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לגס ףסוי  םוליצ : תיעבטה |  עקרקה  ינפ  יונישו  יעבטה  חמוצה  ףושיח  רפע , תודובעב  שומיש  ךות  בגנה , ןופצב  רועיי  תולועפ 

תויגולוקאה תוכרעמה  תרימשל  ףונה " רופיש  מ"
רועיי תולועפ  תקספהב  ךרוצה  תויעבטה – 

לארשיב םייעבט  םיחטשב 

עקרקה ישומיש  יוניש  תא  רידגמו  םלועב , יגולויבה  ןווגמה  תרימשב  םידקת  רסח  רבשמ  לע  עיבצמ  הנורחאל  םסרופש  "ם  ואה "ח  וד
. עבטה  לע  רתויב  בחרנהו  רומחה  םויאה  םרוגכ  תויעבט  תוכרעמב 

, םיעטוקמ םימצמוצמ , הב  םייעבטה  םיחטשה  יגולויבה  , ןווגמה  תרימשל  תילבולג  תובישח  לעב  דקומ  איה  לארשיש  יפ  לע  ףא 
, םינש האמכ  רבכ  להנתמ  לארשיב  רועייה  .רפומ  וא  הנובמ , דבועמ , חטשל  יעבט  חטשמ  הרמתה  לש  דימתמ  םויא  תחת  םייוצמו 

לש םנוד  יפלא  תואמ  םנשי  תאז , םע  .ילארשיה  ףונב  תמייק  הדבוע  םה  הלא  םיעוטנ  תורעי  םנוד . ןוילימכ  ועטינ  ותרגסמבו 
תיצרא ראתמ  תינכות  תרגסמב  רועיי  לש  םויא  םהילע  שי  ךא  םירעוימ , םניא  םהו  לילד  םהב  םיצע  לש  יעבטה  יוסיכהש  םיחטש 

. הנידמ  תועקרק  לע  הרימש  ךרוצל  תולועפו  תוטרופמ , תוינכות  "א 22 ,) מת  ) רועיילו רעיל 

רוזיפב וא  םיצע  רדעיהב  ןייפאתמה  ףונ  אוה  םיבחרנ  םיקלחב  יעבטה  ףונה  הצחמל , ינשבוי  דע  ינשבוי  רוזאב  תנכושה  לארשיב ,
תוכרעמב םייוצמ  םניאו  םיידוחיי  םהמ  קלחו  וז , הביבסל  םימאתומה  חמוצו  יח  וחתפתה  תאז  תובקעבו  םהלש , דואמ  לילד 

, רפסה  תתב  תינוכית  , םיה  התבהו  םיינובשעה  םיחטשה  לש  תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמה  ןה  הלאכ  .תורחא  תויגולוקא 
גוציי - תתב תויוצמ  הלאה  תויגולוקאה  תוכרעמה  בור  .רבדמהו  ףוחה   תולוח  רכרוכה  , תועבג  בגנה  , ןופצב  סלה  ירושימ 

.עבט תורומשל  ץוחמ  םג  ןתרימשל  דחוימב  ההובג  תובישח  שי  ןכלו  לארשיב  , םינגומה  םיחטשב 

םויכ םימייקתמה  םיפיקמה  ןונכתה  יכילה  חכונלו  יגולויבה , ןווגמה  לע  הרימשה  תובישחל  תועדומב  היילעה  םע  תנשב 2019 ,
הלשב יטמוטוא ." סייט  לע   " רעייל ךישמהל  ןוכנ  אל  ןונכתה ,) להנמ  תלבוהב  םיחותפ  םיחטשל  תיגטרטסאה  תינכותה  לשמל  )

ידי השעמ  םירעוימ  םיחטשל  ורעוי  אלש  םייעבט  םיחטש  תורימתמה  תושדח , רועיי  תולועפב  םויה  ךרוצה  המ  לואשל –  העשה 
? הנידמב ורתונש  םייעבטה  םיחטשב  תוארל  םיצור  ונאש  ףונה  תומד  יהמו  רועייה ? לש  תויתביבסה  תויועמשמה  המ  םדא ?

