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הפגמה םאה  .ו 2020 . היכרב 
םייקמ םייח  חרואל  ליבות  תימלועה 
(. הביבסו 11(3 היגולוקא   ? רתוי

ךרכ 11(3)הרצקב ויתס 2020 /  2020ןויליג  רבוטקואב ,  29

 | םימסח לע  תורבגתהלו  תויוגהנתהו  םילגרה  יונישל  איבהל  וחוכב  שיש  תויונמדזה ," ןולח   " הרצי הנורוקה  תפגמ  .וקסיסנרפ  - ןסב קראפב  יתרבח , קוחיר  לע  םירמוש 
Christopher Michel, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ :

םייקמ םייח  חרואל  ליבות  תימלועה  הפגמה  םאה 
? רתוי

יזג תוטילפ  תתחפהלו  עבטה  יבאשמב  העיגפה  םוצמצל  איבהל  םיחילצמ  אל  םיילכלכ  םילכו  תיגולונכט  המדִקש  הרכה  ךותמ 
קר אל  רתוי  . םימייקמל  הכירצה  ילגרהו  םייחה  תוחרוא  יונישל  םיכרד  תניחבל  בל  תמושת  תינפומ  אמייק , - תב המרל  הממחה 

הנווכב  ) ןהב הבלוש  הכירצה  תוברתש  תונידמב  דוחייב  יטילופה , גרדה  תודגנתהל  םיכוז  ףא  םה  עוציבל , םישק  הלא  םייונישש 
. ישיא  רשוא  תגשהו  ןויווש  החלצה , היטרקומד , שפוח , יכרע  םע  םוסרפה ) תיישעתו  תיתלשממ  תוינידמ  ידי  - לע הליחת ,

הנורוקה תפגמ  .המגידרפ  יוניש  שרוד  הנממ , םירזגנה  תודסומבו  תיתרבח  - תילכלכ תוינידמ  ךותב  םישרשומה  הכירצ , ילגרה  יוניש 
םנמואה ןכ , םא  .םימסח  לע  תורבגתהלו  תויוגהנתהו  םילגרה  יונישל  איבהל  וחוכב  שיש  תויונמדזה ," ןולח   " הרצי ( COVID-19)

? רתוי םייקמ  םייח  חרוא  רוצית  הנורוקה  תפגמ 

תא קרייל  תונמדזהה  תא  לצנל  ןתינ   " ןיבל םיליגרה " םיסופדל  רוזחנ  וירחאו  ינמז , יונישה   " ןיב וקלחנ  תולוקה  הפגמה  ימי  תישארב 
יתלב המצועב  תורחא  תומגמ  תטאהלו  תומיוסמ  תומגמ  תצאהל  ומרגי  םירגסש  ומינפה  אל  תויוסחייתהה  יגוס  ינש  םייחה ." חרוא 

יתוהמ יונישל  ואיבה  אל  ךא  הפגמה  ינפל  דוע  םיחכונ  ויה  םנמואש  םיכילהת , ינשל  סחייתהב  דוחייב  םירומא  םירבדה  .היופצ 
היצטיגיד וללה –  םיכילהתה  לש  תרכינ  הצאהל  ומרג  םה  םלועה , תונידמ  בורב  םיכורא  םירגס  ולטוה  רשאכ  .םייחה  חרואב 

. רוזיב ו

.טנרטניאב תוימוי  - םוי תולועפ  רתויו  רתוי  עוציבל  תורשפא  הרציו  הגרדהב , היצטיגידה  המדקתה  תימלועה  הפגמה  ץורפל  דע 
תיבל םיחולשמ  תועצמאב  וא  רישי  ןפואב  םא  ןיב  םוי –  - םויה יכרוצמ  םיבר  תגשהל  טנרטניאב  שומישה  קניז  םירגס  לש  תואיצמב 

לבא םירגסה , ינפל  םינימז  ןבומכ  ויה  ןוזמאו  סקילפטנ  םוז , ןוגכ  םימושיי  רודיב .) ירצומו  המראפ  ןוזמ , ירצומ  לשמל ,  ) חוקלה
םהש םירקוסל  ונע  םיבר , םימוחתב  החונהו  הלקה  תנווקמה , תונימזב  וסנתהש  םישנא , .קניז  םהב  ימלועה  שומישה  םכלהמב 

. הפגמה  ירחא  םג  וללה  הכירצה  יסופדב  וקבדי 

[10]

