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 ושותפים יקרים,  תושבים

בראש הגופים המקדמים את איכות    2019עמד גם בשנת   כרמל  -איגוד ערים שרון

ניטור  ל מסוגו    ן ראשוהסביבה בישראל. שנה זו הייתה גדושה בעשייה: הובלנו להסכם  

לוויתן   אסדת  גבי  על  מזהמים  של  הנתוניםרציף  נתוני  ישלימו    אשר  ופרסום  את 

לאסדה.חופיות  הניטור  ה תחנות   בסמוך  ה  המוצבות  למעשה  הבכך  לגוף פך    איגוד 

 יכות האוויר מהאסדה.מנטר את א ראשי הה

.  "אורות רבין"השימוש בפחם בתחנת הכוח  גם בפעילות לצמצום  בשנה זו המשכנו  

מאשר  פי עשר  ם  הפחם מזה  מעידים כי שלנו    וחות של אנשי המקצוע דהנתונים מן ה

-1שאנו פועלים מול משרדי הממשלה על מנת להוציא את יחידות  י. מכאן גם  עגז טב

והפעלה למשך    בתחנת  4 לשימור  ולא  פעילות(  )הפסקת  לגריטה  רבין  אורות  הכוח 

 מספר חודשים בשנה כפי שהוחלט על ידי משרד האנרגיה. 

מגבשים תכניות   וכןהאיגוד   רחבבמ אנרגיות מתחדשותיישום  אנו פועלים ל קבילבמ

התחבורה  העיקריים,    השהינ   -   לצמצום  האוויר  בתוספת  ממזהמי  יישום  זאת 

קיום כנסים  ₪, פרויקטים מקיימים ברשויות המקומיות בעלות של למעלה ממיליון 

 ועוד.   ימי עיון, אירועי שיתוף ציבור, השתלמויות וימי שיא לתלמידיםו

איכות  לשמירה ולקידום  כה והראייה המשותפת  התמיעל    המועצה  אני מודה לחברי   

ניר  גוד בראשות המנכ"ל  לעובדי האי  ובןוכמ של התושבים  ואיכות החיים    ביבה  הס

 למען איכות הסביבה.   –סיזיפית על עבודתם המקצועית ה סהר

 בברכה,

 יעקב אדרי 

 ר האיגוד " ויו עיריית אור עקיבאראש 
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 ם יקרים, חברים ושותפי

. שנה אשר  2019אנו מתכבדים להגיש לכם דו"ח המסכם את פעילות האיגוד לשנת 

 היוותה שלב נוסף בביסוסו של האיגוד כגוף מוביל באיכות הסביבה בישראל. 

  ". לוויתן" אסדת  לקמנו והפעלנו את תחנות הניטור החופיות  טבעי הבתחום הגז ה

ות  בהשתתפ  – האסדה בוצעו באיגוד  והניטור של תהליך הנישוב של  הפיקוח  בנוסף,  

ו הממשלה,  אף  משרדי  השנה  רציף  בסיום  ניטור  על  הסכם  לחתימת  הובלנו  

 מהאסדה.  

)-שליש מקו החוף של ישראל נמצא בתחומי רשויות איגוד ערים שרון כ   55כרמל 

לשינויים    מראש  אנו נערכים,  "לוויתן"ק"מ( ולאור ההתמודדות שלנו עם אסדת  

פנינו לוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים בבקשה להגדיר    גם  ,  לכן.  במרחב הימי

לנו סמכות  ובכך תינתן    שתהיה חלק משטח השיפוט של האיגודכך    האסדהאת  

בחוק. כמו כן הצטרפנו לפורום רשויות החוף ואנחנו מרכזים ומובילים    יהפיקוח על

נוספים    יתאפשר עתה גם לאיגודי ערים  את הידע בתחום. בעקבות ההצטרפות שלנו 

טרף לפורום במטרה לחזק את ההשפעה של השלטון המקומי  בעלי רצועות חוף להצ

 במוסדות התכנון הארציים ולאפשר תכנון מותאם יותר לצרכי המקום.  

הפחמיות   הכוח  תחנות  מבתחום  לההאיגוד  יש  ממשיך  לפיה  התפיסה  את  וביל 

את יחידות  ליף  ולהח ת הכוח אורות רבין  בתחנ  לצמצם ולהפסיק את השימוש בפחם

חדשותהפחמיות  הצור  ייה ביחידות  יותר וי  ישנות  בגז טבעי  אשר    ,עילות  פועלות 

את ההשפעה הסביבתית של תחנת הכוח. לשם     המשיך ולמזער ככל שניתן ובכך ל

בתחנת הכוח   1-4יחידות את   כך אנו פועלים מול משרדי הממשלה על מנת להוציא

וה לשימור  ולא  פעילות(  )הפסקת  חודשיםלגריטה  מספר  של  כפי    פעלה  בשנה, 

 . שלהשמתכננת הממ

בזיהום האוויר   הירידה  בלצד  בפחם  בזכות    תחנת הכוחבזכות הפחתת השימוש 

סולקנים ולהתקנת  בפחם  השימוש  להפחתת  שהובלנו  עלייה    קיימת ,  התהליכים 

ואנו  באזורנו  בעיה לאומית שמורגשת היטב גם  מדובר בבזיהום האוויר מתחבורה.  

זה  ם  ג  םפועלי חשמליים  באמצעות  הן  בתחום  לרכבים  תשתיות  לשילוב  דרישה 

שמ ב והיתרים  של  תוכניות  ובקידום  והן  לנו  משותפת לתחבת  וינתכ וגשים    ורה 

 שאטלים לאזורי תעסוקה שיאפשרו ליותר אנשים להתנייד ללא רכב פרטי. ו

ות  יישום של טכנולוגיות ותשתיות ירוקתחום משמעותי ביותר שאנו מבססים הינו  

 וולטאים ברשויות.  - באמצעות תכנית להתקנת תאים פוטו - אנרגיה מתחדשת גון כ

רשויות המקומיות  ב  חינוך לקיימות והסברהלהרחבנו מאד את הפעילות    בשנה זו

 .                     קהילהבו
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היא   הבמלואם  ליישם    מטרתנו  ההיבטים  שני  ותשתיות  ללו:  את  טכנולוגיות 

חינוך   וקיימות  הש   –והסברה  ירוקות  לבסס את  א ובכך  על  סביבה   היכות  מירה  

 בהווה וגם בעתיד למען הדורות הבאים.

יעקב אדרי, על התמיכה, והרוח  בראשות היו"ר    המועצה,אודה  לחברי  בהזדמנות זו  

 המקצועיים והמסורים ביותר בתחומם בישראל.   -  הגבית  ולעובדים שלנו

 

 בברכה,

 ניר סהר מנכ"ל האיגוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[5 ] 
 

 

 

 

 .............................. .................................................מנהלת האיגוד................

 

 

6 

 12 .. ................................................................. באיגוד   ........ 2019הישגים לשנת 

 13 ............................. ............................................................   ידעחוק חופש המ 

 14 ............................ ....................................................................   אגף מעבדות

 14 ................................. ...............................מעבדת ניטור אוויר   ................      

 ............................. ..................................   2019אירועי זיהום אוויר בשנת       

 ............................................. המעבדה לכימיה אנליטית )מעבדת שפכים(  ...      

55 

74 

 79 ........ .........................................................................   אגף תעשיות ותשתיות

 ............................................ ..................................    איכות אוויר תעשייה      

 תחנת הכוח אורות רבין   ...........................................................................       

 ................................................. .............................תחנת הכוח חגית   ......      

 .............................................................. תחנת הכוח קיסריה   ..................      

 ....................................... הגז הטבעי .......................................................       

80 

81 

100 

107 

133 

 143     .................................שפכי תעשייה ומכוני טיהור שפכים............................      

 176 .................    רישוי עסקים...........................................................................      

 אגף תכנון, קיימות וחינוך 

 ..................................... ............................................ .......    תכנון סביבתי      

179 

179 

 ....................... קיימות וקהילה   ...............................................................      

 ................................... .......................... .......................... ..   סביבתיחינוך        

189 

195 

 ..................................................................................... פסולת      ................

 ........... .......................................................................סביבה שווה   ..............

206 

210 

 213 .............................................. .........................................אבטחת איכות   ......

 215 ................................. ..................................................פרסום ויחסי ציבור   ...

  



[6 ] 
 

   

, יוסף  בצו שר הפנים  1979הוקם בשנת    )"האיגוד"(כרמל    -  איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

וויר בתחום השפעת תחנת  . המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות הא בורג

 ך נחל חדרה. הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפ

רוב  .  הכוח מתחנת ק"מ  30-כ של ברדיוס הנמצאות  רשויותה של אזורית התארגנות הינו האיגוד

 ועד חיפה של הדרומי  גבולה  , דרך דו במזרחמגימועצה אזורית  מהצפוני,   החוף  במישור  מצוי  שטחו

 משרת שלהן הסביבתיים ההיבטים שאת רשויות, 18 ו ב כיום חברות רדסיה. פו  נתניה יונה, לכפר

כ  משתרע האיגוד פועל בו השטח  .האיגוד   נפש.  אלף-686 כ  מונה ואוכלוסייתו,  דונם אלף   892-על 

רשויות  אזוריות ו  , מועצותמועצות מקומיות, גדולותרשויות החברות באיגוד הינן הטרוגניות: ערים  ה

 . בתחומה הנדרשים נושאיםות בהתאם ל יגוד מלווה כל רשמהמגזר הערבי. הא 

אותו להתרחב     מהדיהק  עם הובילו  מועצת האיגוד  החלטות  איכות הסביבה,  בתחומי  וההתפתחות 

רשויות  שפכי תעשייה, ליווי ה  ות, יר וזיהום קרקעו ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום או

חוות דעת    טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש וקרינה, מתןבתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום  

 ינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד. בקשות להיתרי בנייה, חובניין ערים  תלוועדו

  הגז   אסדת   ותפעול   הקמת   על  ולנטר  לפקח  בו   החברות  המקומיות   הרשויות   ידי  על   הוסמך   האיגוד

  של  הסביבתיים  ההיבטים  על  מהותית  השפעה  בעלות  פעולות  האיגוד  ביצע   זו  במסגרת.  "לוויתן "

 : ניתן למנות הפעולות  בין. באזור הסביבה  איכות על מכך יוצא  וכפועל האסדה פעילות

   .הממשלה ומשרדי המקומיות לרשויות שוטף וליווי ייעוץ •

   .הצפוני בפוליגון הגז הפקת היקף הגבלת •

  של   החירום  תאחסנמקום  )  " חגית"   באתר  לפיה  האנרגיה  משרד  של   להתחייבות  הובלה  •

 . מסוכנים  כימיים מפעלים יקומו  לא (הקונדנסט

           .האסדה  של היבשתי  במרחב פוטנציאלים  למזהמים רקע ניטור  •

 .  "לוויתן" מאסדת  יםאוויר בזמן הנישוב הניטור פליטות   ערכי  ניהול חדר מצב ופיקוח על •

יות החברות בו, ומעביר לידי  צוות האיגוד מרכז בתוכו את פעילות האיגוד כזרוע מקצועית של הרשו

 .המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפול הרשות למול המפגעים הסביבתייםהרשות 

 . sc.org.il-www.sviva מידע אודות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט:הכל את 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/
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 הרשויות החברות באיגוד 

 

 

 

 שטח )דונמים( תושבים מספר   שם הרשות  סמל הרשות 

 
 5,540 21,356 אור עקיבא 

 

 27,089 2,234 אלונה 

 

 1,680 3,737 אליכין 

 
 באקה  

 9,060 29,837 יה יגרב -אל

 
 - בנימינה
 25,718 15,601 גבעת עדה 

 

 1,610 15,084 זרקא -ג'סר א

 

