
ףרש  - השאש תיגח 
, היגולונכטו עדמל  ךוניחל  הטלוקפה 

לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה – 

לט  ילט 
, היגולונכטו עדמל  ךוניחל  הטלוקפה 

; לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה – 
תוינידמ רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ 

תימואל

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

הדימל .ט 2021 . לטו  ףרש ח  - השאש
ףונמכ תקולחמב  תויונש  תוטלחה  לע 

 – תיאמצע תיחרזא  הבישח  חותיפל 
יעבטה זגה  אוצי  תוינידמ  לש  הרקמה 

(. הביבסו 12(1 היגולוקא  .לארשיב 

רקחמה ךרכ 12(1)תיזח  ביבא 2021 /  2021ןויליג  לירפאב ,  26

לע םיירוביצ  םינוידב  םמצעב  ףתתשהל  םידמולה  לש  תידיתעה  תלוכיהו  תיתרוקיב  הבישח  לש  חותיפל  בר  לאיצנטופ  ןומט  רמאמב  ראותמה  הדימלה  ךילהתב  "
chenspec, Pixabay םוליצ : .םיחרזאכו | " עוצקמ  ישנאכ  תקולחמב , םייונש  תוינידמ  יאשונ 

ףונמכ תקולחמב  תויונש  תוטלחה  לע  הדימל 
לש הרקמה  תיאמצע –  תיחרזא  הבישח  חותיפל 

לארשיב יעבטה  זגה  אוצי  תוינידמ 

גלזמה הצק  לע 

עדמ ןיב  תורשוקה  תויתביבס , תויגוסל  סחיב  רע  ירוביצ  חיש  םייקתיש  בושח  האירב  תיטרקומד  הרבחב 
.הרבחו הביבס  הקיתא  ןוגכ  םיפסונ  םימוחת  ןיבל 

טופישו יעדמ  עדי  בלשל  בייחמ  לארשי  לש  הדיתעל  הלאכש  םייתועמשמ  םיאשונל  סחיב  תודמע  שוביג 
קמועל תויגוסה  תא  ןיבהל  םיחרזא  לש  םתלוכיב  וכמתיש  הדימל  תושיג  חותיפל  הבר  תובישח  שי  .יכרע 

.הז גוסמ  תושיג  תוליעי  ןחובה  רקחמל  הבר  תובישח  שי  ןכל , .םינוש  םיטביה  ללשמ 
םידמולל רשפִאש  תקולחמב , היונש  תיתביבס  - תילכלכ - תירוביצ תוינידמ  לע  הדימל  ךילהת  ראתמ  רמאמה 

.רתוי תובכרומ  תוקמנה  לע  תוססבתה  ךות  רתוי , קימעמו  יאמצע  ןפואב  םהיתודמע  תא  שבגל 
בכרומ אשונב  רתוי  םיענכשמ  םינועיט  ןועטל  תלוכיה  תוחתפתה  לע  דיעמ  ראותמה  הדימלה  ךילהת 

.תיטרקומד הרבחב  םיחרזאל  יטנוולרו 
ןכש תוטלחהה , ילבקמל  רוביצה  ןיב  גולאידמ  קלחכ  תיתרוקיב  הבישח  חותיפל  המורת  רקחמה  יאצממל 

םינוש םינועיט  תונדפקב  חתנל  ופאשי  םהשו  יתרוקיבו , לוקש  ןפואב  בושחל  תלוכי  היהת  םיחרזאלש  ינויח 
.תוססובמ תונקסמל  עיגהלו  תופקת  תויאר  שפחל  אשונב , םיעמשנה 

תכרעמה
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ריצקת

השיגב דומיל  תדיחי  תועצמאב  תקולחמב  היונש  תיתביבסו  תילכלכ  תירוביצ  תוינידמ  לע  הדימלה  הנחבנ  הז  רקחמב 
תוישיא תועד  בותכל  ושקבתה  דומילה  תדיחי  תא  םידמולה  .לארשיב  יעבטה  זגה  אוצי  תוינידמ  אשונב  תיעדמ  - ויצוס
דציכ התייה : רקחמה  תלאש  .הירחאלו  הדימלה  תליחת  ינפל  םיחרזאכ , םדי  - לע תפדעומה  תוינידמה  לע  תוקמונמ 
ינשרפ - ינתוכיא ןכות  חותינ  הירחאו ? הדימלה  ינפל  םהילע  תפדעומה  תוינידמה  לע  םהיתונעט  תא  וקמינ  םידמולה 

, םינוכיסו םיחוור  חותינ  הקמנה : ידממ  השימחב  תונוש  הקמנה  תויגטרטסא  ןייפאל  ןתינ  יכ  הלעה  םירקמ  רקח  תשיגב 
םיאצממב דקמתמ  רמאמה  ךכ , לע  ףסונ  .ןיינע  ילעב  לש  םיעינמו  תויארה  סיסב  םיישעמ , םידעי  היגולואדיא , / הקיתא

