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? טפנה ןדיע  םויסל  ליבוי  הנורוקה 

(. הביבסו 11(1 היגולוקא 

טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  8

, שמשה תייגרנא  םוחתב  םידקת  תורסח  תוסכמ  תחתופ  איה  דחא  דצמ  תופיקע : תוכימת  רתוי  ויהיש  ךכל  ןמיהמ  יוטיב  תנתונ  היגרנאה  דרשמ  לש  השדחה  תינכותה 
שדח םיקלד  למנ  תונבלו  רוניצ  תועצמאב  זגל  תיראלוסה –  ריעה  תליא –  תא  רבחל  תפאוש  איה  ינש  דצמ  הרדסא ; ילושכמ  לש  הרוש  רותפת  ךיא  הריבסמ  אל  ךא 

לארשי סיפנירג  תובידאב  , The United States Coast Guard םוליצ © : הפיחב | 

? טפנה ןדיע  םויסל  ליבוי  הנורוקה  רבשמ  םאה 

םירושע הזמ  הנושארל  .רגסל  תידוהה  תשביה  - תת יבשות  םג  וסנכנ  הנורוקה , ףיגנ  תוטשפתה  תעינמל  םידעצהמ  קלחכ  הנורחאל ,
םרוקמש ריוואה  ימהזמ  תומרב  תיתועמשמה  הדיריל  תודוה  ןבלה  סכרב  ןיחבהל  היאלמיהה  ירהל  םורדמ  םיררוגתמה  הלא  ולכי 

ךוראה חווטב  תאז , םע  .ביצי  םילקאו  יקנ  ריווא  םע  םלוע  לע  םולחל  תורשפא  ןתונו  ןובאיתה  תא  חתופ  ביהרמה  הארמה  .הרובחתב 
.תשדחתמ היגרנאל  רבעמבו  זגו ) םחפ  טפנ ,  ) םיבצחמה יקלד  ןדיע  םויסב  אלא  םיפיגנ , תוטשפתהב  היולת  הניא  םולחה  תמשגה 

רבשמ תעב  תילכלכה  הריזב  םישחרתמה  םיעוריאה  הפירח , תילכלכ  תוביצי  רסוח  לש  הפוקתל  סנכנ  םלועהש  יפ  לע  ףא 
ריחמב ימלוג  טפנ  לש  םיידיתע  םיזוח  הירוטסיהב  הנושארל  ורחסנ  ימלועה  טפנה  קושב  הווקתל : רהוצ  םג  םיחתופ  הנורוקה 

.ןועריפ  תולדח  תנכסב  תואצמנ  ןהמ  תוברו  תוקסרתמ , היגרנאה  תויקנע  לש  ןהיתוינמ  ילילש ,

לש עירכמה  הדיקפת  .םינש  רבכ  םישחרתמש  םיכילהת  ץיאה  אלא  ריהב , םויב  םערכ  טפנה  תורבח  לע  לפנ  אל  הנורוקה  רבשמ 
העקשהה תא  וכפה  אסיג , ךדיאמ  תושדחתמ  תויגרנא  לש  ריחמה  תחינצו  אסיג , דחמ  םילקאה  רבשמ  תפרחהב  םיקלדה  תיישעת 

וז ומאיתו  רבשמה , תא  ופצ  היסורו  הידועס  .הדיצב  ילכלכ  ןוכיסש  וזכל  ףאו  תוחפ  תיאדכל  םחפו , טפנ  זג , ומכ  תומהזמ  תויגרנאב 
.םהזמה באשמה  לוצינל  רצקתמו  ךלוהה  ןמזה  ןולח  לשב  לוז  טפנב  ימלועה  קושה  תפצה  לש  ךלהמו  םיריחמ  תדירי  וז  םע 

