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 ןונגנמו תמאותמ הניקת בייחמ תיטגרנא תולעייתה ףונימ
ירוטלוגר הבטה
 עינתהל קיפסמ וניא קושה חוכו ילכלכ ףסומ ךרע לע הנבומ תיטגרנאה תולעייתהה םוחת

םיימושיי םיכילהת
16/8/11

 םילקא תרקבו תיטגרנא תולעייתהל ימואל ןיב החמומ ןולא רפוע ר"ד :תאמ

 איה תשקבתמה האצותה רשאכ ,ילכלכ ףסומ ךרע לע הנבומ תיטגרנאה תולעייתהה םוחת
 םג והז הבר הדימב ...בשחנ אל ?אל ,ןיוצמ !ןכ ,יעמשמ דח היגרנאב ןוכסיח בור יפ לע
 ןיב םיסרטניא דוגינ ףא ןכתי תובר םיתיעל םירבדה עבטמ ,םוחתב םיקסועה לש סקודרפה
.ילכלכה חוורה אוה ףתושמה הנכמה ולש םיסרטניאה דחא לכל ,ילכלכה דצל יגולונכטה דצה

 הז הרקמב םלוא ,יקסעה םלועב תימויק הקדצה ןיא ילכלכ חוור אלל םנמוא
 העפשה תולעב תאז םאו "תוילכלכ תוחפ" תויוליעפ ןוברדב בושח דיקפת לשממ/רוטאלוגרל
 הטלחהל הנפמ תלבקמ תילכלכה תויאדכה וז הדוקנב ,היגרנאה קשמ תמר לע תיתועמשמ
 ןונגנמ רוטאלוגרה ליעפמ ,תובר תומדקתמ תונידמב .תיבה תרקע תמרל רבעמ הברה תפרוג
 םויה ייח לע תיטגרנאה תולעייתהה םוחת לש העפשהה תלדגהל םרות קפס אללש הכימת
 שארב ילואו אלא "ריוואב םיקסע" קר אל ,ןכ םא .אשונב םיקסועה לש םג םירבדה עבטמו םוי
 תיקסע היישע ךותמ לועפל היואר המב אשונב םיקסועל קפסל רוטאלוגרה ךירצ הנושארבו
.המשל הריצי תוודחו )ןמז ךרואל חיוורהל תלוכי(

 בלשבש וליפאו ,תיטגרנאה תולעייתהה םוחתב קוסעל עוצקמ ישנא ןברדל הכירצ הנידמה
 שיא ,םוי לש ופוסב .םלתשי ןיידע הז ,םתרשכה תא ןממל שרדיהל הלולע איה ןושארה
 ,רציימ אוה הב תוליעפלו הביבסל רבטצמה ונויסינמ םורתיו עיפשי הנושארה הרושהמ עוצקמ
...החלצהה רוזחמ לש ותליחת והז

 תדיעווב יתפתתשה םהב םיניינעמה םינוידה דחא ,קדצבו תורתוכל הלע היגרנאה אשונ
 המ ,"היגרנאב ןוכסיח" םילימה דמצ לע בסנ ,ןי'גיבב הנשה המייקתהש היגרנאב ןוכסיח
 תחלשמה ר"ויכ ?ומצע ינפב דמועה )הרימא( טפשמב רבודמ םאה ?םהלש תועמשמה תמאב
 ינפב "היגרנאב ןוכסיח" םילימה דמצש יתסיפתל יתנייצ ,ןוידה תא ליבוהש ימכו תילארשיה
 ,תימושיי היגוס אטבל לוכי וניא ןכלו תשקבתמ הרטמ אלא יביטרפוא ךילה גציימ וניא ומצע
 יתלחתה / ןותנ בצמ רופישל סחיב תדדמנה )אל וא ןכ( תקהבומ האצותב רבודמ לעופב
 םיכילהת לע תינבומ תויהל תבייח הרטמה תמשגהל ךרדה ,ךכש ןוויכמ .)סוחייה תדוקנ(
:לע םיתתשומה הלאכ ,םירודס

