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עדמל ןמציו  ןוכמ  תובידאב  םיידי | "! יתשב   IPCC לש תוצלמהה  תא  ץמאמ  ינא   " .ןרוק ןליא  פורפ '

עקרקה לע  וילגרו  םיננעב  ושאר  ןרוק –  ןליא  פורפ '

, םילקאה תכרעמב  חתפמ  דיקפת  םיננעל  .םיננע  תקיזיפ  אוה  םילקאה  רבשמ  ןדיעב  רתויב  םיבושחה  םייעדמה  םימוחתה  דחא 
ןרוק ןליא  פורפ ' .םיננעה  תא  ונלש  הנבהה  תלוכיב  הבר  הדימב  תויולת  םילקאה  תויזחת  תוכיאו  תכרעמה  תנבה  תלוכי  ןכלו 
.םשגו םיננע  לש  הקיזיפב  ימלוע  םשב  לעב  החמומ  אוה  עדמל  ןמציו  ןוכמב  תכלה  יבכוכ  רקחו  ץראה  רודכ  יעדמל  הקלחמהמ 

.ץראה רודכ  תוממחתה  תובקעב  רומח  ונבצמ  תמאב  המכ  דע  ונממ  ונבהו  ןמציו  ןוכמב  ונשגפנ 

? םיננעה םוחתל  תעגה  ךיא  ש :

יתרמאו תוגרדמה  לע  יתילע  הנורחאה  תורגבה  תניחב  םויסב  .תויורגב  תושעל  יתחלצה  והשכיאו  ןיעו  ןשב  ןוכיתה  תא  יתמייס 
אבצה ירחא  .םייפכ  ואחמ  םלוכ  .ימדקא  דסומב  יתוא  וארי  םה  הבש  הנורחאה  םעפה  יהוזש  ופסאתהש  יירבח  לשו  ילש  םירוהל 

.ץראה רודכ  תכרעמ  לע  קמועל  דומלל  בייח  ינאש  יתנבה  רבדמה  בלב  םש  הבצח , הדש  רפס  תיבב  םייתנש  ךשמב  יתכרדה 
תיצמת תא  םיננעב  יתיאר  לבא  לטקרפ , גשומה  תא  יתרכה  אל  דוע  .םינוש  םינמזבו  םילדגב  עבטב  תורצונש  תוינבתמ  יתמסקוה 

לבא רקחמה , ימוחתב  םייוניש  הברה  הללכו  הכורא , התייה  הימדקאב  ךרדה  .רבדמב  םירצונה  םיננעב  דוחייב  עבטב , הקיטתסאה 
םוחתב קוסעל  לוכי  ינאש  לזמ  רב  שיגרמ  ינא  .התיבה  יתעגהש  יתשגרה  םשגבו , םיננעב  דקמתה  ילש  רקחמהש  בלשל  יתעגהשכ 

.יתייחמל

? םילקאה רקחל  התובישח  יהמו  םיננע  תקיזיפ  יהמ  ש :

הנבההש רקחמ  ימוחת  תללוכש  תבכרומו , הרישע  הקיזיפ  יהוז  .םשגו  םיננע  םירצויה  םיילקיזיפ  םיכילהתב  תקסוע  םיננע  תקיזיפ 
ונחנא ילש  הצובקב  .םיקיקלחו  הנירק  ןיב  היצקארטניאו  תיראניל  אל  הקימניד  תוילוברע ,)  ) היצנלוברוט ןוגכ  תלבגומ , םתוא  ונלש 
לש םיירמונ  םילדומב  שומיש  םגו  תויטרואת  תושיג  םינוש –  םילכבו  תושיגב  םישמתשמו  םינוויכ , המכמ  היעבה  תא  םיפקות 
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הדבעמ תודובע  תויפצת , ןיב  הדרפה  התייה  רבעב  .ןנעב  תודידמו  םינייוולמ  תויפצת  קוחרמ , השיח  תוטיש  חותיפ  םיננע , תודש 
תבכרומ היעב  םיפקותשכ  .תושיגה  לכ  תא  וריכי  םוחתב  םירקוחש  יוצרו  בחרתהל , איה  הייטנה  םויכ  לבא  םיירמונ , םילדומו 

.הנוכנה האצותל  תוסנכתהל  יוכיסה  הלוע  םינוויכ , המכמ 

? קיודמב םילקא  תוזחל  םיעדוי  ונניא  היטעבש  תירקיעה  הביסה  יהמ  ש :

