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לכונ םינטק , הדימ  ינקב  םייאדכל  םתוא  ךופהל  ידכ  רוזחִמ , יכילהת  לועייל  תוטיש  םודיקל  תוילארשיה  תונשדחהו  האצמהה  תולוכי  תא  םותרנ  םא   " .סאלב דרו  ד"ר 
AFTA יול , יסיירט  םוליצ : תורחא | " תובר  תולכלכל  םייוגל " רוא   " תויהל

סאלב דרו  םע ד"ר  ןויאיר  םייחה –  רוזחַמ 

לש הדידמבו  תוטלחהה  תלבק  ךילהתב  תדקמתמ  איה  .םיקסעב  יתביבס  לוהינו  תיתיישעת  היגולוקא  תרקוח  סאלב  דרו  ד"ר 
, םיינשמ םיקווש  הקפסא , תוארשרש  תנחוב  איה  ראשה , ןיב  .תוכרעמו  םירצומ  תורבח , לש  םייתביבסהו  םיילכלכה  םיעוציבה 
הרברב הטנסב  הינרופילק  תטיסרבינואמ  לוהינבו  הביבסה  יעדמב  ישילש  ראות  סאלב  "ר  דל .רזוח  שומישו  רוזחִמ  תילגעמ , הלכלכ 

.ביבא לת  תטיסרבינואב  רטרופ  הביבסה ע"ש  ידומילל  גוחב  הריכב  הצרמ  איהו  (, UCSB)

? סאלב דרו  ד"ר  תא , ימ  ש :

ינפל .םהמ  תדרטומו  הביבסה  תוכיא  יאשונב  תקסוע  םינש  הברה  .הדימלת  תרקוח , הצרמ , אמא , םלועה , תיחרזא  ינא  לוכ  םדוק 
םיתורישל יתסנכנשכ  .םיבאשמו  תלוספ  לוהינב  סרוק  יתדמילו  םלועב , תויקנה  תוינידמה  תחא  ץייוושב –  יתייה  םינש  רפסמ 

לבז קורזל  אל  םלוכ  תא  תדמלמ  אל  ינא  עודמ  יתוא  הלאש  איה  שולש , תב  זא  התייהש  יתיב , םע  ןרצולב  הפק  תיב  לש  םיכלכולמ 
.םויכ ייחב  יתועמשמ  קלח  אוה  תלוספב  קוסיעהש  הארנכ  זא  .םוקמ  לכב 

ימ תא  ובציעו  ךיילע  ועיפשה  המו  ימ  תא ? תלדג  הביבס  וזיאב  .תלוספב  תקסועש  אמא  םע  םילדגשכ  הז  הככ  ש :
? םויכ תאש 

התייה הבשומ , התייה  דועש  םעפ , לש  הננער  .הננערל  ונרבע  דואמ  הנטק  יתייהשכ  .תינוריע  הביבסב  יתייח  םיריעצה  ייח  בור 
רפסה תיבל  תכלוה  יתייה  םכרד  הסחו , בורכ  תודש  היה  ונביבס  לוכהו  ריעה , הצקב  ונרג  .תירפכ  אתחנתא  םע  תינוריע  הביבס 

.םירוגמ יתב  ונבנו  הננער  קראפ  םויכ  אצמנ  תודשה  יחטש  לע  .סינטה  גוחלו 

הצור ינאש  יתנבה  לוהינו  היישעת  תסדנהב  ןושארה  ראותה  ףוס  תארקל  קר  ךא  רתויו , רתוי  יתוא  ןיינע  הביבסה  םוחת  םינשה  םע 
ינאש םירבדהש  וזה , השוחתה  הביבסל !? היישעת  ןיב  רשקה  המ  רזומ –  ףוע  לעכ  יילע  ולכתסה  .םייתביבס  םיאשונב  קוסעל 

.ךרדה לכ  ךרואל  יתוא  הוולמ  םנמז , תא  םימידקמ  ףא  ילואו  לבוקמהמ , םינוש  תושעל  הצור 

ימזוימ ןושארה , םימה  ביצנ  תורוקמ , ימיקממ  סאלב –  החמש  עודיה  םימה  סדנהמל  תיתחפשמ  הברק  ךל  שי  ש :
לעו ךייח  לע  העפשה  ול  התייה  םאה  .ףוטפטב  היקשהה  תטיש  תא  ונב  םע  דחי  איצמהש  ימו  יצראה , ליבומה  תינכות 

