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 אובמ

 םיביצקת סייגל ידכב דעונה ינומימ ילכ אוה קורי ח״גא .קוריה ח״גאה םוחתב דקמתהל יתרחב וז הדובעב

 םירעוב םיאשונל ויהנ הביבסה תוכיאו םילקאה רבשמ וב ןדיעב  .דבלב םיקורי םיטקיורפ רובעב המקה לש

 .קורי דיתע ןעמל לועפלו ולא םיאשונ תא ףוקתל ידכ םיבר ןומימ תורוקמ םישרדנ ,יוושכעה חישב רתויב

 ילכו ,םיקורי םיטקיורפ םודיק רובעב םיינשדח ןומימ תורוקמ ןמצעל תושפחמ ןיס םגו םלועב תובר תונידמ

 רבוגו ךלוה בצקב חתפתמה םוחת אוה קוריה ח״גאה .קוריה ןומימה םוחתב יזכרמ ןקחש אוה הז יסנניפ

 ,םיעיקשמל ,םיברה ויתונורתי םושמ תאז .קוריה ןומימה םוחתב בר חיש וילע םייקו ,ןורחאה רושעב

 .הז םוחתב קוסעל יתרחב ךכ םושמ .הביבסל דוחייבו םיקיפנמל

 תתל ליבשב תאז ,ח״גא והמ ריבסא  .קוריה ח״גאה קושל עקר תתלמ ליחתא ינא וזה הדובעה תא

 תויוחתפתהה תא גיצא ,קורי ח״גאל ח״גא ךפוה המ ריבסא ןכמ רחאל .רבודמה ינומימה ילכל יסנניפ עקר

 גוית רובעב שרדנה ךילהת המו םלועב םימייקה םיטרדנטסה לע טעמ ריבסא ,ךכל וליבוהש תוירוטסיהה

 עודמ הארא ,קושב םינושה םינקחשל קוריה ח״גאה לש תונורתיה תא חתנא ךכל ךשמהב .קוריל ח״גא

 הקפנההמ האצותכ םהל םיכוז םיקיפנמה םיפוגהש תונורתיה ןהמ ,קורי ח״גאב עיקשהל יאדכ םיעיקשמל

 .םיקורי םיטקיורפל וז ךרדב ןוה סויג ידי לע תמרתנ הביבסה דציכ םג גיצאו ,קוריכ םהלש ח״גאה גויתו

 ,תוקפנהה חפנ ,תונוש טבמ תודוקנמ םלועב קוריה ח״גאה קושב תומייקה תומגמה תא גיצא ךכ רחא

 רוקסא ,ףוסבל .םלועב םינושה םיקוושה ןיב ינושהו םיקיפנמה םיפוגה יפוא ,סיוגמ ןוהה ןהילא םירוטקסה

 רפסמ םג רוקסאו ימלועה קושה חותינל תומוד טבמ תודוקנ ידי לע ןיסב קוריה ח״גאה קושב תומגמה תא

  .יניסה קושל םידוחיי םיאשונ

 ידי לע תאז .ןפוד תאצוי הרוצב חמוצ ןיסב קוריה ח״גאה קוש עודמ ריבסהל תנמ לע תאז לכ

 .הלשממה תוינידממ האצותכ ןיסב קושה תמקה לש חותינו ןיסב תומייקה תויתביבסה תויעבה לע תולכתסה

 תמאב אוה ןיסב קוריה ח״גאה םאה חתנל ידכ ןיסב קורי ח״גא לש ןחוב ירקמ רפסמ קודבא ,ךכמ הרתי

 ח״גאה המכ דע ךירעהל תוסנל ידכ םימדוקה םיחותינה ללכ תא תדגאמש הקימעמ הניחבב ךישמאו .קורי

 .קורי אוה ןיסב

 

 

 

 

 



 ?״קורי״ל ח״גא ךפוה המ

 ?ח״גא הז המ

 ילכ וניה ,בוח תורגא וא ח״גא .ללכב ח״גא והמ ןיבהל בושח לכ םדוק קוריה ח״גאה אשונ תא ןיבהל ליבשב

 סויג רובעב בוח ומצעל רציימו רוביצל בוחה תורגא תא קיפנמ ףוגה .םינוש םיפוג ידי לע ןוה סויגל יסנניפ

 שארמ םיעבקנה םידעומו םימולשתב בוחה תא ריזחהל השעמל בייחתמ קיפנמה ףוגה .רצקה חווטב ףסכ

 ,בוח תחיקל רובעב םיבר םיפסכ סייגל םינוש םיפוגל רשפאמ הז ילכ .תמיוסמ תיביר תפסותב םיתיעלו

 תאז .׳וכו םייתלשממ םידיגאת ,םייתלשממ םידרשמ ,תויריע ומכ םייתלשממ םיפוג שמשמ ללכ ךרדבו

 1 .בוקנה ןמזב בוחה ןועריפב ןוחטיב לבקל םיוולמל םירשפאמה םיפוג םתוא לש תוביציה םושמ

 ןווגמב ןוכיס םייק ןיידע תאז תורמל ךא .ןוכיס הברה אלל ידילוס יסנניפ רישכמל בשחנ ח״גא ןכ לע

 םיפוג םתוא תובר םימעפ ןוכיסה תא דודמל ליבשב ןכ לע .'וכו עבטמ ,תוליזנ ,היצלפניא :ומכ םירושימ

 ח״גאב בר ןוחטיב הנקמ הובג גוריד .םיוסמ ח״גא לש ןוכיסה תמר תא גרדתש S&P ומכ גוריד תרבחל םינופ

 2.ללכ ןוכיס אלל סכנכ םיעיקשמ הילא םיסחייתמ םימעפלש ךכ ידכ דע

 ?קוריל ח״גא ךפוה המ

 ןעמל ח״גא קיפנה רשאכ )EIB( יפוריאה תועקשהה קנב ידי לע 2007ב אצמוה קורי ח״גא לש טפסנוקה

 ףקיהב ,״קורי״כ רדגוהש ח״גא הנושארל קיפנה ימלועה קנבה ןכמ רחאל הנש 3.םילקאה רבשמב קבאמה

 אמצ היה קושה זאד .קפנוה אוה וב ידוושה קושב םייקה עצוממה ןמ הובג האושת םע רלוד ןוילימ 390 לש

 םורגל ידכ ץחל וליעפהש הלא ןה תויבנידנקסה היסנפה תונרק רקיעבו ,תויתביבס תודנ׳גא םדקמה ח״גאל

 וב יסנניפ רישכמ דחא דצמ ,םנוצר תא קפסל ידכ תמלשומה האצמהה התייה קוריה ח״גאה .תורקל ךכל

 תא םדקל ולכוי םה ינש דצמ ,בוחה תורגא ראש לש יסנניפה קחשמה יקוח ןתואב ,עיקשהל ולכוי םה

 )AAA( הובגה גורידה ןבומכ היה תפצקבש ןבדבודה .וז העקשה ךרד םדקל וצר ןתוא תויתביבסה תודנ׳גאה

 4,5 .קושה תאושת לע תמיוסמ הימרפ תפסותב רבודמה ח״גאה לש

 םינוגרא לש בר רפסמ םימייק רבכ ןושארה קוריה ח״גאה תקפנה רחאל םינש רסירת ,םויכ

 קורי ןכא אוה קוריכ גיותמה ח״גאהש רשאל ידכב תאז .קורי ח״גא רובעב םיטרדנטס תרדגהב םיקסעתמה

 רובעב ראתמ יווק ביצה ימואלניבה ןוהה קוש דוגיא .הדובעה ךשמהב עגא דוע תאזב ,׳הקורי הפיטש׳ אלו

 ליבומה ןוגראה ,)CBI( םילקאה ח״גא תמזוי וניה המקוה ךכל ליבקמבו ,קורי ח״גא לש הקפנהה ידעצ

 םיפוגל ררשאש ןושארה ןוגראל היהו ,קוריכ ח״גא גוית רובעב ימלועה טרדנטסה תא ביצמש םוחתב םלועב

 
1 Mobius, M. (2007). Mutual funds: An introduction to the core concepts. John Wiley & Sons. 
2 Ibid. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/BEI_13_109 
4 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/01/green-bonds-access-investor-capital-to-fight-climate-
change 
5 https://www.climatebonds.net/standard/about/history 



 אלל תירטנולווו תינטנופס הרוצב הלחה קוריה ח״גאה קוש לש היצלוגרה רמולכ 6.קורי ח״גא םינוש

 ומצעב רציי קושהש םייאמצע םיטרדנטסו םייתלשממ אל חוקיפ יפוג תועצמאב אלא ,תינבומ היצלוגר

 .שוקיב יצחלמ האצותכ

 םיטקיורפ רפסמ וא טקיורפ ןממל רומא ותוהמב קוריה ח״גאה םיירטנולווה םיטרדנטסה יפ לע 

 עיקשי םיטקיורפ וליאב םסרפלו עירכהל בייח קיפנמה ןכ לע .קיפנמה ףוגל ליזנ ןוה דוע קפסל אלו םימיוסמ

 ינווכמ תויהל םיבייח םיטקיורפ םתוא .ךילהתה לכ ךרואל םידדצה לכ לומ לא ףוקש תויהלו סיוגש ןוהה תא

 תתחפה ,יעבטה ןווגמה לע הנגה ,עבט יבאשמ רומיש ,תילבולגה תוממחתהה לע לקהל :ומכ הקורי הרטמ

 אוהש תוינידמה ירקיע המ ,ולש םידעיהו תורטמה תא םג םידדצה ינפב טרפל קיפנמה לע ןכ לע .׳וכו םוהיז

 הובג תופיקש רמשיהל הכירצ ומצע טקיורפה ךרואל םגש ןבומכ .הביבסל םורתי הז ךיאו עדומו םדקל ךלוה

 7 .רציימ אוה ותוא יתביבסה רופישה לעו ןוהב שומישה לע םיפטוש םיחוויד םע דחיב םיטקיורפה לש

 תובורק םיתיעל השענ ךילהתה לע חוקיפה .ללכ טושפ וניא קורי ח״גא לש גויתה ךילהת ךכ םושמ

 ךותבו ,קוריה ח״גאה םוחתב םלועב ליבומה ףוגה וניה CBI -ה .ךילהתה לע חקפמה ףוגל ינוציח םרוג ידי לע

 .קורי ח״גא לש גויתה רובעב םיקורי קיפסמ תמאב םה םיטקיורפ וליא לע חוקיפו םיטרדנטס ביצמ אוה הז

 ימונוסקט חפסנ ןוגראה איצוה תאז רובעב ,דחוימב בכרומ אוה ןירדהמל קורי טקיורפ בשחנ המ לש אשונה

 8 .גויתה תא לבקל םיאכז םה םאה יבגל םינוש םייתביבס םיטקיורפ יגוס ןווגמ לע ריבסמה

 רוציי רובעב דעוימה ח״גא .בכרה םוחת ,חפסנ ותוא ןמ רוטקסל אמגוד חקא תאז םיגדהל ליבשב

 דעוימה ח״גא דועב ,קורי ח״גא רותב תיטמוטוא הרוצב רשואי ןמימ תוענומ תוינוכמ וא תוילמשח תוינוכמ

 רמולכ .רטמוליקל ינצמח וד ןמחפ תטילפ לש םיוסמ ףסל תחתמ קר רשואי תוידירביה תויאשמו תוינוכמל

 קיפסמ ןניא ןה ןיידע ,תוליגר תוינוכמ תמועל הביבסל וביטי תוידירביה תוינוכמש בושחל םילוכי ונא דועב

 אל דוע רשא םימלש םיקורי םירוטקס םימייק ,ךכ לע ףסונ .םינוירטירקב דומעל ידכ םיתיעל תוקורי

 רשאל ידכ ףיקמ קיפסמ טרדנטס ןיא CBIל םויה דעש תוילוארדיה חכ תונחת לש םיטקיורפ ומכ םיררשואמ

 םייתביבסה תונורתיל רבעמ ולא םירוטקס לש תופסונ תויתביבס תוכלשה תומייקש םושמ תאז .םתוא

 9.םירציימ םה םתוא םירישיה

 השיגה .תושיג ןווגמ ילעב םלועה יבחרב קורי ח״גא םיררשאמה םינוגרא המכ דוע רבכ םנשי ,םויה

 םינוש םינוגרא ךא .אלש וא קורי ח״גאהש וא ,םיוסמ יראניב בצמ הגיצמ יתראית רבכש יפכ  CBI-ה לש

 ידכ םהב העקשהה תאו םינושה םיטקיורפה תא םינחוב CICERO לשמל ,אשונב תרחא השיג םיטקונ

 
6 https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3 
7 International Capital Market Association. (2018). Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for 
Issuing Green Bonds. p. 3-6. 
8 https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy 
9 Climate Bond Initiative. (2020). CBI Taxonomy Jan.2020. 



