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 וכרוא .ברע יאה יצח ןיבו יניס יאה יצח ןיב הדירפמה םודאה םיה לש תינופצ החולש ,הרצו הכורא םי ןושל אוה תליא ץרפמ
 ץרפמה ידצ ינשמ .)יברמ קמוע 'מ 1,850 דע( 'מ 900 עצוממה קמועה ,מ"ק 16 עצוממה ובחור ,מ"ק 180 תליא ץרפמ לש
 תעוצר ךרואל ץרפמה לש ינופצ-יברעמה וקלח לע ערתשמ לארשי לובג .תידועסה ברעו ןדרי ,םירצמ ,לארשי וז דצל וז תונכוש
  .מ"ק 12-כ לש ףוח

 דע( ובחורו מ"ק 10-כ אוה )םירצמ םע לובגל דע( וכרואש ,ר"מק 31-כ לש חטש ללוכ תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמה
 12 קחרמבש חטשה אוה םיינובירה םימה וא ןיפוחה ימימ םוחת ,םיה תנמאל םאתהב .מ"ק 2.5-4.5 ןיב ענ )ןדרי םע לובגל
 יקוחו ,םיינובירה םימה םוחתב לולכ תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמה םוחת לכ ,ךכשמ .ףוחהמ )מ"ק 22-כ( ימי ליימ
  1.תיפוחה הביבסה םוחתב םג לולכ ימיה בחרמה םוחת לכ ,ךכל המאתהב .םאולמב וילע םילח לארשי תנידמ

 והצקב .תנווגמו הבר תישונא תוליעפ תמייקתמ וב םצמוצמ ימי בחרמ אוה תליא ץרפמב לארשי לש םיינובירה םימה םוחת
 יפוח תא םידקופ הנשה ךלהמב תומיוסמ תופוקתב .ןדריב הבקעו לארשיב תליא ,טיקהו למנה ירע תואצמנ ץרפמה לש ינופצה
 בחרמב םילעופ ,תורייתה רוטקסל תסחוימה תימיה תוליעפל ףסונב .ריעה תייסולכוא תא ליפכמ םרפסמש ,םיבר םישפונ תליא
 ימיה בחרמב תישונאה תוליעפה .היגרנאהו ימיה רחסה ,ןוחטיבה :תיתועמשמ תוליעפ ילעב םיפסונ םייזכרמ םירוטקס ימיה
 םע .תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תועפשה ,ןכו םמצע ןיבל םניב םישמתשמה לש תוידדהה תועפשהו תויצקארטניא תרציימ
 תוליעפה ןיבו ,םינושה םישומישה ןיב םיטקילפנוקה םירבגתמ ,ימיה בחרמב תוליעפה תורבגתהו םיב םישמתשמה יוביר
 .יגולוקאה בחרמהו תישונאה

 הצופתה לובג הצקו םלועב םידחוימהו םירישעה תינושה ירוזאמ דחא תליא ץרפמ שארב ימיה בחרמה הווהמ תיגולוקא הניחבמ
 ירמוחב ינע( יפורטוגילוא םי :םיידוחיי םייפרגוניקואו םיימילקא םיאנתב ןייפאתמ תליא ץרפמ .םיגומלאה תוינוש לש ימלועה
 תנבלה תעפותו םילקא ייונישל ץרפמב םיגומלאה תוינוש לש ההובג תודימעו תיסחי הביצי םימ תרוטרפמט ,דחוימב לולצו )ןשד
 לודיג יתב לש בר ןווגמ תליא ץרפמב .םלועה יבחרב םיגומלאה תוינושב תושק הכמש העפות - )coral bleaching( םיגומלאה
 םג ךא ,דחוימב םיהובג יגולויב ןווגמבו רשועב תכמותה תבכרומו תידוחיי תיגולוקא תכרעמ דחי םירצויה תויגולוקא תושינו
 םג אלא ,תימואלה המרב קר אל רומישל ההובג תובישח תליא ץרפמל םינקמ הלא לכ .תוינגופורטנא תועפשהל רתויב השיגר
 .תימואלניבה המרב

 תססבתמ וילעש תורייתה ףנע - תליא ץרפמב יזכרמה ילכלכה ףנעה לש ומויקל סיסבה תא םיווהמ םיב עבטה יכרעו םימה תוכיא
 םינימזה טישו הלילצ ,ימי טרופס ,שפונ ,יוליב םיעיצמה םייביטקרטא תוריית ירתא םה ויפוחו םיה .תליא ריעה לש הגושגש םג
 ,םלג ירמוח תלבוהו הרובחת ביתנ אוה םיה ,ףסונב .תימלועה המרב היצקרטא םיווהמ םג ומכ ,לארשיב הייסולכואה ללכל
 .גידלו תינוחטיב תוליעפל םג שמשמ ימיה בחרמה .לארשיב היתש ימל יזכרמ רוקמ םיווהמ םיה ימו תורוחסו ,היגרנא

 חותיפ לכב יזכרמה ךוותה דומע תא הווהמו ,תליא ריעב תילכלכה תוליעפה בורל סיסבה איה תיפוחהו תימיה הביבסה יכ הנבהה
 .הלוחכ החימצ חותיפל םיאנתה תרדגה םע דחי ,ןונכתב תימיה הביבסהו עבט תרימש ילוקיש לש תידוסי העמטה תבייחמ ,ידיתע
 רומישו חותיפל שדח ןוזחו הבחר תיגטרטסא הסיפת עיצמה ףקיה בחרו ףיקמ ינונכת ךלהמ ,לארשי תמדקמ תונורחאה םינשב
 רומישו חותיפ רשפאמש ןונכתל החיתפ תדוקנכ ,ףוחה תעוצרל עצומה ןוזחה תא םילשמ ימיה בחרמה ןונכת .ףוחה תעוצר לש
 םייתורייתה ,םייתביבסה םילוקישה ןיב ןוזיאו בוליש ךות ,דחא בחרמכ וידחי ימיה בחרמהו ףוחה תעוצר לש םילכשומ
  .םיילכלכהו

 רחאל ,ימיה בחרמהמ םצמוצמ קלח הללכו תיפוחה הביבסה תרימש קוח רשוא הב הפוקתב הרשוא תליא יפוחל 13 א"מת
 ,קוחל ףסונב .חתפתהו רבטצה םתביבסו םיפוחה ןונכת םוחתב ןונכתה תודסומב שכרנש ןויסינהו ףוח"לוה םקוה א"מתה רושיא
 )תליא יפוחל תיגטרטסאה תינכתה תרגסמב עבקנ( םרקיעו תליא ץרפמ יפוחל 13 א"מת הרשוא זאמ תופסונ תויוחתפתה ולח
 ימורדהו ,תוריית לע שגדב יביסנטניא חותיפל - ינופצה :םינחבומ םירוזא ינש םיפוחה ךרואל הרידגמה תינונכת הסיפתל רושק
  .עבטבו ףונב בלתשמ חותיפ לע שגדב ,הכומנ תומיצעב -

 
 ,תרנכ םי לש ףוחה וקמ וא ףוס םי לש ףוחה וקמ ןוכיתה םיה לש ףוחה וקמ דדמייש רטמ 300 לש םוחתכ רדגומ תיפוחה הביבסה םוחת 1

 ימימ ףוס דע םיה ןוויכל ,ןיינעה יפל ,ףוס םי לש ףוחה וקמ וא ןוכיתה םיה לש ףוחה וקמ דדמייש םוחתה ןכו השביה ןוויכל ,ןיינעה יפל
 ןכו ,תיעקרקה תתו םיה תיעקרק – םיב ,עקרקה תתו עקרקה ינפ – השביב ,תוברל לכהו ,תרנכ םי םוחת לכ – תרנכ םי ןיינעלו ,ןיפוחה
 םהילעמו םהבש ,תוקיתעה קוחב ןתרדגהכ תוקיתעו ,תשרומהו עבטה יכרעו ,ףונהו עבטה יבאשמ
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 תינונכת הסיפת שבגל הרטמב ,תליא לש ףוחה תעוצרל תוינידמהמ דרפנ יתלבו םילשמ קלח הווהמ ימיה בחרמל תוינידמה
   .םי – ףוח – השבי :םייפרגואג םיבחרמ השולשל תחא תללוכ

 תונורחאה םינשב וחתפתהש תוינכדעו תוינשדח ןונכת תוסיפתו תויגולודותמב שומיש לע תנעשנ ימיה בחרמל תוינידמה
 IMP-ו MSP ימיה בחרמה ןונכתל תויגולודותמה תא ןייצל יואר ולא ללכב .יפוחה בחרמלו ימיה בחרמל רקיעב תוסחייתמו
 הביבסה ןיבל םניב םיסחיה תוכרעמ תא תורידסמו םיב םינושה םישומישה תא תוינידמ ילכו םייבחרמ םילכ תועצמאב תונזאמה
 איה ,םיב עבטה יכרע לע ןעשנ וב תישונאה תוליעפהמ יזכרמ קלחש תליא ץרפמל תפסונ תיטנבלר תינונכת השיג .תיעבטה

EBA Ecology Based Approach)( תיגולוקאה תכרעמה תואירב ילוקיש לע ןונכתו הבישח לש תרגסמ תרציימה.  
 ICZM    (Integrated Coastal Zone  איה ףוחה ףרועב השביה םע םיקשממהו יפוחה בחרמה ןונכתל תפסונ היגולודותמ

Management) ןוגכ הלש םיפסונ םיחותיפו LSI )Land Sea Interactions( בחרמב םישומיש ןיב תויצקארטניאב תקסועה 
 לע ססובמה אמייק רבו רקובמ חותיפ תמדקמה ,הלוחכה הלכלכה תסיפתב תובלושמ ולא ןונכת תויגולודותמ .יתשביהו ימיה
 םירוטקסו תונשדחה םוחתב תוליעפ םודיקו לכשומ ןפואב םימייקה םיבאשמה לוצינב תדקמתמ ,תיעבטה הביבסה תרימש
 יבחרמ חותינ לע תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה  תססובמ ,תוינונכתה תויגולודותמל םאתהב .םיפסונ םיילכלכ
  .)(GIS ג"ממ תועצמאב ףיקמ

 תועצמאב תמשוימו ,םלועב םויכ תולבוקמה ימיה בחרמה תרדסהו ןונכתה תושיג ןיב בוליש לע תססובמ תעצומה תוינידמה
 .תידועיי תיפוריא הביטקריד תועצמאב םירדגומ ותלוכתו ויתונורקעש ,MSP (Marine Spatial Planning) ןונכת ךילהת
 תיפוריא הביטקריד םג אשונל הרשוא ,רתיה ןיב .ןהלש ימיה בחרמה תא וז הדותמ יפל םויכ תוננכתמו וננכת תונידמ תורשע

Directive 2014/89/EU) ( וז היגולודותמל םאתהב ןהלש ימיה בחרמל תוינכת שבגל הפוריא תונידמ ללכ תא תבייחמה. 

 :םייזכרמ םיבלש השולש ללוכ ימיה בחרמב ןונכתב ךילהת

 םייקה בצמה חותינ .א
 םהלש חותינהו ןילמוגה יסח יוהיז .ב
 תוינידמה שוביג .ג

 )GIS( יבחרמ עדימ רגאמ תמקהב הוולו ,תוינונכת תויגוסו תונילפיצסיד לש תוליעפה חותינ ללכ םייקה בצמה חותינ בלש
  .ןונכתל סיסבכ שמישש )דועו תויתשת ,הקירוטוטטס ,תוליעפ ,םייזיפ( םינוש םימוחתמ

 תרגסמב .יפוחהו ימיה בחרמב םיננכותמהו םימייקה תויוליעפהו םישומישה תא ללכ םהלש חותינהו ןילמוג יסחי יוהיז בלש
 תועצמאב ונחבנו ,םייזיפו םיילכלכ ,םייתביבס םיטביהל סחיב םינושה םישומישה ןיב תומייקתמה תויצקארטניאה והוז וז
 שיש םיירקיעה םיאשונה תא תוהזלו רידגהל הרטמב ,תויונמדזהו תומאתה ,םיטקילפנוקל םירושקש ןילמוגה יסחי תוצירטמ
  .תוינידמה ךמסמב םתיא דדומתהל

 ילכ תרדגהו תוינידמ יווק חוסינ ,יבחרמ ןונכת ללוכו ,םימדוקה בלשב רבצנש עדימה סיסב לע ,ךרענ תוינידמה שוביג בלש
  .לוהינ

 :םירעש השימחל קלוחמ תוינידמה ךמסמ

 םוסקמ תא רשפאיש ןפואב ימיה בחרמה ןונכתו םואת ,הרדסהל םירושקה םיטביהה תא ללוכ – ימיה בחרמב הרדסה .א
 לוהינ :םיאבה םיביכרמל סחייתמ הז רעש .תימיה הביבסה תרימש םע דחי ,ימיה בחרמהמ ילארשיה קשמל תולעותה
 ייונישל תוכרעהו הלוחכ החימצ ,תוחיטב ,רקחמ ,עדימ תשגנהו רוטינ ,יפוחהו ימיה בחרמב ןונכת ,ימיה בחרמה
  .םילקא

 לע הרימשל תללוכ תוינידמ םירציימה םייבחרמ םיטביהו תוינידמ יווק ללוכ – הביבסו עבט יבאשמ לע הנגה .ב
 ,יפוחהו ימיה בחרמב עבט תרימש תוינידמ :םיאבה םיביכרמל סחייתמ הז רעש .תיגולוקאה תכרעמהו  תימיה הביבסה
 .תיגולוקאה תכרעמה תרימש אשונב בחור תויגוסו םי םוהיז םע תודדומתהו העינמ

 בחרמב םימייקתמה תויוליעפו םישומישל םייבחרמ םיטביהו תוינידמ יווק ללוכ – ימיה בחרמב םילעופה םירוטקסה .ג
 ךוניח ,םיימי תוליעפ ירוזא ,טיש ,ןוחטיב ,היגרנא ,רחסו תונפס :םיאבה תויוליעפהו םישומישל סחייתמ הז רעש .ימיה
 .גידו הלילצ ,ענוממ אל ימי טרופסו

 ,ימיה בחרמב םישמתשמהו םישומישה ללכ לש הלילכמ היצליפמוק ללוכ – ימיה בחרמל תללוכ תיבחרמ תוינידמ .ד
 .אשונו אשונ לכב תוינידמה יווק תא יבחרמ ןפואב תואטבמה תוטרופמ תויאשונ תופמ ןכו
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 ךמסמ תא םילשמו לארשיל תימי היגטרטסא שוביגב ףסונ ביכרמ הווהמ ףוס םיב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ
 .םילכ ןווגמב לארשי לש ימיה בחרמ תרדסהל תרגסמה תא הווהמש ,ןוכיתה םיב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה

 ,םייקמו ליעי ,לכשומ ןפואב ימיה בחרמה תא רידסהל הרטמב ,םימוחת לש הכורא הרושב תוינידמ יווק הוותמ תוינידמה ךמסמ
 תרדסה ,ויתוצלמה שומימל דעו תוינידמה ךמסמ רושיא רחאל ,םייניבה חווטב .המושיילו תוינידמה ןוגיעל םיעצמאה תא טרפמו
 .וב וותוהש תונורקעל םאתהב השעת ימיה בחרמה

 תוימנידב תובשחתה ךות ,ףוס םיב לארשי לש ימיה בחרמב ןונכתו הרדסהל תללוכ תרגסמ תווהל איה תוינידמה ךמסמ תרטמ
 ףונהו עבטה יכרע לע הנגהו  רומיש דצל ,בחרמב יתורייתהו ילכלכה לאיצנטופה יוצימ תא רשפאל הרטמבו ימיה בחרמה לש
 .ובש
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 תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמה םוחת :1 רויא
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 םייקה בצמה חותינ
 
 
 םייקה בצמה חותינ בלש .תליא ףוחה תעוצרל תוינידמה ךמסמ םילשמ תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ
 :תוינונכת תויגוס לש תנווגמ המישר ללכו ההיז ףוחה תעוצר לש

 ויהיש יעבטהו ירוביצה בחרמב תוליעפ חותיפ ,תויצקרטא ,םינושה הנילה יגוס ןווגמ תא  תללוכה ,היגוסל תוריית •
 .הינווגל תיתורייתה תוליעפב תוכמותה תונוש תויתשת ןכו ,התואנ תילכירדא תוכיאבו םינימזמ

 תועונת םג וללכי ןבומכ הז ללכב .םינושה הרובחתה יגוסו םיבו ריוואב ,השביב םינושה םינייפאמל םאתהב הרובחת •
 .םיענוממ םיעצמאב אלש

 .תוברתו רוביצ ינבמ ,הקוסעת ,רחסמ ,םירוגמ םיללוכה עקרק ישומיש •
 .םינושה םיבחרמב ףונהו עבטה תרימש •
  .תינכתה יאשונ לע העפשה ילעב םהש הביבסה תוכיא יביכרמ •
 .יפוחו ינאברוא בוציע לש םיטביה •
 .ףוחה תעוצרב תונוש תויסדנה תויתשת •
 .ןוחטיב לש םיטביה •
 .םיינונכתו םיירוטוטטס םיטביה •
 .תונשדחו רוטינ ,רקחמ לש םיטביה •
 .םיימילקא םיטביה •
 .GIS חותינ תולוכיו בחרמה יופימ לש םיטביה •

 

 :םיליבקמ םיכילהת ינשב הוול ימיה בחרמה לש םייקה בצמה חותינ בלש

 םירוטקסה תוליעפ ,םייזיפ( םינוש םימוחתמ עדימ תובכש רגאמ – ימיה בחרמב )GIS( יבחרמ עדימ רגאמ תמקה •
 עדימ תכרעמ( ג"ממ רגאמב הז עדימ לש וזוכירו ופוסיא .ןונכתו חותינל סיסבכ )דועו תויתשת ,הקירוטוטטס ,םינושה
 םיטקילפנוק ,ןילמוג יסחי לש יבחרמ חותינל תיתשתה תא םיווהמ ,"ימיה בחרמה סלטא" לש ותכירעו )תיפרגואיג
 ,רתיה ןיב ,והוז םיירקיעה תוינידמה ימוחת .ימיה בחרמב םיננכותמהו םימייקה תויוליעפהו םישומישה ןיב תויונמדזהו
 .הז יבחרמ חותינ סיסב לע

 ימיה בחרמל םירושקה םינושה םיטביהב םימייקה עדיהו עדימה תיתשת דומיל •

 ח"ודב םירקסנה םינושה םימוחתה ןיב ,םירבדה עבטמ .םיבר םימוחתב בר עדימ ללוכ ,ימיה בחרמל ךרענש םייקה בצמה חותינ
 ,םימוחת השימחל ח"ודה קלוח ולא םיסחי םע דדומתהל תנמ לע .תובכרומ תויצקארטניאו תויגוס תומייק ,םייקה בצמה
 םויכ םייקה עדיה תא זכרל הרטמב ,ימיה בחרמב תישונאה תוליעפל ןהו תמייקה תיגולוקאהו תיזיפה תיתשתל ןה םיסחייתמה
  .בחור תויגוסו ףוחבו םיב תויתשת ,םיב תוליעפ ,הביבסו עבט יבאשמ ,יזיפה דסמה – תוידיתע תוטלחה תלבקל סיסבכ

 עדימה דצל .יפוחהו ימיה בחרמב םילעופה םימרוגו ןיינע ילעב םע תושיגפ לש תבחרנ הרדס םויק לע ססבתה עדימה ףוסיא
 בר עדימ לע םג ח"ודה ססובמ ,)םיכמסמבו תושיגפב( ןיינעה ילעב ידי לע רסמנש עדימהו תיתשתה יפוגמ לבקתהש ברה
 .ןונכתה תווצ ידיב ופסאנש םינוש םימוסרפו
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 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 :םירעש השימחל קלוחמ םייקה בצמה חותינ ח"וד

 :םירעש השימח ללוכה םייקה בצמה חותינ – 'א ךרכ .1

 םיטביה ורקסנו תליא לש ימיה בחרמהו תליא ץרפמ שאר לש יללכה רואיתה גצוה הז קלחב – אובמ )א
 הרדסהו ןונכת תושיג תמגוד ,ימיה בחרמב םירושקה םיאשונל סחיב ימואלניבה ןויסינלו תומגמל םירושקה
 .ימיה בחרמב

–יפרגואגה הנבמה תא םיללוכה ,םייזיפה םיטביהה הבחרהב וגצוה הז רעשב – יזיפה דסמה :ןושאר רעש )ב
 ,תילקיזיפ היפרגונייקוא ,תימי היגולורואטמ :םיאבה םיאשונב וב םישחרתמה םיכילהתהו יזיפ
 .היגולואג ,היגולוטנמידס ,הקימנידופרומ ,היגולופרומ ,הקימנידורדיה

 לש ימיה בחרמב תיעבטה תימיה הביבסה לש רואית גצוה הז רעשב – הביבסו עבט יבאשמ :ינש רעש )ג
 םיחטש ,םיידיתעו םימייק םינוכיסו םימויא ,ןוכיסבו םירידנ םינימ ,םתויכרעו לודיגה יתב תוברל ,תליא
 ,תיזיפה הביבסה לע םדאה תעפשהב םג קסוע הז רעש .םי םוהיז ,רוטינו עדיב רוסחמ שי םהב םיטביהו
 .הז ימי בחרמב תומייקתמה תוישונאה תויוליעפה ללכ לש לכשומ ןונכתל ינויח סיסב הווהמו

 תמגוד ,ימיה בחרמב תישונאה תוליעפלו םישומישל םירושקה םיטביה – םיב תוליעפ :ישילש רעש )ד
 .גיד ,הניגע תויתשתו םינטק טיש ילכ ,ימי ךוניח ,שפונו טרופס ,ןוחטיב ,היגרנא ,תונפס

 ינקתמו םינבמה לכ לש הריקס ללוכה ףוחה וק לש טרופמ רואית – ףוחבו םיב תויתשת :יעיבר רעש )ה
 תריקס .םיפצ םיחזמב הלכו יחרזאה למנה תמגוד םיימואל םינקתמב לחה ,םיל םירושקה םייפוחה תיתשתה
 ןיבו תירוטוטטס תינכת תרגסמב ומקוה םא ןיב ,םימייקה םיימיה םינבמה ללכל תוסחייתה תללוכ םינקתמה
 .ןדרי לש ימיה בחרמב תומייקה תויתשתה םג ורקסנ וז תרגסמב .תורחא תונקתו הקיקח ףקותמ

 בחרמב םישמתשמהו םישומישה ללכ לע העפשה םהל שיש םייללכ םיטביה – בחור תויגוס :ישימח רעש )ו
 .ימיה בחרמב תוחיטב יטביהו תונשדחו הלוחכ החימצ תמגוד ,ימיה

 לש רצות וניה יופימה .תונוש תויצולוזרב תויאשונ תופמ לש תורדס ללוכה ימיה בחרמה לש תופמ סלטא – 'ב ךרכ .2
 תמייקה בצמה תנומת תנבהל הבר תובישח ול שיו ,םיב םיכרעהו תונושה תויוליעפה לש בחרה יפרגואגה עדימה סיסב
 .תונורתפל תויורשפאה בחרמ תנבהלו םינושה םיטקילפנוקה יוהיזל תידיתעהו

 ינש לש יפרצמה רצותה .תליא יפוחל תוינידמה לש םייקה בצמה חותינ ירצותב ובלוש ימיה בחרמב םייקה בצמה חותינ ירצות
 .םי - ףוח – השבי :לארשי םוחתב תליא ץרפמ בחרמל תללוכ תינונכת היאר שוביגל סיסבה תא הווהמ ,ולא חותינ יכילהת
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 יפוחהו ימיה בחרמב ןילמוג יסחי
 

 בצמה ח"ודב םירקסנה םינושה םימוחתה ןיב ,םירבדה עבטמ .םיבר םימוחתב בר עדימ ללוכ ,ימיה בחרמב םייקה בצמה חותינ
 MSP לש היגולודותמה יפל ,ימיה בחרמב ןילמוגה יסחי חותינ בלש .תובר תוידדה תועפשהו ןילמוג יסחי םימייק ,םייקה
)Marine Spatial Planning( קלוח ,ןילמוגה יסחי חותינמ קלחכ .םייקה בצמה חותינ ירחאל םייקתמש ןונכתה בלש אוה 
 הרטמב ,ימיה בחרמב תישונאה תוליעפל ןהו תמייקה תיגולוקאהו תיזיפה תיתשתל ןה םיסחייתמה ,םימוחת השימחל ח"ודה
 םיב תויתשת ,םיב תוליעפ ,הביבסו עבט יבאשמ ,יזיפה דסמה – תוידיתע תוטלחה תלבקל סיסבכ םויכ םייקה עדיה תא זכרל
  .בחור תויגוסו ףוחבו

 :םייזכרמ םיבלש השולש ללוכ ימיה בחרמב ןילמוגה יסחי חותינ ךילה

 )SCOPING( ןילמוגה יסחי יוהיז .ד
 )ANALYSIS( ןילמוגה יסחי חותינ .ה
 )PLAN MAKING( תוינידמה שוביג .ו

 

 בלשב .יפוחהו ימיה בחרמב 2םיננכותמהו םימייקה תויוליעפהו םישומישה ןיב ,םחותינל םידקמ בלש אוה ןילמוגה יסחי יוהיז
 בלשב .םייזיפו םיילכלכ ,םייתרבח ,םייתביבס םיטביהל סחיב םינושה םישומישה ןיב תומייקתמה תויצקארטניאה תוהוזמ הז
 תא תוהזלו רידגהל הרטמב ,ןכותמ םיעבונה תויונמדזהלו םיטקילפנוקל סחיב ,הצירטמ תועצמאב ,תויצקארטניאה תונחבנ ינשה
 רבצנש עדימה סיסב לע ,ךילהתה םויסב ךרענ תוינידמה שוביג .תוינידמה ךמסמב םתיא דדומתהל שיש םיירקיעה םיאשונה
  .לוהינ ילכ תרדגהו תוינידמ יווק חוסינ ,יבחרמ ןונכת ללוכו ,חותינהו יוהיזה בלשב

 תבייחמה ,MSP (EU / 2014/89) ןונכתל תיפוריאה הביטקרידל המאתהב ךרענ ןילמוגה יסחי םחותינו ןילמוגה יסחי יוהיז
 לש המאתהו הנבה .ימיה בחרמה ןונכת ךילהתב LSI (Land Sea Interaction) תיגולודותמ תעמטהב תורבחה תונידמה תא

LSI ךילהתב MSP תוינידמה תחלצהל תיטירק הניה.   

  :םייזכרמ םילכ ינשב שומיש ךותו LSI תיגולודותמ י"פע םג ךרענ ןילמוגה יסחי חותינ ,ךכל םאתהב

 עברא לש הרדגה סיסב לע ,םינושה םישומישהו םישמתשמה ןיב ןילמוגה יסחי תא תחתנמש הצירטמ אוה ןושארה •
 .טקילפנוקו םיאנתב המאתה ,המאתה ,תונמדזה - ןילמוג יסחי לש תומר

 םישומיש םיללוכה םירדגומ םירוזאב ןילמוגה יסחי תא תונחובה תופמ תרדסב ןילמוגה יסחי לש יבחרמ חותינ ,ינשה •
 םינושה םישמתשמה ןיב ןילמוגה יסחי תנבהבו ןוגראב עייסל הדעונ םישומישה תצירטמ .תיבחרמ הפיפחב םיבורמ
 לש הבלצה ידי לע תיבחרמה המרב םיטקילפנוקו תויונמדזה רותיא איה יבחרמה יופימה תרטמ .ףוחה תעוצרבו םיב
  .תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע םינוש םישומיש לשו ,)ןלהל םירויאב תואמגוד יתש ואר( הז םע הז םינוש םישומיש

  

 
 .תוטרופמ תוינכתב ורשואש ולאכ וא םויכ םימייקה םישומישה ןיב ןילמוגה יסחי ונחבנ 2
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 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 םיליעפ הלילצ ירתא ןיבל )למנה לבוח בר רושיא אלל הלילצ לע רוסיא לח וב( למנ תזרכה םוחת ןיב ןילמוג יסחי חותינ :2 רויא
 )בוהצב םישגדומ םייבחרמ םיטקילפנוק(
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 ימיה בחרמה
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 םיליעפ הלילצ ירתא ןיבל למנהמ האיציבו הסינכב תוינוא לש ןורמתו טיש יביתנ םוחת ןיב ןילמוג יסחי חותינ :3 רויא

 )בוהצב שגדומ יבחרמ טקילפנוק(
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 ימיה בחרמה
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 ,םיימיה םישומישה ןיב ןילמוגה יסחי חותינב תקסוע הנושארה הצירטמה :תודרפנ תוצירטמ יתש תועצמאב ךרענ חותינה
 םיכילהת תברעמ ימיהו יתשביה בחרמה ןיב היצקארטניאה .יפוחהו ימיה בחרמה ןיב ןילמוגה יסחי חותינב תקסוע היינשהו
 ,הלפתה תרנצו קלד חזמ ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע העפשה לעב יליע רגנ תמירז תמגודכ ,תוישונא תויוליעפו םייעבט
 יביכרמ תא תוהזל ידכב שורדה עדימה תא קפסל דעונ הז חותינ .דועו תונפס ,טיש ,םיה לא םיפוחהמ תאצויה ימי טרופס תוליעפ
 תויונמדזהה לעו ןהב לפטל שיש תויגוסה לע ,ימיה בחרמה ןונכת תעב ןובשחב תחקל שיש ףוחהו םיה ןיב םירשוקה חתפמה
  .לצנל ןתינש

 הקזח היצקארטניא םיללוכה םיביכרמה לש יוהיז תרשפאמ ,יפוחהו ימיה בחרמה ןיבו ימיה בחרמה ךותב ןילמוגה יסחי תנבה
 ךכב הרכה ךותמ ,תללוכ תוינידמ לש היינבבו שוביגב תעייסמו ,םהיניב םימייקתמה תויונמדזהו םיטקילפנוק לשו השבי-םי

 ןיבש קשממה לש הנבהה סיסב לע אלא םייקתהל לוכי אל ,תליא ץרפמ לש םייזיפה םינותנב ,יביטקפא ימי יבחרמ ןונכתש
 .תימיהו תויתשביה הביבסה

  :)ןחבומ עבצב ההוזמ המר לכ( תומר רפסמל לש הרדגה לע ססובמ ןילמוגה יסחי חותינ

 .םינחבנה םיפפוחה םישומישה ינש ןיב ןיעל םיארנ ןילמוג יסחי ןיא 

 .בחרמה ותואב דחי םייקתהל םילוכי םניא םישומישה ינש :טקילפנוק - המאתה ןיא 

 תעיבק ךות ,הז םע הז םייקתהל םילוכי םישומישה ינש :תולבגמ/םיאנתב המאתה 

  .בחרמה וא ןמזה יבגל תולבגמ וא ,שומישה ןפוא לע תולבגמ

 אלל םג ,הז דצל הז םייקתהל םילוכי םהש ןפואב ,םינחבנה םישומישה ינש ןיב המאתה 

  .תולבגמ וא םיאנת תעיבק

 םהמ דחא רובע לאיצנטופ תרצוי םישומישה ינש ןיב הפיפחה :תונמדזה √

  .דבלב האירקה תוחונ לש םימעטמ תאזו ,)ההז ןפואב( םיימעפ השעמל העיפומ הבלצה לכ ,הצירטמה הנבמ לשב

 

 הצירטמה סיסבבש דוסי תוחנה

 םא אלא( ןוציק יבצמ לע אלו הרגיש לש שיחרת לע םיססובמ הצירטמב םינמוסמה ןילמוגה יסחי - הרגיש שיחרת •
 תכרעמ ןוציק ירקמב .םדא ידי השעמ תונוסא וא ,)ימאנוצ ,המדא תודיער( עבט תונוסא :ןוגכ )שרופמב תרחא ןיוצמ
  .הצירטמה דוסי לע אלו דרפנב ךרעיהל שי הילאו ,ןבומכ הנוש ןילמוגה יסחי

 םייקלו ותוא רותפל ןתינש יפ לע ףא ,טקילפנוק םייקתמ לעופב םא - םייק בצמ אלו הריבס תורשפא םיאטבמ םיעבצה •
  .טקילפנוקל אלו ןורתפה לאיצנטופל הניה תוסחייתהה ,בחרמ ותואב םישומישה לש הליעי הפיפח

  .םירוטקס יפל םיגצומו ימיה בחרמב תויזכרמה תויוליעפהו םישומישה תא םיאטבמ תויוליעפהו םישמתשמה •
 םישמתשמה לש םייפוחהו םיימיה םיביכרמל קר סחייתמ ןילמוגה יסחי חותינ - םייפוחהו םיימיה םיביכרמב תודקמתה •

  .הצירטמב תויוליעפהו
 אלו יזיפ ימי בחרמ ותואב הפיפח תורשפאל סחייתמ ןילמוגה יסחי )עבצ( גוסל הצירטמב יוטיבה – תונכש אלו הפיפח •

 .םישומיש ןיב תונכשל
 שומיש םישוע םישמתשמהמ קלח :תומר יתשב יוטיב ידיל אבה הצירטמב תויוליעפהו םישומישה ןיב רעפ םייק •

  .בחרמב יתדוקנ שומיש ילעב קלחו לודג בחרמ לע העפשה ילעב םהש וא לודג בחרמב
 בחרמ ינפ לע םיתיעלו תיתדוקנ ןילמוג יסחי תמר םיתיעל תואטבמ ,םיעבצ תועצמאב תוראותמה ןילמוגה יסחי תומר •

 .לודג
 .םימה ינפו םימה תדומע ,תיעקרקה – ימיה בחרמה ידממ תשולשב תויוליעפל תסחייתמ הצירטמה •
 ןילמוגה יסחי תא ונשי תוידיתע תוטיש וא תויגולונכטב שומישש ןכתיי - םייקה יחכונה עדיה לע תססובמ הצירטמה •

  .םישומישה ןיב

 
 

  



   ןילמוג יסחי | אובמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 12   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 

 

 

 םיימיה םישומישה תצירטמ :4 רויא

 



   ןילמוג יסחי | אובמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 13   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 חותינהמ תולועה תויזכרמ תונבות .א

 בור .תורחא תויוליעפל דואמ םישיגרו םיעפשומ רקיעב םה – ליבס יפוא ילעב םה תויוליעפהו םישמתשמהמ קלח .1
 תויוליעפו םישומיש רפסמ ךא םירחא םישומיש לע העפשה ילעב םישומישכ םינייפואמ תויוליעפהו םישומישה
 טרופס תוליעפו ענוממ אלה ימיה טרופסה ,תיעבטה הביבסה :רקיעב םהו םיעפשומ םישומישכ רקיעב םיהוזמ
 אלו םירחא םישומישל םתושיגר תא אטבמ םהב םיטקילפנוקה ףקיה - םיעפשומה םישומישה יבגל .הלילצה
 תרדגה לוקשל תשרדנ ימיה בחרמל תוינידמה יכ איה רבדה תועמשמ .םירחא םישומיש לע תילילשה םתעפשהל
 .ולא םישומיש לע ונגיש םיידועיי םיחטש

 טישה – םירחא םישמתשמו םישומיש לע העפשהב רתויב םייתייעבכ תויוליעפו םישומיש השולש םילוע הצירטמהמ .2
 םוצמצל םיקשממ תרדגהב תודקמתה תבייחמ תרבטצמה תועמשמה .טפנה למנב תוליעפהו למנה םוחת ,ויגוסל יעונמה
 .ןוכיסהו תועפשהה

 טרופס ,הלילצ( תורייתה רוטקסב םירחאה םישומישה בור םע טקילפנוקב ןייפואמ ויגוסל יעונמה טישה •
 טקילפנוקה .תימיה תיגולוקאה תכרעמבו לודיגה יתבב העיגפל םיוסמ לאיצנטופ לעבו )ענוממ אל ימי
 לש תונמוימה לשב ירחסמ ליעפמ לש טישל סחיב תחופו תימצע הגיהנב תוריסל סחיב דחוימב םצעתמ
 הכירצו שומישב ןייפואמ ויגוסל יעונמה טישה ,ףסונב .םתוליעפ לע תויצקנס תלעפהל תלוכיהו םיטישמה
 ןוכיסה לשב ,ףוחהמ 'מ 500 דע לש חווטב ומע םייקתמ טקילפנוקה רקיעו ימיה בחרמב םילודג םיחטש לש
  .תונפסה תעונת םגו םיללוצלו ענוממ אל ימי טרופסל יתוחיטבה

 םירחאה םישומישה לש תקפסמ הרדסה אלל ימיה בחרמב דואמ לודג חטש ינפ לע ערתשמ למנה םוחת •
 תוליעפה תרדסה תשרדנ ,םירחא םישומיש םע תיבחרמ הפיפח תמייקתמ םויכש תורמל .ומוחתב םילעופה
 .למנה םוחת לש יתועמשמ םוצמצ וא םירחא םישומיש םע הפיפח ורשפאיש תוליעפ יללכ תרדגהו םואתב

 הלקתמ האצותכ תיגולוקאה תכרעמב תיתועמשמ העיגפל לאיצנטופ תואטבמ תליא למנו טפנה למנ תוליעפ •
 .לדגת טפנה למנ לש תוליעפה תויביסנטניאש לככ הלוע ןוכיסה עוריא וא

 לש תוליעפה קשממב הרדסהל תונתינה תויצקארטניא תרוש תטלוב תיגולוקאה תכרעמהו תימיה הביבסה םוחתב .3
 .ימיה בחרמב םינוש םירוטקס

 תכירצ ףקיה םלוא ,תורחא תויוליעפ םע הפיפח כ"דב םירשפאמ םניאש םיטקילפנוק םיאטבמ םיב םיינוחטיב םיחטש .4
 תיגולוקאה תכרעמה םע היגרניסל לאיצנטופ ,םירוגס םיינוחטיב םיחטשל .תיסחי תלבגומ ימיה בחרמב םהלש חטשה
 .לודיגה יתב רומישל תמרותש םהילא הסינכה תלבגמ ףקותמ

  



   ןילמוג יסחי | אובמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 14   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 םייפוחהו םיימיה םישומישה תצירטמ :5 רויא

 



   ןילמוג יסחי | אובמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 15   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 םייפוחהו םיימיה םישומישה תצירטממ תולועה תויזכרמ תונבות .ב

 .תויתשבי תויוליעפו םיביכרמ םע ןילמוג יסחי םימייקמ ימיה בחרמב תויוליעפהו םישמתשמהמ תיצחמכ .1

 יתשביה חטשה תסיפתמ תגרוחה ,ימיה בחרמה לע תיתועמשמ העפשה םירצוי ףוחב תויוליעפהו םישמתשמהמ קלח .2
 םוהיזל םייקה ןוכיסה דצל 'דכו םיכפש ,שער ,רוא םוהיזמ האצותכ תיגולוקאה תכרעמה לע איה העפשהה רקיע .ןהלש
 .יאבצה למנהו טפנה למנ ,תליא למנ – םילודגה תיתשתה ינקתמ תא תללוכה הצובקב רבודמ .הלקתמ האצותכ
 לש תויתביבס תועפשה ןותימל תוינידמ יווק רידגהל תשרדנ יפוחהו ימיה בחרמל תוינידמ יכ איה רבדה תועמשמ
 יללכ תא תיסחי תולקב עובקל ןתינו תרדסומו תחקופמ תוליעפב םינייפואמ ולא םישומיש .תיתשתה ינקתמ תוליעפ
 .םישיגר לודיג יתב לע תרפושמ הנגה דצל תיתשתה תוליעפ ךשמה תא רשפאיש שומישה

 יבאשמ לע תנעשנ תורייתה – תיגולוקאה תכרעמה םע םייתועמשמ ןילמוג יסחי תמייקמ םיפוחב תיתורייתה תוליעפה .3
 ןיב קשממה תרדסהל תיתועמשמ תורשפא הלעמ חותינה .םהב העיגפל םורגל הלולע התוליעפ ךא ,םיידוחייה עבטה
 .תיתועמשמ םצמטצי םיימי  עבט יכרע לע ינגופורטנאה ץחלהש ךכ ,םיפוחב שפונה תוליעפ ןיבל תיגולוקאה תכרעמה
 תורושקה תויתביבסה תועפשהה ןותימל םיפוחב תוליעפל תוינידמ יווק רידגהל תשרדנ יפוחהו ימיה בחרמל תוינידמה
  .הב

 םישמתשמה לכ םע ןילמוג יסחי תלהנמ תיעבטה הביבסה ,ימיה בחרמב תויוליעפהו םישמתשמה ראש לכ ומכ אלש .4
 םיאטבמ םיפוחבו םיב תיתורייתה תוליעפה םע תיגולוקאה תכרעמה לש ןילמוגה יסחי ,תאז םע .ףוחבו םיב תויוליעפהו
 .םואתו הרדסהל לאיצנטופ רקיעב

 יתבב העיגפל לאיצנטופ לעבו םיפוחב תיתורייתה תוליעפה םע יתוחיטב טקילפנוקב ןייפואמ ויגוסל יעונמה טישה .5
 טישל סחיב תחופו תימצע הגיהנב תוריסל סחיב דחוימב םצעתמ טקילפנוקה .תימיה תיגולוקאה תכרעמבו לודיגה
 .םתוליעפ לע תויצקנס תלעפהל תלוכיהו םיטישמה לש תונמוימה לשב ירחסמ ליעפמ י"ע עצובמה יעונמ

 םילבוגה םייפוחה םישומישה לש תקפסמ הרדסה אלל ימיה בחרמב דואמ לודג חטש לש ינפ לע ערתשמ למנה םוחת .6
 םואתב תוליעפה תרדסה תשרדנ ,םירחא םישומיש םע תיבחרמ הפיפח תמייקתמ םויכש תורמל .ומוחתב םילעופהו וב
 .למנה םוחת לש יתועמשמ םוצמצ וא םירחא םישומיש םע הפיפח ורשפאיש תוליעפ יללכ תרדגהו

 םינייפואמה ןחבמ ירוזא לש יבחרמ חותינ ךרענ ,תיפוח-תימיהו תימיה הצירטמה תועצמאב ןילמוגה יסחי יוהיזל ךשמהב
 .תוצירטמה ךותמ ולבקתהש הכרעהה תואצות תא שיחמהלו ןוחבל איה ןחבמה ירוזא חותינ תרטמ .ההובג םישומיש תופיפצב
 הביבסה ינייפאמלו םיישונא םישומישל סחיב תונושה עדימה תובכש תא ללכש GIS יופימ תועצמאב ךרענ יבחרמה חותינה
 תכרעמה ןיבל םניבו םייפוחהו םיימיה םישומישה ןיב םיטקילפנוקה תא גיצמ תיבחרמ הפיפחב עדימה תובכש תבלצה .תיעבטה
 .תוצירטמה תועצמאב ההוזש ינורקעה טקילפנוקה לש חטשב ישממה יוטיבל עגונב היצקידניא קפסמו ,תיגולוקאה

 

  



   תוינידמה ןוכדעו םושיי | תואובמ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 16   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי לש

 תוינידמה ןוכדעו םושיי
 

 תוינידמה ךמסמ םושיי .א

 תועצמאב ,ראשה ןיב ,תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ ןוכדעו םושייל לעפת תידרשמ ןיבה יוגיהה תדעו
 .תוינידמה ךמסמ םושיי רחא הרקבהו בקעמה תא םג זכרת ימיה בחרמל תידרשמ ןיבה הדעוה .םקויש ילוהינה ףוגה

 

 תוינידמה ךמסמ ןוכדע .ב

 ,םישדח םירוטקס תסינכ ,םישמתשמה לש תוליעפה יסופדב תוימאניד לש םיטביה ןווגמב הבר תוימאנידב ןייפואמ ימיה בחרמה
 תובישחה םע דחי וז תוימאניד .םילודג עדי ירעפו תינונכת תואדוו לש הכומנ הדימ םע דחי ,םייזיפ םייונישו עדיה תוחתפתה
 לבוקמל המודב ,תוחפל םינש 5-ל תחא תוינידמה קוידו ןוכדע םיבייחמ ,ימיה בחרמל תיטנבלרו תנכדועמ תימואל תוינידמ לש
  .םלועב תובר תונידמב

 ,רוטינהו הרקבה ,הרדסהה ינונגנמ תלעפהב ןויסינהמ ורבטצישו םישדחה ןויסינהו עדיה סיסב לע םג עצובי תוינידמה ןוכדע
  .םיימואלה תויופידעה ירדסב םייונישלו ,םישדח םיכרצ ,םייגולונכט םייונישל םאתהבו

 

  



   תוינידמה ןוכדעו םושיי | תואובמ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 17   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי לש

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



  יפוחהו ימיה בחרמה לוהינ | ימיה בחרמה תרדסה

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 18   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 יפוחהו ימיה בחרמה לוהינ
 
 
1. ICZM – יפוחהו ימיה בחרמה לוהינו ןונכתל םיחנמ תונורקע תעמטה 

 ןכו ,ףוחה ירוזאב הביבסה בצמב םייולת – םיפוחב תילכלכה תוליעפה םג ומכ ,תישונאה םייחה תוכיאו החוורה יכ הנבהה
 ירוזא לוהינל תמאותמו תינללוכ ,תבלושמ השיגב ךרוצב הרכהל וליבוה  ,ליעל ורכזוהש םירגתאה םע תודדומתהב ךרוצה
 3.ףוחה

 םיפונה תועיגפ תא ןובשחב חקולה  ,םהב שומישו ףוחה ירוזא לש אמייק רב לוהינל ימניד ךילהתכ רדגומ בלושמ םיפוח לוהינ
 לש תימיה היצטניירואה תא ,םהיניב ןילמוגה יסחי תאו םישומישהו תויוליעפה ןווגמ תא ,תויפוחה תויגולוקאה תוכרעמהו
 הסיפת אטבמ הז לוהינ .תיתשביה הביבסה לע ןהו תימיה הביבסה לע ןה םהלש תועפשהה תאו םימיוסמ םישומישו תויוליעפ
 םיקסועה םימרוגה ללכ ףותישבו תבלושמ תוינידמ יפ לע ,ןיפוחה ימימלו ףוחל סחיב תוטלחה תלבקל תימנידו הבחר תיתכרעמ
 ןוזיאל איבהל תרתוחו אמייק רב חותיפ ןורקיע לע תססובמ הסיפתה .הפיכאו עוציב ,הרקב ,ןונכת ,רוטינ ,רקחמ ,עדימ ףוסיאב
  4.תירוד־ברו תימוחת־בר הייארב םיכרצה לולכמ ןיב

 ללכבו ,ןהלש ףוחה ירוזא לוהינב אמייק רב חותיפ לש םילוקישל תוסחייתה תושרוד ,דוחיאה תונידמל יפוריאה דוחיאה תויחנה
 ףותישו םואיתה תרבגהו תמייקמ הלכלכ חותיפ ,)EBA( תויגולוקאה תוכרעמה יכרוצ תשיג ךותמ תיפוחה הביבסה לע הנגה הז
 םע הלועפ ףותיש ךות ,ןמוחתב בלושמ םיפוח לוהינל תוינכת ןיכהל היחנה ;םיפוחה לוהינל םיעגונה םירוטקסה לכ ןיב הלועפה
 .בלושמ םיפוח לוהינ םדקל ידכ דוחיאל תוכומסה תונידמה םע ןכו תונידמה ןיב הלועפה ףותיש תרבגה ;תוימוקמה תויושרה
 תיביטרגטניא השיגב ףוח ירוזא לוהינו ןונכת 5.הז אשונב ושענש םידעצה לע תעל תעמ חוודל תורבחה תונידמה תושרדנ ,ןכ ומכ
 .הפוריא תשביל ץוחמ תופסונ תוחתופמ תונידמב םג דואמ לבוקמ

 המתח לארשי תנידמ 0082.6 תנשמ הנולצרב תנמא לש לוקוטורפ שדקומ ,ןוכיתה םיב ףוח ירוזא לש יביטרגטניא לוהינ אשונל
 ירוזא לש יביטרגטניא לוהינ םדקל תופתושה תונידמה תא בייחמ לוקוטורפה .2014 תנשב ותוא הררשאו ,2008 תנשב וילע
 ,)ףוחבו םיב( םימה וק ידצ ינשמ םייגולופרומואגה םירוזאה תא תללוכ ףוחה ירוזא לש הרדגהה ,הנמאה יפ לע .ןמוחתב ףוחה
 םימייקתמו ,תוילכלכ תויתרבח תויוליעפ םעו תוישונא תוליהק ןיב ןילמוג יסחי ,םיהו השביה ןיב ןילמוג יסחי םימייקתמ םהב
 7.הז דצב הז םייטויב־או םייטויב םיביכר תוללוכה ,תובכרומ תויגולוקא תוכרעמו םיבאשמ

 רוזאה רדגומ ,ךכ ךותמ .םיב השענה לוהינב ךרוצלו םי-ףוח קשממל תועדומ ךותמ ףוחה תעוצר לוהינב קסוע ICZM לוקוטורפ
 ץרפמל תוינידמה ךמסמ .םיינובירה םימה לובגל דע ימיה בחרמהו יפוחה רוזאה תא ללוכה םוחתכ ICZM םושייל יפרגואיגה
 .לוקוטורפב רדגומה בחרמב םיקשממל תשרדנה תוסחייתהה לע הנוע הליא

 תויורשפא עיציש יפוח בחרמב ,תיגולוקא תובישח ילעב םירוזא לש דוקפתבו עבטה יכרעב העיגפ לש העינמו ליעי לוהינ
 םיקשממה ,תויוליעפה ןווגמ לוהינל יארחא היהיש יעוצקמ לוהינ ןונגנמ לש ותמקה תא תבייחמ ,הליהקלו םירייתל תונווגמ
 בחרמב תאז לכ .דועו הליהק ,תוריית ,םילקא ייונישל תוכרעיה ,עדימ ,רוטינ ,תוחיטב ,הקוזחת ,חותיפ ,ףונהו עבטה תרימשל
  .וידחי ימיה בחרמבו יפוחה

  .םיבחרמה ינשל תללוכ תילוהינו תינונכת הייאר אטבמ ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ םג ללוכ תליא ץרפמ יפוחל תוינידמה ךמסמ

 :ICZM תשיג יפל ,יפוחה בחרמה לוהינו ןונכתל םיחנמ תונורקע

 .יתשביהו ימיה  בחרמה ןיב ןילמוגה יסחיו םילשמה יפואב הרכה ךות ,תיגולוקאה תכרעמ לע שגדב לוהינ .1

 
3 http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.html 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22009A0204%2801%29 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002H0413 
6 http://ec.europa.eu/environment/iczm/barcelona.html 
7 coastal zone" means the geomorphologic area either side of the seashore in which the interaction between the 
marine and land parts occurs in the form of complex ecological and resource systems made up of biotic and 
abiotic components coexisting and interacting with human communities and relevant socioeconomic activities; 
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 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 ,תויגולופרומואיג ,תויגולורדיה תוכרעמל םירושקה םיביכרה לככ ןובשחב חקולה הבחרו תללוכ היארב לוהינ .2
 חותיפה לש תוילילש תועפשה עונמל ידכב ,בלושמ ןפואב תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח ,תויגולוקא ,תוימילקא
 .םיבו ףוחה תעוצרב שומישהו

 .ףוחה ירוזא לש אמייק רב חותיפ חיטבהל ידכ םשוית יפוח לוהינו ןונכתל תיגולוקאה תכרעמה תשיג .3
 .תוטלחה תלבק לש ףוקש ךילהתב ןיינע ילעבו תוימוקמ תויסולכוא ףתשמה לוהינ .4
 :ידסומ םואית ןונגנמ תלעפה .5

 )ישילש רזגמ ,יטרפ ,ירוביצ( םירזגמ הצוח םואת םייקמ ןונגנמ •
 ימוקמהו ירוזאה ,ימואלה םיגרדב םינושה םיילהנמה םיתורישהו םיאשונה םואתב קוסעי •
 םייתשביה םיקלחב ןהו םיימיה םיקלחב ןה תונושה תוכמסומה תויושרה ןיב םואיתל יארחא היהי ןונגנמה •

 ףוחה ירוזא לש
 היארב ןונכתו חותיפ עונמל תנמ לע ,ףוחה רוזאב תוכמסומה תוימוקמהו תויצראה תויושרה ןיב םאתי •

  .תירזגמ

 .םיל תידיימ הברק םישרודה תוירוביצ תויוליעפו םיתורישל תופידעו ,ףוחה רוזאב תוליעפה ןוויגו יוביר לע הרימש .6
 .םיבחרמה ינש תא הנחבש תללוכ תוינידמ יווקל םאתהב היהת הפרועבו ףוחה תעוצרב םישומישה תאצקה .7
 תא םצמצלו עונמל ידכ ,תויתשתלו תוישונא תויוליעפל םירושקה םינוכיס לש תמדקומ הכרעה לע ססובמה לוהינ .8

  .ףוחה ירוזא לע תילילשה ןתעפשה

 

