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יכות הסביבה א
)  28.09.2011(איל לרמן  

.  יובל ק: המתקנים הסביבתיים צילום
ח "מיליון ש 50נוך מתקנים סביבתיים בהשקעה של ן תח"תש

האירוע בנמל הדלק ייערך במעמד השר לתשתיות לאומיות ♦ מדובר במתקן מישוב אדי דלק ומתקן טיפול במים בשיטה ביולוגית 
ן פועלים עם הפנים לסביבה "אנחנו בתש: רפי טטרקה, ן"ל תש"מנכ♦ והשר להגנת הסביבה 

 
השלימה בימים אלה את הקמתם של מתקני שירות , המפעילה את נמל הדלק בנמל חיפה, )ן"תש( חברת תשתיות נפט ואנרגיה

, בשבוע הבא תחנוך החברה את המתקנים במעמד השר לתשתיות לאומיות. ח"מיליון ש 50סביבתיים בהשקעה כספית כוללת של כ-
. גלעד ארדן, והשר להגנת הסביבה, עוזי לנדאו

הפעלתם . מתקן מישוב אדי דלק ומתקן טיפול במים בשיטה ביולוגית: ן הם"בנמל הדלק שמפעילה תשהמתקנים הסביבתיים שהוקמו 
ן מציינים כי העבודות להקמת המתקנים בוצעו "בחברת תש. הנושק לעיר התחתית, עתידה לשפר את איכות האוויר ומי הים באזור הנמל

. ן"מבלי לפגוע בפעילות הנמל או בפעילותה של תש
, הנפלטים ממיכליות ים בעת טעינתן בדלק במערכת צנרת סגורה דרך מצע של פחם פעיל, ב האדים נועד לקלוט אדי דלקמתקן מישו

המתקן נועד לצמצם את הפליטה של אדי דלק באוויר עד לרמה מינימלית ולהקטנה . הסופח את האדים וממחזר אותם חזרה למיכל בנזין
. ח"מיליון ש 15עלות הקמת המערכת הסתכמה ב-. אירופאיפי התקן הבסדרי גודל מהמקובל והנדרש על-

בהקמת המערכת . ן לעמוד בתנאי היתר ההזרמה לים”יאפשר לתש, )MBR(מתקן הטיפול במים בשיטה ביולוגית  המתקן השני -
לטפל בריכוזי שתפקידו , ק וריאקטור ביולוגי”מ 10,000ח והיא כוללת מערך מיכלים חדש בקיבולת של כ-"מיליון ש 20הושקעו כ-

הריאקטור הביולוגי מסוגל לטפל עד לרמה של . הפחמימנים המומסים במים ואשר באמצעי סינון והפרדה רגילים אינם מופרדים מהמים
ריכוזי . ק מים ליום”מ 120מסוגלת לטפל ב-, שכבר פועלת באופן רציף, המערכת. העומדים בדרישות ֵהיתר ההטלה לים, מים צלולים

לאגף ים וחופים במשרד להגנת , באופן מקוון, ם המוטלים לים מנוטרים בצורה רציפה והנתונים מועברים ישירותהפחמימנים במי
. הסביבה

המקשר את נמל הדלק , ח בפעולות אחזקה וניטור בפרוזדור הצנרת”מיליון ש 12יש לציין כי השקעות אלו מצטרפות להשקעה של כ-
איכות הסביבה היא נר “. רפי טטרקה, ן”ל תש”מנכ” ידיעות חיפה”אמר השבוע ל, ”לים ירוקאנחנו חושבים רחוק ופוע“. לחוות האחסון

. ”ן פועלים עם הפנים לסביבה”ואנחנו בתש, אין לי ארץ אחרת. לרגליי
ן אמורים ”זו גם הסיבה שהמתקנים של תש. טטרקה ציין בתוך כך כי הבעייתיות של נמל דלק בקרבת העיר התחתית ברורה לו מאוד

אני מחויב “: מבטיח טטרקה, עד אז. יוקם” נמל המפרץ“ אם וכאשר , הרחוק יותר משכונות המגורים בעיר, ”נמל המפרץ”עבור בעתיד לל
. ”לסביבה שבה אנו פועלים כיום ורואה זאת מתוקף אחריותי כמנהל לשמור על הקיים ולפעול להקמת נמל המפרץ

