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ךרכ 12(1)הרצקב ביבא 2021 /  2021ןויליג  לירפאב ,  4

הביבסה תנגהל  דרשמה  רימע , ינר  םוליצ : ץרמ 2015 |  הפיח , למנב  םיעסונ  תיינואמ  רוחש  ןשע  תטילפמ  ריווא  םוהיז 

םע תרבדמש  תימי  תיתשת  קורי – "  " ירחסמ למנ 
הביבסה

םיימי םינבמל  הייח  השידקהש  , Econcrete תרבח "ל  כנמ לקניפ ז"ל , - לוקרפ תירמש  "ר  דל שדקומ 
ץרמב 2021. ךיראתב 7  םיכרד  תנואתב  יגרט  ןפואב  הייח  תא  הדביאשו  הביבסל  םייתודידי 

םיה תנגהב  המוצעה  תובישחה  תא  םלוכל  ריכזה  ראורבפב 2021  לארשיב ב-17  ןוכיתה  םיה  יפוח  ךרואל  תפזה  תתיחנ  עוריא 
, םוהיז יעוריאל  רתוי  בוט  םיכורע  תויהל  שיש  דועבש  חוכשל  ןיא  תאז , םע  .ללכבו  ןמשב  םי  םוהיז  תוירקת  ינפמ  תימיה  הביבסהו 

.םיירחסמ םילמנ  ןוגכ  תיתשת , ינקתמ  לש  יתרגשו  םכח  לוהינבו  המקהב  ןונכתב , הבשחמ  עיקשהל  שי 

לש האיציהו  הסינכה  רעש  םה  תליאבו –  דודשאב  לארשי ,) תונפסמ  למנו  הפיח  למנ   ) הפיחב לארשי –  לש  םיירחסמה  םילמנה 
תועצמאב םחפו  קלד  תונוט  ןוילימ  ןכו 29.2  תורוחס  תונוט  ןוילימ  םהב כ-57.7  ורבע  תנשב 2019  לארשיב  . תורוחסהמ   99%

. תליאב  תוינוא  דודשאב ו-135  תוינוא   2,248 לארשי , תונפסמב  תוינוא   524 הפיחב , תוינוא   3,000

םילדגב תוינוא  תעונת  הממיב : תועש  תוימיו 24  תויתשבי  תויוליעפ  ןווגמ  הב  םייקתמש  תיתיישעת  ריעכ  להנתמ  ירחסמ  ימי  למנ 
, םיפיצרב הניעטו  הקירפ  יללכ ,) ןעטמו  תרוזפתב  םינעטמ  םילקימיכ , קלד , תולוכמ , םיעסונ ,  ) םינעטמ ןווגמ  תוליבומה  םינוש 

.השביבו םיב  הקוזחת  תולועפו  תובכרו  םידבכ  בכר  ילכ  תעונת  םינעטמ , ןוסחאו  עוניש 

תלוספ םילקימיכמו , םיקלדמ  תועקרק  םוהיז  בכר , ילכמו  תוינואמ  ריווא  םוהיז  רקיעב  ללוכ  וללה  תויוליעפהמ  םוהיזה  לאיצנטופ 
רוא םוהיז  םג  ףיסוהל  ןתינ  הלא  תורוקמל  .קלד  לשו  םינכוסמ  םירמוח  לש  ןוסחאו  עונישו  היישעת  יכפש  תיתיבו , תיתיישעת 

שי וללה  תורוקמה  לכל  .למנה  ביבס  םיפוחה  לע  תיזיפה  התעפשהו  היינבה  םצעמ  תימיה  הביבסב  תיגולוקא  העיגפו  שערו 
.השיגרה תימיה  הביבסה  לש  היגולוקאה  לעו  תיתשביה  הביבסה  תוכיא  לע  תילילש  העפשה 

