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, םירקי םיארוקו  תוארוק 

? סנוזמאה לש  םשגה  תורעי  םיכייש  ימל 

כ-10%  ) תובכרומהו םידממה  תניחבמ  ץראה  רודכב  הל  ינש  ןיאש  תיגולוקא  הרבח  שי  ץראה  רודכ  לש  תוקוריה  תואֵיָרּב 
חמוצב ינצמח  - וד ןמחפ  תטילק  ידי  - לע  ) ימלועה םילקאה  תוסיוול  תערכמ  המורת  ןהל  שי  ןהב ,) תאצמנ  תימלועה  הסמויבהמ 
תורעי אוריב  ונממ .) כ-20%   ) םימשונ ונאש  ןצמחה  רוציילו  תובקועמ ) תונוט  דראילימ  לש 90–140  ללוכ  ףקיהב  תועקרקבו ,

.הלא לכב  דואמ  הגיאדמ  הרוצב  עגופ  םייאלקח , םילודיגלו  הערמל  רעי  יחטש  תונפל  ידכ  רקיעב  השענה  םשגה ,

וללה םידעצה  .םשגה  תורעי  אוריב  לש  תויקוח  אל  תולועפ  דגנכ  םייתועמשמ  םידעצ  ליזרב  תלשממ  הטקנ  םוינלימה  תליחתב 
ןרק תא  ליזרב  המיקה  תנשב 2008  .לודג  הדימ  הנקב  אוריב  תולועפ  ןיטולחל  וקיספה  תורעיה , אוריב  תא  ומצמצ ב-80% 

". םהב ךמות  םלועה  .םהילע  תרמוש  ליזרב   " המסיסה תחת  תורעיה , רומישל  םלועה  לכמ  תומורת  ףוסאל  הדעונש  סנוזמאה ,
טפנ יחודיק  יחוור  ירפ   ) היגוורונ לש  תימואלה  רשועה  ןרק  ידי  - לע ומרתנ  ןהמ   93% הכ , דע  ופסאנ  רלוד  דראילימ  ךסב 1.2  תומורת 

(. החטשב

אישנל וראנוסלוב  ריא  לש ז' הנשה  תליחתב  ויונימ  םע  הכפהתה  ףאש  המדנו  תונורחאה , םינשב  התנתשה  ליזרב  תלשממ  תוינידמ 
אוה .קפסל  תולוכי  תויתביבס  תושיגש  תילכלכה  תלעותב  קפס  ליטמו  ריחמ , לכב  חותיפ  לש  השיגב  לגוד  וראנוסלוב  .הנידמה 
דדמ בשחנ  תורעי  אוריב  זא  רבעל , ליזרב  תא  ריזחמ  וראנוסלוב  .יתביבסה  חוקיפה  יביצקתב  ץוציקלו  הרדסאה  םוצמצל  לעופ 

.ילכלכ חותיפל 

סחיב סנוזמאה  יבחרב  תופרשה  רפסמב  לש 80%  היילע  לע  ( INPE  ) ללחה רקחל  ליזרב  לש  ימואלה  ןוכמה  חוויד  ץיקה  ךלהמב 
אוה ףרשנש  חטשה  לדוגו  רתוי מ-40,000 , לע  דמוע  סנוזמאה  תורעיב  תופרשה  רפסמ  רבמטפס , תליחתל  ןוכנ  .תומדוק  םינשל 

.ר " מק  9,060

לע םיחומ  םיאליזרבה  הביבסה  יליעפש  ראשה  ןיב  ןעטו  ןוכמה , "ל  כנמ תא  רטיפ  ףאש  וראנוסלוב , יפב  םירקש '  ' ונוכ  INPE יחוויד
הניכ אוה  תופרשה  דגנכ  לועפל  ליזרב  תלשממל   G7-תונידמ ה תאירק  תא  .ולש  ןיטינומב  עוגפל  ידכ  הנושארבו  שארב  תופרשה 

.וראנוסלוב זירכה  ונלש " אוה  סנוזמאה  ןיבהל –  םיכירצ  םתא  לבא  םלועל , סנוזמאה  תובישח  תא  םיניבמ  ונחנא   " .םזילאינולוק

תנמא "ר  וי רבעשל   ] ֶסֶרגיפ הנאיטסירכ   ) רלוד ןוילימ  ךסב 22  הכימת  ריבעהל   G7-תונידמ ה לש  ןתעצה  ןיב  וענ  תוימלועה  תובוגתה 
ןוסיר הליחתכלמ  יכ  סנוזמאה , ןרקל  תומורתה  תריצע  ןיבל  ילדב ,)" הפיט   " התוא התניכ  םילקאה ] יונישל  "ם  ואה לש  תרגסמה 

, ליזרבמ םיאצוימה  היוסמו  רקבמ  תוירקיעה  תונהנהמ  ןהש  תויפוריא , תונידמ  רפסמ  .ןתרבעהל  יאנת  היה  תורעיה  אוריב  ךילהת 
ףונמכ יפוריאה , דוחיאה  ןיבל  תויאקירמא  - םורד תונידמ  תצובק  ןיב  ירוטסיהה  רחסה  םכסה  תמיתח  תא  ררשאל  אלש  תומייאמ 

.ליזרב תלשממ  לע  ץחל 

סכנ דקפוה  הידיבש  ימכ  לועפל  התוא  תבייחמ  םשגה  תורעי  לש  תימלועה  תובישחה  ךא  החטש , לע  תונוביר  ןבומכ  שי  ליזרבל 
דגנכ םייתביבס  םיעשפל  ימואל  - ןיב ןיד  תיב  תמקה  םימיה  ןמ  םויב  םדקל  היושע  ףא  הסיפת  התוא  .תושונאה  ללכל  ךיישה 

.תושונאה

םיצע תעיטנ  .בל  תמושת  תוחפל  וכז  הלא  תופרש  .הקירפא  ברעמ  לש  תונאווסבו  ריביסב  םג  קנע  תופרש  וללותשה  ץיקה  ךלהמב 
םיחילצמ אל  ונא  וישכעל  ןוכנש  רתויב  גיאדמ  .םילקאה  רבשמ  לומ  לא  תושעל  ןתינש  םייתועמשמה  םידעצה  דחאכ  תספתנ 

.םייקה לע  רומשל 

, המיענ האירק 
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