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ןודקיפה קוח  תבחרה  לש  תילכלכה  תויאדכה 
קשמה לע  העפשהה  םילודגה –  הקשמה  ילכמל 

לטנה תקולחו  ילארשיה 

גלזמה הצק  לע 

הרוצב םיפסאנ  םילודגה  םילכמה  ןודקיפה , קוח  ףקותמ  השענ  םינטק  הקשמ  ילכמ  ףוסיאש  דועב 
.רתוי םיכומנ  םירועישב  ךא  םיקובקבה , יבולכל  תיתובדנתה 

רבוטקואב לחה  ןודקיפה  קוח  תרגסמב  םילודגה  הקשמה  ילכמ  תללכה  לע  הביבסה  תנגהל  הרשה  תזרכה 
הבשהה ירועיש  תלדגה  ידי  - לע הנמטהה  רועיש  תא  ןיטקהלו  ףוסיאה  ירועיש  תא  לידגהל  הדעונ   2021

.רוזחמהו
 – םיבר םימרוג  לע  ועיפשיש  תובר  תויתביבסו  תוילכלכ  תויועמשמ  ןודקיפה  קוח  תלוכת  תבחרהל 
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.רוזחמה ידיגאתו  תוימוקמה  תויושרה  םינכרצה , תויאנועמקה , תותשרה  םינאוביה , םינרציה ,
.רצקה חווטב  ןוילימ ש"ח   3- כב קשמל  תיבחורה  תלעותה  תא  ךירעמ  רמאמב  אבומה  ילכלכה  חותינה 

תא לידגת  ךכו  םיאנועמקל  תויולעה  תא  םצמצת  םילכמה  תטילקל  תויטמוטוא  תונוכמב  שומישה  תבחרה 
.קשמל תלעותה 

תכרעמה

ריצקת

םינטקה הקשמה  יקובקב  לע  ןודקיפ  תבוח  ליטה  ןודקיפה )" קוח   " ןלהל  ) "ט-1999 נשתה הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  קוח 
, םילודגה הקשמה  יקובקב  רובעב  םיקובקב  ףוסיא  ידעי  לָלּכש  ךכ  קוחה  ןקות  תנשב 2010  .לארשיב  םירכמנה 

, לארשיב תואקשמה  לש  םינאוביהו  םינרציה  תא  גציימה  "ה , לא דיגאת  יחוויד  יפ  לע  .ירטנולוו  ףוסיא  לע  םיססבתמה 
ןודקיפה תבוח  יכ  עובקל  הביבסה  תנגהל  הרשה  תוכמסב  ךכיפל , .קוחל  ןוקיתב  ועבקנש  ףוסיאה  ידעיב  דמע  אל  דיגאתה 

םגו קשמל , תויופצה  תלעותהו  תולעה  תניחבמ  תיתוהמ  וז  הטלחה  .םילודגה  הקשמה  יקובקב  רובעב  ידיימ  ןפואב  בחרות 
.הנממ םיעפשומה  םיבר  ןיינע  ילעב  לע  העפשהה  תניחבמ 

םילודגה הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  תבוח  תבחרהמ  תויופצה  תוילכלכה  תועפשהה  תא  ןוחבל  איה  הז  רמאמ  תרטמ 
תויקשמה תועפשהה  תא  ללוכ  יחכונה  חותינה  הז , אשונב  ושענש  םירחא  םיחותינלו  םירקחמל  דוגינב  .לארשיב 

חותינל טרפ  .םושייה  תובקעב  היופצה  תלעותה  תא  םג  ךא  בחרומה , קוחה  םושייב  תויולעה  ללכ  תא  תוללוכה  תויבחורה ,
רצקה חווטב  יכ  הלוע  חותינהמ  .ךלהמהמ  םיעפשומה  םינושה  םימרוגה  לע  העפשהה  ןפוא  םג  ןחבנ  תיקשמה , העפשהה 

לדבה םייק  ךא  ןזואמ , תויהל  בורק  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  בקע  תלעות ) תמועל  תויולע   ) וטנ יקשמה  תלעותה  ןזאמ 
חותינב .ןודקיפ  תבוח  םהילע  שיש  תמועל 71%  ירטנולוו ) ףוסיא   ) ןודקיפ תבוח  אלל   54% ףוסיאה –  ירועישב  יתועמשמ 

הלוע ל-3 ןודקיפה  תבוח  בקע  קשמל  וטנ  תלעותה  רועיש  םיהז –  ףוסיא  ירועיש  לש  יטרואת  בצמ  לע  ססבתמה  תויולע 
רופישבו הנמטהה  תתחפהב  ינוריעה , לופיטה  ךרעממ  לופיטה  תויולע  תתחפהב  רקיעב  תרבסומ  תלעותה  .ח  ןוילימ ש"
ומיאתהלו לופיטהו  ףוסיאה  ךילהת  תא  תונשל  םימרוגה  לש  םתלוכי  יפל  רדגומה  ךוראה , חווטב  .רוביצה  יחטש  ןויקינב 

ןוילימ ש"ח, חומצל ל-25  הדיתע  תלעותהו  תונתשהל , יופצ  םימרוגה  ללכ  לש  תויולעה  הנבמ  תונכדועמה , תויומכל 
.םיאנועמקל לופיטה  תויולע  תתחפה  לשב  רקיעב 

ינכרצ רובעב  יבויח  יוניש  יופצ  יכ  הארמ  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  בקע  םינושה  םימרוגה  ןיב  תויולעה  תקולח  לש  הניחב 
תא טולקל  קוח  יפל  תוביוחמה  קווישה , תותשר  תאז , תמועל  .תוימוקמה  תויושרהו  םינטקה  םינפסאה  תואקשמה ,

