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ףוסיאל תוירחאה  .הנמטהל  תינפומ  הבורו  הקצומ , תינוריע  תלוספ  תונוט  ןוילימ  השישכ  הנש  ידמ  תורצוימ  לארשיב 
תנגהל דרשמה  אוה  םוחתב  רדסאמה  .הב  לופיטה  תויולעב  תואשונה  ןהו  תוימוקמה , תויושרה  לע  הלח  היוניפלו  תלוספה 

תא תולעהלו  הנמטהל  תינפומה  תלוספה  רועיש  תא  םצמצל  הרטמב  הרדסא  םינורחאה  םירושעב  ליבומש  הביבסה ,
םימסחה םהמ  ריחמ , הזיאב  וגשוה , רדסאמה  רידגהש  תורטמה  םא  ןוחבל  התייה  רקחמה  תרטמ  .רוזחמה  ירועיש 

הרדסאה תושירד  יכו  הגשוה , אל  הרטמה  יכ  הלוע  יביטקפסורטר  חותינמ  .םתוא  ריסהל  ןתינ  ןפוא  הזיאבו  םייזכרמה ,
תוימוקמה תויושרב  רוקמב  תלוספ  לש  הדרפה  המגודל , .םיזוחא  תואמ  לש  רועישב  תלוספב  לופיטה  תויולע  תא  ורקיי 

אל הנמטהה  לטיה  םג  .םירכינ  םירועישב  יוניפהו  ףוסיאה  תולע  תא  הרקיי  ךא  רוזחמה , יזוחאב  תירעזמ  תפסותל  המרת 
הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  תנש 2030  דע  תלוספב  לופיטל  תיגטרטסאה  תינכותה  .רוזחמה  ירועיש  תאלעהל  םרת 

, החלצ אלש  רבע  תוינידמ  התוא  תא  השעמל  תצמאמ  תינכותה  .תלוספמ  היגרנא  תבשה  ללוכ  תוטיש , בולישכ  הרדגוה 
תלוספל םיסחייתמ  תלוספמ  היגרנא  תקפה  לש  תונורתפה  ךא  רוזחמה , ירועיש  תאלעהו  רוקמב  תלוספ  תדרפה  לש 

היגרנאה לוצינ  תוליעיב  העיגפו  ןוטרקו ) קיטסלפ  ןוגכ   ) הובג ירולק  ךרע  ילעב  םירמוח  ץוליח  רחאל  דבלב , תירויש 
.הלא םיכילהת  לש  תילכלכה  תוליעיבו 

, הקצומ תינוריע  תלוספב  לופיטב  םייזכרמ  םימסח  יבגל  םיאצממ  גיצמו  לארשיב , תלוספה  קשמ  לע  רוא  ךפוש  רמאמה 
.הנמטהל תינפומה  תלוספה  םוצמצ  הרדסאה –  תרטמ  תגשהל  ךרע  יציאמו  םימסחה  תרסהל  היגטרטסא 

אובמ

םלועבו ץראב  רתויב  תחוורה  הטישה  םויה  דע  הקצומ  . תינוריע  תלוספ  תונוט  ןוילימ  השישכ  הנש  ידמ  תורצוימ  לארשיב 
םדיק הביבסה  תנגהל  דרשמה  םייתביבס  . םיעגפמ  תרצויש  אמייק־תב  הניאש  הטישכ  תספתנה  הנמטה , איה  תלוספה  קוליסל 

תלוספה תא  םצמצל  ידכ  םיצירמתו  תונקת  םיקוח , תומדב  הפנע  היצלוגר )  ) הרדסא תמדוקה  האמה  לש   90 ־ה תונש  תליחתמ 
תא הפימו  םינשה 1996–2015 , ןיב  היתואצותו  הרדסאה  תא  ןחב  רקחמה  .רוזחמה  רועיש  תא  תולעהלו  הנמטהל  תינפומה 

םימסחה םהמ  ריחמ , הזיאב  וגשוה , רדסאמה  רידגהש  תורטמה  םא  ןוחבל  הרטמב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  טקנש  תוטישה 
תנייפואמ ןהמ  תחא  לכש  םינש , רשע  לש  תופוקת  - יתת יתשל  הקלוח  הפוקתה  .םתוא  ריסהל  ןתינ  ןפוא  הזיאבו  םייזכרמה ,

