
והינתנ  היניס 
תנגהל דרשמה  תישארה , תינעדמה 

הביבסה

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

 – םי ימ  תלפתה  .ס 2017 . והינתנ 
היגולוקא .םינוכיסו  םירגתא  ןסוח ,

.47–38 הביבסו 8(4 :)

םימהתוריקס קשמ  לוהינ  ךרכ 8(4 / ) ףרוח 2017 /  2017ןויליג  רבמצדב ,  8

תשמח ךותמ   ) םי ימ  תלפתהל  םינקתמ  ינש  לש  םתוליעפ  םיימוי  ךשמל  הקספוה  ראוניב 2017  דודשאב  לוכשא '  ' חוכה תנחת  לש  ימי  רוניצמ  ןמש  תפילד  תובקעב 
לולצ תובידאב  טרוק , ביבא  םוליצ : םימייקה | ) םילודגה  םינקתמה 

םינוכיסו םירגתא  ןסוח , םי –  ימ  תלפתה 

ריצקת

תולגתסהל תימניד  תלוכי  הכירצמ  וז  תואיצמ  .םינשה  ךרואלו  תעל  תעמ  םוריח " בצמ  להנתמ ב" לארשיב  םימה  קשמ 
תרוצב יעוריא  תונווגמו : תובר  הז  בצמל  תוביסה  .עציהה  תורוקמ  לוהינבו  םימ  תואצקה  ןתמב  םייוניש  תועצמאב  בצמל 

", רתי  " תביאשכ רדגוה  םיתיעלש  המ  לשב  לארשיב  םייעבטה  םירגאמב  םימה  תויומכ  לש  תולדלדתה  תכשוממ ,
םייאלקח תלוספ ,) ירתאו  םיכפש   ) םיינוריע תורוקממ  םימוהיז  לשב  תווקאב  םייעבטה  םימה  תוכיא  תורדרדתה 

שוקיבה ירעפ  תא  םצמצל  הרטמב  .תינקת  אל  םימ  תוכיא  לשב  םימ  תקפהל  תוראב  תריגסו  םי  ימ  תרידח  םייתיישעתו ,
ילבקמ יניע  דגנל  .םי  ימ  תלפתהל  ךרעיהל  לארשי  לע  יכ  תונוש , תוטלחהב  הלשממה , העבק  עציהל  סחיב  םימל 

םמוקישב ךרוצהו  הלא  תורוקמ  תחלמה  ירק  םוהת , ימ  ירגאמו  תרניכ  ימ  לש  רתי  תביאש  לש  תוכלשהה  ודמע  תוטלחהה 
.םייוצר םיסלפמ  לע  הרימשבו 

םוקיש תורשפאב  םימב , רוסחמה  ירעפ  םוצמצב  קר  תמכתסמ  הניא  הלפתהה  ינקתמ  תועצמאב  םימ  רוצייב  תלעותה 
םימה לש  תוחילמה  תתחפה  ידי  - לע םימה  תוכיא  רופישב  תלעות  םג  הלפתהל  .םהיסלפמ  לע  הרימשבו  םירגאמ 

סרה תעינמו  םינגו  תואלקח  יחטש  שובייב  ךרוצה  םוצמצ  ןכו  תוראב , ימו  ליבומ  ימ  םע  לוהימ  תועצמאב  םייעבטה 
.תוכימסבש תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמהו  םייעבטה  םימה  תורוקמ 

הכורע לארשי  םויכ  .םימה  תקפסא  םוחתב  ימואל  ןסוח  תריציב  לארשי  לש  החלצההו  ךרוצה  םע  חכוותהל  ןתינ  אל 
םילקאה יוניש  תפרחה  םע  .היישעתלו  הייתשל  םימ  תקפסא  תניחבמ  תורוצבו  םילקא  יונישל  רתויב  היואר  הדימב 

םיצמאמ ריבגהל  לארשי  לע  היהי  םתוכיאו , םייעבטה  םימה  תורוקמ  תומכ  תולדלדתהו  םימל  שוקיבב  לודיגה  רוזאב ,
.םילפתומה םימה  לש  רוצייה  רשוכ  תא  לידגהלו 

, םירגתא םיביצמה  םיטביה  םג  שי  הייתשל  םימ  רוצייב  תימואל  תואמצע  ךרד  ןסוח  תיינבלש  ךכמ  םלעתהל  ןיא  תאז , םע 
םינוכיסהו םירגתאה  ןיב  .םינורחאה  יצחו  רושעב  לארשיב  הנבנש  ןסוחה  תא  רערעל  םתלוכיבש  םינוכיס  םירצוי  וליפאו 
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זכרה תמרזהו  םיהמ  םימה  תקיני  םינקתמה , תמקה  תובקעב  השביבו  םיב  תוילילש  תויתביבס  תועפשה  תונמל  רשפא 
תולת לשב  םיינוחטיב , םיעוריאלו  רבייס  תופקתמל  הפישח  לשב  םיינכט , לועפת  ילשכ  לשב  םינקתמה  תּועיגפ  םיל ;

ילעב לש  תויזוכירה  םוצמצו  תיסנניפ  תונתיא  לע  הרימש  םי ; םוהיז  יעוריא  ינפמ  ששח  לשבו  רוקמה  ימ  תוכיאב 
קלחש ןבומכ  .םייטרפ  םימרוג  ידיב  רוצייה  תיברמ  תדקפה  חכונל  תיעדמו  תיגולונכט  תואיקב  לע  הרימש  םינקתמה ;

םימ תקפסא  תחטבאל  תללוכה  תוירחאה  ךא  םינקתמה , תולעב  תויטרפה  תורבחה  לש  םג  םה  םינוכיסהו  םירגתאהמ 
.הנידמה ידיב  תרתונ  לארשי  יכרוצל 

תויומכ םע  תודדומתה  אוהו  לארשי , תנידמ  רובע  ףסונ  רגתא  ביצי  םיאבה  םירושעב  םילפתומ  םימ  לש  ףקיה  בחר  רוציי 
הייתשל םימל  שוקיבהש  בצק  ותואב  חתפתהל  יופצ  וניא  לארשיב  תואלקחב  םימל  שוקיבה  ךס  .תומוצע  םיכפש 

, תועקרקב שומישה  לע  תורחתה  לשב  םצמטצהל  לולע  ףא  תואלקחה  ףקיה  חווט , תכורא  הייארב  ןכ , לע  רתי  .חתפתי 
בצמ רצוויהל  לולע  ןכל , םיבשומהו .) םיריפשה   ) תואלקחב םימה  תומושת  ריחמו  לארשיב  עקרקה  לש  יפולחה  ךרעה 

( יחכונה ןקתה  יפל   ) היקשה יכרוצל  םיחלוקל  םתבשהו  םיכפשב  לופיטה  לש  תילכלכה  תויאדכהש  ילכלכה , לדומה  ובש 
ירוזא הלועפ  ףותיש  ןהבו : קמועל , ןתונכתיה  תא  ןוחבל  שיש  תויונמדזה  רפסמ  חתופ  הז  שיחרת  .סורקי  וילע –  תנעשנ 

; הייתשל םימ  אשונב  םיידדצ  - וד םימכסה  תרגסמב  םויכ  םייקה  הלועפה  ףותישל  רבעמ  היקשהל  םיבשומ  םימב  רחסב 
.עבטל ףאו  היישעתל  הייתשל , םימ  תקפסאל  המיאתמה  רתוי  הבוט  תמרל  םיחלוקה  תבשהו  םיכפשב  לופיט 

אובמ

תא תונמל  ןתינ  תוטלחהה  ןיב  .הלפתה  ינקתמ  תמקה  רבדב  הלשממ  תוטלחה  רפסמ  לארשי  תלשממ  הלביק  םינשה  ךרואל 
יניינעל םירשה  תדעו  תטלחה  הייתשל , םימ  תלפתהל  תוכרעיהב  ךרוצה  לע  הרומה  תנשמ 1999   4895 סמ ' הלשממ  תטלחה 