)תיטגרנא קר אקווד ואל( תכשמתמ תוליעיל ןווכומ ינושאר ןונכת √

תונושה ויתורזגנ לע תפטעמ / הנבמה לש תכשמתמ הניחב √

םיילועפת םיטנמלא לש לכשומ לוהינ √

...דועו )היצזימיטפוא( תענומ הקוזחתו הקזחא √

 יתימא ןכות סינכהל עוצקמה ישנא ןובריד תויהל הכירצ רוטאלוגרה לש דעיה תרטמ ,ןכ םא
 אלמו שודג לסל ףסוותמה ידנרט ןגולס דועכ וב שמתשהל קיספהל ,"היגרנאב ןוכסיח" גשומל
.תועמשמו ןכות יאלמ םישעמב דקמתהל אלא הרדש דומע ירסח םירסמ דוע אל ,ןומירכ
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 תיטגרנא תולעייתהל ימואל ןיב החמומ ,סבולגל ןולא רפוע ר"ד ריבסמ וז ךשמה תבתכב
 תא בתכ ,תיטגרנא תולעייתה אשונב תויוליעפ ןווגמ םינש הזמ ליבומ רשא םילקא תרקבו

 תחלשמה ר"ויכ שמשמו תויתשתה דרשמו םינקתה ןוכמ םעטמ היגרנא לוהינל ןקתה תטויט
 היגרנא לוהינל ןקתב רזעיהל ןתינ דציכ ,ימלועה ISO -ב היגרנאב ןוכסיחל תילארשיה
.תונושה היגרנאה תוכירצ תתחפהל ןוגרא לכו תיבה קשמ תא ליבוהלו

 ריווא גוזימ תוכרעמ

 רועישמ הלעמו 60% -כ עצוממב "תומרות" ריוואה גוזימ תוכרעמ יכ הדבועל סחייתנ םאב
 קר ולו תיטגרנא תולעייתה לש תועמשמה תא ןיבהל לכונ ,םידרשמ יניינבב תכרצנה היגרנאה
 ינכרצ ךסמ ליבומ ךבדנ ריווא גוזימ ינקתמש ןחבאל בושח .דבלב םיילכלכה םירטמרפהמ
 למשח ירישכמ ;הצחרל םימ םומיח ;]1[הקסה ;הרואתה תוכרעמ :ופסוותי םהילא היגרנאה
[םרות םיניינבב תכרצנה היגרנאה רועיש תוכרעה יפ-לע תאז רואל .המודכו לושיב זג ;םינוש
 גוזימ תכרעמ ןכש לדגיו ךלי הז ןותנ ,ץראה רודכ תוממחתה ךסמ 25%-40% עצוממב ]2
 דועב רבודמה ןיא( יברעמה םלועה תונידמ בורב סיסבה ירצומ לסמ קלח םויכ תווהמ ריוואה
.)תורתומ רצומ

 םידע ונא הל יברעמה םלועה תונידמ בורב תילכלכה תוליעפב תטלובה הטאהה רואל
 לועיי .היינבה םוחתב בושח ךבדנל הגרדהב ךפוהו ימויק ךרוצל ךפוה יטגרנא לועיי ,הנורחאל
 וילע ,ןוגרא לכב םינושה לוהינהו ןונכתה יכילהב יוטיב לבקל בייח ישעמ טפסנוקכ יטגרנא
 םוצמצל םימגרתמ התוא ,ההובג תיטגרנא תוליצנ תמר לע הרימשב רישי ןפואב אטבתהל
 לש ףטוש שוקיב/הכירצ תיחפהל תלוכיה ןיבל לעופב היגרנאה תכירצ ןיב םייקה רעפה
 תיטגרנא תולעייתה אשונב ףסונ ךבדנ .תיטגרנא תולעייתה תועצמאב םייתועמשמ םינכרצ
 תועדומה תאלעה .הרפסומטאל ינצמח-וד ןמחפו םימהזמ תוטילפ םוצמצב יוטיב ידיל הב
 תויגולונכטב םשמתשמל לומגתו דודיעל תיתלשממ תוברועמ בור יפ לע תבייחמ אשונל
.יטגרנא לועייל תומדקתמ

 םיניינבב תיטגרנא תולעייתה

 ןמ 15%-5% הווהמ( תויברעמה תונידמב םילודגה םיילכלכה םיפנעה דחא אוה ןיינבה ףנע
 ול שי ףסונב ,ןהב תיללכה הקוסעתה ןמ 10%-5% קפסמ ףא אוה ,)הלא תונידמב ג"לתה
-וד ןמחפ תטילפב ראשה ןיב הביבסה תוכיא לע ,שוקיבה יאיש תכירצ תויתועמשמ תוכלשה
 ומצעלשכ הז ןותנ .]4[ינבמ-ךות םוהיזבו ]3[ןיינב תלוספ רוצייב ,היגרנא תכירצ ןיגב ינצמח
 ןוכסיחה תפטעמ תחת תיטגרנא תולעייתה ןבומכ לולכש תולעייתה תשיגל רבעמ בייחי

