
שנוישהו

חזקה.ויותריותרנהייתבישראלהרחובתאורת
ומשמיןמסרטןאורזיהו?אךזאת,יודעי?רבי?לא
40עמודצ׳צ׳יקודניאלבר־אוןדני

יכבה
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הופכתהאחרונותבשנים

ויותריותרלמקוםישראל

מחירישהזהלשינוימואר.

דטבר־און

צ׳צ׳יקדניאלצילומים:

מוארלמקוםהאחרונותבשניםהפכהךשראל

מהחלל.גםזהאתורואיםדימוי.לאזהיותר.

קטניםעירונייםשרחובותשמרגישמיכל
בינעירוניים,כבישיםכמולבוהקיםפתאוםהפכו
אצטדיונים,כמומואריםבינעירונייםשכבישים
כלזוהרות;שמשותאלףכמוזורחיםואצטדיונים

שלידהפיצוצייהעלשהותקןשהזרקורשחשמי

הנורותוששרשרתהרשתיתאתלומחוררביתו

בטיולהמדבריהלילהלחניוןהשכניםשהביאו
בוצרובהנשארההשם(למעןבטבע!)טיולשלו

יק־השינה,בשקעיניואתשעצםאחריהרבהגם
בל

$TS1$יקבל$TS1$
$DN2$יקבל$DN2$כיצדשמתעדיםלווייןמצילומימרגיעתיקוף

הלילה.בשעותמהחללישראלנראית
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(Infrared Imaging Radiometer Suite

מינהלשלאדוםאינפראחיישנימערכת

מציגההאמריקאי(והאטמוספירההאוקיינוסים

פשוטה:סקאלהבאמצעותהעגוםהמצבאת

ירוקלגווניו,כחולכךאחרחשוך,פירושושחור

ישראלב-3102מואר.הכיהואואדוםוצהוב,

עגב־כמואדוםדןגושלמדי:מוארתבהנראתה

נייה,

$TS1$,עגבנייה$TS1$

$DN2$,עגבנייה$DN2$צהובים־ירוקיםאורבנזוקדימלאהגליל
אבלמהחוף.ק"מ20-10עדמוארהיםואפילו

שהיהמהתאורה.פצצתהיא2021מודלישראל

והמו־לצהוב,שירוקמהלירוק,הפךכחלחל

קדים

$TS1$והמוקדים$TS1$

$DN2$והמוקדים$DN2$הבחירהוהתפשטו.התרחבוהאדומים

השנהזומקרית.לאהיאההשוואהלשםב-3102

בגאווה,תרשיחאמעלותעירייתהכריזהשבה
בעולםהראשונהלעירלהפוךעומדתשהיא
במובניםהיתה,זולד.בתאורתשמוארת

הפתיחה.ירייתמסוימים,

גלעדאומרממריא",בישראלהאור"זיהום
מקבוצתותאורהחשמלמהנדסגוזני,)גילי(
לךהיה"אםבתופעה.שנאבקתמכוון","אור
לתתמיםכמהבוטנאישואלהייתבגינה,צמח
נכוןמהידוע,כברהכלהתאורה,בתחוםגםלו.

פיעושיםכולםפשוטלעשות,צריךמהלעשות,

גודלהואהעצובהדברשצריך".ממהארבעה

טוב,להיותיכול"לדהמפוספס.הפוטנציאל
רוטשילד,אלוןמסביררע",להיותיכולוהוא
הטבע.להגנתבחברהביולוגימגווןתחוםמנהל

המ־ברירתאותו.עושהאתהאיךהיא"השאלה

חדל

$TS1$המחדל$TS1$

$DN2$המחדל$DN2$רע".לעשותהיא

העיקריתהטכנולוגיהקצר.טכניהסבר
מזמןלאעדבישראלהחוץבתאורתששלטה
הםאלהגבוה.בלחץנתרןנורותנל"גהיתה

זיכרונותכלאתשצבעוהידועים,הרחובפנסי

ומ־חלודיםצהוב־כתוםבגוניהלילייםילדותינו

רגיעים.

