
ןיזייל  הנליא 
רודכ יעדמלו  הביבסל  רפסה  תיב 

- לת תטיסרבינוא  רטרופ , ץראה ע"ש 
אמייק תב  הנפואל  םורופה  ביבא ;

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

לש יתימאה  ריחמה  .א 2019 . ןיזייל 
תויתביבס תועפשה  הצלוח – 

.הנפואה תיישעת  לש  תויתרבחו 
.19–14 הביבסו 10(2 :) היגולוקא 

ךרכ 10(2)תוריקס ץיק 2019 /  2019ןויליג  ינויב ,  13

הנפוא בוציעל  הקלחמב  הנפוא " לוחתא   " סרוקב ורצונש  שובל  יטרפ  וגצוה  הכורעתב  .רטנס  ףוגנזיד  לש  וגג  לע  ראורבפ 2019 , רקנש ,' לש  וטספינמה   ' תכורעת ךותמ 
תלוספו םינובגמ  בוחרב , הכלשוהש  הפס  לש  רוע  ןוגכ   ) םינושמו םינוש  םירמוחמו  םיליבומ  םילארשי  םיבצעמ  לש  םידב  תויראשמ  ורצוי  םימגדה  לכ  .רקנשב 

ףסוי – ןב םקיחא  םוליצ : .הבילופ  יונ  הנפוא : בוציע  גירא | ) – לא ידב  לש  תיתיישעת 

תויתביבס תועפשה  הצלוח –  לש  יתימאה  ריחמה 
הנפואה תיישעת  לש  תויתרבחו 

גלזמה הצק  לע 

לש תרבגומ  הכירצ  תוללוכה  דואמ , תובחרנ  תויתרבחו  תויתביבס  תועפשה  הנפוא  יטרפו  םידגב  רוצייל 
.םדא תויוכז  תרפהו  תלוספ  לש  המוצע  תומכ  תריצי  תיעבטה , הביבסה  םוהיז  םיבאשמ , ןווגמ 

תויתביבסה תויועמשמל  עדומ  וניא  ובור  ךא  הנפואהו , דוגיבה  תיישעת  ירצומ  לש  ןכרצ  אוה  ולוכ  רוביצה 
.ולש תוינכרצה  תוריחבה  לשו  רוצייה  לש 

לש יתביבסה  ךרדמב  םוצע  יונישל  איבהל  הלוכי  וז  היישעתב  תומייק  יכרעו  תויתביבס  תוסיפת  תעמטה 
.תושונאה

הלכלכ תונורקע  תעמטה  םלועייו , רוצייה  יכילהת  לש  יתביבס  רופיש  אמייק , – ינב םלג  ירמוחב  שומיש 
ידכ םישרדנה  םידעצל  תואמגוד  םלוכ  םה  היישעתב , םידבועה  תחוורל  הגאד  םג  ומכ  ןגוה , רחסו  תילגעמ 

.אמייק – תב היהת  הנפואה  תיישעתש 

תכרעמה

ריצקת

תוליהקל ךייתשהל  ןה  םירחאמ  לדביהל  ןה  ונל  תרשפאמ  הנפוא  .יטקרפ  דיקפת  קר  אל  םיאלממ  ןמזמ  רבכ  םידגב 
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, םיינוציח םילמס  ידי  - לע ונלש  תוישיאה  תא  תאטבמ  איה  ונלש , םיישגרה  םיכרצל  הרושק  הנפוא  .תויתרבח  תומגמלו 
.סוטטס יטרפו  םיגתומ 

תיישעת לש  תוקיזמה  תועפשהה  תא  רקוס  רמאמה  .הביבסל  דואמ  קיזמ  םידגב  לש  רוצייה  ךילהת  יכ  םיארמ  םירקחמ 
לש תולודג  תויומכ  רוציי  דבכ , עוניש  םיקיזמ , םילקימיכב  שומיש  היגרנאו , םימ  ומכ  םיבר , םיבאשמ  תכירצ  הנפואה :

.תומייקה תעונת  םע  ףתושמ  הנכמ  אוצמל  הסנמ  היישעתה  תאז , םע  .תוחתפתמ  תונידמב  םדא  תויוכז  תרפהו  תלוספ 
םיבצעמו הנפוא  תותשר  .הנש  הזמ כ-15  םוחתב  תירוביצ  היישעו  ימדקא  רקחמ  םימייקתמ  "ב  הראבו הפוריא  תונידמב 

