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: םוליצ הלשכש |  תינגרוא , תלוספ  לש  רוקמב  הדרפהל  תינכות  הלעפ  ריעב  רשאכ  המלוצ  תונומתה  תרדס  .ץראה  זכרמב  ריעב  לבז  יחפ  לע  תוחנומ  םחל  תויראש 
דירפ הילט 

הפשאב לופיטל  תומדוק  תושיגמ  דומלל  ןתינ  המ 
לארשיב

גלזמה הצק  לע 

דרשמב הרדסאה  ימרוג  םיבשוי  בוש  הלא  םימיבו  םיכרד , תשרפ  וק  לע  אצמנ  לארשיב  תלוספה  קשמ 
.לארשיב תלוספב  לופיטל  תיגטרטסא  תינכות  שבגל  הרטמב  הכודמה  לע  הביבסה  תנגהל 

תיתביבסה הרדסאה  קודיה  םע  דחי  הייסולכואה  לודיגב  הוולמה  לארשיב , שפנל  תלוספה  תומכב  היילעה 
הצקה תונורתפ  לש  תינומגהה  תוינידמה  לש  הניחב  תבייחמ  ללכב , ימלועה  קושבו  טרפב  לארשיב 

.תלוספל
תיילע בקע  רקיעב  תאזו  רוזחמה  תשיג  ביבס  ירוביצהו  יעוצקמה  סוזנצנוקה  ףפורתה  תונורחאה  םינשב 

.הפשאב לופיטב  םיילכלכהו  םייתביבסה  םילוקישה  תובכרומ 
תבחרהל עייסל  לוכי  לארשי  תנידמ  לש  הירוטסיהה  ךרואל  תלוספב  לופיטה  תא  וליבוהש  תושיגה  לע  טבמ 

.דיתעל םיחקל  תקפהלו  ץראב  תלוספב  לופיטה  תוינידמ  תוחתפתה  לע  עדיה 

תכרעמה

ריצקת

עברא ראתא  הז  רמאמב  .ונימיב  היד  תרכומ  הניאש  הרישעו , הכורא  הירוטסיה  שי  לארשיב  הפשאב  לופיטה  אשונל 
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תשיג הנמטהה , תשיג  ןויקינה , תשיג  םויה : דעו  הנידמה  םוק  ימימ  ומייקתהש  לארשיב , הקצומ  תלוספב  לופיטל  תושיג 
ולעש תויופידע  ירדסו  םיכרע  תוכרעמ  אלא  םיבקוע , םייגולונורכ  םיבלש  ןניא  תושיגה  .רוזחִמה  תשיגו  היצטסופמוקה 

.ןהיתורחתמל סחיב  תונוש  תופוקתב  וכעדו 

םיטסקט לש  הדומצ  האירק  ךותמו  תלוספב  לופיטה  םוחתב  םיריכב  םע  קמוע  תונויאר  תועצמאב  ופסאנ  רקחמה  ינותנ 
םינויד לש  םילוקוטורפ  תונותיע , תיעדמ , תורפס  םייתביבס , םיקוח  תלוספב , לופיטל  תוימואל  תוינכות  םהב  םיירוטסיה ,

(. discourse analysis  ) חיש חותינ  תטישב  וחתונ  םיאצממה  .לשממו  רקחמ  תודסומ  לש  םימוסרפו  תוח  " ודו תסנכב 

התואב הפשאב  םירמוחה  בכרהל  סחיה  םידממ : המכב  וזמ  וז  תולדבנה  תושיג  עברא  לע  םידיעמ  רקחמה  יאצממ 
, הב לפטלו  היעבה  תא  ןייפאל  םיכמסומה  עדיה  ימוחת  בחרמלו , הביבסל  קזנכ  וא  דרטמכ  הפשאה  תסיפת  הפוקת ,

, ךכ לע  ףסונ  המאתהב .) באשמ , וא  םוהיז  הנתמ , ךולכל , הפשאה  הלמיס  השיג  לכב   ) תונוש תוילמס  תויועמשמו 
.השיג התואב  טלושה  ןויגיהה  תא  תורתוסש  תויופצ , יתלב  תוכלשה  תוהזל  ןתינ  השיג  לכ  לש  המושייב  תוננובתהב 
םייתביבסו םיילכלכ  תוריפ  בינמה  באשמ "  " הניא תלוספהש  הלגתמ  יטננימוד , רוזחִמה  הבש  תיחכונה , הפוקתב  לשמל ,