 7,030 12,257 ג'ת 

 

 32,129 24,780 זכרון יעקב 

 

 50,640 103,848 חדרה 
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 שטח )דונמים( מספר תושבים  שם הרשות  סמל הרשות 
 

 190,000 32,876 חוף הכרמל 

 

 11,340 23,600 כפר יונה 

 

 173,420 13,232 מגידו 

 

 170,000 31,038 מנשה 

 

 29,040 249,977 נתניה 

 

 130,000 42,550 עמק חפר 

 

 4,060 13,379 פרדיס 

 

 22,596 44,452 רכור כ-חנה פרדס 

 
 1,500 6,660 פרדסיה 

 892,433 686,498 סה"כ
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   2019 תחברי מועצת האיגוד בשנ
   אור עקיבאיו"ר האיגוד, ראש עיריית  יעקב אדרי  .1

 אלונה ראש מועצה אזורית   אריה שרון  .2

 אליכיןראש מועצה מקומית  עזורי שרוני  .3

 ה יביגר-באקה אלראש מועצה מקומית  מורסי אבו מוך  .4

 גבעת עדה -בנימינהמקומית  ראש מועצה איתי וייסברג  .5

 זרקא -ג'סר א ראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש .6

 זכרון יעקבראש מועצה מקומית  זיו דשא  .7

   כפר יונהראשת עיריית  שוש כחלון  .8

 מנשה ראש מועצה אזורית   אילן שדה  .9

 פרדיס ראש מועצה מקומית  איימן מרעי  .10

 כרכור -פרדס חנהקומית ועצה מ ראשת מ הגר פרי יגור  .11

 חדרה סגנית יו"ר האיגוד, סגנית ראש עיריית  חדוה יחזקאלי  .12

   חדרהממלא מקום וסגן ראש עיריית  ניר בן חיים   .13

 כרמל החוף סגן ראש מועצה אזורית   קובי ציטר  .14

 נתניה סגן ראש עיריית  אלי דלל  .15

 עמק חפרסגן ראש מועצה אזורית  חיזקי סיבק  .16

  ג'תמועצה אזורית  איכות סביבהוקת תברואה  מחל מנהל סמיר שלבי  .17

 מגידו מועצה אזורית   מנהלת מחלקת סביבה הגר ראובני  .18

 נתניה  עיריית  אגף איכות הסביבהמנהלת  עירית גולן אנגלקו  .19

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה  .20

 יועץ משפטי של האיגוד   עו"ד אהוד דהאן       

 בונות של האיגוד והנהלת חש  רואה חשבון צביקה לוין       

 דובר האיגוד  יותם אשל       

 אורלי יחזקאל      

 חברי וועדות: 

 יועצת קשרי ממשל ואסטרטגיה 

 

  

 

 

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה  שם הוועדה

 ואיתי וייסברג אלי דלל, אריה שרון   אלי דלל  וועדת הצעות ומכרזים 

 ים נדרש למנות חברים חדש טל תעסה  וועדת ביקורת 

 עמאש וסמיר שלבי פתחי  אריה שרון, מוראד  אריה שרון  ח אדם ווועדת כ 

הפנים, נציג המשרד להגנת הסביבה  נציג משרד   נציג משרד הפנים  וועדת קליטת עובדים 

 של האיגוד  ח אדםוויו"ר ועדת כ
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   9201עובדים באיגוד לשנת 

 מנכ"ל האיגוד   ניר סהר  1

 מנהלת לשכת מנכ"ל  אפרת אליאס  2

 מנהלת אגף תעשיות ותשתיות אלה רבין  3

 ושפכים   וירו א מעבדות אגף מנהלת נורית ולדמן שחם         4

 חינוך  ומנהל אגף תכנון סביבתי, קיימות   עילי קורן                 5

   יועצת פרויקטים גלוריה אפרתי   6

 כנים רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסו יונת אלקלעי                7

 רכזת שפכים  דניאלה אברמוב       8

 רכז רישוי עסקים  חגי טל                      9

 נתוני מערך הניטור בקרת איכות אוויר ו בלה בן דוד                10

 אוויר  ניטור במערך  וטכנאי  טכני מנהל דורון הורניק              11

 אוויר  רטוני במערךטכנאי  אבי מרדכי                 12

 מנהלת טכנית מעבדת שפכים מרינה קירשון           13
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  סביבתי   במידע   הציבור   לשיתוף  רבה  חשיבות   מייחס  כרמל  -ון  לשמירת איכות הסביבה שר  ערים   איגוד 

  להגברת   השאיפה  ומתוך   שקיפות  מתוך   המידע  חופש  חוק   הוראות  ליישום  ופועל   , ברשותו  המצוי

   .הסביבתית  והעשייה המודעות, התושבים מעורבות 

 י"ע וזאת  ,שיהיה ככל נרחב ציבור  אל להגיע בכדי שונים תקשורת  בכלי פעולותיו את מפיץ האיגוד

 אל תקשורת ,sc.org.il/-https://www.sviva שכתובתו האיגוד של האינטרנט לאתר תכנים העלאת

  הארצית.  ובעיתונות במקומוניםהשונות ופרסומים  הרשויות דוברי מול

האיגוד    אל לפנות שימידע,   לקבלת בקשה לכל המי בכתוב מזכירות      ילת 

mazkirut@igudhadera.co.il  באמצעות טופס קבלת המידע הנמצא באתר האיגוד.או 

  מרשות  מידע  לקבל  הזכות  תושב  או  ישראלי  רחאז  לכל,  1998- ח"התשנ  המידע  חופש  חוק  פי  על

  המשרד  לפעילות  הקשור בכל במשרדינו מצוי  שהוא כפי, ידינו על מידע קבלת מאפשר החוק .ציבורית

-ט "התשנ,  המידע  חופש  תקנות )  ותקנותיו  החוק  להוראות   בכפוף   ניתן   המידע  .שבאחריותו  ובנושאים

1999.)   

אנו ממשיכים לעשות ככל שביכולתנו    בקשות לקבלת מידע, והן נענו.  שתיהתקבלו באיגוד   2019בשנת  

 .א' לחוק6להשיב על הבקשות ובמקביל לפרסם מידע סביבתי באופן יזום כמתחייב מסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

מידע בצורה זמינה  נס למערכת ניטור ובקרה ולקבל את ההאיגוד מזמין את כלל התושבים להיכ

 ונגישה.  

 לכניסה למערכת לחץ כאן  

 

https://www.sviva-sc.org.il/
mailto:mazkirut@igudhadera.co.il
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/h_meda.pdf
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2016/hofesh/tk_h_meda.htm
https://dev2.binaa.co.il/ea-map/
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 מעבדת ניטור אוויר

 9201שנת -מערך הניטור: מצב איכות האוויר
 

מנה    כרמל  -מירת איכות הסביבה שרוןלשמערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים  2019בסוף שנת 

של  ניטור  תחנות    20 באיגודה  18במרחב  החברות  ניידותמתוכן  ,  רשויות  תחנות   .  שתי 

מאי   שדרוג    2019בחודש  פרויקט  של  הביצוע  שלב  מכרז  ההחל  עפ"י  הניטור,  מתחנות  בחלק  ציוד 

בנוסף,  2018שפורסם בשנת   זו הוקמו,  ניטור חדשות:. במסגרת     -   תחנה קבועה חדשה  שתי תחנות 

ניידת חדשה  י מעי ותחנה  יעקב(,  זכרון  )ליד  צבי  איגוד  -ן  נחשולים.     ,2  קרון  קיבוץ  שהוצבה בשטח 

אלה חדשות  מסוג  והת   בתחנות  נדיפים  אורגנים  חומרים  לניטור  חדיש  מכשור  )בנזן,   BTEXוסף 

בתחום   לראשונה  הופעלו  אשר  וקסילן(,  בנזן  אתיל  גם  הטולואן,  קיסריה  בהניטור    נתתח לאיגוד. 

. שלושת תחנות  הוחלף  ומבנה התחנה  BTEXוסף מכשיר חדש לניטור  תו ה  (במתחם מוזיאון ראלי)

וקיסריה( יועדו ע"י האיגוד לנטר את איכות האוויר באזור חוף    2קרון איגוד  ין צבי,  י הניטור הנ"ל )מע

אסדת   של  וההפעלה  ההקמה  לקראת  וקיסריה,  טב  "לוויתן"הכרמל  גז  תוכננה  עי,  להפקת  אשר 

מיקום תחנות  חוף דור. תיאור  לק"מ מערבית    9.7- . האסדה ממוקדמת כ2019סוף שנת  ב  התרחשל

תחנת הניטור    להלן.  1  מונהובת  2-ו  1בטבלאות  מופיע  בשנה זו  הניטור ומכשור המדידה שהופעל בהן  

כונת  יהלום בשבספורטק  )עיר נתניה  תחום ה ב   זו   מהלך שנההמשיכה לפעול בהניידת "קרון איגוד"  

   .(קריית השרון

מתקבלים באופן מקוון בזמן אמת במחשב  אוויר הרציפים הנרשמים בתחנות הניטור  הנתוני איכות  

הניטור   נתוני  ועיבוד  שמירה  איסוף,  אינטרנט.  תקשורת  באמצעות  האיגוד,  במשרדי  הבקרה  מרכז 

הבקרה. נתוני זמן אמת  כז במרהמופעלת ייעודית   התוכנחבילת באופן אוטומטי באמצעות   יםמתבצע

בא מתפרסמים  נתונים  בקרת  לאחר  ארכיון  נתוני  וכן  שכתובתו:גולמיים  האיגוד   תר 

sc.org.il/-https://www.sviva   :וכן באתר המשרד להגנת הסביבהwww.svivaaqm.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sviva-sc.org.il/
http://www.svivaaqm.net/
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 9201שנת בבמרחב האיגוד פעילות מיקום תחנות ניטור אוויר  :1  מס' טבלה

 הערות 
  מרחק וכיוון

תחנת הכוח  ל
 " חגית"

וכיוון לתחנת   מרחק 
 " אורות רבין "הכוח  

גובה מעל  
פני הים  

 )מטר( 
 מס' שם התחנה  מיקום התחנה  נ"צ מזרח/צפון 

 1 בית אליעזר  שטח פתוח  ,עקרק 704.5/194.5 20 ק"מ  °6.4/309  תחנה משודרגת 

 2 חדרה  מבנה איגוד גג,  706/192 20 ק"מ  °4/318  תחנה משודרגת 

התחנה הועתקה  
בתאריך  למיקום חדש 
12/06/2019  

 ברקאי  בתחום היישוב  ,קרקע 709.3/203.3 48 ק"מ  °12.8/267
3 

קרקע, מתחם מוזיאון   713.4/191.5 20 מ "ק 352/2.0°  
 ראלי 

 4 קיסריה 

 °2.5/220 
 ק"מ 

 5 אליקים  מזכירות המושב  ,גג 726.5/206.5 235 ק"מ  °24.8/223

החל  חדשה    תחנה 
  1920/05/01 מהתאריך 

קרקע, על גבעה, ליד   719.2/194.6 106 ק"מ  °11.6/220
 בריכת המים

 6 מעיין צבי 

 7 פרדס חנה  מקלט ציבורי  ,גג 708.1/196.8 65 ק"מ  °7.3/273  

 8 אליכין  על גבעה במושב קרקע,  701.7/192.6 49 ק"מ  °7.5/336  

 9 מנשה  שטח פתוח  ,קרקע 708.6/193.0 15 ק"מ  °3.4/270  

 10 גבעת עדה  בנין המועצה  ,גג 713.8/200.6 87 ק"מ  °12.4/242  

 11 גן שמואל  אזור בריכות דגים קרקע,   705.3/196.6 20 ק"מ  °7.8/294  תחנה משודרגת 

 12 המעפיל  אזור בריכות דגים   קרקע, 697.7/198.1 24 ק"מ  °13.6/317  

 13 מגל חדר האוכל ,גג 699.2/203.4 90 ק"מ  °16.6/303  

 °5.9/121 
 מהר"ל רם כ על גבעה במושב קרקע,  728.4/199.1 125 ק"מ  °21.8/206 ק"מ 

14 

 °7.5/202 
 כרמל-אלאלית ד חצר תחנת שאיבה  קרקע, 731.9/206.9 445 ק"מ  °29.2/216 ק"מ 

