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הדובעל האיציו םינטק םידליב לופיטה תולע
*םהיתוהמא לש
םולש -שיא בקעי

לש הדובעה-חוכב תופתתשה לע םויה תונועמ תכרעמ לש התעפשה הקדבנ רמאמב

יטננימודה םרוגהו ,תלבגומ איה וז העפשהש איה הנקסמה .םינטק םידליל תוהמא
.םאה תלכשה אוה הטלחהב
תוהמא לש ןתאיצי ריבגהל ודעונ רשא תוינידמל תועצה יתש ולעוה תאז רואל
דומילה רכשש ןפואב םויה תונועמב דומילה רכש תטיש יוניש ): (1הדובעה-חוכל
הלכשה תוטועמ םישנל המילשמ הלכשה תיינקה ). (2םאה תלכשהל םאתהב עבקי
.אבצ ירחא ליגב
הז ןיינעל .םינטק םידליל תוהמא לש ןתקוסעת רועיש תאלעה וניה הדובעה דרשמ ידעימ דחא
תונועמב גרודמ דומיל רכש תועצמאב תודבוע תוהמאב הכימת :םיירקיע םילכ ינש דרשמל שי

.דרשמה לע הלח םתולעש םיסרוק תועצמאב תוהמאל תיללכ הלכשה ןתמו ,םוי

לע םוי תונועמב ל''כשב תוכימתה תעפשה לש ןדמוא ךרענ רמאמה לש ןושארה קלחב
ינשה קלחה .תופתתשהה לע דומיל תונש תעפשהל האוושהב ,הדובעה-חוכב םישנ תופתתשה
תויאדכב ןהו ,גרודמ ל"כש םלוס תיינב ןפואל רשאב ןה ,תוינידמל תונקסמב ןד רמאמה לש
.םוי תונועמב הכימתל ףילחתכ םיסרוק תועצמאב הלכשה ןומימל

.רופיכ םוי תמחלמ רחאל העריא תודבוע םישנל םויה תונועמ תכרעמ תוחתפתה רקיע

כואהמ תישישכ( תודבוע םישנ ידלי םיפלא תרשע תונועמה תכרעמ הפיקה  1973תנשב
היסולכואה תיצחמכ רמולכ( ףלא -60כל רפסמה עיגה  1995תנשבש דועב )תילאיצנטופה היסול

).תילאיצנטופה

םידליל תוהמא לש הדובעה-חוכב תופתתשהה רועיש יתועמשמ ןפואב הלע וז הפוקתב
.ךרה ליגב

תא חרכהב תופקשמ ןניא תועבומה תועדה .החוורהו הדובעה דרשמבש א"כ ןונכתל תושרב הכרענ הדובעה

.תוליעומה היתורעה לע בונילק 'םורפל תודוהל ינוצרב .דרשמה תדמע
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 1:חול
 — 1995-1974ריעצה דליה ליג יפל תוידוהי םישנ לש ע"כב תופתתשה רועיש
ריעצה דליה ליג דומיל תונש
4-2

1995
33.4

69.4
30.4

64.2
78.0

83.3

שלה

,א"כ

32.8
65.0

רקס

1974

56.3

15.7

14.5

63.1

1995

27.0

49.5

75.5

1-0

כ"הם

7.8

23.7
57.1

75.1

1974

8-0

12-9

15-13

67.7

+

16

:רוקמ

תשהה רועישש םיאור ונא  1חולמ
-1ב זוחא -56כל דע -1974ב זוחא

קיעב

התלע

תשהה

עישב
לש

תופתתשההש

ןהבש

,תוהובגה

הילעהמ

ןה

העבנ

הארמ

הלכשהה

עצוממה

הלכשהה

 2:חול

*)ח"ש(  1993רבמטפס — תונועמב ל"כש תלבט

תוטועפ ל" בש :סחי תוטועפ ל"כש שפנל הסנכה *הגרד
שפנל הסנכה

3

756-564.01

221

0.33

4

828-756.01

268

0.33

5

900-828.01

315

0.36

6

972-900.01

357

0.38

1,044-972.01

404

0.40

1,116-1,044.01

452

0.42

9

1,188-1,116.01

483

0.42

10

1,261-1,188.01

515

0.42

7

8

11

1,520-1,261.01

551

0.40

12

1,830-1,520.01

582

0.35

2,200-1,830.01

582

0.29

582

0.23

13
14

ח"ש  2,200לעמ

!"החוור תושנ''ל תודעוימ  2-1תוגרד *
 1992/3.החפשמה תואצוה רקס לע ססבתמ ךשמהב חותינהו רחאמ  1993ינותנ ואבוה