אבה אשונב , חישה  תונורחאה  םינשב  ררועתמ  לארשיב  .םתיישע  לש  םייתביבסה  םיטביהל  בל  תמושת  רתוי  םישידקמ 
םיאשונ ללוכה  רתויב  בחר  הדש  איה  אמייק  - תב הנפוא  תאז , םע  .דועו  ןגוה  רחסב  הנובנ , תונכרצב  רקיעב  יוטיב  ידיל 

.דועו היגרנאה  םוחתב  תולעייתה  תלוספ , עקרקו , םימ  םוהיז  ומכ  תומייקה , םלועמ  םיפסונ 

אובמ

םכותמ המכו  תונשב ה-80  . ונל  ויהש  הממ  םידגב  רתוי  העברא  יפ  םויכ  ונל  שי  עצוממב  םידגבה ? ןוראב  ונל  שי  םיטירפ  המכ 
תויתביבסה תועפשהה  ןה  המ  ןמזהמ  . ונלש 80%  םידגבהמ  םישבול 20%  ונאש  םיארמ  םירקחמ  עובק ? ןפואב  םישבול  ונא 

? ונלש הנפואה  תכירצ  לש 

תנפואל איה  הנווכה  (. Fast Fashion " ) הריהמ הנפוא   " לש תולודגה  תותשרה  תחאב  ונקנ  ונלש  ןוראב  םידגבה  בורש  חינהל  ריבס 
םירחסנו םילוז  םיינגומוה , םה  ךכ  םירצוימה  םידגב  .ריהמ  ןוזמ  תותשרב  םירגרובמה  ומכ  רדסומו , ההז  ןפואב  תרצוימה  םינומה 

ילכ אוה  ריהמ  רוציי  הנפואב , םגו  ןוזמב  םגש  ךכ  ולש , רוצייה  תויולעב  יברמ  ץוציקב  יולת  טירפה  תויחוורב  לודיג  .ילבולג  ןפואב 
.םיחוורב לודיגו  הצפה  הקופת , ףנממה  ילכלכ 

תוימוקמ הנפוא  תותשר  רשאכ  האמה ה-20  לש  תונש ה-90  תליחתב  הצואת  הספת  םויכ  תרכומ  איהש  יפכ  הריהמה  הנפואה 
, חרזמה תונידמב  בחרנ  רוציי  ורשפא  היצזילבולגהו  תושדחה  רחסה  תוסכמ  .תוימואל  - ןיב תותשרל  וכפהו  ןתנידמ  תולובגמ  ואצי 

זאמ 1984 "ב , הראב .תיתביבסה  העפשהה  םג  התיאו  הלדג  םיטירפה  תומכ  ודרי , םיריחמהו  רוצייה  ךילהת  ץאוה  ךכ  .ןיסב  רקיעב 
לפכוה םינשב 2000–2014  ליבקמב , תורחא  . תורוחס  תמועל  הנפוא  ירצומ  יריחמב  תדמתמ  הדירי  תוארל  ןתינ  םויה , דעו 

ךותמ  ) תיסחיה האצוהה  תאז  םע  . 20%- כב הלדג  םלועה  תייסולכוא  דועב  הנפואה   תיישעתב  םירצוימה  םיטירפה  רפסמ 
האצוהה םגו  דרוי  יסחיה  ריחמה  רתוי , םינוק  םינכרצ  םירצוימ , םידגב  רתוי  רמולכ  התחפ  . הנפוא  לע  תיבה ) קשמ  תואצוה 

.תדרוי הנפוא  לע  תיסחיה )  ) תישיאה

ןוגכ םינוש , םימוחתב  רתויב  םיפי " ו" םייואר " ", " םינוכנ  " םיבשחנה םיטירפל  יתפוקתו  יתרבח  ביתכת  אטבמה  גשומ  אוה  הנפוא 
םינוילימ קיסעמה  ילכלכ  חוכ  איהו  הנפוא , ירזיבאו  הלענה  דוגיב , תללוכ  הנפואה  תיישעת  דועו  . תונמוא  ןוזמ , טוהיר , דוגיב ,