15 

 

 
ק"מ    1.2  /340  ͦ

 707.35/ 190.8 16 מאתר הפחם 
שכונת   ציבורי  מקלט  גג, 

 חפציבה  חפציבה, חדרה 

16 

 17 עמיקם  בריכת המים  ,גג 719.1/202.2 125 ק"מ  °16.8/230  

כביש בסמוך למדידות  תחבורתית,   
 פחם -אום אל תחנת כיבוי אש קרקע,   715.7/214.4 10 65

18 

 

 

ניידת, קרקע,   - הני נת 692.2/186.7 30 ק"מ  35/ 360ͦ 
ספורטק יהלום, קריית  

          השרון

 19 1 קרון איגוד

תחנה ניידת חדשה,  
  -בנחשולים מהוצבה 

עד סוף  ו 18/06/19
  השנה

קרקע,  ניידת,  - נחשולים 725.2/193.1 6 ק"מ  °16.9/190
 דגיםה מתחם בריכות 

 20 2 קרון איגוד

   –תחנת גיבוי 

:  זכרון יעקב 
27/12/2018- 
30/04/2019 

-  20/11/2019: קיסריה
17/02/2020 

חיפה,   ריםאיגוד עת תחנ 713.4/191.5 20 מ "ק °2.0/235 
יעקב    הוצבה בזכרון

  למדידות רקע ובקיסריה 
האיגוד, לגיבוי  ת יד תחנל

בעת מבדק הרשות  
הרצה של  להסמכה וה

 אסדת "לוויתן"

איגוד    -  3ניידת  
 ערים חיפה 

21 
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 2019 נתיר בתחום האיגוד שפעלו בשור איכות האוו מפת תחנות ניט :1מונה מס' ת
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 9201רשימת מדי ניטור מזהמים ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת  :2  מס' טבלה

  מדדים מטאורולוגיים 
 מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים 

 
 מס'  שם התחנה 

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD BTEX* 
 חלקיקים 

PM2.5 
3O XNO 2SO 

 1 בית אליעזר √  √       √  √    

 2 חדרה √  √     √  √      √ 

 3 ברקאי  √  √  √    √  √  √  √    √ 

 4 קיסריה  √  √  √  √  √  √  √  √  √    

 5 אליקים √  √     √  √  √  √    

 6 מעיין צבי  √  √  √  √  √  √  √      

 7 פרדס חנה √  √   √   √  √  √  √    

 8 אליכין √  √     √  √  √  √   √  √ 

 9 מנשה √  √     √  √  √  √    

 10 גבעת עדה  √  √  √    √  √  √  √    

 11 גן שמואל  √  √     √  √  √  √    

 12 המעפיל  √  √  √    √  √  √  √  √   √ 

 13 מגל  √  √     √  √  √  √    

 14 מהר"ל. כ  √  √    √  √  √  √    √ 

-אל אליתד √  √     √  √  √  √    
 כרמל

15 

 16 עמיקם √  √     √  √  √  √    

 17 פחם -אום אל  √     √  √    √   √ 

 2 קרון איגוד √  √  √  √  √  √  √      
 נחשולים 

18 

    √  √  √  √   √  √  √ 
 √ 

 1 קרון איגוד
 נתניה

19 

 20 **חפציבה     √   √  √  √  √    

      √  √  √  √  √  √ 
 

ניידת חיפה 
 (3)ניידת 

21 

:BTEX  בנזן, קסילן בנזן, טולואן, אתיל (חומרים אורגנים נדיפים ) 
 רציף של האיגוד PM2.5ב מד הוצ  , בה חברת החשמל**תחנת ניטור של  

 מכשירים בבעלות חברת החשמל-√ 

תחנת האיגוד בסוף  ליד    בקיסריה , ו2019בזכרון יעקב למדידות רקע בתחילת  מכשור של תחנה ניידת של איגוד ערים חיפה, שהופעלה    -√ 
 בדיקה עד לקבלת אישור ההסמכה ליה ובתחנת קיסרובזמן מבדק ע"י הרשות להסמכת מעבדות    ן לווית, כגיבוי, בעת הרצת אסדת  2019

 וכיול בנזן ע"י איגוד ערים שרון כרמל. 
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 הצטרפות למערך הניטור הארצי )מנ"א( 

 

נקי, מערך הניטור של     2014איגוד הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה בשנת  הבהתאם לנדרש בחוק אוויר 

הארץ.    ברחביות  אוויר הפרוס  תחנות ניטור  140- מכחלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א(, המקיף למעלה  

שרד להגנת  המכוללים את    תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנקראים "גופים מנטרים", והם

כרמל, חיפה, אשדוד ואשקלון(, רשויות מקומיות, מפעלים  -איגודי ערים להגנת הסביבה )שרון,  הסביבה

 ותחנות כוח של חברת החשמל. 

הנחיות הממונה    -  ות הניטור על פי קובץ הנחיות אחידחויבים להפעיל את מערכהגופים המנטרים בארץ מ

מסמך   "הנחיות הממונה"(.  על מערך הניטור הארצי, באגף איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבה )להלן:

ניטור, סוגי מבנה, סוגי מכשור, אופן הפעלה   לגבי אופן מיקום תחנת  הנחיות הממונה, הכולל הוראות 

 רנט של המשרד להגנת הסביבה:  איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד מפורסם באתר האינט  ובקרת

-ing/documents/monitoring/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitohttp://www.sviva.gov.il

instructions07042014.pdf-tations 

שנת   ער   2019במהלך  ת  ךמנ"א  נבדקו  בהם  האיגוד,  ברחבי  הניטור  בתחנות  ביקורת  סיורי  פעול  מספר 

נכחו נציגים מהאיגיםחזוקת המכשור, הציוד והמבנות ונציגי מנ"א והועלו לדיון  . בכל סיור    ושאיםנוד 

מצב    לגבי  םנתוניהעלות את אמינות הבמטרה למערך הניטור  של  עול השוטפים  ולתפ  התחזוקהנוגעים ל

, בהם  פורום הגופים המנטריםבמפגשי    ףהשתתצוות מערך הניטור באיגוד  ויר ברחבי האיגוד.  ואיכות הא 

טור אוויר ארצי של המשרד לאיכות הסביבה. בפורום,  ני  ערך מצוות  מנטרים בארץ והגופים  כל הנציגי  נכחו  

 ISOמעדכנים על סטטוס תחנות הניטור תחת אחריותם ומצב ההסמכה לתקן  והגופים השונים מדווחים  

17025  . 

 

 אווירהשדרוג והרחבת מערך ניטור 

 

ינים  וויר אמאיכות אפועל בשגרה יומיומית של דיווח נתוני    1979אוויר אשר הוקם בשנת  המערך ניטור  

האיגוד דואג    , כאשרורציפים. במהלך השנים חודשו ושודרגו המכשירים המודדים את נתוני איכות האוויר

. בשנת  המחמירים ביותר לעבוד עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ותחת הנהלים והדרישות הרגולטוריות

 ומכשירי המדידה. יצא האיגוד במכרז לשדרוג וחידוש מבני התחנות    2018

של פרוייקט השדרוג, לאחר שנרכש ציוד ניטור חדש במסגרת   בפועל החל שלב הביצוע  2019תחילת שנת  ב

 מכרז שנערך בשנה הקודמת. להלן הפעולות שבוצעו:  

 החלפת ציוד הניטור בציוד חדש בתחנות:  .1

 .2OS ,XNOמבנה,  - בית אליעזר

 . WDS, WDD, תורן מטאורולוגי, 2SO ,XNOמבנה,  - גן שמואל

 .WDS, WDD, תורן מטאורולוגי, 2SO ,XNOמבנה,  - רהחד

 הקמת שתי תחנות ניטור חדשות: .2

צבי  מבנה,    –  מעיין  חדשה:  תורן 2SO  ,XNO  ,3O  ,BTEXתחנה קבועה  , WDS,  מטאורולוגי  , 

WDD . 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
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איגוד  חדשה  -  נחשוליםב  2-קרון  ניידת  נייד,  :  הצבת תחנה  ,  2SO  ,XNO  ,3O  ,2.5PMמבנה 

BTEXימטאורולוג  , תורן ,WDS ,WDD . 

 

 בשאר תחנות ניטור. WDD-ו WDSהחלפת תרנים מטאורולוגים,  .3

 

 

 החלפת מבנה בתחנת ניטור קיסריה : 2 מס' תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקיבוץ נחשולים  2 תחנת ניטור ניידת קרון איגוד : 3 מס' תמונה 
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 שינוי מיקום תחנת ניטור ביישוב ברקאי 

אך  לכביש  י בסמוך  א ברקאי, משדה חקלקיבוץ  בהממוקמת  תחנת הניטור    הועברה  2019הלך שנת  במ

אמינות  ת  ומדידביצוע  ה לצורך  יית מיקום ה ה  שינוימטרת  .  קיבוץ, אל מיקום חדש בתוך הקיבוץמחוץ ל

נערך בתיאום עם הממונה במערך  . השינוי  אליה חשופים תושבי היישובאיכות האוויר  ומייצגות של  

מכשיר ניטור חלקיקים נשימים של    התווסףלתחנה  ,  הגנת הסביבה. לשם כךהניטור הארצי במשרד ל

לרבות    "פאלאס "   רתחב זמנית,  בו  נשימים  חלקיקים  פרקציות  מספר  המודד  - ו   PM2.5הגרמנית, 

PM10. ורד על נתוני הניטור ביישוב. מחצבתהשפעת    את תחילת הפעלתו, המכשיר הראה עם   

 

 יישוב במיקום חדש בתחום התחנת הניטור ברקאי :  4 מס' תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   מפת מיקום תחנת הניטור בברקאי :5מס'  תמונה 
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  17025ISO-הסמכת מערך ניטור האוויר ל

במסגרת הנחיות הממונה, הגופים המנטרים מחויבים לקבל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת  

של מזהמים גזים  ולבדיקה    לכיול  הוסמך ד  האיגו  בהתאם לכך,לבדיקה.    ISO 17025מעבדות עפ"י תקן  

נשימים    O2SO ,XNO ,3 מסוג   חלקיקים  שיטות    באווירהנמצאים    PM10-ו  PM2.5ומזהמים  עפ"י 

כפועל יוצא  .  (USEPA)  מאושרות ע"י האיחוד האירופאי והסוכנות לשמירת איכות סביבה בארה"ב ה

, האיגוד הינו הגוף היחידי מבין  יוםכ.  מוסמכת  מעבדת כיולהאיגוד בנוסף לבדיקה גם כהוסמך  מכך,  

המבצע תפעול, תחזוקה וכיול של מערך הניטור שלו, ואף מוסמך להעניק שרותי    בארץ  איגודי הערים

לגופים הרשות  חוזר של  התקיים מבדק    2019דצמבר    חודש ב.  תואחרים כחלק מהסמכ  מנטרים   כיול 

שלו    ההסמכהתחומי  האיגוד הרחיב את  ,  במסגרת זוקבלת ההסמכה.    לאחר  שנתיים, כלהסמכת מעבדות

שהאיגוד החל    )בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן(  BTEX  -ה  חומרימבין כלל    ,בנזןשל  כיול  בדיקה ולצורך  

זו בשנה  קיבל    .לנטר  והאיגוד  בהצלחה  המבדקים  את  עברה  האוויר  למעבדת  הסמכה  חידוש  תעודת 

בתוספת  (,  onitoringMttenuation Aeta Bטת  )בשי   2SO  ,XNO  ,3O  ,2.5PMמזהמים:  בדיקה וכיול הל

   .גז כרומטוגרפיה רציפה( -GC בנזן )בשיטת 

 

 ערכי איכות האוויר 

 

, ערכי איכות אוויר הם ערכים מרביים לנוכחותם באוויר  2008-וק אוויר נקי, התשס"ח ו בחגדרו הכפי ש

ביבה, ערכי יעד,  ערכי ס  כוללים:וים  מוגדרבחוק, בפרקי זמן    בתוספת הראשונה  הנזכריםשל מזהמים  

   . יעת ערכים אלהלקב אחראי הוא הלהגנת הסביבה  השר  אשרכ ערכי התרעה וערכי ייחוס, 

רם יש לקבוע  עבו  מזהמי אווירשהוגדרו כ  חומרים  28רשימה של    מונה אוויר נקי  בחוק    התוספת הראשונה 

איגוד ובכלל זה:  טור של המערך הניבמזהמים הנמדדים באופן רציף  כוללת    ה רשימהערכי איכות אוויר.  

