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גלזמה הצק  לע 

לש תישפנהו  תיזיפה  תואירבה  ןיבל  ריעב  םיקורי  םיחטשל  הפישח  ןיב  רשק  שי  יכ  םיארמ  םירקחמ  ללש 
.םברקב התומתה  ירועיש  תתחפהל  ףאו  םיבשות , םתוא 

.יתביס אוה  תואירבל  הקורי  הביבס  ןיב  םייגולוימדיפאה  םירשקה  ביט  םא  עירכהל  השק 
תניחבב קימעהל  שי  .תואירבו  םיקורי  םיחטשל  הפישח  ןיב  רשקה  תניחבל  דדוב  רקחמ  ךרענ  לארשיב 

.תוגזוממ תוצראב  ועצובש  םירקחמ  לע  קר  ךמתסהל  אלו  ינוכית , םי  םילקא  יאנתב  רשקה 
.םיינעל םירישע  ןיב  תואירב  ירעפ  תתחפהל  לאיצנטופ  שי  הקורי  הביבסל 

תא םירפשמש  תינוריעה  הביבסב  םיביכרמה  תא  תמכלו  תוהזל  אוה  תינוריעה  הביבסה  ירקוח  לש  רגתאה 
.תואירבה

תכרעמה
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ריצקת

המישנ תולחמ  תוחפ  תתחפומ , התומת  ללוכ  תואירב , ןיבל  ריעב  םיקורי  םיחטשל  הפישח  ןיב  םירשוק  םירקחמ  ןווגמ 
תוששואתה לע  הקורי  הביבס  תעפשהל  םג  תויודע  תומייק  .רתוי  הבוט  תישפנ  תואירבו  תישפנ  החוור  בל , תולחמו 

םיצחל לש  התחפהל  היצקידניא  תנתונ  רתוי  הקורי  םירוגמ  תביבסש  איה  הרעשהה  .םיצחל  תתחפה  לעו  תולחממ 
השיג .םיינוריע  םוח  ייא  בקע  תורוטרפמטה  תיילעו  שער  ריווא , םוהיז  לש  הקיזמה  העפשהה  יונישלו  םייגולויזיפ  - וכיספ

םייתרבח םירשק  לע  הבוטל  םיעיפשמ  ריעה  ךותב  עקרק  ישומיש  בוריעו  תוניגו , םיקראפ  ןוגכ  םיקורי , םיחטשל 
.תינפוג תוליעפ  םיריבגמו 

רשק תעיבקל  תורשפאה  הנודינו  םוחתב , וכרענש  םיירקיעה  םייגולוימדיפאה  םירקחמה  םיאבומ  םכינפלש  הריקסב 
ףסונ .הכ  דע  םירקחמה  לש  תויגולודותמה  תולבגמה  חכונל  תואירבה  בצמב  רופישל  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב  יתביס 

.אשונב הניקתהו  םיקורי  םיחטשל  לארשיב  הייסולכואה  תפישח  אשונ  םירקסנ  ךכ , לע 

לש בר  רפסמל  םישדוח  רפסמ  ןיב  םיענה  הפישח  ינמזב  םדא  ינב  יפלא  תואמ  םינחובש  םייגולוימדיפאה , םירקחמה 
.ינוריעה ןונכתהו  היגולויזיפה  תיתביבסה , היגולוכיספה  םוחתמ  םירקחמל  תובושח  תויתיפצת  תויודע  םיפיסומ  םינש ,

לש העפשהב  רבודמ  םא  רורב  אל  ךא  הקורי , הביבסל  תרבגומ  הפישח  םע  תואירבב  רופישל  תויודע  תולוע  הריקסהמ 
יתביס רשק  לש  ומויקב  ךומתל  ידכ  .םירוגמה  תנוכש  לש  תויביטקרטאה  תא  הלעמ  קריהש  וא  המצע  הקוריה  הביבסה 

לעופב שומישה  תא  הקימעמ  הרוצב  םינחובה  םירקחמ  םישורד  ותוא  לולשל  וא  תואירבל  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב 
- תויתרבח תובכשמ  םישנא  ברקב  הייסולכואה  לש  תופדעהה  תאו  טרפב , הקוריה  הביבסבו  ללכב  םירוגמה  תביבסב 

.םירוגמ תוביבס  ןווגמבו  תונווגמ  תוילכלכ 

המדקה

תתחפומ  התומת  לע  םיעיבצמ  םירקחמ  .רתוי  הבוט  תואירב  ןיבל  ריעב   םיקורי  םיחטשל  הפישח  ןיב  רשוק  םירקחמ  ןווגמ 
תישפנ תואירבו  תּומֹולש )  , well-being  ) החוור לעו  בל  , תולחמ  תוחפ  לע  המישנ  , תולחמ  תוחפ  לע  , 

ירקחמ םיצחל  . תתחפהו  תולחממ  תוששואתה  לע  הקוריה  הביבסה  תעפשהל  םג  תובר  תויודע  תומייק  רתוי  . תובוט 
תלעות תגשומ  יכ  רבתסמ  בצעו  . תופייע  םיסעכ , תודרח , התיחפמ  הקורי  הביבסל  הפישחש  ךכ  לע  םיעיבצמ  תוברעתה 

.הקוריה הביבסה  ךותב  אצמיהל  חרכה  ןיאו  יעבט  , חטש  ןיימדלמ  וליפאו  דבלב  יעבט  חטשב  הייפצמ 

