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יכמות םיקשממ  לש  העמטהה 
ילוש ו' םייעבט ' םיראשמ   – ' הביבס

.תילארשיה תואלקחב  תודש – '
.14–12 הביבסו 11(2 :) היגולוקא 

ךרכ 11(2)הרצקב ץיק 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  23

לוזו לק  קשממה  .יגולויבה  ןווגמל  םימרותה  םייאלקחה , תודשה  ןיב  תיעבט  הייחמצ  ייא  לש  םוקיש  וא  רומיש  דצל  דוביעמ  תוענמיה  ללוכ  םייעבטה  םיראשמה  קשממ 
Frantzou Fleurine, unsplash.com םוליצ : תילילש |  חרכהב  הניא  ותוכיא  לעו  לוביה  לע  ותעפשהו  העמטהל , תיסחי 

לש העמטהה  תבחרהלו  םודיקל  םיכרד  תפמ 
ילוש ו' םייעבט ' םיראשמ   – ' הביבס יכמות  םיקשממ 

תילארשיה תואלקחב  תודש – '

הווש יול  ידעו  ליג  הליה  םיבתוכה  לש  םתמורת   

המצע תא  ליפכהל  היופצו  הנשב  םיזוחא  לש כ-2  בצקב  הלדג  לארשי  תייסולכוא  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  תויזחת  יפ  לע 
ךרוצל םיחותפ  םיחטש  תרמתהל  הלועו  ךלוה  שוקיב  דצל  ןוזמ  רוצייל  השירדב  תדמתמ  היילעל  ליבומ  הז  לודיג  תנשל 2050  . דע 

עוטיקו םוצמצ  סרה , תמרוג  הרמתהה  .םייאלקח  םיחטש  תבחרהלו  תויתשת  לש  הבחרהלו  המקהל  תושדח , תונוכש  תיינב 
תוסיו הקבאה , ןוגכ   ) תיגולוקא תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  תואלקחלו  םדאל  קפסמה  יגולויבה  ןווגמב  העיגפ  ךות  םייעבטה  םיחטשה 

עוטיק  " םייקתהל לולע  ותביבסמ , דדובמ  לודיגה  תיב  רשאכ  עקרק .) ףחסו  תונופטיש  תעינמו  תואלקחל  םיקיזמ  תויסולכוא 
תעגפנ תאז  תובקעב  .ךומס  יעבט  בחרמ  לא  עונל  םיוסמ  יעבט  בחרמב  םיחמצלו  םייח  ילעבל  רשפאמ  אלש  בצמ  יגולוקא – "
. םייטנגו  םייפרגומד  םיכילהת  ללגב  םיתחופ  הייסולכואה  לש  תודירשה  ייוכיסו  תויסולכואו , םיטרפ  ןיב  תוירושיקה 

- ורגא  – ' חתפתמ םוחתכ  תרכומו  םלועב , הצואת  תרבוצו  תכלוה  הביבסל  םייתודידי  םייאלקח  םיקשממ  םודיקל  המגמה 
, יאלקחה בחרמב  םייעבט  םיראשמו  תודש  ילוש  ןוגכ  הצחמל , םייעבט  וא  םייעבט  לודיג  יתב  לש  רוזחשו  םוקיש  רומיש , היגולוקא .'

רב תייחמצ  לש  תועוצר  ריאשמ  יאלקחה  תודש  ילוש  קשממ  .הפוריאב ב רתויב  םיצופנה  םייגולוקא  - ורגאה םיקשממה  םה 
קשממ םילחנ  . תודגב  םילבוגה  תודשב  וא  תודש  ןיב  הדשה , ביבס  רטמ , בחורל 5  ללכ  ךרדב  העורז , וא  תיעבט  תינובשע ,

.םייאלקחה תודשה  ןיב  תיעבט  הייחמצ  ייא  לש  םוקיש  וא  רומיש  דצל  דוביעמ  תוענמיה  ללוכ  םייעבטה  םיראשמה 

