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ימ םגש  הובג  יוכיס  שי  בכר , ילככ  םיינפואב  םירחוב  םיבר  םישנא  רשאכ  .ריעה  יבחרב  דואמ  תטלובו  תלבוקמ  תוגהנתה  תמרונ  איה  םיינפוא  לע  הביכר  רבוקנווב 
". תושעל לבוקמ  המ   " תודוא לע  יביטמרונ  רסמ  איה  המצעשלכ  וז  תואיצמ  .ךכ  השעי  םהב  הפוצש 

תויתרבח תומרונ  יאמורכ – " גהנתה  אמורב  "
תויתביבס תויוגהנתה  לע  ןתעפשהו 

גלזמה הצק  לע 

םירקמבו הביבסב , תעגופה  תוגהנתהל  וליבוי  םיתיעל  .תיתביבס  תוגהנתה  לע  תועיפשמ  תויתרבח  תומרונ 
.הביבסה םע  הביטימה  היישעל  וליבוי  םירחא 

תויצ – יאש ןאכמו  םתלוזמ , רושיא  תלבקל  ההובג  תובישח  םיסחיימה  םייתרבח  םירוצי  םה  םדאה  ינב 
.תויתרבח תויצקנסל  איבהל  יושע  תויתרבח  תומרונל 

.בחרה להקל  הרבסה  תועצמאב  םג  תושעיהל  הלוכי  תלבוקמה  המרונל  תיתביבס  – ורפ תוגהנתה  תכיפה 
תומרונ אשונב  םירקחממ  תולבקתמה  תונקסמ  עימטהל  םילוכי  תויתביבס  תומזוי  יליבומו  תוטלחה  ילבקמ 

.תויתביבס – ורפ תויוגהנתה  תגשה  םשל  תויתרבח 
תכרעמה

ריצקת
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.תויתביבס תויוגהנתה  ןווגמ  לע  עיפשמ  תיתרבחה  םתביבסב  תולבוקמה  תומרונה  תא  םיספות  םישנאש  ןפואה 
תויוגהנתה לש  רתוי  תוהובג  תומרל  איבהל  היושע  איה  תינוויכ : - וד איה  תויתרבח  תומרונ  לש  תירשפאה  העפשהה 

שמשל לוכי  םייביטמרונ  םירסמב  ןוכנ  שומיש  .תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה  לש  רתוי  תוהובג  תומרל  וא  הביבסב , תועגופה 
םיגשומה הליחת  םיגצומ  ןלהלש  הריקסב  .תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה  םודיקלו  יתוגהנתה  יוניש  תריציל  ליעי  יעצמא 

םייביטמרונ םירסמ  תעפשהב  םידקמתמה  םייריפמא  הדש  ירקחמ  םיגצומ  ךשמהב  .םוחתב  תויזכרמה  תוחנההו  םינודינה 
םושייל םיכרד  תועצומו  ץראב , השענהמ  תואמגוד  תוגצומ  הריקסה  םויסב  .הביבסה  לע  העפשה  תולעב  תויוגהנתה  לע 
ןוטלשה תרגסמב  תושעיהל  לוכי  םושייה  .תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה  םודיק  ךרוצל  םירקחמה  ךותמ  םילועה  תונורקעה 

ךוניח תוינכות  חותיפב  ןכו  היגרנאו , םימ  ןוגכ  הביבס , יבאשמ  לע  םיארחאה  םיפוג  לש  תוינידמ  תרגסמב  יצראהו , ימוקמה 
.הרבסהו

אובמ

, ליבקמב .עבטה  יבאשמ  לעו  הביבסה  לע  העפשה  שי  תיתיב , תלוספ  לוהינו  העיסנ  ילגרה  למשח , תכירצ  ןוגכ  תובר , תויוגהנתהל 
תנבהב דקמתמה  יגולוכיספ  רקחמל  ההובג  תובישח  שי  ךכל , יא  .םדאה  תוליעפל  רושק  םלועב  תויתביבסה  תויעבהמ  לודג  קלח 

הלא םיאשונב  קסועה  רקחמ  םוחת  יבויח  . יוניש  תריציל  םיכרדבו  הביבסה  לע  העפשה  תולעב  תויוגהנתהל  םימרוגה 
.תיתביבס היגולוכיספ  אוה 

תולעב תויוגהנתהב  יוניש  תריציל  םיכרד  תונורחאה  םינשב  תושפחמ  םלועה  יבחרב  תובר  תולשממ  אשונה , תובישחב  הרכה  ךותמ 
- ןיב הלועפ  ףותיש  םויכ  םייקתמ  ץראב  םג  תוגהנתהה  . יעדמ  ךותמ  תוקינכט  לע  תוססבתה  ךות  הביבסה , לע  תועפשה 

יעדממ תונורקעב  שומיש  ךות  תויתביבסו  תויתרבח  תורטמ  םדקל  ידכ  הביבסה  תנגהו  רצואה  הלשממה , שאר  ֵידרשמ  לש  ִידרשמ 
. תוגהנתהה 

