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םילקאהתוריקס רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  6

םירע לש  תועיגפה  תא  שיגדה  ידנס  ןקירוהה  תפוס  יעגפ  םע  יוארכ  דדומתהל  קרוי  וינ  לש  תלוכיה  רסוח  .ןטהנמ  םורד  לע  הנגהל  תינכתה   — BIG U לש ה - הימדה 
www.archdaily.com, Rebuild by Design/ The BIG Team םוליצ : טרפב |  םיימילקא  ןוציק  יעוריאלו  ללכב  םילקאה  יונישל 

תּועיגפ לש  תוריז  םילקא –  יוניש  לש  ןדיעב  םירע 
תוכרעיהו

גלזמה הצק  לע 

.הילותיחב תאצמנ  ןיידע  םילקאה  יונישל  םירעה  לש  ןתוכרעיה  לארשיב 
.םילקאה יונישל  לארשי  תוכרעיהב  רתויב  בושח  דיקפת  שי  ימוקמה  ןוטלשל 

.ינוריעה ןסוחה  תיינבב  אוה  ימוקמה  ןוטלשה  לש  ודיקפת  רקיע 
, גירח ימילקא  עוריא  תובקעב  רצוויהל  הלולעש  םוריח  תעשל  תושרדנה  תויזיפה  תויתשתה  תא  ןיכהל  שי 

.םיבשותהו הבוגתה  תוכרעמ  לש  הנוכנ  תוכרעיהל  גואדל  ןכו 
יוניש יפצל  תמאותה  הרוצב  ולהנתי  היבשותו  ריעהש  ךכ  תוינוריעה  תוינכותה  תא  שדחמ  בצעל  שי 

ימוקמ רוזחִמו  תינוריע  תואלקח  תובוחר , תללצה  היגרנא , תכירצ  תתחפה  םינבמ , םולקא  תמגודכ : םילקאה ,
םימ לש 

תכרעמה

ריצקת

https://magazine.isees.org.il/?p=16749

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
http://www.iccic.org.il


תובקעבו תינוריעה  תועיגפב  הרכהה  חכונל  .םיינוציק  ריווא  גזמ  יעוריאלו  םילקא  יונישל  דחוימב  תועיגפל  תובשחנ  םירע 
.םילקאה יונישל  ךרעיהל  םלועה  יבחרב  תובר  םירע  תוליחתמ  םלועה , יבחרב  םירעב  וכיהש  עבט  תונוסא  לש  הרוש 

ריע לש  תלוכיכ  בורל  ראותמה  ינוריעה , ןסוחה  גשומ  ביבס  בוסנ  םילקאה  יונישל  תינוריעה  תוכרעיהב  יזכרמה  חישה 
תולועפה ךסל  תוסחייתמ  ינוריעה  ןסוחה  תרבגהל  תוינכות  .ןוציק  יעוריאו  םיצחל  לש  ןווגמ  םע  החלצהב  דדומתהל  הנותנ 

רקוס רמאמה  .הירחאל  ששואתהל  תלוכיה  תא  רפשל  ןכו  העיגפה  תמצוע  תא  תיחפהל  ידכ  דעומ  דועבמ  עצבל  שיש 
תויטנוולרה תויגוסה  תא  טרפמו  םלועה , יבחרמ  ינוריעה  ןסוחה  תרבגהל  תומזויל  תונוש  תואמגוד 

שגדב לארשי , תנידמ  לש  םיידוחייה  םינייפאמב  תובשחתה  ךות  הלא  תויגוסב  לפטל  שי  .לארשי  ירע  לש  ינוריעה  ןסוחל 
.הובג ןיסולכוא  לודיג  בצקו  תופיפצ  לע 

םילקא יוניש  לש  ןדיעב  םירע  לש  ןתועיגפ  אובמ :

, םדא ינב  לש 44  םהייחב  התלע  ריעה , יחטשמ  הפיצה 17%  הרעסה  .קרוי  וינ  ריעב  ידנס  ןקירוהה  תפוס  התכיה  רבוטקואב 2012 
. םיחוטב  ובשחנ  רבעבש  םירוזא  הפיצהו  העפומב , םגו  התמצועב  םג  הגירח  התייה  ידנס  רלוד  . דראילימ  ךסב 19  קזנ  המרגו 
, קרוי וינ  לש  תלוכיה  רסוח  .היהיש  המ  אל  אוה  היהש  המש  תוינידמ  יעבוקל  הריהבה  ידנס  שוכרלו , םייחל  םימוצעה  םיקזנל  רבעמ 

תא שיגדה  היבשות , םולש  תא  חיטבהלו  הפוסה  יעגפ  םע  יוארכ  דדומתהל  םלועב , תומדקתמהו  תוגשגשמה  םירעה  תחא 
. טרפב  םיימילקא  ןוציק  יעוריאלו  ללכב  םילקאה  יונישל  םירע  לש  תועיגפה 