? תויעוצקמה ךייתוריחב 
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החפשמה בורל  דוגינב  האושה , ינפל  הצרא  עיגהל  וחילצהש  םיטעמה  םידודה  ינבמ  דחא  אוה  .ילש  אבס  לש  דודה  ןב  היה  החמש 
ינא םויה  דע  .תיעוצקמה  הריירקה  ךרואל  ףאו  התיכב ז ' םישרושה  תדובעמ  דימת –  יתוא  הוולמ  ומש  .הכלהמב  התפסנש  הפנעה 

לש רופיסהש  ךכ  תואלקחה , דרשמב  סדנהמ  היה  ילש  אבס  םג  .הנידמל  םרת  הזה  םיהדמה  שיאהש  שדח  והשמ  הלגמ  םעפ  לכ 
לשמל ותוא , םיריקומו  םירכוזש  תוארל  תשגרתמ  ינא  .החפשמב  חכונ  היה  דימת  הפיט  לכ  ךוסחל  ךרוצהו  ילארשיה  םימה  קשמ 

- רב חותיפ  לש  םימוחתב  הברה  תקסעתמ  ינאש  הרקמ  אל  הארנכ  הז  .וילאמ  ןבומ  אלו  בלה  תא  םמחמ  הז  .םיפטנבו  תורוקמב 
תכרעמ לש  ( LCA  ) םייח רוזחַמ  חותינ  הללכש  ןורימ ) הענ  לש   ) טרוטקוד תדובע  יתיחנה  הנורחאל  .תואלקח  לש  םימזימבו  אמייק 

תוירוקמה תוכרעמהמ  תוברש  עומשלו  יצראה , ליבומה  ללוכ  םימה , תוכרעמ  לע  םינותנ  ףוסאל  דואמ  שגרמ  היה  .לארשיב  םימה 
.םויה דע  דמעמ  קיזחהל  וננכות  אלש  יפ  לע  ףא  תודקפתמ , ןיידע 

? תלוספה םוחתל  םייח  רוזחַמ  חותינ  ירקחמ  לש  המורתה  המ  ש :

( יתיישעת ךילהת  וא   ) רצומ לכ  םייחה ." רוזחַמ  ףוס   " אוה ךילהת  וא  רצומ  לכ  לש  םייח  רוזחַמ  חותינב  ןורחאה  בלשה  לוכ , םדוק 
שומיש ול  היהיש  ינשמ  קוש  ול  אוצמל  ןקתל , ותיא –  תושעל  המ  טילחהל  םיכירצ  ונחנא  היוצרה , תלעותה  תא  ונממ  ונקפה  רבכש 
תוטיש ןיב  תוושהל  לשמל , .תלוספב  לופיטה  תויורשפא  לש  קימעמ  חותינ  עצבל  ןיינעמ  ךכ , לע  ףסונ  .חפל  ךילשהל  וא  רזחמל  וב ,
המ קר  אל  איה  תלוספש  רוכזל  בושח  .םהלש  תויתביבסה  תועפשהה  ןווגמ  לע  הנמטהו , רוזחִמ  ןיבל  היגרנאל  תלוספ  תכיפהל 

םירישכמ םנשי  לשמל , .תלוספ  רוצייב  הכורכ  םתקפה  ירה  ונלש , הייתשה  ימ  תא  המגודל  חקינ  םא  .ונלש  חפב  םיאור  ונחנאש 
.הלפתהלו הביאשל  תשרדנה  היגרנאה  רוציי  יכילהתב  םג  תרצונ  תלוספו  ןמזה , ךלהמב  םפילחהל  שיש  םיביכרו 

? תויעמשמ - דח תונקסמל  עיגהלו  םיאלמ  םיחותינ  עצבל  ןתינ  לעופב  םאה  לבא  ןיוצמ , הז  יטרואת  ימדקא  רקחמכ  ש :

.ריוואב םירוביד  קר  לוכה  וידעלב  .תיתוכיא  תוטלחה  תלבקל  רתויב  םכחותמה  ילכה  אוה  ךא  בכרומ , ילכ  אוה  םייח  רוזחַמ  חותינ 
הזש ידכ  .תוטלחה  תלבקל  הלאכ  םיחותינב  קיפסמ  םירזענ  אל  טרפב , תלוספה  לוהינ  םוחתבו  ללכב , תוינידמה  יעבוק  ירעצל ,

םיימוקמ םינותנ  יסיסב  תריציל  ירזגמ  - בר םזימב  רקיעבו  רקחמה  תוטיש  לש  השגנהב  הבישח , יסופד  תשרשהב  ךרוצ  שי  הרקי ,
תלבקב הלא  םילכב  ילרגטניא  שומיש  רשפאת  הלשממ  ידרשמב  ( in-house  ) תוְנבומ תולוכי  תיינב  .יטירק  אוה  םהב  רסוחהש 

