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ותמאתהו םיחותפ  םיחטש  תאצקהל  ןקתה  תניחב 
םיידוחייה םייתייווחהו  םייתביבסה  םילוקישל 

ינוריעה בחרמל 

גלזמה הצק  לע 

וא םילקאב  תולת  אלל  דיחא  ןפואב  םיחטשה  לכל  סחייתמ  םיחותפ  םיירוביצ  םיחטשל  ילארשיה  ןקתה 
ףא לע  תובוחרלו  תוינוריע  תורכיכל  סחייתמ  וניא  אוה  ךכ , לע  ףסונ  .ןילופורטמב  וא  ריעב  םמוקימב 

.םיאלממ םהש  תיתרבחה  היצקנופה 
תספתנה םתוכיאל  יריפמא  דדמ  לבקתמ  םיפ , " צשה תא  םיספות  ריעה  יבשותש  ןפואה  תניחב  תועצמאב 

.ינוריעה ןונכתה  ילוקישב  ליעוהל  לוכיש  םיפ , " צש לש 
הניא תינוריעה  היווהל  םתמורת  ןקתהמ , ההובג  םיפ  " צשה תומכ  עבש  ראבבש  יפ  לע  ףא  המגודל , ךכ 

.הכומנ וא  תינוניב  תוכיא  ילעבכ  םתוא  םיספות  ריעה  יבשותו  תקפסמ ,
תוסחייתה ךות  םיפ , " צש לש  ילכירדאה  ןונכתב  תושימג  רשפאיש  ןפואב  תינונכתה  הסיפתה  יוניש 

.םיפ " צשב רתוי  ליעי  שומיש  םיבשותל  רשפאי  םיפסונ , םייתביבס  - םיימוקמ םינוירטירקל 
תכרעמה
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ריצקת

"פ צשה ןקת  רצויש  תויתייעבה  תא  ריאהלו  ריעב , םיחותפה  םיחטשה  אשונב  יתומכה  ןוידה  תא  טיסהל  שקבמ  הז  רמאמ 
.םינוירטירקב לדהו  םייקה  חותפ ) ירוביצ  חטש  )

תואצותו רקחמ  תוטיש  וב  ובלוש  .עבש  ראב  ריעב  םיחותפה  םיחטשה  לולכמ  תא  ןחבש  רקס  ללכ  רקחמה  ךלהמ 
םיפ " צש ןויפִא  רשפאלו  "פ  צשה לש  ינוריעה  ודיקפת  תא  ןיבהל  הרטמב  םיימוחת  - בר רקחמ  תודשמ  םימדוק  םירקחמ 

תויחנה עיצהל  ידכ  תאז  לכ  .םייבחרמהו  םייתומכה  םינותנה  לש  יפוס  דוביע  השענ  "ג  ממ תרזעב  .תספתנ  תוכיא  ידדמב 
ירוזאל םייטירקה  הלאל  טרפבו  םייתוכיאו , םייתביבס  - םיימוקמ םינוירטירק  ןווגמל  שימג  ילכירדא  ןונכת  ורשפאיש  ןונכת 

.ץראה ירוזא  ראשמ  רכינ  ןפואב  םינושה  םילקא 

.םהב תוכיא  רדעיה  םא  יכ  םיחותפ , םיחטשב  רסוח  הנניא  תירבדמה  ריעה  תקוצמש  ךכ  לע  תועיבצמ  רקחמה  תואצות 
רמאמה .תודרפנ  תוכרעמכ  תובוחרהו  תוינוריעה  תורכיכה  םינגה , תסיפת  לע  רגית  אורקל  ךרוצ  הלוע  רקחמה  תונקסממ 
תונוכת תא  בלשל  ןנכתמל  רשפאי  רבדה  .פ  " צש לאכ  רוביצה  תחוורל  חותפה  חטש  לכ  לא  סחייתמה  ןקת  שוביג  עיצמ 

לע ףסונ  .תינוריעה  המקרב  לגרה  ךלוה  רובע  םאתומה  ינגרואה " בוחרה   " תונורקע לא  רוזחל  ךכו  ןגה  תויוכיא  םע  בוחרה 
םחותיפל םיבאשמ  לועיי  ורשפאי  רמאמב , תגצומה  וז  ומכ  םינותנ , תכרעמ  לע  תוססובמה  םיפ  " צשל ןונכת  תויחנה  ךכ ,

