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תנכס םוצמצ  םשל  םיזיע  תייער 
(. הביבסו 12(1 היגולוקא  .תופרש 

רקחמה ךרכ 12(1)תיזח  ביבא 2021 /  2021ןויליג  לירפאב ,  4

ןוריל םוליצ : רעיו |  שרוח  םנוד  ןוילימ  םנשיש כ-2  דועב  הערמב , םיזיע  קר כ-10,000  םויכ  שי  לארשיב  תאז , םע  .תופרש  תנכס  םוצמצל  ילככ  תצלמומ  םיזיע  תייער 
רודמא

םוצמצ םשל  םיזיע  תייער  לש  ינונכתו  ילכלכ  םודיק 
תופרש תנכס 

גלזמה הצק  לע 

.לארשיב היגולוקאה  לעו  הביבסה  לע  הבר  העפשה  שי  םיחותפה  םיחטשבו  תורעיב  תופרשל 
הייער לש  ליעיה  ילכה  תועצמאב  תופרשה  תנכס  תא  םצמצל  ךרוצה  ןיבו  עבט  תרימש  ןיב  טקילפנוקה 

.תוכורא םינש  הז  םיחותפה  םיחטשהו  תורעיה  ילהנמ  תא  קיסעמ 
תשרדנש םיחטשה  ףקיה  וב  ןחבנ  .תופרשה  תנכס  תא  םצמצל  הייערה  קשממ  לש  תלוכיב  קסוע  רמאמה 

ירדעב םייקש  רוסחמה  חכונל  ןכ , ומכ  .הלא  םיחטשב  תוערל  םילוכיש  םירדעה  עציה  תמועל  הייער  םהב 
.הייערה תבחרה  םשל  םלשל  ריבסש  יתרבחהו  ילכלכה  ריחמה  רמאמב  ןחבנ  הערמ ,

רמאמה ןכלו  םיחותפה , םיחטשה  ףצר  לע  הרימשה  ןובשח  לע  אובל  ךירצ  אל  תופרשה  תנכס  םוצמצ 
בלב םיריד ) " ) הייער ידקומ   " תמקהמ ענמיהל  ןתינ  ךכ  .םיבושייה  ןפודל  הדומצה  הייערב  הכימת  םדקמ 

.םינגומ םיחטשב  ועגפיש  עבק  תובשייתה  לש  תודוקנל  וא  םידדוב  תווחל  ךופהל  םילולעש  יעבטה , חטשה 

תכרעמה
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ריצקת

תוולע תולכוא  םיזיעה  תופרש : םוצמצל  הליעי  ךרד  וז  .יתעינמ  טביה  םג  אלא  ינרצי , טביה  קר  אל  שי  םיזיע  תייערל 
עובקל שיו  םויכ , תמלתשמ  הנניא  םיזיע  תייער  .טשפתהל  שאה  לע  השקמש  רבד  םיצע , לש  םיכומנ  םיפנעו  םיחיש 

, ריד ךכל  שורדש  ןוויכמ  ינונכת , רגתא  ףנעב  ךורכ  ךכ , לע  ףסונ  םייקתתש ; ידכ  תויושרה  דצמ  םיילכלכ  םיצירמת 
תויהל לולע  הז  בצמ  .הערמה  יחטשמ  ןהלש  הכילהה  תלוכי  לע  הלוע  וניאש  קחרמב  תולילב , םיזיעל  הסחמ  שמשמש 

.םיחותפ םיחטש  לע  הרימש  לש  תוינידמל  דוגינב 
רוזא םילשורי , ירהב  הרקמ  רקחכ  ךרענו  לארשיב , םיזיעה  תייער  םודיקל  םיינונכתו  םיילכלכ  םילכ  ןחב  גצומה  רקחמה 
לומ לא  הייערל  םיקקזנה  םירוזאה  לש  יופימ  ללכ  רקחמה  .תופרש  תנכסל  םיפושחו  תורעיל  םיכומס  וב  םיבושייהש 