.שוקיבב תידיימו  הדח  הדיריל  האיבהו  םיפלקה  תא  הפרט  הנורוקה  ףיגנ  תוטשפתה 
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לבא טפנ , לוטנ  םלוע  רבע  לא  תינמז  הצצהל  תורשפא  הקפיס  הנורחאה  הפוקתה   " .וקיסקמ ץרפמב  טפנה  תפילד  ןוסאב  םיאנקש 
לארשי סיפנירג  תובידאב  , mZh םוליצ : הנורוקה | " ימי  רחאל  ותומד  ביבס  תוחוכה  יקבאמב  יולת  ךוראה  חווטב  ושומימ 

הצצהל תורשפא  הקפיס  הנורחאה  הפוקתה  .הנורחאה  התלימ  תא  הרמא  םיקלדה  תיישעתש  בושחל  תועט  וז  היהתש  אלא 
העיגפה לשב  .הנורוקה  ימי  רחאל  ותומד  ביבס  תוחוכה  יקבאמב  יולת  ךוראה  חווטב  ושומימ  לבא  טפנ , לוטנ  םלוע  רבע  לא  תינמז 

ידכ קתע  ימוכס  עיקשהלו  סיכה  ךותל  קומע  דיה  תא  סינכהל  םלועה  יבחרב  תולשממ  תוצלאנ  רבשמל , תיוולנה  השקה  תילכלכה 
םה םלוא  םלועבו , ץראב  םהזמ  אל  היגרנא  קשמל  רבעמב  ךומתל  םילוכי  ץוליחה  יפסכ  .ץובהמ  תילכלכה  תכרעמה  תא  ץלחל 

תושק עגפתו  תובורקה , םינשב  זגבו  טפנב  שומישה  תא  חיצנת  וזכ  הריחב  .תמהזמ  היגרנא  ידיגאתב  םיעקשומ  תויהל  םילולע 
.םילקאה רבשמב  קבאמב 

םללכבו םידיגאת , תבוטל  קתע  ימוכס  תולשממ  וריבעה  זא  תנשב 2008 –  ימלועה  ילכלכה  רבשמה  רחאל  שחרתהש  המ 
.הנורוקה רבשמ  םות  רחאל  שחרתהל  יופצש  המ  לע  דמלמ  חרכהב  אל  לארשיב – ) קלד "  " תצובקל ללוכ   ) םימהזמ םידיגאת 

ץינייטש לבוי  לש  ותושארב  היגרנאה  דרשמ  טקונש  תוינידמהו  ךשמיהל , היופצ  טלחהב  לארשיב  םיקלדה  תיישעתב  הכימתה 
תא ראשה  ןיב  ללוכ  היגרנאה  דרשמ  ידיבש  םילכה  רגאמ  .ףירחהל  ףא  היופצ  זגל , קשמה  רבעמ  הזכרמבש  תונורחאה , םינשב 

ידי - לע קרו  ךא  ונמומי  יכ  רדגוה  הליחתכלמש  תיתשת  ימזימב  תיפסכ  הכימתו  זגב , שומישל  רובעל  םילעפמל  עויסה  תלדגה 
(. הנורחאל טלחוהש  יפכ  םירצמל , זגה  רוניצ  תיינבל  קלד "  " תצובקל ןוילימ ש"ח  לש 270  הרבעה  לשמל   ) יטרפה רזגמה 

אטבתהל יופצ  אל  ץראב  םיקלדה  תיישעתב  הלשממה  תכימתל  רתויב  יתועמשמה  ביכרמהש  אוה  תונתשהל  דמוע  הארנכש  המ 
םיקלד אוציבו  הרובחתל  טפנב  זגמ ,)  ) למשחל הובג  שוקיבב  תכמותה  הרדסא  תביבס  קוזיחב  אלא  תורישי , תויפסכ  תורבעהב 

