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ירבצ  - םערב תליא 
, היגולונכטו עדמל  ךוניחל  הטלוקפה 

לארשיל יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטה – 

ץלמומ טוטיצ 

ירבצ - םערבו ןייבשיפ ב  קיבמולוג י ,
םייעדמ םינותנ  תשגנה  .א 2017 .

היגולוקא  ? המלו דציכ  רוביצל – 
.6–5 הביבסו 8(3 :)

ךרכ 8(3)הרצקב ויתס 2017 /  2017ןויליג  ילויב ,  24

ריאמ – רב עשילא  םוליצ : רקוב | ? יליפרע  וא  רדוק  םוי  ריווא , םוהיז 

? המלו דציכ  רוביצל –  םייעדמ  םינותנ  תשגנה 

ןתינ םאה  עבטה ? קיחב  לויטל  םיאצוי  םתאשכ  וא  הדובעל  ךרדב  םכירוגמ , םוקמב  םימשונ  םתאש  ריוואב  םיאצמנ  םימהזמ  וליא 
םוחתב עוצקמ  ישנא  ונבורל , םוהיז ? תוחפ  וא  רתוי  שי  ןכיה  תעדל  ןתינ  דציכ  ריווא ? םוהיזל  תישיאה  הפישחה  תא  ןיטקהל 

ושגוי םיימלוגה  םינותנה  םא  םגו  םיקיודמו , םיינכדע  םינותנ  אוצמל  הפיא  םיעדוי  ונניא  וללה –  תולאשל  תובושת  ןיא  הביבסה ,
? ןיבהל לוכי  אוה  םאה  תעדל ? הצור  אוה  םאה  בחרה –  רוביצה  םע  המו  .םתועמשמ  תא  ךירעהל  השקתנ  ונל ,

תולחמ ןווגמל  ריווא  םוהיז  ןיב  רשק  אצמנ  .םויכ  םלועב  םיטלובה  םייתואירבהו  םייתביבסה  ןוכיסה  ימרוגמ  דחא  אוה  ריווא  םוהיז 
ךא םריעב , ריוואה  תוכיא  בצממ  םיגאדומ  לארשיב  םיבר  םיבשות  .תונוש  תויתוחתפתה  תועפותו  ןטרס  בל , תולחמ  המתסא , ןוגכ 

ךרד רוביצל , םינימז  םינותנהש  םירקמב  ףא  .תלבגומ  םימשונ –  םהש  ריוואה  תוכיא  לע  עדימל  םהלש  השיגה  וז , הגאד  ףא  לע 
הגיצמ תובר  םיתעלש  תינוציח , תונשרפב  יולת  רוביצה  םייעדמ , םינותנ  לש  הנבהו  השיג  אלל  .דבלב  םיחמומל  תמאתומ  םתגצה 

.ןזואמ אלו  הטומ  ןפואב  םינותנה  תא 

לש הגצהלו  ףוסיאל  תירוביצ  ֶתדֶּסַמ )  ) המרופטלפ התנבנ  ריוואה " תא  םישח  ( " citizen science  ) יחרזאה עדמה  םזימ  תרגסמב 
הדידמה תונחת  לכמ  תמא  ןמזב  ריווא  תוכיא  ינותנ  הגיצמ  המרופטלפה  .רוביצל  ושיגנהל  הרטמב  ריוואה , תוכיא  לע  יעדמ  עדימ 

(. רויא 1  ) הב םישמתשמה  םירסומש  ריווא  יעגפמ  לע  חטשהמ  םיחוויד  הגיצמו  תפסוא  ןכו  ץראה , יבחרב  תורוזפה 
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רויא 1
תמא ןמזב  ריווא  תוכיא  תפמ  .ריוואה  תא  םישח 

הגצה יכרד  דציכו  םיגצומה , םינותנה  תא  םישמתשמה  םיניבמ  דציכ  ונחב  המרופטלפה  לש  תוישומישהו  תוליעיה  תא  קודבל  ידכ 
(n=110  ) יטנרטניא ןולאש  ללכו  תוברועמ , תוטישב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .בכרומ  יעדמ  אשונ  תנבהב  רוביצל  תועייסמ  תונוש 

