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ךרכ 11(3)תוריקס ויתס 2020 /  2020ןויליג  רבוטקואב ,  29

ריוואל וטלפנ  תוטילפה , לע  הרקבה  רסוחו  בחרנה  תיתיישעתה  תוליעפה  ףקיה  בקע  יכ  חינהל  ריבס  ךא  עודי , וניא  תונש ה-80  תליחת  ינפל  רוזאב  תוטילפה  יאצמ 
ימע ןב  הבינ  םוליצ : וז |  הפוקתב  םימהזמ  לש  בחר  ןווגמ  לש  דואמ  תולודג  תויומכ 

םינשה םירשעב  הפיח  ץרפמ  רוזאב  ריווא  םוהיז 
תונורחאה

גלזמה הצק  לע 

היישעתה רוזא  הפיח , ץרפמב  ריוואה  םוהיז  איה  לארשיב  יתביבסה  םויה  רדסב  תויזכרמה  תויגוסה  תחא 
.םיינוריע םירוזאל  תוכימסב  אצמנו  תוימיכורטפו  תוימיכ  תוישעתב  ריתעה  ץראב , לודגה 

האולחתה תמרל  ריוואה , םוהיזל  הרובחתה  לשו  היישעתה  לש  תיסחיה  םתמורת  רבדב  תוקולחמ  תומייק 
.הפיח ץרפמב  יתיישעתה  חותיפה  דיתעלו  םוהיזהמ , תמרגנה  תפדועה 

ןיבל ריוואל  םיטלפנה  םייזכרמה  םימהזמה  לש  תיסחי  תוהובגה  תויומכה  ןיב  בושחה  לדבהה  ןיוצמ  רמאמב 
.תונורחאה םינשה  וב ב-20  םהלש  תיסחי  ךומנה  זוכירה 

תובוכרתה יזוכיר  תדרוהב  ראשה , ןיב  דקמתהל , הכירצ  תוטילפה  תומכ  תדרוה  ךשמהל  תוליעפה 
.למנהמ תוטילפ  םוצמצבו  תופידנה  תוינגרואה 

זרזה תויהל  הכירצ  םיבצחמ  יקלדמ  היגרנא  רוצייב  יתועמשמ  םוצמצ  לש  תימואלהו  תימלועה  המגמה 
.ץרפמב הייסולכואה  יזוכיר  תברקב  תולעופה  תוימיכורטפ  תוישעתה  תריגסל  איביש 

תכרעמה
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ריצקת

תשר תוחתפתהו  וז  הדבוע  .לארשיב  לודגה  למנל  תיבו  יתיישעת  דקומ  הפיח  התייה  תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-30  זאמ 
אשונב תמייקה  תורפסה  תרקסנ  רמאמב  .ריוואל  םימהזמ  לש  תובר  תוטילפל  ומרת  רוזאב  תצאומה  תובכרהו  םישיבכה 

םינושה םימרוגה  םינודינו  םינורחאה , םירושעה  ינשב  רוזאב  ריוואה  תוכיא  תראותמ  הפיח , ץרפמ  רוזאב  ריווא  םוהיז 
תיסחי תוכומנ  םויכ  הפיח  ץרפמ  רוזאב  תודדמנה  ריוואה  םוהיז  תומר  .הפיח  ץרפמב  ריוואה  ימהזמ  יזוכיר  לע  םיעיפשמה 

תוטילפה יאצמ  ןיב  רעפה  תא  ריבסהל  ןתינ  .ןורחאה  רושעב  תוחפל  ךכ  ויהו  ץראב , םירחא  םירוזאב  םידדמנה  םיזוכירל 
רוזיפה יאנתבו  םיחיכשה  חורה  ינוויכב  רוזאב  ריוואה  ימהזמ  לש  תיסחי  םיכומנה  םיזוכירה  ןיבו  הפיח  ץרפמ  רוזאב  לודגה 

לשמל  ) תובוראמ תוטילפל  דוגינב  הרובחת ,) לשמל   ) עקרקל ךומס  ןרוקמש  תוטילפ  לש  בוט  לוהימל  םימרוגה 
האמה ה-20. לש   90- הו תונש ה-80  תא  ונייפאש  היישעתמ ,)

עקר

היישעתה תיתועמשמ  וחתפתה  הינמרגמ , םירלפמטה  לש  םתעגה  תובקעב  האמה ה-20 , תליחתו  האמה ה-19  ףוס  תארקל 
זכרמל ןטק  בושיימ  הפיח  תא  וכפהו  רוזאה  תייסולכוא  תא  ולידגה  הל  הצוחמו  ץראהמ  הריגה  ילג  .הפיח  ץרפמ  רוזאב  הרובחתהו 

תנשב תיזא  ' גיחה תבכרה  תליסמ  לש  ןאש  תיב  – הפיח עטקמ  תמלשהו  לוחו  ףחס  עוקיש  בקע  וכע  למנ  לש  ותובישח  תדירי  .ינוריע 
אוצי ףוסמ  שמשל  התוא  ודעייו  הפיח ב-1918  תא  ושבכש  םיטירבה  .ירוזא  הרובחתו  היישעת  זכרמל  הפיח  תא  וכפה   1903

ךשמב הפיח  ץרפמב  וז  תינכותל  ךשמהכ  ונבנש  היישעתה  ילעפמ  .וזה  המגמה  תא  וציאה  תימיכורטפ , היישעת  זכרמו  טפנל 
םינשד לעפמ  תוכתמ , יופיצו  הדלפ  ילעפמ  טלמו , ןוטב  לעפמ  םינוש , םיימיכורטפ  םילעפמ  חוכ , תנחת  קוקיז , יתב  וללכ  םינשה 

רפסמ תניחבמ  לארשי  ילמנב  לודגה  אוה  הפיח  למנ  .םירחא  םירצומו  םילקימיכ  ןוזמ , רוצייל  םילעפמו  תימיכורגא , היישעתו 
תוליעפ ץרפמה .' למנ   ' תמקה םע  בחרתמ  אוה  הלא  םימיבו  וכרד , תוענושמה  תורוחסה  חפנ  תניחבמ  םגו  וב  םירבועה  םיעסונה 

לש םיינופצה  םיווקה  לכ  ללככ , .ןעטמ  תובכר  תעונתבו  רוזאב  תודבכ  תויאשמ  לש  תיתועמשמ  העונתב  םיוולמ  למנהו  היישעתה 
םורדמ "ר  מק לש כ-120  חטש  לע  ערתשמ  הפיח  ץרפמ  רוזא  .הפיח  ךרד  םירבוע  םיעסונ –  תובכרו  רחסמ  תובכר  לארשי –  תבכר 

.לארשיב הלדוגב  תישילשה  ןילופורטמל  ותוא  םיכפוהש  שיא  וב כ-600,000  םיררוגתמו  רויא 1 )  ) הפיח ץרפמל  חרזמ 

