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קבאמב םג  ךכו  הנורוקה , רבשמ  םע  תודדומתהל  רתויב  םייתועמשמה  םילכה  דחא  איה  תויתליהק  .יתליהקה  חישה  בוש  עמשנ  לארשיב  םייתביבס  םינוגראב 
Melissa Askew, unsplash.com םוליצ : ללכב |  תימוקמה  הלכלכהו  טרפב  תימוקמה  תואלקחה  דודיעו  ימוקמה  חישה  המבה  זכרמל  ורזח  ךכ , לע  ףסונ  .יתביבסה 

הנורוקה ןדיעב  תיתביבסה  העונתב  חישה 

ושיגרהש שי  .יגטרטסאל  יגולואדיא  ןויד  ןיב  ענש  תובר , םינש  הזמ  םייקתה  אלש  חיש  תיתביבסה  העונתב  רצי  הנורוקה  רבשמ 
, הכירצ תוחפ  ירשפא : יתרבח  יונישש  וחיכוה  הפגמה  המרגש  תוימלועה  תורומתהש  ינפמ  התומכ , התייה  אלש  תונמדזה  הרצונש 

ןומידק הנורוקה  רבשמב  וארש  ויה  .תיעבטה  הביבסב  ונלוכ  לש  תולתב  הרכהו  תויתחפשמ  רתוי  תיבהמ , הדובע  תוסיט , תוחפ 
. וינפמ  הרהזא  תוא  תוחפל  וא  םירחא ,) תונוסאו  תופסונ  תופגמ  ומע  איבהל  יופצש   ) םילקאה רבשמל 

הגעב ארקנש  המ  תולחמ , תעינמב  תיתלשממה  החנזהבו  רוביצה  תואירבב  קוסעל  ליחתהו  וללה , םינוויכל  הטנ  ירוביצה  חישה  םג 
יתואירבה חישה  קר  אל  .ךשמהב  תויעב  עונמל  לוכי  ןהב  לופיטהש  תויתוהמ  תויגוס  רמולכ  םרזה ," הלעמב  תויעב   " תיתביבסה

, םילקאה רבשמ  ללוחמ  םזילטיפקהש , ןמזב  תמייקה , תילכלכה  הטישה  לע  תרוקיב  העמשנ  ילכלכה : חישה  םג  אלא  הנתשה ,
.םלעיהל דמוע  םזילטיפקה  אמש  הייהת  התלעו  ףיגנ , ידי  - לע רצענ 

זכרמל הנידמה  לש  התרזח  תא  תוארל  קתרמ  היהו  רבשמ , יעגרב  גהונ  דימת  אוהש  יפכ  ישפוחה , קושה  םלענ  םג  הליל  - ןב
םינונגנמה לבא  םיסנמ , ןיידעש  הלאכ  שיו  תואיצמל , שחכתהל  וסינש  םיגיהנמ  ויה  הליחתב  םנמוא  .לארשיב  קר  אלו  הנומתה – 

תא לצנל  םיסנמש  םיגיהנמו  םיילכלכ  םיפוג  םנשי  .תרחא  וא  וזכ  החלצהב  ליבוהלו , להנל  ולחהו  תוכשומב  וזחא  םייתלשממה 
חישה לבא  םירצמל  ) שדח  זג  רוניצ  וק  ןומימל  ןוילימ ש"ח  יוושב 300  זג  תבטה  ומכ   ) םתבוטל הנורוקה  רבשמ  תונמדזה " "

.הנתשמ
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ושיגרהש שי  .יגטרטסאל  יגולואדיא  ןויד  ןיב  ענש  תובר , םינש  הזמ  םייקתה  אלש  חיש  תיתביבסה  העונתב  רצי  הנורוקה  רבשמ 
וארש ויהו  ירשפא , יתרבח  יונישש  וחיכוה  הפגמה  המרגש  תוימלועה  תורומתהש  ינפמ  התומכ , התייה  אלש  תונמדזה  הרצונש 

Rod long, unsplash.com םוליצ : וינפמ |  הרהזא  תוא  תוחפל  וא  םילקאה , רבשמל  ןומידק  הנורוקה  רבשמב 
תא ןחלושל  םיריזחמש  הלאכ  הכותב  שי  דחא , דצמ  חישה . יוניש  תעפשומו מ העפשוה  םלועבו  לארשיב  תיתביבסה  העונתה 

שיו םירחא –  םייתרבח  - םייתביבס םידעיבו  םילקאה  יונישב  קבאמב  תבחרנ  העקשהל  תוינכות  ליד – " וינ  ןירג  תוינכות ה"
תיתביבסה העונתב  שי  ינש , דצמ  .ולש  דוסיה  תוחנה  לעו  הלכלכה  עדמ "  " לע תרוקיב  ומכ  רתוי , ףא  תכל  יקיחרמ  םידעצל  םיארוקה 

התפמ .תילכלכ  הגאדו  תואדו  רסוח  םדא , ייח  ןדבוא  לש  ןמזב  אלש  יאדווב  ריקה , לע  התייה  תבותכהש  קועצלמ  םירהזנש  הלאכ 
תעינמל םיכרדה , תונואת  רפסמב  הדיריל  ריוואה , םוהיז  םוצמצל  תודוה  הנורוקה  תפגמ  תוכזב  ולצינ  םייח  המכ  תוארהל  דואמ 

