
רכב  ןועדג 
םילקא ייונישל  דחוימ  חילש  רירגש ,

ץוחה דרשמ  תומייקו ,

ןנור  לט 
SDG םזיו  YKCenter דסיימ ףתוש 

לארשי

ץלמומ טוטיצ 

הנורוקה רבשמ  .ט 2020 . ןנורו  רכב ג 
תריגסל השדח  תוכרעיהל  תונמדזהכ 

.םלועבו לארשיב  תוטילפה  רעפ 
(. הביבסו 11(1 היגולוקא 

Ricardo Gomez Angel, unsplash.com םוליצ : תוטילפה |  רעפ  תא  תמצמצמ  היגרנא  תספואמו  הקורי  היינב 

השדח תוכרעיהל  תונמדזהכ  הנורוקה  רבשמ 
םלועבו לארשיב  תוטילפה  רעפ  תריגסל 

https://magazine.isees.org.il/?p=16765



טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  לירפאב ,  22

םימרוג םדאה  ינבש  םירידאה  םיקזנה  לע  הז  רחא  הזב  םיעירתמה  םייעדמ  תוח  " וד רתויו  רתוי  םימסרפתמ  תונורחאה  םינשב 
יטילפ תעונתל  םימב , רוסחמל  עקרקהו , ריוואה  םיסונייקואה , םוהיזל  םינימ , תדחכהל  םידע  ונא  .הביבסלו  תויעבטה  תוכרעמל 

ינבמ יוניש  רדעיהב  יכ  םיריהזמו  םירורב  תוח  " ודה .םילקאה  רבשמל  םלוכ , ןיב  ןושאר  ןבומכו –  יתנוזתה  ןוחטיבל  תונכסל  םילקא ,
רבשמ אקווד  תאז , םע  .הרומח  הרוצב  ונדיתע  תא  םינכסמש  תונוסא  לש  הרושל  םייופצ  ונא  ישונאה , ןימה  תולהנתהב  יטמרד 

.הלא םירגתא  לומ  לא  ונתוכרעיהב  יטמרד  יוניש  עצבלו  תוטילפה  רעפ  תא  םצמצל  תידוחיי  תונמדזה  ונינפב  ביצמ  הנורוקה 

"ם ואה םסרפש  תולעמ ' "ח 1.5  וד  ' אוה םהבש  ןושארה  .רבשמה  יארב  תדחוימ  תוסחייתהל  םייוארה  םייתביבס  תוח  " וד ינש  םנשי 
דע סויזלצ  תולעמ  תימלועה ל-1.5  תוממחתהה  תא  ליבגהל  ידכ  ץמאמ  לכ  תושעל  םלועה  תונידמל  ארוק  "ח  ודה ףוסב 2018  .

.יטמרד אוה  תולעמ  לש 2  תוממחתה  ןיבל  תולעמ  לש 1.5  תוממחתה  ןיב  לדבהה  םהיפלש  םינותנ  גיצמ  "ח  ודה ךכ , לע  ףסונ  . 2030
תולעמ לש 2  תוממחתה  םלעיהל , םלועב  םיגומלאה  תוינושמ   50%- כל םורגל  היופצ  תולעמ  לש 1.5  תוממחתהש  דועב  המגודל ,

, הלעמ   1- כב התלע  רבכ  תעצוממה  תימלועה  הרוטרפמטהש  םיארוקל  ריכזנ  .תוינושהמ  לש כ-90%  ןתומלעיהל  םורגל  היופצ 
. תולעמ  רבכ ב-1.4  התלע  תעצוממה  הרוטרפמטה  יגולורואטמה , תורישה  יפל  לארשיבו ,

תטילפ ןיב  רעפל  סחייתמ  ןורחאה   "ח  ודה .הנש  לכ  "ם  ואה םסרפמש  תוטילפה  רעפ  "ח  וד אוה  תוסחייתהל  יוארה  ינשה  "ח  ודה
.תולעמ לש 1.5  ףרה  תייצחמ  ענמיהל  ידכ  הממחה  יזג  תטילפ  תומכ  תניחבמ  וב  תויהל  םיצור  ונייהש  בצמה  ןיבל  םויכ  הממחה  יזג 

םאתהב הממח  יזג  תטילפ  תתחפהל  ןהיתויובייחתהב  ודמעי  םלועה  תונידמ  לכ  םא  םג  דחוימב : הגיאדמ  הנומת  ראתמ  הז  "ח  וד
ךלהמב תולעמ  תולעל ב-3.2  היופצ  תעצוממה  תימלועה  הרוטרפמטה  קפואב ,) הארנ  וניא  עגרכש  רבד   ) זירפ מ-2015 םכסהל 
הממחה יזג  תטילפ  תא  תיחפהל  םלועה  תונידמ  לע  תולעמ  לש 1.5  תוממחתה  ףרמ  גורחל  אל  ידכ  "ח , ודה יפל  .תיחכונה  האמה 

