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ריצקת

בלח ירצומו  ללכב , יחה  ןמ  םירצומ  רוציי  ךלהמב  תומרגנה  תויתביבסה  תועפשהה  תנבהב  ןיינעה  רבוג  תונורחאה  םינשב 
לש תופיקעו , תורישי  תויתביבס , תועפשהו  קשממ  תודוקנ  ןווגמ  ןחבש  רקחמ  תואצות  הנושארל  גיצמ  הז  רמאמ  .טרפב 

תותפר הנש ב–12  ךרואל  ךרענ  רקחמה  (. LCA  ) םייחה רוזחמ  חותינ  תטיש  תועצמאב  לארשיב  רקב  בלח  רוציי 
בלח רוציי 1 ק"ג  יכ  אצמ  רקחמה  .הבלחמל  בלחה  תעגה  בלשל  דע  הסבאהל  ןוזמה  רוציי  בלשמ  ךרענ  חותינה  .תויפותיש 

היגרנא לוא  –ג' הגמ  3.3– כו םימ  רטיל  כ–52  עקרק , חטש  עצוממב כ–0.5 מ"ר  שרוד  ןובלחו ,) ןמוש  תלוכתל  ןנקותמ  )
GWP), ינצמח , – וד ןמחפ  ךרע  הווש   ) CO2-eq לש כ-1.03 ק"ג ףקיהב  םימהזמ  תוטילפ  רציימו  םיקלדמו , למשחמ 

הלא תואצות  (. EP החרז , ךרע  הווש   ) PO4—eq ו–0.003 ק"ג ( AP תינצמח , – וד תירפוג  ךרע  הווש   ) SO2-eq 0.0095 ק"ג
ביכרכ אצמנ  ןוזמה  לודיג  .הערמ  רדעיה  ללגב  ךומנש  עקרקב , שומישל  טרפ  םלועב , םירקחמב  אצמנש  חווטב  תואצמנ 

הווהמ תפרב  תוליעפה  .אבוימה  ןוזמה  לש  רוקמה  תוצראב  תושחרתמ  ןבורו  תוטילפב , ןה  םיבאשמה  תכירצב  ןה  ירקיע 
יזג תוטילפל  תירקיעה  תמרותה  איה  לוכיעה  תכרעמב  הסיסתה  .המאתהב  םימהו , היגרנאה  תכירצ  ךסמ  20% ו–13% 

חותינמ תיתכרעמ  השיג  ץומיא  .תוטילפה  רתיב  םג  םיירקיעה  םימרותה  םהו  לבזב , לופיטה  יקשממ  ןכמ  רחאלו  הממחה ,
םיבאשמ תכירצל  תורושקה  לארשיב , בלחה  רוציי  תכרעמב  תוירקיע  העפשה  תודוקנ  רפסמ  ההיז  םייחה  רוזחמ 

היגרנאה תכירצ  לוכיעה , תכרעממ  תוטילפ  לע  ןוזמה  בכרה  תעפשה  ותלבוהו , ןוזמ  אובי  רתיה : ןיב  תוללוכו  תוטילפלו ,
.לבזב לופיטה  קשממו  תפרב  םימהו 
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רבדה תואלקחמו .) ןוזמ  ירצומ  תיישעתמ  רקיעב   ) תלוספב הנזהב  תיסחי  בר  שומיש  השענ  תילארשיה  תפרב  .ןונצמ  הנוזינה  הרפ 
ןמקוב רחש  םוליצ : תורפל |  ןוזמה  לודיגל  םירושקה  תוטילפהו  םיבאשמה  תא  םצמצמ 

אובמ

הלוכי וז  הנבה  .ןוזמ  לש  הכירצו  רוציי  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תנבהב  םלועבו  ץראב  ןיינעה  לדגו  ךלוה  תונורחאה  םינשב 
אוה יחה  קשמ  יכ  ואצמ  םלועב  םינוש  םירקחמ  .אמייק  - תב ןוזמ  תכרעמ  םודיקלו  העפשהה  םוצמצל  תולעייתהל , סיסב  שמשל 

