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' קורי חפהמ   ' םזימב תופתתשהל  םימרוגה 

םילשוריב

' קורי חפהמ   ' םזימ תא  להינ  בתוכה  תואנ : יוליג 

הקצומ תלוספ  תתחפהל  יתביבסו  ליעי  יעצמאכ  םירושע  רפסמ  רבכ  תרכומה  הטיש  איה  תיתיב  תירבעב ) ָהנָשדַה   ) היצטסופמוק
תובקעב הינמרגבו  הידוושב  םימיוסמ  תוזוחמב  .תוחתופמו  תוחתפתמ  תונידמב  םילטובמ  אל  םיפקיהב  תמשוימ  הטישה  .תינוריע 

.תיבה יקשממ  הלעמל מ-14%  לש  תופתתשהל  הכוז  הטישה  (, PAYT - Pay As You Throw " ) לקשמ יפל  םלש   " תוינידמ תלחה 
יאמצע לופיטלו  רוקמב  התחפהל  סרטניא  תרצויו  תילכלכ , תולעל  תלוספ  רוציי  ןיב  רשקה  תא  ןיבהל  םיבשותל  תמרוג  וז  תוינידמ 

" קורי חפהמ   " םזימ .תיתיב  היצטסופמוק  דודיעל  תוינכותב  תוכמות  לארשיב  תובר  תוימוקמ  תויושר  .תיגולויב  הקירפה  תלוספב 
עצבל םיבשות  דדועמו  םייתליהקה , םילהנִמהו  הייריעה  לש  האורבתה  ףגא  תכימתב  תנשמ 2012 , םילשוריב  לעופ  המגודל ,

.יווילו הכרדה  יוסיכ , רמוח  תקפסא  םינֵשדַמ ,)  ) םירטסופמוק תשיכר  דוסבס  תועצמאב  תיתיב  היצטסופמוק 

.עקרק דומצ  רוידב  םינייפואמה  הכומנ , תופיפצב  םירוגמ  ירוזאב  דקמתמ  תיתיב  היצטסופמוק  אשונב  ימלועה  רקחמה  תיברמ 
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ןייפאמ .רצחל  השיגב  םינייפואמ  םהב  תיבה  יקשמש  םירברפב , החונ  תיתיב  היצטסופמוק  הטישה : ינייפאממ  תעבונ  ךכל  הביסה 
םיבחרמב םג  אלא  תויטרפ , תורצח  ילעב  םיבשות  לצא  קר  אל  היצטסופמוק  רשפאל  חילצמ  אוהש  אוה  קורי " חפהמ   " לש ןיינעמ 

ךלהמב םזימל  ומשרנש  תיב  יקשמ  ןיבמ 6,200  יכ  הייריעה , המזיש  ינוציח  הכרעה  רקחמב  אצמנ  .םיפתושמ ב-2018  םיניינבבו 
תיבה יקשמ  ןיבמש  אצמנ , רקחמ  ותואב  תיב ) . יקשמ  כ-3,900  רמולכ ,  ) םיליעפו םידימתמ  םיפתתשמ  כ-63%  ותוליעפ ,

תירוביצ ו-13% הניגב   26% תיטרפ , רצחב  תמועל 26%  תוריד , ןיינב  לש  רצחב  בצומה  רטסופמוקב  םירזענ  כ-35%  םיליעפה ,
- יבורמ תומוק  יניינבב  היצטסופמוקב  תופתתשהה  לע  רתוי  קימעמ  רקחמל  סיסב  ונשי  יכ  ועיבצה  הלא  םינותנ  תיתליהק  . הניגב 

םיבשותה תא  תוליעיב  שמשל  הלוכי  תיתיב  היצטסופמוקש  הנבהה  .םלועה  יבחרב  החיכש  רויד  תרוצ  םה  תומוק  יניינב  .םירייד 
(. עקרק דומצ  רויד  לע  שגדב  רומאכ ,  ) הכ דע  הל  ונתינש  יפרגואגה  ןויפאהו  הכרעהה  תדימ  תא  הביחרמ  הז , םירוגמ  ןונגסב  םייחה 

