
םולש  - רש דעיבא 
תרבח הביבס , ץעויו  םירע  ןנכתמ 

' םייתביבס םיטקיורפ  לוהינו  ןונכת  '

ץלמומ טוטיצ 

הנורוקה רבשמ  .א 2020 . םולש  - רש
תונורתפ דחא  םרוג  םילקאה , רבשמו 

(. הביבסו 11(1 היגולוקא  .םימוד 

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

איצוהלו תונורתפ  םתוא  תא  םדקל  קר "  " אוה שרדנש  המ  .םימייק  רבכ  םיקלד  תפרש  אלל  היגרנא  רוצייל  תונורתפה  םייחה , ילעב  לש  היחמה  יחטש  םוצמצל  דוגינב  "
abzakcd, unsplash.com םוליצ : םיבצחמ | " יקלד  תופרושה  חוכה  תונחת  לכ  תא  תמדקומ  היסנפל 

דחא םרוג  םילקאה , רבשמו  הנורוקה  רבשמ 
םימוד תונורתפ 

ידכ תשרדנה  היגטרטסאהו  תישונאה  הרבחה  לש  המנפהה  ךילהת  הביסה , םילקאה ? רבשמלו  הנורוקה  רבשמל  ףתושמ  המ 
.תאז לכב  ( resilience  ) ועיגיש הלא  לש  םהיתועפשה  םע  דדומתהל  ידכו  ( mitigation  ) םיאבה תונוסאה  תוחיכש  תא  ןיטקהל 
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.םייטסרד תונורתפ  בייחמש  ישחומ  ןוסאל  תכפוה  איהש  דעו  היעבל  םינמיסה  תעפוה  עגרמ  תוחתפתהה  בצק  הנוש ? המ 

 – דחא םרוגמ  תועבונש  תואצות  יתש  ןה  הנורוקה , תפגמ  ומכ  רב , תויחמ  ונילא  םיגלוזה  םיפיגנב  ןרוקמש  תופגמו  םילקאה  רבשמ 
לא םיקלד  תפרשב  עובקה  לודיגה  לש  האצות  ראשה  ןיב  אוה  םילקאה  רבשמ  .תושונאה  לש  יקנעה  יגולוקאה  ( footprint  ) ָךרדִמה

תדחכה ךילהתל  קר  אל  םרג  םייעבט  םיחטש  םתוא  לוסיח  .טלפנה  ןמחפה  תא  עבקל  םילוכיש  תורעיב  דימתמה  םוצמצה  לומ 
ףיגנ .לכאמל  לדגמ  אוהש  םייח  ילעב  םעו  םדאה  םע  רישי  ךוכיחל  םינימהמ  קלח  קחוד  םג  אוה  היצולובאב , ריהמה  םינימה 
םייח ילעבמ  םדאה  לא  וצפק " , " סדייאו הלובא  , SARS ומכ תולחמל  ומרגש  וינפל , םירחא  םיפיגנו   SARS-CoV-2 הנורוקה
םיצצורתמ םינת  תליא , לש  תלייטב  םיעור  םילעי  ירדע  לש  תונומת  .היצולובאה  ךלהמב  דואמ  ןטק  היה  םתיא  ישונאה  ךוכיחהש 

עגרב .היעבה  תרמוחל  תודע  אלא  הנורוקה , רבשמ  לש  תדדועמ  האצות  ןניא  הפיחב  העונת  ילגעמב  םירבונ  םיריזחו  ביבא  - לתב
.םהל ונרתוהש  תואטגל  הרזח  וקחדיי  םה  בוש  עונת  הלכלכהש 

םיקלד םתוא  תפרשמ  םרגנש  םוהיזה  תדירי  .םלועב  ריוואה  םוהיז  דרוי  הבש  תוריהמה  אוה  יחכונה  רבשמהמ  עיגמה  דדועמ  ןותנ 
ילעב לש  היחמה  יחטש  םוצמצל  דוגינב  .תונומתב  תיארנ  הניאש  ינצמח  - וד ןמחפ  תוטילפב  הדירי  לע  םג  הדיעמ  ןמחפ  םיטלופש 

