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.םילקאה יונישל  לארשי  תואלקח 
.45–39 הביבסו 10(4 :) היגולוקא 

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

לעו רוק ,' תונמ   ' תורבטצהב םייולת  הלא  םילודיג  םיקסרפאו .) םיחופת  םידקש , המגודל   ) םירישנ יעטמ  לע  תילילש  העפשה  תויהל  הלולע  ףרוחה  ישדוח  תוממחתהל 
תיזחתה .םינושה  ץראה  ירוזאב  תולעמ ) הכומנ מ-7  םומינימ  תרוטרפמט   ) הניצה ימי  רפסמ  םוי   31–3 תחפ ב - זאמ 1950  .לוביב  העיגפל  איבהל  לולע  ןותמ  ףרוח  ןכ 

, םייתנש - דח םילודיגב  ומכ  אלש  .רומחה  שיחרתה  יפל  םוי  ו-9–24  ןותמה , שיחרתה  יפל  םוי  לש 8–20  התיחפ  לע  העיבצמו  המוד , המגמ  לע  תרמוש  תנשל 2050 
תוטישו םינזה  םינימה , לודיגה , ירוזא  תא  םיאתהלו  תוימילקאה  תומגמה  תא  ןובשחב  איבהל  רתוי  דוע  בושח  ןכל , .דיתע  ינפ  הפוצ  ןונכתל  הלופכ  תובישח  שי  םיעטמב 

יי ' צי ' צייא טרגניול  תנע  םוליצ : םויה |  רבכ  לודיגה 

םילקאה יונישל  לארשי  תואלקח  תוכרעיה 

גלזמה הצק  לע 

חכונל תיאלקח  תוינידמ  תעיבקל  תואלקחה  דרשמב  תישענה  הדובע  לש  תוינושאר  תואצות  גיצמ  רמאמה 
.םילקאה יוניש 

רטשמב יוניש  םימשגה , תומכב  התיחפ  םיבר : םירושימב  לארשי  תואלקח  לע  עיפשי  םילקאה  יוניש 
ףאו תורוטרפמטה , רטשמב  יוניש  םוח , יסמועב  היילע  היקשהל , םיריפש  םימ  תונימזב  יוניש  םימשגה ,

.םייאלקח םילודיג  לש  םייתנוזתה  םיכרעה  בכרהב  יוניש 
םייתועמשמ םייונישל  ןאכמו  םלועה , יבחרב  תויאלקח  תוכרעמב  םיבחרנ  םייוניש  רורגי  םילקאה  יוניש 

ןכו לארשיב , תואלקחה  םויקל  תושרדנה  תומושתהו  ןוזמ  ירצומ  אובי  לע  עיפשי  רבדה  .ימלועה  ןוזמה  קושב 
.םייאלקח םירצות  אוצי  לש  תילכלכה  תויאדכה  לע 

בלה תמושת  אולמ  תא  תתל  שי  םילקאה  יוניש  תארקל  לארשי  תואלקח  לש  הנסוח  תא  ריבגהל  ידכ 
ירוזא ןיב  תומאתהלו  הרבדהו  ןושיד  ירמוחב  תולתה  תתחפהל  םילודיגה , ןווגמ  תלדגהל  עקרקה , תוירופל 
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.םהב הנתשמה  םילקאה  ןיבל  לודיגה 

ריצקת

יעוריא תוחיכשב  היילעבו  םיעקשמה  תסורפתב  יונישב  תורוטרפמט , תיילעב  אטבתמ  אוהו  ןאכ  רבכ  םילקאה  יוניש 
, לארשי תואלקח  רובע  תובחרנ  תוכלשה  תויופצ  םילקאה  יונישל  .ןיעל  הארנה  דיתעב  ךשמיהל  תויופצה  תומגמ  ןוציק ,

תורבגתה םתונימזב , הדיריה  לומ  לא  םימה  תכורצתב  היילע  תיאלקחה , תרצותה  לש  תוכיאבו  תומכב  םייוניש  תוללוכה 
חמוצה תואלקחב  םיקיזמו  םיעגפ  לש  המצועבו  ףקיהב  היילע  הליתשו , העירז  ידעומב  תודונת  עקרק , תערגה  יכילהת 

רובע תינויחה  תיתומכ  הכרעה  הרסח  תאז , תורמל  .דועו  םייח  ילעבל  ןוזמ  לש  ריחמבו  תונימזב  םייוניש  יחה , יקשמבו 
.םילקאה יונישל  תוכרעיהה  תוינידמ  דוקימו  תויופידע  רדס  תעיבק 

.םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל  תואלקחה  לש  הנסוח  תיינבל  םיעייסמו  םויכ  רבכ  םימשוימה  םידעצ  תוהזל  בושח 
תונידמ ךכ , לע  ףסונ  .שבוילו  םוחל  םימאתומה  םיעזגהו  םינזה  חותיפו  ןושידהו  היקשהה  תוליעיב  רכינה  רופישה  המגודל ,

םג ץמאל  יוארש  השיג  תלכשומ , תוכרעיה  תוינידמ  שוביג  תארקל  ילככ  תיתטיש  םינוכיס  תכרעה  לע  תוכמסנ  תובר 
.ונלצא