לש ריוואל  תוטילפה  יאצמל  תודידמ ) לע  אלו  תוחנה , לע  ססובמה   ) ןדמוא קפוה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  רובע  ךרענש  רקחמב 
םרוג ההובג  תוריבסבש  דבכ , ריווא  םוהיז  םירציימ  דודשאו  הפיח  ילמנב  טישה  ילכ  יכ  הלוע  ןדמואהמ  .תוינואמ  םימהזמ  תרוש 

הפיח  ) םילמנה ינשב  םוהיזה  יסמוע  תא  הארמ  רקחמה  .םיכומס  םיסלכואמ  םירוזאב  ריוואה  תוכיאב  תיתועמשמ  העיגפל 
םה 1,800 ו-  CO רובע םה 9,000 ו-6,250 ;  SOx רובע םה 11,000 ו-7,250 ;  NOx רובע הנשל : תונוט  יכרעב  המאתהב ,) דודשאו 

לש יצרא  ריווא  רוטינ  ךרעממ  יול  ןליא  עציבש ד"ר  המוד , ןדמוא  םה 450 ו-280 .  VOC רובע םה 900 ו-560 ;  PM רובע  ; 1,130
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רובע תוטילפה  ויאצממ  יפ  לע  לשמל , .יסחיו  טלחומ  ןפואב  םיהובג  ןיידע  ךא  רתוי , םינטק  םיסמוע  אצמ  הביבסה , תנגהל  דרשמה 
.הנשל תונוט  ןה 7,800   SO רובעו  הנשל , תונוט  ןה 9,000   NOx רובע דודשאו  הפיח  ילמנ 

הביבסה לע  העפשהה  תא  תיתועמשמ  הדימב  תיחפהל  תוחפל  וא  לרטנל  ןתינ  לכשומ  לועפתבו  םינובנ  היינבבו  ןונכתב 
ןיא יכ  ןייצל  שי  .קורי  למנ   – Green Port ארקנש המ  תויהל  הרטמב  תאזו  םירכזומה , תורוקמהמ  קלחל  שיש  רוביצה  לעו 

". קורי ירחסמ ל" למנ  ךפוה  המ  תוקיודמ  תורדגה  וא  הניקת  ןיידע 

יחטש .מ  ךרואל כ-45 ק" ערתשמ  אוהו  "ר  מק וחטש כ-105  .םלועב  םילודגהמו  הפוריאב  רתויב  לודגה  אוה  םדרטור  למנ  המגודל ,
לכ תאו  הפוריאב ,) לודגה  קוקיזה  תיב  םהב  קוקיז , יתב  השימח  לשמל   ) תיתיישעת תוליעפלו  תילמנ  תוליעפל  םיקלוחמ  למנה 

םוהיז אלל  רוזא   " םזימ םייקתמ  למנב  .למנה  תרבח  חוקיפב  תוליעפה  תא  המצעב  תלהנמש  תיטרפ  הרבח  תקזחתמ  חטשה 
סנכיהל תויאשר  תוטילפ ) תתחפומו  הליעי  הענה  תולעב   ) Euro 6 ןקת םע  תויאשמ  קרש  םימיוסמ  םירוזא  רידגמה  תויאשממ – "

אל ןיידע  תוינואל ) למשח  רוביחל   ) םיפיצרה לומשח  .םדרטור  זוחמ  לש  הביבסה  תנגה  תונכוס  תעצבמ  יתביבסה  רוטינה  תא  .וילא 
דע רשפאל  יפוריאה  דוחיאה  לש  םילמנה  לכ  תא  תבייחמה  תיפוריאה  הביטקרידב  הדימעל  תביוחמ  למנה  תלהנה  ךא  עצוב ,

ריוואב חיר  יריתע  םיינגרוא  םירמוח  תוחכונ  יוליגל  םינשייח  םיסורפ כ-250  למנה  לש  וחטשב  .ףיצרב  תוינואל  למשח  רוביח   2025
םוהיזה גוס  לע  העיבצמ  הניא  םהלש  הארתה  ןכ  לעו  םייפיצפס , םהזמל  וא  רמוחל  םיליוכמ  םניא  םינשייחה  ינורטקלא .)" ףא  )"

