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תוצלמהו םלועב  תודדומתה 
(: הביבסו 9(3 היגולוקא  .לארשיל 

.21–14

ךרכ 9(3)תוריקס ויתס 2018 /  2018ןויליג  רבוטקואב ,  12

שערה תמצועו  השולש  יפ  תולודג  ןה  םלוא  ץראב , םויכ  תומייקה  הלאמ  יתועמשמ  ןפואב  רתוי  בר  למשח  תורציימ  תוינרדומ  תוניברוט  .דרפס  הפירָטב , תוניברוט  תווח 
ירפ זרא  םוליצ : רתוי |  ההובג  ןהמ  טלפנה 

תודדומתה יכרד  חור –  תוניברוטמ  דוצירו  שער 
לארשיל תוצלמהו  םלועב 

גלזמה הצק  לע 

םינשב םימדוקמ  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנאב  שומישה  תבחרה  לע  הלשממה  תטלחה  שומימ  ךרוצל 
.לארשיב חור  תוניברוט  לש  תֹווח  תמקהל  םיבר  םימזימ  תונורחאה 

תואירבב העיגפ  ינפמ  ששח  הלעמה  רבד  םיבושייל , תוכימסב  ןונכתמ  ענמיהל  השק  הפופצה  ונצראב 
.דוצירו שער  לשב  דוחייב  רוביצה ,

תוחיטבה יקחרמל  סחיב  הרמחהה  תדימב  רקיעב  תולדבנה  תונוש , הרדסא  תוכרעמ  תומייק  םלועב 
.חורה תווחמ  םישרדנה 

ןיב םיבר  םיקבאמ  םנשי  ץראב , חור  תווח  לש  ןתוליעפלו  ןמוקימל  סחיב  תיפיצפס  הרדסא  רדעיהב 
.הנידמה תויושרו  םימזיה  לומ  לא  הביבס ) תרימש  ינוגרא  לש  הכימתב   ) םידגנתמה םיבשותה 

תוניברוטה תא  קיחרהל  םיצורש  םיבשותה  .ול  תוחונ " תונידמב ה" הגוהנה  הרדסאב  דדצמ  דצ  לכ  הכ , דע 
תוחיטב יחווטב  םידדצמ  םימזיהו  דואמ , קוחר  ןהב  חווטהש  תונידמה  לש  הרדסאב  םילתנ  םהיבושיימ ,

.תופופצ תונידמב  םילבוקמה  רתוי , םינטק 
.הלשממה ידרשמב  תוינידמה  שוביגלו  לכשומ , ןויד  ךשמהל  קצומ  סיסב  קפסמ  רמאמה 

תכרעמה
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ריצקת

ךכ .שמשה  תיגרנא  םע  דחיב  תושדחתמ , תויגרנאל  ןוכנ  ליהמת  תריציב  עייסל  לגוסמ  לארשיב  חור  תוניברוט  לש  חותיפ 
תובר תונידמב  םייק  חורמ  למשח  רוציי  .הממחה  יזג  תטילפ  תא  םצמצנו  םיבצחמ  יקלדמ  למשח  רוציי  תיחפהל  לכונ 

.ץראב המודיקל  םימסח  רפסמ  םימייק  חורה , תייגרנא  לש  םיברה  היתונורתי  ףא  לע  האמב ה-21 . הצואת  רבוצו  םלועב 

םימיוסמ םירוזאב  הנתשמ  רוא  תמצוע   ) דוצירו שער  וללה –  םימסחה  ןיבמ  םיינש  לש  תורפס  תריקס  תאבומ  רמאמב 
םידעוימה םירוזאל  תוכימסב  ררוגתמה  רוביצ  ברקב  תודגנתה  תורצוי  וללה  תועפותה  הניברוטה .) יבהל  לצ  תלטה  ללגב 
ןוכנ ןונכת  ךרד  בורל  םמיע , דדומתהל  םיכרד  ןנשיו  הדידמל  םינתינ  דוצירהו  שערה  ידרטמ  .חור  תוניברוט  חותיפל 

הרדסא תופולח  תבצה  ןכו  לארשי , תנידמב  םימייקה  םיאנתב  דוצירהו  שערה  תעפשה  תקידב  .תבשוחמ  תוינידמו 
םוקימה והמו  םיקהל , יאדכ  תוניברוט  המכ  ומכ  תולאש  .לארשיב  חורה  תייגרנא  חותיפ  תא  םדקל  ועייסי  תוירשפא ,

רמאמב תועצומה  תוקידבה  תועצמאב  הנעמ  לבקל  ולכוי  םיבשותה , לע  תירעזמה  תילילשה  העפשהה  תניחבמ  יבטימה 
קרמנד דנלוה , תמגוד  הפוריאב , תופופצ  תוצרא  יכ  הלוע  םלועב  תונידמ  תורשעב  תומייקה  הלועפה  יכרד  תריקסמ  .הז 

