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יקימ "כ  הח םע  ןויאיר  תלוספה –  לש  הקיטילופה 
' ץיבומייח

ראשה ןיבש  תרושקת , תשא  ץיבומייח ,' .תיטילופה  הריזב  יתביבסה  םויה  רדס  תא  הנורחאה  הנשב  הליבומ  ץיבומייח ' יקימ  "כ  הח
.תסנכה לש  הביבסהו  םינפה  תדעו  תושארב  תנהכמו  תיטילופה  הריזל  הרבע  ץורעב 10 , תיזכרמה  תושדחה  תרודהמ  תא  השיגה 

, תויתביבס תויגוס  םודיק  לעו  הרבעש  תישיאה  ךרדה  לע  עומשל  תסנכה ה-23 , רוזיפ  ךילהת  לחהש  רחאל  םוי  התיא  ונשגפנ 
.ונימי לש  הכובסה  תיטילופה  תואיצמב  תלוספב , לופיטה  ןשארבו 

םיאור הביבסה  תוכיא  ירחושמ  םיברש  ימל  םייח  ילעב  תויוכז  םע  ההוזמש  יממ  תכפה  ךיא  ונתוא  ףתשל  ילכות  רחש :
? הביבסה תנגהל  הרשה  דיקפתל  הליבומ  תדמעומכ 

רצותכ הנממ , החתפתה  תונורחאה  םינשבו  םינש ,) רבכ 30  תינוחמצ  ינא   ) ךורא ןמז  רבכ  ילש  תועדומב  תואצמנ  םייח  ילעב  תויוכז 
היה יקוסיע  רקיע  ךא  תימלועה , תוממחתהה  לע  םלוכ  ומכ  יתעמש  תרושקתב  יתקסעשכ  .תיתביבסה  תועדומה  הוולנ ,

יתישע הביבס  תוכיאל  םייח  ילעב  תויוכז  ןעמל  ילש  םזיביטקאה  ןיב  רוביחה  תא  .םייתרבח  םיאשונבו  הקיטילופב  הילאוטקאב ,
לע רביד  אוה  .הינטירבב   Meatless Monday ןייפמק תא  קישמה  ינטרקמ  לופ  לע  הבתכב  יתיפצשכ  הנושארל ב-2009 ,

תרודהמ תשגהמ  יתשרפש  רחאל  .ןיינעה  לע  אורקל  יל  םרגו  ירובע , שדח  היהש  רבד  יחה , קשמ  לש  תויתביבסה  תוכלשהה 
ינש  ' תא םוזיל  ןויערה  תא  ולעה  םהו  סומינונא , ישנא  םע  יתשגפנ  .םייח  ילעב  ןעמל  טקיורפ  םדקל  יתיצר  ץורעב 10 , תושדחה 

תא אבייל  ךירצש  הבשחמה  יב  הפלח  ינטרקמ  םע  הבתכה  תא  יתיארשכ  רבכ  יכ  לגעמה , יל  רגסנ  םואתפ  .לארשיב  ינוחמצ '
טביהה לבא  םייח , ילעב  םע  תמיוסמ  תוהדזהל  תמרוג  הלמחש  ךכ  לע  ונרביד  .תושעל  הלוכי  ינאש  והשמ  הזשו  ץראל , המזויה 

דרשמה תלהנה  םע  השיגפל  יתאבו  יחה , קשמ  לש  ךוראה  וליצ   – IPCC-ח ה" וד תא  יתארק  .ףסונ  רוביצ  סייגל  לוכי  יתביבסה 
דרשמה לש  תוינוציח  תוצעוי  יילא  ורשקתה  תרחמל  .רשב  תכירצ  תתחפהל  ףתושמ  ןייפמק  ךורעל  העצהב  הביבסה  תנגהל 

הזכ ןייפמק  םדקל  לכוי  אל  דרשמהש  ורמא  ןה  גותימבו .) קווישב  עקר  ןהלש   ) לארוצ הימו  יבצ  תאיל  השיגפב –  ופתתשהש 
םישנא ענכשיש  המש  וניליגו  ןטק  רקחמ  ונכרע  .יל  עייסל  תוניינועמ  ןה  דואמ , בושח  אשונה  ןתעדל  םגש  ןוויכ  לבא  וישכע ,
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תישיא תלעות  הלופכ –  תלעות  שי  הכירצ  תתחפהלש  רסמה  לע  ונכלה  ןכל , .םייתואירב  םילוקיש  לוכ  םדוק  הז  הכירצ  תיחפהל 
לע תויופצה  תועפשהה  המו  תושונאה  תדעוצ  ןאל  יתנבה  .םייניעה  תא  יל  החתפ  וזה  היישעה  .הביבסל  תירוביצ  תלעותו  תואירבל 

