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תינוריעתוריקס תומייק  ךרכ 7(3 / ) ויתס 2016 /  2016ןויליג  רבוטקואב ,  13

גלזמה הצק  לע 

תמרות אל  ריעהש  םושמו  ריעל , ץוחמ  אצמנ  עבטה  יכ  תחוורה  הסיפתה  התייה  תורופס  םינש  ינפל  דע 
תוכרעמ לש  ןתרימשב  עיקשהל  םעט  ןיא  תיגולוקא  הניחבמש  ירה  תויגולוקא , תוכרעמ  לש  יבחרמה  ףצרל 

.הכותב תויגולוקא 
, עבט לש  תיבויח  היווחמ  םיבשותה  תקחרהל  איבה  םירעב  םייעבטה  וא  םיחותפה  םיחטשה  םוצמצ 

לש תיזיפה  תואירבה  לע  ףאו  תיביטקייבוסה  תישפנה  החוורה  לע  תוילילש  תועפשה  ךכל  תויהל  תולולעו 
.םירעה יבשות 

םע תוקורי ."  " םירע תיינב  רשאמ  רתוי  בחר ) הדימ  הנקב   ) יגולויבה ןווגמה  לע  הרימשל  םרות  םירע  ףופיצ 
.םייחה תוכיאב  עוגפל  לולעו  עבטל  םישנא  ןיב  דירפמ  ףופיצ  תאז ,

רמשלו תויגולוקאה  תוכרעמב  העיגפה  תא  םצמצל  ןתינ  םירעב  םייגולוקא  ןונכת  תונורקע  םושיי  תרזעב 
.םיבשותה תחוורל  בכרומו  רישע  עבט 

תכרעמה

ריצקת

.עבטהמ םישנא  לש  הדרפהה  תמצעהלו  תויגולוקא  תוכרעמב  העיגפל  האיבמ  םלועבו  ץראב  תוינוריע  תוביבס  תובחרתה 
תויעב התיחפמ  עבטל  הפישח  יכ  וארה  םירקחמ  ןכש  עבטה , תרימש  לעו  םיבשותה  לע  תוכלשה  ןנשי  וז  הדרפהל 

רומיש .ותוא  רמשל  ןוצרבו  עבטל  הקיזב  עוגפל  לולע  רבוגהו  ךלוהה  קותינהו  ריעב , םייחה  תוכיא  תא  תרפשמו  תואירב 
אל הכ  דע  םלוא  םירע , תומרוגש  םייתרבחהו  םייגולוקאה  םיקזנה  םוצמצל  יעצמאכ  רבעב  עצוה  ריעב  יגולויבה  ןווגמה 

עדיהש התארה  םירמאמ  לש 787  תימוחת  - ברו תיתטיש  תורפס  תריקס  .הלא  תונעט  תנחובה  הפיקמ  הריקס  הכרענ 
אוצמל ןתינש  וארה  םירקחמ  תישאר , .םצמוצמ  ןיידע  ריעב  ןווגמה  רומישמ  תיתרבחהו  תיגולוקאה  תלעותה  לע  יעדמה 

.תויגולוקא תודוכלמב  תואצמנ  וא  אמייק  - תונב ןה  וללה  תויסולכואה  םא  רורב  אל  ךא  הדחכה , תנכסב  םינימ  םירעב 
םינימה ןווגמ  לש  העפשהה  ריעב , םייחה  תוכיאל  קורי  ףונ  וא  עבט  ןיב  רשקל  יעדמ  סוסיב  םייקש  יפ  לע  ףא  תינש ,
םירקחמ ףוסבל , .םייבקע  אלו  םיבכרומ  םיאצממהו  טעמ , הרקחנ  םייחה  תוכיא  ידדמ  לע  עבטה ) תובכרומל  דדמכ  )

תופיפצב תוקורי "  " םירע יוניבל  סחיב  יפונ  הדימ  הנקב  ןווגמב  העיגפה  תא  ןיטקמ  תופופצ  םירע  יוניבש  וארה  םיינכדע 
יזכרמה רגתאה  ךכיפל , .תוילילשה  היתוכלשה  לע  עבטהמ , םישנאה  תדרפה  תא  ריבגמ  ףופיצה  דגנמ , ךא  הכומנ ,

ידכ ריעב , עבט  יביכר  רומישמ  תלעותה  ללכ  ןיב  ( trade offs  ) תורומתה לולקש  תא  רוקחל  אוה  תינוריע  היגולוקאב 
.דחי םג  םייגולוקאהו  םייתרבחה  םידעיה  ברמ  תא  קיפמש  ןפואב  ריעב  םיקוריה  םיבאשמב  שמתשהל  ןתינ  דציכ  ןיבהל 