םהב דקמתנש  יחה  קשממ  ןוזמה  יביכרממ  דחא  תוילבולגהו  . תוימוקמה  תויתביבסה  תוכרעמה  לע  ץחלב  יתועמשמ  םרוג 
( היגרנאו םימ  עקרק ,  ) םיבאשמ תכירצ  ךרד  הביבסה  לע  ףיקעו  רישי  ןפואב  עיפשמ  בלחה  רוציי  ךילהת  .רקב  בלח  אוה  הז  רמאמב 

. תילבולגהו  תימוקמה  הביבסל  םינוש  םימהזמ  תוטילפו 

םינוש םיכילהת  תנבה  רשפאתש  תיתכרעמ  השיג  ץומיא  איה  ןתיא  תודדומתהלו  הלא  תועפשה  תניחבל  תויועמשמה  תחא 
LCA – Life Cycle  ) םייחה רוזחמ  חותינ  .העפשהה  םוצמצלו  םילגרה  יונישל  תולעייתהל , סיסבכ  תויגטרטסא  תאיצמו 
.ןמוצמצל תולועפ  תעצהלו  רצומ  רוציי  יבלש  ךרואל  תופיקעו , תורישי  תויתביבס , תועפשה  יוהיזל  ליעי  ילכ  אוה  ( Assessment

, רצומה רוציי  ךרד  םלגה , רמוח  תקפהמ  רצומ , לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תונוש  תודוקנב  תויתביבסה  תועפשהה  תא  הגיצמ  וז  הטיש 
. רבקל )' הסירעמ   )' וקוליסל דעו  וב  שומישב  רובע 

בלחה  רוציי  תרשרשב  םינוש  םיבלשבו  הדימ  ינקב  הז  ילכ  תועצמאב  בלח  רוציי  תוכרעמ  ונחבש  םיבר  םירקחמ  וכרענ  םלועב 
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תשמשמש הממחה  יזג  תוטילפ  איה  ןהב  תירקיעהו  םייתש , םיתיעלו  תחא  תיתביבס  העפשה  םינחוב  םירקחמה  תיברמ  . 
לאיצנטופ ןוגכ  תורחא , תויתביבס  תועפשהל  םיסחייתמ  םיטעמ  . GWP)  ) תילבולגה תוממחתהה  לאיצנטופל  דדמ 

אצמנ הלא  םירקחמב  .םימו  ריווא  םוהיזל  םידדמ  םהש  ( EP היצקיפורטיא ,  ) הרתעהה לאיצנטופו  ( AP היצקיפידיסא ,  ) הצמחהה
יזג תוטילפ  ךסמ  הווהמו 94%–80  תויתביבסה , תועפשהל  ירקיעה  םרותה  אוה  בלחה ) רוצייו  ןוזמה  לודיג   ) יאלקחה בלשה  יכ 

תוסחייתה הכ  דע  לביק  בלחה  לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  םימב  שומישה  בלחה  . תקפסא  תרשרש  ךרואל  הממחה 
. דבלב  תלבגומ 

םיקשמ העיגמ מ-163  בלחה  תבונתמ  .תובלוח כ-58%  תורפ  הלעמל מ-100,000  הנומ  לארשיב  רקבה  בלח  רוציי  תכרעמ 
ראשהו תורפ , עצוממב 80  םינומה  םייתחפשמ  םיקשמ  העיגמ מ-750  כ-41%  קשמל , תורפ  עצוממב 400  םינומה  םייפותיש 

םילקאה יאנתל  םאתוהש  ילארשי , - יזירפ - ןייטשלוה אוה  לארשיב  הרפ  לש  ירקיעה  עזגה  םייאלקח  . רפס  יתב  רפסממ 
הניאש םלועב , תובר  תונידממ  הנוש  הנזה  תטישבו  הרפל  ההובג  בלח  תקופתב  תנייפואמ  לארשיב  בלחה  רוציי  תכרעמ  .ילארשיה 

תלוספו סג  ןוזמ   ) ימוקמ ןוזמ  לע  םיססבתמ  הנוזתהמ  .הנשה כ-35%  לכ  ךרואל  תודיחאו  תודודמ  תונמ  לע  תססובמו  הערמ  תללוכ 
. זכורמ ) ןוזמ   ) םיאבוימ  65%- כו ןוזמה ) תיישעתמ 

