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םזיביטקא לש  תויביטקפאה  לע  וישכע ! םילקא 
יתביבס

תוגיהנמ תורחא , םישנ  יתש  הל  ומדק  .יחכונה  רודב  הגוסמ  הנושארה  הניא  העדותל  גרבנות  הטרג  תידוושה  הרענה  לש  התצירפ 
המשש תב 12  תידנק  הרענ  התייה  ןהמ  הנושארה  .םלועב  הקוריה  העדותה  בוציעב  םיבושח  םיכבדנ  ןה  ףא  וחינהש  תויתביבס 

ורינ ב- הד ז' וירב  ץראה  רודכ  תגספב  הלומ  ובשיש  םירגובמב  החכות  ירבד  החיטה  גרבנות  ומכש  (, Severn Suzuki  ) יקוזוס ןרווס 
:1992

הז ידיתע  תא  דיספהל  .ידיתע  לע  תמחלנ  ינא  .תרתסנ  הדנ  ' גא יל  ןיא  םויה  ןאכל  יאובב  "
ידכ ןאכ  תאצמנ  ינא  .הסרובב  חוור  תודוקנ  המכ  דיספהל  וא  תוריחבב  דיספהל  ומכ  אל 

יבחרב םיבערה  םידליה  םשב  רבדל  ידכ  ןאכ  תאצמנ  ינא  .דיתעה  תורוד  לכ  םשב  רבדל 
ילעב רופס  - ןיא םשב  רבדל  ידכ  ןאכ  תאצמנ  ינא  .תעמשנ  הניא  םתקעזש  ולוכ  םלועה 

םכניא םתא  ...תכלל  ןאל  םהל  רתונ  אלש  םושמ  ץראה  רודכ  יבחרב  םיתמה  םייחה 
יגד תא  בישהל  דציכ  םיעדוי  םכניא  .ןוזואה  תבכשב  םירוחה  תא  ןקתל  ךיא  םיעדוי 

םכניאו הדחכנש , היח  םייחל  בישהל  ךיא  םיעדוי  םכניא  .שביש  לחנ  הלעמב  ןומלסה 
םכניא םא  .רבדמ  תעכ  אוהש  םוקמב  וחמצ  םעפש  תורעי  הרזחב  בישהל  םילוכי 

סורהל "! וקיספה  השקבב  ןקתל , ךיא  [6]םיעדוי 
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תיתביבסה תועדומה  יכ  העבקש  הינֶקמ  תיטסיביטקאו  תינעדמ  (, Wangari Maathai  ) ייאטאמ ירגנאו  איה  תרחאה  הגיהנמה 
המיקה ב- ייאטאמ  .ירוביצ  קבאמ  תועצמאב  בוציעל  תנתינה  ןוטלשה , לש  תיטילופה  תוברתב  הבר  הדימב  היולת  םיחרזאה  לש 

השיאל התייה  איה  םישנ  תויוכזלו  םיצע  תעיטנל  ןוגראה  תוליעפ  תוכזבו  (, Green Belt " ) הקורי הרוגח   " ןוגראה תא   1977
תיטילופ - וקאה הבשחמה  תיצמת  תא  החסינ  איה  הלש  הייכזה  םואנב  (. 2004  ) םולשל לבונ  סרפ  הלביקש  הנושארה  תינקירפאה 

: ונימי לש 

רורשל לוכי  אל  יואר  ןוטלש  ילבו  הב , ןוטלשה  תא  ףקשמ  הנידמב  הביבסה  לש  הבצמ  "
לש רומיש  ילב  שממתהל  לוכי  אל  חותיפו  חותיפ , ילב  םולש  רורשל  לוכי  אל  .םולש 

ונחנא םויהו  ...ומוי  אב  הזה  יתבשחמה  יונישה  .חוטבו  יטרקומד  בחרמב  הביבסה 
ינא .ונחנא  םג  םילחַנ  ליבקמבש  ידכ  ויעצפמ  םילחהל  ץראה  רודכל  עייסל  םיארקנ 

, יטרקומדה בחרמה  תא  ביחרהל  הקירפא , יגיהנמל  דוחייבו  םלועה , יגיהנמל  תארוק 
םהיחרזא לש  היגרנאל  רשפאלו  ןויוושהו , קדצה  ןהב  םיטלושש  תורבח  ןנוכל 

