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םאה םילקאה : רבשמ  לש  יתרבח  חותינ 
המרב ימילקא  קדצ  - יא ססבתמ 

? תימוקמה

ריצקת

םלועה יבחרב  תונידמ  ברקב  הווש  אל  הקולח  לש  התוססבתהל  תנעוט  ימילקא  קדצ  - יא תשיג 
ךשמהכ .הנממ  תועיגפה  תומר  ןיבל  תימלועה , תוממחתהל  המורתהו  הממחה  יזג  תוטילפ  ןיב 

חותינ תדיחיב  תדקמתמה  םילקאה  רבשמ  לש  יתרבח  חותינל  תרגסמ  עיצמ  רמאמה  וז , השיגל 
.תימוקמה המרב  םג  ימילקא  קדצ  - יא לש  ותווהתה  ךילהת  תא  םיגדנ  התועצמאבו  תיתרבח ,

יתרבח םוקימל  תוכייתשהה  דציכ  ראתנ  םיילוש , ימוקימ  תויובלטצה  תשיגל  םאתהב  תאז , םע 
תועיגפה תומר  תא  תבצעמ  ינתא , וא  ימואל  אצומו  רדגמ  ילכלכ , - יתרבח דמעמ  עקר  לע 

רקחמ ךשמהל  תוצלמה  תועצומ  וללה  םירבדה  חכונל  .םילקאה  רבשמ  לש  תוכלשההמ 
.ימילקא קדצ  םדקלו  יתרבח  ןסוח  חתפל  ידכ  אשונב  הלועפו 

גלזמה הצק  לע 
םע דבב  דב  ללוכ , ימלוע  ןורתפל  םתריהל  םלועה  תונידמ  תא  בייחמ  םילקאה  רבשמ 

.ימואלה רושימב  הנידמ  לכמ  תשרדנה  תודדומתהה 
תונידמ ןיב  רבשמה  תוכלשה  לטנ  תקולחב  ןויווש  - יאל הבר  בל  תמושת  תנתינש  דועב 

הייסולכוא תוצובק  ןיב  לטנה  תקולחב  ןויווש  - יאל תנתינ  הטעמ  בל  תמושת  םלועה ,
.תונוש

תויסולכוא יכ  הארמו  םילקאה , רבשמ  לש  תויתרבח  תועפשה  רקוס  הז  רמאמ 
וא םיימואל  םיטועימו  םישנ  םירגהמ , ךומנ , ילכלכ  - יתרבח דמעמ  ילעב  ןוגכ   ) תושלחומ

ןויווש - יאה תא  ביחרהל  רבשמה  לולע  ךכו  תורחאהמ , רתוי  עגפיהל  תולולע  םיינתא )
.יתרבחה

, םילקא יונישל  תוינידמ  חותיפ  לש  תובישחה  תא  דדחמ  עצומה  יתרבחה  חותינה 
.ונוזיאל תלעופו  ימוקמ  ימילקא  קדצ  - יאב הריכמה 

תכרעמה

גלזמה הצק  לע 
, הדובעה דרשמ  תיתליהק , הדובעו  הליהק  יבאשמ  ףגא  תלהנמ  הדש , בל  הילד 

: םייתרבחה םיתורישהו  החוורה 

- תימוקמ תוכרעיה  ןיב  םיניחבמ  ונא  םייתרבחה  םיתורישהו  החוורה  הדובעה , דרשמב 
, םירבשמ תדומל  איה  לארשי  תנידמ  .םדיצל  םייח  וא  םתעינמ  ןיבל  םירבשמל  תיתליהק 

םייתליהק םיליעפ  לש  תיתשת  לע  יתליהק  ןוגרא  ךרעמ  החתיפ  איה  .םיינוחטיב  רקיעב 
לכל םיכורעה  תוירוזאה , תוצעומה  יבושייב  רקיעב  םייבושיי ,) םוריח  יתווצ   ) "י חצ םיבדנתמו – 

עגופה ןוסא  וא  רבשמ  לכב  התלעות  תא  החיכומ  וז  תיתליהק  תיתשת  .ןמז  לכב  תודדומתה 
תפגמ םג  הנורחאלו  ינוציק  ריווא  גזמ  םיכרד , תונואת  םיינוחטיב , םיעוריא  הייסולכואב :

.הנורוקה

דע תוכחל  ןתינ  אל  ןוסא  תעבש  איה  הילע  תנעשנ  תיתליהקה  תיתשתהש  דוסיה  תחנה 
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, ןכ ומכ  .םייח  תלצהב  תידיימ  תוליעפל  תיטירק  תובישח  שי  אלא  ועיגי , הלצהה  תוחוכש 
תפטוש הכימת  קפסתש  תידסממה , תכרעמה  לע  ךומסל  ןתינ  אל  םיכשמתמ  םוריח  יבצמב 

יתליהק ןוגרא  לש  הלא  םילדומ  .םיימוקמה  תובדנתהה  תוחוכב  עייתסהל  שי  אלא  םיבשותל ,
.תוינוריע תוימוקמ  תויושרב  םג  םויכ  חתפתהל  םיליחתמ 

תולגתסה וא  רבשמ  יבצמ  תעינמ  ןיבל  ןמזב , לבגומה  רבשמ , תעב  תודדומתה  ןיב  תאז , םע 
לארשי תנידמ  לש  תיתרבחה  תוכרעיהה  .בר  קחרמה  םאתומ –  םייח  חרואל  תשדוחמ 

