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

תכרעמ ןיבל  םילחנו  זוקינ  תויושר  ןיב  קשממה 
ןונכתה

תעינמו תונופטיש  םע  תודדומתהב  רתויב  תויתועמשמה  תויוכמסה  ןהלו  םייאמצע , םיירוטוטטס  םיפוג  ןה  םילחנו  זוקינ  תויושר 
.תונופטיש ינפמ  הנגההו  זוקינה  קוח  ףקותמ  האלמ , תיצרא  הסירפב  םילחנו  זוקינ  תויושר  תולעופ 11  .לארשיב מ-1997  תופצה 

ךרואל עבטה  תונתמו  ףונה  תרימש  .ב  לחנל ; יאוות  תעיבק  .א  תונייעמהו : םילחנה  קוחמ  תויוכמס  יתש  ןהילע  ולטוה  תנשב 2003 
רפשלו תווקיהה  ינגאו  םילחנה  ימוחתב  זוקינה  תויושר  לש  תיתביבסה  תוליעפה  תא  ריבגהל  הרטמב  ןתינ  וצה  .ויתודג  יתשב  לחנה 

דיקפת זוקינה  תויושרל  שי  תאז  תובקעב  .הביבסהו  ףונה  עבטה , יכרע  לע  הרימש  ןיבל  רגנה  לוהינו  זוקינה  תוליעפ  ןיב  םואיתה  תא 
הלעמב ןוכנ  רגנ  לוהינל  תינונכת  תלוכיו  תווקיה  ןגא  לכב  רגנה  לוהינב  הבחר  הייאר  םיחותפ , םיחטש  לש  לוהינבו  ןונכתב  יזכרמ 

.ודרומבו ןגאה 

ולש יתועמשמו , יעוצקמ  םרוגכ  זוקינה  תויושר  תייארב  ףוחדה  ךרוצה  תא  השיגדמ  רודמל   המדקהב  תראותמה  תואיצמה 
.הנידמב רגנה  לוהינ  ןונכתל  תוכמסה 

תונוש ראתמ  תוינכות  חותיפ  ץורע  דואמ : תלבגומ  םהיניב  הקשההש  םיליבקמ  םיצורע  ינשב  תומדוקמ  םילחנל  תוינכות  םויכ 
תכרעמו זוקינה , תויושר  תומדקמש  זוקינ  תוינכות  לש  ץורעו  ונממ , תורדומ  זוקינה  תויושרו  ןונכתה , תודסומ  םימדקמש  רגנ  לוהינו 

.םיליבקמ םיווק  םתוא  ןיב  ןתינה  לככ  רבחל  אוה  רגתאה  .ונממ  תרדומ  ןונכתה 

קר זוקינה  תויושר  תעידיל  תואבומו  ןונכתה , להנמ  תרגסמב  תומדוקמ  םילחנל  תוינכותו  תויזוחמ  ראתמ  תוינכות  ןושארה , ץורעב 
ןונכתה להנמב  תומדוקמה  תוינכותב  תובורק  םיתיעל  תולקתנ  זוקינה  תויושר  .ןמעטמ  דבלב  ץועיי  תלבק  םשלו  ןשוביג  רחאל 

.תווקיהה ןגאב  תופצהל  יתועמשמ  היהי  ןחותיפש 

לע התוא  עדייו  תיזוחמה , ןונכתה  תדעווב  ףיקשמ  שמשיש  ףסונ  תווצ  שיא  סייגל  תורשפא  שי  זוקינה  תושרל  םירידנ  םירקמב 
.הלש םימדקומ  םיבלשב  ךרוצה  תדימב  תינכותה  יונישל  ןויד  םייקל  התלוכיב  שי  זא  וא  .ןונכתה  להנמב  תומדוקמה  תוינכות 
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 | תוגג לע  חמוצ  לודיגל  םימשגה  ימב  שומיש  ידי  – לע ינוריע  רגנ  לש  םייקמ  לוהינ  זע —  םשג  תעב  םילשורי , לדנמ , ןוכמב  יח ' גג  '
עבט תדיחי  ןבלב , רימע  הנומתה : םוליצו  ץועיי  ףונברוא ; רגניול , רואיל  ףונ  לכירדא  ןייטשפא ; רקלוק  ןייטשפא , ידנר  לכירדא 

