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

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

'י גרנא לבונ  לש  התשקב  תייחד  לש  תועמשמה  המ 
? ריווא ימהזמ  תטילפ  רתיה  תלבקל 

עגונה רעפ  לשב  תיחכונה  התנוכתמב  ןתייוול  תדסאל  הטילפ  רתיהל  השקבה  תא  החד  הביבסה  תנגהל  דרשמה  יבר : תוער 
.השקבב שגומה  עדימה  ללכל  'י  גרנא לבונ  לש  תשדוחמ  הקידב  בייחמה  יתוהמ  יוניש  םהב  שיש  הדסאב , דויצ  יביכר  רפסמל 

.םימוטא םירוביחו  תופילד  אלל  םיביכר  ללוכ  דויצ , יביכרל  תיבטימ  היגולונכט  יעצמא  תשדוחמה  השקבב  לולכל  שרד  דרשמה 
הלא תושירד  .ןהב  ריהמ  לופיטו  תופילד  לש  םדקומ  יוליג  חיטבתש  ההובג  תורידתב  תויהל  תשרדנ  םיביכרה  תקוזחת  ךכ , לע  ףסונ 

.ןתינה לככ  םצמוצמ  היהי  ״הרוגס  תכרעמ״  םושיי  םע  דחי  הדסאהמ , הטילפה  רועישש  ךכל  ואיבי 

רחאל .ראוני  שדוח  ךלהמב  הביבסה  תנגהל  דרשמב  לבקתהל  היופצ  השגהה , תרגא  לש  רזוח  םולשת  ךות  תשדוחמה , השגהה 
זגה תמרזהש  ידכ  רוביצה , תורעהל  ומוסרפ  ללוכ  הטילפה , רתיה  תביתכ  ךילה  םדוקי  ויתושירד , םושיי  תא  דרשמה  קודביש 

םוצמצל זגה , תקפסא  תונימא  תלדגהל  ינויח  ףוחל  ןתייוול  תדסא  רוביח  עודיכ , רבמצד 2019 .  ןנכותמה , דעומב  עצבתת  הדסאהמ 
.ידיימה חווטב  ריוואה  תוכיא  רופישלו  חוכה  תונחתב  רלוסבו  םחפב  שומישה 

.יעבט זגב  רתיהו  םחפב  רוציי  ספא  תשדחתמ , היגרנאב  רשפאה  לככ  בר  רוציי  אוה  דרשמה  ןוזח  ךוראה , חווטב 

דרשמהש ןכתיי  אסיג , ךדיאמ  .לחלחל  ליחתה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לע  יעוצקמהו  ירוביצה  ץחלהש  ןכתיי  יאדורב : דוד  פורפ '
ישנאו רוביצה  הרקמ , לכב  .רתיהל  השקבל  הנעייו  לבחה  תא  ררחשיש  ינפל  ״תובהלה  סלפמ״  תא  ןיטקהל  הסנמ  הביבסה  תנגהל 

םא  ) םייניב בלשכו  תושדחתמ , תויגרנא  לש  הלכלכ  ןוויכל  תכלל  יאדכ  יכהש  רסמה  תא  ריבעהל  תוסנל  ףסונ  ןמז  וחיוורה  עוצקמה 
ךישמהל ךירצ  ןכלו  יונישל  םורגל  הלוכי  הבחר  תיתרבח  הרבסה  תוליעפש  רבתסמ  .ראבה  יפב  לפוטמה  יעבט  זגב  שמתשהל  ךירצ )

קייפ״בו תמא  יאצחב  ותוא  ףיצהל  רוביצה  תא  ״לבלבל״  םילוכי  ןיינע  ילעב  .עדי  רסח  אוה  םטמוטמ , וניא  רוביצה  .וז  ךרדב  לועפל 
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אצוי אוהש  תואחמהו   ) לבקמ אוהש  תוטלחההש  ידכ  רוביצה  תא  ליכשהל  איה  ירוביצה  רזגמב  רוביצה  יתרשמ  לש  םתבוח  .״זוינ 
.תודבועו םינותנ  לע  תוססובמו  תויביטקפא  ויהי  ןהילא )

תגרוח םתועמשמש  םינושאר , םיישעמ  םיגשיהל  איבה  רבכ  קבאמהשו  הבושח , רוביצה  תוברועמ  יכ  הארמ  הייחדה  ריפס : ינוי 
תוחנה לשו  םינותנה  לש  הפוקשו  היולת  יתלב  הקידב  עצבל  השירדהו  רוביצה  לש  האחמה  .ןתייוול  תדסא  לש  המוקימ  תייגוסמ 

אלש תואיצמה , ןיבל  רמת  תדסאב  ריוואל  תוטילפל  םזיה  תכרעה  ןיב  םימוצע  םירעפ  לשב  הבר  הדימב  ומק  טקיורפה , לש  דוסיה 
איהו מ״ק ) כ-9.5   ) ףוחל תיתועמשמ  הברקב  אוה  ןתייוול  תדסא  לש  ןנכותמה  המוקימש  תודבועה  םג  ומכ  םינש , ךשמב  ולפוט 

לש תונושארה  הטילפה  ירתיה  תושקבב  תופרוגה  תורחשהה  ןה  תופסונ  תוביס  .רמת  תדסאמ  ההובג  הקופתב  לועפל  הרומא 
ףושחל בוריסה  םג  ומכ  הדסאה , לע  םימדקתמ  רוטינ  יעצמא  ןיקתהל  'י  גרנא לבונ  תרבח  לש  הפיקתה  התודגנתהו  ןתייוול  תדסא 

.רצומ ימבו  ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכרעמה  לש  יסדנהה  טרפמה  תא 

םינותנה לש  תוריבסה  רסוח  תא  םירדסאמה  ינפב  גיצהו  םלועבו , ץראב  םיליבומ  םיחמומ  םע  ץעייתה  ׳תיבה  ירמוש׳  ןוגרא 
עצבל השירדל  סיסב  שי  יכ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  עונכשל  םרג  רבדה  ונתעדל , .םלועב  יוצמה  לומ  לא  'י , גרנא לבונ  הקפיסש 

, תומדקתמ תויברעמ  תונידמב  גוהנכ  ןייכזה , ינותנ  לע  ךמתסהל  םוקמב  יאמצע , ןפואב  הטילפה  רתיה  תשקב  ינותנל  הפיקמ  הקידב 
.הטילפה רתיה  תשקב  התחדנ  היתובקעבו 

תדימש הארמ  רבדה  ונתעדל , .הטילפה  רתיה  תשקב  הלטוב  ףוסבלו  הלעמ , יפלכ  םימעפ  רפסמ  הנכדוע  תוטילפה  הבוג  תכרעה 
ןתינ אלו  תעדה  םהילע  הנתינ  םרטש  םיפסונ  םייתועמשמ  םינוכיס  םימייקש  ןכו  ובשחשמ , ההובג  הדסאהמ  תפקשנה  םוהיזה 

לע״ תמייק  הדסאב  םינוקית  עוציב  יכ  התארה  רמת  תדסא  םע  תוסנתהה  .טקיורפה  לש  רחואמה  בלשה  תורמל  םהמ , םלעתהל 
אל היהת  יחכונה  המוקימב  הדסאה  תלעפה  יכ  םירובס  ונחנא  ןכל , .ירשפא  וניא  םיתיעלו  בכרומו , ךורא  ךילהת  אוה  ״ךרדה 

.ילארשיה רוביצה  יפלכ  תיארחא 
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	מה המשמעות של דחיית בקשתה של נובל אנרג'י לקבלת היתר פליטת מזהמי אוויר?

