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הליהקלו ןפיב  םיבצומה  יאקירמאה  ריוואה  ליח  ילייחל  תפתושמ  תומייק  תמזוי  תרגסמב  ןפי ,)  ) Oirase-ןומלסה ב קראפב  רהנל  ןומלס  יגיגד  רורחשל  יתנש  סקט 
יאקירמאה ריוואה  ליח  ןוארב , ירמ  םוליצ : תימוקמה | 

, תומייקל םילדומ  ןיב  המאתהו  הכרעה  חותינ 
תימוקמה הליהקה  תסיפת  ףותישו  יבחרמ  םוקימ 

גלזמה הצק  לע 

, םלועה תונידממ  תוברב  ומכ  לארשיב  ינונכתהו  יתרבחה  חישה  ךותל  קומע  תומייקה  תסיפת  תרידח 
.תולשכנ קלחו  תוחילצמ  ןהמ  קלח  םינוש —  םיגוסמ  תומייקל  תומזוי  תחמצהל  םיבר  תונויסינל  האיבה 

? הייוכיס תא  לידגהל  ידכ  תושעל  ןתינ  המו  תומייקל  המזוי  לש  החלצהה  ייוכיס  תא  ךירעהל  ןתינ  דציכ 
חתנל ךרד  עיצמ  ןכו  תוינידמ , יבגל  תוטלחהב  הכורכה  תובכרומה  תנבה  תא  םדקמ  הז  יגשומ  – ינויער רמאמ 

חלצומ בוציעל  םורתל  לוכיש  רבד  תומזוי , לש  ןתכרעהל  םיחנמ  םיווקו  תומייקל  תומזוי  לש  תונוש  תושיג 
.הלאכ תומזוי  לש 

יעבוק סייגל  תוניינועמו  תומייקה , םוחתב  תויופתוש  רוציל  תוסנמה  תויחרזא  תוצובקל  ינויח  רמאמה 
.ןתוא םיליבומ  וא  תומייקל  תומזויב  םיכמות  םדיקפת  ףקותמש  תוינידמ  יעבוקל  םג  ומכ  ןדיצל , תוינידמ 

תכרעמה

ריצקת

הליהקה תסיפתו  המזויה  חותיפל  יבחרמה  םוקימה  תומייקל , תומזוי  ןיב  רשקה  ןחבנ  הז  רמאמב  גצומה  רקחמב 
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םינבמב םיילוהינהו , םיינונכתה  ןהידעיב  תומייק ," גשומל ה" תויסיסבה  ןהיתורדגהב  תונוש  תומייקל  תומזויה  .תימוקמה 
םילדומ לש  בחר  ןווגמ  ורקסנ  רקחמה  תרגסמב  .דועו  לעופה  לא  תומזויה  תא  איצוהל  ידכ  תועיצמ  ןהש  םיינוגראה 

םימגדה חותינ  .תומייק  לש  תורגסמ  גוויסל  םימגד  העברא  לש  הרדגה  ךות  לארשימו , םלועהמ  הרקמ  ירקחו  תומייקל 
םילדבה םיגציימה  םיירקיע  םיריצ  השימח  ורדגוה  םסיסב  לעו  תומייקל , םילדומ  לש  םיידוחיי  םינייפאמ  רפסמ  ףשח 

יבחרמה םוקימה  לדומה , וא  המזויה  ןיב  המאתהה  תא  ןוחבל  םירשפאמ  םיריצה  .םימגדה  תעברא  ןיב  םיינייפוא 
, םיריצה תשמח  יפ  לע  הנחבנו  הגצוהש  הריקסה  .ןונכתה  לש  םינווגמה  םיסרטניאל  תוסחייתה  ךות  תימוקמה  הליהקהו 

.ץראב םג  םושייל  תונתינ  ןהמ  קלחו  תונכתיהל , הובג  לאיצנטופ  תולעב  ןה  תומייקל  תונווגמה  תומזויהש  התארה 

המדקה

שופיחה איה  םיננכתמ  לש  תוטלובה  תומגמה  תחא  תונשב ה-80 , דנלטנורב  תדעו  זאמ  דוחייבו  האמה ה-20 , לש  היינשה  תיצחמב 
' בידנה תמר   ' ףותישב רקחמ  תרגסמב  בחרמב  . םמושיי  ךרוצל  םינוש  הדימ  ינקב  תיתביבס  תומייקל  םילדומו  תומזוי  רחא 