לע יכ  תוארמ  חותינה  תואצות  .ח  ןוילימ ש"  77- כב תוכרעומה  תוהובג , תויולע  גופסל  תויופצ  םינכרצהמ –  םילכמה 
רוביצה תחוור  תא  לידגהל  ידכ  םילודגה  הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  תא  םשיילו  לועפל  הלשממה 

ותמוכ אל  רשא  תוארנב , העיגפהו  רוביצה  ךוניח  םיחותפ , םיחטשב  הכלשהה  תנטקה  ןוגכ  תופסונ , תועפשה  .ילארשיה 
.וז הנקסמ  קזחל  תויופצ  וז , הדובעב 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  רובעב  ךרענ  הז  רקחמ  תואנ : יוליג 

אובמ

: תורטמ רפסמ  קוחל  ןודקיפה .)" קוח  : " ןלהל  ) "ט-1999 נשתה הקשמה , ילכמ  לע  ןודקיפה  קוח  ופקותל  סנכנ  רבוטקואב 2001 
תועדומה תרבגהו  ירוביצה  בחרמה  ןויקינה  תמר  רופיש  הנמטההמ , םרגנה  יתביבסה  קזנהו  תנמטומה  תלוספה  תומכ  תנטקה 

ילכמ רובעב  גא )' רוקמב 25  ' ) גא לש 30  ךסב  ןודקיפ  תייבג  תבוח  הלטוה  קוחה , תרגסמב  ילארשיה  . ןכרצה  לש  תיתביבסה 
ָלכְמ תבשה  םע  הרזחהל  ןתינה  ןודקיפ  םולשתב  ביוחמ  תואקשמ  ןכרצ  לכ  תאז , תרגסמב  .םירטיל  הנטק מ-1.5  םתלוביקש  הקשמ 

םרובע עבקנו  םילודג )" הקשמ  ילכמ  : " ןלהל  ) הלעמו יצחו  רטיל  לש  תלוביק  ילעב  הקשמ  ילכמ  וגרחוה  וז  הקיקחב  .קירה  הקשמה 
, םילודגה הקשמה  ילכמל  ירטנולוו  הבשה  דעי  עבקנ  תנשמ 2010  קוחל  ןוקיתב  םיקובקבה .) יבולכ  תועצמאב   ) ירטנולוו ףוסיא 

, םינאוביהו םינרציה  לע  הלטוה  ףוסיאה  תבוח  תנשב 2016 . לחה  םירכמנה  םיקובקבה  ךסמ  ףוסיא  לש 55%  דעיל  דע  לדגו  ךלהש 
דע ל- םיעיגמש  םלועה , תונידמב  םימייקה  םידעיהמ  תיתועמשמ  םיכומנ  הלא  םידעי  .םתולעבב  אצמנ  "ה  לא רוזחמה  דיגאתש 
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"( תוזיראה קוח   " ןלהל "א-2011 , עשתה  ) תוזיראב לופיטה  תרדסהל  קוחה  תנשב 2011  קקוח  ןודקיפה , קוח  ןוקיתל  ליבקמב  . 90%
.םילודגה הקשמה  ילכמ  לא  םג  סחייתמ  רתיה  ןיבו  תוזיראה , תלוספ  יגוס  ראשב  לופיטה  תא  רידסמש 

לע ןודקיפ  תייבג  תבוח  לטות  ירטנולווה , ףוסיאה  דעיב  ודמעי  אל  תואקשמה  ינאוביו  םינרציה  םא  יכ  עבקנ  ןודקיפה  קוחל  ןוקיתב 
ול שיגמש  םינותנה  לע  תרוקיב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ךרוע  תנשב 2016  לחה  .הלעמו  רטיל  לש 1.5  תלוביקב  הקשמה  ילכמ 

דעיב הדימע  - יא רמולכ  לע 51% , דמע  םילודגה  םילכמה  ףוסיא  רועיש  יכ  עבק  תנשל 2016  הרקבה  "ח  וד .ה  " לא רוזחמה  דיגאת 
יקוליח םימייק  יכ  ןייצל  שי  .ןורחאה  ןימזה  ןותנה  והזו  הקשמה , ילכמ  ךסמ  לש כ-57%  ףוסיא  לע  םיעיבצמ  ינותנ 2017  .ףוסיאה 

ךומנ לעופב  ףוסיאה  רועיש  יכ  םינעוטה  םימרוג  םנשיו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  םיימשרהו  םירקובמה  םינותנל  םיעגונה  תועד 
םירועישב יבקע  ןפואב  םיפסאנ  הנש , טעמכ 20  רבכ  ןודקיפ  םהילע  לטומש  יצחו , רטיל  דע  םינטקה , הקשמה  ילכמ  .רתוי  דוע 

רויא 1. םיגצומ ב ףוסיאה  ירועיש  לש 83%–78 . םיהובג 

רויא 1
לדוג יפל  הקשמ  ילכמ  ףוסיא  ירועיש 

רועיש רבדב  םינותנה  הביבסה  . תנגהל  דרשמה  ינותנ  לע  םיססובמ  םינטק  הקשמ  ילכמ  ףוסיא  רועיש  רבדב  םינותנ 
הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  הרקב  רחאל  "ה  לא ינותנ  לע  םיססובמ  םינשל 2014–2018  םילודג  הקשמ  ילכמ  ףוסיא 

.
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, םילודגה הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  לע  לאילמג , הליג  הביבסה , תנגהל  הרשה  הזירכה  ןורחאה  רבוטקוא  שדוחב 
הטלחהל תנשמ 2010 . ןודקיפה  קוחל  ןוקיתל  םאתהב  ( 2016  ) דעיה תנשב  לש 55%  ףוסיאה  ידעיב  הדימעה  רסוח  חכונל  תאזו 

