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גלזמה הצק  לע 

תוילכלכ תויועמשמ  שי  רבכ  הלא  תועפשהל  .םייח  ימוחת  לש  דואמ  בחר  ןווגמ  לע  עיפשמ  םילקאה  יוניש 
.תילכלכה תוביציה  לע  םייאל  תולולע  ףא  ןה  דיתעבו  תובחרנ ,

.ונימי לש  תוילכלכה  תוסיפתב  רתוי  יזכרמ  םוקמ  ספותו  ךלוה  תיעבטה  הביבסה  ןסוח 
ךשמה ורשפאיש  אמייק  - רב חותיפ  לש  םילדומ  םושייל  רבעמל  תויונמדזה  ןולח  חתופ  םילקאה  רבשמ 

ינוריע חותיפ  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנא  רוציי  תוכרעמב  םיינבמ  םייוניש  בייחמ  רבדה  .ילכלכ  גושגש 
.תילגעמ הלכלכ  יקשממ  חותיפו  םימה  קשמ  לש  ןובנ  לוהינ  תועקרקב , אמייק  - רב שומיש  םילקא , םאתומ 

םמיאתהלו תילכלכה  תוגהנתהה  יסופד  תא  תונשל  יסנניפה  קושב  םילעופה  םימרוג  לעו  הלשממה  לע 
הנתשמה תימילקאה  תואיצמל 

תכרעמה

ריצקת

ינוציק ריווא  גזמ  יעוריאל  םימרוג  הנורחאה  האמה  תיצחמב  תימלועה  תעצוממה  הרוטרפמטה  תיילעו  םילקאה  רבשמ 
םילקאה יוניש  תלכלכ  תודוא  לע  תימדקאה  תורפסה  רקיע  .םלועב  םוקמ  לכב  טעמכ  רתוי  םירומחו  רתוי  םיפוכת 

וא ןמחפ  לע  סמ  ומכ  תוינידמ  ילכל  תוצלמה  םע  דחי  וילא , תולגתסהו  םילקאה  רבשמ  תּוחפִא  לש  תוטישב  תקסוע 
םייופצה םיקזנה  תדימאל  םג  תובישח  שי  תוינידמ  תעיבק  יכילהתב  ךומתל  ידכ  .תושדחתמ  תויגרנאל  רבעמ  דוסבס 
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המרב לופיטל  תויופידע  ירדס  עובקל  תוטלחה  ילבקמל  רשפאת  םיקזנה  תכרעה  .תילכלכה  םתעפשהו  הלא  םיעוריאמ 
.תימלועהו תימואלה  תימוקמה ,

רבשמ תועפשה  המ  םיילכלכ ? םיחנומב  םילקאה  יונישל  סחייתהל  ןתינ  דציכ  תולאש : רפסמ  ןחוב  הז  הריקס  רמאמ 
ימואלה קשמה  הנתשי  דציכ  םינוש ? םיקשמב  החימצב  עגופ  םילקאה  יוניש  םאהו  תילכלכ  - ורקאמה המרב  םילקאה 
ילכ םהמ  ףוסבלו , וז ? העפשה  דומאל  ןתינ  דציכ  םייפיצפס ? םירזגמ  לע  ותעפשה  יהמו  םילקאה  רבשמ  תובקעב 

? םיירשפאה תוינידמה 

תכרעמ לע  ןה  רבשמה  לש  תוירקיעה  תועפשהה  יכ  ןהמ  הלועו  הפוריאבו , "ב  הראב ועצובש  תובר  תוכרעה  גיצמ  רמאמה 
רבשמ לש  םיירטינומה  םיכרעב  םיקסועה  םירקחמ  טעמ  ועצוב  לארשיב  .תואלקחה  לעו  תויזיפ  תויתשתה  לע  תואירבה ,
לש תילכלכ  הכרעה  עצבל  הצילממ  ינא  הז  רמאמב  .םיה  סלפמ  תיילע  תעפשהבו  תואלקחב  ודקמתה  םהו  םילקאה ,

דבלמ ךכ , לע  ףסונ  .תואירבה  תכרעמו  תוימואלה  תויתשתה  תורייתה , יפנע  לע  לשמל  לארשיב , םילקאה  יוניש  תועפשה 
תויגולונכט דודיע  ןמחפ , סמ  ומכ  תוינידמ –  ילכ  לארשיב  םשייל  שי  םילקאה , יוניש  תוחפאו  תולגתסה  תולועפ  םושיי 

ידכ םילקאה  תועפשה  ןותימל  עבט  יססובמ  תונורתפו  תשדחתמ  היגרנאל  רבעמה  תצאה  תומהזמ , אלו  תוינכסח 
.יוניש תמגמ  תא  תיחפהל 