תכרעמ לש  היגרנאה  ינזאמ  לכב  חתפמ  דיקפת  שי  םשגלו  םיננעל  .םיננע  איה  יוזיחב  תואדו  - יאל תוירקיעה  תוביסהמ  תחא 
שמשה תנירקמ  יסחיה  קלחכ  רדגומ  ודבלאה  .םיננעה  תובישח  תרהבהל  המגודכ  ץראה  רודכ  לש  ודבלאה  לע  רבדנ  .םילקאה 

בושחה רפסמה  הזש  דיגהל  רשפא  .ודבלאה  תוחפ  אוה 1  םילקאה  תכרעמב  ראשנש  שמשהמ  היגרנאה  ףטש  .ללחל  רזחומה 
רשקהב .ודבלאהמ   60-70%- כב םיטלוש  םיננע  .תכרעמל  העיגמה  תינוציחה  היגרנאה  ףטש  תא  רידגמ  אוה  ןכש  תכרעמב , רתויב 

םצמצה תריגס  תסנכנה , רואה  תומכב  טלושה  המלצמב  םצמצ  ומכ  .םילקאה  תכרעמ  לש  םצמצה  לעכ  םיננע  לע  בושחל  ןתינ  הזה 
םויכ .םומיח  התועמשמ  םיננעה  יוסיכב  הדירי  .רוריק  היהת  תועמשמהו  סנכנה , היגרנאה  ףטש  תא  ודירוי  םיננע  יוסיכ  תפסות  וא 
םיצירמ רשאכ  רתוי  הרומח  תישענ  היעבה  .תולבגומ  יוזיחה  תולוכי  ןכלו  קיודמ , אלו  ינטשפ  אוה  םילקא  יוזיח  ילדומב  םיננעה  גוציי 

תעיבקב יזכרמ  םרוג  היהי  םיננעה " בושמ   " הזה רשקהב  .םילקא  יוניש  לש  תומגמ  ןיבהל  תוסנל  ידכ  תואבה  םינשה  האמל  תיזחת 
םילקאה תכרעמו  תכרעמל , עיגת  היגרנא  תוחפ  ךכו  רגסנ , םצמצה  ילבולג  םומיח  בקעש  ותועמשמ  ילילש  בושמ  .תכרעמה  דיתע 

לוכי הזה  טקפאהו  דרוי , םיננעה  יוסיכ  םג  הממח , יזג  ללגב  םומיח  לע  ףסונש  ותועמשמ  תאז , תמעל  יבויח  בושמ  .הביצי  תרמשנ 
.תכרעמה תוביצי  - יא תא  תולעהל 

? הממחה טקפא  לשב  ונתוא  ןיינעמ  עלבנש  המו  קחשמהמ ," אצי   " תידיימ רזחוהש  המ  ש :

הנירקה .תכרעמב  ראשיי  הנממ  קלח  הזיא  רמולכ  םצמצה , לדוג  תא  םיעבוק  םיננעו  לג , תרצִק  איה  שמשהמ  העיגמה  הנירקה 
אוה קחשמה  םש  תאז , םע  .הלש  רבעמה  תלוכי  תעיבקב  בושח  דיקפת  שי  הממחה  יזגלו  לג , תכורא  איה  ץראה  רודכמ  תטלפנה 

ינש ןיב  םלשומ  ןוזיא  התועמשמ  תנזואמ  תכרעמ  .םיכוראב  תאצויה  היגרנאל  םירצקה  לגה  יכרואב  תסנכנה  היגרנאה  ןיב  ןזאמה 
.תאצוי רשאמ  תסנכנ  היגרנא  רתוי  רמולכ  תממחתמ , תכרעמב  םיאצמנ  ונחנא  .םימוחתה 

? םילקא יונישל  יפצל  סחיב   IPCC לש תוצלמהה  ירוחאמ  דמוע  התא  םאה  ש :

שי .שיש  תוהובגהמ  איה  םילקאה  תכרעמ  לש  תויטואכהו  תויתדונתה  תגרד  םיידי ! יתשב   IPCC לש תוצלמהה  תא  ץמאמ  ינא 
תגרדל עיגנ  אל  םלועלש  חיכוהל  רשפא  .תמלשומ  הרוצב  התוא  ראתל  לכונ  אל  םלועלו  םילקאה , תכרעמ  ךותב  תינבומ  הלבגמ 
תכרעמהש ההובג  תואדו  תגרדב  םיעדוי  ונחנא  .אירב  ןויגיה  תלעפהמ  םירוטפ  ונניא  ימלוע , תסיפתל  תאז , תורמל  .תטלחומ  תואדו 

