
 Sara Sáez-Almendros
Department of Health Sciences,

The Open University of
(Catalonia (UOC) (Spain

 Biel Obrador
Department of Ecology,

(University of Barcelona (Spain

 Anna Bach-Faig
Mediterranean Diet Foundation

((Spain

 Lluis Serra-Majem
Department of Clinical

Sciences, University of Las
Palmas de Gran Canaria

(Spain), The Center for
Biomedical Research Network

(CIBER), Institute of Health
(Carlos III (ISCIII), (Spain

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

Sáez-Almendros S, Obrador B,
Serra-Majem L.ו Bach-Faig A

יסופד לש  יתביבסה  ךרדמה  . 2016
לומ ינוכית  םי  טירפת  םינוש , הנוזת 

תונורתי קר  אל  יברעמ : טירפת 
.ינוכית םיה  טירפתל  םייתואירב 

.126–117 הביבסו 7(2 :) היגולוקא 

רקחמה תמייקמתיזח  הנוזת  ךרכ 7(2 / ) ץיק 2016 /  2016ןויליג  יאמב ,  17

CC םוליצ : ספאט |  ינכודו  םיקותמ  ינימ  םינילבת , םיציב , תוניבג , תוקרי , תוֵרּפ , רשב , םי , ילכאמ  ןווגמ  ליכמ  הנולצרבב , םסרופמה  קושה  . Mercado de la Boqueria
(BY-NC 2.0) Dani Paschkes

טירפת םינוש , הנוזת  יסופד  לש  יתביבסה  ךרדמה 
תונורתי קר  אל  יברעמ : טירפת  לומ  ינוכית  םי 

ינוכית םיה  טירפתל  םייתואירב 

גלזמה הצק  לע 

, ודוביע ועוניש , ןוזמה , לודיגש  ןוויכ  יתביבסה , ָךְרדִמה  לע  תועיפשמ  הייסולכואה  לש  תויתנוזתה  תוריחבה 
תיאלקח עקרקב  שומישב  היגרנאו , םימ  תכירצב  הממח , יזג  תוטילפב  םיכורכ  ותכירצו  ותריכמ  ונוסכא ,
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רתויב תיתועמשמ  התחפהל  איבי  ינוכית  םי  טירפתל  דרפס  תייסולכוא  ללכ  לש  רבעמ  יכ  אצמנ  רקחמב 
גוהנה טירפתה  ץומיא  תאז , תמועל  .םימ  תכירצו  היגרנא  תכירצ  עקרק , ישומיש  הממח , יזג  תטילפ  לש 

.םידדמה םתואב  המוד  היילעל  איבי  "ב  הראב
יחה ןמ  תונוזמ  לע  וססבתהש  םיטירפת  ןיב  ויה  תיתביבס  תולע  לש  םיחנומב  רתויב  םייטנוולרה  םילדבהה 

ודוביע ןוזמה , לודיג  לש  ןפואל  האצמנ  הבושח  העפשהו  חמוצה , ןמ  תונוזמ  לע  וססבתהש  הלא  לומ 
.ותצפהו
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ןוזמה לש  יתואירבה  וכרעל  סחיב  תילארשיה  תוירוביצהו  תוטלחהה  ילבקמ  לש  תיָסלקה  תיתנוזתה  השיגה 
.תיתביבסה ותעפשה  תא  ןובשחב  האיבמש  השיגל  םדקתהל  הכירצ 

תכרעמה

ריצקת

.הנותנ הייסולכוא  לש  תיתביבסה  העפשההו  םיבאשמה  תכירצ  תא  יתוהמ  ןפואב  תונשל  םילוכי  הנוזת  יסופד  עקר :
, יתביבסה ָךְרדִמה  תא  םיתיחפמ  יחה , ןמ  םירצומ  לש  תתחפומ  הכירצו  תוקרי  לש  תרבגומ  הכירצ  ןוגכ  טירפתב , םייוניש 

םיסחיל םאתהב  ןוזמ  תכירצ  ידי  - לע ינוכית  םי  טירפתל  הנותנ  הייסולכוא  לש  תודמציה  .עבט  יבאשמב  שומישה  תא  ךכו 
.הביבסה לע  םג  אלא  םדאה  תואירב  לע  קר  אל  עיפשהל  אופא , הלוכי , תינוכית , םיה  ןוזמה  תדימריפב  םירדגומה  בכרהלו 

יזג תוטילפ  לש  םיחנומב  דרפס  תייסולכוא  לש  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  תומייקה  תא  חתנל  התייה  רקחמה  תרטמ 
יחכונה ידרפסה  טירפתה  תא  תוושהל  וניסינ  דועו , תאז  .םימ  תכירצו  היגרנא  תכירצ  םייאלקח , עקרק  ישומיש  הממח ,

לש יתביבסה  ךרדמה  לש  םיחנומב  יאקירמאה , טירפתה  תרזעב  םגדומש  יברעמה , הנוזתה  סופדלו  ינוכית  םיה  טירפתל 
.םהמ דחא  לכ 

לש יתביבסה  ךרדמהו  ןהמ  דחא  לכ  לש  בכרהה  יפל  ורקחנש , הנוזתה  יסופד  לש  יתביבסה  ךרדמה  תא  ונבשיח  תוטיש :
ךרדמה .תיב  יקשמ  לש  הכירצ  ירקסו  ןוזמה  תקפסא  ןזאמ  ללוכ  םינוש , תורוקממ  וגשוה  םיטירפתה  יבכרה  .ןוזמה  יגוס 

.םייחה רוזחַמ  חותינ  לש  תונוש  תוכרעהמ  גשוה  ןוזמה  יגוס  לש  יפיצפסה  יתביבסה 

םא .וקדבנש  םינייפאמה  לכב  יתביבסה  ךרדמה  לע  העיפשמ  ינוכית  םיה  טירפתל  דרפס  תייסולכוא  תודמציה  תואצות :
(, 58%  ) עקרק ישומיש  (, 72%  ) הממח יזג  תטילפ  לש  התחפה  ויהי  היתוכלשה  ינוכית , םיה  טירפתל  תודמציהה  רבגת 