אובמ

םירחא םינכרצ  לש  תלעותב  םיעגופה  הכירצ  וא  רוציי   ) תילילש תינוציח  העפשה  אוה  םילקאה  רבשמ  ילכלכ , חותינ  לש  םיחנומב 
וילע רבגתהל  ישפוחה  קושה  לש  ותלוכיב  ןיאש  רמולכ , קוש , לשככ  ורידגהל  ןתינ  לעופב  םלוא  םירחא ;) םינרצי  לש  חוורב  וא 

רבדהו הירוטסיהב , רתויב  יתועמשמה  הארנכ  אוה  הז  קוש  לשכ  .ילמיטפוא  וניא  תינידמ –  תוברעתהמ  עיגמש  ןורתפהו  ויתוחוכב ,
לע תרזופמ  העפשה  ןהל  שיו  םיוסמ  םוקמב  תורצונש  הממח  יזג  תוטילפ  שי  רמולכ , .ץראה  רודכ  לכ  לע  עיפשמ  אוהש  ךכמ  עבונ 

- לע וב  שומישהש  תוריש  וא  רצומ   ) ינוציק ימלוע  ירוביצ  רצומ  איה  תוטילפ  תתחפה  ךכ , לע  ףסונ  .תונוש  תומצועב  ץראה  רודכ  ינפ 
לש תולובגו  קושב , תורחסנ  ןניא  תוטילפה  הזה  הרקמב  .םהמ  ערוג  וניאו  וב  םירחאה  לש  םהישומיש  תא  ליבגמ  וניא  דחא  ידי 
תוטילפה תא  תותיחפמש  תונידמה  קרש  דועב  תותחפומה , תוטילפהמ  תונהנ  תונידמה  לכ  הממח .) יזג  רבעמ  םיענומ  םניא  תונידמ 

תוכלשהב םויכ  םיחכונ  ונא  תורחא  . תונידמ  ןובשח  לע  פמרט " תוספות   " תונידמהמ קלח  רמולכ , ןתתחפה , תולעב  תואשונ 
המרבו תימלועה  המרב  םהיתובקעב , תונוסאהו  ינוציק  ריווא  גזמ  יעוריא  תומדב  רקיעב  םילקאה –  רבשמ  לש  תוגיאדמה 

.ול םימרוגה  םוצמצבו  וילא  תולגתסהב  תיתועמשמ  תימלוע  הלועפ  תובייחמ  ןהו  תימוקמה  ,

הז ןיא  םלוא  .תוחתופמ  תונידמ  לע  רשאמ  תוחתפתמה  תונידמה  לע  רתוי  הערל  עיפשהל  היה  רומא  רבשמה  לש  ויפוא  הרואכל ,
היילע לע  תועקשהב , הטאה  לע  הדובעה , תוירופ  לע  חווט  תכורא  תילכלכ  - ורקאמ העפשה  שי  ןוציקה  יעוריאלש  םושמ  ךכ ,

. תולכלכה לכב  המוד  ןפואב  תורכינ  םהיתועפשהו  טרפב , תיאלקחה  תונרציהו  ללכב  תונרציה  תתחפה  לעו  תואירב , תואצוהב 

לש םילקאה  יונישל  ימואל  - ןיבה לנאפה  ידי  - לע רתיה  ןיב  תובר , ורקסנ  ונייחב  םינושה  םימוחתה  לע  םילקאה  רבשמ  לש  תוכלשהה 
רבשמ לש  המוצעה  העפשהה  רבדב  תוימיספ  תויזחת  ובינהו  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראהו  ( IPCC  ) "ם ואה
לש תילכלכה  תועמשמה  תא  ונחב  םיבר  םירמאמ  .תיבה  יקשמב  ףאו  תינידמה  תימואל , - ןיבה הלכלכה –  תומר  לכב  םילקאה 
לע םילקאה  רבשמ  לש  תועפשהל  רשאב  תורפסה  ךא  תויגולוקא ,) תוכרעמ  םוקיש  לשמל   ) םילקאה רבשמל  תולגתסה  ידעצ 

. תיסחי השדח  החוורהו ) החימצה  רצותה ,  ) םיילכלכה םיעוציבה 

ימוחת לעו  תונושה  תונידמה  ברקב  םייופצה  םיקזנה  לש  תילכלכ  הכרעהב  םיקסועה  םינוש  םירקחמ  גיצהל  איה  הז  רמאמ  תרטמ 
, תימלועה המרב  םילקאה  יוניש  לש  תוילכלכה  תועפשהה  תודוא  לע  םייקה  יעדמה  עדיה  ירקיע  םימכוסמ  רמאמב  .םינושה  םייחה 