דעצכ .םילקאה  יונישל  תוכרעיה  תוינידמ  םודיקל  תואלקחה , דרשמב  לעופה  יתדיחי  - ןיב תווצמ  קלח  םה  םירבחמה 
, םייאלקח םיפנע  ןווגמ  לש  םינושה  םינייפאמל  תוסחייתה  ךות  םילקא , יונישל  םירחבנ  םיפנע  תויושיגר  ופומ  ןושאר ,

תרדגהל 54 ליבוה  יופימה  .םייאלקח  םיפנע  המכב  לודיג  יכירדמ  םע  קמוע  תונויארו  םיחמומ  ישגפמ  תועצמאב  תאזו 
.תואלקחל םייתועמשמ  םיימילקא  םידדמ 

םידדמב םילקאה  יוניש  תומגמ  חותינל  ידוחיי  םזימ  רצי  יגולורואטמה  תורישה  םע  הלועפ  ףותיש  ינשה , בלשב 
תנש זאמ  ודדמנש  םיירוטסיה  םיימילקא  םינותנב  ורחבנש  םידדמה  תומגמ  חותינ  ללוכ  םזימה  .תואלקחל  םייתועמשמה 

תיתומכ הכרעהל  שמשל  םייושע  םזימה  ירצות  .חווט  יכורא  םילדומ  יפל  דיתעל  תויזחת  אסיג  ךדיאמו  אסיג , דחמ   1950
ףא ילואו  תואלקחה , םוחתב  תוטלחהה  ילבקמל  ילכ  שמשל  הרומא  וזו  םילקאה , יונישמ  םיעבונה  םינוכיסה  לש 

.םיפסונ םירזגמב 

תואלקחב םילקא  יונישל  תוכרעיה 

תואלקחה דבלב  . םיעקשמ  לע  ךמסנ  ראשהו  הקשומ , חטשהמ  יצחכ  םנוד –  ןוילימ   4.2- כב ךרעומ  לארשיב  יאלקחה  חטשה 
, רשבו םיגד  רכוס , םינגד , תקפסאל  אובי  לע  רקיעב  תכמסנו  םיציבהו , בלחה  תוקריה , תוריפה , תכורצת  תיברמ  תא  תקפסמ 

םינשה ךרואל  .םיניערג  אובי  לע  אוה  םג  ךמתסמ  קשמב  םייחה  ילעב  תנוזתמ  רכינ  קלח  .תוינטק  תקפסאל  םג  תיקלח  הדימבו 
לכמ הקופתב  היילע  רמולכ ,  ) תואלקחל םישמשמה  םימה  תומכב  יוניש  אלל  תיאלקחה , הקופתב  יתועמשמ  רופישל  םידע  ונחנא 

. קשמב  םיקסעומה  זוחאבו  "ג  מתב תואלקחה  לש  יסחיה  הקלחב  תדמתמ  הדירי  שי  תאז  תמועל  םימ .) מ"ק 

(. ןאכ םגו  ןאכ  הז -  ןויליגב  דוע  ואר   ) דיתעב רבגתהל  ףא  תויופצה  םילקאה , יוניש  תועפשה  תא  םיווח  ונא  תונורחאה  םינשב 
םינייפואמה םירגתאמה  םילקאה  יאנת  חכונל  לארשיב , תואלקחה  גושגשל  יאנת  התייה  דימת  םילקאה  ירגתא  םע  תודדומתה 

תואלקח תוחתפתהל  איבה  םימהו  עקרקה  יבאשמ  לע  רבוגו  ךלוה  ץחל  .תיביסנטניאו  הרצק  םימשג  תנועבו  שביו  ךורא  ץיקב 
רשפאמש ליעי  ןוניצ  קשממ  חתפל  יחה  יקשמ  תא  ליבוה  םחה  םילקאה  המוד , ןפואב  .עבטה  יבאשמב  שומישב  הליעי  תיחמצ 

.םיכוראה ץיקה  ישדוחב  םוחה  יסמוע  םע  תודדומתה 

תוכיאב םייוניש  ראשה : ןיב  תוללוכ  חמוצה  תואלקח  לע  תוכלשהה  .םילקאה  יוניש  לש  תונווגמ  תועפשהל  ףושח  יאלקחה  רוצייה 
ףקיהב היילע  התערגהו , עקרק  תפיחס  ינוכיסב  היילע  םימה , בכרה  ליהמתב  יונישו  םימה  תכורצתב  היילע  התומכבו , תרצותה 

תוירופהו תואירבה  לע  תוכלשה  תונרציב , התיחפ  ראשה  ןיב  תויופצ  יחה  קשמב  .םישדח  םיקיזמ  לש  השילפו  הלחמ  ימרוגו  םיעגפ 
יפנע ללכ  .ןוניצל  היגרנאהו  םימה  תכורצתב  היילעו  וריחמב  תוביצי  רסוח  םייח , ילעבל  ןוזמ  תונימזב  הדירי  קשמה , תויח  לש 

.חוטיבה יריחמ  תיילעלו  תויתשתבו  תרצותב  העיגפל  ואיביש  ינוציק  םילקא  יעוריא  תוחיכשב  תורבגתהל  םיפושח  תואלקחה 

