
םינוידה תלוספןחלוש  ךרכ 11(4 / ) ףרוח 2020 /  2021ןויליג  ראוניב ,  17

ArtTower, Pixabay םוליצ :

ןוידה אשונ   

ןורתפ אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל 
תמקה וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה 

היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש  ינקתמ 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 

תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 

לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )
ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 

.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 
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תודיפל  דעימע 
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רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 

.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

הלאשה וז  ףורשל , אל  וא  ףורשל 

תודיפל  דעימע 
ןידו עבט  םדא  תלוספ , םוחת  שאר 
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בוברע עצבמ  טבצמה  ףונמ  .הירטסוא  ףרודסלקינ , ףחרמ , עצמ  תטישב  תלוספמ  היגרנא  תבשה  ןקתמ 
יול ןצינ  םוליצ : הפרשה |  רונת  לא  םוגיאה  רובמ  התוא  ריבעמו  תלוספה , לש  היצזינגומוהו 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 
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תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 

לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )
ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 

.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 

רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 

.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

ינקתמ תמקה  וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה  ןורתפ  אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש 

ןפואב המדקל  שיו  תיחרכה  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה  תפולח 
ידיימ

יול  ןצינ 
לארשיב הביבסה  תוכיאל  םידוגיאהו  תודיחיה  םורופ  "ר  וי הדוהי ; הביבסה  תוכיאל  םירע  דוגיא  "ל  כנמ
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, הנשב הקצומ  תיתיב  תלוספ  לש  תונוט   250,000- כב לפטמ  ןקתמה  .הירטסוא  הניווב , היגרנא , תבשהל  ןקתמ 
לש ינוציחה  הטעמה  .בא  יתב  לש 50,000  תכורצת  ףקיהב  למשח  רציימו  בא , יתב  רובע 60,000  םוח  קיפמ 

ליעפו לכירדא  בצעמ , רייצ , , Hundertwasser לש ובוציעב  תונמוא  תריציכ  תונש ה-80  ףוסב  שדוח  ןקתמה 
יול ןצינ  םוליצ : האמה ה-20 |  ףוסב  הירטסואב  םיטלובהמ  יתביבס 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 
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תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 

לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )
ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 

.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 

רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 

.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

ינקתמ תמקה  וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה  ןורתפ  אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש 

הייריח רוזחמה  קראפב  היגרנאל  הבשה  ןקתמ 

הנביל  ליג 
האורבתל ןד  םירע  דוגיא  "ל  כנמ הייריח , רוזחִמה  קראפ 
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תונוט לפטל ב-5,000  ןנכותמ  וגוסמ , םלועב  לודגה  ןקתמה , .ןיס  ןזנשב , תלוספמ  היגרנא  תבשהל  ןקתמ  תיימדה 
םויב תלוספ 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 

תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 

לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )
ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 

.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 

רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 

.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
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.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

ינקתמ תמקה  וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה  ןורתפ  אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש 

לארשיב הקצומ  תינוריע  תלוספמ  היגרנא  תבשה 

לקסד  הריש 
לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה –  תונוכמ , תסדנהל  הטלוקפה 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 

תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 

לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )
ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 

.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 

רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 
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.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

ינקתמ תמקה  וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה  ןורתפ  אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש 

לופיטה יכילהת  לש  רופיש  רשפאת  תוטלחה  תלבקב  תויבקע 
היגרנאל הבשה  ינקתמ  לש  הליעי  הלעפהל  םייחרכהש  תלוספב 

אשד  ויז 
ימוקמה ןוטלשה  זכרמה  הביבסה , תוכיא  תדעו  "ר  וי בקעי ; ןורכז  תצעומ  שאר 

יול ןצינ  םוליצ : היגרנאל |  תלוספ  תבשה  רתאב  הקצומ  תינוריע  תלוספ  ןוקיר 

תורתונה תויראשה  קוליס  תייגטרטסא  לע  טילחהל  שיו  תלוספב , לופיטל  םימדקתמה  םיבלשה  תארקל  תדעוצ  לארשי  תנידמ 
.היגרנא תקפה  ךות  הלש  ימרת  יוליכ  ןיבו  תלוספה  תנמטה  ןיב  הערכה  תשרדנ  .רוזחִמהו  ןוימה  התחפהה , תולועפ  רחאל 

תויגולונכטב שומיש  ןוכנ ל-2019 .)  ) רזחוממ הנממ   24%- כש םויב , הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט  תורצונ כ-15,500  לארשיב 
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תוטעמ הפוריאב , ךכב  תוליבומה  תונידמב  וליפא  תאז , םע  .תירוישה  תלוספה  רועיש  תדרוהב  עייסמ  הדרפהו  ןוימ  לש  תומדקתמ 
לש דעי  ביצה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףרל ה-50% . תחתמ  תדרל  וחילצה  ץייוושו ) היגלב  דנלוה , הירטסוא , הינבולס , הינמרג , )

ךירצ היהי  הייסולכואה  לודיגב  בשחתהב  .הנמטה  דע 20%  לש  שדח  דעי  בצוה  הנורחאלו  דע 2030 , תלוספהמ  לופיט ב-50% 
.הז דעיב  דומעל  ידכ  תוחפל  םויל  תלוספ  תונוט  לש כ-9,000  המוצע  תומכב  תירויש  תלוספל  ןורתפ  אוצמל 

