
בורופוט  ןועדג 
(, "מ הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תוריש 

רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

טוהנירג  רירפצ 
(, "מ הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תוריש 

רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

טרגניול  תנע 
(, "מ הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תוריש 

רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

קזב  ןנח 
(, "מ הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תוריש 

רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

רב  - קוצ ירוא 
רקחמ הלכלכל , הביטחה 

תואלקחה דרשמ  היגטרטסאו ,
רפכה חותיפו 

לחק  לעי 
רקחמ הלכלכל , הביטחה 

תואלקחה דרשמ  היגטרטסאו ,
רפכה חותיפו 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

טרגניול ע טוהנירג צ , בורופוט ג ,
תמייקמ הנוזת  .םירחאו 2018 .

 – לארשיב תואלקחב  יתנוזת  ןוחטיבו 
.חמוצה ילודיגמ  םייתומכ  םינותנ 

.27–18 הביבסו 9(4 :) היגולוקא 

רקחמה ךרכ 9(4)תיזח  ףרוח 2018 /  2019ןויליג  ראוניב ,  6

תיירק ה״בהל  זכרמ  םוליצ : םינווגמ |  םייחמצ  םילודיג  םהב  םילדגש  תיסחי , םינטק  תודשב  הבורב  תנייפאתמ  לארשי  תואלקח  .הלוחה  קמעב  תודש  לש  ספיספ 
יקיויקיפ רתא  ךותמ  הנומש ,

לארשיב תואלקחב  יתנוזת  ןוחטיבו  תמייקמ  הנוזת 
חמוצה ילודיגמ  םייתומכ  םינותנ  – 

גלזמה הצק  לע 

תכורצת תקפסאל  תימואלה  תלוכיה  לאיצנטופ  תחטבהל  ץמאמ  בייחמ  ידיתע  ימלוע  ןוזמ  רבשממ  ששחה 
.דיתעבו התע  תימואלה  ןוזמה 

התלוכיו לארשיב  תיחמצה  תואלקחב  ןומטה  לאיצנטופה  רבדב  הגוסמ  הנושאר  הניחב  גיצמ  רמאמה 
ןוזמה תכורצת  ךס  לש  הכרעה  לומ  לא  םייתנוזתה , היביכר  ללש  לע  תימואלה , ןוזמה  תכורצת  תא  קפסל 

.לארשיב תידיתעה  הייסולכואל  שרדיתש 
םייחמצה םילודיגה  לש  יחכונה  ליהמתב  דבלב  םילק  םייוניש  ןתניהב  העיתפמ : הנקסמ  גיצמ  רקחמה 

.לארשי תייסולכוא  רובע  םיצלמומה  םייתנוזתה  םיביכרמה  בור  תא  קפסל  םילוכי  םה  םיימוקמה ,
.יתנוזת ןוחטיבו  תמייקמ  הנוזת  לש  טבמה  תדוקנמ  הז  רקחמב  התשענ  לארשיב  ןוזמה  רוציי  תלוכי  תניחב 

ילבקמ לש  םויה  רדסמ  ןיטולחל  תרדענ  איהו  לארשיב , ףיקמ  ימדקא  ןוידל  הכ  דע  התכז  אל  וז  טבמ  תדוקנ 
.לארשיב תוטלחהה 
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.לארשיב ןוזמה  רוציי  תויתשת  אשונב  חיש  תריציב  תובישח  רמאמל 

תכרעמה

ריצקת

איה תימוקמה  תואלקחה  .יתועמשמ  רגתא  איה  ריהמ  בצקב  הלדגה  הייסולכואל  אירבו  ןיזמ  ןוזמ  לש  הביצי  הקפסא 
םיללוכה םיפסונ , םיכרע  תוימוקמ  ןוזמ  תוכרעמל  .תיגטרטסאהו  תיתביבסה  תיתנוזתה , המרב  הבושח  תימואל  תיתשת 
רמאמב .תיתליהק  - תימוקמה הלכלכהו  הירפירפה  לש  הקוזיחו  אירב  ןוזמ  תכירצ  דודיע  ןרציהו , ןכרצה  ןיב  רשק  תריצי 

.הייסולכואה לש  םייתנוזתה  היכרצ  תא  קפסל  לאיצנטופ  לארשיב  תיחמצה  תואלקחל  שי  הדימ  וזיאב  םינחוב  ונא 

הנוזתה יביכרמ  לש  תצלמומה  תיתנוזתה  הכירצל  סחיב  לארשיב  יחמצ  ףנע  לכ  לש  רוצייה  רשוכ  ןחבנ  ךכ , םשל 
ךות לארשיב  םייחמצ  םילודיג  לש  בחר  ןווגמב  הנוזתה  יביכרמ  רוציי  רשוכ  לע  םייפנע  םינותנ  םיגצומ  תישאר , .םיירקיעה 

הכירצל האוושהב  דחי  םיפנעה  ללכ  לש  רוצייה  לאיצנטופ  ןחבנ  תינש , .םיירקיעה  עבטה  יבאשמ  תכירצל  תוסחייתה 
, תוירולקה תכירצמ  יתועמשמ  קלח  קופיסל  לאיצנטופ  םייקש  אצמנ  תנשל 2018 . ןוכנ  הייסולכואל  תצלמומה  תיתנוזתה 

םישיחרת יפ  לע  המאתהב  204-313% ו-172-257%  , 81-127% , 64-95%  ) םייתנוזתה םיביסהו  תומימחפה  םינובלחה ,
איבהל יופצ  תנש 2035  דע  יופצה  הייסולכואה  לודיג  (. 53-60%  ) רוסחמ םייק  םינמושה  יבגל  וליאו  ונחבנש ,) םינוש 