: ןלהל  ) הנש ידמ  בוק  רטמ  ןוילימ  וקפסיש 315  דע 2004  הלפתה  ינקתמ  העבש  תמקה  ןיינעב  תנשמ 2003  הלכלכו  הרבח 
, ימורדה ףוחב  "ק  מלמ לש 50  הלפתה  ןקתמ  תמקה  ןיינעב  תנשמ 2000  הלשממה  תטלחהב  הלפתהה  הוותמ  םימ , "ש ) מלמ

תטלחהו "ש  מלמ לש 505  רוציי  רשוכ  לש  ללוכ  ףקיהב  הלפתה  ינקתמ  תמקהל  תנשמ 2007   1882 סמ ' הלשממה  תטלחה 
דומלל ןתינש  יפכ  תנשל 2020 . דע  "ש  מלמ הז ל-750  ףקיה  תא  לידגהל  שי  יכ  העבקש  תנשמ 2008   3533 סמ ' הלשממה 

.םיגשומו םיכלוה  םידעיהו  ושמומ  תוטלחהה  הלבט 1 , מ

הלבט 1
"ק ) מלמ  ) םהב שומישה  תיזחתו  םילפתומ  םימב  שומישה 

תכירע תעב  הכרענש  תיזחת  לע  םיססובמ  ינותנ 2015-2020  וליאו  לעופב , שומיש  לע  םיססובמ  ינותנ 2005-2014 
.הלבטה

לש הבר  הדימ  לארשי  תנידמל  םינקמ  םתועצמאב  הייתש  ימ  רוצייו  לארשיב  ןוכיתה  םיה  יפוח  ךרואל  םי  ימ  תלפתה  ינקתמ  ךרעמ 
לארשי תא  הררחש  היישעתו  הייתש  יכרוצל  ימואלה  םימה  תקפסא  ךרעממ  קלחכ  םי  ימ  תלפתהל  היגולונכטה  תעמטה  .החוור 

. ךכב  הכורכה  תואדו  - יאהמו םייעבט  םימ  יבאשמ  תונימזב  תידעלב  תולתמ 

רקיעב .תונורחאה  םינשה  ושחרתהש ב-90  םירּומחהמ  רבטצמ , םיעקשמ  ןועריג  םשרנ  תונורחאה  םינשב  יכ  םיעבוק  םירקחמ 
תניחבמ הנידמב  לודגה  דדובה  םימה  רוקמ  אוהש  תרניכה , לש  תווקיהה  ןגאב  םיעקשמה  תויומכב  הדירי  תמגמ  תרכינ  יכ  אצמנ 
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10–20%- כב תוחְִפל  םיעקשמה  םייופצ  האמה ה-21  ףוס  תארקל  ןותמ , שיחרת  יפל  םג  .םשגמ  רזוחה  יולימה  לאיצנטופ 
תויומכב היופצה  התחפהה  םע  עגפיי  טרפב  לארשי  לשו  ללכב  ןוכיתה  םיה  ןגא  לש  םימה  רטשמ  .יחכונה  בצמל  האוושהב 

. אסיג  ךדיאמ  תודאתהה  תרבגה  םעו  אסיג  דחמ  םיעקשמה 

תורוקמ לועפתבו  םימה  קשמ  ןונכתב  תואדו  - יאל רוקמ  תויהל ) וכישמי  יופצה  לככו   ) םה תורוצבו  םילקא  יוניש  יכ  רכינ  ךכ , םא 
תומכב תודונת  .תויגולוקאה  תוכרעמה  בצמ  לעו  התונתיא  לע  תואלקחה , חותיפ  לע  תיתועמשמ  םיעיפשמ  םהו  םימה , תקפסא 
ודרי ןהיתובקעבש  םינשה  ךרואל  תונוש  תוילועפת  תוטלחה  בולישב  םימשגה , תנוע  ךלהמבו  םינשה  ןיב  םרוזיפבו  םיעקשמה 

בולישש ןאכמ , .תרניכה  תחלמה  לשמל  ומכ  םמצע , םימה  תורוקמ  תוכיא  לע  תועיפשמ  ףא  םוהתה , ימו  תרניכה  יסלפמ 
.םתוכיאלו םימה  תומכל  תורושקה  תויגוסל  יתועמשמ  הנעמ  ןתונ  םימה  קשמב  םייעבטה  םימה  תורוקמ  םע  הלפתהה  תייגולונכט 

לש םיצחל  רתוי  שימגו  יביטקפא  ןפואב  להנל  הבר , הדימב  תרשפאמ , תיסחי , ביצי  יגולונכט  רוקממ  םימ  תונימז  תמייקש  העידיה 
, תואלקחה היישעתה , םייתיב , םינכרצ  ריעב , ירוביצה  בחרמה  .תירזגמ  םימ  תאצקהל  תושירדל  םיעגונה  םינושה  םישמתשמה 

תרשפאמ םימה  עציה  תונימז  תרבגה  .םתונימזבש  תואדווהמו  םימה  יאצמ  תלדגהמ  רבד  לש  ופוסב  םינהנ  םלוכ  ונינכשו –  עבטה 
.יאלקחה רזגמל  םיחלוקו  םיריפש  םימ  לש  ליהמת  קפסלו  ךישמהל  לארשיל 

ןורתפ ןיא  ןכש  םילפתומה , םימה  עציה  תלדגהל  סחיב  יארחא  לוהינ  שקבתמ  ןיידע  הז , יגולונכט  רוקמ  לש  ומויק  ףא  לע  תאז , םע 
םימל םישוקיבה  לשב  לשמל , .םימה  קשמ  לש  יארחאו  ינדפק  לוהינ  ךשמהב  ךרוצ  שי  .תופיקעו  תורישי  תויולעמ  ףח  הז  יגולונכט 
סחיב תונויער  הנורחאל  ולע  אסיג , ךדיאמ  תרבוגה  התחלמהו  תרניכה  סלפמב  הדיריה  חכונלו  אסיג  דחמ  תרניכה  ןגאב  תואלקחל 
גוהנ הלבוהו .) רוציי  תויולע   ) תרניכל םילפתומ  םימ  םירזהל  הקדצה  תרכינ  אל  הרואכל , .תרניכה  יולימל  םילפתומ  םימ  תלבוהל 

ןוידלו הניחבל  תדמועה  היצפואה  תרניכב , םימב  רוסחמ  ןתניהב  .תיצראה  םימה  תכרעמ  תבוטל  םימ  םיבאוש  תרניכהמש  היה 
תואלקחה ךרעמ  לש  תשדוחמ  הניחב  הנושארבו , שארב  ףא  ילואו  םג , אלא  תרניכל , םילפתומ  םימ  תמרזה  אקווד  ואל  איה  ירוביצ 

, סובולגה לכ  ינפ  לע  תולגתסהו  תוכרעיה  בייחמ  םילקאה  יוניש  םילודיג .) יגוס  לשמל   ) םישדחה םילקאה  יאנתל  ותמאתהו  ןופצב 
.ךכמ הרוטפ  הניא  לארשיו 

םיכפש תויומכ  םג  לארשי  תושרל  דימעהל  יופצ  םיאבה  םירושעב  לארשיב  םילפתומה  םימב  יופצה  יללכה  לודיגה  ךס 
.םיריפש םימל  הפולחכ  תואלקחב  היקשהל  לופיט , רחאל  דעוימו , דואמ , הובג  לארשיב  םיכפשה  לוצינ  םויכ  .םייתועמשמ 

