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ימלועה חוטיבה  ףנע  לע  םילקאה 
(: הביבסו 10(4 היגולוקא   ? ילארשיהו

.59–58

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

יקיוויקיפ רתא  ןומרכ , םייח  םוליצ : תנשל 2050 ב-3% |  דע  רקייתהל  תודיתע  םיחטובמל  חוטיבה  תויולע  לארשיב  יופצה  םילקאה  יוניש  בקע  . 2010 תליאב , הרעס 

חוטיבה ףנע  לע  םילקאה  יוניש  עיפשי  דציכ 
? ילארשיהו ימלועה 

לע עיפשהלו  םלועה  יבחרב  עבט  תונוסא  לש  המצועהו  תורידתה  תלדגהל  םורגל  יופצה  ימלוע  ןוכיסכ  בשחנ  םילקאה  יוניש 
ינפ לע  תושרפנ  םילקאה  יוניש  לש  תוירשפאה  תועפשהה  טרפב . חוטיבה  ףנע  לעו  ללכב  םלועב  תילכלכ  - תיתרבחה תכרעמה 

םורגל לולע  יונישה  .ףוחה  ירוזא  ןוגכ  םילקאה , יונישל  םישיגרה  םירוזא  ינפ  לע  ןכו  תואירבו , תואלקח  ןוגכ  םינוש  םימוחתו  םירוזא 
םיקזנ בקע  תועיבתה  ףקיהב  יתועמשמ  לודיג  יופצ  חוטיבה  ףנעב  ךכש , תויה  .שפנב  תועיגפל  ףאו  יטרפו  ירוביצ  שוכרל  קזנ 

אוה חוטיב  .םילקאה  יונישל  םישיגרה  םימוחתה  לש  חוטיבה  תואצוהב  היילעל  איבהלו  ףנעה  תויחוורב  עוגפל  יושעש  התומתו ,
לככ תאז , םע  .תודימעה  תלדגהו  תרפושמ  תוששואתה  תלוכי  רשפאמו  םינוכיס , לש  הנטקהלו  התחפהל  דעוימש  ילכלכ  ילכ 

חוטיבה תיימרפ  .קשמב  יזכרמ  ףנע  אוה  חוטיבה  ףנע  יכ  שיגדהל  שי  חוטיבה . תיימרפ  הלוע  ךכ  הלוע , קזנל  תורבתסההש 
חוטיב תיימרפ  םייח ו-2.3%  חוטיב  תיימרפ  םכותמ 2.7%  "ג ,) מת  ) ימלוגה ימוקמה  רצותהמ  התוויה כ-5%  תנשב 2018  לארשיב 

(. םייח חוטיב  םניאש  חוטיבה  יביכרמ  ללכ  תא  ללוכה   ) שוכר

יבלש - תלת רקחמב   ונחבנ  ילארשיה  קשמה  ללכ  לע  םג  ומכ  ילארשיהו  ימלועה  חוטיבה  ףנע  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  תניחב 
לקשמ יוויש  לדומו  ירטמונוקא  הדימא  לדומ  בולישב  םילקאה  יוניש  תעפשה  לש  ילכלכ  חותינ  תללוכש  רקחמ  תטיש  לע  ססובמה 

.IGEM – Israeli Computable General Equilibrium  )) ילארשיה קשמל  בשחוממ  יללכ 

סיסב ןושארה , .עדימ  ירגאמ  ינש  תועצמאב  ימלועה  חוטיבה  ףנע  לע  ימלועה  םילקאה  יוניש  לש  העפשהה  הנחבנ  ןושארה  בלשב 
.םילקאה יוניש  בקע  םיחטובמ  - אלהו םיחטובמה  םידספהה  חותינל  שמיש   Swiss Re ילבולגה חוטיבה  ןרצנוק  לש   Sigma עדימה

יעוריא ינותנ  לש  הניחבלו  הרדגהל  שמיש  ( CRED  ) תונוסא לש  היגולוימדיפאה  רקחל  זכרמה  לש  , EM-DAT ינשה , םינותנה  רגאמ 
תואצות .תופרשו  תינוציק  הרוטרפמט  תורוצב , תונופטיש , םילקאה : יוניש  בקע  תופירחמה  תועפות  עברא  ללכ  חותינה  .םילקאה 

חוטיבה ףנע  לע  םלועב  תיברמה  תעצוממה  הרוטרפמטה  םרוג  לש  תקהבומה  העפשהה  לע  תועיבצמ  תירטמונוקאה  הדימאה 
.הז םרוגב  דקמתמ  ילארשיה  הרקמה  רקח  חותינ  ךכיפל , .תקהבומ  העפשה  ןיא  םירחאה , םימרוגה  רובע  תאז , תמועל  .ימלועה 

ףגאמ עדימ  לע  םיססובמ  חוטיבה  ינותנ  .ילארשיה  חוטיבה  ףנע  לע  ימוקמה  םילקאה  יוניש  לש  העפשהה  הנחבנ  ינשה  בלשב 
יחוויד לע  םיססובמ  םילקאה  ינותנ  .שוכרו  םייח  יחוטיב  ללוכ  עדימה  .רצואה  דרשמב  ןוכסיחהו  חוטיבה  ןוהה , קוש  לע  הנוממה 