לש היילע  הבוחב  תנמוט  ינייפואה  יברעמה  טירפתל  תודמציה  ינש , דצמ  (. 33%  ) םימ תכירצו  ( 52%  ) היגרנא תכירצ 
.וללה םידדמה  לכב   12–72%

הז םגדל  תודמציה  .הביבסל  יתודידיו  אירב  םגדכ  םג  אלא  יתוברת , םגדכ  קר  אל  גצומ  ינוכית  םיה  טירפתה  תונקסמ :
תואירבל םירכומה  תונורתיה  לע  ףסונ  הכירצהו , ןוזמה  רוציי  תוכרעמ  לש  תומייקה  תאלעהל  תיתועמשמ  םורתת  דרפסב 

.רוביצה

: םגרותמ רמאמ 
Sáez-Almendros et al. 2013. Environmental footprints of Mediterranean versus Western
dietary patterns: Beyond the health benefits of the Mediterranean diet. Environmental Health
.12: 118

עקר

לכלו ךרצנו , ץפומ , דבועמ , רצוימ , ןוזמה  .רוביצה  תואירב  לש  םויה  רדס  לע  תועיפשמ  ןוזמ  תוכרעמ  לש  תויתביבסה  תוכלשהה 
, םייתביבס םיצחל  עינמ  ןוזמה  רוצייש  קפס   ןיא  ךכמ , הרתי  הביבסה  . לעו  םדאה  תואירב  לע  תוכלשה  וללה  םיכילהתהמ  דחא 

(, CO  ) ינצמח - וד ןמחפ  ןוגכ  הממח , יזג  תוטילפלו  םיליער  םירמוח  תוטילפל  םימב , שומישל  םילקא , יונישל  עגונה  לכב  דוחייב 
ןאתמ תטילפל  תירקיעה  תמרותה  איה  תואלקחה  תימלועה  . תוממחתהל  םיארחאש  (, N O  ) ינצמח - וד ןקנחו  ( CH  ) ןאתמ

ךלהמב םיבצחמ  יקלדב  שומישה  ללגב  ינצמח  - ודה ןמחפה  תטילפל  םימרות  ןוזמה  תכרעמב  םירחא  םיביכר  דועב  ינצמח , - וד ןקנחו 
יתביבסה ָךְרדִמב  תיתועמשמ  הזמ  הז  םילדבנ  ןוזמ  יטירפ  .הנכההו  ןוסחאה  תיאנועמקה , הריכמה  תיאנוטיסה , הצפהה  דוביעה ,

םימ תכירצ  םייאלקח , עקרק  ישומיש  היגרנא , תכירצ  תונוש –  תורוצב  הדידמל  ןתינש  םהלש , ( environmental footprint)
תויה יחמצ  . רוקממ  תונוזמל  האוושהב  היגרנאבו  עקרקב  הברהב  בחרנ  שומיש  םיכירצמ  יחה  ןמ  תונוזמ  הממח  . יזג  תטילפו 

תועפשהה לע  ףסונ  תאזו  הביבסה , לע  םתעפשהבו  םהל , הוולתמה  םיבאשמה  תכירצב  הזמ  הז  דואמ  םילדבנ  הנוזתה  יסופד  ךכש ,
. הנותנ  הייסולכוא  לע  םהמ  דחא  לכל  שיש  תויתואירבה 

(, Mediterranean Dietary Pattern – MDP  ) ינוכית םיה  טירפתה  תמגודכ  םימיוסמ , הנוזת  יסופד  יכ  םירקחמב  אצמנ  הנורחאל 
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תניחבמ רתוי  םלוה  ינוכית  םיה  טירפתהש  אצמנ  םייגולוימדיפא  םירקחמב  ךכמ , רתוי  תוינורכ  . תולחמ  תעינמ  לע  םיעיפשמ 
דע תונותמ  תויומכ  םג  ללוכש  ורקיעב , יחמצ  הנוזת  סופדכ  ינוכית , םיה  טירפתה  ךכש , תויה  . nutrients)  ) םיניזמ םירמוח 

. תויתביבסהו  תויתואירבה  תוגאדל  הנעמ  תתל  לוכיש  רעושמה  הנוזתה  סופדכ  רייטצמ  רשב ,) ללוכ   ) יחה ןמ  ןוזמ  לש  תוטעמ 
ודוביע ורוציי , םע  ןוזמה  תריחב  ןפוא  תא  ֵברעמש  יתוברת , םגדכ  םג  אלא  תונוזמ , ףסואכ  קר  אל  ינוכית  םיה  טירפתה  תא  ןיבהל  שי 

לע ססבתהב  תושונאל  . תישחומ  אל  תיתוברת  תשרומכ  ינוכית  םיה  טירפתב  הנורחאל  ריכה  "ו  קסנוא ותצפהו  .
(. רויא 1  ) ינוכית  םיה  טירפתה  יפל  השדח  ןוזמ  תדימריפ  התנבנ  םינורחאה  םייעדמה  םיאצממה 

רויא 1
ינכדע םייח  ןונגס  תינוכית : םיה  ןוזמה  תדימריפ 

םיגהנמ לע  תוססבתמו  תוינכסח  תוראותמה  תונמה  .תונמ  םינייצמ  םירפסמה  .תרגוב  הייסולכואל  םיחנמ  םיווק 
©Mediterranean Diet Foundation (Spain), 2010 .  2011 םירחאו ,  Bach-Faig ךותמ דבועמ  .םיימוקמ 

אטבתמ יונישה  .יתרוסמה  ינוכית  םיה  טירפתהמ  םילדבתמו  םינתשמ  ןוכיתה  םיה  תוצראב  םייחכונה  םיטירפתה  לזמה , עורל 
בולישב תיברעמה , תוברתה  לש  תבחרנה  הצופתה  איה  ךכל  הביסה  .םהיניב  םיסחיבו  ןוזמה  יגוס  לש  תוכרצנה  תויומכב 

