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םילקאההרצקב רבשמל  תוכרעיה  ךרכ 10(4 / ) ףרוח 2019 /  2020ןויליג  ראוניב ,  6

ןוזניסומ לג  םוליצ : .ןועבט 6.12.2019 |  תיירקב  רעונ  תנגפה 

?' – דימלת תויהל  יל  המל  דיתע , םלועל  ןיא  םא  '
האירקו לארשיב  רעונה  ינב  לש  םילקאה  תואחמ 
ךוניחה תכרעמב  תימילקאה  תוניירואה  חופיטל 

תא םיתיבשמה  רעונ  ינב  לש  האחמ  תועונת  הנורחאה  הנשב  וברתה  םילקאה  רבשמל  םלועב  תירוביצה  תועדומב  היילעה  תובקעב 
לומ התיבשב  הלחהש  גרבנות , הטרג  הרענה  .םוחתב  רתוי  תיתועמשמ  היישעל  םלועב  תונוש  תולשממל  םיארוקו  םידומילה 

, םילקאה רבשמ  אשונב  רעונ  ינב  תואחמ  תומייקתמ  לארשיב  םג  הנושארה  . תינונסה  התייה  טסוגואב 2018 , ידוושה  טנמלרפה 
ופרטצהש םידקומ  רפסמב  ץרמב 2019  המייקתה  הנושאר  תוליעפ  . Strike for Future Israel םשב תונגראתה  תחת  ןבור 

ינב וחמ 700  יאמב  ביבא , - לתב םילקאה  דעצמב  רעונה  ינב  ופתתשה  שדוח  ותוא  ףוסב  .םידימלת  ןוילימכ  לש  תימלוע  התיבשל 
זאמ תומייקתמ  תופסונ  תואחמו  סנוזמאב , תופרשה  תובקעב  ליזרב  תורירגש  לומ  תואחמ  ומזי  טסוגואב  םילשוריב , תסנכב  רעונ 

.התע תעל  אשונב  ךוניחה  תכרעמ  לש  הדי  רצוק  תא  םג  תפשוח  וז  האחמ  ךשמהב , הארנש  יפכ  .ף  " שת םידומילה  תנש  תליחת 
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ואנרל הליה  םוליצ : .המיבה 1.9.2019 |  רכיכב  םידימלת  תאחמ 
םילקאה תואחמב  םיפתתשמה  רעונה  ינב  לש  תושוחתהו  םיישקה  םיעינמה , ונחבנ  ןאכ , םיראותמ  וירקיעש  רקחמב 

ודיעה םיבישמהמ  יכ 60%  םידמלמ  םיינושאר  םיאצממ  .תואחמה  ךלהמב  םיפתתשמ  ואלימש כ-120  םינולאש  תועצמאב  ץראב ,
ודמלש ונייצ  קר 23%  רפסה , תיבב  אשונל  ופשחנש  ונייצש  םתוא 40%  ךותמ  .רפסה  תיבב  םהידומיל  ךלהמב  אשונל  ופשחנ  אלש 

ו- ישאר , עדימ  רוקמכ  תויתרבחה  תותשרה  תא  ונייצ  םיבישמהמ   30% תאז , תמועל  .הנבומ  םירועיש  ךרעמב  םילקאה  רבשמ  לע 
ןה רעונה  תועונתש  ונייצ  החפשמ ו-10%  ינבמ  םילקאה  רבשמ  לע  ועמשש  ונייצ  .הזכ 19%  רוקמכ  םהירבח  תא  ונייצ  םיפסונ   30%

חיש רדעיה  לע  םיזמור  הלא  םיאצממ  םמצעב .) םידימלת  םהש  םיכירדמה , ורבעש  הרשכהה  יהמ  ןוחבל  ןיינעמו   ) עדימה רוקמ 
, הלא םינותנ  דצל  .םידומילה  תרגסמב  םגו  יתחפשמה  לגעמב  םג  םירגובמו , לארשיב  רעונה  ינב  ןיב  םילקאה  רבשמ  אשונב 

רעפה םילקאה .' יוניש   ' גשומה חכונל  המאתהב ) 26% ו-17%  בצעו (35% , סעכ   , דחפ לש  תושגר  לע  רקיעב  םיבישמה  םיחוודמ 
.ימלועה םויה  רדסב  רעוב "  " הכ אשונב  לופיטב  ךוניחה  תכרעמ  לש  השלוח  ףקשמ  אוה  ןכש  דירטמ , הלא  םיאצממ  יגוס  ינש  ןיב 

