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ץלמומ טוטיצ 

תדימא .ע 2016 . רודו  רגניסיק מ 
תושיג תריקס  תינוריע –  תומייק 

(: הביבסו 7(3 היגולוקא  .םילכו 
.278–270

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

דרשמ תובידאב  בקעי |  ןורכז  הנומתב : .ינוריעה  בחרמב  תוגהנתהה  בוציע  לע  ינוריע  ןונכתו  תוינידמ  לש  תויביטקפאה  לע  תודמלמ  תינוריע  תומייק  תדימאל  תוכרעמ 
PD יקיוויקיפ ץוחה ,

םילכו תושיג  תריקס  תינוריע –  תומייק  תדימא 

גלזמה הצק  לע 

.תינוריעה תומייקב  םג  ךכו  םינוגרא  וא  םיקסע  לוהינב  ךכ  להונמ – ' אל  דדמנ  אלש  המ  ‘
לעב ילכ  םג  איה  אלא  םירע , לש  תוחתפתהה  תמגמ  תניחבל  תמרות  קר  אל  תינוריעה  תומייקה  תדימא 

.ןהב חווטה  ךורא  ןונכתה  רופישל  תילאיצנטופ  המורת 
תנבהל םאתהב  םינוש , םידדמבו  םירוטקידניאב  תושמתשמה  הדימא , תוכרעמ  לש  ןווגמ  שי  םלועבו  ץראב 

.הדימאב םיקסועה  ינפב  םידמועה  םינותנה  ךרעמלו  הדידמה  ילכל  תינוריע , תומייק  לש  תועמשמה 
.ןתוליעפ יביכרמ  לש  תומייקה  תכרעהל  הדימא  ילכ  וצמאי  לארשיב  םירעש  יואר 

תכרעמה

ריצקת

הכורא הרוש  וחתפתהו  וכלה  תונורחאה  םינשה  ךלהמב  .םלועה  יבחרב  רבוגו  ךלוה  תינוריעה  תומייקה  תדימאב  ןיינעה 
תומייקה לש  םיטביה  ןווגמב  םידקמתמו  םינוש  םיפוג  וחתיפש  םיינוריע  םיסקדניא )  ) םידדמו םירוטקידניא  תוכרעמ  לש 
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תוסנל הווהב , בצמה  תא  ןוחבל  ךרוצ  שי  יכ  הנבהה  .םינוש  םילהקל  םינופה  םידעי  ןווגמ  הלא  תוכרעמ  תיינבל  .תינוריעה 
הביבסהו ילכלכה  חותיפה  תינוריעה , הרבחה  ןיבש  תידדהה  תולתה  לע  עיבצהלו  םיעיפשמה , םימרוגה  תא  תוהזל 

(. הבוצימלו ריעה  גותימל  הרושק  תינושארה  היצביטומה  םינוש  םירקמב  םא  םג   ) תונושה תומרב  תלחלחמ  תיעבטה ,
ךות ערלו , בוטל  םינוש  םידעצ  לש  העפשההו  ריעה , לש  תוחתפתהה  תומגמ  רחא  בקעמל  םורתל  הלוכי  ףא  וז  הדימא 

אטבתמ אוהש  יפכ  תינוריעה  תומייקה  תדימא  םוחת  תא  גיצמ  הז  הריקס  רמאמ  .יוצרל  יוצמה  ןיב  םירעפה  יוהיז 
גיצמ הריקסה  לש  ןושארה  הקלח  .םלועה  יבחרב  תוליהקו  םיירוביצ  םיפוג  לש  תומזוי  לש  הרושבו  רקחמה  תורפסב 

תוגצומ ינשה  הקלחב  .תומייק  תדימאל  תונוש  תוכרעמ  לש  םישגדה  תאו  תינוריעה  תומייקה  תדימא  ןפואל  תושיג  תרוש 
םילשורי ןוכמ  לש  תינוריע " תומייק   " טקיורפ ףותישב  ונכרעש  םירוטקידניא  תכרעמ  ןהבו  תוימוקמ , תומזוי  רפסמ 

.ריעב םייחה  לש  םייתוגהנתה  םיטביה  תנחובו  הלא , םימיב  תמייתסמ  התיינבש  תוינידמ , ירקחמל 

