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 2030 הפיח לש תוברתה םודיק תינכת

 

 ריצקת

 ךרד ,ינויסינהמו דראגנוואהמ תונצסו תוליהק ,םיינתא םימרזב לחה :םינוש םייתוברת םימרז שי הפיחב

 שרוחה ,םיפוחה ,ףונה ,תועבגה ,ריעה הנבמ .תיסאלקו תיתרוסמ תונמא דעו וננמז תב תונמא

 םיפקתשמו הייפוא תא םידהדהמ הלא לכ ,סואהואבל ,םזילטורבל ראב יתבמ תרבועה תולכירדאהו

 הפיח .הב םירצונה םיביטקלוקב ,תיטסלפה תונמאב ,הקיזומה תנצסב ,ריעב תרצונה תנווגמה תונמאב

 שי חטשה ינפל תחתמ .הב םירצויה םיבשותה תוכזב םוצע לאיצנטופ םע ,המיענו הנימזמ ריע איה

 תויתשת תויחהל ,די חולשל תונמדזה םויכ שי .תויאמצע תומזויו םינרקסמ הלועפ יפותיש ,הפנע תוליעפ

 תועצמאב .תונמאה ימוחתב תימוקמה היישעה תא חתפל עייסלו תומייקה הלא תא קזחל ,תוינוריע

 תוברתה ףגא דצמ יוארו יעוצקמ הנעמ תונבל ,חטשב םימרוג םע הלועפ ףתשל היהי ןתינ הנוכנ הבישח

 םירקבמל ,םיבשותל רתוי תיביטקרטאו הנהמ ,היח ריע רצייל ידכ םינוש םימרוג ןיב רשקל עייסלו

  .םיימוקמה םינמאל הסנרפו תועצקמתה תויונמדזה םג ומכ ,םירייתלו

 

 

 ןוזח

 דדועת הפיח תייריע .הפיחב םישחרתמה םייתוברתה םייחה תא ליעפ ןפואב ווחי םירקבמהו ריעה יבשות

 תיב היהי תוברתה ףגא .ריעב תורצויה תוליהקה חופיטו םינמא םע הלועפ ףותיש תועצמאב וז תושחרתה

 תוברת :ריעב םימייקה םימרז-תתהו תויוברתה לכל יוטיבו הלועפ בחרמ תתל ףאשיו ,עייסמו ןווכמ םרוגו

 רישעת תוברתה תוליעפ .בחרה רזגמל תירלופופ תוברת ,םיילושו דראגנאווא ,תיעוצקמ תוברת ,תיתליהק

 תורייתל ,תימוקמה הלכלכל ,םיבשותה ייחל םורתתו םישדח םיבשות ךושמת ,ריעב תונוכשב םייחה תא

  .ינוריעה בחרמה תושדחתהלו
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 הלועפ ףותישב םתיא דובעלו םהב ץעוויהל שי ןכלו ,הב בושחה יתוברתה חוכה םה ריעב םייחה םינמאה

 )םימורופו םיביטקלוק( תורצויה תוליהקה ,ריעב תוברתה ימזי .חוקל-קפס יסחי לש הסיפת ךותמ אלו

 הרשכה ,םילביטספ( קפסל הלוכי הלודג ריעש תויונמדזהבו דודיעב עייתסהל םילוכי םידדובה םינמאהו

  .)תעל תעמ ןכדועיו ןלהל טרופיש יפכ ,הלאב אצויכ דועו תיעוצקמ

 שוכרל ,הצוחה תאצל תוביס רתוי ויהי ;תינוריעה הלכלכל םורתיש ,הנהמו יח ינוריע בחרמ היהת האצותה

 ךמסמ יפ לע .תיפקיה תוליעפמ תורכתשה תויונמדזה דוע ורצוויי ךכו ,םייוליב לע ףסכ איצוהלו םיתוריש

 האוושהב 1.5 לש ליפכמ תוברת לע הרישי האצוהל שי ,2012-מ תוברת תודסומ םורופל ילכלכ ץועיי

 דוע הבחר תינוריע תוברת תוליעפ לש התעפשהשו ינרמש הז ןותנש 2,םינעוטה שי 1.םירחא הלכלכ יפנעל

 םיקסע לש חוורב ,תוברת יעוריא ביבס תיפקיה תוליעפב רבודמש ןיבהל ןתינ תיביטיאוטניא .רתוי

 תודסומ ידבוע ,הפק יתב – הסנרפ תויונמדזה תורציימ םישנא תושחור תונוכש ;תוליעפ התואל םיבורקה