יושע הזכ  דעצ  םהייחלו  םתואירבל  םיששוח  םישנאש  ןמזב  תאז , םע  .דועו  יתרבחה  קוחירה  לשב  תורחא  תולחמב  תוקבדיה 
.ינקדצכ ספתיהל 

וניא אוהש  יפ  לע  ףא  הפגמל  , םימרוגכ  רב  תויח  םע  עגמהו  עבטב  העיגפה  תעפשה  לע  עיבצמש  רוביצ  םייק  העתפהה , הברמל 
ירה רבשמה –  םע  תונועבטה  תא  תרשוק  םייח  ילעב  תויוכזל  העונתה  תא  עומשל  עיתפמ  תוחפ  .תיתביבסה  העונתה  םע  ההוזמ 

.תיחכונה ותרוצב  הנורוקה  רבשמ  ץרופ  היה  אלש  חינהל  ריבס  םינועבט , ונייה  ונלוכ  וליא 

םירעפ סחייתהב ל דוחייבו  יתרבחה , רשקהב  יתביבסה  רבשמל  הנורוקה  רבשמ  ןיבש  ןוימדב  וקסע  םג  םלועב  םייתביבס  םינוגרא   
.התוחפ ןנוגתהל  םהלש  תלוכיהו  רתוי  םיעגפנש  שי  לבא  םיעגפנ , םלוכ  יתביבסה , רבשמב  ומכ  הנורוקה , רבשמב  םייתרבח :

. הייסולכואב  םרועישמ  הובג  ךומנ , ילכלכ  - יתרבח גורידב  בורל  םיאצמנש  םירוחש , ברקב  התומתה  זוחא  לשמל , "ב , הראב

םע תודדומתהל  רתויב  םייתועמשמה  םילכה  דחא  איה  תויתליהק  .יתליהקה  חישה  בוש  עמשנ  לארשיב  םייתביבס  םינוגראב 
עבט ירתאו  םיינויח  םיתוריש  וליא   ) ימוקמה חישה  המבה  זכרמל  ורזח  ךכ , לע  ףסונ  .יתביבסה  קבאמב  םג  ךכו  הנורוקה , רבשמ 

.ללכב תימוקמה  הלכלכהו  טרפב  תימוקמה  תואלקחה  דודיעו  יתיבמ )? רטמ  קחרמב 100  שי  ינוריע 

תוליעפה תא  םצמצ  םהמ  לודג  קלח  לארשיב . הביבסה  ינוגרא  לע  ועיפשה  תואדו  - יאה תשוחתו  ילכלכה  בצמהמ  ששחה 
תא ומיאתה  םינוגראה  בור  .ךפיהל  התחפ , אל  לועפל  היצביטומה  לבא  הרשמ , יפקיה  תיחפהו  "ת  לחל םידבוע  איצוה  הליגרה ,

םיעוריא םירניבוו , םינוטרס , תוכרדה , תואצרה , ילטיגידה : בחרמל  םהלש  תוליעפה  ברימ  תא  וריבעה  דואמ  רהמו  בצמל , םמצע 
ןיוצש יפכ  הנורוקה , ןדיעב  תויונמדזהה  ןה  המ  םהב  ןיבהל  וניסינו  םיבר , םינוגרא  - יצוח הדובע  ישגפמ  וכרענ  .הדובע  ישגפמו 

.הלעמל

םידעצ לולכיש  ךופה , ךלהמ  ינפמ  תיתביבסה  העונתב  בר  ששח  טשפתמ  הנורוקה , רבשמבש  תויונמדזהה  תא  תוהזל  ןוצרה  דצל 
לש הייחד  וא  לוטיב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ביצקתב  ץוציק  תיתביבסה , הרדסאה  םוצמצל  תומזוי  הביבסב : העיגפל  ומרגיש 

.הביבסב םיעגופה  החימצ " יללוחמ   " םימזימ םודיקו  םייתביבס  םימזימ 

ףקיה תבחר  תינכות  יהוז  הנורוקה . רבשממ  קשמה  ץוליח  תינכות  אוה  תויונמדזהו  םינוכיס  וב  שיש  רתויב  יתועמשמה  ךלהמה 
תוארהל ונילע  הקוסעת , אוה  שגדה  םא  .תינכותה  תנכהב  םיברועמ  תויהלו  עיפשהל  םיבייח  ונא  .חווט  - תוכורא תועפשה  םע 

תוארהל ונילע  הקופתו , קשמה  תוליעי  לע  אוה  שגדה  םא  םיבצחמ ; תייגרנאמ  הדובע  תומוקמ  רתוי  תקפסמ  תשדחתמ  היגרנאש 
תונורתיה תא  תוארהל  ונילע  "פ , ומ אוה  שגדה  םא  הדובעה ; תועש  ןדבוא  תא  תמצמצמו  הקופתה  תא  הלעמ  תירוביצ  הרובחתש 
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.קוריה "פ  ומה לש 

. תיתביבסה העונתל  רתויב  םילודגה  תונמדזההו  רגתאה  אוה  הנורוקה  רבשמש  ןכתיי 
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