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הייארב תלוספב  לופיט  .א 2020 . ץכ 
הביבסהו םדאה  תואירב  לש  תינכדע 

.הנורוקה רבשממ  האיציה  תארקל 
(. הביבסו 11(1 היגולוקא 

הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  8

לע יתביבס  יוסימל  םינונגנמ  תמקהלו  הביבסה  תוכיא  םודיקל  ןויקינה " ןרק   " יפסכ לש  בחרנ  לוצינל  םייתביבס , םימזימל  םיפסכ  תגשהל  הנורוקה  רבשמ  תא  לצנל  שי 
unsplash.com, Jasmin Sessler םוליצ : םירחא |  םוהיז  תורוקמ  וא  ימעפ  - דח קיטסלפ  תמגודכ  םידרטמ 

םדאה תואירב  לש  תינכדע  הייארב  תלוספב  לופיט 
הנורוקה רבשממ  האיציה  תארקל  הביבסהו 

ךרוצל וכפה  ןוזמה  תוזירא  תואירבה ; דרשמ  תארוהב  רסאנ  הקשמ  ילכמ  רוזחמ  .הנורוקה  ינוכיס  בקע  המלבנ  רוזחמה  תיישעת 
לש תוינידמל  ורבעש  "ב  הראב ריהמ  ןוזמ  תותשר  רצענ ; תוימעפ  - דחה תוסוכב  קבאמה  יתביבס ; לטנכ  קר  תובשחנ  ןניאו  ינייגיה ,

.לילכ ורגסנש  ינפל  םיימעפ , - דח םילכל  ורזח   BYO – Bring Your Own

ינפמ רוביצה  לע  ןגהל  הנושארבו  שארב  הדעונ  רוזחמה  תיישעת  יכ  ונל  ריכזמ  םג  תורתוכל , הנייגיהה  תא  ריזחהש  הנורוקה , רבשמ 
.תוינידמ ייונישלו  תויגולונכט  תויוחתפתהל  םאתהב  הנתשמ  תלוספה  רוזחמ  קוש  .תלפוטמ  אל  תלוספבש  תויתואירבה  תונכסה 

האורבתה ידבועו  רוביצה  תואירב  תייגוס  ךכ , לע  ףסונ  .םויה  רדס  לע  תודמוע  תלוספ  תפרש  ןכו  תילגעמ  הלכלכ  לש  תושיג 
.השדח תועמשמ  תלבקמ 

.םיילכלכ םילוקיש  יפ  לע  אלו  תואירב  ילוקיש  יפ  לע  םוי  רדס  עובקל  החילצהו  ןמאיי  אלה  תא  התשע  הנורוקה 

לשו הלכלכ  לש  םילוקיש  ירוחאמ  לא  הרזחב  קחדיי  הביבסה  אשונש  ששח  שיו  הקלח , תא  שורדת  הלכלכה  רבשמהמ , האיציב 
ורוקמש ףיגנ  הביבסה : םע  םדאה  יסחי  לש  הארמ  ינפב  תושונאה  תא  דימעהל  הכירצ  הנורוקה  תפגמ  תאז , םע  .רוביצה  תואירב 

וכזי םילקאה  יוניש  ומכ  תונכסשו  דמליי , חקלהש  םיווקמ  הביבסה  ירמוש  .םלועה  תוסרוב  לכ  תא  ליפהו  רוקיבל , ץפק  םייח  ילעבב 
תוריבסה רעצה , הברמל  .דיתעב  תוכרעמ  תסירקל  עיגהל  אלש  הרטמב  הביבס ," סמ   " םולשתל הבוחה  לש  הנבה  ךותמ  ןומימל ,

.רצקה חווטב  חוורה  תרושל  תומרות  ןניאש  תואצוה  רועזמל  ףוחדל  וכישמי  םיילכלכה  תוחוכהו  הכומנ , חקלה  תמנפהל 

