
	

	

 

 םידבל םימ תוניסח יוסינב החלצה תנייצמ היבונוס

  קפס ףותישבו תוסחב ךרענ יוסינה
 רכומה םימ יניסח םידבל םלועב םילודגהמ
 הנשב םירלוד ידראילמב םימ יניסח םידב

 800 – כב ךרעומ םימ תוניסח תונוכת תיינקהל הימיכה תובוכרת קוש
  הנשב רלוד ןוילימ

 רתויב ההובגה המרל םילפוטמה םידבה תא האיבה הרבחה תייגולונכט
  ימואלניבה ןקתה תחת לבקל ןתינש םימ תוניסחל

 

 ,דיתעה ידב ןונכתב הנוזח תא המישגמ היבונוס תרבח" :היבונוס ל"כנמו ר"וי ,ץיבוקשרה יקוש

 היגולונכטה ,לוק ילגב שומיש ידי לע ליטסקטה םלועב הקוריה הכפהמה תא עצבתש הרבחל תויהל

  .םימהזמ םילכימיכב שומיש אלל םימ יניסחל םתכיפהו םידב לופיטב הליעיכ תחכומ ונחתיפש

 חומצל ךישמת ,הנורחאה הנשב וניאר רשא קורי יגולונכט ליטסקטל שוקיבה תמגמ ,ונתכרעהל

 .םוחתב תימלועה הליבומכ היבונוס תא בצמתו דיתעב

 ףתוש לש חוקיפו ףותישב ינוציח יוסינב החלצה התועמשמש ,הרבחל תיתוהמ ךרד ןבא יהוז

 ליטסקט רצייל ןתינ יכ ,תוחיכומ יוסינב וגשוהש תוילנמונפה תואצותה .םלועב םילודגהמ יגטרטסא

 שומיש ךות תופסונ תויצקילפא חתפל םיכישממ ונא .תשבגתמה היצלוגרה תולבגמ תחת םימל דימע

 תריציל לועפלו יתיישעת טולייפל ךישמהל ונתנווכב .הרבחה לש דנואס הרטלואה תייגולונכטב

 ".הנשה ךשמהב תיתיישעתה הנוכמה חותיפ םויס םע דחיב ,םיפסונ םייקסע הלועפ יפותיש

 הדבעמ תוקידב לש תואצות תלבק לע ,םויה החוויד )ונוס:א"ת( היבונוס – 2021 לירפאב 5 ,ביבא לת
 רשא ,םידב יגוס ינש לש םימה תוניסח תמר הדבעמ תמרב הנחבנ ןתרגסמב ,תונכתיה תוחכוהל
 תושעל ילבמ רתויב ההובגה הגרדב םימ תוניסח לש הנוכת םידבל הנקהש ינוסרטלוא ךילהתב ולפוט
 וזמ תרכינ הרוצב הכומנ םיליעפ םירמוח זוכיר תמרבו PFOS–ו PFOA םימהזמה םיביכרמב שומיש
 פ״ומ טקייורפ תרגסמב ועצבתה תוקידבה .םימ תוניסח תיינקהל םילופיט עוציבל םויכ תלבוקמה
 יניסח םידב לש םלועב םילודגה םיקפסהמ ,ליבומ יאפוריא ירחסמ ףתוש םע דחי הרבחה לש יתדבעמ
 .Fashion for Good רוטרלסקאה לש תיסנניפ הכימתבו םימ



	

	

 - םימה תוניסח תמר תקידבל ימואלניבה ןקתה יפ לע תימואלניבה Qima תדבעמב ועצוב תוקידבה
AATCC-22, םימל תוניסח לע תודיעמ ןהיתואצותו ,ירחסמה ףתושה תושירדו תויחנהל םאתהב 

 דבה תואמגודמ תחא לכ ןיגב ,הז ןקת תחת לבקל ןתינש רתויב ההובגה הגרדה הניהש ,100 הגרדב
 פ״ומה טקיורפב שרדנהמ תובוט תואצות הגישה הרבחה ,הדבעמה תוקידב יאצממ יפ לע .וקדבנש

 דעומל ,פ"ומה טקיורפ יאנת יפ לע יכ ןייוצי ,תאז םע .ירחסמה ףתושה ידי לע וב ועבקנש םידעיהמו
 ןכו הדבעמה תואצות ףוקית ךרוצל ויתודבעמב תוימינפ תוקידב עצבל דיתע ירחסמה ףתושה חווידה
 .תופסונ תוקידב

