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 19/10/09 הארץ דן תמיר מעובד על פי   2009אף פינה בעולם לא חמקה ממכת הרעב -1מאמר 
 

 
ן הביטחו-כך עולה מהדו"ח השנתי על מצב אי - 2009אחד מכל שישה בני אדם בעולם סבל מתת תזונה במהלך א.     

התזונתי שפרסמו בשבוע שעבר ארגון המזון והחקלאות ותוכנית המזון העולמית של האו"ם. בדו"ח, אשר פורסם 

מיליארד איש בעולם סובלים מרמה כלשהי  1.02-כ באוקטובר, מעריך הארגון ש 16-לרגל יום המזון העולמי החל ב

. החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה 1970המספר הגבוה ביותר של רעבים מאז  -של חוסר ביטחון תזונתי 

מיליון רעבים חיים באפריקה  265מיליון איש מרעב דרך קבע;  642מפתיעה: בדרום אסיה ובמזרחה סובלים 

 -מיליון איש מרעב. לעומת זאת, במדינות העשירות  53שמדרום לסהרה; בדרום אמריקה ובמרכזה סובלים 

 מיליון איש מחוסר ביטחון תזונתי.  15-רק כסובלים  -אירופה, צפון אמריקה ואוסטרליה 

 

מספר נמוך בהשוואה למספר  -תזונה -מיליון בני אדם בתת 42במזרח התיכון ובצפון אפריקה חיים כיום ב.   

להתייחס לנתונים הללו  -הן יניוישראל ב -הרעבים בעולם כולו. אולם מומחים אומרים שעל מדינות האזור 

י המשבר האקלימי הנוכחי עשוי להביא בעשורים הקרובים לעלייה בטמפרטורות, כמשקפים מצב זמני בלבד, כ

ולפיכך לפגיעה חמורה ביכולת האזור לספק מזון לתושביו. "התלות  ,לירידה חדה בכמות המים הזמינים לחקלאות

ות במדינות הקיצונית במערך הסחר העולמי, והעוני היחסי של רוב מדינות האזור, עלולים להביא אוכלוסיות גדול

יכולים עוד להתקיים באזורים  אינםאנשים ש -שכנות למצבים קיומיים נואשים וליצור גלים של פליטים סביבתיים 

שבהם חיו עד עתה", אמר פרופ' דני רבינוביץ מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת ת"א, אשר חוקר 

יציבות פנים מדינתית, אזורית, -"מכאן קצרה הדרך לאי את ההיבטים החברתיים והפוליטיים של בעיות סביבה.

 גם להפרה של איזונים גלובליים".  -ובמקרה של המזרח התיכון 

 

עלייה שהחלה עוד לפני  -הדו"ח חושף כי מספר הרעבים בעולם עלה לאט אך בהתמדה במשך העשור האחרון ג.   

טי במספר הרעבים בעולם הפך יהגידול הא עולמיאולם בעקבות המשבר הכלכלי הפרוץ המשבר הכלכלי הנוכחי. 

במהלך שנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים, המאמצים לצמצום הרעב העולמי נחלו הצלחה. אולם  לזינוק חד.

לאומי למדינות העניות, עלה מספר הרעבים בכל העולם. דרום -, עם הקטנת היקף הסיוע הבין2004מאז ועד 

 גם שם נוספו רעבים.  2006-היחידים שלא חל בהם שינוי לרעה, אך מ אמריקה ומרכזה היו האזורים

 

-לפי הדו"ח, שלושה גורמים עיקריים מייחדים את המשבר הנוכחי. ראשית, ההתמוטטות הכלכלית פגעה בוד.   

זמנית בחלקים נרחבים מהעולם, ובכך צמצמה מאוד את יכולתן של מדינות עניות להסתמך על מנגנוני תמיכה 

עו להן בעבר, כמו: פיחות של המטבע המקומי, נטילת הלוואות, קבלת סיוע מארגונים בינלאומיים או העברות שסיי

כספים ששלחו הביתה מהגרי עבודה. המשבר הכלכלי התווסף למשבר מזון שכבר פגע במדינות העניות ורושש את 

ובריאות, נאלצו משפחות רבות למכור  השכבות החלשות בהן עוד קודם לכן. אחרי שקיצצו את הוצאותיהן על חינוך

 את נכסיהן כדי להמשיך ולהתקיים, ובכך שקעו עמוק יותר במלכודת העוני. 

 

שנית, שחיקה מסיבית של קרקעות, שהיא כולה מעשה ידי אדם: באפריקה, אסיה ודרום אמריקה נשחקות ה.   

צפון אמריקה קצב השחיקה בירופה ובערך מקצב ההתחדשות שלהן; בא 30הקרקעות החקלאיות בקצב הגדול פי 

מקצב ההתחדשות. סיבה נוספת היא השימוש הבזבזני והפושע ביבולים: לפי הערכות שונות, כשליש  17גדול פי 

 מיבולי הדגנים וכרבע מיבולי הקטניות בעולם משמשים לא למאכל, אלא לייצור דלקים והאבסת בעלי חיים. 

 

ות הסובסידיות החקלאיות של המדינות העשירות, שהביאה בעשרות השנים ניתן למנות גם את מדיני ,לבסוףו.   

האחרונות לייצור עודפים אדירים של תוצרת חקלאית, שהציפה את שוק המזון העולמי, וגרמה לחקלאים רבים 

דבר שיצר תלות קשה של מדינות עניות ביבוא מזון ממדינות  -במדינות העניות לנטוש את העיסוק בחקלאות 



 ת. עשירו

 

ולמרות כל אלה, "יש בידינו האמצעים הכלכליים והטכנולוגיים הדרושים כדי לגרום לרעב להיעלם", אמר ז.   

ציין כי "סך כל מענקי הוא מנכ"ל ארגון המזון והחקלאות. "מה שחסר לנו הוא נכונות פוליטית לעשות זאת". 

מיליארד  365-יקאי, נמוך מאוד בהשוואה למיליארד דולר אמר 44הסיוע הדרושים לנו לצורכי פיתוח חקלאי, 

-ממשלות המדינות העשירות כדי לתמוך בענפי החקלאות שלהן, וכאין וכאפס בהשוואה ל 2007-הדולרים שהקצו ב

 מיליארד דולר שמוציאות ממשלות העולם מדי שנה על נשק ותחמושת".  1,340

 

 . יםמעשיאת התבטאותו הדיפלומטית ניתן לפרוט לכמה צעדים ח.   

ראשית, על מדינות ארה"ב ואירופה להפסיק לסבסד תוצרת עודפת המציפה את מדינות העולם השלישי והורסת 

את התשתית החקלאית בהן. שנית, יש להשקיע סכומים ניכרים בהטמעת טכנולוגיות חקלאיות יעילות, שיצמצמו 

ין האנושי לצמצם באורח חד את צריכת את שחיקת הקרקעות ואת פגיעות היבולים. לבסוף, על חלקו העשיר של המ

 הדלקים והמוצרים מן החי, השואבים נתח אדיר מן היבול החקלאי העולמי. אחרת, מספר הרעבים בעולם רק יגדל. 