יאלקחה רוצייהש  החנהב  םיפסונ , הנוזת  יביכרמו  המאתהב ) 45-67% ו-57-90%   ) םינובלחו תוירולק  תקפסאב  רוסחמל 
.רוצייה רשוכב  לודיג  ןיאו  עובק 

תלבוקמה החנהל  דוגינב  תאזו  תיחכונה , הייסולכואה  לש  םייתנוזתה  םיביכרמה  ללכ  קופיסל  יתועמשמ  לאיצנטופ  םייק 
לע הרימש  בייחת  הייסולכואה  לודיג  לומ  לא  הז  לאיצנטופ  לע  הרימש  .בחרנ  אובי  בייחמ  םייתנוזתה  םיכרצה  קופיסש 

םיגצומה םינותנה  .רוצייה  תוליעי  תלדגה  ךשמה  תא  םג  ומכ  רקחמו , עדי  םימ , עקרק , רתיה  ןיב  םיללוכה  תואלקחה , יסכנ 
רמאמה תואצות  .תמייקמ  הנוזת  אשונב  קוסיעה  םודיקלו  לארשיב  יאלקחה  לודיגה  בוטימ  תניחבל  שמשל  םילוכי 

.תיגטרטסאה המרב  תואלקחה  לש  התובישח  לעו  הדיקפת  לע  ףסונ  רוא  תוכפוש 

אובמ

םהבו םילודיג , לש  בחר  ןווגמב  תנייפואמ  חמוצה  תואלקח  םנוד  . ןוילימ   4.35- כב ךרעומ  לארשיב  ללוכה  יאלקחה  חטשה  ףקיה 
אלל לדוגמה  ןמשל  תיז  םירדה , םיעטמ , חותפ , חטשב  תוקרי  םיקשומ , הדש  ילודיג  הטיח , ןוגכ  םיקשומ , םניאש  הדש  ילודיג 

םע רצ , חטשב  םיאצמנה  םייביסנטניא  םילודיג  ןווגמב  תנייפואמ  לארשיב  תואלקחה  .החימצ  יתבב  םינילבתו  תוקריו  היקשה 
םיטלוב םייביסנטניאה  םילודיגה  בגנב .) הטיח  יחטש  רקיעב  ( ) mono culture  ) תילודיג - דח תואלקח  לש  םילודג  םיחטש  טועימ 

.םחטש יפל  םיירקיעה  לודיגה  יגוס  תוגלפתה  תא  תוארל  ןתינ  רויא 1  ב םימ  . "ק  מלו חטש  תדיחיל  ההובגה  ןוזמה  רוציי  תוליעיב 

ןוילימ לארשיב כ-12.1  ויחי  תנשב 2035  הייסולכואה  לודיג  תויזחת  יפלו  שיא , ןוילימ  תליחתל 2018 כ-8.5  ןוכנ  םייח  לארשיב 
ןוזמהמ רכינ  קלח  םויכ  .יתועמשמ  רגתא  איה  ריהמ  בצקב  הלדגה  הייסולכואל  אירבו  ןיזמ  ןוזמ  לש  הביצי  הקפסא  שיא  .

םיניערג םג  םיאבוימ  םדאל , ןוזמ  לש  רישיה  אוביה  לע  ףסונ  .דועו  רקב  רשב  םיגד , םינמש , תוינטק , םינגד , אבוימ : לארשיב 
. לארשיב  תרצוימ  םיירטה  םינילבתהו  תוריפה  תוקריה , תכורצת  רקיע  אסיג , ךדיאמ  .קשמב  םייחה  ילעב  תנזהל  םירחא  םירצומו 

הלא םייח  ילעב  לודיג  ךא  תימוקמה , תכורצתה  תא  םיקפסמ  םה  םג  ודוהו ) םטפ  םיציב ,  ) ףנכה ילעב  קשמו  וירצומו  בלחה  קשמ 
, םירדה ןוגכ  היירט , תיחמצ  תיאלקח  תרצות  רקיעב  תאציימ  לארשיב  תואלקחה  םרובע  . ןוזמ  לש  אוביב  םג  תורישי  יולת 

.דועו םינילבת  לפלפ , רזג , המדא , יחופת  רמת , ודקובא ,

תואלקחל םא  ןחבנ  הז  רקחמב  .דרפנב  ךכב  ןודל  יוארו  תיאלקח , תרצות  לש  אוציו  אובי  ךשמהב  תונורתי  שי  תובר  תוניחבמ 
: תוביס רפסממ  תאזו  הייסולכואה , לש  הנוזתה  יכרוצ  ללכ  תא  קפסל  תילאיצנטופ  תלוכי  שי  לארשיב 

תדדועמ ןרציהו , ןכרצה  ןיב  רשק  רצוי  תויפולח  תוימוקמ  ןוזמ  תוכרעמ  רוציי  .םיבר  םיוולנ  םיכרע  ימוקמ  ןוזמ  רוצייל 
. תויתליהקה תאו  תימוקמה  הלכלכה  תא  תקזחמו  רתוי , אירב  ןוזמ  לש  הכירצ 

לולכמ תא  ןוחבל  ךירצו  ןוכנ , דימת  אל  הז  יכ  םא  תיתביבס  , הניחבמ  הפידע  תבשחנ  ימוקמ  ןוזמ  תקפסא 
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.ופוגל ןוזמ  לכ  לש  תויתביבסה  תועפשהה 
. םייתנוזת  תונורתי  שי  םיירט , תוקריבו  תוריפב  הבורב  תנייפואמש  תיחמצ , תימוקמ  תרצות  לע  תססובמה  הנוזתל 

.הלש םייתנוזתה  םיכרעב  עוגפל  לולע  םיקחרמל  תיאלקח  תרצות  עוניש 
איבהל לולעו  ןוזמהו , םימה  עקרקה , יבאשמ  לע  תורחתה  תא  רימחמ  םלועה  תייסולכואב  םידקתה  רסח  לודיגה 

