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Aiham Abuwasel, unsplash.com םוליצ : ץרמ 2020 |  שדוח  ךלהמב   20%- כב למנב  טישה  ילכ  תוליעפ  המצמוצ  הפיח , למנ  תכרעה  יפ  לע 

לארשיב ריוואה  םוהיז  לע  הנורוקה  תפגמ  תעפשה 

ראשה ןיב  יוטיב  ידיל  אבש  הייסולכואה , תוגהנתהבו  קשמה  תוליעפב  יתגרדה  יוניש  לח  לארשיב  הנורוקה  תפגמ  תוצרפתה  םע 
הרובחתה תורידת  תנטקהבו  םייטרפ  בכר  ילכב  העוסנה  תתחפהב  תיבהמ , הדובע  דודיעב  תירחסמה , תוליעפב  התחפהב 
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ימהזמ תוטילפ  לע  לירפא 2020 , עצמאל  ןוכנ  הז , רבשמ  לש  תוינושאר  תואצות  לש  הריקס  תאבומ  ןלהל  .תוסיטהו  תירוביצה 
.לארשיב הביבסב  םימהזמה  יזוכיר  לעו  ריווא 

ריווא ימהזמ  תטילפ 

לש ינושאר  חותינ  .ריווא  ימהזמ  תוטילפב  התחפהה  אוה  רבשמה  לש  רתויב  םיידיימהו  םיישחומה  םייתביבסה  םייוטיבה  דחא 
לע ססבתמ  חותינה  קשמה  תוליעפב  םייונישה  ףקיה  לע  םיאלמ  םייתומכ  םינותנב  רוסחמ  לשב  הלבטב 1 . ןלהל ו גצומ  וז  התחפה 

הממיל הטילפה  ובשוח  תוטילפב  התחפהה  תא  ךירעהל  ידכ  .דיתעב  ןכדעתהל  יופצו  תונוש , תוכרעה  לעו  םייקלח  םינותנ 
טרופמה יפ  לע  םינותנ  םרובע  םימייקש  תוליעפ  ימוחת  רפסמב  קשמב  הטאהה  תפוקתב  הממיל  הטילפהו  תנשב 2018  תעצוממ 

הטאההש החנה  תפקשמה  םיירקיעה , תוליעפה  ימוחת  רובע  תוממי  לש 82  הפוקתל  התחפהה  ךס  הבשוח  ךכ , לע  ףסונ  .ןלהל 
ינויב 2020. דע 1  ךשמית 

הלבט 1
םיירקיע תורוקממ  הממיל  תונוטב  תעצוממ  םימהזמ  תטילפ 
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- כב ןיזנבה  תכירצ  החנצ  ץרמ  שדוח  לש  ןורחאה  שילשב  היגרנאה  , דרשמב  זגהו  קלדה  להנמ  ינותנ  יפ  לע  בכר : ילכמ  תוטילפ 
, ןמכש סקילפ   ) ןולייא יביתנב  ימויה  העוסנה  חפנב  התחפהה  תא  םאות  הז  ןותנ  .דקתשא  הרגשב  הליבקמה  הפוקתל  סחיב   64%

bluetooth יאלג ינותנ 23  יפל  האצמנש  םילשוריב  תיטרפה  העוסנב  התחפהה  תאו  לירפא 2020 )  4 "פ , עב עדימ  ןולייא –  יביתנ 
םירקמה ינשב  לירפא 2020 .)  4 "פ , עב עדימ  הרובחתל  בא  תינכות  ןוארב , ןתנוי   ) םילשוריב םיישאר  שיבכ  יקרועב  םירזופמה 

.םייטרפ בכר  ילכמ  תוטילפב  התחפהה  בושיחל  סיסב  הז  ןותנ  שמיש  ןכלו  לש 60%–50 , התחפה  לע  רבודמ 

, העסה יבכר  תעוסנב  לש כ-70%  התחפהמ  תעבונ  וז  התחפה  ונתכרעהל  .  40%- כב וז  הפוקתב  החנצ  קשמב  רלוסה  תכירצ 
החינז התחפהמו  לירפא 2020 ,)  4 "פ , עב עדימ  הרובחתל –  בא  תינכות  ןוארב , ןתנוי   ) תירוביצ הרובחתו  םייטרפ  לזיד  יבכר 

