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יתועמשמ קלח  הב  םיאור  םיברש  תימוקמ , הלכלכ  לש  םיקשממבו  םיחולשמב  רישי , קווישב  שומישה  הפגמה  תעב  רבג  תורחא , תונידמב  םג  ומכ  לארשיב , יכ  הארנ  "
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לא ונסחי  לע  עיפשהל  היושע  תימלוע  הפגמ  דציכ 
ןוזמה יבאשמ  לוהינ 

.םייחה תוחרואב  יוניש  םידראילימ  לע  התפכו  םלועה  תולכלכ  תא  תוריהמב  הקתיש  ןיסב , ןוזמ  קושב  הצרפש  הנורוקה  תפגמ 
רצקה חווטב  .ןוזמל  ונלש  תוסחייתהה  ןפוא  לע  העיפשמ  רבה –  תויחמ  ןוזמ  ןיבל  םדאה  ןיב  רשקב  התישארש  הפגמ –  הנהו ,

ףנע תא  רגסש  טעמכו  ןוזמה , לש  הצפההו  רוצייה  יכרעמב  עגפ  ונמצעב , ןוזמ  רתוי  ןיכהל  דבל , לוכאל  ונל  םרג  יתרבחה  קוחירה 
תוערפהל הניסח  ונלש  ןוזמה  תכרעמ  םאה  םיימלועהו ? םיימוקמה  ןוזמה  יבאשמל  סחיה  לע  הפגמה  עיפשת  דציכ  .תונדעסמה 

ונחנא יתנוזת  ? ןוחטיבל  תימואלה  תוכרעיהה  תאו  ונלש  הכירצה  ילגרה  תא  תונשל  הלוכי  הפגמה  םאה  לודג ? הדימ  הנקב 
תפגמ ונתכרעהל , .רבעבמ  רתוי  יתועמשמ  קלח  סופתי  הלא  תולאשב  ןוידה  תימלוע , הפגמ  םע  תעכ  תדדומתמה  הרבחבש  םירובס 

ןוזמה יבאשמ  לע  ןוידה  זכרמב  ודמעי  םהש  יוארו  םיאבה , םינפואב  ןוזמ  לש  רוציילו  הכירצל  ונסחי  תא  הנשת  תימלועה  הנורוקה 
: םלועבו לארשיב 

ןונכת תועצמאב  ( food sovereignty  ) תימואל ןוזמ  תונוביר  לעו  ( self-reliance  ) ימוקמ ןוזמ  קוש  לע  תוכמתסהה  קוזיח 
אלל םוריח  . תעשב  םג  ןוזמ  לש  םייבטימ  הקפסאו  רוציי  חיטבתש  ןוזמל  בא  - תינכות הרסח  לארשי  םויהל , ןוכנ  .יגטרטסא 

קושב םיריהמ  םייונישו  תודבוע  םיידיב  רוסחמ  תוברל  תואלקח , יפנעב  תולבגמלו  םיישקל  םידע  תויהל  ךישמנ  תימואל  תינכות 
תוכרעמש םלועב  תלבגומ  םנמוא  ימוקמ  ןוזמ  לע  תוכמתסה  .דוסי  ירצומב  רוסחמ  ןוגכ  םישובישל  םימרוגש  הקפסאה  תשרבו 

ולבקיש םיכירעמ  ונחנאו  תויתועמשמ  , הלש  תיתביבסה  תלעותה  תרבגהו  תכרעמל  ןסוח  תיינקה  םלוא  תוילבולג , וב  ןוזמה 
תוירולקה תכירצמ  רכינ  קלח  היבשותל  קפסל  הלוכי  לארשיש  םיחמומ  וכירעה  הנורחאל  לשמל , .רתוי  הבר  בל  תמושת 

ןוחטיבה תא  קזחת  הלא , ןיעמ  תוכרעהו  םירקחמ  לע  ךמתסתש  ןוזמ  תוינידמ  םינמושב  . רוסחמ  ןכתיי  ךא  תימואלה , םינובלחהו 
.לארשי לש  יתנוזתה 
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ודמעי םהש  יוארו  םינפוא , המכב  ןוזמ  לש  רוציילו  הכירצל  ונסחי  תא  הנשת  תימלועה  הנורוקה  תפגמ   " .הנורוק ימיב  ןוזמ  תיינק 
ףלש ןרוא  םוליצ : םלועבו | " לארשיב  ןוזמה  יבאשמ  לע  ןוידה  זכרמב 

המגמ וליפא  וא  המילב  הארנש  ןכתיי  רויע , לש  םיאיש  םלועב  ורבשנש  רחאל  .םינטק  םיבושיי  לש  קזוח  תדוקנ  הטילבמ  הפגמה 
תיזכרמה הכשלה  ימוסרפ  יפל   . רתוי םירצק  הב  ןוזמ  לש  הכירצהו  רוצייה  ילגעמש  תּוירפכ , תפדעהל  הרזח  הכופה ו