אובמ

םירושעה ךלהמב  הרצי  םירעל , ףיקעו  רישי  ןפואב  הרושק  וב  תילכלכהו  תיתרבחה  תוליעפהו  םלועה  תייסולכוא  רקיעש  הנבהה 
אוה תינוריע  תומייק  ומדקיש  םידעצ  שוביגב  בושח  ביכרמ  .אמייק  - רב ינוריע  חותיפ  םודיקל  םיכרדב  רבוגו  ךלוה  ןיינע  םינורחאה 

.םייטנוולר תוינידמ  ידעצ  ךכל  םאתהב  ןנכתלו  התוא  דומאל  תורשפאה 

הדימא תרטמ  .םיינוריע  םיסקדניא )  ) םידדמ תריציו  םירוטקידניא  תוכרעמ  תללוכ  תינוריעה  תומייקה  לש  םינוש  םיטביה  תדימא 
בוטל ריעה , לש  תוחתפתהה  תומגמ  רחא  בקעמו  התולהנתה , ךרדו  התייסולכוא  לש  החוורה  בצמ  ריעה , בצמ  לש  הניחב  איה  וז 

ילכלכה חותיפה  תינוריעה , הרבחה  ןיבש  תידדהה  תולתב  םינוש  םיטביה  תוהזל  םיפאוש  תומייקה  תדימאב  םיניינועמה  .ערלו 
, רויד הלכלכ , ךוניח , תואירב , ןוגכ : םינוש , םימוחתב  תומגמ  םינחוב  םיינוריע  םירוטקידניא  .םהילע  עיבצהלו  תיעבטה , הביבסהו 

.דועו הביבס  הרובחת , יאנפו , תוברת  ןוחטיב , תויתליהק , לשממו , היטרקומד  ןויווש ,

ןיינע תוגציימו  ינונכת , ילכ  ןה  .תומגמה  לעו  םייקה  בצמה  לע  חווידל  סיסב  תושמשמ  תינוריע  תומייקל  םירוטקידניאה  תוכרעמ 
תינוריעה הביבסל  תויתועמשמו  תויביטקפא  םירוטקידניא  תוכרעמ  חתפל  ןויסינה  .הליהקה  ןונכתב  םיבשותה  בולישב  רבוגו  ךלוה 

.םינווגמ םיינוריע  םיבושייו  תובר  תונידמ  םויכ  ףיקמו  ללוכ , אוה 

קלח קר  הגיצמ  הריקסה  דועב  .םלועה  יבחרב  תונורחאה  םינשה  ךלהמב  וחתופש  םילכו  תושיג  לש  הריקס  גיצמ  הז  רמאמ 
, םינוגרא תויושר ,  ) םינוש םיפוג  וָנּבש  אשונה , לש  םינוש  םיטביה  תוגיצמה  תוכרעמ  ןווגמ  גיצהל  ונרחב  םוחתב , תונושה  תומזויהמ 

.ץראב תונורחאה  םינשב  וכרענש  םוחתב  םינושאר  םידעצ  םיגצומ  רמאמה  לש  ינשה  וקלחב  הימדקאה .)

תינוריע תומייק  תדימא  תוכרעמ  חותיפל  תונוש  תושיג 

ןפואב תמכסומה  םירוטקידניא  תכרעמ  תמייק  אל  תומייקל , תונושה  תורדגהל  םיפתושמ  םינייפאמ  תוהזל  ןתינש  יפ  לע  ףא 
.תומייק תכרעהל  ילסרבינוא 

תכרעהל םהב  שמתשנש  םינוירטירקהו  םינתשמה  תריחב  לע  ועיפשי  טרפב , תינוריע  תומייקלו  ללכב , תומייקל  תונוש  תושיג 
לש ךוותה  ידומע  תשולש  תכרעהב  ךרוצה  א ) : ) םה תינוריעה  תומייקה  תכרעהל  םייתוהמ  םיאנת  ינש  תינוריעה  . תומייקה 

לש םתרטמ  היתלובגל  . רבעמש  םירוזאב  ריעה  לש  תינוציחה  תולתה  תא  לולכל  ךרוצה  ב ) ; ) הלכלכו הרבח  הביבס , תומייקה – 
תורטמ תעיבק  ג ) ; ) תויתביבס תויעב  לע  תמדקומ  הרהזא  ב ) ; ) םייתביבסה םייונישה  לש  יתטיש  רוטינ  א ) : ) םיינוריע םירוטקידניא 