 יפוחהו ימיה בחרמב םואיתו הרדסהל תופולח .2

 יללכ .א

 םישומיש ,םירוטקס ןווגמ ולע וב ,םייקה בצמה חותינ בלשב והוז ימיה בחרמהו יפוחה בחרמה ןיב םיקזחה ןילמוגה יסחי
 ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמה ללכו ףוחה ןיב קזחה קשממהו ןילמוגה יסחי .ימיהו יפוחה בחרמב שומיש םשועה תויוליעפו
 ,תיביטרגטניא היארב ימיה בחרמהו יפוחה בחרמה תא םאתיו להניש ילוהינ ןונגנמב ךרוצה תא רורב ןפואב םיאטבמ תליא
 .ימי בחרמו ףוח ירוזא לוהינל ,חתופמה םלועב תולבוקמה תושיגה ללכל םאתהב

 .ימיה בחרמל תידרשמ ןיבה הדעוה – תויתכרעמ תויגוסב קסועה ימיה בחרמל יביטרגטניא הרדסה ןונגנמ עבקנ ןוכיתה םיב
 םיב לארשי לש ימיה בחרמה חטשו תוימוקמ תויושר לש הכורא הרוש וכרואל ,מ"ק 190-כ אוה ןוכיתה םיה ףוח לש וכרוא
 יפכ )םי-ףוח( דחא הרדסה ןונגנמ רצייל היה ןתינ אל ןכל ,)תליא ץרפמב ר"מק 31 תמועל( ר"מק 26,000 -כ אוה ןוכיתה
 .תליא ץרפמב חטשה ףקיה רשפאמש

 יבאשמ לש לאיצנטופה שומימ לועיי ךרוצל תשרדנ ,םיבו ףוחב ןיינעה ילעב ןיב םואתה תרבגהו הליעי הרדסה תכרעמ תריצי
 יביטרגטניא לוהינו םואת תכרעמ .םייעבטה םיבאשמה לע הרימשה רופישלו תימואלהו תימוקמה הלכלכה תבוטל ,ףוחהו םיה
 :םיאבה םידעיה תגשה רשפאת

 יבאשמ לאיצנטופ תוצמלו םישמתשמה ןיב םיטקילפנוק םצמצל הרטמב ,תוליעפ םוחת לכב תללוכ היאר שוביג •
 .ףוחהו םיה

 תכרעמה לע הנגהה רופיש םע דחי ,קשמל תוילכלכ תולעות תקפהל םימייקה םיבאשמב שומישה תוליעי רופיש •
  .תיגולוקאה

 .םיפסונ םיטביהבו םיבאשמה תעקשהב םייתכרעמ תופידע ירדס תרדגה •
 בורל סיסבכ םג םישמשמו תימואל ןיב תובישח ילעב םהש ,יפוחהו ימיה עבטה יבאשמ רומיש תוינידמ םושיי •

 םינגהו עבטה תושר י"ע םילהונמ םניאש םיקשממב ,תאז לכ .תליא ץרפמב לארשי לש תילכלכה תוליעפה
 .)טישה רוטקס תוליעפב וא תוריית יפוחב – לשמל(

 .ימיהו יפוחה בחרמה לש תללוכ היארב יביטרגטניא ןונכת לש תויגוס םודיק •
 .יעדמה עדיה לע םיססובמה םיבכרומ םיקשממ םושייו יעוצקמ לוהינ •
 .תוטלחה תלבקו ןונכתל סיסבכ ,תיעבטה הביבסה לע ןתעפשהו תוישונאה תויוליעפה רוטינל תינכת םושיי •
 .םהיניב םואתו ןיינעה ילעב םע תוצעייתהב ףתשמ לוהינ ךרוצל ידועיי ןונגנמ וא ףוג תמקה •
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 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 םייזכרמה םירגתאה .ב

 ןורתפה שוביגל הבושח םתנבהש םייזכרמ םירגתא השולשב ךורכ ימיהו יפוחה בחרמה לש יביטרגטניאו בלושמ לוהינו םואת
 :ילוהינה

 .תובכרומ תוידדה תועפשהו םיקשממ םע )םי + השבי( תילכתב םינוש םיבחרמ ינש לוהינבש רגתאה •

 ,תורייתו שפונ( םייעוצקמ עדי ימוחת לש הרושב תויחמומו הנבה םיבייחמה לוהינו םואתל םיאשונ לש בחר ןווגמ •
 .)'דכו רקחמ ,הלילצ ,ימי טרופס ,םיב תוחיטב ,עבט תרימש ,טיש ,תוימי תויתשת

 ,ג"טר ,י"נח ,ן"פסר ,ןוחטיבה דרשמ( תיצראה המרב ןה ,םיבחרמה ינשב תויוכמס ילעב תויושרו םיפוג לש ןווגמ •
 רוטישה – לארשי תרטשמ ,גידה דיקפ – תואלקחה דרשמ ,א"אצק ,זגהו קלדה להנמ ,הביבסה תנגהל דרשמה
 ,תליא למנ 'בח ,תליא תיריע( תימוקמה המרב ןהו )תיביטרופס הלילצל תושרה - טרופסהו תוברתה דרשמ ,ימיה
 תוחולש םג םייצראה םיפוגהמ קלחל .)ימי טרופסו ךוניחל יתכלממ ס"יב ,תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמה
 .)ג"טר /הביבסה תנגה( תוירוזא וא/ו תוימוקמ

 
 לוהינהו םואתה ןונגנממ תושרדנה תולוכיה .ג

 :שרדנ לוהינהו םואתה ןונגנמש איה םייזכרמה םירגתאה לש תרבטצמה תועמשמה

 .)םיו השבי( םיבחרמה ינשבו םישרדנה םימוחתה ןווגמב תוהובג תויעוצקמ לוהינ תולוכי ןיגפהל •
 םיה בחרמב תולעופה הלשממה תועורז ןיב שרדנה םואתה תא תחלצומ הרוצב ליבוהל לכויש יצרא ףוגל תופידע •

 .ףוחהו
 .תוטרופמו תוימוקמ תויגוס םע םג ומכ תויתכרעמ תויגוס לש הרדסהו םואת םע דדומתהל תלוכי •
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 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 לוהינו םואת ןונגנמל תופולח .ד

 :תופולח שולש ושבוג ,םיבחרמה ינש תא יביטרגטניא ןפואב להניו םאתיש םרוגה לע הטלחה תלבק ךרוצל
 

 תונורסח תונורתי םיבחרמ יפל לוהינ – 'א הפולח

 

 בחרמה לש לוהינה תויגוס
 ימוקמ יפוא תולעב ןה יפוחה
 תלהנמ לש לוהינו רתוי
 ןיינעה ילעב לש תימוקמ
 ליעי תויהל יופצ םייזכרמה
 רתוי

 

 יפוא ילעב םיבחרמ ינשל לוהינה תדרפה
 תילכתב םינוש לוהינ ימוחתו הנוש
 יצרא םרוג ןיב םואת תייעב תרציימ
 םיאשונ לש לודג לולכמב ימוקמ םרוגו
 ןיב הרפהה .השבי – םי קשממ ילעב
 תושיגה בורל דוגינב הניה םיבחרמה
 תומייקה תימיו תיפוח הביבס לוהינל
 .תוחתופמה תונידמב םויכ

 

 י"ע םיבחרמה ינש ולהוני וז הפולחב
 .םואת םהיניב ועצביש םינוש םיפוג
 תידרשמ ןיבה הדעוה ליבות ימיה בחרמב
 ורקיעש ,לוהינהו םואתה תא ימיה בחרמל
 המרב ןהש תויוכמסלו תויגוסל רושק
 םאותיו להוני יפוחה בחרמה .תיצראה
 ילעב לש תימוקמ תלהנמ לש הלבוהב
 יפואל הנעמ ןתיתש םייזכרמה ןיינעה
 לש ההובגה טורפה תמרלו ימוקמה
 תימוקמה תלהנמה גיצנ .ףוחב תויגוסה
 תידרשמ ןיבה הדעוה ינוידל ףתוש היהי
 ןיבה הדעוה גיצנו ,תליא בחרמב םיקסועה
 ףתוש היהי )ןונכתה להנמ( תידרשמ
 .תימוקמה תלהנמה ינוידל

 לש תויגוסהמ רכינ קלח
 ןה ימיה בחרמה לוהינ
 יתכרעמ יפוא תולעב תויגוס
 תויוכמסו םימרוגב תורושקו
 םואתהו תיצראה המרב
 ליעי היהי תיצראה המרב
 .רתוי

 םימייקתמ םיבר םיאשונו תויוליעפ
 תנתונ אל הפולחהו םיבחרמה ינשב
 .םי – השבי םואתלו לוהינל בוט הנעמ

 תקסועה תיצראה המרה ןיב םואתה 
 המרל תויתכרעמ תויגוס םואתב
 .יתייעב תויהל לוכי תימוקמה

 תורושק יפוחה בחרמב תויגוסהמ קלח 
 המרב םימרוג לש לוהינלו תויוכמסל
 ,םיפוח תונגה – אמגודל( תיצראה
 )ןונכת ,טרופסו שפונ יפוח לש היצלוגר

 תוליעפל תורושקה תויגוסהמ קלח 
 תומיאתמה תויגוס ןה ימיה בחרמב
 - אמגודל( תימוקמה לוהינה תמרל
 לש םיטביה ,ימי טרופס יפנע ןיב םואת
 )רקחמ ,ימי ךוניח ,רוטינ
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 תונורסח תונורתי ללוכ ימוקמ לוהינ – 'ב הפולח

 

 ילוהינ הנעמ תנתונ הפולחה
 תחא תרגסמב יביטרגטניא
 םיבחרמה ינשל

 

 היהת ןיינעה ילעב לש תימוקמ תלהנמ
 םואתה תא ליבוהל תלבגומ תלוכי תלעב
 םירושקה םייתכרעמ םיאשונב שרדנה
  תיצראה המרב םיפוג לש תויוכמסב

 להנתש תימוקמ תלהנמ םקות וז הפולחב
 יפוחה בחרמב ןיינעה ילעב ןיב םאתתו
 .ימיהו

 םע דדומתהל הבוט תלוכי
 יפוא תולעב םואת תויגוס
 ימוקמ

 תלוכי תא תימוקמה המרב שבגל ישוק
 תונילפיצסידה ןווגמב תיעוצקמה לוהינה
 שרדנה

 
 בחרמה בור ,טופישה ימוחת תניחבמ
 תויושר לש טופישה םוחתב אוה ימיה
 .תויצרא

 

 תונורסח תונורתי תירוטוטטס תושר תמקה – 'ג הפולח

 

 היארל אלמ יבחרמ הנעמ
 השבי תשרדנה תיביטרגטניאה
 םי -

 שדח ףוג תמקה תויולע

 אוה םאתמו להנמה םרוגה וז הפולחב
 םרוג .ךכ ךרוצל םקויש שדח יצרא םרוג
 וא תירוטוטטס תושר תויהל לוכי הז
 .תיתלשממ הרבח

 דקמתיו לעפיש יתלשממ ףוג
 לכוי ךא תימוקמה המרב
 שרדנה םואתה תא ליבוהל
 תויגוסבו תיצראה המרב
 תויתכרעמ

 ילעב לש ששחו תומכסה שבגל ישוק
 תויוכמס תרבעהמ ןיינע

 תויעוצקמ תולוכי שבגיש ףוג
 עדיה ימוחת לש בחרה ןווגמב

 
 

 

  



  יפוחהו ימיה בחרמה לוהינ | ימיה בחרמה תרדסה

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 23   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 ימיהו יפוחה בחרמה תא םאתיו להניש םרוגה לש םידיקפתהו לוהינה ימוחת .ה

 לוהינו םואתל ,ראשה ןיב ,יארחא היהי תיביטרגטניא היארב ימיהו יפוחה בחרמה תא םאתלו להנל ורחביש םיפוגה וא ףוגה
 :םיאבה םיביכרמה

 תוינידמה ךמסמ םושיי •

 םיטקילפנוק םוצמצו םיקשממה רופיש ,ימיהו יפוחה בחרמב םילעופה םירוטקסו ןיינע ילעב ןיב םואת •

 תויגוס ןווגמב ימיהו יפוחה בחרמב יביטרגטניא ןונכת םודיק •

 םיפוחב שפונה תוליעפ לוהינ •

 עבטה תורומשל ץוחמ ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע תוליעפה יקשממ לוהינו עבט תרימש •

 תיתשת ימרוג םע תוליעפ יקשממ םואת •

 ימי טרופס תויורחתו ויגוסל ימיה טרופסה תוליעפ םודיק •

 ימיה ךוניחה תוליעפ חותיפו םודיק •

 םייתוכאלמ הלילצ ירתא לש הקוזחתו הלעפה ,חותיפ ,הרדסה ,ןונכת •

 טישהו ימיה שפונה ,טרופסה תוליעפ תוחיטב יטביה לש הרדסה םואת •

 קשממו לוהינ תוטלחה תלבקל סיסבכ ,עבטה יכרע לע היתועפשהו תישונאה תוליעפה רוטינ •

 הפיכאו הרקב לש םיטביה םודיק •

 עדימו עדי ,ימושיי רקחמ םודיק •

 לועפתו הקוזחת לש םינושה םיטביהה לוהינ •

 ימי-יפוחה בחרמה לוהינב הליהקהו ןיינעה ילעב ףותיש •

 הלוחכ הלכלכ םודיק •

 תימי תירוביצ הרובחת •

 םייופצ םילקא ייוניש לומ ןסוח לש םיטביהה תניחב •

 םינגהו עבטה תושרו תימוקמה תושרה םע םואתב ,ירבדמה תולייטה בחרמב רבדמ תולייט לוהינ •

 ןיינעה ילעב ללכ םע ,ןכדועמ למנ תזרכה םוחת לש הזרכהה תרדסהו םואת •

 עדימו עדי תרבעה ,רוטינ ,רקחמ םודיקל תונכשה תוינידמה םע הלועפ ףותיש •

 

 ימיה בחרמב הפיכא .3

 :תליא ץרפמב ימיה בחרמב הפיכא תוליעפל םישרדנ םייזכרמ םימוחת העברא

 ךמסמ עיצמ הז טביהב .ימיה רוטישה לע תלטומ טישה תוחיטבב תוקסועה תונקתהו קוחה תפיכא – טיש תוחיטב .א
 ססבלו הבוגתה ךשמ תא רצקל ידכב ,יחרזאה למנב וא הנפתמה יאבצה למנב הבוגתו תיפצת תדמע תפסות תוינידמה
 .ימיה בחרמה לש וחטיש בור םע ימיה רוטישה לש ףיצר ןיע רשק

 םע ףותישב םינגהו עבטה תושר ידי לע תעצבתמ גידה תונקתו עבטה תרימש אשונב קוחה תפיכא – עבט תרימש .ב
 תורומש לש קשממו לוהינב ךרוצהו םינגומה םיימיה םיחטשה תבחרה רואל .)גידה תונקת אשונל( גידה דיקפ
 תליאב םייקה ךרעמה רובגתב ךרוצה ןחבי ,םייביטרופסהו םיירחסמה םיגיידה לע גידה תונקת תפיכא ןכו תיעקרק
 .םיחקפ תווצל



  יפוחהו ימיה בחרמה לוהינ | ימיה בחרמה תרדסה

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 24   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 םיבייחמה םיב חותיפ יגוס ןווגמ ללוכ תורשואמ תוינכתמו תוינידמה ךמסממ תורזגנש תוינכתה לולכמ – הינבו ןונכת .ג
 ,הלפתה תרנצ ,םיגומלא תולתשמ ,םייתוכאלמ הלילצ ירתאו תוליעפ בחרמ( עוציבהו תודובעה לע חוקיפבו הרקב
 תדיחי תכמסהל תמייקתמה תיצראה הניחבה תונקסמל םאתהב .)דועו םילג ירבוש ךרואל הניגע תומוקמ תפסות
 ,םינגהו עבטה תושר יחקפ וכמסוי ,םיב הינבהו ןונכתה תונקתו יקוח תא ףוכאל םינגהו עבטה תושר לש הפיכאה
 .םיב ויתונקתו הינבהו ןונכתה קוח תא ףוכאל ,ןיעקרקמב הפיכאל תושרה עויסב

 הפיכאה תועורז ןיב הלועפ ףותיש לע תססובמ ימיה בחרמב םימוחתה ןווגמב הליעי הפיכא - הלועפ ףותישו םואת .ד
 .'דכו תידדה הכימת ,תננכותמה תוליעפה לש םדקומ םואת ,תמא ןמזב עדימ תרבעה ,תונושה

 .םיב הפיכאה תוליעפ םואתל םורופ וססבי הפיכאב םיקסועה םיפוגה •
 לבוח בר :ןוגכ הפיכא יתורישל םישרדנ וא/ו םיב םיליעפה םיפסונ לשממ ימרוג םע עובק םואת עצבי ,םורופה •

 .'דכו םיה םוהיז תעינמל הדיחיה ,למנה
 לש םינוש םיטביהב עייסל לוכיו םיב העובק תוחכונ לעב םרוג אוהש ,םיה ליח םע עובק םואת םייקי םורופה •

 .תוליעפה

  



  יפוחהו ימיה בחרמה ןונכת | ימיה בחרמה תרדסה

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 25   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 יפוחהו ימיה בחרמה ןונכת
 

 יללכ .1

 ןוכיתה םיהמ הנושב .יפוחה בחרמה םע דואמ הקזח היצקארטניאב ןייפואמו ופקיהב םצמוצמ תליאב ימיה בחרמה
 תומדקתמ תושיג  .דחאכ םיבחרמה ינשב תעצבתמ ,ןיינעה ילעב ןווגמ לש תוליעפהמ רכינ קלח ,לבגומה בחרמה לשבו
 סיסבכ ,דחאכ םיבחרמה ינש לש תללוכ הייאר לע תוססובמ ,חתופמה םלועה תונידמב תולבוקמה לוהינו ןונכתל
 .ימיהו יפוחה בחרמה לש םיליעי לוהינו ןונכתל

 תשרדנ ,תויוליעפה לש תובכרומה תמר םג ךכו םילדגו םיכלוה ,םי יחטשב םינושה םישמתשמה לש םיכרצהש ןוויכמ
 יכ רורב ,ףסונב .םינוש םישמתשמ ןיב הפיפחו םואית רשפאתש ,יפוחהו ימיה בחרמה לש תללוכ תינונכת הייאר
  .הז בחרמב ןונכתה  ירגתא םע תודדומתהל סיסבכ ,תימי תוחמתהו ידוחיי עדיב הטילש םיבייחמ יפוחהו ימיה בחרמה
 תויוכמס תבחרהל איביש הקיקח יוניש לע טלחוה ,ןוכיתה םיב לארשי לש ימיה בחרמל תונידמה ךמסמ תרגסמב
  ."תימי תינכת"ל םג יושיר עצבתו רשאת  ,םוזיתש ךכ הבכרהו ף"וחלוה

 :ןורתפ תובייחמה תויזכרמ תויעב שולש ,םייקה בצמה חותינמ תולוע ,ינונכתה טביהב

 דועב ,ימוקמ ןונכת בחרמ םה םיה ךותל 'מ 400-ו ףוחה :ןונכת יבחרמ ינשל םיקלוחמ ימיהו יפוחה בחרמה .א
 400 וק .ילילג ןונכת בחרמ םוחתב םיאצמנ לארשי לש םיינובירה םימה לובג דעו ףוחה וקמ 'מ 400 -ש
 םיישונאה וא םייפרגואיגה םינייפאמה לע ססובמ וניאש ילהנמ וק וניה ןונכתה יבחרמ ינש ןיב דירפמה 'מ
 .בחרמב

 :םינוש ןונכת תודסומ ןיב תוקלחנ ימי-יפוחה בחרמב ןונכתה תויוכמס .ב
 תוינכת רשאל היהי התוכמסב ,תינללוכה ראתמה תינכת לש יופצה הרושיא םע – תימוקמה הדעוה •

 .ימוקמה ןונכתה בחרמ םוחתב ,תליאל תינללוכה תינכתה תא תומאותה תוימוקמ
 רשאל תכמסומ ,ןכו תינללוכה תינכתהמ תוגרוחה תוימוקמ תוינכת רשאל תכמסומ – תיזוחמה הדעוה •

 .לארשי לש םיינובירה םימה תובגל דעו ףוחהמ 'מ 400 ןיבש ימיה בחרמב תוינכת
 .םירחא ןונכת תודסומב םינודינה םירתיהו תוינכתל רשאמ םרוג – ף"וחלוה •
 ,הלפתה ןקתמ :ןוגכ תוימואל תויתשתל תוינכת לש ןרושיא התוכמסב – תוימואל תויתשתל הדעוה •

 .א"אצק לש טפנה למנ
 .תטרופמהו תיראתמה המרב תויצרא ראתמ תוינכת תרשאמ – תיצראה הצעומה •

 הניאו תינכדע הניא ,יפוחהו ימיה בחרמה תא תוללוכה תויראתמ תוינכת לש תרשואמה תינונכתה תיתשתה .ג
 :תשרדנה תללוכה תינונכתה הייארה תא תגציימ
 תדקוממו ימיה בחרמהמ םצמוצמ קלח קר תללוכ 2003-ב הרשואש תליא ץרפמ יפוחל 13 א"מת •

 הרושב יוניש תבייחמו םינשה ךלהמב רבצנש ינכדעה עדיה תא תמאות הניא תינכתה ,השביב רקיעב
  .םיבו ףוחב םיטביה לש הכורא

 .תינכתב ללכנ אל ללכ ימיה בחרמה – םורד זוחמל תיזוחמה ראתמה תינכת – 14/4 מ"מת •
 תרדענו ימיה בחרמהמ םידדוב םיזוחא לע הלח – 270/02/2 'סמ תליאל תינללוכה ראתמה תינכת •

  .יפוחהו ימיה בחרמל עגונב רבצנש ינכדעה עדיה תא תאטבמ הניא .םיל תוסחייתה לכ טעמכ

  



  יפוחהו ימיה בחרמה ןונכת | ימיה בחרמה תרדסה

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 26   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 לארשי  לש

 יפוחהו ימיה בחרמה ןונכתל תוינידמה יווק .2

 :יפוחהו ימיה בחרמה לש תינונכת הרדסהל תופולח .א

 )התמקה םע( וא תיצראה הצעומה - ימי-יפוחה בחרמה תרדסהל תירוטוטטס תינכת תנכה :'א הפולח •
 תללוכ תינונכת הסיפת גיצתש ,תטרופמ וא תיראתמ ,תיזוחמ וא תיצרא תינכת רשאת ,בחרומה ף"וחלוה
  .ינכדעה עדילו תונידמה ךמסמל םאתהב ,ימי-יפוחה בחרמב םייטנבלרה םיביכרמה לולכמל

 םאתהב ,דחאכ ימיהו יפוחה בחרמל ,תינכדע תירוטוטטס הסיפת שוביגל רושק ,הפולחה לש ,יזכרמה ןורתיה
 .םינש רפסמ ךשמב תבכרומ תינכת תנכהב ךרוצה אוה טלובה ןורסיחה .יעדמה עדיהו תומדקתמ תויגולודותמל
 ךלהמ הרקמ לכב שרדיי ,יוניש תובייחמה תולבגמ הביתכמ ימיה בחרמב הלחה 13 א"מתש ןוויכמ ,תאז םע
 .ןונכתה ןוכדעל ירוטוטטס

- תוטרופמ תוינכת רושיאל סיסבכ םיפוחל תוינידמה ךמסמו ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ :'ב הפולח •
 ,ןהב רומאל דוגינב תוטרופמ תוינכת רשאל היהי ןתינש ךכ ונקותי תינללוכה תינכתהו תליא יפוחל 13 א"מת
 יפוחה בחרמל תוינידמה ךמסמ .ימיהו יפוחה בחרמה ללכל תוינידמ תינכת תיצראה הצעומב רשואתש לככ
 .טרופמ ןונכת םדקל היהי ןתינ ןחוכמו תללוכה תינונכתה היארה תא ווהי ימיה בחרמל תונידמה ךמסמו

 תונעשיה ,ןכו )מ"מת/א"מת( בכרומו ךורא ירוטוטטס ךילהב ךרוצה רדעה :םה הפולחה לש םיזכרמה תונורתיה
 .ימיו יפוח בחרמ ןונכתל תומדקתמה תוינונכתה תושיגה תא תמאותה תינכדע ןונכת תוינידמ לע

 לוחכה וקה - ימי בחרמ וללכי אלש ךכ תינללוכה ראתמה תינכת םוחתו13 א"מת םוחת ןוקית :'ג הפולח •
 יפכ( וכרעי תליא ץרפמ לש ימיה בחרמב תוטרופמ תוינכת .ימי בחרמ לולכי אלש ךכ ןקותי תוינכתה יתש לש
 .ןונכתה תא החנמה ןכדעתמ ךמסמכ שמשיש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמל םאתהב ,)ןוכיתה םיב םייקש
  .השדח תינכת תרגסמב ךרעי ,יפוחה םוחתב 13 א"מתל סחיב שרדנה ירוטוטטסה ןוכדעה

 .תחא תינכתב הבחר תינונכת הסיפת רדעה אוה וז הפולחב טלובה ןורסיחה

 םילקאה ייוניש לש םינושה םיטביהל הפישחה לש הניחב ,שרדנה לככ ,לולכי ,ימי - יפוחה בחרמב חותיפ וא ןונכת לכ .ב
 תויזחתל םיאתמ ןפואב סחייתי םיימי םינבמ תמקהו ןונכת .וז הפישח םע תודדומתהל םישרדנה םיעצמאהו םילכה תאו
 הבוגב םייוניש ,םיה סלפמ תיילעל עגונה לכב םינושה םישיחרתל הנבמה לש יסדנהה ןונכתהו םילקאה יוניש רבדב
  .'דכו םילגה

 רקחמה תודסומב ,ראשה ןיב ,םימייקה תויונמוימהו יעדמה עדיה תא ,שרדנה לככ ,בלשי יפוחהו ימיה בחרמב ןונכת .ג
 םימייקה חותיפה יכרצ תא תמלוהה ,רקחמה ינוכמל תינונכת הרדסה ומדקי ןונכתה להנמו תליא תיריע .תליאב
 .םיידיתעהו

  .ליעל לוהינה קרפב טרופמכ – הינבהו ןונכתה קוח תפיכא .ד
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 עדימ תשגנהו רוטינ
 

 יללכ .1

 תנגהל דרשמה ידי לע ןמוממש תליא ץרפמב תימואלה רוטינה תינכת לע ססבתמ תליא ץרפמב ירקיעה יגולוקא רוטינה טקיורפ
 איה תליא ץרפמ רוטינל תימואלה תינכתה תרטמ .םיה יעדמל יאטיסרבינוא-ןיבה ןוכמה לש תיעדמ תוסחב אצמנו הביבסה
 תיתשת לע .תליא ץרפמ ןופצב תימיה תילקסיפהו תימיכה ,תיגולוקאה תכרעמה בצמ לע חווט ךורא יתדבוע עדי תיתשת תריצי
 לכשומ חותיפ ךשמהו יתביבס קשממ תוינכת לוהינ ,תויגולוקא תויעב ןורתפל תויעוציב תוצלמה שוביגל יעדמ סיסב שמשל וז

 תכשמתמו העובק הדידמל םדקתמ ךרעמ הליעפמ רוטינה תינכת .לארשי תנידמ םוחתב תליא ץרפמ לש םימהו ףוחה רוזא לש
 יגולוקא יוניש תומגמ לש ןמויק תא תנחוב תינכתה .תליא ץרפמב םיירקיעה לודיגה יתבב םייזכרמה םיגולוקאה םימרוגה לש
 הדיקפת .םינוש הביבסו םוהיז ימרוג לש תיגולוקאה םתעפשה תאו תכרעמה "תואירב" בצמ תא הכירעמ ,ןתמצע תא תדמואו

 םיכרד עיצהל תורדרדיה לש הרקמבו ,הל תופקשנה תונכס לע עירתהל ,תיגולוקאה תכרעמה בצמ לע חוודל רוטינה תינכת לש
 השגנהל אמגוד םיווהמו ,יאטיסרבינוא-ןיבה ןוכמה לש טנרטניאה רתאב םינימז רוטינה ינותנ .תכרעמה םוקישלו התריצעל
  .רוביצל רוטינה ירצות ללכ לש הליעי

 עצבתמהש םיגומלאו םיגד רוטינ תנממ ג"טר ,אמגודל .םיפסונ םייתדוקנ רוטינ יצמאמ םנשי ,תימואלה רוטינה תינכתל ףסונב
 םיגומלאה תוינוש רוטינ תא ביחרהל ותרטמו )"יגולוקא הנחמ"( םייתנשב םעפ לש תורידתב ביבא לת תטיסרבינוא ףותישב
 בצמב םייבחרמה םילדבהה תא רתוי בוט ןיבהל רשפאמ הז רוטינ .ימואלה רוטינה תינכתב תומגדנש תועובקה תודוקנל רבעמ
 תמיוסמ תוצובק לש יוהיזה תמר תא לידגהל הז רוטינ תרטמ ,ףסונב .תינושה לע םיעיפשמ םינוש קשממ יצמאמ דציכו תינושה
  .תימואלה רוטינה תינכתב םימייק םניאש ןימה תמרב םינותנ ססבל תנמ לע

 הביבסה תנגהל דרשמה תושירדל םאתהב ףטוש ןפואב עצבתמ המרזהה ירתיה ילעב ידי לע םיל תונוש תומרזה תוכיא רוטינ
  .םהל תוולנה רוטינה תוינכותבו םירתיהב

 .םימגאו םימי רקחל ןוכמה תועצמאב ימואל תלוספ רוטינמ קלחכ עצובמה ,תימי תלוספ רוטינ עצבמ הביבסה תנגהל דרשמה
 תלוספ-ורקימ תלוספ רוטינ ללכש רתוי ןטק ףקיהב רוטינ הכ דע היה תליא ץרפמב .ןוכיתה םיב עגרכ עצובמ ירקיעה ץמאמה
  .םיה תיעקרקב העקשש תלוספ-ורקימו הפצ

 סיסבכ ,ןכו ימיהו יפוחה בחרמב ןונכתל סיסבכ הבר תובישח לעב אוה םיפסונ םיטביהו םימרז ,םילג הבוג לש - יזיפ רוטינ
 יופימל זכרמה ידי לע םיה סלפמ הבוג רוטינ קר עצבתמ םייקה בצמב .םילקא ייונישל תוכרעההמ קלחכ תושרדנה תוטלחהל
 .לארשי

 תוליעפה ,תאז תורמל .יפוחהו ימיה בחרמב םייקתמ תישונא תוליעפ לש יביסנטניאו לודג ןווגמ - תישונאה תוליעפה רוטינ
 תוינונכת תוטלחה תלבק לע השקמ הז בצמ .םיסג םינדמוא וליפא וכרענ אל הנממ לודג קלחלו תרטונמ הניאו טעמכ תישונאה
 .בחרמה לש ליעי לוהינ לעו

 

 תוינידמה יווק .2

 יגולוקא רוטינ .א

 תימואלה רוטינה תינכת - דחא ףוג ידיב רוטינה	 תא ןתינה לוככ זכרלו םינושה רוטינה גוס ןיב םאתל לוקשל שי •
  .רוביצל םתשגנהו םינותנה לש ילאידיא ףוסיאל שורדה ןויסינהו יעדמה עדיה לשב ,תליא ץרפמב

 ירעפ רפסמ םנשי ,היגולוקאה םותב תליא ץרפמ לש תימואלה רוטינה תינכות לש לודגה תוליעפה ףקיה תורמל •
 :םצמצל שיש םייזכרמ רוטינ

o עגרכ תוללכנ ןניאש תוינושו תויטופוזמה תוינוש לע שגדב - תליא ץרפמב תוינושה לש יבחרמ יופימ 
  .ינופצה ףוחב תוינוש ןוגכ עבט תורומש ךותב

o אוה ףיצר רוטינ ןכלו הנשל הנשמ הנתשמ ולדוגש ימניד לודיג תיב וניה םיה בשע - םיה בשע רוטינ 
 ג"טר תעצבמ הנורחאה הנשב ,תימואלה רוטינה תינכת י"ע יסיסב רוטינ עצבתמ עגרכ .תובישח לעב
 .שדוחל תחא ינופצה ףוחב םיקמוע השולשב רוטינ

o םייליבומו םילודג םיגד ינימ לע שגדב .יגאלפה רוזאה לש היגולוקאה רוטינ.   
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 יזיפ רוטינ .ב

 :םיאבה םיביכרמב יזיפ רוטינ םילשהל שי ,םיפסונ םישומישלו תוינונכת תוטלחה תלבקב ,ןונכתב ךומתל ידכב

 תוטלחה תלבק לע םג ,המאתהבו ימיהו יפוחה ןונכתה לע השקמ תליא ץרפמב םילג רוטינ רדעה – םילג תודידמ •
 תעב הדידמ ןכו םינוש םירתאב  תופיצר תודידמ עצבל ץלמומ .םיינוציק םי יאנתו םילקא ייונישל תוכרעהו
 .תורעס

 . (heat waves)םיב םוח ילג תמצועו תורידת חותינ - םיב םוח ילג •
 יוזיח לדומ ץירמ םימגאו םימי רקחל ןוכמה םש ,ןוכיתה םיב עצבתמש יפכ – םימרזו םילג יוזיחל לדומ •

 שמשי הזכ לדומ  ,תליא ץרפמב םימרזו םילגל יביטרפוא יוזיח לדומ לש הרידס הצרה עצבל שי ,יביטרפוא
 .המודכו תוינוציק תורעסל תוכרעה ,םי םוהיז לש םירקמב

 .)'מ 150 קמועל דע דודרה רוזאה לע שגדב( ההובג היצולוזרב תירטמיתב תודידמ •

  תישונאה תוליעפה רוטינ .ג

 םיאטבמ ,תוליעפה תעצבתמ וב םצמוצמה ימיה חטשל סחיב ,תויוליעפ לש לודגה ןווגמהו תישונאה תוליעפה ףקיה
 תכרעמה ןיבל םניבו םמצע ןיבל םינושה םירוטקסה ןיב םיקשממה לש ליעי לוהינב ךרוצה .דואמ הובג תוליעפ סמוע
 לוהינ ,קשממ תוטלחה תלבק ךרוצל ,יפוחהו ימיה בחרמב תישונאה תוליעפה לע םינותנ סיסב בייחמ ,תיגולוקאה
  	.ןונכתו
 םע דחי שבגיש הרודס רוטינ תינכתל םאתהב ,םיהו ףוחה בחרמב תישונאה תוליעפה לש רוטינ עצבי ילוהינה ףוגה
 םירקבמה ףקיה ,ימי טרופס ,םינוש םילכב יעונמ אלו יעונמ טיש תויוליעפ :תואבה תויוליעפה לע שגדבו ןיינעה ילעב
 רוטינ ,םיגוס יפל תוימי תויצקרטא תוליעפ ,לוקרינש תויוליעפ ףקיה ,תויביטרופס תולילצ םוקימו ףקיה ,םיפוחב
 .תונושה תויוליעפה לש יבחרמ
 

 עדימ תשגנה .ד

 ,יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה ידי לע ןווקמ ןפואב זכורי ,םימרוגה ללכ לש תונוש רוטינ תוינכתמ ףסאנה עדימה ללכ
 .םיימלוגהו םידבועמה םינותנה תא ןיינעה ילעבלו בחרה רוביצל שיגניש ןפואב
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 רקחמ
 

 יללכ .1

 םירקוחל ףסונב ,ץראב תואטיסרבינואה ללכמ םירקוח תורשע לע תססובמה רקחמ לש הפנע תוליעפ תמייקתמ תליא ץרפמב
 םילעופה רקחמה ינוכמ ינש .תימיה תואלקחה םוחתבו יגולואיגה ,יגולוקאה םוחתב תעצבתמ רקחמה תוליעפ רקיע .ל"וחמ
  :םה תליאב

 בור תופתוש וב ,לארשיב דיחיה ימדקאה דסומה - םיה יעדמל יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה •
 רקחמה תויוליעפ .ת"תו ידי לע תורישי םיעבקנ ולוהינ ךרעמו וביצקתשו ,תואטיסרבינואה
 םיה יעדמ לש םורטקפסה ללכ ינפ לע תושרפתמ יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה לש הארוההו
 לש היגולויב ,היגולויתכיא ,תיגולויבו תילאקיזיפ ,תימיכ היפרגונאיקוא ,היגולוקא תוללוכו
 ,תיבחרמ הניחבמ .היגולוקיסקוטו תיראלוקלומ היגולויב ,היגולויב וריונ ,תוילוח ירסחו ילעב
 ןיבה ןוכמה תיזחב תימיה עבטה תרומשב םייקתמ ימיה בחרמב יגולוקאה רקחמהמ 95%-כ
  .יאטיסרבינוא

 דרשמ תחת לעופו םימגאו םימי רקחל ןוכמל ךייש – תימי תואלקחל ימואלה זכרמה •
 םיימי םירוציו םי יגד לש לודיגב ועייסיש תויגולונכט חותיפב קסוע הז זכרמ .תואלקחה
 תינשדח תימי תואלקח חותיפל תיתשת םירצוי םירקחמה יאצממ .ילכלכ ךרע ילעב םירחא
 םימרוגו יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה םע םיירקחמ הלועפ יפותיש םייקמ זכרמה .לארשיב
  .םיפסונ

 .תימי היגולונכט-ויבו היגולויבל הקלחמ ללוכה בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש תליא סופמק ריעב לעופ ,ךכל ףסונב •

 

 תוינידמה יווק .2

 יפותישל דקומכו תליא ץרפמב הבר תובישח תלעבו יזכרמ רקחמ תיתשת הווהמ םיה יעדמל יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה .א
 תבחרהב ךומתי יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה םחתמל ירוטוטטסה ןונכתה .תונכשה תוינידמה םעו ץראב םיירקחמ הלועפ
 13 א"מתל שרדנה ןוכדעה תרגסמב .תונושה רקחמה תויתשת הז ללכבו םיאבה םירושעב ןוכמל תשרדנה תוליעפה
 .רקחמה יכרצל התמאתהו ףוחה וקמ הינבה קחרמ תלבגמ יונישל ןונכתה להנמ לעפי תליא ץרפמ יפוחל

 תודקמתה םג ,הז ללכבו תויוליעפהו םיטביהה לולכמב ,הליהקה רובע רקחמה ינוכמ לש תוליעפה תא קזחלו חתפל שי .ב
 ,םיכירדמ ,עבט תרימש יפוג ,םיגייד ,הלילצ ינודעומ( ימיה בחרמב םיפסונ ןיינע ילעב רובע הרשכהו הרשעה תוינכתב
 .)'דכו ןוחטיבה תוחוכ ישנא ,תימוקמה תושרה ימרוג

 רקחמה תודסומב םימייקה רקחמה תולוכיו יעדמה עדיה תא בלשי ,תויתשת ןונכת הז ללכב ,יפוחהו ימיה בחרמב ןונכת .ג
 .תליאב

 .הז תוינידמ ךמסממ תורזגנה רוטינ תוינכת עוציבב תליאב םיימדקאה תודסומל תופידע ןתמ לוקשל שי .ד

 ,םירויסב בחרה רוביצל םינוכמה לש תרקובמ החיתפל תומיאתמה םיכרדה תא ועיציו ונחבי תליאב רקחמה ינוכמ .ה
 .'דכו תואצרה ,םירוקיב

 ,קרפה לע תודמועה קשממה תויגוס לולכמב ךומתייש ימושיי ימוקמ רקחמ םדקלו דדועל שי – ימושיי ימוקמ רקחמ .ו
 :םיאבה רקחמה יאשונ םודיק תא ןוחבל שי ,םיאשונה ראש ןיב .תוינידמ שוביגבו ןונכתב ,לוהינב תוכמותה תויגוסב
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 :יזיפה םוחתב •

o םימרזה לש ןוציק יכרע לש הכרעהו יטסיטטס חותינ - םימרזה לש ןוציק יכרע תכרעה - םימרז.  
o חורה לש ןוציק יכרע תכרעה - חור. 
o םילגה הבוג לש ןוציק יכרע לש הכרעהו יטסיטטס חותינ - םילגה הבוג לש ןוציק יכרע תכרעה - םילג. 
o םיביכרמו םיה סלפמ ,םיעקשמה ,םילגה ,תוחורה תמצועב םייופצ םייוניש תכרעה - םילקא ייוניש 

 .םייופצה םייונישל תוכרעה ורשפאיש םילקאה ייוניש לש םיפסונ

 :יפוחהו ימיה בחרמב תישונאה תוליעפה תנבה םוחתב •

o קשממל םיליעי לוהינ ילכ שוביגו תינושה לע התעפשה רשקהב ימיה טרופסה תוליעפ ינייפאמ חותינ 
 .ימי טרופס – עבט

o חכ ילעב םייתוכאלמ הלילצ ירתא ןונכתל סיסב הווהיש םיללוצה תופדעהו הלילצה תוליעפ חותינ 
 .עבטה תרומשב הלילצ קשממ שוביגו קזח הכישמ

 :יגולוקאה םוחתב •

o תכרעמה לש האישנה רשוכ תומיכו הלילצ תועפשה :םהיניב ,תוערפהל םיגומלאה תינוש תושיגרו ןסוח 
 .םילקא ייונישל תושיגרו םימוהיז ,םיטניירטונל תושיגר ,חטשל תולילצה רפסמ תניחבמ

o ץרפמה לש םינוש םיקלח ןיב תידדהה תולתהו תוירושיקה	לש יברעמהו יחרזמה דצב תינושה יקלח(  
  .םינושה לודיגה יתב ןיבו )תליא ץרפמ

o רקחמ .טעומ וב תיגולוקאה תכרעמה לע םייקה עדימהו רקחנ םרט ימיה חטשה בור - קומעה םיה 
  .ןוכיתה םיב השענש יפכ ,הז עדי רעפ אלמל לוכי )AUV( םיימונוטוא םייטובור םילכ תרזעב

o תוינוש ןיבל םיה בשע ןיב תיגולויבה תוירושיקה תא ןחובה רקחמ תועצמאב עדיה תמלשה – םיה בשע 
 תיבב העיגפל םורגל הלולע דחאב העיגפ המכ דע ךירעהל ידכב הבושח תוירושיקה תנבה .םיגומלאה
  .רחאה לודיגה

o תויסולכואה לדוג לע רומשל ידכב ןימ לכמ ףוסאל ןתינש עבטהמ םיטרפה רפסמ תומיכל לדומ חותיפ 
 יכרצל ,תליא ץרפמב םייח ילעב ףוסיאל ףס יכרע תעיבקל לדומ הנורחאל החתיפ ג"טר  - תויעבטה
  .ולאכ ףס יכרע עובקל ינושאר ץמאמ הווהמש ,)2019 ויתימעו ינולובז( הגוצתו רקחמ

o יכ הרעשה תמייק .םיגומלא לש םבצמל רתויב םייתועמשמה םימרוגה דחא וניה םוהיז 	תסינכ 
 ןושיד תולועפמו רגנ יממ ןוגכ ,טניקה תלעתל רבעמ םירחא תורוקממ םירחא םימהזמו םיטניירטונ
 תלבק רשפאיש ןפואב העפשהה תמצוע תא ןחבש רקחמ ךרענ םרט ךא ,םיפוחב היחמצ לש היקשהו
 היקשהו ןושידמ םיטניירטונ םוהיז הדימ וזיאב עודי אל ,ףסונב .חותיפ לש םינושה םיטביהב תוטלחה
  	 .םיגומלאה תינוש לע םיעיפשמ םירחא תורוקממ וא היחמצ לש

 תטלחה שומימל לעפי ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמו תוליא לבח ז"אומ ,תליא תיריע ףותישב ,תואלקחה דרשמ .ז
 תימיה תואלקחהו היגולויבה םוחת לש אמייק רב ילכלכ חותיפ דדועל 1.7.2012-ב הלבקתהש 4848 'סמ הלשממ
 ירקחמה לאיצנטופה רואלו ,ףוס םיכ םירידנ עבט יבאשמ תסלכאמה ,תליא לש םיידוחייה היתונורתי רואל תאז .תליאב
 תליא לש הדמעמ סוסיבל םורתי הטלחהה שומימ .תימיה תואלקחהו תימיה היגולויבה םוחתב תליאב םולגה הובגה
 .תימיה היגולונכטויבהו תימיה תואלקחה ,םיה ןמ ןוזמה ימוחתב ימואל-ןיב ימושיי-ירקחמו ירקחמ זכרמכ

 רקחל זכרמה" תוליעפ תבחרהל עייסי םייטנוולרה הלשממה ידרשמו ג"למה ,תימוקמה תושרה ףותישב ,ילוהינה ףוגה .ח
 הביבסה בצמ ,הלוחכ הלכלכב םירושקה םיטביהב עדימ תצפהו ףוסיא ,רוטינ ,רקחמב קוסעי זכרמה 8."םודאה םיה
  .תליא ץרפמב םימייקו םישדח םישומישו םירוטקס ,תיפוחהו תימיה

 
 זכרמ תמקהל ,ילרטינ ישילש דצ לש ותגהנהבו םודאה םיב תונכש תונידמ םע לארשי לש ףתושמ טקיורפ אוה םודאה םיה רקחל זכרמה 8
 'פורפ לש ותמזויב 2019 ץרמב קשוה זכרמה .רוזאב םיגומלאה תוינוש לש תויגולוקאה תוכרעמה לע ןגהלו חקפל ,רוקחל ותרטמש רקחמ
 םיפתוש לולכל דיתעו ,תליאב יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמהו ןליא רב תטיסרבינואב םייחה יעדמל הטלוקפה לש ימי גולויב ,ןייפ זועמ
 Ecole Polytechnique Fédérale de-ה ליבומ זכרמה תא .יטובי'גו לארשי ,ןמית ,ןאדוס ,האירתירא ,ןדרי ,םירצמ ,הידועסמ

Lausanne ירציוושה )EPFL(, https://actu.epfl.ch/news/a-research-center-to-protect-the-red-sea-ecosystem/ 
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 יללכ .1

 םילעופה םיפנעו םירוטקס ןווגמ לש הפנע תוליעפ בחרמ הווהמ ר"מק 31 -כ לש חטשב תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמה
 'סמ םיאמיל העדוה( תוחיטב תונקת םינשה תצורמב ועבקנ )הפיחר יחנצמו םי יעונפוא( םימיוסמ טייש ילכ תוליעפל .םיב

 תוחיטב תסיפת םלועמ השבוג אל םלוא ,ימיה בחרמב םתוליעפל םילבגומ םיחטש ורדגוהו )2012 ילויל 29 םוימ 006/2012
 .ענוממ אל ימי טרופסבו םייעונמ םילכב ימיה בחרמב םישמתשמה ללכ תא תללוכה
 ימיה טרופסהו תורייתה רוטקס ,םירורב םיללכו הרדסהב תנייפואמ ןוחטיבהו תונפסה לש םירוטקסה לש םתוליעפש דועב
 :םיאבה םיביכרמל רושק רגתאה רקיע .הכומנ הרדסה תמרב ,תיביסנטניא תוליעפו םיפנע לש בחר ןווגמ אטבמ

 ,הנשב תולילצ ףלא 350-600 ,תליאב םימושרה טיש ילכ 500 -כ לש תוליעפ - םצמוצמ ימי חטשב לודג תוליעפ ףקיה .א
 תוליעפ ,תוימי תויתוריית תויצקרטא ,םיפנע ןווגמב ימי טרופס לש הפנע תוליעפ ,הנשב םיפוחב םישפונ ירוקיב ינוילימ
 .ץרפמה לש ינופצה וקלחב תוזכורמ תימיה תויוליעפה בורשכו ר"מק 31 -כ לש חטשב תאז לכ .תינוחטיבו תילמנ

 תונטק תוריס דצל תולודג רחוס תוינוא תולעופ ץרפמב – ןותנ בחרמב םינוש םילדגב ,טיש ילכ לש בחר ןווגמב תוליעפ .ב
 םילכה לש תויוריהמה דענמ םג .ימי בחרמ ותואב ,)'דכו קאיק ,פאס ,חור ינשלג( ענוממ אל ימי טרופסו )ס"כ 6( תויטיאו
 ,ודנרוט תוריס :ןוגכ דואמ םיריהמ טיש ילכו הריתחב םירושקה םייטיא טיש ילכ – בחר ןווגמ אטבמ ץרפמב םילעופה
 .םי יעונפואו יקס תוריס

 תיבחרמ הרדסה ןיא ,תונקתב ועבקנש םיללכ רפסמ טעמל – דואמ תיקלח תוחיטבה טביהב תמייקה תיבחרמה הרדסהה .ג
 . ץרפמב תימיה תוליעפה ללכ לש

 .תוכמסהו תוירחאה תולובג יבגל תוריהב רסוחו תויקלח תויוכמס ילעב םימרוג יוביר .ד

 . ימיה בחרמב םישמתשמה ללכ ןיב םיקשממה תובכרומל הנעמ תנתונה הדוחא תללוכ תוחיטב תסיפת רדעה .ה

 . ס"כ 6 תוריס יטישמ לש דואמ הכומנ תונמוימ .ו

 ריכזת( הפיכא תרשפאמה הקיקחה יכילה תוכשמתה רואל ,םי יעונפואו )ס"כ 6( תונטק תוריס ירכוש לש תורכיש תייעב .ז
 .)רשוא םרט ךא 2018 ב םסרופ אשונב םילמנה תדוקפ ןוקיתל קוח

 .)לוקרינש ,הלילצ( םימה תדומעבו )ויגוסל טיש :לשמל( םימה ינפ לע - ליבקמב םידממ רפסמב תעצבתמ םיב תוליעפה .ח

 טרופסה לש תוליעפהמ לודג קלח תוחנמ ןניאו תליא ץרפמב תימיה תירוטומה תוליעפל תוסחייתמ טיישה תוחיטב תונקת .ט
 .ענוממ וניאש ימיה

 ,תוימי תויצקרטא ,תוטכאי ,תוריית תוריס ,םיחותפ םימ ינייחש ,םילקרנשמ ,םיללוצמ בכרומ םיב יתורייתה  ימיה רוטקסה
  .םהיגוסל םירתוחו םישלוג

 ,היצלוגר ,ןונכת לש םיטביהב הדוחא הסיפת בייחמה יתוחיטב רגתא אטבמ תיביסנטניא תימי תוליעפו ןטק בחרמ לש תועמשמה
 .םירוטלוגרה ללכ תופתתשהב הפיכאו ,הרקב

 
 תוינידמה יווק .2

 :ימיה בחרמב תוחיטבה אשונ לש תללוכ הרדסה .א

 ,ןונכת לש םיטביהב הדוחא הסיפת בייחמה יתוחיטב רגתא אטבמ תיביסנטניא תימי תוליעפו ןטק בחרמ לש תועמשמה
 הרדסהל תינכת ,ןיינעה ילעב םע דחי ,שבגי ילוהינה ףוגה .םירוטלוגרה ללכ תופתתשהב הפיכאו ,הרקב ,היצלוגר
 :תליא ץרפמב טישה תוליעפה ללכ לש תיתוחיטב

 תושרה ,ג"טר ,י"נח ,תליא תייריע  ,ימיה רוטישה ,ן"פסר – םייטנוולרה םיפוגה םע ףותישב עצבתת הרדסהה •
  .םירחאו םיה ליח ,תליא למנ לבוח בר ,תיביטרופס הלילצל
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 לוקרינש ,הייחש ,ענוממ אל ימי טרופסו טיש תוחיטבל םישרדנה םיקשממהו םיטביהה תא םג לולכת הרדסהה •
  .הלילצו

 .)ןמז תונולח( ןמזה בחרמבו )םייפרגואיג חטש יאת( ימיה בחרמב םייבחרמ םילכ ונחביי הרדסהה תרגסמב •
 ימי ןומיס םג לולכתו םיעצמא ןווגמב ,תירבע םירבוד םניאש םירייתל תוברל ,בחרה רוביצל םסרופת הרדסהה •

 .םיפוצמ תועצמאב םירוזא לש
 ףטוש ןוכדעל תוירחאה תא ןכו הרדסהה לש הקוזחתו הרקב ,לוהינל תוירחאה תקולח תא לולכת הרדסהה •

 .ימיה בחרמב םייונישו םינתשמ םיכרצל הנעמ תתל ידכב שרדייש

 הבחרהל .םיהו ףוחה בחרמב תישונאה תוליעפה לש רוטינ יאצממ לע םג ססבתת ימיה בחרמב תוחיטבל תללוכה הרדסהה .ב
 .עדימ תשגנהו רוטינ קרפ ואר רוטינה אשונל

  :תוינידמה ךמסממ םירזגנה תפסונ הרדסה יכילהתל םג המאתהב סחייתת תיתוחיטבה הרדסהה תינכת .ג

 הצחרה יפוחל ץוחמ לוקרינשו היחש תוליעפ רשפאיש ןפואב וחוכמ םיווצהו הצחר תומוקמ תרדסה וצ ןוקית •
 .הצחרל םירוסא םניאש םיפוחב הצחר תוליעפו םיזרכומה