" הביבסל תויתועמשמ  תויוגהנתה   " םה וז , הריקסב  ושמשיש  הביבסל , תורושקה  תויוגהנתהל  רשקב  םיצופנ  םיגשומ  ינש 
הרצקב וא  ( significant environmental behavior  ) הביבסל תויתועמשמ  תויוגהנתה  תויתביבס ." - ורפ תויוגהנתה  ו"

למשח תכירצ  ומכ  ערלו , בוטל  הביבסהו , עבטה  יבאשמ  לע  תיסחי  ההובג  העפשה  ןהל  שיש  תויוגהנתה  ןה  תויתביבס ," תויוגהנתה  "
(pro-environmental behavior " ) תויתביבס - ורפ תויוגהנתה   " גשומה אמייק  . - ינב םירצומ  תכירצו  הרובחתב  שומיש  םימו ,

תויוגהנתהב הריחב  רוזחִמו  . למשח  תכירצ  תתחפה  ןוגכ  הב , העיגפה  תא  תוענומ  וא  הביבסל  תומרותש  תויוגהנתהב  דקמתמ 
, תיעבטה הביבסה  רובעו  םישנאה  ללכ  רובע  אוה  ידיימה  חוורהו  ץמאמ , וא  ןמז  תשדקה  םדאהמ  בורל  תשרוד  הביבסל  תומרותש 

םילודגה םירגתאה  דחאו  לדחמ , תרירבכ  ןהב  רחוב  םדאש  תויוגהנתה  אל  הלא  ךכל , םאתהב  ומצע  . םדאה  רובע  אקווד  ואלו 
.ןהלש תורידתה  תאלעהל  םיכרד  אוצמל  אוה  תיתביבס  היגולוכיספב  רקחמה  לש 

רקחמה תונימזו  . תויחונ  ןוגכ  םייבצמ , םימרוגמ  ןכו  םייתרבחו , םיישיא  םימרוג  ןווגממ  תועפשומ  תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה 
לודג קלח  יכ  אצמנ  תויתביבס  . תויוגהנתהב  יוניש  רוציל  תודעוימה  תונוש  תויוברעתה  ןחובו  חתַפמ  יגולוכיספה 

. ןמחפ  תוטילפ  ןוגכ  םייתביבס  םידדמב  יונישל  ליבומש  יתוגהנתה , יוניש  תריציב  תוליעי  תוברעתהה  תויגטרטסאמ 
ןפואהו תויתרבח  תומרונ  תויתביבס : - ורפ תויוגהנתה  לע  העפשהב  םיבושח  ואצמנש  םימרוגה  דחאב  דקמתת  וז  הריקס 

וב   . תוספתנ  ןהש 

וב תוספתנ  ןהש  ןפואהו  תויתרבח  תומרונ 

ברקב לבוקמ  ךתכרעהלש  הממ  םיעפשומ  ךלש  למשחה  תכירצ  ילגרה  המכ  דע  הלאשב : תויתרבח  תומרונ  לע  רבסהה  תא  חתפא 
תוטלחה /ת  לבקמ ינא  .םירבדה  ןיב  רשק  ןיא   " ןוגכ םילמב  וז  הלאש  לע  ונעי  םיארוקהמ  םיברש  חינהל  ריבס  ךירכמו ? ךינכש 

הרומ תיתביבסה  היגולוכיספבו  תיתרבחה  היגולוכיספב  בחרנ  רקחמ  ףוג  תאז , םע  יינכש ." םישועש  המל  רשק  ילב  יאמצע , ןפואב 
ןפואב בושח  דיקפת  שי  תומרונל  לעופב , םהיתוטלחה , לע  תועיפשמ  ןניא  תויתרבח  תומרונש  םינימאמ  םיברש  יפ  לע  ףאש 

תוירקחמ תויודע  גיצא  וז  הריקסב  .תויתביבס  תויוגהנתה  ןללכבו  תונוש , תויוגהנתהל  תורושקה  תוטלחה  םילבקמ  םישנאש 
.תויתביבס תורטמ  םודיק  םשל  הז  ירקחמ  עדי  לש  םושייל  תויורשפא  ןכו  אשונב , תויזכרמ 

ספות םדאהש  ןפואה  תמיוסמ  . הצובקב  תויוצר  וא  תולבוקמ  תויוגהנתה  לע  םדאל  שיש  תונומאל  תוסחייתמ  תויתרבח  תומרונ 
םאתהב תוגהנתהה  תא  הנשמו  ותוגהנתה , תא  הילא  הוושמ  אוה  טרדנטס .)  ) הדימ תמא  ול  שמשמ  תויתרבחה  תומרונה  תא 

םישוע םישנאה  המ  ונייהד  תושעל , לבוקמ  המ  תויתרבח : תומרונ  לש  םיגוס  ינש  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  האוושהה . תואצותל 
תויתרבחה תומרונה  תא  . injunctive norms)  ) תושעל יוצרו  ךירצ  רבדל ש בשחנ  המו  (, descriptive norms  ) לעופב