םתוא תא  םדקל  קר "  " אוה םויכ  תוטלחהה  ילבקממ  שרדנש  המ  .םימייק  רבכ  םיקלד  תפרש  אלל  היגרנא  רוצייל  תונורתפה  םייחה ,
רתוי מ-2 לש  תימלוע  תוממחתה  עונמל  ידכ  .םיבצחמ  יקלד  תופרושה  חוכה  תונחת  לכ  תא  תמדקומ  היסנפל  איצוהלו  תונורתפ 

האושת בינת  תאזכ  העקשהש  ןוויכמ  דע 2030  . תשדחתמ  היגרנא  רוציי  יעצמאב  רלוד  ןוילירט  לש 90  העקשה  תשרדנ  תולעמ 
םא םייופצה  םילקאה  יוניש  יקזנמ  לודג  קלח  עונמל  ידכ  הנשל  רלוד  ןוילירט  לש 6.4  העקשה  תשרדנ  רלוד , ןוילירט  לש 26  הרישי 

רלוד  ןוילירט  לש כ-2.7  ימלוג  ימלוע  רצות  דספה  גופסל  תלגוסמ  תושונאהש  ונדמל  הנורוקה  רבשמב  .ליגרכ  גהנתהל  ךישמנ 
הטאה הווהב , תוומהו  האולחתה  םוצמצל  רבעמ  רשאכ  וליפא  ותמצוע , אולמב  חכונ  רבכ  אוה  רשאכ  רבשמ  םע  דדומתהל  ידכ 

ףרגב הדוקנל  םילקאה  רבשמל  תונורתפה  ץומיא  םע  הכחנ  םאש  אוה  ששחה  .דיתעב  תפסונ  האושת  בינהל  היופצ  אל  וז  תילכלכ 
.רוזח - לאה תדוקנל  רבעמ  הברה  היהנ  ישחומ , הב  היהי  רבשמהש  יכירעמה 

בורק ריעה , ךותב  תוקרי  לש  תינופורדיה  תואלקחב  עיקשהל  רשפא  רקב , תלכאהל  תספסא  תודש  תייקשהל  םימ  דסבסל  םוקמב 
cdc, unsplash.com םוליצ : לודיגהמ |  ילילש  ןמחפ  ןזאמ  גישהלו  רבשמ , תעבו  םוי  - םויב ןכרצל 

" תורוחשה יאור  " בו םינעדמב  תוטלחהה  ילבקמ  לש  לוזלזב  ליחתמ  אוה  המוד , המנפה  ךילהת  תוהזל  רשפא  םירבשמה  ינשב 
ביוחמה עדמה  הזחש  הזמ  רתוי  ריהמ  בצקב  תושממתמ  תויזחתה  רשאכ  הירטסיה ." םיעיצמ כ" םהש  תונורתפל  תוסחייתהבו 

, רתוי םדקומ  התיא  דדומתהל  ונלוכיש  הל , המרגש  איה  תישונא  תוגהנתהש  םישיחכמ  ךא  היעב  לש  המויקב  םידומ  תונרמשב ,
ילבמ .רתוי  םיהובג  םייתרבחו  םיילכלכ  םיריחמב  רבשמה  תואצות  תלכה  בלשל  םירבוע  זאו  היעבה , שרושב  לפטל  ןיידע  רשפאשו 

ויה קוידב  םידעצ  םתוא  וליאש  רורב  ירה  םינוכנ , ויה  הנורוקה  רבשמ  םע  תודדומתהל  וטקננש  םידעצה  םא  הלאשל  סנכיהל 
לכ ךיא  תוארל  היה  ןתינ  הנורוקה  רבשמב  .הברהב  הנטק  התייה  םתולעו  רתוי  ההובג  התייה  םתוליעי  רתוי , םדקומ  םיטקננ 