 תונכתיהה תחכוה בלש לש החלצהב ותמלשהל ףופכבו רחאל יכ ,עבקנ פ"ומה טקיורפ תרגסמב
 תואצות ףוקית ךרוצל רתיה ןיב ,תופסונ תוקידב תרדס עצבי ירחסמה ףתושה ,הדבעמ תמרב
 שדוח ףוס דע םייתסהל יופצ הז בלש ,חווידה דעומל .תינוציח הדבעמב הרבחה העציבש תוקידבה
  .2021 לירפא

 ןוזח םע דחא הנקב הלוע םימ תוניסח תונוכת תיינקהל היצקילפא חותיפ לש תונכתיהה תחכוה
 הרוצב ,ליטסקטל םילופיט ןווגמ עוציב רשפאתש תיגולונכט המרופטלפ חותיפ וניהש ,הרבחה
 תונכתיהו תוסיבכל תודימע ,)high-performance( תיאליע תוליעי תגשה ךות ,הביבסל תיתודידי

 .)cost-competitiveness( תירחסמ תילכלכ

 ןוכנ .הנשב רלוד ןוילימ 800 – כב ךרעומ ימלועה םימ תוניסח תונוכת תיינקהל הימיכה תובוכרת קוש
 רתויב ההובגה תוליעיה תא תוגיצמה םימ תוניסח תונוכת תיינקהל תוימיכה תובוכרתה ,םויהל
 PFOA תוססובמ ןה תויתיב תוסיבכל רתויב ההובגה תודימעה תא ןכו םימ תוניסחל
)Perfluorooctanoic acid( ו – PFOS )perfluorooctane sulphonate(. וללה םירמוחה ינש 
 ,םינטרסמכ םידושח םתויה בקע םלועב תונושה תוירוטלוגרה תויושרה לש הרימחמ הניחבב םיאצמנ
 תודירש ילעב םימהזמ םירמוחכ ןכו ,תוירופב םיעגופה םירמוחכ ,)DNA – ב יונישל םימרוג( םינגטומכ
 שומישה יכ תופוצ הז קושב תולעופה תורבחה ,ךכיפל .םדאה ףוגבו עבטב רתויב ךורא ןמז ךרואל
 תיינקהל תונורתפ תאיצמל ךרוצ םייק ,ךכמ האצותכו תובורקה םינשב רסאי וא/ו לבגוי הלא םירמוחב
  .םימוד םיעוציב לע הרימש ךות ,הלא םירמוחב שומיש אלל םידבל םימ תוניסח

 רקחמה ךילהתב ךישמת היבונוס ,ירחסמה ףתושה םע פ"ומה טקיורפמ קלחכ אלשו ,ףסונב
 תוקידב עצבל ןכו ליטסקטל םימ תוניסח הנקמה לופיטל תינוסרטלואה היצקילפאה לש חותיפהו
 ,שועית בלשל םתנכהו תימיכה תבוכרתהו ךילהתה לש היצזימיטפוא :הלא תוקידב ןיב .תופסונ

 )100 ןויצ( ההובג המרב םימ תוניסח תגשהל תשרדנה םיליעפה םירמוחה תומכ יכ החנהה ףוקית
 ךשמהו ,קושב םויכ תלבוקמה תומכל האוושהב הכומנ הניה הרבחה החתיפש ךילהתה תועצמאב
 .תויתיב תוסיבכל לופיטה תודימע תניחב

 היבונוס תודוא

 ,אמייק תרב הרוצב ליטסקטל תונוש תונוכת תיינקהל םיינוסרטלוא םילופיט חותיפב החמתמ היבונוס
 ליטסקטה םלועב הכפהמ עצבל תפאוש הרבחה .םימהזמ םילקמיכב שומיש ידי לע וגשוה הכ דעש

  .שומישל רתוי חוטבו רתוי קוריל ותוא ךופהלו

 ילעב םיקיקלח לש תילקיזיפ העמטהל דנואסרטלוא ילגב שומיש השוע הרבחה החתיפש היגולונכטה
 תומכב ןוכסח ךות ,םיימיכ םיקבד תמגודכ םימהזמ םירמוחב שומיש אלל ,ליטסקטל תונוש תונוכת



	

	

 תוליעי תגשה ךות תאזו ,קושב םויכ שרדנה תמועל הנוכתה תלבק ךרוצל םישרדנה םילקימיכה
 .)cost-competitiveness( תילכלכ תונכתיהו ,תוסיבכל תודימע ,)high-performance( תיאליע

