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 –דע" מציגה את עולם אפר הפחם על כל רבדיו -ספריית עלוני המידע "אפר

בדברי הסבר  –מייצורו בתחנות הכח ועד ניצולו המועיל במגוון היישומים 

ובאיורים מאירי עיניים, על היבטיו  קצרים שווים לכל נפש, בתמונה וצבע

דע" כולל מידע על שימושים -הטכנולוגיים, הכלכליים והסביבתיים. אוגדן "אפר

שהשלימו מהלך פיתוח והם מיושמים בפועל בישראל. העלונים ערוכים באוגדן 
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 פנינו?אן מנין באנו ול –מי אנחנו 

, הגנת הסביבה, משרד האנרגיה והמים משרדי התשתיות הלאומיותע"י  1993בשנת  הוקמהמנהלת אפר הפחם 

במועצת המנהלת מקדמים  נציגי השותפיםהפנים, חברת החשמל לישראל והחברה הלאומית לאספקת פחם. 

בתנאים  כמשאב פעולות פיתוח בהתאם למטרות הנגזרות ממדיניות הממשלה למצות את התועלת הגלומה באפר

 .סביבתיים

 

 ת המנהלתומטר

 מטרות על

  כחההבטחת פינוי רציף של אפר פחם מתחנות 

 מיצוי תועלות כלכלית, טכנולוגית וסביבתית מהאפר כמשאב  

 יעדי המנהלת

  פיתוח 
o השבחת שימושים קיימים 
o פיתוח שימושים מתקדמים 

 תקינה 
o תקינה הנדסית 
o תקינה סביבתית 

 מרכז ידע 
o מחקר מתקדם 
o מאגרי נתונים ומידע 
o הדרכה והפצת ידע 

 מערך אספקה 
o תכנון ורישוי מאגרי אחסון ביניים 
o פיתוח ואימוץ טכנולוגיות השבחה 
o בקרת איכות 

 רישוי 
o ניהול הרישוי הסביבתי 
o בקרה סביבתית 

 

 עבודת המנהלת

הפועלת באמצעות מדעית -מבססת את עבודתה על לימוד ומחקר בהיגוי והנחייה של מועצה מקצועית המנהלת

 :בתחומיםהמתמקדים  צוותי מומחים

 מזהמים 

 קרינה 

 גהות 

 בנייה 

 סלילה 

 חקלאות 

 בקרת איכות 

 

 חזון המנהלת

 .פיתוח שימושים בראייה כוללת של המרחב הסביבתי, הכלכלי והחברתי

 עקרונות הפיתוח

 גיוון שימושים

 ביזור יעדים

 ת יואיכו מיצוי

 אספקה רציפה

 כוללתתועלת 

mailto:coalash@ncsc.co.il
mailto:coalash@ncsc.co.il

