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הוותמה ףוחה , תויושר  תנמא  לע  דודשאב  תומייקל  ימואל  - ןיבה סנכב  לארשיב  תויושרו  םירע  ישאר  ומתח  רבמבונב 2015  ב-9 
: הריהצמ הנמאה  םיפוחה  . לש  םייקמ  לוהינל  תונורקע 

תושעל ונילע  המימי , םימימ  תישונא  תוליעפ  ידקומ  ףוחהו  םיה  ויהש  יפכ  .ללכה  תלחנ  םיימואל –  עבט  יבאשמ  םניה  ףוחהו  םיה  "
" .םינושה םהישומיש  לע  ףוחהו , םיהמ  תונהיל  ולכוי  םיאבה  תורודה  םגש  תנמ  לע  תומייק , לש  חורב  לועפל  תנמ  לע  ןתינה  לככ 

אמייק - רב חותיפו  לוהינ  תובכרומבו  םיפוחה , לע  הרימשה  תובישחב  הרכהה  יכ  םיארמש  םיכלהמ  לש  הרושל  ףרטצמ  הז  ךלהמ 
ןוצרהו אסיג , דחמ  ימיה  באשמה  תובישחב  הרכהה  .לארשיב  םיינוטלש  םיפוגו  תוטלחה  ילבקמ  ידיב  תמייק  רבכ  םיפוחה , לש 
תויושר םיעינמ  אסיג , ךדיאמ  תינוריע  תומייק  לש  םיטביה  יפל  ריעה  לוהינ  לע  תולכתסהו  אמייק  - רב ןונכתל  הבישח  עימטהל 

םידע ונא  תונורחאה  םינשב  ךכ  .השדח  הרוצב  ןמצע  ןהלש  תירוביצה  תולהנתהה  תאו  םיינוריעה  םינונגנמה  תולהנתה  תא  ןוחבל 
.לארשיב תובר  ףוח  ירעב  יפוח  חותיפ  לש  הפונתל 

םוחתב רפתשהל  תויושרה  תא  דדועל  ןתינ  ךיאו  תיפוחה ? תומייקה  םוחתב  תושרו  תושר  לכ  יצמאמ  תא  דומאל  ןתינ  דציכ  ךא 
ןיב האוושהל  המרופטלפ  תריצי  איה  תאז  תושעל  תחא  ךרד  ףוחה ? תברקב  תינוריעה  תומייקהו  תיפוחה  הביבסה  לע  הרימשה 

יתיסינ ןאכ  ראותמה  רקחמב  .ןהיניב  תורחתו  רופיש  דדועתו  יחכונה  ןדוקפת  תא  תויושרל  ףקשתש  תונושה , תויושרה  יצמאמ 
- לת הילצרה , הינתנ , הרדח , הפיח , וכע , הירהנ ,  ) לארשיב ףוחה  ירע  תיפוחה ב-12  תומייקה  לש  תיוושכע  בצמ  תנומת  טטרשל 

םישיגנו םיקיודמ  םיבוט , םירוטקידניא  ושמשיש  םידדמ  תריצי  ידי  - לע תליאו ) ןולקשא  דודשא , ןויצל , ןושאר  םי , תב  ופי , – ביבא
סיסב תריצי  ךות  םינימזו , םייטנוולר  חתפמ  ימוחתב  םידידמ  םינותנ  רפסמ  ורחבנ  םידדמה  תא  רוציל  ידכ  .תויושרב  היישעל 

אל יכ  הנבהה  לע  ססבתמ  הז  ףוריצ  .םינושה  םידדמה  ףוריצ  ידי  - לע תויושרה  ןיב  יתיוושה  ןכמ , רחאל  .תויושרה  ןיב  ןגוה  האוושה 
לש רתוי  ןווגמו  בר  רפסמ  ונל  שיש  לככ  ךא  דיחי , דדמ  תרזעב  תוָשרב  תיפוח  תומייקכ  תובכרומ  - בר אשונ  תמכל  וא  דודמל  ןתינ 
אוה םידדמה  יוהיז  תאזמ , הרתי  .ןהיניב  תוושהלו  תויושר  לש  השלוחו  קזוח  תודוקנ  לע  רתוי  הבוט  הרוצב  עיבצהל  ןתינ  םידדמ – 

.ןהיצמאמ תא  דומאל  ןמצע  תויושרל  םילכ  קפסלו  ידיתע  בקעמל  סיסב  רוציל  ידכ  םג  תובישח  לעב 

םייטנוולרה םימוחתב  רקחמה  דקמתה  תוריש , םהב  תונתונו  םהילע  תויארחא  תוימוקמה  תויושרהש  םינושה  םימוחתה  ךותמ 
ורחבנ 12 ןכמ  רחאל  םינשה 2014–2015 . ןמ  םינותנ  ןחב  רקחמה  .הביבסו  הרובחת  יאנפו , תוברת  הלכלכ , םיפוחה : רובע  רתויב 

