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נייר מדיניות זה מציג את מושג ה'קיימות מדינית-אקלימית', אשר מתרגם את עקרונות הקיימות לשדה
המדיני. המושג מניח מסגרת תפיסתית רלבנטית למאה העשרים ואחת לעיצוב מדיניות חוץ

המתכתבת עם האתגרים המרכזיים העכשוויים. שינויי אקלים נתפסים בתור האתגר הגדול ביותר
שהאנושות מתמודדת מולו, וכבר היום הם משפיעים על כל היבט בחיינו. שינויים אלה מובילים לעיצוב
מחדש של תפקיד המדינה בעת הנוכחית. ככל שהמערכת המדינית תשכיל לאמץ עקרונות של קיימות
לתוך תהליכי החשיבה והעשייה בתחום החוץ, כך יהיו לה כלים מותאמים ואפקטיביים יותר להתמודד
עם משבר האקלים והשלכותיו, ויכולת למנף את המשבר להזדמנויות. המאמר מציע ארבעה עקרונות
יסודיים לקיימות: עתיד, שיוויון, סביבה ומגוון – אשר צריכים לעמוד גם בבסיס המעשה המדיני. הוא

מדגיש את העובדה כי שינוי סביבתי שלוב בשינויים כלכליים וחברתיים וכי יש להגדיר מחדש את
המדדים שמשמשים אותנו להעריך את הטוב הרצוי גם בשדות הפעולה הללו. אימוץ המסגרת של

קיימות מדינית-אקלימית מציעה בין היתר לקבל החלטות על בסיס תמונת עתיד, לבסס תהליכי עבודה
בין מגזריים, להישען על המתודה המדעית, לחזק את ניהול המשאבים המקומי ועוד. בהיבט של

מדיניות חוץ ובהקשר הישראלי שלה, קיימות מדינית-אקלימית מציעה ליצור מערכי שותפויות אזוריים
ולחזק את החוסן האזורי, לחבר בין השתלבותה של ישראל במזרח התיכון לבין קידום שלום

ישראלי-פלסטיני, להגדיר מחדש מי עושה מדיניות חוץ ולנתח מרחבים גיאוגרפיים גם במנותק
מהגבולות הפוליטיים. אימוץ המסגרת התפיסתית של קיימות מדינית-אקלימית מחייבת לבחון כל

פעולה מדינית דרך שתי רגלים ולשאול האם פעולה זו היא בת קיימא מבחינה מדינית? והאם פעולה זו
היא בת קיימא מבחינה אקלימית? המאמר מציע מספר כיוונים לבחינה של שאלות אלו דרך שימוש

במדדים פשוטים ובהירים.

מבוא.1

שאימצנוהתנהגויותלשנותאותנוומחייביםוהאנושיותהפיזיותהמערכותאתמאתגריםאקליםשינויי
מאזהאנושייםהחייםהבאים.ולדורותלנוטובעתידלהבטיחכדיהאחרונותהשניםמאותלאורך

ביסודותשפוגעהארץכדורעלתקדיםחסרלחץיצרוהעשרים,במאהובייחודהתעשייתיתהמהפכה
שלקריסההים,במפלסעליההגשמים,ובמשטרבטמפרטורותשינוייםקיצון,אירועישלנו.הקיום

חיים.ולאפשרלחדשולתקן,להסתגלועלינוהיוםחיינוממציאותחלקכברהם–אקולוגיותמערכות
תפקידיאתמחדשומעצביםהעולמיתהפוליטיקהעלהגלובלית,הכלכלהעלמשפיעיםאלהשינויים

.21ה-במאההמדינה

מכוןשלפרויקטבמסגרתלמדיניות-חוץאקליםשביןבתווךהעוסקיםמדיניותומסמכימחקריםשלסדרהפותחזהמסמך1
מיתווים, ובתמיכה ושותפות של קרן גלייזר.

אתהחוקרתהעבריתבאוניברסיטהדוקטורנטיתמיתווים,במכוןמדינית-אקלימיתקיימותפרויקטמנהלתהיארפפורטבר*
המתח שבין ריבונות לאומית ומשבר האקלים באזורי סכסוך ועמיתה במכון טרומן לקידום השלום.
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המרכזיככליולפתחולאמצוההכרחעלומצביע–2מדינית-אקלימיתקיימות–חדשמושגמציגזהנייר
אתראשיתמציגהניירמדיניות-חוץ.גםובכללה,21ה-במאהמדיניותשללפועלולהוצאהלניסוחלהבנה,

והנחותהעיקרייםמרכיביואתהאחרונים,בעשוריםהסביבתיהשיחבמסגרתשצמחכפיהקיימותמושג
לשדההקיימותמושגשל"תרגום"הניירמציעמכן,לאחרנבנה.הואעליווהנורמטיביותהעובדתיותהבסיס

קיימותשמנחותהמרכזיותוהשאלותהפרקטיקותהערכים,המרכיבים,אתומדגישהמדיני,
ביטוילידילבואיכולהמדינית-אקלימיתהקיימותמושגאימוץכיצדמדגיםהשלישיהחלקמדינית-אקלימית.

קיימותשלהמרכזייםהמרכיביםאתמציגהואתחילהמדינה:שלהחוץויחסימדיניות-החוץבזירת
ישראל,שלהחוץיחסימזירתקונקרטיותדוגמהותמספרמביאמכןולאחרהחוץ,בזירתמדינית-אקלימית

וביצועלתכנוןהזוהפרדיגמהאתמאמציםכאשרהנפתחיםוהאתגריםההזדמנויותאתמדגיםהואבעזרתן
להתאימוכדיהשונים,וביטויוהמושגלפיתוחהמרחביםומתואריםהצורךמודגשלבסוףחוץ.מדיניותשל

למציאות חיינו ולהופכו לכלי זמין עבור מעצבי המדיניות והמוציאים לפועל.

הסביבתית-המערכתעםיותרטובלתקשרתדעהיאקיימותשלעקרונותתאמץהמדיניתשהמערכתככל
לחייםרלבנטייםויעדיםמטרותלהגדירתצליחגםולכןהמחר,לאתגרייותרמותאמתתהיהאקלימית,

לקידוםתביאגםהקיימות,עקרונותשלהתאמהלהשגתם.ויעילהאפקטיביתיותרבצורהולפעולשלנו,
הקיימותשלהצדדיםשניהדבריםמטבע–ויציבותפעולהשיתופישלום,שוחרתנורמטיביתמדיניות-חוץ

מחזקים זה את זה.

קיימות סביבתית-אקלימית.2

העיסוקלהגדירו.מנסיםרביםוחוקריםוארגונים'קיימות'במושגהשימושוגוברהולךהאחרוניםבעשורים
קיוםתאפשרולאהרסניתהיאבעולםכיוםמתנהליםאנובהשהדרךהבנהמתוךצמחהקיימותבמושג
לחיותעלינובוהאופןאתמחדשלהגדירישכןעל-זמןלאורךהחייםהיצוריםושלהאנושותשלושגשוג
שלוהתרבותיהפוליטיהמקצועי,הערכי,המקורעלומצביעהדעתאתמרחיבהקייםההגדרותריבויבעולם.

משותפיםמאפייניםמספרישנםזאת,עםיחדקיימא'.'ברדבראומערכתומהיהקיימות,הגדרתעצם
למגוון ההגדרות, המתקבצים לכדי שדה תוכן משותף המציג עקרונות מנחים מובחנים משדות אחרים.

יסודות הקיימות

לחייםהבסיסייםהצרכיםלאספקתמתייחסת–sustainability–קיימותהמילהשלהלטיניתהמשמעות
"מקיימת"שמערכתהאחד,מרכזיים.דבריםשנילהסיקניתןמכאן3והמשכיות.נשיאהתמיכה,שלולרעיון

שגשוגה.אתשיאפשריציבבבסיסתלויהזושמערכתוהשני,זמן,לאורךעצמהעללשמרשתצליחכזוהיא
אך מהו הבסיס הזה שיוכל לספק תמיכה, נשיאה, שגשוג וצרכים בסיסיים?

מתנהלת.זווכיצדטבעיתאקולוגיתבמערכתהואקיימותהמושגאתלבחוןניתןבוביותרהראשוניהמקום
מחיהמרחב(מזון,צרכיהאתלהשיגאובעצמהלהפיקיודעתמשמע-יצרניתהיאאקולוגיתמערכת
סביבתה,ועםעצמהבתוךוקשריםחומריםחילוףיחסים,מערכותמגווןמקיימתהיאוכדומה).מתאים
אבולוציוניתלהסתגליודעתגםאךבתוכה,שמתקיימיםהחייםהיצוריםעושרועלהגנטיהמגווןעלשומרת

מגוון,השונים.ויצוריהשוניםמרכיביםביןתדירמאזנתשכזומערכתכןכמומשתנים.לתנאיםולהתאימה

.https://www.etymonline.com/word/sustainableלה:הדומותומיליםהמילהמקוראתהמציגאפיסטמולוגימילוןראו3

רחבסביבתיממשברחלקהואהאקליםשמשברהואהאחדאופנים,בשנימבלבלהינואקלימית-מדינית""קיימותהמונח2
סוגיותשלמחדששמיתוגמכיווןנבחרזהשםאךסביבתית-מדינית""קיימותלהיותעשוייותרהמדויקהמינוחפניועלהיקפים.

כיוהשנילפעולה.ולהניעבהםלהתעסקההחלטותומקבליהציבוראתיותרמושךקיומיות)גם(וכךאקלימיותכסוגיותסביבתיות
שביןקיימאהברהחפיפהמרחבאתלמצואהיאשמטרתנומכיווןאךהאקלים,נושאאתבתוכומגלםכברקיימותהמונח

האקלימי (או סביבתי) למדיני אנו מגדירים "קיימות אקלימית" באופן שנוכל לבחון ולהשתמש בו בשיח המדיני.

https://www.etymonline.com/word/sustainable
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ולהתאיםבמהרהלהשתקםתדעשהמערכתלכךמביאיםהחומריםוחילוףהיחסיםמערכותוריבויאיזונים
4עצמה במקרה של הפרעה.

כמושגצמחהפופולריתבצורתוקיימותהמושגטבעיות,ממערכותרבותולאמץללמודשניתןלמרות
–אנושיותוחברותאנשיםעללדברעלינוקיימותלהביןכדיכןועל5האדם.סביבהסובבמושג–אנתרופוגני

ביחסם לסביבה ולעולם, וביחסם זה לזו.

