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  תינוריע תושדחתה

 העימטמו ,ריעה חותיפו ןונכתל עגונה לכב חווט תכורא היגטרטסא הלא םימיב תמדקמ הפיח הייריע

 ןיב םאתל איה תיזכרמה הרטמה .תומייק לש תונורקעו תינוריע תושדחתה לש תונכדועמ תוסיפת

 ןונכתה תוסיפתלו תונורקעל ןרבחלו תונושה הייריעה תוקלחמב תועצבתמה ןונכתה תודובע

  .םלועה יבחר לכב םיגהונה ,םימדקתמה

 ןכו הסדנהה להנמב םימדוקמה תוינכתבו םיכילהתב תימוימוי תוברועמב יוטיב ידיל האב וז הדובע

 תוסיפתה תאו תונורקעה תא תואיצמה עקרק לא דירוהל אוה יזכרמה רגתאה .חטשב םיטקיורפב

 םימרוגה לכ םע אלמ הלועפ ףותישב תאז תושעלו 2030 הפיח תועצמאב תמדקמ ריעה תגהנהש

  .םייטנוולרה םיינוריעה

 םיניינע ןכות

 ןוזח

  ןוזחה שוביגל עקרה

 תוקיתו םירוגמ תונוכש לש ןתושדחתה םודיק :א קרפ

 םיה יפוח ךרואל םיה יפוח ךרואל תונוכשה תושדחתה .1

 עבטל ןרוביחו רהה תונוכש תושדחתה .2

 

 הפיח לש תוברתהו הקוסעתה ,רחסמה זכרמ – "ריעה בל" קוזיחו שודיח :ב קרפ

 הקוסעת יזכרמו )ר"עמ( ישאר םיקסע זכרמ .1

   ר"עמה לא ורוביחו למרכה רדה עבור שודיח .2
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 ינוריע ללכ – םיאשונ ןווגמב ןונכת תוינידמ :ג קרפ

 ההובג היינב .1

 38 א"מת .2

 תואנולמלו ךוניחל בא תוינכת .3

 םיינפוא יליבש ,םיעונגרד – הרובחתל בא תוינכת .4

 בוחר תפש ,תשרומו רומיש :םיאשונ תוינכת .5

 

 "לגד יטקיורפ" – ריעב םידחוימ םימחתמ לש תושדחתה :ד קרפ

 ירוטסיהה קושה הנבמו תויפלת קוש תושדחתה .1

 רדהב םיירחסמ תובוחר תושדחתה .2

 ידיימ יוניש יללוחמ תיטקט תוינוריע ימזימ םודיק .3

 הלכלכו הרבח ,הביבס – תומייקה תסיפת רואל תוינוריע תוטלחהבו ןונכתה תוינידמב דוסי תונורקע

 

 ןוזח

 השיג ריעה יבשותלו תובשותל קינעמה ירוביצ בחרמל יאפיחה ינוריעה בחרמה לש תיתגרדה הכיפה

 ,הקוסעת ,םירוגמ – םוימויה תרגשב םישרדנה םישומישה ללכלו םייחה יביכרמ ללכל הלקו החונ

 יקחרמ םצמצל איה הפיאשה .יאנפו רחסמ ,תוברת יזכרמ ,טרופס ינקתמ ,רוביצ תודסומ ,ךוניח תודסומ

 ךילהתב .םייתביבסה ויטביהב אירבו םיענ ,שפנ לכל הוושו ןימזמ ,ישונא ירוביצ בחרמ בצעל ,הכילה

 חותיפל לאיצנטופ םע םירוזאב םישדח םיזכרמ ומקוי ,םימייק םיינוריע םיזכרמ ושדוחי תושדחתהה

 תינוריעה תושדחתהה ןוזח תא .ריעה לש היונבה תשרומה רמשיתו ,םיילושל הכ דע וקחדנש ,ינוריע

 .)ךמסמה ףוסב הבחרה ואר( תומייקה תשיג החנמ
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 ןוזחה שוביגל עקרה

 .השדח היינבו רומיש לש םילכב םיקיתווה םירוזאה תושדחתהל םורתל ינוריעה חותיפהו ןונכתה לע

 ןקלחב וסלכוא הלא תונוכש .ןהב ורגש תוקיתווה םירוגמה תונוכש תא םיבשות ובזע םינשה ךרואל

 דדועיש ,םישומיש ברועמ ,ןימזמ ירוביצ בחרמ רוציל איה הרטמה .םיקיר ורתונ םיבר םינבמו ,םידרשמב

 .םינווגמ םיירוביצ םישומישו םידרשמ ,רחסמ דצל הלא םינבמב רוגלו רוזחל םיבשות

 תא ושדחיש םייתדוקנ םייזיפ םיטקיורפ םג ליבקמב םדקל שי רוזאה לש תוחתפתהה תא םדקל ידכ

 תושדחתהה תא םדקי ידיתעה ןונכתב הלא םיטקיורפ בוליש .ןיינע ידקומ רתלאל ורצייו ירוביצה בחרמה

  .התוא זרזיו

 ,תינוריע תושדחתהל תושרה ,הסדנהה להנמ לש תפתושמ הדובע ירפ אוה הלא םיחטשב ןונכתה

  .2030 הפיחו )לשמל סאנסינ ידאו( תוינכתהמ קלחב ןוכישה דרשמ

 

  תוקיתו םירוגמ תונוכש לש ןתושדחתה םודיק :א קרפ

 דוע אל .יוניבה ימקרמבו תילכירדאה הפשב ןוויג :תונוכשה תושדחתה תא םיוולמה ןונכתה יכרע הלא

 היינב ,םישומיש ברועמ ,רישע ירוביצ בחרמ אלא ,םיממוש הינח ישרגמ םע םילדגמ לש תונוכש

 םיתוריש םיקפסמה םימחתמל הקולח ,ההובג היינב םגו ךומנ ינוריע יוניב םג תללוכה תימקרמ

 הייחמצ חיטביו לגרה יכלוה לע הבשחמ ךותמ ןנכותי ירוביצה בחרמה .הכילה יקחרמב םייתליהק

 תוכרעמ לש בוליש ,םיה לא רוביחל הריתח ,םילקאה יאנת לע הרימשל ההובגו הרישע תימוקמ

 תויתנוכשה תויצקנופה ;םוקמל םוקממ הכילה דדועל שרדנה לכו םיינפוא יליבש ,תירוביצ הרובחת

 .םייטרפ בכר ילכב ךרוצה תא ורתַיְיש ,םירצק הכילה יקחרמב ורזופי
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 םיה יפוח ךרואל תונוכשה תושדחתה .1

 ,רזעילא תיירק ,קצנירפש תיירק ,םיה ןיע ,היילעה רעש ,דוד הוונ – ףוחה ךרואל תוקיתווה תונוכשה

 םיקלחב ,םיה יפוח ךרואל 50-ה תונשב הפיחב ומקוהו וננכות – תיברעמ םייח תיירקו והילא תיירק

 ךופהל תודמוע ,ולדלדיהו ונשייתהש ,תבכר יתבו םינוכיש לש הלא תונוכש .ריעה לש םיירושימה

