
ןלפק  יטומ 
"מ עב םיננכתמ  ןלפק  יטומ 

רכב  ןועדג 
םילקא ייונישל  דחוימ  חילש  רירגש ,

ץוחה דרשמ  תומייקו ,

ירוזנז  ףסא 
הרבחה עבטו , הביבס  רומיש  ףגא 

עבטה תנגהל 

יאבג  ירפע 
הרבחה עבטו , הביבס  רומיש  ףגא 

עבטה תנגהל 

ץלמומ טוטיצ 

.ע יאבגו  ירוזנז א  רכב ג , ןלפק מ ,
חרכהה םילקא –  עדומ  ןונכת  . 2019

תיבחרמה ןונכתה  תכרעמ  תמיתרב 
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ןלפק יטומ  םוליצ : תודש |  יראשמו  תואלקח  יפונ  הלומו  ביבא  – לתב הפופצו  היוור  היינב 

תכרעמ תמיתרב  חרכהה  םילקא –  עדומ  ןונכת 
םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל  תיבחרמה  ןונכתה 

.רומישה יכרוצ  לומ  חותיפה  יכרוצ  ןוזיאל  םילעופו  יזיפה , בחרמה  תא  םירידסמ  ראתמה , תוינכות  דצל  היינבהו , ןונכתה  יקוח 
אליממו קרפה , לע  זא  ודמע  אל  םילקאה  יונישמ  תורזגנה  תועפות  .תמדוקה  האמה  עצמאב  ושבוג  םסיסבב  תודמועה  תוסיפתה 

.תאז תונשל  העשה  העיגה  .תוסחייתהל  וכז  אל 

תרדענ תאז  תורמלו  םילקאה , יוניש  תועפשה  ןותימל  תולגתסה  ידעצו  הממח  יזג  תוטילפ  תתחפהל  םידעצ  ושבוג  ןורחאה  רודב 
, תיצראה ןונכתה  תכרעמב  אוה  וזכש  הייאר  לש  המוקמ  .תבייחמו  הרידסמ  תכרעמל  םינוש  םיאשונ  תרשוקה  תללוכ , הייאר 

: םירושימ ינשב  םיירקיעה  תוממחתהה  ימרוג  םוצמצל  לועפל  הדיקפתו 

(, םירפומהו םינובמה  םיחטשב   ) תושדחתמ תויגרנאל  רבעמ  ידי  - לע תוטילפ  םוצמצל  הרדסא  הממח  – יזג  תוטילפ 
.המודכו תירוביצ  הרובחת  דודיע  קלדו ,) םחפ   ) םימהזמ תורוקמב  שומיש  תלבגה 

ןווגמה תלדגהל  ףאו  הרפסומטאל  ורורחש  תעינמלו  ןמחפ  תדיכלל  םימרותה  םייעבט , הייחמצו  םיחטש  תרימש 
.יגולויבה

.חטשה דממל  תסחייתמה  תשרדנהו ) תמייקה   ) הרדסאב דקמתנ  ןלהל 

תדיכל תאז , תמועל  םישדחתמ .) תורוקממ  היגרנא  תגשהל 17%  הלשממ  תטלחה   ) ןמחפ תטילפ  תתחפהל  דעי  הביצה  לארשי 
תוברעתה רידגמה   IPBES 2019)  ) "ם ואה "ח  ודב אשונה  שגדוה  הנורחאל  .בל  תמושתל  התכז  אל  חמוצה  ידי  - לע ןמחפ 

תימלוע תובישח  לעב  דקומ  איהש  תויה  לארשיב , ףקות  הנשמ  לבקמ  רבדה  .עבטה  לע  רתויב  רומחה  םויאכ  תויעבט  תוכרעמב 
.יגולויבה  ןווגמה  תרימשל 

הלעמל מ-10,000 םיבסומ  לארשיב  .חותיפ  יצחל  ידי  - לע רידת  םימיואמו  םיעטוקמו , םימצמוצמ  לארשיב  םייעבטה  םיחטשה 
10%- כל םימרוג  עקרק  שומיש  ייוניש  ןמחפ  –  לש  תורכינ  תויומכ  ןדבואל  תמרוג  הבסהה  .יוניבל  חותפ  חטשמ  הנשב  םנוד 

