
סאימחנ  רורד 
הביבסה יעדמ  הםדא  דרשמ 

"מ עב היגולואיגהו 

תשע  לבוי 
הביבסה יעדמ  הםדא  דרשמ 

"מ עב היגולואיגהו 

ץלמומ טוטיצ 

םוליצ .י 2020 . תשעו  סאימחנ ד 
תוריעב יוהיזל  יעצמאכ  ימרת 

תנמטה ירתאב  זגויב  רורחשו  תוימינפ 
(: הביבסו 11(4 היגולוקא  .תלוספ 

.67–66

תלוספהרצקב ךרכ 11(4 / ) ףרוח 2020 /  2021ןויליג  ראוניב ,  19

תלוספ תנמטה  רתאב  תוריעב  רקס  ךותמ 

תוימינפ תוריעב  יוהיזל  יעצמאכ  ימרת  םוליצ 
תלוספ תנמטה  ירתאב  זגויב  רורחשו 

הלא םיעגפמ  .תויעקרק  - לעו תויעקרק  - תת תופרשו  זגויב  תוטילפ  תוחיר , יעגפמ  םיללוחמ  םיליעפו  םירוגס  תלוספ  תנמטה  ירתא 
ףוגב ןצמחה  תומכב  היילעו  היוקל  הנמטה  איה  תויוחקלתהל  תירקיעה  הביסה  .הכומסה  הייסולכואל  תיתואירב  הנכס  םירצוי 

םירמוח תוביס –  ןווגמ  ללגב  ללכ  ךרדב  תוחקלתמ  תוריעב  .הרוטרפמט  תיילעלו  יקדייח  קוריפ  תורבגתהל  םימרוגה  תלוספה ,
עלסמל דומצה  תלוספ  את  ןוגכ  הליחתכלמ , םישק  קודיה  יאנת  תלוספ , יפוגב  םיעטקמ  ףושיח  ןוכנ , אל  קודיה  הנמטהל , םירוסא 

.רתאה   לש  לועפת  תריבעל  ללכ  ךרדב  תבשחנ  םירתאב  תופרש  תוחקלתה  .דועו  קודס ,

(. CO  ) ינצמח - דח ןמחפ  זג  יזוכיר  לש  הלודג  היילעבו  םישדוח ,) דע  תועובש   ) ןמז ךרואל  הריעבב  תונייפאתמ  תוימינפה  תוריעבה 
םויקל תואדו  תקפסמ  הניא  וז  הטיש  .הדש  ימגוד  תועצמאב   CO תמר תדידמ  איה  תוימינפ  תוריעב  יוהיזל  תלבוקמה  הטישה 

תפסונ הביס  .ותצפה  רוקמ  תעיבקב  קיידל  השק  ןכלו  רזפתמ , טלפנה  זגה  תישאר , תוביס : רפסמ  תואדווה  רסוחל  .תימינפ  הריעב 
הכומנ  CO תמרש דועב  תימינפ , הריעב  תשחרתמ  יכ  תואדווב  רמול  ןתינ  ( ppm ןוילימל –  םיקלח   1,000  ) הובג זוכירב  קרש  איה 

.דבלב הדושח  בשחית  רתוי 

(. רויא 1  ) תימרת המלצמ  תועצמאב  תלוספ  ירתאמ  הריעב  יזגו  ( CH  ) ןאתמ לש  רורחש  תודוקנו  תוריעב  יוהיזב  םישמתשמ  ונא 
ןכלו תיסחי , ההובג  הרוטרפמט  זגל  .הביבסל  תלוספה  ףוגמ  םיזג  תטילפ  לש  רשקהב  םוח  ידקומ  תניחב  רשפאמ  ימרתה  םוליצה 

אלש םימוטא  םירוזא  תמועל  ההובג  האיציה  תדוקנב  עקרקה  תרוטרפמט  הביבסל  זגה  לש  רורחשה  ידקומבש  איה  הדובעה  תחנה 
.זג  םהמ  טלפנ 
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רויא 1
תלוספ תנמטה  רתאב  תוריעב  רקסמ  תונומת 

ותואב המלוצש  הנומתב ב ,' .עקרקה  לע  הכירח  ינמיסבו  ןשע  תטילפב  ןיחבהל  ןתינ  הארנ , רואב  המלוצש  הנומתב א ,'
ןירקמו הפרש  יזגו  ןשע  ררחשמ  הביבסהמ , יתועמשמ  ןפואב  ההובג  הרוטרפמט  לעב  ריהבה , םתכה  םודא –  - תתב םוקמ 

.םודא - תתב םוליצב  רתא  ותוא  עיפומ  הנומתב ד ' .הארנ  רואב  ויתוביבסו  תלוספ  תנמטה  רתא  םימלוצמ  הנומתב ג ' .םוח 
תילאמשה הניפב  בוהצה .) םתכה   ) םוח הנירקמו  זגויב  תטלופה  הפושח  תלוספ  דבלמ  םוח , ידקומ  אלל  םקושמ  ןורדמה 