.ןוזמב רוסחמלו  םיריחמב  תוביצי  רסוחל 
תוכמותה תויגולוקא  תוכרעמב  העיגפ  בקע  ףיקע  ןפואב  ןה  רישי  ןפואב  ןה  ןוזמה  רוצייב  עוגפל  לולע  םילקאה  יוניש 

. םייחה  גראמב 
הלא םירבשמל  ןוכיסה  .וריחמבו  ןוזמה  תונימזב  יונישל  ליבוהל  םילולע  ונרוזאב , טרפבו  םייטילופואיג , םירבשמ 

.תויגולוקאה תוכרעמב  העיגפהו  םילקאה  יוניש  הייסולכואה , לודיג  תובקעב  הלוע 

םינוכיס ינפמ  הנגהלו  ימואל  יתנוזת  ןוחטיבל  תמייקמ , הנוזתל  םורתל  םייושע  הרומישו  ימוקמ  ןוזמ  רוציי  תלוכי  חותיפ  ךכל , יא 
תנידמ לש  תצלמומה  ןוזמה  תכורצת  תא  קפסל  תורשפא  תמייק  םאה  תיטרואית : הלאש  לע  תונעל  הסננ  הז  רמאמב  .םיידיתע 

? דבלב ימוקמ  יחמצ  רוקממ  יאלקח  רוצייב  דיתעבו  םויכ  לארשי 

רויא 1
תנש 2014 ינותנ  לארשיב -  תיחמצה  תואלקחב  םנודב )  ) םילודיגה יחטש  תוגלפתה 

תוטיש

הקופתב חטשה  תלפכמ  ידי  - לע ובשוח  לודיג  לכל  הקופת  ינותנ  םנוד  . ןוילימ   4.35- כב ךרעומ  לארשיב  דבועמה  יאלקחה  חטשה 
תעמ םימסרפתמה  םינושה , םיפנעב  לודיגה  יכירדמ  לש  תעדה  תווחל  םאתהבו  םילודיגה  יבישחתמ  וחקלנ  לוביה  ינותנ  .תעצוממה 
, תומימחפ םינובלח , תוירולק ,  ) םייתנוזתה םיביכרמהמ  דחא  לכ  לש  רוצייה  ךס  "מ .) הש  ) עוצקמהו הכרדהה  תוריש  רתאב  תעל 

רוצייה ךס  .םייתנוזתה  םיביכרמהמ  דחא  לכ  זוכירב  תיתנשה  תרצותה  ןדמוא  תלפכמ  אוה  םינימטיוו ) םילרנימ  םינמוש , םיביס ,
.םיפנעה לכ  לש  םוכס  אוה  יתנשה 

שיחרתו םדאל  ןוזמ  רוצייל  םויכ  שמשמה  חטשה  ךסב  ןוזמ  רוציי  שיחרת  םילאיצנטופ : רוציי  ישיחרת  ינשל  ונסחייתה  הז  בושיחב 
100%  ) תצלמומה תיתנשה  הכירצל  סחיב  םיזוחאב  םיעיפומ  רוצייה  ינותנ  .ןוזמ  רוצייל  יאלקחה  חטשה  ללכ  לוצינ  לש  יטרואית 

חפסנ 1. תוטישה ב טוריפ  תצלמומה .) הכירצל  וכרעב  הווש  רוצייהש  םעמשמ  הכירצ  / רוציי
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רב העופו  טרגניול  תנע  םוליצ : םינולמו | ) תוינמח  הסח , ןומיר , םיחופת , 'י , ציל םיתיז , םיבנע , הטיח ,  ) ץראה תבונתמ 

תואצות

ידכ .רמאמה  תולובגל  ץוחמ  אצמנ  הסבאהל , ןוזמ  אוביב  יולתה  לארשיב , יחה  קשמ  .דבלב  תיחמצה  תואלקחב  ןד  הז  רמאמב 
לש תוליעי  ידדמ  םיגצומ  הלבט 1  .יאלקח ב ףנע  לכ  לש  הנוזתה  יביכרמ  רוציי  רשוכ  תא  ונבשיח  רקחמה  תלאש  לע  תונעל 
ימו לודיגל  עקרק   ) םיירקיעה עבטה  יבאשמ  לוצינו  םיביסו ) תומימחפ  ןמוש , ןובלח , תוירולק ,  ) םיירקיע םייתנוזת  םיביכרמ 
.םהלש רוצייה  תוליעיבו  הנוזתה  יביכרמ  תלוכתב  םינושה  םיפנעה  ןיב  םילדבה  םימייק  יופצכ , .םירחבנ  לודיג  יפנעב  היקשה )

לודיגש אצמנ  המגודל , .לודיג  חטש  תלבגמ  ןתניהב  לודיגל  רתויב  םיאתמה  אקווד  ואל  אוה  יתנוזת  ביכרמב  רישעה  ןוזמה  םיתיעל 
םיליעי םירחא  םילודיג  םנשי  תרצות  "ג  קל תוירולק  סחי  יפלש  יפ  לע  ףא  יאלקח , חטשל  תוירולק  רצייל  רתויב  ליעיה  אוה  תוננב 

לודיגה יאנתב  םנוד  יפל  בושיחב  לבא  תרצות , "ג  קל םינובלחב  םירישע  תונוזמ  םה  םידקשו  סומוח  .תיז  ןמש  תמגודכ  רתוי , הברה 
תכירצל םג  בל  םישל  בושח  הז , רשקהב  .םידקשו  סומוח  לודיג  רשאמ  םנודל  ןובלח  רתוי  ביני  הינבגעו  ןופפלמ  לודיג  לארשיב ,

