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.םהל הנעמבו  םייתביבסו  םיימילקא  םימויאב  לופיטב  עוגפל  ילבמ  תילכלכ  תוששואתה  דדועל  תולשממל  ארוק  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה 
 | וללה תויעבה  םע  דדומתהל  בושח  ןכלו  תופגממ , ןוכיסה  תא  לידגהל  תויושע  יגולויב  ןווגמ  לש  ןדבואו  ריוואו  םימ  םוהיז  םילקאה , יוניש  לש  תוכלשהה  ןוגראה , יפ  לע 

Juan Fernandez, unsplash.com םוליצ :

ימלוע רבשמ  ימיב  תיתביבס  הרדסא 

תוטשפתה לש  תויטמרדה  תוילכלכה  תוכלשהה  םע  דדומתהל  ידכ  םיבחרנ  םידעצ  הלא  םימיב  תוטקונ  םלועה  יבחרב  תולשממ 
רבכ רבדהו  תויופידעה , ירדסב  ךומנ  םוקמל  וקחדיי  םייתביבס  םילוקיש  יכ  ששחה  הלוע  הז  רשקהב  (. COVID-19  ) הנורוקה תפגמ 

.לעופב יוטיב  ידיל  אב 

םימויאב לופיטב  עוגפל  ילבמ  תילכלכ  תוששואתה  דדועל  תולשממל  ארוק  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה 
יפ לע  .הנורוקהמ  תוחפ  אל  הרבחהו  הלכלכה  רובע  םינכוסמ  תויהל  םייושע  םהש  תויה  םהל , הנעמבו  םייתביבסו  םיימילקא 

בושח ןכלו  תופגממ , ןוכיסה  תא  לידגהל  תויושע  יגולויב  ןווגמ  לש  ןדבואו  ריוואו  םימ  םוהיז  םילקאה , יוניש  לש  תוכלשהה  ןוגראה ,
תרבגהלו קשמה  לש  םייתביבסה  םיעוציבה  רופישל  תונמדזה  תוששואתהה  ךילהתב  תוארל  שי  וללה  . תויעבה  םע  דדומתהל 

.םיבורקה םירושעב  תיתביבסהו  תילכלכה  תוחתפתהה  לע  ועיפשי  תעכ  תולשממה  לש  תוכימתה  יסופד  ןכש  (, resilience  ) ונסוח

עונמל ידכ  םיילכלכ , םידעצ  בקע  תוילילש  תויתביבס  תוכלשה  לש  תיתטיש  הכרעה  עצבל  תונידמל  ץילממ  ןוגראה  ראשה , ןיב 
רושקה לכב  רוחאל  לגלגה  תא  ריזחהל  ןיא  הארבהה  תוינכותבש  שיגדמ  םג  ןוגראה  .תיתביבסה  תואירבבו  ידיתעה  ןסוחב  העיגפ 

. תיתביבס  הניקתל 

.ינוניב - רצקה חווטב  תוחפל  הביבסל  םימהזמה  תוטילפ  תא  לידגהל  יופצ  רבדהו  הרדסאב , תעכ  תוליקמ  תובר  תונידמש  הארנ  ךא 
אל םא  םגש  תורבחל  התתואו  רבשמה  , ןמזב  הפיכאל  תויחנה  ךמסמ  הביבסה  תנגהל  תונכוסה  המסרפ  "ב  הראב המגודל ,

ןקתה תא  תונכוסה  התעשה  קלדה , תונימז  תחטבה  םשב  ןכ , ומכ  תויצקנס  . ןדגנ  ולעפוי  אל  םייתניב  הרדסאה , תושירדב  ודמעי 
.ריווא םוהיזלו  חיפרעל  יוכיסה  תא  הריבגה  ךכבו  ץיקה  , תארקל  תוחפ  םיפידנ  םיקלדל  רבעמ  בייחמש  יתביבסה 
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, םייאופרה םיכפשהו  תיאופרה  תלוספה  ףקיהב  היילע  ויה  תוצרפתהה  ךלהמב  םירגתאה  רקיע  יניסה , הביבסה  דרשמ  ירבדל 
Louis Reed, unsplash.com םוליצ : יוטיח |  ירמוחמ  הייתשה  ימ  לש  ירשפא  םוהיזו 

תיישעת תאז  תמועלו  תושדחתמ  , תויגרנאל  ןומימ  הקפיס  אל  תועובש  רפסמ  ינפל  סרגנוקה  רשיאש  םיצירמתה  תליבח 
ךומתל ידכ  ןמזב , - וב הממח  . יזג  תוטילפ  תתחפהל  השירד  אלל  תואוולהבו –  םיקנעמב  םירלוד  דראילימ  הלביק 58  הפועתה 

תא וחירכהש  המבוא , לשממ  לש  יקנה  ריוואה  תונקת  תא  לטבל  ןווכתמ  לשממה  םינכרצל  בכר  ילכ  ליזוהל  ידכו  בכרה  תיישעתב 
. רתוי  םייקנ  בכר  ילכ  רצייל  היישעתה 