םינוש םימוחת  לע  םילקאה  יוניש  לש  תוילכלכה  תועפשהה  תורקסנ  ןכ , ומכ  .םדאה  תחוור  לעו  םינושה  םיקשמה  לע  םתעפשה 
םתעפשה תנטקהל  תשרדנה  תוינידמל  תוצלמהו  לארשי , לע  תועפשהל  תוסחייתה  הנשי  ףוסבל , .דועו  תואירב  םימ , תואלקח , ומכ 

.םילקאה יונישל  םיליבומה  םימרוגה  לש 
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, םילקאה יוניש  ןותימל  הלועפמ  תוענמיה  לש  תוילכלכה  תוכלשהה  תא  דמא  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .לארשיב  םייאלקח  םיחטש 
דראילימ ש"ח םה 3  תואלקחל  םיילכלכה  םיקזנה  האמה ה-21 .  לש  תונש ה-80  דע  תולעמ  לש 45  הרוטרפמט  תיילע  םע  דחי 

ןלפק יטומ  הנשל | 

תילכלכ - ורקאמ תוליעפ  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה 
החימצו

דומאל ידכ  .שפנל  תימואלה  הסנכהה  ידי  - לע וא  שפנל  יקנה  וא  ימלוגה  ימוקמה  רצותב  רתיה  ןיב  תדדמנ  תילכלכ  - ורקאמ תוליעפ 
היילעמ תעפשומ  תימלוע  תילכלכ  החימצ  דציכ  לשמל  דודמל  םילוכי  םינלכלכ  םילקאה , רבשמ  בסמש  ילכלכ  - ורקאמה קזנה  תא 

ילדומ םיללוכ  ןמז  ךרואל  םילקאה  יוניש  לש  תועפשה  לש  תויזחתב  םידקמתמה  םירקחמ  םיעקשמב . םייונישמו  הרוטרפמטב 
הכרעהל םישמשמו  םינוש , םיפנעב  תורבטצמה  תועפשהה  טביהב  םהב  םיקדבנ  םילקאה  יקזנו  (, IAMs  ) םיבלושמ הכרעה 

ףסונו םהיניב , תוושהל  השקו  תונוש , םהיתויזחת  הזמ , הז  םינוש  וללה  םילדומה  םיוסמ  . רוזאב  תילכלכה  החוורה  לש  תשדוחמ 
חונ עצמל  תוכרעהה  תא  םגרתלו  םהיניב  ףתושמ  הנכמ  רוציל  ןתינ  יכ  הארה  הריקס  רקחמ  תאז , םע  .תרוקיב  םהילע  שי  ךכ  לע 
ןוכנ אל  שומיש  השענ  םיבלושמה  םילדומבו  ילכלכ , יטרואת  סיסב  תולוטנ  וללה  תוכרעהה  יכ  ןעטנ  ינש  דצמ  יתטיש  . ןוידל 

התחפהה לש  תילמיטפואה  תומכהו  ןמחפה  לש  תיתרבחה  תולעה  בושיחל  תיבירה  רעש  הבוגל  תוסחייתהב  ומכ  קיודמ , אלו 
תועפשה לש  רתוי  תורכומה  תוכרעההמ  םייתש  לש  תואצותב  ינושה  תא  לשמל  הריבסמ  וז  תרוקיב  תומהזמה  . תוטילפב 

(. William Nordhaus  לבונ סרפ  הכוז  לשו   Stern  לש  ) תימלועה הלכלכה  לע  םילקאה  רבשמ 

לש היילע  תובקעב  םלועב  שפנל  תעצוממה  תימואלה  הסנכהה  תדירי  לש  תוכרעה  ומסרופ 27  תנשל 2018  דע  , Tol  יפ לע 
םינשה 2070– ןיב  אישל  ועיגי  הממחה  יזג  תוטילפ  ובש   RCP6.0 שיחרת  ) תעצוממה תימלועה  הרוטרפמטב  סויזלצ  תולעמ   2.5
לש היילע  יכ  הלעמ  ומסרופש  םירקחמה  לולקש  לע 1.3%  . דמוע  הלאה  תוכרעהה  ברקב  עצוממה  ןדבואה  ותחפי ;) זאו   2080

יכ רכינ  תאז , םע  שפנל  . תימלועה  תעצוממה  הסנכהב  הדיריל  ליבות  תעצוממה  תימלועה  הרוטרפמטב  תולעמ  רתוי מ-1.7 
םייח תמר  תדידמל  ךרד  .תורישע  תונידמב  רשאמ  רתוי  ףא  עגפית  שפנל  תימואלה  הסנכהה  רתוי  תומחו  רתוי  תוינע  תונידמב 

רחאל םיבשות  לש  ןוצרה  תועיבש  תמר  הדדמנ  הינמרגב  .תימואלה  ןוצרה  תועיבש  תדידמ  תועצמאב  רתיה  ןיב  איה  םייח  תוכיאו 
םיבשותה לש  ןוצרה  תועיבש  תמר  יכ  הארנו  םינשה 2000–2011 , ןיב  תונופטישו  תופצה  ומכ  םילקא  יוניש  לש  םיינוציק  םיעוריא 