רבדה שוריפ  .הריכמלו  הגוצתל  רוצייה  ןיב  ריהמ  רבעמ  תשרוד  הריהמ  הנפוא  חרזמב  . רוצייה  ךילהתב  םתיברמ  םלועה , יבחרב 
, שובל טירפמ  חוקלה  תושירד  לע  קר  ססובמ  וניא  ריהמה  רבעמה  .רוצייה  תרשרשב  םיברועמה  לכ  לש  םיהובג  ןמז  יצחלב  הדובע 

וא תוכשמתמ  תומגמ  רחא  בקעמ  ידי  - לע תאזו  ןכדועמ , תויהל  ישגרה  ךרוצה  לע  םג  אלא  ויניעב , דגבה  לש  יבוציעה  וכרע  לע  וא 
הפולחת תונכרצ , ידי  - לע תטלשנ  היישעתה  .עציהו  שוקיב  לש  דימתמ  לגעמ  לע  תססובמ  ונימיב  תילכלכה  הטישה  תופלוח  .

םינכרצה םגו  םיבצעמהו  םינרציה  םג  ךכש , תויה  .תרבגומ  היינק  םידדועמ  םידרויו  םיכלוהש  םיריחמו  תומגמ , לש  תדמתמ 
, רוצייה תרשרש  ךרואל  ךוסחל  שי  ךומנ  ריחמ  רשפאל  ידכ  .הריכמה  תקסע  רצומה –  לש  וייח  רוזחמב  דחא  בלשב  קר  םידקמתמ 
לש ההובג  הפולחת  איה  הריהמ  הנפוא  לש  תועמשמה  ןכ , םא  .ריהמ  רוצייו  לוז  הדובע  חוכ  םילוז , םלג  ירמוחב  שומיש  ךרד  לשמל 

. הובג  יתביבס  ריחמ  ךכל  שיו  הדורי , תוכיאבו  לוז  ריחמב  םירצומ 

, ץראה רודכמ  םיבוג  םהש  ריחמה  םירצומה –  לש  תוינוציחה  תויולעה  ףקיה  תא  םיאור  ונניא  .רתסנ  ריחמ  שי  עפשה  םלועל 
לש תויתרבחו  תויתביבס  תועפשה  רקוס  רמאמה  .םירצומה  תאו  תוחונה  תא  ונל  קפסמ  םלמעש  םישנאהמו  רוביצה  תואירבמ 

.םוחתב םירקחמ  לע  ססבתמו  אמייק  - תב הנפוא  לע  תירקחמ  הזתמ  קלחכ  הנפואה  תיישעת 
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' גדג לאינתע  םוליצ : ןיסב |  ליטסקט  לעפמב  תורפות 

הביבסהו םדאה  לע  הנפואה  תיישעת  תעפשה 

םיבלשה לש  םהיתועפשה  תאו  שובל  טירפ  לש  םייחה  רוזחמ  תא  ןלהל  ראתנ  .דואמ  תבכרומ  הנפואה  תיישעתב  רוצייה  תרשרש 
.הביבסהו םדאה  לע  םינושה 

הנתוכה לודיג 

המדאה ךס  ךותמ  לע 2.5%  תולדג  הנתוכ  לש  תונוט  ןוילימ   27 הנש , לכ  .הקירפאבו  היסאב  הקירמא , םורדב  רקיעב  הלדג  הנתוכ 
המדאה תא  םיססרמ  הנתוכה  יליתשל  תורחת  עונמל  ידכ  םלועב  . םיקרחה  ילטוקמ  שומיש ב-11%  ךות  םלועב , תדבועמה 
הלפוט המדאהש  עגרהמ  תחא  . הרצק  הצלוח  רופתל  ידכ  םישרדנ  םינשד  לש  םרג  כ-150  ןכ , ומכ  .םיינחרז  הרבדה  ירמוחב 

םיססרמ ףיטקה  תארקל  ךכ , לע  ףסונ  .עקרקב  םימזינגרואה  ןווגמ  לש  אלמ  םוקיש  ינפל  םינש  שמח  דע  ףולחל  תולוכי  הזכ  ןפואב 
. םיכומס  םילחנל  העיגמו  תודשה  תא  ללכ  ךרדב  האיטחמ  רמוחה  תיצחמכ  .םילע  רישמ  רמוחב  םיסוטמ  תועצמאב  הנתוכה  תא 