 ליבקמב .םיקוריה םיעבצה תשק תחת גצוימ רשא ״תוקורי״ לש םיוסמ םורטקפס לע ח״גאה תא ביצהל

 תדימ תא גצייל רומאש 100ל 1 ןיב גוריד ןתונש ״ Standard & Poor’s״ גורידה תרבח תלעופ םהילא

 תוקוריכ ח״גא םינייפאמש םינוש םידדמ םילעופ קושב ךכל ףסונב .רציית הקפנההש תיתביבסה העפשהה

  10.׳הקירמא לש קנב׳ב ומכ םהלש קושה יחותינמ קלחכ

 ?קורי ח״גא רובעב םירשאמ םינוגרא שרדנ עודמו ?םיהובג הכ קורי ח״גאל םיטרדנטסה עודמ ךא

 לכ וב בצמב ירה 11.םיעיקשמה רובעב קורי ח״גא חנומה לש הקיחשל ששח םייק ,הרורב איה ךכל הבושתה

 ןכמ רחאלו הז גויתב ףצוי קושה קורי ח״גא ומצעל ארקי הביבסה רופישל תצקמב םרות וליפאש ח״גא

 .םיעיקשמה רובעב יתועמשמ אל תויהל ךפהיי

 קוריה ח״גאה תונורתי

 הביבסל יאדוובו םיקיפנמה ,םיעיקשמה רובעב םינטק אל תונורתי רפסמ םימייק קוריה ח״גאל 

 תיתביבס עדומ םרוג תויהלב תוילובמיסה אוה דחאכ םיקיפנמהו םיעיקשמה רובעב יזכרמ ןורתי .המצע

 .תונושה גורידה תורבח ידי לע קוריה ח״גאה לבקמש ףדעומה גורידה וניה ףסונ טלוב ןורתי .21ה האמב

 רובעב ולש הקפנהה תוחונ ,קורי ח״גאכ ורוגסמ ידי לע סיוגמ תויהל לוכיה ומצע ח״גאה ףקיה ,ךכ לע ףסונ

 תובישחל תופסונ תוביסו הלא לכ לע .םייתועמשמ תונורתי םה םג ךילהתב הוולמה תופיקשהו ןוגראה

 םיקיפנמה ,םיעיקשמה לש תויזכרמה תויווזה תשולשמ חותינ ידי לע בורקה קרפב טרפא קוריה ח״גאה

 .הביבסהו

 ןועטל ןתינ תיתביבס טבמ תדוקנמ .ליגר ח״גאל סחיב תונורתיב םיכוז קורי ח״גאב םיעיקשמה 

 ״הקורי״ האושת תרצונ האוולהה ןמ האצותכש רמולכ ,ףסומ ךרע םע העקשה הוולמה רובעב םיווהמ םהש

 תוהזה תא קזחמ רשא הוולמה רובעב ילובמיס ךרע שי תאז דבלמ .קיפמ ח״גאהש תילכלכה האושתל ףסונב

 הניחבמ .21-ה האמב ידנרט אשונ ,הביבסל תומרותה בוח תורגאב הכימת ידי לע ולש תיביסרגורפה

 תבוטל עדימה לש הירטמיס-אה תא רובשל קיפנמה ןמ שרוד קוריכ ח״גא לש גויתה ךילהת ,תיגטרטסא

 םיטקיורפה לש םינושה עוציבה ידדמ ,ןוהה לש תועקשהה יבגל הבר תופיקש רצייל הילעש ךכב .םיעיקשמה

 רובעב הרודס תינכת ביצמ אוה יכ םיעיקשמה יניעב ח״גאה לש ךרעה תא הלעמ הז רבד .׳וכו םיקוריה

  12.עיקשמ אוה וב טקיורפב םינומטה םינוכיסב הרואמ תויהל עיקשמל רשפאמו ,טקיורפה תחלצה
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 תועיקשמ ןה ,קוריכ ח״גאה גויתל תוכזל ידכב בכרומ ךילהת תורבוע ןמצע םיקיפנמה םיפוגה

 גוית לבקל ידכב קושב םייגטרטסא תונורתי לע תורתוומו םירשאמ םיפוגל תויביר תומלשמ ,םיבר םיבאשמ

 קושהמ האושת רתוי לבקל תוכוז ןה .גויתה רובעב הז ךילהת רובעל ןהל םלתשמ ןכא ץמאמה לכ תורמל .הז

 לש הלידג 1% לכ לע רמולכ 1.67 אוה קורי ח״גא קיפנמה ףוג לש הינמ לש אטבה עצוממב ,עצוממב

 ח״גא לש הקפנה תאזמ הרתי  13.1.67%ב הלוע קורי ח״גא וקיפנה רשא תורבח לש תוינמה ,קושה וילופטרופ

  14.תוירקיע תוביס שולשמ תאז ,הקפנהה דעומל ךומסב הלש הינמה תא המצע ינפב ריבגת קורי

 ןכ לעו תעצוממ הקפנה רשאמ רתוי הובג הפישח תלבקמ קורי ח״גא לש הקפנהש איה הנושארה

 הרבח ינפ לע וז הרבחב עיקשהל םהל םורגי ורותבש רבד ,םיעיקשמה לש בלה תמושתב בר חפנ תספות

 ךילהת שרודש הברה עדימה תפישחמ תעבונ היינש הביסה .וז הינמ לא םישדח םיעיקשמ םירזיו תרחא

 .תמדקמ איה התוא םיקוריה םיטקיורפהו הרבחה לש תודרשיהה תלוכי תא ריבגמ קוריכ ח״גא לש גויתה

 המע האיבמש תינבמה תודירשה חווט תכורא העקשה ףידעהל תיעבט הייטנ קושב םיעיקשמלו ליאוה

 הקוריה תימדתה לש העפשהה ,תישילש  .קיפנמה לש הינמב עיקשהל ןוצרה תא הלעמ קורי ח״גא לש הקפנה

 איהש ףסומה ךרעה ללגב הלש שוקיבב הילע םיבר םירקחמ יפל איבי קוריכ ח״גאה לש גויתה איבמ התואש

 15.דרת קיפנמה רובעב ןוהה לש תולעהו הלעי הלש ריחמה ח״גאב שוקיבה תיילע בקע .םיעיקשמל העיצמ

 שורדה ןוהה תא סייגל הלוכי איהש םושמ ,קיפנמה רובעב ומצע ינפב יתועמשמ ןורתי םג הווהמ וז הביס

 םתוא םע ח״גאה תא עיצהל הלוכי איהש םושמ תותוחפ תויולעב הידעיב הדימעו הלש החימצה רובעב

 16.םיוולמל האושת תוחפב לבא םיאנתה

 .םיקורי םיסנניפ םילכ לש ןוכיסה לוהינל רושקה םיקיפנמל ףסונ ןורתי ףסוותמ ךכ לע השעמל

 ןוכיסהו יזיפה ןוכיסה – תובייחתהה שומימל ןוכיסה תא םילעמה םירגתא ינש ומע איבמ םילקאה רבשמ

 ןוכיסה ותמועל ,רחסמה וא ומצע ןוהה עגפי עבט ןוסאמ האצותכש ןוכיסה אוה יזיפה ןוכיסה .ירבעמה

 17.םילקאה רבשמל םמצע םיאתהל ליבשב קושב םישענה היגולונכטבו תוינידמב םייונישהמ עבונ ירבעמה

 תינבומ תוסחייתה ידי לע בוחה לש ןוכיסה תא דירוהל ידכ רדהנ ילכ אוה קורי ח״גא ומכ יסנניפ ילכ ,ןכ לע

 .הביבסה לע הרימש רובעב ףסכ סויגל ףדעומ יסנניפ ילכ תויהל ךפהנ ךכבו וכותב םילקאה רבשמ לא
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 יסנניפ ילכ .אדירג תוקורי תורטמל ןווכומה ןוה סויג וניה קהבומה ןורתיה המצע הביבסה תניחבמ 

 המצע לע תחקל קיפנמל םהל םלתשמ היה אל הליגר האוולה תחיקלבש תויתשתל ןוה סייגל רשפאמ הז

 הנקמ אוה רמולכ .םמייקל ידכ ןוה קיפסמ םילודג םיטקיורפ רובעב סייגל ןיפוליחל וא ,הז טקיורפ

 הלעמל .םיבחרנ םייתביבס םיטקיורפ רצייל רשפאמה רבד ,רתוי בר ףקיהב רתוי לוז ןוה םיקורי םיטקיורפל

 םישרדנה ףסה יאנתש ךכב םיטקיורפה לש החלצהה יזוחא תא הלעמ קוריכ ח״גא לש גויתה ךילהת ךכמ

 לש תודירשה יזוחא תא םילעמ ךכ לע םיחקפמה ישילש דצ ינוגרא לשו תירוביצה ןיעה לש יווילהו גויתל

 18.םיקוריה םיטקיורפה

 לאיצנטופה אולמ יולימו וגושגש תא תוענומה םויכ קוריה ח״גאה קושב תולבגמ שי תאז תורמל 

 שרוד אוה קוריכ ח״גא לש גויתה ךילהת ,תולודג תויושיל הקפנה רובעב הנבומ םויכ קושה .וב םולגה

 לש רופישב  עקשומ בר ןוהש תורמלש ךכ  .תונטק תויושיל תמלתשמ אל רשא הבר תופיקשו םיבר םיבאשמ

 ח״גאמ סיוגמ תויהל לוכי ונניא אוה תונטק תויושי לש הנוש תוליעפו םינבמ לש תיטגרנאה תוליעיה רופישב

 וניה ףסונ ךבדנ .וללה םירבדה תחת םיללכנ ולש םיקוריה םיטרדנטסה םגו קיפנמה ףוגה תניחבמ םג ,קורי

 השעמלש ךכ ,םיעיקשמל םיצירמתה תמועל םיקיפנמל םיצירמת קיפסמ רצייל חילצמ אל יחכונה לדומהש

 תוינידמ לע םיססובמה םיצירמתו היצזיטרדנטסב רסוחמ האצותכ תאז ,קורי ח״גא לש עציהב רוסחמ רצונ

 19 .תילבולג וא תינידמ

 רותב םיידוחיי תונורתי ןווגמ הביבסלו םיוולל ,םיוולמל קפסמ קורי ח״גא ,הז קרפ םוכיסל 

 הכישמ ימרוג לש ןווגמ ול םיקפסמ ולש רורשאה יכילהתו קוריה ח״גאה לש תוילובמיסה .יסנניפ ילכ

 לש האושתלו ןוכיסל עגונב םיקהבומ םיסנניפ תונורתי םג םימייק ךכל ליבקמב .םייביסרגורפ םייטילופ

 ליזומה ,״קורי םוימרפ״-כ םיגיצמ ח״גאה קושב קורי ח״גא לש םיינבמה תונורתיה ללכ תא ,קורי ח״גא

 תונורתיה ללכמ האצותכ קוריה גויתה אלל םיהז םינייפאמ םע ח״גא תמועל קוריה ח״גאה תא השעמל

 תיעבטה החימצה תולוכי תא םיליבגמו םינבומ תונורסח םג םירציימ וללה םימרוגה ,ןכ יפ לע ףא 20.וניוצש

 .הז רוטקס לש

 קורי ח״גאב תוימלוע תומגמ

 תוקפנהה ףקיה תא רוקסא ,תימלוע הביטקפסרפב קורי ח״גא קוש לש יוושכעה בצמב ןודא הז קרפב

