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רנבא םוליצ : טרפה |  תוגהנתהבו  תוינידמב  יתוהמ  יתכרעמ  יוניש  שורד  .בצ  לש  בצקב  םדקתהל  לוכי  אל  ימלועה  עבטה  בצמ  רופיש  .שיבכ  ידי  – לע לודיג  תיב  עוטיק 
תוניר

ליבוי יתועמשמ  תוינידמו  תוגהנתה  יוניש  קר 
ימלועה יגולויבה  ןווגמה  בצמ  רופישל 

לע םויאו  יגולויבה  ןווגמה  בצמ  תורדרדתהב  הצאה  אצומ  יאמב 2019  םסרופש  ימלועה  עבטה  בצמ  לש  ןושארה  "ח  ודה
תומושתה הלא  םינש –  שולש  ךשמב  םיכמסמ  לש כ-15,000  הריקס  םיפתתשמ , כ-450  םיליבומ , םיבתוכ   145 . םדאה תחוור 

תכרעמה יתורישו  יגולויבה  ןווגמה  בצמ  לש  תילבולגה  הכרעהה  ימשרה : ומשב  וא   ) ימלועה עבטה  בצמ  "ח  ודב ועקשוהש 
תיגולוקאה תכרעמה  יתורישלו  יגולויב  ןווגמל  תיתלשממ  - ןיבה המרופטלפב  תורבחה  תונידמה  ידי  - לע רשוא  "ח  ודה תיגולוקאה ) .

"ם, ואה תוסחבש  ( IPBES (Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services –
, תולשממ ידי  - לע רשואש  וגוסמ  ןושארה  ימלועה  "ח  ודה והז  .זירפב  יאמ 2019  תליחתב  םייקתהש  ןוגראה , לש  יעיבשה  שגפמב 

תוכרעמה תרימשל  םיעגונה  םיאשונב  תימואל  - ןיבה תוינידמה  תעיבקב  סיסב  שמשיש  סוזנצנוק  הווהמ  אוה  ןכ  לעו 
. תימואל - ןיבה חותיפה  תוינידמ  תעיבקב  ןכו  םדאל , ןתמורתו  תויגולוקאה 
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ישומישב םייונישה  אוה  םדאל  ויתוריש  לעו  עבטה  בצמ  לע  ישארה  רישיה  םויאה   " .תימורדה הברעבש  בלעש , לחנב  הבצחמ 
יקצולז םחנמ  םוליצ : עקרק | "

: םה "ח  ודהמ םיירקיעה  םיאצממה 

.םיקותמ םימ  לש  תוכרעמבו  תוימיהו  תויתשביה  תויגולוקאה  תוכרעמה  בצמב  תכשמנו  הרומח  תורדרדתה 
יפ תונורחאה , םינשה  ןוילימ  רתויב ב-10  ריהמה  אוה  םלועה  יבחרב  םייח  ילעבו  םיחמצ  ינימ  לש  םתדחכה  בצק 
לש חווטב  הדחכה  תנכסב  םיאצמנ  םינימ  ןוילימכ  יכ  איה  הכרעהה  .הדחכה  לש  עקרה  בצקמ  תואמ  דע  תורשע 

.םינש תורשע 
.תוחפל דרי ב-20%  תויתשביה  תוכרעמה  בורב  םיימוקמ  םינימ  לש  עצוממה  עפשה 

חטשה ינפמ  תויה ש-75%  עקרק , ישומישב  םייונישה  אוה  םדאל  ויתוריש  לעו  עבטה  בצמ  לע  ישארה  רישיה  םויאה 
.יתועמשמ יוניש  ורבע  ימלועה  יתשביה 

זאמ 1870. רתויב מ-50%  דרי  םיגומלאה  תוינוש  חטשו  יתועמשמ , יוניש  ורבע  םיסונייקואהמ  כ-40% 
לשו יחמצ   ) יאלקח רוצייל  םישדקומ  םיקותמה  םימהמ  םיעבר  השולשו  דמשוה , םיחלה  לודיגה  יתב  חטשמ   87%

(. יחה ןמ  םירצומ 
זאמ 1992. ומצע  תא  ליפכה  ינוריעה  חטשהו  תואלקחל , שדקומ  יתשביה  חטשהמ  שילשמ  רתוי 

בצמב תורדרדתה  ןובשח  לע  האב  תיאלקח  הקפסא  לש  תיגולוקאה  תכרעמה  יתוריש  לש  תיתועמשמה  הרבגהה 
שיו ץראה , רודכ  לש  יתשביה  חטשהמ  לש 23%  תוירופב  הדירי  שי  םויכ  רבכ  לשמל , .תוברתהו  תוסיווה  יתוריש  בור 

.םיקיבאמ ןדבוא  תובקעב  רלוד , דראילימ  ךרעומ ב-235–577  יתנשה  ויוושש  לוביל , ןוכיס 

: םצעתהל םיכישממש  יגולויבה , ןווגמה  בצמב  העיגפל  םירישיה  םימרוגה  םתעפשה , רדס  יפל  שדחמ , םיגרודמ  "ח  ודב

םירחא םישומישל  יעבט  חטש  תרמתה 
( גיד תועצמאב  לשמל   ) םינימ לש  רישי  רתי  - לוצינ