דע ןמזה  . םע  לודגל  יופצ  קר  םירעב  םיררוגתמה  רועישו  םיינוריע , םיבחרמב  תררוגתמ  םלועה  תייסולכואמ  תיצחממ  הלעמל 
רתוי ףא  תינוציק  וז  המגמ  הפופצה  לארשיב  םיינוריע  . םיבחרמב  ררוגתת  םלועה  תייסולכואמ  םישילש  ינש  תנש 2050 

רתוי מ-80% שפנ ) . הלודג מ-15,000  םתייסולכואש  םיבושיי   ) םירעב תררוגתמ  הייסולכואהמ  ו-75%  םלועה , תונידמ  ראשבמ 
רחסמו רוציי  תוליעפמ  םיעבונ  םלועב  תילכלכה  החימצהמ  םישילש  ינשמ  רתויו  תינוריעה , הלכלכב  ורוקמ  ימלועה  "ג  לתהמ

. םירעב 

הפישחה תא  םיצעהל  וא  תוימילקא  תועפות  ריבגהל  םייושע  םיינוריע  םינייפאמ  .םילקא  יקזנל  תידוחיי  תועיגפ  םירעל 
יעוריאלו תונופטישל  םיעיגפל  םיינוריע  םירוזא  םיכפוה  לוחלח  יבחרמו  םיקורי  םיחטש  טועימ  עבט . יעגפל  הייסולכואה  לש 

היילעל תומרות  םירעב  תמייקתמה  תישונאה  תוליעפהו  תינוריעה  יוניבה  תסמ  המוד , ןפואב  הבר  . םתמצועש  םשג 
שי וללה  הרוטרפמטה  ישרפהל  ינוריע " . םוח  יא  העודיה כ" העפות  חותפה , בחרמל  האוושהב  ינוריעה  בחרמב  תורוטרפמטב 
יפל םיחרזא  . הלעמל מ-70,000  לש  םתומל  איבהש  ינוציק , םוח  לג  הפוריא  התווח  טסוגואב 2003  םדא : ייח  לע  תוכלשה 

תומקוממ םלועב  םינילופורטמה  בור  םוחה  . לג  ותואב  תוומה  ירקממ  תיארחא ל-52%  ינוריעה " םוחה  יא   " תעפות תוכרעה ,
לשב הפצה  ןוכיסב  תואצמנ  הפוריאב  םירעהמ  .םיה 70%  ינפ  תיילעל  דחוימב  תופושחו  םיימי  רחסמ  יביתנל  וא  םיפוחל  ךומס 

כ-60% "ב , הרא חטשמ  קר 10%  םה  ףוחה  ירושימש  יפ  לע  ףא  םיימי  . םיימילקא  ןוציק  יעוריא  וא  םיה  ינפ  תיילע 
.ףוחה רושימב  תררוגתמ  הייסולכואה  בור  לארשיב  םג  הלא  . םירוזאב  םיררוגתמ  הייסולכואהמ 

תורוטרפמטב היילע  תונופטיש , םילקאה : יוניש  תובקעב  שוכרלו  םייחל  קזנה  לאיצנטופ  לדג  ךכ  רתוי , הפופצו  הלודג  ריעהש  לככ 
לודג תופיגמ  לש  תוטשפתהה  לאיצנטופו  תוקבדימ  , תולחמ  תוצרפתהל  ןוכיסה  תא  םילידגמ  םיימילקא  ןוציק  יעוריאו 

, תורהנמ םירשגש , םושמ  ןתערל , תלעופ  םירע  לש  תיתיתשתה  תומיצעה  םעפ , אל  םיפופצ  . םיינוריע  םירוזאב  תיתועמשמ 
העיגפ .ןוכיס  םרוגל  ףאו  לטנל  תוינוריע  קזוח  תודוקנמ  םיכפוהו  תוקזח , תופוס  תעב  םיסרוק  םירחא  םינובמ  םיטנמלאו  חתמ  יווק 

םייח יזכרממ  םירע  ךופהל  םילולע  ןוזמ  לש  הרידס  הקפסא  שוביש  וא  םיכפש  רוהיט  ינקתמבו  למשח  ינקתמב  םימ , יליבומב 
עבונה ידיימה  ישוקל  רבעמ  םייתואירב  . םינוכיסלו  יתרבח  טקש  - יאל ישיא , ןוחטיב  רסוחל  םיפושחה  םירוזאל  םיקקוש 

שילחהל תולולע  תיתשתה  םוקישל  תוולנה  תוילכלכה  תויולעה  קפסל , הדעונ  תושרהש  םיתורישב  העיגפמו  תיתשתה  תסירקמ 
םינוכיס םיליטמ  תילכלכה  תוליעפב  םישובישהו  תויתשתה  תתבשה  .םירחא  םירגתא  םע  דדומתהל  תושרה  לש  התלוכי  תא 
תלכלכל ףיקעה  קזנה  םיימויל  . ריעב  תילכלכה  תוליעפה  התבשוה  קרוי  וינב  ידנס  ןקירוהה  תעיגפ  תעב  .םיפסונ  םיפיקע 