םימה תומכ  ןיבש  הרמהה  סחי  ץירמת  לשבו  םיריפשה  םימל  סחיב  תחפומה  םריחמ  לשב  םיאלקחל  םייביטקרטא  םיחלוקה 
ימ תויומכל  שוקיבה  .רותיוול  הרומתב  לבקמ  אוהש  םיחלוקה  לש  תלדגומה  תומכה  תמועל  הילע  רתיו  יאלקחהש  םיריפשה 

ןומימ תא  תויתלשממ , תוכימתו  םימה  יריחמ  תועצמאב  ןומימ  תורוקמ  לע  ףסונ  רשפאמש , ילכלכ  ןונגנמ  עינמ  תואלקחב  םיחלוק 
וכישמי וללה  םיילכלכה  םינונגנמה  ןפוא  הזיאב  ןיבהל  שי  ךכ , םא  .םיחלוקכ  תואלקחל  םתבשהו  םיינוריעה  םיכפשב  לופיטה 
לארשיל לא  .תואלקחב  לופיט , רחאל  םהל , שוקיבה  תומכ  לע  הלעי  םיכפשה  תומכ  עציה  רשאכ  םיקיפסמו  םייטנוולר  תויהל 
םילפוטמ וא  םילפוטמ  אל  םיכפש  ומרזוי  םיחלוקה  תבשה  ילעפמ  לש  תיאלקח  - תילכלכ תויאדכ  - יא לשב  ובש  בצמל  עלקיהל 

םוחתב ונינכש  םע  ירוזא  הלועפ  ףותיש  ומכ  םימה , תטילקל  תופולח  תריצי  ןוחבל  ךירצ  יפולח , ןפואב  .עבטלו  הביבסל  תיקלח 
םילחנל המרזהל  םימו  היישעתל  םימ  הייתש , ימכ  שומיש  תבוטל  םיחלוקב  רתוי  תוהובג  תומרב  לופיט  וא  תואלקחל  םיחלוקה 

.עבטלו

הלפתהה ינקתמ  םיביצמ  םימל  תונימזה  תרבגה  םע  .םינוכיסו  םירגתא  םירצונ  הלפתהה , ינקתממ  תקפומה  תלעותהו  ןסוחה  דצל 
םייעבט םימ  תורוקמב  תולתמ  לארשי  תא  הררחש  הלפתהה  תייגולונכט  דועב  .לארשיל  םייתואירבו  םייתביבס  םירגתא 

םיריפשה םימה  תומכמ  קפסמ כ-42%  םילפתומה  םימה  רוקמ  .הז  באשמב  הריבכ  תימואל  תולת  הרצי  םג  איה  םישדחתמ ,
תנשב םימה , תושר  ינותנ  יפל   ) םייתיישעתהו םייתיבה  םיכרצל  תקפוסמה  םימה  תומכמ   80%- כו קשמב , םיכרצה  לכל  תקפוסמה 

ןקתמ לכ  ומכ  הלפתהה , ינקתמ  הנשב ) . "ק  מלמ לע 1,400  קשמב  םישומישה  ללכל  םיריפשה  םימה  תומכ  הדמע   2015
תולקתו רבייס , תפקתמ  ומכ  תוגירח  תוילועפת  תולקת  םי , םוהיז  םיינוחטיב , םיעוריא  לשב  העיגפל  םיפושח  תיתשת , וא  היישעת 

.תופטוש תוילועפת 

תא םצמצל  ידכ  .תוריהז  רתיב  םייתוכאלמהו , םייעבטה  םימה , תורוקמ  ליהמת  תא  להנל  לארשי  תבייח  דימתמ  רתוי  םויה  ןכל ,
יחרכה ישממ –  יגטרטסא  םויאל  ףא  תמגרותמ  תויהל  הלוכיש  תולת  הלפתה –  ינקתממ  םימ  רוצייב  הלדגו  תכלוהה  תולתה 

, ןוכסיחלו םימב  ליעי  שומישל  ךוניחו  הרבסה  .עציהה  דצמ  ןה  שוקיבה  דצמ  ןה  לוהינ  ילכ  םימה  קשמ  לוהינב  בלשלו  ךישמהל 
ימ לוהינ  תוליזנ , תעינמו  םימה  תכלוה  תוכרעמ  לועיי  םמוקישו , םוהת  ימו  םייליע  םימ  תורוקמ  םוהיז  תעינמ  םיילכלכ , םיצירמת 

הלא לכ  הלפתהל –  םלג  ימכ  םתועמשמב  םיה  ימ  םוהיז  תעינמו  םיחלוקה  ימ  תוכיא  לש  דימתמ  רופיש  םִיִילוש , םימ  לוצינ  רגנ ,
.םימה קשמב  ןבוליש  ךשמהב  קובדל  ץוחנש  תולועפל  תואמגוד 

.הז קשמב  תיתועמשמה  תויזוכירהו  תלבגומה  תורחתה  אוה  םילפתומה  םימה  קשמב  ףסונ  רגתא 
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"מ על ןועדג , יבוק  םוליצ : לארשיב |  םימה  תקפסא  תכרעמ  ילהנמל  הבר  תושימג  הנקמ  הלפתהה  ינקתמ  ךרעמ 

לעופב הקפהו  םילפתומ  םימ  תקפה  רשוכ 

"ש מלמ םכותמ 585  .ש  " מלמ לע כ-683  םויכ  דמוע  םיחילמ  םימו  םי  ימ  רובע  לארשיב  םילפתומה  םימה  תקפה  רשוכ  ךס 
דוע רויא 1 .)  ) דודשאו קרוש  הרדח , םיחמלפ , ןולקשא , הכופהה –  הזומסואה  תטישב  םי  ימ  תלפתהל  םינקתמ  השימח  תועצמאב 

םורדב הברעב , תליאב , םימקוממה  םינקתמב  םיחילמ , םוהת  יממ  םיקפומה  םיחילמ  םימ  תורוקממ  ליפתהל  ןתינ  "ש  מלמ  78
םימ תורוקממ  "ש  מלמ םי ו-17  יממ  "ש  מלמ  3 "ש : מלמ ליפתהל 20  ןתינ  תליאב  .למרכה  ףוח  רוזאב  ףוחה  תלפשבו  ףוחה  רושימ 
"ק מלמ תללוכ 893  הכירצ  ךותמ  יתיישעתו  יתיב  שומישל  םי  ימ  "ש  מלמ לארשיב 550  ולפתוה  תנשב 2016  לעופב , .םיחילמ 

ןקתמ ילעב  םע  הנידמה  לש  םימכסהב  תולתכ  "ק , מל ןיב 2 ל-3 ש"ח  הענ  םילפתומה  םימה  תולע  .הלא  םישומיש  רובעב 
.הלפתהה
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רויא 1
הלפתהה ינקתמב  םימ  רוציי 

רוקמ .דבלב  םי  ימ  תלפתהל  םיסחייתמ  םינותנה  . 2020 תיזחתו ל-2016–2017 , םינשל 2005–2015  לעופב  רוציי 
םימה תושר  הלפתהה , ףגא  םינותנה :

םימ תלפתה  לש  םייתביבס  םיטביה 

היגולואיכראב ףונ , ירתאב  ףוחב , עבט  יכרעב  העיגפ  לשמל , תוילאיצנטופ : תויתביבס  תוכלשה  רפסמ  תומייק  הלפתהה  תוליעפל 
תמרזה םיל , הלפתה  זכר  ימ  קוליסמ  האצותכ  תימיה  הביבסב  העיגפ  םירחא , םיימי  םינקתמבו  תימי  תוליעפב  העיגפ  הירוטסיהבו ,

, תיגולורדיהה תכרעמב  העיגפ  תימי , - תת תרנצ  תעפשה  םימה , תקיני  תודוקנב  ןוזמה  גראמב  העיגפ  םיה , ימל  םינוש  םילקימיכ 
תלוספו םנוסחאו  םינכוסמ  םירמוחבו  םילקימיכב  שומיש  היגרנאב , שומישמ  הממח  יזגו  ריווא  ימהזמ  תוטילפ  שער , יעגפמ  תריצי 

