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

םילעפמ תרדסה  הביבס , יכרע  יקנ , ריווא  קוח 
תומלידו

תשרדנו תוגירח  ןיידע  תומייק  ךא  הביבסב , םיזוכירה  תא  םג  ךכבו  םיזוחא  תורשעב  ןזנבה  תוטילפ  תא  תיחפה  הפיחב  קוקיזה  תיב 
רבמטפס 2009 רטסלמ , ןליא  םוליצ : םיכרעב | " הדימע  םשל  תוטילפב  תפסונ  התחפה 

לש הרושב  הבוגמ  וז  הרימא  .לארשי  ןהב  תומדקתמה , תונידמב  םיירקיעה  התומתהו  האולחתה  ימרוגמ  דחא  אוה  ריווא  םוהיז 
. OECD)  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראהו  ימלועה   תואירבה  ןוגרא  םעטמ  רתיה , ןיב  םירקחמו , םירקס 

יכ ל-175 עבקנ  ותרגסמבו , ונממ , תמרגנה  האולחתהו  ריוואה  םוהיז  םע  לארשיב  תודדומתהה  תא  הנושארל  רידסה  יקנ  ריווא  קוח 
םייתועמשמה םיטלופל  םיבשחנ  הלא  םילעפמ  .םינש  עבש  ךשמל  ונתנייש  הטילפ  ירתיה  תועצמאב  הרדסה  עצבתת  םילעפמ 

IED (Industrial תמדקתמ –  תיפוריא  תבייחמ ) היחנה   ) הביטקריד לע  םיססובמ  תובוראב  םיימוקמה  הטילפה  יכרע  .קשמב 
תומרונ יפ  לע  רתיהו  רתיה  לכ  לש  תושירד  תא  ונב  הביבסה  תנגהל  דרשמב  םיידועיי  עוצקמ  ישנאו  , Emissions Directive)

.הלא

ריווא תוכיא  ףגא  שאר  םייעוצקמ , םיזכר  תומר : שולשב  םילעפמה  לומ  הרקבו  ןוזיא  ןונגנמ  רצי  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
תוטילפ תתחפהל  השירדה  תולעש  ךכל  תוחכוה  וגצוהש  רחאל  תולקה  ועצוב  םיטעומ  אל  םירקמב  .תוישעתל  הריכב  תיל  " כנמסו

.הנעמ   ןהל  ןתינו  תונחבנ , ויתורעה  רוביצה , תורעהל  תומסרפתמ  רתיהה  תוטויט  .הנממ  היופצה  תיתביבסה  תלעותהמ  ההובג 

רשאכ .הפוריא  ילעפמ  ללכב  םייקה  תוטילפה  חווטב  ןה  םילעפמה  תובוראמ  םימהזמ  תוטילפ  יכרעל  דרשמה  תושירד  יכ  שגדוי 
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ללכל רשפאל  ןתינ  אל  .לעפמה  לש  תוינכטה  תולוכיל  םאתהב  לקמ  אוה  םעפו  רימחמ  אוה  םעפ  םתסה  ןמ  חווט , ךותמ  ךרע  עבקנ 
ןתינ אל  ינש , דצמ  .הפוריאב  רתויב  םהזמה  לעפמל  םאתהב  רמולכ , חווטה , לש  יברמה  ךרעל  םאתהב  טולפל  לארשיב  םילעפמה 

גישה תוינטרפ  תוביסנ  ףקותבש  ןכתייש  הפוריאב , םיוסמ  לעפמ  גישהש  רתויב  ךומנה  ךרעה  תא  םילעפמה  לע  דימת  תישהל 
.גישהל וחילצה  אל  הפוריאב  םילעפמה  בורש  הטילפ  יכרע 

קשמל היופצה  התומתהו  האולחתה  תתחפה  איה  הרקיעבש  תלעותה , יכ  אצמנ  הביבסה  תנגהל  דרשמב  ונכרעש  הפיקמ  הקידבמ 
ךרואל בושיחב  דראילימ ש"ח  איה כ-115  םהילע , לח  קוחהש  היגרנאהו  היישעתה  ילעפמ  לכב 175  םירתיהה  תוינידמ  םושיימ 
תונחתה יתשב  איה  העקשההמ   90%  ) עיקשהל םיצלאנ  םילעפמהש  דראילימ ש"ח  תמועל 38  רתיהה , םושייל  העקשהה  תונש 

תויתביבסה תועקשהה  תוגלפתה  תניחב  .הלכלכלו  רוביצל  םילקש  בינמ 3  קוחה  םושייב  עקשומש  לקש  לכ  רמולכ , תוימחפה .)
(. היצלוגר  ) הרדסא לע  תואצוהל  ונפוה  קרו 0.2%  תוטילפ , תתחפהל  וצקוה   – 99.8% עירכמה –  ןבור  יכ  התארה 

לע תורישי  םיעיפשמו  הביבסב  םידדמנש  םיכרע  הביבס ,) יכרעו  דעי  יכרע   ) ריווא תוכיא  יכרעל  בושח  םוקמ  שי  יקנ  ריווא  קוחב 
יכרע תאו  םרבועל ) ןיאש  םיכרע   ) הביבסה יכרע  תא  ןוחבל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לע  לטומ  קוחה  תרגסמב  .הייסולכואה  תואירב 

הביבסה תוכיאו  םינפה  תדעוול  ץילמהלו  םינש , שמח  לכ  םגישהל ) ףואשל  שיו  רוביצה  תואירב  תא  םיחיטבמה  םיכרע   ) דעיה
.םישרדנה םייונישה  לע  תסנכב 

