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, הזכ הרקמ  .וז  הפוסל  המרג  םילקא  יונישב  םתליחתש  םיעוריא  תרשרשש  ןכתיי  רבמטפס 2015 . ביבא , - לת .הדעומבו  הרוקמב  התמצועב , הגירח  קבא  תפוס 
ןומטה םויאה  תרמוח  תסיפתב  םייגולוכיספ  םימסח  ךרעמ  םויק  ללכה –  לע  דיעמה  ללכה  ןמ  אצויה  אוה  תידימ , תישחומ  העפשה  ללוחמכ  ספתנ  םילקא  יוניששכ 
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תימלועה תוממחתהב 

גלזמה הצק  לע 

תעד ץראה , רודכ  ינפ  לע  םיישונאה  םייחה  לע  רומח  םויא  רצוי  םילקאה  יוניש  יכ  תיעדמה  הנבהה  ףא  לע 
.םישרדנה ףקיהבו  תופיחדב  םידעצ  תטיקנ  עובתל  תסייגתמ  הניא  תימלועה  להקה 

יכ םהמ  הלועש  היגולוכיספב , םינוש  םיטביה  לא  תרקוחה  התנפ  תירוביצה  תושידאה  תא  ןיבהל  ידכ 
.םילקאה יוניש  רצויש  םויאה  תרמוחב  ריכהל  םדא  ינבמ  םיענומ  םינוש  םייגולוכיספ  םימסח 

םימסחה לע  רבגתהל  ורשפאיש  םיעצמא  חותיפב  עייסל  הלוכי  הז  םויא  לש  םיידוחייה  םינייפאמה  תנבה 
.שרדנה יתוגהנתהה  יונישה  תארקל  ליבוהלו  ובש , הרמוחה  תסיפתב 

הרבסהב ךוניחב , םיקסועל  םורתל  תולוכי  םילקאה  יוניש  םע  תודדומתהל  סחיב  רמאמב  תולועה  תונבותה 
.תוינידמ תעיבקבו 

תכרעמה

ריצקת
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לש ןתחוור  לעו  ןהייח  לע  רומח  םויא  הווהמ  תימלועה  תוממחתהה  יכ  םלועב  םינעדמ  ברקב  תפרוג  המכסה  הנשי 
םירקחמ ךותמ  תאז , םע  .תושונאה  העדיש  םילודגה  םירגתאהמ  דחא  איה  הִמע  תודדומתהה  יכו  םלועב , תובר  תויסולכוא 

, הזכ לדוג  רדסב  םויא  לע  תשקבתמה  הדימב  ביגהל  םיקעזנ  םניא  םלועה  יבחרב  תובר  תונידמ  יבשות  יכ  הלוע  םירקסו 
, ןכ לע  .םיספתנ  םה  ובש  ןפואה  אוה  םימויאל  הבוגתה  לע  םיעיפשמה  םימרוגה  דחא  .ומוצמצל  ךרוצה  יד  םילעופ  םניאו 

.ותרמוח לש  רסחה  תכרעה  תא  ריבסהל  םייושעש  הז , םויא  לש  םינייפאמה  תנבהל  הבר  תובישח  שי 

םויאה תרמוח  תסיפת  לש  םייגולוכיספה  םיטביהל  תסחייתמה  תינכדעה  רקחמה  תורפס  תא  ראתמה  הריקס , רמאמ  והז 
, תינויצולובאה היגולוכיספה  תיתרבח , היגולוכיספה  ןיעב  הלא  םיטביה  ןחוב  רמאמה  .תימלועה  תוממחתהל  עגונה 

.םינוכיס חותינ  לש  היגולוכיספהו  תוטלחה  תלבק  לש  היגולוכיספה 

םימייקתמה םינייפאמ  ץבקמ  ללגב  רומחכ  םויאה  תא  סופתל  םדאל  השק  תיגולוכיספ  הניחבמ  יכ  הלוע , הריקסהמ 
, ישחומ אל  םידקת , רסח  ךילהת  ותויה  ןוגכ : םויא , לש  רחא  גוס  לכבמ  רתוי  תאזו  תימלועה , תוממחתהה  לש  ךילהתב 

תועדומה תאלעה  .דועו  תויתגרדהב  חתפתמ  םיקחורמו , םיבר  תומוקמב  םישנא  לש  לודג  רפסמל  עגונ  תואדו , - יאב הוולמ 
תיינבל יחרכהו  בושח  ךבדנ  איה  תימלועה  תוממחתהב  ןומטה  םויאה  תרמוח  תסיפתב  םייגולוכיספה  םימסחל 

.ימלועה  םילקאה  רבשמ  םע  תודדומתה 

תא ררועל  החילצמ  אל  איהש  םושמ  אקווד  ינלטק , םויא  איה  תימלועה  תוממחתהה  "
" תרעוב הטימב  הקומע  הנישב  םיעוקש  ונתוא  הריתומו  חומה , לש  הקעזאה  ןונגנמ 

(Gilbert, 2006)

המדקה

םינעדמ לש  הבחר  תשק  קפסב  . דוע  תלטומ  הניאש  הדבוע  אוה  תישונא  תוליעפמ  תעבונש  תימלוע  תוממחתה  לש  המויק 
העיגפ שחרתתש  ריבס  הממחה  יזג  תטילפ  םוצמצל  תידימו  תילקידר  הלועפ  טקנית  אל  םאש  םיעירתמ  תונוש  תונילפיצסידמ 

