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.ולוכ ץראה 
: םייזכרמה הידממ  ינש  לע  שגד  ךות  הז , רמאמב  םירקסנ  תינוריעה  תיטילופה  היגולוקאה  תשיג  ירקיע 
םימרוג ןיב  ןויווש  - יאהו תוחוכה  יסחיב  דקמתמה  יטילופה  דממהו  ינוריעה , םזילובטמה  לש  יגולוקאה  דממה 

.םזילובטמה יכילהת  לע  םיעיפשמה  םינוש 
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היפרגואגה ידומילב  תירקחמו  תיטרואת  תרגסמ  ע״פא ,)  ) ״תינוריע תיטילופ  היגולוקא״  לש  הרצק  הריקס  עיצמ  הז  רמאמ 
, םייתרבח םיירמוח , םיכילהת  תנחוב  ע״פא  תשיג  .ינוריעה  בחרמה  לש  יגולוקא  - יתרבחה רוצייב  תדקמתמה  תוינוריעהו ,

הדימ ינקב  תיעבטה  ןתביבס  ןיבל  םירע  ןיב  תבכרומה  םיסחיה  תכרעמ  תא  םיבצעמה  םיבלושמ , םייטילופו  םיילכלכ 
דקמתמה ע״פא , לש  יגולוקאה  דממה  .א  םייזכרמ : םיטביה  ינש  הריאמ  הריקסה  .ימלועל  דעו  ימוקמהמ  םינוש ,

םיבולישו תובוכרת  תרציימ  הביבסהמ , היגרנאו  עבט  יבאשמ  םכרד  תכרוצ  ריעהש  םיכילהתה  ןווגמ  ינוריע , ״םזילובטמ״ב 
.תונוש תויתרבח  תוצובק  ןיב  דיחא  יתלב  ןפואב  תוילובטמ  תלעותו  תולע  רוזיפ  ךות  תלוספו , יאוול  ירצות  תטלופו  םישדח ,

- יאה תא  םיתעל  תוניצקמה  תולצופמו , תובכרומ  תויתשת  תוכרעמ  לש  ןכוויתב  םימייקתמ  וללה  םיילובטמה  םיכילהתה 
םיעיפשמה םימרוג  ןווגמ  ןיב  ןויווש  - יאהו תוחוכה  יסחיב  דקמתמה  ע״פא , לש  רהצומה  יטילופה  דממה  .ב  .ינוריעה  ןויווש 
תירבעב תונכל  עיצמ  ינא  הלאה  םיילכלכ  - םייטילופה םיסחיהו  םיילובטמה  םיכילהתה  בוליש  תא  .הלא  םיכילהת  לע 
הביבסה ידומיל  םוחתב  תומדוק  תושיג  לש  יתרוקיב  לולכתכ  ע״פא  תשיג  תא  ןיבהל  עיצמ  רמאמה  םוכיסל , .״ריעבט״ 

.יתביבס קדצו  תינוריע  תומייק  דוחייב  תינוריעה ,

? ״תינוריע תיטילופ  היגולוקא״  יהמ 

תונורחאה םינשב  הכוזש  תירקחמו , תיטרואת  תרגסמ  איה  ע״פא ) ןלהל  , Urban Political Ecology  ) ״תינוריע תיטילופ  היגולוקא״ 
הרצק הריקס  עיצמ  הז  רמאמ  .תיתרוקיב  תינוריע  הירואתבו  תיטילופ  היפרגואגב  טרפב  תוינוריעהו , היפרגואגה  ימוחתב  בר  ןיינעל 

היתונויער לשו  דועו ) תיתביבס  הירוטסיה  היגולויצוס , היגולוקא ,  ) רתוי םיקיתו  עדי  ימוחתל  סחיב  התוחתפתהו  ע״פא  תשיג  לש 
הנווכה .״ריעבט״  תירבעב  םתונכל  ןתינש  ריעל , עבטה  ןיב  םיידדהה  םיסחיה  לע  תידוחיי  טבמ  תדוקנ  העיצמ  ע״פא  .םיירקיעה 

חוכה יסחי  לעו  ינוריע  ״םזילובטמ״  לש  םיכילהת  לע  שגדב  ינוריעה , בחרמה  לש  יגולוקא  - יתרבחה רוצייל  איה  הז  גשומב 
ינוריעה רושימב  םייתרבחו  םייתביבס  םיליעפו  תוינידמ  יעבוק  םיננכתמ , םירקוח , ךכיפל , .םתוא  םיבצעמה  םיילכלכ  - םייטילופה