א) : ) תבייח תומייק  תכרעה  יכ  תסרוג  רתוי  הבחר  השיג  רוביצל  . ותשגנהו  עדימה  תופיקש  ה ) ; ) םיעוציב תריקס  ד ) ; ) םידעיו
איבהל ב ) ; ) םהיניבש תידדהה  תולתה  תא  ןובשחב  איבהל  ןכו  םיידסומ , ףאו  םייתרבח  םייתביבס , םיילכלכ , םיטביה  בלשל 

הווהב וניתולועפ  תואצותל  תעגונה  תואדו  - יאה לש  המויקב  ריכהל  ג ) ; ) הווהב תולועפה  לש  תוידיתעה  תוכלשהה  תא  ןובשחב 
. ירוד  - ןיבו ירוד  - ךות קדצ  לולכל  ה ) ; ) רוביצה תא  ףתשל  ד ) ; ) תוריהז הנשמ  טוקנלו 

לש הרקמ  ירקח  ונחבנ 17  םירקחמה  דחאב  תינוריעה  . תומייקה  תכרעהל  שורדה  םירוטקידניאה  רפסמ  איה  תפסונ  היגוס 
ךילהתל הז  ינוש  םיסחיימ  םירקוחה  ןיב 10 ל-86 . ענ  ונחבנש  םירקמב  םירוטקידניאה  רפסמ  .תומייק  תדימאל  תוכרעמב  שומיש 
.וילא הנופ  הדידמה  תכרעמש  להקל  םאתהב  הנתשמ  עדימה  תומכ  ךכ , לע  ףסונ  .םירוטקידניאה  תכרעמ  לש  םימוחתל  גוויסה 

, םינעדמ .תומיכל  תנתינש  רתוי  הטושפ  תכרעמ  רוציל  הרטמב  םירוטקידניא  תוחפ  בורל  וללכי  תימוקמה  תושרה  הרציש  תוכרעמ 
יטילנאה וכרעמ  ותיחפי  וטושיפו  עדימה  גוזימש  ןוויכמ  תכרעמה , לש  טושיפמו  םירוטקידניא  גוזיממ  ענמיהל  וטיי  תאז , תמועל 

תוימוקמה תויושרה  תניחבמ  םוסחמ  איה  עדימה  תונימזו  תושיגנ  םירוטקידניאה  . לש  יביטקייבוסה  םעבט  תא  ושיגדיו 
םיוסמ םוחתמ  םירוטקידניא  לש  יסחיה  םקלח  לע  ועיפשי  עדימל  תושיגנה  יצוליא  .תומייקה  תכרעהל  םירוטקידניאב  שומישב 

םינותנל רתוי  הבר  תושיגנמ  עבונ  םיילכלכו  םייתרבח  םירוטקידניא  יוביר  ינוריעה , הרקמב  .תכרעמב  םימוחתה  ללכ  ךותמ 
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. םייתביבס  םירוטקידניא  תמועל  תינוריעה  המרב  הלא  םימוחתב 

, םינורחאה םירושעה  ינש  ךלהמב  להנתמש  רתוי  בחר  ןוידב  בלתשמ  הב , דקמתמ  הז  הריקס  רמאמש  תינוריעה  המרב  ןיינעה 
רבעמ  ' היוניכב השדחה , תינויערה  תרגסמה  .תונוש  תויסולכוא  לש  החוורהו  םייחה  תוכיא  תא  ךירעהל  ךירצו  ןתינש  ןפואה  ןיינעב 

הלאמ רתוי  םימיאתמ  םידדמב  שומישל  םיארוקה  םיימואל  - ןיב םינוגראמ  יתועמשמ  קוזיח  הלביק  "(, Beyond GDP ' )" "ג מתל
םיבוט םייחל  דדמ  ןה ה' וז  השיג  תוחתפתה  תופקשמה  תואמגוד  יתש  .טרפה  לש  החוורהו  םייחה  תוכיא  תכרעהל  םויכ  םיגוהנה 
היילעל איבהל  ףאושו  תנשמ 2011  לעופש  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  לש  ( Better Life Index ' ) רתוי