רויא 1
הפיח ץרפמ  רוזא 

(, רוחש וקווקמ  וקב  תונמוסמ   ) תבכרה תוליסמ  םותכב ,)  ) תוינשמהו םודאב )  ) תוישארה םיכרדה  תא  גיצמ  רויאה  (א )
םילוגיע  ) רוטינה תונחת  לוחכ ,) ןוגילופ   ) םילכמה תווח  םחתמ  םודא ,) ןוגילופ   ) םיימיכורטפה םילעפמה  םחתמ  למנה ,
ססבתהב  ) הפיח ץרפמ  רוזאל  תינייפואה  חורה  תנשוש  ב ) (. ) םימודא םיעוביר   ) תויעובש - ודה תומיגדה  ירתאו  םיקורי ,)

תא הגיצמ  תוחורה  תנשוש  "ן .) זב םחתמב  יוצמה  רטמ  הבוגב 60  יגולורואטמ  ןרותמ  םינשהמ 2016–2018  םינותנ  לע 
- םורדמ  ) הנשה לכב  הלילה  תועשלו  ףרוחלו  ברעממו ) ברעמ  - ןופצמ  ) הנשה לכב  םויה  תועשלו  ץיקל  תוינייפואה  תוחורה 

(. חרזמ
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הפיח ץרפמב  ריוואל  םימהזמ  תוטילפ 

לע םתעפשה  יוזיחל  לדומו  תונש ה-70 , תליחתב  רבכ  ההוז  הפיח  ץרפמ  רוזאב  שועיתהו  רויעה  לש  תילילשה  העפשהה  לאיצנטופ 
ףקיה בקע  יכ  חינהל  ריבס  ךא  עודי , וניא  תונש ה-80  תליחת  ינפל  רוזאב  תוטילפה  יאצמ  תנשב 1973  . ןוינכטב  חתופ  הביבסה 

םימהזמ לש  בחר  ןווגמ  לש  דואמ  תולודג  תויומכ  ריוואל  וטלפנ  תוטילפה  לע  הרקבה  רסוחו  בחרנה  תיתיישעתה  תוליעפה 
תינצמח - וד תירפוג  לש  םיהובגה  םייברמה  םישדוחה  םיזוכירבו  םיישדוחה  םיעצוממב  אוצמל  רשפא  ךכל  תודע  .וז  הפוקתב 

םיזוכירהש ההובג  תוריבסב  חינהל  ןתינ  הפיחב  . ןנאש  הוונ  תנוכשבו  אתא  תיירקב  תונש ה-80  תליחתב  ודדמנש  ( SO )
, המגודל .םילעפמה  תובוראמ  ןמז  ותואב  וטלפנש  םירחא  םימהזמ  לש  םיהובג  םיזוכירב  וול  תינצמח  - וד תירפוג  לש  םיהובגה 

וילא וקתעוהש  תואירב  תויזזחב  טרוק  תודוסי  לש  תוהובג  תומר  וארה  הפיח   ץרפמ  רוזאב  ריוואה  םוהיז  לש  תופיקע  תודידמ 
. הפיח  ץרפמב  היישעתה  רוזאל  חרזממ  תורָפומ  אל  תועקרקב  תוכתמ  לש  תוהובג  תומר  תואצמיה  איה  תפסונ  תודע  .יקנ  רוזאמ 

ימהזמ עוקישל  שיש  חווטה  - תכורא העפשהה  תא  הארנכ  תוגציימ  וללה  תומיגדה  רויא 1 ,)  ) רוזאל ינייפואה  חורה  הדש  ןתניהב 
.עקרקה לש  הנוילעה  הבכשב  תוכתמה  תלוכת  לע  היישעתהמ  תוטילפב  םרוקמש  ריווא 

וולש טרפב , הפיח  ץרפמ  רוזאבו  ללכב , לארשיב  הביבסה  תוכיא  אשונב  םייחרזא  םיקבאמ  ולחה  האמה ה-20  לש  תונשב ה-70 
תלבגהו ( 2008  ) יקנ ריווא  קוח  תלחה  תובקעב  תנשב 2011 , תויתיישעת  . תוטילפ  לע  תולבגה  לש  הפיכאבו  הקיקחב  ךשמהב 

תוטילפה יאצמ  תא  הגיצמ  הלבט 1  .הפיח  ץרפמ  רוזאב  תוטילפב  הדירי  לש  גרודמ  ךילהת  לחה  םילעפמל , הטילפה  ירתיה 
ןה הרובחתהמו  היישעתה  ילעפממ  למנהמ , תוטילפהש  הארנ  הלבטהמ  תנשב 2018 . הפיח  ץרפמב  םיירקיע  ריווא  ימהזמ  רפסמל 

לש תוטילפל  םהיתומורתב  םיטלוב  תיתיבו , תינוריע  תוליעפ  ללוכ  םירחא , םירזגמ  םג  יכ  םא  םויכ , תויטננימודה  תוטילפה 
ןקנח תוצומחתל  רקיעב  הנווכה  ןיזנבב  םיענומה  בכר  ילכמ  ריווא  ימהזמ  לע  םירבדמ  רשאכ  (. VOC  ) תופידנ תוינגרוא  תובוכרת 
יכ הלוע  הלבט 1  מ (. CO  ) ינצמח - דח ןמחפלו  ( – IARC  ) ןטרסה רקחל  תימלועה  תונכוסה  יפ  לע  יאדו  ןטרסמ  ןזנבל –  (, NO )

- לת זוחמש  תורמלש  ןוויכ  תאזו  הפיח , ץרפמב  רשאמ  ביבא  - לת זוחמב  רתוי  תוהובג  הרובחתמ  וללה  ריוואה  ימהזמ  לש  תוטילפה 
םימהזמ ללוכ  םימהזמה , ללכ  תטילפ  אסיג , ךדיאמ  .ותייסולכואב  הנממ  לופכ  אוה  וחטשב  הפיח  ןילופורטמל  המוד  ביבא 

יקיקלח רמוחו  ןקנח  תוצומחת  לש  תוטילפה  ללכ  טרפב , .הפיח  ץרפמ  רוזאב  רתוי  ההובג  ירקיעה , םרוקמ  םה  למנהו  היישעתהש 
תואדווה רסוחב  בשחתהב  .םיינש  יפמ  רתוי  הפיח  ץרפמ  רוזאב  תוהובג  ( IARC ידי - לע ןטרסמכ  רדגומה  , PM  ) ףחרמ ןידע 

תוטילפה םג  ךכו  םירוזאה , ינשב  תומוד  ( NMVOC  ) ןאתמ ןניאש  תופידנ  תוינגרוא  תובוכרת  לש  ריוואל  תוטילפה  םינותנב , םייקה 
תופידנ תוינגרוא  תובוכרת  לש  תובורמ  תוטילפב  ןייפואמ  יתבר  הפיח  ץרפמ  יכ  ןייצל  יואר  תאז , םע  .ינצמח  - דח ןמחפו  ןזנב  לש 
יבצמב הביבסב  אצמיהל  םילוכיש  םירמוח  לש  בחר  ןווגמ  תללוכ  וז  םימהזמ  תחפשמ  .רוזאב  םייחה  םיבשותה  רפסמל  סחיב 