םינש 2006–2015. הפוקת ב :' - תת םינש 1996–2005 ; הפוקת א :' - תת םינוש : הרדסא  יכילהתב 

הביבסה תנגהל  דרשמה  טקנש  תוטישה 

רועיש תאלעהלו  תנמטומה  תלוספה  רועיש  םוצמצ  תרטמ  תגשהל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  טקנש  תוירקיעה  תוטישה  יתש 
. רוקמב  תלוספ  לש  הדרפה  ןכו  הנמטהה  תולע  רוקיי  ןה  רוזחמה 

הנמטהה תולע  רוקיי 

םיכרדב תלוספב  לופיטל  ץירמת  הווהי  רבדה  רתוי , ההובג  היהת  הנמטהה  תולעש  לככש  הסיפת  ךותמ  השענ  הנמטהה  תולע  רוקיי 
: תוירקיע םיכרד  יתשב  השענ  רוקייה  .תויפולח 

ורגסנ כ- תונש ה-90  ךלהמב  .הנמטהה  ירתא  עציה  לש  יתועמשמ  םוצמצ  םינשה 1996–2005 –  הפוקת א :' - תת
לופיט רתא  זאמ  שמשמו  תנשב 1998  רגסנש  הייריח  הנמטהה  רתא  םהבו  םירדסומ , יתלב  הנמטה  ירתא   400

. רבעמ  תנחתו  תלוספב 
הבוג תנשמ 2007 . תומלשמ  תוימוקמה  תויושרהש  הנמטה , לטיה  תלטה  םינשה 2006–2015 –  הפוקת ב :' - תת

(. "מ עמ ללוכ  אל   ) הנוטל עיגה ל-108.85 ש"ח  תנשבו 2015  הנוטל ב-2007 , היה 10 ש"ח  לטיהה 

רוקמב תלוספ  לש  הדרפה 

הריצא ילכב  קיטסלפ  יקובקב  ףוסיא  המגודל , .םייפיצפס  תלוספ  ימרז  לש  דרפנ  יוניפו  ףוסיא  העמשמ  רוקמב  תלוספ  לש  הדרפה 
.השבי תלוספלו  תינגרוא )  ) הבוטר תלוספל  םיבשותה  יתבב  הדרפה  םיידועיי , םילכמב  רוזחמל  ריינ  ףוסיא  םיבולכ ,) ןוגכ   ) םיידועיי

תליחתב רבכ  ריינו  ןוטרק  קיטסלפ , יקובקב  לש  םיידועיי " םימרז  תלוספ ב" ףוסיאו  הדרפה  גיהנהל  ולחה  תובר  תוימוקמ  תויושר 
הדרפהש הסיפת  ךותמ  רוקמב  תלוספ  לש  הדרפה  םדיק  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .ןכל  םדוק  ףאו  תמדוקה , האמה  לש  תונש ה-90 

: תוירקיע םיכרד  יתשב  אוה  ףא  השענ  הפוקת ב ' - תתב רוקמב  הדרפהה  םודיק  .רוזחמל  םירמוח  ץוליח  לע  לקת  וז 

; םיארוק תולוק  תועצמאב  תוימוקמה  תויושרל  םייפסכ  םיצירמת 

, 2]21[

[2]

[2]

[23 , 1]

https://magazine.isees.org.il/?p=20127



חפסנ 1  .) ואר   ) תונקתו הקיקח 

לקסד הריש  םוליצ : ץראה |  זכרמב  תנייממ  רבעמ  תנחתב  תכתמ  תוזירא  ץוליח 

תוטיש  
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, ופסאנ ותרגסמבש  רקס  תועצמאב  עצוב  היתואצותו  םינשה 1996–2015  ןיב  המשויש  הרדסאה  לש  יביטקפסורטרה  חותינה 
היתואצות הרדסאה , תוחתפתה  לש  תטרופמו  הבחר  הנומת  תלבק  ורשפאש  םינותנו , עדימ  לש  בחר  ןווגמ  וחתונו  ודבוע  וגווס ,

