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תנשב 2015 םילקאה  יונישל  "ם  ואה לש  תרגסמה  תנמאב  תורבחה  תונידמה  שגפמ  לש  ומויסב  זירפ —  םכסה  לע  המיתחה  תא  תגגוח  זכרמב )  ) ֶסֶרגיפ הנאיטסירכ 
(COP 21)

, ֶסֶרגיפ הנאיטסירכ  תינשקעו –  תימיטפוא 
זירפב םילקאה  םכסה  תילכירדא 

םינשב 2010– ( UNFCCC  ) םילקאה יונישל  "ם  ואה לש  תרגסמה  תנמא  "ר  ויכ הנהיכ  ( Christiana Figueres  ) ֶסֶרגיפ הנאיטסירכ 
COP  ) תנשב 2009 ןגהנפוקב  םילקאה  תדיעו  ןולשיכ  תובקעב  השק  הבזכא  תשוחתמ  םלועה  תא  הליבוה  איה  הז  דיקפתב  . 2016

הפ וטילחה  םכסהב  תנשב 2015 . זירפ  םכסה  לע  המיתחה  תומדב  ירוטסיה  גשיהל  איבהש  בחר  ימלוע  סוזנצנוק  שוביגל  (, 15
דדומתהל קיפסמ  השימג  היהתו  ןמחפ  תוטילפ  תוחפ  לע  ךמתסתש  ךכ  םלועה  תלכלכ  ינפ  תא  תונשל  םלועה  תונידמ  דחא 195 

.ם " ואה "ל  כזמ דיקפת  לע  הדדומתה  התנוהכ , םות  םע  .םילקאה  יוניש  תועפשה  םע 

הנידמה תרירגשכ  הנהיכ  המא  תויצנדק , שולש  ךשמל  הנידמה  אישנכ  ןהיכ  היבא  .הקיר  הטסוקב  הלדג  תדילי 1956 , ֶסֶרגיפ ,
.הנידמה     אישנכ  אוה  ףא  ןהיכ  היחאו  תונש ה-80 ,) תליחתב   ) לארשיב

לשב היינש  םעפו  יתרקויה , דוד  ןד  סרפ  תלבקל  תחא  םעפ  םיימעפ –  לארשיב  הרקיב  איה  םינורחאה  תועובשה  תשמחב 
תקבדמה תויבויחלו  תובהלתהל  המזירכל , בתכב  יוטיב  תתל  השק  .הביבסלו  עדמל  תיתנשה  הדיעווב  תחרוא  הצרמכ  התופתתשה 

תוטלחה ילבקמל  הביבסה , ימוחתב  םיקסועל  בחרה , רוביצל  ןתינה –  לככ  בחר  להקל  עיגי  הירבד  ןכותש  יואר  תאז  םעו  הלש ,
.םיאקיטילופלו 

? שממתי ןכא  זירפב , ךתלבוהב  םתחנש  םילקאה  םכסהש  ידכ  תושעל  ךירצ  המ  ש :

: וזה האמב  דעצנ  ךרד  וזיאב  יביטקלוק , ןפואב  עבקנ , ונאו  יטירק , םיכרד  תמוצב  האמה ה-21 , תליחתב  התע , םידמוע  ונחנא 
תוריחבב וזה  הערכהל  ףתוש  ונתיאמ  דחא  לכ  .םייח  תוכיאו  תילכלכ  החימצ  תויונמדזה , לש  לולסמב  וא  סרהו  קזנ  לש  לולסמב 

.ולש תוימוי  - םויה

, םילקאה יוניש  תייעב  תא  ורציש  םייחה  תוחרוא  תא  ונל  ושירוה  םימדוקה  תורודה  .ירודה  רשקהב  םילקא  יוניש  תא  ןוחבל  ןיינעמ 
הנבהה תא  עדמה –  תא  חתיפש  הז  אוהו  הנתשמ , םילקאהש  ןיבהש  ןושארה  אוה  ילש  רודה  .היעב  וזש  וניבה  אל  ונמזב  םה  לבא 