" טקש רבשמ  לש  הימוטנאה   " ותרתוכש "ח  ודב תויתואירבו  .  תוינוחטיב  תויתרבח , תויגולוקא , תויזיפ , תוכרעמב  תיתועמשמ 
תודלותב לודגה  ירטינמוהה  רגתאה   " הממחה יזג  תטילפ  םוצמצל  תשרדנה  הלועפה  תא  ןאנא , יפוק  רבעשל , "ם  ואה "ל  כזמ הניכ 

. תושונאה "

םירקס ינוכמ  רפסמ  וכרעש  םייולת  יתלב  םירקס  תואצות  ( EESI  ) הביבסו היגרנא  רקחל  יאקירמאה  ןוכמה  םסרפ  ףוסב 2014 
, תימלוע תוממחתה  תמייק  יכ  םירובס  יאקירמאה  רוביצהמ  יכ 70%–50  תודיעמ  תואצותה  םיימדקא  . אלו  םיימדקא  תודסומו 

םירובס םילאשנהמ   31% הלועפ , טוקנל  ךרוצל  רשאב  .תישונא  תוליעפ  לשב  תמרגנ  תוממחתההש  םינימאמ  יכו 50%–30 
םהש וא  ףסונ  עדימ  שורד  םילאשנה  רתי  לש  םתעדל  וליאו  יהשלכ ," הלועפ   " הצוחנש םירובס   30% תידימ ," הלועפ   " הצוחנש

; םינוכיס לש  לוהינהו  הכרעהה  םוחתמ  םינעדמ  דירטמה  יללכ , חור  ךלה  םיגציימ  הלא  םינותנ  .הגאדל  הביס  שיש  םיענכושמ  םניא 
- תובחר ויתוכלשהמו  הזכ  לדוג  רדסב  םויאמ  תשקבתמה  הדימב  ביגהל  םיקעזנ  םניא  םלועב  תובר  תונידמ  לש  םיחרזאו  תולשממ 

. ומוצמצל  יד  םילעופ  םניאו  םידממה ,

תימלועה תוממחתהה  תרמוח  לש  רסח  תכרעה  וילא  . הבוגתה  ןפוא  תא  הבר  הדימב  עבוק  ןוכיסה  תרמוח  לש  הסיפתה  ןפוא 
וז ןיבל  םויאה  תרמוח  ןיב  רעפל  תוביסה  תנבהל  תובישח  שי  ןכלו  ויתוכלשהל , ךרעיהל  וא  םויאב  לפטל  תלוכיב  עוגפל  הלולע 

.טרפה  ידי  - לע תספתנה 

,Weber עבונ. אוה  הממ  ןיבהלו  ליעל , ןיוצמה  רעפל  תסחייתמה  תינכדעה  תירקחמה  תורפסה  תא  רוקסל  איה  רמאמה  תרטמ 
תרתוכב תלאוש  תימלועה , תוממחתהה  לש  םויאה  אשונב  תוטלחה  תלבקו  םינוכיס  לוהינ  םוחתב  תויזכרמה  תורקוחהמ  תחא 
ימוחת לש  טבמה  תודוקנב  שמתשא  הז  רמאמב  תוימלוע "? . תויתביבס  תויעבמ  קיפסמ )  ) םידרטומ ונניא  המל  : " הרמאמ

ידכ םינוכיס  חותינ  לש  היגולוכיספהו  תוטלחה  תלבק  לש  היגולוכיספה  תינויצולובאה , היגולוכיספה  תיתרבח , היגולוכיספה 
.Weber לש התלאשל  תורפסה  תקפסמש  תובושתה  תא  גיצהל 

ללכב םינוכיס  תכרעה  לע 

יוהיז םימויאה : תכרעה  לש  םיבלשהמ  דחא  לכב  העובט  תויביטקייבוסה  תיביטקייבוס  . איה  םינוכיסל  ונלש  תוסחייתהה 
םימרוגמ עפשומ  וללה  םיבלשהמ  דחא  לכ  תוטלחהה  . תלבק  יכילהתו  תרושקתב  רבעומ  אוהש  ןפואה  ונויפא , ןוכיסה ,

[27 , 22]

[1]

[3]

[16]

[43 , 31 , 29 , 23 , 21 , 20 , 6]

[17]

[16]

[34]

[34]

https://magazine.isees.org.il/?p=16087



תוישגר תויטהמו  דועו ) הלשממ  וא  םיחמומ  תעדב  ןומא  תוברת , םיכרע , תוישיא , הנבמ  ןוגכ   ) םיבר םייתרבחו  םיגולוכיספ 
". םויא  " חנומב רשאמ  םויאה " תסיפת   " חנומב שמתשהל  רתוי  ישעמו  ןוכנ  תויביטקייבוסה  ללגב  ונב  . תועובטה  תויביטינגוקו 

גישהל וא  ויכרצ  תא  קפסל  טרפה  לש  תלוכיהש  השגרהכ  וא  תורקל , ךלוה  עיתרמ  והשמש  השוחתכ  רדגומ  םויא " תסיפת   " חנומה
.םויאה הנבמב  הבר  הדימב  היולת  וילא ) הבוגתה  ןכלו   ) םויאה תסיפתש  םיארמ  םירקחמ  עגפיהל  . הלולע  םייסיסבה  וידעי  תא 
, ישיאה קזנה  ףקיה  םויאה , םע  תמדוקה  תישיאה  תוסנתהה  תדימ  לשמל , םהבש , םינייפאמ  המכל  סחייתמ  הנבמ "  " גשומה