ידבוע םנשי  .םירעפ  תמלשהל  םיכילהתבו  לשממה  לש  הייארב  הלודג  הציפקל  האיבה   OECD-הסינכה ל .עדי  תססובמ  תוטלחה 
.תיתכרעמה תיתלשממה  הסיפתה  אל  ןיידע  יהוז  ךא  ומוחתב , דחא  לכ  םירדהנ  םימזימ  םיליבומש  הלשממ 

תולאשל םג  םיתיעלו  תוילכלכ , תולאשל  תובושת  תושפחמה  תורבח  הברה  יילא  תונופו  היישעתל , םג  דואמ  םייטנוולר  םילכה 
םאה המגודל , .םיימואל  - ןיב םיקווש  תושירד  לשב  ימלועה  םויה  רדסמ  תעפשומ  תולודגה , תורבחה  דוחייב  היישעתה , .תויתביבס 

? הביבסל ליעומ  תמאבש  ךילהת  אוה  תורפ  ֶשרֶּפמ  ָזגויב  רוציי 

? הביבסל םרות  זגויב  רוציי  הנקסמה –  המ  זא  ש :

, תורפ לש  שרפמ  זגויב  תרציימ  הרבחשכ  .תויתא  תולאשל  ףאו  לדומה  לש  דוסיה  תוחנהל  הרושק  הבושתה  יכ  תונעל , יל  השק 
רוציי תופולחל  תוושהל  ךירצ  היגרנאה  רוציי  ךילהת  תא  םאה  תלוספב ? תלפטמה  הרבח  וא  היגרנא  תרציימה  הרבח  איה  םאה 

קר איה  היגרנאה  תקפהו  וב , לופיטל  םירחא  תונורתפ  תמועל  תורפה  שרפל  ןתינש  ןורתפה  ןיב  תוושהל  רתוי  ןוכנש  וא  היגרנא ,
םלג רמוח  אוה  תורפה  שרפש  תרמואה  השיג  ןיב  הריחבה  רזגית  ונממ  .חותינל  דואמ  יתועמשמ  הזה  בוצימה  תיבגא ? תלעות 

ןיבל וב ,) תשמתשמ  ינאש  בלחהו  רקבה  תיישעתל  הבוט ' השוע   ' ינא םצעב   ) ולש רוצייל  יתביבס  ריחמ  ןיאו  הרקמ , לכב  םייקש 
( שמש תייגרנאל  וא  םחפל  שיש  ומכ   ) תויתביבס תויולע  שי  ולש  רוצייל  ןכלו  היישעת , התוא  לש  יאוול  רצות  אוהש  תרמואה  השיג 

דעו תירוטלוגרה , הביבסב  תויולתה  ןתוהמב , תונוש  תושיג  הלא  .זגויב  רוציי  לש  םייחה  רוזחַמ  חותינב  ןובשחב  ןתוא  איבהל  ךירצש 
.תואצותה חווט  ךותב  ונמצע  תא  םוחתל  רשפאמ  תושיגה  יתשב  חותינה  עוציב  .תיתכרעמו  תילגעמ  הייאר  הב  שי  המכ 
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ירמוח לכ  לע  םירמוח , תמירז  חותינו  םייח  רוזחַמ  חותינ  לש  הבחר  תיקְשִמ  הלחה  לכ  םדוק  הכירצמ  תלוספל  תיגטרטסא  תינכות 
לכהתיס רורד  םוליצ : תויגולונכטהו |  םלגה 

.ןטק קשמ  איהש  לארשיב  דוחייב  רוזחִמ , ילעפמ  םיקהל  יאדכ  דימת  אל  ילוא  וזכ  הייארב  ש :

לעפמ שי  םא  ןוגכ : תולאשל  תובושתב  יולת  הז  .רמוח  לכ  רזחמל  יאדכ  הנידמ  לכב  אל  .רזחמל  אל  ףידע  תוקוחר )  ) םיתיעל ןכא 
.הנמטהל רבעומו  ערגנ  ונממ  המכו  רוזחִמה  רצות  תוכיא  המ  תקחורמ , הנידמל  תלוספה  תא  ענשל  יילע  םא  הנידמ , התואב  רוזחִמ 

ןה .רזחוממ  ךא  רמוח  ותוא  לש  העפשהל  ילותב  רמוח  לש  תיתביבסה  העפשהה  תא  תוושהל  תורשפאמה  הדידמ  תורוצ  שי 
שמתשהל םיכירצ  תוטלחהה  ילבקמ  .הזכל  ותוא  ךופהל  ןתינ  דציכ  אל –  םאו  יאדכ , תמאב  רוזחִמה  ךילהת  םא  ןוחבל  תורשפאמ 

