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קפסל תרשפאמ  םישדחתמ ) תורוקממ  תרצוימ  היגרנאהמ   98%  ) הייקנ היגרנא  לע  קביווק  לש  היגרנאה  קשמ  תונעשיה  הדנק .)  ) קביווקב תירטקלאורדיה  חוכ  תנחת 
הידמיקיו רתאמ   Bouchecl םוליצ : הממח |  יזג  לש  תיסחי  הטעומ  הטילפ  ךות  םינכרצל  םימ 

לארשיב םימב  שומיש  לש  תויתביבסה  תועפשהה 
םייח רוזחמ  חותינ  תייגולודותמ  יפל 

לכב םימ  קפסל  התלוכיבו  ןהב  שומישבו  תומדקתמ  םימ  תויגולונכט  חותיפב  םלועב  תוליבומה  תונידמה  תחאכ  העודי  לארשי 
םימב שומיש  לשו  לארשיב  םימ  תכירצ  לש  תילכלכה  תולעה  .החטשב  םינימזה  םימה  טועימ  ףא  לע  ההובג  תוכיאב  ץראה  יבחר 

תועמשמה התמועל , .םינכרצה  ידי  - לע ןה  תוטלחהה  ילבקמ  ידי  - לע ןה  ןובשחב  תאבומו  העודי  םיריפש  םימ  תמועל  םילפתומ 
.לודג הלאש  ןמיסב  תאצמנ  ןיידע  לארשיב  םימה  תקפסא  לע  תיארחאש  תבכרומה  תכרעמה  לש  תיתביבסה 

םיתורישו םירצומ  רוציי  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תכרעהל  תוליבומהו  תופיקמה  תוטישה  תחא  אוה  ( LCA  ) םייח רוזחמ  חותינ 
יחותינ תואצות  .םייחה  םויסב  הלכו  שומישה  ךרד  רוצייהו , םלגה  ירמוח  תקפהב  לחה  אלמה  םהייח  רוזחמ  ךרואל  םהב  שומישו 
.רתוי הכומנ  תיתביבס  העפשה  ילעב  םיתוריש  וא  םירצומ  םיכילהת , תויגולונכט , לש  הפדעהלו  יוהיזל  תושמשמ  םייחה  רוזחמ 

תומיכו ףיקמ  יופימ  ידי  - לע םיאלמה  בושיח  רצומה ; ייח  רוזחמ  ךלהמב  םיכילהתה  ללכ  לש  יופימ  ללוכ : םייחה  רוזחמ  חותינ  ךילהת 
: תויתביבסה תועפשהה  חותינ  תוטילפהו ; תולוספה  ינותנ  לכ  לשו  םייחה  רוזחמ  ךרואל  םישמשמש  םיבאשמהו  םירמוחה  לכ  לש 

הצמחה לאיצנטופ  (, GWP  ) הממח יזג  תוטילפ  לאיצנטופ  ןוגכ : תונוש , תוירוגטקל  הקולחב  תויתביבס  תועפשהל  יאצמה  תרמה 
תושיגר יחותינ  םישענ  םיבלשה  לכל  .תימיה  הביבסה  לש  ( eutrophication  ) הרתעה לאיצנטופו  ( acidification  ) הביבסה לש 

.תואדו - יאו

םינשל 2011–2012. לארשיב  םימה  תקפסא  ךרעמ  לש  םייחה  רוזחמ  חותינ  עצוב  ןאכ  ראותמו  תורבחמה  וכרעש  רקחמב 
.םלועב םינוש  תומוקמב  תועפשהל  ןתוא  תוושהלו  לארשיב  םימה  ךרעמ  לש  תויתביבסה  תועפשהה  ללכ  תא  ןוחבל  וניסינ  רקחמב 