.היגרנאב

 אל לאיצנטופ םייק יכ הלוע תוחתפתמה תונידמב היגרנאה יקשמב ןותנה בצמה תניחבמ

 לש לאיצנטופ שי הילרטסואב ,תוכרעה יפ-לע ,לשמל ךכ .םיניינבב יטגרנא לועיי לש שמוממ
 לאיצנטופ יכ םיכירעמ ב"הראב ;םירוגמ יתבב היגרנא תכירצמ 12% טעמכ לש המרב םוצמצ
 תוליעיה ןיב ]8[ 6.3% לש רעפ םייק יכ תוארל ןתינ .רתוי ףאו 20% -כ לע דמוע ןוכסיחה
 energy( "תיטגרנאה תוליעיה רעפ" הנוכמ לעופב תוליעיל תילאיצנטופה תיטגרנאה

efficiency gap( ]9[. היינבה תויולע תא םצמצל םימזיה ןוצרמ עבונ רעפה יכ איה הכרעה 
 תפסותכ ספתנ אשונה( יטגרנא לועייל םיעצמאב עיקשהל אלש םתייטנ לשבו חווטה תורצק
 ןוכסיחל ףסומ ךרע/רשק ןיא םזיל םאב רבדב קדצ שי תמיוסמ הדימב – היינבה תויולעל
.)ןמז ךרואל

 היגרנאב ןוכסיח/תיטגרנא תולעייתהל םיידועיי םיטנמלאל תוסחייתה רסוח יכ ןייצל בושח
 בייחמ ןקת .םינשה ךרואל ץאומה יאלבלו תורבטצמה שומישה תויולעב תרכינ היילעל םרוג
 תמרב תוינידמה ילכמ קלחכ שומימ תורב תורטמו םידעי רידגהל רשפאי היגרנא לוהינל
 תיזכרמ דעי תרטמ רידגהל רשפאי ,השעמל הכלה ןקתה םושיי .רוטאלוגרה תמרבו ןוגראה
."תיטגרנאה תוליעיה רעפ" םוצמצ איהו
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 םוחתב הנבהה םג תויהל הכירצ ךכ ,הרורב היילע תמגמב תאצמנ קוריה אשונל תועדומה
 ליכשנו דימתנש לככ .המושייל תילכלכה תויאדכב היילעל ליבקמב תיטגרנאה תולעייתהה
 .םמושייל הצקה תוחוקלמ השירדה הלעת ,תיטגרנא תולעייתה לש םיחכומ םיטקיורפ םשייל
 רומאכ התוא ,ההובג תוליצנ תמר לע הרימשב רישי יוטיב לבקי תולעייתהה אונש בושח
 הכירצ תיחפהל תלוכיה ןיבל לעופב היגרנאה תכירצ ןיב םייקה רעפה םוצמצל םימגרתמ
-וד ןמחפו םימהזמ תוטילפ םוצמצב יוטיב לבקמ ףסונ ךבדנ .תיטגרנא תולעייתה תועצמאב
 דודיעל תיתלשממ תוברועמ בור יפ לע תבייחמ אשונל תועדומה תאלעה .הרפסומטאל ינצמח
.יטגרנא לועייל תומדקתמ תויגולונכטב םשמתשמל לומגתו

:םיניינבב יטגרנאה לועייה םודיקל "תוינידמ ילכ" לש םיגוס השולש ןלהל

 תואצוה ליזוהל המגמב ,םיפדעומ םיאנתב תואוולהו תוידיסבוס – םיילכלכ םילכ
 היילעל םרותש המ לכו ,םייתביבס םיסימו יטגרנא לועייל תוטיש םושיי לע תוידיימ
 םינכרצ דדועל תויושע תואוולהו תוידיסבוס יכ ,ןיבהל בושח .היגרנאב שומישה תולעב
 ןתולע ,ןומימ תורוקמ לש םמויקב תונתומ ןה םלוא ,יטגרנא לועייל םיעצמאב עיקשהל
 םג יטגרנא לועיי ידעצ םיטקונ ויהש ימ לע םיבאשמ זובזב לש הנכס ןהב שיו ההובג
 ןויסינה םלוא ,הלאה תולבגמל םינותנ םניא םייתביבס םיסמ .יתלשממ עויס אלב
 יונישה תא ללוחל ךרוצה יד הובג רועישב סמ תלטהב םיישק םייופצש דמלמ
.שקובמה יתביבסה

