
ןנור  ילרוא 
, תינוריע תומייקו  תונשדחל  הדבעמה 

הביבסה ע"ש ידומילל  רפסה  תיב 
ביבא - לת תטיסרבינוא  רטרופ ,

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

 – הריהז תוימיטפוא  .א 2016 . ןנור 
.לארשיב תימוקמ  תומייקל  רושע 

.194–186 הביבסו 7(3 :) היגולוקא 

תינוריעתוריקס תומייק  ךרכ 7(3 / ) ויתס 2016 /  2016ןויליג  רבוטקואב ,  13

תומייקל לשה  זכרמ  ץיבוביל , תירול  םוליצ : האבה |  הנשב  הינפ  תא  תונשל  תדמועה  ףוגנזיד , רכיכ  םוליצב : ןהב ? ורגבתי  וללה  םידליהש  םירעה  ואריי  ךיא 

תימוקמ תומייקל  רושע  הריהז –  תוימיטפוא 
לארשיב

גלזמה הצק  לע 

.תוימוקמה תויושרה  ידי  - לע רקיעב  ןורחאה , רושעה  ךרואל  לארשיב  החתפתה  תינוריע  תּומייק 
ףא אלא  עוצקמה , ישנא  קר  אל  התוא  וצמיאו  םירעה , ןמ  תוברב  המרונהמ  קלח  התשענ  תינוריע  תומייק 

.ינוטלשה יטילופה  גרדה 
יוניש ינכוסו  תוימוקמה  תויושרב  םידיקפת  ילעב  םייטילופה , םיגיהנמה  םה  םיירקיעה  יונישה  ינכוס 

.םיידסומ
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.לארשיב תינוריע  תומייק  םודיקל  זרז  איה  םורופ ה-15 )  ) תולודגה םירעה  תּוליעפ  םויכ 
, ריעה יבשות  לש  םייחה  תוחרואב  יונישל  איבתש  הליהקבו  הנוכשב  תוליעפ  םדקל  אוה  יחכונה  רגתאה 

.הלכלכו הרבח  הביבס , תּומייקה –  תועלצ  שולש  ןיב  בלשיש  ןפואב 
תכרעמה

ריצקת

רדס .תישילשה  טאטיבה  תדיעו  תרגסמב  תוינוריעל  שדח  םוי  רדס  לארשי , ללוכ  םלועה , תומוא  וצמיא  רבוטקואב 2016 
לש םיחנומב  החלצה  םירידגמו  םייקמ , חותיפ  תונורקע  לע  םיססובמש  םיינוריע  לוהינלו  חותיפל  השיג  גיצמ  שדחה  םויה 
,ICLEI ןוגרא ידי  - לע רקיעב  רידס , ןפואב  עצובמ  םלועב  תימוקמ  תומייק  םודיקל  םיכילהת  חותינ  .יתביבס  קדצו  תומייק 

- רב חותיפל  היינשה  ץראה  רודכ  תגספ  תארקל  ךרענש  רקחמב  .תינוריע  תומייקל  תונורקעו  תויגטרטסא  תעיבקל  סיסבכ 
, םילכהו תויגטרטסאהו  יונישל  םיפונמה  הלא : םיכלהמ  תחלצהל  םיריבסמ  םיריצ  ינש  והוז  ב-2012 , ( 20+ ויר  ) אמייק

לארשיב תימוקמה  תומייקה  תוחתפתה  תא  רקוס  רמאמה  .המרונל  התכיפהלו  תומייקה  דוסימל  םתמורתב  םינחבנש 
- לוחכ  " תומייק תומדקמש  תוליהקמו  םירעמ  תואמגוד  התועצמאב  חתנמו  וזה  הכרעהה  תטיש  תועצמאב  ןורחאה  רושעב 

תבילב תעמטומ  איהשכו  ןיינע , ילעב  ןווגמ  לש  תופתוש  איהשכ  החילצמ  לארשיב  תומייקהש  ןעטי  רמאמה  ןבל ."
.תימוקמה תושרה  לש  היישעה 

אובמ

הסנכתה ב-1976, הנושארה   ) תישילשה טאטיבה  תדיעו  רודווקאב  וטיקב  הסנכתהש  רחאל  םימי  רפסמ  םסרפתמ  הז  רמאמ 
ןושארה דעצה  אוה  שדחה  ינוריעה  םויה  רדס  : " תואבה םינשה  םירשעל  תוינוריעל  םוי  רדס  רידגהל  ידכ  היינשה ב-1996 ,)

. תימוקמהו " תימואלה  תירוזאה , תימלועה , המרב  תמאותמו , תללכתמ  הרוצב  אמייק  - רב חותיפ  תלעפהל 

תונורקע תא  החנמ  תרגסמכ  ץֵמאמ   – The New Urban Agenda Commitments ינוריעה –  םויה  רדס  לש  תונורקעה  ךמסמ 
ססבתהל החילצה  תומייקה  תשיגש  הארנ  זירפב  . םילקאה  תדיעו  םכסה  תונורקע  תאו  "ם   ואה לש  אמייקה  - רב חותיפה 

