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young shanahan, Flickr CC BY 2.0 םוליצ : ריוואה |  םוהיזב  םידקת  תרסח  התחפה  ורצי  העונת  תולבגהו  רגס  לש  שדוחכ  .םדאמ  קיר  םילשוריב  ופי  בוחר 

ילכלכה טביהה  ריווא –  םוהיז  תתחפהו  הנורוק 

עבונה דבכ  ילכלכ  ריחמ  ןהל  שיו  הנורוקה , תפגמ  תוטשפתהב  המחלמל  תונידמ  לש  ירקיע  ילכל  וכפה  העונת  תלבגהו  רגס 
תפרש םוצמצו  העוסנה  תלבגה  לשב  ריוואה  םוהיז  תתחפה  איה  רגסמ  תומרגנש  תועפותה  תחא  .קשמב  תוליעפה  םוצמצמ 

(. הז ןויליגב  םירחאו  יול  ואר  תולבגההו  רגסה  ןיגב  לארשיב  ריוואה  םוהיזב  יונישה  ינותנל   ) םיקלד

שי ךכ , לע  ףסונ  .התומתה  ירועישבו  םינוש  םימוטפמיס  תוחיכשב  היילעל  האיבמה  תילילש  תיתואירב  העפשה  םינוש  םימהזמל 
דיקפת םהלש  הממח  יזג  לש  םתטילפל  תמרוג  םיקלד  תפרשו  תויגולוקא , תוכרעמ  לש  ןדוקפת  לע  תילילש  העפשה  ריווא  םוהיזל 

.הממחה טקפא  תרבגהב  יזכרמ 

ורקחנ הלא  תובכרומ  תועפשה  תונוש  . תוטישב  תבשוחמה  תילכלכ  תולע  שי  הממח  יזג  תטילפל  ןכו  התומתלו  האולחתל 
תילכלכה העפשהה  תניחבל  תושיג  יתש  ןאכ  גיצנ  .לארשיב  םג  תונורחאה  םינשבו  םלועב , םינוש  תומוקמב  םייפיצפס  םירקחמב 
לדומ תועצמאב  םימוטפמיסה  תולע  לש  השיגו  םלועהמ , םירקחממ  תלעות  תרבעה  לש  השיג  ריוואה –  םוהיזב  םוצמצה  לש 

ןיב העונתה  תולבגה  אישו  רגס  לש  םימי  רובע 32  ןכו  דחא  םוי  רובע  םה  םיגצומה  םיילכלכה  םיכרעה  .לארשיל  יפיצפס 
םיכיראתה 16.3.2020 ל-17.4.2020.

" יתביבס ןוריחמ   " לש תלעות  תרבעה 

לש תינוציחה  תולעה  לש  יתביבס " ןוריחמ   " תריציל םלועה  לכמ  םירקחמ  לש  תכשמתמ  תיתטיש  הריקסב  םישמתשמ  וז  הטישב 
דרשמה .האולחת  יכרעו  םדא  ייח  לש  םיכרע  ךמס  לע  ילכלכ , ריחמ  גת  הטילפ  לש  הנוט  לכל  דמצומ  ןוריחמב  .םימהזמ  תטילפ 

דוחיאה תונידמ  תא  שמשמה  ןוריחמהמ  תלעות  תרבעה  תטישב  הלא  תוכרעה  לש  לארשיל  המאתה  עציב  הביבסה  תנגהל 
. יפוריאה 

ימי רובעו 32  הממיל  םימהזמ  תוטילפב  התחפהה  תא  תראתמש  הלבט 1  תישאר ב טיבנ  רגסה  לש  העפשהה  תא  ןוחבל  ידכ 
.רגסה

השענ בושיחה  הלבט 2 . םיגצומ ב םינותנהו  םוהיזה , תתחפהמ  תלעותה  לש  תילכלכ  יאר  תלבט  רוציל  ידכ  הלבט 1  ונשמתשה ב
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םימהזמ .ינצמח  - וד ןמחפ  יזכרמה , הממחה  זג  לש  תוטילפ  תתחפהב  ןכו  יתואירב  קזנל  םימרוגש  םיירקיעה  םימהזמה  תעברא  לע 
.רסח תכרעה  ךכיפל  הווהמ  םוכיסהו  הז , בושיחב  םילולכ  םניא  התחפ  םתטילפש  םירחא 