םירוטקידניא ללוכש 64  ידנקה ' החוורה  דדמ  ו' תוינידמה , בוציע  יכילהתב  םייחה  תוכיא  תדידמ  לע  ןוידב  רוביצה  תוברועמב 
תושיגב שומישל  תונויסינ  רפסמ  וכרענ  תימואלה  המרב  הניחבה  דצל  .םינש  רפסמ  ךרואל  יונישה  תא  ןחובו  םימוחת , הנומשב 

.תינוריעהו תימוקמה  המרב  וללה 

.תינוריעה תומייקה  לש  יזיפ  - ויבה דצה  לע  שגד  תומשש  תושיג  תוחתפתמו  תוכלוה  תישונאה  החוורה  תכרעהל  ןויסינה  לומ  לא 
, םייחה חרוא  ןיב  רשקה  לע  הקימעמ  הנבהו  תישונאה , תוליעפה  לש  תויתביבסה ' תויולעה   ' תכרעהב תודקמתמ  הלא  תושיג 
תוללוכ תוכרעמ  רפסמ  אשונב .) קסועה  ןויליגב  אבה  רמאמב  םג  ואר   ) םייתביבס  םייוניש  ןיבל  תילכלכה  תכרעמהו  תוינידמה 

הבוגתה בצמ  תכרעהל  ףאו  הביבסה  בצמל  ץחלה , תדימל  הביבסה , לע  העפשהל  םיעינמל  םיסחייתמה  םירוטקידניא 
ָךְרדִמה ו' ינוריעה ' םזילובטמה   ' ןה וז  טבמ  תדוקנמ  תינוריע  תומייק  תכרעהל  תופסונ  תושיג  יתש  .םייונישה  םע  תודדומתההו 

(. ecological footprint ' ) יגולוקאה

דוביע ללוכה   ) ילובטמ ךילהת  ריעב –  םישחרתמה  הכירצהו  רוצייה  יכילהתבו  םזינגרוא , ריעב  האור  ינוריעה  םזילובטמה  תשיג 
םיילקיזיפה םיכילהתב  האורו  תיזיפ  - ויבה הביבסהו  ריעה  לש  טלפהו  טלקה  יסחי  תא  תחתנמ  השיגה  תלוספ .) תטילפו  םיבאשמ 

לדומ .םיילובטמ  יכילהתל  םיליבקמש  םיכילהת  טלפ ,)  ) הפשאלו םירצומל , טלק )  ) םיבאשמ םיריממה  םיינוריעה  םייגולויבהו 
סחייתמה לדומב , תינוריעה  תויחה  ןויער  בוליש  ידי  - לע םיינוריע , םיילכלכו  םייתרבח  םידממ  םג  ללוכ  בחרומה  םזילובטמה 

. םיבשותה  לש  יתרבחה  בצמלו  תואירבל  החוורל ,

תורוחס תקפסא  לש  תיגולוקאה  תולעה  תא  תדדומ  א )  ) השיגה .תיזיפ  - ויב תומייקל  רוטקידניא  איה  םג  יגולוקאה  ָךְרדִמה  תשיג 
ונאש םירצומב  תמלוגמה  עקרק   ) ףיקע ןפואבו  תואלקחל ) תשמשמה  עקרק  המגודל ,  ) רישי ןפואב  הייסולכואל  םיתורישו 

העיגפ אלל  ןמז  ךרואל  הב  ךומתל  לוכי  םיוסמ  רוזאש  הייסולכואה  ךסכ  רדגומה  האישנה , רשוכ  ןויערל  תסחייתמ  ב ) (; ) םיכרוצ
קחרה יבחרמה  ףרועב  היולת  ךכ  לשבו  ירוזאה , וא  ימוקמה  האישנה  רשוכמ  תקתונמה  הכירצ  תמרב  תנייפואמ  ריעה  תכרעמב  .

