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םילקאהתוריקס רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

גראמה תובידאב  םילקאה |  יונישל  קודה  ןפואב  תורשקתמש  תועפותה  תחא  ןה  תופרש  .השנמ  תומרב  הפרש 

תויגולוקא תוכרעמ  לע  םילקאה  יוניש  תוכלשה 
ןתארקל תוכרעיה  יכרדו  לארשיב 

גלזמה הצק  לע 

רבשמו תוימלועה , תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  ןבצמב  תנכוסמ  תורדרדתה  הלח  םינורחאה  םירושעב 
.ןתוביצי לע  םויאה  תא  ףירחמ  קר  םילקאה 

תורחאה תועפשהה  ללש  ןיבל  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  ןיב  דירפהל  השק 
לע םילקאה  יוניש  לש  תויופצה  תועפשהה  לע  ירקחמ  עדימ  טועימב  ראשה  ןיב  אטבתמ  הז  ישוק  .ןהילע 

.לארשיב תויגולוקאה  תוכרעמה 
ידכ תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  ןנסוח  קוזיחב  תוקסוע  םילקא  יונישל  תוכרעיהל  תוירקיעה  תוצלמהה 
םייגולוקא תונורדסמ  ןוגיע  עבט , תורומש  תבחרה  המגודל : םייונישל –  ןהלש  תולגתסהה  תלוכי  תא  רפשל 

.םהילא תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  תובוגתהו  םייונישה  לש  דימתמ  רוטינ  דצל  םישלופ –  םינימב  קבאמו 

תכרעמה

ריצקת
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תוכרעמה ןיב  תונתשהל  היופצ  ותעפשהו  םלועבו , לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמה  ללכ  לע  עיפשהל  יופצ  םילקאה  יוניש 
לש תיסחי  ןטק  רפסמ  ונשי  תירלופופה , תונותיעב  לבקמ  אשונהש  הברה  תירוביצה  בלה  תמושת  ףא  לע  .תויגולוקאה 

תא םינחובה  םירמאמה  רפסמב  תוחתופמה  תונידמה  תיתחתב  תאצמנ  לארשי  .תויתועמשמ  תונקסמ  ומסרפש  םירמאמ 
לע המגודל  תוילאיצנרפיד , תועפשה  לע  םיחוויד  םימייק  תאז , םע  .תויגולוקא  תוכרעמ  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה 

םינימ לש  תויסולכוא  ילדוגב  םייוניש  יבגל  ןכו  לארשיב , ימילקאה  לפמה  ךרואל  הצועמהו  ינובשעה  חמוצה  תורבח 
הרידחה תרבגהו  תוינושב  העיגפ  רובדמ , תובקעב  ירבדמה  ץיחה  רוזא  תבחרה  תוללוכ  תופסונ  תויוזח  תועפשה  .םיימי 

.םישלופ םינימ  לש 

תבחרה ןוגכ  םייללכ , םידעצ  ןהב  שיש  תוינכות  תוניכמ  םילקא  יוניש  תארקל  תוכרעיהה  לע  תויארחאש  הנידמה  תויושר 
ידכ תליאב  םיגומלאה  תוינוש  תללצה  ןוגכ  תוימוקמ , תולועפ  רפסמ  ןכו  םיקותמ , םימ  יביתנ  םוקישו  עבט  תורומש 

םישדח היחמ  ירוזאל  הפיצר  העונת  םינימל  ורשפאיש  םייגולוקא  תונורדסמ  תריצי  וא  תויופצה  תועפשהה  תא  ןיטקהל 
.רתוי הובג  םורלו  הנופצ  הביבסה  יאנת  תטסה  חכונל 

בל תמושת  לבקל  בייח  תימואלל , תימוקמה  הלאקסה  ןיב  רבעמ  רקיעבו  תויפיצפס , תועפשה  ללוכה  םייקה , עדיה  רעפ 
תא ללוכ  ףסונ  יתועמשמ  רעפ  .דיתעל  עדי  יססובמ  קשממו  תוכרעיה  רשפאל  ידכ  תובורקה  םינשב  םירקחמב  תרבגומ 