םיאלקחהו תיסחי , תוחיחצ  תונידמב  הלדג  הנתוכה  בור  "ג  . קל רטיל  כ-3,200  םימב , בחרנ  שומיש  שרוד  הנתוכה  לודיג 
דע הגרדהב  דרי  הסלפמש  לארא  תַָמיב  ךכל  תקהבומ  המגוד  תוארל  ןתינ  .םילודיגל  םיימוקמ  םימ  תורוקמ  לע  םיכמתסמ 

דע תנשמ 1960  .ןטסיקבזוא  חטשב  הנתוכה  ילודיג  תא  תוקשהל  ידכ  תורהנ  ינשל  וטוה  המיה  ימ  .תטלחומ  טעמכ  תושבייתהל 
. הלעמלב מ-65%  םגאה  חטש  םצמטצה  תנש 2000 

םידב תעיבצ 

( םיטוחה וא   ) דבה העיבצה , ךילהתב  .וכרדב  דחא  לכ  םיליערה  דיהדלמרופו , רולכ  םורכ , םיללוכה  םיימיכ  םיעבצב  תעבצנ  הנתוכה 
תובקעב .תיברמ  תוכרלו  ןווגב  קוידל  עיגהל  ידכ  סני ) ' גה ידבב  דחוימב   ) תורזוח תופיטש  תושרדנ  םיתיעלו  עבצה  לכ  תא  גפוס  אל 
העיבצ לעפמ  םילעפמל  . םיכומסה  םוהת  ימלו  תורהנל  תוכפשנ  העיבצה  ירמוח  תא  םיליכמה  םימ  לש  תולודג  תויומכ  תאז ,

הנורחאה הנפואה  יעבצב  םיעבצנ  ןיסב  םיבר  תורהנ  ךכו  עבוצ , אוהש  דב  הנוט  לכ  לע  םימ  תונוט   200- כב שמתשמ  עצוממ  יניס 
.
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םידב תחפ 

תויטמוטוא הריזג  תנוכמו  היינשה  לע  תחא  דב  לש  תובכש  תוחנומ  הז , ךילהתב  .הריזגה  ךילהתב  שחרתמ  םלג  ירמוח  לש  בר  זובזב 
רמוחב דע 20%  לש 10%  תחפ  רצונו  תוקרזנ , הרזגה  ביבסש  דבה  תוכיתח  .דגבה  תא  םיביכרמה  דבה  יקלח  תא  תורזוג  תוינדי  וא 

. םלג 

היישעת ילעופו  םיאלקח  לע  העפשה 

ידוהה קושה  תחיתפ  לשמל , ךכ  .הנתוכה  תא  םילדגמש  םיאלקחה  םהב  היישעתב , םיברועמה  םדא  ינב  לע  ןה  תופסונ  תועפשה 
וליבוה הרבדה  ירמוחב  בחרנה  שומישהו  לוביה  תויפיצב  הדימע  - יא ךכ , תובקעב  םינזה  רפסמ  םוצמצ  תיטנג , תסדנוהמ  הנתוכל 

םינשה שלוש ב-80  הרבדה  ירמוחב  שומישה  םיפלא  . לש  םתודבאתהל  ךכ  תובקעבו  םיבר  םיאלקח  לש  תילכלכ  תוקסרתהל 
ןווגמ דוביא  המדאה , תוירופב  הדירי  ומכ  םירחא , םייתביבס  םירבשמל  םרת  הנתוכה  תיישעת  תובחרתה  םע  דחיו  תונורחאה 

. םיקיזמ  ילטוקב  בר  שומישל  ףושח  היהש  ימל  תובר  תויתואירב  תויעבו  יגולויב 

' גדג לאינתע  םוליצ : רוצייה |  ךילהתמ  קלחכ  לעפמב  הריפתל  וא  הגיראל  םינכומ  הנתוכ  יטוח 
הנפואה תיישעת  .שארמ  םינכומ  םיבוציע  יפל  םלועה  לכב  תוחתפתמ  תונידמב  םילעופ  ידי  - לע םירפתנ  םידגבה  הריהמ  הנפואב 
תונידמב םילעופ  תאז , םע  הלא  . תונידמ  לש  תילכלכה  תוחתפתהל  תובר  תמרותו  רוצייב , םדא  ינב  ןוילימ  םויכ כ-25  הקיסעמ 
םיתיעל ןמז , לש  ץחלב  םועז , רכש  תרומת  םויב  תועש  תודבועש 12–18  תוריעצ , םישנ  ןבור  ןה  דועו  ורפ  שדלגנב , ןיס , ודוה , ומכ 
העיצפ .תועיצפל  יוכיסה  תא  םילעמ  הדובעה  לש  ינוג  - דחה יפואהו  הובגה  ץחלה  .תוילאיצוס  תויוכזו  םייסיסב  הדובע  יאנת  אלל 

