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Samuel photography םוליצ : הסחמו |  לכוא  םימ , עפשבו –  תוכירצ  ןהש  המ  לכ  ןהב  שי  יכ  םירעל  תוכשמנ  רב  תויח  .עבש  ראבב  ןול  תואנ  תנוכשב  םיעובצ 

תינוריעה הביבסב  רב  תויח  םע  תודדומתה 

המרב תיתועמשמ  תוסחייתה  לבקמ  אשונהו  תינוריעה , הביבסל  רבה  תויח  תרידח  תייגוס  בושו  בוש  הלוע  תונורחאה  םינשב 
ןיעידומב םינת , םע  ול  תובבוסה  תונוכשהו  ןוקריה  קראפ  ירקבמ  םישגפנ  ביבא  - לתב .תוימוקמה  תויושרה  תמרבו  תיתלשממה 

, דועו בקעי  ןורכז  ןועבט , תיירק  הפיח , ןהבו  תובר , םירעבו  ריעה , םוחתב  שממ  םיספסופמ  םיעובצ  םיבשות  םישגופ  עבש  ראבבו 
םייופצ יתלב  םישגפממ  םינהנה  םיחרזא  דצל  .הנשל  הנשמ  תיתועמשמ  הלוע  ריעה  ךותב  רבה  יריזח  םע  םישגפמה  יחוויד  תומכ 
םייחה ילעב  יניממ  תצקמ  לש  םייפואו  םלדוג  לשב  םיואמ  שיגרמ  וא  תבלכ , ןוגכ  תולחמ , תרבעהמ  ששוחש  ימ  םג  שי  הלאכש ,

םרגנה ךולכל  תוניגב , רב  יריזח  תעיגפ  תויטרפו : תוינוריע  תויתשת  לע  תוכלשה  םג  שי  ריעל  רב  תויח  תרידחל  םיתיעל  .וללה 
; הביבסה תנגהל  דרשמה  םינוש : םימרוג  היגוסב  לופיטב  םיברועמ  שרדנה  הנעמה  תא  תתל  ידכ  .המודכו  ירפ  יפלטע  תושרפהמ 

תנגהל קוחה  יפ  לע  רבה  תויח  לע  תיארחאה  תירוטוטטסה  תושרה  איהש  םינגהו , עבטה  תושר  רפכה ; חותיפו  תואלקחה  דרשמ 
; םייח ילעב  תויוכזל  םינוגרא  תוינוריעה ; הביבסה  תוכיא  תוקלחמו  םיינוריעה  םירנירטווה  ומכ  םיינוריע  םימרוג  (; 1964  ) רבה תויח 

.םיבשות תויונגראתה  בידנה ; די  עבטה ; תנגהל  הרבחה 

, םייעבטה םיחותפה  םיחטשל  האוושהב  תאזו  רבגומ , ינוריע  ןוניגל  רשקמ ' טוח   ' םימעפה תיברמב  רבוע  ורכזוהש  תועפותה  לכ  ןיב 
תוכירצ ןהש  המ  לכ  תא  ןהב  שי  יכ  טושפ  םירעל  תוכשמנ  רב  תויח  .םירעה  תיברמ  ימוחתב  היואר  היצטינס )  ) האורבת רדעיהו 

, הנשה תונוע  לכב  םינימז  םימ  תריתע  הביבס  םירצוי  םייטרפה  םיחטשב  ןוניגהו  ינוריעה  ןוניגה  .הסחמו  לכוא  םימ , עפשבו – 
ןיסח וניא  הפשאה  ךרעמ  תובר  םירעב  .הריבנל  הלקו  החל  בורל  םירעב  המדאהו  השבי , תיעבטה  הביבסה  רשאכ  ץיקב , דוחייבו 

ןוחטיבה ףסוותמ  ךכל  .ןימז  ןוזמ  עפשמ  תונהנ  ןה  ךכו  םירציימ , ונאש  לבזל  תולקב  תועיגמ  רבה  תויח  ןכ  לעו  םייח , ילעב  תריבנל 
הלא לכ  םילותח .) רקיעב   ) בוחר ירד  םייח  ילעבל  םיגאדומ  םיחרזא  ידיב  קפוסמה  ןוזמ  תוריתעו  תועובק  תונחתמ  עבונה  יתנוזתה 

.רבה תויח  יניממ  תצקמ  רובע  רבדמ ' הוונ   ' ןיעמל ונלש  םירעה  תא  םיכפוה 

תנגהל הרבחה  לש  ינוריע  עבט  ירקס  תדיחי  ידי  - לע תוימוקמה  תויושרה  רובע  ןורחאה  רושעב  וכרענ  םיבר  םיינוריע  עבט  ירקס 
תומלצמ םיביצמ  ונא  םירקסב  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  יווילבו  ןומימבו  עבטה  תנגהל  הרבחה  לש  םיקנויה  זכרמ  ףותישב  עבטה ,