 

מיליון איש נוספים השנה לחרפת רעב היא דוגמה ברורה לאיוולת של המין האנושי, תוצר  100"הידרדרותם של ט.   

ביבתי, מדיני, מסחרי וטכנולוגי", אומר ד"ר נח עפרון, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה של קוצר ראיה כלכלי, ס

 -בעלי האמצעים  -אילן. "כל אלה מועצמים ומוגברים עקב תאוות הבצע והאדישות שלנו -וחברה באוניברסיטת בר

היות אופטימיים נוכח סבלם של מעוטי היכולת. בני אדם הם שיצרו את הטרגדיה הזו, אך למרבה הצער קשה ל

 ולקוות שבני אדם גם יעשו את הדרוש כדי לפתור את הבעיה". 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 הבנה והבעה 

 מאמר 1                                                                                                                        

 מחבר חושף בעיה עולמית ומונה את שלושת גורמיה העיקריים. א. מהי הבעיה? ב. מהם הגורמים?  ה .1

   (: הסבר מדוע החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה 5" )שורה החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה מפתיעה" א.. 2

                                                                                                                                                   מפתיעה את הכותב.         

                        את המזרח התיכון ואת צפון אפריקה מיתר האזורים. יםהמייחד מיםהגור שני םמה ב.    

 : מבין הבאות אפשרות הנכונהב בחרות הקודמות?  ובין הכתוב בפסק  ח'-פסקות ז'היחס הלוגי בין  ומהא. . 3

                                      . טענה והנמקה4. בעיה ופתרון   3   פירוט. הכללה ו2. סיבה ותוצאה    1        

          " )פסקה ז'(.                                  כל אלהאיזה ֶקֶשר לוגי מבטא הַקָשר הלוגי:"ולמרות  ב. 

 בסעיף ב'.                                                                                     כל אלהאת מה מאזכר הצירוף ג. 

 לפי המאמר, מה אפשר לעשות 'למרות כל אלה', ומה מונע עשייה זו?                                         ד. 

                                                                                     ורם לרעב מתייחסת כל אחת מן ההצעות שבפסקה ח'.                       פֵרט לאיזה ג    .4 

 שאחריו. 6או  5 השאלותבין מ אחת על  שלפניך והשב הקטעקרא את  - 2מאמר 

 2004-תשס"ד הספרייה הוירטואלית, מט"ח. שע אפרתפרופ' אלי על פי  על עוני, רעב וקיפוח

לפי כמות החלבונים מן החי  הרעב בעולם ניתן לאפיון לפי תפרוסת התזונה בקלוריות לנפש ליום בכל מדינה, וכן

שונים לפי מין, גיל, מבנה גוף ופעילות. ילדים  הכלולה במנת המזון היומית של האדם. הצרכים בקלוריות לאדם

קלוריות ליום, ולפי  2,354ביחס למשקל גופם. הצריכה הממוצעת לנפש היא  קלוריות מאשר מבוגריםצורכים יותר 

 לאומי קיימת כמות מזון בעולם שאמורה להספיק לכלל האוכלוסייה, אלא שקיימת-המזון הבין הערכה של ארגון

הניצבת בפני הרפואה אינה  חלוקה בלתי שווה בכמות הקלוריות לנפש, שניתן לספק לאוכלוסיות. הבעיה האמיתית

-מיליון בני אדם במדינות הלא 400-אם כיצד לשפר את איכותם. יותר מ כיצד להאריך חיים של בני אדם רעבים, כי

 תזונה, ויש להניח שמספרם יוכפל במהרה. רבים הם הילדים הנפטרים בשל רעב לפני-מתת מפותחות סובלים

 3,000של ייצור יומי של  אין מחסור במזון בעולם. קיים אפילו עודף שמוציאים את שנתם הראשונה. לאמתו של דבר,

כמו ירקות, פירות, דגים ובשר. האבסורד הוא  קלוריות גרעיני תבואה לאדם ליום על פני האדמה, מלבד מרכיבים

ל הרווח שהן לאומיות, שהשיקול היחיד העומד לנגד עיניהן הוא גוד-ענק בין תוצאה של ריכוז ייצור המזון בידי חברות

 מחירו. יכולות להפיק, ולעיתים הן משמידות מזון כדי להעלות את

רעב הוא כאמור סכנה גדולה לאנושות. אמר פעם הנשיא האמריקני לשעבר וודרו וילסון:"אין האדם יכול לעבוד את  

 .וש לתושביהןאת המזון הדר אלוהיו או לאהוב את שכנו על בטן ריקה". גורלן של מדינות תלוי ביכולתן לספק

 למאמר    המשותפתבין המאמר לבין הקטע שלעיל. בפסקת ההשוואה כתוב מהי הטענה  כתוב פסקת השוואה. 5

 .               הקטעלבין הגורמים לרעב על פי  המאמרולקטע, והצג את השוני בין הגורמים לרעב על פי     



 ניתן לאפיין את הרעב בעולם?      שני קריטריוניםו ובמילים שלך על פי איל 2קטע ממאמר על פי ה. הסבר א. 6

גרעיני תבואה לאדם ליום על פני  קלוריות 3000"קיים אפילו עודף של ייצור יומי של  נכתב:  2קטע ממאמר ב ב.     

  ."כמו ירקות, פירות, דגים ובשר האדמה מלבד מרכיבים

                                                                                                                                                                                                               מקום מדויק. , כתוב מהו, וציין מראה1מאמר במצא רעיון דומה         

 ולקוות שבני אדם גם יעשו את הדרוש  ר קשה להיות אופטימיים למרבה הצע נכתב: " 1מאמר בסיום . ג    

 תשובה אפשרית לשאלה זו.                   2ממאמר  קטעב. מדוע?  מצא ")של הרעב( כדי לפתור את הבעיה        

 .                'רעבים בעולם'  ההיצג הגרפיהעתק את הטבלה, ומלא את הטבלה על פי נתוני  .א  . 7   

מספר הרעבים הנמוך  

 ביותר בגרף

ראשית העלייה החדה במספר 

 הרעבים בעולם

מספר השיא של הרעבים 

 בעולם

    שנה

    נתון מספרי

 

 א'.            מצוי החלק המתייחס לנתונים שמלאת בטבלה בסעיף 1במאמר כתוב מאיזו מילה עד איזו מילה בפסקה ג'  .ב

על הקשר שבין מידת ההתפתחות של  'גיאוגרפיה של רעב'יצג הגרפי מהי המסקנה שאפשר להסיק מנתוני הה .ג

  .מדינות לבין מספר הרעבים בהן

  מאמר 3 - רעב או חקלאות אקולוגית   מעובד על פי אסף רוזנטל           ינואר 2015  הידען 

:מתפרסמים על־ידי ״התכנית לפיתוח המילניום״ והבנק העולמיהלהלן פרטים א.   

