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?תימורדה-האירוקב ילארשיה םזיל רבשמה רצוי תויונמדזה וליא

לש קנע תומרזהו ,תיטסרד תיביר תתחפה ,ח"טמה תורתיב םידקת תרסח היילע
םזיה ךירצ ןניגבש תוביס שולש קר ןה - םיקוושב תוליזנה תלדגהל הלשממה
?םיכירצ םינאירוקהש םילארשיל שי המ .תימורדה-האירוקל עיגהל ילארשיה
בצמ תנומת .תופורתו עדימ תיישעת ,תרושקת ,הקורי היגרנא

הנוי קיציא
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ומכ לק אל הז לבא ,ידומיל םויס םע דובכב סנרפתהל לכואש יתבשח .תומל הכירצ יתייהש תרעטצמ"
הב הריזב הריאשהש קתפב תינאירוק-םורד הריעצ םייעובש ינפל ישיש םויב הבתכ ךכ ."יתבשחש
וז התייה .הנידמה חרזמ-ןופצב )Gangwon( ןווגנק תייצניבורפב םיפסונ םירוחב ינש םע הדבאתה
הרטשמה .םידבאתמ תופוג 11 הירחא הריתוהש הרדסב ,הז רוזאב תישילש תיתצובק תודבאתה
13-ה הלכלכב בצמה םנמואה .ךכל ודעונש טנרטניא ירתאב הז תא הז וריכה םידבאתמהש תדשוח
?ךכ ידכ דע ער םלועב

הדובעה קוש

30 ליגל תחתמ םתיברמ ,םילטבומ 4%

דביא סרמ שדוחב .םינש עשת הזמ רתויב רומחה בצמב אצמנ תימורדה-האירוקב הדובעה קוש
יתלבה רפסמ .הנשה תליחתמ רבטצמב תורשמ ףלא 440-ו ,תורשמ ףלא 195 ינאירוקה קשמה
רועישהש תוכרעה ןנשי .4% לע תעכ דמוע ימשרה הלטבאה רועישו ןוילימל רבכ קשונ םיקסעומ
ישפחמ ןיינמב םיללכנ םניאו םיידי ומירהש הלא תא ןובשחב םיחקול םא ,השולש-יפ דע לודג יתימאה
דמוע םישולשמ תוחפ ינב ברקב הלטבאה רועיש - םיריעצה םה רתויב םילודגה םיעגפנה .הדובעה
.יצראה הלטבאה רועישמ לופכמ רתוי ,8.8% לע

ינש .LG-ו "גנוסמס" םילודגה םיקיסעמה םשארבו ,םילודגה םיטרמולגנוקה לא תונפומ לוכה יניע
.םדאה-חוכ תבצמב תוביצי לע םיחוודמ הלא

ןכש ,"הקרל חדקא קנעה ידיגאתל הדימצמ" הלשממה יכ םיקסע ישנא םיכירעמ תוימשר אל תוחישב
,דיגהל םג םיעדוי יקסעה רזגמב .ילכלכ ימאנוצל תידימ ךופהי ןלצא ליחתיש ןירוטיפ לג יכ לכל רורב
רכשב תואטיסרבינוא ירגוב םיריעצ םמוקמב םירכושו תויומכב םיריכב םידבוע םירטפמ םיקנעה יכ
.םייוצרה םירפסמה לע םירמוש ךכו ,ןטקומ

,תיתלשממ הכימתל תואכזה תצובקל תוחפשמ 1,000-כ שדוח לכ הדבל לואיסב תופרטצמ ,םייתניב
.ןתסנכה תמרב הדיריה לשב

ירחסמ ןזאמו החימצ

ח"טמה תורתיב היילעו החימצב תוצווכתה
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,הליבקמה הפוקתל האוושהב ,2009 לש ןושארה ןועברב 4.3%-ב ץווכתה ינאירוקה ימואלה רצותה
60% לע יארחאהו ינאירוקה קשמה לש ובל ,אוציה .ול םדקש ןועברב 3.4% לש תוצווכתה רחאל
אוביה .ול םדקש שדוחב 18% לש הדירי רחאל ,21%-ב סרמ שדוחב ללצ ,ימלוגה ימוקמה רצותהמ
לכ .הכירצבו תיקסעה תוליעפב הדיריה לש האצות ,30%-כב סרמ שדוחב ךתחנ תימורדה-האירוקל
ינאירוקה עבטמה לש ורעשב 40% לש רועישב קנע תוחיפב ,םדוקה עובשה ףוסל ןוכנ ,וכמתנ הלא
)Won( לע תוחיפה רועיש דמע סרמ תליחתב יכ ןיוצי .הנש יצחכ ינפל ורעש לומ ,רלודה תמועל

70%.