 רצוי םמצע םיפנעה קוזיח ,ךכל רבעמ .המודכו תויאמצע תומזויל םוקמ ,הכירצ ירצומו םיתוריש ,תוברת

 ,קיפמל םלשל ,דויצ תונקל ול רשפאמ הזו ,העפוהב ורכש תא חיוורמ יאקיזומ :המגודל .אמייק תב הלכלכ

 הסנרפ יקיפא רוצייו ריעב ףסכה תא ריאשי תוברתה תוליעפ קוזיח .האלה ןכו פילקל ,ךרועלו םלצל םלשל

 .םיפסונ

 

 2000:3 ןוזח ךמסמב ועיפוהש יפכ ,תונורקע רפסמ ורחבנ תוינידמה תיינב ךילהתב

 .דוסי תוכז הניה תוברת ךורצלו תוברת רוציל תוכזה .1

 ריעה"ל שיקנ ןאכמו( הלש תוברתה ייחב םיעבקנ לארשי תנידמ לש הדוחייו התוהז ,הנקויד .2

 )א"ע ;"הפיח

 ;תוברתה ינֹוג לכלו הייסולכואה תוצובק לכל יוטיב תורשפא תתל שי .3

  .תוברתב תירוביצה הכימתה תוינידמ תא הקיקחב ןגעל שי .4

 

 
 .2012 ,תימע ריאמו רוג יקימ ,תוברת תודסומ םורופל ילכלכ ץועיי 1

  .2014 ,ןומרכ ימענו ןילומ הירולא ,)24 'מע( ינוריע חותיפל ףונמכ תוברת חותיפ 2
 .2000 ,21-ה האמב לארשי תנידמ לש תוברתה תוינידמ לע הדמע ריינ ,2000 ןוזח – תוברת תדועת 3
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 שיגדהלו רוזחל ךרוצ שי ,ןכמ רחאל הנש 21 ,םויה םג לבא ,2000 תנשב םנמא ובתכנ הלא תונורקע

 ,הקיקח לע אל רבדנ תינוריעה המרב ,4 ףיעס לש רשקהב( תואיצמב יוטיב םהל תתל ידכ ,לועפלו םתוא

 .)תוינידמ יוניש לע אלא

 

 ןיינעהשכ ,תילפיצינומה תרגסמל םיאתמ וב גצומה לנויצרה לבא ,ינידמה גרדל הצלמהכ בתכנ 2000 ןוזח

 ןתינש לככ ,אמייק רב דיתעב ןוחטיבה לדגיש לככ .תיתוכיא תוברת תוליעפ דדועלו רשפאל אוה

 רשפאתת ךכ ,המידק טיבהל רשפאש תוברתה יפוגל ןמסנש לככ ,תיעוצקמ תוחתפתהל תויונמדזה

 תאצקה ידי לע קר אל ,יתוברתה קפואה תא תונבל שי ;תיתוכיאו תנווגמ ,הפנע ,הביצי תוברת תוליעפ

 ,היטרקוריבו היצלוגר לש שודיחו המאתה ,םוסרפ ,יוטיב יקיפא תריצי ,הרשכה ךרד םג אלא ,םיביצקת

 חטשהש םירוביח תרשפאמ תילפיצינומה המרב םידבועה לש הביטקספרפה( הלועפ יפותישו םירוביח

 םירוביח ,היפורתנליפו תונרק םע םירוביח ,תוברת ימרוגל םייקסע םימרוג ןיב םירוביח םהבו ,םהל אמצ

 .)דועו תיצראה המרל

 

 קותינ :תיחכונה ריעה תגהנה התוותהש ךרדל םימאותה תונורקע רפסמ םיניוצמ 2000 ןוזח ךמסמב

 תיתנש ברו תיתנש הכימת תחטבה ;םייטרקוריב םיכילה לש ילקידר טושיפ ;יטילופה גרדב תולתה

 תוירוקמ תומזוי חופיט ;םינטק תודסומב הכימת ;תיביצקת תופיקשו תושימג ;תדבוכמו הביצי ,תיתטיש

  .םישדח תונורשיכו

 ימזיו םינמא לש םינוש םימורופב יאפיחה חטשהמ תועיגמה תושקבה תא םיפקשמ הלאה תונורקעה

  .תוברת

 :תוברתה םוחת לש תויסאלקה תומלידל שרדיהל ךרטצנ ,םתוא שממל ונאובבו

 

 ;תפתושמ תוברת לומ תויתוברת בר .1

 ;הירפירפ לומ זכרמ .2

 ;םיבבוח לומ םינעוצקמ .3

 .הריצי שפוח לומ ןונכת .4
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 םיכלהמ דימעהל ,חטשהמ םיבושמ לבקל שרדינש ךכלו דעצו דעצ לכב הכורכה תובכרומל םיעדומ ונחנא