עבטה תנגהל  הרבחה  ינוריע ,
ןונכתה קוח  יפ  לע  אלש  זוקינ  תוינכות  תומדקמ  םילחנו  זוקינ  תויושר  ונממ , קתונמבו  ינונכתה  ךילהל  ליבקמב  ינשה , ץורעב 

תושר םלוכ : אל  םא  םיאבה , םימרוגהמ  קלח  תוחפל  תינכותה  תא  רשאל  םיכירצ  הזכ  הרקמב  .זוקינה  קוח  יפ  לע  אלא  היינבהו ,
, תיצראה הצעומה  הנַממש  תיסדנה  טופיש  תדעו  היינבלו , ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  תודגנתה , תדעו  טופיש , תדעו  המצע , זוקינה 

, תונושה זוקינה  תויושר  לש  תוינכות  ןיב  לודג  ינושל  תולקתל : חתפ  אוה  םיליבקמ  םיצורעב  תוינכותה  םודיק  .תואלקחה  רשו 
לש בא  תוינכותל  המאתה  - יאל תומוד , תוינכות  ןונכתל  םיבאשמ  זובזבל  תומדוקמה , הלאכל  תומייק  תוינכות  ןיב  םואית  רסוחל 

להונש ךילהל  םיעדומ  ויה  אלש  םייעוצקמ , םיגרד  רשאכ  לשמל  םיעיפומ  םיישקה  .תינכותה  עוציבב  םיישקלו  זוקינה  תויושר 
.ותביבסלו לחנל  םימייקמ  תונורתפ  ןוגכ  םייבטימ , םניאש  זוקינ  תונורתפ  ועבקנ  יכ  ידמ  רחואמ  בלשב  םילגמ  ןונכתה , דסומ  ינפב 

תלדגה קר  התרטמש  תידממ  - דח תיזוקינ  השיג  לע  בורל  תוססובמ  זוקינה , קוח  יפ  לע  תושגומש  זוקינה , לעפמ  תוינכות  ןכ , ומכ 
ןגא הנבמ  תנבה  אלל  םירסח , םילכב  זוקינ  תוינכות  ונחב  תויזוחמה  תודעווה  הכ  דע  .םתרדסהו  םילחנה  לש  המרזהה  תלוכי 

תוכישממ הלא  תוינכות  ןכל , .תופצה  תעינמל  םייסדנה  תונורתפ  קר  םיללוכ  םניאש  םימייקמ  תונורתפ  לע  עדי  אללו  תווקיהה 
תופצהל תונורתפ  םודיקל  שדח  עדי  ןהב  עמטומ  אל  םא  םגו  םימייקמו  םיינכדע  תונורתפ  תומדקמ  ןניא  םא  םג  תורשואמ  תויהל 

ןתינה םילכה  לס  תא  הלידגהש  "א 1  מת רושיא  רחאל  תאזו  שדחמ , זוקינה  תוינכות  לש  ןרושיא  ןפוא  תא  ןוחבל  שי  םויכ  .לארשיב 
הרימשו הסיפת  לש  תויזיפ  תויועמשמ  ול  שיש  ינונכת  - יתעדות יוניש  םדקל  ןתינש  ךכ  םילחנה , לוהינ  לע  שגדב  תויזוחמה , תודעוול 