רתויב םיבושחה  םינותנה  המ  דומללו  םתוא  טשפל  ןתינ  ךרוצה  תדימב  ךא  םיכשוממו , םיבכרומ  םיחותינב  רבודמ  .וללה  םילכב 
.ונלש תואיצמה  חותינ  רובע 

יבאשמב םיינע  ונחנאו  היגרנא , לשו  תלוספ  לש  יא  ונחנא  ךכ , לע  ףסונ  .םירמוחה  בור  לש  רוזחִמל  ידמ  הנטק  הלכלכ  איה  לארשי 
םתוא ךופהל  ידכ  רוזחִמ , יכילהת  לועייל  תוטיש  םודיקל  תוילארשיה  תונשדחהו  האצמהה  תולוכי  תא  םותרנ  םא  תאז , םע  .עבט 

.תורחא תובר  תולכלכל  םייוגל " רוא   " תויהל לכונ  םינטק , הדימ  ינקב  םייאדכל 

ךישמהל רוזחמל –  תנתינ  הניאש  תלוספה  םע  תושעל  המ  איה  לארשיב  תלוספה  םוחתב  לקשה  דראילימ  תלאש  ש :
? םייח רוזחַמ  חותינ  תועצמאב  הילע  תונעל  רשפא  .היגרנא  הנממ  קיפהל  וא  ןימטהל 

שי םא  לשמל , .תימוקמה  תואיצמב  תולתכ  חותינל , חותינמ  תונוש  תואצותה  ךא  וז , הלאשל  םייח  רוזחַמ  יחותינ  ועצוב  .טלחהב 
לעו תויטנוולרה  תופולחה  לש  םייח  רוזחַמ  חותינ  עצבל  שי  הלאשה  לע  תונעל  ידכ  .אל  וא  תרצונה  היגרנאב  שומישל  תיתשת 

ךירצ אל  יתעדל  תינורקע , .ףידע  המ  תעדל  רשפא  ךכ  קר  ךא  ךשוממו , בכרומ  חותינה  םנמוא  .תילארשיה  תואיצמה  ינותנ  סיסב 
.תלוספב רתוי  בוט  לפטל  עדנש  דע  םייניב  ןורתפכ  ותוא  ץמאל  אלא  ףסה , לע  תלוספ  תפרש  לש  ןורתפה  תא  תוחדל 

םירמוח שי  ךרפומ –  אל  הז  (. landfill mining  ) םיבאשמ םהמ  תורכל  םיננכתמ  ןכ  םא  אלא  םיבאשמ , לש  זובזב  איה  הנמטה 
תיגטרטסא תינכות  תנכה  ךירצמ  הזו  הז , תא  תושוע  רבכש  תונידמ  שי  .םהלש  יעבטה  זוכירהמ  רתוי  לודג  תונמטמב  םזוכירש 

.תונמטמב היירכל 

דדועל ליבקמבו  הפרשל  םתוא  תונפהל  םימיאתמ , תונורתפ  ןיא  םהמ  וליאל  תעדל  ידכ  םינושה  תלוספה  ימרז  תא  חתנל  ךירצ 
רמוח לכ  רוזחִמל  תיבטימה  המרה  יהמ  עובקל  ךירצ  זא  םג  יכ  םא  תומיאתמ , רוזחִמ  תויתשת  םיקהל  ךירצ  .םרובע  תונורתפ  חותיפ 

תינכפהמ ךרד  תצירפ  היהתש  דע  תוחפל  תילכלכ , וא  תילאיר  הניא  רוזחִמ  הפיאשה ל-100%  .תילכלכו  תיתביבס  הניחבמ 
.תפדועה הכירצה  תקספהל  ליבויש  ילקידר  יונישל  םיקוקז  ונחנא  ןכ , ומכ  .םוחתב 

.תכרעמב םירמוחה  ימרז  תא  חתנלו  תיגולוקא  תכרעמ  לעכ  היישעתה  לע  לכתסהל  גוהנ  תיתיישעת  היגולוקאב  ש :
? תלוספה קשמ  חותינל  םורתל  הלוכי  וזכ  הייאר 

םישמשמש םירמוחה  תא  ןוחבל  הצור  ינא  תרחא , היישעת  שומישל  םירזחוממ  םירמוח  ונממ  תרצויו  קיטסלפ  תרזחממ  ינא  םא 
םלגה רמוחל  ידיתעה  שוקיבהמ  המכ  םויכ , םישמתשמ  תויומכ  וליאב  םהב , שמתשמ  ימ  םרוקמ , המ  ןיבהל  ידכ  וזה  היישעתב 