תעצוממ הרוטרפמטב  תיַברמ  םדאה  ינב  לש  ןוצרה  תועיבש  יכ  אצמנ  תונידמ  השענש ב-79  רקחמב  דע 2.7%  . הדרי ב-2% 
התייה ןוצרה  תועיבש  לע  הקוסעתו ) היצלפניאה  תמר  ומכ   ) םירחא םיילכלכ  - ורקאמ םינתשמ  תעפשה  תולעמ  . לש 18.3 

.הרוטרפמטה תעפשהל  האוושהב  הכומנ 

(, mitigation  ) תּוחפִא תוינידמ  טקנית  אל  םא  היופצה  הנשב , תולעמ  תעצוממה ב-0.04  תימלועה  הרוטרפמטב  היילעה  ךשמה 
םכסהה שמומי  םא  תאז , תמועל  תנש 2100 . דע  שפנל ב-7.22%  ימלועה  ילאירה  ימלוגה  ימוקמה  רצותה  תנטקהל  םורגת 

ןפואב ןטקי  קזנהו  הנשב , תולעמ  הרוטרפמטה ל-0.01  תיילע  לבגות  זירפב ב-2015 , םתחנש  הממחה , יזג  תוטילפ  תתחפהל 
לש תיתנש  הדיריל  םורגת  תחא  הלעמ  לש  היילע  יכ  ךרעוה  תונידמה  . לכב  םיהוזמ  הלא  םייוניש  .דבלב  יתועמשמ ל-1.07% 

תא תוארל  ןתינ  רויא 1  ב ימלועה  . "ג  מתב לש 1.7%  הדיריל  ליבות  תפסונ  הלעמ  לכ  לש  היילע  ןכמ , רחאל  "ג ; מת  0.6%
.ב " הראב םינשב 2080–2099  םינושה  םירזגמבו  רצותה  תמרב  תויופצה  תועפשהה 
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ףוס דע  ןיבל 20%  ןיב 5%  דרת  תינרציה –  תוליעפה  לש  דדמ  שפנל –  הכירצה  יכ  אוה   Stern ח" וד לש  םיטלובה  םיאצממה  דחא 
לש היילע  , IPCC לש רתוי  תרחואמ  הכרעה  יפ  לע  .הפקיהמ  תישימח  דעב  תילכלכה  תוליעפה  תוצווכתה  רמולכ  האמה ה-21  ,

אלו יראיניל  יוניש  הנחב  וז  םג  תורחא , תוכרעהל  המודב  דע 2%  ; תימלועה ב-0.2%  תימואלה  הסנכהה  תא  ןיטקת  תולעמ   2
.הלעת םתופיכת  םילקאה  תויזחתמ  קלח  יפלש  רתוי , דוע  םיפירח  ןוציק  יעוריא  רמולכ  םיילפורטסטק , םיעוריאב  הבשחתה 

ךכמ עבונ  רבדה  לבגומ : םילדומב  שומישה  םג  .םהלש  הדיחיה  הלבגמה  הניא  םילדומה  ךותל  ןוציק  יעוריא  ללקשל  תלוכיה  רסוח 
היצולוזר ןהל  ןיא  ךא  םילקאה , יוניש  לש  םימיוסמ  םישיחרתל  םאתהב  תודדמנו  תורפסהמ  תורזגנ  םיתיעל  קזנ  תוכרעהש 

ילכב רוחבל  ןתינ  אל  םיוסמ , םוקמל  תינטרפ  תוסחייתה  ןיא  רשאכ  .ימוקמה  קזנה  תא  ךירעהל  ידכ  קיפסמ  הבוט  תיפרגואג 
תומלעתה ךות  םיעקשמו  הרוטרפמט  לש  םיעצוממ  םיכרעל  ללכ  ךרדב  איה  תוסחייתהה  תינש , .ורובע  רתויב  םיאתמה  תוינידמה 

. ןוציק  ירקממ 

רויא 1
"ב  הראב םילקאה  יונישמ  םירישי  םיילכלכ  םיקזנ  לש  תוכרעה 

.ב .עקרקה  ינפ  לע  תעצוממה  תימלועה  הרוטרפמטב  םייוניש  לש  היצקנופכ  "ב  הרא קשמל  יפרצמה  קזנה  ךס  .א 
.קזנה םרוג  יפל  תוילילשה  תומורתה 
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םילקאה יוניש  תובקעב  קשמה  הנבמ  יוניש 