 ףקיה .עקשומ ןוהה םהב םינושה םירוטקסהו תונושה תורגאה יפוא ןיב ינושה תאו תא חתנא ,ןהיתורוקמו
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 ומכ תונוש תונידמבו ,קושה ללכ ידי לע םכסומ טרדנטסב רסוחמ האצותכ רוקמל רוקממ הנתשמ תוקפנהה

 תוימלועה תומגמה תא רוקסאשכ ,ןכ לע .קוריכ ח״גא לש ימינפ גוית רובעב םינוש טעמ םיטרדנטס שי ןיס

 הארנ קושה דציכ גיצא ךשמהב ךא,CBI ה לש םיימואלניבה םיטרדנטסב דמועה קורי ח״גא לע קר ססבתא

 .תיניסה טבמה תדוקנמ

 2019 תנשב .הז רוטקסב םידקת תרסח החימצ הלח 2007ב קורי ח״גא לש הנושארה הקפנההמ לחה

 .2018 תנשמ 51%כ לש החימצ ,רלוד דראילימ 257.5כ לש ףקיהב ימואלניב טרדנטסב קורי ח״גא וקפנוה רבכ

 ליבוה יפוריאה קושה .םינוש טופיש ירוזא 51 תחת םינוש םינוגרא 496מ בוח תורגא 1778 וקפנוה לכה ךס

 רוזא ןכמ רחאל ,רלוד דראילימ 116.7-כ רמולכ ,תוקפנהה ךסמ 45% לש חפנב הנורחאה הנשב תוקפנהה תא

 21.המאתה 23%ו 25%ב ב״הראו קיפיספ-היסא

  

Source: Climate Bond Initiative 

 .דנלוהו הינמרג ,תפרצ ,ןיס הירחאל תוקפנהב הליבומ ב״הראש תוארל ןתינ תונושה תונידמה תניחבמ
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Source: Climate Bond Initiative 

 ןתינ תונורחאה םינשב .וקיפנהל םילוכיה םיפוג ןווגמ שי קורי ח״גאב םג ,יטרדנטס ח״גאל ומכ

 2014ב 40%כמ חנצ הקפנהב חותיפל םיקנבה לש םקלח ,םיקיפנמה םיפוגב תודחו תוריהמ תומגמ תוארל

 דחאה ,תיתועמשמ החימצ םיווח תונורחאה םינשבש םישדח הקפנה ילדומ ינש ורצונ .2019ב 10%מ תוחפל

 אוה ינשהו )יתלשממ דיגאת וא קנב ידי לע אלו המצע הלשממה ידי לע רמולכ( הרישי תיתלשממ הקפנה

 ,ןכ םג לדג רשא םיסכנ הבוגמה ח״גאה רוטקס תא םג ןייצל בושח .ח״גאה לע תוססובמה תוקורי תואוולה

 .םייקה ןוכיסה תא ןתמל תורשפאמ הז גוסמ תועקשה

 

Source: Climate Bond Initiative 



 םיקווש לש תויעבטה תופדעהמ עבונ הזה רעפהש םילגמ םיקיפנמה יפוא לש רתוי הקימעמ הקידבב

 2019ב ,תוקוריה תואוולהה לש תיזכרמה תחתפמה איהו יעבט ןפואב חתפתמ קוש איה הקירפא .םינוש

 תויתלשממ תוקפנה ףידעמ אקווד יאקירמא-וניטלה קושה .הז גוסמ היה הב קפנוהש קוריה ח״גאהמ 60%כ

 הקירמא ןופצב יתורחתה קושה .תויתלשממ ןניה הז קושב תוקפנההמ 50%כ ,יתלשממ ןוה סויג רובעב

 22.םיסכנ הבוגמ אוה ח״גא ךסמ 40%מ רתוי תצק וב ,םיסכנ הבוגמ ח״גאל ירקיעה רוקמה תא הווהמ

 

Source: Climate Bond Initiative 

 20%ו 30% ,31%ב הרובחתהו היגרנאה ,םינבמה םוחת םניה תוקפנהב םיליבומה םירוטקסה

 וז המגמש תוארל ןתינו .עקרק ישומישו תלוספב לופיטב ,םימב העקשהה םיעיגמ ןכמ רחאל קר .המאתהב

 .תונורחאה םינשה ךרואל המוד הרתונ
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Source: Climate Bond Initiative 

 תושבי ,ןהיניב יתועמשמ ינוש םילגמ תונושה תושביה יפל הקולחה תא םיקדוב רשאכ וז המזירפב םג

 רוטקסל תועדוימ תוקפנהה ןמ 48% הב הקירמא ןופצב דוחייב ,םינבמב רתוי עיקשהל תוטונ רתוי תוחתופמ

 רובעב הנש התואב קנעה תקפנה הקירפאבו 2019ב הרובחת אוה תיניטלה הקירמאב ליבומה רוטקסה .הז

 הרוצב קיפנה יפיספ-יתייסאה קושה םירחאה םיקוושה םתמועל .קושה בור לע טלתשה תירלוס היגרנא

 23.הרובחת לע ןכ םג תיסחי הובג שגד םע תנווגמ רתוי
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Source: Climate Bond Initiative 

 יפואב תויולתו תוימוקמ ןבורב השעמל ןה ,תוימלועה תומגמהש קיסהל ןתינ ולא םיחותינ ךותמ

 תילבולג היצזיטרדנטסב רסוחמ ורקיעב עבונ הז רבד יתעדל .קוריה ח״גאה קפנומ ןהב םינושה םיקוושה

 רוטקו אללו םינושה ויצירמת יפל לעופ קוש לכש ךכ ,קורי ח״גא לש הקפנההו גויתה ךילהת לש תיתמא

 רוטקס לש החימצה תלוכי תא ליבגמ השעמל םג הז רבד ,ילבולג קורי יוניש רובעב תוקפנהה יפואב דיחא

  .קוריה ח״גאה

 םיפוגהש תוארל ןתינ קושה לע וללה טבמה תודוקנ יתש ןיב בוליש לש קימעמ חותינמ ,ךכמ הרתי

 םימ ,הרובחתב רתוי עיקשהל הטונ םיירוביצה םיפוגה דועב ,םינבמהו היגרנאה רוטקסב עיקשמ ובורב

 ברועמ אוהש ךכמ האצותכ הארנכ ולא םימוחתב קורי ח״גא קיפהל םיטונ םייטרפה םיפוגה .תלוספב לופיטו

 האצותכ רצקה חווטבו םיבאשמב תולעייתהמ האצותכ ןורחאה חווטב חוור םיקפסמ םהש םגו ,רתוי םהב

 הדידמו תקהבומ המורת ילעב תויהל םיטונ םהש םושמ תאז ,םיקוריכ םגוית ךילהת לש תיסחי תולקמ

 תניחבמ םיבכרומ םיטקיורפ חותיפב עיקשהל םמצעל תושרהל םילוכי םיירוביצה םיפוגה םתמועל .הביבסל

 24.הרובחתה רוטקסב ומכ ןמז ךרואל םיחוור תוחפ םיקפסמשו ,הדידמהו קוריה גויתה

 

 
24 Ibid. p. 5. 



 

Source: Climate Bond Initiative 

 ןיסב קורי ח״גא

 טעמ ריבסא ,ןיסב תוידוחייה תורדגהה תא גיצא ,ןיסב קוריה ח״גאה קוש לש יוושכעה בצמב ןודא הז קרפב

 חתנא ,ןהיתורוקמו תוקפנהה ףקיה תא רוקסא םדוקה קרפב ומכו ,םש תררשאמה תירוטלוגרה תכרעמה לע

 חותינל ףיסוא ךכל ףסונב .עקשומ ןוהה םהב םינושה םירוטקסהו תונושה תורגאה יפוא ןיב ינושה תאו תא



 ילכ לע רבדא ,תוילבולגל תויניסה תורדגהה ןיב םילדבהה תא הארא ,ןיסב קוריה ח״גאה לש גורידה תא

 .ןיסב קפנומה ח״גא ןיב םילדבהה תא גיצאו ,קוריה ח״גאה תוקפנהב םקלחו ןיסב םיימוקמ ןומימ

 ןיסב קוריה ח״גאה תורדגה

 תמרב רקיעב ימלועה קושה ןמ ותולדבתה יבגל הנבה תשרדנ לכ םדוק ,ןיסב קוריה ח״גאה קוש תנבה רובעב

 שגד םש ימלועה קושה דועב .תוימלועה תורדגהה ןמ תונוש רשא קורי ח״גא רובעב ןיסב תומייקה תורדגהה

 תויתביבס תויעב םוצמצל ילכ קורי ח״גאב האור ןיסב קושה םילקאה רבשמ םוצמצ ןעמל קורי חותיפב

 רידסמו דדועמה NRDC-ה תלבוהב ימשר תוינידמ ךלהמ השענ 2015ב 25.ריווא םוהיז ומכ ןיסב תושחרתמה

 רידסהל )PBoC( ןיס לש יזכרמה קנבה לש ותלבוהב בחר ךלהממ קלחכ תאז ,הנידמב קורי ח״גא תקפנה

 ח״גא לש רתויב הלודגה הקיפנמה התייהנ ןיס ןכמ רחאל הנש .ןיסב קוריה ןומימה תכרעמ תא ביחרהלו

 26.םלועב קורי

 ןמ רתוי םישקונו םירורב םיקוח שי קורי ח״גא לש ןיסב גויתהו הקפנהה ךילהתל ,ךכמ האצותכ

 תרדגהו םודיקב הלשממה לש הברה תוברעתההו תננכותמה הלכלכהמ האצותכ תאז ,םלועב עצומה

 ,קורי ח״גא לש תונוש תוקפנה יגוס לע םייארחא םינוש םייתלשממ םיפוג .ןיסב הקוריה תיסנניפה תכרעמה

 םיטקיורפה ,בור יפ לע ךא ,ומצע הקפנהה ךילהת יבגל ולש םיטרדנטסהו תושירדה תא םהמ דחא לכל

 םיכילהל רבעמ 27.ןיס לש יזכרמה קנבה ידי לע םיצלמומה םיטקיורפה לש גולטקה יפ לע םינחבנ םירשואמה

 םישרדנ םיסנניפ םיפוגש אוה םיקיפנמה םיפוגה ןיב ינושה תא שיגדמה בושח ןייפאמ ,םינושה םיטרקוריבה

 28.םירחאה םיפוגה רשאמ הקפנהה ךילהתב רתוי הבר תופיקשל

 ח״גאה לש תוקפנהה גולטק ןמזה ותואב רואל אצי ןיסב קורי ח״גא תקפנה יבגל תויחנהל רבעמ 

 תורורב תופסות תוארל ןתינ הז ךמסמ ךותב .עיקשהל ןתינ םהבש םינושה םיטקיורפה לע טרפמש קוריה

 ליבשב קיפסמ םיקורי םיבשחנ םניא םהש םושמ תאז ,םויה דע םיילבולגה םיטרדנטסב תומייק אלש

 וב ןיחבהל ןתינש טלובה םיטקיורפה גוס .תופיקע תויתביבס תוכלשה ןהל שיש וא םיימואלניבה םינוגראה

 שומישו ןמחפ יססובמ םילעפמב הטילפה תתחפהו שומיש לועייל םיטקיורפ ןה 2015מ גולטקב ותוא ךותמ

 היגרנאב שומישה תתחפה תא תודדועמ ןניא יכ קיפסמ םיקורי םיבשחנ םניא ברעמב רשא 29,״יקנ״ םחפב

 ךכל ףסונב 2015.30ב זירפ םכסה לש תורדגהל דוגינב היקנ רתוי תויהל הל םימרוג קר אלא תכלכולמ

 םיללכנ ,קוריה גויתב םיכזמכ CBIה ידי לע םירשואמ םניא םויה דעש ,תילוארדיה היגרנא לש םיטקיורפ
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 גויתב תוכזל םילוכי רשא םיטקיורפה תא ןכדעש שדח גולטק רואל אצי 2020 תנשב 31.יניסה גולטקה ךותב

 32.״יקנ״ םחפ לש םיטקיורפב הרישי העקשהב קסועש ףיעסה תדרוה וניה עצבתהש יזכרמה יונישה ,קוריה

