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הרקמה רקח  העדות –  הנשמ  ךוניחל 
.הייריחב יתביבס  ךוניחל  זכרמה  לש 
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תוצובק הארוה , יתווצו  ךוניחה  תכרעמ  ידימלת  םהבו  הנש , ידמ  םישנא   60,000 םירקבמ כ - הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמב  .הייריחב  תלוספל  רבעמה  תנחת  לא  טבמ 
ןיקסיד ןיעמ  םוליצ : תוחפשמו |  יטרפהו  ירוביצה  רזגמהמ  תויעוצקמ 

הנשמ ךוניחל  הריזכ  תלוספה  הייריחל : הכילה 
יתביבס ךוניחל  זכרמה  לש  הרקמה  רקח  העדות – 

הייריחב

גלזמה הצק  לע 

ונתמורתל תועדומה  רסוח  םג  ומכ  ההובגה , תישיאה  הכירצה  איה  תלוספה  תייעב  תורצוויהל  תיזכרמ  הביס 
.ירוביצהו ישיאה  בחרמהמ  תלוספה  קוליס  ינונגנמ  בקע  ראשה  ןיב  היעבל , תישיאה 

.תלטלטמ תישוח  היווח  אוה  םישנא  יפלא  תואמ  םירציימש  תלוספה  יררה  םע  םדא  לש  רישי  שגפמ 
יתוגהנתה יונישו  יתעדות  יוניש  תריציל  וזכש  היווח  לצנל  אוה  יתביבסה  ךוניחה  ישנא  ינפב  דמועה  רגתאה 

.טרפה תמרב  ךורא  חווטל 
תוברת לומ  לא   ) תיתרוקיב השיגב  םייתביבס  םייכרע  תיינקהל  ינשדחו  ןיינעמ  יכוניח  לדומ  גיצמ  רקחמה 

(. הכירצה

תכרעמה
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ריצקת

ןיב רושקל  השקתמ  בחרה  רוביצה  .םויכ  תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמב  תבחרנ  העיגפל  רוקמ  איה  תרבגומ  הכירצ 
תוחנה תניחב  ךרד  יוניש  תענהב  דקמתמה  יביטמרופסנרטה , ךוניחה  .תויתרבח  - תויתביבסה היתוכלשהל  תינרמוח  הכירצ 

עינהל הרטמל  ול  םש  הייריח  רוזחִמה  קראפ  .קימעמ  יתביבס  יתוגהנתה  יוניש  תעמטהב  עייסל  לוכי  דמולה  לש  דוסי 
ינייפאמ ונחבנ  הז  רקחמב  .הכירצה  תוברת  לש  רצותכ  תלוספל  סחייתהב  רוביצה  ברקב  יתוגהנתהו  יתעדות  יוניש 

ונחבנ ןכ , ומכ  .זכרמב  וחתופש  הכרדהה  יכרעמ  חותינ  תועצמאב  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמה  לש  הכרדהה  תוינכות 
םיכרעמה .הארוה  יתווצ  לש  םייעוצקמ  םירויסב  תויפצת  חותינ  תועצמאב  תאזו  זכרמב , ורקיבש  ךוניח  ישנא  תובוגת 

תישגר - תישוחה היווחהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  .תומייקל  יביטמרופסנרטה  ךוניחה  תונורקע  יפל  וחתונ  תויפצתהו 
ללכש אשונב , יתרוקיב  חיש  המדיקו  הכירצו , תלוספ  יבגל  םירקבמה  לש  תומדקומ  תוסיפת  רוערעל  המרת  רויסב 

קפתסמ וניא  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמה  לש  יכוניחה  קוסיעה  רקחמה , יאצממ  יפל  .םיישגרו  םייביטינגוק  םיטביה 
רוצייב יזכרמ  םרוגכ  הכירצה  תוברת  תא  יתרוקיב  ןפואב  ןוחבל  םירקבמה  תא  ןווכמ  אלא  תלוספה , לוהינ  לע  הרבסהב 

םימייקש םיפסונ  םייתביבס  הרבסהו  ךוניח  יזכרמל  לדומ  שמשל  לוכי  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמה  ךכב  .תלוספ 
.םלועבו לארשיב  תויתשת  יפוגב 