, ויתועפשהלו םילקאה  יונישל  תוולנה  תובכרומה  תויתרבחה  תועפותה  םע  תודדומתהל 
.הז רמאמ  לש  הלודגה  ותובישח  ןאכמו  ךרדה , תליחתב  תאצמנ  ךא  תרבודמ , תויהל  הליחתמ 
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The climate injustice approach argues that there is an unequal distribution of
greenhouse gas emissions among different countries (and therefore an
unequal contribution to global warming) and the levels of vulnerability from it.
Accordingly, this paper proposes a framework for climate crisis analysis, which
focuses on a social analysis unit. Using this framework, we demonstrate how
climatic injustice forms at the local level. Following the theory of
intersectionality, we will describe how belonging to socially marginal locations
linked to socio-economic status, gender, and national/ethnic origin, defines the
vulnerability to consequences of the climate crisis. Finally, we propose
recommendations for future research and actions in the field in order to
.improve social resilience and promote climate justice

אובמ

, טסוגואב 2019  םסרופש  ( IPCC  ) םילקא יונישל  יתלשממ  ןיבה  לנאפה  לש  "ח  וד
תשולשמ דחא  לכ  יכו  תמייקו , הרירש  הדבוע  איה  תימלועה  תוממחתהה  יכ  עבוק 

ולחה זאמ  ול  ומדקש  הלאמ  ץראה  רודכ  ינפ  לע  רתוי  םח  היה  םינורחאה  םירושעה 
ןוגראו תישונאה , הרבחה  ללכ  לע  תויתועמשמ  תוכלשה  שי  םילקאה  יונישל  .תודידמה 

רוזא האמב ה-21  . רוביצה  תואירבל  יזכרמ  ןוכיס  םרוג  אוהש  זירכה  ימלועה  תואירבה 
ותמצועו יונישה  בצקש  תויה  םילקאה , יונישל  דחוימב  שיגר  רוזא  בשחנ  ןוכיתה  םיה  חרזמ 

סוחייה ישיחרת  ץראה  . רודכ  ינפ  לע  םייפרגואגה  םירוזאה  תיברמב  רשאמ  רתוי  םיהובג 
תורידתב היילעה  ךשמה  לש  תומגמ  לע  םיעיבצמ  לארשי , רובע  םללכבו  הז , רוזאל 

תויומכב התחפה  םיללוכה  םיעקשמה  יסופדב  םייוניש  לע  םוחה , ילג  לש  הרמוחבו 
םוח ילג  ןוגכ  םיינוציק , םילקא  יעוריא  לש  המצועבו  תוחיכשב  היילע  לע  דגנמו  םימשגה ,

תמגמ תובחרתהל  ףא  וליבוי  וללה  תומגמה  םיעקשמ  . לש  איש  יעוריאו  רוקו 
. ןוכיתה  םיה  חרזמב  םיפסונ  םירוזאל  רובדמה 

תרבגומ הטילפמ  עבונ  ץאומה  םילקאה  יונישש  הבחר  המכסה  תררוש  תיעדמה  הליהקב 
יחכונה ןדיעה  תא  םינכמה  ףא  שי  .םדא  ידי  השעמ  תוליעפ  לש  האצות  הממח , יזג  לש 

םדאה לש  תערכמה  ותעפשה  יכ  םינעוט  וז  השיגב  םידדצמה  ןקופורתנא .)' " )' םדאה ןדיע  "
תא הריתומו  עקרקה , תובכשב  םייתועמשמ  תובקע  תריציל  תמרות  ץראה  רודכ  לע 
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וז העפשה  .םייפרגואגה  םימצעה  תורוצתבו  המדאב  הקוקחה  תיגולואגה  תודעב  םמושיר 
תיגולואג הפוקתכ  הרדגה  הקידצמ  םתנעטל , ןכלו , םינש , ינוילימ  עבטב  ראשיהל  היופצ 

דציכ םג  גיצמ  םילקאה  יוניש  ביבס  הווהתמה  יגולויצוסה  רקחמה  תאז , םע  תדרפנ  .
ןעטנ רתיה , ןיב  .הרבחה  לע  תוכלשה  תויגולוקאהו  תויגולואגה  תוכרעמב  הלא  םייונישל 

ישממ םויא  תווהלו  תֹועיגפ  תוליהק  ברקב  תיתרבח  תודיכל  רפהל  תולולע  תוכלשהה  דציכ 
סחייתהל רוטאל  ונורב  גולויצוסה  תא  ףא  וליבוה  חישה  לש  הלא  תויוחתפתה  ןמויק  . לע 

תישונאה הרבחה  ינפ  תא  בצעל  וחוכבש  המצוע , לעב  יטילופ  ןכוס  לאכ  ץראה  רודכל 
תיתיישעת תוחתפתה  לע  ססבתמה  יחכונה , ינרדומה  רדסה  ןורקע  תא  תונשלו 

. היצזילבולגו 

תורפסב תפסונ  תיתרוקיב  תוסחייתה  לבקמ  ינרדומה  יתיישעתה  רדסה  לש  ןורקיעה 
- יא לש  תירוטסיהה  ותוחתפתה  תא  תראתמו  םילקאה , רבשמ  תא  תחתנמה  תיגולויצוסה 

יצחבש הלא  רקיעב  תושעותמה , תונידמה  יכ  ןעטנ  תימלועה  . המרב  ימילקא  קדצ 
תויופצ ךא  יחכונה , םילקאה  יונישל  תוירקיעה  תויארחאה  ןה  ץראה , רודכ  לש  ינופצה 

