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םילקאה רבשמל  לארשיב  למשחה  קשמ  תוכרעיה 
הממח יזג  תוטילפ  תתחפהלו 

גלזמה הצק  לע 

רבגומ םיבצחמ , יקלדב  שומישה  תחפומ  םתרגסמבש  םיריהמ  םייוניש  ךורעל  שרדנ  היגרנאה  קשמ 
תתחפהל לועיי  ידעצ  םיטקננו  הממח , יזג  תוטילפל  םימרוג  םניאש  םישדחתמ  היגרנא  תורוקמב  שומישה 

.היגרנאל שוקיבה 
, הממח יזג  תוטילפ  תתחפה  תייגטרטסאב  יזכרמ  ביכרמ  אוה  םישדחתמ  תורוקממ  היגרנאב  שומישל  רבעַמ 

.היגרנאה קשמל  ןוחטיב  תגשהב  ףאו  םילקאה  יונישל  תוכרעיהב 
תריגא אוה  תושדחתמ , תויגרנא  לע  ססובמה  קשמ  חותיפ  ינפב  דמועה  יזכרמה  יגולונכטה  רגתאה 

תונורחאה םינשב  הלח  הז  םוחתב  .הממיה  ךרואל  םינתשמה  םיכרצל  םאתהב  שומישל  היגרנאה 
.הריהמ תוחתפתה 

תכרעמה

ריצקת

למשחה קשמל  .הקפסאה  תונימא  תחטבהל  רגתא  ביצמו  למשחל , שוקיבה  ינייפאמ  לע  עיפשהל  יופצ  םילקאה  רבשמ 
קשמ תנשמ 2015 , הלשממה  תטלחה  יפל  הממח : יזג  תוטילפ  תתחפה  ידעיב  הנידמה  תדימע  תחטבהב  יזכרמ  דיקפת 
לש כ-17% ףקיהב  למשחל  שוקיבה  תתחפה  תועצמאב  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  תיחפהל  שרדנ  ילארשיה  למשחה 

לודיג בצק  לעופב , .םיקלדה  ליהמתמ  תשדחתמה ל-17%  היגרנאה  חתנ  תלדגה  תועצמאבו  ליגרכ  םיקסע  שיחרתל  סחיב 
תוטילפה תתחפה  דעיב  יסחיה  וקלחב  דומעל  יופצ  למשחה  קשמ  תאז , תורמל  .טאוה  אל  לארשיב  למשחל  שוקיבה 

תעפשה תא  רקוס  הז  רמאמ  .םחפב  שומישה  תתחפהו  תשדחתמה  היגרנאה  דעיב  הדימע  תוכזב  ןנכותמהמ , םדקומ 
.תוטילפה תתחפהל  למשחה  קשמ  תמורת  תאו  לארשיב  למשחה  קשמ  לע  םילקאה  יוניש 
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למשחה קשמ  לע  םילקאה  רבשמ  תעפשה 

שוקיבה יאיש  תורידת  תא  םילעמ  ןוציקה  יעוריא  רוק .) וא  םוח  יאיש   ) ןוציק יעוריאל  תוריבסה  הלוע  םילקאה  יוניש  בקע  תישאר ,
רבעב ושחרתהש  םוח  יסמוע  דועו , תאז  .יוזיחל  רתוי  םישק  םישענ  םג  םהו  אישה , תועשב  למשחל  שוקיבה  הבוג  תאו  למשחל 
ולצונ ןה  ןכלו  למשחל , ךומנ  שוקיבב  רבעמה  תונוע  ונייפאתה  רבעב  .רבעמה  תונועב  םג  תעכ  םימייקתמ  ץיקה , ישדוחב  רקיעב 

, רבעמה תונועב  םג  למשחל  םייופצ  יתלבו  םיהובג  םישוקיב  קפסל  שרדנ  למשחה  קשמ  םויכ  .רוצייה  ינקתמב  הקוזחתלו  לופיטל 
תקפסא תונימא  םג  התיאו  רוצייה  ינקתמ  תונימא  תעגפנ  ךכמ , אצוי  לעופכ  .הקוזחתה  ילופיט  תא  םהב  ךורעל  רתוי  השקו 

