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תוכלשהה תא  ןמיהמ  ןפואב  אבנל  תלוכי  רסוחל  תמרוגה  תיעדמ  תואדו  - יא שי  םהב  שיש  םיבצמב  לועפל  דציכ  החנמ  הביבס , יניד  לש  דוסיה  ינבאמ  תורהזיהה , ןורֶקע 
Hans Braxmeier םוליצ : םדאה |  תואירב  לעו  הביבסה  לע  ונלש  תוינידמה  תוריחבה  לש 

ןוידה אשונ   

 – לארשיב תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר
תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק 

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 

( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 
ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 

ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 
לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
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רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 
עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 

". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 

לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 

DIRECTIVE  ) תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( 2001/18/EC

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 
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םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 
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? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 

לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 

תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)
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לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

? תעגופ תוריהז  וא  תענומ  תוריהז 

רגיינ  הירא 
םיניישעתה תודחאתה  יטפשמ , ץעוי  תושו ;' ןולטמ  קלופ  תימע 
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תיעדמ תואדו  - יא שי  םהב  שיש  םיבצמב  לועפל  דציכ  החנמ  הביבס , יניד  לש  דוסיה  ינבאמ  תורהזיהה , ןורֶקע 
תואירב לעו  הביבסה  לע  ונלש  תוינידמה  תוריחבה  לש  תוכלשהה  תא  ןמיהמ  ןפואב  אבנל  תלוכי  רסוחל  תמרוגה 

Hans Braxmeier םוליצ : םדאה | 

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 

לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 
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תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

רפסב התמ  תוא  וא  עדמה  לש  ודי  רצוקל  הנעמ  תורהזיהה –  ןורקע 
? םיקוחה

קיציא  רסיא  יפיצ 
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הינתנ תימדקאה  הללכמה 

ידכ רתוי  ההובג  המצועב  דיינה  ןופלטה  רדשמ  תבכרב , וא  בכרב  העיסנב  לשמל  ההובג , תוריהמב  העונת  תעב 
רקילפ תימס ,' קרמ  םוליצ : רתוי |  ןכוסמ  הז  בצמב  וב  שומישהש  ששח  שי  ןכלו  תויפולח , רודיש  תונטנא  רתאל 

CC BY 2.0

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 
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לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 

תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

https://magazine.isees.org.il/?p=26300

https://magazine.isees.org.il/?p=26300


םידגונ תונורקע  ןיב  ןוזיאה  תכאלמ  הקיקח – 

רנזור  רמות 
תסנכה הביבסה , תנגהו  םינפה  תדעוול  יטפשמה  ץעויה 
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תועדה יקוליח  .תודסומו  םירוגמ  דיל  תוירלולס  תונטנא  תמקה  דגנכ  םיבר  םיירוביצ  םיקבאמ  ומייקתה  לארשיב 
תורבח יכ  השוחתל  ורבח  תונטנאהמ  תטלפנה  הנירקל  חווט  תכורא  הפישח  לש  העפשהל  סחיב  םייעדמה 

: םוליצ דגנתהל |  רוביצל  תורשפא  ןתמ  אללו  תופיקש  אלל  רוביצה , םולשל  הגאד  אלל  תולעופ  רלולסה 
Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 

לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 
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תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

תורהזיהה ןורקעל  םילשמ  ןורקיעכ  םלשמ ' םהזמה   ' ןורקע

םילקש  רהוז 
הביבסה תנגהל  דרשמה  זכרמ , זוחמל  תיטפשמה  תצעויה 
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תעיבק ידי  לע  ראשה  ןיב  ריוואה , םוהיז  תא  םצמצלו  עונמל  ןכו  ריוואה  תוכיא  לש  רופישל  איבהל  ותרטמ  הז  קוח  "
לש םהייח  תוכיאו  םתואירב  םדא , ייח  לע  הנגה  םשל  לכהו  תענומה , תוריהזה  ןורֶקעל  םאתהב  תובוחו  םירוסיא 

