
ןמטיל  גומלא 
, הביבסו עבט  יבאשמ  לוהינל  גוחה 

הפיח תטיסרבינוא 

ןוליא  הריפוא 
, הביבסו עבט  יבאשמ  לוהינל  גוחה 

לאומש דסומ  הפיח ; תטיסרבינוא 
ןוינכטה ןמאנ ,

ךלמילא  תרפא 
, הביבסו עבט  יבאשמ  רקחל  זכרמה 

הפיח תטיסרבינוא 

ןח  רוא  ןרק 
תטיסרבינוא היגולוכיספל , גוחה 

הפיח

ץלמומ טוטיצ 

.ק רואו  ךלמילא א  ןוליא א , ןמטיל א ,
גוסו הגופתה  ךיראת  תעפשה  . 2020

.םינכרצ ברקב  ןוזמ  זובזב  לע  תיוותה 
.29–27 הביבסו 11(4 :) היגולוקא 

תלוספהרצקב ךרכ 11(4 / ) ףרוח 2020 /  2021ןויליג  ראוניב ,  18

ןמטיל גומלא  םוליצ : תיבה |  יקשמב  ןוזמ  זובזב  תורצוויהל  יתועמשמ  םרוג  םה  םיזורא  םירצומ  לש  הגופתה  תויוות  ביבס  הנבה  רסוחו  לובלב 

ןוזמ זובזב  לע  תיוותה  גוסו  הגופתה  ךיראת  תעפשה 
םינכרצ ברקב 

. הפשאל  הנש  ידמ  תוקרזנ  לכאמל  יואר  ןוזמ  לש  תונוט  דראילימ  כ-1.6  (, FAO  ) "ם ואה לש  תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא  תוכרעה  יפל 
ברקב ךרענש  רקחמ  דראילימ ש"ח  . לש כ-19.7  יוושב  לכאמל  יואר  ןוזמ  לש  תונוט  ןוילימ  הנש כ-2.5  ידמ  תוקרזנ  לארשיב 

. לכאמל  יואר  ןוזממ  תבכרומ  ןוזמה  תלוספמ  תיצחממ  הלעמל  יכ  אצמ  תויאפיח  תוחפשמ 

תרצויו תרצוימה , תלוספה  תומכ  תא  הלידגמ  ןוזמ  תכלשה  .תויתועמשמ  תוילכלכו  תויתביבס  תויתרבח , תוכלשה  ןוזמה  ןדבואל 
םינשד םדא , חוכ  עקרק , םימ , היגרנא ,  ) ןוזמה רוצייל  ושמישש  םיבאשמה  הזמ , רתוי  םיינוריעה  . תלוספה  יוניפ  יתוריש  לע  סמוע 

, ןכלו ןוזמה , זובזב  תעפותל  םיסחוימ  םלועב  הממחה  יזג  תטילפמ   8% השעמל , .ודעיל  עיגמ  אל  ןוזמהו  םיזבזבתמ , הרבדה ) ירמוחו 
. םילקאה  יונישב  קבאמב  תוחיטבמה  תויגטרטסאה  ןמ  תחאכ  ןמוס  זובזבה  םוצמצ 

זובזבה תתחפהל  תויתלשממ  תוינכות  וניכה  הפוריאב  תובר  תונידמ  ןוזמ  . זובזב  םוצמצל  םייתועמשמ  םידעצ  ושענ  םלועב 
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.התחפהל םידעי  וביצהו  דבואה , ןוזמה  תויומכ  תא  ודמא  וא  ודדמ  ןתרגסמבו  דועו ,) היבנידנקס  תונידמ  הינמרג , דרפס , הינטירב , )

יתועמשמ םרוג  םה  םיזורא  םירצומ  לש  הגופתה  תויוות  ביבס  הנבה  רסוחו  לובלב  יכ  םיארמ  תונורחאה  םינשהמ  םירקחמ 
םינרציה תא  בייחמ  ןקתה  .זורא  ןוזמ  ןומיסל  ( 1145  ) ימשר בייחמ  ןקת  םייק  לארשיב  תיבה  . יקשמב  ןוזמ  זובזב  תורצוויהל 

הגופתה יכיראת  לש  דועו ) םיאבוימ  םירצומל  חונימה  םוגרת  רצומה , יבג  לע  םוקימ  קיודמ , חונימ   ) ןוכנ ןומיסל  םינאוביהו 
, הארמ חיר ,  ) רצומה תא  קודבל  ןכרצה  תא  החנמש  חונימ  ינפל – " שמתשהל  ףידע   " .א םה : םיחונימה  .םייטנוולרה  םיחונימהו 