לגנא ירוא  םוליצ : םילשוריב |  תיתפרצה  העבגב  רטסופמוקב  תלפטמ  קורי ' חפהמ   ' םזימ לש  תדבוע 
תויתוגהנתה תויטנ  רקח  ילאיצנטופ , יתביבס  קזנ  תתחפהב  הליעי  הטישהש  עבטה ) יעדמב  םירקחמב  הבוגמה   ) החנהה תלבק  םע 
םיעצמאה לשו  העפותה  לש  הניחבל  םיאתמה  רקחמה  יעצמאכ  אצמנ  היצטסופמוקב , תופתתשה  אבנל  תויושעש  תויפרגומדו ,

תורגה תוחפשמ  ברקב  היצטסופמוקב  תופתתשהל  םייתועמשמ  םימרוג  יוהיז  התייה  ךרענש ב-2019 , רקחמה  תרטמ  .התבחרהל 
ןלהל  ) רטסופמוק תוליעפמו  תודירפמש  תודחא  תוחפשמ  ןיינב  ותואב  תומייק  רשאכ  .םהב  לעופ  םזימהש  תוריד  יניינבב 

ימרוג דודיבל  ילאידיא  בצמ  רצונ  תוטספמקמ ,)' ןניאש   ' ןלהל  ) וב תושמתשמ  ןניאש  תורחא  תוחפשמו  תוטספמקמה ,)' '
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, רצחה לדוגו  רטסופמוקל  קחרמה  ןוגכ  תורפסב ,) רבכ  וניוצש   ) םימוד םיינכט  םיאנתל  תופושח  תוחפשמה  ללכ  .תופתתשהה 
.תויתוגהנתהו  תויפרגומד  תונוכתב  היצטסופמוקל  תוביס  תוהזל  ןתינ  םבורב , םילרטונמ  םייבחרמה  םינתשמהש  עגרבו 

רטסופמוק םרצחבש  תומוק )  10–4  ) םיינוניב םיניינב   18 םזימה , לש  םינותנה  רגאמ  ךותמ  תיארקא , ורחבנ  רקחמה  תכירע  םשל 
הלאכ םהב  ןולאשה , תא  ואלימ  תיב  יקשמ  ו-150  תלדל , תלדמ  רקס  ךרענ  הלא  םיניינבב  .תיב  יקשמ  רפסמל  ףתושמה  ליעפ ,

תורידהמ וויה 45%  ןולאשה  תא  ואלימש  תיבה  יקשמ  (. 66%  ) םיפתתשמ םניאש  הלאכו  ( 34%  ) היצטסופמוקב םיפתתשמה 
ןוגכ ףס , יאנתב  ודמע  אלש  תיב  יקשמו  תונעל  אלש  ופידעהש  הלאכ  וללכנ  ןולאשה  תא  ואלימ  אלש  .תוסלכואמה ב-55% 

םימרוגה וב  וחתונו  דנלטוקסב  םיירברפ  םיבושייב  ךרענש  רקחמ מ-2009  לע  ססבתה  ןולאשה  .םיידועיס  םילוח  וא  דואמ  םירגובמ 
, דנלטוקסמ רקחמל  םאתהב  לדומה , ימרוג  תבכרה  היצטסופמוק  . תינכותל  ףרטצהל  ורחבש  תיב  יקשמ  ונייפאש  םייתוגהנתהה 

תתחפהל םייתוגהנתה  םיעינמ  אשונב  תמדוק  תורפס  לע  ןכו  הלש   םימושייו  ןונכת " תססובמ  תוגהנתה   " תיירואת לע  הנעשנ 
. תלוספ 

םיאור ןוניגב , לעופב  קוסעל  וא  קוסעל  תוצרל  רתוי  םיטונ  םיטספמקמ  יכ  ןמתסה  םיפרגה  דוביעו  םיעצוממה  תאוושה  בלשב  רבכ 
תוארל ןתינש  יפכ   ) םיטספמקמ - אלל סחיב  םיפסונ , םיטספמקמ  םיריכמו  תוירונימ , ולש  יאוולה  תועפשהש  רבד  היצטסופמוקב 

הייטנה היסרגרה , תואצות  יפל  . SPSS תנכותב התנבנש  תיטסיגול  היסרגר  תועצמאב  תפסונ  הניחב  ורבע  תואצותה  רויא 1 .) ב
םימרוגה ויה  בישמה  תביבסב  טסופמוקל  סחיב  תיתרבחה  המרונהו  תיבה  קשמ  בצמ  היצטסופמוקל , יבויחה  סחיה  ןוניגל ,

