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תובידאב תיתרבחה |  הידמב  ינוריע  ןויקינ  םזימ  תרגסמב  םיבשות , תוירחא  תרבגהל  יעצמאכ  םיימוקמ  םילמס  תשגדהל  המגוד  .עבש  ראבב  המבה  תויונמואל  ןכשמ 
SignatureIt תרבח

םולגה לאיצנטופה  יקנ –  ירוביצ  בחרמ  תארקל 
תוימוקמל תמאתומה  תוינידמב 

, יוניפ יכילהת  תללוכה  תילועפת , היגוסכ  ספתנ  אוה  בורלו  תוליעפמ , תוימוקמ  תויושרש  יסיסב  תוריש  אוה  תלוספב  לופיט 
תוינידמ  " וחתפי םא  תושעל  וביטיי  תוימוקמ  תויושרש  איה , ונתנעט  .המודכו  הפשא  יוניפ  תורגש  הריצא , ילכ  יגוס  הדרפה ,

םהל שי  הלאככו  תויתרבחו , תויתוברת  תויועמשמ  םיאשונ  ךולכל " ו" לבז " ", " תלוספ הנבה ש" ךותמ  םוקמ ," תמאתומ  תלוספ 
ןיב םיסחי  תוכרעמ  לע  ךילשמ  םיזע , תושגר  ררועמ  ריעב  ירוביצה  בחרמה  ןויקינ  בצמ  .םיינוריעה  םייחה  לע  תיתועמשמ  העפשה 

.ללכב ריעהמ  םהלש  ןוצרה  תועיבש  לעו  הייריעל  םיבשותה  ןיבש  רשקה  לע  עיפשמ  תוליהק ,

יבשות ברקב  רבוטקואב 2019  ונכרעש  רקס  תנשל 2020 . המוי  רדס  שארב  ירוביצה  בחרמה  ןויקינ  תא  הביצה  עבש  ראב  תייריע 
תודדומתהל הדובעה  ךילהת  .תיבה  תביבסבו  הנוכשב  ריעב , ןויקינה  תמרמ  ןוצר  יעבש  םיבשותהמ  עברכ  קרש  הארה  עבש , ראב 

, תונורחאה םינשה  שולשב  ריעב  לעפש  תינוריע  תונשדח  תווצ  תלבוהב  תוריש ," בוציע   " תייגולודותמ לע  ססבתה  רגתאה  םע 
, רוקחל דעונ  הדובעה  ךילהת  .םיינוריעה  םימרוגל  דומצב  ינוציח , - ימינפ חותיפו  רקחמ  תווצכ  דבע  תווצה  .גרבמולב  ןרק  תכימתב 

דוביע םינותנ , ףוסיא  תוטיש  לש  בוליש  הללכ  הדובעה  תטיש  .הלועפל  עינהלו  תוינידמ  שוביגב  עייסל  םישדח , תונויער  רוציל 
תוינידמ שוביגו  חטשב  תויוסנתה  םיבשות , םע  ( ideation  ) תואנויער ישגפמ  הלועפל , תויונמדזהו  םירגתא  חותינ  ינתוכיאו , ינתומכ 

.תללוכ

םיבשות לש  תישממה  שומישה  תייווח  תאו  טבמה  תדוקנ  תא  תצמאמ  ךילהתה , תא  תיגולודותמ  התחנהש  תיבוציעה , הבישחה 
ראב לש  תימוקמה  תוידוחייה  ןיבל  ןויקינ  יבגל  תוסיפת  ןיב  רוביחה  ףשחנ  רקחמה  ךלהמב  .ינוריעה  בחרמב  םירחא  ןיינע  ילעבו 

רקיעבו תינוריעה  הירוטסיהה  לש  הרשקהב  תואיצמה  תא  םישרפמ  הייריע  ידבועו  םיקסע  ילעב  םיבשותהש , םינפואהו  עבש 
םייזיפה םינייפאמה  ןמ  םיעבונה  שומישה  יסופד  לע  םיעיפשמ  תוסיפתו  תושגר  דועו , תאז  .םהלש  תיעבש  - ראבה תוהזהמ  קלחכ 

תא שדחמ  םיבצעמה  יוניבה  יכילהת  םילקאה , יאנת  תושדחהו , תוקיתווה  תונוכשה  תסירפ  םהמ : םיעפשומו  ריעה  לש  םיידוחייה 
לש ןבצממ  תוחפ  אל  הייריעה  תוינידמ  לעו  םיבשותה  תולהנתה  לע  תלוספה , בצמ  לע  םיעיפשמ  הלא  לכ  דועו  . 5]ףונה  , 3]
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.תויזיפה תויתשתה 

רקח תווצהש  חתפמה  תולאש  עברא  .םיכלהמל  תועצהה  תאו  חטשב  תויוסנתהה  תא  ךשמהב  בציע  ימוקמה  ינשרפה  רשקהה 
םיבשות לש  שומישה  יסופד  ןיב  רשקה  והמ  םיבשותה ? ברקב  ררועמ  ךולכלה  תושגר  וליא  ךלכולמ ? בחרמכ  ספתנ  המ  ויה :
בחרמה ןויקינ  לע  םינושה  םימרוגה  תוירחא  תא  םיבשותה  םיספות  דציכ  ןויקינה ? םוחתב  םתוגהנתה  ןיבל  ירוביצה  בחרמב 

