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ךרכ 9(3)הרצקב ויתס 2018 /  2018ןויליג  רבוטקואב ,  12

– ןיבה ץראה  רודכ  ידידי  ןוגרא  םוליצ : ידנלוהה |  טפשמה  תיבב  םיירגינ  םיאלקח  םיעבות  םוהיזל , תיארחאה   Shell תרבח תא  .ר  ' גיינ תתלדב  טפנמ  םהוזמ  םימ  רוקמ 
CC BY-NC-ND 2.0 רקילפ , ימואל ,

- ןיבה יתביבסה  טפשמב  הנפמ  ללוחתמ  םאה 
הפיכאה ינונגנמ  קוזיחב  תוינכדע  תומגמ  ימואל ?

םושייהו

םיירוזא םישדח , םילוקוטורפו  תֹונמא  .תדמתמ  תובחרתהב  ימואל  - ןיבה יתביבסה  טפשמה  אצמנ  םינורחאה  םירושעה  תשולשב 
תכרעה יפל  .תוירקיע  תויתביבס  תונמא  הלעמל מ-70  לע  םויכ  תומותח  םלועה  תומוא  .הרגשבש  רבדכ  םימתחנ  םיימואל , - ןיבו

, תאז םע  . 500- כל קסונ  הז  רפסמ  םיידדצ , - ברה םייתביבסה  םימכסהה  ללכל  םיסחייתמ  םא  "ם , ואה לש  הביבסה  ןוגרא 
טפשמה לש  תיזכרמ  הפרות  תדוקנ  דימתמו  זאמ  התייה  וז  .הלאש  ןמיסב  דומעל  הכישממ  תובר  תונמא  לש  תויביטקפאה 

תֹונמאב הפיכאה  ינונגנמ  לש  יתרוסמה  ןויפרה  ו הלא , םימיב  תשחרתמ  תינפת  לש  התליחתש  ןכתיי  .ימואל  - ןיבה יתביבסה 
רפסמב ( compliance committee  ) תויצ תדעו  לש  המקה  אוה  וז  המגמל  םימרותה  םימרוגה  דחא  םלענו . ךלוה  תויתביבסה 

.הפיכאל םג  םיתיעלו  תורפה  רותיאל  תויצה , דודיעל  תויוכמס  הל  שיש  תוימואל , - ןיב תונמא 

(, הנולצרב תנמא   ) ןוכיתה םיה  תנגהל  הנמאה  איה  תורבחה  תונידמה  לש  תויצה  תרבגהל  םיצמאמ  הב  םישענש  הנמאל  המגוד 
תבכרומה הדעווב  רבודמ  .תויצ  ןונגנמ  הנמאב  תורבחה  תונידמה  ומיקה  רושעכ  ינפל  .לארשי  ןהבו  תונידמ , הילע 22  תומותחש 

הנידמה לש  תוימשרה  תודמעל  םיביוחמ  םניאו  םתויחמומ  ףקותמ  םינוממ  םה  ךא  םהילע , תוצילממ  תורבחה  תונידמהש  םיגיצנמ 
תרקוח ינאש , הרק  ךכ , .רתוי  יאמצע  אוה  הנמאה , ןונגנממ  קלח  ותויה  תורמלש  ףוג  רוציל  םיווקמ  וז  ךרדב  .ונומ  המעטמש 

.ילארשיה ץוחה  דרשמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידי  - לע תויצה  תדעוול  רחביהל  יתצלמוה  הנידמ , תדבוע  הניאש  הימדקאב ,

תורפה רוקחל  ךמסות  איהש  ימואל , - ןיבה טפשמב  םיכוסכס  בושיי  ינונגנמב  לבוקמכ  םכוס , תויצה  תדעו  לש  הכרד  תליחתב 
תוליעפה תונש  רשעכ  ךלהמב  .תורחא  תונידמ  לש  ןהישעמל  סחיב  וא  ןהישעמל  סחיב  הנמאה , לע  תומותחה  תונידמה  הל  וגיציש 

, תויצה תדעו  לש  התלועפב  הרומת  הלח  הלועפ  רסוח  לש  רושעכ  רחאל  .הרפה  לע  הנולת  ףא  הדעווה  הלביק  אל  תונושארה 
ןוגרא הדעוול  הנפ  להונה  ץומיא  םע  דימ  .םייתלשממ  - אל םינוגראב  ןרוקמש  תונולת  ןוחבלו  לבקל  הל  רשפאמה  להונ  שבוגשכ 

יפוחה רוזאה  לש  סרהה  דגנ  יתנידמה , רושימב  םינש , ךשמב  לעפ  ןוגראה  .דרפס  חרזמב  ( Murcia  ) הי ' תרּומ רוזאמ  םיגולוקא 
םיאלקחהו תיביסנטניא , תואלקח  דדועמ  ירוזאה  לשממה  םתנעטל , ((. Menor רֹונֵמ תמי  רוזאב  םיחלה  לודיגה  יתב  לשו  דחוימה 

ןווגמה ןדבואל  םימרוגו  ןגאה , תא  םיניזמה  םיריפשה  םימב  םישמתשמ  ןושיד , ירמוח  לש  תולודג  תויומכ  שיגרה  ןגאל  םימירזמ 
.המצע הנידמב  םיירשפאה  םיכילהה  לכ  וצומ  םא  ררבל  ךרוצה  לשב  הדעווב  ןודנ  ןיידע  הז  הרקמ  .רוזאל  ידוחייה  יגולויבה 

