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תלוספה ימרז  ןזאמ  תלוספל –  ןייוול  ןובשח 
לארשיב

לארשיב תונמטומ  הנש  ידמ  .םיבר  םייתביבסו  םיילכלכ  םירגתא  לארשיב  תוטלחהה  ילבקמ  ינפב  ביצמ  תברועמ  תלוספב  לופיטה 
ידכ .םירשואמה  הנמטהה  ירתאב  חפנה  לכ  הצומי  תודדוב  םינש  ךות  יכ  איה  הכרעההו  תברועמ , תלוספ  לש  תונוט  ןוילימ  כ-4 

םיקוקז ונא  באשמל , דרטממ  תלוספה  תא  ךופהלו  הביבסב  העיגפה  תא  תיחפהל  םינושה , תלוספה  ימרזב  לופיטה  תא  לעייל 
.םהב לופיטה  תוטישו  תלוספה  תורוקמ  ללכ  לע  תטרופמו  הבחר  הנומתל 

םייתרבח וא  םיילכלכ  םיאשונב  תודקמתה  ךרוצל  ימואלה  רצותה  בושיח  תא  המילשמה  תיאנובשח  תרגסמ  אוה  ןייוול "  ןובשח  "
םימ תוריית , יאשונב  ןייוול  תונובשח  "ס  מלב וקפוה  הכ  דע  .בחרמבו  ןמזב  האוושה  םירשפאמה  םירוטקידניא  חותיפו  םירחבנ 
תימואל - ןיב הטיש  ךמס  לע  חתופ  ןייוולה  ןובשח  ץראב  . וגוסמ  ןושארה  תלוספל , ןייוול  ןובשח  "ס  מלב חתופ  הנורחאל  .החוורו 

תרגסמ קפסמ  הז  ןובשח  .ןייוול  תונובשח  תיינבל  SEEA - System of Environmental-Economic Accounting)  ) תלבוקמ
(, רחא ןיינב , תואלקח , היישעת , רחסמו , תיב  יקשמ   ) רוקמ יפל  תנכוסמו ) השבי  תברועמ ,  ) ץראב תלוספה  יגוס  ללכ  לש  תינזאמ 

םרז חותינ  לע  שגדב  ןובשחה , ךותמ  תנש 2017  רובע  םיירקיע  םיאצממ  וגצוי  ןלהל  הלבט 1 .)  ) לופיטה ןפואו  ירקיע  רמוח 
.וז תלוספב  המולגה  תילכלכה  תלעותהו  לופיטה  תוליעי  ונודיי  ןכ , ומכ  תברועמה , תלוספה 

הלבט 1
תלוספל ןייוולה  ןובשח  לש  ינזאמ  הנבמ 
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רחסממו תיבה  יקשממ  תברועמ  תינוריע  תלוספ 

טעמל .רוזחמל  וחלשנ  ןכותמ   22% תונוט , ןוילימ  איה כ-5.4  תנשב 2017  תוימוקמה  תויושרב  הרצונש  תברועמה  תלוספה  תומכ 
(30%  ) תיכוכז (, 31%  ) ןוטרק רובע  ומשרנ  רתויב  םיהובגה  רוזחמה  יזוחא  תויושרב , םירמוחה  ראשמ  הנוש  ןפואב  ףסאנש  םזגה ,

(. רויא 1 ( ) 10%  ) ריינבו ( 5%  ) קיטסלפב ומשרנ  םיכומנ  רוזחִמ  יזוחא  דגנמ , (. 29%  ) ינגרוא רמוחו 

ידי - לע רוקמב  הדרפהב  םרוקמ  תיכוכזו –  ריינ  ןוטרק , םירמוחה –  לש  עירכמה  קלחה  יכ  הלוע  רוקמ  יפל  תלוספה  רוזחִמ  תניחבמ 
.רבעמה תונחתב  הדרפהב  םרוקמ  תכתמהו  קיטסלפה  ינגרואה , רמוחה  בור  וליאו  םיבשותה ,

רויא 1
גוס יפל  היישעתל , האוושהב  רחסמו  תיב  יקשמ  תברועמה —  תלוספה  םרז  ןזאמ 

לופיט תטישו  רמוח 
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היישעתב תברועמ  תלוספ 

הובג כ-62% –  היישעתב –  רוזחִמה  זוחא  .תונוט  ןוילימ  איה כ-1.4  תנשב 2017  היישעתב  הרצונש  תברועמה  תלוספה  תומכ 
היישעתב רוזחִמל  תלוספה  בור  רחסמבו , תיבה  יקשמב  ומכ  אלש  .רחסמבו  תיבה  יקשמב  רוזחמה  רועישמ  יתועמשמ  ןפואב 