. היתולובגל  רבעמ 
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[19]

[17]
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יקיוויקיפ רכייט , ישיבא  םוליצ : ןג |  - תמר הוונ , םורמ  תנוכשב  ( Peltophorum dubium  ) תטמוקמ תיטלש  יצע  לש  הבוהצ  החירפ 
CC BY 2.5

םלועה יבחרב  תינוריע  תומייק  תדימא  חותינ 

הלבטה לש  ןושארה  הקלח  .הז  רמאמ  ךרוצל  ורקסנש  תיתליהק , וא  תינוריע  תומייק  תדימאל  תורחבנ  תוכרעמ  הגיצמ 25  הלבט 1 
ינוריעה רוזאה  לש  טוריפ  תללוכ  הלבטה  (. 10  ) םידדמה תא  ינשה  הקלחו  רפסמב )  15  ) םירוטקידניאה תוכרעמ  תא  גיצמ 

לכב םישמשמש  םירוטקידניאה  רפסמו  םהב , תדקמתמ  תכרעמהש  םימוחתה  רפסמל  הרצק  תוסחייתה  וב , הנחבנ  תכרעמהש 
.ימדקא רקחמ  יפוגו  הלשממ  ידרשמ  תוימוקמ , תויושר  םינוגרא , וחתיפש  הלאכ  ורקסנש –  תוכרעמה  ןיב  .תכרעמ 

הלבט 1א
הז רמאמב  תורקסנה  םירוטקידניאה  תוכרעמ 

https://magazine.isees.org.il/?p=16208



הלבט 1ב
רמאמב םירקסנה  םיינוריעה  םידדמה 

םייתוגהנתה םייתיתשת ,)  ) םייזיפ ןוגכ : תונוש , תוירוגטקל  וללה  תוכרעמה  תא  םיביכרמה  םירוטקידניאה  תא  ךיישל  ןתינ 
םורתל םילוכיו  תונוש  תויתשת  לש  תונימזה  תא  וא  ריעה  הנבמ  תא  םינחוב  םייזיפ  םירוטקידניא  .םייביטקייבוסו  םייביטקייבוא 

יליבש תונימז  המגודל :  ) תינוריעה תומייקה  םודיק  ךרוצל  יוניש  תושרודה  תודוקנ  לע  עיבצהל  וא  לעופב  תולהנתהה  תנבהל 
יעצמאכ םיינפואב  שומישה  תדימ  המגודל :  ) לעופב הליהקה  וא  טרפה  תולהנתה  תא  םינחוב  םייתוגהנתה  םירוטקידניא  םיינפוא .)
תינוריעה הביבסה  וא  הרבחה  טרפה , ייח  תוביסנ  לע  עדימ  ונל  םיקפסמ  םייביטקייבוא  םירוטקידניא  הדובעלו .) רפסה  תיבל  העגה 

לש חוויד  לע  םיססובמ  םייביטקייבוס  םירוטקידניא  דועו .) בכר  לע  תולעב  ריוואה , תוכיא  הסנכהה , וא  הלכשה  תמר  המגודל : )
םידדמ םוהיז , תומר  תמגוד  העפות  דודמי  יביטקייבואה  ןוירטירקה  דועב  םהיתובוגתו  . םהיתושגר  םהיתוסיפת , יבגל  םיטרפ 

לש םיוסמ  גוס  לע  שגד  םישל  ורחבש  תוכרעמ  ןנשי   . תועפות  ןתוא  יבגל  הסיפתל  הכרעה  םיקפסמ  םייביטקייבוס 
.םינותנה תונימזלו  תכרעמה  תיינבל  םימייקה  םיבאשמל  תורטמל , םאתהב  םיגוסה  ןיב  תובלשמ  תורחא  דועב  םירוטקידניא ,

.תינוריעה תומייקה  םודיקב  עייסל  לוכיש  רתוי , קימעמו  ףיקמ  עדימ  קפסי  םינושה  םיגוסה  בוליש 

הלוע וז  הריקס  ךותמ  .םהילא  תסחייתמ  ורקסנש  תוכרעמהמ  תחא  לכש  תינוריעה  תומייקב  םינושה  םימוחתה  תא  הגיצמ  הלבט 2 
תוסחייתמ תוכרעמה  לכ  טעמכ  דועב  .הלכלכו  הרבח  הביבס , םיירקיעה –  תומייקה  יביכרמ  תשולשל  תוסחייתמ  תוכרעמה  בור  יכ 