? ירוביצה

תבחרתמ תלבוקמה  הרדגהה  בושח : תוחפ  אלו  הנשה , ךלהמב  םינוש  םינמזו  תונוש  תונוכש  ןיב  הנתשמ  ךולכל ?" והמ   – " הרדגהה
רובע םירצוי  תחתפתמה  ריעב  םימוצעה  היינבה  יפקיה  יכ  הלע  דוע  .שוכר  יפלכ  םזילדנו  ומכ  תוגהנתה , לש  םיפסונ  םיטביהל 

.ךולכלל םירשקנו  היינב " רתאב  םייח   " לש תכשמתמ  היווח  םיבשותה 

שיש ירוביצה  יומידה  םעו  תינוריעה  הירוטסיהה  םע  קודה  רשקב  תורושקה  תושוחת  םיבשותה  ברקב  ררועמ  ךולכלה  תושגר – 
.םיליבומ השארב  דמועהו  ריעהש  תוחתפתהב  םיאגו  ריעה , שאר  תא  דואמ  םיכירעמ  םריע , תא  םיבהוא  עבש  ראב  יבשות  .ריעל 
המשאה תיילתל  םימגרותמ  לוכסתל  הוואגה  ןיב  חתמהשכ  ירוביצה , בחרמב  ןויקינה  בצממ  לוכסתה  לדוג  םג  ךכ  הבהאה  לדוגכ 
הפיכאה ימרוג  יפלכ  הנפומה  סעכל  םג  םגרותמ  לוכסתה  .ריעב  תיתרבחה  תוירדילוסב  תועגופה  תומשאה  םירחא ," םיבשות  ב"

ילאיצנטופ עונמ  ןה  תימוקמה , הוואגה  רקיעבו  לוכסתה , תושוחת  תעב , הב  תירוחא ." רצח   " לש העפות  םירשפאמ  הרואכלש  ריעב ,
סיסבכ םיימוקמ  םינוקייא  תריחבל  ליבוה  תימוקמה  הוואגה  ףונימ  .הליהקלו  תינוריעה  תושרל  תפתושמ  תוירחא  שוביגלו  הלועפל 

רבמטפס 2020. ךלהמב  המדיק  הייריעהש  ןויקינ  ןייפמקל 

לש היינבהו  ןונכתה  תיירוטסיהמ  םיעפשומ  ולש  ןויקינה  בצמ  ןיבל  בחרמב  שומישה  יסופד  ןיב  םיקודהה  םיסחיה  תוישומיש – 
תובקעב הזמ  . הז  םיקתונמ  ףאו  םיקחורמ  םיירוביצ  םיבחרמ  הבחר , תיפרגואג  הסירפב  ריע  םינשה  םע  הדילוהש  עבש , ראב 

תא תמצמצמה  תילנויצקנופ  העונתל  לעופב  שמשמה  ישאר , העונת  יעצמאכ  יטרפ  בכר  קיזחמ  םיבשותה  לש  טלחומה  בורה  תאז ,
.ךולכלה בצמ  חכונל  ורותב  רבגתמה  רוכינל , תמרוג  בחרמב  שומישמ  תוענמיה  .ירוביצה  בחרמב  הייהשה 

םהו בחרמה  םע  רוביח  םיבשותל  שישכ  קר  חומצל  הלוכי  םיבשותהו ) הייריעה  לש   ) תפתושמ תוירחא  תפתושמ –  תוירחא 
תוירחא תא  ריבגהל  ךרוצ  שי  יזיפ , ץופיש  תעצבמ  הייריעה  רשאכש  ונדמל  לשמל , .תוירחאו  תולעב  תוכייש , תשוחת  םישח 

, םיליעפ םיבשות  תלבוהב  יתליהק  עוריא  תועצמאב  המגודל , .םילשמ  ךלהמכ  םינוש  םיעצמאב  םוקמה  לע  הרימשל  םיבשותה 
.ןמז ךרואל  ןויקינה  תרימש  םודיקל  תושרה  יגיצנו  חטשב  םיליעפה  םימרוג  ןיב  רבחיש 

ומכ םיימוקמה , םיביטרנל  תינונכתה , הירוטסיהל  תורבוחמ  ויהיש  תלוספב  לופיט  תוינכות  שבגל  תוכירצ  תוימוקמ  תויושר  םוכיסל ,
הירוטסיהבו תוהזב  המולגה  המצועה  תנבה  .ריעב  םירחא  ןיינע  ילעבו  םיבשותה  לש  ( sense of place " ) םוקמה תשוחת  םג ל"

תוינידמ  " ץומיא .תימוקמה  תושרה  לש  םילכה  זגרא  תא  םירישעמה  םיחוֹורה , םיכלהמל  םימילשמ  הלועפ  ינוויכ  הדילומ  תימוקמ 
.תוכייש תשוחתלו  יתליהקה  קזוחל  םג  תעב  הבו  תויביטקפאל  םורתי  תימוקמ " תלוספ 

תודות

, תליא ןייעמ  ןשוג , דרו  עבש : ראב  תינוריע  תונשדח  תווצ  ידי  - לע התשענש  תבחרנ  הדובעו  קימעמ  רקחמ  סיסב  לע  בתכנ  רמאמה 
; יקצרג הירמו  השובח  דהוא  ןדפ , ןייעמ  ינש , איג  ד"ר  רקחמה : תווצ  שוטרפ ; ריקיו  והילא  ןייעמ  ידע , םסק  יונ , םעונ  רמאור , רמת 

.ךורב יליג  ד"ר  יעוצקמ : יוויל 
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