.היתוכלשהו

ץע  " תטישב חותינו  חפסנ 2 ) ואר   ) םימויאו תויונמדזה  השלוח , תודוקנ  קזוח , תודוקנ  חותינ  תועצמאב  עצוב  םייזכרמ  םימסח  יופימ 
. דקוממ " הווה 

: םירזגמ העבשמ  םיחמומ  ופתתשה 40  רקסב  .םיישיא  תונויארו  םיחמומ  רקס  וכרענ  רקחנה  םוחתה  יבגל  תונקסמ  שוביג  ךרוצל 
תוגלפתה .םינלבק  וא  םימזיו  םיצעוי  הימדקא , (, NGO  ) םייתלשממ אל  םינוגרא  רכומ , רוזחמ  דיגאת  ימוקמ , ןוטלש  רדסאמ ,

ךותמ 40 .רבעב 28  וא  הווהב  רדסאמה  תצובקל  םיכייתשמ   10 םיחמומה , ךותמ 40  הלבט 1 . תגצומ ב םירזגמ  יפל  םיחמומה 
חפסנ 3. ףסונ ב טוריפ  .תוחפל  םירקחנה  הרדסאה  יכילהמ  דחאב  םיברועמ  ויה  יכ  ונייצ  םיחמומה 

הלבט 1
םיחממומה  ןולאש  לע  הנעמו  הצפה 

תואצות

תלעות יביטקפסורטרה –  חותינה  תואצות 

םע רוזחמה  . רועיש  תאלעהו  הנמטהל  תינפומה  תלוספה  רועיש  םוצמצ  הנדועו )  ) התייה הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  ותרטמ 
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רואל חפסנ 4 . םיגצומ ב תונקתבו  הקיקחב  ורדגוהש  םידעיה  .םידעיה  תגשה  תניחבל  ךרד  ינבא  וא  עוציב  ידדמ  ורדגוה  אל  תאז ,
.הקצומה   תינוריעה  תלוספה  לש  רוזחמה  רועיש  תאלעהכ  רדגוה  רקחמב  תלעותה  דצ  וז , הרדגה 

ירועיש ודמע  תנשב 2005  הנמטהל  . תינפומה  תלוספה  רועישב  לש 14.5%  הדירי  התייה  םינש 1996–2005 ) ' ) הפוקת א - תתב
. המאתהב  לע 20% ו-80%  הנמטההו  רוזחמה 

םינש 2006–2015) ' ) הפוקת ב - תתב יכ  הלועםיפסונ  םימרוגו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידי  - לע ומסרופש  םינותנ  תניחבמו  יופיממ 
חינהל שי  חפסנ 5) . ואר   ) המאתהב  80%- כו ורתונ כ-20%  םהו  הנמטההו , רוזחמה  ירועיש  ונתשה  אל 

ירועישו ליאוה  חפסנ 6 .) ואר   ) ותחפוהש מ-50% ל-35% תנשל 2020  רוזחמה  ידעי  יונישל  תנשב 2016  האיבה  וז  האצותש 
םיצירמת ןתמ  לחה ב-2007 ,)  ) הנמטהה לטיה  תלטה  יכ  קיסהל  ןתינ  םינשה 2006–2015 , ןיב  ונתשה  אל  הנמטההו  רוזחמה 

קוח תרגסמב  םימותכ  םיחפב  תוזירא  תלוספ  לש  רוקמב  הדרפהו  םינשב 2010–2015 )  ) בוטרלו שביל  רוקמב  הדרפה  ירדסהל 
.וז הפוקתב  הרדסאהמ  ספא  תלעות  הרדגוה  ךכיפל , .הרדסאה  ידעי  שומימל  ומרת  אל  לחה ב-2011 )  ) תוזיראה

תולע  יביטקפסורטרה –  חותינה  תואצות 

איה רוזחמה , רועיש  תאלעהלו  הנמטהל  תינפומה  תלוספה  רועיש  םוצמצל  םייוצרה  םידעיה  תא  הגישה  אל  הרדסאהש  דועב 
איבה םינש 1996–2005 ) ' ) הפוקת א - תת ךלהמב  הנמטהה  ירתא  םוצמצ  תלוספב  . לופיטה  תויולעב  יטמרד  רוקייל  האיבה 