.למשחה

הנשב הקפסא  ןהב  ןיאש  תוקדה  רפסמ  לדג  ךכו  תשרב , העיגפל  ןוכיסה  תא  םג  םילידגמ  תונופטיש ) תופוס , גלש ,  ) ןוציקה יעוריא 
.תשרב העיגפ  בקע  ךשוממ  ןמז  ךשמל  םיקתונמ  םינכרצש  םירקמ  לש  תורידתה  הלועו  הקפסא ,)" - יא תוקד  )"

תא םיאתהלו  םישוקיבה  לוהינל  םילכה  תא  רפשל  םישוקיבה , יוזיח  תלוכי  תא  רפשל  תבייחמ  םילקאה  יוניש  םע  תודדומתה 
.םישוקיבה ינייפאמ  לש  תואדווה  רסוחל  רוצייה  תוברזר 

למשחה קשמל  הלשממה  ידעי 

הנשב שפנל  תונוט  לארשיב מ-10 ל-7.7  הממחה  יזג  תוטילפ  תתחפהל  דעי  העבק  תנשמ 2015 ) רפסמ 542   ) הלשממ תטלחה 
תא תטרפמ  הלשממה  תטלחה  תאז , םע  .למשח  רוציימ  הממח  יזג  תוטילפל  ינטרפ  דעי  עבקנ  אל  וז  הטלחהב  תנש 2030 . דע 

: דעיב הדימעל  וקלח  תא  םורתל  ידכ  למשחה  קשממ  םישרדנה  םידעצה 

לש לודיג  רמולכ  ליגרכ , םיקסע  שיחרתל  סחיב  שוקיבב ב-17%  לודיגה  תא  םצמציש  ןפואב  היגרנאה  תכירצ  לועיי 
זאמ תאז , תורמל  .שפנל  שוקיבב  לודיג  אלל  הייסולכואה , לודיג  בצקל  ליבקמה  דבלב , לש 1.8%  בצקב  שוקיבה 

. הנשל  לש כ-2.7%  בצקב  ליגרכ " םיקסע   " שיחרתל םאתהב  חומצל  ךישמה  למשחל  שוקיבה  הטלחהה  תלבק 
.שוקיבה לודיג  בצק  תטאהל  הכ  דע  האיבה  אל  היגרנאב  שומישה  לועיי  תוינידמ  רמולכ ,

ןמתסמו הז , דעיב  הדימעל  םייתועמשמ  םידעצ  ושענ  .םיקלדה  ליהמתמ  תשדחתמה ל-17%  היגרנאה  רוציי  תלדגה 
.גשוי אוה  יכ 

ףא לע  הממחה  יזג  תוטילפ  תתחפה  תא  רשפִאו  היגרנאה , רש  עבקש  תוינידמל  םאתהב  דואמ  תחפ  םחפב  שומישה  ןמזב , - וב
.שוקיבב לודיגה  ךשמה 
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רתוי םישק  םישענ  םג  םהו  אישה , תועשב  למשחל  שוקיבה  הבוג  תאו  למשחל  שוקיבה  יאיש  תורידת  תא  םילעמ  ןוציק  יעוריא 
יוזיחל

םישדחתמ תורוקממ  למשח  רוציי 

הנידמה לש  למשחב  היגרנאה  יכרוצמ  לש 10%  ףקיהב  תשדחתמ  היגרנאמ  למשח  רוצייל  דעי   " הלשממה העבק  ילויב 2011 
גוס לכב  למשח  רוצייל  תוסכמ  ורדגוה  הטלחהה  תרגסמב  מ-17.7.2011 .) רפסמ 3484 , הלשממ  תטלחה  " ) תנשל 2020