. םויאל  תוביסהו  םויאה  תושממתהל  תורבתסהה  םויאה , תושממתה  לש  תוידימה 

תימלועה תוממחתהה  לש  םויאה  תסיפת 

ךילהת והזו  הרבחה , תמרב  ןה  טרפה  תמרב  ןה  ידימ  תוגהנתה  יוניש  הכירצמ  תימלועה  תוממחתהה  םע  תודדומתה  רכזוהש , יפכ 
םילקאה יוניש  תא  םצמצל  ידכ  שרדנש  תוגהנתה  יוניש  לע  םישקמה  םייגולוכיספ  םימרוג  רקס 29   Gifford ךשוממו  . השק 
דחא קר  איה  תימלועה  תוממחתהה  םויא  לש  רסחה  תכרעה  השעמ " . רסוח  לש  םינוקרד   " םתוא הניכו  וילא , ךרעיהלו 
יוניש לש  םייגולוכיספה  םיטביהב  קסוע  אל  הז  רמאמ  יכ  שיגדהל  ינוצרב  .יחכונה  רמאמה  דקמתי  הבו  וללה –  םימרוגהמ 

קוסעי אל  םג  אוה  .םימוסרפ  לש  עפש  בינהו  תובר  רקחנש  אשונ  תימלועה , תוממחתהה  חכונל  שקבתמה  תיתביבסה  תוגהנתהה 
הריקסה .תימלועה  תוממחתהה  לש  הרמוחה  תסיפת  לע  םיעיפשמה  םייתוברת ) - םייתרבחה םימרוגה  ללוכ   ) םימרוגה - ללכב

הרמוחה תסיפת  לש  םייגולוכיספה  םיטביהה  אוהו : הלעמ , וניוצש  םיאשונה  ינשל  יעבט , ןפואב  רושקה , דחא , אשונ  - תתב דקמתת 
קר קמועל  ןחב  דחא  לכ  ךא  םירקוח , רפסמ  לש  הקימעמו  תדקוממ  תוסחייתהל  םנמא  הכז  אשונה  .תימלועה  תוממחתהה  לש 

םייגולוכיספה םימרוגה  - ללכ לש  הצממו  הפיקמ  הריקס  הכרענ  םרט  יתעידי , בטימל  .םיטביה  לש  םצמוצמ  רפסמ  וא  דחא  טביה 
רסחה תכרעהל  םייגולוכיספה  םירבסהה  תא  יתגוויס  וז  הריקסב  .תימלועה  תוממחתהה  םויא  לש  הרמוחה  תסיפת  תא  םיליבגמה 

: םיאבה םירבסהה  תעבשל  תיעדמה , תורפסב  םיעיפומה  תימלועה  תוממחתהה  לש  םויאה  תרמוח  לש 

שדח םויא  איה  תימלועה  תוממחתהה 

יכירעמה לודיגה  תא  הבר  הדימב  תופפוח  יתביבסה  בצמה  תורדרדתה  תצאהו  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  סמועב  היילעה 
ץראה רודכ  םילקאב  ףירח  יוניש  לח  תונורחאה  םינשה  קר ב-50  השעמל , .הנורחאה  האמה  תא  ןייפאמה  םדאה  תייסולכואב 

תערכמ העפשה  וז  הדבועל  .תישונאה  הירוטסיהב  ריעצ " שדח ו" םויא  אוה  םויאהש  ךכיפל , רמול , ןתינ  םידקת  . ירסח  םידממב 
תוסנתהה תדימבו  םויאה  לש  תוכלשהה  םע  םדאה  לש  תורכיהה  תדימ  היולת ב איה  ןכש  ןוכיסה , תרמוח  תסיפת  לע 

לע  " ווח םרט  םדאה  ינב  בורש  הדבועה  .רתוי  רומחכ  ותוא  ךירעי  םויא –  לש  תושממתהב  הסנתהש  םדא  וִמע  ; תישיאה 
תסיפת לע  השקמ  הינפמ , םיריהזמ  םלועב  םייזכרמה  םייעדמה  םיפוגהש  תיתועמשמה  תיתכרעמ  - ללכה העיגפה  תא  םרשב "

לש ותוחתפתה  ךשמב  וא  םדאה  ייח  ךלהמב   ) תיטנגוטנוא הניחבמ  שדח "  " םויא אוה  תימלועה  תוממחתהה  .דואמ  רומחכ  םויאה 
ןימ אוה  םדאה  היצולובאהו , היגולוקאה  ימוחתמ  םינוש  םירקוח  יניעב  תינויצולובא  . הניחבמו  תירוטסיה  הניחבמ  טרפה ,)

,Rees לש ותסיפתל  ותוהמב " . םייקמ  יתלב   " עבט לעב  אוהו  הביבס  , יבאשמב  רתי  שומיש  השע  ותוחתפתה  לכ  ךרואלש 
, תויתוגהנתההו תויתרבחה  תויגולויזיפה , וניתונוכתב  עובטהו  ָדלּומה  הז , וֵנעבט  אקווד  יגולוקאה , ָךְרדִמה  בושיח  לש  ןויערה  יבא 

