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ריפש םייח  םוליצ : הגשה |  – תב הייקנ  היגרנא  לש  דעיה  תגשהל  תויתביבס  תויגולונכט  חותיפב  ךרוצ  שי  .ןורשה  רמשמ  רגאמ  ןפוד  לע  םייָרלוס  םילנאפ 

"ם ואה לש  אמייק  - רב חותיפ  ידעי  הדנ 2030 –  ' גא

איה רבמטפסב 2015 , תורבחה  תונידמה  ללכ  ידי  - לע "ם  ואה לש  תיללכה  תרצעב  הרשואש  אמייק " - רב חותיפל  הדנ 2030  ' גא "
םידעי תללוכ 17  הדנ  ' גאה .תיגטרטסאו  תיטסילוה  הייארב  הביבסו  הלכלכ  הרבח , ןיב  תבלשמה  הפיקמ  תוינידמ  תינכות 

 – "ם ואל תינייפואה  תיתרהצהה  המרל  רבעמ  הברה  איהש  תירוטסיה  תונמדזה  םבוחב  םינמוטה  םיימוחת , - ןיב םיילסרבינוא ,
.המושיילו היגטרטסאה  בוציעל  םילכ  םינתונו  חווט , תכורא  הייארב  היגטרטסא  תייוותהל  תוינידמה  יעבוק  תא  םינווכמ  םידעיה 

ןוגכ םיאשונ , ןווגמל  םיסחייתמ   (, Sustainable Development Goals –SDGs  ) אמייק - רב חותיפ  ידעי  םינוכמה  םידעיה ,  17
.תילכלכ החימצו  תיתקוסעת  תונגוה  ירדגמ , ןויווש  ןוגכ  םייתרבח  - םיילכלכ םידעי  דצל  ץראה  רודכ  לע  הרימשו  ינועה  רוגימ 

םירע תריציו  םילקאה  יונישב  קבאמ  םיבו ,) השביב   ) יגולויבה ןווגמה  לע  הרימש  הייקנ , היגרנא  םיללוכ  םייתביבסה  םידעיה 
רחאו המצעל  סחיב  הנידמ  לכ  לש  תומדקתהה  רחא  בקעמל  םידדמו  תוטרופמ  תורטמ  ועבקנ  דעי  לכל  רויא 1 .)  ) תומייקמ תוליהקו 

.םידדמ  תורטמ ו-232  םנשי 169  לוכה  ךס  .תימלועה  המרב  תומדקתהה 
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אמייק  - רב חותיפל  "ם  ואה ידעי 

: םיירקיע םיביכרמ  ינש  שי  "ם  ואב תורבחה  תונידמב  םידעיה  תעמטהל 

.הנידמל הנידממ  הנתשמו  שימג , םושייה  ןפוא  לבא  הדנ , ' גאה ןוזח  תא  ומישגיש  הלועפ  תוינכות  רוציל  תוכירצ  תונידמה  םושיי – 
םה הדנ , ' גאהמ דרפנ  יתלב  קלח  םהש  םידדמה , .םידעיל 232  סחיב  ןבצמ  לע  בצמ  תנומת  תוקיפמ  תונידמה  ןושארה  בלשב  בורל ,

המושייב עייסמו  הדנ , ' גאה תא  ץמיא  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  .הזכש  ףיקמ  יופימ  עוציבל  ילכה 
ןאכ .םהב  דקמתהל  תניינועמ  איהש  תויגוסה  וא  םיאשונה  תא  תרחוב  הנידמה  ינשה  בלשב  .לארשי  ומכ  וב , תורבחה  תונידמל 
הבצמ יפ  לע  לועפל  הנידמ  לכל  תנתונ  הדנ  ' גאהש בחרמהו  תוחתפתמ , תונידמל  תוחתופמ  תונידמ  ןיבש  רעפה  יוטיב  ידיל  םיאב 

הביצה הנידמהש  םידעיה  תגשה  םשל  םינושה  םיאשונב  תויגטרטסא  תוינכות  תנכה  אוה  ישילשה  בלשה  .םיידוחייה  היכרצו 
, יתלשממ קר  וניאש  םושיי  ןונגנמ  תמקהל  תארוק  הדנ  ' גאה םירזגמו , םימוחת  םיצוח  םידעיהש  תויה  .הדנ  ' גאה סיסב  לע  המצעל 