אובמ

ןווגמב תיתועמשמ  הדיריב  ןייפאתמש  יגולוקא  רבשמל  םרג  םלועבו , ץראב  םדאה , ידי  - לע עבט  יבאשמ  לוצינ  לש  םוצעה  ףקיהה 
חותיפו היינב  אוה  רתויב  םיינסרהה  תוחוכה  דחא  .םדאל  תוקינעמ  ןהש  םיתורישבו  תויגולוקאה  תוכרעמה  דוקפתב  יגולויבה ,

תונורתי םנשי  רויעה  ךילהתלש  דועב  עקרק  . שומיש  לש  רחא  גוס  לכמ  רתוי  רהמ  םויכ  בחרתמה  רויעה ,) ךילהת   ) ינוריע
.תעדה תא  ןהילע  תתל  בושחש  תוילילש  תוכלשה  םג  ול  שי  הייסולכוא ,) זוכיר  לשמל ,  ) םירורב םייגולוקאו  םיילכלכ  - םייתרבח

םיליבומש דכו ,)' ריווא  םימ , עקרק , םילקא , עלסמ , חמוצ ,  ) הביבסה לש  םייזיפה  םיאנתב  םייונישל  םרוג  רויעה  ךילהת  תישאר ,
םיבשותה  תואירבב  עוגפל  םילולעש  םימוהיז  תריצילו  םינימ  לש  תוריהמ  תודחכהל  תויעבט , תוכרעמ  לש  הקיחמל  וא  לולידל 
.םתוא בבוסה  עבטל  םישנא  ןיב  תרבוגו  תכלוה  הדרפהל  םימרות  ריעב  םייחה  חרואו  תויעבטה  תוכרעמב  העיגפה  ךכ , לע  ףסונ  . 

תורבטצה לשב  ןה  הקומע  הגאד  תררועמ  , extinction of experience) " ) עבטה תייווח  תודחכיה  הראותש כ" וז , הדרפה 
ןיב הקיזה  לע  היתועפשה  לשב  ןה  םדאה , ינב  לש  םייחה  תוכיאלו  תואירבל  עבטל  הפישחה  לש  התמורת  לע  תויריפמאה  תויודעה 

- תונב םירע  לש  חותיפ  םדאה , לש  םימישרמה  םיגשיהה  דחא  איה  םירעה  תריצי  םא  ותוא  . רמשל  ןוצרה  לעו  עבטל  םישנא 
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. דיתעל  םייזכרמה  םירגתאה  דחא  אוה  תוילילשה , תוכלשה  ןתוא  תא  תונתממה  אמייק 

.םירעב תיגולוקאה  תכרעמה  לש  ימושיי  ימוחת  - בר רקחמ  תרזעב  הזה  רגתאה  םע  םידדומתמ  תינוריעה  היגולוקאה  רקחב 
, עבטה .תכרעמה  לש  יזיפה  הנבמב  טלושה  יטננימודה  טנמלאה  איה  היונבה  הביבסהו  חתפמה , ןימ  אוה  םדאה  וז  תכרעמב 

.םירעהמ יזכרמ , ףא  םיתעלו  דרפנ , יתלב  קלח  אוה  םיבשותה , לש  םייחה  תוכיא  תא  רפשל  ידכ  םירעב  בלוש  יתרוסמ  ןפואבש 
םירקחמב עצוממב  . םירעה  חטשמ  כ-19%  ינוריעה ) חטשה  םוחתב  םיחותפ  םיחטש   ) תוקורי תואיר  תוסכמ  הפוריאב  לשמל ,

ןתינ דציכ  ןיבהל  ןויסינ  ךות  םינושה ,) ןהיביכרמ  לע   ) תוינוריעה תויגולוקאה  תוכרעמה  דוקפת  ןחבנ  תינוריעה  היגולוקאה  םוחתב 
דדמ  ) יגולויבה ןווגמב  תיבחרמה  העיגפה  רועזמלו  םיבשותה  לש  םייחה  תוכיא  רופישל  םיינוריעה  עבטה  יבאשמב  שמתשהל 

ןיידע תאז , םע  ךא  םלועבו , ץראב  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  םיצמאמה  םירבגתמ  תונורחאה  םינשב  עבטה .) לש  תובכרומלו  תונושל 
חישה תא  יתרוקיב  ןפואב  ןוחבל  איה  וז  הריקס  תרטמ  הלא  . םידעי  תגשהל  םרות  םירעב  יגולויבה  ןווגמה  רומיש  דציכ  רורב  אל 

תורפס תריקס  .תיתרבחו  תיגולוקא  טבמ  תדוקנמ  ינוריעה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשב  תלעותה  יהמ  ןיבהל  ידכ  אשונב  יעדמה 
תלעות יגוס  השימחל  ףקות  ןתונ  םייקה  יעדמה  עדיה  הדימ  וזיאב  ןוחבל  ידכ  הז  רקחמב  השמיש  ( systematic review  ) תיתטיש