תיברמ לש  לרוגה  לע  םויכ  עודי  דואמ  טעמ  .הרפסומטאב  תובכרומ  תוימיכ  תויצקאיר  רובעל  םיטונ  םהמ  קלחו  םינוש , הריבצ 
.ריוואל םיטלפנ  םהש  רחאל  הלאה  םירמוחה 
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הלבט 1
( הנשל תונוט   ) תנשב 2018 הפיח  ץרפמ  רוזאב  ריוואל  תוטילפ  יאצמ 

תיירק םי , תיירק  ןיקצומ , תיירק  קילאיב , תיירק  אתא , תיירק  רשנ , הפיח , ןה : הז  רוזאב  תולולכה  תוילפיצינומה  תויושרה 
- לת םירעה   ) ביבא - לת זוחמב  תוטילפה  םיירגוסב  תוגצומ  האוושהל  .ןולובז  תירוזא  הצעומו  ןועבט  תמסב  םיסכר , ןועבט ,

תוימוקמה תוצעומהו  ןורשה , תמרו  הילצרה  הדוהי , רוא  ונוא , תיירק  םי , תב  ןולוח , קרב , ינב  םייתעבג , ןג , תמר  ופי , – ביבא
. הביבסה  תנגהל  דרשמה  רוקמ : והירמש .) רפכו  רוזא 

, הפיח  ץרפמ  רוזאב  םייתביבס  םינוכיס  תתחפהלו  ריווא  םוהיז  םוצמצל  תימואלה  תינכותה  הלשממב  הלבקתה  תנשב 2015 

[4]

[3]
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ריווא רוזא  תוינידמ  .המודכו  קולדת  תונחתמ  הרובחתמ , היישעתמ , ריווא  ימהזמ  תוטילפ  תתחפהל  םיצירמת  ועבקנ  התרגסמבש 
לעמ 3.5 ןלקשמש  לזיד  תוענומ  תויאשמ  לע  רסאנ  התרגסמבו  ראורבפ 2018 , שדוחב  הפיחב  םירוגמה  יחטש  לכ  לע  הלחוה  יקנ 

הנשה ירחא  .ריוואל  םימהזמ  תוטילפ  תעינמל  םימדקתמ  הרקב  יעצמא  ןהב  ונקתוה  םא  אלא  ינוריעה , בחרמל  סנכיהל  תונוט 
םייונישל וסחויש  ןקנח , תוצומחתו  רוחש  ןמחפ  לש  םייתביבסה  םיזוכירב  תויתועמשמ  תודירי  ואצמנ  תינכותה  לש  הנושארה 

. תינכותה  תרגסמב  ועצובש  םייתרובחתה 

רשק .םהלש  םייתביבסה  םיזוכירה  ןיבל  ריוואל  םימהזמ  תוטילפ  ןיב  יראנילו  רישי  רשק  ןיא  יכ  שיגדהל  שי  ליעל , רומאה  תורמל 
ינש לע  ךמתסהב  םיוסמ  רוזאב  ריוואה  תוכיא  בצמ  יבגל  תונבות  ססבל  םיסנמ  רשאכ  היעב " עודיו כ" תורפסב  חוודמ  הז  קמקמח 

 – תונוש תוביסמ  עבונ  תויראנילה  רסוח  ךשמהב .) גצויש  יפכ   ) ריווא רוטינ  ינותנ  ידסמו  תוטילפ  יאצמ  םייולת : יתלב  םינותנ  ידסמ 
ינתשמ  ) הדידמה רוזאב  חורה  הדשל  תיסחי  תוטילפה  םוקימ  הדידמה , תודוקנמ  תוטילפה  קחרמ  תוטילפה , לש  יביטקפאה  הבוגה 

שמש תנירקלו  םינוש  םילקידרו  םינצמחמ  םע  תובוגתל  םירמוחה  לש  ( chemical reactivity  ) תימיכה תויבגיהה  םימהזמ ,) רוזיפ 
.הביבסב וזוכירל  ריוואל  םהזמ  תטילפ  ןיב  רשקה  תא  םיעבוקה  םיבר  םימרוג  דועו  תוימיכוטופ ) תובוגת  )

הפיח ץרפמב  םימהזמ  רוזיפ 

וז הדבוע  .ריעב  םירוגמה  ירוזא  לש  םיבחרנ  םיקלחמ  תוכומנ  הפיחב  היישעתה  תובורא  ץראב , םירחא  םישעותמ  םירוזאל  דוגינב 
.םהילא רוביצה  לש  הפישחלו  הביבסב  םיהובג  םימהזמ  יזוכירל  וליבוה  רבעב  היישעתה  ילעפמ  תובוראמ  תובורמ  תוטילפו 

תליחתב המישנ  תולחמ  לש  קהבומ  ףדוע  אצמנ  םידלי   תואירב  לע  הפיח  ץרפמ  רוזאב  ריוואה  םוהיז  תעפשה  תכרעהל  רקחמב 
םייטפוניס םיאנתב  דוחייב  הרכינ  תויתיישעתה  תוטילפה  תעפשה  .יתיישעת  ריווא  םוהיזל  םיפושח  ובשחנש  םירוזאב  תונש ה-80 

תוחור שלח , ףוס  םי  קיפא  תוחכונב  רקיעב  םיריהב , תוליל  ךלהמב  יכ  אצמנ  ץרפמה   רוזאב  יגולורואטמ  רקסב  .םימיוסמ 
לש רתויב  םיהובגה  םיזוכירה  ןכאו , .למרכה  סכר  ןוויכל  ןטק  יכנא  רוזיפ  תולעב  תויתיישעת  תורָמית  תועיסמ  תושלח  תויחרזמ 

םירישע םיקלד  תפרש  בקע  טלפנ  הז  םהזמ  .הלא  םייגולורואטמ  םיאנתב  ודדמנ  האמה ה-21  תישארב  תינצמח  - וד תירפוג 
.טוזמב וא  םחפב  תושמתשמה  חוכ  תונחתמו  הדבכ  היישעתמ  תוטילפל  ןמס  שמשמו  תירפוגב 

רוזיפה יאנת  הפיח , ץרפמב  םירחא  םייתיישעת  הריעב  יכילהתלו  למשח  רוציי  םשל  יעבט  זגב  שומישל  תנשב 2009  רבעמה  זאמ 
תוינגרוא תובוכרתו  ןקנח  תוצומחת  רוזיפל  רקיעב  םייטנוולר  תבכרומ ) היפרגופוטו  תוכומנ  תובורא  ונייהד   ) רוזאב םייתייעבה 
תוטילפ ללכמ  ןקנחה  תוצומחת  לש  תויתיישעתה  תוטילפה  לש  קלחהש  דועב  לבא  .םילעפמה  תובוראמ  תוטלפנה  תופידנ 