תיברמב הייער  ליעפהל  ןתינ  יכ  אצמנ  .םיירפכה  םיבושייל  ןפוד  ידומצ  םירידמ  הייער  םהב  עצבל  ןתינש  םיבחרמה 
ברקב רקס  ךרענ  .ןטק  םיחותפ  םיחטשב  םיריד  תמקהב  ךרוצה  יכו  ןפוד , ידומצ  םיריד  סיסב  לע  םיחותפה  םיחטשה 
ומיכסי םתיברמ  לודיגב , םידספהה  לע  הסכיש  עונצ  םולשת  ולבקי  םא  יכ  אצמנו  םילשורי , ירה  יבושייב  םיזיע  ילדגמ 

.םיבושייה ביבס  הייער  םהב  תשרדנש  םירוזאב  הערמל  םיזיעה  תא  איצוהל 
ילכ איה  הייער  יכ  םיבושייה  יסנרפ  לש  עונכש  שרדנו  יוצר , אוה  םייבושיי  םיזיע  ירדע  תועצמאב  הייער  םודיק  יכ  הארנ 

ועייסיש םימיאתמ  הכימת  ילכ  ןכו  ןפוד  ידומצ  םייבושיי  הייער  ידקומל  תיתשת  חתפל  שי  .תופרש  תנכס  םוצמצל  בושח 
.הערמל תאצלו  עצקמתהל  םינטק  םילדגמל 

.ל " קק רועייה , ףגא  םירקחמה , ןרק  ידי  - לע ןמומ  רקחמה 

אובמ

םיטביהה לע  ףסונ  םויכ , םגו  םינשה , ךרואל  .םינש  יפלא  הזמ  ןוכיתה  חרזמה  תויוברתב  םיצוענ  הערמב  ןאצה  לודיג  לש  וישרוש 
ןוויכמ םישבכמו , רקבמ  רתוי  ךכב  תוליעי  םיזיע  םישרוחבו ; תורעיב  הרעב  רמוח  תתחפהל  תמרותו  המרת  םיזיע  תייער  םיינרציה ,

ירקיעה הנכסה  רוקמ  אוה  הצועמה  חמוצה  ינובשע  . חמוצ  לע  ףסונ  הצועמה , חמוצהמ  אובל  לוכי  ןנוזממ  דעש 70% 
תא תושיחממ  ןורחאה  רושעב  הנידמה  תא  ודקפש  תושקה  תופרשה  .ולולידל  תובישח  שי  ןכלו  המצוע , תובר  תופרש  תוטשפתהב 

.םיזיע תייער  םודיקב  ףוחדה  ךרוצה 

ןגבו בידנה   תמרב  וכרענש  םיבר  םירקחמב  החכוה  יגולויב  ןווגמו  םיחותפ  םיחטש  לש  רומישלו  לוהינל  הערמה  לש  המורתה 
: ללוכ תופרש , תנכס  םוצמצל  ילככ  טרפב , םיזיע  תייער  לעו  ללכב , הייערב  שומיש  לע  וצילמה  םינוש  םיפוג  למרכ  . ימואל 

תינכותה יכרוע  למרכב  ; יגולוקא  םוקישו  רעיה  קשממ  תדעו  םינגהו  ; עבטה  תושרו  "ל ) קק  ) לארשיל תמייקה  ןרקה 
. םילקאה  יונישל  תוכרעיהל  תימואלה 

ץחל רמולכ   ) לארשיב רעיו  שרוח  םנוד  ןוילימ  םנשיש כ-2  דועב  לארשיב  , הערמב  םיזיע  קר כ-10,000  שי  םויכ  תאז , םע 
רובע םיעור  למגתל  םירשפאמה  םילכ  וחתופ  םלועב  םינוש  תומוקמב  דואמ .) ךומנ  אוהש  םנוד ,  200- כל תחא  זע  לש  הייער 

ילעב "ב  הראבו תויתביבס , - תויאלקח תוינכות  תרגסמב  תוידיסבוסל  םיאכז  םיעור  יפוריאה  דוחיאב  .הייערה  לש  תירוביצה  תלעותה 
םיזיע תייערל  תילכלכ  הכימת  ןתונ  תואלקחה  דרשמ  לארשיב  הייער  . יתוריש  רובע  םיזיעה  ילדגמל  םימלשמ  תועקרק 

.יחוורל ףנעה  תא  ךופהל  ידכמ  הכומנ  הכימתה  ךא  שאר ,) לעמ 100   ) תיסחי םילודג  םירדעל 

