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תויורשפא

גלזמה הצק  לע 

םיחרזאל םיקינעמ  םינעדמ  רקחמב ,' רוביצה  ףותיש   ' לדומ סיסב  לע  םיכרענש  םירקחמה  בורב 
רבד םרובעו , םיחרזא  ידי  - לע םימדוקמו  םילהונמש  םירקחמ  םנשי  .רקחמב  ףתתשהל  תורשפא 

.יעדמ עדי  תריציב  םיחמומה  לש  הינומגהה  תא  רערעמה 
, הביבסה היגולוקאה , ימוחתב  םירקוחל  תינויח  רקחמב  רוביצה  ףותיש  לש  תויורשפאה  ןווגמ  תרכה 

תויתביבס תורטמ  יתביבס , עדי  םדקל  וב  עייתסהל  םילוכי  םהו  יתביבסה , ךוניחהו  הרבחה  יעדמ 
.יתביבס ךוניח  לש  תורטמו 

ךומתלו ץראב , רקחמב  רוביצה  ףותיש  ביבס  היישעהו  חישה  תוחתפתהל  םורתל  לוכי  הז  רמאמ 
יחרזא םזיביטקאב  םיחרזא , תמצעהב  תויחרזא , תולוכי  חותיפב  תויתביבס , תויגוס  םודיקב 

.תוינוטלש תוטלחה  לע  תיחרזא  העפשהבו 
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, דחאכ םינעדמו  םיחרזא  ברקב  תוירלופופ  תרבוצ  םייעדמ  םירקחמב  רוביצה  תופתתשה  םינורחאה  םירושעב 
םיטקיורפ .ינש  דצמ  יטילופו  יתרבח  יונישלו  דחא  דצמ  יעדמ  עדי  תריצילו  הדימלל  תושדח  תויונמדזה  תרצויו 

תדימב םהינייפאמב , הזמ  הז  םילדבנ  םהו  םימוחת , ןווגמב  וחתפתה  רוביצה  תא  םיפתשמה  רקחמ  לש 
םהבו יעדמ , רקחמב  רוביצה  ףותישל  םינוש  םילדומ  םימייק  .רקחמה  תוטישבו  םיפתתשמה  לש  תוברועמה 
עדמב םיחרזא  םיבלשמה  םינושה  םילדומה  דענמ  םע  תורכיה  .יתליהק  עדמו  יחרזא  עדמ  לש  םינוש  םיגוס 
ןנשי .הז  הלועפ  ףותישמ  ברֵמה  תא  גישהלו  רחאה  ינפ  לע  דחאב  רוחבל  תוליהקלו  םירקוחל  םורתל  הלוכי 
םירקחמ לש  תלעותלו  המורתל  תואמגוד  תוגצומ  וז  הריקסבו  רוביצה , תא  ףתשמה  רקחמ  םויקל  תובר  תוביס 

, תויטרקנוק תואמגוד  שולש  תוגצומ  הריקסה  לש  ןורחאה  הקלחב  .הביבסלו  עדמל  הרבחל , הז  גוסמ 
לומ הדובעבו  תוברועמה  תדימב  ןהיניב  תולדבנש  רקחמב , רוביצה  ףותישל  תונווגמ  תויורשפא  תומיגדמה 

.תוליהק וא  תוצובק  םידיחי ,

אובמ

םינעדמ םניאש  םיחרזא  םיבלשמ  תורקוחו  םירקוח  תבחרתמו : תכלוהש  העפותל  םידע  ונא  םינורחאה  םירושעב 
. תונוש  ןוגרא  תומרבו  תונווגמ  םיכרדב  תוביס , ןווגממ  תעצבתמ  םייעדמ  םירקחמב  רוביצה  תופתתשה  .םרקחמב 

םירקחמ יפלאב  םיפתתשמ  םינעדמ  םניאש  םיחרזא  ינוילימ  םויכו  תובר , םינש  הזמ  תמייקתמ  וז  ןיעמ  תופתתשה 
עדמ םה  רקחמב  רוביצה  ףותישל  רתויב  םירכומה  םילדומהמ  םיינש  רקחמה  . יתווצמ  קלחכ  םייעדמ 

היחנהב תובורק  םיתיעל  יעדמ , רקחמב  םינעדמ , םניאש  םיבדנתמ , לש  םתופתתשה   – citizen science)  ) יחרזא
.רקחמה תרגסמב  הליהק  ברעמה  , community science)  ) יתליהק עדמו  םינעדמ –  לש 

יתביבסה ךוניחה  ישנאמו  םירקוחהמ  םיבר  יכ  הארנ  יעדמה , ךילהתב  רוביצה  תא  םיברעמה  םיטקיורפה  יוביר  תורמל 
הז גוסמ  רקחמ  לש  תירשפאה  המורתה  תאו  רוביצה  םע  ףתושמ  רקחמ  לש  תונושה  תויורשפאה  תא  םיריכמ  םניא 

רקחמ דחא , הלועפ  לדומל  םיכייתשמ  יחרזאה  עדמה  ירקחממ  הלעמל מ-90%  ןכ , ומכ  .הביבסלו  הרבחל  עדמל ,
תא תוברעמה  תוקיטקרפ  ןווגמ  תומייקש  יפ  לע  ףא  דבלב  , םינותנה  ףוסיא  בלשב  םיחרזא  ברעמה  עייסמ – 

.רקחמה לש  םיפסונ  םיבלשב  םג  רוביצה 

םירקוחל .הביבסלו  עדמל  הרבחל , רוביצה  תא  ףתשמה  רקחמב  תומולגה  תלעותלו  המורתל  תואמגוד  גיצנ  תישאר ,
, תויולע םוצמצ  ןמז , ךרואלו  בחרנ  ףקיהב  עדימ  ףוסיא  לשמל , .רוביצה  תא  ברעמה  רקחמ  עצבל  תונווגמ  תויצביטומ  שי 

