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ירמוש  ' תובידאב ילוי 2018 |  רוד , ףוחל  ךומס  טסנדנוק )  ) תיבַעתו יעבט  זג  תלבוהל  םיה  תיעקרקב  תורוניצ  תחנהל  תודובע 
' תיב

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

זגב לופיט  תדסא  לש  הפיכאו  רוטינ  הנוש  המב 
לש תובישחה  המ  רחא ? יתיישעת  לעפמ  לכמ  יעבט 

םויק לש  תונכתיהה  המו  תובורא  רוטינו  ףיצר  רוטינ 
? הזכש רוטינ 

לעפמ לכ  לע  םיתשומה  הלאמ  תיתוהמ  םינוש  םניא  הב  הפיכאה  תולועפו  יעבט  זגב  לופיט  תדסא  לש  רוטינה  יאדורב : דוד  פורפ '
תיזיפ הקחרה  תרשפאמ  איה  לבא  יתיתשת , ישוק  תרצוי  תימיה  הביבסה  םנמוא  .םיימיכורטפ  םילעפמ  טרפבו  רחא , יתיישעת 

ןתינ ףא  ךכ  לשבש  ןכתיי  .םייתשבי  םילעפמב  תושעל  השקש  המ  הייסולכוא –  יזכרממ  תיתיישעתה  תוליעפה  לש  תיתועמשמ 
אדוול שיש  רורב  תאז , םע  .םזיל  תויולע  ךוסחל  ףא  ךכו  םייגולונכט , םייעצמאב  שומישל  תושירדבו  רוטינל  תושירדב  לקהל  היהי 

וא ףוחה  וקב  רוטינ  ינייוול , רוטינ  יריווא , רוטינ  הנטק , הדסא  ימי , ףוצמ  תועצמאב   ) יתביבס רוטינ  שרדנ  ןכל  .רתיהו  וצ  לכב  הדימע 
(. הבוראב ריוואב  םילהמנ  אל  םירמוחהשו  רתיהה  יפל  ןכא  ןה  תוטילפהש  חיטבהל  ידכ   ) תובוראב רוטינו  רחא ) יעצמאב 

.דועו תיבחרמה  הסירפה  תורידתה , רטנל , שיש  םירמוחה  לש  הקימעמ  הניחב  רחאל  הזכש  רוטינ  םויקב  היעב  האור  יניא 
םייתואירב םיקזנ  לש  תולעל  סחיב  יאדוובו  לעפמה  לעב  וא  םזיה  לש  חוורל  סחיב  תילוש  רוטינה  תולעש  החיכומ  הירוטסיהה 

.םייתביבסו

םתקופת תמרבו  םפקיהב  םימודה  םהבש  םישידחהמ  םג  זגב , לופיט  ינקתממ  םיפידנ  םיינגרוא  םימהזמ  תוטילפ  ריפס : ינוי 
ןטרסמ  ) ןזנב יפ 17  הטלפ ב-2017  רמת  תדסא  המגודל , .לארשיב  יתיישעת  לעפמ  לכמ  רתויו  לדוג  רדסב  תולודג  ןתייוול , תדסאל 

תימיה היגרנאה  לוהינ  תונכוס  ינותנ  יפ  לע  .השביב  רתויב  לודגה  םהזמל  םיבשחנה  הפיחב , קוקיזה  יתב  רשאמ  רתוי  יאדו )
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, הטילפ יעוריא  יגוס  ןוגכ   ) תוביס ןווגממ  תודסאמ , ריוואל  תוטילפה  ךשמבו  רועישב  תויתועמשמ  תודונת  תומייק  ( BOEM  ) ב״הראב
ןתינ אל  הלא  תודונתב  הובג .) ץחלב  הכורא  תרנצב  הלבוה  רגאמב , תיבעַתהו  זגה  בכרהב  םייוניש  זגה , םרז  תמצועב  םייוניש 

.הדסאה לע  הטילפה  תורוקמ  ללכ  לש  ףיצר  רוטינל  תובישח  שי  ןכלו  יקלח , רוטינ  וא  המיגד  םיעצבמ  רשאכ  ןיחבהל 

חוודלו םינוש  הטילפ  יעוריא  יגוס  רטנל 448  רדסאמה  ידי  - לע רבעב ) 'י  גרנא לבונ  םללכב   ) םינייכזה םישרדנ  וקיסקמ  ץרפמב 
םג ומכ  ףוחמ ,) מ״ק  תואמ  קחרמב  םג   ) תודסאה לש  רפושמ  רוטינ  רשפאמ  לארשיב , עצובמ  וניאש  הזכ , טרופמ  חוויד  .םהילע 

.תורפה לש  הרקמב  הפיכא 

, תוידקומ - אל תוטילפ  הסכי  אלו  דבלב , תוידקומ  תוטילפב  קוסעי  ןתייוול  תדסאל  ןנכותמה  ףיצרה  רוטינה  ונתעידי , בטימל 
הביבסה תנגה  תונכוסל  רשפִא  הז  גוסמ  םיעצמאב  שומיש  .קוחרמ  השיח  ןוגכ  םימדקתמ  םיעצמא  םישרדנ  ןרובעבש 

.דבכ סנק  הילע  התישה  איהו  ב״הראב , 'י  גרנא לבונ  לש  תיבעַתה  ילכממ  תוטילפב  תויתועמשמ  תוגירח  אוצמל  תיאקירמאה 
חווידו רוטינ  לע  ףקותב  דומעל  שיו  תוידקומ , - אל תופילד  תתחפהל  ( LDAR  ) תינדי הקוזחת  לש  תויתיע  תולועפב  יד  ןיא  ונמעטל ,

.ןהלש םיפיצר 

םיבכרומה חורה  יאנתל  םאתהב  תיתועמשמ  תונתשהל  הלוכיש  דיפלב , הפרשה  תוליעי  רחא  בקעמב  הבר  תובישח  שי  דועו , תאז 
.תימיה הביבסב 
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	במה שונה ניטור ואכיפה של אסדת טיפול בגז טבעי מכל מפעל תעשייתי אחר? מה החשיבות של ניטור רציף וניטור ארובות ומה ההיתכנות של קיום ניטור שכזה?