 םיבייחמ םייסיסב םיטרדנטס םיביצמ םהש אוה ולא םילכ לש םנורתי – היצלוגר ילכ
 םינקת תבצהל סרטניא תוצובק לש תודגנתה אוה םנורסח .תיטגרנא תוליעיל
 םינקתב םישמתשמ רשאכ דוחייב – הכירצמ היצלוגרש תוהובג תואצוה ןכו ,םירימחמ
 תוקידב םיכירצמה )תיטגרנא תוליעי לש תבייחמ המר םיעבוקה םינקת( םיידוקפת
.דחוימב תורקי חטש

 ולא םיעצמא .חטש/םירתא ירקסו םהינימל םיקורי תוכיא-יוות םיללוכ היצמרופניא ילכ
 עייסל ןכו ,םיניינב לש תיטגרנאה תוליעיה תובישחל תועדומה תא ריבגהל םייושע
 םייתביבס םינייפאמ ילעב םיסכנ רוכשל וא שוכרל םישקבמה תוחוקל םתואל
 .וז הרטמל םהל ץוחנה עדימה תלבקב םירפושמ

 דיתעל םינפה םע

 תלעות/תולע יבושיח אלא ,גתומ םש דוע אל םקרנה יונישה תא םינפהל םיליחתמ םיבר
 תוכרעמה תוליצנ תא תורפשמה ולאכ ,תומדקתמ תויגולונכטל יתגרדה רבעמ םיבייחמה
 לדומ שמשל לוכי ריוואה גוזימ םוחת .ץאומה יאלבה תאו לועפתה תויולע תא תוניטקמו
 םייתודידי )םיזג( םיררק אשונב הפיכאה תרבגהו תבייחמ הקיחתל םידע ונא ןכש ,תולעייתהל
 תורבחה תא בייחמה רתויב יתוהמו ףסונ טנמלא הפיסומ וז הדבוע ,)HCFC( הביבסל
 תיעדמ הניחבמ( םישקבתמה םייונישה תא םשיילו )CFC יררק תחפשמל ףילחתכ( ןכדעתהל
 תעינמל ןורתפ הווהמ םייפולחה םיררקל רבעמה םא תעדל ידכ הנש םישימחכ ןיתמהל ץלאינ
.)ןוזואה תבכשלו םייתביבסה םיקזנה

 םג ךכ ,רבעבמ רתוי תומדקתמו תומכח תויהל תויופצ ריוואה גוזימ תוכרעמ םירבדה עבטמ
 הזבו היגרנא רומיש / תיטגרנאה תולעייתהלו תענומ הקוזחתל השיגה ,הקזחאה תוכרעמ
 תטשפהו תויולע תלזוה רשפאת היגולונכטה המדקה .תלחוימה ךרדה תצירפ םכתסת הארנכ
 תמרמ תרזגנה תויולעה תנטקה םע דבב דב דויצה תמרב הדירי עונמל שי תאז םא ,םיכילהת
.תוכרעמה לש ההובגה תוליצנהו םוכחתה

 סחייל ןתינ םתוא ,תיטגרנא תולעייתהל החנמה וקה תא םישיגדמה םיאשונ רפסממ ןלהל
 תונורתפ תועצמאב תיטגרנא תולעייתה םשייל ךרדב תיסחי םיטושפ םיעצמאב שומישל

:היגרנא רומישו ןוכסיח

יטגרנאה טביהב תובשחתה ךות ןיינבה ןונכת
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 יטגרנאה עצמבו םישרדנה ןונכתה יאנת לולכמב בשחתהב דויצ תריחבו ינושאר ןונכת
ןותנה

םימייק םינבמ רופישל עוציב ינויפא

.םימייק םינקתמ גורדשו רופיש

םיינוכסח הכירצ ילהונ לע הדפקה ךות ףטוש לועפת ילהונ תרדגה

 תענומ הקזחא םושייו ןונכת

 ,םיאטלוו וטופ םיאת ,םייראלוס םיאת ,היצרנגוק :ןללכבו תויביטנרטלא תוטיש םושי
 .דועו ירויש םוח לוצינ ,חור תוניברוט

