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Stephane P, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 םוליצ : םילקא |  תליעפ  גרבנו —  הטרג ת'

, גרבנו הטרג ת' םהיניע – " לומ  םדיתע  תא  םהמ  םיבנוג  םתא  תאז  םעו  לוכמ , רתוי  םכידלי  תא  םיבהוא  םתאש  םירמוא  םתא  "
.COP 24), 13.12.2018  ) ןילופ ץיבוטקב , "ם  ואה לש  םילקאה  תנמא  תדיעו  תאילמב  הידוושמ , תב 15 , םילקא , תליעפ 

, םירקי םיארוקו  תוארוק 

, תוינכפהמ תורימאבו  תורגוב  תונבותב  הוולמה  םימתהו  ריעצה  הארמה  .הגיהנמ  ול  המקש  ןכתיי  לבא  ביצנ , ןיא  םיאבה  תורודל 
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, םירגובמ תובבללו  תימלועה ) האחמל  םידימלת  ופרטצה  לארשיב  םג   ) םלועה לכב  םיריעצ  תובבלל  רודחל  גרבנו  הטרגל ת' םרוג 
.וניפלכ תינפומה  תבקונה  המשאההמ  םלעתהל  םילוכי  אל  םירגובמה , ונאש , יפ  לע  ףא 

ימלועה קבאמה  תא  השעמל  הכלה  הגיהנהש  ימ  לצא  םג  שוחל  ןתינ  תקבדמ ) תוימיטפואב  םירוזשה   ) תושקיעו תופיחד  תושגר 
ןויאיר .זירפ ב םכסה  תילכירדאו  "ם  ואה לש  םילקאה  תנמא  "ר  וי ֶסֶרגיפ , הנאיטסירכ  םינשה 2010–2016 –  ןיב  םילקאה  יונישב 
לועפל םתוירחאב  םילקאה , רבשמ  תועמשמ  תא  םתנבהב  תורודה  ןיב  םילדבהל  ראשה , ןיב  ֶסֶרגיפ , תסחייתמ  הביבסו  היגולוקא  ל

.םילארשיל בקונ  רסמ  םג  הל  שי  .רבשמה  תועפשה  תא  ווחי ) וא   ) םיווח םהש  ןפואבו  ונורתפל 

לועפל םלועה  תונידמ  תא  בייחמה  ימואל  - ןיב סוזנצנוק  גשוה  הנושארל  תימלוע : הירוטסיה  השעש  "ח  וד םסרפתה  רבעש  שדוחב 
תנגהל דרשמהמ  טורבנטכרט  הנא  ד"ר  תונידמה , שגפמל  לארשי  תגיצנ  .תושונאל  תוינויח  הכה  תויגולוקאה  תוכרעמה  תרימשל 

תוגהנתהבו תוינידמב  שרדנה  יתוהמה  יתכרעמה  יונישל  סחיב  סוזנצנוקה  תריצי  לש  םיעלקה  ירוחאמ  לא  הצצה  תקפסמ  הביבסה ,
. טרפה

תורטמ םודיק  תבוטל  םש  לעב  גולוקאכ  ולש  ןיטינומה  תא  לצינו  תימואל  - ןיבה הריזב  תוכורא  םינש  לעפ  לאירפס  לאירוא  פורפ '
.' עדמה לש  םינפה   ' רודמה תרגסמב  חטוש  אוה  ולש  קתרמה  םייחה  רופיס  תא  .םילקא  יונישבו  רובדמב  קבאמכ  תוימואל  - ןיב

תרגסמב הבושח  הרטמכ  ספתנ  רועיי  תורעיה . לש  אמייק  - רב לוהינל  תימלוע  תרגסמ  םדקמ  "ם  ואה לש  ימלועה  רועייה  םורופ 
רעיילמ לודחל  שי  יכ  םינעוטה  שי  ןכ , יפ  לע  ףא  .אמייק  - רב חותיפל  "ם  ואה ידעימ  דחאב  ללכנ  ףאו  םילקאה , יונישב  קבאמה 

. לארשיב םייעבט  םיחטשב 

םירמאמ ינש  וירצומו . בלח  םידגב ו הכירצ –  ירצומ  רוציי  לש  תויתביבסה  תועפשהב  םיקסועה  םירמאמ  ינש  םכינפלש  ןויליגב 
תוינידמ ֵילכ  רותיא  תידוחייה –  תילארשיה  תואיצמב  םייקמ  םייח  חרוא  ץומיאל  איבהל  םיכרד  אוצמל  ןויסינב  םיקסוע  םיפסונ 

. ידרחה רוביצה  תפשל  תומייק  יכרע  םוגרת  תוילמשח ו תוינוכמ  לש  םודרה  ילארשיה  קושה  תא  וררועיש 

ילחנב םהוזמה  םקוש  דציכ   ? ןבל סכר  לע  היינבה  רושיא  לש  תויועמשמה  המ   ? םישקומ םירתאמ  םיקדייח  ךיא  לוכה : אל  הזו 
ץולח היה  אוהש  עובקל  ןתינ  םאה  ןוסנרהא –  ןרהא  תומ  ירחא  םינש   100 ? ריעה ךותב  רצוית  היגרנא  דיתעב  םאה   ? לארשי

? הלוחה קמעב  םימה  קשמ  לוהינ  סחיב ל השק  הכ  תקולחמ  שי  עודמו   ? לארשי ץראב  תימושייה  היגולוקאה 
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