דו דו-גופרית  חנקן  חנקן,  תחמוצות  כלל  חלקיקי  - חמצנית,  אוזון,  רשימPM10-ו  PM2.5חמצני,  ת  . 

כגון בנזן, טולואן,  גם מתכות כבדותמכילה  החומרים   ומזהמים    פורמלדהיד ,  חומרים אורגנים נדיפים 

 למדוד באופן רציף.    לא ניתן חלקם נוספים אשר 

ק"מ מול חוף דור,    9.7-ממוקמת כהלהפקת גז טבעי,    "לוויתן"אסדת  חילת הפעלתה של  , עם ת2019בשנת  

  , חומרים אורגנים נדיפים: בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן  עבורנוספו למערך הניטור מכשירי ניטור רציף  

 . BTEX-הנהוג לכנותם כ

השפעת ריכוזם באוויר  עפ"י  ,  ע"י המשרד להגנת הסביבה  וע נקבלפי סוגי המזהמים  ערכי איכות האוויר  

החשיפה האקולוגיות  , וזמני  והמערכות  האדם  בריאות  ו ,  על  מנציגי  מורכבת  התקינה  העדת  ובישיבות 

סביבתיות ויחידות  ערים  איגודי  הבריאות,  משרד  הסביבה,  להגנת  ודיןהמשרד  טבע  אדם  איגוד  ,  , 

אושרו ע"י השר להגנת הסביבה  ים הערכ .ונציגי ציבור  , חברת חשמל, מע"צ, משרד התחבורההתעשיינים

ופורסמו   שעה(והכנסת  אוויר()הוראות  איכות  )ערכי  נקי  אוויר  מ,  2011-  התשע"א -כתקנות    - בתוקף 

מהווים ריכוזים מרביים של המזהמים בסביבה    ערכי הסביבה.  מבין ערכי איכות האוויר,  2011/05/31

 בחוק אוויר נקי.  6י סעיף זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, עפ"הוגדר כ חריגה מהםש

מ   2013בשנת   )תיקון(,  בערכי הסביבה  עודכנו חלק  אוויר()הוראת שעה(  איכות  )ערכי  נקי  אוויר  תקנות 

,  PM2.5-ו PM10מרחףעבור חומר חלקיקי  נערכו  העדכונים  .  01/01/2015  -חל בתוקפן ה ש 2013  - התשע"ג  

)חלקיקים נשימים עדינים בעלי    PM2.5מזהם  לערכי סביבה   . חמצני ואוזון-חמצנית, חנקן דו -גופרית דו 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
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מ  י ירודינמוא קוטר   נוסף של התקנות,    2016בשנת  .  נקבעו לראשונה  מיקרון(   2.5- קטן  עדכון  התפרסם 

עודכנו ערכי הסביבה    ובמסגרת-2016) ו"התשע  תיקון   שעה אוויר( )הוראת איכות )ערכי נקי יראוו תקנות

לערכי היעד    השוויםערכי הסביבה לבנזן  נקבעו  .  עודדיאן, כספית, קדמיום, בנזן ו טבו  1-3לפורמלדהיד,  

חריגות    7עט  מק"ג/מ"ק נקבע כערך סביבה יממתי למ  3.9או    )חלקים לביליון(  חל"ב  1.2  היממתי והשנתי:

 .  01/01/2017יום מק"ג/מ"ק, בתוקף מ 1.3חל"ב או   0.4  - ערך סביבה שנתי, ובכל אתר מדידה בשנה

 רק עבור בנזן וטולואן נקבעו ערכי סביבה.  , כאשר BTEXהחל האיגוד לנטר  2019כאמור, בשנת  

 . האיגוד להלן, מפורטים ערכי הסביבה בהתאם למזהמים המנוטרים במערך הניטור של  3בטבלה 

 

 

   2013-ג"התשעתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה()תיקון(,   -ערכי סביבה   :3  מס' טבלה
 6201-והתשע" ו                        

 

 סימון  מזהם
ממוצע   ריכוז 
 מרבי ]חל"ב[ 

ממוצע  ריכוז 
  מרבי

[µg/m3 [ 

זמן  פרק 
 המדידה

 

מותר   חריגות  מס' 
 בשנה, באתר המדידה 

 10 שעות 3O 72   140 8 ון אוז

 8 השע 2SO 134    350 גופרית דו חמצנית

 4 היממ 2SO 19   50 גופרית דו חמצנית

 0 ה שנ 2SO 8   20 גופרית דו חמצנית

 0 חצי שעה  xNO 500    940 תחמוצות חנקן 

 0 יממה xNO 298    560 תחמוצות חנקן 

 8 השע 2NO 106    200 חנקן דו חמצני

 0 ה שנ 2NO 21   40 יחנקן דו חמצנ

 18 יממה PM10  130 חלקיקים נשימים  

 0 שנה  PM10  50 חלקיקים נשימים  

נשימים   חלקיקים 
 עדינים 

PM2.5  37.5 
 18 יממה

נשימים   חלקיקים 
 עדינים 

PM2.5  25  0 שנה 

 6H6C 1.2 בנזן 

0.4 

3.9 

1.3 

 יממה

 שנה 

7 

 

 8H7C טולואן 
1000 

80 

3770 

300 

 יממה

 שנה 

0 
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    2SOדו חמצנית  ריתגופ

ובתחנות    יתייםיתעש דים  ו)פחם, מזוט, סולר( בד  הפקת אנרגיהצורך  ל  שריפת דלקים המכילים גופרית

דו חמצנית   כוח גופרית  לפגיעה   .לאטמוספרה  )2SO)  גורמת לפליטת המזהם הגזי  גורמת  התרכובת 

ועו  ות רגיש  ותבדרכי הנשימה בקרב אוכלוסי ד(. כתוצאה מתהליכי  )ילדים, קשישים, חולי אסתמה 

מיקרון( ואירוסול חומצה    1- פירה נוצרים חלקיקי סולפאט שניוניים דקים )קטנים מחמצון באטמוס

 בך ונזק לצמחיה ולמבנים )שיש, ברזל(. גופרתית הגורמים לפגיעות בריאותית חמורות, לצד תופעות או

  . 4 - ו  2אות , עפ"י הפירוט בטבלבאיגוד תחנות הניטור הפעילות  20מתוך   17-נמדד ב 2SO, 9201בשנת 

ניטור, מועד המדידה ומקור  הלהלן מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו בתחנות    4בטבלה  

   מזהם.של  ה הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבהערך הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי ו

 

 9120( לשנת  2SOסיכום מדידות גופרית דו חמצנית ) :4  מס' טבלה

 זמינות 

)%(  נתונים  

 ממוצע שנתי

 )חל"ב( 

ממוצע יממתי 
 מרבי )חל"ב( 

 תאריך שעה מקור זיהום האוויר
 ריכוז שעתי 

 מרבי  )חל"ב( 
 תחנת ניטור 

 בית אליעזר 87.1 02/07/2019 15:00 רבין אורות  11.9 1.1 98.7

 חדרה 58.5 26/05/2019 10:00 אורות רבין  7.6 0.6 83.6

 ( 1) 2-ברקאי 33.2 23/07/2019 14:00 רבין  אורות 4.6 0.7 88.6

  (2) קיסריה 20.2 17/07/2019 10:00 אורות רבין  2.3 0.6 65

 אליקים 17.0 16/06/2019 09:00 אורות רבין  3.3 0.5 89.9

 ( 3) מעין צבי 24.3 29/11/2019 13:00 אורות רבין  3.8 0.5 66.4

 פרדס חנה 59.1 07/05/2019 16:00 אורות רבין  9.3 1 94.7

 אליכין 65.5 31/07/2019 16:00 אורות רבין  10.1 1.4 97.8

 מנשה 99.0 29/09/2019 11:00 אורות רבין  12.5 1.4 95.8

 גבעת עדה  17.7 22/01/2019 12:00 רבין אורות  4.9 0.5 90.8

 גן שמואל  58.8 30/07/2019 15:00 אורות רבין  6.8 1.1 95.1

 המעפיל  31.9 14/05/2019 14:00 אורות רבין  4 0.6 95.5

 מגל  20.6 23/05/2019 17:00 אורות רבין  2.7 0.3 94.6

 אל כרמל  אליתד 16.5 30/04/2019 13:00 אורות רבין  4.3 0.7 89.4

 עמיקם 15.0 26/11/2019 16:00 אורות רבין  3.7 0.4 95.1

 (4)  2-קרון איגוד* 10.6 14/05/2019 02:00 מקומי  3.8 0.4 64.3



[24 ] 
 

 

 08/01/2020עד    01/05/2019, מתחם בריכות הדגים. התחנה הופעלה בין התאריכים:  נחשוליםקיבוץ  ב  : תחנה ניידת2*מיקום קרון איגוד  

הזמינות    .19/05/2020. במיקומה הקודם התחנה פעלה עד  10/06/2019-*תחנת הניטור ברקאי הועברה למיקום חדש ב:  2-ברקאי   (1)
 תחנה בשני המיקומים בשנה זו. פעילות המכשיר בהמופיעה בטבלה הינה סכום הזמינויות של 

 חדש  BTEXלשם התקנת מכשיר  16/08/2019לבין  21/07/2019קיסריה: התחנה לא פעלה במשך כחודש ימים בין   (2)
 . 2019/05/01-החל לפעול ב 2SO-תחנה חדשה בקיבוץ מעיין צבי ליד זיכרון יעקב, מד ה  :מעיין צבי (3)
  08/01/2020עד  01/05/2019תחנה ניידת חדשה במתחם בריכות הדגים בקיבוץ נחשולים, הופעלה בין התאריכים: :  2-קרון האיגוד( 4)
 ספורטק יהלום, קריית השרון , נתניהבעיר  2019-שהוצבה בניידת  ה חנת :ון איגודרק (5)

 
 

 סיכום ומסקנות: 

ביחידות      2SOפליטות  במהלכה הופעלו במלואם המתקנים להפחתת  שהייתה השנה השנייה    2019שנת  

ים של  בריכוזים הסביבתי נבדק האם חלה הפחתה  מכך כפועל יוצא    ."אורות רביןנת הכוח "בתח  6-ו  5

2SO  ,את  מהווה  "אורות רבין" תחנת הכוח שנרשמו בתחנות הניטור של האיגוד ובאיזה שיעור. כידוע

 להלן תמצית ממצאי הבדיקה:  .2SOמקור הפליטה העיקרי באזור של המזהם גופרית דו חמצנית 

 2SO  עבור  ים והשנתי   םהיממתי,  יםלא נרשמו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי  9201בשנת   •

נועד להגנה על המערכות האקולוגיות,  השנתי ערך הסביבה )יצוין כי חנות הניטור של האיגוד. תב

 .  (ולא להגנה על הבריאות

המרביים  ריכוזים  ה • להירשם  השעתיים  שהרוח  ממשיכים  בעת  הניטור  מכיוון    נושבתבתחנות 

  זור.למזהם באהמקור המשמעותי ביותר את , המהווה "אורות רבין"ארובות תחנת הכוח 

הכ  • תחנת  פליטות  רבין "ח  והשפעת  ריכוז   "אורות  ב  יעל  בחודשי    הורגשוסביבה  המזהם  בעיקר 

)והקיץ, משעות הב  עת שנשבו רוחות  ב(  10:00  –  17:00קר המאוחרות עד שעות אחר הצהריים 

  יוני עד )הקיץ    בחודשי  ים, לרוב, הריכוזים המרביים נרשמלעיל  4עפ"י טבלה  מהגזרה המערבית.  