עדיה תבחרהל  לאיצנטופ  שי  רוביצה  תא  ברעמה  רקחמל  .דועו  יתביבסו  יתרבח  יוניש  תריצי  הליעפ , תוחרזא  דודיע 
םע תורכיה  ךורענ  ךשמהב  םיפתתשמה  . ברקב  תיעדמ  תוניירוא  םודיקו  םינווגמ  םילהק  ףותיש  ךות  יעדמה  

ינפ לע  דחאב  רוחבל  תוליהקלו  םירקוחל  רוזעל  הלוכי  וזכ  תורכיה  ןכש  עדמב , םיחרזא  םיבלשמה  םינושה  םילדומה 
תויטרקנוק תואמגוד  שולש  וגצוי  הריקסה  לש  ןורחאה  הקלחב  .הז  הלועפ  ףותישמ  ברמה  תא  גישהל  ידכ  רחאה 
.תוליהק וא  תוצובק  םיטרפ , םע  הדובעבו  תונוש  תוברועמ  תומרב  רקחמב  רוביצה  ףותישל  תויורשפאה  ןווגמל 

עדמלו םירקוחל  רקחמב  רוביצה  ףותיש  לש  ותמורת 

תורשפא שי  םינעדמל  .םינעדמלו  רקחמל  תובר  תומורת  ןנשי  תונווגמ  תוליהקמ  םיחרזא  בלשמה  רקחמ  לש  ךילהתב 
תורפצל הדבעמב  תוארל  ןתינ  ךכל  המגוד  .תיסחי  תוכומנ  תויולעבו  רתוי  הבחר  הסירפב  רתוי , םיבר  םינותנל  עיגהל 

לע םיחוודמש  םיפתתשמ  יפלא  תורשע  םיברעמה  םיטקיורפ  תורשע  הנש  לכב  הליעפמה  לנרוק  תטיסרבינוא  לש 
.eBird ןומושייה תרזעב  םירופיצ  לש  תויפצת  יפלא  תואמ 

הביצי איה  הירואת  .רקחמל  תוסחייתהה  תודוקנ  לש  הסירפה  םג  אלא  רוביצה , ףותישב  הלדג  תיזיפה  הסירפה  קר  אל 
איה ( robustness  ) תוביצי המוד  . האצותל  םיסנכתמ  תונוש  אצומ  תוחנה  ילעב  םילדומ  לש  תונורתפה  רשאכ 

םישנא רפסמ  ידי  - לע יולת  יתלב  ןפואב  תונחבנ  תיפצת  וא  הירואת  םא  ןכלו  יעדמ , עדי  שושיאל  רכומו  יזכרמ  ןוירטירק 
תוביציו תונמיהמ  תיפצתה  וא  הירואתה  זא  םהיניב , המכסה  הנשיו  םיחמומ , תויהל  םיבייח  םניאש  הנוש , עקר  ילעב 

.רתוי

טקיורפב תוארל  ןתינ  ההובג  תונמיהמל  המגוד  םינוש : םיגייתמ  ןיב  ההובג  תונמיהמ  םג  קפסל  לוכי  יחרזא  עדמ 
.עצוממב םיפתתשמ  םיגוויסל מ-38  הכוז  היסקלג ) לש  הנומת  הז –  הרקמב   ) תיפצת לכ  ותרגסמבש   Galaxy zoo

.הנש ידמ  םיבר  םירמאמ  לש  םימוסרפ  תרשפאמו  םיחווידה  לש  ההובגה  תונמיהמה  תמר 

תויוליעפ ןווגמ  תומייקתמ  ותרגסמבש  רכיכב , הימדקא  טקיורפב  תוארל  ןתינ  טבמ  תודוקנ  יוביר  לש  המורתל  המגוד 
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לש תשדוחמ  הניחבל  םינשה  ךלהמב  ומרת  םיפתתשמה  לש  תונושה  טבמה  תודוקנ  .תינוגבר  הליהק  םע  תוירקחמ 
יפל .םירומ  תרשכהל  שדח  לדומ  רצונ  הליהקה  םע  תפתושמ  הדימל  ךילהתב  לשמל , .שדח  עדי  תריצילו  יעדמ  עדי 
רובע יטנוולרו  יתועמשמ  עדי  תריציל  םרות  הדלי  וא  דלי  לכ  ייחב  םייתועמשמה  םירגובמה  ללכ  ןיב  גולאיד  לדומה ,
לש םילודג  עדימ  ירגאמ  ינש  ךותמ  םינותנ  לש  המאתהה  תא  ןחבש  רקחמב  תגצומ  תוביציל  המגוד  םידליה  .

תוחנה לע  יונב  עדימ  רגאמ  לכ  . Breeding Bird Survey-ו BirdTrack יחרזא , עדמ  לע  תוססובמה  םירופיצ  תויפצת 
, עדימה ירגאמ  ינשמ  םיאצממה  ןיב  ההובג  המאתה  וארה  םירקוחה  .םינותנה  ףוסיא  ןפואל  תורושקה  תונוש  אצומ 

. םיביצי  עדימה  ירגאמב  םינותנהש  ןאכמו 

תורקוחו םירקוח  ונעט  ןושארה  יעדמה  תעה  בתכ  דוסיי  זאמ  .וכרע  תא  הלידגמ  רתוי  םיבר  םישנאל  רקחמה  תפישח 
יושע וכרע  ךכ  רתוי , ץפומ  עדימש  לככ  .עדמה  תוחתפתהל  םג  אלא  רוביצל , קר  אל  בושח  יעדמה  עדיב  ףותישהש 
תא הריבגמ  קר  אל  ירקחמ  ךילהתב  םיחרזא  תופתתשה  .וב  תופסונ  שומיש  תויורשפאל  הפישח  תובקעב  לודגל 

