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כ- תופועל , הנידמה  תייסולכוא  תכירצמ  תקפסמ 100%  תילארשיה  תיאלקחה  תכרעמה   " .ןופצ "פ  ומב םיימרתואג  םימ  םע  תוממחב  םיריכבמ  םיחופתו  םישמשמ 
תכירצמ תוחפו מ-1%  תוינטקה  תכירצמ  רקבה כ-40%  תכירצמ   40% תוריפהו , תוקריה  תכירצמ  כ-70%  וירצומו , בלחה  תכירצמ   92% םיציבה , תכירצמ   95%

לדיר תילג  םוליצ : םינגדה | "

הנורוקה רבשמב  תילארשיה  תואלקחה  תובישח 
םיידיתעה םירבשמבו 

FAO)  ) ימלועה תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא  ינותנמ  .םלועה  תונידמ  בורב  עגפ  תליחתב 2020  ץרפש  ימלועה  הנורוקה  רבשמ 
הדיריב רקיעב  םייתניב  אטבתמש  רבד  ולוכ , םלועב  ןוזמה  תקפסא  תרשרש  לעו  תואלקחה  לע  הערל  העיפשה  הפגמה  יכ  הלוע 
םלשל תלוכיה  תא  םצמצל  הלולע  הכורא , הפוקת  ךשמת  הנורוקה  תפגמ  םא  דוחייב  ילכלכה , בצמב  הערה  .ןוזמל  שוקיבב  הלק 

. הייסולכוא התוא  לש  יתנוזתה  ןוחטיבב  עוגפל  תאז  תובקעבו  תושלח , תויסולכוא  לש  רקיעב  ןוזמ , רובע 

םכותבו םיבר  םימוחתב  התואמצע  לע  הרתיו  םלועה , תונידמ  לכ  ומכ  היצזילבולגה , ןדיעבש  לארשי , לע  חספ  אל  רבשמה 
92% םיציבה , תכירצמ  כ-95%  תופועל , הנידמה  תייסולכוא  תכירצמ  תקפסמ 100%  תילארשיה  תיאלקחה  תכרעמה  .תואלקחה 

תכירצמ תוחפו מ-1%  תוינטקה  תכירצמ  רקבה כ-40%  תכירצמ   40% תוריפהו , תוקריה  תכירצמ  כ-70%  וירצומו , בלחה  תכירצמ 
תלוכיה תניחבמ  התועיגפ  תא  םישיגדמו  םיימלוע , םירבשמל  לארשיב  ןוזמה  יקווש  תושיגר  תא  םיריבסמ  םינותנה  םינגדה .

.היחרזאל ירט  ןוזמ  קפסל  הלש 

לע עיבצמ  רבשמה  תליחתמ  םינותנה  חותינ  .םייופצה  םיידיתעה  םירבשמה  תארקל  תונגראתהו  דומיל  רשפאמ  הז  בצמ  ינש , דצמ 
ןוגכ  ) ידסומה קושל  הקפסא  ןובשח  לע  תיקלח  רויא 1 ,)  ) קווישה תותשרב  תיאלקח  תרצותל  םישוקיבב  היילע  לש  תומגמ 

לע וזה  הדרחל  שי  םאה  יופצ . רוסחממ  םיבשותה  לש  הדרחה  בקע  תיקלחו  תיבב , םישנא  תוראשיה  לשב  םילעפמו ) תודעסמ 
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? םיידיתעה םירבשמבו  יחכונה  רבשמב  לארשי  יחרזאל  םיירט  ןוזמ  ירצומ  תקפסא  חיטבהל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  ססבתהל ? המ 

רויא 1
תועובש השולשכ  תויאנועמקה , קווישה  תותשרב  תואלקחב  ורוקמש  ןוזמ  תוריכמ 

ותליחת  ירחא  שדוח  דעו  רבשמה  ינפל 
ץרמב 2020  11 תימלוע -  הפגמכ  הנורוקה  לע  זירכה  ימלועה  תואירבה  ןוגראש  דעומה  יפ  לע  העבקנ  רבשמה  תליחת 

תרצותה תקפסאב  תויעבה  םירז  . םידבוע  םה  לארשיב  תואלקחב  םיקסעומה  רועישמ  אוה ש-52%  תושיגרל  ףסונ  םרוג 
, םייתנידמ - ךותו םיימואל  - ןיב הקפסא  יווקב  העיגפ  םימרוג : רפסממ  עובנל  תולולע  רצקה  חווטב  הנידמה  יבשותל  תיאלקחה 

אוה הנידמה  הנעמ  .תולובגב  תויטסיגול  תויעבו  םיניטסלפ  םידבועלו  םירז  םידבועל  הסינכ  ירושיא  ןתמ  - יא םידבוע , תאולחת 
תניחבמ הדורי  תוכיאב  תרצות  תעגהל  ליבומ  אוהש  תויה  חוקיפה , תנטקהמ  תועבונ  רבשמ  תותיעב  אוביב  תונכסה  .אוביה  תרבגהב 

תוששוחה תונידממ  אבייל  תלבגומה  תלוכיהו  הרבדה , ירמוח  תויראשו  םישלופ ) םינימ  רקיעב  םיקיזמו  תולחמ  תסינכ   ) תיתאורבת
.ןהיבשות לש  ןוזמה  תקפסאל  ןה  םג 

םיקוושמל דכו ,)' םיחרפ  םוימירפ , ירצומ   ) םינרציהמ קלחל  ילכלכ  רבשמל  תוליבומ  קשמה  לע  תוילכלכה  תולבגהה  ךוראה  חווטב 
ךכ דבלב  תופוחד  תודובע  תועצובמו  תדמשומ , תיאלקח  תרצות  אוציה  םוצמצו  םדאה  חוכב  רוסחמ  לש  תויעב  ללגב  .םינאוצילו 