ןייצל שי  תאז , םע  .תופידנ  תוינגרוא  תובוכרת  לש  תוטילפ  יבגל  רבדה  ךכ  ןיא  הלבט 1 ,)  ) ןטק הפיח  ץרפמ  רוזאב  ןקנחה  תוצומחת 
אלו ךומנ ) הבוגב  םהמ  קלח   ) םיידקומ אל  תורוקממ  תועיגמ  היישעתב  ןרוקמש  תופידנה  תוינגרואה  תובוכרתה  תוטילפמ  קלחש 

תוליעפ בקעו  תימיו  תיתשבי  הרובחתמ   ) עקרקה ינפל  בורק  םיטלפנ  םימהזמה  תיברמ  םויכ  .םילוקת  םידיפלמ  וא  תובוראמ 
. םיבוט  הז  הבוגב  תוטילפל  הפיח  ץרפמב  רוזיפה  יאנתו  הלבט 1 ) תיתיב ,

םייגולורואטמה םיאנתה  ימויה , הזירבה  רוזחמ  םיללכנ  הפיח  ץרפמ  רוזאב  םימהזמ  רוזיפל  רתויב  םיבושחה  םימרוגה  ןיב 
תולילתו למרכה  סכר  לש  ןוויכה  םיביתכמש  יפרגורוא  - יפרגופוטה ץוליאהו  תטלושה , תיטפוניסה  תכרעמה  ידי  - לע םיעבקנה 

ץרפמב תינייפואה  חורה  ןוויכ  לש  הרצ  תימויו  תיתנוע  תוגלפתהל  םימרוג  הלאה  םינתשמה  לכ  .ולש  םייחרזמ  ןופצה  תודרומה 
קמע ןוויכל  וא  הלילב ) וא  ףרוחב   ) ןוכיתה םיה  ןוויכל  הלבט 1 )  ) הטילפה תורוקממ  םימהזמה  תא  המיע  תאשונה  רויא 1 ,)  ) הפיח

יאנת .לובגה  תבכשב  תירפסומטאה  תוביציה  בצממ  םג  עפשומ  ללכבו  הפיח  ץרפמב  םימהזמה  רוזיפ  םויב .) וא  ץיקב   ) לאערזי
לשמל  ) תויעקרקה תוטילפהשכ  הלילב  , קרו  ךא  טעמכ  םימייקתמ  חטשה  ינפב  םרוקמש  םימהזמ  רוזיפ  םיאכדמה  תוביצי 

תוביצי יאנת  ליעל , ראותש  יפכ  היישעתה  ילעפמ  לש  תוכומנה  תובוראהו  הפיח  ץרפמ  לש  היפרגופוטה  לשב  .תוכומנ  הרובחתמ )
תועש ךשמב  .םיכומנה  םירוזאב  ריווא  ימהזמ  תורבטצהל  םימרוג  השלח ) חור  םע  םירק  תולילב  טרפב   ) םימהזמ רוזיפ  םיאכדמה 

.םורל חטשה  ינפמ  םימהזמ  לש  ליעי  רוזיפל  תמרותה  הקזח , תוביצי  - יא דימת  טעמכ  תשחרתמ  םויה 

הפיח ץרפמ  רוזאב  ריוואה  תוכיא  ינותנ 

תוכיא רוטינ  ךרעמ  לש  הריהמ  תובחרתהל  ואיבה  רוזאב  ריוואה  תוכיא  לש  הירוטסיההו  הפיחב  ריוואה  םוהיזל  רשאב  תוששחה 
לש םינוש  םיטביה  רוקחל  ידכ  הלא  םינותנב  ושמתשה  תונורחאה  םינשה  ושענש ב-20  םיבר  םירקחמו  הפיח , ץרפמב  ריוואה 
הוונב למשחה  תרבח  הליעפהש  תונחת  יתשב  תונש ה-80  תישארב  לחה  הפיח  ץרפמב  ריוואה  תוכיא  רוטינ  .רוזאב  ריווא  תוכיא 

SO , NO , תורטנמה תויתרובחתו  תויללכ  רוטינ  תונחת  ללכ 21  תנשבו 2018  הגרדהב , רבגות  רוטינה  ךרעמ  .אתא  תיירקבו  ןנאש 
יכ ןייצל  שי  . H S-ו NO , NO, O , CO, PM , PM , BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene), 1-3 Butadiene
SO קר , םימהזמה , ללכמ  .התרטמלו  הנחתה  דועייל  םאתהב  רוטינה , תונחתמ  תחא  לכב  רטונמ  םימהזמ  לש  דבלב  יקלח  ןווגמ 

תונחת בור  .תויפצתה  לש  ןימא  יבחרמ  חותינ  םירשפאמ  ןכלו  רוטינ , תונחת  רשעמ  רתויב  םירטונמ   PM NO ו- , NO , NO, O
תנגהל דרשמהו  למשחה  תרבח  ףונ , הפי  תרבח  ידי  - לע רתיהו  הביבסה , תנגהל  הפיח  ץרפמ  םירע  דוגיא  ידי  - לע תולעפומ  רוטינה 

ךרעמ לע  הנוממה  תויחנהל  םאתהב  תולעפותמו  תוקזחותמ  תונחתה  לכ  ףונ , הפי  תרבח  לש  רוטינה  תונחתל  טרפ  .הביבסה 
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.ISO 17025 ןקתל הכמסה  ורבע  םירטנמה  םיפוגהו  הביבסה , תנגהל  דרשמב  רוטינה 

רפסמב םירטונמה  ( SO , NO , O , CO, PM  ) םימהזמ רפסמ  לש  םינשב 2000–2018  םייתנשה  םיעצוממה  תא  גיצמ  רויא 2 
רוזאב יכ  רוריבב  הארנ  .ןד  שוגב  רוטינ  תונחתב  ודדמנש  םימאות  םינותנ  םג  ומכ  הפיח , ץרפמ  רוזאב  רוטינ  תונחת  לש  תיסחי  לודג 

הייסולכואהמ  30%- כש ןד , שוגב  רשאמ  רתוי  לודג  רוטינה  תונחת  רפסמ  וב , תררוגתמ  לארשי  תייסולכואמ   8%- כש הפיח , ץרפמ 
רוזאב תיתועמשמ  םיכומנ  ויה  תורוקממ ) תורישי  םיטלפנה   ) םיינושארה םימהזמה  יזוכיר  תינצמח , - וד תירפוג  טעמל  .וב  תררוגתמ 
רתוי םיהובג  ויה  הפיח  ץרפמ  רוזאב  תינצמח  - ודה תירפוגה  יזוכיר  .הליבקמה  הפוקתב  ןד  שוגב  ודדמנש  הלאל  סחיב  הפיח  ץרפמ 