. תונרבממ 

, הלפתהה ןקתמ  תלעפה  םרט  עצבתמ  ינושארה  רוטינה  .תימיה  הביבסה  לש  רוטינ  עצבל  םיביוחמ  לארשיב  הלפתהה  ינקתמ  לכ 
, הביבסה תנגהל  דרשמה  ידי  - לע םינתינ  םיל  המרזהה  ירתיה  .ףטוש  רוטינ  עצבתמ  ולועפתו  ןקתמה  תמקה  םע  ךשמהבו 

.הנשל תחא  םישדחתמו 

.הלפתהה ךילהתב  םיטביה  רפסמ  לש  תויתביבסה  תועפשהה  לע  הרצקב  דומענ 

םילקימיכו םיחלמ  זכר 

הלפתהה ינקתמב  םילקימיכה  תכירצב  תרכינ  הדירי  הלח  םינשה  ףולחב  .םיל  הרזח  םרזומ  הלפתהה  ךילהתב  רצונה  םיחלמה  זכר 
הלחה םימ  תוראב  בויטו  ףוחה  ךרואל  הלפתה  ינקתמ  לש  םתמקה  תובקעב  תאז , םע  .םדקה  לופיט  ךרעמב  לזרבה  תכירצ  תוברל 

הלא תורוקמ  רויא 2 .)  ) תנשב 2009 לחה  רתוי  תרכינ  היילע  םע  תנשמ 2006 , "ן ) דפשהמ אלש   ) םיל ןחרז  תומרזהב  היילע  תמשרנ 
םיליכמה םיפיטשתב  לפטל  םיביוחמ  םישדחה  הלפתהה  ינקתמ  ךכ , לע  ףסונ  תנשב 2014 . ןחרז  לש  ימיה  םוהיזה  ללכמ  םה 9% 

רחאמ ךא  תימיה , הביבסב  תיתועמשמ  העיגפל  תויודע  ואצמנ  אל  םויה  דע  .םיל  םוקמב  יתשבי  יוניפ  רתאל  םקלסלו  לזרב , יזוכיר 
תא ונחביש  םירקחמ  ועצובי  תימיה  הביבסב  ינדפקה  רוטינה  לע  ףסונש  בושח  הלפתהה , םוחתב  הצולח  תשמשמ  לארשיש 

.תימיה הביבסה  לע  הלפתהה  לש  תוכלשהה 

תנגה היגרנאה , עדמה , ידרשמ  דחי  ורבח  תנשמ 2012 ,)  5243 סמ ' הטלחה   ) םימ תויגולונכט  אשונב  הלשממה  תטלחהל  םאתהב 
םירקחמב הדובע  תוצובק  יתש  תוקסוע  םויכ  .אשונב  םירקחמל  ארוק  לוק  ומסרפו  םימה  תושרו  רצואה  הלכלכה , הביבסה ,

תצופת תניחבב  תקסוע  תחא  הדובע  תצובק  .תימיה  הביבסה  לע  הלפתהה  ינקתממ  תוחלמתה  תמרזה  תעפשהב  םידקמתמה 
הדובע תצובקו  דיתעבו  , םויכ  תימיה  הביבסה  לע  םתעפשהו  דודרה  ילארשיה  תשביה  ףדמ  לע  הלפתהה  ינקתממ  תוחלמתה 

יתש ןכ , ומכ  תימיה  . תיפוחה  הביבסב  תיגולוקאה  תכרעמה  לע  הלפתה  ילעפממ  תוחלמתה  תמרזה  תעפשה  תא  תנחוב  היינש 
.הקיניה תודוקנב  םימה  תקיני  לש  תרבטצמה  תיתביבסה  העפשהה  תא  דחי  תוקדוב  רקחמה  תוצובק 

[7 , 6 , 5 , 4]
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רויא 2
םיל םרזומה  ןחרז  תויומכ 

, תימיה הביבסה  תנגהל  תיצראה  הדיחיה  םינותנה : רוקמ  .ן  " דפש אלל  לוכה  ךס  דועו  "ן  דפשה ךס  בושיח  םה  םירפסמה 
הביבסה תנגהל  דרשמה 

? באשמ וא  תולוספ  תונרבממ :

(. הלבט 2  ) תונרבממ לארשיב כ-167,000  הכופהה  הזומסואה  תטישב  הלפתהה  ינקתמב  תונקתומ  לוכה  ךסב 

, רבד לש  ופוסב  ךא  תובר , רקחנ  תונרבממה  לש  םיילועפתה  םייחה  ךרוא  תלדגה  ךילהת  הלפתהה –  תונרבממ  לש  םייחה  ךרוא 
תלוספל תוכפוה  תושמושמה  תונרבממהו  תיללכ , הפלחהב  ךרוצ  שי  תיביטקפא , המרל  תחתמ  םידרוי  הנרבממה  יעוציב  רשאכ 

הבכשמ תבכרומה  הנרבממב , ללכ  ךרדב  םישמתשמ  הלפתהל  הכופהה  הזומסואה  ךילהתב  םג  .רזוח  שומישל  בכרומ  יפוא  תלעב 
הלפתהה ךילהתב  .הבע  רטסאילופ  סיסבמו  ( PSf  ) תיבובקנ ןֹופלּוסילופ  תבכשמ  [(, PA  ] דימאילופמ רקיעב  היושע   ) הפופצ הליעפ 
לש םייחה  ךרוא  תלדגה  תונרבממה  . ייח  תא  ךיראהלו  ךילהתה  יעוציב  תא  רפשל  ידכ  שארמ  םיימלוגה  םימה  םילפוטמ 

.םצמטצמ תונרבממ , תלוספ  תכלשהבש  יתביבסה  קזנה  םגו  לועפת , תואצוה  תכסוח  תונרבממה 

וא  ) 8  " אוה ™( Hydronautic-ו ™ Dow Filmtech לש םיטלובה  םימגדה  ןוגכ   ) ץראב תושמשמה  תונרבממה  לש  יטרדנטסה  ןלדוג 
לע .ק  -6,197 מ" כב ךרעומ  הלפתהה  תונרבממ  ללכ  לש  ילאיצנטופה  הנמטהה  חפנ  .רטמכ  ןכרואו  קרושב ,) הלפתהה  ןקתמב   16"

תופלחומ תויהל  תורומא  ןקתמה  ייח  תפוקתב  ךכיפל , .םינש  אוה כ-7–10  השדח  הנרבממ  לש  םייח  ךרוא  םינרציה , תכרעה  יפ 
, םכרד תליחתב  םה  םינקתמהמ  קלחש  ןוויכמ  רתיה  ןיב  לעופב , .םינקתמה  תשמחמ  הנשב  תונרבממ  עצוממב כ-16,000–24,000 

(. 2014 "פ , עב עדימ  ןדא , תרבח   ) דבלב תונרבממ  ךרעוה ב-6,000  תנשב 2014  תופלחהה  רפסמ 

קלח םינחוט  םש  .תלוספ  לופיט  ינקתמל  ץראב  הלפתהה  ינקתממ  תונרבממה  בור  תונופמ  םויהל  ןוכנ  םייתביבס –  םיקזנ 
תונורקע םע  דחא  הנקב  תדמוע  הניאש  תוליעפב  רבודמ  ךכיפל , .תנמטנ  חפנה ) בור   ) המצע הנרבממהש  דועב  םיביכרמהמ ,

.ץראב הלפתהה  תובחרתה  םע  תיתועמשמ  לודגל  יושע  יופצה  תלוספה  ףקיה  ןכ , ומכ  .הנמטהה  םוצמצ  לש  אמייק  - ינבו םייתביבס 
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הלבט 2
לארשיב םימייקה  הלפתהה  ינקתמב  תכרעומה  תונרבממה  תומכ 