ןיב האוושה  תועצמאב  הארוהל , הבסה  תינכותמ  םיאמדקאו  הביבסה  יעדמל  םירומ  תופתתשהב  דומיל  ירקמ  ינשב  ולעש 
תויגטרטסאב ולחש  םייונישו  הקמנהה  ףקיה  תבחרה  לע  ססבתהב  .הירחאו  הדימלה  ינפל  ובתכש  תוקמונמ , תועד 

םייוניש .הדימלה  ךלהמב  וחתפתה  הטלחההו  הקמנהה  תולוכי  דציכ  םימיגדמ  םיאצממה  םיפתתשמה , לש  תוקמנהה 
ורשפִא וזכרמב , הז  אשונ  דימעהש  הדימלה  ךילהתו  תקולחמב  יונשה  אשונה  דציכ  םימיגדמ  תוקמנהה  ןכותב  הלא 

םינועיט לע  דיעהל  תויושעש  רתוי , תובכרומ  תוקמנה  לע  תוססבתה  ךות  יאמצע , ןפואב  םהיתודמע  תא  שבגל  םידמולל 
הארוה בלשל  ונתצלמה  סיסבב  דמוע  הז  אצממ  .תיטרקומד  הרבחב  םיחרזאל  יטנוולרו  בכרומ  אשונב  רתוי  םיענכשמ 

.תיתרוקיב הבישח  חותיפל  תויעדמ  - ויצוס תויגוס  תועצמאב 

םימייקתמ ןהיתשב  .םיחרזא  - תוינידמ - עדמ רשקַהו  הביבסו  הלכלכ  יסחי  הז : רמאמ  זכרמב  תודמוע  תובכרומ  םיסחי  תוכרעמ  יתש 
תלבק יכילהתב  םיחרזאהו  םיחמומה  ידיקפת  יפלכ  םייתסיפת  םייונישב  םיוּולמה  יכרע , טופיש  ןיבו  יעדמ  עדי  ןיב  םיבכרומ  םיסחי 

תויגוס םע  תודדומתהל  םידימלת  ןיכהל  םייקה  ךרוצב  הרכהה  תא  תוריבגמ  הלא  תויוחתפתה  תירוביצ  . תוינידמ  לע  תוטלחה 
יאמצע ןפואב  םהיתועד  בוציעלו  הקיטילופו  , הלכלכ  הביבס , הקיתא , עדמ , ילוקישל  תורושקה  תוימוחת , - ןיב תויתרבח  - תויעדמ

.םיחרזאכ םטבמ  תדוקנמ 

- ויצוס אשונכ  לארשיב  יעבט  זג  לש  אוציה  תוינידמ  רוגסמ 
יעדמ

לשמל תקולחמ , םיאטבמו  רוביצב  םינודינ  בורלש  םייתרבחו , םיילכלכ  םייעדמ , םיטביה  םיבלשמ  םייעדמ  - ויצוסה םיאשונה 
רשאכ תקולחמב  יונש  בשחנ  הדימל  אשונ  .הייתש  ימ  לש  הרלפה  וא  לארשיב  חור  תוניברוט  תיטנג , םיסדנוהמ  םימזינגרוא 

לע קר  ססבתהל  לוכי  ונניא  היעבל  ןורתפה  רשאכ  תונוש , דוסי  תוחנהמ  תילנויצר  הרוצב  תונוש  תונקסמ  םיקיסמ  םינוש  םישנא 
אוצי תוינידמ  היה  הדימלל  רחבנש  יעדמ  - ויצוסה אשונה  הז  רקחמב  םישנא  . לש  לודג  רפסמל  יטנוולר  אשונה  רשאכו  תויאר ,

טביהה לע  שגד  וב  שיו  ידוחיי , אוה  הז  אשונ  .יעבטה  זגה  באשמ  לש  האצקהל  תעגונה  תילכלכ  - תירוביצ תוינידמכ  יעבטה  זגה 
הדעוול ושגוהש  םינוש , ןיינע  ילעב  לש  תעד  תֹווח  לע  רתיה , ןיב  ססבתה , ידומילה  ןכותה  .אמייק  - רב חותיפ  לש  ילכלכה 

, תפדעומה תוינידמה  לע  םינוש  םינועיט  וללכנ  תעדה  תֹווחב  .חמצ  תדעווכ  העודיה  לארשיב , יעבטה  זגה  קשמ  אשונב  תיתלשממה 
ביבס ולעש  תויתרבחה  תוקולחמה  .םייתביבסו  םיילכלכ  םינוכיס  וא  תלעות  לש  תונוש  תוכרעהו  יעבטה  זגל  שוקיבו  עציה  תויזחת 

"ץ) גבל היינפו  תירוביצ  האחמ  תועצמאב  לשמל   ) הל ץוחמו  חמצ  תדעו  ינויד  תרגסמב  יוטיב  ידיל  ואב  אוציה , תוינידמ  לע  הטלחהה 
תויונשרפה יכ  אצמנו  םהינועיטב , יטגרנא " ןוחטיב   " חנומה לש  תונוש  תויונשרפב  םינוש  ןיינע  ילעב  ושמתשה  הדעווה  ינוידב  . 