איבהל הלולעש  הגירח , תוליעפ  לע  הדיעמ  איהש  וא  םהשלכ  םימהזמ  תוחכונל  תינושאר  היצקידניא  איה  הארתהה  .טלפנה 
.למנב תויוליעפהמ  תחא  ךלהמב  םיטלפנש  םירמוח  יזוכירב  היילעל 

: םוליצ םיה |  םוהיזו  תירפוג  ןעטמ  לש  תינלשר  הקירפ  ןיגב  ןוילימ ש"ח  הבוגב 7.9  יפסכ  םוציעב  תנשב 2018  סנקנ  דודשא  למנ 
הביבסה תנגהל  דרשמה  ילאירא , רורד 

, הביבסהו רוביצה  תואירבל  ןוכיסה  תאו  ולש  העיגפה  תא  ןיטקי  למנה  ידי  - לע םצומיאש  םיירשפא , םידעצ  רפסמ  ןלהל 
.רתוי ילכלכו  ליעיל  ותוא  ךופהי  ףאו 

תדוגא ידי  - לע תבתכומה  תינכותה  תא  ץמאל  רשפא  למנה  – תויוליעפ  לכל  יתביבס  לוהינ  תינכות  ץומיא   .1
.םילמנ רובע   ISO 14000-תמאתומה ל  ASCE תיאקירמאה םייחרזאה  םיסדנהמה 

םימיאתמ למשח  ירוביח  ןהל  שיש  תוינוא  טולקל  ףיצר  לש  תלוכיה  ףוח – ) חתמ   ) םיפיצרב למשח  תיתשת  תמקה   .2
איה תועמשמה  .ףיצרל  הקותר  איה  דוע  לכ  היינואה  לש  ישארה  עונמהו  םירוטרנגה  לש  הממדה  רשפאת  ףוח  חתמל 

.יקיקלח רמוחו  תירפוגו  ןקנח  תוצומחת  ןוגכ  ריווא , ימהזמ  תוטילפב  תרכינ  התחפה 
איה קיטסלפ , תלוספ  דוחייבו  תימי , תלוספ  למנה –  םוחתב  םיה  יוקינלו  תימי  תלוספ  ףוסיאל  םינקתמ  תבצה   .3

.למנה תכירבב  הפצה  תלוספה  תא  ףטוש  ןפואב  םיריסמה  םייטמוטוא  םינקתמ  ביצהל  ןתינ  .רומח  יתביבס  עגפמ 
חרוכו יתרגש  ןיינע  ונרעצל , ןה , םוהיז  תוירקת  םילקימיכבו  – ןמשב  םי  םוהיזב  לופיטל  םוריח  תינכות  תנכה   .4

.םי ימוהיזב  לופיטל  עדיו  םוריח  ילהונ  םוריח , יתווצ  ידועיי , דויצ  תקזחא  תבייחמ  תינכותה  .תילועפתה  תואיצמה 
חכוה םלוא  ןוחטיבו , תילועפת  תוחיטב  יכרוצל  םיקזח  רוא  תורוקמ  תואמב  הרגשב  ראומ  למנ  רוא  – םוהיז  םוצמצ   .5

.השיגרה תימיה  הביבסל  תוחפ  תוקיזמו  רתוי  תולוז  תויורשפא  לע  עיבצהל  לוכי  הרואת  רקס  יכ 
לש לועייו  רופיש  רשפאת  םידפקומ  הניעטו  הקירפ  ילהונ  תעיבק  ןגוע –  לע  תוינואל  הנתמה  ֵינמז  םוצמצ   .6

.ריוואה םוהיז  לש  הנטקה  תע  התואבו  תוינואל  תורישה 
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ינבמב םיבאשמב  תינוכסחו  הקורי  היינב  למנה –  ינבמב  הקורי  היינבו  למנה  ימימב  םילוחכ "  " םינבמ תיינב   .7
םייאטלוו - וטופ תוגגב  שומיש  .תיתביבס  העיגפ  רעזמלו  ףסכ  הברה  ךוסחל  הלוכי  םיילועפתהו  םייתלהנמה  למנה 