. םינקילבופרהו  ןבלה  תיבה  ושקיבש  יפכ  םיבצחמ  יקלד  תשיכרל  םירלוד  ידראילימ  תאצקה 3  תללוכ  אל  הליבחה  ינש , דצמ 
תויתשתל ונתינ  םירלוד  ינוילימ  תואמ  לעמ 300  תירוביצ , הרובחת  יליעפמל  םירלוד  דראילימ  הצקה 25  סרגנוקה  ךכ , לע  ףסונ 

דרשמ תודבעמבו  הביבסה  תנגהל  תונכוסב  םג  ךא  יאופר , רקיעב   ) רקחמל םירלוד  ידראילימ  רתויו מ-1.25  קוחרמ   הדובעל 
תוסחייתה לע  עיפשי  רבדהש  םיווקמה  שיו  תויעדמ , תוכרעַהמ  תומלעתהה  ריחמ  תא  שיגדה  הנורוקה  רבשמ  ןכ , ומכ  היגרנאה ) .

.םילקאה רבשמל  לשממה 

לש תוינידמל  יניסה  לשממה  לש  תכשמנה  ותוביוחמ  לע  יש  אישנה  ריהצה  הנורוקה , רבשמ  תורמלו  ןיסב , םלועה , לש  ינשה  דצבו 
עידוה יניסה  הביבסה  דרשמ  תע , התואב  הלכלכהמ  . ילרגטניא  קלח  איה  הביבסה  לע  הרימש  יכ  שיגדהו  " eco civilization"

. יתביבסה  רוטינה  תא  רפשלו  תיתביבסה  הפיכאה  תא  רימחהל  ותנווכ  לע 

.םהיתונבותב ףתשל  יניסה  הביבסה  דרשמב  ונפתה  הטילש , תחת  תאצמנ  ןיסב  הנורוקה  תוצרפתהש  הארנ  רשאכ  תעכ ,
ימ לש  ירשפא  םוהיזו  םייאופרה , םיכפשהו  תיאופרה  תלוספה  ףקיהב  היילע  ויה  תוצרפתהה  ךלהמב  םירגתאה  רקיע  םהירבדל ,

ינפלש הפוקתה  תמועל  טעמכב 25%  ןיסב  תיאופר  תלוספב  לופיטה  ףקיה  הלע  ץרמב  ןוכנ ל-21  המגודל , .יוטיח  ירמוחמ  הייתשה 
םייאופר םיכפש  לע  חוקיפ  הב , לופיטו  תיאופר  תלוספ  לוהינ  יאשונב  תויחנה  ושבוג  הלא  םירגתא  םע  דדומתהל  ידכ  .הפגמה 

.דועו חווידה  תושירדו  חוקיפה  תרבגה  םג  ומכ  םייאופר , םינקתמ  לש  יתביבס  רוטינ  תחטבה  םיינוריעו ,

ריקסת תבוחמ  וגרחוה  תואירבהו  האופרה  םוחתב  רקחמו  רוציי  םימזימ , לשמל , .רבשמה  ךלהמב  תויתרדסא  תולקה  ויה  ןיסב  םג 
תונשל וא  רוציי  ריבגהל  ושרדנש  םילעפמל  זרוזמ  קורי " לולסמ   " רצונ .רתוי  טושפ  ךילהת  םהמ  שרדנו  הביבסה , לע  העפשה 

חוויד לש  טולייפ  בחרוהו  םימיוסמ , םימזימל  םיריקסתה  םוחתב  תולקה  תוכשמנ  תילכלכ , תוליעפל  הרזחה  םע  התע , םג  .םירצומ 
.אלמ ריקסת  םוקמב 

םייקתמ ןכ , ומכ  .תרדגומ  םילעפמ  תמישרל  ( off-site  ) קוחרמ הפיכאו  חוקיפ  תאש  רתיב  םימדקמ  םיניסה  רבשמה  יחקלמ  קלחכ 
לוקיש ליעפמ  אוה  יכ  ןייצ  הביבסה  דרשמ  תומדקתמ .) תויגולונכט  תעמטה   ) תוליעפל בושל  ידכ  םילעפמל  ץועייו  עויס  לש  ךילהת 
הפגמב קבאמל  םידעצמ  תורישי  ועבנ  םהלש  תויתביבסה  תֹוריבעהש  םילעפמ  יפלכ  תויצקנסמ  תוענמיהב  דוחייב  אטבתמש  תעד ,

.הביבסב העיגפל  ומרג  אלשו 
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חיטבהל היהי  רגתאה  .קשמה  תוששואתהל  עייסל  ידכ  םייתרדסא  םייונישב  ךרוצ  היהי  לארשי , ללוכ  תורחא , תונידמב  םג  יכ  יופצ 
בצמ רופישל  תויונמדזה  תוהזלו  תונורחאה , םינשב  דואמ  המדקתהש  תיתביבסה  הרדסאבו  הביבסב  ועגפי  אל  הלא  םייוניש  יכ 

.הביבסל םגו  הלכלכל  םיבוט  ויהיש  םיכלהמב  הכימת  תועצמאב  הביבסה 
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