מתייחסיםשוניםידעתחומיכיצדבחןקיימות,להגדרתשונותבמתודותשעסק1995משנתמענייןמחקר
ולצורךהטבעיותלמערכותהאדםבנישביןלאינטרקציההתייחסוביולוגיםלמשלכך6הקיימות.למושג
המודרניהייצורנקודהבאיזולהגדירכדיבקיימותהשתמשוכלכלניםהגנטי;המגווןועלהטבעעללשמור
קהילותיחידיםשליכולתםעלדיברווסוציולוגיםתלויה;הכלכליתהמערכתשבוהטבעיההוןאתימוטט

השונותהגישותמגווןמתוךשונות.קהילותשללמשאביםוגישהסביבתיצדקועללהתקיים,ומשפחות
המאפשריםבתנאיםלדוןלנוהמסייעיםכללייםמשותפיםקוויםמספרלחלץניתןהשונים,והמיקודים

קיימות, וניתן להציג אותם בעזרת ארבעה מושגים - עתיד, שוויון, סביבה ומגוון:

פעולהכן,עלמערכת.שלאוחברהשלההמשכיותיכולתאתשבוחןשיחהואקיימותעלשיח–עתיד
כזולהיותצריכהבהווהההתנהלותהרצויה.העתידתמונתידיעלמונעתלהיותצריכהבהווהמקיימת

הפעולהשלהלגיטימציהברווחה.להתקייםואףלהתקיים,הבאיםהדורותשליכולתםאתהמבטיחה
בהווה, כמו גם אופי הפעולה עצמו, נגזרים מאותה תמונת עתיד רצויה ברגע נתון.

ככלוכו'.מדינותקבוצות,קהילות,אנשים,ביןוכוחמשאביםחלוקתשלהיבטיםבוחןשוויוןהמושג–שוויון
הםכךאקולוגית,במערכתנדרשיםשאיזוניםכמותיפגע.הקיימותגםכךגדלים,קבוצותביןשהפערים

–לעבודהלהשתעבדשנאלצותלמשאביםגישהללאעניותקבוצותכשישנןחברתית.במערכתגםנדרשים
להפיקהיאמטרתןשכלעשירותקבוצותישוכאשרהחברתי,בסדרהפרעותייצרוובחלקןיכחדובחלקןהן

הטבעיותהמערכותאתתערערנהתום,עדהטבעייםהמשאביםאתתנצלנההןעכשוויים,רווחיםמקסימום
אלה.סוגיותסביבסובבותהקפיטליזםנגדרבותטענותזמן.לאורךלהתקייםהחברהשלביכולתותפגענה

האדםמניצולהרווחיםשלהוגנתחלוקהשמשמעו-סביבתיצדקשלהיבטיםגםכוללותלשוויוןהתייחסויות
סביבתיצדקלאיקלאסיתדוגמהפעילותו.בגיןהאדםעלהמושתותהעלויותשלגםאךהעולם,משאביאת
אוהקרקעהאוויר,האזור,אתמזהםהואאךשלו,מהפעילותכלכליתמרוויחיםשלושהבעליםמפעלהיא

7המים, ופוגע בתושבים הגרים בסמוך אליו.

הפיסיתהסביבהביןבתלות-גומליןהזמןכלנמצאיםשאנולעובדהמתייחססביבההמונח–סביבה
והצמחים,החייםבעלישלנו,העולםעםלהיטיבלצורךמתייחסהמונחשלנו.האנושיתלסביבה

עלמשפיעיםאנוהזו.הגדולהמהמערכתחלקאדםכבנישאנוהבנהמתוךוהאדמה,המיםהאטמוספירה
ממנהמושפעיםואנוחיובית.והשפעההתחדשותליצירתולפעולשליליתהשפעהלמזערועלינו-הסביבה

8– היא זו שמספקת לנו את תשתיות החיים, ואם נפגע בה ונערער אותה, הרי אנו מערערים על קיומנו כאן.

8 Lorey, David E., ed. Global Environmental Challenges of the Twenty-First Century: Resources,
Consumption, and Sustainable Solutions. Wilmington: Scholarly Resources, 2003.

כלכליסט.מוסף.רעלזרםהפתוחמהברז)12.7.2014(הרריצוריאלקרן7

6 Andrew D. Basiago, 1995. "Methods of defining 'sustainability'," Sustainable Development, John Wiley &
Sons, Ltd., vol. 3(3), pages 109-119.

5 Vogt, M., & Weber, C. (2019). Current challenges to the concept of sustainability. Global Sustainability, 2,
E4. doi:10.1017/sus.2019.1

,youmatterאתרבתוךחשיבות.דוגמהות,הגדרות,אקולוגית:מערכת4 17.2.2020:
https://youmatter.world/en/definition/ecosystem-definition-example/.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3635686,00.html
https://ideas.repec.org/a/wly/sustdv/v3y1995i3p109-119.html
https://ideas.repec.org/s/wly/sustdv.html
https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/current-challenges-to-the-concept-of-sustainability/DCF678F62B270E142077F8138FD60FDB
https://youmatter.world/en/definition/ecosystem-definition-example/


2023פברואררפפורט,ברמדינית-אקלימית,קיימות4

סוגישלבהיבטיםגםאךחייםובעליצמחיםמינישלבהיבטהן-מדהיםנכסהואבעולמנוהמגוון–מגוון
ההדדיתלהפרייהודואגהמערכת,שלאיזוניםשמבטיחזההואהמגווןומורשת.תרבויות,קהילות,אנשים,

אחדשכלמכיווןאדמה,בחלקתצמחיםסוגימספרגידולעלממליציםבחקלאותלחינםלאלקיום.ההכרחית
9מהם תורם דבר מה אחר להפרייה ולהתחדשות של הקרקע.

וצמח,התפתחהקיימותמושגהזמןעםהקיימות.שלהבסיסיהרעיוןבהבנתעוזריםהללו,היסודותארבעת
מבקשותוחברתיותסביבתיותתנועותהאחרונותבשניםפוליטיות.ולתפיסותשוניםלצרכיםבהתאםעוצב

מדיניתלפעולהחלופותולקדםהקיים,הכלכלי-פוליטיהסדראתכךבתוךלאתגרמנתעלמחדש,להגדירו
וגלובלית שתצלחנה להתמודד בצורה טובה יותר עם האתגרים העכשוויים.

קיימות - התפתחות רעיונית

Our"ברונדלנדבדו"חנמצאתלקיימותהראשונותההגדרותאחת common future"האו"םשפרסם
ניצול"שבוככזהבר-קיימא""פיתוחהמושגאתגלובליבאופןלראשונהמגדירזהדו"ח1987.10בשנת

אתופוגשיםבהרמוניהכולםמתקיימיםהמוסדייםוהשינוייםהטכנולוגיהפיתוחההשקעות,כיווןהמשאבים,
וכיצדהרצויה"פיתוח"עלדגששמהכאןהקיימותהגדרתובעתיד".בהווההאנושותשלוהשאיפותהצרכים

אותםשלההתחדשותקצבאתישיגלאהמשאבים"כילוי"שקצבכךהאנושיתהפעילותאתלהמשיךניתן
מדדים17האו"םהגדירקיימא"בר"פיתוחלתפיסתבהמשךהבאים.לדורותלשמרםניתןויהיהמשאבים
עצמםאתלבחוןכדיבומשתמשיםוארגוניםמדינותחברות,אשרבסיסילמושגשהפכובר-קיימאלפיתוח
SDG's(הבסיסי""הטובאתולהגדיר - Sustainable Developments Goals.(11ניסיוןהםהאו"םמדדי
כחברה.אותםלהשיגשישכיעדיםאותםולהניחקיימות,להגדרתמנחיםעקרונותלהבנותוגלובליממוסד

מיםמגדרי,שוויוןחינוך,ורווחה,בריאותבת-קיימא,וחקלאותתזונתיביטחוןהעוני,מיגורהם:המדדים
צריכהערים,תפקודאי-שוויון,הפחתתמקיימת,תעשייהמכובדת,תעסוקהבת-השגה,אנרגיהנקיים,

אדםזכויותאקולוגיות,מערכותעלהגנהימיות,מערכותעלהגנההאקלים,משברעצירתמקיימת,
בסיסיות, חיזוק אמצעים ושיתוף פעולה.

וכלהחברתייםלהיבטיםניתןרבדגשחברתית.כלקודםהיאהללוהמדדיםפיעלהקיימותהגדרת
-מודרניתבחברהביותרהבסיסייםהאנושייםובצרכיםבשוויוןאדם,בזכויותדניםהראשוניםהמדדים
ומבקשוסביבה,כלכלהבהיבטיעוסקהמדדיםשלהשניהחלקפרנסה.בריאות,חינוך,מזון,מים,אנרגיה,
לפיתוחהיעדיםהארץ.כדוריציבותעללשמורמנתעלמהאנושותהנדרשותהמחויבויותמהןלהגדיר

מנסיםאינםהםעליהם,ולחתוםפוליטיתאותםלקבלשונותלמדינותשיאפשרבאופןעוצבובר-קיימא
לערער על הסדר הקיים, אלא רק להציע כיצד בסדר הקיים ניתן לפעול טוב יותר.

ב"גבולותשעסקשוניםידעמתחומיחוקרים26שלקבוצהידיעלחשובמאמרפורסם2009בשנת
הטבעית,הסביבהעלדגששמהאשרזותפיסה12חדשה.תפיסהשללהתפתחותהוהביאפלנטרים"

מגבולנחרוגאםאךעצמן,אתולייצבלהתקייםיודעותשונותמערכותשבובטוחתחוםישנוכימציגה
ויתמוטטו.אל-חזורלנקודתיגיעוהןאזלהכיל,יכולותמשהןיותרהללוהמערכותעלונעמיסמסוים

סףנקבעמערכתלכלכאשרשונות,טבעיותמערכותלתשעהעולםאתמחלקיםהפלנטרים"ה"גבולות
אפשרהההפרדהאךבזו,זושלובותהמערכותשכלכמובןשלה.למאפייניםבהתאםומדידכמותימסוים

12 Rockstrom et al. (2009) Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology
and Society 14(2): 32. [online]: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/.

ראו דו"ח של האו"ם המסביר על בחירת המדדים בבחינת ממשל בר קיימא:11
https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI_Concept.pdf

ברוטלנד:דו"חשלנו",המשותף"העתיד10
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

9 UNCCC (10.9.2021) Why biodiversity matter?

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI_Concept.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://unfccc.int/blog/why-biodiversity-matters?gclid=CjwKCAiAzp6eBhByEiwA_gGq5KvGaeMkwLtC30YqRO8KWy10-y1M5eVqy29h9sBW_BQ8jBDy0alAFRoCuNEQAvD_BwE
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שינוייהשלמה.התמונהשליותרטובהוהבנה-בנפרדמהןאחתכלשלהצרכיםוהבנתמדידההערכה,
מתוקים,מיםשליתרשאיבתישנם:אקליםלשינוייבנוסףמבניהן,ביותרהמוכרתהמערכתאוליזואקלים
כימיזיהוםאוויר,זיהוםוזרחן,חנקןשלהעמסהקרקע,ייעודישינויאוקינוסים,חמצוןביולוגי,מגווןאובדן

ודילול שכבת האוזון.