ןֹוֵאזּומְּב רּוּקִּב  איִה  .ַעיִּתְרַהְל  הָכיִרְצ  ּהָניֵא  הָלָּבְזִמְל  הָכיִלֲה 
ּהָּב .ִיגֹולֹוקֶא  יִראָפָס  עַּסַמ  רֶׁשֲאֵמ  תֹוחָּפ  אֹל  ןֹוּיִכְרַאְּב  ֹוא 

, תיִּתִמֲאָה הָקִינֹורְכַה  תֶבֶּתְִכנ  ּהָּב  ּוניֵתֹודְלֹוּת , לָּכ  םיִרָּמֻׁשְמ 
.תיִמְׁשִרָה הָיְרֹוטְסיִהַה  םִע  ַחֵרְכֶהְּב  הֵָהז  ּהָניֵאֶׁש 

דיגנ םייח  הקיטאופשאה /  לש  הקיטתסאל  תורעהה  ךותמ  — 

אובמ

הרבחה סיסבב  תדמועה  תיטסילטיפק  - תילרביל - ואנה םלועה  תסיפת  ייוטיבמ  דחא  איה  ( consumer culture  ) הכירצה תוברת 
תורדרדתהל םייזכרמה  םימרוגהמ  איה  תיטננימודה  תילכלכה  תכרעמה  תא  תנייפאמה  תזרפומ  תינרמוח  הכירצ  תיברעמה  .

רוביצה תאז , תורמל  אמייק  . - ינב תוגהנתהו  הבישח  יסופדל  הריתסב  תדמוע  איהו  םלועב , תויתרבח  - תויגולוקא תוכרעמ 
םינבמה תא  תורמשמ  ןהש  ןפואלו  הביבסהו , הרבחה  לע  קושה  תלכלכו  הכירצה  תוברת  לש  ןהיתועפשה  קמועל  עדומ  אל  ובורב 

הרבחה תסיפתב  המגידרפ  יוניש  הכירצמ  תומייק  יכמות  םייח  יסופד  תעמטה  הינומגהכ  . םייחכונה  םייתרבחה  תודסומהו 
םירשקה - תברו תיטסילוה  תחא , תכרעמכ  םתנבה  תבוטל  תודרפנ , תוכרעמכ  םדאהו  עבטה  ץראה , רודכ  לש  הייארמ  תיברעמה – 

.

םלועה לע  דמולה  לש  תיביטקלפר  - תיתרוקיב הבישח  חופיט  ךרד  יתעדות  יונישל  תורשפא  העיצמ  יביטמרופסנרטה  ךוניחה  תשיג 
תוחנה חוסינבו  דמולה  לש  תוסחייתהה  תורגסמב  יונישב  ךמות  תיטפקס '  תויביטקלפר   ' לש הז  ךילהת  וב  . ותולהנתה  לעו 

תומייקל תיביטמרופסנרט  הדימל  םישדח  . תוגהנתה  יסופד  ועמטוי  ןהיפ  לעש  תויתכרעמ  תושדח  דוסי 
דממ המאתהב :  ) בל – די – שאר הדימלה , ידממ  ןיב  בוליש  יכ  העיצמ  ( Transformative Sustainability Learning – TSL)
. תומייק  תמצעהו  תודמע  תויונמוימ , עדי , לש  תיביטמרופסנרט  הדימלל  ליבוהל  לוכי  ישגר ,) ירוטומוכיספ , יביטינגוק ,

האורבתל ןד  םירע  דוגיא  לש  תיתרבסה  - תיכוניח עורז  שמשמה  ילמרופ  יתלב  ךוניח  זכרמ  אוה  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמה 
ךרעמהמ קלח  אוהש  רוזחִמ  קראפ  בלבו  םקושמה , תלוספה  רה  תולגרמל  לעופ  זכרמה  הייריח  . רוזחִמה  קראפ  תא  ליעפמה 

.ביבא - לת ןילופורטמ  לש  הקצומ  תינוריע  תלוספ  תונוט   3,500- כב םוי  ידמ  לפטמ  רוזחִמה  קראפ  לארשיב  . תלוספ  לוהינל 
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חתפמ תייווח  תויהל  היושע  ידומיל , רויס  ןוגכ  הרצקו , תדדוב  תיכוניח  הלועפ  םגש  ןיוצמ  תירקחמה  תורפסב  .הייריחב  קוריפ  תנדס 
טבלזמ הליאנ  םוליצ : הנפמ |  תדוקנ  ורובע  תווהלו  טרפה  לע  יתועמשמ  ןפואב  עיפשהל  הלוכיש 