םיבר םיבשות  לש  םיחווידמ  םג  ונל  תרכומש  המוגעו , הרורב  בצמ  תנומת  םילעמ  םהו  םירעה , ימוחתב  םייעבט  םיחטשב  בקעמ 
הלכאהו לכאמל  הנימז  הפשא  םהב  שיש  תומוקמב  רקיעב  םיינוריע , םיחטשל  תוכשמנ  רב  תויח  יכ  םיששאמ  םירקסה  .םירעב 

םירעהמ קלח  .יונבה  חטשל  חותפה  חטשה  ןיב  םיאצמנשו  םייביסנטניא  היקשהו  ןוניג  םהב  שיש  תומוקמבו  בוחר , תויח  לש 
לש תיצרא  תוינידמל  םאתהב  הז  אשונ  םע  תודדומתמו  ינוריע  עבט  תויגוס  לוהינל  תינוריע  תוינידמ  םירקסה  תובקעב  תושבגמ 

. הביבסה  תנגהל  דרשמה 

שיו חמוצהמ  םגו  יחהמ  םג  ןוזיהל  םילוכיה  ( generalist  ) םיינללוכ םינימ  םה  םדאה  תונכשמל  הברקהמ  םינהנה  םינימהמ  םיבר 
םינימ לע  הפירט  ץחל  םתביבס : לע  הבר  הדימב  עיפשהל  םילולע  הלודג , םיטרפ  תופיפצב  הלא , םינימ  .תוינלגתס  תונוכת  םהל 

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16867

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94


.םיבר םינימ  לש  הדחכה  ידכ  דע  תאז  לכו  תולחמב , הקבדהל  ןוכיסה  תרבגה  םירחא , םינימ  לש  תיתורחת  הקיחד  םהמ , םישלח 

, הסירד םייחה : ילעב  ינימבש  םיינלגתסל  וליפא  םינוכיס , לש  הביבס  םג  אלא  תויונמדזה , לש  הביבס  קר  הניא  תינוריעה  הביבסה 
.קזנ תמירג  וא  םדאל  הערפה  לשב  דיצו  דמחמ  תויח  ידיב  הפירט  תנווכמ , תוללעתה  תולחמב , תוקבדיה 

תויארחא תוימוקמה  תויושרהש  תויה  .המוחתב  הייריע  לכ  תוימוקמה , תויושרה  לע  תלטומ  היגוסב  לופיטל  תוירחאה  ונתדמעל ,
לופיטל תוירחאב  האישנל  םינושאר  םינצינ  .היעבה  תא  רותפל  םג  ןהידיב  םיבשותל , הרבסה  לעו  ןוניגה  לע  הפשאב , לופיטה  לע 

.לארשיב תופסונ  םירעבו  עבש  ראבב  םילשוריב , ןועבט , תיירקב  הפיחב , הנורחאה  הפוקתב  םילוע  היעבב  לכשומ 

תעפותב לופיטל  ןיינע  ילעבו  הייריע  ידבוע  לש  בחר  םורופ  םתור , - שילק תניע  ד"ר  ריעה , שאר  םישדוח  רפסמ  ינפל  הסניכ  הפיחב 
תיירקב .הפשא  יחפ  עוביק  לעו  םיאתמ  ינוריע  טוליש  תבצה  לע  אשונב , לופיטל  הנשמ  תודעו  תמקה  לע  טלחוה  ריעב , םיריזחה 
תנמטהל בחר  ךילהת  תמדקמ  הייריעה  םילשוריב  .העפותה  לש  םוקימהו  ףקיהה  תניחבל  רוביצה  םע  רקס  תכרוע  הייריעה  ןועבט 

לש םירבעמ  יופימבו  םיעובצ  לש  העתרהב  ולחה  עבש  ראבב  .ריעל  רב  תויח  תסינכ  תתחפהל  רתיה , ןיב  ליבויש , הפשא , יחפ 
עבטה תושר  עבטה , תרימש  ינוגראמ  ןיינע  ילעב  םע  דחי  םינוש , םיינוריע  םימרוג  לש  הלועפ  ףותיש  .ריעה  לא  עבטהמ  םיעובצ 

.וז תבכרומ  היגוסב  לפטל  הנוכנה  ךרדה  קפס  אלל  אוה  ריכב , ינוריע  םרוג  לש  לוהינבו  םיבשותו  םייחה  ילעב  תויוכז  ינוגרא  םינגהו ,

תורוקמ

. ינוריע עבטל  תיצרא  תוינידמ  .הביבסה 2017 . תנגהל  דרשמה   .1
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