רפסמ הלשממ  תטלחה   ) טלחוה זגויבהו , חורה  תוסכמ  שומימ  תונכתיה  לש  שדחמ  הניחב  רחאל  רבוטקואב 2014 , .היגולונכט 
םינקתמה יריחמב  הדיריה  רואל  ןכ , ומכ  .תיאטלוו  - וטופ היגולונכטל  הלא  תויגולונכטמ  תוסכמ  טיסהל  מ-22.10.2014 ) , 2117

.תיאטלוו - וטופ היגולונכטל  תיראלוס  - ומרת היגולונכטב  םינקתמ  תמקהל  תונוישיר  ינש  רימהל  טלחוה  םייאטלוו  - וטופה

תמקהל םיפירעת  תעיבק  תיאטלוו : - וטופ היגולונכטב  היגרנא  רוצייל  ועבקנש  תוסכמה  שומימל  תורדסה  העבק  למשחה  תושר 
לש רוביחהו  המקהה  ךילה  תרדסה  תוגג ; לע  םינקתמו  םייעקרק  םינקתמ  תמקהל  םייתורחת  םיכילה  םוסרפ  תוגג ; לע  םינקתמ 

.ןוילעה חתמהו  הובגה  חתמה  תשרל  םינקתמה 
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שומימב תאז , תמועל  .לארשיב  םייאטלוו  וטופה  םינקתמה  תמקהל  ועבקנש  תוסכמה  ללכ  לש  ליעי  שומימל  ואיבה  וללה  םידעצה 
העפשהה לשב  ןוחטיבה  דרשמ  תודגנתה  תוירקיע : תוביס  יתש  ללגב  הלשממה  תטלחה  זאמ  תומדקתה  הלח  אל  חורה  תסכמ 

חכונל .ףנכ  ילעבב  העיגפל  ששחה  לשב  עבט  ינוגרא  תודגנתה  ןכו  ןלוגה , תמר  רוזאב  תיריוואה  הנגהה  לע  תוניברוטה  לש  היופצה 
טאו - הגמ לש 1,600  קפסהב  תפסונ  הסכמ  ףיסוהל  רבמבונב 2017   היגרנאה  רש  טילחה  חורה  תסכמ  שומימב  יופצה  בוכיעה 

תנשב 2020. תשדחתמ  היגרנא  רוצייל  הלשממה  ידעיב  הדימע  חיטבהל  ידכ  םייאטלוו  - וטופ םינקתמ  תמקהל 

תכרעה יפל  ףוסב 2019 . טאו  - הגמ  2,000- כל ףוסב 2018  טאו  - הגמ לדג מ-1,300  לארשיב  םייאטלוו  - וטופה םינקתמה  קפסה 
תנש 2020 ףוסב  לארשיב  ןקתומה  קפסהה  ןונכתה , יפל  ךשמיי  ועבקנש  תויאטלוו  - וטופה תוסכמה  שומימ  םא  למשחה  , תושר 

.תשדחתמ היגרנאמ  לארשיב  למשחהמ  רצייל 10%  רשפאי  רבדהו  טאו , - הגמ עיגי ל-3,450 

חורה תסכמ  תא  שממל  בייחת  תנשב 2030  תשדחתמ  היגרנא  לש 17%  דעיב  הדימע  תושרה  , המסרפש  םיכרדה  תפמ  יפל 
- הגמ לש 7,500  רבטצמ  קפסהל  דע  םינשה 2020–2030  ןיב  םייאטלוו  - וטופה םינקתמה  קפסה  תא  ליפכהלו  טאו ) - הגמ  730)

ךומנ הז  בצק  .הנשב  טאו  - הגמ תואמ  לש  קפסהב  םיפסונ  םינקתמ  םיקהל  שרדיי  למשחה  קשמ  אבה  רושעב  רמולכ , .טאו 
יאטלוו ב-2018. - וטופה קפסהב  לודיגל  האוושהב 