$TS1$.ומרגיעים$TS1$

$DN2$.ומרגיעים$DN2$הןחסכוניות:הנל"גנורותגםהנייר,על

חשמלשלואטלכלאוריותרכמהפימפיקות

שהןהיאהבעיהוההלוגן.הליבוןנורותלעומת
שהןמהאורגדולוחלקהכיוונים,לכלמאירות
שמהרברפלקטור,ופוגעלמעלהמוקרןיוצרות

שכןהאורכחום.חייואתוגומרמתלכלךמאוד
נוטההואטוב:מתפזרלאלקרקעלהגיעמצליח

שמקלמההכביש,עלחזקיםאורעיגוליליצור
עיגולביןאבללפנס,מתחתהמטבעאתלמצוא
נעים.לאוזהחשוכיםחלקיםנשאריםלעיגול

בקלותלפזראפשרזאת,לעומתחלד,אוראת
אורוולכןזולות,פלסטיקעדשותבאמצעות

שרוצים,גווןבכלמגיעותהנורותיותר.אחיד
בהןוכשמשתמשיםמועט,יוצרותשהןהחום

שלמהעלויותכ-%58עדלחסוךאפשרנכון

אנרגטית,ברכההיאהלדתאורתהנל"ג.תאורת
שבש־לכךשגרםמהשהיאלהאמיןסיבותויש

נים

$TS1$שבשנים$TS1$

$DN2$שבשנים$DN2$החשמלבצריכתהתייצבותחלההאחרונות

עלייה.שלשניםלאחרבישראללנפש
גו־עטוהחיסכון,ובראשןהאלה,הסיבותמכל

פים

$TS1$גופים$TS1$

$DN2$גופים$DN2$רבשללכמוצאיהלדעלרביםציבוריים

בנייניתשתית,מתקניצבא,בסיסייישובים,

הח־חשבוןאתהצניחהבאמתההחלפהמשרדים.

שמל,
$TS1$,החשמל$TS1$

$DN2$,החשמל$DN2$כיהחיסכוןפוטנציאלאתמיצתהלאאבל

גוזני,לדבריהתאורה.עוצמתאתהעלובמקביל

האלההפרויקטיםאתוביצעושתיכננולקבלנים

חזקיםפנסיםכיחזקים,פנסיםלמכוראינטרסיש

עדחצילקצץשמחוהרשויותיקרים.יותרהם

דקדקוולאהתאורהמהוצאותשלישיםשני
;tg
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המשי־שלהם,הקופוןאתגזרוהקבלניםבפרטים;

כו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$מא־אותהגםוהוציאוהבאההמקומיתלרשות

פלה

$TS1$מאפלה$TS1$

$DN2$מאפלה$DN2$הצפתהיאהתוצאהמדי.גדולגדול,לאור

האחרונות.בשניםחוויםמאיתנושרביםהאור

קרובותשלעתיםהאלומה,הןנוספותבעיותשתי
ומעברמעלמאירההיאולכןטובמכוונתאינה

ולח־לבתינוחודרתלהאיר,צריכהשהיאלשטח

לומותינו;
$TS1$;ולחלומותינו$TS1$

$DN2$;ולחלומותינו$DN2$,אבלורך,חמיםלהיותשאמורוהגוון

האורחרבותכמודוקר,לבן־תכלכללהיותנוטה

הכוכבים".מ"מלחמת

כחול.אורמעטעםמטבעו,כתוםהיההנל"ג

נזהריםלאואםבמהותו,כחולהואהלדאבל

גלקצריאורתדריהרבהמשפריץהואאיתו,

לרדתעדיףרחוב"בתאורתהכיוונים.לכל

שפירו־נמוכהצבעטמפרטורתקלווין,ל-007,2

שה

$TS1$שפירושה$TS1$

$DN2$שפירושה$DN2$ד"ראומרתכחול",אורומעטצהבהבגוון

ואלקטרוניקהחשמלמהנדסתניסנבאום,אינה
"אבללתאורה,הישראליתהאגודהויו"ר

אתכשמדליקיםכי,4,000עושותרבותרשויות

חזקהואשהלבןהיאהתחושההשני,לידאחדזה

יותר".׳וואריותר,

וכלכ־אנרגטיותרקלאהשלכות,ישזהלכל

ליות,
$TS1$,וכלכליות$TS1$

$DN2$,וכלכליות$DN2$התקשורתיהעיסוקבריאותיות.גםאלא
הים,צביבמצוקתלהתמקדנוטהאורבזיהום

ובעציםכוכבים,בהיעדרדרכםאתשמאבדים

תאורהבגללהחורףבאמצעשמלבלביםאומללים

מדכדכותהטבעמעולםהדוגמאותמלאכותית.