םייחה חרוא  תא  הבר  הדימב  רמשלו  וב  תומולגה  תונכסה  םע  תיסחי  החלצהב  דדומתהל 
לש ימורדה  יצחבש  הלא  רקיעב  תוחתפתמה , תונידמהש  דועב  .םויכ  ול  תולגרומ  ןהש 

םייטילופהו םייתרבחה  םיילכלכה , םיימילקאה , םינוכיסל  רתוי  הברה  תֹועיגפ  ץראה , רודכ 
יזג תטילפל  תיסחי  הטעומה  ןתמורת  תורמל  םילקאה , יונישב  םיכורכה  םייטוקאה 

םירושקה התומת , ינוכיסמ  תוילכלכה  תויולעה  יכ  הכרעה  הנשי  ךכל , תודעכ  הממחה  .
םישיגר םירוזאש  םושמ  םלועה , יבחרב  דיחא  ןפואב  תורזפתמ  ןניא  םילקא , יונישל 

קדצ - יאב ןוידה  תאז , םע  ןוכיסה . לטנ  רקיעב  םיאשונ  תילכלכ  םישלחומו  תימילקא 
המרל תונידמ , ןיב  הוושמ  רומאכש  תימלועה , המרל  רבעמ  חתפתהל  ךישממ  ימילקא 

ןדמעמל םאתהב  תונוש  תויתרבח  תוצובקל  תוסחייתהה  תובישח  תא  השיגדמה  תימוקמה ,
. אשונה  תניחבל  תיתועמשמ  חותינ  תדיחיכ  ילכלכ  - יתרבחה

ימואל - ןיב תע  בתכב  האירק  םוסרפל  הנורחאל  וליבוה  יעדמה  חישב  הלא  תויוחתפתה 
אשונה ןיב  בלשמה  ירקחמה  חישה  תא  קימעהל  ךרוצה  רבדב  היגולויצוסה  םוחתב  יזכרמ 
רמאמה וז , האירקל  תונעיהכ  םייתרבח  . םיכילהת  חותינ  ןיבל  םילקא  יוניש  לש  לודגה ' '

תריקסב חתפנ  .ויתוכלשהלו  םילקאה  רבשמל  תיתרבח  טבמ  תדוקנ  עיצמ  יחכונה 
ךישמנ .םילקאה  רבשמ  ביבס  תויזכרמ  תויתרבח  תויגוסב  תדקמתמה  תירקחמה , תורפסה 
ןוחבל תשקבמה  םיילוש , ימוקימ  תובלטצה  לש  תיתרבח  חותינ  תרגסמ  ץומיאל  העצהב 
ימואל אצומו  רדגמ  ילכלכ , - יתרבח דמעמ  ביבס  םייתוברתו  םייתרבח  תוכייש  יריצ  דציכ 
םכסנ ףוסבל  תועיגפ  . לש  תרבטצמ  העפשה  ילעבו  הלאב , הלא  םיבולש  ינתאו ,

רבשמל תיתרבח  תוכרעיה  חתפל  ידכ  אשונב  הלועפו  רקחמ  ךשמהל  תוצלמה  עיצנו 
ללכ תא  לולכל  תרמייתמ  הניא  הז  רמאמב  הריקסה  העיריה , רצוק  תאפמ  .םילקאה 

.םהבש םייזכרמב  תדקמתמ  אלא  םייתרבחה , םיטביהה 

תוליהק ברקב  תיתרבח  תודיכל  רפהל  תולולע  םילקאה  רבשמ  לש  תויתרבחה  תוכלשהה 
ינולא איג  םוליצ : ביבא |  - לת םורד  .ןמויק  לע  ישממ  םויא  תווהלו  תועיגפ 
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תריקס םילקאה : רבשמ  ביבס  תויתרבח  תויגוס 
תורפס

ילכלכ - יתרבח דמעמ 

ללכב םייתרבח  םיכילהת  תנבהב  תיתועמשמ  חותינ  תדיחי  אוה  ילכלכ  - יתרבח דמעמ 
יזג תוטילפ  ןיב  האוושה  הכרענ  הנורחאל  םסרופש  רקחמב  .טרפב  םילקאה  רבשמ  ביבסו 

ילכלכ - יתרבחה ןדמעמל  םאתהב  םינש  ךרואל 25  תונוש  תויתרבח  תוצובק  לש  הממחה 
םיילכלכה םינורישעה  לש  תילאיצנרפידה  המורתה  תא  ומיגדה  חותינה  יאצממ  . 

