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תונוט לש כ-60,000  תוטילפל  איבמ  לארשיל  בכר  ילכ  אובי  .הממח  יזג  תטילפל  םיירקיעה  םימרוגה  ןמ  דחא  איה  בכר  ילכ  תעוסנ  .דודשא  למנב  םישדח  בכר  ילכ  יצ 
יקיויקיפ רתא  ךותמ  יחתפ  ריפכ  םוליצ : הנשב |  עצוממב  ינצמח  - וד ןמחפ 

הממח יזג  תוטילפ  תולובג –  תצוח  ןמחפ  תואנובשח 
לארשיל םירצומ  אובימ  האצותכ 

גלזמה הצק  לע 

, לעופב .החטשב  תושענה  הממחה  יזג  תוטילפ  לע  קר  תיארחא  הנידמ  לכ  םיימואל  - ןיבה םימכסהה  יפ  לע 
רוצייה תעב  הנידמה  חטשל  ץוחמ  ועצובש  תובר  תוטילפ  ועמשמ  לארשיב  הכירצל  אבוימה  רצומ  לכ 

.עונישהו
תושחרתמש הממח  יזג  תוטילפ  תוהזל  תונידמל  תרשפאמ  תינכרצ  טבמ  תדוקנמ  ןמחפ  תואנובשח 

.ןמוחתל םיתורישו  םירצומ  אובימ  האצותכ  םלועב  םינוש  תומוקמב 
תולובגל ץוחמ  תושענה  הממח  יזג  תוטילפ  תומיכ  לארשיב : בושח  עדי  רעפ  אלממ  הז  ידוחיי  רקחמ 

.לארשיל םיאבוימה  םירצומ  רוצייל  הנידמה ,
שוביגל יתועמשמ  ןפואב  םורתל  לכותש  ןמחפ , תואנובשח  לש  תרדוסמ  תימואל  היגולודותמ  חתפל  שי 

.המושיי רחא  בקעמלו  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל  תימואלה  תוינידמה 
םינימזה םינותנה  לע  ססבתהל  לארשי  לש  תימואלה  ןמחפה  תואנובשח  הכירצ  תונימאו  קויד  חיטבהל  ידכ 

.תופיקש לעו  דימתמ  רופיש  לש  ךילהת  לע  תושימג , תוחנהו  תורדגה  לע  רתויב , םיבוטה 
תכרעמה
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ריצקת

ידכ הממחה  יזג  תוטילפ  תתחפהל  םיימואל  םידעי  םדקל  ךרוצב  הרכהה  תססבתמו  תכלוה  םינורחאה  םירושעה  ךלהמב 
יעצמא תונחובו  ןמוחתב  תוטילפה  תא  תודמוא  םלועה  תונידמ  .םילקאה  יוניש  יכילהת  לש  תוכלשההו  בצקה  תא  םצמצל 

םיתורישו םירצומ  לש  ימואל  - ןיב רחסמ  רשאכ  ילבולגה , ןדיעב  יכ  רוכזל  שי  תאז , םע  .םידעיב  הדימאל  םינוש  תוינידמ 
הממח יזג  תוטילפל  ףיקע  ןפואב  הרושק  הנידמ  לכב  הכירצה  תובר , תונידמ  לש  תילכלכה  תוליעפב  יתועמשמ  קלח  אוה 

תונידמ רובע  ובשוח  םירצומ  תכירצב  ןרוקמש  הממח  יזג  תוטילפו  רקחמב , תססבתמו  תכלוה  וז  הנבה  .תורחא  תונידמב 
ילכ ןכו  תינכרצ , תועדומ  תרבגהל  ילכ  שמשל  לוכי  םירצומ , לש  הכירצב  ןרוקמש  הממח  יזג  תוטילפ  ןדמוא  .םלועב  תובר 

הנושארל איבמש  רקחמ  תואצות  םיגיצמ  ונא  .תוטילפב  רחסמלו  התחפהל  תימואל  - ןיבו תימואל  תוינידמ  תעיבקל  רזע 
םירצומ אובימ  תוטילפה  ךס  יכ  אצמנ  רקחמב  םינשב 2000–2008 . לארשיל  םירצומ  אובימ  הממח  יזג  תוטילפ  בושיח 
תמגמב אצמנו  תיצחמכב , לארשי  ימוחתב  תושחרתמה  תוטילפה  תא  לידגמ  הלבוהב , תוכורכה  תוטילפ  אלל  לארשיל ,
.הפוריאבו היסורב  הדנקב , "ב , הראב ןיסב , רקיעבו  םלועה , יבחרב  תושחרתמ  הלא  תוטילפ  .רקחמה  תפוקת  ךרואל  היילע 