החוורהו הדובעה דרשמ :רוקמ
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עמ לש המורתה תא קודבל איה הז רמאמ תרטמ

םינטק םידליב לופיטה תומוקמ עצה תא ולידגה
קר םיטלוק םויה תונועמ .תולפטמ

מלשמ תונועמב םויכ תלעפומה ל"כש תטיש יפל
הלוע דומילה רכש .שפנל החפשמה תסנכה

תמייקה ל"כש תטיש תויתיעב תיארנ  2חולמ רבכ

ו ןאכמ .זאמ דרויו  10-8תוגרד דע הלועו ךלוה
תמ החפשמה לע סמועה דרוי

ה קלחב דומילה רכש תויביסרגר לש וז העפות

וסנכה רקסמ ונכרעש ףסונ דוביעב

 3:חול
תיב יקשמ ברקב םא רכשו ןועמב ל"כש

הב תיב יקשמב םא לש תונוש הלכשה תומרב
+ 13

םאה לש דומיל תונש

8-0

12-9

שפנל תעצוממ הסנכה

1,050

1,602

2,585

םאה לש עצוממ רכש

1,855

2,135

2,928

415

679

679

22

32

23

40

42

26

תונועמב ל"כש
םאה רכשמ ל''כש זוחא
שפנל תעצוממ הסנכהמ ל"כש החא

.הדובעה דרשמ לש ל"כש תלבטו .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה , 1994,םיריכש תוסנכה רקס :רוקמ

תעצוממה תיתחפשמה הסנכהמו םאה רכשמ זוחאכ ןועמב דומילה רכשש םיאור ונא  3חולמ
תויסולכוא ןתוא ןה הלא  1 ,חולב וניארש יפכ .תוהובגה הלכשהה תומרב יתועמשמ ןפואב דרוי

הרקת םויקמ עבונ דומילה רכש תלבט לש הז הנבמ .הדובעה קושל תאצל ןדדועל שורד אלש
תלכשה יפל אלו שפנל החפשמה תסנכה יפל עבקנ ןועמב דומילה רכשש ךכמו ,דומילה רכשל

 0.45).םהיניב םאתימהש( םאה
רכש תומלשמה תוכומנ הלכשה תומרב םישנ תומייק דחמ וב בצמל האיבמ וז הדבוע
תומלשמה תוליכשמ םישנ תומייק ךדיאמו ,ההובג שפנל תיתחפשמ הסנכה בקע הובג דומיל
.ךומנ ל"כש

עויס" התרטמש תיתרבח תוינידמ תתרשמ םויכ תמייקה דומילה רכש תלבטש הארנ
תסינכ דודיעל תעייסמ הניא וז הלבטש ךשמהב הארנ ךדיאמ ".תודבוע םישנ לש תוחפשמל

עבקי דומילה רכשש תבייחמ התיה וז הרטמ תגשהש ןעטנ .הדובעה-חוכל תוהמא םישנ
.םאה תלכשה לש היצקנופכ
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הדובעה-חוכל םינטק םידלי םע םישנ תסינכ לע םיעיפשמה םימרוג
חוכב םינטק םידליל תוהמא לש ןתופתתשה לע םיעיפשמה םימרוגה םיקדבנ ןלהל ןוידב
הנתשמ ןכו לעבה תסנכה ,תיבב םינטק םידלי רפסמ ,השאה תלכשה םה הלא םינתשמ .הדובעה

תועצמאב .לופיטה תולעמ הכונמ דליה לודיג תפוקתב םאה לש ילאיצנטופ רכש אוהש ףסונ
תוהמא לש תופתתשהה רועיש תלדגה לע ל"כש דוסבס תעפשה ךירעהל הסננ הלא םינדמוא
.הדובעה-חוכב