קיבלנו מיכלים , כך למשל. אבל הרבה לא השתנה בו מאז, 30לל נכון לשנות ה-קיבלנו מהבריטים נמל שהיה משוכ“: טטרקה מספר
לשפצם ולהקימם עם גגות סגורים כיאה לשנות ה-, מיוזמתנו, מיכלים שעם השנים הפכו לישנים ועל כן החלטנו, מתקופת הבריטים

. ”יבהאנחנו משקיעים באיכות הסביבה עוד לפני שאנו נדרשים לכך מהמשרד להגנת הסב. 2000
אימוץ טכנולוגיות חדשניות , לדבריו. מקדים גם את התקנים האירופאים, למשל, ן”מתקן מישוב האדים שהקימה תש, לדברי טטרקה

מסייע לחברה לחסוך כסף אותו החברה הייתה נדרשת להשקיע , והשקעות סביבתיות עוד לפני שהמשרד להגנת הסביבה דורש זאת
 .ר המשרד היה מחליט על אימוץ התקן האירופאיתוך לוחות זמנים צפופים אם וכאש

Uחזרה לרשימהU  
מבזק ארצי 
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רשק רוצתורעהו תובוגתתוכורעתו םיסנכתודואםימדוק תונוילגתיבה ףדהמשרה

| ףותיש

הלעמל רובע

   |  ןוהה קוש  |  םיריחמו ךרע-יווש,תודימ  |  תועדו םירמאמ  |  היצלוגרו טפשמ, קוח  |  היגרנא תוגצמ

 תרכינ הדימב וניטקי )'ב( רחמ וכנחייש םיכפשבו קלד ידאב לופיט ינקתמ
 תיתלשממה )היגרנאו טפנ תויתשת( ן"שת תרבח .ץרפמה ימ םוהיז תא
 תללוכ העקשהב הפיחב קלדה למנב םישדחה םינקתמה תא רחמ ךונחת
 .לקש ןוילימ50 לש

02/10/2011

 תוינידמהמ קלח הניה הפיחב קלדה למנב םינקתמב העקשהה יכ רסמ ,הקרטט יפר ,ן"שת ל"כנמ
 ףותיש קודיהו הביבסה תנגה יאשונל רושקה לכב תונורחאה םינשב הרבחה הצמיא התוא הרימחמה
 רופישל ליבות למנב תוילועפתה תוכרעמה גורדש יכ ןייצ הקרטט .הביבסה תנגהל דרשמה םע הלועפה
 בושימל ןקתמב תועקשהה יכ ףיסוה ן"שת ל"כנמ .ץרפמהו הפיח רוזאב םיהו ריוואה תוכיאב יתועמשמ
 הנורחאל ועקשוהש ,םילקש ןוילימ12-כ לש תפסונ העקשהל תופסוותמ םימב לופיטל ןקתמהו םידא
 תולועפב ןכו ןוסחאה תווחל קלדה למנ תא רשקמה תרנצה רודזורפב תוכרעמה גורדשו הקזחא תולועפב
 .ןוסחאה תווחב תובחרנ רוטינ

 תיתלשממה )היגרנאו טפנ תויתשת( ן"שת תרבח .ץרפמה ימ םוהיז תא תרכינ הדימב וניטקי )'ב( רחמ וכנחייש םיכפשבו קלד ידאב לופיט ינקתמ
.סבולג ןומויה חוודמ ךכ .לקש ןוילימ50 לש תללוכ העקשהב הפיחב קלדה למנב םישדחה םינקתמה תא רחמ ךונחת

 םינשב הרבחה הצמיא התוא הרימחמה תוינידמהמ קלח הניה הפיחב קלדה למנב םינקתמב העקשהה יכ רסמ ,הקרטט יפר ,ן"שת ל"כנמ
 תוילועפתה תוכרעמה גורדש יכ ןייצ הקרטט .הביבסה תנגהל דרשמה םע הלועפה ףותיש קודיהו הביבסה תנגה יאשונל רושקה לכב תונורחאה
 לופיטל ןקתמהו םידא בושימל ןקתמב תועקשהה יכ ףיסוה ן"שת ל"כנמ .ץרפמהו הפיח רוזאב םיהו ריוואה תוכיאב יתועמשמ רופישל ליבות למנב
 תא רשקמה תרנצה רודזורפב תוכרעמה גורדשו הקזחא תולועפב הנורחאל ועקשוהש ,םילקש ןוילימ12-כ לש תפסונ העקשהל תופסוותמ םימב
 .ןוסחאה תווחב תובחרנ רוטינ תולועפב ןכו ןוסחאה תווחל קלדה למנ

