
הדיזרב  - ןייטשרבליז לעי 
הרבחה ינוריע , עבט  ירקס  תדיחי 

עבטה תנגהל 

ץלמומ טוטיצ 

לכ . " .י 2020 הדיזרב  - ןייטשרבליז
וילא תכלל  לכויש  םוקמל  קוקז  םדא 

רבשמ הוולשב – " ותעדמ  תאצלו 
עבטה לש  ונרק  תיילעו  הנורוקה 

(. הביבסו 11(1 היגולוקא  .ינוריעה 

טבמ הביבסותדוקנ  הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  לירפאב ,  26

תאצלו וילא  תכלל  לכויש  םוקמל  קוקז  םדא  לכ  "
לש ונרק  תיילעו  הנורוקה  רבשמ  הוולשב – " ותעדמ 

ינוריעה עבטה 

וא 500  100  ) העונתה תולבגמ  תרגסמב  ונל  הבורקה  הביבסב  אצמנ  םישגופ  ונאש  עבטה  תורחא , העונת  תולבגה  וא  רגס  ימיב 
לילכ לע  תקהוב  תיפוצ  ןועשה : ןוויכ  םע  הטמל , ןימימ  .עבטה  תנגהל  הרבחה  לש  עבט " םימוליצ 100  תורחת   " ךותמ תיבהמ .) רטמ 
: םוליצ  ) םילשוריב תקהוב  תיפוצ  אריפש ;) המענ  םוליצ :  ) הפיחב תיב  רצחב  רב  יריזח  ןענכ ;) - ןב דעלא  םוליצ :  ) םילשורי שרוחה ,

םיאבצ ינש  ירסומ ;) הלייא  םוליצ :  ) הפיחב עלס  ינפש  רהבא ;) העונ  םוליצ :  ) םייתעבגב ןיצובה  תימשנת  לש  לחז  היריפס ;) רימא 
(. ןמלדיא דוד  םוליצ :  ) ףוסראב םיילארשי 

רשאכ ביבאה , תנועב  ונתוא  דקפ  הז  רבשמ  .תיחכונה  רבשמה  תפוקתב  םהיתבב  םינופס  םישנא  לארשיב , םגו  םלועה  יבחר  לכב   
.םיימואלה םינגהו  תורומשה  תורעיה , תא  םישדוג  לארשי  ינומה  עובשה , יפוסבו  תושפוחב  טרפבו  םנוקיתכ  םימיב  .ואישב  עבטה 

תובקעב םא  תוהתלו  הרגש , ימיב  םג  ךא  הלא , םוריח  ימיב  ינוריעה  עבטה  לש  ותובישח  תא  דדחל  איה  העדה  רמאמ  לש  ותרטמ 
.ינוריעה ןסוחב  וקלח  תמנפהבו  םירעב  עבטה  לש  לוהינבו  ןונכתב  יונישל  הכזנ  רבשמה 
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תיזחה לע  הנבמה , תוריק  לע  תספרמב , ןולחב , תיבה –  תביבסב  אצמנ  םישגופ  ונאש  עבטה  תורחא , העונת  תולבגה  וא  רגס  ימיב 
תולבגמ תרגסמב  ונל  הבורקה  הביבסב  עבטה  תא  ריכהל  ןתינ  ןכ , ומכ  .תפתושמה  וא  תיטרפה  הניגב  וא  גגה , איה  אלה  תישימחה ,
חטשב בזענש , חטשב  חותיפ , רבע  אלש  יעבט  חטשב  לשמל  אצמיהל  םילוכי  עבטה  יכרע  תיבהמ .) רטמ  וא 500   100  ) העונתה
קורי  " תוארל לש  תובישחה  תא  הלא  םימיב  םילגמ  םיבר  .להונמ  ינוריע  עבט  רתאב  וא  רב  יחמצב  ערזושש  חטשב  ססורמ , אל 
םירעב תויעבט  תויתשת  לש  תיתועמשמו  הבחר  הסירפב  תובישחה  תאו  םירופיצ  ץויצו  םירפרפ  תיתנוע , החירפ  לש  םייניעב ,"

.םיבשותל שיגנ  ןפואב 

םא ןיב   ) העונת ילבגומ  לשמל  .הרגש  ימיב  םג  יחכונה  בצמל  המוד  טעמ  בצמב  תואצמנ  תומיוסמ  תויסולכוא  יכ  רוכזל  בושח 
בכר אלל  םישנא  וא  תבש  ירמוש  םא  ןיב   ) םיגחבו תותבשב  םידיינ  םניאש  םיבשותו  תיזיפ ) תולבגומ  ילעב  וא  םישישק 