בקע רקיעב  עקרק " , ישומישו  רועיי  תואלקח ,  " רזגמל תוסחוימ  םדאה  תוליעפב  תויולתה  הממחה  יזג  תוטילפמ  עבר  טעמכ 
הקירמא ןופצב  יפוריאה ו-9%  דוחיאב  תוטילפהמ  .הנזה כ-11%  ירמוחמו  עקרקהמ  תוטילפו  םייח  ילעב  יקשמ  תורעי , אוריב 

עדיה חותיפ  לע  ןומאה  יתלשממ  - ןיבה ןוגראה  הוותהש  תימואל  - ןיבה בושיחה  תייגולודותמ  יפל  םלוא  הז  , רזגממ  םיעיגמ 
תמרות תואלקחהו  הנוש , בצמה  לארשיב   IPCC - Inter-governmental Panel on Climate Change)  ) םילקא יוניש  אשונב 
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1.3%- כו םייח , ילעב  יקשמב  תוטילפמ  ועבנ  לארשיב  תוטילפה  ללכמ  תנשב 2017 כ-1.3%  קשמב  . תוטילפהמ  תוחפ מ-3% 
: ונל םיידוחייה  םינייפאמ  המכמ  עבונ  ימלועל  ילארשיה  קשמה  ןיב  לדבהה  .םייאלקח  םילודיג  לשב  תועקרקמ  וטלפנ  םיפסונ 

תיסחי ךומנ  רפסמ  הפצהב ,) היקשה  לש  םלועב  םיהובג  םיזוחא  תמועל   ) ההובג היקשה  תוליעי  יאלקח , חטש  לש  תירעזמ  תומכ 
תמייקה בושיחה  תטיש  תרגסמב  בשחתהב  הז  ןותנל  סחייתהל  שי  תאז , םע  .תואלקחל  תורעי  אוריב  רדעיהו  שפנל  םייח  ילעב  לש 
ללכ תא  הכירצה , ילגרה  תא  ןובשחב  איבהל  ילב  הנידמה , תולובגב  תמייקה  תיאלקחה  תוליעפל  תסחייתמש   IPCC-הוותהש ה

.םייח ילעבל  אופסמו  ןוזמ  אובי  ןוגכ  הנידמה , תולובגל  ץוחמ  תיאלקחה  תוליעפה  תאו  ןוזמה  תוכרעמ 

, תיחכונה ןמזה  תדוקנב  לחה  םיינגופורתנא  תורוקממ  הממח  יזג  תוטילפ  ספאל  ימלוע  רבעמ  לש  יטתופיה  בצמ  ןתניהב  וליפא 
, הממחה יזג  תוטילפ  תתחפהל  ומרתיש  םידעצ  דצל  ןכל , תיתיישעתה  . הכפהמה  - םורט יאנתל  הרזחל  דע  םינש  תואמ  חקיי 

לש תחלצומ  תודדומתהל  םישורדה  תוכרעיהה  ידעצב  דקמתי  הז  רמאמ  .םילקאה  יונישל  תוכרעיה  תוינידמ  םג  טוקננש  ינויח 
.יופצה םילקאה  יוניש  םע  תואלקחה 

לע טרחתנ  אלש  ךכ   ) ןמצע ינפב  תוליעומה  תולועפב  תודקמתה  תועצמאב  תולגתסהל  ןווכמ  ( No Regret " ) הטרח - יא  " ןורקע
תואלקח הנתשמ  . םילקא  לש  ןדיעב  םיילפכ  הלוע  הלאכ  תולועפ  תובישח  ושממתי .) אל  םילקאה  יוניש  תויזחת  םא  םג  ןעוציב 

רקחמ ידקומ  רפסמ  םימייק  .הדשב  רבטצמה  עדיה  תעמטהו  הכרדה  חותיפו , רקחמ  תוליעפמ  םינשה  ךרואל  התנהנ  לארשי 
שומישל םייואר  םניאש   ) םיילוש םימ  לש  ליעי  לוצינו  םימב  שומישה  לועיי  ןוגכ  םילקאה , יונישל  תוכרעיהל  תוקישמ  תויגוסב 

םעו םישדח  םיקיזמ  םע  תודדומתה  םוח , תקעו  שבוי  יאנתב  לודיגל  םימיאתמה  םיחמצ  ינימ  חופיט  ןושידה , יקשממ  לועיי  רחא ,)
- ורגא םיעצמא  ץומיא  תיאלקח , תרצות  ןוסחאל  תוטיש  רופיש  יחה , יקשמב  ןוניצ  הרבדה , ירמוחב  שומישה  תתחפהו  הלחמ  ימרוג 

, ישיא עדי  ינקלוו , זכרמ  יאלקחה –  רקחמה  להנִמ  לאגי , דעלא   ) דועו תקיידמ  תואלקחו  םיעטמב  תותשר  יוסיכ  ןוגכ  םיינכט 
, םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל  איה  םג  תמרות  תואלקחה  דרשמ  ןתונש  םיאלקחה  לש  תיעוצקמה  הכרדהה  טסוגוא 2019 .)

