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 א"מתחנות הדלק בת 80%-ב
דליפה תת קרקעית

 35% -סקר של מכון נאמן בטכניון : בלעדי
 מהמיכלים התת קרקעיים בתחנות הדלק בארץ

דולפים ומזהמים את הקרקע

 יהודה גולן  
30/11/2004  11:09 

מהמיכלים התת קרקעיים שבתחנות הדלק דולפים  35%
מתחנות הדלק באזור  10%רק . והדלק מזהם את הקרקע

-מתחנות הדלק בתל 80%-אביב עומדות בתקנים וב-תל
 .אביב יש דליפה בלפחות אחד מהמיכלים התת קרקעיים

  
ח איכות סביבה שמפרסם היום מכון "כך עולה ממסקנות דו
ח החמור "הדו. זו השנה הרביעית, נאמן שבטכניון בחיפה

, "2004-2005סדרי עדיפות לאומית לשנת "תחת הכותרת 
הוכן בטכניון בהשתתפות גורמים ממשלתיים שעוסקים 

בנושא והוא מציג תמונת מצב עגומה בכל הקשור בתחנות 
 .אביב-דלק באזור תל

  
אביב התגלו ברבע -בבדיקות שנערכו בתחנות הדלק בתל

תחנות  110מתוך   כ"סה. מהצינורות התת קרקעיים דליפות
,נמצאו תקינות לחלוטין 11רק , אביב-דלק שנבדקו באזור תל

נמצאו לא תקינות  4, ובהליכי אכיפה  נמצאו לא תקינות 72
תחנות נמצאו לא תקינות והן  14עוד , ונגדן הוגשו תביעות

תחנות תוצאות הבדיקות  9עומדות לפני נקיטת הליכים ועוד 
 .עדיין לא סופיות

  
יורם אבנימלך מהטכניון בסיוע אנשי ' ח ערך פרופ"את הדו

. החברה להגנת הטבע ומשרד איכות הסביבה, נציבות המים
ח קובעת כי עקב "אחת המסקנות המרכזיות של הדו

  
  

בארכיון  

שמור במזוודה שלח לחבר הדפסה
הוסף תגובה עבור לפורום כתוב לעורך

 



 

האחריות בנושא איכות הסביבה שמוטלת על מספר גופים 
ממשלתיים לא מביאה לפעילות מתואמת ביניהן אלא 

לתוצאה הפוכה מכיוון שבהרבה מקרים מתפתחת יריבות בין
משרדים ממשלתיים שגורמת לעיכובים ולהפרעה הדדית 

לכן מוצע להקים מינהלת . בפעולה במקום לקדם את הנושא
 .שתטפל בנושאי זיהום רקע ומים באזור אקוויפר החוף

 

שמור במזוודה שלח לחבר הדפסה
הוסף תגובה עבור לפורום   כתוב לעורך
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