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םיה יפוחב  קיטסלפה  תלוספ  בכרהב  םייוניש 
םינשב 2012–2018 לארשי  לש  ןוכיתה 

גלזמה הצק  לע 

יפוחב ץופנ  הזחמ  איהו  תימלוע , היעב  התשענ  םיפוחלו  םימיל  םיסונייקואל , העיגמה  קיטסלפ  תלוספ 
.לארשי

אל םיפוח  רפסמב  הבכרהלו  תלוספל  סחיב  םייתומכ  םינותנ  ןתמ  ידי  - לע היעבה  תנבהל  עייסמ  הז  רמאמ 
.לארשיב םיזרכומ 

קיטסלפה תויקש  תוחיכשו  ימלועה , עצוממהמ  הכומנ  םיפוח  םתואב  האצמנש  תלוספה  תופיפצ  םנמוא 
ןיידע תוירגיס  ילדבמו  םיימעפ  - דח קיטסלפ  ילכמ  םוהיזה  ךא  ףקותל , תויקשה ' קוח   ' תסינכ זאמ  הדרי 

.יתועמשמ
, קיטסלפ תוזירא  לש  רוקמב  התחפה  הרבסה , ךוניח , םימוחתב  תבלושמ  תוליעפ  בייחמ  היעבה  ןורתפ 

.תויפוחה תוימוקמה  תויושרה  לש  דפקומ  לוהינו  םיפוחב , םיאצמנה  םינטק  םיקסע  לש  ץמאמל  המיתר 
איבהלו לארשיב  תימיה  תלוספה  אשונב  לפטל  ךישמהל  תוטלחהה  ילבקמ  תא  דדועל  לוכי  רמאמה 

.רוביצהו תימיה  הביבסה  תבוטל  יתועמשמ  רופישל 
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ריצקת

.ףוחבו םיב  תובר  תויגולוקא  תוכרעמ  לעו  םדאה  לע  העיפשמה  תימלוע , - ללכ תיתביבס  היעב  איה  הקצומ  תימי  תלוספ 
, לארשי לש  ןוכיתה  םיה  יפוחב  תימיה  תלוספה  תא  ןחבו  רטינש  ףיקמ , יתביבס  רקחמ  ונכרע  םינשב 2012–2018 
יפוחב תימיה  תלוספה  ינייפאמ  לע  םישדח  םינותנ  גיצמ  יחכונה  רמאמה  .וז  היעב  םע  תודדומתהל  םילכ  קפסל  הרטמב 

יכ תוארמ  רקחמה  תואצות  .רקחמה  תפוקתב  הבכרהב  ולחש  םייונישה  תא  חתנמו  וללה , םינשב  ופסאנש  לארשי 
.םנויקינב עקשומה  ץמאמל  תודוה  הארנכ  ימלועה , עצוממהמ  הכומנ  לארשי  יפוחב  תלוספה  תופיפצ 

, הז דדועמ  ןותנ  תורמל  .םיפוחב  קיטסלפה  זוכירב  םג  היתובקעבו  קיטסלפה  תויקש  תומכב  הדירי  הלח  רקחמה  ךלהמב 
תכירצ םוצמצ  ןוגכ  תולועפ , רפסמ  ךרד  תאזו  םילו  םיפוחל  העיגמה  קיטסלפה  תלוספ  תומכ  תא  רתוי  דוע  תיחפהל  שי 

( קיטסלפ תלוספכ  םיגווסמה   ) תוירגיס ילדב  תוברל  םיב , קיטסלפה  םוהיז  תייעבל  תועדומה  תרבגה  םיימעפ ; - דח םילכ 
בצקל המיאתמה  םיפוח  יוקינ  תורידת  תעיבק  הז  ללכב  תיפוחה , הביבסב  תלוספה  לש  רתוי  ןוכנ  לוהינ  םילכתמ ; םניאש 