חותיפ םיבושח : םיכילהת  ינש  לש  הענתהה  תא  ףוקזל  םג  ןתינ  ילש  רודה  תוכזל  .הפקיה  תאו  היעב  םלועל  שיש  תיעדמה 
ילש רודהש  םיכילהת  הלא  .הקורי  הלכלכ  לש  ןוויכל  תילכלכה  תכרעמב  יוניש  תריציו  היעבל , הנעמ  ןתמב  עייסתש  היגולונכטה 
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םויכ םייחה  םיריעצה  םישנאה  לש  אבה , רודה  לש  ותמישמ  רבכ  וז  .תולשבל  םתוא  איבהל  לכוי  אל  אוה  לבא  םתוא , ליחתמ 
תומיעט קר  הווח  ילש  רודה  .םילקאה  יוניש  לש  תואלמה  תועפשהה  תא  הווחי  וייח  ךלהמבש  הז  אוה  אבה  רודה  .ץראה  רודכב 
התעפשה בקע  תימלועה  הירוטסיהב  ןפוד  תאצוי  איה  וז  ןמז  תדוקנ  ןכל , .התע  עבקית  האלמ  העפשה  התוא  לש  המצועה  .ונממ 

.תוחפל תובורקה  םינשה  האמל  םייחה  תוכיא  דיתע  תעיבק  לע 

תולעמ לש 4–6  היילע  תוידיתע –  תויורשפא  לש  לודג  חווט  וללכ  תויעדמה  תויזחתה  םינש  שמחכ  ינפל  .ןוכנה  ןוויכב  םיענ  ונחנא 
תיילע תא  ליבגהל  ובייחתהו  זירפ , םכסה  תא  םלועה  תולשממ  וצמיא  יצחו  םינש  שולש  ינפל  .תימלועה  הרוטרפמטב 

בוט דיתעל  ונתוא  ליבוי  הז  לבא  ןבומכ , גשוה  אל  ןיידע  הז  .תולעמ  תחתמ ל-2  ריבס  חווטל  תוחפל  וא  תולעמ , הרוטרפמטה ל-1.5 
ונבשח םכסהה , תא  ונשביגשכ  .ריבס  ןמז  קרפ  ךות  םשויי  זירפ  םכסה  םא , קרו  םא , תאז  לכש  ןבומכ  .תויזחת  ןתואל  תיסחי  רתוי ,

תונקסמ ה- םישדוח : רפסמ  ינפל  םסרפתהש  המ  תא  זא  ונעדי  אל  .וכותב  להנתהל  ריבסש  חוורמ  אוה  תולעמ  לש 1.5–2  חווטהש 
היילע (. a world of difference הנושלבו :  ) ימוהת לדבהל  םורגל  לולע  הלעמ  יצח  לש  רעפ  ותואשו  ןיטולחל , וניגשש  וארה   IPCC

וליפא וא  הלפכהלו  תוילכלכ , תוכרעמו  תויתשת  סרה  לשו  םינימה  ןדבוא  לש  הלפכהל  תיארחא  היהת  תפסונ  הלעמ  יצח  לש 
הז הרקי , הז  םא  יכ  ירסומ , אטח  היהת  תולעמ  לש 2  היילע  ךכיפל  .םייח  ןכסמ  ינוציק  םוחל  ופשחייש  םישנאה  רפסמ  שולישל 

דע 1.5 לש  היילע  תויהל  בייח  דעיהש  איה  הנקסמה  ןכל , .סרההו  לבסה  לע  הלש  תוכלשהה  תא  םיעדוי  ונאש  יפ  לע  ףא  הרקי 
.רתוי אלו  תולעמ 

? הז דעיב  הדימעל  סחיב  םיאצמנ  ונא  הפיא  ש :