ידכמ ריעצ "  " יוניש איה  הביבסה  בצמ  לש  הרמחההש  ךכמ  עבונ  רבדה  ונירכועב  . אוה  התע  לבא  יתודירש , ןורתי  ונל  הנקה 
.הלודג הרמוח  ול  סחייש  ןכש  לכ  אל  ללוכ , יתביבס  םויאב  ןיחביש  ךכ  םדאה  תא  בצעל  וקיפסי  תיעבטה  הֵררבה  תוחוכש 

תואדו - יא לש  םיטנמלאב  הוולמ  תימלועה  תוממחתהה 

.ול תסחוימה  הרמוחה  לע  תערכמ  העפשה  ןוכיסה  לש  תכרעומה )  ) תואדווה תמרל  תואדו  . - יאב ךורכ  ןוכיס " , " ותרדגה םצעמ 
םויאב רבודמשכ  .רתוי  הקזח  ענמ  תבוגת  ררועל  יושעו  רתוי , רומחכ  ספתנ  אוה  רתוי –  יאדווכ  ספתנ  םויאש  לככ  רמולכ ,

םויא איה  תימלועה  תוממחתהה  ליעל , ןיוצש  יפכ  תישאר , תוביס : המכמ  דחוימב  תיתייעב  וזה  הייטנה  תימלועה , תוממחתהה 
ותושחרתהש םויאכ  ןכלו  עודי , וניא  ושומימ  דעומש  םויאכ  ורידגהל  ןתינ  ןכ , םא  .תישונאה  הירוטסיהה  ךלהמב  הווחנ  אלש  שדח ,

.ךשמהב בחרויש  יפכ  םויאה , לש  הרמוחה  תסיפתב  התחפהלו  השחכהל  תומלעתהל , םרוג  םויאב  עובטה  קפָסה  .קפסב  תלטומ 
םצעמש םיבכרומ , םילדומ  לע  םיססובמ  תימלועה  תוממחתהה  לש  תוידיתעה  תויוחתפתהל  רשאב  םייעדמה  םיחותינה  לכ  תינש ,

לש חסונה  תא  המגודל  חקינ  .תויעמשמ  - דחו תוטושפ  תונקסמ  םהמ  קיסהל  ןתינ  אלש  םייתורבתסה  םיביכר  ילעב  םה  םתרדגה 
האמה ה-20 עצמא  זאמ  םלועב  תועצוממה  תורוטרפמטב  תיפצנה  היילעה  רקיע  (: " ילש ןה  תושגדהה   ) תואבה תועידיה 

תוכרעה  " וא תישונא " , תוליעפב  םרוקמש  הממחה  יזג  זוכירב  תיפצנה  היילעהמ  "( very likely  )" ההובג תוריבסב  תמרגנ 
תוטילפל "( largely attributable  )" הבר הדימב  סחוימ  ו יתִמא , אוה  םילקאה  יונישש  ךכ  לע  תועיבצמ  תופיקמ … תויעדמ 

. דואמ " תיניצר  היעב  ילאיצנטופ  ןפואב  הווהמו  תישונא , תוליעפמ 

[38 , 35]

[5]

[37 , 18 , 15 , 9 , 7]

[8]

[20]

[2]

[43 , 23]

[20]

[28][31]

[32]

[45]

[22]

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16087



( הקירפאלו  ) ןוכיתה חרזמל  ץוחמ  לא  הריגהה  ילג  םאה  לבא  חירו , עבצ  ןיא  הממח  יזגל  רבמטפס 2015 .  הניווב , םירוס  םיטילפ 
Josh Zakary םוליצ : םילקאה | ? יוניש  לש  ישחומ  יוטיב  םה 

םילדומהו תויזחתה  לש  הלודגה  תובכרומה  תא  םכסל  תלוכי  - יאמ תעבונ  תויורבתסהה  לש  םיילולימה  םירואיתב  הריחבל  הביסה 
הרוצב שרפתהל  לוכי  דואמ )" ריבס  , " לשמל  ) תורבתסה לש  ילולימ  חונימ  ותואש  איה , היעבה  דחא  . טושפ  רפסמ  תרזעב 

עדימה  תרבעה  ןפוא  וא  םיבושחה  םיכרעה  תוישיאה , הנבמ  ומכ  םינוש –  םיישיא  םימרוגב  תולתכ  םינוש , םישנא  לצא  הנוש 
םדאה ינב  בורלש  םיארמ  םירקחמ  .תימלועה  תוממחתהה  םויא  תגצה  ןפואב  העובטה  תואדו  - יאל הרושקה  תפסונ  היעב  שי  . 

