
יקחצי  - טנרב רהז 
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ןולקשא תימדקאה  הללכמה 

'ם  גלא דוד 
; לגרודכל תילארשיה  תודחאתהה 

זכרמה הפוחד , האופרל  הקלחמה 
יקסארוס ביבא ע"ש  - לת יאופרה 

בורשא  ז'ק 
לגרודכל תילארשיה  תודחאתהה 

וטורג  רמתיא 
דרשמ רוביצה , תואירב  יתוריש 

הטלוקפה םילשורי ; תואירבה ,
- ןב תטיסרבינוא  תואירבה , יעדמל 

בגנב ןוירוג 

ץלמומ טוטיצ 

'ם ד גלא סיקרק א , יקחצי ז , - טנרב
לוטיבל תוצלמה  .םירחאו 2018 .

יאנתב טרופס  תויורחתו  םיקחשמ 
הביבסו היגולוקא  .גירח  ריווא  םוהיז 
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יאנתב טרופס  תויורחתו  םיקחשמ  לוטיבל  תוצלמה 
גירח ריווא  םוהיז 

ףאו תרכוס  ןטרס , האירו , בל  תולחמ  ןוגכ  תויעבל  םורגלו  תואירבה  לע  ילילש  ןפואב  עיפשהל  הלולע  ריווא  םוהיזל  הפישחש  עודי 
הלח תינפוג  תוליעפ  עוציב  ךלהמב  רבגומ ? יתואירב  ןוכיסל  איבמ  ריווא  םוהיז  לש  םיאנתב  תינפוג  תוליעפ  עוציב  םאה  .התומת 
הלעמל תינפוג  תוליעפ  עוציב  ךלהמב  ףואשל  םילגוסמ  המגודל , םיאטרופס , .ףאשנה  ריוואה  חפנבו  ריוואה  תפיאש  בצקב  היילע 

ךרד המישנמ  רבעמ  שחרתמ  תיבוריא  תוליעפ  ךלהמב  .החונמב  הקדל  םירטיל  האוושהב ל-5–6  הקדל  ריווא  לש  םירטיל  מ-150 
םימהזמהו ףוגל , תוסנכנ  ןנוסמ  אל  ריווא  לש  תולודג  תויומכ  ןכלו  הפה , ךרד  המישנל  םיינושארה ) םימהזמה  תא  תננסמש   ) ףאה
ריווא ימהזמל  רתוי  ףשחנ  ריווא  םוהיז  לש  םיאנתב  תינפוג  תוליעפ  עצבמה  םדא  ךכיפל , תואירל  . רתוי  קומע  םיפאשנ 

( לגרודכ קחשמ  ןוגכ   ) תכשוממ תינפוג  תוליעפ  ךכ , לע  ףסונ  תינפוג  . תוליעפ  עצבמ  וניאש  םיאנת  םתואב  םדאל  האוושהב 
תויורחת םויק  ךכש , תויה  .םיאנת  םתואב  רטמ ) תציר 100  ןוגכ   ) הרצק תוליעפ  רשאמ  ריוואה  ימהזמל  רתוי  הבר  הפישחל  האיבמ 

.להקה   לש  םג  התוחפ  הדימבו  םינקחשה , לש  םתואירב  תא  ןכסל  לולע  ריווא  םוהיז  וא  לוח  תופוס  ךלהמב  ץוחב  טרופס 

, םילוח וא  םישישק  ןוגכ  תושיגר , תויסולכוא  רובעו  בחרה  רוביצה  רובע  תוארוהו  תוצלמה  ומסרפ  םלועב  םינוש  תואירב  ינוגרא 
ריווא םוהיז  יבצמ  תועבוק  תוצלמהה  חפסנ 1 .) ואר   ) ריווא םוהיז  לש  םיאנתב  תינפוג ) תוליעפ  םג   ) תוליעפ םוצמצל  תוארוקה 

.תושיגר תויסולכוא  רתוי  םיליבגמש  הלאכו  ץוחב , ותוליעפ  תא  םהב  םצמצל  שקבתמ  רוביצה  לכש 

