
לאינד  ןועמש 
תונגהל תיתלשממה  הרבחה  "ל , כנמ

חלמה םי 

חלמה םי  ךרכ 8(1 / ) ביבא 2017 /  2017ןויליג  ץרמב ,  8

םיסינ ןורוד  םוליצ : חלמה |  םי  ילעפמ  לש  יודיאה  תוכרבמ  תחא  תדג  לע  םיינפוא  לויט 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םוקיש תינכתב  אמייק  - רב חותיפ  תוינידמ  םושיי 
חלמה םיב  תורייתה  חותיפו 

ינש תא  תבלשמה  תורייתה , םחתמל  השדח  תינכת  לודג , ימוחת  - בר ןונכת  תווצ  תועצמאב  הניכה , "י ) לח  ) חלמה םי  תונגהל  הרבחה 
םיצעוי ןווגמ  תווצב  ובלוש  רתיה , ןיב  .םהיניב  יוצמה  םחתמה  לש  שדח  קלח  םע  רהוז ) ימחו  קקוב  ןיע   ) םימייקה םחתמה  יקלח 
בחרמב אמייקה  - רב חותיפה  תונורקע  תא  "י  לח תמשיימ  העוציבבו  תינכתה  ןונכת  ךילהתב  .הקוריה  היינבהו  הביבסה  ימוחתב 

.הז ידוחיי 

תינכתה עוציבלו  ןונכתל  םייללכה  תונורקע 

הביבסה ןיב  ןוזיאל  תפאושו  אמייק , - רב חותיפ  לע  תססובמש  חווט , תכוראו  תיתכרעמ  תבלושמ , הסיפת  ץומיא 
; ילכלכה חותיפל  תיעבטה 

, וביבסו .ב  תורייתה  םחתמב  םייגולואכראו  םיירוטסיה  םירתאו  םיחותפ , םיחטש  ףונו , עבט  יבאשמ  רומישו  לוהינ 
םירתאה לעו  םילחנה  יצורע  לע  םיקתעהה , קוצמ  לע  ןגהלו  רומשל  שי  רקיעב  .םהב  שומישה  לע  תולבגה  תעיבק  ךות 

; ידיתעו םייק  חותיפ  ןיבל  םהיניב  יואר  ץיח  תרימש  ךות  ןודנה , בחרמב  םיירוטסיההו  םייפונה  םייעבטה ,
; הביבסב רוקיבה  ירתא  לע  תורייתה  םחתמ  תבחרה  לש  תוירשפאה  תויתביבסה  תועפשהה  תניחב 

; םהילע ןעשנ  םזימהש  םייעבטה  םיבאשמב  עוגפל  לולעש  חותיפמ  תוענמיה 
יחה רומיש  ידי  - לע ( nature carrying capability  ) תיעבטה הביבסה  לש  האישנה  תלוכי  לש  קוזיחו  הרימש 

; תומדקתמ תויגולונכטבו  עדיב  שומישו  תיעבטה  הביבסה  לע  םירקבמה  תועפשה  םוצמצ  חמוצהו ,
, םיינונכת םיעצמאב  שומיש  ךות  םהב  הכיפה  יתלב  העיגפ  תעינמו  עבטה  יבאשמבו  עקרקב  ירעזמו  ליעי  שומיש 
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; םיילכלכו םייגולונכט 
; הביבסה לע  םזימה  לשו  םזימה  לע  הביבסה  לש  םייתביבס  םינוכיסו  םיקזנ  לש  רועזמ  וא  העינמ 

; תויתביבס תויעבב  לופיטב  המידקמה  תוריהזה  תבוח  ןורקע  תרימש 
; רתויב שיגרה  שומישה  יפ  לע  םייתביבסה  םיטרדנטסה  תעיבק 

; הביבסה תוכיא  תרימשל  םיילכלכו  םיילהנמ  םיעצמא  ץומיא 
; ולש הפיכאה  תולוכיו  ימוקמה  יתביבסה  להנִמה  קוזיח 

.הביבסהו עבטה  לע  רומשל  םדודיעו  םירקבמה  ףותיש  תיתביבסה , תועדומה  םודיק 

לעופב םימשוימו  ומשוי  וללה  תונורקעה  יכ  חכוויהל  ןתינ  רויא 2 ,) רויא 1 ,  ) ומוציעב הלא  םימיב  יוצמ  העוציבשו  הנכוהש , תינכתב 
.עוציבב ןה  ןונכתב  ןה  םייפונהו  םייתביבסה  םיטביהב  םיבר  םיביכרמב 