 םיטרדנטסל דוגינב התוא העבקש וז איה תיניסה הלשממה ,אוושל הנוש וניא יניסה גולטקה 

 שדח יסנניפ ילכ המצעל הרפת הלשממה תימינפה הרדגהה ידי לע .םלועה ראשב םימייקה םיירטנולווה

 איה דציכו תאז התשע הלשממה דציכה גיצא הדובעה ךשמהב .התוינידמ םודיק רובעב ליעי שומישל

 .תדדומתמ איה םתיא תויתביבסה תויעבה תא רותפל הל רשפאל ליבשב הז קוש תחימצ תא תדדועמ

 יניסה קוריה ח״גאה קושב תומגמ

 הקיפנמל הכפה ןיס ןכמ רחאל הנש ,2015ב הז רוטקס תמקה זאמ ררחסמ בצקב חמצ ןיסב קוריה ח״גאה

 םיטרדנטסה תא ןובשחב םיחקול רשאכ ,רלוד דראילימ 30מ הלעמל לש תוקפנה ףקיה םע םלועב הלודגה

 ,ןייצל בושח  .רלוד דראילימ 55.8 לש ףקיהל תועיגמ רבכ 2019ב תוקפנהה ,קוריכ ח״גא גויתל הלש םימינפה

 רתוי לבקל הכוז קורי ח״גא תקפנה רמולכ .ןיסל םג ףקת ״קורי םוימרפ״ לש טקפאהש םיארמ םירקחמש

 33.תוינמה יריחמב היילעל םגו ,ליגר ח״גאל האוושהב ןוכיס תוחפו האושת

 םיימואלניבה םיטרדנטסה ןיבל םיניסה םיטרדנטסה ןיב תוקפנהה רעפ רבעב יתנייצש יפכ ,תאז םע

 קר דמועה ח״גאה ןיב הנחבה תשרדנ יניסה קוריה ח״גאה לש דוחייה תנבה רובעב ןכ לעו יתועמשמ אוה

 תורדגהב דמע בוחה תורגא ףקיה ןמ 56% קר 2019 תנשב .CBI-ה תורדגהב דמועה ןיבל תויניסה תורדגהב

 34.תמדוקה הנשה ןמ הברהב הובג זוחא ,רלוד דראילימ 31.3 רמולכ CBI-ה

 

Source: Climate Bond Initiative 
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 םינקת שי םיפוג לש םינוש םיגוסל ןיסבש ןייצל בושח ,קוריה ח״גאה לש קיפנמה ףוגה יפוא תניחבמ

 םיפוגה 2019ל ןוכנ .הקפנהה ךילהת לע יארחאה רחא יתלשממ ףוגו םהב דומעל ךירצ אוהש םירחא

 םיפוג ,םיסנניפה םידיגאתה ןכמ רחאל ,םיסנניפ אלה םידיגאתה םה קורי ח״גא תקפנהב ןיסב םיליבומה

 הלשממ לש הנושאר הקפנהל התכז 2019ב ןיס דועו תאז .םיסכנ תובוגמ תוקפנהו הלשממה ידי לע םיבוגמה

 יקנב ,ןיס ומכ הנידממ הפוצמל דוגינב .יש-גנאי׳ג תלשממ ידי לע ןאוי ןוילימ 300 לש ףקיהב ,תימוקמ

 35.הנידמב קוריה ח״גאה תקפנהב יזכרמ םרוג םיווהמ אל םיניסה תוינידמה

 

 

 

Source: Climate Bond Initiative 

 םיסנניפה םיפוגה תניחבמ .קורי ח״גא תקפנהב םיניינעמ םיטקפסא רפסמ דוע םימייק יניסה קושב

 2019 תנשב .הזה ליהמתב םג בושח םרוג ןה )ןיסב תוימוקמ תולשממ לש ןומימ ילכ( LGFVה ,םיימוקמה

  ,2016ב ולא םיפוג לש תוקפנהה רשאמ 5 יפ לש הלפכה ,רלוד דראילימ 6.2 לע ודמע ןהלש תוקפהה

 
35 Climate Bond Initiative. (2020). China Green Bond Market 2019 Research Report. p. 4-5. 
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 .תונושה תוקפנהה ךסמ 22% וויה ןהלש תוקפנהה ךס 2019 דע 2016 תנשמ השעמל

 

 

Source: Climate Policy Initiative 



 ףקיהב זא קורי ח״גא וקיפנה םיניס םיפוג 15 ,ןיס לש היתולובגל ץוחמ תוליעפה ףקיה וניה ףסונ ןיינעמ ןותנ

 ושענ וללה תוקפנהה ןמ 76% .םיניס םיפוג לש תוקפנהה ךסמ 22%כ ןיסל ץוחמ רלוד דראילימ 12.5 לש

 36.גנוק-גנוה רלוד 4%בו ,ןאויב 8% ,ורויב וקפנוה 12% קר דועב ,םירלודב שומישב

 

Source: Climate Bond Initiative  

 26%ו 27%ב הרובחתו היגרנא :םיירקיע םירוטקס ינשב תודקמתמ ןוהה לש ןמצע תועקשהה

 ןוה סויג ,םוהיז לע הטילשו העינמ םה םיטלוב םיפסונ םירוטקס .2018ב 30%ו 20%בו ,2019ב המאתהב

 הלועש ףסונ יתועמשמ יוניש .םילקא ייונישל המאתהו תיגולוקא הרימש ,תיטגרנא תוליעי ,יללכ שומישל

 םיזוחא 13%ל 2018ב 6%מ הלעש יללכ שומישל ןוה ןעמל תוקפנהה לש תיביסמה הלידגה אוה םינותנה ןמ
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 .6%ל 12%מ ןטק םילקאה ייונישל המאתהו תיגולוקא הרימש רובעב ודעויש תוקפנהה ותמועלו ,2019ב

  

Source: Climate Bond Initiative 

 ,םוהיז לע הטילשו העינמל םינקתמ תיינב ,תילוארדיה היגרנא םה םיליבומה םירוטקסה יתת

 ,6.4 ,7 לש ףקיהב קורי ח״גא וקפנוה ןהב תויגולוקאה תוכרעמה לע הנגהו תיראלוס היגרנא ,תוינוריע תובכר

 2019.37 לירפא דעו 2016מ המאתהב רלוד דראילימ 2.6ו 3.7 ,5.7

 

Source: Climate Policy Initiative 

 ליבומה רוטקסה ןהיפל .תונתשמ תואצותה ,םיימואלניב םיטרדנטסב תוקפנהה תא םיקדוב םא

 אוהו 2016 זאמ םינשה לכ ךרואל חמצ ולא םייפקשמבש דיחיה רוטקסה השעמל אוהש ,הרובחתה וניה

 ףקיהב היגרנאה רוטקס עיגמ ןכמ רחאל .תוקפנהה ןמ זוחא 37%כו רלוד דראילימ 11.2 לע 2019ל ןוכנ דמוע
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 ונטק אקווד קושב םירוטקסה ראש ,קושה ןמ 18%כ ביכרמש םימה רוטקס וירחאלו ,קושה ןמ 28% לש

 38.תונורחאה םינשב

 

Source: Climate Bond Initiative  

 לבקל הלוכיש רתויב הובגה גורידהמ בכרומ ובורב ,דחוימב עיתפמ אוה ןיסב קוריה ח״גאה גוריד

  AA.39 לש גורידב ןה תופסונה 15%ו +AAכ תוגרודמ AAA, 15% לש גוריד תולבקמ ןהמ 70% ,בוח תרגא

 גורידה תכרעמ .יניסה ח״גאה קושב תינבומ איה ךכל הביסהש םילגמ ,היצאוטיסה לש קימעמ חותינמ

 .רתוי הובג גוריד ןיסב לבקת םינייפאמ םתוא םע ח״גא ויפלו ,תימלועה גורידה תכרעממ הנוש תיניסה

 הקפנהה ליבשב )-A( תיסחי הובג גוריד לבקל ללכ ךרדב שרדנ ןיסב ח״גא לש םושירה ךילהתב הליחתכלמ

 טקפאמו ךכמ האצותכ .תוינוציח תויוברע הקפנהב תושרדנ הובג ףונימ ילעב םיפוג רובעב ,דועו תאז .המצע

 ב״הראל האוושהב .קושב םיהובגה םיגורידה תא לבקמ קוריה ח״גאה לש טלחומ בור ,״קוריה םוימירפ״ה

 AAA. 40 לש גוריד תולבקמ קוריה ח״גאהמ 6% קר םש ,יתועמשמה לדבהה תא תוארל ןתינ

 ?ןיסב אקווד ךכ לכ חמצ קוריה ח״גאה עודמ

 ,2016ב ?ןיסב אקווד ךכ לכ חמצ קוריה ח״גאה עודמ איה רקחמה ךילהתב יל ולעש תויזכרמה תולאשה תחא

 םלועב הלודגה הקיפנמה תויהל הכפהנ ןיס ,ןיסב קורי ח״גא תקפנה רובעב םילהנה תרדגה רחאל הנש קר

 דע ?הזה ךילהתה תא רצייל רצק הכ ןמזב וחילצה םה ךיא .םויה דע הז םוקמ לע תרמושו קורי ח״גא לש

 תולאשה לכ לע ?תננכותמ הנממ המכ דעו תינטנופס איה ןיסב קוריה ח״גאה לש תיתועמשמה החימצה המכ
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 בצמ :םייקה בצמה תריציל םייזכרמה םה יניעבש םימרוג 3 לש הניחב ידי לע בורקה קרפב הנעא וללה

 .תיניסה תיסנניפה תכרעמה הנבמו ס״קמה תוינידמ ,ןיסב הביבסה

 ןיסב הביבסה בצמ

 יבאשמ לש רתי לוצינמ האצותכ תאז ,הטעמה ןושלב בוט אל אוה םינורחאה םירושעב ןיסב הביבסה בצמ

 ןיסב בצמה 41.הביבסה תוכיאב הבר תובשחתה אלל תילכלכה החימצב עיקשהל תוינידמ תריחבו הלש עבטה

 לש םתואירב תא ןכסמ אוה הביבסה תנגהל דרשמה יפל ,ריווא םוהיזל עגונה לכב םלועב םיעורגה ןמ אוה

 רוסחממ תלבוס ןיס ,ללכ בוט ונניא םג בצמה םימה רוטקסל עגונב 42.ןיס יבחרב שיא דראילימ יצחמ הלעמל

 אל בצמב ןכ םג ןיסב המדאה 43.םימייקה םיבאשמה לש הכומנ תלוצינו הייתשל םימ תורוקמ לש ישממ

 44.םינוש םימרוגמ תומהוזמ ןיסב תויאלקחה תומדאה ןמ 20% 2014ב ךרענש רקסל ןוכנ ,בוט

 תססובמ היגרנאב רקיעב שמתשהל הכישממו םלועה ירוחאמ תאצמנ ןיס תיטגרנאה המרב םג

 ,הנידמב היגרנאה תכירצמ 70%כ הווהמו םינושה םירוטקסה לכב הצופנ ןיסב םחפה תכירצ .םינבואמ

 45.םימהזמה תטילפ לע םיכומנ תוסנק לש בולישב םחפה לע ךומנ סממ האצותכ תאז הדדוע ןיסב תוינידמה

 20 ךלהמב השעמל PM2.5.46 לש הטילפה ןמ 49%כ לע יארחאו ריוואה םוהיזב ליבומה םרוגה םג איה

 תורמל ,םינבואמ יססובמ היגרנא תורוקממ הלש למשחה רוציי תא 14%כב התיחפה ןיס ,תונורחאה םינשה

 יזכרמ םוהיז םרוג םה ןיסב םיבכרה ולא לכל ףסונב 47.םחפמ עיגמ למשחה רוציימ 60%מ הלעמל ןיידע תאז

 48.המצע תא עברל םייטרפה םיבכרה תומכ היופצ 2030 דע  ,ןכ םג

 החטש .םיידי תבחר הנידמ לש יפרגואיגה הנבמה ךותב םינבומ תונורתי ןיסל םג שי ,הלא לכ תמועל

 יפלא הכותב הליכמ ןיס תמדא  49.רפסמב ינשה אוה הלש המדאה חטשו ,םלועב ולדוגב ישילשה אוה ןיס לש

