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30,000-מ הלעמל םעםלועב הלודגה– תיקנע הדיעו

 תורשע + תונידמ190-כמ תוחלשמב תונידמ יגיצנ

 םלועה לכמ ןיינע ילעבו םיגיצנ םיפלא







?המל

הייסולכואלודיג

 לודיג יתב סרה
תויגולוקא תוכרעמו םילקא ייוניש
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״סרהה שלושמ״

יגולוקא רבשמםילקא רבשמ

םוהיז רבשמ
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 ,CO2– הממח יזג תטילפ•

CH4, NO2, ...

תילאבולג תוממחתה•

םיה ינפ תיילע•

ןוזמ תורוקמב הדירי•

תועקרק תפיחס•

ןוציק יעוריא•

•...

םימ תורוקמ םוהיז•

ריווא םוהיז•

תולחמ•

                       לודיג יתב סרה•

תויגולוקא תוכרעמו

)ןוזמ( תיגולויב תונרציב העיגפ•

•...

לודיג יתב סרה•

םיחותפ םיחטש יוניש•

 תכרעמב העיגפ•

םיסונאיקואה

םייגולוקא םידוקפתב הדירי•

 תכרעמ יתורישב הדירי•

 םיביואו הקבאה לשמל(

)תואלקחל םייעבט

םינימ תדחכה•

יגולויב ןווגמ ןדבוא•

•...

םיטקפא ינש

)Threshold( ףסה טקפא1.

 יבויחה רזוחה ןוזיהה טקפא2.
)Positive feedback(



תוילילש תועפשה
הרידס הרוצב םייח םויקל תלוכיב העיגפ•

תולחמ תצופתו יינוכיסב הילע•

םוח ילג ,תונופטיש ,תופוס ,תופצה :ןוציק יעוריא תופיכתב הילע•

 תיסיפו תימילקא תורידס-יא•

)...תרוצב תונש ,םייוזח אל םיעקשמ ,תורוטרפמט ייוניש(

Desertification-רובדמ•

Food insecurity–ןוזמ רוצייב הדירי– תיאלקח תונרציב העיגפ•

תיטילופ תוביצי רסוחו םירוזאמ םיטילפ לש תיביסאמ הריגה•
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üתישונא ןמחפ תטילפ

üהייקנ היגרנא

üםייקמ ןוזמ

üתתחפומ הכירצ

üיגולויב ןווגמ

üתויגולוקא תוכרעמ

üאמייק-תרב הלכלכ

üתוינויווש



ם״ואה לש םילקאה תודיעו
א״הדכ תוממחתהו הממח יזג תוטילפ לש הלודגה היעבב ריכה ם״ואה•

United Nations Framework Convention on Climate Change :היעבב קוסעל יזכרמ ףוג םיקה•

1992-ב ,ורינ׳ג-הד וירב)Conference Of the Parties( הנושארה הדיעווב זרכוה•

םינש המכב םעפ ״איש תודיעו״ ;הנש לכ תוסנכתה•

)COP1, COP6, COP15, COP21, COP27, COP26(

:תיביטמיטלואה הרטמה•

 העפשהה תא ענמתש המרב הריפסומטאב הממחה יזג זוכיר לש תובצייתה גישהל

םילקאה תכרעמ לע תנכוסמה
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                                                  ,הנידמ לכ ךותב תידרשמ-ןיבו תידרשמ תוליעפ- םינש•

ם״ואה םע גולאידב

UNFCCC-ה תוריכזמ םע תויפיצ םואתו םירמוח תחילש– םישדוח•

UNFCCC-ל םירגתאו םיצוליא ,תויורשפא ,תויוביוחמ יבגל עדימ תרבעה– םישדוח•

םימכסהה תוטויט תביתכו ,ןתמו אשמ ,חוסינ– )+( שדוח•

םימכסהה תוטויט קויד ,תונידמהמ תובייחתה תלבק ,עדימ ףוסיא– תועובש•

)לואירטנומב ,סנכה רחאל םייעובש-הנשה(יגולויב ןווגמ סנכ– םייעובש-עובש•

)תינורקע המיתח( תויצרדפ יגיהנמ ,םיאישנ ,תונידמ ישאר :םיגיהנמה סוניכ– םינושאר םיימוי•