אלל חטשב  תוהשל  לוכיו  תוחפ , שיגרש  רקבל , דוגינב   ) הנילל ריד  הנבמב  ךרוצה  אוה  הערמב  םיזיע  לודיג  לע  דיבכמה  ףסונ  ןייפאמ 
היינבמ ןתינה  לככ  ענמיהל  ןוצר  שי  ןכש  תבכרומ , היעב  רצוי  הערמה  יחטשל  ךומס  םיריד  תמקהב  ךרוצה  תולילב .) םג  יוריק 

םיימויה הכילהה  יקחרמש  ןוויכמו  םיחותפ , םיחטש  םירבדה  עבטמ  םה  הייערל  םיקוקזה  םיחטשהש  ןוויכמ  .םיחותפ  םיחטשב 
םיחטשב הייער  ידקומל  תונורתפ  אוצמל  ותרטמש  םורופ  ןונכתה  להנִמב  לעופ  םויכ  .ידוחיי  ןורתפ  ןאכ  שרדנ  םילבגומ , םיזיע  לש 

.םיחותפ

רטמ  אוה כ-800  רידהמ  קחרתהל  תולוכי  םיזיעש  עצוממה  הכילהה  קחרמ  יכ  אצמנ  הדוהי  ירהבו  למרכב  וכרענש  םירקחמב 
הייערל םיקוקזש  םירוזאה  .הייערה  ךרעמו  םירידה  ןונכתב  הז  ןותנב  בשחתהל  שי  רטמ ; אוה 1,200–2,000  יברמה  קחרמהו  , 

םינוש םיגוס  םנשי  .הפרשה  תמצוע  תתחפהל  םהב  םילפוטמ  והנבמו  חמוצה  חפנו  םירדגומ  םירוזא  םהש  ץיח , ירוזא  רקיעב  םה 
םרטש הלצהו  יוביכ  תונקת  תטויט  יפ  לע   ) בושייה יתבמ  רטמ  לש 76  קחרמב  םיבושיי , ביבס  םירוזא  םיללוכה : ץיח , ירוזא  לש 

יוביכ תוחוכ  לש  העונתו  דוקפת  רשפאל  ודעונש  ךרדה , ריצ  ביבס  רטמ  בחורב כ-80  תועוצרב  םיכרד , ךרואל  ורשוא ) ;
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(. ילוי 2018 "ל , קק ףרוצ , ךונח  ישיא , עדימ   ) םייגולוקאו םייפונ  םימעטמ  הייחמצ  לוליד  םהב  שרדנש  םירוזא  הלצהו ;

איה רזוח  חומיצ  תעינמל  הייערה  תופיפצ  .הלדג  הנניא  התופיפצש  אדוול  ידכ  ןמז  ךרואל  הייחמצה  תא  ללדל  שי  םירוזא  םתואב 
רפסמ תכרעהל  סיסבה  םה  ץיחה  ירוזא  יחטש  לדוג  חותינו  הז  ןותנ  חטשה  . יאנתל  םאתהב  הנשל , זעל  םנוד  כ-4–5 

.ןותנ חטשב  הייער  יכרוצל  שרדנה  םיזיעה 

, רעיה קשממל  תינכות  םהב  הניכה  "ל  קק .םילשורי  ירהב  םישודקהו  לואתשא  - הערצ תורעיב  הרקמ  רקחכ  ךרענ  יחכונה  רקחמה 
, הנומידו דרע  הרוח , שלושמ  רוזאמ  םיאודב  תולעבב  םיזיע  ירדע  הז  בחרמב  הליעפמ  "ל  קק .הייערב  ךרוצל  רתיה  ןיב  תסחייתמש 

– השולש לכ  םינוש  חטש  יאת  ןיב  םירבוע  תובוצק , תופוקתל  רוזאל  םיעיגמ  םירדעה  .םינוש  םיילכלכ  םיעצמאב  םהב  תכמותו 
הייערה תא  לידגהל  יוצר  "ל  קק ישנא  תשוחתל  םיעובק  . םינבמ  אלל  םילהוא )  ) םיינמז םינקתמב  םירזענו  םישדוח , העברא 