לעמ לש  ללוכ  קפסהב  זגב  תולעפומש  חוכ  תונחת  תיינבב  אטבתמ  וז  הרדסא  תביבס  קוזיח  .םיימואל  - ןיבה םיקוושל  לארשימ 
; הזכ למשחל  הריגא  תונורתפ  רבכ  שיש  יפ  לע  ףא  יראלוס , למשחל  יוביג  קפסל  תורומאש  חוכ  תונחת  ללוכ  טאו , - הגמ  10,000

ןומימבו םיפסונ  זג  ישופיחל  תונוישיר  תאצוהב  םירעה ; יזכרמב  זג  תוססובמ  ( microgeneration  ) תוריעז חוכ  תונחת  םודיקב 
ועגפי םהש  ששחמ  םיינויח  םיכלהמ  רפסמ  םודיקב  תלשרתמ  הלשממה  .הל  םישרדנה  ןוחטיבה  ירודיסו  הכלוהה  תיתשת 
תקידב ילאיצנרפיד ;) למשח  ףירעת  ןוניכ   ) טרפב למשחה  שוקיב  לוהינו  ללכב  היגרנאב  שומישה  לועיי  וז : הרדסא  תביבסב 

םיפוג לע  הרקבה  קודיה  הנבמ ; לכ  לע  םייראלוס  תוחול  תבצה  תבוח  תננכותמ ; חוכ  תנחת  לכל  הריגא  תפסותב  תויראלוס  תופולח 
.ץראה רודכ  םילקאלו  םיעיקשמל  םינכוסמה  זגו  טפנ  ימזימב  רוביצ  יפסכ  תעקשה  עונמל  ידכ  םייסנניפ 

ןמיהמ יוטיב  תנתונ  הנורחאל , ומסרופ  הירקיעש  הנורוקה , רבשמ  תובקעב  קשמה  תצאהל  היגרנאה  דרשמ  לש  השדחה  תינכותה 
ךיא הריבסמ  אל  ךא  שמשה , תייגרנא  םוחתב  םידקת  תורסח  תוסכמ  תחתופ  איה  דחא  דצמ  תופיקע : תוכימת  רתוי  ויהיש  ךכל 
בחרמב תויאטלוו  - וטופ תוכרעמ  לש  בחרנ  בוליש  ןוגכ   ) בושחה דעצה  שומימל  ךרדב  םידמועה  הרדסא  ילושכמ  לש  הרוש  רותפת 

תיראלוסה ריעה  תליא –  תא  רבחל  תפאוש  איה  ינש  דצמ  ןונכתה ;) להנמ  םע  הקימעמ  לולכתו  םואית  תדובע  ךירצמש  יונבה ,
יקלדב לארשי  לש  תולתה  תא  ועּבַקיש  םידעצ   ) הפיחב שדח  םיקלד  למנ  תונבלו  רוניצ  תועצמאב  זגל  לארשיב –  הנושארה 

(. תובר םינש  דוע  םיבצחמ 

, םיבצחמ יקלד  לש  םוחתב  תדבואש  הרשמ  לכ  לע  (, IRENA  ) תושדחתמ תויגרנאל  תימואל  - ןיבה תונכוסה  לש  תוכרעה  יפ  לע 
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תריצי םילקאה , רבשמ  לדוג  תא  ןיבהל  ליחתמ  רוביצה  ובש  ןדיעב  תושדחתמ  . תויגרנא  לש  םוחתב  תורשמ  יתש  תוחתפנ 
רוצייל יתועמשמ  לאיצנטופ  תלעב  תשדחתמ –  היגרנא  םודיקב  דימתמ  רתוי  היולת  הווהתמה  רבשמל  תמלוה  היגרנא  תוינידמ 

.םהיתונורתי לע  הברהב  םילוע  ץראה  רודכלו  רוביצל  םהיקזנש  טפנו  זג  לש  תיתשת  ימזימב  תועקשה  תריצעבו  הקוסעת – 

תורוקמ

IRENA. 2017. Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017. International  .1
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[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16805


	האם משבר הקורונה יוביל לסיום עידן הנפט?
	מקורות