. עדמב  רוביצה  לש  ןיינעה  תא  ריבגהל  לאיצנטופ  תלעב  םג  אלא  רוביצל , עדמה  לש  הפישחה 

םיבר םירקמב  .הימדקאה  תולובגב  אצמנ  אלש  ידוחיי  עדיל  םיפשחנ  םה  םיימוקמ , םיחמומב  םירזענ  םירקוח  רשאכ 
תורודה ךרואל  רבצנ  הז  גוסמ  עדי  .דועו  םייח  תוחרוא  תויתרוסמ , תויונמוימ  םיימוקמ , םינימ  לע  עדימ  ללוכ  ימוקמ  עדי 

תונמדזה אוה  ףתושמ  רקחמ  .םלענו  ךלוה  אוה  םלועב  תומוקמה  תיברמבו  היחמה , תביבס  םע  יעצמא  יתלב  שגפמב 
.ידוחייה ימוקמה  עדיה  תא  ץיפהלו  דומלל  םירקוחה  רובע 
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רוטינ תצובק  .התביבסו  הנומש  תיירק  יחרזא  ידי  - לע עצבתמ  רוטינה  .הנומש  תיירק  תא  הצוחה  בהזה  לחנ  ימ  רוטינ 
הימדקא  " טקיורפ תרגסמב  םייקתהש  םימ ," לע  םיעדוי  אל  ונחנא  ילואש  םירבד  המכ   " סרוקה רחאל  החמצ  םימה 

רבליס דשא  לעי  םוליצ : רכיכב | "

הרבחלו םיחרזאל  רקחמב  רוביצה  ףותיש  לש  ותמורת 

תיעדמ תוניירואל  .םיפתתשמה  לש  תיעדמה  תוניירואה  תא  קזחל  לאיצנטופ  שי  עדמב  רוביצה  תופתתשהל 
םיבר םירקוח  .תויעדמ  תויונמוימב  הטילשלו  עדיב  תואיקבל  תוסחייתמש  תונווגמ , תורדגה  ( science literacy)

םינוש םירשקהב  תויעב  ןורתפב  יעדמ  עדימ  לש  לכשומ  םושייו  הנבה  תלוכיכ  תיעדמ  תוניירואל  םיסחייתמ 
םינכתב ןיינע  םייעדמ , םינכת  לע  עדי  םייזכרמ –  הדימל  ירצות  השימח  ןחבש  רקחמ  .םוי  - םויה ייחל  םייטנוולרה 

עדמ לש  םיטקיורפ  ברקב 327  תוגהנתהב –  יונישו  עדמל  עגונב  תודמע  תיעדמ , הריקח  לש  תויונמוימ  םייעדמ ,
, רתוי םיבר  רקחמ  יבלשב  רוביצה  תא  ובריעש  םיטקיורפב  .םהב  רכינ  רופיש  לע  וחוויד  םיפתתשמה  יכ  הארה  יחרזא ,

יוניש לעו  תיעדמ  הריקח  תויונמוימ  לע  חווידב  דחוימב  קהבומ  ןפואבו  הדימלה , ירצות  לכב  רתוי  בר  רופיש  הארנ 
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תיתרבח תוברועמ  ךשמהל  םהב  םיפתתשמה  תא  םידדועמ  יתליהק  עדמו  יחרזא  עדמ  לש  םיטקיורפ  תוגהנתהב  .
. תוינידמ  יוניש  יכילהתב  המצוע  בר  חוכ  םהו  םזיביטקאל , תיתרבח  תרגסמ  םירצוי  תיתביבסו ,

םיטקיורפ .ףתושמ  רקחמ  לש  ךילהתמ  םרתיהל  הלוכי  הליהק  םג  ךא  טרפה , רובע  המורתה  תא  ונגצה  הכ  דע 
לש םהייח  תוכיא  תאו  הידוקפת  תא  םירפשמ  רקחמה , תא  תעצבמו  תננכתמ  הליבומש , הליהק  ידי  - לע םיעצובמה 

היכרעבו הליהקה  תומצועב  הרכהו  םייתליהק  םירשק  תריצי  ךותו  תיביטקלוק  תוליעפ  תועצמאב  הליהקב  םיטרפה 
.

(epistemic injustice) ימטסיפא קדצ  - יא תיחפהל  תורשפאה  איה  יריפמא  רקחמל  התכז  םרטש  תיתרבח  תלעות 
תורבחש ךכב  הרכה  - יא תובקעב  רצונה  קדצ  רסוח  אוה  ימטסיפא  קדצ  - יא .יחרזא  עדמ  לש  תוליעפ  תרגסמב   

תוכיא ןיינעב  תובשותו  םיבשות  לש  עדיב  הרכה  רדעיה  איה  הז  קדצ  - יאל המגוד  .עדי  ילעב  םה  תמיוסמ  הליהק  ירבחו 
ותופתתשה לע  הרכה  לבקמ  םדא  רשאכ  .תילמרופ  תיעדמ  הלכשה  ירסח  םהש  ןוויכ  םתיב , דיל  םימרוזה  םימה 

עדיב הרכה  .ימטסיפא  קדצ  - יא לש  תיביטקא  התחפה  וזו  ךרע , תשוחת  ולצא  תרצונ  ול , ותמורת  לעו  יעדמה  ךילהתב 
תמורת לש  שרופמ  ןויצ  ףאו  הדובעה  ךילהתב  םייבויח  םיבושמ  ומכ  תונוש , םיכרדב  עצבתהל  הלוכי  םיפתתשמה  לש 