. הלבט 1 )  ) םירעב יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  םיעינמכ  תורפסב  ועצוהש 

הדחכה תנכסב  םינימ  םירידנ , םינימ  יגולוקאה : טביהה 
םייגולוקא תונורדסמו 

הריקסב עבט  . תרימשב  תויזכרמה  תורטמה  תחא  איה  הרטמ ) ינימ   ) הדחכה תנכסב  םינימ  לע  וא  םירידנ  םינימ  לע  הרימש 
םיוסמ ןימ  לש  ותואצמיה  תאז , םע  חמוצ .) ינימ  רקיעב   ) הרטמ ינימ  םירעב  אוצמל  ןתינ  יכ  וארהש  םירמאמ  ואצמנ 80  תיתטישה 
עלבמ תויסולכואכ  ריעב  םימייקתמ  וללה  םינימהש  ןכתיי  .הליעי  עבט  תרימש  תמייקתמש  ךכל  תקפסמ  היצקידניא  הניא  ריעב 

תשולש תאז , םע  םילשוריב  . ( Falco naumanni  ) םימודאה םיזבה  תמגודכ  תיגולוקא , תדוכלמ  לש  בצמב  םיאצמנ  וא 
( הייברו הדירש   ) תודקפתמ ףא  ןהש  ואצמ  (, viabile  ) אמייק - תונב ןה  הרטמה  ינימ  תויסולכוא  המכ  דע  ונחבש  םידיחיה  םירמאמה 

Key בנז , ןבל  לייא  לש  ןימ  - תת לש  הדירולפב  תוינוריע  תויסולכוא  לשמל , .רתוי  םייעבט  םירוזאב  תויסולכוא  רשאמ  רתוי  בוט 
בוט תודקפתמ  ןה  ןכלו  הפשאו ,) םימ  תורוקמ   ) םיישונאה םיבאשמה  תא  לצנל  ודמל  (, deer (Odocoileus virginianus clavium

תנכסב אצמנש  ןימל  תיבטימ  עבט  תרימש  גציימ  הז  בצמ  םא  איה  הלועש  הלאשה  .םיירפכ  םירוזאב  תויסולכוא  רשאמ  רתוי 
.הדחכה

הינרופילקב .בחר  הדימ  הנקב  הדחכה  תנכסב  םינימ  לש  םדוקפתו  םתצופת  תא  ונחב  הנורחאל  ומסרפתהש  םיפסונ  םירקחמ  ינש 
, תישונאה  הייסולכואה  תופיפצל  הרושק  התייה  אל  אמייק , - ינב ויה  הדחכה  תנכסב  חמוצ  ינימ  תורשע  הבש  הדימהש  אצמנ 

תוינוריע - אלה תוביבסה  ראש  לכל  האוושהב  הדחכה  תנכסב  םינימב  הכימתה  תניחבמ  םירעל  יתועמשמ  ןורתי  אצמנ  הילרטסואבו 
םימיוסמ לודיג  יתבב  םייקתהל  תולוכי  הרטמ  ינימ  לש  תויסולכוא  יכ  ןכתיי  םיטעומה  םיאצממה  תורמל  ךכ , םא  ונחבנש  .

םימדקמ רשאכ  תאז , םע  הכ  . דע  םהב  זכרתה  רקחמה  בורש  םהב , ורתונש  םייעבט  םיחטשו  םילודג  םיקראפ  תמגודכ  םירעב ,
.תודקפתמו אמייק  - תונב וללה  תויסולכואהש  אדוול  בושח  ריעב , עבט  תרימשל  ךרע  ילעב  םינימ  לע  הרימש  לש  םימזימ 

תולוכי תוקורי  תויתשתש  הנעטה , יכ  הלוע  הכרענש  הריקסהמ  םייעבט . לודיג  יתב  לש  עוטיקל  יזכרמ  םרוג  אוה  רויעה  ךילהת 
ךותמ 66 םירקחמ  הכימתל ב-28  התכז  םירעה , תורצויש  עוטיקה  תא  םצמצל  ךכבו  הציפק , ינבא  וא  םייגולוקא  תונורדסמ  רוציל 
, תוקורי תואיר  לש  םירוזאב  רתוי  רישע  םינימה  ןווגמ  יכ  וארה  ( n=25  ) םירקחמה תיברמ  םכותמ , הלבט 1 .)  ) התוא ונחבש  ( 42%)

תויתשתה יכ  היצקידניא  תמייק  רמולכ , .ריעה  ילושב  םיחותפ  םיחטשל  וא  תורחא  תוקורי  תואירל  רתוי  הבוט  תוירושיק  ןהל  שיש 
הנוכנ האצמנ  וז  העיבק  .ןהיניבו  תוקוריה  תואירה  ךותל  םינימ  לש  רבעמ  רשפאמש  יגולוקא  ןורדסמ  שמשל  תולוכי  ריעב  תוקוריה 

