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". הביבסה תוכיא  םהייח –  לכ  דחא  אשונב  קר  וקסעש  םידדובה  םישנאהמ  ינאש  רמול  האג  ינא  : " בונירמ ירוא 

הביבסב םינש   50 בונירמ –  ירוא  פורפ '

הביבסה אשונ  לש  תוררועתהה  תפוקתמ  .הביבסה  תוכיא  דחא –  אשונל  םייעוצקמה  וייח  לכ  תא  שידקה  ( 84  ) בונירמ ירוא  פורפ '
, הביבסה תוכיא  תרימשל  תורישה  תא  םיקה  בונירמ  .לארשיב  תיתביבסה  היישעה  תיזחב  אוהש  םינש  רבכ 50  םויה , דעו  םלועב 

היה הפיח , תטיסרבינואב  הביבסו  עבט  יבאשמ  לוהינל  גוחה  שארב  דמע  הביבסה , תוכיאל  דרשמה  לש  ןושארה  "ל  כנמה היה 
.ימוקמה ןוטלשבו  היישעתב  םיבר  םיפוגל  ץעייל  ךישממו  הילצרה , ימוחתניבה  זכרמב  תומייקל  רפסה  תיב  ימיקממ 

המ ראתל  לכות  יתביבסה , להנמה  תמקה  רופיסל  עיגנש  ינפל  תונש ה-60 . ףוסב  הביבסה  םוחתב  קוסעל  תלחתה  ש :
? םתלביקש תיתביבסה  השוריה  התייה 

טעמכו הנטק  התייה  הייסולכואהש  םושמ  תאזו  ריבס , היה  יתביבסה  בצמה  רורחשה  תמחלמ  דעו  תידוהיה  תובשייתהה  תליחתמ 
 – הנשב לש 10-12%  תילכלכ  החימצ  התייה  םירופיכה  םוי  תמחלמל  רורחשה  תמחלמ  ןיבש  הפוקתב  .בכר  ילכו  היישעת  ויה  אל 

היישעת םירע , ומקוה 30  םישיבכ , וללסנ   ) וצרש המ  ושע  וז  הפוקתב  .הכורא  הכ  הפוקת  ההובג  הכ  החימצ  שיש  םידקת  רסח  הז 
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.דואמ השק  התייה  תיתביבסה  האצותה  ויה .) אל  ללכ  הביבס  יקוח   ) םיקוחב טלחומ  לוזלז  היהו  חוכ ) תונחתו  תימיכ  - ורטפו תימיכ 

תעגה התא  ךיאו  יתלשממ , הביבס  ףוג  לש  המקה  עינה  המ  תיעבטה , הביבסל  טלחומ  תוסחייתה  רסוח  לש  בצמב  ש :
? ושארב דומעל 

.היהא אל  לודג  רקוחש  יתנבה  ךא  םילשוריב , האופרל  רפסה  תיבב  רקחמב  יתדבע  "ב , הראב תירנירטו  האופר  יתדמלש  ירחא 
םע דחי  .הלשממה  שאר  דרשמבש  חותיפו  רקחמל  הצעומב  םקוהש  םייחה , יעדמ  ףגא  שארב  דומעל  יתלבקתה  רבוטקואב 1969 

םוהיז תלוספ , ןוגכ  םיאשונב   ) תודעו - יתת רשעו  הביבסה  תוכיאלו  הרפסויבל  הדעווה  תא  ונמקה  םיעדמל  תימואלה  הימדקאה 
ןיאש אלא  רקחמ , ןיאו  טעמכש  קר  אלש  ררבתה  .הביבסה  תוכיא  אשונב  ימדקאה  רקחמה  יכרוצ  תא  ןוחבל  הרטמב  םיו ) ריווא 

יתלשממ - ןיבה סנכה  תארקל  .הביבסה  בצמ  לע  עדימ  ןיאו  םיעגפמ ) תעינמל  ץיבונכ ' קוחו  םימה  קוח  טעמל   ) תיתביבס הקיקח 
הדיעווב .המוגע  הנומת  הרייטצהו  סנכל , יתלשממה  "ח  ודה תא  ונכה  ( 1972 םלוהקוטש , תדיעו   ) הביבסה תוכיא  אשונב  ןושארה 