. רלוד  דראילימ   20- כב ךרעוה  קרוי  וינב  תוליעפה  תתבשהמ  "ב  הרא

, םילקא יוניש  לש  םייתגרדה  םייוטיב  .ןוציק  ישיחרתמ  םיעבונה  םינוכיסב  םיצמתמ  םניא  םירעל  םייופצה  םיימילקאה  םירגתאה 
, היגרנאל הייסולכואה  יכרוצ  תא  קפסל  ןתלוכי  תא  רגתאלו  תוהובג  תויולע  םירע  לע  ליטהל  םייופצ  רובדִמ , וא  תוממחתה  ןוגכ 

, םייטילופו םיילכלכ  םייתרבח , םירגתא  םע  בולישב  עיפוהל  םייופצ  םיימילקא  םיצחלש  רוכזל  בושח  הז , רשקהב  ןוזמלו  . םימל 
. דעומ  דועבמ  םילקאה  יונישל  ךרעיהל  תוביוחמ  ךכיפל , םירע , קוה  . - דא תונורתפ  לע  ושקיש 
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יעוריאו םיצחל  לש  ןווגמ  םע  החלצהב  דדומתהל  הנותנ  ריע  לש  תלוכיל  סחייתמ  ינוריע ' ןסוח   ' גשומה  " .תינוריע הנוכשב  תופצה 
" םירחאו םיימילקא  ןוציק 

? םילקא יונישל  תוכרעיהל  השדח  תרגסמ   : ינוריע ןסוח 

(mitigation  ) תּוחפִא לש  תויגטרטסא  אסיג , דחמ  תוירקיע : תויגטרטסא  יתשל  םילקא  יונישל  תוכרעיהה  תא  קלחל  גוהנ 
תויגטרטסא אסיג , ךדיאמו  תושדחתמ ,) תויגרנאל  רבעמו  הקורי  היינב  המגודל :  ) הממחה יזג  תוטילפ  תתחפהל  םידעצ  תוללוכה 

םינשב תופצה .) ינפב  תונגה  תמקה  לשמל :  ) םילקאה יונישל  תועיגפה  תתחפהל  םידעצ  תוללוכה  ( adaptation  ) תולגתסה לש 
לש ןווגמ  םע  החלצהב  דדומתהל  הנותנ  ריע  לש  תלוכיל  סחייתמה  ינוריע –  ןסוח  ףסונ –  גשומ  הזה  ןוקיסקלל  ףרטצה  תונורחאה 

סחייתהב חתופ  אוה  םש  היגולוקאה , עדממ  תינוריעה  הריזל  עיגה  ןסוחה  גשומ  םירחאו  . םיימילקא  ןוציק , יעוריאו  םיצחל 
תוששואתהה ךילהתב  םיימינפו  . םיינוציח  םימרוג  ידי  - לע םימרגנה  תוערפהמו  םיצחלמ  ששואתהל  תכרעמ  לש  תלוכיל 

לש תלוכיה  רמולכ , שדח  . לקשמ  יווישל  עיגהל  הלוכי  אלא  העיגפל , םדקש  ירוקמה  בצמל  חרכהב  תרזוח  אל  תכרעמה 
. רבשמ  לומ  לא  תונתשהל  התלוכיבו  התושימגב  אקווד  תובורק  םיתיעל  היולת  םייוניש  םע  דדומתהל  תכרעמ 

תא ןתממש  ןפואב  םירבשמל  לגתסהל  ריעה  לש  תלוכיכ  בורל  ראותמ  גשומה  ךא  ינוריע , ןסוחל  הדיחי  הרדגה  ןיא  ינוריעה  םוחתב 
םייח םייקלו  בושלו  ןוציק  יעוריא  ידכ  ךות  םייסיסב  םיתוריש  קפסל  ךישמהל  ריעה  לש  תלוכיכ  ןיפוליחל  וא  ןתינה  , לככ  קזנה 

םיבר םירקמב  ךא  םילקא , יוניש  לש  רשקהב  ינוריע  ןסוח  גשומב  שומיש  השענ  תובורק  םיתיעל  םמויס  . רחאל  םיילמרונ 
הרדגה .םירבשמ  ןווגמל  ריעה  תא  ןיכהל  תשקבמ  אלא  יפיצפס  םויאל  תסחייתמ  הניאש  הבחר  הלועפ  תרגסמ  שמשמ  גשומה 

אל אוה  ןסוח  םא  הלאשב  םינד  םירקוח  ךכל , יא  .לופרעבו  תומימעב  ןייפאתמש  גשומה , לש  תויתייעבה  תא  םג  תפשוח  וז  הבחרה 
תא םירקבמ  םירחא  ןכותמ  . הקירו  השדח  ( buzzword  ) תיתנפוא הלימ  קר  אוה  םאו  םינשי  , תונויערל  שדח  םשמ  רתוי 

ךרואל תויטיאב  םיחתפתמש  םיכשמתמ  םיבצמב  תוחפו  ןוציק  יעוריאבו  תונוסאב  דקמתהל  ינוריע  ןסוח  ביבס  חישה  לש  הייטנה 
ןפואב םיחתפתמ  םניא  תוממחתה  וא  םיה  ינפ  תיילע  ומכ  םייתגרדה  םיכילהת  םג  תישאר , שיגדהל : בושח  תרוקיבה  ףרח  ןמז  .