. תימוקמה  המרב  רקיעבו  תימואלה , המרב  חותיפל  הליבומ  היגטרטסאכ  םלועב 

םה םירעב , ץראה  רודכ  יבשותמ  רתוי מ-50%  םיררוגתמ  האמה ה-21  לש  ינשה  רושעה  עצמאב  הלבט 1 , תוארל ב ןתינש  יפכ 
םג תויהל  תבייח  בצמה  רופישל  העצה  לכש  ןאכמו , ינועה –  בור  תא  םגו  םוהיזה  בור  תא  ימלועה , "ג  לתה בור  תא  םירציימ 

. תמייקמ  םגו  תינוריע 

התייסולכואמ רתויש מ-90%  םושמ  המכו , המכ  תחא  לע  לארשיבש  ירה  חכונו , רורב  ריעב  יונישב  ךרוצה  תימלועה  המרב  םא 
דע וניכיחש  הארנ  תאז , לכבו  הלבט 1 ) . גצומש ב יפכ   ) רוסחמב רצומ  םה  םייעבטה  םיבאשמה  ראשו  עקרקהו  םירעב , תררוגתמ 

.תיתועמשמ הרוצב  תינוריע  תומייק  םדקל  םייפלאה  תונש 

וא תולודגה  םירעב  םא  ןיב  חותיפל , היגטרטסאכ  לארשיב  תימוקמה  תומייקה  תוחתפתה  לש  חותינ  הגיצמ  האבה  הריקסה 
םיכילהתה ןיב  תוידדהה  תועפשהה  המו  יונישה ? תריזב  םימרוגה  ימ  יונישה ? םדוק  םילכ  וליאב  הנתשה ? המ  תונטקה ; תויושרב 

? םיימואל - ןיבה תויפיצהו  םיכילהתהו  לארשיב 

ICLEI (International Council for Local ןוגרא .תימואל  - ןיבה תומייקה  תוינידמ  תריזב  חיכש  חותינ  ילכ  םה  םירקמ  ירקס 
תוינידמ תורגסמ  שוביגל  ןגועכ  םיימוקמ  תומייק  יכילהת  םושייל  תויתפוקת  תוכרעה  עצבל  גהונ  ( Environmental Initiatives
הכרעהה "ח  וד םסרפתה  ( 2012 , 20+ ויר  ) אמייק - רב חותיפל  היינשה  ץראה  רודכ  תגספב  םינוידה  תארקל  .הלועפ  תויגטרטסאו 

היגולופיט םיעיצמ  םירבחמה  . Taking Stock and Moving Forward")  )" תימוקמ המרב  םימייקמ  םיכילהתלו  תומזויל 
: תוימוקמה תויושרב  יונישה  יפוא  תא  הכותמ  םירידגמו  םיכילהת , חותינל 

; תימוקמה היישעל  זרזה  יונישה , רוקמ  יונישל –  םיפונמ  .א 

.תימוקמה תומייקה  םודיקל  ורצונש  תויוליעפהו  םילכה  גוס  תימוקמ –  תומייק  םודיק  .ב 
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תונגראתהה דעו  גרובסנהוי ב-2002  תדיעו  ןיבש  הפוקתה  חותינל  , ICLEI לש הכרעהה  יריצ  תא  יתצמיא  תיחכונה  הריקסב 
(. 2016  ) תיחכונה הנשב  וטיק  תדיעוול 

הלבט 1
לארשיו םלועה  תינוריע -  תוהז  תדועת 

ימואל - ןיב תושיר  יונישל -  םיפונמ 

תויללכו תוימלוע  תונבות  ןיב  שרדנה  רוביחל  יוטיבכ   " תימלוע בושח  תימוקמ  לעפ   " גשומה עבטוה  תונש ה-70  תליחתב  רבכ 
םיאשונ םודיקל  םלועל  ביבסמ  םירע  ןיב  תורבחמה  תוינוריע  , - ןיב תותשר  לש  תונגראתה  ץרפלו  תוימואלו , תוימוקמ  תולועפל 

.םיבאשמו םינייפמק  םיפתושמ ,

דסונ ןוגראה  . ICLEI ןוגרא עינמו  רציש  תשרה  איה  ןהב  תיתועמשמהו  הלודגה  תשרהו  הלאכ , תותשר  ונגראתה 28  דבלב  הפוריאב 
תונש דע  תימלועה  . תיתביבסה  תוינידמה  תריזב  ןתוא  גציילו  תוימוקמה  תויושרב  תיתביבס  תוינידמ  םדקל  ידכ  ב-1990 

תליחת םע  .תימוקמו  תינוריע  תומייקב  וקסעש  תוימואל  - ןיבה תותשרל  םיילארשי  םימרוג  ןיב  םירוביח  טעמכ  ויה  אל  םייפלאה 
, תרזופמ תשרכ  לארשיב  תימוקמה  תומייקה  הססבתה  ךרדה  תליחתב  רבכ  .לארשיב  םג  ץנהל  תותשרה  ולחה  האמה ה-21 

