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יבלט יעור  םוליצ : הינתנ |  לש  תלייטב  תיב  לותחו  היימנ 

? יוצר ןכש  ינוריע –  עבט 

םוצמצ לש  ןבומב  הנושארבו  שארב  םיבר , םייתרבחו  םייתביבס  םינבומב  יחרכהו  יבויח  ךילהת  אוה  םירע  לש  ןתחימצ  ךילהת 
םייחה םדאה  ינב  לע  ןה  תיעבטה  הביבסה  לע  ןה  תוילילש , תוכלשה  םג  ןנשי  רויעה  ךילהתל  תאז , םע  .חטש  תסיפתב  ךרוצה 

זוכיר ןכ , ומכ  .יגולויבה  ןווגמב  העיגפה  תפרחהל  תמרות  ךכו  הריהמ , םינימ  תדחכהל  תמרוג  םירע  לש  תוחתפתה  לשמל , .םירעב 
ייח תוכיא  לע  הבר  העפשה  הנשי  ךילהתל  .עבטהמ  םדאה  לש  תוקחרתהו  הדרפה  לש  םיכילהתל  םרות  הנובמ  חטשב  הייסולכוא 

ברקב תרבוגו  תכלוה  תונורחאה  םינשב  .הנגהל  יוארה  ךרעכ  עבטה  תא  ספותו  ריכמ  הווח , םדאהש  ןפואה  לעו  םיבשותה 
םלועבו ץראב  תובר  םירע  .ןורתפהמ  קלח  םג  אלא  היעבה , קר  ןניא  םירעש  ךכל  תּועדּומה  תוטלחה  ילבקמו  םיננכתמ  םיגולוקא ,

רויעה ךילהת  לש  תוילילשה  תוכלשהה  םוצמצל  יעצמאכ  תויגולוקא  תוכרעמל  הנגה  ןתמו  רומיש  םוקיש , לש  םיכלהמ  תומדקמ 
םיחטש עורגל  ןפוד  תאצוי  הטלחהב  לשמל , .הינתנב  תונורחאה  םינשב  םשוי  רוביצה  ןעמל  עבט  ירתא  לע  הרימש  לש  ןויערה  . 

תינכת עבראב  יוניב  רוחאל  גסוה  האמה ה-21  לש  ןושארה  רושעב  .םיחותפ  םיחטש  לע  הרימש  תבוטל  תוינוריעה  יוניבה  תוינכתמ 
, םיטנ ' גרסה תשרוח  םיינוריע : עבט  ירתא  השולשל  תירוטוטטס  הנגה  הנתינ  .המורדב  שולשו  ריעה  חרזמ  - ןופצב תחא  תולודג ,
תא םיקזחמו  ירפ , םיאשונ  ןכא  הלא  םיצמאמ  םאה  .םנוד  לש כ-1,000  רבטצמ  חטשב  ףרוחה , םגא  קראפו  םיסוריאה  תרומש 

? עבטל ריעה  יבשות  לש  הקיזה 

תישפנה החוורל  תוירוביצ  תוניגב  עבטה ) תובכרומל  דדמכ   ) םינימה ןווגמ  ןיב  רשקה  תא  ןחוב  הינתנב   הלא  םימיב  ךרענש  רקחמ 
וקדבנ םילאשנ  ברקב 600  .תוניג  ןתואב  םירקבמה  םיבשותל  קינעמ  אוהש  תּומֹולש ) , subjective well-being  ) תיביטקייבוסה

, םירקבמה תיצחמ  לצא  .םיעיתפמ  םיינושארה  םיאצממה  .ןחבומ  םינימ  רשועו  םייח , תוכיא  עבטל , הקיז  םירטמרפ : השולש 
תוניגה תמורת  לש  םידדמ  ןיבל  תוניגב , םיווח  םהש  םינימה  רשוע  ןיב  יבויח  םָאְתִמ  אצמנ  עבטל , ההובג  הקיז  ילעבכ  ואצמנש 
ףיקמש םיחינמ  םהש  םיחמצהו  םירפרפה  םירופיצה , ןווגממ  תלעות  םיקיפמ  עבטל  הקיז  ילעב  םישנא  רמולכ , .םייח  תוכיאל 

, רמולכ .ילילש  היה  םאתמה  עבטל , הכומנ  הקיז  ילעבכ  ואצמנש  (, 22%  ) םילאשנהמ לטובמ  יתלב  טועימ  לצא  תאז , םע  .םתוא 
תמייק הינתנב  רמוא , הווה  .רתוי  הובג  היה  הניגב  םינימה  רשועש  לככ  םינגה , םיקינעמש  תיגולוכיספה  תלעותב  הדירי  התייה 
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.הייח תוכיאב  עגופה  םרוגכ  ותוא  הרידגמו  םייאמכ , בכרומה  עבטה  תא  תאצומ  הארנה , לככש  הייסולכוא 