הנתשמ לא  תוירוגטקה  ןיב  סחיה  תניחב  תועצמאב  .ילאירוגטק  הנתשמכ  דדמנ  תיבה  קשמ  בצמ  .תופתתשה  יובינל  םיקהבומה 
םינטק םידלי  םע  תוחפשמו  םיאלמג   ) הייסולכואב תורחא  תוצובקמ  רתוי  םיטספמקמ  םיריעצ  םיקוור  יכ  אצמנ  (, dummy  ) המד

New Ecological Paradigm)  ) שדוחמה  NEP דדמ יפ  לע  התנבנש  תיתביבסה  תועדומהו  תיתביבס  - ורפה תוגהנתהה  םירגובו .)
םיעינמה םימרוגה  ןיב  םילדבההש  הרעשהה  התלעוה  הלא  םיאצממ  חכונל  .תקהבומ  הניא  םתעפשהש  םימרוגכ  ואצמנ   

שיש תלוספל , תורושקה  תויוגהנתהה  תשקב  תידוחיי  הצובקכ  םינושארה  תא  םינמסמ  םירזחממ , םיעינמה  םימרוגל  םיטספמקמ 
.םיעינמו םימסח  לש  ןחבומ  טס  הל 
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רויא 1
םיטספמקמ - אלה רוביצל  סחיב  םיטספמקמה  רוביצ  ינייפאמ 

וקדבש תולאשל  םיטספמקמ ) - אלו םיטספמקמ   ) תוצובקהמ תחא  לכ  תובושת  יעצוממ  יפל  ךרענ  םינייפאמה  גוריד 
.למרונמ אל  ןויצה  .תויטנוולר  תויטנ 

.רוזחִמלו תלוספל  תורושקה  תורחא  תויוגהנתה  ןיבל  היצטסופמוקב  תופתתשה  ןיב  ןיחבהל  שי  ןכאש  איה  הלבקתהש  הנקסמה 
תופתתשה םיאבנמה  םימרוגכ  וחכוה  אלש  םיפסונ  םימרוגו  ןוניגל  הקיז  םיידוחיי –  םיאבנמ  ואצמנ  היצטסופמוקב  תופתתשהל 

וניוצו ורקחנש  םימרוגה  לש  רתוי  האלמ  הנבה  .תלוספל  תורושקה  תויוגהנתהב  טרפבו  ללכב , תורחא  תויתביבס  - ורפ תויוגהנתהב 
הז םוחת  .םירע  ךותב  תיתיבה  היצטסופמוקה  םוחת  תא  ביחרהל  היושע  תולצעו , ןיינע  רסוח  ןמז , רסוח  ןוגכ  םימסח  לשו  הלעמל ,

קהבומ םרוגכ  ןוניגל  הקיזה  תאיצמ  .תלוספ  לוהינל  אמייק  - תב תוינידמ  םדקל  תוימוקמה  תויושרה  תלוכי  תא  תוליעיב  רפשמ 
? ריעה ךותב  ןוניגל  תורשפא  תמייקתמ  ללכב  המכ  דע  תשקבתמה –  הלאשה  תא  הלעמ  היצטסופמוקב , תופתתשה  יובינב 
היינב תובלשמה  םילשוריב  תומיוסמ  תונוכש  לש  ןייפוא  לשמל , ידיתע : רקחמל  סיסבכ  אצממל , תורבס  רפסמ  ולעוה  רקחמב 

םיבר תדדועמש  םילשוריב  החיכש  המזויכ  תויתליהקה  תוניגה  לש  ןמוקמ  וא  תיאמצע , םיחפטמ  םיריידהמ  קלחש  רצח  םע  היוור 
תספתנ היצטסופמוק  ותרגסמבש  תוספרמב , ןוניגל  םיבר  לש  םתביח  איה  התלעוהש  תפסונ  הרבס  .יתליהק  ןוניגב  קוסעל 

עקרק   ." תקתונמ   " הניג בויטל  ןשד  ךוראה  חווטב  קפסמ  ףאש  ביבחתהמ , קלח  היישעב , תכמותה  תוליעפכ 

' פורפ תייחנהב  םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואב  ינש  ראות  תרגסמב  ךרענש  רקחמ  לע  תססבתמ  העידיה 
.יול ןצינ  "ר  דו ןוסלטייפ  ןרע 
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