.םהב םיפוחב  תלוספה  תורבטצה 

קיטסלפב םיפוחהו  םיה  םוהיז  אובמ – 

, דימע קצומ  רמוח  לכ  : " ךכ םוהיז  ינפמ  ןוכיתה  םיה  לע  הנגהל  הנולצרב  תנמאב  תרדגומ  ( Marine litter  ) הקצומ תימי  תלוספ 
תימי תלוספ  לש  התואצמיה  תיפוחהו " . תימיה  הביבסב  שטננ  וא  קלוסמ  ךלשומ , רשא  םדאה ,) ידי  - לע  ) דבועמ וא  רצוימ 

לש הכלשה  וא  ןדבוא  םילכתמ ; םניאש  םירצומ  לש  רתי  תכירצ  הקצומ ; תלוספ  לש  רסח  וא  הקול  לוהינ  םימרוג : רפסממ  תעבונ 
. וישעמ  לש  תוילאיצנטופה  תואצותל  רוביצה  לש  תועדומ  רדעיהו  תויתשתב  רסוח  טיש ; ילכב  תרצוימה  תלוספו  גיד  דויצ 

, הנממ םיקנחנ  וא  הב  םיספתנה  םייח  ילעבב  תעגופ  תימי  תלוספ  .םייתרבחו  םיילכלכ  םייתביבס , םה  תימיה  תלוספה  לש  םיקזנה 
םינימל תוקתונמו  תוקחורמ  םייח  תוביבס  תפשוח  איה  ךכ  .םיימי  םירוצי  לש  הדידנה  תלוכי  תא  הריבגמו  לודיג , יתב  תסרוה 

ילכלכה ךרעב  גיד , יעצמאבו  גידה  ללשב  טיש , ילכב  תעגופ  תלוספה  ןהילא  . עיגהל  םילוכי  ויה  אל  יעבט  בצמבש  םישלופ ,
קיטסלפ םיפנע  . םתוא  לע  תונעשנה  תורבחב  תעגופ  ךכו  םהמ , םיעפשומה  םינושה  תורייתה  יפנע  לשו  הצחרה  יפוח  לש 

לודגל היופצ  םיב  קיטסלפה  תומכ  . Litterbase  ילבולגה םינותנה  רגאמ  יפ  לע  םלועב  תימיה  תלוספה  ללכמ  הווהמ כ-62.3% 
קיטסלפ תומכ  םלועב  תרצוימ  הנש  ידמ  ןכ –  ומכו  םינש , תואמ  לש  תודירש  לאיצנטופ  לעב  רמוח  אוה  קיטסלפהש  ןוויכמ  דואמ 

. דיחי שומיש  רחאל  תכלשומ  הנממ  תיצחמכו  תונוט ,) ןוילימ  לש כ-300  ללוכ  לקשמב  םויכ  תכרעומ  איה   ) הלדגו תכלוה 
ירצות םהמ  קלחש  םינטק מ-5 מ"מ , םיקיקלח   ) ויגוסל קיטסלפ  - ורקימה לש  קזנה  לאיצנטופ  לדוג  םג  ררבתה  תונורחאה  םינשב 

. םירבטצמו  םידימע  םיליער  םירמוח  לש  תיגולויבה  תונימזהו  תודיינה  תלדגה  ללוכ  םילודג ,) קיטסלפ  יטירפ  לש  קוריפ 

רוקממ רמילופ   ) תיאת ונממ –  םייושע  םהש  יסיסבה  רמוחהש  ןוויכ  קיטסלפכ  , תימיה  תלוספה  רוטינב  םיגווסמ  תוירגיס  ילדב 
, הכרעהה יפ  לע  יטתניס .) רמילופ   ) תיאת - טטצא םירצויה  םירזייסיטסלפ  וילא  םיפסומ  רמולכ  היַצליֵטצָא , ךילהת  רבוע  יחמצ – )

. תונוש  תוביבסב  הנשב  םלועב  םיכלשומ  תוירגיס  ילדב  ןוילירט  ןיב 4.5 ל-6 

היעבכ ימיה  קיטסלפב  "ם  ואה ריכה  קיטסלפה , תלוספ  תויהל  היושע  םיסונייקואב  הסמה  ברמ  הנש  ךותש 30  הנבהה  חכונל 
אל הכ  דע  םלוא  היגוסו  , התומכ  תא  רוקחלו  םיכרדה  לכב  התתחפהל  םתריהל  םלועה  תונידמל  ארק  אוה  תימלוע  .