ןוטב ( Econcrete תרבח ידי  - לע לארשיב ,  ) חתופ תונורחאה  םינשב  .ינוציח  למשחב  שומישה  תא  ןיטקהל  יושע 
תובר רפשל  יושע  למנ  לש  םילג ) ירבושו  םיפיצר   ) םיימי - תתה םינבמב  הז  ןוטבב  שומיש  .ימיה  יַחל  יתודידיו  יגולוקא 

.םתביבסל םינבמה  תמאתה  תא 
לוכי הסמעהו  הקירפ  יפיצרמ  םיל  םהוזמ  יליע  רגנ  תמרזה  םוצמצ  םיפיצרמו –  םיחטשממ  יליע  רגנ  םוצמצ   .8

, ךופה עופישב  םיפיצר  תיינב  םיימינפ , הדובע  יחטשמבו  םישיבכב  םימ  גפוס  טלפסאב  שומיש  ידי  - לע תושעיהל 
רגנ תטילקל  םיחמצ  יססובמ  םיקורי  לופיט  ינגא  תריצי  םיל , םילקימיכו  םינמש  תעגה  תעינמל  לוח  יננסמ  תנקתה 

.םיקורי תוגג  תיינבו  יליע 
ילכב שמתשהל  םיחרואו  םידבוע  לע  רוסיא  םיימעפ –  - דח קיטסלפ  ילכבו  קיטסלפ  יקובקבב  שומיש  רוסיא   .9

הכלשהה הפילדה , תא  ןבומכו  היוניפב  ךרוצהו  קיטסלפה  תלוספ  תא  תרכינ  הרוצב  תיחפי  למנה  ימוחתב  קיטסלפ 
.למנה תכירב  ימוחתל  וזכ  תלוספ  לש  המרזההו 

הטילק ןקתמ  תרוצב  היואר  יוניפ  תיתשת  רוצילו  למנה  ימוחת  לכב  הדרפה  ילכמ  ביצהל  שי  תיתיב  – תלוספ  לוהינ   .10
םינושה תלוספה  ימרזל  םאתויש  ( MARPOL תנמאל חפסנב 5  ותרדגהכ  , port reception facility  ) למנב ידועיי 

.תוינואמ םיעיגמה  תינגרוא ) תלוספו  ןוטרק  קיטסלפ , )
םה וילאו  ונממו  למנה  ךותב  םיענה  םידבכ  בכר  ילכו  תויאשמ  היינח –  לוהינ  ןכו  וילאו  למנה  ןמ  הרובחתה  לוהינ   .11

, םינרוגע למנ , תוררוג  ןוגכ   ) למנה ךותב  בכרה  ילכ  ייצ  רופישמ  קפות  הלודג  תלעות  ןכלו  יתועמשמ , םהזמ  םרוג 
ןקת ילעב  םילכל  ונממו  למנה  לא  העונת  תלבגהמ  םג  ומכ  זגב ,) וא  תילמשחב  םיענומ  םיבכרל  תויאשמ  םירוטקרט ,

םדיקפתש םידבועל  תיבהמ  הדובע  דודיע  ןכו  םיינפואב , דיינתהלו  עיגהל  םידבוע  דודיע  ךכ , לע  ףסונ  . Euro 6
.םימהזמ תוטילפ  וניטקי  תאז , רשפאמ 

( םילכמו תולוכמ   ) עונישו הניעט  הקירפ  תויתשת  גורדש  תוילמשח –  תויטמוטוא  עונישו  הקירפ  תוכרעמ   .12
ןוכסיחלו תוטילפ  תתחפהב  רכינ  רופישל  איבי  םדא , חוכבו  לועפתב  תוינוכסחו  היגרנא  תוחפ  תוכרוצש  הלאכל 

