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ךרכ 8(2)הרצקב ץיק 2017 /  2017ןויליג  ינויב ,  1

תדעו לש  תונבותו  םוכיס  ומוצמצו –  רוא  םוהיז 
םיחמומ

ללכ תא  דגאמ  רוא   םוהיז  חנומה  .דרטמל  ךופהל  הלולע  איה  יוקל  ןונכתב  ךא  ונייחב , טביה  לכב  טעמכ  הרואתל  םיקקזנ  ונא 
לש הפיקעו  הרישי  הראה  ןכו  םייוצר , אל  המצועבו  ןמזב  םוקמב , הראה  ללוכ  אוה  .תיתוכאלמ  הרואת  לש  תוילילשה  תועפשהה 

זכרמב בטוקמ .) רואו  בהבהמ  רוא  םורטקפסה , התמצוע , הרואתה , ןומזת   ) םייעבט הרואת  יסופד  תשבשמה  תויגולוקא  תוכרעמ 
םיעטוקמו םיפיצר , םניא  הנידמה  םורדב  םיכושחהו  םיחותפה  םיחטשה  וליפאו  רוא , םוהיזמ  םייקנ  םירוזא  תוהזל  השק  לארשי 

. םיבושייו  םיכרד  תרואת  ידי  - לע

, היקזנו העפותה  םוצמצל  ןורתפ  יכרד  ןוחבלו  עדי  ירעפ  רתאל  לארשיב , רואה  םוהיזמ  האצותכ  תולועה  תויעבה  תא  ןיבהל  ידכ 
ןימז אלמה  "ח  ודה .םירבדה  ירקיע  ןלהלו  עדמ , תתתשומ  תוינידמ  תעיבקב  עייסל  םיפאוש  ונא  .אשונב  םיחמומ  תדעו  המקוה 

. הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  לש  םיחמומה  תודעו  רתאב 

ןוקית םינימ , ןיב  בחרמב  תוליעפ  ינמז  תקולח  תינושאר , תונרצי  ןוגכ  יחה , םלועב  םידוקפתו  םיכילהת  ןווגמ  לע  עיפשמ  רוא  םוהיז 
םיביואו םיבאשמ  רותיא  םייתנועו , םייחרי  םייח  ירוזחמ  יגולויבה , ןועשה  תועצמאב  ןמז  תדידמ  םייגולויזיפ , םידוקפת  לש  הארבהו 
לע רוא  םוהיז  תוכלשה  לע  השענ  טעומ  רקחמ  בחרמב  . תואצמתהו  טווינ  תורחת , תרושקת , ףרטנ , - ףרוט יסחי  םייעבט ,
םינימ בכרה  תורבח , לש  תונרצי  התומת , תוירופ , ןוגכ  תיגולוקאה , תכרעמה  וא  הייסולכואה  תמרב  דוקפת  ייוניש  לעו  םיכילהת 

.ןוזמה תרשרשב  תונוש  תומר  ןיב  םיסחיו 

תועש לש כ-24  תיממי  תוירוזחמ  לעב  ימינפ , יגולויב  ןועש  תועצמאב  תנמזותמ  ץראה  רודכב  םימזינגרואה  תיברמ  תוגהנתה 
ףוגב תובר  תוכרעמ  ןומזת  לע  יארחא  תוליעפה , תא  בצוק  ןועשה  .ךשוחהו  רואה  תוירוזחמ  ידי  - לע ןרכנוסמה  תידָקריצ ,) תוירוזחמ  )

, יחריה רוזחמה  לע  תיתנועה , תוירוזחמה  לע  םיעיפשמ  רואה , תומצוע  בולישב  ומצע  בוביסהו  ץראה  רודכ  בוביס  ריצ  תייטה  .ולוכ 
םיבצקמ תוסיווב  עירכמ  םדיקפתו  םייתביבס , םיאבנמ  םה  הלא  םייבקע  םייוניש  .ריוואה  גזמ  יאנת  לעו  רואה  תועש  ךשמ  לע 