 . כאשר המדד2015הרעבים בעולם עד ומטרתה לצמצם בחצי את מספר העניים ו, רזה בתחילת האלףהתכנית הוכ

. 2050מתקיים מדולר אחד ביום. אלא שעל פי הקצב הנוכחי המטרה תושג רק בשנת הקובע מיהו עני הוא אדם ה  

. 30%-ונה בכבה הופחתה רמת תת התזש ,התזונה התרכזו ביבשת האסייתית-רוב השיפורים בהפחתת תתב. 

באמריקה הלטינית והקריביים ירדו המספרים משמעותית בשנות השבעים, אבל מאז נשאר המצב ללא התקדמות. גם 

.אבל לאחרונה עלו במקצת ,במזרח הקרוב ובצפון אפריקה ירדו המספרים באותה תקופה  

 10-תזונה היה כ-יו בתתמספר האנשים שח 1970הסהרה )״אפריקה השחורה״( היחס הפוך. בשנת -לעומת זאת בתת

.היה המספר גבוה עוד יותר 2014-כי ב ,מכך ניתן להעריךמיליון.  240-עלה המספר ליותר מ 2012-מיליון, ב  

הספקת מזון ומחירים , אלא שעליה בייצור ,מסתבר כי יש עליה מתמדת בכמות המזון המיוצרת בעולםאולם, ג. 

פי מספרים כלל עולמיים מסתירה את העובדה -עלייה בכמות המזון עלאין משמעותם שלכולם יש די מזון. ה -נמוכים

-תזונה, מהם כ-יש קרוב למיליארד אנשים שחיים בתת 2010-על־פי ההערכה, מ. כי למיליוני אנשים אין מספיק מזון

ואחוז אחד של רעבים בארצות מפותחות  ,נמצאות בשלבי מעברהבארצות  9%-בארצות מתפתחות, כ %90

.תותעשייתיו  

הסהרה( בפרט, יש לשנות את הגישה ואת -כדי להתקרב למטרה להפחית את מספר העניים בכלל ובאפריקה )בתתד. 

הפעילות הנוכחית מתמקדת . תוך זמן קצר יהיה לעניי אפריקה ולרעביה רוב מוחלט בעולם  -שיטות הפעולה, ולא

צורך חיוני ודחוף לשלב ענפי חקלאות עם מחקרים בניסיונות לשפר את כושר הייצור של מיני מזון, אין די בכך. יש 

תלוי במים, לכן יש חשיבות לגישה סביבתית )אקולוגית(, שכן בו בזמן שיש מאמץ החקלאות היא ענף רגיש . סביבתיים



לשפר יבולים, לגדל יותר חיות משק ולדוג יותר דגים. חשוב למצוא דרכים לשמר את איכות הקרקע, לשמור על יערות 

לשמור על שטחי ניקוז ואיסוף מים, ליישם שיטות השקיה חסכוניות  –שים, להימנע מפגיעה במחזורי המים חורעל ו

.ולאתר דרכים לחידוש אקוות  

ה. הסביבה הטבעית היא מערכת פתוחה1, ולכן יש צורך להישמר מהערכות ומגישות המתאימות לדפוסי חשיבה של 

מערכת סגורה2. יש להשתמש בשיטות ובתפיסות הנדסיות או תעשייתיות מועילות לתכנון ולביצוע פעילות חקלאית 

,כאשר ברקע יש להתחשב בסביבה הביולוגית הקרובה. כלומר לפעול על־פי ״שיטות חקלאות סביבתית״ בין היתר תוך  

 כמו כן חשוב לעשות שימוש נכון בדשנים ולהתאים מינים לתנאי גידול. רו באופן גנטישימוש במגוון מינים ששופ

כלומר לא רק ייצור יותר גרעינים או ירקות אלא התאמת הצמחים לתנאי אקלים משתנים, בעבר היה המחקר 

החקלאי ממוקד במיני חיות וצמחים נפרדים ומבודדים מאחרים. לאחרונה מתברר שבאמצעות יישום מערכות של 

ך וללא פגיעה בסביבה הטבעית. כך ניתן להפיק תועלת רבה במחיר נמו –מינים שונים שביניהם יחסים סימביוטיים 

. בהן מגדלים צדפות או אצותשלמשל גידול דגים בבריכות ביבשה ושימוש חוזר במים על־ידי טיהורם בבריכות משניות 

כולנו מודעים לחשיבות שיש לדבורים בהאבקת פרחים של עצי פרי וירקות. התקדמות הידע המדעי יכולה לאפשר 

משולב בניסיונות להפנות , ח שיטות גידול זולות וטובות יותרטות זולות. המאמץ לפתלחקלאים לשפר את הייצור בשי

.     פחות גידולים לייצור דלק ויותר לגידול מזון    

מהמזון, מכאן ברור כי גם חלוקת משאבים נכונה  40%במקביל מסתבר כי בארצות מפותחות נזרקים לאשפה עד ו. 

. תסייע למיגור הרעב  

  אחת הדוגמאות. הוא תמיכה בחקלאות ובחקלאים ההתכנית לפיתוח המילניום והצלחת וש לשם יישוםהכיוון הדרז. 

הולנד וכבר מיושמת בפקיסטן. חקלאים שיפנו את שיטה שפותחה בים, -גידול תפוחי אדמה במי שמצאתי היא

שיצליחו לספק ולייצר פעילותם ליישום שיטות חקלאות סביבתית, חקלאים שיאמצו שיטות מדעיות, יהיו החקלאים 

        .נדרשים לקיום בטחון תזונתיהאת המצרכים 

 3מאמר 

 אתה רשאי לערוך תשובתך בטבלה. יעזר בנקודות הבאות:לקודמיו? ה 3בין מאמרומה שונה מה המשותף  .8

 . נקודת המוצא של הכותב/ תחום ההתמחות של הכותבא

 . ההיבט המסוים/ התחום הנדון/ הנושאב

 עדקהל הי ג.

 קבלה / ביקורת  ;חשש / התפעלות  ;שלילי / חיובי  :הנדונה למשל התופעה אל היחס ד.

 אכפתיות/ריחוק( ) הכותב של המעורבות מידת. ה

   .הכותב מטרת ו.

 

 

 

 

                                                           
 ומרים עם הסביבה, לדוגמה, כוס ובה קפה חם.מערכת שבה יש חילופי אנרגיה וח-מערכת פתוחה 1
 מערכת שבה יש חילופי אנרגיה עם הסביבה, אך אין בה חילופי חומרים, לדוגמה, בקבוק סגור ובו קפה חם. -מערכת סגורה 2



 המאמרים:

 התבחינים:

ולם לא אף פינה בע -1מאמר 

על פי   חמקה ממכת הרעב 

 דן תמיר

על עוני, רעב -2קטע ממאמר 

 פרופ' אלישע אפרת פי  על וקיפוח

רעב או חקלאות  - 3מאמר 

על פי אסף    אקולוגית

 רוזנטל           

נקודת המוצא של 

הכותב/ תחום 

ההתמחות של 

 הכותב

   

ההיבט המסוים/ 

התחום הנדון/ 

 הנושא

   

    קהל היעד

 התופעה אל היחס

  :הנדונה למשל

  ;שלילי / חיובי

 ;חשש / התפעלות

 הקבל / ביקורת 

   