םיכמותה םיאצממ  וגיצהש  םירקחמ  השולש  קר  ואצמנ  הריקסה  תרגסמב  .ףרוג  ןפואב  אל  ךא  תופועו , םיקנוי  ינימל  רקיעב 
םירעה ילושב  םיחותפ  םיחטש  תוסלכאמה  תויסולכואל  ינוריעה  ךוותה  לש  הייצח  רשפאל  תולוכי  תוקורי  תויתשתש  הנעטב 

תויה .רקחמב  היד  תססובמ  הנניא  םירעה  תורצויש  עוטיקה  תא  םצמצל  תולוכי  תוקורי  תויתשתש  הנעטה  ךכיפל , הלבט 1 .) )
לוכי הלא , םימיב  םימייקתמה  םיינונכת  םימזימ  לש  תוכלשהה  רוטינב  םיגולוקאו  ףונ  ילכירדא  םיננכתמ , ןיב  הלועפ  ףותיש  ךכש ,

.םייגולוקא תונורדסמכ  תוקורי  תויתשת  לש  ןדוקפת  לע  ךרע  בר  עדימ  קפסתש  חטש  תדבעמ  שמשל 
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הלבט 1
הרימשב תלעותה  יגוס  תא  ןוחבל  הרטמב  הכרענש  תיתטיש  תורפס  תריקס  תואצות 

תיעדמה  תורפסה  ןמ  םילועש  םירעב , יגולויבה  ןווגמה  לע 
וכרענש ךוניחו ,) היגולויצוס  הלכלכ , היפרגואג , היגולוקא ,  ) םינוש תעד  ימוחת  השימחמ  םירמאמ  הללכ 787  הריקסה 

םינוירטירקה תא  תלעותה , יגוס  תשמח  תא  הגיצמ  הלבטה  םינשה 1980–2011 .  ןיב  ומסרופשו  תונוש  , תוטישב 
.םינוירטירקה יפל  תונעטב  תוכמותה  תויריפמא  תואצות  וגיצהש  םירמאמה  רפסמ  תא  ןכו  תונעטב  הכימתל 

ןווגמב העיגפה  רועזמ  ךות  םירע  ןנכתל  ןתינ  דציכ 
? יגולויבה

תוינוריע תוביבסש  רחאמ  הקיפסמ , הניא  דבלב  םייגולוקא  תונורדסמ  לעו  הרטמ  ינימ  לע  ססבתהב  תיגולוקאה  תלעותה  תניחב 
הקינעמ איהש  םיתורישה  תניחבמ  תיגולוקאה  תכרעמה  דוקפתל  הבר  תובישח  ילעב  םיצופנ  םינימ  לש  רישע  ןווגמ  רמשל  תולוכי 

לע הרימש  יכ  הנעטה , תא  לבקל  עבט  תרימש  ישנאמ  קלחו  תוינידמ  יעבוק  םיננכתמ , םיטונ  םויכ  עבט  . תרימשל  ןכו  םדאל 
, ורקסנש  םיבר  םירקחמ  לע  תססבתמ  וז  הנעט  עבט  . תרימש  יצמאמל  תמרות  ריעב  םינימה  ןווגמ  לעו  תוקורי  תואיר 

ילושבו םירברפב  רפכל , ריעה  ןיב  םייניבה  ירוזאב  אישל  עיגמ  ףא  םיתעלש  רישע , םינימ  ןווגמ  רמשל  תולוכי  םירע  יכ  וארהשו 
ןווגמה תא  לידגהל  ןתינ  םייתביבס  לוהינו  ןונכת  תונורקע  לש  םושיי  תרזעבש  וארה  םירחאו  םיפסונ   םירקחמ  .םירעה 

עבט תרימש  יצמאמל  עייסל  תולוכי  ותלדגהו  םירעב  ימוקמה  םינימה  ןווגמ  לע  הרימש  הדימ  וזיאב  הלאשה  תלאשנ  ךא  .םירעב 
land sparing vs. land  ) בחרמב ףותיש  תמועל  הדרפה  לש  תיטרואתה  תרגסמה  (. landscape scale  ) יפונ הדימ  הנקב 

. תינוריעה  תכרעמב  הלאשה  תניחבל  יעצמאכ  הנורחאל , העצוה  ( sharing

ןיב ןזאמש  ןפואב  תויאלקח  תוביבס  ןנכתל  ןתינ  דציכ  רוקחל  דעונ  בחרמב  ףותיש  תמועל  הדרפה  לש  תיטרואתה  תרגסמה  חותיפ 
תכמות בחרמב  הדרפהה  תשיג  ןוציק : תושיג  יתש  ןייפאל  ןתינ  יגולויבה  . ןווגמה  לע  הרימש  ןיבל  רבוגו  ךלוהה  ןוזמה  שוקיב 
םיחטש תונָפלו  יאלקחה  רוצייה  תא  אישהל  ידכ  חטש ) םומינימב   ) יביסנטניא דוביעבו  םינגומל  םייאלקח  םיחטש  ןיב  הדרפהב 

