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יתעדותה יונישה  תא  ךופהל  תורחא –  םילימב  וא  רתוי , יטמגרפל  טשפומה  גשומה  תא  ךופהתש  הרורב  השחמה  רוציל  אוה  תומייקב  םיקסועה  לש  יזכרמה  רגתאה  "
ינפב םיביצמ  םירכומה , םילגרהה  תאו  הרגשה  תא  םירערעמה  םיינוציק  םיבצמ  וא  תונוסא  םירבשמ , יכ  הארמ  יתרבחה  רקחמה  הז , רשקהב  .יתוגהנתה  יוניש  ידכל 
unsplash.com רויא : , United Nations COVID-19 Response תורכומ | " םלוע  תוסיפת  לש  האייחהו  ןונערב  וא  השדח  הבישחב  ךרוצה  תא  הרבחהו  דיחיה 

האירקכ הנורוקה  רבשמ  תומייקל –  תונמדזה 
יתוברת יונישל  הנורחא 

רבשמ

םילכו הבחר  םלוע  תסיפת  ותוהמב  אטבמ  קוידב  ) הנש  ינפל 20  תירבעה  הפשל  ימשר  ןפואב  סנכנש  ' ) תומייק  ' גשומה עודיכ ,
קדצ לש  םייתרבח  דוסי  יכרע  לע  הרימש  ךות  עבט  יבאשמ  רומישל  ףאושה  ןזואמ  ילכלכ  חותיפ  תריצי  םתרטמש  םיישעמ 

. תוליהק  לש  תימוקמה  תוהזה  קוזיחו  ירוביצ  ןיבוט  לש  תנגוה  הקולח  יתביבס ,

המדנ םיתיעלו  םלוע , תסיפת  ידכל  םומעו  טשפומ  ימדקא  חנוממ  ןיינעמ , תוחתפתה  ךילהת  תומייק  גשומה  רבע  םינשה  ךלהמב 
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ירוחאמ תמאב  םידמוע  םהישעמ  דימת  אל  ךא  הב  רדהתהל  םינהנ  םיברש  ( buzzword  ) תיתנפוא הלימ  ןיעמב  רבודמ  יכ 
טשפומה גשומה  תא  ךופהתש  הרורב  השחמה  רוציל  אוה  תומייקב  םיקסועה  לש  יזכרמה  רגתאה  ןכאו , .תירוקמה  התועמשמ 

יכ הארמ  יתרבחה  רקחמה  הז , רשקהב  .יתוגהנתה  יוניש  ידכל  יתעדותה  יונישה  תא  ךופהל  תורחא –  םילימב  וא  רתוי , יטמגרפל 
ךרוצה תא  הרבחהו  דיחיה  ינפב  םיביצמ  םירכומה , םילגרהה  תאו  הרגשה  תא  םירערעמה  םיינוציק  םיבצמ  וא  תונוסא  םירבשמ ,

ונל הקפיס  ןכא  הנורחאה  האמה  לש  תיתביבסה  הירוטסיהה  תורכומ  . םלוע  תוסיפת  לש  האייחהו  ןונערב  וא  השדח  הבישחב 
הייבכמה רשג  ןוסא  לארשיב –  םגו  המישוקופב , םירוכה  תסירקו  הנירתק  הפוסה  ליבונר , יעוריא צ' ןהב  ךכל , תושחמה  רפסמ 

תעהמ תקהבומ  המגוד  אוה  לש 2008  ימלועה  יארשאה  רבשמ  יכ  הארנ  תומייקה , תסיפת  לש  רשקהב  .ןושיקה  לחנ  םוהיזו 
. םינומה  תרושקתו  הרובחת  תונכרצ , ילגרהל  רושקה  לכב  תיתועמשמ  תיתרבח  תוררועתה  רציש  רבשמל  הנורחאה 

הנושארה תואה  .תויתוא  יתשמ  היונב  רבשמ '  ' הלימה תיניסבש  הדבועה  תא  בהוא  ינא  .הווקת  רסח  וניא  אוה  לבא  רבשמ , והז  ןכ , "
תמא  " רוג לא  לש  וטרס  תליחתב  העיפומה  וז , תמסרופמ  הנבות  תונמדזה ." '  ' איה היינשה  תואה  תועמשמ  לבא  הנכס ,'  ' התועמשמ

