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Dell Technologies םוליצ : םיבו |  םיפוחב  קיטסלפ  םוהיזמ  תלבוסש  יטיאה  תנידמב  ימי  קיטסלפ  תלוספ  לש  רוזחמלו  ףוסיאל  םזימה  תא  הלחה  לד  תרבח 

קיטסלפב העיבטמ  םיה  תא  ליצהל 

בכרומ ובורו  הדמתהב , ול  טשפתמו  ךלוה  תיעיבשה ," תשביה   " קפקופמה ראותב  אשונה  טקשה , סונייקואב  לודגה  תלוספה  חטש 
רוזחמל תלוספה  לש  היירכ '  ' תדובעב םינוש  םינוגרא  ולחה  יפיזיס  טעמכ  יביטקלוק  ץמאמב  .םדא  ידי  השעמ  קיטסלפ , תלוספמ 

.םיב ( plastic footprint  ) קיטסלפה ַךרדִמ  תא  ןיטקהל  הרטמב  ימי " קיטסלפ   " רוציילו

תא םויכ  תוקנוח  רבכש  תונוט  ןוילימ  ןתואל 150  תופסוותמו  םיל  , קיטסלפ  תלוספ  תונוט  ןוילימ  הנומשכ  תוגלוז  הנש  ידמ 
תואלמ רפוס  תויקש  שמח  ןיימדל  ךירצ  קיטסלפ  תלוספ  תונוט  ןוילימ  הנומש  לש  תועמשמה  המ  שיחמהל  ידכ  .םיסונייקואה 

. םוהיזה ב-2010 ) תכרעה  יפ  לע   ) םלועב תונידמ  לש 192  םיפוח  ךרואל  לכ 30 ס"מ  וז  יבג  לע  וז  קיטסלפ  תלוספב 

םוהיזה רבעומ  ןמז  ךרואל  .ןוזמ  ןהש  בושחל  םיעוט  םיימי  םירוציו  קיטסלפ , תוכיתח  רופס  - ןיאל תקרפתמ  וז  המוצע  תומכ 
ינימ לכמ  ולבסי 99%  דע 2050  יכ  הזוח  םירקחמה  דחא  .םדאה  ינבב  ףאו  תימיה  הסמויבב  השונא  העיגפל  םרוגו  ןוזמה , תרשרשב 

. ךשמית  םוהיזה  תמגמ  םא  קיטסלפ , תלוספ  תעילבמ  תוימיה  םירופיצה 

תומכו םינש , רשע  ךותב  לפכות  הנש  לכ  םיכרוצו  םירציימ  ונאש  קיטסלפה  תומכש  ךכ  לע  תועיבצמ  תודדועמ  אלה  תויזחתה 
םוהיז ףטש  תא  םצמצל  ןתינש  ןה  הלאכ –  שי  ןכ , תובוטה –  תושדחה  תונוט  . ןוילימ  עיגת ל-250  םיב  קיטסלפה  תלוספ 

לכ לשו  םיקורי  םינוגרא  תורבח , תולשממ , לש  ץמאמ  שרוד  רבדה  .ובש  קיטסלפהמ  םיה  תא  תוקנל  ילוא  ףאו  םיה , לא  קיטסלפה 
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, הנתשת אל  המגמה  םאש  םיפוצ  םירקוח  ןוסא : תרה  הפולחה  ירה  םיב , הפיטכ  איה  הלועפ  לכש  הארנ  םא  םג  ונתיאמ  . דחא 
. םיגד  רשאמ  קיטסלפ  תלוספ  רתוי  םיב  אצמית  תנשב 2050 

תרבח .םומינימל  קיטסלפה  ַךרדִמ  תא  ןיטקהל  הרטמב  יביטקלוקה  ץמאמל  םתריהל  תובייח  קיטסלפ  תוזיראו  םירצומ  תוינרצי  םג 
תלוספ לש  תכשמתמה  הטילפה  םוצמצל  המזוי  ליבוהל  הלחה ב-2015   The Lonely Whale תתומע םע  ףותישב  ( DELL  ) לד

, תצמואמ הדובע  לש  םייתנש  ומדק  וז  המזויל  .ףוחה  ךרואל  היחמ  תוביבס  לש  םיכרצב  ךומתיש  לדומ  םדקלו  םיל  קיטסלפ 
.הלש תוזיראה  ךותל  ימי  קיטסלפ  תלוספ  בולישלו  דוביעל  ףוסיאל , היגולונכטו  ךרעמ  החלצהב  החתיפו  הרבחה  הקדב  ןכלהמבש 

רבדה .םיהמ  ףסאנש  קיטסלפ  תלוספ  ליכמה 25%  רזחוממ , קיטסלפמ  לד  לש  הצקה  דויצו  םיבשחמה  תוזירא  לכ  תויושע  םויכ 
.םירצומה תא  תופטועה  קיטסלפה  תוזיראב  םיארנה  הרואכל  םימגפבו  תומלש  רסוחב  רכינ 

ךרעמו היגולונכט  חתפל  התרטמש  , NextWave תמזוי הדלונ  ךכו  תופסונ , תורבח  םע  עדיה  תא  לד  הפתיש  םזימה  תחלצה  רואל 
לש 1,500 םיל  הסינכ  ןושארה  בלשב  עונמל   NextWave-םיפצמ ב וז  ךרדב  .וגוסמ  ןושאר  ימי  קיטסלפ  לש  אמייק  - רב הקפסא 
NextWave-תופתושה ב תורבחה  תצובק  .תואבה  םינשה  שמחב  קיטסלפ , יקובקב  ןוילימ  הוושה ל-66  קיטסלפ , תלוספ  תונוט 

ןהלש שומישה  תא  לילכ  לטבל  תפאוש  ףא  איהו  תורבחה , ירצומב  קיטסלפב  שומיש  ןיטקהל  הטילחהו  המידק , ףסונ  דעצ  הדעצ 
Trek Bicycle, סרוטומ , לרנ  ומכ ג' תורבח  םיפתוש  המזויל  .ןהלש  קיטסלפה  ַךרדִמ  תא  םצמצל  ךכו  רזחוממ  אל  קיטסלפב 
UN Environment, New Material םהבו רוביצ  תודסומו  , Herman Miller-ו , Interface, Van de Sant, Humanscale

םזימב ךרעה  ןהירצומ , תריכמ  לע  ןהיניב  תורחתמ  יעבט  ןפואב  תורבחה  דועב  . The Zoological Institute-ו , Institute
תדדועמ ךכו  ללכה , תושרל  החתיפש  עדי  הדימעמ  הרבח  לכ  (. open source  ) חותפה דוקה  ןורקעב  אקווד  אוה   NextWave

תופסונ תורבחש  תווקל  שי  .תימיה  הביבסה  רומיש  תבוטל  ונלש  הרקמבו  תישונאה , הרבחה  ללכ  תבוטל  הלועפ  ףותיש  הנימזמו 
ליבקמב םיהמ  קיטסלפה  תאצוהל  אמייק  - רב לדומ  םשייל  יביטקלוק  ץמאמ  שרדנש  ןוויכמ  המזויל , ופרטציו  לדומה  תא  וצמאי 

.קיטסלפמ תטלחומ  הלימג  ךילהל 
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