הליכא שובל , ןוגכ  םימוחת , ןווגמב  םירחא  םישנא  לש  תויוגהנתהב  הייפצ  תועצמאב  קיסהל  ןתינ  תושעל , לבוקמש  המל  תועגונה 
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, םימוסרפב םיטלשב , רבעומ  תויהל  לוכי  תושעל  יוצרו  ךירצש  המ  תודוא  לע  עדימ  .םימיוסמ  תומוקמב  תלבוקמ  תוגהנתה  וא 
ןדיעב התיכהמ ." םיאצוישכ  רואה  תא  םיבכמ  ונרפס  תיבב   " וא עובק " ןפואב  תלוספ  םירזחממ  הצעומב  ונלצא  : " ןוגכ םירסמבו 

" קייל  " ןוגכ םייתוזח  םינומיס  תועצמאב  םירבעומ  תויהל  ףא  םילוכי  תויתרבח  תומרונ  תודוא  לע  םירסמ  תויתרבחה  תותשרה 
". םייביטמרונ םירסמ  תורפסב כ" םיראותמ  הלא  םירסמ  םי .) ' גומא  ) םינופוצרפו

ןוגכ תויתביבס , תויוגהנתה  ןווגמ  םג  ןהבו  תויוגהנתה  , ןווגמ  לע  תיתועמשמ  העפשה  תולעבכ  ואצמנ  תויתרבח  תומרונ 
: תינוויכ - וד איה  תויתרבחה  תומרונה  תעפשהש  אוה  בושחו  ןיינעמ  ןותנ  רוזחִמו . הרובחתב  שומיש  למשח , תכירצ 

םירסמש ןפואה  תא  רוקחלו  חתנל  בושח  ןכ , לע  .הביבסב  תועגופה  תויוגהנתה  םג  ךא  תויתביבס , - ורפ תויוגהנתה  םדקל  תויושע  ןה 
.תיתביבסה העפשהה  תניחבמ  יוצרה  ןוויכב  תויוגהנתהה  תא  וקזחיש  ידכ  םיחסונמ , םימיוסמ 

תויוגהנתה לע  תויתרבחה  תומרונה  תעפשה  תא  תומיגדמש  תיתביבסה , היגולוכיספה  תורפס  ךותמ  תואמגוד  רפסמ  וגצוי  ןלהל 
תונוש םיכרד  תומיגדמ  םג  ןה  תויתרבחה , תומרונה  תובישח  תמגדה  דבלמ  ןכלו , הדש , ירקחמ  ךותמ  ןה  תואמגודה  לכ  .תויתביבס 

.יתוגהנתה יוניש  תריצי  םשל  םייביטמרונ  םירסמב  שומישל 

םיירוביצ תומוקמב  תלוספ  תכלשה 

תכלשה לע  תויתרבח  תומרונ  לש  ןתעפשה  הקדבנ  , Robert Cialdini תושארב "ב  הראב םירקוח  תצובק  הכרעש  םייוסינ  תרדסב 
תברקבש הינח  שרגמב  בכר  ילכ  לש  תושמש  יבגמ  תחת  םיריילפ )  ) םוסרפ יפד  חינה  רקחמה  תווצ  םיירוביצ  . תומוקמב  תלוספ 

לע םיעיפשמ  הפצרה  לע  םוסרפה  תכלשה  לש  המרונה  תודוא  לע  םירסמש  הדימה  תא  וקדב  םירקוחה  .יאטיסרבינוא  םילוח  תיב 
גוסהמ םוסרפ  יפד  ללוכ  םינוש , םיגוסמ  תלוספ  ביבסמש  הפצרה  לע  הקרזנ  דחא  יוסינ  יאנתב  .םוקמב  םיגהנה  לש  תוגהנתהה 

ועיגהש םיגהנה  תוגהנתה  תא  ודדמ  רקחמה  תווצ  םעטמ  םינתיפצת  .ןיטולחל  הפצרה  התקונ  רחא  יאנתב  .תושמשה  לע  םשוהש 
לש הפצרה  לע  הכלשהה  זוחא  יופצכ , םירחא .) םיגהנ  ברקב  הרואכל , תולבוקמה , תומרונה  לע  דיעמה  רבד   ) םביבס השענב  ופצו 

תמועל הפצרה , לע  הכלשה  לש  תויתרבח  תומרונב  ופצש  םיגהנה  ברקב  קהבומב  הובג  היה  השמשל  ודמצוהש  םוסרפה  יפד 
לומ ךילשהש  רקחמה ) תווצמ   ) םדא םיגהנה  לומ  רבע  םייוסינ  תרדס  התואב  ףסונ  יאנתב  .הייקנ  הפצר  לש  בצמב  ופצש  םיגהנה 

תכלשה לש  תוגהנתהב  היילעל  הליבוה  הז  םדאב  הייפצה  אליממ , תכלכולמ  התייה  הביבסה  רשאכ  .הפצרה  לע  תלוספ  םהיניע 
וענמנש םיגהנה  זוחאב  היילעל  אקווד  האיבה  וז  תוגהנתהב  הייפצה  הייקנ , התייה  הביבסה  רשאכ  תאז , תמועל  .הפצרה  לע  תלוספ 