תכשמתמה העפשהה  רבדב  הנקסמל  םירקוחה  תא  וליבוהו  תוממחתהה , תמגמ  ךשמהל 
יבחרב וב  םיררוגתמ  םהש  םוקמ  לכב  בר , ילכלכ  ןוה  ילעב  םיחרזא  טועימ  לש  תעצוממה 

, לשמל .לארשיב  םג  וכרענש  םירקחמב  תחוודמה  המוד , המגמ  לע  דומלל  ןתינ  .םלועה 
יפ 24 הלודג  ןוילעה  ןורישעה  ברקב  תיתיב  למשח  תכירצמ  שפנל  הטילפה  תומכש  אצמנ 
. יפ 27  םה  יטרפ  בכרב  שומישמ  שפנל  הטילפה  ירעפ  יכו  ןותחתה , ןורישעה  לש  וזמ 

ךכ לארשיב , םיילכלכ  - םייתרבח תודמעמ  ןיב  יגולוקאה  ָךרדמב  םירעפ  לע  חווד  דוע 
הלאל האוושהב  קהבומ  ןפואב  םיהובג  םינוילעה  םינורישעה  לש  םייגולוקאה  תובקעהש 

. םיכומנה  םינורישעה  לש 

, רתוי הבר  םילקא  יונישל  הובג  ילכלכ  - יתרבח דמעמ  ילעב  לש  תכשמתמה  המורתה  דועב 
םינותחתה םינורישעה  תמועל  ויקזנמ , ענמיהל  רתוי  הבוט  הדמעב  םיאצמנ  םהש  ירה 

ילכלכ - יתרבח דמעמש  אצמנ  םילקאה  יונישמ  תּועיגפה  תמר  תניחבב  רתוי  . םיעיגפה 
יעוזעזל תושלחומ  תויתרבח  תוצובק  לש  תודדומתהה  תלוכיש  םושמ  יתועמשמ , םרוג  אוה 

תעפשומ םוח  ילגל  תיתואירבה  תּועיגפה  יכ  אצמנ  לשמל , רתוי  . הכומנ  םילקא 
הלאמ תוחפ  םינגומ  ינועב  םייחה  םישנאש  םושמ  םייתרבח , - םיילכלכ םימרוגמ 

דוחייב ןוכנ  רבדה  םילקא  . ימאתומו  םיגזוממ  םידרשמבו  םיתבב  םידבועו  םיררוגתמש 
םישישק יבגל  ןכו  תיב  , ירסח  וא  םימסל  םירוכמ  יתרבח , דודיבב  םייחה  םישנא  ברקב 

הובג יוכיס  תופורתב , רבגומ  שומיש  לש  בולישה  לשב  רתי  ןוכיסב  םיאצמנו  ינועב , םייחה 
. םידקפתמ  אל  םוח  תוסיו  ינונגנמו  תוינורכ  תולחמל  רתוי 

ינוע םע  םתודדומתה  אוה  וז  תיתרבח  הצובק  לש  תרבגומה  תועיגפל  םירבסהה  דחא 
תלוכי רסוחכ  בור  יפ  לע  רדגומ  יטגרנא  ינוע  .רבגתמו  ךלוהש  ( energy poverty  ) יטגרנא

, הרואתל וא  רוריקל  םומיחל , לושיבל , השורדה  היגרנאה  תא  חיטבהל  תיבה  קשמ  לש 
תיב יקשמ  השיש  לכמ  דחא  יכ  אצמנ  לשמל , םייסיסבה  . םיכרצה  לע  הנועה  המרב 

, הנתשמה םילקאל  םימאתומ  םניאש  הלא , היחמ  יאנת  יכו  יטגרנא , ינועמ  לבוס  םייטירב 
רבגומ שומישב  ךרוצה  םהייח  . תוכיא  לע  םיעיפשמו  םיריידה  תואירבב  םיעגופ 
םיינוציק םילקא  יעוריא  לש  הלועה  תורידתה  תובקעב  רוריקו  םומיח  ךרוצל  למשחב 

תושרדנה תופסונה  תוילכלכה  תואצוהה  לשב  ינועב  םייחה  םישנא  רובע  תומליד  הלעמ 
תיבה לש  יוקל  רוריקל  וא  םומיחל  יכ  רוביצה , תואירב  ירקוח  ברקב  םכסומ  היגרנאל  .

ברקב לארשיב  אשונה  תא  ןחבש  רקחמב  התומתו  . תואירב  לע  תושק  תוכלשה  שי 
שומישל ינוציק  תושיגנ  רסוח  לש  בצמ  םירקוחה  ורידגה  ףא  בגנב , תיאודבה  הרבחה 

תושיגנ ללוכו  תיפרגואגו , תיתרבח  הניחבמ  םיילושב  םוקימ  לש  בולישמ  עבונה  היגרנאב ,
. םייסיסב  םייתיב  םיכרצ  לע  הנעיש  ריבס , ריחמבו  ןימא  היגרנא  רוקמל  הכומנ 

תא ןכ , םא  תבצעמ , ילכלכ  - יתרבח דמעמ  עקר  לע  תשלחומ  תיתרבח  הצובקל  תוכייתשהה 
ינוע םע  תודדומתההמ  דומלל  ןתינש  יפכ  םילקאה , יוניש  ביבס  תויוסנתההו  היווחה 

, ןאכ עצומש  חותינה  םירבגתמה  . ינוציקה  םילקאה  יעוריא  חכונל  םצעתמש  יטגרנא 
- יתרבח דמעמ  לש  חותינ  תדיחי  תועצמאב  םילקאה  רבשמ  ביבס  םייתרבח  םיכילהת  ןחובו 

חותינ .ונממ  תועיגפה  תמרל  םילקא  יונישל  המורתה  ןיב  ידמעמה  רעפה  תא  םיגדמ  ילכלכ ,
םודיקל עייסמו  תימוקמה , המרב  םג  ימילקא  קדצ  - יא לש  ותווהתה  לע  הנעטל  ליבומ  הז 