 ידויצ תא הרואכל תוליעפמה "תוללכושמ" הרקב תוכרעמ אצמנב שיש תורמל ,ןיבהל בושח
 ןלועפת תא רמשלו ןתלועפ תא ןייפאל הבוח ןיידע ,רבעבמ רתוי קיודמו רקובמ ןפואב הצקה
 המאתהב ןרציה תורדגה יפל עצבתי הדובעה ןייפוא יכ אדוול שי .ןמז ךרואל ילאמיטפואה
 םורגת יגולונכטה החנמה וקהמ הייטס לכ ןכש ,םירעושמה אלו םימייקה םיימילקאה םיאנתל
.רצומה ייח ךרוא תנטקהלו יטגרנא זובזבל

 דחוימב בושח הז ןותנ ,ןמז ךרואל תיטגרנאה תוליעיה לע ךילשי ינושארה ןונכתה יפוא
 וילע תינאכמ-ורטקלא המרב ילאמיטפוא דוקפתל השירדל ףסונב ןכש ,ריוואה גוזימ םוחתב
 הביס אלב הקופת תלדגהב ךרוצ ןיא בור יפ לע .שקבתמה הדובעה ןייפואל םאתומ תויהל
 ,תינבמ םינפ הרוטרפמט יאנת :אמגודל( םאותמ ןפואב הדובעה ןייפוא תרדגהב אלא הריהנ
)'וכו תיסחי תוחל תמר

 םינקתב דומעל ,תוינשדח הדובע תוטיש תוצמל שי ,תעקשומה היגרנאה תא ןיטקהל המגמב
.יפוסה שמתשמל םידעי ריהבהל רקיעבו םיבייחמ

 םיקזנל תונכתיה תנטקה לע ססבתהל בייח תיטגרנא תולעייתהב החנמה וקה ,ןכ םא
 תויחוורה רופישל איבהל המגמב דועו תאז ,)'וכו רבש תותבשה ,יאלב תמר תנטקה( םיידיתע
.םידדצה לכ לש תללוכה )םוי לש ופוסב תויחוורל תפסותמ תרזגנ לועפת תויולע תדירי(

תילכלכ תויאדכ

 לש עוציבה בלשב הבר הדימב הנתשמ תיטגרנא תולעייתהב תועקשה לש תילכלכה תויאדכה
.טקיורפה

 היגרנאה תכירצ תא םצמצל ןתינ הנושארבו שארב ירה ,ותמקה ינפל שדח הנבמב רבודמ םא
 הנוש .ךכל םאתהב תכרעמה לדוג תא ןיטקהל ןכ ומכו ,תיסחי תונטק תועקשה ידי-לע ולש
 הז בצמב יכ ,תכרעמה וב הנקתוה אל ןיידעו הנבמה תמקה המייתסה רשאכ בצמה
.ןקתמה לדוגב ךוסחל תורשפא שי ןיידע לבא ,תדרוי ןתויאדכו רתוי תודבכ תושענ תועקשהה

 רואל קרו ךא ונחבי ןוכסחל תועקשההש ירה המייתסה תכרעמה תנקתה םאב ,תאז תמועל
 רבכ ,הנבמה תמקה ינפל ןחביי יטגרנאה אשונהש ,ןבומכ ,ףידע ןכל .גשויש יטגרנאה ןוכסיחה
.םימדקומה ןונכתה יבלשב

 ?השענ תאז לכב המו

 תנשמ לחה ,תולעייתהה אשונל הנורחאל רבחתהל ליחתמ הקוריה היינבה אשונ תחימצ
 לעמ( LEED -ה ימוסרפ יפל ,ב"הראב תוריהמב חמצ הקוריה היינבה טפסנוק 2000

 היגרנאב ןוכסיחל תילארדפה תינכותה יפלו )םירשואמ 1,000 -כ ,םימושר םיטקיורפ 13,000
STAR ENERGY )תאז תמועל .) 2006-ב קר םירשואמ םישדח םיתב 200,000 -כ 

 אשונה סנכי בורקב איה הכרעה ,תיטיא רתוי הקוריה הינבה תחימצ בצק יאפוריאה דוחיאב
( םיניינבב םייטגרנא םיעוציבל הביטקרידהמ תורזגנה תוימואלה תונקתה ףקותמ הצואתל

EPBD(. הקוריה היינבה אשונ וז ןמז תדוקנב לארשיב )תשיכר ךילה הבגמ )5281 י"ת פ"ע 
 .סולכאה רושיא תלבק רחאל תיטגרנא תולעייתה אשונל סחייתיש ילבמ תיסחי ליעי דויצ
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 קלחכ תולעייתהה אשונ תא דעתלו רידגהל רשפאת ןוגראל תמאתומה היגרנא לוהינ תכרעמ
.ןוגראה לש דוסיה תורטממ