אשונב תירוביצו  תישיא  תוירחא  תחיקלל  ךנח  ל] : "] ותרטמו הייריח , רתאב  עצבתמה  תלוספה  לוהינמ  ילרגטניא  קלח  אוה  זכרמה 
םירקבמ כ- זכרמב  יתרבח " . - יתביבס ןוקיתל  רוביצה  תוביוחמ  תקמעהלו  תלוספ  תתחפהו  םוצמצ  לש  הרטמ  םודיקל  תלוספה ,

.תוחפשמו יטרפהו  ירוביצה  רזגמהמ  תויעוצקמ  תוצובק  הארוה , יתווצו  ךוניחה  תכרעמ  ידימלת  םהבו  הנש , ידמ  םישנא   60,000
בחרמב םוי  - םויה ייח  לש  תירוחאה  רצחל  הצצה  רשפאמו  םינווגמ , םיעפומב  תלוספה  םע  רקבמה  תא  שיגפמ  יכוניחה  רוקיבה 

ידממ השולשב  שחרתמה  תלוספ , םע  ישוח  - ברו רישי  שגפמב  אוה  זכרמה  לש  יכוניחה  שגדה  .לארשיב  רתויב  ףופצה  ינוריעה 
הבישחל תיתשת  רצוי  תלוספב , לופיטל  רוביצה  תועדומ  תאלעהל  ןווכמ  הז  שגפמ  .ישגרו  ישוח  - יתוסנתה יביטינגוק , הדימל :

.םירקבמה ברקב  יתוגהנתהו  יתעדות  יוניש  עינהל  יושעו  הכירצה , אשונב  תיתרוקיב 

, הדימל - הארוהה יבאשמב  השעמל  הכלה  תפקתשמ  איהש  יפכ  יתביבס  ךוניחל  זכרמה  לש  תיכוניחה  השיגה  תא  ונחב  רקחמב 
ולאשנ יוניש , עינהל  הלוכי  תלוספ  דציכ  ןיבהל  הרטמב  .זכרמב  ידומיל  רוקיב  תעב  םירומ  תובוגתבו  תויכוניחה  תויוליעפה  גוסב 

ןפוא דציכ  ב ) ? ) תינויערהו תיתוזחה  המרב  רתאב  רויסה  ךלהמבו  יכוניחה  זכרמב  תלוספה  תגצומ  דציכ  א ) : ) תואבה תולאשה 
תוליעפה תא  החנמה  תיכוניחה  הסיפתה  תנבה  זכרמה ? לש  תומייקל  יביטמרופסנרטה  ךוניחה  תסיפת  תא  אטבמ  תלוספה  תגצה 

הריחבה .םירקבמה  לש  תיתביבסה  העדותה  לע  םוקמב  םייקתמה  יכוניחה  ךילהתה  תועפשה  תניחבב  ןושאר  דעצ  איה  זכרמב 
איה החנהה  תדוקנ  .םהידימלת  לע  עיפשהל  םילוכיה  הרבחב , יוניש  ינכוס  םתויהמ  תעבונ  רקחמה  תרגסמב  ךוניח  ישנא  ןוחבל 

.יכוניחה  הדשב  הז  שגפממ  םהלש  תונבותה  תא  ובלשי  זכרמב  םירקבמה  םירומש 

תוטיש

, יכוניחה זכרמה  לש  הכרדהה  יכרעמ  וב 25  וחתונ  תינשרפ  . - תיתוכיא השיגב  ךרענו  םינשב 2017–2018 , םייקתה  רקחמה 
תעבראב דומעל  היה  חותינל  ורחבנש  םיכרעמה  לע  .םינשה  ךרואל  זכרמב  וחתופש  הכרדהה  יכרעממ  תיצחמכ  םהש 