ינב ךכ , לע  ףסונ  .ןמיהמ  עדימ  אללו  המיאתמ  תישגר  הנווכה  אלל  תושק , תושוחת  םע  םירתונ  תואחמל  םיעיגמה  רעונה  ינב  תואמ 
(. המאתהב 26% ו-11%  , 32%  ) החמשו הווקת   , הוואג לש  תושגר  םהב  הלעמ  האחמה  יעוריאב  תופתתשה  יכ  םיחוודמ  רעונה 

לע דיעמ  האחמה  ןמזב  םהיתושגר  ןיבל  םילקא ' יוניש   ' גשומל סחיב  םיחוודמה  םיילילשה  תושגרה  ןיב  רעפה  יכ  רעשל  ןתינ 
ישיא ךרע  תשוחתל  רוקמכ  האחמה  תולועפב  תופתתשההו  תונגראתהה  םצעמו  םיוושה  תצובקמ  םילבקתמה  המצעההו  דודיעה 

.יתצובקו  

ואנרל הליה  םוליצ : .המיבה 1.9.2019 |  רכיכב  םידימלת  תאחמ 
, הפיח םילשורי , ביבא , - לת ןוגכ   ) ץראב םיבר  תומוקמב  האחמ  יעוריא  רפסמ  םידימלתה  ונגרא  "ף  שת םידומילה  תנש  תליחתמ 

םידומיל תוינכות  תסנכהל  שרופמב  וארק  םה  הלא  תואחמב  .םידימלת  יפלא  ףאו  תואמ  ופתתשה  םהמ  קלחבו  דולו ,) ןינכס  הרדח ,
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,SDG  ) תנשל 2030 "ם  ואה לש  אמייק  - רב חותיפל  םידעיה  ךמסמל  תוליבקמ  הלא  תואירק  םתעידי , אלל  .ךוניחה  תכרעמל  אשונב 
תילבולג תוחרזא  םדקל  ידכ  םישורדה  תויונמוימו  עדי  ןהידימלתל  קינעהל  םלועה  תונידמל  ארוקה  , ( 13.3 , 12.8 םיפיעס 4.7 ,

תקזחתמ תובר  תונידמב  ןכאו , .אשונה  תארוה  תובישחב  תימלוע  הרכהל  תופרטצמ  ןהו  אמייק , - רב םייח  חרואב  תלהנתמה  הרבחו 
תומוקמל עדי  תשיכרל  ץראה , רודכב  ונדיתעל  ינויח  אשונה  יכו  ךוניחה , תכרעמב  םילקאה  יוניש  אשונ  תא  בלשל  יחרכהש  הנבהה 

תוינידמה יעבוקכ  וא  האופרו , תואלקח  הסדנהו , הרוטקטיכרא  םיקסעו , הלכלככ  םיבר , םימוחתב  ךוניחה  תכרעמ  ירגובל  הדובע 
. דיתעב 

ואנרל הליה  םוליצ : .המיבה 1.9.2019 |  רכיכב  םידימלת  תאחמ 
םינכתה ללגב  ןוכיתל , רקיעב  המיאתמה  תקולחמב , יונש  אשונ  תארוהכ  םלועב  תבשחנ  םילקאה  יוניש  תארוה  תאז , םע 

תא תומיצעמה  הארוה  יכרדב  שומישל  סחיב  תוטבלתהב  םיכורכהו  תיתרבחו , תישגר  הניחבמ  םיבכרומה  םייטפילקופא , טעמכה 
תכרעמה דגנכ  האיצי  התועמשמש  הלועפל , האירקמ  העיתר  תכרעמב  תמייק  ךכ , לע  ףסונ  .םתוא  תוקתשמ  אלו  םידימלתה 

לארשיב אשונה  . תארוהמ  םיענמנ  םירומ  ןללגבש  תוביסה  תצקמ  הלא  .ללכב  םירגובמו  םירוה  דגנכו  תילכלכהו  תיטילופה 
רקחמה תרגסמב  .תחכונ  הניא  טעמכ  ןיידע  םילקאה  רבשמ  תארוה  ךא  םינורחאה , םירושעב  יתביבסה  ךוניחה  ךרעמ  בחרתה 

