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םילקאההרצקב רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  5

CC BY 2.5 יקיוויקיפ , ןונרא , תרפא  םוליצ :  | 2012 הרעסב , םיפצומ  ןולייא  יביתנ 

םילקאה יונישל  לארשי  תנידמ  תוכרעיה 

לע .תימואל  הלועפ  תינכות  םודיקלו  םילקאה  יונישל  לארשי  תנידמ  תוכרעיהל  ( 4079 סמ '  ) הלשממ תטלחה  הרבע  ילויב 2018 
תא ריבגהל  ידכ  לעפת  לארשי  יכ  םג  עבקנ  הטלחהב  .ויתועפשהל  תוכרעיהב  ךרוצבו  םילקאה  יונישב  הריכמ  לארשי  וז , הטלחה  יפ 

ינש דצמו  ילכלכהו , יתביבסה  יתואירבה , ןוכיסה  תא  וניטקיש  תוינידמ  ידעצ  תטיקנו  הלועפ  תוינכות  םושיי  תועצמאב  תונכומה 
.ןהמ תירשפא  תלעות  תקפהו  םילקאה  יונישל  תורושקה  תויונמדזה  לוצינ  ודדועי 

תנשמ  1504 סמו ' תנשמ 2009 ,  474 סמ '  ) םילקאה יוניש  אשונב  תומדוק  הלשממ  תוטלחהל  תפרטצמ  הלשממה  לש  וז  הטלחה 
היגטרטסאל הלשממל  תוצלמה  םילקא : יונישל  תולגתסהל  לארשי  תוכרעיה   " ךמסמה תונורקע  תא  תצמאמ  השעמלו  ( 2010

. רבמצדב 2017  הלשממל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  שיגהש  תימואל " הלועפ  תינכותו 

.םתתחפהל לועפל  שישו  םילקאה , יונישל  יזכרמה  םרוגה  ןה  םדא  ידי  השעמ  הממחה  יזג  תוטילפ  יכ  תפרוג  המכסה  הנשי  םלועב 
רתוי לש  היילע  עונמל  ידכ  תויתועמשמ  התחפה  תולועפ  טוקנל  שיש  עבקנ  ( IPCC  ) םילקא יונישל  יתלשממ  - ןיבה לנאפה  "ח  ודב

תטאהל תויונמדזה " ןולח   " אוה בורקה  רושעה  יכ  עבקנ  ןכ , ומכ  האמה ה-21  . ףוס  דע  עצוממב  סויזלצ  תולעמ  מ-1.5 
.הלוכ תושונאה  רובע  ןוסא  ירה  תויהל  םילולעש  םישיחרת  תעינמלו  תימלועה  תוממחתהה 

תואיצמה םע  דדומתהל  ךרוצ  שי  תעכ  רבכו  םילקאה , יוניש  לש  תיתועמשמ  העפשה  היהת  הרקמ  לכבש  ךכב  הרכה  שי  תאז , םע 
תוכרעיהב תאז  תושעל  שי  .הרפסומטאל  הממח  יזג  תטילפב  התחפהה  לש  תוירשפאה  תועפשהל  ןיתמהל  אלו  הווהתמה 

םדאה ינב  ייח  תוכיא  לע  הרימש  תויגולוקאה , תוכרעמה  לש  ןסוחה  תלדגה  ןתרטמש  תולועפ  תטיקנבו  תועפשהלו  תוכלשהל 
.םיינוציק ריוא  גזמ  יעוריא  בקע  םרגיהל  םילולעש  םיקזנ  רועזמו 

: תואבה תורטמה  שמח  תגשהל  לעפת  לארשי  תנידמ  םילקא , יונישל  תוכרעיהל  הלשממה  תטלחה  יפ  לע 

.ילכלכ ןסוח  תיינבו  שוכרבו  שפנב  תועיגפה  םוצמצ   .1
.תויעבטה תוכרעמה  לש  תודימעה  תלדגהל  םיעצמא  תטיקנ   .2

