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.הרובחתה לש  תושדחה  תויגולונכטה 
(. הביבסו 10(1 היגולוקא 

ונייח תוכיא  תא  ורפשיש  םינוויכל  דיתעה  תרובחת  תא  טוונל  אוה  יצראה  רגתאה 

רוידה רבשמו  תיפותישה  העיסנה  ימונוטואה , בכרה 
תא ץמאנש  ןפואב  עבקיי  תילארשיה  ריעה  דיתע  – 
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הרובחתה לש  תושדחה  תויגולונכטה 

, ףוסבל התשענ , תירוביצ  הרובחתב  שומישל  תורשפאה  .הרובחתה  םוחתב  םתשיג  תא  םינכדעמ  ןונכתה  תודסומ  ןורחאה  רושעב 
הלודג תינכות  לכ  טעמכ  התע  .םישיבכה  לע  םייטרפה  בכרה  ילכ  תומכ  תא  םצמצל  איה  הרטמהו  ןונכתהמ , דרפנ  יתלב  קלח 

ירגתאל ליבומ  הנעמכ  האלה , ןכו  תירוביצ  הרובחת  ףוסמ  הלק , וא  הדבכ  תבכר  תונחתל  םיריבס  הכילה  יקחרמ  לש  הניחב  תללוכ 
.דיתעה לש  הרובחתה 

הכפהמ הניפל  רבעמ  הניתממ  תיתרוסמה , תירוביצה  הרובחתה  לש  תויזכרמה  תסיפת  תא  לבקמ  ילארשיה  ןונכתה  םלוע  דועב 
רקיעבו דרפנב  תחא  לכו  תוריהמב , תולישבמ  תויגולונכט  תויוחתפתה  עברא  .םישדח  קחשמ  יללכ  עובקל  היושע , וא  הלולעש ,

: וירחאש הזב  וא  אבה , רושעב  רבכ  ריעהו  ץראה  ינפ  תא  תונשל  תולוכי  דחי , ןלוכ 

; בכר ילכ  לש  תילמשח  הענהל  רבעמה  ילמשח –  בכר 
; םיינוציח הרקבו  עדימ  יזכרמ  םעו  םירחא  בכר  ילכ  םע  רשקתל  בכר  ילכ  לש  תלוכיה  לולכש  תוירושיק – 
; םיבורק דעי  וא  אצומ  םתעיסנל  שיש  םיעסונ  לש  תפתושמ  העיסנל  תורשפאה  רופיש  תועיסנ –  ףותיש 

.גהנ אלל  בכרב  שומישה  תורשפא  לש  תישעמה  תומדקתהה  ימונוטוא –  בכר 

Phillip Pessar, Flickr, CC BY 2.0 םוליצ : ימאימ |  תובוחרב  , AI וגרא דרופ 
איבת ימונוטואה  בכרה  לש  תילאיצנטופה  תונימזהש  ןפואב  דקמתמ  הרובחתה  דיתע  לע  ןוידה  בלב  םידמועה  םישיחרתה  דחא 
םידלי ללוכ  םלוכ , הזה  ירברפ ' דיתעב ה' .העוסנב  תוחפה  לכל  וא  תיטרפ , תולעבב  בכרה  ילכ  רפסמב  תינסרהו  תיטמרד  היילעל 

וא בכרב  תונקתומה  רודיבו  הידמ  תוכרעממ  האנה  ןוגכ   ) ןמז ותואב  רחא  קוסיעל  תורשפא  ךות  םוקמ , לכלו  ןמזה  לכ  ועסיי  לשמל ,
(. הלק המונת 

, תורדוק תויזחתב  קוסעל  םוקמב  תאז , םע  .הבושח  םיכרדב  שדוגב  לודיגה  תצאה  תנכסו  דיתעה  בכרב  שומישה  לדומ  תלאש 
תחתפנה הרידנה  תורשפאה  תא  לצנל  לכונש  ןפואב  תדקוממה  תמזוי , הלועפלו  הבישחל  םדקתהל  םיעיצמ  ונא 

םורתל םג  אלא  םיכרדב , שדוגה  תא  תיחפהל  קר  אל  תונמדזה  ונל  שי  הנושארל  תחטבומ , וא  הרורב  הניא  ןיידעש  םגה  ונינפב .
.ונלש  םייחה  תוביבס  תוכיא  תא  םדקלו  ןויווש , - יאהו הקוסעתה  רוידה , ירגתא  םע  תודדומתהל 

בושח ירשפא  דעי  דיתעה ? תרובחתמ  םישרודו  םיכירצ  ונחנא  המ  השדחה –  הרובחתה  לוצינל  םיימואל  םידעי  רידגהל  שי  תישאר ,
לש בוליש  דיתעב , יולימה .)' םדקמ   – ' תיעוצקמ הפשב  וא   ) בכרב עצוממה  םיעסונה  רפסמ  תלדגהל  ןווכל  המגודל , לוכי ,

