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ינפמ עקרקה  לע  רומשל  ודעונ  הנומתב ) ץייווש —  רעיכ  םויכ  רכומה   ) רהה ןורדמב  תועיטנה  .הירבט  תא  הפיצהש  הלודג  ץוב  תלופמל  זע  םשג  םרג  תנשב 1934 
.ףחסה תדוקפ  יפ  לע  דחוימ  רוזאכ  רעיה  לע  טדנמה  תונוטלש  וזירכה  תנשב 1941  תנשב 1927 . רבכ  תועיטנב  לחה  טדנמה  תונוטלש  לש  רועייה  ףגא  .הפיחס 

"ל קק תובידאב  סורטבלא , םוליצ : הז |  ןורדמב  ףחס  תעינמ  תמישמ  תא  "ל  קק המצע  לע  הלביק  רתוי  רחואמ 

יבחרמה ןונכתב  םייקה  רעיה  לש  הבחרהו  בוליש 
םילקאה יונישל  לארשיב  קשמה  תולגתסהל  םילככ 

לש ומויק  ךשמה  תא  רגתאמ  םילקאה  יוניש  אסיג , דחמ  .םיניינעמו  םיבכרומ  ןילמוג  יסחי  םיררוש  םילקאה  יוניש  ןיבל  רעיה  ןיב 
תולגתסהב םגו  תימלועה  תוממחתהה  ( mitigation  ) תּוחפִאב םג  יזכרמ  דיקפת  רעיל  דגנמו , םלועב , םיבר  םירוזאב  רעיה 

.הלא םירשקהב  לארשיב  רעיה  תמורת  לע  ןאכ  דומעל  הסנא  .םילקא  יונישל  ( adaptation)

הרוטרפמטה ןוכיתה  םיה  חרזמב  .רעיהו  חמוצה  לש  תוינויחהו  תואירבה  לע  ףיקעו  רישי  ןפואב  עיפשהל  יופצ  םילקאה  יוניש 
דוע ואר   ) רבגת תורוצבה  תוחיכשו  לדגת  םשגה  תופוס  תמצוע  ןוטקל , םייופצ  םשגה  ימי  רפסמו  םיעקשמה  תומכ  תולעל , היופצ 

תלוכיב עגפתש  עקרקב , םינימזה  םימה  תומכב  הדירי  איה  הלאה  םייונישה  לש  תיזכרמה  האצותה  רועיי , לש  טביהב  הז .) ןויליגב 
( הז ןויליגב  דוע  ואר   ) ןוציק יעוריא  תוחיכשב  היילע  םמיע  םיאיבמ  םייונישה  ךכ , לע  ףסונ  .םמצע  ץיפהלו  דורשל  חתפתהל , םיצעה 

יתוריש לע  םייאלו  רעיה  לש  ומויק  תא  ןכסל  םילולעה  תולחמו  םיקיזמ  תוצרפתהו  תוקזח  תוחור  תונופטיש , תופרש , תמגודכ 
.קפסמ אוהש  םינווגמה  תיגולוקאה  תכרעמה 

יעוריא לש  הרמוחבו  תורידתב  היילע  בר , ןסוח  תולעב  תוכרעמכ  םיינוכית  םיה  שרוחהו  רעיה  תא  תוארל  לבוקמש  יפ  לע  ףא 
םורגל לולע  אוה  ךא  ינוציק , םנמוא  הז  שיחרת  .םיצעה  תרבח  לש  תוששואתהה  תלוכי  תא  תוַלכל  היושע  ליעל  וראותש  ןוציקה 

. תיחיש  חמוצ  תרוצתל  תינרעי  חמוצ  תרוצתמ  רבעמל  רמולכ  (, state transition  ) חמוצה תרבחב  עובק  בצמל  יוניש 

רקחמו חווט  ךורא  רוטינ  תבוטל  הלש  רקחמה  ביצקתמ  םיבחרנ  םיקלח  הנפַמ  "ל ) קק  ) לארשיל תמיק  ןרק  םירושע  השולשכ  הזמ 
לודיג יתב  לש  האישנה  רשוכ  לשו  חמוצ  - םימ - עקרק ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לש  הנבהה  תקמעהב  ועייס  הלא  םירקחמ  .יגולוקא 

