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לדוג ירדסב  הלוזו  הליעי  הרוצב  ימאנוצו  תופצה  ינפמ  םייפורט  םירוזאב  ףוח  יווק  לע  םיִנגמ  םיבורגנמ  .הדירולפב  םיבורגנמ  רעיב  ( Egretta thula  ) הלודג תינבל 
(dconvertini (CC BY-SA 2.0: םוליצ םייסדנה |  םימוסחממ 

תויגולוקא תוכרעמב  שומיש  תיגולוקא –  תוכרעיה 
לארשיב םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  ילככ 

רגתא איה  ץראה  רודכ  תוממחתהש  וריהצה  םלועה  תונידמ  יגיהנמ 195  רשאכ  זירפב , ירוטסיה  עוריא  שחרתה  ןורחאה  רבמצדב 
םלועה יבחרב  םיאטבתמש  םילקאב , םייטסרד  םייוניש  םרוג  םדאה  .תימואל  - ןיבה םילקאה  תנמא  לע  ומתחו  הלעמב , ןושאר 

תורוטרפמטמ םיעגפנ  םלועב  םישנא  ינוילימ  .ותחוור  לעו  םדאה  תודרשיה  לע  תערכמ  העפשה  םהל  שיו  תרבוגו , תכלוה  הדימב 
ראש םג  .ימנוצבו  תונופטישב  םייחו  שוכר  םידבאמו  םייקנ , םימ  תונימזבו  תיאלקחה  תרצותב  הדירימ  האצותכ  םיבער  תוינוציק ,

עבטהו םדאה  ךא  םדאה  . תויוליעפמו  םילקאה  יונישמ  תושק  םילבוס  םלועה  תא  םתיא  םיקלוח  ונאש  םינימה  ינוילימ  תורשע 
.םילקאה יונישמ  תוברואה  תונכסל  תוכרעיהב  יזכרמ  ילכ  םה  ןהב  הכימתו  תויגולוקא  תוכרעמ  םוקיש  וידחי –  רובחל  םילוכי 

יונישמ םרגיהל  םייופצש  םיקזנה  תא  ןיטקהל  םתרטמש  תונורתפ , ןווגמל  הנווכה  םילקאה  יונישל  ( adaptation  ) תוכרעיהב
תוכרעמה יתורישבו  יגולויבה  ןווגמב  שומיש   " איה ( Ecosystem Based Adaptation, EBA  ) תיגולוקא תוכרעיה  םילקאה  .

המרב םילקאה  יוניש  לש  תוילילשה  תועפשהל  לגתסהל  תוליהקלו  םישנאל  רוזעל  תללוכ  היגטרטסאמ  קלחכ  תויגולוקאה 
יזכרמ ילככ  תויגולוקא  תוכרעמב  שומישה  לע  תוצילממ  תובר  תוימואל  - ןיב תונמא  תימלועו " . תירוזא  תימואל , תימוקמ ,

.לארשיב אשונל  תועדומ  תמייק  אלש  טעמכ  םלועה , יבחרב  תוריהמב  חתפתמ  הז  ילכש  דועב  .םילקאה  יונישל  תוכרעיהל 

תכרעמה יתוריש   " םינוכמה םיבר , םיינויח  םיתוריש  םדאל  תוקפסמ  ןהו  ותודרשיהלו , םדאה  םויקל  סיסבה  ןה  תויגולוקא  תוכרעמ 
יאנתל ןמצע  תא  תומיאתמ  (, resilient  ) םייונישל תודימע  ןהש  ךכ  היצולובאה  ךלהמב  וחתפתה  תויגולוקא  תוכרעמ  תיגולוקאה ."

הביבסה רומיש  ןה  לופכ –  ןורתי  שי  םילקאה  יונישל  תוכרעיהכ  תיעבטה  היגולוקאב  שומישל  ךכש , תויה  .תונווגמו  הביבסה 
.םילקאה יקזנ  ינפב  תודימע  ןה  תקפסמ , איהש  תיגולוקאה  תכרעמה  יתוריש  תרימשו  תיעבטה 

.םייסדנהו םייגולונכט  םילכב  שומישה  תמועל  םיבר  תונורתי  שי  םילקאה  יונישל  תוכרעיה  םשל  תויגולוקא  תוכרעמב  שומישל 
ןווגמה םירמשנ  םילקא , יאנתל  תודימע  לע  ףסונ  .חווט  תכורא  ןתעפשה  ךא  רתוי , בר  ןמז  תושרוד  םנמא  תויגולוקא  תוטיש 