יתימאה שיחרתל  סחייתהל  תרשפאמש  ופוגל , הרקמ  לכ  לש  השיג  םיגציימה  הרדסא  ינונגנמב  תושמתשמ  היגלבו ,
יקחרמ תופידעמ  הידוושו , "ב  הרא הילרטסוא , ומכ  םיחטש , תובחר  תונידמ  דגנמ , .דוצירו  שער  יטביהב  רצוויהל  לולעש 
ןה תורפסה  תריקסמ  תונקסמה  .תוניברוטה  ידרטמ  תיברמ  תא  םהמ  תוקיחרמ  ךכו  םיבושיימ , רתוי  םילודג  ןוחטיב 

תונקתה .תורחא  תופופצ  תונידמב  גוהנש  יפכ  ופוגל , הרקמ  לכ  ןוחבל  רשפאתש  השימג  הרדסא  תשרדנ  לארשיבש 
יבג לע  תרתומה  דוצירה  תועש  ךסל  הרדגה  םויכ  ןיא  דוצירל , רשאב  .וז  השיגל  םיאתהל  תולוכי  לארשיב  שער  תעינמל 

.ןהב תוגוהנה  תונקתה  תא  ץמאלו  תורחא  תונידממ  דומלל  ןתינ  .םינבמ 

אובמ

תולבגמ בקע  תשדחתמ , היגרנאל  דיחי  רוקמכ  הלש  תויתייעבה  רתוי  תטלוב  םלועב , שמש  תייגרנאב  שומישה  בחרתמש  לככ 
.תרבוג חור , תוניברוט  תוברל  םישדחתמ , היגרנא  תורוקמ  לש  יבטימ  ליהמת  לש  ותובישח  ךכיפל , הריגא  . תניחבמ  תומייקה 

תארקל תוינידמה  יננכתמ  תא  קיסעמו  רוביצה , ברקב  דבכ  ששחל  םרוג  חור  תוניברוטמ  שרדנה  ןוחטיבה  קחרמ  אשונ  תאז , םע 
ילבקמ םיסנמ  ןכל  .חור  תֹווחל  םימזימ  תורשע  ןונכתה  תודעווב  םימייק  םויכ  .ץראב  םינוש  תומוקמב  חור  תוניברוט  תמקה 

םיקמעתמ ונא  רמאמב  .תוניברוטל  ךומסב  ררוגתמה  רוביצה  לע  תוילילש  תועפשהל  םורגל  ילבמ  תמלוה  תוינידמ  שבגל  תוטלחהה 
.היואר תודדומתהל  תונוש  תופולח  םיעיצמו  םיבשותה , תברִקב  חור  תוניברוטב  שומישמ  תורצונה  תויעבה  תוהמב 

םיבושיימ שרדנה  ןוחטיבה  קחרמ  .םינווגמ  םייתרבחו  םיילכלכ  םילוקיש  םיברועמ  חור  תוניברוט  לש  יבטימ  םוקימ  תעיבקב 
תועפות ןנשי  תאז , םע  .תיעבטה  הביבסב  תובלתשהו  ףונ  לש  םיטביה  שיגדמה  יביטקייבוס  לוקיש  תויהל  לוכי  םיסלכואמ 

תעיבקב םיירקיעה  םידידמה  םירטמרפה  םה  דוצירו  שער  .םיבשותה  לע  תורישי  עיפשהל  תויושעש  הדידמל , תונתינה  תומיוסמ 
.םהירוגמ םוקמ  תברִקב  חור  תווח  תמקהמ  םיבשות  תוששחל  תוביסה  ןיב  ןה  הלא  תועפות  .ןוחטיבה  יקחרמ 

, ןכ ומכ  .םדאה  תואירב  לע  םתעפשהו  םתמצוע  דוצירהו , שערה  תורצוויה  תודוא  לע  םייקה  יעדמה  עדיה  ירקיע  םימכוסמ  רמאמב 
, לארשי תנידמב  םימייקה  םינייפאמל  תוסחייתה  הנשי  ףוסבל , .הלא  םימסחל  רשאב  תוינידמל  תודדומתה  יכרד  תורקסנ 

.תושדחתמ תויגרנא  םודיקל  תשרדנה  תוינידמל  תוצלמהו 

[27]
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Idaho National Laboratory, Flickr, CC םוליצ : תויתואירב | ? תויעב  םורגל  הלולע  םיבושייל  ךומס  חור  תוניברוט  תמקה  םאה 
BY 2.0

תועפשהו םימרוג  חור –  תוניברוטמ  שער 

המצועבו ( Hz ץרהב –  תדדמנה   ) תורידתב תנייפואמ  לוקה  לג  תדונת  .לוק  ילג  ידי  - לע םיוסמ  רוקממ  קפומה  לילצ  אוה  שער 
םיבהלה ןיב  היצקארטניאהמ  רצונש  ימנידוריוואה  ךותיחה  אוה  חור  תוניברוטב  יטננימודה  שערה  רוקמ  (. dB לביצדב –  תדדמנה  )