תוכלשהה םוצמצל  תויתשת  רופיש  רתיה , ןיב  תללוכה , בלחה , קשמב  הפיקמ  המרופר  לארשי  תנידמב  המדוק  תונורחאה  םינשב 
תוביטרמ םיעבונה  םיעגפמ  םוצמצו  םינוש  םדק  ילופיט  תועצמאב  בויב  תוכרעמב  תפרה  יכפש  לכ  תטילק  ןוגכ : תויתביבסה  

ןקתמו טסופמוק  ומכ  םינוש  לבזב  לופיט  ינקתמ  תמקהו  תפרה , תורצחב  רוטלִק  ומכ  לבזב  לופיט  יקשממ  תלחה  תפרב , לבז 
.תיאלקח הצובב  לופיטל 

רצומה לש  תופיקעהו  תורישיה  תועפשהה  תא  לולכתש  ךכ  תיטסילוה  הרוצב  בלחה  רוציי  תכרעמ  לארשיב  הנחבנ  אל  הכ  דע 
.העפשהה םוצמצל  לאיצנטופה  לע  עיבצתו  םינוש  םיביכרמו  םיבלש  לש  העפשהה  תא  דומאת  ולוכ , םייחה  רוזחמ  ךרואל 

רוציי יכ  אצמ  םייחה  רוזחמ  חותינ  תשיג  תועצמאב  תונוש  תונידמב  בלח  יקשממ  הממח  יזג  תוטילפ  הוושהש  םדוק   רקחמ 
הב שיש  לארשיל  תינייפוא  תפר  רובע  םיעצוממ  םינותנ  לע  ססבתה  רקחמה  תאז , םע  .רתויב  ךומנה  ףקיהב  טלופ  לארשיב  בלחה 

.דבלב תורפ   63

לעו תיטסילוה  הרוצב  ןחבשו  םייחה  רוזחמ  חותינ  תשיג  תועצמאב  ךרענש  ןושאר  רקחממ  םיירקיע  םיאצממ  םיגצומ  הז  רמאמב 
.ץראב יבחרב  תונוש  תותפרב  בלחה  רוציי  תכרעמב  םייתביבס  םיקשממ  ןווגמ  םויכ  םילבוקמה  םייעוצקמה  םיטרדנטסה  יפ 

רחש םוליצ : לאערזי |  ץוביק  תפר  .הבלחמל  התלבוהל  דע  םימי , לש 1-2  תפר  תקופת  ןוסכאל  רטיל  חפנב 24,000  בלח  לכמ 
ןמקוב

רקחמה תוטיש 

רוזחמ חותינ  לש  םיכמסמ  לעו  תנשמ 2006  ,  ISO 14040 יכמסמב םיגצומה  םיבלשהו  היגולודותמה  לע  ססבתה  רקחמה 
יתביבסה חותינה  תופתושו  ( IDF (International Dairy Federation תובלחמה לש  תימואל  - ןיבה היצרדפה  לש  בלחל  םייחה 
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חותינה . LEAP (Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership) הנקמה  לש  עוציבהו 
(. FPCM אוה 1.0058 ק"ג לארשיב  בלח  רטיל  עצוממ  האוושה , םשל  (. ) FPCM  ) ןובלחו ןמוש  תלוכתל  ןנקותמ  בלח  "ג  קל השענ 

ץראב םינוש  םירוזאב  תויפותיש  תותפר  םינותנ מ-12  ףוסיא  ללכו  לירפא 2016 , דע  יאממ 2015  הנש , ךרואל  ךרענ  רקחמה 
תולובג  )' רקחמב וללכנש  רוצייב  םיבלשהו  םיביכרמה  טוריפ  תא  גיצמ  רויא 1  חפסנ 1 .) טוריפ ב ואר   ) םינוש תפר  ילדוגבו 

.הבלחמל בלחה  תעגה  דעו  תורפה  תלכאהל  ןוזמה  רוצייב  לחה  תכרעמה – )'

םירקחמ הללכש כ-20  הריקס  הכרענ  תוימוקמה  תותפרב  קפומה  בלחה  לש  םייחה  רוזחמ  חותינלו  םינותנה  ףוסיאל  ליבקמב 
תוכרעמב ןויסינה  סיסב  לע  תולעייתה  ידעצ  םודיקל  תויורשפא  תוהזלו  רקחמה  יאצממ  תא  תוושהל  הרשפאו  םלועה  יבחרמ 

