
תואירבו תוממחתה

:ישפנהו יזיפה טביהב תואירבה לע םיעיפשמ םיינוציק םוח יעוריא
 םלועה יבחרב םוח ילגל ופשחנש םיעיגפה םישנאה רפסמ•

2016-ל2000 ןיב ןוילימ125-ב לדג
70,000 לש תפדוע התומתל ליבוה ,2003-ב ינוציק םוח לג•

הפוריאב םדא ינב
 ירקמו תויודבאתהה רפסמ תא םילעמ םיינוציק םוח יעוריא•

יטרפהו ירוביצה בחרמב תומילאה

2100 דע םוח ילגמ עגפיהל םילולע םישנא דראילימ3-כ

 םאתהב תואירבה תכרעמל תמדקומ הארתה תכרעמחתפל•
  םינכדועמ תיזחת ינותנל

 ,ימוקמה ןוטלשב םוח ילגל תוכרעיה תולועפםדקל•
םילוח יתבבו הליהקב תואפרמב

 החוורהו תואירבה יתווצ ברקב תועדומה תא תולעהל•
 תוצובקלו םוח ילג לש תויתואירבה תוכלשהל הליהקב
ןוכיסה

םילקאה יונישל רתויב םישיגרה םירוזאהמ דחאב תאצמנ לארשי
םהיעפומב הנצקהו םיעקשמה תומכב התחפה ;םוח ילג לש תורידתב היילע ;רתוי םחו ינוציק ,ךורא ץיק תללוכה תוממחתה תמגמ תדעותמ

 רוביצה תואירב ןעמל ךרעיהל לארשי תנידמ לעו21–ה האמב תואירבה לע רתויב םיעיפשמה םימרוגה דחא אוה םילקאה רבשמ

:ואצמ תונורחאה םינשהמ לארשיב םירקחמ

 םיעקשמה תורידתב םייונישו הנצקהה ,תוממחתהה תמגמ•
 תולחמ יריבעמ םירוטקו לש םתוטשפתה תא םירשפאמ
םישדח םירוזאל

-ל ומרג םישותי ידי לע תורבעומה תולחמ2017 תנשב•
 ירקמ ינוילימ תואמו םלועה יבחרב תוומ ירקמ700,000

הקבדה

:לארשיל עיגהל תולולעה ,םלועב תוטשפתמ תולחמל תואמגוד
 הקיז ,הגנד ,הינוגנקי'צ

 ןמזב תולחמ יריבעמ םירוטקו רוטינל תימואל תינכותםיקהל•
בחרמבו

 ,האולחת תעפוה םרט הרבדהו העינמ תונורתפםדקל•
 בחרה רוביצה ברקבו ימוקמה ןוטלשב ,הלשממב

 םתוחכונ תא םצמצל ונלוכ לש תלוכיל תועדומה תא תולעהל•
 ינימסת תרכהלו תונגמתה יכרדל ,םירוגמ ירוזאב םירוטקו לש
תונושה תולחמה

 תויאלקחו תויגולוקא תוכרעמב םייופצ םינוכיסתופמל•
 םילקאה יונישמ האצותכ

 ןיבל הניב רשקהו ןוזמל הרושקה תימוהיז האולחתרטנל•
הרוטרפמטה

 ןיב רשקה אשונב ןוזמה םוחתב םיקסועל תויחנהה תאדדחל•
יתנוזת ןוחטיבו תוחיטב ןיבל םילקאה יוניש

 ןוזמ זובזב םוצמצו םייקמו ימוקמ ןוזמ לודיגל תוינכותםדקל•
םילקאה יוניש ןדיעב

 תורבעומה תולחמ
םירוטקו י"ע

 יתנוזת ןוחטיב
ןוזמ תוחיטבו

יתנוזת ןוחטיב
 ,םינגותפו םיקיזמ לש םתוחיכשב םייונישמ עפשומ ןוזמ רוציי•

םיינוציק םילקא יעוריאו םימה רוזחמב םייוניש
 ולבס םדא ינב ןוילימ820 לעמ ,ימלועה תואירבה ןוגרא יפל•

2015 תנשב ןוילימ795 תמועל2018 תנשב הנוזת תתמ

 :ןוזמ תוחיטב
 ןוזמ לוקלקל ןוכיסה תא ריבגהל תולולע תוהובג תורוטרפמט•
 הנש ידימ םיתמ420,000-כו םילוח שיא ןוילימ600-כ םויכ•

עוגנ ןוזמ תליכאמ האצותכ

 ינוציק םילקא יעוריא
תואירבו

 ,קנע תופירש לש תונכתיה םיריבגמ םיינוציק ריווא גזמ יעוריא•
 ןדבאל םימרוגה תויפורט תופוסו תונופטיש ,תופצה ,תורוצב
הסנרפבו תויתשתב ,שוכרב העיגפ ,םדא ייח

 לש הפישחב80%-ל בורק לש הילע הלח םינש15 לש חווטב•
קנע תופירשל םלועה יברב הייסולכואה

 ימב רוסחממ לובסל היופצ םלועה תייסולכוא יצחכ2050 דע
 תורוצבמ האצותכ הייתש

ימילקא םוריח יבצמל תועיגפ תויתשתו תויסולכואתופמל•
 תוכרעמ ,יגולורואטמה תורישה ןיב הלועפ יפותישקזחל•

 ךרוצל םוריח תעשל םיפגאו ,הלשממ ידרשמ ,תואירבה
רוביצה תואירב לש טביהב םילקא יונישל תוכרעיה

 םינעמ ןתמו ימוקמה ןוטלשב תוכרעיה תינכותחותיפ•
ינוציק םילקא יעוריא לש תויתואירבה תועפשהל םייתליהק

?ךרעיהל הלוכי לארשידציכ םייתואירב םינוכיס

 לוח תופוסו ברש
 ןוכיסה תא םילעמ
 היגרלא ינימסתל

 לש הרמחהלו םיקזח
האיר תולחמ

 ההובג הרוטרפמט
םורגל היושע ןוירהב
 הדיללו ןוירה תלערל

תמדקומ

 תוהובג תורוטרפמט
 ןוכיסה תא תולעמ

 םייעמ תולחמב תולחל
תוימוהיז

 םילעמ ברשו םוח ילג
 עוריאל ןוכיסה תא

ץבשו יחומ

2020 טסוגוא ,תואירבה דרשמ לש הדובע תינכות תארקל הלועפל תוצלמהו תואירב ידדמ יופימ ,תורפס תריקס  :רוביצה תואירבו םילקא יוניש .קלגירק ,ט ןמרב :ךותמ םאתוה

?ךרעיהל ןתינ דציכו לארשיב םיירקיעה םייתואירבה םינוכיסה םהמ

 ןיב רשק םייק
 ןיבל תוממחתה

תודבאתה תונויסינ

 ןיב רשק ונשי
 תחדק תוצרפתה

 לארשיב סולינה ברעמ
םיינוציק םוח ילג ןיבל

תונווגמו תובר תואירבה לע םילקאה יוניש תועפשה

ךתואירב לע העפשההו םילקאה יוניש

תועיגפה תא םילעמה םימרוג

תיתמישנ האולחת

תישפנ האולחת

תועיצפ

הנוזת תת

תיבבל האולחת

תויגרלאםילערל הפישח תוימוהיז תולחמ

םוח תכמ רבועל םינוכיס

 אלמה ח"ודל
ןאכ ץחל

רדגמילכלכ-יתרבח בצמליג

יפרגואג םוקימ תוינורכ תולחמו תויולבגומ ילעב

https://www.iccic.org.il/ICCIC//userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=1031