עקר

יזג תוטילפ  תתחפהל  םיצמאמו  ימלועה  םילקאה  רבשמ 
הממח

תוכוז ימלועה , םילקאה  לע  תישונאה  תוליעפה  תעפשהו  תושונאה , לע  עיפשמ  םרוגכ  ימלועה  םילקאה  יוניש  לש  ותויזכרמ 
םלועב תונידמ  הלעמל מ-190  .הז  תע  בתכב  תוסחייתהל  וכז  ףאו  םלועה , תונידמ  ןיבו  תיעדמה  הליהקה  ברקב  תבחרנ  הרכהל 

לש התחפהה  יצמאמ  רקיע  ומע  . תודדומתהלו  ימלועה  םילקאה  יוניש  םוצמצל  םיימואל  - ןיבה םיצמאמל  הנורחאל  וסייגתה 
.ןמוחתב תוטילפ  תתחפהל  םכסהה  לע  תומותחה  תונידמה  לש  תוימואל  תויובייחתהב  יוטיב  ידיל  אב  הממח  יזג  תוטילפ 

הרפסומטאה לא  הממח  יזג  תטילפל  רתיה , ןיבו  הביבסה , לע  העפשהל  יתועמשמ  םרוגכ  תספתנ  םיתורישו  םירצומ  תכירצ  ןכ , םא 
םיתורישו םירצומ  לש  הכירצה  ידקומ  ןיב  םייקש  יבחרמה  קתנה  תא  ריבגמ  ימואל  - ןיבה רחסמה  חפנב  לודיגה  . 

תולובג תועצמאב  תוטילפה  תתחפה  יצמאמ  תמיחת   . םיפסונ  םירוזאב  םיוסמ  רוזא  לש  תולתה  תא  ריבגמו  רוצייה , ידקומ  ןיבל 
לש הקפסאהו  רוצייה  תורשרש  לש  ימואל  - ברה ןייפואֵמו  תילכלכה  תוליעפה  לש  תולובגה  הצוח  הייפואמ  תמלעתמ  םיימואל  - ןיב

ןניאש תונידמב  הממח  יזג  תטילפ  לש  ךילהת  ראתמ  ( carbon leakage  ) " ןמחפ תפילד  חנומה " .םיבר  םיתורישו  םירצומ 
. וללה  םידעיל  תוביוחמש  תונידמ  רובע  אוצי  ירצומ  רוציי  תעב  התחפה , ידעיל  תוביוחמ 

הבוליש .םויכ  הגוהנה  תילאירוטירטה  ןמחפה  תואנובשח  תא  תינכרצ  טבמ  תדוקנמ  המילשמ  הממח  יזג  תוטילפ  תואנובשח  דגנמ ,
, הממח יזג  תוטילפ  תרבעהבו  רחס  ינונגנמ  לש  שומימב  םייבטימ , הטילפ  ידעי  תאצקהב  עייסל  לוכי  םילקא  תוינידמ  תעיבקל  ילככ 

לע הנוש  טבמ  תדוקנ  הגיצמ  איה  ןכ , ומכ  .זירפ  םכסה  לש  תויביטקפאה  תרבגה  םשל  םיימואל  - ןיב הלועפ  יפותיש  לש  םודיקבו 
םירקחמ לש  הרוש  םינכרצו  . םינרצי  ןיב  תפתושמ  תוירחא  לש  תונורקע  שוביג  תרשפאמו  הממח , יזג  תוטילפל  תוירחאה 

' ןמחפה תפילד   ' תא ומיגדהו  תובר , תונידמ  לש  ( carbon footprint  ) ןמחפה ַךְרדִמ  תא  ונחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  וכרענש 
דצל ימואל  דדמכ  ןהלש  ןמחפה  ךרדמ  תא  דומאל  תונידמ  רפסמ  ורחב  תונורחאה  םינשב  תונוש  . תונידמ  ןיב 

