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תכרעמב ךרד  ןבא  הנורוקה  רבשמ  היהי  דציכו  םאה 
עבטה םע  ונלש  םיסחיה 

תומוקמב עמשנ  םירופיצ  ץויצ  תליא , יפוחב  םילייטמ  םילעי  הפיח , תובוחרב  םיכלהמ  רב  יריזח  ןוקריה , קראפב  םוי  רואל  םינת 
תובתכהו םינוטרסה  תונומתה , רחא  תבקוע  ינא  היוצח  שפנבו  םיברועמ  תושגרב  .תוינוכמ  ירפוצ  קר  םהב  ועמשנ  םדוקש 

חמשמ םנמוא  .ןיטולחל  טעמכ  הרסאנ  ירוביצה  בחרמב  תישונאה  תוליעפהשכ  הלא , םימיב  עבטה  לש  וגושגש  תא  םידעתמה 
רבה תויחו  רגסב  םדאה  ינב   " ןוגכ תורתוכ  לבא  תוחוטבו , תוולש  ונדיצל  תוכלהתמ  רבה  תויח  תא  תוארל  ןיעהו  בלה  תא  דואמ 

עבטה תבוט  היפלש  הסיפת  ונחנא ,' וא  עבטה )  ) אוה  ' לש היוגש , הסיפת  עבקמש  רסמ  תורדשמ : ןהש  רסמב  יתוא  תודירטמ  תונהנ "
, וניתוליעפ תא  דואמ  םירצמ  םדאה , ינב  ונאשכ , קר  גשגשל , לוכי  עבטהו  ונובשח , לע  וא  ותחוורלו  םדאה  תבוטל  דוגינב  תדמוע 

לפשה ןיבל  ריוואה , תוכיא  םשארבו  םייתביבס , םידדמב  רופישה  ןיב  רצוויהל  יושע  ףסונ  דירטמ  םאתמ  .וניתבב  םירגתסמו 
.הנורוקה המיע  האיבהש  תישונאה  תוליעפה  תתבשהו  ילכלכה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16817

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%98


ונדיצל תוכלהתמ  רבה  תויח  תא  תוארל  דואמ  חמשמ  םנמוא  .ןומר  הפצמב  קראפטייקסה  לע  הטלתשה  השדח  םירטייקס  תרובח 
היוגש הסיפת  עבקמ  אוה  .תורדשמ  ןהש  רסמב  תודירטמ  תונהנ " רבה  תויחו  רגסב  םדאה  ינב   " ןוגכ תורתוכ  לבא  תוחוטבו , תוולש 

: םוליצ םהיתוליעפ |  תא  דואמ  םירצמ  םדאה  ינבשכ  קר  גשגשל  לוכי  עבטהשו  םדאה , תבוטל  דוגינב  תדמוע  עבטה  תבוט  היפלש 
 Bügle Eden לגויב , ןהכ  ןדע 

םהמ תענמנ –  יתלבה  הלאשה  תלאשנ  םתרגסמבו  הרגשל , הרזח  לש  םינושאר  םידעצ  םישוע  ונא  הלא  תורוש  תביתכ  תעל 
ינפמ ישונאה  ןסוחה  תא  לידגהל  ידכ  תימואל  - ןיבהו תימואלה  תישיאה , המרב  תונשל  ונילע  המו  הפגמהמ , דומלל  שיש  םיחקלה 

.ללכבו תופגמ 

םדאה לע  היפלש  םיסחי  תכרעמ  אל  .עבטה  םע  ונלש  םיסחיה  תכרעמל  תעגונ  יתוהמ  יוניש  תוכירצמש  תויגוסה  תחא  יכ  קפס  ןיא 
.תואירבו תוביצי  ידדה , ןסוח  לע  תססובמה  וזכ  אלא  עבטה , לש  וגושגש  תא  רשפאל  ידכ  רגתסהלו  תגסל 

היצטומב הרוקמש  תיטונואוז , הלחמב  רבודמ  הל , תומדוק  תופגמל  המודב  יכ  איה  הנורוקה  תפגמ  יבגל  תוחוורה  תורעשהה  תחא 
רחס דיצ , בקע  תוטשפתמו  תורצונ  תויטונואוז  תולחמ  .רב  תויח  תליכאו  דיצ  תובקעב  םדאה  ינבל  םייחה  ילעבמ  הרבעש  תיפיגנ 

תרבעהל ןכוס  אוה  יחה  ןמ  ןוזמה  תיישעת  ךרוצל  קשמ  תויח  לש  ףופצו  בחרנ  לודיג  ןהלש ; לודיגה  יתב  סרהו  רב  תויח  לש  הליכאו 
תספתנ הניא  התוריהמש  תוטשפתהל  תיתשת  תרצויה  היצזילבולגה  ךכל  תפסונו  המגודל ,) םיריזחה  תעפשב  ומכ   ) תולחמה

.סובולגה יבחר  לכב  םינוילימ  לא  ןיסב  דחא  םדאמ 

, בוש ונל , שיחמה  יחכונה  רבשמה  .עבטה  םע  האירבו  תשדוחמ  םיסחי  תכרעמ  תרדגהב  ףוחדה  ךרוצל  הדיחיה  הביסה  הניא  וז  ךא 
םויקה סיסב  ןה  .תורתומ  ןניא  תודקפתמו  תוביצי  תואירב , תויעבט  תוכרעמ  יכ  ונל  ריכזה  אוה  .עבטב  יולת  ישונאה  ונמויק  המכ 