]14[

[5]

https://magazine.isees.org.il/?p=18487

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94


היופצו תוחתופמ , תונידמב  הקניז ל-50%  הפגמה , ץורפ  ינפל  הדובעה  חוכמ  םידדוב  םיזוחא  ברקב  תמייק  התייהש  קוחרמ , הדובע 
, םייטנוולר יתלב  ושענ  קוחרמ  הדובע  דגנכ  םינועיטהש  ואצמ  דחי  םג  םידבועו  םיקיסעמ  ךשמהב  . לעמ ל-30%  ראשיהל 

םיתוריש תקפסאלו  הינח  תומוקמל  םידרשמ , יחטשל  שוקיבב  תיתועמשמ  הדירי  תוברל  רבעמהמ , הבר  תלעות  גישהל  ןתינשו 
, םמצע םידבועה  ברקב  םידבועל , םיקיסעמה  ןיב  רשקה  תרימש  .תוממוי  תועיסנ  לש  תולעבו  ןמזב  ןוכסיחו  ןוזמ ) ןוגכ   ) םידבועל

םיימוי - םוי ןכו  עובשב  םימי  רפסמ  ךשמל  תיבב  הדובע  ןיב  בוליש  תועצמאב  בורל  תישענ  הרבחל , םידבועה  תוביוחמ  לע  הרימשו 
. תיבב ) תועובש  המכו  דרשמב  עובש  וא   ) דרשמב

, ורגסנ םידבועה  תא  ותרישש  םיקסע  .םיבוזע  וראשנ  םידרשמ  יחטש  .תושק  ועגפנ  םירע  יזכרמ  . 20.4.2020 הריבה , ןוטגנישוו 
Dmbosstone, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 םוליצ : ועיגה |  אל  םירייתהו 

ןווגמ יולימל  םיאתמ  תיבה  םא  שדחמ  ןוחבל  וצלאנ  םישנא  .תיבה  ךותב  תושענה  תולועפל  וכפה  רודיבו  הדימל  הדובע , תוינק ,
ומצע תא  םיאתה  "ן  לדנה קוש  .חותפה  בחרמה  םע  רשק  רשפאמ  תיבה  םאו  ןמז , ותואב  עצבל  םישרדנ  תיבה  ינבש  תויצקנופה 
תריכמ םודיק  ןכו  םיסכנב , הדובע  תוניפו  תודומצ  תוניג  תוספרמ , לש  ןמויק  תטלבה  ידי  - לע לשמל  תושדח , תושירד  ןתואל  דיימ 
תודרפהו שימג  טוהיר  ידי  - לע תונטק  תוריד  םיאתהל  ועיצה  םילכירדא  .הריבס  םתולעו  רתוי  םילודג  םה  בורלש  םירעל , ץוחמ  םיתב 

.יונישל תונתינה  תויטסוקא 

לאכ םירעב  םיחותפו  םיירחסמ  םיירוביצ , םיבחרמל  תוסחייתהבו  םירע , יזכרמל  תוסנכתהב   Y-רוד ה ינב  ונייפאתה  הפגמה  ינפל 
תונהיל ידכ  הנישל , רקיעב  םהל  שמשמה  תיבה , לש  יטרפה  בחרמה  לדוג  לע  ורשפתה  םה  .םיתבה  יחטש  תא  םימילשמה  םיחטש 
תשיכר תויולע  ומצמצ  םה  .הדובעו  רשוכ  תויוליעפ  רודיב , הליכא , ועצבתה  וללה  םיחטשב  .םיססותה  תובוחרב  תויווחהמו  םייחהמ 

יכרעל ורבחתה  הביבסה  ישנא  .תוינוריע  םדקמ  הזכש  םייח  חרוא  .תפתשמ  הלכלכ  לש  םילדומב  שומיש  תועצמאב  דויצ 
ריווא ימהזמ  תוטילפ  תיחפת  תועיסנ , םצמצת  םישרדנה  םיתורישל  ההובג  תושיגנ  םע  ההובג  רויד  תופיפצש  הווקתב  תוינוריעה ,

.םייקמ םייח  חרוא  םויקל  ךרדה  תא  ונאצמש  ונבשח  .הבוט  םייח  תוכיא  קפסתו  עבטה , יבאשמ  לע  סמועה  תא  םצמצת  הממח , יזגו 