   . (אוגוסט

הריכוז השעתי המרבי של גופרית דו חמצנית נמדד בתחנת    2019בשנת  , גם  2018כפי שהיה בשנת   •

  תחנת הכוח , בעת שהרוח נשבה מכיוון 11:00שעה  ב  29/09/2019חל"ב בתאריך   99  :מנשההניטור  

בתאריך הנ"ל, ריכוזים  חל"ב(.    134מסף ערך הסביבה השעתי )  74%. ערך זה מהווה  "ות רבין ראו"

  59חל"ב(, פרדס חנה )  58.5חל"ב(, חדרה )  87ר מכן בבית אליעזר ) עתיים מרביים נרשמו לאחש

  134)  מערך הסביבה השעתי  65%חל"ב(, המהווים עד    65.5ואליכין )  ( חל"ב  59חל"ב(, גן שמואל )

 . (חל"ב

נ ים  עליות בריכוזוכן לפי היה בריכוזים,  י הרוח בעת העלני  כיוו"י  ערך עפקביעת מקור הזיהום 

בגופרית    ות לעלימקבילות  עליות ריכוזי תחמוצות חנקן  וברצף וכן    במקבילשנרשמו  ות  במספר תחנ

 דו חמצנית. הסבר לתופעה ניתן בסעיף "אירועי זיהום אוויר". 

  ריכוז השעתי המרביב  17%- של כה  עלייחלה    2019בשנת  :  יםיים מרבישעת  2SOמגמות ריכוזי   •

 , (. עם זאת2018-חל"ב ב  74.3לעומת    2019-"ב בחל  87.1)  2018לעומת   בית אליעזרשנרשם בתחנת  

רם  ט( במק"ג/מ"ק  107)   2017-שנרשם בריכוז המרבי  לעומת ה  23%-ריכוז זה מהווה ירידה של כ 

 (5) קרון איגוד 17.0 06/06/2019 13:00 מקומי  3.8 0.6 96.2

 

8 

)הגנה על מערכות  
 אקולוגיות( 

19 

חריגות   4)עד 
 בשנה(

   

134  

חריגות   8)עד 
 בשנה(

 ערכי סביבה
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ב הסולקנים  של  מלאה  רבין"הפעלה  בערך  "אורות  ירידות  גם  אך  עליות  חלו  אחרות  בתחנות   .

;  38%  ירידה שלנרשמה    -  ; המעפיל6%ידה של  רינרשמה    -  : גן שמואל2018השעתי המרבי לעומת  

עלייה  נרשמה    –  אליכין. לעומת זאת ב28%-בפרדס חנה חלה ירידה בריכוז השעתי המרבי של כ

   .2018בריכוז השעתי המרבי לעומת  4%- עלייה מתונה של כ במנשה חלה  ;2018לעומת  49%של 

)שעתי  ם ממוצעי טווח  יעיל  (  יםקצרי  מדד  תמיד  מהווים  בריכוזים  אינם  מגמות  לבדיקת 

 . היות ותלויים בתנאים מטאורולוגיים מקומיים רגעיים בתייםהסבי

  ם נרש  9201בשנת  באזור האיגוד  המרבי    היממתיהריכוז  :  ם ושנתייםייממתי  2SOמגמות ריכוזי   •

ערך  .  25%(. גם באליכין חלה עלייה של  2018לעומת    31.5%חל"ב )עלייה של    12.5  -מנשה    בתחנת

 . חריגות בשנה  ארבעמותרות כאשר חל"ב,   19 נויה  יממתיהסביבה ה

ירידה בריכוזים היממתים  "אורות רבין "ברוב תחנות הניטור האחרות הקרובות ל בית  ב  :חלה 

ירידה  נרשמה    –   לא חל שינוי, בגן שמואל -  בפרדס חנה   ,2018לעומת   9%חלה ירידה של   -  אליעזר 

  4.0)  2018לעומת    בערך הממוצע היממתי  155%חלה ירידה משמעותית של    -   , בהמעפיל50%של  

   (.2018-חל"ב ב   10.2חל"ב לעומת  

ומנש בתחנות    מונרש  יםמרביה   שנתיממוצע  ב  יםהריכוז  התחנות   חל"ב  1.4:  האליכין  ,  בשתי 

   .(חל"ב, להגנה על המערכות האקולוגיות 8) מערך הסביבה השנתי 17.5%- ים כהמהוו

לעומת הערך    70%בפרדס חנה, של    2SOל   השנתיהממוצע  חלה ירידה משמעותית בערך    כייודגש   •

  (.2018-חל"ב ב   1.7לעומת   2019- חל"ב ב   1.0) 2018-השנתי ב 

עד    7%גן שמואל, בית אליעזר ואליכין חלו ירידות בריכוז השנתי של בין בניטור ה גם בתחנות 

18%  . 

אורות  "תחנת הכוח    חמצנית מארובות-גופרית דומושפעת במידה רבה מפליטת  אלה    יטורנ ת  ותחנ

פרית  והאמצעים להפחתת פליטות ג   ם שלבהפעלתבהם  וניתן לייחס את ירידת הריכוזים    " רבין

ייצור  בארובות  שהותקנו  חמצנית  -דו הכוח  6- ו  5יחידות  מ  בתחנת  ובשינויים    2017שנת  החל 

   בתנאים המטאורולוגיים משנה לשנה.

  . 99% - ל %65ן נות הניטור: בי בכל תח  90%מעל  לרוב  הייתה  2SO-זמינות מכשירי ה •

o לרבות,  חדשיםניטור    ומדי  למבנה  שודרגה  חדרה  תחנת  SO2  ,חודש  התחנה לא פעלה מעל 

 .83.6% -ימים והזמינות ירדה ל

o הניטור  ב במכשירנרשמה  ,  קיסריהתחנת  תקלות  עקב  בזמינות  פעולת  ו  ירידה  הפסקת 

לצורך  לצורך החלפת המבנה  התחנה   יותר  גדול  בחדש  חדש.   BTEX  מד  תקנהתהישן 

    לשם ההתקנות.  16/08/19לבין  21/07/2019בין משך כחודש ימים התחנה לא פעלה ב 

o מד הבקיבוץ מעין צבי ליד זיכרון יעקב.  שהוקמה    חדשהת ניטור  תחננה  יה  מעיין צבי -

2OS  2019/05/01- בהחל לפעול.   

o  האיגוד הדג   הינה  "2-"קרון  בריכות  במתחם  שהוצבה  חדשה  ניידת  בקיבוץ  תחנה  ים 
 . 18/06/2019נחשולים מהתאריך 

 
o "התחנה   הקודם   במיקומה.  10/06/2019-ב  חדש  למיקום   הועברה  התחנה:  "2-ברקאי  

פעילות    של  הזמינויות  סכום  הינה   בטבלה  המופיעה  הזמינות .  19/05/2020  עד  פעלה

 . זו בשנה המיקומים בשני תחנההמכשיר ב

מגמות   בנושא  בסביבה  כוזורי  XNO-ו  2SO-ה  פליטותסיכום  בשטח    בעשרם  האחרונות  השנים 

 הדו"ח. איגוד מופיע בהמשךה
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  2019ם מרביים וממוצעים שנתיים בשנת ישעתיים ויממתי  2SOריכוזי : 1 'תרשים מס
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  XNOתחמוצות חנקן  

הליכי  הינן תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים הנפלטות לאוויר מת  XNOתחמוצות החנקן  

ח ובמנועי כלי הרכב, כתוצאה מחמצון בטמפרטורות גבוהות של  ו שריפת דלקים בתעשייה, תחנות כ

  עומדת תכולת החנקן בדלק. כמות תחמוצות החנקן הנפלטות  מהחנקן הנוכח באוויר המוסף לשריפה ו

ב בטמפרטורה  להגדיר  כתלות  נהוג  בדלק.  החנקן  ובתכולת  הבעירה  חד    XNOתא  ריכוזי  כסכום 

הינו גז חסר צבע    NOהנוכחים בזמן נתון באוויר.    NO)2תחמוצת החנקן )  ודו (NO)מוצת החנקן  תח

תחמוצות    הינו גז רעיל בצבע חום בעל השפעות בריאותיות שליליות.  2NOוללא השפעות בריאותיות.  

 (.2בשנה זו )טבלה שפעלו הניטור תחנות  20מתוך  תחנות  19-ב  2019חנקן נמדדו בשנת 

  , , מועד המדידהXNOשעתיים המרביים של כלל תחמוצות החנקן,    הריכוזים החצי  מוצגים  5בטבלה  

ו ממוצע שנתי בהשוואה לערכי הסביבה שנקבעו  ערך המקור הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי 

 . 2019הניטור בשנת למזהם, כפי שנרשמו בתחנות 

 

 2019( לשנת XNOסיכום מדידות תחמוצות חנקן ) :5  מס' טבלה

 זמינות 

 נתונים )%( 

ממוצע  
 שנתי 

 )חל"ב( 

ממוצע  
יממתי מרבי 

 )חל"ב( 

מקור זיהום  
 האוויר

 תאריך שעה

ריכוז 
חצי 

שעתי 
מרבי  
 )חל"ב( 

 תחנת ניטור 

 אליעזרבית  172 02/07/2019 14:30 אורות רבין  35 12 94.7

 חדרה 222 01/01/2019 08:00 מקומי  48 15 90.4

 ( 1) 2 ברקאי 144 28/11/2019 07:30 מקומי  35 14 * 82.5

 קיסריה 80 30/01/2019 19:00 מקומי  24 7 84.3

 אליקים 139 11/04/2019 06:00 אורות רבין  24 5 88.6

 ( 2) ין צביימע 76 27/04/2019 19:30 מקומי  23 5 68.8

 פרדס חנה 153 20/06/2019 16:00 אורות רבין  30 10 92.7

 אליכין 148 31/07/2019 16:00 אורות רבין  30 7 56.1

 מנשה 193 21/06/2019 09:30 אורות רבין  28 10 96.1

 גבעת עדה  115 22/01/2019 12:00 אורות רבין  17 5 94.1

 גן שמואל  415 20/02/2019 08:30 מקומי  53 11 91.7

 המעפיל  151 15/05/2019 22:00 אורות רבין  32 10 96.1

 מגל  107 23/05/2019 09:00 אורות רבין  18 7 95.5

 כרם מהר"ל 49 13/05/2019 08:30 מקומי  14 3 92.3
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הזמינות המופיעה   .19/05/2020פעלה עד  התחנה  במיקומה הקודם  .  10/06/2019-תחנת הניטור ברקאי הועברה למיקום חדש ב (1)
 ה בשני המיקומים. בטבלה הינה הסיכום של הזמינויות של פעילות המכשיר בתחנ

 .01/05/2019-החל לפעול ב XNO-מעיין צבי: תחנה חדשה בקיבוץ מעיין צבי ליד זיכרון יעקב, מד ה  (2)
האיגוד (3) במתחם  2-קרון  חדשה  ניידת  תחנה  התאריכים:  :  בין  הופעלה  נחשולים,  בקיבוץ  הדגים  עד    01/05/2019בריכות 

08/01/2020 
 

 

 סיכום ומסקנות: 

לתחמוצות    םוהיממתי  יםשעתי   כי הסביבה החציגות מעל סף ערלא נמדדו חרי  2019בשנת   •

 החנקן.  