, ןמצע תוימוקמה  תויושרהמ  ועיגה  אל  לארשיב  תימוקמה  תומייקה  תשרב  םינושארה  םינגועה  .םינוש  ןיינע  ילעב  ןיב  תרבחמה 
, הטמלמ הקזח  הכישמבו  תויתביבסה , תודיחיה  תועצמאב  רקיעב  הביבסה  , תנגהל  דרשמהמ  הלעמלמ  הפיחדב  אלא 
םיריצל וכפה  הווהתמה , תשרב  םייזכרמה  םייחרזאה  םימרוגה  עבטה , תנגהל  הרבחהו  תומייקל  לשה  זכרמ  .תיחרזאה  הרבחהמ 

דואמ תעפשומ  לארשיב  תיתביבסה  הריזה  ללככ , .הפוריאב  רקיעב  םלועב , תומייקל  היישעלו   ICLEI ןוגראל םירבחמ 
תוליעפה ןומימל  יזכרמ  ףונמ  ויהש  םייתלשממ  , - ץוח םינוגראו  תונרק  תולשממ , תמגודכ  םיימואל  - ןיב םימרוג  לש  םתוברועממ 

רתויב יתועמשמה  יוטיבה  ילוא  איה  ב-2006  תימוקמ " תומייקל  זכרמ  תמקה ה" .תומייקהו  הביבסה  ימוחתב  תיחרזאה 
,ICLEI ןוגראו רטרופ  "ס  יב לשה , זכרמ  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ןיב  תופתושב  .לארשיב  תימוקמ  תומייק  תשר  לש  התוחתפתהל 

ץראב  תימוקמה  תומייקה  םודיקל  הרורב  היגטרטסאו  תבותכ  הנושארה  םעפב  ורצונ  יפוריאה , דוחיאה  לש  יתועמשמ  ןומימבו 
.

ימוקמ 21 םוי  רדס  יונישל –  ףונמל  המגוד 

תוימוקמ תויושר  שמח  עינהל  הרטמב  תינמרגה , לב  ךירנייה  ןרק  ןומימב  ימוקמ 21 ,' םוי  רדס   ' םזימ קשוה  םייפלאה  תונש  תליחתב 
ןורשה תמר  הרמת , קמעה , לדגמ  ןאש , תיב  ויה : ורחבנש  תויושרה  .םיבשותה  ףותישב  בושייה  חותיפל  תיגטרטסא  תינכת  תריציל 

.הווקת חתפו 

בושיי לכב  םישנא  תורשע  רתויב , המישרמ  התייה  תופתתשהה  .םיימוקמה  םיכלהמה  תא  עינהל  םזימה  הסינ  עונצ  ןומימב 
תונבל ץראב  םינושארה  תונויסינה  ןיב  ויה  הלא  .םהלש  תויושרל  הארשה  יררועמ  םוי  ירדס  ורציו  םישגפמל  ועיגה  םנמזמ , ושידקה 

התייה םבורל  הליהקב , וררוע  םיכילהתהש  בחרה  ןיינעה  תורמל  .םינווגמ  ןיינע  ילעב  םיברעמה  םיימוקמ , רוביצ  ףותיש  יכילהת 
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. ללכתמו  ינללוככ  ךלהמל  וסחייתה  אל  תוימוקמה  תויושרהש  םושמ  רקיעב  ימוקמה , חותיפה  לע  הטעומ  העפשה 

םיידסומ   יוניש  ינכוס  יונישל –  םיפונמ 

היהת ךכ  םיתשרמו  םירבחמ  רתוי  ויהיש  לככ  םהיניב  . תושירה  תדימבו  תשרב  םינגועהו  םירבחמה  תומכב  יולת  תשר  לש  הנסוח 
וניכו תשרב  םייתועמשמה  םיזרזה  לש  םהיתונוכת  חותינב  וקסע  םיבר   םירקחמ  .יונישה  היתובקעבו  רתוי , תחלצומ  העפשהה 

ןיבו הטמל  הלעמלמ  םא  ןיב  יוניש , םודיקב  חתפמ  םרוגכ  ההוז  ביוחמה  ישונאה  םרוגה  יתביבסה , םוחתב  םג  יוניש  . ינכוס  םתוא 
ליחתמו יונישה  תא  איבמש  רבדל " עגושמ   " ותוא יביטמרופסנרטה  , גיהנמה  יוהיזב  םידקמתמ  ללכ  ךרדב  .הלעמל  הטמלמ  םא 

יוניש ינכוס  לש  הבחר  תשקב  ךרוצ  שי  יכ  הלוע  םידיגאתבו  תורבחב  תומייקל  יונישה  בחרמ  לש  קימעמ  חותינמ  ךילהתה  . תא 
לש תבוכרת  אלא  חלצומ , יוניש  ןכוס  לש  דחא  סופיט  חרכהב  ןיאש  ןעוט   Taylor ןוגראב. םינווגמו  םינוש  תומוקממ  םיעיגמש 

. תוכרעמה  תובכרומ  םע  תודדומתהל  םימאתומש  םינכוס 

דנלטרופב קרוי , וינב  הטוגובב , גרוביירפב , ָהּבי , ' צירּוקב היה  ךכ  בחרנו –  קומע  יונישה  יונישה , ןכוס  אוה  ריע  שארשכש  קפס , ןיא 
ךותב ולעפו  ואצי  אלא  םהלש , ריעה  תולובגל  ומצמטצה  אלש  איה  וללה  םירעה  ישאר  לצא  תוידוחייה  תופסונ  . תובר  םירעבו 
וצמיא "ב  הראב םירע  ישאר  םילקא , יונישל   C-40-תנמא ה ירוחאמ  םידמוע  םירע  ישאר  .תומייקה  םודיקל  תוינוריע  - ןיבה תותשרה 