.גירח וניא  ונבצמ  תימלוע  האוושהבש  ונבה 

תא ןנכתתש  הדעו  םיקהו  ייתורצפהל , הנענ  "פ , ומל הצעומה  לע  יארחאהו  הלשממה , שאר  ןגס  ךוניחה , רש  היהש  ןולא –  לאגי 
תמקהל יתפחד  ינא  .תונידמ  רפסמב  הביבס  תוכיא  ידרשמ  הנושארל  ומק  הלא  םינשב  .הביבסה  םוחתב  תיתלשממה  תונגראתהה 

תא קרז  והשימ  תושר ."  " םיקנש יתעצה  גשות , אל  יתרטמש  יתנבהשכ  .םיבאשמ  זבזבי  הזש  ןעט  הדעווב  רצואה  גיצנ  ךא  דרשמ ,
( דרשמ וא  תושר  םוקמב   ) תוריש םיקהל  יתָמּכסַה  ב-1973 .)  ) הביבסה תוכיא  תרימשל  תורישה  םקוה  ךכו  תוריש "  " הלימה

ץרממ  ) הלשממ תטלחהל  םאתהב  זא .) ידיחי  טעמכה  יתביבסה  ןוגראה  התייהש   ) עבטה תנגהל  הרבחה  ידי  - לע רקיעב  הפקתוה ,
לעפתש תידועיי  הדיחי  םוקל  הכירצ  יתלשממ  דרשמ  לכבש  הסיפת  ךותמ  הלשממה , שאר  דרשמב  תורישה  תא  ונמקימ  ( 1973
םירופס םידרשמב  ומק  הלאכ  תודיחי  השעמל , .תויוליעפה  לכ  תא  םאתלו  תוחנהל  לכונ  הז  דרשממשו  הביבסה , תוכיא  רופישל 
יתנבה םישנא , ןיאו  ףסכ  ןיאש  ורמאו  ףסכ , לבקל  יתאבשכ  המחלמה  ירחא  .ונסייגתה  ונלוכו  המחלמה  הצרפ  רבוטקואב  .דבלב 

דרשמל ...וידבוע ) תרשע  לכ  לע   ) תורישה תא  ריבעהל  יתוא  ןימזה  יקסרבוק , םייח  םינפה , דרשמ  "ל  כנמ ילזמל , .יוניש  ךירצש 
.םינפה

? הלשממה שאר  דרשממ  רתוי  בוט  םוקמ  אוה  םינפה  דרשמ  המל  ש :

אל .תוימוקמה  תויושרב  דרשמה  תטילש  ללגב  ןכו  היינבהו , ןונכתה  קוח  ךרד  תויהל  הלוכי  ונלש  תירקיעה  העפשההש  יתנבה 
תורישה םעטמ  ץעוי  לש  דיקפת  רדגוה  תורישה  תמקה  לע  הלשממה  תטלחהב  .יקסרבוקמ  יתלביקש  עויסה  היה  בושח  תוחפ 

תויזוחמה תודעוול  יתינימש  םישנאל  .היינבלו  ןונכתל  תויזוחמה  תודעווהמ  תחא  לכבו  ינא )  ) היינבלו ןונכתל  תיצראה  הצעומב 
.ונילא סחיה  הנתשה  דימו  ברעתה , יקסרבוק  םינפה , דרשמל  ונרבעשכ  לבא  .אסיכ  ונתנ  אל  וליפא 

? םירבד תונשל  היינבהו  ןונכתה  קוח  רשפִא  ךיא  ש :

" ריקסת  " חנומל ותוא  , Environmental Impact Assessment גשומה תא  יאקירמאה  קוחל  סינכה  ןוסקינ  אישנהש  יתארק 
עגונה לכב  תוטלחהה  תלבק  ךילהת  תא  הנשי  הזש  ותעדב  הלעה  אל  דחא  ףא  .היינבהו  ןונכתה  קוחב  ןויערה  תא  יתעמטהו 

.תודבוע עובקל  הליגר  התייה  למשחה  תרבח  .חוכ  תנחת  תיינב  התייה  םויה  רדס  לע  התלעש  הנושארה  היגוסה  .היינבלו  חותיפל 
םה יתואו  םינינת , לחנב  התוא  םקמל  התצר  למשחה  תרבח  .תיצראה  הדעוול  הפיח  לש  תיזוחמה  הדעווהמ  ןוידה  תרבעהל  ונמרג 

