128

∂ÆÆÁ¢˘ ∞Æ≤μ ‰·Â‚ È˘‰Â ∞Æμ ÔÂ„˜ÈÙ ‰·Â‚ „Á‡ Ô˜Á˘ ∫ßÂ ·ˆÓ

.ח"ש 5.71=)03*5.0+05*53.0( 5.23 תולעו ח"ש 05 תוסנכה — 1 ןרצי)א

.ח"ש -5.7=)03*5.0+05*53.0( 5.23 תולעו ח"ש 52 תוסנכה — 2 ןרצי)ב

± Ô˜Á˘

∞ ÔÂ„˜ÈÙ ÔÂ„˜ÈÙ∞.≤μ ÔÂ„˜ÈÙ∞.μ

∞ ÔÂ„˜ÈÙ-16-16-20.54.5-2525

 ÔÂ„˜ÈÙ∞.≤μ4.5-20.5-3-3-7.517.5

 ÔÂ„˜ÈÙ∞.μ25-2517.5-7.51010

.ח"ש 5.0 ךסב ןודקיפב ורחבי םינרציה ינש — דיחי ןוזיא קר שי ,תוארל רשפאש יפכ

םילכמל )םיבגנה ןודקיפה ימד( םירכמנה םילכמה ןיב קתנ שיש ןוויכ :הרורב האצותה

תולעש םילכמה תא ףוסאלו יברמה ןודקיפה תא תובגל ןרציל יאדכ דימת ,םיפסאנה

.תירעזמ םפוסיא

יברמה ןודקיפב םינרציה ורחבי תיתלשממ תוברעתה אללש תוארמ קחשמה תואצות

:הברהב הכובס היעבה השעמל ךא ,ירשפאה

±Æ· ˘¯Ù‰ ÚÈÙ˘È „ˆÈÎ ø®‰˜˘Ó ÏÎÓÏ© Ô¯ˆÈ‰ ˙Â¯ÈÎÓ ÏÚ ÏÎÓÏ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÓ„םא

ימד תאלעה תא זזקי הז לוקישש בושחל רשפא ,ל"נה לוקישה תא ןובשחב םיאיבמ

תלוכי תא הניטקמו הקשמה תולע תא תרקיימ ןודקיפה ימד תאלעה ןכש( ןודקיפה

ןיב קתנ שיש ןוויכ :היופצה האצותה הניא וז ,השעמל ,םלואו .)ןרציה לש תורחתה

ןרציה .8ףוסיאה ילוקישב יולת וניא ןודקיפה םוכס יבגל ןרציה לוקיש ,ףוסיאל הריכמה

עובקל שרדיי אוהו ,תורחת ילוקיש יפ לע )ןודקיפה ללוכ( הקשמה ריחמ תא עבקי

לע רתוי "סימעי" אוהש לככ .ןודקיפה ימדל הקשמה ריחמ ןיב ריחמה תא קלחל ךיא

תוחפל( בשחתמ ןכרצהש םושמ ,הלעת הקשמה לש תויביטקרטאה תמר ,ןודקיפה

רוכמל ןרציה לכוי ינוציק הרקמב .)ןודקיפה אלל( הקשמה לש וטנה ריחמב )תיקלח

תא שוכרי ןכרצה .ןודקיפה לע תולעה אולמ תא ליטהלו ספא וטנ ריחמב הקשמה תא

.)ךשמהב — לודג ןרציל חותינ( לודג ןרציל ןוכנ וניא אוה .ינוניבו ןטק ןרציל ןוכנ הז טפשמ8
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ביוחמ וניא אוה ירהש — םלשל שרדיי אל ןרציה ךא ,ספא ריחמב "וליאכ" הקשמה

לבקי אל קוושמ ףאש םושמ ,ינוציק הרקמ הזש רורב !רכמש לכמה תא הרזחב לבקל

.תואבה תוריכמב תונימא תייעב ןרציל םורגת וז האצותו ,לכמה תא הרזחב

≤Æ·‰ Ì‡‰· ÌÈÏ„‰¯ÊÁ‰ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù ‡ÏÏ ÔÎ¯ˆ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙ÂÂ„˜ÈÙ‰ ÔÈ