 המעורבות מידת

  הכותב של

 אכפתיות/ריחוק()

   

      .הכותב מטרת

                                               

    :שאלת סיכום. 9

המשבר, על גורמיו ועל דרכי  תיאורטית על במסגרת יום למידה העוסק במשבר הרעב העולמי נתבקשת להכין סקירה

המידע בגוף הסיכום  יבתך הישען על שלושת הטקסטים. הקפד על אזכור מקורות עם בעיה זו. בכת ההתמודדות

                                                                                                             מילים. 300-ובסופו)ביבליוגרפיה( ועל דרכי המסירה המקובלות. כתוב בהיקף של כ



 תשובון

וסימון ציינים מובילים סימון חלקי הסקירה הנדרשת במאמרים  

שאלת הסקירה הממזגת: במסגרת יום למידה העוסק במשבר הרעב העולמי נתבקשת להכין סקירה 

תיאורטית על המשבר, על גורמיו ועל דרכי ההתמודדות עם בעיה זו. בכתיבתך הישען על שלושת הטקסטים. הקפד על 

 300-בגוף הסיכום ובסופו)ביבליוגרפיה( ועל דרכי המסירה המקובלות. כתוב בהיקף של כאזכור מקורות  המידע 

 מילים.  

 19/10/09 הארץ דן תמיר מעובד על פי   2009אף פינה בעולם לא חמקה ממכת הרעב -1מאמר 
 

 
הביטחון -ו"ח השנתי על מצב איכך עולה מהד - 2009אחד מכל שישה בני אדם בעולם סבל מתת תזונה במהלך א.     

התזונתי שפרסמו בשבוע שעבר ארגון המזון והחקלאות ותוכנית המזון העולמית של האו"ם. בדו"ח, אשר פורסם 

מיליארד איש בעולם סובלים מרמה כלשהי  1.02-כ באוקטובר, מעריך הארגון ש 16-לרגל יום המזון העולמי החל ב

החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה . 1970וה ביותר של רעבים מאז המספר הגב -של חוסר ביטחון תזונתי 

מיליון רעבים חיים באפריקה  265מיליון איש מרעב דרך קבע;  642מפתיעה: בדרום אסיה ובמזרחה סובלים 

 -, במדינות העשירות לעומת זאתמיליון איש מרעב.  53שמדרום לסהרה; בדרום אמריקה ובמרכזה סובלים 

  מיליון איש מחוסר ביטחון תזונתי. 15-סובלים רק כ -אמריקה ואוסטרליה אירופה, צפון 

 

מספר נמוך בהשוואה למספר  -תזונה -מיליון בני אדם בתת 42חיים כיום  במזרח התיכון ובצפון אפריקהב.   

ו להתייחס לנתונים הלל - הןיניוישראל ב -מדינות האזור הרעבים בעולם כולו. אולם מומחים אומרים שעל 

, לעלייה בטמפרטורותהנוכחי עשוי להביא בעשורים הקרובים  המשבר האקלימיכמשקפים מצב זמני בלבד, כי 

ולפיכך לפגיעה חמורה ביכולת האזור לספק מזון לתושביו. "התלות  ,הזמינים לחקלאות לירידה חדה בכמות המים

לולים להביא אוכלוסיות גדולות במדינות הקיצונית במערך הסחר העולמי, והעוני היחסי של רוב מדינות האזור, ע

יכולים עוד להתקיים באזורים  אינםאנשים ש -שכנות למצבים קיומיים נואשים וליצור גלים של פליטים סביבתיים 

שבהם חיו עד עתה", אמר פרופ' דני רבינוביץ מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת ת"א, אשר חוקר 

יציבות פנים מדינתית, אזורית, -והפוליטיים של בעיות סביבה. "מכאן קצרה הדרך לאיאת ההיבטים החברתיים 

 ". גם להפרה של איזונים גלובליים -ובמקרה של המזרח התיכון 

 

עלייה שהחלה עוד לפני  -חושף כי מספר הרעבים בעולם עלה לאט אך בהתמדה במשך העשור האחרון הדו"ח ג.   

טי במספר הרעבים בעולם הפך יהגידול הא אולם בעקבות המשבר הכלכלי העולמיפרוץ המשבר הכלכלי הנוכחי. 

אולם  לזינוק חד. במהלך שנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים, המאמצים לצמצום הרעב העולמי נחלו הצלחה.

 דרום, עלה מספר הרעבים בכל העולם. לאומי למדינות העניות-, עם הקטנת היקף הסיוע הבין2004מאז ועד 

  גם שם נוספו רעבים. 2006-אמריקה ומרכזה היו האזורים היחידים שלא חל בהם שינוי לרעה, אך מ

 

-פגעה בו ההתמוטטות הכלכלית, ראשיתעיקריים מייחדים את המשבר הנוכחי.  שלושה גורמיםלפי הדו"ח, ד.   

 מנגנוני תמיכהסתמך על לה מדינות עניותאת יכולתן של  צמצמה מאודזמנית בחלקים נרחבים מהעולם, ובכך 

שסייעו להן בעבר, כמו: פיחות של המטבע המקומי, נטילת הלוואות, קבלת סיוע מארגונים בינלאומיים או העברות 

כספים ששלחו הביתה מהגרי עבודה. המשבר הכלכלי התווסף למשבר מזון שכבר פגע במדינות העניות ורושש את 

יצצו את הוצאותיהן על חינוך ובריאות, נאלצו משפחות רבות למכור השכבות החלשות בהן עוד קודם לכן. אחרי שק

 את נכסיהן כדי להמשיך ולהתקיים, ובכך שקעו עמוק יותר במלכודת העוני. 

 

: באפריקה, אסיה ודרום אמריקה נשחקות מעשה ידי אדם, שהיא כולה שנית, שחיקה מסיבית של קרקעותה.   



צפון אמריקה קצב השחיקה בערך מקצב ההתחדשות שלהן; באירופה וב 30הקרקעות החקלאיות בקצב הגדול פי 

כשליש : לפי הערכות שונות, השימוש הבזבזני והפושע ביבוליםמקצב ההתחדשות. סיבה נוספת היא  17גדול פי 

  לייצור דלקים והאבסת בעלי חיים. אלאמיבולי הדגנים וכרבע מיבולי הקטניות בעולם משמשים לא למאכל, 

 

מדיניות הסובסידיות החקלאיות של המדינות העשירות, שהביאה בעשרות השנים ניתן למנות גם את  ,וףלבסו.   

האחרונות לייצור עודפים אדירים של תוצרת חקלאית, שהציפה את שוק המזון העולמי, וגרמה לחקלאים רבים 

ת ביבוא מזון ממדינות דבר שיצר תלות קשה של מדינות עניו - במדינות העניות לנטוש את העיסוק בחקלאות

 עשירות. 

 

, "יש בידינו האמצעים הכלכליים והטכנולוגיים הדרושים כדי לגרום לרעב להיעלם", אמר ולמרות כל אלהז.   