, ןולחל דעבמ  ףקשנה  עבטהו  תיבהמ  העיגנ  קחרמב  אצמנה  עבטה  םיינוריעה –  עבטה  ירתא  וללה  תויסולכואה  רובע  םתולעבב .)
.רבשמ ימיב  ומכ  הרגש  ימיב  םיבושח  גגהמ –  וא  תספרמהמ 

םילויט יכירדמ  ידי  לע  טטוצמה  רפסב   יבא  דראודא  בתכ  ...הוולשב " ותעדמ  תאצלו  וילא  תכלל  לכויש  םוקמל  קוקז  םדא  לכ  "
לש םתואצמיהל  םיבשותה  תואירב  ןיב  יבויחה  רשקה  לע  טעמ  אל  בתכנ  תונורחאה  םינשב  .וז  הפוקתב  דואמ  יטנוולרו  םיבר 

ןונכתה םוחת  תובא  יש .) - יאגא ןרק  לצא  הז  ןויליגב  אשונב  הבחרה  ואר   ) הימדקאב רקחנ  ףא  אשונהו  םירעב , םייעבט  םיחטש 
רבכ בתכו  םינגה ,' ריע   ' ןויער תא  הגה  המגודל , ילגנאה  דראווה  רזענבא  האמב ה-19 . דוע  ריעל  עבטה  ןיב  רשקב  וקסע  ינוריעה 

אלו עבטה  םע  ושגפיי  ריעה  ייחש  תומוקמב  רוגל  םיכירצ  םישנא  יכ   Garden cities of to-morrow ורפסב   תנשב 1902 
.ונממ ודרפוי 

םיינוריע םינגומ  םיחטש  לש  םדיקפתל  תוסחייתה  ללכש  םירעב  , םינגומ  םיחטשל  ךירדמ  איצוה ב-2014  ףא   IUCN-ןוגרא ה
עוצקמ ישנאו  םייעדמ  םירקוח  דצמ  בל  תמושתל  םתנעטל  הכוזה  תוימוהיז , תולחמל  רבה  תויח  לש  לודיג  תיב  ןדבוא  ןיב  רשקלו 

.רוביצה תואירב  םוחתב 

ררוגתהל םיכוזש  םיבר  םיבשות  רובע  שפנל  טלקמ  םה  םהב , יגולויבה  ןווגמה  לע  ריעב , םילהונמה  םיינוריעה  עבטה  ירתא 
לע עבטה "  תנגהל  הרבחה  םע  ינוריעה  עבטב  תויפצת   " לש קובסייפה  תצובקל  םיחוודמ  ץראה  יבחר  לכמ  םיבשות  .םתברקב 

.םיינוריע עבט  ירתא  דצל  םירוגמ  רואל  םהב  תזחואש  החמשה  לעו  םתיב , גג  / תספרמ / ןולחמ םיפקשנה  עבטה  יכרע 

עבטה תנגהל  הרבחה  תיל  " כנמו לארשיב  רוביצה  תואירב  יאפור  דוגיא  לירפא  עצמאב  "ר  וי ואצי  וז , תובישחב  הרכהה  רואל 
. םהב  םיהושה  ןיב  יזיפ  קחרמ  לע  הרימש  ךות  םיינוריעה , םיקראפלו  עבטל  האיצי  רשפאל  האירקב 
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תנוכש ינוריע –  עבטו  םירפא  ינב  ךרד  לע  העורז )  ) תינפיז תימטוח  תיבה , דיל  תססורמ  אל  השרוח  ןועשה : ןוויכ  םע  הטמל , ןימימ 
, רהבא העונ  םוליצ :  ) םייתעבגב עבשה  תישומו  תוגוודזהב  ןפחר  יבובז  הדיזרב ;) - ןייטשרבליז לעי  םוליצ :  ) ביבא - לת ביבא , זועמ 

םיינוריעה עבטה  ירתא  (. " עבט םימוליצ 100  תורחת  קודצ , תינוי  םוליצ :  ) רוכרכ – הנח סדרפב  םיגרפ  עבט ;) םימוליצ 100  תורחת 
" םתברקב ררוגתהל  םיכוזש  םיבר  םיבשות  רובע  שפנל  טלקמ  םה  םהב , יגולויבה  ןווגמה  לע  ריעב , םילהונמה 

לש תובישחה  תא  ךרוצה  יד  םימינפמ  םניא  תואירבה  דרשמבו  הלשממב  תוטלחהה  ילבקמ  יכ  דומלל  ןתינ  יחכונה  רבשמהמ 
לאיצנטופ םא  םג  תוסנכה , םירציימש  הדובע  תומוקמל  תנתינ  הרגשל  הרזחל  תופידעה  .רוביצה  תואירב  רובע  עבטל  האיציה 

