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יוניש ןותימל  חרכהב  םרות  אל  רעיה  ןכלו  םוחל , שמשה  תנירקמ  קלח  ךפוה  םיצעה  לש  ההכה  םתכה  ימוקמה , יגולויבה  ןווגמב  העיגפל  רבעמ  .בגנה  ןופצב  רועיי 
לגס ףסוי  םוליצ : םילקאה | 

ןורתפה אל  םילקאה ? יוניש  ןותימל  םיצע  תעיטנ 
לארשי רובע 

: רמאמל הבוגתכ  בתכנ  רמאמה 

Bastin JF, Finegold Y, Garcia C, et al. 2019. The global tree restoration potential. Science 365(6448): 76-79.

עקר

ןמחפ תחיפסל  יעצמאכ  תורעי  לש  ףקיה  תבחר  העיטנל  ןויערה  תעל  תעמ  הלוע  םילקאה  יוניש  תא  ןתמל  ימלועה  ןויסינה  תרגסמב 
הנורחאל םילקאה  . יוניש  ןותימל  העיטנה  תמורת  לש  ןועיטב  בחרנ  רועיי  םדקל  םישקבמה  שי  לארשיב  םג  .הרפסומטאהמ 
םיכמותש םירוזאב  םנוד  דראילימ  לש 9  חטש  לע  םיצע  דראילימ  תעיטנל כ-500  לאיצנטופ  םייק  יכ  ןעוטה  רקחמ  םסרופ 

.הרפסומטאב ןמחפה  רגאממ  לש 25%  התחפהל  איבהל  יושעש  ךלהמ  תורעיב , יעבט  ןפואב 

םיצעה ב- יוסיכ  תמיגד  ידי  - לע רועייה  לאיצנטופ  תא  ךירעה  לדומה  ילויב 2019   םסרפתהש  םירחאו   Bastin לש רמאמה  יפ  לע 
תמגודכ םיפסונ  םינותנ  לולקש  ךות  רוזא ,) לכב  חמוצה  לש  אישה  תרבח  תא  גצייל  םירומאה   ) םינגומ םיחטשב  םירתא   78,774

חטשה תא  לבקל  ידכ  םירעוימהו  םייאלקחה  םייונבה , םיחטשה  ורסוה  ןכמ , רחאל  .בחורו  ךרוא  וקו  הרוטרפמט  םיעקשמ ,
השענ חטשה  בושיחו  "ר , מק לש 1  יבחרמ  קוידב  תיפרגואג  עדימ  תבכשב  גצוה  רועייה  לאיצנטופ  .שדח  רועייל  ילאיצנטופה 

תפסותכ בשוח  םיצע  יוסיכ  לש 10%  שומימ  לאיצנטופ  לעב  לסקיפש  ךכ  (, canopy cover " ) םיצע תפוח  יוסיכ   " דדמ תועצמאב 
םיה לבחב  דבלב  ו-3  רבדמה , רפְסב   2 בגנב , םהמ 11  המיגד , ירתא  לע 16  לדומה  ססבתה  לארשיב  .ר  " מק לש 0.1  רעי  חטש 

.ינוכית

( םדוק רעוימ  היה  אלש   ) שדח םיצע  יוסיכל  םנוד  ןוילימ  לש 1.2  ףקיהב  רועיי  לאיצנטופ  לארשיב  הפומ  רמאמ   ותוא  יפ  לע 
.ימלועה רועייה  לאיצנטופמ  הווהיש 0.01%  םיצעה ,) תפוח  ןיב  םיחוור  אלל   ) ףיצרו

ןכא לארשיב  םישדח  תורעי  תעיטנל  לאיצנטופ  םהב  שי  יכ  ןעטנש  םיחטשה  םא  קודבל  התייה  ןלהל  ראותמה  רקחמה  תרטמ 
תרימש תניחבמ  םישיגר  םיחטשב  םימקוממ  םה  םאהו  ימלועה , םילקאה  יוניש  ןותימל  םתמורת  המ  ןכ –  םאו  שומימל , םינתינ 
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? עבטה