חל"ב( נרשם בקיבוץ גן שמואל, בכיוון רוח נגדי מזה    415מרבי בממוצע חצי שעתי )  XNOערך   •

גבוהים    XNO. ריכוזי  2SOמע'( ללא עלייה מקבילה בריכוזי    170-140)  "אורות רבין "המגיע מ 

  08:30-ל   06:30  השעות  במהלך שעתיים בין  מועתי נרשחל"ב בממוצע חצי ש  415- ל  330בין  

אלה ערכים לא אופייניים    .2OSבתחנה זו, ללא עלייה מקבילה בריכוזי    1920/02/20בתאריך  

הבא,   המרבי  הערך  הנ"ל,  האירוע  מלבד  מקומי.  ממקור  בתאריך    64שנבעו  נרשם  חל"ב, 

עלייה מקבילה של  ן מלווה באורות רביתחנת הכוח  בכיוון רוח מ,  17:30בשעה    28/07/2019

2SO . 

בתחנת הניטור הניידת  ם חצי שעתיים גבוהים נרשמו  יבנתניה: ערכ תחנה ניידת קרון איגוד   •

נתניה )קרון איגוד( הנובעים מפליטות התחבורה העוברת בסמוך למיקום התחנה )ספורטק  ב

  23/12/2019חל"ב, בתאריך    353היה    2019-קריית השרון(. הערך המרבי שנרשם בב  יהלום 

עומס בוקר, המוגבר עקב נוכחות ביה"ס    בשעות  מפליטות התחבורהכאמור  ונבע    07:30שעה  ב

- מסף ערך הסביבה החצי שעתי  71%- . ערך זה מהווה כבסמוך למקום המדידה )לאה גולדברג(

 חל"ב.    500

יחסית,  -אום אל • גבוה  חצי שעתי  ערך מרבי  נרשם  זו  בתחנה  גם  בתאריך    308פחם:  חל"ב, 

וריכוזי תחמוצות החנקן  ,  כיבוי אשמוצבת בתחום תחנת  . התחנה  20:00בשעה    17/12/2019

גם מפעולות הנעת  הסמוך לתחנה, אך    65מפליטות התחבורה בכביש    מושפעים  בההנרשמים  

 קר.ו בעיקר בשעות הב הכבאיות 

 כרמל-אלאלית ד 198 19/12/2019 17:00 אורות רבין  18 3 91.4

 עמיקם 74 30/08/2019 10:00 אורות רבין  12 4 94.2

 חם פ-אום אל 308 17/12/2019 20:00 מקומי  61 26 94.8

64 6 23 
 11/06/2019 08:30 מקומי 

106 

  2-איגוד קרון

 (3) (נחשולים)

92.1 16 87 
 23/12/2019 07:30 מקומי 

353 

 איגוד קרון

 ( נתניה)

 ערך סביבה 500    298  
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  לרוב , נמדדות  "אורות רבין"ארובות תחנת הכוח  ב  ןמקור שעליות בריכוזי תחמוצות חנקן   •

במקביל לעליות  (  10:00  –  16:00)  הצהריםקר המאוחרות ועד שעות אחרי  וב השעות  החל מ

בית  בניטור  הבתחנות  ח  " . עליות אלו נרשמו בתקופת הדוחמצנית-גופרית דוהמזהם  בריכוזי  

מתחנת    ה , בעת שהרוח הגיעעמיקםוגבעת עדה, גן שמואל  אליעזר, פרדס חנה, אליכין, מנשה,  

התחבורה מורגשות במדידות  אל תחנות הניטור. מאידך, יצוין כי פליטות    "אורות רבין" הכוח  

 המזהם ברוב תחנות הניטור בעיקר בחודשי החורף הקרים בשעות העומס התחבורתי. 

מרב • מי ריכוזים  נובעים  לעיל  בטבלה  "מקומי"  ממקור  בונמדדה  תחבור הים    בעונת עקר  ים 

 עומס התחבורתי.   ש הבהן מורג החורף בשעות הבוקר המוקדמות ושעות ערב, 

הניטור   • מכשירי  כלרוב  עמדה  זמינות  תקלה  90%-על  התגלתה  בה  אליכין  בתחנת  מלבד   ,

  2019אפריל  חודש  מחצית  להנתונים מתחילת השנה ועד  את  והוחלט לדגל    XNO- במכשיר ה

שוב  המכשיר הורד  ובחודש נובמבר התגלתה תקלה דומה    .לאחר טיפולמכשיר  שהוחזר הכ

ותחזוק בדיקת  לטיפול  כולל  הוחזר  ה  המכשיר  נמצא תקין.  תפקוד הממיר הקטליטי אשר 

 . 09/12/2019-בלפעילות בתחנת הניטור לאחר תיקון 

 

ויממתיים  )XNO(ריכוזי תחמוצות חנקן  :  2תרשים מס'      וממוצעים שנתיים     מרביים  חצי שעתיים 

 2019לשנת 
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  2NOחנקן דו חמצני 

2NO  קר מתהליך שריפת דלקים בתעשייה, תחנות כוח ובמנועי  יאוויר בעהינה תרכובת גזית הנפלטת ל

הינה   היא אך    NO  .2NOכלי רכב. תחמוצת החנקן העיקרית הנפלטת בעת שריפת דלק  גם  נפלטת 

הנוכחיים באוויר נובעים    2NO-. מרבית ריכוזי הXNO-מכלל ה  10%-ל  5%יותר של בין    הבכמות מועט

הינה תרכובת גזית חומצית רעילה בעלת    2NOזון שבאוויר.  ע"י החמצן והאו  NO-מהמשך חמצון ה

מזיקות בריאותיות  להשפעות  הגורמת  בתפקוד  גירוי    כגון  צבע חום אדמדם,  ירידה  הנשימה,  דרכי 

, מחלות  (ות דרכי הנשימהבעיקר אצל קבוצות רגישות: ילדים, חולי מחל )בחשיפה לזמן ארוך    הריאות

ועוד.  -לב עיק  2NOריאה  גורם  יצירתמהווה  בתהליך  פוטוכימיות    רי  ריאקציות  ע"י  האוזון 

 עשויות לגרום לגשם חומצי.   2SO. יחד עם בטרופוספרה

,  9201שנרשמו בתחנות ניטור בשנת    2NOלהלן מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים של    6בטבלה  

המדידה שנק  ,מועד  העדכניים  הסביבה  לערכי  בהשוואה  השנתי,  הממוצע  וערך  הזיהום  בעו  מקור 

 למזהם. 
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           9201( לשנת 2NOסיכום מדידות חנקן דו חמצני ): 6  מס' טבלה
 

 
ב (1) חדש  למיקום  הועברה  ברקאי  הניטור  עד  10/06/2019-תחנת  פעלה  התחנה  הקודם  במיקומה  הזמינות  19/05/2020.   .

 המופיעה בטבלה הינה הסיכום של הזמינויות של פעילות המכשיר בתחנה בשני המיקומים. 
 .01/05/2019-בהחל לפעול  2NO -ב, מד ה ץ מעיין צבי ליד זיכרון יעקמעיין צבי: תחנה חדשה בקיבו (2)
האיגוד (3) התאריכים:  2-קרון  בין  הופעלה  נחשולים,  בקיבוץ  הדגים  בריכות  במתחם  חדשה  ניידת  תחנה  עד    01/05/2019: 

08/01/2020 

 

 

 זמינות 

 נתונים )%( 

ממוצע שנתי 
 )חל"ב( 

מקור זיהום  
 האוויר

 ריכוז שעתי  תאריך שעה

 מרבי  )חל"ב( 

 תחנת ניטור 

 בית אליעזר  70 27/04/2019 20:00 מקומי  9 98.3

 חדרה  97 25/06/2019 12:00 מקומי  11 93.3

 ( 1)  ברקאי 61 11/11/2019 17:00 מקומי  10 84.2

 קיסריה  66 27/04/2019 19:00 מקומי  6 85.4

 אליקים  55 14/05/2019 05:00 אורות רבין  4 88.5

 ( 2) מעין צבי 65 27/04/2019 17:00 מקומי  4 67.6

 פרדס חנה  51 22/05/2019 21:00 מקומי  8 96

 אליכין  69 27/04/2019 20:00 מקומי  6 56.1

 מנשה  70 27/04/2019 20:00 מקומי  8 99.6

 גבעת עדה  52 27/04/2019 00:00 מקומי  5 94.1

 גן שמואל  78 20/02/2019 07:00 מקומי  8 95.5

 המעפיל  57 14/05/2019 14:00 אורות רבין  8 98.1

 מגל 49 22/07/2019 18:00 מקומי  7 95.8

 כרם מהר"ל  39 24/03/2019 06:00 מקומי  3 94.3

 אל כרמל אלית ד 52 08/04/2019 21:00 אורות רבין  2 93.3

 עמיקם  49 30/08/2019 10:00 מקומי  3 94.2

 פחם -אום אל 72 23/11/2019 20:00 מקומי  16 93.4

 ( 3) 2-קרון איגוד 77 23/05/2019 21:00 מקומי  6 66.1

 65 27/04/2019 19:00 מקומי  10 95.2

  גודקרון אי

 )נתניה( 

 
21    

106 

חריגות   8עד 
 בשנה( 

 ערכי סביבה
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 סיכום ומסקנות: 

 .   2NOדו חמצני  נקולח  יםוהשנתי  יםלא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי 9201בשנת  •

בניין האיגוד  )ניטור חדרה  ה ת  נמדד בתחנ   2019שנת  ב  שעתי: הריכוז המרבי בממוצע  ממוצע שעתי •

מסף    92%-כ  חל"ב, המהווים  97  -   12:00שעה  ב  25/06/2019תאריך  ( ב הדרומיתעשייה  הזור  בא

למזהם השעתי  הסביבה  הריכוז  .  (חל"ב  106)  ערך  אופייני  מקור  תהלא  בפליטות  חמוצות  היה 

   תחנת הניטור.בסמוך לבאזור התעשייה העוברת )משאיות(  מהתחבורההחנקן 

תחבורתי • אוויר  זיהום  נרשמו בהשפעת  הריכוזים המרביים  קרון  ,  לרוב  חדרה,  בתחנת  לדוגמה 

 פחם ועוד. - איגוד בנתניה, אום אל

המעפיל,    נרשמו בתחנות  "רביןאורות  "ח  ו שפעת פליטות תחנת הכהבעו מ הריכוזים המרביים שנ •

 .  חל"ב   52-57היו נמוכים יותר: בתחום שבין   כרמל, ו-אל  אליתחנות הרחוקות יותר אליקים ודובת

  - חל"ב בתחנת אום אל  61  היה  9201שנרשם בשנת    שנתי : הריכוז המרבי בממוצע  ממוצע שנתי •

כ המהווים  הסביבה    76%פחם,  )בממוצע  מערך  הריכוזים    21שנתי  של  העיקרי  המקור  חל"ב(. 