ג) ; ) זכרמה לש  יכוניחה  ןוזחה  תא  םיפקשמ  םה  ב ) ; ) תונורחא םינשה  ששב  לעופב  ומשויו  וחתופ  םה  א ) : ) םיאבה םינוירטירקה 
לע תויפצת  וכרענ  ךכ , לע  ףסונ  .הדימל  - הארוה יכרד  ןווגמ  םימיגדמ  םה  ד ) ; ) זכרמב רקבל  םיגהונה  םיליג  ןווגמל  םידעוימ  םה 

יכרעמ חותינ  .וב  םייקתמה  רתויב  ץופנה  רוקיבה  גוס  םהש  זכרמב , םיימעפ  - דח םירוקיב  העברא  ךלהמב  ךוניח  ישנא  תוצובק 
תאטבתמ דציכו  םא  תולגל  תורשפאמ  תויפצתהו  זכרמה , סיסבב  תדמועה  תיכוניחה  הסיפתה  תא  ןוחבל  רשפאמ  הכרדהה 

ךוניחה לש  בל " – די – שאר  " תרגסמ תועצמאב  תיביטקודד  , השיגב  וחתונ  הכרדהה  יכרעמ  השעמל  . הכלה  וז  הסיפת 
תוירוגטק ונחבנ  ינש  בלשבו  תוירוגטק , תריציל  יביטקודניא   ןפואב  ןושאר  בלשב  וחתונ  תויפצתה  תומייקל  . יביטמרופסנרטה 
ידכ תאזו  םינושה , רויסה  יביכרל  םירומה  תובוגתב  דקמתה  תויפצתה  חותינ  .םיכרעמה  חותינל  השמישש  השדעה  ךרד  הלא 

.לעופב ןשומימל  הכרדהה  יכרעמב  תורהצומה  תורטמה  ןיב  המילה  ןוחבל 
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הייטרק טי  ' גירב םוליצ : תויתריציה |  דודיעל  םלג  רמוח  םג  תשמשמ  תלוספה  .הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמב  יתונמא  גצימ 

יביטמרופסנרט יתביבס  ךוניחל  הריזכ  תלוספה  םיאצממ :

תלוספ קשממב  םייונישל  םאתהב  םינכדעתמו  רתאב  םימייקתמה  תלוספב  לופיטה  יכילהת  לע  םיתתשומ  הכרדהה  יכרעמ 
.תלוספה לש  יעוצקמה  םוחתב  רתאב  השענה  לש  תיוושכע  הנומת  םיפקשמ  םה  ךכיפל , .םוקמב 

דממה א ) ": ) בל – די – שאר  " תרגסמ יפל  הכרדהה  יכרעמ  חותינמ  ולבקתהש  הדימלה  ידממ  תשולש  תא  הגיצמ  הלבט 1 
- יתוסנתהה דממה  ב)  ; ) םינוש עדי  יגוסב  תופקתשמ  ןהש  יפכ  הב  לופיט  יכרדו  תלוספה  לע  הדימלב  דקמתמה  יביטינגוקה 

ינויח אוהש  ישגרה  דממה  ג)  ; ) האנהו הליעפ  היישע  ךרד  הדימל  עינמו  תישוח  היווח  ררועמה  םרוג  וב  תשמשמ  תלוספהש  ישוח 
.יכרע ןויד  תענהל 

הרבחה תאו  ומצע  תא  רקבמה  לש  תיכרעו  תיתרוקיב  תיביטקלפר , הניחבל  אצומ  תדוקנ  שמשמ  וללה  םידממה  תשולש  בוליש 
.תלוספו הכירצ  תוברת  ןיבש  םירשקב  הב , יח  אוהש 

יביטקלפר - יתרוקיב בחרמ  םינוב  הכרדהה  יכרעמב  םיפקתשמה  תומייקל  יביטמרופסנרטה  ךוניחה  לש  הדימלה  ידממ  תשולש 
םיכרעמה חותינמ  .תלוספ  רוציילו  הכירצל  סחיב  םהלש  םוי  - םויה ייחב  וילאמ  ןבומה  תא  שדחמ  חנעפל  םירקבמה  תא  דדועמה 