תיתנשה העוסנה  לש  יסחיה  קלחה  סיסב  לע  ךכיפל  הבשוח  לזיד  יבכר  תוטילפב  התחפהה  .םילק  אשמ  יבכרו  תויאשמ  תוליעפב 
.הירוגטק לכמ  בכר  ילכ  לש 

ונא הטילפה  ימדקמ  סיסב  לע  .העונתה  יקקפ  םוצמצבו  העיסנה  תוריהמב  היילעהמ  תעבונ  בכרה  ילכ  תוטילפב  תפסונ  התחפה 
–47%- כב ךרעומ  בכר  ילכמ  תוטילפב  התחפהה  ףקיה  ךס  .בכרה  ילכ  לכ  רובע  לש כ-18%  תפסונ  המורת  הז  טקפאלש  םיכירעמ 

.הממח יזג  רובע   50%- כבו ריווא  ימהזמ  רובע   40

רועישב התחפה  הבשוח  ךכיפל  .תקפנומה  ןיזנבה  תומכל  רשי  סחיב  ןה  קולדתה  ןמזב  יודיאה  תוטילפ  קולדת : תונחתמ  תוטילפ 
.קולדת תונחתמ  ןזנבהו  תופידנה  תוינגרואה  תובוכרתה  תוטילפב  לש 64% 

בכר ילכמ  תוטילפב  התחפהה  ףקיה  ךס  . " .אל 9.4.2020 העונתה  לבא  שיבכל , תחתמ  םימרוז  רדנסכלא  לחנב  םיחלוקה  ימ 
ףלש ןרוא  םוליצ : הממח | " יזג  רובע   50%- כבו ריווא  ימהזמ  רובע   40–47%- כב ךרעומ 

לש ןורחאה  שילשב  "ל ) סד  ) ינוליסה קלדב  תכירצב  לש כ-81%  הדירי  המשרנ  זגהו   קלדה  להנמ  ינותנ  יפל  סיט : ילכמ  תוטילפ 
לשב ריווא  ימהזמ  תוטילפב  התחפהה  תא  בשחל  הז  בלשב  ןתינ  אל  .דקתשא  הרגשב  הליבקמה  הפוקתל  סחיב  ץרמ 2020  שדוח 

תנידמ חטשל  ץוחמ  תשחרתמ  הבורש  הממח , יזג  תוטילפב  לש 81%  התחפה  הנשי  םלוא  הרגשב , תוטילפ  לע  עדימ  רדעיה 
.לארשי

הממיב תודדוב  תועיסנ  תורשעל  דעו  ץרמ  תליחתב  הממיב  תבכר  תועיסנ   850- כמ המצמוצ  תובכרה  תעונת  תובכרמ : תוטילפ 
19 "פ , עב עדימ  לארשי –  תבכר  ןודד , ימולש  .לירפאב  דע 7  תובכר  תעונת  ינותנ   ) אשמ תובכר  לש  ןתיברמ  ץרמב , לחה ב-26 

תובכרמ ב-90%. םימהזמה  תטילפ  התחפ  תאז  תובקעב  לירפא 2020 .)

המצמוצ ץרמב 2020 ,)  23 "פ , עב עדימ  הפיח –  למנ  ומח , ןב  יסוי   ) הפיח למנ  תכרעה  יפ  לע  םילמנב : טיש  ילכמ  תוטילפ 
םהב תוליעפה  יכ  חנוה  תליאו , דודשא  ילמנ  יבגל  ינטרפ  עדימ  רדעיהב  .ץרמ  שדוח  ךלהמב   20%- כב למנב  טישה  ילכ  תוליעפ 

.תוטילפה ומצמוצ  ךכל  םאתהבו  המוד  הדימב  המצמוצ 

ןיא הז  בלשב  .לועפל  םיכישממ  חוכ ) תונחתו  הדבכ  היישעת   ) םילודגה הטילפה  תורוקמ  היגרנא : רוציימו  היישעתמ  תוטילפ 
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ןכלו תוטילפב , התחפהה  תא  ךירעהל  ןתינ  אלש  ךכ  הנטקהו , תינוניבה  היישעתב  תוליעפב  יונישה  ףקיה  יבגל  יתומכ  עדימ  אצמנב 
.תוטילפב התחפה  לוכיבכ  התייה  אל  היפלש  תינרמש  הכרעה  השמיש 