תוטיש

םע לארשיב  רועייה  לאיצנטופ  תבכש  תא  ונבלצה  לארשיב , רועייל  לאיצנטופ  ילעבכ  ורתואש  םיחטשה  יפוא  תא  חתנל  ידכ 
םייונב םיחטש  יגולורואטמה ,) תורישה   ) םיעקשמ עצוממ  גראמה ,)  ) תנשל 2018 עקרקה  יוסיכ  תבכש  תונוש : עדימ  תובכש 

(. םינגהו עבטה  תושר   ) םיימואל םינגו  עבט  תורומשו  לארשי ) יופימל  זכרמה  )

יבחרמה שומימה  זוחאל  םאתהב  ונידי  - לע הבשוח  םילקאה  יוניש  ןותימל  ימלועה  רועייה  ץמאמל  לארשי  לש  תיסחיה  התמורת 
תוטישה טוריפ  .ירוקמה  רקחמב   S2 חפסנל םאתהב  הבשוח  םיחטשה , ללכ  לש  אלמ  שומימ  תעב  תיברמה  המורתהו  ונאצמש ,

חפסנ 1. ב ןהב –  ונשמתשהש 

ןוידו תואצות 

תעיטנל יתועמשמ  לאיצנטופ  לארשיב  םייק  ןכא  םאה 
? םישדח תורעי 

רויא 1. םכוסמ ב תונושה  עדימה  תובכש  לומ  לא  רועייה  לאיצנטופ  לש  יבחרמה  חותינה 

םניא  – שדח רועייל  לאיצנטופ  ילעבכ  לארשיב  ונמוסש  םיחטשהמ  תוחפל 87%  יכ  ולעה  רויא 2 )  ) ונכרעש חותינה  תואצות 
: אבה טוריפה  יפ  לע  שומימל , םינתינ 

רעיו יעבט  שרוח   13% יאלקח , חטש   16% יונב , חטש   17%  ) העיטנל םייטנוולר  אל  עקרק  ישומישב  םימקוממ   46%  .1
(. עוטנ

אל ןכלו  ןדריה ) תעקבמ  םיקלחו  הדוהי  רבדמ  תוברל   ) הנשל םשג  תוחפ מ-200 מ"מ  חיחצ –  רוזאב  םימקוממ   34%  .2
.תורעי תעיטנל  םיאתמ 

, תויעבטה תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  ןגהל  אוה  ינונכתה  םדועייש  םיימואל , םינגו  תורומש  יחטשב  םימקוממ   7%  .3
.םהב יטנוולר  וניא  םדא  - עטנ רעי  ןכלו 

הז חטש  םא  םג  .רועייל  תינושאר  תונכתיה  שי  לארשיב , רועייל  ילאיצנטופכ  רקחמה  יכרוע  ונמיסש  חטשהמ  קר ל-13%  רמולכ – 
, תאז םע  .תועדה  לכל  חינז  ףקיה  ימלועה –  רועייה  ץמאממ  היהת 0.001%  םילקאה  יוניש  ןותימ  לע  ותעפשה  ואולמב –  עטניי 

תלטומ רעי  תעיטנל  תונכתיהה  םהב , םג  יכ  תדמלמ  הרואכל ,) תונכתיהה , ילעב  ה-13%   ) םירתונה םיחטשה  לש  תקדקודמ  הניחב 
: תואבה תוביסהמ  קפסב ,

םילדומ םשג .) 200–300 מ"מ   ) הצחמל חיחצ  םילקאב  םייוצמ  םירתונה  םיחטשהמ   54% הצחמל : חיחצ  םילקא   .1
הנופצ עונל  יופצ  הנשל  םשג  יווק 100 ל-400 מ"מ  ןיבש  רוזאה  יכ  םיזוח  לארשיב  םילקאה  יונישב  םיקסועה 