לש שדוחמ  הכסחנש  תינוציחה  תולעה  לארשיב , שומישל  םאתוהשו  םלועב  לבוקמה  יתביבסה " ןוריחמה   " יפ לעש  תוארל  ןתינ 
.ח ןוילימ ש" לע כ-184  תדמוע  לארשיב  העונת  תלבגה 

הלבט 1
ןיב 16.3.2020 ל-17.4.2020 רגסה  תפוקתב  םימהזמ  תוטילפב  התחפה 

.הז ןויליגב  םירחאו  יול  יפ  לע 

הלבט 2
רגסה תפוקתב  םיזג  תטילפב  התחפה  בקע  תוינוציח  תויולעב  ןוכסיח 

לארשיל יפיצפס  םימוטפמיס  תולע  לדומ 

תולחממ התומתבו  האולחתב  ןרוקמש  תויולע  םע  ריווא  םוהיז  תומר  ורשקנ  הביבסה   תנגהל  דרשמל  הנורחאל  שגוהש  רקחמב 
תקלחתמ תיתנשה  תולעהש  החנהבו  "ח , ודב וגצוהש  םיבושיחה  לע  ךמתסהב  .הפיח  זוחמב  ריוואה  םוהיז  לשב  תומרגנש  תונוש 

וזכור הלבט 3  .הפיח ב זוחמב  םימהזמה  יזוכירב  התחפה  לש  תילכלכה  תלעותה  תא  םיגדהל  ןתינ  הנשה , ךרואל  הווש  ןפואב 
שגוהש לדומה  לע  ךמתסהבו  הז ,) ןויליגב  םירחאו  יול  יפ  לע   ) הפיח רוזאב  םידחא  םימהזמ  לש  זוכירה  תתחפה  לע  םינותנ 

םירחא םימהזמ  ןובשחב  ואבוה  אל  ןאכ  םג  .םיזוכירה  ייונישבש  תילכלכה  תלעותה  הבשוח  הביבסה  , תנגהל  דרשמל  הנורחאל 
.רסח תכרעה  הווהמ  בושיחה  ןכלו  תחפ  םזוכירש 

ויטעב התומתו  האולחת  תתחפה  תוכזב  קר  ןוילימ ש"ח  רתויל מ-70  ךרע  תווש  תלעותל  איבה  רגס  לש  שדוחכש  הארמ  וז  המגוד 
.הפיח זוחמב  ריווא  םוהיז  לש 

הלבט 3
תפוקתב ריווא  םוהיזמ  םיעבונה  םייתואירב  םימוטפמיס  םוצמצמ  תילכלכה  תלעותה 

ןיב 16.3.2020 ל-17.4.2020 רגסה 

םוכיס
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ןתינ .ריוואה  םוהיזב  םידקת  תרסח  התחפה  ורצי  הנורוקה , תוטשפתה  תלבגהב  םתלעותל  רבעמ  העונת , תולבגהו  רגס  לש  שדוחכ 
תוטילפב התחפהמ  תימלועה  הלכלכלו  םדאה  תואירבל  היופצה  תלעותה  תא  שיחממה  ןווכמ  אל  יוסינ "  " ןיעמ ךכב  תוארל 

תולבגה לש  ילכלכה  ןריחמל  רשאב  םג  תלכשומ  תוטלחה  תלבק  תרשפאמ  התחפהה  תועפשה  לש  תילכלכ  הגצה  .םימהזמ 
.לארשיב ריוואה  םוהיז  תתחפהל  םירחא  םידעצ  לש  תילכלכה  תלעותה  יבגל  םגו  העוסנ 

תורוקמ

שגוה .תוינוציח  תויולע  לש  הדידמו  הכרעה  קוריה : רפסה  .םירחאו 2020 . קרב י  ןמסורג מ , רקב נ ,  .1
.הביבסה תנגהל  דרשמל 

.סדרפ הפיח : .הביבס  תוכיא  לש  םיילכלכ  םיטביה  .ח 2020 . ןמדירפו  רקב נ   .2

Becker N, Agay-Shay K, Harel Y, et al. 2020. Economic valuation of air pollution  .3
damage in the Haifa Bay Area. Submitted to the Israel Ministry of Environmental
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