םיפ " ומל םיירוביצ  םיביצקת  תרבעהב  הנטקה  לשב  ןכ , ומכ  ךשמהב .) קזנ   ) תויאלקחה הקוזחתה  תודובעב  העיגפ  תרצונש 
.אמייק - תב תיאלקח  תכרעמ  תיינבב  עייסמה  יאלקחה  רקחמב  השונא  העיגפל  הנכס  שי  םירחאה  רקחמה  יפוגלו  םייאלקחה 

תוקופתב הדירילו  תולחמו  םיקיזמ  לש  תויוצרפתהל  ותופיצרו , לודיגה  תויומכ  יבגל  תואדו  - יאל ומרגי  םיידיתע  םילקא  ירבשמ 
העונת וענמיש  םירגס  לשב  םיאלקחה  לש  תישפוחה  העונתה  תלבגהל  ואיבי  תואבה  תופגמהו  הנורוקה  תפגמש  הנכס  שיו  םלועב ,

תוליעפ לש  תורשפא  תוענומ  הלא  תולבגמ  .םירז  םידבוע  לש  העגה  וענמיש  לארשיל  הסינכה  ירעש  תריגסו  םיימוקמ  םידבוע  לש 
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ואר  ) יאלקחה קשמה  ןונכתב  ךרוצה  לע  עיבצמ  הז  לכ  .תרצות  לש  םוצע  דספהל  תוליבומו  ףיטק , ןוגכ  םיאלקחה , םיחטשב  הניקת 
(. הז ןויליגב  םירחאו  ףלש  ןרוא  לצא  אשונב  דוע 

ידכ .הנידמ  לכ  רובע  תנכוסמ  תויהל  הלולע  ןוזמ  אוביב  תולת  המכ  דע  םיגדמ  הנורוקה  רבשמ   " .ןופצ "פ  ומב האוניק  ינז  ןחבמ 
תואלקחה תיתשת  לש  רומישלו  היינבל  המוצע  תובישח  הנשי  יתנוזת , ןוחטיב  ןאכ  םייקלו  הנידמה  יבשות  תא  ןיזהל  לכונש 

ץיבוניבור  רואיל  םוליצ : לארשיב | "
ךות ימוקמה  רוצייה  תלוכי  תלדגהל  לועפל  שי  ךוראה  חווטב  ךא  אוביה , תרבגה  אוה  רצקה  חווטב  עגרכ  תטקונ  הנידמהש  ןורתפה 

.ןכרצל ריחמה  לע  הרימש  םשל  םיריחמה  ירעפ  לע  חוקיפלו  םיסכמ  לע  הרימשל  םימ ,) רקיעב   ) םיאלקחל תומושת  דוסבס 
םיריעצ תיינפה  דדועל  שי  .םירז  םידבוע  לש  ןה  םיירט  םייסיסב  ןוזמ  ירצומ  לש  ןה  אוביב  תולתה  תא  םצמצל  ורשפאי  הלא  תולועפ 

לש תולתה  .ףסומ  ךרע  לעב  היהיש  יתליהקו  ילכלכ  יתרבח , יוויל  םע  תואלקחב  הדובע  לש  המישמ " תופוקת  םילארשי ל"
.לדגלו ךישמהל  ולכויש  ידכ  רבשמ  תופוקתב  דורשל  םהל  רשפאלו  םיאלקחה  תא  חטבל  שיו  תיטוקא , איה  םג  אוציב  םיאלקחה 

הנידמה יבשות  תא  ןיזהל  לכונש  ידכ  .הנידמ  לכ  רובע  תנכוסמ  תויהל  הלולע  ןוזמ  אוביב  תולת  המכ  דע  םיגדמ  הנורוקה  רבשמ 
התויהל רבעמ  תואלקחה , .לארשיב  תואלקחה  תיתשת  לש  רומישלו  היינבל  המוצע  תובישח  הנשי  יתנוזת , ןוחטיב  ןאכ  םייקלו 

בצמ ןתניהב  ונלש  ימינפה  יתרבחה  ןסוחה  קוזיחל  תמרותו  הנידמה , תולובג  לעו  םיחותפה  םיחטשה  לע  םג  תרמוש  ןוזמ , תינרצי 
.ימלוע רבשמ  וא  המחלמ  יטילופ , םרח  לש 

תילבולג תוממחתה  לש  בצמב  .תילארשיה  תיאלקחה  תכרעמה  תא  קזחל  ךרוצה  לע  ונתוא  תדמלמ   COVID-19 תפגמ םוכיסל ,
.הנורוקה רבשממ  רתוי  םילודג  םירבשמ  ונל  םייופצ  תיטילופו  תילכלכ  תוביצי  - יאו
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ןוזמה תכרעמ  לע  חקפל  שיו  תבזוככ , הרבתסה  ישפוחה  קושה  תונורקעל  םאתהב  תלעופה  ןוזמ  תכרעמב  ןוחטיבה  תשוחת 
דדומתהל םייאלקח , םיפ  " ומב עיקשהל  םיריחמ , ירעפ  לע  חקפל  תואלקחה , תא  דסבסלו  להנל  ונילע  .יתנוזתה  ןוחטיבה  תגשהל 

.תרצותה תוכיאבו  תויגולונכטב  ימוקמ , םדא  חוכב  עיקשהל  םילקאה , יוניש  םע 
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