.תוטלחה תלבק  ךרוצל  ולש  ףטוש  ןוכדעו  יעדמה  עדיה  סיסב  תיינב   .3

[1]

[2]
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.רוביצלו תוטלחה  ילבקמל  עדי  תשגנהו  תועדומ  תאלעה  ךוניח ,  .4
.םיימואל - ןיבו םיירוזא  הלועפ  יפותיש  םודיקו  היתויוביוחמל , םאתהב  ימלועה  ץמאמב  לארשי  תובלתשה   .5

תויתלשממ תויושר  הלשממ , ידרשמ  םיגיצנ מ-33  תללוכה  םילקא  יונישל  תוכרעיה  תלהנִמ  המקוה  הטלחהה  עוציב  ךרוצל 
רבמצדב התדובעב  הלחה  תלהנמה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  עבט  יבאשמ  לוכשא  "ל  כנמס תושארב  םייתלשממ , - אל םינוגראו 
לש םיירקיעה  םידיקפתה  .הטלחהה  םושייל  תושרדנה  תולועפה  לכ  תא  ללכתל  ידכ  הנשמ  תודעו  תועצמאב  תלעופו   2018

: םה תלהנמה 

.םילקא יונישל  תוכרעיהל  תימואל  תיגטרטסא  תינכות  םודיק   .1
.תויתלשממ תוינכותב  ןתעמטהו  םילקא  יונישל  תוכרעיה  אשונב  תושדח  תוינידמ  תומזוי  םודיק   .2

.םהיתויוכמסל םאתהב  םינושה  םינוגראב  הלועפ  תוינכות  עוציב  רחא  בקעמ   .3
.רוביצהו תוירוביצ  תויושר  הלשממ , ידרשמ  ןיב  םואית   .4

.רוביצלו תוטלחה  ילבקמל  תועדומ  תאלעהו  הרבסה   .5
.רוביצלו הלשממל  יתנש  תומדקתה  "ח  וד תשגה   .6

תוממחתהה ונרוזאבש  לודג  ששח  םייק  םויכ  רבכ  םילקאה , יוניש  תועפשה  תניחבמ  דואמ  שיגר  רוזאב  תאצמנ  לארשיש  רחאמ 
תויהל תולולע  ולוכ  רוזאהו  לארשי  תנידמ  יבשות  ייח  לע  תוכלשהה  האמה ה-21 . ףוס  דע  סויזלצ  תולעמ  רתוי מ-1.5  הבר  היהת 

תלהנמה תוליעפ  .םילקאה  יונישל  ילארשיה  קשמה  ללכ  לש  הנוכנ  תוכרעיהב  ךרוצה  דדחתמ  ךכל , יא  .לרוג  תורהו  תויתועמשמ 
הנושארל גצוה  ףאש  יפכ  םהב , תבלושמו  ( SDGs  ) "ם ואה לש  אמייקה  - רב חותיפה  ידעיב  הדימעל  לארשי  יצמאמ  תא  תמאות 
הלשממה תוטלחה  םושייל  םיבר  הלשממ  ידרשמ  םע  דחי  לעופ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ןכ , ומכ  .ןורחאה  ילויב  "ם  ואה תרצעב 
תודדומתהל לארשי  תנידמ  תוכרעיהלו  היגרנאב  שומישה  לועייו  תושדחתמ  תויגרנאל  רבעַמ  הממחה , יזג  תוטילפ  תתחפה  ךרוצל 

.תויופצה תוימילקאה  תומגמה  םע 

: ההובג תופידעב  עוציבל  תואבה  תולועפה  ורדגוה  תלהנמה , ידיקפתל  םאתהב 

, לארשיב םילקאה  יוניש  לש  תועפשהו  תוכלשה  תומגמ , יופימ  תללוכה  תימואל  תיגטרטסא  שמוח  תינכות  תנכה   .1
.םיביצקת תאצקהו  םינושה  םימזימל  תויומידקו  תויופידע  ירדס  תעיבק 