Kate(ראוורת'קייטהכלכלניתפיתחה,2012בשנתבהמשך, Raworth(הבייגלה""כלכלתבשםתאוריה
)The Doughnut Economy(תיארהראוורת'וכלכלי.חברתירובדהפלנטריםלגבולותלהוסיףשביקשה

מתייחסתזוחברתית"."רצפה-תחתוןגבולהוסיפהועליהםאקולוגית"ב"תקרההפלנטריםהגבולותאת
ופרנסה,הכנסהחינוך,אנרגיה,בריאות,מים,מזון,האנושי:לקיוםשהכרחייםבסיסייםסוציאלייםלתנאים

קהילות).תמיכה,רשתותשל(במובןורשתותדיור,מגדרי,שוויוןחברתי,שוויוןפוליטי,קולוצדק,שלום
הבטוח,המרחבמתקייםשבתוכהדונאט-בייגלהצורתיוצריםוהתחתוניםהעליוניםהגבולותביחד

ערןפרופ'ישראלי,אקדמאיידיעלגםמקודמתהקיימות"שלהבטוח"המרחבתפיסתהבר-קיימא.
הרצויהפעולהטווחמהוללמודניתןקיימות,מהיבמדויקלהגדירניתןלאאםשגםומציעהפייטלסון,

13שתפיסת הקיימות מייצרת.

אחתמוגבלים.המשאביםמרביתשבובעולמנומשאביםניהולשלבנושאדןקיימותשלנוסףהיבט
סביבהשביןבקשרמתמקדתמעגליתכלכלה14מעגלית.כלכלהנקראתבתחוםביותרהמוכרותהתפיסות

אבסורדיתלינאריתמערכתשהינההיוםהכלכליתלמערכתאלטרנטיבהלהציעומבקשתלכלכלה
חממה,גזיולפליטתרבלזיהוםהאחראימסיביבייצורהמשכהבזבזנית,משאביםבכרייתשתחילתה

מעגליתכלכלהזאתבמקוםומזהמת.מצטברתלפסולתזמניתצריכהלאחרהופכיםבההמוצריםומרבית
שלהםהחייםשרשרתכלאתלתכנן–ומחזוריתמעגליתבצורהוהעולםהמשאביםעםלהתנהלמציעה
לשתףחדש,ערךמהםלייצרשלהם,הערךעללשמורלשימוש,ולשובזמןלאורךלשמששיוכלוכךמראש
שלנווהמרחבהמוצריםאתולתכנןולעצבהטבעית,למערכתהזנהחומרילהחזירשניתן,במשאביםולחלוק

החלוציםהספריםאחדבהרמוניה.עמהויפעלוהאקולוגיותלמערכתיתרמושהםכךמהטבעבהשראה
Williamמק'דונו(וויליאםבראונגרטמיכאלידיעלנכתבזהבתחום McDonough & Michael Braungart(

15"מעריסה לעריסה".

ג'ייסוןשליותר"זה"פחותבספרמוצגאשרמשלים,חברתיהיבטהתווסףהסביבתי-כלכלילממדכאןגם
Jason(הייקל Hickel.(16משרתתלינארים,וצריכהייצורעלהמבוססתכיוםהכלכלהכיצדמציגהייקל

כדיומשמשיםהסביבה,אתשמכליםומוצריםצמיחהעודףמייצריםשבהקפיטליסטיתכלכליתמערכת
הרבהולצרוךלייצרניתןבפועללטענתוכלכלי.שוויוןאיומשמריםיותרלעשיריםהעשיריםאתלהפוך
מערכותוביציבותבריאותברווחה,השקעהתוךשוויונית,בצורה-אחרתהמשאביםאתלחלקוגםפחות,

אקולוגיות ובכך לזנוח את הרעיון של צמיחה אין סופית ולקדם שגשוג ורווחה לכל - שהם הביטוי לקיימות.

למדוד קיימות

מדינות.שלוההצלחההעושרההישגים,אתלהעריךכדישוניםבמדדיםשימושנעשהההיסטוריהלאורך
כלכלילגידולהתייחסביותרהנפוציםהמדדיםאחדוהרצוי.הנכוןהנורמה,אתמבטאיםהללוהמדדים

רדיקל.הוצאתיותר.זהפחות)2022(יוליהיקלג'ייסון.16
ומשכל.בבל,הוצאתמק'דונווויליאםבראונגרטמיכאל)2012(לעריסה""מעריסה15

:OECDה-שלבדו"חלמצואניתןהנושאהתפתחכיצדעלרבמידע14
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-How-Where.pdf.

כאן:שלהםלאתרקישורמק'ארתור,אלןקרןהםהיבטיהכלעלמעגליתכלכלההמקדמיםבעולםהבולטיםהארגוניםאחד
https://ellenmacarthurfoundation.org/

החדשמאמרו–גבולותחוצימיםוסוגיותתכנוןסביבתי,במדיניותעוסקהעבריתמהאוניברסיטהפיילטסוןערןפרופסור13
העוסק במרחב הבטוח של הקיימות יפורסם בקרוב.

https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-How-Where.pdf
https://ellenmacarthurfoundation.org/
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GDP(גולמימקומיתוצר-תמ"גונקרא - Gross Domestic Product.(סךאתמחשבהתמ"גמדד
אינוהואאךבמדינה,שהופקו)והשירותיםהסחורות(סךרווחממנהלהפיקשניתןהכלכליתהפעילות
מדדלמעשההאנושית.והרווחההסביבהעלולהשפעתההכלכליתהפעילותשלהנלוותלתופעותמתייחס

הזההמדדבת-קיימא.ולאלא-מרוסנתצמיחהלטובתמשאביםשליתרניצולומעודדתומךמבטא,זה
מתגמל את הכלכלה הלינארית, ומעניק ציון חיובי למדינות על בסיס הגידול והצמיחה בלבד.

עקרונותפיעלוהרצויהטובאתלהעריךשמבקשיםאלטרנטיבייםמדדיםהתפתחוהאחרונותבשנים
HDI(האנושיהפיתוחמדדפותח'90ה-בשנותלמשלוקיימות.חייםאיכותעלדגשששמיםיותרהוליסטים

- Human Development Index.(17אנשיםעלדגשלשיםמבקשהאו"םידיעלשאומץזהמדד
המדדכךלנפש.בממוצעזאתכל-והכנסההשכלהחיים,תוחלתאינדיקטורים:שלושהולוויכולותיהם

מדדהואמענייןמדדהחיים.רמתואתהאנושי,וההוןהידעאתוהבריאות,החייםאורךאתלהעריךמנסה
אקולוגית,עמידותתרבותי,מגווןלקהילה,קשרבזמן,שימושנפשית,רווחההבוחןהגולמיהלאומיהאושר

הקיימותמדדהינהאלטרנטיבימדדלפתחנוסףלניסיוןדוגמהטוב.וממשלחינוךבריאות,חיים,רמת
המשאביםעלוההגנההתרומהלבחינתאינדקסים21ומציעבאקדמיה,חוקריםידיעלשפותחהסביבתית
הםהאו"םשלSDGה-18ועוד.ביולוגימגווןמים,איכותאוויר,זיהוםרמתלדוגמתהמשותפיםהגלובליים

גם מדד מרכזי בהקשר זה.

ולהגדרהתפיסתילשינויביטויהםבהדרגהמאמצותמדינותאותןאלטרנטיביםמדדיםשלהתפתחותם
חברותממשלות,שלפעולותלהעריךככלימשמשיםאףאלומדדיםהמדינית.המערכתמטרותשלמחדש

וארגונים ולתגמל את מי שפועל בהתאם אליהם.

קיימות מדינית-אקלימית.3

וגבולותמובחנתטריטוריהלמדינותהסביבתית-אקלימית.מהמערכתבמאפייניהשונההמדיניתהמערכת
וחוציםבמרחבנעיםוזיהוםחייםבעלימים,-גבולותיודעתאינההסביבתיתהמערכתבעודתחומים,

אזורי–ייחודייםואתגריםמאפייניםבעליגיאוגרפיםאזוריםמייצריםוהאקליםהסביבהשונים.שיפוטתחומי
מדינה–המדיניתבמערכתמדיניים.גבולותחוציםהםשגםהצפותואזוריקרהאזוריבצורת,ואזורימדבור,
נוצרתהסביבתית-אקלימיתבמערכתאחרות.מדינותמולשלהוהתלותהפעולהשיתוףמידתאתבוחרת
פגיעותומדינותבמיוחד,בזוזותלויותשכנותשמדינותכךמבחירה,שלאגומליןויחסיהדדיתתלות

תוכןתחומיביןמלאכותיתהפרדהעושההמדיניתהמערכתבמיוחד.מזהמותממדינותמושפעותלאקלים
בעודהחקלאות,משרדהאנרגיה,משרדהחוץ,משרד-עצמאיתיחידהפועלתמהםאחדובכלשונים

שלה,הפוליטיבהיבטבייחודהמדינית,המערכתואינטגרציה.מערכתיתראיהמחייבתהאקלימיתהמערכת
טווחארוכיבתהליכיםהשקעהנדרשתהסביבתיתבמערכתבעודקצר,בטווחהישגיםלקצורמבקשת

שיבטיחו עמידות וחוסן.

טכנולוגיים,סביבתיים,שינוייםלאורועוצבההשתנתההאנושיתהפוליטיתהמסגרתההיסטוריה,לאורך
נדרשתכימלמדלאקלימית-סביבתיתהמדיניתהמערכתביןהפערותרבותיים.חברתייםכלכליים,

פרדיגמותלהתפתחותמביאהמאייםהאקליםומשברהמואץהשינוייםקצבמדינות.שלנוספתהסתגלות

18 The environment sustainability index
האו"ם)שלהפיתוחתכניתזהUNDP(ה-UNDPה-באתרהאנושיהפיתוחמדד17

https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
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הממשלהביןהקייםהחברתיהחוזהעל"לוחצים"אקליםשינויי19המדינה.ותפקודתפקידלגביחדשות
לאזרחים, משפיעים על מערכת היחסים הזו ועל קשרים בין ובתוך קהילות ומחייבים את התאמתה מחדש.

המקובלותהמדיניותמתפיסותואחתוהאקלים,הסביבהעםלהתמודדשעליהבכךהכירההמדינה
אקלים,שינוייזותפיסהלפיהסביבתי-אקלימי.הביטחוןבשאלתמתעסקתזומהכרהכתוצאהשהתפתחו

המצבשללהחמרהלהביאועשוייםסיכונים,כמכפילינתפסיםובמזוןבמיםמחסורמשאבים,דילול
אולם,20ומסכסוך.פוליטיתיציבותמחוסרסובליםשממילאבאזוריםנוספיםומאבקיםסכסוכיםולהיווצרות

משברשלההבנהאתמצמצמתבלבד,סיכוניםוכמכפילביטחוניכאיוםהמדיניבמישוראקליםשלהבחינה
שביןהצירעלנעהואהיטב.מכיריםאיננועדייןחוקיושאתחדשעולמיסדרמעצבהאקליםמשברהאקלים.
ככזה,וכלכלה.חברהבנינושעליהןהטבעיותהמערכותאתומשנההיררכיותמפרקלמקומי,הגלובלי

שלעיצובבכלסכסוך,שלפתרוןבכלאינהרנטיחלקהואהסביבתי-אקלימישהענייןמלמדהאקליםמשבר
בסיסיכליאלאויציבותמפותחותמדינותשלפריווילגיהאינההיאבאקליםהתעסקותמדיניות.בכלהסכם,

עבור כל מדינה. היא יותר מכלי, היא תנאי בסיס להבנה ולפעולה.

