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דעה - תורעי אוריבל  בטיה  םיעדומ  ונתאמ  םיבר  .ץראה  רודכ  ינפ  לע  יגולויב  ןווגמב  רתויב  םירישעה  םירוזאהמ  םה  סנוזמאה  תורעי 
, םלועב םילודגה  ןוזמה  ידיגאת  לש  שומישב  אצמנ  הז  ןמש  .לכאמ  ןמש  רוצייל  םילקד  לש  הליתשל  םוקמ  תונפל  ידכ  עצבתמה 

תעגופ תואלקח  יחטשב  סנוזמאב  דעה  - תורעי לש  הפלחהה  .תימוי  - םויה הנוזתהמ  קלחכ  ותוא  םיכרוצ  ונלוכש  םייוכיסה  תיברמו 
תא דירטהל  הכירצ  יגולויבה  ןווגמב  העיגפה  יכ  קפס  ןיא  הז , רשקהב  .םימלענו  םיכלוה  םיבר  םינימו  םוקמב , חמוצבו  יחב  תושונא 

.הב תמייקתמ  וז  תיאלקח  תוליעפש  תרחא  הנידמ  לכמ  וא  ליזרבב  יאלקחהמ  תורישי  םילקדה  ןמש  תא  שכורש  ןוזמה  דיגאת 
"ח וד תרגסמב   ) יסנניפ אלה  ידיגאתה  חווידה  תבוחמ  קלחכ  המוצמצ  לע  חוודלו  לועפל  םיפוצמ  ולש  תוינמה  ילעבו  דיגאתה  ישאר 

(. תידיגאת תוירחא  "ח  וד םג  הנוכמה  תומייק ,

ןווגמה לע  דיגאתה  תעפשה  תכרעהל  תויתוהמה  ןחבמ 
יגולויבה

םושייל תויתביבסהו  תויתרבחה  תויגוסב  תויופידע  רדס  תריצי  תעב  תושעל  שקבתמ  דיגאת  לכש  הניחבה  ךילהת  איה  תויתוהמ 
.םייפסכה תוח  " ודב יוטיב  ידיל  האב  האצותהו  ןובשחה , יאור  וילע  םינומא  םש  יסנניפה , חווידה  ךילהתמ  לואש  הז  ךילהת  .חווידלו 
ןווגמה לע  הפיקע , וא  הרישי  יהשלכ , העפשה  שי  דיגאת  לכל  טעמכ  לעופבש , איה  תויתוהמה  תניחב  ךילהת  תוציחנל  הביסה 

העפשה םאו  יגולויבה , ןווגמה  לע  תיתועמשמ  תילילש  העפשהל  לאיצנטופ  ול  שי  םא  תוהזל  דיגאת  לוכי  דציכ  ךכ , םא  .יגולויבה 
עצומה ידיגאתה  תויתוהמה  ןחבמ  לש  ותילכת  אוה  הלא  תולאשל  הנעמ  ולש ? תוליעפה  ימוחת  ַתִּבלב  היוצמה  היישעמ  תעבונ  וז 

.םייללכ םיווקב  רומאה  ךילהתה  תא  גיצמ  רויא 1  .תאזב  גצומה  יגולויבה , ןווגמה  לע  ילארשיה  חווידה  לוקוטורפ  תליחתב 

יואר םא  תוהזל  דיגאתב  להנמל  עייסל  םה  םג  ולכויש  רויא 1 ) םיראותמה ב  ) םיניחבת תרוש  לוקוטורפב  תטרופמ  ךכ , לע  ףסונ 
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: יגולויבה ןווגמה  לע  ותעפשה  תא  דיגאתה  לש  תידיגאתה  תוירחאה  "ח  ודב טרפל 

רויא 1
תויתוהמה ןחבמל  םאתהב  יגולויבה , ןווגמה  לע  דיגאתה  תעפשה  תכרעה  ךילהת 

תמייקה התוליעפ  םוקימ  םא  תוהזל  דיגאתל  עייסל  ותילכת  יגולויבה –  ןווגמה  לע  הרישי  העפשהל  יבחרמה  ןיחבתה  .א 
היוצמה תיזכרמה  היגוסה  .יגולויבה  ןווגמה  לע  הרישי  העפשהל  לאיצנטופ  לעב  אוה  תננכותמ , השדח  תוליעפ  םוקימ  וא  בחרמב ,

