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תצרופ הבישחו  תויתריצי  הכותב  הליכמו  אל , המו  ןוכנ  המ  הביתכמ  םיבר , לש  העדותה  תא  תבצעמ  איה  .תוברתה  לע  רתויב  םיעיפשמה  םימרוגהמ  דחא  איה  הנפוא  "
" .ותוא ליבוהל  וליפא  אלא  םילקאה , רבשמל  ןורתפהמ  קלח  תויהל  קר  אל  הלוכי  איה  הלא  לכ  תוכזב  .ךרד 

התניש היגולונכטה  דציכ  אמייק : - רבהו ערה  בוטה ,
הנפואה תיישעת  ינפ  תא  תונשל  הכישממו 

גלזמה הצק  לע 

ריווא םוהיז  הממח , יזג  תוטילפ  תניחבמ  רתויב  תומהזמה  תוישעתהמ  איה  הנפואה  תיישעתש  יפ  לע  ףא 
.רסחב םיקול  תויתביבסה  היתועפשה  לש  רקחמהו  תמרוג  איהש  תויעבל  תועדומה  תלוספ –  תריציו  םימו 

.ןתמצוע תאו  הנפואה  תיישעת  לש  תובחרנה  תויתרבחהו  תויתביבסה  תועפשהה  תא  גיצמ  רמאמה 
, הנפוא ןיב  רשקל  תועדומה  תאלעהב  יתביבסה , חישל  ורושיקבו  םוחתה  תגצהב  רמאמה  לש  ותובישח 

םיטביה ןיבל  תוימוי  - םוי תוקיטקרפו  תירלופופ  תוברת  תוברת , ןיבש  רשקה  תגצהבו  הביבסו  היגולונכט 
.םייתביבס

רחסמ ימגד  תריציב  ןכו  הנפואה  םלוע  לש  בחרנה  שועיתב  היגולונכטה  לש  הדיקפתב  דקמתמ  רמאמה 
.םידגב לש  רתי  רוצייב  םיכורכה  קווישו 

םיכרד תפמ  קפסמ  רמאמה  .הנורתפל  ירשפא  יעצמאכ  םג  ךא  היעבל , תמרוגכ  תגצומ  היגולונכטה 
תרבגה תועצמאב  אמייק  - תב הנפוא  לש  הגושגשל  םייגולונכט  םיחותיפ  תמיתר  לש  לאיצנטופל  תינושאר 

.רוזחִמ תויגולונכטו  רתוי  םימייקמ  רוציי  יכילהת  תופיקש ,

תכרעמה
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ריצקת

לש תונוט  דראילימ  תטילפל 1.2  תיארחא  איה  .םויכ  םלועב  תולודגה  תויתביבסה  תויעבהמ  תחא  איה  הנפואה  תיישעת 
םרוגה .ליטסקט  תלוספ  לש  תונוט  ידראילימ  רוציילו כ-40  הנש , ידמ  קיטסלפ  - ורקימ לש  תונוט  ןוילימ  יצחו  הממח  יזג 

.הריהמה הנפואה  קוש  תא  תנייפאמה  הריהמה  םידנרטה  תפולחת  אוה  םימוצעה  םוהיזה  ידממל  יזכרמה 

קוש לש  בחרנ  שועית  דצל  היינקה  תלוכיב  היילע  .וזב  וז  תורוזש  הריהמה  הנפואה  תוחתפתהו  היגולונכטה  תוחתפתה 
ןייפאתמה הריהמ , הנפוא  לש  רחסמה  םגד  תוחתפתהלו  הקפסאה  תוארשרש  רוציקל  וליבוה  תונשב ה-80 , הנפואה 

תותשרה לש  םתיילע  .הריהמ  הנפוא  קווישב  יתועמשמ  דיקפת  תאלממ  היגולונכטה  םויכ  .םידגב  לש  רתי  רוצייב 
85% םיכלשומו : םירכמנה  םידגבה  תומכב  תרכינ  היילעלו  השיבלה  ןמז  רוציקל  הליבוה  ןווקמה  רחסמהו  תויתרבחה 

.היינקה עגרמ  הנש  ךות  םיכלשומ  םידגבהמ 

ןתינ םיחותיפה  תא  .אמייק  - תב הנפוא  לש  םודיקבו  חותיפב  ירקיעה  םרוגה  םויכ  איה  היגולונכטה  תוחתפתה  ןמז , ותואב 
יכילהתבו םירמוחב  םיקסועה  רוצייה , בלשב  םיחותיפ  הנפואה ; תיישעתב  תופיקשה  תרבגהל  היגולונכט  השולשל : קלחל 

.םייוצר אל  םידגב  קוליסל  םיעגונה  םיחותיפ  רתוי ; םימייקמ  רוציי 

תוכלשהה תודוא  לע  םיינכדע  תוח  " וד דצל  הנפואה , לש  תיתרבחה  הירוטסיהה  םוחתב  תורפסה  תא  רקוס  הז  רמאמ 
ןחוב תיוושכעה , השיגל  תירוטסיהה  השיגה  ןיב  בלשמ  רמאמה  .תונורתפל  תועצהו  הנפואה  תיישעת  לש  תויתביבסה 

םיחותיפה תאו  הריהמ  הנפואו  הנפוא  חותיפב  היגולונכטה  לש  הדיקפת  תא  רקוסו  תיתביבס , תיגולונכט  תיווז 
.אמייקה - תב הנפואה  םוחתב  רתויב  םיינכדעה  םייגולונכטה 