תוינכותב תודקמתהה  .הביבסל  הקיז  ילעב  תועוצקמב  תורגבל  םידומילה  תוינכות  לש  ינושאר  יופימ  םג  ךרענ  ןאכ  ראותמה 
, הביבסל הקיז  ילעב  תועוצקמב  םיחמתמה  םידימלתל  תודעוימה  םידומיל  תוינכותש  החנהה  סיסב  לע  התשענ  תורגבל  םידומילה 

םירומש איה  החנהה  ךכ , לע  ףסונ  .תונורחאה  םינשב  ימלועה  םויה  רדס  לע  דמועה  םילקאה , רבשמ  אשונל  םתוא  ףושחל  תורומא 
העפוהב דקמתמ  יופימה  .הלא  תוינכותב  םיעיפומה  םינכתה  לכ  תא  לעופב  דמלל  םיביוחמ  םישח  תורגבל  תועוצקמ  םידמלמה 

תוניירואה קוזיח   ) ינכות דממ  םידממ : ינשב  םידומילה  תוינכותב  שרופמ  ןפואב  םילקאה  רבשמב  םיקסועה  םינכת  לש 
תויורישכו תודמע  עדי , תיינקה  תועצמאב  םילקאה , ןיבל  הרבחהו  טרפה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תנבהב  תדקמתמה  תימילקאה ,

םיטביה תללכה  לע  עיבצמ  הז  יופימ  הלבט 1 .) ( ) םתליהקב םידימלתה  לש  הליעפ  תוחרזאל  דודיע   ) יחרזא דממו  םייטנוולר  )
םיירוזחמו םיילבולג  םיכילהת  לש  הנבהו  עדי  תיינקה  םבורב  הרסח  ןיידע  םלוא  םייעדמה , תועוצקמה  בורב  תיעדמ  תוניירוא  לש 

ןייצל שי  .םילקאה  רבשמ  םוחתב  הליעפ  תוחרזאל  תיטרקנוק  הנווכה  וא  תשרופמ  תוסחייתה  ןיאו  םילקאה , יוניש  לע  םיעיפשמה 
. ץראה  רודכ  תוכרעמ  ןיב  םירשקה  ןווגמ  תנבהו  תיתכרעמ  - בר הבישח  הכירצמ  תימילקא  תוניירואש 

רדעיה תא  םישיגדמו  םידימלת ,'  ' םתויה םצעל  תועמשמ  תתל  יארחאה ' רגובמ  רעונה ל' ינב  תאירקב  םיכמות  הלא  םיאצממ 
לא תופרטצמ  ונא  .ררועל  לולע  אשונהש  תושגרה  ןווגמל  סחייתהל  םילגוסמש  םיטרופמו , םינימא  הארוה  יכרעמב  ךרוצל  הנעמה 

הפיקמו תינכדע  םירומ  תרשכהב  ךרוצ  שי  םוחתב : השענה  תא  קזחל  ךוניחה –  דרשמ  ינפב  רגתאה  תבצהב  םידימלתה 
, ץראה רודכ  תוכרעמו  םדאה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  ומכ  םיאשונב  תיתכרעמו  תיתרוקיב  הבישח  םיבלשמה  הארוה  יכרעמ  חותיפבו 

הענההו תירשפאה  היישעה  תשגדה  ךות  תאז  תושעל  שי  .םימייקה  תונורתפהו  וילא , תוולנה  תונכסהו  םילקאה  יונישל  םימרוגה 
תכרעממ םתאצ  ינפל  עגר  ןוכיתב , תוחפל  םידימלתה –  םע  יביטקלפרו  ישגר  חיש  רוציל  ןמזב  - ובו התיכל , ץוחמ  הליעפ  תוחרזאל 

.ךוניחה

! םדבל רעונה  ינב  תא  ריאשהל  ןמזה  אל  הז  ךא  םישק –  םילועה  תושגרה  םימייאמ , םינכתה 

הלבט 1
לע ססבתהב   ) הביבסל הקיז  ילעב  תועוצקמב  תורגבל  םידומילה  תוינכותב  םילקאה " רבשמ  תשרופמ ל" תוסחייתה 

רבמבונ 2019  םידומילה ,) תוינכות  יכמסמ 
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ךוניחה דרשמ  תבוגת 

