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תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 

םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 
תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )

תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 
.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 

הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 
תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,

.ןהלש תילכלכהו 
םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 

.ריווא
.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

תומלידו םילעפמ  תרדסה  הביבס , יכרע  יקנ , ריווא  קוח 

ןילג  רוצ 
הביבסה תנגהל  דרשמה  םילקא , יונישו  ריווא  תוכיא  ףגא  שאר 

תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
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רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 
םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 

תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )
תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 

.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 

הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 
תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,

.ןהלש תילכלכהו 
םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 

.ריווא
.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ  יקנ  ריווא  קוח  םאה  ירחא : םינש  רשע  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

יתדימ וניא  היישעתה  לע  לועה  יקנ –  ריווא  קוחל  רושע 

רוטנק  רינ 
םיניישעתה תודחאתה  הביבסה , תוכיאו  הקיטבצמרפ  הימיכה , דוגיא  להנמ 

תאזו ראורבפב 2018 ,) לחה   ) הרובחתמ תוטילפ  תחפומ  רוזא  הגיהנהש  לארשיב  הנושארה  ריעה  איה  הפיח 
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ןמקוב ןתיא  םוליצ : ןמוחתב |  םרגנה  םוהיזה  תתחפהל  לועפל  תוימוקמ  תויושרל  תויוכמס  ןתמ  תרגסמב 

תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 

םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 
תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )

תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 
.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 

הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 
תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,

.ןהלש תילכלכהו 
םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 

.ריווא
.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ  יקנ  ריווא  קוח  םאה  ירחא : םינש  רשע  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

יקנ ריווא  קוחב  רוביצה  ףותיש  יכילה 

זרפ  ןרוא 
ןליא - רב תטיסרבינוא  םיטפשמל , הטלוקפה  ןקיד 

המלש  םתוי 
ןליא - רב תטיסרבינוא  םיטפשמל , הטלוקפה  תיתביבס , היצלוגרל  הקינילקה 
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תוכיאל רשאב  תוארוהו  בכר  ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקל  תוכמס  הביבסה  תנגהל  דרשמל  קינעה  יקנ  ריווא  קוח 
שיבכהמ םימהזמ  בכר  ילכ  לש  הדרוהל  תוכמס  ול  הקנעוה  ןכ , ומכ  .קלדה 

תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 

םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 
תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )

תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 
.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 

הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 
תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,

.ןהלש תילכלכהו 
םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 

.ריווא
.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ  יקנ  ריווא  קוח  םאה  ירחא : םינש  רשע  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 

תואבה םינשה  רשע  יקנ –  ריווא  קוח  ןוגינה :" רזוח  דוע  "

רגנו  הירא 
ןידו עבט  םדא  היגרנאו , ריווא  תוכיא  םוחת  שאר 
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גרבנדלוג  איה  - יל
ןידו עבט  םדא  עבט , יבאשמו  הלכלכ  םוחת  שאר 

: םוליצ ףוחהמ |  קחרמב 10 ק"מ  יעבט  זגב  לופיט  תדסא  תבצהל  םידגנתמה  לש  האחמה  םחתמב  רוד , ףוחב  גצימ 
 © סונגמ ירוא 

תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 

םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 
תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )

תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 
.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 

הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 
תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,

.ןהלש תילכלכהו 
םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 

.ריווא
.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ  יקנ  ריווא  קוח  םאה  ירחא : םינש  רשע  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
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ורבשו םולחה  יקנ –  ריווא  קוחב  קקוחמה  תנווכ 

קיציא  רסיא  יפיצ 
ןיד יכרוע  תושו – ' ריאמ  אפיל  הינתנ ; תימדקאה  הללכמה  הביבסה , תנגהל  זכרמה  "ר  וי

תעסה תירוביצ , הרובחת  תופולח : םודיק  בייחמ  בכר  ילכמ  ריוואה  םוהיז  םוצמצ  .ןוקריה  קראפב  םיינפוא  ליבש 
GeorgeDement, Flickr, CC BY-SA 2.0 םוליצ : םיינפוא |  ףאו  םינומה ,

תודלותב םייתועמשמה  הביבסה  תוכיא  תרימש  יקוחמ  דחאל  בשחנש  המ  תא  םידגנתמ , אלל  תסנכה , הקקוח  םינש  רשע  ינפל 
ידיב ריווא  םוהיזב  לופיטל  תוכמסהו  תוירחאה  תא  תדחאמה  תיקוח  תרגסמ  רצוי  קוחה  "ח-2008 . סשתה יקנ  ריווא  קוח  לארשי – 