תויתרבחה תומרונה  םא  תיתביבס , יטנא  הלועפל  המגדה "  " ןיעמ םיאור  רשאכ  םגש  איה  רבדה  תועמשמ  .תלוספ  תכלשהמ 
.הבוט אלה  תוגהנתהה  תא  וקחי  אלו  ןהל , םאתהב  ולעפי  םישנאה  תיתביבס , - ורפ תוליעפל  הפדעה  תונמסמ 

תיתיב למשח  תכירצ 

למשחה תכירצ  לע  תויתרבחה  תומרונה  תעפשה  הקדבנ  הינרופילקב , וקרמ  ןס  רוזא  יבשות  ברקב  וכרענש  םירקחמ  תרדסב 
עצוממ לע  עדימב  הוולמ  םהלש , תיתיבה  למשחה  תכירצ  לע  יעובש  בושמ  םיבשותה  ולביק  םירקחמה  דחאב  תיתיבה  .

: םלוכ לע  עיפשה  יביטמרונה  רסמה  םינכשה .)" לצא  לבוקמ  המ   " תודוא לע  יביטמרונ  רסמ   ) הפוקת התואב  תיתנוכשה  הכירצה 
וז האצותש  ןבומ  התלע ב-8% . עצוממהמ  תוחפ  וכרצש  הלא  לש  הכירצהו  הדרי ב-6% , עצוממהמ  רתוי  וכרצש  הלא  לש  הכירצה 

שיגדמ הז  אצממ  .עצוממהמ  תוחפ  םיכרוצש  הלא  לצא  אל  םג  דחא , ףא  לצא  הלעת  אל  הכירצהש  איה  הרטמה  יכ  היוצר , הניא 
- ורפ תוגהנתה  םדקל  תויושע  ןה  תילילש : וא  תיבויח  תויהל  היושע  יתביבסה  רשקהבש  תויתרבח , תומרונל  שיש  העפשהה  תא 

ךרוצל .הביבסהו  עבטה  יבאשמב  תעגופ  אקוודש  תוגהנתה  תאלעה  לש  היוצר  אל  האצותל  םורגל  םג  הדימ  התואב  ךא  תיתביבס ,
המ םג ב" אלא  תלבוקמה ," תוגהנתהה  חוויד  קר ב" אל  דקמתמה  יביטמרונ  רסמ  םירקוחה  ופיסוה  וז  היגוס  םע  תודדומתה 

תחתמ התייה  םהלש  תיתיבה  הכירצהש  הלא  לש  חווידל  .יעובשה  חווידל  ןופוצרפ  תפסוה  תועצמאב  תאז  היוצרה ." תוגהנתהה 
רסמ לש  וז  תפסות  בוצע .(-:  ןופוצרפ  ףרוצ  עצוממה  לעמ  התייה  םהלש  הכירצהש  הלאלו  ךייחמ ,)-:  ןופוצרפ  ףרוצ  עצוממל 

ןכאש רסמה  תא  לביק  אוה  יכ  היילע , הלח  אל  עצוממהמ  תוחפ  ךרצש  ימ  לצא  םגש  ךכל  האיבה  ךירצ " המ   " תודוא לע  יביטמרונ 
.תוחפ ךורצל  ךירצ 

[31  , 15  , 14]

[32 , 30  , 28  , 22 , 16  ]

[14]

[32  , 20]
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ןכו ןכרצה  לש  למשחב  שומיש  לע  עדימ  ןתונש  למשחה , תרבח  לש  ןובשחב  םישוע " םירחא  המ   " לש תומרונב  שומישל  המגוד 
.ולש בושייב  תולבוקמה  תוגהנתהה  תומרונ  לע  עדימ 

םימ תכירצ 

לע תולמע  תויושרה  לארשיב , ומכ  הינרופילקב , םימ  . תכירצב  דקמתה  וגייד , ןס  רוזאב  הינרופילקב , ךרענש  ףסונ  רקחמ 
םיכרד לש  ןתעפשה  תא  ןוחבל  וסינ  ראותמה  רקחמב  רוזאה . תא  ודקפש  תורוצב  תובקעב  םימב  ןוכסיחל  םיכרד  תאיצמ 

תועדומ ולתנ  רוזאב  םייטרפ  םיתב  רתוי מ-8,000  לש  תוידי  לע  .ןמז  ךרואל  םימ  תכירצ  תתחפה  לע  םיבשותל  היינפ  לש  תונוש 
תיביטקפא איה  תישיא  תוביוחמ  תריצי  יכ  וארה  םימדוק  םירקחמ  יאצממ  .תויטרפה  תוניגה  תייקשהב  םימב  ךוסחל  תושקבמה 

העיפשמ אשונב  תובייחתה  בתכ  לע  םותחל  השקבש  ןפואב  דקמתה  רקחמב  יזכרמ  קלח  ךכל , יא  יתוגהנתה . יוניש  תריציל 
לע חווידל  הדמצוהש  ןוכסיחל , תובייחתה  לע  המיתחל  השקב  א ) : ) תוצובק שולש  ןיב  האוושהב  דקמתה  רקחמה  .תוגהנתהה  לע 

