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 הינמ - תודע תגצהב הייפצ תארקל עדימ ףד

 תריציל תינויחה הווהל רבע ןיב תויכשמה תרצויה ,השדח השיל ותוא השלו הרבעב תלפטמ הרבח לכ

 הנושה רבעל היינפ גיצמה ,"יביטקלוק ןורכיז" הנוכמש המ תא המצעל תבצעמ איה וז ךרדב .תוהז

 ךרדבש תודבוע לע תנעשנ הירוטסיההש דועב .ודעתל תשקבמ הירוטסיהה ובש ןפואהמ התוהמב

 ומכ ,םילמסב קסוע "יביטקלוקה ןורכיזה"ש ירה ,הרקש תא ןיבהל ןכרד הסנמו תונתשמ ןניא ללכ

 םה םישגדה .תמיוסמ הפוקתב הרבחה לש היכרצל םאתהב רבעה יעוריאל תועמשמ ןתונו ,םירוביג

  .הרבעב תננובתמ הרבחה ובש ןפואה םמעו םינתשמש

 "יביטקלוקה ןורכיזה" תונתשהו תוחתפתהב םינוש םיבלש השולש ונחבוא האושה אשונב

  :ילארשיה

 תואטגה דרמ ימחול לש םמוקמ טלבוה הנידמה לש תונושארה היתונשב .ןושארה בלשה

 ןאצכ וכלה אלש םירוביג לש תויוצר תפומ תויומד וויה הלא ."יביטקלוקה ןורכיז"ב םינזיטרפהו

 השדח תידוהי הוואג םהב םינמזב םמע תוהדזהל ןתינש םירוביג ,םדובכ לע ונגהו ומחלנש ,חבטל

 סותאה חור תא םלהש רבעה םע רשק ורציש םירוביג ,תידוהיה תונובירה שודיח חכונל הררועתה

  .תואמצעו תויממוק לש יתפוקתה

 תא התנישש ,תלטלטמ תימואל היווח תניחבב היה ,1961 תנשב לחהש ,ןמכייא טפשמ .ינשה בלשה

 םידיעמה םילוצינהו ,האושה תועווזל הפשחנ המלש הנידמ .האושל תילארשיה הרבחה לש הסחי

 םה םיתמה רשאכ ,ותמוהו וחבטנ ,וחצרנ םישנא דציכ רואיתל יעצמא תניחבב ויה טפשמב

-ב םיטלבתמש םה םיתמהו תיצאנה הדמשהה תנוכמ ,ךליאו הלא םינשמ .םייתמאה םירוביגה

 םוי תמחלמבו םימיה תשש תמחלמ ינפלש הנתמהה תפוקתב .האושה לש "יביטקלוקה ןורכיז"

 לש בצמ לכ הב הפוקתב ,רזוח ימויק םויא לש השוחת תוררועתה םע האושה ןורכיז ףירחמ רופיכ

  .האושה לא דימ רשוקמ תורומח תוינוחטיב תויעב

 םה םהירופיסו ,האושה ירוביג םה םילוצינה םויה דעו םינומשה תונשמ .ישילשה בלשה

 דולק לש "האוש" היזיוולטה תרדס תנרקה םע ליחתה יונישה ."יביטקלוקה ןורכיז"ב םיטלבתמש

 המ לע םילוצינה םעו םילוצינה לע רבדל ןוצרה ררועתה הירחאלש ,םינומשה תונש עצמאב ןמצנל

 ןכמ רחאלו ,םינפ רסח רוביצ לש יוניכ ,"הטילפה תיראש" ןושארה בלשב ונוכש םילוצינה לע .היהש

 ידכ םישעמ ושעש הלאכ רמולכ ,םידירש לעכ םויה םירבדמ ,תויביספ עילבמה יוניכ ,"םילוצינ"

         .לבס חוכו ,היישות ,המזוי וליג ,דורשל

 יביטקלוקה ןורכיזב האושה לש הנתשמה גוצייה :ותרתוכש ליג תידיע ר"ד םע ןויאר תיצמת[

 ].)2008 ,ראוני( 47 ןויליג ,'ןכדע' תעה בתכב ,עיפומה ,ילארשיה
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 לארשיב האוש ילוצינ תודוא םינותנ

 186.5-כ לע דמוע ,לארשיב 2016 תנש ףוסב ויחש ,יצאנה רטשמל ופשחנש םישנאה רפסמ •

 .ףלא

 הנחמ/הדמשה הנחמ ,הדובע הנחמ ,רותסמ םוקמ ,וטגב והש האוש ילוצינ ףלא 57.5 •

 .זוכיר

 .יצאנה רטשמה לשב םהירוגמ םוקמה תא בוזעל וצלאנש םיטילפ םה ףלא 28.1 •

 ,תויזחתל םאתהב .טעמתמו ךלוה הרפסמ ןכלו ,תרגובמ איה האושה ילוצינ תייסולכוא •

 םייופצ 2035 תנשב .2020 תנש דע דורשל םייופצ ,2016 תנש ףוסב ויחש ולאמ 76%

 .2016 תנש ףוסב ויחש הלאמ 14%-כ םייחב ראשיהל

 היילעה םע לדג םישנה לש יסחיה ןקלח .םירבג 41%-כו ,םישנ 59%-כ האושה ילוצינ ללכמ •

  .ליגב
 

 ןוידלו הבשחמל תולאש

 בישקהל םכל אצי םאה ?הל הצוחמ וא םכתחפשמ ברקמ ,האוש ילוצינ םיריכמ םתא םאה •

 ?תודע רופיסל

 ?לשמל דומילה ירפסמ הנוש אוה המב ?האוש ילוצינ יפמ תודע רופיס דחיימ המ •

 יפלכ טוקנל ונילעש סחיה םכתעדל והמ ,ץראב האושה ילוצינל םיעגונה םינותנל סחייתהב •

 ?םעכו הרבחכ האושה ילוצינ

 םינותנה רואל .םיבלש השולשמ רומאכ היונב לארשיב יביטקלוקה ןורכיזה תוחתפתה •

 והמ ,לארשיב םייחה האושה ילוצינ רפסמ לש תרבוגה םתומצמטצה לע םיעיבצמה

 ?ץראב גוהנה יביטקלוקה ןורכיזה יפואב ,ידיתעה ,יעיברה בלשה תויהל ךירצ םכתעדל