.תכשמתמו תיתועמשמ  תיפסכ  העקשה  ךירצמה  רקי  לטנ  אלא  דחאכ ,

עדיה ימוחת  תאז , םע  .ומצע  ינפב  ךרע  םיחרזאה  לש  תיתביבסה  תועדומה  חותיפב  האור  רוזחִמה  תשיג  םויכ 
.רוביצל תוחפ  םיישחומ  רוזחִמה  תונורתי  ושענ  ןמזה  םעו  ללכל , םישיגנ  םניא  רוזחִמה  תוינידמ  תא  םיעבוקה  םייעוצקמה 

אובמ

 – ןורחאה רושעב  הפשאב  לופיטב  תרכינ  העקשה  ףא  לע  .תלוספב  לופיטה  תוינידמ  אשונב  םיכרד  תשרפ  לע  תאצמנ  לארשי 
לטיה תעיבק  (, Waste Framework Directive 2008/98/EC  ) תנשמ 2008 תלוספב  לופיטל  תיפוריאה  הביטקרידה  ץומיא 

בכרומו רקיכ  הלגתה  אשונה  םודיק  דועו –  הרבסה  תולועפ  םיילכלכ , םילכ  תועצמאב  הבשההו  רוזחִמה  דודיע  הנמטה ,
לש ותנוהכ  תעב  ךרדל ב-2011  אציש  רוזחִמה " ךפהמ   " תואצותמ ובזכאתה  היצטסופמוקהו  רוזחִמה  יכמותמ  םיבר  .הפוצמהמ 

דרשמה ןהיפלש  תונעט  וטלב  דרשמה ב-2018 . םסרפש  שדחה  תוינידמה  הוותממ  וששחו  הביבסה , תנגהל  רשכ  ןדרא  דעלג 
הרבחב תיתביבס  תועדומ  חותיפל  ילכ  שמשל  היושע  התייהש  תינגרוא , תלוספ  לש  רוקמב  הדרפהה  ןוזח  לע  רתוול  רהימ 

.דיתעל םיחקל  ונממ  קיפהלו  ךילהתב  ןנובתהל  תונמדזה  תקפסמ  תלוספב  לופיטב  םיכרדה  תשרפ  ןכ , יפ  לע  ףא  .תילארשיה 

איה רמאמה  לש  אצומה  תדוקנ  .םויה  דעו  הנידמה  םוקמ  לארשיב  הפשאב  לופיטה  לש  הבחר  הירוטסיה  גיצמ  הז  רמאמ 
, אשונל תושידאו  תורוב  לש  ָרבעמ  תירטס  - דח תומדקתהכ  גצומ  הפשאב  לופיטה  תודלות  לע  ללכ  ךרדב  ץראב  רפוסמה  רופיסהש 

רמולכ הווה ; תייטהב  רבעל  סחייתהל  הטונ  הז  רופיס  תחתופמ  . תיתביבס  תועדומו  תיגולונכט  המדק  לש  לחוימ  דיתע  לא 
ויהש עדיהו  היישעה  תא  טיעמהלו  רפסמה , תפוקתל  םיידוחיי  םלוע  תפקשהו  םיכרע  לש  הדימ  תומא  יפ  לע  ותוא  דומאל 

.רבעב םישנאל  םייתועמשמ 

היוורו תיראיניל , אלו  תלתופמ  תנווגמו , הרישע  הירוטסיה  שי  ץראב  הפשאב  לופיטלש  ןעטא  הז  רמאמב  וז , הפקשהל  דוגינב 
ןה תונוש  תופוקתב  ךא  תויתרבחו , תויתלשממ  תויוליעפל  אשומ  הנדועו  התייה  הפשאה  .רוזחִמה  ךפהמ  םרט  דוע  עדיבו  תוליעפב 

דדומתהל ךמסומ  בשחנש  תויחמומה  גוסב  ןוטלשהו , רוביצה  תא  הדירטה  הפשאהש  םיכרדב  םידבר : רפסמב  הלאמ  הלא  ולדבנ 
.הל הסחויש  תילמסה  תועמשמבו  הרובע , םדקל  ופאשש  ןורתפב  המיע ,

