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םירעפ םצמצל  םייראלוס  םילנאפ  םילוכי  דציכ 
? םייתרבח

םירעפ תורצוויהו  יתרבחה  ןויווש  - יאה ןהב  תויתייעב , תומגמל  םיפרטצמ  םילקאה , רבשמו  הנורוקה  רבשמ  ןוגכ  העשה , ירגתא 
 – ןכות תומלוע  רפסממ  ןוזינו  הקיטקרפבו  הירואתב  ןגועמה  שדח  , םוי  רדס  ךירצמ  םירגתא  לש  הז  ךרעמ  .םיקימעמ  םייתרבח 

.יתיישעתהו ירוביצה  ימדקאה , יגולונכטהו , יתביבסה  יתרבחה ,

לע ססובמה  יראינילה  לדומה  תכיפה  תילגעמה : הלכלכה  אוה  תונורחאה  םינשב  םיחוורה  םירגתאלו  תומגמל  םינעמה  דחא 
ללוכ ןיבוטבו , םלגה  ירמוחב  רזוח  שומיש  תונורקע  לע  ססובמה  קשמ  תילגעמ  : הלכלכ  לש  לדומל  תלוספ " – הכירצ – רוציי "

Circular  ) " תילגעמה תוינוריעה   " לדומ .םיבאשמהמ  ךרעה  ברמ  תקפהו  םידספה  רועזמ  הכירצהו , רוצייה  יבלש  חותינ 
םיבאשמ לש  בחרמכ  ינוריעה  בחרמה  לע  תילגעמה  הלכלכה  תונורקע  תא  שיבלמו  הז , הבישח  וק  ךישממ  ( Urbanism

םוצמצל ןתינ  יתרבחה  ןויווש  - יאה תיברעמה  עפשה  תרבחב  הקולחה : רבשמל  הנעמ  תתל  שקבמ  הז  לדומ  רויא 1 .)  ) תויונמדזהו
, היגרנאב ןוזמב , היכרצל –  רבעמ  הברה  תרציימ  עפשה  תרבח  .םירצונש  םימוצעה  םיפדועה  לש  שדחמ  הקולח  תועצמאב 

תויחה תושלחומ  תויסולכואל  שדחמ  ותקולח  םע  יוטיב  ידיל  אוביש  בר  יתרבח  ךרע  שי  הלא  םיפדועל  .תופורתב  דוגיבב , טוהירב ,
תוינוריעה .ןמטיהל  וא  קרזיהל  םוקמב  שדחמ  וקלוחי  םיפדוע  םא  םצמטצהל  יושע  יתביבסה  לטנה  המוד , הרוצב  .רסוחב 

תונוש תויסולכוא  תורד  ריעב  תכרוצו , תרציימ  ריעה  .ןיבוטה  לש  שדחמ  הקולחל  תיזכרמה  הדיחיכ  ריעה  תא  האור  תילגעמה 
, היבשות לש  תיתרבחה  בצמה  תנומת  תא  תעדל  הכירצו  הלוכי  תימוקמה  תושרה  ןתולעבבש , ןיבוטבו  ילכלכה  דמעמב  תונווגמה 

יכ אדוול  ןתינ  םינוש  םינונגנמ  לש  םתמקה  תועצמאב  .ללכה  תחוורל  ינוריעה  ןיבוטה  תא  להנל  םינוגראו , םידיגאת  םע  דחיו 
רוצייה םוצמצ  ןוגכ   ) יתביבסה לטנה  תנטקהבו  יתרבחה  ןויווש  - יאה תנטקהב  םיעייסמו  םינוכנה  תומוקמל  םיעיגמ  םיבאשמה 

תצוח תּופתוש  לש  םישדח  םילדומ  תריצי  תיתרבח , תונגראתה  םה  םיירשפאה  םינונגנמה  רזוחה .) שומישה  הכירצה , עונישהו ,
.היגולונכט לע  תופתושה  סוסיבו  םירזגמ 
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רויא 1
ביבסו הרבח  היגולונכט , תילגעמ –  תוינוריע 

, הלשממ ידרשמ  םיינוריע , םידקומ   ) םינוש םיפוגמ  םינותנ  םיבאושה  עדימ , ףותישל  ( 1 ( ) תויצקילפא  ) םינומושיי
שדחמ הקולחל  ( 3  ) ליעיו םכח  עוניש  ךרעמ  םיליעפמו  (, 2  ) םירסוחה לשו  םיפדועה  לש  יופימו  חותינ  םישועו  תותומע )

.ןיבוטה לש 

עייסל הלוכי  תמדקתמ  היגולונכט  דציכ  בוטה : תקולח  לגדה " תינכות  ןוינכטב  תיתרבחה  הממחב  תלעופ  םייתנשכ  הזמ 
, הפיחב רקיעב  םינוש , םימרוג  ןיבל  םיטנדוטסו  ילהנמו  ימדקא  לגס  ןיב  תויופתוש  תונבנ  התרגסמבו  , ?" יתרבח ןויווש  - יא ןותימב 