 תושדחתהל תושרה ןומימב תעכ .ףוח ריעכ הפיח לש הדוחיי תא ומישגיש ,תוקקוש ףוח תונוכשל

 תא הוולמ 2030 הפיח תווצ .הלאה תונוכשה לכל תוינכת םייעוצקמ ןונכת יתווצ םימדקמ תינוריע

 םיצעויה ,תוינכתה יכרוע ןיב רבחמו ,רוביצה ףותישו הרובחת ,תומייק לש םיטביההמ ךילהתה

 רשפאש םייתדוקנ םיטקיורפ רותיא ךות תוינכתה תונחבנ וז תרגסמב .תינוריע תושדחתהל הקלחמהו

 ייוניש ללוכ ,םיה יפוחל תונוכשה ןיב םייזיפה םירוביחל דחוימ שגד ןתינ ןכ ומכ .רצקה חווטב םדקל

 .םיפוחה ךרואל םייתוהמ הרובחת

 ברעמ קצנירפש ,םיה ןיע ,היילעה רעש ,דוד הוונ – הפיח ברעמ תונוכש .א

 .והינתנ ףרצ תיריא תילכירדא 'פורפ תינכתה תננכתמ .תינוריע תושדחתהל ראתמ תינכת

 ףגאב תינוריע תושדחתהל הקלחמה יווילבו תינוריע תושדחתהל תושרה ןומימב ,תינכתה

  .תינכת יכמסמ תנכה לש בלשב תעכ היוצמ .םימוחתה לכב םיצעוי תווצ תללוכ ,ריע ןונכת
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  .והינתנ ףרצ תיריא תילכירדא 'פורפ הימדההו םיטירשתה

 

 רויד תודיחי רפסמ

 ד"חי 7,742 :ןנכותמ  ד"חי 3,395 :םייק   דוד הוונ

 ד"חי 2,798 :ןנכותמ  ד"חי 1,820 םייק   היילעה רעש

 ד"חי 739 :ןנכותמ  ד"חי 378 :םייק               ברעמ קצנירפש

 ד"חי 1,433 :ןנכותמ  ד"חי 778 :םייק                םיה ןיע
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 ןנכותמ הקוסעתו רחסמ

 ר"מ 17,705 :הקוסעת  ר"מ 22,275 :רחסמ               דוד הוונ

 ר"מ 6,900 :הקוסעת ר"מ 18,350 :רחסמ  היילעה רעש

 ר"מ 25,000 :הקוסעת ר"מ 11,000 :רחסמ      ברעמ קצנירפש

 ר"מ 1,000 :הקוסעת ר"מ 1,000 :רחסמ            םיה ןיע

 

  ןונכת סוטטס

 .2021 ץרמב 9-ב האילמב הגצוה תינכתהו ,םוזב רוביצ ףותיש סנכ ךרענ 2021 ראורבפב 28-ב

 עוציב תארקל תומדקתמ וא תועצובמ תללוכה תינכתה םע םואיתבו ליבקמב .הנכהב תינכתה יכמסמ

  .הלא תונוכשב ורשואש תוטרופמ תוינכת רפסמ

 

 והילא תיירקו רזעילא תיירק .ב

 םילכירדא ףיסכ יקציול ,ילערב דרשמב הנכוה והילא תיירקו רזעילא תיירקל באה תינכת

 הרשואו םינוש םימוחתב םיצעוי תווצ תללוכ איה .תינוריע תושדחתהל תושרה ןומימב

 תוכמסב תואצמנ היפ לע תושגומה תוטרופמה תוינכתה .תימוקמה הדעווה תאילמב

 תוטרופמ תוינכת רפסמ םינוש םימחתמב תומדוקמ הלא םימיב רבכ .תימוקמה הדעווה

  .תללוכה תינכתה תויחנהל םאתהב םימזי ושיגהש
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 רויד תודיחי רפסמ

     3.5 ליפכמ( ד"חי 10,216 :ןנכותמ  ד"חי 2,919 :םייק  רזעילא תיירק

 )יוביעב 2.2 ו יוניב יוניפב                                                                                              

 ד"חי 3,164 :ןנכותמ  ד"חי 1,438 :םייק  והילא תיירק

 .רחסמ ידקומו תותיזח ונמוס תינכתב

 

  ןונכת סוטטס

 רתא ,הפיח תייריע לש תונבות רתאל התלעוה ןכמ רחאל .תימוקמה הדעווה תאילמל הגצוה תינכתה

 הדעווה תאילמ התוא הרשיא זאו .ועמטוהו וזכור תובוגתה .ויתורעהלו רוביצה תוסחייתהל דעוימה

 .2020 רבמבונב 10-ב תימוקמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ףונ תולכירדא ינייחלא ןקרב יפונה חפסנה יכרוע .םילכירדא ףיסכ ץילזימ ,ילערב דרשמ יוניבה חפסנו תינכתה יכרוע
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 רכיכ ןוכדעלו שודיחל טקיורפ 2030 הפיח תווצ םזי תינוריע תושדחתהל תינכתה םודיקל ליבקמב

 תא לולכי טקיורפה .םייתנוכש םיירחסמ םיזכרמ תושדחתה םזימ תרגסמב ,רזעילא תיירקב ףוהריאמ

 םיחטשמ לע אלו םיידועיי םיטנמלא לע הרוחסה תגצה תרדסהו םינשיו םימוגפ םיטנמלא קוריפ :הלא

 םירבעמה ץופיש ;םהיניב הדרפהו הרוחס גיצהל ןתינ םהבש האשרה יחטש ןומיס ;םיזגרא וא

 ,תוישמש ,םילספס( בוחרה טוהיר גורדש ;םייטמוטוא םיירוביצ םיתוריש תבצה ;םתללצהו )םי'זאספ(

 .םידליל תוליעפ םחתמ תפסוה ;)תוללצמ
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 תיברעמ םייח תיירק

 ,הפיח תייריע ןומימב ,והינתנ ףרצ תיריא 'רדא 'פורפ ידיב הנכוה תיברעמה םייח תיירקל באה תינכת

 תושדחתהל הקלחמה תינכתה תנכה תא וויל .תינוריע תושדחתהל תושרה ןומימב ,םיצעוי תווצ יווילבו

 לחוה זאו ,תימוקמה הדעווה תאילמב הרשוא תינכתה .הפיח תייריעב ריע ןונכתל הקלחמהו תינוריע

   .באה תינכתל םאתהב תירוטוטטס ראתמ תינכת תנכהב

 רויד תודיחי רפסמ

  ד"חי 9,050 :ןנכותמ  ד"חי 4,561 :םייק

 

 ןונכת סוטטס

 רתא ,הפיח תייריע לש תונבות רתאל התלעוה ןכמ רחאל .תימוקמה הדעווה תאילמל הגצוה תינכתה

 2020 רבמבונב 10-ב הרשוא תינכתהו .ועמטוהו וזכור תובוגתה .ויתורעהלו רוביצה תוסחייתהל דעוימה

 .תימוקמה הדעווה תאילמב

 .הנכהב םייוצמ תירוטוטטסה ראתמה תינכת יכמסמ
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 2030 הפיח תמורת

