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רופיש .ק 2019 . ץוושו  פמקניטס ג 
תודדומתהל ילככ  תינוריעה  הביבסה 

.יגולוקאהו ימילקאה  רבשמה  םע 
.93–91 הביבסו 10(4 :) היגולוקא 

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

.םיינפואל ךרדו  הכרדמ  ןיב  הָדרפִמ  ןכו  םלוחלחלו , םימשג  ימ  ןותימל  תיתשת  םישמשמה  אבס ,) רפכב   ) תיתנוע הייחמצו  לחלחמ  ףוציר  לש  בוליש 

םע תודדומתהל  ילככ  תינוריעה  הביבסה  רופיש 
יגולוקאהו ימילקאה  רבשמה 

םילקאב םידימתמ  םייונישלו  יגולויבה  ןווגמה  ןדבואל  תויגולוקא , תוכרעמ  סרהל  ליבומ  הכירצהו  תישונאה  הייסולכואה  לודיג 
.ידיתעה םילקאה  יוניש  חכונ  דוחייב  תויגולוקא , תוכרעמ  לש  ןתסירקל  ליבות  םייעבט  םיחטשב  תפסונ  העיגפ  .ץראה  רודכ 

, תונופטישו םוח  חור , תועפשה  ןותימ  ומכ  תישונאה , הרבחל  םינתינה  תיגולוקאה  תכרעמה  יתורישב  התחפהל  ליבות  הסירקה 
.דועו ינצמח  - וד ןמחפ  עוביק  םימהזמ , רוהיט  תועקרק , ףחסב  התחפה 

ובוחב ןמוטו  תויתשתו , תענוממ  הרובחתב  ךרוצבו  עקרק  יבאשמב  ךסוח  ינוריעה  בחרמה  םיירברפו , םיירפכ  םיבחרמל  האוושהב 
םיבשותהמ רתוי מ-90%  לארשיב , .הביבסה  לע  הליעפמ  איהש  םיצחלה  םוצמצ  ךות  תישונאה  החימצה  ךשמהל  תירשפא  ךרד 

לכשומ ןפואב  ןהב  םישמתשמ  םאה  ןהלש ? היגרנאה  תכירצ  תוליעי  יהמ  לעופב ? םירעה  לש  ןתופיפצ  המ  ךא  .םירעב  םיררוגתמ 
רופישל תורשפאה  הנומט  ןאכו  ןנונכתל , םאתהב  םדאהו  הביבסה  לע  הנוש  ןפואב  עיפשהל  תויושע  תונוש  תונוכש  םימשג ? ימב 

.יגולוקאהו ימילקאה  רבשמה  םע  תודדומתהל  ילככ  תינוריעה  הביבסה 

יוניבה דרשמו  הקורי  היינבל  תילארשיה  הצעומה  ןיב  תיגטרטסא  תופתושב  חתופש  הדובעו  הדידמ  ילכ  איה  ' 360 הנוכש  '
תינוריע תושדחתהבו  תושדח  םירוגמ  תונוכש  חותיפב  הביבסהו  םדאה  לע  ינוריעה  בחרמה  תועפשה  תא  רפשל  הרטמב  ןוכישהו ,
, וכותמ םירחבנ  םידדמ  השימחל  םיחנמ  תונורקע  הרצקבו  ןלהל  םיגצומ  םכותמו  םידדמ , ללוכ 47  הז  ילכ  .תומייק  תונוכשב 

: הז גיאדמ  ןדיעב  דוחייב  רתוי , אירבו  ןיסח  בחרמ  רצוי  ןוכנ  ןונכת  דציכ  םיריהבמה 

ליעי שומיש  .האוושה  - תונב םירעל  סחיב  יתועמשמ  ןפואב  הכומנ  לארשיב  םירעב  תופיפצה  היינבה –  תופיפצ 
שארב ועמשמ , עקרקב  ליעי  שומיש  .תויגולוקא  תוכרעמו  םיחותפ  םיחטש  לש  סרהו  עוטיק  תיחפמ  עקרקב 

חטש לכב  םיבשות  לש  רתוי  לודג  רפסמל  רתוי  םיבר  םיתוריש  וקפסיש  ךכ  םייונבה , םירוזאה  ףופיצ  הנושארבו ,

0

https://magazine.isees.org.il/?p=16753

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94


הקוסעת רחסמ , לש  סוסיב  תילכלכ  קידצהלו  ותולעהל  הרטמב  ןונכתה  בלשב  תופיפצה  תא  ןחוב  הדידמה  ילכ  .ןותנ 
.עקרק יבאשמב  ןוכסיח  ךות  הכילה , קחרמב  תירוביצ  הרובחתו 