 ךרד ,הרוגס תרנצ תכרעמ תועצמאב תאז ,הקירפהו הניעטה תעב תוילכיממ םיטלפנה קלד ידא תא טולקל דעונש קלד ידא בושימל ןקתמב רבודמ
 י"פע תילאמינימ המרל ריוואב קלדה ידא תטילפ תא םצמצי ןקתמה .ןיזנב לכימל הרזח םתוא רזחממו םידאה תא חפוסה ליעפ םחפ לש עצמ
15-כב תדמענ התמקה תולעו היעוציבב הגוסמ תומדקתמהמ הניה םידאה בושימ תכרעמ .יפוריאה דוחיאה לש הביטקרידב ועבקנש םינקתה
 .לקש ןוילימ

( יגולויב רוטקאירו ק"מ10,000-כ לש תלוביקב םילכימ ךרעמ תללוכ תכרעמה תיגולויב הטישב םימב לופיטל ןקתמה אוה ךנחיש ינשה ןקתמה
Membrane Biological Reactor – MBR( םניא םיליגר הדרפהו ןוניס יעצמאב רשא םימב םיסמומה םינמימחפה יזוכירב לפטל ודיקפתש 

 הסמ ויבה .םינמימחפ קרפל תלגוסמה הדימע םיקדייח תייסולכוא החתופ תכרעמה בל תא הווהמה יגולויבה רוטקאירב .םימהמ םידרפומ
 תלגוסמו ףיצר ןפואב תלעופ תכרעמה .םיל הלטהה רתיֵה תושירדב םידמועה ,םילולצ םימ לש המרל דע תונידע תונרבממ ךרד תננוסמ תיגולויבה
 םי ףגאל ,ןווקמ ןפואב ,תורישי םירבעומ הינותנו הפיצר הרוצב םירטונמ םיל םילטומה םימב םינמימחפה יזוכיר .םויל םימ ק"מ120-ב לפטל
 .םילקש ןוילימ20-כב תדמענ תכרעמה תמקה תולע .הביבסה תנגהל דרשמב םיפוחו

 .הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע שרדנש יפכ למנה לש םיל המרזהה רתיה יאנתב דומעל ן"שתל רשפאי ןקתמה

רבחל חלש

ךמש

רבחה ל"אוד

רבחל חלש

ךרועה לא הבוגת

םש

ינורטקלא ראוד

הבוגתה ןכות

החטבא דוק

 רהטמ תעכ שוכר
עצבמב ריוא
 ריווא ירהטמ ןווגמ
 תרצות םייעוצקמ
 עצבמ יריחמב הדנק
ח"ש1800 מ לחה
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סביבה  |  
שלחו להדפסה

 גודל פונט

מיליון שקל בהקטנת זיהומים במפרץ  50ן השקיעה "תש
 חיפה

אחד נועד לקלוט: חונכת שני מתקנים שיצמצמו את זיהום האוויר במפרץ
השני יסנן את המים שמזרימים מתקני , אדי דלק שנפלטים ממיכליות

 ן למפרץ "תש

 
שאחראית על בניית ושדרוג מערכת הולכת הדלקים , )תשתיות נפט(ן "חברת תש
זוג מתקנים שיצמצמו את זיהום האוויר במפרץ חיפה ) 'ב(תחנוך מחר , הארצית

 . מיליון שקל 50-בהשקעה של כ
  

זאת באמצעות, המתקן הראשון נועד לקלוט אדי דלק שנפלטים ממיכליות בעת טעינתם
ן המתקן "לדברי תש. מערכת צינורות סגורה שסופחת אותם ומחזירה אותם למכל