המציאותתיאורומתוךהמנחים,ולעקרונותיההסביבתיבשדהשהתפתחההקיימותלתפיסתבהמשך
המדיניהמעשהאתלהתאיםישואחת,העשריםבמאהמדיניותעושיםבהבדרךמהותישינויהמחייב

למשבר האקלים ולאמץ עקרונות מנחים חדשים לפעילות האנושית גם בשדה זה.

עקרונות מנחים לקיימות מדינית-אקלימית

עתיד

תדירתשאלהמדיניתהקיימותעקרונותעלהמתבססתהחלטותקבלתמערכת-רצויהעתידתמונת)1
משבראיומיהרצויה.העתידתמונתעבראלמקדמתפעולהכלוכיצדהרצויההעתידתמונתמהי

להיגזרצריכהבהווהלפעולותהלגיטימציהלכן,הקיימים.הפוליטייםהסכסוכיםאתמגמדיםהאקלים
פוליטיותהחלטותבהםעדיין,רביםבמקריםשנעשהכפירחוקה,מהיסטוריהולארצויה,עתידמתמונת

הופךזה,מנחהעקרוןשלאימוץעבר.וזכויותהיסטוריסיפורשלתפיסהעלנשענותואסטרטגיות
–למשניתבישראלוהפלסטיניםהיהודיםביןהניצבתהארץעלההיסטוריתהזכותשאלתאתלמשל

–השאלהעםלהתמודדוהפלסטיניםהיהודיםיצטרכוזה,מנחהלעקרוןבהתאםבמקומה,בחשיבותה.
באיזו מציאות תרצו לחיות מחר, וכיצד תרצו שהילדים והנכדים שלכם יחיו?

ידיעלמוסכמתתהיהתמידולאבהווה,לשינוייםבהתאםנתוןרגעבכלמשתנההרצויההעתידתמונת
כפיהרצויה,העתידלתמונתבנוגעהחברהחלקיכללביןמתמידדיאלוגולעודדלקייםישהצדדים.כל

לשרטוטהחופשקרה,לאעודוהעתידהיותאךהעבר,למשמעותבנוגעחריףמאבקלעיתיםשמתקיים
ללגיטימציה,לתכנון,ערךשיעניקזההואתדיר,המשתנההעתידי,החזוןיותר.רחבהסכמותשל

ולהערכה של הפעולה.

20 Chasek, P. S., Downie, D. L., & Brown, J. W. (2018). Global Environmental Politics. In Global
Environmental Politics. https://doi.org/10.4324/9780429495236

דוגמה לתפיסות שונות לגבי תפקיד המדינה לאור משבר האקלים ומשברים סביבתיים ניתן למצוא במאמרים הבאים:19
Arnauld de Sartre, X., & Taravella, R. (2009). National sovereignty vs. sustainable development lessons from

the narrative on the internationalization of the Brazilian Amazon. Political Geography, 28(7), 406–415.
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.09.008

Posocco, L., & Watson, I. (2022). Reflexive Green Nationalism (RGN): A sociological antidote to the climate
crisis? Frontiers in Sociology, 7. https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1021641

https://doi.org/10.4324/9780429495236
https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.09.008
https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1021641
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אתלהעריךלנסותכדיובנתוניםבמודליםהרבהמשתמשיםאקלימיהסביבתיבעולם-ונתוניםמודלים)2
21מכך.הנדרשותהפעולותאתלגזורוכדיהרצויים,התרחישיםאתלחזותכדיהאפשריים,התרחישים

מתמדתלמידהתהליכיבקיוםרבהחשיבותישנהזה.פעולהאופןתאמץהמדיניתהמערכתגםכינכון
תחזיותלייצרכדיובמודליםקהלדעתבסקרישימושוחברתי,מדיניוסביבתי,אקלימימידעאיסוף–

התנהגותשלחוקיותאחרלחפשואףהטבע,שלהחוקיותאתלגלותמבקשהמדעשונים.ותרחישים
אחרלחפשאחדמצדמאפשרתהחלטותבקבלתוידעמדעעלההתבססותהחלטות.וקבלתאנושית
שניומצדפעולה,וקווימדיניותולגבשמשותפותמוסכמותליצורניתןיהיהבסיסהשעלחוקיות

לצייריהיהניתןלאלעולםאליו.להיערךשצריךודאותואיטעותשלטווחשישנובכךלהכירמאפשרת
מהוולהגדירתחתוןוגבולעליוןגבוללצייריהיהניתןאבלהרצויים,התרחישיםואתהעתידאתבמדויק

'מרחב הפעילות הבטוח' ועל איזה גבולות צריך לשמור בהתאם למשאבים העומדים לרשותנו.

-להשפעהכמקורותושייהאופטימיותעללשמורישוהחזוןהעתידתמונתבציור-ותושייהאופטימיות)3
אינה-הסביבתיתוהןהפוליטיתהן–המציאות.ולהטיבלהשפיעלשנות,שבכוחנועולםכתפיסת
במידתלהשפיעויכוליםעתידנו,ואתאותהמעצביםוכמדינהכחברהכיחידים,אנומלמעלה.מוכתבת

גםלתרגמהוישהעם,וריבונותהאדםריבונותשלהתפיסהבבסיסגםשעומדמהזהגורלנו.עלמה
לשדה החדש של קיימות מדינית-אקלימית.

סביבה ומשאבים

אינטראקציותממגווןומושפעתמשפיעההיאריק,בחללפועלתאינהמדינה-מדינייםומשאביםסביבה)1
עםבינלאומיים,ארגוניםעםאחרות,מדינותעםגומליןבתלותונמצאתבין-לאומיותיחסיםומערכות

עללהסתכלישהמדיניהמעשהתכנוןעבורכן,עלומשאבים.אינטרסיםבעליכולם-עסקיותחברות
סביבתה,עםחומריםחילוףמקיימתטבעיתמערכתשכלכפיוהגלובליות.האיזוריותהמורכבויותמכלול

כיצדוללמודשכנותמדינותעםבמיוחדאחרות,מדינותעםמפרהחומריםחילוףלהבטיחהמדינהעל
להתבטאיכולחומריםחילוףואינטראקציה.מפגשכקוויאלאוחוסםמפרידכדברלאלגבולותלהתייחס
ועזרהמחקר,כמופעולהשיתופישלמערכיםביצירתוגםועוד,יזמותטכנולוגיה,מידע,שלבהעברה

פעילחלקולקיחתשותפותבאמצעותיחסיםומערכותפעולהשיתופילבססניתןחירום.בעתותהדדית
לפעולהתניענוספות,מדינותשלמחויבותשתעמיקמדיניתעשייהואזוריים.בינלאומייםבמוסדות

אזוריומתןבמשאהשתתפותלגבולותיה.מחוץהמדינהשלהפעולותהשפעתעלאחריותולקיחת
מאפשרזהאחרתמבטמנקודתאךהעצמאי,המדיניהפעולהמרחבאתלצמצםלעיתיםיכולובינלאומי

סלאתומרחיבבאזור,אואחרותבמדינותהמתקבלותוהחלטותמדיניותעללהשפיעמדינהלכל
המשאבים והיכולות העומד לרשות המדינה, וכך בעצם מרחיב את טווח ההשפעה המדיני.

מוגבליםהםרבהשבמידהמדינייםמשאביםישלמדינהגםכךבמשאביםמוגבלשעולמנוכפיבנוסף,
בינלאומית,לגיטימציהכדוגמתבנושאיםלדוןניתןמדינייםלמשאביםבהתייחסותנכון.לנהלםישכןועל

שאנושהמשאביםלראותצריךהמדינה.במוסדותאמוןטריטוריה,כוח,והפעלתסמכותעצמאות,
לבזבז.לארצוימדינייםמשאביםגםרצויים.פירותומניביםלהמותאמיםמסוימתבפעולהמשקיעים

חשובשימוש.וחסרמרוקןשיישארעדהמשאבאתתוםעדשינצלולינאריותמפעולותלהימנערצוי
היאלכךדוגמהחוזר.לשימושזמיןולהיותעצמואתלקייםשימשיךכךמדיני,משאבגםמשאב,לנהל

להחזיקבינלאומיתבלגיטימציהישראלזכתההשואהלאחרהיהודי.העםעבורהשואהזיכרוןמשאב
עליתרזהבמשאבמשתמשתשישראלככללא.ומהאנטישמיותמהיהעולםכלעבורלהחליטבסמכות
ביקורתכלתגדירשישראלככללמשל,לה.ויאבדמתבזבזהמשאבכךמותאם,שאינוובאופןהמידה,

שלפוטנציאליםתרחישיםמספרבחינתתוךנעשהאקליםסיכוניניתוחלמשלשונים,ותרחישיםמודליםעלמבוססאקליםמדע21
היטב:זאתממחישיםIPCCה-שלדוחותחממה.גזיפליטותשללתרחישיםבהתאםגלובליתטמפרטורהעליית

https://www.ipcc.ch/

https://www.ipcc.ch/
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זכויותומגילתהבינלאומיהדיןעםבידידהולכתהביקורתכאשרגםכאנטישמיות,הישראליהכיבושעל
זאתלעומתומדויקמושכלשימושונכון.מדויקלאשימושבגיןהזההמשאבאתתבזבזהיאאז-האדם

נחרץבאופןלעמודכדיהשואהבזיכרוןתשתמששישראלככללמשל,המשאב.אתויחזקעצמואתיזין
בעצמהותשמשבגזענות,פשרותחסרבמאבקלתמוךאפלייה,למנועוהאזרח,האדםזכויותלצדוקבוע
הנורמטיביההכשרומעניקתהפוסקתלהיותהלגיטימציה–לרשותההעומדהמשאבכךלכך,דוגמה

לאנשים, ארגונים ומדינות בעולם  - ילך ויתחזק.

–לסביבתיהמדינישביןבחיבורלהבנהביותרהפשוטאוליהואזהנושא-טבעייםומשאביםסביבה)2
המדינהעלקיומנו.אתלנומאפשריםהםשכןמושכל,באופןשלנוהטבעייםהמשאביםאתלנהלעלינו
אתולהפרותלהעשירזמינים,מיםמספקיםאשרהיםועלמתוקיםמיםמאגריעלהתהום,מיעללהגן

לעשותזאתובמקוםמזהמתלפסולתערךיקרימשאביםלהפוךלהפסיקמזון,מספקתאשרהקרקע
קשותשפוגעיםבכימיקליםושימושאווירזיהוםלעצורולחדש,למחזרהשימושים,מירבאתבהם

נוספיםרביםושירותיםמזוןחמצן,בריאות,צל,שמספקותהטבעיותהמערכותעללשמורבבריאות,
מהמציאותמאדרחוקאךלמדי,פשוטנשמעזהכלכלכלי.מחירתגלהםשאיןלמרותמפזיקרים

פרטיים,לרכביםמכורהמסורתית,חקלאותבשיטתתקועהבפסולת,טובעתישראלהישראלית.
אחדבאףמשמעותיותרפורמותלהובילמצליחהולאנמוכים,ותכנונייםסביבתייםבסטנדרטיםמחזיקה

מהתחומים הללו.