רוביצה לעו  טרפב  ילארשיה  תואקשמה  ןכרצ  לע  הנושארבו  שארבו  ילארשיה , קשמב  םימרוג  לש  בר  רפסמ  לע  הבר  העפשה  וז 
.ללכב ילארשיה 

הנושארבו שארב  אלא  ָלכְמ , לכבש  קיטסלפה  תומכמ  קר  אל  עבונו  יתוהמ , םילודגה  םילכמה  לש  ףוסיאה  ירועיש  תלדגהב  ךרוצה 
הקשמה ילכמ  ךסמ  םילודג  הקשמה  ילכמ  לש  םקלח  תויחכונ –  תומגמו  תוכרעה  סיסב  לע  .םילודגה  םילכמה  לש  הנמטהה  חפנמ 

תבוטל רצוימה  קיטסלפה  לקשמ  ךסב  םלקשמ  רועיש  תניחבב  תאז , םע  .דבלב  לע כ-36%  תובורקה  םינשב  דומעל  יופצ  םירכמנה 
ילכמ לש  הנמטהה  יחפנמ  לע כ-75%  רבודמ  םישרדנה , הנמטהה  יחפנ  תניחבבו  הלוע ל-65% –  יסחיה  םקלח  הקשמ , ילכמ 

.לארשיב םירכמנה  הקשמ 

, םינטקה דצל  םילודגה  הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  קוח  תבחרה  לש  תללוכה  תיקשמה  העפשהה  תא  ןוחבל  איה  הז  רקחמ  תרטמ 
רוביצה לע  תולטומה  תורישיה  תויולעה  תא  קר  תללוכ  הניא  וז  הניחב  .תואקשמה  ינכרצ  םע  ביטית  וז  הטלחה  םא  קודבל  הרטמב 

תויולעה הב  תוללכנו  תיתפסות , איה  הניחבה  .תונושה  ףוסיאה  תוטישב  תולולכה  תוינוציחה  תויולעה  תא  םג  אלא  ילארשיה ,
םינרציה תואקשמה , ינכרצ  םהבו  םינושה , ןיינעה  ילעב  לע  לטנה  תקולח  ןפוא  ןחבנ  ןכ  ומכ  .דבלב  םילודגה  הקשמה  ילכמ  רובעב 

םימרוגו ופסאנ , אלש  םיקובקבב  לופיט  לעו  ףוסיא  לע  תויארחאה  תוימוקמה  תויושרה  תויאנועמקה , תותשרה  תואקשמה , ינאוביו 
.םיפסונ

יתביבס קדצ  לש  טביהב  םגו  יתביבסה  טביהב  ילכלכה , טביהב  הנוכנ  קוחה  תלחה  יכ  אצמ  רקחמה 
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ןודקיפ יקוחו  ףוסיא  ירועיש  ימלוע : טבמ 

ןודקיפ יקוח  תובר  םינש  ךשמב  החלצהב  םילעפומ  "ב , הראבו הילרטסואב  יפוריאה , דוחיאב  רתיה  ןיב  םלועב , תובר  תונידמב 
ןיבל הקשמ  ילכמו  םיקובקב  לע  םילחה  ןודקיפה  יקוח  ןיבש  הדרפהה  תטלוב  הלא  תונידמב  .םילדגה  לכב  הקשמ  ילכמב  לופיטל 

ףקיה הזכ , קוח  וליחהש  תונידמב  יכ  אצמנ  וללה  ןודקיפה  יקוח  לש  תואצותה  תניחבב  .םירחא  הזירא  ירמוחל  םידרפנ  םיקוח 
לע 90%–80. דמעו  לדג  הקשמה  ילכמ  לש  ףוסיאה 

, היגוורונ דנלוה , הינמרג , דנלניפ , הינוטסא , קרמנד , היטאורק ,  ) ןודקיפ קוח  החלצהב  תוליעפמ  רבכ  יפוריאה  דוחיאב  תונידמ  רשע 
תפרצ הינטירב , ןהבו  תופסונ , תונידמ  אוה כ-91%  . הקשמ  ילכמ  לש  ףוסיאה  רועיש  הלא  תונידמב  אטילו .) דנלסיא  הידווש ,

.בורקה דיתעב  ןודקיפ  יקוח  ליחהל  ןתנווכ  לע  וריהצה  וא  ליחהל  תויופצ  הירטסואו ,

קוח תונידמה  ןמ  קלחב  יפוריאה –  דוחיאה  תונידמ  רשעב  הקשמ  ילכמ  רובע  תוזיראהו  ןודקיפה  יקוח  ורקסנ  תנשב 2019 
ףוסיאל םילעופ  םניא  םה  םא  םינרציה  לע  סמ  תוליחמש  תונידמב  .יאמצע  קוחב  רבודמ  קלחבו  תוזירא , קוחמ  קלח  אוה  ןודקיפה 

ץירמת רצונ  ךכו  םילכמה , ףוסיא  תויולעמ  יתועמשמ  ןפואב  הובג  סמה  רועיש  דנלניפו , דנלוה  ומכ  הקשמ , ילכמ  לש  רוזחמלו 
הקשמ ילכמ  לע  לח  ןודקיפה  קוח  ךמסמב  תורקסנה  תונידמה  לכב  .סמה  םולשתמ  ענמיהלו  םילכמה  לש  רוזחמלו  ףוסיאל  לועפל 

. םילודגו  םינטק 

תוזיראה יגוס  ןיב  הנחבה  אלל  תוזירא , רוזחמל  םידעי  רבדב  ( Directive  ) תבייחמ היחנה  יפוריאה  דוחיאה  םסרפ  תנשב 1994 
.רוזחמה יפקיה  תלדגהל  יאמצע  ןפואב  ולעפו  היחנהה , רבד  תא  ועימטה  ןכא  דוחיאה  תונידמ  הקשמה  . ילכמ  ןללכבו  תונושה 