.תומוד

רויא 1
הז רקחמב  רקבה  בלח  רוציי  תכרעמ  תולובג 

תונידמה לע  עיפשמ  רבדהו  אבוימ , ובורש  זכורמ  ןוזמב  שומישהמ  עבונ  תויתביבסה  תועפשההמ  רכינ  קלח   " .יטקטנקב הטיח  ריצק 

[  [6, 7, 12
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UK College of Agriculture, Food & Environment, Flickr CC BY-NC- םוליצ : תילבולגה | " תכרעמה  לעו  ןהב  לדוגמ  אוהש 
ND 2.0

תואצות

תוטילפה .היגרנא  לוא  -ג' הגמ םימ ו-3.3  רטיל   52 חטש , עצוממב 0.5 מ"ר  שרוד  ורקחנש  תוכרעמב  ( FPCM  ) בלח רוציי ק"ג 
יפכ (. PO -eq (EP ו-0.003 ק"ג ( SO -eq (AP ק"ג CO -eq (GWP), 0.0095 עצוממב 1.03 ק"ג ןה  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תורצונה 
ןיב תועפשומש  בלחה , רוצייו  תורפה  לודיג  תוכרעמ  ןיב  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תוטילפבו  תומושתב  תונוש  הנשי  רויא 2 , הארנש ב

.דועו לבזב  לופיט  יקשממ  הנמה , בכרהמ  תפר , לכב  םינושה  םיקשממהמ  הלדוגמ , תפרה , לש  יפרגואגה  םוקימהמ  רתיה 

תיברמב םלועה  יבחרב  םימוד  םירקחמ  תואצותל  המוד  חווטב  תואצמנ  הז  רקחממ  תולועש  יפכ  תויתביבסה  תועפשהה  תואצות 
אל טעמכ  םלועב  םירקחמה  יכ  שיגדהל  בושח  רויא 2 .)  ) חווטה לש  ןותחתה  קלחב  תואצמנ  ףא  ןהמ  קלחו  תויתביבסה , תועפשהה 

.הז רקחמב  ןחבנש  םימה  אשונל  וסחייתה 

העפשהה ללכ  ךותמ  ונחבנש , תותפרב  בלחה  רוציי  לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  םינושה  םיבלשה  לש  םקלח  תא  גיצמ  רויא 3 
רוקמה תוצראב  שחרתמ  בורהו  תוטילפב , ןה  םיבאשמה  תכירצב  ןה  יתועמשמ  ביכרמכ  אצמנ  ןוזמה  לודיג  .ךילהתה  לש  תיתביבסה 

תולובגל ץוחמש  םימה  תורוקמ  לע  אוה  העפשההמ  רכינ  קלח  לשמל , הרתעהה , לאיצנטופב  זכורמ .) ןוזמ   ) אבוימה ןוזמה  לש 
( סג ןוזמ   ) ץראב ןוזמה  לודיגב  תוטילפהו  היגרנאה  תכירצ  לע  העיפשמה  הלועפה  .אבוימה  ןוזמה  תא  תולדגמה  תוצראב  לארשי ,
ןכו הנמה , בכרהמ  תעפשומו   GWP-תירקיעה ל תמרותה  איה  לוכיעה  תכרעמב  הסיסתה  .הרבדה  ירמוחבו  םינשדב  שומישה  איה 

ביכרמה איה  םיב  אבוימה )  ) ןוזמה תלבוה  .תוטילפה  רתיב  םג  םיירקיע  םימרות  םהש  לבזב  לופיטה  יקשממ  הילע  םיעיפשמ 
(. חפסנ 1 טוריפ ב ואר   ) הלבוהב תורושקה  תוטילפב  ירקיעה 

רויא 2
בלח רוציי ק"ג  לש  םייחה  רוזחמ  ךרואל  תורחבנה  תויתביבסה  תועפשהה  תואצות 

ימלוע תואצות  חווט  לומ  לארשיב  רקחמב  ונחבנש  תונושה  רוצייה  תוכרעמב 
םירקחממ בלח  רוצייל  םימה  תכירצ  יבגל  םינותנ  טעמכ  ןיא  .ורקסנש  םירקחמב  ימלועה  תואצותה  חווט  םודאב — 