גרובלא ב-1994. תנמא  תועצמאב  תומייקב  רוביצה  תוברועמ  םודיקל  ודגאתה  הפוריאב  םירע  ישארו  וטויק , תונורקע  תא 

סרטניאה תא  ןהב  שגפ  יתביבסה  סרטניאהש  הלא  ןה  תיתועמשמ , הרוצב  םיכלהמ  עינהל  ולחהש  תוימוקמ  תויושר  לארשיב ,
הננער םהוש , אבס , רפכ  ומכ  תונוש , םירעב  תימוקמ . תומייק  שרדו  הפפכה  תא  םירהש  הז  אוה  תושרה  שארו  יטילופה ,

.ךשמהב וטרופיש  םיכלהמו  םילכ  ןווגמל  ומגרותש  ריעה , שאר  דרשממ  םיקורי  תולוק  עמשיהל  ולחה  לאימרכו ,

תויושר ישאר  שי  םלועב , ומכ  ןאכ , םג  ךא  ומצע , בושייב  םיקורי " תויושרה ה" ישאר  לש  הנווכההו  היישעה  תדקוממ  ללכ  ךרדב 
.תונטקה   תויושרבו  תולודגה  םירעב  תוירוזאה , תוצעומב  תימואלה : המרב  םג  תומייק  יכלהמ  ליבוהל  םירחובש 

םילשורי הליג , ימוקמ  תומייק  זכרמ  תובידאב  םילשורי |  הליגב , ימוקמ  תומייק  זכרמב  תיכוניח  תוליעפ  ינוריע -  עבט 

תומייק םודיקל  תוגיהנמל  המגוד 
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םהוש

תחתפמכ ימוקמה , ןוטלשה  זכרמב  הביבס  תוכיאל  הדעווה  תמקה  תא  םהוש , תימוקמה  הצעומה  שאר  הנבל , ליג  םזי  ב-2007 
םוצמצ םודיקל  תינכת  הביבסה ," גת   " הוותמ תא  חתיפ  אוה  ךשמהב  .ימוקמה  ןוטלשה  לש  תיתביבסה  תוינידמה  תא  הוותמו 

תויושרה ןיב  הלועפה  ףותיש  שוביג  םה  הדעווה  הליבוהש  םייתועמשמה  םיכלהמהמ  םיינש  .ילפיצינומה  רזגמב  תוטילפ 
תולעייתהל תינכת  הביבסה " –  גת   " תינכתה לש  הלבוהו  םוזייו  תלוספ , תדרפה  אשונב  הביבסה  תנגהל  דרשמל  תוימוקמה 

(. ליעל דוע   ) תימוקמה המרב  תלוספהו  היגרנאהו  םימה  יבאשמ  תכירצב 

בגשמ

יגיהנמ לש  הרכהה  רבשמ –  ךותמ  תומייקל , םיכלהמ  דואמ  הברה  ומכ  לחה , תוירוזאה  תוצעומב  אמייק  - רב חותיפ  םודיק 
תדעו שארו  בגשמ  תירוזא  הצעומ  שאר  רלזיירק , זרא  .םיחותפה  םיחטשה  תרימשל  םיתואנ  םילכ  םהל  ןיאש  תוירוזאה , תוצעומה 

תא קזחיש  ןונגנמ  לע  תפתושמ  הבישחל  םיחמומו  תוטלחה  ילבקמ  תצובק  ףסא  תוירוזאה , תוצעומה  זכרמ  לש  הביבס  תוכיא 
תוירוזאה תוצעומב  אמייק  - רב חותיפל  בא  - תוינכת שוביג  ימואל –  ךלהמל  הלישבה  האצותה  .תוצעומב  םיחותפה  םיחטשה  דמעמ 

, ךרד תוצרופ  ןהמ  קלח  תונווגמו –  תורישע  ןה  ורצונש  תוינכתה  .הביבסה  תנגהל  דרשמהו  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמ  ףותישב 
םיכלהמל וא  המקש , לחנ  תינכת  ומכ  םיבחר , םייגטרטסא  םיכלהמל  וליבוה  קלחו  ודיגמ , לש  תירפסויבה  הרומשה  תינכת  ומכ 

. רפח  קמעבו  בגשמב  ומכ  םיפתושמ  םיירוזא 

יתועמשמה שודיחה  ילוא  תימוקמה , תושרב  םידיקפת  ילעב  איה  תינוריע , תומייקל  יונישה  ינכוס  לש  היינשה  הצובקה 
לאיצנטופה תא  םיהזמ  םה  .תוימוקמה  תויושרה  ךותמ  םיעיגמ  הלא  יוניש  ינכוס  .תילפיצינומה  המרל  איבמ  תומייקב  קוסיעהש 