היצקידניאכ בורל  ספתנ  רופא ," ה" תואדו , - יאה רוזא  וא 100% .) לש 0%  תורבתסה  " ) ןבל – רוחש  " לש םיבצמ  ןיבהל  רתוי  לק 
רצוי עדימבש  תויעמשמ  - דחה רדעיה  תויורבתסה  . תוגלפתה  לש  המויקל  תיתִמא )  ) היצקידניאכ אלו  עדמה , לש  ודי  רצוקל 

םילקאה ינעדמ  לש  תיתאהו  תיעדמה  םתדפקה  אקוודש  אצוי  ךכ  םויאה  . תרמוח  לש  רסח  תכרעהו  םזימיטפוא 
םרותה ףסונ  םרוג  םויאה  . לש  רסח  תכרעה  תרצויו  בחרה , רוביצה  לצא  קפסה  תא  תערוזש  וז  איה  בצמה , רואיתב  קיידל 

.םינעדמה תדמע  תא  הגיצמ  תרושקתהש  ןפואה  אוה  תימלועה , תוממחתהב  העובטה  תואדו  - יאל רושקהו  רסחה , תכרעהל 
הרוצב המויק , תא  תוללושה  הלאלו  תימלועה  תוממחתהה  לש  המויקב  תוכמותה  תועדל  תנזואמ "  " הפישח תתל  הסנמ  תרושקתה 

ירוחאמ םידמועה  םיפוגה  וא  םיעינמה  תייגוסל  סנכיהל  ילבמ  םינעדמה  . תייליהקב  יתִמאה  ןרועיש  תא  תגציימ  הניאש 
ברקב קפסו  לובלב  לש  חופיטו  הנזה  העירז , איה : האצותה  תחוורה , הדמעל  םידגנתמה  תולוק  לש  תינויצרופורפ  - אלה הטלבהה 

. םויאה  תרמוח  לש  רסח  תכרעהל  תמרות  ךאש  םילקא "  תויטפקס   " תעפות לש  החמצהו  רוביצה 

ימוקמ וא  ישיא  אלו  ללוכ –  םויא  אוה  ותוהמב  םויאה 

לש הכרעה  איה ה םינוכיס  לש  הרמוחה  תסיפת  לע  העיפשמש  ןוכיסה , וא  םויאה  לש  הנבמ  הרושקה ל תפסונ  תיסיסב  הנוכת 
חרכהב םניא  םה  תאז , םע  .םימוצע  םה  םיחמומ , ידי  - לע םיכרעומה  םילקאה , יוניש  לש  ויקזנש  ךכ  לע  ןיררוע  ןיא  ישיאה . קזנה 

לש תועפשהה  לע  "ח  ודב בתכ  ןאנא , יפוק  ירטינמוהה , ימלועה  םורופה  אישנ  םיוסמ  . םוקמב  םיוסמ  םדאל  קר  םיעגונ 
תא הבוג  םילקאה  יוניש  םילקאה …  יוניש  לשב  םילבוס  רבכ  םישנא  ינוילימ  םויכ  : " םלועה יבחרב  םדא  ינב  לע  םילקאה  יוניש 
ו-4 הובג , ןוכיסב  םיאצמנ  ןוילימ   500 הרומח , הרוצב  םיעפשומ  םדא  ינב  ןוילימ   325 הנשב …  םדא  ינב  לש 300,000  םהייח 

.רתוי לודג  םיעגפנה  רפסמש  לככ  אקווד  ההקתמ  תישגרה  הבוגתה  ילסקודרפ , ןפואב  עיגפ " . בצמב  םיאצמנ  דראילימ 
תימלועה העיגפה  אקווד  ידרוסבא , ןפואבש  אצוי  ךכ  ". The more who die the less we care : " תוטשפב תאז  אטבמ   Slovic 

התונכל ןתינש  היטה  רסח , תכרעהל  םרות  העיגפה  לש  ללוכה  הייפואש  ךכל  תפסונ  הביס  .קזנה  תרמוח  תסיפת  לע  השקמ 
איה ףא  תמרות  וז  היטה  רתוי  . לודג  היהי  קזנה  רחא " םוקמ  " בש תילסרבינואה )  ) הסיפתה ימוקמ :" םזימיטפוא  "

םושמ םג  םויאה  לש  רסח  תכרעהל  תמרוג  העיגפה  תויללכ  .ותוללכב  םויאה  תרמוח  לשו  ישיאה  קזנה  תרמוח  לש  רסחה  תכרעהל 
בסמש קזנה  תיברמש  אלא  .רתוי  ונל  רכומש  םוקמב  תאצמנש  וא  ונל , המודו  תרכּומ  תּוְמדל  הגאדו  היטפמא  תולגל  רתוי  ונל  לקש 

יבשות ונל –  םירכומ  םניאש  תומוקמב  תורז  תויסולכואל  ונייהד , תוחתופמ , - אלה תונידמל  םויכ )  ) עגונ ימלועה  םילקאה  רבשמ 
תוהדזה תושגר  תוחתפתה  לע  השקמ  וז  הדבוע  .תימלועה  תוממחתהל  ירקיעה  יארחאה  אוה  ונייח  חרואש  תוחתופמה –  תונידמה 

. םויא  תשוחת  תררועמ  הניאו  היטפמאו ,
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תויעבט תועפות  עבט -  תונוסאל  המוד  הרוצב  ריווא  גזמ  תועפות  םיספות  םישנא  . 1998 הקירמא , זכרמ  לעמ  ץימ ,' ןקירוהה  תפוס 
 | םהידיב ןותנ  וניא  ןנורתפ  םג  ןכלו  םדא  ינב  ידי  - לע ומרגנ  אלש  הלאככ  וא  םיהולא ,' ידיב   ' ןהשו הטילש  ןהילע  ןיא  םדא  ינבלש 