תחופו רתונש  ימלועה  ןמחפה  ביצקת  לש  רתוי  תינויווש  הקולחל  לועפל  ונילע  יכ  הנקסמה 
. תוכרעיהה  תוינכותב  םג  תוריהמב ,
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תיווזה תא  ףיסוהל  שי  היחמ , יאנתו  ינוע  ןיבל  םילקא  יונישל  תולגתסהה  תלוכי  ןיב  רשקל 
קסועה יגולויצוסה  רקחמה  .תויתרבחה  תויובכרומה  תא  רתוי  דוע  תדדחמה  תירדגמה ,

םא דוחייבו  תודבוע , ןה  םא  םג  םירבגמ , ינועב  תויח  םישנ  רתוי  יסחי  ןפואב  יכ  שיגדמ  ינועב 
בחרמב לופיטה  תדובע  לע  ףסונש  איה  ךכל  הביסה  תוירוה  . - דחו תודיחי  תוסנרפמ  ןה 

םינייפאתמ םישנ  לש  רכשב  הדובעה  יסופד  תיפסכ , תלמגותמ  הניאש  יתחפשמה 
הנגה אלל  תובטהל , הכומנ  השיגבו  ךומנ  רכשב  ךומנ , יתקוסעת  ןוחטיבב  תיקלח , הרשמב 

תיבקע הרוצב  הדובעב , תיעוצקמ  הרשכהל  תלבגומ  השיג  םעו  יעוצקמ  דוגיא  לש 
םג ישנל  ינועה  תכיפה  לש  ךילהת  ראות  םינוש  םירקחמב  םירבג  . תמועל  תקהבומו 

ךילהתכ ינועה  לש  היצזינימפ  לע  רבדל  ןתינ  יכ  הנקסמל  ליבוה  אוהו  ברעמה , תונידמב 
ןה םא  דוחייב  יטגרנא , ינועמ  רתוי  לובסל  תויופצ  םישנש  ןאכמ , ףקיה  . בחר  ילסרבינוא 

חווד הינטירבב  .ינתא  וא  ימואל  אצומ  עקר  לע  לשמל  ףסונ , שלחומ  יתרבח  לגעמל  תוכייש 
, םיירוה - דחה תיבה  יקשממ  בורק ל-17%  יכו  םירבגמ , רתוי  ינועב  תויח  םישנ  ןוילימ  יכ 

םישנ יכ  אצמנ  דוע  יטגרנא  . ינוע  םע  םידדומתמ  םישנ , תודמוע  בורל  םשארבש 
םוח ילגב  ןהלש  התומתה  ףדוע  יכו  םילקא , יוניש  לש  תויתואירבה  תועפשהל  רתוי  תֹועיגפ 

ינוציקה םוחה  לגב  םירבגה  תתומת  לע  הלע ב-75%  ףאו  םירבג  , לשמ  רתוי  הובג 
. תנשב 2003  הפוריאב  שחרתהש 

תא םיצעמה  תירדגמ , תומילא  לש  דממ  ףסונ  םיבר  םירקמב  םישנ  לש  וז  תודדומתהל 
International Union for Conservation-םסרפש ה ןכדועמ  ימואל  - ןיב "ח  וד .ןתועיגפ 

תא םילעמ  ריוואה , גזמל  םירושקה  תונוסאו  םילקא  יונישש  ךכל  תויודע  איבמ   of Nature
היעפומ לע  םישנ , דגנ  תומילא  תירדגמ  . תומילאמ  עגפיהל  תורענו  םישנ  לש  ןוכיסה 

, םלועה יקלח  לכב  תמייקה  הבחר  העפות  איה  םיילכלכהו , םיינימה  םיישפנה , םייזיפה ,
רקחמה גוז  . ינב  דצמ  תומילא  ווח  םלועב  םישנהמ  יכ 35%  תוסרוג  תוכרעההו 

תירבג הטילש  רמשמה  ידסומהו  יתוברתה  יתרבחה , רשקהה  תא  שיגדמ  יגולויצוסה 
העפותכ תירדגמה  תומילאה  לש  הנוניכ  ךשמה  תא  רשפאמו  ירוביצהו , יטרפה  בחרמב 
החיכשש תילכראירטפ  תוברתמ  קלח  איה  תירדגמ  תומילאש  יפ  לע  ףא  הבחר  .

ףא איה  יכ  אצמנו  ולוכ  , םלועה  יבחרב  תחוור  איהש  ירה  תויתרוסמ , תורבחב  רתוי 
.םיינוציק םילקא  יעוריא  תובקעב  תמצעתמ 

וחתפנש החפשמב  תומילא  לש  םישדח  םיקיתב  לש 300%  היילע  לע  חווד  לשמל ,
תנשב 2011. םייפורט  םינולקיצ  ינש  לש  העיגפ  רחאל  וטאונו  הנטקה  םייאה  תנידמב 

תונוסא תובקעב  יתרבחה  םקרמה  תורערעתה  דציכ  םיארמ  םיניפיליפהמ  םינותנ 
קיבמזומב יפורטה  ןולקיצה  רחאל  םג  םישנב  . רחסל  תאש  רתיב  הליבומ  םיימילקא 

ןימ יסחי  קפסל  וצלאנש  םישנב  תינימ  תוללעתהו  לוצינ  לע  תויודע  ופסאנ  תנשב 2019 
קר בורל  וללכש  ןוזמה , תקולח  תומישרב  וללכנ  אלש  רחאל  ןהידליל , ןוזמ  תקפסא  תרומת 