תיתביבס העפשה  ילעב  םיתוריש  וא  םירצומ  םיכילהת , תויגולונכט , םינונגנמ , לש  הפדעהו  יוהיז  ורשפא  האוושההו  הניחבה 
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לופיטה םימה , רוצייו  הביאשה  הקפסאה , תרשרש  לכ  ךרואל  םימה  לש  תומכו  תוכיא  ינותנ  ופסאנ  רקחמה  תרגסמב  .רתוי  הכומנ 
.םיכפשו תלוספ  תויומכ  ןכו  היינב , ירמוחו  םילקימיכ  היגרנא , תכירצ  םהבו  םיילועפת , םינותנ  ופסאנ  ןכ , ומכ  .הקולחהו  הקפסאהו ,

לש םימה  לש  ןייוולה  ןֹוּבְׁשֶחמו  תורוקממ  םימה , תושרמ  ופסאנ  םינותנהמ  רכינ  קלח  .םינדמוא  ידי  - לע ומלשוה  םירסח  םינותנ 
גצייל ידכ  .תונוש  תויוליעפ  ןווגמ  םע  םיירוביצו , םייטרפ  םיפוג , לש  בר  רפסמ  לומ  הדובע  ללגב  רגתאמ  היה  ךילהתה  ךא  "ס , מלה

תרזעב רזחוש  תויתשתו  םינבמ  יבגל  ןשי  עדימ  .םהמ  ףסאנ  עדימהש  םידיגאת  הנומש  ורחבנ  םיברה  םימה  ידיגאת  תוליעפ  תא 
וא קיודמ , בקעמ  אלל  תעצבתמ  ןכלו  םינלבק  ידי  - לע תישענש  הדובעה  ףקיהל  תוכרעה  וללכ  םיפסונ  םיישק  .םוחתהמ  םיחמומ 

.תוירחסמ תוביסמ  יקלח  עדימ  ופתישש  םייטרפ  םיפוג  לש  םיילועפתה  םינותנה  תוכרעה 

םינשב 2011– לארשיב  םימה  תקפסא  לש  תויתביבסה  תועפשהל  ותמורתב  ןושארה  םרוגה  אצמנ ש עיתפמ  אל  ןפואב 
ףיקמה חותינה  ךא  תיצראה ,) םימה  תשרב  םיריפשה  םימהמ  קפסמה כ-40%   ) הלפתהה ךילהתב  למשחה  תכירצ  אוה   2012
בוטימ רבע  הלפתהה  ךילהתש  חינהל  ריבסש  דועב  לבא  דואמ , תוהובג  הלפתהה  לש  תועפשהה  .תבכרומ  הנומת  גיצמ  רויא 1 ) )
תמרות םימה  תכלוהו  הנש , רתוי מ-50  תב  הכלוהה  תיתשתמ  קלח  .םימה  תכלוה  לע  רבד  ותוא  רמול  השק  יתועמשמ , יגולונכט 

 – המגודל , Terrestrial Ecotoxicity " ) תיתשביה תיגולוקאה  תכרעמה  תוליער  -" -50% מ כלו הממחה  יזג  תוטילפ  ךסמ   20%- כל
(. הילע חמוצה  וא  יחהו  המדאה  תא  תמהזמו  הדלפ , תורוניצ  רוציי  ךילהתב  םישמשמה  םילקימיכהמ  תעבונש  תוליערה 

רויא 1
תכרעמ לש  ב )  ) תיתשביה תיגולוקאה  תכרעמה  תוליערו  א )  ) הממח יזג  תוטילפ 

- יתת לש  םיזוחאב  המורתהו  זרב ) ימ  רובע מ"ק  , ) ב-2012 לארשיב , םימה  תקפסא 
תוכרעמה

תיתשת תמקה  תוושהל  ןתינ  המגודל , יתכרעמ : בוטימ  ןונכת  רשפאמ  הלוכ  תכרעמה  תמרב  תושיגר  חותינו  ףיקמו  ללוכ  חותינ 
ףאו הלפתה  ינקתמב  שומישב  תושימג  רשפאת  וזכ  תיתשת  .םימ  תקוצמ  םע  םיכומס  םירוזאל  םימ  יריתע  םירוזאמ  הכלוה 