. בלבלל "

ןעמל רפסה  יתב  תתיבשב  גרבנות  החתפ  הז  שדוחב  טסוגואב 2018 .  ידוושה  טנמלרפה  ןיינבל  ץוחמ  גרבנות  הטרג  הרענה 
Andres Hellberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 םוליצ : םילקאה | 

, ללכב םייתביבס  םיקבאמ  לש  תויביטקפאה  תדימ  תא  ןוחבל  רשפאמ  ייאטאמו  יקוזוס  לש  ןתוליעפ  זאמ  ףלחש  ןמזה 
תויגוסב קסע  ןהלש  םויה  רדסש  יפ  לע  ףא   . טרפב גרבנות  םע  ההוזמה  יחכונה  קבאמה  תעפשה  יבגל  ךכמ  קיסהל  ןתינ  המו 

תיביטקפא הנדועו )  ) התייה ןהלש  תיתביבסה  הקירוטרהש  הארנ  המאתהב ,) םילקאה , רבשמו  יתביבס  קדצ  ןוזואב , רוחה   ) תונוש
םוחית יתביבס : קבאמ  לש  תויביטקפא  ךירעהל  םישמשמה  םייטרואתה  םיניחבתה  ינש  לע  ההובג  הדימב  התנע  איה  ןכש  דואמ ,

הדוהתו יטילופה , רושימב  תוטלחהה  ילבקמ  לע  םתעפשהו  ןורתפהו  היעבה  רוגסמ )  ) חוסינ ןפוא  רמולכ  (, boundedness)
לש םזיביטקאה  לעופב , ןכאו , הלועפל  . בחרה  רוביצה  סויג  ידכל  קבאמה  חוסינ  לש  העפשהה  תדימ  רמולכ  (, resonance)

.ליעל םיניחבתה  ינשל  םאותה  יתוגהנתהו  יתעדות  יוניש  תובר  תונידמב  ללוח  הלא  םימיב  גרבנות  לשו  רבעב  ייאטאמו  יקוזוס 
תוימיטיגל ןתמב  תוגלפמ , יעצמב  יוטיב  ידיל  אב  יתביבסה  ןיינעב  תבשחתמו  רתוי  השיגרל  הכפהש  תיטילופה , תוברתב  יונישה 

םימרוג םויכש  הדבועב  אטבתמ  יתרבחה  הנבמב  יונישה  .תויכוניח  תוכרעמ  קוזיחבו  םייתלשממ  אל  םינוגרא  תוליעפל  רתוי  הבחר 
איה תללוכה  האצותה  .תיתליהקו  תישיא  המצעהל  ילככ  וב  שמתשהלו  תוהז  רידגמכ  יתביבסה  אשונה  תא  בצעל  ולחה  רתוי  םיבר 
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רשקֶהמ התכיפה  תורחא –  םילימב  וא  ימוי , - םויו שיגנ  ןיינעל  הקוחר  תיעדמ  השינ  תייגוסמ  הביבסה  לש  הדמעמב  גורדש 
(. וב םייולת  םייחהש   ) טקייבואל וב ) םימייקתמ  םייחהש  )

לש הלועה  םרפסמ  ךכ  לע  ודיעיו  לארשיל , םג  הלחלח  גרבנותו  ייאטאמ  יקוזוס , לש  ןהירבדב  הרוזשה  תירוד  - ןיבה העיבתה 
ןיינעה יכ  הארנ  םהב  . םיעמשנה  םינועיטה  יפוא  רקיעבו  םתמצוע  ןורחאה , רושעב  םמצע  םיקבאמה  לשו  םייתביבסה  םיליעפה 

הקיטילופה לש  הז  רתויב , בושחה  בחרמה  לא  תאז , םע  .יטפשמהו  יעדמה  ירוביצה , בחרמה  זכרמ  לא  ףוס  ףוס  רדח  יתביבסה 
, טרהלגניא  לש  הטקשה " הכפהמה  תיירואת  ילוא ב" ןומט  ךכל  ירשפא  רבסה  .ותמצוע  אולמב  אשונה  עיגה  םרט  תיצראה ,

