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לארשי תייסולכוא  תנזהל  שורדה  תואלקחה  ףקיה 
הרקמה רקח  יגולויבה ? ןווגמב  עוגפל  יופצ  דיתעב 

היינבגעה לש 

וא ךכ  םיבשות  . ןוילימ  לארשיב 11.6–20.4  תויהל  םייופצ  תנשב 2059  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  תויזחת  יפ  לע 
םיבשותה ינוילימ  לכל  קפסל  לכות  תילארשיה  תואלקחה  םאה  הלאשה  תלאשנו  לוכאל , וכרטצי  וללה  םיבשותה  לכ  תרחא ,

ןווגמה לע  לודיגה  תוכלשה  ויהי  המו  ךכ , םשל  לודגל  תואלקחה  יחטש  וכרטצי  ללכב , םא  המכב , אירבו ? ירט  ןוזמ  םייופצה 
, םלועב  תרצוימה  תומכה  תניחבמ  רתויב  םיבושחה  תוקריהמ  ןהש  רחאמ  תוינבגע , לודיגב  וז  הלאש  ןוחבל  יתרחב  יגולויבה ?

.תימוקמה הכירצה  תא  ללכ  ךרדב  קפסמ  ץראב  לודיגה  םויהל , ןוכנו 

שפנל תעצוממה  הכירצה  .היישעתל  ראשהו  לכאמל  ודעוי  ןכותמ כ-47%  תוינבגע , תונוט  ףלא  לארשיב 421  ורצוי  תנשב 2013 
תחפ דעו 2013  תנשמ 2009  .היישעתל  תוינבגע  -27.1 ק"ג  כבו לכאמל  תוינבגע  -22.9 ק"ג  כב הדמאנ  תנשב 2013  תוינבגע  לש 

. דבלב  ללוכה  רוצייהמ   3%- כב הנש  התואב  דמאנו  , 70%- כב תוינבגע  לש  ללוכה  אוציה  ףקיה 

לדוגבו לודיגה  קשממב  לודיגה , ירוזאב  םימרוג : רפסמב  היולת  יגולויבה  ןווגמה  לע  לארשיב  יחמצה  ןוזמה  לודיג  לש  העפשהה 
.חטשה

לבח בגנה , תמר  ץראה : לש  םיינשבויה  םירוזאב  םיזכורמה  החימצ  יתב  אוה  לארשיב  לכאמה  תוינבגע  תיברמ  לש  לודיגה  רוזא 
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םיקמעה לש  רתוי  םיחלה  םירוזאב  בורל  םיחותפ , םיחטשב  תולדוגמ  היישעתל  תוינבגע  תאז , תמועל  .הברעהו  העקבה  לוכשא ,
תיחמצה תיסכתה  תרסה  אוריבה –  יגולויבה , ןווגמב  תורישי  תעגופ  יאלקח  הדשל  יעבט  חטש  תרמתה  םירוזאה , לכב  .םיינופצה 

תיגולוקאה תכרעמב  ךכ , לע  ףסונ  .לודיג  יתב  לש  עוטיקלו  סרהל  םרוג  םילרנימו –  םימ  תפסוהו  עקרקה  לוקיס  תיעבטה ,
, לשמל .הבר  יגולויבה  ןווגמה  לע  םתעפשהש  הנזה , ירמוחבו  םימב  םירישע  םייתשבי  םייא  תרצוי  תיאלקחה  תוליעפה  תירבדמה ,

יוסיכב יוניש  אצמנ  תימורדה , הברעב  רמס  תולוחב  םירמתה  יעטמ  לש  יאלקחה  םיילושה  טקפא  תועפשה  תא  ןחבש  רקחמב 
. םימסרכמה  תרבח  לש  הנבמבו  יחמצה 

יכ ןטק , הליחתכלמ  יגולויבה  ןווגמה  החימצ  יתבב  .ותביבסבו  יאלקחה  חטשב  יגולויבה  ןווגמה  לע  תרכינ  העפשה  לודיגה  קשממ  ל
םיעגופש הרבדה  ירישכתב  יביסנטניא  ןפואב  םישמתשמה  םילדגמ  םנשי  ךא  התביבסמ , תקתונמו  הרוגס  תויהל  הרומא  תכרעמה 

, תיגולויב הרבדהב  םירזענה  םילדגמ  םנשי  םתמועל , .ותביבסבו  החימצה  תיבב  םיפסונ  םירוציב  םג  אלא  םיקיזמב  קר  אל 
לודג יגולויבה  ןווגמה  םיחותפ , םיחטשב  היישעתל  תוינבגע  לודיגב  .רתוי  הכומנ  יגולויבה  ןווגמב  היופצה  העיגפה  הז  קשממבו 