רקסה ירצות  בחרמב  . םדוקפתו  םתמאתה  תדימ  לשו  תומייקל  םילדומ  לש  בחרנ  רקס  ךרענ  ( NGO יתלשממ –  אל  ןוגרא  )
םירשפאמה םיירקיע  םיריצ  השימח  לש  סוסיבב  וכמת  םימגדה  .תומייקל  תומזוי  חותיפל  םימגד  העברא  תרדגהל  וליבוה  רקחמהו 

.הביבסבו   בחרמב  םוקימהו  תימוקמה , הליהקה  תסיפת  תומייקל , םילדומ  ןיב  רשקהו  המאתהה  לש  הנבה 

תומייקל םילדומו  םימגד 

: םרואית ןלהלו  תחא , גג  תרוק  תחת  םינוש  םילדומ  םירשוקה  םיירקיע  םינייפאמל  הסחייתה  תיגולופיטה  הרדגהה 

יתבב עבט , יבאשמב  תדקוממה  תיגולוקא  הבישח  םגד 1 :
יגולויב ןווגמבו  לודיג 

עבט באשמב  וא  בחרמב  יגולוקא  לופיטב  בחרמ , וא  רוזא  לש  תיגולוקא  תומלשבו  םייעבט  םיבאשמב  תדקמתמה  היגולופיט 
. תומייקל  דקומכ 

תוינוריע םגד 2 :

: םיאצמנ םילדומה  ןיב  .הב  ןטק  דיקפת  היגולוקאלו  ינוריע , חותיפ  לש  םייתרבחו  םייתביבס  םיטביהב  בורל  תדקמתמה  היגולופיט 
. eco-urbanism)  ) תיגולוקא תוינוריעו   landscape urbanism)  ) תיפונ תוינוריע  , new urbanism)  ) השדח תוינוריע 

דחא אשונב  תודקוממה  תומייקל  תומזוי  םגד 3 :

היבמולוקב ןומלסה  יגד  לש  זוקינה  ןגא  םזימ  המגודל  םיוסמ , רוזא  לש  יתוברתה  וא  ילכלכה  ךוותב  תודקמתמ  הז  גוסמ  תומזוי 
. ירוזא  הדימ  הנקב  תיגולוקא  תואלקחו  תורייתל  תומזוי  םג  ומכ  הדנקבש  , תיטירבה 

רוביצה תוברועמו  עדמ  תססובמ  תוינידמ  םגד 4 :

תיתליהק תוברועמ  לש  תונוש  תורוצ  .אמייק  - רב חותיפב  בושחה  ביכרמה  םה  ןונכתו  םייטילופ  םיכילהתש  ךכב  תלגודה  היגולופיט 
רוביצה ףותישו  תיתביבס  תוינידמ  עבט , יבאשמ  לוהינ  ףונ , בוציע  ןוגכ  םימוחת , ןווגמב  תומייק  לוהינו  ןונכת  לש  דוסיה  ינבאל  וכפה 

ןייצל בושח  תאז , םע  .המזוי  לכ  לש  תונושה  תושיגהו  םיטלובה  םישגדה  לע  תססובמ  םיגוס  העבראל  תומייקל  תומזויה  תקולח  . 
רומיש תושיגדמה  תוירפסויב , תורומש  המגודל –  רתוי , וא  םימגד  ינשל  םיפתושמה  םינייפאמ  שי  תומייקל  תומזויה  בורל  יכ 

.ףתתשמ לשממו  תילכלכ  החוור  יגולוקא ,

בחרמל םגד  לכ  לש  רשקב  לדבה  םייק  ךכ  לע  ףסונו  המזויה , לש  םיידוחיי  םינייפאמ  שי  היגולופיט  לכל  תוארל , ןתינש  יפכ 
.תימוקמה הליהקה  תסיפתלו 
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דירפ לייא  םוליצ : בידנה |  תעקבב  תירוזא  תומייקל  תופתושה  לש  ןיינע  ילעב  םורופ  שגפמ 

תומייק שומימל  םיריצ 

תרזעב .םינוירטירקו  םייטמת  םיריצ  השימח  לש  בוצימל  וליבוהש  םיידוחיי  םינייפאמ  ופשח  םימגדה  תעברא  חותינ  ירצות 
תומת ואצמנש  ןייצל  שי  .תימוקמה  הליהקה  תסיפתלו  יבחרמ  םוקימל  תומייק  לש  םילדומו  תומזוי  םיאתהל  ןתינ  םיריצה 