ברים בכביש ואדי ערה הסמוך והעמוס,  שמו לגבי המזהם היו פליטות מנועי כלי הרכב העו שנר

 מטר ממקום הצבתה של התחנה.  30-הנמצא במרחק של כ

יחסית לשאר    יםגבוה יםשנתי מו ערכים נרש וקרון איגוד נתניה   ברקאיחדרה, ת הניטור וגם בתחנ  •

 בה השנתי.  מערך הסבי 48%חל"ב, המהווים  11-ו  10י מדידה: אתר

והוחלט לדגל את הנתונים מתחילת השנה    XNO-: בתחנת אליכין התגלתה תקלה במכשיר הזמינות •

ועד למחצית חודש אפריל, המכשיר הוחזר לאחר טיפול . גם בחודש נובמבר התגלתה תקלה דומה  

וד  אפסיים. לפיכך, המכשיר הורד שוב לטיפול ותחזוקה כולל בדיקת תפק  2NOלפיה נרשמו ריכוזי  

לפ הוחזר  המכשיר  תקין.  נמצא  אשר  )מוליבדן(  הקטליטי  לאחר  הממיר  הניטור  בתחנת  עילות 

 .09/12/2019-תיקון ב

 2019ם לשנת ימרבי  (2NO)ריכוזי דו תחמוצת חנקן : 3מס'  תרשים
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 3Oאוזון 

פני הקרקע    בטרופוספרה הנוכח  אוזון   "שניוני",  בקרבת  כמזהם  ישירות  כלומר שמוגדר  נפלט  אינו 

פוטוכימיות מורכבות בין מזהמים ראשוניים  נוצר באוויר כתוצאה מתגובות  מקורות הפליטה אלא  מ

ותרכובות    XNO( הנפלטים ישירות ממקורות הזיהום, כדוגמת  Ozone Precursors -  )"מבשרי אוזון"

  אור השמש. היווצרותו תלויה בעוצמת קרינת מהמגיעה    UV(, בנוכחות קרינת  VOCאורגניות נדיפות )

)מוגד הסביבה  ובטמפרטורת  קיץ"(.  השמש  כ"מזהם  המזהמים  הר  המוגדרים    העיקרייםמקורות 

הינם תחבורה, תעשייה, תחנות כוח ועוד. כאמור, תחמוצות החנקן נפלטות מפעולת  "  האוזון  מבשרי"כ

כ תחנות  הרכב,  כלי  במנועי  דלקים  נדיפות  ו שריפת  אורגניות  תרכובות  תעשייה.  ותנורי  דוודים  ח, 

ם עקב שינוע, אחסון, עיבוד וניפוק דלקים וגם ממנועי כלי רכב,  טות בעיקר ממקורות בלתי מוקדיינפל

 בעקר ממנועי בנזין.  

לגרום לפגיעה בריאותית, נזק  ה  בריכוזים גבוהים עלולאשר  מחמצנת,    תרכובת פוטוכימיתהינה  אוזון  

ונזק  וחסים לו: ירידה בתפקוד  לחומרים, צמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המי

השוהים שעות    ה. גם אנשיםואסתמ  נפחתהרעת סימפטומים של ברונכיט,    ,לריאות, שיעול וגירוי בגרון

 .  עלולים להינזק מהשפעות האוזון ספורטאים(עובדי חוץ וארוכות באוויר הפתוח )במיוחד 

מכונה  ת כאמור,  וובות פוטוכימי ק"מ(, כתוצר של תג  10- האוזון הנוצר בטרופוספרה )עד לגובה של כ

"האוזון הרע" עקב התופעות השליליות הנגרמות על ידו. לעומתו, שכבת האוזון הסטרטוספרית )בגובה  

סגולית המזיקה של השמש    קילומטר(, המגנה על החיים על פני כדור הארץ מפני קרינת אולטרה 25-כ

(UVB וUVC-."מכונה "האוזון הטוב ,) 

יצירת האוז נרשמים לאחר מספר שעות  א  ון בטרופוספרה הותהליך  איטי, לכן שיאי ריכוזי האוזון 

במרחק רב ממקור זיהום האוויר )פליטת תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות(. בתהליך זה,  

אקציות המלווה בתהליך פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני, תהליך המוביל  ימתרחשת שרשרת של ר 

 ליצירת האוזון.   

 

נוצר בטרופוספרה בעקבות נוכחות מזהמים אחרים,  הוא  היות ו.  "מזהם שניוני"דר כהאוזון כאמור מוג

הפחתת ריכוזו באוויר אפשרית רק ע"י הפחתת ריכוזי המזהמים הראשוניים "מבשרי האוזון" שהם  

 .  וצמחייה תחנות כוח ,תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות הנפלטות מהתחבורה, מפעלים

גבעת עדה,  : ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל,  הבאות   נמדד בתחנות הניטור   3Oאוזון    2019במהלך שנת  

(,  2019ן צבי )תחנה חדשה ליד זכרון יעקב, החל ממאי  י)תחנה ניידת בנתניה(, מעי  קרון איגודקיסריה,  

 .  (19/06/2019התאריך  )תחנה ניידת חדשה שהופעלה בקיבוץ נחשולים החל מ  2 וקרון איגוד

להלן מובא סיכום מדידות אוזון מרביות בתחנות הניטור, והתאריכים והשעות בהם    8- ו  7בטבלאות  

 נמדדו.  
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 9201 שעתיות מרביות לשנת  8( 3Oסיכום מדידות אוזון ) :7מס'  טבלה 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019כרון יעקב(, החלה לפעול במאי יתחנת הניטור במעין צבי )ליד ז (1)

 19/06/2019הופעלה בשטח קיבוץ נחשולים החל מתאריך   2תחנת הניטור הניידת קרון איגוד  (2)

 

 9201שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה בשנת  3O  8רשימת ריכוזי :  8  מס' טבלה

 תחנת ניטור 
ממוצע שמונה  

 מרבי )חל"ב(  שעתי
 שעה בתאריך

מס' עליות מסף  
 ערך הסביבה 

 1 16:00 11/06/2019 86 ברקאי  )1( 

יה קיסר   
74 23/05/2019 16:00 

2 
78 17/07/2019 16:00 

 מעיין צבי )2( 

90 23/05/2019 16:00 

5 

80 24/05/2019 16:00 

73 24/05/2019 24:00 

87 11/06/2019 16:00 

75 17/07/2019 16:00 

 גבעת עדה 
81 23/05/2019 16:00 

2 
77 11/06/2019 16:00 

 המעפיל 
78 23/05/2019 16:00 

2 
74 11/06/2019 16:00 

ממוצע   תחנת ניטור 
שמונה שעתי 
 מרבי )חל"ב( 

ממוצע שנתי 
 )חל"ב( 

מס' עליות מסף  
 ערך הסביבה 

 נתונים זמינות 

)%( 

 ברקאי 
86 29 1 56.56 

 הקיסרי
78 34 2 75.41 

 ( 1) מעיין צבי
90 41 5 69.49 

 גבעת עדה 
81 36 2 97.72 

 81.69 2 30 78 המעפיל 

 97.81 5 40 89 ל"כרם מהר

 קרון איגוד
80 33 

2 
99 

 ( 2) 2קרון איגוד 
63 33 

0 
55.1 

  72 ערך סביבה
חריגות  10עד 

 בשנה 
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מהר"ל כרם   

89 23/05/2019 16:00 

5 

73 24/05/2019 16:00 

76 24/05/2019 24:00 

80 11/06/2019 16:00 

74 17/07/2019 16:00 

 קרון איגוד 
80 11/06/2019 16:00 

1 
74 17/07/2019 16:00 

חריגות בשנה  10עד    72 ערך סביבה   

2019 לפעול במחצית מאי ההחל ,ברקאי במיקומה החדשניטור תחנת   (1 )  
 2019צבי החלה לפעול במחצית אפריל   תחנת ניטור מעין (2)

 

 סיכום ומסקנות:  

  קרון איגוד ,  ל, גבעת עדהמעפיל, כרם מהר" בתחנות ברקאי, ה  בוצע אוזון  ניטור    2019שנת  מהלך  ב •

איגוד  וקרון  צבי  מעיין  החדשות  הניטור  ובתחנות  קיסריה,  בנתניה,  חדשה    2  ניידת  )ניידת 

   בנחשולים(.

ברוב תחנות הניטור, למעט בניידת    (חל"ב  72)  שעתיות מעל ערך הסביבה  8רשמו חריגות  בשנה זו נ •

 .  06/06/2019 התאריךמ שהופעלה בנחשולים החל  2  החדשה קרון איגוד

בכרם מהר"ל, כאשר    ואשר נרשמחריגות    5תה  ילעיל, הי   9כמות החריגות המרבית, לפי טבלה   •

שעתיות בשנה. על כן איכות האוויר לא חרגה מעל    8חריגות   10תקנות איכות אוויר מאפשרות עד  

 ערך הסביבה לאוזון. 

;  23/05יותר תחנות ניטור בתאריכים:  , חריגות באוזון נרשמו בו זמנית באחת או  9עפ"י טבלה   •

 . 2019יממות חורגות בשנת  4. בסה"כ נרשמו 17/07; 11/06;  24/05

חל"ב(, גבעת    90ן צבי )י מעית  ובתחנ   23/05/2019מו בתאריך  נרשבשנה זו    םיימרב שעתיים    8  יםריכוז •

( )וחל"ב(    81עדה  עלי   89כרם מהר"ל    72)תי  עש  8  מעל ערך הסביבה  25%ה של  י חל"ב( המהווים 

 חריגות שנתיות.   10, למעט (חל"ב

ריכוזי   99%עפ"י תוצאות הניטור, במשך   • נמוכים מערך  ישעתי   8האוזון בממוצע    מהזמן  ם היו 

  (.  6ראה תרשים  . )חל"ב( בכל תחנות הניטור 72הסביבה ) 

ממוצע שנתי מרבי  ב  ריכוזהשנתי לאוזון.  לממוצע ה : יובהר כי לא קיים ערך סביבה  ממוצע שנתי •

אורות  "מתחנת הכוח    במורד הרוחזו ממוקמת באזור כפרי    ה  תחנ .חל"ב  40  :רשם בכרם מהר"לנ

 אזורים האורבניים בסביבה.   הממפרץ חיפה ומושפעת גם מ" ורבין

גם בתחנה החדשה    . חודשי מדידה  8-מעט גבוה יותר בכמעיין צבי נרשם ממוצע תקופתי  בתחנת  

  29( של    חודשים  7)נמוך יחסית  תקופתי  מוצע  ערך מ נרשם  ,  2019מאי    אמצעמ  תעלופ בברקאי, ה

וחל"ב יש להניח השפעת פליטות  ,  מהכבישים הראשיים  תחבורתיות    XONגם במיקומה החדש 

 המפחיתות את ריכוזי האוזון.  מסביב ליישוב,  

מ )תגובות מושרות אור(  היווצרות האוזון כתוצאה  פוטוכימיות  מזהמים ראשוניים    ביןתגובות 

תחמוצ נדכגון  אורגניים  וחומרים  חנקן  ביפים,  ות  האקלימים  תמוגברת    : בארץהקיימים  נאים 

קרינת שמש חזקה וטמפרטורות גבוהות במרבית ימות השנה. מקורות תחמוצות החנקן באזור  
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בעיקר תחנות הכ רבין"ח  והאיגוד הם  ו"חגית "ו  "אורות  התעשייה  חומרים  ה, מפעלי  תחבורה. 

 .יערות(מקורות טבעיים )כגון צמחייה ו מתעשייה ו ה רה, תחבוהאורגנים נדיפים נובעים מ

שינוע ואחסון הקונדנסט. עם  לרבות פעולות  ,  "לוויתן"  הגז  אסדת  נוסף מקור פליטה חדש,השנה  

קצא לצינור  הקונדנסט  חיבור  עקב  פליטות    א"זאת,  צפויות  לא  חיפה,  זיקוק  לבית  והעברתו 

 פחמימנים לאוויר בתפעול שגרתי.   