רמאמ .ילארשיה  ארוקל  השיגה  ירקיע  תא  הנושארל  גיצהל  איה  רמאמה  תרטמ  .ע״פא  תשיגב  ןיינע  אוצמל  םייושע  יצראהו 
תויגוסה תא  גיציו  לארשיב  םילודגה  םינילופורטמה  לש  תיטילופ  היגולוקאל  ראתמ  יווק  עיצי  הביבסו  היגולוקא  ךשמה ב

.םהל תוידוחייה 

,Kiel לש ותרדגה  יפל  ותוהמב  . יגולוקא  - יתרבח וא  יתביבס  - יתרבח ךילהת  ינוריעה  בצמב  האור  ע״פא  תשיג  אצומ , תדוקנכ 
ע״פא תשיג  ״תינוריע  . תיטילופ  היגולוקא  לש  אשונה  םה  םיינוריעה , םייחב  םויכ  םירבחתמה  יתרבחהו  יעבטה  ןיב  םיסחיה״ 

 – םירע ןיב  תבכרומה  םיסחיה  תכרעמ  תא  םיבצעמו  םינבַמש  םיבלושמ , םייטילופו  םיילכלכ  םייתרבח , םיירמוח , םיכילהת  תנחוב 
יכ ןייצל  יואר  הז  רשקהב  .ימלועל  דעו  ימוקמהמ  םינוש , הדימ  ינקב  תיעבטה  ןתביבס  ןיבל  םדא –  ידיב  תויונב  תוינוריע  תוביבס  וא 

ץראה רודכ  לש  תיגולוקא  תכרעמה  יביכרמ  לולכמש  דע  םלוע , יקבוחכ  םיספתנ  ונימי  לש  ריהמה  רויעהו  יוושכעה  ינוריעה  בצמה 
 – ״הלודג״ היגולוקאמ  קלח  אופא  אוה  ״ריעבט״  . planetary urbanization)  ) ץראה רודכ  קבוח  רויע  לש  ותעפשה  תחת  ןותנ 
םג אוה  ךא  עבטה ; יעדמ  לש  םילכב  תנחבנה  תוימילקא –  - תוירפסומטאו תויגולואג  תויגולויבו , תוימיכ  תוילקיזיפ , תוכרעמ  לש 

יטילופה דממה  ךכ , לע  ףסונ  םירושע  . הזמ  ןתוא  תנחוב  תינוריעה  היגולוקאהש  רתוי , תוימוקמ  תויגולוקא  תוכרעמב  ךורכ 
תוליהק םיישונא , םימרוג  ןווגמ  ןיב  ילמסו  ירמוח  ןויווש  - יא לש  םיסופדו  תוחוכ  יסחי  רואל  ״ריעבט״ה  תא  ןחוב  ע״פא  לש  רהצומה 

, היגולופורתנאה ימוחתמ  םילכו  םיגשומ  לע  תוכמתסה  ךות  תומייק –  תויטילופו  תוילכלכ  תוכרעמ  חכונלו  תויתרבח  תוצובקו 
.דועו תיטילופה  הלכלכה  היגולויצוסה ,

ךות עדי , םוחתכ  דסמתה  אוה  זאמו  הנש   ינפל 20   Swyngedouw הנושארל עבט  ״תינוריע  תיטילופ  היגולוקא״  גשומה  תא 
ךלהמה תוריקסו  . םייטרואת  םינויד  טעמ  אל  םגו  ןחבמ , ירקחו  םירקחמ  לש  דסמ  הגרדהב  רבוצ  אוהש 

עבטה תא  חינזה  ינוריעה  רקחמה  וליאו  םיילושל , ריעה  תא  וקחד  הביבסה  יעדמש  הסיפת  ךותמ  ותישארמ  ענוה  הזה  ימדקאה 
תויעב םיעינמה  םיירקיעה  תוחוכה  דחאכ  רויעה  יכילהתמ  םלעתהל  הליחתב  וטנ  הביבסה  יעדמ  אסיג , דחמ  .היגולוקאהו 

םג .רתויב  ישחומה  ןפואב  וב  תווחנו  תוחכונ  הלא  תויעבמ  תוברש  םוקמכ  ריעהמו  םילקא , יוניש  ומכ  תוימלוע  תויתביבס 
םיקשממב הדקמתה  םהילא , סחיבו  היגולוקאה  יעדמ  ךותב  יתרוקיב  ףנעכ  ךליאו  תונשמ ה-80  החמצש  תיטילופה , היגולוקאה 

. תוינוריע  אל  ךא  תויאלקחו –  תוירפכ  תוביבסל  ׳וכו ) תורהנ  תורעי ,  ) תויגולוקא תוכרעמו  תויעבט  תוביבס  ןיב  םיקבאמבו 
.םירע לש  םייגולוקאה  םיכילהתה  תחנזהל  ליבוה  האמב ה-20  תינוריעה  הירואתה  תיברמ  לש  יגולויצוסה  יפואה  אסיג , ךדיאמ 