, תינש עוריא ."  " ןיבל רבשמ "  " ןיב הנחבהה  לע  השקמה  ןפואב  המאתהב , םוח , ילגו  תופצה  ןוגכ  ןוציק  יעוריאב  םיוולמ  אלא  יראיניל 
םוחה יא  תעפות  תא  תותיחפמ  םיצע  תועיטנו  הקורי  היינב  לשמל , .תויתגרדה  םילקא  תועפות  םג  תתרשמ  ןוציק  יעוריאל  תונכומ 

םירכס המוד , ןפואב  .םוי  - םויב םג  הייסולכואה  תא  תותרשמ  ךא  םיינוציק , םוח  ילג  תעב  התומתל  ןוכיסה  תא  תומצמצמו  ינוריעה 
.םיה ינפ  לש  תיתגרדה  היילע  םע  תודדומתהל  ךוראה  חווטב  םג  ועייסי  תופוסו , תונופטיש  יקזנ  םיתיחפמה  תוללוסו 

תומיוסמ םירע  תכיפהל  םישורדה  םיביכרמה  חותינל  תונורחאה  םינשב  שמשמ  אוה  גשומה , לע  תרוקיבהו  תולבגמה  תורמל 
: הלאכ  םיביכרמ  הרשע  תטרפמ  תונוסא  תעינמל  "ם  ואה תונכוס  ןוציק  . יבצמלו  םירבשמל  רתוי  תודימעל 

.םינוכיס תתחפהל  תיביטרסינימדאו  תינוגרא  תרגסמ  תמקה 
.םיצירמת חותיפו  םינוכיס  תתחפהל  םיביצקת  תאצקה 
.תויועיגפו םינוכיס  יוהיז  ךרוצל  םינותנ  לש  ףטוש  ףוסיא 

.ןתקוזחתבו תוינויח  תויתשתב  העקשה 
.ךרוצה תדימב  םגורדשו  םילוח , יתבו  רפס  יתב  ןוגכ  םיינויח , םיתוריש  לש  תוחיטבה  תכרעה 

.והוזש םינוכיסל  םימאותה  ינוריע  ןונכת  תונורקעו  היינבהו  ןונכתה  םוחתב  הרדסא  תלחה 
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.ךוניחו הרשכה  תוינכות  תמקה 
.ץיח ירוזא  תושמשמה  תויעבט  תוכרעמ  לע  הנגה 

.םיעוריא לש  םדקומ  יוהיזל  הרהזא  תוכרעמ  תמקה 
.ועגפנש תוליהקב  הכימתלו  םירוזא  םוקישל  םינונגנמ  חותיפ 

הדובע הקוזחתו , לוהינ  יזיפ , ןונכת  ןיב  תבלשמש  תימוחת , - בר המישמ  איה  ינוריע  ןסוח  תגשה  יכ  םימיגדמ  וללה  םיביכרמה 
ןחבמב תבצינ  המצעבש  תימוקמה , תוגיהנמב  םייולת  הלא  לכ  .םיבאשמ  םוגיאו  םינותנ  לש  חותינו  ףוסיא  תיתליהקו , תיכוניח 

ומכ רתוי  םילפרועמ  םימרוגל  אלו  תונוטלשל  תובורק  םיתיעל  תינפומ  רוביצה  לש  המישאמה  עבצאה  רשאכ  ןוסא , תעב  יטילופ 
. םילקאה " יוניש  "

רבמבונ 2019 .היצנווב  וקרמ  ןס  רכיכב  תופצה 

יונישל םירע  לש  תוכרעיה  תוינכות  תופוס : תופצה , םוח ,
םילקא

םלועה לכב  םירעב  םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תויטרקנוק  תוינכותל  םגרתימ  ינוריע  ןסוח  לש  ןויערב  םיתיעל , לפרועמה  ןוידה ,
תאפמ .תונוש  םירעמ  תולועפלו  תומזויל  תוינכותל , תואמגוד  תואבומ  ןלהל  .תולגתסהו  תּוחפִא  לש  תונוש  תויגטרטסא  תועצמאב 
רוצייו הייתש  ימו  ןוזמ  תקפסא  תחטבה  ומכ  ינוריע , ןסוח  לש  םודיקל  םישרדנה  םיאשונה  ללכ  תא  תופיקמ  ןניא  ןה  העיריה , רצוק 
רבשמ לש  םינוש  םיבלשל  תינוריעה  תוכרעיהה  תא  תומיגדמ  ןהש  ןוויכמ  ורחבנ  ןה  .ינוריעה  בחרמב  תשדחתמ  היגרנא  לש  רזובמ 
םוי תוכרעיהל ל" דעו  םייתגרדה  םירבשמלו  ןוציק  יעוריאל  תוכרעיה  ךרד  ןתממ ,) יעצמאכ   ) תוטילפ תתחפהב  לחה  םילקאה – 