םידליב תירקיעה תלפטמה איה םירקמה בורב ןיידע ,החפשמב השאה דמעמב יונישה תורמל

לש ליגרה לדומל דוגינב .דליל יביטנרטלא לופיט תאיצמ תבייחמ הדובעל םאה תאיצי ןכלו
השאה תאש םיחינמ ונא ןאכש ירה תחא הפוקת לע רבודמ וב ,הדובעה חוכל הסינכ לע הטלחה
יחכונה ךרעה — הדובעל תאצל התונוכנ לע עיפשמ ךכ .ךורא חווט לש םילוקיש רקיעב םיחנמ

.תיחכונה הפוקתב הרכש אקוד ואלו תויופצה היתוסנכה לש
הב הפוקת לעכ הדובעל םאה תאיצי תעב לופיט בייחמה ןטק דלי שי הב הפוקתה לע טיבהל ןתינ

תוסנכה ימרז םיאיבמ הלא םילולסמ ינש ,םייביטנרטלא תוגהנתה ילולסמ ינש ןיב םאה תטבלתמ
.תוסנכה לש רתוי הובגה יקנה יחכונה ךרעה לעב לולסמ ותואב תרחוב םאהו םייביטנרטלא

ןה  1,...,Tתופוקתהו תיבב ןטקה דליה אצמנ הב תרבודמה הפוקתה איה  0הפוקתש חיננ
לופיטה תולע איה )כ-ש חיננ ןכ .הנורחאה הדובעה תנש איה  Tרשאכ ,ןכמ רחאלש תופוקתה
.ןטקה דליב
הפוקתב הדובעל תאצוי השא רשאכ .םייביטנרטלא תוסנכה ימרז ינש השאל םייופצ הז ןפואב

:אוה היתוסנכה םרז  C).תולעב( דליב לופיט יתורש רוכשל ןכל תבייחו ןטק דלי הל שי הב

)(1) (Y0—C, Y!, Y2,...,Yt

 0הפוקתב דליב לפטלו תיבב ראשהל הטילחמ השאה םא

וה היתוסנכה םרז ,ןכמ

(2) (0, y0,...,yt_1) 1

אל הסנכהה לודיגש איהו תפסונ החנה חיננ g^ (0s$g«s l)g

שהה לש הלוע היצקנופ אוה

!_(3) Yt = (1 +g)Yt

-(2ו ) (1תויבטנרטלאה תוינכותב ) (3תבצה
 ^Nאיבת תישרפהה

') (l+gיי1-
(4) NPV = (Y0-C) + Y0g £
t=0 (l + r)1

םג תואדווב םש תוראשהו הדובעה-חוכל הסינכ תלקוש השאהש איה וז הגצהב החנהה

סוה ידי-לע בושיחה ןקתל שי דיתעב תופוקתהמ קלח קר דובעת איהש שארמ החינמ

שמו רחאמ ןוידה תונקסמ תא הנשי אל הז ןוקית .הפוקתו הפוקת לכב הדובע-חוכב
.הלא תויורבתסה תעיבקב םג יטננימודה
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םא הטלחההש הדבועה תא השיגדמ וז הגצה תרוצ

תיחכונה הפוקתב םאה ידיב תרתונש וטנ הסנכהה
.הדובעמ תוסנכהה םרזב ידיתעה

לע הנושארו שארב תעבקנ הטלחהה ,ךומנ  gלודיגה רועיש ןדובעש תוליכשמ אל םישנ לצא

םיסנכנ  g,הלוע ךכל םאתהבו הלוע השאה לש הלכשההש לככ ךא הווהב וטנ הסנכהה ךמס
.ךוראה חווטל םילוקשה הנומתל

הדובעה קושל םאה תאיציל תורבתסהה הלודג ןכ רתוי הובג  ^-NPVלככש איה הרעשהה

:םינתשמ רפסממ תיבויח עפשומ  0. NPVהפוקתב
תואצוהמ הכונמ ),השאה לש הלכשההמ םג ךא ליגהמ רקיעב עפשומה(  0הפוקתב רכשה )(1
.דליב לופיט
רכשה לע םג ךא ,רכשה לש ידיתעה לודיגה בצק לע רקיעב העיפשמה םאה לש הלכשהה )(2

 Y0.יתלחתהה
.הדובעה ייח ךשמ )(3
.הדובעל האיציל תורבתסהה לע יבויח ןפואב הרעשהה יפל םיעיפשמ הלא םימרוג

סהה לע ילילש ןפואב םיעיפשמה םיפסונה םיירקיעה םינתשמה תלבוקמה הירואתה יפל
 (1).םירחא החפשמ ינב תסנכהו ) (CHהחפשמב םידליה רפסמ םה — הדובעל האיציל תורבת
,ןאכמו