 םיינשדח ןונכת יכרעו תושיג לש העמטה ,הייריעה ימרוג ,תינכתה יננכתמ ןיב היצרגטניא -

 .)ןונכת ירצותו ךילהת גורדש=( אמייק-ינבו

 ימזימל תויורשפא תקידב .םייח תיירק ףוח תלייט – ךשמה יטקיורפ לש םודיקו הפיחד -

 .)שומימלו םושייל הפיחד=( םיינושאר שומימ

 הרובחת תוקידבו הביבסה יכרע לע הרימש ךות םיליפכמ לש תיאמשו תילכלכ הניחב -

 .)ןונכת תרקב=( תופסונ

 

 עבטל ןרוביחו רהה תונוכש תושדחתה .2

 בבוסה עבטל ורבוחיו ,לואש תמרו קצנירפש תיירק ,ןנאש הוונ ומכ ,תוקיתווה רהה תונוכש ושדוחי

 תונורקע יפ לע ןהב םייחה תוחרוא רופישו םיישארה םיינוריעה םיקרועה יוביע לע אוה שגדה .ןתוא

 יליבש ,הליעי תירוביצ הרובחת ,םיחונ הכילה יקחרמ ,תודיינ ,רחסמה קוזיח ,םישומיש בוריע( תומייקה

 ןפואב תונוכשה םינפ שדחתי ,םיישארה םיקרועהמ הנושב .)'וכו הללצההו הייחמצה יוביע ,םיינפוא

 יפוא לע תיבטימ הרימש ךות ,)'וכו תוילעמ ,םיד"ממ( םתשגנהו םינבמה קוזיח לע שגדב ,ילמינימ

 .תונוכשה

 לואש תמרו קצנירפש תיירק תושדחתה .א

 םילכירדא לקברו ןמרד דרשמב ונכוה לואש תמרו קצנירפש תיירקל ראתמה תינכתו באה תינכת

 היוצמו םינוש םימוחתב םיצעוי תווצ תללוכ תינכתה .תינוריע תושדחתהל תושרה ןומימבו

 תועצההו תוגשהה .תונבות רתאבו רוביצה ינפל הגצוה תינכתה .םיכמסמה תנכה בלשב

  .תירוטוטטס ראתמ תינכת תמדוקמ עגרכ .תימוקמה הדעווה תאילמב הרשוא איהו ,הב ועמטוה
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 ףגאו תינוריע תושדחתהל הקלחמה תועצמאב ,הייריעה לש הסדנה להנמ םיוולמ תינכתה יננכתמ תא

 – הביבס ,הרובחת ,הלכלכ ,הרבח לש םיטביהב טקיורפב בלושמ 2030 הפיח תווצ םג .ריע ןונכת

 .תומייק

 

 רויד תודיחי רפסמ

 ד"חי 7,620 :ןנכותמ  ד"חי 4,580 :םייק

 ר"מ 15,000  :רחסמ יחטש

 

 ןונכת סוטטס

 ןכמ רחאל .תימוקמה הדעווה תאילמל הגצוה תינכתהו ,רוביצ ףותיש סנכ ךרענ 2020 רבמצדב 6-ב

 דוביעב קסוע תווצה יחכונה בלשב .תימוקמה הדעווה תאילמב רושיאל האבוהו תונבות רתאב המסרופ

 .ראתמ תינכת יכמסמ תנכהבו םחתמ יסיטרכ

 

 )זמר תומר ,ויז ,הילאערזי( ןנאש הוונ תושדחתה .ב

 15%-כ( םיבשות 44,000-כ םויכ הנומו ,הפיחב רתויב הלודגה הנוכשה איה יתבר ןנאש הוונ תנוכש

 .הפיחב תררוגתמה הייסולכואה ןווגמ לכמ )ריעה תייסולכואמ

 הנוכשה תשגנה ,תינוריע תוליעפל םיישאר תובוחר חותיפ תללוכ ןנאש הוונ תושדחתהל באה תינכת

 .ש"ונ בבוס ,תיפקיה ףונ תלייט תמקהו תינורטמ יווק תסנכה ,םישדח םישיבכ ךרעמ תועצמאב

 ,ףונ הפי תרבח ףותישב ,הפיח תייריע לש הסדנהה להנמב ריע ןונכתל ףגאה םדיקו םזיש תינכתה תא

  הייאר שבגל הדעונ )2550/פח( תינכתה .והינתנ ףרצ תיריא תילכירדא 'פורפ הניכה
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 תושדחתה תוינכתל תוסחייתה ךות ,ךוראה חווטל יתבר ןנאש הוונ לש תינוריעה תושדחתהה לש תללוכ

 ,ויז תנוכשב ןוסלנצכ לרב יוניב יוניפ תינכתו זמר תומרב ךייר הביבח יוביע תינכת ןוגכ ,עוציבב תינוריע

 תויחנה ,היינבה הבוג תאו םירוגמל היינבה יפקיה תא תינכתה הרידגמ וז תרגסמב .תושדח תומזויל ןכו

 ינייפאמ לע הרימש ךות ,הקוסעתו רחסמ ,רוביצ ינבמל םיחטש ,רומישל םימחתמ ,תויתרובחת

 .תילכירדאה התשרומו היפונ ,הנוכשה

 ,םיידוחייה וינייפאמל םאתהב חתופי עבור לכשכ ,םיעברל הנוכשה תקולח תא ללוכ עצומה ןונכתה

 לע ,ויפואו יוניבה תופיפצ לע שגד רתיה ןיב םשוה וז הקולחב .ופקיה תאו חותיפה יפוא תא ועבקיש

 .דועו רומיש יכרע לע ,עבט יכרעלו תוידאוול הברק

 תובוחר םהש ,םיישאר  תובוחר רפסמ לש דלש תריצי אוה תינכתה לש ייזכרמה םיביכרמה דחא

 וללכיו ,םישומיש יברועמ ויהי הלא תובוחר .התינחו םכילע םולש ,רודלפמורט :הכילהל םיחונו םיירושימ

  .תנווגמ היינבב םירוגמ בולישב םידרשמו רחסמ לש הליעפ תיזח

 וז תרגסמב .המינפו הצוחה הנממו הנוכשה ךותב םירוביחהו הרובחתה אוה תינכתב רחא יזכרמ ביכרמ

 רוביח :הנוכשל םיריהמ השיג יריצל רישי רוביח ועיציש ,םישדח םישיבכ ךרעמ תמקה תינכתה העיצמ

 יווק תסנכה לע תינכותה הצילממ ןכ ומכ .דועו ירוד שיבכל חרזמ ש"ונ רוביח ,ןלוג החמשל תבשבשה

 ןהו יתנוכש םינפ רוביח ךרוצל ןה ,הנוכשה לש םיישארה הידקומבו היתובוחרב ורבעיש ,תינורטמ

 תא תרבחמה ,תילבכרה אוה הלועפל סנכנש הרובחת יעצמא .םיינוריע ללכ םידקומל ריהמ רוביחל

 תוגרדמו םיליבש ,םיעונגרד ךרעמ תמקה לע הצילממ ףא תינכותה .הטיסרבינואלו ץרפמה בלל הנוכשה

 םאתהב ,םיינפוא יליבש ךרעמ םקוי וז תרגסמב .םייתנוכש-םינפה םירוביחה עציה תא ללכשל ידכ