(. וילע העיפשמ  וא  יונב  חטשל  ץוחמ   ) חותפה חטשב  תעצובמ  הנממ  קלח  וא  דיגאתה  תוליעפ  םא  תלאוש  ןיחבתה  ַתַּבִּלב 

םייקסעה םירזגמה  תא  תוהזל  איה  ותילכת  יגולויבה  – ןווגמה  לע  הרישי  העפשהל  תוליעפה ) יפוא   ) ירזגמה ןיחבתה  .ב 
םימיוסמ םירזגמ  יכ  החנה  תדוקנ  ךותמ  אצוי  ןיחבתה  .יגולויבה  ןווגמה  אשונ  לע  תיתועמשמ  העפשה  םהל  שיש  םייתיישעתהו 

.םירחא םירזגממ  רתוי  תיתועמשמ  העפשה  תלעב  תוליעפב  םינייפאתמ 

העיגפ םיחותפ , םיחטש  וא  םייעבט  לודיג  יתב  סרה  תללוכ  ותוליעפש  דיגאת  לכ  םיחותפ  – םיחטש  עוטיקו  סרה 
 – םיחותפ םיחטשו  םייעבט  םיחטש  ןיב  עוטיק  וא  םייעבט  זוקינו  םימ  רטשמ  יוניש  יעבטה , חמוצבו  עקרקה  םורקב 

ירוזא וא  םיבושיי  יחטשל  ץוחמ  יוניב  לזרב , תוליסמו  םישיבכ  תלילס  לשמל : .ולועפתו  םזימה  תמקה  יבלש  תוברל 
.םיחותפ םיחטשב  תויתשת  תחנהו  הביצחו  היירכ  םייעבט , םיחטשב  םיאלקח  תודש  תמקה  םימייק , היישעת 

.םיחותפ םיחטש  לע  תיתועמשמ  םיילוש  תעפשה  רצויש  דיגאת  לכ  םיחותפ  – םיחטש  לע  םיילוש  תעפשה 
תרגסמב .תוליעפה  וב  תעצבתמש  רוזאה  ילושמ  תגרוח  ןתעפשהש  תויתביבס  תועפשה  ןה  םיילוש  תועפשה 

.םוהיזו סוסיר  תינגרוא , תלוספ  קבא , שער , רוא , םוהיז  ןוגכ  תויגוס  תוללכנ  םיילוש  תועפשה 
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ןוגכ רב , יחמצבו  םייח  ילעבב  הרישי  העיגפ  לאיצנטופ  וב  שיש  דיגאת  לכ  םיחמצבו  – םייח  ילעבב  הרישי  העיגפ 
.חור תוניברוט  לש  לועפתו  המקה  וא  גיד 

םויא םה  םישלופ  םינימ  .םישלופ  םינימ  תסנכה  רשפאמש  דיגאת  לכ  םישלופ –  םינימ  לש  הצפהו  אובי 
, תואלקחל יונ , יכרוצל  םישמשמ  םה  זאו  ןווכמ , תנווכב  םיאבומ  הלא  םיניממ  קלח  .יגולויבה  ןווגמה  לע  יתועמשמ 

םיעסונ כ" הנווכ , אלל  םירבעומ  םישלופה  םינימה  תיברמ  .האלה  ןכו  םייאופר  םייוסינל  תיתוריית , היצקרטאל 
.ירחסמ אובימ  וא  תישיא  הדובכמ  קלחכ  םייומס ,"

וא רוצייה  תולובגמ   תגרוח  םידיגאת  לש  םתעפשה  יגולויבה  – ןווגמה  לע  הפיקע  העפשהל  הקפסא  תרשרש  ןיחבת  .ג 
תוילוחב אקווד  םיתעלו  תימואל  - ןיב הבחר , הקפסא  תרשרש  תרגסמב  תלעופו  הליעפמ  הרבח  לכ  .המצע  תינוגראה  תוליעפה 