לבקתת םא  םג  .םילשכמ  םיפח  םניא  הלא  םינונגנמ  הנולצרב , תנמא  לש  תויצה  תדעו  תוליעפ  תגציימש  תומדקתהה  ףא  לע 
תא תונשל  הלשממ  לע  ףוכאל  הלוכי  הניא  םגו  םייוציפ , קוספל  תכמסומ  הניא  הדעווה  תקדצומ , אצמית  םא  ףאו  הניחבל , הנולתה 

ךכ לע  ךומסל  הדעווה  לעו  יתרהצהה , רושימב  ןיידע  תויוצמ  הדעווה  לש  היתויוכמס  לכ  .ורצונש  םיקזנה  תא  ןקתלו  התלועפ  יכרד 
תוששוח ןניאש  תונידמ  שיש  רורב  ונרעצל , .תוועמה  תא  ןקתל  ולעפיו  עגפית , ןתימדתש  וצרי  אל  הנמאב  תורבחה  תונידמהש 
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.הלאכ םייתימדת  םיקזנמ 

, םייטרפ הרדסא  ינוגרא  ןושארה , .םימרוג  ינש  רבוגו  ךלוה  ןפואב  םיסנכנ  אלמל , השקתמ  ימואל  - ןיבה טפשמהש  הז , ללחל 
יהוז .הביבסל  תוירחא  לש  רתוי  ההובג  המרל  היישעתה  תא  איבהל  םתרטמש  םיירטנולוו  םייתביבס  םינקת  םיליעפמו  םישבגמה 

ןיאו לדגו , ךלוה  םייטרפה  םירדסאמה  רפסמ  .תויתימדתו  תוילכלכ  תוביסמ  ןוצרמ , הל  םיבייחתמ  םידיגאתש  תיתביבס  הרדסא 
.םייטרפ םינקת  םיקוושמו "  " ורציש םינוגרא  המכו  המכ  וב  םיליעפ  אלש  יתביבס  םוחת  טעמכ 

םהירעש תא  חותפל  םישרדנ  היצזילבולגה  לשבו  טא  טאש  םייתנידמ , טפשמ  יתב  םילעופ  הרדסאה  תשק  לש  ינשה  הדיצב 
םהו תולשוכ , ןהב  טפשמה  תוכרעמש  תוחתפתמ , תונידממ  םיעבותב  רקיעב  רבודמ  .םיימואל  - ןיב םיקוזינ  לש  תועיבת  ינפב 

הלצה שרק  איה  תחתופמ  תיברעמ  הנידמב  טפשמה  יתבל  היינפה  םרובע  .ןהיתונידמב  םייתביבס  םיקזנ  לע  דעס  לבקל  םישקתמ 
.דיחי טעמכ  יטפשמ 

המיע האיבה  היצזילבולגה  .טפנ  רקיעבו  עבט , יבאשמב  ןרוקמ  אוצימ –  היתוסנכהמ  קנע ש-90%  תנידמ  הירגינ , תא  המגודל  וחק 
תרבח .תיתביבס  תונסרודבו  תוליעיב  תאז  תושועו  םיימוקמה  עבטה  יבאשמ  תא  לצנל  תולעופה  תוימואל  - בר תורבח  הירגינל 

לש תועקרקלו  םימ  תורוקמל  םישק  םיקזנ  המרג  תימוקמ , תב  - תרבח תועצמאב  הירגינב  הליעּפַה   Shell תידנלוה - תילגנאה טפנה 
, יתנידמה םגו  ימואל , - ןיבה טפשמה  לש  ודי  הרצק  טפנה , ילובקתל  הפתוש  הירגינ  תלשממש  רחאמ  .םיבר  םייאלקח  םיבושיי 

תתלד רוזאב  ועגפנש  םירפכ  רפסממ  םיאלקחו  דנלוה ) ץראה  רודכ  ידידי   ) תיתביבס התומעשכ  עיגה  הלילעב  הנפמה  .עישוהלמ 
םירוערעל טפשמה  תיב  ריכה  םילוגלג  רפסמ  רחאל  .תידנלוהה  םאה  - תרבח דגנ  םייוציפ  תעיבתב  דנלוהב  טפשמ  תיבל  ונפ  'ר , גיינ

ןיידע וז  העיבת  .םירגינה  םיאלקחל  ומרגנש  םיקזנבו  תירגינה  תבה  - תרבח לש  תורפהב  ןודל  תימואל  - ןיבה ותוכמסב  גאהב 
רתוי תירוק  הז  גוסמ  תוברעתה  .אובי  דוע  ךשמההו  םיכמסמ , יוליג  לע  הרוה  רבכ  טפשמה  תיב  םלוא  טפשמה , יתבב  תררבתמ 

.תונורחאה םינשב  רתויו 

םירדסאמ לש  םתוליעפ  דצל  ימואל , - ןיב יפוא  תולעב  תועיבתב  לופיטל  תיתנידמה  תימוקמה  הריזה  לש  תלבגומ ) םא  םג   ) החיתפ
ךכל ןמיס  ןה  םיינוציח , םימרוגל  תוימואל  - ןיבה טפשמה  תוכרעמ  לש  תּוחיתפהו  תירטנולוו , תיתביבס  הרדסא  דודיעב  םייטרפ 

ךלוה ויתוכרעמ  תא  ןייפאש  ןויפרהשו  ססבתהו , חתפתה  אוהש  הארנ  .ימואל  - ןיבה יתביבסה  טפשמב  שחרתמ  בוט  והשמש 
.שלחנו
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