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pixpoetry, unslash.com םוליצ : תנשב 2018 |  תונוט  ןוילימ  וכרעוה ב-665  ןהו  ינצמח , - וד ןמחפ  לש  תוטילפל  יזכרמה  םרוגה  התייה  תימואל  - ןיבה הפועתה 

 – הנורוק - טסופה ןדיעב  תימואל  - ןיבה תורייתה 
הפועתה םוצמצ  לש  תיתביבסה  תועמשמה 

שפונה תוגלפהו 

- ןיבה הפועתה  הז , רועיש  ךותמ  ינצמח  . - וד ןמחפ  לש  תימלועה  הטילפהמ   8%- כל תורייתה  תיישעת  המרג  הנורוקה  רבשמ  ינפל 
שפונה תוגלפה  ףנע  לש  ותעפשה  תנשב 2018  . תונוט  ןוילימ  וכרעוה ב-665  ןהו  תוטילפל , יזכרמה  םרוגה  התייה  תימואל 

רחאל בצמה  היהי  המ  איה –  תלאשנה  הלאשה  תונוט  . ןוילימ  תוחפ מ-40  לע  תנשב 2012  הדמעו  רתוי , העונצ  התייה  םיזורק ) )
? טישהו הפועתה  יפנעל  יכה  ואלב  ובצוהש  תוטילפ  תתחפהל  םידעיה  םע  בלתשי  שדחה  בצמה  דציכו  רבשמה ,

World Travel and Tourism Council ןוגראב .הפועתה  ףנע  תוטילפ  תתחפהל  םיינתפאש  םידעי  וביצה  הלכלכו  תוריית  ינוגרא 
םע תנשל 2050 . דע  וז  המרב  תובצייתהו  תיסחי ל-2005 ,)  ) דע 2035 הממח  יזג  תוטילפמ  תתחפה 50%  לש  דעיב  ובקנ  (  (WTTC

יונישל תוצלמה  םסרפ  ( UNWTO  ) ימלועה תורייתה  ןוגרא  הפיכאלו  . םיישעמ  םידעצל  תוצלמהב  ובקנ  אל  ןוגראב  םימרוג  תאז ,
ךא תוטילפ , ומצמציש  תוריית  יליעפמל  םיצירמת  תריצי  ןכו  ןמחפ  - ילד הרובחת  יעצמאו  םיבורק  םידעי  תפדעה  ןהב  תוגהנתה ,

ידעי המצעל  הביצה  תונפסה  תיישעת  ןמזב , - וב בצמה  . רופישל  ואיבה  אל  אליממו  םידעיב , וול  אל  הלא  םיצלמומ  םידעצ 
. ינותנל 2008  תיסחי  דע 2030 , לש 40%  התחפה 

םתעפשה םיקיפא : ינשב  ודקמתה  הפועתה  ףנע  תוטילפ  תתחפהל  םיישעמ  םידעצ  ןיבש  יופצה  רשקה  תא  ונחבש  םירקחמ 
תימואל - ןיבה הפועתהמ  תוטילפה  תתחפה  לש  תילכלכה  התולע  .םייגולונכט  םירופיש  לשו  םיילכלכ  םידעצ  לש  תירשפאה 

לועייו םייגולונכט  םירופיש  לש  םינוש  םישיחרת  חותינ  רלוד  . דראילימ  לש 70  ללוכ  םוכסב  הדמאנ   WTTC ידעיל םאתהב 
םישוקיבב היילע  לשב  תנשל 2005  תיסחי  תוטילפה  רועישב  היילע  וארה  דחאל , טרפ  םישיחרתה , לכ  יכ  אצמ  היגרנאב  שומישה 

.

םימרגנ תואיצמב  םייונישהש  ירה  הפועתה , תיישעתב  םינווכמ  םייונישל  וסחייתה  הלעמ  םיראותמה  םישיחרתה  ירקחמש  דועב 
(, רבמטפס 2001  ) רורט יעוריא  לשב  םימדוק  םירבשמ  העדי  תורייתה  תיישעת  .רורטו  ןותימ  ןוגכ  םיינוציח , םימרוג  לשב  םג 
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, תללוכ הממדה  התווח  םרט  ךא  (, 2010  ) ישעג רפא  לשב  תוערפהו  ( 2009–2008  ) ילכלכ ןותימ  סראס 2002–2003 ,)  ) םיפיגנ
זאמ הנושארל  האיבה  הנורוקה  ףיגנ  תוצרפתה  רויא 1 .)  ) תוגהנתה יסופד  לש  קומע  הכ  יונישו  תונפסו  הפועת  תורבח  לש  התבשה 

.תימואל - ןיבה תורייתה  לש  תטלחומ  טעמכ  הריצעל  האמה ה-20  לש  םלועה  תומחלמ 

רויא 1
ינותנב הפקתשהש  יפכ  לירפא 2020 ,) - ראוני  ) תוירחסמה תוסיטה  רפסמב  הדיריה 

FlightRadar24 רתא
תובידאב םינותנה  .תויטרפה  תוסיטהמ  קלחו  רטר  תוסיט צ' ןעטמ , תוסיט  םיעסונ , תוסיטל  איה  הנווכה  תוירחסמ  תוסיטב 