 ,תוסנתהלו ןוחבל ,תונתשהל ,רשקב תויהל איה הרטמה .תויתריציו תושימג ןיגפהלו תשדוחמ הניחבל

 הריחב לכב יוטיב ידיל אובת ליעלש תומלידהמ תחא לכ .דבוע אלש המ תונשלו דבוע המ תוארל

 אוה רגתאה .הלועפל ועיני דימת ןהו ,ןביבס חתמ היהי דימת .עוציבה תמרבו תוינידמה תמרב לבקתתש

 ,תוברתה ימוחתב עדיו ןויסינ שכרש יתריציו יעוצקמ םדא חוכ םע שימגו בושק ,ליכמ ,רע חיש רוציל

  .וכותמ עיגמו חטשה תא ריכמו יחש הזכ ,הקפההו תונמאה

 

 תויגטרטסא תורטמ

 ינוריע ןונגנמ תמקה – םייתליהקו םיינוריע תוברת יעוריאו תויוליעפ םיבשותה ןעמל רצייל •

 םג ומכ ,ויתוילוח ןיב הפוקשו הליעי תרושקת רשפאמ ולש ינוגראה םילקאהש ,יטסילוהו יבחור

 .תפתושמ הלועפ לעו הבישח לע תתשומה ,)םיקיפמ ,םירצוי ,םינמא( חטשה םע ףטוש רשק

  :הלא םימיב םהילע םידבוע ונחנאש םיקשממה הלא

 תקידבב טקיורפ לכ תליחת – םמצע ןיבל היתוקלחמו הייריעה יפגא ןיב קשממ ◦

 תוליעפ תא רישעהל םילוכי םיקשממ וליא הבישח םג ומכ ,םייוצרה םיקשממה

 תושדחתהל הקלחמל תוברתה ףגא ןיב הלועפ ףותיש :המגודל ;ךפהלו תוברתה

 .פא-פופ ינואיזומל הסירהל םידעוימה םינבמ ךופהל ידכ ,תינוריע

 תווטל םיפאוש ונא – םיינוציח םימרוג ןיבל היתוקלחמו הייריעה יפגא ןיב קשממ ◦

 בחר טבמ .םיבאשמ םוגיאו תפתושמ הבישח ורשפאיש ,םירשק תותשר דועו דוע

 םייתונמא הלועפ יפותיש ,תובחר תויעוצקמ תורשכה ,רתוי בוט ךוניח רשפאי

 תוליעפה איה הבוט המגוד ;םירייתו םיבשות וכשמיש תוברת ימזימ ,םיעיתפמ

 יבויח ונימוד טקפא הרציש ,ינוריעה רושימב םגו םייטרפ םימזי לש םג ,ןיקריס בוחרב

 טקיורפ( בוחרה תושדחתהל הפיחד ונתנש םייטרפ םימזי לש םינטק םיקסע –

 םינמא לש םיביטרפואוק וילא ךושמל לחהש ,)הייריעה לש תוגגהו םיטלקראפה

 םיריעצ וילא םיכומסה תובוחרלו בוחרל עיגהל ולחה דבב דבו ,םייאמצע הריצי ימזימו
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 תויוליעפ םג הב םיכרועו תיתליהקה הניגה תא ומיקה הלאו ,תיתליהק העדות םע

 םייח תאלמ תואיצמ ורצי הייריעה םע חישו תויתונמא תומזוי ,תויטרפ תומזוי .תוברת

  .תוברתו יוליב ,הריצי לש

 תיבחורה הייארה – הייריעה לש העויסבו הדודיעב םיינוציח םימרוג ןיב םיקשממ ◦

 אל ךא ,ןהילא םינופה םינוש םימרוג ןיב רשקל 2030 הפיחלו הייריעל תרשפאמ

 םע םישגפמו תויוצעייתה ךותמ םיבר םיקשממ םירצונ .הזל הז םיעדומ חרכהב

 םה םידיקפתה יאשונש םושמ קר ולו ,וטנ תימוימוי היישעב רבודמ .חטשב םימורופ

 .תוברתהו תונמאה ימוחתב עוצקמ ישנא

 ,החוור ימרוג לש ףתושמ ןונכת – )ךוראה חווטב( העירי יבחר םייטסילוה םיקשממ תמקה ◦

 ותילכתש םיבשותו םימזי ,טרופס ,תוריית ,תוברת ,לועפת ,ינוריע ןונכת ,חוקיפ ,הרטשמ

 ונחנא .וילא ןווכל בושחש ירשפא דעי לבא ,ינתפאש דעי הז ילוא .ןשדחלו תונוכש אירבהל

  .םיבשותה ללכ םע ביטיהלו קומע יוניש ללוחל םיצור

 