יתועמשמ ביכר  תללוכ  ולש  הקפסאה  תרשרשש  דיגא  .יגולויבה  ןווגמה  לע  העפשהה  ַתִּבל  תא  אצמנ  רתוי  תורחואמ  וא  תומדקומ 
.הז חוויד  לוקוטורפל  ביוחמ  ומצע  האריש  יוארה  ןמ  םיניחבתה , דחאל  הנועה  תוליעפ  לש 
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.ןטוא – גנרֹואה ןהבו  תובר , תויח  לש  לודיגה  יתב  סרהל  םרוג  אוריבה  .ןמש  תקפהל  םילקד  לודיג  ךרוצל  ואנרובב  יפורט  רעי  אוריב 
 | םילקד ןמש  לש  איה  תימלועה  יחמצה  ןמשה  תכירצמ  שילשכ  .תובר  הקיטמסוקו  ןוזמ  תורבח  לש  ןהירצומב  אצמנ  םילקד  ןמש 

CC BY-NC 2.0 רקילפ  , PRORainforest Action Network תובידאב (, RAN  ) טרבליג דיווייד  םוליצ :
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חווידל םירוטקידניא 

וניא ןיידעש  ךלהמ  איה  ( Israeli Biodiversity Reporting Protocol  ) יגולויבה ןווגמה  לע  העפשהל  תילארשיה  חווידה  תרגסמ 
הרבחה לש  ףתושמ  הדובע  ךילהת  רצות  אוה  הז  ךלהמ  .םירחא  םינוגרא  לעו  םידיגאת  לע  תולחה  תוקוקחה  תובוחה  תרגסמב  יוצמ 
איה תעצומה  תרגסמה  .םייטנוולרה  הרדסאה  יפוגמו  רוביצהמ  תורעה  תלבק  ךות  תידיגאת  תוירחאל  ןוכמה  לשו  עבטה  תנגהל 

(. Global Reporting Initiative (GRI-תויחנהכ ה תועודיה  יסנניפ , אל  חווידל  תויחנה  לש  בחרה  סקדוקב  תימוקמ  תודקמתה 
, תיגולוקא הניחבמ  םישיגרכ  םיעודיה  םיחותפ ) וא  םייעבט   ) םיחטשל סחיב  תיקסעה  תוליעפה  יופימב  תדקמתמ  וז  תרגסמ 

תרכומש  ) חור תניברוט  לש  םוקימ  המגודל , .יגולויבה  ןווגמה  לע  תילילש  העפשה  תולעבכ  תועודיש  תויוליעפ  יגוס  יוהיזבו 
קדקודמ תופוע  רקס  ילב  םג  תילאיצנטופ  העפשה  תוהזל  רשפאמ  הדידנ , ריצכ  עודיה  בחרמב  ףנכ ) ילעבב  עוגפל  לולעש  םרוגכ 

.חטשב

םימיאתמ ךא  (, Global Reporting Initiative (GRI-לש ה םירוטקידניאה  לע  םיססובמ  ילארשיה  חווידל  םירוטקידניאה  תעברא 
רואיתו םישיגר  םימוקימ  רותיא  לוהינ , אוה : םהב  עצומה  ךילהתה  ינללוכ , ןפואב  הלבט 1 .)  ) לארשיב הקיטקרפל  םהיטרפל  םתוא 

.רוזחשו םוקיש  העיגפה , םוצמצ  ןפוא  רואית  ןכמ  רחאלו  העיגפה , תדימ 

רתיב ץמאל  םייטנוולרה  ךמסה  יפוגו  הלשממה  ידרשמ  תאו  םידיגאתה  תא  עיני  הביבסה , ינוגראמ  עיגמה  הז , ךלהמ  יכ  םיווקמ  ונא 
.םושייל טרופמ  ילוהינ  הוותמ  עיצהלו  ונצרא  לש  ידוחייה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הנגהה  תייגוס  תא  תוניצר 

הלבט 1
יגוליבה ןווגמה  לע  העפשה  לע  חווידל  םיילארשיה  םיאוטקידניאה 
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