ריקסת ךרעש  ןוינכטהמ  פורפ ' ונחקל  .הביבסה  לע  העפשה  ריקסת  תושעל  ךירצ  םדוקש  יתרמאשכ  תוגרדמה  לכמ  קורזל  וצר 
םירע דוגיא   ) הנושארה תיתביבסה  הדיחיה  תמקהל  איבהש  רבד  הנחתה , לע  חוקיפו  הרקב  ויהיש  ונשרד  .הרדח  לחנ  לע  ץילמהו 

.ןנכותש המל  לעמ  םירטמ  הבוראה ב-100  תהבגהל  ונמרג  ףאו  ריווא ,) תוכיאל  הרדח 

? תושעל תורישה  לוכי  דוע  המ  תויוכמסו , םיבאשמ  אלל  ש :

יכה רישכמה  תוינואמ .) קלדמו  בויבמ   ) ןיטולחל םהוזמ  היה  םיה  .תחא  המגוד  ראתא  .םהילא  ףחדיהל  לוכי  ינאש  םימוחת  יתשפיח 
התפיכא לעו  הרובחתה , דרשמ  תוירחאב  ( 1936  ) םי םוהיז  תעינמל  הדוקפ  התייה  .םיילגרהמ  תפז  תדרוהל  שמיש  ףוחב  בושח 

יל ןתנו  קוחה  לע  תוירחאהמ  רטפיהל  חמש  אוהו  תימע , ריאמ  הרובחתה , רשל  יתכלה  .םולכ  השע  אלש  שישי  לבוח  - בר דקפוה 
םוהיז תעינמל  תוליעפה  םודיקל  ףסכ  ונפסא  ךכו  םי , םוהיז  תרגא  םולשתב  ביוחמ  ץראב  ןגועה  טיש  ִילכש  הנקת  ונרבעה  .התוא 

םיה םוהיז  תעינמב  וקסעש  הנולצרב  תנמאבו   UNEP לש תינכותב  דואמ  םיברועמ  ונייה  .ןמשבו  טפנב  םיה  לש  םוהיז  ןיא  זאמ  .םי 
בושח ףסומ  ךרע  ךכב  יתיאר  ינאו  תונכשה , ברע  תונידמ  םע  הלועפ  ףותיש  זא  וב  היהש  ידיחיה  אשונה  טעמכ  היה  הז  .ןוכיתה 

.רתויב

? הביבסה תוכיאל  דרשמה  תמקהל  איבה  המ  ש :

תלשממ םוקתש  יתנבה  תוריחב 1988  רחאלש  רקובב  .הלשממה  ןחלושב  ונלש  שיא  ךירצ  .דרשמ  ךירצ  ונרמא  הלאה  םינשה  לכ 
תיטפשמה תצעויה  םע  יתבשי  עובשכ  ךשמבו  ילש , תושיגפה  לכ  תא  יתלטיב  .םיפסונ  הלשממ  ידרשמ  ךירצת  התמקהשו  תודחא ,

.הלשממה שאר  דרשמב  רש  ןגס  היהש  אולימ , ינורל  יתאבה  תינכותה  תא  .הביבס  תוכיאל  דרשמ  תמקהל  תינכות  בותכל  ילש 
היה אוה   04:00- בו הרובחתה  רש  היה  אוה   02:00- בש יל  רפיס  ינור  .ןורחאה  הלילל  דימתכ  וסנכתה  הלשממה  בכרה  לע  םינוידה 
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םקוה ךכ  .הביבסה  תוכיאל  רשל  תונמתהל  שקיבו  תינכותה  תא  ףלש  אוה  דרשמ , אלל  ראשנ  אוה   06:00- בשכ .תורייתה  רש 
ינאו רשכ , ילש  ןושארה  דיקפתה  הז  לבא  וניתוחוכמ , אל  התאש  עדוי  ינא   " רמאו יל  ארק  ינור  .העטמ  תרחא , רפסמש  ימו  דרשמה ,