םיריצב םיעסונ  תריתע  הרובחת  דצל  םינוש , םילדגב  םיימונוטוא  בכר  ילכב  שומיש  םע  דחי  תועיסנב  ףותישל  תורישו  םינומושיי 
ןנכתלו םידקהל  ונילע  .םיכרדב  בצמה  תא  דוסיהמו , הבוטל , תונשלו  תירוביצ ,' הרובחת   ' גשומה תא  שדחמ  רידגהל  לכוי  םיסומעה ,

םישדחה הרובחתה  יתורישו  ימונוטואה  בכרה  תורבח  םרטב  דוע  וז  תורשפא  לש  יוצימבו  דודיעב  הנידמה  לש  הדיקפת  תא  שארמ 
, תיתרבחה הירפירפל  תדחוימ  תוסחייתה  ךותו  הייסולכואה  לכל  ןגוה  ריחמב  ליעי  תוריש  תחטבה  ךות  תאז , .האלמ  הלועפל  וסנכיי 
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.תיטרפ תימונוטוא  תינוכמ  בשות  לכל  ובש  םימיאה  שיחרת  תעינמ  ךות  דגנמו ,

תויורשפאל תוננוכתהה  הבושח  םייתרובחת , םידעיל  רבעמ  ןכל , .המצע  ינפב  תדמועה  הרטמ  הניאו  יעצמא , םלועל  איה  הרובחתה 
ףתושמ ןפואב  ועצבתי  תועיסנה  רקיעש  חיטבהל  הנידמה  חילצת  םא  .םכותבש  םייחלו  רוזאל  ריעל , תנמזמ  השדחה  הרובחתהש 

רוזאהו ריעה  ונהיי  םויכ , םייטרפ  בכר  ילכ  םוקמב  םיילמשח  םיימונוטוא  בכר  ילכ  לש  תונורתיה  לוצינ  ךות  םיעסונ , המכל 
אוצמל ירוביצה , בחרמה  תא  חיבשהלו  ביחרהל  היהי  ןתינ  המגודל , תוינחמ , הנפתיש  חטשב  .תויתועמשמ  תויבחרמ  תויונמדזהמ 

שערה תתחפה  .םיחותפהו  םייונבה  םיחטשה  לש  בוציעלו  ןוגראל  תושדח  תויורשפא  קודבלו  הקוסעתלו  םירוגמל  םישדח  םיחטש 
ישומיש ןונכתל  תושדח  תויונמדזה  חותפל  תויושע  תילמשחה  תינוכמה  תועצמאב  םיכרדהמו  תובוחרהמ  ריוואה  םוהיז  תטסהו 

, לגר יכלוה  תעונת  לש  חוטב  בוליש  ףאו  שדחמ  ןוגרא  .םימקרמ  ףפוצל  תלוכיה  תא  רפשלו  הרובחת , תויתשתב  םילבוגה  עקרק 
יצראה דבורב  .רכיכהו  בוחרה  תוכיאב  םיידוחיי  םירופיש  תניחב  ורשפאי  תוכומנ  תויוריהמב  םיימונוטוא  בכר  ילכו  םיינפוא  יבכור 

חתפיהל תויושע  תובר  תותלד  .הירפירפה  בחרמ  חותיפל  םימסח  לש  שדחמ  הניחבל  הריהמו  הליעי  תושיגנל  תויורשפא  וליבוי 
רכומה לע  תולעתהל  לגוסמה  ינרקח  טבמ  םישרדנ  םילוענמה  ןווגמ  תא  ררחשל  ידכ  .םבוציעלו  הנבמהו  ריעה  רוזאה , ןונכתל 

.הזעה םגו  הלועפ  ףותישל  תונוכנ  המזוי , ליגרהו ,

םייחהו בחרמה  תומד  לע  עיפשהל  ידכ  יאדו  - אללו ףוחדל  רבעמ  לועפלו  בושחל  אוה  ןונכתה  להנמ  לש  ויתובוחמו  וידיקפתמ  דחא 
םייונישה תא  וכלהמב  ךירעהל  ןתינש  תורופס , םינש  לש  רצ , תויונמדזה  ןולח  םייק  תעכ  .ךוראה  חווטב  םג  הרבחה  תבוטל  וכותבש 

םע תודדומתהל  תוזירזב  םתוא  םותרל  לכונ  םייונישה , ושחרתי  רשאכ  ךכ , .םתארקל  ךרעיהלו  הרובחתה , םוחתב  םיברקתמה 
תוחוכ בוליש  בייחמ  וב  קוסיעהו  ימוחת , - בר אוה  תיתרובחתה  הכפהמה  לאו  ריעה  לא  טבמה  .לארשיב  בחרמה  לש  העשה  ירגתא 

ןונכתה להנִמ  לחה  הנורחאה  תעב  .םיפסונ  םינוגראו  הימדקאה  תוימוקמ , תויושר  הלשממ , ידרשמ  ןיב  ישעמו  ילאוטקלטניא 
.תושדחה תויתרובחתה  תויורשפאה  תארקל  בחרמה  ןונכתב  תוכרעיהה  לש  תפתושמ  הניחבב 

.ונלש םייחה  תוביבס  לש  ןתומד  תא  שדחמ  בשחל  תרזוח  יתלבו  הרידנ  תונמדזה  שי  הרובחתה  םלועב  תויגולונכטה  תומדקתהב 
.התוא ספספל  רוסא 
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