הביבסו הרבח  הנפוא , היגולונכט , עקר – 

םייוניש תפשוח  הרבחה , לש  הירוטסיההו  הווהה  לע  הדיעמ  שובלה  תוברת  .םיתובע  םירשקב  תורושק  הרבחו  היגולונכט  הנפוא ,
האמב ה- הנפואה  תעפוה  יקסטבופיל , לי  ףוסוליפה ז' יפ  לע  תויטילופו  . תוירסומ  תויתד , תומרונ  תפקשמו  תילכלכה , תוגהנתהב 

םתיילע דימתמ ; ןפואב  תונתשהל  םדא  ינב  לש  תימונוטואה  תלוכיה  שושיא  תאו  תיתרוסמה  הסיפתהמ  הדירפה  תא  תלמסמ   14
. הנפואה  לש  היצזיטרקומדה  ךילהתמ  קלח  איה  תמדוקה  האמה  לש  תונשב ה-60  שארמ  םינכומה  םידגבה  לש 

הגירא םול  לש  הקיגול  לע  ססבתה  ןושארה ב-1944   IBM-בשחמ ה .הכרד  תישארמ  דוע  הנפואמ , איה  םג  העפשוה  היגולונכטה 
ותאצמה ירפ  יגולונכט , יונישב  הרוקמ  תינרדומה , הלכלכה  ינפ  תא  התנישש  תוניפסה  תולוכמ  תכפהמו  דראק מ-1801  , לש ג'

םודיקב רתויב  םייתועמשמה  םימרוגה  דחא  םג  איה  תולוכמה  תייגולונכט  .אוציה  תויולע  תא  ליזוהל  הצרש  הנתוכ  לדגמ  לש 
. ( ךשמהב הרדגה  ואר   ) הריהמה הנפואה  לש  התיילע  תא  רשפִא  ךשמהבש  המ  שובל , יטירפ  תלזוה  ךות  היצזילבולגה ,

תומרונו םיילכלכ  םיסרטניא  םייתביבסו , םייטילופ  םירשק  םסיסבבש  םיבכרומ , ןילמוג  יסחי  םימייקתמ  הרבחל  היגולונכט  ןיב  םג 
העפשהבו היכרצ  יפ  לע  תויגולונכטה  תא  תחתפמ  הרבחה  היגולונכטהו , עדמה  תוחתפתה  לע  תרכינ  העפשה  הרבחל  .תויתרבח 

םה אלא  יתרבחה , הנבמהמ  קתונמב  םירצונ  םניא  םייגולונכט  םיחותיפ  .תיטילופ  הרדסאו  תֹויגולואידיא  תויתרבח , תורומת  לש 
. ןתוא  םירצוי  ףאו  תויתרבח  תורומתל  זרז  םישמשמו  הרבח , לש  רצות 

רופישל האיבה  האמה ה-19 , תישארב  האישל  העיגהש  תיתיישעתה  הכפהמה  הרבחב : תורומתה  תא  תרצויו  תפקשמ  הנפוא  םג 
טפסנוק תדרפהב  יוטיב  ידיל  ואב  הלא  םייתועמשמ  םייוניש  .הכירצה  תוברת  לש  התדילל  ךשמהבו  ינומהה  רוצייל  היגולונכטה 
יטילופ ךוישלו  יאנפ  תופדעהל  יוטיב  ילכל  עוצקמו  הגרד  ףוקישל  ילכמ  שובל  לש  דועייה  יונישב  הנפואה , טפסנוקמ  שובלה 

.הריהמ הנפוא  לש  התוחתפתהבו  יתוברתו 

תוטלובה תואמגודהמ  .ריהמ  ןוזמ  ומכ  ילבולגו , רדסומ  ההז , ןפואב  קנע  ידיגאת  ידי  - לע תרצוימה  םינומה  תנפוא  איה  הריהמ  הנפוא 
לע ססובמו  רוצייה , תויולעב  יברמ  ץוציק  לע  ןעשנ  חוורה  לדומ  . Primark-ו ZARA, H&M, TopShop הריהמ : הנפוא  תותשרל 

רצק שומישל  ןה  ןכרצל  לולסמהמ  הנפואה  יטרפ  תעגה  בצקל  ןה  תסחייתמ  תוריהמה  .רשפאה  לככ  ריהמ  רוצייו  הבחר  הצפה 
. הביבסבו  םידבוע  תויוכזב  תבחרנ  העיגפל  ליבומ  רוצייה  תויולעב  יברמה  ץוציקה  תובר  םימעפ  .םינכרצה  ידי  - לע דעומה 

.רתויב לודגה  יתביבסה  ָךרדמה  םהלש  םירזגמה  דחא  איה  הריהמה  הנפואה  תיישעת  השעמל ,

; םיל קיטסלפ  - ורקימ לש  תונוט  ןוילימ  יצח  תטילפ  הממח ; יזג  תונוט  דראילימ  תטילפל 1.2  הנש  ידמ  תיארחא  הנפואה  תיישעת 
תלוספ לש  תונוט  ידראילימ  רוציי  םלועב ; םיליערה  םילקימיכהמ  עברו  םימ  "ק  מלמ  9,000 םחפ , תונוט  ןוילימ  שומיש ב-132 
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הדיתע הנפואה  תיישעת  תנש 2030  דע  לודגל –  ךישמהל  םייופצ  הנפואה  תיישעת  לש  סרהה  ידממ  .רוזחמ  - תב הניאש  ליטסקט 
.ריהמ בצקב  תועקרק  איה  םג  הלכמ  ליטסקטה  תלוספ  .ר  " מק לש 115,000  תפסות  םיביס , לודיגל  חטש  רתוי  שמתשהל ב-35% 

