




אופנה בת קיימא
קארין שחר  

מעצבת אופנה וטקסטיל  
"בדים באדו"סטודיו לעיצוב וסדנאות בדים 



אופנה בת קיימא
.  מאפשרת קיום, בת קיימא משמעותה מקיימת*

על האדם לנהל את משאבי הטבע שלו כדי לבנות מסגרת  *
,שתתקיים על פני שנים רבות

.תוך כדי איזון וכיבוד הטבע והאדם



בת קיימא היא אופנה ששמה לה למטרה נעלה להתחשב  אופנה 
בסביבה
.את הנזקים שהייצור שלה גורם לטבע ולאדםולצמצם 

, רקע הזיהום המתגבר והבעיות האקולוגיות שנוצרות בשנים האחרונותעל 
:עולה הצורך בעולם לאופנה בת קיימא 

בעשור האחרון עולם האופנה צמצם את מוקדי הייצור שלו בעולם המערבי והיגר למדינות העולם  *•
,השלישי

.והוא ענף משגשג עד היום, גרם לגל של מתעשרים חדשים, בו הייצור ההמוני התפתח במהירות•
איכות הבד וחומרי  , הבגדים נהיו זולים יותר ויותר: הייצור בסין גרם לשינוי בטיב ובאיכות האופנה*•

,הגלם נהיו דלים
.וכתוצאה מזה חיי הבגד הם התקצרו•



קניות ותרבות הצריכה
:  הטרנדים ומגמות האופנה העילית מועתקים והאופנה משווקת להמונים ברשתות האופנה העולמיות*

.לכאורה צדק חברתי, M&H,מנגו,זארה
כמות הקולקציות והבגדים המיוצרים נהייתה עצומה ולכן משתמשים החברות במטמנות בהן נקברים  •

.הדבר גורם גם לזיהום האדמה , מלבד בזבוז הבגדים החדשים. בגדים באדמה בטרם הוצאו לחנויות
.אך יחד עם זאת הדחקה, ישנה מודעות לתנאי היצור המחפירים של הבגדים•

:  2017ישראכארטמנתוני 
.יותר מגברים על הלבשה והנעלה3נשים בישראל מוציאות פי •
.יחד עם זאת הגברים קונים בממוצע בסכומים גבוהים יותר מנשים•

.הצריכה הגיעה לממדים עצומים, עם הגידול של תרבות השפע



תעשיית ייצור האופנה בעולם
בשנים האחרונות עידן הייצור ההמוני והתפתחות היצור בעולם השלישי

,גרמו בעולם המערבי לצמצום היצור
סגירת מפעלים

.מעצבים ועוד, תדמיתניות,תופרים: של בעלי המקצוע בתחוםמאסיביםופיטורים 

היצור שגדל בתאוצה גרם לתעשיית האופנה להיות התעשייה השנייה בגודלה  
:המזהמת בעולם

:הרס של הטבע במדינות העולם השלישי בהן מיוצרים הבגדים
בעקבות שפיכת צבע מקורות המים מזהמים את בעיקר של צביעת בדים מפעלי יצור 

.וכימיקלים של המפעל לתוכם
.מזיהום המים בעולם נגרם מתוצרי תעשיית הביגוד20%-כ*









:  סרט דוקומנטרי

"האמיתיהמחיר "
אנדרו מורגן/ 

THE TRUE COST/ Andrew 
Morgan

2015
https://www.youtube.com/watc

h?v=NDx711ibD1M&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=NDx711ibD1M&t=32s


-איך לצמצם את הנזק
כמה טיפים קטנים שעושים שינוי גדול

קנו רק מה שאתם צריכים ובאמת  1.
.לא להיכנע לפנטזיות-תשתמשו בו

השתדלו לרכוש בגדים באיכות גבוהה  2.
.  הבד והאביזרים: בחנו את החומרים

הצרפתיות קונות מעט בגדים באיכות  
.  זמןוהם מחזיקים לאורך גבוהה 

חשוב ומבורך למחזר ולהעביר  -מיחזור .3
.בגדים לא לבישים למי שצריך וחפץ

שדרוג ושיפוץ יכול להפיח  -(לחדש) מיחדוש. 4
.רוח חיים חדשה בבגד

שנקל ושווקי פשפשים הם  , שווקי קח תן. 5
מקומות נהדרים לבגדים מפתיעים ומלאי  

.השראה
וילונות וכל דבר מבד  ,אפשר לצבוע בגדים . 6

על ידי תבלינים ובירקות כמו אבקת כורכום  
.וכרוב סגול









עם רצועות  הוא תיק טוטתיק 

.טבעי/ העשוי לרוב מבד גולמי

אך , 40-התיק הומצא בשנות ה*

בשנים האחרונות הפך להיות יותר 

.בכל מיני צבעים וצורות, פופולרי

תיק אקולוגי וידידותי לסביבה *

כתחליף לשקיות הניילון שלא 

אפשר להשתמש בתיק , מתכלות

.פעמים רבות ולכבס אותו

טוט

TOTE 
BAG















FUROSHIKI



אופנה ואמנות
שימוש בחומרים קיימים וחיבורים מפתיעים


