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תואירבה תעדותב  תויטנווק  תוציפק  םירושע  השולשב  םעפ  תושונאה  השוע  לש 1930  םילקימיכה  תכפהמ  הללוחתהש  עגרמ 
תיתעדותה הציפקה  יהמ  לש 2020 –  הנורוקה  רבשמ  דעו  ןרובלוק  לש  תונש ה-90  לא  ןוסראק , לש  תונשמ ה-60  .תיתביבסה 

? ונתלד לע  תקפדימש 

םוסרפ םע  תימלועה  תיתביבסה  העונתה  שא  תא  התיצמ  תיאקירמא , תיגולואוזו  תימי  תיגולויב  ןוסרק , 'ל  צייר איה 1962 . הנשה 
תא תראתמ  איה  הרבדה , ירמוחב  שומישה  תליחת  רחאל  הנש  אצויה 30  הרפסב , םמוד  . ביבא  " – Silent Spring  " רכמה בר 
לרוגכ םכלרוג  םדאה –  ינבל  םג  דח  רסמ  רבוע  תורושה  ןיב  .םייחה  ילעב  לש  םתודירש  לע  הלא  םילקימיכ  לש  הקיזמה  םתעפשה 

ותודירשו ותביבס , לע  ךמסנה  םייח  ילעב  לש  ןימ  דוע  אוה  םדאה  "(. Our fate is connected with the animals  )" תויחה ראש 
.התוכיאב היולת 

Our Stolen  " רכמה בר  הרפסב  תיתביבס , תואירב  לש  תיטסילנא  ןרובלוק , ואת  פורפ ' התוא  תטטצמ  רתוי  רחואמ  הנש   30
.תושונאה דיתע  יבגל  הירואת  ןרובלוק  החתיפ  תויעדמה  היתויפצת  לע  ךמתסהבו  ןוסרק  תארשהב  בונגה  . ונדיתע  " – Future

יופצ דיתע  ותוא  יכ  הריהזה  םייח , ילעב  ברקב  תודירשל  תיטירק  תילנומרוה  תוליעפ  םישבשמ  םייתיישעת  םילקימיכ  דציכ  הראתב 
ךכ .אשונב  רקחמל  קתע  יביצקת  תוצקהל  "ב  הראב לשממה  יפוגל  םורגל  ידכ  היד  הקזח  התייה  הררועש  הלטלטה  .םדאה  ינבל  םג 

םילקימיכל תוינורכ  תולחמו  םירבוע  תוחתפתהב  םימגפ  ןיב  רשקה  תא  דעיתש  ( EDCs  ) םיילנומרוהה םישבשמה  עדמ  דלונ 
ענמ תולועפ  טוקנל  שי  יכ  הריהצהו  המבוא , אישנל  בתכמ  ןרובלוק ב-2012  הבתכ  יטירק , ףס  לא  עיגה  תויודעה  ךסשכ  .םינוש 

.המואה דיתע  ןעמל 

הנורוקה ףיגנמ  התומתב  הליבומ  עקר  תלחמ  איה  תרכסה  תלחמ  .םדב  רכוסה  תמר  תדידמ 
סמוע לשב  ישונאה  ןימה  לש  ונסוח  תדירי  תא  טילבמ  לכמ  רתוי  רשא  ףיגנ  לש  ותומדב  תעכ ב-2020 , יופצהמ  רהמ  עיגה  דיתעה 

תויארחאש ימל  יואר  םש  והז  םאה  ןהילע ? תנעשנ  ףיגנה  לש  ותוינלטקש  עקר " תולחמ   " ןתוא ןה  המ  ירהש  .תינורכה  האולחתה 
םיחלצומ רוביצ  יסחי  םעו  םינש , הזמ  הלעמל מ-65% ?) לארשיבו   ) הנש ידמ  ברעמב  הייסולכואב  תוומה  ירקממ  הלעמלל מ-60% 