תעפשה תא  ונחבש  םידדוב , םירקחמ  דבלמ  .תויגולוקאה  תוכרעמה  יתוריש  לע  םילקאה  יוניש  לש  העפשהה  תכרעה 
תיגולוקאה תכרעמה  יתורישל  .םירחא  תויגולוקא  תוכרעמ  יתוריש  לע  העפשה  הנחבנ  אל  הקבאה , יתוריש  לע  םילקאה 

.וללה עדיה  ירעפ  תא  םצמצל  ידכ  לועפל  ךרוצ  שי  ןכלו  םדאה , תחוור  לע  הרישי  העפשה  הנשי 

לע טרפב , לארשיבו  ללכב  םלועב  םינורחאה  םירושעב  שחרתמה  םילקאה  יוניש  לש  תויופצה  תועפשהה  תא  רוקסנ  הז  רמאמב 
(. הז ןויליגב  דוע  ואר   ) םיבורקה םירושעב  רימחהל  ףאו  ךשמיהל  םייופצ  וייוטיבו  םילקאה  יונישש  הנבה  ךותמ  תויגולוקא , תוכרעמ 

.לארשיב תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  ןהלש  תילאיצנטופה  העפשהה  תאו  םויכ  תועצומה  תוכרעיהה  יכרד  תא  רוקסנ  ןכ , ומכ 

אצמנב שי  לעופב  םלועבו , לארשיב  הבר  תירוביצ  בל  תמושתל  םיכוז  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  ותעפשהו  םילקאה  יונישש  דועב 
ףוריצ תא  וללכש  םירמאמה  רפסמ  המגודל , .הלא  תועפשהב  תורישי  םיקסועה  םיימדקא  םימוסרפ  לש  תיסחי  ןטק  רפסמ 

תנשב לחה  אצמנ  "(, climate change effects on ecosystems " )" תויגולוקא תוכרעמ  לע  םילקא  יוניש  תעפשה   " םילימה
(. רויא 1א  ) םוחתב םלועב  ומסרפתהש  םירקחמהו  תודובעה  תומכב  הדירי  המשרנ  תנשב 2019  ךא  תיסחי , תיטיא  היילעב   2000
םירמאמה ל- רפסמ  יפל  לולקשבו  םלועב , ומסרופש  םירקחמהמ  התוויה כ-0.7%  םילארשי  םירקוח  ומסרפש  םירמאמה  תומכ 

תויגולוקאה תוכרעמב  לארשימ )  ) םירמאמה תודקמתה  לש  הניחב  רויא 1ב .)  ) םוקמב ה-24 תמקוממ  לארשי  שפנ , ףלא   100
ומסרפתה 36 תוימימ  תוכרעמ  אשונבש  דועב  לע 70 , דמוע  תויתשביה  תוכרעמה  תודוא  לע  םימוסרפה  רפסמש  הארמ  תונושה ,

םילקאה יוניש  תובקעב  תישממ  העיגפ  ןהב  תיפצנ  םויכ  רבכש  תושיגר , תוכרעמ  ןה  הלא  תוכרעמש  ןייצל  שי  .דבלב  םירמאמ 
, םייוסינה תומכש  דועב  םינותנ , ףוסיאבו  תויפצתב  קסוע  לארשיב  רקחמה  בור  יכ  הארמ  םירמאמה  לש  ףסונ  חוליפ  רויא 2א .) )

(. רויא 2ב  ) תיתועמשמ התוחפ  הזתניסהו  הריקסה  ירמאמו  םילדומב  שומישה 

םי םינימ  לש  היחמה  ימוחת  לש  הטסהל  תורושק  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  םילקאה  יוניש  לש  תויופצה  תועפשהה  ןיבמ  לודג  קלח 
עדי ירעפ  םימייקש  ןייצל  בושח  םיה  . ינפ  לעמ  םור  רטמ  ו-300–600  הנופצ , לש כ-300–500 ק"מ  לדוג  רדסב  םיינוכית 
אבה קלחב  .תונוש  תורוצב  תועפשומ  תויהל  תויופצ  תונוש  תויגולוקא  תוכרעמשו  םיפסונ  , םירקחמ  םיכירצמה  םייתועמשמ 