אוה תובורקה  םינשב  תיתביבסה  תוינידמה  יעבוק  לש  םיבושחה  םירגתאה  דחא  .תפסונ  הלפתה  תלוביקב  ךרוצה  תא  םצמצת 
תועפשהב הדיריה  .תושדחתמ  תויגרנא  לעו  יעבט  זג  לע  ובורב  ססבתיש  למשחה  רוציי  לש  תויתביבסה  תועפשהה  םע  תודדומתה 

םוצמצ המגודל ,  ) למשח רוציימ  תוטילפל  סחיב  תוינשמ  תובשחנ  םויכש  תועפשה  תועדומל  הלעת  למשחה  רוציי  לש  תויתביבסה 
(. ןוטבל םייפולח  םירמוחב  שומישו  םימה  ירגאמ  לש  יבטימ  ןונכת  ידי  - לע םימ  ירגאמ  תמקהל  שמשמה  ןוטבה  רוציי  לש  תועפשה 

םימה ךרעמ  לש  תועפשהה  תויתביבסה  תוירוגטקה  תיברמב  יכ  אצמנ  םירחא , תוזוחמ  וא  תונידמ  לארשי ל-27  ןיב  האוושהב 
תכרעממ הממחה  יזג  תוטילפ  ךס  המגודל , המוד . רקחמ  ןהב  ךרענש  תוכרעמה  בור  לש  וזמ  תרכינ  הדימב  תוהובג  לארשיב 

םירקמהמ תואצותה  חווט  וליאו  "ק , מל ינצמח  - וד ןמחפ  ךרע  הווש  אוה 2.3 ק"ג  םייח  רוזחמ  תייארב  לארשי  לש  םימה  תקפסא 
הנושארבו שארב  תאז  תולתל  ןתינ  "ק  .) מל ינצמח  - וד ןמחפ  ךרע ק"ג  הווש  היה 0.17–1.1  הלפתהב  שומיש  םהב  היה  אלש 

בחרנ שומיש  .רתוי  תבכרומ  הנומת  גיצמ  תשרב  היגרנאה  ליהמת  לש  תושיגר  חותינ  לבא  הלפתהה , לש  ההובגה  היגרנאה  תכירצב 
רתוי בוט  רויא 2 ,)  ) "ק מל ינצמח  - וד ןמחפ  ךרע ק"ג  הווש  העפשהה ב-83% מ-2.3 ל-0.4  תא  ןיטקהל  לוכי  תושדחתמ  תויגרנאב 

! לארשיב םימ  ליפתהל  םיקיספמ  ויה  ול  בצמהמ  וליפא 

םינוש םיילארשי  םירצומ  לש  תיתביבסה  העפשהה  תכרעהב  יתועמשמ  לקשמ  שי  םימ  לש  תויתביבסה  תועפשהלש  רוכזל  בושח 
, ןכל ןוזמה .) תיישעתב  ומכ   ) שומישה ןמזב  וא  רוצייה  ןמזב  םימב  יביסנטניא  שומיש  םיכירצמש  הלא  דוחייב  םהייח , ךרואל 

הנממ תחקל  לבוקמש  ץייוושמ , המגודל   ) תורחא תוצראמ  םינותנ  סיסב  לע  םימ  לש  םייחה  רוזחמ  חותינ  תואצותב  שומישה 
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תוינידמל תאז  תובקעבו  תולודג , תויטסל  ליבוהל  לולע  ץראב  םירצומ  לש  םייחה  רוזחמ  חותינ  בושיחל  סיסבכ  הלאכ ) םינותנ 
. תיסחי  הובג  םהב  םימב  שומישה  ביכרמש  םירצומל  סחיב  דוחייב  היוגש ,

רויא 2
א)  ) הלפתהה זוחא  יונישב  לארשיב  םימה  תקפסא  תכרעממ  הממחה  יזג  תוטילפ 

- כו םחפמ  כ-78%   ) ןיס תורחא : תונידמ  לש  למשח  תותשרל  למשחה  תשר  תאוושהו 
דרפס תשדחתמ ,) היגרנאמ   19%

ב) ( ) תשדחתמ היגרנאמ  כ-98%   ) הדנק קביווקו , תשדחתמ ) היגרנאמ  (כ-50% 
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