 .תליא למנ תזרכה םוחת ןוקית •

 אוה החנמה ןורקעה .תונוש תוימי תויוליעפ עוציבל תושרדנה תויונמוימה תא רידגת תוחיטבל תללוכה הרדסהה תינכת .ד
 רשפאלו תוחיטבה תמר תא גרדשל הרטמב ימיה בחרמב םייעונמ טיש ילכב םישמתשמה לש תויעוצקמה תמר תרבגה
 םיטישמה לש תיסיסב תונמוימ רדעה לשב ס"כ 6 תוריס תרכשה תוליעפ תקספה ללכית וז תרגסמב .תימי תוליעפ תפסות
 .תוליעפב ףופצו ןטק ימי בחרמב

 ילעב ןיב ,ימיה בחרמב תוחיטבה אשונ לש ףטושה םואתל יארחאה ףוגה תא רידגת תוחיטבל תללוכה הרדסהה תינכת .ה
  .הפיכאו חוקיפ ,רוטינ ,הקוזחת ,לועפת ,רוביצל םוסרפ ,םושיי לש םיטביהב ,תוכמסהו ןיינעה

 רוטישה לש הבוגתהו הפיכאה תלוכי רופישמ קלחכ .ימיה רוטישה ידי לע עצבתהל ךישמת טישה יללכו תונקת תפיכא .ו
 .יאבצה למנב הנפתיש חטשב וא תליא למנב ,הדומצ הניגע תדוקנו העובק תיפצת תדמע תבצה ןחבית ימיה

 ןיב הפיפח תמייקתמ ,םיגומלאה תרומש רוזאב :תיכוכזה תוריסל טיש ביתנ - תופוחדו תויתדוקנ תויתוחיטב תויגוסל הנעמ .ז
 ברקתמ תיכוכזה תוריס לש טישה ביתנ ,ךכ לשב .תיכוכזה תוריס תוליעפלו םיללוצ תוליעפל םייביטקרטאה םירוזאה
 בחרמב הדרפה עוציב םג ונחבי םיירשפאה תונורתפה ןיב .תיביטרופס הלילצל םישמשמה תינוש ירוזאל תנכוסמ הבריק
 .הלילצה תוליעפל תיכוכזה תוריס תוליעפ ןיב ןמזה

 תורשפאה לוטיב – )2012 ילויל 29 םוימ 006/2012 'סמ םיאמיל העדוה( טיישה תוחיטב תונקת לש ןוכדע ןחבת ן"פסר .ח
 .ןדרי לארשי לובגב תלבוגה ףוח תעוצרב םיל םיה יעונפוא תדרוהל

 ילכל ינופצה רוזאב יעונמ טיש רוסיא )םתלעפה םרט( עבקי םייתוכאלמה הלילצה ירתא רוזאב יתוחיטב ןוכיס עונמל ידכב .ט
 ,ןוחטיב – םיידועיי טיש ילכ טעמלו תוימי תויצקרטא ,תוטכאי ,עונמ תוריס ,םי יעונפוא – ענוממ ימי טרופס לש טיש
 תולבגמה תא עבקת להנמה ףוגה םע תוצעייתהב ן"פסר .'דכו םיללוצ תוריס ,לוהינ ,הפיכאו רוטיש ,םי םוהיז תעינמ
 .םייתוכאלמה הלילצה ירתא ןונכת בלשמ קלחכ ,שרדנה ימיה ןומיסה תא ןכו טישה תוליעפבו בחרמב תושרדנה

 בחרמה ןומיסל םיפוצמ תסירפ םדקת ,םיפסונ םיכמסומ םימרוג םע דחי ,ן"פסר - תימיה תוליעפה תוחיטב יכרצל ימי ןומיס .י
  :ונמוסי ראשה ןיב .תפטוש הקוזחתל לעפתו תוחיטב לש םיטביהב ימיה

 ענמיו גומלא ףוח לומ הלילצה ירתאב םיללוצמ ןוכיס ענמיש ןפואב םי רות תנגעמל הסינכו האיצי ןומיס •
 .טפנה למנ תוליעפ םע טקילפנוק

 .םינטק טיש ילכו םי יעונפואל הדרוהה ןורדממ הסינכהו האיציה •
 ימיה טרופסהמ הצחרה רוזא ןיב ודירפיש םיפוצמ לש ימי ןומיס – לקדה ףוחו למשחה ףוח - הצחרה ףוח תדרפה •

 .הדרוהה ןורדמו ירוטומה
 .יעונמ טישב רוסאה ףוחהמ 'מ 300 וק  ןומיס •

 .ףוחה וקמ 'מ 300 -מ ןטקה קחרמב גיד תוריס לש טיש לע הלבגמ תרדסהל לעפת ן"פסר .אי
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 הלוחכ החימצ
 

 
 יללכ .1

 .םיל רושקה ילכלכה לאיצנטופה לש רדסומו םייקמ ,לכשומ יוצימל חווט תכורא תיגטרטסא תוינידמ הניה הלוחכ החימצ
 םינתשמה םיאנתל תונעהו ידימ םושייל םילכ ןיבל חווט תכורא תיגטרטסא היאר ןיב בלשלו תושימג רשפאל הכירצ תוינידמה
 תב הלכלכ קוזיחו םודיקל םיה יבאשמ תרימש לע ךמסנ ,הלוחכ החימצ לש יבטימ שומימ .)םיילבולגו םיימילקא ,םיימואל(
 :םיאבה םילכה לע ןעשנו אמייק

  ימואלה רצותל המורת םירציימה אמייק רב חותיפו תוליעפ •
  תשרומה יכרעו תימיה הביבסה תרימש תא םימדקמה חותיפו תוליעפ •
 םישדח הדובע תומוקמ םירציימ וא םידדועמה חותיפו תוליעפ •

 .רתויב םילודגה חותיפה לאיצנטופ ילעב החימצה יקיפאמ דחאל ,תופסונ תונידמבו יפוריאה דוחיאב ,תבשחנ הלוחכה החימצה
 ,תולכלכ ףנמלו דדועל םהב שיש ,החימצ יעונמ חותיפו םיה ןונכתמ דרפנ יתלב קלח אוה 'הלוחכ החימצ'ל תינכת לש המודיק
 .םיאבה תורודל םיה יבאשמ רומישו אמייק תונב תוטישב חותיפל תוביוחמו ןוזיא ךות

 םייטנוולרה םימרוגה לומ םואיתב ,יפוריאה דוחיאב הלוחכה החימצה אשונל לארשי לש ימשרה גיצנכ שמשמ ןונכתה להנמ
 .ימיה בחרמל תידרשמ ןיבה הדעוה תועצמאב ,הלוחכ החימצ םודיקל תורושקה תולועפל םואתה דקומכ שמשמו ץוחה דרשמב
 :לארשיב הלוחכ החימצ חותיפל םייזכרמכ ,ןונכתה להנמ ידי לע ,ורדגוה םיאבה תונורקעה

 ,םיב תילכלכה תוליעפלו םדאל תימיה תיעבטה הביבסה תואירב לש הברה תובישחה לשב – תיתביבס רקובמ חותיפ •
 תוינידמו תיגטרטסא היאר לע תססובמה ,הליעי תיתביבס הרקב תחת עצבתהל בייח םיב תילכלכה תוליעפה חותיפ
 םירקס תועצמאב איה תילאירוטקס תיגטרטסא תוינידמ שומימל םיכרדה תחא  .תימי תוליעפ לש רוטקס לכל תיתביבס
 .םינוש הלכלכ יפנעל םייגטרטסא םייתביבס

 .לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ תינכת לש השומימ •
 .תונשדחו רקחמ ,עדי לע ססובמ ילכלכ חותיפ •
 .םירוטקס יצוח הלועפ יפותיש לע ססובמה ,םייבחרמ םיטקילפנוק םוצמצל ליעי םואתו לוהינ ןונגנמ לש ומויק •
 לע עצבתהל לוכי םינוש םירוטקס םע ילכלכ חותיפ לש היגרניס םודיק – םיב תוילכלכ תויוליעפ ןיב היגרניס רוציי •

 תועצמאב ,ץלואמ הלועפ ףותיש לש ךרדב ,ילכלכה ןוכיסה תא תיחפמה ילכלכ ץירמתכ :םיכרד שולשב לשממה ידי
 םיסרטניא לע םיססובמה הלועפ יפותיש םודיק תועצמאב ןכו םימכסומ םיאנת תועצמאב וא תונויכיזב םיאנת
 .םיפתושמ

 םינוש םינוגרא ,יטרפה רוטקסה ללוכ ,ימיה בחרמב םישמתשמה ןיב ןומא תיינבו הרדסה תועצמאבו תואדוו תריצי •
 .םיב לשממה תוכרעמו

 ,תונשדח םודיק ,רקחמל סיסבכ ,םייתוכיא םינותנו עדימל תושיגנו םירוטקסה ןיב םיליעי עדימו עדי לש הליעי הפלחה •
 .חותיפו ןונכת ,לוהינ

 םיה ימוחתל ישונא ןוה תכשומ וז הפישח – םיל רוביצה לש ןתינה לככ הלודג הפישחו ימיה טרופסהו ךוניחה םודיק •
 .תימיה הביבסל רוביצה לש תוביוחמ תרציימו ,תומזיו תויתשת ,חותיפ ,רקחמ :ןוגכ םינושה

 תקזחמ ימיה בחרמל תוינידמ ןכש ,הלוחכה הלכלכה םודיקב יזכרמ ילככ תבשחנ )MSP( ימיה בחרמל תיבחרמ תוינידמ תינכת
 הרימשו תיתביבס הרקב ךות ,םיב הלכלכ יפנע חותיפל םישרדנה םיאנתה שומימל תיתשתהו הרדסהה תא תרציימו תואדוה תא
 תרדגה ידי לע ימיה בחרמב תועקשהל תואדוה תא לידגי תוינידמה ךמסמ לש ושומימ .תימיה תיעבטה תכרעמה תואירב לע
 םיאנתה תא דחי םירציימה ,םייבחרמ םיטקילפנוק םוצמצו ,םואיתה רופישל םינונגנמ ,חותיפה יביכרמ תרדגה ,תוליעפל םיללכ
 .םישדח םיפנעו םימייק הלכלכ יפנע לש םתוחתפתהל

 

 תוינידמה יווק .2
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 תוכיא לע תססובמ )דועו הלילצ ,טיש ,ימי טרופס ,םיפוחב שפונו יאנפ ,יאנולמ ןוסכא( היגוסל תיתורייתה תוליעפה .א
 העיגפ .םיימי לודיגה יתבו םינימה ןווגמ ,םיגומלאה תוינוש בצמ ,םימה תולילצו תוכיא - תימיה תיגולוקאה תכרעמה
 ,םיב םירושקה םיילכלכה םיפנעב העיגפ השוריפ םיה ימ תוכיאב וא תימיה תיגולוקאה תכרעמה תוביציו תואירבב
 תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע ןגהל שי ,תורייתה לש ילכלכה לאיצנטופה שומימב ךומתל תנמ לע .תורייתה םשארבו
  .תימיה הביבסה לע םירוטקסה ללכ לש תוילילשה תועפשהה רועזמ ךות םיה ימ תוכיא לעו

 :תליא ץרפמב לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ יקרפב םירוזש תילכלכ החימצל תונידמהו םילכה .ב

 ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמב יאנתה יוטיבל תואמגוד הלוחכ החימצל יאנתה #

 תיבחרמה תואדוה תלדגה .1
 םיטקילפנוק םוצמצו

 תויוליעפל )תויאשונ תופמ תרדסב( הרורב תיבחרמ הסיפת תרדגה •
 םיב םינושה םירוטקסה

 םישמתשמ ןיב ןילמוג יסחי תרדגה •
 םירדגומ םיימי םירוזאב  םישמתשמ ןיב הפיפחה תרבגה •
 םואיתה ינונגנמ רופיש •
 תוליעפל םיפסונ םי ירוזא תחיתפ •

 בחרמה לש יעוצקמ לוהינ .2
 יפוח-ימיה

 - ףוס םיב לארשי לש יפוחהו ימיה בחרמל ילוהינ ףוג תמקה •
 הרקב ,רוטינ ,רקחמ לע ססובמה יעוצקמ םואתו לוהינ ןונגנמ
 ללכ לש חווט תכוראו הבחר תיביטרגטניא הייארו הקוזחת
 בחרמב  תויטנבלרה תונילפיסידה

 ןיבה יוגיהה תדעו תדובעב תליא ץרפמב ימיה בחרמה בוליש •
 ןונכתה להנמ תלבוהב ,ימיה בחרמל תידרשמ

 תלעב ף"וחלוה -  םי תנווכומ  תיעוצקמ הדעו תועצמאב ןונכת •
 תובחרומ תויוכמס

 תימי תירוביצ הרובחת םודיק •
 םילקא ייונישל תוכרעה תרגסמב תושרדנה תולועפה זוכירו יוהיז •

 תונושה תוכרעמה לש ןסוחו

 ימיה בחרמב חותיפ .3

 םייתוכאלמ הלילצ ירתא תמקהל תרגסמה תרדגה •
 םוקיש לש ביכרמ( םיגומלא תולתשמ תמקהל תרגסמה תרדגה •

 )םזירות-וקא ירייתו םינללוצל היצקרטאב בלושמ יביטקא
 תוליעפו םיללוצל העובק תימי המרופטלפ תמקהל תרגסמה תרדגה •

 םיגומלאה תולתשמ
 םימייק םילג ירבוש ךרואלו תונגעמב הניגעה תומוקמ תלדגה •
 הניגע תומוקמל הפולחכ םינטק  טיש ילכל הדרוה ןורדמ תפסוה •

 תונגעמב
 םיללוצ תוריסל הניגע רתא תפסות •
 תימי תת תלייט חותיפ •
 ךמסמב תשרדנה הרדסההמ רזגנה ימיה בחרמב ימי ןומיס •

 תוינידמה
 ימיה בחרמב םיפוצמב הניגע תודוקנ תמקה •

  תיעבטה הביבסה תרימש .4

  ,ימיה בחרמל תיביטרגטניאו תללוכ עבט רומיש תוינידמ תרדגה •
 ףנעה אוהש תורייתה ףנע רובע יתועמשמ ילכלכ ךרע הווהמה
 .תליא ץרפמב יזכרמה ילכלכה

 םוצמצל )תוליעפ םוחת לכב( םיקשממו םיללכ תכרעמ תרדגה •
 תכרעמה לע םינוכיסהו תוילילשה תויתביבסה תועפשהה
 תימיה תיגולוקאה

 םימדקתמ םיעצמא לע ססובמה הרקבו הפיכא ךרעמ לש הלעפה •
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5. 
 תרגסמב ימיה רקחמה םודיק
 הימדקאהו רקחמה ינוכמ
 תליאב

 )היגולוקאהו תוגהנתהה יעדמ ימוחתב( שדח ימושיי רקחמ םודיק •
 .םיקשממהו לוהינה תויגוס םע תודדומתהה רופישל ןווכומה

 תשרדנה תוכרעהל סחיב תוטלחה תלבקב ךומתיש רקחמ םודיק •
 .םילקא ייונישל

6. 
  יפוחהו ימיה בחרמה רוטינ
 רקחמה תויתשת תועצמאב
 תוימוקמה

 לשו םייגולוקא ,םייזיפ םיביכרמל םדקתמ רוטינ ךרעמ תלעפה •
 לוהינ תוטלחה לבקל סיסבכ ,יפוחהו ימיה בחרמב תישונא תוליעפ
 .קשממו

 תשגנהו יזכרמ עדימ רגאמ .7
  עדימה

 רגאמה סיסב לע ,תליא ץרפמל ירוזא עדימ רגאמ  לש ותמקה •
 ןווגממ עדימה ללכ תא זכריש ,יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמב םייקה
 ,חותיפה לאיצנטופב הכימתל סיסבכ – רוטינה תוינכתו םיפוגה
  תומזיו רומיש  ,ןונכת

 ,םירקוחל ותשגנהו עדימה ףוסיאל תוינידמ תונורקע תרדגה •
 .בחרה רוביצהו םיטנדוטס ,בחרמה ילהנמ ,םיננכתמ

 תיביטרופס הלילצ .8

 ,הלילצ תויונמוימ ןווגמל םייתוכאלמ הלילצ ירתא ןווגמ תמקה •
 הלילצ תוריית תכישמ – םיגומלא תולתשמב םיבלושמ

 קלח ויפל תוימי עבט תורומשב רקובמ הלילצ קשממל תויחנה •
 תפסות – םיכמסומ הלילצ יכירדמ יווילל ושרדיי תולילצהמ
 תורשמ

 – םיללוצ תוריסב העגה ובייחיש םייתוכאלמ הלילצ ירתא תמקה •
 תורשמו טיש ילכ ,תויתשת תפסות

 יתורחת ימי טרופס .9

 לע ןעשיהב )תוימואל ןיבו תוימואל( ימי טרופס תויורחת םודיק •
 הלוחכ החימצל סיסבכ ,תוכמותה תויתשתהו םיב םייזיפה םיאנתה
  םיחטש תרדגהו תליאב תורייתהו ימיה טרופסה ףנע לש
 םמויקל םיימי

10. 
 ,תימאנידו השימג תוינידמ
 םייונישל המצע המיאתמה

 ןכדעתמ ךמסמ - תוינידמה ךמסמ לש הנבמהו תושימגה ןונגנמ •
 םייונישל ביגמו

 

 טביהב .םלועב םיליבומהו םימדקתמהמ אוה תליא ץרפמב תימיה הביבסב עצובמה ,ימושייהו ימדקאה ,יעדמה רקחמה .ג
 םירקחמה תא ןייצל יואר ימושייה טביהבו ,םיגומלאה תוינוש לע םיעצובמה םירקחמה תא ןייצל יואר ימדקאה
 תונידמה םע הלועפ יפותיש םימייקתמ םויכ רבכ .השבי תוססובמה תוימי תוכרעמב םיגד תייבר לע םיעצובמה
  .תונכשה תונידמה םע עדיה ףותישו הכרדהה ,רוטינה תויוליעפ תא ביחרהל יוארו ,תונכשה

 ךמסממ תורזגנה תוברה רוטינה תולועפ עוציבל תופידע ןתנית ,תליאב םילעופה יעדמה רקחמה יפוג תא קזחל תנמ לע .ד
 תוינכתבו יפוחהו ימיה בחרמב ןונכתב ובלושי םיימדקאה תודסומה ,ןתינה לככ .ריעב םיימדקאה תודסומל תוינידמה
 .תיגולוקאה תכרעמהו תיזיפה הביבסה יאשונל םיצעיימ םיפוגכ תויתשתל

 םיינשדח םיטקיורפו םימוחת םודיקל לעפתו רידגת ,ילוהינה ףוגה ףותישב ,ימיה בחרמל תידרשמ ןיבה הדעוה .ה
 יפותיש ,תימיה תואלקחה ימוחתב פ"ומ :רתיה ןיב .תליא לש ימיה בחרמב הלוחכה החימצה דודיעל םורתי םמודיקש
 תודסומה קוזיחו הכימת ,דועו תימיה הביבסה לע הנגה ימוחתב פ"ומ ,עדי תרבעהבו פ"ומב תונכש תונידמ םע הלועפ
 .ריעב םילעופה םיימדקאה
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 םילקא ייונישל תוכרעיה
 

 

 יללכ .1

 תולגתסהל לארשי תוכרעיה" 4079 הלשממ תטלחה הרשוא 2018-ב .הבר בל תמושתל םיכוז םלועב םילקאה ייוניש
 ךרעיהל ךרוצב הלשממה הריכמ הטלחהב ."תימואל הלועפ תינכתו היגטרטסאל הלשממל תוצלמהה םושיי :םילקא ייונישל
 .תימואל תוכרעיה תלהנמ לש התמקה העבקנו םילקאה ייונישל

 םהל ךרעיהל הרטמב ,םתעפשה תאו םייופצה םייונישה יפוא תא ךירעהל םיבר םיצמאמ םישענ תונוש רקחמ תורגסמב
 .םייופצה םילקאה ייוניש חותינל תודקוממ תודובע םג ושענ ,םלועה לש םיבר םיקלחבו תוימלוע ןה תויזחתה .דעומ דועבמ
 םייונישה לש חותינל וכז אל תליא ץרפמב ינופצה והצקו ףוס םי םלוא ,ןוכיתה םיה רוזאל תודובע םג ומסרופ הנורחאל
 .תוכרעהל תולועפ רידגהל בר ישוק םייק ןכלו ,םבצקו םייוזחה

 ,לארשיב םילקא יוניש אשונב 10יגולורואטמה תורישה םסרפש רקחמו 9םילקא ייונישל תוכרעהל תלהנמה לש 1 'סמ ח"וד
 םח  :לארשיב שחרתהל תויופצו םילקאה יונישמ תועבונה תויזכרמ תוימילקא תומגמ עברא לארשי תנידמ רובע םירידגמ
 .רתוי הובג ,רתוי ינוציק ,רתוי שבי ,רתוי

 :תויועמשמהו תליא ץרפמב שחרתהל םילולעה םילקאה ייוניש

 היופצ איהו 1950-2017 םינשה ןיב צ"מ 1.4-כב התלע לארשיב תעצוממה הרוטרפמטה – הרוטרפמטה תיילע .א
 היילע היופצ ,ןכ ומכ .תיחכונה האמה ףוס דע צ"מ 4-כבו 2050 ףוס דע תחא הלעמכ דועב תולעלו ךישמהל
 הרוטרפמטה תיילע .טרפב םיגומלאה תינושו ללכב יגולויבה ןווגמה לע העפשה תלעב איהש םיה ינפ תרוטרפמטב
 ימיה בחרמבו ףוחב שפונ תוליעפלו ירוביצה בחרמב תיחרזאהו תיתורייתה תוליעפל רגתא ,דיתעב ביצהל הלולע
 .תליא ץרפמב

 םיקזח םשג יעוריא ךא תוחפל היופצ םיעקשמה תומכ םינורחאה םירושעב םשגה ימי רפסמב םוצמצ - םיעקשמ .ב
 םישרודה הלאככ ורדגוהש לארשיב םירוזא העבראמ דחאכ ההוז תליא רוזא .תופצה תנכסב םיכורכו דיתעב םייופצ
 .תיצראה המרב תוכרעיה

 םיעקשמ לש איש יעוריא רפסמב הילע ,םיכשוממ םוח ילג לש תורידתב היילע היופצ – םיינוציק ריווא גזמ יעוריא .ג
 לש תורידתב הילע וא תוקזחתה יבגל הכרעה ןיא .קבא תופוס תושחרתהו ינוריעה םוחה ייא תוקזחתה ,תופצה תנכסו
 .םיב תורעס יעוריא

 תודידמ תועצבתמ 2008-מ  ,לארשי יופימל זכרמה ידי לע תוכרענ תליאב םיה סלפמ תודידמ – םיה סלפמ תיילע .ד
 היארב ךא יתנשה עצוממב םייתועמשמ םייוניש אטבמ 2008-2019 םינשה ןיב םיה סלפמ .ינרדומ רושכמ תועצמאב
 םיאטבמה םיישדוח םיעצוממ ודדמנ )2019( הנשה ךלהמב .)מ"מ 5 לש תירעזמ הילע( ביצי רתונ אוה םינש 11 לש
 היילעה בצקו  דיתעב םיה סלפמ תיילע ףקיה .הנשה ךלהמב םיה ינפ סלפמב מ"מ 30 לעמ לש יונישו תיתנוע המגמ
 .םירורב םניא

 

 תוינידמה יווק .2

 ךרואל ררבתהל םייופצ םילקאה ייוניש תועפשה לש תועמשמהו ףקיהה - תוטלחה תלבקל סיסבכ רוטינו רקחמ .א
 רקחמו םייטנבלרה םיביכרמה לש רוטינ אוה תושרדנה תוטלחהה תלבקו םייונישל המיאתמ תוכרעהל סיסבה .םינש
 תמלשהל ,םילקא ייונישל תוכרעהה תלהנמ לש תוצלמהה תרגסמב .סוחיי ישיחרת שוביגו תויזחת ללוכ ,ימושיי

 
 .2021 לירפא ,םילקא ייונישל תוכרעיהל תלהנמה ,1 'סמ ח"וד ,םילקא ייונישל לארשי תנידמ תוכרעיה 9

 תורישה ."םיעקשמהו תורוטרפמטה רטשמב תויוזח תומגמו רבע תומגמ לארשיב םילקאה ייוניש" 10
 2019 'בונ , 4000-0804-2019-0000075 'סמ רקחמ ח"וד יגולורואטמה
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 רוזאל םג המיאתמ תוסחייתה ןתנית ,'דכו רוטינ תויתשת קוזיח ,םירקחמל םיקנעמ תועצמאב יעדמה עדיה ירעפ
 .הנידמה יקלח ראשמ ,ימילקא-יזיפה ויפואב ,דואמ הנושה תליא ץרפמ

 טוריפ ואר ,םיב םוח ילגו םימרז ,םילג תדידמל רושקה לכב םינותנה ףוסיאו רוטינה תא רפשל שי תימוקמה המרב
 .עדימ תשגנהו רוטינ קרפב

 אצמנ ץרפמב רתויב ךומנה יפרגופוטה רוזאהו םילחנ רפסמל זוקינ סיסב הווהמ תליא ץרפמ - ןופטיש יעוריא .ב
 תבשוחמה הקיפסה .הידועסו ןדרימ םילחנ םג םיזקנתמ וילא ,ןדריל לארשי ןיב לובגה רוזאב ,לארשי תנידמ חטשב
 1,000 לש םוצע ףקיהב איה םינש )1:100 לש הרזח תפוקת( 1% לש תורבתסהב לודג ןופטיש עוריא לש
 תללוכו ,םינש רפסמ הזמ ,הברע םילחנו זוקינ תושר תלבוהב תמייקתמ לודג ןופטיש עוריאל תוכרעהה .היינש/ק"מ
 לעב עבט הטומ ןונכתב יסדנהה ןורתפה בוליש ללוכ תליא יפוחל תוינידמה ךמסמ .טניקה תלעתב יסדנה ןורתפ
 .הלכלכלו ריעל תויתרבחו תויתוריית תולעות

 לעב אוה תליא ץרפמב תימיה תיגולוקאה תכרעמה לש הבצמ - םיגומלאה תינושו יגולויבה ןווגמה לע תועפשה .ג
 תרוטרפמט תיילע :םיללוכה םילקא יעוריא .רוזאה תלכלכל הבר תילכלכ תובישחו תימואל ןיב תיגולוקא תובישח
 םע .תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תילילש העפשה ילעב םה ינוציק לפש יעוריאו תוקזח תורעס ,תונופטיש ,םימה
 ךמסמב וללכנ ךכל םאתהב .םתעפשה םוצמצל ךרעיהל אלא ,ולא םייונישב ליעי ןפואב ברעתהל םילכ ונדיב ןיא תאז
 :םיאבה םימוחתב תויחנההו תוצלמהה תוינידמה

 תינושב םיעגופה חותיפ יביכרמ תופחסיה ענמיו תוקזח תורעסב דימע היהיש יפוח חותיפל תויחנהה •
 תוינוציק םילג תורעסב םידימע ויהיש םיימי םינבמ תמקהל תויחנה •
 תינגופורטנאה העפשהה םוצמצל )'דכו תימי תוליעפ ,רוא םוהיז ,םי םוהיז( םיאשונ לש בחר ןווגמב תויחנה •

 םילקא ייונישב התודימעו הנסוח תא ריבגיש ןפואב ,תיגולוקאה תכרעמה לע
 תוליעפה תועפשהו תימיה תיגולוקאה תכרעמה לש הבצמל עגונה לכב ימושיי רקחמו רוטינ ,יופימל תוצלמה •

 המיע םינושה םיקשממב תישונאה
 תועפשה תא ןתמל הרטמב ,תיגולוקאה תכרעמה םע םינושה םירוטקסה לש תוליעפ יקשממל תויחנה •

 םיבו ףוחב תישונאה תוליעפה
 םיגומלא לש יביטקא םוקישל תויחנה •

 רגתא םיווהמ ,םוחה ילג ךשמו תורידת לש היופצה הרבגההו ,הרוטרפמטב היופצה היילעה - הרוטרפמטב היילע .ד
 םאתהב תימילקא הינב לע ץילמה תליא יפוחל תוינידמה ךמסמ .ימיהו יפוחה בחרמב תיחרזאהו תיתורייתה תוליעפל
 .הקורי הינב ןקתל

 זוכיר היהי ויתומישמ ןיבש יפוחהו ימיה בחרמל ילוהינ ףוג תמקה לע ץילממ תוינידמה ךמסמ - הרקבו לוהינ .ה
 .יפוחהו ימיה בחרמה לוהינ קרפ ואר טוריפל .םילקאה ייונישל תימוקמה תוכרעיהל תוליעפה

 ותמקה תא תורוקמ תרבח המדיק ,הברעב תואלקחל םימו היתש ימב יופצה רוסחמל הנעמכ - היתש ימב רוסחמ .ו
 םימ תכירצ םוצמצל תויחנה ללוכ תליא יפוחל תוינידמה ךמסמ .םי ימ ליפתיש החבס רתאב ףסונ הלפתה ןקתמ לש
 .תורייתה רוטקס לע שגדב
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 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 תליא ץרפמב עבט תרימשל תוינידמ
 

 דיחיה םוקמה והז ,תימואלה המרב .ימואלניבו ימואל הדימ הנקב הבר תובישח לעב ידוחיי עבט באשמ הווהמ תליא ץרפמ
 תוינושהמ ןה תליא ץרפמ תוינוש .דחוימב הובג םינימ ןווגמו רשוע תולעב ולאו ,םיגומלא תוינוש ןנשי וב לארשיב
 ינפב הגירח תודימע תולגמו םיגומלא תוינוש לש ימלועה הצופתה לובג הצקב םייקתהל תוחילצמ ,םלועב רתויב תוינופצה
 תורישעהמ ןה הלא תוינוש ,גירחה יפרגואיגה ןמוקימ ףרח .םלועה לכב םיגומלא תנבלהל םימרוגה םילקאה ייוניש
 .הובג ןהב תוימדנאה רועישו םלועב תונווגמהו

 תומכש ךכל םימרות ולא םיאנת .םיל עובק ןפואב םימרוזה תורהנ וא םילחנ אלל ,חיחצ ירבדמ רוזא בבוס תליא ץרפמ תא
 םינייפאמ .רתויב הכומנ איה ,יעבט ןפואב ץרפמל השביהמ םיעסומה )ןשדה ירמוח( םיטניירטונהו ינגרואה רמוחה
 םיטניירטונב דואמ לד תויהל ץרפמל םימרוג םה - םתולילצלו ץרפמב ההובגה םימה תוכיאל דואמ םימרות הלא םייתביבס
 ידיל םיאבש ,םימה תדומעב יקיקלחה ינגרואה רמוחהו םיטניירטונה תולילד .יקיקלח ינגרוא רמוחבו )יפורטוגילוא םי(
 םיבושח םינייפאמ םיווהמ ,ץרפמה ימ לש תיסחי הביציה הרוטרפמטה םע דחי ,ץרפמה ימ לש םתולילצב ,רתיה ןיב ,יוטיב
 ץרפמב םיגומלאה תוינוש ,םתוכזב .תליא ץרפמ ךרואל םיגומלאה תוינוש לש ןתוחתפתה תא םינשה ךשמב ורשפאש דואמ
 .םימוד בחור יווקב תרכומ הניאש הדימב ,תיגולויב הניחבמ תונווגמו תורישעו ןייפויב תוביהרמ תליא

 תאטבתמו ימיה בחרמה תוינידמל סיסבה הניה תיעבטה תימיה הביבסה יבאשמ לע הרימשה יכ איה תוינידמה ךמסמ תשיג
 תימיה תיגולוקאה תכרעמהו הביבסה תרימשל תוינידמ תרדגהל ליבקמב ,םיב עבטה תרימשל תללוכ תוינידמ לש בולישב
 .ימיה בחרמב רוטקס לכ לש תוליעפב

 תבלשמ תוינידמה .יפוחהו ימיה בחרמב ,תליא ץרפמב עבטה תרימשל תללוכ תוינידמ ,הנושארל עיצמ תוינידמה ךמסמ
 תויוליעפ ןיב קשממל תויחנה - תוינידמ ילכ םע ,םינגומ םירוזא תרדגהו תויבחרמ תויחנה – םייבחרמ םילכב שומיש
  .תיגולוקאה תכרעמה תרימשל תויחנהו לוהינ תונורקע ,תיגולוקאה תכרעמה םע תוישונא

 תכרעמה  לש הבצמו תליא ץרפמ תלכלכ ןיב קזחה רשקה תנבה לע תססובמ תוינידמה ךמסמב עבטה תרימש תסיפת
 לש תושיגרהו תימואלניבה תובישחה לעו תימיה תיגולוקאה תכרעמהו םיפוחה ןיב ןילמוגה יסחי תכרעמ לע ,תיגולוקאה
 הבר הדימב ןעשנה תורייתה רוטקס אוה תליא ץרפמ תלכלכב יטננימודה רוטקסהש ןוויכמ .ץרפמב תיגולוקאה תכרעמה
 – תיתביבס – תילכלכ תובישח תמייק ,ירבדמה ףונהו ףוחב ,םיב עבטה יבאשמ לש םתוכיאו םרשוע ,םבצמ לע דואמ
 .תליא ריעה לש הגושגשו רוזאה תלכלכ לע םג ךכבו עבטה לע תיביטקפא תרימשל המוצע תיתרבח

 הייסולכואה ללכל םינימזה טישו הלילצ ,ימי טרופס ,שפונ ,יוליב םיעיצמה םייביטקרטא תוריית ירתא םה ויפוחו םיה
 םיה ימו תורוחסו םלג ירמוח תלבוהו הרובחת ביתנ אוה םיה ,ףסונב .ץוח תורייתל הכישמ םרוג םיווהמ םג ומכ ,לארשיב
 .ימי טרופסו תירקחמ ,תינוחטיב תוליעפל םג שמשמ ימיה בחרמה .הברעבו תליאב םיקותמ םימל יזכרמ רוקמ בורקב ווהי
 קשממה לש לכשומ לוהינ .ימיה בחרמה לע םיססובמ ךא השביב םימקוממ היגולוקאהו תימיה תואלקחה ימוחתב רקחמה םג
 .תויתרבחו תוילכלכ תולעות רציילו הנסוח תא קזחל יופצ ,תיגולוקאה תכרעמהו ולא תויוליעפ  ןיב

 הדימעל ינויחו םילשמ ביכרמ איה ,תיעבטה תכרעמהו תוישונאה תויוליעפה ןיב ,קשממה לוהינל תיעוצקמה תלוכיה תיינב
-תילכלכ תובישחו תיגולוקא תובישח לש ףורצה .תויתרבחה תולעותה תגשהו הלכלכה חותיפ ,עבטה תרימש ידעיב
 הרורב תוינידמ לש תובישחה תא שיגדמו תימי-תיפוחה תיעבטה תכרעמה תרימשל תוינידמה תסיפת סיסבב דמוע תיתרבח
  .)Ecosystem Based Approach)  EBA תיעבטה תכרעמה תרימש תשיג לע תססובמה

 תשיג יפל .ימי בחרמ ןונכתל יסיסבה ןורקיעה אוה EBA יכ עבקש יפוריאה דוחיאה י"ע 2007־ב הצמוא EBA תשיג
 דימעו ינרצי ,אירב בצמ רמשל הרטמב ,תויגולוקאה תוכרעמה יכרוצל םאתהב תושעיהל םדאה תוליעפ לוהינ לע ,וז ןונכת
 תגשהל תרתוח EBA תשיג .םהל םיקוקז םדאה ינבש םיתורישה ןווגמ תא קפסל לכותש ךכ ,תיגולוקאה תכרעמה לש
 תויגולוקא תוכרעמל תסחייתמ איה ןכלו ,אמייק רב חותיפל איבהל ידכ תויתרבחו תוילכלכ ,תויגולוקא תורטמ לש ןוזיא
 תויגולוקא תוכרעמ רומישו בוציי אשונל תלבגומ הניא וז השיג ,וז הביסמ .תישונאה תוליעפה תא םג תוללוכה ,תומלש
 .בלושמבו ליבקמב םלוכ ןיב ןזאל תפאושו םיה יבאשמב םישומישה ללכ תא תללוכה הבחר הייארב תטקונ אלא ,דבלב
 יבאשמב יבטימ שומישל תולכשומ תויגטרטסא םושיי ןעמל ,ןימזהו רתויב יתוכיאה ,ינכדעה יעדמה עדימה ךמס לע תאז
   .דיתעה ןעמלו הווהב םיה
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  :EBA תשיג יפל תוינידמ שוביגל סיסבה תונורקע

  .ימיה בחרמב תוינגורטהל תוסחייתה •
 םינימהו )הדחכה תנכסב וא םירידנ םינימ( חתפמה ינימ ,לעה יפרוט :רתויב םיבושחה םיביכרמל תוסחייתה •

  .לודיג יתב םירצויה
 ןמזבו ידממ תלתה בחרמב תוירושיק ,תכרעמה לש ןוזמ יגראמ :ןוגכ ,םייגולוקאה םיכילהתה תא ןיבהל ןויסינ •

 .דועו )םינוש םייח יבלש ןיב לשמל(
 ןהש תויגולוקאה תוכרעמהו יחה תורבח ןיב תובוגתהו ןילמוגה יסחי – םיישונאה םישומישה ןווגמ תוינגורטה •

  .םירבגתמו םישדח םניה ןוכיסה ימרוגמ םיבר וב רוזאב דחוימב ,םיבכרומ תוסלכאמ
  .םרגנ קזנהש רחאל העוגפ תכרעמ ששואל ןויסינ רשאמ רתוי הליעי שארמ ןוכיסה ימרוג תעינמ וא רועזמ •
 השעמ םייונישה לש רוטינ םג הז עקר לעו םייעבטה םייונישה תנבה תא םירשפאמה םירטמרפה ברימ לש רוטינ •

  .םדא ידי
 העיגפל ואיבי םדאה תולועפש ריבס ששח םייק רשאכ תישונא תוליעפ םוצמצל וא העינמל םידעצב הטיקנ •

 םניא עדימה ירעפ רשאכ ללוכ ,ךוראה חווטב הלוכ תיגולוקאה תכרעמה תומלשב וא םדאה תואירבב הרומח
  .הערפהה תדימ לש תקיודמ הכרעה םירשפאמ

 

  :תליא ץרפמב עבטה רומיש תסיפת תא וידחי םיביכרמה םיאשונ השימח תללוכ עבטה תרימשל תוינידמה

 הנגה תומר ילעב םינגומ םייפוחו םיימי םירוזא תרדגה - םינגומ םייפוחו םיימי םירוזא לש תיבחרמ הרדגה .א
 תוינכתה לש עירכמה ןבורב הנבומ קלח איה ,תימיה תיעבטה הביבסה תרימשל תללוכ תוינידממ קלחכ ,תונוש
 לש הרושל ,תונוש הנגה תומר ,תוינידמה ךמסמב םיעצומ ךכל םאתהב .תונושה תונידמב וכרענש ימיה בחרמל
 לע רומשל הליעיו תחכומ ךרד םה םינגומ םיימי םירוזא יכ ואצמ םירקחמ ןווגמ .ףוחבו םיב םינגומ םירוזא
 םירוזאה ,םינימה ןווגמו לודיגה יתב ,עבטה תרימש תוליעי תניחבמ יכ אצמנ ןכ ומכ .תימיה תיגולוקאה תכרעמה
 תרימש תניחבמ רתויב םיליעיה םה ,יעוצקמ ןפואב םילהונמהו החישקה הנגהה תמר ילעב םינגומה םיימיה
 םיחטש לש ילמינימ ףקיה רומישל לארשי תא םיבייחמ ,החוכמ םילוקוטורפו יגולויבה ןווגמה תנמא .עבטה
  11.םיב םינגומ

 תויכרע ,לדוג ,גוציי :לש םיטביהב הנחבנ עבטה יבאשמ לע הנגהל םיימיה םירוזאה לש תיבחרמה  הסירפה
 .ימיה בחרמב םיפסונ םישמתשמ םע ןילמוג יסחיו

 ףוחב תיביסנטניאה תישונאה תוליעפה – תימיה תיעבטה תכרעמה םע קשממב תישונאה תוליעפל תונורקע .ב
 תוליעפה ןיב קשממה לש ליעיו רדסומ לוהינ .תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע םימויא לש בחר ןווגמ תאטבמ ,םיבו
 ,הז קלחב םילולכה םינושה םיקשממל תונורקעה .םויאה תמר תא םצמצל יופצ ,תיגולוקאה תכרעמהו תישונאה
 תוינידמב בושחו םילשמ  ביכרמ םיווהמ ,תויתשתה רוטקס תוליעפו תיתורייתה תוליעפה םע םיקשממה לע שגדב
  .עבטה תרימש

 תויגוסכ םייקה בצמה חותינ בלשב והוזש ולא תויגוס – בחור תויגוס לש הרושב עבט תרימשל תוינידמ יווק .ג
 תכרעמה לע םיצחלה םוצמצל איבתש הרדסהל תושרדנו ,יפוחהו ימיה בחרמה לכב יוטיב ידיל תואבה תויתכרעמ
 .לוחב םיפוח תנזהו םיגומלא תליתש – יביטקא םוקיש ,רוא םוהיז :ןה תויגוסה .תימיה תיגולוקאה

 השיגרה תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תערכמ העפשה תלעב איה םיה ימ תוכיא – םיה םוהיז םוצמצו העינמ .ד
 .םוהיזל דואמ

 
 יגולויבה ןווגמה תנמא חוכמש ,)Consortium on Biological Diversity )Aichi Biodiversity Targets No.11 ךמסמב 11
 םיפוחה יממ 10%-ו )םיימינפ םימ יווקמ ללוכ( יתשביה חטשהמ 17% תוחפלש UNEP הצילממ ,לארשי תנידמ המותח הילע
 ןיב ריבס ןפואב םירשקמה םיעטק ןכו 2020 דע ורמושי תיגולוקאה תכרעמה יתורישלו יגולויבה ןווגמל ךרע ילעב הלאכ רקיעבו
  .םינגומה םירוזאה
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 םיללכ – ףוחבו םיב םילעופה םינושה םירוטקסה תוליעפב תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשל םיללכ .ה
 םיקרפהמ דחא לכב וללכנו ,םיקשממל רבעמ ,םינגומה םירוזאל ץוחמ עבטה תרימש תוינידמ תא םימילשמ ולא
 .תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע העפשה תלעב איה םתוליעפש םירוטקסב םיקסועה

 

 תליא ץרפמב םינגומה םיחטשה ךרעמ
 

 יללכ .1

 ההובגה תינבמה תובכרומה .תויגולוקא תושינ לש בחר ןווגמ תיגולוקאה תכרעמל םינקמה לודיג יתב ןווגמ תליא ץרפמב
 יתב ןיב .ברה םינימה ןווגמו תיגולויבה תובכרומל סיסבה איה ,)לודיגה יתב ןיבו לודיג תיב לכ ךותב( תליא ץרפמ לש
 תידדה תולתו ןילמוג יסחי )חותפה םיהו תילוחה תיעקרקה ,םיה בשע ידברמ ,םיגומלאה תוינוש ,ןוגכ( םינושה לודיגה
 תוינושש רורב םויכ ,ןייפויו ןתוינועבצ ללגב ,םיגומלאה תוינושב רקיעב ודקמתה רומישה יצמאמ רבעב םא .הבר
 לודיג תיבכ דקפתל וכישמי תוינושהש תנמ לעו תוימונוטוא ,תודדובמ תודיחיכ תומייקתמ ןניא ,תליא ץרפמב םיגומלאה
 לש םתוינויח לע הבר העפשה םיה בשע ידברמל ,המגודל ,םירחאה לודיגה יתב לע ןגהל רורב ךרוצ שי ,יכרעו ינויח
  .חותפה םיה יגדו םיגומלאה תוינוש

 ,קרפל תיוולנה הפמב תגצומה ,ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמב תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימש לש תיבחרמה הסיפתה
 ךרעמה .םמוחתב תישונאה תוליעפהו עבטה יכרע תרימש תניחבמ הנוש תוסחייתה םילבקמה םיחטש לש היכרריה תללוכ
 םירוזא תרדגה .םיבחרמה ןיב םיקזחה ןילמוגה יסחי לשב ,םיבו ףוחב םיחטש ללוכ הז ךמסמב םינגומ םיחטש לש עצומה
 תיגולוקא תובישח ילעב םירוזא יבגל םייקה עדיה לע תססובמ ,תונושה תומרב ,עבט תרימשל םידעוימה םייפוחו םיימי
 ןיב ,תיתועמשמ הפיפח תמייקתמ תליא ץרפמב .תופיצרו לדוג ,גוציי - עבט תרימשב םילבוקמ תונורקע םע בולישב
 רידגהל יתועמשמ ינונכת רגתא הווהמ וז הפיפח ,הנגהל םייוארה לודיגה יתב לש םמוקימ ןיבל ףוחבו םיב תישונא תוליעפ
 .יפוחהו ימיה בחרמב םינושה םירוטקסה לש תוליעפב השק העיגפ רציל ילבמ םינגומ םיחטש

 םהיניב םיביכרמ לש הרושמ תרזגנ ,םינימ ןווגמו לודיג יתב לע הנגהב ,םינגומ םיימי םירוזא לש יבחרמה ילכה תוליעי
 ,יעדמ רקחמ ,יעוצקמ תווצ לע ססובמ תויהל ךירצ ןגומ ימי רוזא לוהינ .ןגומה ימיה רוזאה לש יעוצקמה לוהינה תלוכי
 ימיה רוזאה יחטשב הפיכאו הרקב לש הליעי תלוכי ןכו םיפסונ םישמתשמ םע םיקשממ לוהינ ,תינכת יפל ךשמתמ רוטינ
  .ןגומה

 לש ימיה בחרמהמ 5.2% לע דמוע )תוזרכומ עבט תורומש( םימייקה תליא ץרפמב םינגומה םיימיה םיחטשה לכ ךס
 םהש ר"מק 4.7-כ לע דמוע )םיעצומו םירשואמ(  תוינידמה ךמסמב םיללכנה ,םינגומה םיימיה םיחטשה לכ ךס .לארשי
 ,ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמב םיללכנה ,םינגומה םיימיה םירוזאה .לארשי לש םיינובירה םימה חטשמ 14.9%-כ
 שופיח ירוזאו עבט תורומשל שופיח ירוזא ,תוזרכומ עבט תורומש( ההובג הנגה תמרב םינגומ םיימי םירוזא םיללוכ
 480 .תליא ץרפמב לארשי לש םיינובירה םימה חטשמ 13.4% -כ םיווהמה ,ר"מק 4.2 לש ףקיהב )תיעקרק תורומשל
 הנגה תמרב ,"ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש"כ ודעוי ימיה בחרמהמ םיפסונ 1.5% -כ םהש םנוד
  .הכומנ

 לארשי יפוח ךרואמ 38.8% םהש מ"ק 4.76 אוה ,תוינידמה יפל ,תליא ץרפמב םהיגוסל םינגומה םיפוחה ךרוא לכ ךס
 הנגה תומרב םירדגומ םיפוחה ךרואמ 25.5% דוע ההובג הנגה תמרב םה תליא יפוחמ 13.3% םכותמ .תליא ץרפמב
 .תונתשמ

 :םה םינגומה םיימיה םירוזאה

 תזרכומ תימי עבט תרומש •
 תימי עבט תרומשל שופיח רוזא •
 תיעקרק תרומשל שופיח רוזא •
 ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש •

 :רומישל םייפוחה םירוזא
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 עבט תרומש ףוח •
 תיגולוקאה תכרעמה רומיש ףוח •
 עבט תרימש קשממב שומיש בר ףוח •
 עבט תרימש קשממ לע שגדב חותפ ףוח •
 ירבדמ תולייט בחרמ •
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 תליא ץרפמב עבט תרימש תוינידמ :6 רויא
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 םינגומ םיימי םירוזא .2

 תזרכומ תימי עבט תרומשו תימי עבט תרומשל שופיח רוזא .2.1

  .)תרחא ןיוצ ןכ םא אלא( תזרכומ תימי עבט תרומש לע ולוחי תימי עבט תרומשל שופיח ירוזאל תוינידמה יווק

 ןתייש ,שרדנה ףקיהב ,םימדקתמ םיעצמאב שומיש ללוכה הרקבו הפיכא ךרעמ ליעפת םינגהו עבטה תושר  .א
 ,םינגומה םייפוחהו םיימיה םיחטשה לוהינל - תליא ץרפמב עבט תרימשל תוינידמה יביכרמ לכל ללוכ הנעמ
 .יפוחהו ימיה בחרמה ללכב עבטה יכרע

 תפמב םיעיפומה םירוזאב תוימי עבט תורומשל תוינכת ,יטנבלרה ןונכתה דסומל שיגת םינגהו עבטה תושר .ב
 ולכויו תטרופמ תינכתב ורדגוי תורומשה לש םיקיודמה תולובגה .תימי עבט תרומשל שופיח ירוזאכ תוינידמה
 .תוינידמה תפמב ןמוסמה שופיחה רוזאל ץוחמ וא םוחתב תויהל

 ךמסמל הוולנה טירשתה ןכדועי םאתהבו ,שופיחה רוזא לטבתי ,עבט תרומשל תטרופמ תינכת רושיא םע .ג
 .תוינידמה

 קלח תנכהמ רוטפל לכוי ןונכתה דסומ .םיאבה םיביכרמה תא ךרוצל םאתהב ,לולכת תימי עבט תרומשל תינכת .ד
 :ןיינעה יפל ,םיביכרמהמ

 םע קשממה תעיבקל סיסבכ שמשיש ,עבט תרומשל עצומה חטשה ינייפאמ רואיתל יגולוקא רקס •
 .הרומשה ךותב םינחבומ םירוזא תרדגהלו םירחא םישמתשמ

 .הב תישונאה תוליעפהו הרומשה םוחת לש יסיפ רואית •
 םישרדנה םיאנתה תרדגהל סיסבכ )םינקתמו תוליעפ( חטשב םימייקה םישמתשמה לש טרופמ רקס •

 .הרומשב םתוליעפ תקספהל וא םתוליעפל
 .חטשב םיפסונ םיידיתע םישמתשמ לש םבוליש ןפוא •
 .םרושיאל םישרדנה םיאנתה ןכו הרומשה חטשב םוקל םילוכיה תיתשתהו חותיפה יביכרמ תרדגה •
 .)שיש לככ( הכומסה ףוחה תעוצר םע תימיה הרומשה קשממל חפסנ •
 םישומישה רידגיש הרומשה לש ,ןמזבו בחרמב ימאנידו שימג )zoning( רוזיא רבדב תוארוה •

 .םתוליעפל םיאנתה תוברל חטש את לכב םינושה תויוליעפהו
 .הרומשה חטשב םמודהו חמוצה ,יחה תרימשל תוארוה •
 .םיב םילעופה םיפסונ םיפוג םע שרדנה םואת רבדב תוארוה •

 ינקתמו םיימי םיווק תרבעה רתות ,םי רות תנגעמל ןופצמ ,תימי עבט תרומש םוחתב - םיימי תיתשת יווק .ה
 עצבתת ,עבט תרומש םוחתב ,םתקוזחתו תפטושה םתלעפה ,תיתשתה יווק תמקה .םהל םיוולנה םינטק תיתשת
 :םיאבה תונורקעל םאתהב

 .תורומשל ץוחמ היוותה לש תופולח תניחב לולכת תימי עבט תרומשב תיתשת יווקל תימי תינכת •
 שומיש ךות ,עבטה יכרעב העיגפ ןתינה לככ םצמצי וא ענמיש ןפואב עצבתת תיתשתה יווק תרבעה •

 .)BAT( הנימזה תיבטימה היגולונכטב
 םוקישל תוארוהו המקהה תעב הביבסב העיגפה רועזמל תוארוה ,ראשה ןיב ,לולכת תיתשת יווקל תינכת •

 .ג"טר םע תוצעייתהב ,יגולוקא
 תא תיבטימה הרוצב תמצמצמה היגולונכטב ,ןתינה לככ ,וננכותי ףוחל םילועה תיתשת יווקו תרנצ •

  .תודובעה תעב תויתביבסה תועפשהה

 תוחוכל ישפוח רבעמ תע לכב רמשייו לבגות אל םינגומ םיחטשב ןוחטיבה תכרעמ תוליעפ - ןוחטיבה תכרעמ .ו
  .ןוחטיבה

 :תימי הרובחתו טיש .ז

  .תימי עבט תרומשב תוינוא טיש לע תולבגמ ולוחי אל •
 תרימש ילוקישמ ,גיד תוריסו םינטק טיש ילכ לש יעונמ טיש לע תולבגה עובקל לכות םינגהו עבטה תושר •

 .עבטה תרומש םוחתב ימיה טרופסה תוליעפ תוחיטבו עבט
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 תרציימה תמייקה תיתוחיטבה הרדסהב םישרדנה םייוניש ונחבי ,ן"פסר םע דחיב םינגהו עבטה תושר •
 ,ראשה ןיב .תימיה עבטה תרומשב תיכוכזה תוריס לש טישה ביתנו הלילצה תוליעפ ןיב תנכוסמ הפיפח
 .ןמזה בחרמב הרדסהל תורשפאה ןחבית