.תיביססבוא הרוצב  תברועמ  הליעפל  יתכפה  ינא  .ליעפ  תויהל  ךל  םורגל  וא  ךתוא  קתשל  הלולע  וזכ  תועדומ  .ונתיאמ  דחא  לכ 
.יתביבס ןכותב  םג  קוסענש  הצור  ינאש  יתרמא  תשר ,' ב' תכרעמה '  ' םייתרבחה םיריקחתה  תינכות  תא  ליבוהל  ימצע  לע  יתלביקשכ 

םג חצפל '  ' רשפא תינויזיוולט  הניחבמש  הנימאמ  טלחהב  ינא  לבא  .גניטייר  הזל  ןיא  .םישנא  ןיינעמ  אל  הזש  הנעטב  ודגנתה , םיבר 
רוביחה תא  אצמת  םאו  םמצע ,' םייחה   ' הז הביבס  תוכיא  רבד , לש  ופוסב  .ךסמל  םישנא  קתרי  הז  חילצת –  םאו  םידבכ ,'  ' םיאשונ

, תירוביצ הרובחת  תימיה , הביבסה  ןוזמ , זובזב  לשמל : יתביבס , ןכות  היה  הנוע  לכב  רבד  לש  ופוסב  .ךתוא  ןיינעי  הז  ךילא , ישיאה 
.הלוזה הנפואה  לש  רקיה  ריחמהו  קיטסלפ 

? אשונב תניינעמ  תינכות  תושעל  םגו  תלוספ  לש  אשונה  תא  חצפל  רשפא  רחש :

לע תינכותב  לשמל , .םינוש  םיקרפ  תרגסמב  היה  הז  ךא  תלוספב , יתקסע  ןכלו  .ונלש  םייחב  םיטביה  הברהל  תרבחתמ  תלוספ 
יתקסע .ץראה  ןופצב  הנמטמב  םג  ונמליצו  םיגוסו , תויומכ  וניוושהו  ןויבסבו  ביבא  - לת םורדב  הנוכשב  לבז  ונפסא  ןוזמ  זובזב 

תסבוכמ תירבעב  ול  םיארוק  ונחנאש  המ  תא  םלצל  דנלוהל  ונסט  ףאו  קיטסלפ , - ורקימב קסעש  קיטסלפ , לע  קרפב  םג  תלוספב 
.בא יתב  םומיחל 300,000  היגרנא  רציימש  הזכ  לעפמל  יתפשחנ  .תלוספ  תפרשמ  השעמל  אוהש  הבשה , ןקתמ 

ךותמ .ןויבסבש  וזל  ביבא  - לת םורד  לש  לבזה  יחפ  תלוכת  ןיב  האוושה  םיכרוע  קיבונ  י.ב.א  תלוספ  יניינעל  ץעויהו  ץיבומייח ' יקימ 
ב-2014 תשר ' הרדושש ב' ןוזמ , זובזב  אשונב  תכרעמה '  ' תינכותה

לע ינממ , ראשה  ןיב  דמל , אוה  יתמשאב .'  ' אלא םייח , ילעבל  הלמח  ללגב  אל  ךא  ינועבט , ילש  ןבהש  ןיינעמ  יסוי :
.תונוחמצל הטונ  טלחהב  ריעצה  רודה  לבא  , meatless אל ינא  .תויתביבסה  תועפשהה 

םניא םייתביבס , םיליעפכ  םמצע  תא  םירידגמה  הלא  בור  םויכ  ירה  .הז  תא  ןיבהל  תבייח  ינא  יסוי !? , meatless אל ןיידע  התא 
? רשב לוכאל  ךישמהל  ךא  הביבסה  ןעמל  לוכה  תושעל  רשפא  ךיא  .רשב  םילכוא 

תליעפכ ךיילא –  רוזחנ  לבא  .יתביבס  ליעפכ  ימצע  תא  רידגמ  אל  ינא  ךא  דואמ , ההובג  תיתביבס  תועדומ  יל  שי  יסוי :
תלוספה םוחתבו  ללכב  הביבסה  םוחתב  תסנכב  זיזהל  תחלצהש  םירבדה  םהמ  תיטילופה , הריזל  הסנכנש  הביבס 