םימה  תושרו  ( 28.9.2014 ןדא , תרבח   ) ישיא עדי  סיסב  לע  תנשב 2013 . רוציי  רשוכ  תכרעה  יפ  ל 

היגרנאב שומישמ  האצותכ  תוטילפ 

לש היגולונכטו  לועפת  ימרוגב  תולתכ  תונתשמ  היגרנאה , רוציי  ןיגב  ריוואל  תוטילפה  ןכלו  םי , ימ  תלפתה  רובע  היגרנאה  תכירצ 
תוטילפה תובקעב  תינוציחה  תולעה  תימוקמ .) זג  תנחתמ  וא  תיצראה  למשחה  תשרמ   ) ךרוצ אוהש  היגרנאה  תורוקמו  ןקתמה 

תמרוג רצומ  לש  ריחמב  תוינוציח  תויולע  תמנפה  .למשחה  ריחמב  תמנפומ  תויהל  הכירצ  למשחה , רוציי  ךילהתב  תומרגנש  ריוואל 
ךילהתב ריוואל  תוטילפ  לש  תינוציחה  תולעה  רשאכ  .רצומה  תכירצב  תולעייתהל  ףסונ  ץירמת  ןכרצה  לצא  תרצויו  רקייתהל , ול 
שומיש ןיגב  תוטילפ  לש  תינוציח  תולעל  בוריק  וז  תולעב  תוארל  ןתינ  למשחה , לש  יללכה  ריחמב  תמנפומ  הניא  היגרנא  רוציי 

לש רוציי  רובעב  יכ  ךירעהל  לבוקמ  .תיצראה  תשרה  אוה  למשחה  רוקמש  חיננ  תוטשפה  םשל  .םילפתומה  םימה  רוצייב  היגרנאב 
םינשל למשחה  תרבח  לש  יתביבסה  "ח  ודה יפל  .עצוממב  "ש  טוק וא 3.5  "ש  טוק ןיב 2.5 ל-4.2  םיעקשומ  םילפתומ  םימ  1 מ"ק 

םרג  0.04 ןקנח , תצומחת  םרג   1.31 תינצמח , - וד תירפוג  םרג  לש 1.34  ריוואל  תוטילפל  איבמ  "ש  טוק לש 1  רוציי  , 2015–2014
איה תוגלפתהה  יכ  בוריקב  ךירעהל  ןתינ  ךא  םיקיקלחה , יגוס  ינש  ןיב  תוגלפתהה  תא  ןייצמ  וניא  "ח  ודה  ) PM ו-   PM יקיקלח

ןתלפכהו תוטילפה   לש  תינוציחה  תולעה  תכרעהל  הלא  תוטילפ  ךויש  ינצמח  . - וד ןמחפ  םרג  ו-667  המאתהב ) 25% ו-75% ,
םילפתומ םימ  לכל 1 מ"ק  תורוגא  לש 60.25  היגרנא  רוציימ  תוטילפ  לש  תינוציח  תולעל  איבמ  רוציי 1 מ"ק , רובעב  "ש  טוק ב-3.5 

.הנש לכב  םילפתומ  םימ  "ק  מלמ רובעב 585  ןוילימ ש"ח  וא 352.5  "ק  מלמ וא 602,500 ש"ח ל-1 

םיחותפ םיחטש 

תויפוח תויגולוקא  תוכרעמב  עגופ  םיה  יפוח  תברקב  הלפתה  ינקתמ  תבצה  לש  ילנויצקנופה  ךרוצה  יכ  הרצקב  ןיוצי  ףוסבל ,
תדמאנ התבו  ףוח  יחטש  תרפהמ  האצותכ  םנודל  תוינוציחה  תויולעה  .העודי  לארשיב  וללה  םייגולוקאה  םיחטשה  תורידנ  .התבבו 

.רפומה יפיצפסה  םוקימב  תויגולוקאה  תוכרעמה  יתוריש  לש  םיילכלכה  םיכרעב  תולתכ  םנודל , םילקש  יפלא  רפסמב 

םינוכיסו םירגתא  לומ  לא  ןסוח 

ורציש ןסוחה  םיביצמ . םהש  םינוכיסהו  םירגתאה  לומ  לא  ןחביי  לארשיל  םיקפסמ  הלפתהה  ינקתמש  ןסוחהש  יואר 
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םילקא יוניש  לשב  רקיעב  המרגנש  תואדו  - יא לש  תיתועמשמ  התחפה  ךות  לארשיב  םימה  תקפסא  ךרעמב  הלפתהה  ינקתמ 
? םינוכיסו תואדו  - יא לש  םיפסונ  תורוקמ  תיחפה  הז  ןסוח  םאה  ךא  .רורב  תורוצבו ,

, םיפושח הלפתהה  ינקתמ  .החינז  הנניא  הלא  םינקתמב  לארשי  לש  היישעתהו  הייתשה  יממ  לש כ-80%  הלדגו  תכלוהה  תולתה 
רבייס תפקתמ  ומכ  םיגירח  םיילועפת  םינוכיסלו  םי , םוהיז  יעוריא  לש  תוכלשהל  תינוחטיב , העיגפ  ןוגכ  תועיגפל , תיתשת , לככ 

.םי םוהיז  עוריאבש  ןוכיסה  ןיינעב  ביחרנ  המגדהה , ךרוצל  .תופטוש  לועפת  תולקתו 

תמרזה לשב  .הלפתהה  ינקתמ  תתבשהל  ומרגש  םינוש , תורוקממ  םי  םוהיז  לש  םיעוריא  רפסמל  םידע  ונייה  תונורחאה  םייתנשב 
תביאש תא  קיספהל  קרוש  לחנב  הלפתהה  ןקתמ  יליעפמל  תואירבה  דרשמ  הרוה  ץרמב 2016  קרוש  לחנל  הכומנ  המרב  םיחלוק 

לש םיכפשה  ןוכמב  תולקת  ללגב  ןולקשאב  הלפתהה  ןקתמ  תבשוה  ץיקב 2016  .םיחמלפ  ףוח  רוזאב  םוהיזה  לשב  םיהמ  םימה 
הלבוהה תורוניצמ  דחאב  הפיח  למנ  רוזאב  טפנ  תורוניצ  התניפש  הניפס  העגפ  הפוקתה  התואב  .רוזאה  לכב  םוהיזל  ואיבהש  הזע ,

תפילד המרג  ראוניב 2017  .קירסמ  רפכ  ןקתמ  םויכ  וב  לעופש  רוזאה  תוירקה , יפוח  תריגסל  איבהש  טפנ  םתכל  המרגו  םיליעפה ,
לש תידיימ  התבשהל  איבהו  ןויצל  ןושארל  דע  טשפתהש  טפנ  םתכל  דודשאב  חוכה  תנחתל  טפנ  ליבומה  רוניצב  העריאש  טפנה 

וא םייתשבי  תורוקממ  םי  םוהיז  לשב  הלפתהה  ינקתמ  לש  תכשוממ  וא  הרצק  התבשהל  תורשפאה  .הלפתה  ילעפמ  השולש 
תקפסאב תולקת  לשב  הלפתהה  ינקתמ  לש  תינמז  התבשה  םג  ןובשחב  איבהל  שי  .הל  ךרעיהל  שיו  תיטרואית , הנניא  םיימי 

.םייפולח םיקלד  תונימז  - יאו יעבטה  זגה  תקפסא  ךרעמב  וא  למשחה  תשרב  תולקת  ןיגב  היגרנא  תורוקמ 

לופיטה תדמעה  ךשמהב  ךרוצה  הלוע  ךכש , תויה  .םישדח  םירגתא  םיביצמ  םהו  תיטננימוד , תוחכונ  הלפתהה  ינקתמל 
תבוטל תולועפהמ  קלח  םויה . רדס  שארב  םימה  קשמ  לוהינב  שוקיבה  ירעפ  םוצמצ  תבוטל  תוילנויצנבנוקה  תופולחב 