למשחה תרבח  לש  חוכה  תנחתב  יעבט  זגב  שומישל  רבעמה  םע  תוריהמב  ודרי  ךא  תנש 2008 , דע  ןד  שוג  רוזאב  םיזוכירה  רשאמ 
םימהזמה יזוכיר  תונושב  םג  ומכ  ינשמ ) םהזמ  אוהש  , O  ) ןוזוא לש  םייתביבס  םיזוכירב  ןוידה  םוקמ , רצוק  תאפמ  .קוקיזה  יתבבו 

. חפסנ עיפומ ב תיעובשהו  תימויה  ןמזה  תולקסב 

רויא 2
שוגבו אלמ ) קורי  וק   ) הפיח ץרפמב   CO-ו SO , NO , PM , O לש  עצוממה  יתנשה  זוכירה 

( וקווקמ םודא  וק   ) ןד
יאנתבו רוזא , לכב  תויללכה  רוטינה  תונחת  לכב  ופצנש  םינותנה  לכ  לש  םיעצוממה  םה  רויצב  םיעיפומה  םיכרעה 

ךרע תא  ןמסמ  םירויאב 2א-ג  רוחשה  וקווקמה  וקה  .הנשה  ךלהמב  ןמזה  תודוקנמ  תוחפלב 80%  החוויד  הנחתהש 
לדוג ידי  - לע גצוימ  םהזמ  לכל  ןמז  תדוקנ  לכב  בושיחב  םילולכ  ןהינותנש  תונחתה  רפסמ  .םהזמה  לש  יתנשה  הביבסה 

.ארקמב גצומה  חתפמה  יפ  לע  ןמסה ,
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םירתומ םיזוכיר  רמולכ  ריווא ,) תוכיא  ינקת   ) הביבסה ריוואב  םיזוכירל  ףס  יכרע  םג  רתיה , ןיב  עבוק , ( 2008  ) יקנ ריווא  קוח 
רפסמ לש  הביבסה  יזוכירל  .הביבס  יכרע  םיארקנ  הלא  םיכרע  םינוש –  ןמז  יקרפ  ינפ  לע  םיעצוממכ  םיבשוחמה  םינוש  םימהזמל 

תורדגומ תורפההש  ינפל  הנשב  םימעפ  רפסמ  הביבסה  יכרע  לעמ  תולעל  רתומ  ןקתב , םיעיפומה  עוצימה  תונולחב  םימהזמ ,
, יללכ ןפואב  ףקותל ב-2017 . סנכנ  ןורחאה  ןוכדעהו  םינש , רפסמ  לכ  םינכדעתמ  הביבסה  יכרע  ןקתה .)  ) הביבסה ךרעמ  הגירחכ 

25  ) יתנשה הביבסה  ךרעמ  םיכומנ  ויה   PM לש  םיעצוממה  םייתנשה  םיזוכירה  ןיב 2001 ל-2018  הפוקתה  ךרוא  2.5לכל 
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"ג קמ  10  ) יתנשה דעיה  ךרעמ  םיהובג  ויה  םה  יכ  םא  הפיח , ץרפמב  רוטינה  תונחת  לכב  "ק ) מל "ג  קמ בקועמ –  רטמל  םרגורקימ 
יזוכיר רובע  יתנשה  דעיה  ךרעמ  תוגירח  יכ  ןייצל  שי  .הביבסה  ךרעל  ( WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  תוצלמה  תא  םאותה  "ק ) מל
ןופצו ברע  תוירבדממ  עיגמה  ירבדמ  קבא  תמורתמ  םיעבונה  םיהובג , עקר  יזוכיר  בקע  ץראה  לכב  רוטינה  תונחתב  תופצנ   PM
ךרע לש  תורפה  .הפוריאמ  חווט  - תכורא העסהב  םיעיגמה  יקיקלח  ינגרוא  רמוחו  םוינומא , טרטינ , טפלוס , יזוכירמ  ןכו  הקירפא 

תזרכומש ינפל  רוטינה  תנחתב  הנשב  הלאכ  תורפה  תורתומ 18   ) הנש לכ  תופצנ  "ק ) מל "ג  קמ  PM יתממיה ל-37.5)  הביבסה 
, ונרוזאב  קבאה  תופוס  לש  המצועהמו  ךשמהמ  רפסמהמ , םייטפוניסה , םיאנתה  עפומ  לש  הבר  תונושמ  תועבונו  הגירח )

םייתממיה םיכרעה  תתחפה 18  רחאל   ) PM יזוכיר  רובע  םג  ופצנ  תומוד  תואצות  .הרפסומטאה  לש  תוביציה  יבצמ  תוגלפתהמו 
םירחאה םיירקיעה  םימהזמה  לש  םיזוכירה  םג  המוד , ןפואב  "ק .) מל "ג  קמ אוה 50  יתנשה  הביבסה  ךרע  הנש , לכב  רתויב  םיהובגה 

לש םייתעשהו  םיימויה  םיעצוממה  םיזוכירה  רויא 2 .)  ) םהזמ לכ  לש  םייתנשה  הביבסה  יכרעמ  םיכומנ  בורל  ויה  הפיח  ץרפמב 
תליחתמ "ק ) מל "ג  קמ  350  ) יתממיהו "ק ) מל "ג  קמ  50  ) יתנשה הביבסה  ךרע  תא  ורבע  אל  דדוב ) עוריא  טעמל   ) תינצמח - וד תירפוג 

וז הפוקתב  לחה ב-2011 . הפיח  ץרפמב  יעבט  זגב  שומישה  תליחת  בקעו  םיקלדה  תוכיאב  ךשמתמ  רופישל  תודוה  תנש 2007 
תנחת לכבש  ןוויכמ  ( ) "ק מל "ג  קמ  140  ) ןוזוא רובע  יתעש  ה-8- ענ ) עצוממ   ) הביבסה ךרעמ  תוגירח  םג  ומשרנ  אל  ( 2018–2001)

"ג קמ  NO , 40  ) ינצמח - וד ןקנח  רובע  יתנשה  הביבסה  ךרע  לש  אל  םגו  הגירח ,) תזרכומש  ינפל  הנשב  תורפה  רשע  תורתומ  רוטינ 
הפישחה תא  תנייפאמ  הניאש  הביבס  םישיבכל –  ךומס  תומקוממה  תויתרובחת  רוטינ  תונחתב  .תויללכה  רוטינה  תונחתב  "ק ) מל

ךרעמ הגירח  ידכ  דע  יתממיה , הביבסה  ךרע  לש  תורפה  לש  בר  רפסמ  הנש  ידמ  תושחרתמ  ריווא –  םוהיזל  הייסולכואה  ללכ  לש 
ךרע לע  הלעש  יתממי  זוכיר  תונורחאה  םינשה  םימעפ ב-20  רפסמ  דדמנ  הפיח  ץרפמב  תונוש  תונחתב  ןכ , ומכ  .יתנשה  הביבסה 