תונקת לש  תורפה  לע  לארשיב  ונתינש  תוח  " ודהמ  93% לירפא , עצמאל  ןוכנ  .חותפה  בחרמב  הייהשבש  הזמ  הובג  םהב  הקבדהה 
לע הארנה , לככ  עיבצמה , רבד  רוסא  , םוקמב  וא  ירוביצ  בחרמב  הייהש  לע  ויה  תוח ) " וד לעמ 41,000  ךותמ   ) םוריחה תועשל 

.רוביצה לש  תויופידעה  ירדס 

יחש ימ  לכש  קפס  ןיא  לבא  .ודיגי  םימי  לארשי ? ירע  לכב  עבט  ירתא  תשר  ןונכת  תא  ביחרנ  יחכונה ו רבשמהמ  חמצנ  םאה 
ילואו הילא , תוכשמנה  םירופיצהו  םירפרפה  תא  ריעב , תיביבאה  החירפה  תא  ךירעמ  הלא , םישק  םימיב  עבט  יכרע  שגופו  ריעב 
היהנ םאה  .בחרנ  ףקיהבו  תוכיאב  יעבט  חטש  םילכמו  ריעה  ייחמ  רתוי  הביבסב  םיעגופ  עודיכש  רפכב , םייחו  רוברפ  לקוש  אל 

לצא הז  ןויליגב  ואר  הפגמה  תובקעב  םיחותפ  םיחטשב  תירשפא  העיגפ  רבדב  הנורוקה ?( רבשמ  חכונל  רוברפה  תיילעל  םידע 
רתיב דדחמ  עגרכ , םיווח  ונאש  רבשמה  ריעב ? עבטל  םיבשות  לש  תיתועמשמו  תרבגומ  השירדב  ןיחבנ  ילואש  וא  ןמטיורב ) ינד 

ישנאמו תוטלחהה  ילבקממ  שורדל  רוביצה  תא  ענכשי  ילואו  וירוגמ , םוקמ  תריחבל  ונתיאמ  דחא  לכ  לש  םילוקישה  תא  תאש 
םיינוציק םיבצמש  קפס  ןיא  .ריעב  יגולויבה  ןווגמה  תלדגהו  םיינוריעה  עבטה  ירתא  לש  לוהינו  ןונכת  תוימוקמה  תויושרב  עוצקמה 

.ריעו ריע  לכ  לש  תויעבטה  תויתשתה  לע  ססובמה  ינוריע  ןסוחל  ןונכת  םודיקבו  הבישחב  טקסיד " ףילחהל   " בוט ןמז  םה 

ומרגי הלא  םירבשמ  ילוא  .ינוריע  רגנב  לופיטב  ןורחאה  ףרוחב  ווח  תוימוקמה  תויושרהש  רבשמ  ירחא  עיגמ  הנורוקה  רבשמ 
תא םהל  קפסמו  םירעה  יבשות  לע  ןגמש  "ץ  פכשה ןה  ריעב  תויעבטה  תויתשתהש  םינפהל  תימוקמהו  תיצראה  ןונכתה  תכרעמל 
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ןמזה עיגה  .םהייח  תוכיאל  תיתועמשמ  תומרות  ןה  יכו  תופגמ , םעו  םילקאה  רבשמ  יקזנ  םע  דדומתהל  ידכ  ןורמתה  חוורמ 
תלעפה ינוריעה , עבטה  חותיפלו  חופיטל  לוהינל , תוינכות  םיינוריע , עבט  ירתא  תשר  ןונכת  תומדב  אשונב  תויתועמשמ  תולועפל 

.תאז  וכרע  םרטש  םירע  רובע  עדימה , סיסב  תמלשהו  םיינוריע  םיגולוקא 

תויושרו הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  עויסבו  ןומימב  ינוריע   עבטל  יצראה  םינותנה  דסמ  לש  תיתשת  הנכוה  ןורחאה  רושעב 
תומייק רבכ  תובר  תולחתה  .בחרנ  הדימ  הנקב  ינוריע  עבט  תרימש  תולועפ  ידכל  םינותנה  תעמטהל  ןכומ  לוכהו  תובר , תוימוקמ 
תויעבטה תויתשתה  לש  תיתועמשמ  העמטה  םיאור  אל  ןיידעו  לודג , הדימ  הנקב  הלועפ  יפותישו  תוינכות  ןיידע  ןיא  לבא  חטשב ,

.לארשי ירעב  לוהינו  ןונכת  יכילהתב 
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