(. דורח קמע   ) תירפכ הייסולכואל  האוושהב  תוכומנ  ויה  הינתנ  יבשות  לש  םינימה  יוהיז  תלוכיו  עבטל  הקיזהש  רקחמב , אצמנ  דוע 
רוביצה םא  .םירעב  ררוגתמה  רוביצל  קיפסמ  שיגנ  וניא  םיינוריעה , עבטה  ירתאב  םוחָתה  יגולויבה , ןווגמהש  איה  הביסהש  ןכתיי 

ששוח יאדווב  אוה  יגולויבה , ןווגמה  תא  ריכמ  אל  אוה  םא  .םתוא  ריכמ  אל  אוה  תיבהמ , ותאצב  חמוצו  םייח  ילעב  ןווגמ  האור  אל 
רוביצה םע  ולש  עגמה  תודוקנ  םג  ולדגי  ריעב , יגולויבה  ןווגמה  תא  לידגהל  חילצנ  םא  ךכיפל , .הנגהל  יואר  וב  האור  וניאו  וינפמ ,

וז ךרדב  .יבויח  ןפואב  ןימזה  עבטה  תא  תווחלו  ריכהל  םיבשותה  תא  דדועל  לכונ  הרבסהו  ךוניח  ילכ  תועצמאב  דבב , דב  .ינוריעה 
, ריעב יגולויבה  ןווגמה  תלדגה  לש  השיגב  ףסונ  חוור  .עבטל  ריעב  םדאה  ןיב  הקיזה  תא  רפשלו  תורדרדתהה  תא  רוצעל  לכונ  ילוא 

לכונ םיטושפ  םיעצמאב  .םינימהמ  קלחל  תוחפל  םייגולוקאה  תונורדסמה  ךרעממ  קלח  דיתעב  שמשל  ריעה  לש  תלוכיב  ןומט 
. ךומנ  תורחת  רשוכ  ילעב  םינימ  לש  הרידח  רשפאל  ךכו  ריעב , תויונפה  תושינה  רפסמ  תא  לידגהל 

ןווגמ ליכהל  ריעה  לש  היתולוכי  תא  רפשל  חילצנ  יאדווב  םייקה ) תקוזחת   ) םיילועפתו םיינונכת  םילכב  לכשומ  שומיש  תועצמאב 
םוהיז ףקיה  היהי  המו  תלוספה , להונת  ךיא  ןוניגה , עצובי  ךיא  עובקל  ןתינ  .ךוניחה  תודסומבו  תוניגב  תובוחרב , רתוי  לודג  יגולויב 

, םיקראפל טשפתהלו  ( source  ) םיינוריעה עבטה  ירתא  תולובג  תא  תאצל  רתוי  לודג  יגולויב  ןווגמל  רשפאי  ןוכנ  לוהינ  .רואה 
(. sink  ) ינוריעה ןוניגה  לאו  תוניגל 

תוינכת תוכיא , ינקת  תויבחרמה , ןונכתה  תויחנה  ךותב  םייגולוקא  תונורקע  תעמטה  לע  הינתנ  תייריעב  םידקוש  הלא  םימיב 
םע דחא  הנקב  םילוע  יונישה  יכילהת  .םלתשמ  לבא  םירגתא , אלמו  ךורא  יפיזיס , ךילהת  לע  רבודמ  .םינלבקה  יזרכמו  הדובעה 

חיטבהל ידכ  .יונישה  תא  עימטהל  ןכומו  לשב  ריעב  תוטלחהה  ילבקמ  גרד  .רוביצה  תואירבו  תולעייתה  תונשדח , לש  תונורקע 
אל סרכ  יבע  תוינידמ  יכמסמ  .םימייק  הדובע  יכילהת  ךותב  םייגולוקאה  תונורקעה  תא  עימטהל  שי  הז , בחור  ךילהת  לש  החלצה 

ןיבהל תכרעמה , לש  היברק  תא  ריכהל  שי  .יונישה  תא  ללוחמש  ףוגל  םימייקה  םילכה  תא  םיאתהל  שי  .שורדה  הנעמה  תא  ונתי 
- וב .םויה  רדס  לע  בושו  בוש  אשונה  תא  תולעהלו  םינוש , םיפגא  ןיב  חיש  רוציל  שי  .םימאתומ  תונורתפ  םהל  אוצמלו  םימסחה  תא 

.בורקמ ךילהתה  תא  תווללו  עדיה  תיתשת  תא  קפסל  יונישה : תא  ליכהל  רוביצל  רוזעל  שי  ןמזב ,

יונישה ינצינ  .תללוכ  איה  עבטה  לא  םירעה  יבשות  לש  הקיזב  תורדרדתהה  תנכס  םירעב  . םיררוגתמ  לארשי  יבשותמ  כ-75% 
עבטל קוקזה  רוביצה  רובע  ןה  םלוכ –  תחוורל  הזה  יבויחה  ךילהתה  תא  ץירמהלו  דדועל  שיו  תופסונ , תויושרב  םיררועתמ  רבכ 

. םינובמה  םיחטשהמ  םויכ  קחדנ  ובורש  יגולויבה , ןווגמה  רובע  ןה  תיזיפהו  תישפנה  ותואירב  ךרוצל 
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