רביםבמקריםמשאבעלתחרותשכןהמשאבבניהולפעולהשיתוףהואמשאביםבניהולמנחהעיקרון
תהיהסביבושהתחרותצפויאזלקיום,קריטייותרהואכלשהושמשאבככלבמשאב.ופוגעתמדללת
למדינהזאת,עםיחדהמשאב.אתגיאוגרפיתחולקיםשאיתםאלועםהיאלרובהתחרותיותר.גדולה

יציבותלהבטיחמנתעלמרווחה,ויהנוישגשגודווקאאלאבמחסוריהיולאששכנותיהאינטרסיש
לכאורהיכולהישראלאמנםישראל.שלהשכניםרובעבורבמחסורמשאבזהו–למשלמיםוביטחון.

לחוסריביאבירדןאובעזהבמיםמחסוראבלהתפלה.מתקנידרךתושביהעבורמיםלרווחתלדאוג
ניקוזאגניניהולוים,נחליםזיהוםמשותפים,תהוםמישליתרשאיבותבנוסף,אזורי.ביטחונייציבות

המיםביטחוןאתלהבטיחכדיהמיידייםשכניהעםפעולהלשתףחייבתשישראלסוגיותכולןושטפונות,
הקיימיםהמיםמקורותוהגדלתשימורתוךפעולהבשיתוףלנהלשישמשאבהינםהמיםעצמה.שלה

כך שאספקת המים תענה לצרכי ההווה והעתיד של כלל האנשים החיים במרחב.

הגלובליתבכלכלהוהלוקליזציה.המקומיתהיצרנותטיפוחהואהמשאביםניהולשלונוסףחשובהיבט
במספרומיוצריםמורכביםמזון,ביגוד,טלפונים,–שוניםומוצריםמאד,ארוכותהןהאספקהשרשראות

והגברתהשינוע,בתהליכירבותחממהגזיפליטותכוללותהסביבתיותהמשמעויותשונות.מדינות
אותםלהשיבאומוצריםלתקןוהמוטיבציההיכולתאתמאבדתהאנושיתוהחברההיותהפסולת
האספקהשרשראותשלהמדיניתהמשמעותלזיהום.ומוקדנטלומהוויםנערמיםוהםלשימוש

שחלקםדבריםאותםשלהאספקה–אחרתבמדינהמשבראועולמי-משברשבמקריהיאהגלובליות
ומשקהעולמיתהחיטהאספקתעלהשפיעהבאוקראינהשהמלחמה(כפילהיפגעעשויהלקיום,חיוניים

בחיזוקרבהחשיבותישנהלכןומזון).צריכהמוצרישלזמינותעלשהשפיעהקורונהמשבראוהאנרגיה
הידעבאימוץהגלובליותהאספקהשרשראותשלבהמרההגיוןישהמקומית.והכלכלההיצרנות

לחזקמנתעלוזאתהמקומיים,לצרכיםגלובליותושיטותטכניקותשלותרגוםהרלוונטייםוהכישורים
את החוסן המקומי ולהיות ערוכים לעתות משבר.

שוויון

שמתמקדחברתימושגהואבמהותושוויוןשלהמושג-למשאביםנגישותוהבטחתפעריםצמצום)1
ביןהחיבורמשאבים.למגווןשונותוקבוצותאנשיםשלשווהובנגישותאוכלוסיותביןפעריםבצמצום
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החברתי.הסדריציבותעלומערערבר-קיימאאינוהואשאי-שוויוןמהתפיסהנובעלקיימותשוויון
ושוחקצדקחוסרשלתחושהיוצרהואטוב,מספיקאינולהםשיששמהלהרגישלאנשיםגורםאי-שיווין

ניידותמפחיתעצמן,בתוךולהסתגרלהתכנסלקבוצותגורםאי-שוויון22החברתית.הלכידותאת
שוויוניתאינהההכנסותחלוקתבהןחברותהסובייקטיבית.והרווחההאושרבתחושתופוגעחברתית

23נוטות להיות פחות מאושרות.

ולהתבססוכלכלי,חברתישוויוןשלערכיםידיעלמובלתלהיותצריכהמדיניתקיימות-רווחולארווחה)2
נדרשכןעללתושבים.ביותרהטוביםהמחייהתנאיוהבטחת,רווחיםמקסוםולארווחהמיקסוםעל

גרידא.הרווחשורתשלהמסורתיתהמדידהאתשיחליפוהמדיניות,תחומיבכלאחריםמדדיםלאמץ
פעריםצמצוםולהזדמנויות,למשאביםגישהחיים,תוחלתאושר,חינוך,בריאות,כולליםאלומדדים

במישורליציבותיביאווהרווחההחייםרמתושיפורהסולידריותחיזוקחברתיים,פעריםצמצוםוכו'.
חברתית,לרווחהמביאהאינההשוקאתשתאזןהנעלמהבידהתומכתהליברליתהגישההמדיני.

לאמהשחקניםאחדשאףכךולפעולהכלל,לטובתהמאזןבשמירתתפקידישהמדיניתולמערכת
הםוהיכןלבד,מתקיימיםאיזוניםהיכןללמודההחלטותמקבליעלפרופורציות.וחסרעודףכוחמקבל

היאבהםומיזמיםשפרויקטיםלהחליטיכולהלמשלהמדיניתהמערכתחיצונית.התערבותדורשים
ולסביבהלחברהמעניקיםשהםהמוסףהרווחלפיאלאכלכלי,רווחפיעלרקימדדולאמשקיעה,

בהתאם לערכי הקיימות.

שהפעריםאינטרסישמדינהלכללשיווין.לחתורחשובחוץ-מדינתיתבהסתכלותגם-מדינותביןשוויון)3
פעריםגדולים.יהיולאאיתן,כלשהיאיחסיםמערכתמקיימתשהיאמדינותאושכנותמדינותלביןבינה

האזורית.היציבותאתמערעריםובטכנולוגיותצרכיםבאספקתלמשאבים,בנגישותבפיתוח,גדולים
שיתופילממשתוכלבעצמה,להסתגרתצטרךלאשהיאכדיטוב,יהיהשלסביבתהאינטרסישלמדינה
שלבהעברהלהתבטאיכולמדינישוויוןלקידוםהחותרלצעדדוגמהולפעול.להתפתחלהמשיךפעולה,

יהיולאשאלוכדיופטנטיםטכנולוגיותלהעברתממשלתיכסףבהשקעתואפילובמדיניות,ובשיתוףידע
תלויים במוטיבציות כלכליות-עסקיות.

שוניםמשותפיםלמשאביםנגישותלהבטחתמתייחסשוויוןשלנוסףהיבט-שווהונגישותשקיפות)4
אותשלוםללאפתוחיםלשטחיםפיזיתנגישותכוללתלמשאביםנגישותהגלובלית.אוהלאומיתברמה
במיוחדהשקיפות,שלהגברהמחייבתלידעהנגישותשונים.מסוגיםלידענגישותגםכמונקי,לאוויר

נגישותגםכוללתהיאוכדומה.עמותהארגון,חברה,לכלבסיסיתכדרישהאךממשלתיים,במוסדות
ואףהדמוקרטיה),שלהיסודמערכיחלקשהוא(דבררלוונטייםתפקידיםובעליהחלטותלמקבלי
ארגוניםבינלאומי,משפטהליכיבינלאומיים,גופיםכמומדינייםמשאביםשלאחריםלסוגיםנגישות

ומוסדות גלובליים וכדומה.

מגוון

ייחודיעושראיתומביאאדםכלוהמדינית.החברתיתהמערכתאתומחזקמעשירהמגוון-כעושרמגוון)1
ומורשת.היסטוריהישנהוקבוצהתרבות,לכלכאשררב-תרבותית,בחברההיוםחייםאנולעולם.
זההואהמגווןלקיום.ההכרחיתההדדיתלהפרייהודואגהמערכת,שלאיזוניםשמבטיחזההואהמגוון

במגווןולתמוךלכבדשיודעתכזוהיאמקיימתמדיניתמערכתכן,עלוהסתגלות.השתנותשמאפשר
מאמצעיחלקהניתן).ככלמיטיבותיחסים(מערכותביניהםהיחסיםמערכותובמגווןואנשים,קהילות

23 Richard Wilkinson & Kate Pickett, The spirit level: why equality is better for everyone (Penguin, 2010)
רדיקל.הוצאת,2022יולייותר,זהפחותהיקל,ג'ייסון22
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הציבורילמרחבנגישותותרבות,ידעשלמעברשמאפשריםחופשייםתקשורתערוציכולליםהתמיכה
כקבוצות אוכלוסייה, ועוד.

שלשוניםסוגיםלשלבניתןאיךשללשאלהמתייחסתגםהמגווןסוגיית-החלטותקבלתכמטייבמגוון)2
במאההריבוניתהמדינהתפקידבדברשוניםטיעוניםמדינית.החלטותקבלתבכלורעיונותכליםדעות,

פרויקטיםשללפועלוהוצאהפתרונות,מציאתהמדיניות,גיבושתהליכישכללרעיוןמתייחסים21ה-
רשויותעסקי,מגזראזרחית,חברהארגוני–לנושאלתרוםשיכוליםהענייןבעליכלאתלערבצריכים

אךהפעולה,ואסטרטגייתהחשיבהתהליךאתלהובילהממשלהעל24ועוד.פרטייםאנשיםמקומיות,
יטייבוהםהמדינית,לפעולהיירתמואלושאםלממשלהמחוץוכליםרבידעשישנוההבנהמתגבשת

בשיתוףולתמוךשוניםמגזריםעםשלההיחסיםמערכותאתלחזקהמדיניתהמערכתעלאותה.ויחזקו
מגדריותפרספקטיבותמיעוטים,שלקולותיהםששומעיםלוודאעליהכן,כמומגזרים.חוצהפעולה

שונות וכו'.

מגוונות.שיותרכמהיהיושאלונכוןבינלאומיותיחסיםמערכותשלבהיבטגם-יחסיםשלכחיזוקמגוון)3
חברתיות.סביבתיות,כלכליות,–יחדיורבותסוגיותתקשורמדינותשתיביןמקיימתיחסיםמערכת
במקומותלהסכמותלהגיעומאפשרתהקשריציבותאתמחזקתיחדיורביםאינטרסיםשלקשירה
ושחקניםרבותמדינותעםיחסיםמערכותשלקשירהצד.כלעבוריותרכמורכביםלהיתפסשיכולים
יותר,ובטוחנרחבפעולהוכרמדינית,יציבותיותר,רבחוסןלמדינהיעניקולמדינה,מחוץמגוונים

ומתוך כך גם מרחב בטוח יותר ועשיר הזדמנויות עבור האזרחים שלה.