 .הנוכשה יבחרמ ןיב רשקיש ,רבכמ הז הרשואש םיינפוא יליבשל באה תינכתל

 עבורכ חתופת ,לשמל ,ויז תנוכש ."םידחוימ םיעבר"כ הנוכשה יבחרב םיעבר רפסמ הרידגמ תינכתה

 ןוכיתה בוחר .הקוסעתו רחסמ ,יוליב יקסע חותיפל םירוגמ ןיב בוליש לע שגד םשוי ובש ,ילאיטנדוטס

 םיקסעה עבור"מ קלח היהי אוה ,בוחרה לש ונויבצ תרימש םע דבב דב ;דחוימ עבורכ אוה ףא רדגוי

 ."םינטקה
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 תוגגה" לע ,ש"ונ ןיערג לע רומשל הצילממ תינכתה .הנוכשב רומישה יכרע אוה רחא בושח טביה

 ,רומישל םימקרמכ רודלפמורט בוחרל םיליבקמה םייפרועה תובוחרה לעו "יצרא ןב רכיכ" ,"םימודאה

 םינג ,תשרומ ירתא ינבמ רומישל םימחתמ תינכתב ורדגוה תאז דבלמ .תרקובמ היינב רתות םהבש

 ,הנוכשה יבחרב םיסורפה םיבר םיקורי םיחטשו תבשבשה ןג לש ףונה יכרע ורמשייו וחתופי .םירופצמו

 תוליעפ הב תושעל היהי ןתינשו יוניבה םוחת תא רידגתש ,תיפקיה תיפונ תלייט – ש"ונ בבוס םקויו

 חותיפ לע שגד םשוי דוע .ףונב תופצלו הכרואל םירוזפ ויהיש םילספסה לע חונל םגו יאנפו טרופס

 לחנו םכילע םולש-רודלפמורט םיריצה ןיב שגפמ תדוקנ הווהמה ,ויז רכיכ ומכ  ,םיישאר םידקומו תורכיכ

 .ויז

 

 ףסוי הוונו זפ הוונ – ברעמ ןנאש הוונ תודרומ .ג

 60 -הו 50-ה תונשב ומקוה ,םייברעמה ןנאש הוונ תודרומב תויוצמה ,ףסוי הוונו זפ הוונ תונוכש

 .הלא תונוכשל תינכתל הוותמ תנכהב לחוה וישכעל ןוכנ .תינוריע תושדחתה ורבע םרט

 רושיאל םיניתממ וישכעו ,ביצקת ןוכישה דרשמ רשיא הל םג .2022 תנשל תננכותמ תינכתה

 .הנידמה ביצקת

 

  הפיח לש תוברתהו הקוסעתה ,רחסמה זכרמ – "ריעה בל" קוזיחו שודיח :ב קרפ

 הקוסעת יזכרמו )ר"עמ( ישאר םיקסע זכרמ .1

 תורשע תפסוהו תומייקה םירוגמה תויתשת בצמ רופיש רמולכ – הפיח יבחרב םירוגמה תונוכש שודיח

 ייח םג ומכ ,םיפסונ הסנרפ תורוקמ ינילופורטמה בחרמה בלב רוציל בייחמ – תושדח רויד תודיחי יפלא

 זכרמב םייפואב םינוש םימחתמב םיטקיורפ רפסמ ליכמ הז קרפ .םירישעו םינווגמ רחסמו תוברת

 ידאוובו תינמרגה הבשומב הכומנ היינב ימחתמב ברעמב לחה – הפיח לש ירוטסיהה ישארה םיקסעה

  םיקולב םע( תיתחתה ריעב תירוטדנמו תינרדומ היינב ךרד ,)תירלפמטו תיברע תולכירדא( סאנסינ
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 םינבמ ,םיקחש ידרוג הלא דצל הלא בלשיש ,ריעה חרזמב ידיתע םיקסע זכרמב הלכו )יפוריא ןונגסב

 תידוחיי תירטמואיג הרוצ הז בחרמל .)יאקירמאה יטיסה ןונגסב( םיקורי םיקראפו רומישל םיביהרמ

 ריעה לש םיבושחה תירוביצה הרובחתה ידקומ לכ וב םירבועו ,)ברעמל חרזממ( הרצו תכראומ ,הפיחל

 לש "ריעה בל" תא וידחי םישבגמ הלאה םימחתמה לכ .דחאכ םיינילופורטמו םיינוריע-ןיב םיינוריע –

 תיטילופומסוק ריע לש הריווא הרשמה ,לארשי ירע ןיב ימעפ דחהו ןווגמה "ןואט-ןואד"ה ,הפיח

 .הל היינש ןיאש ,תדחוימ

 

 תומישמה ךשמהו תוינכתה סוטטס

 שרדנ .)13 א"מת יפל( תיזוחמה הדעווה יאנתב הדקפה תטלחה שי – )ע"בת( למנה עבור )1

 וניא דרשמה ,םינכוסמ םירמוח תנכס ללגב ,וישכעל ןוכנ .הביבסה תנגהל דרשמה רושיא

 .םינוכיס חוד ול קפסל לארשי תבכרמ שרודו תינכתה תא דיקפהל רשאמ

 .בילאס ידאו רוזאב םגו תיתחתה ריעב ינוריע בוציע – )תידיתע ע"בת( תיתחת ריע עבור )2

 ךות הדובע תליחת הזוח תנכהלו לוקוטורפל ןיתממ ;ל"כנמ תדעווב רשוא :תורשקתה ךילהתב

 .םישדוח השולשכ

 ןונכת תופולחב םיכישממ .םייק בצמ חוד וכרע הלקוי לכימ דרשמ – )"יטיסה"( חרזמ ר"עמ )3

 .הינחו העונת ץעוי םע תורשקתה תארקל ריחמ תועצה םינחוב ליבקמבו

 רומישה רקס םלשוה ליבקמב .םיבשותה םע רוביצ ףותיש ךילהתל םיניתממ – סאנסינ ידאו )4

  .רומישה תדעווב ןויד תארקל

 )ליעל 2 ףיעס ואר( תיתחתה ריעה עבור לש תינכתב לולכ בילאס ידאו חטש – בילאס ידאו )5
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   ר"עמה לא ורוביחו למרכה רדה עבור שודיח .2

 איה הייסולכואהמ עברכ .הפיח יבשותמ 14.3% םהש םיבשות 40,600 הנומ למרכה רדה עבור

  םירג רדהב .)27.6%( ריעב הובגה אוה רעונהו םידליה רועיש .)שיא 9,300-כ( םיברע םיבשות

 ,םירצויו םינמא ,ינרות ןיערג ,רעונ תועונת לש ךשמה יניערג ,תוריעצ תוחפשמו םיריעצ דואמ הברה

 ,השוע ,םזוי ,יח םוקמל רדה תא םיכפוה םה .םהל תפכאש םישנא ,םייתרבח םיליעפו הימדקא ישנא

 ךלהמב ואצי רדה לש םיקינתפכאהמ .הל הצוחמ םגו ריעה יבחרמ םירקבמ וילא ךשומש הזכ ,ןיינעמ