וא דחא  ןקתמ  לע  תונעשיה  - יאו הלפתה  ינקתמ  רפסמ  תמקה  ןבומכ  ןה  םימה  קשמב  ימואלה  ןסוחה  תבחרהו  תּועיגפה  םוצמצ 
.רתוי תיטירק  םימה , עציהל  תורושקה  תופסונ  תולועפו  םימל  שוקיבה  לוהינ  לש  תולועפ  תבוטל  םיבאשמ  תיינפה  תאז , םע  .םיינש 

ינונגנמב דימתמ  רופישלו  ןוכסיחלו  םימב  ליעי  שומישל  ךוניחהו  הרבסהה  תולועפ  תרבגה  תא  ןייצנ  םימל  שוקיבה  תניחבמ 
חוקיפ הרדסא , דימתמ  ןפואב  םישרדנ  םימה , קשמ  עציה  לוהינ  תניחבמ  .תוסכמ  יפ  לע  םימה  יריחמ  לש  םיילכלכה  םיצירמתה 

תווהמש תווקא  לש  םוקישו  רומיש  ןעמל  לועפל  ךישמהל  שי  ןכ , ומכ  .םוהת  ימו  םייליע  םימ  תורוקמ  םוהיז  תעינמ  תבוטל  הפיכאו 
רמשמ לוהינ  תוליזנ , תעינמו  םימה  תכלוה  תוכרעמ  לועיי  ורגסנש , תוראב  ימ  בויט  לארשיב , יתועמשמ  יעבט  םימ  ( storage  ) רגוא

ךות תושעיהלו  ךישמהל  ךירצ  תאז  לכ  .תואלקחל  םיחלוקכ  םתבשהו  םיכפשב  לופיטב  דימתמ  רופישו  םִיִילוש  םימ  לוצינ  רגנ , ימ 
.חמוצה לעו  הביבסה  לע  עקרקה , לע  םדאה , לע  הלא  םימב  שומישה  תעפשהל  רשאב  חווט  ךורא  רקחמ  לעו  רוטינ  לע  הדפקה 

לארשי תא  םיצלאמ  תורוצבו  םילקא  לע  תורדוק  תויזחת  ךשמהו  ןיסולכואה  לודיג  לשב  םימל  שוקיבה  ךסב  לודיגל  יפצה  רומאכ ,
םימה יריחמ  הבוג  תא  םילבקמ  לארשי  יחרזאש  יפ  לע  ףאו  תאז , םע  .הלפתה  תועצמאב  םימ  רוציי  תרבגהל  ךרעיהלו  ךישמהל 

ןמז תומושת  ךוסחל  ונל  לאו  ונלש , ןורחאה  אצומה  תויהלו  ךישמהל  תבייח  םי  ימ  תלפתהל  היינפה  יכ  רוכזל  ונילע  ןותנכ ,
לוהינל תלעות  ןובשחב  האיבמש  תילכלכ  תויאדכ  האצמנ  רשאכ  ליעל  תורכזנה  תורחאה  תולועפה  םודיק  ןיגב  םירחא  םיבאשמו 

.הרישי תלעות  קר  אלו  אמייק  - רב קשמ 

ףסונ  . ףנעב תויזוכירה  םע  תודדומתהו  הלפתהה  תורבח  לש  תיסנניפה  תונתיאה  אודיו  אוה  הלפתהה  קשמב  ףסונ  רגתא 
ךישמהלו דיפקהל  ןוכנ  םילפתומ , םימ  רוצייב  לארשי  לש  תולתה  הרציש  תּועיגפל  תוכרעיההו  םימה  קשמ  לש  ונסוח  קוזיח  לע 

ילכלכ ןסוח  .הרבחל  הנידמה  ןיב  םימכסה  תתירכ  תעב  קר  אלו  הרגשב , םינקתמה  תֹולעב  תורבחה  לש  ילכלכה  ןנסוח  תא  ןוחבל 
.יתלשממ - יטרפ הלועפ  ףותיש  לש  הטיש  בורל  הטקנ  הנידמהש  רחאמ  לארשיב , רתויב  בושח  טביה  אוה  הלפתהה  ילעפמ  לש 

תועצמאב תורבחל  ןוחטיב  תשר  הקינעמ  הלשממה  דועב  הלשממל , יטרפה  רזגמה  ןיב  םינוכיס  תקולח  רשפאמ  הז  הלועפ  ףותיש 
תא םצמצל  וחנוי  םילעפמה  םא  שכריי  אלש  לכ מ"ק  לע  יוציפ  ןכו  שארמ , עבקנש  ריחמב  םילפתומה  םימה  תשיכר  תחטבה 

.םכסהבש אלמה  רשוכל  סחיב  רוצייה 

BOT-תטישב ה ונבנ  םינקתמ  השולש  .תויטרפ  תורבח  ידי  - לע ונבנ  העברא  לארשיב , םימייקה  הלפתהה  ינקתמ  תשמח  ךותמ 
לש תב  תרבח  תועצמאב  הנבנ  דחא  ןקתמו  (, BOO (build, operate, own-תטישב ה דחא  ןקתמ  (, (build, operate, transfer

לע עיפשה  הז  רבד  .הנידמה  תולעבב  ןה  , BOO-תטישב ה הנבנש  הז  טעמל  םינקתמה , לכ  לש  תועקרקה  .תיתלשממה  םימה  תרבח 
קלחל שיש  יסחיה  ןורתיה  אוה  תיסחי , םיכומנ  הלפתה  יריחמ  לע  עיפשהש  ףסונ  ןורתי  .םילפתומה  םימה  לש  יסחי  ךומנ  ריחמ 

(. יעבט זג  ירגאמבו  יטרפ  למשחב  תוקזחא   ) היגרנאה םוחתב  תוצובקהמ 

השימחה ךותמ   ) הלפתה ינקתמ  השולש  .םימה  תלפתה  קשמב  תויזוכירה  אוה  הלפתהה  קשמ  הנבמל  רושקה  ףסונ  ילכלכ  טביה 
תפתושמ תולעבב  רבודמ  םנמוא  (. IDE  ) תחא הרבח  לש  תולעבב  םיאצמנ  םילפתומה , םימהמ  דחי כ-67%  םיקפסמה  םימייקה )

.םיימואל - ןיב םימרוגל  הרבחה  תריכמ  תורשפא  הנודינ  רבעב  .תויזוכירה  תדבוע  תא  תרתוס  הניא  איה  ךא  תופסונ , תורבח  םע 
םואיתל ששחה  לש  תיָסלקה  היעבב  חרכהב  תעגונ  הניא  הרואכל , רצונש  לופונומה  חוכב  וא  תויזוכירב  היעבה  רבודמה , רשקהב 

תחא לכ  לומ  "מ  ומל הסנכנו  םימייקה , םינקתמה  תבחרהב  ןיינע  םינש  רפסמ  ינפל  העיבה  לארשי  רשאכש  ןיוצי  תאז , םע  .םיריחמ 
, ןתושרב היהש  עדימב  הירטמיסאה  תוכזבו  יביטקלוקה  ןקזוח  לשב  חוקימ  חוכ  תורבחל  היה  םימ , בוק  ריחמ  לע  הלפתהה  תורבחמ 

באשמ לש  רוצייה  תדקפה  םצעמ  תועבונ  הז  הרקמב  תויזוכירב  תוירקיעה  תויעבה  םיטעמ  . ידיב  תאצמנה  תויחמוממ  העבנש 
זרב  " לע הטילשה  םצעמ  תעמתשמה  המצועה  תא א ) ןובשחב  איבהל  שי  ןכלו  תויטרפ , םיידיב  ינויח  - יגטרטסא תניחבב  אוהש 
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וז המצועל  .היבשות  תחוורלו  לארשי  תלכלכל  ינויח  - ימויק - יגטרטסא באשמכ  וגווסל  ןתינ  ןיררוע  אללש  באשמ , לש  רוצייה "
יטרפה רזגמה  ידיב  אצמנש  יתועמשמה  ילועפתהו  יגולונכטה  עדיה  לש  תויזוכירה  ב ) םוריחב ; םגו  הרגשב  םג  תויועמשמו  תוכלשה 