תוסחייתה הרסח  םלוא  יתסיפת , יונישו  עדי  תיינקהל  יעצמאכ  תישגרו  תישוח  היווח  תבלשמ  זכרמה  לש  תיכוניחה  השיגהש  הלוע 
לש תודדומתה  יכרדל  תשרופמ  תוסחייתה  הרסח  המגודל , .תוגהנתהו  הבישח  םיבצעמ  תושגרו  םישוחש  םיכרדל  תשרופמ 

.תלוספה לש  חירהמו  הארמהמ  םיווח  םהש  תיזיפה  הייחדה  םע  םירקבמה 

יכרעמ חותינמ  ולעש  הדימלה  ידממ  תודוא  לע  תונבותה  תא  רישעמ  הלבט 2 )  ) רויסה תעב  םירקבמה  םירומב  תויפצת  חותינ 
לוכסת תופקשמה  תונוש  תוישגר  תובוגת  רצי  ותיא  םיעיגמ  םירומהש  עדיה  רוערעש  אצמנ  יביטינגוקה  רשקהב  .הכרדהה 

רויסב תולוקהו  תוחירה  תוארמה , ללשש  אצמנ  ישוח  - יתוסנתהה דממב  .םדוקל  שדחה  עדיה  ןיב  תושגנתההמ  םלצא  רצונש 
דממב .תילילש  היווחכ  םהמ  קלח  לצאו  תיבויח  היווחכ  םהמ  קלח  לצא  התווחנש  תלטלטמ , האילפ  תייווח  םירומה  לצא  ררוע 

רשקב טרפה  לש  ומוקמ  לעו  הכירצה  תוברת  לע  תלוספ , לע  שדחמ  בושחל  םיפתתשמה  תא  ליבוה  רויסהש  אצמנ  ישגרה 
םייתרבח םיטביה  לע  ףאו  רוזחִמו , הנמטה  ןוגכ  תלוספב , לופיטל  םילבוקמה  םינוש  תונורתפ  לש  תונורסחהו  תונורתיה  לע  םהיניב ,

תלוספה  תייעבל  יבטימה  ןורתפכ  תירוביצה  העדותב  ןיידע  ספתנ  הז  ןורתפ  רוזחִמל –  רשאב  .היתוכלשהלו  הכירצל  םירושקה 
.אשונה לע  שדחמ  בושחל  םירומהמ  קלח  עינה  רבדהו  תיתרוקיב , הייארב  רוזחִמה  ןחבנ  רויסה  ךלהמב  . 

תולאש רקיעב  הלעה  תלוספה  םע  רישיה  שגפמהמ  תויווחה  סמוע  .הכירצה  תייגוסב  קימעמ  ןויד  להנל  ישוק  תויפצתהמ  הלע  דוע 
(. רוזחִמ רזוח , שומיש  תלוספ , תנמטה  תלוספה , תויומכ   ) רויסה ךרואל  תונחתב  ההובג  תוארנ  ילעב  םיטביהב  תלוספ  יבגל  ןכות 
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תויומכל תישיאה  תוירחאב  קוסיעמ  קמחתהל  םיטונ  םיפתתשמהש  רכינ  הכירצה , אשונל  חישה  תא  וליבוה  תוכירדמהשכ 
ןוגכ  ) המצוע תולעב  תוכרעמ  לומל  טרפה  תשלוח  תשגדה  ךות  דסממה  תא  םישאהל  םיטונו  תרציימ , לארשיב  הרבחהש  תלוספה 

תיעוצקמ תוירחא  תשוחתו  חרזאכ  תישיא  תוירחא  תשוחת  עיניש  חיש  תלבוה  לע  השקִה  הז  בצמ  ןוה .) ילעב  הלשממ , םינרצי ,
הרבח םודיקל  םיינויח  תומייקה  תויתרבח  - תוילכלכה ורקמה  תוכרעמב  םייוניש  םנמוא  .הכירצה  תוברת  תייגוסל  סחיב  םירומכ 

.תישיא תוירחאמ  טרפה  תא  רוטפלמ  ךכב  ןיא  ךא  אמייק , - תב

הלבט 1
הדימלה  ' ינייפאמ יפל  הכרדהה  יכרעמב  םייוטיב  יכרדו  הדימלה  ידממ 

תומייקל ' תיביטמרופסנרטה 
וז הלבטב  םירכזומה  הב ) בתכנ  ךרעמהש  הנשהו  םיכרדומה  ליג  דוקימה , אשונה , תא  תללוכה   ) הכרדהה יכרעמ  תמישרל 