תא םייחה , תוחרוא  תא  ונלש , תויופידעה  ירדס  תא  שדחמ  ןוחבל  ונלוכ  תא  וצליאש  םירגסה , ידי  - לע תוימואתפב  העטקנ  וז  ךרד 
.יתחפשמה ביצקתב  שומישה  תאו  םישדחה , םיכרצל  םיתבה  תמאתה 

םידרשמ יחטש  ורגסנ  . םיקסעהמ  קרוי 25-35%  וינו  ביבא  - לת םילשורי , םירעה  יזכרמב  תושק  . ועגפנ  םירע  יזכרמ 
.ועיגה אל  םירייתהו  ורגסנ , םידבועה  תא  ותרישש  םיקסע  .םיבוזע  וראשנ 
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םיכרצל םיתבה  תמאתה  תא  םייחה , תוחרוא  תא  ונלש , תויופידעה  ירדס  תא  תוימואתפבו  שדחמ  ןוחבל  ונלוכ  תא  וצליא  םירגסה 
.יתחפשמה ביצקתב  שומישה  תאו  םישדחה ,

הדובע תומוקמ  ההובג , םייח  תוכיא  תועיצמה  הלא  ןה  הפגמהמ  וחיווריש  תונוכשהש  ןכתיי  .קזחתה  יתנוכשה  רחסמה  תאז , תמועל 
םויק לש  לדומה  .םידבועלו  םיבשותל  תויוליעפו  םיוולנ  םיתוריש  קפסל  תלוכיו  תיבהמ , םיינפוא  לע  הביכר  וא  הכילה  קחרמב 

םיבשותל רמולכ  ' ) תוקד  15  ' לש לדומ  הצמיא  וגלדיה , ןא  זירפ , תייריע  שאר  .הפגמה  ץורפ  ינפל  הצואת  רבצ  יתנוכש  םייח  חרוא 
. ריעה  לש  חותיפה  תינכותב  ותוא  העימטהו  תיכוניחה ) תרגסמל  םידליה  תא  תחקל  וא  הדובעל  עיגהל  תוקד  דע 15  חקול 

תונוכשהמ םיבשות  תעסה  לע  תוססבתמה  תוינכותמ  םירעב –  הרובחתה  תוינכותב  יתוהמ  יוניש  בייחי  תונוכשה  לדומ  ץומיא 
. תונוכשה  ךותב  ( micromobility  ) ןטק הדימ  הנקב  תודיינו  םיזכרמ  תבורמ  תינכותל  ריעה  זכרמל 

שישו רתוי , תינויווש  הרבחל  םדקתהל  שיש  ןיבי  םלועה  הפגמה  תובקעבש  וויק  תומייקה  םוחתב  םיימואל  - ןיב םינוגראו  םירקוח 
םיאצממ תואיצמב , עבטה . יבאשמ  לע  סמועה  דרי  היתובקעבש  (, degrowth  ) תילילש החימצב  יוסינכ  רגסל  סחייתהל 

תוצובק ינועל  ריזחהל  הלולע  העיגפה  .רתי  תופיפצב  םירגה  הלאבו  תוינעה  תויסולכואב  אקווד  דחוימב  השק  העיגפ  לע  םיעיבצמ 
ינועה ימוחתב  ( UN SDG's  ) "ם ואה לש  תומייקה  ידעי  תגשה  תא  רוחאל  גיסהל  ףאו  םולבל  הלולע  איה  .ונממ  ץלחיהל  ולחהש 
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.יתרבחה ןויוושהו 

וזכרתי תולשממ  םאש  רורב  ךא  תומייק , לע  הפגמה  לש  חווטה  תוכורא  תועפשהה  תא  ךירעהל  השק  ןיידע  םנמוא  םוכיסל ,
חרוא םדקל  תונמדזהה  תא  דיספנ  תונקל , תאצל  ותוא  דדועל  ידכ  רוביצל  לוז  יארשא  תדמעהבו  יסנניפ  עויס  תוליבח  תקנעהב 

.רתוי םייקמ  םייח 

Echagaray F, Brachya V, Zhang L, and  ) תמייקמ הכירצ  םוחתב  םירקוח  לש  ימואל  - ןיב תווצ  לש  רפס  לע  תססובמ  העידיה 
.Routledge םירפסה תאצוהב  םסרופיו ב-2021  הביתכ  יבלשב  אצמנ  רפסה  (. Vergragt P
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