, לשמל קשמב  . םירזגמה  לכב  םיתורישו  םירצומ  לש  עציהבו  שוקיבב  תודונת  אוה  תילכלכה  תוליעפב  םייופצה  םייונישה  דחא 
ךרוצ שי  םינושה  םירזגמה  לע  םילקאה  יוניש  לש  תועפשהה  תא  קודבל  ידכ  .תושדחתמ  תויגרנאל  רבעמ  שחרתמ  היגרנאה  קושב 
process-  ) ךילהת יססובמ  םילדומב  שומיש  ךות  םיילכלכ  - םייתרבח םינתשמו  םילקאה  יוניש  יבגל  םישיחרתו  תוחנה  רפסמב 

ומכ  ) טרפה תמרב  םייתרבח  םייוניש  לע  עיבצמ  םייפרגומד  - םייתרבח םינותנל  םילקאה  יוניש  יופימ  . based models) 
תויתרבח תוצובק  ןיבל  טרפ  ןיב  רשקהש  ךכ  תומילאו , הריגה  העישפ , לשמל   ) םייתליהקה םירשקה  תמרב  תויתואירב ,) תועפשה 

ךות ימואל , - ןיבה רחסמב  ןכו  הריגהל ,) וא  המילא  תוצרפתהל  ליבוהל  לולעש  רבד  םינתשמ , םילקא  יאנתב  ביצי  אלו  ירירבש 
.םילקאה יונישמ  תולבוסש  תונידמ  לש  יסחיה  ןורסיחה  תלדגה 

יונישמ םימרגנה  םיקזנ  לש  תילכלכ  הכרעהל  תוטיש 
םילקאה

תועפשהה תא  תונחובה  תוירקיע  תוטיש  יתשב  םישמתשמ  תואירבה  לע  םילקאה  יוניש  לש  תילכלכה  העפשהה  תא  דומאל  ידכ 
םע םדא  ייח  תלצה  לש  ךרעה  תא  תללקשמה  םדא , ייח  לש  יטסיטטסה  ךרעה  תטיש  .א  ןותנה : רשקהב  תוילילשה  תוינוציחה 

תולע תא  תודדומה  האולחתה  תויולע  .ב  ןשע ) ; יאלג  תנקתה  לשמל   ) תונוש תולועפב  ליצהל  ןתינש  םדאה  ייח  תומכ 
, תויתשתה ןוקיתו  םוקיש  לש  תורישי  תויולע  ידי  - לע תובשוחמ  תויתשתל  םיקזנ  תויולע  דועו  . תופורת  הלחמ , ימי  םיזופשאה ,

, ריוואה תוכיא  לש  םיקזנ  דומאל  ידכ  םייופצה  . םייונישל  תויתשתה  תמאתהו  תעמטה  תויולע  תובשוחמ  ןאכ  רשאכ 
תוטיש ןהבו  םייתביבס  םיתורישו  םירצומ  תוכיאב  תוקסועה  תורחא  תוטישב  םישמתשמ  דועו  תוריית  לע  העפשה  תויתשת ,

choice  ) הריחבה לודימ  תטיש  וא  ( contingent valuation method  ) תינתומה הכרעהה  תטיש  ומכ  תורהצומה  תופדעהה 
. experiment)

תואירבה לע  םילקאה  יוניש  לש  תוילכלכ  תועפשה 

םוח לש  םיינוציק  םיעוריא  .םינוש  םירושימב  יוטיב  ידיל  תואב  הלא  תועפשה  .התומתבו  האולחתב  היילעל  םרוג  םילקאה  רבשמ 
לצא הפירח  המתסאל  םימרוגה  םינקבא –  םירזפמ  םיצעש  הפוקתה  תכראה  ומכ  תועפות  .התומתל  ליבוהל  םילולע  רוק  וא 

תואב תופסונ  תועפשה  זופשאו  . הלחמ  תולע  תועצמאב  ךרעומה  ןווהמ  ילוש  ךרע  ידי  - לע בושיחל  תונתינ  תויגרלאמ –  םילבוסה 
םויל הדובעב  העש  לש  הדיריל  עצוממ  בושיחב  תומרוג  תולעמ  לעמ 37  תוהובג  תורוטרפמט  יכ  אצמנ  הדובע : ןוירפב  יוטיב  ידיל 

תחדק ומכ  תולחמ  לש  רתוי  הבחרו  הריהמ  תוטשפתה  רשפאמ  םילקאה  רבשמ  םייביטינגוק  . םיעוציב  לע  תועיפשמ  ףאו   
המגוד זופשאו  . התומת  לשב  תואצוהב  רלוד  דראילימ  ודמאנ ב-1.1  הדבל , ססקט  תנידמב  תויתנשה , היתויולעש  סולינה , ברעמ 

