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 םי\תויטנדוטסה תא ףושחל איה הנושארה הרטמה .תויזכרמ תורטמ יתש  "םזיביטקאו הקירפא" סרוקל
 הקירפאב תיתליהק תובדנתהו חותיפל םירושקה תויגוסו םיאשונ לש בחר ןווגמל סרוקב םי\תופתתשמה
 םילועו רבעב ולעש םינושה תומלידהו םירגתאה תאו יתליהק חותיפ לש תונוש תושיג ןחבנ .לארשיבו

 לש הרישי תוליעפ םדקל איה היינשה הרטמה .תושיגהמ תחא לכ םשייל תונויסינב הווהב
 ישיא ןויסינ ושכרי םי\תויטנדוטסה ,תובדנתהה תדובע ךרד .בדנב םיימוקמ םינוגראב םי\תויטנדוטסה
 יטרואיתה קלחה ןיב רושקל ונל ורשפאי םינוש םינוגראב םירוקיבהו םירועישב םינוידה .תיתליהק הדובעב
 הקירפאב חותיפש לש הירוטסיהה אשונב אובמ ירועיש ומייקתי סרוקה ךלהמב .סרוקב ישעמה קלחל
 םי\תובדנתמ םהב םינושה םינוגראב רייסנ ןכמ רחאל .יתליהק חותיפב םינוש םימרוג לש תוברועמו

  .חטשב תומשוימה תושיגהו תוקיטקרפה ןווגמ תא ןוחבל תנמ לע םי\תויטנדוטסה

 תוברועמ ךרד ושכרש עדיה תא ליעפהלו םשייל םי\תושרדנ םי\תויטנדוטס "םזיביטקאו הקירפא" סרוקב
 ךותב םינוש םימזימו םיטקיורפל וקלוחי םי\תויטנדוטסה .תיתרבח היישע לש םינוש םיגוסב תישיא
 שיגהלו התיכה ינפב ם\ןלעופ תא גיצהל םי\תויטנדוטסה ושרדיי סרוקה םויסב .הל הצוחמו הטיסרבינואה
  .סרוקה ףוסב תיב ןחבמ םייקתי ,ןכ ומכ .ןוגראב ם\ןתוליעפל םכסמ ח"וד

 תאירק תבוחו ,םירויסבו םירועישב תוחכונ תבוח הלח סרוקב םי\תופתתשמה םי\תויטנדוטסה לע
 תופתתשהמ בכרוי סרוקב יפוסה ןויצה .םייטנוולרה םירועישה תארקל סובליסב םיעיפומה םירמאמה
 תיתצובק הדובעהו התיכב טקיורפה תגצה ,ןוגראב תי\טנדוטסה תוליעפ תכרעה ,הצרמה תכרעהו הליעפ
  .)50%( תמכסמ תישיא הדובע )50%( תמכסמה
 
 :ןויצה בכרהו סרוקה תושירד

 .סרוקב לשכנ ןויצ העמשמ תרתומה הסכמל לעמ תורדעיה  -  הבוח תוחכונ .1
 )םידומע 3-5(  סרוקל ןויצה ללכמ  50% -תמכסמ תישיא הדובע .2
  :ללוכ ,סרוקל ןויצה ללכמ  50% -  - םייתצובק םיטקיורפ .3
  ןוגראב תי\טנדוטסה תוליעפ תכרעה -      
 הצובקה י״ע התיכב טקיורפה םוכיס תגצה -      
  יתצובק םכסמ ח"וד -      

 
 !םייוניש ונכתיי  - םישגפמה ןכותו סרוקה ךלהמ
 

 םיטנדוטסה ידי-לע תויופידע תריחבו תויובדנתה תגצה :סרוקל אובמ 1.3
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 הקירפא לע עדי תיינבה 8.3

 ,יול .נ ,ואני'ג .ר :תוכרוע .עדיה תיינבהו רקחמ לש תויווח :הקירפאב תודשה :ךותב "אובמ" ,רלש ןיל
  .2016 .רואל האצוה סדרפ :הפיח .רלש .לו

 
 הקירפאב יתליהקו ימואלניב חותיפ לש תוירואית 15.3

 חותיפ )םיכרוע( ןגכ .מ ,סייו קרב .ר ,זג .נ .י :ךותמ ,"הקירפאב ימואלניב חותיפ :אובמ" ,סקיוו קרב תוער
  .2019 .רואל האצוה סדרפ :הפיח .השעמל הכלה ןיב :הקירפאב ימואלניב

 הכלה ןיב :הקירפאב ימואלניב חותיפ )םיכרוע( ןגכ .מ ,סייו קרב .ר ,זג .נ .י :ךותמ ,"םוכיס" ,זג ןתנוי
  .2019 .רואל האצוה סדרפ :הפיח .השעמל

Dambisa Moyo, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is Another Way for 
Africa Penguin Books, 2009. Chapter 1-2. 

 
 ?בדנתהל אל וא בדנתהל 22.3

Cole, Teju. "The white-savior industrial complex." The Atlantic, no. 21. March (2012). 
 

https://nowhitesaviors.org/blog/   
https://nowhitesaviors.org/who-we-are/purpose/ 
https://nowhitesaviors.org/what-we-can-all-learn-from-stacey-dooleys-white-savior-row-
her-refusal-to-do-better/ 
https://nowhitesaviors.org/the-ethics-of-volunteering-and-voluntourism/ 
https://nowhitesaviors.org/how-to-be-an-advocate-without-perpetuating-the-white-
savior-complex/ 
 

  דיס ל"כנמ ,רב ןולא רמ :חרוא הצרמ  ימואל ןיב חותיפל תוילארשי תושיג 5.4
 

 בגנב םיטילפל זכרמה :תחרוא הצרמ תיללכ הריקס :לארשיבו םלועב םיטילפה רבשמ12.4 

 םלועב הדובעה תריגה תייגוס רואיתל םייללכ םיווק .הדובע ירגהמל םירז םידבועמ" .רבצ הילג
 .ביבא לת תטיסרבינוא .הרזחבו לארשיל הקירפאמ הדובע ירגהמ :ראשיהל ונאב אל :ךותמ ,"לארשיבו

  .44-35 םידומע ,2008
 

  ךשמהב םיטרפ :חרוא הצרמ לארשיב הקירפאמ טלקמ שקבמ לש תישיא תודע 19.4
 

  לארשיב ןגוה רחס םודיקל היצילאוקה זכר ,לגורפ זר :חרוא הצרמ ןגוה רחס 5 26.4
 

  םיטקיורפה לע תוצובקב הדובע – רועיש ןיא 3.5
 

  ךשמהב םיטרפ :תחרוא הצרמ חותיפ תלכלכ 10.5
  .2 קרפ ,1 קרפ ,המדקה .סדרפ :הפיח ,היינע הלכלכ (2020). .רתסא ולפודו טי'גיהבא י'גרנב
 

  ךשמהב םיטרפ – ישימח םויב ביבא לת םורדב רויס 24.5 םוקמב .27.5
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 לנאפ :הקירפאב םי\תובדנתמ םי\תורגובו םי\תויטנדוטס לש םיחקל תחקפהו םירגתא ,תומליד 31.5

  הקירפא זכרמ לש תויוחמתהה תינכתו תוחלשמה תורגובו ירגוב לש
 

 םיטקייורפ תגצה 7.6
 

 םיטקייורפ תגצה 14.6
 