םוריחה תושר  תרזעב   UNDRR (The UN Office for Disaster Risk Reduction  ) ןוגרא לש  היגטרטסאה  ץומיא   .2
קוזיח ךות  םימייק  םינוכיס  םוצמצו  םישדח  םינוכיס  תעינמ  ןוסא , ינוכיס  תתחפה  תללוכה  "ל – ) חר  ) תימואלה
.עבטו םדא  ידי  השעמ  םייגולונכטו , םייגולויב  םייתביבס , םינוכיס  לעו  תונכס  לע  בר  שגד  םשומ  .ימואלה  ןסוחה 

.עבטל םימ  תבשהו  םהיתודג  רומיש  לע  שגדב  םילחנ , םוקישל  תימואל  תינכות  םודיק   .3
תויגולוקאה תוכרעמה  תודימע  קוזיחל  תושרדנה  תולועפ  ללוכ  יגולויבה , ןווגמה  לע  הרימשל  תימואל  תינכות  תנכה   .4

.םילקאה יוניש  לש  ןדיעב 
םימרוגה ןיב  םואיתה  ךרעמ  לועייו  ינוריע  רגנ  ימ  זוקינלו  לוחלחל  םיעצמאה  תרדסה  ינוריעה , זוקינה  ךרעמ  רופיש   .5

.אשונב םיקסועה  םינושה 
, תואלקחה דרשמ  "ל , קק ףותישב   ) םילקא יונישל  תוימוקמה  תויושרה  תוכרעיהמ  קלחכ  ינוריעה  רעיה  חותיפ  תניחב   .6

(. ןונכתה להנִמו  תוימוקמ  תויושר 
תיינב םילקא , ירוזאל  םאתהב  םינוכיס  יוהיז  תוללוכה  תוימוקמה  תויושרב  תוכרעיהל  תויגטרטסא  תוינכות  תנכה   .7

ךירדמ שמשתו  תויושרה  ישארל  ןתנית  תינכותה  .םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תושרדנ  תולועפ  עוציבו  תולוכי 
.תוכרעיהל

.םבוצקת תוברל  תופרש , ינפמ  םיבושיי  לע  הנגהל  ץיח  ירוזא  תמקה  רשפאתש  הקיקח  םודיק   .8
תוינכותה ןיב  רוביחו  היגרנאב  שומישה  לועייל  תונושה  תוינכותה  םושיי  לע  םינומאה  םיפוגה  ןיב  ןורכנסה  תרבגה   .9

.םילקאה יונישל  תוכרעיה  ןיבל  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל 
רוטינה יצמאמב  תובלתשהו  ימילקא  רוטינל  תויתשת  תיינבו  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  חותיפו  רקחמ  םודיק   .10

.םיימלועה

היגטרטסא תשבגתמ  ןכ , ומכ  .םילקאה  יונישל  לארשי  תוכרעיה  לש  ןושארה  יתפוקתה  "ח  ודה תכירע  תמייתסמ  הלא  םימיב 
דציכו םילקאה  יוניש  םע  לארשיב  יבטימ  ןפואב  דדומתהל  ידכ  תובורקה  םינשל  תושרדנה  תינכותהו  תוליעפה  יבגל  הרורב 

הבוט תוכרעיהל  לארשי  תא  ואיבי  המושייו  הבוצקתש  הלועפ  תינכות  ןכות  הבורקה  הנשב  .אשונב  ימואלה  ןסוחה  תא  םיצעהל 
.םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל  תונכומלו  רתוי 

תורוקמ
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תוצלמהה םושיי  םילקא : יונישל  תולגתסהל  לארשי  תוכרעיה  .הביבסה 2019 . תנגהל  דרשמה   .1
.תימואל הלועפ  תינכתו  היגטרטסאל  הלשממל 

IPCC. 2018. Summary for Policymakers. In: Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner H-O,  .2
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