אנ־שגםהעובדהפחותלאמדכדכתאבלבהחלט,

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$מסמךנדפקים.אנחנוגםולכןחיים,בעלי
צייןהאחרוןבאוגוסטהבריאותמשרדשפירסם
לג־עלולבלילה,כחולאורובפרטאור,שזיהום

רום

$TS1$לגרום$TS1$

$DN2$לגרום$DN2$משי־שנובעיםטווחארוכימצטברים"נזקים

בוש

$TS1$משיבוש$TS1$

$DN2$משיבוש$DN2$דרךבעייפות,החלהביולוגיהשעוןבתפקוד
וכלההמטבוליזםושיבושהשמנהריכוז,חוסר

מסוימים".סרטןבסוגילתחלואהמוגברבסיכון

מבי־לאכללבדרךהםלמאיריםכשמעירים

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$לתאורההחליפוהםהרימהם.רוציםמה

לחייהם?יורדיםלמהאזבחשמל,חסכו"ירוקה",

מאודרגישבשטחשיושבצבאילבסיס"הגעתי

׳זהלהם,"אמרתירוטשילד,מספרסביבתית",

זהמטורפות.העוצמותכאן.שקורהמהזוועה

מב־בעייתימאודהואהלבןהגווןהכיוונים.לכל

חינת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$אתהמה׳עלענו,הםואקולוגיה׳.בריאות

התאורהאתהחלפנושנתייםלפנירקמדבר?

בא־אתהאנרגטית.התייעלותשלממהלךכחלק

מת

$TS1$באמת$TS1$

$DN2$באמת$DN2$החלפה?׳"עודלעשותכסףלנושייתנוחושב

***

יצאנוהאחרונה.השבתמוצאיבערב,תשע

בכרמלהקשיםהאורממפגעיאחדאתלתעד

שרדהמתפוררהמנדטוריהכלאביתדמון.כלא

וגםהמאה,בתחילתאותולסגורהניסיונותאת

בני44שלבחייהםשעלתההגדולה,השריפה

כאןהואכנראהפגע.ללאאותוהותירהאדם,
בוהשקיעוהאחרונותבשניםכילהישאר,כדי

ולבנים,אימתנייםלדזרקוריסביבווהציבו
והאפלהסמיךהחורשאתיקרותבאורשמאירים

מרחקהחוף,מכבישגםבבירורונראיםשסביבו
המתפ־ההרריהכבישאפילומשם.ק"מ10של

תל,
$TS1$,המתפתל$TS1$

$DN2$,המתפתל$DN2$חשוךעתלית,לעברעוספיהמכיווןשיורד

שנחתהחלליתכמוזוהרהכלאודווקאלחלוטין,

ביוספרית.טבעשמורתבלבבטעות

כ-02שלבמרחקהחנינוואניהצלםדניאל

הערה
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שמאבדיםהים,צביבמצוקתלהתמקדנוטהאורבזיהוםהתקשורתיהעיסוק

הבריאות,משרדלפינפגעים.אדםבנישגםאלאכוכבים.בהיעדרדרכםאת

לסרטןמוגברוסיכוןהשמנהריכוז,חוסרלעייפות,גורםאורזיהום
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שצולמהלפניאבלמהאוטו,יצאנומהכלא.מטר

במערכתאלמוניקולעלינונבחאחת,תמונה

שהתפשטההחזקההתאורהלצלם"."לאהכריזה

לראותלואיפשרההכלאלגדרותמעברהרבה

שנאבקיםהמומחיםלדבריאבלהיטב,אותנו
טובאותנולראותהיהיכולהואאור,בזיהום

התאורהאםיותר,גדולולמרחקיותר,אפילו

מש־היהוהשומרהגדרותלתחוםמוגבלתהיתה

תמש

$TS1$משתמש$TS1$

$DN2$משתמש$DN2$מסנ־חזקיםפנסיםלילה.לראייתבאמצעי

וורים

$TS1$מסנוורים$TS1$

$DN2$מסנוורים$DN2$באופןוכךהאלה,האמצעיםאת

במקוםבביטחוןלפגועעלוליםהםפרדוקסלי

שנתשעדמבטיחיםהסוהרבתיבשירותלעזור.

במת־ההיקפיתהתאורהאת"ישדרגוהם2023

קני

$TS1$במתקני$TS1$

$DN2$במתקני$DN2$...המשרדוהנחיותלמגבלותבהתאםשב"ס

אור".זיהוםבנושאהסביבהלהגנת

מצ־גבולעלצבאיבסיסשאפילומספרגוזני

רים,

$TS1$,מצרים$TS1$

$DN2$,מצרים$DN2$מסוגלשהואהאורלכללכאורהשזקוק

לתאורהעברחדירות,מפנילהישמרכדילייצר
שלו.הביטחוןדרישותעללוותרבלימינימלית

מעליונוצרהללד)לראשונה(עבר"כשהבסיס
"אחריאומר.הואק"מ",50אולישלאורמזרקת

רקשםרואיםהתאורה,אתשובהחליפושהם
האנטנה.בראששמנצנץהקטןהאדוםהפנסאת

וגםסביבתית,השפעההזהלבסיסאיןעכשיו

עו־כשאתהעכשיו.בהםלפגועיותרהרבהקשה

שה

$TS1$עושה$TS1$

$DN2$עושה$DN2$בךלפגועשרוצהמינכונה,לאתאורה
היטב".אותךרואה

בר־הולךכשאניהקורא,לעצמויאמרטוב,

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$רוצהאנילילה.לראייתאמצעיםליאין