- בר תואלקח  יחטש  תריציו  הביבסל  םייתודידי  םיקשממ  לש  בוליש  תמדקמ  בחרמב  ףותישה  תשיג  התמועל , .עבט  תרימשל 
תונורדסמ  )" םינימ לש  העונת  רשפאלו  יגולויב  ןווגמב  ךומתל  אסיג , ךדיאמו  יאלקח , רוצייל  אסיג , דחמ  שמשל , םילוכיש  םייתילכת 

ענה ףצרה  לע  תומקוממה  ינוריע  חותיפ  תורוצ  תועצמאב  תינוריעה  הייסולכואה  לודיג  םע  דדומתהל  ןתינ  ךרד  התואב  םייגולוקא .)"
: ןיב

ישומישו םירוגמה  זוכיר  ידי  - לע םיחתופמה  םירוזאה  לש  יבחרמה  ףקיהה  תא  תיחפמה  יוור  יוניב  בחרמב –  הדרפה 
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העיגפה הז  גוסמ  חותיפב  רויא 1 .)  ) םילודג םיחותפ  םיחטש  תראשה  דצל  תיסחי , ןטק  חטש  לע  םיוולנ  עקרק 
עבט תרומש  תריציל  םיבחר  םיחותפ  םיחטש  הריתומו  תיסחי , ןטק  חטשב  תזכורמ  לבא  הרומח , תיגולוקאה 

.הובג יגולוקא  ךרע  ילעב  םילודג  םיקראפ  וא  תוינוריע 
תא םצמצמו  ינוריעה , ספיספב  םיקראפו ) םינג  תויטרפ , תוניג   ) תוקורי תואיר  בלשמה  יוניב  בחרמב –  ףותיש 
תסרפתמ לבא  יסחי ,) ןפואב   ) ימוקמ הדימ  הנקב  הכומנ  תיגולוקאה  העיגפה  הז  הרקמב  .יונבה  חטשה  תויביסנטניא 

קלחתי יגולויבה  ןווגמהו  םיעטוקמו , םינטק  ויהי  םיקורי  םיחטש  ףותישה , תשיג  יפ  לע  רויא 1 .)  ) רתוי בחר  חטש  לע 
. םיבשותהמ  רכינ  קלחל  בורק  בחרמב  ינויווש  ןפואב 

תשיגב ינוריע  לודיגש  אצמנ  ןפיבו , הילרטסואב  הדנקב , הנורחאל  וכרענש  םירפרפו , תוישופיח  תופוע , לע  םייצולח  םירקחמב 
העיגפה תא  ןיטקמ  תולודג  תוקורי  תואיר  םע  יוור  יוניב  רמולכ , תיגולוקאה  . העיגפה  תא  רעזממ  בחרמב  הדרפהה 

, תועיתפמ ןניא  הלא  תואצות  .ינוריעה  בחרמב  תונטק  תוקורי  תואיר  בלשמה  יוניבל  האוושהב  יבחרמ  הדימ  הנקב  יגולויבה  ןווגמב 
םיקראפ ןוגכ  םילודג , םיחותפ  םיחטש  רקחב  ודקמתה  רישע  םינימ  ןווגמ  סלכאל  תולוכי  םירע  יכ  וארהש  םירקחמה  תיברמ  ןכש 
יתוריש בור  לש  הקפסאל  המרת  בחרמב  הדרפהש  אצמנ  הנורחאל  ךרענש  רקחמב  ןהב  . ורתונש  םיבחר  םייעבט  םיחטשו 

תואירבלו ריוואה  םוהיז  םוצמצל  רתוי  םרת  בחרמב  ףותיש  לבא  הקבֲאהו ,) רגנ  תתחפה  ןמחפ , עוביק  לשמל ,  ) ונחבנש תכרעמה 
עבטלו םיקוריה  םיחטשל  םיבשות  לש  השיגה  לע  השקמ  בחרמב  הדרפהש  הדבועל  רושק  ןורחאה  אצממהש  ןכתיי  םיבשותה  .

