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  הפוגעים לבצע  מעקב   אחרי  פליטת  הגזים,  בשלב  זה,    שישראל  לא  מחויבת למרות
  ריש ום  ומע קב  אחרי  הגזים ל  ינ הלו "באט.  ל  הצ טר פו   לפ ייל וט  תקדי מי "בצה,  בסביבה

מעקב  הוא  שלב  ראשו ן  בדרך  לצמצום  :  מדגישים  .הנפלטים  כת וצאה   מפעילות  ה צב א
  הזיהום

 
  נעמה רק

 
, 2010  וד יוו ח  פ ליטו ת  גזי  ח ממה   במה ל ך  שנ ת  ל  צ פוי  ל קחת   חל ק  בפ ייל וט  לר ישום " צה 

ל "  יחידו ת  צה  לעקוב  א חר   כמות  ה גזי ם  מס וג  זה  הנפ לטים   כתוצא ה  מפעי לותבמסגרתו  יי דרש
ל  ל וקחי ם  חל ק  בפיילוט  "נוסף  על   צה.    שנת יעל  בסיס,  ולדווח  על   כ ך  למשר ד  להגנ ת  הס ביב ה

  וחברת התאחדות  התע שיני ים,  ביניהם  חב רת   החשמ ל,    מ המגז ר  האזר חי זה  גורמים  רבים
הגוף  האמון  על ,  ל"  של  אטבחודשים  האחרונים  אף  השתלב  מנהל  הגנת  הסב יבה".  אגד"

וגוף  זה   אף   יירכז   את   הר ישום  ,   ו הדיווח  הוועדה  אשר  קב עה  את  מנגונונ י  ה פעולה   של  מערך  הרישוםבדיוני,  לית"תחום  זה  ברמה ה מט כ
 .  להתחממות כדור הארץגזי החממה פוגעים בסביבה ועל פי מחקרים רבים גורמים. ל" בצהוהעברת הנתונים

  
לפעול ,  ובשלב  הבא ,    לאוו יר  בישר אל  פליט ת  גזי  חמ מה  ה וקם  על   מנת  לעקו ב  אחר  פ לי טת  גזי ם  מס וג  זההמערך  לד יווח  ו לרי שום

לבצע  מעקב  אחר )  1997(  ק יוטו  איננה  מחו יבת  על  פי  אמ נת,  נחשבת  למד ינה  מת פתחת  ו לא  מפות חת  אשר,  ישראל.  להקטנת  הכ מות
לפעול  בנ ושא  ולה קים  את  המ ער ך   ,שבטכניון"  שמואל  נאמן "בחרו  במ שרד  ל הגנת   הסביב ה  ובמוס ד    ,למרות  זאת.  פליטות  ג זי  ה חממ ה

שכללה ,  שקדה הו וע דה  2009 במהלך  שנת.  יהפוך בעתיד למ חייב כלפ י כלל הח ברות  בישרא ל,   זההתנדבותי  בשלב,  המערך. המדובר
  יו צג  בו ועידת   הא קל ים   שת יפתח  מ חר אשר,  על  בני ית  מנ גנון  ה פעולה   של  המערך,  "אדם  טבע   וד ין"  אף  נצ יגי ם  מ טעם  ה צי בור  ומאר גון

 . שבדנמרקבקופנהגן

  אמירההצטרפות שהיא

השתלבה  בה  ,    לה גנ ת  הסביבהבעקבות  בק שת  המשרד,  כאשר  לפ ני  מספ ר  חודשי ם,    פועלת   מ זה   כשנ ההועדה  ל קבי עת   תקנון  המע רך
ל שם  לו כיעד  לקדם "צה. "ל"  של א טד מ חקר ופ ית וח  סבי בתי  ו גורמ י סיכון במינ הל  הגנת  הסב יבה "רמ  ,ן  שרון מ ישר"רס, ל"גם נ ציגת צ ה

החלטנו  שנכ ון  לה צט רף  למע רך  .  "ן  מישר"  רס מסבירה,  "ביניהם  גם   זיהום  א וויר ,    ו למ זער  מפגעים  סבי בתי יםאת  השמיר ה  על  הס ביב ה
גופים  אח רים  שרוא ים   או תנו .  יש  א מיר ה  במ עשה  ,כמו  כן.    לה יערך  בצ ורה   מיטב ית   לקראת   הרג ע  בו   נחויב  לדיווחכדי,  הרישום  כע ת

 ". גם הם יכולים, ל בודק את עצמו" גדול כמו צהמבינים שאם גוף

אלא  תח ושב  על   בסי ס  נתו ני  צ ריכת   ה דל ק  והחשמל   ,לא  תימדד  בפ ועל   כמות  הגזים   ה נפל טים  2010-  הפ ייל וט  שיתבצע   בבמסגרת
המזגנים ,    תכל ול  ספיר ה  מ דוי קת   ש ל  כמות  כל י  ה רכ באשר,  במספר  בסיסים  תתב צע  בד יקה   פרטנית  יותר,  בנוסף.    נוספ ים ופרמטרים

אך  העבו דה  הפרטנית  בבסי סי ם  תאפשר  לנ ו  לערב  בנושא    ,  צפ וי  להיות  הבדל  גדול  בי ן  כמות   ה פליט ות  בשתי  שי טות  המעקב לא.  " ועוד
לי בנ ושא"במינהל הג נת  הסב יבה  מתכננים לבצע יו ם ה שתלמות צה  .ן  מי שר "מוסיפה  רס , " המ פק דים  ול העל ות  את ה מו דעות  לנ ושא את

אנו.  "ל"בתקווה  שמעשה  זה  יביא   לפ עולות  מ עשיות   ביחיד ות  צה  ,במטרה  להעלו ת  א ת  המ ודעות  לנושא   ולחשי בותו ,  גזי  החממ ה
  בפ לי טות תסייע  בא ופן   משמ עותי  לירידה,    הפעיל ות   לצ מצום   צריכות  הד לק ביניהם,  ל  מ קיי ם  כע ת"מאמינים  כי  פ רוי קטי ם  שונים  שצ ה

,   א ת  עצמךברגע  שאת ה  מתחיל  למ דוד .    המע קב  היא  שלב   בדרך  לצמ צום  הפליטהואין  ספ ק  שגם  ת חילת,  הגזים  הרעי לים  והמסוכנים
 .ן מישר" רסמציינת, "אתה נעשה מודע לכך יותר ומתחיל לצמצם
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