טעמכ ןתונה  הקשומ  לודיגו  הידעלבו , היקשה  םע  ןמשל  תיז  לודיג  ןיב  לדבהה  תא  תוארל  ןתינ  המגודל  .ףנע  לכב  היקשהל  םימה 
חפסנ 2, םינימטיוו ב םילרנימ  יבגל  םג  תוארל  רשפא  םימוד  םינותנ  .דבלב  םשג  ימ  לע  ססובמש  לודיגמ  םנודל  םינמוש  העברא  יפ 

רוציי ךס  תא  טרפמ  רויא 2  .היינבגעו  ןופפלמ  תמגודכ  החימצ , יתבב  תוקרי  רוציי  לש  ההובגה  תוליעיה  אוה  טלוב  ןייפאמ  ללככו – 
.םינושה םילודיגה  יגוס  יפ  לע  םיירקיעה  הנוזתה  יביכרמ 

תא ראתמ  רויא 3  .דחי  םיפנעה  ללכב  םירצוימה  הנוזתה  יביכרמ  ךס  תא  םג  בשחל  ונל  רשפאמ  ףנעו  ףנע  לכ  לש  טרופמה  חותינה 
יביכרממ דחא  לכל  הנוזתה  תוצלמה  יפ  לע  שרדנל  סחיב  לארשיב ) תיחמצה  תואלקחה  יפנע  ללכמ   ) ילאיצנטופה רוצייה  ךס 

ןוזמל חטשה  ללכ  לוצינב  יאלקח  רוציי  .ב  םדאל ; ןוזמל  םויכ  שמשמה  חטשב  יאלקח  רוציי  .א  םינוש : רוציי  ישיחרת  ינשב  הנוזתה 
.ב תנש 2018 ;) תליחת  יפל   ) תיחכונה הייסולכואה  לדוגל  םאתהב  .א  םינוש : הכירצ  ישיחרת  ינש  ונחבנ  ךכ , לע  ףסונ  .םדאל 

רויא 3ב)  ) םילרנימה רויא 3א ,)  ) םייסיסבה הנוזתה  יביכרמ  דרפנב  םיגצומ  רויאב  תנשב 2035 . היופצה  הייסולכואל  םאתהב 
חפסנ 3. העיפומ ב םינושה  הנוזתה  יביכרמל  תצלמומה  תיתנוזתה  הכירצה  בושיח  תלבט  רויא 3ג .)  ) םינימטיווהו
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הלבט 1
לודיג יפ  לע  לארשיב  םיירקיע  הנוזת  יביכרמ  רוציי  תוליעי 

םייתנוזת םיכרע  דבלב .) םימשג  ימ  קשממבו  הקשומ  קשממב  ןחבנ  תיז  ןמש   ) תיחמצה תואלקחב  םירחבנ  םילודיג  יופימ 
.םנודל לוביהמ  רזגנ  םנודל —  םייתנוזת  םיכרע  .תרצות  ג״ק   1 הנוזתה ל – יביכרממ  דחא  לכ  לש  תופיפצ  תרצות —  ג״קל 

ןתינ םינימטיוו  םילרנימ  טוריפ  .המאתהב  קוריבו  דורוב  ונמוס  םנודלו  ג״קל  םייתנוזת  םיביכרמ  רוצייב  םיטלובה  םילודיגה 
חפסנ 2. אוצמל ב
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םייסיסב הנוזת  יביכרמ 

עיגהל ןתינ  שיחרתב ב ' .תצלמומה  תומכהמ   35%- כב הכומנ  לארשיב  רצייל  ןתינש  יחמצ  רוקממ  תוירולק  תומכ ה שיחרתב א '
רוצייה לאיצנטופ  תלדגה  אלל  תאז , תמועל  רויא 3א .)  ) תצלמומה תיללכה  תירולקה  הכירצה  לע  הנועש  ימוקמ  ירולק  רוצייל 

קיפסתש תומכב  שיחרתב א ' רצייל  ןתינ  תומימחפו  םייתנוזת  םיביס  שיחרתב ב .' םג  ירולק  רוסחמ  תנשב 2035  יופצ  ימוקמה 
לע כ-82% דמוע  שיחרתב א ' םינובלח  תקפסא ה לאיצנטופ  תנשל 2035 . דע  הייסולכואב  לודיגה  תא  ןובשחב  םיאיבמ  םא  םג 

ידכ קיפסמ  וניא  שיחרת א ' ןאכ  םג  תאז , תמועל  .תצלמומה  הכירצה  לע  הלוע  ףא  שיחרתבו ב ' תצלמומה , הכירצהמ  קוחר  וניאו 
ךרוצ שיו  ותומכל , קר  אלא  ןובלחה  לש  ביטלו  גוסל  ונסחייתה  אל  יכ  ןייצל  יואר  היופצה ב-2035 . הייסולכואל  ךרוצה  תא  קפסל 

הייסולכואה ב- ךרוצל  סחיב  כ-54-62%  םישיחרתה –  לכב  יתועמשמ  רוסחמ  םייק  םינמוש  יבגל  .וקמועל  הז  אשונ  תא  ןוחבל 
דע ל 37-42%. רבגתמ  ןועריגה  יופצה ב-2035 , הייסולכואה  לודיג  תא  ןובשחב  םיאיבמשכו  רוצייה , ישיחרת  ינשב   2018

םינימטיוו םילרנימ 

לזרבו ןחרז  םויזנגמ , ןגלשא , המגודל , .םירטמרפה  לכב  טעמכ  רתוי  ףאו  תצלמומה  הכירצה  לכ  תא  קפסל  ןתינ  םילרנימ  תניחבמ 
ןדיס אוה  ןפוד  אצוי  .המאתהב  144-246% ו-125-221%  , 123-179% לש 97-118% , המרב  תייסולכואל 2018  קפסל  ןתינ 