רוביצה ןעמל  יגולויבה , ןווגמהו  תויגולוקאה  תוכרעמה  עבטה , יבאשמ  תוברל  הביבסה , לע  הנגה  םשלו  םדא  ינב 
( קוחה תורטמ   ) "ח–2008 סשתה יקנ , ריווא  קוח  ןושל  .םהיכרוצב – " בשחתהבו  םיאבה  תורודה  ןעמלו 

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 

לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
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.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 
(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 

תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

היישעתב םייתביבס  םיקבאמל  תורהזיהה  ןורקע  תמיתר 
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םיכאו  לדרה  הלימ  ג'
הביבסה ןעמל  םיחרזא 

קומע תנגועמו  תמייק  רבכ  וזכש  השיג  .הלאכ  םיבצמב  תירוביצ  תוינידמל  השדח  השיג  איצמהל  םיכירצ  ונניא  "
ששח רצונ  רשאכש  הסיפתה  הזכרמבו  תענומה , תוריהזה  תשיגכ  תרכומ  איה  .תיתביבס  - תינונכתה הבישחב 

ךותמ ןתורצוויה – " תא  עונמל  ידכ  שורדה  תא  תושעל  תירוביצה  הבוחה  ודצב  המק  תויתואירב , תונכסל  יתמא 
ביתנ םייח  םוליצ : ( | 2014  ) הפיח ץרפמב  הביבסו  ןונכת  תויגוס  תקידבל  הנשמ  תדעו  תונקסמ  "ח  וד

? תורהזיהה ןורקעמ  רהזיהל  ךירצ  םאה 
( תענומה תוריהזה  ןורקעכ  םג  רכומה  , precautionary principle-תירבע ל ןושלל  הימדקאה  העבקש  חנומה   ) תורהזיהה ןורקע 

ףקשמ ןורקיעה  .םדאה  תואירבו  הביבסה  תנגה  ימוחתב  םינוכיס  תכרעהו  לוהינב  קוסיעה  תיזחב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  יוצמ 
ןושלה עבטמב  םג  יוטיב  ידיל  אב  אוה  .הביבסב  ורחב  קפס –  לש  הרקמב   – in dubio pro natura לש : ידוסיה  ןויערה  תא 

לע ןהב  יעדמה  עדיהש  תיתביבסה , הרדסאבו  תוינידמב   רעטצהל .)" רשאמ  רהזיהל  ףידע  " )" better safe than sorry  " עדונה
.תוינידמ ןורקעכו  תילוהינ  השיגכ  תורהזיהל  הבר  תובישח  תעדונ  יעמשמ , - דחו ךתוח  אל  לבא  ענכשמ , תויהל  יושע  םינוכיס  תודוא 

, הלד התייה  רדסאמהו  טפשמה  יתב  דצמ  וילא  תוסחייתהה  םלוא  תילארשיה , הקיקחב  תורהזיהה  ןורקע  ןגוע  ןורחאה  רושעב 
ןורקע לש  ומושייל  הוותמ  שבגל  תעה  העיגה  .תיתביבס  תוינידמב  תעיבקב  וא  הקיספב  ישממ  יוטיב  ול  ןתינ  אל  השעמלו 

.הז אשונב  יפוריאה  דוחיאה  תוינידמ  םע  תחא  הרושב  לארשי  תא  דימעהלו  לארשיב  תורהזיהה 

םימידקמ םידעצ  תטיקנ  ארוק ל אוה  ודוסיב , םרב , .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשע  םינשה  םע  ודלונ  תורהזיהה  ןורקעל 
תורהזיהה ןורקע  לש  לבוקמו  עודי  חוסינ  תיעדמ . תואדו  - יא לש  םירקמב  םדאה  תואירבל  וא  הביבסל  קזנ  עונמל  םתרטמש 
רדעיה ךיפה , יתלבו  רומח  קזנל  ןוכיס  ונשי  רשאכ   " יכ עבוק  תנשמ 1992  חותיפו  הביבסל  "ם  ואה תדיעווב  ויר  תרהצהב  ןגועמה 