וניאש םוטיאהו  ןמחפה  , תלוכת  הנֵטק  ומטאנש  חמוצ  תוסוכמ  תועקרקב  ךכ , לע  ףסונ  םדאה  . תוליעפ  לשב  תוטילפה  ךסמ 
.יגולויב ןווגמ  םויקו  ןמחפ  עוביק  ענומ  ךיפה 

ןכו  ) הצועמ חמוצ  ידי  - לע רקיעב  תאזו  עקרקבו , חמוצב  ןמחפ , תדיכלב  ןושארה , .םייזכרמ  םידיקפת  ינש  םייעבטה  םיחטשל 
ןותימב ינשה –  (. mitigation תּוחפִא –  לש  הלועפ   ) הרפסומטאב ורוזיפ  תעינמו  הייחישב ) התבב , לובכ , תומדאב  תוציב , יחטשב 
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ןווגמה לע  תויעבטה  תוכרעמה  רומיש  תועצמאב  (, adaptation תולגתסה –  לש  הלועפ   ) םילקאה יוניש  לש  תוילילש  תועפשה 
. ןהלש  יגולויבה 

המורת ןהב  יעבטה  ןווגמה  רומישלש  תויגולוקא  תוכרעמ  שי  .םידגונמ  תויהל  םג  םילוכי  ךא  הז , תא  הז  םימילשמ  הלא  םידיקפת 
.םיידוחייה ןהיביכרבו  ןנסוחב  עגפי  ןרועיי  ךא  ןמחפ , תדיכלל  הכומנ 

םינגו עבט  תורומש  "א 8 , מת םילקאה : יונישל  תועדומה  םרטש  הפוקתב  ןהיתודוסיש  תוינונכת , תוכרעמ  יתש  ומייקתה  הכ  דע 
יכ םא   ) םייעבטהו םיעוטנה  תורעיב  תדקמתמה  רעיל –  "א 22  מתו יגולויב , ןווגמ  הדוקימו  עבט  יכרע  תרימש  התילכתש  םיימואל ,

(. העיטנ גייסמה  רומישל  יעבט  חטש  ידועיי  םג  הב  םימייק 

ןלפק יטומ  םוליצ : שרוחו |  רעי  יפונו  תושדוחמ  תויאלקח  תוסרט  דצל  םילשורי , ירהב  ריפס  ןבא  בשומ 
חכונל הללכב ) תיצראה  ןונכתה  תכרעמ  תא  השעמלו   ) ןתוא ןוחבל  שיו  םיחותפ , םיחטש  תרימשל  סיסבה  ןה  הלא  תוינכות 

, םיחותפ םיחטש  ידיקפת  לש  ףסונ  דבור  תאזב  עצומ  .םילקאה  ימכסהל  לארשי  לש  היתויובייחתהו  םילקאה  יוניש  לומ  תוכרעיהה 
: ןלהלדכ תוחמתהו  ןוימ  יפ  לע  תולגתסהלו , התחפהל  םרותה 

.יגולויבה ןווגמה  קוזיח  אוה  םהב  ינונכתה  שגדהש  רבדמ ) םישרט , םיינובשע , תותב ,  ) םינווגמ לודיג  יתב 
המורת ןהל  שי  יגולויבה  ןווגמל  ןתמורת  דצלש  תונווגמ , חמוצ  תוכרעמ  םהב  תומייקתמש  םיינוכית , םי  לודיג  יתב 

םינווכמה קשממבו  ןונכתב  לארשיב  . תוטילפה  ךסמ  םידכול כ-5%  םיינוכית  םיה  שרוחהו  רעיה  .ןמחפ  עוביקב 
.רכינ רועישב  הז  ךרע  לדגי  םיידי , יבחר  םיחותפ  םיחטש  תרימשל 

ועטנייש םיינוריע ) םיקראפ  הדש , יראשִמ  םיעטמ , רקיעבו  תואלקח  תלוספ , ירתא  תובצחמ ,  ) םירָפומ לודיג  יתב 
(. םייעבט םיחטש  ינפ  לע  רועייב  רבודמ  ןיא   ) ןמחפ תדיכלל  סיסבכ  םיבחרנ  םיפקיהב  םיצע  םהב 