ןתשקבב תויושרל  עייסל  םיניינועמ  םיבשותהמ  חווד ש-80%   ) תויושרה תשקבל  תונעיה  תניחבמ  רוזאב  תולבוקמה  תומרונה 
תודוא לע  תויושרה  ומסרפש  הרומח  הרהזאל  רוכזאל  הדמצוהש  ןוכסיחל , תובייחתה  לע  המיתחל  השקב  ב ) (; ) םימב ןוכסיחל 

לע דבלב  עדימ  ג ) (; ) םירלוד לש 500  יפסכ  סנקו  םימה  תקפסאב  תוקספה  ןוגכ   ) תזרפומ םימ  תכירצ  ןיגב  ולעפויש  תויצקנסה 
, תועדומה רוזיפ  שדוחב  תועדומה , רוזיפ  ינפל  שדוח  תישדוחה  תיתיבה  םימה  תכירצ  תא  ודדמ  םירקוחה  .םימב  ךוסחל  םיכרד 

תידיימ התחפה  הלבקתה  םימ  תכירצב  התחפהל  תובייחתה  בתכ  לע  ומתחש  הלא  לכ  לצא  .וירחאל  םישדוח  העברא  דועו 
לש 3.5% התייה  התחפהה  יביטמרונ  עדימ  ולביקש  הלא  לצאו  לש 5.6% , התייה  התחפהה  הרהזא  םג  ולביקש  הלא  לצא  .הכירצב 

תתחפהב ודימתה  יביטמרונ  עדימ  ולביקש  הלא  קרש  אצמנ  רתוי , רחואמ  םישדוח  העברא  ךרענש  בקעמב  תאז , םע  .הכירצב 
תצובק תמועל  קהבומ  רעפב  התייהש  הכירצב , לש 8%  התחפה  התייה  וז  הצובק  לצא  .התוא  ולידגה  ףאו  ןמז , ךרואל  םימה  תכירצ 

.הכירצב תיתועמשמ  הדירי  התפצנ  אל  םימב , ןוכסיחל  םיכרד  לע  עדימ  קר  הלביקש  תישילשה , הצובקה  ברקב  .תרוקיבה 
ןתמ ךכל , דוגינב  .יוניש  רוציל  תימינפ  היצביטומל  ליבומ  יביטמרונ  רסמ  םע  תישיא  תוביוחמ  בוליש  יכ  התייה  הלבקתהש  הנקסמה 

.ןמז  ךרואל  ךשמנ  אל  ןכלו  םיינוציח , םיצחל  לש  רצותכ  הווחנש  הזכ  ךא  יונישל , ןוצר  הלחתהב  רצוי  םנמוא  הרהזא 

זכרמו ופי  - ביבא – לת תייריע  םימה , תוביצנ  לש  הרבסהה  עסמ  ךותמ  .םימב  ןוכסיחה  םוחתב  תושעל " ךירצ  המ   " לש תומרונל  המגוד 
תימואלה היירפסה  הרמפאה -  ףסוא  ןמזב ," עסמ  : " רוקמ  | 1966 הרבסהה ,

םילוכרמה תופוקב  קיטסלפ  תויקשב  שומיש 

תופוקב םניח  תונתינש  תוימעפ  - דח תויקש  תכירצ  לע  םינוש  םיילולימ  םירסמ  תעפשה  הקדבנ  הילגנאב , לוכרמב  ךרענש  רקחמב 
תוגהנתהה תומרונ  תודוא  לע  רסמ  א ) : ) ויה םירסמה  יגוס  תשולש  .תופוקה  תברקב  ולתנש  םיטלש  לע  ועיפוה  םירסמה  . 

תוירחאל הנופה  רסמ  ב ) "; ) הביבסל רוזעל  הבוט  ךרד  אוה  םיימעפ  - בר תוינק  יקיתב  שומישש  םינימאמ  וז  תונחב  םינוקה  : " תויוצרה

[21]

[22 , 21  ]

[29 , 24  ]
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יגוס ינש  בוליש  ג ) "; ) םיימעפ - בר םיקיתב  שמתשהל  ךישממ  התאש  ךכב  הביבסל  ךתרזע  לע  ךל  םידומ  ונא  : " םינוקה לש  תישיאה 
", תוימניח תוימעפ ה" - דחה תויקשב  שמתשהל  ןכ  התייה  םוקמב  תלבוקמה  תוגהנתהה  תמרונש  רחאמ  .ליעל  וראותש  םירסמה 

עצוממ תושעל ." ךירצ  המ   " לש הלאו  םישוע " םירחא  םישנא  המ   " לש הלא  תורתוס : תומרונ  ןיב  השעמל  בליש  רקחמה  ךרעמ 
ושמתשה ב- יאנת א )  ) יביטמרונ רסמ  בצוה  םלומש  םינוק  .היינקב  תויקש  היה 3.12  והשלכ  רסמב  הייפצ  אלל  תויקשב  שומישה 