םג ל-22 םיעיגמה  םירחאו  הנועב , םיקיזמ  ילטוקב  םילופיט  טעמב  םיקפתסמה  םילדגמ  םנשי  .החימצה  יתבבש  הזל  תיסחי 
. שומישבש  םירמוחה  גוסמו  םילופיטה  רפסממ  קהבומ  ןפואב  עפשומ  תודשב  יגולויבה  ןווגמה  .םילופיט 

הנתשת אל  שפנל  תוינבגעה  תכירצש  החנהב  .יגולויבה  ןווגמב  העיגפה  תדימ  לע  עיפשמה  ישילשה  הנתשמה  אוה  חטשה  לדוג 
אלל  ) םיבשות ןוילימ  רובע כ-8  םנוד   45,600- כב ךרוצ  שי  םויכש  ןוויכמ  ךכ : בֵשחנ  העובק , םנודל  הקופתהש  החנהבו  דיתעב ,

114,000- כל ףא  וא  םנוד   65,000- כל ולא  םיחטש  תלדגהב  ךרוצ  היהי  הייסולכואה  לודיג  לש  םינושה  םישיחרתבש  ירה  אוצי ,)
לודיג עצבתי  םא  תאז , תמועל  .יגולויבה  ןווגמב  תרכינ  העיגפ  היופצש  ירה  לודיגה , יקשממב  יוניש  לוחי  אלש  החנהב  .םנוד 

תחפב הנטקה  לוחתו  אוציל , אלו  ימוקמה  קושל  הנפוי  ולוכש  ןשד , ירמוחו  הרבדה  ירמוח  לש  תומושת  תחפומ  ךא  יביסנטניא 
ףאו כ-40% ב-34%–22  , קווישה , תותשרב  ינועמקה  קווישה  דע  ףיטקהמ  לארשיב , םיירט  תוקריבו  תורֵפב  םכתסמה , )

ןווגמב תירעזמ  העיגפ  ךות  הנידמה  יבשות  לכ  לש  תוינבגעל  שוקיבה  אולמ  תא  קפסל  היהי  ןתינ  יתיבה  ,) תחפה  תפסוהב 
.יגולויבה

? תינוריע תואלקחו  ינגרוא  לודיג  יבגל  המו 

. יאלקחה  חטשהמ  אוה 1.4%  תינגרואה  תואלקחה  לש  חטשה  לארשיב  ךא  יגולויבה  , ןווגמב  תוחפ  תעגופ  תינגרוא  תואלקח 
ןוזמה תכירצ  ךסמ  הווהמ כ-0.3%  ויגוסל  ינגרואה  ןוזמהו  הפוריאל  , תאצוימ  לארשיב , הלדגש  תינגרואה  תרצותה  ךסמ  כ-90% 

רשאמ יגולויבה  ןווגמל  רתוי  יתודידי  חרכהב  וניא  ינגרואה  קשממה  היישעתל  תוינבגע  לודיגב  ךכ , לע  ףסונ  .הנידמה  יבשות  לש 
יכ הארמ  תוקרי  לודיגב  םיבישחת  לש  הניחב  .ידמל  תמצמוצמ  םויכ  לארשיב  תינוריעה  תואלקחה   . ילנויצנבנוקה  לודיגה 

הניחבמו םתוא , לדגל  רשאמ  תוקרי  שוכרל  רתוי  לוז  היהי  תיבה –  קשמ  תניחבמ  .תלבגומ  תינוריעה  תואלקחב  תילכלכה  תלעותה 
יחנומב הנממ  קיפהל  ןתינש  תילכלכה  תלעותה  לע  הלועה  תינוריע , תואלקח  לש  הכרדהבו  יווילב  העקשה  תשרדנ  תירוביצ – 

ןכתיי .יביסנטניאה  יתיישעתה  לודיגל  הפולח  ןניא  תינוריע  תואלקח  םגו  תינגרוא  תואלקח  הז  בלשב  ןכל , תיאלקח  . תרצות 
.בצמה הנתשי  דיתעבש 

היילע יביסנטניא , ןוזמ  לודיג  לש  םיאנתבש  הכירעמ  ינא  לארשיב , יאלקחה  לודיגה  תא  תוגציימ  תוינבגעש  החנהב  םוכיסל ,
הנטקהו ימוקמה  קושל  ןוזמה  בור  תיינפה  ןשדו , הרבדה  ירמוח  לש  תומושת  תתחפה  םייגולונכט , םירופיש  ידי  - לע םנודל  הקופתב 

תירעזמ העיגפ  ךות  הנידמה  יבשות  לכל  האירבו  היירט  תיאלקח  תרצות  דיתעב  קפסל  היהי  ןתינ  תרצותה , תחפב  תיתועמשמ 
.יגולויבה ןווגמב 
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