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ןצוב רטאוו 

ףנע לעו  תילכלכ  - תיתרבחה תכרעמה  ללכ  לע  עיפשהל  םילולעש  םייזכרמה  םיימלועה  םינוכיסה  דחאל  בשחנ  םילקאה  יוניש 
הלכלכב יזכרמ  דיקפת  שי  חוטיבה  ףנעל  .שפנב  תועיגפ  ףאו  יטרפו  ירוביצ  שוכרל  קזנ  םורגל  םילולע  הלא  םייוניש  .חוטיבה 

תיתנשה הדיעווב  תוצרהל  הצרא  ואוב  תארקל  ןוכנ ל-2015 ) .  ) "ג מתהמ איה כ-כ-4.7%  חוטיב  לע  לארשיב  האצוהה  .תינרדומה 
הלכלכ רקוח  (, Wouter Botzen  ) ןצוב רטאוו  פורפ ' םע  ןויאיר  יתמייק  עדמל ) ןמציו  ןוכמב  ינויב 2018 ,  21–20  ) הביבסלו עדמל 

(. דנלוה  ) םדרטסמאב ( Vrije Universiteit  ) תישפוחה הטיסרבינואב  הביבס  ידומילל  ןוכמהמ  עבט , תונוסאו  םילקא  יוניש  לש 

ומרגיש םידעצ  תטיקנל  רוציל  לוכי  אוה  םיצירמת  וליאו  םילקאה , יונישל  תוכרעיהב  עייסל  חוטיבה  רזגמ  לוכי  דציכ  ש :
? םיקזנ תתחפהל 

ינפמ חוטיבל  תילרדפה  תינכותה  איה  ךכל  הבוט  המגוד  .תוינידמ  בוציע  לע  העפשה  איה  הנושארה  .תאז  תושעל  םיכרד  רפסמ  שי 
יאנתב תאז  ךא  םשוכרל , חוטיב  שוכרל  םיאכז  ןהיבשותו  תומיוסמ , תוליהק  ףתתשהל  תולוכי  תינכותב  .ב  " הראב תופצה 

איה חוטיבה , תורבח  ינפב  תדמועה  תרחא  תורשפא  .תופצה  תעינמל  הרמוחב  תוסחייתמה  היינב  תונקת  תועבקנ  וללה  תוליהקבש 
תורעס רפסמ  תונורחאה  םינשב  וניווח  דנלוהב  המגודל , .תונכס  תתחפהל  םידעצ  טוקנל  תישיאה , המרב  םיחטובמה , לע  תופכל 

וטקניי תוממחה  םוקיש  תעבש  ושרד  חוטיבה  תורבח  תאז , תובקעב  .טרפב  תוממחלו  תואלקחל  םילודג  םיקזנ  ומרגש  תוקזח ,
רחא ץירמת  .הזכש  םיקזנ  ףקיהל  ומרגי  אל  דיתעב  תומוד  תומצועב  תופוס  ךכ , .תוקזח  תוחור  ינפמ  ןהילע  הנגהל  םיעצמא 

תוחנה עיצהלו  םינוכיסה , תתחפהל  םינוש  םידעצ  לש  םתוליעי  לע  ינכדע  עדימ  קפסל  אוה  וב  שמתשהל  תולוכי  חוטיבה  תורבחש 
לזומ ףירעת  וב  שיש  בכרה , חוטיב  םוחתמ  ונלוכל  בטיה  תורכומ  הלאכ  תוחנה  .הלא  םידעצ  וטקנש  םיחטובמל  חוטיבה  יפירעתב 
רוזאב םיררוגתמה  רובע  לשמל , .ינוציק  ריווא  גזמ  ינפמ  חוטיב  יבגל  תושעל  ןתינ  המוד  רבד  .ובכרב  תוחיטב  תוכרעמ  ןיקתמש  ימל 

אוה וזכ  םיצירמת  תכרעמ  ירוחאמ  ןויגיהה  .רתוי  םיקזח  תוגג  םינובש  הלא  לש  חוטיבה  יפירעתב  תיחפהל  ןתינ  םינקירוהל , דעומה 
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הפוס לש  הרקמב  חוטיבה  תורבח  תואצוהש  ןאכמו –  רתוי , ןטק  היהי  םהל  םרגייש  קזנה  םינקירוהל , רתוי  םידימע  ויהי  םיתב  םאש 
.חוטיבה יפירעת  תא  ליזוהל  תולוכי  ןה  ןכלו  רתוי , תוכומנ  ויהי 

ףקיהבו םדא  ייח  ןדבוא  ירועישב  היילע  תונורחאה  םינשב  םרוג  ילכלכ  חותיפו  הייסולכואה  לודיג  םילקאה , יוניש  לש  בולישה 
.עבטה ינתיא  לש  הערה  םתעיגפל  םידעומ  ךופהל  םייופצ  םיפוחה ) ךרואל  לשמל   ) רתוי םיבחרנ  םירוזא  דיתעב  .םיילכלכה  םיקזנה 

תא וליבגיש  םילקאה , יונישל  תוכרעיה  ידעצ  טוקנל  שי  ךכיפל , .חוטיבה  תולע  לדגת  ומיעו  לדגי , ןוכיסה  ןודינב , רבד  השענ  אל  םא 
(. םיפירעתה תתחפה   ) םיחטובמלו חוטיבה ) - ינב םיקזנה  תנטקה   ) חוטיבה תורבחל  ליעוי  רבדה  .ןוכיסה 

ללוכ םוכסב  ןהיחטובמ  תא  תופשל  ושרדנ  תויטרפה  חוטיבה  תורבח  טסוגוא 2005 .)  ) הנירתק ןקירוהה  תפוס  רחאל  סנילרוא , וינ 
רלוד דראילימ  לש 40-55 