יתועמשמ קלחש  ךכב  בשחתהב  העיתפמ  אל  האצות  םישיחרתה , לכב  ( 29-36%  ) תיחמצה תרצותב  םיכומנ  םיזוכירב  אצמנש 
הדימבו ןגלשאב  רוסחמ  יופצ  תייסולכואל 2035  תאז , תמועל  םיציבו .) בלח  ןוגכ   ) יחהמ העיגמ  הייסולכואב  ןדיסה  תכורצתמ 

ךרוצה לע  םירקמה  בורב  תרבוג  תילאיצנטופה  הקפסאה  םינימטיווה , לש  הרקמב  םג  רויא 3ב .) ' ) שיחרת א יפל  ץבאב  םג  התוחפ 
.המאתהב טאלופו   A, B , B , C םינימטיווה רובע  461-469% ו-111-135%  , 197-259% , 144-221% המגודל 117-119% , םויכ ,

הייסולכואה ב- רובע  תאז , תמועל  .המאתהב  לש 72-92% ו 70-86%  ןועריג  םע   E-ו B םינימטיווה  םה  ןפודה  יאצוי  הז  הרקמב 
,B םינימטיווה D ו- תא  הז  רקחמב  ונללכ  אלש  ןייצל  בושח  רויא 3ג .)  ) טאלופו  A םינימטיווב םג  רוסחמ  יופצש  ונאצמ   2035

.תיחמצה תרצותב  םיאצמנ  םניאש 
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רויא 3
םירחבנ םייתנוזת  םיביכרמ  לש  תצלמומ  הכירצ  לומ  ילאיצנטופ  יאלקח  רוציי 

יפנע ללכב  ג )  ) םינימטיווהו ב )  ) םילרנימה א ,)  ) םיירקיעה הנוזתה  יביכרמ  רוציי  ךס  בושיח  קלחתמ  יאלקחה  רוצייה  דצב 
( לוחכב  ) םדאל ןוזמ  לודיגל  םויכ  שמשמה  חטשה  ךסב  ןוזמ  רוציי  םיילאיצנטופ : םישיחרת  ינשל  חמוצה -  תואלקח 
הכירצה דצב  חפסנ 1 . הבחרהב ב תוטישה  טוריפ  םודאב .)  ) ןוזמ רוצייל  יאלקחה  חטשה  ללכ  לוצינ  לש  יטרואית  שיחרתו 

ינשל ןכ  םג  הייסולכואה , ללכל  הנוזתה  יביכרממ  דחא  לכ  לש  תצלמומה  תיתנשה  הכירצה  בושיח  קלוחמ  תיתנוזתה 
תודומע  ) תנשל 2035 היופצ  תידיתע  הייסולכוא  יפלו  תוקלח ,) תודומע   ) תנשל 2018 הייסולכואה  יפל  הכירצ : ישיחרת 

וכרעב הווש  רוצייהש  םעמשמ  .תצלמומה 100%  תיתנשה  הכירצל  ןוזמה  רוציי  ןיב  סחיה  עיפומ   Y ריצב תוצבושמ .)
.תצלמומה הכירצל 

 

תונקסמו ןויד 
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. תנש 2050  לש  תילבולגה  הייסולכואל  ןוזמה  תכירצ  תא  קפסל  היושע  תימלועה  תואלקחה  םא  ןחבש  רקחמ  םסרופ  הנורחאל 
תכירצב יופצה  לודיגה  חכונל  םג  שורדה  ןוזמה  תקפסא  ךשמה  רשפאי  הנוזתה  ילגרהב  יתועמשמ  יונישש  איה  םירקוחה  תנקסמ 

לארשי לש  תצלמומה  ןוזמה  תכורצת  תא  קפסל  ןתינ  םא  איה  הפ  גצומה  רקחמה  סיסבב  הדמעש  תיזכרמה  הלאשה  .ןוזמ 
ןה תימוקמ  ןוזמ  תקפסאו  תמייקמ  הנוזת  לש  הייארב  ןה  בושח  לארשיב  ימוקמה  ןוזמה  רוציי  .ןמז  ךרואלו  ימוקמ  יחמצ  רוציימ 

.הבחרהב וז  תרגסמב  הנודינ  אלש  ימוקמ  רוצייל  ףאו  תואלקחל  תפסונ  תלעות  שיש  ןבומכ  .יגטרטסאה  טביהב 

תא דבלב  יחמצ  רוציימ  קפסל  םויכ  ןתינ  םילודיגה  ליהמתב  םילק  םייוניש  רחאל  תדדועמ –  הנקסמ  הלוע  הז  רקחממ 
ןתינ אלש  תלבוקמה , החנהל  דגונמ  הז  אצממ  .ןדיסלו  ןמושל  טרפ   , הייסולכואה רובע  םיצלמומה  םייתנוזתה  םיביכרמה  בור 

ןובלחב תוירולקב , רוסחמ  יופצ  תנשב 2035  תאז , םע  .ימוקמ  רוציימ  לארשיב  הייסולכואה  לש  הנוזתה  יכרוצ  תיברמ  תא  קפסל 
םיאבוימ םינמשמ  עיגמ  ןמושה  תכירצמ  לודג  קלחש  תויה  עיתפמ , וניא  ןמושב  יופצה  רוסחמה  .םילרנימהו  םינימטיווהמ  קלחבו 

הקפסאב יולת  תוירולקב  רוסחמה  .יחה  ןמ  תונוזממ  הבר  הדימב  םיעיגמ  םה  םג   B ןימטיוו  ןדיס  .בלח  ירצומו  רשב  תכירצמו 
, תיגטרטסאה המרב  .םינובלחו  תומימחפ  ומכ  םירחא  םיביכרמב  יתועמשמ  רוסחמ  ןיאו  תוירולק , ריתע  אוהש  ןמוש , לש  הכומנה 