תיגולויצוסה לש  תלוספ " רטשמ   " גשומה תובקעב   ) תושיג עבראל  לארשיב  הפשאב  לופיטה  תיירוטסיה  תא  ןגראל  העיצמ  ינא 
, םיבקוע םייגולונורכ  םיבלש  ןניא  תושיגה  .רוזחִמה  תשיגו  הנמטהה  תשיג  היצטסופמוקה , תשיג  ןויקינה , תשיג  ֶהלִיג  :) 'ה  זו ז'

.היתורחתמל סחיב  הכעד  וא  המצעתה  ןהמ  תחא  לכ  תונוש  תופוקתבו 

הניחבמ המיע  תדדומתמו  תלוספ  תרציימ  הרבח  דציכ  רתויב  בחרה  ןפואב  ןייפאל  ידכ  תלוספ " רטשמ   " גשומה תא  החתיפ  ֶהליג 
םיחנומ תצמאמ  הניא  ךכיפלו  הרבחה , יעדמ  ךותב  השבוג  ֶהליג  העיצהש  תרגסמה  .תילמסו  תיתוברת  הניחבמו  תינכטו  תירמוח 

םוקמב בכרומ : ןפואב  רבעב  ןנובתהל  תרשפאמ  תרגסמה  .הביבסה  תלכלכ  וא  תלוספ  לוהינ  ומכ  םימוחת  לש  תיעוצקמה  הגעהמ 
תחא לכב  .המיע  תודדומתהלו  הפשאה  ןוגראל  םיכרד  רפסמ  תוהזל  ןתינ  םויכ , תטלושה  המגידרפל  וברקתה  המכ  דע  ןוחבל 

תועיתפמ תואצותלו  תונורסחל  תונורתיל , וליבוהו  הפשאב , לופיטב  תויופידעה  ירדס  תא  םינוש  םילוקיש  וביתכה  תושיגהמ 
.תורתוס ףא  םיתיעלו 
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ימואלה םימולצתה  ףסוא  רגולק , ןטלוז  םוליצ :  | 1934 ביבא , - לת תובוחרב  םתדובעל  םיאצוי  האורבת  ידבוע 

הטיש

ופסאנ רקחמה  ינותנ  לארשיב  . תיתיב  הפשאב  לופיטה  לש  היגולופורתנאבו  הירוטסיהב  קסעש  טרוטקוד  לע  ססובמ  רמאמה 
תוימואל תוינכות  םהב  םיירוטסיה , םיטסקט  לש  הדומצ  האירקבו  תלוספב  לופיטה  םוחתב  םיריכב  םע  קמוע  תונויאר  תועצמאב 

תודסומ לש  םימוסרפו  תוח  " ודו תסנכב  םינויד  לש  םילוקוטורפ  תונותיע , תיעדמ , תורפס  םייתביבס , םיקוח  תלוספב , לופיטל 
הרבחה יעדמב  ינתוכיאה  רקחמב  תחוורה  (, discourse analysis  ) חישה חותינ  תטיש  תועצמאב  וחתונ  םיאצממה  .לשממו  רקחמ 

םיטסקט ףסוא  לש  הדומצ  האירק  תועצמאב  םימיוסמ  ןמזבו  םוקמב  טלושה  הבישחה  ןונגס  תא  קקזל  איה  הטישה  תרטמ  . 
(. המודכו םינועיט  תואשילק , םייומיד , תויומס , תוחנה   ) םהל םיפתושמ  םינייפאמ  לע  העבצהו  םיגציימ 
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םיאצממ

ןויקינ

רבשמל הפשאה  המרג  האמה ה-20  לש  תונשב ה-30  לחה  ןויקינ . לש  היעבכ  ץראב  ירוביצה  חישל  הנושארל  התלע  הפשאה 
תא תראתמ  בלסלב   לש  ותדובע  ךולכל ."  " הלמיסו ינויצה , בחרמב  רדסל  העירפה  תוימוהיז , תולחמ  תצפה  לשב  רומח  יתואירב 

, רוביצה תואירב  האורבת ,  ) םינוש םימוחתמ  םיחמומו  םידיקפת  ילעב  ידי  - לע טדנמה  תפוקתב  ביבא  - לתב הפשאב  לופיטה  ינפוא 
לע שריה  הנפד  לש  הרפסו  הריעצה   ביבא  - לת לע  ןמלה  תנע  לש  הרפס  ירטינסה ." ןויערה   " לש וחורב  דועו ,) הלכלכ  תואלקח ,