יבטימ הנעמלו  םיחותפה , םיחטשה  לש  לכשומ  ןונכתל  תינויח  םהיניב ) םייניב  יבצמ  לש  הבחר  תשקו   ) וללה םיגוסה  תרדגה 
, יבטימה ודוקפתו  ובצמ  יפ  לע  חטש  לכל  תולועפה  תא  ןווכל  ךרטצת  ןונכתה  תכרעמ  .הדגנ  תודימעה  קוזיחלו  תוממחתה  תעינמל 

: ןמקלדכ

תוינכות ןכ  לע  .םיפיצרו  םילודג  םיחטש  םישרדנ  ןמחפ  תדיכלל  הצועמ  חמוצלו  יגולויב  ןווגמל  חותיפה . תנווכה 
ןמחפה תטילפו  םהלש  יתביבסה  ָךרדִמהש  םימייק  םידקומל  שרדנה  חותיפה  תא  ןווכל  תוכירצ  ראתמה 

תוטילפ רועישל  תיארחאה   ) תיטרפ הרובחת  םיבייחמה  םיכורא , תיתשת  יווק  תחיתמ  ענמית  ךכ  םיכומנ . םהב 
תמקהמ תוענמיהו  ןפוד  תודימצ  ףופיצו , היוורה  ןוגכ  תונורקע  ללוכ  םויכ  ילארשיה  ןונכתהש  ןייצל  שי  דבכנ .)

, םילקאה יוניש  תּוחפִאל  םילוקישב  םיינויחכ  םתשגדה  .םיבר  םירקמב  םימשוימ  םניא  םהש  אלא  םישדח , םיבושיי 
.םמושייב עייסת 

םייח ילעבו  חמוצ  ינימ  רבעמ  תחטבה  םשל  תוינכותב  םייגולוקא  תונורדסמ  ןגעל  שי  םייגולוקא . תונורדסמ  ןוגיע 
.יגולויבה ןווגמה  קוזיחל  םורתל  ךכו  לודיג , יתב  עוטיק  תעינמו 
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לולכל תורומא  םיפוחל  ראתמה  תוינכות  לשמל  ךכ  םילקאה . יוניש  בקע  העיגפל  םידעומה  םיחטש  ןונכת 
.םילודגה םילחנה  יכפשבו  םיפוחה  ךרואל  םיה  סלפמ  תיילע  בקע  יופצה  יונישל  תוסחייתה 

םיינוציק םשג  יעוריא  לש  םתמצועו  םתורידת  תלדגה  םילקאה . יונישל  תורושקה  תועיגפ  ןותימל  םיחטש  ןונכת 
.םיקזנהו העיגפה  תמצוע  תא  תיחפתש  הרוצב  זוקינ  ינגא  לוהינו  הפצה  יטשפ  ןונכת  תשרוד 

תוגג םיינוריע , תורעיו  םיקראפ  ינוריע , עבט   ) הקורי תיתשת  תריציו  הקורי , היינב  בויח  ףאו  דודיע , ינוריע . ןונכת 
. ןמחפ  איה  ףא  תעבקמה  תינוריע ) תואלקח  םיקורי ,

ירפ אשית  אל  ךא  תונטק , תוצובקו  םידיחי  ברקב  חילצהל  היושע  איה  .תישעמ  הניא  חותיפ  תעינמב  תלגודה  השיג  םוכיסל ,
ןתמל חווט  תכוראו  הפיקמ  התייארש  תיצראה  ןונכתה  תכרעמ  תמיתר  רגתאה : ןאכמ  .ילכלכ  םודיקלו  חותיפל  הפיאשל  סחייתהב 

יוניש ןותימב  םג  םירושקה  םידיקפתה  יולימל  םיחותפה  םיחטשה  תרימש  היהי  הידיקפתמ  דחא  .םילקאה  יוניש  ירגתאל  הנעמ 
.יגולויבה ןווגמה  תועצמאב  םדאה –  לע  םהיתועפשה  ןותימב  םגו  ןמחפ , תדיכל  תועצמאב  םילקאה 

.םנובילבו םיאשונה  תנבהב  ונל  ועייסש  ריקי  ןד  פורפלו ' יקצולוברפ  יבא  פורפל ' ונתדות 
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