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וב תכרצנה  היגרנאמ  רציימ כ-80%  ןיינבה  .םיבכוכ  לש 3  הגרדל  עיגהו  הקורי  היינבל  ןקתה  יפ  לע  הנבנש  הרדחב , טפשמה  תיבל  הסינכה  תבחר  לש  הימדה 

לארשי ללכב  הקורי  היינב  תבייחמה  הנקתה  ץומיא 
תתחפהל תימואלה  היגטרטסאב  יזכרמ  ביכרכ 

הממח יזג  תוטילפ 

, הממח יזגו  םימהזמ  תוטילפ  תתחפהל  תימואלה  היגטרטסאב  ידוסי  ביכר  איה  תיצראה  המרב  בייחמכ  הקוריה  היינבה  ןקת  תלחה 
תריציל הפיאשה  .ןמחפ  - לדו אמייק  - רב יונב  בחרמ  תריצי  ונינפל –  תובצינש  תורטמל  קוניז  תדוקנו  יסיסב  וק  רושיי  העמשמו 

תיעוצקמו הריהמ  תומדקתה  םישרודה  םהל , הבייחתה  לארשי  תנידמש  םיימואלהו  םיימלועה  םידעיהמ  םג  תעבונ  הז  בחרמ 
.החופיטלו הביבסה  רומישל  ומרתי  םג  אלא  הביבסה , לע  םתעפשה  תא  ותיחפיש  קר  אל  וב  םינבמהש  דיתע  תארקל 

ףתושמ ץמאמל  וליבויש  םיעצמא  רפסמ  טוקנל  תונידמ  ובייחתה 195  תנשב 2015  זירפב  "ם  ואה לש  םילקאה  תדיעו  תרגסמב 
תנידמ .תוחפל  תולעמ  יתשב  תימלועה  תוממחתהה  תתחפהל  איבהלו  םילקאה  רבשמ  לש  תורומחה  תוכלשהה  םע  תודדומתהל 

תנשל 2030: םיאבה  םידעיל  םג  ראשה  ןיב  הבייחתהו  הנמאה , לע  המתח  לארשי 

;2005 סיסבה –  תנשב  ודדמנש  תוטילפל  סחיב  שפנל  הממחה  יזג  תוטילפמ  לש כ-25%  התחפה   .1
למשחה ב-20%; תכירצ  םוצמצ   .2

הנורחאה ל- הנשב  הבחרוה  הז  דעיל  תובייחתהה  .תושדחתמ  תויגרנא  לש  היהי  לארשיב  היגרנאה  רוציי  ללכמ   17%  .3
;30%

תיטרפה ב-20%. העוסנה  םוצמצ   .4

. יופצה  ןיסולכואה  לודיגל  סחייתהבו  תנשב 2030  ליגרכ  םיקסע  שיחרתל  סחיב  ועבקנ  [4]םידעיה 
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םיבכוכ לש 3  הגרדל  עיגהו  הקורי  היינבל  ןקתה  יפ  לע  הנבנש  יוניבו  ןוכיש  תרבח  לש  םירוגמ  טקיורפ  םינג –  תומולח 
שילשכלו היגרנאה  תכירצמ   60%- כל לארשיב  םיארחא  םינבמ  .הלשממה  ידעי  לע  הלודג  העפשה  לעב  אוה  םינבמה  רזגמ 

אטבתמש ןוכסיח  םינבמב , היגרנאה  תכירצב  ךוסחל כ-30%–20  הלוכי  הקורי  היינבל  ןקתה  יפ  לע  היינב  .הממחה  יזג  תוטילפמ 
תתחפה חוכ , תונחת  לש  המקהה  םוצמצ   ) תינוציחה תלעותל  תודוה  ףסונ  ןוכסיחלו  הנש , ינפ 20  לע  תיב  קשמל  ףלא ש"ח   40- כב

,20%- כב ןמחפה  תוטילפ  תא  תיחפהל  היופצ  הקורי  היינב  תיב  . קשמ  לכל  ףלא ש"ח  לש כ-60  דועו ) ריוואה  םוהיזמ  האולחתה 
שי .ליגרכ  םיקסע  בצמל  סחיב  תנשל 2030  דע  ינצמח  - וד ןמחפ  לש  תונוט  ןוילימ  דירוהל כ-5.9  יופצ  תוטילפה  תתחפה  רועישו 

תיחפהל םה  םג  םייופצ  הקוריה  היינבה  יביכרמ  לש  םירחא  םיטביה  וליאו  היגרנאה , תכירצמ  ןוכסיחל  קר  סחייתמ  הז  ןותנש  ןייצל 
םינבמה רזגמב  לארשיב  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפה  דעיב  הדימעל  תוצלמה  "ח  ודמ הלוע  ךכ  .רכינ  ןפואב  הממח  יזג  תוטילפ 