תא עזעזו  ץראה  יבשות  לע  דיבכהש  ךולכל , יסומע  םיבחרמ  לש  תואמגודב  םישודג  טדנמה  תפוקתב  הנייגיהל  רוביצה  ךוניח 
לע חישב  יתועמשמ  דיקפת  הפשאל  היהש  ןהמ  הלוע  ירקיעה , חותינה  ביכרמ  הניא  הפשאה  הלא  תודובעבש  ףא  .הב  םירקבמה 

תונעט וחוור  תימויה  תונותיעב  .םיבשותה  לש  םוי  - םויה תויווחבו  האורבתה  יתורישו  רוביצה  תואירב  םודיקב  ינוריעה , ףונה  תוארנ 
הקיטקרפכ .הנידמה  םוק  רחאל  וכעד  הלא  ךא  האורבת , ידבוע  תותיבשו  םיחפב  רוסחמ  תינוריעה , הפשאה  ףוסיאב  םייוקיל  לע 

תורישה  " תא דסייל  ועייסש  תוליעפ  ימוחתו  םילמס  תרוש  קפיסש  הז  אוהו  המצוע , לעבו  ישומיש  רתונ  ןויקינה  תוברתב , ךרעכו 
תועסמ וללכ  תוקיטקרפה  .הרבעש  האמה  לש  תונש ה-80  ףוסב  הביבסה ) תנגהל  דרשמה  םימיל  " ) הביבסה תוכיא  תרימשל 

ידיקפ ו" ןויקינ " ינמאנ   " סויגו הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  ןויקינה " ןרק   " דוסיי ירוביצה , בחרמב  הפשא  תכלשה  תעינמל  הלומעת 
שרוד וניאש  הזכ  בחרה , להקל  שיגנ  גשומ  ותויהב  ןויקינה  תובישח  תא  אטיב  דרשמה , דסיימ  בונירמ , ירוא  .ויתורושל  ןויקינ "

הנושארה תוכמסה   ) םירחתמ םידרשממ  ריעצה  דרשמה  תא  לדבל  עייס  םג  ןויקינה  .וב  ךומתל  וא  וניבהל  ידכ  תועצקמתה 
, הז ןפואב  קלדה  .) תונחתב  םיירוביצה  םיתורישה  ןויקינ  לע  חוקיפה  התייה  תואירבה  דרשממ  ךושמל "  " בונירמ חילצהש 

המרב תוחפל  ימואלה , םויה  רדס  לע  אצמנה  אשונ  ידכל  ילוש  ילפיצינומ  דרטממ  הפשאה  סוטטס  הלע  ןויקינה  תועצמאב 
.תירוטרה
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ימואלה םימולצתה  ףסוא  ןיפ , סנה  םוליצ :  | 1950 ביבא , - לתב ןויקינ  דבוע 

היצטסופמוק

תדרפה דודיעו  רוזחִמה " ךפהמ   " לש ומודיק  םע  האמה ה-21 , לש  ינשה  רושעב  האישל  העיגה  תילפיצינומה  היצטסופמוקה 
הפשאה ביטרנב  ללכ  ךרדב  ללכנ  וניאש  עקר  רופיס  היצטסופמוקל  שי  תאז , םע  שבי ."  " םרזלו בוטר "  " םרזל תיתיב  הפשא 
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לש היצטסופמוקל  םילעפמ  תוירקבו  ביבא  - לתב הלמרב , םילשוריב , ולעפ  הרבעש  האמה  לש   60- הו תונשב ה-50  ילארשיה  .
לועית ןוזח  םיסדרפ  . תומדא  בויט  תרטמל  רקיעב  תינוריעה , תלוספהמ  םאישב כ-40%  ודביע  םהו  תינוריע , תלוספ 

תמדא לש  םייברעמ  םיגוצייל  רשקנו  הממשה ," תא  חירפהל   " ינויצה יוויצה  םע  דהדה  תואלקחה  תבוטל  תילארשיה  הפשאה 
ףגא להנמו  ותרשכהב  סדנהמ  ימרמע , ןורהא  םשארבו  םינוש , םיחמומ  ביהלה  אשונה  תחנזומו  . החיחצכ  הניתשלפ 