תרשפאמ םיצע , רקיעבו  הייחמצ , .םירקחמב  םיפצנה  םירשקה  תא  ריבסהל  םייושעש  םינונגנמל  רשאב  תורעשה  רפסמ  תומייק 
םיעודי םיחמצ  תואירבה  . לע  םיעיפשמכ  םיעודיה  םימרוג  םתשולש  ריעב , םילקאהו  שערה  ריוואה , םוהיז  לש  תוסיו 

. סויזלצ  תולעמ  עברא  דע  לש  רועישב  םויה  תועשב  הרוטרפמטה  תא  תיחפהל  םילוכיו  ריוואה , םוהיז  תומר  תא  םיתיחפמכ 
םדאה תוחונ  לע  העפשהב  םייטננימודה  םה  הרישי  הנירקל  הפישחה  תדימ  םע  ולש  בולישהו  םיקורי  םיחטש  לש  רוריקה  טקפא 

- וכיספה הירואתה  לע  תנעשנ  תפסונ  הרעשה  םוחה  . סמועב  תוגרד  יתש  לעמ  דע  עיגהל  םילוכיש  םירועישב  המחה , הנועב 
הב יח  םדאהש  הכוראה  הפוקתה  יכ  תונעוטש  , Wilson  לש ( Biophilia  ) היליפויבה תיירואת  לעו   Ulrich לש תינויצולובא 

איה הנעטה  תוינוריע  ; תוביבסל  רשאמ  תיעבט  הביבסל  רתוי  הבוט  תיגולוכיספו  תיגולויזיפ  תולגתסהל  המרת  תיעבט  הביבסב 
תומר בלה , בצק  תא  התיחפמו  תיטתפמיסה  םיבצעה  תכרעמ  לע  תיגולויזיפ  העפשהל  תמרוג  תיעבט  הביבסל  הפישחש 

תמרות הקורי  הביבסש  תנעוט  ( attention restoration theory  ) בֶשֶקה םוקיש  תיירואת  םדה  . ץחלו  לוזיטרוקה 
ןחבנש ישילשה  ןונגנמה  . directed attention)  ) ןווכומ זוכיר  לש  הלועפמ  תמרגנה  תישפנ  תושישת  לש  בצממ  תוששואתהל 

תינפוג  תוליעפ  םויק  תרשפאמ  הנוכשב  םיקורי  םיחטשל  תושיגנ  .יתרבח  ןוה  תלדגהו  תינפוג  תוליעפ  דודיע  ךרד  העפשה  אוה 
הייחמצש םינעוטה  שי  ףוסבלו , ינפוגהו  . ישפנה  דוקפתב  רופישל  האיבמ  ךכבו  םייתרבח  , םירשק  תריציו   

; תואירבל ינויח  יבורקימ  ןווגמל  לודיג  תיב  םויק  ךרד  םדאה  תואירבל  הכימת  תוריש  קפסל  תיגולוקאה  תכרעמל  תרשפאמ  ריעב 
ןוסיחה תכרעמ  דוקפתב  לשכל  תורושקה  תולחמ  ןה  תוחתופמ  תונידמב  תדמתמ  היילעב  תואצמנש  תולחמה 

ףוגה לש  תתסוומ  אל  תיתקלד  הבוגתו  דועו , תילובטמ  תנומסת  תויגרלא , תוינומיאוטוא , תולחמ  ןוגכ  ( immunoregulation)
הפישח .םייתקלד  - ורפ םיניקוטיצו  ( CRP  ) תקלדל הבוגתב  םדב  הלוע  ותמרש  ןובלח  לש  תינורכ  תוהובג  תומרב  תאטבתמה 

הביבסל הפישח  תאז  תמועלו  תויתקלד , - יטנא תונוכת  ילעב  םייתודידי  םיקדייחל  הפישחה  תא  תולעהל  היושע  תינוציחה  הביבסל 
ףוגב   . םייתקלדה  םינמסה  תמר  תא  התלעה  תיתיב  - ךותה

, תכרעמ יתוריש  תקפסמש  תיגולוקא  תכרעמ  השעמל  איה  ריעב  הקוריה  הביבסה  יכ  ןעטנ  הלא , העפשה  ינונגנמ  תועצמאב 
ךכבו יבורקימ , ןווגמ  לש  הקפסא  יתורישו  שפונו , יאנפ  ףונ , לש  תוברת  יתוריש  םילקאו , םימהזמ  לש  תוסיו  יתוריש  םיללוכה 
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.םדאה תואירב  תא  תרפשמ 

הלא םירקחמ  .ינוריעה  ןונכתהו  היגולויזיפה  תיתביבסה , היגולוכיספה  םוחתמ  םירקחמב  רקחנ  תואירבל  הקורי  הביבס  ןיב  רשקה 
הפישחבו האוושה  תצובקב  רוסחמב  םינטק , םגדמ  ילדוגב  םינייפאתמ  םה  ךא  הקוריה , הביבסה  לש  תויבויח  תועפשה  וארה 

הפישח תכרעהל  תומדקתמ  תוטיש  םע  בולישב  יגולוימדיפא  רקחמ  לש  םייתיפצת  םילכב  שומיש  לחה  הנורחאל  חווט  . תרצק 
םירקחמה תא  רוקסל  ונרחב  הז  רמאמב  (. GIS  ) "ג ממב שומיש  תועצמאב  יבחרמ  חותינ  תוטישבו  ןייוול  תונומתב  שומיש  תועצמאב 