םיינכדע םידעי  ועבקנ  ינויב 2019 )  ) ןורחאה ןוכדעב  .וז  היחנהב  םינוכדע  רפסמ  ולח  תוזיראה  תלוספ  יפקיהב  לודיגה  תובקעב 
דעו םיקוושמה , םילכמה  ללכמ  ופסאיי 77%  תנש 2025  דע  םירטיל :) השולש  דע  הקשמ  ילכמ  ןללכבו   ) קיטסלפ תוזירא  רוזחמל 
, םיילארשיה םידעיה  תמועל  רועיש  ןיאל  םיהובג  יפוריאה  דוחיאה  ידעי  תוארל , ןתינש  יפכ  םהמ  . ופסאיי 90%  תנש 2029 
, היחנהה ןוכדע  תובקעב  וכרענש  םיבר  םירקחמ  .םילודגו  םינטק  הקשמה  ילכמ  רובעב  דבלב  לש 65%  ללקושמ  דעי  םיעבוקה 
חוורה יכ  אצמנ  .היחנהב  עבקנכ  םידעיב  הדימעהו  הקשמה  ילכמ  רוזחמ  רועישב  לודיגה  לשב  יופצה  ילכלכה  ןוכסיחה  תא  םיארמ 
תנשב ואצי  הבש  הינטירבב , הנשב  . וריא  ןוילימ  לע כ-120  הירטסואבו  הנשב  , וריא  ןוילימ  לע כ-48  דומעי  תפרצב  ילכלכה 

תא  20%- כב הלעמ  ןודקיפ  קוח  תלחה  יכ  ואצמ  הקשמ , ילכמ  לע  ןודקיפ  קוח  תלחה  רבדב  רוביצ  ףותיש  ךילהתלו  עומישל   2019
. רוזחמל  םיפסאנש  הקשמה  ילכמ  תומכ 

םיחטשה ןויקינ  תא  רפשל  היופצ  םילודג  םיקובקב  לע  ןודקיפה  קוח  תלחה  .ןדריה  רהנ  לעש  אישנה  רפכ  רכסב  םילודג  םיקובקב 
ןידו עבט  םדא  תובידאב  םיירוביצה | 

הניחבה תטיש 
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רובעב הנמטהל , וא  רוזחמל  הרבעההו  לופיטה  ףוסיאה , ךילהת  לכ  ךרואל  תועצוממה  תויולעה  תניחב  לע  תססובמ  הניחבה  תטיש 
ןוימ לופיט , ףוסיא ,  ) תורישיה תויולעה  לכ  ךמס  לע  תבשוחמ  תעצוממה  תולעה  תעיבק  .לופיט  תפולח  לכ  יפל  דדוב  לודג  ָלכְמ 

לופיטה תויולע  תעיבק  רחאל  .ףסאנ  אל  ָלכְמש  הרקמב  הנמטה  לשב  תויתביבסה  תויולעה  ומכ  תופיקע , תויולע  ןכו  דכו )'
ףוסיאה תטישו  ןודקיפה  תבוח  תטיש  .ןלהל  וטרופיש  תיקשמה , תולעה  ךס  תניחבל  םינוש  םישיחרת  ועבקנ  ָלכְמל  תועצוממה 

.לודג הקשמ  ָלכְמב  לופיט  רובעב  תוירשפאה  תופולחה  תא  השעמל  הכלה  תועבוק  ירטנולווה 

תותשר ךרד  וא  םמצעב  םתוא  םיריזחמו  םינטק , קסע  יתבמ  וא  םיירוביצ  םיחטשמ  םילכמ  תינדי  םיפסוא  םייטרפ  םינפסא 
דיגאתהו םילכמה , תא  תונייממ  קווישה  תותשר  .ןודקיפה  ימדב  ריזחמה  תא  תוכזמו  תופוקב  הקשמה  ילכמ  תא  תוטלוקה  קווישה ,

םה תיבה  יקשמש  ןוויכמ  ךא  תודעסמו , ןולמ  יתב  ךרד  לשמל  תופסונ –  ףוסיא  תופולח  תומייק  .יוניפה  יתוריש  תא  עצבל  שרדנ 
עצוממ תולע  ךרעב  ונשמתשה  הניחבב  .הניחבל  וסנכנ  אל  וללה  תופולחה  (, 90%  ) םילודגה םילכמה  תיברמ  תא  םיכרוצש  הלא 

קוריה חפל  הכלשה  תופולח : יתש  וחנוה  הנמטהל , םירבעומו  ופסאנ  אלש  םילכמה  רובעב  .ךשמהב  גצויש  יפכ  ףסאנ , ָלכְמל 
5% הכרעה –   ) םיחותפ םיחטשב  הכלשהו  תוינוריע , תלוספ  יוניפ  תויולע  תללוכה  םיפסאנ ,) אלש  םילכמהמ   95% הכרעה –  )

(. םיפסאנ אלש  םילכמהמ 

קר כ-67% הביבסה , תנגהל  דרשמה  גיצמש  םינותנה  יפ  לעו  תנשל 2017 , ןוכנ  .רתוי  תובחר  ףוסיאה  תופולח  ירטנולווה  ףוסיאב 
, ירק רבעמה , תונחתמ  םיעיגמ  םיפסאנש  םילכמהמ  .ירוביצה כ-27%  בחרמב  תורוזפה  תוירוזחמהמ  ועיגה  םיפסאנש  םילכמהמ 