.םילקאה תייעב  ןורתפל  םורתל  םילוכיש  םירזגמהמ  קלחב  תוחפל  תובר , ךרד  תוצירפ  תארקל  םויכ  םיאצמנ  ונא 

.םחפה ןדיע  ץקב  התע  םיזוח  ונאש  ךכמ  דואמ  תדדועמ  ינאו  רתויב , תיתועמשמה  איה  םילקא  יונישל  ותמורתש  רזגמה  הז  םחפ – 
, ךכיפל .םרוג  אוהש  םישקה  םייתואירבה  םיקזנה  ללגב  רקיעב  אלא  הממח , יזג  תטילפל  ותמורת  ללגב  אקווד  ואל  הזש  תמאה 

.םלועה יבחרב  תורגסנ  תוימחפ  חוכ  תונחת  דועו  דוע  תויתורחת , ושענ  תושדחתמ  תויגרנאש  תויהו 

הדיריל םרוג  בכר  ילכ  לש  תילמשח  הענהל  רבעמה  .טפנל  שוקיבה  תדיריל  תמרוגה  האלפנ  הכפהמ  תשחרתמ  וניניע  דגנל  טפנ  –
תב זא   ) GM לש קושה  ךרע  תא  דבלב ) םינש  עברא  תב  הרבח  זא   ) הלסט לש  קושה  ךרע  רבע  תנשב 2017  .קלדל  שוקיבב  הריהמ 

ששחה ללגב  םיילמשח , בכר  ילכ  רוצייל  ןה  םג  סנכיהל  תולודגה  בכרה  תוינרציל  המרג  הלסט  לש  הריהמה  התיילע  םינש .)  110
עונמ ילעב  בכר  ילכ  תריכמ  תקספהל  םינש ) לש 10–15  חווטב   ) דעומ ועבק  תוצרא  רפסמ  .רצונה  םוצעה  קושה  חתנ  תא  דיספהל 

תנשל 2030. הזכש , דעי  העבק  ודוה  תוחתפתמ –  תונידמב  וליפא  הרוק  הז  .ימינפ  הריעב 

לע 12%, רבכ  רבודמ  םויכ  םישדחתמ , תורוקממ  רצוי  םלועב  למשחהמ  קר 4%  רושע  ינפל  דע  םישדחתמ –  תורוקממ  תויגרנא 
יתחמשלו תולוז , הכ  ויה  אל  םלועמ  תויולעה  .םישדחתמ  תורוקממ  היגרנא  לש  ימלועה  ןקתומה  קפסהה  לפכומ  םינש  עברא  לכו 

.םחפה תלכלכ  תא  טטוממ  הז  רבד 

(. םוקמב 2020  2018  ) זירפ ימכסהב  ול  הבייחתהש  דעומהמ  רתוי  םדקומ  םייתנש  שמשהמ  היגרנא  תקפה  רועישל  העיגה  ןיס 
ףר והז  השעמלש  הנורחאל  הטילחה  דע 2030 , םישדחתמ  תורוקממ  הלש  היגרנאהמ  רצייל 40%  זירפ  ימכסהב  הבייחתהש  ודוה ,

דע 2027. דעיה ל-60% , תא  תולעהל  הטילחהו  הרובע , ידמ  ךומנ 

רצויי םלועב  למשחהמ  תיצחמ  תנש 2030  דע  יחכונה , ןוויכב  ךישמנ  םא  .םייונישב  יכירעמ  קוניז  לש  ופיס  לע  ונאש  הנימאמ  ינא 
ונחנא .םלועב  ריוואה  תוכיא  תא  םירפשמ  יתראיתש  םייונישה  לכ  םילקא , יונישב  קבאמל  המורתל  רבעמ  .םישדחתמ  תורוקממ 