ןווגמ לש  חותינ  תאז , םע  .ירוזא  אמייק  - רב חותיפל  ללוכו  םכסומ  לדומ  ונידיב  ןיאש  רורב  ןאכמו  תויגולופיט , רפסמל  תופתושמה 
םוקימה לש  םידחוימה  םיאנתהמ  רקיעב  םיעבונה  םילדבה , דצל  תופתושמ  תונוכת  רפסמ  גיצמ  אמייק  - רב חותיפ  לש  םימזימ 

ןמוקימו תֹוימניד , תומייקל  תומזויהש  ןייצל  שי  .ריצה  תווצק  ןיב  ןוזיאל  רותחל  ינויח  םלועב , םייקש  ןויסינהמו  ונתכרעהל  .יבחרמה 
.עובק   ונניאו  הנתשמ  ריצה  לע 

: םרואית הרצקב  ןאכ  אבומ  םיריצה  תסיפת  תא  ןיבהל  ידכ 

- הלעמלמ תולעופה  תומזוי  לוהינו –  םוזיי  ןושארה : ריצה 
הלעמל - הטמלמ תולעופה  תומזוי  לומ  הטמל 

תוביצמה עקרק ) ילעב  וא  הימדקא , םייתלשממ , - אל םינוגרא   ) תורחא תועיפשמ  תוצובקמ  וא  ידסממ  דבורמ  תועיגמה  תומזוי 
המזויהמ שרופמ  קלח  אוהשכ  םג  הליהקה , תופתוש  טביה  תא  םיתיעל  תוחינזמ  הלאה  תומזויה  .םימזימ  לעופל  תואיצומו  תורטמ 

לש הלועפ  ףותיש  רסוחמ  לובסל  תולוכי  ןה  הליהקה , לש  אלו  דסממה  לש  המזוי  ןהש  תויה  תוירפסויב : תורומש  ןה  ךכל  המגוד  . 
רתוי הבחר  הכימת  תולבקמ  הלעמל  - הטמלמ תוליעפב  ןרוקמש  תומזויש  ךכ  לע  עיבצמ  דועיתה  תאז , תמועל  הליהקה  .

תויולת הלא  תומזוי  תוליעי  . רסוחמו  תוביצי  רסוחמ  דוקימ , רסוחמ  ןוגרא , רסוחמ  לובסל  תולולע  ןהש  יפ  לע  ףא  הליהקהמ ,
תופתושל םירורב  םידיקפת  םימייק  .לעופל  םימזימה  תא  איצוהל  הליהקה  ירבח  לש  תוביוחמבו  המזירכב  תלוביס , רשוכב 

ראתמ ריצה  זכרמ  דרוי  . םזימה  תחלצה  לאיצנטופ  תופתושה  יתש  לש  תוביוחמ  אללו  תומייקל , תומזויב  תיתליהקו  תיתלשממ 
.הלועפה ףותישו  ריצה  תוצק  ןיב  רוביחה  תא 

הלכלכ - הרבח לומ  היגולוקא  ינשה : ריצה 

םימזימה לעופב  םיילכלכ , - םייתרבח םילוקישו  םייגולוקא  םילוקיש  ןיב  ןזאל  ךרוצה  תא  שארמ  תושיגדמ  תומייקה  תורדגה  דועב 
, המגודל הרפסויבה  יחטש  .ןיינע  ילעב  ןיב  וכו )' םייטילופ  םיילכלכ ,  ) םיקזחה םימרוגה  וא  םימזיה  לש  תופדעהה  רדס  תא  םיפקשמ 

לע הנגהה  ךרדב  המגידרפ  יוניש  יופצש  יפ  לע  ףא  .תילכלכ  - תיתרבח החוור  ןובשח  לע  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  היטה  םיפקשמ 
השיג ןיב  ללכתמ  ףותישל  ןויד  םייק  .שמומ  אל  ןיידע  המגידרפה  יוניש  לעופב  הרפסויבה ,) תודותעב  המגודל   ) יגולויבה  ןווגמה 

םיאשונ לע  שגד  תומשש  תוינוריע  תומייקל  תוילכלכ  - תויתרבח תומזוי  ןנשי  תאז , תמועל  .הליהקה  ףותישל  תיגולוקא  - תיתרבח
תומלש לודיגה , יתב  רומיש  לש  הנבה  תופקשמ  דימת  אל  ךא  תויקנ , הרובחת  תוכרעמו  יקנ  ריווא  םיחותפ , םיחטש  ןוגכ  םייתביבס 