םוחתה םינוש ,) טעמ  םיביכרמ  לע  שגד  המש  תכרעמ  לכ  הלא  םימוחתב  םג  יכ  םא   ) תדרפנ הרוצב  הלכלכהו  הביבסה  םוחתל 
.דועו תיחרזא  תוברועמ  תואירב , הלכשה , ישיא , ןוחטיב  תויתליהק , תמר  רתיה –  ןיב  םיללוכה  םיאשונ  ןווגמל  קלחתמ  יתרבחה 

תורחא תוכרעמ  דועב  םימוחתהמ , דחאו  דחא  לכל  תוסחייתה  לולכלו  תופיקמ  תויהל  תופאושש  םירוטקידניא  תוכרעמ  ןנשי 
.םימיוסמ םימוחת  לע  רתוי  בר  שגד  תומש 

[15]

[18]
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הלבט 2
תכרעמ לכב  יוטיב  ידיל  םיאבש  תינוריעה  תומייקה  יביכרמ 
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CC BY 2.5 יקיוויקיפ ןלוג , יסוי  םוליצ : תינוריע |  הניג 

םינושאר םידעצ  לארשיב –  תינוריע  תומייק  תדימא 

תינוריעה וזבו  תומייקב , םינוש  םיביכרמ  דומאל  ךרוצב  הרכהה  לארשי  תנידמב  םג  תססבתמו  תכלוה  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 
תוכרעמ דצל  ןסוח , ףאו  החוור  םייח , תוכיא  ןוגכ  םיאשונ  םע  תומייקה  ןויער  תא  םיבלשמה  תונויסינ  לע  עיבצהל  ןתינ  .טרפב 
תימואלה  המרב  םינוש  תומייק  יביכרמ  ודמאו  וגיצהש  םימזימ  רפסמ  וכרענ  םויה  דע  .יתביבסה  דצה  תא  תושיגדמש 

ראשב ומכ  .תיתליהקה  וא  תינוריעה  המרב  תומייק  תדימא  לש  םינצינו  תיבושיי   - תירוזאה המרב  תוליעפ  לש  הלחתה  , 
תויושר לש  לדגו  ךלוה  ןיינע  דצל  הימדקאהו , תיחרזאה  הרבחה  ינוגראמ  ולעש  תומזוי  בוליש  שי  לארשיב  םג  םלועה , תונידמ 

: תינוריעה המרב  תונורחאה  םינשב  וניתומוקמב  וכרענש  תורחבנ  תוכרעמ  רפסמ  ןלהל  .םינוש  הלשממ  ידרשמו 

לכ רשאכ  תונורקע , הרשע  לע  ססובמה  תמייקמ   תושרל  דדמ  וגיצה  הביבסו  םייח  ןוגראו  תימוקמ  תומייקל  זכרמה  לשה , זכרמ 
תויושר דדמה ל-22  תואצות  ומסרופ  תנשב 2011  .תושרה  לש  דדמה  ןויצ  תא  םיבצעמה  םירוטקידניא  רפסמ  ידי  - לע גצוימ  ןורקיע 

הצעומה .בחרה  רוביצהו  תימוקמה  תושרה  רובע  האירקל  חונ  יפרג  חתפמ  דצל  תיתומכ  הרוצב  תוגצומ  תואצותה  .לארשיב 
דעונ ילכה  לארשיב  : אמייק  - תונב תונוכשל  הדידמ  ילכל  הטויט  ומסרפ  ןוכישהו  יוניבה  דרשמו  הקורי  היינבל  תילארשיה 

תונורקע םושיי  דדועל  ותרטמ  .תומייק  תונוכשב  תושדחתה  יכילהת  לשו  תושדח  תונוכש  לש  תומייקה  תדימ  לש  גורידלו  הניחבל 
רופישו לארשיב  יונבה  בחרמה  חותיפמ  האצותכ  תוילילשה  תויתביבסה  תועפשהה  םוצמצל  איבהל  ךכו  אמייק , - ינב חותיפו  ןונכת 

תריבצ תרשפאמ  םהב  הדימעש  םינוירטירק , וא  תושירד  תמישרמ  םייונבה  םיקרפ  השולשמ  יונב  ילכה  .ויבשות  לש  םייחה  תוכיא 
םייחה תוכיא  תא  רידגמ  דדמה  "ה  : אמה דדמ  תא  החתיפ  םיס  " נתמל הרבחה  אשונב .) קסועה  אבה  רמאמב  םג  ואר   ) דוקינ

