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ןהכ יניפ  םוליצ : יאלקחה |  חטשב  יגולויבה  ןווגמה  תא  לידגהל  ידכ  וערזנש  םייתנש  – דח רב  יחמצ 

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

תויהל תוכירצו  תולוכי  תוירוזאה  תוצעומה 
םייגולוקאה תונורדסמה  לוהינל  תויארחא 

קפס ןיא  .ירוביצה  חישב  תיזכרמ  המב  לבקמו  הנורחאה  תעב  הלועו  ףצ  םייגולוקאה  תונורדסמה  תריצי  וא  רומישה  אשונ 
העיגפ תרצוי  רויד , תודיחי  ןוילימ  לש 2.5  ינונכת  יאלמ  תריציב  ךרוצה  םשב  היינבל  תוינכות  תרשאמה  םויכ , ןונכתה  תוינידמש 

ןוגיעל ףקות  הנשמ  בייחתמ  ןכל  .תיעבטה  תכרעמה  יתורישבו  עבטה  יבאשמב  תוללדיהל  תמרוגו  םיחותפה  םיחטשב  תבחרנ 
.תוירוזאה תוצעומה  יחטשב  םיאצמנ  הנידמב  םיחותפה  םיחטשה  ךס  ךותמ  .םייגולוקאה כ-85%  תונורדסמה  לש  ירוטוטטס 

.םילחנו תורעי  םייעבט , םיחטש  תואלקח , םכותב  םיללוכ  הלא  םיחטש 

יתש הז  רשקהב  ןייצא  היינבלו , ןונכתל  תיצראה  הצעומב  תוירוזאה  תוצעומה  זכרמ  גיצנכו  תירוזא  הצעומ  שארכ  ידיקפת  תרגסמב 
: תויזכרמ תודוקנ 

עיבצהל איה  תיטמוטואה  הייטנה  .םדוקפת  לעו  םייגולוקאה  תונורדסמה  לע  יארחאה  םרוגה  תוהז  תלאש  איה  הנושארה  הדוקנה 
.ןמצעב תוירוזאה  תוצעומה  איה  תבותכה  יתעדל  ךא  םינגהו , עבטה  תושר  ומכ  םיקורי  םינוגרא  ןוויכל 

ולעפי ןהשו  םיחותפה , םיחטשה  תא  להנל  ןתלוכיב  יולת  תוירוזאה  תוצעומה  לש  ןדיתע  יכ  עבקנ  תוירוזאה  תוצעומה  לש  ןוזחב 
רואל תונורחאה , םינשב  .תירפכ  תובשייתה  חותיפל  םיקוריה  םיבחרמה  רומיש  ןיב  ןוכנה  ןוזיאה  תאיצמל  תויעוצקמבו  תוירחאב 

תא .תיבטימ  הרוצב  םלוהינל  םילכו  ךירדמ  שוביגב  ךרוצה  רכינ  באשמכ , םיחותפה  םיחטשה  לש  המוצעה  תובישחב  הרכהה 
, םיצעוי ובו  ימוחת  - בר תווצו  ירפכה  בחרמב  םיפוגה  תיברמ  לש  גוציי  ללוכה  ןרוגה ,' םורופ   ' ירבח וויל  הז  ךירדמ  תנכה  ךילהת 
, םיחותפה םיחטשה  זכרל  ןקת  היהי  תירוזא  הצעומ  לכבש  ץלמומ  ךירדמב   .דועו  םינלכלכ  םיאלקח , םיגולוקא , םיננכתמ ,

םא םג  ןכל , .םיאלקחו  םייעוצקמ  םימרוג  הלשממ , ידרשמ  ןוגכ  םינושה , םימרוגה  ןיב  הדובעה  תא  להנלו  ללכתל  ודיקפתש 
םייעוצקמ םימרוגב  רזעיהל  ןהילעו  תוירוזאה , תוצעומה  לש  היישעה  תבילב  םיאצמנ  םניא  םייגולוקא  תונורדסמ 

. תוירוזאה תוצעומה  לש  איה  תוירחאה  ןיידע  תונורדסמה , לש  לוהינלו  הרימשל 

רטשמב םיננובתמ  רשאכ  .דיתעה  תואלקח  לש  הייפואל  הרושקו  תמדוקה  הדוקנהמ  יתצלמה  תא  השיגדמ  היינשה  הדוקנה 
ףדמהמ םירסומ  עדי , תריבצו  רקחמה  תומדקתה  םע  יתגרדה , ןפואב  יכ  םיאור  םינשה , ךרואל  תיביסנטניאה  תואלקחב  םיסוסירה 