טירפת לש  תוסיפת  ינרדומה  . ןדיעב  ןוזמה  תכירצ  תויוגהנתה  לש  ןתודיחאל  תורושקה  ותכירצו , ןוזמה  רוציי  לש  היצזילבולג 
תרבוגה הגאדה  העינה  רתוי  רחואמ  .תואלקח  תוכרעמ  לש  שועיתו  היצקיפיסנטניא  תבוטל  וחנזנ  תישונא  היגולוקאו  םייקמ 

. ןוכיתה  םיה  רוזאב  דוחייב  אמייק , - ינב תונוזמב  שדוחמ  ןיינע  יתנוזת  ןוחטיבל 

ךרדמה ןיב  תוושהל  ןכו  דרפס , תייסולכוא  לצא  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  תומייקה  תא  חתנל  התייה  יחכונה  רקחמה  תרטמ 
ינייפוא יברעמ  טירפת  לשו  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  הלאל  ידרפסה ) טירפתה  ןלהל :  ) יחכונה ידרפסה  טירפתה  לש  יתביבסה 

(. Western Dietary Pattern – WDP; יברעמה טירפתה  ןלהל : )
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ץופנ ינוכית  םיה  טירפתב  .ולש  יתביבסה  ךרדמה  לעו  תויתואירבה  תולוגסה  לע  הבר  העפשה  שי  טירפתב  םינמשה  יגוסל 
(CC BY 2.0) David Masters ןימימ : םוליצ  יברעמה |  טירפתב  האמח  תמועל  תיז , ןמשב  שומישה 

תוטיש

- לע ורדגוה  םיסופדה  .םירקחנה  הנוזתה  יסופד  תשולשל  רושקה  יתביבסה  ךרדמה  חותינ  םשל  עדימ  תורוקמ  רפסמב  ונשמתשה 
.םינושה ןוזמה  יגוס  לש  הכירצה  עצוממ  ידי 

[1]
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ונשמתשה חותינה  תעב  תינוכית  . םיה  ןוזמה  תדימריפ  לע  ססבתמ  ונתוא , שמישש  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  יתנוזתה  בכרהה 
םיה ןוזמה  תדימריפב  תוצלמומה  תונמה  רפסמש  ונחנה  רויא 1 .)  ) הדימריפב וצלמוהש  ןוזמה  יגוסמ  תונמ  לש  רתוי  ךומנה  רפסמב 

תונוכנ הנממ , תעבונה  תואדו  - יאהו וז , הלבגמ  .תרגובה  הייסולכואל  םאתומ  אוהש  יפ  לע  ףא  הייסולכואה , ללכל  םיאתמ  תינוכית 
םיאיבמ ונייה  וליא  .ליג  יכתח  יפל  תונוש  הנוזת  תוצלמה  לע  עדימ  רדעיה  לשב  ןהב  ונטקנו  רקחמבש , םירחאה  הנוזתה  יסופדל  םג 
.יתִמאה ללוכה  ךרדמה  תא  דבלב  יקלח  ןפואב  םיכירעמו  טלחומה , ךרדמה  תא  םינשמ  ונייה  תרגובה , הייסולכואה  תא  קר  ןובשחב 

.הנוזתה יסופד  ןיב  יתביבסה  ךרדמה  לש  תיסחיה  האוושהה  תואצות  תא  יתוהמ  ןפואב  הנשמ  היה  אל  רבדה  השעמל ,

(food balance sheets  ) ןוזמה תקפסא  ןזאמ  ינותנמ  ךרעוה  ( Spanish Current dietary Pattern – SCP  ) ידרפסה טירפתה 
"ב, הרא לש  ןוזמה  סופד  רחבנ  יברעמ  טירפתל  המגודכ  (. SCP ןלהל   ) תנשל 2007  ( FAO  ) תואלקחהו ןוזמה  ןוגרא  לש 

הנקב שפנל  תימואל  הקפסא  םינייצמ  םיכרעה  תואלקחהו  . ןוזמה  ןוגרא  לש  ןוזמה  תקפסא  ןזאממ  םה  םג  וחקלנ  וינותנש 
.תישונא הכירצל  יאנועמק  הדימ 

ןלהל  ) ידרפסה  הביבסהו  ןוזמה  תואלקחה , דרשמ  םעטמ  תיב  יקשמ  לש  הכירצ  ירקס  יפל  ידרפסה  טירפתה  ךרעוה  ןמזב , - וב
ןוזמ ינכוד  תודעסמ ,  840 תיב , יקשמ  ללכש 6,000  תנשב 2006 , דרפס  תייסולכוא  לש  גציימ  םגדממ  ובכרוה  םינותנה  (. SCP

דחא קלחב  תוימוי  ןוזמ  תושיכר  רחא  בקעש  יתבכש  - בר יארקא  הריחב  ךילהת  ךרענ  ויתובקעבו  תודסומ , הדעסה ו-23  יקסעו 
האוושה הנשל .) םדאל  ק"ג   ) שפנל היולגה  תיתנשה  ןוזמה  תכירצ  תא  ונכרעה  ךכ  םיפסונה  . םיקלחה  ינשב  תוישדוח  תושיכרו 

ךרעה תא  ונבשיח  .םינדמואל  תוכיא  תרקב  השמיש  ( SCP SCP ו-  ) ידרפסה טירפתה  לש  םייולת  יתלבה  םינדמואה  ינש  ןיב 
.תוירולק - וליק ביבס 2,000  ענ  ירולקה  םכרעו  האוושה , - ינבכ םתוא  ונגצה  .ןוזמ  בכרה  תואלבט  יפל  םינושה  םיסופדה  לש  ירולקה 

יפ לע  ףא  .תואצותה  חותינ  תעב  ןוזמ   תקפסא  ינזאמ  לשו  הכירצ   ירקס  לש  הטישה  תולבגמ  תא  ןובשחב  איבהל  שי   
שכרנש ןוזמה  תומכ  תיבה , יקשמב  תונוש  תוביסמ  ןוזמ  תכלשה  ללגב  רקיעב  ןיטולחל , ךרע  - תווש ןה  ןוזמ  תכירצו  ןוזמ  תושיכרש 

