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רבשמ לש  לופכה  לטנה  קבאל –  ךפוה  םשגשכ 
םיניוזמ םיתומיעו  םילקאה 

ךילהת תונשב ה-70 . הקירפא  ברעמב  העגפ  הכורא  תרוצב  רשאכ  ותמ  דואמ  םיבר  םייח  ילעבו  שיא   100,000 תוכרעהה , יפ  לע 
ודדנ ללכ  ךרדב  רבעב , הלאכ  םירגתאב  ולקתנשכ  .םייופצ  יתלבו  םירידנ  ושענ  םימשג  םינש ; תורשע  רבכ  ץאומ  ילאמב  רובדמה 

רסוחו ןיוזמ  ךוסכס  לש  םינש  הנוש : בצמה  םויכ  .הייערל  עקרקו  םימ  אוצמל  ידכ  םהלש  םייחה  ילעב  םע  רתוי  קוחר  םיעורה 
לש  ] הפוקת התואב  : " רכזנ ילאמ , ןופצמ  ןב 61  יתליהק  גיהנמ  אסיע , .קוחר  עונלמ  םיעורה  תא  םיעיתרמ  ילאמ  ןופצב  ןוחטיב 

שפחל םילוכי  אל  וליפא  ונחנא  וישכע  .ונלש  םייחה  ילעב  םע  תוישפוחב  עונל  ונלוכי  .לכוא  שפחל  םיכירצ  ונייה  הכוראה ] תרוצבה 
םיתיעל םמוקמב , םיראשנ  םה  ופקתויש  ששחמ  ןוחטיבה ." רסוח  ללגב  םירעל  רובעל  וא  םוקמב  ראשיהל  םיצלאנ  ונא  .לכוא 

םימב רוסחמה  ללגב  .םיגיידהו  םיאלקחה  ןיבל  םניב  םיחתמל  תמרוג  םימה  תורוקמ  תברקב  םתוהש  .םימ  תורוקמ  תברקב  תובורק 
 – םהלש רקבה  ירדע  ךיא  תולכ  םייניעב  םיפוצ  םיעורה  ךוסכסה , ללגב  הנידמה  תכימתב  רזעיהל  תלוכיה  רסוח  לשבו  ןוזמבו 

.יהשלכ הסנכה  םהל  היהתש  ידכ  קר  תוריהמב , םיללוצה  םיריחמב  םתוא  רוכמל  םיצלאנ  םה  .םישלחנ  םהלש –  םידיחיה  םיסכנה 
.רתוי היינעל  תכפוה  היינע  הייסולכוא  ךכ 

יונישל לגתסהל  םישנא  לש  םתלוכיב  עגופ  ןיוזמ  ךוסכס  דציכ  וב  ונחבש  רקחמב  הב  ונלקתנש  רתויב  תטלובה  המגודה  ילוא  וז 
םהב להנתמש  םירוזאב  םייחה  םישנא  יכ  אצמנ  רקחמב  .תדדוב  המגודב  רבודמ  אל  ןפואו  םינפ  םושב  תאז , םע  םילקאה  .
יונישל רתויב  תועיגפל  תובשחנה  תונידמה  ןיבמ 20  םילקאה . יונישמ  ינויצרופורפ  אל  ןפואב  םיעפשומ  ןיוזמ  ךוסכס 

. ךוסכס םייק  ב-12  םילקא ,

רתוי דוע  םירימחמ  ונממ  םימרגנה  םיעוזעזהו  םילקאה  יוניש  .םיינוציק  םיישקו  ץחל  םע  תודדומתהב  םיוולמ  ךוסכס  ירוזאב  םייחה 
םיתוריש ןוגכ , םייוניש , םע  דדומתהל  םהל  רוזעל  םירומאש  םימרוג  .יוארכ  םידקפתמ  םניא  הנידמ  תודסומ  .םיבשותה  תקוצמ  תא 

.םיכוסכסה ללגב  תוקומע  םיעגפנ  העונת , שפוח  וליפא  וא  הסנרפ  תיתרבח , תודיכל  םיינויח ,
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המחלמ ןברוקכ  הביבסה 

םיתיעל .םילקאה  יונישל  לגתסהל  םישנא  לש  םתלוכי  תא  רתוי  דוע  ליבגהל  הלוכי  ןיוזמ  ךוסכסמ  תעבונה  תיתביבס  העיגפ 
המדא םימ , םוהיזל  ליבוהל  תולולע  תוניוזמ  תופקתה  .המחלממ  תעגפנ  וא  תורישי  תפקתומ  תיעבטה  הביבסה  ידמ , תובורק 

.רבה תויחב  עוגפלו  םימהו  עקרקה  תורוקמ  תא  םהזל  םילולע  ץפנ  ירמוח  ידירש  .ריוואל  םימהזמ  רורחשל  וא  השביו ,