הדיפקב וננכות  הדימלה  ינכות  ךכיפלו , דומילה , אשונמ  קלח  ןה  הלא  תוקולחמ  תויגולואדיא  . תוקולחמל  רתיה , ןיב  תורושק ,
םידמולה ךכ , לע  ףסונ  ןיינעה  . ילעב  לש  תונושה  תויצביטומהו  תויגולואדיאה  תודמעה  תא  ןזואמ  ןפואב  וגצייש  ךכ  שארמ ,

לש תיתומכ  הכרעה  יעבט , זג  לש  הקולחו  הקפה  תויגולונכט  ןוגכ  םינוש , םימוחתמ  םיוסמ  יגולונכטו  יעדמ  עדיל  סחייתהל  ושרדנ 
.תויגולוקא תוכרעמו  םייפולח  היגרנא  תורוקמ  היגרנאה , יקושב  םיריחמו  תויומכ  זג , תודותע 

יטרואת עקר 

הטונה םייעדמ , - ויצוס םיאשונ  לע  הדימלה  תויתרבח : - תויעדמ תויגוס  לע  הדימלל  תויגוגדפ  תושיג  יתש  לע  ססבתה  רקחמה 
תוקולחמ שיגדהל  הטונה  תויטוקא , תויתרבח  תולאש  לע  הדימלהו  יגולונכטו  , יעדמ  חותיפל  תורושקה  תויתא  תומליד  שיגדהל 

. תוימוחת  - ןיבו םינוכיס  תובכרומ , םע  תודדומתה  יכרדו  תויגולואדיא 

הבישח דדועל  הרטמב  יתביבסה   ךוניחב  ןה  יעדמה  ךוניחב  ןה  הלא  הארוה  תושיגב  שומיש  השענ  תונורחאה  םינשב 
הקמנה ןהבו  תוהובג , הבישח  תויונמוימ  חותיפל  תונמדזה  תרצוי  תויעדמ  - ויצוס תויגוס  לע  הדימלה  יכ  םידיעמ  םירקחמ  .תיתרוקיב 
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הנוכנ תחא  הבושת  ןיא  רשאכו  יביטקייבוא ," עדי   " גיצהל ןתינ  אל  רשאכ  ץלמומ  וז  השיגב  שומישה  תוטלחה  . תלבקו 
ינייפאמ לע  תססובמה  עדי , לש  היינבל  ךרדכ  םיילמרופ  יתלב  םינועיט  לע  תססבתמ  הדימלה  הלא  םירקמב  .תדמלנה  היעבל 

תדוקנמ תימוי  . - םוי הפשב  שומישו  תיטמגרפו  תיתרוקיב  השיג  ינועיט , ןויגיה  שקיה , תויביסרוקסיד , ןוגכ  ןועיט , לש  דוסיה 
, דבב דב  ךא  תוירוביצ  , תוקולחמ  ןורתפב  עירכמ  דיקפת  םיילמרופ  יתלב  םינועיטל  שי  תיטרקומד  הנידמב  תיחרזא , טבמ 

. ויתויועמשמ  לעו  םתועצמאב  הנבנה  עדיה  לע  תולאש  הלעמ  םהב  שומישה 

לע םהיתונעט  תא  וקמינ  םידמולה  דציכ  התייה : הילע  ונבשהש  רקחמה  תלאש  םידמולה , לש  הקמנהה  ינייפאמ  תא  ןיבהל  הרטמב 
? הירחאו הדימלה  ינפל  םהילע  תפדעומה  תוינידמה 

לש האצקהל  תעגונה  תילכלכ  - תירוביצ תוינידמכ  יעבטה  זגה  אוצי  תוינידמ  היה  הדימלל  רחבנש  יעדמ  - ויצוסה אשונה  הז  רקחמב  "
,John, Flickr םוליצ : .יעבטה | " זגה  באשמ 

תוטיש

לכב דיחא  הנבמב  התייה  הדימלה  הדשב " . תנגועמ  הירואת   " תינשרפ - תינתוכיאה השיגב  ךרענ  םירקמ " , רקח   " גוסמ רקחמה ,
םירומ הללכש 20  םירומה  תצובקמ  ולעש  םיאצממב  דקמתמ  רמאמה  .תוביסנבו  םיפתתשמב  תולתכ  וכרענ  תומאתהו  םירקמה ,

ןתינ םיפתתשמהו  הדימלה  לע  םיטרפ  .הארוהל  הרשכה  תינכותב  םיאמדקא  הללכש 10  הבסהה  תצובקמו  הביבסה , יעדמל 
םיחפסנ 1 ו-2. אוצמל ב

ךרענ ןושארה  בלשב  .ההז  החותפ  הלאשל  הנעמכ  ובתכ  םיפתתשמהש  תוקמונמה , תועדל  םיבלש  ינשב  ןכות   חותינ  ונכרע 
, הקמנהה ןויגה  לע  שגדב  תוקדצהמו  , תונעטמ  םיבכרומה  םינועיט , לש  לולכמכ  החתונ  הבותכ  העד  לכ  .תוקמנהה  לש  ןויפא 

