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תשיגכ תרכומ  איה  .תיתביבס  - תינונכתה הבישחב  קומע  תנגועמו  תמייק  רבכ  וזכש  השיג  .הלאכ  םיבצמב  תירוביצ  תוינידמל  השדח  השיג  איצמהל  םיכירצ  ונניא  "
" – ןתורצוויה תא  עונמל  ידכ  שורדה  תא  תושעל  תירוביצה  הבוחה  ודצב  המק  תויתואירב , תונכסל  יתמא  ששח  רצונ  רשאכש  הסיפתה  הזכרמבו  תענומה , תוריהזה 

ביתנ םייח  םוליצ : ( | 2014  ) הפיח ץרפמב  הביבסו  ןונכת  תויגוס  תקידבל  הנשמ  תדעו  תונקסמ  "ח  וד ךותמ 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םייתביבס םיקבאמל  תורהזיהה  ןורקע  תמיתר 
היישעתב

העינמ םרג  : " תויוברתה לכב  יוטיב  ידיל  אבש  ןימוי  קיתעו  יסיסב  ןויער  ףקשמ  ( the precautionary principle  ) תורהזיהה ןורקע 
יפ לע  ףאו  תורטמה , יפיעסב  קר  לבא  םיקוח , רפסמב  ןגוע  אוה  לארשיב  קפס ." ןיא  קפס –  שי  םא   " וא הפורת " םרגוליק  לע  ףידע 

יללכ דבלב , החנמ  ןורקיע  רדגב  ראשנ  אוה  בורל  ילארשיה , טפשמה  לש  דוסיה  תונורקעמ  דחא  ותוא  םינכמש  הלאכ  שיש 
ודמעש תויטירק  תוינונכתו  תויתביבס  תוטלחה  תלבקב  םג  .תוטרופמ  תויביטרפוא  תויועמשמ  לכ  אללו  בייחמ , אל  יביטיאוטניאו ,

.לעופב םשוי  אל  טעמכ  אוה  תונורחאה , םינשב  קרפה  לע 

תניחבמ ןכלו , םיילכלכ , םיסרטניאמ  םג  יתוהמ  ןפואב  עפשומ  ומושייש  איה  ןורקיעה  םושיי  יאל  תויזכרמה  תוביסה  תחא 
םג .םיניישעת  וא  םימזי  לע  ןורקיעה  םושיי  לש  תוילכלכה  תוכלשההמ  ששוח  הארנה  לככ  רוטלוגר )  ) רדסאמה תוינידמה ,

יקספ דאמ  טעמב  .ןורקיעב  שומישה  תא  יביטרפוא  וא  שרופמ  ןפואב  ולביקש  ןיד  יקספ  ויה  אל  םויה  דע  טפשמה  יתב  תוקיספב 
לבא תוטלחהו , ןיד  יקספ  רפסמב  רכזוא  תורהזיהה  ןורקע  .תויושרה  דצמ  רתוי  הריהז  הדמע  תטיקנל  וליבוהש  םירבד  ורמאנ  ןיד 

שומיש וב  תושעל  אלו  םירחא , םיקומינ  לע  םהיתוטלחה  תא  ססבלו  קחרמ  ונממ  רומשל  םיפידעמ  ןיידע  טפשמה  יתבש  המדנ 
.רישי

תיבב לאנתנ  ןורש  רמת  תטפושה  לש  הניד  קספ  איה  טפשמה  תיבב  ןורקיעב  דבלב  ףיקע  שומישל  הנורחאה  תעהמ  המגוד 
תא הריכזה  תטפושה  .התולעבבש  הינומאה  לכמ  תא  רוגסל  הטלחהה  לע  םילקימיכ  הפיח  תרבח  רוערעב  הפיחב , יזוחמה  טפשמה 

.וילע ססבתהלמ  וא  וב  ןודלמ  הענמנ  לבא  םוימ 1.3.2017  , הניד  קספב  םגו  רוערעב  ןוידה  ךלהמב  ןורקיעה 

, ןכלו חיש ) - ברל המדקהב  ןיסרק  הנייצש ד"ר  יפכ   ) יתביבס קזנ  לש  ומויק ) - יאל וא   ) ומויקל סחיב  תטלחומ  תיעדמ  תואדו  ןיא  בורל 
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תואירב לע  וא  הביבסה  לע  הערל  עיפשהל  הלולעש  תוליעפל  םירושקה  םירקמה  בורב  יטנוולר  תורהזיהה  ןורקע  יטרואת , ןפואב 
.רוביצה