ואר  ) תורחא  תוימי  תוכרעמבו  םימגאב  םיקיפמ  םישפונהש  תלעותב  הדיריל  תמרוגה  תוליער  תוצא  תחירפ  איה  העיגפל  תפסונ 
(. הז ןויליגב  הבחרה 
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ריווא גזמ  יעוריא  תומדב  רקיעב  םילקאה , רבשמ  לש  תוגיאדמ  תוכלשה  םויכ  םיאור  ונא  לירפא 2018 .  תרומכמב , םיקרב  תפוס 
unsplash.com ליג , ןדיע  םוליצ : תימוקמה |  המרבו  תימלועה  המרב  ינוציק 

תויתשת לע  םילקאה  יוניש  לש  תוילכלכ  תועפשה 

, םיכרד םירשג , ומכ   ) םיפוחבו השביב  תויזיפ  תויתשת  סרהל  תומרוג  םילקאה  יוניש  לשב  תומרגנה  תוינוציק  ריווא  גזמ  תועפות 
לש תויולע  לש  םויה ) לש  םיכרעל  ןווהמ  תויולעה , ךס  יוכינב  תלעותה  ךס   ) יקנה יחכונה  ךרעה  יכ  אצמנ  םינבמו .) זוקינ  תוכרעמ 

הפוריאבו כ- םירשג  שי כ-600,000  "ב  הראב תנשב 2050  . רלוד  ןוילימ  לע 785  דומעי  הדבל  "ב  הראב םיכרדו  םישיבכ  תקוזחת 
האמה ךרואל  רלוד  דראילימ  ןיב 140 ל-250  תכרעומ  םישדחה  םילקאה  יאנתב  הדימעל  םתמאתה  תולעו  םירשג  ,  217,000

הז רגנב  לופיטל  המאתהה  תויולע  םשג  ; יעוריא  יפואב  םייוניש  ללגב  תופצהמ  תולבוס  תוינוריעה  בויבה  תוכרעמ  םג  ה-21  .
יתורישב שוביש  לשב  תויתרבח  תויולע  תללוכ  הניא  וז  האצוהו  תנשל 2050 , דע  רלוד  דראילימ  דע 252  תוכרעומ ב-123  "ב  הראב

. דועו  הייתש  ימ  תורוקמ  םוהיז  םימ ,

רבטצמה ידיתעה  קזנה  ךס  ךרעומ  "ב  הראב .רתוי  הבר  המצוע  תולעב  תופוכת  תורעס  ללגבו  םיה  סלפמ  תיילע  ללגב  עגפנ  ףוחה  וק 
םיפצומ תויהל  םילולעש  םירוזאב  תקסועה  הביטקריד  תנשב 2007  הבתכנ  הפוריאב  רלוד  . דראילימ  תנשל 2100 ב-990  דע 

תא הגיצה  םגו  ןרועישו  תופצהה  תורידת  תא  תונושה , תונידמה  ינפב  םידמועה  םינוכיסה  תא  התהיז  איה  .םיה  סלפמ  תיילע  בקע 
. ןהלש  תויפרגומדהו  תויתרבחה  תויתוברתה , תוילכלכה , תועפשהה 
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םימ לע  םילקאה  יוניש  לש  תוילכלכ  תועפשה 

ימ תלפתה  לע  תונעשיהל  םיליבומ  םימה  תורוקמ  םוהיזו  םימה  תכירצב  היילע  םילקאה , רבשמ  תופסונ , תונידמב  ומכ  לארשיב ,
םימגאב תורהנב , םימה  תומכו  םימה  תוכיא  עבטל , הנימזה  םימה  תומכ  ךכ , לע  ףסונ  .תורחא  תויתביבס  תוכלשה  הל  שיש  םיה ,

םימה תורוקמב  העיגפה  לש  ךרעה  תא  דומאל  ידכ  .הייתשה  ימ  תוכיאב  םג  עגופ  םילקאה  יוניש  תתחופו  . תכלוה  םירגאמבו 
יכ אצמנו  םימה , תוכיאב  רופיש  לע  םלשל  "ב  הראב םינכרצ  לש  תונוכנה  תא  ( CVM  ) תינתומה הכרעהה  תטיש  תועצמאב  ודדמ 
. תוטילפב  היילע  לש  שיחרת  לע  תרבדמ  וז  תונוכנ  יכ  ןייצל  בושח  דראילימ ב-2100 . רלוד ב-2050 ו-4  דראילימ  איה כ-1.4 

. היישעתב  םג  אלא  תיבה  יקשמב  קר  אל  תעגופ  םתונימזו  םימה  תוכיא  לע  תילילשה  העפשהה  ךכ , לע  ףסונ 

תואלקחה לע  ותעפשהו  םילקאה  יוניש 

תא םגו  םילקאה  תויזחתל  םהינזו  םילודיגה  יגוס  תא  םיאתהל  שי  ותיא  דדומתהל  ידכו  תיאלקחה , תונרציב  עגופ  םילקאה  רבשמ 
תויאלקחה תוקיטקרפלו  םינושה  םילודיגל  תיתלשממה  הידיסבוסה  וא  תרצותה  ריחמ  ומכ  תואלקחה , רזגמ  לש  ילכלכה  לוהינה 