ירקחמ עדי  .חווט  תכורא  הייארב  םאתומ  לוליד  קשממ  חַתופו  תילמיטפואה  םיצעה  תופיפצ  העבקנ  םסיסב  לעש  לארשיב , םינוש 
םילוליד תועצמאב  םיצעה  תופיפצ  תא  ןיטקהל  ןווכמ  רעיה  קשממ  ללככ , .יופצה  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  םילכ  קפסמ  הז 

ףגא ךכ , לע  ףסונ  .םילקאה  יונישמ  תועבונה  תוקעל  םתודימעו  םנסוח  תא  לידגהל  ידכ  םהלש  היחמה  חוורמ  תלדגהו  םירודס 
םיערז תורוקמב  שומיש  חיטבהל  ידכ  םתחבשהלו  שבויל  םידימע  םיחישו  םיצע  ינימ  רותיאל  תינכות  חתיפ  "ל  קקב רועייה 

לש ינרעיה  ןונכתבו  היגטרטסאב  םילקאה  יוניש  אשונב  םירקחמה  תוצלמה  בוליש  .םייופצה  םילקאה  יאנתל  רתוי  םימאתומה 
ילוקיש בוליש  ( – SDGs  ) אמייק - רב חותיפל  "ם  ואה ידעיב  הרטמל 13.2  םאתהב  דיתעב , רעיה  תודירש  ייוכיס  תא  לידגמ  "ל  קק

. םיימואלה  תוינידמבו  ןונכתב  םילקא  יוניש 
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תומלעתהש ריהזמ  "ם  ואה לש  תואלקחהו  ןוזמה  ןוגראו  הרפסומטאב , הממחה  יזג  ןזאמ  תעיבקב  יטירק  דיקפת  םלועה  תורעיל 
הלולע קשמה , לש  תולגתסהה  תלוכי  תרבגהלו  הרפסומטאב  ןמחפ  יזוכיר  תתחפהל  םלועב  תורעיה  לש  תילאיצנטופה  םתמורתמ 

םיכרדה תלעות , לומ  תולע  תניחבמש  עבק   IPCC-ה ךכ , לע  ףסונ  םילקאה  . יונישב  המחלמב  םיצמאמב  שונא  ןפואב  עוגפל 
. אמייק  - רב רעי  לוהינו  תורעי  אוריב  תעינמ  רועיי , ןה  םילקאה  יוניש  תּוחפִאב  עייסל  לוכי  רעיהש  רתויב  תויביטקפאה 

, םנמוא הפוריא  . לש  גזוממה  םילקאב  תורעיל  המוד  רועישב  ינצמח  - וד ןמחפ  עבקמ  ינשבויה , רוזאה  תוברל  לארשיב , רעיה 
ןוכיתה םיה  יפוחל  תונכושה  תונידמל  תיסחי  ןטק  ףאו  םלועב , תובר  תונידמב  תורעיה  יחטשל  האוושהב  חינז  לארשיב  רעיה  חטש 

םורתל ףתוש  לכ  לע  ימלוע , יתביבס  רגתא  לכב  ומכ  ךא  בשותל ) , רעי  חטש  תניחבמ  םגו  הנידמ  לכב  רעוימ  חטש  זוחא  תניחבמ  )
ונאש הנעטב  םילקאה  יוניש  תּוחפִאל  ימלועה  ץמאמל  לארשיב  רעיה  תמורתמ  תומלעתה  .ותלוכיו  ויתודימ  יפ  לע  וקלח  תא 
ללכל לוטיבב  תוסחייתה  רישכהל  הלולעו  לארשיב , יתביבסה  ךוניחב  תעגופ  תירסומ , הנניא  החינז  ונתעפשה  ןכ  לעו  םינטק 

.המודכו תוטילפ  תתחפה  רוזחִמ , הכירצה , ילגרה  יוניש  תמגודכ  םירחאה , םייתביבסה  םירגתאה 