םיכילהתל הרופטמ  רקיעב  השמישו  עבטהמ , תקתונמ  התייה  תונשב ה-30  וגקיש  תלוכסא  לש  ״תישונאה  היגולוקאה״  וליפא 
״רייעל״ הז –  רעפ  אלמל  הכרד  תליחתב  אופא  השקיב  ע״פא  .העישפו  םירוגמ  ירוזאב  תולדביה  הריגה , ומכ  םיילכלכו , םייתרבח 

. ריעה  לא  ( re-nature  ) ״עבטה תא  ריזחהל״  תעב  הבו  הביבסה  ידומיל  תא 

הלעמל מ-150 ינפל  .יגולוקא  - יתרבח ךילהתכ  רויעב  הנדה  רתוי , הכורא  תילאוטקלטניא  הירוטסיה  לע  תכמסנ  םג  ע״פא  תאז , םע 
(metabolic rift  ) ״ילובטמה עקב״ל  וסחייתהב  הזב , הז  םיבולש  םייתרבחו  םייגולוקא  םייונישש  ךכ  לע  סקרמ  לראק  דמע  הנש 

לע ורפסב  סלגנא  ךירדירפ  םג  תיתיישעתהו  . תיאלקחה  הכפהמה  תפוקת  לש  הילגנאב  שועיתהו  רויעה  יכילהת  תא  ןייפאמה 
תולודגה תוילגנאה  םירעה  לש  םידוריה  םייאורבתהו  םייתביבסה  םיאנתה  ןיב  רשק  ״הילגנאב , םילעופה  דמעמ  לש  היחמה  יאנת״ 
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לש ןהייחו  ןתומ״  תא   Jacobs החתינ תונשב ה-60 , רתוי , רחואמ  הנש  האמ  .שעותמה  רויעה  ךילהת  לש  ידמעמה  יפואה  ןיבל 
ומכ תויעבט״  ןה  תוינוריע  תוביבסש  העבקו  ינטנופס , רדסו  תובכרומ  לש  םייגולוקא  םיכילהת  חכונל  ״תולודגה  תוינקירמאה  םירעה 

תא תונשב ה-70  רבכ  הפצ   Lefebvre יתפרצה גולויצוס  - ףוסוליפה ״תופדצ  . לש  תוימי  תוגורע  וא  תוברע  יבלכ  לש  תובשומ 
עבטה (, generalized urban  ) תללכומ תוינוריע  לש  םלועב  ץראה : רודכ  לש  אלמה  רויעה  ךילהתל  הליבומש  ״תינוריעה  הכפהמה״ 

, ״תיתרבחה היגולוקאה״  יבא  , Bookchin םג ״ינש  . עבט״ל  תכפוה  ריעה  וליאו  (, produced  ) רצוימ בחרמל  ומוקמ  תא  הנפמ 
הזתיטנא תיתוכאלמה  היונבה  הביבסב  האורה  תיראניבה  הסיפתה  לע  ןיטולחל  רבגתה  אל  ךא  ״ינש , עבט״  תישונאה  הביבסב  האר 

( תיכוכז תכתמ , ןוטב ,  ) ינגרוא - יתלבהו יטתניסה  לש  ״תיביסרגר  השילפ״  תניחבב  איה  ויניעב , תינרדומה , ריעה  תיעבטה : הביבסל 
. ינגרואהו  יעבטה  ןובשח  לע 

לש תיתרבחה  הינבההו  ריעה  לש  יעבטה  רוצייה  לע  םה  םג  ודמע  תיתביבסהו  תיתוברתה  הירוטסיהה  םוחתב  םיפסונ  םיבתוכ 
בשחנש ורפסב , . Nature’s Metropolis  ורפסב  Cronon-ו , The City and the Country  ורפסב  Williams םהב עבטה ,

ותעפשה תא  סרופו  חמוצה  ןילופורטמכ  האמב ה-19  וגקיש  תא   Cronon חתנמ ע״פא , תשיגל  ךרד  תצרופ  הקיסלק  םויכ 
, ביהרמ סופא  והז  .םידקת  רסח  הדימ  הנקב  ילכלכ  ןוהו  עבט  יבאשמ  רבוצו  זכרמ  אוהש  ךות  הקירמא , ןופצ  ינפ  לע  תילובטמה 

םירקחמ .םיקחש  ידרוגו  םיקנב  האובת , ימסא  םייחבטמ , יתבו  םירדע  הערמ , יחטשו  תורעי  תבכר , תוליסמו  תורהנ  ללוכה 
םיקפסמ םימב  ) םידקמתמה   Gandy לשו  Swyngedouw לש םהירקחמ  תמגודכ   ) תאז תרוסמב  םייפרגואג  - םיירוטסיה