 ø®ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÓ‰ ˙‡ ‰¯ÊÁ· Ï·˜Ï ÌÈÎÒÈ˘ Ì¯Â‚ ‰È‰È ‡Ï©קחשמה תואצות

ןודקיפ ימד ועבקיש םינרצי ויהי םא :הזה ףיעסה תאצות לע םיזמרמ ןושארה ףיעסהו

תוארל רשפא קחשמב םג( הרזחה תלוכי אלל םילכמה םע ורתוויי םינכרצה ,םיהובג

.)הובג ןודקיפ םהילע לטוהש םילכמה םה הרזחה אלל םירתונש םילכמהש

ימרוג תועצמאב( םינרציהש ןוויכמ ,םילכמה תא הרזחב לבקל םיכסי אל םרוג ףא

הז בצמ .רתויב הכומנה איה םתולעש םילכמ קר הרזחב לבקל ופידעי )םהלש ףוסיאה

.קוחה תא לישכהל לולעה בצמ ,ןודקיפה תכרעמ לכב םינכרצה לש ןומא רסוח רוציי

≥Æ·‰ Ì‡‰· ÌÈÏ„ø˙Â‡˜˘Ó‰ ˜Â˘· ˙Â¯Á˙· ‰ÚÈ‚Ù ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÂÏÚ ˙ÂÂ„˜ÈÙ‰ ÔÈ

תטלוש "הלוק הקוק" תרבח .תואקשמה קוש לש הנבמה לשב רתוי דוע הפירח היעבה

עבקיש םרוגה איה ןכלו ,)םילקה תואקשמהמ %05–מ רתוי לש תוריכמ( קושב השעמל

"רשייתהל" יאדכ םינרציה לכל ,הובג ןודקיפ עבקת איה םא .ןודקיפה םוכס תא לעופב

עבקיש ןרצי ,ךומנ ןודקיפ עבקת איה םאו ,)קחשמה תואצות תוארמש יפכ( היפל

.)םדוקה ףיעסה תובקעב( ולש םינכרצה תא דבאל לולע הובג ןודקיפ

:קושהמ םינטק םינרצי תקיחדל יעצמאכ ןודקיפב שמתשהל טילחת הרבחהש חיננ

,דואמ ההובג איה םא םג ,תערכמ הניא הרובעב ףוסיאה תולע ,ספא ןודקיפ עבקת איה

תולעהל ץלאייש וא טטומתהל לולע ,הרבחה יפל רשייתהל ץלאייש ,ןטק ןרצי ךא

.עגפית תורחתהו םיריחמ

לבקל ןתינ םא ,ריחמ תיילע תפסונה תולעב םיאור םניא םינכרצה ,ןודקיפ שיש בצמב

.ןרציה לע הלוכ תלטומ תולעה ,ןודקיפ רדעיהב .ןודקיפה ימד תא הרזחב

ח"ש 53.0 לש תולעב ,םייקה בצמב .ןודקיפ רדעיהב שרדיתש תולעה המ רורב אל

רועישל עיגהל םיחילצמ אל ,)ח"ש 1.0 ךסב לופיט תולע + ח"ש 52.0 ךסב ןודקיפ(

.תוחפל ח"ש 53.0 היהת תולעה ןודקיפ רדעיהב יכ חינהל ריבס ןכל ,%56 לעמ ףוסיא

דבאלו םיריחמ תולעהל וצלאיי םהו ,םינטקה םינרציה לש חוורה בור תא הווהמ וז תולע

.םילודגה םינרציה לומ ןורתיה תא

םוכסה תא עבקי לודגה ןרציה ,הלשממה ידי לע ןודקיפ ימד תעיבק אלל ,השעמל

.תורחתב העיגפל יעצמאכ ןודקיפב שמתשהל לולע אוהו ,קושה ללכל

¥Æ·‰ Ì‡‰· ÌÈÏ„¢ÌÈ˘Ú¯¢Â ÛÂÒÈ‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÈÚ· ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÂÏÚ ˙ÂÂ„˜ÈÙ‰ ÔÈ

ø˜Â˘· ןפסא .םיאנועמק–םינכרצ–םינפסאה ןיב תויעב ורציי תונודקיפה ןיב םילדבה
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עצבל ךרוצ היהי ןכלו ,םינוש םילכמ רובעב םינוש םימוכס הדעסמל םלשל שרדיי