: תיפוחה תומייקה  תא  רפשל  לאיצנטופ  ילעב  םהשו  הלא , םימוחתב  תויושרה  יצמאמ  לע  קמוע  תנומת  םיפקשמה  םידדמ ,

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16212

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Fall2016-286.jpg


הביבסה םוחתב  םידדמ 
.תושרב םישרומה  םיפוחה  ללכמ  הצחר ) יפוחל  ימואל  - ןיב תוכיא  ות  " ) לוחכ לגד  יפוח   " זוחא .א 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  יקנ ' ףוח  תינכת   ' יפל םיפוחה  ןויקינ  גוריד  .ב 
.םיפוחב תוננכותמ  אל  בויב  תומרזה  רפסמ  .ג 

יאנפהו תוברתה  ימוחתב  םידדמ 
.םיפוחב תולייטה  חותיפ  תדימ  .ד 

.םיפוחב םירקבמ  רפסמ  .ה 

הרובחתה םוחתב  םידדמ 
.תולייטב םיינפוא  יליבש  לש  ללוכ  ךרוא  .ו 

.ףוחל תירוביצ  הרובחת  תוירושיק  .ז 

הלכלכ ידדמ 
.ילפיצינומה ביצקתה  ללכמ  ףטושה  םיפוחה  ביצקת  .ח 

.תושרה תוירחאב  ףוח  לכל ק"מ  יפוח  ביצקת  .ט 
.תושרב זרכומ  ףוח  לכל  ףוחה  ךרואל  םיקסע  רפסמ  .י 

.יפוחה ביצקתה  ללכ  ןיבל  תלייטבו  םיפוחב  םיקסעמ  תושרל  תוסנכה  ןיב  סחיה  .אי 
.ריעב םיבשות  רפסמ  תמועל  ףוחה  ךרואל  תונולמב  תוניל  רפסמ  .בי 

לכ לצא  בקעמב  םיאצמנ  םינותנה  לכ  אלש  ןוויכמ  הז , רקחמב  תויושר  ןיב  תואוושה  תכירעב  םיקויד  - יא ולפנש  ןכתיי  יכ  ןייצא 
תויושרה יפמ  ורסמנ  אל  ללכ  םירחאו  דבלב , הכרעה  רדגב  םהש  וא  תומיוסמ  תויושרל  םירסח  םימיוסמ  םינותנ  .תויושרהמ  תחא 

.םינותנה ןמ  קלחב  ינושה  תא  ריבסהל  םייושעש  םיפסונ  םימרוגבו  ןרשועב  ןהיפוח , ךרואב  תולדבנ  תויושר  ןבומכ , .תורבודמה 
.דיתעב רתוי  תינללוכו  תיביטמרופניא  האוושה  רוציל  ידכ  םיפסונ  םימוחתמו  םיפסונ  םידדמ  ףיסוהל  יוארה  ןמ  יכ  םג  ןייצא 

: תיפוחה תומייקה  םוחתב  תוירוגטק  שולשל  תויושרה  תקולחל  תורשפא  לע  תוארמ  רויא 1 , תואבומ ב ןרקיעש  םידדמה , תואצות 

.הילצרהו דודשא  םג  הבר  הדימבו  תליא , הינתנ , ופי , - ביבא - לת תוליבומ :
.ןויצל ןושארו  הירהנ , הפיח , תוחתפתמ :

.םי   תבו  ןולקשא  הרדח , וכע , רופיש : תונועט 

רויא 1
לכב םיהובגה  תומוקמה  תשולשמ  דחאב  העיפוה  תימוקמ  תושרש  םימעפה  רפסמ 

דדמ

רפשל תוסנמ  ןניא  תיפוחה , תומייקה  תובישח  תא  תומינפמ  ןניא  תישילשהו  היינשה  הירוגטקב  םירעה  יכ  ןועטל  ידכ  תאז  ןיא 
הנומתה תאז , םע  .תוצובקה  שולש  ןיב  יתוהמ  רעפ  םייק  וישכעל  ןוכנש  אלא  ףוחב , חותיפו  ןונכת  יכלהמ  תועצבמ  ןניא  וא  התוא 

.תויושרה ןיב  תוחפ  םירכינ  םילדבהו  הנוש , הנומת  ןתית  תואבה  םינשב  תפסונ  הקידב  יכ  ןכתייו  הריהמ , הרוצב  הנתשמ 
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תורוקמ

. םילקא תנגהו  ריווא  םוהיז  תתחפהל  םורופ ה-15  תנמא  . 2008 םורופ ה-15 .  .1
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