.לארשיב  תויזכרמה  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  תא  רוקסנ  רמאמה  לש 
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רויא 1
תויגולוקא תוכרעמ  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  אשונב  םירמאמה  תומכ 

.םודאב תנמוסמ  לארשי  ב .)  ) םינשה 2000–2019 ןיב  שפנ , ףלא  ללקושמ ל-100  תורחבנ , תונידמ  יפלו  א )  ) םינש יפל 

רויא 2
ןיב םיילארשי  תודסוממ  םירקוח  ידי  - לע ובתכנש  םירמאמ  לש  םימוסרפה  תוגלפתה 

תוכרעמ סיסב  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  אשונב  םיקסועה  םינשה 2000–2019 
תונוש תויגולוקא 
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תויגולוקאה תוכרעמה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה 
לארשיב תויזכרמה 

תויתשביה תויגולוקאה  תוכרעמה 

תקפסאו יגולויבה  ןווגמה  תניחבמ  ההובג  תובישח  תולעב  ןה  תוינוכית  םיה  תויגולוקאה  תוכרעמה  שרוחו –  רעי  ירוזאב  העיגפ 
רישי ןפואב  עיפשהל  יופצ  תויתנועבו , םיעקשמב  הרוטרפמטב , םייונישל  רושקה  םילקאה , יוניש  תכרעמה . יתוריש 

דצל םיעקשמה  תומכב  היופצה  הדיריה  .םיינושארה  םינרציה  לש  היגולויזיפה  ךרד  הנושארבו  שארב  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע 
רתוי הקזח  תויהל  היופצ  העפשהה  .הזתניסוטופ  עצבל  םיחמצ  לש  תלוכיה  תא  ןיטקהל  תויופצ  רוזיפה  תונושב  היופצה  היילעה 

יוסינב לארשיב  . םיעקשמה  לפמ  ךרואל  םימירדמש  לככ  דחוימב  םיצעו , םיחיש  לע  רשאמ  םייתנש  - דח םיינובשע  לע 
הרוצב וניטקה  םייטויב  ןילמוג  יסחיש  אצמנ  םיצועמ , םיחיש  יטבנ  תודירש  לע  םיעקשמ  תויומכ  לש  העפשה  ןחבש  היצלופינמ 

, תודיחא ויה  אל  תואצותה  .םירקוחה  תויזחתל  דוגינב  ולביק , םיחמצהש  םיעקשמ  תומכב  יונישה  לש  טקפאה  תא  תיתועמשמ 
תנשב 2000 העריאש  תושבייתה  תובקעב  ןותחתה  לילגבו  למרכב  םינולא  תתומת  .הכופה  המגמ  האצמנ  םילופיטהמ  קלחבו 

לולעש םילקא  יוניש  לש  שיחרתב  םייתנש  . ךותב  ( Quercus calliprinos  ) םייוצמ םינולא  ךותמ 25  לש 12  םתומל  המרג 
תכרעמלו ינוכית  םיה  לבחב  םינולאה  תויסולכואל  ןוכיס  לע  םיזמרמ  וללה  םיאצממה  תרבוג , תורידתב  תושבייתה  יעוריאל  ליבוהל 

.הלוכ תינוכית  םיה  תיגולוקאה 

היילע בקע  תוֵפרשל  ןוכיסב  היופצ  היילע  איה  ינוכית  םיה  םילקאה  ירוזאב  םילקאה  יוניש  לש  תיתועמשמ  ךא  הפיקע  העפשה 
חמוצה  תרבח  תא  תיתועמשמ  תונשל  תולולע  תונשנו  תורזוח  תוֵפרש  ןכרואבו  . תושביה  תופוקתה  לש  ןרפסמב 

יכ םינעוטה  םירקוח  םנשי  דגנמ , .הלוכ  תיגולוקאה  תכרעמה  דוקפת  תא  תונשל  רבד  לש  ופוסבו  יחה , תרבח  תא  םג  היתובקעבו   
תונרציב הדיריה  תא  תמיוסמ  הדימב  ןתמל  היושעש  ינצמח , - וד ןמחפב  ןושיד  ללגב  תינושארה  תונרציב  תמיוסמ  היילע  היופצ 

