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ןוגרא ינקת  לע  םילועה  םוהיז  יכרעל  םיפושח  דחי  םג  תוחתפתמו  תוחתופמ  תונידמב  םירעה  יבשותמ  הלעמל מ-90%   " .הפיחב קוקיזה  יתבב  ריווא  םוהיז  עוריא 
Enave2609, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 םוליצ : ימלועה | " תואירבה 

תונבות הנורוקה –  תפגמו  םילקאה  רבשמ 
רוביצה תואירבל  םינוכיסה  תאוושה  לע  תוינושאר 

תאז תובקעב  םישישק  . םבור  םדא , ינב  לש 70,000  םתומל  םרגש  ינוציק  םוח  לג  הפוריא  ברעמ  תונידמ  תא  דקפ  ץיקב 2003 
. תונורחאה  םינשב  םיעגפנה  רפסמב  הדיריב  ןמצע  תא  וחיכוה  ףאש  םוח  ילגל  תוכרעיה  תוינכות  ועגפנש  תונידמב  וחתופ 
הנכסה תדימ  ןיבש  רישיה  רשקל  תועדומה  יכ  הארנ  רוביצה , לשו  תוטלחהה  ילבקמ  לש  תימלועה  העדותה  תניחבמ  תאז , תורמל 

 – הממח יזג  תוטילפ  לש  תיתועמשמ  התחפה  םתועמשמש  םילקאה –  יוניש  ןותימל  םידעצ  טוקנל  חרכהל  ינוציק  םוח  לגבש 
.הכומנ הרתונ 

תוהובג תורוטרפמטל  הפישחל  תורושק  תורישיה  תועפשהה  .ףיקעו  רישי  ןפואב  םדאה  תואירב  לע  עיפשמ  םילקאה  יוניש 
, העיצפמ תועבונ  תופסונ  תורישי  תועפשה  .םד  ילכו  בל  תולחמבו  המישנה  יכרדב  תולחמב  האולחתה  ירועיש  תא  הלעמה 

תועבונ תופיקעה  תועפשהה  .תופרשו  תונופטיש  תוזע , תופוס  ומכ  םיינוציק  ריווא  גזמ  יעוריאמ  תומרגנה  התומתמו  האולחתמ 
םייתרבח םייונישמו  םימהו , ןוזמה  תוכיאב  הדירימ  םיקרח , ידי  - לע תורבעומה  תולחמ  תוטשפתהל  םימרותה  םייתביבס  םייונישמ 

. דועו  החוורו  תואירב  יתורישל  תושיגנב  הדירי  הריגה , ומכ 

האולחתל ןוכיסה  לע  יחכונה  עדימל  המודב  .ונוחטיבלו  רוביצה  תואירבל  םירומח  םינוכיס  ובוחב  ןמוט  םילקאה  רבשמ  רומאכ ,
םינוכיסל רתויב  תועיגפה  תויסולכואה  םילקאה , יונישב  רבודמשכ  םג  , COVID-19)  ) הנורוקה תלחממ  םייח  תנכסמו  השק 

תרבגומ האולחתל  הייטנמ  תולבוסה  הכומנ  תילכלכ  - תיתרבח המרב  תוליהק  ןכו  עקר  תולחמב  םילוח  םישישק , ןה  םייתואירב 
הובג ןוכיסב  םיאצמנ  םידלי  םג  הנורוקה  , תפגמ  יבגל  הכ  דע  עודיל  דוגינב  אסיג , ךדיאמ  יאופר  . לופיטל  תלבגומ  תושיגנמו 

תולחמלו םייעמ  תולחמל  הנוזת , - תתמ םיעבונה  םינוכיסל  דואמ  םישיגר  םה  ןכש  םילקאה , רבשמ  בקע  תיתואירב  העיגפל 
. הגנדה  תלחמ  תמגודכ  םישותי , ידי  - לע תורבעומה 

לשמל  ) םיינוציק םוח  ילג  ומכ  םילקאה , יונישמ  ועבנש  עבט  תונוסאמ  םלועה  יבשותמ  םינוילימ  תואמ  ועגפנ  תונורחאה  םינשב 
( הילרטסואבו "ב  הראב הידוושב , ןוויב ,  ) קנע תופרש  ודוהבו ,) הינטירבב  תפרצב , ןיסב , ןוגכ   ) םירומח תונופטיש  ןפיבו ,) הפוריאב 

(. הקירפא חרזמ  - םורדבו "ב  הראב םיניפיליפב , ןפיב ,  ) המצוע תובר  תויפורט  תופוסו 

תורישי תועפשהמ  םלועה  יבחרב  םדא  ינב  הנש כ-250,000  ידמ  ותומי  םינשב 2030–2050  יכ  ךירעמ  ימלועה  תואירבה  ןוגרא 
ךרעומ ב- תואירבל  יתנשה  ילכלכה  קזנה  .םייעמ  תולחמו  הירלמ , הנוזת , - תת ינוציק , םוח  סמוע  ןהבו  םילקאה , יוניש  לש  תופיקעו 