.ינוריעה בחרמב  רקי  ךרעכ  םדוחיילו  ההובג  תוכיאב 

אובמ

םינקת תעיבקלו  יעוצקמ  קוסיעל  הליבוה  ינוריעה  םקרמב  םיפ ) " צש ןלהל :  ) םיחותפ םיירוביצ  םיחטש  לש  םתובישחב  הרכהה 
שפנל תוריש  חווטב  תולתכ  ירוביצ  חטשל  תילמינימ  הדימ  רידגמ  ןונכתה  תודסומב  "פ  צשה ןקת  ןכ , יפ  לע  ףא  .ןונכתה  תודסומב 

שגפמ םוקמ  םהש  תובוחרהמו  תוינוריעה  תורכיכהמ  תמלעתמ  ותרדגה  .םכותב  לגר  יכלוה  ירבעמו  םינג  קרו  ךא  ללוכו  דבלב ,
, ינוריעה ומוקימל  רשק  אלל  ריעו  , הנוכש  לכל  הרואכל , ןוכנש , "פ , צש לש  דיחא  ןקת  תרצויו  תינוריעה , היווהב  יזכרמ  יוליבו 

.יפרגואגהו ינילופורטמה 

ירוזא ראשמ  רכינ  ןפואב  הנוש  םהב  םילקאהש  םירוזאב  תאש  רתיב  םישגרומ  םיפסונ  ןונכת  ילוקיש  רדעיה  יכ  הסיפת  ךותמ 
.התביבסל רשק  אלל  םינג  - ריע לדומ  יפ  לע  הנושארל  הננכות  בגנה , תריב  עבש , ראב  .ןחובה  ריעכ  עבש  ראב  ריעה  הרחבנ  ץראה ,

הרכוה תונש ה-50  יהלשמ  .תוינוריע  תשוחת  תרסח  הריעצה  עבש  ראב  תא  ריתוה  ריעה  תארבה  ותרטמש  לדומ  ינוריא , ןפואב 
םג םייחה , חרוא  שגרומ –  ןיידע  קותינה  םלוא  םויה , דע  ךשמנש  ףופיצ  ךילהת  לחהו  יתנוכשה , רוברפה  לדומבש  תויתייעבה 

תא טיסהל  תרשפאמ  וז  הדבוע  .םיברו  םילודג  םיחותפ  םיחטש  עבש  ראבב  ןכ , לע  רתי  .רגתסמו  ירברפ  ראשנ  תושדחה , תונוכשב 
תניחב לעו  ויגוסל  ירוביצה  חותפה  בחרמה  לש  ינוריעה  ודיקפת  תנבה  לע  שגד  םישלו  תֹויתומכה  ןקתהו  ןונכתה  תויחנהמ  ןוידה 

.תספתנה ותוכיא  לע  םיעיפשמה  םידדמה 

תורטמו םידעי  תולאש , רקחמה :

םדוחייל תקפסמ  תוסחייתה  ךותמ  םיננכותמ  עבש  ראבב  םיפ  " צשה םאה  קודבל  השקיב  תיסיסבה  רקחמה  תלאש 
? םיתרשמ םהש  םיבשותה  דוחיילו  יפרגואגה 

תוסחייתה ךותמ  םיננכותמ  םיפ  " צשה םאה  לשמל ,  ) ימוקמהו ינוריעה  טביהב  םיפ  " צשה תא  תונחובה  תולאשל  הקרופ  הלאשה 
, לשמל  ) יתייווח - ישיאה טביהב  םיפ  " צשה תא  תונחובה  תולאשל  דבב  - דבו ידוחייה )? םילקאלו  ינוריעה  ףצרב  םמוקימל  תקפסמ 

ןוחבל ןוצרה  םישמתשמה .)? לש  םייפיצפסה  םיכרצלו  םישומישל  םידעיל , תקפסמ  תוסחייתה  ךותמ  םיננכותמ  םיפ  " צשה םאה 
יפ לע  םיפ  " צש גווסל  ןתינ  םאה  תפסונ : תיזכרמ  הלאש  הלעה  ןונכתה  ילוקישל  יריפמא  דדמכ  וסינכהלו  יתייווחה  טביהה  תא 