המרהמ תונוט  - הגיג הטילפה ב-32  םוצמצב  רבודמ  םיטלחומ  םירפסמב  תנשב 2018 . ןהיתוטילפל  סחיב  לש 55%  רועישב 
ילבולגה הטילפה  ףרב  דומעל  ידכ  ךכיפל , .דבלב  תונוט  - הגיג לע 25  הממחה  יזג  תטילפ  דומעת   2030- בש ךכ  הדדמנש ב-2018 ,

תנש 2030. דע  הנשב , לש כ-7.6%  ףקיהב  הטילפה  זוחא  תא  תיחפהל  םלועה  תונידמ  לע  שרדנה ,

תרבגה ןוגכ  תוטילפה , רעפ  תא  םצמצלו  ךישמהל  ידכ  קשמב  םיינבמ  םייוניש  רפסמ  עצבנש  יואר  .םילשוריב  הלקה  תבכרה 
Wikimedia Commons ינימינב , רידא  םוליצ : תושדחתמ |  תויגרנאב  שומישה 

לארשי תלשממ  תאז , תובקעב  .םידממ  רידא  ילכלכ  רבשמל  םג  אלא  יתואירב , רבשמל  קר  םרוג  ונניא  הנורוקה  ףיגנ  עודיכ ,
יטירק תעכ  ירחאש ." םויב   " ילכלכה רבשמה  םע  תודדומתהל  תידיתע  האיצי " תיגטרטסא   " ןוניכל ןכו  םיילכלכ  תונורתפל  תשרדנ 

םילקאה רבשמ  םע  תודדומתהה  םג  ןכותב  ללקושתש  ךכ  ונלש , תוילכלכה  תוכרעמב  יתוהמ  יוניש  לולכת  וז  היגטרטסא  יכ 
ךדיאמו הממחה  יזג  תטילפ  םוצמצ  אסיג  דחמ  התרטמש  הרודסו  תיתטיש  תוינידמ  תועצמאב  רתיה  ןיב  תימלועה , תוממחתההו 

בצמה בקע  ונינפב  תדמועש  םידקתה  תרסח  תונמדזהה  תא  לצנל  ונילע  .םילקאה  רבשמל  תולגתסה  תולוכיו  ןסוח  תיינב  אסיג 
ירדס תא  םיאתהל  ידכ  ונייח  תוחרואב  שדחמ  לולסמ  בשחלו  םייזיפ  םירצומ  תוחפ  ךורצל  ונחרוכ , לעב  וב , םישרדנ  ונאש  יחכונה 
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םייונישל תואמגוד  .תוטילפה  רעפ  תא  םצמצלו  ךישמהל  ידכ  קשמב  םיינבמ  םייוניש  רפסמ  עצבנש  יואר  ךכ , .ונלש  תויופידעה 
: ןה הלאכש  םישרדנ 

; תושדחתמ תויגרנאב  שומישה  תרבגה   .1
; היגרנאב שומישב  יתועמשמ  לועיי   .2

; היגרנאה דרשמ  תושעל  שקבמש  יפכ  האלמ ב-2025  הקספה  דע  םחפב  שומישה  םוצמצ  ךשמה   .3
; תירוביצ הרובחת  דודיעו  הרובחתה  לומשח   .4

; רוזחמו תילגעמ  הלכלכ  דודיע   .5
.היגרנא תספואמו  הקורי  היינב   .6

התע םיעצובמש  םשכ  .םייתועמשמה  םייתביבסה  םירגתאה  דגנכ  ונתבוטל  לצנל  ןתינש  תונמדזה  רצוי  רבשמה  רומאה , לע  ףסונ 
ומקמתי םהש  ךכ  םיילארשיה  קושהו  היישעתה  תא  לחתאל  ונילע  הנורוקה , ףיגנ  םע  דדומתהל  ידכ  םיבחר  םייקשמ  םייוניש 

תולעהל ןתינ  .טרפב  םילקאה  רבשממ  םיעבונה  םיכרצל  הבוגתבו  ללכב , םירבשמל  תונורתפ  ןתמו  העינמה  תלוכיב  המבה  תמדקב 
: םדקת תילארשיה  הלכלכהש  בושחש  םימוחת  רפסמ  תעדה  לע 

; םצעתמ םימ  רבשמב  יוצמה  םלועל  הייתשל  םייואר  םימ  תקפה   .1
; לוכל הלוזו  הליעי  היגרנא  תריצי   .2

; םייקמו אירב  ןוזמו  הנוזת  תואלקח , יחותיפ   .3
.הביבסל תויתודידי  תופורת  תריצי   .4

.תואיצמה לש  רתוי  ןוכנ  בוציעלו  הלכלכה  לש  שדחמ  היינבל  יונישל , תונמדזה  אוה  הנורוקה  רבשמ  רבשמ , לכ  ומכ  םוכיסל ,
ונא .תונשדחב  םידקוממ  התע  רבכש  בר , ןורשיכ  םע  םישנאמ  בכרומה  קשמ  ותויהב  דחוימב , ךכל  םאתומ  ילארשיה  קשמה 

.וזה תונמדזהה  תא  ץימחנ  אלש  ידכ  וידחי  לועפל  םיחרזאלו  הלשממל  םיארוק 
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