, double handling)  ) רבעמ תונחתב  הלופכ  הקירפו  תלוספה  לש  עונישה  יקחרמב  יתועמשמ  לודיג  בקע  יוניפה  תויולעב  רוקייל 
תטילק ףירעת  ביכרמב  לודיגה  רועישש  אצמנ  ירוזא " . לופונומ  וכפהש ל" םירתאב  תלוספה  תטילק  יפירעת  רוקייל  ןכו 

. דבלב  לש 31%  רועישב  הלע  קשמב  יללכה  דדמהש  דועב  וז , הפוקתב  לע 483%  הלע  דבלב  תלוספה 

רועישב הלע  יללכה  דדמהש  דועב  תלוספה , תטילק  ףירעתב  לש 206%  לודיג  רועיש  אצמנ  םינש 2006–2015 ) ' ) הפוקת ב - תתב
לש םימולשת  ףקיהל  תנשב 2015  עיגה  לארשיב  תוימוקמה  תויושרה  תומלשמש  הנמטהה  לטיה  ביכר  דבלב  . לש 22% 

לע וז  הנש  ףוסב  ןרקב  הרתיה  הדמע  תנשל 2015 , ןויקינה  לע  הרימשה  ןרק  לש  רקובמה  יפסכה  "ח  ודה יפ  לע  .ח  ןוילימ ש" כ-770 
ומכתסה ב- תוימוקמה  תויושרל  תוכימת  ןיגב  תויובייחתהה  דועב  הנמטה , לטיה  יפסכ  םהמ כ-97%  דראילימ ש"ח , לש 1.54  ךס 

. דבלב  ןוילימ ש"ח   4.5

בקע יוניפהו  ףוסיאה  תויולע  תא  םירכינ  םירועישב  ורקיי  תוזירא  תלוספלו  בוטרל  שביל , תיבה  יקשמב  רוקמב  הדרפהה  ירדסה  םג 
, לשמל .העיסנה  יקחרמב  ףסונ  רכינ  לודיגו  םיידועיי  םיבכרב  יוניפ  יבבס  תפסות  ירוביצהו , יטרפה  בחרמב  הריצא  ילכ  תפסות 

קוחש דועב  ןויצל –  ןושארבו  הלופעב  םימותכ –  םיחפמ  תוזירא  תלוספ  םיטלוקה  דבלב  םייזכרמ  םירתא  ינש  םויכ  םנשי 
תוימוקמ תויושר  ןנשיש  איה  תועמשמה  .תוזירא  תלוספ  דירפהל  לארשי  תנידמב  תוימוקמה  תויושרה  ללכ  תא  בייחמ  תוזיראה 

ףסונ .מ  אוה 20–25 ק" הז  תוריש  גוסב  ריבס  הלבוה  קחרמש  דועב  לע 130–180 ק"מ , םילועה  םיקחרמל  תלוספה  תא  תוענשמה 
תלוספ לש  לקשמהש  דועב  תברועמ , תלוספ  תונוט  לש 10–11  לקשמ  תאשל  לוכי  תונוט  גוסמ 26  יטרדנטס  סחד  בכר  ךכ , לע 
תוזירא תלוספ  לש  יוניפו  ףוסיא  לש  תילועפתה  תולעהש  איה  תועמשמה  .תונוט  אוה 1.0–2.5  עצוממב  הז  גוסמ  בכרב  תוזירא 

לש יוניפהו  ףוסיאה  תולעמ  רתויו  הרשע  יפ  דעל  העיגמ  העיסנה ) יקחרמ  לש  תפסותה  תא  ןובשחב  איבהל  ילבמ   ) רוקמב תדרפומ 
םיחפה ךרעמ  תולע  רימת , תוזיראה  רוזחמ  דיגאת  לש  םייתנשה  תוח  " ודהו םירקובמה  םייפסכה  תוח  " ודה יפ  לע  .תברועמ  תלוספ 

כ-0.26%  ) תירעזמ רוזחמה  ירועיש  תאלעהל  המורתה  ךא  הנשב , ינוילימ ש"ח  תורשעל  העיגמ  תוימוקמה  תויושרב  םימותכה 
תנשב 2019 )  .