? םידדמ וליא  יפל  ןכ , םאו  תספתנה , םתוכיא 

תספתנה תוכיאה  תניחב  שומישה , ןפואו  םישמתשמה  תופדעה  תריקס  יבחרמו , יזיפ  עדימ  ףוסיא  ויה : רקחמה  ידעי  ךכש , תויה 
.ינוריעה רשקהל  םאתהב  םידעי  םתוא  לכמ  תואצותהו  עדימה  תניחבו  חותפה  חטשה  דוקפת  תכרעה  םישמתשמה , ידי  - לע
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, םויכ םישיגנו  םימייקש  םייגולונכט  םיחותיפ  עויסב  םינוש , רקחמ  ימוחת  םיכרצו מ תונבות  בולישש  התייה  רקחמה  תחנה 
ןונכת םיפ ל " צש ןונכת  תויחנה  רוציל  הרטמב  םייקה , םיפ  " צשה ןקתב  יוטיב  ידיל  האבש  תינונכתה  הסיפתה  תא  תונשל  רשפאי 

. םיפסונ םייתביבס  - םיימוקמ םינוירטירקל  שימג  ילכירדא 

תוטיש

הלאכ קר  אלו  , ) ורובע שומיש  לאיצנטופ  ילעב  םהש  וא  רוביצה  תא  םישמשמה  םיחותפה  םיחטשה  לולכמ  ללכנ  רקחמב 
: םיגוס השולשל  וגווס  םיחותפה  םיחטשה  הייריעה .) יפל  םיפ  " צשכ םירדגומה 

.טרופס ישרגמ  קחשמ , ינג  םינג , םיקראפ , םיקורי – " "
.תורדשו תולייט  לגר , יכלוה  ירבעמו  םיליבש  תוכרדמ , תובוחר – " "

(. תיטרפ תולעבב  םא  םג   ) רוביצו רחסמ  ינבמל  תודומצ  תובחר  םיקווש , תוינוריע , תורכיכ  םיפצורמ – " "

דוביעו חותינ  חטש , ירויס  תיעוצקמ , תורפס  תריקס  הלוכ –  ריעה  לש  םיחותפה  םיחטשל  עגונה  עדימ  ףוסיא  ללכ  ןושארה  בלשה 
תיזכרמה הכשלה  עבטה , תנגהל  הרבחה  עבש , ראב  תייריע   ) ריעה יבחרמ  תותומעמו  םיפוגמ  עדימ  ףוסיאו  ריווא  ימולצת 

תניחב םשל  ךכ , לע  ףסונ  .דועו  תוריש  יסוידר  תויופיפצ , םיחטש , "פ : צש לכ  לש  יבחרמ  יזיפ  עדימ  ףסאנ  דועו .) הקיטסיטטסל 
לש תוידיתע  תוינכת  בוחר , יכתח  ינוריע , עבט  ידקומ  רחסמ , ינבמו  הקוסעת  ינבמ  רוביצ , ינבמ  לע : םינותנ  ופסאנ  ינוריעה  רשקהה 

תיבחרמה תוידוחייל  סחייתהל  התייה  רקחמה  לש  לעה  - תרטמש םושמ  .דועו  תינוריע  תושדחתהלו  םיינפוא  יביתנל  הייריעה 
השיגנ בושחמ  תמרופטלפ  שמיש  קובסייפ  יתייווח ." - ישונאה עדימה  ףוסיא   " לע שגד  םשוה  רחבנה , חטשה  לש  תישונאהו 

' םיינפואה ליבשב  עבש  ראב  ', ' ינוריע עבט  רקס  עבש –  ראב  ', ' עבש ראב  תליהק   )' תומייק תויתליהק  תוצובקב  הליעפ  תופתתשהל 
(. רויא 1א  ) תוקיודמ ןויצ  תודוקנב  רבד " יעדוי   " לע תוביבחה  עבט  תודוקנ  תולגל  רֵשפִא  םילויט  יבבוחל  טנרטניא  רתאו  דועו ,)