טבמ תדוקנמ  .תודדומתהב  הלועפ  תפתשמו  םיטקילפנוק  לע  תרבגתמ  תושונאה  ךיאו  תועובש  רפסמ  ךות  םירוק  הלאה  םיבלשה 
.וב לופיטה  תצאהלו  םילקאה  רבשמ  לש  הברהב  יטיאה  ךילהתה  לש  רתוי  הבוט  המנפהל  תווקל  דוסי  התע  שי  תימיטפוא 

תרזעב תושעיהל  בייח  הלכלכה  לוחתא  .הביבסב  העיגפל  הלכלכה  חותיפ  ןיב  םינוזיא "  " לש םיחנומב  דוע  שמתשהל  רשפא  יא 
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םויב הלכלכה  תצאה  ךרוצל  תירוביצ  האצוה  לכל  ףס  יאנת  .הביבסה  תולבגמב  קר  הב  תלעופ  הלכלכהש  השדח , הלעפה  תכרעמ 
תנידמ לש  יגולוקאה  ָךרדִמה  תנטקהל  הקיזמ  וא  תמרותה  העקשה  איה  םא  תולאשל  תונוכנ  תובושת  תויהל  לוכיו  ךירצ  ירחאש 

.יתואירב וא  ימילקא  רבשמ  םע  דדומתהל  הליהקה  לש  ןסוחל  תמרות  איה  םאו  לארשי 

: הביבסה תולבגמב  הרבחה  קוזיחלו  הלכלכה  דודיעל  תואמגוד  רפסמ  ןלהל 

דחא תולעבב  יסדנה  ןקתמל  וכפהיש  םיחותפ  םיחטש  דוע  עורגל  ךכבו  זגב  תענומש  תחא  חוכ  תנחת  תמקה  דסבסל  םוקמב 
תותיזחו תוגג  לע  תונטק  תויראלוס  תוכרעמ  תנקתהל  םיפתושמ  םיתב  ידעוול  םיקנעמ  יפלא  וקנעוי  קשמב , םילודגה  םידיגאתה 

רבשמב למשח  תקספהב  דקפתל  ןיינבב  תוינויח  תוכרעמל  ורשפאי  םגו  ןמחפה , ַךרדִמ  תא  וניטקי  םג  תוכרעמה  .ףתושמה  תיבה 
.אבה ימילקאה 

36- כו "ג  קל םימ  ךרוצ כ-10 מ"ק  ליעי  אלו  ךורא  ךילהת  לש  ופוסבש  רקב  תלכאהל  תספסא  תודש  תייקשהל  םימ  דסבסל  םוקמב 
ןזאמ גישהלו  רבשמ , תעבו  םוי  - םויב ןכרצל  בורק  ריעה , ךותב  תוקרי  לש  תינופורדיה  תואלקחב  עיקשהל  רשפא  ןמחפ , לש  ק"ג 
תרצות לש  רישי  קוויש  לע  ולקיש  ריעב , הנוכש  לכב  םינטק  םייטסיגול  םיזכרמ  תמקהב  עיקשהל  רשפא  .לודיגהמ  ילילש  ןמחפ 
תיאלקחה תרצות  תעיסנ  לש  קחרמהו  ןמזה  ונטקויו  םירוגמה  תובוחרב  תויאשמ  תעיסנ  ענמית  ךכו  םירחא , םיחולשמ  לעו  תיאלקח 

.דיתעב םירבשמ  לוהינב  םג  ועייסי  םיזכרמה  .םוי  - םויב

יואר .םיאבה  תורודהמ  םיחקול  ונחנאש  האוולה  אוה  הרצענש , הלכלכה  תא  עינתהל  ידכ  הנידמה  לש  ףטושה  ביצקתב  ןועריג  לכ 
.יתואירבו ימילקא  ןוסאל  םתפישח  תא  התועצמאב  לידגנ  אלשו  היתוריפמ , ונהייש  הלא  םג  םהש  אדוול 
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