.םסרפתמה רמאמב  רקחמה  ךילהתב  םיפתתשמה 

, ותוא בוהאלו  ץראה  רודכ  תא  ריכהל  םהל  רשפאל  ונילע  ונידלי , לש  גושגשבו  החירפב  תמאב  םיניינועמ  ונחנא  םא  "
תא רבחל  קר  אל  לאיצנטופ  ילעב  םה  רוביצה  תא  םיפתשמה  םייעדמ  םיטקיורפ  ותוא " . ליצהל  םהמ  שקבנש  ינפל 

תבוטל יביטקא  ןפואב  לועפל  םיחרזאה  תא  דדועל  םג  אלא  םימייק , םייתביבסו  םייעדמ  םיכילהתל  םיפתתשמה 
תבחרהל תמרות  יתליהק , עדמב  וא  יחרזא  עדמב  עצבתמש  יפכ  יעדמ , ךילהתב  הליעפ  תופתתשה  הביבסה  .

תוניירוא םייתביבס  . םיאשונל  סחיב  תוגהנתהבו  תודמעב  יונישלו  תיעדמה  תוניירואה  רופישל  יעדמה , עדיה 
, תיגולונכט  הרבח  לש  םייטרקומד  םיכילהתב  ףתתשהל  חרזאל  תרשפאמ  םייחה , תמר  רופישב  תעייסמ  תיעדמ 

תודמעב יוניש  רומאכ , םייטילופ  . - ויצוסו םייתואירב  םייתביבס , םיאשונב  תלכשומ  תוברועמל  המצוע  - בר ילכ  איהו 
םיבלשב םיברועמ  ויה  םיפתתשמה  רשאכ  רתוי  םיהובג  םיזוחאב  החווד  הביבסה  לע  הרימש  תבוטל  תוגהנתהבו 

.םינותנה ףוסיא  בלשב  קר  אלו  םיפסונ 

MPCA photos, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : סילופאינימ |  דיל  לחנב  םימה  תוכיא  רוטינב  עייסמ  התיכ ה ' דימלת 

ךילהתב םיחרזא  תוברועמל  תונווגמ  תויורשפא 
יעדמה

םינעדמ לש  היחנהב  תובורק  םיתיעל  יעדמ , רקחמב  םינעדמ , םניאש  םיבדנתמ , לש  םתופתתשהכ  רדגוה  יחרזא  עדמ 
, םיבדנתמ לש  תותשר  וא  תוצובק  םיטרפ , לולכל  הלוכיש  תיעדמ  הריקחב  תופתושב  רבודמ  םיבר  םירקמב  . 
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עדי ילאוטקלטניא , ץמאמ  תוללוכה  יחרזא , עדמב  תונוש  תופתתשה  יכרד  ןנשי  .םיפתושמ  םידעי  תגשה  ךרוצל 
. םיפתתשמה  לש  םיבאשמבו  םילכב  שומישו  יתביבס 

רקחמה יבלשב  תויהל  הלוכי  הליהקה  תוברועמ  .רקחמה  תרגסמב  הליהק  ברעמה  רתוי , שדח  גשומ  אוה  יתליהק  עדמ 
חותינ םינותנה , ףוסיא  רקחמה , ילכו  רקחמה  תטיש  ןונכת  רקחמה , תלאש  חוסינו  רקחמה  לע  הבשחמה  םינושה :

.תונוש תורוצב  גווסמו  רדגומ  יתליהקה  עדמה  םינוש  םימוחתב  .רקחמ  "ח  וד וא  רמאמ  לש  םוסרפו  הביתכ  םינותנה ,
םייתליהקה םירשקלו  יעדמה  רקחמב  הליהקה  לש  דוקפתלו  דיקפתל  ןתינה  שגדה  אוה  הלא  תורדגהל  ףתושמה 

. רקחמהמ  קלחכ  םינבנה 

תגצהב דקמתנ  רוביצה , םע  ףתושמ  רקחמב  םירכומהו  םיצופנה  םילדומה  ינש  םה  יתליהק  עדמו  יחרזא  עדמש  ןוויכ 
הז  רמאמב  וללכנ  אלש  םיפסונ  םילדומ  שיש  בל  םישל  בושח  ךא  םהיתורדגהל , תומיאתמה  תואמגוד  ןווגמ 

.

, רוביצה לש  תוברועמו  העפשה  ףותיש , תומר  יפל  ןיימל  ןתינ  יתליהק  עדמו  יחרזא  עדמ  לש  םינושה  םיטקיורפה  תא 
לש ףותישהו  תוברועמה  תדימ  יפ  לע  םיטקיורפה  תא  ןחוב  לבוקמ  ןוימ  דועו  . יפרגואג  דממ  תוליעפה , גוס 

םינעדמהש רתויב , הכומנה  המרהמ  רוביצה , תוברועמ  לש  תולוע  תומר  ועיצה  םירקוח  רוביצה  .
, דבלב םינותנה  ףוסיאב  םיפתוש  םיחרזאהו  תונקסמה , תא  םיקיסמו  םינותנה  תא  םיחתנמ  רקחמה , תא  הב  םיננכתמ 

ףאו רקחמה , יבלש  לכ  תא  םיעצבמו  םיננכתמ  םינעדמה  ףותישב  וא  םדבל  םיחרזאהש  רתויב , ההובגה  המרה  דעו 
תא ןחוב  רחא  ןוימ  .רקחמה  תא  םרובע  םיעצבמ  םינעדמו  רקחמה , תלאש  תא  םילאוש  םיחרזאהש  םירקמ  םימייק 