ושמתשה ב-1.86 יאנת ג )  ) תישיא תוירחא  םע  יביטמרונ  רסמ  בלשמה  טלש  םהינפב  בצוהש  םינוקו  עצוממב , תויקש   2.04
הלח תישיא  תוירחא  לש  רסמב  ופצש  םינוקה  ברקב  םג  .קהבומ  היה  תרוקיבה  תצובק  תמועל  שרפהה  םירקמה  ינשב  .תויקש 

התייה םירקוחה  תנקסמ  .תרוקיבה  תצובקל  האוושהב  קהבומ  היה  אל  לדבהה  ךא  היינקב , תויקש  שומישב ל-2.44  הדירי 
המ  " לש תומרונה  רשאכ  םג  תיתביבס , - ורפ תוגהנתה  לע  תיבויח  העפשה  תויהל  הלוכי  ךירצ " המ   " תודוא לע  םייביטמרונ  םירסמלש 

.תיתביבס - ורפ אל  תוגהנתה  אקווד  תונמסמ  תושעל " לבוקמ 

לע ההובג  הכ  העפשה  תולעב  ןה  תויתרבח  תומרונ  עודמ 
? תויתביבס תויוגהנתה 

תולהנתהה איה ש תחא  הרעשה  .תוגהנתה  לע  עיפשהל  תויתרבח  תומרונ  לש  ההובגה  ןתלוכיל  ועצוה  םייטרואית  םירבסה  רפסמ 
ךרוצש רבד  תוריחבו , תוטלחה  הברהל  שרדנ  םדאה  םויה  ךלהמב  יביטינגוק : ןוכסיח  לש  גוס  איה  תויתרבח  תומרונ  יפ  לע 

בצמב הנוכנה  הריחבה  וזש  ההובג  תוריבס  שי  ךכיפלו , וב , ורחב  בורהש  המ  תא  תונמסמ  תויתרבחה  תומרונה  .הבישחו  ןמז  יבאשמ 
תלבק ךרוצל  השורדה  היגרנאה  תעקשה  תא  תכסוח  תויתרבחה  תומרונה  תא  תמאותה  תוגהנתהב  הריחבה  תאזל , םאתהב  .ןותנ 

םיסחיימה םייתרבח  םירוצי  םה  םדא  ינב  ךכל ש רושק  תוגהנתה  לע  עיפשהל  תומרונ  לש  ןחוכל  ףסונ  רבסה  תוטלחה  .
רשקהב תויתרבח  . תויצקנסל  איבהל  יושע  תויתרבח  תומרונל  תויצ  - יאש הדבועלו  םתלוזמ , רושיא  תלבקל  ההובג  תובישח 

תבוטל תונווכמש  תויוגהנתה  ןה  הלא  תויוגהנתהש  ךכל  הרושקה  תפסונ  הרעשה  תילעומ  תויתביבס , - ורפ תויוגהנתה  לש  יפיצפסה 
לע .תוחונ  - יאב תוכורכו  ץמאמו  ןמז  יבאשמ  תעקשה  תוכירצמ  תובר  תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה  טרפה : תבוטל  רשאמ  רתוי  ללכה 

תומרונ .תוליעי  ילוקיש  לע  רשאמ  קדוצ " המ  ו" ירסומ " המ  " " ןוכנ המ   " לש םילוקיש  לע  רתוי  תוססובמ  ןעוציבל  היצביטומה  ןכ ,
תקדוצו   . הנוכנל  בשחיתש  הלועפל  הנוְוכה  תורשפאמ  תויתרבח 

תיתביבס תוינידמב  םושייל  תוצלמה 

םיצורע ינשב  וזה  הדבועב  שמתשהל  ןתינ  .תויתביבס  תויוגהנתה  לע  תיתועמשמ  העפשה  תויתרבח  תומרונל  ליעל , ראותש  יפכ 
: תיתביבס תוינידמב  םייזכרמ 

; תלבוקמה תיתרבחה  המרונל  תיתביבס  - ורפה תוגהנתהה  תכיפה 
.םייביטמרונ םירסמב  שומיש 

יבחרמ .םייתרבחו  םייכוניח  םיכילהת  תועצמאב  רקיעב  תישענ  תלבוקמ  תיתרבח  המרונל  תיתביבס  - ורפה תוגהנתהה  תכיפה 
ךוניחב הבר  תומדקתה  שי  תונורחאה  םינשב  ץראבש  הרצקב  ןאכ  ןיוצי  ךא  וז , הריקס  לש  דקומל  רבעמ  םה  הלא  םיבושח  היישע 

המרונל תיתביבס  - ורפה תוגהנתהה  תכיפה  ההובגה  . הלכשהה  תוכרעמב  ןה  ינוכיתהו   ידוסיה  ךוניחב  ןה  יתביבס ,
תומרונב יוניש  ומדיקש  םינייפמקל  ץראב  תוטלוב  תואמגוד  .בחרה  להקל  הרבסה  תועצמאב  םג  תושעיהל  הלוכי  תלבוקמה 