.םימילו םיסונייקואל  העיגמה  קיטסלפה  תלוספל  םיימלוע  התחפה  ידעי  ועבקנ 

יתביבס רקחמ  םינשה 2012–2018  ןיב  ונכרע  לארשי , לש  ןוכיתה  םיה  יפוחב  תימיה  תלוספה  תא  יתועמשמ  ןפואב  תיחפהל  ידכ 
תומכ תא  םכסמ  יחכונה  רמאמה  התכלוה  . יכרדו  םיפוחב  הרוזיפ  היתורוקמ , תלוספה , יגוס  תא  ןחובו  רטנמה  ףיקמ ,

.םיפוחל העיגמה  תלוספה  לש  תיתועמשמ  התחפהל  םיכרד  עיצמו  הבכרה , תאו  ומגדנש  םיפוחב  האצמנש  תלוספה 
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ףרוע דעו  םימה  וקמ  הבחורו  רטמ  הכרואש 100  ףוח  תעוצר  ךרואל  םישדוח , השולש  לכ  וכרענש  םירקס  לע  ססובמ  רקחמה 
( תיתוכאלמ תיתשת  וא  הנויד  קוצמ , רמולכ   ) ףוחה

תוטיש

םיפוחה תנומש  לכב  תורפסב  . םיצלמומה  םינוירטירק  יפ  לע  םיזרכומ  אל  םיילוח  םיפוח  הנומש  ורחבנ  רקחמה  תליחתב 
- לע תלעפומ  וז  תינכות  יקנ ." ףוח   " תינכות ןומימב  תוימוקמה , תויושרה  ידי  - לע םיקונמ  םהו  תירחסמ  תוליעפ  וא  הלצה  יתוריש  ןיא 

. יקנ " ףוח  דדמ   " תטישב םייעובשל , תחא  םיזרכומ  אלה  םיפוחב  ןויקינה  תמר  תא  קדוב  םגש  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ידי 
תימורדו לאכימ  ןגעמל  תינופצ   ) הזכרמ תא  הירהנל ,) תינופצו  תצב  לחנל  תימורד   ) לארשי ןופצ  יפוח  תא  םיגציימ  ורחבנש  םיפוחה 

רבוצה רוזאכ  טלובה  הפיח  ץרפמ  תאו  םיקיז ) ףוחל  תימורדו  םינצינ  ףוחל  תינופצ   ) לארשי םורדב  םיפוחה  תא  גלופ ,) לחנל 
תומוד תואצות  לשב  םינצינו  הירהנ  יפוחב  םירקסה  וקספוה  תנשב 2015  לארשי .) תונפסמל  תינופצו  ןמענ  לחנל  תינופצ   ) תלוספ
ץיקב דבלמ   ) םירתונה םיפוחה  תששב  ועצובש  םירקסב  ופסאנ  יחכונה  רמאמב  םיגצומה  םינותנהו  םיכומס , םיפוחב  ולבקתהש 

קרפ תרימש  ךות  םישדוח , השולש  לכ  וכרענ  םירקסה  ןתיא .)" קוצ   " עצבמ בקע  םיקיז  ףוחב  רקס  עצבל  ןתינ  אל  וכלהמבש  , 2014
וקמ הבחורו  רטמ  הכרואש 100  ףוח  תעוצר  ךרואל  ועצוב  םירקסה  םגדנה  . ףוחה  יוקינ  רחאל  תוחפל  םימי  השולש  לש  ןמז 

ןתינש עובק  ןמיסל  הברקב  רחבנ  ףוחה  תעוצר  םוקימ  תיתוכאלמ ) . תיתשת  וא  הנויד  קוצמ , רמולכ   ) ףוחה ףרוע  דעו  םימה 
םירחאו   Cheshire ועיצהש תוירוגטקה  יפ  לע  וניומש  לע 2 ס"מ , הלועה  לדוגב  תלוספ  יטרפ  ורפסנ  רקסב  .תולקב  וילא  רוזחל 