  ."רדהל רדהה תא ריזחהל" ,"רדהב רדהנ" ומכ םינגולס םינשה

 בל םעפ התייהש הנוכשה לש םוצעה לאיצנטופה תא םיאורו ,רדהל הבהאה תא םתיא םיקלוח ונחנא

 םודיקו חותיפ ךות ,ףיקמ תושדחתה ךילהת תארקל ךלוה למרכה רדה עבור ןכל .הפיח לש קקושה ריעה

 ריצ קוזיחו םיבשותה תבוטל תוליעפל רוביצ ינבמ תרזחה ,הנוכשל םיבשותה תבשה ,םוקמב הליהקה

 תינכת לע .ולוכ תויפלת קוש םחתמו – ואדרונו םיאיבנה ,ץולחה ,לצרה – םיירחסמה תובוחרה

  .םייטנוולרה הייריעה ימרוג ללכו הליהק ףגא ,ריע ןונכת ףגא ,2030 הפיח םילמע תושדחתהה

  תינכתה סוטטס

 יוניש יללוחמ םיטקיורפ םיעינמ ליבקמב ,םייקה בצמה תודוא עקר ירמוח םיפסואו רומיש ירקס םיכרוע

  ירוביצה בחרמב

 .הנידמ ביצקת רשוא םרט יכ לבקתה אל אוה ךא ,ןוכישה דרשמ לש תיגטרטסא תינכתל ןומימ רשוא

 תווצ .תסנכב הלשממה ביצקת רשואיש רחאל ,רדהב תוטרופמ תוינכת בצקתל ןכומ ןוכישה דרשמ םויכ

 תוקלחמ םע שגפמ עבקנ .ינוציח ןונכת תווצ שבוגיש דע ,ןונכתה תליחת תא םדקמ 2030 הפיח

 .'ד קרפב ,ןלהל וגצויש ,םייתדוקנ םיטקיורפ םיעצובמ ןכו למרכה רדה לע הדובע םויל הייריעה
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 :הלא תא תינכתה לולכת רתיה ןיב – תוירקיע תומישמ

  הפשא יוניפ ,תומלצמ ,הרואת – םייגולונכט םירופישו תוינוריעב תויתשתב לופיט -

 ;)רדהב תונשדח טולייפ(             

 ;םינטקה םיקסעהו ינוריעה ירחסמה זכרמה קוזיח -

  ;ולוכ קושה םחתמו )הדובעב רבכ( תויפלת קוש ןיינב ץופיש -

 ;רומישו ינוריע בוציע ,היינב תוינידמ תעיבק -

 ,ןפגה תיבו םינואיזומה םחתמ ,ןשיה ןוינכטה( הימדקאו תוברת ימחתמל המרגורפ תנכה -

 ;)םינמאה טקיורפ ,רצויה תיבו הפיח ןורטאית

  ;םייתליהק םינג ,סיכ ינג ,םיחותפ םיירוביצ םיחטש – יפונ לופיט תוינידמ תעיבק -

 תותיזח שודיחו תדחוימ העיבצ ,חטש חותיפ ,הללצה ,הייחמצ ,ןוניג – תוגרדמה תובוחר םוקיש -

 ;םייזכרמ תובוחר רפסמ ךרואל םיעונגרדו

 ;תונרקה תיבו ןשיה ןוינכטה םחתמ ,םיאיבנה לדגמ ,ןומרא לדגמ – הקוסעת ידקומ תסנכה -

 .עשפה םלועל םירושקה הלאכ ללוכ ,החנזהל םיאיבמה םיעגפמ קוליס – "םירובשה תונולחה" -
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 ינוריע ללכ – םיאשונ ןווגמב ןונכת תוינידמ :ג קרפ

  הבוגל היינב .1

 ןכ לע .הבוגל היינבה תוארוהל עגונב תונבה יא הררוע ,2000 /פח ,הפיח לש ראתמה תינכת

 תא ןכדעיש תוינידמ ךמסמ ןיכהל ונממ השקיבו ,רענש ימע לכירדאל הפיח תייריע התנפ

 תונבות רתאב םסרופו תימוקמה הדעווה תאילמב גצוה ךמסמה .הז םוחתב ראתמה תינכת

 תילכירדא תא ריעה תלהנה התנימ רוביצהמ ועיגהש תורעהה תובקעב .רוביצה תוסחייתהל

 םהש ,בוחר יכתח םיקדבנ עגרכ .הנעמ ןהל עיצהלו ןתוא ןוחבל ,תינוציח תילכירדא ,ןיול סיריא

 הדעווה תאילמל בורקב גצותו םויס תארקל הקידבה .הבוגל היינבל עגונה לכב תיתוהמ היגוס

 תינכתכ תיזוחמה הדעוול שגוי אוה ,תוינידמה ךמסמ רשואיו םינוקיתה ורשואישכל .תימוקמה

 .2000/פח תא תנקתמה

 

 38 א"מת .2

 ףסוא איה וז תינכת .המדא תודיער ינפמ םימייק םינבמ קוזיחל ראתמה תינכת איה 38 א"מת

 תרגסמב היינבה .המדא תודיערמ םיעבונה םינוכיסב לפטל אוה ירקיעה ןדיקפתש תונקת לש

 תלדגה ןכו רויד תודיחי תפסות תורשפאמה תויוכז הנקמו תומוק ףיסוהל הריתמ א"מתה

 .םירגוב םיצע תתירכו םיננוגמ עקרק יחטש ןובשח לע הינח תונורתפ תנקתהו תופיפצה

 תונוכשב רקיעב ,םינושה םירוזאה יפוא תא תונשל םידמוע א"מתה לש הלא םירתיהש ןבוהשכ

 ךרוצה ררועתה ,םירגוב םיצעבו הייחמצב תועפושמהו הכומנ תופיפצב תויונבה תוקיתווה

 ורשפאיש תולבגהו תוינתה ללוכ ,תונוש תוארוה םינוש םירוזאל עבקיש תוינידמ ךמסמ תנכהב

 תויתשת תחטבה ךות ,הפיח לש ףונה לעו קיתווה ינוריעה בחרמה לש ויפוא לע רומשל

 .א"מתה חוכמ היינבה תופסותל תומיאתמ
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 תונוכשב .ויכרעל םאתהב תוידוחיי תוארוה רוזאו רוזא לכל עבוקו ריעה לכ לע לח תוינידמה ךמסמ

 רויד תודיחי תפסות אלל ,תומייק רויד תודיחי קוזיח קר ןהב רשאל ןתינו ,תויוכזה ומצמוצ תומיוסמ

  .)תיברעמ םייח תיירקב ,"ןנאש הוונב םימודא תוגג" רוזאב ,הינד תורדשב לשמל( תומוקו

 בושיח ןפוא תא ,תויוכזה לס תא שארמ םנעמל רידגמו תואדו םימזילו תורידה ילעבל הנקמ ךמסמה

 .רומישל םימחתמו םינבמ לע הרימשו תולבגה ןכו גגה בוציע ,יברמ תומוק רפסמ ,רוידה תודיחי רפסמ

 תושקבה םויכ תונחבנ ורואלו ,2020 ילוי שדוחב תימוקמה הדעווה תאילמב רשוא תוינידמה ךמסמ

 .38 א"מת חוכמ רתיהל הייריעל תושגומה

 