יוניש חכונל  תירדגמה  תומילאב  היילע  לע  םיחווידה  תיבה  . יקשמב  םירבגה  תא 
לע עיבצמ  דירדממ  רקחמ  לשמל , .תוחתופמה  ברעמה  תונידממ  םג  םיעיגמ  םילקאה 

תוח " ודב היילע  לעו  םוחה  לג  תושחרתה  רחאל  םימי  השולש  ירדגמ  חצרל  ןוכיסב  היילע 
םיילכלכ םיצחל  יכ  אצמנ  הילרטסואב  וירחאש  . םויב  עויס  וקל  תואירקבו  הרטשמה 

ןונגנמכ םירבג  לצא  םימסו  לוהוכלא  תכירצב  היילעל  ומרת  תכשמתמה , תרוצבל  םירושקה 
תמר יכ  הז , רשקהב  ןייצל  בושח  םגוז  . תונב  דגנ  תומילאה  תרבגהל  ןכו  תודדומתה 

דמעמב תויוצמ  וא  תוינתא , טועימ  תוצובקל  תוכייתשמ  ןה  םא  תמצעתמ  םישנב  תועיגפה 
.תוטילפו הריגה  לש  ירירבש 
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תשקבמה םיילוש , ימוקימ  תובלטצה  לש  תיתרבח  חותינ  תרגסמ  ץמאל  עיצמ  רמאמה 
אצומו רדגמ  ילכלכ , - יתרבח דמעמ  ביבס  םייתוברתו  םייתרבח  תוכייש  יריצ  דציכ  ןוחבל 

תיזכרמה הנחתה  .תּועיגפ  לש  תרבטצמ  העפשה  ילעבו  הלאב , הלא  םיבולש  ינתאו , ימואל 
ינולא איג  םוליצ : ביבא |  - לתב הנשיה 

ימואל אצומו  ינתא  אצומ 

ימואל וא  ינתא  אצומ  יכ  הלעמ  םילקא , יונישל  םירושקה  םייתרבחה  םיכילהתה  תניחב 
לש תובחרה  תוכלשההמ  תועיגפה  תמר  תימלועה , המרב  .תיתועמשמ  חותינ  תדיחי  אוה 
ונשי רשאכ  דוחייב  ינתא , טועימל  וא  םואלל  תוכייתשהל  םאתהב  הנתשמ  םילקאה  רבשמ 

ילכלכ בצמו  םימדקומ  תיתיישעת  תוחתפתה  יבלש  שיגר , יפרגואג  םוקימ  לש  בוליש 
הריגה אוה  וחתפתהש  םייתועמשמה  םייתרבחה  םיכילהתה  דחא  ביצי  . אל  יטילופו 

לש תועפשהל  רתוי  הכומנ  תועיגפ  ילעב  םירוזאל  ההובג  תועיגפ  ילעב  תונידממו  םירוזאמ 
םושמ הליעי , ( adaptation  ) תולגתסה תייגטרטסא  יהוז  יכ  הנעט  הנשי  .םילקאה  יוניש 

אצמנ םילקאה ב-15%  . יקזנמ  תישונא  העיגפל  ללוכה  ןוכיסה  תא  התיחפמ  איהש 
םישענש םיינוציק  םייוניש  םע  דחי  םיה ) ינפ  סלפמ  תיילע  ומכ   ) רתוי םייטיא  םייונישש 
םייתרבח םיכילהת  ךשמהל  םימרות  תופרשו ,) תונופטיש  םינולקיצ , ןוגכ   ) רתוי םיפוכת 

תנשב 2017 םלועה  . יבחרב  תּוטילפ  לש  דמעמ  תריציו  הריגה  ןיסולכוא , תריקע  לש 
גזמל םירושקה  תונוסא  לשב  םהיתבמ  ורקענש  םדא  ינב  ןוילימ  לע 18  חווד  לשמל , הדבל ,

. ריוואה 

תוצובק וא  םימואל  ךותבו  ןיב  םיטקילפנוק  לש  םתומצעתה  לע  דועית  םייק  ליבקמב 
תיטילופ תוביצי  רסוחמו  םילכתמ  עבט  יבאשמ  לע  ךשמתמ  קבאממ  םילבוסש  תוינתא ,

, הירוסב תכשמתמה  תרוצבה  איה  ךכל  תואמגודה  תחא  .םילקאה  יוניש  תומגמ  חכונל 
תובר תויסולכוא  תריקעל  הליבוהו  יתנוזתה , ןוחטיבב  העגפ  םימב , רומח  רוסחמ  הרציש 

הריגהלו ךשמתמ  יטילופ  טקילפנוקל  םיינוריעל ,) םיירפכ  םירוזאמ   ) הנידמה ךותב 
, הלא תוימואל  - ןיב תויתרבח  תומגמב  הצאה  םיפוצ  םיחמומה  דועב  הנידמהמ  . תילילש 

ההוזמה ןוכיתה , םיה  ןגא  רוזאב  תויטילופהו  תויתואירבה  תויתרבחה , תוכרעמה  יכ  הארנ 
םילקא ירגהמ  תטילקב  ידיתע  לודיגל  תוכורע  ןניא  םילקאה , יונישל  דחוימב  שיגר  רוזאכ 

.