הבש תיזיפ , תופתתשה  ןיבל  תנווקמ  תופתתשה  ןיב  ענ  הז  ןוימ  יעדמה  . רקחמב  רוביצה  לש  תופתתשהה  יפוא 
הכומנה תוברועמה  תמרב  .הלוע  תוברועמ  תמר  הנשי  וז  ןוימ  ךרדב  םג  .םינותנ  ףוסיאו  תויפצת  םיעצבמ  םיפתתשמה 
אל בושחמ  יבאשמב  שמתשהל  םינעדמל  םירשפאמ  אלא  םיליעפ , םניא  םיחרזאה  םינווקמ  םיטקיורפב  רתויב 
םינווקמ םיטקיורפב  ההובג  תוברועמ  תמרב  .םינותנ  קפסל  ךכבו  םחטשב  םייטמוטוא  םינשייח  ןיקתהל  וא  םילצונמ 

.עדימ חותינ  וא  םיסופד  יוהיז  ומכ  תויביטינגוק , תולוכי  םימרות  םיפתתשמה 

תא ףתשמה  רקחמ  טקיורפל  לדומ  רוחבל  דציכ 
? רוביצה

ןחבנ לדומ  לכ  .תופתתשהה  ךרדו  תוברועמה  תמר  יפ  לע  םיחרזא  ףתשמה  רקחמ  לש  םינוש  םילדומ  תמכסמ  הלבט 1 
. טקיורפל  םיאתמה  לדומה  תא  רוחבל  ןתינ  ןתרזעבו  תולאש , שמח  יפ  לע 
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הלבט 1
םיחרזאה ףותיש  תמר  יפל  רוביצה  תא  םיפתשמה  םיירקחמ  םיטקיורפ  ןוימ 

בלשב תוברועממ   ) רתוי הלודג  יעדמה  ךילהתב  םיחרזא  תוברועמ  ךכ  רתוי , ההכ  הלבטב  אתה  עבצש  לככ 
(. ןותחתה הקלחב  םיבלש  השימחב  תוברועמל  דעו  הלבטה  לש  ןוילעה  הקלחב  דחא 

םילדומו םיכירדמ  ןווגמ  םינשה  ךרואל  ורצונ  יחרזא  עדמ  לש  םיטקיורפ  לש  לוהינהו  םושייה  ןונכתה , לע  לקהל  ידכ 
, הז בושח  אשונל  סנכינ  אל  רמאמב  םוקמה  תלבגמ  לשב  עצבל  . םירקוחה  לעש  םינושה  םיבלשה  תא  םיטרפמה 

הגיצמ הלבט 2  .רוביצה  תא  ברעמה  רקחמ  לש  טקיורפ  תריצי  לע  לקהל  הרטמב  ךירדמל  המגוד  תתל  ונל  בושח  ךא 
ודעונש תוכמות  תולאש  רפסמ  עיצמ  תווצה  םיבלשה , לע  ףסונ  ינמרגה  .  GEWISS תווצ בתכש  ךירדמל , המגוד 
םימוסרפ רפסמ   ) םייתומכ םידדמב  םיחלצומ  םיבשחנש  יחרזא  עדמ  לש  םיטקיורפ  תניחבב  .הרקבב  םירקוחל  עייסל 

ףוסיאל תושיגנ  תומרופטלפ  תרזעב  םיחרזאל  טקיורפה  לש  השגנהבו  ןונכתב  םינייפואמ  םלוכ  יכ  אצמנ  םייעדמ ,)
. דועו  תיתליהקו  תיתרבח  הכימת  תוכרדה , תואצותה , תצפהלו  םינותנה 
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הלבט 2
יחרזא עדמ  לש  טקיורפ  ןונכתל  םיבלש 

. יחרזא " עדמב  םיקסועל  ךירדמ  .םלוכל  יחרזא  עדמ   " ךותמ םגרותמו  דבועמ 

שיש םינעדמ  .תוליהקו  תוצובק  םיטרפ , םע  ףתושמ  רקחמ  עצבל  םינעדמל  רוזעל  םילוכיש  םילכ  ןה  הלבט 2  הלבט 1 ו
םרקחמ תא  וננכתי  תופסונ , רקחמ  תורטמב  וא  םייונישב  םיניינועמ  םניאשו  םירורב , רקחמ  ילכו  רקחמ  תלאש  םהל 

םע רוקחל  םירחובה  םינעדמ  .תוצובק  וא  םיטרפ  םע  בורל  הכומנ , תוברועמ  תדימ  םע  יחרזא  עדמ  לש  טקיורפ  יפ  לע 
םהילע .טקיורפה  תא  התיא  עצבל  םיניינועמ  םהש  הליהקה  לש  תורטמהו  םיכרצה  תא  ןיבהלו  ריכהל  םיכירצ  הליהק 

תא םיאתהלו  הלבט 2 )  ) תירקחמה תוליעפבו  רקחמה  ןונכת  יבלשב  הליהקה  תא  ברעיש  ףתושמ  הלבוה  תווצ  םיקהל 
.הליהקה לש  םינייפאמלו  תוברתל  יפואל , טקיורפה 

ןהילע .םינעדמ  ברעמש  יעדמ  רקחמ  עצבל  תוניינועמה  ימוקמ , ךרוצ  תולעב  תוליהקל  םג  עייסל  םילוכי  הלא  םילכ 
םיימוקמה םיפתושה  תא  תופמל  םינעדמ , לש  היוצר  תוברועמ  תמרו  לדומ  רוחבל  ןהיכרצו , ןהיתורטמ  תא  רידגהל 

.ועוציבו טקיורפה  תיינב  יכלהמ  תא  ןגעלו  ןגראלו  םייעוצקמהו 
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Chesapeake Bay Program, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : םימ |  תוכיא  רוטינל  היני  ' גריווב יחרזא  עדמ  םזימ 

