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היגרנאה דרשמ  םיסנ , ןליא  םוליצ : רמת |  תדסא 

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

תושעיהל םירומא  וא  םישרדנ  םירופיש  וליא 
? רמת תדסאל  סחיב  ןתייוול  תדסאב 

םימל ץוחמ  המקוהש  ןוויכמ  םייטנוולרה , םיבלשב  תיתביבס  היחנה  אללו  רדסומ  ןונכת  ךילה  אלל  המקוה  רמת  תדסא  יבר : תוער 
תיצראה ראתמה  תינכות  בלשב  לחה  תרדוסמ  תינכותכ  תמקומ  תאז , תמועל  ןתייוול , תדסא  .לארשי  לש  םיילאירוטירטה 

.הביבסה תנגהל  דרשמה  ירתיהל  דעו  החוכמ , םינתינה  היינבה  ירתיה  ךרד  תטרופמה ,

תוינגרוא תובוכרת  תטילפ  יכ  דרשמה  ךרעש  הקידבב  אצמנ  רמת , תדסאל  הטילפה  רתיהל  השקבב  לופיטה  ךילהת  לחהש  רחאל 
אוה הטילפל  ירקיעה  רוקמה  .תע  התוא  דע  לבונ  ידי  - לע וחוודש  הלאמ  םיהובג  םירועישב  איה  רמת  תדסאמ  ןאתמ  ןניאש  תופידנ 

הטילפה תא  תיחפהל  דרשמה  תשירדל  םאתהב  לוקילג .) - ליתא - ירט  – TEG  ) זגה שובייל  שמשמה  לקימיכ  לש  רוזחִמ  ךילהת 
, שגדוי .םיבורקה  תועובשב  לש 98%  תוטילפ  תתחפהל  איבתש  תוטילפ  ףוסיא  תכרעמ  תנקתומ  הלא  םימיב  הלגתהש , רוקמהמ 

, רמת תדסאמ  תוטילפהמ  תעבונה  העפשה  וא  יוניש  לכ  לע  עיבצמ  וניא  םויכ  ףוחה  תברקב  תונחתב  עצובמה  םימהזמ  רוטינ  יכ 
.מ״ק ףוחהמ כ-24  הקחרמש 

.היוגש איה  םינוש , םינייפאמ  ילעב  םירגאמ  ירצותב  תולפטמש  תונוש , תויגולונכטב  תודסא  ןתייוולל –  רמת  תודסא  ןיב  האוושהה 
סחיב םירופישה  .ריוואל  הטילפ  רתיהל  שרדנה  יתיישעת  ןקתמ  לכ  ומכ  קוחב  דומעל  םקותשכל  תביוחמ  היהת  ןתייוול  תדסא 

זג שובייל  ילקיזיפ  ךילהת  תוטילפה ב-99% ;  תא  תיחפמה  ןפואב  דיפלה  תלעפה  בויחו  םיזג  בושינ  רוסיא  םיללוכ : רמת  תדסאל 
רוצייל םלוצינלו  םיזג  יפדוע  ףוסיאל  ״הרוגס  תכרעמ״  תמקה  (; TEG לקימיכב שומיש  אללו   Turbo Expenders תועצמאב )
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.היגרנא

הז רדוסמ  ךילהת  .הדסאה  ןונכתל  תוינורקע  תויחנה  'י  גרנא לבונל  ריבעה  הביבסה  תנגהל  דרשמהש  רחאל  םקות  ןתייוול  תדסא 
, םויכ רמת  תדסאמ  תוטילפהמ  םידדוב  םיזוחא  ויהי  ןתייוול  תדסאמ  תויופצה  תוטילפהש  ךכל  םיאיבמ  דרשמה  תושירד  םושייו 

.הז רועיש  ףא  ותיחפיש  תוכרעמה  תנקתה  תמלשה  םרט 

, רמת תדסאב  ירקיעה  םוהיזל  איבה  םימ  חופסל  ידכ  וב  שומישהש   TEG רמוחב שומיש  היהי  אל  ללכ  ןתייוול  תדסאב  םיסנ : ןליא 
ליעי אוהו  שדח , רודמ  אוה  ןתייוולב  דיפלה  .הרוגס  תכרעמב  עצבתי  ןתייוולב  יעבטה  זגה  שוביי  .הליחתכלמ  תענמנ  היעבהש  ךכ 
הניאו רמת , לש  וזמ  הנוש  ןתייוולב  הרוגסה  תכרעמה  ךכ , לע  ףסונ  .םוריח  ירקמב  הובג  ץחלבו  ךומנ  ץחלב  הפרשב  רמת  לש  הזמ 

.הדסאה לש  םיפטושה  הדובעה  יאנתב  הרפסומטאל  החותפ 

יתשב הטילפה  תומר  ןיב  רושקל  ןיא  ןכלו  רמת , תדסאמ  הנוש  ןפואב  הננכות  ןתייוול  תדסא  'י : גרנא לבונ  לש  הביבסה  תווצ 
םויס םעו  םילקש , ןוילימ  האמכ  לש  העקשהב  גורדש  תודובע  הנורחאה  הנשב  הרבע  רמת  תדסאב  לופיטה  תכרעמ  .תודסאה 
אל רמת  תדסאב  תוליעפה  יכ  ןייצל  בושח  .יתועמשמ  ןפואב  םימהזמה  תטילפ  תא  תיחפהל  היופצ  איה  תוצרההו  תודובעה 