ותוכיא לעו  לוביה  לע  םתעפשהו  יגולויבה , ןווגמל  המורת  ללכ  ךרדב  םהל  שיש  ךכב  אוה  וללה  םיקשממה  לש  ירקיעה  םנורתי 
ןווגמה לע  הנגה  םימיוסמ , םירקמב  רשפאל , יושעש  המ  העמטהל , יסחי  ןפואב  םילוזו  םילק  םה  ןכ  לע  .חרכהב  תילילש  הניא 

םירקמהמ קלחב  הלש  . לודיגה  תוילכלכו  תיאלקחה  תרצותה  רוציי  יפקיה  לש  הלדגה , וליפאו  הרימש , דצל  יגולויבה 
םג הכותב  תללוכ  יגולויבה  ןווגמב  היילעש  רחאמ  תויאלקח , תוכרעמ  לע  תוילילש  תועפשה  םג  תויהל  תולולע  וללה  םיקשממל 

. תואלקחל  םיקיזמ  לש  ןווגמ 
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תוילכלכ תועפשה  לע  ןימא  עדימ  םינתונ  תיסחי  םיטעמ  םירקחמ  קרו  תויגולוקאה , תועפשהב  זכרתה  םוחתב  רקחמה  רקיע 
םיראשמו תודש  ילוש  יקשממ  לש  תוליעיל  תובר  תויודע  תומייק  .תודש  ילושו  םיראשמ  לש  םינוש  םיקשממ  לש  תויתרבחו 

תוילוח ירסח  לש  תוצובק  ןווגמו  םירפרפ  םירופיצ , םילחוז , ןהבו  תוימונוסקט , תוצובק  רפסמ  לש  םינימה  ןווגמ  תלדגהב  םייעבט 
ילעב םירוזאב  זכרתה  רקחמה  תיברמש  רחאמ  הדשב . םיקיזמ  תויסולכוא  תוסיוולו  הקבאהל  םתמורתל  ןכו  םיחמצו ,
תויארה .םצמוצמ  ןיידע  םיירבדמו  םיינוכית  םי  םילקא  ירוזאב  הלא  םיקשממב  שומיש  לש  תוכלשהה  לע  עדיה  גזוממ , םילקא 

רסחב ןיידע  תוקול  ץראב  הלא  םיקשממב  שומיש  לש  תוילכלכה  תוכלשהל  םג  ומכ  יגולויבה , ןווגמל  םייגולוקאה  תונורתיל  רשאב 
. ירבדמה  רוזאב  דואמ  דע  תורידנו  ינוכית , םיה  רוזאב 

ןמקוב רחש  םוליצ : לאערזי |  קמעב  הדש  ילושב  רב  תייחמצ 
ןויד ךרענ  םרט  תוימוקמ , תומזויב  רקיעב  םיאטבתמה  הביבס , יכמות  םייאלקח  םיקשממ  תעמטהל  םימיוסמ  תונויסינ  תורמל 

רשאבו תודש ,) ילושו  םייעבט  םיראשמ   ) םייגולוקא - ורגאה םיקשממב  שומישה  לש  הבחרהלו  העמטהל  רשאב  בחר  יעוצקמ 
לודיגה לש  תוילכלכהו  תויאדכה  לע  ןכו  םיאלקחל , קפסמ  אוהש  הקבאההו  הרבדהה  יתוריש  לעו  יגולויבה  ןווגמה  לע  םתעפשהל 

.יאלקחה

"א שד ןוכמ  םע  דחי  הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  הסניכ  הז  אשונב  תוינידמ  ךמסמ  רבחלו  ףיקמ  ןויד  םייקל  ידכ 
םירקוח ופתתשה  הדעווב  םתעמטה  . םודיקל  תויורשפאה  תאו  וללה  םיקשממה  לש  םינוש  םיטביה  הנחבש  םיחמומ , תדעו 
.הלשממה ידרשממ  תוינידמ  יעבוקו  ימוקמ  ןוטלש  יגיצנ  םיאלקח , רקחמה , ינוכממו  הימדקאהמ  תואלקחהו  היגולוקאה  ימוחתב 