.בורקה דיתעבו  הווהב  רבעב , תוינוריע  תוביבס  לש  תכשמתמה  היצולובאה  תנבהל  תיתשת 

אל יכו  םייתסמ , עבטהו  הליחתמ  הרבחה  ןכיה  עובקל  השק  יכ  ןעטו  ריעב , עבטה  גראמ  לע  דמע   Harvey יטילופה ףרגואגה  םג 
ןימאהל״ .קרוי  וינ  ומכ  קנע  ריע  לש  הרקמב  וליפא  תיגולוקא –  תכרעמל  ינוציח  והשמכ  תישונאה  תוליעפה  ירצות  לע  בושחל  ןתינ 

םיינוריעה םינבמהו  היונבה  הביבסהש  עובקל  זאו  םיבשוח , םיגולוקאש  יפכ  םירבדה , רתי  לכ  םע  רשקב  דמוע  םלועב  רבד  לכש 
אוה ינוריע  עבט  לש  רוציי״  יכ  ןעוט   Smith ףרגואגה תויבקע " . רסוח  הז  היגולוקאל –  ץוחמ  והשכיא  םיאצמנ  התוא  םיביכרמה 

תוינוכמ תלוספ , תונמטמו  םיישאר  םימ  תורוניצ  ןוטבו , טלפסא  לש  ןוגראהש  ינפמ  קוידב״  ןיעל  יולג  וניא  לבא  ״ותוהמב , יטילופ 
הלאה טבמה  תודוקנ  תא  םכסל  ןתינ  ״ינוציח  . עבט  לש  ונלש  תיביטיאוטניאה  השוחתל  ךכ  לכ  ןיוע  המדנ  תיתחת , תובכרו 

יטילופ דממ  םג  םהל  שיו  יתרבח , ןפואב  םיכוותמ  דימת  הלא  םלוא  םייעבט , םיכילהתבו  עבט  יבאשממ  תונבנ  םירע  יכ  העיבקב ,
.קהבומ

עיקרה וק  עקרב  (. Dharavi  ) יווארהד ינועה  תנוכש  ילושב  ישאר  שיבכו  יאלקח  הדש  החותפ , בויב  תלעת  םיישאר , םימ  תורוניצ 
םורמ יתנ  םוליצ : ודוה |  ייבמומ , לש 

תולצופמ תויתשתו  ינוריע  םזילובטמ 
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םע תישונא  הלועפ  דחי  לברעמו  רשוקה  יתריציו , ימניד  ךילהת  ״ינוריע -  םזילובטמ״  אוה  ע״פאב  םייזכרמה  םיגשומה  דחא 
, רומאכ תושדח  . תויתרבח  - תויבחרמ תורוצת  םכותמ  רציימו  םיימיכו , םייגולויב  םיילקיזיפ , םיישונא , - אל םייעבט  םיכילהת 

זכרמב תדמוע  ( labor  ) הדובע הבש  יתרבח , - יתביבס יוניש  לש  הירואתמ  קלחכ  םזילובטמה  ןויערל  סחייתהו  םידקה  סקרמ 
תדקמתמ הִדצמ , ע״פא , .ןוהלו  תורוחסל  םיבאשמ  לש  הפולחתו  העונת  תרשפאמו  עבטה  םע  תילובטמה  תישונאה  היצקארטניאה 

םיבולישו תובוכרת  םהמ  תרצוי  םיקלד ,) םיבצחמ , םלג , ירמוח  םימ , ריווא ,  ) הביבסהמ עבט  יבאשמ  תכרוצ  ריעהש  םינפואב 
לש ןכוויתב  םויכ  םימייקתמ  הלא  םיילובטמ  םיכילהת  םינוש  . םיגוסמ  תלוספו  יאוול  ירצות  תטלופו  םירמוח , לש  םישדח 

הרובחת תוכרעמ  למשח , יווקו  חוכ  תונחת  בויב , תורוניצו  םימ  ירגאמ  תופעוסמו –  תובכרומ  תוינרדומ , תיתשת  תוכרעמ 
םיתעל ךא  םינושה , ריעה  יקלח  ןיבו  הנממו  ריעה  לא  םירמוחה  ףוליחו  עונישה  תא  תורשפאמ  הלא  תויתשת  .האלה  ןכו  תרושקתו 
תויתרבח תוצובק  ןיב  דיחא  יתלב  ןפואב  תוילובטמה  תלעותהו  תולעה  תא  תורזפמו  תלצופמ  , תוינוריע  ךכ  ךותב  תורצוי  תובורק 