חותיפל רוקמ  תשמשמו  תואלקחה , לש  הנסוח  תא  החיטבמה  תיטנגה  היירפסה  יתנוזת ; ןוחטיב  אוהש –  םוחת  לכב  ונלש 
תירבה ןב  אוה  עבטה  .הוולשלו  הארשהל  עוגרמל , ןבומכו  םייקנ  םימל  תנזואמ , תימילקא  תכרעמל  יקנ , ריוואל  הבורעה  תופורת ;

 – עבטב רתוי  עגפנש  לככ  .ולש  תורומחה  תוכלשהה  םוצמצלו  םילקאה , רבשמל  תומרוגה  ןמחפה  תוטילפ  תוחפאל  ונלש  ירקיעה 
דומענו תולחמ , תוטשפתהלו  תוצרפתהל  יוכיסה  תא  לידגנ  ומיע , דדומתהל  ונתלוכי  תא  שילחנ  םילקאה , רבשמ  תא  ףירחנ 

.בוש וצרפתי  ןה  רשאכו  םא  ןלומ , רתוי  םישלחו  םיפושח 
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לע םייקתהל  ונתלוכי  םצע  ןוכיס  ידכ  דע  ער , יכב  עבטה  בצמ  המכ  דע  ונתוא  םידמלמ  "ם  ואה תוח  " וד השק : ונלש  אצומה  תדוקנ 
םמויק ךשמה  תא  חיטביש  היחמ  בחרמ  קיפסמ  רתוויי  אל  םינימ  רתויל מ-500,000  תידיימ , הלועפ  טקנית  אל  םא  .ץראה  רודכ  ינפ 

םואיתה ימואל , - ןיבה הלועפה  ףותיש  אוה  הנורוקה , רבשמ  לש  הווקתה  יררועמ  םיחקלה  דחא  תאז , םע  .ךוראה  חווטל 
שמשל ךירצו  לוכי  הז  חקל  .לשכיהל  ונפוס  ףתושמ –  ץמאמ  אלל  יכ  הנבות  ךותמ  ףתושמ , ביואב  םחליהל  תימלועה  תוסייגתההו 
ץלחיהל עדנ  םא  .הזב  הז  םירוזשה  תויגולוקאה , תוכרעמה  רבשמו  םילקאה  רבשמ  םיכשמתמה –  םירגתאה  לומ  תושונאכ  ונתוא 

.ןמיע דדומתהל  רתוי  ןיסחו  תופגמ , ינפב  רתוי  דימע  רתוי , אירב  ולוכ  רודכה  היהי  םיפתושמ , תוחוכב  הלא  םירבשממ 

האירבו הנתיא  םיסחי  תכרעמ  לש  הרגש  תרחא , הרגש  תויהל  תבייח  וז  ךא  ונל , תרכומה  הרגשל  רוזחל  םיצור  החינמ , ינא  ונלוכ ,
ריחמה תמנפהו  תרמשמל , ונלביקש  םולבה  רצואה  לומ  הוונעו  תועינצ  דובכ , וב , ונלש  תולתה  רבדב  הנבותה  הסיסבבש  עבטה , םע 

.ולש רתיה  לוצינו  וב  לוזלזה  לש  דבכה 

 – היהנש לככ  םייגולונכטו  םיחתופמ  םירישע , .וידעלב  םייקתהל  לכונ  אל  ונא  לבא  ונידעלב , םייקתהל  לוכי  עבטה  רבד , לש  ופוסב 
.רתוי דוע  ונא  עגָּפינ  עבטב –  עגְפנ  םא  .תישונא  החוורלו  תוביציל  תואירבל , ןסוחל , חתפמהו  ישונאה , םויקל  סיסבה  אוה  עבטה 

הביבס תוכיאו  תואירב  תויעבט  תוכרעמ  .אוה  ךופהנ  .רשועה  לעו  ילכלכה  גושגשה  לע  החוורה , לע  רותיו  רבדה  תועמשמ  ןיא 
םתוא תלצנמ  הניאו  עבטה –  יבאשמ  יעבטה –  ןוהה  תולובגב  הריכמה  תמייקמו , הביצי  הלכלכלו  האירב  החימצל  ןממס  ןה  היואר 

םילוכי תושונאכ  ונאש  ונתוא  דמיל  הנורוקה  רבשמב  ימלועה  קבאמה  .םיאבה  תורודה  ןובשח  לע  ןועריג  תריצי  ךות  תוריזחב 
.תאז תושעל 

בצמש שקבתמו  יואר  .הנורוקה  יחקל  תקפהל  םירחאו –  ימואל  ןוחטיבל  הצעומה  הלשממה , ידרשמ  םיכרענ  הלא  םימיב 
יפכ .ןסוח  תריציל  דוסיכ  הובגו  יואר  םוקמב  םויה , רדס  לעש  םיבושחה  םיאשונה  דחא  היהי  לארשיב  תויעבטה  תוכרעמה 

.הלא  םימיב  הביבס  ינוגראכ  ונלש  םייזכרמה  םירגתאה  דחא  והז  .ךכמ  דואמ  םיקוחר  ןיידע  ונא  תעכ , ןמתסמש 
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