ןסוח דודיעבו  ינוריע  בחרמב  ןיבוט  לש  שדחמ  הקולח  לש  תויגוסל  םימדקתמ  םייעוצקמו  םייגולונכט  תונורתפ  רבחל  הרטמב 
תיב ילכ  דוגיב , טוהיר , ןוגכ  ןיבוט , לש  שדחמ  הקולחב  תוקסועה  תותומע  םע  תיגטרטסא  תופתוש  התנבנ  וז  תרגסמב  .יתליהק 

םימדקתמ םיילטיגיד  םיקשממ  םינבנו  לארשי ,) טקל   ) ןוזמו האופרל ) םירבח   ) תופורת יתרבח ,) עוניש  בל ח"ש ,  ) למשח ירצומו 
תופורתה לוצינ  תרבגהו  תלוספ , תנמטהו  ןוזמה  זובזב  הכירצה , העוסנה , לש  התחפה  איה  תופתושה  תועמשמ  .ןתדובע  רופישל 

.ימיכ לופיטלו  קוריפל  תורבעומה  תופורתה  זוחא  תנטקה  תא  וירחא  ררוגש 

העש םיבדנתמ  ינוריע ) באשמ   ) תושרה יחקפ  ךכרדב ," תרדהו   " םשב הפיח  תייריעו  בל ח"ש  תתומעל  ףתושמ  םזימב  המגודל ,
התומעבו הייריעב  תונוש  תוקלחמ  ןוינכטב , חתופש  היצקילפא )  ) ןומושיי תועצמאבו  הפיחב , םיירירע  םישישק  םירקבמו  עובשב ,

תפסוא התומעה  רחא  םזימב  .דועו  ישפנו  יתרבח  יווילב  םינוש , םיכרצמ  תקולחב  תועייסמו  םישישקה  לש  םבצמ  לע  תונכדועמ 
.רדה תנוכשב  םקוממה  ינוריעה  זכרמב  הפצר  יריחמב  םתוא  תרכומו  ריעה  יבחרמ  םיניקת  למשח ) ירישכמ  טוהיר , דוגיב ,  ) ןיבוט
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וננכת םיטנדוטסה  .ןוינכטב  םירע  יוניבו  הרוטקטיכראל  הטלוקפב  רכיילב  לכימו  סיירפ  ןד  לש ד"ר  וידוטס 1:1  סרוקב  םיטנדוטס 
רוא - לדגמ תתומע  תובידאב  םדנט |  ינפואל  הככס  רוא  - לדגמ תתומע  םע 

יעצמאכ םייראלוס  םילנאפ  תילגעמ : ריעב  יליע  רשוע   " אשונב ןויע  םוי  ןוינכטב  תיתרבחה  הממחה  המייק  ( 26.5.2021  ) הנורחאל
לדומ אוה  למשחה  תשר  לש  םייקה  לדומה  .םייראלוס  םילנאפ  תנקתה  םוחתב  בצמה  תנומת  וב  הגצוהו  יתרבח ," ןויווש  - יא ןותימל 

תשר לש  לדומל  ותכיפהב  ונד  ןויעה  םויב  .ךופהה  ןוויכב  םרוז "  " ןוההו םיברה , םינכרצה  לא  םידדוב  םינרצימ  םרוז  למשחה  .יווק 
.רתוי ילגעמ "  " ןפואב הב  םיענ  ןוההו  היגרנאהש  היגרנא , לש  םינכרצו  םינרצי  תבורמ  תרזובמ ,

תישענ םייראלוס  םילנאפ  תנקתה  .תלזומ  התקפה  תולעו  לארשיב , הצואת  רבוצ  תשדחתמ  היגרנאכ  שמש  תייגרנאב  שומישה 
תוריד יתבב  םירג  םיבשותה  תיברמ  ךא  םיחותפ , םיחטשבו  תואלקחו  היישעת  ינבמ  רוביצ , ינבמ  םייטרפ , םיתב  לש  תוגג  לע  רקיעב 

םייחה םיבשות  המכו , המכ  תחא  לע  .שמשה  לוכל –  שיגנ  ירוביצ , באשמ  לש  ילכלכ  חוורמו  היגרנא  רוציימ  תונהיל  םילוכי  םניאו 
דורשל תושקתהל  םילולעו  למשחב , חוטבו  ףיצר  שומיש  חיטבהל  םילוכי  םניא   energy poverty)  ) יטגרנא ינוע  לש  בצמב 

ןיב תופתוש  ירפ  תמדקתמ , היגולונכט  בולישב  תילגעמ  הבישח  לש  לדומ  תועצמאבש  ונעט  סנכב  .םיינוציק  רוקו  םוח  יאנתב 
תייגרנאב שומישה  תא  ריבגהל  ןתינ  תימוקמ   תיחרזא  תונגראתהו  םיבשותו ) תותומע  תימוקמ , תושר  הימדקא ,  ) םירזגמ
תויסולכואל היגרנאב  ןוחטיב  ןתמ  תועצמאב  תשדחתמ   היגרנאב  "ם  ואה ידעילו  הלשממה  ידעיל  ףסונ  דעצ  ברקתהלו  שמשה ,
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