
יבר  תוער 
לע הנוממהו  קיזמ  קבא  ףגא  תלהנמ 

דרשמה יעבטה , זגה  תודסא  ירתיה 
הביבסה תנגהל 

םיסינ  ןליא 
היגרנאה דרשמ  הביבס , ףגא  להנמ 

לבונ תרבח  לש  הביבסה  תווצ 
'י  גרנא

יאדורב  דוד 
תיחרזא הסדנהל  הטלוקפה 

יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  תיתביבסו ,
לארשיל

ריפס  ינוי 
' תיבה ירמוש   ' תתומע "ר  וי
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' תיבה ירומש   ' תובידאב השביל |  הלבוהה  תכרעמ  רוביחו  םיה  תיעקרקב  זגה  רוניצ  תחנה  דגנכ  האחמ 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

תדסאמ ריווא  ימהזמ  תוטילפל  תיזחתה  המ 
טלפיהל םייופצ  ריווא  ימהזמ  וליא  ןתייוול ?

יכרעל סחיב  םתמר  המ  תויומכ , וליאב  הרגשב ,
? ףוחה רוזאב  םזוכיר  היהי  המו  ןקתה ,

ןכלו ( BAT  ) הנימזה תיבטימה  היגולונכטב  תויהל  םישרדנ  דויצה  ינקתמ  לכ  הביבסה , תנגהל  דרשמה  תשירדל  םאתהב  יבר : תוער 
רוזיפ לדומ  תועצמאב  הבשוח  תורוקמה  לכמ  תוטילפה  לש  העפשהה  .דבלב  תירעזמ  תויהל  היופצ  ףוחה  וקב  הדסאה  תעפשה 
ןוציק ישיחרתל  הלקת , יבצמל  הרגש , יבצמל  סחייתהב  םיב , םיררושה  םייגולורואטמה  םיאנתל  םיאתמה  (, CALPUFF  ) ידועיי

העבקש רימחמה  ךרעהמ  תוחפ מ-1%  תויהל  היופצ  העפשהה  לדומה , תואצות  יפל  .רתויב  םירימחמה  םייטפוניסה  םיבצמלו 
(. הממיל ק״מל  ג״קמ  אוהש 3.9   ) ןזנב ןטרסמה  םהזמל  הפישחל  לארשי 

: ריוואל הטילפה  תורוקמ 

יוקינו הדרפה  יכילהת  ךרוצל  היגרנא , רוצייו  םומיח  ינקתמב  יעבט  זג  תפרשמ  תוטילפ   – היגרנא רוציי  ינקתמ  תובורא 
, םיקלד תפרשל  םיינייפואה  ריווא  ימהזמ  הביבסל  וטלפיי  הלא  תורוקממ  .הדסאב  םימייקתמה  יעבטה , זגה  לש 

לופיטה ךילהתב  םיפסאנה  םיזג  ופרשיי  הדסאה  לש  היגרנאה  ינקתממ  קלחב  (. NO  ) ןקנח תוצומחת  רקיעבו 
.תוינגרוא תובוכרת  םג  וטלפיי  םהמו  הרוגס , תכרעמ  תועצמאב 

םיסחדמ תובאשמ , םיזרב , םיפוגמ , םהבו  הדסאב , םימייקה  דויצ  יביכר  יפלאמ  תוידקומ  - אל תוטילפ  דויצ –  יביכרב 
םיינגרוא םירמוח  דצל  ןאתמ  הממחה  זג  רקיעב  םה  הלא  תורוקממ  טלפיהל  םייופצה  םירמוחה  .תרנצ  ירוביחו 

(. ןזנב םהב   ) העודי תיתואירב  העפשה  ילעב  םהמ  קלחש  ( NMVOC  ) ןאתמ אלל  םיפידנ 
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הקוזחת יכרוצל  םיזג  תפרשל  םידעוימה  ךומנ ) ץחלו  הובג  ץחל   ) םידיפל ינש  ונקתוי  הדסאב  םידיפלמ –  תוטילפ 
זג תובהלמ  טעמל  םידיפלהמ , תוטילפ  תויופצ  אל  הרגשב  ללככ , לש 99% . הפרש  תוליעיב  דבלב , םוריח  יבצמבו 