ןיב תושגנתה  תמייק  יכ  ןמתסמ  ךכיפל , םייחה  . תוכיא  לעו  תואירבה  לע  תויבויח  תוכלשה  שי  עבטל  הבורק  השיגלש  דועב  , 
תוכיאל תלעותה  לש  הקימעמ  הנבה  .תיתרבח  תלעות  תומדקמה  חותיפ  תורוצ  לומ  תיגולוקא  תלעות  תומדקמה  חותיפ  תורוצ 

- תונב םירע  ןנכתל  ידכ  הבושח  ריעב , םינימה  רומישמ  תועבונה  עבטל , רשקה  קוזיחמ  תלעותה  ןכו  ריעב  רוביצה  תואירבלו  םייחה 
.םינושה תלעותה  יגוס  ןיב  תונזאמה  אמייק 

רויא 1
land  ) בחרמב הדרפהה  ינוריעה  חותיפה  תורוצ  לש  ןוציקה  יבצמ  ינש  לש  יטמכס  רויא 

ביבא - לת ןילופורטמ  ןופצ  רוזאב  ( land sharing  ) בחרמב ףותישה  ( sparing
רויאב יגולוקאה  ךרעה  בושיח  .רתוי  הובג  יגולוקא  ךרע  לעב  אוה  25 מ"ר )  ) לסקיפהש לככ  תקזחתמ  הקוריה  הללצהה 

םירעב  םינימה  ןווגמ  םע  יבויח  רשקב  םיבר  םירקחמב  אצמנש  הצועמה  חמוצה  יוסיכ  זוחא  לע  ססבתמ  הזה  יטמכסה 
.

םיבשותה לש  םייחה  תוכיאל  המורתה  יתרבחה : טביהה 
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עבטל רשקהו 

םיקיפמש תלעותה  לע  םיעיפשמ  תויעבטה  תוכרעמב  רויעה  ךילהת  לש  הרישיה  העיגפהו  יונפה  חטשה  לומ  יונבה  חטשה  ףקיה 
תואירב לעו  םייחה  תוכיא  לע  םיעיפשמ  תוברתו  תוסיו  הקפסא , יתוריש  תכרעמ .) יתוריש   ) תיגולוקאה תכרעמהמ  םיבשותה 

תוסיו יתוריש  קפסל  םילוכי  םידחא  םינימו  הייחמצ  תוקורי , תואירש  הנעטב  םיכמותה  םירמאמ  ואצמנ 16  הריקסב  םיבשותה  .
םא הלבט 1 .)  ) םייחה תוכיאל  רישי  ןפואב  םורתל  הלוכי  קורי  ףונל  וא  עבטל  הפישח  יכ  וארהש  םירמאמ  ןכו 43  הקפסאו ,
םינימה ןווגמ  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  ןיבהל  בושח  םדאל , תלעותו  עבט  תרימש  ןיב  םינזאמה  אמייק  - ינב תונורתפ  אוצמל  וננוצרב 

השולש קר  ואצמנ  הקפסאו ,) תוסיו   ) ריעב תכרעמה  יתוריש  תא  ונחבש  םירמאמ  ךותמ 53  .םיתוריש  םתוא  לש  הקפסאל 
ילעב םיקורי  תוגגש  אצמנ  "ב  הראב ךרענש  רקחמב  לשמל , הלבט 1 .)  ) םיתוריש תקפסאו  םינימ  ןווגמ  ןיב  יבויח  רשק  לע  ועיבצהש 

תרוצ םע  תוגג  רשאמ  רתוי  םיבוט  רגנו  הרוטרפמט  תוסיו  יתוריש  וקפיס  םיחישו ) םיצע  תמגודכ   ) םיחמצ לש  םייח  תורוצ  ןווגמ 
ורקסנש םירמאמב  םלוא  םיתורישה , תוכיא  וא  ןווגמ  תקפסאל  בושח  לודג  םינימ  ןווגמש  ןכתיי  תודדוב  . תורוצ  וא  תחא  םייח 

.ינוריעה רשקהב  וללה  תובושחה  תורעשהה  תא  ןחבש  רמאמ  אצמנ  אל 

לוכי עבטה ) תוכיאלו  תונושל  דדמכ   ) םינימה ןווגמש  ןפואה  לע  עודי  טעמ  תינוריעה , תכרעמב  חתפמה  ןימ  םה  םישנאש  יפ  לע  ףא 
ןיב םייבויח  םירשק  אצמו  הלאשה , תא  ןחבש  הלבט 1 )  ) דחא רמאמ  אצמנ  הריקסב  .םיבשותה  לש  םייחה  תוכיא  לע  עיפשהל 

תואירב םירקבמ  לש  ( subjective well-being  ) תיביטקייבוס תישפנ  תּומֹולש )  ) החוור לש  םידדמו  חמוצו  תופוע  ינימ  רשוע 
םוחתבו תישפנה , ותואירב  תא  םדאה  לש  תיביטקייבוסה  ותכרעה  תא  ראתמה  גשומ  איה  תיביטקייבוס  החוור  הילגנאב  . תוקורי 

רתוי םירחואמ  םירקחמ  ינשב  .םוקמה  םע  רשקהמ  האצותכ  םדאל  תישפנה  תלעותל  סחייתמ  אוה  תיתביבסה  היגולוכיספה 
תיביטקייבוסה החוורה  ןיב  םירשק  ואצמנ  אלו  הילרטסואב ,)  ) תונוכשו הילגנאב )  ) םיחל לודיג  יתב  רקחל  תוטיש  ןתואב  ושמתשה 