.התביבסמ המחש  זגויב  ףוסיא  תכרעמ  תוהזל  ןתינ  הנוילעה 

תוקידב תועצמאב  ןאתמ  תפילד  םהב  הרתואש  תלוספה  ףוגב  םידקומ  יכ  אצמנ  הילגנאב  תיתביבסה  תושרה  העציבש  רקסב 
סויזלצ תולעמ  יתשב  ההובגה  הרוטרפמט  המלצמה  תרזעב  הדדמנ  הלא  תודוקנב  .ימרת  םוליצ  תרזעב  םג  והוזו  ולגתה  הדבעמ ,

.זג תפילד  הב  התפצנ  אלש  עקרקמ 

לש חטש  ינפב  הרוטרפמט  תדדומ  המיאתמ  המלצמ  .םימלוצמה  םיטקייבואהמ  םודא  - תת ינרק  תוטלקנ  ימרתה  םוליצה  ךלהמב 
םוח ידקומ  יוהיזל  יתוכיא  ילכ  לבקל  ןתינ  ךכו  םיעבצל , תורוטרפמט  יופימ  הריממ  המלצמה  .תולעמ  לש 0.1  הדרפה  תמרב  םיפוג 

.תויעקרק - תת תוריעב  לשב  םיזג  רורחש  ירוזא  םיגציימש  תלוספ , ירתאב 

םוחמ ררקתהל  וקיפסה  חטשה  ינפש  רחאל  תומדקומ , רקוב  תועשב  וא  תורחואמ  הליל  תועשב  ימרתה  םוליצה  תא  עצבל  שי 
.עקרקה - תתמ םומיח  םהב  ןיאש  רתאה  ינפ  ןיבל  םידקומה  ןיב  לודג  הרוטרפמט  ערשמ  רשפאל  ידכ  ףלוחה , םויב  שמשה 

ןתינ םימח , םירוזא  יוהיז  יפ  לע  אבה , בלשב  .תלוספה  רתא  לש  תיללכ  תימרת  הנומת  לבקל  ידכ  הבחר  תיווזמ  םישענ  םימולצתה 
הדש זג  םגוד  תועצמאב  םוח  ידקומ  םוגדל  שי  .עקרקהו  ריוואה  תרוטרפמט  תא  דודמלו  תלוספה  ףוג  ינפ  לש  בירקת  תונומת  םלצל 

ימרתה םוליצה  תטיש  .םלוה  ןורתפ  עיצהל  רוקמל  םאתהבו  זגויב –  תטילפ  רוזא  וא  תיעקרק  - תת הפרש  רוקמה –  יוהיזל 
ןויסינמ .הריעבל  ןצמח  תונימז  לשב  תיסחי  תודודר  תוריעבב  םינייפאתמה  תברועמ ,)  ) תיתיב תלוספ  ירתאל  דוחייב  המיאתמ 

: םינוש םירתאב  תוריעב  ידדועמ  םירקמל  תואמגוד  רפסמ  ןלהל  רבעה 

תלוספה ףוג  ןיבש  עגמב  ריווא  תסינכ  תדדועמש  הפירח , היפרגופוטב  עלס  ריקל  דומצה  השבי  תלוספ  תנמטה  רתא 
; הז עלס  ףוגב  ןצמחל  חותפה  קודיסב  ןכו  עלסה  ריק  ןיבל 

; תולקב ןצמח  תעסה  רשפאמש  ילוח  עצמ  לע  םקוממה  תלוספ  תנמטה  רתא 
; המטאלו הקדהל  השקש  ןיינב  תלוספ  לש  םילודגו  םיבר  םיטנמגרפ  םע  השבי  תלוספ  תנמטה  רתא 
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; ןצמח תסינכ  ירוזא  הישרושב  הרציש  הייחמצ  תלידג 
.םאתהב הריעב  ידקומ  תריציו  תלוספה  ףוגב  זוקינ  יצורע  תורתחתה 

לש תיתועמשמ  תינושאר  תורכיה  תרשפאמ  ימרת  םוליצ  תרזעב  םקושמ  וא  ליעפ  תלוספ  תנמטה  רתא  לש  תינושאר  הקידב 
םיבוטר םירוזא  תויעקרק , - תת תוריעב  לע  םידיעמה  םידקומ  םויק  זגויב , תוטילפ  םויק  תלוספה , יוסיכ  תוכיא  ןוגכ : ויתונוכת ,

.יוסיכה לש  קודיהה  תמרו  הביבסל  םיעגפמ  לאיצנטופ  הנוש , הרוטרפמטב  םיגצומ  ללכ  ךרדבש  םיפיטשתמ 

ילככ החלצהב  ונדרשמ  תא  תשמשמ  הטישה  .םוקיש  תארקל  הרודס  הריקחב  ןכו  םירתא  לש  תפטוש  הרקב  תרגשב  ליעי  ילכה 
.םהבש תויעבהו  םירתא  ינייפאמ  לש  ינושאר  דומילל  תלוספ  ירתא  תורשעב  ןימא  יתוכיא 
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