יפ לע  םינוש , םייטרואת  םיטביהמ  ונחבנ  םינועיטה  הז , ךרוצל  ןועיטה  . לש  היצמיטיגלה  תיצמת  תא  רידגמה  ללכה  רמולכ 
תלועפ יכ  ונחנה  ןכ , ומכ  .םיילמרופ  יתלב  םינועיט  לש  דוסיה  תוחנהב  תודקמתה  ךות  , Walton  יפ לעו   Toulmin 

ךרענ ינשה  בלשב  תוטלחה  . תלבק  לש  םיטנמלא  תניחב  ללכ  חותינהו  תקמונמ , העד  שוביגב  תיטנרהניא  איה  הטלחהה 
הלבקתה םיטפוש   ןיב  המאתה  תקידבב  .ןושארה  בלשב  ואצמנש  הקמנהה  ןויגה  תוירוגטק  יפ  לע  םיטסקטה  לכ  לש  דודיק 

לש 86%. המכסה 
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םיאצממ

השעמל םיגציימ  םידממה  תויגטרטסאו . םידממ  םינייפאמ : ינש  יפל  םיפתתשמה  ובתכש  תוקמנהה  תא  גווסל  ןתינ  יכ  אצמנ 
ידממ .םהיניעב  תפדעומה  תוינידמה  לע  םיבתוכה  תטלחה  לש  הקדצהה  ךרוצל  ושמישש  דמלנה , אשונה  לש  םינוש  םיטביה 

דממ לכ  רובע  .ןיינע  ילעב  לש  םיעינמו  תויארה  סיסב  םיישעמ , םידעי  היגולואדיא , / הקיתא םינוכיסו , םיחוור  חותינ  םה : הקמנהה 
תונוכמ וללה  םיכרדה  .םינוש  םישגדומ  םימוחת  וא  םיאשונ  וללכש  םיבתוכה , תטלחה  תקדצהל  תונוש  םיכרד  ואצמנ  הקמנה 

וחתונו ובתכנש  תוקמונמה  תועדה  ללככ , .םיטסקט  לש  תואמגודו  םירבסה  יווילב  הלבט 1  תוטרופמו ב הקמנה , תויגטרטסא 
.הקמנה תויגטרטסא  לש  םינוש  םיבוליש  לעו  הקמנה  ידממ  רפסמ  לע  וססבתה 
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הלבט 1
םיפתתשמה לש  הקמנהה  תויגטרטסאו  הקמנהה  ידממ 

ףתתשמה לש  ירודיסה  רפסמה  תא  ןייצמ  מ '
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הקמנה ידממ 

םיפתתשמה ךכ , םשל  .תלקשנה  תוינידמהמ  םילועה  םינוכיסו , םיחוור  חותינ  לע  תוססבתמה  תוקמנה  םינוכיסו  – םיחוור 
תלעות וא  תולע  לש  תידדצ  - דח הליקשב  לחה  תונוש : תובכרומ  תומרב  תלעות  - תולע תוכרעהב  יביטיאוטניא  ןפואב  ושמתשה 

יגוס ינש  יפלכ  תונוש  תושיג  ואטיב  םהיתוקמנה  ךכ , לע  ףסונ  (. trade-offs  ) תורומת לולקש  לש  םינוש  םיבכרהל  דעו  דבלב ,
הטלחהה תויגטרטסא  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  .יוציפל  םינתינ  םניאש  םיכיפה , יתלב  םינוכיס  תמועל  יוציפל  םינתינה  םינוכיס  םינוכיס :
תאטבמה המליד "  " גוסמ הקמנהו  היופצה " תולעה   " תייחד וא  היופצה " תלעותה   " תלבק ןה  רתוי  תוטושפה  תויגטרטסאה  תואבה :

, וא ( compensatory benefit " ) הצפמ תלעות   " תלבק הרשפ ,"  " תקמנה ןה  רתוי  תובכרומה  תויגטרטסאה  .הטלחה  רדעיה 
(. non-compensatory risks " ) יוציפל םינתינ  יתלב  םינוכיס   " לש הייחד  ןיפוליחל ,

החינהל שרדנש  תיביטמרונ , דוסי  תחנה  שמשמה  יגולואדיא , וא  יתא  ןורקיע  לע  תוססבתמה  תוקמנהה  היגולואדיא –  / הקיתא
תונורקעו תויוכז  לע  הנגהו  יתקולח  קדצ  םה  ואצמנש  םיירקיעה  תונורקעה  .הפקת  היהת  הקמנההש  ידכ  עמתשמב , וא  שרופמב 

(. ךורא חווטל  תוירחא  וא  הביבסה  לע  הנגה  לשמל   ) תירוביצ תוטלחה  תלבקב  םייביטמרונ 