NOAA תובידאב

יָדימ וניא  םויאה 

לע ןיררוע  ןיא  םויאה  . תושממתה  לש  תוידימ  תכרעה ה אוה  הרמוחה , תסיפת  לע  עיפשמה  םויאה , הנבמ  לש  ףסונ  ןייפאמ 
תויוחתפתהה םיימשרה , םימוסרפה  לכב  עיפומש  יפכ  לבא  תימלועה  . תוממחתהה  לש  תואצות  תוארל  ןתינ  םויכ  רבכש  ךכ 

םירקחמ .םיאבה  תורודב  העיגפב  םידקמתמ  םייתרושקתה  םינייפמקהו  הרבסהה  תיברמ  .אובל  דוע  תודיתע  רתויב  תונכוסמה 
ןיב היה  היגולויב , - ויצוסה יבאל  בשחנש  , E. O. Wilson. ההשומ  םשומימש  םימויאב  שאר  לקהל  םיטונ  ונאש  םיארמ 

ןייצו םהיבגל , תויתפכא  הלגמ  םדאהש  ןמזה  יחווטל  סחייתה  אוה  תּומייקה ; לש  ( temporal  ) יִתעה טביהל  וסחייתהש  םינושארה 
וניכרצל גואדל  ונתוא  התנכת "  " תיעבטה הֵררבה  ותנעטל , .םיאבה  תורודל  רשאמ  רתוי  וננמז " - ינב גואדל ל" םייונב  ונחנא  יכ 

. םירחא  םיחווטב  אלו  יגולויזיפ ,)" ןמז   )" טרפה ייח  ךלהמב  תוללוחתמה  תויושחרתהל  עגונה  חווטב  קר  תיברֵמ  תורישכלו 
ירצק םיחוור  תולידגמש  תויגטרטסא  תדדועמ  ללככ , תיעבטה , הֵררבהש  ןעוטו  הייארה  רצק  ונעבט  לע  עיבצמ  סניקוד  דר  ' ציר םג 

תוטלחהה תלבק  םוחתמ  גולוכיספ  , Gilbert ךוראה  . חווטב  תויוחתפתהל  תוירחאו  הגאד  לש  תוחתפתה  אלו  חווט 
ךכל תמרוג  ידימ  - אלכ םויאה  תסיפת  ". It is a threat to our futures, not to our afternoons : " ךכ תאז  םכסמ  דראוורהב  ,
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 – תומחלמ וא  ילוח  העישפ , הלטבא , ירוביצה –  וא  ישיאה  םויה  רדס  לע  וצוציש  םירחא  םיימויק  םימויא  וספתיי  ןותנ  עגר  לכבש 
תיתחתל תימלועה  תוממחתהה  םויא  תא  וקחדיו  יתרבחה , וא  ישיאה  תויופידעה  רדסב  רתוי  הובג  םוקמ  וספתי  רתוי ," םיפוחד  כ"

תויופידעה   . רדס  לש  המישרה 

יתגרדה  ךילהת  איה  תימלועה  תוממחתהה 

םינכוסמ יתגרדה , ןפואב  םיאטבתמה  הלאכ , םימויא  .תויתגרדהב  תחתפתמ  רמולכ  לחוז ," ךילהת   " איה תימלועה  תוממחתהה 
לבקלו לגתסהל  םיטונ  ונא  תיתסיפת : היטהמ  תעבונ  וזה  רסחה  תכרעה  םויאה  . תרמוח  לש  רסח  תכרעהל  םיאיבמו  דחוימב 

, ץחלב הרוטרפמטב , לוקב , רואב , םייוניש  טולקל  יונב  ונלש  חומה  .ימואתפ  ןפואב  ושחרתה  ּול  םיחוד  ונייהש  םייתגרדה  םייוניש 
תוחיכשה תיילע  םיסונייקואה , ימ  תוממחתה  םהב  . ןיחבהל  חילצנ  אל  דואמ –  יטִא  בצקב  ושחרתי  םה  םא  לבא  דועו , לקשמב 

.םהב ןיחבנש  ילבמ  םישחרתמ  םה  רחמל ," םויהמ   " םירוק אל  םיה –  ינפ  סלפמו  תויצמוחה  תיילע  וא  םיינוציק  םילקא  יעוריא  לש 
אל איה  השעמלשכ , ךכ , לכ  רהמ  תשחרתמ  תימלועה  תוממחתההש  ךכמ  םישאוימ  םילקאה  ינעדמ  : " ךכ תאז  חסינ   Gilbert

תכרעמשכו ונלש , הערתהה  ינונגנמל  תחתמ  תוקמוח  ןה  יכ  רתויב , תונכוסמה  ןה  תויתגרדה  תויעב  קיפסמ " . רהמ  תשחרתמ 
ומרגנש     . םיקזנבו  ןהב  לפטל  ידמ  רחואמ  ןתוא , תטלוק  ונלש  םישוחה 

תישחומ הניא  תימלועה  תוממחתהה 

םויא הנניא  תימלועה  תוממחתהה  .ולש  תוישחומה  תדימ  אוה  םויאה  לש  הרמוחה  תסיפת  לע  עיפשמה  םימויא  לש  ףסונ  ןייפאמ 
תוביס רפסממ  םג  אלא  םדוקה , ףיעסב  ורכזנשו  הילא  םירושקה  םייתביבסה  םייונישה  לש  יטִאה  בצקה  ללגב  קר  אל  ישחומ 