בלשה אסיג , ךדיאמ  תוהובג  היתויולעו  אסיג , דחמ  וגשוה  אל  הרדסאה  ידעי  יכ  םיארמש  יביטקפסורטרה , חותינה  יאצממ  חכונל 
.םתרסהל תוטישבו  תורטמה  תגשהל  םימסחה  לש  חותינו  יופימב  קסע  רקחמב  אבה 

הרדסאה ידעי  תגשהב  םייזכרמ  םימסח 

השלוח תודוקנל  הגווסש  הקצומה , תינוריעה  תלוספה  קושב  תויוצר  יתלב  תועפות  תמישר  השבוג  םייזכרמ  םימסח  יופימ  ךרוצל 
עצוב שרושה  תויעב  יוהיז  חפסנ 2 .) חותינה ב תואצות   ) הקצומה תינוריעה  תלוספה  קוש  לש   SWOT חותינ תרגסמב  םימויאלו 

. דקוממ " הווה  ץע   " תייגולודותמב

.תימואל הרדסא  תינכות  אללו  םואית  אלל  וב  םילעופו  םוחתל  םירושקש  םינוש , םירזגממ  םיבר , םימרוג  םנשי  יכ  הלוע  חותינהמ 
ףוגה אוה  ימוקמה  ןוטלשהש  יפ  לע  ףא  ימוקמה , ןוטלשה  ןיבל  רדסאמה  ןיב  הלועפ  ףותיש  רסוחו  םואית  רסוח  םימייק  טרפב ,

םייעוצקמה ןויסינהו  עדיה  לעבו  תויולעב  אשונ  הטילק ,) רתאל  הרבעהו  יוניפ  ףוסיא ,  ) תלוספה תרשרש  לוהינ  לע  ןומאש 
ףותיש רסוח  .ב  ילכלכו ; ילועפת  ירקחמ , חותינ  לע  תססובמ  הניא  הרדסאה  .א  ןה : והוזש  שרושה  תויעב  .חטשה  םע  תורכיההו 

חותינ תואצות  תוגצומ  רויא 1  .הרקבבו ב הדידמב  ןונכתב , רסוח  .ד  תירוטלוגר ; תוביצי  רסוח  .ג  ימוקמל ; יזכרמה  ןוטלשה  ןיב  הלועפ 
". דקוממ הווה  ץע  שרושה ב" תויעב  יוהיזל  תויוצר  יתלבה  תועפותה 
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רויא 1
שרושה  תויעב  יוהיזל  דקוממ " הווה  ץע  "

םימסחה תרסה 

תייגטרטסא יכ  הלוע  תלוספב , לופיטל  תוידיתע  תופולח  לש  ( cost-effectiveness  ) תולע - תוליעי חותינמו  םיחמומה  רקסמ 
: תללוכ הרדסאה  ידעי  תגשהל  הצירפ 

הנכוה ב- וזכ  תינכות  .תלוספב  לופיטל  םינקתמ  לש  תיבטימ  הסירפל  יצרא  ןונכת  הבו  תימואל  הרדסא  תינכות  ןוניכ 
תרגסמב  ) תיצראה הצעומל  ורבעוהש  קוה  - דא םינוכדע  אלא  באה  תינכותל  ינללוכ  ןוכדע  השענ  אל  זאמו  , 2005

(. "א 16 מת
תלוספמ היגרנא  תקפה  ןוימ , ינקתמ  תוברל  תלוספב , לופיטל  םינקתמ  תמקהל  שגד  תתל  וז  תימואל  תינכות  לע 
לופיטל םלשמ " םהזמה   " ןורקיעה לע  הרימשו  עוניש  תויולע  לש  הלזוה  .א  תושירד : רפסמ  ןיב  ןוזיא  ךות  רוזחִמו 