. לארשיב  תונושה  תוכרעמב  םימיוסמ  םיחמצ  לש  םימה  לוצינ  תוליעי  רופיש  לשב  תאזו  תושבייתהה , תא  טאהלו  תינושארה 

, שבויהו םוחה  תא  םיצעהל  יופצ  םילקאה  יוניש  לארשי  לש  תויתשביה  תויגולוקאה  תוכרעמב  תוירבדמה –  תויגולוקאה  תוכרעמה 
.א םהבו : םילקאה , יוניש  לש  תירשפא  העפשה  לע  םיעיבצמה  םיאצממ  םנשי  תעכ  רבכ  .תוירבדמה  תוכרעמב  עיפשהל  רקיעבו 

םילודג םיינתסרפל  ןוזמה  תונימזב  הדירי  הררג  וז  התומת  םינשה 1997–2009 . ןיב  הברעה  םורדב  םיחיש  תתומת  לש  היתואצות 
הדירי םע  דחי  בגנה  ןופצב  םיחיש  לש  התומתו  תושבייתה  .ב  ןוזמה  ; גראמב  היגרנא  לש  תיללכ  הדיריו  םיאבצו –  םילעי  – 

ןפואבו תושבייתהמ  רישי  ןפואב  ומרגנש  םייחה , ילעבו  םיחמצה  ןווגמב  תיללכ  הדיריו  תכרעמה  לש  ינושארה  רוצייב  תיתועמשמ 
לש הדיריל  האיבהש  תכשמתמ  תרוצב  .ג  תליא ; רוזאב  תכרעמה  ללכ  רובע  םימל  עלבמ  ושמישש  םיחישה  ןדבוא  לשב  ינשמ 

םיעקשמה תומכב  הדיריל  תרשוקמה  הברעב  ןוזמה  גראמב  חתפמ  ןימ  םיטיש , לש  התומת  .ד  םילעיה  ; תייסולכוא  לדוגב   50%
וליאו םירוזא , םתואב  ראשיהלו  םישדחה  םיאנתל  לגתסהל  ולכוי  םייחה  ילעבמו  םיחמצהמ  קלח  יכ  יופצ  תויתשביה  תוכרעמב  . 

םינימהש ידכ  .םהילא  ולגרוהש  םיאנתל  םימוד  םיאנת  םהב  ומייקתיש  םירוזא  לא  הנופצ , רגהל  םייופצ  לגתסהל , ולכוי  אלש  םינימ 
םיעטוקה תויתשתו , םייאלקח  םיחטש  םייונב , םיחטש  .םייעבט  םיחטש  לש  ףצר  םיכירצ  םה  הנופצ , רגהל  וחילציו  ודרשי  הלאה 

. הדחכהל  ליבוהלו  הלא  םינימ  לש  הנופצ  הדידנה  תא  ליבגהל  םילולע  יעבטה , ףצרה  תא 
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למרכה ףוח  רעיב  םינרוא  תושבייתה 

תוימימה  תויגולוקאה  תוכרעמב  העיגפ 

רוציל הדיתע  לארשיב  םיעקשמה  תויומכב  התיחפ  לע  העיבצמה  תידיתע  המגמ  םימה –  תומכב  הדירי  םילחנו : םיימינפ  םינגא 
יוניש לש  תועפשהה  תא  ונחבש  םילדומ  .םיינמז  םימ  יווקמבו  םילחנב  חלמה , םיב  תרניכב , םינגאה –  ללכב  םימה  תומכב  הדירי 

היילעו םימה  סלפמב  הדירי  לע  ויתובקעבו  הנשב  םימ  בוק  ןוילימ  לש כ-2.5  תחפ  לע  םיעיבצמ  תרניכה  תמי  לע  םילקאה 
םידודרה םימה  רוזאב  תויחה  תויסולכואב  ןכו  המיב  ןוזמה  גראמב  םיגדה , לש  הייברה  רשוכב  ועגפי  הלא  םייוניש  .םגאה  תוחילמב 