רטיל לדוגב 1.5  םיקובקבל  ןודקיפ  םרובע  םילבקמש  םיקובקב  ןיב  הדרפה  ןוגכ  לארשי , יפוחל  תומאתה  רפסמ  ןהב  ועצובו 
רוציל ידכ  עבקנ  הז  יטרדנטס  לדוג  .ר  לש 100 מ" חטש  תדיחיב  ואצמנש  םיטירפה  רפסמ  יפ  לע  הבשוח  תלוספה  תופיפצ  .הלעמו 

וק םוקימ  לע  עיפשהש  םיה  בצמ  בקע  םיתיעל  הנתשה  ומצע  חטשהש  תויה  הדידמ , לכבו  ףוח  לכב  רקסנש  חטשה  לש  תודיחא 
.םיזוחאב בשוח  םיפוחב  תלוספה  בכרה  הביסה , התואמ  .השביה  ףוחה  תעוצר  בחור  לעו  םימה 

( השישל הנומשמ   ) ורקסנש םיפוחה  רפסמ  תתחפה  לשב  תואצותה  חותינב  תופוקת  יתש  ןיב  הנחבה  התשענ  עצמאב 2015  לחה 
רבוטקוא 2018. דע  ינוימ 2015  היינשה  הפוקתהו  ץרמ 2015  דע  ינוימ 2012  הנושארה  הפוקתה  הנשמ : תוירוגטק  תפסוהו 

תואצות

תיפוחה תלוספה  תומכ 
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תלוספה לש  תעצוממה  תופיפצה  .המיגדה  ירתא  תששב  תלוספ  יטירפ  ףלא  ורפסנ כ-84  רבוטקוא 2018  דעו  ינוימ 2012 
הברהב הכומנ  וז  תופיפצ  (. SE=0.045  ) םיטירפ ל-100 מ"ר התייה 11.6  תודידמה ) ידעומ  לכב  םירתאה  ללכ  רובע   ) האצמנש

לע יקנ "  " ןויצ רמולכ  קיטסלפ ל-20 מ"ר –  יטירפ  ךרע ל-2.4  תווש  איהו  םיטירפ ל-100 מ"ר  , לע 100  דמועה  ימלועה  עצוממהמ 
תשש לכב  תלוספה  תופיפצ  ףוחב .) ןויקינ  תמר  לש  תינושאר  הכרעהל  םלועב  לבוקמה  דדמה  אוהש   ) יקנ " ףוח  דדמ   " יפ

םיפוחב תימיה  תלוספה  לש  תעצומה  תופיפצה  הנושארה  הפוקתב  רויא 1 :)  ) תנשמ 2012 ל-2018 הלק  הדירי  התארה  םיפוחה 
(. SE=0.037  ) םיטירפ ל-100 מ"ר התחפ ל-10.8  איה  היינשה  הפוקתב  וליאו  (, SE=0.047  ) םיטירפ ל-100 מ"ר התייה 12.1 
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רויא 1
םינשב 2018-2012, לארשי  לש  ןוכיתה  םיה  יפוחב  תימי  תלוספ  לש  תללוכה  תומכב  יונישה 

ילדב .ב  קיטסלפמ , םיימעפ  דח  םילכו  קיטסלפ  תויקש  .א  .קיטסלפה  ללכל  האוושהב 
( הנטק תלוספ   ) םיקובקב יקקפו  תוירגיס 

םיפוחב תלוספה  לש  עצוממה  בכרהה 

ללכמ םיזוחאב  עצוממה  וקלחו  לארשי  יפוחב  תימיה  תלוספב  יטננימודה  רמוחה  היה  קיטסלפ  יכ  םיארמ  רקחמה  יאצממ 
הפוקתבו (, SE=0.047  ) קיטסלפמ םייושע  ויה  םיטירפהמ   91.1% הנושארה , הפוקתב  (. SE=0.042  ) היה 90.5% תלוספה 

ןוטרקו ריינ  המגודל : הברהב , םיכומנ  םיזוחאב  ואצמנ  םירמוחה  ראש  (. SE=0.033  ) ןטק ל-89.3% קיטסלפה  יטרפ  זוחא  היינשה 
(. SE<0.001  ) תחתמ ל-1% ץעו ) ימוג  הקימרק , תיכוכז , דב ,  ) ראשהו ( SE=0.002 , 2%  ) תכתמ (, SE=0.002 , 2.4%)