תולולע ימואל  וא  ינתא  אצומ  עקר  לעו  םילקאה  יוניש  בקע  הייסולכוא  לש  הריקעו  הריגה 
.ינמזה רוידבו  םירוקעו  םיטילפ  תונחמב  יוניפ , יזכרמב  טרפב  םישק , היחמ  יאנתל  ליבוהל 

תונחמב רבעמה , ךלהמב  יאופר  לופיטל  השיג  רדעיהו  תוימוהיז  תולחמ  היוקל , הנוזת 
לש םתועיגפ  תא  םימיצעמכ  תורפסב  םיחוודמה  םימרוגה  ןיב  םה  דעיה  תנידמבו  םיטילפה 

לע םימייאמ  הלא  היחמ  יאנת  יכ  אצמנ , דוע  התומתלו  . האולחתל  םילקאה  ירגהמ 
םיעיגמה הלא  ברקב  דוחייב  תוחפשמו , םיטרפ  לש  םתחוור  לעו  תויסיסב  םדא  תויוכז 

רדעיה תוברת , ירעפ  םע  םג  םידדומתמו  תוינתא  טועימ  תוצובקמו  תוחתפתמ  תונידממ 
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לע רתי  םידליבו  . םישנב  רחסו  לוצינ  תידסממ , תיתרבח  הילפא  תויטפשמ , תויוכז 
הלעמ תיעזג  וא  תינתא  תוכייש  יכ  תוחתופמ  תונידממ  תויודע  ןנשי  תימוקמה  המרב  םג  ןכ ,

תועלבומב רתי  גוציי  עקר  לע  לשמל  םילקא , יוניש  לש  תוכלשהמ  לובסל  ןוכיסה  תא 
תריקס . תויתואירבה  ויתוכלשהו  יטגרנא  ינוע  םע  תרבגומ  תודדומתהו  תוינוריע 

, םייתרבח םיילוש  ימוקימב  תוצובקל  תוכייתשהש  הנעטה  תא  תקזחמ  הלא  םירקחמ 
תּועיגפה תומר  תא  המיצעמ  יעזג , וא  ינתא  אצומו  רדגמ  דמעמ , סיסב  לע  לשמל 

רקיעב םישנ , לש  ןהיתויוסנתהמ  םג  תאז  דומלל  ןתינ  .םילקאה  רבשמ  לש  ויתוכלשהמ 
וינב םיינמזה  הסחמה  יטלקמב  תוהשה  ךלהמב  ינקירמא , - ורפא אצוממו  ךומנ  דמעממ 

היילע לע  תויושרל  וחווידש  תנשב 2005 , הנירתק  ןקירוהה  תפוס  רחאל  סנילרוא 
. ןדגנ  תומילאב  תיתועמשמ 

רבשמל תיתרבח  חותינ  תרגסמל  העצה 
םילקאה

לש ותובישח  תא  תדדחמ  םילקאה  רבשמ  ביבס  תויזכרמה  תויתרבחה  תויגוסה  תריקס 
תרגסמ ץמאל  ןתינ  ןכ  לע  .תויוסנתהו  םייתרבח  םימוקימ  ןווגמב  ריכמה  יתרבח , חותינ 
יגולויצוסה רקחמב  תרכומה  (, Intersectionality ' ) םיילוש ימוקימ  תובלטצה   ' לש חותינ 

תוינגורטהה תא  ףקשמה  ןפואב  תישונאה  הרבחה  תא  ןוחבל  העיצמו  יתרבח , חותינ  ךרוצל 
, תרקחנ העפות  לש  תויתרבחה  תויועמשמה  תא  קמועל  ןיבהל  ידכ  השיגה , יפ  לע  .הבש 

םייתרבח םינתשמ  ןיב  בילצהל  שי  אלא  תחא , תינגומוה  השקמכ  הרבחה  לע  ןנובתהל  ןיא 
אצומו רדגמ  דמעמ , לש  םייתוברתהו  םייתרבחה  תוהזה  יריצש  איה  ךכל  הביסה  .םינוש 

תויתרבח תויוסנתה  לש  תרבטצמ  העפשה  םירצויו  הלאב  הלא  םיבולש  ימואל , וא  ינתא 
םידיעמה םידדמ  ןיב  בוליש  יכ  תוירקחמ  תויודע  ןנשי  ןכא , תוצובקהו  . םידיחיה  לע 
תינוריע הביבסב  םירוגמ  לע  תיעזג , וא  תינתא  תוכייש  לע  ךומנ , ילכלכ  - יתרבח בצמ  לע 

. יטגרנא  ינועמ  לובסל  ןוכיסה  תא  םילעמ  הכומנ , הלכשה  לעו  תשלחומ  תינגומוה 
תא דדחמ  םילקאה  רבשמ  לש  תויתרבחה  תועפשהה  חותינל  תויובלטצהה  תשיג  ץומיא 

תּועיגפה תומר  תא  םימיצעמ  םיבלטצמ  םייתוברתו  םייתרבח  םיילוש  ימוקימ  יכ  הרכהה 
יונישל םירושקש  עבט  תונוסא  ןמזב  תאש  רתיבו  הרגש , תעב  םייתביבס  םינוכיסמ 

העפותב תולוק  ןווגמ  ןוחבל  םג  רשפאמ  וז  השיג  תועצמאב  חותינ  ךכ , לע  ףסונ  .םילקאה 
תויתרבח תויוסנתה  םיבצעמה  חוכה  ינבמ  תפישחב  עייסמו  תונוש , טבמ  תודוקנו  תרקחנה 

םיילוש ימוקימב  םיאצמנה  םישנא  הז , רמאמב  הריקסהמ  הלועש  יפכ  .הלא  תונווגמ 
ילעב םה  ימואל , וא  ינתא  אצומו  רדגמ  ילכלכ , - יתרבח דמעמ  עקר  לע  םיבלטצמ  םייתרבח 