םייקש ינוריע –  תומייק  זכר  שדח –  עוצקמ  הווהתמו  ךלוה  ךכ  ךותמו  יונישל , םמצע  תא  םישידקמו  תומייקב , ישיאהו  יעוצקמה 
, םחורי בגשמ , רפח , תב  הווקת , חתפ  דודשא , םילשורי , לאימרכ , הננער , ופי , – ביבא - לת אבס , רפכ  תמגודכ  תובר , תויושרב  רבכ 

. ןיעידומו  םסאק  רפכ  ןינחס , הנומיד ,

תומייקהש הלוע  יוניש  ינכוס  רקחמ  תרגסמב  ומייקתהש  תונויאר  תרדסב  .תומייקה  יכילהת  לש  םיציאמה  םה  יוניש  ינכוס 
תרצויו תדדועמ  תויעבב , עוקשל  םוקמב  תונורתפל  תנווכמ  היישעל , יבויח  קפוא  תחתופ  איהש  ךכב  יונישה  ינכוס  תא  תמדקמ 

.תורזגנה ללש  לע  תומייקב , קוסעל  םישנא  תכשומ  תויופתושו –  םירוביח 

הפוטנ תיב  םירע  דוגיא  םיידסומ –  יוניש  ינכוסל  המגוד 

תיתביבסה הדיחיכ  םקוה  דוגיאה  .ןינחסב  הפוטנ  תיב  םירע  דוגיא  איה  יוניש  ינכוס  ידי  - לע תומייק  ףונימל  הארשה  תררועמ  המגוד 
לש םיתימעה  תינכת  רגוב  ךשמהבו  ןוינכטה  רגוב  ןינחס , בשות  הייברט , ןייסוח  דמוע ד"ר  ושארב  יברעה ב-1992 , רזגמב  הנושארה 

ךרדה תליחתב  רבכ  .ותוליעפמ  ןטק  קלח  קר  הז  ךא  הפוטנ , תיב  קמע  יבושייל  יתביבס  לוהינ  יתוריש  קפסמ  דוגיאה  .לשה  זכרמ 
חילצה יאמצע  םיפסכ  סויג  ךרד  .םיבאשמ  לוהינלו  תימוקמ  הלכלכל  הקורי , היינבל  תומייקל , ךוניחל  תוליעפה  תא  תווצה  ביחרה 

.תיתרוסמ תיברע  היינב  בולישב  הקוריה  היינבה  תונורקע  תא  ףקשמש  יתביבס , ךוניחל  זכרמ  לש  המקהל  םיקנעמ  לבקל  דוגיאה 
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- תב ינוריעה -  ףונה  תולכירדאל  תימואל  – ןיבה הלנאיבב  לוברִע  תצובק  לש  טקיורפ  ינוריע ,' קחשמ   ' .ינוריע בחרמ  תריציב  םיסנתִמ 
CC BY-NC-SA 2.0 רקילפ ןמרל , באוי  םוליצ : לירפא 2008 |  םי ,

תימוקמ תומייק  םודיקל  םילכו  תויגטרטסא 

הפיאשה ימוקמ 21 ) . םוי  רדס   ) תימוקמ תומייקל  תויגטרטסא  םלועב  תוימוקמ  תויושר  יפלא  וצמיא  תונש ה-90  ךלהמב 
תולהנתהו ןונכת  יללכ  רוצילו  תודקפתמו , תולהנתמ  תוימוקמ  תויושרש  ךרדה  לע  תיתוהמ  הרוצב  עיפשהל  ההובג –  התייה 

תויושרהש םיכלהמה  בור  תומישרמה  , תונווכה  תורמל  .תיחרזא  תוברועמו  תיתביבס  תוירחא  לע  םיססובמה  םישדח 
ףותישו ךוניחה  ימוחתב  ורתונ  םייתועמשמה  םייונישהו  תויתדוקנ , תויתביבס  תויוברעתה  לש  המרב  וראשנ  ומדיק , תוימוקמה 

לש הבילה  ימוחתש  הארהו  ימוקמ  , םוי  רדס  יכילהת  לש  חותינ   ICLEI ןוגרא גיצה  ( 2002  ) גרובסנהוי תדיעווב  .רוביצה 
תכיפהל עיגהלו  הלועפל " םוי  רדסמ   " רובעל האירק , האצי  ןאכמ  .תמייקמה  היישעל  ץוחמ  תויושרה , בורב  וראשנ , ןיידע  ריעה 

( – institutionalization  ) דוסימלו ינוריעה –  םויה  רדס  תבילל  תומייקה  תרדחה  ( – mainstreaming  ) המרונל תּומייקה 
םודיק לש  םיחנומב  םיריצה  ינש  תא  ןייפאל  ןתינ  תולהנתה  . תמרונכ  תינוגראה  הרדשה  ךרואל  תומייקה  תונורקע  תמנפה 

: תימוקמה המרב  תומייק 

.תוינללוכ תוינוריע  תוינכתל  םידדוב  םימזימ  וא  תוקלחמ  לש  תודדוב  תולועפמ  ענ  המרונל –  הכיפהה  ריצ 

.םיינללוכ םיינוריע  םיאשונב  תולועפל  םייתרוסמ  הביבס  יאשונב  תודקוממ  תולועפמ  ענ  דוסימה –  ריצ 