תקפסא ינזאממ  ולבקתה  הכירצל  םיירשפא  תונוזמ  לע  םיפסונ  םינותנ  הכרצנש  . תומכה  תא  תעדה  לע  תלבקתמ  הרוצב  המאת 
. םיישיא  הנוזת  ירקסל  האוושהב  ןוזמ  תכירצ  לש  רתי  תכרעה  ונתנ  ללכ  ךרדב  םהו  ןוזמה ,

.םימ תכירצו  היגרנא  תכירצ  םייאלקח , עקרק  ישומיש  ןוגכ  םיבאשמב , שומישו  הממח  יזג  תטילפ  ללכ  יתביבסה  ךרדמה  חותינ 
(Life-Cycle Assessments – LCA  ) םייח ירוזחמ  לש  םיחותינ  רפסמ  תרזעב  עבקנ  ןוזמה  יגוסמ  דחא  לכל  יפיצפס  ךרדמ 
הצפה הזיראו ; דוביע  יאלקח ; רוציי  ויה : ןוזמה  תכרעמב  וחתונש  םיבלשה  תשולש  חפסנ 1 .)  ) םירחא תומוקמבו  דרפסב  ועצובש 

םימ תכירצל  םימיוסמ  ךרדמ  יכרע  .םהילע  עדימה  תונימזב  תולתכ  םיירקיעה , םיבלשל  ובשחנ  וללה  םיבלשה  .תואנועמקו 
רקיעב ןוכנ  רבדה  דועו .) םיזוגא  םייחמצ , םינמש  תוקרי , תורֵּפ , םינגד ,  ) ןוזמה יגוסמ  קלחל  םינימז  ויה  אל  הממח  יזג  תטילפלו 

ןפואב יבקע  ךרדמ  רבדב  החנהלו  םימיוסמ  ךרדמ  יכרע  יבגל  םינותנב  רוסחמל  הרושקה  תואדו  - יאהמ .הצפההו  דוביעה  ימוחתל 
.םיינרמש םינדמוא  לאכ  ןאכ  ונודייש  יתביבסה  ךרדמה  ינדמואל  סחייתהל  שי  יכ  עמתשמ  יללכ ,

קלח רובעש  רחאמ  חותינב , וללכנש  ןוזמ  יטירפ  לש  לבגומ  רפסמ  היה  ןוזמה , לש  םייתביבסה  םינותנל  תורושקה  תולבגמל  רשאב 
םיכילהתה דועו , תאז  .ןוזמ  יטירפ  המכ  יד  - לע גצוי  ןוזמ  גוס  לכש  ונחנה  .םינושה  םיכילהתל  ועגנש  םינותנ  םירסח  ויה  םיטירפהמ 

ואבוה אל  הביבסל ) רתוי  תויתודידי   ) תויפולח רוציי  יכרדו  לושיבהו ) ןוסחאה  תיבה , יקשמל  רבעמה   ) םיאנועמקל הריכמה  רחאלש 
לש תיתביבסה  העפשהה  רקחמב  םיללכנ  אל  ךכש , תויה  .תילנויצנבנוק  תואלקחל  םירושקה  םיכילהתל  קר  ונסחייתהו  ןובשחב ,

הביבסל םייתודידי  םיימוקמ , םיירט , םירצומב  שומישמ  עבונש  היגרנאב  ןוכסיחה  אלו  םיבאשמ , םילכמש  םידבועמ  תונוזמ 
תינבומ היטה  שיש  ךכ  רקבו , ןאצ  לודיגלו  םייאלקח  םילודיג  רוצייל  השמישש  עקרקה  םג  הללכנ  עקרק  ישומישב  .םייתנועו 

ונילע היה  .םיגד  לודיגל  םירושקה  עקרק  ישומיש  לע  םינותנ  ונל  ויה  אל  ינש , דצמ  .יתביבס  ץחל  לש  הז  גוסל  ונלש  םינדמואב 
תונוזמ  " לש םתמורת  לע  הרורב  הנומת  לבקל  ונישקתה  ןכ  לעו  ןוזמ , לש  דחא  גוסכ  יחה  ןמ  םינמושו  םייחמצ  םינמש  לילכהל 

.יתביבסה ךרדמל  יחה " ןמ  תונוזמ  ו" יחמצ " רוקממ 

, ןכ לע  .ןובשחב  אבוה  יתביבס  ץחל  לכל  יחכונה  ךרדמה  .יחכונה  יתביבסה  ץחלה  לש  תיתִמאה  המרה  תא  ונכרעה  האוושה , םשל 
םינותנה .הערמ  יחטשו  םיעובקו ) דוביע  - ינב םילודיג   ) דבועמה חטשה  ללוכ  יאלקחה  חטשכ  םייחכונה  עקרקה  ישומיש  תא  ונרדגה 

היגרנא תכירצ  לע  םינותנ  סיסב  לע  הרדגוה  תיחכונה  היגרנאה  תכירצ  תנשל 2008  .  FAOSTAT םינותנה סיסבמ  ולבקתה 
וכרצנש םימ  לש  תללוכה  תומככ  הרדגוה  תיחכונה  םימה  תכירצ  ןוזמ  . רוצייו  גיד  תואלקח , םינושה : םירזגמב  תנשב 2009 

םיזגה תוטילפ  לכ  ךסכ  ובשוח  הממחה  יזג  לש  תויחכונה  תוטילפה  יאלקחה ב-2009  . רזגמבו  ןוזמה ב-2008  תוישעתב 
(. ינצמח - וד ןמחפ  ךרע  - הווש לש  םימרגב   ) ןוזמה תיישעתמו  תואלקחהמ 
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 | םיקינקנו םי  ילכאמ  םישובכ , םיגד  הניבג , תוקרי , ללכ  ךרדב  תוללוכ  תונטקה  תונמה  .דירדמב  הדעסמב  םיידרפס  סאפאט  ינדעמ 
(CC BY 2.0) Cassie םוליצ :