הלחמב הלוח  ליג 15  לעמ  לארשיב  הייסולכואהמ  .תוינורכה 21%  תולחמה  תפגמ  ונתייסולכואב  האוג  הנורוקה , לש  הלאמ  תוחפ 
םע בוט  םישיגרמ  הבתכה  יארוקמ  םיעבר  השולש  םאה  .םישנא  העברא  ךותמ  השולשב  רבודמ  ליג 65  לעמו  יהשלכ , תינורכ 

? םהלש םיקשחנה  היסנפה  ימיל  וז  תיזחת 

ימרוג תיתואירבה –  העדותב  האבה  תיטנווקה  הציפקה  תא  ררועל  ידכ  ןאכ  אוה  לבא  תושונאה , תא  לסחי  אל  הנורוקה  ףיגנ 
תייסולכואו שיא  ןוילימ  לארשי 15  תייסולכוא  הנמת  הנש  דועבש 30  תיזחתה  חכונל  דחוימב  היתוכלשהו , תינורכה  האולחתה 

תוצרפתהב ןועטלו  ךישמהל  ונל  ורשפאי  אל  תינורכה  האולחתה  תמרב  היילע  בולישב  ההובג  תופיפצ  .דראילימ  הנמת 10  םלועה 
םימילא םישענש  םיפיגנה  אל  הלא  יכ  תורשפאב  וישכע  ןודל  ונילע  .שדח  ףיגנ  לש  תינלטק  היצטומב  קר  ןומט  םשאה  יכ  האבה ,
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.םלומ רתוי  השלח  תייהנש  הייסולכואה  אלא  רתוי ,

תאז םיגדנ  .היואר  המב  םילבקמ  םניאש  םייזכרמ , האולחת  ימרוג  םה  תינרדומה  הכירצה  תוברתב  םרוקמש  םיקיזמ  םילקימיכ 
לש רועישב  התומת  םע  םד , ילכו  בל  תולחמל  קר  היינש  איה   ) הנורוקה ףיגנמ  התומתב  הליבומ  עקר  תלחמ  תרכסה , תלחמ  תרזעב 

(. "ב  הראב ו-10.3%  הלחמב  , וקבדנ  רשא  ןיסב  תרכסה  ילוחמ   7.3%

םילקימיכל הפישח  לשב  רתיה  ןיב  , 1 ליג 50  דע  תרכס  חתפל  יופצ  ךליאו  תנשמ 2000  ודלונש  םידלי  השולש  לכמ  דחא 
יתלב הכירצ " תרשקנ ל" תרכס  תומימחפו ; רכוס  לש  תמזגומ  הכירצ  לע  קר  רבודמ  ןיא  .ףוגב  םיילובטמ  םיכילהת  םישבשמש 

חופיטה ירצומבש  םושיבה  ירמוח  לש  המישנל  הייתשלו , ןוזמל  םילוז  לכוא  ילכ  ךותמ  םיגלוזש  קיטסלפ  יפסות  לש  תעדומ 
.םייטתניס םידבב  דוביעל ) םישמשמה   ) הרפשא ירמוח  לש  רועה  ךרד  הגיפסלו  הצחרהו 

ישונאה ןימה  לש  ותודימע  תאלעהל  העשה  וצ  םה  הלא , םילער  ילוטנ  הכירצ  ירצומב  שומיש  םג  םעמשמש  םיאירב , הכירצ  ילגרה 
, לושיב ילכ  דוגיב , טוהיר , םייעבט , הצחרו  הקיטמסוק  ירצומב  שומיש  םיימעפ , - בר לכוא  ילכל  האלמ  הרזח  .תוידיתע  תופגמ  לומ 

.םלועלו םדאל  יתכרעמ  - ללכו חווט  - ךורא יתביבס  - יתואירב יופיר  לא  ונלש  ךרדה  םה  םילער –  ילוטנ  ןיינב  ירמוחו  יוקינ  ירמוח 

ונלש  . קובסייפה  תצובקב  " ו האירב תונכרצל  תיטירק  הסמ  רתאב " אוצמל  ןתינ  האירב  תונכרצ  תונורתפ  לעו  אשונה  לע  עדימ  דוע 
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