םיעיגמ םיפסונ  .םילכמה כ-6%  תא  םיפסואו  םידירפמ  "ה  לא םעטמ  םינפסא  רבעמה , תנחתל  ורבעו  ליגרה  חפל  וכלשוהש  רחאל 
םיעיגמ םתיברמ  םיפסאנ , אלש  םילכמה  ןיבמ  הז , שיחרתב  םג  .תוזיראה  קוח  יפ  לע  ץראה  יבחרב  םירוזפה  םימותכה , םיחפה  ךרד 

רויא 2. םיגצומ ב תויומכהו  ףוסיאה  ירועיש  ללכ  (. 5%  ) םיירוביצה םיחטשל  ןטק  קלחו  ( 95%  ) קוריה חפל 

רויא 2
שיחרת יפל  ָלכְמל , לופיט  תופולח 

םינושה םישיחרתה  יפל  לָכְמל  תולע  תואצות – 

ןודקיפ תבוח  םהילע  הלחש  םילכמ  ףוסיא 

תיבב הטילקה  תויולע  םע  ָלכְמב  לופיטה  תויולע  לש  רוביח  סיסב  לע  הבשוח  ןודקיפ  תבוח  וילע  הלחש  לודג  ָלכְמ  רובעב  תולעה 
.ןוסחאל םישרדנה  רחסמה  יחטש  תויולעו  םדא  חוכ  תויולע  ןנשי  קווישה  תותשרל  העגהה  רחאלש  ןוויכמ  תאזו  ומצע , קסעה 

הטילקה תולע  ונבושיח –  יפ  לע  .םינפסאה  ןיבל  םיאנועמקה  ןיב  ללקושמ  עצוממ  לע  תוססובמ  הטילקהו  לופיטה  תויולע 
תויולעה תא  ףיסוהל  שי  ָלכְמב , לופיטהו  הטילקה  תויולעל  טרפ  גא .' איה 12.9  לופיטה  תולעו  גא ,' איה 6.5  לודג  ָלכְמל  תעצוממה 

תא ונרסחה  גא )'  20.6  ) תולעה ךסמ  .תופסונ  גא ' תמכתסמ ב-1.2  וז  תולע  .דועו  םוסרפ  קוויש , הלהנה , תויולע  ןוגכ  תופיקעה ,
הלחש ָלכְמב  לופיטל  תללוכה  תולעה  הז  בושיח  סיסב  לע  .ָלכְמל  גא ' תמכתסמה ב-3.7  םלגה , ירמוח  רובעב  תלבקתמה  הרומתה 

. ָלכְמל  גא ' לע 16.9  תדמוע  ןודקיפ  תבוח  וילע 

םילכמ לש  ירטנולוו  ףוסיא 

לועפתה תויולע  ןובשחב  ואבוה  ירטנולווה  ףוסיאה  רובעב  .תופסונה  לופיטה  תופולח  רובעב  ָלכְמל  תויולעה  ובשוח  המוד , ןפואב 
, תירוזחמה תספותש  חטשל  תיביטנרטלאה  תולעה  ןכו  תיתנשה  הרבסהה  תולע  הפסונ  ךכל  .יצראה  תוירוזחמה  ךרעמ  לש  ןוההו 
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תויולע לש  המיכס  סיסב  לע  ובשוח  םותכה  חפה  תויולע  .עצוממ  היינח  תעש  ףירעתל  רושקה  בישחת  סיסב  לע  הבשוחש  תולע 
.םיחפה חטש  לש  יפולחה  ךרעהו  תופסונ  תופיקע  תויולע  ופסונ  ךכל  .םיחפה  לש  הקזחאהו  הריצאה  קוליסה , יוניפה ,

רבעמ תונחת  ךרד  ףוסיא 

תלוספ העיגמ  רבעמה  תונחת  לא  רבעמה . תונחתב  ןוימ  איה  ירטנולוו  ףוסיאב  םילודג  םילכמ  ףוסיאל  תישילשה  היצפואה 
תולעה בושיחב  .םייתנשה  וידעיב  הדימע  ךרוצל  רוזחמה  דיגאת  ידי  - לע תפסאנו  ןוימ  תרבוע  איה  םשו  ינוריעה , בחרמב  הרוקמש 
ףוסיא תויולעו  ןוימה  תויולע  תא  םג  אלא  דיגאתה , לש  לועפתה  תויולע  תא  קר  אל  תונמל  שי  רבעמה , תונחת  ךרד  עיגמה  ָלכְמל 

ובשוח תולעה  ךס  בושיח  ךרוצל  הנונראה .) ימולשת  ךרד  לשמל   ) רוביצה לע  תולטומ  רחא  וא  הז  ןפואבש  ינוריעה , ךרעמב  תלוספה 
.דיגאתה לועפת  תויולע  ןכו  ןוימה  תויולע  תוינוריע , - ץוחהו תוינוריע  - םינפה יוניפה  תויולע 

ירוביצה בחרמב  וא  קורי  חפל  הכלשה 

, ירוביצה בחרמב  וא  םיקוריה  םיינוריעה  םיחפל  םיקרזנ  רמולכ , םיפסאנ , םניאש  םילכמל  תועגונ  תונורחאה  תופולחה  יתש 
תויולעה הנושארה , תויתביבס : תויולע  יתש  הלא  םילכמל  .רבעמה  תונחתב  םיניוממ  םניאו  ינוריעה , ךרעמה  ידי  - לע םיפסאנ 

תלעותה לש  תיביטנרטלאה  תולעה  איה  היינשהו  לעופב , הנמטהה  לטיה  ידי  - לע תוגצוימה  הנמטהמ , תומרגנש  תויתביבסה 
הלבט 1. תוגצומ ב תובשוחמה  תויולעה  ךס  .רוזחממ  תיתביבסה 