םע םילכמ לבקל ברסי ןפסאה .יאנועמק/הדעסמה תמרב םילכמה לש ןוימו הדרפה

םילכמה ןיב םילדבההש לככ .ונממ םתוא לבקל ברסי ןרציהש ןוויכמ ,הובג ןודקיפ

תא םיטשפמ םידיחא ןודקיפ ימד .תורימחמ תויעבהו תולדג תויולעה ,רתוי םילודג

.לופיטה תויולע תא םיתיחפמו תכרעמה

μÆ·‚ ÔÂ„˜ÈÙ Ï˘ ‰¯˜Ó·¯ÂˆÈÈÏ ÏÚÙÓ ÂÓÈ˜È˘ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÈ‰È ¨‰Â

 Æ˜È¯ ÏÎÓÏ Á¢˘ ∞Æ≥ Ï˘ ˙ÂÏÚ· ¨ÌÈÏÎÓימד תעיבק בקע רצוויהל הלולעש היעב

איבתו קוחה תורטמ לכ תא תרתוס וז האצות .םיקיר םילכמ רוציי — םיהובג ןודקיפ

.ולוטיבל

∂Æ Æ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙחוקיפה תכרעמ ,םינושה םינרציה לש תונודקיפה ןיב םילדבה ויהי םא

תועצמאב השענ הבשהה רועיש רחא בקעמה ירהש ,רתוי תכבוסמ היהת הרקבהו

.מ"עמה ירועישב םג ורצוויי םילדבה .םירזחומה םיפסכה

∑Æ·‚ ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂÏÚ Æ˙Â‰Âםינושה םינרציה לש תונודקיפה ןיב םילדבה ויהי םא,

.םינפסאהמ םינוש םימוכס לבקלו םינוש םימוכס םינכרצל םלשל ושרדיי םיאנועמקה

.לופיטהו ףוסיאה תכרעמ תא רקיי הז בצמ

ÌÂÎÈÒ

םוכס ךכ ןיבו ךכ ןיבש הארנ .תינסרה תויהל הלולע קושה תוחוכ ידיב ןודקיפה ימד תעיבק

םוכס תא עבקת "הלוק הקוק" — תיתלשממ תוברעתה אלל ךא ,דיחא היהי ןודקיפה

םאו ,םיקיר םילכמ תיישעת רצווית ,ידמ הובג היהי ןודקיפה םא .קושה ללכל ןודקיפה

הנידמה ,ונתעדל ,ןכל .םילקה תואקשמה קושב תורחתב העיגפ רצווית ,ידמ ךומנ היהי

.םייתביבסו םיילכלכ םילוקיש יפ לע ןודקיפה םוכס תא עובקל הכירצ

םימוד םילוקישמ( םינטקו םילודג — םילכמה ללכ לע דיחא ןודקיפ עובקל ךירצ ןכ ומכ

.)םינרציה לכל דיחא ןודקיפ עובקל ךרוצה לש הלאל

עיגהל רשפאש הארנ ,)מ"עמ םולשת אלל( ח"ש 52.0 לש ןודקיפ תולעב ונעציבש חותינהמ

עבטמ ןיאש ןוויכמ ךא ,םינרציה לע תולעהמ קלח ליטהל ילב םג — %58 לש ףוסיא רועישל

.ח"ש 3.0 וא 2.0 ךסב ןודקיפ עובקל ךירצ ,ח"ש 50.0 לש
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˙Â¯Â˜Ó

שגומה ח"וד ,תוימוקמה תויושרב רוזחימל תילכלכ תויאדכ חותינ .)0002( 'ע ,איבל

.הביבסה תוכיאל דרשמל

Aadland, D. & Caplan, A. (1999). Household valuation of curbside recycling, Journal of

Environmental Planning and Management, 42(6): 781-799.

Ackerman, F. (1997). Why do we recycle? Markets, values and public policy. Island Press.

Allen, J., David, D. & Soskin, M. (1993). Using coupon incentives in recycling aluminum:

a market approach to energy conservation policy, Journal of Consumer Affairs,

27(2): 300-318.