םינגה קנב   " איה הטרח  - יאה ןורקעל  הנועש  תפסונ  הבושח  תוליעפ  .תיעדמה  הליהקה  ןיבל  חטשב  םיאלקחה  ןיב  רוביח  תועצמאב 
רבכ םרותש  באשמ  לארשי , לש  רבה  יחמצו  תוברתה  יחמצ  לש  יטנגה  ןווגמה  לע  רומשל  רזוע  םינגה  קנב  לארשי ." ץרא  יחמצל 

יפנע םויקל  ינויח  ליעל  וגצוהש  םיאשונב  רקחמה  ךשמה  .םייתביבסה  םייונישה  םע  תודדומתהל  דיתעב , םורתי  דוע  יאדוובו  םויכ ,
תוכלשהה לש  ילכלכו  יתומכ  חותינ  ךותמ  םייוכיסו  םינוכיס  תכרעה  םדקל  בושח  ןמזב , - וב .תוירוביצה  םהיתומורת  לע  תואלקחה 

.תולגתסהה יעצמא  לשו  תויופצה  תויאלקחה 

: תוירקיע תושיג  יתשל  םילקאה  יוניש  לש  תויאלקחה  תוכלשהה  לע  רקחמה  תא  קלחל  רשפא 

. םייתביבס  םיאנת  ןווגמ  לש  העפשהה  יובינל  םיירמונ  םילדומב  שומיש  תיבושיח –  השיג 
. הדש  ייוסינבו  תרקובמ  הביבסב  םינתשמ  םיאנתל  םילודיג  תבוגת  תניחב  תיריפמא –  השיג 

: םוליצ לודיגה |  יקשממ  לע  םג  ומכ  םהידעומו  לודיגה  ירוזא  לע  עיפשהל  יושע  םילקאה  יוניש  .החימצ  יתבב  ירש  תוינבגע  לודיג 
יי ' צי ' צייא טרגניול  תנע 

םייאלקחה םילודיגה  לע  תוכלשהה  יובינל  תיבושיחה  השיגה  תא  וטקנש  םלועב  םירקחמ  לש  רשועב  וניפצ  תונורחאה  םינשב 
.םייאלקח םילודיג  לש  םצמוצמ  רפסמבו  םירחבנ  לודיג  ירוזאב  וקסע  הז  גוסמ  םירקחמה  בור  םלוא  (, staple crops  ) םיירקיעה

דע לודיגה  ירוזא  בורב  היוסו  סרית  זרוא , הטיח , ןוגכ  חתפמ  ילודיגב  תימלוע  העיגפל  יפצ  לע  העיבצמ  הלא  םירקחמ  לש  הריקס 
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םיעיפשמה םיקיזמ  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  תא  םג  םילדומב  ובלישש  םירקוח  וטקנ  תמדקתמ  השיגב  האמה ה-21  . ףוס 
םיקיזמ תורבגתה  ללגב  סריתו  זרוא  הטיח , ילובי  ןדבואב  לש 25%–10  היילע  הפצ  םירקחמה  דחא  .םילודיגה  לע  ינשמ  ןפואב 

םירקחמה דחא  .ושענ  אלו  טעמכ  לארשיב , םימייקה  םינזלו  לודיגה  יאנתל  םיסחייתמה  וז , השיגב  םירקחמ  םינוש  . הלחמ  ימרוגו 
םיניערג רוצייב  לש 12%  הדירי  הפצ  היקשה , אלל  תלדוגמה  הטיח  לודיג  לע  םילקאה  יוניש  תוכלשה  תא  ןחבו  לארשיב  ושענש 

תוממחתה לכ  רובע  קשמב  םייח  ילעב  תלכאהל  תשמשמה  תיחמצה  הסמויבה  רוצייב  לשו 10.5%  םלועל  ןוזמכ  םישמשמה 
יכ הארהו  יצחב , לוביה  לש  הדיריל  איבת  םיעקשמה  תומכב  לש 30%  התחפהש  הפצ  רקחמה  ןכ , ומכ  .סויזלצ  הלעמ  רועישב 1 

דע תוחפל  היופצ  הניא  םיעקשמה  תומכב  תאזכש  תיטסרד  התיחפש  ןייצל  בושח  םיעקשמה  . תסורפתל  םג  תועמשמ  שי 
יאנתב תוכלשהה  תא  םינחובה  םיפסונ  םירקחמ  רדעיהב  םיימילקאה  . םילדומה  יפ  לע  תיחכונה  האמה  לש  היינשה  תיצחמה 

.הלא םירקחמ  לש  תונשרפב  תוריהז  טוקנל  שי  לארשי , לש  לודיגה 

יוזיחל תיריפמאה  השיגב  שמתשהל  רתוי  הברה  לבוקמ  יחה , ןמ  ןוזמו  תוקרי  םיעטמ , ןוגכ  םייביסנטניא  םילודיגב  תאז , תמועל 
ןיבל ימילקא  דדמ  ןיב  רשקה  תא  םינחובה  םירקחמ  לע  תוכרעהה  תוססבתמ  םיקפסמ , םילדומ  רדעיהב  .םילקאה  יוניש  תוכלשה 