. יצמצם את פליטת אדי הדלק באוויר לרמה ביחס לתקן שנקבע בנושא באיחוד האירופי
 . מיליון שקל 15-עלות הקמת מערכת קליטת האדים נאמדת ב

  
ן למפרץ חיפה באמצעות פילטרים "המתקן השני יסנן את המים שמזרימים מתקני תש

שעות  24מערכת זו תפעל . ביולוגיים וזאת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה
. מיליון שקל 20עלות הקמתה נאמדת ב. ק מים ליום"מ 120ביממה ובכוחה לטפל בכ

שאר ההשקעה בנושא איכות הסביבה הוקדש לשדרוג מערכות הצנרת מחוות הדלקים 
. שבאזור

  
מסר כי ההשקעה במתקנים בנמל הדלק בחיפה הינה חלק , רפי טטרקה, ן"ל תש"מנכ

מהמדיניות המחמירה אותה אימצה החברה בשנים האחרונות בכל הקשור לנושאי 
שדרוג המערכות התפעוליות בנמל תוביל לשיפור משמעותי , לדבריו. הגנת הסביבה

. באיכות האוויר והים באזור חיפה והמפרץ
  
  

 לחצו להרשמה . קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם
 

ליאור גוטמן 
02.10.11 ,22:27

 שני

 
 אוקטובר
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  03/10/2011חנוכת מתקנים סביבתיים נמל הדלק בחיפה מעריב 

 

 



 
   

סגור חלון

 זיהום מי מפרץ חיפה יקטן במידה ניכרת: החל ממחר
הממשלתית תחנוך מחר את המתקנים החדשים ) תשתיות נפט ואנרגיה(ן "חברת תש

 מיליון שקל 50לטיפול באדי דלק ובשפכים בנמל הדלק בחיפה בהשקעה כוללת של 
 2/10/11  עמירם ברקת

) 'ב(מתקני טיפול באדי דלק ובשפכים שייחנכו מחר : מפרץ חיפהבשורה למתרחצים ולדגים ב
הממשלתית ) תשתיות נפט ואנרגיה( ן"תשחברת . יקטינו במידה ניכרת את זיהום מי המפרץ

 .מיליון שקל 50תחנוך מחר את המתקנים החדשים בנמל הדלק בחיפה בהשקעה כוללת של 

מסר כי ההשקעה במתקנים בנמל הדלק בחיפה הינה חלק , רפי טטרקה, ן"ל תש"מנכ
הגנת מהמדיניות המחמירה אותה אימצה החברה בשנים האחרונות בכל הקשור לנושאי 

טטרקה ציין כי שדרוג .  והידוק שיתוף הפעולה עם המשרד להגנת הסביבההסביבה
המערכות התפעוליות בנמל תוביל לשיפור משמעותי באיכות האוויר והים באזור חיפה 

ן הוסיף כי ההשקעות במתקן למישוב אדים והמתקן לטיפול במים "ל תש"מנכ. והמפרץ
שהושקעו לאחרונה בפעולות אחזקה , מיליון שקלים 12-מתווספות להשקעה נוספת של כ

ושדרוג המערכות בפרוזדור הצנרת המקשר את נמל הדלק לחוות האחסון וכן בפעולות ניטור 
 .נרחבות בחוות האחסון

מדובר במתקן למישוב אדי דלק שנועד לקלוט את אדי דלק הנפלטים ממיכליות בעת הטעינה 
דרך מצע של פחם פעיל הסופח את האדים , זאת באמצעות מערכת צנרת סגורה, והפריקה

המתקן יצמצם את פליטת אדי הדלק באוויר לרמה . וממחזר אותם חזרה למיכל בנזין
מערכת מישוב האדים . י התקנים שנקבעו בדירקטיבה של האיחוד האירופי"מינימאלית עפ

 .מיליון שקל 15-הינה מהמתקדמות מסוגה בביצועיה ועלות הקמתה נעמדת בכ

המתקן השני שיחנך הוא המתקן לטיפול במים בשיטה ביולוגית המערכת כוללת מערך 
 – Membrane Biological Reactor(ק וריאקטור ביולוגי "מ 10,000-מיכלים בקיבולת של כ

