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הירטסוא הניווב , תלוספמ  היגרנא  תבשהל  ןקתמ 

תלוספב לופיטל  חווט  תכורא  תימואל  היגטרטסא 
הלוהינלו

קר תינכותה  תמלשה  םע  .הלוהינלו  לארשיב  תלוספב  לופיטל  חווט  תכוראו  השדח  היגטרטסא  הביבסה  תנגהל  דרשמל 
דרשמה ןיכה  תינכותה  םודיקל  .היגרנא  תקפהל  ושמשי  הנממ  ורזחומי ו-23%  הנממ   51% ונמטוי , תלוספהמ   26%

(. הלבט 1  ) העוציבל הצקומש  דראילימ ₪  לש כ-4  ביצקתו  תטרופמ  תיתנש  - בר הדובע  תינכות 

לש תונוט  ןוילימ  לארשיב 5.3  תורצוימ  םויכ  .ינרדומה  ןדיעה  לש  תובכרומה  תויתביבסה  תומישמה  תחא  אוה  תלוספב  לופיטה 
םויכ כ-79% .הנשב  תונוט  ןוילימ   7- כל לודגל  יופצ  הז  רפסמ  הייסולכואה , לודיג  בקע  תנש 2030 , דעו  הנשב , תינוריע  תלוספ 

יזג לש  דואמ  הלודג  הטילפ  ריווא , םוהיז  ןוגכ  תובר , תויתביבס  תויעב  תמרוג  הנמטהה  .םידקמ  ןוימ  אלל  םבור  םינמטומ , תלוספהמ 
םלעתהל ןתינ  אל  ןכ , ומכ  .םיחותפ  םיחטש  תסיפתו  תוילילש  תויגולוקא  תועפשה  םוהת , ימ  םוהיז  עקרק , םוהיז  ער , חיר  הממח ,

.וז היעבל  תוירחאב  תיתימא  האישנ  אלל  המדאב  תלוספה  תנמטה  לש  תיכרעה  היעבה  ןמ 

רוזחִמה ףקיה  תלדגה  הנמטהה , םוצמצ  ןה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תלוספב  לופיטל  השדחה  תיגטרטסאה  תינכותה  תורטמ 
קוש לש  תולעייתה  הנמטה , תחתמ ל-30%  לא  הדירי  םה  ובצוהש  םידעיה  .תלוספמ  םייתביבס  םינוכיסו  םימוהיז  תתחפהו 
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.תלוספ רוזחִמלו  תלוספב  לופיטל  תויתשת  תמקהו  תורישה  רופיש  תלוספה ,

תקהבומ תויאדכ  רצוי  וניאו  הנמטה , דדועמ  לארשיב  ךומנה  הנמטהה  ריחמ  רגתאמו : בכרומ  לארשיב  תלוספב  יתביבסה  לופיטה 
תנמטהל תויתימא  לופיט  תופולח  רשפאמ  וניא  לופיטו  ןוימ  ינקתמבו  תויתשתב  לודגה  רסוחה  .תלוספ  רוזחמו  ןוימ  יכילהתל 

, ךכש תויה  .תונטק  תויושרב  רבודמ  רשאכ  םג  ימוקמ  ןפואב  עצבתמ  תוימוקמה  תויושרה  ידי  - לע הלוהינו  תלוספה  ףוסיא  .תלוספה 
.ליעי אלו  רקי  לופיט  ררוג  רבדהו  םינקתמ , תמקהל  קיפסמ  הלודג  הניא  תלוספה  תומכ 

: םייזכרמ תונורקע  רפסמ  לע  תססובמ  השדחה  היגטרטסאה 

לצנת ףתושמ  ןפואב  תלוספב  לופיטל  ירוזא  סיסב  לע  תודגאתה   – ףתושמ תלוספ  לוהינ  ךרוצל  תויושר  תודגאתה 
תרשפאמ תויושרה  תודגאתה  .הב  לופיטו  תלוספ  ףוסיא  לש  ינוכסחו  ליעי  ךרעמ  תיינבל  ףצרהו  לדוגה  ןורתי  תא 