? טרפב

תארקל ונחנאש  יתנחבהש  ןוויכמ  דחוימב  הביבס , יאשונב  קוסעל  ידכ  אלא  הררש , וא  ןוטלש  תוואת  ללגב  הקיטילופל  יתסנכנ  אל 
, תינוטלש הביטנרטלא  הב  יתיארש  הגלפמל  ףרטצהל  העצהה  יילא  העיגהשכ  ןכל , .יתביבסה  אשונב  קוסעיש  ימ  הב  ןיאש  תסנכ 

, הלשממה הבכרוהשכ  ויהישכ .)  ) ילש םידכנלו  ילש  םידליל  םלועל , הרקיש  הממ  הדרח  ינא  .ברסל  היגליווירפה  יל  התייה  אל 
הלוכי אל  ינא  םאש  יתבשח  יכ  יתלשממ , דרשמ  תושארב  ןהכל  העצהל  יתבריס  .ןבל  - לוחכ ידיב  ןתינ  אל  הביבסה  תנגהל  דרשמה 

.הביבסהו םינפה  תדעו  תשארכ  תסנכה , ךרד  תאז  השעא  הלשממה , ךרד  הביבס  יאשונ  םדקל 

לכ בר  ןמז  הזל  השידקמ  ינאש  ךכ  לע  תרוקיב  לבקל  יתיכז ' דע ש' הביבס , יאשונב  םירויסו  םינויד  לש  איש  רפסמ  המייק  הדעווה 
החילצמ תא  הברה , ךכ  לכ  הזב  תקסוע  תאשכ  .ונררחשש  םיקקפהו  ונקתהש , תונקתה  ונכרעש , תובישיה  תומכב  האג  ינא  .ךכ 

.הביבסה יאשונ  תובישחל  דיפל , ריאיו  ץנג  ינב  ללוכ  ונמזב , ילש  העיסה  ירבח  לכ  תא  יתפשח  .תסנכה  לש  המוי  רדס  לע  עיפשהל 
םיעדויש הדבועהו  םיאשונל  יתתנש  הדוהתה  .ימילקא  םוריח  בצמ  לע  זירכהל  ךרוצל  תסנכב  ילש  הרוכבה  םואנ  תא  יתשדקה 

.ךכל העייס  טלחהב  הביבס , יאשונל  תסנכב  תבותכ  שיש 
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ינאשכ .םיילגר  םילויט  אוה  ילש  ביבחתה  .םיברה  תושרב  תלוספה  בצמב  לפטמש  הייקנ ,' לארשי   ' אוה ילש  לגדה  טקיורפ 
.בל ןורבשב  םילויטמ  תרזוח  ינא  דימתו  לוכה , תוקנל  הלוכי  אל  ינא  ךא  לבז , תפסוא  דימת  ינא  תלייטמ 

.םימיוסמ תומוקמב  םיימעפ  - דח קיטסלפ  ילכב  שומיש  תרסואה  רזע  תקיקח  קקוחל  וצרש  תויושר  ןנשי  המוד , רשקהב 
הדעווה ינוידב  .םינש  תכשמנש  תישאר , הקיקחכ  תושעיהל  ךירצ  אשונה  םודיקש  םיטפשמה , דרשמ  תדמע  ללגב  רצענ  ךלהמה 

לש אשונב  ינוריע  רזע  קוח  לע  םינפה  רש  םתח  הנושארל , תועובש , רפסמ  ינפלו  תונקת , ךרד  תאז  תושעל  ןתינ  ןכש  הנבהל  ונעגה 
גשיהה תא  לפכשל  הזה –  ןוויכב  תולעופ  רבכ  הילצרהו  תליא  תופסונ –  תויושרל  לק  היהי  התע  .ןוילע  לילג  תירוזאה  הצעומה 

.תימוקמ הקיקח  תועצמאב 

, לעופב .תוחפ  אל  םג  ךא  רתוי , אל  ךסב 40,000 ש"ח , סנק  הררג  קוחה  תרפה  תויקשה . קוח  לש  תויביטקפאה  תרבגהל  יתלעפ 
ורשפאיש תונקת  תעיבקב  ךרוצ  היה  ןכל , .סנקנ  אל  דחא  ףא  ולש , תיקלח  הרפה  לע  תחפומ  סנק  ןתמ  רשפִא  אל  קוחהש  ללגב 

הווקמ ינא  .שטשטיהל  םיליחתמ  ול  הווִלנש  ןייפמקהו  קוחה  תעפשה  ךא  הלודג , דואמ  החלצהל  בשחנ  קוחה  .תחפומ  סנק  ןתמ 
.תויקשב שומישה  תא  תיחפהל  ןוזמה  תותשר  ברקב  היצביטומ  רוציתו  תיפסכה , היצקנסב  שומישל  םורגת  השדחה  הנקתהש 