םיגוציי תועצמאב  ריווא  תוכיא  ינותנ  וגצוה  םיפתתשמל  .םזימב  תרבגומ  תוניינעתה  ועיבהש  םיפתתשמהמ  הרשע  םע  תונויארו 
.םינותנה לש  תוישומישהו  הנבהה  ונחבנו  םיפרגו ,) תואלבט  תופמ , ןוגכ   ) תונוש קמוע  תומרבו  םינוש 

תונורתי תא  ונייצ  םה  .םישמתשמל  תנבומו  החונ  התייה  המרופטלפה  תועצמאב  םינותנל  השיגה  יכ  הלוע  םיאצממהמ 
יכ כ-70% הלוע , דוע  תופיקשו ." םינומהל  חוכ   " תנתונו םירוגמ " רוזאב  ריווא  םוהיז  ירחא  ןווקמ  בקעמ  תרשפאמ  המרופטלפה ש"

שומישל עצוממ  ןמז   ) תוכורא תוקד  ךכ  םשל  ושרדנ  םיתעל  ךא  םיגצומה , ריוואה  תוכיא  ינותנ  תא  ןיבהל  וחילצה  םיפתתשמהמ 
תויפוס תונקסמ  עומשלו  םידבועמ  םינותנ  תוארל  ופידעה  םיבר  םיפתתשמ  ךכל , יא  תוקד .) רשעכ  לע  דמע  המרופטלפב  קימעמ 
וררועתה וב , םירג  םהש  בוחרה  וא  םתיב  ןוגכ  םיפתתשמ , לש  הבורקה  םתביבסל  עגונה  לכב  .םינותנה  תנבה  םע  דדומתהל  םוקמב 

.םחותינבו םינותנ  ףוסיאב  ןמז  תעקשהל  תונכומו  רבגומ  ןיינע 

החונ הגוצת  ןתניהב  ריווא , תוכיא  אשונב  בכרומ  יעדמ  עדימ  ןיבהל  רקחמה  יפתתשמ  לש  םתלוכי  לע  םיעיבצמ  םיאצממה 
עדימ לבקל  םישמתשמל  תורשפאמה  תונוש , קמוע  תומרב  עדימ  תגצהב  תונורתיה  תא  שיגדמ  רקחמה  .שמתשמל  תיתודידיו 

לש הקימעמ  הנבהל  ןויסינמ  שארמ  ענמיהל  םיפתתשמ  ופידעי  םיתעל  תאז , םע  .וב  שמתשהלו  םהיכרצל  תמאתומה  המרב 
.המרופטלפב שומישמ  וענמייו  דבלב , תויפוס  תונקסמ  עומשל  ופידעי  הלא  םיפתתשמ  .ךכל  שרדנה  ברה  ןמזה  חכונל  אשונה 

םיאשונב ותנבה  רסוח  ללגב  תוטלחהה  תלבק  ךילהתב  רוביצה  תא  ברעל  ןתינ  אלש  איה  תוטלחה  ילבקמ  ברקב  תחוור  הנעט 
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תלוכיה לעו  שיגנו , ןימא  עדימ  לבקל  םיחרזא  לש  ןוצרה  לע  םיעיבצמו  וז , הנעט  לע  םירערעמ  ונלש  רקחמה  יאצממ  .םייתביבס 
םג םילוכי  אשונה , תניחבל  קפסמ  ןמז  ןתניהבו  שמתשמל , תיתודידיו  תמאתומ  עדימ  תגצה  ןתניהב  .אשונה  תנבהל  םהלש  ההובגה 

םיאשונב ותוברועמו  רוביצה  ףותיש  .םיליעומו  םייתריצי  תונויער  תולעהלו  ההובג  הנבה  תמרל  עיגהל  םיחמומ , םניאש  םיחרזא ,
.תויושרב רוביצה  ןומא  תא  לידגהלו  חטשהמ  תועיגמה  תוימוקמ  תויעב  תאלעהב  עייסל  םילוכי  םינוש  םייתביבס 

הילצרה ב-10-11.7.2017. ימוחתניבה  זכרמב  הביבסלו  עדמל  תיתנשה  הדיעווב  גצוה  רקחמה 

תורוקמ

. תמא ןמזב  ריווא  תוכיא  תפמ  .ריוואה  תא  םישח   .1
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