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 היזיוולטבו עונלוקב תירוקמה תילארשיה הריציב  העיגפ :ןודנה

 -ילארשיה היזיוולטה קושב ןמקלופ תדעו תוצלמה תוביצמש םירגתאה-
 
 היזיוולטהו עונלוקה תיישעתב םידבועה יפלאו םינקחשה ,םירצויה ,םינמואה ללכ תא םיגציימ עונלוקבו היזיוולטב םירצויה ידוגיא
  .לארשיב

 
 הריכממ האצותכ לארשי תנידמל תילכלכ המורת תמרות ,םלועב תיבויח להק תעד בוציעל תובר תעייסמ ,תילארשיה היישעתה
 םיכילהתה תא הדועיתו התוברת לשו תילארשיה הרבחה לש ףוקיש הווהמ תימוקמה היישעתה לכה לעמ .ל"וחל םיטמרופ לש
 .יתוברתו ירוטסיה דועית הווהמ תילארשיה הרבחה לע םירבועה

 ץראב תיברעהו תירבעה תילארשיה הריציה לש המודיקל תינשמו תישאר הקיקחב תושיחנב הלעפ לארשי תנידמ ,םינשה ךרואל
 היינשה תושרה קוח ןניה לארשיב היזיוולטה ירודיש תא תורדסאמה תויזכרמה תוקיקחה ,םויכ .תימוקמ היישעת לש המודיקלו
 יפוג תא תבייחמ הקיקחה תימוקמ הריציב העקשהל תויוביוחמה לש רשקהבו .םירודישו קזב תרושקתה קוחו וידרו היזיוולטל
 ןכותב םהיתוסנכהמ זוחא תעקשהב ןיוולבו םילבכב םירדשמה םיצורע ברה רודישה יפוג תאו )תשקו תשר( םיירחסמה רודישה
 .ילארשי ימוקמ
 

 רנטרפו םוקלס תורבח תיצורע ברה היזיוולטה קושל וסנכנ םלועבו לארשיב תיגלונכטה תוחתפתהה לשב ,תונורחאה םינשב
 םירדשמה ידי לע םג טנרטניאה תשר יבג לע םירודישל רבעמה םצעתמ רבועש םוי לכבשכ ,טנרטניאה תשר יבג לע תורדשמה
 תשרב אל ךא ןיוולבו םילבכב תולעופה תורבח תרדסאל לועפל תכמסומ הגוהנה תילארשיה הרדסאה .םישדח ידי לע םגו םינשיה
 םיביוחמה רודישה יפוג לש םהיתוסנכה ודרי ךכמ האצותכ .הרדסא לכ תחת תויוצמ ןניא רנטרפו םוקלס תורבחש ךכ .טנרטניאה
 .שילשב ירוקמ ילארשי ןכותב םתעקשה הדרי אצוי לעופכו העקשהב
 
 תונקסמ םלואו לארשי תנידמ לש הרדסאה תוינידמב וללה םילשכה תא ןקתל תנמ לע תרושקתה רש ידי לע המקוה ןמקלופ תדעו

 תיישעת ינפב םילודג םירגתא תוביצמ ןה לעופב ,ןאכ ראותש יפכ ורושאל בצמה תא תוראתמ תוינורקעה המרבש םגה ,חודה
 רודישה יפוג תעקשהב הלולת הדיריל איבי ןנושלכ תוטלחהה םושיי ,המויק םצע לע םימייאמ םהש ידכ דע תימוקמה ןכותה
 העיגפ םע דחי הפשה לע ,תוברתה לע ,תימוקמה הריציה לע ךכל שיש תויועמשמה ללש לע תימוקמ תילארשי הריציב םינושה
 .תימוקמה הריציה קושמ םהל העיגמ ןתסנרפש תוחפשמ יפלאב
 

 לע ותעפשהו ילארשיה םירודישה קוש לש ודיתע איהש המרופר ,הבושח ךכ לכ המרופר םא רעצמ הז היהי יכ רמול בושח
 םיסרטניאה הז ללכב ,ורמשיי םיירוביצה םיסרטניאהש ןפואב ךא וזכ המרופר ריבעהל בושח – ןוימטל דרת תילארשיה תוברתה
 .לארשי תנידמ יחרזא לש םייתוברתה