היאהשאלהבטוח.להרגישכדיאורשטוףרחוב

זהבטוח?להרגישכדיצריךבעצםאורכמה

פורטנובבוריספרופ׳שלהמחקרתחוםבדיוק

וסביבהטבעמשאבילניהולמהמחלקה

נזקיעלספרשכתבאחריחיפה.באוניברסיטת
שלושהמסריםוהרגישלבריאותהכחולהאור

פורטנובהחליטערלות,אוזנייםעלנופלים

מה־בבעיהולטפלכלשונו,דיסקט","להחליף

כיוון

$TS1$מהכיוון$TS1$

$DN2$מהכיוון$DN2$לסילוקמחקריתתשתיתלתתההפוך
בסדרתהציבורימהמרחבהבלתי־נחוץהאור

האחרו־בשניםועמיתיוהואשפירסמומחקרים

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$האורעוצמתביןקשרבאמתשישהראוהם

בה,ההולכיםשלהביטחוןתחושתלביןבעיר
שמעברמסוימת,בנקודהמתייצבתהעקומהאבל

ביטחון.לעודגורםלאאורעודלה
מקו־תושביםרובםאנשים,380סקרפורטנוב

מיים,

$TS1$,מקומיים$TS1$

$DN2$,מקומיים$DN2$מדגמייםברחובותתחושותיהםעלשדיווחו

למדידותבמקבילוירושלים,אביבתלבחיפה,

בי־להתפרסםשעומדמחקרלפימקצועיות.אור

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$,בעוצ־עדינהתאורההספיקהלחיפאיםאלה

מה

$TS1$בעוצמה$TS1$

$DN2$בעוצמה$DN2$מ-9מרוציםהיוהתל־אביביםלוקס.של

במקרהשזה,15רצוהבאר־שבעיםואילולוקס,
שה־התקן,אפילואחרות,במיליםהתקן.גם

תאורה

$TS1$שהתאורה$TS1$

$DN2$שהתאורה$DN2$וכמה,כמהפיעליועולהישראלבערי
סבורפורטנוברבים.במקריםמוגזםכנראההוא

אובהןהפשיעהלרמתקשורהעריםביןשההבדל

יותר"בחיפההיום.בשעותהטבעיתלתאורה

מציין.הואצמחייה",יותרבהוישמעונן

הראהבקרוב,שיתפרסםשלו,נוסףמחקר

לעיר,מעיררקמשתניםלאהתאורהשצורכי
הטמפרטורהממצאיו,לפיהשנה.במשךגםאלא

צריךאזמעלות16היאלתאורההאידיאלית
ביטחון.תחושתלהשרותכדיפחותהכילהאיר

יותר.כשחםוגםיותר,להאירצריךיותרכשקר

נכונהנמצאההאחרונהשהנקודהמעירפורטנוב

לוב־הןכשחםכיכנראהנשים,מבחינתבעיקר

שות

$TS1$לובשות$TS1$

$DN2$לובשות$DN2$פחותלחושלהןשגורמיםקצרים,בגדים

החוכמהלדבריו,בלילה.הציבוריבמרחבבנוח

וכךלצרכים,התאורהעוצמתאתלהתאיםהיא

ולסביבה.לבריאותנזקיםוגםחשמלגםלחסוך

אומר.הואאול",פיטססייזוואןאיןהזה"בתחום

התאמהעלשמדבריםשלפניהיאהבעיה

אוהתקן,עללדברצריךהתקן,שלמקומית

היאהמצערתהעובדההיעדרו.עלנכוןיותר

הר־ובראשםבישראל,הציבורייםהגופיםשרוב

שויות

$TS1$הרשויות$TS1$

$DN2$הרשויות$DN2$,תאורה,תקןלשוםכפופיםלאהמקומיות
עללנכון.מוצאשהואמהעושהעירראשוכל
סטיליאןפרופ׳שעברבשבועפירסםהזההרקע
במשרדוקרינהרעשמניעתאגףראשגלברג,

שמתפרסםונוקבמטלטלמסמךהסביבה,להגנת

לראשונה.כאן

מתקןבניין,מדרכה,כביש,למגרש,"מחוץ

לאההארהעוצמתהתאורה,מותקנתשבווכר,

לו־0.3מלא,ירחשלההארהעוצמתעלתעלה

קס",

$TS1$,"לוקס$TS1$

$DN2$,"לוקס$DN2$אורסמכותומכוחוחלקחדגלברגכתב(

ההארה"עוצמתבלתי־מייננת(,קרינההוא

להשתמשישהמוצדק...המינימוםלהיותחייבת

שלבמקרהקלווין...3,000עדחםאורבגוון

הצו־)ובמידתבדיקה...יערוךהמשרדתלונה...