  :םינוש םירזגמ םע םהלש םירוביח םודיקו םיימוקמה םינמאב הכימת •

 תומזוי דודיעו הייריעה םעטמ העצה( תואנדסו הדובע יללח – םינמאל םינמא ןיב רוביח ◦

 תונמא ךורצל םיבשותה תא תוצירממה תומזוי דודיע – םיבשותל םינמא ןיב רוביח .)תויטרפ

 רשקהב םג ףקת םינמאל םינמא ןיב רוביחה .םייתליהק תוברת יעוריא ךורעל םינמאה תאו

 .הז

 דודיע ;םינטק םיקסעכ םינמא לש הכרדהו דודיע – יקסעהו ימזיה רזגמל םינמא ןיב רוביח ◦

 ןהב תשרדנש הלאכ וא תוליעפ( ריעב תויגטרטסא תודוקנל רושיק ,תויאמצע תומזויל רוביחו

 .בושמ תלבק ךרוצל תושבגתמ תוינכתב תוברת ימזיו םינמא יגיצנ ףותיש ,)תוררועתה

  .ןלהל תיאמצע תוברת דודיע ףיעס ואר – הייריעל םינמא ןיב רוביח ◦

 

 רמשל םיצור ונחנא .תונוש תויעוצקמ תומרב ,םירטסניימ דעו דרגנוואמ ,תיאמצע תוברת דודיע •

 יליבומ – ולוכ יתריציה דמעמה תאו םישדח םירצוי ריעל ךושמלו םיימוקמה םירצויה תא דדועלו

 תיתוברת תוליעפ וב שיש םוקמב .םייביטקרטא הדובע תומוקמ וחתַפיש םידנרטהו םישודיחה
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 םינטק תוברת תודסומל תולקהו הכרדה ,דודיע ןתינ .הסנרפ םג עיגת םשל ,םיססות םייחו

 ,תועפוה ינודעומ דעו םייזכרמ םימוקימב הפק יתבמ – )המקהבש הלאכו םימייק( םיינוניבו

 ,םירסוח רתאל ונל תרשפאמ 2030 הפיחו תוברתה ףגא לש תיבחורה הסיפתה .המודכו תוירלג

 חטשב םיאצמנ ונאש עגרב .ישוקמ ץלחיהל םימייק םיפוגל רוזעל וא תווהתהב םיפוג ךירדהל

 ןתינ םהבש םיינוריע םיסכנ רותיא :המגודל ;הנוכנ הנווכה תתל םילוכי ונחנא ,םיילגר םיתתכמו

 קסעה ןוישיר גוסל עגונב )תועפוה םע באפ/הפק תיב( יטרפ םזיל היחנה ;םינמאל תולקה תתל

 ריעב םיעברו תונוכש דועו דועש ךכל גואדלו ןווכל ,רשפאל איה ונלש הרטמה .ול קוקז אוהש