. רוזחִמ םודיקל  תויוליעפהו  םימב  ןוכסיחה  אשונב  םימה  תושר  הליעפמש  הרבסהה  ךרעמ  ןה  תויתביבס  תוגהנתה 
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תרימש לש  המרונב  דומעל  דעיה  תא  רוביצה  לכ  ינפב  ביצמ  ןייפמקה  ןכלו  רעוכמה ,' ילארשיה   ' רותב ומצע  תא  ההזמ  אל  דחא  ףא 
ןויקינ תרייס  לשא , רמות  תובידאב  ירוביצה |  בחרמב  ןויקינה 

יוניש תריציל  יביטקפא  ילכ  שמשל  םילוכי  הלא  םירסמ  הריקסה , ךרואל  ראותש  יפכ  םייביטמרונ , םירסמב  שומישל  רשאב 
רשקהב היולתו  העובק , הניא  תונוש  תויגולוכיספ  תויוברעתה  לש  העפשהה  תדימ  יכ  ןייצל  בושח  תאז , םע  .תויתביבס  תויוגהנתהב 

, גרודמ ןפואב  לועפל  ץלמומ  תוברעתה  חותיפ  תעב  וז , תובכרומ  םע  דדומתהל  ידכ  םייתוברתו  . םיישיא  - ןיב םינתשמב  ןכו 
ץילמא וללה , תויוגייתסהה  תא  יתינמש  רחאל  םאתהב  . תוברעתהה  ךרעמ  תא  רפשלו  חטשהמ  בושמ  לבקל  םימסח , רתאל 

: תויתביבס - ורפ תויוגהנתה  םודיק  ךרוצל  םייביטמרונ  םירסמב  שומישב  תונורקע  רפסמ  לע 

". היוצרה תוגהנתהה  ו" הצופנהו " תלבוקמה  תוגהנתהה   " םה ןהב  שמתשהל  ןתינש  תויתרבחה  תומרונה  יגוס  ינש 
םא תאז , םע  .תוגהנתהב  תודקמתמה  תומרונב  שומישל  ןורתי  שי  יתביבס , - ורפ ןפואב  םיגהונ  םישנאה  בור  רשאכ 

אקווד דדועל  לולע  רבדה  יכ  שגד , ךכ  לע  םישל  יאדכ  אל  יתביבס , - ורפ אל  אוהש  ןפואב  םיגהונ  םישנאה  בור 
הרקמב ומכ   ) היוצרה תוגהנתהה  לש  תומרונה  לע  שגד  םישל  יאדכ  הזכ  בצמב  .תויתביבס  - ורפ תוחפ  ןהש  תויוגהנתה 

תומרונל םאתהב  גוהנל  םישנא  דדועל  ךכו  טקרמרפוסב ,) םיטלשה  וא  למשחה , תונובשחל  ףרוצש  ןופוצרפה  לש 
.הלא

םג תולולע  ןה  םימיוסמ  םירקמב  ןכל , .םלוכ  לע  תועיפשמ  תויתרבח  תומרונ  תומרונה : יגוס  ינש  ןיב  בולישה  יבגל  דוע 
םג .בורה  ברקב  לבוקמהמ  רתוי  יתביבס  - ורפ ןפואב  וגהנ  אקוודש  ימ  לצא  תויתביבס  - ורפ תוחפ  תויוגהנתהל  םורגל 

יוצרש המ   " תודוא לע  עדימ  ץופנו ," לבוקמש  המ   " רדגב ןהש  תויתוגהנתהה  תומרונה  םע  בלשל  יאדכ  הז , הרקמב 
(. למשחה תונובשח  רקחמב  םינופוצרפה  תמגודב  ומכ  " ) שרדנו

יא .תולקב  חכשיהל  תויושע  ושכרנ  התע  הזש  תויוגהנתהו  תוברו , תובכרומ  תומישמל  םישרדנ  ונא  ינרדומה  םלועב 
. תופסונ  תויגטרטסא  םע  תויתרבח  תומרונ  תודוא  לע  םירסמ  תוברעמה  תויוברעתה  בלשל  ץלמומ  ךכל ,

בתכ לע  המיתחל  היגטרטסא  םע  םייביטמרונ  םירסמ  לש  בוליש  דציכ  תוארל  ןתינ  ליעל  וראותש  םירקחמב 
ןופצמל הנופה  רסמ  םע  תויתרבח  תומרונ  לע  רסמ  בוליש  דציכו  םימ , תתחפהב  תויבטימ  תואצותל  איבמ  תובייחתה 

.ןוליינ תויקש  תכירצב  תויבטימ  תואצותל  ליבומ  תישיא  תוירחא  תשוחתלו 
ןהילא םיכייתשמ  םהש  רתוי  תויפיצפס  תוצובקב  תולבוקמה  תומרונל  רתוי  ההובג  תובישח  סחייל  םיטונ  םישנא 
לבוקמה ןפואב  רשאמ  רתוי  םיריעצ  םירוה  ברקב  לבוקמה  ןפואב  גהנתהל  וטיי  םיריעצ  םידליל  םירוה  לשמל , . 