אוהשכ יגולויבה  ןווגמל  םרות  רועיי  יכ  ואצמ  םלועה , יבחרב  םינוש  םיאנתב  רועיי  לש  תויגולוקא  תועפשה  ונחבש  םירקחמ  תורשע 
תמועל .םיימוקמ  חמוצ  ינימב  שומיש  ךותו  םירורב ) םינוירטירק  יפ  לע  הלאככ  ועבקנש   ) םירדרודמו םירפומ  לודיג  יתבב  עצובמ 

התבו  םיינובשע  םיחטש  רבדמ , סל , ומכ  םייעבט , לודיג  יתבב  עצובמ  אוהשכ  יגולויבה  ןווגמב  עגופכ  אצמנ  רועיי  תאז ,
.

םייתוכאלמ לוליד  יכילהת  רחאלו  העיטנה  רחאל  תוכורא  םינש  יכ  םיארמ  לארשי  לש  ינוכית  םיה  לבחב  םירקחמו  םירקס 
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, םלוא שרוח  . לש  םייעבט  םינימ  םה  הב  םינימהמ  קלחש  רעי  - תת תייחמצ  חותיפב  ןייפאתמ  קיתווה  עוטנה  רעיה  םייעבטו ,
ןפואב םהב  םירידנ  םיצעהש  םייעבט , םיחטשב  רועיי  תולועפש  ךכ  לע  הדיעמ  לארשימ   תוח  " ודו םירקחמ  לש  הפיקמ  הריקס 

םינימהמ קלח  תקיחד  ךות  הנוש , תיגולוקא  הרבחב  תיעבטה  תיגולוקאה  תכרעמה  לש  תידוחייה  הרבחה  תפלחהל  תומרוג  יעבט ,
תותבב רפס  , תותבב  בגנה  , ןופצב  סלה  ירושימב  הדעות  וז  העפות  .יעבטה  חטשה  תא  םינייפאמה 

העפותה ףוחה  . רושימ  תולוחבו  םיירבדמ   םיצורעב  תולק  , תועקרקב  תוינוכית  , םי 
םישיבכע  םיברקע  , תוישופיח  , םילמנ  , םירובד  , םירפרפ  , תוימונוסקט : תוצובק  ןווגמב  הדעות 

. םיינובשע  םיחמצו  םיקנוי   תופוע  , םילחוז , , 

, םיצע  תפסוה  בקע  בחרמב  הפירט  יצחל  יוניש  םיללוכ  ימוקמה , יגולויבה  ןווגמב  וז  העיגפל  םימרוגה  םינונגנמה 
, לודיגה  תיב  לש  תוינגורטהה  ןדבואו  םילע  רשנ  הללצה , חותפ  , חטשב  םיחמתמה  םיסרודל  רוחישה  חטשב  םוצמצ 

הדוקפתבו  עקרקה  תיתשתב  העיגפ  יבחרמה  , עוטיקה  תצאהו  םייעבט  םימתכ  לש  םחטשב  םוצמצ 
. סוסירו  רפע  תודובע  םידבכ , םילכב  שומיש  תובקעב  עבט  יכרעב  הרישי  העיגפו 

םיחטשה לע  תוילילש  תועפשה  רעיל  דבלב : העיטנה  תולובגל  תומוחת  ןניא  םיעוטנ  תורעי  לש  תוילילש  תויגולוקא  תועפשה 
םדא  יוולמו  םישלופ  םינימ  תגילז  שרוחו , התב  יחטשל  םינרוא  תוטשפתה  תוברל  וילא , םיכומסה  םייעבטה 

. רעי  ינימ  דצמ  הפירט  יצחל  תרבגהו 

יתוריש תא  תורפשמ  ןהש  םושמ  ראשה , ןיב  תוקדצומ , םייעבט  םיחטשב  רועייה  תולועפ  יכ  תנעוט  לארשיל  תמייקה  ןרקה 
רועיי תולועפל  יכ  אצמנ  הלא : תונעט  תונוכנ  יבגל  םידבכ  הלאש  ינמיס  הלעמ  תורפסה  תריקס  תיגולוקאה  . תכרעמה 
שיש הלאככ  ואצמנ  בגנה  ןופצב  תורעי  ףחסה  . תעינמ  לעו  עקרקה  רומיש  לע  תוילילש  תועפשה  שי  בגנה  ןופצב 