תעימש ףסל  תחתמש  םירדתב  אצמנ  ןהמ  ןטק  קלחו  תישונא , ןזואל  תועמשנ  ןבור  .תונוש  תויורידתב  ענ  שערה  ריוואל  .
תוניברוטה תומכ  שערה ; רוקממ  קחרמ  םיירקיע : םימרוג  השישמ  תעפשומ  בחרמב  שערה  תורזפתה  תישונאה  . ןזואה 

. עקר  ישער  ריווא ; גזמו  םייפרגואיג  םימרוג  התמצועו , חורה  ןוויכ  שערה ; תורידת  ןותנ ; ןמזב  תולעופה 

(EPA  ) הביבסה תנגהל  תינקירמאה  תונכוסה  .םדאה  ינב  לע  עיפשמש  תוניברוט  לש  שערה  ףס  רבדב  סוזנצנוק  םויכ  ןיא  םלועב 
ימלועה תואירבה  ןוגרא  תוידיתע  . תויתואירב  תונכס  עונמל  ידכ  הלילב  לביצד  לש 45  המצועב  שערל  הפישח  ליבגהל  הצילממ 
יתנש עצוממכ  תימתירגול ) הלָקס  איה  לביצדש  תויה  , EPA- המ תיצחמכ   ) לביצד לש 40  המצועב  שערל  הפישח  ליבגהל  ץילממ 

םיפושח הייסולכואהמ  רתוי מ-30%  יפוריאה , דוחיאה  ינותנ  יפ  לע  לעופב , .תיתוכיא  הניש  תבוטל  םירוגמ , רדחל  ץוחמ  הלילב 
םירטמ תואמ  לש  קחרמב  לביצד  לש 35–40  עצוממ  שער  תורצוי  תולודג  חור  תוניברוט  לביצד  . הובג מ-55  שערל  הלילב 

. שערה  רוקממ 

[25 , 10]

[13 , 10]

[8 , 6]
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אוהו תוניברוטל , ךומס  םיררוגתמה  םיבשותה  רובע  דרטמ  תויהל  לולע  ץרה )  20,000–20  ) ישונאה עמשה  ירדת  םוחתב  שער 
תניחבמ דרטמ  ויה  חור  תוניברוטש  וארה  הידוושבו  דנלוהב  םיבשות  ינולאש  הלילה  . תועשב  םיטקש  םירוזאב  רתוי  שגרוי 

תורפסב תניוצמש  החיכש , העפות  אוה   nuisance  )) דרטמכ שער  לביצד  . לעמ 45  לש  המצועב  םיבשותהמ  תיצחמ 
תוכיא לע  עיפשהל  לוכי  דרטמה  תיתואירבה  המרב  .םיבשותה  ייח  תרגשב  הערפהל  םורגל  לולע  דרטמה  .חור  תוניברוטל  רשקהב 

. תורוחרחסו  ןּוטנִט  שאר , יבאכ  ןה  רתוי  הכומנ  ןתוחיכשש  תועפשה  םיבשותה  . תניש 

Mark Putman, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ : "ב |  הראבש ירוזימ  תנידמב  יאלקח  חטשב  םסא  דיל  הניברוט 
םימרוגל אלא  רצוי , שערהש  תויביטקייבוא  תוילקיזיפ  תועפשהל  דרטמה  ןיב  םירשקמ  םניאש  םירקחמ  םנשי  תאז , תמועל 

הנישה תוכיא  לע  העיפשמ  תוניברוטל  הברִקה  יכ  אצמנ  אלו  הניש , תדבעמב  םיבשותה  וקדבנ  הדנקב  .םיילכלכו  םייגולוכיספ 
שערל תושיגרה  תא  תיחפמה  םרוגכ  חכוה  תוניברוטל  רושקה  ילכלכה  סרטניאה  לביצד ) . היה 46  קדבנש  שערה  חווט  )

ידרטמ רבדב  תונולתה  רפסמ  דרי  חור , תייגרנא  ימזימל  םייקסע  םיפתושכ  ובלוש  םיבשותה  ןהבש  תוליהקב  רמולכ , .תוניברוטמ 
םימרוגכ תונמתסמ  תוניברוטה  םויקל  תועדומהו  םינבממ  ןיעב  תוניברוטה  תּוארנ  תיגולוכיספ , הניחבמ  קהבומ  . ןפואב  שער 

תאצותש הפצמ  טנייצפ  רשאכ   ) nocebo תיגולוכיספה העפותל  וז  העפשה  ךיישל  ןתינ  דרטמה  . תמר  לע  םיעיפשמה 
ללגב הרוק  הז  טקפא  ובסלפה .) טקפאל  הכופה  העפות  הנממ , ששחש  תילילשה  האצותל  םרוג  רבדה  תילילש , היהת  לופיט 

. ששחה  םצעמ  קר  ולחי  םיבר  םיבשות  ןכאש  איה  האצותהו  תוילילש , תואירב  תוכלשה  שי  תוניברוטלש  ךכמ  םיבשותה  ששח 