MBR ( שתפקידו לטפל בריכוזי הפחמימנים המומסים במים אשר באמצעי סינון והפרדה
בריאקטור הביולוגי המהווה את לב המערכת פותחה . רגילים אינם מופרדים מהמים

הביו מסה הביולוגית מסוננת דרך . אוכלוסיית חיידקים עמידה המסוגלת לפרק פחמימנים
המערכת . העומדים בדרישות ֵהיתר ההטלה לים, ממברנות עדינות עד לרמה של מים צלולים

ריכוזי הפחמימנים במים המוטלים . ק מים ליום"מ 120-פועלת באופן רציף ומסוגלת לטפל ב
לאגף ים וחופים במשרד , באופן מקוון, לים מנוטרים בצורה רציפה ונתוניה מועברים ישירות

 .מיליון שקלים 20-עלות הקמת המערכת נעמדת בכ. להגנת הסביבה

ן לעמוד בתנאי היתר ההזרמה לים של הנמל כפי שנדרש על ידי "המתקן יאפשר לתש
 .המשרד להגנת הסביבה
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  יונה יהב ורפי טטרקה בחנוכת
 ן" תש: צילום �המתקנים החדשים 

  

  

  איכות הסביבה
  ) 06.10.2011( איל לרמן 

  
   

  
  ן חנכה מתקנים סביבתיים בנמל הדלק"תש

  ח"מיליון ש 50—המתקנים הוקמו בהשקעה של כ
  

  המפעילה את נמל , )ן"תש(חברת תשתיות נפט ואנרגיה 
כספית  חנכה השבוע מתקני שירות סביבתיים בהשקעה, ק בנמל חיפההדל

  האירוע נערך במעמד השר לתשתיות . ח"מיליון ש 50- כוללת של כ
  .יונה יהב, וראש העיר, עוזי לנדאו, לאומיות

מתקן מישוב אדי דלק ומתקן טיפול : ן הם"המתקנים הסביבתיים שהוקמו לאחרונה בנמל הדלק שמפעילה תש
הפעלתם עתידה לשפר את איכות האוויר ומי הים באזור הנמל הנושק לעיר התחתית . ה ביולוגיתבמים בשיט
ן מציינים כי העבודות להקמת המתקנים בוצעו בלי לפגוע בפעילות הנמל או בפעילותה "בחברת תש. של חיפה
  .ן"של תש

, במערכת צנרת סגורה, קמתקן מישוב האדים נועד לקלוט אדי דלק הנפלטים ממיכליות ים בעת טעינתן בדל
המתקן נועד לצמצם את הפליטה . דרך מצע של פחם פעיל הסופח את האדים וממחזר אותם חזרה למיכל בנזין

י הדירקטיבה "בסדרי גודל מהמקובל והנדרש עפ   של אדי דלק באוויר עד לרמה מינימלית ולהקטנה
  .מיליון שקלים 15- הסתכמה ב, עלות הקמת המערכת. האירופאית

בהקמת . ן לעמוד בתנאי היתר ההזרמה לים”מתקן הטיפול במים בשיטה ביולוגית יאפשר לתש, תקן השניהמ
ק ”מ 10,000- מערך מיכלים חדש בקיבולת של כ, המערכת כוללת. ח”מיליון ש 20-המערכת הושקעו כ

רדה רגילים אינם וריאקטור ביולוגי שתפקידו לטפל בריכוזי הפחמימנים המומסים במים ואשר באמצעי סינון והפ
העומדים בדרישות ֵהיתר ההטלה , הריאקטור הביולוגי מסוגל לטפל עד לרמה של מים צלולים. מופרדים מהמים

ריכוזי הפחמימנים במים . ק מים ליום”מ 120- המערכת שכבר פועלת באופן רציף מסוגלת לטפל ב. לים
לאגף ים וחופים במשרד להגנת , באופן מקוון, המוטלים לים מנוטרים בצורה רציפה והנתונים מועברים ישירות

מיליון שקלים לטובת פעולות אחזקה וניטור בפרוזדור  12 - השקעות אלו מצטרפות להשקעה של כ. הסביבה
  .המקשר את נמל הדלק לחוות האחסון, הצנרת

