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לארשיב הקצומ  תינוריע  תלוספמ  היגרנא  תבשה 

תקפהל תיתשת  םגו  תנמטומה  תלוספה  םוצמצ  םג  הלופכ –  תלעות  היגרנא ) תבשה   ) תלוספמ היגרנא  תקפה  לש  תונורתפל 
תלוספמ היגרנא  תבשהל  ןקתמ  לש  תילכלכה  תויאדכב  ירקיע  ביכרמ  .הנשל  הנשמ  לדגו  ךלוה  ול  שוקיבהש  ךרצמ  איהש  היגרנא ,

קיטסלפ ומכ  הובג , ירולק  ךרע  ילעב  םירמוח  טרפבו  תיברמ , היגרנא  תלוְצנ  םירשפאמש  םירמוח  לש  גוסו  תומכ  תטילק  אוה 
.ןוטרקו

תלוספמ היגרנא  תבשהל  תונורתפ  לש  םתובישחב  הריכמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  שביגש  תנשל 2030  תיגטרטסאה  תינכותה 
ליבוהש הקצומ  תינוריע  תלוספב  לופיטל  תוינידמה  תרגסמב  תאז  השוע  איה  ךא  היגרנא , תבשהל  םינקתמ  תמקה  תמדקמו 

תלוספהמ היגרנא  תבשהבו  רוזחמל  תלוספ  לש  ןוימבו  הדרפהב  תדקמתמ  תינכותה  .החלצ  אלשו  םינורחאה , םירושעב  דרשמה 
. דבלב תירוישה 

ןונכתל תיצראה  הצעומה  רושיאל  תוינידמ  ךמסמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  שיגה  היגרנא  תבשהל  םינקתמ  לש  המקה  םדקל  ידכ 
, םינורחאה םירושעב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םדיקש  תוינידמה  תא  תומאותה  תוחנה  תוגצומ  ךמסמבש  יפ  לע  ףא  היינבלו  .

םוצמצל ירקיע  יעצמאכ  רוזחמה  תשיג  תאו  רוקמב  הדרפהה  תטיש  תא  חונזל  דרשמה  לע  יכ  הלוע  ךמסמבש  םינותנה  חותינמ 
.ןלהל טרופיש  יפכ  הנמטהה ,

גצומ ךשמהבו  הנמטהה ,' םוצמצ  לש  תוינידמה  םודיקב  הביבסה  תנגהל  דרשמל  עייסל  : ' תינכותה תרטמ  תרדגומ  ךמסמה  חיתפב 
ללוכ  ) רוזחמ םירזחמתמ ,"  " חפ תועצמאב  רוקמב  תלוספ  לש  הדרפהה  קוזיח  ללוכה  ליהמת  תועצמאב  הרטמה  תגשהל  הוותמ 

אלו תינכותה , השבוג  הסיסב  לעש  הדובעה  תגצומ  אל  ךמסמב  .דבלב  תירוישה  תלוספהמ  היגרנא  תבשה  ףוסבלו  היצטסופמוק )
לש תלוספב ' לופיטה  תייכרריה   ' לע תנעשנ  תינכותה  יכ  הארנ  יללכ  ןפואב  .וב  םיגצומה  םינותנה  תיברמ  רוקמ  והמ  ןיוצמ 

תמאתה אלל  לארשי , תנידמ  לש  םיימוקמ  םינייפאמ  ןובשחב  האיבמה  היולת  יתלב  הקידב  אלל  ךא  תיפוריאה  , הביטקרידה 
ססבמ המ  לע  רורב  אל  ןכ , ומכ  .םיירקחמ  םיאצממ  וא  סיסב  לכ  תגצה  אללו  הביטקרידב  רדגומכ  הלא  םינייפאמל  היכרריהה 

, רוזחמ - ינב םירמוח  תנמטה  לע  תרסואה  הקיקחה  םודיק  תא  הנמטהה , לטיה  ףירעת  תאלעהב  ךרוצה  תא  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
.םישרדנה םינקתמה  רפסמל  תוכרעהה  תאו  ( incineration  ) הפרשה תטיש  תפדעה  תא 

