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תינברוא היירכב  ךרוצה  באשמל –  תלוספמ 
לארשיב היונבה  הביבסב 

? תינברוא היירכ  יהמ 

םיילכלכו םייתרבח  םיתוריש  םיקפסמה  ונלש , הכירצה  ירצומו  ןיבוטה  תויתשתה , םיניינבהמ , תבכרומ  תינרדומה  היונבה  הביבסה 
איה ( Urban Mining תינוריע , היירכ   ) תינברוא היירכ  .תלוספל  םיכפוה  םה  הפוסבש  תמיוסמ  םייח  תלחות  םלוכל  ךא  םיבר ,

דועב .דיתעב  םינימזל  וכפהיש  םלג  ירמוח  לאכ  הנמטהה , ירתא  לא  םג  ןכו  ונימי  לש  היונבה  הביבסה  לא  סחייתהל  העיצמה  השיג 
םיסחייתמ ונחנא  תינברואה  היירכה  תשיגבש  ירה  תורכממו , תובצחממ  םינווגמ  עבט  יבאשמ  םירוכ  יתרוסמה  היירכה  םלועבש 

.םיישומישה םהייח  ףוסל  םיעיגמ  םה  רשאכ  דיתעה , לש  םירמוחה  יצברמ  לאכ  םהב  םיררוגתמ  ונאש  םיבושייהו  םירעה  לא 
תלוספה ינרציו  םיסכנה  ילעב  רויא 1 ,)  ) היונבה הביבסה  לוהינ  ןונכת  לש  םלועל  םיקתעומ  היירכה  םלועמ  ןונכתה  יבלש  הז  ןפואב 

תינברוא היירכ  תרבחל  תכפוה  רוזחִמה  תרבחו  הרכמה , וא  הבצחמה  לש  עקרקה  ילעבל  הלבקהב  םיבאשמ  רגאמ  ילעב  םישענ 
.בוצחל רתיה  הלביקש  היירכ  תרבח  ומכ 

דציכ שיחמהל  ידכ  היינבה  ףנעב  שמתשנ  .רבד  לכל  באשמ  איה  תלוספה  יכ  שיגדנו  השיגה , ירקיע  תא  ראתנ  תאז  הרצק  העידיב 
באשמ םהו  תלבגומ , עקרקב  םתומכש  םיבר  םירמוחל  היירכה  תודותע  ןה  היינבה  ףנעמ  דיתעב  ונל  תויופצה  תלוספה  תויומכ 

תורפעב םזוכירמ  הובג  תינוריעה  הביבסב  םזוכירש  םירמוח  םנשי  ךכ , לע  ףסונ  .דיתעב  רסחב  תויהל  יופצו  שדחתמ  וניאש  הלכתמ 
יוניש .תיעבטה  הביבסב  רשאמ  תינוריעה  הביבסב  היירכל  תילכלכו  תיזיפ  רתוי  םישיגנ  םירמוח  םנשי  ןכו  ונימיב , רבכ  תויעבט 

.םלגה ירמוח  לש  םייבטימ  רוזחִמו  לוצינ  רשפאי  הז  ןכות  םלועב  הבישחה  יסופד 
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רויא 1
היירכב םיליבקמה  םיבלשל  תיתרוסמ  היירכב  םיירקיעה  הדובעה  יבלש  ןיב  האוושה 

תינברוא
.םיבלשה אולמ  לש  טוריפ  וב  ןיאו  השחמה , יכרוצל  רויאה 

תילגעמה הלכלכה  םלועב  תינברוא  היירכ 

ירמוח תקפהל  אמייק  - תונבו תויפולח  םיכרד  התע  רבכ  חתפל  ןוכנ  ןכ  לעו  תלבגומ , ץראה  רודכב  םייעבטה  םלגה  ירמוח  תומכ 
תוקיזמה תוטילפ  עונמל  רוצייהו , הקפהה  יבלשב  םיבאשמב  שומישה  תא  שארמ  םצמצל  שיש  תסרוג  תילגעמ  הלכלכ  .םלג 

תונשדחלו תוליעיל  רתוח  הז  לדומ  .רוזחמ  וא  רזוח  שומיש  הנובנ , הכירצ  ךרד  םיבאשמה  ייח  תא  תוצמל  ךשמהבו  הביבסל 
.הלוכ הרבחלו  הלכלכל  הביבסל , ןמזב  וב  תמרותה  תיתיישעת 