םימעפ עבשמ  ןטק  היה  הב  רטונמ  ןזנבש  הנחת  לכב  וללה  םירקמה  רפסמש  תויה  "ק .) מל "ג  קמ  3.9  ) ןזנב רובע  יתממיה  הביבסה 
.הגירח ןהב  המשרנ  אל  הגירח , תזרכומש  ינפל  תורתומה  תורפהה  רפסמ  אוהש  הנשב ,

הפיצר 24/7 הרוצב  רטנל  ןתינ  אלש  ריווא  ימהזמכ  םירדגומה  םירמוח   30- כל הביבס  ינקת  םג  עבק  ( 2008  ) יקנ ריווא  קוח 
הנב הלא  םירמוחל  .תופידנ  תוינגרוא  תובוכרת  לש  המישרו  ףחרמ  יקיקלח  רמוחב  תוכתמ  ןוגכ  םויכ , תונימזה  תויגולונכטב 

םיאצמנ הלאה  םירתאהמ  הנומש  .הדידמ  ירתא  תויעובש ב-17  - וד תודידמ  תללוכה  תומיגד  תינכות  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
תשמשמו ןותחתה  לילגב  תמקוממ  תפסונ  הדידמ  תדוקנ  .יתיישעתה  םחתמהו  למנה  תביבסב  רקיעב  רויא 1 ,)  ) הפיח ץרפמב 

( םינתשמ לוח  ימיב   ) ךרעב םייעובשל  תחא  תועצובמ  תודידמה  .הפיח  ץרפמ  רוזאב  םירמוחה  לש  עקרה  יזוכיר  תכרעהל 
תויעובש - ודה תומיגדה  לש  הכומנה  תורידתה  בקע  .םייטרדנטס  םילוקוטורפ  יפ  לעו  תוכמסומ  תודבעמב  תועצובמ  תוזילנאהו 

ןוכנ ל-  ) ןיידע ןטק  םהזמ  לכ  יזוכיר  לש  תודידמה  רפסמ  לחה ב-2015 ,) בחרנ  ןפואב   ) הכ דע  תועצובמ  ןהש  הרצקה  הפוקתהו 
תובוכרת יזוכיר  לש  ןויצחה  תא  גיצמ  רויא 3  .ןימאו  ףיקמ  יטסיטטס  חותינ  רשפאמ  וניאו  תודידמ ) דע כ-120  תורשע  , 2020

םירוזאב ודדמנש  םיינויצחה  םיכרעל  ןתוא  הוושמו  הפיח , ץרפמ  רוזאב  תויעובש  - ודה תומיגדה  תרגסמב  ודדמנש  תופידנ  תינגרוא 
םירמוחה יכ  חינהל  ןתינש  תויתיב –  תוטילפ  יוקינב  .הלא  םימהזמ  לש  םייברמה  םיכרעה  תא  גיצמ  חפסנ  רויא 3 ב .ץראב  םירחא 

לע עיבצמ  תוטילפה  יאצמ  וכו – ' למנהמ  בכר , ילכמ  היישעתמ , תוטילפ  רשאמ  םינוש  ןתרגסמב  ריוואל  םיטלפנה  םיינגרואה 
תוינגרואה תובוכרתה  לש  םיזוכירה  תאז , תורמל  הלבט 1 .)  ) הפיח ץרפמ  רוזאב  תופידנ  תוינגרוא  תובוכרת  לש  תוהובג  תוטילפ 

םהב תועצבתמש  םירתאה  לכבש  דועב  .םהמ  םיכומנ  ףא  וא  לארשיב  םירחא  םירוזאב  םיפצנש  הלאל  םימוד  הפיחב  םידדמנה 
( ימוי עצוממ   ) ןריפ (א) וזנב יתנש ,) עצוממ   ) דיהדלמרופ רובע  הביבסה  יכרע  לש  תורפה  ואצמנ  הפיח  ץרפמ  רוזאב  תומיגדה 

ירתא לכב  םג  רידת  ןפואב  תופצנ  הלא  םימהזמ  לש  הביבסה  יכרע  לש  תורפה  יכ  ריהבהל  בושח  ימוי ,) עצוממ   ) 1,3- ןאידטובו
יכרעמ תוגירח  ואצמנ  הפיח  ץרפמב  הדידמה  ירתאמ  קלחב  הפיח .) ץרפמב  םניאש  םירתאב  םג  רמולכ ,  ) םירחאה המיגדה 

.הפיח ץרפמב  םניאש  המיגדה  ירתאב  רשאמ  ןטק  וללה  תוגירחה  רפסמ  ךא  םיפסונ , םימהזמל  םג  םיימויה  הביבסה 

רויא 3
ודדמנש תופידנ  תינגרוא  תובוכרת  יזוכיר  ןויצח 

תויעובש - ודה תומיגדה  תרגסמב 
המיגדה ירתא  לכמ  תודידמה  ללכ  לע  ךמתסהב  בשוחש  רתויב  לודגה  ןויצחה  ךרעב  וקלוח  םהזמ  לכ  לש  ןויצחה  יכרע 

; הפיחב המיגדה  ירתאב  ודדמנש  םיכרעה  םיקורי : םילוגיע  .םימהזמה  ללכ  רובע  םינותנה  לש  תללכותמ  הגצה  םשל 
ץראה לכב  תויעובש  - ודה תומיגדה  ללכמ  תיצחמכ  .ץראב  המיגדה  ירתא  ראשב  ודדמנש  םיכרעה  םימודא : םישלושמ 

.הפיח ץרפמ  רוזאב  ודדמנ 
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ץרפמ רוזאב  ריווא  תוכיא  ירקחממ  ולבקתהש  תונבות 
תונורחאה םינשה  הפיח ב-20 

תורוצתה ןיב  קזח  רשק  אצמנ  האמה ה-21   תליחתב  הפיח  ץרפמ  רוזאב  ורטונש  םימהזמ  לש  םייבחרמה  םיסופדה  לע  רקחמב 
- וד תירפוג  לש  וז  םע  הלא  םימהזמ  לש  תויבחרמה  תורוצתהמ  תחא  ףא  ןיב  אל  ךא  , PM ןקנח ו- תוצומחת  ןוזוא , לש  תויבחרמה 

תוצומחתב  ) ןקנח לש  ירלומה  זוכירל  תינצמח ) - וד תירפוגב   ) תירפוג לש  ירלומה  זוכירה  ןיב  ךומנה  סחיה  ןכו  וז  הדבוע  .תינצמח 
ןוימדה בקע   ) רוזאב םיקיקלחהו  ןקנחה  תוצומחת  רוקמש  וזמר  ןיידו  ) לארינ  לש  גוויסל  םאתהב   ) הפיח ץרפמ  רוזא  לכב  ןקנח )