םייחה ךרואו  ןוזמה  תוירט  ןוזמה –  תוחיטבבו  אירב –  ןוזמ  תונימז  יתנוזתה –  ןוחטיבב  העיגפל  ליבומ  םילקאה  רבשמ  .תופדעומה 
ריווא םוהיז  ומכ  םיפיקע , םינתשמ  םנשיו  תורוטרפמטו , םיעקשמ  ומכ  תונרציה , לע  תורישי  םיעיפשמה  םינתשמ  םנשי  ולש  .

דע 4.3 תימלועה ב-1.1  תואלקחל  קזנה  תא  תיחפת  בכר  ילכמ  ינצמח ) - וד ןמחפ  םניאש   ) םימהזמב התחפה  יכ  אצמנ  .בכר  ילכמ 
(. הז ןויליגב  הבחרה  ואר   ) רלוד ב-2030  דראילימ 

לטומה סמ  רמולכ  ילמיטפוא , ינאיבוגיּפ  יוסימ  בוציעב  בושח  יעצמא  ןה  םילקאה  רבשמ  תועפשה  לש  תוילכלכ  - ורקאמ תוכרעה 
Klaus Post, Free םוליצ : ינצמח |  - וד ןמחפ  לש  לקשמ  תדיחי  תטילפ  ןוגכ  תוינוציח , תועפשהל  תמרוגה  רוציי  תדיחי  לע 

Harvesting Stock Photo

תוינידמ ילכ  תושעל ? ןתינ  המ 

ינפמ .תימלועה  הלכלכב  םויכ  רתויב  םירומחה  קושה  לשכו  תילילשה  תינוציחה  העפשהה  רומאכ , אוה , םילקאה  רבשמ 
, תורחא תונידמ  לש  התחפהה  יצמאממ  תונהנה  תונידמ  שיש  ירה  ירוביצ , רצומכ  תרדגומ  תוטילפה  תתחפהו  תוימלוע , ויתועפשהש 

.לארשי איה  וזכ  תיטסיפמרט  הנידמל  המגוד  ; ( ללכב םא   ) תולגתסה וא  ןותימ  ידעצ  תוחפ  תוטקונ  ןהש  יפ  לע  ףא 
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לטומה סמ  רמולכ  ילמיטפוא , ינאיבוגיּפ  יוסימ  בוציעב  בושח  יעצמא  ןה  םילקאה  רבשמ  תועפשה  לש  תוילכלכ  - ורקאמ תוכרעה 
יפ לע  בשוחמ  סמה  .ינצמח  - וד ןמחפ  לש  לקשמ  תדיחי  תטילפ  לע  הז  הרקמבו  תוינוציח , תועפשהל  תמרוגה  רוציי  תדיחי  לע 

הרישיה השיגל  בשחנ  ןמחפ  סמ  וז  . לקשמ  תדיחי  לש  הטילפ  בקע  םרגנש  קזנה  רמולכ  ןמחפה , לש  תיתרבחה  תולעה 
: ומכ תובושח  תויגוסב  ןויד  בייחמ  ןמחפה  סמ  ךרעמ  ןונכת  םילקאה  ; רבשמ  םע  תודדומתהל  תוינידמ  ילככ  רתויב  הפוקשהו 

הנידמש תוטילפה  ךס  והמ   ) תוטילפה דעימ  וא  לשמל ) תואירב  תואצוה   ) דבלב תיתרבחה  תולעהמ  סמה –  הבוג  רזגיי  המ  יפל 
. תולגתסהל  וא  תּוחפִאל  תולבקתמה –  תוסנכהה  תונפהל  שי  ןאל  איה  תרחא  היגוס  וילא ;) עיגהל  תפאוש 

תודוקנ יוהיז  לע  תוססובמה  תוינכות  זירפ –  םכסה  תובקעב  םלועה  תונידמ  ושיגהש  תונושה  תוינכותה  לש  תילכלכ  הכרעה 
ונהיי ךכמ  .םיקזנ  תיחפהל  דיתע  ןעוציב  יכ  ךכ  לע  העיבצמ  רוזאב –  םייופצה  םישיחרתל  םאתהב  ןהב  לופיטו  תוימוקמ  השלוח 
ןוכיסב תואצמנו  םייוושכעה  םיקזנה  תיברמ  תא  תוגפוס  ךא  תוטילפ  תוחפל  תויארחא  ןהש  םושמ  תוחתפתמ  , תונידמ  דחוימב 
תועיטנ תוינשדח , תינוריע  היינב  תויגולונכט  ןמחפ , תלוטנ  הרובחתל  רבעמ  ומכ  םידעצ  תוללוכ  וללה  תוינכותה  .דיתעל  רתוי  הובג 
. תיתליהק  תונכומו  תשדחתמ  היגרנא  תוכרעמ  םימה , תוכרעמ  רופישו  םירכס  תיינב  םיחותפ , םיחטש  לע  הנגה  םיצע ,