םירכמנה םיזוראה  םירצומה  תיברמ  יבג  לע  עבטומ  הז  חונימ  .ףלח  ךיראתהש  רחאל  םג  רצומב  שמתשהל  ול  רשפאמו  םעט ,)
רצומה תא  ךורצל  ןכרצה  תא  החנמו  תילאיבורקימ , םישיגרה  רשבו  בלח  ירצומ  יבג  לע  עבטומש  חונימ  דע – " שומישל   " .ב .םויכ 
תואירבה דרשמ  תא  ךימסהש  הלכלכה  דרשמב  הניקתה  לע  הנוממל  הנתינ  ןקתב  הדימע  לע  חוקיפה  תוכמס  .בוקנה  ךיראתה  דע 

. לעופב  ןקתה  לש  הפיכא  תמייקתמ  אלו  טעמכ  ןכ  יפ  לע  ףאו  ותפיכא , לעו  ןקתה  לע  חקפל 

יכיראתו הגופת  תויוות  לש  םינוש  םיגוסל  סחיב  ילארשיה  רוביצה  ברקב  םימייקה  עדי  ירעפ  תא  הפממו  ןחוב  יחכונה  רקחמה 
עדי ןוזמ , תורבחבו  הנידמ  תודסומב  ןומא  ןוכיסה , תסיפת  םייגולוכיספ : םידדמ  ונחבנ  ךכ  ךרוצל  .זורא  ןוזמ  לע  םיעבטומה  הגופת 

םג ונחבנ  ךכ , לע  ףסונ  .םייתביבס  עדיו  תועדומו  אירב  םייח  חרוא  ינפל ,) שמתשהל  ףידע  דע , שומישל   ) הגופת תויוות  לש  הנבהו 
םיפתתשמ ללכ 730  רקחמה  .דועו  הסנכה  תיבה , קשמ  לדוג  יתחפשמ , בצמ  רדגמ , ליג , ןוגכ  םייפרגומד , - םייתרבח םינתשמ 

.םידוהי ויה  ו-84%  לע 42 , דמע  עצוממה  ליגה  םישנ , ויה  םגדמב  םיפתתשמהמ  .ןווקמ 82%  ןולאש  ואלימש 

תא וניבה  םיקדבנהמ  םישילש  ינשכש  דועב  .תונושה  הגופתה  תויוות  ןיב  לובלב  לעו  הנבה  רסוח  לע  םידיעמ  רקחמה  יאצממ 
םיינקת אלה  םיחונימהו  ינפל " שמתשהל  ףידע   " חונימה תועמשמ  המ  ועדי  םהמ  שילשכ  קר  דע ," שומישל   " חונימה תועמשמ 

". דע שומישל  ףידע  ו" ", BB"

לש תונוכנכ  תרדגומ  ההובג  תושיגר  .תיוותה  יבג  לע  םיבוקנה  הגופתה  יכיראתל  ההובג  תושיגר  םילגמ  םיקדבנה  יכ  אצמנ  ןכ , ומכ 
ינשמ הלעמל  יכ  אצמנ  הייארהו .) םעטה  חירה , ישוחב  שומיש  אלל   ) ךכל רבעמ  אלו  בוקנה  דעומה  דע  רצומה  תא  ךורצל  לאשנה 

שילשכ ןכ , ומכ  .בוקנה  ךיראתה  דע  וא  ךיראתה  ינפל  עובש  דע  קר  הנבל  הניבג  ךורצל  םינכומ  ויהי  יכ  ונייצ  םיקדבנהמ  םישילש 
תושיגרה רמולכ , .תיוותה  יבג  לע  בוקנה  ךיראתה  דע  רחואמה  לכל  האופק  הנופאו  הטספ  ךורצל  םינכומ  ויהי  יכ  ונייצ  םיקדבנהמ 

.אופק וא  שבי  רצומל  תושיגרהמ  ההובג  ןנוצמ  רצומ  רובע 

לככ .רקחמה  יפתתשמ  לש  תוטלחהה  תלבק  לע  קהבומ  ןפואב  תועיפשמ  תיתביבס  תועדומו  תיתביבס  תוגהנתהש  אצמנ 
םיזבזבמ םהש  םיחוודמ  םהו  הגופתה , יחונימלו  םיכיראתל  תוחפ  םישיגר  םה  ךכ  רתוי , ההובג  תיתביבס  תועדומ  םילגמ  םיקדבנהש 

.עצוממה ןמ  הכומנ  הסנכה  ילעב  םינכרצ  לצא  אצמנ  המוד  אצממ  .ןוזמ  תוחפ 

תוליעפה תיברמו  תויתרבחהו , תויתביבסה  תוילכלכה , ויתוכלשה  לע  ןוזמה , זובזב  םוצמצל  דבלב  םילבגומ  םידעצ  ושענ  לארשיב 
םינושה הגופתה  יגשומ  לש  םתועמשמ  יבגל  םינכרצל  הנפומה  שיגנ  רבסה  םייק  אל  .תירטנולוו  איה  ןוזמ  תלצהל  תישענה 

