
ןולח רוגס

אכבה קמעב חור תוניברוט תווח ומיקי םוקטסקנו ברנמ
 ,האלמ הקופתב ,לוכיו חורה תייגרנא םוחתב לארשיב וגוסמ לודגל בשחנ טקיורפה
 לש היילע המילשמו םויה 7%-כ תקנזמ םוקטסקנ תיינמ ● תינוניב ריעל למשח קפסל
הנורחאה הנשב 50%-מ רתוי
27/5/18והיעשי יבוק

 ומיקי ,(םיווש םיקלחב וב תוקיזחמ) ףתושמ םזימ תועצמאב , םוקטסקנו  ברנמ תורבחה
.ןלוגה תמרב הלודג חור תוניברוט תווח

 ,חור תויגרנא אכבה קמע תרבח רובע םיקי םזימה יכ ('א) רקובה וחוויד תורבחה יתש
 רוצייל טקיורפ ,(40%) חור תייגרנא בד-ןב א.א תרבחו (60%) טיילנא תולעבב תאצמנה
3.2 לש לדוגב חור תוניברוט 30-כ תועצמאב טאוו-הגמ 96-כ לש קפסהב ןלוגה תמרב למשח
.תחא לכ טאווגהמ

 הנש 20 ךשמל טקיורפה לש הקוזחתלו לועפתל םכסהב ףתושמה םזימה רשקתה ,ףסונב
 לקש ןוילימ 136-כב תדמאנ טקיורפה רובע תללוכה הרומתה .המקהה תפוקת םותמ
.הדובעה תליחת וצ תלבק םוימ םישדוח 25-כ הניה היופצה המקהה תפוקתו מ"עמ תפסותב

 לש הקוזחתו המקה ,ןונכתב תקסוע ,ילארשי איג ל"כנמהו ר"ויה תטילשב תאצמנה ,םוקטסקנ
 תאצמנה ,תוקזחא ברנמ .תשדחתמה היגרנאהו תרושקתה ימוחתב תונורתפו תויתשת
.תויתשתהו היינבה םוחתב תלעופ ,יקצינזוק םהרבא תטילשב

 קפסל ,האלמ הקופתב ,לוכיו חורה תייגרנא םוחתב לארשיב וגוסמ לודגל בשחנ טקיורפה
 - ןוטב תוקיצי ,תידירביה הנשמ תנחת לש המקה ללוכ טקיורפה .תינוניב ריעל למשח

 תכרעמ ,השיג יכרד לש מ"ק 15 ,לזרב ןוט 4000 - כ םע יחפנ-בר ןוטב בוק 22,000
 רוטינל תרושקת תכרעמ ,הקוזחתו לועפת הנבמ ,תרצוימה היגרנאה ףוסיאל תילמשח
.דועו למשחה תשרל רובח ,קוחרמ הנחתה לועפתו

 סופמקב תויתשתו םינבמ תמקהל ןוחטיבה דרשמ לש זרכמב התכז יכ ברנמ םויה החוויד דוע
 לקש ןוילימ 125-כ לש ףקיהב םייתנשכ ךשמיהל יופצש ,טקיורפה .עבש-ראבב תומר
 ינבמ תוברל ,םינבמ העבש לש המקהו חותיפ ,סוסיב תודובע רקיעב לולכיי ,מ"עמ תפסותב
.ר"מ ףלא 15-כ לש ללוכ חטשב ,םוירוטידואו הכרדה ינבמ ,םירוגמ

 יווש .הנורחאה הנשב 50%-מ רתוי לש היילע המילשמו םויה 7%-כ תקנזמ םוקטסקנ תיינמ
 לקש ןוילימ 430-כ לש יוושב ,תוביציב תרחסנ ברנמ .לקש ןוילימ 70-כל עיגה הרבחה קוש
.הנורחאה הנשב 20% לש הדירי רחאל

 תמועל 33%-ב ולדג 2018 לש ןושארה ןועברב היתוסנכה יכ םוקטסקנ החוויד רבעש עובשב
 הרבחה המשר הנותחתה הרושב .לקש ןוילימ 70-כב ומכתסהו דקתשא ליבקמה ןועברה
.ליבקמה ןועברב לקש ףלא 122 לש חוור תמועל לקש ןוילימ 2.4-כ לש יקנ חוור

 היגרנאה רוציי ףקיה למשחה תושר ינותנ יפ לע" יכ םויה ןייצ ,םוקטסקנ ל"כנמ ,ילארשי איג
 תויגרנאמ למשח רוצייל הלשממה דעי דועב ,דבלב 2.6%-כב םכתסמ םויכ תשדחתמה



 יטקיורפ יכ םיכירעמ ונאש ןאכמו 17% וניה 2030 תנשלו 10% וניה 2020 תנשל תושדחתמ
."תואבה םינשל םוקטסקנ תצובק רובע בושח החימצ עונמ ווהי היגרנא

 תוסנכהה ףקיהל ינוניבה דע רצקה חווטב םורתל תויופצ תואקסעה " יכ רסמנ ברנממ
 תושדח תואקסע תעה לכ ןוחבל םיכישממ ונחנא .הרבחה לש עוציבה רזגמ לש תויחוורהו
 הרוצב םורתל היופצ םהב הייכז רשא ,םיפסונ םיזרכמ רפסמ לע הלא םימיב םידדומתמו
."הרבחה תויחוורו תוליעפל תרכינ