תנגהל הפיח  םירע  דוגיא  לש  תוטילפה  יאצמ  תכרעהל  דגונמ  היה  הז  אצממ  .הרובחת  רקיעב  אוה  םהלש ) תויבחרמה  תורוצתב 
. ןקנח  תוצומחת  לש  םיפצנה  םיזוכירה  לש  תורוקמ  ךוישב  קסעש  ךשמה  רקחממ  תואצותל  םאות  ךא  ןהה , םינשהמ  הביבסה 

תמוצ רוזא   ) למרכה סכר  ימורמב  תמקוממה  רוטינ  תנחתב  ודדמנש  ןאולוטהו  ןזנבה  יזוכירש  חוויד  םינש   םתואמ  ףסונ  רקחמ 
הרובחתמ םרוקמ  דוגיא )"  " רוטינ תנחת   ) היישעתה רוזא  תברקב  רוטינ  תנחתב  ודדמנש  הלאש  דועב  הרובחתמ , םרוקמ  ברוח )

םיינגרוא םיסיממ  לש  ףודינ  אוה  ןזנבליתא  לשו  ןליסק  לש  הביבסה  יזוכירמ  קלחל  רוקמה  יכ  אצמנ  טרפב , .הריעז  היישעתמו 
(. םוינימולא ילעפמו  תוירגסמ  שבי , יוקינ  תוסבכמ  סופד , יתב  םיכסומ , ןוגכ   ) הכאלמ יתב  בחרנ  שומישב  םיאצמנה 

. ריוואה  ימהזמ  תומר  לע  םינושה  םירזגמה  תוליעפ  לש  העפשהה  תכרעהל  יעבט " יוסינ   " השמיש היינשה  ןונבל  תמחלמ 
- הו תופידנה  תוינגרואה  תובוכרתה  ןקנחה , תוצומחת  יזוכירב  תיתועמשמ  הדירי  התפצנ  ץיקב 2006  יאבצה  תומיעה  תפוקתב 

, יאבצה תומיעה  ךלהמב  םג  הרדסכ  הכישמה  הדבכה  היישעתה  תוליעפש  ךכב  בשחתהב  .ונחבנש  הרקבה  תופוקת  תמועל   PM
תתחפומה תוליעפה  הנחבנ  אל  םינותנב  רוסחמ  בקע  .וז  הפוקתב  הרובחתה  יחפנב  הדיריל  ופקזנ  םימהזמה  יזוכירב  םייונישה 

.העודי הניא  םימהזמה  תומרב  הדיריל  התמורת  ןכלו  תומיעה , תפוקתב  הפיח  למנב 

, ןקנחה תוצומחת  יזוכירמ  רכינ  קלחל  רוקמהש  ךכ  לע  יבקע  ןפואב  םיעיבצמ  תונורחאה  םינשה  םירקחמ מ-20  יאצממ  םוכיסל ,
יתלב ןפואב  וששוא  הלא  םיאצממ  .הרובחת  אוה  הפיח  ץרפמ  רוזאב   BTEX-תחפשממ ה תופידנה  תוינגרואה  תובוכרתהו   PM

ןרוקמש תויתכתמ  תומיתח  ןהב  ואצמנש  הפיח  , ץרפמ  רוזאב  םייזכרמ  םישיבכמ  בוחר  קבא  תומיגד  חותינ  ידי  - לע יולת 
תורוקמ לש  תומיתחל  תיתועמשמ  תידגנ  תודע  אלל  םייטילטק ) םיריממב  םירוטזילטק  תושמשמה  תוכתמ  לשמל   ) יתרובחת

לש ימואל  - ןיב יתאוושה  רקחמבש  ןייצל  םג  יואר  דבלב .) היישעתב  שמשמה  דבכ  קלדב  קר  תויוצמה  תוכתמ  לשמל   ) םייתיישעת
, הפיחב  PM יביכרמ ה- ללכ  זוכיר  הפיח , ץרפמ  רוזאב  תיתועמשמה  תוטילפה  תורמלש  אצמנ  ףחרמ   יקיקלח  רמוח  בכרה 

תושרהו ןדרי  לארשיב , םירע  עבשב  ודדמנש  הלא  ןיבמ  רתויב  ךומנה  היה  הפרש , יכילהת  לש  םינמס  םהש  םירמוח  לש  טרפבו 
.םילשוריו ביבא  - לת ןהבו  תיניטסלפה ,

תונקסמו ןויד 

הפיח ץרפמב  ינצמח , - דחה ןמחפה  םג  ומכ  ףחרמה , ןידעה  יקיקלחה  רמוחהמ  רכינ  קלחש  וארה  םיבר   םירקחמ 
םויכ תירקיעה  תמרותה  איה  הרובחתש  הנעטה  יברעה .) רבדמהמו  הקירפא  ןופצמ  הפוריאמ , חווט  - תכורא העסהב   ) "ל וחמ עיגמ 

תומיגדה ירתא  תיברמש  הדבועה  ידי  - לע תכמתנ  הפיח   ץרפמ  רוזאב  םיפסונ  םימהזמו  ןקנחה  תוצומחת  יזוכירל 
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תובוכרתו תוכתמ  םהב  ואצמנ  אל  ךא  היישעתה , רוזאו  למנה  תברקב  םימקוממ  הפיח  ץרפמ  רוזאב  םיאצמנה  תויעובש  - ודה
ןיב רעפה  תא  ריבסהל  ןתינ  .לארשיב  םירחא  המיגד  ירתאב  רשאמ  רתוי  םיהובג  םיזוכירב  היישעתל  םיינייפוא  תופידנ  תוינגרוא 

חורה ינוויכב  רויא 2 )  ) רוזאב ריוואה  ימהזמ  לש  תיסחי  םיכומנה  םיזוכירהו  הלבט 1 )  ) הפיח ץרפמ  רוזאב  לודגה  תוטילפה  יאצמ 
. תובוראמ ) תוטילפל  דוגינב   ) עקרקל ךומס  ןרוקמש  תוטילפ  לוהימל  םיבוטה  רוזיפה  יאנתבו  רוזאב  םיחיכשה 

ןפואב ותיחפהו  ירפ  ובינה  תינדפק , הפיכאב  התוולש  תיתביבס  הקיקח  םג  ומכ  הביבס , ינוגרא  לש  תצמואמ  תוליעפו  ירוביצ  ץחל 
הפיח ץרפמ  רוזאב  םיינושארה  םימהזמה  יזוכיר  םינורחאה  םירושעה  ינשב  .הפיח  ץרפמ  רוזאב  ריוואה  םוהיז  תומר  תא  יתועמשמ 