יוניש הז  ללכב   ) תונתשמ תויתביבס  תועפשהל  תופושח  ןמצע  תויתשתה  ךכמ , הרתי  .ינוריע  - ץוחהו ינוריעה  בחרמב  תונוש 
ע״פא תא  ןכ  םא  ביצמ  םזילובטמב  קוסיעה  .תנווכמ  העיגפ  תובקעב  וא  עבט  ןוסא  לשב  םא  הסירקל , וא  לדחמל  תודעומו  םילקא ,)

בחרמב םוי  - םוי ייחב  תועגופ  וא  תוכמות  ןהש  ןפואבו  תויתשתב  םיפרגואגו  םיינוריע  םירקוח  םילגמש  רבוג  יתרוקיב  ןיינעמ  קלחכ 
לע בושחלו  ףסונ  דעצ  תושעל  םיעיצמ  ףא  םינוש  םיבתוכ  תיתביבס  . תומייקבו  יתרבח  ןויוושב  תושיגנב , ינוריעה ,

תויגולונכטו תויתשת  תריתע  הנוכמ  תחא  הנועבו  תעב  איה  ריעה  (; cyborg – cybernetic organism  ) יטנרביק םזינגרואכ  ריעה 
ףונה ןונכתו  היגולוקאה  םוחתב  ״הקיטנרביק  - ויב״ לש  םימדקומ  תונויער  יכ  ןיוצי   ) טלופו  ףאוש  חמוצ , יח , םזינגרוא  םגו 

(. הואנ  באז  ידי  - לע םג  וחתופ 

תינוריעה הביבסב  תוחוכ  יסחיו  תיטילופ  הלכלכ 

הלכלכה חותינמ  רתיה , ןיב  תבאוש , ע״פא  .יטילופה  דוסיה  אוה  ע״פא  תשיגב  ינשה  יזכרמה  דוסיה  ילובטמ , - יגולוקאה דוסיה  דצל 
ןוהה תריבצ  ךילהת  סקרמ , ןעטש  יפכ  .םלועה  יבחרב  תיטננימוד  התשענש  תיטסילטיפקה , תכרעמה  לש  תיטילופה 

ףושחו ירירבש  םג  אוה  ךכ  םושמ   ) תורוחסל םתכיפהו  עבטה  יבאשמ  לוצינבו  םידבועהו  הדובעה  לוצינב  ךורכ  יטסילטיפקה 
הייטנ הנשי  אסיג , ךדיאמ  תונשב ה-70 .) תימלועה  הלכלכה  תא  לטלטש  טפנה  רבשמ  ומכ  םיבאשמ , תקפסא  לש  םירבשמל 
קלחכ וילא  סחייתהל  אל  רמולכ  עבטה , תא  ןיצחהל  ׳וכו ) ונימיב  םיימואל  - ןיבה םידיגאתה  ןוהה , ילעב   ) םזילטיפקה לש  הקזח 

םוהיזב וא  םיבאשמ  לש  המילא ) םיתעל   ) העקפהב לשמל  תיתִמאה –  ותולע  תא  גציימש  ןפואב  ותוא  רחמתל  אל  וא  הלכלכהמ ,
תכיפה ךכמ , הרתי  .תויסנניפו  תוירמוח  הפולחתו  העונת  לש  ןוה , תריבצו  םיירמוח  םירובצמ  לש  תינויח  הריז  אוה  רויעה  .הביבסה 
ךילהת תא  תשטשטמו  הווסמ  היינב ) רתאב  ןוטב  טקרמרפוסב , ירפ  םיילרנימ , םימ  קובקב   ) ריעב תכרצנה  הרוחסל  עבט  יבאשמ 
.תינוריעה הלכלכהמ  קלחל  ךפוה  אוהשכ  עבטב  רבודמש  םיחכוש  ריעה , יבשות  ונחנא , .יטסילטיפקה  רויעה  תרגסמב  עבטה  לוצינ 

ןה עבטה  לע  ןה  העיפשמש  םידיספמו , םיחיוורמ  םישלחו , םיקזח  לש  הלכלכ  שי  ״ריעבט״ל  יכ  ונל  ריכזהל  תשקבמ  ע״פא  ןכ , םא 
.ריעה לע 

לע םג  אלא  תודמעמ  לש  תיטילופ  הלכלכ  לע  קר  אל  אוה  םויכ  שגדהו  ע״פא , לש  ראוטפרל  תופסונ  תויגוס  ופסוותה  םינשה  םע 
םכוויתבו םכותמש  חוכה  יסחי  תא  רתוי  בחר  ןפואב  רוקחל  תשקבמ  ע״פא  .דועו  תויתד  תוירדגמ , תוינתא , תויעזג , תורחא –  תויוהז 

תורצויו ירוטסיה  ןפואב  ורצי  תוצובקו  תוחוכ  וליא  .ריעה  דוקפתל  תויטירק  תויתשתו  תויטרקנוק  תוינוריע  תוביבס  תוסרהנו  תורצונ 
תוחוכה תא  ריאהל  תשקבמ  ע״פא  עגפנו ? רדומ  ימו  ןהמ  חיוורמ  ימ  תומיוסמ , תוינוריע  תויגולוקא  - תויתרבח תורוצת  םויכ 