.םייחה רוזחמ  חותינ  תשיגב 
.הז רקחמ  תרגסמב  לארשיב  ונחבנש  בלחה  רוציי  תוכרעמ  לש  תואצותה  חווט  הביתב — 
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.תואצותה עצוממ  רוחש —  לוגיע 
.ןויצח הביתה —  זכרמב  וק 

רויא 3
ללכ ךותמ  בלחה  תקפסא  לש  םינושה  םיבלשה  לשו  םיביכרמה  לש  יסחיה  םקלח 

תיתביבסה העפשהה 

תונקסמו ןויד 

ביכרמכ בלחה  תובישחל  רשאב  תועדהש  יפ  לע  ףא  .לדג  םהל  שוקיבהו  לארשיב  ןוזמה  תכירצמ  יתועמשמ  חתנ  םה  וירצומו  בלח 
.תוינויח תויתואירב  תונוכת  לעב  ביכרמכ  טרפב  לארשיבו  ללכב  יברעמה  םלועה  יבחרב  בלחה  ָקוושמ  תוקולח , יתנוזת 

תויתביבסה קשממה  תודוקנ  תיברמב  ימלועה  חווטב  תואצמנ  ונחבנש  תוילארשיה  בלחה  רוציי  תוכרעמ  יכ  הלוע  רקחמהמ 
תא תנייפאמה  ההובגה  בלחה  תקופתמ  רתיה , ןיב  הארנה , לככ  עבונ  הז  בצמ  .חווטה  לש  ןותחתה  קלחב  ףא  ןהמ  קלחבו  וקדבנש ,

רקיעב  ) תלוספב תיסחי  ברה  שומישה  אוה  ףסונ  םרוג  בלח .) תדיחיל  תוטילפהו  תומושתה  תא  םצמצמה  םרוג   ) תילארשיה הרפה 
תוטילפהו םיבאשמה  תא  תמצמצמש  הנמה ,) בכרהמ  עצוממב   13%  ) תורפה תלכאהל  תואלקחמ ) ןכו  ןוזמ  ירצומ  תיישעתמ 

רוצייל שורדה  חטשה  ךכ , לע  ףסונ  .תורפה  תלכאהל  לדוגמש  ןוזמב  שומישה  תא  התיחפמ  איהש  תויה  ןוזמה , ילודיגל  םירושקה 
ואצמנ תולודגה  תותפרה  ונחבנש , תוכרעמה  ןיב  םינטק  םילדבה  ואצמנש  דועב  .הערמ  רדעיה  ללגב  חווטל  תיסחי  ךומנ  בלח  תדיחי 

.ץראב םינושה  םירוזאה  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  אל  רתוי , תוליעיכ 

םיבאשמ תכירצל  תורושקה  תוירקיע  העפשה  תודוקנ  תוהזל  רשפאמ  םייחה  רוזחמ  חותינ  לש  תיתכרעמה  השיגה  ץומיא 
: םהבו תיזכרמ  העפשה  ילעב  םיביכרמו  םיבלש  רפסמ  ואצמנ  רקחמב  .ונחבנש  תוכרעמב  בלחה  רוציי  תכרעמב  תוטילפלו 

אוהש תונידמה  לע  עיפשמ  רבדהו  אבוימ , ובורש  זכורמ  ןוזמב  שומישהמ  עבונ  תויתביבסה  תועפשההמ  רכינ  קלח  ןוזמה –  בכרה 
יפיסיסימה ןגא  ןוגכ  ןוזמה , לודיג  תוצראב  אצמנ  הרתעהה  לאיצנטופמ  רכינ  קלח  המגודל , .תילבולגה  תכרעמה  לעו  ןהב  לדוגמ 

.םרוקמו הנמה  יביכר  תריחבל  תובישח  שי  .הפוריא  חרזמו  "ב  הראב

תועצמאב .הנזהה  גוסמו  ןוזמה  בכרהמ  רתיה  ןיב  תועפשומ  הלא  תוטילפ  תורפה –  לש  לוכיעה  תכרעממ  הממח  יזג  תוטילפ 
, תילכלכה התולע  לעו  בלחה  תקופת  לע  הלש , תיתנוזתה  תוכיאה  לע  העפשהב  תובשחתה  ךות  הנמה , יביכרב  םייוניש  לש  הניחב 