תויהלו הנתשמה , םילקאה  יקזנ  לש  תוילילשה  תועפשההמ  עגפיהל  רתוי  בר  יוכיס 
.תיתואירב תּועיגפלו  תירדגמ  תומילאל  יטגרנא , ינועל  רתוי  םיפושח 

םרוג אוה  ילכלכ  - יתרבח דמעמש  אצמנ  םילקאה  יונישמ  תּועיגפה  תמר  תניחבב 
םילקא יעוזעז  םע  תושלחומ  תויתרבח  תוצובק  לש  תודדומתהה  תלוכיש  םושמ  יתועמשמ ,

[36 , 14]
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תוצלמהו םוכיס 

אוה .תישונאה  הרבחה  לע  ויתוכלשהו  םילקאה  רבשמ  לש  יתרבח  חותינ  עיצמ  הז  רמאמ 
תא םיגדמו  ימואל , וא  ינתא  אצומו  רדגמ  דמעמ , עקר  לע  תיתרבח  חותינ  תדיחיב  דקמתמ 
לע ףסונ  .םילקאה  רבשמ  לש  ויתוכלשה  לע  ןוידב  וז  חותינ  תדיחיל  תוסחייתהה  תובישח 

ףשוח חותינהש  םושמ  ימילקא , קדצ  - יא לע  חישה  לש  ותוחתפתה  ךשמהל  םרות  אוה  ךכ ,
, תרכומה תילבולגה  המרב  קר  אל  ימילקא , קדצ  - יא םיססבמש  םייתרבחה  םיכילהתה  תא 

תמגמ ךשמהלו  הממחה  יזג  תטילפל  המורתה  דציכ  ראותמ  .תימוקמה  המרב  םג  אלא 
הניאו ילכלכ , - יתרבח דמעמל  תוכייתשהל  םאתהב  הנתשמ  תימלועה  תוממחתהה 

ימוקימ לש  תויובלטצה  דציכ  ראות  תאזמ , הרתי  .הנממ  תּועיגפה  תומר  םע  המילהב 
תומיצעמ ינתא , וא  ימואל  אצומו  רדגמ  ילכלכ , - יתרבח דמעמ  עקר  לע  םייתרבח  םיילוש 

שי .םילקא  יוניש  לש  תוכלשההמ  תעבונה  תילכלכהו  תיתואירבה  תיתרבחה , תּועיגפה  תא 
תידוחיי תוסחייתהבו  םיפסונ  םייתרבח  םינתשמ  בולישב  הז  יתרבח  חותינ  חתפלו  ךישמהל 

תולעב תויתרבח  תוצובק  ןובשחב  איבמה  רקחמ  םדקל  שי  טרפב , .ילארשיה  רשקהל 
.וז הריקסב  יוטיב  ולביק  אלש  םיברעו , םידרח  ןוגכ  לארשיב , םידוחיי  םייתוברת  םינייפאמ 

הריכמה םילקא , יונישל  תוינידמ  חותיפ  לש  תובישחה  תא  דדחמ  עצומה  יתרבחה  חותינה 
תולועפ ןיב  בוליש  לשמל , איה , ךכל  המגוד  .ונוזיאל  תלעופו  ימוקמ  ימילקא  קדצ  - יאב

סחייתמש ןפואב  (, adaptation  ) תולגתסהו תוכרעיהלו  ( mitigation  ) תוטילפ תתחפהל 
יוניש םע  ןהלש  תודדומתהה  תלוכיב  םג  ומכ  ןתמורתב , תויתרבחה  תוצובקה  ןיב  םילדבהל 

הכימת ינונגנמו  םיבאשמ  תאצקהו  םינעמ  חותיפ  לולכל  וז  תוינידמ  לע  .ויתוכלשהו  םילקא 
תונידמב תוימואל  תוכרעיה  תוינכות  לש  הריקס  .הרבחב  רתויב  תֹועיגפה  תוצובקה  רובע 
תמאתומ הניא  בורלש  םוחתב , תוינידמה  ץומיאב  היצזיטרדנטס  לע  הדיעמ  םלועב  תונוש 

רתויב תֹועיגפה  תוצובקל  םינעמ  תללוכ  הניא  ףאו  םיידוחייה , הנידמה  ינייפאמלו  תוברתל 
המרב םינוש  תויחמומו  תוירחא  ימוחתל  הקולחה  אוה  ךכל  םירבסהה  דחאש  ןכתיי  . 
ךרוצה תא  ףשוח  הז  רמאמ  .םייתרבחו  םייתביבס  םיאשונ  ןיב  תימדקאה  המרבו  תינידמה 

יתרבחה ןסוחה  קוזיח  ןעמל  הלא  םימוחת  ינש  ןיב  הדובעהו  רקחמה  יקשממ  תקמעהב 
.םילקאה רבשמ  לש  ויתוכלשה  תארקל  תוכרעיהב 

תודות

לש תינושאר  הטויטל  תוליעומה  תורעהה  לע  קרוש  לכימ  "ר  דלו ביבר  רמתל  "ק , סז ןולאל 
תוחתפתהל םתויחמוממו  םנמזמ  ומרתש  םיימינונאה  םיארוקה  ינשל  הדות  ןכו  הז , רמאמ 

.הז רצותל  דע  רמאמה 
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