.םיפתושמ םיתוריש  תשיכרו  םינקתמ  תמקה 
םימרז ינש  לע  ססובמ  היהי  יתיבה  ףוסיאה  ךרעמ  םימרז –  ינשל  רוקמב  הדרפה  לע  ססובמ  תלוספ  ףוסיא  ךרעמ 
תורשפא תנחבנ  השדחה  היגטרטסאהמ  קלחכ  םותכ .) חפב   ) תוזירא תלוספו  קורי ) חפב   ) תברועמ תלוספ  םירקיע :

.רוזחמל תנתינה  תלוספה  ברמ  תא  וכרד  תונפל  רשפאתיש  ךכ  םותכה , חפב  יוניפל  םינתינה  תלוספה  יגוס  תבחרהל 
.רוקמב הדרפהל  םיפסונ  םימרז  רוחבל  ולכוי  תוימוקמ  תויושר 

םרט רוזחמל  םינתינה  םירמוחה  תאצוהו  ןוימ  לש  ךילהת  רובעת  לארשיב  תלוספה  לכ  ןוימ –  אלל  הנמטה  ןיא 
.הב לופיטה 

.תיצרא הסירפב  ןוימ  ינקתמ  תמקה 
ינקתמל ןוימ  ךילהת  רחאל  רבעות  רוזחמל , תנתינ  הניאש  תירויש , תלוספ  תלוספמ –  היגרנא  תבשה  ינקתמ  תמקה 

.תלוספ תנמטהל  תירקיעה  הפולחה  ויהי  הלא  םינקתמ  .היגרנא  תקפהל  שמשת  התפירשו  הבשה ,
.ידסומה רזגמב  רוקמב  תינגרוא  תלוספ  תדרפה 

, תינוריעה תלוספהמ  כ-35% )  ) יתועמשמ קלח  איה  תינגרואה  תלוספה  תינגרוא –  תלוספב  לופיט  ךרעמ  תמקה 
התכיפהבו וז  תלוספב  לופיטל  בחר  ךרעמ  םקוי  .תונמטמב  טלפנה  ןאתמה  זג  תורצוויהל  ירקיעה  רוקמה  איהו 

.טסופמוקל

הלבט 1
חווט תכורא  היגטרטסא  םושיי  תבוטל  ןויקינה  תרימשל  ןרקה  יביצקתב  שומיש 

דע 2030)  ) לארשיב תלוספ  לוהינו  לופיטל 

יפסכמ דראילימ ₪  לע כ-4  דמועה  ביצקתבו  תטרופמ  תיתנש  - בר הדובע  תינכותב  הוולמ  תלוספב  לופיטל  תיגטרטסאה  תינכותה 
ורזחומי ו- הנממ   51% ונמטוי , לארשיב  תלוספהמ  קר 26%  תנשב 2030  תינכותה  תמלשה  םע  הלבט 1 .)  ) ןויקינה תרימשל  ןרקה 

.תלוספב לופיטה  יריחמ  תלזוהו  חרזאל  תורישה  רופיש  ךות  ושעיי  הלא  לכ  .היגרנא  תקפהל  ושמשי  הנממ   23%

לופיטה ליהמת  .תלוספב  לופיטל  תנבומו  הרודס  חווט , תכורא  היגטרטסא  גיצמ  הביבסה  תנגהל  דרשמהש  הנושארה  םעפה  וז 
תחלצה .תלוספב  לופיטה  ןפואב  לארשיו  הפוריא  ברעמ  תונידמ  ןיב  םייקה  רעפה  תא  רכינ  ןפואב  ומצמצי  תינכותה  ידעיו  עצומה 

העפשהה תא  תיתועמשמ  הרוצב  םצמצתו  לארשיב , תלפוטמו  תלהונמ  תלוספש  ךרדה  תא  ןיטולחל  תונשל  היופצ  תינכותה 
.הלש תיתביבסה 
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