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טדימש לטיבא  הימדהו : ןונכת  םיירוביצ |  םימח  תואצחרמ  םומיחל  קראפב  היגרנאה  תנחתמ  לבומ  ירויש  םוח  .הגלוא  ףוחב  ןנכותמה  יפוחה  קראפהמ  הימדה 

ימוקמ היגרנא  רוציי  הספוקל –  ץוחמ  היגרנא 
תינשדח תוינוריע  ללוחמכ 

תויגוס הלעמ  תולודגה  חוכה  תונחתב  זכורמה  רוצייה  לארשיב  . ריווא  ימהזמ  תוטילפל  ירקיעה  םרוגה  אוה  למשחה  קשמ 
םייגולונכט םישודיח  דצל  אסיג , דחמ  הייסולכואב  ריהמה  לודיגה  תונורחאה  םינשב  .תוטילפב  לפטל  ישוקה  ןהב  תובר , תויתביבס 

" הספוקל ץוחמ  היגרנא   " םשב ףונ  תולכירדאב  רמג  טקיורפ  .םוחתב  תושדח  תויונמדזהו  םישדח  םירגתא  םירצוי  אסיג , ךדיאמ 
ךות ריעב , ירוביצה  בחרמה  תבוטל  הלא  םירצות  לועיתלו  ריעה  ךותב  היגרנא  רוציי  יכילהת  לש  יאוול  ירצות  לוצינל  הפולח  עיצמ 
םימיב .ינוריעה  בחרמה  ךותב  ינכדע  עדיו  היגולונכט  לש  לולכִתב  קסועה  יבוציע  טקיורפ  והז  .הרקמ  רקחכ  הרדח  ריעב  תודקמתה 
לדוג תלפכהב  ןומטה  רגתאה  םע  תודדומתה  ךות  תנשב 2048  הנידמה  ינפ  ןונכתב  תקסועה  לארשי 100 "  " תינכות תכרענ  הלא 

דעיה 2048. תנשב  טקיורפה  דקמתמ  יחכונה  ינונכתה  חישהמ  קלחכ  .וז  הנש  דע  יחכונה  הייסולכואה 

םירופס תומוקמב  תולודג  תויומכב  היגרנא  רוציי  זכורמ  – רוציי  לש  איה  לארשיב  םינשה  ךרואל  החתפתהש  למשחה  רוציי  תטיש 
רוצייה תטיש  תא  ךפה  הנשב ) כ-2.5%   ) למשחל שוקיבב  לודיגה  יכ  הנבהה  הלדג  תונורחאה  םינשב  םיקחרמל  . התכלוהו 

, וז הנבה  .אמייק  - תב הניאשו  תינוחטיב , הנכס  םג  הב  שיש  תילכלכ , הניחבמ  הליעי  אל  הטישל  םויה  דע  הגוהנ  התייהש  זכורמה 
היגרנא רוציי  רזובמ  – רוציי  לש  הטישל  רבעַמ  איהו  השדח , תודדומתה  ךרד  תשרדנ  יכ  הרכהל  ואיבה  םייגולונכט , םישודיח  דצל 
בחרמב םג  יוטיב  ידיל  האב  העפותה  .םישדחתמ  תורוקמ  םהבו  רוציי  יעצמא  ןווגמ  לש  בוליש  ךרד  רזובמ  ןפואבו  תונטק  תויומכב 

השק זכורמ  רוצייבש  דועב  .םייתנוכש  היגרנא  רוציי  יזכרמ  ליכהל  תודיתע  םויכ  תוננכותמה  תובר  תושדח  תונוכש  ינוריעה – 
( רוצייה יעצמאב  ןבומכ  יולת  תולודג , תויומכב  ינצמח  - וד ןמחפו  םימ  ידא  רקיעב   ) ךילהתה לש  יאוולה  ירצותב  ףסונ  שומיש  תושעל 

ללכב חותפה  בחרמב  רתוי  תומייקמו  תושדח  תויונמדזה  רוציל  יושע  תרזובמ  הטישב  רוציי  ריוואל , תוטילפב  אטבתמ  רבדהו 
. טרפב  ינוריעה  בחרמבו 
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רושקה לכב  תינחה  דוחב  תויהל  תונורחאה  םינשב  תלעופ  ןיבר ,)" - תורוא  )" ץראב רתויב  הלודגה  חוכה  תנחתל  הדומצה  הרדח ,
םיקהל תרשפאמ  איהש  רכינ  הייריעה  לש  תוינידמ  יכמסמב  .ריעה  ךותב  רזובמ  היגרנא  רוציי  רשפאלו  היגרנאה  קשמב  םייונישל 

הארנ תורחא , םילימב  .תובוראב  תוטילפה  לש  יוניפ  לע  רבודמ  ןיידע  םלוא  רוביצ , ינבמבו  םיפ  " צשב רתיה  ןיב  היגרנא , רוציי  יזכרמ 
.תנשוימו תינרמש  הסיפתב  הקבד  ךא  דואמ , ינשדח  ןוויכב  תכלוה  ריעה  יכ 

תודקמתה ךות  רזובמ , רוציי  לש  הטישל  רבעמב  תורצונה  תושדחה  תויונמדזהה  תא  ןחוב  ןלהל  גצומה  רמגה  טקיורפ 
- ורדיה רוצייה  תטישב  דקמתמ  ןונכתה  וז . הטיש  לע  ססבתמה  ריעל  שדח  ינונכת  ךרעמ  עיצמו  הרקמ , רקחכ  הרדחב 