תועבונה תוטילפה  חותינ  ןוגכ  תוינידמ , ימושיי  תניחב  לע  העיפשמ  ףא  וז  תואנובשח  תוילאירוטירטה . תוטילפה 
ןיב תוטילפב  רחסמ  ןונגנמ  בוציע  הינטירבב  , ( resource efficiency  ) םירמוחב שומישה  תוליעי  רופישל  תונוש  תויגטרטסאמ 
. תיפוריאה  הלכלכה  רובע  הממח  יזג  תוטילפ  ןיבל  תילכלכ  החימצ  ןיב  תונזאמה  תוינידמ  תופולח  לש  הניחבו  ןיסב   תוזוחמ 

לארשיב הממח  יזג  תוטילפ  תתחפה 

לש תרגסמה  תנמאמ  קלחכ  תחתפתמ  הלכלכ  לשכ  לארשי  לש  הדמעמ  היה  ןכמ  רחאל  םינש  ךשמבו  וטויק  םכסה  תמיתח  תעב 
, המוחתב הממחה  יזג  תוטילפ  תא  תיחפהל  הנושארל  לארשי  הבייחתה  ןגהנפוק  תדיעווב  תנשב 2009  .םילקא  יוניש  רבדב  "ם  ואה

הזירכה הנורחאל  תנשל 2020  . דע  ליגרכ " םיקסע   " הוותמל סחיב  לש כ-20%  התחפה  דעיל  הבייחתה  ימשר ב-2010  ןפואבו 
תלבגה םרקיעש  הממח , יזג  תוטילפ  תתחפהל  םישדח  םידעי  ץומיא  לעו  הממח , יזג  תוטילפ  תתחפהל  תינכתה  לוטיב  לע  הנידמה 

. תנש 2030  דע  הנשב  תונוט  שפנל ל-7.7  תוטילפה 

[24 , 11]

[27 , 26 , 25 , 20 , 14]

[13]

[26 , 20]

[26]

[27 , 26 , 20 , 19]

[21 , 7  ]

[8]

[10][9]

[6]

[5]

https://magazine.isees.org.il/?p=16285



, שפנל הכירצו  הסנכה  לש  תיסחי  ההובג  המר  לארשי  תנידמ  הגיצמ  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראב  הרבחכ 
ראשל המודב  .תורוחסו  םלג  ירמוח  לש  אובי  לע  םיבר  םירקמב  תססבתמ  איה  םילד , הב  עבטה  יבאשמש  הנטק  הנידמכ  םלוא 
םינכרצה לש  תוירחאה  תא  הריסמו  תילאירוטירטה , השיגה  לע  תססובמ  לארשי  לש  תוטילפה  תתחפה  תוינידמ  םלועה , תונידמ 

המרב בכרומ  הכ  רגתא  .לארשיל  הכירצה  ירצומ  לש  הלבוהו  רוציי  תעב  םלועה  יבחרב  תושחרתמה  תוטילפל  םילארשיה 
אשונב תוינידמ  םושייו  שוביג  דצל  ( bottom-up " ) הטמל תוגהנתה מ" ייונישו  תיחרזא  תוברועמ  עבות  תימלועהו  תימואלה 

יונישל תוינידמ  תייוותהל  ילככ  ןה  לארשיב , הכירצה  לש  תוכלשהה  אולמב  הרכה  תשרדנ  וז  תרגסמב   . top-down) " ) הלעמל מ"
.ימלועה םילקאה  רבשמב  קבאמה  רובעו  לארשי  רובע  תיבטימ  הלועפ  תייגטרטסא  שוביגל  יעצמאכ  ןה  תינכרצ  תוגהנתה 

- ןיב תועפשהב  קסועה  רקחמ  םג  ומכ  וכרד , תישארב  יוצמ  לארשיב  םיתורישו  םירצומ  לש  אלמה  ( LCA  ) םייחה רוזחמ  רקח 
םירצומ לש  אובימ  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  הנושארל  דמאש  רקחמ  תואצות  גיצמ  הז  רמאמ  לארשיב  . הכירצ  לש  תוירוזא 