רושיא תארקל  .םישנא  וא  תויוכמס  ביצקת , אלל  לועפל  לחה  דרשמה  "ל ." כנמה היהת  התאש  הצור  ינא  .חילצהל  ידכ  ךתוא  ךירצ 
השיגפה לש  הפוסב  ךיא  חכשא  אל  ןורחאה  ימוי  דע  .דרשמה  תושירד  תא  גיצהל  סרפ  ןועמש  רצואה  רשל  ונכלה  הנידמה  ביצקת 

ךסב ביצקת , דרשמה  לביקש  דע  הנשמ  רתוי  חקל  .ספא  דרשמה –  ביצקת  הבוג  היהי  המ  תועבצא  יתשב  ןמיסו  דיה  תא  םירה  סרפ 
תואירבה דרשמ  לש  םדאה  חוכ  תבצממ  תיצחמ  תרבעה  ידי  - לע התנבנ  דרשמה  לש  םדאה  חוכ  תבצמ  .דבלב  200,000 ש"ח 
...קלד תונחתב  שומישה  יתב  ןויקינ  לע  חקפל  התייה  דרשמה  לביקש  הדיחיה  השדחה  תוכמסה  םישנא .) כ-30   ) תוזוחמב

? ךתעדל היוארו  הבוט  ותימדת  םאה  הביבסה , תנגהלו )  ) תוכיאל דרשמה  תוליעפ  לש  םינש  רחאלו 30  ש :

תיעוצקמ הניחבמ  .םהלש  יונימה  הזש  ועמששכ  וכב  םהמ  קלח  .תאז  וצר  אל  וב  ונהיכש  םירשה  בור  .רשב  רקיעב  היולת  תימדתה 
םיניינעתמ אל  םירשהש  ןוויכמ  םויכ , .תויעוצקמה  םהיתולוכיו  וב  ודבעש  םילועמה  םישנאה  תוכזב  ןיוצמ  ןיטינומ  שי  דרשמל 

.ותרקוימ דבאמ  אוה  יתעדל  דרשמה , תדובעב 

לש הכורא  הרושל  ץועייב  הדובע  ןיבו  הימדקאה  ןיב  ינמז  תא  יתקליח  רימנ , הרוא  הרשה  ידי  - לע דרשמהמ  יתרטופש  ירחא 
, םיחוכיווב םעפ  אל  הוולו  רמשנ , דרשמה  ישנא  םע  עגמה  .תוימוקמ  תויושרו  דועו ) לארשי  הצוח  שיבכ  תרבח  םישתכמ ,  ) םילעפמ

םיקוחה תלעפהמ  םיששוח  אלש  םירוסמ , םייתפכא , םידבועב  רבודמ  םירחא ) הלשממ  ידרשמל  האוושהב  חטבו   ) לוכה ךסב  ךא 
.תועיבת תשגהמ  תוששח  ףאו  תיעוצקמ  תופפורתה  שיגרמ  ינא  תונורחאה  םינשב  תאז , םע  .םילודג  םיפוג  דגנ 

הצוח שיבכ  תרבח  .ריווא  םוהיזו  שער  תניחבמ  ונממ  עגפנש  דחא  םדא  ןיא  לארשי  הצוח  שיבכ  לש  ךרואל 200 ק"מ  : " בונירמ
שיבכ תלילס  ינפל  םויכ  רובעל  ךירצש  ךילהתה  .םייליע  םירבעמו  תורהנמ  םיכפש , רוהיט  ינוכמ  המיקה  תובצחמ , המקיש  לארשי 

CC BY-SA 3.0 הידמיקיו , זר , ריבד  םוליצ : זרפומ | " ףא  םיתיעלו  דואמ , בכרומ 
? ךכל תמרות  הניא  ךיפלכ , תינפומ  םגש  תבבותסמה ,' תלדה   ' תעפות דגנכ  הנעטה  םאה  ש :

יעבט ךא  הז  היהש  ןיבהל  בושח  .םיבזועה  לש  םתעד  לוקיש  לע  אל  ךא  דרשמה , ישנא  לע  העפשהב  תויהל  היושע  היעבה 
ודמלנ אל  הביבסה  יאשונ  הפוקת  התואבש  םושמ  יטרפה , רזגמב  םימוד  םימוחתב  דובעל  ורבע  דרשמה  תא  ובזעש  םישנאש 