תואצות

לש ךרדמה  וליאו  ןובשחב , ואבוהש  םייתביבסה  םיצחלה  לכב  רתויב  ךומנה  יתביבסה  ךרדמה  לעב  היה  ינוכית  םיה  טירפתה 
.וילע וססבתהש  רוקמל  םאתהב  ולדבנ  ידרפסה  טירפתה  לש  ךרדמה  ינדמוא  הלבט 1 .)  ) רתויב הובגה  היה  יברעמה  טירפתה 

םיכרדמה ינדמוא  .הכירצ  ירקס  לע  וססבתהש  הלאמ  רתוי  םיהובג  דימת  ויה  ןוזמה  תקפסא  ןזאמ  לע  וססבתהש  םינדמוא 
, רמולכ םייחכונה , םייתִמאה  םייתביבסה  םיצחלל  םימאות  ואצמנ  ידרפסה  טירפתב  םימ  תכירצלו  עקרק  ישומישל  םירושקה 

הממח יזג  תטילפלו  היגרנא  תכירצל  םירושקה  םיכרדמה  ינדמוא  תאז , םע  SCP SCP יכרע  ןיב  היה  יחכונה  יתִמאה  ץחלה 
.וללה םידדמה  ינשב  םייחכונה  םייתִמאה  םיצחלהמ  רתוי  םיהובג  ויה  ידרפסה  טירפתה  רובע 

הלבט 1
ץחלהו ידרפסה , טירפתהו  יברעמה  טירפתה  ינוכית , םיה  טירפתה  לש  יתביבס  ךרדמ 

יתביבסה ךרדמב  םוחת  לכ  לש  יחכונה  יתִמאה  יתביבסה 
תיב יקשמ  לש  הכירצ  ירקס  יפל   - CS ןוזמ , תקפסא  ינזאמ  יפל   - FB

ץומיא רויא 2 .)  ) וקדבנש םימוחתה  לכב  יתביבסה  ךרדמה  תא  תיחפת  ינוכית  םיה  טירפתל  דרפס  תייסולכוא  לש  תודמציה 
תאו ( 58%  ) םייאלקחה עקרקה  ישומיש  תא  (, 72%  ) הממחה יזג  תוטילפ  תא  תרכינ  הרוצב  תיחפי  דרפסב  ינוכית  םיה  טירפתה 

FB. CS ו-
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לכב היילע  רורגת  יברעמ  טירפתל  תודמציה  ךכל , דוגינב  (. 33%  ) םימה תכירצ  תא  תמיוסמ  הדימבו  (, 52%  ) היגרנאה תכירצ 
, הזה הרקמב  .תוהז  טעמכ  תואצותל  איבמ  הכירצ  ירקס  לע  םיססבתמה  םינדמואב  שומיש  לש 72%–12 . םיחווטב  וללה , םידדמה 

היגרנא תכירצל  עקרק , ישומישל  ןיב 16% ל-52%  רתוי : הנטק  רויא 2 )  ) ינוכית םיה  טירפתה  תובקעב  יתביבסה  ךרדמב  הדיריה 
, םינותנ תורוקמ  םתוא  לע  ססבתהש  יברעמה  טירפתה  (. 1.2%  ) םימה תכירצ  לע  החינז  טעמכ  העפשהו  הממח , יזג  תוטילפלו 

.םינושה םימוחתב  ןיב 65% ל-198%  הענש  ךרדמב , תטלוב  היילע  הארה 

רויא 2
יברעמה טירפתהו  קוריב )  ) ינוכיתה םיה  טירפתה  לש  יתביבסה  ךרדמב  םייוניש 

ידרפסה טירפתל  האוושהב  דורווב ) )
תיב יקשמ  לש  הכירצ  ירקסמו  םינבלמ ) , FB  ) ןוזמה תקפסא  ינזאמ  לש  םינותנמ  וחקלנ  טירפת  לכל  םייסחיה  םייונישה 

(. םילוגיע  , CS)

יברעמה טירפתה  ןוגכ  הנוזת , יסופד  ךכ , םושמ  .הנוזתה  יסופד  לש  םיכרדמב  היילעל  תקהבומ  הרוצב  ומרת  יחה  ןמ  םירצומ 
.רתוי םיהובג  ךרדמ  יכרעל  םיעיגמ  בלח , ירצומו  רשב  תמגודכ  יחה  ןמ  םירצומ  לש  רתוי  הובג  ביכר  םהב  שיש  ידרפסה , טירפתהו 

טירפתב םיגד  יברעמה , טירפתב  רשב  םהירחאלו  בלח , ירצומ  םה  רתויב  ההובגה  איה  םהלש  היגרנאה  תכירצש  ןוזמה  ירצומ 
(. רויא 3  ) ינוכית םיה  טירפתב  תוקריו  ידרפסה 
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רויא 3
ישומיש  ) םימוחת יפל  יתביבסה  ךרדמל  ןוזמ  גוס  לכ  לש  המורת  לש  יתנש  עצוממ 

םינושה םיטירפתב  הממח ) יזג  תוטילפו  םימ  תכירצ  היגרנא , תכירצ  םייאלקח , עקרק 
עקרקה ישומישו  םימה  תכירצ  בושיחב  וללכנ  אל  םיגד 

בלח ירצומ  יברעמה  טירפתב  .םייחמצ  םינמשו  בלח  ירצומ  םה  םימב , רתויב  הובגה  שומישל  וא  הכירצל  םירושקש  ןוזמ  יגוס 
םוקמב אצמנ  רשב  .רתוי  טעמ  םייחמצה  םינמשה  םימרות  ידרפסהו  ינוכית  םיה  טירפתבו  םימב , שומישל  רתוי  טעמ  םימרות 

רקיעב םירחא , םירצומ  ונממ  רתוי  םימרות  ינוכית  םיה  טירפתב  .ידרפסה  טירפתבו  יברעמה  טירפתב  םימב  שומישב  ישילשה 
םוקמב םיקתממו  רכוס  םיאצמנ  יברעמה  טירפתב  הנשל .) שפנל  רטיל   2,430  ) םיציבו הנשל ) שפנל  רטיל  םיזוגא 12,440  )

