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 ולבקתנ תוניוצמ  תואצות
 תווחב ריוואה רוטינ םויסב

  יאורלאב םילכמה
 :יתרפא תימע הביבסה תוכיא תדעו ר"וי
 לכב שומיש השעת הצעומה תלהנה"
 תנמ לע התושרל םידמועה םיעצמאה
 דמוע היבשות םימשונ ותוא ריוואהש אדוול
"םיבייחמה םינקתב

 יאורלא תנוכשב ן"שת ילכמ תביבסב םיישדוח ךשמב ךרענש ריווא רוטינ םייתסה ,2015 רבמצד ףוסב
 דוגיא ידי לע ,ןועבט תירק תימוקמה הצעומה תלהנה תטלחהל ךשמהב עצבתה רוטינה .ןועבט תירקב
 םילכמל ךומסב המקומש תדיינ ריווא רוטינ תנחת תועצמאב ,הביבסה תנגהל הפיח ץרפמ רוזא םירע
.)יאורלא ,חרזמה בוחר( םירוגמה יתבלו
 וללה תוידועייה תודידמה ,ןועבט זכרמב תמקוממה העובק ריווא רוטינ תנחת לש התוליעפל ליבקמב
 תנמ לע הדיפקב רחבנ םוקימה רשאכ ,ןועבט תירק תצעומ שאר ,ילאירא דוד לש ותשקבל ועצבתה
 .םילכמה תווח תביבסב םיבשותה םימשונש ריוואה תוכיא תא אדוול
 :םיאבה םירמוחה וקדבנ תודידמה תרגסמב
 ןזנבה זוכיר רשאכ ,ק"מ/ג"קמ 3.9 לע דמועה יתממיה דעיה ךרע ןקתב ודמע ודדמנש םיזוכירה לכ :ןזנב
 .ק"מ/ג"קמ 1.4 היה הדידמה תפוקתל עצוממה
 ךרע לעב וניה הביבסה תנגהל דרשמה יפל רשא ,םיקלדה תיישעתל ךיושמה )ןזנב ליתמ( ןאולוט
4.4 לש םיזוכיר עצוממ םע ,הז ךרעמ זוחאה שילשל עיגה אל ,ק"מ/ג"קמ 3,770 לש יתממי הביבס
.ק"מ/ג"קמ
 ילכמ תוטילפ םע בורל תוהוזמו םיקלד תפירשמ תוטלפנה ,)NOx( ןקנח תוצומחת יזוכיר תדידמ
0-220 ןיב םייתעש יצח םיעצוממב וענ רשא הביבסה ךרעמ תיתועמשמ םיכומנ םינותנ וגיצה ,הרובחת
 .ןקתה יפל ק"מ/ג"קמ 940 תמועל ,ק"מ/ג"קמ
 יתעשה הביבסה ךרעמ תירישעל עצוממב עיגה הדידמה תפוקתב עצוממ )NO2( ינצמח וד ןקנח זוכיר
 .ק"מ/ג"קמ 94.2 היה דדמנש יברימה זוכירה רשאכ ,ק"מ/ג"קמ 16.2 םע ,ק"מ/ג"קמ 200 לע דמועה
140 לש הביבס ךרע תמועל ,עצוממב ק"מ/ג"קמ 46.7 לע ודמע רשא ןוזוא יזוכיר ודדמנ ,ןכ ומכ
 םימרוגב םרוקמ בורל רשא ,)PM10( םימישנ םיריעז םיקיקלח ודדמנו יתעש הנומש עצוממב ק"מ/ג"קמ
 םיזוכירה ,ק"מ/ג"קמ 150 וניה PM10 לש יתממי הביבס ךרעו דועב .ריוואב לוחו קבא ןוגכ םייעבט
 .ק"מ/ג"קמ 36.8 היה הדידמה תפוקתל עצוממהו 57.9 ויה ודדמנש םיילאמיסקמה

 םילוכי ונאו םיתוש ונא םתוא םימה תא רוחבל םילוכי ונא" :הביבסה תוכיאל הדעווה ר"וי ,יתרפא תימע
 הצעומה תלהנה .םימשונ ונא ותוא ריוואה תא רוחבל םילוכי ונניא ךא םילכוא ונא ותוא ןוזמה תא רוחבל
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 ותוא ריוואהש אדוול תנמ לע התושרל םידמועה םיעצמאה לכב שומיש השעת ןועבט תירקב תימוקמה
."םיבייחמה םינקתב דמוע היבשות םימשונ

 ףותיש לע ךרבמ ינא" :הביבסה תנגהל הפיח ץרפמ רוזא םירע דוגיא ל"כנמ ,רלסרד רפוע ר"ד
 ךכ לע ךרבמ ינא ךכמ רתוי .תדיינה הבצוה וב רוזאב םיבשותהמו תימוקמה הצעומהמ וניכז ול הלועפה
 םיגרוח םניא םירמוחה יזוכיר ןהיפל ,םינשה ךרואל ושענש תומדוק תומיגדו תודידמ ורשיא תואצותהש
 .יתועמשמ ןפואב םיכומנ ףא ,םיבר םירקמבו הביבסה תנגהל דרשמה לש יקנ ריווא קוח ינקתמ
 לכב תדמוע ,םירחא םיבר םירוזאמ תלפונ הניא ,ןועבט יבגל םג ןוכנ הזו הפיח ץרפמב םויה ריוואה תוכיא
 לש טנרטניאה רתאל סנכיהל ןועבטב בשות לכ לוכי ףסונב .ריוואה תפיאשמ ששח לכ ןיאו םינקתה
 ".רבעבו עגר ותואב ,רוזאבו ןועבטב ריוואה תוכיא תא תוארלו דוגיאה

 ,םילכמב םימטאה תפלחה לש בחר טקיורפ עצבתהל יופצ םיבורקה םישדוחב יכ ,דוגיאהמ רסמנ דוע
 תאו םימטאה תפלחה ןפוא תא עבוקה ,םימטאה תפלחה ידעומל יאפוריאה ןקתה תויחנהל םאתהב תאז
 .םטאה גוס

Page 2 of 2ןועבט תירק תימוקמ הצעומ

24/01/2016http://www.ktv.org.il/?CategoryID=617&ArticleID=4104&print=1