רוריק ינקתמ  דצל  םייאטלוו  – וטופ תוחול 

למשחה קשמל  היגרנא  תריגא  תובישח 

קשמ לש  הלעפהלו  חותיפל  םירגתא  ןווגמ  םלגמ  לארשיב  למשחה  רוציי  ליהמתב  שמשה  תייגרנא  לש  יתועמשמה  לקשמה 
: למשחה

רוצייה לש  הריהמ  הדיריבו  רקובה , תועשב  רוצייה  לש  הריהמ  היילעב  םינייפאתמ  םייאטלוו  - וטופ רוציי  ינקתמ 
שי ברעה  תועשבש  רחאמ  למשחל , שוקיבה  ינייפאמ  תא  חרכהב  םאות  וניא  הז  רוציי  ליפורפ  .העיקשה  תועשב 

שמשה רשאכ  ריהמ  ןפואב  תוילנויצנבנוק  חוכ  תונחת  לש  רוצייה  תא  לידגהל  שי  ןכ , לע  .למשחל  הובג  שוקיב 
.תעקוש
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רוציי ינקתמל  ףילחת  הניא  שמשה  תייגרנא  תפסות  טאו , - הגמ לש כ-1,800  תינושאר  תומכל  רבעמ  דועו , תאז 
םיקהל שי  ןכלו  שוקיבה , תועש  לכב  למשח  םירציימ  םניא  םייאטלוו  - וטופה םינקתמהש  םושמ  םיילנויצנבנוק ,

.םיילנויצנבנוק םינקתמ  םגו  םייאטלוו  - וטופ םינקתמ  םג  לארשיב 
תוביציב עוגפל  בחרנ , ףקיהב  יראלוסה  רוצייה  רשוכ  תא  תחא  תבב  ןיטקהל  םייושע  ךבוא , ןוגכ  ריוואה , גזמב  םייוניש 

.תובחרנ למשח  תוקספהל  ףאו  תשרהמ  חוכ  תונחת  לש  קותינל  איבהלו  רדתה 
םיסימעמ םינקתמה  תשרה –  באשמ  לש  יוצימ  רסוחל  איבמ  תיאטלוו  - וטופה היגרנאה  רוציי  לש  דיחאה  ליפורפה 

ףא םיפסונ , םייאטלוו  - וטופ םינקתמ  רבחל  ןתינ  אל  םימיוסמ  םירוזאב  ךכ , לשב  .שמשה  תנירקל  םאתהב  תשרה  לע 
.היונפ תשרה  יראלוסה ) רוצייה  תועש  תא  תומאות  ןניאש   ) תורחא תועשבש 

תתל היושע  היגרנאה  תריגא  .תוללוס  תועצמאב  דוחייב  היגרנא , תריגא  לש  היגולונכטב  הריהמ  תוחתפתה  הלח  תונורחאה  םינשב 
רדתב םייונישל  הריהמ  הבוגת  שוקיבה , תועשל  שמשה  תייגרנא  לש  רוצייה  ליפורפ  תמאתה  תועצמאב  הלאה  םירגתאל  הנעמ 

.תשרה באשמ  לש  רתוי  בוט  יוצימו 

םימדקתמ םיבלשב  םיאצמנ  הבואש  הריגא  ינקתמ  ינשו  םילשאב , תילוברפה  תקושה  ןקתמב  םוח  תריגא  םויכ  תמייק  לארשיב 
.דיתעב למשחה  קשמל  שרדייש  הריגאה  ףקיהל  סחיב  הכומנ  הלאה  םינקתמה  לש  הריגאה  תלוכי  .המקה  לש 

למשחה תושר  תאז , רואל  .ריהמ  בצקב  םידרוי  תוללוסה  יריחמו  תונורחאה , םינשב  דואמ  החתפתה  תוללוסב  הריגאה  תייגולונכט 
םיחקלה וקפויש  רחאל  תובורקה , םינשב  הריגא  . בלושמ  יראלוס  ןקתמ  תמקהל  ןושאר  זרכמ  םוסרפל  הלא  םימיב  תכרענ 

.בחרתי הריגא  ינקתמב  שומישהש  חינהל  ריבס  הז , זרכממ 

 