ךרע תנשב 2015  .ןזנבה  לש  הביבסהו  דעיה  יכרע  איה  היישעתה  םע  הביבסה  תנגהל  דרשמל  שיש  תושקה  תוקולחמה  תחא 
שיגה הניחבה  םויסב  .ןזנב  םהזמה  לש  םג  םכותבו  םימהזמ , רפסמל  הביבסהו  דעיה  יכרע  תעיבקל  הניחב  הביבסה  תנגהל  דרשמה 

הרשיא הדעווה  .םימהזמ  רפסמ  לש  הביבסהו  דעיה  יכרע  ןוכדעל  הצלמה  תסנכה  לש  הביבסה  תוכיאו  םינפה  תדעוול  דרשמה 
הביבסה ךרעל  סחיב  רימחמ  ךרע  לבקל  הכז  ןזנב  םהזמה  .הדעוול  ושגוהש  הביבסהו  דעיה  יכרע  לש  םנוכדע  תא  ץרמב 2016  

. יאדו  ןטרסמל  ימלועה  תואירבה  ןוגראה  יפל  בשחנ  ןזנבהש  תעדה  תא  תתל  שי  .הפוריאב  לבוקמה 

יכרע תעיבק  ךרוצל  ןכמ , רחאל  .רוביצה  תואירב  לע  ןומאה  תואירבה , דרשמ  םע  תויוצעייתה  וכרענ  דעיה  יכרע  תעיבק  תרגסמב 
ונאש דעיה  יכרע  ןיב  םירעפ  שיש  הביסה  איה  םושייה  תלוכי   ) תוטלחהה תא  םשייל  םיקסעה  לש  תלוכיה  הקדבנ  הביבסה 

לש דעיה  יכרעב  דומעל  תלוכי  שי  םיקסעה  בורל  יכ  אצמנ  הקידבב  שורדל .) רשפאש  הביבסה  יכרעל  םהילא  עיגהל  םיפאוש 
.קולדת תונחת  רפסמב  איה  תשרדנה  התחפהה  תוליעפ  רקיע  יכ  אצמנ  .ןזנבה 

ןזנב םיטלופ  םניא  םה  יכ  םהיחווידמ  הלע  קוקיזה ,) יתב  רקיעב   ) ןזנב טולפל  היושע  םתוליעפש  םילעפמה  לומ  התשענש  הקידבב 
יוגיה תדעו  הסנוכ  לבוקמכ , .הביבסה  יכרעכ  דעיה  יכרע  לע  ץילמהל  העינמ  התייה  אל  ךכיפל , .הגירחל  םורגל  הלולעש  המרב 

תיפיצפס תודגנתה  התלעוה  אל  םינוידב  .היישעתהמו  הימדקאהמ  הביבסה , ינוגראמ  הלשממה , ידרשממ  ןיינעה  ילעב  תא  הללכש 
.ןזנבה לש  הביבסה  ךרעב  הרמחהל 

לש םינותנהש  ררבתה  ויתואצות , לבקתהל  ולחהו  קוקיזה  יתב  ביבס  המיגדהו  רוטינה  ךרעמ  הבוע  תנשמש 2017 , רחאל  דבעידב ,
.רתוי   ההובג  התייה  לעופב  הטילפהו  םיעטומ , ויה  םיחוודמהמ  קלח 

קוקיזה תיב  .םלומ  םיווצ  תועצמאב  םילעופו  דודשאבו , הפיחב  קוקיזה  יתבב  ןזנב  לש  הביבסה  יכרעמ  תוגירח  םיהזמ  ונא  םויכ 
התחפה תשרדנו  תוגירח  ןיידע  תומייק  ךא  הביבסב , םיזוכירה  תא  םג  ךכבו  םיזוחא  תורשעב  ןזנבה  תוטילפ  תא  תיחפה  הפיחב 

.תושירדה עוציב  תליחתב  אצמנ  דודשאב  קוקיזה  תיב  .םיכרעב  הדימע  םשל  תוטילפב  תפסונ 

ויה תועקשהה  ךא  היישעתה , דצמ  דבכנ  ףקיהב  םיבאשמ  תעקשה  רומאכ , ךירצה , היישעתה  ילעפמ  לומ  ריווא  קוח  םושיי 
רמול ןתינ  אוה , ךופהנ  .ריוואה  םוהיז  םוצמצל  תושירדה  בקע  רגסנ  אל  לעפמ  ףא  .םילעפמה  לש  תוילכלכה  תולוכיל  תויתדימ 

תתחפהמו ללכב , תוטילפה  תתחפהמ  תורכשנ  ואצי  הייסולכואל  הברקב  םילעופה  םילעפמה  תונתיא  ןכו  רוביצה  תואירבש 
םימעפלש רוביצה  לומ  םתדימע  םג  ומכ  תרפתשמ , רדסאמה  לומ  םתדימע   – תוטילפב ותיחפהש  םילעפמ  .טרפב  ןזנבה  תוטילפ 

םישוע םילעפמה  היארל , .ןזנבה  תמגודכ  ןטרסמ  רמוחכ  ההוזמ  םהזמהש  םירקמב  דוחייב  הביבסל , םימהזמ  תוטילפמ  דרח 
.םייתביבס םיגשיהל  םיעיגמ  םה  רשאכ  דוחייב  םהלש , תויתביבסה  תועקשהב  ימוסרפ  שומיש 
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