ציין כי "סך כל מענקי הוא מנכ"ל ארגון המזון והחקלאות. "מה שחסר לנו הוא נכונות פוליטית לעשות זאת". 

מיליארד  365-מיליארד דולר אמריקאי, נמוך מאוד בהשוואה ל 44הסיוע הדרושים לנו לצורכי פיתוח חקלאי, 

-ממשלות המדינות העשירות כדי לתמוך בענפי החקלאות שלהן, וכאין וכאפס בהשוואה ל 2007-הדולרים שהקצו ב

 שנה על נשק ותחמושת".  מיליארד דולר שמוציאות ממשלות העולם מדי 1,340

 

 . מעשייםלכמה צעדים  ניתן לפרוטאת התבטאותו הדיפלומטית ח.   

על מדינות ארה"ב ואירופה להפסיק לסבסד תוצרת עודפת המציפה את מדינות העולם השלישי והורסת , ראשית

עילות, שיצמצמו יש להשקיע סכומים ניכרים בהטמעת טכנולוגיות חקלאיות י, שנית את התשתית החקלאית בהן.

את שחיקת הקרקעות ואת פגיעות היבולים. לבסוף, על חלקו העשיר של המין האנושי לצמצם באורח חד את צריכת 

 אחרת, מספר הרעבים בעולם רק יגדל.  הדלקים והמוצרים מן החי, השואבים נתח אדיר מן היבול החקלאי העולמי.

 

ה לחרפת רעב היא דוגמה ברורה לאיוולת של המין האנושי, תוצר מיליון איש נוספים השנ 100"הידרדרותם של ט.   

של קוצר ראיה כלכלי, סביבתי, מדיני, מסחרי וטכנולוגי", אומר ד"ר נח עפרון, ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה 

 -בעלי האמצעים  -עקב תאוות הבצע והאדישות שלנו אילן. "כל אלה מועצמים ומוגברים -וחברה באוניברסיטת בר

למרבה הצער קשה להיות אופטימיים  אךבני אדם הם שיצרו את הטרגדיה הזו,  וכח סבלם של מעוטי היכולת.נ

 ולקוות שבני אדם גם יעשו את הדרוש כדי לפתור את הבעיה". 
 

 

 2004-תשס"ד הספרייה הוירטואלית, מט"ח. פרופ' אלישע אפרת על פי  על עוני, רעב וקיפוח

לפי כמות החלבונים מן החי  פיון לפי תפרוסת התזונה בקלוריות לנפש ליום בכל מדינה, וכןהרעב בעולם ניתן לא

שונים לפי מין, גיל, מבנה גוף ופעילות. ילדים  הכלולה במנת המזון היומית של האדם. הצרכים בקלוריות לאדם

ולפי קלוריות ליום,  3542,ביחס למשקל גופם. הצריכה הממוצעת לנפש היא  צורכים יותר קלוריות מאשר מבוגרים

 שקיימת אלאלאומי קיימת כמות מזון בעולם שאמורה להספיק לכלל האוכלוסייה, -המזון הבין הערכה של ארגון

הבעיה האמיתית הניצבת בפני הרפואה אינה  חלוקה בלתי שווה בכמות הקלוריות לנפש, שניתן לספק לאוכלוסיות.

-מיליון בני אדם במדינות הלא 400-. יותר מאם כיצד לשפר את איכותם כיצד להאריך חיים של בני אדם רעבים, כי

 תזונה, ויש להניח שמספרם יוכפל במהרה. רבים הם הילדים הנפטרים בשל רעב לפני-מתת מפותחות סובלים

 3,000של  של ייצור יומי , אין מחסור במזון בעולם. קיים אפילו עודףלאמתו של דבר .שמוציאים את שנתם הראשונה

אבסורד הוא הכמו ירקות, פירות, דגים ובשר.  קלוריות גרעיני תבואה לאדם ליום על פני האדמה, מלבד מרכיבים

לאומיות, שהשיקול היחיד העומד לנגד עיניהן הוא גודל הרווח שהן -ענק בין תוצאה של ריכוז ייצור המזון בידי חברות

 מחירו. יכולות להפיק, ולעיתים הן משמידות מזון כדי להעלות את

אמר פעם הנשיא האמריקני לשעבר וודרו וילסון:"אין האדם יכול לעבוד את  רעב הוא כאמור סכנה גדולה לאנושות. 

 .את המזון הדרוש לתושביהן אלוהיו או לאהוב את שכנו על בטן ריקה". גורלן של מדינות תלוי ביכולתן לספק



  מאמר 3 - רעב או חקלאות אקולוגית   מעובד על פי אסף רוזנטל           ינואר 2015  הידען 

 א. להלן פרטים המתפרסמים על־ידי ״התכנית לפיתוח המילניום״ והבנק העולמי:

התכנית הוכרזה בתחילת האלף, ומטרתה לצמצם בחצי את מספר העניים והרעבים בעולם עד 2015. כאשר המדד 

 הקובע מיהו עני הוא אדם המתקיים מדולר אחד ביום. אלא שעל פי הקצב הנוכחי המטרה תושג רק בשנת 2050 .

. 30%-בה הופחתה רמת תת התזונה בכש ,התזונה התרכזו ביבשת האסייתית-רוב השיפורים בהפחתת תתב. 

באמריקה הלטינית והקריביים ירדו המספרים משמעותית בשנות השבעים, אבל מאז נשאר המצב ללא התקדמות. גם 

.אבל לאחרונה עלו במקצת ,המספרים באותה תקופהבמזרח הקרוב ובצפון אפריקה ירדו   

לעומת זאת בתת-הסהרה )״אפריקה השחורה״( היחס הפוך. בשנת 1970 מספר האנשים שחיו בתת-תזונה היה כ-10 

 מיליון, ב-2012 עלה המספר ליותר מ-240 מיליון. מכך ניתן להעריך, כי ב-2014 היה המספר גבוה עוד יותר.

ג. אולם, מסתבר כי יש עליה מתמדת בכמות המזון המיוצרת בעולם, אלא שעליה בייצור, הספקת מזון ומחירים 

נמוכים- אין משמעותם שלכולם יש די מזון. העלייה בכמות המזון על-פי מספרים כלל עולמיים מסתירה את העובדה 

-תזונה, מהם כ-חיים בתתיש קרוב למיליארד אנשים ש 2010-על־פי ההערכה, מ. כי למיליוני אנשים אין מספיק מזון

ואחוז אחד של רעבים בארצות מפותחות  ,נמצאות בשלבי מעברהבארצות  9%-בארצות מתפתחות, כ %90

.ותעשייתיות  

ד. כדי להתקרב למטרה להפחית את מספר העניים בכלל ובאפריקה )בתת-הסהרה( בפרט, יש לשנות את הגישה ואת 

שיטות הפעולה, ולא-  תוך זמן קצר יהיה לעניי אפריקה ולרעביה רוב מוחלט בעולם. הפעילות הנוכחית מתמקדת 

בניסיונות לשפר את כושר הייצור של מיני מזון, אין די בכך. יש צורך חיוני ודחוף לשלב ענפי חקלאות עם מחקרים 

סביבתיים. חקלאות היא ענף רגיש התלוי במים, לכן יש חשיבות לגישה סביבתית )אקולוגית(, שכן בו בזמן שיש מאמץ 

לשפר יבולים, לגדל יותר חיות משק ולדוג יותר דגים. חשוב למצוא דרכים לשמר את איכות הקרקע, לשמור על יערות 

ועל חורשים, להימנע מפגיעה במחזורי המים – לשמור על שטחי ניקוז ואיסוף מים, ליישם שיטות השקיה חסכוניות 

 ולאתר דרכים לחידוש אקוות.

