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" | האוושהב ל-2015 למשח  רוציימ  ריוואה  םוהיזב  לש כ‑50%  הדיריל  תונורחאה  םינשב  היגרנאה  דרשמ  תוינידמ  האיבה  םחפה  ןובשח  לע  יעבט  זגל  רבעמה  תוכזב  "
unsplash.com Asia Chang םוליצ :

הנורוקה רבשמ  יארב  היגרנאה  קשמל  תונמדזה 

, העוסנב הלודגה  הדיריה  דחא , דצמ  .היגרנאה  קשמ  לש  רשקהב  הבישחל  תוניינעמ  תודוקנ  רפסמ  ונל  קפיס  הנורוקה  רבשמ 
היהש יפכ  הז ,) ןויליגב  םירחאו  יול  ןליא  לצא  אשונב  דוע  ואר   ) הרובחתמ ריווא  םוהיזמ  יקנ  םלוע  לא  הצצה  הקפיס  םירעב , רקיעב 
היה השקש  רבד  טפנב , םילודג  םיפדוע  רצי  רבשמה  ינש , דצמ  .קוחר  אלה  דיתעב  היהי  בוש  יתכרעהלש  יפכו  םינש , האמכ  ינפל 

.קוחר אלה  דיתעב  ןכ  םג  וילא  לגרתהל  הכזנש  ףדוע  והז  .תמדוקה  האמה  לש  טפנה  ירבשמ  תא  הווחש  ימל  רקיעב  ןיימדל ,

םיינתפאש םידעי  עבקו  הרובחתה , לומשח  לש  תיביסרגא  תוינידמ  ליבומ  היגרנאה  דרשמ  הרובחתמ , ריוואה  םוהיז  לש  רשקהב 
האיבה םחפה  ןובשח  לע  יעבט  זגל  רבעמה  תוכזב  ךכ , לע  ףסונ  רבכ ב-2030 . םימהזמ  םייטרפ  בכר  ילכ  לש  הריכמ  תקספהל 

, ךשמית וז  המגמ  האוושהב ל-2015 . למשח  רוציימ  ריוואה  םוהיזב  לש כ-50%  הדיריל  תונורחאה  םינשב  היגרנאה  דרשמ  תוינידמ 
םוהיז תא  תיתועמשמ  םצמצי  יעבט  זגל  היישעתה  לש  רבעמ  המוד , ןפואב  .תוחפל  ריוואה ב-90%  םוהיז  תחפי   2025- בש ךכ 

.ישעמ היהי  היישעתה  לומשחש  דע  תאזו  ריוואה ,

שיגנ םייקמ , יקנ , היגרנא  קשמל  רובעל  ונילע  .היגרנאה  קשמב  תיסיסבה  בצמה  תנומת  תא  הנשמ  וניא  הנורוקה  רבשמ 
לע היגרנאה  רש  לש  ותעדוהו  שמשה , תייגרנאב  רוצייה  ידעי  תא  לידגהל  תורשפאה  תא  ונחב  הנורחאל  .ןימאו  ( affordable)

רוציי ליהמת  תוינידמ  תעיבקב  םייזכרמה  םילוקישה  םה  הקפסאה  תונימא  ילוקיש  .וז  הדובעב  ָהּבוגמ  דעיה ל-30%  תאלעה 
רוציי תלוכי  שרוד  םינכשה , םע  רחס  לש  תורשפא  אלל  םיהובג , םיזוחאב  יראלוס  רוציי  לע  ססבתמה  למשח  קשמ  .למשחה 

לע רבדל  ןתינ  אל  הזכ  בצמב  .יראלוס  רוציי  טעמכ  וב  היהי  אלש  ןנועמ , עובש  ןכתיי  ףרוחב  .שמש  ןיא  רשאכ  םג  האלמ  למשח 
רומשל םיכירצ  ונחנא  רמולכ  זגב –  רוציי  אוה  םויכ  םייקה  דיחיה  ישעמה  ןורתפה  .ןתוא  ןועטל  ןכיהמ  ןיאש  םושמ  תוללוסב , הריגא 

.יראלוס רוציי  לש  וא 50%  ונל 30%  ויהישכ  םג  זגב , למשח  רצייל  תלוכיה  אולמ  לע  טעמכ 

, תוריהמב היגרנא  לש  יקנה  רוצייה  תא  לידגהל  לכונש  ידכ  רוביצה –  ללכו  םייתביבס  םינוגרא  הלשממה , סייגתהל –  ונלוכ  לע 
םוהיז תא  תיחפהל  םייניבה  תפוקתב  עייסמ  יעבטה  זגה  .םייתביבס  םינוגראמ  אקווד  עיגמ  םהמ  קלחש  םימסחה  תרסה  ךות 

.הייקנ היגרנאל  רבעמל  תושרדנה  תועקשהל  ןתיא  ילכלכ  סיסב  ונל  תתל  לוכיו  ריוואה ,

https://magazine.isees.org.il/?p=16807

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%98
https://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=933


דעיה ל 30% תאלעה  לע  היגרנאה  רש  לש  ותעדוהו  שמשה , תייגרנאב  רוצייה  ידעי  תא  לידגהל  תורשפאה  תא  ונחב  הנורחאל  "
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