 תואנולמו ךוניחל בא תוינכת .3

 ךוניחל בא תינכת .א

 ]ךשמהב ונכדועי םיטרפ[

 

  תואנולמל בא תינכת .ב

 םידעיהו ריעב תונולמה תסירפ אשונב ינושאר ךמסמ ריע ןונכתל ףגאה תרזעב ןיכה 2030 הפיח תווצ

  .)חפסנכ הטויט ב"צמ( תורייתל בא תינכתב םיכבדנה דחא היהי הז ךמסמ .תונולמל באה תינכת לש

 

 םיינפוא יליבשו םיעונגרד – הרובחתל בא תוינכת .4

 םיעונגרדל בא תינכת .א

 ןוחבלו ןונכת תויחנה רצייל ,םיעונגרד תיינבל ריעב םימיאתמה תומוקמ תא רתאל הדעונ

 .תירוטוטטס הניחבמ םתונבל ןתינש חיטבהלו
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 .)רקחמו ץועיי ,ןונכת ןוני( םיעונגרדל בא תינכת

 

 

 םיינפוא יליבש בא תינכת .ב

 תוכר תועונתו תירוביצ הרובחת םדקל שקבמה ,הפיח לש הרובחתה ןוזחמ קלח איה תינכתה

 םיינפואב תוממוי דדועל איה םיינפואה יליבש תשר תרטמ .יטרפ בכרב שומישה תא םצמצלו

  .האירבו הקורי הרובחת לש הליעיו תיתוחיטב ,המילשמ הפולח שמשלו םיריעז םילכבו

 הרובחתה ידקומ לא הפיח תונוכש לכ תא תרשקמה םיינפוא יליבש תשר העיצמ תינכתה

 תוקלחמ ולחה רבכ התובישח רואל .תוברתהו ההובגה הלכשהה ,ךוניחה תודסומלו רחסמהו

 תננכותמה תשרה .ריעה יבחרב תומדוקמה תונושה תוינכתב םיליבשה תעמטהב הייריעה

 לע ץוח יעונגרדל תועצה ,ךרדה  תעוצר םוחתב םירחבנ תובוחרב םיינפוא יביתנ תאצקה תללוכ

 .תירוביצה הרובחתל רוביחו תונורדמב םירושיקה תא רפשל תנמ
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 .)ףונ תולכירדא בא( םיינפוא יליבשל בא תינכת

 

 

  בוחר תפש ,תשרומו רומיש – םיאשונ תוינכת .5

  תשרומו רומיש .א

 .םיפונו היינב תונונגס לש בחר ןווגמבו םיגהנמו תודע ,תויוברתב הרישע הירוטסיהב הכרבתה הפיח

 תשרומה .םלועב ףאו לארשיב תוירוטסיה םירע םע הנושארה הרושב םידמוע ריעה לש תשרומה יכרע

 לולכמ תא םהל ריבעהל ונדיקפתמ .םיאבה תורודה יארב התסיפתמו ריעה ייחמ דרפנ יתלב קלח איה

 ,תינוריע םייח תוכיא ,ךוניח ,תוברת :םינושה םהיטביה לע םיינרדומה םיינוריעה םייחב םבלשלו היכרע

 לקשמ תדבכ המישמ איה היינבהו ןונכתה טביהב תשרומה יאשונ תעמטה .ןונכתו יוניב ,תוריית

 .ינוריעה ןונכתה להנמו רומישל הקלחמה לש התולהנתהב

 רומישה ירקס תועצמאב תשרומה יכרע יופימב םיצמאמ ינוריעה ןונכתה להנמ עיקשמ הלא םימיב

 טקיורפ סנכנ 2018 תנש ףוסב .דועו ףוחה תונוכש תינכת ,סאנסינ ידאו תינכת ומכ ,תוע"בת םודיקו

 ילכירדא ,ץוח רוקימב ,ריעב םיבר םיירוטסיה םיבחרמב  ,םתוא םיכרוע םויכו ,הובג ךוליהל םירקסה

  םירקסה םיסחייתמ ,תימוקמה תשרומה יכרע לש לודגה רשועה תא אטבל ידכ .ץראב םיבוטה רומישה

 



 

 

23 

 רבד לש ופוסב ויהי םהיאצממ .םייתוברתהו םייפונה ,םיירוטסיהה ,םיילכירדאה םיטביהל רוזא לכב

 עינמ ,םיכלהמב ךמות 2030 הפיח תווצ .ריעל תינללוכ רומיש תינכת תנכהל תבחרנו הרורב תיתשת

 .ןהילע ןומא אוהש תוינכתב םתוא בלשמו םתוא

 

 ינכדע סוטטס

 סאנסינ ידאו ,תיתחתה ריעה ,םילג תב ,למרכ ,םיה ןיע ,רדה( רומיש ירקס לש הכירע רחא בקעמ

 )םייחרזמה תואובמהו

 .עוציב ךילהתב םירקס הנומש   :רדה

 .יפוס עוציב בלשב רקס   :םיה ןיע

 .ומלשוה םירקס השימח   :למרכ

 .םויס תארקל םירקס השולש   

 .עוציב ךילהתב םירקס השיש   

 ,הנוכשהמ ןטק קלח קר רקסנ םייתניבש ןוויכמ ;רקסה ןוכדע תעכ ךרענ :הקיתע לאו םילג תב

 .רתיה תא םילשהל שרדנ

 קלחכ( רומיש תדעווב ןויד תארקל הקידבב יוצמ .רשוא םרט ךא ,םלשוה רקסה :סאנסינ ידאו

 .)ע"בתהמ
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 בוחר תפש .ב

 2030 הפיחמ יוגיה תווצ ףותישבו ףונ ןונכתל הקלחמה תלבוהב ךרדל האצי בוחר תפשל באה תינכת

 .הייריעב םיטנוולרה םימרוגה לכ םע תושיגפ רפסמ ירחא עוציבל הרבע איה .תינכתה תא המזיש

 ידכ ,טרפב הכותב םייפיצפס םימחתמלו ,ללכב הפיח ריעל תידוחיי תיבוציע הפש שבגל איה התרטמ

 תודיחי ןיב רשקה תא לעיילו םינשה ךרואל הקוזחתו םיצופיש תויולע ליזוהל ,תימוקמ הרימא עיבטהל

 .הייריעה לש לועפתה תודיחיל ןונכתה

 

  "לגד יטקייורפ" – ריעב םידחוימ םימחתמ לש תושדחתה :ד קרפ

 .םידורי םיינוריע םיבחרמ לש םמוקישלו םקוזיחל םינוש םירושימב תובר תויגרנא העיקשמ הפיח תייריע

 ירוטסיהה קושה הנבמו תויפלת קוש תושדחתה .1

 הייסולכוא וב הרגו ,םנוד 140-כ לע ערתשמ םחתמה .ןיקריס םחתמו תויפלת קוש :ישארה טקיורפה

 .םיאליגה דענמו יחרזאה דמעמה ,תיתדה תוכייתשהה תניחבמ תנווגמ

 םיאבה ,םיירחסמו םיילכירדא ,םייתרבח םיכרע םע ינוריע דקומכ ןיקריס םחתמ תא האור הפיח תייריע