תועצמאב תישונא  החוור  גישהל  ידכ  םייגולוקא  םיכילהת  לע  תונעשיה  רמולכ  עבט , יססובמ  תונורתפ  םה  וללה  םידעצהמ  קלח 
תולגתסה .תורעס  לש  תויפוח  תועפשה  תנטקהל  םיבורגנמ  ומכ  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  םוקיש  תמגודכ  םילקאה , יוניש  תּוחפִא 

תונידמבו תוחתפתמ  תונידמב  תולבוקמה  םיכרדה  תחאל  תכפוה  ( ecosystem based adaptation  ) תיגולוקא תכרעמ  תססובמ 
.ךוראה חווטל  תומיאתמ  ןהו  תויגולונכט , תויולעל  האוושהב  תיסחי  הכומנ  עבט  יססובמ  תונורתפ  לש  םתולע  תוחתופמ  .

לארשי לע  םילקא  יוניש  לש  תוילכלכה  תוכלשהה 

תיילע םע  דחי  םילקאה , יוניש  ןותימל  הלועפמ  תוענמיה  לש  תוילכלכה  תוכלשהה  תא  הביבסה  תנגהל  דרשמה  דמא  לארשיב ,
450 םימ –  תורוקמב  העיגפ  םה  ודמאנש  םיילכלכה  םיקזנה  האמה ה-21 . לש  תונש ה-80  דע  תולעמ  לש 4–5  הרוטרפמט 

דראילימ ש"ח  6 תויתשתלו –  םיפוחו  םי  תורייתל  םיקזנ  הנשל , ןוילימ ש"ח  לעמ ל-340  תונופטיש –  יקזנ  הנשל , ןוילימ ש"ח 
היגרנאה קשמ  תואירב , ומכ  םירחאה , םירזגמל  ומרגייש  םיקזנה  .הנשל  דראילימ ש"ח   3 תואלקח –  יקזנו  הנש  לש 20  הפוקתל 

. ודדמנ  אל  תופסונ , תויתשתו 

םוכיס

תובקעב םימרגנה  םיקזנה  .ולוכ  םלועב  ומכ  ץראב  טרפב , םינושה  םירזגמה  לעו  ללכב  קשמה  לע  העפשה  שי  םילקאה  רבשמל 
, םיפסונ םיפנעל  םינושה  םיקזנה  תא  םידמואה  םיפסונ  םירקחמב  ךרוצ  םייק  .תרבוגו  תכלוה  םתמצועו  םיבר  םילקאה  רבשמ 
ךרוצ שי  ןפקיהו  תולועפה  ןווגמ  תא  ביחרהל  תוטלחהה  ילבקמ  תא  דדועל  ידכ  .הז  רבשממ  ףיקע  ןפואב  םיעגפנש  םיפנעה  יוהיזו 

.םייפסכ םיכרעל  םיידיתעהו  םייוושכעה  םיקזנה  לש  םמוגרת  לשמל  םלוכל , ןבומה  טושפו  ליעי  ילכב  שומישב 

ךכ .ופקיה  תא  ונתמיש  םיפסונ  םידעצו  םייופצה  םייונישה  לא  לגתסהל  לכונש  ידכ  םינוש  םידעצ  תטיקנ  בייחמ  םילקאה  רבשמ 
ילכלכ לטנ  הווהי  םילקאה  רבשמ  ךשמהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םייריפמא  םירקחמ  .ישונאה  ןימה  לש  ידיתעה  בצמה  תא  רפשל  לכונ 

אלל םילקאה  יונישל  ןמצע  םיאתהל  תולוכי  תונידמ  הלא  םידספהמ  ענמיהל  ידכ  .ולדגיו  וכלי  קר  ויתויולעו  יתועמשמ , יתרבחו 
איה ךכ , םא  הלאשה  ןהב  . יופצה  םילקאה  יוניש  ידממל  תושרדנה  תומאתהה  תא  אלמ  ןפואב  עימטהלו  תיתועמשמ  תולע 

.דיתעבו הווהב  ךכב , ןומטה  רורבה  ןורתיה  ףא  לע  םישורדה  ףקיהבו  בצקב  שחרתמ  וניא  רבדה  עודמ 

תודות

.רמאמה תביתכ  ךלהמב  תוליעומה  תורעההו  הרזעה  לע  רימש  חמצ  ויזלו  יול , ןרל  ןמקוב , רחשל  רקב , רינ  פורפל ' הדומ  תרבחמה 
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