תונש לש  ןושארה  רושעה  עצמאמ  ךא  לארשיב , ינוריעה  םויה  רדס  תא  הוותמ  הניא  ןיידע  ילוא  לארשיב  תימוקמה  תומייקה 
.הטמלמ וא  הלעמלמ  הפיחדב  םא  םג  ןמצע , תוימוקמה  תויושרה  תוליבומש  םייגטרטסא  םיכלהמל  תמגרותמ  איה  םייפלאה 

ךמס תודיחי  ךרד  וא  תוינוריע  עוציב  תוקלחמ  תועצמאב  תוימוקמה  תויושרה  בורב  עצבתה  הביבסב  לופיטה  יתרוסמ , ןפואב 
הרדסא ןונגנמכ  ורצונ  ןה  .תימוקמה  תושרב  הנידמה  םעטמ  יתביבס  זרז  השעמל  ןה  תויתביבסה  תודיחיה  .םירע  ידוגיאו  תויתביבס 

תמדקמ תיתביבסה  הדיחיה  .תילועפתה  המרב  תימוקמה  תושרלו  ןומימהו , םינכתה  תמרב  הביבסה  תנגהל  דרשמל  רבוחמש 
, ונמזב .םיקסע  יושירו  הקורי ) הרטשמ   ) הפיכא תועורז  ךרד  יתביבס  חוקיפו  םימוהיז  תעינמ  תיבושיי , תלוספ  ןוגכ : םיאשונב  לופיט 

ןויקינב תלוספב , םימוהיזב , לופיט  רוניצה – " יפ  לופיט ב" התייה  תוימוקמה  תויושרב  הביבסה  תוכיא  ךרעמ  לש  תוליעפה  בור 
, תוינוריעה תויגטרטסאהו  ןונכתה  תוכרעמ  ןיבל  הביבסה  תוכיא  ךרעמ  ןיב  שלח  רשק  היה  .םימהזמו  םינכוסמ  םירמוחמ  םינוכיסבו 

.הביבסב  קוסיעל  תויטנוולרכ  והוז  אל  םיימוקמ  תוחתפתה  ינוויכו  החימצה  יפוא  חותיפ , יפקיה  לש  תולאש  ןכלו ,
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לש ןתליחת  .תומייקו  הביבס  יאשונב  םימזימו  תוינכת  תורשע  לארשיב  תוימוקמה  תויושרב  ולעפוה  םויה  דעו  תונש ה-90  ףוסמ 
םימרוגבו תויתביבסה  תודיחיב  תויושרב , ןויסינה  תריבצ  םע  .הליהקהו  ךוניחה  ימוחתב  בורל  םייתדוקנ , םימזימב  הלא  תולועפ 

תוליבומל תויושר  רפסמ  וכפה  האמה ה-21  לש  ןושארה  רושעה  םותב  רבכ  .רתוי  תובחרלו  תוינללוכל  תומזויה  תוכפוה  םיכמותה ,
סרפ תוקורי , םירע  תורחת   ) םינוש םייתביבס  תותואבו  תויורחתב  הרקוהל  וכזש  תויושרה  חותינמ  .תימוקמה  תומייקה  םודיקב 

יצרופ םיכלהמ  ןייפאל  ןתינ  םיסרפה , תקנעהל  םיעינמהו  הביבסה ,) תנגהל  דרשמה  לש  תיתביבס  תוניוצמ  סרפ  קוריה , סובולגה 
תומייקה תכיפהל  ךלהמה  לש  ותמורת  תדימו  ללכתמה  םרוגה  יפ  לע  וללה  םיכלהמה  תא  הגיצמ  הלבט 2  .ןוויכ  ינמסמו  ךרד 

: הדוסימלו המרונל 

תולובגל רבעמ  םיצרופה  םיבחר  הלועפ  יפותיש  םירצויו  םיינללוכ  םהש  םילכ  טעמ  אל  רבכ  אצמנב  שי  תוארל , ןתינש  יפכ 
תומדקתה תרכינש  יפ  לע  ףאו  תיתביבסה , הדיחיה  תלחנ  ןיידע  איה  הלבוההו  המזויה  תאז , םע  .יתביבסה  קוסיעה  לש  םייתרוסמה 
היגוסכ תספתנ  לארשיב  תוימוקמה  תויושרב  תומייקה  .תמצמוצמ  ןיידע  דוסימה  םלוסב  תומדקתהה  המרונל , הכיפהה  םלוסב 

ןיבו תושרב  םא  ןיב  םייתביבסה , םימרוגהמ  םיעיגמ  םניאש  םיינללוכ  םיכלהמל  תואמגוד  אצמנב  טעמכ  ןיאו  התוהמב , תיתביבס 
םהש םימוחת  היגרנאה , םוחתב  םגו  הרובחתה  םוחתב  םג  תויתועמשמ  תולחתה  שיש  ןייצל  בושח  תאז , םע  .תושרל  ץוחמ  םא 