לש םינוירטירק  יפל  ורחבנ  םירמאמה  .לארשימ  םייקה  עדימה  תאו  אשונב , םיקסועה  םיינכדעהו  םיטלובה  םייגולוימדיפאה 
לדוג חווט ,) ךוראו  ינטרפ  בקעמ  םע  [ cohort םיפתושמ –  םינויפא  ילעב  םישנא  תצובק   ] ָהּבקוע ירקחמל  הפדעהב   ) רקחמה תטיש 
(. הקוריה הביבסה  תוכיא  תכרעהל  םיפקותמ  םינולאשבו   NDVI-שומיש ב  ) הפישח תכרעהל  תוחכומו  תומדקתמ  תוטישו  םגדמ ,

ריעב םיקורי  םיחטשל  הפישח  ןיב  רשקה  לע  לארשיבו  םלועב  הכ  דע  עודיה  תא  תיתרוקיב  הרוצב  ןוחבל  איה  הריקסה  תרטמ 
.םירישעל םיינע  ןיב  תואירב  ירעפ  ןיטקהלו  רוביצה  תואירב  לע  עיפשהל  יתביבס  יונישל  שיש  לאיצנטופה  לע  שגדב  תואירבל 

.תוינידמו רקחמ  ינוויכ  םיעצומו  לארשיב , הקורי  הביבסל  הפישחה  תקדבנ  הניחבה  םויסב 

CC BY-SA 3.0 הידמיקיו ןוויס , לכימ  םוליצ : תינפוג |  תוליעפ  םויק  תרשפאמ  הנוכשב  םיקורי  םיחטשל  תושיגנ 

םייח תלחותלו  תואירבל  םיקורי  םיחטש  ןיב  רשקה 

, םדה ילכו  בלה  תכרעמ  לש  תולחמ  םוח , תכמ  בקע  םיזופשאב  היילעלו  התומתל  םירושק  םוח  ילגו  הביבסה  תרוטרפמטב  היילע 
בל תולחמל  םיעודי  ןוכיס  ימרוג  םהש  שערו , ריווא  םוהיז  םיתיחפמ  ריעב  םיקורי  םיחטש  יחומ  . ץבש  יעוריאו  המישנ  תולחמ 

. ןטרסלו  המישנ  תולחמל  םד , ילכו 

איה יכ  םתוכיאבו , םייחה  ךרואב  בושח  ביכרמ  איה  תינפוג  תוליעפ  .תינפוג  תוליעפ  דדועל  לאיצנטופ  שי  ריעב  םיקורי  םיחטשל 
, המישנ תולחמב  האולחת  ףדועל  רושק  תינפוג  תוליעפ  רסוח  .ןתומדקתה  תא  הטאמ  וא  תרצוע  תוינורכ , תולחמ  ינפמ  הנגמ 

הקורי הביבסב  תררוגתמש  הייסולכוא  ברקב  תואירבה  בצמב  רופיש  לע  תויודע  ןנשי  דועו  . הילכ  תולחמב  ןטרסב , בל , תולחמב 
עובקל ןתינ  אל  דועו , תאז  תויעמשמ  . - דח ןניא  ןה  ךא  ירוביצה  , בחרמב  תישענש  תינפוג  תוליעפ  תובקעב  רתוי ,

רשוכ  רדחב  המוד  תינפוג  תוליעפ  רשאמ  תואירבל  רתוי  הליעומ  הקורי  הביבסב  תינפוג  תוליעפש  םייקה  יעדמה  עדיה  תרזעב 
.
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שמתשהש יתיפצת  רקחמ  אוה  םיידוחייה  םירקחמהמ  דחא  .םירקחמ  רפסמב  ןחבנ  התומתל  םיקורי  םיחטש  ןיב  רשקה 
רידנ רבד  תיארקא , הפישח  יעבט  ןפואב  תרשפאמ  וזכ  היגולודותמ  . natural experiment)  ) יעבט יוסינ  לש  היגולודותמב 

בקע הקירמא , ןופצב  .( Fraxinus spp  ) הליֵמ יצע  ןוילימ  לש 100  ןדבא  לש  העפשה  הנחבנ  הז  רקחמב  .םייגולוימדיפא  םירקחמב 
תולחממו םד  ילכו  בל  תולחממ  התומתה  .בל  תולחממ  התומת  לע  (, Agrilus planipennis  ) וללה םיצעה  תא  דימשמש  קיזמ 

םינלפרעל ןּונקתב  םהב , אצמנ  אל  קיזמהש  תוזוחמבש  וזמ  רתוי  ההובג  התייה  םהב  אצמנ  קיזמהש  תוזוחמב  המישנ 
הרושק הקורי  הביבסל  הפישחש  אצמנ  הנורחאל , םסרופש  חותינ  - אטמב .ילכלכ  - יתרבח בצמו  ךוניח  תמר  ןוגכ  ( confounders)

ןטרסמ התומתל  הרושק  אלו  רתוי ,) תושלח  תויודע   ) תוביסה לכמ  התומתלו  םד  ילכו  בל  תולחממ  התומת  לש 4%  התחפהל 
ןיב רשקב  בושח  ןלפרעכ  ילכלכ  - יתרבח בצמ  לש  תקדקודמ  הניחב  םיקפסמ  םניא  הריקסב  םירקחמה  תאז , םע  תואירה  .