אל הנורוקה  לש  תיתביבסה  המכשהה  תאירק  .תוילכלכ  תחכוהב  ךרוצה  םע  דדומתהל  ךישמהל  ךרטצת  תלוספה  לוהינ  תוינידמ 
יתביבסה ןוכיסה  ינומעפב  לצלצלו  ךישמהל  הבוח  .הסיפת  יונישל  תומולחב  וגשי  הביבסה  ישנאש  רוסאו  םינלכלכה , לצא  לצלצת 

.םיכשמתמ הביבס  יקזנ  לש  הובגה  ילכלכה  ריחמה  תא  שיגדהלו  יתואירבה , רבשמה  איבהש  םיילכלכה  םיקזנה  לע  תונעשיהב 
תגשהל ךלהמה  תא  לצנל  שי  .תשדוחמ  הבישחל  תביוחמ  תיתביבסה  תוינידמה  םייופצ , םייביצקת  םיצוציקמ  ששחה  םע  דחי 
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יוסימל םינונגנמ  םיקהל  תוסנל  םג  ילואו  הביבסה  תוכיא  םודיקל  ןויקינה " ןרק   " יפסכ לש  בחרנ  לוצינל  םייתביבס , םימזימל  םיפסכ 
.םירחא םוהיז  תורוקמ  וא  ימעפ  - דח קיטסלפ  תמגודכ  םידרטמ  לע  יתביבס 

אליממ םידדומתמ  רוזחמה  תיישעתמ  םירכינ  םיקלח  לבא  םירצומב , רזוחה  שומישה  ימוחתב  עוגפל  תולוכי  תויתואירב  תוכלשה 
תוינרואולפ תורונ  תלוספמ   ) תיפסכ תלערה  דעו  העיצפמ )  ) סונטטב םוהיזמ  תלוספב –  םייוצמה  תואירב  ינוכיס  םע  עובק  ןפואב 

םינוכיס םג  תיחפי  ץחל  - תת ילעב  םיינרדומ  םינבמב  ןכוממ  ךילהת  ךא  תואירב , ינוכיסל  רתוי  םיפושחה  םה  ןוימה  יכילהת  [(. FL]
.יגולויב םוהיז  תצפה  ענמי  הארנה  לככש  םומיח , םג  םיללוכ  םלגה  ירמוח  לש  רוזחמה  יכילהת  בור  דועו , תאז  .הלא 

םייתרבחה םיילכלכה , םייונישל  ןמצע  תא  םיאתהל  ןדיצמ  תוביוחמ  טרפב , תלוספה  לוהינ  תוינידמו  ללכב , תיתביבסה  תוינידמה 
םימייקה םילכה  םאה  .תלוספה  קשמ  תולהנתה  יבגל  תימצע  תרוקיב  תשרדנ  ךכמ , רתוי  .השדחה  תואיצמה  לש  םייתואירבהו 

תוכלוהש תונמטמל  הפורתה  םה  יזוכיר ) ימרת  לופיט   ) דיתעל םיננכותמה  הלאו  תינורטקלא ) תלוספו  תוזירא  תדרפה   ) םויכ
שי לבא  תוזיראב , רזוח  שומיש  לש  םילדומו  רוזחמ  - רב קיטסלפ  ומכ  חותיפבש , תויגולונכט  םדקל  ךישמהל  שי  ןבומכ , תואלמתמו ?

.םיבאשמה זובזב  תא  ןיטקתו  הנמטהה  תתחפה  תא  זרזתש  רתוי  הבחר  תוליעפל  תלוספה  קוש  תא  חותפלו  תופסונ  תושיג  חתפל 
.תלוספב לופיטל  תוירחאה  רוזיבו  רוזחמה  תיישעת  דוסבס  ןוגכ  תונשי , תולאש  שדחמ  חותפל  ךירצ  ךכ  םשל 

, םלועבו ץראב  רוזחמה  קוש  עגפנ  הנורוקה , רבשמ  ללגב  ותקספה  םע  .תלוספב  ימלוע  רחסב  קוסעל  ןיס  הלחה  םייתנשכ  ינפל 
ךכ תימוקמה  רוזחמה  תיישעת  תא  עינהל  לכוי  םירזחוממה  םלגה  ירמוח  דוסבס  .טפנה  יריחמ  תחינצ  םע  תעכ  ףירחי  קר  בצמהו 