ןיב קזח  יבויח  רשק  אצמנ  הילגנאב  םיחל  לודיג  יתב  לע  רקחמב  יכ  איה  תניינעמ  הדוקנ  םינימה  . ןווגמלו  םינימה  רשועל 
ספתנה םינימה  רשוע  ןיב  רשק  אצמנ  אל  ךא  תיביטקייבוסה , החוורל  רתאב ) שיש  םיבשוח  םישנאש  המ   ) ספתנה םינימה  רשוע 

. רקחמה  חטשב  רתויב  םיצופנה  םירפרפהו  חמוצה  תופועה , ינימ  תא  םיהזמ  אל  ללכ  םיפתתשמה  בורש  אצמנ  ףאו  דדמנה , הזל 
םתואשו ןווגמב , םייונישל  בל  םימש  אל  םישנאש  אצמנ  .תוירוביצ  תוניגב  םינימה  ןווגמ  לדגוה  זירפב  ךרענש  יוסינב  המוד , ןפואב 

רפסמ םנשי  ןכ , יפ  לע  ףא  םהלש  . םייחה  תוכיאל  ותמורתלו  ןווגמל  סחיב  םיפתתשמה  לש  תודמעה  לע  םיעיפשמ  אל  םייוניש 
השגרהל ןווגמה  תא  םיכיישמ  םהו  רישע , םינימ  ןווגמ  היהי  םיחרפ  תוגורעבו  םיקראפב  םינגבש , םיצור  םישנא  יכ  וארהש  םירקחמ 

. םירתא  םתוא  לש  הכרעהלו  הבוטה 

לש ומויק  לע  הנורחאל , םסרפתהשו  םירחאו , בתוכה  וכרעש  רקחמ  עיבצמ  םיפסונ  םיאצממ  לעו  הלא  תואצות  לע  ססבתהב 
לע יבויח  ןפואב  עיפשמה  רישע , םינימ  ןווגמל  םישנא  לש  תופדעהה  א ) : ) ןיב המאתה  - יא ללוכה  יגולויב ," ןווגמ  – םדא  " סקודרפה

ןפואב תלעות  ונממ  קיפהלו  םינימה ) ןווגמ   ) עבטה תובכרומ  תא  תווחל  םישנא  לש  תלבגומה  תלוכיה  ב )  ) תמועל םייחה ; תוכיא 
םדאהש תסרוג  ( Biophilia  ) היליפויבה תיירואת  אסיג , דחמ  .תובכרומה  תואצותה  תא  ריבסהל  תולוכי  תוירואת  יתש  עדומ  .

תא ריבסהל  ןתינ  ןאכמ  תיעבטה  . הביבסב  תיתרבח  - תישפנ תולת  חתיפ  ןכלו  תיתוכאלמ , אלו  תיגולויב  הביבסב  חתפתה 
.עבטה םע  תכשמתמ  היצקארטניא  תשרדנ  םייקתי  הזה  רשקהש  ידכ  היליפויבה , יפ  לע  םלוא , .עבטל  םישנא  לש  תופדעהה 

, הזה רשקה  תא  הנשמ  עבטל , םישנא  ןיב  דירפמ  רויעה  ךילהת  יכ  תסרוג  עבטה  תייווח  תודחכיה  לש  הירואֵתה  אסיג , ךדיאמ 
הלוכי היליפויבה  תיירואת  ותובכרומ  . לע  עבטה  תא  תווחל  תלוכיהו  הקיזה  תא  םידבאמו  םיכלוה  םירעב  םייחה  םישנאו 
םישנאש הדבועה  תא  ריבסהל  הלוכי  עבטה  תייווח  תודחכיהש  דועב  בכרומ , עבטל  וליפאו  עבטל  םישנא  לש  ןוצרה  תא  ריבסהל 

.ותובכרומ לע  עבטה  תא  םיווח  אל 

ןה עבטה , םע  עגמה  תובישח  ןתניהב  ריעב , םייחה  תוכיא  לע  תרימשב  ןה  יזכרמ  רגתא  איה  עבטה  תייווח  תודחכיה  תעינמ 
שמשל הלוכי  ריעב  םינימה  ןווגמ  לע  הרימשש  ןעטנ  ךכיפל , וכירעי " . אל  םה  םיווח , אל  םישנאש  המ   " ןכש עבט , תרימשב 

םירמאמ העברא  קר  ואצמנ  הריקסב  .םילד  תורפסה  תריקס  יאצממ  הז , הרקמב  םג  ךא  הלבט 1 .)  ) עבטל רשקה  קוזיחל  יעצמא 
תא קזחל  תולוכי  עבט  תרימש  לש  תיכוניח  תוליעפב  תופתתשה  וא  םימיוסמ  םייח  ילעב  םע  היצקארטניאש  ךכב  םיכמותש 