בצמ לע  טרופמ  עדימ  ללוכו  םינש  הנומש  ךשמב  "ב  הראב םישנ  רחא כ-110,000  בקעש  ינכדע , רקחמ  .תואירבל  הקורי  הביבס 
םישנה ברקב  רתוי ב-12%  הכומנ  התייה  התומתה  יכ  אצמנ  רקחמב  .םתוא  ביחרמו  חותינ  - אטמה יאצממ  תא  קזחמ  ילכלכ , - יתרבח

התומתל רתוי  הובג  היה  םירועישה  סחי  הקורי  . תוחפ  יכה  הביבסב  ורגש  םישנה  תמועל  רתויב  הקוריה  םירוגמה  תביבסב  ורגש 
ןוגכ םימרוגמ  תקהבומ  הרוצב  ועפשוה  אל  התומת , ןיבל  הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיב  הלא , םירשק  .הילכו  המישנ  ןטרס , תולחממ 

םירוגמ ריווא , םוהיזל  הפישח  םירוגמה , תנוכש  יפל  דדמנש  ילכלכ  - יתרבח בצמ  ןושיע , תינפוג , תוליעפ  לקשמ , ינתא , אצומ 
.ישיא ילכלכ  - יתרבח בצמל  םג  וננקות  םיאצממה  .בקעמה  ךלהמב  הריד  רבעמ  וא  תינוריע , וא  תירפכ  הביבסב 

ןיב האוושהב  הדרחו  . ןואכיד  תמגודכ  תוישפנ , תויעבל  ןוכיסה  תא  םילעמ  תינוריעה  הביבסב  םירחא  םיאנתו  שער , תופיפצ ,
- בו הובג ב-20%  תינוריע  הייסולכוא  ברקב  חור  בצמ  תוערפהו  הדרח  תוערפה  חתפל  יוכיסה  יכ  אצמנ  תירפכו  תינוריע  הייסולכוא 

תויודעה יכ  אצמנ  םייגולוימדיפא  םירקחמ  לש  תיתטיש  הריקסב  תירפכה  . הייסולכואה  לצא  יוכיסהמ  המאתהב   40%
ברקב תולבגומ  ויה  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיבל  ישפנ  עקר  לע  האולחתב  התחפה  ןיב  יתביס  רשקל  ןועטל  ידכ  תושרדנה  תויעדמה 

תוחפ וא  רתוי  הקורי  הביבסל  הריד  רבעמ  לש  העפשהה  תא  קדבש  רקחמב  לשמל , םידלי  . ברקב  תוקפסמ  אלו  םירגובמ ,
, רתוי הקורי  הביבסל  ורבעש  הלא  ברקב  הדרחהו  ןואכידה  תומר  יכ  אצמנ  הילגנאב , שיא  רחא כ-1,000  םינש  שמח  ךשמב  בקעו 

קלח ןימ , ותוא  ינב  םימואת  תוגוז  ןחבש כ-2,000  ףסונ  רקחמב  רבעמה  . רחאל  םינש  שולש  תוחפל  רתוי  תוכומנ  וראשנו  ותחפ 
םיכומנ ויה  הקורי  הביבסל  רתוי  הבוט  תושיגנמ  ונהנש  רקחמה  יפתתשמ  ברקב  ןואכידה  ינימסת  יכ  אצמנ  םיהז , םימואת  םהמ 

רגש םואתה  לצא  ןואכידה  ינימסת  תמר  הקיטנגב : וא  תודליב  םירוגמה  תביבסב  תולת  אלל  םירחאה , םיפתתשמה  לש  הלאמ  רתוי 
. רתוי  הכומנ  התייה  רתוי  הקורי  הביבסב 

ולחה הנורחאל  קר  ךא  םדה  , ילכו  בלה  תכרעמ  לש  האולחתל  תיפרגואגה  היחמה  תביבס  ןיב  רשקב  םיקסוע  םיבר  םירקחמ 
הביבסל רתוי  ההובג  הפישחב  םד  ץחלב  התחפה  לע  םיעיבצמ  םירקחמ  רפסמ  .וז  האולחת  לע  הקורי  הביבס  לש  העפשה  ןוחבל 

התחפה ןיבל  הנוכשב ) קריה  עצוממ  םע  אל  ךא   ) הנוכשב הקוריה  הביבסב  תונושה  ןיב  רשק  אצמ  רחא  רקחמו  הקורי  ,
תוליעפה תמר  לע  עדימ  וב  םייק  אלו  ךתח , רקחמ  אוה  הז  רקחמ  ץבשמ  . םיזופשאו  תילילכ  בל  תלחמ  ( incidence  ) תועראיהב
רתוי הבוט  תודרשיה  ןיבל  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב  רשק  אצמ  רחא  רקחמ  .תורורב  תונקסמ  ונממ  קיסהל  השק  ןכלו  תינפוגה ,

. בלה  תלחמ  לש  הרמוחה  תמרו  ישיאה  ילכלכ  - יתרבחה דדמה  תניחב  תניחבמ  לבגומ  הז  רקחמ  םג  ךא  ץבש , רחאל 

לעמ רחא  בקעו  הילגנאב  ךרענש  רקחמב  .ןויריה  יאצותב  רופישל  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב  רשק  םיאצומ  םירקחמ  רפסמ 
ןחבש כ- ילארשי  רקחמב  קוניתה  . לש  הדילה  לקשמב  היילע  ןיבל  הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיב  יבויח  רשק  אצמנ  תודיל ,  10,000

ןורחאב  ) דואמ ךומנו  ךומנ  לקשמב  הדילל  רתוי  ךומנ  ןוכיס  ןכו  םימוד , םיאצממ  ואצמנ  םינשה 2000–2006  ןיב  תודיל   40,000
. קהבומ ) וניא  אצמנש  רשקה 

םיקורי םיחטשל  הפישחו  תואירב  ירעפ 

, ללככ םיינעל . םירישע  ןיב  תואירבה  ירעפ  תתחפהל  בושח  לאיצנטופ  שי  הקורי  הביבסלש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םירקחמ 
הביבס לש  רשקהב  ךכל  תועצומה  תוביסה  תחא  .םיינעה  תמועל  םירישעה  ברקב  רתוי  םילודג  ריעב  םייחל  םייתואירבה  תונורתיה 

