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

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

וניא היישעתה  לע  לועה  יקנ –  ריווא  קוחל  רושע 
יתדימ

תוטילפב תיתועמשמ  התחפה  תמייק  קוחה  תקיקח  זאמ  יכ  תוארל  ןתינ  יקנ ." ריווא  קוח   " לארשי תסנכב  רשוא  רושעכ  ינפל 
תוטילפב התחפה   49% ןזנב ; תוטילפב  התחפה   56% ןאתמ ; אלל  תוינגרואה  תובוכרתה  לכ  ךסב  התחפה   61% המגודל : .ריוואל 

.ןורקימ לש 2.5  רטוקב  םיקיקלח  תטילפב  התחפה   51% תירפוג ; תוצומחת 

תושרוד ונתכרעהלש  תולאש  רפסמ  ןנשי  תאז , םע  .םימהזמ  תוטילפב  הלא  תובושח  תותחפה  לע  תכרבמ  םיניישעתה  תודחאתה 
לועפל היה  רשפאש  וא  ריוואה  ימהזמ  תוטילפ  תא  תיחפהל  ידכ  הרדסא  ךילה  ללכב  שרדנ  ינורקע  ןפואב  םאה  ןשארבו : הנעמ ,
וללה תולאשה  יתשל  ונתבושת  רתויב ? היוארה  איה  עבקנש  גוסהמ  הרדסא  םאה  הרדסא , ךילה  ךירצ  ןכא  םאו  תרחא ? ךרדב 
.יתדימ וניאש  ןפואב  היישעתה  לע  תופדוע  תואצוהל  ואיבהש  םייתועמשמ , םימגפ  רפסמ  ולפנ  יקנ  ריווא  קוח  םושייב  תילילש !

: םימגפהמ קלח  הנמא 

.חתופמה םלועב  הרדסאה  תא  םאות  תויהל  רומא  קוחה  הרואכל  םנמוא  םלועב : לבוקמל  סחיב  תורימחמ  תושירד 
תולבוקמש תויגולונכט   ) םילעפמהמ תויגולונכטה  תושירדב  ןה  תויתועמשמ , תורמחה  תוארל  ןתינ  ומושייב  תאז , םע 

ןה תורתוימו ) תופסונ  קתע  תועקשה  שרוד  אוהו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לע  תולבוקמ  ןניא   BAT-הפוריאב כ
תורימחמ תומרבו  הפוריאב , האוושהב ל-11  םירמוח , םינקת ל-28  עבוק  יקנ  ריווא  קוח   ) ריווא תוכיא  ינקת  אשונב 

(. הפוריאל האוושהב  רתוי 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and תביטקריד תנשמ 1996  תמייק  הפוריאב  תיטסילוה : היאר  רדעיה 

הידמה לכל  תחא  תעב  תושירד  ןתמ  הב  שיו  לעפמ , לש  תיטסילוה  הייארל  תסחייתמ  תבייחמה  היחנהה  (. Control
 – הדיחיו תחא  הידמל  קר  סחייתמ  ילארשיה  יקנ  ריווא  קוח  דועו .) עקרק  םימ , ריווא ,  ) לעפמל תיטנוולרה  תיתביבסה 

םויכ .תילארשיה  היישעתל  היואר  הניא  ףאו  תיפוריאה , הרדסאה  תא  תמאות  הניא  הליחתכלמ  וז  תואיצמ  .ריוואה 
םימאותמ אקווד  ואל  םהו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ךותמ  הרדסא  ימרוג  רפסמ  םע  דדומתהל  היישעתה  תצלאנ 

שיש הביבסה , תנגהל  דרשמל  ץוחמ  םיפסונ  םירוטלוגר )  ) םירדסאמ ןווגמ  םע  דדומתהל  תצלאנ  איה  ןכ , ומכ  .םהיניב 
תלבסנ יתלב  תואיצמ  וז  .הביבסה  תנגהל  דרשמה  ביצמש  םיאנתל  םירתוס  ףאו  םיפסונ  םיאנת  עובקל  םתוכמסב 
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.היישעתל
םה יקנ , ריווא  קוחמ  תורזגנה  תונקתב  ועבקנש  לארשיב , הביבסה  יכרע  תכל : קיחרמ  ןפואב  הביבס  יכרע  תעיבק 