 תרימש יללכל םאתהב עבט תורומשב תרתומו הבושח ענוממ אל ימי טרופס תוליעפ – ענוממ אל ימי טרופס .ח
 לע ,םיענוממ םניאש םינושה ימיה טרופסה יפנע תוליעפ לש םיקשממ םשייתו רידגת םינגהו עבטה תושר .עבט
 ימאניד רוזיא לש םייבחרמ םיטביה םג לולכל ולכוי םיקשממה .דמלנה ןויסינהו רוטינ ,רקחמ לש יעדמ סיסב
 .ןמזה בחרמב וא/ו יזיפה בחרמב םינוש תוליעפ ירוזא תרדגהו

 ,תיביטרופס הלילצל תושרה :הז ללכב( ןיינעה ילעב ראש םע תוצעייתהב ,שבגת םינגהו עבטה תושר - הלילצ .ט
 תנטקה ותרטמש ,תוימיה עבטה תורומש םוחתב הלילצל קשממ )הלילצ ינודעומו םירקוח ,תימוקמה תושרה
 ירתא תלעפה םע דחי ואולמב לעפויו ןמזה ריצל סחייתי הלילצה קשממ .םיגומלאה תינוש לע םיללוצה תעפשה
 .עבטה תרומשב תולילצל הפולח רשפאיש תימיה תוליעפה רוזאב םייתוכאלמ הלילצ

 :לוקרינשו היחש ,הצחר .י
 לעפתו ימיה חטשה לש םייגולוקאה םינייפאמל םימיאתמה םירדסהה תא עבקת םינגהו עבטה תושר •

 .םיבו ףוחב תוליעפל הצחר תומוקמ תזרכה וצ תא םיאתהל
 תויתשתה ללוכ תימיה עבטה תרומש םוחתב תימי תת תלייט ליעפתו תינכת םשיית תינגהו עבטה תושר •

 .תוולנה

 ןנכותי ןומיסה .תוימיה תורומשה םוחתב תוליעפ ירוזא ןומיסו עבטה תורומש ימוחת לש ןומיס רתוי - ימי ןומיס .אי
 .םיינוציק םי יאנתב הפיחס וא תוקתנתה עונמל תנמ לע ימי סדנהמ םע תוצעייתהב

 העפשההמ ענמיהל הרטמב ראשה ןיב ,םירדסומ הניגע יפוצמ תמקה רתות עבט תורומש םוחתב – הניגע .בי
 לע ןתינה לככ תמצמוצמ העפשה עיצמש ןפואב עצבתי הניגעה יפוצמ ןונכת . םינגוע תלטה לש תיגולוקאה
 .םיינוציק םי יאנתב תודימע לעבו תימיה תיגולוקאה תכרעמה

 עבט תורומשל ךומסב ,תויפוחו תוימי תודובע  - תימי עבט תרומשל םידומצ םיחטשב םישומיש םע קשממ .גי
 ןתעפשה תניחב רחאל קר ועצובי ,הרומשב תיגולוקאה תכרעמה לע העפשהל לאיצנטופ תולעב ןהש ,תימי
 .ג"טר םע תוצעייתהבו תימיה הרומשה לע תיתביבסה

 :גיד .די
 תיגולוקאה תכרעמה לוהינ ,רקחמ תורטמל אלא ,תימי עבט תרומש םוחתב גיד רתוי אל •

  .םינגהו עבטה תושר תמכסהבו
 עבטה תושר םע תוצעייתהב גידה דיקפ ידי לע גידה ירדסה ועבקי תימי עבט תרומשל שופיח רוזאב •

 .םינגהו

 
 תיעקרק תרומשל שופיח רוזא .2.2

 םוקימ ןיבל םיב תישונא תוליעפ ירוזא ןיב הבחר הפיפח תמייקתמ תליא ץרפמב לארשי לש םצמוצמה ימיה בחרמב
 תמייקתמה ,םינושה םירוטקסה לש תימיה תוליעפה ךשמה תא רשפאל הרטמב .הנגהל םייוארה לודיג יתבו עבט יכרע
 .תיעקרק תרומש לש ןגומה ימיה רוזאה ןייפוא ,ההובג תמרב עבט תרימש םע דחי ,םימה ףוגבו םימה ינפ לע רקיעב
 תוליעפ ילעב םירוזאב ,םיה תיעקרקב םיבושח עבט יכרע לע הרימחמ הנגה רשפאל דעונ תיעקרק תרומשל שופיח רוזא
  .ןיינעה ילעב ןיב תומכסהל עיגהל רשפאיש ןפואבו םימה ינפ לעו ףוגב תוליעפה תא ליבגהל ילבמ ,תיביסנטניא תישונא

  הז רוזאב .תיעקרקל בורקה רוזאה וניה  ,םיה בשעב ןהו םיגומלאה תינושב ןה ,תיגולויב רתויב שיגרהו ליעפה רוזאה
 ידי ישעמ תוערפהל דחוימב םישיגרש ולא םהו )םי יבשע ,םיגומלא( תבכרומ תיזיפ תיתשת םירצויה םינימ םילדג
 ומצע םימה ףוגב םדא תוליעפ ,תאז תמועל .)םינללוצ ידי לע לוח תפחרהו םיגומלא תריבש ,םינגוע תלטה( םדא
 תומוקמב ,ךכ םושמ .יטנבה לודיגה תיב לע העיפשמ הניאו טעמכ )היחש ,ירוטומ וניאש ימי טרופס ,ירוטומ ימי טרופס(

 תרדגומ תיטנבה תיגולוקאה תכרעמה ובש ההובג הנגה תמרב ןגומ ימי חטש רידגהל ןתינ תיגולוקא תוחפ םישיגרש
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 עגופ וניא אוהש דבלבו םדא תוליעפ רשפאתי ובו ,הזככ רדגומ וניא תיעקרקה לעמש םימה ףוג לבא עבט תרומשכ
   .תיגולוקאה תכרעמב

 לבגומ יתלב ןפואב תימיה תישונאה תוליעפה ךשמהו תיעקרקה לעש עבטה יכרע לע הנגה רשפאת תיעקרק תרומש
 .םימה ינפ לעו םימה ףוגב

 יבחרמה טביהה .א

 עבט תרומש לש הנגה לולכת )גומלא ףוח לומ( תיטופוזמה תינושה לש לודיג תיבב תיעקרק תרומש •
 .תיעקרקהמ 'מ 5 דע לש קחרמב םימה ףוג לעו תיעקרקה לע תזרכומ

 לע תזרכומ עבט תרומש לש הנגה לולכת ינופצה ףוחב םיה בשע לש לודיגה תיבב תיעקרק תרומש •
 .תיעקרקה לעמ 'מ 1 קחרמב םימה ףוג לעו תיעקרקה

 ,תיעקרקב תימי עבט תרומשל תוינכת ,יטנבלרה ןונכתה דסומל שיגת םינגהו עבטה תושר - תידממ תלת תינכת .ב
 )ליעל רדגומכ ול ךומסה םימה ףוגבו( תיעקרקב עקרקה דועי .תידממ תלת תינכת תכירעל תויחנהל םאתהב
 בחרמב תננכותמהו תמייקתמה תוליעפל םיאתמה דועי היהי םימה ינפו ףוגב עקרקה דועיו עבט תרומש היהי
 .ימיה

 שופיחה רוזאל ץוחמ וא םוחתב תויהל ולכויו תטרופמ תינכתב ורדגוי תיעקרקה תורומש לש םיקיודמה תולובגה .ג
 .תוינידמה תפמב ןמוסמה

 הוולנה טירשתה ןכדועי םאתהבו ,שופיחה רוזא לטבתי ,תיעקרקב עבט תרומשל תטרופמ תינכת רושיא םע .ד
 .תוינידמה ךמסמל

 קלח תנכהמ רוטפל לכוי ןונכתה דסומ .םיאבה םיביכרמה תא ,ךרוצל םאתהב ,לולכת תיעקרק תרומשל תינכת .ה
 :ןיינעה יפל ,םיביכרמהמ

 לש יכנאה םוחתה תא עבקת תיעקרק תרומשל תינכת - תיעקרקה תרומש לש יכנאה םוחתה לש הרדגה •
 םוחתב םינתשמ םיכרע עובקל לכות ןכו 'א ףיעסב םירומאה ולאמ םירחא םיכרע עובקל לכות ,הרומשה
 .תישונאה תוליעפלו םייגולוקא – םייזיפה םינייפאמל םאתהב ,תינכתה

 םע קשממה תעיבקל סיסבכ שמשיש ,עבט תרומשל עצומה חטשה ינייפאמ רואיתל יגולוקא רקס •
 .הרומשה ךותב םינחבומ םירוזא תרדגהלו םירחא םישמתשמ

 .הב תישונאה תוליעפהו הרומשה םוחת לש יסיפ רואית •
 .הרומשה חטשב םמודהו חמוצה ,יחה תרימשל תוארוה •
 .םיב םילעופה םיפסונ םיפוג םע שרדנה םואת רבדב תוארוה •
 .ירוטומ טרופסמ ילאיצנטופ שער םוהיזו םינמשו םיקלדב םוהיז םוצמצ רבדב תוארוה •
 .עבטה יכרע לע הנגהה ךרוצל תיעקרקה תרומש םוחתב םיללכנה םימה ףוגו תיעקרקל תויחנהו תולבגמ •
 .םימה ינפבו םימה ףוגב תוישונאה תויוליעפה רבדב תוארוה •

 לעמ תימי תוליעפ .ימיה בחרמה ללכב תולחה עבט תרימש תולבגמ ולוחי תיעקרק תרומש לעמש ימיה םוחתב .ו
 תרחא תישונא תוליעפ לכו ימי טרופס יפנע תוליעפ ,ויגוסל טיש - המגודל לולכתו לבגות אל תיעקרק תרומש
  .)תיעקרק תרומש םוחתב אלש( םימה ינפ לעו םימה ףוגב ימיה בחרמב תרתומה

 םיימי םיווק תרבעה ,םי רות תנגעמל ןופצמש םיפוחב ,רתות תיעקרק תרומש םוחתב - םיימי תיתשת יווק .ז
 ,עבט תרומש םוחתב ,םתקוזחתו תפטושה םתלעפה ,תיתשתה יווק תמקה .םהל םיוולנה םינטק תיתשת ינקתמו
 .תימי עבט תרומשל שופיח רוזאב ליעל רומאל םאתהב עצבתת

 ןנכותי ןומיסה .'דכו יתוחיטב ןומיס ,םיזרכומ הצחר יפוח תיעקרקה תורומש ימוחת לש ןומיס רתוי - ימי ןומיס  .ח
 .םיינוציק םי יאנתב תודימעה אשונל ימי סדנהמו םינגהו עבטה תושר םע םע תוצעייתהב

 העפשההמ ענמיהל הרטמב ראשה ןיב ,םירדסומ הניגע יפוצמ תמקה רתות תיעקרק תורומש םוחתב – הניגע .ט
 לע ןתינה לככ תמצמוצמ העפשה עיצמש ןפואב עצבתי הניגעה יפוצמ ןונכת .םינגוע תלטה לש תיגולוקאה
 .םיינוציק םי יאנתב תודימע לעבו תימיה תיגולוקאה תכרעמה
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 תורומשל ךומסב ,תויפוחו תוימי תודובע  - תימי עבט תרומשל םידומצ םיחטשב םישומיש םע קשממ .י
 ןתעפשה תניחב רחאל קר ועצובי ,הרומשב תיגולוקאה תכרעמה לע העפשהל לאיצנטופ תולעב ןהש ,תיעקרק
 .ג"טר םע תוצעייתהבו תימיה הרומשה לע תיתביבסה

 

 :גיד .אי
  .תיעקרק תרומש םוחתב תודוכלמ תבצהו תותשר גיד רתוי אל •
 .םינגהו עבטה תושר םע תוצעייתהב גידה דיקפ ידי לע ועבקי םימה ףוגב תוכח ידי לע גיד ירדסה •

 
 ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש .2.3

 לש םינגומ עבט יכרע םימייק ,'מ 150 לש םימ קמוע דעו 'מ 20 לש םימ קמועמ ,תליא למנ יפיצר תיזחב ימיה רוזאב
 תא חיטבהל הדעונ ימי תת יפונ חטשב בלושמ ימי ילמנ חטשל רוזא תרדגה .םיפסונ עבט יכרעו ןבא יגומלא תינוש
  .למנה תוליעפל ליבקמב ,ורומיש

 -21 לש תיעקרק קמוע וקב רובעי ,ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש םוחת - יבחרמה טביהה .א
 .ג"טר עודיי רחאל ,למנה יכרצ י"פע תונתשהל לכוי יטנוולרה  קמועה וק .'מ -150 דע

 עבטה יכרע תרימשל תוארוהו ןומיס לולכת ,הביבסה לע העפשה ריקסת סיסב לע – תליא למנל תטרופמ תינכת .ב
 הנוש םוחת ,ג"טר םע תוצעייתהב ,רידגהל לכות תינכתה .עבט יכרע רומיש חטשב בלושמה ימיה ילמנה חטשב
 .ול תוולנה תופמבו תוינידמה ךמסמב רדגומה הזמ

 ,שארמ תוצעייתהב ועצובי ,ול ךומסב וא ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטשב תילמנ הינב תולועפ .ג
 תא עונמל הרטמב ,םינגהו עבטה תורומש תושר י"ע רשואתש תינכת ךמס לע ,םינגהו עבטה תושר חוקיפב
 .עבט יכרעב העיגפה

 יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש םוחתבש עבטה יכרע רוטינ תינכת םשיי תליא למנ - יגולוקא רוטינ .ד
 ,ימואלה רוטינה תינכת תרגסמב ומסרופי היאצממו םינגהו עבטה תושר םע דחי שבוגת רוטינה תינכת  .ימי תת
 .רוטינה קרפב רומאל םאתהב

  .הז רוזאב גיד לע רוסיא לח ,גידה תדוקפל םאתהב - גיד .ה
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 םינגומ םייפוח םירוזא .3

 .תויעבט תוכרעמ תרימשל דואמ ליעי ילככ רקחמבו תורפסב םירכומ תיעוצקמ םילהונמה עבט תרימשל םינגומ םירוזא
 תונוש לוהינו הנגה תומרב םינגומ םיפוח יגוס 4 לש היכרריה ללוכ תליא ץרפמ יפוחב עבטה תרימש תסיפתב יזכרמ קלח
 ללכ לש הובגה שוקיבה ,םישומישה תויביסנטניא לשב .)ןלהל רויא האר( ץרפמב םייפוחה לודיגה יתב ןווגמ לע םיניגמה
 םיבחרמו םיפוח ןונכתב לבוקמה ןורתפ  .רחבנ ,עבט תרימש תורטמל תידעלב םיפוח דעייל ישוקהו ףוח יחטשל םירוטקסה
 םייפוח לודיג יתבב עבטה תרימשל םיללכ םשייל ןתינ ,שומיש ברה ןורקע יפל .multi-use שומיש-בר םשיימש םיימי

 .)'דכו רקחמ ,ןוחטיב ,תויתשת( תישארה תוליעפה םע דחי ,תונוש תוביסמ תלבגומ רוביצה תוליעפ םהב םיחטשב םינוש
 לארשי יפוח ךרואמ 38.8% םהש מ"ק 4.76 אוה ,תוינידמה יפל ,תליא ץרפמב םהיגוסל םינגומה םיפוחה ךרוא לכ ךס
  .תליא ץרפמב

 

 עבט תורומש ףוח .3.1

 לוהינ ללוכ ,עבט תרומש ףוח .עבטה יבאשמ לש רתויב ההובגה לוהינהו הנגהה תמר תא אטבמ ןגומ ףוח לש הז גוס
 ,רוטינ :לש םיביכרמ םג ללוכ לוהינה .םינגהו עבטה תושר י"ע רוביצה םע םיקשממהו תיעבטה תכרעמה לש יעוצקמ
 1.38 אוה )no take( רתויב ההובגה הנגהה תמרב םינגומה םיפוח לש ללוכה ךרואה כ"הס .הפיכאו יתביבס ךוניח ,רקחמ
  :םיפוח ינש וז הירוגטקב .תליא יפוח ךרואמ 11.5% םיווהמ םהו מ"ק

 תוחתופמה םיגומלאה תוינוש לע הניגמ הז ףוחב עבטה תרומש .מ"ק 1.26 לש ךרואב תזרכומה הרומשה ףוח •
 תובישח .םלועב רתויב תוינופצה תוינושכ תימלועו תוימוקמ תובישח תולעב ןהש ,תליא ץרפמב רתויב תויכרעהו
 ףוח לש ימורדה וקלח .םימה תרוטרפמט ייונישו הנבלהל תיסחיה תוניסחל םג הרושק ,ולא תוינוש לש תפסונ
 סמוע לוהינ .םולשתבו םויה ךלהמב חותפ ינופצהו םילייטמל רוגס ,ימי-תתה הפצמל ןופצמש עטקב ,הרומשה
 הכירד ידי לע עבט יכרעב הרישי העיגפו ,)הלילב( רוא םוהיז ,שער יעגפמ םצמצל ידכ ינויח הז רוזאב םירקבמ
 לולכה ,'מ 255  לש ךרואב ימי תתה הפצמה ףוח .םימב םיגומלאה תוינוש ןוגכ עבט יכרע לעו ,ףוחה יעלס לע
 םשייל ןתינ הז ףוחב .)ץצח( ילוח לודיג תיבכ ןייפואמו דבלב הטעומ תוליעפ תמייקתמ וב רוביצל רוגס ,הרומשב
 רשפאמ ימי תתה הפצמה תווצב םייקה יעוצקמה עדיה .ימי תתה הפצמה תוליעפ םע דחי עבט תרימש קשממ
 .ליעיה ומושייו ג"טר םע תוצעייתהב קשממה תרדגה

 הפיפחבו 'מ 370 לש ךרואב ,ןדרי לובגל הקישמה תפסונ תעצומ תיפוח עבט תרומש – םינטרסה תרומש ףוח •
 םייקתמ וב ןורחאה םוקמה אוהו ילוח לודיג תיב גצימ  ,רוגס יאבצ חטשכ שמשמה ,הז ףוח .רוגס יאבצ חטש םע
 תוליעפל שיגר ןלוחה .תליאב םירחאה ףוחה ירוזא לכמ םלענש רידנה )Ocypoda saratan(  ןלוחה ןטרס
 תא תונוש תורוצב ליבגיש קשממ לוהינב ךרוצ שי ,ולודיג תיבל תוערפה עונמלו ,וילע רומשל תנמ לעו םדאה
 תונורתפ  .ףוחב יוצרה קשממה תא שבגתש תיגולוקא הניחבב ךרוצ שי ךכ םשל .ףוחה ללכל םירקבמה תשיג
 רוביצל ךרעו היצקארטניא תריצי ידכ ךות ,םיפצ םיליבש וא לולבחו טוליש תונורתפ לש ןווגמ םיללוכ םיירשפא
  .הז לודיג תיב רומישמ עבונה

 

 תיגולוקאה תכרעמה רומישל ףוח .3.2

 תושרו תליא תיריע ןיב ףותישב ,ןנכותמ הז ףוחב .רוביצל חתפנו קלד למנכ א"אצק תא שמישש 'מ 180 ךרואב ףוח עטק
 ללוכו יגולוקא םירקבמ זכרמ ,םייכוניח םינכת תולעב תויוליעפ םע ,תיגולוקאה תכרעמה תרימש שגדב ףוח ,םינגהו עבטה
  .םיל םיצחרתמ תסינכ תעינמ

 ידכב עבט תרומש דועיב היהת 'מ 7 לש  בחורב הרצ ףוח תעוצר ,ףסונבו תימי עבט תרומש לש דועיב היהי ימיה בחרמה
 תוליעפ םע קשממו עבט תרימש לש תילוהינ תלוכי לעב םרוג י"ע להוני ףוחה .ףוח יעלס לש לודיג תיב רומיש חיטבהל
 .ףוחב רוביצה

 

 עבט תרימש קשממב שומיש בר ףוח .3.3
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 יתב תרימש לש יביטקפא קשממ םושייל לאיצנטופ ילעבכ והוזש םינוש םישומיש ידי לע םיסופתה םיפוח תללוכ וז הצובק
 יפוח ללכמ 11.2% םיווהמה מ"ק 1.38 לש רבטצמ ךרואב ,ולא םיפוח .ידועייה םדיקפת ךשמה םע דחי ,םייפוחה לודיגה
 :םיאבה םיפוחה תא םיללוכ ,תליא ץרפמ

 תוליעפל רוגסה ימי בחרמב לבוגו ףוח יעלס לש לודיג תיב ובורב ,'מ 913-כ לש ךרואב ףוח - א"אצק ףוח •
 וקלחב ןוסחא רוזאו )םירדלוב ריקב תנגומה( ףוחה זכרמב תובאשמ תווח טעמלו רוביצל רוגס ףוחה .רוביצה
 עבט תרימש קשממ לש יביטקפא םושיי רשפאמו א"אצק לש תיביסנטניא תוליעפל שמשמ וניא אוה ,ימורדה
 .טפנה למנ תוליעפ םע דחי

 רקחמל האיצי רוזא הווהמ אוהו רקחמ תוליעפ תעצבתמ וב רוביצל רוגס ףוח - יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה ףוח •
 יללכו קשממ םשייל ןתינ הז ףוחב .ףוח יעלס ללוכה יפוח לודיג תיבכ ןייפואמ 'מ 210 לש ךרואב ףוחה .ימי
 ,שבגל תלוכיהו עדיה תא שי ןוכמה לגסל .דסומב תימדקאה תוליעפה םע בלתשמה ,עבט תרימשל תוליעפ
 וב רדגוי ,רוביצל דיתעב חתפי ףוחהו הדימב .ליעי ןפואב ולהנלו םיאתמה קשממה תא ,ג"טר םע תוצעייתהב
 .יעלסה לודיגה תיב תרימש תא חיטביש תוליעפ קשממ

 

 תימיה הרומשה לש חותפה ףוחה .3.4

 םיגומלא תינוש תללוכ תימיה הרומשה .חותפ ירוביצ ףוח םע םירטמ 1,600-כ ךרואל עגמ וק תימיה עבטה תרומשל
 אטבמו דואמ רצ תימיה הרומשה ףרועב ירוביצה ףוחה .םיבר םילקרנשמו םיללוצ תכשומו ףוחה וקל דואמ הבר הברקב
 תרימש קשממ לש לוהינ בייחמ הז בצמ .ירוביצ ףוחל תימי עבט תרומש ןיב לובג שמשמ םימה וק ובש תידוחיי היצאוטיס
 רוביצה לש יזכרמה הכישמה םרוג תא םיווהמו ףוחה וקל םיכומסה םיב עבטה יכרע לע רומשל הרטמב ,ףוחב ינדפק עבט
 .הז ףוחל

 

 ירבדמ תולייט בחרמ .3.5

 "ירבדמ תולייט בחרמ"ל םידעוימה םנוד 3,990( םנוד 4,370 -כ לש חטשב םיימורדה םיפוחה ףרועב יעבט ירבדמ רוזא
 לש תיגולוקאה תכרעמהו ףונה תרימש לש בולישה לע שגד ןתניי וב )"חותיפל דע תולייט בחרמ"ל םידעוימה םנוד 380-ו
 ויכרעמ תמרתנו תבלתשמה תוליעפ איה הז בחרמב רבדמ תולייט לש תוליעפה .רבדמ תולייט דודיע םע דחי ,ןוציק רבדמ
 תוליעפהו "תליא ביסמ" תזרכומה עבטה תרומש ןיב ץיח הווהי תולייטה בחרמ .םימישרמה םייגולוקאהו םייפונה
 תעוצרב תורייתה תוליעפל ךשמהכ רבדמ תולייט תוליעפ לע היהי הז בחרמב שגדה .הרצה ףוחה תעוצרב תיתורייתה
 ויהי תולייטה תויתשת .םיה םע תליא ירה לש שגפמלו ירבדמה ףונל תונוש תויזיפ תולוכי ילעב םילייטמ תפישחו ףוחה
 םיכרד תצירפמ תוענמיהו ףונ תויפצת ,הליל ינוינח ,הסינכ תואובמ ,הכילה יליבש :לשמל וללכיו תויביסנטסקא תויתשת
 .בכרל תושדח

 .רגנ ימ לוהינל תונורתפ בולישו םילחנה לש תיגולוקאה תכרעמה רומישל שגד ,הז בחרמב ,ןתניי תולייטה תוליעפ םע דחי
 ,ובש ףונהו עבטה יכרע תרימש םע דחי ,ירבדמה תולייטה בחרמב רבדמ תולייט תוליעפ לש ההובג המרב ליעי םושיי
 תינכת לע ססובמ תויהל שרדנ הז קשממ .עבט תרימשו תולייט לש רורב קשממ סיסב לע ,יעוצקמ לוהינ ןונגנמ םיבייחמ
 .םילייטמ תוליעפ לשו עבטה לש רוטינ

 םיביכרמה תא ראשה ןיב ,לולכתש עבטה רומישו תולייט חותיפל תינכת לע ססבתת ירבדמה תולייטה בחרמב תוליעפה
 :םיאבה

 לארשי ליבש תליחת לש האובמה ללוכ חטשל הסינכו תולייט תואובמ •
 'דכו תומלוס ,תוגרדמ ,תוקעמ ,תיפצתה תודוקנו םיליבשה תכרעמ •
 יליבשל םירוביח ןכו רומשה תולייטה בחרמב לויטה יליבש תשרל יתוריית חותיפ ידקומו ףוחה ןיב םירוביח •

 .םינגהו עבטה תושר םע תוצעייתהב ,תליא ביסמ עבטה תרומשב הכילה
 לע ,ףונהו עבטה תרימש םע תולייטה תוליעפ לוהינל קשממ ןכו הקוזחת ,הכרדה ,תוחיטב ,הנווכה ללוכה לוהינ •

 רוטינ תינכת תלעפהו בחרמב ףונהו עבטה יכרע יוהיז סיסב
 הליל תנילל םירתא •
 יגולוקאו יפונ םוקישל םירוזא •



   תליא ץרפמב םינגומה םיחטשה ךרעמ | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 52   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 הנווכהו טוליש •
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 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 

 תליא יפוחב עבט תרימשל תיבחרמ תוינידמ :7 רויא

 



   תליא ץרפמב םינגומה םיחטשה ךרעמ | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 54   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 הנגה גוס יפל םינגומה םיפוחה םוכיס :1 הלבט

 ךרוא גוס
 )רטמ(

 ךרואמ %
 תליא יפוח
)12,272 

 )ר"מק

 תיתשת םש

 כ"הס
 יפל ךרוא

 גוס
 )רטמ(

 % כ"הס
 תליא יפוחמ

 גוס יפל

 תכרעמ רומיש ףוח
 1.44 177 תיגולוקא

 ףוחה
 יגולוקאה

 ינופצה
 1.44 177 ףוח עלס

 קשממ שומיש בר ףוח
 עבט תרימש

 ןיבה ןוכמה 1.70 209
 ףוח עלס יאטיסרבינוא

1122 9.14 
 ףוח עלס  א"אצק ףוח 7.44 913

 עבט תרומש ףוח
 הרומש ףוח 10.32 1,266

 ףוח עלס תזרכומ
1637 13.34 

 תרומש ףוח 3.02 371
 ילוח ףוח םינטרסה

 תרימש קשממ חותפ ףוח
 עבט

308 2.51 
 ףוחה

 יגולוקאה
 ימורדה

 ילוח ףוח
1826 14.88 

 םיה תרומש 12.37 1518
 ףוח עלס ימורדה

 תוליעפ ףוח
 61.20 7510   61.20 7510 ןוחטיב/תוריית/תויתשת

 38.80 4762   38.80 4762 םינגומ םיפוח כ"הס

     100 12272 כ"הס

 

 םינגומה םיחטשב םייפוחה לודיגה יתב תויגוציי .3.6

 ץרפמב םיילוחה םיפוחה ךרוא ,םינגהו עבטה תושר ידי לע ךרענש םייפוחה לודיגה יתב לש תיסחי סגה חותינה יפ לע
 תיתשת ילעב םיפוח םה תליא יפוח תרתי .'מ 4,797 אוה ףוח יעלס םיאצמנ םהבש םיפוחה ךרואו 'מ 3,976 אוה תליא
 .למנ יפיצרו תונגעמ ,םירדלוב תללוכה תיתוכאלמ

 :תוינידמה ךמסמב עבטה תרימשל תוינידמה יפל

 .ףוחב ילוחה לודיגה תיבמ 17%-כ םהש ,'מ 679 אוה ילוח לודיג תיב םיללוכה םינגומה םיפוחה ךרוא •
 85%-כ םהש ,'מ 4,083 אוה ףוח יעלס לש לודיג תיב םיללוכה )תונוש הנגה תומרב( םינגומה םיפוחה ךרוא •

 .ףוחה יעלס לש לודיגה תיבמ

 :תונושה הנגהה תמרל םאתהב םינגומה םיפוחב לודיגה יתב

 9.3%-כו ףוחה יעלס לש לודיגה תיבמ 26.4%-כ םינגומ - עבט תרומש ףוח - רתויב ההובגה הנגהה תמרב •
  .םיילוחה םיפוחהמ

 .ףוחה יעלס לש לודיגה תיב 3.7%-כ םינגומ - תיגולוקאה תכרעמה רומיש ףוחב •
 .ףוחה יעלס לש לודיגה תיבמ 23.4%-כ םינגומ - עבט תרימש קשממב שומיש בר ףוחב •
  לודיגה תיבמ 7.7%-כו ףוחה יעלס לש לודיגה תיבמ 31.6%-כ םינגומ - עבט תרימש קשממב חותפ ףוחב •

 .ילוחה

 



   תליא ץרפמב םינגומה םיחטשה ךרעמ | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 55   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

  



   תליא ץרפמב םינגומה םיחטשה ךרעמ | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 56   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 לודיגה תיב גוס יפל םינגומה םיפוחה םוכיס :2 הלבט

 לודיג תיב
 )רטמ( ןגומ )רטמ( ךרוא )ג"טר(

 יפוחמ ןגומ % כ"הס
 תליא

 תיבמ ןגומ % כ"הס
 לודיגה

 17.08 5.53 679 3976 ילוח ףוח

 85.12 33.27 4083 4797 ףוח עלס

 	 	 	 1096 םירדלוב
 	 	 	 347 הנגעמ
 	 	 	 2056 למנ יפיצר
 	 38.80 4762 12272 כ"הס

 

 הנגה תמר יפל םינגומה םיפוחב לודיגה יתב תויגוציי םוכיס :3 הלבט

 ןגומ % כ"הס )רטמ( תיתשת ךרוא כ"הס לודיג תיב גוס
 לודיגה תיבמ

 3.69 177 ףוח עלס תיגולוקא תכרעמ רומיש ףוח

 23.39 1122 ףוח עלס עבט תרימש קשממ שומיש בר ףוח

 עבט תרומש ףוח
 26.39 1266 ףוח עלס

ילוח ףוח  371 9.33 

 עבט תרימש קשממ חותפ ףוח

ילוח ףוח  308 7.75 

 31.64 1518 ףוח עלס

 	 679 	 ןגומ ילוח ףוח ךרוא כ"הס

 	 4083 	 ןגומ ףוח יעלס ףוח ךרוא כ"הס

 לודיג תיבמ ןגומ % כ"הס - תויגוציי
 17.08 	 	 ילוחה ףוח

 לודיג תיבמ ןגומ % כ"הס - תויגוציי
 85.12 	 	 ףוח יעלס
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 57   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 םע םיפוחב תישונאה תוליעפה קשממל תונורקע
 תימיה תיעבטה תכרעמה

 

 :םינוש תוליעפ ינויפאו םייבחרמ םיבצמ השולשל םירדגומ ףוחב תישונאה תוליעפה םע קשממב עבט תרימשל תונורקעה
 םיקשממה .)טפנה למנו תליא למנ( םיימואל תיתשת ינקתמ םילעופ םהב םיפוחו םינגומ םיפוח ,תיתוריית תוליעפ יפוח
 הלעפה ;חותיפ תודובע ;ןונכת :תומר שולשל םיסחייתמו תוליעפהמ תורזגנה תויתביבסה תויגוסה תא םיהזמ ורדגוהש
 :אבה רדסב םיקשממה םיטרופמ תוליעפה תניחבמו תיבחרמ הניחבמ  .לוהינו

 

 ףוחה גוס יפל תימיה תיעבטה תכרעמה םע םיפוחב תישונאה תוליעפה קשממ :4 הלבט

 ףוחה גוס תוליעפה רוטקסה

 תוריית

 םיפוחו םיזרכומ הצחר יפוח
 רוביצל םיחותפ

 )ללוכ( גומלא ףוח דעו ןדרי לובגמ

 ימי טרופס יפוח
 ינופצה ףוחב ימי טרופס יפוח •
 תליא למנל יאבצה למנה ןיב םיפוח •
 גומלא ףוחב •

 עבט תרימש

 עבט תרומש
 םויב רוביצל חותפ – הרומשה ףוח •
 רוביצל רוגס – רוגסה הרומשה ףוח •
 רוגס ינוחטב חטש – םינטרסה ףוח •

 עבט תרימש לע שגדב רוביצה תוליעפל ףוח •  יגולוקאה ףוחה 
 יתביבס ךוניחו

 עבט תרומשב לבוג חותפ ףוח
 תימי

 ןיבה ןוכמהמ החותפה הרומשה ףוח •
 םירצמ לובגל דעו יאטיסרבינוא

 היגרנאו תונפס תוימואל תויתשת
 תליא למנ •
 א"אצק לש טפנה למנ •

 

 םיפוחב תיתוריית תוליעפ םע עבט תרימש קשממ תונורקע – תיתוריית תוליעפ יפוח .1

 אוה תליא ץרפמ שאר .םינוש םיטביה ןווגמב תיעבטה תיגולוקאה תכרעמה לע תועפשהו קשממ םיפוחב שפונה תוליעפל
 םיפוחב שפונ תוליעפ לש תוירשפא תועפשה .תונתשמ תומצועב חותיפו תישונא תוליעפ תמייקתמ ומוחתבו םצמוצמ חטש
 יסחי ןויפא לע םיססובמ םיקשממל םיגצומה תונורקעה .תוליעפה גוסל םאתהב תונתשמו תונווגמ תיגולוקאה תכרעמה לע
 םייתביבס תונורקע תעיבקו ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע תליא יפוח ךרואל תיפוחהו תיתורייתה תוליעפה ןיב ןילמוגה
  .םיפוחב תוליעפלו חותיפל תוינורקע תויחנהו

 ;הצחר ףוחו ימי טרופס ףוח - תיתוריית תוליעפ יפוח :םינייפאמ םיפוח יגוס רפסמל םאתהב םירדגומ ,םיקשממל תונורקעה
 .יגולוקאה ףוחהו חותפה הרומשה ףוח ,םינטרסה ףוח ,עבט תרומש ףוח - םינגומ םיפוח

 

 )םיחותפו םיזרכומ( הצחר יפוח .1.1

 העונתו רחסמב הוולמה תלייט - תיתורייתה תוליעפה זכרמב םיינופצה םיפוחב םימקוממ םימייקה םיזרכומה הצחרה יפוח
 למנל ןופצמו גומלא ףוחב ןנכותמ ףסונ זרכומ הצחר ףוח .תירחסמ תונייכז לש לדומב םילעופו - הדעסהו תונולמ ,הבר
 .תליא
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
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 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 חותיפה .םימבו לוחה תעוצרב םישפונ לש דואמ םילודג םירפסמ תרשמה יביסנטניא יפוח שפונ תיתשת םיווהמ םיפוחה
 הסירפו םיליבשו היחמצ חותיפ ,ליצמ תוכוס ,הללצהה תוכוס ,םיתוריש םג םיללוכה םיירחסמ םינבמ ,תלייט :ללוכ ףוחב
  .ףוזיש תוטימ לש

 .רחסמו םימה וק תברקב הדעסה ,)םיפוחהמ קלחב( םיינומה םיעוריא ,ףוחב הייהש לש בוליש תללוכ ףוחב תוליעפה
 .םינוש םינקתמו םיליבש ,ףוח תוחלקמ ,ןוניג יביכרמ ללוכ יתביבסהו יפונה חותיפה

 תורעסב .םישמתשמל החונ שפונ תיתשת רצייל ותרטמש אבוימ הבצחמ לוחמ הקלחב תבכרומ תילוחה ףוחה תעוצר
 תוינידמ .לפשהו תואגה ינמזמ עפשומ ןותחתה ףוחה בחור .םיפוחה לש תרזוח הנזה תשרדנו םיל לוחה תא םילגה םיפחוס
 רשא )לפשהו תואגה ינמזלו ףוחה יאנתל םאתהב הנתשמ בחורב( ןיטולחל היונפ לוח תעוצר ראשית יכ חיטבת ןונכתה
  .םימה וק ךרואל תישפוח הכילה רשפאת

 ילכ תסינכ .םיב הפיצר םיפוצמ תרוש י"ע ןמוסמ םיב הצחרה םוחת .לודג להק לש דבלב הצחר תוליעפ תמייקתמ םיב
 .טיש ילכ ידי לע תערפומ הניאו החוטב וב הצחרה תוליעפו הרוסא זרכומה ףוחה לש ימיה בחרמל טיש

 העוצרב םיאצמנ הז גוסמ םיפוח .םיזרכומ הצחר יפוח םניאש הצחרל םירדסומ םיירוביצ םיפוח םה םיחותפה הצחרה יפוח
 םיתוריש ןיא )למשחה ףוח – המגודל( םיחותפה םיפוחהמ קלחב .גומלא ףוחבו תליא למנל םורדמ ןכו םילמנה ןיבש
 םינבמ םה תובר םימעפ( םיירחסמ םינבמ אוצמל ןתינ ,םירחא םיפוחב .תלוספ ףוסיאל הלוכמו הללצה טעמל םהשלכ
 תועיטנ ,יטטניס אשד יחטשמ ,םיליבש ,הללצה םהיניב םיביכרמ ןווגמ ללוכה יפוח חותיפ ,)םילק םירמוחמ םירתלואמ
 .'דכו היחמצו

 טיש ילכ םירכשומ םיפוחהמ קלחב .ףוחה רוזאל טיש ילכ תסינכ תעינמל ןמוסמ וניאו ןגומ וניא ולא םיפוחב ימיה בחרמה
 .םיפנעה ןווגמב ימי טרופס תוליעפו טיש םג תללוכ םיב שפונה תוליעפש ךכ תוימי תויצקרטא לש תוליעפ תעצומו

 

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע

 םימייק/ םיעצומה תוליעפהו חותיפה גוסל תויטנבלרה תויתביבסה תויגוסה .א

 תיגולוקאה תכרעמה לע לוחב םיפוח תנזה תועפשה •
 םיגומלא יטלבו םיגומלא לע םימב תוליעפה תועפשה •
 ףוחב תועיטנו ןוניג תעפשה •
 םיפוחב הליל תרואת תועפשה •
 שער תועפשה •
  םיפסונ םירמוחו הקצומ תלוספב םי םוהיז •
 םיל םיפחסנו תוימורד תורעס תעב םיעגפנה יפוח דויצו חותיפ יביכרמב הרוקמש הקצומ תלוספב םי םוהיז •

 

 תיבחרמ הנחבה .ב

 רתוי הכומנ תיגולוקא תויכרע םהלש םירוזאב כ"דב םימקוממ ,םיחותפה ןהו םיזרכומה ןה ,הצחרה יפוח בור •
 םיצחלל םיפושח הצחרה יפוח רוזאב םיאצמנש םיגומלא יטלב .תוחתופמ םיגומלא תוינוש םיליכמ אל בורלו
 ,םלוא .םיצחרתמ םע רישי עגמ עגממ הריבש םגו ,תלוספו שער רוא ימוהיז ללוכ ,ףוחב תוליעפהמ םייתועמשמ
 תיגולוקאה תכרעמה םע תויתועמשמ םיקשממ ולא םיפוחל ,תאז תורמל .תלבגומ ולאכ תינוש יטלב לש םתומכ
 יתוחיטב עגפמ לש ,)םיטנגרטד ,קיטסלפ תלוספ( םימהזמ לש השילגל םירושק םירקיע םינוכיס .תימיהו תיפוחה
 לכב םימה תוכיאב םיעגופש םיפוחהמ לוח תעירג לשו תופוס ידי לע תויתשת סרהמ עבונה םיפוחב יטטסאו
  .ץרפמה
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 םייוצמה ,םדא תוליעפמ האצותכ תועיגפה םיגומלא תוינוש םהב ,םישיגר עבט יכרע םהב םימיוסמ םיפוח •
 :םהיניב ,ףוחב תוליעפל תודימצב

o גומלא ףוח 
o ףסונב .םידודרה םימב םידדובמ םיגומלא יטלב הז רוזאב – שומ לש ףוחהו לקדה ףוח ,למשחה ףוח, 

   .יתועמשמ הלילצ רתא הווהמש תחתופמ תינוש ולא םיפוח לומ שי )רטמ 15>( רתוי םילודג םיקמועב
o ינופצה ףוחה ךרוא לכל ,תיגולוקא םייכרע ךא ,םירופס םיגומלא יטלב םנשיש ןייצל שי.  

 
 ןונכת .ג

 .ךרוצל םאתהב ,ימי יגולוקא וא/ו יתביבס ןנכתמ ןונכתה תווצב וללכי ,םיפוח ךרואל רתיה/תינכת תנכה תעב •
 תוחלקממ םימ לש השילג תעינמו ריעה לש תיזכרמה בויבה תכרעמל ףוח תוחלקמ לש רוביח לולכי ףוחה רוזא •

  .םיל ףוח
 תיגולוקאה תכרעמל עיגמו םייעבט תוחוכ ידי לע ףוחהמ ערגנ הז לוח .לוחב םיפוח תנזה לש העינמ / םוצמצ •

 םהבש םיפוחב .םיננסמה םייחה ילעבבו םיגומלאב עגופו ,םימה תא ריכעמ ,ףוחהמ םיקוחר םירוזאב םג תימיה
 תיסכת תמלשהב ךרוצ שי םהב םירקמב .תימיה תכרעמב תינורכ העיגפ תמייק ,עובק קשממכ תישענ לוח תפסוה
  .ג"טרו תליא תיריע ןיב םכוסמ להונ יפ לע תיסכתב שומיש השעי לוחה תחירב בקע

 עגפמ תורצוי ,םיל תופחסנש ףוח תויתשת לש סרהל תומרוגו םיפוחב םינש המכ לכ תועגופ תוימורד תופוס •
 תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי חותיפ תולועפב .תינושה לש יזיפ סרהל םורגל םג תולולעו יתוחיטב
 שי ךכל המאתהב  .םימה וקל בורק ,עגפיהל םילוכיש חותיפ יביכרמו םינבמ ןונכתמ ענמיהלו ןונכתב ולאכ
 .םיינוציק םי יאנתב דימע היהיש ןפואב תורעסב םילגה לש העפשהה םוחתב ןנכותמה חותיפה תא ןנכתל

 לש תרקובמ אל הסינכ תעינמל ,םיטלב וא תינושל קזנ לאיצנטופ םייק םהב םיפוחב םימל הסינכ ירוזא ןומיס •
 .םיצחור

 .תוקזח תורעס לש םיינוציק םי יאנתל סחייתהב השעי םיימי םינקתמ ןונכת •
 ,ןושידב ילאמינימ ךרוצ ילעב םימיאתמ םיחמצב שומישו תינושל הברקל םאתומה ףוחב תועיטנו היחמצ ןונכת •

  הביבסב עגפי אלש ןפואב
  .יתביבס םוהיז םוצמצו םימאתומ רוא תורוקמב שומיש – םינבמ תרואתו ףוחב הליל תרואת ןונכת •
 .הביאש תונחתל תולקת לע הארתהו יוביג תוכרעמו ההובג תוריתי אטבמש ןפואב בויב תויתשת ןונכת •

 
 לוהינו הלעפה .ד

 לע םיפוחה לש תירקיעה העפשהה לאיצנטופ .תלוספו שער יעגפמ ,רוא םוהיז רוציל יופצ םיפוחה ךרואל םישנאה סמוע
 :םיאבה םיטביהל רושק תימיה תיגולוקאה תכרעמה

 םירוזאב תיגולוקאה תכרעמה לע תירונימ העפשה תלעב הניה הייחשו ,לוקרינש ללוכ םימב םישנא לש תוליעפ •
 האיציהו הסינכה בלשב רקיעב הסימר לש הנכסב ןניה ,םידודרה םימב רקיעב ,תודדוב תוינוש .תוינוש ןיא םהב
 םושייו םישפונה לש תימיה תוליעפה רוזאב םיגומלאה יטלבו םיגומלאה יופימ לולכי ףוח לכ לוהינ ,ןכל .םימהמ
 .עבטה יכרעב עגפי אלש ןפואב ,םילרקנשמו םיצחור לש האיציו הסינכל םישרדנה תונורתפה

 תינוריעה םיכפשה ףוסיא תכרעמל 'דכו ףוח תוחלקמ רוביח •
 םיל םיקותמ םימ תמרזה ענמית •
 םיפוחב בויבל הביאש תונחת לש דחוימב ההובג המרב הקוזחת •
 םיל הפיחסו יזיפ סרה עונמל תנמ לע )ףוצימ ,םירשג( םימב םיאצמנה םינקתמ לש תפטוש הקוזחתל גואדל שי •

  .תורעס תעב
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  :תלוספ לוהינ •

o ףוחבש םייתורייתה םיקסעב םיימעפ דח לכוא ילכב םישפונה שומיש לע רוסיא.  
o ךוניח ,טוליש ,רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ 

  .הפיכאו יתביבס
 .ףוחב ןוניגו םיצע ןושיד עצובי אל – ןושיד •
 תכרעמה םע קשממה תא רפשל הרטמב םינוש םיביכרמ לש רוטינ אוה ףוחה רוזא לוהינב יזכרמ קלח – רוטינ •

 :ףוחה לוהינ לש םינוש םיאשונב תוטלחה תלבקל סיסבכו תיגולוקאה

o קיטסלפה תלוספ רקיעב ,תלוספה רוטינ 
o לוחה דוביא לש תומיכ ןכו םידעומו לוח תנזה תויומכ רחא בקעמ ,לוחב םינזומ םיפוח לש הרקמב 

  .ףוחהמ
o םימב םישפונה לש תוליעפה יפקיה רוטינ. 
o ףוחה לומ םי בשעו םיגומלא יטלב ,תינושה בצמב תומגמ רוטינ. 

