
ינסיד  הנפד 
תימדקאה הללכמה  הלכלכל , גוחה 

יח - לת

ץלמומ טוטיצ 

ימואל - ןיב רחסמ  .ד 2020 . ינסיד 
םדאל תולחמו  םיפיגנ  תצפהו 

(. הביבסו 11(1 היגולוקא  .הביבסלו 

הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  16

רחסה ללכמ  לש כ-13%  קוש  חתנ  תספות  איה  .םיתורישו  תורוחס  לש  אוביה  ףקיהב  ינשה  םוקמבו  תורוחס  אוצי  ףקיהב  ןושארה  םוקמב  תנשב 2018  הגרוד  ןיס  "
" ימלועה

םדאל תולחמו  םיפיגנ  תצפהו  ימואל  - ןיב רחסמ 
הביבסלו

הביבסה תואירב  לע  ימואל  - ןיבה רחסמל  שיש  העפשהה  איה  תימלועה  הלכלכה  תוחתפתהל  סחיב  תויזכרמה  תולאשה  תחא 
תוחתפתמ תונידמב  תמהזמ  היישעת  םוקימ  לע  הז  רחסמל  שיש  העפשהה  םיטביה : המכב  םירקוח  ודקמתה  וז  תרגסמב  .םדאהו 

ימואל - ןיב רחסמ  חותיפל  עבט  יבאשמ  לש  רבגומה  לוצינה  ןוההו  ; הדובעה  לש  הכומנה  תולעהו  םדאה  חוכ  תונימז  תא  לצנל  ידכ 
.דחאכ תוחתופמו  תוחתפתמ  תונידמב  יגולונכט  חותיפו  תויתשת  רופיש  ינוע , רוגימל  רחסמה  תמורת  ; 

לע הז  רחסמ  לש  העפשהבו  הנשב ) רלוד  דראילימ  ךרעומש ב-23   ) רב תויחב  לדגו  ךלוהה  רחסב  םג  םירקוח  וקסע  תעב , הב 
םדא  ינבל  תורבעומש  תולחמ  לעו  יגולויב   ןווגמו  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  סרה  לע  םיחמצו , תויח  לש  םינימ  תדחכה 

יפלש םיכילהת  תירברפ , תוטשפתהלו  םיבצחמ  תיירכל  יאלקח , שומישל  םייעבט  לודיג  יתב  תרמהל  רתיה  ןיב  איבה  הז  רחסמ  . 
תויחל רתוי  הבר  תוריהמב  טשפתהל  םילוכי  םינגותפה  ןכש  תולחמל , םיצאומ  היצולובא  יכילהתל  הרופ  רכ  םה  םיחמומ  תוכרעה 

תלחמל םרוגה   SARS-CoV-2 ףיגנה םגו   MERS ,SARS ,HIV םיפיגנה תוטשפתה  ןה  הלא  תועפותל  תואמגוד  .םדא  ינבלו  הערמ 
תויתוהמ תויולע  הל  תויהל  תויושעש  רחסה , תוליעפ  לש  תינוציח  העפשה  לאכ  הלא  תועפותל  וסחייתה  םינלכלכ  .הנורוקה 

.תוימואל - ןיבה רחסה  תוכרעמב  יונישל  איבהל  היושעשו 
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בצק תא  קמועל  דומלל  תורשפאמש  ימלוע , רחסמ  תומגמ  ןיבו  הנורוקה  ףיגנ  תוטשפתה  ןיב  םאתמה  תא  תוארל  ןיינעמ  "
" .רוביצהו הביבסה  תואירבל  תענומ  תוינידמ  בוציעל  יתוהמ  אוהש  עדימ  יפרגואגה , בחרמב  ותצופתו  ףיגנה  תוטשפתה 