לע ףסונ  .דועו  תוינטק  רכוס , הטיח , םישבי –  םירצומו  םייחמצ  םינמש  םיליכמה  םירצומ  ךורא  חווטל  ןסחאלו  אבייל  לקנב  ןתינ 
בושיחה תטיש  טוריפ  ואר   ) םילכאנ אלש  הפילק , וא  ןיערג  ןוגכ  םיקלח , םיליכמה  םייאלקח  םירצומ  שיש  ןובשחב  איבהל  ךירצ  ךכ ,

.תואלקחה ללכ  תייארב  יתועמשמ  וניא  לדבהה  םלוא  ןובשחב , אבוה  אל  ןיינעה  םירקמהמ  ןטק  קלחב  חפסנ 1 .) ב

םימו עקרק  תואלקחה –  לש  םיינויחה  היסכנ  לע  רומשל  שי  יזא  הבושח , ימוקמה  ןוזמה  תקפסא  םאש  איה  תשקבתמה  הנקסמה 
ךישמהל לכונש  ידכ  םתוא , םיצעהל  ףאו  הכרדהו –  םדקתמ  רקחמ  לע  םיססובמה  יגולונכט  ןורתיו  יאלקח  עדי  תקפסמ , תומכב 

תוצלמהל ונסחייתה  הז  רקחמ  ךרוצלש  רמולו  גייסל  ךירצ  .ריהמ  בצקב  הלדגה  הייסולכואה  לש  םייתנוזתה  םיכרצה  תא  קפסל 
.םיבר םיביכרמב  תיתועמשמ  םיהובגש  םויכ , םימייקה  הכירצה  ילגרהל  אלו  הנוזתה 

יקיויקיפ רתא  ךותמ  לכ , – ןיערג תידוהי  םוליצ : ביבאה |  תנועב  ןותחתה  לילגב  תודש 
: םיטביה רפסמ  דוע  לע  עיבצהל  ןתינ  רויא 2  בו הלבט 1  םינותנהמ ב

ףקיהמ עיגמש  הזל  ךרע  הווש  טעמכ  םנוד ) כ-60,000   ) היקשהב ןמשל  תיז  לודיג  יחטשמ  קפומה  ירולקה  ךרעה 
רבסהה םנוד .)  250,000  ) העברא יפ  לודג  ןורחאה  לש  וחטשש  יפ  לע  ףא  היקשה , אלל  תיז  יצעל  שמשמה  חטשה 

.םיהובגה םילוביהו  הקשומה  לודיגה  לש  תויביסנטניאה  אוה  ךכל 
, םיביסו תומימחפ  םינובלח , תוירולק , לש  תצלמומה  תכורצתהמ  לעמ ל-30%  קפסל  הלוכי  הטיח  יטרואית  ןפואב 

הטיחה חטשמ  שילשכ  םויכ , םייקה  בצמב  תאז , םע  .הנשב  םנוד  ןוילימ  לעמ  בחרנה –  לודגה  החטש  ללגב  רקיעב 
וא ןוזמ  תדיחיל  רתויב  ליעיה  לודיגה  הניא  הטיחש  יפ  לע  ףא  .םדאל  אלו  םייח  ילעב  תנוזתל  דעוימ  לארשיב  לדגה 

: תומייק לש  הייארב  םירחא  תונורתי  הל  שי  חטש , תדיחיל 

סחיב רוסחמב  םיאצמנ  רומאכש  םינמושל , רתויב  םייתועמשמה  םייחמצה  םילודיגהמ  םיינש  םה  תיז  ןמשו  ודקובא 
.הז םוחתב  רופישל  םורתל  דיתעש  רבד  ודקובא , תועיטנ  ףקיה  הלוע  תונורחאה  םינשב  .ץלמומה  שוקיבל 
תומימחפ תוירולק , רוצייב  הטיחמ  רתוי  ליעי  הז  לודיג  .הנש  לכב  המדא  יחופת  םנוד  םילדגמ כ-160,000  ץראב 

.חטש תדיחיל  הובגה  לוביה  ללגב  םנודל  םיביסו 

ןוזמ רוצייל  לאיצנטופה  אולמ  תא  תופקשמ  ןניאו  תוינרמש , ויה  םייתנוזתה  םיביכרמה  בושיחל  ןהב  ונשמתשהש  לוביה  תוכרעה 
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םיאלקחה תא  םיליבומ  םיילכלכה  םילוקישה  םיתיעל  ךכ , לע  ףסונ  .הייסולכואה  יכרוצ  תקפסא  לש  הייארב  לארשי  תואלקחב 
רוצייל רתויב  הליעיה  וא  רתויב  הובגה  לוביה  תלעב  תרצותה  תא  חרכהב  אלו  רתויב , הובגה  אוה  ילכלכה  הכרעש  תרצות  רצייל 

.רתוי הובג  תויהל  יושע  לארשיב  ןוזמה  רוציי  לאיצנטופ  לעופבו  תיטסילמינימ , איה  וז  הכרעה  ןכל , .םייפיצפס  םייתנוזת  םיכרע 