, םילקאה יונישל  תוחפ  םידימע  םדא  - עטנ תורעי  םינש  . לש  תובר  תורשע  ךשמל  םילקאה  יוניש  ןותימב  ילילש  ןזאמ  םהל 
לויט ינפ  לע  חותפה  ףונב  לויט  םיפידעמ  לארשי  ןופצב  םילייטמ  יכ  אצמנ  םייעבט  . םיחטש  תמועל  תופרשלו  תרוצב  תונשל 

. רעיו  חותפ  ףונ  ןיב  הפדעהב  יתועמשמ  לדבה  ןיא  קינקיפ  יכרוצלו  ךובס , שרוחו  עוטנ  רעי  לש  ףונב 

, יגולויבה ןווגמה  לע  רומשלו  םייעבט  םיכילהת  לע  רועייה  תולועפ  תא  ססבל  תרמייתמ  "ל  קק לש  רועייה  תרותש  יפ  לע  ףא 
םייתדוקנ םירופיש  .בגנבו  הלפשב  למרכב , לילגב , ןלוגב , םיצע  ירדענ  םייעבט  םיחטשב  רועיי  תוינכות  םדקל  הכישממ  "ל  קק

תמקהו םינגומ , עבט  יכרעב  העיגפ  ירתיהלו  תיתביבס  הקידב  תרגסמל  רעיה  לוליד  תולועפ  תפפכה  ומכ  תורעיה , לוהינבו  ןונכתב 
םניא "ץ 8391/15 ,) גב  ) עבטה תנגהל  הרבחה  תריתע  תובקעב  ועצובש  הנידמ , תועקרק  לע  הרימש  יכרוצל  תועיטנל  םואית  תדעו 

.םדא ידי  השעמ  םירעוימ  םיחטשל  םייעבט  םיחטש  תרמתה  לש  יגולוקאה  טקילפנוקה  תא  םירתופ 

םינימו םיימדנא  םינימ  ללוכ  ידוחיי , יגולויב  ןווגמ  לש  םידקומכ  ןה  המוצע , תובישח  שי  רועייב  םימיואמה  םייעבטה  םיחטשל 
ךרעמב יתועמשמ  ביכרכ  ןה  דועו ) םוחש  סוריא  ןמלוק , םוש  םודא , זב  תינושחנ , תישוחנ  עבש , ראב  תינונש   ) הדחכה  תנכסב 

.לארשיב עבטה  תרימשל  יטירק  ןוכנה  םלוהינו  םנונכת  ןכל , .יצראה  םייגולוקאה  תונורדסמה 

הרבחהש הרוצב  ( Transformative change  ) יתוהמ יתכרעמ  יונישל  ארק  יגולויבה  ןווגמה  רבשמ  לע  ןורחאה  "ם  ואה "ח  וד
רועיימ רבעַמ  המגידרפ : יוניש  ץוחנ  לארשיב  רועייה  םוחתב  םג  הביבסהו  . הלכלכה  הרבחה , תא  תלהנמ  תישונאה 

םירדגומה םייעבטה  םיחטשה  לוהינ  תרבעהו  םהב  רועיי  תולועפ  תקספה  םייעבט , םיחטשכ  םלוהינל  םיחותפ  םיחטש 
. עבט  תורומשל  םדועיי  יוניש  ךות  םינגהו , עבטה  תושר  תוירחאל  ראתמה  תוינכותב  רעי " "

המתחנש הנמאה  ףקות  תעיקפ  רחאל  "ל  קק לומ  הנידמה  תשבגמש  שדחה  רדסהה  תרגסמב  יזכרמ  ןגוע  תויהל  ךירצ  הז  יוניש 
תורומשכ התואנ  תינונכת  תרגסמב  תדקפתמ  תיגולוקא  תכרעמכ  םייעבטה  םיחטשה  לע  הנגהה  תרדסה  ךות  ןהיניב ב-1961 ,