(. רויא 3  ) םימב שומישה  לע  העפשהב  יעיברה 

טירפתב םג  טלוב  רבדה  רתויב ; ההובגה  איה  תוטילפל  ותמורתש  ןוזמה  טירפ  אוה  רשבש  קפס  ןיא  הממח , יזג  תוטילפל  רשאב 
ותובישחב ינשה  םרותה  .ינוכית  םיה  טירפתב  הממח  יזג  תוטילפל  ירקיעה  םרותה  םה  בלח  ירצומ  .ידרפסה  טירפתב  םגו  יברעמה 
וקדבנש הנוזתה  יסופד  לכב  ישילשה  םוקמב  .ינוכית  םיה  טירפתב  רשבו  ידרפסה , טירפתבו  יברעמה  טירפתב  בלח  ירצומ  אוה 

, ידרפסה טירפתה  לש  וזמ  הלופכ  הממחה  יזג  תוטילפ  לע  יסופיטה  יברעמה  טירפתה  לש  ותעפשה  רויא 3 .)  ) םיגדה םיאצמנ 
.ינוכית םיה  טירפתה  לש  וזמ  השיש  יפ  הלודגו 

, ידרפסה טירפתבו  יברעמה  טירפתב  עקרקה  ישומיש  לע  רתויב  עיפשמה  אוה  רשבה  הממחה , יזג  תוטילפ  לע  ותעפשהל  המודב 
ישומישל םיירקיעה  םימרותה  םה  בלחה  ירצומ  .םירחא  ןוזמ  יגוס  לש  םהיכרעמ  תיתועמשמ  םילדבנו  םיהובג , שפנל  "ר  מב ויכרעו 

םג םיעיפשמ  ינוכית  םיה  טירפתב  .םיטירפתה  תשולשב  בלחה  ירצומו  רשבה  םיפלחתמ  ינשה  םוקמב  .ינוכית  םיה  טירפתב  עקרק 
(. רויא 3  ) םייחמצ םינמשו  םינגד 

, תורֵּפו תוקריש  ונאצמ  ינוכית  םיה  טירפתב  .אוה  םג  קדבנ  הנוזתה  יסופדב  ןוזמ  גוס  לכ  לש  יתביבסה  ךרדמה  לש  יתנשה  עצוממה 
ועיפשה םה  יסחי  ןפואב  .םירחאה  םיטירפתב  רשאמ  רתוי  םייתועמשמ  םיביכר  ויה  םייחמצה , םינמשו  םינגד  םג  התוחפ  הדימבו 

יחה ןמ  ןובלחל  םיירקיעה  תורוקמהמ  דחא  םה  בלח  ירצומ  .היגרנאה  תכירצ  לע  םג  רתוי  התוחפ  הדימבו  םימה , תכירצ  לע  הברה 
(. רויא 3  ) וקדבנש םימוחתה  לכב  רתויב  הובגה  היה  ולש  יתביבסה  ךרדמהש  ןוזמה  גוס  םה  ךכ  םושמו  ינוכית , םיה  טירפתב 
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, רתוי ךומנ  יסחיה  ולקשמש  ביכרכ  ידרפסה  טירפתבו  יברעמה  טירפתב  המוד  ןוזמה  יגוס  לש  עצוממה  יתביבסה  ךרדמהש  ונאצמ 
תכירצל רקיעב  ומרתש  ןוזמה  יגוס  םה  םייחמצ  םינמשו  םיגד  בלח , ירצומ  םהינשבש  יפ  לע  ףא  .תומוד  תויסחיה  םהיתומורת  לבא 
לש םתמורת  ידרפסה  טירפתב  ינש , דצמ  חפסנ 2 .)  ) בלח ירצומו  רשב  לש  ההובג  המורת  הרכינ  יברעמה  טירפתב  היגרנאה ,

.בלח ירצומו  רשב  םהירחאלו  םימ , תכירצל  םייחמצ  םינמש  ומרת  םיטירפתה  ינשב  .היגרנא  תכירצל  רתוי  תיטנוולר  התייה  תוקריה 
ןפואב רשבה  םרת  עקרק , ישומישו  הממח  יזג  תטילפ  תניחבמ  .רתוי  הובג  לקשמ  םיקתממל  היה  יברעמה  טירפתב  תאז , םע 

.בלחה ירצומ  וירחאלו  םיטירפתה , ינשב  דואמ  יתועמשמ 

ןויד

םיקיסמ ןוזמל , תורושקה  תויתביבס  תועפשה  לע  הנוזת  יסופד  יעצוממ  לש  תוכרעהב  םיקסועה  םכינפלש , הז  ומכ  םירקחמב 
לע רתויו  יחה  ןמ  תונוזמ  לע  תוחפ  וססבתיש  םיטירפתל  רבעַממ  םירכשנ  ואֵצי  התוללכב  הביבסה  םגו  םילקאה  םגש  ללכ , ךרדב 
םיה טירפתה  ידרפסה , טירפתלו  יברעמה  טירפתל  האוושהבש  ונאצמ  יחכונה  רקחמב  חמוצה  . ןמ  תונוזמ 

(. םיינרמש ויה  ונלש  םינדמואהש  יפ  לע  ףא   ) היגרנאה יבאשמ  לעו  םימה  תורוקמ  לע  עקרקה , לע  סמוע  תוחפ  ועמשמ  ינוכית 
, ונקדבש םייתביבסה  םיצחלהמ  דחא  לכב  דרפס  לש  יתביבסה  ךרדמב  התחפהל  איבי  ינוכית  םי  טירפתל  רבעַמש  ונאצמ  השעמל ,

תואצותה (. 12–72%  ) יתביבסה ךרדמב  היילעל  איבת  יברעמה  טירפתל  תינרדומ  תומדקתה  ךכל , דוגינב  לש 72%–33 . ףקיהב 
. ילבולג  רתויו  רתוי  השענש  םלוְעּב  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  אמייקה  - רב יפואה  תא  תוקזחמ  וללה 

הלודג הלבגמ  .םימרוג  לש  לודג  ןווגמב  תויולת  ןהש  רחאמ  תבכרומ , ןוזמ  לש  יתביבס  ךרדמ  לע  םירקחמ  ןיב  תואצות  תאוושה 
תוכייתשמש הפוריא ) ןופצ  ןוגכ   ) תונוש תוצראמ  םינותנב  שומישו  הנורחאל , ומסרופ  אלש  םינותנב  שומיש  התייה  הז  רקחמב 