 בר ילאיצנטופ חטש םיווהמ וללה םירבדה ינש 50.ןיס לש הבחורלו הכרואל ,םוצע חטש לע םיסורפה תורהנ

 תיגרנאו םייראלוס היגרנא ילעפמו ,בר תורהנ חטש םישרוד תילוארדיה היגרנא ילעפמ ,תשדחתמ היגרנאל

  .בר המדא חטש םישרוד חור
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 רופישו ,הביבסה תוכיא רובעב תיביטנרטלא הרוצב לועפל הילעש הניבה ןיס תונורחאה םינשב ןכ לע

 תוינכותב יזכרמ אשונכ הז אשונ תא םישל הטילחה תיניסה הלשממה .ןיסב םיבשותה לש םייחה תוכיא

 אוה הלש ךוותה ידומעמ דחאש הקורי תיסנניפ תכרעמ תונבלו היתונורתי תא לצנל ,הלש תונורחאה שמוחה

 יתועמשמ ץירמת הווהמ 21-ה האמב םתיא תדדומתמ ןיסש םיברה םייתביבסה םירגתאה 51.קורי ח״גא

 רבכש יפכו .ןומימ שרוד הז רבדו ,םישדח םייתביבס םיטקיורפ תמקהו תיתביבסה תוליעפה תלדגה רובעב

 רובעב םילודג םיפקיהבו ךומנ ןוכיס םע ,לוז ןוה סויג רובעב רדהנ יסנניפ ילכ הווהמ קורי ח״גא ,יתגצה

 .םיקורי םיטקיורפ

 תיניסה הלשממה תוינידמ

 ומיקה ם״ואה םע ףותישב ןיס ,רותפל הצור התייה תיניסה הלשממה ןתוא תויתביבס תויעב ןתוא ךותמ

 לשממהמ םינוש םימוחת ןווגממ םיחמוממ בכרוה תווצה .ןיסב הקורי תיסנניפ תכרעמ לש חותיפ תווצ

 אצומ תדוקנמ אצי תווצה 52.דועו תואטיסרבינוא ,תוסרוב ,םיפסונ םיקנב ,ןיס לש יזכרמה קנבה ומכ יניסה

 רמולכ ,קוריב בר ןוה עובצל שרדנ דדומתהל הכירצ ןיס ןתיאש תושקה תויתביבסה תויעבה ןורתפ רובעבש

 ןאוי ןוילירט 2כל ועיגי תויולעה ךסש םיכירעמ םה .םיקורי םיטקיורפ תמקהב םיבר םיבאשמ עיקשהל

 ןאוי דראילימ 500 ,הביבסה לע הנגה לש םיטקיורפ רובעב ןאוי דראילימ 800כ ,2015-2020 ןיבש םינשב

 .יטגרנא לועיי רובעב ןאוי דראילימ 200 ו הקורי הרובחת רובעב ןאוי דראילימ 500 ,הקורי היגרנא רובעב

 שרדנ השעמל ןכ לעו ,הז ליהמתל ןאוי דראילימ 200כ קר םורתל לכות הלשממהש םינעוט םה ךכל ףסונב

 53.םינושה םיקוריה םיטקיורפב עקשויש יטרפ ןוה לע םיססבתמה םיסנניפ םילכ םיקהל

 

Source: Climate Policy Initiative 
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 עקשומה ןוהה לש תויולעה תא ליזוהל לוכיש יסנניפ ילככ קוריה ח״גאה תא ןייפא תווצה

 לע ץילמה תווצה ןכל 54.הקוריה תיסנניפה תכרעמה תמקהב יזכרמ םוקמ ול שי ןכ לעו םיקורי םיטקיורפב

 ח״גא קיפנהל םידיגאת םיקנב דודיעו רושיא ,קושל םיטרדנטס תמקה ידי לע קורי ח״גאל יניס קוש חותיפ

 55.ךכל םיצירמת רציילו קורי

 ןכ ינפל ךא ,ןיסב קוריה ח״גא קוש תמקהל םידעצה תא ראתמה בחרומ חוד םיאיצומ םה ךכ םשל 

 סויגל םלשומ ילככ קוריה ח״גאה תא םיגיצמ םה .ןיסל קוריה ח״גאה לש םיברה תונורתיה לע םיטרפמ םה

 תויובייחתהה ןזאמ תא קזחל ,ןיסב תיסנניפה תונשדחה תא חתפל ,םיקורי םיטקיורפ ידיב שומישל בר ןוה

 םימש קר אל םהש תאז ךותמ בל םישל ןתינ 56.ביצי ח״גא ידי לע תיניסה תואקנבה תכרעמ לש םיסכנהו

 תכרעמל איבמ אוהש תונורתיה תא םג אלא קוריה ח״גאה קוש תמקה לש םיקוריה תונורתיה לע שגד

 .תיניסה תיסנניפה

 ךרוצ שי ,תישאר .ןיסב קוריה ח״גאה קוש תריצי ךילהתל םהיתוצלמה תא םיטרפמ םה ןכמ רחאל 

 ךרוצ שי הקפנה תוליעי רובעבו ,קורי ח״גא קיפנהל רשפא םרובעבש םיטקיורפ לש רדוסמ גולטק איצוהל

 םיצירמת רצייל ,תינש .םינוש םייתלשממ םיפוג ידי לע םילהונמה םיליבקמ רורשאו הקפנה יכילהת םיקהל

 םיקנבל .קושב םינושה םינקחשל םימאתומ םיעיצמ םה םתוא  םיצירמתה ,ותוא עינתהל ידכ קושב םינוש

 ,םהלש האוולה-ןודקיפה יסחימ קורי ח״גא ידי לע תובוגמה תואוולהה תא דירוהל םיריתמ םה םיירחסמה

 םיסנניפה םיפוגל .םיקנבה םתוא לש םייפסכה תוחודה תא רפשל ליבשב תאזו תושירדב םידמוע םהו ןתניהב

 תא רפשל קורי ח״גאב םיעיקשמה םיקנבלו ,קורי ח״גא לש רשקה ףדעומ ןוכיסו ןוה תוסיו םירשפאמ םה

 ח״גאמ היחוורו העקשה לע סממ רוטפ ולבקי םיידסומה םיעיקשמה ךכל ףסונב .םהלש ןוכיס ןוהה סחי

 קלח ןממל תויושרה תא םידדועמ םה ,ךכמ הלעמל .ןיסב יתלשממ ח״גא לע םייקה רוטפל המודב קורי

 57.םיעיקשמל קפסל ןוהה תא סייגש ףוגה שרדנש תיבירהמ

 תונובשח תחיתפ ידי לע ,סיוגש ןוהב שומיש לש הפוקש תכרעמ תמקה לע ץילממ תווצה ךשמהב 

 קפנוהש קוריה ח״גאה לש העפשהה תא תמכמו דדומה ךרעמ םג ןבומכו ,םיטקיורפה ולהוני םהמש םיידועיי

 השעמלו ותקפנה רחאל םג קוריה ח״גאה לע הרקבו חוקיפ ךרעמ רצייל ליבשב הז .הביבסה לע השעמל

 58.״הקורי-הפיטש״ לש לאיצנטופה תא םצמצי רשא קוריה ח״גאה לש םייחה רוזחמ לכ ךרואל
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 הב ןכמ רחאלש הנשב רבכ ובורב םשוי אוהש תוארל ןתינ ,הזה תוצלמהה ךמסמ תאצוה רחאל 

 גולטק איצוה ליבקמבו הקפנהה ךילהת תא הרידסמה העדוה ואיצוה NRDC-הו ןיס לש יזכרמה קנבה

 ופסונ ןכמ רחאלו ,קורי ח״גא לש הקפנה ךילהת ליבוהל םיכמסומ םימרוגכ ליבקמב ורכוה םה 59.םיטקיורפ

 ומכ תודקפומ ןה ןהילעש םינוש םיגוסמ תוקפנה לש רורשאו הקפנה יכילהת םילהנמה םיפוגו תודעו דוע

CSRC. 

 תא רידסמ ,טקיורפה לוהינל ידועיי קנב ןובשח חותפל תבייחתמ הרבחה הקפנהה ךילהתמ קלחכ

 ותואב םג םיעיפומ ץילמה תווצה ןהילעש םיצירמת םתוא ,ךכמ הרתי .׳וכו טקיורפה לע םיפתושה םיחווידה

 606162636465.הירחא ואבש םינוגראה לש תויחנהבו ןיס לש יזכרמה קנבה לש ריהצת

 

Source: Climate Policy Initiative 

 ,ריווא םוהיז תעינמו הרימש ןכותבו ,ןיסב תויתביבסה תויעבה לע ססבתה בכרוהש גולטקה

 ןורתיה לא סחייתה םג ןבומכו .דועו תירוביצ הרובחת ,םימב שומיש ,םחפב יקנ שומיש ,תיטגרנא תולעייתה
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 גולטקה ןיב יתוהמ ינוש םייק ,ןכ לע .חורו תילוארדיה ,תיראלוס היגרנא םיטקיורפ דודיעב ברה חטשה

 CBI.66ה לש גולטקה ןיבל יניסה

 ח״גאה תקפנה תרדסה רחאל הנש רבכ ,םדוקה קרפב יתגצה רבכ הזה ךילהתה לש תואצותה תא 

 איה תאזה החלצההש רורבב ןיחבהל ןתינ .םלועב רתויב הלודגה הקיפנמה תויהל הכפהנ איה ,ןיסב קוריה

 .ןיסב קוריה ח״גאה קוש רוציי לש רדגומו ןנכותמ ךילהת לש האצות אלא ,ישפוחה קושב היולתו תירקמ אל

 םע דחיב םיליבקמ הקפנה יווק םע םייתלשממ םיפוג לש המצעל התנב תיניסה הלשממהש ליהמתה

 היה ,תורעובה תויתביבסה תויעבה עקרבו םיעיקשמלו םינושה םיקיפנמה םיפוגל םייתדוקנ םיצירמת

 הז לדומ .םילודג הכ םידממל רצק הכ ןמז קרפב קוריה ח״גאה קוש תא חימצהל ידכב תילאידיא תינכותל

  .םויה דע המידק קושה תא עינהל ךישמהל חילצמ

 האצותכ תינטנופס הרוצב קוריה ח״גאה תחימצ לש םלועה ראשב שחרתמה ךילהתל דוגינבש תרמוא תאז

 יזכרמה זרזהש ךכל דוגינבו .יתביבס יוניש ןעמל ח״גא לש יטנתואה שוקיבה ךותמ ליחתהש קושה תוחוכמ

 אוה ןיסב קוריה ח״גאה לש החלצהה דוס .םילקאה רבשמל קבאמב ולש ךרעה אוה קורי ח״גא תמקהל

 תויעבה ןורתפ רובעב וב םיאצמנה םינקחשלו יניסה קושה לש ויתודימל רופתו ,שארמ סדנוהמה ךילהתה

  .ןיסב תורעוב םויה רבכש תויתביבסה

 ?״קורי״ ללכב ןיסב קוריה ח״גאה םאה

 תרחוב ןיסש םושמ תאז ,םלועב םיגהנומה םיטרדנטסה ןמ רתוי תוכומנ ןה ןיסב קוריה ח״גאל םיטרדנטסה

 ןיסב תויוושכעה תויעבב לפטל ןתרטמש םיטקיורפ לש ןומימ רובעב הז יסנניפ ילכב שמתשהל תעדומ הרוצב

 תיסחי שדח אוה ןיסב קוריה ח״גאה קושש ךכל בל םישל בושח .רשפאש םיקורי יכה תויהל ידכ אקווד אוולו

 הלוכי אל ןיס לש קוריה ח״גאה לש העפשהה ןכ לע .רצק אל ןמז ךשמ תחקל םילוכי תיתשת יטקיורפשו

 .אשונב תורורב תואצות קיפהל ולכויש דע םינש רפסמ דוע רובעי אלא ,םייתניב תקיודמ הרוצב דדמיהל

 תא דודמל רשפא ךיאו ?הביבסל םימרות תמאב םיניסה םיטרדנטסה המכ דע ,הלאשה תלאשנ תאז תורמל