תויקש תומכב  תאז  םע  .ףוחב  תימיה  תלוספה  ללכל  המודב  ליעל , ןמזה  תפוקת  ךרואל  טעמ  התחפ  ללככ  קיטסלפה  תומכ 
םיימעפ - דחה קיטסלפה  ילכ  תומכלו  קיטסלפה  ללכל  תלוספה , ללכל  סחיב  ףוסב 2015  דוחייב  הדח , הדירי  הדדמנ  קיטסלפה 
םיטירפה ראשל  םיקובקב ) יקקפו  הירגיס  ילדב   ) םינטקה םיטירפה  תומכ  ןיב  םאתמ  רכינ  אל  םירויא 1א ו-2 .)  ) לכואל םירושקה 

(. רויא 1ב )

קיטסלפ תויקש  םהירחאו  ןוזמל , םירושקה  ימעפ  - דח שומישל  םיטירפ  ויה  םיפוחב  האצמנש  תלוספהמ  הנושארה 33%  הפוקתב 
םיקובקב םילודג ו-1%  םימ  יקובקב  םכותמ כ-4%   – 5%  ) קיטסלפ יקובקבו  ( 10%  ) תוירגיס ילדב  (, 12%  ) םיקובקב יקקפ  (, 23%)

התלע ל- תוירגיס  ילדב  לש  וז  הדרי ל-13.8% , קיטסלפ  תויקש  לש  תיסחיה  תומכה  היינשה  הפוקתב  ןודקיפה .) קוח  םהילע  לחש 
הפוקתב הנשמ  תוירוגטקל  וגווס  הלא  םיטירפ  רויא 2 .)  ) תלוספה ללכמ  םיימעפ ל-35%  - דחה םיטירפ  לש  תומכה  התלע  ןכו  , 17%

 – םיימעפ - דח לכוא  ילכ  ; 6.8% הייתש –  תוישק  ; 9% ןוזמ –  תופיטע  תללוכה ; תלוספה  ללכמ   10% קיטסלפ –  תוסוכ  היינשה :
.1.7% "ם –  וכס ; 6%

ןויד

יפוחב תימיה  תלוספה  עצוממל  סחיב  הנטק  לארשיב , םיזרכומ  אל  םיינוכית , םי  םיפוח  השישב  המגדנש  תימיה  תלוספה  תופיפצ 
.הז יתביבס  גשיהל  םרוגה  אוה  יקנ " ףוח   " תינכות תרגסמב  םיפוחה  יוקינש  םיחינמ  ונאו  םלועה ,

רויא 2
תופוקת יתשב  לארשיב , םירחבנ  םיפוח  השישב  ואצמנש  םיירקיעה  תלוספה  יטירפ  תוחיכש 

רקחמה
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תנשל 2012. האוושהב  דע 2018  ךכ  רתונו  ףוסב 2015 , תיתועמשמ  תחפ  קיטסלפה  תויקש  רפסמ  יכ  םידמלמ  רקחמה  ינותנ 
הדירי התייה  םינותנ , וקפיסש  תונידמהמ  יכ ב-30%  םיארמ  "ם  , ואה לש  הביבסה  תנגהל  תונכוסה  המסרפש  םינותנ 

יפ לע  .הלא  תויקשב  שומיש  לע  לטיה  תלטה  רחאל  הנושארה  הנשה  ךלהמב  םילוכרמב  קיטסלפ  תויקשב  שומישב  תיתועמשמ 
שומישל םילס  איבהל  קיטסלפ , תויקש  שוכרל  םא  תעדומ  הטלחה  עצבל  םישרדנ  תוחוקלהש  ךכמ  עבונ  יונישה  רקיע  םירקחמה ,
, תוימעפ - דח האישנ  תויקשב  שומישה  םוצמצל  קוחה  " ) תויקשה קוח   " סנכנ ץראב  ריינ  . תויקשב  שמתשהל  וא  רזוח 