רוביצה ףותישב  רקחמ  לש  םיטקיורפל  תואמגוד 

תוטישב םימ  םירטנמה  םינוש  םיטקיורפ  גיצנ  םייעדמ , םירקחמב  רוביצה  ףותיש  לש  םינוש  םילדומ  םיגדהל  ידכ 
.רוביצה ףותישבו  תוברועמב  הלבוהה , תדימב  םילדבנ  ךא  תומוד , תויעדמ 

יפותיש רקחמו  עייסמ  יחרזא  עדמ  ללוכה  טקיורפ 
 – םיקותמ םימ  רוטינל  ימלוע  טקיורפ  הליהק : ססובמ 

FreshWater Watch

.תונוש תויוליעפ  וכותב  דגאמו  םימה  תוכיא  רוטינב  דקמתמה  ימלוע  יחרזא  עדמ  טקיורפ  אוה   FreshWater Watch
, םיקסעל םייטרפ , םישנאל  רשפאל  ידכ   Earthwatch Europe יתביבסה ןוגראה  ידי  - לע תנשב 2012  םקוה  טקיורפה 

.םתוא םקשלו  םיימוקמה  םימה  תורוקמ  לע  ןגהלו  חקפל  םלועה  יבחרב  תוליהקלו  םידימלתל 

לע םידיעמה  םייזכרמ  םינתשמ  תודיחאו  תוטושפ  תוטיש  תועצמאב  םידדומו  הרשכה  םירבוע  טקיורפה  יפתתשמ 
םישמשמ םינותנה  .תנווקמ  המרופטלפל  םינותנה  תא  םילעמ  םיפתתשמה  םינותנה  ףוסיא  רחאל  .םימה  ףוג  תואירב 
יעצמא ליעפהלו  םימה  תוכיא  לש  רתוי  הבוט  בצמ  תנומת  לבקל  םירשפאמו  םינעדמו , תולשממ  םיקסע , םיחרזא ,

, םיבדנתמ הלעמל מ-12,000  ורשכוה  הכ  דע  .םלועה  יבחרב  םינוש  תומוקמב  רתוי  םיבוט  לוהינ  תוטישו  םוקיש 
.םלועה יבחרב  תונידמ  הדידמ ב-26  ירתא  רתויב מ-2,000  תודידמ  הלעמל מ-26,000  ופסאנו 

םיעצבמה םייטרפ  םישנאו  םידימלת  םנשי  .תונוש  לוהינ  תורוצ  וב  שיו  תונווגמ , תויסולכוא  תופתתשמ  טקיורפב 
תוליעפ , WaterBlitz גוסמ תויוליעפ  ןה  ךכל  המגוד  .םינעדמ  ידי  - לע םיננכותמו  םילהונמה  םירקחמב  םינותנ  ףוסיא 

.תומוקמ ןווגמב  םישנא  תואמ  ידי  - לע דחא  עובש  ףוס  ךלהמב  םינותנ  התרגסמב  םיפסאנש  בחרה  רוביצל  החותפ 
.ןמז תדוקנ  התואב  םינוש  םירוזא  ןיב  םימה  תוכיא  לש  האוושה  תרשפאמה  בצמ  תנומת  םינתונ  םיפסאנש  םינותנה 

תלאש תא  תולאוש  תוליהקה  .ןרוזאב  ימוקמה  םימה  רוקמ  תא  רוקחל  תוניינועמה  תוליהקל  הנופ  םג  טקיורפה 
םימ לש  םתובישח  יבגל  הנבהו  ןיינע  םיחתפמ  םיפתתשמה  .םחותינ  תאו  םינותנה  ףוסיא  תא  תועצבמו  רקחמה ,
עדמ לש  םיטקיורפ  וכותב  ליכמ   FreshWater Watch טקיורפ .םתביבס  לש  העפשה  ינכוסל  םיכפוהו  םיקותמ 

.הליהק ססובמ  יפותיש  רקחמ  גוסמ  יתליהק  עדמ  לש  םיטקיורפו  עייסמ  גוסמ  יחרזא 

ןיבש איה  ךכל  היאר  .םרקחמ  עוציבל  םהב  םירזענ  םיבר  םירקוחו  רוביצה , ללכל  חותפ  םיפסאנש  םינותנה  רגאמ 
תא קדב  לשמל , םהמ , דחא  .טקיורפה  ינותנ  לע  םיססובמה  םירקחמ  ומסרופ 23  דבלב  םינשה 2015–2020 
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. םימה  ירגאמ  תוריכע  לע  רויעה  תועפשה 

יחרזא עדמל  ךפהש  עייסמ  יחרזא  עדמ  טקיורפ 
טקיורפ הליהק : ססובמ  יפותיש  רקחמ  ףתושמ / 

 ALLARM יצמוח –  םשג  רוטינ 

תנידמ יבחרב  לעפ   Alliance for Aquatic Resource Monitoring) ALLARM  ) יצמוחה םשגה  רוטינ  טקיורפ 
ותרטמו ילמרופ , יתלב  יעדמ  ךוניחלו  םינותנ  ףוסיאל  טקיורפכ  לחה  אוה  דע 2005  . תנשמ 1984  הינבליסנפ 
טקיורפה תישארב  .הנידמב  יצמוחה  םשגה  תייעבל  הינבליסנפ  יחרזא  ברקב  תועדומה  תא  תולעהל  התייה  תירוקמה 

םירוקיב וכרע  םיבדנתמה  םיחרזאה  וליאו  טקיורפה , יפואו  רקחה  תולאש  רקחמה , תורטמ  תא  ועבק  םינעדמה 
לחה טקיורפה  .לחנה  ימב  םיסיסמה  םייסיסב  םירמוחו  תויצמוחה  תמר  תא  וקדבו  םתריחב  יפל  לחנ  םרזב  םייעובש 