וא דירטמ  םרוגכ  וחכוה  םרט  חור  תוניברוטמ  ץרה ) לש 1–20  תורידת  , infrasound  ) לוק - תת ישער  תרבוגה , בלה  תמושת  תורמל 
םימרוגה םוכיס  םדאה  . ינבל  ץלמומה  יברמה  שערה  ףסל  תחתמ  ןה  תוטלפנה  תומצועה  .קהבומ  ןפואב  ןכוסמ 

הלבט 1. עיפומ ב חור  תוניברוטמ  שער  אשונב  תועפשההו 

[26 , 1]

[23 , 22]

[26 , 20][26 , 1]

[18]

[23 , 22]

[22 , 20 , 14]
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[29 , 19 , 17 , 13 , 7]
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הלבט 1
ךכ לע  םיעיפשמה  םימרוגהו  תויתואירב  תועפשה  תוניברוטמ , שערה  תומצוע  םוכיס 

תודדומתה יכרד  חור –  תוניברוטמ  שער 

תויללכה שערה  תונקתב  תושמתשמ  תונידמהמ  קלח  .תוניברוט  לש  שער  דרטמ  תעינמל  תונווגמ  הרדסא  תוכרעמ  תומייק 
םידבוע תונידמה  לכב  .חור  תוניברוטל  תויפיצפס  תושדח  תונקת  וסינכה  קלחו  תוניברוט , דבלמ  םיפסונ  שער  תורוקמל  תומייקה 

לביצד ןיב 35 ל-55  הענ  שערה  תמצוע  לוק .) - תת ישערב  שומישל  הגוהנה   G הלָקס יפל  אלו   ) A הלָקסב לביצד  תודיחי  יפ  לע 
תמצוע תמר  : LAeq איה ןעוציבל  תחוורה  הטישה  .שערה  תמצוע  תדידמל  תוטיש  רפסמ  תומייק  תונוש  תונידמ  ברקב  . A הלָקסב

. רדגומ  ןמז  קרפב  הדדמנש  תללוכה  תילוקה  היגרנאל  הוושה  םילביצדב  לוקה 

הלועה שער  תריצי  תורסואה  הניברוטה , שער  לע  תולבגמ  םג  ןנשי  .הממיב  תומיוסמ  תועשב  םישער  ןיב  תודירפמ  תומיוסמ  תונידמ 
םיירפכ  םירוזאל  םיינוריע  םירוזא  ןיב  םינקתב  הדרפה  הנשי  תוצראהמ  קלחב  .רוזאב  עקרה  שערל  רבעמ  לביצד  השימח  לע 

160–10  ) רדת יכומנ  םישערל  קר  תוסחייתה  תמייק  קרמנדב  .תונידמה  בורב  תמייק  הנניא  לוק  - תת ישערל  תוסחייתה  . 
. A   הלָקסב תדדמנ  איהו  ץרה )

םיניינועמה םימזי  .חור  תווח  רובע  זרכמל  הנידמה  םעטמ  םיחטש  תאצקהב  ליחתמ  הידוושו  קרמנד  ןוגכ  תונידמב  ןונכתה  ךילה 
ילגעמ םא  .חטשב  תודידמבו  בשחמ  תונכותב  םישמתשמו  םייתביבס  םירקס  םיעצבמ  וצקוהש  םיחטשב  חור  תייגרנא  חתפל 

.שערה תא  תיחפהל  ידכ  הניברוטה  ינייפאמ  תא  תונשל  םזיה  לע  הרדסאה , יאנתב  םידמוע  םניא  םינבמל  שערה  תורזפתה 
םג ךכו  תתחפומ  םיבהלה  תוריהמ  םינבמה , ןוויכל  תבשונ  חורהש  תועשבש  ךכ  הניברוטה , תרוצת  ןפוא  הנתשי  הלאכ  םירקמב 

ברקב הדיחא  שער  תעפשה  תמייק  אל  .םזיהמ  םהיתושקב  תא  גיצהל  םזימה  תליחת  ינפל  רדגומ  ןמז  ןתינ  םיבשותל  .שערה 
ןויאיר , Niels-Erik Clausen  ) קוחה יאנתב  דמוע  שערהש  םירקמב  םג  תונוש  תוגרדב  תושיגר  תולעב  תויסולכוא  ןנשיו  םיבשותה ,
ילכלכ ץירמת  םילבקמ  םיבשותה  םיבר  םירקמב  רומאכ , ינויב 2017 .)  15 ישיא , ןויאיר   , Sara Fogelstrom ינויב 2017 ;  9 ישיא ,

ףיסומו יתועמשמכ , חכוה  הנידמלו  םזיל  םיבשותה  ןיב  גולאידה  .םידרטמ  דגנ  תונולתה  תומכ  תא  יתועמשמ  ןפואב  תיחפמש 
.ןיינעה ילעב  לכ  לע  לבוקמש  רדסהל  עיגהל  יוכיסל 