דחוימב המיאתמ  תילארשיה  הפשאהש  ורבס  הפוקתה  התואב  םיחמומה  .אשונה  תא  םדיקש  תואירבה , דרשמב  האורבתה 
ץראב דוביעה  תוטישל  תודוה  חיטבמ  הארנ  הדיתע  .תיגולויב  םיקירפ  םירמוח  תבכרומ מ-90%  התייהש  רחאמ  טסופמוק , רוצייל 

הארנכ 120,000 מ"ק" קווישל  ץראב  טסופמוקה  ילעפמ  ואיצוי  הנשה  : " םימושיי ןווגמל  יקנ  רצומ  תריצי  לא  הרהמב  ומדקתהש 
םיאלקחה ...ק  תולעל ל-200,000 מ" לכות  תומכה  םינש  שמח  – שולש ךותש  ריבס  יוכיס  שי  . " תנשב 1971 םוחתב  החמומ  רמא 

הפשאה דואמ " . לודג  אוה  היוצרה  הכירצהו  ץראב  םיינגרוא  םילבז  לש  ישממה  רוצייה  ןיב  רעפה  ...חטבומ  קווישל  הבורע  םה 
םינשה ףולחב  םלוא  תידדה –  תיתרבח  תוביוחמ  ךותמ  קנעומה  ךרע  רבד  לש  יגולופורתנאה  ןבומב  הנתמ –  הלמיס  הז  הרקמב 

תילארשיה תואלקחהשו  םהב , לפטל  בכרומו  רקיש  םימהזמ , םירמוחו  תיכוכז  תויראש  םיחלמ , המיע  תאשונ  הנתַמה  יכ  הלגתה 
בוש איבה  ןורחאה  רושעב  רוזחִמה  ךפהממ  קלחכ  תינוריעה  היצטסופמוקה  ןוזח  תא  תויחהל  ןויסינ  .םלבקל  תניינועמ  הניא 

הניאש  ) ינריווא - לאה לוכיעה  תטיש  םודיק  לש  שדח  תופידע  רדס  לע  עידוהו  הוותמ , דרשמה  הניש  ןהיתובקעבו  תולשוכ , תואצותל 
יונישמ הקומע  הבזכא  ועיבה  תלוספה  םלועב  םיבר  .היצטסופמוקה  ינפ  לע  םיתבב ) ןוזמ  תויראש  לש  תינדפק  הדרפה  תשרוד 

לדומה ךפה  ןמזה  םע  ךא  לוכיבכ , םיילרטינ  םייטסיגולו  םיילכלכ  םיעינממ  ותישארב , עבקנ , םימרז  ינשל  הדרפהה  לדומ  .הוותמה 
. ונממ  דרפיהל  ושקתה  םיברו  הקומע  תישגר  העקשהל  אשומל 

הנמטה

, תופרש ןשעב  רוביצה  תא  ונכיסש  םיבושיי , ילושב  תולדגה  תוחותפה  תולבזמה  תייעבב  לופיטב  דסממה  דקמתה  הנמטהה  ןדיעב 
לוהינל הנושארה  תימואלה  תינכותה  "א 16 , מת .םירקי  המדא  יחטש  ולזגו  עקרקלו , םימל  םיליער  םיפיטשת  לש  לוחלחל  ומרג 
תונחת לש  תכרעמ  דסייל  הפאש  הרשואו ב-1989 ,) הרבעש  האמה  לש  תונשב ה-70  הבתכנש   ) ץראב הקצומ  תינוריע  תלוספ 
לע הרימשל  תורישה  לש  לגדה  םזימל  הכפהו  תוחותפה , תולבזמה  תא  ףילחתש  הפשא  קוליסל  תורדסומ  תונמטמו  רבעמ 

םויה דע  םיכשמנ  םיברב  תלוספ  תכלשהו  תוחותפ  תולבזמ  ביבס  םיקבאמ  יכ  םא  ורגסנ , ןכא  ץראה  יבחרב  תולבזמה  בור  .הביבסה 
תוסחייתה השרדו  הנתמ ,) וא  ךולכל  תמועל  " ) םוהיז  " הפשאה הלמיס  ןאכ  שדח : ןפואב  הפשאה  תא  הננוכ  הנמטהה  . 