(. רויא 1ב  ) תספתנה ותוכיא  לע  םיעיפשמה  םידדמלו  חותפה  חטשב  םישמתשמה  לש  שומישה  ןפוא  תנבהל  שדקוה  ינשה  בלשה 
ורחבנ הנוכש  לכב  גוויס  לכמ  םיחטש  ינש  .א  הנוכשו י" הנוכש ו ' הנוכש ד ,' תורחבנ : תונוכש  שולשב  רקחמה  דקמתה  הז  בלשב 

םישועש שומישה  תא  ןחבש  תוגהנתה  יופימ  וכרענ  םיחטשהמ  דחא  לכב  לוכה .) ךסב  םיחותפ  םיחטש   18  ) גציימ םגדמכ 
. םמצע םישמתשמה  ואלימש  השוחת  רקֶסו  חותפה , חטשב  םישמתשמה 

רויא 1א
םיחותפה םיחטשה  רקח  ךלהמ 

1 ב רויא 
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"ג) ממה ינותנ  סיסבב  דידמ  ןוירטירקכ  ותסנכה  םשל   ) תספתנ תוכיא  גוויס  ךלהמ 

םישמתשמ רקס 

םינחבנה םידדמ  . לש  המישר  ללכו  ץיק , תיפצתבו  ףרוח  תויפצת  שולשב  םינחבנש  םיחטשב  םישמתשמה  לכל  קלוח  רקסה 
םג ללכ  רקס  לכ  לש 1–5 . םלוסב  חטשה  תא  םתסיפת  לע  םידדמה  לש  תילילשהו  תיבויחה  םתעפשה  תדימ  תא  ןמסל  ושקבתה 

ומכוס תואצותה  לש 1–10 . םלוסב  עגרה  ותואב  םהלש  ( well-being תּומֹולש ,  ) תישפנה החוורה  תדימל  העגנש  תמכסמ  הלאש 
םישמתשמה לע  תיבויחהו  תילילשה  ותעפשה  תדימ  לע  עדימ  תלבק  םשל  ומצע  ינפב  םכוס  דדמ  לכ  .א  םירושימ : השולשב 

ינויצ .ב  םתעפשה ; תדימל  םאתהב  "פ  צשה תוכיא  תסיפת  לע  םיעיפשמה  םימרוגה  תא  הארמש  ףרגב  ומכוס  תואצותה  .םלוכ 
תומולש תפמ  הנכוה  .ג  םישמתשמה ; לש  תומולשה  תשוחת  לש  םכסמ  ןויצל  וגווסו  דרפנב , ומכוס  חטשו  חטש  לכל  תומולשה 

.חטשב םמוקימל  םאתהב  םישמתשמה  תשוחת  תא  הנחבש  חטש , לכל 

תוגהנתה תפמ 

יבג לע  ונמוס  תויוליעפה  . 17:00–15:00 ףרוח : ןועש  ימיב  הפוצמה  אישה  תעשל  םאתהב  חותפ  חטש  לכב  ושענ  תויפצת  שולש 
( קחשמ ןקתמב  שומיש  וא  הבישי  ןוגכ  ינש מ"ר , לע  הלוע  וניאש   ) דחא םוקמב  תשחרתמה  תוליעפ  .תוקד  רשע  לכ  תדרפנ  הפמ 
, הלבטב תויוליעפה  ומכוס  ןכמ , רחאל  ימוקמ .) ונניאש  קחשמו  הכילה  הציר , ןוגכ   ) חטשה יבחרב  תוליעפמ  הנוש  ןומיס  הלביק 

חטשה ךותמ  ולש  זוחאהו  ולדוג  ודדמנ  תוליעפה ,' זוכיר  חטש   ' ןמוס תימוי  םוכיס  תפמ  לכב  .תיפצת  םוי  לכל  תמכסמ  הפמ  הנכוהו 
.וב הייחמצה  תוחכונו  וב  םייוצמה  םינקתמה  ולש , הקוזחתה  בצמ  רקסנ  ןכו  יללכה ,