, םדא ינב  תואמ  לש  תונברוק  םיבוג  וללה  םיפופצה  םילעפמב  תונוסא  .םייוציפ  אלל  םיידיימ  םירוטיפל  הליע  םישמשמ  ןויריה  וא 
.םדא ינב  לש 1,129  םהייח  תא  הבגש  ( 2013  ) שדלגנבב הזאלפ " הנאר  ןוסא   " אוה םהבש  םסרופמה 

תבר היכרריהב  הנשמ  ינלבקו  םינלבק  לש  הכובס  תכרעממ  קלח  םה  .רוצייה  תרשרשב  םיפוקשהו  םינורחאה  םה  םילעופה 
לטבמו רוכינ , רשפאמ  תוחוקללו  םינרציל  םיבצעמה  ןיב  ילמסו  יזיפ  קחרמ  .רוצייה  ךילהתב  תופיקש  תרשפאמ  אלש  םיבלש 

בצמב דגב  קורזל  חוקלה  לע  לקמ  לוזה  ריחמה  ךכ , לע  ףסונ  .רוצייה  לעופל  היתפמא  שוחל  חוקלה  לש  ותלוכי  תא  ןיטולחל  טעמכ 
.ןופצמ תופיקנ  אלל  בוט 

םינושה םילעפמה  ןיב  ןמזה  לכ  םיפילחמ  םיקפסו  םיגתומ  םיריחמ , תדרוה  לע  םילודגה  םיגתומה  ןיב  תרמגנ  הניאש  תורחתב 
לכ .ותוא  םירציימה  םידבועה  לש  םידורי  הקוסעת  יאנת  בורל  תפקשמ  טירפה  ריחמב  הדירי  .םהיניבמ  רתויב  לוזה  רחא  שופיחב 

םהיתויוכזל םיעדומ  אל  בורל  םמצע  םידבועה  .םיילאיצוס  םיאנת  תערה  לע  ףסונ  םידבועל  יתקוסעת  ןוחטיב  - יא תריציל  ליבומ  הז 
. םירוטיפל  ששחמ  ןנולתהל  םידחופ  וא 

לע םיקפס  ןיב  תורחת  .אמייק  - ינב םירצומ  תריצימ  דרפנ  יתלב  קלח  םה  םיתואנ  הדובע  יאנתש  ךכב  הריכמ  תומייקה  תסיפת 
.םינכוסמ הדובע  ילהונ  טוקנל  םיקיסעמהו  םינרציה  תא  העינמ  דגבה , בוציעב  ןורחאה  עגרה  לש  םייונישו  הריסמ  ידעומ  םיריחמ ,

.ךילהתה תא  םיעינמ  רתויב , ךומנה  ריחמבו  רהמ  שדחה  ןונגסה  תא  םישרודה  םינכרצה ,

הזירא

ךותב תוזראנ  תויקשה  .תויטנוולר  תויוותו  תוחל  דגנ  ןוקיליס  םע ג'ל  תדרפנ  ןוליינ  תיקשב  זראנ  טירפ  לכ  הריפתה , םויסב 
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.םיה ךרד  ללכ  ךרדב  תוחלשנו  הלודג  הלוכמ  ךותב  תוזראנ  תואספוקה  הספוקב .) םיטירפ   50–20  ) ןוטרק תואספוק 

ףסוי – ןב םקיחא  םוליצ : .ןתיא  ןרוא  הנפוא : בוציע  רטנס |  ףוגנזיד  ראורבפ 2019 , רקנש ,' לש  וטספינמה   ' תכורעת

עונישו היגרנא 

עונישל ףיטק , תונוכמל  םישורד  קלדו  היגרנא  .הנתוכ  לכ ק"ג  לע  קלד  כ-0.3–1 ק"ג  הנתוכה , חמצ  דוביעב  תעקשומ  הבר  היגרנא 
תונידמב וליפאו  תונוש  תורבח  ידי  - לע םיתיעל  םיעצובמש  םידרפנ  םיכילהת  םה  רומיגו  הגירא  .תונוכמה  תלעפהלו  הייווט  ילעפמל 