(. ופי – ביבא - לת תליא ,  ) תמייקמהו תשדחתמה  תיתביבסה  היישעה  לגעמל  ץוחמ 

הלבט 2
תימוקמ תומייקל  םיכלהמ 

שארל תורבוע  תולודגה  םירעה 

ב-13 םורופ ה-15 ." תנמא  תולודגה ל" םירעה  לש  ןתופרטצה  קפס  אלל  אוה  לארשיב , תימוקמה  תומייקה  םודיקב  יזכרמה  זרזה 
םירע לש  תימואל  - ןיבה תשרל  ופרטצהו  םילקאו , ריווא  רומישל  הנמא  לע  לארשיב  תולודגה  םירעה  ומתח 18  ראורבפב 2008 

יזג תטילפו  ריוואה  םוהיז  תא  תיחפהל  ובייחתה  םירעה  ישאר  . Cities for Climate Protection (CCP) –  םילקא רומישל 
ךא סיסב , תנשכ  סחייתהל ל-1990  םיגהונ  הפוריא  תוצראב   ) תנש 2000 לש  סיסב  תמר  יפל  תנש 2020  דע  הממחה ב-20% 

תונידממ הריגההמ  עבנש  הייסולכואב  לודיגה  לשב  סיסב  תנשכ  תנשל 2000  הנמאה  לע  תומותחה  םירעה  תוסחייתמ  לארשיב 
לש ןתופרטצה  .הנידמכ  םהל  הבייחתה  לארשיש  םידעיהמ  הברהב  םיהובג  ויהש  םידעיל  ובייחתה  םה  השעמל , םימעה .) רבח 
תימוקמ תינמז  - וב איהש  םירע  תשרמ  קלחכ  תימלועה   םילקאה  תריזב  עיפשמ  םרוגל  ןתוא  תכפוה  תימואל  - ןיב תשרל  םירעה 

.תימלועו

םיימואל - ןיבה םיפוגה  ןיבל  ןניב  רשקמו  םורופה  ירעב  תוליעפה  תא  םדקמו  בקועש  המזויל , להנמ  ןונגנמ  םיקה  םורופ ה-15 
.תוטילפה םוצמצל  תיגטרטסא  תינכת  ושביג  ןבורו  ןהלש , תוטילפה  יאצמ  רקס  תא  תויושרה  לכ 18  ומייס  דע 2013  .םייטנוולרה 

תויושרה תויוכמסש  הרובחתה , םוחתב  רקיעב  םיבר , םימסחב  לקתנו  וילאמ  ןבומ  וניא  התחפהה  תוינכת  םושיי  בלשל  רבעמה 
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לש תוטילפה  ירקס  .לארשיב  הקוריה  היינבה  םוחת  תא  הקינזה  םורופ ה-15  תמזוי  אסיג , ךדיאמ  .תולבגומ  וב  תוימוקמה 
יפכ  ) הרובחת וניא  כ-40% )  ) תימוקמה המרב  הממח  יזג  תוטילפל  יזכרמה  רוקמהש  העיתפמ , הרוצב  וליג , תוימוקמה  תויושרה 

ןקתה לש  ףרוג  ץומיא  לע  טלחוהו  תולודגה , תויושרב  הקורי  היינב  םודיקל  הוותמ  רדגוה  ךכ , ךותמ  .םינבמ  אלא  וחינה ,) םלוכש 
.תימוקמה תומייקה  תריזב  קחשמה  ֵינשמ  םיכלהמה  דחא  קפס , אלל  והז  . 5281 הקורי –  היינבל  ילארשיה 

תיפותיש תומייק  אבה –  רושעה 

ריבס דסמתמ ; תומדקתהה  ןוויכ  .זכרמל  טעמכ  וא  זכרמל , תיתביבסה  הניפהמ  תימוקמה  תומייקה  תשר  הבחרתה  ןורחאה  רושעב 
. ריעה  יחרזא  וא  םיבשותה  הריזה –  זכרמל  םישדח  םימרוג  םיסנכנ  התע  .רורב  ןוויכה  ךא  תורומהמו , םילשכ  דוע  ויהיש  חינהל 

בחור תורמל  ןכלו , םיבשותה , תוליעפב  ןרוקמ  ריעב –  תוטילפה  בור  יכ  הרורב  הרוצב  וארה  יגולוקאה  ָךְרדִמהו  תוטילפה  ירקס 
הכירצ תוליעפה  תריזשו  םיבשותה , לש  םייחה  תוחרוא  יונישל  וליבויש  םיכלהמב  דקמתהל  ךירצש  הנבה  שי  תידסומה , תוליעפה 

.הנוכשלו הליהקל  רובעל 

ןויוושו קדצ  הלכלכ , רשוא , םייח , תוכיא  לש  תולאש  אלא  תויזיפ , תויתשתו  הביבס  לש  תולאש  קר  אל  .בחרתמו  טשפתמ  חישה 
רוציל תוחילצמו  הלכלכו , הביבס  הרבח , תומייקה : לש  תועלצה  שולש  ןיב  ןבומכ  תורבחמ  הלא  תולאש  .םויה  רדסל  תולוע 

.םירגתאמו םישדח  תומוקמל  ינוריעה  לְהנִמה  תא  םג  תפחוסש  המישרמ  תיתליהק  תוררועתה 