.עבטה יעדמבו  ןונכתב  םיחמומ  דצמ  תיעוצקמ 

רוזחִמ

ךא רויא 1 ,)  ) ויתואלפנו ותובישח  רוזחִמה , תודוא  לע  תובהלנ  תובתכ  תימויה  תונותיעה  המסרפ  הנידמה  םוקו  טדנמה  תופוקתב 
, רז עבטמב  ןוכסיח  רבדל : וסחוי  תובר  תוקדצה  .היישעתל  הרזח  הלוגלג "  " וא הפשאה  לוצינ "  " לשמל םינוש , תומשב  ול  הארק 

םתואבש שיגדהל  בושח  .ןהמ  תחא  התייה  אל  המצע  הביבס " ךא ה" דועו , םירקי  םיבאשמב  ןוכסיח  תימוקמה , היישעתה  דודיע 
ילבמ םילעפמ , ןיב  ובורב  םייקתה  רוזחִמה  תיתומכ  הניחבמו  תיגולויב , הקירפ  הלוכ  טעמכ  התייה  ץראב  תיתיבה  תלוספה  םימי 

, תכתמה תויחפמ  ורזחִמ 82%  םיילארשי  םילעפמ  םימישרמ : ויה  היישעתב  רוזחִמה  ינותנ  ןורימ   יפל  .יטרפה  בשותה  תא  ברעל 
לש  60- הו תונשב ה-50  סיט  . ילכמו  תוינוכממ  ץע , ילכממ  תכתמה , ירצוממ   50%- כו ץעה  תרוסנמ   66% סופדה , ירצוממ   68%

ריינה תדרפה  הכשמנ  תונשב ה-80  רוזחִמ  . רבע  ריינהמ  עברכו  ןודקיפ , ץראב  הקשמה  ילכמ  לכ  טעמכ  ואשנ  הרבעש  האמה 
.קיטסלפ יקובקבל  תיכוכז  יקובקב  רוציימ  רבעמ  בקע  הקספנ  ןודקיפה  יקובקב  תרזחה  ךא  שמושמה ,

רויא 1
ימיב ביבא  - לת תייריעב  ריינ  תלוספ  תדרפהל  םזימ 

, ףיקשמה ןותיעמ  העידי  היינשה –  םלועה  תמחלמ 
19.4.1943

ונוכ אל  ול  ונתינש  םימעטהו  רוזחִמ ,"  " הארקנ אל  הלועפה  יכ  םא  תובהלתהו , ןיינע  ררוע  ץראב  רוזחִמה  תונוש  תופוקתב 
. םייתביבס " םימעט  "
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םירועיש תלוספב  ויה  תעכ  .שעותמה  יברעמה  םלועב  תחוורה  המגמהמ  קלחכ  ליפורפ , הניש  תילארשיה  תלוספה  בכרה  ןמזה  םע 
רוזחִמ לש  תילכלכה  תויאדכה  תיילע  םע  .םיפסונ  םישעותמ  םייטתניס  םירמוחו  קיטסלפ  ליטסקט , תכתמ , ריינ , לש  רתוי  םיהובג 

רבגתהש הרבעש , האמה  לש  תונש ה-70  תליחתב  "ב  הראבו הפוריאב  חמצש  יתביבסה , חישה  תעפשהבו  וללה , םירמוחה 
.תטלשה השיגל  ךפהו  הפשאב , לופיטה  תוינידמל  החנמ  ןורקעכ  רוזחִמה  שבגתה  ןכמ , רחאל  םירושעב  לארשיב  םג  טשפתהו 
םעפבו דירש , יסוי  הביבסה  תוכיאל  רשה  לש  ותגהנהב  הרבעש , האמה  לש  תונש ה-90  תישארב  םילג : ינשב  שחרתה  יונישה 

תושיגב ומכ  אלש  רוזחִמה , תשיגב  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  עינהש  רוזחִמה " תכפהמ  קלחכ מ" תונורחאה , םינשב  היינשה ,
תשגרומ וז  השיג  לש  תילרביל  - ואנה החור  .םוחתב  ליבומהו  ךמסומה  עדיה  ףוגל  תכפוהו  הלוע  תיתביבסה  הלכלכה  תורחאה ,

.לצונמ יתלב  ילכלכ  ךרעכ  הפשאה , לש  תרחא  תילמס  תועמשמ  תמצעתמ  ךכו  באשמל ," דרטממ   " החיכשה המסיסב 
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דירפ הילט  םוליצ :  | 2015 ןורבח , רה  םורדב  תברועמ  קיטסלפ  תלוספ  תמרע 