םינשה 2000–2008. ןיב  לארשיל 

רקחמ תטיש 

תא ןיפולחל –  וא  םיתורישו  םירצומ  לש  הקפסאהו  רוצייה  יבלשב  תומולגה  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  גיצמ  ןמחפה  ךרדמ 
תוטילפה ךסכ  הנידמ  לש  ןמחפה  ךרדמל  סחייתהל  ןתינ  .הנידמ  וא  ריע  םדא , לש  םיתורישו  םירצומ  תכירצמ  תועבונה  תוטילפה 

השענ םירוזאו  תונידמ  רובע  ןמחפה  ךרדמ  לש  בושיח  .אוצימ  תוטילפה  יוכינבו  אובימ  תוטילפה  תפסותב  המוחתב , תושחרתמה 
יחכונה רקחמה  תרגסמב  םג  הצמוא  וז  השיג  יתביבס  . ( MRIO  ) ירוזא - בר הקופת  המושת  חותינ  תטיש  תועצמאב  בורל 

שומיש השענ  ךכ  םשל  חפסנ 1 .) תאבומ ב הטישה  םושיי  לש  השחמה   ) לארשיל םירצומ  אובימ  תוטילפה  תא  בשחל  הרטמב 
: םינותנ תורוקמ  רפסמב 

. םינשה 2000–2008  ןיב  םלועב , הנידמ  לכמ  לארשיל  םירצומ  אובי  ינותנ 
ראשו תונידמ  לש 40  טוריפ  תמרב  ( World Input Output Database – WIOD  ) ימלוע המושת  הקופת  ינותנ  דסמ 

תולע ב- אלל  הדרוהל  שיגנ  םינותנה  דסמ  םינשה 2000–2008  . רובע  היישעת  יפנע  םלועה ו-35 
.www.wiod.org

ןמחפ : WIOD םינותנה דסמב  םיללכנה  הממחה  יזג  תוטילפל  תילכלכ  הקופת  תודיחימ  םיימואל  - בר הרמה  ימדקמ 
. N  O)  ) ןקנח תוצומחתו  ( CH  ) ןאתמ (, CO  ) ינצמח - וד

. םינשה 2000–2008  ןיב  לארשיב  הממח  יזג  לש  תוילאירוטירט  תוטילפ 

לארשיל םירצומ  אובימ  הממח  יזג  תוטילפ  בושיח 

האמה לש  תונשמ ה-30   Wassily Leontief ןלכלכה לש  ותדובע  לש  חותיפ  אוה  יתביבס  ירוזא  - בר הקופת  המושת  חותינ 
וא םייח  רוזחמ  חותינ  ומכ :  ) תומייק תדימאל  תויזיפ  - ויב תוטיש  ינפ  לע  הטישה  לש  םיטלובה  היתונורתימ  דחא  תמדוקה  .

םיימלוע םיללכל  םאתהב  םידעותמה  םיימואל , םיילכלכ  םינותנ  לש  תיסחי  ההובג  תונימזב  יוטיב  ידיל  אב  םירמוח ) תמירז  חותינ 
תורוקממ םינותנ  לש  הזתניס  תאז , םע  .ם  " ואה לש  ( System of National Accounts – SNA  ) םיימואל תונובשחל  תכרעמה  לש 
ינפוא חכונל  תונידמ  ןיב  תיפנעה  טוריפה  תמרב  םירעפ  לשב  תואצותב  תואדו  - יאה תא  הריבגמ  תונוש  םִינָּשִמו  םינוש  םיימואל 

, ןכ יפ  לע  ףא  .םיבושיחל  היצלפניאה  תא  סינכהל  ךרוצהו  תועבטמ  ןיב  הרמה  לשבו  הלבוהבו , קווישב  סמ , יחתמב  םינושה  לופיטה 
תועפשה ןוחבלו  תימלועה  הלכלכה  תא  גצייל  ותלוכי  תוכזב  ץופנ  השענ  יתביבס  ירוזא  - בר הקופת  המושת  חותינב  שומישה 

. תוימלועה  רוצייה  תורשרש  ךרואל  םיתורישו  םירצומ  תכירצ  לש  תונוש  תויתביבס 

: האבה האוושמה  יפל  הנותנ  הנש  רובע  לארשיל  םירצומ  אוביב  ןרוקמש  תוטילפה  תא  דמוא  יחכונה  רקחמה 

חפסנ 2. אצמנ ב ירוזא  - בר הקופת  - המושת חותינ  לש  השחמהו  בחרנ  רבסה   . EM = ê X (I – C)  X im