עונמל םחוכב  שיש  םיליעי  העינמ  יעצמא  לש  םושייה  תייחדל  הביס  שמשי  אל  קזנה  תושממתהל  האלמ  תיעדמ  תואדו 
". תיתביבס תורדרדתה 

הסרגב .ולש  תוקזח  תואסרג  ןיבל  ןורקיעה  לש  תושלח  תואסרג  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תורהזיהה  ןורקע  לש  םיחוסינה  ללש  ןיב 
םירדסאמ תורחא , םילימב  .תנכוסמ  תויהל  הלולעש  הלועפ  לע  טלחומ  רוסיאמ  ענמיהל  הקדצה  וניא  תואדו  רדעיה  השלחה 

לש תולעותה  ןוגכ   ) םירחא םילוקישמ  םלעתהלו  םייתביבסה  םילוקישל  הרוכב  תתל  הקיזמ , תוליעפ  לע  רוסאל  םיאשר 
ויר תרהצה  ןכ  . תושעל  םיבייח  םניא  םה  ךא  םיכיפה , יתלבו  םירומח  תויהל  םייופצ  םיירשפאה  םיקזנה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה ,)

תואדו הנשי  ןכ  םא  אלא  תשקובמה ,)  ) הלועפה תטיקנ  לע  רסוא  ןורקיעה  הקזחה  ותסרגב  .השלחה  הסרגה  תא  תגציימ 
רשאכ םג  תואירבלו , הביבסל  םיירשפא  םיקזנ  עונמל  םיווצמ  םירדסאמה  הקזחה  הסרגב  קזנל . םורגת  אל  וז  הלועפש 

. תוהובג  ןה  םא  ףא  תוירשפאה , תויולעל  רשק  אללו  םיטלחומ , םניא  ךכב  םיכמותה  םייעדמה  םיאצממה 
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לש דוסיה  תונורקעמ  דחאכ  תורהזיהה  ןורקע  תא  תנגעמ  רבמצד 2009 , זאמ  יפוריאה  דוחיאה  לעופ  החוכמש  ןובסיל , תנמא 
, טוקנל שיש  םידעצב  תורהזיהה , ןורקעל  תונפל  שיש  םיבצמב  תקסוע  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  .דוחיאב  תיתביבסה  תוינידמה 

יוהיז .א  םירבטצמ : םיאנת  השולש  םייקתהב  תורהזיהה  ןורקעל  תונפל  ןתינ  היחנהה  יפ  לע  .החכוהה  לטנ  לש  םיילהונה  םיטביהבו 
.ג ןוכיסה ; תא  םיהזמה  תיעדמה  הכרעהה  ינותנ  לש  תונימז  הנשי  .ב  הביבסה ; וא  םדאה  תואירבל  תוילאיצנטופ  תוילילש  תועפשה 

(. דואמ הובג  וניא  תיעדמה  תואדווה  רסוח  רמולכ ,  ) הלועפ הקידצמ  תיעדמה  תואדווה  תמר 

תיטנג הסדנה  אשונב  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  .תיגלב  הרבח  לש  רקחמ  תממחב  תיטנג  םיסדנוהמ  זרוא  יליתש 
CC BY-NC-ND 2.0 ,BASF תובידאב : תענומה |  תוריהזה  ןורקע  החנמ  ( DIRECTIVE 2001/18/EC)

לש םינוש  םיגוס  ץמאל  יפוריאה  דוחיאה  תוביצנ  תייחנה  הריתמ  הנטק ) תואדו  - יאה וא  לודג  יופצה  קזנה   ) הובג ןוכיסה  רשאכ 
םלוא לועפל , אל  רתומ  ךומנ , ןוכיסה  רשאכ  .דועו  רוביצה  עודייל  םידעצ  תטיקנ  רקחמ , תולועפ  ןומימ  הקיקח , ןהבו  תולועפ ,