.תע לכב  ורעביש  ( pilot light  ) תונטק

ביצת הלא , םימיב  הליחתמ  לארשי  יפוח  לומ  התבצהש  ןתייוול , רגאמ  לש  לופיטה  תדסא  'י : גרנא לבונ  לש  הביבסה  תווצ 
רזבואי דיפלה  םיזג , לש  הבשהלו  ףוסיאל  תכרעמ  ןקתות  הדסאה  לע  .ריוואל  תומהזמ  תוטילפ  תעינמב  דואמ  הובג  טרדנטס 

חיטבהל ידכ  תפטוש  הרקב  יכילהת  וצמואי  ןכ  ומכ  .דואמ  תוכומנ  ויהי  הנממ  תוטילפה  ןכלו  ףיצר , ןפואב  לעפתש  הנטק  זג  תבהלב 
.ןהמ תוכומנ  ויהי  ףאו  רבעב  ןהילע  ונרהצהש  תומרה  תא  ורבעי  אל  ןהש  ךכ  תוטילפה , תמר  תא 

יעבטה זגה  תמרזה  רקיעה –  תא  שיגדהלו  ריכזהל  םוקמה  הז  .השביב  ריוואה  תוכיא  לע  עיפשהל  היופצ  אל  הדסאה  תוליעפ 
עייסי רבדה  טרפב , .לארשיב  יעבט  זגב  שומישה  לש  הבחרה  רשפאת  לארשי , יפוח  לא  ןתייוול , תדסא  ךרד  ןתייוול , רגאממ 
תוכיאב ףסונ  יתועמשמ  רופישל  איבהל  טקיורפה  יופצ  ךכב  .לארשיב  תוימחפה  חוכה  תונחת  ללכ  לש  תיתגרדהה  ןתריגסל 

.הנידמה יבשות  ללכ  תואירבל  םורתלו  לארשיב  ריוואה 

םייופצ ימיכורטפ , לעפמ  לכמ  ומכ  .הנידמב  לודגה  ימיכורטפה  לעפמה  היהת  ןתייוול  לש  לופיטה  תדסא  יאדורב : דוד  פורפ '
.םיעודי םניאשו  םיעודי  םייתדוקנ  תורוקממ  תולקת , ןמזבו  הרגשב  םינוש  םירמוח  ונממ  טלפיהל 

טעמו ילוא ,)  ) ינצמח - דח ןמחפ  ינצמח , - וד ןמחפ  ןוגכ  תיקלח ,) וא  האלמ   ) הפרש ךילהת  ירצות  םהש  םימהזמ  וטלפיי  הרגש  בצמב 
הפרש ורבע  אלש  םימהזמ  םג  וטלפיי  .םינידע  םיקיקלח  טעמו  ןקנח  תוצומחת  חינז ,) הארנכו  ילוא ,  ) םיפורש אל  םינמימחפ 

תעפשה ןתייוול , תופתוש  התשעש  הביבסה  לע  העפשהה  ריקסתב  גצומש  יפכ  ויהי  הרגשב  תוטילפה  םא  .םיידקומ  - אל תורוקממ 
ןטק לודיג  יופצ  .הכומנ  תויהל  היופצ  ףוחה ) וקב  לשמל   ) הדסאהמ הקוחרה  הביבסב  םיזוכירה  לע  הדסאב  תיתרגשה  תוליעפה 

ועוניו הדסאב  וטלפייש  ןקנח  תוצומחתלו  םיפידנ  םיינגרוא  םימהזמלש  ןכתיי  .ףוח  וקב  םויכ  םידדמנה  ״עקר״ה  יזוכיר  יכרעב 
תורצוויה רורגלו  הרפסומטאב , םיימיכוטופו  םימיכ  םיכילהת  רובעל  ןמז  קיפסמ  היהי  המודכו ( הזירב  תויברעמ , תוחור  םע   ) החרזמ

.םויכ ןוזואה  לש  עקרה  זוכיר  לש  הנטק  היילעל  םורגיש  ירפסופורט  ןוזוא  לש 

בקע בושינ  דיפלה , תלועפב  לשכ  ןה : תוירשפא  תולקת  .הפרש  ורבע  אלש  םימהזמ  הרפסומטאל  וטלפיי  תולקת  לש  הרקמב 
יענומ לש  היצרנגרה  תכרעמב  תולקת  םיזגה , יוביע  / תבשה תכרעמב  תולקת  םיקדס , םוטיאב , לשכ  תימואתפ , ץחל  תיילע 