, וצורבאב תורוטרפמטב  היילעש  אצמ  רקחמ  המגודל , .קשמה  תויח  תואירבו  תוירופ  ידדמ  וא  םיקיזמ , תיאלקח , תרצות  ידדמ 
רבד ןיי , םרכ  לש  קיזמ  (, Lobesia botrana  ) לוכשאה שע  לש  ישילש  רוד  תורצוויהל  םיאנת  הרצי  םינשב 1951–2011  הילטיא 

תא ןיטקמש  רבד  ריצבה , תליחת  ךיראת  קהבומ  ןפואב  םדקוה  הפוקת  התואב  תאז , תמועל  .קזנה  תלחות  תא  ריבגהל  יושעש 
תלחמ תוצרפתה  יחה : יקשמב  תעגופה  הלחמ  לע  םילקא  יוניש  תוכלשהל  תעגונ  תפסונ  המגוד  שעה  . לש  קזנה  תלחות 

דע 2070 ךא  םינש , תחא ל-20  העיפוה  איה  רבעב  .הריג  ילעמ  תפקותו  םיקרח  ידי  - לע תרבעומה  תילאריו  הלחמ  , Bluetongue
. םינשה  בורב  תצרפתמש  הלחמל  ךופהל  היופצ  איה 

רתוי םויכ  .םילקא  יוניש  ינפב  תואלקחה  יפנע  לש  ןסוחה  תא  רפשמה  הטרח ," - יא  " דעצכ ןוילעה  לילגב  םיעטמב  תותשר  יוסיכ 
ררבתמ דועו .) תוחור  שמש ,  ) עבטה ינתיאמ  םיצעל  ןמדזמ  קזנ  םצמצל  ודעונש  תויערא , וא  תועובק  תותשרב  םיסוכמ  םיעטמ  רתויו 

יונישל חלצומ  תולגתסה  יעצמאל  דבב  דבו  םיאלקחל  יאדכל  הזה  קשממה  תא  תכפוהש  תפסונ  תלעות  תותשר  יוסיכל  יכ 
תא רפשמו  לוביה  תא  לידגמ  םילקאה , יאנת  תא  ןתממ  היקשהב , ןוכסיחל  איבמו  תודאתהה  תא  םצמצמ  םג  הז  קשממ  .םילקאה 

יי ' צי ' צייא טרגניול  תנע  םוליצ : ותוכיא | 
םיעטמ רתויו  רתוי  םויכ  .םילקא  יוניש  ינפב  תואלקחה  יפנע  לש  ןסוחה  תא  רפשמה  הטרח ," - יא  " דעצכ תוננב  יעטמב  תותשר  יוסיכ 

יוסיכל יכ  ררבתמ  דועו .) תוחור  שמש ,  ) עבטה ינתיאמ  םיצעל  ןמדזמ  קזנ  םצמצל  ודעונש  תויערא , וא  תועובק  תותשרב  םיסוכמ 
קשממ .םילקאה  יונישל  חלצומ  תולגתסה  יעצמאל  דבב  דבו  םיאלקחל  יאדכל  הזה  קשממה  תא  תכפוהש  תפסונ  תלעות  תותשר 

: םוליצ ותוכיא |  תא  רפשמו  לוביה  תא  לידגמ  םילקאה , יאנת  תא  ןתממ  היקשהב , ןוכסיחל  איבמו  תודאתהה  תא  םצמצמ  םג  הז 
יי ' צי ' צייא טרגניול  תנע 

. critical climate stress moments)  ) םילודיגל םייטירק  םיבלש  יפל  חותינ  איה  תונורחאה  םינשב  תחתפתמש  השדח  השיג 
יעצמא וליא  םילקאה ? יוניש  ןתניהב  םימייקה , םיאנתב  םימייקה  םילודיגה  תא  לדגל  ןתינ  ןמז  המכ  איה  רקחמה  תלאש  וז  השיגב 

סריתה ינז  לודיג  רשפאתי  אל  םירושע  השולשכ  ךותש  הארה  רקחמ  המגודל , לודיגה ? תומייק  ךשמהל  םישורד  תולגתסה 
םישדח םינז  לש  ץומיאו  חותיפש  החנהב  .םימיאתמ  לודיג  יאנת  הב  םיררושש  הפוקתה  תורצקתה  ללגב  הקירפאב  םימייקה 

הפורת םידקהל  ידכ  םישדח  םינז  לש  ידיימ  חותיפב  ךרוצ  שיש  םיקיסמ  םירקוחה  הנש , ךראי כ-30  םילקא  יונישל  םימאתומה 
. הכמל 
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שוקיבב יוניש  .דיתעה  תואלקח  לע  עיפשיש  ידעלב  םרוג  םהב  תוארל  ןיא  םילקאה , יוניש  לש  תוכלשהה  תכרעה  תובישח  תורמל 
, תומושת יריחמבו  תונימזב  יוניש  תויתנוזתה ,) תופדעהב  יונישמ  םגו  הייסולכואה  לודיגמ  עבונה   ) היגוסל יאלקחה  תרצותל 