.הב ןומטה  הובגה  יקסעה  ךרעה  לשב  רוקמב  תלוספ  לש  הדרפהמ  העיגמ 

תוכתמ םה  הובג  רוזחִמ  זוחא  םהב  םשרנש  םיפסונ  םירמוח  (. 83%  ) ןוטרקב םשרנ  רויא 1 )  ) היישעתב רתויב  הובגה  רוזחִמה  זוחא 
(. 27%  ) קיטסלפב םשרנ  תיסחי  ךומנ  רוזחִמ  זוחא  םתמועל , (. 62%  ) ינגרוא רמוחו  ( 71%  ) תיכוכז (, 77%)
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ןהכ רמות  םוליצ : ןדריה |  תעקבב  תינגרוא  תלוספב  לופיטל  רתא 

תברועמ תלוספל  רוזחִמה  לאיצנטופ 

סחייתמ חותינה  יכ  ןייצל  שי  תונושה ב-2017 . תונמטמה  יחוויד  יפ  לע  לעופב  הנמטוהש  תלוספה  יפל  בשוח  רוזחִמה  לאיצנטופ 
.הדורי םירמוח  תוכיא  בקע  רתוי  הכומנ  היהת  רוזחמה  תומכ  לעופבש  ןכתיי  יכ  םא  יברמה , רוזחמה  לאיצנטופל 

הובגה לאיצנטופה  לעב  רמוחה  .תונוט  ןוילימ  לע כ-3.4  דמע  היישעתבו  רחסמב  תיבה , יקשמב  רוזחִמה  לש  יתומכה  לאיצנטופה 
לאיצנטופ ילעב  םיפסונ  םירמוח  .תברועמה  תלוספב  ירקיעה  קלחה  אוה  עודיכו , תונוט ,) ןוילימ  כ-1.3   ) ינגרוא רמוח  אוה  רתויב 

(. תונוט ףלא   691  ) ריינו תונוט ) ףלא   734  ) קיטסלפ םה  הובג  רוזחִמ 

בכרומ הז  חוור  .רוזחִמל  הנמטהמ  תחא  הנוט  תרבעהמ  רצונש  ןוכסיחה  וא  חוורה  יפל  בשוח  םירמוחה  לש  יפסכה  לאיצנטופה 
ללוכ וניא  לאיצנטופה  בושיח  .רוזחִמל  תלוספה  לש  יפסכה  יוושהמ  חוורו  הנמטהה  לטיה  תולְעּב  ןוכסיח  םיירקיע : םיביכרמ  ינשמ 

.תופיקע תויולעו  עוניש  תויולע 

.ח דראילימ ש" לע כ-3.2  דמע  הלבט 2 )  ) היישעתבו רחסמהו  תיבה  יקשמב  רוזחִמה  לש  יפסכה  לאיצנטופה 

תומכ בקע  תאזו  ןוילימ ש"ח ,) כ-300   ) היישעתב רשאמ  דראילימ ש"ח )  2.9  ) רחסמבו תיבה  יקשמב  רתוי  הובג  רוזחִמה  לאיצנטופ 
היישעתב הנמטהל  תלוספה  תמועל  ( 78%  ) הז רזגמב  תלוספה  לש  הובגה  הנמטהה  זוחאו  תיבה  יקשמב  תרצונה  הברה  תלוספה 

(. 38%)

דראילימ כ-1.2   ) ינגרוא רמוחו  הנשב ) דראילימ ש"ח  כ-1.4   ) קיטסלפ םה  דחוימב  הובג  יפסכ  רוזחִמ  לאיצנטופ  םהלש  םירמוחה 
(. הנשב ש"ח 

ויה אלש  םיכתחו  םינותנ  קפסמ  אוהו  לארשיב , תלוספה  אשונב  םינותנה  סיסב  רופישב  ףסונ  דעצ  אוה  ןייוולה  ןובשח  םוכיסל ,
תלוספה ימרז  ללכ  לע  ינטרפו  ףיקמ  עדימ  לבקל  רשפאיו  םינש , רפסמ  ידמ  םסרופי  ןייוולה  ןובשח  .הז  אשונב  הכ  דע  םימייק 

.םהב לופיטהו 

רחסמב תיבה , יקשמב   ) קיטסלפ אוה  ולש  רוזחִמה  רועיש  רופיש  לע  שגד  םישל  שיש  ירקיעה  רמוחה  יכ  הלוע  םינותנה  חותינמ 
ךישמהל שי  תואבה  םינשב  ןייוולה  תונובשחב  םינותנה  תוכיא  תא  רפשל  הרטמב  .הביבסל  םויא  הווהמ  עודיכש  היישעתבו ,)

.קשמה ירזגמ  לכב  תרזחוממהו  תרצוימה  תלוספה  לש  בכרההו  תומכה  אשונב  םחותינ  תאו  םינותנה  ףוסיא  תא  רפשלו 

הלבט 2
תברועמ תלוספל  רוזחִמה  לאיצנטופ 
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