תוטשפתה לע  םיעיבצמ  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ידי  - לע לירפא 2020  שדוח  ףוס  דעו  ראוני 2020  תליחת  זאמ  ופסאנש  םינותנ 
לע תוטשפתהה  .תימלוע  - ללכ תיפרגואג  תוטשפתה  ללכו  , 2%- כב םוי  ידמ  חמצש  הקבדה  רועישב  יכירעמ , ןפואב  הנורוקה  ףיגנ 

רויא 1,  ) םיעוגנ םירוזא  ךותב  הקבדהה  ףקיהב  לודיגו  הקירפאו  הקירמא  םורד  "ב  הרא הפוריא , תונידמל  תובחרתה  תללוכ  ןמז  ינפ 
רחסמו םיעסונ  תועצמאב  רקיעב  םלועה  יבחרב  ראורבפב  ןיב 3 ל-17  הצאוה  הלחמה  תוטשפתהש  םידיעמ  םג  םינותנה  חפסנ .) ב

, הפוריאב התייה  תיזכרמה  הצופתהו  םלועה , יבחרב  שיא  ןוילימ  השיש  לע  םיקבדנה  ףקיה  דמע  ינויב  ןוכנ ל-1  ח .) פסנ ב רויא 2 , )
זוחממ הטשפתה  ךכו  םוקמל , םוקממ  הייסולכוא  לש  רבעמ  תועצמאב  לוכ  תישאר  התשענ  ףיגנה  תצפה  .הקירפאבו  "ב  הראב

הגרדהב טשפתה  ןכמ  רחאלו  דנליאתלו , האירוקל  ןפיל , ףיגנה  רבעוה  םימי  רפסמ  רחאל  .ול  םיכומס  תוזוחמ  לא  ןיסב  ייבוח 
. "ב  הראו הפוריא  [3]תונידמל 
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תספות איה  .םיתורישו  תורוחס  לש  אוביה  ףקיהב  ינשה  םוקמבו  תורוחס  אוצי  ףקיהב  ןושארה  םוקמב  תנשב 2018  הגרוד  ןיס  "
" ימלועה רחסה  ללכמ  לש כ-13%  קוש  חתנ 

בצק תא  קמועל  דומלל  תורשפאמש  ימלוע , רחסמ  תומגמ  ןיבו  הנורוקה  ףיגנ  תוטשפתה  ןיב  םאתמה  תא  תוארל  ןיינעמ 
יפקיה .רוביצהו  הביבסה  תואירבל  תענומ  תוינידמ  בוציעל  יתוהמ  אוהש  עדימ  יפרגואגה , בחרמב  ותצופתו  ףיגנה  תוטשפתה 

ףקיהב ןושארה  םוקמב  תנשב 2018  הגרוד  ןיס  .  9%- כב אוביהו  אוציה ב-7%  תונורחאה : םינשב  ולדג  ןיס  לש  ימלועה  רחסה 
תספות איהו  רלוד ,) דראילימ   2,614  ) םיתורישו תורוחס  לש  אוביה  ףקיהב  ינשה  םוקמבו  רלוד ) דראילימ  כ-2,487   ) תורוחס אוצי 
תוטלוב  ) יפוריאה דוחיאה  אצמנ  ינשה , םוקמב  הירחא , אוציב ) . םגו  אוביב  םג   ) ימלועה רחסה  ללכמ  לש כ-13%  קוש  חתנ 

(. הילטיאו תפרצ  דנלוה , הינמרג , וב 

זאמ זאמש  ךכ  לע  עיבצמ  ראורבפ   שדוח  ךלהמב  ימלועה  רחסה  ןוגרא  ידי  - לע בשוחש  יפכ  ימלועה  רחסה  לש  רטמורבה  דדמ 
תובקעב ימואל  - ןיבה רחסמה  תריצעמ  רקיעב  הרזגנש  דדמב  הדירי  המשרנ  הנורוקה , ףיגה  ןיסב  טשפתהל  לחה  זא  ראוני 2020 ,
הרובחתה ףנע  םללכבו  םייזכרמה , קשמה  יפנעמ  המכב  התפצנ  הנורוקה  ףיגנ  לש  העפשהה  חפסנ .) ב רויא 3 ,  ) ףיגנה תוטשפתה 