םילקד תתירכב  םהלש  תואלקחה  ילודיגב  העיגפה  תאו  םייתוכיא  םימב  רוסחמה  תא  םילות  םישנא  קאריע , הרצבל , םורדמ  ואפב ,
, הרוטרפמטה תיילע  בקע  םצעוה  ףא  הז  יתביבס  קזנ  .שדחמ  וחמצ  אל  םיצעה  .קאריע  - ןאריא תמחלמ  ךלהמב  תויאבצ  תורטמל 

.עקרק תחלמהו  רובדִמ  תורוצב ,

הנשב תוימוקמ  קבא  תופוס  לש  םוי  תוחפמ מ-25  קאריעב –  קבאהו  לוחה  תופוס  רפסמב  תרכינ  היילע  הלח  תונורחאה  םינשב 
דרוי וישכע  .םשג  דרי  רבעב   " .רבדמ ירוזאל  היירופ  המדא  תכיפהל  םרת  רבדה  תנשב 2013  .  300- כל םינשה 1951–1990 , ןיב 

.וניתימעמ דחא  ןייצ  קבא ,"

תויסולכואה דציכ  תושיחממ  ילאממו  קאריעמ  הלא  תואמגוד  ךא  םוקמ , לכב  יוטיב  ידיל  אובי  םנמוא  אוה  .ירזכא  םילקאה  יוניש 
תוליהקהמ םילזוג  תוביצי  רסוחו  תומילא  .ולש  רתויב  תוקתשמה  תועפשההמ  דחוימב  תולבוסש  הלא  ןה  םלועב  רתויב  תועיגפה 

.וילא לגתסהלו  ותיא  דדומתהל  יוכיסה  תא  םיירוביצה  תודסומהו 
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םילקאה ןעמל  רתוי  תושוחנ  תלועפ 

וקקדזי שיא  ןוילימ  תנש 2050 200  דע  יכ  הכירעה  ( IFRC  ) םודאה בלצה  לש  םודאה  רהסה  תודוגא  לש  תימואל  - ןיבה היצרדפה 
אלו הקוצמל  ביגהל  םויכ  רבכ  םישקתמ  םיירטינמוה  םינוגרא  .תעכ  םיקקזנהמ  לופכ  רפסמ  הנש , ידמ  ימואל  - ןיב ירטינמוה  עויסל 

.םילקאה יוניש  בקע  יכירעמ  ןפואב  םילדגה  םיכרצ  לע  תונעל  ולכוי 

יסופדב יוניש  ינכט , עדי  העקשה , ןיקת , לשממ  יטילופ , ןוצר  םייתועמשמ , םיינבמו  םייתכרעמ  םייוניש  םילודג –  םיצמאמ  םישרדנ 
.וילא לגתסהלו  בצמה  םע  דדומתהל  ידכ  ןהל  השורדה  הכימתה  תא  ולבקי  השק  תועגפנש  תוליהקהש  חיטבהל  ידכ  הבישח – 

תולועפל עגונה  לכב  רתויב  םיחנזומה  םג  םה  םילקאה , רבשמל  רתויב  םיעיגפהמ  םה  תומיע  ירוזאב  םייחה  םישנאש  יפ  לע  ףא 
ןעמל תולועפש  חיטבהלו  וז  המגמ  ךופהל  ידכ  תופיחדב  דחיב  לועפל  עויסה –  ינוגרא  לע  דחוימבו  ונלוכ –  לע  .םילקאה  ןעמל 

 – םימידקמה הבוגתה  ידעצ  תא  קזחל  ונילע  .םיניוזמ  םיכוסכסמ  תולבוסה  תויסולכואה  לש  ןבצמ  רופישל  םג  ונווכי  םילקאה 
.הייסולכואה לע  ןגהל  תלוכיה  לע  הרישי  הרוצב  הכילשמ  םהל  הפישחהו  םינוכיס  תתחפה 

ןעמל תולועפ  ןומימב  רעפ  םייק  .םילקאה  יאנתל  המאתהל  הצקומ  תויהל  ךירצ  םילקאה  ןעמל  תולועפ  ןומיממ  רתוי  לודג  קלח 
םיצמאמב הכימתל  שמשמ  םילקאה  ןעמל  ןומימה  רקיע  םויהל , ןוכנ  .תוביצי  תורסח  תונידמ  ןיבל  תוביצי  תונידמ  ןיב  םילקאה 

תוליהקל תועייסמה  תולועפ  םע  דחי  אובל  םיבייח  הלא  םיצמאמ  ךא  תינויח , תוטילפה  תתחפה  .ןמחפה  תטילפ  תתחפהל 
.הנתשמה םילקאל  לגתסהל 
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