חפסנ 1. ואר 

הלבט 2
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הדימלה  ‘ ינייפאמ יפל  רויסה  ךלהמב  םירומה  תובוגתו  הדימלה  ידממ 
תומייקל ’ תיביטמרופסנרטה 

תונקסמו  ןויד 

לע השדח  תוננובתה  םירקבמה  לצא  עינמ  םשוימו , הנבנ  אוהש  יפכ  הייריחב , יכוניחה  זכרמב  רוקיבהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םיאצממה 
: םיאבה םיטביהב  תאטבתמ  איהו  םיישיא , תוגהנתה  יסופדו  תלוספ  ןיבש  רשקה 

רתאב םייקתמה  יכוניחה  שגפמהש  דמלמ  רויסה  ךלהמב  ךוניחה  ישנא  לע  תויפצתה  יאצממו  הכרדהה  יכרעמ  חותינ  רוערע – 
תלוספה תויומכ  ןיבל  םהלש  הכירצה  יסופד  ןיב  רשקל  רשאב  ןתיא  םיעיגמ  םירקבמש  תוינושארה  תוסיפתה  תא  רערעל  חילצמ 

הנבהה חכונ  םהלש  תוחונה  רסוח  תשוחת  לע  םיבר  םירקמב  תועיבצמ  םירומה  לש  תונווגמה  תובוגתה  .לארשיב  תורצוימה 
סננוסיד לש  תובישחל  תסחייתמ  תיכוניחה  תורפסה  .תישיאה  תוגהנתהב  ןרוקמ  תלוספה  תויומכ  היפלש  תואיצמה  לש  השדחה 

. תוסיפת  יוניש  יכילהתב  ינושאר  בלשכ  םידמול  ברקב  יביטינגוק 
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םישוחה תושגרה , ליבקמב  הב  םילעופש  תיבויחו , תינטנופס  היווחכ  תורפסב  ההוזמ  האילפה  תייווח  תישגרו –  תישוח  היווח 
רוקיבהש דיעמ  תויפצתה  חותינ  יביטמרופסנרט  . - יביטקלפר בחרמ  םירצויו  תיטסילוה  היווחל  םידכלתמה  היצינגוקהו ,

םירומה תובוגתמ  רכינ  .תילילש  היווחכ  םג  אלא  יבויח  ןפואב  קר  אל  התווחנש  תוחירו ) תוארמ  רקיעב   ) תישוח תוסנתה  ןמיז  רתאב 
םהיתוסיפת וא  םתוגהנתה  יבגל  השדח  הנבה  םהב  דילוהש  ןנוכמ "  עגר   " םרובע התוויה  תילילש , וא  תיבויח  םא  ןיב  וז , היווחש 

תייעב תא  רבחל  : " זכרמה לש  תויזכרמה  תורטמהמ  תחא  תגשה  לע  עיבצמ  הז  אצממ  .םהייח  חרואל  הלש  רשקלו  תלוספל  רשאב 
דחא לכ  לש  תוימוי  - םויה תוריחבלו  תוטלחהל  םירקבמה ,] לש   ] םיישיאה םהייחל  הכירצה  תוברת  לע  תרוקיבה  תאו  תלוספה 
חתפמ תייווח  תויהל  היושע  ידומיל , רויס  ןוגכ  הרצקו , תדדוב  תיכוניח  הלועפ  םגש  ןיוצמ  תירקחמה  תורפסב  ךרעמ 8 .) " ) תחאו

. הנפמ  תדוקנ  ורובע  תווהלו  טרפה  לע  יתועמשמ  ןפואב  עיפשהל  הלוכיש 

תויפצתה .רויסה  ךלהמב  יתרוקיב  חיש  תריציל  םינווכמ  םהינכותש  ךכ  לע  דיעמ  הכרדהה  יכרעמ  חותינ  יתרוקיב –  חיש  בוליש 
םיכרעמה עדיה  טביהב  תאז : םירשפאמ  רויסב  םינייפאמ  ינש  .רויסב  יתרוקיב  חיש  ררועתמ  ןכאש  ךכב  תוכמות  םירומה  לע 

