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"מ עב תועקשהו  ץועיי  ןורינד  תובידאב  ףחש |  .א.א.א  תרבח  ןיבל  םיפוגמ  לאפר  תרבח  ישנא  ןיב  שגפמ  הזויבמיס –  תקסע  םודיק 

הזויבמיסה םזימ  לש  ןויסינה  תנש  םוכיס 
תיתיישעתה

הלכלכה דרשמב  תוישעת  להנִמ  םזי  םיילותב  םלג  ירמוחב  שומישה  םוצמצו  תלוספ  תריצי  םוצמצ  לש  םלוע  תסיפתמ  קלחכ 
הזויבמיסה .תיתיישעתה  הזויבמיסה  םזימ  תא  תילטיגיד  לארשי  הטמ  ףותישבו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םע  היישעתהו 

לש יבטימ  לוצינל  םיקסעו  תוישעת  ןיב  הלועפ  ףותיש  לע  תססובמ  איהו  תילגעמה , הלכלכב  ביכרמ  השעמל  איה  תיתיישעתה 
ןיב םיבאשמ  םתוא  לש  רבעמ  וא  רחס  תדדועמ  הזויבמיסה  .דועו  תפדוע  היגרנא  תלוספ , יאוול , ירצות  ןוגכ  םהלש , םיבאשמה 

םיבאשמה רבעמ  תובקעב  .רחא  לעפמ  רובע  םלג  רמוח  שמשל  ולכוי  םיוסמ  לעפמ  לש  תלוספהו  יאוולה  ירצותש  ךכ  םיקסעה ,
תלעותב םגו  ילכלכ  ןוכסיחב  םג  תאטבתמ  םילגעמה  תריגס  תלוספ ." ספא   " לש בצמל  םיברקתמ  ונחנאו  םילגעמ ," תריגס   " תרצונ

. םיילותב  םלג  ירמוחב  שומיש  תתחפהמו  תלוספ  תנמטה  לש  העינממ  םיעבונה  תיתביבס 

"מ, עב תועקשהו  ץועיי  ןורינד  "מ , עב רגנילז  סא -  רופ    ) םיליעפמ העברא  וכז  ןוילימ ש"ח ,  4- כב הבצקותש  םזימה  לש  ןויסינה  תנשב 
ירוזא תוימוקמ , תויושרב  םילעופה  םיפוג  םילעפמ , ןיב  וכדישש  "מ ) עב יקסע  ץועייו  תואמש  יתוריש  ביבא  הבוטה , היגרנאה  תמזוי 

לש םיליעפמה  תעבראמ  םיינש  וכישמי  ןויסינה  תפוקת  םויסב  יכ  טלחוה  הנורחאל  .תוזויבמיס  תריציל  רחסמ  יזכרמו  היישעת 
שי .םינש  עברא  לש  חווט  - תכורא הלעפהל  "מ ) עב יקסע  ץועייו  תואמש  יתוריש  ביבאו  "מ  עב תועקשהו  ץועיי  ןורינד   ) םזימה

אל יביספ  תולוספ  רגאמ  םויק  יכ  םלועהמו  הנש ) ינפל כ-15   ) ץראהמ תויודע  היה  םזימל  םייזכרמה  םיעינמה  דחא  יכ  שיגדהל 
.תויתועמשמ תואקסע  רוציל  ידכ  ןכדש "  " לש ישיאו  דומצ  יווילב  ךרוצ  שיו  תוזויבמיס , םויק  ררועל  חילצמ 

םימרוגה חותינ  תוברל  םייתביבסהו , םיילכלכה  םיטביהב  ןויסינה  בלשב  וגשוהש  תואצותה  תא  םיחתנמ  ונא  הז  וז  העידיב 
.דועו תלוספ  יגוס  היישעת , יפנע  תורבח , לדוגל  תוזויבמיס  ןיב  ןילמוג  ירשקלו  תוחלצומ  תוזויבמיסל 
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םזימל .תימלועה  המרב  ידוחייו  יתועמשמ  םינותנ  ףוסיאב  הוולש  חלצומ , םזימב  רבודמ  יכ  רמולו  םכסל  ןתינ  ןויסינה  תנש  םותב 
תואקסע בורק ל-70  .תלוספ  ימרז  רתוי מ-2,000  ופומו  םיינוניבו , םינטק  םיקסעו  םילעפמ  לעמ 600  דבלב  תחא  הנשב  וסיוג 

לעמ לש  הנמטה  וענמו  ינוילימ ש"ח , הלעמל מ-10  לש  ףקיהב  םילעפמל  הרישי  תילכלכ  תלעותל  וליבוה  ןהו  תורבח , ןיב  ומתחנ 
הנידמה יכשמהה  םזימה  ךלהמב  הממח .) יזג  לש  תונוט  לש 30,000  הטילפ  תעינמל  ואיבה  ןכו   ) תלוספ לש  תונוט  ףלא   23

