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שיכל קרוש  זוקינ  תושר  ןהכ , זעוב  םוליצ : קרוש |  לחנ  לש  תופצהמ  הנבי  לע  הנגה 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

ןוטב תולעת  וכפהש  םילחנו  תונשנו  תורזוח  תופצה 
לרוג תרזג  אל  – 

םה ןכש  םהמ , םימרגנש  םיקזנה  תא  דואמ  םצמצל  ןתינ  םלוא  לילכ , םהמ  ענמיהל  רשפא  יא  .עבט  תועפות  םה  תופצהו  תונופטיש 
.םייעבטה הפצהה  יטשפלו  םילחנה  יצורעל  ךומס  םקמתהל  תשקעתמה  תישונאה , תובשייתההו  חותיפה  תוליעפ  לש  האצות 

םיבושייה תא  םיחתפמו  םיננכתמ  ונאש  ךרדב  ידוסי  המגידרפ  יוניש  שרדנ  םילקאה , רבשמ  לשבו  תפפוטצמו , תכלוה  הנידמב 
תכרעמ תא  תוארל  חותיפהו  ןונכתה  תכרעמ  לע  .הילא  םיסחייתמו  םילחנה  תכרעמ  לע  םיבשוח  ונאש  ןפואה  תאו  תויתשתהו ,

שי םיחותפה  םיחטשה  בחרמבו  םחטשב , יליע  רגנ  רתויש  המכ  רמשל  םייונבה  םירוזאה  לע  .ןונכתל  דוסי  תיתשתכ  םילחנה 
בייח חותיפה  הלא  םייגטרטסא  םירוזאב  .לוחלח  ירוזאו  הפצה  יטשפ  םילחנ , יליעה : רגנה  לוהינל  תוינויחה  תויתשתה  לע  רומשל 

.רגנה לוהינ  אוהש  ירקיעה  שומישל  חפסנו  ינשמ  תויהל 

םיינכט תונורתפל  םישרדנ  ונא  שממתמ , וניא  יזוקינ –  ןורתפכ  הב  שומישו  תיעבטה  תכרעמה  רומיש  ינויגהה –  ןורתפה  רשאכ 
יסדנהמו חותיפה  ימרוג  זוקינל : ןונכת  ןיב  קשממה  דבע  ךכ  הנורחאל , דע  ןכא , .תולעתל  םילחנה  תכיפה  םזכרמבש  םייסדנהו 

זוקינ ילעפמ  םדקל  וצלאנ  זוקינה  תויושרו  םילחנה , תכרעמל  ףדועה  רגנה  אוצי  ךות  םיינוריעה  םיבחרמה  תא  וחתיפו  וננכת  זוקינה 
לשכו ןמזה , םע  דבא  יזוקינה  דוקפתה  םג  םיבר  םירקמב  .םילחנה  לש  םייתרבחהו  םייתביבסה  םיכרעה  דוביא  ךות  םייסדנה ,

.תאז חיכומ  םימה  תויומכ  תא  ךילוהל  ןולייאהו  ןותעגה  לש  ןוטבה  תולעת 

חותיפ לש  המילב  םיתיעלו  חותיפה  יצחל  םירבוגו , םיכלוהה  תופצהה  יקזנ  חכונ  .שממ  לש  הרומת  תשחרתמ  תונורחאה  םינשב 
דואמ הרבג  רקי , יתרבחו  יתביבס  סכנכ  םילחנה  תכרעמ  לש  התובישח  רבדב  תרבוגה  הנבהה  תאז  דצבו  זוקינ , תיתשת  רדעיהב 

םזימ תרגסמב  ראשה  ןיב  ךרענ  הלועפה  ףותיש  .הלועפ  ףתשל  תיחרזאה –  הרבחהמו  םיימוקמ  םייתלשממ , םיפוג –  לש  םתונוכנ 
.תואלקחה דרשמב  זוקינו  עקרק  רומישל  ףגאה  ליבומש  , " תבלשמה תינגאה  השיגה  "

םע תיצרא , היגולודותמב  רבודמ  .תונופטיש  ינוכיס  לוהינל  השדח  היגולודותמ  לש  חותיפ  אוה  ינגאה  םזימה  תרגסמב  יזכרמ  קלח 
רפסמ םע  ךא  תונופטיש , ינוכיס  לוהינל  תיפוריאה  תבייחמ ) היחנה   ) הביטקרידה לש  דוסיה  ינבא  לע  תססבתמה  תינגא , תושימג 