ללכב םימה  תא  םיכרוצה  םייח  ילעב  לש  תויסולכואב  העיגפ  םג  רורגת  זוקינה  ינגאבו  םילחנב  םימה  תויומכב  העיגפ  . 
תויתשביה תויגולוקאה  תוכרעמה 

: ללוכ ןוכיתה , םיב  יוטיב  ידיל  אבש  יפכ  םילקאה , יוניש  תורעסה –  תורידת  תיילעו  סלפמה  תיילע  הרוטרפמט , תיילע  ןוכיתה : םיה 
תוממחתה ןיב  רבגאמ  טקפא  םייק  הארנה  לככ  .תורעסה  תורידת  תיילעו  םיה  ימ  תצמחה  סלפמה , תיילע  םימה , תרוטרפמט  תיילע 

יממ םימח  וימימש  ףוס  םיב  םרוקמ  םייפורטה  םינימה  .תכרעמב  יגולויבה  ןווגמב  יונישל  םימרוגה  םייפורט  םינימ  תשילפו  םימה 
, -12 ס"מ  כב םיה  סלפמ  הלע  םינשה 1992 ל-2012  ןיב  םיימוקמה  . םינימה  לע  יתורחת  ןורתי  ילעב  םה  ןכ  לעו  ןוכיתה , םיה 

ןהש דודיגה , תואלבטב  טרפבו  ללכב , יעלסה  םיה  ףוח  לש  לודיגה  תיבב  יתועמשמ  יגולוקא  יונישל  םורגל  לולע  וז  היילע  ךשמהו 
, םינורחאה םירושעב  ברשה  יעוריא  תורבגתה  בקע  תמרגנ  דודיגה  תואלבטב  תפסונ  העיגפ  .הבר  תובישח  לעבו  ידוחיי  לודיג  תיב 

תברקב םיה  תא  תוחטשמה  תוזע  תויחרזמ  תוחורב  םיוולמ  םהש  ןוויכמ  תאזו  םייח , ילעבו  תוצא  לש  תיתועמשמ  התומתל  םימרוגה 
היילע ליבקמב , תועובשו  . םימי  ךשמל  ףא  םיתיעלו  תוכורא  תועש  ךשמל  ריוואל  דודיגה  תואלבט  תא  תופשוחו  ףוחה 

עגפנ ךכו  תאז , תושעל  דלש  םיעיקשמה  םימזינגרוא  לש  תלוכיב  תעגופש  תויצמוחה , תמרב  היילעב  הוולמ  םימה  תרוטרפמטב 
.לודיגה תיב  תא  ביכרמש  ינגויבה  עלסל  סיסבה 

םיארמ תליא  ץרפמב  תינושב  םיגומלא  תונורחאה   םינשהמ  םירקחמ  יפ  לע  םיגומלאה –  תוינושב  העיגפ  תליא : ץרפמ 
היילעל ןכו  תעכ  ץיקב  הילא  םיפושח  םהש  תיברמה  הרוטרפמטה  לעמ  סויזלצ  תולעמ  היילע ב-1–2  לש  חווטל  תודימע 

תליא ץרפמב  בטיה  דורשל  םילגוסמ  ויהי  ןכ  לעו  ףוס , םי  םורד  לש  ברה  םוחל  ולגתסה  תליא  ץרפמב  םיגומלאה  .םימה  תויצמוחב 
.םיאבה םירושעה  ךלהמב  ךשמיהל  יופצו  הרוקש  יפכ  תולעמ , רפסמב  ולעי  וב  תורוטרפמטה  םא  םג  רתוי  רקה 
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תרשוקמ ןוזליחה  לש  תבחרנה  השילפה  רבמבונ 2018 .  תרניכה , ףוחל  םידודר  םימב   Thiara scabra שלופה ןימהמ  תונוזלח 
ירהז רמת  םוליצ : סלפמה |  ייונישל 

תוכרעמה ללכ  לע  םילקאה  יוניש  לש  תויבחור  תועפשה 
לארשיב תויגולוקאה 

םינימ תדחכהו  תויסולכוא  לדוגב  יוניש 

תיתועמשמ הדיריל  תויודע  ןנשי  תאז , תמועל  .םילקאה  יוניש  תובקעב  יתשבי  ןימ  לש  תימוקמ  הדחכהל  תודע  ןיא  לארשיב  םויכ 
לש 2–10 תופיפצ  התפצנ  תונשב ה-70  (. Paracentrotus lividus  ) םיה דופיק  איה  ךכל  המגוד  .ןוכיתה  םיב  םינימ  לש  הצופתב 