לש הייארב  ימוקמה  יחמצה  יאלקחה  רוצייה  תובישח 
תמייקמ הנוזת 

, םד ילכו  בל  תולחמ  תעינמב  הליעי  הנוזתכ  תינוכית  םיה  הנוזתה  לע  תועיבצמה  תויארה  תורבגתמ  תונורחאה  םינשב 
דוחייבו חמוצה , ןמ  ןוזמב  הרישע  וז  הנוזת  םדקומ  . תוומל  ןוכיסה  תנטקהבו  ןיקת  לקשמ  לע  הרימשב  תרכוס , תעינמב 
בכרה .ןמושב  לד  רשב  לעו  םיגד  לע  שגדב  יחה , ןמ  םיביכרמ  טעמ  תפסותב  ילמינימ , דוביע  רחאל  וא  היירט  תכרצנש  תרצותב 
תרצותל רבעמב  רתוי  האירב  הנוזתל  תונמדזה  הנשיו  תינוכית , םיה  הנוזתה  תונורקעל  דואמ  םיאתמ  תילארשיה  תואלקחב  ןוזמה 

.תילארשי

, בור יפ  לע  ימוקמ  . ןוזמ  לע  תססובמה  הנוזת  לש  םייתרבחהו  םייתביבסה  םייתואירבה , תונורתיה  יבגל  רע  ןויד  םייקתמ  םלועב 
רוצייה ןפואבו  רוצייה  םוקמב  םג  אלא  ומצע  ןוזמב  קר  אל  תקסוע  תמייקמ  הנוזת  םייתביבס  . תונורתי  םג  שי  תיחמצ  הנוזתל 
ןוזמ לע  תוכמתסה  .הממחה  יזג  תוטילפ  תתחפה  תאו  םוהיזה  תא  ןיטקמ  ןוזמה  לש  הלבוהה  תרשרש  רוציק  םיבר  םירקמבו  ולש ,

רבעמ .רצומה  תוכיאב  עוגפל  םג  םילולעו  םיפסונ  עבט  יבאשמ  םיכרוצה  רתוי , םיכורא  ןוסחאו  הלבוה  םיתיעל  תבייחמ  אבוימ 
יכילהת תא  רקבל  השקמו  רוצייה  תנידמ  לא  דעיה  תנידממ  ולודיגב  םיכורכה  םייתביבסה  םינוכיסה  תא  ריבעמ  ןוזמ  אובי  ךכל ,

רורב .יתביבסה  לטנה  תא  םיאשונה  םינושה  םיכילהתל  סחייתהל  ךירצ  רתוי , יתביבס  אוה  ימוקמ  רוציי  םא  הלאשל  רשאב  .ורוציי 
שי םא  קר  אוביב  ןורתי  שי  וז  הניחבמו  הלבוהה ,) תטישב  בשחתהב   ) רתוי לודג  קחרמהש  לככ  יתביבס  ריחמ  שי  ןוזמה  תלבוהלש 

םינוש םילודיג  ןחבש  ינושאר  רקחמב  .חווטה  יכורא  הלבוההו  ןוסחאה  ריחמ  לע  רבגיש  הזכ  "ל , וחב רוצייל  קהבומ  יתביבס  ןורתי 
ןיאש ןייצל  בושח  תאז , םע  . םאבייל  אלו  לארשיב  םבור  תא  רצייל  יאדכ  תיתביבס  הניחבמש  אצמנ  םייח , רוזחמ  חותינ  תשיגב 

. םייחה רוזחמ  חותינ  ןוגכ  תושיגב  םימרוגה  לכ  תא  הרקמ  לכב  ןוחבל  ךרוצ  שיו  יעמשמ , - דח ללכ  ןאכ 

ףסונ .אוביה  תויורשפאל  האוושהב  םג  לארשיב , תיחמצה  תואלקחה  יפנע  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תא  ןוחבל  ךישמהל  בושח 
"ב, הראב הנוזת  יביכרמ  תודידמ  לע  ךמסנ  הז  רמאמ  .תילארשי  תרצותב  םייתנוזתה  םיביכרמה  תא  ףיקמ  ןפואב  רוקסל  שי  ךכ , לע 

יפנעב הנוזתה  יביכרמ  רוציי  תא  םג  המוד  ןפואב  ןוחבל  בושחש  ןבומכ  .דואמ  רסח  תילארשי  תרצות  יבגל  עדימה  רגאמש  ןוויכמ 
.אוביה תופולחל  האוושהב  םייחה ) ילעב  תנזהל  םישורדה  םיבאשמה  תניחב  םע   ) לארשיב םייחה  ילעב 

רב העופ  םוליצ : ״תיגטרטסאה |  המרב  תואלקחה  לש  התובישח  לעו  הדיקפת  לע  ףסונ  רוא  תוכפוש  רמאמה  תואצות״ 

לש הייארב  ימוקמה  יחמצה  יאלקחה  רוצייה  תובישח 
יתנוזת ןוחטיב 
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תוקסוע תובר  תונידמו  ידיתע , ןוזמ  רבשממ  ששחה  תובקעב  הבחרהב  ןודינש  אשונ  איה  ןוזמ  תקפסאל  תימואל  תלוכי  תחטבה 
תויגולוקא תוכרעמב  העיגפהו  םילקאה  יוניש  ריהמה , הייסולכואה  יוביר  תימוקמה  . ןוזמה  תקפסא  תחטבהל  תוינידמב 

תוביציה רסוחל  תורישי  תואמגוד  .םייתרבח  - םיילכלכ םייונישלו  םייגטרטסא  - ואיג םימויאל  הובג  ןוכיסב  םלועה  לכ  תא  םידימעמ 
לש הריצע  היתובקעב  האיבהו  תוימילקא  תועפשהמ  העבנש  תנשב 2010 , הטיחה  יריחמ  תיילעב  תוארל  ןתינ  יאלקחה  רשקהב 

םיחטש לש  הבחר  השיטנל  יחכונה  רושעב  תרוצב  תונש  לש  םידקת  רסח  ףצר  ליבוה  הינרופילקב  היסורמ  . הטיחה  אוצי 
ףא שי  םידקשה  . ריחמב  תימלוע  היילעל  איבהו  םימב , רוסחמ  ללגב  םלועב  םימדקתמה  םייאלקחה  םיזכרמה  דחאב  םייאלקח 