וק ה-200 יכ  ךרעומ  תנשבש 2100  ךכ  יתנשה  , םיעקשמה  עצוממל  סחיב  רושעל  לש כ-2%  רועישב  הברעמו ,
תתומת ןיבל  תרוצבהו , תוממחתהה  תמגמ  ןיב  רשק  חכוה  ןכ  ומכ  וק 230 מ"מ  . םויכ  יוצמש  םוקמב  היהי  מ"מ 

םשג ןיבש 200 ל-300 מ"מ  רבעמה  ירוזאב  אמייק  - רב רעיל  תונכתיההש  ןאכמ , םיעוטנ  . תורעיב  תרבגומ  םיצע 
.הכומנ – 

םיישק הביצמה  הדבוע  ןורמושו , הדוהי  יחטשב  םייוצמ  םירתונה  םיחטשהמ   84% םייניינקו : םיינונכת  םיישק   .2
םה וב  םיידיתעה  עקרקה  ידועייש  וא  תיטרפ  תולעבב  הארנכ  יוצמ  םיחטשהמ  רחא  קלח  .םשומימ  ינפב  םירגתאו 

.חותיפל תורטמל 
חטש וא  הייחיש  התב , לש  יעבט  חמוצב  םינייפואמ  םירתונה  םיחטשהמ  כ-85%  עבטה : תרימש  ילוקישמ  םיישק   .3

קָשנִמ תעוצר  םירצוי  םהמ  קלחו  םיחמתמ , םינימלו  יגולויבה  ןווגמל  הלודג  תובישח  ילעב  םה  הלא  םיחטש  .ינובשע 
םיחטשב רועיי  תולועפש  ךכ  לע  הדיעמ  לארשימ   תוח  " ודו םירקחמ  לש  הפיקמ  הריקס  . ecotone) )

תיעבטה תיגולוקאה  תכרעמה  לש  תידוחייה  הרבחה  תפלחהל  תומרוג  יעבט , ןפואב  םהב  םירידנ  םיצעהש  םייעבט 
לע רקחמה  יכרוע  וליפא  ןכאו , .יעבטה  חטשה  תא  םינייפאמה  םינימהמ  קלח  תקיחד  ךות  הנוש , תיגולוקא  הרבחב 

תמגוד םייעבט –  םיחטשב  רעייל  ןיא  יעבטה  ףונהו  עבטה  תרימש  ילוקישמ  יכ  ונייצ  ימלועה   רועייה  לאיצנטופ 
.םיינובשע םיחטשו  תותב 
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רויא 1
יוניש ןותימ  ךרוצל  לארשיב  רועייל  ןימזה  חטשה  לאיצנטופ  לש  תיבחרמ  הסירפ 
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יפל גוויסב  םירחאו  ,    Bastin יפ לע  םיצע , יוסיכ  לש 5%  ףס  ךרע  לעמ  םילקאה ,
גראמה לש  עקרקה  יוסיכ  תבכש 

רויא 2
םילקאה יוניש  ןותימ  ךרוצל  רועייל  לאיצנטופ  ילעבכ  םירחאו    Bastin ידי - לע לארשיב  ופומש  םיחטשה  חותינ 

יוניש ןותימל  םסק  ןורתפ  אוה  ףקיה  בחר  רועיי  םאה 
? םילקאה

תולאש תומייק  הרקמ , לכב  .חינז  אוה  םילקאה  יוניש  ןותימל  תיתועמשמ  המורת  לעב  ףקיהב  רועייל  לארשי  לש  לאיצנטופה 
: םיאתמה חטשה  ול  אצמיי  םא  םג  םילקאה , יוניש  ןותימל  רועייה  לש  ותמורת  יבגל  תויתועמשמ 

יוניש לע  ותעפשהב  םוח ) יפוליחו  הנירק  רזחה  םירחא , הממח  יזג  לש  הטילפ  ןמחפ , עוביק  ללוכה   ) בכרומ ןזאמ  שי  רועייל 
תטילפ תרבגהמו  הנירקה  רזחה  תתחפהמ  תמרגנה  תממחמ , העפשה  רעיל  שי  הובג  הנירק  רזחה  םע  םיריהב  םירוזאב  .םילקאה 