.תיגולוקאה תכרעמה  תמר  דעו  תירלוקלומה  המרהמ  םייתנשו , םיימוי  םייגולויב 

כ- םירצק –  לג  יכרואב  לוחכ  רואל  הפישחל  דחוימב  םישיגר  ןיעה  תיתשרב  רוא  ינטלוק  טרפב , םדאה  לצאו  ללכב , םיקנוי  לצא 
. חומב  לבורטצאה  תטולבמ  ןינוטלמ  ןומרוהה  תשרפה  לע  ראשה , ןיב  חקפמש , ידָקריצה , ֵדנְתַמה  תא  לייכמ  רואה  .רטמוננ   460

ןיב ךוויתל  ןכו  תומיוסמ  ףוג  תוכרעמ  תוליעפל  תיטירק  הילוח  שמשמו  םייגולויזיפ , םידוקפת  לע  חצנמ  הלילב , שרפומ  ןינוטלמה 
(. ילנומרוה - יבצע  ) ינירקודנא - וריונה לולסמל  ינוציחה  רואה 

שוביש תוֵרעהו , הנישה  ירוזחמל  תוערפה  תמגודכ  תונוש , תועפותל  תומרוגו  םייחה , תוכיאב  תועגופ  יגולויבה  ןועשל  תוערפה 
ינב לצא  .ילנומרוהה  תוסיווה  יונישו  ףוגב  םינג  יוטיב  לש  םיסופדב  שוביש  םירמוחה , ףוליח  שוביש  ףוגה , לש  הבילה  תרוטרפמט 

, רתי תנמשה  ןוגכ  תולחמ , ןווגמל  םינוכיס  ריבגהל  הלולע  הראה  ידי  - לע ףוגה  תוירוזחמל  תכשמתמו  הלודג  הערפה  יכ  אצמנ  םדא 
 – דשה ןטרסל  ןוכיסב  היילעלו  הניש  תוערפהל  תינוצמִח , הקעל  ןוסיחה , תכרעמ  יוכידל  איבהל  יתנוע , ןואכידו  ןואכיד  תרכס ,

יכ םא  יחה , םלוע  לע  םג  תויופצ  תומוד  תויתואירב  תועפשה  חתופמה  . םלועבו  תושעותמה  תורבחב  תרבוג  ןתוחיכשש  תולחמ 
.ךכל תוירקחמ  תויודע  אוצמל  רידנ 

רוציי .רלוד  דראילימ  לש 360  תיתנש  תולעב  הרואתל , שמשמ  ימלועה  למשחה  רוציימ  .היגרנא כ-19%  זבזבמ  םג  רוא  םוהיז 
.הרואתה רוציי  ךילהתב  תונוט  - הגמ ןהב 1,900  הנש , ידמ  ינצמח  - וד ןמחפ  תונוט  - הגמ תטילפל 40,000  איבמ  למשחה 
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תנקתה .ףרוחה  תילולשב  םירחא  םינימו  םייח  - וד תוליעפל  העירפמ  הינתנב  תילולשה ' קראפ  םיכומסה ל' טרופסה  ישרגמ  תרואת 
םיקחשמה ב- שרגמב  התיילעלו  תילולשב ב-95% , הרואתה  תמצועב  הדיריל  ואיבה  הדח  תיווזל  םנוויכו  הרואתה  יפוג  לע  תויחצמ 

ןווכמ רוא  תובידאב :  | 54%
, בר ףסכ  הלוע  תויגולוקאה , תוכרעמהו  רוביצה  תואירבב  עגופ  רוא  םוהיז  םדאל , ינויח  ומצעלשכ  רואהש  יפ  לע  ףא 

.ומוצמצלו רוא  םוהיז  תעינמל  תולועפ  תרוש  לע  הצילמה  םיחמומה  תדעו  ךכיפל , .הלילה  ימשב  תופצל  םדאל  עירפמו 
: תוצלמהה ירקיע  ןלהל 