תנשמ רבכ  םתוא  רוכמל  ןוזמה  תותשרל  םרג  ימעפ  - בר שומישל  תוינק  ילסל  שוקיב  םלוא  ראוניב 2017 , ףקותל  "ו–2016 ) עשתה
הקיקחה ךילה  קספוה  ףוסב 2014  וב  . הכמת  הייסולכואהמ  כ-70%  תנשב 2014 , הנושארל  עצוה  תויקשה " קוח   " רשאכ . 2013

התחפהל םרג  הארנכש  המ  קשוה , רבכ  תוימעפ  - דח קיטסלפ  תויקשב  שומיש  דגנ  ןייפמקה  תאז , תורמלו  תסנכה , קוריפ  ללגב 
.םיפוחב ואצמנש  קיטסלפה  תויקש  תומכב  הדיריב  הרכינש  ןהב , שומישב  רתוי  תמדקומ 

תוירגיסה ילדב  תא  הביצהו  םירחאה , תימיה  תלוספה  יטירפ  לש  יסחיה  זוכירב  היילעל  הליבוה  קיטסלפה  תויקש  תומכב  הדיריה 
םה ףוחב , ןויקינה  יתוריש  תוליעיו  תיתביבסה  םתועדומ  םינשעמה , תומכ  םיימואל , - ןיב םירקחמ  יפ  לע  .רתויב  חיכשה  טירפכ 

םיתיעל םיכילשמ  םינשעמ  יכ  הלוע  רקחמ  ינולאשמ  םיפוחב  . תוירגיסה  ילדב  תומכ  לע  םיעיפשמה  םיבושח  םימרוג 
, ןושיעה תלועפמ  קלחכ  התוא  םיקידצמו  תמהזמ  הלועפ  הכלשהה  תלועפב  םיאור  םניא  בורל  םה  תאז , םע  .תוירגיס  ילדב  תובורק 

םניא תוירגיס  ילדב  יכ  םינעוט  ףא  םינשעמהמ  קלח  .קיטסלפ  יקובקב  ומכ  םירחא , םיטירפמ  םייתועמשמ  תוחפ  םילדבש  םינעוטו 
. םילכתמ  םהו  םייעבט  םירמוח  םייושע  םהש  ןוויכ  הביבסב , יתועמשמ  ןפואב  םיעגופ 

בל תמושת  לשו  םירקבמ  וא  םישפונ  ידי  - לע הכלשה  לש  בוליש  איה  לארשי  יפוחב  תוירגיס  ילדב  לש  ההובגה  תומכה  ונתכרעהל ,
םיקובקב יקקפ  ומכ   ) םיהובג םיזוחאב  ףוחה  לע  ואצמנש  םיפסונ  םינטק  םיטירפ  םע  הרוקש  יפכ  םיפוחה , יוקינב  םהילא  התוחפ 

(. רויא 1ב  ) תלוספה ראשל  םאתמ  אללו  הייתש ,) תוישקו 
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לשו םירקבמ  וא  םישפונ  ידי  - לע הכלשה  לש  בוליש  איה  לארשי  יפוחב  תוירגיס  ילדב  לש  ההובגה  תומכה  םירקוחה , תכרעהל 
םיפוחה יוקינב  םהילא  התוחפ  בל  תמושת 

, רוזחמה ילכמל  םיקובקב  תכלשה  לש  המרונ  החתפתה  רוביצה  ברקבו  רוזחמל , םיפסאנ  הייתש  יקובקב  לארשיב  יכ  ןייצל  יואר 
, םיקובקבהמ ילרגטניא  קלח  םניאש  םיקובקבה  יקקפ  .םיקובקב  איה  םיפוחב  תלוספהמ  קר 5%  עודמ  ריבסהל  ןתינ  ןכלו 

.תלוספה יטירפמ  םהו 12%  ףוחב , תובורק  םיתיעל  םיראשומ 

תואצות לע  ססבתהב  .ףוחב  קיטסלפה  תוסוכ  תומכ  הטלב  םכותמ  .םיפוחב  תלוספהמ  שילשכ  םה  םיימעפ  - דחה לכואה  ילכ 
הרימשב דקמתהש  ןשואוקא , תתומעו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  ףתושמ  ןייפמק  םינשב 2018 ו-2019  ךרענ  יחכונה , רקחמה 