.םתוא םיכרוצה  ונבו  תואלקחה  ירצותב  הביבסב , הברה  םתעיגפ  לשב  תואלקחה , יפנעב  שומישל  םירתומ  ויהש  םירמוח  דועו  דוע 
שי םינושה  םיקיזמל  םייעבט  םיביוא  לש  תוביצי  תויסולכוא  לש  ןגושגש  תחטבהל  .תיגולויבה  הרבדהה  איה  וז  המגמל  הפולח 

תוביציל סחיב  םג  ןבומכ  ןוכנ  רבדה  .םיבחרו  םישדח  תונורדסמ  תריציל  ףאו  םייגולוקאה  תונורדסמה  רומישל  הבורמ  תובישח 
.םייאלקח םילודיגל  יטירק  ןמויקש  םיקיבאמה , תויסולכוא 
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םייח ילעב  תעונתב  עוגפל  םילולע  םה  השעמל  ךא  םייגולוקא , תונורדסממ  קלחכ  םינמוסמ  םייאלקח  םיחטש  םיבר  םירוזאב 
תירוזא הצעומב  ךרענש  ידוחייו  ינשדח  םזימ  הביבס – ' תכמות  תואלקח   ' .סוסירו רודיג  לשמל  םהב , םדאה  תוליעפ  ללגב  םכרד ,

: סיסבהמ םהינפ  תא  םינשמ  הצעומה  יחטש  ותוכזב  .וז  היעבל  ירוזא  הנעמ  תתל  דעונ  תונורחאה –  םינשה  שמח  ךלהמב  ןורשה  בל 
עקרקה תא  ססרל  וקיספה  םיאלקחה  םישלופ ; םינימ  לש  םילודג  םיחטש  ורקענ  תיאלקחה ; תלוספה  התנופ  םיבחרנ  םיחטשב 

תולעתו לחנ  יצורע  תספסאו ; הטיח  םע  בולישב  םייתנש  - דח רב  יחמצ  לש  םינימ  וערז  ףא  תאז  םוקמבו  םיבשע  ילטוק  םילקימיכב 
םיימוקמ חמוצ  ינימ  לש  הרזחה  הללכש  תבחרנ  םוקיש  תדובע  םהב  התשענו  וקונ  םזימב  תויאלקחה  תוקלחל  םיכומסה  זוקינ 

יחטשל רזח " יונישל ו" ביגה  םינימ  לש  בר  ןווגמ  םזימה  תליחת  רחאל  הנשמ  תוחפ  עיגהל : ורחיא  אל  ןבומכ  תואצותה  .םיבר 
לע םיקיזמב  םילפטמש  םייעבט  םיביוא  לש  תוחכונמ  הקבאהה , יכילהתב  יתועמשמ  רופישמ  םינהנ  םיאלקחה  .הצעומה 

תוחפמ תינהנ  הביבסה  .םהיחטשב  םישדחה  םיחמצה  ישרוש  ידי  - לע עקרקה  תקזחה  תוכזב  תועקרק  תפיחס  םוצמצמו  םילודיגה ,
גיצהו םינשה  ךלהמב  עובק  ןפואב  רטונ  הז  םזימ  .יקנו  חרופ  ויפויב , ביהרמ  עבט  תבלושמ  תואלקחמ  םינהנ  םיבשותהו  םיסוסיר ,

.תרחא םעפב  ךכ  לעו  תועיתפמו , תוביהרמ  תואצות 

המגוד אוה  שרוש  דיל  שיבכב 1  יליעה  יגולוקאה  רבעמה  .רוביצ  יסחיל  םיקוקז  םתובישח , לע  יתדמעש  םייגולוקאה  תונורדסמה 
םג רוזעי  גולוקא , אלו  תירוזא  הצעומ  שאר  בתכש  הז , םוסרפש  הווקמ  ינא  .יגולוקא  ןורדסמב  הברה  תיפסכה  העקשהלו  תובישחל 

.אשונל תועדומה  םודיקב  אוה 

תורוקמ

תוצעומל םיחותפה  םיחטשה  לוהינו  ןונכתל  ךירדמה  . 2015 םיכרוע .)  ) םייח א ןבו  ץישנ ר  ןמרל ג ,  .1
.תוירוזאה תוצעומה  זכרמ  ביבא : לת  .תוירוזאה 
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