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ןג - תמרב םינקרי  לש  תינגרוא  תלוספ  תדרפה 

לש יבטימ  לוצינ  םירשפאמ  םיאתמ  לופיטו  רוקמב  התדרפה  .תינוריעה  תלוספב  רתויב  יתועמשמה  ביכרה  איה  תינגרואה  תלוספה 
דוגיא ומזי  וז  הנבה  ךותמ  תוכיאהו  . תומכה  תניחבמ  תינגרוא , תלוספ  רוציי  ידקומכ  והוז  םינקרי  באשמכ  . וזה  תלוספה 

ץרמב לחה  .תוריפו  תוקרי  תויונחמ  תינגרוא  תלוספ  לש  רוקמב  הדרפהל  ינויסינ  וק  ןג  - תמר תייריעב  "ע  פש ףגאו  האורבתל  ןד  םירע 
אשונב דוע   ) RDF-לעפמב ה ךשמהבו  היגולוקא " ץח   " לעפמב םיאתמ  לופיטל  תרבעומו  םיידועיי , םיחפב  תלוספה  תפסאנ   2019

תלוספב לפטל  תילכלכו  הנימז  החונ , תורשפא  הרובע  תמייק  ןכלו  ןד , םירע  דוגיאב  הרבח  ןג  - תמר ןויליגב .) תמדוקה  העידי  ואר ב
רוזחִמה ירועיש  תלדגה  ותרטמש  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  ארוק " לוק   " ףקותמ דועו , תאז  .הייריח  רוזחִמה  קראפב  וזכ 

.רוקמב תדרפומ  תלוספב  לופיט  לע  החנה  תנתינ  הבשההו ,

זוכיר ובש  לצרה  בוחר  ךרואל  םינקרי   10- כל רטיל  לש 360  חפנב  םינמוסמ  םימוח  םיחפ  וקלוח כ-15  ינויסינה  םזימה  תליחתב 
, תופילק תוריפו , תוקרי  לש  הנכה "  " תויראש  ) םוחה חפל  ךילשהל  שי  המ  תינגרוא , תלוספ  יהמ  רבסוה  ןקרי  לכל  .הז  גוסמ  תויונח 

תווצל םגו  םינקריל  םג  רבסוה  ןכ , ומכ  האלה .) ןכו  םינוטרק  תויקש , תוזירא ,  ) הז חפל  ךילשהל  ןיא  המו  לקלוקמ ) ןוזמ  םילע ,
הנטק סחד  תיאשמ  תועצמאב  השענ  תלוספה  ףוסיא  .ףוסיאה  רחאל  תלוספה  דועיי  המו  ינויסינה  וקה  לש  ותילכת  המ  ףוסיאה 

םיינגרואה םירצותה  רדחב  ךשמהבו  הייריחב , היגולוקא " ץח   " ןקתמב תלוספה  תא  הקרפו  םימוחה  םיחפה  תא  קר  הפסאש 
.רחא םוקמב  תלוספ  תקירפ  תרשפאמ  הניאש  בותינה  תכרעמב  הנמוס  תיאשמה  . RDF-לעפמב ה

המוד ןויער  התלעהש  ןג  - תמר תובשות  תצובקב  ונרזענ  ןמזה  ךרואל  םיחפה  תלוכת  תקידבבו  םזימב  תופתתשהל  םינקריה  סויגב 
.רושעכ ינפל  םייקתהש  הביבסה  תוכיא  אשונב  םיבשות  סרוק  תרגסמב 

: הלאה תולועפה  תרזעב  ימוי  - םויו יתוכיא  ןפואב  תלוספה  המגדנ  םזימה  ךלהמב 

תדימב הרבסהה  תא  קזחלו  ןקתל  ןקרי , לכ  לש  הלועפה  ףותיש  רחא  בוקעל  ידכ  חפ , לכ  לש  תוכיאהו  תומכה  תרקב 
; ךרוצה

; תבשחוממה תכרעמב  הייריחל  הסינכ  לכב  הפסאנש  תלוספה  תומכ  תליקש 
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; ריעב הפסאנש  תוללוכה  תוכיאהו  תומכה  תא  תוארל  ידכ  ץח – "  " ןקתמב המרעה  םוליצו  תיתוכיא  הקידב 
ןקת יפ  לע   ) תינוריע תלוספ  לש  חפנ ) יפל  אלו  לקשמ  יפל  סחי  רמולכ   ) ילקשמ בכרה  תמיגד  תיתומכ –  המיגד 