םידדמה וללקוש  חטש  לכב  .םיחותפה  םיחטשה  לש  דוקפתה  גוויס  םשל  םינותנה  דוביעו  לולקש  ללכ  הז  בלש  לש  וכשמה 
וב ופצנש  תונושה  תוליעפה  ןווגמ  םישמתשמה ; תומכ  תוליעפה ; רקיע  וב  תשחרתמש  חטשה  זוחא  לש 1–5 : םלוסב  םיאבה 

(. הז רקחמב  ידיב  הלע  אל  הז  רבד  ךא  תוליעפ , ןהב  תשחרתמש  הממיה  ךותמ  תוליעפה  תועש  תא  םג  ףיסוהל  ץלמומ  דיתעב  )
םלוסב 1–5. םדוקפת  יפל  םיקדבנה  םיחותפה  םיחטשה  לכ  תא  גוויס  וללה  םידדמה  לכ  לולקש 

חטש לכב  .תספתנ  תוכיא  לש  תומר  שולשל  םיחותפה  םיחטשה  גוויס  םשל  לולקש  תכרעמו  םידדמ  לס  עיצה  ישילשה  בלשה 
לע רתויב  םיעיפשמה  םה  השוחתה  ירקס  תואצות  יפ  לעש  םידדמה  ינש  תואצותו  דוקפתה  תואצות  תּומֹולשה , תואצות  וללקוש 
ליבוה וידחי  םינותנה  לולקשו  לש 1–5 , םלוסב  גווס  םידדמהמ  דחא  לכ  .הקוזחתה  בצמו  הייחמצ  תוחכונ  חטשה –  תוכיא  תסיפת 

תא דגיאש  יתשוחת , - יזיפ ( GIS  ) "ג ממ ינותנ  סיסב  ןכוה  ףוסבל  .הכומנו  תינוניב  ההובג , תוגרד –  שולשל  תספתנה  תוכיאה  גוויסל 
.רקחמה תואצות  םע  ףסאנש  עדימהו  םינותנה  לכ 

לגס םטול  םוליצ : טסוגוא 2014 |  עבש , ראבב  והיבוטו , רגר  תובוחרה 

תונקסמו תואצות 

יאקירמאה ילגנאה , ןכו  ילארשיה  ןקתה  לעמ  הברה  תאצמנ  ריעה  השעמל , .ףדוע  םא  יכ  םיחותפ , םיחטשב  רוסחמ  ןיא  עבש  ראבב 
"ר מה לעמ 7  םנשי  ריעב  תונוכשה  ךותמ 16  ב-12  רויא 2 .)  ) ןידו  עבט  םדא  תתומע  ידי  - לע ץלמומה  רימחמה  ןקתה  לעמ  וליפאו 

םלדוגו םתומכ  ןיא  תירבדמה  ריעב  יכ  הארמ  רקחמה  .שפנל  אוה 13.83 מ"ר  ינוריעה  עצוממהו  ןונכתה 2001 , תויחנהב  םיעיפומה 
םיווחנ עבש  ראבב  םיחותפה  םיחטשהמ  ( 84%  ) םיבר ןכש  תינוריעה , םתמורתל  רישי  סחיב  תדמוע  םיחותפה  םיחטשה  לש 

.הכומנ ףאו  תינוניב  תוכיאב 

[4]
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רויא 2
"ב הראלו הילגנאל  האוושהב  לארשיב  םיפ  " צשה ןונכת  תויחנה 

היחנהה תינוריעה  המרב  .םיעקשמה  תבורמ  הילגנא  לשו  "ב  הרא לש  וזמ  הלודג  םויכ  תמייקה  היחנהה  תיתנוכשה  המרב 
.ב " הראבו הילגנאב  םירעל  הווש  טעמכ  ץראב  םירעל 

לש תיביסנטניא  תוחכונ  אוה  בויחל  רתויב  עיפשמה  דדמה  יכ  אצממה  ןמ  דומלל  ןתינ  ינוריעה  םקרמב  םינגה  לש  םתובישח  לע 
םישמתשמ םישנאה  תיברמ  דועב  יכ  הלעה , וז  הנעט  קזחמה  ףסונ  אצממ  םירקסהמ .) יבויח ב-86.6%  דדמכ  חווד   ) הייחמצ