פוט ןירג  תרבח  תובידאב  רצלז , ינומ  םוליצ : תינוריע |  תוגג  תואלקח 

הביבסה תוכיא  תודעו  תמייקמ –  תוחרזאל  המגוד 

וא בושייה  שאר  דמוע  ןשארב  .הבוח  תודעוול  הביבסה  תוכיא  תודעו  תא  ךפהש  תויריעה , תדוקפ  קוחל  ןוקית  רבע  ראורבפב 2005 
תדעו .םיבשות  יגיצנ  ינשו  תושרב  רתויב  ריכבה  עוצקמה  שיא  בושייה , תצעומ  ירבחמ  העברא  םיפתוש  ןתיא  דחיו  וינגסמ , דחא 

העפשה ץורע  ןה  תודעווה  .אמייק  - רב חותיפ  ירתוס  םיכלהמ  תוהזלו  תושרה  תוינידמ  ללכ  תא  ןוחבל  הכירצ  הביבסה  תוכיא 
, תוליעפ תודעווה  םיבושיי  הברהב  תאז , םע  .הביבס  תוכיא  תודעו  ומיקה  תויושרה  לכ  אל  קוחה , תורמל  .םיבשותל  יתועמשמ 

.תומייקהו הביבסה  תוכיא  םודיקל  יחרזא  ףונמ  תושמשמו 

הסיסתה  " התוא הנכמ   Hawken-ש הבחר , תימלוע  העפותמ  העיגמ  איה  לארשיל , קר  תידוחיי  הניא  תיחרזאה  הסיסתה  תעפות 
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תעונת ותנעטל , .התוהמב  תיתביבסו  תימוקמ  איהשו  םעפ , יא  רתויב  הלודגה  תיחרזאה  העונתה  וז  יכ  ןעוט  אוה  תכרובמה " .
, תיתועמשמ לועפל  ולכוי  םיחרזאש  שדח  רדס  תנמסמו  היטרקומדהו , תוגיהנמה  רבשמ  לע  העיבצמ  הלעמל " הטמלמ   " יונישה

.הלועפ טוקנל  םיחרזאל  רוזעלו  תאז  רשפאל  לשממה  תבוחו 

תומייקה תא  איצומש  לארשי ,) רקחל  םילשורי  ןוכמ  רבעשל   ) תוינידמ ירקחמל  םילשורי  ןוכמב  ירקחמ  טקיורפ  קשוה  הנורחאל 
חרוא תינוריעה  םייחה  תביבסבש  ידכ  םישרדנה  םייונישה  תא  תוהזל  שקבמו  םייתרוסמה , םיילפיצינומה  קוסיעה  ימוחת  ךותמ 

תעגל הליחתמו  יזיפ  בחרמו  הביבס  לש  תוילנויצנבנוקה  תורגסמה  ךותמ  הציצמ  תומייקה  .לדחמה  תרירב  היהי  םייקמ  םייח 
.קדצו הלכלכ  לש  םיחנומב  םישדח  םילכ  בצעלו  םייתליהקו  םייתרבח , םייחרזא , םיטביהב 

רבוטקואב םלועה  תונידמ  ידי  - לע ררשואיש  טאטיבה , לש  שדחה  ינוריעה  םויה  רדס  ךמסמב  םג  םינמוסמ  קדצו  הלכלכ  תוינוריע ,
ההז הדימב  אלא  ימילקא , ןסוחו  תוטילפ  םוצמצ  קר  אל  תוקדוצו ; תומייקמ  םירע  תועצמאב  רשפאתת  הבוט  תוינוריע  . 2016
שי .וכרד  תליחתב  ןיידע  תומייקל  קדצ  ןיב  רוביחה  אצמנ  לארשיב  .םיעגפמהו  הייחמה  רקוי  םיבאשמה , לש  תקדוצ  הקולח 

, עבש ראבב  תינוריעה  הווחה  ומכ  תויוליעפ  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  הווש " הביבס   " תינכתה תמגודכ  תודדועמ , תולחתה 
.יתביבס קדצל  הדוגאה  תוליעפו  תושלחומ  תונוכשב  תומייקה  יזכרמ 

םוקמ םירצוי  הזה  ןדיעב  דציכ  תיתוהמה : הלאשב  קוסעלו  תוינוריעה  דצל  המרונל  תומייקה  תא  ךופהל  אוה  אופא , לודגה , רגתאה 
? םיאבה תורודבו  םויה  וב , תויחל  םיבשותה  ללכל  בוטש 

הניג םדא , תניג  םוליצ : קא |  ' צרוק שונאי  םישנא " ךנחמ  תורודל  גאודה  םיצע , עטונ  םינשל  גאודה  םיטיח , ערוז  םימיל  גאודה  "
םילשורי חרזמ , תויפלתב  תיתליהק 

תורוקמ

.םילשורי ןוכמ  םילשורי : .םייקמ  םייח  חרואל  תוליהק  לש  ןתמורת  .ש 2014 . ףסוי  ןב   .1

ילפיצינומ .תוירוזא  תוצעומבו  תוימוקמה  תוצעומב  הביבסה  תוכיאו  תומייק  ימזימ  .ל 2013 . גרבמורב   .2
.20–16 : 23

ןוטלשל םישדח  םיקפוא  .לארשיב  ימוקמה  ןוטלשהו  אמייק  - רב חותיפ  .א 2006 . ןנורו  בילטוג א   .3
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