ףנעו רוזא  לש  םיפוריצ  לוכה 1,435  ךסב  .הלכלכ  יפנע  םידדמנ 35  רוזא  לכבו  םלועה , ראש  רוזאו  תונידמ  ללוכ 40  םינותנה  דסמ 
וא תודומע )  ) אוביה תנידמו  ףנעה  יפל  לארשיל  םירצומ  אובימ  תוטילפה  תא  הגיצמ  ( 1,435x1,435 לדוגב  ) EM הצירטמה .ילכלכ 

(. תורוש  ) םיטלופה הנידמהו  ףנעה  יפל 

 . ןוסכלאה תצירטמ  ידי  - לע םיגצוימ  הנידמ  לכב  ילכלכ  ףנע  לכ  רובע  הממח  יזג  תוטילפל  תילכלכ  הקופת  ןיב  הרמהה  ימדקמ 
- וד ןמחפ  ךרע  הווש  תועצמאב  םיגצוימ  םהו  ןקנח , תוצומחתו  ןאתמ  ינצמח , - וד ןמחפ  םיירקיעה : הממחה  יזג  תוטילפ  וללכנ  רקחמב 

.םינש לש 100  תימלוע  תוממחתה  לאיצנטופל   IPCC-יפל ה (, CO -e  ) ינצמח

(Kg CO  / Kg CO -e; 310 Kg N O / Kg CO -e; 21 Kg CH  / Kg CO -e)

[ [3

[2 , 1]

[26 , 20 , 14]

[23]

]22[
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, ןותנ ףנעב  םינוש  םירצומ  ןיב  םילידבמ  םניא  םהש  םושמ  הממחה , יזג  תוטילפ  ןדמואל  תואדו  - יא םיפיסומ  הלא  הרמה  ימדקמ 
הנידמבו ףנעב  תעצוממ  תיפסכ  הדיחיל  תוטילפ  תומיצע  םיאטבמ  אלא  הביצחהו , היירכה  ףנעב  םימולהי  לומ  םחפ  לשמל :

.םימיוסמ

ףנעב תושחרתמה  תוטילפ  גיצמ  הב  את  לכו  (, Leontief Inverse; 1,435x1,435 " ) ףייטנואל לש  יכפוהה   " תצירטמ איה  ( I - C)
הצירטמ איה  ,  im ףוסבל הדומע .)  ) םיפסונ הנידמבו  ףנעב  תילכלכ  הקופתמ  האצותכ  הרוש )  ) םימיוסמ הנידמבו  ילכלכ 

ינגוסקא הנתשמב  לארשיל  אוביה  תבצה  (. n=1435  ) הנידמו ףנע  יפל  לארשיל  םירצומ  לש  אוביה  רוטקו  תא  תללוכה  תינוסכלא 
הז בושיח  ךכיפל , .תאציימה  הנידמה  לש  רכמה " תדוקנב   " לארשיל םירצומ  אוביב  תוכורכה  תוטילפה  תא  בשחל  תרשפאמ  לדומב 

.לארשיל הרוחסה  תלבוהב  תוכורכה  תוטילפה  תא  ללוכ  וניא 

םאתהב וצבוקו  היישעת , יפנעל  יפוריאה  גוויסה  יפל  "ם  ואה לש  רחסמה  ינותנ  שדחמ  וגווס  לארשיל  אוביה  רוטקו  תנכה  תעב 
.WIOD םינותנה דסמב  תשרדנה  טוריפה  תמרל 

איבהל לולע  לקשמ  תדיחיל  סחיב  הובגה  יפסכה  םכרע  .אוביה  רוטקוומ  טמשוה  דבועמה  וא  ימלוגה  םבצמב  םימולהי  לש  אובי 
.אובימ הממחה  יזג  תוטילפ  לש  רתי  תכרעהל  םורגי  הביצחו  היירכ  ףנעמ  םימולהי  אוביש  ךכל 

תואצות

רויא 1 רקחמה 2000–2008 . תפוקת  ךרואל  לארשיל  םירצומ  אוביב  תומולגה  הממחה  יזג  תוטילפב  היילע  תמגמ  אצמ  רקחמה 
.תוילאירוטירטה תוטילפב  היילעה  דצל  הז  יוניש  גיצמ 