רשאמ רתוי  וז  הצובקב  לבוקמה  ןפואב  גהנתהל  וטיי  תמיוסמ  טועימ  תצובקב  םירבחו  הייסולכואה , ללכ  ברקב 
םיצעהל ידכ  הז  ןותנב  שמתשהל  ץלמומ  םייביטמרונ  םירסמ  חוסינ  תעב  .הייסולכואה  ללכ  ברקב  לבוקמה  ןפואב 

.תויתרבחה תומרונה  לש  תויביטקפאה  תדימ  תא 

"ב הראב .תונוש  םיכרדב  תומזוי  יליבומו  תוטלחה  ילבקמ  שמשל  תולוכי  תויתרבח  תומרונ  אשונב  םירקחממ  תולבקתמה  תונקסמה 
וסינכה ןה  .למשחה  תכירצ  לע  תומרונה  תעפשה  אשונב  ליעל  ראותש  רקחמה  יאצממב  זגו  למשח  תקפסא  תורבח  ושמתשה 

לש 2% לדוג  ירדסב  התחפהל  איבה  רבדהו  בא , יתב  ןוילימ  לעמ  ברקב  םייתפוקתה  זגהו  למשחה  תונובשח  לא  יביטמרונ  עדימ 
טאווליק לכ  לע  טנס  לש 2.5  ןוכסיח  וז  תינכותב  שיש  הלעה  תלעות  - תולע בושיח  ךכמ , הרתי  תישדוחה  . למשחה  תכירצב 

. תורחא  תויוברעתהל  האוושהב  יתועמשמ  ןוכסיח  ךסחנש , העש 

, תאז םע  .ןובשחה  לעב  לש  םירוגמה  ריעב  תעצוממה  הכירצה  תודוא  לע  עדימ  למשחה  תונובשחב  תוארל  ןתינ  םויכ  לארשיב  םג 
בצמ רצוויהל  לולע  ןכלו  ןופוצרפ , לש  טמרופב  תויוצר  תומרונ  לש  ןומיס  הז  עדימל  הוולתמ  אל  רקחמב , ץלמומש  הממ  לידבהל 

[23 , 17]

[29 , 27]

[25  , 22]

[32]

[32 , 30 , 8]

[8]
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ריעה איה  האוושהה  תצובק  ןכ , ומכ  .םריעב  תעצוממה  המרל  המוד  היהתש  ידכ  םהלש  הכירצה  תמר  תא  ולעי  םיינכסח  םינכרצש 
ילעב תיב  יקשמ  וא  ותנוכש , יבשותכ  ןכרצל , רתוי  תברוקמ  תוסחייתה  תצובק  לש  היה  יביטמרונה  עדימה  ולש  חינהל  שי  .הלוכ 

.יונישל   רתוי  ההובג  הענה  רצוי  היה  רבדה  םירייד , לש  רפסמ  ותוא 

תויוגהנתה ןווגמ  לע  תיתועמשמ  העפשה  לעב  אוה  תולבוקמה  תויתרבחה  תומרונה  תא  ספות  םדאש  ןפואה  םוכיסל ,
ועצוה ןכו  תויתרבח , תומרונב  שומיש  תועצמאב  תויוגהנתה  לע  ןהב  עיפשהל  ןתינש  תונוש  םיכרד  ומגדוה  רמאמב  תויתביבס .

אשונב םירקחממ  לבקתמה  ברה  עדימה  .הרבסה  תויוליעפב  ןכו  תויתלשממ  תויוליעפ  תרגסמב  תומרונב  ירשפא  שומישל  םישגד 
.םיבר םימוחתב  תויתביבס  - ורפ תויוגהנתה  םודיק  םשל  םיטקננש  םיעצמאה  ןווגמ  תבחרהל  איבהל  לוכי 

השעמל הכלה 

למשחה תרבח 

רובע םהלשמ  תוכומנ  תואצוה  לע  עדימל  םיפשחנש  תוחוקל  יכ  םיחיכומ  הז , רמאמב  םיראותמה  הלא  ןוגכ  םירקחמ ,
קשמ תואצוה  תא  תיחפהל  ידכ  הכירצה  תא  םתמזוימ  םימצמצמ  םהל , תומודה  תוחפשמו  םהינכש  דצמ  היגרנאה  תכירצ 

תואצוהו הכירצה  םוצמצ  דודיע  ותרטמש  ילכ  היתוחוקלל  למשחה  תונובשחב  תללוכ  למשחה  תרבח  .המאתהב  תיבה 
עדימה םוסרפ  .הנורחאה  הנשב  ובושיי  יבשות  לש  וז  לומ  לא  חוקלה  תכירצ  תא  הוושמה  ףרג  למשח –  ןיגב  תיבה  קשמ 

קלחכ השענ  םוסרפה  .היגרנאב  ןוכסיחלו  למשחב  לכשומ  שומישל  חוקלה  תא  ןברדמ  למשחה  תרבח  םעטמ  םוזי  ןפואב 
הדימ תומאל  םאתהבו  הביבסלו , חוקלל  תוביוחמבו  עדימ  תשגנהב  תופיקשב , תלגודש  ןוירוטקרידהו , הלהנהה  תוינידממ 

.למשחה תושר  םע  ושבוגש 
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