רויא 1
חלמה םי  םורדב  תורייתה  חותיפלו  םוקישל  תידיתעה  תינכתה 

חלמה םי  תונגהל  תיתלשממה  הרבחהו  םילכירדא  הידפס  תובידאב 

םייתביבסה םיטביהה  םושיי 

; ףונבו עבטב  בלתשת  ותוזחש  קוצמלו , םיל  היצטניירוא  םע  םימייקה , םימחתמה  ןיב  שדח , יתוריית  םחתמ  תיינב 
; קוצמלו םיל  היצטניירוא  םע  ןנכותמה  םחתמב  םימייקה  תורייתה  ימחתמ  ינש  לש  יברמ  בוליש 

.תוחיטב ילוקישב  תובשחתה  ךותו  ףונו  עבט  יכרעב  העיגפ  אלל  רשפאה , תדימבו  ןתינה  לככ  תויתשת , דוחיא 
; םיכרד ךרואלו  םירפומ  םיחטשב  תויעקרק  - תת תויתשת  תחנהל  הפדעה 

; םישיגר עקרק  ישומיש  ןיבל  םייתביבס , םידרטמלו  םיעגפמל  םורגל  תולולעש  תויתשת  ןיב  ץיח  ירוזא  תרימש 
; הרתסה תעינמו  ןורדמה  לע  שדחה  יוניבה  תסירפ  ךות  היפרגופוטל , תיברֵמ  המאתה 

םוצמצל ואיביש  יתוריית , לטאשבו  םיינפואב  העיסנ  תבלשמה  ףוחה , ךרוא  לכל  הפיצר  תירוביצ  תלייט  חותיפ 
; דבלב לגר  יכלוהל  םחתמהמ  םילודג  םיקלח  תלבגהלו  יטרפ  בכרב  שומישה 

(; ויתולגרמו םיקתעהה  קוצמ   ) שיבכל 90 ברעממ  םייוצמה  םישיגרה  םיחטשה  לע  תויתביבס  תועפשהו  יוניב  רוסיא 
םיצעו רהוז  לחנ  םור , לחנ  םהילע –  הנגה  םשל  ץיח  ירוזא  לע  הרימשו  םחתמב  םיידוחייה  עבטה  יכרע  לע  הרימש 

; רומישל
; םיידוחייה םילקאה  יאנתב  תיברֵמ  הללצה  לע  שגד  םע  ץוחה , יחטשב  ןה  היינבב  ןה  ימילקאה  ןונכתה  דודיע 

היינב תויוכזב  םיצירמת  תוברל  היינבל –  םידעוימה  םישרגמבו  ירוביצה  בחרמב  הקורי  היינבל  תוארוה  לש  בחר  ןווגמ 
; שרדנל רבעמ  הקורי  היינב  תוארוה  וצמאיש  תונולמל  ןולמ  ירדח  תפסותבו 

ולָקיש הביבסה , לע  תירעזמ  העפשה  ילעב  םיפסונ  םילולסמו  םירתא  יוליב , ימחתמו  תויתוריית  תויצקרטא  תמקה 
; םירקבמ יסומע  םייעבט  םירתאמ  ןתינה , לככ  ץחלה , תא 
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; םייטסיגול םישומישו  היינח  תויתשת , תנמטה  תוברל  םישומיש , לש  בחר  ןווגמל  יעקרק  - תתה בחרמה  לוצינ 
; םחתמב הדעסההו  ןוסכאה  ירתא  לש  תלוספהו  םימה  היגרנאה , יקשמ  לוהינ 

לככ ןזוכירו  ןוסכאה , ירוזאמ  רקיעבו  םישיגר , םירוזאמ  םייתביבס  םידרטמו  םיעגפמ  תורצוי  תויוליעפ  תקחרה 
; ןתינה

תכסוח היינב  הביבסל , םייתודידי  היינב  ירמוחב  שומיש  תוברל  הקוריה , היינבה  יללכ  יפל  םחתמה  תיינב  לע  הדפקה 
, םימ תרמשמ  היינבו  םימב  ןוכסיח  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנאב  שומיש  תימילקאה , תוחונה  רופיש  היגרנא ,