. תנשב 2017  הביבסה  תנגהל  דרשמה  עציבש 

תוסחייתה םיללוכה  םיקרפ , העשתמ  יונבה  יטסילוה  ןקת  אוה  הקורי  היינבל  ילארשיה  ןקתה  םלוע , יבחרב  הקורי  היינב  ינקת  ומכ 
תונוש ןונכתו  יוניב  תויגטרטסאב  הריחב  רשפאמ  ןקתה  .דועו  תלוספ  הרובחת  תואירב , םימ , עקרק , היגרנא , םימוחת : רפסמל 
םיבאשמב ןוכסיח  הנבמה , לש  םייחה  רוזחמ  ךשמבו  יוניבה  ןמזב  תויתביבסה  תועפשהה  םוצמצ  תוירקיע : תורטמ  רפסמב  הדימעו 

םורתי לארשיב  היינבבו  ןונכתב  הלא  תוקיטקרפ  לש  םושיי  .םיריידה  לש  םתואירבו  החוורה  רופיש  היינב ,) ירמוח  היגרנא , םימ , )
תויתואירבו תויתביבס  תועפשה  תתחפהלו  תופסונ  היגרנא  תויתשת  תמקה  לש  התחפהל  ןכו  םיימואלה  םידעיב  הדימעל  תובר 

.תוילילש

[2]
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הקוריה היינבה  ןקת  יפ  לע  ץופיש  רבעש  לארשי  קנב  לש  ימינפה  ויטפה 
תנשב רואל  אצי  ןושארה  ןקתה  .תבחרומה  ותסרגב  הקורי  היינבל  ילארשיה  ןקתה  לש  תוליעפ  תונש  רשע  ומתחיי  תנשב 2021 

םיפתוש ויה  ותביתכלש  יעוצקמו  בחר  ןקתל  דבלב , םידדוב  םימזימב  שמישש  יצולח  ןקתמ  ךפהו  תורומת  רפסמ  רבע  זאמו  , 2005
סיסב אוהו  לארשיב , הקורי  היינבל  רושקה  לכב  תפתושמ  הפשו  ימוקמ  חיש  רצי  ןקתה  .םיבר  עוצקמ  ישנא  תנשב 2011 

עוצקמ ישנאו  םינווגמ  םירזגמ  ול  םיפתושש  בחר  ימוקמ  קוש  תריציב  עייס  ןקתה  .תיתוכיאו  הקורי  היינבל  תמכסומ  התכמסאו 
.לארשיב יוניבה  דיתע  לע  העיפשמה  תחתפתמו  תימניד  הליהק  םירצויש  םיבר ,

ץומיא לע  תילכלכ ) תונזואמה  םירעה  םורופ   ) םורופ ה-15 זירכה  זירפ , תנמא  לש  םידעיב  הדימעל  הלשממה  תטלחהל  םדוק  דוע 
יפ לע  יתלשממה  רוידה  להנמ  לש  רוביצה  ינבמ  תיינבל  הלשממה  תטלחה  םע  דחיב  וז  הטלחה  ינויב 2013 . הקורי  היינבל  ןקתה 

הקורי כ-15,000 היינב  ןקת  יפל  םייונב  רבכ  םויכש  ךכ  קושב , תולוכיה  תא  ונב  תנשמ 2014 ) הטלחה 1806 ,  ) הקורי היינבל  ןקתה 
תא םדקל  ןונכתה  להנִמ  תא  הליבוה  וז  תיתשת  רוביצו  . ךוניח  ינבמו  רחסמ  םידרשמ , לש  ינוילימ מ"ר  דועו  רויד  תודיחי 

הצעומה תטלחה  לע  יערד  הירא  םינפה  רש  םתח  ןורחאה  טסוגוא  שדוחב  תיצרא . - ללכ תבייחמ  הנקתכ  הקוריה  היינבה 
ץרמ 2022 שדוחב  לחה  .היינבהו  ןונכתה  תונקת  תרגסמב  ץראה  יבחר  לכב  הקורי  היינבל  ןקתה  תא  ליחהל  היינבו  ןונכתל  תיצראה 

זכרמ ןיב  ןויוושה  םודיק  ךות  ללכה  תלחנל  הקוריה  היינבה  ךופהת  ךכ  .םינבמה  יגוס  לכ  לע  הגרדהב  ולוחיו  ףקותל  תונקתה  וסנכיי 
.תינוכסחו האירב  תיתוכיא , היינבמ  תונהיל  לארשי  יחרזא  ללכ  לש  םתוכז  רבדב  הרכהו  הירפירפל 

תורוקמ

רובע יטגרנא  ןוכסיחו  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל  םיעצמא  . 2017 םיכרוע .)  ) רוטקאורפו ג םהרבא ר   .1
תנגהל דרשמה  לארשיב . הממח  יזג  תוטילפ  תתחפה  דעיב  הדימעל  תוצלמה  "ח  וד םינבמה –  רזגמ 

.הביבסה

למשחה 2016 תכירצ  םוצמצ  תיטגרנא –  תולעייתהל  תימואלה  תינכותה  .היגרנאה 2017 . דרשמ   .2

תנגהל דרשמה  לארשיב 2018.  הקורי  היינב  תודותע  "ח  וד .ר 2019 . םהרבאו  יה  ןויס  יסורע ר ,  .3
.הביבסה

.הביבסה תנגהל  דרשמה  זירפ 2016 . םכסה  םשייל  תימואלה  תינכותה  .ג 2016 . רוטקאורפ   .4
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