תועפשהו םימרוג  חור –  תוניברוטמ  דוציר 

. ןיגוריסל  הנתשמה  רוא  תמצוע  תרצונ  ךכו  םיוסמ  רוזא  לע  לצ  םיליטמ  םיענה  הניברוטה  יבהל  רשאכ  רצונ  םיללצ  דוציר 
ןמזהו הנשה  תנוע  יפרגואיגה , םוקימה  הניברוטהמ , קחרמה  םה  דוצירה  תמצוע  תונכתיה  לע  םיעיפשמה  םיירקיעה  םימרוגה 

םיירושימ םיאנתב  שחרתהל  הלוכי  דוצירה  תעפות  לארשיב  הניברוטה  . ינייפאמו  חטשה  יאנתו  היפרגופוט  ריוואה , גזמ  הממיב ,
ןופצה ןיבל  הנבמ  - הניברוט - שמשה וק  ןיב  איה  תיווזה  .תולעמ  חווטב 247.5–315  תויווזב  וא  תולעמ  ןיב 45–112.5  תויווזב 

יכ םיארמ  םירקחמ  .םירטמ  אוה 500–1,750  הלא  תויווזב  לארשיב  הנבמ  לע  וב  לטומ  דוצירהש  יברמה  קחרמה  .יפרגואיגה 
וקב םיררוגתמה  םיבשותל  דרטמ  תויהל  תולוכי  ןה  םלוא  םדאה , ינבל  תיתועמשמ  תיתואירב  הנכס  רצוי  ונניא  תוניברוטמ  דוצירה 

. שמשהו  תוניברוטה  םע  רישי 
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: םוליצ םיסלכואמ |  םיבושיימ  שרדנה  ןוחטיבה  קחרמ  תעיבקב  םיירקיעה  םידידמה  םירטמרפה  םה  דוצירו  שער  .עובלגב  הניברוט 
קונבס סכלא 

תודדומתה יכרד  חור –  תוניברוטמ  דוציר 

רוצעל םילגוסמש  הניברוטה , יבג  לע  םינשייח  ביכרהל  תורשפא  הנשי  .דוצירה  ינמז  תומכ  תא  תיחפהל  ןתינ  תיגולונכט , הניחבמ 
ןונכתל תונכות  תרזעב  .ןוכנ  ןונכת  ךרד  איה  דוצירה  םע  דדומתהל  רתויב  הליעיה  ךרדה  ךא  דוצירה  , ינמזב  םיבהלה  בוביס  תא 

ןוחבל תעייסמ  וז  תורשפא  .התביבסב  הנבמ  לכל  דוצירה  ינמז  תאו  דוצירה  תומכ  תא  תקיודמ  הרוצב  בשחל  ןתינ  חור , תווח 
.העפותה תא  רעזמל  התרטמש  הרדסַאל  תופולח 

יתנש דוציר  תועש  ףסל  תוסחייתמ  תונידמ  .רוציל  הניברוטל  רתומש  דוצירה  ןמז  ךשמ  תלבגהב  בורל  תדקמתמ  דוצירל  הרדסא 
: םישיחרת ינש  ןיב  לידבהל  גוהנ  .ימוי  תוקד  ףסלו 

יבהלש וזכ  המצועב  תבשונ  חורהו  םיריהב  םיימשב  העיפומ  דימת  שמשהש  בצמל  סחייתמ  רתויב : עורגה  שיחרתה 
.םיבבותסמ הניברוטה 

תומכ תא  ֵםכוסו  חור , אלל  וא  שמש  אלל  םימיה  תוחיכשב  בשחתמ  (: Real Case Scenario  ) יתימאה שיחרתה 
.הנבמה ןולחב  עגופ  דוצירהש  ןמזה 

וצמיא תובר  תונידמו  דדוב  , םויל  תוקד  דעו 30  הנשב  תועש  דע 30  תורתומ  עורגה  שיחרתב  הינמרגב , םיחנמה  םיווקה  יפ  לע 
תושרדנ הלא  תונידמ  .יתימאה  שיחרתל  תוסחייתה  תמייק  קרמנדו ) הילגנא  היגלב , דנלוה , ומכ   ) תופופצו תונטק  תונידמב  .םתוא 

תא לצנל  ןוצרה  לומ  םיבשותל  רצוויהל  לולעש  דרטמה  ןיב  ןזאל  ןהילע  ןכלו  םיבושייל , ךומס  חור  תוניברוט  םקמל  םיבר  םירקמב 
. םירוגמל  םישמשמה  םינבמל  קר  סחייתהל  ורחבש  תונידמ  םג  שי  .רתא  לכב  תילאיצנטופה  היגרנאה 