.ריווא םוהיז  ללגב  הנש  לכ  שיא  ןוילימ  הב 7  םיתמש  תואיצמל  םיכסהל  םילוכי  אל 
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יוניש תריציל  הטישכ  תוימיטפואל  תוימיספמ  יונישב  ףתתשהל  דעונש  תימלוע ' תוימיטפוא   ' םזימה תא  הליבומו  הדסיי  סֶרֶגיפ 
Deutsche Welle, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : יתביבסו |  יתרבח 

? תראתמ תאש  םייונישל  םרוג  המ  ש :

םינוכיס םהב  שיש  םירזגמב  עיקשהל  םירחובש  םיילכלכ  תוחוכו  תוינידמ , תורגסמ  תויולעב , הדירי  תויגולונכט , תויומדקתה 
לובג ןיאש  ןיבנ  תיתוכאלמה , הניבהו  עדימה  תוכפהמ  בולישמ  תויופצה  תועפשהה  תא  ךכל  ףיסונ  םא  .םתוא  חטבלו  רתוי  םיכומנ 

.ונלש תומדקתהה  תלוכיל 

תולדלודמ תועקרק  םוקישו  תורעי  לע  הנגה  לש  םימוחתב  שחרתמ  אל  ןכ  ינפל  יתראיתש  ריהמה  יונישהש  ןייצל  בושח  תאז , םע 
תורמל .תולודג  היגרנא  תוינכרצ  ןהש  תודבכה  תוישעתב  אל  םגו  ךכל ,) גאדיש  ילכלכה  ןונגנמה  תא  תונבל  ונחלצה  אל  דוע  יכ  )

.תירשפאו הריתפ  איה  ןמחפ  תוטילפ  תתחפה  הלאה  תוישעתב  םג  תאז ,

ןוילימ איביש ל-65  האמה ה-21 , לש  החימצה  עונמ  אוה  ( de-carbonization  ) ינצמח - וד ןמחפ  תטילפ  לש  התחפהה  ךילהת 
תויגולונכטה םירזגמה , לכ  ךכל  ומתרייש  רהמ ; הרקי  יונישהש  ךירצ : הזה  עונמה  תא  קלדתל  ידכ  האמב ה-21 . תושדח  תורשמ 

.רתוי רהמ  עבקית  תשרדנה  תוינידמהשו  הנשב , רלוד  ןוילירט  אשונב  ועקשויש  םייתוגהנתהו ; םייתכרעמ  םייוניש  ויהיש  תוצראהו ;

תוטלחה ילבקמ  ענכשל  ןתינ  ךיא  .רתוי  םיפוחדכ  םימדנש  םיבר  םיאשונב  סומע  ירוביצה  םויה  רדס  לארשיב  ונלצא  ש :
? תופיחדב ותיא  דדומתהלו  תוירחאב  לועפל  םהמ  שרוד  םילקאה  רבשמש  םיאקיטילופו 

הרוצע המישנב  ןיתמהל  ונל  לא  ךא  .וילא  םימתרנ  םיאקיטילופ  םג  רבד  לש  ופוסבש  יבלש , - בר ךילהת  אוה  רבשמה  ןורתפ  ךילהת 
ליעפמו ררועתמ  רוביצה  םינש ; תורשע  הזה  רסמה  תא  םיריבעמ  רבכ  םינעדמ  .ונבהי  תא  ךכ  לע  ךילשהל  אל  םגו  הרקי , הזש  דע 

, םייגולונכטה םיחותיפה  תא  םלועה ;) לכב  םידימלת  תואחמו  הילגנאב  תונגפהה  תעפשה  תא  וניאר  םינורחאה  םישדוחב  קר   ) ץחל
תתחפהל יתלשממ  בוצקת  תגשה  רידגהל  ןוכנ  אל  לשמל , .תונורתפ  תבוטל  םותרל  ןתינ  ריהמ , בצקב  הלוע  םייחה  תוכיא  םתוכזבש 