(. רויא 3  ) " םיקורי םיחטשב ה" אקווד  הנשה  תונוע  לכב  רתוי  בוט  םישח  םה  רוביצו , רחסמ  ידקומ  ידומצ  םיפצורמ " םיחטשב ה"
םלדוג יכ  חינהל  ןתינ  םירקסהמ .) ילילש ב-73.3%  דדמכ  חווד   ) הקוזחתה בצמ  אוה  הלילשל  רתויב  עיפשמה  דדמה  דגנמ ,

םיישק םימירעמ  תובר , תונוכש  ןייפאמה  ילכלכ  - יתרבחה ךתחבו  ירבדמה  םילקאב  דוחייבו  םיחותפה , םיחטשה  לש  םתסירפו 
םג .םייעבט  זוקינ  ינגא  תמגודכ  םיחותפה , םיחטשב  םימייק  םיבאשמ  לוצינב  רוסחמ  ריעב  שי  יכ  הארנ  ןכ , לע  רתי  .הקוזחתב 

ךכו םפרוע , תא  םהל  םינפמ  ךא  םיחותפ , םיחטשל  ךומס  םימקוממ  םיבר  רוביצ  ינבמ  .ונורסחב  שגרומ  ישונאהו  ינוריעה  באשמה 
, םייתנוכש - םינפ סיכ  ינג  םה  תוקיתווה  תונוכשב  םיפ  " צשהמ םיבר  ךכ , לע  ףסונ  תירוחא ." רצח   " םהש השוחתה  תא  םימיצעמ 

ירוטסיה דירש  תונוכשה , תא  תופיקמה  קריה  תועוצר  .תימוי  - םויה תושיגנהמ  םיקתונמו  הנוכשהמ , ונניאש  ימל  םיפושח  םניאש 
תושדחה תונוכשה  .חותיפמ  םיקיר  םיראשנש  םיחטשה  לש  םיינוריעה  םירשקה  לע  הבישח  אלל  תונבנו  תוכלוה  םינגה , - ריע ימיל 

.היינבל םילוספ  םיחטש  לש  םיריישכ  תיארנ  םתאצקה  ךא  םיפ , " צשה ןקתב  תודמוע  םנמא 

ידברמ םהב , שגרומ  לצב  רוסחמה  עצוממב .)  2.5 " ) םירופא םיחטשב ה" לבקתה  תילילש  תומולש  תשוחת  לש  רתויב  הובגה  זוחאה 
ילכל הטומ  תובוחרה  ןונכתש  אופא , הארנ , .ישונאה  הדימה  הנקב  םיענ  בחרמ  רציימ  וניא  בוחרה  ךתחו  םוח , םיטלופ  טלפסאה 
רצויש יכרריהה ," םישיבכה  לדומ   " יפל תוננכותמ  תושדחה  תונוכשב  םיכרדה  דועו , תאז  .תויתשתו  םינקת  יצוליאמ  עבונו  בכר ,

.לגרה יכלוה  רובע  תואצמתה  רסוחו  ינוריע  קותינ 

[9  ]
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רויא 3
םהב םהלש  תומולשה  תדימו  םינושה  םיחותפה  םיחטשב  םישמתשמה  תומכ 

לכב רתוי  בוט  םישח  םה  רוביצו , רחסמ  ידקומל  םידומצש  םיפצורמ " םיחטשב ה" םישמתשמ  םישנאה  תיברמ  דועב 
". םיקורי םיחטשב ה" אקווד  הנשה  תונוע 

ןויד

םתפדעהל דוגינב  תאזו  םיבשותה  , לש  הכירצה  ילגרהב  רכינ  ירחסמ  זכרממ  קלח  וניאש  ינוריע  יוליבו  יאנפ  בחרמ  לש  ורדעיה 
זוחא ןמזב , - וב םיחותפה  . םיירוביצה  םיחטשב  תוינקל  םתפדעה  ינפל  קראפב  יוליבו  תיתנוכש  הכילהל  עבש  ראב  יבשות  לש 