.םילשורי ירהל  בגנה  ןופצמ  םיפסונ  םירדע  איבהל  השק  ךא  בחרמב ,

םירדע לודיגל  םיעור  רותיא  םיזיע : תייער  לש  םיינונכתהו  םיילכלכה  םייתרבחה , םירגתאה  םע  דדומתהל  אב  יחכונה  רקחמה 
ךומס םיריד  םיקהל  תויורשפאהו  הייערל  םיקוקזה  םיחטשה  רותיא  םרובע ; שרדנה  ילכלכה  ץירמתה  ןדמוא  הייערה ; עוציבלו 

ידכ םלשל  שיש  ילכלכה  ץירמתה  הבוג  המו  ןפוד , ידומצ  םיריד  לע  םיחותפ  םיחטשב  הייער  ססבל  ןתינ  םא  קדב  רקחמה  .םהל 
.וללה םיחטשב  תוערל  םיזיעה  ילדגמ  תא  ןברדל 

רקחמה תוטיש 

יאת יוהיז  ךרוצה – )  ) שוקיבה םיביכרמ : ינש  ןוחבל  שי  תופרש  תנכס  םוצמצ  םשל  הייער  ןונכתב  יכ  החנהה  לע  ססובמ  רקחמה 
ובו רויא 1 , גצומ ב עצומה  לדומה  .םילדגמו  םירדע  תניחבמ  הייער  חותיפל  ילאיצנטופה  וא  םייקה  עציההו  הייערל , םיקוקזה  חטשה 

םירוזאב הייער  עצבל  םילדגמלו  םירדעל  ורשפאיש  םיאנתה  תא  רוצילו  שוקיבל , עציה  ןיב  שיגפהל  ףאשתש  הייער  תינכות 
.ךכל םיקקזנה 

ביבס ץיח  ירוזא  "ג : ממב ופומ  תופרשה  תנכס  םוצמצל  הייער  םיכירצמש  םישודקהו  לואתשא  - הערצ תורעי  בחרמב  םיחטשה 
ץחלב הייערל  תושרדנה  םיזיעה  רפסמ  לש  בושיח  ךרענ  .רעי  קשממ  תוינכותב  הייערל  ורדגוהש  םירוזאו  תוירקיע  םיכרד  םיבושיי ,
לש סוידרב  ופומ  םיזיעל  םיירשפאה  הכילהה  ירוזא  ץראב  . םינוש  םירוזאב  רבעב  וכרענש  םירקחמל  םאתהב  הובג ,

.בחרמב םיבושייה  לובגמ  רטמ  רטמ ו-1,200   800

םינטק םירדע  םילדגמ  םתיברמ  םילשורי , ירה  יבושייב  ןאצ  ילדגמ  ברקב 15  רקס  ךרענ  םיילכלכ  םיטביה  ןוחבל  ידכ  ךכ , לע  ףסונ 
לאשנ אוהו  הייער , דודיעל  תילכלכ  תינכות  חותיפל  שיחרת  גצוה  העורל  חפסנ . טוריפב ב תוגצומ  רקסה  תולאש  שאר .) דע 100  )

.הייער עצבל  ידכ  שורדיש  םולשתה  הבוג  ללוכ  היפלכ , ותדמע  לע 
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םירדעה עציהו  יקשממ  הערמל  שוקיבה  ןויפאל  לדומ 

רזלג חצ  םוליצ : הנשל |  זעל  םנוד  לש כ-4–5  הייער  ץחלב  ןמז  ךרואל  הייחמצה  תא  ללדל  שי  רזוח  חומיצ  עונמל  ידכ 

תואצות

"ג ממב יופימ 

תעדה תא  תתל  שי  רויא 2 .)  ) םיבושייל ןפוד  ידומצ  םירידב  ומייקתיש  םיזיע  ירדע  תועצמאב  הייער  עצבל  ןתינ  בחרמה  תיברמב 
הלא םיבושייב  .רטמ  לע 800  הלוע  ומצע  בושייה  תוצק  ןיב  קחרמה  ןכש  דחא , רידמ  רתויב  ךרוצ  שי  םילודגה  םיבושייב  יכ  ךכל 

סיסבה אוהש   ) שרדנה םיזיעה  רפסמ  בושיחב  ונדקמתה  יחכונה  רקחמב  .בושייה  ףקיהב  םיריד  רפסמב  םיזיעה  תא  ןכשל  ןתינ 
בושיי לכל  שרדנה  םירידה  רפסמ  לש  הקידב  שרדנה ; םירידה  רפסמב  אלו  םויכ ) ןתונ  תואלקחה  דרשמש  םיילכלכה  םיצירמתל 