". ירחאש

הממח יזג  תוטילפ  תתחפה  ןגהנפוק – 

לש 38% תוטילפ  תתחפהל  הליבוהו  זירפ  םכסה  תמיתח  ינפל  דוע  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל  תוינידמ  םדקל  הלחה  ןגהנפוק 
הנושארה הריבה  ריעל  ךופהל  הרטמבו  וז  המגמל  ךשמהב  .ריעה  תייסולכואב  לש 16%  לודיג  םע  דבב  דב  תנשל 2005 , האוושהב 

םידעי הביצמ  תינכותה  טסוגואב 2013 .  CPH 2025 Climate Plan תא ה - ריעה  תצעומ  הצמיא  היגרנא , ןזאמ  תניחבמ  תילרטינה 
התחפה  20%  ) למשח תכירצבו  התחפה )  20%  ) םומיחב רקיעב  היגרנא , תכירצ  םוצמצ  א ) : ) םימוחת העבראב  תנשל 2025 

ג) ; ) חור תייגרנאו  הסמויב  תועצמאב  רקיעב  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנא  רוציי  ב ) (; ) תיב יקשמב  התחפה   10% יקסעה , רזגמב 
תימוקמה תושרה  ד ) ; ) תירוביצ הרובחתב  וא  םיינפואב  לגרב , ושעיי  תנשב 2025  ריעב  העונתהמ  ויפלש 75%  דעי  םע  תודיינ ,
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בכרה יצ  לש  רבעמ  ב-50% ,)  ) בוחר תרואתבו  ב-40% )  ) הייריע ינבמב  היגרנאה  תכירצ  םוצמצ  ומכ  םידעצ  תועצמאב  הליבומכ ,
. הייריע  ינבמ  לע  םייראלוס  םילנאפ  לש  תנקתהו 60,000 מ"ר  תיפולח  הענהל 

תופצהו תונופטיש  ינפמ  הנגה  ןוטסובו –  קרוי  וינ 

בלשה תונופטיש  . ינפמ  ןטהנמ  לש  ימורדה  ףוחה  וק  לע  הנגהל  תינכות  קרוי  וינב  תמדוקמ  ידנס  ןקירוהה  זאמ  ורבעש  םינשב 
.Lower East Park-רוזאב ה םירטמוליק  העבראכ  ךרואב  ףוח  תעוצרב  דקמתמ  רלוד , דראילימ   1.4- כב תכרעומ  ותולעש  ןושארה ,

טסיאה ןיב  ץיח  רוזא  שמשי  אוה  הז  ןפואב  .תופצה  ינפב  םימוסחמו  תוריק  וב  ובלושיו  רתוי  הובג  סלפמב  שדחמ  םקוי  קראפה 
.רוביצה תחוורל  םנוד  לש 160  קראפ  היהי  הרגש  ימיבו  תורעס , ןמזב  ןטהנמ  םורדבש  תויתשתלו  תונוכשל  םישיבכל , רביר 

העברא תללוכ  תינכותה  .ןוטסוב  תייריע  הניכהש   Climate Ready Boston ינוריע ןסוחל  תללוכה  תינכותה  איה  תפסונ  המגוד 
םיינוציק םשג  יעוריא  םיה , ימ  סלפמ  תיילע  םיינוציק , םוח  ילג  םימוחת –  העבראב  תונכדועמ  םילקא  תויזחת  תנכה  א ) : ) םיביכרמ

תלכלכ לע  ןכו  םינבמ  תויתשת , תונוכש , תויסולכוא , לע  םילקאה  יוניש  תעפשה  לש  תטרופמ  םינוכיסה  תכרעה  עוציב  ב ) ; ) תופוסו
קוזיח ףוחה , וק  לע  הנגהל  תויטרקנוק  תומזוי  תרדגה  ד ) ; ) םימה וק  ךרואל  רקיעב  הובג , ןוכיסב  םירוזא  הנומש  לש  יוהיז  ג ) ; ) ריעה

םיטנמלא ןיב  תובלשמ  תוכרעמה  .ףוחה  וק  ךרואל  הנגה  תוכרעמ  ןה  תויטרקנוקה  תומזויהמ  קלח  .םינבמה  תמאתהו  תויתשתה 
תונוידו תוציב  ןוגכ  תויעבט  תוכרעמ  רמולכ  םיקורי ,"  " םיטנמלאל םירעשו , םירכס  ןוגכ  תויונב  תויסדנה  תויתשת  רמולכ  םירופא ," "

דצל םייח  םייקל  ךישמהל  ורשפאיש  תולעתב , ינוריעה  בחרמה  תושיר  לע  תססבתמ  ןוטסוב  רובע  העצוהש  תרחא  היגטרטסא  . 
.הלועה םיה  ימ  סלפמ 