למשח רוצייל  םחפב  שומישה  תתחפה 

ואיבהש תוינידמה  ידעצ  .למשח  רוצייל  םחפב  שומישה  לארשיב  םצמוצ  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנאה  רוציי  תלדגה  םע  דבב  דב 
: ןלהל םיטרופמ  םחפב  שומישה  תתחפהל 

- הרט העש ל-24.8  - טאו - הרט מ-29.2  תחפוי ב-15% , םחפב ב-2016  שומישה  יכ  היגרנאה  רש  עבק  רבמצדב 2015 
.העש - טאו

לכב ימחפ  רוצייה  תא  וליבגה  תוימחפה  , תונחתל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  רבמטפסב 2016  ןתנש  הטילפה  ירתיה 
- טאו - הרט לש 24.3  דעי  ועבק  םירתיהה  .ריווא  ימהזמ  תוטילפ  תתחפהל  םינקתמה  תמקה  תמלשה  דע  תודיחיה 

.הנשל עצוממב  םחפמ  למשח  רוצייל  העש 
רוציי ינפ  לע  יעבט  זגב  למשח  רוצייל  תופידע  ןתנית  ןמז  לכב  םהיפלש  תוינידמ  תונורקע  עבק ב-2017  היגרנאה  רש 

סמועה .הנשה  תועש  תיברמ  ךשמב  תוימחפה  תונחתב  ילמינימ  סמועב  הדובעל  ואיבה  הלאה  תונורקעה  ימחפ  .
תודיחיב שרדנה  סמועה  תרתי  תא  רצייל  ןתינ  אל  רשאכ  קר  םומינימה  סמועל  רבעמ  הלוע  תוימחפה  תודיחיב 

- טאו - הרט תנשב 2017 ל-20.8  העש  - טאו - הרט םחפב מ-22  רוצייה  תתחפהל  האיבה  תוינידמה  .יעבט  זגב  תולעופה 
תנשב 2018. העש 

ןיבר תורוא  רתאב  לועפל  קיספת  תחא  רוציי  תדיחי  םהיפלש  תוינידמ  תונורקע  היגרנאה  רש  םסרפ  תנשב 2018 
םינשהמ 2018 ו-2019. תחא  לכב  רבעמה  תונועב  םימי  ךשמל 60–90 

זגב רוצייל  תוימחפ  תודיחי  שש  הגרדהב  בסהל  היגרנאה  רש  טילחה  ףסונ , תוצעייתה  ךילהת  רחאל  תנשב 2019 ,
תנש 2026. דע  יעבט 

: למשחה קשמב  תוימחפה  תודיחיה  קפסה  םוצמצל  ואיבהש  תוטלחה  ולבקתה  ןמזב  - וב

תמקה לש  ןונכת  יכילהת  קיספהל  היגרנאה  רש  טילחה  למשחה   תושר  םע  תוצעוויה  ךילה  רחאל  תנשב 2017 
"(. D טקיורפ  )" לארשיב תפסונ  תימחפ  חוכ  תנחת 

ןמוקמבו ינוי 2022 , דע  לועפל  וקיספי  ןיבר  תורואב  תודיחי 1–4  יכ  תעבוק  תנשמ 2018  הלשממה 4080  תטלחה 
רוצייה תא  תיחפהל  היופצ  ןתריגס  "מ .) זחמ  ) בלושמ רוזחמב  חוכ  תונחת  יתש  הז  רתאב  למשחה  תרבח  םיקת 

תוינידמ יפל  לועפל  וכישמי  תורתונה  תודיחיהש  החנהב  תנשב 2023 , לחה  העש  - טאו - הרט יתנשה ל-14.3  ימחפה 
.תילמינימה הלעפהה 