 :הגישהל ידכ םיטקונ ונאש םידעצה הלא .םישדח םייח ולבקי

  .)תוברת ימזי ,םירצוא ,םינמא( יטנוולר םדא חוכב שדחתמה תוברתה ףגא שויא ◦

 .)הנונראב החנה ,תויוסח ,תומלוא תרכשה ,תוכימת( םייטפשמה םילהנה תארבה ◦

 לומ םג יתריצי שפוח ןתמ ,no strings attached( חטשהמ תומזויב הכימתל תויורשפא ןתמ ◦

  .)ןומימ

 חוכ ןממל תורשפאו המישנל ריווא תתל ידכ תוכימתה יפסכ םוכס לש תכל תקיחרמ הלפכה ◦

 .םיימוקמ תודסומבו םיפוגב םדא

 םימיב .תכרעמה לע םגו םינמאו םימזי לע םג לקיש ,יטרקוריב ךלהמ לכ לש ילקידר טושיפ ◦

 הז בלשב :המגודל ;ריעב תוברת יעוריאל םיפסונ םוסרפ יקיפא תריצי לע םילמע ונא הלא

 יולימב ךורכ( םיינוריעה תועדומה תוחול לע דואמ תחפומ םולשתב םסרפל היצפוא הנתינ

 תועשה ןיב" ןופלט רפסמ קר אלו ןייל-ןוא רשק תויורשפא םינחוב עגרכ .)טושפ ספוט

  .הפוקתל ומאתוי תורשקתהה יכרד ."13:00-09:00

 בצמ רוציל ידכ ,תוברתה ףגא תועצמאב תוברת ימזילו םינמאל רשפאה לככ בחר הנעמ ןתמ ◦

 תחילשל הנושב( הייריעל םינופה ןיב םירשקמה הלא םה ףגאב םייעוצקמה םימרוגה ובש

 םיכירצ ונחנא ,ונילא םינופ ןמא וא בשותשכ .)הייריעה יבחרב "םילויט ספוט" םע םינופה

 רבסהב ,יווילב ךרוצ שישו דואמ ךבוסמ הארנ לוכה ץוחבמש ןיבהל ,םהלש הפשב רבדל

  .םיכילהתה טושיפל גואדל םג רומאכו

 תופתתשהו םימורופ סוניכ ךרד דימתמ רזוח ןוזיהבו חטשה ףותישב תוברת תוינידמ שוביג ◦

 ונפש םימורופ רפסמ םע רשקב םיאצמנ ונחנא עגרכ .םימייק םימורופב תוברת ףגא יגיצנ

 תוברתה ץעוי לש ןופלטה ירפסמ .םיבושמ םיפסואו םהל םיבישקמ ,םתיא םישגפנ ,הייריעל

 עויס עיצהל םיסנמ ונחנאו ,ריעב םיבר םימרוג לש םהידיב םיאצמנ תוברתה ףגא להנמו
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 דיתעב .חטשל שורד המ ונתוא תודמלמ השקבו הנולת ,היינפ לכ .רשפאה לככ םיבר םינופל

 ורשפאיש ,םייעוצקמ םיסוניכ ,תויעוצקמ תורשכה ,ןויע ימי הייריעב םוזיל םינווכתמ ונחנא

 השוחתה תא וקזחיו גנילגנימו רוביח תויונמדזה ורציי ,םדקתהלו חתפתהל עוצקמה ישנאל

  .רבדל ימ םע שיש

 הלועפ ףותיש ,תכשמתמ הרגשב ןהו תוברת יעוריאב ןה ,הפיחב יתוברתה ןווגמל יוטיב ןתמ ◦

 הניחבו הליהק ףגא םעו )המודכו םייטנוולר םיקסע ,הליהקו תוברת יזכרמ( חטש ימרוג םע

 ףגא ןיב רשקה קדהתמו ךלוה םויה רבכ .תומזויו תונויער ,םיבושמ ,םיכרצ לש תדמתמ

 םע הלא לשו )חטשהמ עוצקמ ישנא םה םשארב םידמועה רשאכ( הליהק ףגאל תוברת

 תפטושה הדובעה ןיב ןוזיא רשפאמ 2030 הפיח תווצל םמצע םיפגאה ןיב רוביחה .חטשה

 .םינוכנ הדובע יכילהת תעמטהו חווט ךורא טבמל

 

 שגדהשכ ,דחי םג םירייתו םיבשות וכשמיש םיינוריע םיילביטספ תריציו רופיש ,דודיע ,רומיש •

 :הסנרפ יקיפא םג ומכ תיתריצי תוחתפתה דדועמה יתנש ךילהת לע אוה

 קלח תויהל קשחה תא תוברת ימרוג לצא וררועיש םייביטקרטא הקפהו ןכות ,גותימ ◦

 .םילביטספהמ

 רגאמה םהבש תומוקמב .הקפהב ןהו ןכותב ןה ,םילביטספב םייאפיח תוברת ימרוג לע שגד ◦

 תודותע רוציל רשפאיש הדימל-הכינח ךילהת רוציל שי ,ףרב דמוע וניא וא לד יאפיחה

 .תויאפיח

 ,םמיע דימתמ חיש ,םייטנוולרה םימרוגל שארמ בר ןמז העדוה – םינוב םייתנש םיכילהת ◦

 .םילביטספב תובלתשה ינפוא רבדב חטשב םימרוג םע הקידב ,םיארוק תולוק תאצוה

 .םייטנוולר תוריית ימרוג םע םיקשממ תריצי ◦

 .םיימואלניב םימרוג םע הלועפ יפותיש תריצי ◦

 

 

 תבר תולכירדא ,תקתרמ הירוטסיה ,הפנע תוברת תשרומ הפיחל – תינוריע תוברת תשרומ •

 .ריעל רוביחו הוואג רוקמ םג ומכ ,םירידא הארשה ידקומ םה הלא לכ .תידוחיי עבט תביבסו םינפ
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 רתוי הרישע תיאפיח הפשמ תונהיל ונל רשפאל לוכי ןונכת ימרוגלו ךוניח ימרוגל םינמא ןיב רוביח