.האלה ןכו  הימדקאב  ימוקמה , ןוטלשב  יקסעה , רזגמב  תיחרזאה , הרבחב  ןיינעה  ילעב  ללכמ  בכרומ  אלא 

םושייב ןתומדקתה  לע  תונידמה  לש  חוויד  ןונגנמ  עבקנ  הצואת , רובצי  םושייה  ךילהתש  ידכו  הטלחהה  תא  ןגעל  ידכ  חוויד – 
תונידמה תושיגמ  , High Level Political Forum יורקה גרד  םר  עוריאב  קרוי , וינב  "ם  ואה הטמ  תמיב  לעמ  הנש , ידמ  .םידעיה 

ךא ןתומדקתה , לע  וחוויד  תונידמהמ  כ-60%  הכ , דע  .תורבחה  תונידמה  רתי  לומ  ןחבמב  תודמועו  היישעה , תא  תוגיצמ  ףיקמ , "ח  וד
םידעיב ימואל  - ןיבה חישה  דוקימב  םידעיל , תועדומה  תאלעהב  עייסל  ןה  חווידה  תטיש  לש  תופסונ  תורטמ  .ןהיניב  הנניא  לארשי 

.םיימואל   - ןיב עויסו  תולועפ  םואיתבו  םיימואל  - ןיב םישגפמל  סיסבכ 

; תומייקמ תוליהקו  םירע  האורבתו ; םייקנ  םימ  ראשה : ןיב  םיללוכ  אמייק  – רב חותיפל  ם״ואה  ידעי  .הפיח  תודרומו  ןושיקה  תחלמ 
ןושיקה לחנ  תושר  בודו , הגלוא  םוליצ : יגולויבה |  ןווגמה  לע  הרימש 

: םה תנשל 2019  ורחבנש  םידעיה  .דוקימ  ידעי  הנש  לכב  םירחבנ  "ם  ואה הטמב  יתנשה  עוריאב 

(. דעי 4  ) םיליגה לכב  הייסולכואה  ללכל  דומיל  תויונמדזה  םודיקו  ינויוושו  יתוכיא  ךוניח  תחטבה 
(. דעי 8  ) הייסולכואה ידבור  לכל  תמלוה  הקוסעת  תחטבהו  אמייק  - רבו ךשמתמ  ןפואב  תילכלכ  החימצ  םודיק 

(. דעי 10  ) ןכותבו תונידמה  ןיב  ןויווש  - יאה םוצמצ 
(. דעי 13  ) ויתועפשהבו םילקאה  יונישב  קבאמל  םיידיימ  םידעצ  תטיקנ 

(. דעי 16  ) אמייק - רב חותיפ  תורטמל  תיתרבח  הלכה  תומדקמש  םולש , תורחוש  תורבח  םודיק 
(. דעי 17  ) אמייק - רב חותיפ  םודיקל  ימואל  - ןיבה הלועפה  ףותיש  קוזיח 

.ם " ואה לש  תיללכה  תרצעב  םידעיה  םושיי 17  לע  ןויד  םייקתי  םינש  עברא  לכ  יכ  עבקנ , דוע 

לארשיב הדנ 2030  ' גא םודיק 

", הקורי החימצ   " ךילהתו הלשממ  תוטלחה  רפסמ  תובקעב  תאזו  אמייק  - רב חותיפ  תוינידמ  תעמטומ  לארשיבש  םינש  רפסמ  הז 
: תואבה תוביסהמ  תנשל 2030 , "ם  ואה לש  אמייק  - רב חותיפ  ידעי  לש  שדחה  ךילהתל  הריבחל  םג  תובישח  שי  ךא 

.תמייק תוינידמל  השדח  הייאר  תיווזו  יעדמ  סוסיב  ןתמ 
.בחור יאשונב  ידרשמ  - ןיב הלועפ  ףותישל  ףונמ 