.תילכלכ - תיתרבח - תיגולוקא תללכתמ  הבישחל  םירבחתמ  תווצקה  ינש  ריצה  זכרמב  .יגולויב  ןווגמו  תיגולוקא 
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 | בידנה תמרו  תירוזא  תומייקל  תופתושה  םעטמ  בקעי , ןורכזב  םינולגיסה  תרדשו  הגנל  תשרוח  רומיש  יתליהק  םזימ  לש  גנינפה 
הרבחו הביבס  יטינוימוק  ןנח , ןאוד  םוליצ :

לומ ידוחיי  אשונ  דקומה –  תעפשה  חווט  ישילשה : ריצה 
תיתכרעמ תיטסילוה  השיג 

חותיפה ובו  ןומלסה  , יגד  םזימ  ןוגכ  ידוחיי , אשונב  תולגודה  תושיג  תומייקל : ןונכתל  םיידוחיי  תונורתי  םימייק  תושיגה  יתשל 
שורדי תומייקה  דממ  לוהינ  תאז , םע  .תיעבטה  הביבסה  לש  ילכלכ  ןומימל  יתועמשמ  ביכרמ  אוה  ןומלסה  יגד  ייח  לגעמ  ביבס 

טבמ תדוקנמ  תולכתסמ  תויטסילוה  תושיג  .ךוראה  חווטל  באשמה  םויק  תלוכי  תחטבהל  ירוזא  ןונכתל  רתוי  תיטסילוה  השיג 
יתשלש ךכ  לע  םיעיבצמ  םירקחמ  .וב  םייקה  יגולויבה  ןווגמה  רובע  לודיגה  יתב  תחטבהל  תולעופו  בחרמה , לע  הבחר  תיגולוקא 

וא תויגולוקאה  תועפשהה  לע  בחר  טבמ  תורשפאמ  ןניאו  ידמ , תורצ  תויהל  תויושע  תומיוסמ  תושיג  .ההובג  תוליעי  תושיגה 
ןה ךא  ןתייארב , רתוי  תובחר  תויהל  םנמוא  תולוכי  תויטסילוה  תושיג  ינשה , דצהמ  תיגולוקא .) תוריית  ןוגכ   ) םזימה לש  תויתרבחה 

לוכי דחא  ידוחיי  אשונ  םגש  ןייצל , שי  .תויודגנתהו  לובלב  לש  בצמ  רוציל  תולולע  ךכו  ןיינעה , ילעבמ  ידמ  תוהובג  תושירד  תולעב 
.תללוכ תיתכרעמ  תיטסילוה  השיג  ללכתל 

יבחרמ הדימ  הנק  יעיברה : ריצה 

תולובגל םאתהב  םינתשמ  הדימה  ינק  .הדימה  הנק  לעו  יבחרמה  ףקיהה  לע  הטלחה  אוה  תומייקל  המזוי  חותיפב  ןושארה  דעצה 
םילוקישלו תילכלכ ) - תיתרבח וא  תיגולוקא  השיג   ) תיתביבס תומייקל  תידוחיי  השיגל  תויתרבחה , תותשרל  םייטילופהו , םייעבטה 

, ךפהל וא  םייתרבחהו , םייזיפה  היתולובגל  סחיב  המזויה  תרדגהב  םג  היולת  םזימ  לש  ותחלצה  .םיילכלכ  - םייטילופ םייתלהנמ 
תילילש העפשה  היהת  םזימה  תולובג  לש  המיאתמ  אל  הרדגהל  .המזויל  סחיב  םייתרבחהו  םייזיפה  תולובגה  לש  תמאתומ  הרדגה 

רבעמ םיאצמנש  םיינוציח  םיילהנמ  םימרוגל  םיפופכ  םירוזאה  בורל , .ןיינעה  ילעבל  םירושקה  הלאכו  םייגולוקא  םיאשונ , ןווגמ  לע 
םיימוקמה םימזימה  תא  םישגופ  ונא  ריצה  זכרמב  .ינוציח  ילהנִמ  רוקממ  עיגמש  יוניש  ןובשחב  איבהל  שי  ןכל  המזויה , תולובגל 

.תללכתמו הבחר  ותוללכב  רוזאה  לע  םתעפשהש 

םיינוריע םיבחרמ  לומ  תינוריע  היצטניירוא  ישימחה : ריצה 
םיחותפ

, תוישונא תוכרעמב  דקמתהל  םיטונ  םיינוריע  םירוזאב  םידקמתמה  םימזימש  יפכ  .ילכלכ  - יתרבחה ריצל  קודה  ןפואב  רושק  הז  ריצ 
.םייגולוקאה םיאשונה  תא  רתוי  טלוב  ןפואב  שיגדהל  םיטונ  םיחותפ  םיחטשב  םידקמתמה  םימזימ  ךכ 