.FlightRadar24.com

הממח יזג  תטילפ  ןכו  היגרנאב  שומישה  יכ  הפוצ  חותינה  ןותימ  . לש  שיחרתב  םג  וחתונ  הביבסה  לע  תורייתה  תועפשה 
" ליגרכ םיקסע   " שיחרתל תיסחי  תונוט , ןוילימ   1,300- כל תנשב 2035 , לש כ-40%  רועישב  ומצמוצי  תיתוריית  תוליעפב  םרוקמש 

תוביבסל 50% ב-2050. בחרתהל  יופצ  הז  רועיש  תונוט .) ןוילימ  (כ-2,200 

תטילפמ  40%  ) הפועת ןיב  הקולחה  הרמשנ  רחא , עדימ  רדעיהבו  יחכונה , בצמה  לע  ליעל   רקחמה  תונבות  תא  םשייל  הרטמב 
(. 1.5%  ) תרחא הרובחתו  ( 1.5%  ) שפונ תוגלפה  (, 4%  ) תויוליעפ (, 21%  ) הנסכא (, 32%  ) תוינוכמ תורייתה ,) ףנעב  הממחה  יזג 

תוגלפה תוליעפמו  הנשל , תונוט  ןוילימ  לע כ-500  הפועתה  תוליעפמ  תוטילפה  ודמעי  ןותימ  לש  שיחרתב  יכ  הלעמ  חותינה 
ןמחפה תטילפ  ידעיב  הדימעל  תורייתה  תא  איבמ  אוה  םא  םג  הז , ינושאר  ןדמוא  יכ  ןייצל  בושח  .תונוט  ןוילימ  לע 19.5  שפונה – 

םייגולונכט םירופיש  םייתלשממ , םיצירמת  לש  העפשה  תוגהנתה , תומרונו  תוליעפ  יסופד  יוניש  ןובשחב  איבמ  וניא  ינצמח , - ודה
תוניפסבו םיסוטמב  הפועת , תודשב  םתוהש  ךלהמב  ףיגנב  קבדיהל  םילאיצנטופ  םיריית  לש  םששח  בקע  רקיעב  םישוקיבב  יונישו 

.שפונה

הז אל  ךא  רצקה , חווטב  תוחפל  תוטילפה , תתחפה  ידעיב  הדימעל  איבהלו  טישהו  הפועתה  יפנע  לע  עיפשהל  דיתע  הנורוקה  ףיגנ 
תובישח תורייתה  תיישעתל  .קומע  ןותימל  הסינכבו  טישהו  הפועתה  יפנע  תוקסרתהב  החמש  לכ  ןיא  .ול  ונלחייש  רופישה  ךילהת 

תיישעת לש  התובישח  הקירמא .) םורדו  הקירפא  תונידמ  ןוגכ   ) םיחתפתמ םיקווש  רובע  דוחייב  תימואל , - ןיבה הלכלכב  הלודג 
םע .תיתרבחהו  תישיאה  המרב  דבכ  ריחמ  היהי  התוקסרתהלו  םיילכלכ , םיכרעב  תדדמנ  הניא  תישיאה  החוורלו  תוברתל  תורייתה 

תצפהב עירכמ  דיקפת  האלימ  תורייתה  תיישעת  .ילכלכהו  יתואירבה  בצמה  לש  ןברוקכ  קר  תורייתה  לע  לכתסהל  ןיא  תאז ,
םיכורא םימי  ךשמב  הנגעש  ססנירפ  דנומיידה  דחוימב  הרוכז   ) שפונה תוניפס  תוימואל , - ןיבה הפועתה  תותשר  תועצמאב  הפגמה 

.תופופצה תויפוריאה  םירעהמ  החירבל  ( second homes " ) שפונ יתב  שומישו ב" ןפי ) יפוח  לומ 
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ןושארה .התוא  הוולמה  םירקוחה  תליהק  תאו  תורייתה  תיישעת  תא  דמלל  יתכרעהל , לוכי , רבשמהש  םיבושח  םירועיש  ינש  םנשי 
ךילהת לכ  .תויתואירבו  תויתרבח  תויתביבס , תוכלשהל  תועדומב  הוולמה  גרודמ , תוששואתה  ךילהת  לש  ותובישח  אוה 

, בגא .ידיתע  רבשמל  איבהל  לולע  םייתוגהנתהו  םייתואירב  םייתרבח , םינתשמל  ןכו  םייתביבס  םידדמל  סחייתי  אלש  תוששואתה 
קבאמל דחוימב  םיינסרה  תויהל  םילולע  הביבסב  םיבשחתמ  םניאש  הפועתה  תיישעתל  םיצירמת  יכ  ןייצל  בושח  הז  רשקהב 

תוסחייתה םיללוכ  םניאש  םיימושייו  םיירקחמ  םילדומ  יכ  דמלמ  יחכונה  רבשמה  ךכ , לע  ףסונ  .הממחה  יזג  תטילפב  ימלועה 
םירקוח ןיב  הלועפה  ףותיש  תא  ריבגהל  ךרוצ  שיו  םייד , םיליעי  םניא  תוילכלכ  - תויתרבחו תויתוגהנתה  תויתואירב , תוביסנל 

.םרפשל ידכ  םינוש  םימוחתמ 

תועדומב הוולמה  גרודמ , תוששואתה  ךילהת  לש  ותובישח  לע  אוה  תורייתה  תיישעת  תא  דמלל  לוכי  רבשמהש  בושח  רועיש 
Arun  Sharma, unsplash.com םוליצ : תויתואירבו |  תויתרבח  תויתביבס , תוכלשהל 
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