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"ל הצ רבוד  םוליצ :  | 8.1.2020 ןותעגה , תופצהמ  הירהנ  יבשות  ץוליח 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

 — םהיקזנו תונופטיש  םוצמצל  םיינונכת  םילכ 
רוידל תיגטרטסאה  תינכותב  םימה  באשמ  לוהינ 

ינוריעה רגנה  לוהינלו 

םוטיאו רבוג  חותיפ  םע  דבב  דב  הלא , םייוניש  .םיגירח  םשג  יעוריא  לש  המצועבו  תוחיכשב  םייונישל  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב 
בחרמב רגנה  ימ  לש  לוהינו  רומיש  םע  תודדומתה  ידי  - לע רתיה  ןיב  תופצה , תעינמב  לודג  רגתא  םירצוי  לוחלח , הרשפאש  עקרק 

.חותפהו ינוריעה 

לש ןנסוח  תא  קזחל  תידיתעהו , תמייקה  הייסולכואל  םלוה  הנעמ  תתל  ידכ  רגנה  לוהינ  םוחתב  תלכשומ  תוכרעיהל  שרדנ  ןונכתה 
יוניבה תפסות  חכונל  תאזו  דועו , תווקאב  םימה , קשמב  תויגולוקא , תוכרעמב  העיגפה  תאו  שפנבו  שוכרב  םיקזנ  םצמצלו  םירעה 

.םילקאה יוניש  בקע  םייופצה  םירגתאהו  לארשיב  תידיתעה 

םע דדומתהל  ודעונש  םיירקיע  םיכלהמ  ינש  ליבומ  ןונכתה  להנִמ  ןכ  לעו  ץראב , חותיפה  יפוא  לע  עיפשהל  תלוכי  ןונכתה  תכרעמל 
.היגוסה

ינוריע רגנ  לש  רומישו  לוהינ 
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רתויש המכ  רגנב  לפטל  הסנמ  השיגה  (. Sponge Cities ' ) גופס ירע   ' תארקנה רגנ  לוהינ  תשיג  םויכ  תלבוקמ  תויברעמה  תונידמב 
רצונה רגנהמ  רתויש  המכ  להנל  תיארחא  תינכות  לכ  וז  השיגב  .הרדחהו  םוגיא  תוסיו , היהשה , ידי  - לע ותורצוויה , םוקמל  בורק 

םילוחכו הייחמצ ) ילעב   ) םיקורי תוגגב  לחה  םינווגמ , רגנה  לוהינל  םיעצמאה  .הנממ  אצויה  רגנה  תא  םצמצל  ידכ  המוחתב 
תבוטל םיחותפ  םייטרפו  םירוביצ  םיחטשב  שומיש  ךרד  םיבזרמה ,) ךרד  גגהמ  םירגינה  םשג  ימ  לש  המירזה  תוסיו  םתרטמש  )

.עקרקה - תתל הרדחה  יעצמאב  הלכו  רגנה , לש  לוחלחו  תוסיו  הריגא , היהשה ,

לולכמ לש  תפתושמו  תללכתמ  הייארב  ןונכתה , ךילהת  תליחתמ  רבכ  וב  בשחתהל  שי  יבטימה , ןפואב  עצבתי  רגנה  לוהינש  ידכ 
רגנ לוהינל  תינכדע  תוינידמ  תעיבק  ותרטמש  ללוכ  ךלהמ  ליבומ  ןונכתה  להנִמ  רומאה , רואל  .ךילהב  םיפתתשמה  עוצקמה  ישנא 

רגנ חפנ  דעי  תרדגה  אוה  עצומה  יתוהמה  יונישה  .תובייחמ  ןונכת  תויחנה  םוסרפו  תוינידמ  ךמסמ  תכירע  ךרד  תאזו  ןונכתה , ךילהב 
(. ןלהל ףיעס ג ' ואר   ) התכירע לש  ינושארה  בלשב  רבכ  להנל  ךרטצת  היינב  תינכותש 

: םיאבה םיאשונה  תא  רתיה  ןיב  לולכי  םיבורקה , םישדוחב  םסרפתהל  דיתעה  תוינידמה , ךמסמ 

; רגנב לופיטל  תללוכו  הרודס  תוינידמ  תרדגה 
; רגנ ימדקמלו  םשג  תומכל  דיחא  םינותנ  קנב  תריצי  תוברל  םייעוצקמ , םיחונימב  ןּונקִת 

לע ססבתמ  בושיחה  .תשגומש  היינב  תינכות  םוחתב  רצונה  רגנה  חפנ  בושיחל  רגנ – ' ןובשחמ   – ' ידועיי ילכ  תעצה 
; עקרקה גוסו  תעצומ  יוניב  תיסכת  הממיב , מ"מ )  ) םשג תומכ  תינכותה , חטש  םירטמרפ : העברא 

; םילדומב שומישלו  בושיחל  תויגולורדיה  תויחנה 
; ןונכתב רגנ  לוהינל  םיילכירדאו  םייסדנה  םייגולורדיה , םילכ  לש  זגרא 

; רגנה לוהינ  תלעות  - תולע לש  ילכלכ  חותינ 
"א 1. מתב רגנה  לוהינ  חפסנל  תויחנה  ןוקית 