.יוניש ינכוס  שמשל  םילוכי  םייתלשממ  - ץוח םינוגראש  הנבה  ךותמ  תמאותמ  תוליעפל  םינוש  םירזגמ  תמיתר 
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.המצע הנידמה  ידי  - לע תימוקמהו  תימואלה  המרב  תומדקתה  לש  תופיקמו  תורידס  תורוקיב  תכירע 
םייטנוולרה םיביכרמה  תעמטהל  חווט  ךורא  ךילהת  תליחתו  תונושה  תונידמל  םידעיה  תמורת  לש  הקימעמ  הניחב 

.לארשיל
.תורחא תונידמל  האוושהו  הנידמה  ךותב  תומדקתה  לש  הדידמו  האוושה  ןכו  םידעיה , ימוחתב  עדיה  ירעפ  םוצמצ 

דרשמ תלבוהב  ילויב 2019 . םייקתיש  אבה , גרדה  םר  שגפמב  םידעיה  תעמטה 17  לע  הלש  ןושארה  חווידה  תא  שיגת  לארשי 
.ם " ואל "ח  ודה תריציל  הלשממה  יפוג  ללכ  תמיתר  ךילהת  לש  ומוציעב  התע  תאצמנ  הלשממה  הביבסה , תנגהל  דרשמהו  ץוחה 

לע תונעשנה  חווט  תוכורא  תויגטרטסא  תוינכות  בצעל  תוינידמה  יעבוקל  תונמדזה  תרצוי  םימוחת  - יצוח םידעיב  תודקמתהה 
םידעיב לארשי  לש  םויכ  הדימעה  תדימ  .אמייק  - תבו תיתביבס  תילארשי  םינפ  תוינידמ  םודיקל  םיימואל  - ןיב םידדמו  תורטמ 

ןגא ןופצ  תונידמ  לש   ) ונרוזאב עצוממה  ללקושמה  ןויצהמ  ךומנ  טעמ  אוה 71.8 , לארשי  לש  ללקושמה  הנויצ  רויא 2 . תראותמ ב
םידעיב רויא 2 , תוארל ב ןתינש  יפכ  .תונידמ  ךותמ 156  םוקמב ה-41 , תגרודמ  לארשי  לוכה , ךסב  אוהש 76.9 . ןוכיתה ) םיה 

לע הרימש  ןוגכ  םייתביבסה , םידדמה  ןמ  לודג  קלחב  תאז , תמועל  .עצוממה  לעמ  תאצמנ  לארשי  םימו , תואירב  ןוגכ  םימיוסמ ,
, עצוממל האוושהב  דואמ  ךומנ  תמקוממ  לארשי  םייארחא , רוצייו  הכירצו  תומייקמ  תוליהקו  םירע  ימיהו , יתשביה  יגולויבה  ןווגמה 

.הלא    םימוחתב  םירעפה  תא  םצמצל  ידכ  תובר  תולועפ  ושרדייו 

רויא 2
הדנ 2030  ' גא תורטמב  לארשי  לש  הדימעה  תדימ 

לחה םויכ  .הלשממה  ידרשממו  ס״מלהמ  םימייק  םינותנ  סיסב  לע  סג  ןפואב  ךרעומ  םידעיב  הדימעמ  לארשי  לש  קחרמה 
ךכ רתוי , הכורא  הדומעהש  לככ  .חווידה  לוקוטורפל  םאתהב  םידעיב  הדימעה  לש  תטרופמו  הפיקמ  הכרעה  ךילהת 
ידומע יפל  ינוציחה ) לגעמב   ) םיצבוקמ םידעיהו  דעי , יפל  תוצבוקמ  תורטמה  דע 2030 .  התגשהל  רתוי  הבורק  לארשי 

רובע 44% קר  םידעיה : תגשה  תדימאל  שרדנה  עדימב  יתועמשמ  רוסחמ  לארשילש  ןייצל  שי  הדנ 2030  ' גא לש  ךוותה 
.רויאב גצומ  וניא  ללכ  דעי 14  עדימ  רסוח  לשב  המגודל , .דעיה  תגשהמ  קחרמ  תא  דומאל  היה  ןתינ  תורטמהמ 
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