.השביב ריוואה  תוכיא  לע  העיפשה 

רמת תדסאמ  תוטילפב  טולשל  חילצמ  םזיהש  תוארל  בושח  ןתייוול , תדסאב  םירופיש  םיעצבמש  ינפל  יאדורב : דוד  פורפ '
םי ריווא , גזמ  לש  םינוש  םיאנתב  תאז  ןוחבל  ידכ  הנש , תוחפל   ) הכורא הפוקת  ינפ  לע  ךשמנ  הז  רופישש  אדוולו  ןתוא , רעזמלו 

ןפואב בוש  לוקשל  םוקמ  שי  ןינתו , שירכ  יחודיקל  ונתינש  םירתיהה  תובקעבו  רמת  חודיק  לש  וקסאיפה  רחאל  ןכ , ומכ  דועו .)
אוה לופיט  תדסא  לש  המוקמ  תיתביבס  הניחבמ  םירחא , םיבר  עוצקמ  ילעב  תעדלו  יתעדל  .ןתייוול  תדסא  םוקימ  תא  קימעמ 

.ראבה יפ  לע  וא  ונממ  קחרמב 40 ק"מ  ףוחהמ , קחרה 

הנידמה לש  דיתעה  תא  ןכשמל  ינויגה  הז  ןיא  שמש , תייגרנאב  שומיש  לש  המצעמ  תויהל  הלוכי  לארשי  תנידמש  ןוויכ  ךכמ , הרתי 
הצאהה בקע  היגרנאה  תורוקמ  וב  םיחתפתמש  יללכה  ןוויכה  חכונל  .םיבצחמ  יקלד  תפרש  לע  תססובמה  היגולונכטב  היבשותו 

תכירצל רשקהב  ויגיהנמו  רוביצה  לש  הסיפתב  יטמרד  יוניש  שרדנ  םילקאה , יונישל  םירושקה  םינוש  םיכילהת  לש  תואצותב 
.תשדחתמ שמש  תייגרנא  לע  תססובמ  התלכלכש  הנושארה  הנידמל  ךופהלו  הצולח  תויהל  הלוכי  לארשי  .היגרנא  רוציילו  היגרנא 

םניאש רזובמ , יָרלוס  קשממ  םיגולמתה  תא  ולבקיש  םישנאה  תוהזמ  תעבונ  הביסהש  ןכתיי  .רסח  ןוצרה  ךא  תמייק , היגולונכטה 
.תיזוכיר זג  תלכלכ  יגולמתמ  םינהנש  הלא 

אל ףאו  רתויב , הבוטה  הנימזה  היגולונכטה  לש  םיימואל  - ןיב םיטרדנטסב  תדמוע  הניא  התלעפה , זאמ  רמת , תדסא  ריפס : ינוי 
: םילשכל תואמגוד  ןלהל  .ןתייוולב  םג  רמת  תדסא  ילשכ  לע  רוזחל  רוסא  רוביצה  םולש  תבוטל  .ךכל  בורק 

.דיפלב םימהזמ  תפירש  לש  רדוסמ  ךילהת  ןיא 
םינטרסמ  ) םיפידנ םיינגרוא  םירמוח  רתוי  יפ 30  םיטלפנ  הדסאהמ  .יתועמשמ  ריווא  םוהיז  רצוי  זגה  שוביי  ךילהת 

.י ' גרנא לבונ  הכירעהשמ  םינטרסמכ ) םידושחו 
.ןהלש תיביטרטיא )  ) תירּורזִח התחפהו  תופילד  יוהיז  לש  ךילהת  עצובמ  אל 

.הרגשל ץוחמ  םימהזמ  תוטילפ  לע  חוויד  ןיא 

: רמת טקיורפב  םיבר  חווידו  המיגד  רוטינ , ירעפ  םימייק 

םיבַָּשנהמו תובוראהמ  םימהזמ  לש  תוידקומ  תוטילפ  רוטינ  לולכי  רמת  תדסאל  ןתנייש  הטילפה  רתיהש  יחרכה 
(. תיקלח המיגד  םוקמב  ףיצר  רוטינ  )

הביבסה תנגה  תונכוס  יפלש  תוידקומ , - אל תוטילפ  יוהיזל  יתוהמה  םיב ,) הדסאה  ביבס  " ) רדגה לע״  רוטינמ  תוענמיה 
.תודסאמ ריוואל  תוטילפה  ךסמ  עיגמ ל-40%  ןקלח  תיאקירמאה 

.ןולקשא יפוחב  רוטינה  תנחתב  יאדו ) ןטרסמ  ןזנב , תודידמ  ןוגכ   ) םינותנב םישדוח  לש  םירעפ 
, דודשאב תיבעַתה  ילכמל  הכומסה  תדיינ  תיתשבי  הנחתב  חורה ) ןוויכ  ןוגכ   ) רוטינ ינותנב  םישדוח  לש  םירעפ 

.םוהיזה רוקמ  תנבהל  םייתוהמה 

הנידמה לש  תלוכיב  םירעפ  ןכו  ןוסא  הרקמל  הרבחה  לש  יחוטיבה  יוסיכב  םירעפ  םימייק  הנידמה , רקבמ  ח״וד  יפ  לע  דועו , תאז 
.הזכש עוריא  םע  דדומתהל 

https://magazine.isees.org.il/?p=23227


	אילו שיפורים נדרשים או אמורים להיעשות באסדת לווייתן ביחס לאסדת תמר?