תיגטרטסאה תינכותב  םימה  באשמ  לש  רומישו  לוהינ 
2040

הלשממ תטלחה  תובקעב  התוא  םדקמ  ןונכתה  להנִמ  .תירוטוטטס  הניאש  הלועפ  תינכות  איה  תיגטרטסאה 2040   תינכותה 
םיחותפ םיחטשב  הקוסעתב , רוידב , םיקסוע  תינכותה  יקרפ  םוימ 2.3.2017 .) הטלחה 2457 ,  ) רוידל תיגטרטסא  תינכותל 

, םיבאשמ רומיש  תויונמדזה ; ןויוושל  הפיאש  ךות  עוציב  ןווכמו  דיתע  ינפ  הפוצ  יתוכיא , ןונכת  םודיק  היתורטמ : ןיב  .תויתשתבו 
הלועפה תינכות  .ילכלכהו  יתרבחה  ןסוחה  קוזיח  תוינוריעה ; קוזיחו  המצעה  עקרקה ; באשמב  שומישה  לועייו  תויגולוקא  תוכרעמ 

.ול םימילשמו  םיפסונ  םילכ  לע  אלא  דבלב , יזיפ  ןונכת  לע  וניא  שגדה  .תומישמו  םיכלהמ  לש  לולכממ  תבכרומ 

תינכותב םיחותפה  םיחטשה  קרפ  ךכל , יא  .ולוהינבו  םימה  באשמ  רומישב  יזכרמ  דיקפת  םהיגוסל  םיחותפה  םיחטשל 
: הז םוחתב  םיירקיע  הדובע  ילולסמ  ינש  םדקמ  תיגטרטסאה 

תואלקחה םדאה , ייחל  ףונמכ  םיחותפה  םיחטשב  יגולויבה  ןווגמהו  םימה  באשמ  רומישל  םייגטרטסא  םירוזא  לע  הרימש  .א 
.םהיגוסל םימ  יווקמו  םהיתוביבסו  םילחנ  לע  הרימשבו  םימה  באשמל  םייגטרטסא  םיחטש  ןוגיעב  קרפה  קסוע  ךכ  ךותב  .עבטהו 

םיניזמבו םילרנימב  םימה  תרשעהל  ירקיע  רוקמו  םימב , םימהזמל  יעבט  ןנס  אוה  יגולויבה  ןווגמה  םימה , באשמ  לש  טביהב 
(. םירהטמ םיחלוקבו  הלפתה  ימב  םיאצמנ  םניאש   ) םדאל םיינויח 

: ןוגכ תונופטיש , יקזנ  לש  רועזמלו  ןותימל  רגנ  ימ  לוהינ  םיינונכת ל תונורתפו  םילכ  לש  הקפסא  .ב 

תיתשת היונבהו  תיעבטה  תיסכתבו  היפרגופוטב  םילחנה , תשרב  האורה  תינגא , הייאר  ןונכתל ב תויחנה  ןתמ 
.ימוקמו ירוזא  יצרא , הדימ  הנקב  ןונכתל  תיסיסב 

תוסחייתה ךות  םייגולורדיה  - וקא םילכ  תועצמאב  םילחנה  ןונכתל  תויחנה  ןתמו  חטש  תולעב  תויושיכ  םילחנה  ןוגיע 
.הפצה טשפלו  העפשה  תעוצרל  ןגמ , תעוצרל  קיפאל , תיתכרעמ 

. םייגולוקא תונורדסמ  םיישאר כ םילחנ  תעיבק 
םיבלושמה עבט , יססובמ  תונורתפ  תועצמאב  תופצה  יקזנ  תעינמל  םימ  לש  הרדחהלו  היהשהל  תונורתפ  ןתמ 

.תיאלקח תוליעפ  רתיה  ןיב  רשפאה , לככ  םיפסונ  םידוקפת  םירשפאמהו  תוימוקמ , תויגולוקא  תוכרעמב 
תערשמ לש  הקפסאל  םיינוריע  - ץוחו םיינוריע  םיחותפ  םיחטש  ןיב  רשקמה  ינונכת , ילככ  תוקורי " תויתשת   " םודיק

לש החטבהל  חלצומ  ילכל  םלועב  תובשחנ  תוקוריה  תויתשתה  .תונופטיש  םוצמצ  ללוכ  רוביצל , תלעות  לש  הבחר 
.ירפכהו ינוריעה  בחרמב  תילכלכו  תיתרבח  תיגולוקא , תלעות 

ורומישבו םימה  באשמ  לוהינב  הבר  תובישח  האור  ןונכתה  להנִמ  תורחא , תוינכותו  "א 1  מת ןוגכ  םימייקה , םילכל  רבעמ  םוכיסל ,
יקזנ םוצמצל  םג  רוזעי  תומדוקמה  תוינכותה  שומימ  יכ  הווקת  יאלמ  ונא  .םייונבהו  םיחותפה  םיחטשה , ללכבו  ללכתמ  ןפואב 

.םישמתשמהו םינכרצה  ללכ  תבוטל  םימה  באשמב  ןוכנו  ליעי  שומישל  םגו  תונופטיש 

[1]
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תורוקמ

תיגטרטסאה 2040. תינכתה  .ןונכתה  להנִמ   .1
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