מדיניות-חוץ מקיימת.4

ארגוניםעםאחרות,מדינותעםהמדינהשלהיחסיםמערכותבניהולהממשלהשלכליהיאחוץמדיניות
שלוהמטרותהערכיםאתמשקפתחוץמדיניותלמדינה.מחוץהנמצאיםשוניםוציבוריםגופיםבינלאומיים,

באמצעותתושביהשלהרווחהקידוםתוךהמדינהשלהאינטרסיםאתלשרתובאההמדינית,המערכת
25קשרים ופעילות בין לאומית.

למשברלהגיבנאלצוהעולםמנהיגיברירהללאהגלובלי.האקליםממשברהתעלםלאמדיניות-החוץתחום
זהמושגאקלים"."דיפלומטייתשלהמושגפיתוחהינומדיניות-החוץבתחוםהתגובותאחתהמתרגש.

פעולהשיתוףקידמואשרשלהן,החוץוביחסיהבינלאומיתבמערכתמדינותשלהשונותלפעולותמתייחס
חממהגזיפליטותלצמצוםמהלכים–אלוביןהאקלים.משברעםההתמודדותאתלשפרבמטרהביניהן

משברהשלכותעםלהתמודדותיכולותלפיתוחמהלכיםגםכמו(מיטיגציה),גלובליתהתחממותומניעת
פעולותגםכוללתאלאבלבד,אלולפעולותמצומצמתאינהאקליםדיפלומטייתאולם,(אדפטציה).האקלים
מציעהאקלימיתדיפלומטיהלמשל,אחרים.מדינייםמהלכיםלקידוםכפלטפורמההאקליםמשברלמינוף
בכךולקדםוגלובלי,אזוריפעולהבשיתוףהנחיצותאתלהדגישכדיהאקליםבמשברשימושלעשותשניתן

26יעדים אחרים של מדיניות חוץ כמו ביטחון, יציבות אזורית, בניית אמון ויחסים דיפלומטים, שלום ועוד.

לנוכחותבולטתדוגמההןשנהמדיהנערכים)COP(האקליםשינויבנושאהאו"םשלהשנתייםהכנסים
לשתףהעולםברחביומדינותדיפלומטיםמתכנסיםאלובאירועיםהחוץ.מדיניותבתחוםהאקליםמשבר
החייםאתולהתאיםהגלובליות,החממהגזיפליטותאתלהפחיתבניסיוןהשנתיתהאקליםבוועידתפעולה

הדיפלומטיםבפעילותלזהותניתןבולטתמקומיתדוגמהמתמשך.אקליםמשברשללמציאותהאנושיים

:climate-diplomacyארגוןשלההגדרהעלמתבססתאקלימיתדיפלומטיהשלהגדרה26
https://climate-diplomacy.org/what-climate-diplomacy.

Universidadהגדרתלמשלחוץ,למדיניותשונותהגדרותישנן25 EuropaהגדרתאוUniversity of York
24 Karkkainen, B. C. (2004). Post-Sovereign Environmental. February, 72–96.

https://climate-diplomacy.org/what-climate-diplomacy
https://universidadeuropea.com/en/blog/what-is-foreign-policy/
https://online.york.ac.uk/what-is-foreign-policy/
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רבותמדינותעםמדינייםפעולהשיתופילבנייתנוחהכקרקעהמשותף,האקליםמשברלניצולהישראלים
לשיתוףכוונותהצהרתעלומבחרייןמישראלחקלאותשרישלבחתימתםלמשלביטוילידיבאזהבאזור.
בתחומיםפעולהלשיתוףוישראלבמרוקושריםביןהסכםובחתימת27תזונתי,ביטחוןלמעןחקלאיפעולה

ואנרגיותמזוןעיבודמדבור,חקלאות,מים,וניהולהתפלהשלהיבטיםעלבדגשוחדשנותטכנולוגיותשל
28מתחדשות.

פעולה.שיתופילקידוםנוסףדיפלומטיכליומהווהאקלימיותמטרותלקידוםפועלתאקליםדיפלומטיית
קיימותהמושגהחוץ.במדיניותיותרועמוקרחבשינוימציעמדינית-אקלמיתהקיימותמושג

אולאקליםקשורותאינןשלכאורהבסוגיותגםמדיניות-החוץ,אתמחדשלעצבמבקשמדינית-אקלימית
מציעזהמושגמדינית.קיימותלביןסביבתית-אקלימיתקיימותביןלהפרידניתןלאכיטועןהמושגלסביבה.

מעצבתובכךוהסביבתי,המדיניהשדהאתהקיימותמושגדרךהמחברתחדשה,תפיסתיתפרדיגמהלאמץ
נדגיםהבאותבשורותחוץ.מדיניותעושיםשאיתםוהכליםהיעדיםהמטרות,העדיפויות,סדריאתמחדש

החוץמדיניותשלוהכליםהמטרותאתמחדשמעצבתמציע,שהואוהפרדיגמההמושגאימוץכיצדבקצרה
הישראלית.

מטרות וכלים

התיכוןהמזרחשלהמשותףשבעתידהרעיוןאתלהפניםעלינולנוהמוכרתהישראליתלזירהבהתייחסות
המשותףעתידנואתלעצבהיכולתזאתעםהמחייה.ותנאיהזמיניםהמשאביםלשינוייביאהאקליםמשבר

דרכיםמציאתאךפוליטית,יציבותלחוסרולהביאסכסוכיםלהעציםיכולהמשאביםעלתחרותבידנו.עדיין
שלום.ולבנייתליציבותתשתיתלהוותיכוליםמידהבאותהשלוהוגנתולחלוקההמשאבלהגדלת

הםצורה,בשוםקיימאבניאינםוסכסוכיםשמלחמהבפשטותלומרניתןמשותף,עתידלעברבהסתכלות
הבסיסייםהמחיהבתנאיופוגעיםקהילותמפרקיםעצום,מידהבקנהוחברתיכלכליסביבתיהרסמייצרים

עסוקיםעתיד,ותמונתתקווהחסריהםאנשיםומלחמהסכסוךשלבמרחבאדם.לכלהמגיעיםביותר
השלוםכאשרגםקיימא,ברהואשלוםוהחברתי.הפוליטיהסדרלפירוקובניסיונותבמאבקבהישרדות,

הוא תהליך מתמשך ולא 'מצב קיים', ביכולתו להציע עתיד ודרך לצעוד בה.

שלהמסועפתהמערכתאתלמשללהביןישראלבידייסייעמדינית-אקלימיתקיימותשלהפרדיגמהאימוץ
הפרדיגמהבמסגרתבאזור.נוספותלמדינותישראלביןשלוםלביןישראלי-פלסטינישלוםביןהגומליןתלות
עםפורמלייםיחסיםולרקוםהפלסטיניתהסוגייהעל"לדלג"ניתןהאםלשאלהיצטמצםלאהדיוןהזו,

פוליטיתחברתית,האנושית,מהתמונהחלקהינםוהפלסטיניםישראלביןהיחסיםאחרות.ערבמדינות
ערבומדינותלישראלגםהמשותףוהאקלימיהמדינימהמרחבחלקהינםהפלסטיניםהאזור.שלופיסית

נמשך.הסכסוךעודכלהתיכון,במזרחמקיימתואקלימיתמדיניתמערכתלהשיגניתןלאאותם.הסובבות
להפסיקו,שישסביבתיזיהוםכמוהינווסביבתי,אנושיונזקאלימותהמייצרהישראלי-פלסטיני,הסכסוך
הישראלי-פלסטיניהשלוםקידוםאתלהניחהזוהפרדיגמהתבקשכל,קודםהמערכת.לשיקוםולפעול
אופיאתגםלבחוןושותפותיהישראלאתתאלץהיאבנוסף,ואזרחיה.ישראלעבורמרכזיתכמטרה
המועיליםפעולהשיתופימקדמיםהחדשיםהקשריםהאם–שסביבההמדינותלביןישראלביןהיחסים
ומדינותישראלביןהחדשיםמהקשריםהדיבידנדיםהאםוהפיסית?האזרחיתהמדינית,לסביבה

תמונתלקידוםיסייעוהללוהקשריםכיצדוהתושבים?האזרחיםכלביןמתחלקיםהחדשותהנורמליזציה
המדינותביןהיחסיםבעיצובהאםוהפלסטינים?ישראלביןשלוםולקידוםהתיכון,המזרחשלרצויהעתיד
שיהיויחסיםמערכותלבנותניתןוכיצדהאםביטוי?לידיובאיםלקולזוכיםבמרחבוהזהויותהקולותמגוון

חיזוקלצדבאזורישראלשלוהשתלבותשלוםתהליכיקידוםסביבתיים?אומדינייםזעזועיםבפניעמידות

היוםישראלמרוקו.עםהיסטוריטכנולוגיהסכםנחתםיותר":גדולותהזדמנויות"יפתח).27.5.2022(ס.גורודיסקי28
.onlineמעריבחקלאי.פעולהושיתוףכוונותהצהרתמסמךעלחתמוובחרייןישראל)19.10.2022(א.ברסקי27
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מוצהרותמטרותלהיותצריכיםהזמינים,המשאביםשליותרשוויוניתוחלוקההגדלההאזורי,החוסן
המובילות את מדיניות החוץ הישראלית.

והפיסיתהאנושיתסביבתהעםגומליןתלותשלבמערכתנמצאתמדינהשכלהיאנוספתחשובההבנה
מדינתעלישליכובמצריםמגוריםאזורישלוהצפהשקיעהאובירדןמיםמשבר-והמדיניהאקלימיבהיבט
למשברהאקלים,לשינוייישירותלקשרוניתןשלאבמצריםחריףכלכלילמשברגםישיר.באופןישראל
ישירההשלכהישבסוריה,פנימיתאזרחיםלמלחמתאווזהות,כוחמאבקיעלשנשעןבלבנוןחריףפוליטי

בנתקאובסכסוךנמצאותהמדינותכאשרגםמדינותביןהדדיתתלותישנהואזרחיה.ישראלמדינתעל
עלגםאחריותלקיחתנדרשתהישראליתהמדיניתהיציבותואתהמדיני,הקיוםאתלהבטיחכדידיפלומטי.

לאומיוביטחוןוחוסןמהסביבהחלקאנחנוהאזורית.ברמהבייחוד-המדינהלגבולותמחוץשמתרחשמה
צדשלרווחמדינית-אקלימית,קיימותשלהפרדיגמהתחתהאזורית.היציבותחיזוקעםיחדמתפתחים

ביןאמוןיחסיובונההאזורילחוסןתורםהואכילכולםרווחזהולהפך,אחר.צדשלהפסדאינוהואאחד,
שלבקידוםלתמוךלפעולישכןועלהאזוריתהיציבותאתמערערמדינותביןשוויוןאיבנוסף,הצדדים.