םילקאה יוניש 
םהינימל םימוהיז 

(. ותרמוחב ינשה  םרוגכ  ךרעוה  רבעב   ) םישלופ םינימ 

תדדועמה הלכלכו  שפנל , הכירצב  היילע  תישונאה , הייסולכואה  לדוגב  היילע  םה  םייונישה  סיסבב  םידמועה  םיפיקעה  םימרוגה 
רישי ןפואב  םירושק  הלא  םימרוג  .עבטה  בצמב  תועגופה  תויתלשממ  תוידיסבוס  ללוכ  םיבאשמב , אמייק  - רב וניאש  שומיש 

.ג " מתב לודיגל 

(transformative change  ) יתוהמ יתכרעמ  יוניש  קר  יכ  אצמו  םיידיתע , םייתרבח  - םיילכלכ םישיחרת  רפסמ  חתינ  "ח  ודה
שומיש םישרדנה : םייונישה  שארב  אמייק . - רב דיתעל  איבהלו  הלא  תומגמ  ךופהל  םילוכי  טרפה  תוגהנתהבו  תוינידמב 

לועייו םיחותפה  םיחטשה  תרמתה  םוצמצ  תוחתופמה , תונידמב  הכירצה  םוצמצ  אמייק , - רב רוציי  עבט , יבאשמב  לכשומ 
.תואלקחה
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? הז "ח  ודב שדח  ןכ , םא  המ , .םיעיתפמ  םניא  ונממ  הלועה  המוגעה  הנומתהו  "ח  ודה יאצממ  הביבסה , םוחתב  םיקסועה  רובע 
םלועה תולשממ  בור  ורשיא  תויגולוקא  תוכרעמ  יתורישו  יגולויב  ןווגמ  לש  םימוחתב  הנושארל  ךילהתב –  לוכ  םדוק  אוה  שודיחה 

רתויב םיהובגה  םיגרדב  תוטלחהה  ילבקמ  תפישחב  תיתועמשמ  היילע  ותיא  איבמה  רבד  םייעדמ , םיאצמממ  תועבונה  תונקסמ 
תוינידמה ןיבל  עדמ  ןיב  םיקשממה  תא  קזחל  איה  תירקיעה  ותרטמו  תנשב 2012 , םקוהש  שדח , ףוג  אוה   IPBES םירסמל.

יוניש םוחתב  ההז  דיקפת  אלממה  הברהב , קיתווה   IPCC-הז ל ףוג  ליבקמ  ךכב  .יגולויבה  ןווגמה  םוחתב  תימואלהו  תימלועה 
ידי - לע הגצוי  לארשי   ) תולשממה יגיצנ  הבו  האילמה  דיקפת  .היסורו  "ב  הרא ןיס , ןהבו  תונידמ , תורבח 132  םורופב  .םילקאה 

יריצקתב הלימ  לכ  תויתועמשמ , תויטילופ  תוכלשה  שי  םיאצממלש  ןוויכו  "ם , ואה יללכ  יפל  .תוח  " ודה רושיא  אוה  תבתוכה )
לע הרימשל  םיגאודו  ןוידב , םיאצמנ  םיישארה  םיבתוכה  .האלמ  המכסהל  דע  ןתמו  אשמב  הנודינ  םידומעה  תורשע  ינב  םילהנמה 

.םייעדמה םיאצממה  ןיבל  תוטלחהה  ילבקמל  םייתיצמתה  םירסמה  ןיב  תטלחומ  תויבקע 

"ם ואה לש  יגולויבה  ןווגמה  תנמאל  םישדח  תיגטרטסא  תינכותו  םידעי  תעיבקל  ןתמו  אשמה  ךילהת  הצואת  ספות  הלא  םימיב 
תא םויכ  הווהמ  ימלועה  עבטה  בצמ  "ח  וד .ןיסב  םייקתיש ב-2020  הנמאה  שגפמב  םכוסי  הז  ןתמו  אשמ  ירחאש 2020 . רושעל 
וגשוי 'י  צייא ידעי  העברא מ-20  קר  "ח , ודה יפ  לע  'י .) צייא ידעי   ) הנמאה לש  םייחכונה  םידעיה  תגשה  תניחבל  יעדמה  סיסבה  רקיע 

לארשי .תורדרדתהל  םיאיבמה  דוסיה  ימרוגב  קוסעלו  תינתפאש  תויהל  הכירצ  השדחה  תינכותה  יכ  רורב , ךכל  יא  דע 2020 .
.הנמאה לש  השדחה  תיגטרטסאה  תינכותה  בוציע  לע  םינוידב  הפתוש 

" ץמ תרהצה   " לע המיתחל  איבהו  ( G7  ) תושעותמה תונידמה  ןוגרא  לש  הביבסה  ירש  תגספב  "ח  ודה גצוה  ומוסרפ  רחאל  םימי 
םיבתוכה ונמזוה  ןכמ  רחאל  םייעובש  .יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  םיצמאמה  תרבגהל  תונידמ  ןתוא  תובייחתמ  הרהצהב  (. Metz)
תרסח םיימלועה  תרושקתה  יעצמאב  הל  וכז  "ח  ודה יאצממש  הפישחה  .יאקירמאה  סרגנוקה  לש  הדעו  ינפב  דיעהל  םיישארה 
לארשיב םגש  ןכו  םלועב , תויגולוקאה  תוכרעמה  בצמב  שדח  קרפ  תחיתפל  איבי  שבגתיש  ילבולגה  םכסהה  יכ  תווקל  שי  .םידקת 

.לארשי תלשממב  רתויב  םיריכבה  תוטלחהה  ילבקמ  לש  םנחלוש  לע  "ח  ודה תונקסמ  ולעי 

תורוקמ
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