ה. הסביבה הטבעית היא מערכת פתוחה3, ולכן יש צורך להישמר מהערכות ומגישות המתאימות לדפוסי חשיבה של 

מערכת סגורה4. יש להשתמש בשיטות ובתפיסות הנדסיות או תעשייתיות מועילות לתכנון ולביצוע פעילות חקלאית 

בין היתר תוך  כאשר ברקע יש להתחשב בסביבה הביולוגית הקרובה. כלומר לפעול על־פי ״שיטות חקלאות סביבתית״,

שימוש במגוון מינים ששופרו באופן גנטי. כמו כן חשוב לעשות שימוש נכון בדשנים ולהתאים מינים לתנאי גידול 

כלומר לא רק ייצור יותר גרעינים או ירקות אלא התאמת הצמחים לתנאי אקלים משתנים, בעבר היה המחקר 

מאחרים. לאחרונה מתברר שבאמצעות יישום מערכות של  החקלאי ממוקד במיני חיות וצמחים נפרדים ומבודדים

מינים שונים שביניהם יחסים סימביוטיים – ניתן להפיק תועלת רבה במחיר נמוך וללא פגיעה בסביבה הטבעית. כך 

למשל גידול דגים בבריכות ביבשה ושימוש חוזר במים על־ידי טיהורם בבריכות משניות שבהן מגדלים צדפות או אצות. 

כולנו מודעים לחשיבות שיש לדבורים בהאבקת פרחים של עצי פרי וירקות. התקדמות הידע המדעי יכולה לאפשר 

לחקלאים לשפר את הייצור בשיטות זולות. המאמץ לפתח שיטות גידול זולות וטובות יותר, משולב בניסיונות להפנות 

   פחות גידולים לייצור דלק ויותר לגידול מזון.     

ו. במקביל מסתבר כי בארצות מפותחות נזרקים לאשפה עד 40% מהמזון, מכאן ברור כי גם חלוקת משאבים נכונה 

. תסייע למיגור הרעב  

  אחת הדוגמאות. הוא תמיכה בחקלאות ובחקלאים ההכיוון הדרוש לשם יישום התכנית לפיתוח המילניום והצלחתז. 

ד וכבר מיושמת בפקיסטן. חקלאים שיפנו את שיטה שפותחה בהולנים, -גידול תפוחי אדמה במי שמצאתי היא

                                                           
 מערכת שבה יש חילופי אנרגיה וחומרים עם הסביבה, לדוגמה, כוס ובה קפה חם.-מערכת פתוחה 3
 בה יש חילופי אנרגיה עם הסביבה, אך אין בה חילופי חומרים, לדוגמה, בקבוק סגור ובו קפה חם.מערכת ש -מערכת סגורה 4



פעילותם ליישום שיטות חקלאות סביבתית, חקלאים שיאמצו שיטות מדעיות, יהיו החקלאים שיצליחו לספק ולייצר 

        .נדרשים לקיום בטחון תזונתיהאת המצרכים 

 מאמר 1                                                                                                                        

 המחבר חושף בעיה עולמית ומונה את שלושת גורמיה העיקריים. א. מהי הבעיה? ב. מהם הגורמים?  .1

. הגורמים: המשבר הכלכלי, שחיקת הקרקעות וסבסוד הבעיה היא עלייה חדה במספר הרעבים בעולם

. הערה: יחד עם שחיקת הקרקעות מוזכר גורם נוסף: השימוש  התוצרת החקלאית במדינות המפותחות.

ממד הבנה וסוג השאלה: איתור מידע, שאלה  -4-גורמים מתוך ה 3הפושע ביבולים. יש לקבל כל צירוף של 
 גלובאלית

 (: הסבר מדוע החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה   5" )שורה החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה מפתיעה" א.. 2

)א( החלוקה הגיאוגרפית מצביעה על כך שבמדינות עניות / הבלתי מפותחות )או  מפתיעה את הכותב.         

מתפתחות( שיעור הרעב גבוה, בעוד שבמדינות העשירות יותר / המפותחות שיעור הרעב נמוך יחסית, )ב(והקשר בין 

                                                                                                                                                                                             סק ופרשנות, שאלה הדורשת מעט ידע עולםעושר המדינות לשיעור הרעב אינו מפתיע. ממד ההבנה וסוג השאלה: הי

במזרח התיכון ובצפון  את המזרח התיכון ואת צפון אפריקה מיתר האזורים. יםהמייחד מיםהגור שני םמה ב.    

אפריקה יש בעיה אקלימית וכמו כן, המזרח התיכון הוא איזור שממילא נתון בסכסוך שגם המעצמות מעורבות בו 

מעורבות בעקיפין, ובעיות קיומיות סביבתיות עלולות להצית מלחמה שממילא מאיימת על האזור מסיבות מדיניות, ו

                        המעצמות עלולה להתלקח למלחמת עולם. ממד ההבנה וסוג השאלה: היסק ופרשנות הדורשים ידע עולם

 : מבין הבאות אפשרות הנכונהב בחרות הקודמות?  ובין הכתוב בפסק  ח'-פסקות ז'היחס הלוגי בין  ומהא. . 3

                                      . טענה והנמקה4   בעיה ופתרון. 3   פירוט. הכללה ו2. סיבה ותוצאה    1        

 קשר לוגי של ויתור והסתייגות. " )פסקה ז'(.   ".  כל אלהאיזה ֶקֶשר לוגי מבטא הַקָשר הלוגי:"ולמרות  ב. 

 סוג השאלה: שאלת יחסים לוגיים בין פסקות.                                           

'כל אלה' מאזכר את הגורמים לעלייה בשיעור הרעב בעולם. סוג בסעיף ב'.  כל אלהאת מה מאזכר הצירוף ג. 

 השאלה: שאלת אזכור                                                                                         

?  )א(אפשר לגרום לרעב להיעלם שייה זו?  לפי המאמר, מה אפשר לעשות 'למרות כל אלה', ומה מונע עד. 

באמצעות כלים כלכליים וטכנולוגיים, )ב( ומה שמונע עשייה זו הוא אי נכונות מסיבות פוליטיות של מי שיכול לפעול. 

                                         ממד השאלה וסוגה: איתור מידע, שאלה לוקלית מתהלכת הבנה של המאמר.