ךכב הדוה  ףא  הנורחאל  .םימהזמהמ  קלח  לש  םייברמה  םיכרעב  ןה  םימהזמה  רפסמב  ןה  םלועב –  רתויב  םירומחה 
הלא םיינוציק  םיכרעב  דומעל  השקתמש  היישעתה , איה  וז  הרמחה  ריחמב  אשונש  ימ  .הביבסה  תנגהל  דרשמה 

תנגהל דרשמה  גיצנ  ידי  - לע הניוצ  ףא  אלא  ונתיאמ , קר  אל  העמשנ  וז  הנעט  .תומיאתמ  תויגולונכט  רדעיה  לשב 
(. 8.6.2017 ישיא , עדי   ) הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  סנכ  תרגסמב  ינמרגה  הביבסה 

לעפמל יפלא ש"ח  תואמב  תודמאנש  הטילפ , רתיהל  השקב  תנכהב  תוכורכה  תודבכה  תויולעל  רבעמ  יטרקוריב : לוע 
תדיחי לכל  לע כ-200,000 ש"ח  תדמוע  הרגאה  .יקנ  ריווא  תרגא  לש  תפסונ , תולעב  תאשל  לעפמה  לע  עצוממב ,

, הביבסה תנגהל  דרשמה  ינונגנמ  תא  תנמממש  הרגא  יהוז  .לפוכמו  לופכ  םוכסב  םכתסהל  לוכי  יפוסה  ההבוגו  בויח ,
םינונגנמה תא  םג  ןממל  םירומא  הלא  םיסימו  הנידמל , םיסימ  םלשמ  םג  לעפמהש  ךכמ  תטלחומ  תומלעתה  ךות 

.וללה
םירתיהה תקידבל  םילבגומ  םיבאשמ  וצקוה  הביבסה  תנגהל  דרשמל  רדסאמה : לש  ןויסינו  םיבאשמ  רדעיה 

ויה םילעפמל  ואציש  םיאנתהו  םפוס , דע  ונבול  אל  היישעתה  ןיבל  דרשמה  ןיב  םינוידהמ  קלח  ךכ , לשב  .םרושיאלו 
לע ךמתסהב  םילעפמל  םיאנת  עבק  הביבסה  תנגהל  דרשמהש  רבתסמ  ךכמ , רומח  .הדימה  לע  רתי  םירימחמ 

לש ופוסבו  הפוריאב , ונקות  תוטויט  ןתוא  דבעידב , .םייפוס  םיחסונ  לע  אלו  םייפוריא , תוינידמ  יכמסמ  לש  תוטויט 
.תילארשיה היישעתל  ונתינש  תושירדהמ  תוחפ  תורימחמ  ןה  רבד 

אלו  ) תויברעמ תונידמב  םילעפמל  סחיב  תורחתה  רשוכב  העיגפ  איה  הראותש  ץראב  תפדועה  תיתביבסה  הרדסאה  לש  האצותה 
םיאתתש ךכ  תימוקמה  הרדסאה  לש  ןוקית  שרדנ  .הנידמה  תלכלכב  העיגפו  תילארשיה  היישעתה  לש  הנסוחב  העיגפ  ןיסב ,) קר 

.חתופמה םלועב  םייקל 

, םיקוחה תא  םייקל  םיללכב , דומעל  תניינועמ  היישעתה  .תואיצמה  תא  ךכ  ראתל  חונש  יפ  לע  ףא  םידדצ , ינש  ןיאש  ןיבהל  בושח 
ןה םהב –  דומעל  היישעתל  םירשפאמש  הלאכ  תויהל  םיקוחהו  םיללכה  לע  תאז , םע  .תויתביבסה  היתועפשה  תא  תיחפהלו 

.םימהזמה תוטילפ  תתחפהל  תועקשהה  עוציב  ןמז  ךשמ  תניחבמ  ןה  תיגולונכט  הניחבמ 
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