לש ןוזמה  תוכרעמ  לע  בלושמ  ןפואב  ךילשהל  םייופצ  דועו , ימואל  - ןיבה רחסב  םידבועה , ךרעמ  הנבמב  יוניש  םייגולונכט , םיחותיפ 
, םייזיפ - ויב םיבלושמ , םילדומ  לע  תוססבתה  ךות  תויונמדזהו  םינוכיס  תכרעה  לש  השיג  וטקנ  תוחתופמה  תונידמהמ  תובר  .דיתעה 

תא יתטיש  ןפואב  ןחבש  "ח  וד אוה  ףא  םסרפ   IPCC-ה ןימזה  . עדימה  לש  יתבכש  - בר חותינ  לע  וא  םייתרבחו  םיילכלכ 
היושע לארשי  תואלקח  יתנוזתה  . ןוחטיבה  לע  תוכלשהה  לעו  תואלקחה  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  יבגל  רבטצמה  עדיה 

.ל " וחב םינוכיס  תוכרעה  תרגסמב  וחתופש  םילכהו  השיגה  ץומיאמ  תרכשנ  תאצל 

תילכלכה האצוהה  תקדצהלו  תופידע  ירדס  תעיבקל  םילקאה , יונישל  תולגתסהל  תוינידמ  דוקימל  בושח  ילכ  איה  םינוכיס  תכרעה 
תכרעה תארקל  םיירקיעה  םיבלשה  תא  טרפמ  רויא 1  הטרח ." - יא  " יכלהמ םושיי  ךשמהל  םע  דבב  דב  תולגתסה , ךרוצל  השורדה 

שמשמ אבה  לדומה  ןכלו  םיבלשהמ , דחא  לכב  עדי  ירעפ  וניהיז  .םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תלכשומ  תוינידמ  שוביגו  םינוכיס 
.םינוכיסה תכרעהלו  עדיה  ירעפ  תמלשהל  םיכרד " תפמ   " ןיעמ

רויא 1
םילקא יונישל  תוכרעיה  תוינידמ  שוביגל  םישרדנ  םיבלש 

םינותנ תססובמ 

םידדמ תעיבקו  תואלקחב  םילקא  יונישל  תושיגר  יופימ 
םייתועמשמ םיימילקא 

תוינידמ תא  םדקמש  דרשמב , תודיחי  ןווגמ  ףותיש  ךות  וב ,) םירבח  רמאמה  יבתוכו   ) יבחור תווצ  לעופ  תואלקחה  דרשמב 
.יאלקחה רזגמב  רבודמ  רשאכ  דחוימב  בכרומ  בשחנ  םילקאה , יונישל  תושיגר  ןויפא  ןושארה , בלשה  .םילקאה  יונישל  תוכרעיהה 
יאנתל הנוש  הבוגתו  תידוחיי  היגולויזיפ  םהמ  דחא  לכלו  םימזינגרואו , םיחמצ  לש  לודג  ןווגמ  לע  תססובמ  תיאלקחה  תוליעפה 

תוכרעמהמו תויגולוקא  - ורגאה תוכרעמה  גראמ  לע  תונווגמה  תוימילקאה  תועפשההמ  תעבונ  תפסונ  תובכרומ  .הביבסו  םילקא 
.םהל םיקיזמה  םירחאו  קשמה , תויחלו  תוברתה  יחמצל  םייתודידיש  םימזינגרוא  םימה , עקרקה , ןתוא –  תובבוסה  תויגולוקאה 

, תוננב בלחה , תפר  ץע ,) חופת  המגודל ,  ) םירישנ םיעטמ  החימצ , יתבב  תוינבגע  הטיח , לודיג  ורחבנ  ינושארה  יופימה  ךרוצל   
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םישגפמו חפסנ 1 ) ןולאשה ב חסונ   ) ןולאש יססובמ  קמוע  תונויאר  תרזעב  .הנתוכו  םירובד  לודיג  רשבל , רקב  םירדה , ודקובא ,
םילקא יונישל  רתויב  םישיגרה  םייגולויזיפה  םיבלשה  תא  ונייפא  םירקוחו ) םילדגמ  םיכירדמ ,  ) םיחמומ יתווצ  לש  םיפתושמ 

: תואבה תולאשה  לע  תונעל  וניסינ  הז  ךילהתב  .םינושה  םילודיגב 

? םילקאה יאנתל  תושיגרל  ףסה  יכרע  המ 
? םילקאה יאנתל  תושיגרה  העיפומ  הפוקת  וא  הנוע  וזיאב 

(. לודיגה ירוזאל  ליבקמ  םירקמהמ  קלחב  ? ) םילקאה יאנתל  תושיגרה  העיפומ  ץראב  םירוזא  וליאב 
? םילקאה יאנת  תעפשהל  איבמה  יטירקה  הפישחה  ןמז  המ 

? הלא םיאנתל  הפישחמ  תויופצה  תואצותה  המ 
? םמושיי תולע  המ  םייופצ ? וא  םימייק  תולגתסה  יעצמא  וליא 

םידדמו תיסחי  תוחל  םיעקשמ , הרוטרפמט , םיללוכה  תואלקחל , םייתועמשמ  םיימילקא  םידדמ  תרדגהל 54  וליבוה  יופימה  ירצות 
ולשמ םייגולויזיפ  םיפס  ףנע  לכל  .םיפנעה  ןיב  יתועמשמה  לדבהל  בל  םישל  בושח  חפסנ 2 .) םידדמה ב טוריפ   ) םיבלושמ