)(5) P = P [NPV, Ch, I

היסרגר חותינ

חה לע ליעלד םינתשמה לש םתעפשה תא ) (Logitהיסרגר תועצמאב קודבנ הז קרפב

ע לע תונועמב ל"כש תוינידמ תויביטקפא ררבל הסננ .הדובעה-חוכל האיצי רבדב תוהמאה

.הדובעה קושל תאצל תוהמא
.םינתשמ רפסממ תעפשומ הדובעה-חוכל םא תאיצי ליעל ונרמאש יפכ

)P(Y0 —C, S, Ch, I

P

רשאכ

הדובעה קושל תאצל תורבתסה

P

לופיטה תולעמ הכונמ דליה לודיג תפוקתב םאה רכש
םאה תלכשה

= Y0-C
S

תיבב םידליה רפסמ

Ch

לעבה תסנכה

I

תיזכרמה הכשלה לש החפשמ תואצוה רקס ךותמ םינותנב ונשמתשה היסרגרה חותינ ךרוצל

.דבוע לעב םע  2-0ליגב םידלי םע תוהמאה תיסולכואל ונסחיתהו ) (1992/3הקיטסיטטסל

הליגל םאתהב םישנהמ תחא לכל "יופצ רכש"כ בשוח דליה לודיג תפוקתב םאה רכש
.םגדמב תוקסעומ םישנ לש רכשה ינותנ יפ לע התלכשהו
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הדובעה דרשמ לש םוי תונועמב דליב לופיטה יפירעת י"ע הדמאנ דליב לופיטה תולע

ראש יבגל םינותנ .2תויפיצפסה היתונוכת יפ-לע ףירעת ונבשח םא לכל רשאכ החוורהו
.החפשמה תואצוה רקסמ וחקלנ םירחאה םיילכלכ-סייפרגומדה םינתשמה
םאה תסינכל תורבתסה לע םינושה םינתשמה לש םתעפשה הקדבנ ) Logitהטישב( היסרגרב
:תופתתשה ירועיש ריבגהל תדעונש תוינידמ ינתשמ םניה םינתשמה ךתמ םיינש .הדובעה-חוכל

 — 3.Cדליב לופיטה ימדו ) (Sהשאה תלכשה

יעצמא תלעפהל רשאב תונקסמ קיסהל הסננו הלא םינתשמ לש םתעפשה המ קודבנ
.תוינידמ

 4:חול
הדובעה-חוכל הסינכ תורבתסה לע םיעיפשמה םינתשמ

) (Logitםינטק םידליל תוהמא לש
 tםיזוחאב העפשה הדיחי הנתשמה רואית

תופתתשה לע
*הדובע-חוכב

10.40

+

0.0570

םינש

הלכשה

תונש

 0.0117+ 7.70ח"ש תואמ לופיט תולע סונימ רכש

 0.0010+ 2.52ח"ש תואמ )תישדוח(לעבה תסנכה
 0.0472- 5.96רפסמ תיבב םידליה רפסמ

פשמ תואצוה רקס :רוקמ
N = 880

לש תופתתשהה רועיש עצוממב הלעמ תחא הלכשה תנש תפסותש  4חולמ הארנ

-1.2ב תופתתשהה רועיש הלעת ,ח"ש -100ב דליב לופיטה תולע תדרוה .זוחא -5.7ב תוהמא
.זוחא

.זוחא -4.7כב תופתתשהה רועיש דירומ החפשמב ףסונ דלי לש ומויקש םיאור ונא ךכל טרפ

.תיתועמשמ אל ךא תקהבומ איה ותשא תטלחה לע לעבה תסנכה תעפשהש הארנ ןכ-ומכ

לע םינתשמ תעפשה הקדבנ .םגדמב תודבועה תוהמאל הסחיתה ונכרעש תפסונ היסרגר
.הלא תוקסעומ םישנ לש הדובע תועש
םידלי רפסמו לעבה תסנכה לודיגש ,הלוע הלכשההש לככ דרוי הדובעה תועש רפסמש אצמנ