תומכ יבגל  תוכרעה  לע  ססבתמ  הז  רוקממ  הרגשב  תוטילפה  בושיח  : ( ויקיברב  ) רשב תיילצל  םימחפ  תפרשמ  תוטילפ 
.הנורוקה תפגמ  תפוקתב  םימחפ  תפרשב  התחפה  יבגל  ןמיהמ  עדימ  אצמנב  ןיא  טרפב , .לארשיב  הנש  ידמ  תכרצנה  םימחפה 

תפרשב לש 80%  רועישב  התחפה  לש  החנה  השמיש  עבט , תורומשל  תאצל  םג  ןתינ  אל  םוריח  תעשל  תונקתה  יפ  לעש  רחאמ 
.םימחפ

תירפוג תוצומחת  רובע  ןיב 3%  ענו  םהזמ , יפל  הנתשמ  הממיל  התחפהה  ףקיה  יכ  הלוע  הלבט 1  תוטילפב ב התחפהה  םוכיסמ 
(. הממיל תונוט  יפלא   34.1  ) ינצמח - וד ןמחפ  הממחה  זג  רובע   18%- כו הממיל ) 150 ק"ג   ) ןזנב רובע  ל-13%  הממיל ) תונוט   4.7)

םירוזאב שגרות  תירקיעה  העפשהה  יכ  תופצל  ןתינ  קולדת , תונחתמו  תובכרמ  םישיבכב , הרובחתמ  ןה  תותחפהה  רקיעש  רחאמ 
.םיסלכואמ

הדירי הארמ  תנשב 2019  הליבקמה  הפוקתה  תמועל  לירפאב 2020  ץרמב ל-15  ןיב 15  םימהזמה  יזוכיר  לש  האוושה  "
ראשב דעו 30%  הפיח , רוזאבו  תימינפה  הלפשב  ןד , שוג  ביבס  ץראה  זכרמב  דע 45%  ץראה , ירוזא  לכב  םיזוכירב  תיתועמשמ 

unsplash.com לפ , יש  םוליצ : םירוזאה | "

לארשיב םימהזמה  יזוכירב  םייוניש 

ינצמח - וד ןקנח  לניטנס 5 : ןייוול  ינותנ 

ןייוול ידי  לע  ודדמנש  יפכ  ינצמח  - ודה ןקנחה  יזוכיר  ונחבנ  לארשי  בחרמ  לכ  לעמ  םימהזמה  יזוכירב  יונישה  תכרעה  םשל 
הבוגל עקרקה  ןיב  ינצמח  - ודה ןקנחה  תולוקלומ  ךס  תא  םיגציימ  םינותנה  תיפוריאה  . ללחה  תונכוס  לש   5P לניטנס סוקינרפוק 

תופמה יכ  בוריקב  חינהל  ןתינ  עקרקה , ינפב  תישונא  תוליעפ  אוה  ינצמח  - וד ןקנח  לש  ירקיעה  רוקמהש  רחאמ  .מ  לש 11 ק"
האוושה .ומיע  דחי  םיטלפנה  םיפסונ  םימהזמ  תמיוסמ  הדימבו  עקרקה  ינפל  ךומס  הז  םהזמ  לש  םיזוכירה  תוגלפתה  תא  תוגציימ 

תיתועמשמ הדירי  הארמ  רויא 1 )  ) תנשב 2019 הליבקמה  הפוקתה  תמועל  לירפאב 2020  ץרמב ל-15  ןיב 15  םיזוכירה  לש 
םירוזאה ראשב  דעו 30%  הפיח , רוזאבו  תימינפה  הלפשב  ןד , שוג  ביבס  ץראה  זכרמב  דע 45%  ץראה , ירוזא  לכב  םיזוכירב 

.בגנה ןופצו  רהה  תרדש  לילגה , ןלוגה , תמר  ןוגכ  םיקחורמ  םירוזא  םללכבו 
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רויא 1
דע 15 ץרמב  הפוקתל 15  לארשי  לעמ  ( N O  ) ינצמח - וד ןקנח  לש  םיעצוממ  םיזוכיר 

ב) ( ) 2020  ) הנורוקה רבשמ  ןמזבו  א ) ( ) 2019  ) הנורוקה רבשמ  ינפל  לירפא  c
.היילע ןייצמ  ילילש  ךרע  ד .)  ) התחפהה זוחאו  ג )  ) םיזוכירב תטלחומה  התחפהה  תומכ 