.ןווגמה תובישח  לע  םיעיבצמה  םירמאמ  ואצמנ  אל  ךא  הלבט 1 ,)  ) עבט תרימשל  תועדומה  תא  ריבגהלו  עבטל  םישנא  ןיב  רשקה 
םירופיצ תריש  לשמל ,  ) היווחה תא  םיצעמ  וא  עבטה  תא  תווחל  תויונמדזה  לש  רתוי  בחר  ןווגמ  קפסמ  רישע  םינימ  ןווגמש  ןכתיי 

םיווח אל  םישנאה  בורש  וארה  םימייקה  םירקחמה  טעמו  וללה , תונעטה  תא  ונחבש  םירקחמ  ואצמנ  אל  לבא  תנווגמ ,) החירפ  וא 
. םינימה  ןווגמ  תא  םיביכרמה  םינימה  תיברמ  תא  עדומ  ןפואב 

תונקסמו םוכיס  השעמה –  ןחבמב  תינוריע  היגולוקא 

אל ןיידע  יעדמה  חישה  ךא  םלועבו , ץראב  תונורחאה  םינשב  תורבוגו  תוכלוה  תינוריעה  היגולוקאה  םוחתב  היישעהו  תועדומה 
לע הרימש  םא  םויכ  עובקל  השק  .ןתוא  ךירפמ  וא  םוחתה  תא  תועינמה  תויזכרמה  תומגידרפב  ךמותש  עדי  ףוג  ססבל  חילצה 

, רויעה ךילהת  לש  תויתרבחו , תויגולוקא  תוילילשה , תועפשהה  םוצמצב  עייסל  לוכיש  םייקמ  ןורתפ  איה  ריעב  יגולויבה  ןווגמה 
: תונבות רפסמ  לע  ססבתהב  לועפלו  ךישמהל  בושחו  בחרתהל , תוכישממ  םלועבו  ץראב  םירע  לבא 

[2]

[19]

[7]

[18 , 4]

[4]

[30]

[30 , 29]

[13]

[36]

[24 , 15]

[15]

[30 , 4]
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ןובשח לע  בחרמב ) ףותיש  " ) קורי  " ןונכתב םירע  לש  הבחרהל  הקדצה  ןיא  דבלב  תיגולוקא  טבמ  תדוקנמש  ןיבהל  שי 
דועיי םהל  היהיש  םיילושב  םיבחרנ  םיחותפ  םיחטש  ריתוהל  יוציפכו  םירעה , תא  ףפוצל  ףידעשו  םייעבט , םיחטש 

(. עבט ססובמ  שפונו  עבט  תרימש   ) בלושמ ירוטוטטס 
רועזמ תבוטל  ןלצנל  םג  ןתינ  ךא  רוביצה , תואירבו  םייחה  תוכיא  לע  הרימשל  תֹוינויח  ןה  םירע  ךותב  תוקורי  תויתשת 

ןתינ םיבשותל , שפונו  יאנפ  תויוליעפ  איה  ןנונכתב  תירקיעה  הרטמהש  יפ  לע  ףא  רמולכ , .יגולוקאה  ָךְרדִמה 
.ריעב תיגולוקאה  תכרעמה  דוקפתלו  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  יעצמאכ  םג  וללה  תויתשתב  שמתשהל 

לע עבטה  תייווח  תמצעהל  תויונמדזה  תריצי  לע  שגד  םישל  בושח  ריעב  תוקורי  תויתשת  לש  לוהינבו  ןונכתב 
תרימש לע  ןה  םיבשותה  ייח  תוכיא  לע  ןה  תוכלשה  תויהל  תולוכי  וילא  רשקהו  עבטה  תייווח  קוזיחל  .ותובכרומ 

תוגהנתהבו תודמעב  םייולת  ול  תונורתפה  םג  ןכלו  תישונא , תוליעפ  לש  האצות  אוה  יגולוקאה  רבשמה  ןכש  עבט ,
.םדאה ינב  לש 

.ריחמ לכב  אל  ךא  םתרימש , תא  םדקל  ץלמומ  הדחכה ,) תנכסב  םינימ  לשמל ,  ) םיבושח עבט  יכרע  ריעב  םנשי  םא 
םרוג אל  םהב  םירמתשמ  ריעב  עבטה  יכרעש  לודיגה  יתב  רומיששו  אמייק , - תונב וללה  תויסולכואהש  אדוול  שי 

.םירעה ילושב  םייעבט  לודיג  יתב  ןובשח  לע  ריעה  תבחרהל 
םינושה תלעותה  יגוס  לע  עדיה  תא  ססבל  הרטמב  ימוחת  - בר ימושיי  רקחמב  חטשב  היישעה  תא  תוולל  בושח 

.םירעב תיגולוקאה  תכרעמה  לע  הרימשמ  םיעבונה 
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