 העיגפל ,ךופהה בצמל םרוגש קורי ח״גא םייק םאה ?ןיסב הביבסל םרות אל ללכש קורי ח״גא םייק םאה ?הז

 תואמגוד רפסמ תגצה תועצמאב הז קרפב תונעל הסנא וללה תולאשה לע ?תיניסה הביבסב תישממ

 .ןיסב תומגמה לש קמוע חותינ תועצמאבו תויפיצפס

 יתיישעתה קנבה – 1 ןחוב הרקמ

 ,תונוש תוקפנה 9ב 2016-2019 םינשה ןיב רלוד דראילימ 21כ לש יוושב ח״גא קיפנה ןיס לש יתיישעתה קנבה

 תשדחתמ היגרנא ,תיטגרנא תוליעי ,תיגולוקאו תיתביבס הנגה רובעב םיבר םיטקיורפ חותיפ רובעב תאז
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 200כ רצייל רשפא קוריה ח״גאה 2019 תנשב .םילקאה ייונישל המאתהו ,הייקנ הרובחת ,רוזחמ ,הייקנו

GW ךוסחל ךכבו ,חור תייגרנא לע תוססובמ חכ תונחת יתש לש העקשהמ האצותכ תשדחתמ היגרנאמ 

 עקשוה ןוהה ,הייקנה הרובחתה רוטקסב .ינצמח-וד ןמחפ לש ןוט ףלא 59 ,םחפ לש ןוט ףלא 20.5כ

 תונבל וחילצה ותועצמאבו  ,ןאי׳ג-ופו גנוד-גנאוג ,ןאנ-הח :תונוש תויצניבורפ שולשב ורטמ לש םיטקיורפב

 67.ינצמח וד ןמחפ לש ןוט ףלא 44כ ךוסחלו תוליסמ לש רטמוליק 89 דוע

 הובגה גורידה ,ההכ קורי גורידב ינושארה רורשאב רבכ הכז יתיישעתה קנבה לש קוריה ח״גאה 

 גוריד :הז קורי ח״גאב םיבר תונורתי התהיז CICERO לש תינוציחה תעדה תווח .CICERO לש ,רתויב

 תופיקש ,םייתביבס םינוכיס אלל םיטקיורפב העקשה ,יטגרנאה לועייה דבלמ םינושה םיטקיורפל ההכ קורי

 ח״גאהמ עובנל תולוכיש תושלוח ףא ואצמ אל םה ,דועו תאז .דועו הייקנ הרובחתב העקשה ,קנבה לש הבר

 םוחתב תויצולחה סרפב הכז ףא קנבהו CBI-ה לש רורשא לבק הז קורי ח״גא  68.יתיישעתה קנבה לש קוריה

 69.םהמ קוריה ח״גאה

 יש-ןאשב ימיכ םחפ לעפמ – 2 ןחוב הרקמ

 לש ךס רצייל היהת ותרטמ ,היצניבורפב השדח חכ תנחת תמקהל טקיורפ אוה יש-ןאשב ימיכ םחפה לעפמ

 לש ןוט ףלא 65 לש ינשמ רוציי דועו לונתמ ןיזנב לש ןוט ןוילימ יצח ,תירפוגב רישע םחפ לש ןוט ןוילימ 2.2

 טקיורפה 70.טפלוס םוינומא לש ףלא 25ו תיתרפוג הצמוח לש ןוט ףלא 73 ,ןרוד לש ןוט ףלא 60 ,ילזונ טפנ יזג

 71.ינצמח-וד ןמחפ לש ןוט ןוילימ 1.9 דוע רצייל דיתע הזה

 םאתהב תאז ,רלוד ןוילימ 220 לש ףקיהב קורי ח״גא 2017ב סיוג טקיורפה לש תויולעה ךס ךותמ

 ח״גא קיפנהל הז גוסמ םיטקיורפ רשפאל הביס ןיאש ונעט סיפנירגמ .2015ב ץפוהש םיטקיורפה גולטקל

 .הביבסה תא םימהזמ ןיידע םה ,תמהזמ תוחפו תינשדח היגולונכטב םישמתשמ םהש תורמלש םושמ ,קורי

 ןובשח לע הז רוטקסל םורתי ,רתוי יקנל ותוא ךופהל ידכ םחפה רוטקסב עקשויש קורי ח״גאש םינעוט םה

  72.ןיסב קוריה ח״גאה לש ״תוקורי״ה תא דדריו ךוראה חווטב הביבסה

 הד-גנודוו רכס – 3 ןחוב הרקמ

 China Three Gorges דיגאתש קורי ח״גא ידי לע וקלחב ןמומש םיטקיורפה ןמ דחא אוה הד-גנודוו רכס

 ןאנ-וי ןיב לובגב הש-ןי׳ג רהנ לע הנבנ הז טקיורפ .םינש שולש ךרואל רלוד דראילימ 1.9 לש ףקיהב קיפנה

 הרומא וזה תילוארדיהה חכה תנחת .ואקמו גנוק-גנוה ,גנוד-גנאוג לש רוזאל למשח קפסל דעוימו ,ןאו׳צ-יסל
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 למשחה רוציי תא תיתועמשמ לידגהלו  73 ,2021 תנשב רבכ התיינב םויסב 10,200MW קפסל תלגוסמ תויהל

 הלדוגב תיעיבשהו ןיסב הלדוגב תיעיברה תילוארדיהה חכה תנחת רותב ,ןיסב תילוארדיה היגרנאמ

 74.םלועב

 תא תיחפהל ,הנשב םחפ לש ןוט ןוילימ 12.2 לש שומישב ךוסחל הרומא חכה תנחת ךכל ףסונב 

 ףלא 104ב תינצמח-וד תירפוג לש הטילפה תא תיחפהלו הנשב ןוט ןוילימ 30.5ב ינצמח-וד ןמחפ לש הטילפה

 ,םיפוג 3 ןיב םיקלחתמ רשא רלוד דראילימ 15.5כל עיגמ תויולעה ךסש ךכל בל םישל ךירצ  75.הנשב ןוט

China Three Gorges, ותוא קלחה השעמל רמולכ .המאתהב 15%ו 15% ,70% לש ףיקהב ,ןאו׳צ-יס ,ןאנ-וי 

 רמולכ 76.דיגאתה לש תועקשההמ 17%ו ,ולוכ טקיורפהמ 12% קר אוה טקיורפה ךסמ ןממ קוריה ח״גאה

 1.5כ השעמל ךסוח רבודמה קוריה ח״גאהש ךירעהל םילוכי ונחנא ,ינכמ תיסחי בושיח םישוע ונחנא םא

 .תינצמח-וד תירפוג לש ןוט ףלא 12.7ו ינצמח-וד ןמחפ לש ןוט ןוילימ 3.7 ,םחפ לש הנשב ןוט ןוילימ

 אוה  ,רהנה לש יגולוקאה גראמב עוגפל ךלוה רכסהש ןעוט ןיסב ״עבטה ירבח״ ןוגרא תאז תמועל 

 הדחכה תנכסל םורגי םתנעטל הז רבד .םיגדה תדידנ תא עונמלו םרזה לש םינוש םיקלח לע עיפשהל ךלוה

  77.ביגהל אלש הרחב הלשממה ולא תונעטל ,יטויני׳ציוג סוירוקה ומכ םיגד לש

 ןויד

 העפשהה תדימ לש בחרנ םורטקפס וכותב ליכמ יניסה קושהש ןיבהל ןתינ וללה ןחובה ירקמ תשולש ךותמ

 המרב םג םיהובג םיטרדנטסב דמועש קורי ח״גא קושב םייק דחא דצמ .קוריה ח״גאה לש תיתביבסה

 וקיפנה ןיסב הנשה דע תוחפלש תוארל ןתינ ינשה דצה ןמ ,קשמה ןמ ןטק אל קוש חתנ םיווהמו תימלועה

 תנחת( הליגרה הביטנרטלאהמ םהזמ תוחפ אוהש וב קוריה דיחיה רבדהש יקנ םחפב עקשומש קורי ח״גא םג

 תילנימונ ריבגמ אוה השעמלש תורמל םהזמ תוחפל היגרנאה ןזאמ תא ךפוה ךכ ידי לעו )םחפ תססובמ חכ

-גנודוו רכס ומכ תיתועמשמ הרוצב הביבסל תומרות ןכא ןהש בוח תורגא םג תומייק קושב .ןיסב םוהיזה תא

 .רחא טקפסאב תיתביבס הנכס םיווהמ ןיידע ךא הד

 תאצוי הרוצב םרות רשא קורי ח״גא םייקש יתיישעתה קנבה לש הרקמה ךותמ רוריבב תוארל ןתינ

 .םלועב םיצופנה םיטרדנטסהמ דרוי אלש ההובג תופיקש םע ,םילקאה רבשמב קבאמלו ןיסב הביבסל ןפוד

 קפנוה רשא קוריה ח״גאה יווש ללכמ זוחא 10%-מ רתוי הווהמ יתיישעתה קנבה לש ח״גאה ךסש ןייצל בושח
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 ח״גא לש םלועב םיהובגה םיטרדנטסב דמועש ןיסב קושהמ ןטק אל חתנ םייק רמולכ ,2019 דע 2016מ ןיסב

 .קורי

 .ןיסב קוריה ח״גאה קושב תיתועמשמ תוקל לע דיעמ יש-ןאשב ימיכ םחפה לעפמ לש ינשה הרקמה

 דראילימ לש יוושב קורי ח״גא קפנוה דבלב 2019 לש ןושארה ןויצחב ,קושב תילוש העפות הנניא וז העפותו

 הנעטב הנידמב םוהיזה תומכ תא לידגהל ליבשב שמושמ תויהל קורי ח״גאל רשפאל הביס ןיא יתעדל 78.רלוד

 לובגה וק ירה .הברהב םהזמ היה םחפ לע תססובמה הליגר חכ תנחתמ רצונ היהש יביטנרטלאה םוהיזהש

 השעמל .הרורב הרוצב וקה תא םירבוע הז גוסמ םיטקיורפ יניעבו טקיורפה תויהל ךירצ קורי המכ דעל

 לש שדחה גולטקהמ יקנה םחפה רוטקס תא וריסה םהש ךכב הז אשונב יתיא המיכסמ ןיס תלשממ וליפא

 ,גניפ-ןי׳ג יש ,ןיס אישנ לש הזרכהה בתכתמ הז ךלהמ 79.ןיסב קורי ח״גא םרובע קיפנהל םילוכיה םיטקיורפ

  2060.80 דע ןמחפמ תוילרטינל עיגת ןיסש עידוהש

 לש תיתביבסה תובכרומה תא תוארהל תרדהנ אמגוד אוה הד-גנודוו רכס ,ישילשה ןחובה הרקמ 

 ינש דצמ ךא ,תשדחתמו הייקנ ,הלוז היגרנא םירציימ םה דחא דצמ .םירכס ומכ ,םיילוארדיה םיטקיורפ

 יאדכ הז טקיורפ ומכ םיטקיורפל יתעדל .רוזאב יחה גראמב העיגפ ומכ תורחא תויתביבס תוכלשה םהל שי

 רשאמ יטגרנאה ןזאמה רופיש ידי לע הביבסל רתוי םימרות תמאב םה דוע לכ ,קוריה גויתה תא קינעהל

 רורב םג המ ,ופוגל דמוע הרקמ לכו הטושפ הנניא איה יתאזה האוושהה תאז תורמל .הב םיעגופ םהש

 םיטרדנטסב ןיא םויכ םג ןכ לע .הביבסב םיעגופ ללכ םניאש הז טקיורפמ רתוי םיקורי םיטקיורפ םימייקש

  81.םיילוארדיה םיטקיורפ לש רורשאל רדגומ ךילהת CBI-ה לש

 הנשב ועצבתהש םייונישה ךא ,הטושפ אלו תבכרומ איה ןיסב קוריה ח״גאה קוש לש בצמה תנומת

 היה .קושה לש ״תוקורי״ה תמר רופיש ןעמל יבויח ןוויכב תומדקתה הווהמ םיטקיורפה גולטקב הנורחאה