!יפוס םכסה– )ןיד יכרועו םיימשר םידיקפת ילעב( םימכסהה תריגסו הדובע– הדיעוה ךלהמב•



:תיביטמיטלואה הרטמה•

 לע תנכוסמה העפשהה תא ענמתש המרב הריפסומטאב הממחה יזג זוכיר לש תובצייתה גישהל

םילקאה תכרעמ

תויתביבס תויעבו םילקאה רבשמל תימלוע בל תמושתו הדוהת רוציל•

תויתביבסה תויעבה םע תודדומתהל תונידמ ישארו םלועה יגיהנמ לע ץחל רוציל•
םילקא בוצקת )3(  ;םילקא קוח )2(  ;םילקא רבשמ לע הזרכה )1(

  ,םייחרזא םינוגרא ,םיימדקא תודסומ ,תולשממ ןיב הלועפ יפותישו עדימ תפלחה םדקל•
...היישעת ,םיפא-טרסטס ,תומזיו לוהינ תורבח
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תורטמ

ßתובייחתה לע ךמתסמה ,זיראפ םכסה לש אלמ םושיי חיטבהל 

2050 דע תולעמ1.5-מ התוחפ היילע עונמל ידכ ,םלועה תונידמ



:ידכ תוחתפתמו תוינע תונידמב הכימת•

םיימלועה עבטה יבאשמ לע רומשל1.

ןהב םדאה תויסולכואב העיגפה תא דירוהל2.

תושלחומ תונידמ י״ע ם״ואה תוטלחה לש םושיי רשפאל3.

םיעצמא תורסחו

üתויגולוקאה תוכרעמה לע תושלוח ׳ישילש םלוע׳ תונידמ הברה 

 ,רודווקא ,ורפ ,היבמולוק ,לשמל( ןתעיגפל תומרוגו לבתב תובושחה

)...םיניפיליפ ,היזנודניא ,היזלמ ,הדנגוא ,וגנוק ,הירגינ ,דא׳צ

üםילקאה רבשממ דואמ תולבוס ׳ישילש םלוע׳ תונידמ לש תויסולכוא 
)...הקנל ירס ,סואל ,דנליאת ,הילמוס ,ןדוס ,היבילוב ,יאווגרפ ,לשמל( םיבאשמה תקיחשו ינועה ללגב
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תורטמ



2050 דע סויסלצ תולעמ1.5 לש תילמיסקמ הילעל העגה1.
)2050 דע תוטילפ סופיא ;2030 דע תוטילפ תתחפה45%(

COP21; 2015(; Paris Rulebook( זירפ תדיעו ימכסה לש שדוחמ בושיחו ןוכדע ,הניחב-

)תוידיסבוס תדרוה ךרד(םייליסופםיקלדב שומיש תקספה ,םחפ לש הביצחו היירכ תקספה-

תויגולוקא תוכרעמו םייעבט לודיג יתב לע הנגהו תוכרעיה2.

תוחתפתמ תונידמל תוחתופמ תונידממ הנשב רלוד דראילימ100 תרבעה3.

)יטרפה(*יקסעהו ישילשה רזגמל )תולשממ( ירוביצה רזגמל רבעמ תוביוחמה תבחרה4.
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םידעי
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הדיעווה הנבמ