.םוחה סמוע  תועש  רפסמ  אוה  יטירק  דדמ  בלחה  תפרב  המגודל , .יתנועה  ךלהמהו  לודיגה  תפוקת  לודיגה , בצק  תא  םיעבוקה 
םיעטמ תאז , תמועל  .היגרנאה  תואצוה  תא  לידגהל  םגו  תורפה , תואירבבו  הקופתב  עוגפל  לולע  הלילב , דוחייב  הובג , םוח  סמוע 

עונמלו םיטנחב  עוגפל  לולע  אוהש  תויה  החירפה , תפוקתב  ברשלו  ףרוחב , המח  הרוטרפמטל  םישיגר  ץע ) חופת  ןוגכ   ) םירישנ
.דועו הנועה  ךרואל  םשגה  רוזיפב  םשגה , תומכב  דואמ  םייולת  הטיח , ןוגכ  םייפרוח , הדש  ילודיג  .ירפ  לש  הניקת  תוחתפתה 

: םירגתא רפסמ  הבוחב  תנפוצ  ימילקאה  םוחתב  עדיה  ירעפ  תמלשהש  רורב  היה  יופימה  םויס  םע 

יוזיחו רבעה  תומגמ  יופימ  .לארשיב  םיימילקא  - ואגה םירוזאה  ןווגמ  לכ  ינפ  לע  תמייקתמ  תיאלקחה  תוליעפה 
.םזימה תליחתב  אצמנב  ויה  אלש  תולוכי  ךירצמ  םייאלקחה  םירוזאה  ןיב  ןיחביש  ןפואב  ידיתעה  יונישה 

םידדמ םישרדנ  תואלקחה  רובע  .םיעצוממ  םייתנש  הרוטרפמט  יכרעל  םיסחייתמ  םוחתב  םימוסרפהמ  לודג  קלח 
(. תורפל םוח  סמוע  תועש  המגודל ,  ) םייתעש וליפאו  םיימוי  םיישדוח ,

רבדה .תומגמ  חותינ  רשפאתש  הפוקת  ךרואל  ודדמנ  אלש  וא  יוזיחל  םישק  תואלקחל  םיבושחה  םירטמרפהמ  קלח 
.תינוציק המצועב  תוחורו  דרב  יעוריא  עקרק , תרוטרפמט  הנירק , תיסחי , תוחל  יבגל  ראשה  ןיב  ןוכנ 

תואלקחל םייתועמשמ  םידדמב  תוימילקא  תומגמ  תומיכ 

םיימילקא םידדמ   " םזימה תא  לעופל  איצוהל  תנשב 2017  יגולורואטמה  תורישה  לחה  תויושיגרה  יופימ  לע  ססבתהב 
ןמז דוע  שרדנ  הלודג ) םיבר  םיפנעל  םתועמשמש  דרב  יעוריא  המגודל ,  ) םידדמהמ קלחב  "ל .) מאמ " ) תואלקחל םייתועמשמ 

לארשיב םידקת  תרסח  הדובע  םילשהל  לעופ  יגולורואטמה  תורישה  .ידיתע  דעומל  החדנ  םעוציב  ןכלו  עדיה , ירעפ  תמלשהל 
דע 2050 םייופצה  םייונישה  יוזיח  םע  דחי  זאמ 1950 , ודדמנש  םיירוטסיהה  םינותנב  תוימילקאה  תומגמה  תוחתונמ  הבו  הפקיהב ,

םירצותה . IPCC) -ידי ה - לע ורדגוהש   RCP8.5-ו RCP4.5  ) הרפסומטאב הממח  יזג  לש  םיידיתע  םיזוכיר  לש  םישיחרת  ינש  יפל 
תומגמ יופימל  תונחת   34  ) תובר תויגולורואטמ  תונחת  ךמס  לע  םיימילקא  - ואג םירוזא  הנומשל  הרוטרפמטה  תומגמ  יופימ  םיללוכ 

םיימוי םיישדוח , םייתנש , םידדמ  סיסב  לע  השענ  תונחתה  לכ  רובע  תומגמה  חותינ  םיעקשמ .) תומגמל  תונחת  הרוטרפמט ו-60 
.המויס םע  ומסרפתי  םיאלמה  םירצותהו  המלשה , יבלשב  תאצמנ  הדובעה  .םייתעש  ףאו 

, בלחה תפר  םהבו  םיפנע , רפסמש  ונדמל  םיאלקחה  םיפנעה  יופיממ  .הדובעה  ירצות  לש  השחמהל  תואמגוד  רפסמ  ןלהל 
תומגמ תא  ראתמ  רויא 2  .הנשב  תונוש  תופוקתב  תולעמ  תוהובג מ-34  תורוטרפמטל  םישיגר  תוקריה , ילודיגמ  קלחו  םיעטמה ,

ןיבש 1950– הפוקתב  .םירוזאה  תנומש  ינפ  לע  תולעמ  ההובג מ-34  םהב  תיברמה  הרוטרפמטהש  יתנשה  םימיה  ןיינמב  יונישה 
לש 3– היילע   ) יונישה בור  םלוא  רויא 2א ,)  ) םימי םינושה ב-3–34  ץראה  ירוזאב  הלע  תולעמ  ףס 34  לעמ  םימיה  רפסמ   2016