הטילקה תלוכיל  םאתהב  הלא  םינקתמל  תלוספ  תקפסא  תניחבמ  לדוגל  ןורתי  תרימש  .ב  תלוספב ; ירוזא  - ימוקמ
.התוא ףוכאלו  המשייל  שיש  תיתביבס  הרדסא  .ג  םהלש ;

.ימוקמה ןוטלשה  םע  אלמ  הלועפ  ףותישב  עצבתהל  םיכירצ  םושייהו  ןונכתה  יבלש 
, הרבסה תועצמאב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םימדקתמ  םינקתמ  תמקהל  םיבשות  תויודגנתה  ןייאל  וא  תיחפהל  ןתינ 

ליטהלו םינקתמה  לש  לועפתהו  המקהה  יזרכמב  תאז  רידגהל  ןתינ  .םיבשותל  םיצירמת  ןתמו  רוביצל  עדימ  תשגנה 
יכילהתל המודב  תוימוקמה  תויושרה  םע  ףותישב  לדומ  םשייל  וא  םימזיה  לע  הרבסהה  תוינכותל  תוירחאה  תא 

.רימת תוזיראה  רוזחמ  דיגאת  תמגוד  םירכומ  רוזחמ  יפוג  םע  םיעצבתמה  הרבסהו  ךוניח 

ךרע יציאמ 

רקחמהמ .הרדסאה  לש  םידעיהו  תורטמה  תגשה  םודיק  לע  תיתועמשמ  םיעיפשמה  םיבושח  םימרוגו  תולועפ  םה  ךרע  יציאמ 
רדסאמה ןיב  טרפבו  םוחתב , ןיינע  יקיזחמ  ןיב  הלועפ  ףותישו  גולאיד  אוה  םושייה  בלשבו  ןונכתה  בלשב  יזכרמ  ךרע  ץיאמ  יכ  הלוע 

: םה רקחמב  והוזש  םיירקיעה  ךרעה  יציאמ  .ימוקמה  ןוטלשה  ןיבל 

הקצומ תינוריע  תלוספב  לופיטל  תונורתפ  םוחתב  רקחמל  םיבאשמ  תאצקה 
הקצומ תינוריע  תלוספב  לופיטל  תונורתפ  םוחתב  םייביטקייבוא  םיילכלכ  םיחותינ  עוציבל  םיבאשמ  תאצקה 

ימוקמה ןוטלשה  יגיצנו  רדסאמה )  ) יזכרמה ןוטלשה  יגיצנ  לש  ףתושמ  הבישח  םורופ  דוסימ 
םוחתב םירושקה  םינותנה  זוכירל  לועפתל  לקו  שיגנ  יצרא  עדימ  ךרעמ  תמקה 

הרדסאה םושייל  רושקה  לכב  בושמלו  הרקבל  חוקיפל , רוטינל , רדסאמה  לש  תינבומ  תימצע  הרקב  ינונגנמ  תרדגה 
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.ורדגוהש תורטמהו  םידעיה  תגשהלו 

עוציבל תולועפ  תעיבק 

רויא 2א. תוגצומ ב תואצותה  .םושייה  תולקו  תובישחה  תגרד  יפ  לע  ךרעה  יציאמ  תא  גרדל  ושקבתה  רקסב  ופתתשהש  םיחמומה 
רויא 2ב .םושייל ב תיסחי  תולקכו  ההובג  תובישח  תולעבכ  םיחמומה  ידי  - לע ורדגוה  ךותמ 5 )  4  ) תולועפהמ תוארל ש-80%  ןתינ 

". בושח / לק  " תצירטמב תוגצומ  תואצותה 

רויא 2
םיחמומה רקס  תואצות  יפ  לע  בושח ," - לק  " תטישב םושייל  תולועפ  תעיבק 

תולועפה לש  בושח " - לק  " תצירטמ .ב  םיחמומה  . רקס  תואצות  יפ  לע  םושייל  תולועפה  לש  בושח " - לק  " תלבט .א 
תמרו רתויב  ההובגה  איה  ןתובישח  תגרדש  תולועפ  גציימ  בושחו " לק   " עיבר .םיחמומה  רקס  תואצות  יפ  לע  םושייל 