הרשיא הלכלכה  תדעו  יכ  הרתייתה , איה  יתחמשל  לבא  םילודג , םיקובקבל  ןודקיפה  קוח  תבחרה  תיטרפ ל קוח  תעצה  יתשגה 
.םיברה תושר  ןויקינ  תא  דואמ  רפשת  הלוכתה  תבחרה  יתכרעהל , .קוחה  תלוכת  תבחרה  תא  עובשה 

.דואמ דע  תקפסמ  םג  איה  ךא  ייחב , תיביסנטניא  יכה  הפוקתה  םה  דיקפתב  םישדוחה  תשש 

תורטמ םודיקל  לאיצנטופה  רבדב  תוגונ  תובשחמ  הלעמ  דבלב , הנש  יצחב  התשענש  הפיקמה  היישעה  רחש :
.תופוצר םייתש  וליפא  וא  האלמ , היצנדק  ךשמל  םינהכמ  ויה  םירשו  תסנכ  ירבח  ול  תויתביבס ,

הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  ותויה  ןה  תופסונ  תויעב  .תינוטלש  תופיצר  רסוחו  תולישמ  רדעיה  איה  ונלש  תולודגה  תויעבה  תחא 
ותנוהכב טלב  הז  .הדנ  ' גאה לע  םמתוח  תא  ריאשהל  ןוצר  םע  םיאב  הרש  וא  רש  לכ  .םירש  לש  ההובגה  הפולחתהו  רותב  ןורחאה 

אוה רוקמב  הדרפה  אשונב  התשענש  הדובעה  לכ  תאו  הפיח , ץרפמב  ריווא  םוהיזב  קוסיעה  תא  דקמל  טילחהש  יאבג , יבא  לש 
רדעיהב םשאה  תא  הלות  ינא  .םינש  תכורא  היגטרטסא  םיבייחמ  הביבס  יאשונ  יכ  הלודג , היעב  וז  .עמשמ  יתרת  חפל , קרז 

הנידמכ רוחאמ  קחרה  תאצמנה  תחתופמ , הנידמ  תנשב 2020 , ונמצע  תא  םיאצומ  ונא  ךכ  .הדנ  ' גאב תויבקע  רסוחבו  תוינידמ 
תכרעמה לש  רורב  אלה  דיתעה  .רבע  לכמ  ךולכל  םעו  םישייבמ  הנמטה  ירועיש  םע  רוקמב , תלוספ  תדרפה  אלל  טעמכ  תחתפתמ ,

הלא םימיבש  הזירכהו  דרשמה , תוליעפ  תא  הגיצהש  הביבסה , תנגהל  הרשה  עובשה  ילצא  התייה  .תובוט  רשבמ  וניא  תיטילופה 
יצחכ םיכחמ  ונא  ויתואצותלש  יניצר , ךילהת  ועציבש  ךרובמ  ןבומכ  הז  .תלוספל  רושקה  לכב  דרשמה  תייגטרטסא  שוביג  םייתסמ 

אוה אלש  תינכותה  תא  םשייל  טילחי  שדח  רשש  יוכיסה  המ  תינכותה ? לש  הלרוגב  היהי  המ  תוריחבל , בוש  ךלנ  םא  לבא  הנש ,
? םזי

םימרות אל  טעמכ  םה  ךא  םיברה , תושר  ןויקינל  םיליעומה  םיכרובמ , םיקוח  םה  תויקשה  קוחו  ןודקיפה  קוח  יסוי :
ריזחתש הקיקח  ימדקת  םאה  הביבסה , תנגהל  הרשל  ינמתת  םא  וא  ךדיקפתב  יראשית  םא  .תלוספה  תייעב  ןורתפל 

? תלוספ תפרש  יבגל  ךתדמע  המ  רוקמב ? הדרפהה  תא 

יוטיב ידיל  אב  הזו  םיפוריאהמ , תוקריו  תוריפ  רתוי  הברה  םילכוא  ונחנא  .יטירק  ךרוצ  איה  תינגרוא  תלוספ  לש  רוקמב  הדרפה 
.רוזחמל תנתינה  תלוספהמ  הדירפהל  השק  ןוימ , ינקתמל  העיגמ  איה  םא  .המדאל  רוזחל  הכירצ  תינגרוא  תלוספ  .תלוספה  בכרהב 