, ודוהב תגראנ  ורפב , הלדג  סני  יסנכמ ג' גוזב  הנתוכה  םיתיעל  .יפוסה  םדעיל  דע  םימעפ  תורשע  םיענושמ  דגבה  וא  דבה  תונוש  .
םישדחתמ םניאש  עבט  יבאשמו  היגרנא  םיכרוצ  וללה  םיכילהתה  .ב  " הראב רבד  לש  ופוסב  רכמנ  סני  ' גהו שדלגנבב  סני , ' גל תרפתנ 

. הממח  יזג  תטילפל  םימרות  ןכו  טפנ ) )

תלוספ

םיעיגמ םניא  םיבר  םיטירפ  ךכ , לע  ףסונ  הנפוא  . ירזיבאו  שובל  יטרפ  דראילימ  הנש כ-80  לכ  תקוושמ  הנפואה  תיישעת 
העינמ ןיא  ךכו  םתשיכר , לש  תועפשהל  הנותנ  הניא  םינכרצה  בור  לש  םתעד  .דועו  תונמזה  לוטיב  בוציעב , תולקת  ללגב  םינכרצל 

תויפיצפס תושירדל  המצע  תא  המיאתהו  השימג  התייה  תימוקמה  היישעתה  רבעב , .תוריהמב  שובל  יטרפ  תפלחהל  םתניחבמ 
ךותמ םג  אלא  יתימא  ךרוצ  ךותמ  קר  אל  םינוק  םינכרצהו  םירצומ , לש  בחר  הכ  ןווגמ  שי  הריהמ  הנפוא  לש  ןדיעב  .תוחוקל  לש 

. םישבלנ  אל  ללכ  םיטירפהו  עגרה  טהלב  תושענ  תובר  תוינק  .האנה 
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Havi רוצייו : בוציע  םיקיתל |  םייל  " הצ םילהואמ  םיטנזרב  לש  ( upcycling חיבשמ , רוזחִמ   ) שודחִמ
לש ופוסבו  ץוהיגב  שובייב , הסיבכב , היינקה –  רחאל  תשחרתמ  דגבה  לש  תיתביבסה  ותעפשהמ   60%- כש הארמ  יטירב  רקחמ 

יאקירמאהו ליטסקטו , םידגב  לש  הלעמל מ-32 ק"ג  הנש  לכב  הנוק  עצוממ  יטירב  חרזא  תלוספל  . ךפוה  דגבהשכ  רבד 
םיכפוה רבד  לש  ופוסב  ךא  םירזחוממ , וא  היינש  דיל  ךכ  רחא  םיכישממ "  " ונקנש םישדח  םידגב  כ-31 ק"ג ) .  ) המוד רפסמ 

םידגב לש  תונוט  ינוילימ  .דיימ  םינמטומ  יברעמה  םלועב  שומישה  רוזחַממ  םיאצויש  םידגבה  לכ  אל  .תנמטומ  הבורש  תלוספל 
יפל הנשב .) תונוט  תאביימ כ-100,000  הדבל  הינק   ) הקירפאל ברעמהמ  הקדצ  ינוגראמ  םירבעומ  םירזיבאו  םיילענ  םישמושמ ,

רבד לש  ופוסב  םיעיגמ  ברעמב  םימרתנש  םידגבהמ  תונורחאה כ-70%  הנש  ב-30  , Oxfam יטירבה ירטינמוהה  ןוגראה  ינותנ 
היינש די  ידגב  לש  תולודג  תוליבחל  איה  הנווכה  .הליבח  יליהווסב  השוריפש  הבמוטימ – '  ' תארקנ תאזה  העפות  הקירפאל  .