םירוזאב םיררוגתמ  םירישעהש  איה  תפסונ  תורשפא  .ריעל  ץוחמו  עבטב  תושפוחל  תאצל  תורשפא  שי  םירישעלש  איה  הקורי 
רוזאב הקורי  הביבסל  הפישחש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םירקחמ  רפסמ  .בוחרב  קורי  ףונ  תניחבמ  טרפבו  ללכב , רתוי  םיקוריו  םיחפוטמ 

לש ןתואירבב  לחש  רופישל  האוושהב  ךומנ  ילכלכ  - יתרבח בצמב  תינוריע  הייסולכוא  לש  תואירבה  תא  רתוי  תרפשמ  םירוגמה 
וא הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיבל  הדיל  לקשמ  ןיב  רשקה  תא  קדבש  רקחמב  המגודל , רתוי  . תוססובמה  הייסולכואה  תובכש 

רתויב הכומנה  הלכשהה  תמר  םע  הייסולכואה  ברקב  קר  תיטסיטטס  קהבומ  רתוי  הובג  הדיל  לקשמ  אצמנ  לודג , קורי  חטש  דיל 
םירוזאב ילכלכ  . - יתרבחה בצמב  תולתכ  הנתשה  בל  תולחממ  התומת  ןיבל  הקורי  הביבס  ןיב  רשקה  יכ  אצמנ  יטירב  רקחמב  . 
בצמב הלא  לש  רשאמ  רתוי  יפ 2.2  התייה  ךומנ  ילכלכ  - יתרבח דמעממ  םישנא  ברקב  בל  תולחממ  התומתה  םיקורי  תוחפ  יכה 

, בל תולחממ  התומתה  ירועישב  שרפהה  םצמטצה  רתויב  םיקוריה  םירוזאב  םירוגמב  תאז , תמועל  .רתויב  הובגה  ילכלכ  - יתרבחה
ךומנ ילכלכ  - יתרבח בצמב  םישנא  ןיב  הוושהש  יפוריא  רקחמב  הובג  . תמועל  ךומנ  ילכלכ  - יתרבח בצמב  םילוח  ןיב  יפ 1.5  היהו 

(mental well-being  ) תישפנ החוור  תשוחתב  םילדבהב  אטבתמש  יפכ  ילכלכ  - יתרבחה ןויוושה  רסוח  יכ  אצמנ  הובגל ,
לע וחווידש  הלאל  האוושהב  שפונו  יאנפ  ירוזאלו  םיקורי  םירוזאל  הבוט  תושיגנ  לע  וחווידש  םישנא  ברקב  םצמטצה ב-40% 

לודג לארשיב  םייונבה  םירוזאה  לש  לודיגה  בצק  יכ  ילארשיה , רשקהב  דחוימב   בושח  הז  אצממ  .הלא  םירוזאל  הכומנ  תושיגנ 
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.ץראה זכרמ  רוזאל  סחיב  הכומנ  תילכלכ  - תיתרבח המרב  םהב  הייסולכואהש  הירפירפ  ירוזא  הנופצבו , ץראה  םורדב  רתוי 

ףסילא םוליצ : רתוי |  הבוט  תואירבל  הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיב  רשק  לע  םיעיבצמ  םירקחמ 

רשקה תניחבב  םייגולודותמ  םירגתא  יתביס ? רשקל  ךרדב 
תואירבל הקורי  הביבס  ןיב 

תעיבקל תוקפסמ  תויודע  ןיא  ןיידע  תואירב , ןיבל  הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיב  םייבויח  םירשק  םיאצומ  םיבר  םירקחמש  יפ  לע  ףא 
- יא וא  ומויק  לע  עיבצהל  רקחמה  תלוכי  תא  רפשל  ידכ  םהילע  רבגתהל  שיש  םייגולודותמ  םירגתא  רפסמ  טרפנ  .יתביס  רשק 

.יתביס רשק  לש  ומויק 

הפישחה דדמ  והמ  הלאשהמ  עבונ  תואירבל  הקורי  הביבס  ןיב  םירשקב  תואדו  רסוחל  בושח  רוקמ   : הקוריה הביבסה  תומיכ 
ןה ומצע  דדמה  תניחבמ  ןה  הפישחה , תכרעהב  הבר  תוינגורטה  לע  תועיבצמ  הכ  דע  ושענש  תויתטישה  תוריקסה  .םיאתמה 

, םינייוול יססובמ  םידדמב  םישמתשמ  םיבר  םירקחמב  הפישח  . דדמכ  ןחביהל  יוארש  םירוגמה  רוזא  ביבס  סוידרה  תניחבמ 
תכרעהל תוקחורמ  תודידמב  שומיש  השועה  טושפ  יפרג  דדמ  אוהש  (, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ןוגכ
הביבסל םינתינ  ביבס ה-0  םיכרע  םי , לש  לוחכ  חטשל  ןתינ  -( 1  ) ךרע (; 1 -) ל -( 1  ) ןיב ענ  וכרע  .ןותנ  חטשב  הקוריה  הייחמצה  תומכ 
הביבס לש  תוכרעה  ןיבל   NDVI-ןיב ה בוט  םָאְתִמ  אצמנ  ללככ , .הקורי  תיחמצ  הביבסל  םירומש  םיברקתמה ל-1  םיכרעו  תיעלס ,
, תאז םע  תישפנ  . תואירב  לש  ( effect  ) אצותל בוט  אבנמ  אוה   NDVI-יכ ה אצמנו  םייתביבס , םיגולוכיספ  ועציבש  הקורי 

