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תיסחי הרימחמכ  התרגסמב , םילעופ  םהש  תיתביבסה  הרדסאה  תא  וספת  לארשיב  םילעפמה   " .קוקיז יתב  לש  תובורא  עקר  לע  םינשד , רוציי  לעפמב  הריגא  תכרב 
רטסילמ ןליא  םוליצ : תורחאה | " תונידמה  בורב  םילעפמה  תסיפתל 

תומייקו הביבס  יאשונל  ההובג  תועדומ  ףשוח  רקס 
היישעת ילעפמ  ברקב 

תיתביבס לוהינ  תכרעמל  ןקת  ותל  הכמסהה  רועישו  תומייקו , הביבס  יאשונל  דואמ  ההובג  תועדומ  לארשיב  םילעפמל 
ןלהל , OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראב  ליבקמ  רקסב  ומגדנש  תורחאה  תונידמה  עבש  לכמ  הובג  אצמנ  לארשיב 
דרשמ תנשב 2015  ךרע  ןוגראל  תופרטצהה  תובקעב  .תופרטצה  םכסה  לע  ןוגראה  תוגיצנו  לארשי  ומתח  תנשב 2010  ןוגראה .) – 

, תומייקו  הביבס  יאשונב  לארשיב  היישעתה  ילעפמ  ברקב  ףיקמ  רקס  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףותישב  היישעתהו  הלכלכה 
רקסה תרטמ  .הדנקו  תפרצ  הינמרג , הירגנוה , היגוורונ , ןפי , "ב , הרא ןוגראהמ  : תונידמ  עבשב  ךרענש  המוד  רקס  לע  ססבתמה 
ושקיב ךכ , ךותב  ןוגראה . תונידמל  התוא  תוושהלו  לארשיב  היישעתב  הביבס  תוכיא  ילוקיש  תעמטה  תא  ןוחבל  התייה 

דודיעל םישדח  עויס  ילכ  חותיפל  תיתביבס , הקיקח  יאשונב  תודמע  שוביגל  םורתל  לכוי  רקסה  דציכ  ןוחבל  הלשממה  ידרשמ 
תמאתהל היישעתב , הביבס  תויגולונכטב  שומישה  דודיעל  לארשיב , םייטנוולרה  םימוחתב  הרדסאה  יעצמא  תכרעהל  החימצ ,

.לארשיב הביבסה  תוכיא  רופישלו  תוימואל  - ןיב תונמאל  תילארשיה  היישעתה 

תיסחי .רתויו  םידבוע  םיקיסעמה 40  היישעתב , םירזגמה  ללכמ  לארשיב  היישעת  ילעפמב  םילהנמ  ונייאור 557  רקסה  תרגסמב 
היה רקסל  תונעיהה  רועישו  תורחאה , תונידמל  האוושהב  דחוימב  לודג  היה  לארשיב  םגדמה  היישעתה , ילעפמ  לש  ללוכה  רפסמל 

רקסל ובישה  םכותמ  .היישעתה  יפנעל  ךויש  םע  םילעפמ  סיסב 1,411  לע  הנבנ  םגדמה   ) תורקסנה תונידמה  ןיבמ  רתויב  הובגה 
(. אלמה  רקסב  חולב 1  םיעיפומ  םיאלמה  םגדמה  ינותנ  כ-47% . םילעפמ ,  557

םיירקיעה םיאצממה 

היישעתב יתביבסה  לוהינה 

םילעפמהמ כ-80%  לשמל , .תומייקו  הביבס  יאשונל  דואמ  ההובג  תועדומ  לארשיב  םילעפמלש  ךכ  לע  ועיבצה  רקסה  יאצממ 
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תורחאה תונידמה  בורמ  הובג  ןותנ  הביבסה , תוכיא  לע  הרימשל  יארחאכ  דקפתמה  דחא  םדא  תוחפל  לעפמב  שיש  וחוויד 
לע כ-70%. דמע  עצוממה  ןהבש  רקסב , ופתתשהש 

יכ אצמנ  .םימוד  םירקס  ןהב  וכרענש  ןוגראב  תורחאה  תונידמה  בורמ  םיהובג  םינותנ  ואצמנ  תויתביבסה , תושירדל  רושקה  לכב 
לע כ-55%, דמע  תיתביבס , לוהינ  תכרעמל   ISO 14001 ת"י לארשיב , תיתביבס  לוהינ  תכרעמל  רכומ  ןקת  ותל  הכמסהה  רועיש 
היה כ-79%, תוימינפ  תורוקיב  לע  םיחוודמה  רועיש  םג  לע כ-33% . דמע  ןהב  עצוממהש  תורחאה  תונידמה  עבש  לכמ  הובג  היהו 

(. רקחמה  "ח  ודב םימישרת 11–16  ואר   ) לע 92% דמעו  רתוי  הובג  היה  הב  רועישהש  "ב , הרא טעמל  לומ כ-63% , לא 

תונעיהה תונואת , עונמל  ןוצרהש  וכירעה  םהש  אצמנו  םהלש , תיתביבסה  תולהנתהל  םיעינמה  תא  דומאל  ושקבתה  םילעפמה 
ילעב ויה  הביבס , לע  רומשל  בושחש  הרכההו  תויולעב  ךוסחל  ןוצרה  לעפמה , תימדת  לע  רומשל  ןוצרה  הרדסאה , תושירדל 

