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םייגולוקא תונורדסמ  ךרכ 10(1 / ) ביבא 2019 /  2019ןויליג  ץרמב ,  28

ןורוא הילט  םוליצ : ותבחרהו |  שיבכה  תלילס  םע  עטקנש  ןורדסמב  רבעמ  ביתנ  רוציל  דעונש  דעימע , תמוצל  ךומס  שיבכ 85  לעמ  יליע  רבעמ 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םייגולוקא תונורדסמ  לוהינב  הלועפ  יפותיש 

לארשי תנידמ  לש  יגטרטסאה  ןונכתהמ  קלח  איהש  םיחותפ  םיחטשל  תיגטרטסא  תינכות  ןונכתה  להנִמב  תמדוקמ  הלא  םימיב 
התוירחא תא  הנושאר  תופידעב  האור  תינכותה  .הקוסעתלו  תויתשתל  רוידל , תויגטרטסאה  תוינכותה  םע  דחי  תנשל 2040 ,

תערשמב םידוקפתו  תלעות  לש  הקפסאלו  לארשיב  םייתוברתהו  םייעבטה  םיבאשמל  ירקיעה  רוקמכ  םיחותפה  םיחטשה  ןוגיעל 
.לארשיב הרבחה  לש  החימצהו  תוברתה  תואירבה , החוורה , תחטבה  םשל  תאזו  םידועייו , םישומיש  לש  הבחר 

יוניש ןותימל  יגולויבה , ןווגמה  לש  תורדרדתהה  ןותימל  עבטה , יבאשמ  לע  הרימשל  םלועב  םכסומ  ילכ  םה  םייגולוקא  תונורדסמ 
איה היתורטממ  תחאש  םיחותפ , םיחטשל  תיגטרטסאה  תינכותה  .הייסולכואה  לש  ילכלכהו  יתואירבה  ןסוחה  תחטבהלו  םילקאה 

ירוזא יצרא , הדימ  הנקב  םייגולוקא  תונורדסמל  תוינכות  תנכהל  החנת  ןתינש , המכ  דע  םיחותפה , םיחטשה  לכ  ןיב  םיפצר  תריצי 
םייעבט םילודג  םיחטש  םיללוכ  םהש  םושמ  רתויב , ההובגה  תובישחה  תייכרריהב  םיאצמנ  יצרא  הדימ  הנקב  תונורדסמ  .ימוקמו 
ותואירבו ותחוור  לע  םהיתוכלשהש  םייעבטה , םיבאשמה  תיברמ  לש  םמויק  ךשמה  תא  םיחיטבמ  הלא  םיחטש  .הצחמל  םייעבטו 

ינבא  " םהב שיש  יאלקח , בחרמ  לש  םיפיצרו  םילודג  םיחטש  םיללוכ  םיירוזאה  תונורדסמה  .רתויב  תויתועמשמה  ןה  רוביצה  לש 
טוחכ םירבועש  םייתדוקנ , םירתאמו  תועוצרמ  םיבכרומ  םיימוקמה  תונורדסמה  .הצחמל  םייעבטו  םייעבט  םימתכ  לש  הציפק "

.חותיפה יטומ  םיבחרמה  לא  ירוזאה  ןורדסמה  ךרד  יצראה  ןורדסמהמ  ינשה 

הכלה הלא  םיחטש  לוהינ  .תובר  תונידמב  ראתמ  תוינכות  תרגסמב  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  וננכות  םייגולוקא  תונורדסמ 
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ילעב יבחרמה , רשקהה  םיבר : םימרוגמ  םיעפשומש  תויונמדזהו , םירגתא  לש  בחר  ןווגמ  רצויו  םיבר  םיישקב  לקתנ  השעמל 
תונורדסמ לוהינש  ךכל  תיזכרמ  הביס  דועו  . םייתרבח  - םיילכלכ םימרוג  עוטיקה , תמרו  חותיפה  תויביסנטניא  עקרקב , תויוכזה 

םניא םהב  שומישבו  הרדגהבש  םיבחרנ  םייאלקח  םיחטש  םיללוכ  תונורדסמה  תובר  תונידמבש  איה  םושייל  השק  םייגולוקא 
.יגולויבה ןווגמה  רומיש  איה  יגולוקאה  ןורדסמה  תרטמ  דועב  עבט , רומיש  ידקוממ 

: םייגולוקא  תונורדסמ  לש  לוהינ  תחלצהל  הלועפ  יכרד  רפסמ  םינומ  םירחאו   Keeley