לש םלועב  ונרוזאב . םילקאה  יונישל  תורישי  םירושקה  םיעוריאמ  ועבנ  הירוסב  יחכונה  רבשמהו  המחלמה  יכ  םינעוטה 
הבחר הזיחא  הנשי  םלוא  תלבוקמ , הניא  ימוקמ  רוציימ  ןוזמה  לכ  תא  לעופב  קפסל  שי  היפלש  הסיפתה  ילבולג , קוש  תלכלכ 

. הייסולכואל  תקפסמ  המרב  ימוקמ  ןוזמ  רוצייל  תילאיצנטופ  תלוכי  רמשל  בושחש  הסיפתל 

ךרוצ היהי  תנשב 2050  יכ  ךירעהל  ( FAO  ) ימלועה תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא  תא  ליבוה  םלועב  הייסולכואה  לודיגל  ידיתעה  יפצה 
ךרוצה רבגיש  לככש  ןכתיי  תנשב 2006 . הרצויש  ןוזמה  תומכמ  תוחפלב 70%  םלועב  תרצוימה  ןוזמה  תומכ  תא  לידגהל 

: לארשיב תואלקחה  לע  םג  ועיפשיש  םייוניש  ושחרתי  ןוזמ , תקפסאב 

.עבטה יבאשמ  לש  רתוי  ליעי  לוצינ  ורשפאיש  םיגולונכט  םירופיש 
.םיקרחו תוצא  תמגודכ  ןוזמ  תורוקמ  חותיפו  ןוזמה  ליהמתב  םייוניש 

.הכירצהו רוצייה  תרשרש  ךרואל  ןוזמ  ןדבוא  םוצמצ 
.רתוי תמייקמ  הנוזתל  רבעמ  רואל  ןוזמל  שוקיבב  יוניש 

.לודיגה תלכלכ  רופישו  םילוביה  תלדגה  לש  הייארב  יאלקחה  רצומה  רופישב  יעבט  ןפואב  דקוממ  יאלקחה  רקחמה  הז , רשקהב 
.הז  אשונב  רקחמהו  עדיה  תא  חתפל  בושחו  רקחמב , תויופידעה  רדס  שארב  תדמוע  הניא  תרצותה  לש  תיתנוזתה  תוכיאה  בורל ,

התובישחבו לארשיב  תמייקמ  הנוזת  םודיק  לש  ןוידב  םילכה  דחא  תויהל  תויושע  םינותנה  בושיחל  השיגהו  הז  רמאמ  תואצות 
גישהל םיצור  ונאש  תורטמב  תולתכ   ) יתנוזת בוטימ  ןיעמל  שמשל  יטרואית  ןפואב  םילוכי  םיגצומה  םינותנה  .תיגטרטסאה  המרב 
ןויד םייקל  ךרוצה  תא  תוקזחמ  רמאמה  תואצות  .םיירשפא  םיידיתע  םישיחרת  ללש  לש  הניחב  ידי  - לע לארשיב ) ןוזמה  רוצייב 

.היגרנאו םימ  ןוגכ  תורחא , תוימואל  תויתשת  ןונכת  יבגל  ןויד  םייקתמש  םשכ  לארשיב , ימוקמה  ןוזמה  רוציי  תיתשת  לע  קימעמ 

השעמל הכלה 

: תואירבה דרשמ  הנוזתה , ףגא  תלהנמ  טלוודנא , תינור  פורפ '

םה םיבר  םייתנוזת  םיביכרמ  .התייסולכוא  לש  הנוזתה  תא  םייקל  לארשי  תנידמ  לש  תולוכיה  לע  רוא  ךפוש  רמאמה 
, תומייקה תא  תרפשמ  היירט  תימוקמ  תרצות  לע  תוססבתה  .םיימוקמ  תורוקממ  קפסל  ןתינ  םתיברמ  תאו  יחמצ , רוקממ 

לארשי לש  תוימואלה  תויתנוזתה  תויחנההש  תויה  .הובג  יתנוזת  ךרע  לעב  ןוזמ  תקפסמו  הנידמה , יבשותל  הסנרפ  תמרות 
תימוקמה תיאלקחה  תלוכיה  יפקיה  לע  עדימ  יחהמ , ןוזמ  טועימו  חמוצהמ  הנוזת  הרקיעש  תינוכית , םי  הנוזתב  תולגוד 

הלולע המחלמ  תעבש  לארשילש , בושח  .הייסולכואה  לש  האירבה  הנוזתלו  החוורל  תילכלכה , תואמצעל  יטירק  אוה 
תעגופ תימוקמ  תרצות  ןכ , ומכ  .אוביב  תולת  אלל  הייסולכואה  תא  תיתנוזת  םייקל  תלוכי  היהת  םלועהמ , תדדובמ  תויהל 
בושח תמייקמ  תימוקמ  תואלקח  רומיש  ןכ , לע  .תרצותבש  םייתנוזתה  םיביכרה  לע  הרימש  תרשפאמו  תומייקב , תוחפ 

היילעה חכונל  רקיעב  תונורחאה  םינשב  הלוע  וז  תובישח  .לארשיב  הייסולכואה  לש  האירב  הנוזת  םודיקל  דואמ 
תימוקמה תואלקחה  קוזיח  .תינורכ  האולחתלו  הנמשהל  םימרותה  דבועמ  – הרטלואו דבועמ  ןוזמ  תכירצב  תיטמרדה 

םרותה הובג  יתנוזת  ךרע  ילעב  םייחמצ  םייעבט  םיימלוג  תונוזמ  לע  רתוי  ססבתהל  הייסולכואה  תא  עינהל  יושע 
.תואירבל

תורוקמ
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