.הלא םיטירפמ  םיפוחה  ןויקינ  לע 

םע .קיטסלפה  םוהיז  תתחפהב  הליעי  תבשחנ  ( top-down הטמל ," - הלעמלמ  " תשיג  ) תולשממ ידי  - לע הקיקחו  תוינידמ  תעיבק 
תוליעיב תעגופ  םיב , קיטסלפה  לש  תולובג  תצוח  הדידנ  תמייקשו  תיבקעו , הדיחא  תימואל  - ןיב תוינידמ  ןיאש  הדבועה  תאז ,

תשיג  ) יטרפה רזגמה  לשו  םידדוב  לש  (, NGOs  ) םייתלשממ אל  םינוגרא  לש  תומזוי  קיטסלפה  . םוהיז  תתחפהב  הקיקחה 
תובורק םיתיעל  תומגרותמ  הלא  תומזוי  .השביב  ואצומש  םיב  קיטסלפה  םוהיז  םוצמצל  תומרות  (, bottom-up הלעמל " הטמלמ  "

לש תיוושכעה  האירקה  תויטרפ  . תומזויל  תומגרותמ  תוחפ  הטמל " הלעמלמ   " תושיגש דועב  תיתלשממ , הקיקח  תולועפל 
תשגה תקספהל  םירוהה  תשירד  איה  ךכל  המגוד  .הטמלמ  יוניש  רוציל  הליחתמ  םיימעפ  - דח םילכב  שומישה  םוצמצל  רוביצה 

. תילפיצינומ  תוליעפל  המגרותש  השירד  םיימעפ , - דח םילכב  םינורהצהו  םינגב  תוחורא 

תונקסמ

- דח םילכ  לש  הבר  תומכב  שמתשמו  םיפוחה  תא  ךלכלמ  ןיידע  לארשיב  רוביצהש  ךכ  לע  םיעיבצמה  רקחמה , יאצממ  חכונל 
: הז ללכב  לארשי , יפוחב  תלוספה  תא  תיחפהל  ידכ  תולועפ  רפסמ  לש  בוליש  שרדנ  יכ  רכינ  םיימעפ ,

דוחייב טרפב , תימיה  הביבסלו  ללכב  הביבסל  קיטסלפה  יקזנ  לע  הרורב  הרבסהו  רוביצב  בחר  םוסרפ  הרבסה –   .1
.ריינ םייושע  תוירגיס  ילדבש  םיבשוחש  וא  ימעפ , - דח קיטסלפב  שמתשהל  םיליגרש  הלא  רובע 

(,– 3R's – Reduce, Reuse, Recycle  ) תלוספ רוזחמו  רזוח  שומיש  התחפה , תולועפה : שולש  תעמטה  ךוניח –   .2
.ימואלהו יאבצה  תורישה  תרגסמבו  רעונה  תועונתב  ילמרופה , ךוניחה  תכרעמב 

תויהל לוכיש  תוזירא  רוצייל  וא  ןוזמ , ירצומ  רובע  רקיעב  קיטסלפ , תוזירא  תתחפהל  תיתלשממ  השירד  היישעת –   .3
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.ףסונ שומיש  ןהל 
שומישמ תוענמיה  ידי  - לע הייקנ  הביבס  לע  רומשל  עייסל  םייושע  תודעסמו  םיקסויק  ףוחה –  ךרואל  םינטק  םיקסע   .4

תלוספ םיאיבמה  הלאל  החנה  ןתמ  םתביבסב ; חטשה  לש  ידימת  יוקינו  םיחפ  תבצה  םיימעפ ; - דח קיטסלפ  ילכב 
.םהב םישכרנה  הייתשהו  ןוזמה  רובע  שומישל  םיימעפ  - בר לכוא  ילכ  םיאיבמ  וא  ףוחב  הפסאנש 

, ןהיפוח לכ  לש  רתוי  ידוסי  יוקינ  ידי  - לע ןתוירחאב  םיפוחה  תא  רתוי  בוט  להנל  תושרדנ  תוימוקמה –  תויושרה   .5
העקשהו השביהמ , וא  םיהמ  תלוספ  תעגהל  םימרוגה  םיינוציק  ריווא  גזמ  יעוריאבו  םישפוחב  יוקינל  תּונכומ 