 תויולע תא ןובשחב תחקל שי ,תיטגרנא תולעייתה תכרעמ לש םידעיה תרדגהו ןונכת תעב
 יאלב ,תוכשמתמה לועפתה תויולע ,גורדש / היינבה תולע ,תוליעיה תמר תרימשו גורדשה
 קלחכ ) Life Cycle Cost( וייח רוזחמ לכל דויצה לש ףטושה הדובעה ןייפואו יטגרנא
 .המצע הינבב תינושארה העקשהה תולעל קר אלו ירקיעה ילכלכה לוקישהמ

!עצמאב בוט םוקמב ?תללוכה הנומתב לארשי תנידמ הפיאו

 תכירצב רתויב רכינה קלחה שמשמ המשלש הרטמה איה הקסה יכ אצמנ ב"הראב ]1[
 ךסמ 52% איה הקסהל תכרצנה היגרנאה ובש ,יפוריאה דוחיאב םג ךכ ;םיניינבב היגרנאה
.םירוגמל םינבמב תכרצנה היגרנאה ךסמ 66%-ו םיירחסמ םינבמב תכרצנה היגרנאה

25% -כב ךרעומ קשמב תכרצנה היגרנאה ךסב םיניינבב היגרנאה תכירצ לש הקלח ]2[
.יפוריאה דוחיאה תונידמב 40% לעמ טעמו ב"הראב 40%-ל בורק ,ןפיב

[2] Allen Consulting Group, “The Energy Efficiency Gap: Market Failures and 
Policy Options”, Report to the Business Council for Sustainable Energy, the 

Australasian Energy Performance Contracting Association and the Insulation 
Council of Australia and New Zealand, November 2004 

(www.aepca.asn.au/documents/EnergyEfficiencyGapFinalReport.pdf, entry 

date: August 21st 2005)

[2] Steven Nadel, Anna Shipley and R. Neal Elliott, “The Technical, Economic, 
and Achievable Potential for Energy Efficiency in the United States: A Meta-

Analysis of Recent Studies”, American Council for an Energy-Efficient 
Economy, August 2004 (http://www.aceee.org/conf/04ss/rnemeta.pdf, entry 

date: August 25th, 2005)

 ןיינבה תלוספ לש הקלח ,תוכרעה יפ-לע .תלוספ לש הדבכנ תומכ תרציימ ןיינבה תיישעת ]3[
44%-ל ,ב"הראל תועגונש ,םומינימה תוכרעהב 10%-כ ןיב אוה הקצומה תלוספה ךסב
 ףרצל רשפא ולא םינותנל .הילרטסואב תנמטומה תלוספל תועגונה ,םומיסקמה תוכרעהב
 ןיינב ירמוח לש הלבוה יכ הלוע םהמש ,ב"הראבו הינמרגב ,ןפיב וכרענש םירקחממ םינותנ
 )commodity flow( תורוחסה תעונת ללכמ )לקשמ יחנומב( תיצחמ דע שילשל רוקמה איה
 ;םיצופיש ;םיניינב סרה :תוליעפ יגוס השולשב ןיינבה תלוספ לש הרוקמ .הלאה תונידמב
48% ,1996-מ םינותנ יפ-לע .)תוזיראמו םיפדוע םירמוחמ לשמל( היינב ירתאב תלוספ
 ירתאב תלוספמ דבלב 8%-ו םיצופישמ 44% ,םיניינב סרהב הרוקמ ב"הראב ןיינבה תלוספמ
.היינב

 םירקחמ .)תֹוקלו םיעבצ לשמל( ןיינב ירמוחמ םהדזהל הלולע תינבמ-ךות ריווא תביבס ]4[
100-יפ םיתעלו – 2.5-יפ תוהובג םינוש םימהזמ לש ינבמ-ךותה םוהיזה תומר יכ םיארמ

 ןהבו ,תויתואירב תויעבל םורגל תולולע תוהובג םוהיז תומר .ץוחב םוהיזה תומרמ – רתויו
 תוכרעהה חכונל דחוימב םיגיאדמ םינותנה .תורוחרחסו שאר יבאכ ,ןורגבו ףאב ,םייניעב יוריג

.םיניינב ךותב םנמזמ 90%-כ םיהוש הפוריאב תונוש תונידמבו ב"הראב םישנאה בורש
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