םג תומרות  יגולוקא  םוקיש  תולועפ  .רבגתמ  תיגולוקאה  תכרעמה  יתורישמ  םדאל  לבקתמש  חוורהו  עבט , יכרעו  יגולויבה 
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לש םימזימ  בורלש  ןוויכ  .תוציב  ירוזא  לע  הנגה  וא  שדוחמ  רועיי  ךרד  לשמל  (, mitigation תּוחְפִא ,  ) הממח יזג  תטילפב  התחפהל 
.ימוקמה ןוטלשה  תא  קזחמו  תיתליהק , תודימעו  תולוכי  הנוב  רבדה  תוימוקמ , תוליהק  ףותיש  לע  םיססבתמ  תיגולוקא  תוכרעיה 

ןה תויגולוקא  תוטיש  ןתמועל , .הביבסב  עוגפל  תויושעו  הקוזחת , תוכירצמ  ךא  תוחוטב , תואצות  תוחיטבמ  ילוא  תויסדנה  תוטיש 
. רתוי  תוליעיו  תולוז  בורל 

.תוכרעיהל רתוי  הליעיהו  הלוזה  הפולחה  םה  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  רומישו  םוקישש  ךכל  תובר  תואמגוד  תומייק  םלועה  יבחרב 
.םכרואל תיעבטה  הייחמצה  םוקיש  תועצמאב  תופצהמו  תופוסמ  ףוח  יווק  לע  הנגה  איה  רתויב  תוטלובה  תואמגודה  תחא 

רלוד ןוילימ  ךוסחי 6.3  םייפורט ) םילקא  ירוזאב  םי  יפוח  ךרואל  םילדגה  םיצע   ) םיבורגנמה םוקישש  אצמנ  לשמל , םאנטייווב ,
לצ םינקמ  ןביבסו  םירעה  ךותב  םיימוקמ  םיצע  תעיטנו  ינוריע  עבט  םוקיש  םג  .םיפוחה  לע  תינכמ  הנגה  לש  תולעל  האוושהב 

תוכרעיהל תואמגוד  תואמ  דוע  ןנשי  .ינוריע  ןונכִתב  יזכרמ  קלחל  וז  הטיש  תישענ  הפוריא  יבחרב  .םיינוציק  םוח  יעוריאמ  הנגהו 
םיחיש תעיטנ  תונופטיש , ירקמב  םימ  רוהיטל  הייחמצ  םוקיש  תרוצבל , הנכהכ  םייעבט  םימ  ירגאמ  םוקיש  ללוכ  תיגולוקא ,

תוכרעמ לש  תיגולוקאה  תודימעה  תא  קזחל  ךרדכ  תיגולויב  הרבדהבו  יעבט  ןשדב  שומישו  הפוס  ירקמב  המדא  ףחס  תעינמל 
. ןוציק יאנתב  תויאלקח 

לובג לע  תאצמנ  לארשיש  ןוויכ  .רבגתהל  יופצ  אוה  עודיכו , םילקאה , יונישמ  האצותכ  םיקזנ  לארשי  הווח  התע  רבכ  לארשיב ? המו 
הלשממה ידרשמ  םע  דחי  םילקא  ייונישל  תוכרעיהל  ילארשיה  עדיה  זכרמ  .הנופצ  רבדמה  תוטשפתה  ןכו  רובדִמ  םייופצ  רבדמה ,

לעו תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  ןגהל  ארוקה  קרפ  שי  עדיה  זכרמ  לש  "ח  ודב םילקא  . ייונישל  תוכרעיהל  תימואל  תינכת  וניכה 
םוש ןיא  ץראב  ןכ , ומכ  תוכרעיהל  . יעצמאכ  ןמצע  תויגולוקאה  תוכרעמב  שומישל  תוסחייתה  ןיא  תאז , םע  .יגולויבה  ןווגמה 