.ךשמה רקחמב  הב  קוסעל  ןתינו  יחכונה , רקחמה  תרדגהמ  תגרוחה  תטרופמ , הלטמ  איה 

יתב לובגמ  רטמ  לש 76  קחרמב  אצמנש  רוזאה   ) םילשורי ירהב  ירפכ  בושיי  ביבס  הייערל  קוקזש  חטשה  יכ  הלעמ  םינותנה  חותינ 
ץיח יחטש  וב  שיש  םישודקה , רעי  בחרמ  ןיב  ינוש  שי  תורעיה , קמועב  ץיחה  ירוזאל  רשאב  .עצוממב  םנוד  אוה כ-260  בושייה )

הייער לבקל  םילוכיו  בושיי , לובגמ  רטמ  דע 1,200  ךומסה  רוזאב  םיאצמנה  םיחטש  בושייל , עצוממב  םנוד  כ-360   ) תיסחי םיבחרנ 
וב תוערל  ןתינש  חטשה  ךס  .בושייל  עצוממב  דבלב  םנוד   45- כב רבודמ  לואתשא  - הערצ רעי  בחרמבש  דועב  בושייבש ) רידהמ 
- הערצ רעי  בחרמב  בושייל  םנוד   305- כו םישודקה , רעי  בחרמב  בושייל  םנוד  ךכיפל כ-620  אוה  יבושיי  םיזיע  רדע  תועצמאב 

רבודמ םילשורי  ירה  בחרמב  ךא  ןפוד , דומצ  רדע  תועצמאב  םהילא  עיגהל  ןתינ  אלש  הייערל , םיקקזנה  םיחטש  םג  םנשי  .לואתשא 
רעי בחרמב  שאר   60- כו םישודקה  רעי  בחרמב  שאר  אוה כ-125  בושייל  שרדנה  רדעה  לדוג  הלא , םינותנ  יפל  .תיסחי  ןטק  חטשב 

.לואתשא - הערצ
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רויא 2
תורעיבו םיבושיי  ביבס  ץיח  ירוזא  םילשורי –  ירה  רוזאב  םיזיע  תייערל  שוקיבה  תפמ 

"א שד ןוכמ  ןגכ , לג  "ג : ממ תועצמאב  הפמ  תנכה 

םילדגמ רקס 

םג רדעב  קיזחהל  וכישמיש  םיפוצ  םינייאורמה  ךותמ 15  .עצוממב 9  םינש  רדעב כ-13  םיקיזחמו  םיקיתו , ונייאורש  םילדגמה 
קר .רדעה  תא  לידגהל  םיניינועמ  םינייאורמהמ  העשת  .ףלא  דעו  םיזיע  שולשמ  לודג : םירדעה  לדוג  דענמ  .תואבה  םינשה  רשעב 

ןניאש תודובעב   ) םיריכשכ רדעל : םירושק  םניאש  תורוקממ  םיסנרפתמ  םילדגמ  הרשע  רדעהמ , סנרפתמ  םכותמ  דחא  לדגמ 
תורוקממ םיסנרפתמ  העבראו  רדעהמ ,) הסנכהל  הרושק  הניאש   ) היסנפ תבצקמ  םימייקתמ  וא  רדעה ) תקזחהל  תורושק 

ילעבל הבהאל  הרושק  רדעה  תקזחהל  היצביטומה  .תיאלקח  תוריית  וא  םירחא  םייאלקח  םיפנע  ןוגכ  רדעה , לודיגל  םימילשמ 
.תיתחפשמ תרוסמלו  תיאלקח  תורייתל  סיסב  תיינבל  תוניבג , ןיכהל  ןוצרל  עבטב , תוהשלו  הייער  עוציבל  םייח ,

הנזהמ רובעל  םיניינועמ  םילדגמ  השיש  .רידב  הנזהו  הייער  ןיב  בולישב  תרחאה  תיצחמהו  דבלב , רידב  םינזומ  םירדעהמ  תיצחמכ 
ששח הייערב ; לדגמה  לש  תונמוימ  רסוח  םדא ; חוכב  רוסחמ  תובישח :) רדס  יפל   ) םה הייער  עוציבל  םימסחה  .הערמב  הנזהל  רידב 