לש תונוט  ינוילימ  לש  ףסונ  עונישב  הכורכה  תיתביבסה  תולעל  רבעמ  יתייעב  דצ  שי  וז  העפותל  .םייאקירפאה  םיקוושל  תועיגמה 
םירבסהה דחאו  םינשה 1981–2000 , ןיב  הנשל  לש 5.3%  בצקב  המצמטצה  תויאקירפא  תונידמב  הנפואה  תיישעת  .םידגב 

לש םיכרצהמ  הברהב  הלודג  וז  הרוצב  הקירפאל  העיגמש  םידגבה  תומכ  ךכ , לע  ףסונ  .הבמוטימה  תעפות  אוה  תומצמטצהל 
. המדאב  םינמטנ  רבד  לש  ופוסב  םיפדועהש  ךכ  הב , תוחוקלה 

השיכרו בוציע  תלכלכ 

בור ןמואכ , לע  - בצעמ לש  תלבוקמה  תימדתל  דוגינב  .הנפוא  תותשר  לש  םיריכש  םה  םיבצעמה  הריהמה  הנפואה  תיישעתב 
תא קיפהלו  תולודג  תויומכ  רהמ  רצייל  ידכ  .םוסרפהו  קווישה  תוקלחמ  ידי  - לע תובתכומ  הנפואה  תותשרב  בצעמ  לש  תוטלחהה 

. הנועל  הנועמ  ןתומה  וקו  םיעבצה  דבה , גוס  יונישמ  רזגנ  בוציעהו  תונכומ , תונולבש  יפל  םירצוימ  םיטירפה  םיחוורה , ברמ 

ילכ םה  םידגבש  ןוויכ  ימנידו , שימג  דימתמ , יוניש  םינכרצל  תרשפאמ  הנפואה  תותשרב  םיטירפ  לש  הריהמ  הפולחת  דחא , דצמ 
תותשר ןתוא  םידגב – " לש  היצזילבולג   " תמייק הנפואב  םג  םיבר , םימוחתב  ומכ  ינש , דצמ  תימצע  . תוהז  לש  היינבב  יזכרמ 

ילנויצר לוקיש  ךותמ  אקווד  ואל  הנוק  רוביצה  עפשה  תא  .םלועב  םוקמ  לכב  םיאצמנה  תורזגו  םיעבצ  םידגב , םתוא  תא  תורציימ 
םילכה זגרא  תרגסמב  ינומכ ," םדאל  ןוכנ  המ   " לש השוחת  ךותמ  יטקרפה ," ןויגיהה   " ךותמ יביטיאוטניא  ןפואב  אלא  הרטמ , דקוממ 

 . םייטרקנוק םייתרבח  םירשקהל  םאתהבו  רכומהו  ןימזה 

לש תבלושמ  הריצי  איה  הכירצה  תוברת  םייקתהל  . ךישמהל  ידכ  הכירצבו  רוצייב  היולתו  החימצ , תססובמ  תילכלכה  הטישה 
ךכ תוימלועהו , תוימוקמה  הרבחהמו  הלכלכהמ  קלח  תויהל  ןכרצל  תמרוג  םימיוסמ  םירצומ  לש  היינק  - יא וא  היינק  .ןכרצ  - חרזא

תוטלחהה ילבקמ  יפב  םירדגומ  םדא  ינב  םג  ךכו  םינכרצל –  םיחרזאמ  ונכפה  השעמל , ףסכה " . םע  עיבצמ   " השעמל אוהש 
אל רבכ  םהלש  בוציעהש  ןוויכ  תיזיפ , ולבתה  םהש  ינפל  שומיש  ללכמ  םיאצוי  םידגב  הכירצה , תוברתב  .הנפואה  תותשרב 

תונשייתה  ' תועצמאב ךכ , לע  ףסונ  תיטנוולר  . אלל  המ  ןמז  ירחא  תכפוה  היינק , ןמזב  תושגרתה  הררועש  הלמש  .יתנפוא 
ביטב םג   ) תוכיא ןובשח  לע  תויולעב  ןוכסיח  תוחפ , יתוכיא  םלג  רמוחב  שומיש  בקע  םירצומ  לש  םייחה  רוזחמ  רצקתמ  תננכותמ '

. םישדח  םירצומב  ךרוצה  ךשמה  תא  םיחיטבמ  ןוקית , תויורשפאב  ךמות  וניאש  בוציעו  הדובעה )
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(, לשמל םידגב  ןוקית   ) הכירצה רחאלש  תורישב  רוסחמ  םע  דחי  שדחתהל , יתרבחה  ץחלה  הריהמה , הנפואה  לש  הכומנה  תולעה 
לוצינ ךות  הנפוא  יטרפ  דועו  דוע  םירצוימ  תאז  תובקעב  .תרבוגו  תכלוה  תורידתב  ופילחהלו  דגבמ  רטפיהל  טושפו  לוזש  ךכל  ומרג 