 
 

 ימי טרופס ףוח .1.2

 תוליעפ .תונוש תוימי תויצקרטא ןכו ,ענוממ אלו ענוממ ,ימי טרופס תויוליעפ לש בחר ןווגמ םיעיצמ ימיה טרופסה יפוח
  .יפוח שפונ תוליעפ םע דחי בורל תעצבתמ ימיה טרופסה

 ,תוישרפמ ,ימצע טישל עונמ תוריס :לשמל ללוכה ימי טרופס דויצ םיריכשמה םינייכז ידי לע םילעפומ ימיה טרופסה יפוח
 םיררגנ םי יחנצמ ,תוננב ,םיבובא תשילג :ןוגכ תוימי תויצקרטא םיעיצמ ליבקמבו םילדפ תוריס ,פאס ,םיקאיק ,חור ינשלג
 וא הלק הינבמ כ"דב( טרופסה דויצל הנסחא יחטש ףוחה תעוצרב .)טישמ תועצמאב( םי עונפוא לע הביכרו הריס י"ע
 םינקתמ םיתיעל ללוכ ףוחה תיזחבש םימה חטש .טישה ילכ תניגעל ףצ וא עובק חזמ  םקומ םיתיעל םימבו )תרתלואמ
 למנל תליא למנ ןיב ,םיינופצה םיפוחב – תליא יפוח ךרואל םירוזפ הז גוסמ םיפוח .ףוזיש תדוספר תמגודכ םיעובק םיפצ
  .גומלא ףוחבו יאבצה

 םילעופ ףוחב .םיידוחייה חורה יאנת לשב חורו טייק תשילג לש תוליעפל יצרא דקומ אוה גומלא ףוח ,רומאל ףסונב
 .םייאמצע םישלוג לש הפנע תוליעפ םימבו השילג ינודעומ

 ,ףוזיש תואסכ ,הללצה יחטש םיתיעל ללוכו יפוח שפונ תוליעפל ףוחכ ףוחה חתופמ ימיה טרופסה תוליעפל ליבקמב
 בורש ךכל איבמ ,ףוחב עצומה םיב תוליעפ לש תויצקרטאו ימי טרופס תוליעפ לש לודגה עציהה .הדעסהו ףוח יתוריש
 דויצ תנסחאו הדעסהל שמשמ הרוקמה חטשה .לק יורקב םירוקמ םיחטש י"ע סופת ,םימה וק דעו הינחהמ ,ףוחה חטש
 לש תיוולנ תוליעפו םיעובק/םיפצ םיחזמ ךרואל טיש ילכ תניגע ,ימיה טרופסה תוליעפ תעצבתמ ימיה ךוותב .ימי טרופס
   .קולדתו תוריסב לופיט

 

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע

 םימייק/ םיעצומה תוליעפהו חותיפה גוסל תויטנבלרה תויתביבסה תויגוסה .א

 - 'דכו פאס ,קאיק ,)גניפרסטייק( טייק ינשלג ,חור ינשלג - ןוגכ ימי טרופסו טיש תוליעפל - הריתחו השילג •
 ישירכ ןוגכ םייגאלפ םייח ילעבל תמיוסמ הערפה ןכתיתש תורמל ,תויגולוקאה תוכרעמה לע הכומנ העפשה
 ןכתית תינוש ירוזאב ףוחל םיעיגמו םיפחסנ גניפרסטייק וא חור ינשלג םהבש םיעוריא םנשי רשאכ .ןתיוול
 דחוימב ןוכנ הז .םיגומלאב דויצה לש תוכבתסהו תינושה לש תיזיפ הסימר ידי לע םיגומלאה תינושב העיגפ
 ,ימורדה ףוחה רוזאב ,ףוחל םילועש םיסונמ אל םישלוג ידי לע רידת ןפואב תרוק וזכ הפיחס .טייק ינשלגל
   .ג"טר יחקפ ידי לע םיסנקנו

 תיתועמשמ העפשה ,קולדתו תוריסב לופיט לש תיוולנ תוליעפו ,ירוטומ ימי טרופס תוליעפל - ירוטומ טרופס •
 )antifouling( הדמצה יענומ םירמוחבו םינמש ,םיקלדב ימיכ םוהיז תללוכש היגולוקאה תכרעמה לע רתוי
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 םיגומלא יטלבו ,ירוטומה ףוחהמ םיקחורמ םירוזאב םג הבחר הרוצב עיפשהל לוכי ימיכה םוהיזה .שער םוהיזו
  .תינורכ הרוצב ולא םיצחלל םיפושח ירוטומה ימיה טרופסה יפוח רוזאב םיאצמנש

 ברה םרפסמו ולא םיפוחב םיה תיזח יאנתל דימע ןפואב םיננכותמ םניאשו םייעראה םיטנמלאה - חותיפ יביכרמ •
 ןמזב םיל תפיחסו תויתשת סרהל בר ןוכיסל םרוג םיינוציק םי יאנתל םיננכותמ םניאש םיעובק/םיפצ םיחזמ לש
  .תורעס

 םיפוחהמ לוח לשו ,)םיטנגרטד ,קיטסלפ ,תלוספ( םימהזמ לש השילג שי ,הצחר יפוחל המודב - ףוחב תוליעפה •
 .שער ,רוא םוהיז ,םימה תוכיאב םיעגופש

 

 ןונכת .ב

 קלד תגילז תעינמל םייתוחיטב תונורתפ ,טיש ילכ קולדת תעב קלדב םימה םוהיז תעינמל םיעצמא תטיקנ •
 .םימל םירחא םילקימיכו

 תיגולוקאה תכרעמל עיגמו םייעבט תוחוכ ידי לע ףוחהמ ערגנ הז לוח .לוחב םיפוח תנזה לש העינמ / םוצמצ •
 םהבש םיפוחב .םיננסמה םייחה ילעבבו םיגומלאב עגופו ,םימה תא ריכעמ ,ףוחהמ םיקוחר םירוזאב םג תימיה
  .תימיה תכרעמב תינורכ העיגפ תמייק ,עובק קשממכ תישענ לוח תפסוה

 חותיפ תולועפב .םיל םיפחסנש ףוח תויתשת לש סרהל תומרוגו םיפוחב םינש המכ לכ תועגופ תימורד תופוס •
 ףוח ינקתמ ,ףוח ירוזא לש לק יוריק לש רשקהב רקיעב ןונכתב ולאכ תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי
   .ימי טרופס דויצל םינקתמו

 

 חותיפו המקה תודובע .ג

 .חותיפ תודובע ףיעס ,הצחר יפוחב תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ האר •

 .טנמידס תפחרה תעינמ ,תינושב םייסדנה םילכו טיש לכ לש תיזיפ העיגפמ ענמיהל שי םיחזמ תמקה תעב •
 סחייתהל שי ,)הרדחהו השקה ילכ( םיימי-תת "םישער" םוצמצ ,םיפצ םיחזמב ןהו םיעובק םיחזמה ןה ,םיחזמב
  .תופוס לש קזנה לאיצנטופל

 

 לוהינו הלעפה  .ד

 ךרואל םישנאה סמוע םלוא ,תיגולוקאה תכרעמה לע תיתועמשמ העפשה רוציל היופצ אל תירוטומ הניאש תימי תוליעפ
 לאיצנטופ .שערו םוהיז יעגפמ לולכל היופצ תירוטומ תימי תוליעפ .תלוספו שער יעגפמ ,רוא םוהיז רוציל יופצ םיפוחה
 :םיאבה םיטביהל רושק תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע םיפוחה לש תירקיעה העפשהה

 םימהזמ תומיעפ 2 יעונמ יללכ ןפואב .ףוחב ןוסכאהמ וא םיב תוליעפהמ םינוש םירמוחו םיקלדב םיה םוהיז )1
   .תומיעפ 4 יעונמ םע טיש ילכב שומיש תושעל ץלמומו רתויב

 יסיפ סרה עונמל תנמ לע )ףוצימ ,םיחזמ ,םירשג( םימב םיאצמנה םינקתמ לש תפטוש הקוזחתל גואדל שי )2
 .םיל הפיחסו

   .תורעס םרט ,יפוח חותיפ יביכרמו דויצ לש םיל הפיחס תעינמל לועפת ילהונ ןגעל שי )3
 ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ )4

 יושיר/םינייכזל תויחנהו םיימעפ דח םילכב שומיש לע רוסיא לשמל( רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ
  .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש ,)םיקסע

 תכרעמה םע קשממה תא רפשל הרטמב םינוש םיביכרמ לש רוטינ אוה ףוחה רוזא לוהינב יזכרמ קלח – רוטינ )5
 :ףוחה לוהינ לש םיהוש םיאשונב תוטלחה תלבקל סיסבכו תיגולוקאה

 קיטסלפה תלוספ רקיעב ,תלוספה רוטינ •
  לוחב םינזומ םיפוח לש הרקמב ,ףוחהמ לוחה דוביא לש תומיכ ןכו םידעומו הנזה תויומכ רחא בקעמ •
  תויצקרטאהו ימיה טרופס לש תימיה תוליעפה יפקיה רוטינ •
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 62   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 ףוחה לומ ,םי בשעו םיגומלא יטלב ,תינושה בצמב תומגמ רוטינ •
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 63   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 םינגומ םיפוחב תוליעפ םע עבט תרימש קשממ תונורקע - םינגומ םיפוח .2

 םינגומה םיפוחה לש תיבחרמה הסירפל םיסחייתממ םינגומ םיפוחב תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשל קשממה תונורקע
 עבטה תרומש לומ חותפה ףוחה ;יגולוקאה ףוחה ;םינטרסה ףוח  ;עבטה תרומש ףוח :ףוח לכב תונושה הנגהה תומרלו
 .תימיה

 

   עבט תרומש ףוח .2.1

 םקוממו 1964-מ תזרכומ עבט תרומש אוה ,'מ 1,200 -כ לש ךרואבו םנוד 100-כ  לש חטשב ,םיגומלאה תרומש ףוח
 ימורדה הקלחב ללכנה ימי-תתה הפצמה רוזאל ,ןופצב גומלא ףוח תואנולמה םחתמ ןיב ,תליא ריעה לש םיימורדה םיפוחב
 תימי הרומש תזרכומ ולומש הרומשה ףוח .לארשיב רתויב תוקיתווה עבטה תורומש שולשמ תחא איה וז .הרומשה לש
 ימורדה וקלח .םלועב רתויב תוינופצה תוינושה - תליא ץרפמב םיגומלאה תוינוש לע תשרדנה הנגהה תא םילשהל דעונ

 תרומש ףוח .םולשתבו םויה ךלהמב חותפ ינופצהו םילייטמל רוגס ,ימי-תתה הפצמל ןופצמש עטקב ,הרומשה ףוח לש
 תא הווהמו רקובמ ןפואב םישפונ טלוק ,רדוגמ ףוחה .תליא ץרפמ יפוח ךרואל הדיחיה תיתשביה הרומשה אוה םיגומלאה
   .םיבר םילקרנשמו םינללוצ ךשומה יראלופופ הלילצ רתאל השיגה

 

 םימב תוליעפה .א

  .הנשב םילקרנשמו םיללוצ יפלא תואמ ךשומש ,ירלופופ לוקרינשו	הלילצ	רתא איה הרומשה •
 תיכוכז תוריס לש טיש •
 הרומשה םוחתב השילג הרוסא – ימי טרופס לע תולבגמ •
 גיד רוסיא •
 םיינפיה םינגב תרקובמ הלילצ •

 
 םיב תויתשת .ב

  .הכומסה תינושל קזנל םרגו קרפתה ,הנורחאה הרעסב עגפנ םהמ דחא .םילקרנשמו םיללוצ תסינכל םירשג •
 .טישהו הלילצה ירוזא ןומיסל םיפוצמב ןמוסמ ימיה חטשה •

 
 ףוחב תוליעפ .ג

 הצחר ללוכ ,תינייפוא תיפוח שפונ תוליעפ וב תמייקתמו םישפונל שגנומ ףוחה לש ינופצה קלחב תוליעפ •
 .חותפה חטשבו הנבמב תמייקתמ עבטה תרימשל הכרדהו ךוניח תוליעפ •

 
 ףוחב תויתשת .ד

 םוקמה לע הכרדה יטלשו ףוח תואסיכ ,תוישמש ,לצ תוככס •
 םישמתשמה תוחיטב לע רמושו עבט יכרעב תיזיפה העיגפה תא םצמצמש ןפואב םימל להק תנווכהל לולבח •
  .הלילצו לוקרינש דויצ תרכשה תרשפאמה םינגהו עבטה תושר	לש תונחו הכרדה ,ףוחה לועפתל יזכרמ הנבמ •
 תוליעפה יללכ תרימש תא אדוומה ג"טר חקפ י"ע שיואמ לדגמ בצומ ףוחב ךא ,הלצה יתוריש ןיא רתאב •

 .הרומשב
 

 יכרע תרימשו יפוחה שפונה תוליעפ קשממ תא רידסמה ןפואב ג"טר י"ע תחקופמו תלהונמ הרומשה .ה
 :הרומשה ףוחב שומיש השענ םהב םיפסונ םילכו םיקשממ .םיב עבטה

 תינושה ןחלוש רוזא ומכ( הרומשב םישיגר תומוקמל תשגל רוסיא תלחה –	םישיגר םירוזא וא הביל רוזא תריגס •
 הבילה רוזא לע ןגהלו תינושב העיגפ עונמל ידכ ,)"םיינפיה םינגה"( הרומשה תביל רדגומה רוזא וא ,)הנוגלהו
 .תוימוקמו תורישי תוערפה ינפמ
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 64   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 יללכל םיתייצמ םניאש םירקבמ ריהזהלו קוחה תא ףוכאל םתוכמס תא םישמממ הרומשה יחקפ –	הפיכא תולועפ •
 .הרבסהב הוולמ הפיכאה םירקמה בורב .עבטה תרומשב תוגהנתהה

 םירקבמה סמוע תא ליבגהל לוכי הרומשה תווצ ,תרדוגמ הרומשהש ןוויכמ –	םירקבמה תומכ לע הטילשו הרקב •
 .ותא דדומתהל תלגוסמ הניא עבטה תרומשש םירקבמ ץחל עונמל ידכ הרומשב

 יוקינו )קיטסלפ תויקש ומכ( םיל הקצומ תלוספ לש העגה עונמל ידכ תיפוחה הביבסה לש ימוי-םוי יוקינ –	ןויקינ •
 ,םהינימל םי םוהיז יעוריא םע תודדומתהל ךרעמהמ קלח איה םינגהו עבטה תושר ,ןכ ומכ .םיגומלאה תוינוש
 .טיש ילכב םרוקמש םימוהיז תוברל

 תוינוש תרימשל יטנוולר רקחמב תכמות םינגהו עבטה תושר –	עדי ירעפ םוצמצל םיימדקא םירקחמ לש םודיק •
 .רקחמה סמוע תוסיוו לוהינל סחייתהב םיגומלאה

 .התובישחו תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשל יתביבס ךוניחו הכרדה •

 

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע

 לש לוהינ תחת אצמנ הז רוזא  .תליא ץרפמב תיגולוקא הניחבמ רתויב שיגרהו יכרעה רוזאה תא הווהמ עבטה תרומש ףוח
 .םדאה תוליעפ לש תויתועמשמ תולבגמ תחת וישכע רבכ אצמנ ןכלו תיגולוקאה תכרעמב העיגפה םוצמצ לע ןומאש ג"טר

  :םימייק/ םיעצומה תוליעפהו חותיפה גוסל תויטנבלרה תויתביבסה תויגוסה .א

 ולא .הצחרו לוקרינש ,הלילצ תוליעפ בקע תינושב הרישי השיגפל תועגונ תוירקיעה תויתביבסה תויגוסה •
  .ףוחהמ תוליעפה לש הרקבו םימייקה םיחזמהמ םימל הסינכ לש הלבגהו לולבח ידי לע תומצמוצמ

 .רתוי םינופצ םיפוח ךרד הייחשב הרומשל סנכיה םילוכי םיללוצו ,הרומשב םיללוצ קשממ ןיא םייקה בצמב •
 תילמינימ העיגפ החיטבמש תומכל לבגומ וב םיללוצה רפסמו ,םילקרנשמל רוגס םינפיה םינגה רוזא ,תאז םע
  .תיגולוקאה תכרעמב

 ןכש םיחותפ םיפוחבמ רתוי םיכומנ וב םיסמועה .תיפוח שפונ תוליעפל ףוחכ םג שמשמ הרומשה לש ףוחה רוזא •
  .תלוספו שער יעגפמל ששח שי םירחא םיפוחב ומכ םלוא ,םולשתב ףוח אוה

 תיפצת ,הכרדה ,יתביבס ךוניחל תורושקה תויוליעפ ,רוגסה הרומשה ףוחב הליהקהו רוביצה תוליעפ תרבגה •
 .עבטה תרימש תולבגמב ,ב"צויכו עבט יכרעב

 

 חותיפו ןונכת .ב

 תויחנה לולכל לוכי קשממה .תינושל םירבטצמ םיקזנ ענמיש הרומשב לוקרינשו הלילצ קשממ ןנכתל שי •
 תינושב תישפוחה הלילצה תא ליבגמה הלילצ קשממ .תוליעפה עוציב ןפואל סחייתהבו ןמזב ,בחרמב תולבגמו
 .)םייתוכאלמ םירתא אמגודל( ץרפמב םייפולח הלילצ ירתא לש םתלעפהל ליבקמב םשוייש יואר

 לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי .תינושל דבכ קזנ תריצי ידכ ךות תימורד הרעס בקע עגפנ הרומשב חזמה •
 המאתהבו םיינוציק םי יאנתל םימייק םיימי םינבמ לש םתודימע ןחבית  .ףוח ינקתמו םיחזמ ןונכתב ולאכ תופוס
 .םקוזיחל םישרדנה םידעצה וטקני ךכל

 

 לוהינו הלעפה .ג

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע םירקבמ לש תירקיעה העפשהה לאיצנטופ .ג"טר לש הלעפהו לוהינ תחת אצמנ רוזאה
 :םיאבה םיטביהל רושק

 רוביצה לשו תונוש תוליהק לש תוליעפ רציל םינגהו עבטה תושר לעפת ,תושרדנה עבטה תרימש תולבגמב •
  .הליהקו תיפצת ,הכרדה ,יתביבס ךוניח לע שגדב ,רוגסה הרומשה ףוחב

 יסיפ סרה עונמל תנמ לע )ףוצימ ,םיחזמ ,םירשג( םימב םיאצמנה םינקתמ לש תפטוש הקוזחתל גואדל שי •
 .םיל הפיחסו

 לוקשל שי .םיגומלא תייברב עוגפל םילוכי ,UV תנירק ןנסל ודעונש םייטמסוק םירישכתב םיאצמנש םירמוח •
  .תינושב וז העיגפ םצמצל םידעצ
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 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 65   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ •
 .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש ,רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ

   .ףוחהו תינושה לש האישנה רשוכ יפ לע םירקבמ סמוע תוסיוו •
 תוליעפמ האצותכ הריבש לש רקיעבו תינושה בצמ לש רוטינ שרדנ ,הלילצ קשממ לוהינב יזכרמ קלחכ – רוטינ •

 .הרומשב םייקתמה יגולוקאה רוטינל ףסונב תאז לכ .הלילצו לוקרינש

 
 םינטרסה ףוח .2.2

 תישונא תוליעפ רדעה .םיבו השביב רוגס יאבצ חטש אוה ,ןדרי לובגל דומצב ,רתויב יחרזמה וקלחב ינופצה ףוחה
 אוה הז ףוח ובש בצמ הרצי ,תילוח איה ףוחה תיתשתש הדבועהו ףוחב )דואמ הנותמ תיאבצ תוליעפ טעמל( תיביסנטניא
  .)Ocypoda saratan(  ןלוחה ןטרס לש הייסולכוא ללוכה לודיג תיב ,תירכ לעה רוזאב ,אוצמל ןתינ וב ןורחאה םוקמה

 ,ינדריה לובגל ךומסב ילוחה ףוחה .תליא ץרפמב םינגומ םיחטש לש תיחכונה תרגסמב ללכ םיגצוימ םניא םיילוח םיפוח
 וק .יאבצ חטש ותויה ףקותמ קר הפיקע הנגהל הכוז ,תליאב םירחאה ףוחה ירוזא לכמ םלענש ןלוחה ןטרס תא סלכאמה
 יפוחה לודיגה תיב לע הנגהו רוטינ רשפאתו ותוא קזחתש ,הז ףוח עטקל תימשר הנגה קפסל  אוה עצומה החנמה תוינידמה
 תיב רומישל םירושקה רוביצל ךרעו היצקארטניא רצייל בושח ,תאז םע .ןלוחה ןטרס לש הנורחאה הייסולכואהו ילוחה
 הסינכ רשפאתתו רוגסה יאבצה חטשה תולבגמ ורסוי ובש שיחרתב םינטרסה ףוח רומישל עצומה קשממה ןלהל .הז לודיג

 .ףוחל רוביצה לש

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע
 תונוש תורוצב ליבגהל ךרוצ שי ,ולודיג תיבל תוערפה עונמלו ,וילע רומשל תנמ לעו םדאה תוליעפל שיגר ןלוחה ןטרס
 םדאה תוליעפ םהבש םירוזא וראשייש הזכ ןפואב ,םירחא םיקלחל השיג תרתה ךות ,ףוחה ללכל םירקבמה תשיג תא
 םיירשפא תונורתפ  .ףוחב יוצרה קשממה תא רידגתש תדקוממו תטרופמ תיגולוקא הניחבב ךרוצ שי ךכ םשל .תילאמינימ
 רומישל םירושקה רוביצל ךרעו היצקארטניא תריצי ידכ ךות ,םיפצ םיליבש וא לולבחו טוליש תונורתפ לש ןווגמ םיללוכ
 ףוח תעוצר לע זירכהל ץלמומ ,יגולוקא קשממ לש יעוצקמ לוהינ תבייחמ הז לודיג תיב לע הרימשש ןוויכמ .הז לודיג תיב
 היתולוכיל םאתהב ולהנל ג"טר לע ליטהלו עבט תרומשכ רוגסה יאבצה חטשה םוחתב םויכ הלוכ תאצמנה וז הרצ
  .הלש הפיכאה תויוכמסו תויעוצקמה

 :םישיחרת ינשל תוסחייתמ תויתביבסה תויגוסה

 תוליחמ תא תסרוה ,ףוחב היהשו הכילה ללוכ ,ףוחב םדא תליעפ - בחרה רוביצל רוגסה ףוחה לש החיתפ •
 ןלוח תויסולכוא ןיא רבכ םהב ינופצה ףוחה יפוח ראשב השחרתה רבכ וזכ תומלעה .םתומלעיהל תמרוגו ןלוחה
  .ללכ

 ןלוחה תייסולכוא לע תילילש העפשה - אבצה תוליעפל רוגס ינוחטב חטש ראשיי ףוחה – םייקה בצמה ךשמה •
 לש תפסותל אבצה לש חותיפ תוינכת ןנשי  .תוליעפה תויביסנטניאב היולתו ,תיאבצ תוליעפמ האצותכ היופצ
 היולת ןלוחה תייסולכוא םעו תיגולוקאה תכרעמה םע ולא תויוליעפ לש קשממה .ףוחהמ תימי תוליעפו ףצ חזמ
 תיבל ןוכיסה .לודיגה תיבב תיאבצה תוליעפה לש תובשחתהה תדימבו לוחה יבג לע תיאבצה תוליעפה תומכב
 ןמז ךרואל שחרתת תוליעפהש לוככו בחרמב רתוי תיביסנטניא היהת תיאבצה תוליעפהש לוככ רבגי לודיגה
  .לודיגה תיב רומיש םע דחי תיאבצה תוליעפה תא רשפאל הלוכי םיאתמ קשממ לע הרימש ,תאז םע .רתוי ךורא

 
 בחרה רוביצל ףוחה תחיתפ לש שיחרתב .א

 ןונכת  •

o תא רידגתש ,לודיגה תיב לש תדקוממ תיגולוקא הניחב סיסב לע וכרעי ףוחב קשממה תעיבקו ןונכתה 
 .)'דכו לוהינ ,רוטינ( םישרדנה םימילשמה םינונגנמה תא הז לודיג תיב רמשל םימיאתמה תונורתפה

o ךות לודיגה תיב רומיש תולבגמב רוביצה לש רוקיבו הייפצ לש תוליעפ בולישל םיעצמא לולכי ןונכתה 
 תופסונ תולבגמ ,דבלב םינמוסמ םיליבשב העונת תרדגה ,הפצ תלייט :ןוגכ םינוש תונורתפב שומיש
 .ןמזה בחרמבו בחרמב
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o םיליבש לולכל לוכי ףוחב חותיפה .לודיגה תיב לע הרימשל ףוחה חטש בורב חותיפ ןונכתמ ענמיהל שי 
 .המודכו םיינויח ףוח יתוריש ,הללצה ,תיפצת תודוקנ ,םיפצ

 
 לכ וטקניי ,תיפצת תודוקנ וא הפצ תלייט תריצי לע שגדב ,ףוחב חותיפ תודובע תעב - חותיפו המקה תודובע •

  .םינטרסבו לוחה ירוזאב ועגפי אל הינבה תודובע יכ חיטבהל םישרדנה םיעצמאה

 לוהינו הלעפה •

o םויקו ילוחה לודיגה תיב לש ודוקפת תא חיטביש יגולוקא קשממל םאתהב עצבתת ףוחב תישונאה תוליעפה 
  ןלוחה ינטרס

o תישפוח הסינכל ףוחה חתפיי אל ,ףוחב יגולוקא קשממ לוהינ תלוכי שוביג וא עבט תרומש לש התזרכהל דע 
 .רוביצה לש

 
 :ףוחב תיאבצה תוליעפה ךשמה לש שיחרתב .ב

 ןונכת •

o תוילילש תועפשה תעינמל ג"טר םע תוצעייתהב היהת טיש ילכ לש תימי תוליעפ תפסותו ףצ חזמ תמקה 
 .לודיגה תיב לע

o םיה יאנתב םידימע ויהי יכ חיטבהלו תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי םיחזמ תיינבב 
o לודיגה תיב לע הרימש ידכ ךות ,ףוחה ירוזא בורב יוניבו חותיפמ תוענמיה 

 

 חותיפו המקה •

o םינטרסבו לוחה ירוזאב ךרוצל אלש ועגפי אל תודובעה יכ וחיטבי ףוחב חותיפ תולועפ. 
o קוח י"פע ךכל םיכמסומה םימרוגה לש יגולוקא חוקיפב שומיש השעי חותיפה תודובעב. 

 

 לוהינו הלעפה  •

o יאבצ שומיש קשממ ,קוח י"פע םיכמסומה םימרוגה- םע תוצעייתהב ,רידגי אבצה – ףוחב תיאבצ תוליעפ 
 תדקוממ היהת תיאבצה תוליעפה יכ חיטבי קשממה .יפוחה לודיגה תיב לש ומויק ךשמה תא חיטביש ףוחב
 .םיצוחנה ירוזאל בחרמבו ןמזב

o םיל תוליעפהו בצומהמ םיקותמ םימו םיכפש תמרזה לע רוסיא. 
o םיקלדב םוהיז תעינמ ,טנמידס תפחרה תעינמ חיטבת תימי תוליעפ.  
o רואה םוהיז תא תרציימשו תינוחטב הניחבמ תיחרכהה הרואתה עצובת ,ג"טר םע תוצעייתהב – הרואת 

 .ילאמינימה
o םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ. 
o לע הרימשל ,ףוחב םילעופה תוחוכהו היבצ בצומב םיתרשמה לש ,ג"טר עויסב ,תיתביבס הכרדהו ךוניח 

  .ףוחבש עבטה יכרע
o ג"טר תוירחאב ,ןלוחה תייסולכוא לש ףיצר רוטינב ךרוצ שי ףוחה לוהינב יזכרמ קלחכ – רוטינ.  

 

 יגולוקאה ףוחה .2.3

 ג"טרל תפתושמ ע"בת תמדוקמ ,תליא תיריע תלעפהב ,םייתוריית םישומישל וחתפנש 1 חזמו א"אצק לש ינופצה ףוחב
 קלחכ 1 'סמ חזמ תשמשהו ףוח יתוריש חותיפ ,םייכוניח םינכת תולעב תויוליעפ םע יגולוקא םי ףוחל תליא תייריעלו
 יגולוקא םירקבמ זכרמ תמקה ,ףוח יתוריש חותיפ תוללוכ רוביצל חתפיש ףוחה עטקל חותיפה תוינכת .יתורייתה ךרעמהמ
 וקלחבו ,םיל םיצחרתמ תסינכ תעינמ ללוכ ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימש לע שגדו םייכוניח םינכת םע דומיל תותיכו
 .1 חזמ תיתשת סיסב לע שפונ תוליעפ םג ללוכה רוביצל חותפ הצחר ףוח ימורדה



   תימיה תיעבטה תכרעמה םע קשממל תונורקע | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 67   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 וכשמש םיגומלא לש תוחתפתהל ןגומו רומש ,חונ לודיג תיב ןמזה םע הרצי ,א"אצק ןקתמב תמצמוצמה תימיה תוליעפה
 םהוז םינשה ךשמב .ג"טר םע םואתב םינחבנ יתשביה םחתמה לש ןונכתה תונורקע .םיפסונ םייח ילעב לש בחר ןווגמ
  .רוביצל ףוחה תחיתפל תודובעהו תוכרעההמ קלחכ ףלחוה ףוחב לוחהו א"אצק תוליעפמ םיקלדב ףוחה

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע

 רוזאו ,ףוחהמ בר אל קחרמב םיגומלא תוינוש :םיירקיע םיגוס ינשמ םייתועמשמ עבט יכרע ללוכ יגולוקאה ףוחה רוזא
 קשממל גואדל היהי רגתאה .בר םירקבמ רפסמ ךושמל ןנכותמו רוביצל חותפ חטשה .הנגהל יוארה ףוח יעלס לש יכרע
 דציכ – ירוביצה ףוחה לש ילוהינ רגתא אוה ךכמ רזגנה רגתאה .תיגולוקאה תכרעמה רמשית ,תיפוח תוליעפ דצל וב
 .להוני ימ ידי לעו םוקמב עבטה יכרעב העיגפ תעינמ לע שגדב שיגר יגולוקא קשממ ףכאייו רמשי ,להוני

 

  :םימייק/ םיעצומה תוליעפהו חותיפה גוסל תויטנבלרה תויתביבסה תויגוסה .א

 הצחרו לוקרינש ,הלילצ תוליעפ בקע תינושב הרישי העיגפ •
 ףוחה יעלס רוזאב יחה הסימר •
 )קיטסלפ תלוספ רקיעב( תלוספו שער ,רואב םוהיז יעגפמ •
 .תימיה היגולוקאהו עבטה תרימשל ךוניח תעמטהו בחרה רוביצל היגולוקאהו עבטה יכרע תשגנה •

 
 ןונכת .ב

 תרימש תאש חיטביש ,יגולוקאה ףוחב רוביצה תוליעפל טרופמ יגולוקא קשממ סיסב לע היהי ףוחה ןונכת •
 .ןמזבו בחרמב תולבגמו תויחנה לולכיו תיגולוקאה תכרעמה

 תלבגמ .ףוחה יעלס לש לודיגה תיב לע הרימש ידכ ךות ףוחה ירוזא בורב ילמינימ חותיפ חיטבי ןונכתה •
 י"פע ךכל םיכמסומה םימרוגה - תוצלמה יפ לע ןונכתב עמטות םייפיצפס ףוח יעלס ירוזאב הכירדו תוליעפ
  .קוח

   .א"אצק לש חזמה ךרואל דחוימבו םינבמ ןונכתב תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי •
  .ג"טר םע םואתב םדקומ ןונכת ידי לע רוא םוהיז תתחפה •
  .םיל ףוח תוחלקממ םימ לש השילג תעינמו ריעה לש תיזכרמה בויבה תכרעמל ףוח תוחלקמ לש רוביח •
 תמאתומ היהת הייחמצה .ףוחל יגולוקאה קשממהמ קלח ויהי ףוחב תועיטנו היחמצ ןונכת -  ףוחב היחמצ •

 הביבסב עגפי אלש ןפואב ,ןושידב ילאמינימ ךרוצ ילעב םימיאתמ םיחמצב שומיש השעיו תינושל הברקל
 יפוחל תוינידמה ךמסמב 03 קרפו 02 קרפ תויחנהל םאתהבו ,תמכסומה הייחמצה תמישרל םאתהב ,תימיה
  .הז אשונל תליא

 

 חותיפו המקה תודובע .ג

 .חותיפ תודובע ףיעס ,הצחר יפוחב תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ האר •
 םימרוגה רושיאב  ,יגולוקאה ףוחה לש םייעלסה םירוזאב תושרדנה תויתדוקנ חותיפ תודובע ורתוי •

 .קוח י"פע ךכל םיכמסומה
 טייש ילכ לש תיזיפ העיגפל םירושקה םיטביהב ללוכ ,1 חזמב תודובעמ םוהיז תעינמ  - תוימי תודובע •

   .םיקלדב םיה םוהיז לש העינמו ,טנמידס תפחרה תעינמ ,תינושב םייסדנה םילכו
 

 לוהינו הלעפה .ד

 ,ףוחב תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ לוהינ תלוכי לעב יעוצקמ םרוג רידגהל שי רוביצל ףוחה תחיתפ םרט •
 בושח .קשממה תלעפהמ ןויסינהו רוטינ ינותנ ,חטשהמ ולעיש תונבותל םאתהב ונוכדעו ומושיי תא חיטביש
 .תיביטרפוא לוהינ תלוכי לש לעופב המויקל דע רוביצל ףוחה תא חותפל אלש

 ךמסומה ףוגה ידי לע להוני םיב םישמתשמה קשממ הבו תזרכומ תימי הרומש תויהל ןנכותמ ימיה בחרמה •
 .קוחה י"פע ךכל
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 .חזמה לע תוליעפה ןכו רואו שער יעגפמ תעינמל הלילהו ברעה תועשב תוליעפ תועש תלבגה אשונ ןחביי •
 ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ •

  .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש ,רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ
  .םילקרנשמ ידי לע הריבשל דחוימב םישיגרש א"אצק לש חזמה ידומע ךרואל יחל דחוימב בל םישל שי •
 תוינושה בצמ תא לולכי רוטינה .תיגולוקאה תכרעמה םע םישמתשמ קשממ לוהינב יזכרמ ילכ אוה רוטינ •

 היהי רוטינל ףסונ ביכרמ .ףוחה יעלס לע יחה בצמו 1 חזמ יבג לע םיגומלאה ,)תינושה יטלב( תיעבטה
 .םיבו ףוחב רוביצה לש תוליעפה
 

 החותפ עבט תרומש ףוח .2.4

 ךרוא .תליא ץרפמב הזרכוהש הנושארה תימיה הרומשהו לארשיב תימורדה עבטה תרומש איה ימורדה םיה תרומש
 ףוחה וקל הכומסה םיגומלא תינוש תללוכ הרומשה .םיה ךותל ףוחה וקמ 'מ 200 -כ הבחורו םירטמ 1,600 -כ הרומשה
 רצ ףוחה .עבט תרומש וניאו היריעה ידי לע להונמה חותפ ירוביצ ףוח אוה תיזחב ףוחה .םילקרנשמו םיללוצ תכשומו
 לש לוהינ בייחמ הז בצמ .ירוביצ ףוחל תימי עבט תרומש ןיב לובג שמשמ םימה וק ובש תידוחיי היצאוטיס אטבמו דואמ
 .הז ףוחל רוביצה לש יזכרמה הכישמה םרוג תא םג םיווהמה םיב עבטה יכרע לע רומשל הרטמב ינדפק קשממ

 :ףוחב חותיפה יביכרמ
  .הללצה ינקתמו ףוח יתוריש ינבמב םידקמתמו םימצמוצמ •
 םירושקה םירחא םיביכרמ וא םיינופצה םיפוחה תא םינייפאמה יתביבס חותיפ לש םיביכרמ טעמכ ןיא •

  .ימי טרופס יפוחל
 .ףוחב ףוזיש תוטימ תרכשה לש תינייכז תוליעפ טעמכ ןיא •
 .חותיפה יביכרמ תסירפב תוריהז בייחמו שומישה ףקיה תא ליבגמ ףוחה לש דואמ רצה ובחור •
 ףוחהמ הובגה סלפמב תירוביצ תלייט ףוחה ףרועב •
 הלצה יתוריש וא ליצמ תוכוס ןיא •

 :ףוחב תוליעפה
  םימב הייהש לש יפוח שפונ תוליעפ •
 ףוחב הליל תוליעפ לע רוסיא לח •

 :םימב חותיפה יביכרמ
 םילקרנשמו םינללוצל םימל השיג ירשג •
 םימב םיחוטבו )עבטה יכרע תרימשל( םירדסומ החונמו הסינכ ירוזא םינמסמה םיפוצמו לולבח •

 

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע
 םימייק/ םיעצומה תוליעפהו חותיפה גוסל תויטנבלרה תויתביבסה תויגוסה .א

 ףוחה רוזאב תאצמנש םיגומלא תוינוש .ףוח יעלס לש יכרע רוזאו ,ףוחהמ רצק קחרמב םיגומלא תוינוש ליכמ רוזאה
 לש השילגל םירושק םירקיע םינוכיסו ,תלוספו שער רוא ימוהיז ללוכ ,ףוחב תוליעפהמ םייתועמשמ םיצחלל םיפושח
 ,םיצחרתמ םע רישי עגמ עגממ הריבשל דחוימב תושיגר תוינושה ,ףסונב .)םיטנגרטד ,קיטסלפ תלוספ( םימהזמ
   .תיביסנטניא םדא תוליעפ ידי לע הרישי הסימרל ףושח ףוחה יעלסב יחה .םיללוצו םילקרנשמ

 לש הלבגהו לולבח ידי לע תומצמוצמ ולא .הצחרו לוקרינש ,הלילצ תוליעפ בקע תינושב הרישי העיגפ •
  .ףוחהמ תוליעפה לש הרקבו םימייקה םירבעמהמ םימל הסינכ

 תנווכמ אל הריבש ידי לע תוינושב עגופש בר סמוע שי ןכלו ,םילקרנשמו םיללוצ קשממ ןיא םייקה בצמב •
   .יקוח יתלב ןפואב םיפדצו םיגומלא םיפסואש םירקבמ שי ףסונב .םירקבמ לש עגממ

 שער יעגפמל ששח שי םירחא םיפוחב ומכו ,שפונ תוליעפל ףוחכ םג שמשמ הרומשה לש ףוחה רוזא •
   .תלוספו
 

 ןונכת .ב
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 תויחנה לולכל לוכי קשממה .תינושל םירבטצמ םיקזנ ענמיש הרומשב לוקרינשו הלילצ קשממ  ןנכתל שי •
  .תוליעפה עוציב ןפואל סחייתהבו ןמזב ,בחרמב תולבגמו

   .ףוח ינקתמו םיחזמ ןונכתב תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל שי •
 .םיינוציק םי יאנתב דומעיש ןפואב הכיסנה ףוחב םימייקה םיחזמה לש םוקיש ןנכתל שי •
 .עבט תרימשל עגונב ףוחב םירקבמה רובע טולישו הרבסה יעצמא בלשל שי •

 

 .זרכומה ירוביצה ףוחה ףיעסב תומיאתמ תויחנה ואר - חותיפ תודובע .ג

 לוהינו הלעפה .ד

 :םיאבה םיטביהל רושק תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע םירקבמ לש תירקיעה העפשהה לאיצנטופ
 ,תימיה הרומשב לבוגה ףוחב רוביצה תוליעפל טרופמ יגולוקא קשממ ,ףוחה לוהינמ קלחכ ,רידגהל שי •

 .ףוחב רוביצה תוליעפל ליבקמב תיגולוקאה תכרעמה תרימש תא חיטביש
 .תיגולוקאה תכרעמה םע קשממה תא להנמש יעוצקמה םרוגה תא רידגהל שי •
  .םיינוציק םי יאנתב ודמעי יכ חיטבהלו םימייקה םיחזמה תא םקשל שי •
 .םיגומלא תייברב עוגפל םילוכי ,UV תנירק ןנסל ודעונש םיבר םייטמסוק םירישכתב םיאצמנש םירמוח •

  .הז ףוח לע שגדבו  ,וז העיגפ םצמצל םידעצב טוקנל שי
 ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ •

 .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש ,רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ
 האצותכ הריבש לש רקיעבו תינושה בצמ לש רוטינ שרדנ ,הלילצ קשממ לוהינב יזכרמ קלחכ – רוטינ •

 .םיבו ףוחב רוביצה תוליעפ ףקיה תכרעהל םג שרדנ רוטינ .הלילצו לוקרינש תוליעפמ
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 :תויתשת תוליעפ םע עבט תרימש קשממ תונורקע - תוימואל תויתשת יפוח .3

 העפשה לאיצנטופ תולעב ןה ,א"אצק לש טפנה למנו תליא למנ ,תליא ץרפמב תויזכרמה תוימואלה תויתשתה יתש
 קשממה תונורקע .הלקת תעבו תפטושה הלעפהב ,תויגוס לש בחר ןווגמב תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע דואמ יתועמשמ
  .עבטה תרימש תוינידמב יזכרמ ביכרמ םה הלא תויתשתל
 

 תליא למנ .3.1

 םינעטמה תעונת ךסמ דבלב 3-4%( תורוחסה ףקיהבו תיזיפ ,ןוכיתה םיה ילמנמ תיתועמשמ ןטק הצק למנ אוה תליא למנ
 בצמב יוצמ אוה ,ץראה זכרממ וקוחירו הפוריא ןיבל חרזמה ןיב תוינוא לש יזכרמה טישה ביתנמ וקוחיר לשב .)תימואלה
 תרוזפתב ןעטמ - םיגוס השימחמ םינעטמ ןסחאמו ענשמ למנה .היצלוגרבו תונפסה ףנעב םייונישל דואמ שיגרה ילכלכ
 .םיינוחטיב םינעטמו )אובימ בכר ילכ( עונלג ןעטמ ,זורק תוינוא יעסונ ,)אובימ םילגע( יללכ ןעטמ ,אוציל

 רבשמ תעב ןוכיתה םיה ילמנל הפולחכ הנושארבו שארב ,תיגטרטסא תובישח לעב אוה ,הנידמל ימורד ימי רעשכ ,למנה
 הווהמ אוהו ,תליא ריעה לש יתרבחהו ילכלכה הנסוחל המורת שי למנל .)'דכו הנואת ,המחלמ ,עוגיפ( למנ תיבשהל לולעה
 .הברעה םורד יבושיילו ריעל בושח )ףיקעו רישי( הקוסעת רוקמ

 םיאנתה תרגסמבו הביבסה תנגהל דרשמה רקבמו רידגמש קסע ןוישיר תרגסמב תרדסומ יתביבסה םוחתב למנה תוליעפ
 םידרטמהו םינוכיסה םוצמצל םייזיפ םיעצמאו תוליעפל םיאנת לש הרוש םיעבוק ולא .למנה ביוחמ וב םילער רתיה תלבקל
 .םימוחת לש הרושב תויתביבס תועפשה תרצוי למנה תוליעפ ,תאז םע .םייתביבסה

 םיגומלא תינוש לש דואמ ההובג תויכרע לעב לודיג תיב יוצמ ,'מ 20 לש םי קמוע וקל רבעמ ,למנה יפיצרמ רצק קחרמב
 .למנל םורדמו ךומסב יוצמ םיניפלודה ףירו

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע העפשה לאיצנטופ תלעב איהש למנה תוליעפ
 :םי םוהיזל םילאיצנטופ תורוקמ רפסמ למנל - םי םוהיז .3.1.1

 .)בתנ תוריסו תוררוג( למנה לש םיילועפתה טישה ילכמו למנב תונגועה תוינואמ םינוש םירמוח תופילד .א
 רתויב השק העפשה תויהל הלולע הז גוסמ עוריאל – םיל ןמש תפילד לולכיש ימי עוריא וא הנואתל ןוכיס .ב

 תווצ תועצמאב םי םוהיז תעינמל הכורע תליא למנ תרבח .ץרפמב תיפוחהו תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע
 תינכתו הביבסה תנגהל דרשמה לש םי םוהיז תעינמל הנחתה םע תולוגרת ,םי םוהיז יעוריאב לופיטל םוריח
  .)למנה לש תוררוגה ךרעמל םימסוח לש ךרעמו םיימי םימסוח( םי םוהיז תעינמל דויצ תללוכה םוריח

 למנב הדובעו לועפת יחטשממ םיל םימרוזה םימהוזמ רגנ ימ .ג
 למנב םינסחואמה םירמוח לש ךפש .ד
 הפירש עוריא לש הרקמב שא יוביכ ימו ירמוח לש המרזה .ה
 תניעטמ ריוואל הנשל םיטלפנ טפסופ ןוט 80-כ יכ ךירעמ הביבסה תנגהל דרשמה – גלשא/טפסופ תטילפ .ו

 .םיל עיגמ בורה יכ ךירעהל ןתינ תיטננימודה תינופצה חורה לשב .תוינאה

 לכ םיראומ למנה ףרועו לועפתה יחטש לכ ,הלילב הלודג הרואת תמצוע רציימ תליא למנ - רוא םוהיז .3.1.2
 ,ההובג היגרנא תכירצ ןמז ךרואל רציימ הרואתה ףקיה .למנב תוליעפ ןיאו טעמכ ולא תועשב יכ ףא הלילה
  .תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תילילש העפשה רקיעבו למשח לש תורתוימ תויולע

 ןונכתה .ןופצו םורד םינוויכל תליא למנ יפיצר תכראהל תינכת י"נח הניכה 2011-ב - למנה חותיפ תוינכת .3.1.3
  .הז בלשב תילכלכ תויאדכ רדעה לשב שמומ אל

 עטקה .גלשאהו םיטפסופה תוינא לש הניעטה תוקופת תא גרדשל הדעונ המורד ףיצרה תכראה •
 תללוכ ימורדה ףיצרה תכראה .'מ 40-30 בחורבו 'מ 270 ךרואב העוצר , Jetty-כ ןנכות ךראומה
 הריפחה .)-15 ל -11 ןיב אוה םויכ קמועה( -17 קמועל )שדחה חזמה ךרואל( תימי הריפח ןונכתב
 יטלב קיתעהל ךרוצ שי הריפחה םרטו ,הריפח ףכ םע ףונמ תועצמאב עצבתהל הרומא תימיה
 םיניפלודה לע ,הרדחהה ישיטפמ ,ימי תת שער לש העפשה םג היופצ המקהה תודובעל .םיגומלא
 .ךומסה םיניפלודה ףירב
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 תפסותכ  ןושאר ידיתע בלשב הננכות ,רקבו תוינוכמ תקירפל רקיעב שמשמה ,ינופצה חזמה תכראה •
 לש תפסות – כ"הס .ינש בלשב םיפסונ 'מ 180 תפסוהל תורשפא םע םייקה חזמה לע 'מ 90 לש

  המקה תטיש התואב Jetty -ב תננכותמ חזמה תכראה .ףיצרל 'מ 270

 ,הלוככ הבור ,םיפיצרה לש היצקורטסנוקה .50-ה תונשב ונבנ תליא למנ יפיצר - תוימי הקוזחת תודובע .3.1.4
 הקלחבו ןיוזמ ןוטבמ הקוצי הקלחבש ןוטב תעסימ ,ןוטב תורוק ,ןוטב תואסנולכ .ןייוזמ ןוטב לע תתתשומ
 ןטק חוורמ םע תורוקו םידומע תכרעמ לע תונעשנ תועסימה .ךורד ןוטב לש םיימורט םיטנמלאמ היונב
 תיסחי תוחילמו דאמ ההובג תיתביבס הרוטרפמט ןיב בולישה .ןוטבה תעסימ תיתחתל םיה ימ ינפ ןיב תיסחי
 יטנמלא לש ץאומ יאלבל םינשה ךלהמב האיבהש תיביסרגא תיביזורוק הריוואל םרג ,םיה ימ לש ההובג
  .םיפיצרב םוקישו הקוזחת תולועפ תועצובמ םגו תושרדנ ,רומאה רואל .וכותבש ןויזה לזרבו ןוטבה

 קוח חכמ( לארשי ילמנ תרבחל הביבסה תנגהל דרשמה איצוהש ןויקינ תושירד תובקעב - הקצומ תלוספ .3.1.5
 למנה רוזאב ,תאז תורמל .)ןוט 190 -כ( תלוספ ק"מ 176 למנל ךומסה ימיה בחרמהמ ופסאנ ,)ןויקינה
 יטטסא עגפמ הווהמ תאז תלוספ .םימל ופסוה הפוקת וזיאב רורב אלש הקצומ תלוספ לש תובר תויראש
 תינושב עוגפלו תורעס ןמזב עונל םילולעו תלוספבש םיימיכ םירמוחב םוהיז רוציל הלוכי ,יתועמשמ
   .תפסונ הקצומ תלוספ לש הסינכ עונמלו תלוספה תאצוה תא ךישמהל לועפל שי  .תיעבטה

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממו ןוכיסה םוצמצל תונורקע

 יתביבס ןונכת .3.1.6

 קרפ 'ר( למנה לש םיינונכתה םיטביהה לולכמ תא רידסתש תטרופמ תינכת רשאתו ןיכת לארשי ילמנ תרבח •
 לע העפשה ריקסת םג ללכיי וז תרגסמב .)תויתשתה ךרעמ בוליש - תליא יפוחל תוינידמה ךמסמב 09

 תיתביבס לוהינ תרגסמ רידגיו ,תוידיתעהו תומייקה תויתביבסה תועפשהה לולכמ תא ןחביש הביבסה
  .תימיה תיגולוקא תכרעמה לע העפשההו םיעגפמ ,םידרטמ םוצמצל

 .ותוליעפ לש תורזגנהו םייתביבסה םיביכרמה לכב תויתביבסה תונקתהו הקיקחה לולכמב דומעי תליא למנ •
 תניעט תעצבתמ הב תע לכב לעפי ףיצרה רוטינה ךרעמ – גלשא/טפסופ קבאמ ריווא םוהיז - ריווא תוכיא .3.1.7

 .גלשא/טפסופב תוינא

 תוינוש .'מ 20 קמוע וקל תיחרזמ םיב יוצמ תחתופמ םיגומלא תינוש לש שיגר לודיג תיב - םיב עבט יכרע .3.1.8
 .הלילצ ןוגכ תויתוריית תוליעפל תושיגנ אל ןהש ןוויכמ ,ראשה ןיב ,תורמשנו תליאב תופיה ןמ ןה ולא
 לע רומשל ידכ .םייסדנה םילכו טייש ילכמ תיזיפ העיגפל תופושח תוחפ ןכלו תיסחי תוקומע ולא תוינוש
 :לע הדפקה ךות למנב לועפל שי ןמז ךרואל ולא תוינוש

 תויסדנה תולועפמ טנמידס תפחרה םוצמצ •
 םינמשו םיקלדב םיה םוהיז תעינמ •
 יחרכהה םומינימל רואה םוהיז םוצמצ •
 יזכרמ קלחכ .תינושה בצמב חווט תוכורא תומגמ שי םאה רורב אלו תרטונמ אל למנב תוינושה  - רוטינ •

 ,םינימה ןווגמו יוסיכה זוחא לע שגדב תינושה בצמ תא רטנל ץלמומ למנה לש תיתביבסה העפשהה לוהינב
 היהי תוינושה רוטינ .קיטסלפה תלוספו הקצומה תלוספה תומכ לש רוטינו ,תינושה תולובג לש קיודמ יופימ
 .למנה לש ימי תוליעפ רוזאב הלילצה תוחיטב אשונל למנה לבוח בר רושיאב

 טייש ילכמ תינושב תיזיפ העיגפל הובג לאיצנטופ חותיפ תולועפל - למנה יפיצר תבחרהו חותיפל תודובע .3.1.9
 יכרע ללוכש חטשב הינב תולועפ .טנמידס תפחרהו ,םינמשו םיקלדב םיה םוהיזל ןוכיס ,םייסדנה םילכו
  תינכת ךמס לעו קוח י"פע ךכל םיכמסומה םימרוגה חוקיפבו שארמ תוצעייתהב ועצובי םיימי תת עבט
 :םיאבה םיביכרמה תא ,ראשה ןיב ,לולכתש עבט יכרעב העיגפה תעינמל

 תוליעפה עוציב ינפל םיימי תת םירקס •
 חותיפה תוליעפ ןמזבו ינפל תוריכעו טנמידס תומיגד •
 תליחת םרט ,םינגומ עבט יכרע לש )הלצה תורבעה( תוקתעה לש םידקמ עוציב ,ךרוצה הלעיש לככ •

 תודובעה
 הדובעה רוזא םוחיתל הנגה ךסמ :ןוגכ תועפשהה םוצמצל םיעצמא לולכת הדובעה •
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 לע ויתועפשהו ימי תת שער לש טביהב ,םישיטפ ליעפהל היהי ןתינש יברמה ןמזה קרפ תא עבקת תינכתה •
 םיימי םיקנוי

 םיפוג וא/ו היינב תלוספ לכמ תיעקרקה ןויקינ תעיבק ךרוצל ימי תת ואדיו רקס עצובי תודובעה םותב •
 .תודובעה עוציבמ האצותכ תיעקרקל ועיגהש םירחא

 :תוימי הקוזחת תודובע .3.1.10

 ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תיתוהמ תילילש העפשה תולעב תויהל תולולע למנב תוימי הקוזחת תודובע
 םירמוחו םיקלדב םיה םוהיזו טנמידס תפחרה ,תינושב םייסדנה םילכו טיש ילכ לש תיזיפ העיגפ ללוכ
 תולועפה תא טרפתש הדובע תינכת הביבסה תנגהל דרשמה רושיאל שגות תודובע עוציב םרט .םינוש
   .תימיה תיגולוקאה תכרעמל םינוכיסו תויתביבס תועפשה םוצמצל םיעצמאהו תוננכותמה

 למנב רגנה לוהינ .3.1.11

 לע רגנ ימ תמירזמ םי םוהיז תעינמל םיעצמא לולכתש למנה םוחתל תללוכ זוקינ תינכת ןיכי תליא למנ •
  .למנה לש קסעה ןוישירב ונגועי םהו םיעצמאה תא רשאי הביבסה תנגהל דרשמה .םיילועפת םיחטשמ

 .הפירש תעב ,יוביכ ירמוחו יוביכ ימב םיה םוהיז תעינמל םישרדנה םילכה תא םג ןחבת זוקינה תינכת •
 ינקתמ וא תורצאמ תנקתהו םיל תורישי רגנ תזקנמ הניאש ירוחא זוקינ תכרעמ וללכי ונביש םישדח םיפיצר •

  .ךרוצל םאתהב עוקיש
 .םימשגה תנוע םרט ,רגנ םוהיזל לאיצנטופ ילעב םיחטשמ לש יוקינ תינכת ליעפי תליא למנ •

 :רוא םוהיז .3.1.12

 תכסממ איה .תימיה הביבסב םיבר םייגולויסיפ םינונגנמ תשבשמ ויפוח לאו םיל תרדוחש תיתוכאלמ הרואת
 הרואתה יפ לע םינרכנוסמ יעבט ןפואבש םינונגנמ תשבשמ ךכבו תיעבטה הרואתהמ תועיגמה תותואה תא
 תקיודמו המכח הרואתב שומיש ידי לע ירשפא ץרפמל עיגמה רואה תומכב רכינ םוצמצ .היבר ןוגכ ,תיעבטה
 תרציימשו דבלב תינוחטיבו תיתוחיטב הניחבמ תיחרכהה הרואתל םצמטצהל ךירצ למנהמ רואה םוהיז .רתוי
 .לבוגה יפוחה בחרמלו טרפב םימה ןוויכל ילאמינימה רואה םוהיז תא

 :ימי עוריא תעינמ .3.1.13

 תולודגה תוינאה לדוג תא םאותה קפסה תולעב תוררוג ליעפהל תליא למנ תא החנת לארשי ילמנ תרבח
 .א"אצק לש טפנה למנלו תליא למנל עיגהל תולוכיה רתויב

 :תופיקשו חוויד .3.1.14

 לש ףיקמ יתנש יתביבס חוויד תליא למנ גיצי ,תיפוחה הביבסבו ריעב למנה תוליעפ תובלתשהמ קלחכ 
 .'דכו ושחרתהש הביבס יעוריא רואית ,וכרענש רוטינ יאצממ חותינ ,הביבסה תרימשל וטקננש תולועפה
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 א"אצק לש טפנה למנ .3.2

 תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע העפשה לאיצנטופ תלעב איהש א"אצק תוליעפ
 ומצמציש םילכו םיעצמאל תושירד לש הנותמ המר הררג ,םינורחאה םירושעב ,תליא א"אצקב תמצמוצמה תוליעפה
 טפנ עונישל בייחמ תונבה םכסה םתחנ ,תויורימאה דוחיא םע םולשה םכסה תמיתח םע ,הנורחאל .םידרטמו םינוכיס
 א"אצק לולכמ( ןוכיתה םיב א"אצק למנל תליאב טפנה למנ ךרד הידועסמ טפנ ענושי ותרגסמבש ,תויורימאה דוחיאמ
 ךוסחל ,ברעמה תונידמל ץרפמהו הידועסמ םיקיקזתהו טפנה לש עונישה ךשמ תא רצקל יופצ תליאל רוביחה .)ןולקשא
 יפקיה .)ץאוס תלעתב רובעל תולוכי ןניאש( תולודג תוילכימב שומיש רשפאלו ץאוס תלעתב תוינאל רבעמ ימד םולשת
 הזכ לודיג .הנשב תוילכימ 120 -כ לע דמוע ,הז תוליעפ ראתמ יפל ,תרושקתה ילכב םסרופש טפנה תוילכימ תודיקפ
 ךמסמב 09 קרפ 'ר( ףוחה תעוצרל יתביבסהו יתורייתה ןוזחה םע טקילפנוקב אצמנ ,שחרתי םא ,טפנה למנ תוליעפב
 תוליעפלו תימיה תיגולוקאה תכרעמל ןוכיסה לש יטמרד יוניש הווהי ןכו ,)תויתשתה ךרעמ בוליש – תליא יפוחל תוינידמה
 לש תודיקפה רפסמב תיתועמשמ הילע הלח 2021 ךלהמב יכ תוארל ןתינ ,לעופב .הנואת וא עוריא לש הרקמב ,םיפוחה
 .טפנה למנב תוילכימ

 רושק ןוכיסה .תמייקה תרנצבו םילכמב ימלוג טפנ ןסחואמ א"אצק ןקתמב - הדרפה יקחרמו םינכוסמ םירמוח .א
 :לעפמה קית יפל הווחב ס"מוח עוריאל םייזכרמה ןוכיסה ימרוג .ףוחה ףטש תועפשהו קלד לש הפירש עוריאב
 עוריא .תרנצמ קלד תפילדו ,הרצאמב קלד תפירש וא ךפש ,גגה חטש לכב וא ופקיהב לכימ גגב קלד תוחקלתה
 .תימיה הביבסה לע םג עיפשהל לולעו ריוואה תוכיא לע עיפשי הפירש

 ףוח תחיתפ .עקרק םוהיז לש םידקומכ םירכומ תוכורא םינש ךשמ ולעפש תרנצו קלד ילכמ תווח - עקרק םוהיז .ב
 הפצש קלד תבכש תביאשו ןוט 12,000 -כ לש ףקיהב תמהוזמ עקרק יוניפ הבייח 1 חזמל ןופצמ רוביצל א"אצק
 לולע םוהת ימו עקרק םוהיז .א"אצק ינקתממ םינוש םיקלחב םג ררוש המוד בצמ יכ חינהל ןתינ .םוהתה ימב
 .םיה ימו םוהתה ימ ןיב יגולורדיה רשקמו תמהוזמ עקרקמ םימהזמ וחפסש רגנ ימב םי םוהיזל םורגל