אל יאדוובו  תטלחומ , העינמל  תונתינ  אל  ןה  לעפמ  ףאב  לבא  תולקתה , תומכ  תא  רעזמל  איה  הפיאשהש  ןבומכ  .המודכו  האיפקה 
.תויהל תדמוע  ןתייוול  לש  לופיטה  תדסאש  יפכ  דואמ  לודג  ימיכורטפ  לעפמב 

לע הדבעמ  ח״וד  רוביצה –  יניעמ  עדימ  תרתסה  לשב  ריוואל , םימהזמ  תוטילפל  יפצה  תכרעהל  סחיב  תואדו  רסוח  שי  ריפס : ינוי 
דחוימב .הלש  ינכטה  טרפמהו  הרוגסה  תכרעמה  הנבמ  ריוואל , תוטילפה  בושיח  לש  םיימלוגה  םינותנה  טסנדנוק ,)  ) תיבעַתה בכרה 

: םיאבה םיטביהה  הגאד  םיררועמ 

וא םינטרסמ  םירמוחהמ  קלחו  זג , תודסאמ  תוירקיעה  תוטילפה  הלא  ( – VOC  ) םיפידנ םיינגרוא  םירמוח  תוטילפ 
הלעמ יפלכ  ןכדוע  אוה  זאמ  .וללה  תוטילפה  תכרעהכ  ךומנ  רפסמ  ןיוצ  הטילפה  רתיה  תשקבב  .םינטרסמכ  םידושח 

.המוד הקופת  תולעב  זג  תודסא  לש  ריוואל  תוטילפמ  לדוג  ירדס  ינשב  ןטק  אוה  תאז , תורמלו  םימעפ , שולש 
לש תוטילפ  ןיטולחל  טעמכ  תיחפת  תכרעמה  יכ  ןעטנ  תננכותמה –  תוטילפ  תתחפהל  תכרעמה  לש  תוליעיה  תדימ 

טרפמ הז , גוסמ  תכרעמ  םע  ןויסינ  ללכ  ןיא  'י  גרנא לבונל  יכ  רווחתמ  לעופב , .םיפידנ  םיינגרוא  םירמוחו  ןאתמ 
.תלעופ איה  החלצה  תדימ  וזיאבו  תנקתומ  תכרעמה  ןכיה  רורב  אלו  יוסח , תכרעמה 

תוטילפ םירציימ  הכומנ , םתורידתש  הלא , םיכילהת  הדסאה –  לע  םישחרתמה  הרגשל  ץוחמש  םיכילהת 
.םהמ ומלעתה  הלספנש , הטילפה , רתיה  תשקבב  ןכ , יפ  לע  ףא  .הרגש  יעוריא  לעמ  לדוג  ירדסב  תוהובגה  תוכשוממ ,

.ףוחה יבושיי  לע  םהיתוכלשהו  הלקת  יבצמ  לש  םירורב , םירטמרפ  םע  יולג , חותינ  גצוה  אל  םויה  דע 
דוגינב תוסחייתהל , הכוז  אל  ללכ  היגוסה  הדסאהמ – ) םיטלפנה  םירמוח  לש  תוימיכ  תובוגת  בקע   ) ןוזוא תורצוויה 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  ילהונב  בייחתמל 
ונא הקזח , הרדסאו  ההובג  תיתביבס  תועדומ  תלעב  הנידמ  היגוורונב , תודסא  לש  ריוואל  תוטילפה  רועיש  תקידבמ 

ןתניהב ןכל , .ריוואל  הנממ  םיטלפנה  םימהזמה  תומרל  הדסאה  תקופת  ןיב  יתועמשמ  רשק  םייק  יכ  םיקיסמ 
.ההובג היהת  הלש  ריוואל  תוטילפה  תמרש  יאדוול  בורק  דואמ , ההובג  ןתייוול  תדסאב  תננכותמה  הקופתהש 
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	מה התחזית לפליטות מזהמי אוויר מאסדת לווייתן? אילו מזהמי אוויר צפויים להיפלט בשגרה, באילו כמויות, מה רמתם ביחס לערכי התקן, ומה יהיה ריכוזם באזור החוף?