'. םלשמ םהזמה   ' ןורקיעה תארשהב  תובוחו  םירוסיא  ליטמ  קוחה  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  דחא –  יתלשממ  םרוג 

קפויש יעבט  זגב  לופיטה  תדסא  תבצה  דגנכ  תיתביבסה  האחמה  האישל  העיגה  ןורחאה , ץיקב  הוואגב  גגחנ  הז  ךרד  ןויצש  ןמזב 
רומח ריווא  םוהיזמ  ששחה  לשב  ראשה  ןיב  םיכמות , תובבר  הפחס  האחמה  .רוד  ףוחל  תיברעמ  קחרמב 10 ק"מ  ןתייוול , חודיקמ 

םירדסאמה לע  ךמוס  וניא  םיחומה  רוביצש  ךכ  לע  הדיעמ  האחמה  םאה  םיפוחהו .) םיה  םוהיזמ  ןכו   ) הדסאהמ טלפייש 
תרגסמב שומישה  דגנכ  םיניישעתה  יגיצנ  לש  האחמהש  ןכתיי  ינשה , דצהמו  האירב ? םייח  תביבס  לע  ורמשיש  םירוטלוגרה ) )

תבחרהל תונויסינ  תלשכהל  תמרוג  ( Best Available Technology  ) תויבטימה תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעב  קוחה 
.םיפסונ םימוחתל  הב  שומישה 

דקמתהל ונרחב  חטשב , ומושייו  תונקתה  תנקתה  ותקיקח , זאמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לשב  .תיסחי  ריעצ  קוח  אוה  יקנ  ריווא  קוח 
לכב שומיש  השענ  םאה  הכלהכ ? םשוימ  קוחה  המכ  דע  םייוארכ ? וררבתה  קוחה  תונורקע  םאה  קוחה : םושיי  תוכיא  תניחבב 

? ריוואה םוהיז  תא  םצמצלו  קוחה  םושיי  תא  רפשל  ידכ  תושעל  ןתינ  המ  קוחה ? קינעמש  םילכה 

: דימעמ אוהש  םייזכרמה  םילכה  לע  שגדב  קוחה , םושיי  ביטל  םיסחייתמ  םינוידה  ןחלושב  םיפתתשמה 

ריוואה םוהיז  םוצמצל  תוינידמה  תא  תעבוקה  תיתלשממ  שמוח  תינכות  ריוואה –  םוהיז  םוצמצל  תימואל  תינכות 
בייחתמכ  ) תינכותל ןוכדע  םסרפתהל  יופצ  הלא  םימיב  .תיבה  יקשממו  הרובחתמ  היגרנאה , קשֶממ  היישעתהמ ,

(. םינש שמחל  תחא  קוחב ,
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ירתיה תעיבקל  ןונגנמ  תלעפה  תועצמאב  חוכ , תונחתמו  היישעת  ילעפממ  םימהזמ  תוטילפ  לש  תיתביבס  הרדסא 
הביבסה 175 תנגהל  דרשמה  עבק  הלא  םירתיה  תעיבק  לש  ןושארה  בבסה  תרגסמב  .םרוטינו  םייפיצפס  תוטילפ 

תיגולונכטה םושייה  תדימל  םאתהב  תויבטימה  תונימזה  תויגולונכטה  ץומיא  לש  ןורקיעל  םאתהב  תאזו  םירתיה ,
.ןהלש תילכלכהו 

םוהיזל םיארחאה  םימרוגל  רסאמ  ישנועל  תורשפא  ףאו  םייפסכ , םימוציע  םיילהנמ , תוסנק  ןתמ  רשפאמה  ןונגנמ 
.ריווא

.בכר ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקו  בכר  ייצ  לע  יתביבס  חוקיפ 

הווקת ךותמ  ב-14.10.2018 ,)  ) הז ןויליג  לש  ותקשה  דובכל  ירוביצ  עוריאכ  םג  ךרענ  םיאבה , םידומעב  םכינפל  גצומש  ןוידה 
.קוחה םושיי  ךשמהל  טעמב , ולו  םורתל , לכות  םירגתאבו  םיגשיהב  תוננובתהל  םינושה  ןיינעה  ילעב  לש  בלה  תמושת  תיינפהש 

? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ  יקנ  ריווא  קוח  םאה  ירחא : םינש  רשע  ןוידה : תרגסמב  םסרופ 
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