םיחרזאהש תומיגדה  תוכיא  תא  קודבלו  םימה  רוטינ  תא  עצבל  רוטינ , ירתא  רוחבל  דציכ  ודמילש  הכרדה  תואנדסב 
רתוי מ-33 ונזוה  םינשה  ךרואל  .יאמצע  ןפואב  בורל  ולעפש  םיבדנתמ  טקיורפב כ-150  ופתתשה  הנש  לכב  .םיעצבמ 

ויהו  ALLARM תווצ ידי  - לע וחתונו  ולהונ  םינותנה  .רוטינ  ירתא  םיבדנתמ ב-732  ידי 500  - לע םינותנ  יחוויד  ףלא 
םיבר םיפתתשמ  םדקתה , טקיורפהש  לככ  .דועו  עדימ  ינולעב  םייתנש , תוח  " ודב םינווקמ , םירתאב  רוביצל  םינימז 
רוטינ לש  ינושארה  אשונהמ  וגרחש  םישגפמב , וא  הרשכהה  תואנדסב  תושדח  תולאש  ולאשו  תואצותב  ונד  רתוי 
ןווגמב לפטלו  טקיורפה  תא  תיתועמשמ  ביחרהל  ורשפא  תושדחה  תולאשה  תליאשו  תואצותה  ןוידה , .תויצמוחה 
.ותוא תלהנמו  רקחמה , יפואו  תולאש  ויהי  המ  תעבוק  תפתתשמה  הליהקה  םויכ  .םוחתב  םיאשונ  לש  רתוי  בחר 

יחרזא עדממ  ךפה  טקיורפה  .יתביבס  ךוניח  תוינכותו  םילחנ  םוקיש  ןמש , ילצפ  ןוגכ  םיפסונ , םימוחתב  קסוע  טקיורפה 
.יתליהק עדמל  יחרזא  עדממ  השעמלו  ףתושמ , יחרזא  עדמל  עייסמ 

תשרפ וק  טקיורפ  הליהק : ססובמ  יפותיש  רקחמ 
(HCP  ) קירק ןוסרדנהב  םימה 

הרומח םימ  תייעב  תמייק  הרקחנש  הרייעב  קירק  . ןוסרדנה  לש  םימה  תשרפ  וקב  םייקתה  הז  טקיורפ 
, רהנה יאוות  יוניש  .ב  תואלקחו ; םילעפמ  ידי  - לע םימה  םוהיז  .א  םייזכרמ : םימרוג  ינש  בקע  םינשה  םע  הפירחמש 

.הנשה תונוע  ןיב  םיינוציק  סלפמ  ייונישל  ליבוהש 

תא להנתש  יוגיה  תדעו  ומיקה  םה  .םימה  תוכיאל  וששחש  םיימוקמ  םיחרזא  השולש  לש  המזויכ  םקוה  טקיורפה 
.יונישל ליבוהל  ידכ  םיירוזאה  תודסומהו  םידימלתה  םיטנדוטסה , םיאלקחה , םיבשותה , לש  הכימת  סייגתו  טקיורפה 

.ינשב דחא  ךומתל  םילוכי  םהש  הנבה  ךותמ  רפסה  תיבבו  הליהקב  ךרענ  טקיורפה 

קלח םימה , לש  רוטינ  ועציב  קלח  םינווגמ , םימוחתב  הלועפ  תוצובק  הללכ  קירק  ןוסרדנהב  קיפאה  םוקישב  תוליעפה 
תובורמ תומרופטלפ  הרצי  הליהקה  .תויושרה  לומל  תוינידמ  יונישל  ולעפ  קלחו  הליהקל , ףסאנש  עדיה  תא  ושיגנה 

.דועו תובתכ  חותפ , תיב  יעוריא  הצעומ , תובישי  םייבמופ , םינויד  ללכש  אשונה , לע  חותפ  חיש  תריצילו  קוסיעל 
םורתתש תיעדמ  תוליעפב  ףתתשהל  םהידימלת  תא  םיעדמל  םירומ  ודדוע  לחנב  תיתליהקה  תוליעפה  תרגסמב 

תצובק לכ  םירמאמ , תאירקו  םירויס  הללכש  הנכה  רחאל  .הלוכ  הליהקלו  םימה  תשרפ  וק  תריקח  לש  תוליעפל 
ןווגמב ומרת  םיבדנתמו  םירוה  טקיורפה , יליבומ  .הליהקל  היאצממ  תא  הגיצהו  יעדמ  רקחמ  העציבו  הננכת  םידימלת 

םידימלתה לשו  הליהקה  לש  וז  תידדה  תוברועמ  .םינותנה  ףוסיאו  רקחמה  תרגסמב  ןה  עדיב  ןה  םידימלתל  םיכרד 
םיליעפ םיחרזאכ  ףתתשהל  םידימלתל  תונמדזה  םג  ךא  ירוזאהו , יתליהקה  עדיה  תריצי  תלדגהל  תורשפא  הנתנ 

.הליהקה תא  םיקיסעמה  םיאשונב 

היח איהש  הביבסה  תא  רפשל  ידכ  טקיורפה  תא  הננכתש  הליהקה , תמזויב  יתליהק  עדמל  המגוד  אוה  הז  טקיורפ 
תורשפאו םוקמ  ונתנו  רצונש , שדחה  עדיה  תצפהל  םינונגנמו  הליהקה  ירבח  ןיב  םירשק  ורצי  טקיורפה  יליבומ  .הב 