הבישחה תרוצ  תא  תונשל  ןהל  םורגי  המ  .םילקאה  יונישל  תוכרעיה  תומדקמ  ןניא  לארשיב  חוטיבה  תורבח  הללכהכ , ש :
? ןהלש

ידכ סיכב , ןהל  ביאכיש  יתועמשמ , עוריא  שרדנ  יתעדל , .חוטיבה  תורבחל  הלאכ  םיעוריא  םיבסמש  יפסכה  לטנב  קר  יולת  הז 
דרב תופוסמ  םיקזנ  לע  תוצפל  ךרוצה  לשב  םירכינ  םידספה  וגפס  חוטיבה  תורבחש  ירחא  קר  דנלוהב , .הבשחמ  יכלה  ונשיש 

חוטיבל תיאקירמא  תינכות  התוא  .הזה  ןוכיסה  םוצמצל  ךילהת  לחה  ךכו  היעבה , תא  רותפל  רשפא  דציכ  בושחל  ולחה  ןה  תודבכ  ,
.םינורחאה םירושעב  םינקירוהה  תופוס  לש  םילודגה  םיקזנה  לשב  םיחפותה  תונועריגל  הסנכנ  םדוק , יתרכזהש  תופצה , ינפמ 

.םינוכיסה תתחפה  יביכרמ  תינכותל  וסנכוה  הכלהמבש  המרופרל , ליבוה  רבדה 

תויגוס לע  ךילשהל  ןתינ  תופצה , יקזנ  םוצמצל  ילכ  שמשל  לוכי  חוטיבש  ןפואהמ  לבא  תופצה , יקזנב  הברה  קסוע  ינא  ידנלוהכ 
אלא םיקזנה , ינפמ  חטבל  ידכ  קר  אל  בצועת  הבוט  חוטיב  תכרעמ  .תרוצב  תונשל  תוכרעיה  תמגודכ  לארשיב , םכתא  תודירטמש 

.תרוצב יאנתל  ךרעיהל  םיאלקחל  םיצירמת  תתל  ידכ  םג 

? יטרפה רזגמה  וא  הנידמה  םילקאה , יוניש  יקזנ  דגנכ  חטבל  ךירצ  ימ  ש :

ןרובע הריבס  היהתש  הרוצב  םהינפמ  חטבל  תולוכי  תויטרפה  חוטיבה  תורבחש  םינוכיס  םנשי  .ןוכיסה  ינייפאמב  היולת  הבושתה 
לע תוירחאב  אשית  הלשממהש  יואר  זאו  םהינפמ , חטבל  רתוי  השקש  םירחא  םינוכיס  םנשי  תאז , תמועל  .תילכלכ  הניחבמ 

ןתינ ןכלו  םיילפורטסטק , תויהל  םיטונ  אלו  בחרמב  םיסרפתמ  היקזנש  הנכס  ןה  הבר  המצועב  תוחור  המגודל , .םהינפמ  חוטיבה 
ןוויכמ הינפמ , חטבל  השקש  הנכס  ןה  תופצה  תאז , תמועל  .ןהינפמ  חוטיבל  תוסילופ  יפוריאה ) תוחפל   ) יטרפה רזגמב  אוצמל 

ימל חוטיב  תולע  יטרפה  רזגמב  ןכל , .םיילפורטסטק  םידממל  עיגהל  תולולע  ןהו  בחרמל , קהבומ  רשק  שי  ןהמ  םימרגנה  םיקזנלש 
רזגמה דצל   ) םיקזנהמ קלח  תוחפל  חטבתש  תיתלשממ , תוברועמ  תשרדנו  דואמ , דע  ההובג  היהת  תונכסל  דעומה  רוזאב  אצמנש 

רשפאמה לודג  ( pool  ) םיחטובמ רגאמ  רצונ  ךכו  חוטיב , תשיכר  תבייחמה  הרדסא  הנשי  הלאכ  תונכס  לומ  לאש  לבוקמ  יטרפה .)
שוקיבהו תימואלה , הלכלכב  תיסחי  ןטק  דיקפת  שי  חוטיבל  ןהב  יכ  הנוש , הנומתה  תוחתפתמה  תונידמב  .ןוכיסה  רוזיפ  תא 

.יתלשממ תויהל  בייח  הלאכ  תונידמב  עבט  תונוסא  דגנכ  חוטיבה  ללכ  ךרדב  ןכל , .ךומנ  םיחוטיבל 

? יבויח ןפ  םג  םהל  שי  .אכדל  לולע  םיקזנבו  םינוכיסב  קוסיעה  ש :

חתפל הלוכי  חוטיב  תרבח  לשמל , .חוטיבה  תורבחל  תויקסע  תויונמדזה  תוגיצמ  םילקאה  יוניש  ללוחמש  תויוחתפתהה  .טלחהב 
יצורע חתפל  חילצתש  חוטיב  תרבח  איה  תרחא  המגוד  .םויכ  םיסוכמ  םניאש  םימוחתב  םילקא , יוניש  יקזנ  הסכמה  יחוטיב  רצומ 

תתחפהל םידעצ  טוקנל  םיצירמת  םהל  ןתיתשו  םינוכיסל , םתועדומ  תא  תולעהל  םתועצמאבו  היחטובמ  םע  םיליעי  תרושקת 
הז .תיסחי  תוכומנ  יופיש  תואצוה  הל  ויהי  ירה  חטבומה , עוריאה  שחרתי  םא  יכ  הירחתמ , לומ  ןורתי  חתפת  וזכ  הרבח  .ןוכיסה 

יבויח  ? והשמל  בשחנ 
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