תונקסמו ןויד 

הב קוסיעהשו  רוזחִמה , ךפהמ  ינפל  הברה  הלחהש  הרישע  הירוטסיה  שי  הפשאב  לופיטלש  הארמ  ליעלש  תושיגה  עברא  רואית 
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, הרבחב וספתנ  הפשאה  יקזנש  ןפואה  הפשאב , םירמוחה  בכרה  םימרוג : המכב  תולתכ  תעל  תעמ  הנתשה  אלא  דיחא , היה  אל 
עדיה ימוחת  השיגל  השיגמ  רבעמב  המגודל , .הנתשמ  תילמס  תועמשמו  הב  לפטלו  היעבה  תא  ןייפאל  םיכמסומה  עדיה  ימוחת 

תשיגב תואלקחה  יעדמל  ןויקינה  תשיגב  האורבתבו  האופרב  עֶדימ  ופלחתה : הפשאב  לופיטה  תייוותהל  םייזכרמה 
תילמסה תועמשמה  םג  .רוזחִמה  תשיגב  תיתביבס  הלכלכל  ףוסבלו  הנמטהה  תשיגב  ןונכתלו  םיקיודמ  םיעדמל  היצטסופמוקה ,

.ולצנל שיש  יפסכ  ךרעל  ףוסבלו  םוהיזל  הנתמל , ךולכלמ  התנתשה 

ימיב הטלשש  ןויקינה  תשיגב  .הלש  יזכרמה  ןויגיהה  תא  ורתס  םיתיעלש  תויופצ , יתלב  תואצות  ולע  השיג  לכ  םעש  שיגדהל  בושח 
תוידרוסבא ףאו  תוירשפא  יתלב  םיתיעל  ויה  הנייגיהל  תוירחאב  תאשל  הנידמה  יבשותמ  דסממה  תושירד  לשמל , הנידמה , םוק 

תומרעב תעבוט  הנידמהש  הקעזה  ונימיב , תטלושה  רוזחִמה  תשיגב  הקוליסלו  . הפשאה  ףוסיאל  תועוער  תויתשת  חכונל 
וא םדקתמ , לופיטל  לעפמב  ההובג  העקשה  קידצהל  ידכמ  הפשא  ידמ  טעמ  הכופה : תואיצמ  םיתיעל  תשגופ  הפשא  לש 

- וב םייקתהל  םייושע  הז  תא  הז  םירתוסה  םיבצמה  ינש  .םהב  םיניינועמה  םיבשותל  רוזחִמל  תלוספ  ףוסיא  יתוריש  תקפסאב 
הנועבו תעב  תונעל  לכוי  רוזחִמהש  הייפיצה  תא  טרפבו  רוזחִמה , תשיגב  הפשאה  לש  ןיימודמה  רדסה  תא  םירגתאמ  םהו  תינמז ,

.ונממ תועבתנש  תוישגרהו  תויתרבחה  תויתביבסה , תוילכלכה , תושירדה  ללש  לע  תחא 

ירועישב תינוציק  היילע  תוביס : שולשמ  רתוי  רגתאמו  בכרומ  תלוספב  לופיטה  השענ  האמה ה-20  ךלהמב  תימלועה , המרב 
; תיתביבסה הרדסאה  קודיה  רוזחִמל ; םינתינ  םניא  ללכ  וא  לופיטה  תא  םירקיימה  הב , םייטתניסה  םירמוחב  דוחייבו  הפשאה 

םילוקישה תובכרומ  .םיקוושב  הפירח  תוביצי  - יאל האיבהו  תימלועה  תורחתה  תא  הריבגהש  תלוספה , קוש  לש  היצזילבולג 
ויתונורתיש תוחפ , םכסומ  ןורתפל  רוזחִמה  תא  וכפה  םתוא  דודמלו  תוזחל  יסיסב  ישוקו  הפשאב  לופיטב  םיילכלכהו  םייתביבסה 

לש רשקהב  תאז  השיחממ  רויא 1  תגצומה ב העידיה  תומדוק  . תופוקתלו  תושיגל  סחיב  רוביצל  תוחפ  םירורב  םייתביבסה 
, תאז תמועל  .תשומחת  תלבוהל  תוינואב  םוקמ  יוניפו  תימוקמה  היישעתה  קוזיח  תוחפשמ , האמל  הסנרפ  ותועמשמ  ריינה : ףוסיא 