.עיפשמ אל וטנ םאה רכש וליאו הדובע תועש ןיטקמ

דליה תריסמ תולעל הכומנ וא הווש ןועמב לופיטה תולע כ''דבש ררבתה החפשמה תואצוה רקס ינותנמ 2.
.דליב לופיט תולעכ ןועמה תולעב ונשמתשה ןכלו .תלפטמל

הצובקב אצמנ .האלמ הרשמל ישדוחה רכשה תא ןהו הלכשהה הנתשמ תא ןה היסרגרל סינכהל ןתינ 3.
.תויראנילוקיטלומל ששח ןיא ןכלו הלא םינתשמ ןיב ) (0.3םאתימ תיטנבלרה
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תוקסעומה תוהמאה לצא תויעובש הדובע תועש דפסמ לע םינוש םינתשמ תעפשה
)תיראניל היסרגר(
t

םדקמ

תודיחי

הנתשמ

עובק
49.63
 1.05- 4.10םינש הלכשה

 0.0005- 1.02ח"ש תואמ דלי תקזחא תואצוה סונימ רכש
 0.03- 1.70ח"ש תואמ תישדוח לעבה תסנכה

3.83

מה

תואצוה

1.60-

רקס

רפסמ

רפסמ

םידלי

:רוקמ
N = 513

םעו תוהמא לש הדובע-חוכב רתוי ההובג תופתתשהל האיבמ הלכשהש אופא אצמנ םוכיסב

רומשל תנינועמ הליכשמה םאהש הארנ .תוקסעומה םישנה לש תמצמוצמ רתוי הקוסעתל תאז
עצהש םג ןכתי .דליב לופיטל ןמז רתוי שידקהל תאז תרגסמבו הדובעה קוש םע רשק לע רתוי
תובר תוליכשמ םישנ .תוליכשמ אל םישנלמ רתוי הובג תוליכשמ םישנל תיקלח הדובע תומוקמ

.הרשמ  &609ונייהד תויעובש תועש  24לש תרגסמב הארוהב תוקסוע
דרשמה לש םויה תונועמל תוחפ תונופ תוליכשמ תוקסעומ םישנש םג םיאור ונא הז רשקהב

.תוליכשמ אלו תוקסעומ םישנל תיסחי

 6:חול

)(1994ןתלכשה יפל םוי תונועמב םידליל תוהמא תוגלפתה
םאה תלכשה

םידלי רפסמ
ןועמב

תוהמא תוגלפתה
ןועמב ןהידליש

תוהמא ב"הס תוגלפתה

 2-0ןטק דליל
הדובעה-חוכב

100

100

15,907

33

6

12-11

18,414

38

41

+ 13

14,331

29

53

כ"הס
10-0

48,690

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה — א"כ רקסו ,החוורהו הדובעה דרשמ :רוקמ

הלכשה תמרב איה ,םינטק םידלי ןהל רשא תודבועש םישנה תיסולכואש םיאור ונא  6חולמ

ןהידליש םישנה תיסולכוא תאז תמועל ).דומיל תונש  13+תולעב ןה  (5396תיסחי ההובג
הטמו דומיל תונש רשע תולעב ןה שילשכ :רתוי הכומנ הלכשה תמרב הניה ןועמב םיאצמנ

.דומיל תונש  13+תולעב ןה דבלב םיזוחא -30כו
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תוינידמל תוכלשה
םינטק םידליל תוהמא תונוכנ לע םיעיפשמה תוינידמ ינתשמ ינש םימייקש וניאר ליעל ןוידב
דוסבס תועצמאב דליב לופיטה תלזוהו ,םאה לש הלכשהה תמר תאלעה :הדובעה-חוכל סנכהל

.תונועמב ל"כש
דוסבסה תוינידמ לש תויביטקפאה תא קודבל לכונ ונבשחש היסרגרה ימדקמב שומיש י"ע
.הדובעה-חוכל תוהמא תסנכהל רשאב

יוניש( הדובעה-חוכב תוהמא תופתתשה תאלעהל תיביטנרטלא תוינידמ עיצנ תאז תובקעב
).תוהמא לש הלכשה תאלעהו תונועמב דומילה רכש תטיש

הדובעה הובל תוהמא ונישנ תסינכל רשאב ל"כש דוסבס תויביטקפא .א
 1992/3החפשמה תואצוה רקסמ ונאצוהש  2-0םיליגב םידליל תוהמאה תצובקל סחיתנ
 625וז הנשב היה ילמיסכמה ל"כש .הדובעה קושל הנסנכת םא יטנבלרה ל"כש תא דומאנו
םישנ תצובק ינפב דמעש עצוממה גרודמה דומילה רכש וליאו ),תילאירה תולעה איהש( ח"ש