ם הוא אחד מן היעדים המרכזיי  ,איכות והגנת הסביבה: "אמר במהלך הטקס, רפי טטרקה, ן"ל תש"מנכ
, התהום או מזיהום הים- אנו מבינים היטב את המשמעות הנובעת מזיהום מי. אנו יודעים כי בנפשנו הדבר .שלנו

  ".בתחום זה   מנת לצעוד קדימה- על –מחשבה ומשאבים רבים , מאמצים, זמן -ואנו משקיעים 
לוקחת בחשבון  היא. ן לוקחת בחשבון את האוכלוסייה שמתקרבת"תש: "אמר, ר יואב סרנה"ד, ן"ר תש"יו

שאינו , ומתחזקת את מתקניה ברמה הגבוהה ביותר על מנת לוודא שהכול זורם כראוי ופועלת לשמור שהדלק
  ".לא יזיק, מוצר ידידותי

הוא  –אמר כי מתקן מישוב האדים ממיכליות דלק , שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
בחומרים אורגניים נדיפים ושווה ערך למאות  90%-דלקים בכפרויקט שיפחית את זיהום האוויר מאוניות ה

כץ ציין כי פרויקט זה מתווסף לתוכנית המשרד להגנת הסביבה . משאיות רכבים ומכוניות בתחנות תדלוק
  . שמרביתם גם חומרים מסרטנים מכלל התעשייה, להפחית את זיהום האוויר מחומרים אורגניים נדיפים

   
   חזרה לרשימה

  מבזק ארצי
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מאת איל לרמן

המפ )תש"ן(,  ואנרגיה  נפט  תשתיות  מחברת 
עילה את נמל הדלק בנמל חיפה, חנכה השבוע 

כו כספית  בהשקעה  סביבתיים  שירות  ממתקני 
50 מיליון ש"ח. האירוע נערך במעמ -ללת של כ

מד השר לתשתיות לאומיות, עוזי לנדאו, וראש 
העיר, יונה יהב.

המתקנים הסביבתיים שהוקמו לאחרונה בנמל 
הדלק שמפעילה תש"ן הם: מתקן מישוב אדי דלק 
ומתקן טיפול במים בשיטה ביולוגית. הפעלתם 
עתידה לשפר את איכות האוויר ומי הים באזור 

הנמל הנושק לעיר התחתית של 
חיפה. בחברת תש"ן מציינים כי 

בו המתקנים  להקמת  מהעבודות 
צעו בלי לפגוע בפעילות הנמל 

או בפעילותה של תש"ן.
ממתקן מישוב האדים נועד לק

לוט אדי דלק הנפלטים ממיכליות 
ים בעת טעינתן בדלק, במערכת 
צנרת סגורה, דרך מצע של פחם 
פעיל הסופח את האדים וממחזר 

בנזין. המת חזרה למיכל  מאותם 
קן נועד לצמצם את הפליטה של 

מי לרמה  עד  באוויר  דלק  מאדי 
גודל  בסדרי  ולהקטנה   נימלית 

הדיר עפ"י  והנדרש  ממהמקובל 
קטיבה האירופאית. עלות הקמת 
המערכת, הסתכמה ב-15 מיליון 

שקלים.
בשיטה  במים  הטיפול  מתקן  השני,  המתקן 
היתר  בתנאי  לעמוד  לתש”ן  יאפשר  ביולוגית 
כ- הושקעו  המערכת  בהקמת  לים.  ההזרמה 
מיכמ מערך  כוללת,  המערכת  ש”ח.  מיליון   20

לים חדש בקיבולת של כ-10,000 מ”ק וריאקטור 
הפחמימ בריכוזי  לטפל  שתפקידו  מביולוגי 
והפ סינון  באמצעי  ואשר  במים  המומסים  מנים 

רדה רגילים אינם מופרדים מהמים. הריאקטור 
מהביולוגי מסוגל לטפל עד לרמה של מים צלו
מלים, העומדים בדרישות ֵהיתר ההטלה לים. המ

ערכת שכבר פועלת באופן רציף מסוגלת לטפל 
ב-120 מ”ק מים ליום. ריכוזי הפחמימנים במים 
המוטלים לים מנוטרים בצורה רציפה והנתונים 
מועברים ישירות, באופן מקוון, לאגף ים וחופים 

במשרד להגנת הסביבה. השקעות אלו מצטרפות 
12 מיליון שקלים לטובת פעומ  להשקעה של כ-

לות אחזקה וניטור בפרוזדור הצנרת, המקשר את 
נמל הדלק לחוות האחסון.