 ח״גאה הכ דע ויפל ,ןיסב קפנוה רשא קוריה ח״גאה לש הדובעה תורגסמ ללכ ךותמ  המכ דע בשחל ןויסינ

-ודה תירפוגה תטילפמ ןוט ףלא 55כ ,ינצמח-ודה ןמחפה תטילפמ ןוט ןוילימ 52.6 תיחפהל חילצה קוריה

 תשדחתמה היגרנאה לש תלוביקה תא ריבגהל ,ןוט ןוילימ 20.2ב קלדה תכירצ תא םצמצל .ןיסב הנשב ינצמח

 250,990ב םימב שומישה תא לעייל ,ורטמו תבכר תוליסמ לש מ״ק 3,022 דוע תונבל ,MW ףלא 11כב ןיסב

 ליבשב ןיס לע קוריה ח״גאה לש תבחרנה תיבויחה העפשהה ףקיה תא ןיבהל ןתינ הז ךותמ 82.דועו ןוט ףלא

 .קורי אוה ןיסב קוריה ח״גאהש עבונ ןאכמ ,ןיס לש תונושה תויתביבסה תויעבה תא רותפל
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 ?קורי תמאב ןיסב קוריה ח״גאה המכ דע

 קורי ח״גאל CBI-ה לש םיטרדנטסה ןיבל ןיסב םיטרדנטסה ןיב האוושה

 אוה המכ דע ךא .קורי ןכא אוה ,ןיסב קוריה ח״גאה קושש תוארל רשפא יתגצהש חותינה ךותמ

 םיללכנה םיטקיורפה לש ינושל בל םישל ךירצ התוא ןוחבל ליחתהל ליבשבו ,תכבוסמ הלאש וז קורי תמאב

 ןתינ השעמל .CBI-ב םימייקה םיטקיורפה תמועל קוריה ח״גאה רובעב ןכדועמה יניסה םיטקיורפה גולטקב

 גולטקב אל ךא יניסה גולטקב םיעיפומ רשא םייזכרמ םירוטקס העברא תחת לפונ יזכרמה ינושהש ןיחבהל

 .תואלקחו תילוארדיה היגרנא ,תיניערג היגרנא ,תיטגרנא תוליעי ,CBI-ה לש

 לש תיטגרנאה תוליעיה תא רפשל םתרטמש םיטקיורפ ןווגמ םיעיפומ יניסה גולטקה יפיעס תחת

 ירמוש םיטקיורפ לע טרפמש 1.1.1.2 ףיעס ,לשמל .ךכ ידי לע תומהזמ תוחפל ןכפהלו תומהזמ תוישעת

 השעמל הז גוסמ םיפיעס .םיפסונ םיבר דועו םיעונמ לש םיגורדשב קסועש 1.1.2.2 ףיעס ,תופרשמ לש היגרנא

 תומאתה ,תאז תורמל .םהלש החימצה תא םידדועמ ךכ ידי לעו תומהזמ תוישעתב הפיקע העקשה םירצוי

 רשפאל ידכ תובושחכ םתוא האור ןכ יניסה קושה ןכ לעו ,ינוניב-רצקה חווטב היגרנאב תוכסוח ןכ הלא

 חותינה ךותמ ,דועו תאז .יניסה קשמב םוהיזל סחיב תיטגרנאה תוליעיה תאו ריוואה םוהיז תא ןתמל

 תוקפנהה יווש תניחבמ ולדוגב ישילשה רוטקסה תא הווהמ הז רוטקס יניסה קושב תומגמה לש יתגצהש

 ויה ולא םיטקיורפ ןובשח לע ,ימעטל .תמדוקה הנשל סחיב הלק הדירי תמגמב אצמנ םויכ אוה ךא ,2019ב

 םידדועמ םג אלא םוהיזה תא םידירומ קר אלש םירחא םירוטקסב םיטקיורפל ןוהה תא ריבעהל םילוכי

 .םעבטמ רתוי םיקורי םירוטקסב החימצ

 קסועש 3.2.1.5 ףיעס לשמל .תיניערג היגרנאב םיקסועה םיפיעס רפסמ םיעיפומ גולטקב ,ךכל רבעמ

 אשונל רושקה לכב .תויניערג חכ תונחת תמקהב קסועש 3.2.2.5 ףיעס וא ,תויניערג חכ םינקתמ לש רוצייב

 שיש תולודגה תוכלשהה םושמ הייקנ אלו הקורי אל ללכב איהש תובר תונעט שי ,תיניערגה היגרנאה

 םיבאשמ םישרדנ םוינרואה ותרשעהו תיירכו תיניערג חכ תנחת תמקה רובעב .היגרנאה תקפה יכילהתל

 ןתינ אלש תיביטקאוידר תלוספ תרצונ תיניערגה היגרנאה תקפהמ האצותכ ,םוהיז םמצעב ורצייש םיבר

 היגרנא לש םייחה לגעמב שחרתמה םוהיז לע םיעיבצמה אשונב םיבר םינועיט דוע תומייקו ,קרפל

 הרוצב תאז דודמל השקו תמרות איה רשאמ תוחפ אל הביבסל קיזהל הלולע תיניערג היגרנא  838485.תיניערג

 שדחמ לוקשל שרדנ ןכ לעו ,םייניערגה םיכילהתב תורושקה תוכלשהה לכ רורב אל דועש םושמ תיטולוסבא

 .הטלחהה תא עצבל ךכל םאתהבו היופצה העיגפה תמר תא דומעל ליבשב הז גוסמ טקיורפ לש תושירדה תא

 
83 https://www.citizen.org/article/nuclear-power-is-not-clean-or-green/ 
84 https://physicsworld.com/a/how-green-is-nuclear-energy/ 
85 https://www.greenamerica.org/fight-dirty-energy/amazon-build-cleaner-cloud/10-reasons-oppose-nuclear-
energy 



 3.2.2.4 ףיעס םהיניב .גולטקב םיעיפומ ןכ םג תילוארדיה היגרנא לש םיטקיורפ ,תאזל ףסונב

 חכ תונחת תיינב .םיפסונ םיפיעסו תילוארדיה היגרנא רוציי רובעב םילודג םינקתמ תמקה לע רבדמה

 עוגפל ףא םיתיעלו ,תכל תוקיחרמ תויתביבס תוכלשהל םורגל םילולע תילוארדיה היגרנא רוצייל םינקתמו

 רצייל ןתינ ,וללה םירקמב ללכ ךרדב ךא .תשדחתמ היגרנא רוציי ידי לע הביבסל תומרות ןהש רשאמ רתוי

 םרגיהל םילולעש םייתביבסה םיקזנה בור תא תצמצמש הרוצב היינבה יכילהת תא תונבלו ענמ יעצמא

 עיפשהל םילגוסמ תילוארדיה היגרנא םירציימה םיטקיורפ ,ךכ םושמ 868788.תוילוארדיה חכ תונחת תיינבמ

 יאנתב םיקורי םיטקיורפכ וללה םיטקיורפב תוארל שי ןכלו היתוערגמ תורמל הביבסה לע תיבויח הרוצב

 רתי .ךילהתב רצוויהל תולוכיש תוילילשה תוכלשהה תא םצמצלו עונמל ידכ םלוה עוציבו ןונכת השענ ןכאש

 טרדנטס לש חותיפ לע םידבוע םה ןכ לעו הז רוטקסב םולגה לאיצנטופה תא םיניבמ -CBIה םג ,ןכ לע

 89.םיילוארדיה םיטקיורפל קורי ח״גא רושיא רובעב םהלשמ

 .תומדוקה םינשל סחיב הילע תמגמב אצמנו ,תשדחתמה היגרנאה היה 2019ב ליבומה רוטקסה

 תוקפנהב רתויב לודגה רוטקס תתה איה תילוארדיה היגרנא ,יזכרמ ביכרמ אל איה תיניערג היגרנאש תורמל

 יטקיורפ .ולש ״תוקורי״ה תמר םג ךכו תיתועמשמ ןטק היה יניסה קושה ,וידעלב .ןיסב קוריה ח״גאה

 ריוואה םוהיז לע םע םיעיפשמ ךכ ידי לעו יטגרנאה ןזאמה רופישב ןיס לש ךרוצה לע םינוע ולא היגרנא

 שוקיב קושב םייק רמולכ .ןהב עיקשהל קושה לש ןוצרה תאו תויביטרפואה תולוכיה תא שי ןיסלו

 יתוהמ קלח םיווהמ םה ךכ םושמו ורובע םלוהה עציהה תא רצייל ךרוצ שי ןכ לעו הז גוסמ םיטקיורפל

 .״תוקורי״ה תדיממ

 גולטקה תסרגב השדח תפסות אוהש ,יניסה גולטקב עיפומה תואלקחה רוטקס תא ןייצל בושח ןכ

 .קורי גייד חותיפ 4.1.3.3 ,תינגרוא תואלקח חותיפ 4.1.3.1 :ומכ םיפיעס רפסמ םיעיפומ וכותב .2020 תנש לש

 רבעמ ידי לע רתוי אמייק רב תואלקח רציילו ןיסב םימהו המדאה םוהיז תא םצמצל םה ולא םיפיעס תרטמ

 ולחה CBI-ש תוארל ןתינ ףאו תיסחי קורי רבד אוה גולטקל הז רוטקס תפסוה ,רמולכ .הקורי תואלקחל

 קושב ןמז טעמ םייק הז רוטקס ,תאז תורמל 2020.90ב םהלשמ םיטרדנטס וללה םיפיעסהמ קלחל חתפל

 .ןיסב קוריה ח״גאה לש ידיתעה תוקפנהה ליהמתב יתועמשמ היהי אוה המכ דע רורב אל דועו יניסה

 

 
86 Ezcurra, E., Barrios, E., Ezcurra, P., Ezcurra, A., Vanderplank, S., Vidal, O., ... & Aburto-Oropeza, O. (2019). A 
natural experiment reveals the impact of hydroelectric dams on the estuaries of tropical rivers. Science 
advances, 5(3), eaau9875. 
87 https://www.energysage.com/about-clean-energy/hydropower/environmental-impacts-hydropower/ 
88 Truffer, B. (2010). Integrated environmental management of hydropower operation under conditions of market 
liberalization. In Alpine Waters (pp. 227-234). Springer, Berlin, Heidelberg. 
89 https://www.climatebonds.net/standard/hydropower 
90 https://www.climatebonds.net/agriculture 



 קורי ח״גאב תוימלועה תומגמה ןיבל ןיסב תומגמה ןיב האוושה

 תולוכי ינושה תודוקנ ,ימלועה קושב תומגמה ןמ םידבר רפסמב תונוש ןיסב קוריה ח״גאה קושב תומגמה

 ינא הז קרפב ןכ לע .ומצעל סחיב קר אלו ימלועה קושל סחיב יניסה קושה לש ״תוקורי״ה תדימ לע דיעהל

 םיאצממה תמועל יניסה קושב קוריה ח״גאה תומגמ קרפה ךותמ ופצש תוטלובה תודוקנה ןיב רבחא

 תדימ לע תופסונ טבמ תודוקנ ןתא ךכ ידי לעו םתוא חתנל ,קוריה ח״גאב תוימלוע תומגמ קרפב םיטלובה

 .ןיסב קוריה ח״גאה לש ״תוקורי״ה

 םקלחב יתועמשמ רעפ ונשי ךא םיגולטקה ינשב םיללכנה םירוטקס םימייק ,ןוהב שומישה תניחבמ

 אוה הרובחתה רוטקס דועב .םינבמה רוטקסו הרובחתה רוטקס ,ימלועה ליהמתה תמועל יניסה ליהמתב

 18% הוויה אוה םינש םתואב ,המאתהב 26%ו 30%ב 2019בו 2018ב ןיסב םיליבומה םירוטקסה ינשמ דחא

 ןיידע אוה רעפה ,תונורחאה םינשב תמצמטצמ רעפה תמגמש תורמל .ימלועה קושה ןמ המאתהב 20%ו

 המצע תא עברל תעדוימש ,ןיסב תיטרפה הרובחתה תייעב תובישחמ םיעבונ הארנכ ולא םירעפ .יתועמשמ

 תוכורא תועפשה ול שי יכ תיסחי קורי בשחנ אוה .הז רוטקס לע דחוימ שגד םימש ןיסב ןכ לעו ,בורקה רושעב