ללוכ דדמה  .םיבושיי  ןיב  האוושהל  שמשמ  ןכו  ןמז , ךרואל  בושייה  תומדקתה  תא  ןוחבל  רשפאמ  םיבושייב , םייתליהקה 
, הלוכ ריעה  תניחבב  םידקמתמ  םירוטקידניאה  .תיתליהק  העפשהו  יתליהק  ןוה  ירוביצ , בחרמ  םימוחת : השולשב  םירוטקידניא 

.עבקנש דעי  יפ  לע  רוטקידניא  לכל  ןויצ  ןתמ  ללוכ  דדמה  .תואצותו  תולועפ  תויתשת , תניחבמ 

ָךְרדִמה לש  הדימא  רתיה : ןיב  וללכו  לארשיב , תונוש  םירע  לש  תינוריעה  תומייקה  לש  יזיפ  - ויבה דצה  תא  ודמא  םירקחמ  רפסמ 
תומייקה לש  םיימלועו  םיירוזא  םיימוקמ , םיטביה  ןחובש  ינוריע  תומייק  דדמ  לש  חותיפו  תונוש   םירע  לש  יגולוקאה 

תכרעמ ןוגכ : תומזוי , רפסמ  תושבגתמו  תוכלוה  םירקחמה  דצל  הז .) ןויליגב  םידומעב 287–288  אשונב  הבחרה  ואר   ) תינוריעה
זכרמ םורופ ה-15 , ףותישב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תומכח .' םירע   ' תונורקע םושיי  תא  ןחבתש  תויתשתה , דרשמ  םדקמש 

הנושארל םסרפתהל  יופצש  דדמה , תויושר .' דדמ   ' םדקמ תויתביבסה  תודיחיה  םורופו  תוירוזאה  תוצעומה  זכרמ  ימוקמה , ןוטלשה 
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גיצמה יזיפ  דדמ  א ) : ) םידדמ ינשב  רבצנש  דוקינל  םאתהב  לארשיב  תויושרה  תא  גרדי  הנשל , תחא  ןכדעתהלו  ךלהמב 2016 
ב) ; ) תימוקמה תושרב  הביבסה  תוכיא  בצמ  תא  קודבל  בשות  לכל  רשפאמו  דועו , הנירק  עקרק , ריווא , םוהיז  תמגוד  םייזיפ , םינותנ 

תונוש תולועפ  ןווגמ  תוטרופמ  םהמ  דחא  לכבו  םימוחת , השימחל  קלוחמה  תימוקמה  תושרה  לש  תיתביבס  תולהנתהל  דדמ 
, תימוקמה תושרה  םעטמ  יתביבס  ךוניח  תינכת  לש  המויק  יתביבסה : ךוניחה  םוחתב  המגודל ,  ) עצבל הלוכי  תימוקמה  תושרהש 

תויושרל רשפאמ  תיתביבסה  תולהנתהה  דדמ  .דוקינ  תימוקמה  תושרה  תרבוצ  תמשוימש , הלועפ  לכ  לע  דועו .) םיקורי  רפס  יתב 
.חווט ךורא  ןונכתל  עייסמו  ןתולהנתה  רופישל  תיגטרטסא  תינכת  רוציל 

לארשי רקחל  םילשורי  ןוכמ  לש  תינוריע ' תומייק   ' טקיורפ תרגסמב  םירוטקידניא  תכרעמ  תיינב  הנורחאל  המלשוה  הלא  לכ  דצל 
הביבסב הרבחהו  טרפה  תוגהנתה  ביכרמב  תודקמתהב  תידוחיי  התיינבל , םיפתוש  הז  רמאמ  יבתוכש  וז , תכרעמ  הלבט 3 .) )

.תוגהנתהה ןפוא  תא  ריבסהל  םילוכיש  םייביטקייבוס ,) םייביטקייבוא , םייזיפ ,  ) םיפסונ םירוטקידניא  יגוס  םע  בולישב  תינוריעה ,
םינוש םיכרעו  תונורקע  ורדגוה  ןכותמ  .חטשב  תויוסנתהו  םיחמומ  תעד  תווח  בלישש  ךשוממ , ירקחמ  ךילהת  דצל  התנבנ  תכרעמה 