םימהזמו הממח  יזג  תטילפב  התחפהל  רתיה , ןיב  ליבומ , תירוביצה  הרובחתה  תמר  רופיש  תירוביצה –  הרובחתה 
.םישדח םיביתנ  תיינבב  ןוכסיחו  יטרפה  בכרב  שומישה  תתחפה  ךרד  םיחותפ , םיחטש  עוטיקבו 

םירמוחמ ינוריע  חותיפל  טרדנטס  ביצהל  תפאוש   360 הנוכש  הקורי –  היינבו  ירוביצה  בחרמב  םירמוח 
רוקממו םירזחמתמ  םירזחוממ , םירמוח  הכומנ , תיתביבס  העפשה  ילעב  םירמוחב  שומיש  .םימייקמ  תויגולונכטמו 

תועבונה תויתביבסה  תועפשהה  תא  תיתועמשמ  ומצמצי  דועו  הלא  לכ  היגרנאה –  תכירצב  ךסוחה  ןונכת  אמייק , - רב
התסירהבו הנוכשה  ייח  ךרואל  היינבה , ךילהתב  הממחה –  יזג  תוטילפ  תא  טרפבו  תומייקו , תושדח  תונוכש  תיינבמ 

.דיתעב
עקרקה .תוריהמב  ותונפל  שיש  עגפמ  וא  דרטמכ  םימשגה  ימל  םיסחייתמ  םיבר  םיינוריע  םיבחרמ  רגנ –  ימ  לוהינ 

, ןכל .םימל  רידח  וניאש  טלפסאב  הסוכמו  תויתשתבו ) תודוסיב  עקרקב , תודונת  תיחפהל  ידכ   ) רתויב הסוחד  םירעב 
תומצועב םיחותפ  םיחטשל  וא  לחנל  םיל , םימרזומש  םימהוזמ , תובורק  םיתיעל  םיבר , םיפיטשת  תרציימ  ריעה 

ימ לש  ןוכנ  ןונכת  .תיגולוקאה  תיתשתה  סרהלו  תועקרק  ףחסל  םימרוג  םהו  תויעבטה , תוקיפסהמ  הברהב  תוהובג 
תינוריעה הייחמצהו  םוהתה  ימ  תרשעה  םשל  םזימה  תולובגב  לוחלח  .הז  רסחב  באשמ  לצנלו  רמשל  ףאוש  רגנ 

דוחייב תויגולוקאה , תוכרעמה  לש  ןנסוחל  םימרות  םרוהיט  רחאל  תווקיה  ינגאלו  םילחנל  היוצרה  תומכה  תרבעהו 
.ץיקה ישדוחב 

תושיגרו תובישח  תולעב  תועקרק  לע  םינבנ  םיבר  םימזימ  הביבסו –  עבט  יבאשמ  לש  םוקישו  רומיש 
תויושע תויגולוקא , תוכרעמ  לש  םוקישלו  רומישל  הריתחו  הדיפקב  חותיפה  ירוזא  תריחב  .תוהובג  תויגולוקא 
רפסמ רבכ  ןנשי  ץראב  .יגולוקא  םוקישל  איבהל  ףא  םיתיעלו  חותיפהמ , םרגנה  יתביבסה  קזנה  תא  תיחפהל 

, םרזה תטאה  םימ , רוהיט  ןוגכ  םייתביבס , תונורתי  םיקפסמש  םייגולוקא , תונורדסמו  םילחנ  תודג  םוקישל  תואמגוד 
.םיחל לודיג  יתב  רומישו  עקרק  ףחס  תעינמ 

תומשוימ ויתונבות  םא   ) רפשלו חתנל  דעונש  תוכילה ' דדמ   ' הקורי היינבל  תילארשיה  הצעומה  תחתפמ  הלא  םימיב  ךכ , לע  ףסונ 
תלדגה .תיתועמשמ  תינוריע  תושדחתה  רובעל  םידיתע  םניאש  םימייק  םיינוריע  םימקרמ  לש  תושיגנהו  הכישמה  תא  חטשב )

םיחותפ םיחטשל  תינוריעה  הליחזה  תאו  ירפכ  / ירברפה חותיפה  יצחל  תא  תיחפהל  רתיה , ןיב  היושע , הלא  םירוזאל  שוקיבה 
.דבלב  הטעומ  הדימב  םירפומ  וא  םירפומ  יתלב  ורתונ  הכ  דעש  םייכרע 

הנוכש  ' הדידמה ילכ  יושע  ונממ , תולועה  תוצלמהלו  םיאצממל  םאתהב  ןונכתב  םייוניש  תעמטה  ךות  הפיקמ , הרוצב  םשויי  םא 
הדימע תובייחמה  תונוש  תוינוריע  תויחנהו  הקיקח  .םילקאהו  בחרמה  לע  םדאה  תועפשה  יונישב  יתועמשמ  דעצ  תויהל  ' 360

.הזכש ךילהת  םדקל  תולוכי  הדידמה , ילכ  תושירדב 
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