תורתיב רלוד דראילימ השימח לש היילעל האיבה סרמ שדוחב אוביב םידקתה תרסח תוצווכתהה
.םלועב ולדוגב ישישה ץוחה-עבטמ רה - דראילימ 206 לע תעכ תודמוע ןהו ,הנידמה לש ח"טמה
.ימוקמה עבטמה לש דח ףוסית התייה ח"טמה תורתיב לודיגה תובקעב הלכלכה לש החוורה תחנא
רבשמ הנידמב ריאשהש תוקלצה רחאל ,תינאירוקה הלכלכל רתויב שיגר סכנ םה ח"טמה תורתי
םיארמ םינושאר םינמיס .הנידמה לש ץוחה תורתי לכ וקחמנ וכלהמב 1997 לש יתאיסאה תועבטמה
.לירפא שדוחב םג ךשמנ ירחסמה ןזאמב לודגה ףדועה יכ

ןרק יכ ,הנורחאה הלשממה תבישיב רסמ ,)Yoon Jeong Hyun( ןויה-גנו'ג ןוי ,ינאירוקה רצואה רש
תוצווכתה לע םויכ תדמועה ,2009 תנשל החימצה תיזחת תא בוש דירוהל היופצ תימלועה עבטמה
.4% לש

תיתלשממ תוברעתה

ןוה תומרזהו תיביר תתחפה

.םלועב םהיתימע וטקנש הלאל תומוד תולועפב רבשמה תליחת זאמ וטקנ יזכרמה קנבהו הלשממה
תוליזנה תלדגהל קנע תומרזהו ,)2%( םלועמ ךומנה רועישל תיטסרד תיביר תתחפה וללכ םידעצה
התרטמש ,רלוד דראילימ 22-כ לש תללוכ תולעב הצאה תינכות םדקמ רצואה דרשמ .םיקוושב
רלוד דראילימ 100 דע הביצקה הלשממה .הדובעה לגעמל שיא ףלא 280 תרזחה - תרהצומה
רשעב םיינבמ םייוניש ךורעל ףא טלחוה .יטרפה רזגמהו םיקנבה ידי-לע ל"וחב בוח סויגל תויוברעל
.הנידמב לעה-תוישעת

ידכ ,לואיסב תורידה יריחמב הליפנה תריצעבו ןוהה יקושב תוכשמנה תוילעב םיזחאנ הלשממה ירבוד
.יחכונה רבשמב תיתחתה תא וניאר רבכש םיקוושל תתואל

ותמרל לירפא שדוחב תודח ץפקש ,"םינכרצה טמיטנס דדמ"מ לבקל ןתינ םינושאר םידדועמ םינמיס
.2008 תנש תליחת זאמ ההובגה

םיאב םינפיה

םינפי םיריית 70%

,ריעה תא תושבוכה תוינפיה ידודגב ןיחבהל אלש לוכי אל הלא םימיב תימורדה-האירוקב רקבמש ימ
ןזואמ םיכייחמ תודעסמה ילעבו ןולמה-יתב ילעב ,םירחוסה .קנעה-יקושו תוינקה יזכרמ תא רקיעבו
.תינפיב תונוקה תא םילדשמו תינפיב ריחמ יטלש םיגיצמ ,ןזואל

ולזוה םינאירוק םירצומש בצמל ואיבה ,ינפיה ןייה תוקזחתה םע בולישב ינאירוקה ןווה תושלחיה
60% לש היילע םיארמ הריגהה תושר ינותנ .ינפיה עבטמב םיקיזחמל תיצחממ הלעמלב השעמל
םיווהמ םינפיה .דקתשא ליבקמה ןועברה תמועל ,ןכשה ינאירוקה יאה יצחב םינפי םיריית ירוקיבב

.ןושארה ןועברב תימורדה-האירוקל םירייתהמ 70%

ילארשיה םזיל תויועמשמה

תופורתו עדימ תיישעת ,תרושקת ,הקורי היגרנא

ליגרש ימל ףא םייביטקרטא תויהל םילוכיו ,רבעב רשאמ רתוי םילוז םינאירוקה םירצומה יריחמ
.הרורב תונוילע תינאירוקה תוכיאל .ןיסמ םירצומ אבייל
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רגתא .ןחותיפל קתע ימוכס התצקהו ,דיתע תוישעת לש הרוש לע הזירכה תינאירוקה הלשממה
,הקורי היגרנא לש םימוחת ראשה ןיב תוללוכה ,וללה תוישעתהמ תחאב בלתשהל היהי ילארשי
.רורב ןורתי לארשיל ןהב - תופורתו ,עדימ תיישעת ,תרושקת

םוקמב התוא ביצה הנורחאב םסרופש רקס .םלועב תורקיה םירעה תחאל הנש ינפל הבשחנ לואיס
םידרשמה רקוי דדמב 28-ה םוקמל 11-ה םוקמהמ הדרי ףא ריעהו ,היחמה רקוי תניחבמ םלועב 66
לוז הז םויה - דרשמ הב חותפל וא תימורדה-האירוקב םידבוע רוכשל רבעב םתבשח םא .םיקסעל
.והשמ דועו .תימורדה-האירוקל לארשימ תוריית תוצובק ןגראל תומזוי המכ רבכ םג ןנשי .רתוי הברה
ויסכנש ימל ,תיצחממ רתויב הנורחאה הנשב ודרי תימורדה-האירוקב ירחסמהו יטרפה ן"לדנה יריחמ
לש םהירושיכ תא ווח םרטש תודדובה תונידמה תחא איה תימורדה-האירוק ,בגא .םירלודב םיליזנה
* .ןויצב םיבשויה ן"לדנה ישירכ

האירוקב םיקסע יווילבו םוזיב החמתמה ,YONACO תצובק ל"כנמ אוה בתוכה
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