.ץראה רודכ  תא  םהזל  הכישממה  תלוספל  םיכפוה  םה  םירצקה  םהייח  םויסבו  םדא , ינבו  עבט  יבאשמ  לש 

שודחִמ  . IM NOMI יגולוקאה גתומה  תלעב  יברעמ , ימענ  תבצעמה  לש  םלגה  ירמוח  םה  םישמושמ  םידגבו  ליטסקט  תלוספ 
הריהמה הנפואל  דגנ  תבוגת  תיטיאה ,' הנפואה   ' תשיגמ קלח  אוה  םידגב 

יוניש ינצינ  אמייק –  - תב הנפוא 

סדידא תרבח  יבויח –  ןוויכב  םידעצ  םישוע  םינוש  םיגתומ  .םייתביבס  םיאשונל  תרבוג  תועדומ  בקע  םיצחלל  ףושח  הנפואה  םלוע 
Sustainable Apparel ומכ םינוש , םינוגרא  .דבלב  רזחוממ  קיטסלפב  שומישל  רובעת  דעש 2024  הרהצהב  האצי  לשמל ,

, םוהיזה תמר  תתחפהל  רוצייה , יכילהת  לועייל  רשאב  תוטלחה  ילבקמלו  הנפואה  תיישעתל  ץועייו  רקחמ  םיעיצמ  , Coalition
University of Arts ומכ םיהובג  םידומיל  תודסומ  .תומייק  לש  םייוושכע  םיטרדנטסב  הדימעלו  תופיקשה  תמר  תאלעהל 

.Center for Sustainable Fashion ןוכמב םיהובג  םידומיל  םיעיצמ   London

Global םע ףותישב  ןגרוא  סנכה  .היישעתה  יריכב  תופתתשהב   Copenhagen Fashion Summit םשב סנכ  ךרענ  יאמב 2018 
תינכדע הדובע  תינכות  הגצוה  םהלש   יתנשה  "ח  ודב .אמייק  - תב הנפוא  לש  אשונב  תימלוע  תוגיהנמ  םורופ  , Fashion Agenda

דעצהו יונישל , םיבלש  םיראותמ  ךמסמב  .ךלהמל  ומתרנ  רבכש  הנפוא  תורבח  רתוי מ-100  לש  המישר  תללוכה  יוניש , ןעמל 
לועיי אוה  ינשה  דעצה  .םינושה  רוצייה  יבלש  לש  יתגרדה  רופישו  בקעמ  רשפאתש  רוצייה  תרשרשב  תופיקש  אוה  ןושארה 

םיקסעומה לש  םיחוטבו  םידבכמ  הדובע  יאנתל  הגאד  אוה  ישילשה  בלשה  .םימב  ןוכסיחו  םילקימיכבו  היגרנאב  שומישה 
רחס םודיק  תילגעמ , רוציי  תרשרש  אמייק , - ינב םלג  ירמוח  ומכ  םיפסונ , םיידיתע  םידעצ  לע  םג  תרבדמ  הדובעה  תינכות  .היישעתב 

חטשהו הליעפו  תחתופמ  הב  הלכלכהש  הנידמ  לארשיל , םג  ןבומכ  םייטנוולר  הנפואה  תיישעתב  םייונישל  םיצמאמה  .דועו  ןגוה 
ברקב םיהובגה  תומוקמה  דחאב  םיאצמנ  ונחנאש  יפ  לע  ףא  ךלהמל , המתרנ  אל  תילארשי  הנפוא  תשר  ףא  םויהל  ןוכנ  .לבגומ 

חפנמ םהש 5%  הנשב , תונוט  כ-620  שפנל –  תלוספ  רוצייב  ( OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה  תונידמ 
יתאוושה ףסונ , רקחמב  ךרוצ  שי  לארשיב  אמייק  - תב הנפואל  תעגונה  תוינידמ  םושייו  שוביג  םשל  ליטסקט  . ןה  ונלש , תלוספה 

יתרבח יונישל  ילככ  הנפואה  תיישעתב  שמתשהל  שיש  וניבה  רבכ  םלועב  .םלועב  ושענש  םימוד  םירקחמל  המודב  יריפמאו 
? לארשיב יתמ  יתביבסו ,
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