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 הלכלכה תדעו ירבח

 

 2030 תנשב 50%-ל תשדחתמ היגרנאמ למשחה רוציי ידעי תא לידגהל ךרוצה :ןודנה

 איה תועמשמה רשאכ ,30%-ל 2030 תנשב תשדחתמ היגרנאמ למשחה רוציי ידעי תא לידגהל עיצמ היגרנאה דרשמ .1

 קר אל תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוצייש ןוויכ .)םחפמ םג ,2025 תנש דע ,וקלחו( זגמ רצויי למשחהמ 70% יכ

 דעי ביצהל שי יכ םירובס ונא – זג/םחפמ למשח רוציימ רתוי לוז םג אלא ,תואירבבו הביבסב העיגפה תא תיחפמ

 םיינתפאש םידעי ועבק רבכ תובר תוחתופמ תונידמ .2030 תנש דע תושדחתמ תויגרנאמ למשחהמ 50% רוציי לש

 הכימתה תנטקה ידי-לע הז יוניש רשפאל הכירצ לארשי תנידמ םג ונתשיגלו ,תושדחתמ תויגרנאב שומישל הברהב

   .תושדחתמ תויגרנא לש יביסאמ בולישל םיירוטלוגר םימסח תרסהו זגה תיישעתב

 תנשב תשדחתמ היגרנאמ רוצייה ידעי תאלעה טרפבו ,היגרנאה דרשמ עיקשמש םיברה םיצמאמה יכ ןייצנ ,תישאר .2

 ובש ,תומייקל לשה ןוכמ תיבמ NZO טקיורפ לש הדובעמ ,תאז םע .הבר הכרעהל םייואר ,30%-ל 17%-מ 2030

 יכ הלוע ,היגרנאה קשמ תא םירקוח תונורחאה םייתנשב רשא םינוש ןכות תומלועמ םיחמומ 20-מ הלעמל םיפתוש

 דע תשדחתמ היגרנא 50%-ל עיגהלו הריגא םע בולישב תיראלוס היגרנא לע לארשיב היגרנאה קשמ תא ססבל ןתינ

  2050.1 תנש דע תשדחתמ היגרנא 95%-לו 2030 תנש

 תושדחתמ תויגרנאמ למשח תורציימ םויה רבכש ,תובר תונידמ דצל לארשי תנידמ תא ביצהל עייסת םידעיה תאלעה .3

 ,היבטל ,סרודנוה ,הלמטאוג ,קרמנד ,הקיר הטסוק ,הדנק ,זילב ,הירטסוא ,הילרטסוא :50% לע הלועה ףקיהב

 ;55-60% לש – הינמרג :2030 תנשל םיינתפאש םידעי וביצה תורחא תונידמ  2.הידוושו לגוטרופ ,האוגרקינ ,ורגנטנומ

  .)חפסנ י/האר( 52% – וקורמו ;87% – ליזרב ;70% – דנלריא ;74% – דרפס ;55% – הילטיא ;64% – ןווי

 :םיאבה םיטביהב זג וא םחפ תועצמאב למשח רוציי לע ףידע תושדחתמ תויגרנאמ למשח רוציי .4

 האולחתה תא ורותב ריבגמש ,ריווא םוהיזל הליבומש םחפמ וא זגמ היגרנא תקפה תמועל – תואירבב עגופ וניא .א

  .המישנה תכרעמ לש תולחמב

 העשה וצו םילקאה רבשמ לשב שרדנ תשדחתמ היגרנאמ למשח רוצייל רבעמה – הביבסב העיגפה תא תיחפמ .ב

 אל תשדחתמ היגרנא 30% לש דעי תעיבק יכ הלוע למשחה תושר ינותנמ ,תאז םע .הממחה יזג תוטילפ סופיאל

  .)תללוכה הכירצב היופצה היילעה לשב( יחכונה בצמל סחיב ןתלדגהל אקווד אלא ,תוטילפ םוצמצל ליבוי

 2021-2050 םינשב ח״ש דראילימ 100-ל לעמ לש ןוכסח הארמ NZO תינכת – ןכרצלו קשמל תויולעב ךסוח .ג

 םינקתמ .םוחתב היגרנאה דרשמ לש תיחכונה תוינידמל האוושהב תושדחתמ תויגרנאל יתגרדה רבעממ האצותכ

 ךרוצ שי ןכלו ,)זגמ וא םחפמ למשח רוצייל דוגינב( הממיה תועש לכ ךשמב למשח םירציימ םניא םייאטלוו-וטופ

  בולישב םייאטלוו-וטופ םינקתמ תמקהל למשחה תושר לש זרכמ תואצות ומסרופ ילוי שדוחב .היגרנא תריגאב