.רתויב הלקה  איה  ןמושיי 

תונקסמ

ךרד תצירפל  .הנמטהל  תינפומה  תלוספה  תא  םצמצל  ןתינ  אל  הנמטהל  הפולחכ  הקצומ  תינוריע  תלוספב  לופיטל  תיתשת  אלל 
הביבסה תנגהל  דרשמה  תוינידמ  םע  דחא  הנקב  ולע  אלש  תונורתפ  תועצמאב  תוימוקמ  תויושר  ואיבה  הז  םוחתב  תיתועמשמ 

יתועמשמ םוצמצל  איבהל  וחילצהו  תברועמ , תלוספ  םיטלוק  הייריחב   RDF-ןקתמו ה תורטעב  םדקתמה  ןוימה  ןקתמ  .תע  התואב 
הייריחב  RDF-ןקתמו ה הביבסה , תנגהל  דרשמהמ  תיסחי  ךומנ  יפסכ  עויס  ןתינ  תורטעב  ןקתמל  .הנמטהל  תינפומה  תלוספה  לש 

.דרשמהמ יפסכ  עויס  לכ  אלל  םקוה 

לש תונורתפל  .תלוספמ  היגרנא  לש  הקפה  אוה  הנמטהל  הפולחכ  תיתביבסו  תילכלכ  רתויב  ליעיה  ןורתפה  יכ  אצמנ  רקחמב 
ךלוה ול  שוקיבהש  ךרצמ  איהש  היגרנא , תקפהל  תיתשתו  תנמטומה  תלוספה  םוצמצ  הלופכ –  תלעות  תלוספמ  היגרנא  תקפה 

.הנשל הנשמ  לדגו 

םושייל םלועב  םימשוימה  תונורתפ  לש  המאתה  ןחבתו  תירקחמ  תססובמ  היהתש  תלוספב , לופיטל  תימואל  תינכות  השורד 
ןוחבל שי  ןכ , ומכ  .תוזיראמ  היגרנא  תקפהל  תולבגמה  יוניש  המגודל –  הקיקח , ינוכדע  עצבל  שי  וזכ  תינכותל  םאתהב  .לארשיב 
תקפה הרידגמה  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  תיגטרטסאה  תינכותל  האוושהבו  םייקה  בצמל  האוושהב  םושייל  תונוש  תופולח 

. דבלב  ןוימ  תויראשמ  היגרנא 
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רקחמה תולבגמ 

רתויב ןמיהמהו  יטנוולרה  עדימה  תא  וקפיסש  הקצומ  תינוריע  תלוספב  לופיטל  םימדקתמ  תונורתפ  יגוס  העברא  ונחבנ  רקחמב 
.תע התואב 

השעמל הכלה 

: הביבסה תנגהל  דרשמה 

םילמע דרשמב  םייעוצקמה  םיתווצהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  "ל  כנמ לאילמג , הליג  הביבסה  תנגהל  הרשה  תייחנהב 
תנגהל הרשה  העבקש  תוינידמה  ידעיב  דומעל  לארשי  תא  ליבותש  תלוספ  תייגטרטסא  שבגל  הרטמב  הלא  םימיב 

חותיפלו הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמ  םע  תחא  הרושב  דומעת  לארשיש  ךכ  תנש 2030 –  דע  הנמטה   20% הביבסה – 
(. OECD  ) םיילכלכ

ןיידע לארשי  יתועמשמ , ןפואב  ןהלש  הנמטהה  ירועיש  תא  ותיחפה  הפוריאב  תובר  תונידמש  ןמזב  ןורחאה , רושעב 
.OECD- הו יפוריאה  דוחיאה  תונידמ  ברקב  םלוסה  תיתחתב  התוא  הביצמה  הדבוע  הלש , תלוספהמ  הנימטמ כ-80% 

.הנוש השיג  תטיקנו  אשונה  לע  תשדוחמ  הבישח  בייחמ  הז  םוגע  בצמ 
םילכה תא  קזחל  שי  רוזחִמ , הטומ  קוש  רוצילו  לארשיב  תלוספב  לופיטב  יתוהמ  יונישל  איבהל  ידכש  איה  הרשה  תדמע 

