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םיחלוקב תיקשומ  תיאלקח  תרצות 
לארשיב הייסולכואה  תא  תפשוח 

? םינוש םילקימיכלו  תופורתל 
.8–6 הביבסו 9(2 :) היגולוקא 
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Water Alternatives, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : גיאדמ |  ןפ  םג  שי  ןיחלוקה  תבשה  תמצעמ  לארשי  לש  התויהל 

םיחלוקב תיקשומ  תיאלקח  תרצות  לש  הכירצ  םאה 
תופורתל לארשיב  הייסולכואה  תא  תפשוח 

? םינוש םילקימיכלו 

שומישה תרבגהל  ליבוה  הז  ךרוצ  .היקשהל  םייפולח  םימ  תורוקמ  אוצמל  לארשיב  תויושרה  תא  וצליא  םימב  רוסחמ  לש  םינש 
םידדמ תוללוכ  היקשהל  םיחלוקב  שומיש  תורשפאמש  תונקתה  םויהל , ןוכנ  .תיאלקח  היקשהל  םילפוטמ ) םיכפש   ) םיחלוקב

תואירב תא  םיחיטבמו  ןכרצלו , שמתשמל  םיקדייח ) ןוגכ   ) םינגותפ ינפמ  תוחיטב  םינקמ  הלא  םידדמ  .םיימיכו  םיילאיבורקימ 
םניאש םייאופר  םירמוחו  תופורת  םיליכמ  םיחלוקהש  ךכל  תויודעה  ורבג  ןורחאה  רושעב  תאז , םע  .חמצהו  הביבסה  עקרקה ,

קלח יכ  ששח  םייקו  תיאלקחה , הביבסה  לא  םיעיגמ  םירמוח  םתוא  םיחלוקב  שומישה  בקע  השעמל , .לופיטה  ךילהתב  םיקרפתמ 
.ןוזמה תרשרשל  עיגהלו  םיחמצ  ידי  - לע טלקיהל  לולע  םהמ 

יכ בויבל  העיגמ  וז  הפורת  .חור  בצמ  תוערפהבו  היספליפאב  לופיטל  תשמשמה  הפורת  איה  לוֶטרגֶט )"  " ירחסמ םש   ) ןיִֶּפזַַמּברַק
תודשבו םיחלוקב  רותיאל  תנתינ  איה  .םיכפשב  לופיטה  ךילהתב  תקחרומ  הניאו  טעמכו  םילוח , לש  האוצבו  ןתשב  תשרפומ  איה 
רוקמה רמוח  תא  קר  אל  וב  אוצמל  ןתינ  םירמוחה  ףוליח  ךילהת  רחאלו  חמצב , תטלקנ  הפורתה  .םיחלוקב  םיקשומש  םייאלקח 

םורגל לולעו  םדאה , ףוגב  תיאופר  ליעפ  רמוחכ  אוה  ףא  עודי  הלא  םירצותמ  דחא  .הלש  קוריפה  ירצות  תא  םג  אלא  הפורתה , לש 
.וילא םיפשחנה  םישנאהמ  קלח  לצא  תושק  תויתואירב  תועפות 

טלחוה הביבסב , הביצי  התויהבו  םיחלוקב  םיקשומה  תוריפבו  תוקריב  רבטצהל  הלולע  ןיפזמברק  הפורתהש  הרכהה  תובקעב 
ואצמי םילוח , ידי  - לע םישרפומה  םיליעפ  םייאופר  םירמוחש  תורשפאה  הנחבנ  רקחמב  .לדומכ  הב  שמתשהלו  רקחמ   ךורעל 

תרעשה .םיחלוקב  התקשוהש  תיאלקח  תרצות  וכרצש  םיאירב , םישנאל  רבד  לש  ופוסבו  ןוזמה  תרשרשל  םיכפשה  ךרד  םכרד 
ירצות תא  וא  הפורתה  תא  אוצמל  לכונשו  ןיפזמברקל , ופשחיי  םיחלוקב  תיקשומ  תיאלקח  תרצות  וכרצש  םישנאש  איה  רקחמה 

דבלב םיריפש  םימב  הקשוהש  ןוזמה  ותוא  תא  וכרצש  םישנא  לש  הלאב  אל  ךא  םהלש , ןתש )  ) תויגולויב תואמגודב  הלש  קוריפה 
.ימוקמ טקרמרפוסב  תרכמנה  תרצות  תכירצ  תובקעב  הלא  םירמוחל  הפישחל  תורשפאה  םג  הנחבנ  ךכ , לע  ףסונ  הייתש .) ימ  )

םירמוחה יזוכירל  םירושק  רקחמה  יפתתשמ  לש  הנוזת  ילגרה  וא  םינוש  םיישיא  םינייפאמ  םא  ןוחבל  התייה  תפסונ  הרטמ 
.ןתשב ואצמייש 
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ךשמב תחא  הצובק  הכרצ  רקובמה  ינילקה  יוסינב  .ןיפזמברק  הפורתה  תא  םיכרוצ  םניאש  םיאירב  םיבדנתמ  וסיוג  רקחמה  ךרוצל 
עובש רחאל  .םיריפש  םימב  וקשוהש  תוריפו  תוקרי  עובש  ךשמב  הכרצ  היינשה  הצובקהו  םיחלוקב , וקשוהש  תוריפו  תוקרי  עובש 