 ,תיגולוקאה תכרעמב העיגפו ימיה בחרמה םוהיז לש תוכלשה תויהל תולולע טפנ ףוסמ תוליעפל - םי םוהיז .ג
 ןוכיסה ףקיה .םיקלדה תויתשת תקוזחתו ןוסחאה ,הכלוהה ,הניעטהו הקירפה ךילהת לש םיבלשו תורוקמ ןווגממ
 רומח םי םוהיז עוריא לש תוכלשהה .2 חזמב טפנ תוילכימ לש תימיה תוליעפה ףקיהל םג ,רישי ןפואב ,רושק
 הלכלכה ףנע לע םג ךכמ האצותכו תיגולוקאה תכרעמה לע תומוצע תויועמשמ תולעב תויהל תולולע קלדב
 :םה תליאב א"אצק תוליעפו ינקתממ םי םוהיזל םייזכרמה ןוכיסה תורוקמ .תורייתה - תליאב יזכרמה

 .קלד הליבומה תילכמ לש תימי הנואת •
 .ינוחטיב עוריא •
  .2 חזמ תועצמאב קלדב תוינוא תקירפ/תניעט ינקתמו תוליעפ תעב הלקת •

 קלד לש תיתועמשמ תומכ עיגהל הלולע ,הוולנ ביכרמ וא רוניצ לש לשכ וא העיגפ תעב – קלד תרנצב הלקת .ד
 .םיל ימלוג קלד ןוט 400 לש העגה ללוכ סוחייה שיחרת םי םוהיז תעינמל הנחתהמ לבקתהש עדימ יפל .םיל

 םיאצמנש ףא תע לכב ימיה בחרמה ךותל תיתוכאלמ הראה םירציימ םיבו ףוחב א"אצק ינקתמ - רוא םוהיז .ה
 .הכומנ תוליעפ תמרב

  תימיה תיגולוקאה תכרעמה םע קשממ תונורקע

 .ףוח יעלס לש יכרע רוזאו םמצע תיתשתה ינקתמ יבג לע ללוכ ,ףוחהמ רצק קחרמב םיגומלא תוינוש תויוצמ ימיה בחרמב
 ללכב תימיה תיגולוקאה תכרעמל דואמ יתועמשמ ןוכיס הווהמ תוולנה תויתשתהו טפנה למנ תוליעפמ האצותכ םי םוהיז
 ןוסא לש תורבתסהל ףסונב .ץרפמב םיבחרנ םירוזאל םג שולגל לולעש ןוכיס ,טרפב םיגומלאה תינוש לש לודיגה תיבלו
 הפילדל םירושקש רתוי םינטק םיינורכ םימוהיזל בל םישל ךרוצ שי ,תוולנה תויגולוקאה תויועמשמהו לודג הדימ הנקב
     .תוינושב תכשמתמ הקע לש בצמ רוציל הלולעש תיעקרק תתהו לעה תרנצהמ וא הניפסהמ

 )תויתשתה ךרעמ בוליש - תליא יפוחל תוינידמה ךמסמב 09 קרפ תוצלמהל םאתהב( רוביצל חתפי א"אצק ףוחו הדימב
 לש הסימרו ,תלוספו שער ימוהיז ללוכ ,ףוחב תוליעפהמ םיצחל תעינמל ,להונמו רדוסמ הפיכאו הרבסה ךרעמ שבגל שי
  .םיללוצו םילקרנשמ ,םיצחרתמ םע רישי עגממ ףוחה יעלסו תינושה

 רוביצה תסינכל רוגס ףוח אוה 'מ 900 -כ לש ךרואב א"אצק לש טפנה למנ ףוח - ףוח יעלס לש לודיגה תיב רומיש
 חתפיי ףוחה ,דחאה :םישיחרת ינש םימייק הז ףוחל סחייתהב .רומישל יוארה ףוח יעלס לש לודיג תיב םייקמ ובורבו
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 ראשיי ףוחה ,ינשהו )ףוחה תא חותפל היהי ןתינ אל טפנה למנ לועפת ילוקישמ ןהב ןמז תודוקנב טעמל( רוביצה תעונתל
 .רוביצל רוגס

 :רוביצל ףוחה חתפי וב שיחרתב .א

  .ףוחה יעלס לש לודיגה תיב לע הרימש ידכ ךות ,יבטימו ילמינימ חותיפ חיטבי ןונכתה •
 תלבגמ תלחה תוברל ,לודיגה תיב תושיגרל המאתהב תלהונמו תרקובמ הרוצב עצבתת ףוחה תחיתפ •

  .קוח י"פע ךכל םיכמסומה םימרוגה תוצלמה יפ לע ,םייפיצפס ףוח יעלס ירוזאב הכירדו תוליעפ
 .הפיכאו חוקיפ ,הרבסה תולועפ םושיי •

 :רוביצל רוגס ףוחה ראשיי וב שיחרתב
 ףוחה יעלסב ועגפי אל תודובעה יכ וחיטבי א"אצק לש תפטוש הקוזחת תוליעפו ףוחב חותיפ תולועפ •

 .םיגומלאה תוינושבו
 עצבתי םיגומלא שי םהב םירוזאב תיתשתב וא תיעקרקב תוברעתה תללוכה הקוזחת תדובע לכב •

 .ךרוצה תדימב ,עבט יכרע לע הרימשל תויחנה תלבקו ,תודובעה תליחת םרט ג"טר לש עודי
 תרגסמב ןחבי המוקימ א"אצק ףוח לש ימורדה קלחל םי םוהיז תעינמל הנחתה תקתעה עצובתו הדימב •

 .ףוחה יעלס לע הרימש ךות ,טרופמ ןונכת

 ףוחמ ,2 חזממ רואה םוהיז תא ןיטקהל חרכה שי ,רוגס ראשיי וא רוביצל חתפי ףוחה םא ןיב - רוא םוהיז .ב
 .תינושה לש תיגולוקאה תכרעמב העיגפה תא םצמצל תנמ לע ,םילכמה תווחמ םג ךרוצל םאתהבו ,א"אצק
 :ןוגכ( םימילשמ םיעצמאב שומישו הרואת תויחנה ,ג"טר םע תוצעייתהב ,א"אצק תרבח שבגת ,ךכל םאתהב
  .ןקתמהמ ילאמינימ רוא םוהיז םע דחי החטבאה יכרצ תא  וחיטביש  )תומלצמ

 :רוביצל ףוחה תחיתפ לש הרקמב לוהינו הלעפה .ג
 תכרעמה תרימש חיטביש ,רוביצה תוליעפל טרופמ יגולוקא קשממ ,ףוחה לוהינמ קלחכ ,רידגהל שי •

  .ףוחב רוביצה תוליעפל ליבקמב תיגולוקאה
 לע תוירחא תוברל ,תיגולוקאה תכרעמה םע קשממה תא להניש יעוצקמה םרוגה תא רידגהל שי •

 חוקיפ עוציבו םוקמב םימייקה עבטה יכרעל תירוביצה תועדומה תאלעה ,רוביצל הרבסה תוליעפ
 הפיכאו

 דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ •
 .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש ,רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא ךרעמ ,םיחפ לש

 האצותכ הריבש לש רקיעבו תינושה בצמ לש רוטינ שרדנ ,הלילצ קשממ לוהינב יזכרמ קלחכ – רוטינ •
 .םיבו ףוחב רוביצה תוליעפ ףקיה תכרעהל םג שרדנ רוטינ .הלילצו לוקרינש תוליעפמ

 

 .היגרנאה קרפ ואר - ןמשב םי םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצל תונורקע
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 תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשב בחור תויגוס
 

 רוא םוהיז .1

 תשבשמ ויפוח לאו םיל תרדוחש תיתוכאלמ הרואת .תיתוכאלמ הרואת אוה תליא ץרפמב םוהיזה ימרוגמ דחא - יללכ 1.1
 תשבשמ ךכבו תיעבטה הרואתהמ תועיגמה תותואה תא תכסממ איה .תימיה הביבסב םיבר םייגולויסיפ םינונגנמ
 ץרפמל עיגמה רואה תומכב תרכינ הנטקה .היבר ןוגכ ,תיעבטה הרואתה יפ לע םינרכנוסמ יעבט ןפואבש םינונגנמ
  .הרואתה לש ןוכנ ןונכתו רתוי תקיודמו המכח הרואתב שומיש ידי לע תירשפא

 תויחנה ךמסמ ןיינעה ילעב םע תוצעייתהב ,ןיכת םינגהו עבטה תושר - ףוחה תעוצרב הרואת ןונכתל תויחנה ךמסמ 1.2
 יכרע םוקימל ,ףוחה וקל הנוש הברקלו םינוש םירוזאל וסחייתי ךמסמב תויחנהה .ףוחה תעוצרב הוארת ןונכתל
 תויחנה ךמסמה לולכי ,ןוחטיבו תיתשת ינקתמל עגונה לכב .רוזא לכ לש יפואהו תוליעפה תויביסנטניאלו םיב עבטה
 ךמסמ תויחנהל םאתהב היהי ימיהו יפוחה בחרמב הרואתה ןונכת .םיידוחייה םיכרצב בשחתהב רוא םוהיז םוצמצל
 .הז

 ףוחה ירוזא לכב רוא םוהיז םוצמצל תונורקע 1.3

 םע ןיע רשק היהי אל םימה וקמש ךכ ,םיה ןוויכל אלו השביה ןוויכל דימת הנפות תוצוחה תרואת - תוינוויכ .א
 תריחב וא )tilt( השביה ןוויכל סנפה לש ותייטה תועצמאב ךכמ ענמיהל ןתינ אלו הדימב .הרואתה ףוג תשדע
 .םימה וקמ סנפה תשדע לש תוארנ וענמיש תויחצמ הרואתה יפוגל ףיסוהל שי ,םיאתמ הרואת ףוג

 קמועל רודחל םילגוסמה לג יכרואמ ענמיהל ידכב ,"המח הרואת" היהת שומיש הב השעייש הרואתה - לג ךרוא  .ב
 .םיה

  .םיל רוא םוהיז תעינמל רתויב םימיאתמה ויהי שומיש םהב השעייש הרואתה יפוג – הראה ךתח .ג
 תינכת  וללכי ,םוהיז רוציל םילולעה ,יטרפהו ירוביצה בחרמב ,חותיפל םירתיהו חותיפ תוינכת – העינמו ןונכת .ד

  .תורונהו הרואתה יפוג לש טרפמו ירטמוטופ יופימ לולכתש הרואת

 .תונויכיזו קסע תונוישיר תרגסמב יפוחה בחרמב הדעסהו חותיפ ידקומב גירח רוא םוהיז םוצמצל לעפת תליא תיריע 1.4

 ןיאש תעב הלילב תשרדנה תילאמינימה הרואתה תא םשייו למנה תרואתמ רואה םוהיז םוצמצל תינכת ןיכי תליא למנ 1.5
 לש קסעה ןוישירב הרואתה םוצמצל תושירדה תא תליא תיריע ןגעת ,שרדייש לככ .למנב הניעט/הקירפ תוליעפ
 .למנה

 .ןדרי לובגב היבצ בצוממו יאבצה למנה תרואתמ רואה םוהיז םוצמצל תינכת ןיכת ןוחטבה תכרעמ 1.6

 ןיאש תעב הלילב תשרדנה תילאמינימה הרואתה תא םשייתו למנה תרואתמ רואה םוהיז םוצמצל תינכת ןיכת א"אצק 1.7
 ןוישירב הרואתה םוצמצל תושירדה תא תליא תיריע ןגעת ,שרדייש לככ .ףוחבו טפנה למנב הניעט/הקירפ תוליעפ
 .למנה לש קסעה
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 םיגומלא תליתש – יביטקא םוקיש .2

 איה הנווכה םיגומלא תוינוש לש רשקהב .יוצר בצמל לודיג תיב םוקישל תומוזי תולועפ תטיקנ ושוריפ יביטקא םוקיש
 םוקישל םיירקיע םיצמאמ .םהלש היבר ירצות תצפה וא םיגומלא תליתשבו ,עגפנ םאב – יעלסה עצמה םוקישל רקיעב
 .תורדרדימ תוינוש ירוזאב ולא תובשומ לש הליתשו םינוש םיסופיטמ םיגומלא תולתשמ לש הינב ןניה תועוגפ תוינוש
 ב"הרא ללוכ ,תונידמ רפסמב תוסונמ תוינוש םוקיש לש תוקינכטהו תושיגה ךא ,תיסחי שדח ירקחמ םוחתב רבודמ
 .הילרטסואו
 

 תושיג 2.1

 תוששואתהב ליחתהל ידכ ,הילע רבגתהל רשפא יאש תיעבט תוששואתהל םוסחמ םייק רשאכ ליעי יביטקא םוקיש
 ץחל תחת תואצמנ ךכ םגש ,םיגומלאה תינוש ולאכ תולועפ אלל יכ םיסרוג יביטקאה םוקישה ידדצמ .תכרעמה
   .לודיגה תיב לש םוצמצ תוארל ןתינ ןמז ךרואל יכו ורדרדי ,יתועמשמ ינגופורטנא

 אקווד ואלו םיעירפמה םימרוגה תעפשה תא ליבגהל איה הנוילעה תובישחה יכ םיסרוגו יביטקא םוקישל םידגנתמ
 תשרדנ  יכ םיסרוג םירקוחה בור .הרורב אל תיגולוקאה תכרעמל ותלעותו ההובג ותולעש םוקישב םיבאשמ זכרל
 םימויאהו הקעה ימרוג תא ,ןתינה לככ ,םצמצל רתוי ליעיו בושחשו  םייעבט םיכילהתב ברעתהל לקשמ תדבכ הביס
  .הנסוחו התוחתפתה ,תינושה גושגש ךשמה תא חיטבהל ידכב ,תישונא תוליעפב םרוקמש

 יביטקא םוקיש .תושיגה יתש ןיב עירכהל הכירצ הניא תליא ץרפמב םיגומלא תוינוש לש יביטקא םוקישל תוינידמ
 ןתרטמש ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשל תוינידמב תורדגומה תולועפ לש ףצרב ןורחאה קלחכ בלתשהל לוכי
 הלועפה תדוקנ וניא יביטקא םוקיש  ,הז ףצר תרגסמב .תיעבטה תכרעמה לע תוינגופורטנאה תועפשהה תא םצמצל
 לש התחפהו תוענמיה .תיגולוקא תוכרעמ לוהינ תרגסמב ןורחא אצומ תייגטרטסא אלא ,תינוש לוהינב הנושארה
 ןינע לש ופוגל תוטלחה לבקל םוקמ שי ךכ םושמ .תויופידעה רדס שארב תויהל ךירצ תוינוש לע תוימוקמ תועפשה
 12.יביטקא םוקיש תולועפבש ןוכיסה תמועל תלעותה רבדב יעדמ סיסב לע

 

 םיגומלא לש יביטקא םוקיש עוציבל תומכסומ תורטמ 2.2

 שיש יביטקא םוקישל םיקשונה םיאשונ לש בחר ןווגמ שיש הארנ יביטקאה םוקישה אשונב תועדה קוליח תורמל
  :םיללוכ ולא .המכסה םהילע

 האצותכ וא ,תוננכותמ תיתשת תודובע חכונל ןוכיסב םייוצמה םירחא עבט יכרעו םיגומלא תקתעהל עצמ תריצי .א
 .ימי תת ןויקינ לש םיטקיורפ תרגסמב עבט יכרע תקתעה ןכו ,תונואתמ

 תפדעומ הביטנרטלאכ ,ימי תתה הפצמב הגוצתלו יעדמ רקחמל שומיש םהב השעייש עבט יכרע לש רגאמ תריצי .ב
 .םייעבט םיעצממ םפוסיא לע

 .תימיה הביבסהו רוביצה ןיב ברקל ודעונש םייכוניח םיטקיורפ עוציב .ג
 תיעבטה תינושב הלילצ יצחל תתחפהב עייסל הלוכיש תיתוריית היצקרטא .ד
 םייוניש חכונ הנכסב םייוצמה עבט יכרע לש רגאמ רמולכ ,)"חונ תבית"( טלקמכ שמשל יושעש עצמ תריצי .ה

 םיאנתה רשאמ רתוי םיבוט ויהי תואצמנ ןה םהבש םיאנתהש תויתוכאלמ תוינוש ןנכתל ןתינש החנהב ,םיימילקא
 םיגומלאה תושיגר תא דירוהל תויושע ,םימה תדומע עצמאב תויוצמה תוינוש ,לשמל .תויעבטה תוינושב
 .םיה ימ תוממחתהל

 החלצה לש הכרעהו הרדגה ,תורטמ 2.3

 ראשה ןיב ,תוברעתהל תורטמה לש הרורב הרדגה שבגל שי ,םיגומלא תליתש לש לודג ףקיהב תולועפ תליחת םרט
  :םיאבה םיאשונל סחייתהב

 
12 Hein	MY1,2,	McLeod	IM2,	Shaver	EC3,Vardi	T4,	Pioch	S5,	Boström-Einarsson	L2,6,	Ahmed	M7,	
Grimsditch	G7(2020)	Coral	Reef	Restoration	as	a	strategy	to	improve	ecosystem	services	–	A	guide	to	
coral	restoration	methods.	United	Nations	Environment	Program 



   תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשב בחור תויגוס | עבטו הביבס יבאשמ

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 77   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 דעי תוללוכ תורטמל תואמגוד .עצבתי םינמז תוחולו תיבחרמ הלאקס הזיאבו יביטקאה םוקישה תורטמ תרדגה .א
 ןווגמ לש דעי ,תרוקיב ירוזאב תודירשל רבעמ םיגומלא תודירש לש דחי ,םיוסמ ןמז חווט רחאל יוסיכ זוחא לש
  .תרוקיבה ירוזא תמועל םוקישה ירוזאב יטנג ןווגמ וא םינימ

 .תיעבטה תינושה רוזאמ יביטקאה םוקישה תולועפ תקחרה .ב
 הדימעו החלצה לש תורדגהל םאתהב םתבחרהו םפקיהב םילבגומ םייוסינב הלחתה לשמל :תיתגרדה תומדקתה .ג

  .םידעיב
 BACI לש רקחמ ךרעמ וא/ו הרקב ירתא םע( תוליעי תכרעה רשפאמה ןפואב םוקישה יצמאמ תא רידגהל שי .ד

 .)העפשה/הרקב/ירחא/ינפל -
 .ךוראה חווטל האיצי תייגטרטסא בוליש .ה
 ימוחת .םוחתה תוחתפתה םע תוטישו םידעי רידגהל ידכבו יביטפדא לוהינו תוטלחהה תלבקל סיסבכ רוטינ .ו

 תושרוד הלאכ רוטינ תוינכות .תויפיצפסה תורטמל םאתומה ילכלכו ,יתרבח ,יגולוקא רוטינ :םיללוכ רוטינה
  .ךורא חווטל ןונכית

  .םימכסומו םירורב תוטישו םיללכ לע ססבתהל הכירצ החלצה תכרעה .ז

 יביטקא םוקיש עוציבו ןונכתל םיאנתו תונורקע 2.4

 .תיעבטה הביבסב העיגפ ווהי אל יביטקא םוקיש תולועפ .א

 תוצעייתהבו תימיה תיגולוקאה תכרעמה לש ללוכ לוהינב יביטרגטניא קלח הווהי םיגומלא לש יביטקא םוקיש .ב
 .ןיינעה ילעב ללכ םע

 .רבטציש עדילו רקחמל ,םיאצממל המצע םיאתהל הלוכיש ,תימאניד ךא )הנש 10-20( חווט תכורא תינכת שוביג .ג
 .החלצהה תא ורידגיש םירורב םידדמ לע תססובמ היהת תינכתה

 רקחמו םיטולייפ עוציב תועצמאב רתויב םיליעיה םילוקוטורפהו תוטישה שוביג .ד

 )תוחפל םינש 10 ךשמיהל ךירצ רוטינה( חווט תכורא רוטינ תינכת .ה

 תולתשמב םרוקמש םיגומלא תונימזל םאתהב אלא ,תויעבטה תוינושהמ םניאש םיגומלא םע עצבתת הליתש .ו
 עצבתת הליתשה ,ףסונב .ימי-תת ןויקינ וא תיתשת תודובע ללגב םמוקממ םקיתעהל שרדנש ולאכ וא ,םיגומלא
 םיאצמנש ולאל םימוד ויהי יטנגה ןווגמה ןכו וב םינימה ןווגמו בכרהש לודיג תיב רוציל ותרטמש הוותמ יפ לע
 .ךומנ יטנג ןווגמו םיטסינוטרופוא םינימ ידי לע טלשנה לודיג תיב רוצילמ ענמיהל בושח .םייעבט לודיג יתבב

 רבטציש עדימ סיסב לע ,ןכו םחותינו ורבטציש םינותנה סיסב לע תוליעפה ףקיה תלדגהו ךשמהל תוטלחה תלבק .ז
 .םילקאה ייוניש תועפשהל םיגומלאה תינוש לש לודיגה תיב תודימע לע

 .)םימל וסנכוהש םירזה םיטנמלאה תאצוהל ביצקתו תלוכי( ותומדקל בצמה תרזחהל תורשפא .ח

 .חווט תכורא תוליעפ ןומימל תשרדנה תובייחתההו ביצקת תחטבה .ט

 הביבסה תרימשל תוביוחמו םיפסונ םיכרע תריציל ,תוליעפב םיפסונ ןיינע ילעבו םיללוצ לש תוליהק בוליש .י
 .תימיה

 םירגאממ תוילוח ירסח לש תרקובמ הליתשל םיעצמכ םיב ובצוהש םייתוכאלמ םיטנמלא לש םתמאתה תניחב .אי
 .םירחא עבט יכרעו םיגומלא תלצה יעצבמבו ינופצה ףוחבש םיגומלאה תולתשמב םיאצמנה

 לע ןתעפשה תא ןתינש לככ ןיטקהל הרטמב םיה תיעקרקמ קחרה תולתשמה לש חפנ/דבוכה זכרמ - םוקימ .בי
 ןכו המירז תוערפה ,הריגה ,הפירט יצחל ,הייער יצחל ,הללצה( תיעקרקה לע םיאצמנה םיחמצו םייח ילעב
 תוימורד תופוסב תודימע חיטביש הזכ היהי םיה ינפמ תינושה קחרמ ,ףסונב .)תורחא תויגולויבו תויסיפ תוערפה
  .תוינוציק

 ,תיזיפ היילב ורבעי אלו דואמ הכורא ןמז תפוקתל םידימע ויהיש  םיקזח םירמוחב שמתשהל שי - םירמוח .גי
 תוכתמ ןוגכ ,םתוכיאו םימה בכרה לע ועיפשיו הביבסל וררחושיש םירמוחב שמתשהל ןיא .תיגולויב וא ,תימיכ
 ,ורחבייש םירמוחה יופיצ ןוחבל שי .הביבסל םיליער םיביכרמ ושירפיש הלאכ וא םיגימצ ,תוקרפתמו תודילחמש
 .יופיצל תויגולויב תוטישב שומיש וא הזילורטקלא תועצמאב תוכתמ לש יופיצ :ןוגכ רמוחב
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 לש ימיה בחרמה
 תליא - לארשי

 :הנבמ .די
 לש תובשייתה דדועיש ,םיגומלאה תוינושב תיעבטה תובכרומל ,ןתינה לככ ,המודב בכרומ היהיש הנבמ •

 לש בוט יוקיחל תויתומכ תוטישב שמתשהל יוצר .ימוקמה םינימה בכרהל המודב םיימוקמ םינימ
  .םיגומלאה תוינושב תובכרומה

 שמתשהל ילבמ ,)הליתש תוחמוג ןוגכ( תולקב םיגומלא וילע לותשל היהי ןתינש הנבמ ןונכת ןוחבל שי •
  .)םיטוח וא ,םינוקיזא ןוגכ( םילבתמ םיעצמאב

 ךרוצ הלגתיו הרקמבו הביבסב עגפת אל ותבצה תלועפשו ,תירעזמ הקוזחת שרודש הנבמ ןנכתל שי •
 וביצהל ןתינש ,יראלודומ הנבמל תופידע שי ,ןכ לע .תיסחי תולקב תאז עצבל היהי ןתינ ,םיהמ ואיצוהל
 .םיקלחב ואיצוהלו

 .םינגהו עבטה תושר לש תיעוצקמ הרקב .וט

 םייבחרמ םיטביה 2.5

 ןתינש לככ ויהי םייכרע םייעבט לודיג יתבש חיטביש םי בשע וא תיעבט תינוש ירוזאמ קחרמ לע רומשל שי .א
 .םיגומלאה תלתשמ לש םיילושה תועפשה חווטל ץוחמ

 .תילוח תיעקרק ירוזאל לעמ םיגומלאה תלתשמ תא םקמל שי ,תיגולוקא הניחבמ .ב
 ללגב ההובג תיגולויב החלצהל היופצ םימה תדומע עצמאב םקומתש הלתשמ - םימה תדומע זכרמב םוקימ .ג

 .טנמידס לש תורבטצה םיענומו ןוזמ םיקפסמ ,םירמוחה ףוליח בצק תא םיציאמה םימרזה
 .תיתוכאלמ הלילצ תיצקרטא – לשמל ,תימי תוליעפ םג בלשמה תימי תוליעפ רוזאב םוקימ .ד
 .'דכו ףוחב הרואת ידקומ ,םילחנ יכפש ,םיימי םיאצומ – הערפה ימרוגמ םיאתמ קחרמב םוקימ .ה

 

 לוחב םיפוח תנזה .3

 תורעסב .םישמתשמל החונ שפונ תיתשת רצייל ותרטמש אבוימ הבצחמ לוחמ רתיה ןיב תבכרומ תילוחה ףוחה תעוצר
 ידי לע ףוחהמ ערגנה )ובש םיקדה םירגרגה רקיעב( לוחה .םיפוחה לש תרזוח הנזה תשרדנו םיל לוחה תא םילגה םיפחוס
 ילעבבו םיגומלאב עגופו ,םימה תוריכע תא ריבגמ ,ףוחהמ םיקוחר םירוזאב םג תימיה תיגולוקאה תכרעמל עיגמ םילגה
 השק העיגפה .תימיה תכרעמב תינורכ העיגפ תמייק ,עובק קשממכ תישענ לוח תפסוה םהבש םיפוחב .םיננסמה םייחה
 ףוחה :ןוגכ( םיגומלא תוינוש תוחפ שי םהבש םירוזאב םג ךא ,ףוחה תברקב םיגומלא תוינוש שי םהבש םירוזאב רתוי
 תיתוריית תוליעפ חותיפב עוגפל לולעו ,םילקרנשמו םיצחורל תיטטסא העיגפ הווהמו םימה תוריכעל םרות לוחה )ינופצה
  .)הלילצ ירתאכ תיתוכאלמ תוינוש לש תויביטקרטאב תעגופ תוריכעה :אמגודל( רוזאב

   :תיעבטה תכרעמה לע תיתוכאלמה לוחה תנזה תעפשה םוצמצל תוינידמ יווק

  הזכ םירגרג גורד שארמ עובקל שי .הנזהה תויומכ רחא הרקבו בקעמ עצבלו םומינימל לוחה תנזה תא םצמצל שי .א
 .םיקדה ןובשח לע )םירטמילימ( םילודגה םירגרגה ביכרמ תא לידגיש

 עצמה תפישח םהבש םירקמב לוח ןיזהל היהי ןתינ ,תאז םע .לוח תנזה רתות אל תליא למנל םורדמש םיפוחב .ב
 .םינגהו עבטה תושר רושיאבו ףוחב רוביצל תיתועמשמ תיתוחיטב היעב הווהמ יעלסה

  .ג"טרו תליא תיריע ןיב םכוסמ להונל םאתהב השעי רבדה לוח תנזהב ךרוצ שי םהב םירקמב .ג
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תליא ג"טר – הילדג יבא םוליצ
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 םי םוהיז םוצמצו תעינמ
 

 יללכ .1

 םה הערפהה ימרוגמ םיבר ךא םייעבט םה הערפהה ימרוגמ קלח .םינווגמו םיבר הערפה ימרוגל םיפושח םיימי לודיג יתב
 .דדומתהל רתוי השקתמ תיגולוקאה תכרעמה הלא םעו ,םינוש םימוהיז ןוגכ ,קהבומ )םדאה ידי השעמ( ינגופורתנא רוקממ
 ידוקפתה רשקלו םתושיגר ,םיימיה לודיגה יתב תויכרעל סחייתהב המוצע תובישח תלעב איה תליא ץרפמב םיה ימ תוכיא תייגוס
 חטש לעב רוגס ימי בחרמ - ץרפמב םיישונאהו םייזיפה םיאנתה רואל .ץרפמב תורייתה ףנע לש ובצמו םבצמ ןיב רישיה
 .דחוימב בכרומ אוה םימה תוכיא תרימש לש רגתאה – תישונא תוליעפ לש דואמ םילודג ןווגמו ףקיה םע דואמ םצמוצמ

 םוהיזל לאיצנטופ םיווהמ םקלחו םיה םוהיזל םימרות םקלח .םיב וא השביב םרוקמו םינווגמ םיה םוהיזל םימרותה םימרוגה
 ףקיה יבגל עדי וא עדימ לכ טעמכ ןיא םקלח יבגלו הרקבו בקעמב םיאצמנו םירטונמ םימרוגהמ קלח .הלקת וא עוריא תעב
  .העפשהה תמצועו םוהיזה

 .םוהיז עוריא דדומתהל רתוי השקתי ,דואמ השיגר תיגולוקא תכרעמ לעבו ולדוגב לבגומ ,רוגס ימי בחרמ ,חותפה םיב ומכ אלש
 םירוטקס לש תוליעפ תואטבמו תונוש תויביסנטניא תומרב תולעופה תונידמ עברא תוקלוח ,תליא ץרפמב ימיה בחרמה תא
 םירצמ ,ןדרי ,לארשי לש ימיה בחרמבו םיפוחה ךרואל תישונאה תוליעפה לכ ךסמ רזגנ ץרפמב םיה ימ תוכיאל ןוכיסה .םינוש
 םוהיז תורוקמ לש העפשהה תדימ לש תללוכ הניחב ורשפאיש ל"ניב הלועפ יפותישו עדימ ףוסיאל תובישח שי .תידועסה ברעו
 .ןדריב תילמנה תוליעפה ירוזא תמגודכ ,םיימואלניב

 :םה לארשי תנידמ םוחתב םרוקמש תליא ץרפמב םייזכרמה םיה םוהיז תורוקמ

 םג תללוכ למנה תוליעפ .תיתשביה תוליעפהמ ןהו תיוולנה תימיה תוליעפהמ ןה – תליא למנ תוליעפמ םי םוהיז .א
 .הלקת וא עוריא תעב םי םוהיזל לאיצנטופ

 תוליעפ תעב ,הלקת עוריאב םי םוהיזל לאיצנטופ – א"אצק לש םילכמה תווחו םיקלדה ףוסמ תוליעפמ םי םוהיז .ב
  .םילכמה תווחו קלדה יווקב עוריא תעב וא 2 חזמו ףוח ןקתמב

 .םיחודיק ימ לש הלפתהמ האצותכ תוחרזו תוקנחב םירישע הלפתה ימ לש )המרזה רתיה תרגסמב(  זכר ימ תמרזה .ג

 .יאלקח דוביע יחטשב ורוקמש םהוזמ רגנו )םוהיז לאיצנטופ ילעב םירוזאמ ינוריע רגנ ימ לע שגדב( םהוזמ ינוריע רגנ .ד

 .)'דכו תיניערג ,המלש ,ףורג ,ןומחש( םילחנהמ ףחסו תונופטיש .ה

 .םיה םוהיזל תמרותו ימיה בחרמב תרבטצמ ,ורקיעב יתשבי הרוקמש הקצומ תלוספ – הקצומ תלוספמ םיה םוהיז .ו

 וניא הלש העפשהה תדימו העפותה ףקיה .ףוחה תברקב ןוניג יחטשמ םינשדו היקשה ימ לש תיעקרק תת המירז .ז
 .רורב

 םה יגולויב םוהיזל לאיצנטופה ילעב .)הלחמ ימרוגו םינוש םינימ לש היצקודורטניא( יגולויב םוהיזל לאיצנטופ .ח
 םימזינגרוא םיקיזחמש הלאכ וא ,תליא ץרפמב וניא םרוקמש םימזינגרוא תוחותפ תוכרעמב םיקיזחמש םיפוגה
 .המרזה ירתיה תרגסמב לפוטמ הז אשונ .)םיימוקמ הלחמ ימרוג לש "הרבגה"ל לאיצנטופ( ההובג תופיפצב

 תירוטוטטס הדעו י"ע םינתינ המרזהה ירתיה - םיל המרזה ירתיה תרגסמב םינוש םיפוג לש םיל תורישי תומרזה .ט
  .רוטינב םיוולמו םינוש םיאנתב ,ןמזב םילבגומ ,)םיל המרזהל םירתיה ןתמל הדעוה(

 ,ןדריב םיליבקמו םיפסונ תורוקמ םג ןבומכ םימייק ,לארשי יפוחב םילאיצנטופהו םימייקה םוהיזה תורוקמל המאתהב .י
 .תידועסה ברעו םירצמ
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 :)היצקיפירטואא( םיטניירטונב הרשעהמ םיה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל תוינידמ יווק .2

 ץרפמ לש יפורטוגילואה ויפוא .)יפורטוגילוא םי( םיטניירטונב דואמ ינע םי אוה תליא ץרפמ ,יעבט ןפואב - עקר .א
 םע .תליא ץרפמ ימ לש ןפודה תאצוי םתולילצ ותוכזבו ,ץרפמב םיגומלאה תוינוש לש ןמויקל יחרכה יאנת אוה תליא
 .ץרפמב םיטניירטונה ןזאמ לע הלודג העפשה תישונאה תוחכונל ,תאז

 תנגהל דרשמה .ןוט 23 לע הלעת אל ץרפמל תיתנשה ןקנחה תמרזה יכ העבק ןקנחה ןזאמ אשונב םיחמומ תדעו .ב
 םילחנב ףחסו רגנ ימ :ןוגכ םירושקה םיפסונ םוהיז תורוקמ לולכל ףאשיש ןפואב השענש חותינה ןוכדע ןחבי הביבסה
  .םיל המרזה ירתיה ןתמל החנמ וקכ תמייקה תוינידמב ךישמהל שי ,ןוכדעל דע .ינוריע רגנו

 הברקל תמאתומ היהת הייחמצה .ףוחל יגולוקאה קשממהמ קלח ויהי ףוחב תועיטנו היחמצ ןונכת -  ףוחב היחמצ .ג
  .תימיה הביבסה לע הטעומ העפשה ילעב ,ןושידב ילאמינימ ךרוצ ילעב םימיאתמ םיחמצב שומיש השעיו תינושל

 :ינוריע רגנ יממ םיה םוהיז םוצמצל םיעצמא תטיקנ .ד

 :ינוריעה בחרמהו היישעתה רוזאמ ינוריע רגנב ורוקמש םי םוהיז םוצמצ •

o לאיצנטופ הווהמה תוליעפ תמייקתמ ,רחסמו םירוגמ ירוזאב םינוש םישומישבו הכאלמו היישעת ירוזאב 
 יפואל הרושק ,ינוריע חותיפו היישעתה רוזאמ רגנמ תרזגנה םיה םוהיזל ןוכיסה תמר ,רגנ ימ םוהיזל
  .םישומישה גוסו תוליעפה

o תא םצמצל הרטמב היישעתה רוזאב ירוביצה בחרמה יוקינל תליא תיריע  לעפת תונופטיש תנוע םרט 
 .רגנ ימ תועצמאב עסומה םוהיזה

o םהוזמ רגנ תמירז תעינמל תויחנה ,תינוריעה תיתביבסה הדיחיה עימטת ,קסע יושירל םיאנת תרגסמב 
 .רגנ ימ םוהיזל לאיצנטופ תלעב איה תוליעפה םהב םישרגממו היישעת ישרגממ

o םתפיטשו םיינוריעה םילבומה יוקינל ,עובק ןפואב ,תליא תיריע לעפת ,תונופטיש תנוע םרט. 

o תועצמאב םיל עיגהל םילולע )בויבה תכרעמב תולקתב לשמל( תונוש תומרזהו םינוש תורוקממ הפיטש ימ 
 תביאשל תונחת תליא תיריע םיקת ,םיל ולא תומירז עונמל ידכב .הנשה לכ ךלהמב ינוריעה לועיתה תכרעמ
 .םיל םיאצויה םיינוריעה םילבומה לכב ץיק ימ

 :םייאלקח םיחטשמ רגנו ףחסב ורוקמש םי םוהיז םוצמצ •

o ירמוח לש תויראש לולכל לוכיו זוקינה תכרעמ ךרד עסומ ,םייאלקח דוביע יחטשמ רגנ תועצמאב םי םוהיז 
 ןשד ירמוחב שומישה רתוי יביסנטניא דוביעהש לככ .םינוש םיגוסמ תיאלקח תלוספו ןושיד ,הרבדה
 .יאלקח דוביע ירוזאמ רגנ ימ ,טניקה תלעת תועצמאב ,זקנמ יחרזמה זוקינה ןגא .תולעל יופצ הרבדהו

o םורדב תיאלקחה תוליעפה לוהינל קשממ תינכת ןיכת תוליא ץוביק םע דחי ,הברע םילחנו זוקינ תושר 
 ךרד תלוספו םינוש םירמוחמ םיה םוהיזל ןוכיסה תא םצמציש דוביע קשממ רידגמה םייקמ ןפואב ,הברעה
 .טניקה תלעתב םימרוזה תונופטיש ימ

 

 )antifouling( הדמצ יענומ םירמוח ,םיקלד ,םינמש - ימיכ םוהיזל ןוכיסה םוצמצל תוינידמ יווק .2

 :עקר .א

 תוליעפו קלד תוילכמ ,תולודג ןעטמ תוינא תוברל ,טיש ילכ לש הרע העונת תליא ץרפמ לש ינופצה וקלחב •
 םי םוהיזל לודגה ןוכיסה .רתוי תיביסנטניא וז תוליעפ ,ןדרי לש ימיה בחרמב .טפנ למנו ירחסמ למנ לש תילמנ
 .תימיה הביבסל םיקלד לש תיתועמשמ תומכ תמרזומ םהב תימי הלקת וא עוריא לש תושחרתהל רושק םיקלדב
 תוילוח ירסח ,םיגד תוברל ,םייח ילעב לש תובר תויגולויסיפ תוכרעמב עגופה םרוגכ עודי םינמשב םיה םוהיז

 .תליאב תוינושה לש דוסייה ינבא תא םיווהמה םיגומלאבו םירופיצ ,םינוש

 )גלשאו טפסופ :ןוגכ( תרוזפת ירמוחמ םי םוהיזב איה םג הכורכ תוינוא תניעטו הקירפ לש תילמנ תליעפ •
 .'דכו םייח ילעב לש םינעטממ שרפ ,ריוואה תועצמאב םיטלפנה
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 הרגש ךרד םימרוג ,םתקוזחתו טישה ילכ תעונתו תילמנה תוליעפה ,הלקתמ האצותכ הפילדה תנכסל ףסונב •
 )antifouling( גנילואפיטנא יעבצב םיעובצ טיש ילכ .תימיה תיגולוקאה תכרעמל םיליער םיעבצ לש םרורחשל
 םילבתמ הלא םיליער םיעבצ .טישה ילכ תויתחת לע םיימי םייח ילעב לש תובשייתה עונמל ודעונש םיעבצ –
 םיאתמ דודיב אלל תישענש ,גנילואפיטנא יעבצב תשדוחמ העיבצ ,ףסונב .תימיה הביבסל םיררחתשמו ןמזה םע
  .תימיה הביבסה ךות לא הלא םילער תגילזל תמרוג ,הביבסהמ

 "ןמשב םי םוהיז יעוריאל הבוגתו תונכומל תימואל תינכת" 2014 -ב שביג הביבסה תנגהל דרשמה - ןמשב םי םוהיז .ב
 שחרתהל תויופצו ושחרתהש תונושה תויוחתפתהל ת"מלתה תמאתה תא ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה  .)ת"מלת(
 .םאתהב ת"מלתה תא ןכדעיו טפנה למנ תוליעפב

  :הביבסה תנגהל דרשמה רידגי ,ויתויוכמסל םאתהב - א"אצק לש טפנה למנ .ג

 .םתמלשהל םינמזה תוחול תאו םוהיז לאיצנטופ ילעב םהש תכרעמה יביכרמ ללכל םירקס תכירעל תויחנהה תא •
 םוהיז לאיצנטופ תולעב ןהש א"אצק לש תויסדנהה תויתשתה ללכ לש םתוניקתו םבצמ תקידבל םייסדנה םירקס
 עוריאל תויתשתה תודימעל םג וסחייתי םירקסה .'וכו תמהוזמ עקרק ,םיפוגמ ,תובאשמ ,םיווק ,קלד ילכמ :םי
 תא תמאותה הרימחמ השיג היהת תויתשתהו םינקתמה תוניקתל השיגה .ילארשיה ןקתל םאתהב המדא תדיער
   .םרגיהל לולעש יתביבסה קזנה תרמוח

 חיטביש ןפואב ,םתמלשהל םינמזה תוחולה תאו םירעפה םוצמצל ,םיאצממה יפ לע ,תושרדנה תולועפה תא •
  .הלקת לשב םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצו תוכרעמה ללכ לש רתויב ההובג תיסדנה תונימא

 למנ לש תימיה תוליעפב לודיגל ,הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב ,ךרעי ימי םוהיז עוריאל םינוכיס רקס •
 תרגסמב ומשויי ולא םיעצמאו םילכ .ןוכיסה םוצמצל םיילוהינה םילכהו םיעצמאה תא רידגי רקסה .טפנה
 .תמייקה תיתביבסה היצלוגרה

 תוכרעה יונישל םישרדנה םיטביהה לולכמ תא ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה – תליאב םי םוהיז תעינמל הדיחיה •
 .תליא א"אצק לולכמ תוליעפ לש תיתועמשמ הלדגהמ רזגנה ןוכיסל םיאתמ הנעמ ןתייש ןפואב הדיחיה

 למנב תילכימה תא ףיקיש עובק ןמש םסוח לש תוליעיו תומישיה ןחביתו םייקה ןמשה ימסוח תסירפ ךרעמ ןחביי •
 .טפנה

 לש הבוגתה תלוכיו תווצב םייונישו םיעצמא גורדשב ךרוצה ןחביי ,תימיה תוליעפה ףקיהב לודיגל םאתהב •
 .םי םוהיז עוריאל א"אצק

  .חורה יאנת לכב החוטב הלועפל םיאתמ קפסה תולעב תוינרדומ תוררוגל גרדושי תליא למנ לש תוררוגה ךרעמ •

 רגנ תמירזמו םוהיז לאיצנטופ ילעב םיחטשממ רגנ יממ םיה םוהיז לאיצנטופ תא ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה •
 םוהיז תעינמל תושרדנה תולועפב טוקנל א"אצק תא החני ,ךרוצלו םיאצממל םאתהב .םוהיזב הדושחה עקרק לע
 .םיה

 :תליא למנ .ד

 :רגנ ימב לופיט •

o לע רגנ ימ תמירזמ םי םוהיז תעינמל םיעצמא לולכתש למנה םוחתל תללוכ זוקינ תינכת ןיכי תליא למנ 
 .למנה לש קסעה ןוישרב ונגועי םהו םיעצמאה תא רשאי הביבסה תנגהל דרשמה .םיילועפת םיחטשמ
  .הפירש תעב ,יוביכ ירמוחו יוביכ ימב םיה םוהיז תעינמל םישרדנה םילכה תא םג ןחבת זוקינה תינכת

o ליעפי תליא למנ .םיל תורישי רגנ תזקנמ הניאש ירוחא זוקינ תכרעמ וללכי למנב ונביש םישדח םיפיצר 
 .םשגה תונוע םרט ,רגנ םוהיזל לאיצנטופ ילעב םיחטשמ לש יוקינ תינכת

 .תוינא תנעטה תוליעפ תקספהל םיאנתה תא רידגי הביבסה תנגהל דרשמה – גלשא/טפסופ קבאמ ריווא םוהיז •
 .גלשא/טפסופב תוינא תניעט תעצבתמ הב תע לכב לעפי ףיצרה רוטינה ךרעמ
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 םימהזמה תומיעפ 4 יעונמ םע טיש ילכב שומישה דודיעל םילכה תא ןחבי ילוהינה ףוגה - םינטק טיש ילכמ םי םוהיז .ה
   .תומיעפ 2 יעונמב שומישה םוצמצו תוחפ

 הקצומ תלוספב םיה םוהיז םוצמצל תונידמ יווק .3

 תומוקמב םג אלא ,םיבשוימ םירוזאב קר אל תעגופה תימלוע היעב איה ,קיטסלפב רקיעב ,הקצומ תלוספב םיה םוהיז .א
 רצוימה קיטסלפהמ רכינ קלח .קיטסלפ לש תורידא תויומכ ךרוצו רציימ ינרדומה םדאה .םיסונייקואה בלב םיקחורמ
 .)תוימיו תויתשבי( תובר תויגולוקא תוכרעמ לא ,תלוספכ ,)ימעפ דח שומיש םיבר םירקמב( שומישה רחאל עיגמ
 השביהמ העיסמ ,ונרוזא תא תנייפאמה ,הקזחה תינופצה חורהש קיטסלפ לש תולודג תויומכל עלבמ הווהמ תליא ץרפמ
 םיימורד םיפוחמ ןהו תליאמ ןה הרוקמש ,םיל תלוספ לש תיתועמשמ הפיחס תרצוי תוימורד תורעס ,ףסונב .םיה לא
 העבראב תדקמתמ תוינידמה ,םיפוחב םישפונה וניה )60%-כ( םיפוחב תלוספה תיברמל רוקמהו רחאמ 	.יניסב רתוי
  :םימוחת

 ךוניח •
 תיביטקפא הפיכא •
 רוטינ •
 ןויקינ יעצבמ •

 ךרעמ ,םיחפ לש דפקומ ןונכת ללוכ תלוספה לוהינ .םיל תלוספ תעגה תעינמל הבר תובישח תמייק – תלוספ לוהינ .ב
 ,)םיקסע יושיר/םינייכזל תויחנהו םיימעפ דח םילכב שומיש לע רוסיא לשמל( רוקמב תלוספ תעינמ ,ליעי ףוסיא
 .קיטסלפה תלוספ רוטינ ךשמה .הפיכאו יתביבס ךוניח ,טוליש

 שי חותיפ תולועפב .םיל םיפחסנש ףוח תויתשת לש סרהל תומרוגו םיפוחב םינש המכ לכ תועגופ תימורד תופוס .ג
 םינקתמו ףוח ינקתמ ,ףוח ירוזא לש לק יוריק לש רשקהב רקיעב ןונכתב ולאכ תופוס לש קזנה לאיצנטופל סחייתהל
   .ימי טרופס דויצל

  .תורעס תעב םיל הפיחסו יזיפ סרה עונמל תנמ לע ףוחבו )ףוצימ ,םירשג( םימב םיאצמנה םינקתמ לש תפטוש הקוזחת .ד

 םיה םוהיז אשונל תועדומה תרבגהל בחר ףקיהב העובק תיתביבס תיכוניח תוליעפ עצבי הביבסה תנגהל דרשמה .ה
  .ימיה בחרמהו ףוחה ישמתשמ ברקב תלוספב

 תיעקרק יוקינ יעצבמו הפיכאה תוליעפ ךשמהו הקצומ תימי תלוספ תפמ םוסרפו שוביגל לעפי הביבסה תנגהל דרשמה .ו
 .הדבכ תלוספמ תליא ץרפמב םיה

 יגולויב םוהיז תעינמל תוינידמ יווק .4

 ,םיינגותפ ,םיימוקמ אל םייח ילעב לש הייבר ירצות תוברל ,םיימוקמ אל םימזינגרואב םוהיז( יגולויב םוהיז - יללכ .א
 תוכרעמ ךות לא םינוש הלחמ ימרוג לשו םירז םייח ילעב לש תושילפל ליבוהל לולע )םירז םיסוריוו םיליפט
 תואלקחמ( תליא ץרפמב וניא םרוקמש םיימי םייח ילעב לש לודיג תוכרעממ םימ םימרזומ תליא ץרפמל .תויגולוקא
  .)יתוריית םוירווקאמו רקחמ ינוכממ ,תימי

 ,יגולויב םוהיז תעינמל ,תומדקתמ ןוניסו יוטיח תוכרעמ לש התלעפהו התמקה תא החני הביבסה תנגהל דרשמה .ב
 .י"חלמבו ג"דרעב  ,ימי תתה הפצמב
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 תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמה ,רנטיוק באוי :םוליצ
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 ימי רחסו תונפס
 

 יללכ .1

 ילמנמ הברהב ןטק הצק למנ אוה תליא למנ .םיה ילמנ ךרד ,םיקלדהו תורוחסה ךסמ 98%-כ תאציימו תאביימ לארשי תנידמ
 תוינוא לש יזכרמה טישה ביתנמ קחורמ למנה .)תימואלה םינעטמה תעונת ךסמ 3-4%( תורוחסה ףקיהבו תיזיפ ,ןוכיתה םיה
 תונפסה ףנעב םייונישל דואמ שיגרה ילכלכ בצמב יוצמ אוה ,ץראה זכרממ וקוחיר לשב ,ךכל ףסונבו הפוריא ןיבל חרזמה ןיב
 .היצלוגרבו

 םייקה יטילופואיגה בחרמב .הנידמה לש ימורדה רעשכ תיאבצו תינידמ ,תילכלכ תיגטרטסא תובישח תליא למנל ,תאז םע דחי
 הלוכי ,הבר הדימב ,לארשיו םייק ונניא טעמכ תונכשה תונידמה ךרד םלועה יקווש םע לארשי לש יתשביה רשקה ,ןיעל הארנהו
 לעב אוה ,לעופ אוה וב םיילועפתהו םייטילופה ,םייפרגואיגה םיצוליאה תורמל ,תליאב ליעפ למנ לש ומויק ,ןכל .יאל תומדהל
 הרושק תליא למנ לש תיגטרטסאה תובישחה .הנידמל ימורד רעשכ וילע רתוול הלוכי הניא לארשיש תיגטרטסא תובישח
 לשב הנמסחת ןוכיתה םיב תורחאה תוילמנה תופולחהו הדימב ,םירחא םייגטרטסא םינעטמו היגרנא ינעטמ אבייל תורשפאל
 ןיטקמו הבר תובישח לעב אוה ידוהה סונאיקואל ףסונ אצומ תיגטרטסא הניחבמ .תורחא תוביסמ וא םיינוחטיב םיעוריא ,תולקת
 .ץאוס תלעתב תולתה תא תמיוסמ הדימב

 :םיביכרמ 3-ל תוסחייתה םיללוכ תונפסה קרפל תוינידמה יווק

  הניגע תודוקנו )ימי( למנה תזרכה חטש .א
 ןורמתו טיש יביתנ .ב
 למנה תוליעפמ תויתביבס תועפשה םוצמצ .ג

 

 
 תוינידמ יווק .2

 תליא למנ תזרכה םוחת ןוכדע 2.1

 :עקר 2.1.1

 םייקה למנה תזרכה םוחת .למנ חטשכ ,לארשי לש ימיה בחרמה םוחת תיברמ תא רידגהו ,1952-ב םסרופ תליא למנ תזרכה וצ
 .תליא ץרפמב תימיהו תיתורייתה תוליעפה לש םייזכרמ םיקלח םע טקילפנוקו הריתסב אצמנ

 :םיימי םירוזא רפסמל הזרכהה םוחת תא קלחמ למנה תזרכה וצ

 .םיה ליח וא/ו למנ להנמ רושיאב תבייח טייש ילכ תוליעפ וא רבעמ לכ - ימינפ למנ •
 רושיא תבייחמ הניא הז םוחתב טייש ילכ תוליעפ וא רבעמ – ינוציח למנ •
 וניא וצב ןמוסמה הניגעה חטש .טפנה למנל וא תליא למנל הסינכל הנתמהב תוינוא תניגעל דעוימ – הניגע חטש •

 תוילרימדאה תפמב הניגעה תומוקמ ןומיס תא םאות
 הלעת למנל הדותעכ ימי חטש רידגמ –  הדותע חטש •

 טיש ילכ בור :תליא ץרפמב תימיה תוליעפהמ לודג קלח םע טקילפנוקבו הריתסב אצמנ םייקה למנה תזרכה םוחת ,השעמל
 הלילצ ירתאב ,)ולא םירושיאל השירד לכ ןיא לעופב( םירושיא לכ אלל ימינפה למנה םוחתב םיטש תליא ץרפמב םילעופה
 תורומש וזרכוה למנה םוחתב ,למנה לבוח ברמ םירושיא תלבק אלל תולילצ תועצבתמ ימינפה למנה םוחתב םיאצמנה םיבר
 םהב הניגעה תומוקמ תא םאות וניא הזרכהה וצב הניגעה חטש םוח ,םינגהו עבטה תושרל לוהינ תויוכמס ונקוהו תוימי עבט
  .למנה לש הזרכהה םוחתכ לודג הכ ימי בחרמ תזרכהב רחא וא ילועפת ךרוצ אצמנ אל השעמלו שומיש השענ
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 למנ תזרכה םוחתל תוינידמה יווק 2.1.2

 :למנה תזרכה םוחת ןוכדע .א

 לע תליא למנ לש ימיה הזרכהה םוחת ןוכדעל ךילה םדקת ,רבדב םיעגונה םימרוגה םע םואתב ,ן"פסר •
   .תוינידמה ךמסמ תפמב ןמוסמה הניחבל הזרכהה םוחת סיסב

 .טפנה למנו תליא למנ לש תילמנה תוליעפה יכרצ תא םאות היהיש ןפואב םצמוצי הזרכהה םוחת •
 AIS לומ תוברל תעל תעמ קדביי הזרכהה חטש לש ולדוג .למנה תזרכה וצ תא םאתהב ןכדעת ן"פסר •

Density Map. 