רבדב יביטמרונ  רדסה  םייק  אל  םימיוסמ  םירקמב  .תוניברוטמ  שערל  סחיב  הרדסאב  ילוש  דמעמ  תלבקמ  דוצירה  תעפות  לעופב ,
.הרדסאב םיניוצמה  םיכרעל  העיגמ  הניא  איהו  העפותה  תא  םירעזממ  םירחא  םימרוגו  שערל  ןוחטיבה  יקחרמ  ןכש  דוציר ,
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תוביסמ הפוריא  ןופצמ  תיתועמשמ  םיכומנ  דוצירה  ינמז  "ב , הראב םימיוסמ  םירוזא  וא  דרפס  תמגוד  תומיוסמ , תונידמב 
. התוחפ  רטמרפה  תובישח  ןכלו  תוימונורטסא ,

CC BY 2.0 רקילפ , ןירג , םיט  םוליצ : הינטירב |  ןופצבש  סקפילה  ריעה  יתאפמ  3 ק"מ  חור , תוניברוט  תווח 

ןוחטיב קחרמ  תעיבק 

ומכ םירחא , םימרוג  ךמס  לע  עבקיהל  לוכי  אלא  דוצירלו , שערל  קר  סחייתמ  וניא  ( setback distance  ) םינבממ ןוחטיב  קחרמ 
העיגפלו הליפנל  ןוכיסהו  םייקה   ףונה  יאוותב  העיגפמ  תוענמיה  תוניברוטה , תברקב  םינבממ  ןיעל  תּוארנ  תופירשמ , תוחיטב 

תמקהמ םיבשותל  רצוויהל  םילולעש  םינוכיסה  תא  וכותב  ליכמו  הנידמל , הנידממ  הנתשמ  ןוחטיבה  קחרמ  .םינבמב  וא  םישיבכב 
יפל עבקנ  קחרמה  םש  היגלבב , הירדנלפ  זוחמבו  קרמנדב  הגוהנ  קחרמ  תעיבק  לש  תמדקתמ  הטיש  .םינבמל  ךומס  תוניברוט 

הטיש .םינבממ  רתוי  לודג  קחרמ  שרדנ  רתוי , הלודג  הניברוטהש  לככש  ךכ  .המאתהב  שולשבו  עבראב  הניברוטה  הבוג  לש  תלפכמ 
. םינשה  םע  םילדגו  םיכלוה  תוניברוטה  ידממש  תויה  תוידיתע , תויגולונכט  תויוחתפתה  לומ  םג  הליעי  וז 

םלועהמ תואמגוד  חותינ 

תוליבומ תונידמ  ןיב  ינושה  תא  השיחממ  הלבט 2  .םלועה  יבחרמ  תובר  תונידמב  הרדסאה  הנחבנ  תורפסה , תריקס  תרגסמב 
יפרגואיגה לדוגה  סיסב  לע  תונוש  הרמחה  תומר  תוארל  ןתינ  הלבטהמ  (. OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראב 

הקינעמ השימג  הרדסא  השימג . הרדסא  תמייק  קרמנדו , דנלוה  היגלב , תמגוד  תופופצו , תונטק  תונידמב  הנידמב : תופיפצהו 
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סחייתמה שערה , תייגוסב  םיאנת  הבורמ  ןונגנמ  תלעב  איה  ופוגל .' הרקמ  לכ   ' לש השיג  תרשפאמו  תושימג , ןונכתה  תכרעמל 
.רוזאה וא  הנבמה  גוסלו  חורה  תומצועל  הנשה , תנועל  הממיה , תעשל  עקר , ישערל 

הלבט 2
דוצירהו שערה  ימסחו  תונוש  תונידמב  תודדומתה  יכרד  םוכיס 

םירקמב חור  תוניברוט  םקמל  תושרדנ  תופופצו  תונטק  תונידמ  .יתימאה  שיחרתה  יפל  עבקית  השימג  הרדסא  דוצירה , תייגוסב 
לכב תילאיצנטופה  היגרנאה  תא  לצנל  ןוצרה  לומ  םיבשותל  רצוויהל  לולעש  דרטמה  ןיב  ןזאל  ןהילע  ןכלו  םיבושייל , ךומס  םיבר 

.םירטמב לודג  ןוחטיב  קחרמב  רימחהל  תוטונ  ןניא  ןהו  רתוי , תונווגמ  הרדסאה  תוטיש  הלא  תונידמבש  תוארל  ןתינ  .רתא 

תונידמ .םינתשמו  םימרוג  לש  בר  רפסמל  סחייתהל  ילבמ  דחו  רורב  אוה  הב  רתומה  שערה  ףסש   , הטושפ הרדסא  תמייק  ןתמועל 
תמקהל םיילאיצנטופ  םימוקימ  לש  לודג  רחבמ  ןהב  שיש  תויה  הטושפ  הרדסאב  בורל  ורחבי  הכומנ  הייסולכוא  תופיפצ  תולעב 

.הידוושבו הילרטסואב  הקירמא , ןופצב  שי  וז  הרדסאל  תואמגוד  .םינבמ  תברקב  םימזימ  תמקהמ  ענמיהל  רתוי  לקו  תוניברוט ,