תוכרעמ ןווגמבו  דחוימב  רישע  יגולויב  ןווגמב  תנייטצמ  לארשי  אסיג , ךדיאמ  .וז  הטישב  שומישל  תינכת  וא  ןויסינ  עדי , סיסב 
המרב רומישל  בושחה  ןפוד  אצוי  םינימ  ןווגמב  תונייפאתמה  תוימלוע  ( hotspots  ) תודֵקומ תחאכ מ-25  הרחבנו  תויגולוקא ,

לעו יגולויבה  ןווגמה  לע  םימייאמ  םילקאה  יונישו  תולחמ  םישלופ , םינימ  הנידמב , חותיפהו  היינבה  יצחל  תאז , םע  .תימלוע 
.םילקאה יקזנל  הנכה  םע  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  הנגה  גזמל  תונמדזה  איה  תיגולוקא  תוכרעיה  .הבש  תויגולוקאה  תוכרעמה 

יוניש תארקל  םימ  תורוקמ  לע  ןגהל  יעצמא  םג  אוה  ךא  םינימ , תורשע  לע  הרימשל  ינויח  םיחל  לודיג  יתב  םוקיש  .הלוחה  ןומגא 
םילקאה

, הצחמל החיחצ  הנידמכ  .םילקאה  יונישל  תוכרעיה  תבוטל  תויגולוקא  תוכרעמב  שומישל  תובר  תויורשפא  תודמוע  לארשי  ינפב 
לש לודיגה  תיב  תא  ביחרת  קר  אל  המגודל , הלוחה , םגא  לש  שדחמ  הפצה  .םיבושחה  םידעצה  דחא  איה  םימ  תורוקמ  לע  הנגה 

תובא םהש  רב  יחמצ  לש  רקחמו  ףוסיא  אוה  ףסונ  םושיי  .תרניכל  םיעיגמה  םימ  רוהיטל  תינויח  םג  איה  אלא  תודדונ , םירופיצ 
םיקיזמ שבוי  לש  םיאנתב  תודימעל  יטנג  עדימ  ילעב  תויהל  םייושע  הלא  םינימ  .הטיחה  םֵא  לשמל , ומכ , םיתיובמ , םיחמצ 

דועב תונופטיש , ינפב  הנגה  יעצמא  איה  םילחנ  לש  הפצהה  טשפ  תבחרה  .רתוי  םח  םלועב  תואלקח  םויקל  םיינויחה  תולחמו ,
.םיה ינפ  תיילעמ  יפוחה  קוצמה  לע  ןגי  םיגומלא  תוינושבו  תויעבט  תוכרעמב  שומישש 
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םוקישל םיכלהמ  ןוגיע  תאז , םע  .עבט  תרימש  תויוליעפ  וא  תמייקמ  תואלקח  םודיק  תרגסמב  תועצובמ  רבכ  הלא  תולועפמ  המכ 
תנמאמ קלחכ  לשמל , .הבושח  תילכלכו  תיטילופ  הכימת  הלא  םיכלהמל  תתל  לוכי  םילקאה  יונישל  תוכרעיהה  תרגסמב  יגולוקא 

ךכ תוכרעיהל , שדקוי  הז  ביצקתמ  דבכנ  קלח  .םילקאה  יוניש  םע  תודדומתהב  העקשהל  רלוד  דראילימ  סויג 100  לע  טלחוה  זירפ 
.םילקאה יונישל  הנכהבו  ומוקישבו  יגולויבה  ןווגמה  לע  הנגהב  עיקשהל  ףסונ  ילכלכ  ץירמת  והזש 

םיחיחצו םיחיחצ  םירוזאב  םילקאה  יוניש  םע  תודדומתהל  תויגולוקא  תוטיש  חותיפב  תימואל  - ןיב הליבומ  תושעיהל  הלוכי  לארשי 
הנגהל ךרעמ  תמקה  .הנידמה  לש  יתימדתה  בוצימל  םיבושחש  םיימואל  - ןיב הלועפ  יפותישלו  תיעדמ  הלבוהל  תונמדזה  וז  .הצחמל 
ינפמ הנידמה  יבשות  לע  הנגה  לפוכמו –  לופכ  חוור  לארשיב  תרשת  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  ילככ  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע 

לעבו ןפוד  אצוי  ןווגמ  לע  הרימשו  תיגולוקאה  תכרעמה  יתורישמ  תלעותה  תרבגה  הליעיו , הלוז  ךרדב  הנתשמה  םילקאה  יקזנ 
.תימלוע תובישח 
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