הבשחמה ךרדב  קומע  יוניש  שחרתמשכ  הלא  םימיב  ךא  הטובח , האשילקל  הנורוקה  רבשמ  םרט  דוע  הכפה  (, 2006 " ) הדירטמ
.תומייק גשומה  תועמשמ  תא  םג  ןוחבל  הבוט  תונמדזה  ןכא  וז  יכ  הארנ  ונלוכ , לש  הלועפהו 

יוניש

םישדחה תוגהנתהה  יסופדו  םיגשומה  תיברמ  יכ  הארמ  םלועבו  ץראב  הנורוקה  רבשמ  ךלהמב  חתפתהש  ירוביצה  חישה  תריקס 
, היצזילבולגה תושלוח  תומייק : לש  הקיטקרפבו  הבשחמב  םיקסועה  לכל  םירושע  השולשכ  הזמ  בטיה  םצעב  םירכומ  רבכ  לוכיבכ 

ינוריע חותיפו  ינוריע  ןונכת  היגולוקאב , םדאה  תולת  עבטה , לומ  תועינצ  תיתרבח , תוברעל  האירקה  יפרגומדה , לודיגה  תוכלשה 
, וז הניחבמ  .םלועב  הרבחהו  םדאה  לש  םמוקמ  לע  הקימעמ  הבשחמ  םג  ומכ  תיגולונכטה , המצועהו  עדמה  תולבגמ  םילכשומ ,

םויס םע  רובעלו  םימייקה , תומייקה  יכרע  תא  ימיטפוא  ןפואב  קזחלו  ררועל  איה  הנורוקה  רבשמב  תיתימאה  תונמדזהה 
לש תוברתמ  רבעמ  הלכלכב –  תיסאלקה  : תומייקה  יכרע  לש  רתוי  יטנתואו  יתועמשמ  שומימל  תימלועה  הפגמה  תוצרפתה 

רתוי עונצ  םייח  חרוא  לש  תוברתל  םישכרנה , םיתורישהו  םיצפחה  תומכ  ידי  - לע רקיעב  הב  םידדמנ  החוורהו  רשואהש  הכירצ ,
םייטנתוא הליהק  ייחל  םזילאודיבידניאה  שודיקמ  רבעמ  הרבחב –  םדאה ; ינב  ןיב  םיסחיה  תוכיא  יפ  לע  רתוי  הב  דדמנ  רשואהש 
רבעמ הביבסב –  יזיפה ; םוקמלו  הליהקל  תוכייתשהכ  תישיאה  תוהזה  לש  שדחמ  בוציע  לעו  תידדה  תולת  לע  רתוי  םינעשנה 

קלח אוה  םדאה  היפלש  תינומרה  השיג  לא  ישונאה , ןימה  םויקל  םיעצמא  עבטה  יבאשמבו  הביבסב  האורה  תיתונדא  הבישחמ 
" תּוירָמשִמ  " גשומה יוצמ  וזה  הסיפתה  תבילב  .םיאבה  תורודבו  וב  העיגפ  העמשמ  הב  העיגפ  יכו  הביבסהמ  דרפנ  יתלב 
רתויב בוטה  בצמב  םיאבה  תורודל  ורבעיש  ךכ  הביבסהו  עקרקה  לע  הליעפ  הרימשו  םוזי  חופיט  ורקיעש  (, stewardship)
תובישח םהירוה  . ידיל  םימלשו  םיאירב  םתבשהל  תוירחאה  תא  וילע  לבקמו  םידליב  לפטמה  ףטרמשל  המודב  ירשפאה ,

המוצעה תוירחאה  תדימ  םג  ןאכמו  ישונאה , ןימה  לש  וחוכו  ותונוילע  םיביכר : ינש  וכותב  םלגמ  אוהש  ךכב  איה  תוירמשמ  גשומה 
.תומייקל תומייק  - םורט לש  בצממ  יוצרה  יכרעה  יונישה  תא  תמכסמ  הלבט 1  .וילע  תצבורה 
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הלבט 1
דוסיה יכרע  לש  יוניש  תומייקה –  תאייחה 