ייוסינ ךכ , לע  ףסונ  .דבלב  םיטרפ  ףוחה 19  לש  ךרואל 80 ק"מ  ורתוא  םינשה 2010–2015  ןיב  וליאו  "ר , מל םי  דופיק  לש  םיטרפ 
תטילפ לש  םירוזאב  יגולויבה  ןווגמה  ןכ , ומכ  םיה  . דופיק  לש  תבחרנ  התומתל  תמרוג  ןכא  םימה  תוממחתה  יכ  וארה  הדבעמ 

ןווגמה לש  הפולחת  לע  דיעמה  אצממ  תרוקיב  , ירוזאב  יגולויבה  ןווגמהמ  הבר  הדימב  הנוש  אצמנ  חוכ , תונחתמ  םימח  םימ 
םויכ םיאצמנ  אל  רתויב , םיצופנכ  רבעב  וראותש  םיבר  םיימוקמ  םינימ  יכ  ןייצל  בושח  .הרוטרפמטה  יונישל  המאתהב  יגולויבה 

. לארשי  יפוחל  תודודרה  תוינושב 

םישלופה םינימה  תומכב  היילע 

לע יסחיה  ןורתיה  תא  ודבֵאי  םיימוקמה  םינימהש  ךכל  םורגל  םילולע  םילקא  יוניש  לש  הרקמב  ומכ  םייעבט  לודיג  יתבב  םייוניש 
לודיג יתבב  רקיעב  לארשיב  ואצמנ  םילקאה  יונישל  תורושקה  םישלופ  םינימ  לש  תוססבתהל  תויודע  יטוזקאה  . ןימה 

קלחבו ץיק , לכב  םיעיפומ  םישלופ  םינימ  ינש  .תרניכה  תמיב  ןקנח  תועבקמ  תושלופ  תוילוחכ  תוצא  תחירפ  לשמל  םיימיו , םיימימ 
םיעגופש םינלער  רציימ  םישלופה  םינימה  ינשמ  דחא  .תרניכב  רבעב  ופצנ  אל  ןתומכש  תובחרנ , תויציק  תוחירפ  םירצוי  םינשהמ 

וברי תימלועה  תוממחתהה  םעש  ריבסו  תוהובג , תורוטרפמטב  ןורתי  תוילוחכ  תוצאל  ללככ , .הייתש  ימל  רוקמכ  םימה  תוכיאב 
חרזמב ורוקמש  ןוזליח  ןימ  והז  (. Thiara scabra (Pseudoplotia שלופה ןוזליחה  לש  איה  תפסונ  המגוד  תוחירפה  . יעוריא 

םינימה רשאכ  האמה ה-21 , לש  ןושארה  רושעה  עצמאב  הארנכ  תרניכל  עיגה  הז  ןימ  .םימוירווקאב  ותוא  םילדגמו  היסא 
תקיחד ךות  תונוזלחה , תנואפמ  הווהמ 95%  אוה  םויכו  ולוכ , םגאה  לע  ןימה  טלתשה  תנש 2010  ךלהמב  .לפשב  ויה  םיימדנאה 

. םיימוקמ  םינימ  השולש 

תוכרעמ לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  םוצמצל  תוכרעיה 
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לארשיב תויגולוקא 

תנשב הלבקתהש  הלשממ  תטלחהל  םאתהב  .םילקאה  יונישל  תידרשמ  - ןיבה תוכרעיהה  תא  זכרמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
תוכרעיהל תימואל  תינכותל  סיסב  שמשל  ותרטמש  םילקא , יונישל  תוכרעיהל  ילארשיה  עדיה  זכרמ  םקוה ב-2011  , 2009