, ןוכיס ירוזאמ  תויתשתו  םינבמ  םיבשות , תונפל  העיצמ  םיה  ימ  תיילעו  תופצה  םע  תודדומתהל  רתוי , תינוציק  תרחא , היגטרטסא 
(buy-out " ) תולעב תיינק   " לש תוינכות  יאקירמאה  לשממה  עיצה  וז , חורב  תיגטרטסא ." הגיסנ   " תובורק םיתיעל  הנוכמש  המב 
תוללוכ וללה  תוינכותה  ידנס ב-2012 . ןקירוהבו  ןירייא ב-2011  ןקירוהב  ועגפנש  טקיטנוקבו  יזר  וינב ג' קרוי , וינב  םימיוסמ  םירוזאב 

"ב הראב תיסחי  החלצהב  התסונ  תולעבה " תיינק   " תייגטרטסא .םמוקמב  םייעבט  הפצה  ירוזא  לש  םוקישו  םתסירה  םיסכנ , תשיכר 
הז יעצמא  םייטילופו , םייתרבח  םיישק  ררועמ  תוליהקו  תונוכש  לש  קוריפש  רחאמ  תאז , םע  האמה ה-20 . לש  תונשב ה-70  לחה 

יזכרמ ילככ  תולעבה " תיינק   " תייגטרטסא תא  לולכל  שי  יכ  םינעוטה  שי  םויכ , .רדסאמה  לש  םילכה  זגראב  שרתשה  אל 
. םילקא  יוניש  לש  ןדיעב  םינוכיס  םע  תודדומתהל 

םוח ילג  םעו  תורוטרפמטב  היילע  םע  תודדומתה 

םוח ילגל  ההובג  תועיגפ  םע  םירוזאל  תופידע  ןתמ  ךות  םיצע  תעיטנ  ןבלב ; תוגג  תעיבצ  תוללוכ : םוח  ילג  םע  תודדומתהל  תולועפ 
הלאכ וא  ריהב  עבצב  תוכרדמ  תפדעה  תורחא ; תוקורי  תויתשתו  םיקורי  תוגג  חותיפ  םיצע ; תפוח  לש  ךומנ  רועיש  םע  םירוזאלו 

םיבחרמב תוחתפנו  תורגסנש  תוללצה  קנע ; יררוואמ  וא  םימ  תרזעב  םיירוביצ  םיבחרמ  ןוניצ  םימ ; לש  לוחלח  תורשפאמה 
רוביצל םיחותפה  םיגזוממ  הליהקו  רוביצ  ינבמ  רוק – " יזכרמ   " לש תקפסמ  הסירפ  תחטבה  שמשה ; תומכל  םאתהב  םיירוביצ 

. םמויקל  רוביצה  תועדומ  רופיש  דצל  םוח , לג  תעב  בחרה 

רבשמ תותיעב  םירוגמ 

ורקענש םיבשות  רובע  םיינמז  םירוגמ  תונורתפ  קפסל  ךרוצבו  ילפורטסטק  עוריא  רחאלש  הפוקתב  תודקמתמ  תורחא  תוינכות 
ךוראל הלוכי  םהב  תוהשה  .עבקה  ןורתפל  םוריחה  טלקמ  ןיב  םייניבה , תפוקתב  ןורתפ  קפסל  םידעוימ  םיינמזה  םירוגמה  .םהיתבמ 

םיקפסמש המל  רבעמ  םייתנוכש , םיתוריש  ןווגמ  ןכו  ההובג  תוחונ  תמר  קפסל  םיכירצ  םה  ןכלו  םינשו , םישדוח  ףאו  תועובש  המכ 
תויריעו םיאתמ , וניא  םייתמוק  - דח םיליבי  םינבמב  חיכשה  שומישה  םיפופצ  םיינוריע  םירוזאב  .םוריח  יטלקמ  ללכ  ךרדב 
הברקבו דחא  רוזאב  העגפנש  הליהקה  תא  רמשל  ורשפאיש  םיפתושמ , םינבמב  םיינמז  םירוגמל  סופיט  - תובא תוחתפמ 

. רוביצ  יתורישלו  הרובחת  תויתשתל 

לארשיב ינוריע  ןסוח  תארקל 

ןויערל תועדומהו  ילארשיה , חישל  םג  הנורחאל  לחלחל  ינוריע " ןסוח   " גשומה לחה  םלועה , יבחרב  ירלופופל  ךפהש  רחאל  רושעכ 
לארשי תוכרעיה   " אשונב רפסמ 4079  הלשממה  תטלחה  .ימוקמהו  יזכרמה  ןוטלשב  תוינידמ  יעבוק  ברקב  הלועו  תכלוה 

םייתש .םילקאה  יונישל  התוכרעיהב  םדקל  לארשי  תנידמ  לעש  תורטמ  שמח  תטרפמ  ילוימ 2018 , םילקא ," יונישל  תולגתסהל 
לש תודימעה  תלדגהל  םיעצמא  תטיקנ  ו" ילכלכ " ןסוח  תיינבו  שוכרבו  שפנב  תועיגפה  םוצמצ  : " ימואל ןסוחל  תוסחייתמ  תורטמהמ 