הרוטרפמטב סויזלצ  הלעמ  לש 1  יוניש  לכ  יכ  הלע  םינותנה  חותינמ  .יגולורואטמה  תורישהו  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 
תעצוממה תיברמה  הרוטרפמטהש  ןוויכמ  .חוטיבה  ףנע  תואצוהב  לש 3.8%  היילעל  םורגל  יופצ  לארשיב  תעצוממה  תיברמה 
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לע רתי  תנשל 2050 . דע   4.5-9%- כב תולעל  תויופצ  חוטיבה  ףנע  תואצוה  רושעב  , תולעמ   0.8–0.4- כב לודגל  היופצ  לארשיב 
ףנע לע  רשאמ  רתוי  ההובג  תוקהבומ  תמרב  איה  לארשיב  םייחה  חוטיב  ףנע  לע  תעצוממה  תיברמה  הרוטרפמטה  תעפשה  ןכ ,

תעפשה לש  ההובגה  תואדו  - יאה תמרו  ריהמה  ולודיג  בצק  םייחה , חוטיב  ףנע  לש  בחרה  ופקיהמ  עבונ  הז  אצממ  .שוכרה  חוטיב 
.םייח חוטיב  לע  םילקאה  יוניש 

.ילארשיה קשמה  ללכ  לע  ימוקמה  םילקאה  יונישמ  תעבונה  חוטיבה  תויולע  תורקייתה  לש  העפשהה  הנחבנ  ישילשה  בלשב 
בשחוממ יללכ  לקשמ  יוויש  לדומב  חוטיבה  תואצוהב  יונישה  תרדגהל  ושמיש  ינשה  בלשב  תירטמונוקאה  הדימאה  תואצות 

תוחולב םרוקמש  סיסבה  תנש  ינותנ  םה  לדומה  לש  אצומה  תדוקנ  .הלכלכה  יפנע  לכ  לש  םירשקה  תא  המדמ  לדומה  . IGEM) )
.תימואל תואנובשח  ינותנו  הקופת  - המושת

חוטיבה ףנע  לע  .םילקאה  יוניש  תעפשה  לש  ףקיהה  לעו  תובכרומה  לע  ססבתהב   . " רבוטקוא 2015 אבס , רפכב  הפוס  יקזנ 
CC BY 2.5 יקיוויקיפ , רתא  ץרפ , והילא  םוליצ : לארשיב | " תירוביצ  - תיטרפ חוטיב  תופתוש  חתפל  ץלמומ  לארשיב ,

הדירי היופצ  ליבקמב , תנשל 2050 ב-3% . דע  רקייתהל  תודיתע  םיחטובמל  חוטיבה  תויולע  לארשיב  יופצה  םילקאה  יוניש  בקע 
תורקייתה .חוטיב  ילכ  תכירצב  לש כ-4%  הדירי  םע  חוטיב , ירצומ  לש  עציהב  ןה  חוטיבה  ףנעב  הקוסעתה  ףקיהב  ןה  לש 0.8% 

םכתסת תיקשמ  - ללכה העפשהה  תאז , תובקעב  .םילקאה  יונישל  םישיגרה  םיפנעב  חוטיבה  תואצוהב  היילעל  םורגת  חוטיבה 
רצות דראילימ ש"ח  לש כ-2  ןדבואל  הלוקשו  הנשב , תנשב 2050 ל-0.2%  עיגהל  היופצ  הדיריה  .ג  " מתב תרבוג  תיתגרדה  הדיריב 

העיגפל םורגל  תולולע  םיינוציק  םיעוריא  לש  תורידתב  היילעו  םילקאה  יוניש  לש  תופסונ  תועפשה  יכ  שיגדהל  שי  .הנשב 
.ג    " מתב רבטצמה  יונישה  תא  לידגהלו  קשמב  רתוי  דוע  תיתועמשמ 

- תיטרפ חוטיב  תופתוש  חתפל  ץלמומ  לארשיב , חוטיבה  ףנע  לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  לש  ףקיהה  לעו  תובכרומה  לע  ססבתהב 
תינכות תרגסמב  םותיח  הז : גוסמ  תויופתושל  תואמגוד  ןלהלו  םלועב , םייק  רבכ  עצומה  חוטיבה  תופתוש  לדומ  .לארשיב  תירוביצ 

הכימתו תירטסואה  םילוביה  חוטיב  תכרעמב  תויטרפ  חוטיב  תוינכותל  הכימתו  תוידיסבוס  "ב , הרא לש  תימואלה  ןופטישה  חוטיב 
רשפאי ץלמומה  חוטיבה  תופתוש  לדומ  םוכיסל , תיתפרצה  . חוטיבה  תכרעמב  הנשמ  חוטיב  ירדסה  םע  םיירחסמ  םיחטבמב 

.םילקאה יוניש  לש  היופצה  העפשהה  םוצמצו  ןוכיסה  רוזיפ  ללוכ  םינושה , םיקוושב  םדקתמ  םינוכיס  לוהינ 
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