, איה אצומה  תדוקנ  .יעבט  לוכיבכ  אוהש  ןפואב  ריעב  םיעבטומה  םידיחא  - אלה םייבחרמה  םיכילהתהו  םיינויווש  - אלה םייתרבחה 
חוכ תוצובק  לש  םיסרטניאה  תא  תרשמש  ןפואב  םינגרואמ  תוינוריע  תוביבסב  םיילובטמה  םיכילהתהו  םיירמוחה  םיאנתהש 

, השדח תינוריע  תיתשת  םוזי –  ינוריע  יוניש  םג  ךכ  .רתוי  תוילושו  תושלח  תויסולכוא  לש  ןנובשח  לע  ןוהו  העפשה  תולעב  תוטילאו 
תוכיאה תא  לידגהלו  רפשל  ןתינ  םא  םג  ויתואצותב : דיחא  אלו  תיבחרמ  ןחבומ  ללכ  ךרדב  היהי  דועו –  ״תינוריע  תושדחתה״ 

םייזיפה םיאנתב  תורדרדתהב  וא  העיגפב  בורל  ךורכ  היהי  רבדה  םישנאהמ , קלח  רובע  םימיוסמ  םירוזאב  תויתביבסה  תלעותהו 
םיסלכואמה םיינוריע  םירוזא  .דואמ  םיקוחר  תומוקמב  םג  םיתעלו  תונוש  םירע  ןיב  ריעה , ךותב  םירחא –  תומוקמב  םייתרבחהו 

תדוקנמ .תרפושמ  תומייקמ  ונהיי  ריעב  רתוי  םידימא  םירוזא  וליאו  ילילש , יוניש  לש  לטנב  ללכ  ךרדב  ואשיי  םישלחומ  םיבשותב 
תומיוסמ תוצובק  לע  הבוטל  םיעיפשמה  םייתביבס  - םיינוריע םיכילהת  אלא  יללכ , ןפואב  ״תמייקמ  ריע״  תמייק  אל  תאזכ , טבמ 

םימזימ םדקלו  תרהצומ  תמדקתמ  תיטילופ  הדמע  טוקנל  םיארוק  ע״פא  םע  םיהדזמה  םיבתוכ  ךכיפל , .תורחא  לע  הערלו 
םויסב טספינמ  ואר   ) ןהב  םייח  ונאש  תוינוריעה  תוביבסה  לש  שדחמ  ןוגראל  ומרתיש  םיילקידר , םייטרקומד  םייגולוקא 

(. רמאמה

? יתביבס קדצמו  תינוריע  תומייקמ  ע״פא  הנוש  המב 

איהש ךכב  תנייפאתמה  תינוריעה , תומייקה  תשיגמ  התוא  םילידבמה  ילקידר , קפואו  הקזח  תיתרוקיב  הייטנ  אופא , שי , ע״פאל 
ע״פאש ןפואב  תאטבתמ  תאז  הייטנ  (. best practices  ) םייבטימ םיגהנבו  םייגולונכט  םיעצמאב  ״תויעב  ןורתפ״ו  תוינידמ  - תנווכמ

הירואתל התוביוחמב  םג  ומכ  רתוי , םיקומע  םייגולוקא  - םייתרבח תונורתפל  תויפיצפס  תוינוריע  תויעב  לש  חותינ  ןיב  תרשוק 
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התפתושו  ) תינוריע תומייק  אסיג , ךדיאמ  דועו  . םזיכרנא  - וקא םזינימפ , - וקא םזיסקרמ , - וקאה תרוסמב  תילקידר  תיתרבח 
רדֵסה תרגסמב  םייתביבס  תונורתפ  םדקל  תשקבמו  תיטילופ , - טסופ איה  ( urban resilience תינוריע –  תונתיא  הריעצה ,

, הרבחו הביבס  הלכלכ , תבלשמה  ״תשלושמ , הנותחת  הרוש״ל  תביוחמ  תומייקה  תסיפתש  יפ  לע  ףא  .ןותנה  יטילופ  - יתרבחה
םיקחדנש תיתרבח , תודיכלו  קדצ  לש  םיאשונ  ינפ  לע  תופידעל  בורל  הכוז  יתביבסה ) התוחפ  הדימבו   ) ילכלכה סיסבה  לעופב ,

, םיפסונ םייתרוקיב  םיבתוכו  םה , ״תומייקה  . יקסע״ב  בר  ףסכ  שי  , Cook and Swyngedouw םיבתוכש יפכ  הִדצה  .
תיגולוקאה היצזינרדומה  תונויער  םע  הגזמתהש  תילרביל  - ואנ תרגסמ  טרפב  תינוריעה  תומייקבו  ללכב  תומייקב  םיאור 