; תלוספ רוזחִמו  רזוח  שומיש 
; םיינפואה יבכורלו  לגרה  יכלוהל  םידרפנ  םילולסמ  תרשכה 

ירתא ןיב  יזיפ  ץיח  תריצי  םנוויכל , םישעור  עקרק  ישומיש  תיינפה  תעינמ  ידי  - לע ןוסכא  ירתאל  שער  ידרטמ  תעינמ 
.תוליעפה תועש  לע  תולבגמ  תלטהו  שערה  תורוקמל  ןוסכאה 

רויא 2
רוביצה ללכ  תחוורל  קקוב  ןיע  ףוח  רוזאב  ועצובש  חותיפהו  םוקישה  תודובע 

ןייטשקיד ןר  םוליצ :

םייפונה םיטביהה  םושיי 

; בחרמה לש  יתישארבה  והארמ  לעו  ידוחייה  ףונה  תומלש  לע  שגד  תמיש 
יפואהו יפונ  - יגולוקאה םקרמה  תרימש  ךות  ףונבו , עבטב  שדחה  יתורייתה  חותיפה  תובלתשה  לע  שגד  תמיש 

יוניבהו תויתשתה  תא  םיאתהלו  רפע  תודובע  תא  ןתינה , לככ  םצמצל , שי  .תיעבטה  ותביבסו  םחתמה  לש  ירבדמה 
םבצמל ןתינה , לככ  חטשה , ינפ  תא  ריזחהל  שי  חותיפה  םות  םע   .רשפאה  תדימב  תויתשת  דוחיא  ךות  היפרגופוטל ,

; חטשה ינפל  םימאותה  רומיגבו  םיטנמלאב  שמתשהלו  םדוקה 
; תונשי תויתשת  תרסהלו  םירפומ  םיחטש  םוקישל  תינכתו  טרופמ  רקס  עוציב 
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; ורפוהש םיחטש  לש  יפונ  םוקיש  לע  שגד  תמיש 
םידרטמ תרסה  לעו  הב , ונבייש  הנגהה  תוללוס  לשו  הכרבב 5  חלמה  ריצק  לש  םייתוזחה  םיטביהה  לע  הדפקה 

; ולוכ רוזאב  םייתוזח 
.םיקתעהה קוצמו  םיה  רבע  לא  טבמה  תמיסח  תעינמ 

תכרב סלפמ  תיילע  תייעבמ  םיעבונה  םינושה  םינוכיסל  הנעמ  תתל  ידכ  םינש  הנומשמ  הלעמל  ינפל  לועפל  הלחה  "י  לח םוכיסל ,
תינכת םודיק  .הנידמב  רתויב  םישיגרה  םירוזאה  דחא  אוהש  חלמה , םי  לש  ימורדה  ןגאב  חלמה  םי  ילעפמ  לש  הכרב 5 )  ) יודיאה
תמושת םיבייחמו  ובייח  חלמה  םיב  יתורייתה  חותיפהו  םוקישה  תינכתו  עבקה  ןורתפ  עוציבו  תופולחה  שוביג  חלמה , םיב  תונגהה 
- ץוחהו תידסממה  תינוגראה  תכרעמה  םע  הדובעב  ןויסינו  הקומע  תורכיהו  יתביבסה  ןכותה  םלועל  םיקודה  הקיזו  השיג  בל ,

.תויתביבס תויגולודותמו  םילכב  שומיש  ךות  םוחתב , תידסממ 

םייתביבסה םילוקישה  תא  תבלשמו  העימטמ  איהש  ךות  אמייקה , - רב חותיפה  תונורקע  תא  "י  לח המשיי  התדובע  ךלהמב 
םואית ךות  השענ  תאז  לכ  .חלמה  םיב  תורייתה  םוקישלו  חותיפל  תינכתבו  תונגהה  םזימ  לש  תוטלחהה  תלבקו  ןונכתה  יכילהתב 

יכ םידמלמ  הלא , םינשב  הרבצ  הרבחהש  ןויסינהו  חטשב  תואצותה  .םייתביבסה  םימרוגהו  ןיינעה  ילעב  ללכ  ןיב  תויעוצקמ  תונבהו 
תואצות רשפאמ  ותוללכב  ךילהתה  יכו  םיירשפא , םה  םילודג  תיתשת  ימזימב  אמייק  - רב חותיפ  תונורקע  לש  שומימו  םושיי 

.תויתוכיא
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