Material Flow Analysis –  ) םירמוח תמירז  חותינ  .תחא  םעפ  קר  וא  בוש  רזחמל  ןתינ  םאו  םירזחוממה , םירמוחה  קפסל  םילוכי 
שי .רזגמ  לש  המרב  אלו  הרבח  לש  המרב  אל  הזה , ילכב  םירזענ  אל  לארשיב  ירעצל , .וללה  תולאשה  לע  תונעל  רשפאמ  ( MFA

.הלוכ הלכלכה  לש  המרב  תאז  ושעש  תונידמ 
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יבגל תויזחתל  םאתהב  תואבה , םינשה  היישעתל ל-30  םלגה  ירמוח  ןויפאל  הזכ  חותינ  תושעל  בייח  הלכלכה  דרשמ  יתעדל ,
ןתינ המ  םיפילחת , םהל  שי  םא  םהלש , יאלמ  שי  ןמז  המכל  םלגה , ירמוחל  תורוקמ  ןוחבל  בייחי  הזכ  חותינ  .תוליבומה  תוישעתה 
תלוספ םיאציימו  םלג  ירמוח  םיאביימ  ונחנא  םיימעפ –  םידיספמ  ונחנא  םויכ  .אל  המו  קושב  ריאשהל  רשפא  המ  אל , המו  רזחמל 

.ימוקמה קושב  םירמוחה  תא  ריאשהל  םוקמב  הצוחה 

, הילע תדקפומ  תייה  תא  ול  .תלוספ  לוהינל  רושקה  לכב  היגטרטסא  שבגמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  הלא  םימיב  ש :
? התוא ןיכהל  תשגינ  תייה  ךיא 

ירמוח לכ  לע  םירמוח , תמירז  חותינו  םייח  רוזחַמ  חותינ  לש  הבחר  תיקְשִמ  הלחה  לוכ  םדוק  הכירצמ  תלוספל  תיגטרטסא  תינכות 
ןהמ תעדל  ךירצ  .םינושה  םימרזה  תמרב  תלוספה  לוהינ  לע  אלא  תלוספה , ללכ  לוהינ  לע  רבדל  המ  ןיא  .תויגולונכטהו  םלגה 

.םרזה לש  רוזחִמ  וא  הפרש  לש  תועמשמה  המו  ןהב  שומישה  לאיצנטופ  תא  ןיבהל  םרז , לכמ  תואצויש  תלוספה  תויומכ 

לע דחא –  דצמ  עדימב : ךרוצ  שי  ךכ , םשל  .עדיו  םינותנ  לע  רתוי  דוע  ןתוא  ססבלו  תוטלחהה  תלבקב  רפתשהל  םיכירצ  ונחנא 
רשפא םאו  דיתעב , ושמתשי  םלג  ירמוח  וליאב  םרז , לכמ  תאצוי  תלוספ  המכ  םהב , תשמתשמ  היישעתהש  םלגה  ירמוח 
רושק תלוספה  ךרעמ  .היגרנאה  קשמ  ןונכתו  היגרנאה  יכרוצ  םהמ  ינש –  דצמ  םירזחוממ ; םירמוחב  םמוקמב  שמתשהל 

אל ךא  תוריבס , תוטלחהל  עיגהל  םנמוא  לכונ  ולש , טבמה  תדוקנמ  קר  לכתסי  דרשמ  לכ  םא  .המודכו  היגרנאה  ךרעמל  היישעתל ,
.תויבטימ תוטלחהל 

, ןוחטיב תשר  קפסל  שישכ  וא  לועפל  חילצמ  אל  קושהש  תומוקמב  היצלוגר  תשרדנ  םנמוא  הביבסה  תוכיא  םודיק  םשל  יתייארל ,
תיתביבסל תילכלכה  הייארה  ןיב  םיגזממ  םה  יכ  דואמ , םיישעמ  וב  תקסוע  ינאש  םוחתב  םילכה  .תיטירק  תילכלכה  הייארה  ךא 

רתוי לק  .ילאיצנטופ  ןוכסיחלו  ףסכל  תוזקנתמ  תוטלחהה  תלוספו  םלג  ירמוח  לש  םוחתב  .םיבלושמ  םידדמ  רוציל  םירשפאמו 
'. םלועה תא  ליצהל   ' לש הפשב  רשאמ  םיבאשמו  ףסכ  לש  הפשב  תוינידמ  יעבוק  םעו  םילהנמ  םע  רבדל 
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