: עדימ תססובמ  תוטלחה  תלבק  לש  ןורקיעה  םושיי  ךות  תאזו  לארשיל , םיידוחיי  תומאתהו  םייוניש 
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ןונכת יכילהת  םילקאה ; יונישלו  ץאומה  חותיפל  ןיסולכואה , לודיג  יפצל  המאתה  רבעה : ןויסינ  דצב  דיתעה  לע  שגד 
; תופצההו תונופטישה  תיירוטסיה  דומיל  הרתי ; בל  תמיש  םילבקמ 

; הליחת םייעבטה –  הפצהה  יטשפו  םילחנה  תיתשת  רומיש  העינמה : ןורקע  לע  שגד 
.תחכומ םתלעותש  תונורתפ  תעצהו  תיגולוקאו  תילכלכ  תויאדכל  עגונה  עדימ 

לש םמויק  םצע  אוהו  ץראב , םייקש  יתועמשמה  ןורתיה  תא  השיגדמ  תופצהו  תונופטיש  ינוכיס  לוהינל  תילארשיה  היגולודותמה 
.תיתורירש תיטילופ  הקולח  ידי  - לע אלו  עבטה  ידי  - לע עבקנ  םהלש  טופישה  חטשש  םילחנהו –  זוקינה  תויושר  םיינגא –  םיפוג 

חטשה תא  תימיטניא  תורכיה  תוריכמה  םילחנהו –  זוקינה  תויושר  ןיב  קשממה  קוזיחב  ףוחדה  ךרוצה  תא  השיגדמ  היגולודותמה 
ןיב רושיגב  ףוחדה  ךרוצה  םג  שגדומ  וז  תרגסמב  .תימואלהו  תירוזאה  המרב  חותיפהו  ןונכתה  תודסומ  ןיבל  וילע –  תונומא  ןהש 

.זוקינהו היגולורדיהה  תפש  ןיבל  תינונכתה  הפשה 

: םיפסונ םימרוגמו  חטשהמ  תולועה  תוליבקמ  תומזוי  שגופ  תיצראה  היגולודותמה  שוביג 

דוע ואר   ) ינוריעה רגנה  לוהינב  הכפהמ  ללוחל  דיתע  בייחמל , ךופהי  םאש  ינוריע , רגנ  לוהינל  תוינידמ  ךמסמ  םדקמ  ןונכתה  להנִמ 
(. הז ןויליגב 

nature-based  ) עבט יססובמ  תונורתפ  לש  השיגה  םהב  תעמטומש  םיכלהמ  ןתמזויב  תונורחאה  םינשב  תומדקמ  זוקינה  תויושר 
זוקינ תושר  לש  םילחנה  בחרמל  באה  תינכות  ןה  ךכל  תוקהבומ  תואמגוד  .ןונכתה  תודסומ  םע  קודה  קשממב  תאזו  (, solutions

ראתמ תוינכותב  הלא  םימיב  םיעמטומ  הנושארה  ירצות  .ןושיק  םילחנו  זוקינ  תושר  לש  תינגאה  באה  תינכותו  שיכל , - קרוש
, לארשי יעקרקמ  תושר  לש  ץרפמה " רעש   " תינכותב ועמטוה  הנורחאה  ירצות  וליאו  שיכל , - קרוש בחרמב  תומדוקמה  תוינללוכ 

.ןורחאה ףרוחב  תוירקה  בחרמ  לע  הבר  החלצהב  ונגה  רבכ  םערפשו  ךמוס  לחנב  הלש  תוסיווה  ירתאו 

םילחנה תכרעממ  םלעתהל  ךישממ  חותיפהו  ודבל  לעופ  ןיינע  לעבו  םרוג  לכ  ובש  ליגרכ ," םיקסע   " טירסתב רוכזנש , בושח 
קודה הלועפ  ףותיש  לרוג : תרזג  הניא  וז  תאז , תורמל  .בוש  ושחרתי  ףרוחב 2020  הירהנב  ןותעגה  תופצה  חסונב  תוידגרט  תיעבטה ,

םבוחב םינמוט  ןונכתל , דוסי  תיתשת  איה  לארשיב  םילחנה  תכרעמ  יכ  חותיפהו  ןונכתה  תכרעמ  דצמ  הנבהו  ןיינעה  ילעב  ןיב 
.לארשיב םילחנה  תלצהלו  באשמכ  תונופטישה  ימב  שומישל  תופצה , יקזנ  םוצמצל  הלודג  החטבה 
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