תופוסו תונופטיש  רקיעב  םילקאה , יוניש  לשב  םצעתהל  םייופצה  םיינוציק  םילקא  יעוריא  תסוול  תלוכי  לארשיב  רעיל  ךכמ , הרתי 
יבחרב תונופטישה  תעפות  תומצעתהל  םידע  רבכ  ונא  תונורחאה  םינשב  .םילקא  יונישל  קשמה  תוכרעיהל  ותובישח  ןאכמו  קבא ,

םדאה ייחל  ןוכיסהו  תוילכלכה  תוכלשהה  לכ  לע  תופצהלו , םיישאר  העונת  יריצ  תריגסל  תויתשתב , העיגפל  תמרוגה  לארשי 
רגנה תא  ןיטקמ  ךכו  םוהתה  ימל  םימה  לוחלח  לאיצנטופ  תא  ריבגמ  אוהש  ןוויכ  וז , היעב  םוצמצב  עייסמ  רעיה  .ךכל  םיוולנה 

ילאיצנטופה קזנה  תמצועו  ןוכיסה  תדימ  תא  תיחפמו  ןופטיש , תורצוויהל  תוריבסה  תא  דירומ  םימה , תמירז  תא  טאמ  יליעה ,
.קיפאה דרומב  תויאלקחו  תוינוריע  תויתשתל 

תיתשתה תבחרה  ןוגכ   ) עקרק ישומישב  םייוניש  תובקעב  םג  אלא  םיינוציק , םשג  יעוריא  ללגב  קר  אל  םימרגנ  תונופטיש 
םילידגמ הלא  לכ  םיאלקחל .) םיחותפ  םיחטש  תרמהו  רחסמו  הישעת  ירוזא  חותיפ  םישיבכ , תלילס  םיבושיי , תובחרה  תינוריעה ,

תוסיווב עייסמ  םיצע , תעיטנו  עקרק  רומישל  תוקינכט  ןובשחב  איבמה  ינגא  ןונכת  .ןופטישה  תריציל  םימרותה "  " םיחטשה תא 
.קיפאה דרומב  תויתשתל  ילאיצנטופה  קזנה  תדימ  תתחפהל  ליעי  ןורתפ  קפסמ  רעיה  ךכו  רצונ , רבכ  אוהש  רחאל  ףא  ןופטישה 

רגנ ריצק  תכרעמ  המיקהו  הננכת  תואלקחה ) דרשמו  רושב  המקש  זוקינ  תושר  ףותישב   ) "ל קק ובש  רמוע , רעי  איה  תניינעמ  המגוד 
, תונופטיש תעב  םימה  תמירז  תמצוע  תתחפהב  תעייסמ  תכרעמה  םינמיל ." " בו תוסרט ) " ) םיחיׁש םיצע ב" העטנו  תינגא  הייארב 

(. תקוש תמוצל  עבש  ראב  ןיבש   ) שיבכבו 60 רמוע  לש  היישעתה  רוזאב  רבעב  ועריאש  הלא  ןוגכ  תופצה  תענומו 

ךרעיהל ידכ  תושדח  תועיטנל  תורשפאה  תאו  םייקה  רעיה  תא  ןובשחב  איבהל  ךירצ  ימואלה  בחרמה  לש  אמייק  - רב ןונכת 
"ם ואה ידעיב  הרטמל 13.1  םאתהבו  םלועב   לבוקמש  יפכ  לארשיב , ןוסאה  ינוכיס  תא  תיחפהלו  םילקאה  יוניש  תעפשהל 

תלעותה יוטיב  ידיל  אובת  ךכ  עבט  . תונוסאמו  םילקאמ  תומרגנה  תונכסל  תוכרעיהה  רופישו  ןסוחה  קוזיח  אמייק –  - רב חותיפל 
תא הנימזמ  "ל  קק .לארשיב  תויאלקחו  תוינוריע  תויתשתב  העיגפ  רועזמבו  םינוכיס  תתחפהב  תונופטישה , תריצעב  רעיה  לש 
תונופטיש תוסיוול  הנושארה  הלעמהמ  יעצמאכ  רעיב  שמתשהל  םיפסונ  םיפוגו  ןונכתה  תויושר  תואלקחה , דרשמ  זוקינה , תויושר 

.ןוציק יעוריא  תעב  תונוסא  תעינמלו 
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