םילוקישה .ישעמ  ןפואב  םגישהל  רותחלו  םידעי  ביצהל  שי  ויפ  לעש  יטמגרפ , ןויגיה  לע  תוססבתמה  תוקמנה  םיישעמ  – םידעי 
רדסב תוינידמה  לע  הטלחהה  תיינתה  לשמל  תוימיטיגל , הל  הנקמ  תוינידמה  םושיי  ןפואו  הקמנה , ןויגיהכ  וחתונ  םיישעמה 

לע הנגה  לש  םיטרדנטסב  הדימעב  תוינידמה  תיינתה  וא  אוצי  ידעי  ןיבו  ימוקמה  קשמה  ןיב  באשמה  תקולחל  םיוסמ  תופידע 
.הביבסה

לע תונעטה  תא  קזחל  וא  קידצהל  ןתרטמש  תויאר  א ) : ) םירשקה ינשב  תוקמנהה  תרגסמב  עיפומ  תויארה  סיסב  תויארה –  סיסב 
הרקמב .תפדעומה  תוינידמה  לע  הטלחהה  תלבק  לע  תועיפשמה  תויארה , סיסבל  תורושקה  תויעב  ב ) ; ) תוינידמה תוכלשה 

רבדב תיעדמ  הירואת  וא  יעבט  זג  עציה  לע  םינותנ  לשמל , תויאר , סיסבכ  םינוש  עדי  יגוסב  ושמתשה  םיפתתשמה  ןושארה 
.תוינידמ תולאשב  תיטנרהניאה  תואדו  - יאה וא  הטומ , עדימ  עדימל , תושיגנ  רדעיה  לשמל , וניוצ , ינשה  הרקמב  .םילכתמ  םיבאשמ 

תרגסמב ועיפוהש  ןיינעה  ילעב  .ןיינע  ילעב  לש  תובוחה  וא  תויוכזה  וא  תויצביטומה  לע  תוססבתמה  תוקמנה  ןיינע –  ילעב 
תוירחסמה תורבחה  וא  םינרציה  ללכ  יעבט , זג  תקפהל  תויטרפ  תורבח  הלשממה , הנידמה , םיבשות , / םיחרזא םה : תוקמנהה 

.םיאבה תורודהו  תורז  תונידמ  םימיוסמ , םיקווש  וא  םירזגממ 
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תלבקו הקמנה  ןהבו  תוהובג , הבישח  תויונמוימ  חותיפל  תונמדזה  תרצוי  תויעדמ  - ויצוס תויגוס  לע  הדימלה  יכ  םידיעמ  םירקחמ  "
" .תוטלחה

הדימלה ךילהת  ינפל  ובתכנש  תוקמנהה  ידממ  תאוושה 
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וירחאו

רמולכ םיפתתשמה , לש  הקמנהה  ףקיה  תא  תוארל  םירשפאמ  הקמנהה  ידמממ  דחא  לכב  שומישה  יזוחא  תיתצובקה , המרב 
תוקמנהה תאוושה  יפ  לע  תוצובקה , יתשב  בחרתה  הקמנהה  ףקיה  יכ  ונאצמ  .הקמנהה  ידממ  תשמח  תא  ואטיב  םה  הדימ  וזיאב 

הלע םייגולואדיא  / םייתא תונורקעב  שומישה  יכ  תוארל  ןתינ  םירומה  תצובקב  רויא 1 . תראותמה ב הירחאו , הדימלה  ינפל  ובתכנש 
התלע מ- הקמנה  יכרוצל  ןיינע  ילעבל  תוסחייתהה  הירחא ; ובתכנש  תוקמנהב  הדימלה ל-83%  ינפל  ובתכנש  תוקמנהב  מ-59% 

הלע מ-59% ל-75%. םינוכיסו " םיחוור   " חותינב שומישה  ףקיה  התלע מ-24% ל-50% ; תויארה  סיסבל  תוסחייתהה  53% ל-92% ;
יכ רויא 1 , תוארל ב ןתינ  הבסהה  תצובקב  חפסנ 3 . םירומה ב תצובק  ברקב  הקמנהה  ףקיה  תובחרתה  לע  ףסונ  אצממ  תוארל  ןתינ 

קלח הדימלה  ינפלש  דועב  םידממה , תשמח  לכמ  םילוקיש  לע  םהיתוקמנה  תא  וססיב  םיפתתשמה  לכ  הדימלה  ךילהת  רחאל 
וסחייתה קרו 50%  םייתא , תונורקעל  וסחייתה  קר 60%  לשמל , .םינוש  םיפקיהב  םינושה  םידממל  וסחייתה  םיפתתשמהמ 

.םיפתתשמה לש  הקמנהה  ףקיהב  תובחרתה  הלח  וז  הצובק  ברקב  םג  ךכיפל , .םיאנתלו  םידעיל 