. תלוספ  תכלשהמ  ענמיהל  םישנא  דדועמ  ףוחה  ןויקינ  .תושרדנה  תויתשתב 

תייעב ףקיה  תא  םיפקשמ  םהש  ןוויכ  םיפוחב , תימיה  תלוספה  לע  םינותנה  ףוסיאלו  םירקסה  ךשמהל  הבר  תובישח  הנשי  ןכ , ומכ 
.תאזה תבכרומה  תיתביבסה  היעבה  תא  רעזמל  םיצמאמה  תואצות  תא  םג  ומכ  תימיה , תלוספה 

.רקחמה תפוקתב  הבכרהב  ולחש  םייונישה  תא  חתנמו  לארשי  יפוחב  תימיה  תלוספה  ינייפאמ  לע  םישדח  םינותנ  גיצמ  רמאמה 

השעמל הכלה 

, תוימוקמ תויושר  לש 21  ןתוירחאב  תפתושמ , ללכ  תלחנ  הנידמה , לש  םייעבטה  היתורצואמ  קלח  םה  םיפוחהו  םיה 
.הייקנ תיפוח  הביבסמ  תונהיל  לכוי  םדא  לכש  חיטבהל  ידכ  דחי  לועפל  ובייחתהש 

םיתיעלש תויתשתו  םדא  חוכ  יבאשמ  הכירצמו  תלבגומ  םיחותפה , םיפוחב  רקיעב  תויושרה , לש  חוקיפה  תלוכי  תאז , םע 
.תונטק תויושר  לש  ןדי  גשיהב  םניא  תובורק 

ןוטלשל ןוכמה  .ףוחה  תויושר  לכ  תא  דגאמש  ףוחה , ירע  םורופ  םק ב-2015  תיבטימ  הרוצב  הלא  תויוביוחמב  דומעל  ידכ 
זכרמו ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  םע  דחי  םורופה , לש  םידסיימה  םיפוגהמ  דחא  אוה  ביבא  - לת תטיסרבינואב  ימוקמ 

ידכ תאזו  םירחא , רקחמ  ימרוג  םעו  הימדקאה  םע  הלועפ  יפותישב  הבר  תובישח  האור  םורופה  .תוירוזאה  תוצעומה 
.תויושרה לש  תויעוצקמה  תולוכיה  תא  רפשלו  עדיה  תא  קימעהל 

רקחמהש יפכ  .םלוהינבו  םיפוחה  תקוזחתב  ןויקינה  אשונל  ההובגה  תופידעה  ןתמ  תא  םיששאמ  יחכונה  רקחמה  יאצממ 
ןתונ וניא  ןיידע  ךא  םיחותפה , םיפוחב  לפטל  תויושרה  לש  תלוכיה  סוסיבל  יתועמשמ  ףונמ  אוה  יקנ " ףוח   " םזימ ןייצמ ,

.ינללוכו ךשמתמ  הנעמ 

[19]

https://magazine.isees.org.il/?p=18748



תויושרהמ םיחווידה  .ללככ  לארשי  יפוחב  תלוספה  תייגוס  תא  ףקשמ  ךא  םיחותפה , םיפוחב  םנמוא  דקמתמ  רקחמה 
לקשמ תתל  עייסמ  רקחמהש  ןייצל  בושחו  ףוחב , תלוספה  יאצמב  קיטסלפה  תויקשב  הדיריל  סחיב  םיאצממב  םיכמות 

.תוירגיסה ילדבב  לופיטל  רתוי  בר 

הילצרהו תליא  תויריע  .םיפוחב  ימעפ  - דח קיטסלפ  תלוספב  לופיטל  ץמאמב  תויזכרמ  תופתוש  ןה  תוימוקמה  תויושרה 
הקיקחה .רוסיאה  תא  רשפאמש  רזע  קוח  תקיקחב  ףאו  םיפוחב  ימעפ  - דח קיטסלפב  שומישה  רוסיאב  תוצולחה  ויה 

.ףוחה תויושר  תיברמב  םשוית  ןהלש 

ףוחה תויושר  םורופ 
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