הלבט 1
הייתש ילכמב  לופיט  תופולח  יפל  תויולע 

תוארנב העיגפה  ךרע  ויתואצות : לע  עיפשהל  םייופצ  םה  ךא  םינותנב , רוסחמ  בקע  יתומכה  בישחתל  וסנכוה  אל  םימרוג  רפסמ 
החנה לע  ססבתמ  םיחותפה  םיחטשב  הכלשהה  תנטקה  ךרע  ןכ , ומכ  .רוזחמל  רוביצה  ךוניח  ךרעו  ירוביצה  בחרמב  תלוספה  לשב 

רובעב תיקשמה  תולעה  ךס  הבשוח  וז  הרוצב  .אשונב  םירמאמ  רפסמב  םיעיפומה  םיימואל  - ןיב םיכרעמ  הכומנה  דואמ , תינרמש 
ףוסיא ירועיש  לש  תפסונ  תושיגר  תניחב  התשענ  וגצוהש , םישיחרתל  טרפ  .םילודגה  הקשמה  ילכמ  ףוסיא  רבדב  שיחרת  לכ 

.שיחרת לכל  םיפסונ 

אוה יתועמשמה  לדבהה  ךא  ןזואמ , תויהל  בורק  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  בקע  וטנ  יקשמה  תלעותה  ןזאמ  יכ  הלוע  ליעלש  חותינהמ 
ירועיש לש  הניחבב  .ןודקיפ  תבוח  םהילע  הלחש  תמועל 71%  ירטנולוו ) ףוסיא   ) ןודקיפ תבוח  אלל   54% ףוסיאה –  ירועישב 

.ח ןוילימ ש" טעמ ל-3  הלוע  ןודקיפה  תבוח  לשב  קשמל  וטנ  תלעותה  רועיש  ירטנולוו – ) ףוסיא  םע   71%  ) םיהז ףוסיא 

תויטמוטוא לופיט  תונוכמ  תסינכ 

תבחרה יכ  רוכזל  שי  תאז , םע  .ףוסיאה  ךילהתב  םינושה  םימרוגה  ברקב  יחכונה  תויולעה  הנבמ  לע  ססבתמ  ןלהל  גצוהש  חותינה 
תויולע תתחפהל  לועפל  תויופצ  ןרותב  הלאו  קווישה , תותשר  ךרד  םיעיגמה  םילכמה  ףקיה  תא  תיתועמשמ  לידגת  ןודקיפה  תבוח 

הטישה .ידיימ  וניאש  חווטב  היופצ  ןתעפשה  ןכ  לעו  העמטהלו , תוכרעיהל  ןמז  תושרוד  הלא  תולועפ  .ףינסב  ָלכְמל  הטילקה 
הדובעה תועש  תא  הדירומ  איהש  רחאמ  תותשרה , יפינסל  תויטמוטוא  תונוכמ  לש  הסנכה  איה  תויולע  םוצמצל  הצופנה  תימלועה 

הניטקמה תיכוכז ,) תסירג  ףא  תומיוסמ , תונוכמבו   ) תכתמו קיטסלפ  לש  הסיחד  תרשפאמ  רקיעבו  םילכמב , לופיטל  תושרדנה 
.ףינסב םישרדנה  ףוסיאה  יחטש  תא  תיתועמשמ 

ָלכְמה תטילקל  תעצוממה  תולעה  .קווישה  תותשר  יפינסל  תויטמוטוא  תונוכמ  לש  תלבגומ  הסינכ  ףסונ –  שיחרת  ןחבנ  תאז , רואל 
לע ףסונ  יכ  רוכזל  שי  .וז  הסינכ  ףקיהב  תויולת  ןודקיפה , תבוח  וילע  הלחש  ָלכְמל  תעצוממה  לופיטה  תולע  ןכמ  רחאלו  תותשרב ,

הניחבה ךרוצל  .ורובע  ףוסיאל  הצקה  תונורתפ  רופיש  ידי  - לע ןכרצה  תופתתשה  תלדגהב  בושח  קלח  תונוכמל  תויולעה , םוצמצ 
.תיטרדנטס הנוכמ  ינייפאמב  ונשמתשה  תילכלכה 
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הנוכמה תויולע  תמועל  ימלועה ,) ןויסינה  סיסב  לע  הכרעה  ָלכְמל –  גא ' כ-6   ) ףינסל יתנשה  ןוכסיחה  סיסב  לע  הכרענש  הניחבמ 
תשיכרל תילכלכ  תויאדכ  תמייק  םילודגה ) הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפ  תבוח  אלל   ) םויכ רבכ  יכ  אצמנ  הנקתהו ,) לועפת  השיכר , )

םיפסאנש םילכמה  ללכ  טעמכש  ךכ  תיתועמשמ , וז  תויאדכ  םיצעת  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  .םיפינסהמ  לודג  קלחב  תונוכמה 
.תויתועמשמ ןניא  םהב  םיפסאנה  םילכמה  תויומכש  םינטק , םיפינס  רפסמל  טרפ  תאזו  תויטמוטוא , תונוכמ  ךרד  ועיגי  ( 98%)

איה היופצה  ןמזה  תסופתו  תויהל 2,500–3,000 , ךירצ  קושב  תונוכמה  רפסמ  ןכרצל , תוריש  ידדמב  דומעל  ידכו  הז , שיחרתב 
.תוליעפה תועשמ   20–55%

הנטק ןודקיפ  תבוח  וילע  הלחש  ָלכְמל  לופיטה  תולע  תונוכמ , לש  תבחרנ  הסינכ  לש  החנהב  רויא 3 , תוארל ב ןתינש  יפכ 
ןתינ ךוראה  חווטב  .יתועמשמ  ןפואב  ךכל  םאתהב  תדרוי  תיקשמה  תולעהו  ָלכְמל , גא ' ל-14.6  גא ' תדרויו מ-17  תיתועמשמ ,