.םזימה תוליעפל  ןושארה  שדוחה  ךלהמב  ( 2221

לירפאב ימויה  יוניפה  עצוממ  .ינגרוא  רמוח  ויה  םימוחה  םיחפב  הפסאנש  תלוספה  לקשממ  אצמנ ש-92%  ועצובש  תומיגדהמ 
 . חפל לע כ-60 ק"ג  דמע   2019

: תונקסמ רפסמ  ןהמ  ולעו  דואמ , הבוט  הדרפה  תוכיא  לע  ודיעה  ינויסינה  םזימה  תואצות 

תיאשמל םימוח  םיחפ  לש  יוניפ  לש  בצמ  עונמל  ידכ  םהירחא  דומצ  בקעמבו  יוניפה  יתווצל  הכרדהב  ךרוצ  שי 
.תרחא

.תויולעב ךוסחלו  םוי  ידמ  םוקמב  עובשב  םימעפ  שולשל  םימוחה  םיחפה  יוניפ  תא  םצמצל  ןתינ 
.םוקָמב תויעב  ןורתפ  תרשפאמ  םיקוריה  דצל  םימוחה  םיחפה  תלוכת  תקידב 

.הלועפה ףותישו  הדרפהה  תוכיא  לע  הרימש  ךרוצל  עובק  ןפואב  םינקריל  בושמ  תרבעהבו  הרבסהב  ךרוצ  שי 
םיילועפתהו םייגולונכטה  תונורתפל  תימוקמה  תושרב  הדרפהה  ךילהת  לש  המאתהה  תובישח  לע  דומלל  רשפא 

הזירא וא  לדוג  ללגב  תינגרוא  אל  תלוספ  רותב  ןיימתהל  םילולע  םיינגרואה  םיביכרהמ  קלח  לשמל , .ןוימה  ןקתמב 
(. זורא ירלס  םלש , בורכ  ומכ  )

.םימוחה םיחפב  שמתשהל  םה  םג  ולכויש  ידכ  לשמל  םהירוגמ , רוזאב  םייקתמ  ךלהמהש  ועדי  םיבשותהש  ץלמומ 

תויונח םינקרי , תללוכ  איהו  תינגרוא , תלוספ  לש  םיפסונ  םילודג  םינרציל  רוקמב  הדרפהה  הבחרתה  ינויסינה  םזימה  תחלצה  רואל 
הנורחאל .תונוט  לע 6.9  דמוע  יעובשה  יוניפה  עצוממו  םיחפ , ריעה כ-60  יבחרב  םיסורפ  םויכ  .קוויש  תותשרו  תובא  תיב  םיחרפ ,

תננכותמ םיאבה  םיבלשב  .וב  םיפתתשמה  םינקריה  םוסרפלו  םזימל  ריעה  יבשות  תועדומ  תאלעהל  ינוריע  ןייפמק  הלע 
הלוכי הדרפהה  תוכיא  .םילוח  יתבו  םיעוריא  תומלוא  "ל , הצ יסיסב  תובא , יתב  ןוגכ  םילודג , םיידסומ  םיחבטמ  לש  תופרטצה 

לופיטל עיגהל  םהמ  דחא  לכל  רשפאי  םישבי " " כו םיבוטר " הפשא כ" ףוסיא  ילולסמ  גוית  .ריעב  םימרזה  ראש  לוהינ  לע  עיפשהל 
הבר תובישח  לעב  ידוחייו  ינשדח  ינויסינ  וקב  רבודמ  םוכיסל , .הייריעל  ףסכ  ךוסחיו  תלוספ  תנמטה  תיחפי  הייריחב , םיאתמה 

לופיטל יזכרמ  ףוגל  תימוקמ  תושר  ןיב  הלועפ  ףותישל  לדומו  דוגיאבו , ריעב  תינגרואה  תלוספב  לופיטה  תוינידמ  לע  תוכלשהו 
תלוספה ביכרב  יבטימ  לופיט  ידי  - לע הנמטהה  תתחפהל  לאיצנטופ  לעו  תניוצמ  הדרפה  תוכיא  לע  תודיעמ  תואצותה  .תלוספב 

.םילודגה םינרציהמ  ינוריעה  תינגרואה 
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