Bohm, P. (1981). Deposit-refund system: Theory and application to environmental,

conservation and consumer policy. Baltimore: Johns Hopkins University Press

for Resources for the Future.

Brenda, P., Jeanes, H. & Kaufmann, A. (1995). Recycling boosts the local economy,

Biocycle, August, 60-64.

Dewees, D.N. & Hare, M.J. (1998). Economic analysis of packaging waste reduction,

Canadian Public Policy, 24(4): 453-470.

Fullerton, D. & Kinnaman, T. (1995). Garbage, recycling and illegal burning or dumping,

Journal of Environmental Economics and Management, 29: 78-91.

Hirshfeld, S., Veslind, P.A. & Pas, E.I. (1992). Assessing the true cost of landfills, Water

Management and Research, 10: 471-484.

Jakus, P., Tiller, K. & Park, W. (1996). Generation of recyclables by rural households,

Journal of Agricultural and Resource Economics, 21(1): 96-108.

Lee, D.R., Graves, P.E. & Sexton, R.L. (1988). On mandatory deposits, fines and control

of litter, Natural Resources Journal, 28(4): 837-847.

Palmer, K., Sigman, H. & Walls, M. (1997). The cost of reducing solid waste, Journal of

Environmental Economics and Management, 33: 128-150.



132

Palmer, K. & Walls, M. (1997). Optimal policies for solid waste disposal taxes, subsidies,

and standards, Journal of Public Economics, 65: 193-205.

Porter, R. (1983). Michigan's experience with mandatory deposits on beverage containers,

Land Economics, 59(2): 177-194.

Porter, R. (1978). A social benefit-cost on mandatory deposits on beverage containers,

Journal of Environmental Economics and Management, 5(4): 351-375.

Sigman, H. (1995). A comparison of public policies for lead recycling, Rand Journal of

Economics, 26(3): 452-478.



133

ÁÒÂ ˙Úˆ‰

¨®≥ ßÒÓ ÔÂ˜È˙© ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ÏÚ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ

≤∞∞μ≠‰¢Ò˘˙‰

תנגהל דרשמהו ,1002.01.1–ב ףקותל סנכנ 9991-ט"נשתה הקשמ ילכמ לע ןודקיפה קוח

לש ומושיי תא תללוכו הפיקמ הניחב ןוחבל הדעונ וז הדובע .ותלעפה לע דקפוה הביבסה

.וכרד ךשמה לע ץילמהלו תויתביבסה ויתורטמ לומ לא קוחה

יצחו רטיל םחפנש םילכמ לע וליחהל אלש טלחוה קוחה תקיקח ךלהמב ,עודיכ

קוחה תבחרהל השירדה .קוחה סיסבבש תיתביבסה הדמעה תא תדגונה הטלחה — הלעמו

תוקולחמ וררועש תונוש תועד ועמשנ םש ,תסנכה לש הלכלכה תדעו ינוידב בוש התלע

תיינפ חכונל רבג הדובעב ךרוצה .הפיקמ הדובע הבייח הז ןיינעב הטלחה תלבק .תובר

םימייקש םיתוויע וא תויעב הקיקחב ןקתל ושקיב םה — קקוחמל םיברועמה םימרוגה

.םירחאה םימרוגה תושירד תא רתיילו קוחב םתעדל

קוח תא ביחרהל ,דחאכ תיתביבסו תילכלכ הניחבמ ,םוקמ שי יכ התלעה הדובעה

תוצלמה לש הרוש הדובעה העיצמ הז סיסב לע .םילודג םילכמ לע םג לוחיש ךכ ןודקיפה

.בחרומ ןודקיפ קוח םושייל תוינורקע

לע .הדובעב םיעצומה תונורקעה תא וצמיא רצואה דרשמו הביבסה תנגהל דרשמה

,דרשמה בתכ ,הביבסה תנגהל דרשמה עציבש תומילשמ תוקידבו הלא תונורקע ךמס

.ןודקיפה קוח ןוקיתל העצה ,רצואה דרשמ ףותישב

,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ יגיצנ ויה וירבח ;םצמוצמ יוגיה תווצ ידי לע התוול הדובעה

.רצואה דרשמו הביבסה תנגהל דרשמה
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