תורומאה תורטמה  תא  גישהל  ידכ  הלועפ  ףתשל  ימוקמה  ןוטלשלו  יזכרמה  ןוטלשל  הרומ  הטלחהה  תויעבטה ." תוכרעמה 
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םודיק ףוחה , וק  לע  הנגה  זוקינ , תוכרעמו  תויתשת  גורדש  ינוריעה , םוחה  יא  םוצמצל  ינוריע  ןונכת  םינוכיס , תכרעה  תועצמאב 
ידרשמ הב  םירבחו  םילקא , יונישל  תוכרעיה  תלהנִמ  לארשי  תלשממ  המיקה  ךכ , םשל  .דועו  ןוציק  יעוריאל  תוכרעיה  הקורי , היינב 

. יטרפה  רזגמהו  ימוקמה  ןוטלשה  יגיצנ  םינוגרא , תויושר , הלשממ ,

ינויב 2019, םסרופש  ביבא  - לת לש  ןסוחה  ךמסמ  .ביבא  - לת איה  לארשיב , ינוריע  ןסוח  ךמסמ  המסרפש  הדיחיה  ריעה  םויהל , ןוכנ 
לש םירעה  תשרבו  ילויב 2019 ) המייתסהש  תינכות   ) רלפקור ןרק  לש  תונוסחה  םירעה  תשרב 100  הייריעה  תוליעפמ  קלחכ  ןכוה 

" רוריק ל" רוטרלסקא )  ) תינוריע הדבעמ  ןוגכ  םילקאה , יונישל  תועגונה  תונוש  תומזוי  תוטרופמ  ךמסמב  . C40  ימואל - ןיבה ןוגראה 
תשר תליפנ  לש  םירקמב  היגרנא  תקפסאל  יטגרנא  ןסוח  םזימ  2050 ו-2080 , םילקא ל-2020 , תויזחת  עוציב  ירוביצה , בחרמה 

הוותמה תא  םג  ןייצל  יואר  ריעה  . ברעמ  - ןופצב תינכותב 3700  תונופטיש  םע  תודדומתהו  יליע  רגנ  ילוקיש  תעמטה  ןכו  למשחה ,
ֵזַּכרמה טסוגואב 2013 , לארשיב  םילקא  יונישל  תוכרעיהל  עדיה  זכרמ  םסרפש  םילקא  יונישל  תוימוקמה  תויושרה  תוכרעיהל 

. תוימוקמה  תויושרב  תולגתסה  תוינידמל  תוצלמה 

ןה תויגוס  וליאל  .ימוקמהו  יזכרמה  ןוטלשב  תובורקה  םינשב  ומדוקי  םילקא  יונישל  תוכרעיהו  ןסוח  תוינכות  יכ  ךירעהל  ןתינ 
? סחייתהל תוכירצ 

היינבה תפונת  םעו  םיינוציק  םיעקשמ  יעוריא  תונשיה  םע  ףירחהל  היופצש  רגנ  ימ  תייעב  לארשיב  תמייק  םויכ  רבכ  תישאר ,
ןיסולכואה לודיגל  הנעמ  תתל  האב  וזה  היינבה  תפונת  םימוטאו .)  ) םינובמ םיחטש  תבוטל  םילחלחמו )  ) םיחותפ םיחטש  תערוגש 

ןובשחב ואיבהל  הבוחו  ידוחיי , טביה  והז  .תוחתופמה  תונידמה  ןיבמ  הובגל  בשחנו  הנשל  לע כ-2%  םויכ  דמועש  לארשי , תנידמב 
.לארשיב ןסוחה  תא  םיצעהל  תשקבמה  תינכות  לכב 

םיה ןגאב  תורוטרפמטה  תיילע  בצק  םילקא  . יוניש  לש  ( hotspot  ) הדֵקומ אוה  יחרזמה  ןוכיתה  םיה  ןגא  רוזא  ךכ , לע  ףסונ 
תא ףיסוהל  שי  ךכל  .םלועל  סחיב  איה  ףא  תצאומ  תירוזאה  תושבייתהה  תמגמו  ימלועה , תוממחתהה  בצקמ  הובג ב-50%  ןוכיתה 
ףוח וק  לארשיל  ףוסבל , .םוח  ילגל  תועיגפל  לארשי  ירע  תא  ךפוהו  ינוריעה  םוחה  יא  תעפות  תא  םיצעמש  ינוריעה , בחרמה  ףופיצ 

ךא םינקירוה ,) תמגודכ   ) תורומח תופוסל  ןוכיס  רוזאב  תאצמנ  אל  לארשי  םנמוא , .וכרואל  תררוגתמ  הנידמה  תייסולכוא  בורו  ךורא 
.םיה סלפמ  תיילעל  עגונה  לכב  בחרמה  תועיגפל  םינוכיס  תכרעה  תשרדנ 