תלחלחמשכ הרוק  הז  לכ  .םינוש  םירזגמ  לש  תולוכיהו  םיבאשמה  תא  םותרל  שי  אלא  תידעלב , הרטמכ  תולגתסהלו  תוטילפ 
.התע וילא  ךרעיהל  שיו  ןאכ  רבכ  אוהש  אלא  דיתעה , תלחנ  וניא  רבשמהש  הנבהה 
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(COP 21, 2015  ) זירפב תירוטסיהה  םילקאה  תדיעווב  סֶרֶגיפ  לש  התגהנה  תחת  וסנכתה  ולוכ  םלועה  יגיהנמ 
תוברת לשבו  תימלועה , תוטילפל  סחיב  הממח  יזג  טעמ  תטלופה  הנידמ  ונאש  ןוויכמש  הסיפת  תחוור  לארשיב  ש :

תילאיצנטופה ונתמורת  ירה  המודכו , קטנילק  םימ , תואלקח , ימוחתב  תויגולונכט  תולוכי  חותיפל  האיבהש  תונשדחה 
.תוירבדמ תונידמ  לש  דוחייב  םילקא , יונישל  תולגתסה  יעצמא  חותיפב  אלא  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהב  הניא  תושונאל 

? הנוכנ השיג  ךל  תעמשנ  תאז 

לש ןסוחה  תאו  תונשדחה  חור  תא  הכירעמ  ינא  .יתודלימ  רבכ  םימעפ , רפסמ  הב  יתרקיב  .לארשי  תנידמ  תא  הכירעמ  דואמ  ינא 
םע דדומתהל  ךרוצ  הל  ביתכמ  ןכא  וב  תאצמנ  לארשיש  יטילופואגה  בחרמה  .םיטושפ  אל  םימויא  םע  תדדומתמה  הנידמה 

הנעמ תבוטל  תילארשיה  תונשדחה  תא  םותרל  תרדהנ  תונמדזה  וזו  ןתיא , תודדומתמ  ןניא  תורחא  תוחתופמ  תונידמש  םירגתא 
תייגרנא ידי  - לע המוחתב  תוטילפ  תתחפהל  שמוממ  אל  בר  לאיצנטופ  שי  לארשיל  ץורית ! וניא  הז  לכ  לבא  .םיידוחיי  םירגתאל 

.םחפ תאביימ  ןיידע  לארשיש  ךכב  ןויגיה  םוש  ןיא  ףוחה .) וקב  ללוכ   ) חור תייגרנאו  שמש 

? ךלש תוימיטפואה  תא  תבאוש  תא  ןיאמ  ש :

יוניש .תאז  הרידגמש  איה  היעבה  יפלכ  ונלש  השיגה  אלא  אל , וא  הריתפ  איה  םא  הרידגמ  המצע  היעבה  אלש  הנימאמ  ינא 
.התוא רותפל  םילוכי  דחי  ונלוכו  הריתפ , היעב  אוה  םילקאה 

תגיגח רחא –  והשמ  הז   ) החלצה תובקעב  דבעידב  םיווח  ונאש  רבד  הניא  תוימיטפוא  תשקיע . תוימיטפוא  הלודג ב הנימאמ  ינא 
יבגל המישמל , שגינ  התא  התיאש  תימדקמה , החנהה  איה  תוימיטפוא  רתוי .) ההובג  תוחיכשב  עצבל  ונילע  ותוא  םגו  תוחלצה – 

םילשהל לכוי  אל  ןותרמ  ץרש  יפכ  תיעטומ .)  ) השיג אלא  הדבוע , וניא  ירשפא  יתלבהש  הנבהה  איה  תוימיטפוא  .התחלצה  ייוכיס 
ימיטפואה ןוזחה  שומימל  ונכרדבש  םיעדוי  ונחנא  יכ  תינויח  תושקיעה  .ומייסל  ותלוכי  יבגל  ימיטפוא  וניא  אוה  םא  ץורמה  תא 

.תויונמדזה םהב  תוארל  אלא  םהמ , עתריהל  ונל  לאו  םיבר , םילושכמבו  םירגתאב  לקתינ 
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