 םימזי לע ,תוליהק לע ,םוקמה יבשות לע שגדב ,תויסולכוא ןווגמל ןימזמו שיגנ ינוריע בחרמב יוטיב ידיל

 .םירייתו םירקבמ לעו םייתרבחו םייקסע

 תנשב הנבנו לטסרג השמ לכירדאה ןנכתש ביהרמ סואהואב הנבמ ,קושה ןיינב בצינ םחתמה זכרמב

 םינש דמעו הפיח לש הרופיסמ קלח תורפסמש תוכופהת טעמ אל רבע אוה םינשה ךלהמב .1940

 לעב הנבמה .לברא איג לכירדאה לש וחוצינב שודיחו םוקיש ךילהת רבוע אוה תעכ .החנזה בצמב תובר

 תמוקו -1 ,-2( תונותחתה תומוקה תומקושמ ןושאר בלשב .יתגרדה ךילהתב םקושי תומוקה שש

  רחסמל תודעוימה תונוילעה תומוקה םוקיש ןונכת תא םימדקמ ליבקמב .ליעפה קושה ןהבו )הסינכה
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 הנוכשה יבשותל תיב ,יתרבח יתנוכש דקומל הנבמה תא ךופהל איה הרטמהשכ ,רוביצ יכרוצלו

 הפיחב ילכירדאה רומישה תויוליעפ תא זכריש ,סואהואב זכרמל ןכו ,הב תוליעפה תוינוגברה תוליהקלו

 .הלוכ

 םייתנשב ךפהש ,ןיקריס בוחרב חותפה קושה םחתמ םג הלא םימיב שדחתמ הנבמה םוקיש דצל

 קושל םיכשומה םייתרבח םיליעפו םינמא ,םיקסע ילעב ,הירנילוק יבבוחל לגרל היילע דקומ תונורחאה

 םינשי םינוגג תפלחה תוברל ,םינבמ תותיזח ץופיש םחתמב תמדקמ הייריעה .ןווגמו בר להק הנוכשלו

 ,הבישי תוניפ םג ורשכוה הנורחאה הנשב .רש הלא תילכירדאה לש ןונכת יפ לע ,רחסמה יחטשב

  .םחתמה יאב תחוורל ,םיטלקראפ

 ,תויתשתה םוקיש ךרוצל םיבר םיביצקת קושה םחתמל הייריעה התנפה תונורחאה םייתנשה ךלהמב

 ןוחטיבה תשוחת תאלעהו םיירוביצ הבישי ימחתמ חותיפ ,םיחותפה םיירוביצה םיחטשה תשמשה

 .וב םירקבמהו םחתמה יבשות לש ישיאה

 המזיש ,תינכתה .רדה תנוכשבש תויפלת קוש םחתמל 1/2560/ פח תינכת הגצוה 20 ראורבפב

 תינכתה תרגסמב .לגס ודיג לכירדאהו ילאירבג ימת תננכתמה ידיב הנכוה ,הייריעה המדיקו

 ךות ,םימייקה םינבמל תומוק תפסוה ידי לע םחתמב רוידה תודיחי רפסמ דואמ לדגי תיגטרטסאה

 .םוקמה יבשותל םינתינה רוביצה יתוריש ורבגותיו ,םיידוחייה רומישה יכרע לע הדפקה

 רדהב םיירחסמ תובוחר תושדחתה .2

 תובוחר לש ירוביצה בחרמה שודיח 2022 תנשל ןנכותמ רדה שודיח תרגסמב – ץולחהו לצרה תובוחר

 ץופיש טקיורפ םע בולישב הבישי תומוקמו )הטימשה תנש םות םע( לצ יצע תפסוה – לצרהו ץולחה

 .תוכרדמב שומישה תרדסהו הללצה ,הרואת ,תותיזחה

 ,לצ יצעב עפושמה ,בוחרה לש בידנה ירוביצה בחרמה חנזוה תונורחאה םינשב – ואדרונ בוחרדמ

  רוביחה תא ריזחיש ,בוחרה לש תושדחתה טקיורפ םזוי 2030 הפיח תווצ .ורגסנ תובר תויונחו
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 תומוקמב עפושמה ,ןימזמ ינוריע בחרמל בוש ותוא ךופהי ,ןוינכטה ןגל ןימינב ןג ןיב יעבטהו ירוטסיהה

 םידעוימ ויתבמ םיברש בוחרה לש ילכלכה לאיצנטופה שומימל איביו הפק יתבבו תויונחב ,הבישי

  .רומישל

 )היצלטסניא ,חיט( תיסיסב המרב וצפוש ריעב םינמאה טקיורפ לע הדובעה תרגסמב – אריפש םחתמ

 םיקיר ודמע םיסכנה תשמח .ץולחה בוחרל קילאיב בוחר ןיב םקוממה ,אריפש םחתמב תויונח שמח

  .םיניירבעו םינמוקרנ םהילא וכשמ בוחרהמ תיקלח םירתסומ םתויהבו ,םינש ךשמב םיחנזומו

 יללחכ םיסכנה ועצוה ,ריעב םינוש םירוזאב הריצי ימחתמ תמקהל ,םינמאל ארוקה לוקה תרגסמב

 ידי לע ןוימ ורבע ורחבנש םינמאה .טקיורפל ולבקתהש םינמאל וגצוי םה הלא םימיבו ,)וידוטס( הריצי

 שדחתמ רוזאב דובעל היצביטומ םג ומכ תיתונמא-תיעוצקמ תלוכי יפ לע וניומו ,תינוציח תיעוצקמ הדעו

 .וב תונומטה תויונמדזההו וירגתא לכ לע

 לע לקהל ידכ ,ירחסמ הנבמכ 20-ה תונש ףוסב םחתנ קילאיבו ץולחה ,לצרה ,אריפש תובוחר ןיב רוזאה

 קפסל דעונ ירחסמה זכרמה .ירי יעוריאלו תופקתמל םיפושח ויהש למרכה רדה לש םידוהיה םיבשותה

 ותוא ךופהל אוה הפיח תייריע ןוזח םויכ .םהייחל הנכסה תא םצמצלו םהיכרוצ תא הנוכשה יבשותל

 .תונמאו הריצי זכרמ

 לע ןירקיו םמצע םינמאה םע ביטיי הזכ םחתמש דמלמ םלועבו ץראב תונמא ימחתמ לש ןויסינה

  .רומישל םחתמכ רדגוה םחתמה .וישכעל ןוכנ תחנזומה ,הבורקה ותביבס

 ידיימ יוניש יללוחמ תיטקט תוינוריע ימזימ םודיק .3

 תעונתל ונממ םיעטקמ ורגסנ בוחרה לש החונה היפרגופוטה לשבו הנורוקה לש היטעב – למנה בוחר

 םירעש ונקתוהו הרואת הרדוס ,הייחמצ הלתשנ ,םילספס ובצוה רתיה ןיב .םיבוחרדמל וכפהו בכר ילכ

 .םיקסעה ייח תלחות לע רומשלו םיבשותה םע ביטיהל התייה הרטמה .םחתמל תוסינכה תא ורגסמש