הפיכא תעצבתמ  אל  ךכ  ךותבו  תואירבה , דרשמ  ימוסרפב  אלו  קווישה  תותשרב  אל  ןוזמה , תוזירא  יבג  לע  אל  ןוסחאה –  תוארוהו 
.שרדנה ןקתה  יפ  לע  אלש  םויכ  עצבתמה  םיכיראת  ןומיס  לש 

ךרוצה תא  שיגדהל  בושח  ןכלו  לובלב , רצוי  םיחונימה  יוביר  .ןקתב  שרדנה  יפל  אלש  תויוות  םיעיבטמ  ןוזמה  ינרצי  יכ  אצמנ 
זובזב עונמלו  אסיג  דחמ  רוביצה  תואירב  לע  דיפקהל  םינוש , ןוזמ  ירצומ  לש  הגופתה  יכיראת  תעיבקל  תורדגהה  םושיי  תפיכאב 

.אסיג ךדיאמ  ןוזמ 

: רקחמהמ תורזגנה  תויזכרמ  תוצלמה 

ךיראת ןיב  הנחבהה  תניחבמ  םגו  תוינכטה  תושירדה  תניחבמ  םיכיראתה , ןומיס  ןפוא  תא  םינרציל  ריהבהל  שי 
.תואנ ןומיס  ףוכאלו  הירחאלו , הזיראה  תחיתפ  ינפל  הגופתה 

", דע תרמשנ  תוכיאה  ", " דע תיבטימ  תוכיא  : " המגודל .יפולח  חסונב  ינפל " שמתשהל  ףידע   " חונימה תא  ףילחהל  שי 
". דע יתוכיא  רצומה   " וא

תזירא יבג  לע  שדוחב  יפיצפס  םוי  ןומיסמ  רוטפ  המגודל , .תואירבל  הנכס  םהב  ןיאש  םירקמב  ןומיסה  לע  לקהל  ןתינ 
.שדוחה לכ  ךרואל  רצומב  רתוי  שימג  שומיש  םינכרצל  רשפאל  לוכי  ןוזמ 

תותשרב הרבסהו  ךוניח  לש  תונוש  תויוליעפ  תועצמאב  תורשואמה  תויוותה  תועמשמ  המ  רוביצל  ריהבהל  שי 
.תועטהל תולולע  ןקתב  תודמוע  ןניאש  תורחא  תויוותש  הדבועה  תא  דדחל  ןכו  תרושקתבו , קווישה 

ףקותה תוגפל  ברקתמה  רצומש  ךכ  םיזורא , ןוזמ  ירצומ  לע  ימניד  רוחמת  תלחה  ןוחבל  ץילמנ  ןוזמ  זובזב  םצמצל  ידכ 
.ןכרצל לזומ  ריחמב  עצוי  ולש ,

ירצומו הטספ  ץמוח , שבד , רכוס , חלמ , ןוגכ   ) םימיוסמ ןוזמ  ירצומ  לע  הגופת  יכיראת  ןומיסמ  רוטפ  קינעהל  שי 
(. Directive 2000/13/EC  ) ןוזמ ירצומ  ןומיסל  תיפוריאה  הביטקרידל  המודב  לוהוכלא )

האפקהל ןתינ  : " האפקהל םינתינה  ןוזמ  ירצומ  יבג  לע  םינוש  הגופת  יכיראת  ינש  םינייצמ  הפוריאב  םיבר  ןוזמ  ינרצי 
ךכ דע ." ךורצל  ןתינ  החיתפה  רחאל  -" ו דע " ךורצל  ןתינ  רוגס  רצומה  םא   " וא דע ," הרשפה  רחאל  שומישל  ןתינ  -" ו דע "
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.רצומה םע  גהנתהל  דציכ  רוחבל  רוביצל  םירשפאמ  םינרציה 

 – תוגהנתהו הסיפת  יוניש  אלא  םילודג , םיילכלכ  םיבאשמ  תעקשה  םישרוד  אל  רקחמה  תוצלמה  בור  םושייו  םייוקילה  ןוקית 
ןוחטיבה תלדגהל  לארשיב , ןוזמה  ןדבוא  תתחפהל  יתועמשמ  דעצ  היהי  ןמושיי  .םינכרצהו  קווישה  תותשר  םינרציה , ברקב 

.יפסכ ןוכסיחל  ןבומכו –  הביבסב  העיגפה  םוצמצל  יתנוזתה ,

תורוקמ
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