 410לע דמע )ןתחפשמב שפנל הסנכהל םאתהב דומילה רכש חול יפל ונבשיח ותוא( וז
לש הזכ לוטיב .השא לכ רובע ח"ש  625לע ותוא דימעי דומילה רכש דוסבס לוטיב .ח"ש
רתוי שפנל תיתחפשמ הסנכה לש תוכומנ תומרב םישנ לש וטנ הסנכהב עגפי דוסבסה
ל"כש לש הזכ רוקייש ונאצמ ונבשיחש היסרגרה יפל .תוהובג הסנכה תומרב םישנב רשאמ

.זוחא -2.5ב תוהמא לש עצוממה תופתתשהה רועיש תא ןיטקי )ח"ש (215
-200כ  2-0ליגב םידליל תוידוהיה תוהמאה רפסמ היה םהיפל ) (95א"כ רקס ינותנל םחיתהב

-2.5ב תופתתשהה רועיש תדירי תועמשמש ירה ,הדובעה-חוכב ויה ףלא  110םכותמשכ ףלא

הסנכה תומרב םישנ ןה ןבורשכ ,הדובעה-חוכמ תוהמא םישנ -5,000כ תאיצי איה זוחא
.תוכומנ הלכשהו
דבלב תוהמא -5,000כ תסנכהל איבה דסבוסמה דומילה רכשש איה הזה ןוידהמ הנקסמה

ןאכמו .ח"ש ןוילימ -200כל עיגמ םוי תונועמ דוסבס לש יתנשה ביצקתה .הדובעה-חוכל
.ח"ש ףלא -40כ התלע דוסבסה תועצמאב הדובעה-חוכל )הכומנ הלכשה תמרב( םא תסנכהש

:תוירקיע תוביס יתשמ הארנה לככ תעבונ וז תלבגומ תויביטקפא

חוכל סנכהל םא הטלחהב ךורא חווט ילוקישל םישנה תוסחיימש תיברימה תובישחה )(1
.חווט ירצק םילוקישל אקוד ואלו הדובעה

הדבועה .הלכשהה תורסח םישנה תא קיפסמ דדועמ וניא דומילה רכש לש םייקה םלוסה )(2
היצקנופכ אלו שפנל החפשמה תסנכה לש היצקנופכ תמייקה הטישב עבקנ דומילה רכשש

םלשל תובייח הכומנ הלכשה תמרב םישנ םהב םירקמל איבהל לולע השאה תלכשה לש
תמרב םישנ ןהב םירקמל ךדיאמו ,הדובעה-חוכל ץוחמ ןריאשמ רשא ידמ הובג דומיל רכש

סנכהל םאב ןתטלחהב ול תוקוקז ןניאש ידמ ךומנ דומיל רכש תומלשמ ההובג הלכשה
.הדובעה-חוכל

לש םויה תונועמב םיאצמנה םידליל ונסחיתה .ליעל הנעטה תא השיחממ ונכרעש הקידב

םלושש דומילה רכש תגרדו םאה תלכשה יפל םידליה תוגלפתה ונקדבו הדובעה דרשמ
.םדי-לע
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ל )ז"נשת תנש( םוי תונועמב םידלי תוגלפתה
םאה תלכשה