רויא 1
תוילאירוטירט תוטילפו  הממח , זג  יפל  לארשיל  םירצומ  אובימ  הממח  יזג  תוטילפ 

םינשה 2008-2000 ןיב  לארשיב ,

תנשב .לארשי  לש  תוילאירוטירטה  תוטילפל  דוע כ-53%  תופיסומ  לארשיל  םירצומ  אובימ  הממחה  יזג  תוטילפ  יתנש  עצוממב 
, ינצמח - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  ןוילימ  לע כ-67 ו-36  לארשיל  םירצומ  אובימ  תוטילפהו  תוילאירוטירטה  תוטילפה  ודמע   2000

- וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  ןוילימ  לע 45  ודמעש ב-2008  אובימ , תוטילפב  רתוי  דח  לודיג  לח  רקחמה  תפוקת  ךרואל  .המאתהב 
םינשה ןיב  ינצמח .) - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  ןוילימ   75  ) לארשי לש  תוילאירוטירטה  תוטילפה  לע  םיפסונ  וויהו כ-60%  ינצמח ,

ינצמח - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  מ-10.5 ל-10.1  לארשיב , שפנל  תוילאירוטירטה  תוטילפב  תילוש  הדירי  התפצנ  2000 ל-2008 
תנשמ היילע  תמגמ  וגיצה  לארשיל  םירצומ  לש  אובימ  שפנל  הממחה  יזג  תוטילפ  ןתמועל , לש כ-3% .) הדירי   ) עצוממב שפנל 

תנש 2000. תמועל  לש כ-8%  היילע  שפנל , ינצמח  - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  לע 6  תנשב 2008  ודמעו  ךליאו ,  2004

תוכתמ ףנעמ  קיטסלפהו , םילקימיכה  קוקיזה , ירצומ  יפנעמ  אובימ  רקיעב  הממח  יזג  תוטילפ  ומרגנ  רקחמה  תפוקת  ךרואל 
ךרע הווש  תונוט  ןוילימ  ו-4  , 5.6 לע 10 , עצוממב  ודמע  תוטילפה  .הביצחו  היירכ  ירמוח  ףנעמו  םירחא  םייתכתמ  - לא םילרנימו 

וידחי ץבוק  רוציי  יפנע  רפסממ  אובי  רויא 2 .)  ) אוביב תומולגה  תוטילפה  ךסמ  דחי כ-53%  וויהו  המאתהב , הנשל , ינצמח  - וד ןמחפ 
(. כ-25%  ) הנשל ינצמח  - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  ןוילימ  לע 9  וללה  םיפנעה  ללכמ  תוטילפה  ודמע  עצוממבו  רחא ,' רוציי   ' תצובקל
לש אוביו  ידרשמ , דויצו  םיבשחמו  תיב  יקשמלו  היישעתל  למשח  ירישכמו  דויצ  תונוכמ , לש  אובי  דחוימב  טלב  וז  הצובק  תרגסמב 

היירכה ףנע  קיטסלפהו , םילקימיכה  קוקיזה  יפנעמ  אובי  רובע  רקיעב  תיפצנ  תוטילפב  היילע  .יאופרו  יטפוא  ילמשח , דויצ 
יטרפ בכר  ילכ  לשמל :  ) תיבה יקשמ  לש  הכירצל  שמשל  לוכי  םינוש  רוציי  יפנעמ  אובי  .גידהו  רועייה  תואלקחה  ףנעמו  הביצחהו 
הכירצ ירצומ  ןכו  ימוקמה  קושל  הכירצ  ירצומ  תרציימש  תימוקמ  היישעתל  םלג  רמוח  שמשל  ןיפולחל  וא  יתיב ) למשח  ירצומ  וא 

.אוציל םלג  ירמוחו 

-1
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רויא 2
אוביה ףנע  יפל  לארשיל , םירצומ  אובימ  האצותכ  הממח  יזג  תוטילפ 

ושחרתהש םירוזאה  יפל  תוטילפה  חוליפב  התפצנ  לארשיל  םירצומ  אובימ  הממחה  יזג  תוטילפב  תויזכרמה  תורומתה  ןמ  תחא 
"ב הראב הדנקב , תודירי  ופצנ  תאז  תמועלו  ןיסב , ושחרתהש  תוטילפב  רכינ  לודיג  לח  םינשה 2000 ל-2008  ןיב  רויא 3 .)  ) םהב