. רזחמתמ  הנממ  דחא  זוחא  קרו  תרבקנש , ליטסקטה  תפשא  תומכב  לש 800%  היילע  הלח  דעו 2018  תונשמ ה-60 
אצוי לעופכו  םידגבב , תננכותמ  תונשייתה  דצל  הנפוא , תומגמ  לש  הריהמ  הפולחת  אוה  םימוצעה  תלוספה  ידממל  יזכרמה  םרוגה 

.ךומנ םישומיש  רפסמ  ךכמ – 

רוזחמ - תב הניאש  ליטסקט  תלוספ  לש  תונוט  ידראילימ  רוצייל  הנש  ידמ  תיארחא  הנפואה  תיישעת 

רובצל לחה  השבלהה  םלוע  תמדוקה  האמה  לש  תונשב ה-50  .וזב  וז  תורוזש  הריהמה  הנפואה  תוחתפתהו  היגולונכטה  תוחתפתה 
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, זא .םידגבה  רוציי  תייגולונכטב  רופישו  רוציי  ינקתמ  לש  ינידמ  - ןיב רחסמב  םיכורכה  היצזילבולג , יכילהת  תובקעב  הצואת 
םילבוקמה ןפואהו  המגודה   " איה הנפוא  םידגבה . יגתומ  לש  לודיבה  תייגטרטסאב  הנפוא '  ' לש הסיפתה  העמטוה  הנושארל ,

הנשי םידמו ." ףוגל  תוסכ  םידגב ,  " אוה תאז , תמועל  שובל , הזב " . אצויכו  םיטיהר  שובל , תרוצב  םיוסמ –  םוקמבו  םיוסמ  ןמזב 
ןפה לע  עיבצמ  שובלש  דועב  תאז , םע  .הנפואל  טלובהו  ןושארה  יוטיבה  איה  שובלה  תרוצו  שובלל , הנפוא  ןיב  תמיוסמ  הקשה 

ןוירוטסיה תאז  ראתל  ביטיה  .רידת  הנתשמ  התרדגה  םצעמ  ןכלו  תויתרבח  , תומרונ  לע  תנעשנ  הנפוא  ףוגה , יוסיכ  לש  ינכטה 
רושקו ולש , היצרוקדהו  העבהה  תוכיא  םשל  הנושארבו  שארב  בצועש  דוגיב  : " הנפואל ותרדגהב  דראוורב , רפוטסירכ  הנפואה ,

. קושה " לש  חווטה  - תורצק תובתכהל  קודה  רשקב 

תרושקתה יעצמא  רופיש  תובקעב  הנפואה  קוש  לש  בחרנ  שועיתו  הנפוא  תומגמב  רבגומ  ןיינע  ורצונ  תונשב ה-80 , רתוי , רחואמ 
. גותימו  הקיטתסא  לע  שגד  המשו  םירצומ  לש  ההובג  הפולחתב  תנייפאתמש  תיטסידרופ , - טסופה הלכלכה  תיילעו  תילבולגה 

, תוילבולגה הקפסאה  תוארשרש  רוציק  לשב  הרשפאתהש  םיטירפה , יריחמ  לש  תיתועמשמ  הלזוהב  יוטיב  ידיל  אב  שועיתה 
.הריהמ הנפוא  לש  יתורחתה  רחסמה  םגד  תוחתפתהל  הליבוהו 

םייטמרדה םייונישה  ןיב  .ןה  םג  ונוש  קווישה  תויגטרטסא  רוצייה , תויגולונכטב  לודגה  רופישהו  הקפסאה  תוארשרש  רוציק  דצל 
. ונימיב  הנשב  תויצקלוק  דעו ל-52  תונשב ה-90  ךרד 8  תונשב ה-80 , מ-2 ל-4  הנשב , תויצקלוקה  תומכב  היילעה  תטלוב  ורקש 

סחיב חינז  םידגבה  רוציי  וז , הסיפת  יפ  לע  .לעופב  רצומה  רוצייל  רצומהו , גתומה  תימדת  ןיב  הדרפהה  אוה  ףסונ  בושח  יוניש 
תיברמ םינורחאה  םירושעב  ןכאו , הנשמ  . ינלבקלו  ץוח  רוקימל  םידגבה  רוציי  תא  ריבעהל  ןתינ  ןכלו  הנפואה , גתומ  תימדתל 

תויתביבס תונקתִמו  לוז  הדובע  חוכמ  תונהנ  ןה  םש  תוחתפתמ , תונידמל  םידגבה  רוציי  תא  וריבעה  הריהמה  הנפואה  תורבח 
.תיטסידרופ - טסופה הלכלכה  ינייפאממ  אוה  םג  םידיגאתל , רוצייה  ילעופ  ןיב  יכרריהה  בוטיקה  תוליקמ  .

םיבר םירקמב  קסעומה  לוז  םדא  חוכ  לע  אלא  תינשדח , היגולונכט  לע  ןעשנ  וניא  הלא  תונידמב  םידגבה  רוציי  יכ  ןייצל  בושח 
תיברמו הנפואה  , תיישעתב  דבוע  םלועב  ישיש  םדא  לכ  םויהל  ןוכנ  םדא : חוכ  תריתע  הנפואה  תיישעת  .תודבע  יאנתב 

תנייפאמה רחסב , היצזילרביל  איה  ךכל  הביסה  םישנ  . ידי  - לע ללכ  ךרדב  תוינדי , תונוכמב  םירפתנ  םלועב  םירכמנה  םידגבה 
הריפת תויגולונכט  חותיפב  העקשהמ  רתוי  הלוז  תיקוח –  ךא  תינלצנ –  הקסעהש  איה  תועמשמה  .תילרביל  - ואנ הלכלכ 