תוריפו תוקרי  לש  הכירצל  הרבע  היינשה  הצובקהו  םיריפש , םימב  וקשוהש  תוריפו  תוקרי  ךורצל  הנושארה  הצובקה  הרבע 
הניא התכירצ  תובקעב  םירמוחל  הפישחה  תדימ  ןכלו  עודי , אל  וז  תרצות  לש  היקשהה  ימ  רוקמ  .ימוקמ  טקרמרפוסמ  ושכרנש 

ושכרנ יוסינה  ךלהמב  וקלוחש  תוריפהו  תוקריה  לכ  .םיחלוקב  םיקשומ  םיבר  םילודיג  רשאכ  ץיקה , תפוקתב  ךרענ  רקחמה  .העודי 
תוריפה ןתשה , תומיגד  .הנוזת  ינולאש  ואלומו  ןתש  תומיגד  ופסאנ  יוסינה  ךלהמב  .ץראב  קווישל  תויאלקח  תוקלחמ  ופטקנ  וא 

.הלש   קוריפה  ירצותו  ןיפזמברק  הפורתה  יוליגל  יוצימ  ורבע  תוקריהו 

Fabcom, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : תוקריו | ? תוריפ  םילכוא  ונאשכ  ונפוגל  תוסנכנ  תויוצר  אל  תופורת  וליא 
הלחה םרטב  יוסינה , תליחת  ינפל  דוע  ןיפזמברקל  הפושח  התייה  רקחמה  תייסולכואמ  קלחש  הארה  הלגתהש  ןושארה  אצממה 

ףוגב ןיפזמברק  תואצמיה  ןיב  המאתה  האצמנו  ןיפזמברק , לש  םיזוכיר  ודדמנ  ןתשה  תומיגדמ  ב-56%  הנוזתב ; תוברעתהה 
רקחמה תואצות  .םינופפלמו  תוינבגע  לש  תרבגומ  הכירצל  רקיעב  םהלש , הנוזתה  ילגרהל  יוסינה  תליחת  ינפל  םיפתתשמה 

תאזו הלש , קוריפה  ירצות  לש  וא  ןיפזמברק  לש  םיהובג  םיזוכיר  וליכה  םיחלוקב  וקשוהש  תוריפו  תוקריש  רורבב  תועיבצמ 
רשיא רבדה  .טקרמרפוסב  ונקנש  וא  םיריפש  םימב  וקשוהש  תוריפבו  תוקריב  ולגתהש  םייספאה  וא  םיכומנה  םיזוכירל  האוושהב 

תרצותבש הלאמ  םיהובגה  םיזוכירב  םייאופר  םירמוח  הליכמ  םיחלוקב  התקשוהש  תיאלקח  תרצותש  רקחמה , תרעשה  תא 
םיחלוקב םיקשומה  תוריפו  תוקרי  וכרצש  םיפתתשמה  יכ  הארה  רקחמב  ירקיעה  אצממה  .םיחלוק  וניא  היקשהה  ימ  רוקמש 

קהבומ ןפואב  תאזו  םהלש , ןתשב  הרטמה  ירמוח  זוכירב  תיתועמשמ  היילע  התפצנ  ןכלו  ןיפזמברקל , ופשחנ  ןושארה  עובשב 
תוריפו תוקרי  הכרצש  תרוקיבה  תצובק  לש  ןכו  תוברעתהה  ינפל  םיפתתשמה  םתוא  לש  ןתשב  ודדמנש  םיזוכירל  האוושהב 

.םיריפש םימב  םיקשומ 

, ןיפזמברקל םינכרצה  תא  ףושחל  הלולע  םיחלוקב  םיקשומ  תוריפו  תוקרי  תכירצש  ךכ  לע  םיעיבצמ  רקחמה  יאצממ 
ADI-ךרעמ ה םיכומנ  ויה  תיאלקחה  תרצותב  ןיפזמברקה  יכרע  םיחלוקב . םרוקמש  םירחא  םילקימיכלו  תופורתל  םג  הארנכו 

םישנאב םידדמנש  הלאמ  לדוג  ירדס  העבראכב  םיכומנ  הזה  רקחמב  ןתשב  ודדמנש  םיזוכירהו  םדאל ,) רתומ  תימוי  הכירצ  ךרע  )
םיכומנ םיזוכירל  תינורכ  הפישח  לש  חווט  תוכורא  תועפשה  לולשל  ןתינ  אל  תאז , םע  .ימוי  סיסב  לע  הפורתכ  ןיפזמברק  םילטונה 

הז רקחמ  תואצות  חכונל  .םישישקו  םידלי  ןוירהב , םישנ  ןוגכ  תושיגר  תויסולכוא  לצא  רקיעבו  תופורת , לש  ןווגמל  וא  הפורתה  לש 
םיקזנ םורגל  ילבמ  תואלקחל  הז  בושח  םימ  רוקמ  רמשל  ידכ  םיחלוקב  לופיטה  ןפואב  ףיקמ  ירוביצ  ןויד  םייקל  םיארוק  ונא 

.םדאל ףאו  חמצל  עקרקל , הביבסל ,

, עדמל ןמציו  ןוכמב  ינויב 2018 ,  21–20 הביבסלו , עדמל  תיתנשה  הדיעווב  האצרה  לע  תססובמ  העידיה 
Starge ןרק םעטמ  הביבסה  יעדמ  םוחתב  תוניוצמל  סרפב  תנשל 2018  הכוזה  רקחמה   לעו 

. בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינואו 
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