קר השעמל , .ונלש  םישוחה  תכרעמב  טולקל  ןתינ  אל  תנכוסמה  םתורבטצה  תאו  חיר , ןיאו  עבצ  ןיא  הממח  יזגל  תישאר , .תופסונ 
םויאה בחרה  רוביצה  תניחבמ  .בצמה  תרמוח  תא  ךירעהל  ךכו  הרפסומטאב  םתומכב  היילעהמ  םשרתהל  לוכי  ןעדמ  אוהש  ימ 

תא שיחמהל  דואמ  השק  תינש , הנכס  . תשוחת  תוחתפתהל  סיסבה  איהש  תישגר , הבוגת  ררועיש  ידכמ  ידמ  טשפומ  הזה 
תיתנועו תימוי  תּונושב  תולקב  םיעמטנ  םה  יכ  וב , ללוחתהל  םייופצה  הלא  תאו  ץראה , רודכ  םילקאב  םילחה  םייונישה  תמגמ 

תואבה םינשה  סויזלצ ב-50  תולעמ  לש 2–3  תעצוממ  היילע  לוחתש  העידיה  לשמל , .רורב  םגד  לש  השוחת  לע  השקמה  הלודג ,
הברהש אצוי , ךכ  .דבלב  תחא  הממי  ךלהמב  הברהב  םילודג  םייונישב  הסנתמ  רוביצה  בורש  םושמ  דוחייב  דואמ , הדיחפמ  אל 

הקזח   . םויא  תשוחת  םיררועמ  םניא  יופצה , יונישה  לע  תרושקתב  םיגצומה  םייעדמה  םירבסההמו  םירואיתהמ 

תוחוכ ורוקמש ב" םויאכ  תספתנ  תימלועה  תוממחתהה 
" עבטה

יכ אצמ  םייעבט "  תוחוכ  םימרגנה מ" הלאכ  ןיבל  םדא " ידי  השעמ   " םימויא לש  םויאה  תסיפתב  םילדבהה  תא  קדבש  רקחמ 
תמצעתמ איה  םדא ." ידי  השעמ   " םהש םימויא  יפלכ  רתוי  הקזח  תיטילופו  תיתרבח  הלועפל  תויטנ  תררועמה  תישגרה  הבוגתה 

ףא .הליחת  הנווכב  םרגנ  םויאה  םא  רתוי  דוע  תמצעתמ  איהו  םיוסמ , ההוזמ  ןוגראב  וא  םדאב  אלא  םדא " םתס  רבודמ ב" אל  םא 
אלש יאדוו  םיוסמ , םדא  אלש  יאדו  םדא ," ידי  השעמ   " םויאכ תספתנ  איה  ןיא  תישונא , תוליעפ  אוה  תוממחתהה  רוקמש  יפ  לע 

. Gilbert  רומחכ ספתיי  אל  םויאה  שגר –  רדעיהבו  תוהובג , תומצועב  שגר  ררועת  אל  איהש  יעבט  ךא  ןכל , .ןודז  תנווכ  לעב 
(, רבמטפסב תמגודכ ה-11  רורט  עוגיפ   ) םינטק ורקיש  םייוכיסהש  םימויא  תעינמב  הברה  הכ  תועיקשמ  תולשממ  עודמ  ריבסה 

, םימויא לש  תונוכת  המכ  הנומ  אוה  תימלועה ) . תוממחתהה  ומכ   ) הברהב םיהובג  ורקיש  םייוכיסהש  םימויא  תעינמב  טעמ  הכו 
תימלועה תוממחתהל  איה ש" ןהבש  הנושארה  .תימלועה  תוממחתהב  תורדענו  רורטב  תומייקש  ןהילא , ביגהל  יונב  ונלש  חומהש 

ויה םיסוטמ  ינש  וליא  וירבדל , .תנווכמ  הרוצב  השוע  םדאש  הלועפ  אוה  רורט  עוגיפ  תימלועה , תוממחתהל  דוגינב  םָפָׂש ." ןיא 
.עוריאה ךיראת  תא  וליפא  םירכוז  ויה  םיטעמ  קרוי –  וינב  םיקחש  ידרוג  לע  םיקסרתמ  ןכלו  קרבמ  םיעגפנ 

ריוואה " גזמ  וא מ" םייעבט " תוחוכ  תמרגנש מ" היעבכ  תימלועה  תוממחתהה  תייעב  תא  תוהזל  םיטונ  םישנא  יכ  םיארמ  םירקחמ 
ידיב  " ןהשו הטילש  ןהילע  ןיא  םדא  ינבלש  תויעבט  תועפות  עבט –  תונוסאל  המוד  הרוצב  ריווא  גזמ  תועפות  םיספות  םישנא  . 

