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עבט ידקומ  לש  הריצילו  םוקישל  תויונמדזה  לוצינ 
ופי - ביבא - לת ריעב 

תוחתפתמה םירע  לש  ידוחיי  ןודעומב  הרבח  םג  איהש  ךכל  םיעדומ  ונתיאמ  המכ  לבא  הקספה , אלל  ריעכ  העודי  ופי  – ביבא - לת
תונורתפ תאיצמל  הספוקל  ץוחמ  הבישח  בייחמ  רבדה  ימואל ? - ןיב הדימ  הנקב  השיגר  תיגולוקא  הביבסב  תומקוממש  ץאומ , בצקב 

.ףוחה רושימ  לש  םירידנה  לודיגה  יתבמ  רתונש  המ  רומישל 

, הנשה ילויב  "ב ) הרא  ) הינבליסנפב םייקתהש  , The Hotspot Cities ןויזופמיסב ושגפנ  םירע  לש  ידוחיי  ןודעומ  ותואמ  םיגיצנ 
תטיסרבינוא המזי  שגפמה  תא  .ץאומ  ינוריע  חותיפ  דצל  ותמצעה  לע  ףאו  יגולויבה  ןווגמה  תרימש  לע  ימלוע  חיש  - וד חתפל  דעונו 

שגפמב . McHarg Center for Urbanism and Ecology תינוריע –  היגולוקאל  רקחמה  ןוכמ  לש  ותלועפ  םוקמ  הינבליסנפ ,
ורקס ריע  לכ  יגיצנ  .םלועב  תונוש  םירע  םירע מ-30  יגיהנמו  תוינידמ  יעבוק  םיבצעמ , םיננכתמ , רומיש , ישנא  םיגולוקא , ופתתשה 
.ריעה ןונכתב  עבט  תוכרעמ  לש  בולישה  ןפוא  תאו  םיינוריעה  החימצה  יסופד  תא  ריעב , תויעבטה  תוכרעמה  לש  יחכונה  בצמה  תא 

םירע ףתשל  תונמדזה  התייה  וז  ונרובע  .שגפמב  ופי  – ביבא - לת תא  ונגציי  יכונאו  הייריעב  ןונכתה  תקלחממ  ןייטשננוז  תימולש 
לחהש םהלש  םושייבו  ריעב , תונורחאה  םינשב  םיחתפמ  ונאש  עבט  ירתא  לש  הריצילו  םוקישל  םילדומב  םלועה  יבחרב  תופסונ 

םוקישל לדומה  אוה  םהמ  דחא  .הליהקה  לש  ליעפ  בולישב  םירתא  לש כ-25  םוקיש  תומדב  תונורחאה , םינשב  הצואת  סופתל 
עצובש רקחמ  לע  ססבתמש  הליהקה , ףותישב  ףרוח  תוכירב  לש  לודיג  יתבו  הרמח  תועקרק  חמוצ  לש  תויגולוקא  תוכרעמ 

ןפואב יונישל  םורגל  תלוכי  ול  שיש  חכוויהל  לוכי  ריעב  יחה  בשותהש  ךכב  אוה  לדומה  לש  דוחייה  ביבא  . - לת תטיסרבינואב 
םיחיש תליתשל  רב , יחרפ  תעירזל  דחי  םירבוח  םה  םהילא , םינמזומ  ריעה  יבשותש  הייריעה , תמזויב  איש  יעוריאב  .ישיא 

םיאורו םקושש  עבט  רתא  ותואל  םינמזומ  םיבשותה  ףסונ  איש  עוריאב  םישדוח  רפסמ  רחאלו  רב , יחרפ  לש  תועקפ  תנמטהלו 
תוכרעמב עוגפל  םדיב  יכ  םידמול  םוקישה , ךילהת  תא  םיווחש  לעופב  םיפתושה  םיבשותה , .םייח  קקוש  עבטו  החירפ  ידברמ 

.ןקתל םג  םדאה  לש  וחוכבש  הנבהל  הבר  תובישח  הנשי  םילקאה  יוניש  ןדיעב  .ןמקשל  םג  ךא  תויגולוקא 
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הריצילו םוקישל  תויונמדזה  לוצינל  תונורתפ  לולכמ  אוה  סנכב  גצוהש  ופי  – ביבא - לתב תויגולוקא  תוכרעמ  םוקיש  לש  ףסונ  טביה 
םיצעה תוגורעב  הרמחה  תועקרקל  םיינייפואה  רב  יחרפ  תעירז  ומכ  םצמוצמ , הדימ  הנקב  תויונמדזהב  לחה  .ריעב  עבט  ידקומ  לש 

םיקראפה םיינילופורטמה –  םיקראפה  יחטשב  תויונמדזה  לוצינ  ןונכתל  דעו  לוריבג ) ןבא  בוחר  לשמל ,  ) ריעב םייזכרמ  תובוחרב 
חל וחאו  הציב  ירוזא  ףרוח , תוכירב  תריצי  יגולויב , ןווגמ  יכמותל  קראפה  ימגא  תכיפה  ןוקריה – ) קראפ   ) עשוהי ינג  תרבח  לש 

םיצע ףלאמ  רתוי  ועטינ  תונורחאה  םינשב   ) תועיטנה ךרעמ  יוניש  עשוהי ,) ינגבש  רופיצ  שאר  םחתמב  שדחה  תורפצה  קראפ  ומכ  )
.תופרש תעינמלו  קראפב  עבטה  ירתאב  הייבשע  לש  יגולוקא  לוהינל  ילככ  םישבכ  תייער  בולישו  ןתסובו ) םיימוקמ 