.ישיא ונוצר  יפל  תוליעפה  ימוחתב  ףתתשהל  הליהקב  רבח  לכל 

םוכיס

רקחמל םילדומו  תורדגה  דועו  דוע  םירצונו  םינורחאה , םירושעב  בחרתמ  יחרזא  עדמ  לש  היגולודותמב  שומישה 
םיכייתשמ רוביצה  תא  םיברעמה  םיטקיורפהו  םירקחמה  תיברמ  םויהל  ןוכנ  תאז , םע  .בחרה  רוביצה  תא  ףתשמה 

לש ןונכתלו  לוהינל  םינוש  םילדומ  םנשי  .דבלב  םינותנה  ףוסיאב  םיפתתשמ  םיחרזאה  ותרגסמבש  דחא  גוסמ  לדומל 

[21]
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.םירקוחהו םיחרזאה  לש  תופתושהו  תוברועמה  תדימב  הזמ  הז  םילדבנ  םהו  רוביצה , תא  ףתשמה  עדמ  לש  םיטקיורפ 
.הנוש תוברועמ  תדימב    תויתרבח תותשר  וא  תוצובק  םיטרפ , םיפתשמו  םירקוח  ידי  - לע םילבומה  םירקחמ  םנשי 

, ןכ ומכ  .תוליהק  וא  םיחרזאו  םירקוח  בלשמה  ךילהתבו  תופתושב  םיעצובמו  םיננכותמש  םיטקיורפ  םנשי  םתמועל ,
םימייקש םינושה  םילדומה  תא  ריכהל  בושח  .הנתשמ  הדימב  םירקוח  תברעמו  םתוא  הליבומ  הליהקהש  םירקחמ  שי 

תורטמ תא  רתויב  הבוטה  הרוצב  םישגהל  ידכ  תוליהקו  םיחרזא  ףתשמה  רקחמ  לש  תויורשפאה  ןווגמ  תא  ןיבהלו 
.רקחמב םיברועמה 

םיחרזאל םינעדמל , רוזעל  הרטמב  יעדמ , רקחמב  םיחרזא  לש  תוברועמל  תויורשפא  לש  ןווגמ  גצוה  הז  רמאמב 
.םרובע םיאתמה  הדובעה  לדומ  תא  רוחבל  ףתושמ , יעדמ  רקחמ  לש  עוציבבו  ןונכתב  םיניינועמה  תוליהקלו ,

השעמל הכלה 

: ביבא לת  תטיסרבינוא  טדרהנייטש , עבטה ע"ש  ןואיזומ  "ר  וי ןייד , רמת  פורפ '

תא תיטקרפ  המרל  תקקזמ  יתליהקו , יחרזא  עדמ  לש  ירוביצהו  יעדמה  ךרעה  תא  השיגדמ  וז  הבושח  הריקס 
תוקתרמ תואמגודכ  םיימואל  - ןיב םיטקיורפ  הגיצמו  יעדמ , רקחמב  רוביצה  ףותיש  לש  תויורשפאה  תשק 
יחרזא עדמ  לש  םיניינעמו  םיבושח  םיטקיורפ  םילעופ  רבכ  לארשיב  םג  השעמל , .הז  םוחתב  תוליעפל 

וב םיקסועה  לשו  םוחתה  לש  המצעהלו  קוזיחל  םוצע  לאיצנטופ  םייקש  קפס  ןיאו  תונוש , תורגסמב 
לעב יעדמ  עדימ  תקפהל  בר  לאיצנטופ  שי  ןכ , ומכ  .עבטל  בחרה  רוביצה  בוריקב  בושח  ביכרמל  ותכיפהלו 

זכרמה תא  םיקמ  טדרהנייטש  עבטה ע"ש  ןואיזומ  הלא  םימיב  .הביבסה  לע  הנגהלו  רקחמל  בר  ךרע 
תא םדקל  םיניינועמה  םינעדמ  םעו  םינוש  תודסומו  םינוגרא  םע  הלועפ  ףותישב  יחרזא  עדמל  ילארשיה 

ןווגמה לש  רקחבו  רוטינב  וירזגמו  ויתובכש  לכ  לע  רוביצה  ףותיש  םודיקל  לעפי  זכרמה  .לארשיב  םוחתה 
ךרעמ לש  הקוזחתו  חותיפ  םיננכותמ  ותוליעפ  תבילב  .לארשיב  עבטה  תרימש  ןעמל  הביבסהו  יגולויבה 

ךות תושדח  תומזוילו  םימייק  םימזימל  תינויח  הכימת  וקפסיש  תויתרבחו , תויעדמ  תויגולונכט , תויתשת 
ועמטוי הריקסב  וגצוהש  םיינונכתה  םילכה  .יתליהקו  יחרזא  עדמ  לש  םיטקיורפ  לש  תימואל  תשר  תריצי 

ללכל תיעדמו  תיגולודותמ  תיגולונכט , הכימתו  ץועיי  קפסל  לגוסמה  עדי  ףוג  תונבל  ץמאמב  ועייסיו  תינכותב ,
.לארשיב יתליהקהו  יחרזאה  עדמה  לש  םירקוחהו  םירחושה 
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דעוימו עדמה  תרושקת  לש  םינוש  םיטביהב  קסועה  תירבעב , ימניחו  ןווקמ  סרוק 
םיליבומ םירקוח  חראמו  רקחמב  רוביצה  ףותישב  דקמתמ  קרפ 7  .םירקוחלו  תורקוחל 

. יתליהק עדמו  יחרזא  עדמ  לש  היגולודותמב  םישמתשמש 

רקחמב רוביצה  ףותיש  רפסמ 7 : רועיש  . IL סופמק תמרופטלפב  עדמה " תרושקת   " סרוק
.יעדמ

םילולכה תוליעפ  יגוס  תרקוסו  םלועב , יחרזאה  עדמה  תוחתפתה  תא  הגיצמה  הריקס 
. תולבגמו םיישק  דצל  םתמורת , תאו  וב 
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