דועב .הדימלה  ינפל  יתלחתהה , בלשב  רבכ  תוקמנהה  ינייפאמב  תוצובקה  ןיב  םילדבה  םנשי  יכ  רויא 1 , תוארל ב ןתינ  ךכ , לע  ףסונ 
תצובקב היגולואדיא ," / הקיתא -" ו ןיינע " ילעב  ", " םיישעמ םידעי   " גוסמ הקמנהה  ידממב  שומישל  הייטנ  שי  םירומה  תצובקבש 
תובחרתה לש  ךילהת  תוצובקה  יתשב  לח  םינייפאמב  ינושה  תורמל  תויארה ." סיסב   " לע רתוי  ססבתהל  וטנ  םיקומינה  הבסהה 

.הקמנהה ףקיה 
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רויא 1
( הירחאו הדימלה  ינפל   ) הקמנהה ףקיה 

תויגטרטסא יפל  םינוכיסו ' םיחוור   ' חותינב שומישה  ינפוא 
הקמנה

.דבלב םינוכיסו ' םיחוור   '' דממב הירחאו  הדימלה  ינפל  הקמנהה  תויגטרטסא  לש  האוושה  הז  רמאמב  גיצנ  םוקמ  ילוקיש  תאפמ 
הדימלה ינפל  השענ  םירומה  תצובקב  .הקמנהה  תויגטרטסאב  םייוניש  ולח  תוצובקה  יתשב  יכ  םידמלמ  וז  האוושה  יאצממ 

תנתינ יתלב  תולע  ו" הצפמ " תלעות  ", " הרשפ ", " המליד ", " דבלב תולע   " וא דבלב " תלעות   )" תונוש תויגטרטסאב  רתוי  ןווגמ  שומיש 
וקידצה יכ 58%  תוארל  ןתינ  רויא 2 . ראותמכ ב הרשפ ,"  " תייגטרטסא רבעל  הרורב  הייטנ  העיפוה  הדימלה  רחאל  ךא  יוציפל ,)"

תוקמנההמ יכ 24%  תוארל  ןתינ  וז , הייטנ  לע  ףסונ  םינוכיסו .)' םיחוור   ' גוסמ הקמנה  ובתכש  ךס 78%  ךותמ  " ) הרשפ  " תוינידמ
הטלחה רדעיה  וא  דבלב  תולע  וא  תלעות  לש  תידדצ  - דח הליקש  תוטושפ : הקמנה  תויגטרטסא  לע  וססבתה  הדימלה  ינפל  ובתכנש 
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ופלחתהו וללה  תוטושפה  תויגטרטסאה  ומלענ  הדימלה  ךילהת  רחאל  ךא  המליד ,)"  " גוסמ הקמנה  תייגטרטסא  הנוכמה  )
". יוציפל תנתינ  יתלב  תולע  ו" הצפמ " תלעות  ", " הרשפ : " רתוי תובכרומ  תויגטרטסאב 

רויא 2
הדימלה ךילהת  ינפל  ' ) םינוכיסו םיחוור   ' דממב תונוש  הקמנה  תויגטרטסאב  שומישה  ינפוא 

( וירחאו

רחאל תפדעומה , תוינידמה  לע  הטלחה  אלל  המליד ,"  " ואטיב םיפתתשמהמ  ןמ  הדימלה 30%  ינפלש  דועב  הבסהה , תצובקב 
שומיש ושע  םידספה ו-33%  וא  םינוכיס  רעזמל  ךרוצב  וקמינ   56%  ) תפדעומה תוינידמה  לע  הרורב  הטלחה  ואטיב  םלוכ  הדימלה 

"(. הרשפ  " תייגטרטסאב

םירומה תצובקבש  דועב  .הטלחה  תייגטרטסא  תריחבב  הנוש  ןויפאל  הצובק  לכ  העיגה  הדימלה  רחאל  יכ  תוארל  ןתינ  םוכיסל ,
גוסמ היגטרטסאל  הייטנ  הרצונ  הבסהה  תצובקב  הדימלה , רחאל  הרשפ "  " גוסמ הקמנה  תייגטרטסא  רבעל  הרורב  הייטנ  הרצונ 

תוחתפתה .תוטלחהה  תלבקב  תוחתפתה  הלח  תוצובקה  יתשב  יכ  תוארל  ןתינ  וללה  םילדבהה  תורמל  יוציפל ." תנתינ  יתלב  תולע  "
אטבתהש רבד  םיפתתשמה , לש  הקמנהה  תמרב  ןכו  הדימלה , ךילהת  רחאל  המלידה "  " תייגטרטסא תומלעיה  תועצמאב  תיארנ  וז 

.רתוי תובכרומ  הקמנה  תויגטרטסאב  שומישל  רבעמה  תועצמאב 
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, תיעדמ - ויצוסה תיגוגדפה  השיגב  הארוה  תועצמאב  םידמול  ברקב  הטלחהו  הקמנה  תויונמוימ  חתפל  ןתינ  יכ  םימיגדמ  םיאצממה  "
kbinvestimentos, Pixabay םוליצ : .לארשי | " לש  יעבטה  זגה  לש  אוציה  תוינידמב  הדקמתהש 