. תנש 2030  דע  הנשב  רלוד  דראילימ   4–2

הלעמל מ-90% .רוביצה  תואירבל  רתויב  רומחה  יתביבסה  ןוכיסה  אוהו  םילקאה , יוניש  ידי  - לע םצעומ  ריוואה  םוהיז  ךכ , לע  ףסונ 
הנש ידמ  .ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ינקת  לע  םילועה  םוהיז  יכרעל  םיפושח  דחי  םג  תוחתפתמו  תוחתופמ  תונידמב  םירעה  יבשותמ 
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התומת םהבו  (, indoor  ) יתיב וא  ( outdoor  ) יתביבס ריווא  םוהיזמ  םיעבונה  התומת  ירקמ  ןוילימ  העבשמ  רתוי  םלועב  םימשרנ 
דחא רוזאב  ורוקמש  םוהיזו  תונידמ , ןיב  תולובג  הצוח  ריוואה  םוהיז  םג  תופגמ , ומכ  ץבשמו  . תיתמישנ  האולחתמ  בל , תולחממ 

.ןכש רוזאב  ריוואה  תוכיא  לע  עיפשהל  יושע 

תוזוחמב םיררוגתמה  םיבשות  ברקב  יתועמשמ  ןפואב  רתוי  םיהובג  "ב  הראב הנורוקמ  התומתה  ייוכיס  יכ  הארה  ינכדע  רקחמ 
. התוחפ  םהב  הפישחהש  תוזוחמב  םיררוגתמה  םיבשותל  האוושהב  הובג  יקיקלח  ריווא  םוהיזמ  םילבוסה 

םינוכיסל רתויב  תועיגפה  תויסולכואה  תחאו  ונוחטיבלו , רוביצה  תואירבל  םירומח  םינוכיס  ובוחב  ןמוט  םילקאה  רבשמ 
unsplash.com ,Marisa Howenstine םוליצ : םישישק |  איה  םייתואירב 

התחפה יכ  ךירעה  הנורוקה  תוצרפתה  לשב  לטוהש  רגסה  תובקעב  ןיסב  ריוואה  תוכיאב  יונישה  תא  ןחבש  ינושאר  רקחמ 
לש רועישב  הדיריל  ליבוהל  היושע  (, NO  ) ינצמח - וד ןקנח  ירועישב  הדירי  רקיעבו  םיישדוח , ךשמב  ריוואה  םוהיז  לש  תיתועמשמ 

. הדבל  ןיס  יבשות  ףלא  האמ  תוחפל  לש  םהייח  תא  ליצהל  ךכו  ריווא , םוהיזמ  התומתב   6%

לעמ לע  דמוע  םלועב  הנורוקב  האולחתב  םיתמואמה  םירקמה  רפסמ  לירפאב 2020 ,)  19  ) הלא תורוש  תביתכ  דעומל  ןוכנ 
. לע 146,200  דמוע  חוודמה  םיתמה  רפסמו  םדא , ינב   2,164,000

תכל יקיחרמ  םידעצ  תטיקנ  םיבייחמ  םיבר  הכ  םייח  ןדבואבש  הידגרטהו  הנורוקה  תלחממ  רוביצה  תואירבל  ישחומה  ןוכיסה 
הברה רומח  םילקאה  רבשממ  םרגייש  ןוכיסה  יכ  םינפהל  תוטלחהה  ילבקמו  רוביצה  לע  ךכל , ליבקמב  .הלחמה  םע  תודדומתהב 
ןיאל הלודג  הייסולכוא  םינכסמ  רוביצה  תואירבל  ובוחב  ןמוט  אוהש  םימויאה  יכו  םויה , דע  הנורוקה  תפגמ  המרגש  קזנהמ  רתוי 

.תיוושכעו תישחומ  הנכס  אלא  יאליטרע  ןוכיס  וניא  םילקאה  רבשמ  .ץראה  רודכ  יבחר  לכב  ךורע 

תוכרעיהל ליבקמב  הממח , יזג  תוטילפ  לש  יתועמשמ  ןותימל  וליבויש  םידעצ  תידיימ  טוקנל  שי  םינוכיסה  תא  ןתמל  ידכ 
.הנתשמה םילקאל  המאתהלו 

, ךכו תילכלכה , תוליעפה  בור  תא  תחא  תבב  רוצעל  ןתינ  םתוצרב  יכ  תוטלחהה  ילבקמ  וחיכוה  הנורוקה  ףיגנב  קבאמה  תרגסמב 
יתלב יתרבחו  ילכלכ  ריחמ  הלא  תוטלחהל  אסיג , ךדיאמ  .ריוואה  ימהזמו  הממחה  יזג  תוטילפ  תא  תיתועמשמ  תיחפהל  ןיפיקעב ,

.ןמזב תלבגומ  רגסה  ריחמ  תא  המצע  לע  לבקל  הייסולכואה  לש  התלוכי  יכ  רורבו  לבסנ ,

תונמדזהה לוצינ  ןיבל  תילכלכ  החימצ  ןיב  ןוזיא  לע  ורמשיש  תוצימא  תוטלחה  תלבקב  ןייפאתת  הרגשל  הרזחה  יכ  תווקל , שי 
.םילקאה יונישמ  תועבונה  התומתהו  האולחתה  תתחפהל  ליבות  ךכו  ריוואה , םוהיזו  הממחה  יזג  תוטילפ  ןותימל  הרצונש 
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תוזוחמב םיררוגתמה  םיבשות  ברקב  יתועמשמ  ןפואב  רתוי  םיהובג  "ב  הראב הנורוקמ  התומתה  ייוכיס  יכ  הארה  ינכדע  רקחמ  "
Jannes םוליצ  : התוחפ | " םהב  הפישחהש  תוזוחמב  םיררוגתמה  םיבשותל  האוושהב  הובג  יקיקלח  ריווא  םוהיזמ  םילבוסה 
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