תתחפה תוינידמ  רואל  למשחה  קשמב  םיקלדה  ליהמת 
הממחה יזג  תוטילפ 
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, דיתעב םיקלדה  ליהמת  תוחתפתהל  יפצ  ןכו  םינשב 2010–2018  למשחה  קשמב  םיקלדה  ליהמת  תוחתפתה  תא  גיצמ  רויא 1 
.הנשל לש כ-2.7%  בצקב  לודגל  ךישמי  שוקיבהש  ןהיפל  למשחה  תרבח  לשו  לארשי  קנב  לש  שוקיבה  תויזחתל  םאתהב 

תולבח לשב  םירצממ  זג  תמרזה  תקספה   ) זגה רבשמ  תעב  תנשב 2012  םחפב  שומישב  גירח  לודיג  טעמל  יכ  תוארל  ןתינ  רויאה  מ
דבלב ב-2018.  30%- כל תנשב 2010 ,  60%- כמ םחפב , שומישב  תכשמתמ  הדיריל  הכ  דע  ושענש  תוינידמה  ידעצ  ואיבה  תרנצב )

דרי ל-15%. למשחה  רוצייב  םחפה  חתנ  ןיבר , תורוא  רתאב  תודיחי 1–4  תריגס  רחאל  המידק , טבמב 

וקלח ןכלו  יעבט , זגב  רצוימ  רתונה  שוקיבה  .הלשממה  העבקש  םידעיל  םאתהב  תשדחתמה  היגרנאה  רוציי  המאתהב  לדג  ןמזב  - וב
17% םיקלדה , ליהמתמ  הווהי 11%  םחפב  רוצייה  תנשב 2040  ךכ , .תואבה  םינשב  תולעל  יופצ  יעבט  זגב  רוצייה  לש  יסחיה 

.יעבט זגב  רצויי  רתיהו  םישדחתמ , תורוקממ  רצויי  למשחהמ 

רויא 1
למשח רוצייל  םיקלדה  ליהמת 

יעבט זגל  תוימחפה  תונחתה  תבסה  לש  תוינידמ  ץמאל  טלחוי  םא  קספוי  םחפב  שומישה 

למשח רוציימ  הממח  יזג  תוטילפ 

שפנל ינצמח  - וד ןמחפ  תוטילפב  יונישה  תא  גיצמ  רויא 2  .ינצמח  - וד ןמחפ  אוה  למשחה  רוציי  ךילהתב  טלפנה  ירקיעה  הממחה  זג 
למשחה קשמ  םרת  ( 2015  ) שפנל תוטילפה  דעי  תעיבק  תעב  .תואבה  םינשב  שפנל  תוטילפ  תיזחת  םגו  םויה  דע  למשחה  קשמב 

תלדגהו למשח  רוצייל  םחפב  שומישה  תתחפה  תוינידמ  יכ  תוארל  ןתינ  רויאה  .לארשיב מ שפנל  הממחה  יזג  תוטילפמ  תיצחמ 
קשמ תוטילפ  תנשב 2025  רבכ  תאז , תובקעב  .למשחה  קשמב  שפנל  תוטילפב  הדיריל  ואיבה  תשדחתמה  היגרנאה  רוציי 

ףקיה ( 2040–2030  ) אבה רושעב  תנשל 2030 . הלשממה  העבקש  תוטילפה  דעימ  תיצחמל  תחתמ  תדרל  תויופצ  למשחה 
תיצחמל רבעמ  תולעל  תויופצ  אל  שפנל  תוטילפה  םלוא  שפנל , שוקיבב  לודיגה  ךשמה  ללגב  טעמ  לודגל  יופצ  שפנל  תוטילפה 

.הלשממה דעימ 

רויא 2
לארשיב למשח  רוציימ  שפנל  ינצמח  - וד ןמחפ  תוטילפ 

שמח לע  למשח  רוציימ  שפנל  הממח  יזג  תוטילפ  ודמע  הממחה , יזג  תוטילפ  תתחפהל  דעיה  תעיבק  תעב  תנשב 2015 ,
שפנל תוטילפה  ףקיה  יכ  תוארל  ןתינ  רויאהמ  .תע  התואב  למשחה  קשמב  שפנל  תוטילפה  ךסמ   50% שפנל –  תונוט 

שפנל תונוט   3.85  ) הלשממה תטלחהב  עבקנש  תוטילפה  דעי  תיצחמ  תא  גציימה  רוחשה )  ) וקל תחתמ  תדרל  יופצ 
שפנל תוטילפה  בושיחב  .הטלחהה  תעיבק  תעב  וקלחל  תחתמ  דרוי  תוטילפב  למשחה  לש  יסחיה  וקלח  רמולכ , הנשב .)