םיחטשבו ופי  — ביבא – לת ריעב  עשוהי , ינג  תרבח  לש  םיקראפב  ועצובש  ימוקמה  יגולויבה  ןווגמה  תרשעהל  תולועפל  תואמגוד 
בוחר  ) ביבא – לת בלב  תוישאר  תורדשב  בוחר  תגורעב  הרמח  תועקרקל  ינייפוא  חמוצ  םוקיש  א ) לודגל : ןטק  הדימ  הנקמ  םיכומס ,

יקסניול תללכמ  דיל  ףרוח  תכירב  רוזחשו  םוקיש  ג ) ביבא ; תמרב  ראיוב  תשרוח  תיתנוכש , השרוחב  רגנ  לוחלח  ןגא  ב ) לוריבג ;) ןבא 
ןועדג ףונ  לכירדא  ןונכתב  ןוקריה ,) קראפ   ) עשוהי ינגב  תורפצה  קראפב  תוציב  לש  לודיג  יתב  רוזחש  ד ) ביבא ; – לת ןופצב  ךוניחל 

םלש באיל  םוליצ : גירש | 
: םכינפל ןתצקמו  ינוריע , יגולוקא  ןונכתלו  םוקישל  היישעל  תואמגוד  םירעה  יגיצנ  וגיצה  סנכב 

עבטכ דוקפתל  םתרזחו  סופמק , יבחרב  תואשדמו  טלפסא  ישרגמ  ומכ  םיינוריע , םירוזא  לש  ( rewilding  ) ָהָרבֲה יטיס –  וקיסקמ 
.ימוקמ חמוצ  ינימ  לש  הבשהו  ימוקמה  עלסמה  תפישח  תואשדמ , ףוליק '  ' ללכ םזימה  .ימוקמ 

לש יזכרמה  רהנה  ךרואלש  ןוטבה  תלייט  .הלודג  תוריהמב  םיבחרנ  םיחטש  םקשל  םויכ  רשפאמ  ןיסב  יזוכירה  ןוטלשה  גני –  ' גייב
רוביצל םישגנומה  עבטב , םירישע  םיחל , לודיג  יתב  שמשל  םימוצע  םיבחרמ  ורזח  ךכו  הפצה , יטשפ  רוציל  ידכ  הפלוק '  ' גני ' גייבב

.םלועה יבחרב  ןונכתו  הביבס  ינוגראמ  םיבר  םיחבשל  הכז  םזימה  .ריעב  תוישונאהו  תויגולוקאה  תוכרעמה  ןווגמל  םימרותו 

ךכב ידוחיי  הז  הרקמב  ינוריעה  ןונכתה  .םדא  ינב  ןויליממ  רתוי  סלכאל  רומאש  ריעל  שדח  םחתמ  ןונכת  היבמולוק – )  ) הטוגוב
יצורע סיסב  לע  םימקוממה  םייגולוקא  תונורדסמ  ךרעמ  ללכ  ןונכתה  .םיננכתמה  תא  וליבוהש  םה  םייגולוקאה  ןונכתה  תונורקעש 

םירידחמו ותוא  םיקנמ  רגנה , תא  םיגפוסש  חל  וחא  יחטשו  תוציב  םימגא , בחרמ  םחתמה  זכרמב  .ריעה  בלל  םירבחתמו  המירז 
םירזוע םהש  ךכ  קפסמ , חפנ  שי  וללה  תונורדסמל  .לבוקמכ  םיכרדה  ךרעמו  ריעה  םיננכותמ  וללה  תותשרל  ביבסמ  .הווקאל  ותוא 

.עבטה קיחב  יוליבלו  יאנפל  תויתרבח  - תויתוברתה תותשרה  תא  רוציל 

הנומת תוטלחהה  ילבקמל  םירסומה  יוניש  ינכוס  תויהל  םיננכתמכו , םיגולוקאכ  ונילעש , אוה  סנכהמ  לבקתהש  םשורה  םוכיסל ,
תורבוחמה תוילטיגידו  תורופא  םירעכ  אל  דיתעה  ירע  תא  סופתלו  תוחוכ  בלשל  ונילע  הרקי , הזש  ידכ  .דיתעה  ירע  לע  תלכשומ 

ךרוצה ןיב  ןוזיאל  ןהלש  םינפה  חטש  תא  המכוחב  תולצנמש  תויגולוקא " - תוקורי  " םירעכ אלא  םיפפועמ , בכר  ילכבו  ןוטב  ירשגב 
בולישב םויכ  םימייקו  םינימז  הלא  םייטקרפ  תונורתפ  .עבטהו  םדאה  יכרוצ  ןיבל  היגולונכטהו  המדִקה  יכרוצו  ינוריע  ףופיצב 

ריעה לש  םייגולוקא  - םייגולורדיה םייזיפ  םיכרצל  עבט  ססובמ  ןורתפ  חטש  את  ותואב  רשפאמש  םכח , ןוניגו  עבט  יכמות  םיקראפ 
.םדאה לש  םיישפנ  םיינחורה  םיכרצל  תונורתפו 

תורוקמ

ןורשה חמוצ  לש  יגולויבה  ןווגמה  תבשה  ידי  - לע םילצונמ  אל  םייאלקח  םיחטש  םוקיש  .ל 2014 . םל   .1
(. ךמסומ ראותל  רמג  תדובע   ) קוריה רפכה  יתליהק –  עבט  קראפ  תרגסמב  ףרוח , תוכירב  יסלכאמו 
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