: םיחמומה  תדעו  לש  תוירקיעה  תוצלמהה  ןלהל 

ללכ ףקיה  תא  ןכו  תילארשיה  תואלקחב  םייעבט  םיראשמו  תודש  ילוש  יקשממב  יחכונה  שומישה  ףקיה  תא  תופמל  שי  .א 
.םהלש תידיתע  העמטהל  םיילאיצנטופה  םיחטשה 

.םמוקימלו םייפואל  םאתהב  םייעבטה  םיראשמה  לש  םייקמ  לוהינב  ךומתיש  רורב  םרוג  רידגהל  שי  .ב 

םוחתב אצמנ  חטשהש  םרוגה  לומ  תומכסהל  עיגהל  שי  םינוש  םייאלקח  םילודיגב  תודשה  ילוש  קשממ  תעמטה  תא  םדקל  ידכ  .ג 
(. עקרקה לעב  וא  רכוחה  יאלקחה ,  ) ותוירחא

דצל םייאלקחה  םיטביהל  תוסחייתה  וללכיש  חווט , יכורא  םיימוחת , - בר םירקחמ  םישרדנ  םימייקה  עדיה  ירעפ  לע  רשגל  ידכ  .ד 
.רקחמה ןונכת  יבלשמ  רבכ  םיאלקחה  לש  ףותישו  בוליש  ךות  יבחרמ , הדימ  הנקב  הרבחו  הלכלכ  יטביה 

קשממלו יאלקחל  תויטנוולרה  תוימונוסקט  תוצובקב  וללה  םיקשממה  לש  םתעפשה  רקחמ  תא  דקמל  שי  חמוצה  תנגה  םוחתב  .ה 
.םישלופ םינימ  דודיעמ  תוענמיהו  םיימוקמ  םינימ  לע  שגד  תמיש  ךות  לודיגה ,

לש רתוי  האלמ  הנומת  לבקל  רשפאי  רבדה  .יאלקחה  חטשב  ללוכה  ןוזמה  גראמב  וקסעיש  םירקחמ  תכירע  םדקל  שי  .ו 
.םמצע םילודיגה  לעו  יגולויבה  ןווגמה  לע  תוילאיצנטופה  תועפשהה 
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עדיה תריבצ  לש  ךילהתל  תוירוזא , תויונגראתהב  םילעופש  םייטרפהו , םייתלשממה  םייאלקחה , םיכירדמה  תא  םותרל  שי  .ז 
לש םילדומ  תריציל  הלודג  תובישח  הנשי  .םינוש  םימוחתב  תולועש  תויעב  לע  תורבגתהו  םיקשממה  תעמטה  םודיקל  שרדנה 
רבצנש עדיהו  תוחלצהה  םוסרפ  ךות  רוזאב , םירחא  םיאלקחל  המגוד  שמשיש  לדומ " יאלקח   " םע הדובע  ידי  - לע לשמל  החלצה ,

.תויאלקחה תוליהקב 

תוצעומ "מ , הש עויסב  תכמותו  הכירדמ  תרגסמ  תריצי  ךות  תירוזא , תונגראתה  תועצמאב  תינוויכ  - בר עדי  תרבעה  םדקל  שי  .ח 
רשפאיש ןפואב  םיפסונ , ןיינע  ילעבו  םיאלקח  ןיב  ינוויכ  - וד עדי  ףותישו  םירוביח  תריצי  ידי  - לע ןכו  םיפסונ , םימרוגו  תוירוזא ,

.םחטשב םיקשממה  תא  ועימטהש  םיאלקחה  םע  הרישי  תוצעוויה 

םיסרפ תקולחו  תויורחת  ןוגכ  תויתרבח , תוכימתו  םיילכלכ  םיצירמת  ןתמ  תועצמאב  םיקשממב  שומישה  תא  םדקל  שי  .ט 
.םתעמטהב םינייטצמה  םיאלקחל 
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