.םדא חוכב 
ילהונ תעיבקו  הביבסל  םימוטא  םיינכמ  םיעצמא  תנקתה  תרוזפתב  – תורוחס  לש  הייקנ  הניעטו  הייקנ  הקירפ   .13
ריוואה תוכיאב  רופישל  איבי  רבדה  .ריוואל  םינוש  םירמוח  לש  תוטילפ  תתחפהל  ואיבי  םימיאתמ  םיינדפק  הדובע 

תורוחס לש  הייקנ  הקירפ  .םיה  ןוויכל  םירמוח  תוטילפ  תתחפהל  םג  ומכ  למנה  ידבועלו  הבורקה  הייסולכואל 
שמתשהל שי  םינוש  םילרנימ  קורפל  ידכו  םירוגס , םיינכמ  וא  םייטמואינפ  םיְלדַמב  תושעיהל  תבייח  תרוזפתב 

.םיננסמבו ריווא  תקיני  ילעב  ( hoppers  ) םיכפשמב
ץוחמ םיבורק  ןוסחא  ירוזאל  םיינויח  יתלב  םירזיבאלו  דויצל  םירמוחל , למנב  ןוסחא  יחטש  תרבעה  ןוסחא  – יחטש   .14
תא תיחפי  יפוריאה  דוחיאה  לש   SEVESO תביטקרידו  IMDG דוק יפ  לע  םינכוסמ  םירמוח  ןוסחא  .למנה  חטשל 

.הביבסלו םדאל  םהב  הנומטה  תילאיצנטופה  הנכסה 
ןרק תועצמאב   ) למנה יחוורמ  םיוסמ  זוחא  עובקל  ןתינ  הבורק –  הייסולכוא  ברקבו  למנב  םייתביבס  םימזימ   .15
יתביבס ךוניח  תוינכותלו  וינקתמו , למנל  תונכשב  תויוצמה  תויסולכואו  םייתביבס  - םייתרבח םימזימ  תבוטל  תידועיי )

.למנה ביבס  תוליהקלו  רפס  יתבל  תיתביבס  הרשעהו 
עבוק  MARPOL תנמאל חפסנ 6  תתחפומ –  םוהיז  תלוכת  ילעב  םיקלדב  שומיש  לע  טישה  ילכל  תולבגמ   .16

הבוגב 0.1% רתוי  רימחמ  ןקת  עיפוהל  דמוע  לארשיב  םילמנה  תונקתבו  (, 0.5%  ) תירפוג - לד קלדב  שומיש  תלבגמ 
םאתהב ךרעיהל  םילמנה  לע  .יפוסה  ןרושיאל  תסנכב  הלכלכה  תדעוול  השגה  ינפל  תואצמנ  תונקתה  .תירפוג 

.טישה ילכ  יבג  לע  םיאצמנה  םינקלוסה  לש  הפיטשה  ימרזל  םייואר  הטילק  ינקתמל 
םהש רחאמ  הצואת , רבוצו  ךלוה  תוינוא  תענהל  למשחב  וא  ילזונ  זגב  שומיש  םייפולח  – םיקלדב  טיש  ילכ  תענה   .17
לש הלודג  הרכחה  תקסע  המסרופ  הנורחאל  רלוסו .) טוזמ   ) םייטרדנטסה םיבצחמה  יקלדמ  תוחפ  הברה  םימהזמ 

וגילפיש (, LNG  ) ילזונ יעבט  זגב  תוענומה   TEU 15,000 לדוגב הלוכמ  תוינוא  רשעל  העגנש  תילארשיה  םיצ "  " תרבח
.ב " הרא – היסא וקב 

תורוקמ

.יטסיטטס ןותנש  .םילמנהו 2019 . תונפסה  תושר  הרובחתה –  דרשמ   .1

Aviv AMCG. Feasibility Study for Reducing Marine Vessel's Air Pollution at Haifa and  .2
.Ashdod Ports
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