תויושר םייטנוולר , הלשממ  ידרשמ  הביבס , ינוגרא  עקרק , ילעב  הליהק , יגיצנ  ןוגכ   ) ןיינעה ילעב  ללכ  לש  המיתר 
.ןורדסמל תינכותה  תנכה  תליחתמ  םיחותפ ) םיחטש  ילהנמו  תוימוקמ 

.ןיינע ילעב  לש  בחר  ןווגמ  ידי  - לע ףתושמ  ןוזח  תרדגה 
.םתובישחו תונורדסמה  דוקפת  תא  הארמה  ימוקמ  יעדמ  עדימל  ןיינעה  ילעב  תפישח 

תחוורל תונורדסמב  םיפסונ  םידוקפת  בוליש  ךות  תוירושיקו  ףצר  לע  הרימשל  תומכסומ  הלועפ  יכרד  תעיבק 
.תולייטו שפונ  ומכ  םיבשותה ,

.םחטשב רבוע  ןורדסמהש  עקרקה  ילעבל  םיצירמת  ןתמו  םיבאשמ  לש  תירוביצ  האצקה 
.הנידמה ידי  - לע תועקרק  תשיכר 

.תיקוח תינונכת  תרגסמ 

הדימ הנקב  םייגולוקא  תונורדסמ  אוה  ירקיעה  ןדועייש  תוירוטוטטס  תוינכות  ןיידע  ןיא  םלועב , תובר  תונידמל  דוגינב  לארשיב ,
תונורדסמה תא  םדקל  תישאר  בייחמ  םייגולוקאה  תונורדסמל  לוהינה  סיסב  ךכל , יא  .םלועב  תובר  תונידמב  ומכ  ירוזאו , יצרא 

.תונורדסמה לש  םדוקפת  תא  חיטבתש  םויכ , םייקהמ  רתוי  ההובג  הנגה  תמרב  לארשיב , ירוטוטטסה  ןונכתהמ  קלחכ  םייגולוקאה 

תיאדוּו הרורב  תחא  ךרד  ןיא  .להנמה  םרוגה  יבגל  תעדה  תא  תתל  ךרוצ  היהי  לארשיב  תונורדסמל  ירוטוטטס  ןונכת  םודיק  רחאל 
תונורדסמל סחייתהב  תאש  רתיב  תדדחתמ  וז  הרימא  .םידוקפתו  םישומיש  יבורמ  םיחטש  לוהינ  לש  תובכרומה  םע  דדומתהל 

םיבחרמל המודה  ךילה  לוקשל  עצומ  ךכיפל , .ןיינע  ילעבו  םילהנמ  םידוקפת , םישומיש , יבורמ  םיחטשב  םירבועה  םייגולוקאה 
תוליעפה לכ  תא  זכריש  תלהנִמ )  ) ףוגל וא  םדאל  הנווכה  םאתמ ."  " ידי - לע עצובי  םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינש  ךכ  םיירפסויב ,

דבור םייגולוקאה –  תונורדסמה  לש  לוהינה  יפוא  לע  דיעמ  םואית "  " חנומה .חטשב  םילעופה  םימרוגה  לכ  ןיב  רשקיו  הז  חטשב 
ומכ  ) םתוירחא ימוחתבו  תויעוצקמה  םהיתויוכמסב  ברעתהל  ילבמ  חטשב  םילעופה  םימרוגה  לכ  ןיב  רשקל  ודיקפתש  ילוהינ 

תוליעפ לארשיל .) תמייקה  ןרקה  ידי  - לע וא  םינגהו  עבטה  תושר  ידי  - לע בורל  םילהונמה  תונורדסמב  הבילה  יחטשב  לשמל 
ליעי לוהינ  ךרוצל  םיטקילפנוק  בושיי  לש  ךרד  לע  תויעב  ןורתפלו  םיברה  ןיינעה  ילעב  ןיב  הלועפ  יפותיש  תריציל  ןיווכת  םאתמ " ה"

.יגולוקאה ןורדסמה  לש  יבטימו 

תוברל םיחותפ , םיחטש  לוהינ  לע  שגדב  ( Taiex  ) תימואל - ןיב םיחמומ  תנדס  םייקל  ןונכתה  להנמ  לקוש  אשונה , תובכרומ  לשב 
תושיגל םיחותפ  םיחטש  לש  לוהינבו  ןונכתב  םיקסועה  לארשיב  םיפוגה  תא  ףושחת  הז  גוסמ  הנדס  .םייגולוקא  תונורדסמ 

.םוחתב םייקה  עדיה  לש  הניחבו  דומיל  רשפאתו  םלועהמ , תוילוהינו  תוימושיי 
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