N

)דומיל תונש(

)םידלי רפסמ(

עצוממ ל"כש
הטישה יפל

יביטנרטלא ל"כש

)(1

)(2

)ח"ש( תמייקה
)(3

)(4

10-0

13,043

603

400

12-11

17,778

601

500

15-13

8,777

621

800

+ 61

5,819

720

870

45,417

לש

היצקנופכ

םולשתה

תוליכשמ

ה

כ"הס

עבקנ

תומרל

תורסח

הז

םישנ

םויכ

ל"כש

רומאכ

ןוירטירק

איבה

לעופב

אל

ןיב
לע

םישנה

דומילה

שגד

רכשב

םישל

שי

רובע ל"כש תא ליזוהל שי ןותנ
בעל תואצויש רתוי תוהובגה

נוש

העצהל

םלוסל

אמגוד

א

הלכשה

םישנל
תולעהל

פיסומ

ןתינש

הלכשה

תמלשה"
םישנל

ועמ

הלכשה

תשה

שב

תוהמא

תדיוצמ

וכל

תולע

םא

ח"ש

ועצמאב

בסל

יסוהל

תאלעה

תמר

תורגסמ
סרוק

תולע

היסרגרה
רתוי

יפל

הובג

לש

הנש

לש

זוחאהש

הדובעה-חוכל

תולעש

-40,000ל

ןתינ

תואצותמ

ביחרהל

יתנש

רובע

תוהמא

םויכ

לש

םיאור

האושהב

רתוי

שדקומה

)םייקה

)הדובעה

איהשכ

תסנכה

היסרגרה

םיסרוק

הלעמ

)(4רוטב

ויפל

.ןתלכשה

םדעילו

רועיש

תוטועמ

וניאר

תמלשה

ביצקתבש

תמלשה

תנש

לש

רעפה

הדובעה

העיפומ

היצקנופכ עבקי דומילה רכש
תא העצהה יפל הנמלשת

צ

םלוסל העצה

סינכהל

םוכסב

ונא
ח"ש

ןתינש

אמגודל

,הדובעה-חוכל

ךכ

םא

60,000
הארנ

.הכומנ

תוהמא

5,000
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הלכשה תמרב םישנ םיפלא תשולשכ הדובעה-חוכל סינכת וז הלועפ .אבצ רחאלש ליגב
.תרפושמ

תמייקה הביטנרטלאה .ג
:תוינידמ יעצמא ינשב שומיש ינפב בצינ החוורהו הדובעה דרשמש םיאור ונא

דובעה-חוכל הסינכמ תיחכונה התנוכתמב תונועמב דומילה רכש תוינידמב שומיש )(1

ל הדובעה-חוכב ןתוהש ךשמש חינהל שי .הכומנ הלכשה תולעב ןבורב תוהמא -5,000כ
וזו ןתלכשה תמר י"ע רקיעב םיעבקנ הדובעה-חוכב תופתתשה יסופדו רחאמ ךשוממ היהי
.התנתשה אל
הטישה יוניש תועצמאב הדובעה-חוכב תוהמאה רפסמ תא לידגהל ןתינ ליעל וניארש יפכ

ןיב יתועמשמ רעפ תריצי ךות השאה תלכשה לש היצקנופכ עבקי דומילה רכשש ןפואב
.תוליכשמ םישנו תוליכשמ אל םישנל דומיל רכש
םרט םישנ לש ןתלכשה תמר תאלעהל םיבאשמ תיינפה ןכתת ל"כש דוסבסל הביטנרטלאכ )(2

.תוהמאה תפוקת
תמרב ךא תוהמא תוחפ )הלכשה תאלעה תועצמאב( הדובעה-חוכל סינכהל ןתינ ןותנ םוכסב

קר ןמז ךשמתו רתוי הביצי היהת הדובעה-חוכב ןתוהשש חינהל ריבס .ההובג רתוי הלכשה
.ןתלכשה תמר התלעו רחאמ רתוי
,רתוי רצק ןמזל הכומנ הלכשה תמרב םישנ רתוי לש תידיימ הסינכ ןיב איה הרירבה םוכסל

.רתוי בר ןמזלו רתוי תויעוצקמ תודובעל ךא םישנ תוחפ לש הסינכ ןיבו
םישנ תופתתשה רועיש תאלעה תויהל הכירצ דרשמה תוינידמו רחאמש ירה בתוכה תעדל
ןתלכשה תמר תולעהלו תוסנל ףידע ,ךוראהו ינוניבה חווטל רקיעב אלא רצקה חווטב קר אל

תולע תלזוה תועצמאב הדובעה קושל ןתאיצי דדועל רשאמ הלכשהה תורסח תוהמאה לש
ללכ ךרדב תאז םלוא רצקה חווטב ןתקוסעתל לבגומ חרואב איבהל לכות וזכ הלקה .לופיטה

ושכריש דע הדובעה-חוכל ןתסינכ תוחדל ףידע .תויעוצקמ אל תודובעבו םומינימ רכשב
רתי תועיבקו קופיסו רתוי ךוראה חווטב הסנכהו הלכשהב םודיק ןהל איביש רבד הלכשה
.הדובעה קושב
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