רואמ - תשק רומליג  ד"ר 

ךוניחה דרשמ  תיגוגדפה , תוריכזמה  םיעדמ , ףגא  תלהנמ 

תוינכותב עיפומ  אשונה  .טרפב  םילקאה  יוניש  אשונב  הנבהו  תואיקב  חותיפלו  ללכב  יתביבסה  ךוניחל  הבר  תובישח  תמייק 
הריחבה תועוצקמ  לשו  הביבסו " םדא  היפרגואג  -" ו היגולונכטו " עדמ   " םייניבה תביטחבו  ידוסיב  הבילה  תועוצקמ  לש  םידומילה 
םידימלתה לצא  תיתביבס  תוירחאו  הנבה  חותיפ  םע  םיבלושמ  םינכתה  ץראה ." רודכ  יעדמ  -" ו היגולויב " ", " הביבסה יעדמ   " ןוכיתב

דחי קומע  ןפואב  עצבתמ  םידומילה  תוינכותב  הז  אשונב  לופיטה  .יתרבח  יוניש  ללוחל  תלוכי  תיינבו  םילקאה  רבשמ  לש  רשקהב 
.םי / תולהנמלו םי  / תוננגל םי , / תורומל םילשמ  יעוצקמ  חותיפ  םע 

םיעיפומ םילקאה  רבשמל  םירושקה  םיאשונה  םלוא  דבלב , םינכתבו  הנוילעה  הביטחב  הריחבה  תועוצקמב  ודקמתה  תובתוכה 
םיבאשמב שומיש  לש  יתביבסה  ריחמה  המגודל : םינכת  דע ט .' התיכמ א ' תונושה  ליגה  תובכשב  היגולונכטו  עדמ  ידומילב 

הממח זגכ  ןאתמ  תיפולח ; היגרנא  תונורתפו  םיבצחמ  יקלדמ  תרצוימה  היגרנאב  שומישה  תעפשה  ץראה ; רודכ  תוממחתהו 
סחיב הלא  תויונמוימ  תוחתפמה  תויוליעפל  תואמגוד  ללוכ  ןוידו –  רקח  ןועיט , המגודל : תויונמוימ  .תינגרוא  תלוספמ  טלפנה 

, םיליעפ םיחרזא  חפטל  תרשפאמה  תוניירואכ  תיתביבסה  תוניירואה  תא  תורידגמ  םידומילה  תוינכות  ןכ , ומכ  .םילקאה  רבשמל 
עגונב תויבויח  תודמע  םיללוכ  םידומילה  תינכותב  םיעיפומה  תודמעו  םיכרע  .תינכותה  לש  הרטמכ  יתביבסה  םזיביטקאה  תאו 

, םיבייחמ הלא  םיאשונ  .יתביבס  םזיביטקאו  ןוכסיח  הכירצ , יסופד  תוללוכה  תויוגהנתהו  לועפל , תונוכנלו  הביבסה  תויגוסל  עבטל ,
.םיימואל - ןיבהו םיימואלה  םייטרדנטסה  םינחבמב  וב  םינחבנ  םידימלתהו  הבוח , עוצקמכ  דמלנ  עוצקמה 

- ץוח רקח  לש  תוינכות  ליעפמו  םימיאתמ  הדימל  ירמוח  חתפמ  דרשמה  םידומילה , תוינכותב  העיפומש  יפכ  תוינידמב  ךומתל  ידכ 
תא םירטנמ  םידימלת  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םע  הלועפ  ףותישב  תומייקתמה  תומייקל  ךוניחה  תוינכות  תרגסמב  .יתתיכ 

תופתתשה םשל  םידימלת  דרשמה כ-2,000  עיסה  "ט  עשתב .םילקא  יוניש  לש  תועפות  םיקדובו  םינשייח , תרזעב  הביבסה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16747

mailto:GilmorKe@education.gov.il


.לארשי תסנכב  םידימלת  סנכ  םייק  ןכו  התיכב , אשונה  תא  ודמלש  רחאל  םילקאה  תדעצ  יעוריאב 

רבשמל םירושקה  םינכת  לש  דומיל  םדקמו  ךכב , םהל  עייסמו  הליעפ  תיתרבח  האחמב  בלתשהל  םידימלת  דדועמ  ךוניחה  דרשמ 
קוזיחב הליעפה  תיתרבחה  תוברועמה  לש  התובישח  הלוע  םיימילקאה , םינותנהמ  תררבתמה  השקה  הנומתה  חכונל  .םילקאה 

.יוניש יליבומכ  םידימלתה  תמצעהבו  הווקתה  תשוחת 
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