תפסונ היילע  היופצ  תנש 2050  דע  רויא 2ב .)  ) ףירחה םהב  תוממחתהה  בצקש  םינורחאה  םירושעה  תשולשב  שחרתה  םימי )  30
וניא אוה  ךא  רומחה , שיחרתל  סחייתמ  רויא 2ג   ) רומחה שיחרתה  יפל  םימי  דעו 35.3  ןותמה , שיחרתה  יפל  םימי  דע 29.4  לש 

וא וכו )' םילקא  תרקב  םינוש , םינז   ) לודיגה תרוצב  יוניש  ךירצי  וז  המגמ  ךשמה  םירוזאהמ  קלחב  ןותמה .) שיחרתהמ  תיתוהמ  הנוש 
תופמ .םיפסונ  םינותנ  תורבטצה  םע  תופסונ  תונבות  ולעי  יאדוובו  דבלב , תוינושאר  תוכרעה  הלא  .רתוי  רק  לודיג  רוזאל  רבעמ 

, ןכ ומכ  .ורדגוהש  תואלקחל  םייתועמשמה  םידדמה  לכ 54  רובע  הנכה ) יבלשב  תואצמנ  וא   ) ונכוה תיתנשה  המרל  תומוד  תומגמ 
יחותינ עוציב  תבוטל  םיבשוחמה  םידדמה  לש  ןמזה  תורדס  ןכו  תוישדוח , תומגמ  לש  תואלבטו  םיפרג  תואלקחה  דרשמל  ורבעוה 

.םייאלקחה םילדומל  טלקכו  ךשמה 

.רבטצמה ימילקאה  עדימלו  תואלקחה  ףנע  בצמל  םאתהב  ןכדעתיו  ךשמתי  אוהש  בושחו  ימעפ , - דח וניא  הז  ךילהתש  ןבומכ 
שמשל םייושע  םירצותה  .םייאלקח  םירקחמב  יגולורואטמה  תורישה  תדובעמ  רבטצמה  עדיה  תעמטה  אוה  אבה  בושחה  רגתאה 

תיחכונה הדובעה  םנמוא  .תוטלחהה  ילבקמ  ידיב  םייתומכ  םילכ  קפסל  ידכ  תויונמדזההו  םינוכיסה  לש  תיתטיש  הכרעהל 
דחי .םירחא  םירזגמב  םילקאה  יונישל  שיש  תוכלשה  לע  םג  רוא  ךופשל  םילוכי  םירצותה  םלוא  יאלקחה , רזגמה  יכרוצב  תדקוממ 

תוינידמל םילכ  קפסי  םירחא  םירזגמב  םינוכיסה  תכרעה  תשיג  ץומיאש  םירובס  ונא  הטרח ," - יא  " תולועפ תטיקנ  ךשמה  םע 

[ [2
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.םילקאה יונישל  תוכרעיהל  עדמ  - תססובמ

רויא 2
םילקא יוניש  תומגמ  יופימל  יגולורואטמה  תורישה  תדובעמ  םיינושאר  םירצות 

תואלקחל םייתועמשמה  םירחבנ  םידדמב 
םיימילקא – ואג םירוזא  הנומש  תוגציימ  תופמה  .םיימילקא  םידדמ  ךותמ 54  דחא  דדמ  רובע  םיגצומ  םיירוזא  םייופימ 

.תויגולורואטמ תונחת  ינותנ 2–9  לע  ססובמ  דחא  לכש 
תופוקתב 1950–2016 סויזלצ  תולעמ  ההובג מ-34  םהב  תיברמה  הרוטרפמטהש  הנשב  םימיה  רפסמב  יונישה  תמגמ 

תומגמ םיאטבמ  םידקונמ  םיחטש  .רושעל  םימי  רפסמב  המגמה  תא  םיאטבמ  םירפסמה  ב .)  ) ו-1988–2016 (א )
, תולעמ ההובג מ-34  םהב  תיברמה  הרוטרפמטהש  הנשב  םימיה  רפסמ  לש  ימילקא  לודימ   . P-value≤0.05 תוקהבומ ,

RCP8.5 הממח יזג  יזוכיר  שיחרת  יפ  - לע האוושהב ל-1961–2005  רובע 2006–2050  םילדומה , לוכשא  עצוממ  יפ  לע 
(. 2005–1961  ) סיסבה תפוקתב  רוזא  לכב  הז  דדמל  םיעצוממה  םיעיפומ  םיירגוסב  (ג .)

תודות

םידדמ םזימ  תבוטל  יתוכיאו  בחר  הדובע  תווצ  םתרו  אשונה  תובישח  תא  ןיבהש  ויתס , רינ  יגולורואטמה , תורישה  להנמל 
לע יגולורואטמה  תורישב  רוסמה  הדובעה  תווצלו  םזימה , זכרמ  ףסוי , קחציל  "ל .) מאמ  ) תואלקחל םייתועמשמ  םיימילקא 

.םיחבושמה הדובעה  ירצות  לעו  תורשפה  תרסח  תויעוצקמה 
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