תרצוי איה  תונמטמל , העיגמ  איה  םא  .ההובג  תינגרוא  הלוכת  הב  היהת  םא  היגרנא  הברה  עיקשהל  ךרטצנ  תלוספ , ףורשנ  םא 
הבוט ולש  הבוראב  ריוואה  תוכיאש  הפרש  ןקתמב  םדרטסמאב  יתייה  רומאכ , .תלוספ  תפרש  דגנ  אל  ינא  .חיר  ידרטמו  הסיסת 
ךירצ לבא  .הז  ןדיעב  לוטיבל  ןתינ  אלש  ןורתי  איה  תלוספהמ  היגרנא  רצייל  ןתינש  הדבועהו  ריעה , זכרמב  ריוואה  תוכיאמ  רתוי 

, דואמ הרקי  תופרשמ  תמקהש  רוכזל , שי  .היגרנאל  ךופהל  רתווייש  המ  תא  קרו  תלוספה , תא  םצמצל  לוכ  םדוק  ךופה : בושחל 
תמקה ןכ , ומכ  .םילודג  םיקחרמ  ינפ  לע  השענ  לבזה  עוניש  זא  יכ  תיתייעב , איה  תולודג  תופרשמ  לש  דבלב  ןטק  רפסמ  תמקהשו 

זאו תלוספב , לופיטה  תא  רפשל  לוכ  םדוק  ךירצ  ןכל , .תלוספב  התוא  ןיזהל  דימת  ךירצש  תצלפמ  וז  .ןהל  דובעשל  תמרוג  תופרשמ 
.ןתמקהב רושע  תוחפל  לש  רוחיאב  ונחנא  ברה , ירעצל  .תופרשמה  לש  תומכהו  םוקימה  תא  עובקל  תואצותל  םאתהב 

םה דימת  אלו  תוהובג , תויולע  שי  םיבר  םיקוח  לש  הפיכאלו  םושייל  .תלוספב  םיקסועה  םיקוח  הברה  שי  רחש :
'? לארשי לש  תלוספה  קוח   – ' ללכתמ קוחב  ךרוצ  שי  םאה  .םהיתורטמ  תמשגהב  םיליעי 

הניחבמ .אשונל  תנתינה  תובישחה  תא  אטביו  תלוספה  םוחתב  הדנ  ' גאל סוחיי  תדוקנ  שמשמש  יזכרמ , קוח  היהיש  יוצר  טלחהב 
, הזכ קוח  ריבעהל  השק  היהי  םויכ  תיטילופה  הרפסומטאב  ירעצל , .םינוש  םיקוח  ןיב  תומייקה  תוריתס  רידסי  ףא  הז  תישעמ 

.בר ןמז  תכשמנ  ותקיקחש 

יכ קיפסמ , אל  הז  תונקת  עובקלו  קקוחלש  רוכזל  םיקקוחמה  לעש  יתדמל  הביבסה , תנגה  דרשמב  ייתונשמ  יסוי :
לש תיתועמשמ  הלדגה  תויהל  הלוכי  תקקוחמכ  תיתועמשמ  המורת  ןכל , .םדא  חוכו  םיבאשמ  ךירצמ  ןהלש  םושייה 

.יעוצקמ םדא  חוכל  םידעוימה  הלא  לש  דוחייב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  יביצקת 
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דואמ םיבוט  עוצקמ  ישנא  הביבסה  תנגהל  דרשמב  .רתוי  קזחו  לודג  היהי  שיש , רתויב  בושחה  אוהש  הזה , דרשמהש  הווקת  ילוכ 
תויגוס םה  היגרנאו  םימ  המגודל , .תובר  תויושרו  םיבר  םידרשמ  ןיב  הקולחה  איה  תפסונ  היעב  .םיכבוסמ  דואמ  םיאנתב  םידבועש 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  תויוכמסב  אל  םה  ךא  תויתוהמ  תויתביבס 

תויעבב עגיי  םילקאה  רבשמ  רשאכ  קר  ילוא  תילארשיה , תואיצמה  תא  ונריכהב  לבא  דיתעב , תוחכפתה  ונלצא  היהתש  הווקמ  ינא 
העונתהו רעונה  תוכזב  הברה  הנתשמ , תועדומה  .היוארה  בלה  תמושת  תאו  םישרדנה  םיבאשמה  תא  אשונל  ונתיי  תוינוחטיב ,

.תויופידעה רדס  שארב  אל  הז  תיטילופה , תכרעמבו  לארשיב  ירעצל , ןיידעו , תימלועה ,
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