םיזגה תא  הובג  . ץחלב  םוחו  םימ  ידי  - לע תינגרוא  תלוספ  לש  קוריפ  יכילהת  לע  תססובמה  הטיש  (, hydropyrolysis  ) הזילוריפ
תלוספ קרפל  רזוח  הפרשה  ךילהתב  רצונה  םוחה  וליאו  הניברוט , עינמה  רוטיק  תריציל  םיפרוש  קוריפה  ךילהתב  םיטלפנה 

אוה דחאה  ומויסב –  הצוחה " תאצל   " םיכירצש יאוול  ירצות  ינש  ול  םג  םלוא  ירוזחמ , רוציי  ךילהת  רשפאתמ  הז  ןפואב  .תפסונ 
.ךילהתב שומישל  רוזחל  ידכ  קיפסמ  ההובג  הרוטרפמטב  וניאש  םוח  ירויש ,' םוח   ' אוה ינשהו  ינצמח  - וד ןמחפ 

הזילוריפ - ורדיה תנחת  .הנשב  תינגרוא  תלוספ  תונוט  ורצייש 180,000  םיבשות , תנש 2048 כ-250,000  דע  סלכאל  היופצ  הרדח 
ךרעמ עיצמ  טקיורפה  ןכ , לע  .הנשב  תינגרוא  תלוספ  תונוט   20,000- כב לפטל  תלגוסמ  טאו  - הגמ לש 1  קפסהב  כ-80 מ"ר )  ) הנטק
ורצייו הרדח , יבשות  ורצייש  תינגרואה  תלוספה  לכב  ולפטיש  וז , הטישב  םילעופה  םינטק , היגרנא  יזכרמ  העשת  ובו  ינשדח  ינונכת 
תא בתנל  רשפאמ  ריעה  ךותב  תורזופמו  תונטק  תויומכב  היגרנאה  רוציי   . ריעה ב-2048 לש  תידיתעה  למשחה  תכירצמ  כ-20% 

תואלקח לש  םימזימל  ושמשי  היגרנאה  רוציי  תונחתמ  ינצמח  - ודה ןמחפה  תוטילפ  ךכ  םיינוריע : םישומישל  יאוולה  ירצות 
(, םילודיגה תנזהל  ינצמח  - וד ןמחפב  רתיה , ןיב  שומיש , השועו  תונורחאה  םינשב  הצואת  ספותה  םוחת   ) םינבמ ךותב  תיגולונכט 

"( הגיפס רוריק   " לש היגולונכטב   ) םינבמ לש  רוריקלו  םומיחל  ריעב , םיירוביצ  םימח  תואצחרמ  םומיחל  תונחתהמ  לבוי  ירויש ' םוח  '
תוכרעמ שולש  לש  השדח  תינוריע  תשר  תריציל  עונמ  ויהי  היגרנאה  רוציי  תונחת  .תויתליהק  תופוחמ ) תוניג   ) תוממח לש  םומיחו 

(, םירכומה ןהיתונורסח  לכ  לע  לבזה  תויאשמ  תא  תרתיימה  ריעה  ךותב  םירצק  םיקחרמל  הלבוה   ) תלוספ תלבוה  תכרעמ  תויזכרמ :
איה הקוריה  תכרעמה  הקורי ." תכרעמ  ו" עקרקה ) - תתבו ךומנ  חתמב  תמייקה , הכלוהה  תכרעמל  רוביח   ) למשח תכלוה  תכרעמ 

ןהש תונושה  תויצקנופה  תאו  היגרנאה  תונחת  תא  וכרואל  בלשמו  םיל , הרדח  ריעה  זכרמ  ןיב  רבחמה  ריצ  לש  יפונ  ןונכת 
הרובחת תויתשת  ידי  - לע עוטיקמ  רתיה  ןיב  רצונה  םינושה , ריעה  יקלח  ןיב  יתועמשמ  קותינמ  םויכ  תלבוס  הרדח  .תושמשמ 

ריעה יקלח  ןיב  רבחל  דיתע  ןנכותמה  ריצה  שיבכ 4 .) תבכרה , תליסמ  ףוחה , שיבכ   ) םורד – ןופצ ריצב  התוא  תוצוחש  תויצרא 
תויעקרק - לע ויהי  ריצה  ךרואל  תונחתהמ  שמח  .היגרנאה  םוחתב  תונשדחה  אשונב  ריעה  לש  יחכונה  גותימה  תחת  ברעמל  חרזממ 

םידוקפתל ושמשיו  םיפוקש , תוריק  ידי  - לע םיבשותל  תופושח  ויהי  רוצייה  תונחת  .ריצה  ךרואל  םיינוקיא  םינבמו  ןויצ  תודוקנ  ווהיו 
יזכרמ קלח  ווהי  ריצה , ךרואל  ופשחיי  תכרעמה  לש  תיתשתה  תורוניצ  .דועו  םיכילהת  לע  םירבסה  קחשמ , תיפצת , ינבמכ  םיפסונ 

.ריעל יכוניחו  יגותימ  הכישמ  דקומ  ווהיו  ךרדה , ךרואל  םישומישהמו  תיבוציעה  הפשהמ 
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