תויעקרק רוטינ  תונחתב  ודדמנש  םיזוכיר 

תונחתב ( O    ) ןוזואו ( PM  ) םינידע םימישנ  םיקיקלח  (, NO  ) ינצמח וד  ןקנח  לש  םיעצוממה  םיזוכירה  תא  תמכסמ  הלבט 2 
- ודה ןקנחה  יזוכיר  תנשב 2020 . הליבקמה  הפוקתה  תמועל  םינשב 2015–2019  לירפא  ץרמ ל-15  ןיבש 15  הפוקתב  תורחבנ 

םיזוכירב תיתועמשמ  הדירי  לע  םיעיבצמ  ביבא  - לתו םילשורי  הפיח , םירעה  יזכרמב  תויתרובחתה  רוטינה  תונחתב  ינצמח 
לש 61%–45 םימוד  םירועישב  הדירי  המשרנ  הירפירפבו  םירעה  ךותב  תויללכה  רוטינה  תונחתב  לש 60%–49 . םירועישב 
ןוויכמ הארנכ  תותחפה , לש  הרורב  המגמ  לע  עיבצהל  ןתינ  אל  םינידעה  םימישנה  םיקיקלחה  יזוכירב  .ינצמח  - ודה ןקנחה  יזוכירב 

.ברע יאה  יצחבו  יניסב  הקירפא , ןופצב  תוירבדמהמ  קבא  תעסה  יעבט –  םרוגמ  יתועמשמ  ןפואב  םיעפשומ  םה  לארשיבש 

2
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קוריפ ךילהת  תטאה  לשב  תאזו  לש 31%–9 , םירועישב  ןוזואה  יזוכיר  ולע  םירעה  יזכרמב  .רתוי  בכרומ  ןוזואה  יזוכירב  יונישה 
יכ שיגדנ  דע 15% . לש  םיזוכירב  הדירי  הדדמנ  םירעה  יזכרממ  חורה  דרומב  חפסנ 1 .) ואר   ) ןקנחה תוצומחת  ףדוע  ידי  - לע ןוזואה 

םימהזמה תתחפהבש  תלעותל  סחיב  ךומנ  ןוכיסה  יתואירב , ןוכיסב  הכורכ  םירעה  יזכרמב  ןוזואה  יזוכירב  היילעש  יפ  לע  ףא 
.ןזנב ןהבו  תופידנ  תוינגרוא  תובוכרתו  םימישנ  םיקיקלח  ןקנח , תוצומחת  ןוגכ  םייתרובחתה 

הלבט 2
םינשב -2015 לירפאב  דע 15  ץרמב  הפוקתל 15  תורחבנ  תונחתב  םיעצוממ  םיזוכיר 

יתש ןיב  שרפההו  התחפה  זוחא  תנשב 2020 , הליבקמה  הפוקתה  תמועל   2019
תופוקתה

םוכיס

הכרעהה יפ  לע  .ריוואה  ימהזמ  יזוכירב  טלוב  ןפואב  יוטיב  ידיל  אב  ויתובקעב  הייסולכואה  תוגהנתהב  יונישהו  הנורוקה  רבשמ 
, תובכר בכר , ילכ  עקרק –  יכומס  תורוקממ  הרקיעו  ןיב 13%–3  ענ  םימהזמה  תוטילפב  התחפהה  ףקיה  הפ , תגצומה  תינושארה 

טרפבו עקרקל  ךומס  םימהזמה  יזוכירב  הדיריב  הלש  יוטיבה  ההובג , הניא  וז  התחפהש  יפ  לע  ףא  .םימחפ  תפרשו  טיש  ילכ 
תיסחי הנותמה  התחפהה  ןיב  רעפל  הביסה  .ינצמח  - וד ןקנחב  ידכ 60%  דע  עיגמו  רתויב , יתועמשמ  אוה  ןיסולכוא  יפופצ  םירוזאב 

תושחרתמ ןבורש  היגרנא , תקפהמו  היישעתמ  תוטילפל  דוגינבש  ךכמ  תעבונ  הביבסב  םיזוכירב  תיתועמשמה  התחפהל  תוטילפב 
לודגה הקלחב  תשחרתמו  עקרקה  ינפל  ךומס  ךומנ  הבוגב  איה  הרובחתמ  הטילפה  הייסולכוא , יזוכירמ  קחרמבו  תוהובג  תובוראב 

.םירוגמה ירוזא  ךותב 
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