.רירב הדשב  םיטפסופ  תיירכ  איה  הנידמב , םויכ  קרפה  לע  תודמועש  תיתואירבו  תינונכת  הניחבמ  תובושחה  תוינכתה  תחא 
םיילרנימ לש  הביצחלו  היירכל  תיצראה  ראתמה  תינכת  תא  רשאל  ןונכתה  תויושר  תטלחה  דגנ  "צ  גבל הריתעה  סיסבב 

הפולחב רוחבלו  תופולח  ךירעהלו  קודבל  בייחמש  ןורקיעכ  תורהזיהה  ןורקע  דמוע  םיטפסופ , תיירכ  תניחבמ  םייתיישעת ,
.רתויב התוחפה  היהת  רוביצה  תואירב  לע  התעפשהש 

, ץרפמה רוזאב  םיגיאדמה  האולחתה  ינותנ  חכונל  .הפיח  ץרפמב  הלא  םימיב  קרפה  לע  תודמוע  תופסונ  תועירכמ  תינונכת  תויגוס 
.תיחרכה איה  תורהזיהה  ןורקע  תלחה  וללה , םינותנה  ןיבו  םינושה  ריוואה  םוהיז  תורוקמ  ןיב  יתביסה  רשקה  יבגל  המכסה  רדעיהבו 

ןכא האולחתה  ינותנ   " יכ רמאנ  ןינח ) בד  לש ח"כ  ותושארב   ) הפיח ץרפמב  הביבסו  ןונכת  תויגוס  תקידבל  הנשמה  תדעו  תוצלמהב 
.הלאכ םיבצמב  תירוביצ  תוינידמל  השדח  השיג  איצמהל  םיכירצ  ונניא  .תירוביצ  תוינידמ  לש  המרב  תוטלחה  לבקל  ונתוא  םיבייחמ 

רשאכש הסיפתה  הזכרמבו  תורהזיהה , תשיגכ  תרכומ  איה  .תיתביבס  - תינונכתה הבישחב  קומע  תנגועמו  תמייק  רבכ  וזכש  השיג 
ןמ ונתעדל , ןכל , .ןתורצוויה  תא  עונמל  ידכ  שורדה  תא  תושעל  תירוביצה  הבוחה  ודצב  המק  תויתואירב , תונכסל  יתמא  ששח  רצונ 

תרגסמב םצמצל , ףואשל  שי  .הזל  הז  םירושק  יתלב  םיעטקמב  אלו  תללוכ  הייארב  הז  רוזאב  תועצומה  תוינכתה  תא  ןוחבל  יוארה 
, רשפאה לככ  ברקתהל , ןידב , תנגועמה  הפיאשה  תא  םישגהל  ידכ  טרפב , ריוואה  םוהיז  תאו  ללכב  םיעגפמה  תא  הלא , תוינכת 

. ועבקנש " סוחייה  יכרעלו  דעיה  יכרעל 

, הפיח ץרפמב  ןורקיעה  םושיי  .םייקה  בצמה  תא  רפשל  ידכ  םג  אלא  ידיתע , קזנ  עונמל  ידכ  קר  אל  שרדנ  ןורקיעה  םושיי  יתעדל ,
, תוטילפה תנטקהל  תויתועמשמ  תולועפ  ומכ  םויכ , תוטקננ  ןניאש  הלועפ , יכרד  רפסמב  יוטיב  ידיל  אובל  רומא  לשמל ,

.דועו םילעפמל , םישדחה  הטילפה  ירתיהב  תוברל  הניקתבו , הפיכאב  תיתועמשמ  הרמחה 

תונורקע שבגל  ידכ  לועפל  םוחתב  םיקסועה  לע  .םושיי  ינפואו  תויונשרפ  תורשעל  םויה  דע  הכז  תורהזיהה  ןורקע  םוכיסל ,
החנמ לע  - ןורקיעכ ראשיי  אלו  לעופב  םשוימ  תויהל  ליחתי  אוהש  ידכ  םייטנוולר , םיקוחב  םנגעלו  ומושיילו  ותלעפהל  םיטרופמ 

.דבלב

תורוקמ

תקידבל הנשמ  תדעו  תונקסמ  .הפיח 2014 . ץרפמב  הביבסו  ןונכת  תויגוס  תקידבל  הנשמ  תדעו   .1
.30.7.2014 הפיח . ץרפמב  הביבסו  ןונכת  תויגוס 

'. חאו הפיח  תייריע  "מ נ ' עב םילקימיכ  הפיח  . 2017 . 32954-02-17 הפיח )  ) "א פע  .2

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=26384

http://www.tinyurl.com/Knesset-HaifaBay

	רתימת עקרון ההיזהרות למאבקים סביבתיים בתעשייה
	מקורות