 .דועו רשקהב תיתונמא הריצי ,ךוניח תוינכת תביתכ ,ריעה םע "רבדמ"ש ילכירדא וק תיינב –

 ףגא ןיב עבק ךרד רבחתש ,הלא םימיב תשבגתמה תינכת איה הז ןוויכב הדובעל תחא המגוד

 ונא .רוביצלו םינמאה תליהקל וב םירומשה תורצואה תא ףושחתו ,ינוריעה ןויכראל תוברתה

 המגודל( םיבושח תומוקמב site-specific תודובע ,םירמוחב שומישל םיארוק תולוק רוציל םיצור

 לכירדא תשרומ ,הלייאה תכירבו ודנורה לש הנוכנ הקוזחת ,יאול תלייטב בוזור לאומש תשרומ

 ריעב תיריווק תוברת ירוזא ,10 ףתרמ לש הירוטסיהה ,תויפלת קוש ,ריעה יבחרב ןורש הירא

 האילפה תשוחת רבגת ךכ ,הלש הירוטסיהה תאו ריעה תא רתוי ריכנש לככ .)דועו דועו

  .ינוריעה בחרמב הארשההו

 

 תינוריע תיאפיח המרגורפ תריציו הליהקו טרופס ,תוברת תודסומל ךוניחה תודסומ ןיב רוביח •

 תיב ינכותב בלושת וז המרגורפ .תועמשמ יאשונ םייעוצקמ םינכתב הרישע ,תיטוירטפ-לאקול

 תונמאה ימוחתמ עוצקמ ישנא וריבעי הינכת תאו ,םיירהצה רחא דעו רקובה תועשמ רפסה

 םידימלתה תא ףושחל ,ריעה לש םיכנחמה תליהקמ קלח ךופהל םילוכי םיבר םינמא .תוברתהו

 ללש לע ריעה תא שוגפלו רפסה תיב תולובג ךותמ תאצל םהל תרשפאמה ,תיתייווח הדימלל

 תא ןמסל םיצור ונחנא לבא ,המצע ינפב הדובע ךירצתש ,ךורא חווטל הבישחב רבודמ .הינווג

  .הלא םימיב תוברתה תיתשת תיינב ךלהמב ונשארב היהתש ,הבושח הרטמכ וזה הרטמה

 

 תרשכהו )םיפסכ סייגמ ןקת תריצי( תוברת ףגא ךותב םיבאשמו םיפסכ סויג ןונגנמ תרדסה •

 םלועבו ץראב םינוש םימרוג םע םיילכלכ םיקשממ תריציב ףגאב םינוש םידיקפת יאשונ

 ,זיסנדיזר ,תויוברת יפוליח םוזייב םג ומכ ,)המודכו תויוסח ,םייטרפ םימרות ,תונרק ,תויורירגש(

 ריעה תא ובצמיו ימואלניב דמעמ ריעב תוברתה ימרוגל ונַקיש ,ץראל םיימואלניב םיטקיורפ אוביי

 .תינשדחו תיטנוולר תוברת תאציימכ המצע

 

 :ריעב תוברתה תא םדקל ידכ םיינוריע םיבאשמב יתריצי שומיש לש תוינידמ חופיט •

 ;ןמז ותואב ףגאה יבאשמל םאתהב תודסומלו םיעוריאל םינטק םייטקט תונורתפ ןתמ ◦



 

 

9 

 ןורתפ ןתמ ןיב בוליש ךכ ךותמו ,הייריעב תוסנכתהל םייטנוולר םימורופל תלדה תחיתפ ◦

 ;םתוליעפל הייריעהו ףגאה לש יביטקא רוביחו חטשב םיפוגל

 ,םיריעצ םינמאל יקסע חופיט – םינוש םימוחתב הרשכה תורגסמו ןויע ימי ,םיסנכ תכירע ◦

 ;המודכו ןמא תואנדס ,תיעוצקמ הרשכה

 תינוריעה תוברתה תשרומ רומישל םיעגונה םיארוק תולוק תאצוהו ינוריעה ןויכראל רוביח ◦

 םייתוברתה םיסכנה תשגנהלו תּורצואל ףסונ בוצקת םג ומכ ,)ריעב תולכירדאה ללוכ(

  ;ןויכראב םייובחה

 הקלחמה לומ תונכתיה רוריב ךילהתב( פא-פופ ינואיזומכ הסירהל םינבמב שומיש ◦

 .)תינוריע תושדחתה

 

 