רדסמ הבישח  גוסכ  תורפסב  ההוזמה  תיביטינגוק  - אטמ הבישחל  ליבומה  עדי  םג  אלא  ימושייו   יתדבוע  עדי  קר  אל  םיללוכ 
ןחוב טרפהש  תיתרוקיב , - תיביטקלפר הבישחש  סרוג   Mezirow .  תיתרוקיב - תיביטקלפר הבישח  תדדועמה  הובג 

הדימלמ קלחכ  ( frames of reference  ) תואיצמה לש  םישדח  הנבה  יסופד  ץומיא  ךרוצל  תיחרכה  וייחב , דוסי  תוחנה  התועצמאב 
ןיבש רשקה  יבגל  תושדח  תונבה  רוציל  םירומל  הרשפא  תיתרוקיב  - תיביטקלפרה הבישחה  רויסה , לש  רשקהב  .תיביטמרופסנרט 

דממה תא  לולכל  ךרוצה  לע  םיעיבצמ  תיתביבסה  תוגהנתהה  םוחתב  םיבר  םירקחמ  ישגרה  טביהב  .תלוספו  הכירצה  תוברת 
תויפצתה אמייק  . - ינב םייח  תוחרוא  ץומיא  דדועל  ידכ  םייתביבס  - םייכוניח םיכילהתב  עדי ,)  ) יביטינגוקה לע  ףסונ  ישגרה ,

תוסיפת רוערעל  וליבוהש  םיילילשהו  םייבויחה  תושגרל  הכרדהה ; תינכותב  יתועמשמ  ןפואב  ללכנ  ישגרה  דממהש  תודמלמ 
.יתרוקיב - יביטקלפרה חישה  תריציב  םג  דיקפת  שי  תננוכמה , היווחה  תא  ובציעו  ןתיא  ועיגה  תורקבמהש 

ןעמל תושעל  םיפתתשמה  לש  תולגוסמה  תשוחת  תא  םימיצעמ  ךכ  .םירמוחב  רזוח  שומישב  הריצי  תנדס  ללוכ  הייריחב  רויסה 
הייטרק טי  ' גירב םוליצ : תויתריצי |  היישעו  הבישח  ךרד  הביבסה  ןעמלו  םמצע 

תא םיפקשמ  יתרוקיב , חיש  םויקו  תומדקומ  תוסיפת  רוערע  דצל  תישגר  - תישוח היווח  רוציל  םינוּוכמה  וינכתו , רויסה  יביכר 
יביטמרופסנרט ךוניחב  םירקחמב  אצמנש  יפכ  יתוגהנתה , וא  יתעדות  יוניש  יכילהת  םיעינמו  תיביטמרופסנרטה  הדימלה  תונורקע 

ןיידע יתסיפת , יונישלו  עדי  תיינקהל  יעצמאכ  זכרמב  תבלושמ  תישגרהו  תישוחה  היווחהש  יפ  לע  ףאש  אצמנ  תאז , םע  . 
תא קוחדל  טרפה  תייטנ  תא  רמשמ  הז  רדעיה  .תוגהנתהו  הבישח  םיבצעמ  תושגרו  םישוחש  םיכרדל  תשרופמ  תוסחייתה  הרסח 
- תיזיפה היווחה  ןיב  רושקיש  הכרדהה , ךרעמל  יביטקלפר  ביכר  תפסוה  .ותעדותמ  הילא  תוולנה  תומלידה  תאו  תלוספה  תייגוס 

ךוניחל זכרמהש  יתוגהנתההו  יתסיפתה  יונישב  ךומתת  הרבחה , וא  טרפה  לש  םוי  - םויה ייחב  תלוספה  לש  המוקמ  ןיבל  תישגר 
.םדקל ןיינועמ  הייריחב  יתביבס 

.הייריח יכוניחה  זכרמב  רתויב  הצופנה  רוקיבה  תרגסמ  אוהש  ימעפ , - דח רוקיב  תעב  קר  יוניש , - ינכוסכ םירומב  דקמתמ  הז  רמאמ 
תלבק יכילהת  לעו  םהיתודמע  לע  םהיתוסיפת , לע  הלא  םירומ  ברקב  רוקיבה  לש  חווטה  - תכורא העפשהה  תא  ןוחבל  בושח 