םיביטקייבוא םידדמב  ושמתשה  אלו  ימצע , חוויד  יפ  לע  הקורי  הביבסל  הפישח  לש  תיתואירבה  תלעותה  תא  וקדבש  םירקחמ 
םירוגמה רוזא  ביבס  חטשה  אוה  יפרגואגה  רשקהב  תואדו  רסוחל  ףסונ  רוקמ  .חוודש  יבויחה  רשקב  רתוי  םייבקע  ויה  , NDVI ןוגכ
םיאתמה סוידרה  המ  ןכ , םאו  םירוגמה , רוזאמ  יפיצפס  סוידר  אוה  םיאתמה   NDVI-םא ה רורב  אל  .הפישח  דדמכ  ןחביהל  יוארש 

המ ןאכ , םגו  םירוגמה ,) תיבמ  םיוסמ  קחרמב  םישיגנה  תובוחרה  רוזא   ) תוריש רוזא  ןיפולחל –  וא  םיוסמ , יתואירב  אצותל  רתויב 
םהילא תושיגנב  םהלש , הקוזחתה  בצמב  םהלש , םינייפאמב  יולת  םיקוריה  םיחטשב  שומישה  ךכ , לע  ףסונ  .םיאתמה  סוידרה 
רתוי הלודג  תיתואירב  תובישח  לע  םיעיבצמ  ןכא  םירקחמ  .תוחיטבה  תמרבו  םיישאר ) םישיבכ  ןוגכ  םימוסחמו  יזיפ  קחרמ  )

לש םאתמ  ןוחבל  םוקמ  שי  ךכ , לע  ףסונ  .קדבנ  אל  הז  דדמ  הכ –  דע  םירקחמה  בורב  ךא  קוריה , חטשה  תומכל  רשאמ  תוכיאל 
הכילה לש  תושיגנהו  תוחונה  תדימל  דדמ  ( – walkability  ) תויתכילה ןוגכ  ינוריעה , בחרמב  םיפסונ  םירטמרפ  םע  הקורי  הביבס 

.היחמה תביבסב 

לש חווט  תכורא  העפשה  הנחבנ  אלו  ןמזב , תחא  הדוקנב  הקוריה  הביבסה  תא  ונחב  הכ  דע  ושענש  םירקחמה  בור   : בקעמה ןמז 
.הקורי הביבסב  םירוגמ 
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םיאצות ןיבל  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב  רשקה  תא  םיקדוב  םיבר  םירקחמ   : םייתואירבה םיאצותה  תכרעהב  תוינגורטה 
.דועו םייתרבח  םירשק  תישפנ , החוור  תשוחת  הדרח , ןואכיד , ןוגכ  שפנה , תואירב  םוחתמ 

ןכלו ןיטולחל , תיארקא  תויהל  הפישחל  םורגל  ןתינ  אל  םייתיפצת  םירקחמב  הפישחה : לש  תויארקא  רסוח  הריחב –  תייטה 
, רתוי הקורי  הביבסב  ררוגתהל  רחובש  םדא  המגודל , הריחב –  תייטה  רוציל  הלולעש  הפישחה  לש  תויארקא  רסוחל  ששח  םייק 

תוביסה לע  ילאודיווידניא  עדימ  ףוסיא  תועצמאב  וזה  היעבה  לע  רבגתהל  הסינש  רקחמ  .רתוי  אירב  םדא  םג  אוה  הליחתכלמשו 
תריחבש םינעוטה  שי  תאז , םע  אשונב  . םיפסונ  םירקחמ  םישורדו  תויעמשמ , - דח תואצותל  עיגה  אל  םירוגמה , רוזא  תריחבל 

רסוחש ששח  ןיא  ןכ  לעו  םיבושחה , םילוקישה  ןיב  וניא  הקוריה  הביבסה  לוקישו  םיבר , םילוקישב  היולת  םירוגמה  רוזא 
.רקחמה ףקותב  תיתועמשמ  הרוצב  עגפי  תויארקאה 

םירקחמה בור  .וילא  ןנקתל  בושחש  ןלפרע  אוה  ןכלו  הקורי , הביבסל  םאתמב  אצמנ  ילכלכ  - יתרבח בצמ   : ילכלכ - יתרבח בצמ 
.רקחמה תואצות  תא  ריבסי  הז  ןלפרעש  ששח  םייק  ןיידע  ךא  תאז , םישוע 

םייניב םוכיס 

ןונגנמ תא  וקדבש  םייגולוימדיפא  םירקחמ  .רתוי  הבוט  תואירבל  הקורי  הביבסב  םירוגמ  ןיב  רשק  לע  עיבצמ  הכ  דע  רקחמה 
םירשקה רפסמ  תלדגהבו  ןואכיד  תתחפהב  תישפנה , תואירבה  רופישב  ובורב  רבסומ  רשקהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  העפשהה 

וכרענש םירקחמהמ  תאז , םע  רתוי  . הקורי  הביבסב  הרגש  הייסולכוא  ברקב  תינפוג  תוליעפב  היילעב  טעמו  םייתרבחה ,
תנוכש לש  תויביטקרטאה  תאלעהל  רבעמ  יהשלכ  העפשה  שי  יפיצפס  ןפואב  הקורי  הביבסל  םא  קיסהל  ןתינ  אל  הכ  דע  אשונב 

- דח תוחכוה  ךכל  ןיא  ךא  תידוחיי , העפשה  הנשי  םייעבט  םיטנמלאל  יכ  ןועטל  ןתינ  םיצחל , תתחפה  לש  ןונגנמה  יבגל  .םירוגמה 
.הז בלשב  תויעמשמ 