םירוזא לשמל  םה  הלאכ  םירוזא  הריהבה  . תיעבטה  ותביבס  תמועל  ההכ  םתכ  אוה  רעיהש  ןוויכמ  הרפסומטאל , םוחה 
תמרגנה תררקמ "  " המורת םג  רעיל  שי  ינש , דצמ  .לארשימ  םיבחרנ  םיקלח  ומכ  הצחמל –  םיינשבוי  םירוזא  םגו  םיגלשומ ,

ריתי  רוזא  רובע  םינש  כ-80  המגודל –  וטנ , תיבויח  המורת  תגשומש  דע  םיבר  םירושע  םיפלוח  ןכל , .ינצמח  - וד ןמחפ  תחיפסמ 
.

םימ תונימזב  תולתכ  ןמז , ךרואל  תימלוע  תועמשמ  לעב  ףקיהב  ןמחפ  עבקל  םילוכי  םיעוטנ  תורעי  םא  תקולחמ  הנשי  ךכמ , הרתי 
תורעי םא  רקיעב  םקושש  , םייפורט ) םירוזאב   ) יעבט רעיל  דוגינב  להונמ , רעי  קשממ  לשב  ןמחפ  תטילפבו  םיטניירטונו  

תא ךופהל  םיבר  םינעדמ  םיצילממ  וז  הביסמ  .בשע  יחטש  ומכ  יעבט , םיצע  יוסיכב  ןכ  ינפל  וכמת  אלש  םירוזאב  םיעטינ  הלא 
. יפורט  - תתהו יפורטה  רוזאב  וסרהנש  תורעי  םוקיש  ץמאמל  רועייה  ץמאמ 

ןמחפ עבקל  שדחה  רעיה  לש  לאיצנטופה  תאז , םע  .םילקאה  רבשמל  טושפ  ןורתפכ  הארנ  ףקיה  בחר  רועיי  תוינידמה , תמרב 
רשפאל לולע  הז  םינמז  רעפ  יוצימל  . עיגמ  ןכמ  רחאלו  העיטנה , דעוממ  םירושע  רפסמ  רחאל  קר  שמוממ  יתועמשמ  ףקיהב 
תומיעב םיכורכש  תונורתפ  ידיימה , ןמזה  חווטב  םילקאה  יוניש  ןותימל  תיתועמשמ  המורת  ילעב  תונורתפמ  ענמיהל  יטילופה  גרדל 

קפסי רועייש  רוביצה  תא  תולשהל  לולע  יטילופה  גרדה  רמולכ , .ילכלכו  יטילופ  ריחמ  םהל  שישו  סרטניא  ילעב  לש  תוצובק  םע 
. םייקה  ילכלכהו  יתרבחה  רדסה  יונישב  ךורכה  ריחמה  אלל  םסק ," ןורתפ  "

םוכיס
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חותינה יפל  .םילקאה  יוניש  לש  יתועמשמ  ןותימ  עיצהל  הרטמב  תימלוע  הלקסב  רועייה  לאיצנטופ  תא  ונחב  םירחאו    Bastin
טעמכ ןיא  לעופב , יכ  הארמ  ונלש  חותינה  .םיצע  תעיטנל  ימלועה  לאיצנטופה  ךסמ  לש 0.01%  המורת  לאיצנטופ  לארשיל  םהלש ,

םימיאתמ םניא  רועייל , םינימז  הרואכלש  םימצמוצמה  םיחטשהו  לארשיב , שדח  רועייל  תישעמ  תונכתיה  ול  שיש  ןימז  חטש 
חטשה תא  ביחרהל  יופצש  םילקאה  יוניש  חכונל  םיחיחצ  םיחטשב  דורשל  רעיה  לש  םיכומנה  וייוכיס  חכונל  תאזו  העיטנל ,