לארשיב בצמה 

להנִמ םע  דחיב  היגרנאה  דרשמ  םדקמש  חותיפ  תוינכות  תארקל  .דוצירלו  חור  תוניברוט  ישערל  תידוחיי  הרדסא  םויכ  ןיא  לארשיב 
ישערל המיאתמ  הרדסא  רבחל  הרטמב  הביבסה , תנגהל  דרשמהו  תואירבה  דרשממ  םיגיצנ  םע  םינויד  םויכ  םימייקתמ  ןונכתה ,

קחרמ תעיבק  אוה  הלשממה  ידרשמ  ועיצהש  ןורתפה  .םלועב  תמייקה  הרדסאהו  לארשיב  חטשה  ינייפאמ  יפ  לע  חור  תוניברוט 
םיעמשנה םישערה  יפלכ  לעפומש  קוחה  . G  הלָקסב לביצד  לש 75  לוק  - תת ישערל  הרימחמ  הנקת  תפסוהו  םינבממ  ןוחטיב 

תוסחייתמ תונקתה  שער ב-1990 . תעינמל  תונקתה  ונקתוה  קוחה  חוכמ  . 1961– םיעגפמ תעינמל  קוחה  אוה  תישונאה  ןזואל 
עקר ישערל  תוסחייתה  םינוש , םינבמ  יגוסל  תוסחייתה  שי  קוחב  .חור  תוניברוט  ישערל  תודקוממ  ןניאו  שערה , ימרוג  ללכל 

[ [2

https://magazine.isees.org.il/?p=16500



הלוכי אל  שערה  תמצועש  קוחהמ  ןיבהל  ןתינ  םיעובק , םישער  םה  הניברוטה  ישערש  תויה  .הלילה  תועשו  םויה  תועש  ןיב  הדרפהו 
הנבמה ךותב  תעצבתמ  לארשיב  הדידמה  .םירוגמ  ינבמב  הלילב  לביצד  ףר ה-40  תאו  םויב   A הלָקסב לביצד  ףר ה-50  תא  רובעל 

. דדמנה  שערה  תמר  תא  תיחפמה  רבד  הרוגס , תלדו  םיחותפ  תונולח  םע 

, "א 10/ד/1 ) מת  ) חור תוניברוטל  תיצראה  ראתמה  תינכות  יפ  לע  .תונקת  וא  תויחנה  םייתניב  ןיא  דוצירה , דרטמ  תרדסאל  רשאב 
.יברמ ףקיה  רידגמה  בוקנ  ךרע  ןיא  םלוא  םינבמ , לע  תויתועמשמ  תוללצה  ןיאש  יתביבס  העפשה  ריקסתמ  קלחכ  גיצהל  םזיה  לע 
םוקמ שי  ןיידע  ךא  יפרגואיגה , םוקימה  ללגב  הפוריא  תונידממ  רתוי  םיכומנ  םיפקיהב  איה  לארשיב  דוצירה  תעפותש  חינהל  שי 

.בר קוידב  דוצירה  ינמז  תא  תוזחל  תלוכיה  רואל  המכו  המכ  תחא  לע  תוניברוט –  ןונכת  ךילהב  הז  לוקיש  בלשל 

לארשיב הרדסאל  תוצלמה 

תולבגמו ףנכ  ילעבב  העיגפה  לאיצנטופ  ומכ  חור  תוניברוטל  םיבר  םימסח  תלעב  הפופצ , הנידמ  איה  לארשי 
םג םיאתהל  תולוכי  םיעגפמ , תעינמל  קוחה  תרגסמב  לארשיב  תומייקה  תונקַּתה   . השימג הרדסא  טוקנל  הילע  ןכל  תוינוחטיב ,

םיקוחל תימלועה  הלָקסב  ריבס  םוקמב  תואצמנ  תומייקה  תונקתה  .ןתוהמב  תושימג  ןה  ןכש  חור , תוניברוטמ  םישער  תרדסאל 
.תוניברוט ישערל 

חור תוניברוט  .םינבממ  הייאר  וקב  תואצמנ  תוניברוטה  םא  םיטקשו , םידדובמ  םירוזאל  תפסונ  הנגה  ןוחבל  ץלמומ  תאז , םע 
םיניחבמה םיבשותה  לע  עיפשהלו  הלילה , תועשב  עקר  ישער  אלל  םירוזאב  רקיעב  רוביצל , דרטמ  תווהל  לולעש  שער  תורצוי 

ןתינש רתויב , עורגה  שיחרתה  יבגל  תינמרגה  הרדסאה  לש  ץומיא  לוקשל  הכירצ  לארשי  דוצירל , רשאב  .םתיבמ  ןיעב  הניברוטב 
הניברוט לכל  יתימא  שיחרת  לש  תונקת  ףיסוהל  שי  תינשמ , תפטעמכ  דבב , דב  .תינושאר  הנגה  תפטעמכ  שארמ  הייפצל 