לקו חונ  ןכא  תוגהנתהל , תודמע  ןיב  הנבומה  ישונאה  רעפה  לשב  יכ  הארמ  רקחמה  ןכש  יתעדות , יונישב  יד  אל  רעצה , הברמל 
הנורוקה רבשמ  דוסיה  . ןמ  םילגרה  לעופב  תונשלו  םהיפל  גוהנל  רתוי  הברה  השק  ךא  תונורקעו , תונויער  םע  תוהדזה  עיבהל 

רבכש קומעה  יתוברתה  יונישה  לוצינ  לש  לאיצנטופב  ןה  ימויק  םויא  לש  תיתוהמ  השחמהב  ןה  הלופכ : תונמדזה  אופא , הווהמ ,
.תומייקה יכרע  ןוויכל  ותוא  לעתל  ידכ  ללוחתמ ,

לש םיכר "  " םיעצמאב םינפבמ , יונישה  תא  רוציל  היה  ןתינ  רבשמה , דע  היהש  יפכ  תומייק  - םורט לש  םילקאב  תורחא : םילימב 
רבשמה לשב  רצונש  שדחה  םילקאב  תעכ , .תמייקמ  תוגהנתהו  תוטלחה  תלבק  םדקיש  ןפואב  יזיפה  בחרמה  בוציעו  ךוניח  הרבסה ,

רבשמה ינפל  םא  .תושדח  תוקיטקרפ  ןתוא  תומייקתמ  רבכ  אליממש  תויה  רתוי , הקזח  תומייק  רבעל  םדקתהל  ןתינ  ינוציחה ,
התעמש ירה  רתוי "? , םימייקמ  ויהיש  ךכ  םהילגרהו  םתעדות  תא  תונשל  םדאה  ינבל  םורגנ  דציכ   " התייה תיזכרמה  הלאשה 

רבשמה  ?" תובקעב  ורצונש  םישדחה  הבשחמה  יסופד  תאו  תוקיטקרפה  תא  רמשל  םישנאל  םורגנ  דציכ   " תויהל הכירצ  הלאשה 

תוירחא

הפגמה ןוגכ  האמב ה-20 , םירקמ  רפסמ  עודיכ  הל  ומדק  ןכש  תינרדומה , תעב  הנושארה  הניא  תיחכונה  תימלועה  הפגמה 
יגולונכט ילכלכ , גושגש  לש  הפוקת  הלש –  יותיעב  אוה  תיחכונה  הפגמה  לש  הדוחיי  תאז , םע  . SARS-תלחמ ה וא  תידרפסה 

לועפל שממ  לש  הקעזא  תאירקו  האחמ  םלגמה  גשומ  ןקופורתנא )" , " )" םדאה ןדיע   " םירושע ינשכ  הזמ  הנוכמש  יפרגומדו 
ץראה רודכ  לומ  םהיסחי  םוקישל  לועפל  תוירחא , תולגל  םדאה  ינב  לע  תורחא , םילימב  .תומייקה  יכרע  חורב  קומע  יתוברת  יונישל 

תיתביבסה העונתה  ינושארמ  דנרב , טראויטס  תאז  רידגהש  יפכ  וא  םמויק , םצע  ךשמה  םשל  םתנובתו  םתמצוע  תא  סייגלו 
. ךכב " רפתשהל  םיבייח  ונחנאו  םילא , ומכ  םיקזח )  ) ונחנא : " האמה ה-20 לש  תונשב ה-60  "ב  הראב

, עתפ ןחוב  ןיעמכ  ןורחאה  ףרוחב  תושונאה  לע  תחינש  ןוסרק ) 'ל  צייר לש  ןנוכמה  הרפס  םשכ  " ) םמודה ביבאה   " יכ תווקל  שי  ןכא ,
איבהל לולע  הז  ןחבמב  ןולשיכ  .םילקאה  רבשמ  לש  יתימאה  תורגבה  ןחבמ  תארקל  הנכהכ  תימושיי , תומייקב  בושח  חקל  שמשי 

: ןוסרק לש  הרפס  חתפב  טטוצמה  רצייווש , טרבלא  אפורהו  ףוסוליפה  ראיתש  וזכ  הנורוקה , רבשממ  המכ  יפ  הרומח  הידגרט 
". ץראה תא  בירחיש  היהי  ופוס  .הערה  ינפ  תא  םדקלו  תופצל  ותלוכי  תא  דביא  םדאה  "
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