.םיאנועמקל לופיטה  תויולע  תתחפה  רואל  חומצל  הדיתע  תלעותהו  תונתשהל , יופצ  םימרוגה  ללכ  לש  תויולעה  הנבמ  יכ  תוארל 

רויא 3
יפלו שיחרת  יפל  תויטמוטוא , תונוכמ  תסינכ  ללוכ  תויתנשה , תויקשמה  תויולעה  ללכ 

ףוסיאה רועיש 

םינושה םימרוגה  ןיב  לטנה  תקולח 

םיעפשומ תויהל  םייופצה  םיבר  םימרוג  םנשי  .םינושה  םימרוגה  ןיב  לטנה  תקולח  םג  הנחבנ  תויקשמה , תויולעה  תניחב  לע  ףסונ 
תודוגאו רפס  יתב  ומכ  רתוי , םינטק  םימרוג  ןכו  םיאנועמקהו , תואקשמה  ינאובי  םינרציה , תואקשמה , ינכרצ  רוביצ  םהבו  ךלהמהמ ,
םינרציה תואקשמה , ינכרצ  םירקיעה : םימרוגה  לע  העפשהה  לע  דומענ  וז  הניחבב  .דועו  עוניש  ינלבק  םילכמ ,) ףוסיאב  םיקסועה  )

.תוימוקמה תויושרהו  םיאנועמקה  תוזיראה ,) קוח  םושיי  לע  יארחאה  רימת , דיגאתו  "ה  לא דיגאת  ללוכ   ) םינאוביהו

תלגלוגמ רמולכ ,  ) הקשמה קובקב  ריחמל  האולמב  תפסונ  הניא  גא )'  30  ) ןודקיפה תולע  יכ  איה  וז  הדובעב  סיסבה  תוחנהמ  תחא 
שילש  ) תואקשמה ינכרצו  תולעהמ ) םישילש  ינש   ) םיאנועמקהו םינאוביה  םינרציה , ןיב  תקלחתמ  אלא  ןכרצל ,) האולמב 
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תעב גא '  20- כב תדרוי  תולעה  ָלכְמה , תא  בישמש  ןכרצ  רובעש  ןוויכמ  םינכרצה , לע  לטנה  לע  תיתוהמ  העפשה  ךכל  שי  תולעהמ .)
םיריחמה חותינ  .םינטקה  הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפ  תבוח  תלטה  לש  ןויסינה  לע  תססובמ  וז  הבושח  החנה  .ןודקיפה  תבוח  תלחה 
שילשכ ירק , דבלב , גא ' לש 8  התייה  םינטקה  םילכמה  ריחמב  תילאירה  םיריחמה  תיילע  יכ  דמלמ  הירחאו  ןודקיפה  תלטה  ינפל 

םאתהב גא ,' אוה 30  םילודגה  םילכמה  לע  ןודקיפה  הבוג  יכ  חנוה  וז  הדובעב  יכ  ןייצל  שי  גא )' .  25  ) לטוהש ןודקיפה  הבוגמ 
שוקיבב תמיוסמ  הדירי  היהת  ןודקיפ  תלחה  תובקעב  יכ  ןכתיי  תאז , םע  .ונממ  עפשומ  וניא  תואקשמל  שוקיבה  יכו  ןודקיפה , קוחל 

.טרפב םילודגה  הקשמה  ילכמלו  ללכב  תואקשמל 

ָלכְמ לכל  ןודקיפה  תולעל  הוושה  םוכס  "ה  לאל םיריבעמ  םה  ןכש  םינאוביהו , םינרציה  לע  תיתועמשמ  העפשה  תעבונ  םג  ןאכמ 
ןה ןודקיפה  תולעמ  קלחב  ןה  תאשל  םייופצ  םיאנועמקה  .הקשמה  יריחמב  הרומתה  אולמ  תא  לבקל  םייופצ  םניאו  רכמנ , הקשמ 

אשונה םרוג  תויהל  םייופצ  םה  ןכ  לעו  ָלכְמ –  לכ  לע  "ה  לאמ םהל  םיקנעומה  לופיטה  ימדל  תוישממה  הטילקה  תויולע  ןיב  שרפהב 
יכ רוריבב , תוארל  ןתינ  םייקה .) בצמה  תמועל  יוניש   ) הניחבה תואצות  תועיפומ  רויא 4  .ןודקיפה ב קוח  תבחרה  לש  לטנה  רקיעב 

דיגאת יחוור  םע  םיזזקתמ  םינאוביהו  םינרציה  ידספה  .ןודקיפה  תלחהמ  םיירקיעה  םיחיוורמה  םה  םינטקה  םינפסאהו  םינכרצה 
ןודקיפה תולעמ  קלח  תגיפסב  ןה  לטנב  םייזכרמה  םיאשונה  םה  םיאנועמקה  .רימת  ידי  - לע םיקובקבב  לופיטב  ןוכסיחה  םעו  "ה  לא

.ותוא בישמ  ןכרצהש  תעב  ָלכְמה  תטילק  תעב  ןה  הקשמה  תריכמ  תעב 

חומצל היופצ  םייטרפ ) תיב  יקשמו  םישנא  םיריזחמש  םילכמה   ) רוביצה תופתתשה  יכ  החנהה  לע  ןבורב  תוססבתמ  הלא  תואצות 
קר כ-20% הכירצה –  ןפואמ  הנושארבו  שארב  עבונ  הז  יופצ  רועיש  םויכ ל-80% . דבלב  מ-18%  ןודקיפה , תבוח  תבחרה  תובקעב 

רוביצה תופתתשה  רועיש  יכ  חינהל  ןתינש  ךכ  םילודגהמ , לש כ-90%  הכרעה  תמועל  םיתבב , םיכרצנ  םינטקה  הקשמה  ילכממ 
רועיש יכ  ריבס  תויטמוטוא , תונוכמ  לש  ןתסינכ  םע  טרפבו  ללכב  ןכרצל  הצקה  תונורתפ  ורפתשיש  לככ  ןכ , ומכ  .תיתועמשמ  לדגי 