 הרבעש ,Wish List תונח :םישדח םיקסע בוחרב חתפיהל ולחה ,הנורוקה לש ישילשה לגה ךכששכ
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 בוציעל תונח ;Terroir ,שדח ןיי רבו תונח ;םיימוקמ םיבצעמ םע הלועפ תפתשמו רתוי הברה לודג ללחל

  .הלחתהה קר יהוזו ,Fila ,םידגב

 שדח טרדנטס עבוקו ,תומגידרפ הנשמ טקיורפ אוה ביטכ טקיורפש רמול רשפא רבכ – ביטכ בוחר

 בוחר ןיב רבחמה תוגרדמ בוחר אוה ביטכ בוחר .םיגשגשמ םיקסעל תיררה היפרגופוט ןיב הקיזל עגונב

 .הלשממ ידרשמ ,יזוחמה טפשמה תיב ,תינורמה הייסנכה םיאצמנ ותברקב .זירפ רכיכל ןויצ תביש

 יוניפ ,התואנ הקוזחת תניחבמ הלאכ םיבחרמ םע הייריעה לש תודדומתהה תא ףקשמ בוחרה ץופיש

 בוחרב תינועבצ הרואת תפסות ללכ טקיורפה .ריעה ינפ רופיש רוציקב ,םירמוח ןונערו שודיח ,הפשא

 ךלהמב .םיצע תליתשו הייחמצ תפסותו לוכל םיחותפ הבישי תומוקמ תריצי ,ןימזמ אלו ךושח היהש

 ,ןיי רב ,תינקלב הראמח – ירגלובה( םימייק םיקסע ילעב םע ,בוחרה יבשות םע ןומא הנבנ הדובעה

 בורקב חותפל םידמוע וא הנורחאל וחתפש םימזי םעו )ןורטאית ,תיחרזמ הדעסמ ,הציפ ,גגז ,דפר

 ףינס ,אדרב לש שדח ףינס ,ריינ ירצומ ,ילו'ג הס תונח לש ףינס ,וקנמלפל רפס תיב( םישדח םיקסע

 הייסולכואה תעד לע בכרל בוחרה תריגס היה ןומאה ייוטיבמ דחא .)ןיקריסמ הריבה תלשבמ לש שדח

 םירגתאה םע דדומתהל ידכ ,ןווכמ תנווכב רחבנ ביטכ בוחר .םייפולח הינח תונורתפ תאיצמו תימוקמה

 הדובע ךירצהש טקיורפה תחלצה .ץופישהו שודיחה ךילהתב והנבמ םצעמ דימעה אוהש םינושה

 םיקסע תחיתפל רוטזילטקה איה הייריעב יושירהו ןונכתה ימרוג ,םיקסעה ילעב ,םיבשותה םע תבכרומ

  .ריעה יבחב םירחא םיבר תומוקמ לש שודיחלו ץופישלו םישדח

 תא Ze.MaNish וידוטס םע ףותישב הייריעה הקיפה 2021 םירופב – ירוביצה בחרמב תונמאו יטיפרג

 יטיפרגה תונמא .ץראה יבחרמו ריעהמ םינמא 30 תופתתשהב ןויצ תביש בוחרב יטיפרגה עוריא

 ,ריעהמ םילייטמ םהילא םיכשומש לויט ילולסמ הרצי תיתחתה ריעהו רדה תובוחרב םסק תכלהמה

 .םישדח םיקסע לש החיתפ םידדועמ םג ומכ ,םירייתו םירקבמ

 יוניש ללוחל םיעייסמו חווט תוכוראו תויגטרטסא תוינכתמ םירזגנה םימזימ םדקל תשקבמ הייריעה

 םיחותפ םיירוביצ םיבחרמב ךרוצה תא םיננכתמהו רוביצה תועדומל הלעה הנורוקה ןדיע .רצקה חווטב

 .תעל תעמ םיעבקנה םיללכל םתוא םיאתהל ןתינש ,םיחוטבו
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  תוינוריע תוטלחהבו ןונכתה תוינידמב דוסי תונורקע

  הלכלכו הרבח ,הביבס – תומייקה תסיפת רואל

 

 היה רשפא םעפ םא .רוביצה יניעמ קחרה םיניינע להנל ןתינ אל ובש םלועב םייח ונחנא – תופיקש

 וא הרבח לש םיבאשמה םיצקומ ךיא וא םיזרכמ לש ךרעה המ וא םילהנמ םיחיוורמ המכ ריתסהל

 ידכ ,ומצע תא רקבל ידכ תופיקשב שמתשמ הז תא ןיבמש ימ .עודיו ףושח לוכה םויה ;דוע אל ,תושר

 ברק להנמ םצעב הב םחלנש ימ .תקולחמב םייונש םיניינע לע חותפ ןויד להנל ידכו ומצע תא ןקתל

 .שארמ דובא

 

 בצמ .הנממ םיעפשומה וא היישעה לע םיעיפשמה םימרוגה לכ םה ןיינע יקיזחמ – ןיינע יקיזחמ ףותיש

 .םתיא דובעל לק וא חונ דימת אלש םימרוג םע ךשמתמ הלועפ ףותיש רשפאיש חיש םוקרל בייחמ הז

 הברה ןובשחב איבמה לוהינ חיטבמ אוה לבא ,הדימלו םיבאשמ לש דואמ הלודג העקשה שרוד אוה

 ילכ ,תויודגנתה ךכשל רשפאמה ילכב רבודמ .תוליעפה לש חווט תכוראו הבחר הייארו םילוקיש רתוי

 .םינוכיס לוהינב ינויח

 

 שולש םילקושש עגרב .רסומ יללכ תכרעמל תוביוחמ תשרדנ ,תומייקה תשיג תא םיצמאמשכ – הקיתא

 םצעב ,)ףסכה( הלכלכה לש הנותחתה הרושה תא קר אלו – הלכלכו ,הרבח ,הביבס – תונותחת תורוש

 הקיתא .םייחוור דואמ תויהל םילוכי םה םא םג ,םתוא תושעל יואר אלש םירבד שיש ךכל םימיכסמ

 .תמייקמ היישע לכ לש ייא-ןא-ידהמ קלח תויהל תבייח

 



 

 

29 

 ,יחרכהה םומינימה אוה קוחל תויצה .קוחה ליטמש תובוחב קפתסהל אל – תויצל רבֶעמ לש תולהנתה

 .קוחל תויצ לע תודוקנ םילבקמ אל .וילאמ ןבומ אוהו

 

 .יתרהצה קר אלו ,ישעמ ןפואב תוירחא תליטנ איה תועמשמה – )accountability( תוירחאב האישנ

 האלה ךישמאו לצנתאש רשפא יא ,לקלקתה וא שבתשה םש והשמו ,והשלכ ןיינעל תיארחא ינא םא

 .ונוקית לע אובי ןיינעהש ךכל גואדל יילע לטומ .רבד הרק אל וליאכ

 

 תוינכתה לש יתרבחה טביהב םיקסועה םיתווצ םיוולמ תוינכתה לכ תא – תיתרבח תינוריע תושדחתה

  .םכרואל תושדחתה יכילהת הוולמ 2030 הפיח תווצו ,)רוביצ ףותיש יצעויו םייתרבח םיצעוי(

 

 

 

 

 

 

 