יפמילואה דעווב  אל  ףא  ריווא , םוהיז  יאנתב  םייביטרופס  םיקחשמו  תויורחת  םויק  רבדב  תוצלמה  תומייק  אל  תאז , םע 
תופוסש לארשיב , דוחייב  יתייעב , אוה  גירח  ריווא  םוהיז  בקע  טרופס  תויורחת  לש  הייחדל  וא  לוטיבל  םילהנ  רדעיה  .ימואל  - ןיבה

בחרה רוביצל  תיתואירב  הנכסלו  ( PM  ) יקיקלחה רמוחה  יכרעב  היילעל  םיגירח , ריווא  ימוהיזל  הב  תומרוג  תויתיע  לוח 
דרשמ לא  לארשיב  לגרודכל  תודחאתהה  התנפ  לגרודכ , יקחשמ  לש  םמויק  וענמש  לוח ב-2015  תופוס  תובקעב  .םיאטרופסלו 

.גירח ריווא  םוהיז  לש  םיאנתב  לגרודכ  יקחשמ  תייחד  וא  לוטיב  להונ  רידסהל  הרטמב  תואירבה 
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ימואל - ןיבה יפמילואה  דעוה  םיקהש  םיחמומ  לנאפ  .ריוואה  תוכיא  תעפשהמ  תוששחב  התוול  ( 2008  ) ןי ' גייבב הדאיפמילואה 
לשב רתי  ןוכיסב  םיאצמנ  םהב  םיפתתשמהש  טרופס  יפנעב  תויורחת  םויק  רשפאת  אל  ונממ  הגירחש  ריווא , םוהיז  ףס  רידגה 
ריוואה םוהיז  תא  תיחפהל  ןיס  תלשממ  יצמאמ  רבד , לש  ופוסב  .הממיב  "ק  מל םרגורקימ  לש 1,550   PM זוכיר   ) ריוואה םוהיז 

Hector Guatemala, Flickr, CC םוליצ : וז |  הדאיפמילואב  טרופס  יעוריא  לוטיבב  וא  הייחדב  ךרוצ  היה  אלו  ירפ , ואשנ  ןי  ' גייבב
BY-NC-ND 2.0

תויורחת לוטיבל  םינוירטירקכ   PM יזוכירב  ונדקמתה  טרופס , תויורחת  לש  לוטיבל  וא  הייחדל  ריווא  םוהיז  יפיס  ןוחבל  ונאובב 
םג םדאה  תואירבב  עוגפל  הלולע  ונממ  הגירחש   ) הערתהה ךרע  : PM רובע  םיכרע  ינש  עבק  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .טרופס 

יברמה עצוממה  זוכירה   ) "ק מל םרגורקימ  עבקנ ל-300  הגירחה ) תעינמל  םיידיימ  םיעצמא  טוקנל  שישו  רצק , ןמזל  הפישחב 
םרגורקימ רדגומ כ-130  ריבס ) יתלב  וא  קזח  ריווא  םוהיז  העמשמ  ונממ  הגירחש  ךרע   ) הביבסה ךרעו  הממיב ,) זוכיר  ןלהל : הממיב ,

ודדמנ תונורחאה  םינשב  ךא  "ק , מל םרגורקימ  ךומנ מ-50  הממיב   PM לש  ינייפואה  זוכירהש  ןיוצי  . ( הממיב זוכיר   ) "ק מל
ונל ושמיש  הביבסהו  הערתהה  יכרע  .לארשיב  םירוזא  רפסמב  "ק  מל םרגורקימ  םיהובגה מ-1,100  םיזוכיר  םיגירח  םוהיז  יעוריאב 