םידגב רזחמל  ןתלוכיבש  תומדקתמ , ליטסקט  רוזחִמ  תויגולונכטמ  רתוי  תולוז  םידגב  לש  הפרשו  הנמטהש  יפכ  שממ  תומדקתמ ,
.םיברועמ םירמוחמ 
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לש התדילל  ךשמהבו  ינומהה  רוצייל  היגולונכטה  רופישל  האיבה  האמה ה-19 , תישארב  האישל  העיגהש  תיתיישעתה  הכפהמה 
הכירצה תוברת 

הריהמ הנפוא  תכירצ  תמדקמכ  היגולונכט 

רושעב .םישכרנה  םידגבה  תומכ  תלדגהבו  הריהמ  הנפוא  קווישב  יתועמשמ  דיקפת  תאלממ  היגולונכטה  יברעמה  םלועב  ןמזב , - וב
ךרענש ב-28 רקחמב  .םידקת  רסח  ןפואב  ולדג  ןווקמה  רחסמה  יפקיה  םימכח , םינופלט  לע  תולעבה  יפקיה  תלדגה  םע  ןורחאה ,

.תורחא תומישמ  עוציב  ךות  עובק , ןפואב  דיינה  ןופלטהמ  םהיתושיכר  תא  םיעצבמ  םינכרצהמ  יכ 71%  אצמנ  תונידמ  
הנפואה תומגמ  לע  עדימ  לש  תובחרנ  תויומכל  תפטוש  השיג  םינכרצל  רשפאמ  תויתרבחה , תותשרה  לע  שגדב  טנרטניאה ,

.ותשיכרל ידנרט  רצומב  הייפצ  ןיב  לקו , ריהמ  רישי , רוביחו  תונורחאה 

. תויתרבח  תותשרב  םויב  תועש  שולש  תוחפל  םילבמ  םיליגב 13–18  רעונ  ינבש  אצמ  הפוריאב ב-2016  ךרענש  רקחמ 
.תויתרבח תותשרב  תילטיגיד  תוחכונ  ילעב  םיגתומ  רתוי  תונקל  םיטונ  םהש  וריהצה  רקחמב  ופתתשהש  רעונה  ינבמ   21%

וססבתה םה  .הנפוא  תכירצ  לע  ןמוממ , םוסרפו  םייקסע  םידומע  תוברל  תויתרבחה , תותשרה  תעפשה  תא  ונחב  םירחא  םירקחמ 
יתלב ןפואב  תשחרתמ  בורלו  הברהב מ-21% , הלודג  תויתרבחה  תותשרה  תעפשה  יכ  ואצמו  רעונ , ינב  לש  תילגנה  הפדעהה  לע 
םירצומ תושיכרל  הארשה  תלבקל  רעונ  ינב  רובע  ןושאר  רוקמ  ןה  תויתרבח  תותשר  יכ  אצמ   PWC לש ימלוע  רקס  עדומ  .

ו- תויתרבח , תותשרב  םיריעצ  תוברועמ  תלדגה  איה  םהלש  תיזכרמה  קווישה  תייגטרטסאש  םינעוט  םיקוושמהמ   80% םינוש  .
הנפואה םוחתב  ספטמש ל-67%  ןותנ  תשר , ינעיפשמ  לש  תוצלמה  יפ  לע  םישכור  םהש  םידיעמ  םיליגב 18–34  םינכרצהמ   49%

.

תנייפאתמ תונווקמ  השיכר  תנווקמ : השיכר  לש  םיידוחייה  םינייפאמב  קסוע  תעדה , תא  וילע  תתל  שיש  ףסונ  יגולונכט  טביה 
םוקמב וא  תויונחה  לש  החיתפה  תועשב  היולת  אל  ןמז , לכבו  םוקמ  לכב  תרשפאתמ  איהש  ךכ  םייזיפה , תולובגה  שוטשטב 
תרצונש ףסכ , זבזוב  אלש  תיגולוכיספ , הילשא  תברעמ  איה  תורמגנ ; יתלבל  היינקה  תויורשפא  תא  תכפוהו  םלועב , ןאצמיה 

תופדעהל םאתהב  תושיכר  תועיצמ  תודקוממ  תומוסרפ  םירתאב  השילג  תובקעב  דגבה  ; תלבקל  השיכרה  דמעמ  ןיב  קחרמהמ 
ןתינ אלש  הדבועה  תפדוע  . הכירצלו  תפסונ  השיכרל  םייוכיסה  תא  הריבגמ  תנווקמה  השיכרה  םצע  ךכש , תויה  ןכרצה  .

םידגבה תויומכב  תרכינ  היילע  איה  האצותה  .טירפל  הנוקה  תויפיצ  ןיב  םירעפל  תובר  םימעפ  הליבומ  דגבה , תא  שוחל  וא  דודמל 
. םלועמ  ושבלנש  ילבמ  הנמטהל  וא  רוזחִמל  היינש , די  תויונחל  םירבעומה 

"ב הראב תויתרבחה  תותשרב  םישמתשמהמ  לעמ ל-40%  .השיבלה  ןמז  רוציקב  איה  תויתרבחה  תותשרה  לש  תפסונ  העפשה 
םהש םידיעמ  ףא  םהמ  םיברו  ותיא , ומלוצי  םהש  ששחה  לשב  םיימעפ , דגב  ותוא  תא  שובלל  םיניינועמ  םניאש  םמצע  לע  םידיעמ 

[27]

[31 , 20]

[28 , 25]

[41]

[19]

[7]

[6][29]

[3]