םילכמהמ עצוממב כ-80%  יכ  הארמה  ימלועה , ןויסינה  תא  םאות  לש 80%  תופתתשה  רועיש  .רתוי  ףא  הלעי  רוביצה  תופתתשה 
.תויטמוטוא תונוכמ  תועצמאב  םיפסאנ 

רויא 4
תבוח תבחרה  תובקעב  םינושה  םימרוגה  לש  יתפסותה  ןזאמה  דספה ? וא  חוור 

ןודקיפה

[2]

https://magazine.isees.org.il/?p=20462



תונקסמו ןויד 

לש הניחבבו  ידיימ , ןפואב  ןודקיפה  תבוח  תבחרהב  יכ  איה  הנושארה  .תוירקיע  תונקסמ  יתשל  עיגהל  ןתינ  ונעציבש  חותינהמ 
רחאל ךוראה , חווטב  .דבלב  ןוילימ ש"ח  לע כ-3  דמוע  קשמל  וטנ  תלעותה  רועיש  ירטנולוו – ) ףוסיאב   71%  ) םיהז ףוסיא  ירועיש 

, ןאכמ .םיאנועמקל  לופיטה  תויולע  תתחפה  תוכזב  רקיעב  חומצל , הדיתע  תלעותה  םילכמ , תטילקל  תויטמוטוא  תונוכמ  תסינכ 
תבוח תבחרה  יכ  איה  תפסונ  הנקסמ  .קשמל  תיאדכ  םילודגה  הקשמה  ילכמ  לע  ןודקיפה  תבוח  תבחרה  תיקשמ  - ללכ הניחבבש 

אבוה אל  וז  הדובעב  .םיאנועמקה  ויהי  הנממ  םיירקיעה  םיעגפנה  וליאו  םינטקה , םינפסאלו  םינכרצל  רקיעב  ליעות  ןודקיפה 
שוקיבב תמיוסמ  הדיריל  ליבות  ןודקיפה  תלחהש  ןכתיי  יכ  ןייצל  יואר  ךא  תואקשמה , ינכרצ  דצמ  שוקיבב  יוניש  ןובשחב 

.תואקשמל

םיכירצש םיפסונ  םירטמרפ  םנשיש  ךכמ  תמלעתמ  איה  ןיאו  ןודקיפה , תלחה  לש  דבלב  ילכלכה  ןפה  תא  תללוכ  וז  הניחב 
הקיקחה תורטמב  הדימעה  ךלהמה , תומישי  לשמל  תופסונ , תודוקנ  לש  הניחב  השורד  .אשונב  הטלחהה  תלבק  לע  עיפשהל 

םג ןוידה  תבחרה  ונמעטל , תאז , םע  .תויתורחתו  םיידיתע  םייונישל  תושימג  רוביצה , לש  תיברמ  תופתתשהל  ךרדה  תירוקמה ,
ןויקינ תעפשה  תא  תמכלו  תוסנל  םוקמ  שי  דיתעב  .ןודקיפה  תבוח  תבחרה  דעב  תונעטה  קוזיחל  איבת  ףא  הלא  םינוירטירקל 

.ךכב הנומטה  תלעותה  תאו  ילארשיה , רוביצה  תוגהנתהב  יונישהו  רוביצה  יחטש 

ידכ קוחב , םיעובקה  םינמזה  תוחול  תייחד  ךות  ןודקיפה  תבוח  תלחהל  לועפל  שי  ךלהמהמ  תירוביצה  תלעותה  תא  לידגהל  ידכ 
קושל קינעהלו  תיבטימו , הליעי  ןודקיפ  תלחהל  םישורדה  תונורתפה  תא  תיבטימ  הרוצב  ןייפאל  הביבסה  תנגהל  דרשמל  רשפאל 
םיכרד ןוחבל  שי  טרפב , .ךלהמה  תובקעב  לטנה  תקולח  תניחבמ  ןה  תיקשמה  תלעותה  תניחבמ  ןה  תובישח  ךכל  שי  .תוכרעיה  ןמז 

הצקה תונורתפ  תא  רפשל  םג  ךכו  תויטמוטואה , תונוכמה  תשיכר  דוסבס  ידי  - לע לשמל  תויופצה , םיאנועמקה  תויולע  םוצמצל 
, םיאנועמקה ברקב  םג  ןכרצל  הצקה  תונורתפ  תא  רפשי  תונוכמה  לש  יקלח  דוסבס  .ותופתתשה  רועיש  תא  לידגהל  ידכ  ןכרצל ,

.קפסב תלטומ  םלצא  תיחכונה  תונוכמה  תשיכר  תויאדכש 

םוכיס

טביהב הנוכנ  קוחה  תלחה  יכ  הארמ  האצותה  .םילודג  םילכמ  לע  ןודקיפ  תבוח  תלחהל  תויאדכהו  ךרוצה  ונחבנ  הז  רמאמב 
לארשי תנידמ  תא  איבת  קוחה  תלחה  ךכל , רבעמ  .םלשמ  םהזמה  ירק  יתביבס , קדצ  לש  טביהב  םגו  יתביבסה  טביהב  ילכלכה ,
םיפסונ םיטביה  םג  עינהל  היושעו  תיתביבסה , תועדומה  תא  ריבגת  םלועב , תוחתופמה  תונידמל  םימודה  ףוסיא  ידעיב  דומעל 

.רוביצה לצא  םילגרה  יונישו  תיתביבסה  תוארנה  רופיש  לשמל  עצובש , חותינל  ץוחמ  םיאצמנש 
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