ןווגמל לודיג  תיב  םויק  ךרד  םדאה  תואירבל  הכימת  תוריש  קפסל  תיגולוקאה  תכרעמל  תרשפאמ  ריעב  הייחמצש  םינעוטה  שי 
CC BY 2.5 יקיוויקיפ ץיברוג ,' הנינ  םוליצ : דרעב |  תירוביצ  הניג  .תואירבל  ינויח  יבורקימ 

תואירבל רשקהו  לארשיב  םיקורי  םיחטשל  הפישח 

םישנלש אצמ  הז  רקחמ  .הדיל  לקשמו  הקורי  הביבסל  הפישח  ןיב  רשקה  וב  ןחבנש  דחא  יגולוימדיפא  רקחמ  ךרענ  לארשיב 
תורגש םישנ  לש  תוקוניתה  ךכ , לע  ףסונ  .ךומנ  הדיל  לקשמב  קונית  תדלל  רתוי  ןטק  יוכיס  שי  רתוי  הקורי  הביבסב  תוררוגתמה 

היה םילקשמב  לדבהה  ךא  הקורי , תוחפ  הביבסב  תורגש  םישנ  לש  תוקוניתהמ  רתוי  הובג  לקשמב  םידלונ  רתוי  הקורי  הביבסב 
תנגהל דרשמה  "ח  ודמ תויחנה  יפ  לע  .טעומ  םתוכיאו  לארשיב  םיקורי  םיחטשל  הייסולכואה  תפישח  לע  עדימה  דואמ  . ןטק 

םירוזאב שפנל  -5 מ"ר  מו שפנל , תחפת מ-10.0 מ"ר  אל  בושייב  וא  ריעב  תשרדנה  חותפה  חטשה  תסכמ  לכ  ךס  הביבסה  ,
ולדוגש חטש  הצקוי  םיבשות , לעמ 30,000  םתייסולכוא  לדוגש  םילודג , םיינוריע  םיבושייב  .תינוריע  תושדחתה  םירבועה  םיקיתו 

.עבור לכב  םיקראפל  םנוד   100–50

[15]
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[3]

[2]
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םיחטשו םיקוריה  םיחטשהש   ) םיחותפה םיחטשה  תומכ  יכ  תחוורה , החנהל  דוגינב  יכ  הלוע  לארשיב , ךרענש  רקחממ  תאז , םע 
הרג הייסולכואה  בורש  ירה  תקפסמ  , אלו  הנטק  לארשי  ירעב  תונוכשב  םכותב ) םיללכנ  רחסמ  יחטשל  םידומצה  םיפצורמ 
טעמכ .הזכ  חטשמ  רטמ  תוחפ מ-300  לש  קחרמב  הרג  המגדנש  הייסולכואה  לכו  חותפ , חטשמ  רטמ  תוחפ מ-150  לש  קחרמב 

תוחפ מ-50% תאז , םע  .קורי  חותפ  חטשמ  הכילה  תוקד  שמחמ  תוחפ  לש  קחרמב  הרג  המגדנש  הייסולכואהמ   100%
, תישפנה החוורה  תשוחת  תניחבמ  .וב  תוהשל  תינהנ  איהש  קראפמ  הכילה  תוקד  רשעמ  תוחפ  לש  קחרמב  הרג  וז  הייסולכואמ 
אלו תובוחרב , תכלל  םיפידעמ  םישנא  ללכ  ךרדב  יכ  אצמנ  תאז , תורמל  .תרפתשמ  וז  השוחת  ךכ  רתוי , קורי  רוזאהש  לככ  יכ  אצמנ 

םיחטשב הייסולכואה  לש  החוורה  תשוחת  תניחבמ  םייתועמשמה  םידדמה  .יתרגש  ןפואב  םיחותפ  םיקורי  םיחטשב  םישמתשמ 
תמרו םיקוריה  םיחטשה  תוכיא  ץראה  םורדב  םירעב  יכ  אצמנ  יללכ  ןפואב  .םיקוריה  םיחטשה  תומכו  הקוזחתה  תמר  ויה  םיחותפ 

ךכ לע  םיעיבצמ  םירקוחה  ללככ , .תירבדמ  הביבסב  קורי  חטש  קזחתל  ישוקה  חכונל  עיתפמ  וניא  הז  רבד  .רתוי  תוכומנ  הקוזחתה 
תמיש ךות  םתוכיא , יפ  לע  םג  םתוא  ןוחבל  ךרוצ  שיו  םיקפסמ , םניא  לארשיב  םירעב  םיחותפ  םיחטשל  םימייקה  תומכה  ינקתש 

.תומכה ןובשח  לע  םא  םג  תוכיאה  רופיש  לע  שגד 

לש קחרמב  ( residence  ) רויד תדיחיל  איה 75 מ"ר  הצלמהה  .הנוש  שפנל  םיחותפה  םיחטשה  תאצקה  בושיח  המגודל , דנלוהב 
הפישחה רשאכ  הפישח , לש  תוירוגטק  שמח  ןיב  הוושהש  תוידנלוה , םירע  עבראב  ךרענש  רקחמב  .רוידה  תדיחימ  רטמ  דע 500 

, רטמ לש 500  קחרמב  קורי  חטש  לש  רתוי מ-150 מ"ר  תיברמהו –  תוחפ מ-37.5 מ"ר  לש  תעצוממ  תומכ  התייה  תילמינימה 
ףונ לש  תוכיא  רתוי ל קזח  היה  רשקה  קוריה  . חטשה  תומכב  היילעה  םע  הרפתשה  םיבשותה  לש  תיללכה  תואירבה  יכ  אצמנ 