ודמעי תנשבש 2030  הכרעהה  תססבתמ  המ  לע  רורב  אל  .תוריבס  יתלב  תוארנ  ןה  ףא  ךמסמב  תוגצומה  תלוספב  לופיטה  תופולח 
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(, הנמטה רוזחמ ו-50%  הבשה 50%  ינקתמ  ומוקי  אל  םא   ) לע 26% הנמטההו  לע 23%  היגרנאה  תבשה  לע 51% , רוזחמה  ירועיש 
תולע רוזחמ , הנמטה ו-20%   80% םייקה , בצמב  יכ  ךמסמב  גצומ  דוע  .רבעהמ  רבטצמה  עדיה  לע  ססבתהב  הריבס  הניאש  הכרעה 

לועפת תולע  אוה  הנמטהב  ירקיעה  ןורתיהש  ךמסמב , תרחא  העיבק  רתוס  רבדה  .הנוטל  514 ש"ח  רתויב , הרקיה  איה  לופיטה 
עדיה יפל  .הנוטל  איה 460 ש"ח  תולעה  הבשהו , ןוימ  ינקתמו  םירזחמתמ  חפ  תללוכה  הטישב  .תורחאה  תוטישל  סחיב  הכומנ 

יפ דע  השולש  יפ  ךרעב  ההובג  םימותכה  םיחפב  רוקמב  תדרפומ  תלוספ  לש  הטילקהו  יוניפה  ףוסיאה , תולע  םויכ  , םייקה 
תבשה תועצמאב  תגשומ  םייקה  בצמהמ  רתוי  הכומנכ  הגצוהש  תולעה  םא  ךמסמהמ  רורב  אל  .תברועמ  תלוספל  תולעהמ  הרשע 

? תלוספה לכ  לש  היגרנא  תבשה  עצבל  אל  עודמ  ןכ , איה  הבושתה  םא  ךא  בישחתל , טוריפ  גצוה  אלש  ןוויכ  היגרנא ,

ףירעת לדומה , יפ  לע  .ילכלכ  לדומו  תלוספמ  היגרנא  תבשהל  ןקתמ  תמקהל  תויזכרמ  תוחנה  זוכיר  ךמסמב  גצומ  ךכ , לע  ףסונ 
תלוספ הנוטמ  קיפהל  ןתינ  יכ  ךמסמב  ןיוצ  ןכ , ומכ  "ש 0.384 ש"ח  . טוקל הרומתהו  הנוטל , היהי 220 ש"ח  ןקתמב  הטילקה 

לע ססבתהבו  הלא , םינותנ  יפ  לע  .ח  איה 576 ש" תלוספ  הנוט  לכמ  הסנכהה  ונייהד , רוטיק ,) למשח ו-1,000   500  ) "ש טוק  1,500
ךרדהש ןאכמ , חפסנ 1 . בש תואמגודב  טרופמכ  ולש , היגרנאה  תלוְצנ  אוה  ןקתמה  לש  תילכלכה  תויאדכב  ירקיע  ביכרמ  לדומה ,

ירולק ךרע  ילעב  םירמוח  תטילקב  ולש  היגרנאה  תלוְצנ  ברמ  תקפה  איה  תלוספמ  היגרנא  תבשהל  ןקתמ  לועפתל  רתויב  הליעיה 
תבשהמ תוסנכההש  חינהל  שי  ןכ , ומכ  .רוקמב  הדרפה  אלל  תלוספה  תא  ףוסאל  רתוי  ליעיש  ךכ  ןוטרקו ,) קיטסלפ  ןוגכ   ) הובג

רחאל תלוספ  תויראש  לש  הזמ  רתוי  הובג  קיטסלפו  ריינ  םע  הלש  ירולקה  ךרעהש  תניוממ , אל  תלוספמ  רתוי  תוהובג  ויהי  היגרנא 
חפסנ 1. בש תואמגודב  גצומש  הזמ  רתוי  הובג  ףא  היהי  הסנכהה  ףדועל  האצוהה  ףדוע  ןיב  רעפה  הזכ  בצמב  .ןוימ 

תשיג תאו  רוקמב  הדרפהה  תטיש  תא  ןיטולחל  חונזלו  היגרנא  תבשהל  םינקתמב  דקמתהל  שי  יכ  הלוע  ליעל  רומאהמ 
, רתיה ןיב  טרופמכ , םיינכדע , םיירקחמ  םיאצממ  םע  דחא  הנקב  םילוע  ףא  םירבדה  הנמטהה . םוצמצל  ירקיע  יעצמאכ  רוזחמה 

. תבתוכה  לש  רקחמ  תודובעב 

תורוקמ
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