לש הדירי  ומשר  םייסנניפה  םיקוושה  ןכ , ומכ  לש 5.7% .) הדירי   ) תולוכמהו אשמה  תוינוא  תוליעפו  לש 6.5% ) הדירי   ) תיריוואה
. םיתורישו ב-3.9%  תורוחס  דדמו  דרי ב-0.2% , יוניבה  דדמ  , 2.3%

הלבט  ) תימואל - ןיבה המרב  רחסמ  ינותנב  יוטיב  ידיל  אב  אוהש  יפכ  תימואל , - ןיבה המרב  תולחמ  תצפהל  רחסמ  ןיב  רישיה  רשקה 
דצמ הז  םוחתב  הרדסאה  יכ  םינעוטה  שי  .היעבה  םע  תימואל  - ןיבה הליהקה  תודדומתה  תלוכיל  סחיב  הלאש  ביצמ  חפסנ ,) ב , 1

ןיב הז , ןיינעב  הרדסאהו  םואיתה  קודיהל  רבכמ  הז  וארק  םירקוח  .תקפסמ  הניא  ימואל  - ןיב רחסמ  לע  םינומאה  םייזכרמ  םיפוג 
יעצמאל םכסה  תרגסמבו  ( GATT (General Agreement on Tariffs and Trade רחסלו –  םיסכמל  יללכ  םכסה  תרגסמב  רתיה 

הז סחייתה  הרדסאה  קודיה  . SPS (Sanitary and Phytosanitary Agreement)  – חמוצה לש  האורבתו  האורבת 
םינקת לע  רתוי  קודה  חוקיפ  תבצה  וא  תולחמ , תרבעהל  ןוכיס  םמיע  םיאשונש  םירצומב  רחסמ  רוסיא  ידי  - לע רתיהל  רבכמ 

(. biosecurity standards  ) רחסמל

.רב תויחב  יקוח  יתלב  רחסב  קבאמה  תא  ףירחהל  ידכ  יחכונה  רבשמה  תא  ףנמל  תשקבמ  ( UNEP  ) "ם ואה לש  הביבסה  תינכות 
(CITES  ) רב תויחב  רחס  תעינמל  הנמאה  לש  הפיכאה  קוזיחל  תולשממ  םע  הלועפ  יפותיש  תמדקמ  תינכותה  ךכ , לע  ףסונ 

תודוקנבו םילמנב  תיתלשממ  - ןיב תוליעפ  םואיתב  תעייסמ  רב , תויחב  רחס  לע  ללוכ  רוסיא  תמדקמ  יקוח , יתלב  רחס  לע  השינעו 
(. הז ןויליגב  בוצמנו  ביבר  לצא  אשונב  דוע   ) הז אשונ  לע  םג  העיפשמש  תותיחשב  קבאמב  תעייסמו  הנידמל , תורחא  הסינכ 

תונכסל תועדומה  תרבגהל  םיימואל  - ןיב םינייפמק  תועצמאב  םייקוח  יתלב  םירצומל  שוקיבה  תא  תיחפהל  הסנמ  םג  תינכותה 
ךות הלא  תוינכות  ץומיא  .תומיוסמ  תויח  לש  הכירצ  טלחומ  ןפואב  תרסואש  הקיקח  התע  ומדיק  םאנטיוו  ןיס  המגודל , ךכ  .רחסה 

- ןיב רחסמל  שיש  תינוציחה  העפשהה  תנטקהל  םורתל  יושע  םידעיו ) םיפקיה   ) רחסה ינייפאמלו  םירחסנה  םירצומל  תוסחייתה 
.הביבסהו םדאה  תואירב  לע  ימואל 
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