 :למנה תזרכה םוחת ךותב הניגעה תודוקנ תסירפו הניגעה חטש ןוכדע .ב

 תוינידמה תפמב גצומל םאתהב םירחא םישומיש תבוטל ולטובי  2 -ו 1 'סמ הניגע תודוקנ •
 תוינידמה תפמל םאתהב הניגעה תודוקנ תא אטביש ךכ ןכדועי למנה תזרכה וצ •

 הניחבו ימיה בחרמב םישמתשמה תוליעפ חותינ לע ססבתת ,דיתעב שרדיתו הדימב ,הניגע תודוקנב יוניש וא תפסות .ג
 .תיתביבס

 תוליעפב םיעגופ םניאש לככ ורתוי םיפסונ תויוליעפו םישומיש .םיילמנ םישומישל תופידע ןתנית למנ תזרכה חטשב .ד
 .תילמנה

 תוליעפה תא בלשמה ,ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ילמנ ימי חטש תוינידמה ךמסמב רדגומ למנה תזרכה םוחתב .ה
   .תונידמה ךמסמ תפמב רדגומכ ,ימיה עבטה יכרע תרימש לש םיללכ םע דחי למנל תשרדנה תימיה

 

 תוינאל ןורמת יביתנ 2.2

 :עקר 2.2.1

 יגוס .א"אצק לש טפנה למנ לע םג יארחאה תליא למנ לבוח בר י"ע תחקופמו תרדסומ תולודגה תוינאה תוליעפ .א
 .טפנ תוילכימו זורק תוינוא ,)רקב ,בכר ילכ( יללכ ןעטמ תוליבומה תוינוא ,תרוזפת תוינוא :םה תליא ילמנב תוינואה
 רקיעב ,ימי טרופסב םיקסועה םישפונ רוביצ לש תינטנופס תוליעפ כ"דב איה םינטקה טיישה ילכ תוליעפש דועב
 : םיבלש רפסממ תבכרומה תננכותמ תוליעפ איה תולודגה תוינאה תוליעפ ,םויה תועשב

 ןווכל למנה לבוח בר י"ע תוחנומ ,תליאל תוברקתמה תוילכמ וא תוינא - העגה •
 -pilot station ה תדוקנ לא תועיגמ תוינאה .רקובב ןושאר רואל ןתעגה תעש תא

 .למנה לבוח ברל תוניתממו

 ךילהת תא להנמו תילכימה וא היינואה לע דקפמ למנה לבוח בר – למנל הסינכ •
 .התרישקו תוררוגה תרזעב ,)טפנה למנב 2 חזמל וא( למנב ףיצרל התשיג

 לבוח בר י"ע היינואה תינפומ ,יונפ וניא ףיצרה םא - למנל ץוחמ הנתמהו הניגע •
 ףיצרה יוניפ דעומל דע היינואה ןיתמת םש הניגעה תדוקנמ תחא לא ,למנה
 תרזעב ,התוא ןווכיו למנה לבוח בר היינואה לע הלעי ףיצרה יוניפ םע .דעוימה
 .למנב דעוימה ףיצרה לא ,תוררוג

 .למנהמ האיציב היינואה תא ןיווכמ ,תוררוג תרזעב ,למנה לבוח בר – האיצי •

 םישרדנה םיימיה םירוזאה יופימל ,א"אצקבו ן"פסרב עוצקמה ימרוג ףותישב חותינ עצוב תוינידמה ךמסמ תרגסמב .ב
 בחרמב תוילכמהו תולודגה תוינאה רובע ןורמתה יביתנ תפטעמ תא הגיצמה תמכסומ הפמ אוה רצותה .תוינא ןורמתל
 :ץרפמה

 םילמנה לא השיגב •
 םיל םילמנהמ האיציב •
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 הניגעה תודוקנ לא העונתה •
 .טפנה למנ לש 2 חזמו למנה יפיצר לא הניגעה תודוקנמ העונתה •

 םינושה םיה יאנתל תורושקה תונושה תויורשפאה לולכמ תא תאטבמ תוינואל ןורמתה יביתנ לש תגצומה תפטעמה
  .האיציהו העגהל םיירשפאה םינוויכלו
 לוכי אל ךא ןורמתל שרדנה רוזאה תא ןייפאמ ,תוינידמה תפמב ,ןורמתה יביתנ לש ןמוסמה םוחתה יכ שיגדהל שי
 ץרפמ לש ימיה בחרמב ןיינעה ילעבו ישמתשמ לכ ינפב איבהל תדעוימ הפמה .תוינא תעונת ליבגמה םוחתכ שמשל
 .ימיה בחרמב תופסונ תויוליעפ ןונכתל סיסבכו קלדה תוילכמו תולודגה תוינאה לש ןורמתה יביתנ תנומת תא ,תליא

 ןורמת יביתנל תוינידמה יווק 2.2.2

 לע העדוהו תופמב םנומיס תועצמאב תוינידמה ךמסמל הוולנה יופימב םיעצומה טישה יביתנ לש ןוגיע ןחבת ן"פסר .א
 .Notice to Mariners-ב םמויק

 ועבקייש יפכ תויחנהבו םיללכב העיגפכ בשחית אל ,למנמ האיצי וא הסינכ ןורמת תעב טישה יביתנמ הינא לש הגירח .ב
 .דיתעב

 .ימיה רחסה תוינא תוליעפל תופידע רמשית הניגע ירוזאבו תוינאל ןורמתה יביתנב .ג

 .תוימי עבט תורומשב תוינא לש טיש לע תולבגמ ולוחי אל .ד

 
 תויחרזא תוילמנ תויתשת לש הלעפהו חותיפ ,ןונכתל תונידמ יווק 2.3

 .תליא למנל תירוטוטטס הרדסה תא תוריהמב םדקת לארשי ילמנ תרבח .א

 ללכ לש שרדנה בולישה תא רידגתו ימיה בחרמב םישרדנה םירוזאה תא םג לולכת תליא למנל תטרופמ תינכת .ב
  .תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשל םימיאתמה םילכה תא ןכו בחרמב תומייקתמה תוימיה תויוליעפה

 םיטביהה לולכמב ,טפנה למנבו תליא למנב קורי למנ יכילהת םושייל לועפל שי ,הלוחכ החימצ םודיק תרגסמב .ג
  .)(SDG - Sustainable Development Goals ם"ואה י"ע ורדגוהש אמייק רב חותיפ ידעי 17 ןיבמ םייטנבלרה
 GRI תיתביבס תוירחאל בייחמ חוויד להונ לש ומושיי תא םילמנה ונחבי וז תרגסמב
)Initiative (Global Reporting  

 ,הרואת ,שער( תודובעה עוציב תעב הביבסב העיגפ ןתינה לככ ענמיש ןפואב ועצובי ותביבסבו למנה םוחתב תודובע .ד
 .תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימש קרפב טרופמכ )םיטנמידס תפחרה

 .)הנבמו םירמוח( הינבבו ןונכתב תיגולוקא הסדנה בולישל תורשפאה ןחבית ,תונפס תויתשת לש חותיפב .ה

 .תוינידמה ךמסמ לש ינשה רעשב םיטרופמה עבטה תרימש יקשממל םאתהב ולעפי טפנה למנו תליא למנ .ו

 

 תליא ץרפמב הנפסה יתורישל תוינידמ יווק 2.4

 :עקר .א

 טישה ילכ לכ .תליא ץרפמב טישה תוליעפ תא םייקל ידכב תשרדנ ,הנפסמ יתוריש לש ,תכמות תיתשת •
 הנפסה תשרדנ םייטרפ טיש ילכל םגו הנפסמב תיתנש תיתפוקת הקידבל קוח יפ לע םישרדנ םיירחסמה
 ימיה בחרמב םינושה םיביכרמה דוקפתל םיינויחה םיידועיי טיש ילכ רובע םג תשרדנ הנפסמ .תיתפוקת
  .'דכו ימיה רוטישה לש טיש ילכ ,םי םוהיז תעינמל הנחתה לש טיש ילכ ,למנה תוררוג :ןוגכ

 תוניפס 100 -כב תלפטמה תוניפסב לופיטל הנפסמ תלעופ ,םיניפלודה ףירל ןופצמו למנה לש ימורדה וקלחב •
 ,םילופיטהמ לודג קלח םיעצובמ הילעו טייש ילכ תיישמל הליסמ לש תימי תיתשת תללוכ הנפסמה .הנשב
 תעינמל םיליעי םיעצמא תטיקנ םיבייחמו םירורב םייתיישעת םינייפאמ ילעב םה תוליעפהו לופיטה יפוא
 .'דכו שער ,ריווא םוהיז ,םיה םוהיז
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 הנפסמה תקתעהל תופולח תניחב לש ךורא ךילה .תיתביבסו תירוטוטטס הרדסה תשרדנ תמייקה הנפסמל •
 תיריע .חותיפה תוינכתו תליא יפוחב םישומישה תויביסנטניא רואל התקתעהב ההובגה תובכרומה תא הלעה
 םילשמ ביכרמכ םינטק טיש ילכל הנפסמ לש תפסות ,תליא הנירמל הבחרה תינכת תרגסמב ,תמדקמ תליא
 .תמייקה הנפסמל
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 :םי םוהיז תעינמ .ב

 םוהיז תעינמל ,רתויב םיליעיהו םיבוטה םינימזה םיעצמאהו תולבגמה תא לולכת ,תע לכב ,הנפסמה תוליעפ •
  .עבטה יכרע לע העפשהו םי
 תלעפהל םיללכו הרקבה יעצמא ,תולבגמה ,םילכה לש תללוכה תפטעמה תא רידגי הביבסה תנגהל דרשמה •

 .םי םוהיז תעינמ וחיטביש ,ןקתמה
 םיבוטה םינימזה םיעצמאה לולכמ תא םשיית ,ןייכז תועצמאב ןקתמה תא הליעפמה ,לארשי ילמנ תרבח •

 .הביבסה תנגהל דרשמה תורדגהל םאתהב ,רתויב

 :תמייקה הנפסמה לש תירוטוטטס הרדסהל תינכת .ג

 רידסתש ,למנה םוחתב ,תליא ץרפמב הנפסמל תטרופמ תינכת לש הרושיא תא םדקת לארשי ילמנ תרבח •
 .םייקה םוקמל ןופצמש שרגמב הנפסמה תוליעפ תא

 םייתביבס םיעגפמ ,םידרטמ לש םוצמצו העינמל תולבגמהו םיעצמאה ,םילכה ללכ תא לולכת תינכתה •
  .שערו םי םוהיז ,ריווא םוהיז :םללכב ,הנפסהה תוליעפמ תימיה הביבסה תרימשו
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 ימי רחסו תונפס – תיבחרמ תוינידמ :8 רויא
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 היגרנא
 יללכ .1

 למנ םייק לארשיב .ןדרי םוחתב ,ץרפמה לש יחרזמה ףוחב םקוממ ןרקיעש תוננכותמו תומייק קלד תויתשת ללוכ תליא ץרפמ
 .הביאשו הכלוה לש תוולנה תויתשתה ללוכ ,םילכימ תווח יתשב םיקלד תנסחא תויתשתו טפנ

 אוה למנה לש ימיה םוחתה חטש ,תליא למנל תימורד ימלוג טפנ לש הניעטו הקירפל חזמ םע חותפ םי למנ הליעפמ א”אצק
 הקירפה בצק .חזמה ךרואל רטמ 30 אוה םימה קמוע רשאכ ,ןוט 300,000 דע לש סמעמב תוילכמ טולקל לוכי חזמה .םנוד 563

 30-כ חזמה רוזאב םימה קמוע .העש/ק"מ 10,000 ונה ילמיסקמה הניעטה בצק .העש/ק"מ 20,000 ונה הז חזמב ילמיסקמה
 .2021 -ב תיתועמשמ הרבגתה ךא םינורחאה םירושעב דואמ תמצמוצמ התייה א"אצק למנב תוילכימה תעונת .רטמ

 יתשבי רשגכ היגרנא ירצומ לש הכלוהה תרשרשב תיתועמשמ הילוח תווהלו	ירוזאו ימואלניב קלד זכרמ תויהל תפאוש	א”אצק
 ,לארשיל יסרפה ץרפמהמ טפנ עונישל תונבה רכזמ לע המתח א"אצק תרבח יכ םסרופ 2020 רבוטקואב .היסאו הפוריא ןיב
 תא ריבגי םכסהה שומימ .ןוכיתה םיב תוחוקלל ותקפסאו ןולקשאב א"אצק לולכמל הרבחה לש קלדה וק תועצמאב ותמרזה
 .םי םוהיז לש יתועמשמ עוריאל ןוכיסה רבגי המאתהבו הכ דע תמייק התיהש תוליעפל סחיב ,לדוג ירדסב טפנה למנ תוליעפ

 ףנע - תורייתה לע ,תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע השק העפשה לעב תויהל לולע םי םוהיז לש יתועמשמ עוריא יכ רורב
 .ריעה יבשות בור לע םג ךכמ האצותכו הלפתהה ןקתמ לע ,תליאב יזכרמה הלכלכה

 
  תוינידמ יווק .2

 .טפנה ןוסחאו טפנה למנ תוליעפב תיתועמשמ הרבגה לש ראתמל םיסחייתמ ןלהל םיגצומה תוינידמה יווק

 :יתביבס לוהינ 2.1

 ךרעי ,)תויתשתה ךרעמ בוליש – 09 קרפ 'ר( תליא א"אצק לולכמל תעכ תכרענה ב/95 ל"תת תינכת תרגסמב .א
 רידגיו תידיתעהו תמייקה תוליעפה לש תויתביבסה תועפשהה לולכמ תא ןחביש הביבסה לע העפשה ריקסת
  .תימיה תיגולוקא תכרעמה לע תועפשהה םוצמצל תיתביבס לוהינ תרגסמו םיעצמא

 .ותוליעפ לש תורזגנהו םייתביבסה םיביכרמה לכב ,תויתביבסה תונקתהו הקיקחה לכב דומעי תליא א"אצק לולכמ .ב

 :תויתשתה בצמ לע תיסדנה הרקב 2.2

 םתוניקתו םבצמ תקידבל םייסדנה םירקס עצבל שי ,םיה ןוויכל עופישהו ףוחל הברקה ,תויתשתה םוקימ רואל .א
 .'וכו םיפוגמ ,תובאשמ ,םיווק ,םילכמ :םי םוהיז לאיצנטופ תולעב ןהש א"אצק לש תויסדנהה תויתשתה ללכ לש
 םינקתמה תוניקתל השיגה .ילארשיה ןקתל םאתהב המדא תדיער עוריאל תויתשתה תודימעל םג וסחייתי םירקסה
  .םרגיהל לולעש יתביבסה קזנה תרמוח תא תמאותה הרימחמ השיג היהת תויתשתהו

  :הביבסה תנגהל דרשמה רידגי ,ויתויוכמסל םאתהב .ב

 םינמזה תוחול תאו םוהיז לאיצנטופ ילעב םהש תכרעמה יביכרמ ללכל םירקס תכירעל תויחנהה תא •
 .םתמלשהל

 חיטביש ןפואב ,םתמלשהל םינמזה תוחולה תאו םירעפה םוצמצל ,םיאצממה יפ לע ,תושרדנה תולועפה תא •
  .הלקת לשב םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצו תוכרעמה ללכ לש רתויב ההובג תיסדנה תונימא

  .הקוזחתה תדובע לש תויפונו תויתביבס תועפשה םוצמצל םישרדנה םיעצמאה תא •

 :םי םוהיז תעינמ 2.3

 למנ לש תימיה תוליעפב לודיגל ,הביבסה תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב ,ךרעי ימי םוהיז עוריאל םינוכיס רקס .א
 תרגסמב ומשויי ולא םיעצמאו םילכ .ןוכיסה םוצמצל םיילוהינה םילכהו םיעצמאה תא רידגי רקסה .טפנה
 .תמייקה תיתביבסה היצלוגרה
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 תוכרעה יונישל םישרדנה םיטביהה לולכמ תא ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה – תליאב םי םוהיז תעינמל הדיחיה .ב
 .תליא א"אצק לולכמ תוליעפ לש תיתועמשמ הלדגהמ רזגנה ןוכיסל םיאתמ הנעמ ןתייש ןפואב הדיחיה

 רתויב תומדקתמה תושיגהו תויגולונכטה תאו םייקה ןמשה ימסוח תסירפ ךרעמ ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה .ג
 תא ףיקיש עובק ןמש םסוח  לש תוליעיהו תומישיה ןחבית  תנמ לע  הז ללכב ,טפנה למנב םושייל תומיאתמה
 .טפנה למנב תילכימה

 א"אצק לש הבוגתה תלוכיו תווצב םייונישו םיעצמא גורדשב ךרוצה ןחביי ,תימיה תוליעפה ףקיהב לודיגל םאתהב .ד
 .םי םוהיז עוריאל

  .לטנ ימ תוכיא תקידב להונ םושיי .ה
 .טפנה למנ תוליעפב לודיגהמ האצותכ םישרדנה ןוחטיבה יעצמאה תא ןחבת ןוחטיבה תכרעמ .ו
  .חורה יאנת לכב הלועפל םיאתמ קפסה תולעב תוינרדומ תוררוגל גרדושי תליא למנ לש תוררוגה ךרעמ .ז
 א"אצק ינקתמב םוהיזב הדושח עקרק לע םימרוזש רגנ יממ םיה םוהיז לאיצנטופ תא ןחבי הביבסה תנגהל דרשמה .ח

 םוהיז תעינמל תושרדנה תולועפה תא רידגתש זוקינ תינכת ןיכהל א"אצק תא החני ,ךרוצלו םיאצממל םאתהבו
 .םיה

 :םיימי םיווק תפסות 2.4
 .הנופצ םי רות תנגעממ עצבתת םישדח םיימי םיווק ידי לע ףוחה וק תייצח .א
 .ימי תתה הפצמלו יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמל םירושקה םיימי םיווק לע לוחי אל ליעל רומאה .ב

 :תופיקשו חוויד 2.5

 דחי ,ופסאיש יתביבסה רוטינה ינותנ ,םינוכיס ,תויתשתה תוניקת רבדב יתביבסה עדימה ללכ :םייתביבס םינותנ תופיקש
 .)ןוחטיב תולבגמב( רוביצל םישיגנ ויהיו ומסרופי םייתביבס םינוכיס םוצמצל תוטקננה תולועפו יתביבס חותינ תודובע םע
 לש ףיקמ יתנש יתביבס חוויד א"אצק גיצת ,תימיהו תיפוחה הביבסבו ריעב א"אצק ינקתמ תוליעפ תובלתשהמ קלחכ
 .'דכו ושחרתהש הביבס יעוריא רואית ,וכרענש רוטינ יאצממ חותינ ,הביבסה תרימשל וטקננש תולועפה

 תוכורכה חותיפהו תיתשתה תודובע לכל תוריהז יללכו תויתשת םואת לש ינדפק להונ ליעפיו רידגי תליא ריעה סדנהמ 2.6
 .םיקלד לש תיעקרק תת תיתשת תמייק וב יתשביה בחרמב הריפחב
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 חטיא וב הדוהי :םוליצ
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 ןוחטיב
 

 יללכ .1

 בחרמב םישמתשמה ןיבל תינוחטיבה תוליעפהו םיינוחטיבה םיחטשה ןיב ליעי קשממ רצייל איה הז קרפב תוינידמה יווק תרטמ
 ןיב תיברמ הפיפחו ,םיה יבאשמ לש יבטימ ימואל לוצינ רשפאיש ןפואב ,ימיה בחרמב שומישה תא רידסהל הרטמב ,ימיה
  .םינושה םישמתשמה

 :תללוכה ימיה בחרמב תיביסנטניא תוליעפ עצבמ םיה ליח .ול הצוחמו לארשי לש ימיה בחרמב םילעופ ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ
 לארשימ טישה שפוח תחטבא ,םיה ליח לש ויתומישמ ןיב .םינוש םיינוחטיב םיעוריא תעב המיחלו ףטוש ןוחטיב ,םינומיא
 .םיינויח םינקתמו תויתשת לע הנגהו ףוחה רוזא תנגה ,הנידמה תלכלכל תונפסה ףנע תובישח רואל הילאו

 תוליעפה ינייפאממו ימיה בחרמה לש םייזיפה םינייפאמה ןמ םיעבונה ,םיידוחיי םיאנת םע םיה ליח דדומתמ תליא ץרפמב
 תרבגומ תוחכונב ןייפואמה ,תונכש תונידמל הברקב ,םצמוצמ ימי חטשב תעצבתמ תיעצבמה תוליעפה .םיפוחבו םיב תישונאה
 וא ןדרי לובגמ עיגמש ןיוע טייש ילכו רחאמ ,רשפאה לככ רצק הבוגת ןמז בייחמ םצמוצמה ימיה בחרמה .םירייתו םיחרזא לש
 הייצחל ששח הלעמ ץרפמה ימימב הפנעה תיתורייתה תוליעפה ,ךכל ףסונב .תורופס תוקד ךותב תליא יפוחל עיגהל לוכי םירצמ
 בייחמ הז רגתא .)םייתשביה תולובגל ךומסב דבלמ ,םיפוצמב ןמוסמ וניא ימיה לובגה( ימיה לובגה תא םיחרזא לש תועטב
 ךישמהל תנמ לע ,ךדיאמ תיסחי תענצומ תוליעפ דצל ,הנשה תומי לכבו הממיה תועש לכ ,ךורדו ינריע ,שיגר ש"טב ךרעמ
 .ריעה לש יתורייתה הנויבצ לע רומשלו

 תפטוש טיש ילכ תוליעפו םיב םירוגס םירוזא ,ץרפמה יפוחל עבק יסיסב לע תססובמ תליא ץרפמב ןוחטיבה תכרעמ תוליעפ
 .ץרפמה ימב

 לע .)ב"גמ סיסב( םירצמו )היבצ( ןדרי תולובגב לובג יבצומ 2 דצל ,יאבצ למנכ םג שמשמה ימי סיסב - עבק יסיסב •
 יתלהנמה סיסבה ,)4או 3א תונוכש( שדחה ר"עמה ימחתמ חותיפ תרגסמב ,םיה ליחו י"מר םע תוינכדעה תומכסהה יפ
 .םיירוביצ םישומישל ןופצבו םורדב םיעטק תחיתפ ךות ,םצמוצי יאבצה למנה חטשו תונפתהל יופצ

 )102 'סמ( היבצ בצומ ,)101 'סמ( הבאט ,יאבצה למנה ,)605 'סמ( א"אצק למנ - 13םיב םירוגס םיינוחטיב םיחטש •
  .ןדריו לארשי ןיב ימיה לובגהו

 .ץרפמה זכרמב תוננוכב ילכו ןדרי םע לובגל ךומסבו הבאטל ךומסב תועובק תודמעב טיש ילכ 2 - טיש ילכ •

 .ץרפמב תימימ-לעה תיתורייתה תוליעפה ןיבו תינוחטיבה תוליעפה ןיב דימתמ ךוכיח םייקתמ יכ הלעה םייקה בצמה חותינ
 ףסונב .ילכה ריכשממ טיישב םירתומה םירוזאה לע ךירדת תלבקב תביוחמ )ס"כ 6 תריס ,םי עונפוא( טייש ילכ תרכשה
 םהש םירכושה ,לעופב .סיסבה לש בחורה וקמ תימורד תדרל רוסא ס"כ 6-מ םינטק טייש ילכל ,םירוגסה םיינוחטיבה םירוזאל
  .םיה ליח לש טייש ילכ םרבעל קנזומ הזכ הרקמ לכב .תויחנהה לע דימת םירמוש םניא טיש תונמוימ ירסח

 

 תוינידמה יווק .2

 תליא לש ימיה בחרמב ןוחטיבה תכרעמ תוליעפ 2.1

  .ימיה בחרמה לכבו ,עבט תורומש יחטשב תע לכב רמשי ןוחטיבה תוחוכל ישפוח רבעמ .א

 .ןוחטיבה תכרעמ רושיאל שרדיי תולובגה תברקב חותיפ .ב

 
 םתרדגהכ םיינוחטיב םינקתמ םיללוכ ולא .םהילע תולחה תולבגמה תא הרידסהו םיב םירוגס םיחטש לש ךרעמ הרידגה ןוחטיבה תכרעמ 13
 הדעוה לש הטלחהה יפ לע תולבגמ ולטוה םהיבגלש םיחטשו 1945 )םוריח תעש( הנגהה תונקת חכמ הריגס וצב םירוגסה םיחטש ,קוחב
 תכרעמו םיינוחטיבה םיחטשה .תעל תעמ רדגומש יפכ ,קוחל 'ו קרפ יפל ,םיינוחטיב םינקתמל ררעה תדעו לש וא םיינוחטיב םינקתמל
 .)םיה ליח דקפמ( ףולא לש ותמיתחב ,תעל תעמ ןכדעתמה ,100 וצב םיעבקנ םהב תולחה תולבגמה
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 ןוחטיבה תכרעמ י"ע ורדגוי ,טרפב םיינוחטיב םיחטשבו ללכב ימיה בחרמה םוחתב ,תיתשת תחנה שרדיתש לככ .ג
 .םייטנוולרה םיפוגה םע םואיתב ,םישרדנה םיעצמאהו םיאנתה

 .םיה ליח םע שארמ םואיתב םייקתת ימיה בחרמה תולובגל ךומסב )תנגרואמו תיטרפ( תיחרזא תימי תוליעפ .ד

 14םיב םיינוחטיבה םיחטשה תסירפב םייבחרמ םייוניש 2.2

 ידיתעה םוצמצל םאתהב ,יאבצה למנה תיזחב רוגסה ימיה ינוחטיבה חטש םוצמצ תא ןחבת ןוחטיבה תכרעמ .א
 יופימ ואר .םיירוביצ םישומישל יאבצה למנה ןופצבו םורדב םירוזאה תחיתפו יאבצה למנה חטש לש םכסומה
 .תוינידמה ךמסמל הוולנ

 תנומתל םאתהב ןכדועי 100 וצ .היכרצ יפל םי יחטש ,תע לכב ,רוגסל תיאשר ןוחטיבה תכרעמ ,הרקמ לכב .ב
 .תוינידמה ךמסמב תגצומה םירוגסה םיחטשה

 

 תיפוחהו תימיה תיגולוקאה תכרעמה תרימשו ןוחטיבה תכרעמ תוליעפ 2.3

 רדעה .םיבו השביב רוגס יאבצ חטש אוה ,ןדרי לובגל דומצב ,רתויב יחרזמה וקלחב ינופצה ףוחה - היבצ בצומ .א
 ובש בצמ הרצי ,תילוחה ףוחה תיתשתו ףוחב )דואמ הנותמ תיאבצ תוליעפ טעמל( תיביסנטניא תישונא תוליעפ
 לש הייסולכוא ללוכה לודיג תיב ,תירכ לעה רוזאב ,אוצמל ןתינ וב תליא ץרפמב ןורחאה םוקמה אוה הז ףוח
 לכמ םלענש ןלוחה ןטרס תא סלכאמה ,ינדריה לובגל ךומסב ילוחה ףוחה .)Ocypoda saratan(  ןלוחה ןטרס
  אוה עצומה החנמה תוינידמה וק .יאבצ חטש ותויה ףקותמ קר הפיקע הנגהל הכוז ,תליאב םירחאה ףוחה ירוזא
 .)םיבר םירקמב לבוקמכ( רוגס יאבצ חטש םוחתב עבט תרומשכ ותזרכה י"ע הז ףוח עטקל תימשר הנגה קפסל
 תוליעפב עבט תרימש לש םיללכ בלשת אלא תינוחטיבה תוליעפב עגפת אל ,עבט תרומשכ רוגסה ףוחה תזרכה
 .תינוחטיבה

 תורוצב ליבגיש יגולוקא קשממ לוהינב ךרוצ היהי ,בחרה רוביצל רוגסה יאבצה חטשה חתפיי ובש שיחרתב
 םיחטשה ךרעמ קרפ ואר ,םינטרסה ףוח רומישל עצומה קשממ טוריפל .ףוחה ללכל םירקבמה תשיג תא תונוש
 .תליא ץרפמב םינגומה

 ןתינה לככ ,ןובשחב וחקליי ,םיימימ תת םיכרעמבו ףוחב ,םיה ינפ לע ןוחטיבה תכרעמ תויתשת תחנה ןונכת תעב .ב
 םיקנוי ,תינושה לע שגדבו יגולויבה גראמה לע תועפשה ללוכ ,םייתביבס םיטביה םג ,ןוחטיבה יכרצל םאתהבו
 .)רמוח/בוציע( תיגולוקאה תכרעמב תובשחתה ךות ,ןתינה לככ ,הנמקות תוימי תויאבצ תויתשת .םי יבצו םיימי

 עבטה יכרע תרימשל הישנא ןיב תיתביבסה תועדומה תרבגהל ןוחטיבה תכרעמ לעפתו ךישמת ,השביב לבוקמכ .ג
 תופתתשהו םיו םיפוח יוקינב הליעפ תופתתשה ,ימי יגולוקאו יתביבס ךוניח ידי לע תוברל םיב תשרומהו
 תא הרידסמה ,םינגהו עבטה תושרו אבצה ןיב ,תמייקה הנמאה .)םי יבצ ,םיימי םיקנוי לשמל( רוטינ תויוליעפב
 ,תושרדנה תומאתהה עוציב רחאל ,ימיה בחרמה לכל בחרות ,תוימי עבט תורומש יחטשב תיאבצה תימיה תוליעפה
  .םידדצה תמכסהבו
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 תוימי תויתוריית תויצקרטאו םינטק טיש ילכ - טיש
 

 יללכ .1

 ,םינוש םילדגו םיגוסמ םיבר יעונמ טייש ילכ לש הפופצו הרע תוליעפ תלהנתמ ,דואמ ןטק ימי חטשב ,תליא ץרפמ ימימב
 תוימי תוירחסמ תויצקרטאל רקיעב םישמשמה םינטק טייש ילכ ךרד ,םיריהמ םי יעונפואמ לחה ,תונוש תויוריהמב םיטשש
 תוינאה תוליעפש דועב .קלד תוילכמו םיעסונ תוינא ,רחוס תוינואב הלכו ינוניב לדוגב תיכוכז תוריס ,תימי שפונ תוליעפו
 תוליעפ כ"דב איה םינטקה טיישה ילכ תוליעפ ,ההובג תיעוצקמ המרו הרודס היצלוגרב תרדסומה תננכותמ תוליעפ איה תולודגה
 .םויה תועשב רקיעב ,ימי טרופסב םיקסועה םישפונ רוביצ לש תינטנופס

 ,םינטק טיש ילכל הקלחמה תועצמאב ,ן"פסר 15 .לארשי לגד תחת םימושרו ן"פסר חוקיפב טיש ילכ 500-כ םימושר תליאב
 רוטישה .תונגעמ לע חוקיפו טישה תוחיטב תונקת תעיבק ,םיטישמ תכמסה ,טישה ילכ םושירו יושיר לע יארחאה רוטלוגרה איה
 לע תיארחאה תליא תיריע םה אשונב תויוכמס ילעב םיפסונ םימרוג .טישה תוחיטב תונקת תא ףוכאל ן"פסר י"ע ךמסוה ימיה
 תרבחו י"נח ,םיפוחב ירוטומ ימי טרופס יזכרמו ימיה ךוניחה ,םיפצ םיחזמ ךרואל הניגע ,תונגעמה לועפת לש םיטביהה לולכמ
 יתש תוזרכומ ןהב םיב םיחטש תלהנמה ג"טרו למנה תזרכה םוחת לע םיארחא םימרוג םה למנה לבוח בר תועצמאב ,למנה
 .תוימי עבט תורומש

 םייוכיסה ,ףסונב .ברה שוקיבל םיפסונ הניגע תומוקמ לש עציה ןיאו םינטק טיש ילכל הניגע תומוקמב רוסחמ םייק תליא ץרפמב
 .םישמתשמו םישומיש ןווגמ י"ע ההובג תויביסנטניאב םילעופו םיסופת תליא יפוח ןכש דואמ םיכומנ תפסונ הנגעמ תמקהל

 םייעונמ טישה ילכ תאיצי .ףוחה וקמ רטמ 300 -מ לודגה קחרמל תונקתב תלבגומ ענוממה טישה תוליעפ ,תיתוחיטב הניחבמ
 ךרוצל טייש תונורדסמ םינמוסמו םירדגומ םיפוחה ןמ קלחב .רשק 5 דע לש תיטיא תוריהמבו ףוחל בצינב עצבתהל הכירצ םיל
 רטמ 500( םי יעונפואל טיישה ימוחת לע תולבגמ תועבוקה )2012( טיישה תוחיטב תונקת ףסונב תולח ינופצה ףוחב .הז
  .)ףוחהמ רטמ 1,000( הפיחר יחנצמלו )ףוחהמ

 :תוירוגטק רפסמל )ךרוא 'מ 24 דע( טישה ילכ תא קלחל ןתינ

 .תינמז וב שיא 220 דע ליכהל תולוכיה )'מ 36 דע יברימ ךרוא( רכשב םיעסונ תוניפס תליאב - תולודג תוריית תוריס •
 תוקד 27 תולעמ 29 בחור וקמ הנופצ תרתומ ףוס םיב ןתוליעפ .תליא הנירמ לש םילגה רבוש ךרואל תונגוע ןלוכ
 .ןופצ

 תינושל דומצב עובק לולסמב תוטשה ,טישה ילכ ףוגב תימי תת היפצ תונולח תולעב ,םיריית תוניפס – תיכוכז תוריס •
  .תימיה עבטה תרומשב םיגומלאה

  .תליא הנירמב תונגוע ןבור ,ימי שפונו תוגלפהל רתוי תונטק תוריסו תוטכאי תואמ שמחכ - תונטק תוריסו תוטכאי •
 וא םימ יקס ,םיבובא םיררוגה םיריהמו םינטק טיש ילכ – ירחסמ ליעפמ י"ע תועצובמה תוימי תויצקרטאל טיש ילכ •

 .ימיה טרופסה יפוחב םיפצ םיחזמ ךרואל םינגוע םבורו םייעוצקמ םיליעפמ י"ע םילעפומ םילכה .הפיחר יחנצמ
 תונמוימ לכ אלל םיריית לש יאמצע שומישל תורכשומה תויטיאו תונטק עונמ תוריס – תימצע הגיהנב ס"כ 6 תוריס •

 תרשפאמה הקיקח רדעהו םירכושה לש הכומנה תונמוימה לשב ךא ,ףוחהמ רטמ 300 קחרמב תרתומ ןתוליעפ .טיש
 .םיה ישמתשמ ראש םע טקילפנוקב ןתוליעפ תנייפאתמ ,תורכשב הטשה לע הפיכא

 םייוצמו םישנא השולש דע טישהל לגוסמה ,)ןוליס( םימ תביאש עונמ ידי לע םיענומה םיריהמ םילכ – םי יעונפוא •
 רטמ 1,000 -מ לודגה קחרמב תרתומ םתוליעפ .)ימיה טרופסה יפוחמ ,ליעפמ םע( הרכשהב וא תיטרפ תולעבב
 ףוחל םורדמש הדרוהה ןורדמב כ"דב םימל םידרומ םייטרפה םילכה .םיפוחה ראשמ 'מ 500 לעמ וא ינופצה ףוחהמ
 .למשחה

  :ללוכ םידוקפת ןווגמל תושמשמה תוניפסו תוריס ,םי יעונפוא – םיידועיי טיש ילכ •

o תליא למנ תנגעמב תונגוע – טולייפה תוריסו למנה תוררוג 
o םיה םוהיז תעינמל הדיחיה לש טישה ילכ  
o תליא הנירמב םינגוע – ימיה רוטישה לש טיש ילכ 
o תליא הנירמב תונגוע תורופס גיד תוריס 

 
 .ן"פסר ,םילמנ לועפתו הסדנה ףגא להנמ ,ץרווש ןורימ ולבקתהש םינותנ 15
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o יאטיסרבינוא ןיבה ןוכמה לש טיש ילכ 
o היבצ בצומבו יאבצה למנב םינגועה םיה ליח לש טיש ילכ 

 ןוכיסה תאו םיטקילפנוקל לאיצנטופה תא דאמ הלידגמ תיסחי ןטק חטש אתב םינוש םיגוסמ טייש ילכ לש ההובגה תופיפצה
 .ימיה בחרמב טיש תוחיטב קרפ ואר הבחרהל .יתוחיטבה

 

 םינטק טיש ילכ – תוינידמ יווק .2

 ורשפאיש םיללכו תיבחרמ הרדסה בייחמ םיענוממ טיש ילכב תורושקה ימיה שפונה תויוליעפ ןווגמ חותיפו דודיע .א
  טישה תוליעפ לש הרדסהל הלועפ תינכת שבגי ילוהינה ףוגה .ולא םיכרצל ימיה בחרמה לש חוטבו ליעי לוצינ
 :תליא ץרפמב

 ,י"נח ,תליא תייריע  ,ימיה רוטישה ,ן"פסר – םייטנוולרה םיפוגה םע ףותישב שבוגת הרדסהה תינכת •
  .תוחיטבה קרפ ואר הבחרהל .םיה ליחו תליא למנ לבוח בר ,תיביטרופס הלילצל תושרה ,ג"טר

 ,הייחש ,ענוממ אל ימי טרופסו טיש תוחיטבל םישרדנה םיקשממהו םיטביהה תא םג לולכת הרדסהה •
  .הלילצו לוקרינש

 .)ןמז תונולח תרדגה( ןמזה בחרמבו )תוליעפ ירוזא( ימיה בחרמב םייבחרמ םילכ ונחביי הרדסהה תרגסמב •
 יללכ םוסרפו ,םיפוחה ללכב ,םיפוצמ תועצמאב תולבגמו םירוזא לש ימי ןומיסל תויחנה לולכת הרדסהה •

 םירבוד םניאש םיריית תוברל ,ריעב םירקבמהו םיבשותה רוביצל םינושה היגוסל תוליעפהו תוחיטבה
 .תירבע

 .הקוזחתו הרקב ,לוהינל תוירחאה תקולח תא לולכת הרדסהה •

 ףירל ןופצמ ,תליא ץרפמ יפוח ךרואל ,תויתוריית תוימי תויצקרטאו ענוממ ימי טרופסל תוליעפו םידקומ תפסות רתות .ב
 םיטביהל תוסחייתה ללוכ ,השביבו םיב תויוליעפו םישומיש םע היצרגטניאה המאתהה תניחב רחאל ,םיניפלודה
 .עבט תרימש לש םיטביהו ימיה בחרמב םינוש םישמתשמ לש תימי תוליעפ םע םיטקילפנוק ,םייתוחיטבה

 :םינטק טיש ילכל הניגע ךרעמל תונורתפ םודיק .ג

 תוינידמה .תומייקה תונגעמה יתש תועצמאב וקפסל ןתינ אלש תליאב תונגעמב הניגע תומוקמל לודג שוקיב םייק
 :תוליעפה תפסותלו םישוקיבל בלושמ ןורתפ העיצמ טיש ילכל

 :תונגעמב הניגעה תומוקמ ךרעמ לועיי •
 ןונכת םודיקל לעפת תליא תיריע .םינטק טיש ילכ תניגעל אלמ ןפואב תולצונמ ןניא תומייקה תונגעמה יתש
  .םינטק טיש ילכ לש הניגעל םיחזמ תפסות תועצמאב תומייקה תונגעמב הניגעה תויתשת לוצינ תא םסקמיש
 :םיאבה םירתאב תוריס תניגעל םיחזמ תפסות

o םיפסונ טיש ילכו םיללוצ תוריסל םיחזמ תפסות – תיחרזמה הנוגלה לש םילגה ירבוש ןיב, 
 תולתשמו םייתוכאלמה הלילצה ירתאל תשרדנה תיתשתל םילשמ קלחכ ,ראשה ןיב ,ושמשיש
   .תימיה תוליעפה רוזאב ומקויש םיגומלאה

o תיחרזמה הנוגלה לש םילגה  ירבוש לש ינוציחה דצב הניגע תומוקמ תפסות 
o תוריס רובע םי רות תנגעמ לש ימורדה םילגה רבוש לש ינוציחה דצב הניגע תומוקמ תפסות 

 .תונטק םיללוצ

 :עונמ תוריס לש השבי הנסחא •

 שפונ תוליעפל ימיה בחרמב שומישה תרבגה רשפאת םיל הדרוה ןורדמב טיש ילכ תדרוהו תיתשבי הניגע
  .טישו

o תינכתה תרגסמב םינטק טיש ילכל יתשבי הנסחא הנבמ םיקהל תומישיה תא ןחבת תליא תיריע 
 הנירמה תבחרהל

o עצבתת םיל םתלבוהש םינטק טיש ילכל הינח ישרגמ ןנכתל תורשפא ןחבת תליא תיריע 
 הדרוה ןורדמב םימל םתדרוהו הלגע לע הרירג תועצמאב
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 :םינטק טיש ילכל הדרוה תונורדמ •

o הניגע םוקמ םהל ןיאש םינטק טיש ילכל םג טיש םויקל תורשפא םיקפסמ הדרוה תונורדמ 
 ותוליעפ תרדסהל לעפת תליא תיריע .לקדה ףוחל תינופצ דחא טיש ןורדמ םייק םויכ .תונגעמב
 .םייקה חותיפה םע קשממב ,תיתוחיטבו תיזיפ הניחבמ םייקה הדרוהה ןורדמ לש

o לש יברעמה הצקב תננכותמה הנפסמב הדרוה ןורדמ תפסות לש תומישיה תא ןחבת תליא תיריע 
 .תשרדנה תיפוחה תיתשתה ללוכ ,תליא הנירמ

 :םיעובקו םיפצ םיחזמ •

o ללכ תא ןחבתש תטרופמ תינכת תרגסמב השעת םינטק טיש ילכ תניגעל םיעובק םיחזמ תפסות 
 לש םיטביהב ,יפוחהו ימיה בחרמב םיפסונ םישמתשמ לש תוליעפב ,הלעפהב םירושקה םיטביהה
 .עבט יכרע תרימשו תוחיטב

o םיניפלודה ףירל תינופצ םיינמז םיפצ םיחזמ תמקה רשאי ילוהינה םרוגה – םיפצ םיחזמ תפסות, 
 תוליעפ ,תוחיטב לש םיטביהה ללכ תניחב סיסב לעו ןיינעה ילעב םע םואתבו תוצעייתהב
 .עבט תרימש לש םיטביהבו יפוחהו ימיה בחרמב םינוש םישמתשמ

o םוצמצל ,ראשה ןיב ,סחייתיש םיעובקו םיפצ םיחזמ לש המקהו ןונכתל להונ שבגי ילוהינה ףוגה 
 .םיינוציק םי יאנתב ןקתמה תודימעל ןכו הלעפההו המקהה תפוקתב תויתביבסה תועפשהה

 ילכ לע הנגהו תימורד הרעס ינפמ הארתהל תוכרעה להונ שבגי ילוהינה ףוגה - תוימורד תורעסל תוכרעה •
 .חותפה םיב םיפושח םיחזמב םינגועה טישה

 תוינידמה תופמ תרגסמב .תימי תירוביצ הרובחתל תונכתיה תניחב םדקי ילוהינה ףוגה - תימי תירוביצ הרובחת .ד
 הרובחת וק לש הלעפה ילוהינה ףוגה םדקי תונכתיה אצמיתש לככ .םיעסונ תדרוהו תאלעהל תונחת 4 הניחבל תועצומ
 םינושה םישמתשמה לש תוליעפה לולכמלו תוחיטבה תונקתל םאתהבו ן"פסר י"ע עבקיי טישה לולסמ .תימי תירוביצ
 .ימיה בחרמב

 :טישה תוליעפל תוכמות תויתשת .ה

  .הנירמה תבחרהל ןונכתה תרגסמב ,הנירמב )ןוט 30 תחתמ( םינטק טיש ילכל הנפסמ םקות •

 לש השבי הנסחאו הנירמב תרדסומ קולדת תנחת תמקהל תונכתיה תניחב לולכת הנירמה תבחרהל תינכתה •
 .תוריס

 לש ימורדה וקלחב תוניפסל השממל תיתביבסו תינונכת הרדסה ידימ ןפואב םדקת לארשי ילמנ תרבח •
 .תטרופמ תינכת תרגסמב ,ץרפמב טישה תוליעפל תינויח תיתשתכ ,למנה

 הרטמב ,)רקניס( םיעובק הניגע יפוצמ תמקה םדקי ,םינגהו עבטה תושר םע תוצעייתהב ,ילוהינה ףוגה •
 .תיגולוקאה תכרעמה לע םינגוע תלטה תעפשה תא םצמצל
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 הניגע תויתשתו םינטק טיש ילכ – תיבחרמ תוינידמ :10 רויא
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 םיימי תוליעפ ירוזא
 

 םיימי תוליעפ ירוזאל תללוכ תיבחרמ הסיפת .1

 :תוינידמה ךמסמ תופמב ונמוס םיימי תוליעפ ירוזא ינש

 ימי טרופסב תורושקה תויוליעפ חותיפל המיאתמה תיגולוקא תויכרע לעב ימי בחרמ - יחרזמ תימי תוליעפ רוזא .א
 םיימי םיביכרמו הניגע ,תימי תואלקח ,הלפתה לש תוימי תויתשת תורשואמו תומייק הז בחרמב .הלילצ תורייתו
 לש יביטקא םוקיש( תיגולוקא תוריית ,הלילצ :ללוכ םינוש םיגוסמ תימי תוריית לש תנווגמ תוליעפל דעוימ .םיפסונ
 .)םיגומלא

 רוזא ףרועב ףוחה וק .תננכותמה תיפוחה תוליעפב בלתשת יחרזמה תוליעפה רוזאל תעצומה תימיה תוליעפה
 ,הצחרה יפוחב םישפונה לש הצחר :ימיה בחרמב תוליעפ םירציימ ךא ףוחב םסיסבש םישומיש לולכי ימיה תוליעפה
 הסיסבש ענוממ אלה ימיה טרופסה תוליעפ ןכו רקובמ אל יעונמ טיש אלל החוטב הביבסל וכזיש חותפ םיב םינייחש
 לש םילגה ירבוש ךרואל .'דכו תונטק תוריס פאס ,םיקאיקב הריתח לולכתו ןנכותמה טניקה לחנב םקומי יתשביה
 םייתוכאלמה הלילצה ירתאל םיללוצה תא וליבויש םיללוצ תוריסל הניגע תודוקנו םיחזמ ומקוי תיחרזמה הנוגלה
 .םיגומלאה תולתשמב הלילצלו םינושה

 ירתא םייוצמ וב ,השילגל םידחוימ חור יאנתמ הנהנה ימי בחרמ אוה ,םורדב עבט תרימשו ימי טרופס תוליעפ רוזא .ב
 ימי טרופס לע שגדב תוליעפל דעוימ .הנגעמו ףוחב תוריית תויתשתו םיימי עבט יכרע ,תליאב םיבושחהמ הלילצ
 .עבט תרימשו

 תימי תוליעפ רוזאל תוינידמ יווק .2

 ,תויונב תולתשמב םיגומלא תליתש ,הלילצ תויוליעפ לע שגדב ימיה בחרמה חרזמ ןופצב ןנכותמ תימי תוליעפ רוזא .א
 רקיעב( םיב עבט יכרע רבדב םיקה עדימה לע ססבתהב ורדגוה תימיה תוליעפה רוזא תולובג .'דכו ימי יתביבס ךוניח
 .תונפסה רוטקס תוליעפו םירוגס םיינוחטיב םיחטש ,)םיה בשע ידברמ לש לודיגה תיב

 :םיאבה םישומישהו תויוליעפה ורתוי תימי תוליעפ רוזאב .ב

 לולכמ ורצייש םינייפאמ ןווגמבו םיקמוע ןווגמב ,הלילצ תויונמוימ ןווגמל םייתוכאלמ הלילצ ירתא תמקה •
 הלילצה ירתא לולכמ היהי תאז םע דחי .הלילצ ירייתו םיימוקמ םיללוצל לודג הכישמ חוכ לעב היהיש הלילצ
 העפשה לעב ףא ילואו תליא ץרפמב תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע תמצמוצמ העפשה לעב ,םייתוכאלמה
  .תיעבטה תינושהמ םיללוצ ץחל תטסהל יעצמאכ תיבויח

 רעשב רומאל םאתהב ,םיגומלא לש יביטקא םוקישו תיתוריית היצקרטאמ קלחכ םיגומלא תולתשמ תמקה •
 .הז ךמסמ לש ינשה

 הלילצה תוליעפב ךמותה עובק ימי דקומכ ובלתשיש – )םילגר לע וא תופצ( תועובק תומרופטלפ יתש תמקה •
 תרזעב ועיגי וילאש בחרמב תיתוריית ןויצ תדוקנו היצקרטא הווהת המרופטלפה םייתוכאלמה הלילצה ירתאב
 ויהיש םיגומלאה תולתשמ םע קשממב יגולוקא םוקישו ימי עבט תרימש אשונב תויוליעפ ויהי הילעו טיש ילכ
 ומקוי ןהו ימי יתביבס ךוניח לש םינכת ובלושי ,ר"מ 350 דע לש ללוכ חטשב תומרופטלפב .םימה ינפל תחתמ
 ילכ ינש לש העובק הניגע ןוחבל היהי ןתינ ,תומרופטלפל הפולחכ .ןלהל ראותמכ תטרופמ תינכתל םאתהב
 .טיש

 הניגע יפוצמ תועצמאב הניגע – תימיה תוליעפה רוזאב תויוליעפל םירושקה טיש ילכל הניגע תומוקמ תרדסה •
 םינטק טיש ילכו םיללוצ תוריס רובע תיחרזמה הנוגלה לש םילגה ירבוש ךרואל הניגע תומוקמ תפסות וא
 .םיפסונ

 .ימי טרופסו הייחש ,הצחר •
 ,םיל האיציבו הלעתה ימב יעונמ אל ימי טרופסו טיש תויוליעפ רובע םג טניקה תלעת בחרמ חותיפ תרגסמב •

 תורשפאה ןחבית וז תרגסמב .תיחרזמה ףוחה תעוצרב ימי ךוניח וא/ו ירחסמ ימי טרופסל םיינש וא דקומ םקוי
 .)םי יפוצ – אמגודל( רעונ תעונת לש תימי תוליעפ רובע דקומ תמקהל

 .תטרופמ תינכתב ועבקיש ,םימאות םיפסונ םישומישו תויוליעפ •
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 :םיאבה םיביכרמה תא ראשה ןיב ,לולכתש ,תטרופמ תינכת רשואת תימי תוליעפ רוזאל .ג

 םיללוצל לודג הכישמ חוכ לעב רתא רציי לולכמהש ךכ םייפואו םייתוכאלמה הלילצה ירתא תסירפ ןונכת •
 .הלילצ ירייתו

 .ןמוצמצל םילכהו תויתביבסה תועפשהה לש הניחב ,םירתאה לש טרופמ ןונכתל תוארוה •
 םוקיש לש ביכרמכו רקחמ יכרצלו םייתוכאלמה הלילצה ירתאבש תוליעפב ובלתשיש םיגומלא תולתשמ •

 בולישל תורשפאה ןחבית ןכ ומכ .)הז ךמסמ לש ינשה רעשב יביטקא םוקיש אשונ ואר הבחרהל( יביטקא
 .הליתשה תדובעב הלילצ ירייתו םיימוקמ םיללוצ

 תולתשמ ,םייתוכאלמ הלילצ ירתא :ןוגכ( םיימי םינבמ תודימע תחטבהל תושרדנה תוניחבהו םיעצמאה •
 .ךוראה ןמזה חווטל ,םיינוציק םיאנת ללוכ ,םייתוכאלמ םיביכרמ לש םיה יאנתב )תוימי תומרופטלפו םיגומלא

 המקהה תודובע תעב תוילילש תויתביבס תועפשה םוצמצל םישרדנה םיעצמאה תא רידגיש יתביבס ךמסמ •
 .הלעפהה תפוקת ךלהמבו