 
 תוברתה לע המרופרה תעפשהב ריכהל תוברתהו ךוניחה תדעוו טרופסהו תוברתה דרשמ דצמ ןוכנ הז היהיש םיבשוח ונא
 חוקיפב תרושקתה דרשמ לש תילאירטסינימה ותוירחא תחת יוצמ ינויזיוולטה ןכותה םוחתש ףאש ךכב ריכהל ,תילארשיה
 .תוברתהו ךוניחה תדעוו לש תוברועמ תבייחמ ימוקמה תוברתה םלוע לע הלודגה ותעפשהש ירה ,הלכלכה תדעוו לש ירטנמלרפ

 

 תוברתה לע םירודישה םוחתב המרופרה לש היתועפשה לע תוברתהו ךוניחה תדעוו תרגסמב ןויד םייקל ןוכנ היהיש םירובס ונא
 תויועמשמה תא ריכהלו ןיבהל תרושקתה דרשמ יגיצנ תא עומשל תוברתהו ךוניחה תדעוו לכות תוחפה לכל ךכ – תילארשיה
 .תוברתה םוחת לע המרופרה לש תונושה



 

 
 

   :הדעווה תוצלמה חודמ םילועה םירגתאה ירקיע ןלהל
 

 דיחא אוה ןכותהו תיתשתה אשונ ,ןויוולה וא םילבכה יבג לע תרדושמה היזיוולט לע םירבדמ רשאכ – בושיחל תוסנכה רוקמ .1
 יתוריש םע דחי "תוליבח"כ םירכמנ היזיוולטה יתוריש ירקיע ,טנרטנאה ןדיעב ,םויכ .העקשה בייחמה ףרה תעיבק ךרוצל
 ךתלוכיב ןיאש הדבועה תורמל תאז ,טנרטניאה תיתשתל דרפנב רצומכ רדגומ ינויזיוולטה ןכותה ,עמשמ ,הינופלטו טנרטניא
 םאתמ רוטקיורפ םע ונלש השיגפל ךשמהבו ןמקלופ ח״ודל ןוכנ .טנרטנאה תיתשת תא שוכרל ילבמ ינויזיוולט ןכותב תופצל
 הייפצל הנפומ שומישה ברש לכל רורב רשאכ ,טנרטנאה תיתשת לע היצלוגר ליחהל םינווכתמ םה ןיא – תרושקתה דרשמ
 רוציל לולע הז בצמ .רודישה חפנו תוכיא לשמ איה תוחפונמ השילג תוליבחו תוהובג תויוריהמב תוציחנה רקיעו היזיוולטב
 יטירק ןיינעב רבודמ .העקשהב תוביוחמ ןניא הרואכלש ולא ןיבל העקשהב תוביוחמש תוסנכה ןיב םינוילימ תואמ לש רעפ
 .תועמשמ תרסחו הלטבל הרדסא לכ ךופהל יושע ונוקית וא ותרהבה יאש

 
 םיירחסמה םיצורעה לש העקשהה זוחא תא תיחפהל שי יכ העבק הדעווה :םיירחסמה םיצורעה לש העקשהה זוחא תדרוה .2

 טילחה תרושקתה רש ,רבדה ךכ אל ךא .תילע הגוסב העקשהה תא דקמל ןוצר ךותמ  13% ל 15% מ )תשרו תשק ,ןלהל(
 ןיא יכ ןייצל בושח – )תופסונ םינוכרעמ תינכותו תרדהנ ץרא ,ןלהל( ״תודחוימה תוינכתה״ תא סינכהל ןכש רבד לש ופוסב
 םתואל הלקה הנתינ רבכש רחאל תאז העקשהה יזוחאב היופצה הדיריל םידגנתמ ונחנא .רשה תטלחהל םידגנתמ ונא
 .םינש המכ ינפל קר  )15% ל 17% מ הדירי( םיירחסמה םיצורע