 לש תויביטקרטאה תא החיכוהש םירצומ תוריכמ תביטחו תמדקתמ חותיפו רקחמ תביטח הרבחל
 התלוכרמ תא ביחרהל תדעתמ היבונוס ,םלועה יבחרב הצקה ינכרצ ברקב גתומה לשו היגולונכטה
 .ןתלדגהו תוריכמה תמרופטלפ לוצינ ךרוצל םיפסונ םירצומ תחתפמו

 
 יבג לע הביבסל יתודידיו דימע ילאריו יטנאו ילאירטקב יטנא יופיצ הניה הרבחה לש ןושארה םושייה
  .)COVID19 דגנ תוליעי 99%( ליטסקט

 םילוח יתב( ידסומה קושהו הנפואה םלוע ,בכרה םלוע :םיירקיע םירוטקס השולשב תדקמתמ הרבחה
 םיכישממ רשא םלועב תולודגהמ )OEM( תיאפוריא בכר תינרצי םע םיידוחי םיטולייפ הלו ) ןולומ יתבו
 תרטמ .םלועב םילודגהמ יאפוריא תיליע הנפוא דיגאת םע ןכו ,הרבחה תודבעמב םייקתהל
 תרזעב לפטל הרבחה לש התלוכי תא קודבל הניה ,הרבחה תודבעמב םיעצובמ רשא ,םיטולייפה
 תונוכת ןהל תונקהלו ןמצע תורבחה ידי לע םיקפוסמ רשא םינוש םידבב הלש תידוחייה היגולונכטה
 תעב םימהזמ םילקימיכב שומיש לש תיתועמשמ התחפה ידכ ךות תוילאריו יטנאו תוילאירטקב יטנא
   .דבב שומישהו רוצייה ךילהת

 תיתיישעת המרב םיטולייפ עוציבל ליבוהל היופצ ,הדבעמ תמרב ןוצר תועיבשמ תואצות תגשה
 הרבחה לש היגולונכטה תעמטה תא רשפאל ןכו ,הרבחה לש תיתיישעתה טולייפה תנוכמ תועצמאב
 הנוכמ תריכמ לש לדומב חווט תכורא תיזוח תורשקתה תחת ,תורבחה לש רוצייה תרשרשב
 .םילכתמו

 קוש .םידבל תויאליע םימ תוניסח תונוכת תיינקהל קורי לופיט וניה החתיפ הרבחהש ינשה םושייה
 תוימיכ תובוכרת לש הריכמ ריחמ יחנומב הנשב רלוד ןוילימ 800 – ב ךרעומה קוש וניה םימה תוניסח
 תא ליבגהל תפאוש היצלוגרהש םימהזמ םירמוחב שומיש השוע םויכ רשאו ,הנוכתה תיינקהל
 ,םימהזמ םיביכר ילוטנ םימ יניסח םידב חותיפ רשפאמ ,היבונוס החתיפש ןורתפה .םהב שומישה
 םכסהב הרשקתה יכ החוויד הנורחאלו הז םוחתב תלעופ ףא הרבחה .םויכ םידבב םימייקש הלאכ
 .םוחתב הליבומ תיאפוריא הרבח םע םימ תוניסחל םימושיי חותיפ

 דראילימ 15-כב םויכ ךרעומה ,ליטסקטב לופיטל םיביטקילפאה םילופיטה קוש ,הרבחה תכרעהל
 הדיתע היבונוס .תוקורי תויגולונכט ץמאל - קושה תושירד חוכמו היצלוגר חוכמ - ביוחי ,הנשב רלוד
 יתוהמ קוש חתנ סופתל איה הפיאשהו ,עבצו שא תוניסח ןוגכ תופסונ תויצקילפא חתפלו ךישמהל
 הימיכ תובוכרתו תונוכמ תריכמ לש יקסע לדומ תחת  ליטסקטל םייביטקילפאה םילופיטה קושמ
 .ליטסקטה ינרציל

 םיטנטפ ינש רוחסמ תרטמל ,דמויבה םוחתב םזי ,ץיבוקשרה יקוש י"ע 2013-ב המקוה היבונוס
 50 םויכ הקיסעמ הרבחה .ליטסקט לע םיילאירטקב-יטנאה םייופיצה םוחתב ,ןליא רב תטיסרבינואמ
  .הריכמו קוויש ,חותיפו רקחמ לע שגדב חומצלו ךישמהל היופצו םידבוע
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