ןווגמ םייח , תוכיא  תימוקמ , הלכלכ  הכירצה , תוברת  יוניש  םיללוכו : הדימאה , תכרעמ  יאשונ  תא  םיווהמש  תינוריע , תומייקל 
תוברועמו תוירושיקו  תויפותיש  ינוריעה , בחרמה  לוצינ  תיחרזא , תוברועמ  םיינוריע , םיבאשמ  תקולח  הריחב , תויורשפאו 

.תינוריעה הרבחה  תוגהנתהו  ינוריעה  בצמה  לש  םינוש  םיטביה  גיצהל  םילוכיש  םירוטקידניא  רפסמ  ורחבנ  אשונ  לכל  .תיתליהק 
.םייקמ םייח  חרוא  ןוויכל  תוגהנתה  ייוניש  ןמוחתב  םדקל  תוניינועמש  תונוש  תוימוקמ  תויושר  שמשל  היופצ  וז  םידדמ  תכרעמ 
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הלבט 3
תוינידמ ירקחמל  םילשוריןוכמ  לש  תינוריע ' תומייק   ' טקיורפב םירוטקידניא  תכרעמ 

( לארשי רקחל  םילשורי  ןוכמ  רבעשל  )

םוכיס
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תריקס ךותמ  .םלועה  יבחרב  תונורחאה  םינשה  ךלהמב  וחתופש  תינוריע , תומייק  תדימאל  םילכו  תושיג  ןווגמ  הגיצה  וז  הריקס 
תדימאל תוכרעמ  תיינבל  .תינוריעה  תומייקה  לש  םינוש  םימוחת  םינחוב  םיינוריע  םירוטקידניא  יכ  הלוע  תונושה  תוכרעמה 

הניחב .הלשממ  ידרשמו  םינוש  םינוגרא  םירעה , יבשות  תימוקמה , תושרה  םינוש –  םילהקל  םינופה  םידעי  ןווגמ  תינוריע  תומייק 
ןונכתו תוינידמ  לש  תויביטקפאה  תדימ  הווהב –  בצמה  לש  רתוי  הבוט  הנבהל  םורתל  הלוכי  הלא  םירוטקידניא  תואצות  לש 

םורתלו תינוריעה  תומייקה  תא  רפשל  ידכ  םהב  לועפל  ךרוצ  שיש  םימוחת  שיגדהלו  ינוריעה , בחרמב  תוגהנתהה  בוציע  לע  ינוריע 
ינייפאמ תיתליהק , תוגהנתה  הרובחתב , שומישה  ןפוא  תא  ראשה  ןיב  םיללוכ  תינוריעה  תוליעפה  יביכרמ  .םיבשותה  תחוורל 

לש העפשהה  תדימ  תא  לארשיב  םירעב  תוהזל  תלוכיל  הבר  תובישח  שי  .תלוספ  רוצייו  םלג  ירמוחו  םימ  ןוזמ , למשח , לש  הכירצ 
ןיטקהל ידכ  תויושרהו , הליהקה  בשותה , תמרב  ךכל , םאתהב  הל  הצוחמו  ריעה  ימוחתב  תונוש  תולועפ  םיאתהלו  וללה  םיביכרמה 

.םתעפשה תא 

שגד המשש  השיגה  ןיב  םיוסמ  חתמ  םייק  טרפב , תינוריעה  וזבו  ללכב , אמייק  - רב חותיפבו  תומייקב  ןוידה  לחה  זאמ  םינשה , ךרואל 
דקומב המשש  השיגה  ןיבל  תומייקהמ , קלחכ  םלוכ  תא  לולכל  ךרוצה  לעו  הביבסו ) הרבח  הלכלכ ,  ) םינושה םימוחתה  ןיב  ןוזיא  לע 

ךירעהל םינושה  תונויסינהו  תיעוצקמה  תורפסה  רקיע  .תינוריעה  תומייקהו  תישונאה  תוליעפה  לש  יתביבסה , יזיפ , - ויבה דצה  תא 
השיגב םישמתשמ  וז , הריקסב  וגצוהש  םיינוריעה  םידדמהו  םירוטקידניאה  תוכרעמב  יוטיב  ידיל  םיאב  םהש  יפכ  תינוריע , תומייק 
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