תטלחה המלשה  . םישרודה  עדיה  ירעפ  תאו  רבצנה  עדיה  תא  םיזכרמש  תוח  " וד רפסמ  איצוה  זכרמה  .םילקא  יונישל  לארשי 
התייה הבש  לעה  - תורטממ תחאו  ילוי 2018 ,) הטלחה 4079 ,  ) םילקא יונישל  תימואל  תוכרעיה  אשונב  הלבקתה  תפסונ  הלשממ 

הלשממ 4079 תטלחה  םושיי  תרגסמב  .םילקאב  יופצה  יונישהמ  םיעבונה  םייונישל  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  תודימעה  תרבגה 
ןויליגב דוע  ואר   ) תויגולוקאה תוכרעמה  תודימעל  ומרתיש  תוידיימ  תולועפב  דקמתתש  שמוח  תינכות  דרשמה  םדקמ  ילוימ 2018 

( הז

תמייק אלש  יפ  לע  ףא  .עבט  תרימש  ךרוצל  תעצבמ  איהש  תולועפה  תרגסמב  םילקאה  יונישל  םויכ  תכרענ  םינגהו  עבטה  תושר 
תולועפה .עבט  תרימש  יכרוצל  תושרה  ידי  - לע תועצבתמה  תולועפ  ןנשי  םילקא , יונישל  תוכרעיהל  תושרב  תימשר  תוינידמ 

, הדחכה תנכסב  םינימבו  םישלופ  םינימב  לופיטו  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  ןונכתה  תרדסה  עבטה , תורומש  יחטש  תלדגה  תוללוכ 
, ןכ ומכ  .םינימ  תוצובק  ןווגמ  רובע  םימודא  םירפס  תנכדעמו  הניכמ  תושרה  ךכ , לע  ףסונ  .םילקאה  יונישמ  עגפיהל  םייופצה 

תינכות תימואלה , רוטינה  תינכות  גראמה –  ליעפמ  םינגהו , עבטה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תוכרעיהה  תרגסמב 
(. הז ןויליגב  דוע  ואר   ) לארשיב תויגולוקא  תוכרעמ  ןווגמב  הצועמ  חמוצ  לע  םילקאה  יוניש  לש  תועפשה  תרטנמה 

עדי ירעפ 

 – תויופצה ןכו  תודדמנה  םילקאה  יוניש  תועפשה  תא  שרופמ  ןפואב  םינחובה  םירקחמה  רפסמ  הז , רמאמ  תחיתפב  ונייצש  יפכ 
תוכרעיהל ילארשיה  עדיה  זכרמ  לש  "ח  וד .םינומהה  תרושקתב  לבקמ  אשונהש  תירוביצה  בלה  תמושתל  סחיב  רקיעב  ךומנ ,

םייופצה םייונישה  תא  סג  ןפואב  ךירעהל  ןתינ  ימוקמו , ימלוע  עדי  לע  ססבתהב  תאז , םע  שרופמב  . תאז  ןייצמ  םילקא  יונישל 
יוניש לש  תובלושמה  תועפשהה  תא  ונחביש  םירקחמב  ףוחד  ךרוצ  םייק  יכ  ןייצל , שי  .לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמב  שחרתהל 

לע תויופצ  תועפשה  תיזיפה , םתביבסו  םינימ  ןיב  ןילמוג  יסחי  םינוש , םינימ  ןיב  ןילמוג  יסחי  ןוגכ  םיפסונ , םיכילהתו  םילקאה 
תואדו - רסוח תמר  לע  תססובמ  תויהל  הכירצ  יופצה  םילקאה  יוניש  תארקל  תוכרעיהה  ןויגיה , ותוא  יפל  .דועו  תישונא  תוליעפ 

תאזכש תוכרעיה  לע  םיארחאה  םיפוגה  הז , תואדו  - רסוח לצב  .םינימ  לולכמ  לש  תובוגתה  תא  תוזחל  תלוכיה  לש  ההובג 
עדיה ירעפ  תורמל  תימואלה , המרב  .םייופצה  םייונישל  יללכ  הנעמ  ןתייש  ןפואב  םיננוכתמ  רמולכ  תינרמש , השיגב  םישמתשמ 