תומייק םתנעטל , .היישעתב  םירמוח  רוזחִמו  םוהיזה  םוצמצ  לש  םיילכלכ  תונורתיב  םידקמתמה  (, ecological modernization)
, קוריב םזילטיפקה  תא  עובצל  םירשפאמה  םייטרקונכט , תונורתפו  םיילכלכ  םיצירמת  ישפוח , קוש  לש  תושיג  תמדקמ  תינוריע 

. תיתרבח  הרדהו  קדצ  - יא לש  תויעבמ  םימלעתמ  ךא 

םיקבאמ ךותמ  םינורחאה  םירושעה  תשולשב  החמצ  תאז  העונת  יתביבס . קדצ  העונתה ל תונויער  םע  ףתושמ  רתוי  שי  ע״פאל 
תינקירמא - ורפאה הייסולכואה  לש  םיקבאמ  דוחייב  הליחתב  תושלחומ , טועימ  תוצובקב  תיתביבס  העיגפ  ידקומ  ביבס  םידקוממ 

תושיגנב ןויווש , - יא לש  םיימוקמ  םיסופדב  ללכ  ךרדב  הדקמתה  יתביבס  קדצב  תקסועה  תירקחמה  תורפסה  םג  ב״הראב  .
ךא יתקולח , קדצ  לע  היה  ירקיעה  שגדה  .םינכוסמ  םירמוחו  םוהיז  ןוגכ  תויתביבס , תוערל  הפישחב  רקיעבו  םייתביבס  ןיבוטל 

םיבאשמו םיעגפמ  לש  תינויווש  יתלבה  הקולחה  תא  םיעבוקה  םירחאו ) םיילהנמ  םיינונכת ,  ) םיכילה לע  םג  שגד  םשוה  הגרדהב 
הנומת הגיצמ  ךא  הלא , תונויערל  הפתוש  ע״פא  דובכלו  . הרכהל  תושלחומ  תוליהק  לש  ןתוכז  לע  םג  ומכ  יכילה ) קדצ  )

לש היפרגוארוכה״  תרגסמב  תונחבומ  תוינוריע  תויגולוקא  לש  ימניד  ספיספ  אלא  םוהיז , ידקומ  קר  אל  רתוי : תבכרומו  הפיקמ 
תונוכש ןיבל  קט  - ייה תוישעת  לש  םיקהוב  םיסופמקו  תורדוגמ  תוליהק  לש  םיננוגמה  םיפונה  ןיב  תרשוקה  ״יטסילטיפקה , רויעה 

תונמטמו תומהוזמ  תועקרק  טסבזא , תוגגו  תרפוע  יעובצ  תוריק  םע  םירוגמ  יניינב  תעשופ , תיתביבסו  תיתרבח  החנזהמ  תולבוסה 
םיתעל רשאכ  םג  הלא , תועונת  יפלכ  תיתרוקיב  הניא  יתביבס  קדצב  תקסועה  תורפסהש  אוה , ףסונ  לדבה  תיתיישעת  . תלוספ 
תועונת םג  תנחוב  ע״פא  אסיג , ךדיאמ  םדקתמו  . בחר  יגולוקא  - יתרבח ןוזח  תוגיצמ  ןניאו  תינויצקֵארו , תננוגתמ  הדמע  תוטקונ  ןה 

- יאו םיעגפמ  וקיתעיו  וקתעשי  קרש  וא  ףיקמ  רופישלו  יונישל  וליבויש  תופולח  תוגיצמ  ןה  םא  תלאושו  יתרוקיב , רשקהב  הלא 
וא םימהזמ  רוציי  ירוזאל  [ Global North  ] תוחתופמה תולכלכב  םירדרודמ  םיינוריע  םירוזאמ  לשמל ,  ) רחא םוקמל  יתביבס  קדצ 

תקסוע ע״פא  תושיגה , יתש  ןיב  ינורקע  דוגינ  ןיאש  ףא  ךכיפל , [(. Global South  ] תוחמוצה תולכלכב  םינכוסמ  םירמוח  תונמטמל 
לככ תאז , םע  ינוריע  . ןויווש  - יא לש  תללוכה  תיגולוקא  - תיתרבחה הריציב  רתויו  יתביבס , קדצ  - יא לש  םידדובמ  םירקמב  תוחפ 
רבדב תולאשל  תסחייתמו  הלש  םייביטרפואהו  םיינויערה  הדימה  ינק  תאו  התוליעפ  ימוחת  תא  הביחרמ  יתביבס  קדצל  העונתהש 