יזוכירב תינוריע  תלוספ  תורבטצהמ  תועבונה  האורבת  תויעב  םע  תודדומתהל  הקיתו  הטיש  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשה 
רועזמב דוחייב  תובר , תורומת  ולח  זאמ  .וז  הטישב  ולעפש  םינקתמ  "ב  הראבו הפוריאב  ומקוה  הנש  האמכ  ינפל  רבכ  .הייסולכוא 

שומישבו יתיישעת , וא  יתיב  שומישל  למשח  וא  םוח  תריציל  היגרנא  תקפהב  תולעייתהב  ריוואל ,) רקיעב   ) םימהזמ לש  תוטילפ 
איה ימרתה  לופיטה  םוחתב  םויכ  רתויב  הנימאהו  הליבומה  היגולונכטה  .תויתשתב  שומישלו  תוכתמ  רוזחִמל  הפרשה  תויראשב 

יביכר .תניוממ  תירויש  תלוספב  לופיטל  רתויב  ליעיה  יעצמאל  תבשחנ  איהו  היגרנא , תקפה  ךות  ( mass burning  ) הסמ תפרש 
, היגרנא םה  הפרשה  ירצות  .היגרנאל  רוקמ  םה  המודכו , םזג  ליטסקט , ןוטרק , ץע , קיטסלפ , םהבו  ינגרוא , ןמחפ  םיליכמה  תלוספ 

.הנמטהל םידדוב ) זוחא  יקלח   ) ףחרמ רפאו  לפוטמ  ריווא  רוזחִמל , תונתינה  תויראש 

רתויב הרימחמ  הרדסאב  דומעל  םיביוחמה  היגרנא , תבשהל  םיימרת  םינקתמ  לעמב ל-500  תלפוטמ  הפוריאב  תלוספהמ   30%
איה תטקננה  תוינידמה  ריוואב .) לופיטל  םישדקומ  וחטשמו  ןקתמה  תולעמ  כ-50%   ) ריווא םוהיז  לש  תוירעזמ  תומר  לע  תרמושה 
ךומנ הפוריא  תונידמב  תנמטומה  תלוספה  רועיש  .הייסולכואה  יזכרמל  ךומס  רמולכ  תלוספה , רוציי  יזכרמ  תברקב  םינקתמ  תמקה 

.תלוספהמ תוחפ מ-5%  תונימטמ  היגלבו ) הירטסוא  קרמנד , דנלוה , הינמרג , ץייווש , לשמל   ) ןהמ קלחו  דואמ ,

ןוגראה תונידמ  לש  םיטרדנטסב  דומעתו  תלוספב , לופיטה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעיב  דומעת  לארשי  תנידמש  ידכ 
תנמטהב םיכישממ  םא  טילחהלו  תלוספה  תויראש  קוליסל  ןורתפ  אוצמל  שי  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל 

ליעי ןוימו  ףוסיא  ךרעמ  תמקה  ידי  - לע הנמטה  ספא  לש  דעיל  עיגהל  ןתינ  .היגרנא  תבשהל  םינקתמב  לופיטל  םירבוע  וא  תויראשה 
.תלוספמ היגרנא  תקפהל  םימילשמ  םינקתמו  רוזחִמה  - ינב םיביכרמל 

תיגטרטסא תינכות  ןיקלא , באז  רשה  תושארב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םסרפ ב-2018  אשונב  םינויד  לש  תובר  םינש  רחאל 
– השולשל רבעות   – 23% תיראשהו –  רזחומת ,  51% ןמטות , תלוספהמ  תוחפ מ-26%  תנשל 2030 : םידעי  הב  ועבקנש  תלוספל 
םכותמ כ-2.8 ןויקינה , ןרק  יפסכמ  דראילימ ש"ח  ובצקוה כ-4  תוינידמה  םודיק  ךרוצל  .תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םינקתמ  העברא 

תמקהל ןושאר  זרכמ  ומסרפ  ףא  רצואב  יללכה  בשחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .תלוספמ  היגרנא  ינקתמ  תמקהל  דראילימ ש"ח 
הרשה תסינכ  םע  דיימ  תאז , םע  .וילא  ושגינ  תוימואל  - ןיב תורבח  רפסמו  םימודא , רושימב  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  ןקתמ 

דעי בצוה  היגרנא , תבשה  םשל  תלוספ  תפרשל  םינקתמ  תמקהל  םזימה  אפקוה  יאמב 2020 )  ) הביבסה תנגהל  דרשמל  לאילמג 
.תלוספב לופיטל  היגטרטסאה  לש  תשדוחמ  הניחב  לע  טלחוהו  הנמטה , דע 20%  לש 

תואיצמה יכרוצל  תלוספמ  היגרנא  תקפהל  םיימרת  םינקתמ  לש  היגולונכטה  תמאתה  תא  ןוחבל  איה  םכינפלש  ןוידה  תרטמ 
.היתולבגמלו תילארשיה 

ינקתמ תמקה  וא  הנמטה  ךשמה  תלוספל –  יוארה  הצקה  ןורתפ  אשונב  חיש  - בר ףורשל ? אל  וא  ףורשל  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
היגרנא תקפהל  תלוספ  תפרש 
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