.ינוריעה עבטה  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  אשונל  התוחפ  תוסחייתה  שי  ימוקמה  ןוטלשב  .תוכרעיהו  תוסחייתה  הנשי  ואצמנש ,
עבטה ןיב  םירשקה  תא  םינחובש  םירקחמב  יתועמשמ  רוסחמו  תוטלחה , ילבקמ  ברקב  תועדומ  רסוח  םימרוג –  ינשמ  עבונ  רבדה 

תונורדסמ לש  המקה  ללוכ  וללה , תונושה  תולקסב  תולועפו  םירקחמ  .םילקאה  יונישו  ינוריעה  םוחה  יא  תעפות  ינוריעה ,
ילעב םה  תוכרעיההו , רומישה  יצמאממ  קלחכ  ינוריעה  עבטב  ינויח  שומיש  םישועו  םייעבט  םיחטש  ןיב  םירשקמש  םייגולוקא 

.בורקה  דיתעב  הזה  עדיה  רעפ  תא  אלמל  םיצילממ  ונאו  הבר , תובישח 

יוניש ןיב  רשקל  סחיב  עדי  רבטצה  םלועב  דועב  .תיגולוקאה  תכרעמה  יתוריש  לש  םוחתב  אצמנ  ףסונ  יתועמשמ  עדי  רעפ 
אצמנ ונלש  הריקסב  הקבאה ,) ןמחפ , עוביק  םייגולורדיה , םיתוריש  לע  העפשה  ןוגכ   ) םימוחת ןווגמב  תכרעמה  יתורישל  םילקאה 
תעפשה אוה  לארשיב  ןחבנש  ירקיעה  תיגולוקאה  תכרעמה  תוריש  .יגולויבה  ןווגמל  רקיעב  םירושק  לארשיב  ורקחנש  םיאשונהש 

. תואבוימ  סובמוב  ירובדב  שומיש  ידי  - לע םיקיבאמב  העיגפ  םע  תודדומתהה  יכרדו  הקבאה , יתוריש  לע  םילקאה  יוניש 
ונתעדל ןכלו  הבר , תיתרבחו  תיגולוקא  תילכלכ , תובישח  לעב  אוה  יופצה  םילקאה  יונישו  תיגולוקאה  תכרעמה  יתוריש  ןיב  רשקה 

.םדקהב הזה  רעפה  תא  אלמל  לועפל  שי 

השעמל הכלה 

רובגתל תכרענ  םימה  תושר  תרניכב , םינימזה  םימהו  םיעקשמה  תויומכב  התיחּפַהו  ונרוזאב  יופצה  םילקאה  יוניש  חכונל 
תיצראה םימה  תכרעממ  םימו  םילפתומ  םימ  תרבעה  תועצמאב  השעיי  רובגתה  .טרפב  תרניכה  םגאבו  ןופצב  םימה 

ןגאה תא  תיצראה  םימה  תשרל  רבחל  םימה  תושר  הטילחה  ןכ , ומכ  לחה ב-2022 . םיכרצה , יפל  ונתשיש  תויומכב  םגאל ,
ילחנב םימה  תמירזב  התיחפל  הנעמ  ראשה  ןיב  ןתניי  ךכו  םייחרזמה ,) םיקמעה  תא  םג  ומכ   ) תרניכה הלעמ  לש  קתונמה 

.תרניכה הלעמ 

לשמל  ) תרניכה לש  תיגולוקאה  תכרעמה  לע  םתעפשה  תניחבל  הדבעמ  תוקידב  תועצובמ  תרניכל  םימה  תמרזה  תארקל 
תושדח המיגד  תודוקנ  עשת  ופסוה  תוצא  תחירפ  רוטינ  ךרוצל  ןכ , ומכ  תוילוחכ .) תוצא  תחירפ  לעו  ימיכואגה  בכרהה  לע 
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ימב םירטמרפ  רפסמ  לש  הפיצר  הדידמל  תכרעמ  תבצה  תננכותמו  החירפה ,) ללכ  ךרדב  תשחרתמ  םש   ) םגאה ןופצב 
.םהב יבטימ  לופיטל  תוטיש  לש  תינושאר  הניחב  םויכ  תעצבתמ  םגאב  םינלער  לש  םיהובג  םיזוכירמ  ששח  לשב  .םגאה 
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