תנגוהה  תומייקה  תשיג  העיצמש  הזתניסב  תוארל  רשפאש  יפכ  ע״פא –  תונויערל  תברקתמ  איה  ךכ  םיימלוע , ןויווש  - יא יסופד 
.just sustainabilities – 

יתביבס קדצ  לש  תוילרביל  תוסיפתב  אל  םגו  תמייקמ , תילכלכ  החימצ  לש  תוילרביל  - ואנ תושיגב  תקפתסמ  הניא  ע״פא  םוכיסל ,
- אלו תוישונא  תוביבס  לש  ( assemblages  ) םיצבקמ תרצויש  תיטילופה  הלכלכב  תקסוע  ע״פא  וז , הריקסב  גצוהש  יפכ  .יתקולח 

תודקמתמו םיריהמ , םייגולונכט  תונורתפ  תועיצמה  תושיג  לומ  לא  .קומע  תודיחא  רסוחב  םינייפאתמה  ״ריעבט״ –  לש  תוישונא – 
םיידממ - ברה םיכילהתה  לע  תירמוחו  תירוטסיה  טבמ  תדוקנ  העיצמ  ע״פא  ריעב , םימיוסמ  םירוזאב  וא  תומיוסמ  תוישעתב 

הנקל דע  האלה  ךכו  בחרה , ינילופורטמה  רוזאב  הלוכ , ריעב  הנוכשב , רבודמ  םא  ןיב  תוינויווש –  - אל תוינוריע  תוביבס  םירצויש 
תא םיגדהל  שקבי  ךשמה  רמאמ  .תינוריעה  הביבסה  לע  תרחא  בושחל  ךרד  איה  "ע  פא תוחפה , לכל  .ולוכ  ץראה  רודכ  לש  הדימ 

.םהל  תוידוחייה  תויגולוקא  - תויתרבחה תויגוסהו  לארשיב  םילודגה  םינילופורטמל  סחיב  תאזה  הבשחמה  תרוצ 

הנתוכה ילעפמ  תוארל  ןתינ  .הנתוכה  תייווט  תיישעת  לש  םינש  ןתואב  ימלועה  זכרמה   - 1876 הילגנא , ברעמ  – ןופצ םאהדלוא ,
תא ףקשמ  םוליצה  .הביבסמו  ריעב  םישבכל  הערמ  תודש  םג  ךא  םילעופ , יתבו  תבכר  תוליסמ  זג , ילכמ  םחפ , תורכמ  םייקנעה ,

Squire Knott םוליצ : סקרמ |  לרק  ותוא  ראיתש  יפכ  תיתיישעתה  ריעה  לש  ״ילובטמה  עקבה״ 

תינוריע תיטילופ  היגולוקאל  טספינמ 

.ידדה ןפואב  הז  תא  הז  םיעבוק  םייתרבחו  םייתביבס  םייוניש   .1
.םירע ומכ  ( produced  ) תורצוימ תוביבסב  ירוירפא )  ) הליחתכלמ יעבט  - אל רבד  םוש  ןיא   .2

, םייתוברתה םייתרבחה , םיירוטסיהה , םיאנתהמ  םידרפנ  םניא  םירצוי , םהש  םייתביבסה  םיאנתהו  םייזיפ  םייוניש   .3
.םהל םיוולנה  תודסומהו  םיילכלכהו  םייטילופה 

םיימיכ םיילקיזיפ , םיביכר  לש  םזילובטמהו  תוירוזחמה  לע  םג  דימת  םיססובמ  םייבחרמ  - םייתרבח םיכילהת   .4
.םייגולויבו

.דחאכ םיליבגמו  םירשפאמ  םייתביבסו  םייתרבח  םיאנת  םירצוי  םייתרבח  - םייתביבס םימזילובטמ   .5
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.תיגולוקא וא  תיתרבח  הניחבמ  םיילרטינ  םניא  םלועל  ילובטמ  יוניש  יכילהת   .6
( םייתוברת וא  םייטילופ  םיילכלכ , םייביסרוקסיד , וא  םיירמוח  םא  ןיב   ) םייתרבח חוכ  יסחיל  הבר  תובישח  שי   .7

.םיירוזחמו םיילובטמ  םיכילהת  םיכוותמה 
.ןדוסיב תויטילופ  תויגוס  ןה  תיתרבח  - תיתביבס תומייק  לש  תויגוס   .8

.םירחא וא  םיינתא  םיירדגמ , םיידמעמ , חוכ  יקבאממ  תדרפנ  הניא  תיתביבס  הרמתה   .9
ןפואב להונמה  יתרבח  - יתביבס שדחמ )  ) הינבה ךילהת  ידי  - לע קרו  ךא  תיגולוקא  - תיתרבח תומייק  גישהל  ןתינ   .10
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