ינותנש תורוקמלו  ןוזמ  תכירצל  תורושקשו  ליעל , וטרופש  תולבגמה  תורמל  תאז , םע  .םינוש  םייגולוקא  - םייאלקח םירוזאל 
. רקחמה  תורפסב  םינורחאה  םיאצממה  תא  תומאות  רקחמה  תואצות  םהמ , ולבקתה  הביבסה 

םניב המאתהה  רואל  םייתואיצמ  ידרפסה , טירפתב  םימ  תכירצלו  עקרק  ישומישל  םיעגונה  ונלש , ךרדמה  ינדמואש  םינעוט  ונא 
ונלש הממחה  יזג  תטילפו  היגרנאה  תכירצ  ןדמואש  רבתסמ  תאז , תמועל  הלבט 1 .)  ) םיחכונה םייתִמאה  םייתביבסה  םיצחלה  ןיבל 

םיצחלה םע  יברעמה  טירפתהו  ינוכית  םיה  טירפתה  לש  יתביבסה  ךרדמה  לש  האוושה  .ידרפסה  טירפתב  ידמ  הובג  טעמ  היה 
יתביבסה ךרדמה  תא  תיתועמשמ  לידגי  יברעמה  טירפתהש  התלעה , ידרפסה ) טירפתה  םע  אלו   ) םייחכונה םייתִמאה  םייתביבסה 

תכירצל טרפ  םייתביבסה  םיצחלה  לכ  תא  תיחפת  ינוכית  םיה  טירפתל  דרפס  תייסולכוא  לש  תודמציה  .ונקדבש  תוניחבה  לכמ 
.תשגרומ יתלב  טעמכ  היהת  הב  היילעהש  היגרנא ,

תויללכה תורהצהל  תסנכתמ  איה  תאז , תורמלו  תונוש , חותינ  תורוצמו  םינוש  רקחמ  יכרעממ  העיגמ  הנימזַה  תיעוצקמה  תורפסה 
רתויב התוחפה  הדימב  המרתש  הצובקה  ויה  יחמצ  רוקממ  תונוזמ  .וקדבנש  םינושה  ןוזמה  יגוס  לש  תיתביבסה  המורתל  עגונה  לכב 

הטעמ הדימבו  םימה  תכירצל  תוחפ  ומרת  ינוכית  םיה  טירפתב  בלח  ירצומו  רשב  יופצכ , .וקדבנש  םינייפאמב  יתביבסה  ךרדמל 
אוה תוינטקו , םינגד  תוקרי , לע  ססבתהש  יחמצ , רוקממ  ןוזמ  .םירחאה  םיטירפתה  ינשל  האוושהב  היגרנאה , תכירצל  רתוי 

תוינטקה וללכנ  ונלש  רקחמב  הצפההו  . דוביעה  תא  םיללוכשכ  םג  הממח , יזג  תוטילפל  רתויב  הכומנה  הדימב  המרתש  הצובקה 
, השעמל .םינימז  ויה  אל  םייחה  רוזחמ  חותינל  םיעגונה  םידרפנ  םינותנש  םושמו  םירחא , םירקחמב  השענש  יפכ  תוקריה , תרגסמב 

טירפתב תאז , םע  ןהלש  . ההובגה  תודימעהו  ןהלש  הכומנה  תיתביבסה  העפשהה  תוכזב  יחה  ןמ  ןובלחל  הפולח  תוגיצמ  תוינטק 
םימ תכירצל  תרכינ  הרוצב  בלחה  ירצומ  לשו  יחמצ  רוקממ  תונוזמ  רפסמ  לש  רוצייה  םרות  ידרפסה  טירפתבו  ינוכיתה  םיה 

םג ומרת  יברעמה  טירפתבו  ידרפסה  טירפתב  םייחמצ .) םינמשו  םינגד   ) עקרק ישומישל  וא  םיזוגא ) םגו  טרפב , םייחמצ  םינמש  )
רתויב הלודגה  תיתביבסה  העפשהל  םרג  יחמצ  רוקממ  ןוזמ  ןמזב , - וב .היגרנא  תכירצלו  םימ  תכירצל  הבר  הדימב  םייחמצ  םינמש 

ךרדמל רתויב  הַברה  הדימב  ומרתש  תונוזמה  ויה  בלח  ירצומו  רשב  דרפס , לע  וכרענש  םירחא  םירקחמב  ומכ  .םיטירפתה  לכב 
הרוצב םרתש  ןוזמה  טירפ  אוה  רשבש  קפס  ןיא  .יברעמה  טירפתבש  וזמ  התוחפ  התייה  םתמורת  טלחומ  ןפואב  ךא  יתביבסה  ,

טירפתבו ידרפסה  טירפתב  עקרק  ישומישלו  הממח  יזג  תוטילפל  רושקה  לכב  םירחא , ןוזמ  יטירפמ  רכינ  לדבהבו  רתויב , הברה 
היילע רורגתו  עקרקה , ישומישב  התחפהלו  הממח  יזג  לש  תתחפומ  הטילפל  איבת  רשבה  תכירצב  התחפהש  ונאצמ  .יברעמה 

ףא ל- עיגהל  הלוכיש  רוצייב  , הלודג  ( variability  ) תּוּנַּתְשִמ שיש  יפ  לע  ףא  םירחא  . םישומישל  םינימזה  עקרקה  יחטשב 
הממחה יזג  תוטילפ  תיצחממ  רתוי  םיריבסמו  רקבו , ןאצ  לודיגל  םירושק  עקרק  ישומיש  תונושה , תונידמב  תואלקחה  ללכמ   80%
הבר הדימב  ומרת  ינוכית , םיה  טירפתב  יחה  ןמ  ןובלחל  םיירקיעה  תורוקמה  דחא  םהש  בלח , ירצומ  תואלקחמ  . תועבונש 