ץמאל טלחוי  םא  .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  תיזחתל  םאתהב  לש 1.86%  הייסולכוא  לודיג  בצקל  ונסחייתה 
תוטילפה דעימ  שילשכ  ןהש  הנשב , שפנל  תונוט  דרי ל-2.8  תוטילפה  ךרע  יעבט , זגל  תוימחפ  תודיחי  תבסה  לש  תוינידמ 
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תנשב 2030.

םחפב שומישה  תקספה  ןוזח 

תונחתה ןוזחה , יפל  למשח  . רוצייל  םחפב  שומישה  תקספהל  ןוזח  ץינייטש , לבוי  ד"ר  היגרנאה , רש  םסרפ  תנשב 2018 
תועצמאב רצויי  למשחהו  ורמושי , וא  וטרגיי  זגב , שומישל  ובסוי  ןיבר , תורוא  רתאב  תודיחי 1–4  תריגס  רחאל  תורתונה  תוימחפה 

.דבלב יעבט  זגו  תשדחתמ  היגרנא 

תודיחי 1–4 תריגס   ) תמייקה תוינידמה  ךשמה  םחפב  : שומישל  רשאב  תוינידמ  תופולח  למשחה  תושר  הנחב  רשה  תשקבל 
; יעבט זגב  שומישל  תורתונה  תוימחפה  תונחתה  לש  הבסה  תורתונה ;) תוימחפה  תונחתב  ילמינימ  שומישו  ןיבר  תורוא  רתאב 

תמייקה תוינידמה  יפל  םחפב  שומיש  ךשמה  זגב ; םישדח  רוציי  ינקתמ  תמקהו  תורתונה  תוימחפה  תונחתה  לש  רומיש  וא  הטירג 
תשדחתמ ל-25%. היגרנאמ  רוצייה  חתנ  תלדגהו 

לש המקהה  תולע  םיקלדה , תולע  הז , ללכב  .תמייקה  תוינידמה  תפולחל  האוושהב  קשמל  תולעה  הקדבנ  הפולח  לכל  סחיב 
שיחרתב קשמל  למשחה  תקפסה  תולע  ןכו  םחפה  רוציי  ירתאב  הנפתמה  עקרקה  תולע  לועפתה , תולע  קשמב , יפילח  קפסה 

.הממח יזג  תוטילפו  םימהזמ  תוטילפ  תתחפהל  הפולח  לכ  לש  המורתה  הנחבנ  תלעותה , דצב  .זגה  תקפסאב  העיגפ  לש  ירשפא 

יזג תוטילפל  סחיב  םיימוקמ , םימהזמ  תתחפהמ  תלעותה  יוכינ  רחאל  תופולחהמ  תחא  לכ  לש  תרתונה  תולעה  תא  גיצמ  רויא 3 
.למשחה קשמב  "ש  טוקל הממחה 

תופולחב .הכומנ  תולעב  הממחה  יזג  לש  התחפה  תורשפאמ  תשדחתמה  היגרנאהו  הבסהה  תופולח  יכ  תוארל  ןתינ  רויאה  מ
התחפה תרשפאתמ  רומישל , תורבעומ  וא  תוטרגנ  תורתונה  תוימחפה  תונחתהו  זגב  םישדח  רוציי  ינקתמ  תמקה  לע  ןהב  רבודמש 