ןיטולחל חינז  לארשיב  שדח  רועייל  ןימזש  םצמוצמה  חטשה  ךכיפל , יעבטה . ףונהו  עבטה  תרימש  ילוקישמו  חיחצה ,
.ימלועה םילקאה  ןותימ  לע  ותעפשהב 

.ימילקא ןותימ  תורטמל  רועייל  לאיצנטופ  ילעבכ  והוזש  םיפסונ  םירוזאל  ושענש  תוקידב  םע  דחא  הנקב  תולוע  ונרקחמ  תואצות 
הרואכלש הלאככ  םויכ , םירעוימ  םניאש  םיבחרנ  םירוזא  לש  יוגשה  יוהיזה  לשב  תרוקיבל  התכז  הקירפאב  רועייה  תמזוי  המגודל ,

קראפו יטגנרסה  לש  םיינוקיאה  בשעהו  הנאווסה  ירוזא  תא  רעייל  ןתינ  יכ  ןעטנ  ןוידבש  רמאמב  לשמל , .תורעי  תעיטנל  םימיאתמ 
םינש  ינוילימ  ךשמב  םהב  רעי  לש  תוחתפתה  וענמ  תופרשו , הייער  ומכ  םייעבט , םייגולוקא  םיכילהתש  יפ  לע  ףא  תאזו  רגורק ,

איהו ימלוע , הדימ  הנקב  םילקאה  יוניש  ןותימל  רועיי  לש  תילכלכה  תונכתיהה  יבגל  תוקפס  התלעה  םג  תיעדמה  תרוקיבה  . 
. םיעוטנ תורעיל  סחיב  תויתועמשמ  תויומכב  ןמחפ  םירצוא  םימייק  בשע  יחטשש  ךכ  לע  העיבצמ 

םינותנה חותינ  סיסבב  ודמעש  תויוגש  דוסי  תוחנה  יכ  םילעמ  ימלועה , יופימה  םוסרפ  תובקעב  ובתכנש  תרוקיב   ירמאמ 
יוניש תא  ןתמלו  ןמחפ  חופסל  םישדחה  םיצעה  לאיצנטופל  רשאב  השימח ) יפ   ) תמזגומ רתי  תכרעהל  ואיבה  םירחאו   Bastin לש

אוה רועיי   – " יכ םירחאו   Bastin לש העיבקב  קפס  םיליטמה  םינועיט , לש  הכורא  הרוש  לע  תונעשנ  הלא  תורוקיב  .םילקאה 
". ימלועה םילקאה  יוניש  ןותימל  רתויב  ליעיה  ןורתפה 

ןושארה םויאכ  רדגומ  םכותב , רועייו  עקרק , ישומיש  יוניש  יגולויבה  . ןווגמה  תרימשל  תימלוע  תובישח  לעב  רתא  איה  לארשי 
םהב עגפת  אלו  הלש , םייעבטה  םיחטשה  תרימשב  דקמתת  לארשי  יכ  יואר  ימלועה  . יתשביה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הלעמב 

.תימלועה וא  תירוזאה  המרב  םילקאה  יוניש  ןותימל  תיתימא  המורת  רדעיהב 

יונישל תודימעה  תויעבט  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  הרימשב  דקמתהל  הכירצ  םילקאה  יוניש  תועפשה  ןותימל  לארשי  לש  התמורת 
לועייו ןוכסיח  ימזימ  תועצמאב  תוטילפ  תתחפהב  ןבומכו  םיחותפה , םיחטשב  תופרש  תעינמב  תינוכית  , םי  התב  ומכ  םילקאה ,

בחרמב םיצע  תעיטנ  דדועל  עצומ  ןכ , ומכ  .תינוכסח  הרואתל  רבעמו  תוגג  לע  םיירלוס  םילנאפ  תנקתה  תמגוד  היגרנאב , שומישה 
.םיחותפה םייעבטה  םיחטשב  אלו  םיינוריע , םוח  ייא  ןותימב  ביכרמכ  םיבושייבו  ינוריעה 
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