רתויב הובגה  אוה  ולש  יתביבסה  ךרדמהש  ןוזמה  גוס  והז  ינוכית  םיה  טירפתב  .םיטירפתה  תשולשב  היגרנא  תכירצ  לש  םיחנומב 
םג םירחאה , םיטירפתל  האוושהב  רתוי  ךומנ  ינוכית  םיה  טירפתב  רשבה  לש  ולקשמש  רחאמ  וקדבנש , םידדמה  תעבראב 

לכב הממח  יזג  תוטילפל  הרושקה  ןויצל  היואר  תיתביבס  העפשה  וארה  םיגד  חפסנ 3 ) .  ) תכרצנה תומכב  םגו  ותכירצ  תורידתב 
היילע ףא  לע  תללוכה , םימה  תכירצ  תא  תרכינ  הרוצב  תיחפי  דרפסב  ינוכית  םיה  טירפתל  רבעַמ  וניאצממ , יפל  .םיטירפתה 
וזמ רתוי  הכומנ  היהת  רשבה  ירצומבו  םינמושב  םייחמצה , םינמשב  םימ  תכירצ  .תורֵּפמו  תוקרימ  םימ  תכירצב  תירשפא 

.יברעמה טירפתבש 

הלא לומ  יחה  ןמ  תונוזמ  לע  וססבתהש  םיטירפת  ןיב  ויה  תיתביבס  תולע  לש  םיחנומב  רתויב  םייטנוולרה  םירכינה  םילדבהה 
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הלודגה תיתביבסה  העפשהה  .ותצפהו  ודוביע  ןוזמה , לודיג  לש  ןפואל  הבושח  העפשה  התייהו  חמוצה , ןמ  תונוזמ  לע  וססבתהש 
םילדבה שי  היגרנא , תכירצ  לש  םיחנומב  .ינושארה  רוצייל  ללכ  ךרדב  תרשוקמ  םינכרצל  דעו  הווחה  בלשִמ  ןוזמ  רוצייל  שיש  רתויב 

. היירט  תרצותל  תרמושמ  וא  האופק  תרצות  ןיבו  חותפה , ריוואב  םימיוסמ  םילודיג  לש  דוביעל  תוממחב  לודיג  ןיב  םירכינ 
לופיטלו ותנכהל  תיבה , יקשמב  ןוזמ  ןוסחאל  תשמשמה  היגרנאה  תומכ  םג  יאלקחה , רוצייב  תברועמש  היגרנאה  לע  ףסונ 

. החינז  הניא  תלוספב ,

, תואירבבו םיניזמ  םירמוחב  תדקמתמש  תיָסלקה  השיגהמ  םדקתהלו  חתפתהל , םיכירצ  הנוזתל  םיחנמה  םיווקהו  ןוזמה  תוינידמ 
םתואירבל ךכ , לע  ףסונו  רבעבמ , רתוי  הביבסל  גואדל  םיטונ  םינכרצה  םג  .תיתביבס  העפשה  ןובשחב  האיבמש  השיג  רבעל 

תורוסמ תונשל  לק  אלו  תתחפומ ,) רשב  תכירצל  לשמל   ) םימיוסמ תונוזמ  לש  הריחבב  יונישל  הקזח  תודגנתה  שי  .תישיאה 
תיתביבס תלעות  םבוחב  םינמוט  ןוזמה  תכירצ  יסופדב  םיילקידר  םייוניש  םגש  םינעוטש  םירקחמ  םנשי  .תויתוברת  תוירנילוק 

תססובמה וזכל  ידרפסה  טירפתה  לע  תססובמה  הנוזתמ  רבעמ  ךרד  יתביבס  ךרדמב  תיתועמשמ  התחפה  דבלב  . הנטק 
םג רתוי , יפיצפס  ןפואב  אלא  םינכרצה , לש  ןוזמה  תוריחבב  םירכינ  םייוניש  קר  אל  ךירצתש  ריבס  ינוכית , םיה  טירפתה  לע 
תחא איה  דרפס  רחסו  . תואלקח  תוינידמבו  םיירוביצ  הדעסה  יתורישב  היישעת , - ןוזמ - תואלקחה יגהונב  םייוניש 
יאלקחה רוצייה  לדומ  תא  הב  םייקל  ינויגה  ךא  הז  ןכ  לעו  םייסופיט , םיינוכית  םי  םירצומ  לש  תוירקיעה  תוינאוציהמו  תוינרציהמ 

.ינוכית םיה  טירפתה  לש 

(CC BY-SA 2.0) SnippyHolloW םוליצ : יברעמה |  טירפתב  םייתועמשמ  םיביכרמ  םה  דבועמ  רשבו  םודא  רשב 

תונקסמ

ןה תואירבל  ןה  ליעוי  השדחה   תינוכית  םיה  ןוזמה  תדימריפב  שומיש  ךרד  ינוכית  םי  טירפת  ןוויכל  ידרפסה  טירפתהמ  רבעַמ 
טירפתה לש  הזמ  תיתועמשמ  הדימב  ךומנ  אוהו  ידרפסה , טירפתל  רשאמ  רתוי  ךומנ  יתביבס  ךרדמ  ינוכית  םיה  טירפתל  .הביבסל 

לש התוחפ  הכירצלו  חמוצה  ןמ  םירצומ  לש  רתוי  הבר  הכירצל  תודוה  הביבסה  לע  תוחפ  עיפשמ  ינוכית  םיה  טירפתה  .יברעמה 
דרפסב וילא  תודמציהו  הביבסל , יתודידיו  אירב  לדומכ  םג  אלא  יתוברת , לדומכ  קר  אל  גצומ  ינוכית  םיה  טירפתה  .יחה  ןמ  םירצומ 

.רוביצה תואירבל  ול  שיש  העודיה  תלעותה  לע  ףסונ  ןוזמ , לש  הכירצבו  רוצייב  תומייקל  תיתועמשמ  המורתל  איבת 

תודות

הלכלכה דרשמ  , Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible-ו   Alberto Garrido םע הלועפ  ףותישב  ךרענ  םזימה 
.דרפס תלשממב  תויתורחתהו 
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