 .תויתביבסה תועפשההו םיגומלאה תולתשמ ,םיימיה םינבמה ,הלילצה תוליעפ לש חווט ךורא רוטינ •
 תוריס תניגעל תויתשת :ןוגכ ,םייתוכאלמה הלילצה ירתא בחרמ לש הליעי הלעפהל תושרדנה תוולנ תויתשת •

 .'דכו ףוח תויתשת ,םיללוצ
 תרדגה הז ללכב ,תויוליעפה ראשו החוטב הלילצ תוליעפ תחטבהל םישרדנה םייתוחיטבה םיטביהה תניחב •

 ,הלפתהה לעפמ לש הטילפו הקיני ירוזאב תימי תוליעפ לע תולבגמ ,הלילצ ירוזאב יעונמ טיש לע תולבגמ
 .'דכו ימי ןומיסל תויחנה

 תלעת ךותמ לועפל תוננכותמש ,תוליעפה בחרמב ימיה ךוניחהו ענוממ אלה ימיה טרופסה תוליעפ בוליש •
 .טניקה

  .ימיה בחרמב םיפסונ םישמתשמ םע םישרדנה םימואתה •
 בחרמב ,םדועייל םימיאתמ וא םיצוחנ םניא ,רבעב ועבטוהש םייתוכאלמ םיביכרמ לש םתאצוה רבדב תוארוה •

 .תליא ץרפמב לארשי לש ימיה
 .הקוזחתו לוהינ ןונגנמ •

 .רוזאה לש םיקיודמה ויתולובג תא עבקת תימיה תוליעפה רוזאל תטרופמ תינכת .ד

 ,םייתוכאלמ הלילצ ירתאל תינכת לשמל ,תימיה תוליעפה רוזא םוחתב תודרפנ תויגוסל תוינכת רשאל היהי ןתינ .ה
 .'דכו םיגומלא תולתשמל תינכת

 .תוינידמה תופמב ןמוסמכ ,ולטובי 2 -ו 1 'סמ הניגע תומוקמ .ו

 
 עבט תרימשו ימי טרופס תוליעפ רוזא .3

 ,השילגה יפנעל םיידוחיי םי יאנת לש בולישב ןייפואמ עבט תרימשו ימי טרופס תוליעפ רוזאכ ,תוינידמה תופמב ,רדגוהש רוזאה
 תליא תא םיכפוה ,םימה תרוטרפמטו םיה יפוא ,חורה תמצוע .יתוריית הכישמ חוכו תובישח ילעב םיימי עבט יכרע םע דחי
 תבשונה הביצי חור יאנתב םינייפואמה הנשב חור ימי לש הלודג תומכמ הנהנ תליא ץרפמ .טיקו חור תשילגל יביטקרטא דעיל
 רתויב םיבוטה םיאנתה םלוא ,ץרפמה םוחת לכב ינורקע ןפואב תומייקתמ חור תשילג  .םילג אלל חוטש םיו ברעה דע רקובהמ
 קרו ךא טעמכ תמייקתמ טייק תשילג .השילגה תוליעפל יזכרמ דקומל ףוחה לומ ימיה בחרמה תא וכפהו גומלא ףוחב םימייקתמ
 .טייק תשילגל ל"ניב "טופס"כ רכומה הז רוזאב

 םירתא םיללוכה תליאב םיבושחהמ הלילצ ירתא םג ימיה רוזאה לש ימיה בחרמב םימייק ,השילגה יפנע תוליעפ םע דחי
 ןכו ,זיידרפ הנוכמה וביבס תיעבטה תינושהו רתויב שקובמה רתאה אוהש "ליטס"ה :ןוגכ םיעובט טיש ילכ לש םייתוכאלמ
 .)העובט הניפס( "שותי"ה

 ללוכ ,ףוחב שפונו יאנפ לש הפנע תוליעפו םי םוהיז תעינמל הנחתה ,טיש ילכל הנטק הנגעמ תמייק גומלא ףוח לש ףוחה וקב
 .זרכומ הצחר ףוח תפסותל תינכת
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 תנועבו עובש יפוסב רקיעב ,םימבו לוחה חטשב תופיפצהו )ןוכיתה םיב טיק תשילג יפוחל סחיב( ףוחה לש םצמוצמה וחטש
 יעוריא ויה תונורחאה םינשב .םיפסונ םישמתשמ םע םיטקילפנוקו םייתוחיטב םינוכיס לש םתורצוויהל םיאיבמ ,תורייתה
 .םינוכיסה תא ומצמציש תוחיטב יללכ תרדגהל ,ג"טר םע ףותישב ,הייריעה תא ואיבהש םוקמב םיבר תוחיטב

 יכרע ,תיביסנטניאה הלילצה תוליעפ ,םידחוימה םיה יאנת לשב ,םישלוגה רפסמו תוליעפה יפקיהב תדמתמה היילעה .א
 לע הכומנה העפשהה  ,םיה םוהיז תעינמל הנחתה חזמו םי-רות תנגעממ תרזגנש תימיה תוליעפה םע דחי ,םיב עבטה
 תא םילעמ ,גניפרס טייק תשילגל םידעוימכ םירדגומש ץראב םיפוח דואמ טעמ שיש הדבועהו תיגולוקאה תכרעמה
  .עבטה יכרע תרימשו תישונאה תוליעפה ללכל תללוכ תרדסהב ךרוצה

 טיקו חור תשילגל השילג לש ימיה טרופסל .תיעקרק תרומש תעצומ עבט תרימשו ימי טרופס תוליעפל רוזאה םוחתב .ב
 הנגהה .םייגאלפ םייח ילעבל תמיוסמ הערפה ןכתיתש תורמל ,תויגולוקאה תוכרעמה לע הכומנ העפשה סחייל לבוקמ
 תיביטרופס הלילצלו ויגוסל השילגה טרופסל תלבגומ אל תוליעפ םע דחי ,עבטה יכרע םיזכורמ הב תיעקרקה לע
 .תוליעפה תרדסה תינכתל םאתהב דחי ובלתשי ,'מ 40 דע לש םיקמועב

 ימי טרופסל תוליעפה רוזאל ,תללוכ הרדסהו לוהינ תינכת ,רבדב םיעגונה ןיינעה ילעב םע דחי ,םדקי ילוהינה ףוגה .ג
 התרבגה תא רשפאת ,תוליעפה תא ליעיו ןזואמ ןפואב רידסת תינכתה .השומימל לעפיו ךומסה ףוחהו ,עבט תרימש
 :םיאבה םיביכרמה תא ראשה ןיב ,לולכתו

 תפמב רדגומה ימיה בחרמהו גומלא ףוח לכ לש תללוכ הייארמ קלחכ עבטה תרימשו תויוליעפה ןווגמ תרדסה •
 הרדסהל תושרדנה תוימיהו תויפוחה תויתשתה ללכ תא לולכי ןונכתה ."ימי טרופס תוליעפ רוזא"כ תוינידמה
 .השילגה תוליעפ דודיעו

 םישמתשמו ףוחב רוביצה םע םישלוגה לש קשממב םישרדנה םייתוחיטבה םיטביהה תא לולכת הרדסהה •
 .)'דכו טיש ,תונפס ,םיללוצ :ןוגכ( םיב םיפסונ

 רידגי ,ףוחב תוגהנתהו תוחיטבה יללכ תא םשייש ימיה בחרמלו טרופסה תוליעפ ףוחל לוהינ ןונגנמ לש הרדגה •
 .'דכו יאופר הנעמ ,םימהמ תואיציו תוסינכ ,םינושה םישמתשמלו םיפנעל תוליעפ יללכ

 יאת :ןוגכ( ימיה טרופסב םיקסועה רוביצל יסיסב תורישכ םישרדנה ,ההובג המרב ףוח יתוריש לש הרדסה •
 ךמסמו תויבחרמ תויחנה ךמסמ תויחנהל המאתה ךותו ,)המודכו דויצ תפיטש ,האופר ,םיתוריש ,השבלה
 .תליא תייריע לש בוציע תוינידמ

 םיכרצב םייונישמו תוליעפה לוהינמ הלעיש ןויסינל םאתהב תנכדעתמה תימאניד תינכת היהת הרדסהה תינכת •
 .םינושה םישוקיבבו
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 תליא ימי טרופסו ךוניחל זכרמה ,רנטיוק באוי :םוליצ

 ענוממ אל ימי טרופסו ךוניח
 

 
 יללכ .1

 :םייזכרמ םיטביה ינשב ימי טרופס תוליעפל םיבר תונורתי לעב םוקמ אוה תליא ץרפמ

 חונ םילקא – םידחוימ םילקא יאנת ,םילולצ םימ ,םימב םיידוחיי עבט יכרע ,הנשה בורב טקש םי :םייזיפה םיאנתה •
  .טייקו חור תשילג לש טרופס יפנעל םילועמ חור יאנת בלשמה הנשה לכ תוליעפל

 םיעיצמה םיקסע ,)טישה ןודעומ( תיתורחת תיביטרופס תיתשת ,תוכמות תוריית תויתשת :תוכמותה תויתשתה •
 .תונוש תוימי תויצקרטא לש םיליעפמו הכרדה ,תויצקרטא ,טיש ילכו טרופס דויצ תרכשה

 .תימלוע  תובישח תמר לעב רתא תרציימ ,ימי טרופס תוליעפל ,םיימוקמה תונורתיהו םינייפאמה לש תרבטצמה תועמשמה
 תליא  .םירחתמ 140 לעמו תונידמ 37-מ םיגיצנ ופתתשה הב חור תשילגב םלועה תופילא תא תליא החריא 2016-ב ,אמגודל
 .הנושארה הרושהמ םיאטרופס לש הרוש החימצהש ,ימי ךוניח לש תראופמו הכורא תרוסממ םג תינהנ

 תורייתה תוליעפו ימיה ךוניחה ,יתורחתה טרופסה תוליעפ תא ללוכש ענוממ אלה ימיה טרופסל תוינידמה יווקב דקמתמ הז קרפ
 ףנעל הרושקה תוליעפה ןכו תוימיה תויצקרטאה ,יעונמ טיש תססובמה ימיה טרופסה תויוליעפ .ענוממ אל טרופסל הרושקה
 .םידרפנ םיקרפב תוגצומ לוקרינשהו הלילצה

 :תוירוגטק רפסמל ענוממ אלה ימיה טרופסה יפנע תא קלחל ןתינ

 ימיה טרופסה תוליעפ .םייטרפ םינודעומו ימיה טרופסה תודוגא תועצמאב תמייקתמה תוליעפ – יתורחת ימי טרופס •
  .)טישה ןודעומ( ימי ךוניחל זכרמה תועצמאב תכרענ תליאב יתורחתה

 ךרואל םישורפה דויצ תרכשהל םייטרפ םינודעומ תועצמאבו יאמצע ןפואב תמייקתמה תוליעפ -  יממע ימי טרופס •
 .ינופצה ףוחב תוריסה תרכשה יחזמ דעו םורדב גומלא ףוח ןיב ,תליא יפוח

 .ימי טרופסו ךוניחל רפס תיב - ךוניחה דרשמ לש ימי ךוניחל זכרמ תועצמאב תמייקתמה תוליעפ - ימי ךוניח •

 בחרמה ןיבל בחרה רוביצה ןיב ירקיעה קשממה תא תורצוי ,תימי שפונ תוליעפב םג תובלושמה ימיה ךוניחהו טרופסה תויוליעפ
 רפסמב ,םיליעפה םיטיישה רפסמב עובק לודיג - ימי טרופסו ךוניח תוליעפל שוקיבהו ןיינעה הדמתהב םילדג לארשיב .ימיה
 היווחה ,שפונהו יאנפה יטביהב הרישיה המורתל ףסונב .תונוש תורטמל םיפוחב תוליעפה ףקיהבו ,הלילצה ןוישיר ילעב
 םיווהמה םיה תועוצקמ דומילל הכישמו ןיינע תורציימכ תורכומ ,ימי טרופסו ךוניח תויוליעפ תועצמאב תושכרנה תויונמוימהו
  .הלוחכ החימצל תיתשתו ולא תועוצקמב תיעוצקמ הרדש תמקהל סיסב

 טיש ,)פאסו קאיק( הריתחה טרופס ,)טייקו חור תשילג( םינושה השילגה יגוס תא םיללוכ ענוממ אלה ימיה טרופסה יפנע
 תאטבמו וכרואל ,ףוחהמ רטמוליקכ לש העוצרב תעצבתמ ענוממ אלה ימיה טרופסה תוליעפ בור .חותפ םיב הייחשו תוישרפמ
 םישמתשמה ןיב םייתוחיטב םיטקילפנוק רצייל םילולע ולא םיאנת .םצמוצמ דואמ חטש אתב ,תנווגמ ,תיביסנטניא דואמ תוליעפ
 םילכ ןווגמו ןוחטיבה תכרעמ לש טיש ילכ ,תירחסמה תונפסה ףנע םג םילעופ ימיה בחרמבש תאז רואל דחוימב ,םינושה
 .ימיה בחרמב תוחיטבה קרפ ואר הבחרהל .םיפסונ םיענוממ

 תניחבמ םירזובמו תימואלה המרב לולכמכ םילהונמ םניא ולא םימוחת ,רבוגה תוליעפה ףקיהו תובישחה ,לאיצנטופה תורמל
 תוברתה דרשמ תוכמסב וניה תיביטרופסה הלילצה םוחת ,לשמל ךכ .תוימוקמ תויושרו םינוש הלשממ ידרשמ ןיב תויוכמסה
 דרשמ תוירחאב אצמנ ימיה ךוניחה ,הרובחתה דרשמבש ן"פסר תוירחאב אצמנ תוליעפל ימיה בחרמה בורש דועב ,טרופסהו
 ימי טרופס לש תיתורייתה תוליעפה ראש .טרופס תודוגאו תימוקמה תושרה ידי לע םדוקמ יתורחתה טרופסה םוחתו ךוניחה
 ,תימואלה המרב תיזכרמ הרדסהו תללוכ היאר רדעהב יכ הארנ .םייטרפ טרופס ינודעומ תועצמא רקיעב עצבתמ ירוטומ אל
  .יבטימ וניא רוביצה תחוורל ולא םימוחתב ימיה באשמה לוצינ

 

 תוינידמ יווק .2
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 תללוכ היאר שוביג .2.1

 שוביגל לעפת ימיה בחרמל תידרשמ ןיבה הדעוה יכ עבק )ןוכית םי( לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמ .א
 ימי ךוניחמ לחה ימיה בחרמבו לארשי יפוחב שפונהו יאנפה ,טרופסה תויוליעפ ןווגמ חותיפל תללוכ תיצרא תוינידמ
 ךרוצל םישורדה םייזיפה םיכרצה לולכמל רתיה ןיב סחייתת וז תוינידמ .יגשיה טרופסל דעו ינבבוח טרופסו
 בר רפסמ ידי לע תויזיפה תויתשתב ליעי שומיש ךרוצל הלועפ יפותיש תריצי דודיעל םילכלו תונושה תויוליעפה
  .םישמתשמ לש

 הלועפ תינכת ,ימיה טרופסבו ךוניחב םיקסועה םיימוקמהו םיימואלה םיפוגה םע םואיתב ,שבגי  ילוהינה ףוגה .ב
 ללכ תא לולכת תינכתה .יתורחתה טרופסהו ימיה ךוניחה ללוכ ,תליא ץרפמב ימיה טרופסה תוליעפ תרדסהו םודיקל
 תושירדל הנעמו םימייקה םיאנתה רופישל תוידיימ תולועפ :םהיניב תוליעפה תרבגהו הרדסהל םישרדנה םיביכרמה
 םייזיפה םיכרצהו תויתשתה יוהיז ,דיתע ינפ םיפוצ םייביטרופסו םייכוניח םידעי תרדגה ,לאיצנטופה חותינ ,חטשב
 סחיב םינגהו עבטה תושר םע תננכותמה תוליעפה םואיתו םיפוחה ךרואל תוליעפו םיפסונ םידקומ חותיפ ,םיידיתעה
 .תוימי עבט תורומשב ימי שפונו טרופס תוליעפל

 ןפואב הצחר תומוקמ וצ תמאתהלו ,תליאב ימי טרופס יפוח תרדסהל לעפי ,תליא תיריע םע םואתב ,םינפה דרשמ .ג
 .םיזרכומה הצחר יפוחל ץוחמ תליא ץרפמ ימב תמייקתמה חותפ םיב הייחשה תוליעפ תא רשפאיש

 ללוכ .ירוטומ אל ימי טרופסו הצחר םע טיש תוחיטב לש םיטביה רידסהל לעפת ,ן"פסר םע םואתב ,תליא תיריע .ד
 .םיפוחה ללכב ,םיפוצמ תועצמאב תולבגמ ירוזא ןומיס תמלשה תועצמאב

 תויתשת םע םיב םייזיפה םיאנתה לש בולישהמ רזגנה לאיצנטופה שומימל ,ןיינעה ילעב לכ ןיב םואתב ,לועפל שי .ה
 טרופס יעוריאו תויורחת ללוכ ,טרופס תוריית לשו ימוקמ ימי טרופס תוליעפ םודיקל ריעב תורייתהו ימיה טרופסה
 .תליאב תורייתהו ימיה טרופסה ףנע לש הלוחכ החימצל ףסונ סיסבכ ,םיימואל ןיב

 
 ענוממ אלה ימיה ךוניחהו טרופסה תוליעפל תוינידמ יווק .2.2

 םייקה ינוריעה טישה ןודעומ תא חתפלו קזחל שי ,יתורחת טרופסו ימי ךוניחל תמלוה תיתשת תריציב ךרוצל םאתהב .א
 .ןודעומה לש תיתוחיטבו תרדסומ ,הליעי תוליעפל הנעמ תתל תנמ לע ,םיחתפתמהו םייוושכעה םיכרצל ומיאתהלו

 ןתניתו ,ימיה ךוניחה לש טישה ילכל םיפסונ הניגע תומוקמ תליא הנירמ תלהנה הצקת ,םיחתפתמה םיכרצל םאתהב .ב
 .םייטרפ טיש ילכ תניגע לע תופידע םהל

 םקוי ,םיל האיציבו הלעתה ימב יעונמ אל ימי טרופסו טיש תויוליעפ רובע םג טניקה תלעת בחרמ חותיפ תרגסמב .ג
 תמקהל תורשפאה ןחבית וז תרגסמב .תיחרזמה ףוחה תעוצרב ימי ךוניח וא/ו ירחסמ ימי טרופסל םיינש וא דקומ
 .)םי יפוצ – אמגודל( רעונ תעונת לש תימי תוליעפ רובע דקומ

 היצרגטניאהו המאתהה תניחב רחאל ,םינוש םירתאב ףוחה ךרואל ענוממ אל ימי טרופס ינודעומ לש ףסונ חותיפ רתוי .ד
 לש תימי תוליעפ םע םיטקילפנוקו םייתוחיטבה םיטביהל תוסחייתה ללוכ ,השביבו םיב תויוליעפו םישומיש םע
 ימיה בחרמב םינוש םישמתשמ

 ךמסמל הוולנה יופימב םינמוסמה םירוזאב םייקתהל ולכוי ,השילגו טישב םירושקה ,ימי טרופס יעוריאו תויורחת .ה
 םג םייקתהל ולכוי םיב טרופס יעוריאו ימי טרופס תויורחת ."השילגו טיש תורחתב הניחבל  טויש רוזא"כ תוינידמה
 ,ןוחטיבה תכרעמ ,למנה לבוח ברו ן"פסר םע םואיתל םישרדנ תורחת וא עוריא לכ .ימיה בחרמב םירחא םירוזאב
 .םיפסונ ןיינע ילעבו תימוקמה תושרה ,ימיה רוטישה

 דקוממה יתביבס ךוניח לש דומיל תוינכת ועימטי ,םייטרפה םינודעומהו טרופסה תדוגא ,ימי ךוניחל רפסה תיב .ו
 דחי ,םינגהו עבטה תושר .ףוחבו םיב תימיה תיגולוקאה תכרעמה לע הרימשו תימיה הביבסה תוכיא לש םירשקהב
 .תוכרדהו םיכירדמ תרשכה ,םינכתה שוביגב ועייסי םיימוקמ רקחמ תודסומו תליאב תולעופה הביבס תותומע םע

 תיעקרקמ תלוספ קוליסו םיפוח יוקינ לש םיעצבמב העובק תופתתשהל םינודעומהו טרופסה תודוגא תא םותרל שי .ז
 .םיה

 לוהינו תויקשממ ,תוינונכת תוטלחה תלבקל סיסבכ ימיה טרופסה תוליעפ רוטינל תינכת ליעפי ילוהינה ףוגה – רוטינ .ח
 .בחרמה
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 הלילצ
 
 יללכ .1

 תואר יאנת ,םילולצה םימה ,תוביהרמה םיגומלאה תוינוש לע ססובמ תליא ץרפמב הלילצה ףנע
 תוליעפ םייקל תורשפאו הכורא הגלפהב ךרוצ אלל ףוחהמ תורישי החונו הלק השיג ,םיב םילועמ
  םיתוריש םיקפסמו דויצ םיריכשמ ,תונוש תורשכה םיעצבמ הלילצ ינודעומ 23 .הנשה בור ךשמב
 לארשיב תולילצהמ 80-1690% תליא ץרפמב םיעצבמה לארשיב םיליעפ םיללוצ ףלא םישולשכל
 ימי בחרמב םייקתמ ובורש ,הז הלילצ ףקיה .הנשב תולילצ 350,000-600,000 לש ךרעומ ףקיהב
 תינוש תא ךפוה ,תימיה עבטה תרומש םוחתב ,תיעבטה תינושה ךרואל ימורדה ףוחב דואמ םצמוצמ
 םיחמומה תכרעהל .)Tynyakov at. Al 2017( 17םלועב םיסומעה הלילצה ירתאמ דחאל עבטה תרומשב תיעבטה םיגומלאה
 ,תינושב תיזיפ העיגפל םרוג ,)םילקרנשמ לש הובג סמוע םג ףסונ וילע( םיללוצה סמוע ,עבטה תרימש לע םינומאה םיפוגהו
 .ןויסינ ירסח םיללוצמ תמרגנ העיגפה רקיע

 חוכ םירציימ םניאשו םינטק םבורב ,םייזכרמ םייתוכאלמ הלילצ ירתא העבש םימייק תליא ץרפמב
 רתויב ליעפה הלילצה רתא הווהמ עבטוהש "ליטסה" הלילצה רתא תאז םע .יתועמשמ הכישמ
 כ"הס .םיללוצל הכישמה חכב ישילשה רתאה תא הווהמ  "וטיקסומה" תריס לש הלילצה רתאו
 .)Tynyakov at. Al 2017( תולילצהמ שילשכ לע דמוע םייתוכאלמ םירתאב הלילצה ףקיה

 תלעות רוציל םייושע םייתוכאלמ הלילצ ירתא חותיפ היפל ,םינושה ןיינעה ילעב ברקב ,הנבהה השבגתה תונורחאה םינשב
 הלילצה תוליעפ תא ריבגתש תיתוריית היצקרטא תריצי םע דחי ,םיגומלאה תינוש לע הנגהה רופישל תונמדזהו תפתושמ
  .תימואל ןיב םיללוצ תוריית ךושמתו

 תונוש תוימי תויוליעפ םע קשממב םיללוצה לש תוחיטבה תייגוס יכ הלעה םייקה בצמה חותינ
 םוחת .תוינידמ יווקו םיקשממ שוביג ,תיבחרמ הרדסה תבייחמ ,ויגוסל יעונמה טישה רקיעבו
 םאתהבו טרופסהו תוברתה דרשמב תיביטרופס הלילצל תושרה ידי לע להונמ תיביטרופסה הלילצה
 .תונקתהו תיביטרופסה הלילצה קוחל

 הלילצה ףנע םודיק לש םייזכרמה םיטביהה ינשב דקמתמ תוינידמה ךמסמב הלילצה קרפ
 לודיגה תיבב רקיעב( תיעבטה תיגולוקאה תכרעמה לע ותעפשה םוצמצו תליא ץרפמב תיביטרופסה
 :)םיגומלאה תינוש לש

 םיללוצל יתועמשמ הכישמ חוכ ילעב םינווגמו םיידוחיי ,םייתוכאלמ הלילצ ירתא תמקה .א
 .תיעבטה תינושהמ תליא ץרפמב תולילצהמ קלח וטיסיש ,הלילצ ירייתלו םיימוקמ

 תא םצמצי ,הלילצה לע הרקבה תא ריבגיש ,תימיה עבטה תרומשב הלילצ קשממ תרדגה .ב
 .םיללוצה ץחל תא תיחפיו תינושה לע הלילצה תעפשה

 
 

 תיביטרופס הלילצל תושרהמ לבקתהש עדימ 16
17	 Tynyakov,	J.,	Rousseau,	A.,	Chen,	M.,	Figus,	a.,	Belhassen,	Y.,	Shshar,	N.,	2017.	Artificial	reefs	as	a	means	of	
spreading	diving	pressure	in	a	coral	reef	environment.	
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 תליא ץרפמב תיביטרופסה הלילצה תרדסהו םודיקל םייללכ תוינידמ יווק .2

 תוליעפו הלילצה ףנעל תשרדנה הרדסהל תללוכ הלועפ תינכת תנכהל לעפי ,ןיינעה ילעב םע דחי ,להנמה ףוגה .א
 :הלילצל תושמשמה תויתשתב םישרדנה םירופישה תא לולכת תינכתה .לוקרינשה

 םיידועיי תוקעמ :ןוגכ םיה ןמ םיללוצ לש האיציהו הסינכה תודוקנ רופיש •
 תויולבגומ ילעב םיללוצל םימהמ האיציו הסינכ תרדסה •
 םינייחשו םיללוצל הנווכה טוליש •
 )םיימורדה םיפוחב דחוימב( הלצהו הנושאר הרזע תויתשת •
  תוימיה עבטה תורומש בחרמבו ימיה בחרמב םיללוצ תוריסל הניגע יפוצמ תפסות •

 תנכוסמ הפיפח תרציימה תמייקה תיתוחיטבה הרדסהב םישרדנה םייוניש ונחבי ,ן"פסר םע דחיב םינגהו עבטה תושר .ב
 הרדסהל תורשפאה ןחבית ,ראשה ןיב .תימיה עבטה תרומשב תיכוכזה תוריס לש טישה ביתנו הלילצה תוליעפ ןיב
 .ןמזה בחרמב

 רושיאב אלא ,)ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטשב ללוכ( הניחבל למנ תזרכה םוחתב הלילצ רתות אל .ג
 .תליא למנ לבוח בר

 תשגנהו גותימ ,קווישל תורייתה דרשמ/תוריית תלהנמ/ להנמה ףוגה לעפי ,םייתוכאלמ הלילצ ירתא לש םתמקה םע .ד
 .תליא ץרפמב הלילצ תורייתל שרדנה עדימה לכ

 
 םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיח בחרמ .3

 .םלועב םיסומעה הלילצה ירתא ןיבמ איה תימיה עבטה תרומשב תיעבטה םיגומלאה תינוש יכ אצמ תליאב ךרענש 18רקחמ
 הלילצה ירתא תא ןחבו םימייקה םייתוכאלמה םירתאה תעבשב תועצבתמ תליאב תולילצהמ שילשכ יכ אצמ רקחמה
 ןויסינ תא ביחרהלו ןווגל םיללוצה לש הפיאש ההיז רקחמה .תיעבטה תינושהמ הלילצ יצחל תדרוהל יעצמאכ םייתוכאלמה
 םיללוצהמ 7.5% קר ,םייתוכאלמו םייעבט םירתא ןווגמל הלילצה יגוס תא ןווגל םג הארנכו םירתא ןווגמל הלילצה תויווחו
 ,תועובט תוניפס רקיעב ,תויתוכאלמ הלילצ תויצקרטא יכ אצמנ ןכ ומכ .תונורחאה תולילצה 10 -ב וללצ םהבש םירתאל ורזח
 תא הרורב הרוצב ופידעה םיללוצש ףא יכ אצמ תליאב ךרענש ףסונ 19רקחמ .םיסונמ םיללוצ לש םג םיבר םירוקיבל תוכוז
 .םייתוכאלמ םירתאב םג וללצש וחוויד )235 ךותמ198( םלוכ טעמכ ,תיעבטה תינושה

 ופידעה ףא םיללוצ יכ חוויד ,םייעבטל םייתוכאלמ הלילצ ירתא ןיב םיללוצ תופדעה תא ןחבו הדומרבב ךרענש ףסונ רקחמ
 העיגפל רתוי הובג לאיצנטופ ילעבכ םיבשחנה םיסונמ יתלב םיללוצ י"ע רקיעב ופדעוה ולא םירתא יכו םייתוכאלמ םירתא
  20 .תיעבטה תינושב
 

 :םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיחה בחרמ חותיפל תוינידמ יווק .3.1

 הלילצ ירתא ומקוי ובו הוולנה יופימב ןמוסמה ,םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיח בחרמ ןמוס תימי תוליעפ רוזאב .א
 .םיגומלא תולתשמ לש בולישב םינוש םייתוכאלמ

 :םייזכרמ םידעי ינש תגשהל בלושמ ילכ תווהל דעונ םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיחה בחרמ .ב
 .תימואל ןיב הלילצ תורייתו םיימוקמ םיללוצל תיביטרופסה הלילצה טרופס לש תויביטקרטאה תרבגה •
 לש ומושיי תועצמאב ראשה ןיב ,תימיה עבטה תרומשב תיעבטה תינושהמ תולילצ תטסהו םיללוצ תכישמ •

 .תולילצה יובירמ האצותכ תרצונש הקעה תתחפה חיטביש עבטה תרומשב הלילצ קשממ

 
18	Tynyakov,	J.,	Rousseau,	A.,	Chen,	M.,	Figus,	a.,	Belhassen,	Y.,	Shshar,	N.,	2017.	Artificial	reefs	as	a	means	of	
spreading	diving	pressure	in	a	coral	reef	environment.	
19	Shani,	A.,	Polak,	O.,	Shashar,	N.,	2012.	Artificial	reefs	and	mass	marine	ecotourism.	Tour.	Geogr.	14,	361e382.	
20Kirkbride-Smith,	A.E.,	Wheeler,	P.M.,	Johnson,	M.L.,	2013.	The	relationship	between	diver	experience	levels	
and	perceptions	of	attractiveness	of	artificial	reefs-examination	of	a	potential	management	tool.	PloS	One	8,	
e68899 
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 ךמסמ תפמב ןמוסמה םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיחה בחרמב ןחביי םייתוכאלמה הלילצה ירתא לש םמוקימ .ג
 ירתא לש םוקימה .ןמוסמה רתאל ץוחמ םג םימוקימ ןוחבל לכות םייתוכאלמ הלילצ ירתאל תינכת ךא תוינידמה
 .םיימי םיאצוממו םי בשע ידברמ ,תיעבט תינושמ קפסמ קחרמב היהי םייתוכאלמ הלילצ

 :לולכי םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיחה בחרמ .ד

 .הלילצ תויווח ןווגמ ורשפאיש ,םיאתמ לדוגב ,םינוש םייתוכאלמ םירתא לש ןווגמ •
 ןווגמב הלילצ עיצהל לכות ןורדמב ךורא טיש ילכ תעבטה – לשמל .םינוש םיקמועב הלילצ ירתא לש ןווגמ •

 .םיקמוע
 תוינכט תולילצל דעו ןויסינ תולילצמ לחה ,הלילצ ןויסינו תויונמוימ ןווגמל םימיאתמה הלילצ ירתא •

 .)'מ 40 לעמ לש םיקמועב(
 .םיסונמ םיללוצ םג םיכשומ ,ןיינע םירציימה יפואו לדוגב םיעובט טיש ילכ לש בוליש •
 היצקרטאהמ קלחכ )םיימי תוליעפ ירוזא קרפ ואר הז אשונב הבחרהל( םיגומלא תולתשמ לש בוליש •

 .םיללוצל
 .םייתוכאלמה םירתאל ,תורשכההו הלילצה יסרוקב תולילצ טיסהל רשפאיש ןונכת •
 .הלילצ ירייתו םיימוקמ םיללוצל בר הכישמ חוכו םיללוצל היצקרטא אטבי םירתאה לולכמ •

 .חווט תכורא רוטינ תינכתב ווליו תיעבטה הביבסב העיגפ ווהי אל םירתאה .ה

 תופצ תומרופטלפ יתש דע לש ןתמקה ןחבית ,םייתוכאלמה הלילצה ירתא לולכממ קלחכ - תועובק תוימי תומרופטלפ .ו
 םייתוכאלמה הלילצה ירתא בחרמב הלילצה תוליעפב םיכמותה םיעובק םיימי םידקומכ ובלתשיש ,םילגר לע וא
 העגה .בחרמב תוילועפתו תויתוריית ןויצ תודוקנו היצקרטא ווהי תומרופטלפה .םיגומלא תליתשב הרושקה תוליעפבו
 תולתשמ םע קשממב יגולוקא םוקישו ימי עבט תרימש אשונב תויוליעפ םג ןהב ועצבתיו טיש ילכב היהת ןהילא
 תוליעפה רוזאל ןכותש תטרופמ תינכתל םאתהב הנמקות ר"מ 350 דע לש ללוכ חטשב תומרופטלפה .םיגומלאה
  .םיינוציק םי יאנתב הדימע חיטבי ןנונכתו )תימי תוליעפ ירוזא קרפ ואר( תימיה

 ידכב תוחיטב לש םייואר םיטרדנטס לע הרימש בייחמה תובישח לעב יתוריית רוטקס אוה הלילצה טרופס - תוחיטב .ז
  .21תוליעפל רוביצה לש תושיגנה תא לידגהלו םינוכיס םצמצל

 ענוממ טיש לע תולבגמ ולטוי ,םייתוכאלמה הלילצה ירתא רוזאב םיללוצל יתוחיטב ןוכיס עונמל ידכב •
 תושרהו להנמה ףוגה םע תוצעייתהב ,ן"פסר .םילשמ ימי ןומיס ןכו םיללוצל החוטב הביבס וחיטביש
 ימיה ןומיסה תא ןכו יעונמה טישה תוליעפבו בחרמב תושרדנה תולבגמה תא עבקת ,תיביטרופס הלילצל
 .םייתוכאלמה הלילצה ירתא ןונכת בלשמ קלחכ ,שרדנה

 תויתוחיטבה תויועמשמה לש הניחב לולכי םייתוכאלמ הלילצ ירתאל שופיחה רוזאב הלילצה ךרעמ ןונכת •
 .)זכר תטילפו הקיני( םיננכותמה הלפתהה יווקמ תעבונה ,תשרדנה הרדסההו

 ,תימי תוליעפ רוזאל ןכותש תטרופמ תינכתל םאתהב םקוי יתוכאלמ הלילצ רתא - םייתוכאלמ הלילצ ירתאל תינכת .ח
 לש קורפו לועפת ,המקהל םירושקה םיטביהה לולכמ תא ידוסי ןפואב ןחבתו החלצהל םידדמו תורורב תורטמ רידגת
  .םיימי תוליעפ ירוזא קרפב םיטרופמ םישרדנה ןונכתה יביכרמ .הלילצה ירתא

 :לוהינ .ט

 :םיאבה םיביכרמה תשולש תא תוחפל לולכתש חווט תכורא רוטינ תינכת לע יארחא היהי להנמה ףוגה •
o ימאניד לוהינ ,תוטלחה תלבקל סיסבכ ,םייתוכאלמ הלילצ ירתאל בחרמב הלילצה תוליעפ רוטינ 

  .ליעיו
o תועפשה םוצמצל םילכה תוליעי לש הניחב רשפאיש תיגולוקאה תכרעמה לש יתביבס רוטינ 

 .םייבטימ םילכ םושייו תויתביבס

 
21 Lucrezi at al. 2018. Safety Priorities and Underestimations in Recreational Scuba Diving Operations: A 
European Study Supporting the Implementation of New Risk Management Programmes. 
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o םייתוכאלמה םירתאה לש יזיפ רוטינ. 

 .ימיה בחרמב םיפסונ םישמתשמ םע םישרדנה םימואתהו םיללוצה תוחיטב לש םיטביה םואת •
 .הלילצ תוריית תכישמו גותימ ,קוויש לש םיטביה •
 ןומיס ,עובק ימי דקומ ,םיללוצ תוריסל הניגע תומוקמ( תוליעפל תושרדנה תוולנה תויתשתה חותיפו ןונכת •

 .'דכו ימי
 הלילצל תושרה ,םינגהו עבטה תושר :םללכב םינוש ןיינע ילעב םע הלועפ ףותישו םואת ינונגנמ שוביג •

 .דועו הלילצ ינודעומ ,תיביטרופס
 .יתביבס-ימי ךוניח לש םיטביהו ימושיי רקחמ םודיק •
 .םתצפהו רוטינה ינותנו עדימה לוהינ •
 .חווט תכורא הקוזחת תינכת ליעפיו שבגי להניש ףוגה •
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 הלילצ קשממ .4

 תושרה ,תיביטרופס הלילצל תושרה :הז ללכב( ןיינעה ילעב ראש םע תוצעייתהב ,שבגת םינגהו עבטה תושר .א
 םיללוצה תעפשה תנטקה ותרטמש ,תוימיה עבטה תורומש םוחתב הלילצל קשממ ,)הלילצ ינודעומו םירקוח ,תימוקמה
 .םיגומלאה תינוש לע

 תימיה תוליעפה רוזאב םייתוכאלמ הלילצ ירתא תלעפה םע דחי ואולמב לעפויו ןמזה ריצל סחייתי הלילצה קשממ .ב
 .עבטה תרומשב תורשכהו תולילצל הפולח רשפאיש

  .תויחנהו םיללכ םג לולכיו עבטה תורומש ךותב םינוש םירוזאל סחייתי ,יבחרמ היהי הלילצה קשממ .ג

 םיטביה ינש לש תרבטצמה תועמשמה לע ססובי ,תיעקרקה תורומש לעו תוימיה עבטה תורומש לע לוחי קשממה .ד
 :םייזכרמ

 הרומשה בחרמב הלילצה תוליעפל תיגולוקאה תושיגרה •
 ללוצה תונמוימל רושקש תינושל קזנה תמירג לאיצנטופו םיללוצה לש תונושה תויונמוימה •

 רקחמה יאצממל ומצע םיאתיו הלילצה תוליעפ לשו יגולוקא רוטינו רקחמב הוולי ,ימאניד היהי הלילצה קשממ .ה
 .ותלעפהמ ולעיש רבטצמה ןויסינלו תונבותל ,רוטינהו

 ליבוהל םיאשר ויהיש םיללוצל םינגהו עבטה תושר לש הכמסה ילולסמ ורדגוי ,עבטה תורומשב הלילצה קשממ קלחכ .ו
 .תורומשב ישפוח ןפואב לולצל ןכו תורומשב םימיוסמ םירוזאב םיללוצ תוצובק

 :הלילצ תורשכה .ז

 ימוחתב םיללוצ לש תופסונ תורשכהו הלילצ יסרוק עוציבל תויחנה ועבקי הלילצה קשממ תרגסמב •
 תורשכה ךלהמב תולילצה בור עוציבל תופידע ןתנית ,ןורקעכ .תיעקרקה תורומשו תוימיה תורומשה
  .תיגולוקא העיגפל םישיגר תוחפ ואצמיש תורומשה םוחתב םירוזאב וא םייתוכאלמ הלילצ ירתאב הלילצה

 םיללכה תעמטהו דומיל ךרוצל ,תינושב םג הרשכה תולילצ בוליש לש תובישחה ןחבית תויחנהה תרגסמב •
 .םיגומלאב העיגפ תעינמל

 .םינגהו עבטה תושר י"ע עצובי ,תיעקרקה תורומשו עבטה תורומשב ,הרקבו הפיכא ללוכ ,הלילצה קשממ לוהינ .ח
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 הלילצ – תיבחרמ תוינידמ :13 רויא
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 גיד
 

 יללכ .1

 תכרעמב תיתועמשמ העיגפל לאיצנטופ )תמצמוצמ םא םג( גיד תוליעפל ,םימצמוצמ תליא יפוח ךרואל םיימיה םיחטשהש ןוויכ
 חקפ לש ותוליעפמו ג"טרל םיתיעל םיעיגמש םיחווידמ ךא ,תליא ץרפמב גיידה יפקיה לש רוטינ עצוב אל ,הכ דע .תיגולוקאה
 חתפמ ינימ םיעגפנ םיבר םירקמבו תיתועמשמ איה ,)by catch( יאוול ללשכ םיגודינה םינגומ םינימב העיגפהש הלוע ,גידה
 םיגיידה םתוא םירחא םינגומ םינימו תינוש יגד עובק ןפואב םיספתנ ,ףסונב .םיאטבו םישירכ ,םי-יבצ ןוגכ ,םירידנ םינימו
 יזוחאש ךכל תויודע ןנשי םלועב ךא ,ץראב הרקחנ אל םרורחש רחאל םיגד לש התומתה יזוחא .וספתנו הדימב ררחשל םירומא
   .םיהובג התומתה

  :יביטרופס גידלו ירחסמ גידל קלחתמ תליא ץרפמב גיד

 רצק דואמ ףוח וק ךרואל עצבתמ ירחסמה גידהש ןוויכמ .דבלב םיירחסמ םיגייד 4-כ םילעופ תליאב – ירחסמ גיד •
 ויתונורתיש הארנ .לודג תויהל לולע תיעבטה תכרעמל בסהל םילוכי םיירחסמ םיגייד 4-ש קזנה ,)דבלב מ"ק 12-כ(
 ירוזאל םיבורק גיידה ירוזא ,ףסונב .ולש יגולוקאה קזנה לאיצנטופל סחיב דואמ םינטק ירחסמה גידה לש םיילכלכה
 תלוספו םיאפר תותשר ,תוכורא הדימע תותשר ,תודוכלמב םיגד לש תועפותל ףשחנ םיצחורהו םיללוצה רוביצו ,ףוחה
   .תליא לש יתורייתהו יגולוקאה גותימה לע תילילש הכלשה ולא תועפותל .תרחא גייד

 ירבוש ירוזאב וא ףוחהמ הכח םיכילשמה םיגייד ללוכ ףוחהמ יביטרופס גייד - )הריסמו ףוחהמ(  יביטרופס גיד •
 םיבשות ללוכו רורב וניא יביטרופס גידב םיקסועה לש םרפסמ .)רוסא תליאב הלילצב ימי תת הבורב גידה( םילגה
 רפסמ .םיל םיאצויה טיש ילכמ םג עצבתמ יתועמשמ יביטרופס גיד .תליאב גודל םידרויש הנידמה ראשמו םיימוקמ
 יטביהב תלעות הריסמ םיבבוחה גידל .תונוש תונעוצקמו ץמאמ תומרב טיש ילכ ללוכו ,250-כ וניה יתנשה תונוישירה
 הרטמב תליאל םיעיגמה םיריית יבגל םינותנ םימייק אל .הטעמ תילכלכ תלעות לבא ,םיבבוחה םיגיידל שפונו יאנפ
  .םיחינז םירפסמב רבודמש הארנ ךא ,גודל

 
 )ףוחהמ גיד ללוכ אל( תוינידמה יווק .2

  גידה לע תויבחרמ תולבגמ .2.1

 עבטה תושר תמכסהבו תיגולוקאה תכרעמה לוהינ ,רקחמ תורטמל אלא ,תימי עבט תרומש םוחתב גיד רתוי אל .א
  .םינגהו

 גידה דיקפ ידי לע ועבקי םימה ףוגב תוכח ידי לע גיד ירדסה .תודוכלמו תותשר גיד רתוי אל תיעקרק תרומש םוחתב .ב
 .םינגהו עבטה תושר םע תוצעייתהב

 :גידה רוסיא תניחבל םיימי םירוזא .ג
 ימי תת יפונ רומיש חטשב בלושמ ימי ילמנ חטש רוזאב •
 )םתמקה רחאל( םיגומלא תולתשמו םייתוכאלמ הלילצ ירתא רוזאב •
 עבט תרימשו ימי טרופס תוליעפ רוזאב •
 ליעל 'ב -ו 'א ףיעסב רומאכ ,תוזרכומ תיעקרק תורומשו עבט תורומש •
 תונידמה תפמב ןמוסמכ הלילצ רוזאב רתוי אל הריסמ גיד •
 רוגס ינוחטב חטשב •
 םילמנה תונקת חוכמ גיד רוסיא לח םהב םירוזאב •
 ףוחה וקמ 'מ 300 -מ תוחפ לש קחרמב •
 גידה תונקת יפל גידב םירוסאה םירוזאב •

 .םאתהב תונקתה תא ןכדעי גידה דיקפ .ד
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 םע תוצעייתהב גידה דיקפ ידי לע ועבקי ,ןתזרכהל דע ,תיעקרק תורומשו עבט תורומשל שופיח יחטשב גידה ירדסה .ה
 ירוזאכ תוינידמה ךמסמב ורדגוהש םיחטשב גייד לע תויבחרמ תולבגמ תבצהל תופידע ןתנית .םינגהו עבטה תושר
  .עבט תורומשל שופיח

 תוליעפ תא קיחרהל שי .תליא לש יתוריית-יגולוקאה גותימה לע תילילש הכלשה שי גידב תורושקה תועפותלש ןוויכ .ו
 .ףוחה וקמ 'מ 300 תוחפל לש קחרמ תליאב ירחסמה גידה

  .תליאב ירחסמה גידה תקספהל לועפל שי ,ךוראה חווטל .ז

 

 יביטרופס גיד .2.2

 גיד ןוישיר תבוחו ,םויל	םומיסקמ םיגד 2 וא ג"ק 5 :יברימ לקשמ-רפסמ :םיבבוחה גיד לע תולבגמ יתש תוללוכ גידה תונקת
 .תוכח שולש לע הלוע הב תוכחה רפסמש הניפסמ

 םצמוצמה חטשה רואל .גידה לוהינ תכרעמב ובלשל שרדנו ,יביטרופסה גידה לש תוליעפה יפקיהב לודיג לח תונורחאה םינשב
 ךרוצה תא ןחבי גידה דיקפ ,תליאב תנווגמה תורייתה תוליעפו ,תיגולוקאה תובישחהו תושיגרה ,תליאב ימיה בחרמה לש
 :םיאבה םיטביהב רתיה ןיב ,תליא ץרפמב יביטרופסה גידה תוליעפ לש תפסונ הרדסהב

 המאתהב דועו תונוע ,גיידה ללש ,גיידה ירוזא ,תורתומה גידה תוטישל רושקה לכב תופסונ תולבגמו םייוניש תסנכה •
  .גידה תוטיש לש תיגולוקאה העיגפל

 .וררחושש םיגדו יאוול ללש ללוכ ,גידה ללש בכרהו תומכ לש רוטינ עוציב •
 ידי לע םיליעפ אל טיש ילכ לש ףדוע םוצמצו ירחסמה יצב םיליעפה םילכה רפסמ לש תיביטקפא הלבגהו הרדגה •

 .םיעובק םיליעפ םיגייד לש םנוישיר תרדסהל גואדל שי ליבקמב .גיד תונוישיר לוטיב
 וא ימוי ןוישירל הנעמ ךות( ףוחהמ הכחב גידל ללוכ ,רבדב םיקסועה לכל גידל םיאתמ ןוישיר תלבק תבוח תלחה •

 .)תוסנתה םשל תולקב איצוהל ןתינש ינמז

 

 םיב תורחא תויוליעפ ןיבל גידה ןיב םיטקילפנוק םוצמצו הפיכא ,רוטינ .2.3

 ,לוהינ תוטלחה לבקל סיסבכ יביטרופסהו ירחסמה גידה תוליעפ רוטינל ולעפי ,ג"טר םע הלועפ ףותישב ,גידה דיקפ .א
 .גידה תונקת ןוכדעו הפיכאה תוליעפ ןונכת

 תעונת ךא ,ףוחה וקמ 'מ 300 לש קחרמב טישה תוחיטב תונקתב רתומ ,תליא ץרפמב הריסמ יביטרופסה גידה םנמא .ב
 םיללוצה תא ןכסל הלולע ןתוליעפו םיענוממה טישה ילכ ראש לכ ומכ ףוחל הברקב תלבגומ הניא ,גיד תוריס
 טיש לע הלבגמ תרדסהל ן"פסר לעפת ,ימיה בחרמב םישמתשמ ןוכיס תעינמל .תליאב םילעופה םיברה םילקרנשמהו

  .ףוחה וקמ 'מ 300 -מ ןטקה קחרמב גיד תוריס לש

 .ג"טר לש תימיה הפיכאה תדיחי תועצמאב גידה לע הפיכאה תוליעפ תרבגהב ךרוצה תא ונחבי גידה דיקפו ג"טר .ג

 

 הרבסהו ךוניח .2.4

 תומזוי דדועלו ךומתל שי ,ליעי הפיכא ךרעמ תמקה םע דבב דב .הפיכאה ילכל הבר תובישח לעבו םילשמ ןפ םה הרבסהו ךוניח
  .הגדה לע הרימשל םיגיידה רוביצ ךוניחל תויאמצעו תויתכלממ

 

 םיימואל/םייצרא ללכ םיטביה .2.5

 םג ולוחי גידה יושיר תוינידמבו גידה תדוקפב ולוחיש םינוכדע ,ןוכית םי – ימיה בחרמל תוינידמה ךמסמב רומאל םאתהב
 .תליא לש ימיה בחרמב

 



  גיד | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 125   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 126   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 תללוכ תיבחרמ תוינידמ
 

 רציימו ימיה בחרמב םילעופה םירוטקסה ללכ לש תיפרצמה תיבחרמה תוינידמה תא גיצמ תוינידמה ךמסמב יעיברה רעשה
 .תוינידמה ךמסמ לש םינושארה םירעשה תשולשב ורדגוהש תוינידמה יווקל המלשה הווהמה ,האלמ תיבחרמ הנומת

 :תונוש היצולוזר תומרב תופמ לש תוצובק יתש ללוכ יעיברה רעשה

 ,ימיה בחרמב םישמתשמהו םינקתמה ,תויוליעפה לכ לש תללכומ היצליפמוק הגיצמה תללוכ תיבחרמ תוינידמ תפמ •
 םיקרפב תוינידמה לש תויאשונה תופמה לש ללכומה יבחרמה יוטיבה הניה וז הפמ .םיב יבחרמ דממ ילעב םהש
 .םילובמיסו תולובג ,םיווק ,םינוש םירוזא לש םייזכרמה םיביכרמה תא הגיצמ ,םינושה

 טוריפה תמר .םיב םינוש םיאשונו םירוטקס לש םייבחרמה םיטביהה תא תוטרפמה 1:20,000 מ"נקב תויאשונ תופמ •
 .היצליפמוקה תפמ לש וזמ ההובג ןהב

 םיטביהה תא ריבסהלו םילשהל ,אטבל תואב אלא .תיצרא ראתמ תינכת לש בייחמ דמעמ תולעב ןניאו תוינידמ תופמ ןניה תופמה
  .תוינידמה לש םייבחרמה

 ןקלחבו ,יתשביו ימי יופימ ינותנ תמאתהב ךרוצהמ םיעבונה ,םייפרגואיג םיטביהל ןקלחב תורושקה ,תוביס לש לולכמ לשב
 םינוש תורוקממ רסמנש עדימ לע ססבתהב ןונכתה תווצ י"ע הנושארל ופומ םיאשונהמ קלחש ךכמ םיעבונה עדימ ירעפל
  .רעושמ יופימ םיגיצמ םקלחבו דבלב םייתמכס םניה םיווקה ,םינווגמו

 

 הדימ הנק הפמה םש

 1:20,000  תללוכ תיבחרמ תוינידמ תפמ

 1:20,000   תליא ץרפמב עבט תרימש תוינידמ תפמ

 1:20,000  ימי רחסו תונפס תפמ

 1:20,000   ןוחטיב תפמ

 1:20,000  הניגע תויתשתו םינטק טיש ילכ תפמ

 1:20,000  םיב םייווק םיביכרמ תפמ

 1:20,000  םיימי תוליעפ ירוזא תפמ

 1:20,000  ענוממ אל טרופסו ימי ךוניח תפמ

 1:20,000  הלילצ תפמ
 

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 127   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 תללוכ תיבחרמ תוינידמ :14 רויא

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 128   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 תליא ץרפמב עבט תרימש - תיבחרמ תוינידמ :15 רויא

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 129   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 ימי רחסו תונפס - תיבחרמ תוינידמ :16 רויא

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 130   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 ןוחטיב – תיבחרמ תוינידמ :17 רויא

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 131   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 הניגע תויתשתו םינטק טיש ילכ – תיבחרמ תוינידמ :18 רויא

 



   תללוכ תיבחרמ תוינידמ | ימיה בחרמב תוליעפ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 132   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי  לש

 םיימי תוליעפ ירוזא – תיבחרמ תוינידמ :19 רויא

 



   | םיחפסנ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 133   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי לש

 ענוממ אל ימי טרופסו ךוניח – תיבחרמ תוינידמ :20 רויא

 



   | םיחפסנ
 

 תליא ץרפמ  – לארשי לש ימיה בחרמל תוינידמ ךמסמ
 134   2021 ילוי – תעצומ תוינידמ תטויט

 ימיה בחרמה
 תליא - לארשי לש

 הלילצ – תיבחרמ תוינידמ :21 רויא

 