דוחיאה (, 18.6%  ) ןיס ןשארבו  תונידמ , לארשיל ב-39  םירצומ  אובימ  תוטילפהמ  וטלפנ כ-67%  יתנש  עצוממב  .יפוריאה  דוחיאבו 
ןיסב תוטילפב  לש 93%  לודיג  לח  תנשל 2008  תנש 2000  ןיב  רומאכ , (. 9%  ) היסורו ( 12%  ) "ב הראו הדנק  (, 17.5%  ) יפוריאה

דוחיאבו -( 35%  ) הדנקבו "ב  הראב ושחרתהש  תוטילפב  תודירי  ולח  םינשה  ןתואב  תאז , תמועל  .לארשיל  םירצומ  אובימ  תועבונה 
ודמע תנשבו 2008  לארשיל , אובי  ירצומ  תקפסא  תרגסמב  ירקיעה  הטילפה  דקומ  תויהל  הכפה  ןיס  ןכ , םא  -(. 39%  ) יפוריאה

.הנשה התואב  לארשיל  אובימ  תוטילפה  ךסמ  עברל  בורק  ינצמח , - וד ןמחפ  ךרע  הווש  תונוט  ןוילימ  לע 11  ןיסב  תוטילפה 

רויא 3
יונישהו הטילפה  רוזא  יפל  לארשיל , םירצומ  אובימ  האצותכ  הממח  יזג  תוטילפ 

ןמז ינפ  לע  תוטילפב 

תונקסמו ןויד 

, תאז םע  .םיתורישו  םירצומ  לש  שוקיבה  תקפסאל  וב  יתועמשמ  יעצמא  אוה  ימואל  - ןיב רחסמש  רשוקמו , ילבולג  םלועב  םייח  ונא 
, רוצייה תוכרעמ  לש  ימואל  - ברה הנבמה  ןיבל  הממחה , יזג  תוטילפ  תואנובשחל  םויכ  הגוהנה  תילאירוטירטה  השיגה  ןיב  המילה  ןיא 

התחפה ידעי  תעיבק  לשב  עגפיהל  היושע  תמייקה  התחפהה  תוינידמ  לש  תויביטקפאה  ןכ , לע  .תוימלועה  הכירצהו  הקפסאה 
ןמחפ תואנובשח  .תועיצפמו  תוחתפתמ  תולכלכ  רובע  ילכלכ  חותיפ  רשפאל  הרטמבו  תימלוע , הייארב  םייבטימ  םניאש  םיימואל 

התחפה ידעי  תעיבקו  תושיגה  בוליש  .םלועב  םויכ  הגוהנה  תילאירוטירטה  תואנובשחה  תא  המילשמ  תינכרצ  טבמ  תדוקנמ 
. הלופכ  הריפס  תעינמ  ךות  ןמחפ  תפילד  לש  התחפהב  עייסל  יופצ  םינרציו ,) םינכרצ  לש   ) תפתושמ תוירחא  לע  26]םיססובמה  , 17]
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ילכ ןכו  ןמחפ " תלד   " הכירצ לש  םודיקלו  תועדומ  תרבגהל  ילכ  שמשל  הלוכי  תינכרצ  טבמ  תדוקנמ  ןמחפ  תואנובשח  דועו , תאז 
.תוטילפה תתחפהל  םיימלועהו  םיימואלה  םיצמאמה  תרגסמב  םייגולונכטו  םיילכלכ  הלועפ  יפותיש  םודיקל 

יבשות לש  הכירצה  לשו  היחמה  תמר  לש  הממח  יזג  תוטילפ  יחנומב  תולע " לש ה" רתוי  הנמיהמ  הנומת  תוגיצמ  רקחמה  תואצות 
תוטילפה רועיש  לש  תימואל  - ןיב האוושה  .לארשיל  םירצומ  אוביב  ןרוקמש  הממחה  יזג  תוטילפל  תוסחייתה  תועצמאב  לארשי ,

, רחסמ תוריתע  תונידמ  לש  ןדצל  הובג  םוקמב  לארשי  תא  הביצמ  הז , רמאמב  גצומש  יפכ  תוילאירוטירטה , תוטילפל  סחיב  אובימ 
לש העפות  תורחא , תוחתופמ  תולכלכ  רובע  תורפסב  וגצוהש  םיאצממל  המודב  קרמנדו  . הידווש  היגלב , דנלוה , ומכ 