.הלאה תועפשהה  תא  םצמצל  ןתינ 

םהב שומישהמ  םתקפהמ , תעבונ  תיתביבסה  םתעפשהו  םלועבו , ץראב  ןוזמה  לודיגב  םישמשמ  הרבדה –  ירמוחו  םינשד 
.שומישה רחאל  יאוולה  ירצותמו 
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תיתועמשמ העפשה  לעבכ  אצמנ  ןכא  ץראב , בלחה  קשמ  לוהינ  תרגסמב  הבר  בל  תמושת  לבקמש  הז , ביכרמ  לבז –  קשממ 
.ריוואל תוטילפו  םימה  תורוקמ  תוכיא  לע  רקיעב 

קלח םוצמצל  תופולח  םודיקל  לאיצנטופ  לע  עיבצמ  לארשיב  םיימוקמ  תורוקממ  הנזהה  לש  יתועמשמה  קלחה  אקווד 
שומישל ףילחתכ  לבזה  יקשממ  ירצותב  שומישה  ןובשחב  אבוה  אל  הז  רקחמב  .לבזה  קשממבו  םינשדב  ואצמנש  תועפשההמ 

לופיטה ינקתממ  םינשדה  ירצותב  שומישו  טסופמוקב  שומיש  תודשב , לבזה  רוזיפ  ןוגכ : םייאלקחה , תודשב  םיימיכ  םינשדב 
םידעוימה םילודיגב  םירצותב  שומיש  יבגל  יפיצפס  עדימ  רסוחו  םינותנ  תלבגמ  ןה  ךכל  תוביסה  "ח .) בטמ  ) תיאלקח הצובב 

.הלש תיתביבסה  העפשהה  םוצמצ  תכרעהלו  תכרעמה  ךותב  םיבלשה  ןיב  לגעמ ' תריגס  לאיצנטופ ל' ונשי  ןכל , .תורפה  תלכאהל 

, תורפה לש  לוכיעה  תכרעמל  תורושקה  תוטילפל  םימו , היגרנא  תכירצל  תורושקה  תועפשה  ןווגמ  הז  בלשל  תפרב –  בלחה  רוציי 
זוזיקל יעצמא  תויהל  היושעש  שמש , תייגרנא  תורציימ  תותפרהמ  יתועמשמ  קלח  םויכ  רבכ  .םיכפשלו  לבז )  ) הקצומ תלוספל 

.תפרב למשח  תכירצל  תורושקה  תוטילפהו  םילכתמ  תורוקממ  היגרנאה  תכירצ 

םיעצמא תניחב  ךשמהב  ךרוצ  הלוע  ונחבנש , תוכרעמב  תיתועמשמ  תיתביבסה  ןתעפשהש  תודוקנה  יוהיזו  וללה  םיאצממה  רואל 
ףוסיא בלש  ךלהמב  .תפרה  תמרבו  תימואלה  המרב  לארשיב , בלחה  רוציי  תכרעמב  םייתביבסה  םיעוציבה  לש  רופישלו  לועייל 

תכרעה יבגל  ןה  םינוש  םיבלשב  םיבאשמ  תויומכ  יבגל  ןה  לארשיב , םימייקה  םינותנה  תונימזב  םירעפ  ואצמנ  הז  רקחמב  םינותנה 
.לארשיל םייפיצפס  הטילפ  ימדקמ 

ויהש תויפותיש  תותפר  רפסמב  דקמתהו  םוח , יסמוע  לש  ינוציק  ריווא  גזמב  הנייפאתהש  הנש , ךרואל  ךרענ  עצובש  רקחמה 
תויה ילארשיה . עצוממל  לעמ  תצק  אוה  הלא  תותפרב  תבלוחל  הנשב  תרצוימה  בלחה  תקופת  עצוממ  .הלועפ  ףתשל  תונוכנ 

בחר ןפואב  ולוכ  בלחה  קשמ  תא  גצייל  ידכ  תויתחפשמ  תותפרלו  תופסונ  תויפותיש  תותפרל  רקחמה  תא  ביחרהל  ץלמומ  ךכש ,
.ןמז ךרואל  רתוי  קיודמו 