 הדובע תינכת

 שויאה ידעומ תא ןובשחב האיבמה תפסונ הניחב השורד ,דעי יכיראת תעיבק םרטו ,ליעל וגצוה תורטמה

 ,תימניד איה ;םיפסונ הטירפ יכילהתב הדובעה תינכת .הטמב םילהנ יונישו ףגאב םינוש םידיקפת לש

 .תעל תעמ ןכדעתתו תואיצמה תנבה רואל תמדקתמ

 :)2021 רבמצד-ינוי ,המידק םידדוב םישדוח דע תועובש( תושרדנ תויטקט תולועפ

 שפוח תוברתה ףגא להנמל רשפאל ידכ ,)בורקה שדוחב ץלמומ( םיעפומו הקפה ידיקפת שויא •

 .המזויו הלועפ

 ,ריעה שאר ןגס םע תפתושמ הדובעב שבגתהש שדחה תוברתה ףגא הנבמ לש שויאו רושיא •

 .ןתינה לככ תידיימ הלחתה – יחכונה תוברת ףגא להנמו 2030 הפיח תוברת ץעוי

 ביצקת ןונכת לש רתלאל הלחתהו ,תושורדה תופסותה םג ומכ ,2021 תוברתה ףגא ביצקת ןוגיע •

  .2030 הפיחו תוברתה ףגא תלבוהב 2022

 ,הלא םימיב עצבתמ( ץראב תולודג תויושרב גוהנה ףרל םתמאתהו הכימתה ילהונ ןוכדע •

07.21(. 
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 םיסכנ ,םיינוריע םיטקיורפ תועצמאב המודכו תועפוהל ,הגוצתל םיללח רורחשו רושיק ,יופימ •

 תרכשה להונ ןוכדע ,דוסבס ,יקסעה רזגמב םירוביח ,םימייק םיסכנב יתריצי שומיש ,םיינוריע

 ןפואב םישענ םירוביחו ,םינמאה טקיורפ לש יזכרמה ללחב ןתניי יקלח הנעמ .המודכו תומלוא

  .םימורופו םישגפמ ךרד יבטימה

 ידכ ,)הפיח םיקיפמ םורופ ,תונמאו תוברתל הפיח םורופ( םייטנוולר ןיינע ילעב לש םימורופ סוניכ •

 דודיע ;ףתושמ ןוזח שבגלו תרושקת יצורע חותפל ,תוברתה ףגא ןיבל םניב ןומא יסחי תווטל

 רבכ הלאה םישגפמהמ קלח( תיעוצקמ הרשעהו םישגפמ ךרד םיפסונ םימורופ לש םשוביג

  .)שויאב תוברתה ףגא לחי רשאכ ,לדגת םתעפשהו ,ולחה

 

 

 ךילהתב םיטקיורפ

 ידיב םינמאה ןוימ ךרענ הלא םימיבו ,לעופל אצי טקיורפה – םינמאל םישוטנ םינבמ טקיורפ •

 ,)העוצקמב תרצוא( תזכר טקיורפל תונמל תוברתה ץעוי תצלמה הלבקתנ .תיעוצקמה הדעווה

 ךפהיי תיתחתה ריעב םילודגה םיללחה דחא .תוברתה ףגאב התדובע הלחה איה ונתחמשלו

 ףגא ,תוברת ץעוי( דחי םינחוב ונחנא הלא םימיב .תיעוצקמ תוברת זכרמלו טקיורפה לש הירלגל

 יונימ .ינוריעה בחרמב תונמא בלשל ןתינ ןהבש תונושה םיכרדה תאו טקיורפה יפוא תא )תוברת

 לשו תוברתה ףגאב עוצקמ ישנא תטילק ךילהת לש החיתפ תיירי אוה טקיורפה לוהינל תרצוא

 דציכ עדנ דיתעבו ,טקיורפה לע הדובעהמ תובר תונקסמ ונקסה .תיביטפדאו השימג הבישח

 קוושלו גתמל דציכ םג ומכ ,רתוי יעוצקמו דקוממ ןפואב הפיחב םינמאה להקל תויורשפא חותפל

 .םינוכנה םילהקל הצוחה

 הקלחמהו תוברת ףגא ןיב עובק קשממ תמקהל הלא םימיב רשק רצונ – תינוריע תושדחתה •

 תנווגמ תיתונמא תוליעפ ,הסירהל םינבמב יתריצי שומיש רשפאי רשקה .תינוריע תושדחתהל

 םע ביטית תבלושמו תמאותמ תוליעפ םהבש םיקיפא לע תפתושמ הבישחו ינוריעה בחרמב

  .תוריית תויצקרטא ריעל ףיסותו םיבשותה ,םינמאה ,ריעה

 תסינכ םרט רושיגו רושיק השענ – ץיקה יעוריאב הבולישו הפיחל ו"ציו הנפוא תגוצת תרזחה •