הוולמ לארשיב  תוילאירוטירטה  תוטילפב  הדיריש  ךכ  םינשה , ךרואל  תיפצנ  ןיס , ןשארבו  תורחא , תונידמל  לארשימ  ןמחפ  תפילד 
םיקסע הוותמל  סחיב  שפנל  תוטילפב  תיחפהל כ-30%  לארשי  לש  היתויובייחתה  ףרח  .אוביב  ןרוקמש  תוטילפב  הדח  היילעב 

.הממח יזג  תוטילפ  לש  התחפהל  םיימלועה  םיצמאמב  העיגפל  איביו  יוצר , ונניא  ןמז  ךרואל  וז  המגמ  לש  ךשמה  ליגרכ ,

ךרדמ לש  בושיח  םלוא  לארשיב , הממחה  יזג  תוטילפל  םירצומ  אובי  לש  תיתועמשמה  תופסותה  תא  הנושארל  גיצמ  הז  רקחמ 
גוזימו םינושה , רוצייה  יפנע  יפל  לארשיב  הממח  יזג  תוטילפ  לש  הכרעה  הז  ללכבו  ףסונ , רקחמ  ךירצמ  לארשי  רובע  ןמחפה 

לש ןמחפה  ךרדמש  רורב  ןכ , םא  .םויכ  םינימזה  םיימלועה  םילדומהמ  דחא  לא  לארשי  לש  הקופת  - המושתה תוחול  לש  המאתהו 
קפתסהל שי  ילכלכ , ףנע  יפל  הממח  יזג  תוטילפ  תודוא  לע  םינותנ  רדעיהב  םלוא  רקחמב , תוגצומה  תואצותל  סחיב  ךומנ  לארשי 

תוטילפה תתחפה  יכ  תומוד   תונידמב  וכרענש  םירקחמ  ךמס  לע  ךירעהל  ןתינ  ןכ , יפ  לע  ףא  .אוביב  תומולגה  תוטילפב 
חותינ ירקחמל  ידימ  ןפואב  םורתל  תולוכי  רקחמה  תואצות  דועו , תאז  .רכינ  ןפואב  תללוכה  הנומתה  תא  הנשת  אל  אוציב  תומולגה 

. הקופת  המושת  חותינו  םייח  רוזחמ  חותינ  תבלשמה  השיג  תועצמאב  לארשיב  םינוש  םירצומ  לש  םייח  רוזחמ 

תעיבקל םיכרד  תפמ  שמשל  לוכי  לארשי , לש  הז  ללכבו  תונידמ , לש  הממחה  יזג  תואנובשח  רובע  תינכרצ  טבמ  תדוקנ  ץומיא 
יופימ תוטילפב , ימלוע  רחסמל  דיחא  ריחמ  תעיבק  תרשפאמ  וזכ  תואנובשח  .הממח  יזג  תוטילפ  לש  התחפהל  תימואל  תוינידמ 

תויגולונכט תרבעהלו  הלועפ  יפותישל  תוקורי ,"  " תועקשה לש  עוציבל  רזע  ילכ  שמשל  הלוכיו  םייזכרמ , הטילפ  ידקומ  לש 
יגולונכט הלועפ  ףותישל  תונמדזה  תרצוי  לארשיל  םירצומ  אוביב  ןרוקמש  ןיסב  תוטילפב  היילע  לשמל : זירפ  . םכסה  תרגסמב 

.לארשי תוכזל  התחפהה  יצמאממ  קלח  ףוקזל  ןתינ  זירפ  םכסהל  םאתהבו  תונידמה , ןיב 

תורוקמ

הביבסו היגולוקא  .םייטנוולר  םימושייו  םוחתה  תוחתפתה  תיתיישעת –  היגולוקא  .ו 2012 . סאלב   .1
.300-298 (: 4)3

רשבה תקפסא  תכרעמ  לש  תיתביבס  תואנובשח  ימלועל –  ימוקמה  ןיב  .מ 2015 . רגניסיקו  רלקיד ש   .2
.301-294 הביבסו 6(4 :) היגולוקא  .תילארשיה 
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