בחרה רוביצה  לש  תודמעלו  תוסיפתל  ימעפ  - דחה שגפמה  תמורת  תא  קודבל  בושח  ךכ , לע  ףסונ  .הכירצו  תלוספ  יבגל  תוטלחה 
הייריחב תומייקתמה  חווט  - תוכורא תוינכת  לש  תועפשההו  םינייפאמה  תא  ונחבי  םיפסונ  םירקחמש  יואר  ןכ , ומכ  .הלא  םיאשונב 

.םידימלת לעו  םירומ  לע 

תלוספל ותשיג  תוכזב  יביטמרופסנרט  יתביבס  ךוניחל  לדומ  שמשל  לוכי  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמהש  הלוע  םיאצממהמ 
לע שגד  םש  הייריחב  זכרמה  .הרבחהו  טרפה  תמרב  יתוגהנתה  יונישלו  הכירצה  תוברת  לש  תיתוהמה  הלאשל  אצומ  תדוקנכ 

דקמתהל םיטונה  םלועבו , לארשיב  םיבר  םייתביבס  םירקבמ  יזכרמו  יתביבס  ךוניח  יזכרממ  לידבהל  תאזו  תיתרוקיבה , השיגה 
דעי ומצעל  רידגמה  האורבתל , ןד  םירע  דוגיא  ךכמ , הרתי  .ימושייו  יתדבוע  עדי  לש  יביטינגוקה  טביהב  קר  הרבסהבו  ךוניחב 

לש בולישל  לדומ  תווהל  לוכי  תלוספ  , קשממו  לוהינ  לש  רשקהב  יתביבס  יוניש  תלבוהמ  קלחכ  רוביצה  ךוניח  לש  שרופמ 
, אמייק - ינב תוגהנתה  יסופד  שוכרל  םיחרזאל  עייסל  ידכ  .תויתשת  ףוג  ידי  - לע תלבומה  תיביטמרופסנרט  תיתביבס  - תיכוניח היישע 

.תיתרוקיב תיכוניח  השיג  םה  ףא  וצמאי  הביבס  יאשונב  םירחא  םירקבמ  יזכרמש  יוצר 
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תודות

.רקחמב םתכימת  לע  הייריחב  יתביבס  ךוניחל  זכרמלו  האורבתל  ןד  םירע  דוגיאל  תודוהל  וננוצרב 

השעמל הכלה 

ינש שי  .וילע  םיעיפשמו  דעיה  להקל  םייטנוולר  ותועצמאב  םירבעומה  םירסמה  רשאכ  יביטקפא  אוה  יתביבס  ךוניח 
לבקי הנממש  תישיא , היווח  רובעל  םדאל  םורגל  אוה  ןושארה  .וזה  תויביטקפאה  תא  הריבגמ  םהב  הדימעש  םירגתא 

ינשה רגתאה  .וילגרה  תא  תונשלו  וישעמ  לש  תוכלשהל  תוירחאב  תאשל  ול  ומרגי  ןהשו  וייחל , תויתועמשמה  תונבות 
ןורתפל תוירחאה  תא  ליפהל  הייטנה  תאו  לודגה  םלועה  לומ  לא  ןטקה  םדאה  לש  םינואה  רסוח  תשוחת  תא  גיפהל  אוה 

.ןוהה ילעב  לעו  תוינידמה  יעבוק  לע  תויעב 
תייעב ףקיה  תא  ול  ינש  ןיאש  יתואיצמ  ןפואב  שיחממ  תלוספ  תונוט  םע 300,000  םינפ  לא  םינפ  הייריחב  שגפמה 

ורכזוהש םירגתאל  הנעמ  .תלבגומ  ותעפשה  ימעפ  - דח שגפמכ  ךא  יתרוקיב , ןוידל  היירופ  עקרק  רצוי  אוה  .תלוספה 
השועה הליהקמ  קלחכ  ךילהתה  תא  םירבוע  םא  .המנפהו  הייעט  יוסינ , רשפאמה  יוויל  לש  ךורא  ךילהת  ךירצמ  הלעמ 

.רתוי תוחלצומ  ויהי  יונישל  הענההו  םירסמה  תעמטה  יזא  הכימת , תצובק  תשמשמו  יוניש 
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