הדדיתעזרההבטחתמשותפים,מוסדותגיבושטכנולוגיה,מידע,שלהעברהבאמצעותשכנותמדינות
הקצרבטווחאםגםאחרותמדינותלמעןעשייהלקדםישועוד.אזורייםבמוסדותשותפותחירום,בעתות

הפירות לא מיידיים.

החוץמערךלרשותמגווןכליםסלמדינית-אקלימיתקיימותשלהתפיסהמציעההללו,המטרותלקידום
הכולל מספר היבטים מרכזיים:

מדינתית-אקלימיתקיימותתפיסתעלשמסתמכתחוץמדיניות-פוליטיםגבולותולאמרחביםניתוח
להערכתיתייחסשכזהניתוחכלכאשרפוליטיים,לגבולותעצמהתגבילולאשונים,מרחביםלניתוחתפעל

השניםלאורךפיתחהישראלאותםמקצועייםמודיעינייםבכליםוישתמשהזדמנויותלאיתורגםאךסיכונים
תרבותיים,ערכיםמשאבים,לניהולהתייחסותתוךהגיאוגרפיהמרחבשלומהימנהמלאהתמונהשיבטיחו
תוךמתמדת,למידהתתקייםזאתלצדועוד.פעולהשיתוףאפשרויותשונים,זמןלטווחיומודליםתחזיות
כדיהחוץ,במערךידעופיתוחמחקרמחלקותבחיזוקהיתרביןיתבטאזהשמשתנים.לדבריםרגישות

מתמידבאופןולעבדםנתוניםלאסוףהשטחאתללמודהמשתנה,למציאותהפעילותאתלהתאים
ומתמשך.

דרךמקצועיים,ממשלהממשרדיהחלחוץ,במדיניותשעוסקרחבמערךישנו-מכלילהחוץמדיניות
בתוכםכולליםאלהועוד.בינלאומייםבארגוניםששותפיםפרטייםאנשיםאזרחית,חברהארגוניעסקים,

באופןלהכניסחשובוערך.חשיבותמהםאחדשלכלוערכיםעולםתפיסותשפות,תרבויות,שלרבמגוון
נשיםבשילובבצורךדנההביטחוןמועצתשל1325החלטהלמשל,ממנו.חלקשאינםקולותלשיחאקטיבי

מיתוויםמכוןשלמחקרהחלטות.קבלתבתהליכינשיםשלמגדריתהשקפהובהטמעתמדינייםבתהליכים
גםתורמותומשכך29ופייסני,צודקשוויוני,לשיחתורמותנשיםכימלמדשלוםלקידוםנשיםבארגונישעסק
חשובקולכןגםהםישראלבמדינתהערביםהאזרחיםמדינית-אקלימית.קיימותשלהעקרונותלקידום

במזרחנוספותומדינותישראלביןבשטחפעולהושיתופיחיבוריםליצוררבהיכולתולהםדיו,נשמעשלא
קידוםשלבהיבטהמטרותאתלהשיגמנתעלולחברלרתוםצריכההחוץמדיניותכולםאת.30התיכון

מדיניות חוץ מקיימת.

יהודיםבעמדותוהשונההדומה,2016אוקטוברכנהא,סנאהם:מיתוויםבמכוןבעברזהבתחוםשנעשונוספיםמחקרים30
. מכון מיתווים.וערבים ביחסי חוץ

מיתווים.מכון.חוץיחסיעלוהשפעהבעיצובישראלאזרחיהפלסטיניםהערביםמעורבות,2018מרץכנהא,סנא

מכון.ההדרהומחירישבשותפותהתועלתפורמליים:שלוםבתהליכינשיםשלשלוםארגוני,2022אוגוסטשירי,לוינס29
מיתווים.

https://mitvim.org.il/publication/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95/
https://mitvim.org.il/publication/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-_Sana_Knaneh_-_The_Palestinian_Citizens_of_Israel_and_Israeli_Foreign_Relations_-_March_2018.pdf
https://mitvim.org.il/publication/%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9c/
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חשופיםהעולםברחביהמפוזריםונציגיםשגרירויות-בארץשקורהמהלביןבעולםהנעשהביןחיבור
צריךמתפקידםאינטגרליחלקכןעלהזמן,עםפיתחווקהילותשמדינותופרקטיקותידעשלסוגיםלמגוון
עלמתפקידםכחלקכמובן,בישראל.המקומייםלצרכיםודוגמהותידעוחיבורבעולםמהנעשהלמידהלהיות

בעולם,שוניםלאזוריםאותםלתווךבארץ,שוניםמסוגיםמדיניותוכליפרויקטיםהיטבלהכירהשגרירים
שלהותרומהבעולםישראלהשתלבותוהעולם,ישראלביןהקשרחיזוקאחרים.למקומותלתרוםובכך

כלכלייםלנספחיםגםנכוןלשגרירים,שנכוןומההישראלים.האזרחיםאתגםישרתוהגלובליים,למאמצים
מהנדסים,רופאים,אקדמאים,כמוגלובליותמקצועיותלקהילותהציוניים,המוסדותשללשליחיםוצבאיים,

משפטנים וכו', ולארגוני חברה אזרחית בתחומים שונים, אומנים וכדומה.

מושגהישראלית-פלסטיניתבמציאות-טווחארוךשלוםלבנייתכתשתיתסביבתייםהסכמיםעיצוב
להגיעניתןסביבויותררךמצעמאפשרתהאקליםסוגייתמהשגה.רחוקמרגישוהואמהשיחהודרהשלום

שלהדרגתייםכשלביםהצדדיםביןאקלימייםסביבתייםהסכמיםרתימתפעולה.שיתופיולמסדלפשרות
שמקדםבאופןלעצבישאלההסכמיםמחדש.השלוםלתהליךלגשתלאפשרעשוייםמדינישלוםתהליך

פעולהשיתופימערכיובונהצד,כלשלהפעילותויכולתהמוסדותאתמחזקהצדדים,ביןהשוויוןאת
שקופים ובהירים לציבור שישפרו את איכות החיים לשני הצדדים.

המטרותהגדרתאתמשנההאפשריות,הפעולותמנעדאתמרחיבמקיימת,חוץמדיניותשלהכליםאימוץ
משברואתגריסביבהלאיומייותרמותאםמענהונותןההצלחות,והגדרתהתוצאהאתגםכמווהיעדים

מדינתבפניהעומדותקונקרטיותחוץסוגיותשתיבחינתבאמצעותבקצרהזאתלהדגיםנבקשהאקלים.
ישראל.

העסקה המשולשת ישראל-ירדן-אמירויות – מים תמורת חשמל

פרויקטלקידוםוהאמירויותוירדןישראלביןהבנותמזכרישנינחתמו2022ובנובמבר,2021בנובמבר
לייצואאנרגיהשיפיקסולארישדהבשטחהתקיםירדןהפרויקטבמסגרתמתחדשת".אנרגיהתמורת"מים

אמירתי.במימוןזאתכללירדן,ותמכורתעבירמימיושאתהתפלהמתקןבשטחהתקיםוישראללישראל,
מחוסרוסובלתמתמשךמיםבמשברשנמצאתלירדןהמיםאספקתאתיגדילההסכםיתממש,אם

במחויבויותולעמודמתחדשותלאנרגיותבמעברלהתקדםלישראלויאפשרסדירה,מיםבאספקת
בינלאומיות להפחתת גזי חממה.

בסיסייםלצרכיםמענהמתן–המדיני-אקלימיההגיוןאתהמייצגיםרביםמרכיביםבחובוטומןזהמהלך
אזורי;חוסןויצירתהדדיתתלותיחסימיסודלישראל;מתחדשתאנרגיהואספקתלירדןמיםאספקתדרך

עתידמתמונתהפעולהגזירתקונקרטיים;צעדיםקידוםדרךירדןמולהשלוםהסכםאתלחזקהזדמנות
מדיניותשללהיבטכביטויבנוסף,אמון.ויחסיפעולהשיתוףארוך;לטווחתשתיותהקמתקידוםתוךרצויה

הישראלי-פלסטיני-ירדניהארגוןביוזמתהאזרחית,בחברהוקודםצמחהרעיוןכילצייןחשובמכלילה,חוץ
שללפועלוהוצאהבניסוחודעותארגוניםאנשים,מגווןשלהכללתםלחשיבותעדותומשמשאקופיס,

מדיניות החוץ.

זה,בפרוייקטמדינית-אקלימיתקיימותשלמהתפיסהמרכזיותסטיותכמהישנןהזה,הטובכלעםיחד
רעיון(במסגרתאקופיסבארגוןיזמואותוהמקוריבפרויקטהפלסטינים.שלאי-הכללתםוראשונה,ובראש

Green-Blue Deal,(שימכורבעזהנוסףהתפלהמתקןהקמתכללוהואמלאים,שותפיםהיוהפלסטינים
מקיימת,מדינית-אקלימיתבחשיבההפלסטינים.אתגםשתשרתחשמללאספקתבתמורהלירדןמיםכןגם

המדיניבהיבטגםהפרוייקטשלבקיימותהפוגערציני,מכשולהינהמהפרוייקטהפלסטיניםשלהיעדרם
והחשמלהמיםתשתיותאתלחזקהיהניתןבמסגרתהשכןהחמצההיאשכזועסקההאקלימי.בהיבטוגם

ולייצרהירדני,ברחובלגיטימציהלהרוויחישראל-פלסטינים-ירדן,היחסיםמערכתאתלחזקהפלסטיניות,
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גורםהיתרביןהיאמהעסקההפלסטיניםהדרתכיוםבישראל.התלותאתשיפחיתפלסטינימשאביםמלאי
מהציבור הישראלי.וגם בקרב חלק31להתנגדות ציבורית גם בקרב הציבור הירדני

קיימותשלהפרדיגמהאתלאמץישהעתידית,חיינומציאותאתואיתההמוצעת,העסקהאתלשפרכדי
לגשתובהמשךהזה,האזוריבפרוייקטהפלסטיניםלשילובוראשונהבראשולפעולמדינית-אקלימית

והסתייעותמשותףחוסןפיתוחהדדי,רווחחיפוש-מציעהשהפרדיגמהוהכליםהחשיבהבעזרתליישומו
באיסוף נתונים וידע לבניית תמונת עתיד רצויה.

קו הנפט במסגרת הסכמי אברהם

יותר(מאוחרובחרייןהערביותהאמירויותאיחודלביןישראלביןאברהם""הסכמינחתמו2020בספטמבר
תעופה,קוויהפעלתשגרירויות,לפתיחתהביאוההסכמיםומרוקו).סודןעםגםנורמליזציההסכמינחתמו

תיירות,סטודנטים,חילופיעסקיים,פעולהשיתופיכלכליים,פעולהשיתופיהמדינות,ביןישירותהשקעות
להגדלתיוזמהגםקודמהאברהם,הסכמיעלהחתימהאחריהמדינותביןהיחסיםקידוםבמסגרתועוד.