לש כ-450,000 ףקיהב  הנמטה  תתחפה  ןוילימ ש"ח , לש 100–150  הרישי  תילכלכ  תלעות  םיפוצ  ונאו  ןוילימ ש"ח , עיקשת כ-20 
.הממח יזג  תונוט  לש 365,000  הטילפ  תעינמו  תונוט 

םיעצבמו תלוספ , רציימה  ףוג  לכ  םע  רשק  םירצוי  םיליעפמה  ךכ , םשל  .תוחוקלה  סויג  אוה  הזויבמיסה  םזימב  ןושארה  בלשה 
םינטק םילעפמ  ןיב  הווש  הקולח  שיש  הלגמ  קסעה  לדוג  יפל  םיסיוגמה  תוחוקלה  חוליפ  .ולצא  םימייקה  תלוספה  יגוס  לש  יופימ 

לעמ 100  ) םילודג םילעפמו  , 34% ןוילימ ש"ח – ) לש 20–100  רוזחמ   ) םיינוניב םילעפמ  , 37% ןוילימ ש"ח – ) דע 20  לש  רוזחמ  )
םילעפמ לעפמ : לדוג  לכל  שיש  תלוספה  תויומכ  לש  הניחבב  תיטמרד  הנתשמ  בצמה  יופצכ , תאז , םע  . 29% ןוילימ ש"ח – )

תיתביבסה תלעותהש  חינהל  היה  ןתינ  ןאכמ  .דבלב  םינטקהו ב-2%  םיינוניבה ב-4% , תלוספה , תומכמ  םיקיזחמ ב-94%  םילודג 
רויא 1. תוארל ב ןתינש  יפכ  הכופהה , הנומתה  הלוע  םינותנהמ  ךא  רתוי , תיתועמשמ  היהת  םזימב  םילודג  םילעפמ  לש  תילכלכהו 
, רמולכ .דבלב  םע 30%  םילודגהו  םע 25% , םיינוניבה  םהירחא  תילכלכה , תלעותהמ  לע 46%  םיארחא  םינטקה  םילעפמה  אקווד 

תלעותהמ זכרל 71%  םיינוניבהו  םינטקה  םילעפמה  וחילצה  םזימב  ילאיצנטופה  תולוספה  רגאממ  דבלב  הקזחא ב-6%  ףא  לע 
לככ "מ .) עב יקסע  ץועייו  תואמש  יתוריש  ביבא  "מ , עב תועקשהו  ץועיי  ןורינד    ) םזימב הנמטהה  תעינמ  ךסמ  תילכלכה ו-87% 

םיבאשמ םהלש , תלוספה  לש  ןוכנ  לוהינב  םיבאשמ  םיעיקשמ  רבכ  םילודג  םילעפמש  הדבועב  ץוענ  העפותל  רבסהה  הארנה ,
.רותפל אב  הזויבמיסה  םזימ  קוידב  הז  תאו  םיינוניבו –  םינטק  םילעפמל  םירסחש 

רויא 1
לעופב שומימה  תמועל  תלעות  לאיצנטופ 

, המגודל .הרדסה  התואמ  תודומעה  ללכמ  וז  הדומע  לש  הקלח  עיפומ  םיירגוסבו  הלש , ךרעה  עיפומ  הדומע  לכ  רובע 
.םזימב תילכלכה  תלעותה  ללכמ  םהש 45%  ןוילימ ש"ח , לש 4.9  תילכלכ  תלעותל  ואיבה  םינטק  םילעפמ  לש  תואקסע 
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יכ הלוע  תלוספ  יגוס  רפסמ  ןהב  םיברועמש  תואקסעה  תריפסמ  לעופב : תואקסעה  לש  תלוספה  יגוסל  בל  םישל  םג  ןיינעמ 
רפסממ דחי כ-70%  םיפקשמה  (, 13%  ) ץעו ( 22%  ) תינגרוא תלוספ  (, 35%  ) קיטסלפ םה  םיליבומה  תלוספה  יגוס  תשולש 

תלוספ םע  תואקסע  ילכלכה , ךרעה  תניחבמ  .ןהלש  ילכלכה  ךרעל  תואקסעה  רפסמ  ןיב  אלמ  םאתמ  ןיא  תאז , םע  .תואקסעה 
םוקמל דרוי  קיטסלפה  וליאו  (, 13%  ) ינשה םוקמב  אצמנש  ץעמ  לודג  רעפב  ( 60%  ) רתויב יתועמשמה  ךרעה  תא  תוגיצמ  תינגרוא 

עצוממב הקסע  לכ  לש  תילכלכה  תלעותה  קיטסלפ , תוברעמש  תואקסע  לש  ההובגה  תומכה  ףא  לע  רמולכ , (. 3.8%  ) ישישה
ול ןיא  ךא  דחא , דצמ  היישעתב  דואמ  ץופנש  קיטסלפל , ךרע  ילעב  םישומיש  אוצמל  ךרוצה  תא  השיגדמ  וז  הדבוע  .רתוי  הכומנ 