.חטש לע 

, זוקינה תויושר  םימה , תושר  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םיבר –  םימרוג  םע  ףותישב  תואלקחה  דרשמ  ליבומ  תונורחאה  םייתנשב 
שבגל התרטמש  יוגיה  תדעו  םיפסונ –  תיחרזא  הרבח  ימרוגו  "ל  קק עבטה , תנגהל  הרבחה  תוימוקמ , תויושר  םינגהו , עבטה  תושר 

המגודל ןהידיל , תופסונ  תויוכמס  תרבעה  רתיה , ןיב  לולכי , הז  ךילהת  .תוינגא  תויושרל  זוקינה  תויושר  תכיפהל  הלועפ  תינכות 
תוינגא בא  תוינכות  דיתעב  ומדקיו  ומדיק  זוקינה  תויושרמ  קלח  .תווקיהה  ינגאב  רגנה  לוהינבו  םיחותפה  םיחטשה  לוהינב  הפיכאב ,

יכ ןייצל  בושח  .ןגאב  רגנה  לוהינב  העפשהה  בחרמל  רשאב  תוטלחהה  תלבק  ךילהת  סיסבב  םייללכ  תונורקע  עימטהל  ופאשיש 
(. ןאכ דוע  ואר   ) תוינכות ןונכתב  יזכרמ  ריצ  ףאו  בושח  בחרמ  םילחנב  האורה  השדח , השיג  גציימ  "א 1  מתב םילחנה  קרפ 

זוקינה תויושרל  רשפאל  עקרקה , ישומיש  תרדסה  לע  הנומאה  ןונכתה , תכרעמ  לע  תישאר , .םידעצ  השולש  םישרדנ  תאז  לכ  רואל 
.תינגא המרב  רגנ  לוהינ  לע  תועיפשמה  ראתמ  תוינכותו  תויגטרטסא  תוינכות  םודיקב  תוטלחהה  תלבקב  יתועמשמ  דיקפת 

םרוג תווהל  תלוכיהו  םילכה  תופצהל , םייעבט  תונורתפ  ןתמל  תפאושה  תמייקמ  השיגו  תינגא  השיג  וצמיאש  זוקינה , תויושרל 
תויושר ידי  - לע תוינגא  בא  תוינכות  םודיק  אוה  הז  רשקהב  ינויח  ךרוצ  .הנידמב  רגנה  לוהינו  תופצהה  ירגתא  םע  תודדומתהב  יזכרמ 

.ןונכתה תוכרעמ  ידי  - לע ןצומיאו  זוקינה 

, םינושה םיכלהמה  תא  ןרכנסלו  םאתל  שי  .תובייחמ  תויחנהב  ןונכתה  תכרעמל  זוקינ  תוינכות  ןיב  םואיתה  תרבגה  אוה  ינשה  דעצה 
הפצה יטשפ  לע  היינבב  רגנ , תרמשמ  היינבב  רגנ , לוהינב  םיקסועה  תונוש , תויושרו  ןונכתה  להנִמ  זוקינה , תויושר  ידיב  םימדוקמה 

.דועו

רגנב לופיטלו  תופצה  ינפב  הנגהל  םיעצמאה  תא  ןהיתוארוהב  טרפל  םויכ  תומדוקמה  תוינכות  בייחל  אוה  ןורחאה  יחרכהה  דעצה 
םיחטשה קרפ  יפ  לע   ) םויכ ןונכתה  תוינידמ  (. nature-base solutions  ) עבט יססובמ  תונורתפו  רגנ  תרמשמ  היינב  תוברל  יליעה ,

בחרמ לש  טרפבו  םיחותפה  םיחטשה  לש  םייתכרעמ  - בר םידוקפתל  תנווכמ  ןונכתה ) להנִמ  לש  תיגטרטסאה  תינכותב  םיחותפה 
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היתוארוהב טרפת  תינכותהש  בושח  ךכש , תויה  .םיחותפה  םיחטשה  ךרעמ  ךותב  יתועמשמ  דיקפת  םהל  הדיעומו  ויתוביבסו , לחנה 
.וללה םיעצמאה  תא 
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