םויכ תמייקה  השיגה  תא  תונשל  תונמדזה  ךכב  תוארל  יוארה  ןמ  םיכומנ  . דחא  בכר  ילכ  תוחפל  םתולעבבש  תיבה  יקשמ 
יבכורו לגרה  יכלוה  רובע  תויתשת  חותיפל  תונמדזהכ  תאז  לצנלו  ידיתע , יברמ  תוינוכמ  יפצל  ןונכתל  ןונכתה , תודסומב 

.םיינפואה

םייקרוע םישיבכ  םא  יכ  בוחר "  " ןיא עבש  ראבב  היתובוחר  , תועצמאב  רצונה  רשקבו  תופיצרב  תנייפאתמ  שממ " לש  ריע   " דועב
ראבה בוחרה  ירבדמ , םילקאו  תויתשתו  בכר  ילכ  םיטומ  ןונכת  ילוקיש  םיירוטסיה , םיכילהת  חכונל  .ריעה  תא  םירתבמה  םיבחרו 

רתויב הקזחהו  הרישיה  העפשהה  הייחמצל  דועב  אסיג , ךדיאמ  .שגפמבו  תוננובתהב  טוטישב , ינוריעה  ךרוצה  לע  הנוע  וניא  יְעבִש 
החנזהלו הכישמ  רסוחל  ליבומה  רבד  םיברו , םילודג  םיחטש  תקוזחתב  השקתמ  הייריעה  יתוכיאכ , חותפה  בחרמה  תסיפתב 

םניא ןכ  לעו  תימוי , - םויה תושיגנהמ  םיקתונמ  םינגה  תיברמש  הדבועה  חכונ  םצעתמ  הז  ילגעמ  טקפא  .הז  תא  הז  םיניזמה 
תוינוריעה תורכיכב  םינגב , האורש  הסיפתה  לע  רגית  אורקל  ךרוצה  תא  תולעמ  הלא  תונקסמ  .תוינוריעב  םיליעפ " םינקחש  "
- םיחטשה לכ  תא  תללוכה  הייארב  םיפ  " צשה לא  וסחייתיש  ןונכת  תויחנהו  ןקת  .תודרפנ  תוכרעמ  תובוחרבו – 

יתלב קלח  היהיש  תוליעפב  ססותו  םישמתשמ  יוור  רדגומ  בחרמ  רוציל  ועייסי  רוביצה , תחוורל  םיחותפה  - םיירוביצה
.ינוריעה דלשהמ  דרפנ 

לדהו םייקה  ןקתה  רצויש  היצזיטרדנטסה  תייעב  תא  םיחנוז  ונא  םיחותפ , םיחטשב  רוסחמה  ביבס  בבוס  ןוידה  רקיעש  העשב 
, ןווגמל תוסחייתה  לכ  אלל  "פ  צשה לש  חטשה  יזוחא  תא  קר  האורה  יחטש , ןונכת  ןנכתל  םיננכתמל  םרוג  ןקתה  .םינוירטירקב 

.םתוכיאלו םהב  דוחייל 

, ןונכתה תויחנהו  םיפ  " צשה ןקת  תא  םויה  דוע  תונשל  תרשפאמ  שרוד , לכל  םויכ  תושיגנה  "ג  ממהו קוחרמ  השיגה  תוכרעמ 
םיבושיי יכ  הארנ  .םייתייווחו  םייתביבס  םינוירטירק  תלכה  ידי  - לע םוקמל  םאתומ  ילכירדא  ןונכתל  םישימג  ויהיש  ךכ 
יחרכהו יטנוולר  רבדה  ךא  ידימ , ןפואב  ךכל  םיקוקז  ץראה  ירוזא  ראשמ  רכינ  ןפואב  םינושה  םילקא  ירוזאב  םיאצמנה 

. אוה רשאב  בושיי  לכל 

[6]
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[3]
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לגס םטול  םוליצ : טסוגוא 2014 |  עבש , ראבב  ךוניח  הנבמו  םירוגמ  ינבמל  ךומס  סיכ " ןג  "

רבד תירחא 

"ג ממה תונכות  תוכזב  .עבש  ראבב  תינונכת  העצהל  ךישמה  םא  יכ  דבלב , רקחמב  םייתסה  אל  םוחתב  יקוסיע  ףונ , תילכירדאכ 
םיימוקמ - םייבחרמ םינוירטירקל  םאתהב  םיחותפ  םיחטש  תאצקהב  תעייסמה  תינונכת  תכרעמל  םינותנה  סיסב  ללכוש 