.וב        היולת  הנידמהש 

אלל טעמכ  ליפתהל , תלוכיה  .םייחה  תמרב  היילעה  םעו  הייסולכואה  לודיג  םע  רבגיו  ךישמי  לארשיב  םימל  שוקיבה 
םיכפשה תויומכב  לודיג  םג  ומיע  איבי  הז  לודיג  .ולדגי  דיתעב  םילפתומה  םימה  תויומכ  יכ  החיטבמ  תינכט , הלבגמ 

ימ תלפתה  רשוכ  דועב  םהב ? לופיטל  ילכלכה  ןונגנמה  היהי  המו  םיחלוקל  םישוקיב  ויהי  םאה  .םהב  לפטל  ךרוצה  תאו 
ןיא תנשב 2050 . "ק  מלמ לש 1,750  תומכל  דע  הז  ףקיה  תאלעה  תואבנמ  תויזחתה  "ש , מלמ לע כ-585  םויכ  דמוע  לארשיב  םיה 

םיכירצמ תוירוזא , םילקא  תועפשהל  יפצה  בולישב  םייחה  תמרב  היילעהו  לארשיב  תויחה  תושפנה  תומכ  תלפכה  יכ  קפס 
יופצ םימה , רוציי  םע  דבב  דב  .הבושח  הלפתה –  תועצמאב  םימ  רוציי  תבחרהל  תוכרעיהה  ןכ , לעו  םימ , רוציי  יטביהב  תוכרעיה 

םתבשהו םהב  לופיטה  תמר  םיכפשה , לועית  יבגל  הרודס  הבישח  תשרדנ  ןכל , .םיכפש  לש  תובר  תויומכ  םע  דדומתהל  שרדינש 
םצמצל לכונ  ףא  ךכ  .היישעתלו  הייתשל  םימל  ףאו  םיל  םילחנל , ומכ  תורחא , תורטמל  וא  תואלקחב  היקשה  תבוטל  םיחלוקל 

.םיפסונ הלפתה  ינקתמ  תמקהב  ךרוצה  תא  המ  תדימב 

םיחלוקה תבשה  רועיש  .םירהוטמו  םיפסאנ  םתיברמ  .הנשב  םיכפש  "ק  מלמ םירצוימ 530  לארשיב  םימה , תושר  חוויד  יפל 
הבשהה .יאלקח  שומישל  םידעוימ  םיחלוקה  תיברמ  עיגהל ל-95% . יופצו  לע כ-75% , םויכ  דמוע  אוה  .לדגו  ךלוה  לארשיב 

םבורב רומאכ  הנשב , "ק  מלמ םיקפסמה כ-355  תורוקמ ) תימואלה , םימה  תרבחו  םייטרפ   ) םילעפמ תועצמאב כ-135  תעצבתמ 
לכל הנידמב  םיקפוסמה  םימה  ךסמ   18%- כו תואלקחל  םיקפוסמה  םימה  ךסמ  הווהמ כ-31%  וז  תומכ  .היקשהל  םימכ  שומישל 
תומכ לע  דומעל  יופצ  תנשב 2020  םתוליעפ  ףקיהש  ךכ  בחרתהל , יופצ  תואלקחל  םיחלוק  תבשהל  םילעפמ  חותיפ  .םישומישה 

.הנשל "ק  מלמ לש כ-600 

ליהמתה הנתשי  דיתעב  םא  םגו  םיחלוקו ) "ן  דפש םיריפש , לש  ליהמת   ) םויכ אוהש  יפכ  ראשיי  תואלקחב  םישוקיבה  ליהמת  םא 
םיפדוע םימה  קשמב  וראשייש  יופצ  םויכ , םיקשומה  םיחטשה  ללכ  תומכ  ןתניהבו  םיחלוק , לש  רתוי  הלודג  תומכ  תבוטל 

המרל םבויטלו  םיכפשב  לופיטל  םויכ  יתועמשמה  ילכלכה  ץירמתה  .םהב  לופיטל  ילכלכ  ץירמת  ירדענ  םיכפש  לש  םייתועמשמ 
לע ףסונו  ילכלכה , חוכה  והז  .םיחלוקכ  תואלקחב  שומישל  םתבשהב  ךרוצה  אוה  רבנע ) תונקת   ) שומיש לכל  היואר  היהתש 

האיצילו םיכפשב  לופיט  ינקתמ  תמקהל  תילכלכה  הקדצהה  ירוחאמ  יתוהמה  עינמה  אוה  םייתואירבהו , םייתביבסה  םיעינמה 
לופיטל תוביוחמה  יכ  אדוול  שי  .תינושילשל  תינוינש  לופיט  תמרמ  םיכפשב  לופיט  לש  םינקתמה  גורדש  לש  יתגרדה  ךילהתב 

תורישכ ילעב  םישדח  םינקתמ  שארמ  ומקויו  תינושילש , לופיט  תמרל  גרדושי  לופיטה  יכו  ךשמית , לארשיב  םיכפשה  ללכב 
.לארשיב יאלקחה  רזגמב  היקשה  תבוטל  שרדית  םיחלוקה  תומכ  לכ  אל  רשאכ  םג  תינושילש  המרב  לופיטל 

לש האישנה  רשוכ  קדבנ  רקחמב  ךוראו  . ינוניב  חווטל  םינוש  םימ  יריחמ  תאישנ  תלוכי  אשונב  רקחמ  ריכזהל  בושח  הז  ןיינעב 
םניאש םילודיג  םיאצמנ  תיצראה  המרב  הקשומה  חטשהמ   12%- כב ויאצממ : ןלהלו  םינוש , םייגולוקא  םירוזא  םימה ב-21  יריחמ 

חטשהמ יכ 21%  אצמנ  "ק , מל לש 1.5 ש"ח  םימ  ריחמ  קדבנשמ  .הרבה  תנכסב  םיאצמנ  םיחטשהו  "ק , מל םלשל 1 ש"ח  םילוכי 
ינונגנמ תאיצמל  האירק  אלא  דסבוסי , תואלקחב  םימה  ריחמש  הצלמה  םושמ  ןאכ  ןיא  קפס , אלל  .הרבה  תנכסב  אצמנ  הקשומה 

.וז תוליעפבש  תיבויחה  תלעותה  תא  ופקשיש  תואלקחל  םיליעי  םיצירמת 

תויראש לש  תוירשפאה  תויתואירבהו  תויתביבסה  תועפשהל  סחיב  תואדו  - יאה תא  ןובשחב  איבהל  ונילעש  שיגדהלו  רוזחל  שי 
לע גוהנלו  ךישמהל  שי  ךכיפל , .םויכ  תוגוהנה  תוטישב  םילפוטמה  םיחלוקב  םירתונש  םיישיא  הכירצ  ירצומו  םינומרוה  תופורת ,

תוצקהל ךישמהל  ךירצ  .תיגולורדיה  הניחבמ  םישיגר  םירוזאב  םיחלוקב  היקשהל  רושקה  לכב  רקיעב  תורהזיהה  ןורקע  יפ 
.הלא םיאשונל  םיידועיי  יעדמ  - ירקחמ בקעמו  רוטינ  תבוטל  םיבאשמ 
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( | לאמשמ םרזה   ) למשחה תרבח  לש  חוכה  תנחתב  רוריקה  ימ  לשו  ןימימ ) םרזה   ) ןולקשאב הלפתהה  ןקתמ  לש  םיל  אצומה 
רטסלמ ןליא  םוליצ :