ההצעה הראשונה מתייחסת לגורם השלישי ֵרט לאיזה גורם לרעב מתייחסת כל אחת מן ההצעות שבפסקה ח'. פ    .4 

במדינות העשירות / מפותחות. ההצעה השנייה מתייחסת לגורם של שחיקת  של הסובסידיות החקלאיות הניתנות

לדלקים ולהאבסת בעלי חיים. הקרקעות, ההצעה השלישית מתייחסת לגורם של השימוש הבזבזני ביבולים חקלאיים 

 ממד השאלה: היסק ופרשנות                                                        

 למאמר    המשותפתבין המאמר לבין הקטע שלעיל. בפסקת ההשוואה כתוב מהי הטענה  כתוב פסקת השוואה. 5

 . הקטען הגורמים לרעב על פי לבי המאמרולקטע, והצג את השוני בין הגורמים לרעב על פי     

הטענה המשותפת למאמר ולקטע היא כי חייבים להילחם בעלייה בשיעור הרעב בעולם כי התגברות הרעב בעולם 

מסוכנת לשלום העולם. הגורמים לרעב על פי המאמר הם: המשבר הכלכלי העולמי, שחיקת הקרקעות, השימוש 

החקלאיות של המדינות העשירות, ולעומת זאת  על פי הקטע הגורם  הבזבזני והפושע ביבולים ומדיניות הסובסידיות

שאלת הבעה בכתב , לרעב בעולם הוא החלוקה הבלתי שוויונית של המזון. ממד השאלה וסוגה: היסק ופרשנות
 הדורשת מיזוג מידע מטקסטים.



על פי ין את הרעב בעולם?  ניתן לאפי שני קריטריוניםובמילים שלך על פי אילו  2קטע ממאמר על פי ה. הסבר א. 6

לפי כמות החלבונים מן החי  .2תפרוסת התזונה בקלוריות לנפש ליום בכל מדינה, . 1הקטע אפשר לאפיין רעב על פי 

    ממד השאלה: איתור מידע. הכלולה במנת המזון היומית של האדם

גרעיני תבואה לאדם ליום על פני  ריותקלו 3000"קיים אפילו עודף של ייצור יומי של  נכתב:  2קטע ממאמר ב ב.     

, כתוב מהו, וציין מראה מקום 1מאמר מצא רעיון דומה ב ."כמו ירקות, פירות, דגים ובשר האדמה מלבד מרכיבים

לחקלאות בארצות העשירות הוצף השוק העולמי בכמויות אדירות של  לסובסידיות בפסקה ו' כתוב שתודות   מדויק.

                                                                                                                                                                                                            סוג השאלה: היסק ופרשנות הדורש יכולת מיזוג מידע מטקסטים. בפתרון מוזכר הדברט' בפסקה  תוצרת חקלאית. גם

 ולקוות שבני אדם גם יעשו את הדרוש  למרבה הצער קשה להיות אופטימיים  נכתב: " 1מאמר בסיום . ג    

שריכוז משום .     תשובה אפשרית לשאלה זו 2ממאמר  קטעב. מדוע?  מצא ")של הרעב( כדי לפתור את הבעיה        

לאומיות, שהשיקול היחיד העומד לנגד עיניהן הוא גודל הרווח שהן יכולות -ענק בין בידי חברותנתון ייצור המזון 

, ולא לאפשר לרעבים ליהנות ממנו במחיר מחיר מזון כדי להעלות את אפילו להשמיד עודפי ולכן הן יעדיפו להפיק,

              ממד השאלה וסוגה: היסק ופרשנות ברמה גבוהה הדורש יכולת של מיזוג מידע מטקסטים. מוזל

 .                'רעבים בעולם'  ההיצג הגרפיהעתק את הטבלה, ומלא את הטבלה על פי נתוני  .א  . 7   

מספר הרעבים הנמוך  

 ביותר בגרף

ראשית העלייה החדה 

במספר הרעבים 

 בעולם

מספר השיא של 

 הרעבים בעולם

 2009 2008או   2004-2006 1997-1995 שנה

 למעלה ממיליארד מיליון 880-כ מיליון 800 נתון מספרי

 

 א'. מצוי החלק המתייחס לנתונים שמלאת בטבלה בסעיף 1במאמר כתוב מאיזו מילה עד איזו מילה בפסקה ג'  .ד

נוספה  2004גדל המספר האבסולוטי של רעבים בעולם, אך שיעורם היחסי הצטמצם; אך מאז  2004עד  1995-מ"

הפכה העלייה המתונה  2009-יחסי באוכלוסייה של הסובלים מרעב. בעל העלייה האבסולוטית גם עלייה בחלקם ה

            ממד השאלה וסוגה: היסק ופרשנות ומיזוג טקסטים        " )פסקה ג'(. לזינוק חד

על הקשר שבין מידת ההתפתחות של  'גיאוגרפיה של רעב'מהי המסקנה שאפשר להסיק מנתוני ההיצג הגרפי  .ה

המסקנה היא שככל שהמדינות מפותחות פחות / עניות יותר כך שיעור הרעב גבוה ים בהן. מדינות לבין מספר הרעב

 ממד ההבנה: היסק ופרשנותיותר, וככל שהמדינות מפותחות / עשירות יותר כך שיעור הרעב נמוך יותר. 

 3מאמר 

 בתך בטבלה.לקודמיו? היעזר בנקודות הבאות: אתה רשאי לערוך תשו 3מה המשותף ומה שונה בין מאמר .8

 . ההיבט המסוים/ התחום הנדון/ הנושאב  . נקודת המוצא של הכותב/ תחום ההתמחות של הכותבא

 קבלה / ביקורת  ;חשש / התפעלות  ;שלילי / חיובי  :הנדונה למשל התופעה אל היחס ד.  קהל היעד ג.

   .הכותב מטרת ו.  ) אכפתיות/ריחוק( הכותב של המעורבות מידת. ה

 

 

 

 



 רים:המאמ
 התבחינים:

אף פינה  -1מאמר 
בעולם לא חמקה 

על   ממכת הרעב 
 דן תמירפי 

על עוני, רעב -2קטע ממאמר 
פרופ' אלישע  על פי  וקיפוח
 אפרת

רעב או  - 3מאמר 
על    חקלאות אקולוגית

 פי אסף רוזנטל           

נקודת המוצא של 
הכותב/ תחום 

 ההתמחות של הכותב

ד"ר, מרצה 
במחלקה 

יטיקה לפול
וממשל, מוסמך 

 ללימודי הסביבה

ד"ר, חוקר סביבה  גיאוגרף 
 ואקולוגיה

ההיבט המסוים/ 
 התחום הנדון/ הנושא

מדיני, חברתי, 
 חקלאי, גיאוגרפי

-בעיקר חברתי)מוסרי
 סוציולוגי(, מדיני

בעיקר מדעי חקלאי 
ואקולוגי)אך כמובן גם 

 מדיני(
 הקהל הרחב קהל היעד

מקבלי -הממשל
 ההחלטות

 הל הרחבהק
 מקבלי ההחלטות-הממשל

 הקהל הרחב
מקבלי -הממשל

 ההחלטות
 התופעה אל היחס

 / חיובי  :הנדונה למשל

 / התפעלות  ;שלילי

 קבלה / ביקורת  ;חשש

 חשש וביקורת
 שלילי

 חשש וביקורת
 שלילי

 חשש וביקורת
 שלילי

 של המעורבות מידת
  הכותב

 )אכפתיות/ריחוק(

 עורב ואכפתימ מעורב ואכפתי מעורב ואכפתי

לקרוא לשינוי    .הכותב מטרת
 מדיניות ומאבק:

יש להפסיק 
לסבסד,יש 

להשקיע 
בטכנולוגיות 

חקלאיות,ויש 
לשנות אקולוגית 

 את הבזבוז.