לכב תישונאה  הדבכהה  תדרוה  ותועמשמ  אירב  ןויגיה  ןכל , .יתועמשמ  דיקפת  אלממ  ישונאה  םרוגהשו  םומיח , לש  בצמב  תאצמנ 
.תילאיווירט הלחתה  וז  הממח  יזג  תטילפ  םוצמצ  .תירשפא  ךרד 

? יעבטה ביכרמה  תדידממ  רתוי  הלק  םילקאה  יונישב  ישונאה  ביכרמה  תדידמ  םאה  תירקחמ , הניחבמ  ש :

םיכילהת הנשי  ישונא  טקפא  .םידמוצמ  םיכילהתה  םיבושמ  תבורמ  תכרעמב  .יעבטל  ישונאה  םרוגה  ןיב  הדרפהב  איה  היעבה  .אל 
.ךפההו םייעבט , רמולכ  םירושק , אלכ  םיארנ  הרואכלש 

ההובג היצולוזרב  ץראה  רודכ  לש  היגרנאה  ןזאמ  תכרעמ  תא  ןיבהל  םיכירצ  ונחנא  םיביכרה , ןיב  תמלשומ  הרוצב  דירפהל  ידכ 
ונל שיש  םיארמ  םיססובמ  םייעדמ  םיאצממ  תאז , םע  .השורדה  הנבהה  תגשהמ  םיקוחר  ונחנא  "ר .) מל טאו  לש 0.1  לדוג  רדס  )

, ןיינעב ימלועה  ןוידל  רשאבו  .תטלחומ  תואדוול  תוכחל  ןכוסמו  ישפיט  היהי  ןכל , .םילקאה  תכרעמ  בצמ  לע  דואמ  הקזח  העפשה 
תואירב לע  תוירגיסה  תעפשה  ןיינעב  ומכ  להקה , תעד  בוציעבו  ןוידב  דיקפת  םיקחשמ  ןיינע  ילעב  םידיגאתו  תורבחש  ןיבהל  יאדכ 

םתילכתש םירקחמ  ונמימ  קבטה  תורבח  לבא  תואירבל , קיזמ  תוירגיס  ןושיעש  הנש  רתוי מ-50  ינפל  הארה  אירב  ןויגיה  .םדאה 
תכבוסמ תכרעמב  לבא  האצותו , םרוג  לש  םה  םירשקהש  תעדל ב-100%  רשפא  יאש  היה  ןועיטה  .םיאצממב  קפס  תלטה  התייה 

םרוגה לש  תואדווה  תדימ  יבגל  הקינכט  התוא  תא  םיליעפמ  ןיינע  ילעבו  היגרנא  תורבח  ןיא 100% . םיבושמו  םיכילהת  תבר 
ידכ בוט  קיפסמ  עדוי  ינא  לבא  עדוי , אל  ינא  תישונא ? העפשה  וזש  עדוי ב-100%  התא  ךיא  םילקאה –  יוניש  תריציב  ישונאה 

תימילקאה המיתחה  תא  םצמצנו  תיפולח  היגרנאב  עיקשנ  לומתאמ , רבכ  הממח  יזג  לש  הטילפ  תיחפנ  ואוב  .אירב  ןויגיה  ליעפאש 
.הזמ רתוי  ךירצ  אל  .ונלש 

? םילקא תסדנה  לש  םיעצמאב  םילקאה  יונישב  המחלמ  אשונב  ךתדמע  יהמ  ש :

ידי - לע םצמצה  תנטקהב  דקמתמ  םילקא  תסדנה  רקחב  יזכרמ  םרז  .היבגל  הקולח  תיעדמה  הליהקהש  תבכרומו , הקומע  הלאש  וז 
רודכ ינפל  העיגמה  היגרנאה  ףטש  תא  ןיטקמ  ךכו  ץראה , רודכ  לש  ודבלאה  תאלעהל  איבמש  רבד  םיננעה , יוסיכ  חטש  תאלעה 