- טסופ םיאשונב  לפטל  תונפתהל  לכות  םרטב  יזיפ ) ןוחטיב   ) םייסיסבה היכרצ  קופיס  תא  הליחת  םילשהל  הרבחה  לע  היפלש 
תונגפהה תאז , םע  .דוסי  יכרע  ןהב  תואור  תובר  תויתביבס  תועונתש  תויגוס  םייח , תוכיאו  תוכייש  תוהז , בוציע  ןוגכ  םייטסילאירטמ 

םצעב אוה  יתביבס  קבאמ  לכ  יכ  תושיחממ  םלועל , סחיב  תוירונימ  ןהש  ףא  לארשיב , םיריעצה  הביבסה  יליעפ  לש  תונורחאה 
רודש תויעבה  םע  רתוי  בר  ןמז  ןאכ  וראשייש  הלא  םה  יכ  תיגרטה  הדבועה  תא  ומינפה  ריעצה  רודה  ישנא  יכו  יתרבח , קבאמ 

.וירחא ריאשי  םהירוה 

עיצמ ינא  תירבעב   ) ClimActivism השדח –  תיגשומ  הרדגהל  תויתרבחה  תותשרב  הכז  ףאש  יחכונה , האחמה  לג  וז , הניחבמ 
תמדוקה האמה  לש  תונשב ה-60  ולחהש  םינושארה  הביבסה  יקבאמל  סחיב  תיתוהמ  הגרדמ  תיילע  אוה  םִילְָקבָאָמ )" -" ומגרתל כ

תייעבל סחיב  תוירחא  תליטנו  הרכה  שרוד  אוה  ןכש  הפיכאו ,) ןונכת  ינונגנמ  תמקהל  האירקבו  םוהיז  תעינמב  רקיעב  וקסעש  )
לש םִילְָקבָאָמה  חוסינ  םאות  ךכב  .אשונל  סחיב  םלועה  יגיהנממ  קלח  ברקב  ןיידע  םייקש  לוזלזב  םחלנ  אוהש  ךות  םילקאה ,
קבאמ םלועב  םיקוריה  לש  םזיביטקאב  האורה  (, Honneth  ) ֶתנֹוה לסקא  ינמרגה  ףוסוליפה  לש  ותסיפת  תא  הרוד  ינבו  גרבנות 

. הב  םייח  םהש  הרבחה  בוציעל 

תא קזחתלו  תילאיר  תוימיטפוא  ךותמ  לועפל  אוה  לארשיב  קבאמה  יליבומ  לש  ירקיעה  רגתאה  דבלב : הרכהל  קבאמב  יד  אל  ךא 
םירחא םייטילופ  - ואגו םיינוחטיב  םיאשונ  רשאכ  דוחייב  םיכסמהמ , המ  ןמזל  םלעיי  אשונהש  רחאל  םג  קבאמה  לש  תויביטקפאה 

ןיא יכו  תעכ , רבכ  הילע  םחליהל  שיש  תימויק  תיתשת  איה  בחרה  הנבומב  הביבסה  יכ  אוה  יזכרמה  רסמה  .םויה  רדס  תא  וספתי 
הדחכה וא  רוחשה  וקל  תחתמ  לא  תרניכה  סלפמ  תחינצ  למרכב , תפסונ  קנע  תפרש  תמגוד  תויגרט  תושחמהל  ןיתמהל  ךרוצ 

.ילארשיה עבטהמ  רתונש  טעמה  לש  תיפוס 

יאשונל תווש  רבד  לש  ופוסב  וכפהי  הקוריה  העונתב  ןהילע  םירבדמ  םתאש  תויעבה  "
ונילע וקחצ  הינמרגב  םישנא  ןוזממו ? םיממ  ןוחטיבל  רתוי  עגונ  המ  ירהש  ןוחטיבה ,

הלעמל מ-60% רבכ  םויה  תורשמ .' ודבאיו  הלכלכה  תא  וסרהי  םה   – ' הלחתהב
רבודמ .הלימה  לש  קומעה  ןבומב  םיקורי  םיאשונל  חתפיהל  םינכומ  הינמרג  יבשותמ 

תעב הינמרגב , םיקוריה  תגלפמ  "ר  וי רימדזוא , םא  צ' "  ) םכילא םג  עיגיש  םוצע  יונישב 
(.  2012 לארשיב , רוקיב 
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