[34]

https://magazine.isees.org.il/?p=30495



ידמ ךילשמ  עצוממ  יאקירמאש  איה  האצותה  םימוליצל  . דבלמ  םתוא  םישבול  םניאו  םרגטסניאה  רובע  דחוימב  םידגב  םינוק 
תסנכנש תומכב  ליטסקט  תלוספ  תפרשנ  וא  המדאב  תנמטנ  הדבל , "ב  הראב הקד , ידמשו  ליטסקט , תלוספ  לש  הנש כ-32 ק"ג 

. תיאשמל 

"צ חי םוליצ : ירדוס |  רומ  בוציע :

[34]
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זורמ הליה  רחש  םוליצ :
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שקרפ דרו  םוליצ : ןוזדיוד |  המר  וידוטס  בוציע :
ילוי 2021 רבמבונ ," לע  תושבלתמ   " תצובק םע  ףותישב  רטנס , ףוגנזידב  אמייק  - תב הנפוא  לביטספ  רטנסה ," לע  תושבלתמ  : " ךותמ

אמייק - תב הנפואו  היגולונכט 

הלגמ רתוי  קימעמ  טבמ  םלוא  םידגונמ , תונויער  ינשכ  עמשיהל  אמייק  - תב הנפואלו  היגולונכטל  םורגל  םייושע  וללה  םירבדה  לכ 
הרתי .חתפתהלו  גשגשל  אמייק  - תב הנפואל  רשפאמה  ירקיעה  םרוגה  איה  היגולונכט  השעמל , .םייתשה  ןיב  םייטויבמיס  םיסחי 

ורשפא תירסיקה  ןיסב  גני  תלשוש צ' ימיב  דוע  הרבחה : לש  יגולונכטה  בצמל  שיבל  יוטיב  התוויה  דימת  הנפוא  בחרה  ןבומב  ךכמ ,
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השירד הרצי  האמב ה-19  םייטתניסה  םיעבצה  תאצמה  םייתרבח ; תודמעמ  ואטיבש  הגירא  ינבמ  רוציל  םילונב  םיינכט  םיחותיפ 
תמחלמ םות  תא  ןמיס  קשוהש ב-1947 , רויד , לש  םייטתניסה  םירמילופה  ססובמ  " new look"הארמ ה דחוימב ; םיריהב  םידגבל 

. םיינתלעות  קר  םניאש  םידגבל  החטבהה  תאו  היינשה  םלועה 

, תיתביבסה טבמה  תדוקנמ  .ויתורטמבו  שומישה  ןפואב  היולת  תיתביבסה  התעפשהו  ילילש , רבד  הניא  המצעלשכ  היגולונכט 
, היגרנאה ימוחתב  ומכ  השעמל , .רתויב  תויבויח  תועפשה  תויהל  תולוכי  הריכמהו  רוצייה  תוטישב  תונוכנ  תויגולונכט  תוריחבל 
תעדלו תויתביבסה , תועפשהה  תנטקהל  םייגולונכט  םיחותיפ  לע  םבהי  תא  םימש  םיבר  הנפואה  םוחתב  םג  תואלקחהו , הרובחתה 

. תומייקבו  היגולונכטב  אצמנ  הנפואה  םלוע  דיתע  םיבר ,

םימזימ דצל  םידיגאת  םיאצמנ  הנפואה  תיישעת  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תנטקהל  םייגולונכט  םיחותיפ  לש  הריזה  תיזחב 
רחא בוקעל  תלוכיה  תרבגהל  םידגבל  תוילטיגיד  תוהז  תודועת  םיחתפמ  , H&M-ו ZARA טפוסורקיימ , ומכ  קנע , ידיגאת  .םיעונצ 
ףותישב תחתפמ  לע , - תבצעמ ינטרקמ , הלטס  היגולונכט  . תרבח  איהש   EON םע ףותישב  (, trackability  ) םהלש רוצייה  יבלש 

ןוגכ תונטק , קנזה  תורבחו  םימזימ  םייח  . ילעבב  שומיש  אלל  ישמ  - ורקימ רוצייל  היגולונכט   Bolt Threads קנזהה תרבח  םע 
רציימ  Teemill םזימ תיתוכאלמ  . הניב  לע  ססבתהב  אמייק  - ינב םידבל  הלק  השיג  הנפוא  יבצעמל  םירשפאמ  , RoundRack

לש הדידמ  רוצייה , יבלש  רחא  בקעמ  םדקמ   Made2Flow תשדחתמ  . היגרנא  תועצמאב  ילגעמ  םגדב  תוצלוח  רזחממו 
שגדב םייגולונכט , םירזע  תרזעב  ( impact visualization  ) תיתוזח העפשה  תיימדהל  המוגרתו  םידגבה  לש  תיתביבסה  העפשהה 

. תונוכמ  תדימל  לע 
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ףוגנזיד םע  ףותישב  רקנש , תללכמב  הנפוא  בוציעל  הקלחמב  ךרענש  הנפוא ' לוחתיא   ' סרוקב ונכוהש  םידגב  .שודחִמ  תכורעת 
איבל ודיע  םוליצ : רטנס | 

םייגולונכטה םיחותיפה  רקיע 
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רוציי יכילהתב  םייגולונכט  םיחותיפ 

םירמוחמ םיביסלו  רוצייב  תולעייתהל  םיעגונ  םייזכרמה  םיחותיפה  רוצייה , יכילהתב  םייגולונכטה  םיחותיפה  תיירוגטקב 
הריזגה יבלשב  תויתביבסה  תועפשהה  םוצמצל  דממ  - תלת תספדהב  שומיש  םייזכרמה : םיחותיפה  ןיב  .אמייק  - ינבו םירזחוממ 
.םילעפמב תושדחתמ  תויגרנאב  שומיש  םיפדוע ; אלל  קיודמ  רוציילו  תורצוימה  םידגבה  תויומכ  רוטינל  היגולונכט  העיבצהו  ;