רך

$TS1$הצורך$TS1$

$DN2$הצורך$DN2$)להפ־פעולהלצורךהתאורהלמפעיליפנה

סקת

$TS1$להפסקת$TS1$

$DN2$להפסקת$DN2$."המפגע

דרמטית:המשמעותאבלטכנית,היאהשפה

מה־פתקהישראלילאזרחיששעכשיואומרזה

פרופסור,

$TS1$,מהפרופסור$TS1$

$DN2$,מהפרופסור$DN2$שבהםרביםלמקריםאותושמחמש

בא־שיישארלושראוימהעלאורשופךמישהו

פלה.

$TS1$.באפלה$TS1$

$DN2$.באפלה$DN2$אפילומעודדיםהסביבהלהגנתבמשרד

שכלכדימדידהאפליקצייתבטלפוןלהתקין

פולשני"."אורחודרלביתואםלבדוקיוכלאחד

דיבוריםזהבזהירותלהתבטאמנסה"אני

הט־להגנתמהחברהרוטשילדאומרחול",כמו

בע.

$TS1$.הטבע$TS1$

$DN2$.הטבע$DN2$כךכלזההסביבהלהגנתלמשרד"אם

לתמי־מכרזשכללוודאהואהמינימוםחשוב,

כה

$TS1$לתמיכה$TS1$

$DN2$לתמיכה$DN2$יכלולללחתאורה)בהחלפתכספית

לדבריאור".לזיהוםבנוגעמחמיריםתנאים

כלומרמונעת,תאורההיאהחוכמהרוטשילד,

שה־אחריבבעיהלטפללנסותולאנכון,תכנון

פנסים

$TS1$שהפנסים$TS1$

$DN2$שהפנסים$DN2$הסביבהלהגנתבמשרדמהאורווה.ברחו

שנק־מענקים,לחלוקתהקריטריוניםכימודים

בעו

$TS1$שנקבעו$TS1$

$DN2$שנקבעו$DN2$,7102-זיהוםנושאאתכללולאאכןב

דרי־"להטמיעהמשרדפועלכיוםאבלהאור,

שות

$TS1$דרישות$TS1$

$DN2$דרישות$DN2$אשרהחדשההמענקיםבתוכניתמפורטות

השנה".לפועלתצא

לכלורגולציהתקןצריךלאשיגידו,יהיו

במשת־מביעעמו,בשיחהעצמו,גלברגגםדבר.

מע

$TS1$במשתמע$TS1$

$DN2$במשתמע$DN2$אנחנובזה.להתערבצריךשהואכךעלצער"

ביורוקרטיהפחותשיששכמהבממשלהחושבים
שמחייבתחקיקה"איןאומר.הואטוב",יותרזה

בכלאבלהשיחה,בתחילתשלוםלךלומראותי

חוק)כשחוקקב-6002שלום.לךאמרתיזאת

לאהלדיםנושאד"ב(בלתי־מייננתקרינה

לאהתאורהשגופיוחשבנומספיקמפותחהיה

זה".אתלשנותאפשרהיתר.מצריכים

בתאווה,הלדטכנולוגייתעלזינקהישראל

הלחייםעכשיוגומי.נחשישלבסטהעלילדכמו

צורבותשלנווהעינייםבממתקיםמלאותשלנו

המר־אתשהציפובלתי־נשלטיםמפרוז׳קטורים

חב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$ענק,דימרלקחתהזמןהגיעהציבורי

הזאת,המדינהשלהווליוםאתלהורידולהוריד,
אחרות.בחינותומהרבההתאורה,מבחינת

הערה




fern"

תאורתהספיקהלחיפאיםאיש,380שלתחושותיהםאתשסקרמחקרלפי

ואילולוקס,מ-9מרוציםהיוהתל־אביביםלוקס,שלבעוצמהעדינהרחוב

היוםבשעותהטבעיתוהתאורההפשיעהרמתבגללאולי,15רצושבעבבאר

הערה