היזיוולט יחווידש  ךכב  אטבתמ  םג  רבדה  םהידיב  . ןותנ  וניא  ןנורתפ  םג  ןכלו  םדא  ינב  ידי  - לע ומרגנ  אלש  הלאככ  וא  םיהולא "
חוויד תרגסמב  אלא  םילקאה –  יוניש  תייעב  לע  חוויד  תרגסמב  םיגצומ  םניא  םילקאה ) יונישל  םיסחוימה   ) םיינוציק םיעוריא  לע 

. ריוואה  גזמ  לע  יתושדח 

, לארשיב ירוביצה  םויה  רדס  לע  םיאצמנה  םיימויק  םימויא  לש  לודג  רפסמל  סחייתהל  םישנא  ושקבתה  לארשיב  ךרענש  רקחמב 
רשפאמש המ  םימויא , לש  תוצובק " םימויאה ל" תא  גווסמה  םימרוג  חותינ  השענ  תימלועה  . תוממחתהה  םויא  םללכבו 

םוהיז  ) הביבס תויעבמ  םיעבונה  םינוכיסו  םימויאש  אצמנ  .םינושה  םימויאה  םיספתנ  ךיא  םדאה , תא  תורישי  לואשל  ילב  תולגל ,
תיריפמא הכימת  קפסמ  רבדה  .עבט  תונוסאמ  םיעבונה  םימויאל  המוד  הרוצב  םיספתנ  תימלועה  תוממחתההו  דכו )' ריווא  םימ ,
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תכרעהל ןכלו  םינוילע  עבט  תוחוכל  תימלועה  תוממחתהה  תייעב  סוחייל  רשאב  תורפסה  הגיצמש  תיללכה  הנומתל  היולת  יתלבו 
.הז םויא  לש  רסחה 
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pixabay רתאמ םירחאה  (, CC BY 2.0) Olearys ןוילע  - ינמי  םימוליצ :

ןויד

תועדהו תובתכה  הדמעה , ירמאמ  םירקסה , םייוסינהו , םייתיפצתה  םירקחמה  תא  גיצהלו  ןגראל  ףוסאל , התייה  הריקסה  תרטמ 
, םלוכ .תימלועה  תוממחתהה  לש  םויאה  תסיפת  אשונב  םיקסועה  םינעדמה  יריכב  לש  תונוש  תויתרושקת  תורגסמב  תועמשומה 

המזירפה ךרד  רעפל  הביסה  תא  חתנמ  דחא  לכשכ  יתביבסה , םויאה  לש  רסחה  תכרעה  תעפות  תא  םינייצמ  ללכה , ןמ  אצוי  אלל 
תימלועה תוממחתהה  לש  םויאה  הנבמ  אוה ש םירבסהה  לכל  ףתושמה  הנכמה  יכ  הארנ  .ול  תיטנוולרה  הנילפיצסידה  לש 
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םינייפאממ רדגומה  הנוש , הנבמ  שי  ינוחטיב , וא  ילכלכ  יתואירב , םויא  הז  היהי  םויא , לכל  .ותרמוח  תכרעה  לעו  ויוהיז  לע  השקמ 
לכש אוה  תימלועה  תוממחתהה  לש  םויאה  הנבמ  תא  דחיימש  המ  .הילע  םישקמ  םקלחו  ותסיפת  לע  םילקמ  םהמ  קלחש  םינוש ,

ףאלש היעב  איצמת  יל –  םירמוא  ויה  וליא  : " תיתיצמתו הטושפ  הרוצב  תאז  אטיב  ילאירא  ןד  .ותסיפת  לע  השקמ  ויביכרממ  דחא 
םייגולוכיספה םימסחה  לש  הנבהה  תובישח  תימלועה " . תוממחתהב  רחוב  יתייהש  ריבס  הנממ –  תפכא  היהי  אל  דחא 

יוניש .ימלועה  םילקאה  רבשמ  םע  הליעי  תודדומתהל  יחרכהו  בושח  ךבדנ  איה  תימלועה  תוממחתהה  םויא  תרמוח  תסיפתל 
קר איה  ןוכיסה  תרמוח  תסיפת  .םינוש  םייגולוכיספ  םימסחב  םינייפואמש  םיבר , םיבלשמ  יונבה  בכרומ , ךילהת  אוה  תוגהנתה 

םהמ דחא  לכש  הזה , ינושארה  בלשה  תא  קר  םינייפאמה  םיגולוכיספה  םימסחה  תא  תצמתל  יתיסינ  הז  רמאמב  .ןושארה  בלשה 
.יתביבסה רבשמה  םע  הליעי  תודדומתה  לכסל  ידכ  וב  יד  – 

תוגהנתה יוניש  ללוחל  ידכש  החנהה  לע  תוססבתמש  תונוש , תויוברעתהו  תודדומתה  יכרד  עיצמ  תיתביבסה  היגולוכיספה  םוחת 
אמייק - רב םויק  תגשהש  םינעוטה  שי  .תוימלועה  תויתביבסה  תויעבה  תורצוויהל  םרתש  אוה  ןכש  םדאה , עבט  תא  בטיה  ןיבהל  שי 

םיבאשמ לעב  םלוע  לע  םדאה  םויקל  שרופמ  ןפואב  םיאתיש  שדח , יתוברת  ביטרנ  רוצית  תימלועה  הליהקהש  יאנתב  קר  ןכתית 
הווקתה תא  םילותה  שיו  םדאה  , עבט  תא  תמאותה  תוינידמ  תבייחמ  יונישה  םע  תודדומתה  יכ  םירובסש  שי  םייפוס  .

בושח ךבדנ  איה  םויאה  תסיפת  תייעב  לש  םייגולוכיספה  םיטביהל  תועדומה  תאלעה  ךוניח " . לש  הליגר  יתלב  תומכ  ב"
.הז הריקס  רמאמ  לש  ותרטמ  וזו  תוגהנתה , יוניש  תודדועמה  תוינכת  תיינבב 
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