 
 – תיליע הגוס םניאש םינכתב העקשהה תבוח לוטיבו )רנטרפ ,םוקלס ,טוה ,סי( ןכותה תורבח לש העקשהה יזוחאב הדירי .3

 תולכתסה ךא ,היצלוגרה לש התוברעתה אלל םג ושעי )רעונו םידלי תוינכת( תיליע הגוס םניאש םינכתש הניה הדעווה תחנה
 ךשמב רבד ועיקשה אל וללה ,תרחא תואיצמ הלעמ תימוקמה היישעתב רנטרפו םוקלס תולעופ ןהב תונורחאה םינשה 7 לע
 דמועש העקשהה זוחא תא דירוהל שי יכ הדעוה העבק ,ןכל .רחא ןכות לכב אלו תיליע הגוסמ ןכותב אל םתוליעפ תונש לכ
 זוחא יכ טילחהל הדעוה הלוכי ירה ?עודמ ןבומכ איה הלאשה .תיליע הרגוסב קרו ךא הדקמל ךא ,6.5% ל 8-12% לע
 .תיליע הגוס לש ןוירטירקל םינועה םינכת תקפהב וביוחי 6.5% ךא ,8-12% ראשיי העקשהה

 

 לש םתלוכיב םידבועה רכשב השק העיגפלו תוקפהה תוכיאב תיטסרד הדיריל ליבוי ךלהמה – הקפה תותואנ תבוח לוטיב .4
 ילעבל םיחוור םסקמלו תויולע ךוסחל הרטמב ,הביצי היישעתכ לועפל היישעתה לש התלוכיבו םתריצימ סנרפתהל םירצויה
 .םידורי םינכת ולעי ויכסמ לעש לארשיב רוביצה ןובשח לע לכה ,רודישה יפוג לש תוינמה
 
 

 ןכותה יפוג לש הרדסאה ,הדעווה תורתוכ ףא לע – תימוקמה הריציב העקשהל תוימואלניב ןכות תויקפס לע תירטנולוו הבוח .5
 אקוני תנגה הנתינ ימוקמה קושה לכ תא עולבל םילוכיש םיתיעל קנע יפוג ,ןהל םג תישאר ,תקפסמ הנניא םיימואלניבה
 החיכומ תואיצמה ,דבלב תירטנולוו איה םהילע תילטומ ןכש הרדסאה םג תינש .דבלב ימוקמה קושב ןתוליעפל סחיב תכרפומ
 .תימוקמה היישעתב םפסכמ עיקשהל בדנתהל םישש אל םהש לארשיב וללה רודישה יפוג לש תוליעפה תונשב

 
 היצלוגרב קוסיעמ תוענמיהו תורחתה תרבגהל התדובעב הדעווה הליבוהש דוסיה תחנה לש התובישח תורמל יכ םירובס ונא
 ותוא ריתוהל ידכמ בושח אוה התוברתו תילארשיה הרבחה לע התעפשהו תילארשיה תימוקמה הריציה אשונ ,תילכלכו תינכרצ
  .ילבולג קושב רבודמ רשאכ טרפב קושה תוחוכל
 

 היישעתה ינפב םידמועה םירגתאה לע ביחרהלו ןודל תנמ לע ךתכשל תווצ םעו ךמע השיגפ םאתל שקבנ ליעל רומאה לכ לע
 .עונלוקלו היזיוולטל תילארשיה
 

  ,הכרבב

 ל"כנמ ,ןטיבא רמתיא
 )ר"ע( לארשיב היזיוולטבו עונלוקב םידבוע דוגיא - טקא
 
 )ר"ע( תוינקחשהו םינקחשה ןוגרא – ם"חש ל"כנמ ,ללה ןב יבא

 )ר"ע( םיאמבהו תויאמבה דוגיא ל"כנמ ,הבלא יעור
 
  )ר"ע( םיאטירסתה דוגיא ל"כנמ ,)ד"וע( םאמת רואיל
 
  םיגולמתה תרבח - י״לת תיל"כנמ ,יקצינבול הריפוא
 