בורק םוקמב  הערמל  עקרקב  רוסחמ  הערמל ; ןאצה  עזג  לש  המאתה  רסוח  תולחממ ; וא  תויחוורב  העיגפמ  תובנגל , הפישחמ 
.הייערה חטשל  בורק  למשחו  םימל  רוביחבו  רידב  ךרוצ  שיגנו ;

ידמ תועש  עבראכ  לש  הייערל  האיציו  םירדעה  לש  הלדגה  תללוכש  תינכותל  ףרטצהל  םיניינועמ  ויה   12 םינייאורמה , ךותמ 15 
םולשתל םיקוקז  םה  יכ  םינייאורמ  הרשע  ונע  שרדנה  ץירמתה  הבוג  רבדב  הלאשל  הבושתב  .םיילכלכ  םיצירמתל  הרומתב  םוי 

תיצחמכ .ךכל  רבעמ  יתועמשמ  ילכלכ  חוור  םהל  עיצת  אל  איה  םא  םג  תינכותל  ופרטציו  לודיגב , םידספהה  תא  הסכיש 
תמקה האלכמה , גורדש  העור , רכש  רדעה , תלדגהל  םיזיע  תיינקל  ןומימ  לשמל   ) ףסכ - הוושב ץירמת  םיפידעמ  םינייאורמהמ 

.יפסכ ץירמת  ינפ  לע  הבלחמ )

https://magazine.isees.org.il/?p=22365



.םיחותפ םיחטשב  היינבמ  ןתינה  לככ  ענמיהל  ןוצר  שי  ןכש  תבכרומ , היעב  רצוי  הערמה  יחטשל  ךומס  םיריד  תמקהב  ךרוצה  "
, םילבגומ םיזיע  לש  םיימויה  הכילהה  יקחרמש  ןוויכמו  םיחותפ , םיחטש  םירבדה  עבטמ  םה  הייערל  םיקוקזה  םיחטשהש  ןוויכמ 

"א שד ןוכמ  ארג , תניע  םוליצ : ידוחיי | " ןורתפ  ןאכ  שרדנ 

תונקסמו ןויד 

ןיבל רידהמ , הכילהה  יקחרמו  תשרדנה  םיזיעה  תופיפצ  תא  וחתינש  םימדוק , הייער  ירקחמ  יאצממ  ןיב  רביח  יחכונה  רקחמה 
הרטמב םילשורי  ירהב  םירוזא  ינשב  תוצלמההו  םיאצממה  ומשוי  רקחמב  .תופרש  םוצמצל  תועגונה  תוינידמ  תוצלמהו  תונקת 

תופרשה תנכס  םוצמצל  הבושח  םיזיע  תייער  .תופרש  תנכס  םוצמצ  םשל  םיזיע  תייער  לש  לכשומ  ןונכתל  תונורקע  תוותהל 
.לעופב עצבתת  םיזיע  תייערש  ידכ  םלשל  שיש  ילכלכה  ריחמב  ריכהל  שי  התובישח , דצב  םיחותפה ; םיחטשה  לע  הרימשלו 

חווטב םה  תורעיב  ץיחה  ירוזא  תיברמ  םג  יכו  םיבושייל , ךומס  םייוצמ  הייערל  םיקוקזש  םיחטשהמ  יתועמשמ  קלח  יכ  אצמנ 
יכו םיזיע , תייערב  קוסעל  תוצורו  תולגוסמה  םילדגמ  תויסולכוא  םיבושייב  ןנשי  יכ  אצמנ  ןכ , ומכ  .םיזיעה  לש  הכילהה  יקחרמ 
םהל תתל  שיו  וללה , םילדגמה  ידי  - לע הייער  עוציב  ינפב  םידמועה  םימסחה  והוז  .תיסחי  עונצ  ךכ  םשל  תושרוד  ןהש  םולשתה 

לש 15 רקס  ללכו  םידקוממ , םירוזא  ינשב  ךרענש  רקחמה , תולבגמ  תא  ריכזהל  שי  .םיזיע  תייער  דודיע  תוינידממ  קלחכ  הנעמ 
.דבלב םילדגמ 