מנכ"ל תש"ן, רפי טטרקה, אמר במהלך הטקס: 
היעדים  מן  אחד  הוא  הסביבה,   והגנת  "איכות 
הדבר.  בנפשנו  כי  יודעים  שלנו. אנו  המרכזיים 
אנו מבינים היטב את המשמעות הנובעת מזיהום 
מי-התהום או מזיהום הים, ואנו משקיעים - זמן, 

ממאמצים, מחשבה ומשאבים רבים – על-מנת לצ
עוד קדימה  בתחום זה".

מיו"ר תש"ן, ד"ר יואב סרנה, אמר: "תש"ן לו

היא  האוכלוסייה שמתקרבת.  קחת בחשבון את 
מלוקחת בחשבון ומתחזקת את מתקניה ברמה הג

בוהה ביותר על מנת לוודא שהכול זורם כראוי 
ידידותי,  מוצר  ופועלת לשמור שהדלק, שאינו 

לא יזיק".
מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה 
כי מתקן מישוב האדים ממיכליות דלק  כץ, אמר 
– הוא פרויקט שיפחית את זיהום האוויר מאוניות 
ושמ נדיפים  אורגניים  בחומרים   90% בכ -הדלקים 
ווה ערך למאות משאיות רכבים ומכוניות בתחנות 
זה מתווסף לתוכנית  כי פרויקט  ציין  תדלוק. כץ 
המשרד להגנת הסביבה להפחית את זיהום האוויר 
מחומרים אורגניים נדיפים, שמרביתם גם חומרים 

מסרטנים מכלל התעשייה. 

 מאת מי-טל בן-סימון

חגי  של  הימים  כל  במהלך 
מתשרי יקצה משרד הרווחה תק
מציב אירוח מיוחד לטובת אוכלו
המת הבודדים  הקשישים  מסיית 

גוררים בעיר, כדי לאפשר להם 
מטיפול אישי וארוחות חמות. במ

שרד הרווחה מציינים כי לאורך 
מהמטפ רבים  החגים,  מימות 

לים בקשישים יוצאים לחופשה, 
למצוא  מהם  רבים  עלולים  וכך 
את עצמם ללא טיפול הולם או 
ארוחות חמות. כדי לסייע להם 
לעבור את תקופת החגים באופן 

מכובד וכמיטב המסורת, יאפשר תקציב האירוח 
הקשישים  לאוכלוסיית  וארוחות  אישי  טיפול 

שאין להם בני משפחה וזקוקים לכך.  
מלדברי שר הרווחה, משה כחלון, מדובר בת

כיוון שמדובר בנושא בעל  קציב שאינו מוגבל, 

את  מרכזי  כיעד  רואה  "אני  עליונה.  חשיבות 
קשי שבהם  במצבים  בייחוד  לקשישים,  מהסיוע 

שים נותרים בודדים במהלך החגים", אמר השר. 
מ"על כן אנו מבקשים לדאוג להם לעבור את הח

גים בצורה מכובדת". 

 תש"ן חנכה 
מתקנים סביבתיים 

בנמל הדלק

יונה יהב ורפי טטרקה בחנוכת המתקנים החדשים �  צילום: תש" ן

לא להשאיר קשישים בודדים בחג � צילום המחשה

תקציב אירוח מיוחד 
לקשישים בודדים

לדברי שר הרווחה, משה כחלון, מדובר בתקציב שאינו מוגבל, 
כיוון שמדובר בנושא בעל חשיבות עליונה

המתקנים הוקמו בהשקעה של כ—50 מיליון ש"ח

רחלי בר
טל: 7615999—054

racheli.beer@gmail.com

אחרי החגים יתחדש הכל,    
ימי החול  וישובו  יתחדשו 
האוויר, העפר, המטר והאש
גם אתה, גם אתה תתחדש...
)נעמי שמר(

http://www.yedhaifa.co.il/?11-4



6407.10.2011

מאת איל לרמן
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המוטלים לים מנוטרים בצורה רציפה והנתונים 
מועברים ישירות, באופן מקוון, לאגף ים וחופים 

במשרד להגנת הסביבה. השקעות אלו מצטרפות 
12 מיליון שקלים לטובת פעומ  להשקעה של כ-

לות אחזקה וניטור בפרוזדור הצנרת, המקשר את 
נמל הדלק לחוות האחסון.