 .ילוי ףוסב לעופל אצוי עוריאה .תוברת ףגא להנמו י"סקת ףגא שאר
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 לוחמ ףוגל תיתשת םיקהל ,הליהק ףגא תלהנמ םע הדובע ךות ,הצלמה הנתינ – רצויה תיב •

 יולת ןונכתה ךשמה עגרכ .הנוכשה יבשות שומישל תיתילכת בר המוק םג ומכ ,םוקמב יעוצקמ

 .ןיינבל ריעה תלהנה עבקתש דועייב

 השורד .רתוי יתוכיאו רפושמ ךילהל העצה השגוה תיטפשמה הקלחמל – תוכימתל םינוירטירק •

 .רתוי הברה הובג ביצקת םג ומכ ,תפסונ הדובע

 ףגא ,תורבודה ףותישב ,ךילהת ךרענ עגרכ – תוברת יעוריא םוסרפל תנווקמ המרופטלפ •

 רשפאתש ,ןייל-ןוא תינוריע םוסרפ תמרופטלפל תויורשפא רתאל ותילכתש ,תוברת ףגאו בושחמ

 ךרד ינמז ןורתפ ןתינ .ןותנ עגר לכב ריעב תוברתה תוליעפב ןכדעתהל םירייתלו םיבשותל

 םג השורד .הייריעה רתא ךרד שדח קשממ םוקי בורקבו ,HaifaHaifa תמרופטלפ תאייחה

 תונורתפ תאיצמ לע םילמע ונאו ,םסרפל ריעב תוברתה יפוג ללכל תורשפא ןתמ לע הבישח

  .ילפיצינומ ףוג לש הדובעה תולבגמ תא םימאותה

 רוציל ידכ ,תוברתה ףגאו ינוריעה ןויכראה םע תפתושמ הדובע תלהנתמ – תינוריע תשרומ •

 תוזרכ ,םינבמ לע עדי – םימיהדמ תורצוא וב שי .ןויכראב םירמוחל השיג ורשפאיש םיטקייורפ

 ןפוד אצוי הארשה רוקמ םה הלא לכ .דועו דועו םימולצת ,ריעב רבעב וכרענש םיעוריא ,רבעהמ

 רכשנ אציי ריעב ןיינע םוחת לכ .תינוריעה הירוטסיהה יבבוח םיבשותה ללכו ךוניח ימרוג ,םינמאל

 ויהש תוברתה תודסומ לע ,תונושה בוציעה תופש לע ,תינוריעה הירוטסיהה לע עדיה תבחרהמ

  .ותוחתפתה לע דיתעב ןכדענ .תווהתהב רשקה .הלאב אצויכו ריעב

 החותפ ונתלד – ריעב םיילמרופ אלו םיילמרופ תודסומו ריעב םייעוצקמ םימורופ םע ףטוש רשק •

 תעב בושמ תלבקב םג הלא םיפוגב םירזענ ונא .םירחאו םייטרפ תודסומלו םייתליהק םיזכרמל

 .תופתוש לש הסיפתל אוה רבעמה ,רומאכ .המודכו םיטקיורפ תביתכ ידכ ךות ,םיכילהת תארבה

  .חתפתהל ונל םירשפאמה הלא םה םיכרצב ףותישו תרוקיב

 ףותיש ךרד ךמסמב ראותמה יללכה לנויצרה תורישל וסיוגי םיינוריעה תוברתה ידיגאתו יפוג ללכ •

 םייואר םיתוריש ןתמ ,)תיללכ הצרמה םג ומכ "תוברתה תיישעת"( הלכלכה רוריע ,תוליהק

 תא בחר טבמב ןחבנ .תוברת ינכרצלו םירייתל רתוי תיביטקרטא ריעה תכיפהו בשותל םיבוטו

 תוריש ,םתוא בבוסלו הנוכשל רשק – םהב םינכוש םהש םינבמהו םיפוגה לש ינוריעה םדיקפת

 ,ראוטרפרה ,םהלש תוליעפה תועש ,ריעב םירקבמל ,םינמאה תליהקל ,םיבשותל יתריציו םאתומ

 תייארו חיש ךותמו םיפוגה םע ףותישב ושבוגי תושדחה תוינכתה .םיארוקה תולוקה ,תוינכתה

  .יתונמאהו ירוביצה סרטניאה
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