תואדו תחטבהל  חתפמ  אוה  בייחמ  ןפואב  םילכה  ןוגיע  .םיפסונ  םילכ  עימטהלו  םימייקה  םיילכלכהו  םיירוטלוגרה 
.ותוחתפתה תא  ורשפאיש  םהו  תלוספב , לופיטה  קוש  רובע  תוביציו 

תונורחאה םינשב  .רוזחמה  תיישעת  דודיעל  הכימתו  הרדסא  ילכ  ףיסוהל  שי  הנמטה , תעינמב  םיקסועש  םילכל  רבעמ 
לופיטו ןוימ  ינקתמ  תמקהל  םילקש  ינוילימ  תואמ  הצקה  רבכו  רוזחמ , ינקתמ  תמקהב  בחרנ  ןפואב  ךמות  דרשמה 

.תלוספב
בור .תלוספב  לופיטה  םלועב  םיידוסי  םילכ  םה  ןרצי –  תוירחא  יקוחו  הנמטהה  לטיה  רמאמב –  םירכזומה  םילכה  ינש 

תא חיטבהל  ידכ  םייטירק  םילכ  הלא  לארשי , רובע  .הנמטה  עונמלו  רוזחמ  דדועל  ידכ  הלא  םילכ  תוטקונ  הפוריא  תונידמ 
.לארשיב תלוספב  לופיטה  ןפוא  תא  רפשל  ידכ  םקזחל  שיו  םימייקה , רועישבו  תומכב  רוזחמה  ךשמה 

םהש רוזחמהו  ןוימה  ילעפמ  לש  ילכלכה  לדומהמ  יתוהמ  קלח  אוה  הנמטהה  לטיה  הנמטה : לע  תולבגמל  עגונה  לכב 
, הפוריא תונידמל  סחיב  תיתועמשמ  ךומנ  ןיידע  לארשיב  הנמטהה  ריחמ  םינשה , ךרואל  היילעה  תורמל  .הנמטהל  הפולח 

רורב םאתמ  שי  הפוריאב  .רוזחמל  הנמטהמ  תלוספה  קוש  תענהל  רתוי  יתועמשמ  ילכלכ  ףונמ  ודבל  תווהל  ידכמ  ךומנו 
.הנמטהה יפקיהל  הנמטהה  ריחמ  ןיב 

דרשמה תמזויב  ראוניב 2020 , .הנמטהה  לטיה  לע  ףסונ  תלוספ  תנמטה  לע  םירוסיאו  תולבגמ  תוליטמ  הפוריא  תונידמ 
הרבעש תלוספ  וטלקי  םישדחה  הנמטהה  יאת  לכ  יכ  עבקנ  הנמטה –  לע  תולבגמ  לארשי  םג  הליטה  הביבסה , תנגהל 
ירתא בור  לע  תובורקה  םינשב  לוחל  היופצ  וז  הלבגמ  רוזחמ .) - ינב םירמוח  הנממ  ואצוהש  רחאל  רמולכ   ) דבלב ןוימ 

.הנמטהה םוצמצל  ףסונ  ירוטלוגר  ילכ  הווהתו  הנמטהה ,

תורוקמ

. הייריח רתא  ןחוב  הרקמ  תונמטמ –  תריגסמ  תוימילקא  תולעות  .האורבתל 2019 . ןד  םירע  דוגיא   .1

לארשיב קצומה  תינוריעה  תלוספה  קוש  לע  היצלוגרה  תועפשה  תכרעהו  חותינ  .ש 2018 . לקסד   .2
.הפיח תטיסרבינוא  הפיח : רוטקוד .) ראות  תלבקל  הדובע  )

תלוספב לופיטה  תידיגאת –  תוירחאל  תבחרומ  ןרצי  תוירחא  ןיב  .מ 2018 . רטכשו  ןוליא א  לקסד ש ,  .3
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םוקימ תוינידמ  לע  טפשמה  יתב  לש  חוקיפה  ןפוא  תא  םג  ןחוב  רמאמה  .רתוי  תנגוהו  תינויוושל  וז 
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