שומישב ב-3,500 ךורכ  םידבה  תעיבצ  ךילהתש  ןוויכמ  לודג , יתביבס  לאיצנטופ  ילעב  םה  תילטיגידה  הספדהה  םוחתב  םיחותיפ 
. הריזגה  תעב  שחרתמ  רמוחה  ןדבואמ  ו-20%–10  םיליער , םילקימיכ 

ינופצמ שומיש   " ולגד לע  טרחש   Teemill בויחל טלוב  תורצוימה , תויומכב  קויד  תגשהל  תויגולונכט  םיחתפמה  קנזהה  ימזימ  ןיבמ 
םירזחמתמה םירמוחמ  םירציימ  םידגבה  תא  .יאלמ  ןיאש  ךכ  הנמזהל , םאתהב  קר  םידגב  םירציימ   Teemill-ב היגולונכטב ."

.ילגעמ םגדב  ףסונ  רוזחִמ  רשפאמש  המ  םירמוח ,) תבורעתמ  םירצוימה  םידגבה  תיברמל  דוגינב  " ) רוהט רמוח   " םיווהמו לעפמב 
לכוי םדא  לכש  ךכ  ןנע , תויגולונכט  תועצמאב  םהלש  הקפסאה  תשרל  החותפ  תנווקמ  השיג  םיקפסמ  םזימב  ךכ , לע  ףסונ 

. רוצייה  תויומכב  קויד  תגשה  םשל  םניחב  הרבחה  תוכרעמב  שמתשהל 

תוחוקלה וז  היגולונכטב  (. NFT (Tokenising ןומיס םע  םיילטיגיד  םידגב  אוה  תורצוימה  תויומכה  תנטקהל  ףסונ  יגולונכט  שומיש 
םימושייל םהב  שמתשהל  וא  תומרופטלפלו  תשר  יקחשמל  םוזל , םרגטסניאל , תולעהל  םילוכי  םהש  םיילטיגיד  םידגב  םישכור 

היצקלוק ןיווקמ  רדנסכלא  םעטמ  הקשוה  ראוניבו 2021  תוירלופופ , םירבוצ  םיילטיגידה  םידגבה  יזיפ  . דגב  םוקמב  םיפסונ ,
םיברו הנפואה  , עובש  תרגסמב  תוילטיגיד  הנפוא  תוגוצת  ןודנולבו  קרוי  וינב  וכרענ  ראורבפב 2021  הנושאר  . תילטיגיד 

.רתוי קומע  ורדחי  םיילטיגיד  םידגב  ךכ  רתוי , הדובר  ךופהת  תואיצמהש  לככש  םיפוצ 

תנשב 2015 המגודל : .תיכוכז  יקובקב  דעו  ןוליינ  תויקשמ  םירמוח , ןווגממ  ןיכהל  ןתינ  םירזחוממ  םייטתניס  םיביס  םיביסל , רשאב 
םישכרנה הנפוא  ירצומ  תוזירא  םוחתב  םיחותיפ  םג  םיסנכנ  וז  הירוגטקל  .סונייקואה  תיעקרקמ  תלוספמ  םיילענ  סדידא  הקישה 

םירשפאמ םייטתניסה  םיביסה  .תוצופנ  תושענו  תוכלוהש  רזחוממ , קיטסלפמו  רכוס  ינקמ  תולכתמ  תוזירא  תמגודכ  טנרטניאב ,
אל יטגרנא  ריחמ  ךירצמ  הלא  םיביס  רוציי  יכ  רוכזל  שי  תאז , םע  .רוע  יפילחת  ןוגכ  תוירסומ , תויתנפוא  תוריחבל  תופולח  םג 

.תפדוע הכירצל  הרואכל  הקדצה  רוציל  םייושע  םה  הביבסל , רתוי  תויתודידי  תוזירא  לש  הרקמב  ומכ  םיתיעלו , לטובמ ,

םייוצר אל  םידגב  קוליסל  םיעגונה  םיחותיפ 

"ח וד יפ  לע  .רתויב  הפוחדה  הירוגטקכ  תנמתסמ  ( post-consumer textile  ) םייוצר אל  םידגב  קוליסל  תונורתפה  תיירוגטק 
תונוט דראילימ  רבודמ ב-40  םויכ  הנמטהל  . םיחלשנ  הנש  ידמ  רכמנה  ליטסקטהמ   85% "ם , ואה לש  תילכלכה  תוביצנה 

םימסחה .רתויב  ןטקה  תונורתפה  רפסמב  תנייפאתמ  וז  הירוגטק  ילסקודרפ  ןפואב  .הנש  ידמ  הלדגו  תכלוה  תומכהו  ליטסקט ,
ןוימה .עבצו  דב  בכרה  סיסב  לע  םידגב  ןוימב  ךרוצהו  תברועמ , םיביס  תבוכרתמ  םייושע  םידגבה  תיברמש  הדבועה  םה  םיירקיעה 

.ךילהתה תא  תיתועמשמ  רקיימ  ןכ  לעו  ינדי , ןפואב  קר  טעמכ  םויכ  השענ 

היינב םהבו  םישומיש , ןווגמל  םייטנוולרה  ךרע , ירקי  םלג  ירמוחל  שיבל  וניאש  ליטסקט  ךופהל  תולוכי  תויטמוטוא  ןוימ  תויגולונכט 
גלטקל תלגוסמה  ( NIR  ) םודא - הרפניא תססובמ  היגולונכט  , Fibersort איה וללה  תויגולונכטה  תחא  .קיטסלפ  ייושע  םירצומו 

