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םע דדומתת  השדח  קוח  תעצה  םילדבב –  םילפטמ 
תוירגיסה תיישעת  לש  תויתביבסה  תוכלשהה 

יארחא ןושיעה  .םדא  ינבל  םינטרסמכ  םירדגומ  םהמ   70- כו םינכוסמ , םכותמ  .םינוש כ-350  םירמוח  ליכמ כ-7,000  תוירגיס  ןשע 
12.8- כב תוכרעומ  ילארשיה  קשמל  ןושיעה  יקזנ  תויולע  .יופכ  ןושיעמ  םהמ  כ-700  הנשב , לארשיב  שיא  לש כ-8,000  םתומל 

. הנשל  םילקש  דראילימ 

קסעש רקחמ  .יתביבס  עגפמ  םג  תורצוי  תוירגיסה  יביספ , ןפואב  ןשעל  םיפשחנלו  םינשעמל  תורכומה  תואירבה  תויעב  דצל 
דראילימ םינשעמ 6.3  םלועב  תוירגיסהו  קבטה  ינכרצ  ללכש  אצמ  הליער  תלוספו  תוירגיס  ילדב  תכלשה  לע  היצלוגר )  ) הרדסאב
ןוילימ כ-10  ןהמ –  םישילש  ינשכ  לש  ןהיתויראש  םילכתמ  . םניאש  םיננסמ )  ) םירטליפ תולעב  ןהמ  ו-99%  הנשב , תוירגיס 
םילער םיליכמ  םיכלשומה  קבטה  תויראשו  םילדּבַה  םלועה  . יבחרב  םיחותפ  םיחטשבו  תובוחרב  תוקרזנ  םוי –  לכב  תוירגיס 

םיפוחב םירפסנש  תלוספה  תודיחי  יטירפ  ללכמ  םה כ-40%  םירטליפו  תוירגיס  ילדב  .תיתביבס  היעב  תויהל  םיכפוהו  םיבר 
תוירגיס ילדב  .תוינוריעה  זוקינה  תוכרעמב  תויעבו  תומיתס  םורגל  םילולעו  זוקינ , תולעתב  םג  םיפסאנ  םילדב  םירעה  . תובוחרבו 
אוה הנממ  יתועמשמ  קלחו  השביהמ , העיגמ  תימיה  תלוספהמ   80% "ב  . הרא יפוחב  הרפסנש  תלוספה  יטירפמ  םה כ-30% 

םינכוסמה םירמוחה  רשאכ  ךכ , לע  ףסונ  .םתוא  עולבל  םילולעש  םידליו  םייח  ילעב  םינכסמ  תוירגיסה  ילדב  .וירצומו  קבט  תלוספ 
. וללה  םימה  לע  םיכמסנה  םדאבו , םייחה  ילעבב  םיעגופו  םימה  ירגאמ  תא  םימהזמ  םה  עקרקל , םילחלחמ  םילדּבַה  ןמ 

, לשמל םינווגמ  . תוינידמ  ילכב  שומיש  ךות  קבטה , ירצומ  לש  תיתביבסה  העפשהה  םוצמצל  םינוש  םינייפמק  םיכרענ  םלועב 
םא ןיבו  לטיהכ  םא  ןיב  ירוביצה , בחרמב  םילדב  תכלשהב  םימרוג  םהש  קזנה  לע  םלשל  םינשעמ  בייחל  תונויסינ  רפסמ  ושענ 

קלחש ריעב , תוירגיס  תריכמב  טנס  לש 20  סמ  לטוי  ותרגסמבש  רשוא ) םרט  ךא  ב-2009 ,  ) קוח עצוה  וקסיסנרפ  ןסב  .ןודקיפכ 
.הביבסה לע  הרימשל  ירוביצ  יכוניח  ןייפמק  ןממי  ונממ 

תלוספש היעבהו  לארשיב , םיחותפה  םיחטשהו  םירעה  םיפוחה , יבחרב  תרבטצמש  קבטה  ירצומ  תלוספ  לש  הברה  תומכה  חכונל 
הרבסהלו ךוניחל  ןויקינל , לועפל  הלשממה  תא  בייחתש  הקיקחל  הבר  תובישח  הנשי  הביבסלו , םישנאל  םייחה , ילעבל  תרצוי  וז 

ירצוממ תלוספב  ןתינה  לככ  יתועמשמ  םוצמצל  איבהל  קבטה  תורבחל  ץירמת  רוציתו  םינשעמה , רוביצל  רקיעבו  רוביצה , ללכל 
.תוירגיס ילדבו  קבט 
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תובקעב תמרגנה  תיתביבסהו  תיטתסאה  היעבל  תועדומ  תאלעה  ותרטמש  הילרטסוא ,) ינדיסב ,  ) תוירגיס ילדבמ  יושעה  גצימ 
Steven Cateris, Flickr, CC BY-SA 2.0 םוליצ : ירוביצה |  בחרמב  םתכלשה 

וזו אשונב , קוח  תעצה  םדקתש  השקבב  ןראפ  ןהכ  לעי  תסנכה  תרבחל  יתינפ  ןאכ , וגצוהש  םייתביבסה  ןושיעה  יקזנב  םחליהל  ידכ 
סממ הבוגב 33%  קבט  ירצומו  תוירגיס  תריכמ  לע  ףסונ  לטיה  עובקל  תשרוד  קוחה  תעצה  (. 2018  ) ןורחאה לירפאב  השגוה  ןכא 
תובקעב םירצונה  םייתביבסה  םיקזנב  לופיט  תבוטל  ןויקינה  תרימשל  ןרקל  הנפוי  הז  דחוימ  לטיה  .קבטה  ירצומ  לע  לטומה  היינקה 

ריווא קוח  תרגסמב  תויוליעפלו  קבט , ירצומו  תוירגיס  תלוספ  תכלשה  תעינמ  םתרטמש  הרבסהלו  ךוניחל  קבט , ירצומב  שומישה 
תיוות קבטה  ירצומ  לכ  לע  עיבטהל  וא  סיפדהל  וכרטצי  וירצומו  קבטה  ינאוביו  םיקוושמה  םינרציה , יכ  העצהה  תעבוק  דוע  .יקנ 

.תלוספ תכלשה  רוסיא  רבדב 

תוירגיס חותיפ  תועצמאב  תוירגיסה  ילדבמ  תעבונה  הביבסה  םוהיז  תייעב  תא  רותפל  קבטה  תורבח  תא  עינהל  דעונ  קוחה 
לטיה םילכתמ  םניאש  םירטליפ  תולעב  תוירגיס  לע  לטוי  ףקותל  קוחה  תסינכ  רחאל  םינש  שולש  ךכיפל , .םילכתמ  ןהילדבש 

ירצומו  ) םילכתמ םירטליפ  תולעב  תוירגיס  ינאוביו  םיקוושמ  םינרצי , תאז , תמועל  .םינש  שמח  רחאל  העברא  יפ  דע  לדגיש  לופכ ,
קוחה תעצהל  .רומאה  תוירגיסה  לטיהב  וביוחי  אל  הביבסה ,) תא  םימהזמה  םילדב  םיכלשומ  אל  םתרגסמבש  םירחא  קבט 

לכימו ןינח  בד  ןבואר , ןב  ליא  גרבדנז , רמת  הבולטבס , הינסק  ןמרג , לעי  ןוסח , םרכא  זר , יסומ  קילג , הדוהי  תסנכה  ירבח  ופרטצה 
.ןריב
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