.עבט

תורשכהו תינוחטיב  תוליעפ  תויתשת , יוניבש , לארשיב , תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמהמ  רתונש  לע  רומשל  אוה  העשה  וצ 
לא .ונצרא  לש  תיעבטה  תשרומהמ  קלח  םה  ראתמה  תוינכותב  רעי "  " םירדגומה עבטה  יחטש  .ףרה  אלל  ןהב  םימסרכמ  תויאלקח 

.םתוא דבאל  ונל 

וריעב איבנ  ןיא  הבוגת :

הנוב ירמע  ד"ר 

"ל קק רועייו , רעי  תקלחמ  להנמ 

אקווד דציכה  םמותשמ  יאדווב  היה  לארשיל  תמייק  ןרק  לש  רועייה  לעפמ  ךשמה  לע  יאכראה  ימוקמה  ןוידל  עלקנ  היה  ול  רז 
הבר הדימב  הב  ךומנ  תימואלה ) המרב  שרדנה  רעיה  ףקיהל  לבוקמ  דדמ   ) בשותל רעיה  חטשש  לארשיכ , הייסולכוא  תפופצ  ץראב 
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דועבש הז  דציכה  המת  היה  אוה  ךכמ , הרתי  .תורעי  תעיטנ  ךשמהב  ךרוצה  לע  םירערעמה  שי  ןוכיתה , םיה  ןגא  תונידמ  בורבש  הזמ 
תעיטנ הקוריה – " המוחה   " תמגודכ הז ,) ןויליגב  דוע  ואר   ) תוינתפאש העיטנ  תויגטרטסא  תושבגמ  םלועב  תובר  תונידמו  "ם  ואה

 – רובדמה תעפות  תורבגתה  םעו  םילקאה  יוניש  םע  דדומתהל  ביטיהל  ידכ  הקירפאב , להסהו  הרהסה  תולובגב  תורעי  תרוגח 
יכילהתב המיחלו  םיינשבוי  םירוזאב  רועייל  תוטיש  חותיפו  רקחמ  לש  תימלועה  תיזחב  םינש  תורשע  תדמועה  "ל , קק אקווד 

". וריעב איבנ  ןיא   " רמאנ הז  לעו  .אשונב  הכורבה  התוליעפ  לע  תפקתומ  המצע  תאצומ  רובדמה ,

ךמתש ןוגרא  עבטה , תנגהל  הרבחה  לש  הרשויה  ןכיה  .רועייו  רעיל  תיצרא  ראתמ  תינכות  ףקותמ  קוח  יפ  לע  תורעי  תעטונ  "ל  קק
תורעיו םיצע  תעיטנב  ךרוצל  שחכתהל  ןתינה  הפקותמ ? תעטל  םישקבמ  רשאכ  תעכ  הל  שחכתמ  ךא  תינכותב  תצרחנ  הרוצב 

? וברעב םיצע  קבחמכ  רייטצהלו  תוסנל  ךא  םוי  לש  ורקובב 

תעד - רב לכל  רורב  "ל –  קק חילשה –  תא  גורהל  שיש  איה  דלישטור  לש  ורמאמב  הנותחתה  הרושה  רשאכ  קשה ! ןמ  עצרמה  אצי 
. יעוצקמ ןוידל  םייואר  םינועיטהמ  קלח  םא  םג  קרס , תפטעמ  אוה  ראשהש 

יתוריש ראשמו  יאנפהו  שפונה  יתורישמ  םוי  לכב  הנהנש  בחרה , רוביצה  אוה  וזה  תקולחמב  עירכהל  רבד  לש  ופוסב  ךירצש  ימ 
.הלעופ תא  ךירעהל  עדויו  "ל , קק תורעי  ול  םיקפסמש  תיגולוקאה  תכרעמה 

תורוקמ

.הינתנ תייריע  . 2013-2018 םיטנ , ' גרסה תשרוח  תונרעי –  חוד  .א 2018 . רשיבא   .1

לחנ תושר  תנמזהב  , DHV םכסמ. "ח  וד ןושיקה –  לחנב  ףיקמ  יגולוקא  רקס  .א 2016 . זורימו  ןורלא א   .2
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