םויהל ןוכנ  החיטבמ , היגולונכט  התויה  תורמל  תאז , םע  .רוזחִמ  תבוטל  םיביסה  לש  עבצהו  הנבמה  בכרהה , יפ  לע  ליטסקט 
. םייתוברתו  םיילכלכ  םימסחו  הרדסא  ימסח  לש  הרוש  הינפב  םידמוע 

2.4- כב ךרעומ  הנפואה  תיישעת  לש  הייווש  תילכלכ : םג  אלא  תיתביבס , תלעות  קר  אל  שי  ליטסקטה  רוזחִמ  םוחתב  תונורתפל 
תאצקה ורכמנש  . ינפל  םיקרזנש  םידגבו  רוזחִמ  רדעיה  בקע  רלוד  דראילימ  תדבאמ כ-500  איה  הנש  ידמו  הנשב , רלוד  ןוילירט 

לש 2%–1 רועישב  היישעתה  יחוור  תא  ריבגהל  םייופצ  אמייק  - ינב םירמוחב  שומישו  הקסעהה  יאנת  רופיש  רתוי , הליעי  םיבאשמ 
. םידבכ  םידספהל  ליבוהל  יופצש  ליגרכ , םיקסע  שיחרתל  דוגינב  תאזו  דע 2030 ,

[17]

[18]

[48]

[37]

[38][10]

[44]

[16]

[52]

[21]
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Rain Rabbit, Flickr, CC BY-NC 2.0 םוליצ : ליטסקט |  לש  תידממ  - תלת הספדהל  תירלודומ  תכרעמב  וספדוהש  םידגב 

דיתעל טבמ 

םיחותיפה תיזחב  םמצע  םיביצמ  הריהמ , הנפואל  ףדרנ  םש  וכפהש  םילודגה , הנפואה  ידיגאת  תוילכלכה , תויזחתל  המאתהב 
, דבלב  תרזחוממ  וא  אמייק  - תב תינגרוא , הנתוכב  תנש 2025  דע  שמתשהל  הבייחתה   ZARA אמייק. - תב הנפואל  םייגולונכטה 

תשדחתמ היגרנא  סיסב  לע  הלש  םילעפמה  תא  ליעפהל  הבייחתה   NIKE דע 2030  . המוד  ךלהמ  םילשהל  החיטבה   H&M-ו
. םימ  זובזב  םצמצמה  סני  רוצייל ג' ךילהת  חותיפב  תרדהתמ   Wrangler תרבחו תנש 2025  , דע  דבלב 

[22]

[23]

[40][53 , 33]
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תא תונשל  תולוכי  םידיגאתה , תושרל  םידמועה  םיבאשמה  תפסותבש  תושדח , תויגולונכט  ידי  - לע םלוכ  םיָענומ  הלא  םירופיש 
לש רוציי  םגדש  רוכזל  שי  םייתועמשמ  םייגולונכט  םיחותיפל  הווקתה  דצל  םרב , .םידקת  רסח  הדימ  הנקב  םידגב  לש  רוצייה  ןפוא 

םיכלהמ לש  תומייקה  תדימ  ןכ , ומכ  .רתויב  םיינשדחה  םיחותיפב  ושמתשי  םא  םג  םייקמ , תויהל  לוכי  וניא  הנשב  תויצקלוק   52
היגולונכטה לש  הדיקפת  לע  שגדה  תא  םישל  בושח  ןכ , לע  (. greenwash  ) תוקקרייתה רדגב  םה  םעפ  אלו  קפסב , תלטומ  הלא 

.רוצייב תופיקשה  תרבגהבו  הכירצ  יסופד  יונישב 

הנפואה תיישעתב  תופיקשה  תרבגהל  היגולונכט 

: תוטלובה תואמגודהמ  תיסחי  . הכומנ  בל  תמושתל  הכוז  תועדומו  תופיקש  תרבגהל  היגולונכטב  שומישה  ותובישח , ףרח 
םינכרצהש ךכ  ןיי , ' צקולב תייגולונכטב  תשמתשמ  סנבורפ  תיליעה  היגולונכטה  תרבח  םע  ףותישב  דראגלר  ןיטרמ ג' תבצעמה 

תיינבל  Google Cloud םע הלועפ  תפתשמ  ינטרקמ  הלטס  הריכמל  . דעו  ביסה  בלשמ  דגבה , רוציי  ךילהת  רחא  בוקעל  םילוכי 
, םיכפש ימ  עקרקה , תוכיא  ומכ  םינותנ  חותינ  סיסב  לע  רוצייה , לש  תיתביבסה  העפשהה  תא  ךירעהל  תורבחל  רשפאמה  ילכ 

לש תויתביבסה  תועפשהה  תא  רפשלו  דודמל  םינרציל  רשפאמ   Made2Flow םזימ הממח  . יזג  תטילפו  םירמוח  זובזב 
How dirty is your  " ןווקמה ילכה  .הקפסאה  תוארשרשב  םישחרתמה  םיכילהתה  לע  הליעפ  תּולַעּב  םדקל  הרטמב  םירצומה ,
אוה הלאה  תואמגודה  לכל  ףתושמה  םהלש  . הכירצה  ילגרה  לש  תיתביבסה  העפשהה  תא  ןוחבל  םינכרצל  רשפאמ  " closet