הרשכה תשרדנ  םניבהל  ידכש  (, LCA  ) םייח רוזחמ  יחותינ  לע  וא  םיילכלכ  םילדומ  לע  םינעשנ  םוחתב  םויכ  םיעמשנה  םינועיט 
םינורחאה םירושעה  ינשב  השירדה  התלע  ןמזב  - וב תוקומע  . תוקולחמבו  תואדו  - יאב םינייפאתמ  אליממו  תיעוצקמ ,

דציכ המיגדמ  תירוטסיהה  הביטקפסרפה  םוכיסל , .ומצע  ינפב  דעיכ  יטרפה , םדאה  לצא  יתביבס  - יתעדות יוניש  ללוחי  רוזחִמהש 
לכב .תורתוס  ףא  םיתיעלו  תועיתפמ  תואצותל  איבהו  תוחלצה , דצל  תונולשיכו  םירגתא  תלוספב  לופיטה  לָלּכ  תושיגהמ  תחא  לכב 
, הפשאהמ תוימואל  - תויתרבחהו תויכוניחה  תויטילופה , תויתביבסה , תוילכלכה , תורטמהו  תויפיצה  ןיב  םיחתמ  תוהזל  ןתינ  השיג 

םיכישממש םיסותימה  תא  תוהזל  רשפאמ  ירוטסיהה  רקחמה  ךכל , םאתהב  .תחא  הנועבו  תעב  קפסל  ןתינ  אל  םעפ  ףאש 
.םויכ םג  תלוספה  חיש  לע  עיפשהל 

תורוקמ

: הפיח .תופולח  חותינ  הקצומ : תינוריע  תלוספ  רוזחימו  ףוסיא  .י 1994 . ךלמינבאו  רטכש מ  ןוליא א ,  .1
.ןמאנ לאומש  דסומ 

תניוע הביבסב  םדאה  ךותב : .תואלקחב  הקצומ  תלוספ  לוצנו  היצטסופמוק  רוזחמ : .א 1971 . יטידרא   .2
.245 מע ' .הביבסה  תוכיאלו  הריפסויבל  תימואלה  תילארשיה  הדעוה  םילשורי : .סנכה  תומושר  – 

.טדנמה תפוקתב  ביבא  - לת לש  תלוספב  לופיטה  תירבע : הפשא  םע  תירבע  ריע  .י 2016 . בלסלב   .3
.300–271 לארשי 24 :

תידוהיה הרבחב  תוברת  תיינבו  הנייגיה  תלחנה  ברעמה :' תא  איבהל  הנה  ונאב  . ' .ד 2014 שריה   .4
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  תונויצהו , לארשי  רקחל  ןוירוג  - ןב ןוכמ  רקוב : הדש  .טדנמה  תפוקתב 

.6 מע ' לירפאב : .י 4  " אל יוושב 50,000  תלוספ  רינ  ןוט  ופסאנ 8500  .ףיקשמה 1943 .  .5

לש השדחה  תלוספה  תייגטרטסא  תא  גיצמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .הביבסה 2018 . תנגהל  דרשמה   .6
(. תרושקתל העדוה   ) םילקש דראילימ  לש 4  העקשהב  לארשי 

הדוגאה תנשב 1965 . ץראב  היתורוקמו  תיתיישעתה  תלוספה  יגוס  תוגלפתה  .א 1974 . ןורימ   .7
תויגולוקאה תויעבה  .מ 1982 . גלפ  קרפב : םג  העיפומ  הלבטה   ] סנכה רפס  היגולוקאל , תילארשיה 

: ביבא - לת .ותביבסו  םדא  היגולוקא : םיכרוע .)  ) ןוזלשיפו ל לזיו י  ךותב : .תקצומ  תלוספב  לופיטה  לש 
[. םילעופ תירפס 
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.הילצרה ימוחתניבה  זכרמה  הילצרה : .תויהל  אל  וא  תויהל  .א 2013 . בונירמ   .8

(: הביבסו 9(2 היגולוקא  .הלוהינלו  תלוספב  לופיטל  חווט  תכורא  תימואל  היגטרטסא  .ע 2018 . רצנ   .9
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