תא טוקנל  שי  תאז , םע  .לארשיב  םירחא  םילודג  םיינוריע  םיזכרמב  רשאמ  תרכינ  הרוצב  םיכומנ  ףא  םיתיעלו  רתוי , םיהובג  םניא 
.רוזאב ריוואה  ימהזמ  זוכיר  תא  ירשפאה  םומינימל  איבהל  ידכ  םירזגמה  לכמ  תוטילפה  תתחפה  תא  ךישמהל  ידכ  םיעצמאה  לכ 

תויתואירב תועפשהל  םורגל  ןהלש  לאיצנטופה  בקע  תופידנ , תוינגרוא  תובוכרת  לש  תוטילפ  תתחפהל  תתל  שי  דחוימ  שגד 
תוינגרוא תובוכרת  לש  תוטילפל  יתועמשמ  רוקמש  רחאמ  .ןהלש  קוריפהו  היצקאירה  ירצות  לרוגו  ןלרוג  יבגל  תואדו  - יאהו תוקיזמ 

הפישחה רשאמ  רתוי  ההובג  תויתיבה  תוטילפל  הייסולכואה  לש  הפישחהש  ןוויכו  הלבט 1 ,)  ) תיתיב תוליעפ  אוה  תופידנ 
םצמצל הרטמב  הלא  תוטילפל  רוביצה  תועדומ  תא  תולעהל  שי  םייתיבה ,) תורוקמל  םישנאה  תברק  בקע   ) םייתיישעת תורוקמל 

.תופידנ תוינגרוא  תובוכרת  םיליכמה  םירמוחב  יתיבה  שומישה  תא 

לע תישונאה  תוליעפה  תעפשהל  תועדומה  תיילע  בקע  תושדחתמ  תויגרנאב  שומישה  תמגמ  םלועב  תרבגתמ  תונורחאה  םינשב 
איבת וז  תוליעפ  .םיבצחמ  יקלדמ  תרצוימה  היגרנא  לש  הכירצה  תא  ןיטקהלו  וז  המגמ  דדועל  הלשממה  לע  .םילקאה  יוניש 
םיעצמא תטיקנ  .הממח  יזג  לש  תוטילפה  תנטקהל  רבעמ  םיבר , ריווא  ימהזמ  לש  הביבסה  יזוכיר  תדרוהלו  תוטילפה  תתחפהל 

.םיבצחמ יקלד  קוקיזלו  רוצייל  םילעפמ  לש  לודג  זוכיר  וב  אצמנש  הפיח , ץרפמ  רוזאב  תוטילפה  תתחפהל  דחוימב  הבושח  הלא 

ץרפמ רוזאב  ריוואה  תוכיא  רופיש  ךשמהל  םיצמאמה  תא  ןיווכהל  ורזעי  הז  רמאמב  וגצוהש  תונקסמהו  הריקסהש  םיווקמ  ונא 
.תומייקה תויפצתלו  םינותנל  םיאתמה  ןפואב  הפיח 

תודות

"ר דל םידומ  םירבחמה  .לארשיל  יגולונכטה  ןוכמה  ןוינכטב –  תואירבו  תיתביבס  הפישח  רקחל  תוניוצמה  זכרמב  העצוב  וז  הדובע 
םהיתורעהש םיימינונא  םירקוס  השולשלו  רמאמה , תנכהב  םתרזעו  תוליעומה  םהיתורעה  לע  יול  ןליא  "ר  דלו ןייטשקילפ  הדננרב 

.רמאמה לש  תיפוסה  הסרגה  רופישל  ואיבה 

השעמל הכלה 

תאצמנה ץרפמב , תימיכורטפהו  תימיכה  היישעתה  אוה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  הפיח  זוחמ  לש  וקוסיע  רקיע 
, םימהזמ לש  בחר  ןווגממ  ריוואה  םוהיז  תתחפהב  םיקסוע  ונא  ןורחאה  רושעב  .הייסולכוא  יזכרמל  תנכוסמ  הברִקב 

יזוכיר תא  םיזוחא  תורשעב  ונתחפה  .םדה  ילכ  תכרעמבו  המישנה  יכרדב  תולחמב  האולחתל  רישי  ןפואב  םרשקל  ןתינש 
קוסיעה רקיע  םויכ  .הלא  תולחמל  םירושקכ  םירקחמב  םירכומה  םירחא  םיקיקלחו  ןקנחה  תובוכרת  תירפוגה , תובוכרת 

, ןזנב אוה  םהב  ירקיעהש  תימיכורטפה , היישעתהמ  םיטלפנה  םיפידנה  םיינגרואה  םימהזמה  תתחפהב  אוה  זוחמה  לש 
.יאדו ןטרס  ללוחמכ  רכומה 

ןכו םילעפממ , תוטילפ  תתחפה  תללוכה  הפיח , ץרפמל  תימואלה  תינכותה  תועצמאב  הרשפאתה  םימהזמב  התחפהה 
תוענומה הפשא  תויאשמ  תסנכה  יקנ , ריווא  רוזא  תלעפה  הפיחב –  יתרובחתה  םוהיזה  םוצמצל  תולועפ  ןווגמ  תועצמאב 

.דועו םיילמשח  בכר  ילכל  ףותיש  ךרעמ  תלעפה  ריעל , םיילמשח  םיסובוטוא  תסנכה  ינוריעה , יצל  יעבט  זגב 

הבר הכ  הברִקב  תמהזמ  תימיכורטפ  היישעתל  םוקמ  דוע  ןיא  יכ  הזירכה  לאילמג , הליג  הביבסה , תנגהל  הרשה 
ץרפמל ללוכ  ךלהמ  הליבומ  הרשה  .תכמות  תילכלכ  השיגב  הבוגמש  תימלוע , - ללכ המגמל  םאתהב  תאזו  הייסולכואל ,

תא ץרפמה , דיתע  תא  ןחבי  ךלהמה  .הלשממה  שאר  דרשמ  "ל  כנמ תושארב  םיל  " כנמ תווצ  םקוי  ותרגסמבש  הפיח ,
.תונשדחה ץרפמ  תמקה  תאו  םיימיכורטפה  םילעפמה  תאצוה 

היישעתה תריגס  לש  תילכלכה  תויאדכה  תא  הריבגמ  הנורוקה  תפגמ  תובקעב  וריחמבו  תימלועה  קלדה  תכירצב  הדיריה 
תימיכורטפה היישעתהש  דע  .םיבצחמ  יקלדמ  תרצוימה  וז  ינפ  לע  תשדחתמ  היגרנא  תפדעה  לשו  ץרפמב , תימיכורטפה 

ידי - לע תאזו  תושירדבו , תונקתב  היישעתה  תדימע  לע  הרומחכ –  הלק  דיפקהל –  הביבסה  תנגהל  דרשמב  ונילע  רגסית ,
.הפיכאו חוקיפ  הרימחמ , הרדסא 

[21]
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הביבסה תנגהל  דרשמה  הפיח , זוחמ  להנמ  ץכ , המלש 
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