לשנות את האבסורד של 
הקיפוח החברתי העולמי ואת 

המדיניות הבזבזנית שכל 
מטרתה לגרוף רווחים ללא 

התחשבות בעניי העולם 
 ובאקולוגיה.

קר, יש לתמוך בעי
בחקלאים ובחקלאות 

לרבות אמצעים 
טכנולוגיים מתקדמים על 

מנת להתגבר על בעיית 
 הרעב.

  

 שלבי העבודה בקצרה:

אפילו, )או מקומות  מיליות הניגוד וההסתייגות )כגון, אולם, אלא,עם זאת..( גם, רק,-הָא סמני ההשָ  . 1: סימון .א

ואִמתיות)נחפש את התשובות!(  )טענה במסווה שאלה(רטוריות :ת. שאלו2שניתן להציבם גם אם אינם מצויים(

 . מבנים מודאליים, כגון ניתן להניח, חשוב לציין, עליהם לפעול...3

 פירוק מטלת הסקירה וסימון חלקיה בהתאמה בשאלה ובטקסטים.  .ב

 ולשמיט טענות חוזרות  עיקר ובין טפל: להבחין בין להשמיט  מאחד ומייחד: להכליל .ג

ה,ציון מקור, למשל: לפי . הסגרי הפניי1: בגוף הסקירה. בדרכי המסירה המקובלותשתמש להיש  :להבנות .ד

  . ציטוטים3. פועלי אמירה, למשל: מוזכר, נטען, מבקר ועוד 2( 2009תמיר)

אלפבית באופן הבא: שם המשפחה, אות ראשונה המקור לפי סדר : ציון של ביבליוגרפיה: ובסיום הסקירה

  רטי, שנת הפרסום בסוגריים, שם המאמר, הבמה.בגרש של השם הפ

 !!!זכור: סקירתך צריכה להיות לכידה כך שלא יהיה צורך לחזור לטקסטים 

 

 שאלת הסקירה



ועל  גורמיו, על המשברעל  סקירה תיאורטיתבמסגרת יום למידה העוסק במשבר הרעב העולמי נתבקשת להכין 

על שלושת הטקסטים. הקפד על אזכור מקורות  המידע בגוף עם בעיה זו. בכתיבתך הישען  דרכי ההתמודדות

 מילים.   300-. כתוב בהיקף של כובסופו)ביבליוגרפיה( ועל דרכי המסירה המקובלותהסיכום 

 משבר הרעב העולמיהסקירה:

אין מחסור בכמות המזון, אלא , (2004לפי אפרת ) הולך וצובר תאוצה משבר הרעב העולמי: לישיהאלף הש מתחילת

החלוקה הגיאוגרפית של הרעב אינה , (2009לפי תמיר)קיימת חלוקה בלתי שווה בכמות הקלוריות לנפש. כך גם ש

מיליון רעבים חיים  265מיליון איש מרעב דרך קבע;  642: בדרום אסיה ובמזרחה סובלים פזורה באופן שוויוני

 -ש מרעב. לעומת זאת, במדינות העשירות מיליון אי 53באפריקה שמדרום לסהרה; בדרום אמריקה ובמרכזה סובלים 

מיליון איש מחוסר ביטחון תזונתי. בעקבות המשבר הכלכלי  15-סובלים רק כ -אירופה, צפון אמריקה ואוסטרליה 

טי במספר הרעבים בעולם הפך לזינוק חד. במהלך שנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים, יהגידול הא העולמי

לפי  , עלה מספר הרעבים בכל העולם.2004י נחלו הצלחה. אולם מאז ועד המאמצים לצמצום הרעב העולמ

-יש אף עלייה מתמדת בייצור המזון בעולם, אך כאמור:"...עלייה בייצור, הספקת מזון ומחירים נמוכים ,(2015רוזנטל)

  )רוזנטל(.אין משמעותם שלכולם יש די מזון"

נעת בעיקר משיקולי רווח של כלפי המדיניות המּו קורתומדגיש את הבי הגורם המוזכר בכל המאמרים הנסקרים

הביאה לייצור עודפים שגרמו לחקלאים במדינות העניות מדיניות זו  .המדינות המפותחות הוא מדיניות הסובסידיות

 לריכוז ייצור מזון על ידי חברות ענק בינלאומיות שאף משמידות מזון כדי להעלות מחירו.ולנטוש את החקלאות,

: ההתמוטטות הכלכלית שצמצמה את מנגנוני התמיכה במדינות העניות ואף שהועלו ע"י תמירנוספים גורמים 

כשליש מיבולי  -השחיקה המסיבית של הקרקעות בקצב שעלה על התחדשותן וכמובן, השימוש הבזבזני ביבולים

בפתרונות (2015רוזנטל).)שימוש זה מוזכר אף אצל הדגנים וכרבע מיבולי הקטניות בעולם משמשים לייצור דלקים

 .להפנות פחות גידולים לייצור דלק שהציע, שאחד מהם

 :(2015( והן רוזנטל)2009עוסקים הן תמיר)בדרכי ההתמודדות עם המשבר 

על חלקו העשיר של המין האנושי כמו כן,  ,על מדינות ארה"ב ואירופה להפסיק לסבסד תוצרת עודפת ,לטענת תמיר

, וכמו הדלקים והמוצרים מן החי, השואבים נתח אדיר מן היבול החקלאי העולמילצמצם באורח חד את צריכת 

יש להשקיע סכומים ניכרים בהטמעת טכנולוגיות חקלאיות יעילות, שיצמצמו את רוזנטל )שאף מרחיב פתרון זה(: 

רך חיוני ודחוף יש צו יש לשנות את הגישה ואת דרכי הפעולה;, לדברי רוזנטל שחיקת הקרקעות ואת פגיעות היבולים.

לשלב ענפי חקלאות עם מחקרים סביבתיים. התקדמות הידע המדעי יכולה לאפשר לחקלאים לשפר את הייצור 

משולב בניסיונות להפנות פחות גידולים לייצור דלק , בשיטות זולות. המאמץ לפתח שיטות גידול זולות וטובות יותר

 .ויותר לגידול מזון

 אלא שיש לשנות את המדיניות.     -תכי יש פתרונו אם כך, יש הסכמה

  ביבליוגרפיה:

 וירטואלית, מט"ח הספרייה ה( על עוני, רעב וקיפוח, 2004א' ) אפרת, .1

 הידען רעב או חקלאות אקולוגית,  (2015רוזנטל, א') .2

 הארץעב, ( אף פינה בעולם לא חמקה ממכת הר2009תמיר, ד') .3

 