, תוחיר יגולויב , ןווגמ  ןוגכ  תויתביבס , תועפשה  םג  ןוחבל  שי  תואלקחה  םוחתב  םייחה  רוזחמ  חותינ  תשיגב  םיידיתע  םירקחמב 
וללכיש תכרעמה  תולובג  תא  ביחרהלו  ןוחבל  שי  ךכ , לע  ףסונ  .תוילכלכו  תויתרבח  תועפשה  ןוחבל  ןכו  יתוברתו , יפונ  ךרע  תוליער ,

םיכרע תלעב  לארשיב  תואלקחהש  ןוויכמ  ןכ , ומכ  .תלוספה  קוליס  בלשו  ןכרצה  בלש  םייאלקחה , םירצומה  דוביע  בלש  תא  םג 
ןוחטיב תשר  תריציו  םיימוקמ  םירצות  תקפה  הירפירפב , הקוסעת  תומוקמ  תריצי  לובג , ירוזא  קוזיחו  עקרק  תרימש  ומכ  םיפסונ ,

.הלא םימוחתל  תוסחייתהלו  הכרעהל  םייחה  רוזחמ  חותינ  ירקחמ  תא  םג  ביחרהל  ץלמומ  דועו , ימוקמ  ןוזמ  לש 

םיפסונ םיגיצנו  "מ  הש ישנא  םע  בגנב  ןוירוג  - ןב תטיסרבינואמ  רקחמה  תווצ  תא  בלשמה  ךשמה  רקחמ  םייקתמ  הלא  םימיב 
, לארשיב בלחה  תכרעמ  ללכ  תא  רתוי  הבחרו  הבוט  הרוצב  גצייש  ךכ  יחכונה  רקחמה  תא  ביחרהל  איה  הנווכה  .תואלקחה  דרשממ 

.תויתביבסה תועפשהה  תתחפה  ךות  הליעי  תכרעמ  םודיקל  תויורשפא  תניחבלו  לודימל  סיסב  שמשיו 

תודות

ישנאל םידומ  ונא  ןכ , ומכ  .רקחמל  םתמורתו  אלמה  הלועפה  ףותיש  לע  םינתפרל  תודוהל  וננוצרב 
םיכירדמ היגולוקא , - ורגאהו רקבה  םוחתב  "מ  הש ישנא  םהב  וז , רוציי  תכרעמל  םירושקה  םיברה  עוצקמה 

םידומ ונא  ךכ , לע  ףסונ  .ח  " בטמהו טסופמוקה  הנזהה , םוחתמ  עוצקמ  ישנאו  הדש , ילודיג  ישנאו  םיירוזא 
'. רקבה יעדמל  רקחמה  ןרק   ' תרגסמב רקחמ  ביצקת  תועצמאב  רקחמב  התכימת  לע  בלחה  תצעומל 

השעמל הכלה 

: רקב ילדגמ  תודחאתה  לולמ , יסוי 
יואר ץראה , רודכ  םוהיזלו  הממח  יזג  תטילפל  רשפאה , לככ  טעמ , םורתל " וירצומו ו" בלח  ךורצל  ךישמהל  םיצור  ונא  םא 

הממח יזג  תוחפ  תוטלופ  תוילארשיה  תורפהש  אצמנ  ושענש , תודובעב  .תילארשי  הרפמ  קפומה  בלח  םע  תאז  תושעל 
תססבתמה הנזה  תטיש  תוכזב  הרוק  רבדה  .םלועב  ההובגה  איה  ןהלש  הבונתהש  יפ  לע  ףא  תורחא , תונידמב  תורפמ 

תוליבומהמ איה  תילארשיה  תפרה  .ןאתמ  טלופו  הרפה  סרכב  בר  ןמז  ראשנה  יביס  ןוזמ  לע  תוחפו  םיניערג , לע  רקיעב 
תועדומ ךותמ  .עדיה  תצפהבו  םירקחמב  תויתשתב , בר  ןוה  העיקשמו  םייח , ילעב  תחוורו  תומייק  לש  םוחתב  םלועב 

םוחתב בלחה  ינרצי  תוליעפ  תרבגהב  דקמתיש  תומייק ' ןחלוש   ' רקב ילדגמ  תודחאתה  הלא  םימיב  המיקמ  אשונל  הלודג 
.הרבסהבו ונלוכל , בושחה  תומייקה ,
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