גוהנש יפכ  הניברוטה  הבוג  יפ  לע  ןוחטיבה  יקחרמ  תעיבק  ךכ , לע  ףסונ  .תורחא  תופופצו  תונטק  תונידמב  גוהנש  יפכ  תיפיצפס ,
, רוביצל םידרטמ  ינפמ  תינושאר  הנגה  תפטעמ  היהת  דחא  דצמ  .לארשי  תנידמב  םיאנתל  המיאתמכ  תנמתסמ  היגלבבו  קרמנדב 

, ינש דצמ  םידרטמ .) ינפמ  האלמ  הנגה  קפסת  םימיוסמ  םירקמבו   ) םייגולוקאו םייפונ  םילוקיש  םג  בלשל  םיננכתמל  תרשפאמש 
.ישעמ םעט  אלל  םירימחמ  ןוחטיב  יחווט  הרידגמ  הנניאו  םינוש , תוניברוט  ילדוג  לש  תושימג  תרשפאמ  וזכש  הרדסא 

תובישח הנשי  .םלועב  תורחא  תונידמב  גוהנש  יפכ  הקיקחב , וילא  סחייתהלו  ןנכתל  שיש  ףסונ  יטירק  אשונ  אוה  רוביצה  בוריע 
אדוול שי  יתביבס  קדצ  - יא לש  בצמ  עונמל  ידכ  .ןונכתה  ךילה  לכב  הלשממה ) רוביצה , םזיה ,  ) םימרוגה תשולש  ןיב  ןוידל 

םזימב ברועמ  רוביצה  רשאכש  חיכומ  םלועב  ןויסינה  .חורה  תווחמ  ילכלכ  חוור  םיקיפמ  םתברקב  תוניברוטה  םויקמ  םיעגפנהש 
תיבויח העד  הנשי  רשאכ  תחופ  יגולוכיספה  ששחהש  רחאמ  -, noceboתעפות ה םג  ךכו  תדרוי  תונולתה  תומכ  תילכלכו , תינונכת 

, הירחאו תוניברוטה  תמקה  ינפל  אשונב  רוביצה  תוינפב  לפטיש  יתלשממ  ףוג  היהיש  יוארש  איה  תפסונ  הדוקנ  .תוניברוטה  ביבס 
םילכ זגרא  הנידמל  היהיש  יוצר  .תונפל  ימל  היהי  חרזאל  רוביצל , עירפמ  ךא  הרדסאה  יאנתב  דמועש  הרקמ  םייק  םא  םגש  ךכ 

םזיל הרורב , הרדסא  תרגסמ  הוותמ  הנידמה  רשאכ  .רוביצה  לע  רבוג  ןוהה  לעב  םזיהש  בצמ  עונמל  ידכ  םינווגמ  םירקמב  לופיטל 
ךופהי ל- ( NIMBY ירצחב –  םוקימ  דגנ  "י –  ִּבְִמנ  ) Not In My Back Yard ךכ , ילוא  .עודמו  רוסא  המ  רתומ , המ  רתוי  רורב  רוביצלו 

(. Please In My Back Yard (PIMBY

תודות

.לארשיב חור  תייגרנאל  ןונכתו  תוינידמ  אשונב  רקחמל  קנעמ  ןתמ  לע  םימהו  היגרנאה  דרשמל  הדות 

השעמל הכלה 

: תואירבה דרשמ  היינבו , ןונכת  יצרא , םוחת  להנמ  שריה , םענ 

תורוקממ הייקנ  היגרנא  תקפה  םודיק  ומצעלשכ —  הז  רבדו  חור , תוניברוט  לש  תווח  לש  ןתבצה  תרדסאב  קסוע  רמאמה 
25 .תעגפנ כ – הניא  רוביצה  תואירב  דוע  לכ  וב , ךמות  תואירבה  דרשמש  ןורקיע  אוה  םיבצחמ —  יקלדמ  אלו  םישדחתמ 

תודעווב קלחו  תוימואל  תויתשתל  הדעווב  ןהמ  קלח  ןונכתה , תכרעמב  םויכ  תונודינ  חור  תוניברוט  תמקהל  תוינכות 
הביבסה תנגהל  דרשמהו  תואירבה  דרשמ  .הביבסה  לע  העפשה  ריקסתל  ראשה , ןיב  תופופכ , הלא  תוינכות  .תויזוחמה 

תדובע לע  ראשה , ןיב  ךמתסמ , הדמעה  ריינ  .הייסולכוא  יזוכירל  ךומס  חור  תוניברוט  תמקה  אשונב  הדמע  ריינ  ומסרפ 
, ךכיפל .דבלב  הצלמה  רדגב  רתונ  אוה  בייחמ , יקוח  ףקות  רדעיה  לשב  ךא  תואירבה , דרשמב  אשונב  התשענש  רקחמה 

[4]

[3]
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.ןיינעב תרדוסמ  הקיקח  םודיקב  ךרוצה  תא  ןוחבל  שי 
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