םוכיס

- ןיב הדימ  הנק  לכב  ןפוד  תואצוי  םימל  שוקיבה  ירעפ  םע  יאמצע  ןפואב  םויכ  דדומתהל  לארשי  לש  תיגולונכטה  תונכומהו  תלוכיה 
שוקיבה ירעפ  תא  םצמצל  תרשפאמו  םייעבטה , םימה  לש  תויתדונתה  בוצייל  בושח  רוקמ  תקפסמ  הלפתהה  תייגולונכט  .ימואל 

ינקתמ לע  תונעשיהה  .רתוי  הובג  םיחלמ  זוכיר  ילעב  םימ  םע  לוהימ  תועצמאב  םיקפוסמה  םימה  תוכיא  תא  רפשלו  םימל 
ימ תלפתה  תייגולונכטב  תרבוגו  תכלוהה  תולתה  .תמיוסמ  תועיגפ  הרצי  םג  ךא  ןסוח , לארשיל  הנקמ  םימ  רוציי  יכרוצל  הלפתהה 

ךרעמל םימה  קשמל  יוביג  ךרעממ  הלפתהה  ךרעמ  תא  הכפה  היישעתלו  הייתשל  םימ  רובעב  ידעלב  טעמכ  הקפסא  רוקמכ  םי 
הלא יכו  םייעבט , םימ  תורוקמ  לש  םוקישהו  לופיטה  תחנזהל  םורגת  הלפתהה  ינקתמ  לע  תונעשיהה  יכ  אוה  ןוכיסה  .וב  יטננימוד 

, ויתותוא תא  םהב  ןתונ  םילקאה  יונישש  םירוזאבו  ללכב  תירוזא  תולכתסהב  ןכ , לע  רתי  .םייקמ  יתלב  ןפואב  ולהוני  ןיידע , םייוארה 
קשמ ןונכת  םע  המילהב  תושעיהל  בייח  לארשיב  תואלקחה  ןונכת  .םישדחה  םיאנתל  םימאתומ  תויהל  םיבייח  תואלקחה  יכרוצ 
יפ לע  תואלקחל  םימה  תויוכיא  לש  ילמיטפואה  ליהמתה  תא  ןוחבל  שי  ךכ , לע  ףסונ  .םייופצה  םילקאה  יאנת  ןתניהבו  םימה 

םישיחרתה תא  חתנלו  קימעהל  שי  דועו , תאז  .ןובשחב  םיאבומ  תויהל  םיכירצ  דחי  הלא  לכ  .בחרמה  ינפ  לעו  םימה  תורוקמ 
תיסנניפ תונתיא  םי , םוהיז  יעוריא  רבייס , ןוחטיב , לועפתב , הלפתהה  ינקתמ  לש  םינושה  םינוכיסל  הפישחהמ  םיעבונה 

.הלפתהה  קשמב  תויולעבה  יפואמ  םיעבונש  םיינבמ  םיטביה  ללוכ  םימה , תקפסא  םוחתב  קשמה  לע  תוכלשההו 

תואירב לע  העפשההו  םויזנגמה  תייגוס  לשמל ,  ) יתואירבו יתביבס  רוטינל  חווטה  תכורא  תוביוחמהו  העקשהה  הלא , לכ  דצל 
ךשמיהל תובייח  הלפתהה  םוחתב  חותיפו  רקחמלו  תואירבהו ) הביבסה  לע  םיחלוקב  תופורת  תויראש  לש  תוכלשה  רוביצה ,

תרמוששו םימב  תינוכסח  רתוי , הבוט  תונכרצל  הרבסהו  ךוניח  רובעב  םיבאשמה  .תורבחהו  הלשממה  תועורז  ןיב  תומאותמ  תויהלו 
.יביטקפא ןפואב  םיעקשומ  תויהלו  ןתניהל  ךישמהל  םיכירצ  םימה , תורוקמ  םוהיז  תעינמ  לע 

תורוקמ
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ףדמ לע  הלפתהה  ינקתממ  תוחלמתה  תצופת  הדובעב .)  ) םירחאו יטנלג ב  ןמרבליס י , ןוטיב א ,  .1
םימגאו םימי  רקחל  ןוכמה  .דיתעבו  םויכ  תימיה  הביבסה  לע  םתעפשהו  דודרה  ילארשיה  תשביה 

.לארשיל יגולואיגה  ןוכמהו 

הלפתה ילעפממ  תוחלמתה  תמרזה  תעפשה  תכרעה  הדובעב .)  ) .ג לגו  סרק נ  רנרב ס , קנרפ א , - ןמרב  .2
םיימנידורדיה םילדומו  תודידמ  לש  היצרגטניא  תימיה ע"י  תיפוחה  הביבסב  תיגולוקאה  תכרעמה  לע 

.לארשיל םימגאו  םימי  רקחו  ןליא  רב  תטיסרבינוא  .םייגולוקאו 

.םייאלקחה םילודיגה  לש  האישנה  רשוכל  ףופכב  םימל  שוקיבה  .י 2013 . לחקו  רקד ע  - ןייטשנירג  .3
.רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ  ןויצל : ןושאר 
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ינקתמ אשונב  הביסה  תנגהל  דרשמה  תוינידמל  תומלשהה  ךמסמ  .הביבסה 2008 . תנגהל  דרשמה   .6
.הלפתה

.הביבסה תנגהל  דרשמה  תוינידמ  םיב –  תרנצ  תויתשת  תמקה  .הביבסה 2016 . תנגהל  דרשמה   .7

הממח ל- יזגו  ריוואה  ימהזמ  לש  תוינוציחה  תויולעה  יכרע  ןוכדע  .הביבסה 2017 . תנגהל  דרשמה   .8
.1.1.2017

םתעפשהו לארשיב  תויוזחו  תופצנ  תוימילקא  - ורדיה תומגמ  .םימה 2017 . תושר  יגולורדיהה , תורישה   .9
.ימינפ םוסרפ  .םימה  קשמ  לע 

םינשל 2014–2015. יתביבס  ןובשחו  ןיד  .למשחה 2016 . תרבח   .10

רקחמ "ח  וד לארשיב . םיינוציק  ריווא  גזמ  יעוריאב  תומגמ  .םירחאו 2016 . תרופ ע  ןופלח נ , ףסוי י ,  .11
.יגולורואטמה תורישה  . 21921416 סמ '

. לארשיב הלפתה  ינקתמ  .םימה  תושר   .12

13. Just RE, Netanyahu S, and Olson L. 2005. Resource depletion, technological
uncertainty and adoption of improved technology: The case of desalination. Resource
and Energy Economics 27(2): 92-108.

14. Lawler W, Leslie G, and Le-Clech P. 2012. What are the options for disposal of old RO
membranes? Desalination and Water Reuse 2(May-June): 39-40.

https://magazine.isees.org.il/?p=16359

http://www.tinyurl.com/air-external-coast-2017
http://www.tinyurl.com/IEC-Environmental-Report-2016
http://www.tinyurl.com/Extreme-trends-over-Israel
http://www.tinyurl.com/desalination-stractures

	התפלת מי ים – חוסן, אתגרים וסיכונים
	תקציר
	מבוא
	טבלה 1
	השימוש במים מותפלים ותחזית השימוש בהם (מלמ"ק) [12]

	כושר הפקת מים מותפלים והפקה בפועל
	איור 1
	ייצור מים במתקני ההתפלה

	היבטים סביבתיים של התפלת מים
	רכז מלחים וכימיקלים
	איור 2
	כמויות זרחן המוזרם לים

	ממברנות: פסולות או משאב?
	טבלה 2
	כמות הממברנות המוערכת במתקני ההתפלה הקיימים בישראל

	פליטות כתוצאה משימוש באנרגיה
	שטחים פתוחים

	חוסן אל מול אתגרים וסיכונים
	סיכום
	מקורות