.היונבה הביבסב  םימייקה  םירמוחה  לש  הכרעהו  תומיכ  ידי  - לע לגעמה  תריגס  יכילהתב  דקמתמ  תינברואה  היירכה  רקחמ 
תויאדכה המ  שוקיב ? םהל  היהי  םאה  היירכל ? םינימז  ושעיי  יתמ  םיאצמנ ? םירמוחה  ןכיה  ןוגכ : תולאשב  קסוע  רקחמה 
"ל? וחמ םלג  ירמוח  אוביב  וא  הנידמה  תולובגב  תיתרוסמ  היירכ  תמועל  תינברוא  היירכ  לש  תילכלכהו  תיתביבסה 

יפוריאה דוחיאה  המגודל , .םלועב  תונורחאה  םינשב  תוינידמ  ינוויכו  םירקחמ  רפסמ  םיחתפתמ  רבכ  הלאכ  תולאש  לע  תונעל  ידכ 
תדועת  " חותיפ םהלש  , ידיתעה  היירכה  לאיצנטופ  לשו  שומישבש  םלגה  ירמוח  לש  םינדמוא  תריציל  רקחמ  ימזימ  רפסמ  ןמימ 
ףוסב ןיינבה  ךותמ  ָםיוצימלו  םלגה  ירמוח  קוריפל  תויחנהו  הנבמה  יקלח  לש  םיקיודמ  םיטרפמ  תללוכה  םיניינבל  תירמוח " תוהז 

םושייל םירקחמ  תועצבמ  תופסונ  םירעו  הניו  תונמטמב  . היירכ  תויגולונכטבו  היירכ  תוטישב  שומישל  שושיג  ירקחמו  וייח  ,
. ןהימוחתב  תינברוא  היירכ 

לארשי תנידמב  םירגתאה  חכונל  תינברוא  היירכ 

םילדגה רוידה  יכרוצל  הנעמכ  .ןונכתה  םלוע  רובע  ישממ  רגתא  םירצוי  תרבוגה  התופיפצו  לארשי  תייסולכוא  לש  ריהמה  לודיגה 
יכילהתב תונביהל  יופצ  ןהמ  לטובמ  אל  קלח  תנש 2040  . דע  תוריד  ןוילימ  לש 1.5  ןתיינב  תא  רשפאל  תלעופ  ןונכתה  תכרעמ 

םלג ירמוח  לש  הכירצו  רוציי  יכ  עודי  .היינב  תלוספ  לש  דואמ  הלודג  תומכ  תריציו  םינבמ  לש  הסירה  םישרודה  תינוריע  תושדחתה 
יזג תוטילפמ  שילשכלו  םלועב  היגרנאה  תכירצמ   40%- כל יארחא  םינבמה  ףנע  ןכש  םילקאה , יוניש  לע  םיעיפשמ  היינבל 

.אוביב תולתה  תא  תיחפהל  יושע  םירמגומ  םירצומו  םלג  ירמוח  לש  רזוח  שומישש  דועב  הממחה ,

, םלגה ירמוחל  תוסחייתהבו  ןונכתה  בלשב  רבכ  העשה  וצ  איה  תינברוא  היירכ  םהינפב , תדמוע  לארשי  תנידמש  םירגתאה  חכונל 
לש היינבל  םלגה  ירמוח  םה  ונלש  תויתשתבו  םיניינבב  םיבצחמה "  " יכ העיצמו  תיתרוסמה  היירכה  ןזאמ  תא  הנשמ  איהש  ןוויכ 
יגיצנ תופתתשהב  תינברוא  היירכ  אשונב  לארשיב  וגוסמ  ןושאר  שגפמב  הרבעש  הנשב  ולעש  תונבותה  תחא  םג  וז  .רחמה  יניינב 

יוניש תארקל  הלחתה  אוה  הז  שגפמ  .דועו  הימדקא  הלשממ , ידרשמ  ץראה , ינוב  םינלבקה  תודחאתה  םיניישעתה , תודחאתה 
.חווט - ךורא ןונכתל  תרגסמ  יוניַשל  תקפַסמ  תינברואה  היירכה  תשיגו  באשמ , לאכ  תלוספה  לא  תוסחייתהב  יתסיפת 
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