תלוכיב העיגפל  איבת  תורתונה  תוימחפה  תונחתה  תטירגש  ששחה  חכונלו  ךכ  לשב  .ההובג  תילוש  תולעב  הממחה  יזג  לש  תפסונ 
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.ןתוא רוגסל  אלו  יעבט  זגל  תוימחפה  תונחתה  תא  בסהל  היגרנאה  רשל  למשחה  תושר  הצילמה  היגרנא , ומצעל  קפסל  קשמה  לש 
, םשוית םא  וז , תוינידמ  .לארשי  לש  םיקלדה  ליהמתב  תשדחתמה  היגרנאה  זוחא  לש  הלדגה  ןוחבל  רשל  תושרה  הצילמה  ןכ , ומכ 

.תויתרגש תוקידב  טעמל  םחפב , שומישה  תקספהל  איבת 

רויא 3
הממח יזג  תוטילפ  תתחפה  תולע 

םוכיס

שרדנ למשחה  קשמ  .למשחה  תקפסא  תונימאל  רגתא  ביצהלו  למשחל  שוקיבה  ינייפאמ  לע  עיפשהל  יופצ  םילקאה  רבשמ 
.םישוקיבה לוהינ  ילכ  תא  ללכשלו  שוקיבה  יוזיח  תלוכי  תא  רפשל 

, למשח רוציימ  הממחה  יזג  תוטילפ  לש  תיתועמשמ  התחפהל  האיבה  תנשב 2015  הלשממה  העבקש  תוטילפה  תתחפה  תוינידמ 
םיקסע שיחרת  יפל  חומצל  ךישמה  שפנל  למשחל  שוקיבה  דחא , דצמ  ןנכותמהמ : הנוש  ןפואב  המשוי  תוינידמהש  יפ  לע  ףא 

, הלשממה תטלחהב  שארמ  הננכות  אלש  םחפב , שומישה  תתחפה  ינש , דצמ  .יוטיב  ידיל  אב  אל  היגרנאב  שומישה  לועייו  ליגרכ 
.ןנכותמהמ םדקומ  שפנל  תוטילפה  םוצמצל  האיבה 

היגרנאה חתנ  תלדגה  לש  תופידעה  תרכינ  הממחה  יזג  תוטילפ  לש  תפסונ  התחפהל  תוירשפאה  תופולחה  לולכמ  ןיבמ 
.יעבט זגב  שומישל  תוימחפה  תונחתה  לש  הבסהו  תשדחתמה 

תורוקמ

.למשחה תושר  למשחה . תושר  תצלמה  חותיפה –  תינכותב   D טקיורפ דיתע  .א 2016 . תליא   .1

.רבמטפסב םוימ 30  ןיבר  תורוא  רתאל  הטילפ  רתיה  .הביבסה 2016 . תנגהל  דרשמה   .2

תנשל 2030. היגרנאה  קשמ  ידע  י .היגרנאה 2019 . דרשמ   .3

תוסחייתהל הטויט  למשחה –  קשמב  רוצייה  עטקמ  חותיפל  םיכרד  תפמ  .למשחה 2017 . תושר   .4
. רוביצה

תנשל 2018. למשחה  קשמ  בצמ  "ח  וד .למשחה 2019 . תושר   .5

. לארשיב למשחה  קשמב  םחפב  שומישה  תקספה  תוצעייתה : תשקבל  הנעמ  .למשחה 2019 . תושר   .6

- וטופ היגולונכטב  למשח  רוצייל  ףירעת  תעיבקל  יתורחת  ךילהל  תונורקע  .למשחה 2019 . תושר   .7
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הבישימ 561 עומיש  .הובגה  חתמה  תשרל  םירבוחמה  םינקתמל  הריגא , תלוביק  בולישב  תיאטלוו 
.טסוגואב םוימ 4 

. תוימחפ רוציי  תודיחי  לש  תירעזמ  הלעפה  אשונב  תוינידמ  תונורקע  .היגרנאה 2017 . רש   .8

רוצייל הלשממה  ידעיב  הדימע  םשל  תשרדנ  הסכמ  תפסות  תוינידמ –  תונורקע  .היגרנאה 2017 . רש   .9
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