אוהש קורי  חטש  םע  הביבסב  ורגש  םיבשות  ברקב  תופירח  תויתואירב  תונולת  תוחפ  ויה  קורי . חטש  לש  תומכלו  בוחרב  קורי 
. בוחרב קוריה  ףונה  תומכל  רשקב  רקיעב  רתוי , הבוט  התייה  תישפנה  תואירבה  םג  .רתוי  יתוכיא  וא  לודג 

תנוכש תוכיאו  בוחרב  קוריה  ףונה  תוכיא  ןיבל  תואירב  ןיב  רשקה  תא  ןוחבל  ץלמומ  תיתואירב  הניחבמ  ידנלוהה , רקחמה  יפ  לע 
תוכיא לע  עיבצהל  היושע  בוחרב  קוריה  ףונה  תוכיאש  איה  ךכל  הביסה  םתנוכשמ .) םיבשותה  לש  ןוצרה  תועיבש  תמר   ) םירוגמה

וראותש ידנלוהה  רקחמה  םגו  ילארשיה  רקחמה  םג  .תואירבל  הקורי  הביבס  ןיב  רשק  לע  אקווד  ואלו  ללככ , םירוגמה  תביבס 
לש ןונכת  לשו  תוקורי  תורדש  תריצי  לש  תובישחה  תשגדומ  ילארשיה  רקחמב  .בוחרב  קוריה  ףונה  לש  תובישחה  תא  םינייצמ 

וראות קר  םיקוריה  םירוזאה  ילארשיה  רקחמב  דועב  תוקורי  . תוניג  ןובשח  לע  וליפא  םיקורי  םייתנוכש  שגפמ  ירוזא  וא  תורכיכ 
.וז החוור  תשוחת  לש  תויתואירבה  תועפשהה  ותמוכ  ידנלוהה  רקחמב  החוורה , תשוחת  תא  םילעמכ 

עבורה הנוכשה , תמרב  בשותל  קורי  חטש  לש  עצוממ  בושיח  ףקשמה  דדמ  אוה  לארשיב  קורי  וא  חותפ  חטשל  דדמה  םוכיסל ,
םירקחמב תפקתשמה  תיתואירבה  טבמה  תדוקנ  תניחבמ  קפסמ  וניא  אוה  ךא  םלועב , תובר  םירעב  לבוקמ  דדמ  והז  .ריעהו 

.םייגולוימדיפאה

תוצלמהו עדי  ירעפ 

ןיב םייתביסה  םירשקה  תא  קמועל  ונחביש  הבקוע  ירקחמ  רקיעב  םיפסונ , םייגולוימדיפא  םירקחמב  ךרוצ  שי 
לש תופדעה  ריעב , םיקורי  םיחטש  לש  לעופב  שומיש  וקדביש  םיפסונ  םירקחמ  ךורעל  שי  .תואירבל  הקורי  הביבס 

.םייתואירב םיאצות  לע  העפשהו  הייסולכואה ,
השענש דיחיה  יגולוימדיפאה  רקחמה  תואצות  .רתוי  שבי  םילקא  םע  תונידמב  וא  לארשיב  ושענ  םירקחמ  טעמ 

.םיפסונ םירקחמ  ךורעל  שי  ךא  הפוריאבו , הקירמא  ןופצב  םירקחמ  תואצותל  תומוד  ץראב 
תא ןוחבל  ךרוצ  שי  לארשיב  תואירבה  לע  םיינוריעה  םיקוריה  םיחטשה  תעפשה  לע  רתוי  קיודמ  עדימ  לבקל  ידכ 

.ותומכו בוחרב  קוריה  ףונה  תוכיא  תאו  םתומכ  לע  ףסונ  םיקוריה  םיחטשה  תוכיא 
.ךומנ ילכלכ  - יתרבח דמעמב  הייסולכוא  םהב  תררוגתמש  םירוזאב  םיקורי  םיחטשל  הפישחה  תנבהב  תובישח  שי 
חותפ חטש  לשמל מ"ר  םייתואירבה , םיאצממה  חכונל  הייסולכואל  םיחותפה  םיחטשה  דדמ  תא  ןוחבל  ךרוצ  שי 

.המודכו בוחרב  קורי  ףונ  םירוגמה , תברקב  קורי  חטש  לש  דדמ  וא  םדאל 
תריציל תובישח  הנשי  םיינוריע , םוח  ייא  לש  רשקהב  יפיצפס  ןפואבו  םוח , ילג  לש  תויתואירב  תועפשהל  רשאב 

.ןוטבב וא  טלפסאב  םיפצורמ  םניאש  ריעב , םימוחו  םיקורי  םיחטש 

, ונלש רגתאה  ןכ , לע  .םיבר  םייתואירב  תונורתי  םג  ךא  םייתואירב , םינוכיס  םבוחב  םינמוט  תינוריעה  הביבסב  םייחה  םוכיסל ,
.תואירבה תא  םירפשמש  תינוריעה  הביבסב  םיביכרמה  תא  תיתומכו  תיתוכיא  הרוצב  ןיבהל  אוה  תינוריעה , הביבסה  ירקוחכ 

רופישלו תוינורכ  תולחמב  התחפהל  דואמ  בושח  לאיצנטופ  שי  ישיא , תוגהנתה  יוניש  תושרוד  ןניאש  תויתביבס , תויוברעתהל 
.רוביצה תואירב  רופישל  איבהל  ךכבו  הייסולכואה  , לש  ישפנה  בצמה 
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