ידקומ םודיקל  תופידע  תתל  שיש  ןכתיי  .םיחותפה  םיחטשב  הייער  ידקומ  ןונכתב  קסועה  םורופ  םויכ  להנתמ  ןונכתה  להנִמב 
דואמ םיקחורמה  תומוקמב  קר  םיחותפ  םיחטשב  הייער  ידקומ  חתפלו  םישרוחלו , תורעיל  םיכומסה  םיבושייב  ןפוד  ידומצ  הייער 

.םיבושיימ

וללה םירדעה  םויכ  .הייערב  קוסעל  םיניינועמה  םינטק  םילדגמ  םנשי  םיבר  םיירפכ  םיבושייב  יכ  אצמנ  םירדעה –  עציהל  רשאב 
(. שאר לעמ 100   ) םילודג - םיירחסמ םירדעל  קר  תונפומ  תואלקחה  דרשמ  תוכימתו  תויושרה , דצמ  הטעומ  תוסחייתהל  םיכוז 

יכ ב- רוכזל  םג  שי  .םינטק  םירדע  םג  םהל  ףסונ  ליעפהל  ךרוצ  שיו  בחרמל , אלמ  ןורתפ  תתל  םילוכי  םניא  םיירחסמה  םירדעה 
- לע וללה  םירדעבש  לאיצנטופה  יוהיז  .ץיח  יווקב  הייער  עוציבל  שאר  םינטקה מ-100  םירדע  םישרדנ  ונקדבש  םיבושייהמ   66%

.העונצ תירוביצה  הפוקל  ותולעש  בוט  ןורתפל  םורתל  םייושע  הכימתל  םינוירטירקה  יונישו  תויושרה  ידי 

לש תונורתיהו  המורתה  תא  שיגדתש  עונכש  תדובע  תשרדנו  הייערל , םידגנתמ  םיתיעל  םהיגיצנו  םיבשותה  תומוקמהמ  קלחב 
.ךשמה רקחמל  אשונ  והזש  ןכתיי  .תופרש  ינפמ  םיבושיי  לע  הנגהב  םיזיע  תייער 

https://magazine.isees.org.il/?p=22365



השעמל הכלה 

דרשמב רוציי  ימרוג  ףגא  הערמה ,) תושר   ) םיחותפ םיחטשו  הערמ  םוחת  תלהנמ  גרובזניג , תירוא  ד"ר 
: רפכה חותיפו  תואלקחה 

םע הלועפ  ףותישב  תאזו  םיחותפה , םיחטשב  םייח  ילעב  תייער  תמדקמ  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמב  הערמה  תושר 
וגוציי לעו  ףנעה  לש  יעוצקמה  עדיה  לע  ןומא  תואלקחה  דרשמ  הז  הלועפ  ףותישב  .דועו  "ל  קק לארשי , יעקרקמ  תושר 

.םילדגמל תוכימת  ןתמבו  תעד  תווחב  חטשה , תואצקהב 
: םיירקיע םימסח  ינש  שרוחב  םיזיע  תייער  דודיעל  .המדקל  ןיינועמ  דרשמהש  הבושח  היגוסב  עגונ  יחכונה  רמאמה 

תומאתומ םיזיעה  .םירידל  היינב  ירתיהב  ךרוצ  שיש  רחאמ  ינונכת , ןורסיחו  הכומנ , תויחוורב  רבודמ  ןכש  ילכלכ , ןורסיח 
תוחקלתה ןוכיס  תתחפהלו  הקילד  הייחמצ  תתחפהל  תועייסמ  ןה  ךכבו  ינוכית , םיה  שרוחה  לש  הצועמ  חמוצב  הייערל 

למרכה רוזאב  בא " תינכות   " טקיורפ "מ , עב םיטקיורפ  קית  תרבחו  "א  שד ןוכמ  םע  דחי  דרשמה , םדיק  ךכ  םשל  .תופרש 
יחכונה בצמה  לע  רוא  ךפוש  הז  רמאמ  .ףנעה  םודיקל  םיינונכתו  םיילכלכ  םימסחל  םיינללוכ  תונורתפ  תניחבל  בגשמו 

טביהב רקיעב  הייערל  םתאיצי  דודיעל  תוירשפא  תולועפ  עיצמו  םילשורי , ירה  רוזאב  םיזיע  ילדגמ  לש  חורה " ךלה   " לעו
הרטמב תיחכונה , הנשב  דרשמה  ידי  - לע ונחביי  ןופצה , רוזאב  ךרענש  טקיורפה  יאצממ  םע  דחי  הלא , תולועפ  .ילכלכה 
םייטנוולרה םימרוגה  ףותישב  ביצקתהו , ןונכתה  תולבגמל  ףופכב  םיבושיי  ביבס  וערי  םיימוקמ  םיזיע  ירדעש  ךכל  איבהל 