 
 :אבה רושיקב תאבומה תגצמב רקחמה תיצמתב ןייעל ןתינ .בורקב םסרופי אלמה רקחמה 1
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 תושר ידיב רשואמה למשחה ףירעתב רוצייה ביכרמ 25%-ב הלוז התייה תוכוזה תורבחה לש העצהה .הריגא םע

 וא זגמ רשאמ תיראלוס היגרנאמ למשח רצייל רתוי לוז םויה רבכ ,רמולכ 3.םחפמ וא זגמ למשח ינרציל למשחה

 םיפקיה רובעש חינהל ריבסו ,)טאוו-הגמ 168( תיסחי ןטק רוציי ףקיהל היה זרכמה יכ ןיוצי הז רשקהב .םחפ

 תויגולונכט חותיפב םוצע ימלוע ץמאמ עקשוה ןורחאה רושעב ,ןכ לע רתי .רתוי לוז ריחמ לבקל ןתינ – רתוי םילודג

 .תיראלוס היגרנאמ למשח רוציי תויולעב תפסונ הדיריל ליבוהלו ,ךשמיהל יופצ הז ץמאמ .תונוש תויראלוס

 םויה רבכ יכ הלוע ראוני שדוחב הביבסה תנגהל דרשמה םסרפש הדובעמ – לארשי לש יטגרנאה ןוחטיבל םרות .ד

 תכירצמ )46%( יצח טעמכ רצייל רשפאת םיפסונ םינובמ םיחטשו םינוינח ,תוגג לע םייראלוס םילנאפ תנקתה

 ינקתמ לש ןטק רפסמב למשחה תכרעמ לש תולתה ןטקת ,הז ןפואב 4.םיחותפ םיחטש לוצינ אלל ,לארשיב למשחה

  .תונווכמ תועיגפו ריווא גזמ יעגפ ,תולקתל תופושח רשא ,תולודג חוכ תונחתו זג תודסא ,םייטירק תיתשת

 תונהיל ולכוי ,הירפירפב דחוימב ,לארשיב תיב יקשמ יפלא תואמ – םיימונוקא-ויצוס םירעפ םוצמצל םרות .ה

 םג רציי תושדחתמ תויגרנא ססובמ קשמל רבעמ .תוחפה לכל הנשב םילקש יפלא המכ לש תפסונ הסנכהמ

  .הדובע תומוקמ יפלא תורשע

 לארשי תלשממ הקינעמש דוסבסה יכ הלוע 99 יבול לש רקחמה תקלחמ ידי-לע ולא םימיב ךרענש רקחממ .5

 םיארמ םינמיסהו ,תונורחאה םינשה 6 ךשמב הנשב ח״ש דראיליממ הלעמל לע דמע םימהזמה םיקלדה תוישעתל

  .דיתעב תולעל יופצ אוהש

 שומיש תבוטל טלוב ןפואב הטומש ,היגרנאה דרשמ הנבממ םג זגה תיישעתל תנתינש תופידעה תא תוארל ןתינ .6

 שומישה תבחרה״ אוה הידעימ דחאו םידבוע 25 הבש ,יעבטה זגה תושר הפופכ דרשמל – ףדעומ היגרנא רוקמכ זגב

  .תשדחתמ היגרנאב קסועה ידועיי ףגא וא תושר ןיא יכ ןייצל רתומל .)היגרנאה דרשמ רתא יפל( ״יעבטה זגב

 ןיב ןורכנס שרודה ,ינתפאש דעי הווהמ 2030 תנשב תושדחתמ תויגרנא תועצמאב למשחהמ 50% רוציי יכ ונל רורב .7

 ךא ותבצהמ ענמיהל יואר אל ונתשיגלו ,תירשפא איה הזה דעיב הדימעה ,תאז םע .תובר תויושרו הלשממ ידרשמ

 תיישעתל דוסבס ןתמ תועצמאב ,רתיה ןיב ,תאז .רבגתהל ןתינש םירובס ונא םהילע ,םיירוטלוגר םימסח לשב

 דרשמ תחת ידועיי ףגא וא תושר תמקהו ,םימהזמה םיקלדה תיישעתל ןתינש הזל המודב ,תשדחתמה היגרנאה

  .ולא םימסח תרסהב קוסעיו תשדחתמה היגרנאה אשונ לע ןומא היהיש היגרנאה

 .שרדייש לככ עייסלו םירמוח קפסל ,הפ-לעב ביחרהל חמשנ .8

  ,הכרבב

 ןמצלז העונ ד״וע        רקורוס ןורש ר״ד 

 תירוביצ תיטסיבול               NZO טקיורפ להנמ

 99 יבול              תומייקל לשה זכרמ      :קתעה

 היגרנאה דרשמ ל״כנמ ,ירידא ידוא רמ
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