.םתחלצהל תינויחה  דחאכ , םינכרצהו  םינרציה  לש  תפתושמ  תוירחא  תאישנב  ךרוצה 

Who made my  " ןייפמקה ". PayUp -" ו " Who made my clothes  " םינייפמקה תא  םיללוכ  תוירחאב  האישנ  דדועל  רבע  תונויסינ 
םילעופ  1,147 הנפואה : תיישעת  לש  הירוטסיהב  רתויב  לודגה  ןוסאה  הזאלפ ב-2013 , הנאר  ןוסאל  הבוגתכ  םק  " clothes

המקש  Fashion revolution תעונת .שדלגנבב  ליטסקט  ילעפמ  לש  ןיינב  תסירקב  ועצפנ  םיפסונ   3,000- כו וגרהנ  תולעופו 
Who made  " גאטשאהה תפסותב  ןהלש  דגבה  תיוות  םע  הנומת  םרגטסניאל  תולעהל  םלועהמ  תוירגולבל  הארק  ןוסאה , תובקעב 

םיאלקחה לש  תונומת  םרגטסניאל  ולעהו  הרהמב , ןייפמקל  וביגה  הנפואה  ידיגאת  .הנפואה  תורבח  לש  גויתו  " my clothes
םיוסמ רופישל  הליבוה  עדימה  תפישח  .םתקסעה  יאנת  לע  עדימו  " I made your clothes  " גאטשאהה תפסותב  רוצייה , ילעופו 

תומדקתה וזו  הקפסאה , תוארשרשב  םידגבה  לש  רוצייה  ךילהת  רחא  בוקעל  תלוכיהו  תופיקשה  תרבגהלו  הקסעהה  יאנתב 
. הבושח

COVID-19-תפגמ ה רשאכ  .הרוחס  רובע  ליטסקטה  ילעפמל  םלשל  הנפוא  ידיגאת  לש  םבוריסל  הבוגתב  רצונ  " PayUp  " ןייפמק
לא עמשמ  הקפסאה , תוארשרש  הצק  לא  ילכלכה  ןוכיסה  תקיחדב  וביגה  הנפואה  ידיגאת  "ב , הראבו הפוריאב  הנושארל  העגפ 

דראילימ יוושב 40  םידספה  גופסל  םילעפמה  תא  ץליאש  השעמ  רבשמה , םרט  ועצובש  תונמזהה  לכ  תא  ולטיב  םה  .םילעפמה 
תא םלשל  תויתרבחה , תותשרה  ךרד  םידיגאתל , ארקש  " PayUp  " ןייפמקב וחצפ  םלועה  יבחרמ  םיטסיביטקא  ךכל , הבוגתב  .רלוד 

. בוחה

. םילעפמל  ורזח  רלוד  דראילימ   22 יאמ 2021 )  ) םויהל ןוכנו  תונמזהה , םולשתל  ובייחתה  םיבר  םידיגאת  תירוביצ  הרעס  רחאל 
תותשרה ךרד  יעצמא  יתלב  ןפואב  הנפואה  ידיגאת  םע  רשקתל  תלוכיה  תא  תמתורש  השיג  תוארל  רשפא  תואמגודה  יתשב 

םא .הקֲסעה  יאנת  רופישלו  תופיקש  תרבגהל  ץחל  יפונמ  הליעפמשו  תינכרצ , תוירחא  םודיקלו  הכירצ  ילגרה  יונישל  תויתרבחה 
הליעיה איה  הדימ , הנק  ותואב  הכירצ  ךשמה  רשפאל  ודעונש  םייגולונכט  תונורתפל  דוגינב  וז , השיגש  דמלמ  רבעה  ןויסינ  ןכ ,

- תב הנפוא  דבלב , םייתביבסה  םיטביהל  תוסחייתמה  תויצקלוק  - וקאו הקורי  הנפוא  ומכ  אלש  .אמייק  - תב הנפוא  םודיקל  רתויב 
םג דמועש  אוה  הז  לדבה  םיבר , םינבומב  .הרבחו  הביבס  הלכלכ , ןיב  רשקה  לש  בחרה  ןבומב  תומייקה  יכרע  לע  תנעשנ  אמייק 

.השעמל הכלה  תומייקל  הביבסה  תוכיא  תשיג  ןיב  הנחבהה  בלב 

ןיאו לבגומ , םיילכלכה  רוצייה  תודש  לע  עיפשהל  ןכרצה  לש  וחוכ  .ןכרצה  לע  תוירחאה  ללכ  תא  ליטהל  שיש  וניא  םירבדה  שוריפ 
ידיב אלו  יתיישעתה  רוצייה  ךילהתב  תישענ  עבטה  יבאשמב  העיגפה  רקיעשו  בושח , דיקפת  תידיגאת  תוירחאלו  הרדסאלש  קפס 

הנפוא לש  המויק  ךשמה  תא  םירשפאמ  ךכמ  אצוי  לעופכו  תיתרבחהו , תיתביבסה  העיגפה  תא  םינמממה  הלא  םלוא  .ןכרצה 
הנפוא רצייל  ןויסינב  םייגולונכט  תונורתפ  רחא  רותל  הנפואה  ידיגאת  תא  םיפחודש  ימ  םג  םה  םינכרצה  .םינכרצה  םה  הריהמ ,

הביתכמ םיבר , לש  העדותה  תא  תבצעמ  איה  .תוברתה  לע  רתויב  םיעיפשמה  םימרוגהמ  דחא  איה  הנפוא  יכ  רוכזל  שי  .אמייק  - תב
רבשמל ןורתפהמ  קלח  תויהל  קר  אל  הלוכי  איה  הלא  לכ  תוכזב  .ךרד  תצרופ  הבישחו  תויתריצי  הכותב  הליכמו  אל , המו  ןוכנ  המ 

.ותוא ליבוהל  וליפא  אלא  םילקאה ,

תורוקמ
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