תונקסמו ןויד 
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, תיעדמ - ויצוסה תיגוגדפה  השיגב  הארוה  תועצמאב  םידמול  ברקב  הטלחהו  הקמנה  תויונמוימ  חתפל  ןתינ  יכ  םימיגדמ  םיאצממה 
לע ןועטל  תלוכיה  לש  תוחתפתה  תונחובה  רקחמב , תונוש  תושיג  דצל  .לארשי  לש  יעבטה  זגה  לש  אוציה  תוינידמב  הדקמתהש 

םידמולה לש  שומישה  תדימ  יפ  לע  הקמנה  תוחתפתה  לש  הניחב  תומיגדמ  ונא  הז  רמאמב  םהיביכרמו  , םינועיטה  הנבמ  ךמס 
איה הקמנהה  ףקיה  תובחרתה  לש  תועמשמה  .הקמנהה  ףקיה  הנוכמה  תדמלנה , הייגוסל  םייטנוולרה  םינוש  הקמנה  ידממב 

, לשמל  ) היגוסה יטביהמ  רתוי ) וא   ) דחאל תוסחייתה  הרסח  רשאכ  תקמונמה  . העדב  ןומטה  עונכשה  חוכ  קוזיחל  לאיצנטופה 
רסחש המב  שומיש  ךות  הנעטה  תא  רערעל  רתוי  לק  םינוש ,) םיישעמ  םילוקישל  וא  םייתא  םיטביהל  וא  ןיינע  ילעב  לש  םיעינמל 

רסחש הנעטל  האוושהב  רתוי  קזח  עונכש  חוכ  תאטבמ  םייטנוולרה , הקמנהה  ידממ  לכל  תוסחייתה  הב  שיש  הנעט  ךכיפל , .הב 
.והשלכ דממ  הב 

ןתינ תונוש , תובכרומ  תומרב  תולעו  תלעות  לש  חותינ  סיסב  לע  םינוכיסו , םיחוור  תליקש  לע  תוססבתמה  תוקמנהב  דועו , תאז 
לש הביתכמ  יוניש  לשמל , .םידמולה  לש  הקמנהה  תויגטרטסאב  םייוניש  יפ  לע  הקמנהו  הטלחה  תולוכי  לש  תוחתפתהב  ןיחבהל 

תידדצ - דח הליקש  לע  תוססובמה  תוקמנה , תויגטרטסאמ  רבעמה  וא  הרורב , הטלחה  אטבמה  טסקטל  המליד "  " אטבמה טסקט 
תובכרומ תויגטרטסאל  רבעמה  תורומת  . לולקש  לש  תבכרומ  הליקש  לע  תוססבתמה  תויגטרטסאל  דבלב , תלעות  וא  תולע  לש 

.רתוי תבכרומ  הקמנה  עיבהל  תלוכי  םג  ומכ  דמלנה , אשונה  לש  תובכרומה  לע  עדיב  שומיש  ךירצמ  רתוי 

ךכ שארמ , הדיפקב  ןנכותמ  ךילהתה  רשאכו  יאמצע , ןפואב  ותעד  תא  שבגל  ףתתשמ  לכל  תרשפאמ  תידומילה  תוליעפה  רשאכ 
לע הדימל  בצעל  ןתינ  םינושה , ןיינעה  ילעב  לש  םינוש  םיעינמו  תויגולואדיא  תודמע  גוציי  תניחבמ  םינזואמ  םיגצומה  םינכתהש 

תא שבגל  םידמולל  ורשפא  ונחבנש  הדימלה  ךילהתו  אשונה  .תיגולואדיא  היטהל  וא  הפטהל  ששח  אלל  תירוביצ  תוינידמ 
ןומט הזכ  הדימל  ךילהתב  .רתוי  םיענכשמ  םינועיט  ןועטל  תלוכיה  לולכש  תועצמאב  רתוי  קימעמו  יאמצע  ןפואב  םהיתודמע 

יאשונ לע  םיירוביצ  םינוידב  םמצעב  ףתתשהל  םידמולה  לש  תידיתעה  תלוכיהו  תיתרוקיב  הבישח  לש  חותיפל  בר  לאיצנטופ 
.םיחרזאכו עוצקמ  ישנאכ  תקולחמב , םייונש  תוינידמ 

תועבונ תופסונ  תולבגמ  .םייתוברת  - ויצוס םירשקהלו  םוקמל  ידוחיי  ןחבנש  הדימלה  אשונ  .תויגולודותמ  תולבגמ  שי  רקחמל 
תויעדמ - ויצוס תויגוס  לש  ןתוהמ  םה  םיידוחייה  םינייפאמה  תאז , םע  .םינושה  דומילה  ירקמ  ןיב  םילדבההמו  םיפתתשמה  תומכמ 

ריבס .הקמנהה  ינייפאמב  ופצנש  םייתצובקה  םילדבהב  יוטיב  ידיל  םיאב  דומיל  הרקמ  לכ  לש  םינייפאמה  .ןהילע  הדימלה  ןפואו 
םדוק תדמלנה  היגוסה  םע  תורכיהה  תמר  לשמל –  םיפתתשמהמ , דחא  לכ  לש  תועדה  לע  ועיפשה  םינוש  םימרוג  יכ  חינהל 

