
?ןורתפ ןהל ןיאש תויעב
גולאוד ל״כנמ ,ןהכה םתוי

"For every complex problem there 
is an answer that is clear, simple, 
and wrong“

H. L. Mencken
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 בורל םייח יליצמ תואירב יתוריששיגנהל
ברעמב םיחרזאה לש טלחומה

 בורל שיגנה רצומאיה הריהמ הרובחת
ברעמבהיסולכואה

 הניזמ הנוזת ברעמה יחרזא בורל קפסל
תויתיבפלאנאה תא רגמל תנווגמו



?לדבהה המ זא

 תולחממ התימה רועיש דרי1970-2010ןיב
 שיא100,000-ל תותימ100-ל500-מבל

תולחממ התימה רועיש הלע1970-2010ןיב
3,000-ל רזחו4,500-ל3,000-מ ןושיעל תורושקה



)לוהינ ,עדי ,םיבאשמ(



 ףסכ לש םיחנומב תומדקתה דודמל תוסנל קיספנ ואוב״
1991-ב דימלת לכל רתוי זוחא33 םיאיצומ ונא .אצוהש
םייתימא םירלודב רתוי זוחא1981-33-ב רשאמ
 לכב ,םוקמ םושב םדא שיש בשוח אל ינאו .םיעובקו

 יעוציבב זוחא33 לש רופיש וניארש דיגיש ,ב״הראב םוקמ
״.ונלש רפסה יתב

)1991( שוב ׳גרו׳ג ב״הרא אישנ
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תוררוס )דימת טעמכ( ןה תוירוביצ תויעב



היעבה תוהמ לש תמכסומו תילמרופ הרדגה רצייל ןתינ אל•
)תירזממ היעב המצעב איה תוירזממ תויעב לש הרדגהה(
)םירחא לש ״םידבוע״ תונורתפ קיתעהל ןתינ אל( ןתוהמבתידוחיי•
תרחא היעב לש םוטפמיסכ םג הגצהל תונתינ דימת•
 לש בר רפסמב יוצמהו יוצרה ןיב רעפ לש םויקה תא ריבסהל ןתינ•

היעבל הנעמה עבט תא םג העירכמםייוסמ רואיתב הריחבה .םיכרד
)היעבל ״ףוס״ ןיא(הריצע תדוקנ ןהל ןיא•

:ןה תוררוס תויעב

Rittel, H.W.J., Webber, M.M. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4, 155–169 (1973)

https://web.archive.org/web/20070930021510/http:/www.uctc.net/mwebber/Rittel+Webber+Dilemmas+General_Theory_of_Planning.pdf


םיירשפא תונורתפ לש רוגס טס אצמנב ןיא•
 תונורתפה תניחבל יפוס דדמ אל םגוידיימ דדמ ןיא•

םיעצומה
 ״ןוכנ אל/ןוכנ״ לש גוסהמ םניא תוררוס תויעבל תונורתפה•

ער וא בוט לש םיחנומב אלא
 תא ונל ןיא .תימעפ-דח הלועפ רדגב איה תוברעתה לכ•

תועטל תושרה

:יכ ןתוא רותפל ןתינ אל

Rittel, H.W.J., Webber, M.M. Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4, 155–169 (1973)
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 תויסיסב תושיג
 םע תודדומתהל
המכסהה רגתא



ןיבהל
קמועל

לועפל
קמועל

 תכרעמ תפמ תריצי
תנכדעתמ

 החוטב תיתשת תיינב
הבישחל

 שרושה תוביסב תודקמתה
םימוטפמיסב אלו

 ןורתפ רחא שופיחמ
הנעמ תייוותהל

 ילגעמב היעטו יוסינ
םירצק בושמ

 תודדומתהלתובייוחמ
)הבוגתל ופצ( ןמז ךרואל

 קר אל ,תוגיהנמ
תונעוצקמ

 םייתכרעמ םיכלהמ
םיבלושמ

 ביתנ תונשלו רתוול תונכומ
ךירצשכ



 ימ
?ןתכרעמה