.ץוחב תינפוג  תוליעפ  וא  טרופס  תויורחת  לוטיבל   PM יפיס ה- תעיבקל  סיסב 

ימהזמל הובג  הפישח  לאיצנטופ  םיאטרופסל  .בחרה  רוביצל  םיאטרופס  ןיב  תודירפמו  םינוש  םיליג  ינבל  תומאתומ  וניתוצלמה 
סחייתהל ןתינ  תאז , םע  .ץוחב  םינמאתמ  םהמ  םיברו  ריווא  לש  תולודג  תויומכ  תפיאש  תרשפאמ  םהלש  המישנה  תוכרעמ  ריווא ,
תבשחנ םידבועה  תייסולכוא  יללכ , ןפואב  םידבוע ."  " לאכ םיאטרופסה  לאו  תיתקוסעת , הפישח  לאכ  ריווא  ימהזמל  םתפישחל 

, תוקוניתו םילוח  םישישק , ןוגכ  תושיגר , תויסולכוא  תללוכ  הניאש  ןוויכ  תיללכה , הייסולכואהמ  תוחפ  תינגורטהו  רתוי  האירב 
לכ אלו  תיביטרופס  תוליעפ  ךלהמב  קר  םימהזמל  םיפושח  םיאטרופסה  ךכ , לע  ףסונ  .הבש  םיאטרופסל  םייתעבש  ןוכנ  רבדהו 

סיסב לע  םידבועה  תפישחל  םיסחייתמה  םיכרע   ) תיתקוסעת הפישח  יכרעב  בחרה  רוביצה  לש  הפישח  יכרע  רימהל  גוהנ  ןמזה  .
. יפ 10) הלפכה   ) דחא לדוג  רדסב  רבעמ  ידי  - לע ימוי )

טרופס תויורחתו  םיקחשמ  לש  הייחד  וא  לוטיב  רבדב  תוצלמהה 

ץוחב םירגוב  םייעוצקמ  םיאטרופס  לש  תויורחת  וא  םיקחשמ  לוטיבל  ףסה  ךרע  םירגוב –  םייעוצקמ  םיאטרופס 
.ק " מל םרגורקימ  לש 1,300  הממיב   PM זוכיר  (: 10  ) יתקוסעתה םדקמב  לפכומה  הביבסה  ךרע  אוה 

םירגובה רובע  ךרעל  ההז  ץוחב  תויורחתו  םיקחשמ  לוטיבל  ףסה  ךרע  ינב 16–18) –   ) םייעוצקמ םירגוב  רעונ  ינב 
(. "ק מל םרגורקימ   1,300)

לש 650 הממיב   PM זוכיר  םירגובה : לש  ףסה  ךרעמ  תיצחמ  אוה  ףסה  ךרע  ינב 14–16) –   ) םיריעצ רעונ  ינב 
.ק " מל םרגורקימ 

םהלש ףוגה  תוכרעמ  ריווא –  םוהיזל  דחוימב  השיגר  הייסולכואכ  םירדגומ  םידלי  ליגל 14) –  תחתמ   ) םידלי
םירגובמ רשאמ  ריווא  רתוי  םימשונו  רתוי , םיליעפ  םה  ץוחב , ןמז  רתוי  םיהוש  םה  תוחתפתה , יבלשב  ןיידע  תואצמנ 

הממיב  PM זוכיר   ) םרובע הערתהה  ךרע  ךכיפל , .ריווא  ימהזמל  רתוי  םיפשחנ  םה  ןכלו  םפוג , לקשמל  יסחי  ןפואב 
.ףסה ךרע  אוה  "ק ) מל םרגורקימ  לש 300 

םלועבו לארשיב  םיפסונ  טרופס  יפוגל  םיארוק  ונא  .לגרודכל  תילארשיה  תודחאתהב  ועמטוהו  ורשוא  הלא  תוצלמה 
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תנגהל דרשמה  תויחנה  רחא  בוקעל  שקבתמ  בחרה  רוביצה  גירח , ריווא  םוהיז  לש  םיאנתב  ןכ , ומכ  תוצלמהה . תא  ץמאל 
.תינפוג תוליעפמ  ענמיהל  תוארוקו  תרושקתה , ילכב  תומסרופמ  תוצלמהה  .תואירבה  דרשמ  םע  תוצעייתהב  תולבקתמה  הביבסה 
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