ןנעה תונוכת  לש  היצלופינמ  לע  תוססובמ  םילקא  תסדנה  לש  תוינכות  הברה  ךכיפל , .הממחה  יזג  תעפשה  לע  הצפמו  ץראה 
יטרואת עדי  םייק  רמולכ , .תימוקמה  המרב  תאז  תושעל  ךיא  םיעדוי  ונחנא  םימייק .) םיננע  לש  םהיתונוכת  יוניש  וא  םיננע  תריצי  )

תבוגת היהת  המ  םיעדוי  אל  ונחנא  .םיבושמב  איה  בוש , היעבה , .ולש  תוריהבה  תאלעהו  ןנע  לש  םייח  ןמז  תכראה  רשפאמה 
.רתוי תולודג  ןמזו  בחרמ  תולקסב  םיננע  לע  ליעפנש  תימוקמה  היצלופינמל  תכרעמה 
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אל םאש  תויהל  לוכיו  רוזח , - לאה תדוקנ  תא  ונרבע  רבכו  הרירב  ונל  היהת  אלש  תויהל  לוכי  .ןכוסמ  םילקא  תסדנה  לש  םוחתה 
ךיא םיעדוי  תויעבט  תוכרעמב  ברעתהל  םיסנמ  רשאכש  ןוויכמ  דואמ , דיחפמ  הז  .ןוזיאמ  אצת  תכרעמה  תויטסרד  תולועפ  טוקננ 

םייבושיח םילכ  ןיידע  ונל  ןיא  .םיננע  ומכ  םיבושמ  תובורמ  תוכרעמב  דחוימב  רמגנ , הז  ךיא  םיעדוי  אל  םעפ  ףא  לבא  ליחתמ , הז 
.םינכוסמ הלאה  םיבושמהו  רוגס  ןטק  ילבולג  רפכב  םיאצמנ  ונחנא  .תיארחא  הרוצב  םיבושמו  תובוגת  ןיבהל 

.תקולחמב היגוסכ  ספתנש  המ  לש  תינחה  דוחב  םויכ  םיאצמנ  םילקא  ירקוח  ש :

ןשה לדגמב  ראשיהל  רתוי  חונ  .וב  תויהל  ןעדמל  חונ  אל  םוקמ  והז  .הקיטילופל  עדמ  ןיב  רפתה  לע  םויכ  אצמנ  םילקאה  םוחת 
ןיאש שיגרמ  ינא  תופיחדה  לשב  םויכ  לבא  .תיעדמה  הנבהה  תא  םדקל  ךכו  םוחתב , םיחמומ  קר  םתוא  וארקיש  םירמאמ  בותכלו 

דוע 20 םהזלו  ליגרכ " םיקסע   " תשיגב ךישמהל  לכונ  אל  .אירבה  ןויגיהה  תשיג  תא  םדקלו  תוסנל  הצור  ינא  .קותשל  היגליווירפ  יל 
תוטילפ םוצמצ  תבוטל  תירשפא  תיזח  לכב  םויה  סייגתהל  בייחמ  אירב  ןויגיה  .רתוי  קיודמ  ימילקא  תיזחת  לדומ  חֵתַפנש  דע  הנש 

.הקעה תנטקהו 

? םילקאה יונישמ  תועבונש  תונכסה  אשונב  ךלש  תואצרהל  בחרה  להקה  ביגמ  ךיא  ש :

םילקאה יוניש  לע  םדאה  ינב  תעפשה  לע  ילש  תואצרהב  רבדמ  ינאשכ  .תושגר  דואמ  הברה  ררועמש  םוחת  אוה  םילקאה  יוניש 
.אשונל םישיגר  םהש  וא  םתוא  עיתרמ  הזש  םישנא  הברה  שיש  עדוי  ינא  לשמל , םיבצחמ , יקלד  תוחפב  שמתשהל  ךירצש  רמואו 

םיבר םישנא  .לאמשה  לש  היצריפסנוק  לוכהש  ורמאש  הלאכ  וא  טקשב , ילש  עדמה  תא  תושעל  ךירצ  ינאש  יל  וקעצש  ימ  םג  שי 
וחתפי ןכ  םה  לבא  תוילאיצנרפיד , תואוושמ  לע  וא  ןטרסה  רקח  לע  ןולסב  ןויד  וחתפי  אל  םה  .הקיטילופב  ומכ  העד , םיחתפמ  םג 

.םילקאה יוניש  לע  הקומע  העד 
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