תסיפת יבחרמ , םוקימ  ןיבל  םילדומהו , תומזויה  ןיב  םירוביחה  םיריצה , תשמח  ןיב  םירשקה  תא  יתוזח  ןפואב  םיגדמ  רויא 1 
.םמצע םיריצה  ןיב  םיתמצהו  תימוקמה , הליהקה 

רויא 1
בחרמל םרשקהו  םיריצה  תינבת 

[5]
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תומייק ןעמל  תומזויב  יזכרמ  למס  אוה  ןומלסה  גד  .תיטירבה  היבמולוקב  ונממ  וגודינש  רהנל  ןומלס  יגד  תומצע  תבשה  סקט 
Rjjago, Wikimedia, CC BY-SA 4.0 םוליצ : ןפי |  דעו  הדנקמ 

תונבותו םוכיס 

תמאתה תא  קודבל  םינבומ , םינוירטירק  יפ  לע  םייקמ  בחרמ  חותיפל  השדח  המזוי  ןוחבל  םירשפאמ  םיאבומה  םיריצה  תשמח 
המזויה שומימל  תונכתיה  תמייק  םא  ררבתי  הקידבל  םאתהב  .םוקמה  תליהקלו  םיפתושה  ןיינעה  ילעבל  רחבנה , םוקימל  המזויה 

תונכתיהה לאיצנטופ  תלדגה  רשפאתת  ךכו  בל , תמושת  םהל  תתל  שיש  םיצוליא  וא  םירסוח  םימייק  םא  רחבנה , יבחרמה  םוקימב 
הנבהלו הכרעהל  לדומכ  וז  םיריצ  תכרעמב  דיתעב  שמתשהל  ולכוי  םימזימו  תומזוי  יחתפמש  ןכתיי  .ידיתע  םושייל  המזויה  לש 

, המזוי לכב  רסח  המ  ךירעהל  ולכוי  םה  ןכ , ומכ  .םיריצה  תכרעמ  יפ  לע  ודקמל  ןתינ  ןכיהו  םימדקמ , םהש  םזימה  וא  המזויה  גוסל 
.םיריצה זכרמל  בורק  אצמית  המזויהו  ואלומי  םירסוחהש  ךכ  יבטימ  ןפואב  םזימה  וא  המזויה  תלבוהל  םישרדנ  םיעצמא  וליאו 
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ןייטשנרוא לאינד  םוליצ : יבחרמ | ? הדימ  הנק  הזיאבו  תורטמה  המ  ימ ? רובעו  להנמ , ימ  למרכב : ירפסויבה  בחרמה 

השעמל הכלה 

: ודיגמ תירוזאה  הצעומה  ירפסויב , בחרמו  לועפת  הביבס , תקלחמ  תלהנמ  ינבואר , רגה 

לש יבטימה  דוקפתל  תירוביצה  תוברועמה  תובישח  רבדב  רקחמה  יאצממ  תא  קזחמ  ודיגמ  ירפסויבה  בחרמב  ןויסינה 
בחרמב תוטלחהה  תלבק  רחא ,) ילפיצינומ  ףוג  לכ  וא   ) תירוזא הצעומ  לש  הליגר  תולהנתה  ומכ  אלש  .תומייקה  לדומ 

רצויה רבד  ירפסויב ,) בחרמכ  הזרכהה  ךילהתל  סנכיהל  תינושארה  הטלחההמ  דוע  תאז   ) םיבשותה ףותישב  תישענ 
יבחרמה הפקיה  לע  הטלחהה  תובישח  לע  םיעיבצמ  םירקוחה  .בחרמל  תורושקה  תולועפב  רוביצה  תיברמ  לש  תופתוש 

בחרמה תולובג  ןיב  האלמ  הפיפח  רוציל  הרחב  ודיגמ  תירוזאה  הצעומה  וננויסינ : תא  םאותה  רבד  תומייקל , המזוי  לש 
תוטלחהה תלבק  תלוכי  לשו  לוהינה  תוטשפ  לש  םיטביהב  המצע  תא  החיכומ  וז  הטלחה  .הצעומה  תולובגל  ירפסויבה 

, הטמל הלעמלמ  תוחתפתהב  ןייפואמה  םגדכ  תירפסויב  הרומשל  סחייתמ  רמאמהש  דועב  תאז , םע  .םיבשותה  בולישב 
.הלעמל הטמלמ  ךופהה : ןוויכב  התייה  תוחתפתהה  ודיגמב 
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