לירפא 2020 עצמאמ  תיללכ  םילוח  תפוק  ינותנ  םיירפכ  . םיבושיי  םה   78% לארשיב , םיבושיי  ךותמ 1,218  הקיטסיטטסל ,
םילוחה רפסמ  םיירפכ  םיבושיב  וליאו  םיינוריע , הייסולכוא  יזוכירב  םיאצמנ  הנורוקה  ףיגנב  םילוחה  תיברמש  ךכ  לע  םיעיבצמ 
םימרוגש ןכתיי  לבא  םיירפכו , םיינוריע  םיבושיי  ןיב  םילדבהל  רתויב  יתועמשמה  םרוגה  איה  תופיפצש  חינהל  ריבס  .ןטק  יסחיה 
תנמזמש הללצה  םיצעל , וא  חותפ  חטשל  הברק  ןוגכ   ) םינוש םיטנמלאלש  ךכל  תויאר  תועיפומ  תורפסב  .ךכב  םיברועמ  םיפסונ 

העפשה תויהל  הלוכי  ירפכ , יפוא  ילעב  םירוזאב  רתוי  םיחוֹורה  םימיוסמ ,)] םימהזממ  תוחפל   ] יקנ ריוואו  תינפוג  תוליעפ  רתוי 
םיירפכל םיינוריע  םיזכרממ  םירוגמה  תקתעהב  קר  אל  אטבתהל  הלוכי  תּוירפכה  תפדעה  ןכ , לע  םדאה  . תואירב  לע  הביטימ 

, ינוריע עבט  לוהינ  ינוריע , ןוניג  ןוגכ –  תינוריעה , הביבסב  םיירפכ "  " םיטנמלא לש  ץומיאב  םג  אלא  (, counter urbanization)
תומוקמבו תוספרמב  םיניינב , תוריקו  תוגג  יבג  לע  תורדשב , םיירוביצ , םינגב  ריעה  ךותב  ןוזמ  לודיגו  םירכיא  יקוש  לש  תוליעפ 

.םירוגס

םייסיסב םויק  יאנת  .םירחא  םימוחתב  םג  םיחמומ  לש  םלוק  תא  קזחל  היושע  הנורוק  ימיב  עדמו  םיחמומ  לע  תוכמתסה 
לש תוצלמה  ךמסמ  המגודל  ןייצל  בושח  הז  רשקהב  יתביבסו . יאלקח  רקחמ  תוברל  רתוי , הבר  תוירלופופל  וכזי  תומייקו 

יתנוזתה ןוחטיבב  העיגפ  לע  הפגמה  תועפשה  תא  ךירעמה  (, IPES  ) תומייקמ ןוזמ  תוכרעמ  אשונב  ימואל  - ןיב םיחמומ  לנאפ 
. ןוזמה  רוציי  תכרעמ  לש  הנסוח  קוזיחל  תונורתפ  לע  ץילממו 

הקפסאה תותשר  לע  ךמתסהל  ונכשמה  הפגמה  ימיב   . רתוי הבר  בל  תמושת  לבקת  תיבה  דיל  אירבו  ירט  ימוקמ  ןוזמ  תפסות 
תולוכמב םג  התלע  הכירצה  יכ  איה  ונלש  תומשרתהה  תאז , םע  הלע  . ףא  םילודגה  םילוכרמב  תוינקה  ףקיהו  תורכומה ,

לש םיקשממבו  םיחולשמב  רישי , קווישב  שומישה  הפגמה  תעב  רבג  תורחא , תונידמב  םג  ומכ  לארשיב , יכ  הארנ  .תויתנוכשה 
בל תמושת  לבקל  תויושעש  תופסונ  תוניינעמ  תוקיטקרפ  .םייקמ  םייח  חרואמ  יתועמשמ  קלח  הב  םיאור  םיברש  תימוקמ , הלכלכ 

.תינוריע תואלקחו  רזע  יקשמ  טוקיל , יתיב , לודיג  תוללוכ  רתוי  הבר 

ובש יגולויבה  ןווגמהו  לודיגה  יתב  תניחבמ  ינגומוה  בחרמ  תולחמו . הנתשמ  הביבס  לומ  לא  יגולויב  ןווגמ  לש  לוהינה  תובישח 
ךרטצנ הביצי   ןוזמ  תכרעמ  בצעלו  הלא  םיבצממ  ענמיהל  ידכ  .תויאלקח  תופגמו  םיקיזמ  תוצרפתהל  היירופ  עקרק  תויהל  לולע 
הדשב הקלחהמ  ילארשיה  , םילקאל  םימיאתמש  יגולויב  ןווגמ  יכמות  םיקשממ  םודיק  ידי  - לע תואלקחב  יגולויב  ןווגמ  רמשל 

תואלקחל םיצירמת  קפסי  תיתנוזת  תונובירב  ךרוצה  אקווד  ובש  בצממ  רהזיהל  ונילע  .םייעבטה  לודיגה  יתבו  ףונה  דעו 
.יגולויבה ןווגמב  תעגופו  חטש  תדיחיל  תיברמ  הקופתל  תפאושה  תיביסנטניא ,

תורוקמ
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