.יתביבסה םתולהנתה  ןפוא  לע  הבר  העפשה 

יכ קפס  ןיאו  תילארשיה , היישעתה  רובע  ןוגראה  תונידמל  ףא  תיסחי  תרפושמו  תדדועמ  בצמ  תנומת  םיגיצמ  הלא  םיאצממ 
.הברקב הביבס  לוהינל  תוינידמ  םושייב  בושח  ךרד  ןויצב  רבודמ 

היישעתב תיתביבס  העפשהל  לאיצנטופה 

יבאשמ לש  לוצינה  םוחת  היה  הביבסה  לע  העפשה  תויהל  הלוכי  וב  לעפמה  תוליעפלש  וכירעה  ( 53%  ) םילעפמה בורש  םוחתה 
וקדבנש הביבסה  ימוחתמ  דחא  ףא  לע  העפשה  םהל  ןיא  יכ  וכירעה  םילעפמה  ללכמ  שילשכ  תאז , םע  .םימו  היגרנא  טרפבו  עבט ,

(. הלבט 1 ואר  )

תא הנייפא  עצוממל , לעמ  םינוכיס , לש  תיסחי  ההובג  המר  .רתוי  הלודג  הביבסה  לע  ותעפשהש  אצמנ  רתוי , לודג  לעפמהש  לככ 
ןוזמה יפנע  תאו  םינכוסמ , םירמוחלו  םיכפשל  םיבאשמ , תכירצל  םיסחייתמה  םימוחתב  רקיעב  תופורתהו , םילקימיכה  יפנע 

.םיכפשו םיבאשמ  תכירצ  לש  םימוחתב  רקיעב  תואקשמהו ,

הלבט 1
םיזוחאב םהב , תיתביבס  העפשהל  לאיצנטופ  לעפמל  שיש  םימוחתה 
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היישעתה ברקב  הרדסאה  תוינידמ  תכרעה 

דויצב שומיש  לע  וא  םימיוסמ  םלג  ירמוחב  שומיש  לע  רוסיא  ןוגכ   ) םינוש תוינידמ  ילכ  המכ  דע  ךירעהל  ושקבתה  םילעפמה 
תובח תלוספ , לעו  תוטילפ  לע  םילטיה  םלג , ירמוח  לעו  תומושת  לע  םילטיה  וא  יוסימ  םייעוציב , םיטרדנטסל  תושירד  יפיצפס ,

( יעוצקמ עויסל  תוינכתו  יוסימ  תוחנה  וא  תוידיסבוס  קורי , ות  ןוגכ  םייבויח  םילומגת  םייתביבס , םיקזנ  לע  תירשפא  תיטפשמ 
םילודג םילעפמ  טרפבו  (, 38%  ) םילעפמהמ לטובמ  אל  קלחש  אצמנ  .לעפמה  לש  רוצייה  יכילהת  לעו  תוליעפה  לע  םיעיפשמ 

תחאכו דחוימב  הרימחמכ  תספתנ  תוינידמה  .התרגסמב  םילעופ  םהש  תיתביבסה  הרדסאה  תוינידמ  לע  םילבוק  הימיכה , רזגמו 
.דואמ תיעוצקמו  הליעי  הרדסאה  יכ  ונעט  םילעפמה  ללכמ  הימיכה ו-49%  רזגמב  םילעפמהמ   60% תאז , םע  .הב  דומעל  השקש 

םילעופ םהש  תיתביבסה  הרדסאה  תא  וספת  לארשיב  םילעפמה  יכ  אצמנ  רקסב , וקדבנש  ןוגראה  תונידמ  עבשל  האוושהב 
תרמוחל תוסחייתהה  ןהבש  "ב , הראו תפרצ  טעמל  תורחאה , תונידמה  בורב  םילעפמה  תסיפתל  תיסחי  הרימחמכ  התרגסמב ,

וחווידש םילעפמה  רועיש  הדנקו , הינמרג  הירגנוה , ןפי , היגוורונ , תורחאה : תונידמב  .לארשיב  האצמנש  וזל  המוד  התייה  הרדסאה 
(. 38%  ) לארשיב רועישהמ  ךומנ  ןיב 4% ל-30% , ענ  הרימחמ  הרדסא  לע 

לש חוקיפה  תמר  םילעפמ , יקפסו  תוחוקל  לש  םיעוציבו  תושירד  לש  תועפשהה  ןוגכ  םיפסונ , םיבר  םירטמרפ  םג  ונחבנ  רקסב 
.תונוש עויס  תוינכתו  תוידיסבוסו  הרדסאה  לע  הרימשל  תואצוה  לארשיב , תוזוחמה  ןיב  תואוושה  הרדסאה ,

רעפה תא  םיקיבדמ  ונא  תוחתופמה , תונידמה  ירחא  הרגיפ  לארשיש  םינש  רחאלש  רקסה  תואצותמ  תוארל  ןתינ  םוכיסל ,
לוהינל םיבאשמ  הצקמו  ןוכנה , ןוויכב  תדעוצ  היישעתה  .תויתביבסה  תואצותבו  תויתביבסה  תועקשהב  תויתביבסה , תושירדב 

.התוליעפב  םייתביבסה  םינוכיסה 
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