תעד ילוקישל  םאתהב  תומאתהו  םייוניש  ןכמ  רחאל  רבעש  ינושאר , יאוות  שמיש  רויא 4 )  ) הנכותה האיצוהש  טלפה  .םייתוכיאו 
הלבקתה תחא , תינוריע  תכרעמכ  םינגהו  תוינוריעה  תורכיכה  תא  האורה  הז , רמאמב  תאבומה  הסיפתל  םאתהב  .םייעוצקמ 

ףודעתל םוצמצל , תארוק  הלבקתהש  באה  - תינכת בוחר .' - ינג  ' לש תכרעמ  תומדב  עבש  ראבב  םיחותפה  םיחטשל  בא  - תינכת
ההובג תוכיאב  םיחותפה  םיחטשה  חותיפל  םיבאשמה  לועיי  תא  תרשפאמ  ךכבו  וללה , םינוירטירקל  םאתהב  םיפ  " צשה זוכירלו 

. ינוריעה  בחרמב  בושח  ךרעכ  [5]םדוחיילו 
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רויא 4
םיפ " צש תייוותהל  םייתוכיאו  םיימוקמ  - םייבחרמ םילכ  תכרעמ  חותיפ 

.תוקדבנה תונוכשב  לבקתהש  יאוותה  לש  "ג  ממ טלפ 

תורחתבו ףונה  ילכירדא  דוגיא  םעטמ  ןושארה  סרפב  ןוינכטה , םעטמ  ןושארה  סרפב  הכז  טקיורפה 
.יפוריאה ףונה  תולכירדא  דוגיא  םעטמ  םיריעצ  םילכירדא 

תורוקמ

.ןידו עבט  םדא  ביבא : - לת .םיינוריע  םיחותפ  םיחטשל  ןונכת  תויחנהו  םידדמ  .ד 2000 . רוד  ןיעו  זר א   .1

.עדימ תרבוח  עבש –  - ראבב םייתנוכש  םיחותפ  םיחטש  .עבטה  תנגהל  הרבחה   .2

.הקיטסיטטסל 2013. תיזכרמה  הכשלה   .3

רושימבו בגנב  תוינוריע  תונוכש  ןיב  האוושה  םיחותפ –  םיירוביצ  םיחטש  לש  םתוכיא  .ע 2011 . ןיחרז   .4
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ינש .) ראותל  רמג  תדובע   ) ףוחה

.22–21 ףונ 41 : תולכירדא  .קורי  תמאב  קוריה  םאה  .י 2011 . אפורו  ןייטשרייפ ג  ןיחרז ע ,  .5

: ךותב .עבש  - ראב לש  הקיתווה  ריעב  תינוריע  תושדחתה  בוחרל : הנמזה  .נ 2008 . יספלאו  ןורימ ל   .6
- ןב תטיסרבינוא  עבש : - ראב .תווהתהב  ןילופורטמ  עבש : - ראב םיכרוע .)  ) ןייטשנצילג א - ריאמו סודרג י 

.בגנב ןוירוג 

.ריעב ירוביצה  בחרמה  לש  השדח  הסיפת  תארקל  םיינוריע : םינגו  תומייק  תוינוריע , .י 2014 . אפור   .7
.סדרפ הפיח : .לארשיב  םירעב  םינג  בוציעב  תומייק  ילוקיש  םיכרוע .)  ) ןנורו ג גרבנזור א  לנש י , ךותב :

(. םיכרוע  ) ןייטשנצילג א - ריאמו סודרג י  ךותב : .עבש  ראב  ןונכתב  םייאידיא  םינכת  .ה 2008 . רדש   .8
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.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  עבש : - ראב .תווהתהב  ןילופורטמ  עבש : - ראב

9. Feierstein G. 2010. The quality, amount and use of public open spaces: Analysis of
different climatic zones and settlement sizes. (M.A. thesis). Beer Sheva: Ben-Gurion
University of the Negev.
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