םידעצה תא  עימטהלו  םשייל  שי  .התרדסאו  הרואתה  אשונ  לש  רדוסמ  ןונכתב  ךרוצה  תא  םינפהל  לארשי  תנידמ  לע 
.המודכו תויתלשממ  תורבחב  ןוחטיבה , תכרעמב  םיקסע , יושירב  יוניבו , תיתשת  יפוגב  ןונכתה , תכרעמב 

ךוסחלו תוילילש  תועפשה  רעזמל  םימיאתמה , ןמזבו  םוקמב  רוא  חיטבהל  ידכ  התרטמל  םאתהב  הרואת  ןנכתל  שי 
: םיאבה םיעצמאה  תא  טוקנל  שי  ךכ  םשל  .היגרנאב 

תועשבו םירוגמ ) ירוזא  םיחותפ , םיחטש  עבט , תורומש   ) םישיגר םירוזאב  רוא  םוהיז  תיחפהלו  עונמל 
.תיחרכה הכשחה  ןהב  הלילה 

.וילעמ וא  קפואה  וק  לא  תורישי  רוא  תטילפ  תעינמ  ידי  - לע עיקר  תריהז  עונמל 
(. רוא תשילפ   ) דעוימ וילאש  רוזאל  ץוחמ  רוא  רוזיפ  עונמל 

.ןוכנ םקוממ  וניאש  וא  ידמ  יתמצוע  ףדוע , רואמ  םרגנה  רּוונִס  עונמל 
( רטמוננ  500–420  ) רצק לג  ךרוא  םוחתב  הבר  המצוע  לעב  ןבל  רואב  ילילה  שומישה  תא  םצמצל 

.םדאבו עבטב  עגופש 
.םימייק םינקתו  םיטרפמ  יפ  לע  הרואת  ןונכת  בייחל  תוימוקמה  תויושרלו  הלשממה  ידרשמל  םיצילממ  ונא   

תועשב הרואתה  תמצוע  תא  ןיטקהל  תוחפה  לכל  וא  ירשפא  םוקמ  לכב  ךשוח  תועש  רוצילו  הראה  ינמז  ליבגהל  שי 
.תוחפ תשרדנ  איהש 

.תוינידמ יעבוקו  רוביצה  ברקב  רואה  םוהיז  אשונל  תועדומה  תא  תולעהל  שי 
תא קודבלו  םינקתל  םאתהב  םייונישה  תא  ןנכתל  םייקה , רואה  בצמ  תא  רטנל  שי  תושדח  תויגולונכטל  רבעמב 

.הנקתהה רחאל  תולבקתמה  תואצותה 
ךכ "ו-2006 ,) סשתה תנניימ , יתלבה  הנירקה  קוח   ) תנניימ יתלבה  הנירקה  קוחמ  הארנה  רואה  תגרחה  תא  לטבל  שי 
םג לוחי  "ב-1992 ) נשתה תויחרזא ,] תועיבת   ] םייתביבס םיעגפמ  תעינמל  קוח   ) םייתביבס םיעגפמ  תעינמל  קוחהש 

.הארנ רוא  תנירק  לע 
םיסרוקב אשונה  תא  ןגעלו  חוקיפבו , עוציבב  הרואת , ןונכתב  םיקסועל  המיאתמ  הרשכהל  ךרעמ  םיקהל  שי 

םדאה לע  תויתואירבה  ויתועפשה  תוברל  םוחתב , רקחמהו  עדיה  תא  קימעהל  שי  .תומיאתמה  תוטלוקפב  םיימדקא 
.רוא  םוהיזל  םיינורכו  םייטוקא  ףס  יכרע  אוצמל  שי  .תויגולוקא  תוכרעמ  לעו 

שיש תוצלמה  תוטרופמ  ךמסמב  .היקזנו  רואה  םוהיז  תעפות  םוצמצל  עדמ  - ססובמ הדובע  ילכ  שמשל  דעונ  םיחמומה  תדעו  ךמסמ 
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.םינוש םיגוסמ  םיחטשבו  תונוש  הרדסא  תומרב  ידימ  ןפואב  ןתעמטהב  ליחתהל 
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