.ןיינעב

תורוקמ

.ל " קק לואתשא : .זכרמ  בחרמ  תורעיב  םיזע  ירדע  לש  תדיינה  הייערה  דודיע  .ד 2014 . ןוגלבא   .1

לש זכרמה  בחרמב  םיעוטנה  תורעיב  ולוצינו  הערמה  .נ 2014 . ןמגילזו  ןסינ י  קי ש , ' צרסימוק ןוגלבא ד ,  .2
.26–18 רעי 13 : .ל  " קק

תנשב 2013. הלצהו  תואבכל  תיצראה  תושרה  תמקה  רחאל  שאה  יוביכ  ךרעמ  .א 2017 . יסמלא   .3
.תסנכה לש  עדימה  זכרמ  םילשורי :

םייתביבסו םייפונ  םיכרע  תריצי  רובע  םיאלקח  לומגת  הביבסה  תורישב  תואלקח  .ל 2009 . רודמא   .4
.ן תדוקנ ח" ןרק  .ודיגמ  תירוזאה  הצעומב  טקיורפ  .זרכמ  לש  ךרדב 

תיתשתה קוזיח  תיקשממ –  םיזע  תייער  דודיע  .םירחאו 2019 . רקב ל  גרובצניג א , רודמא ל ,  .5
רבמצד 2019. םילשורי , .ןאצהו  רקבה  יעדמ  סנכב  האצרה  ריצקת  .תינונכתהו  תילכלכה 

.א " שד ןוכמ  ביבא : לת  .תינושאר  הריקס  לארשיב –  תמייקמ  היער  םודיקל  םיכרד  .צ 2014 . רסלג   .6

.בידנה תמר  בקעי : ןורכז  .םושייו  רקחמ  שרוחב –  םיזע  תייער  .ל 2016 . רדהו  רסלג צ   .7

עבט תורומשבו  ץיח  ירוזאב  קשמ  תויח  לש  הייער  בולישל  םיעצמא  .א 2014 . לגסו  רנימק א  רסלג צ ,  .8
.םינגהו עבטה  תושר  ישארה , ןעדמה  םילשורי : .הדוהי  בחרמב 

הייער קשממ  לש  םיילכלכו  םייגולוקא  םיטביה  .ב 2015 . גרבנזורו  רימש ש  חמצ  רלסט נ , בלוד ע ,  .9
.הביבסה תנגהל  דרשמה  ישארה , ןעדמה  םילשורי : .ץיח  ירוזאב  םירדע  לש 

דרשמה םילשורי : .םיכרד  ךרואלו  םיבושי  ביבס  תופרש  תעינמל  ץיח  ירוזא  .מ 2011 . '" רורד ז - רופוד  .10
.הביבסה תנגהל 
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תדובע  ) הדוהי ירה  רוזאב  שרוח  יחטשו  ץיח  ירוזא  תקוזחתל  קשממ  ילככ  םיזע  תייער  .ר 2017 . ןרוה   .11
.םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה  תובוחר : ךמסומ .) ראותל  רמג 

הלשממל תוצלמה  םילקא : יונישל  תולגתסהל  לארשי  תוכרעיה  .הביבסה 2017 . תנגהל  דרשמה   .12
.תימואל הלועפ  תינכתו  היגטרטסאל 

.למרכב יגולוקא  םוקישו  רעיה  קשממ  תדעו  תוצלמה  .הביבסה 2011 . תנגהל  דרשמה   .13

הערמה לוהינ  תרות  םישנאו –  םייח  ילעב  חמוצ , לע  .םירחאו 2016 . ואדנל י  רגנוא י , ןמגילז נ ,  .14
.ן תדוקנ ח" .לארשיב 

לע הנגה   ) הלצהו תואבכל  תיצראה  תושרה  תונקת  תטויט  .הלצהו 2016 . תואבכל  תיצראה  תושרה   .15
(. "ו-2016 עשתה  ) רעי תופרש  ינפמ  םיבושיי 
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