םהש דיעהל  לוכי  ינאו  דרשמה , תא  ובזעש  הלא  ירחא  בורקמ  יתבקע  .עוצקמ  ישנאב  רומח  רוסחמ  היהו  ץראב  תואטיסרבינואב 
ךלוה התאש  המ  תא  םאה   " ימצע תא  יתלאשו  הארמב  יתלכתסה  רקוב  לכש  רפסא  ימצע  לע  .םינפ  אושמ  אלל  םתדובע  תא  ושע 
ץעייל יתמכסה  אלש  םימזימ  הברה  ויה  בגא , .תיבויח  דימת  התייה  הבושתהו  הלשממב "? תייה  וליא  םג  השוע  תייה  םויה , תושעל 

.םהל

? ץראב הביבסה  בצמל  סחיב  ימיספ  וא  ימיטפוא  םדא  ךתוא  התשע  תכשוממ  הכ  היישע  תפוקת  ש :

תוביס שי  .עבטיו  םיידי  םירי  ימיספש  ימ  .ןמזה  לע  לבח  תרחא  םיימיטפוא , תויהל  םיבייח  הביבס  ישנא  .ימיטפוא  ןמזה  לכ  ינא 
ינקתמ תוגירח  ןיא  ןיוצמ ! אוה  השעמלו  התמקה , זאמ  רתויב  בוטה  אוה  םויכ  לארשי  תנידמב  יתביבסה  בצמה  ילש : תוימיטפואל 
תיפוריא תואיצמ  לע  םיססובמה  םיבושיח  הלא  .ריווא  םוהיזמ  הנשמ  םיתמ  לש 2,000  הכרעהה  תא  לבקמ  אל  ינא   ) ריווא תוכיא 
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םימה תוכיא  התומתל ;) םרוג  וניאש  ירבדמ , קבא  םבורב  םה  ונלצא  וליאו  םימהזמ , לש  םה  [ PM  ] םינטקה םיקיקלחה  םש  – 
.תלפוטמ הלוכ  תיתיבה  תלוספה  ומקוש ; רבכ  ןושיקו ) ןוקרי   ) םילחנהמ קלח  תניוצמ , םיהו 

.האירבו הייקנ  הביבסב  היסנפהמ  תונהיל  קר  ךל  רתונ  בוט  ךכ  לכ  לוכה  םא  זא  ש :

תתחפהב ןכלהמב  עיקשהל  ונילעו  םינש  המכ  קר  ורתונ  .םילקאה  יוניש  דבלב : דחא  רבדב  ךא  םויכ , דואמ  קוסע  ינא  .אל  שממ 
הדעונש םייניעב , לוח  תיירז  אוה  םילקא  תסדנה  לעו  תוכרעיה  לע  רובידה  היצזיליוויצ ! ונל  היהת  אל  תרחא  הממח , יזג  תוטילפ 

םע תומיעה  תא  םחפמ ,) רתוי  בוט  אל  אוהש  יעבט , זג  ללוכ   ) םיבצחמ יקלדב  שומישה  תקספה  תא  רמולכ  הערכהה , תא  עונמל 
.קוקיזה יתבו  תוימחפה  תונחתה  תריגס  תאו  קלדה , תורבח 

? הממח יזג  תוטילפ  תקספהל  לארשי  תא  ליבוהל  ךירצ  ימ  ש :

לע - תרטמ םהל  שי  םויכ  .םידרשמה  ןיב  םיסרטניאה  ידוגינ  ורמגנ  .היגרנאה  דרשמל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ןיב  דחאל  ךירצ 
למשחה תושר  לש  תולבגהה  לכ  תא  ריסהל  שי  .םיבצחמ  יקלדב  שומישה  תקספה  ידי  - לע הממחה  יזג  תוטילפ  תתחפה  תפתושמ :

, תאז םע  .קלדה  תורבחו  למשחה  תרבח  לומ  רתוי  בר  חוכ  יארחאה  רשל  ןתיי  תוחוכה  דוחיא  .םישדחתמ  תורוקממ  למשח  רוציי  לע 
.הלשממ ידרשמ  יובירב  יטילופה  ךרוצה  ללגב  םידרשמה  ןיב  דוחיאה  ייוכיסל  ימיטפוא  אל  ינא 
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