תיפיצפסה דומילה  תצובק  לש  םינייפאמ  לע  ףסונ  תאזו  תישיאה , תוהזהו  תיעוצקמהו  תיללכה  הלכשהה  הדימלה , ךילהתל 
, ידומילה םושייהו  םיפתתשמה  ינייפאמ  יפ  לע  םריבסהל  ןתינש  םילדבהה , תורמל  .הצובק  התוא  ךותב  חתפתה  ןוידהש  ןפואהו 

.רתוי תובכרומ  הקמנה  תויגטרטסאל  רבעמהו  הקמנהה  ףקיה  תובחרתה  הדימלה : רחאל  םיינורקע  םייוניש  םתוא  ולח  יכ  ונאצמ 
, תקולחמב םייונשו  םיבכרומ  תוינידמ  יאשונ  לע  הדימל  לש  הכרעה  חותיפל  לאיצנטופ  ול  שיש  הקמנהל , ןויפא  עיצמ  רקחמה 

.רתוי הלודג  םיפתתשמ  תומכ  םע  דומיל  ירקמבו  םיידיתע  םירקחמב  ותוא  ןוחבלו  ךישמהל  ץלמומו 

הארוהב שומישה  תא  ריבגהל  ץלמומ  ןהיפלש  םיפסונ , םירקחמ  לש  תונקסמב  ךמות  הז  רקחמ  ךוניחה , םוחתב  תוינידמל  סחייתהב 
תשרדנה תיתרוקיב , הבישחב  תכמות  וז  השיג  .תודמלנה  תירוביצה  תוינידמה  תויגוס  חווט  תא  ביחרהלו  תויעדמ  - ויצוס תויגוס  לש 

.הביבסו עדמ  תוינידמ  לע  העפשה  שי  רוביצלש  םימוחתב  תיטרקומד  הרבחב 

השעמל הכלה 

: ךוניחה דרשמ  תיגוגדפה , תוריכזמה  הביבסה ,) יעדמ   ) תעד םוחת  להנמ  טיח , ובא  הימאס 

תא חיטבהלו  ךוניחה ב-2030  תכרעמ  ירגובו  תורגוב  תומד  תא  בצעל  ותרטמש  בחרנ , ךלהמ  ליבומ  ךוניחה  דרשמ 
טרפל םישרדנה  םיכרעהו  ירנילפיצסידה  עדיה  תויונמוימה , טסמ  תבכרומ  רגובה 2030  תומד  .הנתשמה  םלועל  םתונכומ 

.רתוי בוט  םוקמל  התוא  ליבוהלו  הרבחב  בלתשהל  לוכיש  יאמצעו  יארחא  רגובמ  תויהל  לודגל  ידכ 

תודמע חותיפלו  הדימלו  הבישח  תויונמוימב  הטילשל  ינכות , עדי  תשיכרל  תוסחייתמ  הדימלהו  הארוהה  לש  לעה  - תורטמ
תופולח תאוושהו  תיתרוקיב  הבישח  איה  םידימלתה  לצא  חפטל  בושחש  תויונמוימה  תחא  .םינוש  םיאשונב  םיכרעו 

.תוטלחהה תלבק  יכילהתב  ןתכרעהו 

, הליהקלו םידמולל  תויטנוולר  ןהש  תויתביבס  תומלידבו  תויגוסב  קוסיע  תדדועמ  הביבסה  יעדמב  םידומילה  תינכות 
, םייתביבס םייעדמ , םיטביה  ףקשיו  יביטרגטניא  היהי  תומלידב  ןוידה  .םלועבו  ץראב  שחרתמל  תורושקה  תומליד 

תויתביבס - תוילכלכ תומלידבו  םייעדמ  - ויצוס םיאשונב  קוסיע  ןכל  .םייכרעו  םייגולונכט  םייטפשמ , םיילכלכ , םייתרבח ,
תויתביבס תומליד  יפלכ  הדמע  תטיקנ  וא  תוטלחהה  תלבקו  הקמנהה  תולוכי  תא  םיצעהל  םידימלתל  תונמדזה  רצוי 

[27]

[12]

[6]
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תיגוגדפה השיגב  הארוה  תועצמאב  םידמול  ברקב  הטלחהו  הקמנה  תויונמוימ  חתפל  ןתינ  רקחמה  יאצממ  יפל  .תובכרומ 
.תיעדמ - ויצוסה

חותיפב תויונמוימה , רופישב  תֹוליעי  תיתוכיא  הארוהל  תוקיטקרפ  יכ  ואצמש  םירקחמ  לש  הרושל  ףרטצמ  הז  רקחמ 
היישעבו תלכשומ  תוטלחה  תלבקב  תירוביצ , הדמע  תטיקנ  דודיעב  םידימלת , ברקב  יתביבסו  יתרבח  םזיביטקא 
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