הרחקהשטחלפנימתחתקודמהזויוזמהאילת-אשקלון).נפטצינור(קוקצא"אשלהנפטבצינורהקיבולת
מרביתהרלוונטים.הישראליםהממשלהמשרדיאתאףלערבמבליבסודיותנחתםוההסכםהציבור,מעין

מפרטיו עדיין לא ידועים.

אךהערביותהאמירויותאיחודלביןישראלביןהטרייםהמדינייםהיחסיםלחיזוקשימשההזוהפעולהאמנם
עצמואתלנקותמבקשהעולםהסביבתי-אקלימיבהיבטהיבטים.מכמהאקלימיהיגיוןחסרתהייתההיא

מדוברבנוסףלכך.אנטי-תזההיאהנפטקיבולתשלוהגדלהמתחדשות,לאנרגיותולעבורפוסיליםמדלקים
האדוםהיםמהמדינות.אחתכלעבוראסטרטגינכסשמהוויםאקולוגיתרגישיםלאזוריםסביבתיתבסכנה

זו.עסקהלאורממשיתבסכנההםישראל,בדרוםמדבריותטבעושמורותהייחודיות,האלמוגיםשוניותעל
אףמחיר.עליהםמשלמיםהיוםשעדתקדיםחסריאקולוגיםנזקיםיצרוקצא"אחברתשלבעברדליפות
ובעצםישראל,בתוךממשלהמשרדיביןהשקיפותחוסרבשלזובעסקהרבהבעיתיותישנההמדיניבהיבט
נזקכלשכןסביבתי,צדקאיומשקףהוןבעלישלצריםאינטרסיםמשרתהנראהשככלההסכם,סודיות

ממנה.מרוויחואינובעסקהצדשאינוובציבורהכלל,נחלתשהםבאזוריםחמורהפגיעהיהווהסביבתי
אמוןלהבטחתאלאהממשלה,משרדיביןלתיאוםרקלאקריטיותמכשלותהינןשקיפותוהיעדרחשאיות

הציבור ולשותפות של הציבור בקבלת ההחלטות.

מהעסקהשמרוויחמיכאשראי-השוויון,אתמעמיקיםרבהבמידהאשריחסיםנרקמיםזהמסוגבפרויקט
(ישראלבאזורוהעשירותהחזקותוהמדינותהתושבים,חשבוןעלברובן(הפרטיות)האנרגיהחברותאלו

אושותפיםשאינםוהירדניםהפלסטינים32מצרים,–יותרחלשותמדינותחשבוןעלהאמירויות)ואיחוד
נהנים מהפרויקט הזה.

ואףמשפטיולמאבקרחב,ציבורילמאבקהובילאקלימי-סביבתיהיגיוןכלחסרשהיהקצא"אהסכם
33לפועל,הוצאתואתלהקפיאואףלעכבכדיבירוקרטיםבכליםהשתמשהסביבהלהגנתהמשרדממשלתי.

המדינהדברשלובסופולבג"ץ,עתרוהטבעלהגנתוהחברהצלולודין,טבעאדםאזרחיתחברהארגוני

גלובס.להקפאה?בדרךהאמירויותמאיחודהנפטלשינועקצא"אהסכםהאם)25.7.2021(אשכנזישני33

מקטינהישראלי,צינורדרךהנפטהעברתמצרים.עםישראלוביחסיבמצריםלפגועמאיימתהנפטבצינורהתעבורההגדלת32
המסראךמשמעותי,כלכליבאיוםמדוברלאאמנםסואץ.בתעלתהנפטאותומהעברתלגזוריכולהשמצריםההכנסותאת

עםביחסיםיפגעהאמירויות,איחודעםהיחסיםאתלחזקשבאשהמהלךאפשרותשישנהכךבעייתי.ממנוהעולההמדיני
מצרים.

מתנגדגםהירדניהציבור(בערבית).מידאן.הפוליטיקאיםוהסבריהעםהתנגדותביןוישראל.ירדןהסכםמים:תמורתחשמל31
ישראלמים:תמורתחשמלהסכם)23.12.2021(דגןאוןבנושא:כתבהישראל.מולשתיווצרלטענתוצדדיתהחדלתלות

העין השביעית.מתייבשת אבל בעיתונים זועמים.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379385
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2021/12/5/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.the7eye.org.il/440300
https://www.the7eye.org.il/440300


2023פברואררפפורט,ברמדינית-אקלימית,קיימות16

סביבתי'סיכוןתוספתל'אפסמדיניותשקבעהסביבהלהגנתהמשרדלעמדתבהתאםשתפעלהצהירה
ולעקובלהמשיךישאך34העתירה.אתמשכוהאזרחיתהחברהארגוניהממשלההצהרתלאחרבסוגייה.

אחריו.

וישנםמדינית-אקלימית,קיימותשלהתפיסהמתוךשוניםמרכיביםשכולליםמהלכיםהרבההיוםישנם
אלוהןוהאקלימיהמדיניהמישוריםבשניזמניתבולהתחשבשיצליחוחוץמדיניותפעולותלא.שכללכאלו

העסקה(לדוגמההאקלימיבתחוםמשמעותיתפעולהקיימא.בנותולהיותהמשכיותליצורשיצליחו
הארוך,בטווחמטרותיהתצלח/תשיגלאמדיניתבמעטפתמגובהשאינהישראל-ירדן-אמיריויות)המשולשת

הנפטממסוףקצא"אשלנפטצינור(בנייתסביבתי-אקלימיהיגיון-ההגיונותלשנישמנוגדתמדיניתופעולה
בטווחתצלחלאהיאאףמצרים)עםביחסיםופגיעהשיוויןאישקופה,לא(התנהלותמדיניוהיגיוןבאילת),
דרךמדינייםמהלכיםלהעריךניתןכיצדהמדגימותמפורטותולאקטנותדוגמהותשתירקהןאלוהארוך.

אילולהביןניתןבסיסהעלוהכרחי,ראשוןשלבהיאזוהערכהמדינית-אקלימית.קיימותשלהמשקפיים
עקרונות והגיונות אשר מציעה הקיימות מדינית-אקלימית יש להטמיע בפרויקטים מסוגים שונים.

סיכום.5

הנמצאשבעולםהרעיוןשבעיקרהמדינית-אקלימית""קיימות–חדשהפרדיגמהלהציעמבקשזהמסמך
שלוביישוםבתכנוןסביבתיוהגיוןמדיניהיגיוןביןקריטיתתלותישנהוגוברהולךאקליםמשברתחת

עלמסתכליםאנובההדרךאתלעצביכולהזופרדיגמהכיצדלבחוןמבקשהמסמךאסטרטגית.מדיניות
שללהערכהגםזותפיסהלאמץמציעהמסמךבפרט.מדיניות-חוץועלבכלל,המדינהתפקידעלממשל,

לפועל.ולהוצאתההמדיניותלתכנוןהמציאות,שללהבנהמכךיותראבלהממשלה,שמקדמתהפעולות
בתחוםשותפויותמיצוימציעהאקלימית-מדיניתקיימותשלהפרדיגמהאימוץהחוץמדיניותבשדה

סביבתהועםהפלסטיניםשכניהעםשלוםיחסיקידוםובראשםישראלשלהמדינייםיעדיהלקידוםהאקלים
להתמודדותמדינייםבכליםשימושלצדטווח,וארוכותעמוקותאזוריותושותפיותיחסיםמערכותוביסוס
ניסוחעלהאמוניםהמקצועלאנשיהזמנהמהווההחדשההפרדיגמההאקלים.משברעםטווחארוכת

לפעולולהתחילשלה,המנחיםהעקרונותואתהזוהפרספקטיבהאתלאמץלפועל,והוצאתההחוץמדיניות
דרכה, כבר בעשור השלישי והרביעי של המאה העשרים ואחת.

מהותםוכלהיוםמהעולםאינטגרליחלקשהםועקרונותכליםמושגים,מקנההקיימות,שלהרעיוניהשדה
סוגיהן,כלעלמגוונותיחסיםמערכותחיזוקלעתיד,צופהבמבטההווהתכנוןיותר:טובעתידלהבטיח

ישאלוועקרונותכליםמושגים,ועוד.לכל,להזדמנויותשווהוגישהשוויוןהבטחתברגישות,משאביםניהול
:21ה-המאהלאתגרימותאמותחדשותפרקטיקותההחלטותלמקבליולהקנותהמדינילשדהלתרגם

תיעדוף רווחה על פני רווחים, מציאת המרחב הבטוח לפעולה, חיבור בין הגיונות אקלימיים למדיניות ועוד.

ביןקהילות,ביןהיחסיםמערכותובחיזוקחוסןבבנייתקשוריםמדינית-אקלימיתקיימותשלהעקרונותכלל
הזההחוסןהפיסית.לסביבההאנושייםהחייםוביןלשכנותיה,המדינהביןלתושבים,המדינהביןמגזרים,

הינו אבן היסוד שבזכותה ניתן יהיה לצלוח משברים, ולשגשג במציאות משתנה ובמשאבים מוגבלים.

החשיבותאתומציגאותו,המרכיביםהיסודאבניואתהמדינית-אקלימיתהקיימותמושגאתמציגהמסמך
זקוקיםעדייןומשמעותוהמושגכיהבנהתוךמספק,שהואהפרספקטיבהבאימוץהקיימיםוהפוטנציאל

פתוחלהישארחייבמדינית-אקלימית''קיימותהמושגגםהקיימות,מושגאימוץתוךולפירוט.לפיתוח
בתוךודגשיםפירושיםשלמגווןלאפשראליה,עצמוולהתאיםהסביבהעםבקשרלהיותבעתיד,לשינויים

המסגרת המקיימת, ולאפשר דיאלוג ונגישות שווה להמשך הדיון על משמעותו.

קצא"אשלהמסוכנתהנפטבעסקתנלחמים)23.12.2021(ודיןטבעאדם34

https://adamteva.org.il/news_and_updates/%D7%A0%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%90/
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שצפויבאזורממוקמתישראלבת-קיימא.ישראליתמדיניות-חוץלניהולרבפוטנציאלזופרדיגמהלאימוץ
ומסוכסכות.מורכבותשכנותיהלביןבינההיחסיםמערכותזאתולצדאקלים,משינוייקשותלהיפגע

אימוץומורכבים.גדוליםרבים,הינםכולםהאזורותושבישכנותיהאזרחיה,ישראל,בפניהניצביםהאתגרים
–להזדמנויותגםהללוהאתגריםאתלהפוךחשובכלימספקתמדינית-אקלימיתקיימותשלהפרדיגמה

יחדלבנותניתןושלום,פעולהבשיתוףושלום.שוויוןפעולה,שיתופיקידוםדרךויציבותאזוריחוסןולהשיג
תמונת עתיד רצויה לאזור – ולהגשימה.