Blue Zone–תוחלשמל ,ם״ואה תוירחאב רוזא )Flow + Overflow(

 ,םיגיהנמ ישגפמ ,תורצע ,תובישי ,תוחלשמ לש השיגפ :הדיעווה לש תוליעפה לכ תמייקתמ םש

)םימי יפ לע םייאשונ( ...הוואר ינגפמ ,תונויארו תרושקת ,תואצרה ,םילנאפ

םידרפנ םירדחב ,תולשממ יגיצנ ןיב תומייקתמ םימכסה לע תובישי--

םירחא תומוקמב תומייקתמ תובישיהמ קלח--

Green Zone–תותומע ,םיירוביצ םינוגרא ,תוירחסמ תורבח ,רוביצל– םיירצמ תוירחאב רוזא

Innovation Zone–תויגולונכט לש םיחותיפו תורבח לש רוזא
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COP27



Blue Zone
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Blue Zone Pavilions at COP27
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Qatar

United Arab Emirates 

Japan

Niger

Scotland

South Africa



Blue Zone Pavilions at COP27

Germany

Congo

Saudi Arabia

Indonesia



Blue Zone Pavilions at COP27

AFRICA



Blue Zone Pavilions at COP27ISRAEL
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Blue Zone Pavilions at COP27ISRAEL



Blue Zone



Outside...



Green Zone



?האלה המ

)םימי יפ לע םייאשונ(  ....דועו ,תוגצמ ,םינויד ,תואצרה ,םיבשומ ךשמה•

תמכסמ הרהצהו טרופמ םכסה תביתכל תוליבומה תונידמה יגיצנ לש תובישיו םינויד•

                                  ;םינוידהו תוטלחהה ירקיע תא ריכזמה םידומע10-כ לש )ירקיע( םכסה•

)תוימואלניב תולבגהו תויצקנס אלל ,םייניש רסחו ךכורמ דואמ חסונ(

זירפ םכסהל המודב ;תובייחמ אל תוירטנולוו תויובייחתה•

 םייתועמשמ תונורתפ תעמטהו תונידמה לש תויוביוחמה שומימל הווקתבו•
)םוהיז ,היגולוקא ,םילקא( םיילאבולגה םירבשמה םע תודדומתהל
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?הזמ ונל אצי המ
תימלוע הדוהת•
 ובייחתהו )םקלח( ועיגה םלוע יגיהנמ•

תומזוי- תורבח– םייתביבס םינוגרא– םייתלשממ םיפוג ןיב תושדח תומזויו הלועפ יפותיש•
םימדוקה תויוביוחמהו םימכסהל תויתועמשמ תופסות אלל ,״ןשי״ ,ךכורמ םכסה•

יליסופ קלדב שומיש לש תויובייחתהו תוינידממ יוניש ןיא--
תוטילפב הילע יבגל הגאדה ךשמה--
זכרמב דמוע םילקא ןומימ--
תויגולונכטב שומישל רתוי תוטונ תונידמ--
רתוי תיתועמשמ תוסחייתה תולבקמ ןאתמ תוטילפ--
תויצטפדאל הכימת םיעיצמ םימרות--
תויגולוקא תוכרעמ לש םיקזנב לופיטל תיתועמשמ תוסחייתה--
םיצמאמ רתוי תושעל םיגיהנמה לע ץחל--

ויז ןורי ׳פורפ
םילקא ייונישו תומייקל ס״יב
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא

.To all of them, I say we share your frustration ...״

But we need you now more than ever.״



?הזמ ונל אצי המ

• Loss and Damage Fund
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!!!הבשקהה   לע   הדות

yziv@bgu.ac.il



הייסולכוא לודיגב םוצמצ•

תוירטינומ-תוילכלכ תוסיפת לש יטמרד יונישו םיילכלכ םילדומ ןוקית•

 תוטילפה תקספהוםייליסופםיקלדב שומישה תתחפהל תויביטרפוא תוטלחה•
)םירוסיא ,ןקת יוות ,תויצקנס ,םיימואלניב םיללכו םיקוח( הממח יזג לש

Too Much Energy– )םיבאשמוהיגרנא( הכירצה תדרוה•

 םיקוחו תולבגה תחת תויגולוקא תוכרעמו םיחותפ םיחטש לע הרימש•

 םיימואלניב
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)תיקלח המישר( םישרדנה םייונישה