.דוסבסה ילכב  שומישה  לע  םינלכלכה  םע  דדומתהל  ךרוצ  היהי  ךכ  םשל  ךא  רזובמ , השעיי  לופיטהש 

ךא תואירבה , דרשמ  לומ  תודדומתה  םגו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תימינפ  תודדומתה  שורדי  תלוספב  לופיטל  תוירחאה  רוזיב 
, תלוספה ןרצי  לצא  םייתואירבהו  םייתביבסה  ןוכיסה  ימרוג  לש  האילכ  תמגודכ  תונורתי , ילעב  םיימוקמ  תונורתפ  תתל  לוכי  אוה 

.רתוי רצק  שומימ  ןמזו  עונישה  לש  תויתביבסו  תוילכלכ  תואצוהב  ןוכסיח 

ץראב השעמל  ןיא  םויכ  .יתואירבו  יתביבס  רגתא  תרצוי  איהו  ןוזמ , תלוספ  םה  תברועמה  תינוריעה  הפשאה  ךסמ  לעמ ל-30% 
ינריווא - לא לוכיעב  שומישו  םיכפשו  תינגרוא  תלוספ  לש  בלושמ  לופיט  תויהל  לוכי  רזובמ  יפולח  ןורתפ  .ןוזמה  תלוספל  ןורתפ 

םייתיב הפשא  ינחוטב  שומישה  רבגי  םא  ריהמ  תויהל  לוכי  ומושייו  םלועב , םייק  הז  לדומ  .היגרנא  תבשהל  ( anaerobic)
ינוכמ לש  תירוזאה  תלוכיב  יולת  וז  תוינידמ  םושיי  .םיכפשה  רוהיט  ןוכמ  לא  חבטמה  רויכמ  ןוזמה  תלוספ  לש  המרזה  םירשפאמש 

םינושאר םינמיס  .ןוזמה  תלוספמ  היגרנא  קיפיש  ינריווא  - לא לופיט  בלשלו  ינגרוא  סמוע  תפסות  טולקל  םיכפשב  לופיטה 
.אבס רפכב  בורקב  לועפל  ליחתיש  ץולח  םזימב  תוארל  לכונ  הפשאה  ינחוט  תפולחל 

יתורישבו ןוזמ  ילעפמב  םישדח , היינב  ימזימבו  תונוכשב  תמשוימ  תויהל  הלוכי  תימוקמה  המרב  םיכפשהו  תלוספה  לגעמ  תריגס 
לש םתלוכיב  ריכתש  תיתרדסא  תושימג  בייחת  ךא  תירשפא , םיכפשבו  תלוספב  לופיטה  לע  תימוקמ  תוירחא  .הדעסהו  חוריא 

היגולונכטה קפס  תאו  תלוספה  ןרצי  תא  בייחת  וז  הרדסא  .תימצע  הרדסאב  םדוקפת  לע  םיארחא  תויהל  םיימוקמ  םינוגרא 
תחיתפל לוגסה " ות  המודב ל"  ) הגירח לש  הרקמב  תואצותב  תאשלו  תוחיטבהו  תואירבה  יטביהל  םיארחא  תויהל  םינקתב , דומעל 

(. הנורוקה תוחכונב  םיקסע 

תרבגהל להקה  תעדב  רצקה  תויונמדזהה  ןולח  תא  לצנל  םייניעב , תואיצמל  לכתסהל  בושח  הפגמהמ  קשמה  תאיצי  תארקל 
- תרצק הבישחמ  הקיטילופהו  היישעתה  תא  עינהלו  תלוספב  לופיטל  םילכ  ףיסוהל  תוינידמ , יונישלו  םייתביבס  םימזימל  ןומימה 

.הביבסלו םדאל  החוטבו  חווט  - תכורא הייאר  רבעל  חווט 
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