תודיערל תוכרעיה  תמגודכ  תורחא , תויגוסלו  וללה  םיטביהל  תעדה  תא  תתל  ךרוצ  היהי  לארשיב  ינוריעה  ןסוחל  תינכות  לכב 
ףוסיא ךותו  םינוכיס  תכרעה  סיסב  לע  תאז  לכו  םירעב , ריוואה  תוכיא  רופישו  הייסולכואה  ללכל  הייתש  ימו  ןוזמ  תחטבה  המדא ,

תא םימיצעמה  םייתרבחהו  םיילכלכה  םיאנתה  תא  םג  אלא  םייתביבסה  םיאנתה  תא  קר  אל  ןובשחב  םיאיבמש  ףטוש , םינותנ 
רואלו תיתביבס  תועיגפ  ןיבל  תילכלכ  - תיתרבח תועיגפ  ןיב  רשקב  הרכה  ךותמ  תאז  תושעל  שי  .תונוש  תויסולכוא  לש  ןתועיגפ 

ןיב םירעפה  חכונל  .םישלחומ  םירוזאלו  תויסולכואל  םיבאשמ  תונפמש  םלועה  יבחרב  תומדוקמה  ןסוח  תוינכות  לש  ןויסינה 
ושקתיש םירעב  תויביטרפוא  תוכרעיה  תוינכות  םודיקל  הלשממה  דצמ  עויסו  תוברעתה  ושרדיי  לארשיב  תוימוקמה  תויושרה 

הנק לכב  וזכ , תינכות  לכ  לע  .דבלב  תוקזח  םירע  לש  ןתלחנ  היהת  אל  םילקאה  יונישל  תוכרעיההש  ידכ  ןמצעב , תאז  תושעל 
םירגתאהמ דרפנ  יתלב  קלחכ  םילקאה  יוניש  םע  דדומתהלו  םיבשותה  ללכ  לש  יתרבחהו  ילכלכה  ןסוחל  סחייתהל  הדימ ,

.לארשי תנידמ  ינפב  םידמועש  םייתביבסהו  םיילכלכה  םייתרבחה ,

השעמל הכלה 

ופי – ביבא - לת תייריע  תומייק , הביבס  תוכיאל  תושרה  להנמ  ימע , ןב  ןתיא 

 

יוניש םע  דדומתהל  ובייחתהש  םלועב  תולודג  םירע  דגאמה   ) C40 ןוגראל ופי  – ביבא - לת הלבקתה  ראוניב 2018 
יונישל תולגתסה  תינכות  חתפלו  םיינתפאש  הממח  יזג  תתחפה  ידעי  ץמאל  תביוחמ  הייריעה  ןוגראב  הרבחכ  םילקאה .)

היילעה לשב  בחרמה –  תוממחתה  .א  םייזכרמ : םירגתא  ינש  ריעה  ינפב  ביצמ  םילקאה  יוניש  ףוס 2019 . דע  םילקאה 
, םיצע תוחפ  םייעבטה –  םיבאשמה  םוצמצ  .ב  היגרנא ;) תכירצו  בכר  ילכ  םינבמ , רתוי   ) תוינוריעה תויוכיאה  לשבו  םוחב 

.הנובמ חטש  רתויו  םייעבט  םימ  תורוקמו  לוחלח 

ןהייח תוכיאו  ןנוחטיב  תא  חיטבהלו  ריעה  תא  ררקל  תויעבטה , תוכרעמה  תונתיא  תא  רפשל  תוכרעיהה  תינכות  תרטמ 
םוצמצל םינווכמש  םילקא  ידעי  הצמיא  ריעה  .םידליו  םישישק  תויולבגומ , ילעב  םיינע , תועיגפה : תויסולכואה  לש 

הרטמב ינוריעה , םיצעה  יאלמ  תלדגהלו  םישדחתמ  תורוקממ  היגרנא  םודיקל  דע 2030 , יטרפ ל-30%  בכרב  שומישה 
.הממחה יזג  תוטילפ  תא  םצמצלו  רפושמ  םייח  בחרמ  רוציל 

[3]
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תפסונ האירק 

םלועהמ םילקא  ייונישל  תוכרעיהל  תוימוקמו  תוימואל  תוינכות  תוח , " וד םייעדמ , םירמאמ  זכרמה  רתא 
.דועו

.תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  םילקא . ייונישל  תוכרעיהל  ילארשיה  עדיה  זכרמ 

.םיינוריע םיבחרמ  לע  עיפשהל  הלולע  סויזלצ  תולעמ  לש 1.5  תימלוע  תוממחתה  דציכ  רקוסה  "ח  וד
.תינוריעה המרב  תולגתסהלו  תּוחפִאל  תויורשפא  גיצמ  אוה  ןכ , ומכ 

C-40. 2018. Summary for urban policymakers: What the IPCC Special Report on global warming
.of 1.5°C means for cities
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.תויטרקנוק תומזוי  ןהב  שיש  תוינכות  םודיקו  תופידע , םהל  תתל  שיש  םירוזא  לש  יוהיז 
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