 .יתיישעתה קנבה לש ןחובה הרקמב ומכ ןפוד תואצוי חווט

 2019בו 2018ב הוויה אוה יניסה קושב דועב .ןיטולחל ךופה אוה םינבמה רוטקסב בצמה ,ותמועל

 רעפה .ימלועה ליהמתה ןמ המאתהב 30%ו 27% הווה הז רוטקס ימלועה קושב ,המאתהב 8%ו 9% קר

 תובר םיעיפשמ םיימוקמה םיקוושה ןיב םירעפה איהש ,יתרקס רבכש תחא הדוקנמ עבונ הזה יתועמשמה

 לודגה קושה ןיבל ,ימלועה לודגה קושה ןיב לודג הכ רעפ ךא .ןוהה שומיש חותינל סחיב ימלועה ליהמתה לע

 םירוטקסב דקמתהל תרחוב ןיס דועב .תיתועמשמ תוסחייתה תדוקנ לע עיבצמ יניסה קושה ,םלועב

 ,םוהיז תעינמל םיטקיורפו הרובחתה רוטקס היגרנאה רוטקס ,ריוואה םוהיז לע הרישי הרוצב םיעיפשמה

 םוהיזה תא םימצמצמו תיטגרנאה תוליעיה תא םירפשמה םינטק םיטקיורפב דקמתהל רחוב םלועה

 ,דיתעה תא תיתועמשמ בצעל םירומאש םילודג םיטקיורפב דקמתהל תרחוב ןיסש דועב רמולכ .םינבממ

 ח״גאל אשונה לכב ןיס לש ןנכותמה קשמהש םושמ הארנכ תאז .םינטק םיטקיורפב דקמתהל םירחוב םלועב

 דועב ,תאז תושעל םילכ תלעב םג איהו הלש תויתביבסה תויעבה לע הרישי הרוצב תונעל הסנמ קוריה

 םינבמה רוטקס ,ןכ יפ לע ףא .הז גוסמ םיטקיורפב רקיעב דקמתהל םירחוב ב״הרא ומכ תוילרביל תונידמבש

 קוש הז םוחתבש הדיעמ וב ןיס לש תמצמוצמה העקשהה ןכלו ,91,92קורי דואמ בשחנש רוטקס ןכא אוה

  .םלועה רשאמ קורי תוחפ אוה הלש קוריה ח״גאה

 
91 Eichholtz, P., Kok, N., & Quigley, J. M. (2013). The economics of green building. Review of Economics and 
Statistics, 95(1), p. 50-63. 
92 Zuo, J., & Zhao, Z. Y. (2014). Green building research–current status and future agenda: A review. Renewable 
and sustainable energy reviews, 30, 271-281. 



 קסוע אוהו ןיסב קוריה ח״גאה לש ״תוקורי״ה תמר תא קפסב ליטמה ףסונ םרוג םייק ,דועו תאז

 לע יארחאה םיפוגה ןמ דחא ,NDRCה .ןיסב תוקפנה םירשאמה םיפוגה ןמ קלח לש תוינבמה תורדגהב

 93.יללכ שומישל סיוגמה ןוהה ןמ 50% דעב שמתשהל ויתחת םינוגראל רשפאמ ןיסב קוריה ח״גאה תוקפנה

 תרשפאמ םירחא םיפוגל קורי ח״גא תוקפנה לע איה םג תחקפמ רשא יאח-גנאשב הסרובה וילא ליבקמב

 קוריה ח״גאה בור 2019ב ,השעמל 94.יללכ שומישל סיוגש ןוההמ 30% דעב שמתשהל םימיוסמ םיאנתב

 שומישל היה סיוגש ןוההמ 5%מ רתויש םושמ ררשוא אל ,CBI-ה לש םיטרדנטסב דמע אלו ןיסב קפנוהש

 אל ללכ תויוליעפ לע לצונמ תויהל לוכי יללכ שומישל ןוה ,הז רבד לש תועמשמה תא ןיבהל בושח 95.יללכ

 יללכ שומישל ןוה לש קלחה ,יניסה קושב תומגמב יתיארהש יפכ .סייגמה ףוגה לש תומהזמ וליפאו תוקורי

 העפות לע רבודמ תאז םושמ .ןוהה ללכמ 13% לע דמעו 2019ל 2018מ קושב ולש יסחיה קלחה תא ליפכה

 .ולש ״תוקורי״ה תדימ לע תמייאמש ,יניסה קושב תיזכרמ

 

Source: Climate Bond Initiative 

 רציימ םיתיעל ךא תונוש תומרב הביבסל םרות ןכא אוה ןיסב קוריה ח״גאהש תוארל ןתינ ,ךכיפל

 וא םיקורי םירוטקסב עקשומ אל ללכ קוריה ח״גאה םירקמה ןמ קלחב .ומצע קושל תויביטנרטלא תויעב

 רותפל ידכ דעוימ יניסה ח״גאה קושש תוארל ןתינ ךא .הרבחה לש תוקורי אל תויוליעפל שדקומ ונממ קלח

 םיטקיורפ םימייקש ךכל םרוגש רבד ,םילקאה רבשמ תא קר אלו ןיסב תויוושכעה תויתביבסה תויעבה תא

 
93 NDRC (National Development and Reform Commission). (2015). Guidelines on Green Bond Issuance. 
94 Shanghai Stock Exchange. (2016). Notice on Launching the Pilot Program of Green Corporate Bonds. 
95 Climate Bond Initiative. (2020). China Green Bond Market 2019 Research Report. p. 13. 



 הביבסל םימרות ןיסב םיטקיורפהמ קלח ,םג המ .ןיסב קורי ח״גא לש גויתה תחת םיסנכנ םיקורי תוחפ

 םילוכיה תיניערג וא תילוארדיה היגרנא לש םיטקיורפ ומכ ,רחא טקפסאב וב םיעגופ ךא דחא טקפסאב

 םיטרדנטסב דמועש ח״גא ןיסב קוריה ח״גאה קושב םימייק ,ןכ יפ לע ףא .תורחא תויתביבס תויעב רצייל

 םיללכנ אלו םיקורי םה ןיסב םיטרדנטסהמ קלח וליפאו יתיישעתה קנבה לש ומכ םלועב רתויב םיהובגה

 .תואלקחה רוטקסב ומכ םלועה ראשב םיגוהנה םיטרדנטסב םאולמב

 שומישב תומגמה ןמ חתפמ תודוקנ רפסמב הנוש ,ןיסב סיוגמה ןוהה שומיש לש תומגמה ךכל ףסונב

 הבוטל םידיעמ הרובחתה רוטקסב ןיסב תיסחיה ההובגה העקשהה ,אסיג דחמ .תימלוע הביטקפסרפב ןוהה

 ,םינבמה רוטקסב ןיסב תיסחי הכומנה העקשהה ,ךדיאמ .יניסה קושה קוריה ח״גאה לש ״תוקורי״ה תמר לע

 קוריה ח״גאה קוש לש השלוח תודוקנ לע תועיבצמ תוקיפנמה לש יללכ שומיש רובעב סיוגמ ןוהב שומישהו

  .יניסה

 תולכתסהב הנתשמ ןיסב קוריה ח״גאה לש ״תוקורי״ה תדימש תוארל ןתינ ,רמאנה לכמ האצותכ

 יתגצהש םיאצממה תא גצייל הרומאש הפמ יתנכה םיאצממה לש םוכיס רובעב .תונוש טבמ תודוקנ ךותמ

 לכ םע ןיסב קוריה ח״גאה קוש לש ״תוקורי״ה תדימ תא תילאוזיו הרוצב שיחמהל ידכב תאז .הז קרפב

 ונניא אוה ותוללכב יניסה קושהש תוארל ןתינ הז חותינ יפל .חותינב תוללכנה תויוגייתסההו תובכרומה

  .הטעומ אל הדימב קורי ןכ אוה ךא ,קורי דואמ

 

 



 םוכיס

 תונורתיהמ האצותכ תאז תוארל ןתינ ,םיקורי םיטקיורפ רובעב ןפוד אצוי ינומימ ילכ אוה קורי ח״גא

 ךכ לע תודיעמ תוימלועה תומגמה ךא .המצע הביבסלו םיקיפנמל ,םיעיקשמל םיקפסמ םהש םיברה

 שי קוריה ח״גאה קושל .םיבר שוקיב יפדוע קושב םויכ םימייקו ,שמומ אל דוע ןהב םולגה לאיצנטופהש

 הניחב תשרדנ ולא שוקיב יפדוע לע רפכל חילצהל ליבשב .קושב םייקה עציהה תניחבמ ,חתפתהל ןאל הברה

 תתלו תשדוחמ היצזיטרדנטס עצבל שרדנ .קושב םויכ םימייקה םיירטנולווה םיטרדנטסה לש שדחמ

  .קוריה ח״גאה קוש לש החימצה בצק תלדגה רובעב םיקיפנמל םיפסונ םיצירמת

 .ןיס לש םירעובה היכרצל הפפככ ותיינב ידי לע ,הב קוריה ח״גאה קוש תא חימצהל החילצה ןיס

 ידכ םיינשדח םיסנניפ םילכ איצמהל התוא בייחש ינושארה זרזה תא וויה ןיסב תושקה הביבסה תויעב

 ךילהת התנב ןיס .יטגרנאה ןזאמהו ריוואה םוהיז ומכ תורעובה תויתביבסה תויעבה דגנכ םידעצב טוקנל

 ךילהתב .םייתביבס םיכרצ םתוא לע תונעל דעוימש םיטקיורפ גולטק םע ,קוריה ח״גאל הלשמ גויתו הקפנה

 םיפופכה םינושה םיסנניפה םיפוגל םיצירמת תתל ידכ ללכותמ קשמכ היתונורתי תא הלצינ איה הז

 קוש ךכמ האצותכ .הקפנהה לע לקהל ידכ םינוש םיפוג רובעב םינוש רורשא יכילהת המיקהו הלשממל

 תויהלו ןפוד תאצוי הרוצב חומצל חילצה ךא ,ילבולגה קושה ןמ םידבר רפסמב הנוש ןיסב קוריה ח״גאה

 .הז םוחתל תיניסה הלשממה לש התסינכמ הנש ךות הז םוחתב םלועב ליבומה קושה

 וקלחש דועב םלועב רתויב םיהובגה םיטרדנטסב דמועה ח״גא וקלחב בכרומ ןיסב קוריה ח״גאה

 תורציימש תוידוחיי תומגמ ןווגמ וכותב הנומ ,ןיסב קוריה ח״גאה קוש .ללכב םימהזמ םירוטקסב עקשומ

 ומכ רוא תודוקנ רפסמ ךכל שי .קוריה ח״גאה ךרד סיוגש ןוהב םישומישו םיטקיורפ לש ןפוד אצוי ליהמת

 רוטקס לע שגדו םיירשפאה םיטקיורפה גולטקב תואלקחה רוטקס תללכה  ,תילוארדיה היגרנאב העקשה

 ןכותבו ןיסב קוריה ח״גאה קוש תא תוריכעמש תוילילש תומגמ תומייק ,ןכ יפ לע ףא .דועו הייקנה הרובחתה

 ןוהכ ןוהה שומימל תורשפא ,םיטקיורפה גולטקמ קלחכ תונוש תורוצתב יקנה םחפה רוטקס תללכה

 קוריה ח״גאהש רורב ,ךכ ךותמ .׳וכו םינבמה רוטקסב הטעמ העקשה ,קיפנמה ףוגה רובעב יללכ שומישל

  .קורי תמאב אוה המכ דע עירכהל ידכב ידמ ריעצו בכרומ קושה ךא ,ובורב קורי ןכא אוה ןיסב

 ןמ האצותכ הנורחאה הנשב ןפוד תאצוי רופיש תמגמב אצמנ ןיסב קוריה ח״גאה קוש ,ונתחמשל

 ותחימצ תניחבמ קוריו יבויח רוטקווב אצמנ קושה .הנשה תליחתב רואל אציש שדוחמה םיטקיורפה גולטק

 .רתויו רתוי קוריל ךפהלו בורקה רושעב תובר חתפתהל דיתעו
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