היחנהה תעבוק  החכוהה  לטנל  רשאב  .תוענמיהה  תוכלשהה  לש  חותינב  הוולמ  תויהל  תבייח  תוריהז  יעצמא  תטיקנמ  תוענמיהה 
םהילע קושל , רצומ  לש  ותסינכ  עונמל  וא  קושה  ןמ  רצומ  ריסהל  םישקבמ  תיחרזא  הרבח  ינוגרא  וא  םינכרצ  רשאכ  ברועמ : ללכ 
תוחיטב תא  חיכוהל  שרדנ  ןרציה  ובש  ןוזמ , יפסותו  הרבדה  ירמוח  תופורת , לש  הרקמב  טעמל  רצומב , ךורכה  ןוכיסה  תא  תוארהל 

וא ןרציה  לע  לטומ  רצומה  תוחיטב  תחכוה  לטנ  תורהזיהה , ןורקע  יפ  לע  הרדסא  תלועפ  טקונ  לשממה  רשאכ  תאז , םע  .רצומה 
.וילע ולטוהש  תולבגהה  לע  רערעל  שקבמה  ןאוביה 

הלכלכב קומע  תועוטנ  תורהזיהה  ןורקע  ררועמש  תוקולחמה  .לארשיב  ןורקיעה  תא  םשייל  טושפ  הז  היהיש  רורב  אל  ללכ 
םהב שיש  תויוליעפ  וא  םירצומ  םדקל  םישקבמש  ימ  לש  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  יתוהמ  ןפואב  עיפשמ  ומושיי  .תיטילופה 

םיערז םייגולונכט , - וננ םירמוח  םיליכמש  הקיטמסוק  ירצומ  קוושל  תושקבמה  תוירחסמ , תורבח  .הביבסל  קזנל  לאיצנטופ 
תולולע דועו , תויתשתב  םירזחוממ  םירמוחב  שומיש  היגרנאל , תלוספ  תפרש  לש  םיכילהת  וא  הרבדה , ירמוח  תיטנג , םיסדנוהמ 

םיענומ וא  םיבכעמש  ימכ  ספתיהל  םיצור  םניאש  םירדסאמ  .הרורב  ךכל  תיוולנה  תילכלכה  העיגפה  .תורהזיהה  ןורקע  תא  רפהל 
רעושמ םהיבגל  ששחהש  םירצומ  ףדמהמ  ורסויש  ךכל  םרוג  וא  תולועפ  ענומה  ןפואב  ןורקיעה  םושיימ  שושחל  םילולע  תונשדח ,
תוגרוח ויתוכלשה  תיטפשמה , הריזב  םייקתמ  תורהזיהה  ןורקעב  ןוידה  ןמ  רכינ  קלחש  יפ  לע  ףאש  אצוי , .בוטה  הרקמב  יקלח  וא 

.תיתביבס תוינידמ  לע  הרישיה  ותעפשהמ  תוחפ  אל  תיתוהמ  ילכלכ  חותיפ  לע  ותעפשה  .טפשמה  םלועמ  הברהב 

םא ןוחבל  שי  .קימעמ  ןויד  םויק  תוקידצמ  וב , תוכורכה  תויולעה  דצב  תורהזיהה , ןורקע  לש  הברה  תיתואירבהו  תיתביבסה  תלעותה 
הז ןוידל  .דיתעב  ומושיי  תא  םדקל  יוצר  דציכו  לארשיב , םייתביבסה  תוינידמבו  טפשמב  תורהזיהה  ןורקע  םויה  דע  םשוי  דציכו 

.התע הנפנ 

תואדו רסוח  לש  ןדיעב  תושק  תוטלחה  תלבק  לארשיב –  תורהזיהה  ןורקע  םושיי  אשונב  חיש  - בר ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
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