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ונלש בכוכה  לש  ותויהל  למס  םינש , ןתואב  החמצש  תיתביבסה  העונתה  רובע  התוויה  קחרממ 29,000 ק"מ , המלוצש ב-7.12.1972 , וז , הנומת   . The Blue Marble
יואר .שונא  ןב  ידי  - לע ואולמב  ץראה  רודכ  םלוצ  אל  זאמ  .עיגפו  ירירבש  ריעז , ונלש  רודכה  םוצעה , ללחל  סחיבש  ךכל  למס  םג  ךא  תולובג , אלל  תחא  תכרעמ 

ולופא תיללחה  תווצ  םוליצ : ץראה |  רודכ  לש  תירפסומטאה  תפטעמה  לע  תישונאה  תוליעפה  תעפשה  תא  םינחוב  ונאשכ  םויכ , םג  ונתוא  הוולת  וז  הנומתש 

, םירקי םיארוקו  תוארוק 

קר ןה  םילקאה  יוניש  לש  תויחכונה  תומגמה  תואצות  .היתודלותב  ותומכ  היה  אלש  יטירק  תמוצל  קנע  ידעצב  תברקתמ  תושונאה 
םילדומהש יפ  לע  ףא  .תלבגומ  םילקאה  יוניש  תועפשה  תא  ונלש  הנבהה  .םידדוב  םירושע  דועב  לעופב  שחרתיש  הממ  ןטק  קלח 

לש תרשרשה  תובוגת  תא  ןובשחב  איבהל  םילגוסמ  םניא  םה  הלדג , םהלש  יוזיחה  תלוכי  ךכו  םיכלוהו  םירפתשמ  םייטמתמה 
יוניש ךילהת  םאה  .םידקת  ירסח  המצועבו  בצקב  הנתשמ  םילקאהש  תעב  תושחרתמש  תוירפסויבהו  תויגולוקאה  תוכרעמה 

הרוטרפמטה ב- תיילע  םורגת  המ  תויעבטה ? תוכרעמהמ  תוברב  רוזח  - לא תודוקנ  ונרבע  רבכש  רחאמ  הריצעל , ןתינ  וניא  םילקאה 
סלפמ תיילע  תובקעב  ףוחה , ירעב  םיררוגתמה  םדאה  ינב  ידראילימל  הרקי  המ  התארקל ? ןנוכתהל  ןתינ  ךיאו  סויזלצ , תולעמ   2

? תיחכונה האמה  עצמא  דע  דחא  רטמב  םיסונייקואה 
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ןפואב ףוחד  יונישל  ( UCLA-מ  ) לוה סכלא  פורפ ' ארק  רבמצדב 2019 , הקיזיפואגל , תינקירמאה  הדוגאה  סנכב  האצרהב 
תמגודכ םילקאה , רקחל  לודג  ימואל  - ןיב זכרמב  םיימלועה  םייעדמה  תוחוכה  דוחיאל  ארק  אוה  .םילקאה  תא  םירקוח  םינעדמש 

ןיבהל דחי –  םג  הרבחהו  עבטה  יעדממ  תונילפיצסידה –  לכמ  םירקוחל  רשפאיש  ץייוושבש , ְןרֶסב   LHC םיקיקלחה ץיאמ 
.תויופצה תואצותה  םע  תיתימא  תודדומתהל  םיכרד  ןנכתלו  שחרתהל , דיתעה  תא  תופצלו 

םינמיסה תא  הקזחו  הזע  הרוצב  ראית  רואל ב-2006 , אציש  טרבלוק ) תבזילא  תאמ   ) Field Notes from a Catastrophe רפסה
יוניש לש  עבצאה  תועיבט  םסרפתה , רפסהש  ירחא  רושעמ  רתוי  תעכ , .םילקאה  יוניש  לש  תוינסרהה  תואצותל  םינושארה 

לעו תישונאה  הרבחה  לע  םילקאה  יוניש  לש  תועפשההמ  םלעתהל  ןתינ  אל  רבכ  .רתוי  דוע  תוישחומ  םלועה  יבחרב  םילקאה 
.סנוזמאב םילגנו  ' גהו הרהס  תוירבדמ  דעו  הקיטקראטנאו  ריביס  ינוחרקמ  תויעבטה , תוכרעמה 

לש המצועהו  בצקהשו  תוידוחיי , תויפרגואג  תוביסנ  בקע  וב  םצעומ  יונישהש  םילקא , יוניש  לש  ( hotspot  ) הדֵקומ ןוכיתה , חרזמה 
לארשיב ונלש  ידיימה  ךרוצה  הלוע  ןאכמ  .תושבייתהו  תוממחתה  ֵהוֹוח  רבכ  ץראה , רודכ  ירוזא  תיברמבמ  םיהובג  וב  םילקאה  יוניש 

תודיתעש תויוזחה , תועפשהה  םע  דדומתהל  הנידמכו  הרבחכ  ונל  רשפאתש  ונירעש , לע  קפדתמה  יונישה  תארקל  תוכרעיה  ב
.תופירחו תושק  תויהל 

.םתארקל תוכרעיה  יכרדו  םיאבו , םישמשממה  םייונישה  חכונל  לארשיב  ונינפב  םידמועה  םירגתא  ראתמ  םכינפלש  ןויליגה 
רוביצה תואירב  היגרנאה , קשמ  םיקסעו , הלכלכ  תואלקחו , ןוזמ  תויגולוקאה , תוכרעמה   ) םימוחת לש  ןווגמב  דקמתמ  ןויליגה 

.תדחוימ תוכרעיה  םרובע  תשרדנש  םימוחתה  ללכ  תא  תוסכל  רמייתמ  וניא  אוה  ךא  ינוריעהו ) ימואלה  ןונכתהו 

וז הגאד  תבצייתמ  טא  טאו  דבלב , םילקא  ינעדמ  לש  םתלחנ  הניא  ןמזמ  רבכ  הממח  יזג  תוטילפ  לש  תיטמרד  התחפהל  הגאדה 
תא םצמצת  תוטילפ  תתחפהש  םילחיימ  ונלוכש  יפ  לע  ףא  לארשיב .) קיפסמ  אלו  רהמ , קיפסמ  אל  ךא   ) ימלועה םויה  רדס  שארב 

.םילקאה יוניש  לש  תוינסרהה  תואצותה  תא  ונידכנמו , ונידלימ  רקיעבו  ונתיאמ , ענמת  אל  יאדווב  איה  םילקאה , יוניש  יקזנ 

.תויטסרד תולועפב  ךרוצ  םיתיעל  שי  לזואו , ךלוה  ןמזהשכ 

ןמקוב רחשו  דחוימה , ןויליגל  חרוא  ךרוע  ריאי , באוי 
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