ריית תותלד  קיטסלפ : תברעמה  הובג  ילכלכ  ךרע  םע  הזויבמיסל  המגוד  בויחל  ןייצל  ןתינ  .ינש  דצמ  ךרעה  תרשרש  ףוסב  םישומיש 
לש הובגה  ילכלכה  ךרעל  רשאב  .דודיב  רמוחכ  םייביטרוקד , קיטסלפ  תוחול  רציימה  לפנד , לעפמ  לש  קיטסלפ  תרוסנב  ושמתשה 

, שומיש הל  היה  אלש  תלוספה  תא  וריבעהש  םיאלקח  וא  ןוזמ  ינרצי  ןיב  ויה  עירכמה  ןבור  תינגרוא , תלוספ  תוברעמה  תואקסע 
תלוספ לש  תונוט ) כ-16,000   ) תויתועמשמ תויומכמ  רטפיהל  ךרוצה  תאו  דחא  דצמ  ןוזמ  תיינק  וכסח  ךכו  םייח , ילעבל  לכאמל 

יזג תטילפו  הנמטהה  תעינמ  יפקיה  ןיבל  תוזויבמיסמ  תילכלכה  תלעותה  ןיב  םייקש  הובגה  םאתמה  תא  ןייצל  ןיינעמ  .ינש  דצמ 
.הז תא  הז  םימילשמ  םהו  יתביבסל , ילכלכה  סרטניאה  ןיב  הריתס  ןיא  רמולכ , הממחה – 

תא ןוחבל  ןתינ  ןויסינה , תנש  ינותנ  ךמס  לע  תוזויבמיסל  יברמה  לאיצנטופה  ילעב  םייתיישעתה  םיפנעה  תא  עובקל  םיסנמ  רשאכ 
תלעותה בור  יכ  הלעמ  הז  חותינ  .ושממתהש  תואקסעמ  תילכלכה  תלעותה  תמועל  יתיישעת  ףנע  לכב  הסיוגש  תוחוקלה  תומכ 

םימוחתה רויא 2 –  תוארל ב ןתינש  יפכ  קיטסלפהו , ימוגה  ירצומ  רוצייו  תכתמה  ירצומ  רוציי  ןוזמה , רוציי  םוחתב  תאצמנ  תילכלכה 
רוציי ףנע  תא  הערל  ןייצל  ןתינ  בוש  הסיוגש , תוחוקלה  תומכל  האוושהב  ךא  .םזימה  לש  ןויסינה  תנשב  םהב  ודקמתה  םינייכזהש 

.לעופב ושממתהש  תואקסעה  לש  יתביבסהו  ילכלכה  ךרעהמ  תיתועמשמ  הרוצב  ההובג  התייה  תוחוקלה  תומכ  קיטסלפה :

םיפוג לעמ 15,000  הב  םילעופש  לארשיב , הזויבמיסה  לאיצנטופ  לש  ןוחרקה  הצקב  קר  העגנ  ןויסינה  תנש  יכ  רמול  ןתינ  םוכיסל ,
תצלאנ לארשיו  שומיש , םירצותלו  תלוספל  ןיא  וישכעל  ןוכנ  .יאוול  ירצות  וא  תלוספ  םירציימה  םיבר  םיפוג  דועו  םייתיישעת 
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םייתביבס תונורתפ  אוצמל  קשמל  רשפאמ  םזימה  (. downcycling  ) ריסחמ רוזחִמ  םהב  עצבל  וא  היגרנאל  םבישהל  םנימטהל ,
לשכב לפטמ  ןכלו  םמצעב , רצוויהל  ולכי  אלש  םיכודיש  תריציו  םלגה  ירמוחו  תלוספה  יגוס  ללש  יופימ  תועצמאב  רתוי  םיילכלכו 

היישעתה ברקב  תונשדח  דדועלו  םייגולונכט  םירגתא  תולעהל  היהי  תובורקה  םינשל  םזימה  לש  ףסונ  יזכרמ  דעי  .הנבומ  קוש 
תושרו הביבסה  תנגהל  דרשמה  הלכלכה , דרשמ  םע  ףותישב  חטשב  תמייקה  תלוספל  תונורתפו  םישומיש  תאיצמל  הימדקאהו 

רצומ לכב  טעמכ  ינשה  טוחכ  תרבוע  םלגה  ירמוחב  תונשדחה  יכ  אשונב , הלועפ  ףותיש  לכל  וז  המב  לעמ  םיארוק  ונא  .תונשדחה 
תכרעמב ריאשהל  ידכ  ישונאה  האצמהה  חוכ  תא  םותרל  תעה  העיגהש  םינימאמ  ונא  .תיתיישעתה  הכפהמה  תליחת  זאמ  ינשדח 

.המדאב םתוא  ןימטהל  םוקמב  ונתוא , םישמשמה  םלגה  ירמוח  תא 

רויא 2
יפנע יפל  וסיוגש  תוחוקלה  רפסמו  לעופב  תואקסעמ  תילכלכ  תלעות  לש  חוליפ 
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