מנכ"ל תש"ן, רפי טטרקה, אמר במהלך הטקס: 
היעדים  מן  אחד  הוא  הסביבה,   והגנת  "איכות 
הדבר.  בנפשנו  כי  יודעים  שלנו. אנו  המרכזיים 
אנו מבינים היטב את המשמעות הנובעת מזיהום 
מי-התהום או מזיהום הים, ואנו משקיעים - זמן, 

ממאמצים, מחשבה ומשאבים רבים – על-מנת לצ
עוד קדימה  בתחום זה".

מיו"ר תש"ן, ד"ר יואב סרנה, אמר: "תש"ן לו

היא  האוכלוסייה שמתקרבת.  קחת בחשבון את 
מלוקחת בחשבון ומתחזקת את מתקניה ברמה הג

בוהה ביותר על מנת לוודא שהכול זורם כראוי 
ידידותי,  מוצר  ופועלת לשמור שהדלק, שאינו 

לא יזיק".
מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה 
כי מתקן מישוב האדים ממיכליות דלק  כץ, אמר 
– הוא פרויקט שיפחית את זיהום האוויר מאוניות 
ושמ נדיפים  אורגניים  בחומרים   90% בכ -הדלקים 
ווה ערך למאות משאיות רכבים ומכוניות בתחנות 
זה מתווסף לתוכנית  כי פרויקט  ציין  תדלוק. כץ 
המשרד להגנת הסביבה להפחית את זיהום האוויר 
מחומרים אורגניים נדיפים, שמרביתם גם חומרים 

מסרטנים מכלל התעשייה. 

 מאת מי-טל בן-סימון

חגי  של  הימים  כל  במהלך 
מתשרי יקצה משרד הרווחה תק
מציב אירוח מיוחד לטובת אוכלו
המת הבודדים  הקשישים  מסיית 

גוררים בעיר, כדי לאפשר להם 
מטיפול אישי וארוחות חמות. במ

שרד הרווחה מציינים כי לאורך 
מהמטפ רבים  החגים,  מימות 

לים בקשישים יוצאים לחופשה, 
למצוא  מהם  רבים  עלולים  וכך 
את עצמם ללא טיפול הולם או 
ארוחות חמות. כדי לסייע להם 
לעבור את תקופת החגים באופן 

מכובד וכמיטב המסורת, יאפשר תקציב האירוח 
הקשישים  לאוכלוסיית  וארוחות  אישי  טיפול 

שאין להם בני משפחה וזקוקים לכך.  
מלדברי שר הרווחה, משה כחלון, מדובר בת

כיוון שמדובר בנושא בעל  קציב שאינו מוגבל, 

את  מרכזי  כיעד  רואה  "אני  עליונה.  חשיבות 
קשי שבהם  במצבים  בייחוד  לקשישים,  מהסיוע 

שים נותרים בודדים במהלך החגים", אמר השר. 
מ"על כן אנו מבקשים לדאוג להם לעבור את הח

גים בצורה מכובדת". 

 תש"ן חנכה 
מתקנים סביבתיים 

בנמל הדלק

יונה יהב ורפי טטרקה בחנוכת המתקנים החדשים �  צילום: תש" ן

לא להשאיר קשישים בודדים בחג � צילום המחשה

תקציב אירוח מיוחד 
לקשישים בודדים

לדברי שר הרווחה, משה כחלון, מדובר בתקציב שאינו מוגבל, 
כיוון שמדובר בנושא בעל חשיבות עליונה

המתקנים הוקמו בהשקעה של כ—50 מיליון ש"ח

רחלי בר
טל: 7615999—054

racheli.beer@gmail.com

אחרי החגים יתחדש הכל,    
ימי החול  וישובו  יתחדשו 
האוויר, העפר, המטר והאש
גם אתה, גם אתה תתחדש...
)נעמי שמר(
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