תחנות החדשות  ב, גם השנה החולפתוזון במהלך הא רחיב את ניטור ,  האיגוד הלאור כל זאת

     שהוצבה בנחשולים, ובמעיין צבי. 2קרון איגוד ניידת ב

 

 2019מרביים וממוצעים שנתיים לשנת שעתיים   -O3 8ריכוזי אוזון  : 4שים מס' תר

 

 

 2019רך הניטור בשנת שעתיים שנרשמו במע 8מהלך שנתי של ריכוזי אוזון :  5מס'  תרשים
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 PM2.5 –  נשימים חלקיקים

מהווים  מאחר והם    ,חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים

הטרוגנית   וגודל  בתערובת  הכימי  ההרכב  כימיים.  מרכיבים  של  רחב  מגוון  ומכילים  שונים,  גדלים 

למקורות אינדיקציה  להוות  עשויים  אל  החלקיקים  ופרמטרים  לקבוע  והחלקיקים,  גם    את   יכולים 

 התנהגותם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות. 

(. גודל החלקיק משפיע  אירודינמירחב של גדלים )קוטר  בעלי טווח  הינם  מבחינת גודלם, החלקיקים  

ותר,  למערכת הנשימה. ככל שהחלקיקים קטנים י  ה שלו כניסיכולת העל משך שהותו באוויר ועל מידת  

. חלקיקים  חמורים יותר  ים בריאותי  נזקיםהם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה וגורמים ל כך  

מ קטן  גודל  ו  (PM2.5)מיקרון    2.5- בעלי  ולריאות  הנשימה  דרכי  לתוך  הנשאפים  השפעות  בין 

למנות  שלהם   בריאותיות ה אשפוזים  ניתן  והריאות,  הלב  בתפקוד  ירידה  עתאף  ו:  בטרם  .  מוות 

במיוחד באוכלוסיות פגיעות כגון ילדים ומבוגרים עם רקע של מחלות    באות לידי ביטוי  הללוהשפעות  ה

ר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר  כדוגמת אסטמה. חומר חלקיקי באווי  נשימתיות

חלקיקי לבין מחלות נשימה ותמותה אובחן  החומר  ה. הקשר בין ריכוז  הנ"לאוכלוסיות הנשימה אצל 

לאחר מכן  ש כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העיר לונדון. בשנים    ,60- וה  50-האשונה בשנות  לר

י החלקיקים, אפילו נמוכים, לבין השפעות בריאותיות  נאסף מידע רב המוכיח את הקשר בין ריכוז

לב מחלות  בין  קשר  הראו  רבים  מחקרים  חלקיקי  -קשות.  לחומר  חשיפה  לבין  תמותה  ועודף  ריאה 

מיקרומטר ומטה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקים הספוחים   2.5של  בקוטר

 שלהם:  אירודינמי טר אליהם. להלן סיווג  חלקיקים באוויר, ביחס לקו

 ( אלפית המילימטר = מיקרון 1מיקרון ) 45מעל  קוטראבק שוקע: חלקיקים בעלי   •

 ה מיקרון ומט 45בעלי קוטר  : (TSP)אבק כללי מרחף  •

 מיקרון ומטה  10בעלי קוטר    :PM10)חלקיקים נשימים  ) •

 קרון ומטה ימ  2.5: בעלי קוטר  PM)2.5חלקיקים נשימים עדינים  ) •

 

:  הבאות  בתחנות הניטורבשנה זו  נמדד  הפרמטר  :  2019בשנת    PM2.5מדידות חומר חלקיקי עדין מרחף  

  ( קיבוץ נחשוליםב)תחנה ניידת חדשה    2  קרון איגוד  (, חפציבה, קיסריה,בנתניה)קרון איגוד  ,  פרדס חנה

מאי  ימעי ו בתחילת  לפעול  שהחלה  חדשה  )תחנה  צבי  מסוג  (,  2019ן  מכשירים  -BAM  (βבאמצעות 

attenuation Mass Monitor  בתחנת הניטור חפציבה, השייכת לחברת החשמל, האיגוד    (.9- ו  2( )טבלאות

לת מד חלקיקים, הוקמה  ר קיסריה, הכול. תחנת הניטו22/02/2018תאריך  ב  PM2.5ים  הציב מד חלקיק

  .15/05/2018והופעלה בתאריך  

  ""PALASשל חברת    FIDASפחם הופעלו שני מכשירים מסוג  - בנוסף, בתחנות הניטור ברקאי ואום אל

 Scattered Light Measurementמתקדמת, הפועלים עפ"י עקרון הפעולה    טכנולוגיההגרמנית, בעלי  

Principleאירופה.  רחבי  באיחוד האירופאי, ומופעלים בים  י ורים הרלוונטבעלי כל האיש  . מכשירים אלה

חלקיקים נשימים באוויר    של  יכולתם למדוד בו זמנית מספר פרקציות הוא  מכשירים אלה  של  יתרון  ה

שנרשמו בתחנות הניטור    PM2.5ריכוזי    .PM TOTAL-ו  PM1  ,PM2.5  ,PM4  ,PM10הסביבה במקביל:  

- שנכנסו לתוקף ב  " 2013-אוויר( )הוראות שעה( )תיקון(, התשע"גר נקי )ערכי איכות  הושוו ל"תקנות אווי

01/01/2015  : 
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מותר לחרוג  כאשר   ,מהזמן בשנה  95%-מק"ג/מ"ק, זהו תקן סטטיסטי ל  37.5:  ערך סביבה יממתיא.  

תוך נקודת הנחה  מערך הסביבה היממתי נקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה  .  יממות בשנה  18ממנו  

יכולים  ש אחת  עד  בשנה  בספירת    18להתקיים  לכלול  אין  אותם  מדברי,  אבק  הסעת  עם  שרב  ימי 

ריכוזים הגבוהים ביותר  ה  18הורדת    לאחר  95%הינו ערך האחוזון    מק"ג/מ"ק  37.5  החריגות. על כן,

, כשמסדרים את הריכוזים היממתים שנרשמו במהלך השנה  19-ה  בשנה. זהו הערך הנמצא במקום

      .לפי סדר יורד בכל תחנה,

שנתיב.   סביבה  תקן  מק"ג/מ"ק  25:  ערך  השרב.  ימי  כולל  השנתי  הנו  לממוצע  לתקן    זה  זהה 

  יצוין שבדירקטיבה האירופאית לא נקבע ערך סביבה יממתי )תקן( למזהם   הדירקטיבה  אירופאית. 

PM2.5 . 

 

 9201שנת ב PM2.5סיכום מדידות חומר חלקיקי עדין נשים   :9  מס' טבלה
 
 

 

 תחנת ניטור

ריכוז 
יממתי  

מרבי         
    

)מק"ג/ 
 מ"ק( 

 תאריך 

מס' היממות בהן  
נרשם ממוצע יממתי   

 מעל 

 מק"ג/מ"ק  37.5

 שנתי ממוצע 

 )מק"ג/מ"ק( 

 זמינות

 % 

 59 22.5 8 25/12/2019 90.3 ( 1) ברקאי

 81 22.6 13 14/01/2019 67.4 קיסריה

 67 16.6 2 25/12/2019 51.8 ( 2) מעיין צבי

 94 20.5 10 14/01/2019 69.5 נהס חפרד

 72 20.9 8 25/12/2019 93 (3) פחם-אום אל

 91 20.7 16 14/01/2019 74.6 קרון איגוד

 50 17.6 2 25/12/2019 54.3 ( 4) 2 קרון איגוד

 94 19.9 8 25/12/2019 72.9 חפציבה 

 37.5 ערך סביבה
 

 בשנה  18עד  
25 

 
 

 
 .2019תחנת הניטור ברקאי בתחילת יולי פעול בהחל ל " פאלאס"מד החלקיקים מסוג  (1)
 .2019חנת הניטור מעיין צבי החלה לפעול באמצע אפריל ת (2)
 .2019פחם החל לפעול בתחילת פברואר -בתחנת הניטור אום אל " פאלאס"מד החלקיקים מסוג  (3)
  .2019מוקמה בשטח קיבוץ נחשולים והחלה לפעול באמצע יוני   2הניטור הניידת קרון איגוד תחנת  (4)
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 : 2019לשנת  PM2.5יכום מדידות ס

)פרדס חנה,    2018בשנת  תחנות    ארבעניטור המנטרות את המזהם, מהגדל מספר תחנות    2019בשנת  

מעיין צבי  )תחנות ניטור חדשות    שתי   הוקמו :  תחנות  שמונה , ל(נתניהב  חפציבה, קיסריה וקרון איגוד

מחדש שני מכשירים מסוג   ופעל ו , והBAMוג הופעלו מדי חלקיקים מס ןבה  (בנחשולים 2 קרון איגודו

,  2014פחם לאחר שמכשירים אלה, שנרכשו ע"י האיגוד בשנת  - ברקאי ואום אלתחנות בב   "פאלאס"

 עברו שיפוץ וכיול אצל היצרן בגרמניה. 

 ממוצע יממתי: ב PM2.5ריכוזי 

איגוד  תתחנ • ב  קרון  יהלהמוצבת  ניידת  התחנה  בנמדד    PM2.5:  נתניהניידת    ום בספורטק 

  בערך הסביבה היממתי  2019בשנת  החלקיקים בנתניה עמדו    יקריית השרון. ריכוז  בשכונת

הסביבה  מעל ערך  בלבד    םיממתייערכים    16  במהלך השנההיות ונרשמו    ,(מק"ג/מ"ק  37.5)

בשל כך נרשם שיפור משמעותי  חריגות לשנה בכל תחנת ניטור.    18עד    תוהנ"ל, כאשר מותר 

במהלכה נרשמו  ש  2018ינת החלקיקים בתחנה זו בהשוואה לשנת  במצב איכות האוויר מבח

 חריגות יממתיות.  66

ניטור   • חנהתחנת  ב  :פרדס  הקשורה  האוויר  באיכות  משמעותי  שיפור  חלקיקי  חל 

PM2.5    חריגות מערך הסביבה היממתי    10נרשמו    2019- בו, היות  2018לעומת שנת

מעל ערך    2018-שנמדדו ב  תתיו יממחריגות    45-בהשוואה ל ,  (לעיל  10טבלה  )הם,  למז

 . (מק"ג/מ"ק 37.5) היממתי  הסביבה

ניטור   • זו  :חפציבהתחנת  ניטור  הציב    2018שייכת לחברת החשמל. בתחילת    תחנת 

חלקיקי מד  זו  בתחנה  להגנת    PM2.5  םהאיגוד  המשרד  עם  לסיכומים  בהתאם 

בשנת   ערך הסביבה היממתי  מדידות  13בה    נרשמו   2019הסביבה.  כן  מעל  על  גם  , 

למרות שניתן לומר שגם בה חל    ,זו לא נרשמה חריגה באיכות האוויר בתחנה זובשנה  

 .  2018כות האוויר לעומת  במצב אי שיפור

.  2018תחנת ניטור זו מוצבת במתחם מוזיאון ראלי החל ממאי    :קיסריהתחנת ניטור   •

פעילותה   בה  נ  2019בשנת  במהלך  יממתיות מערך הסביבה  13רשמו   37.5)  חריגות 

רוב ימי החריגה    חריגה בריכוזי החלקיקים בשנה זו.נרשמה  לא    ,עם זאת  .(מק"ג/מ"ק

נרשמו בימי שרב עם הסעת אבק טבעי, ובשתי היממות הנוטרות מקור החלקיקים  

   (10)טבלה היה מקומי. 

החלקיקים  מדידות  לשם ניתוח תוצאות    :עקב סופות אבקשחרגו  ים  י ערכים יממת •

או יותר    ת, כאשר באחרועי השרב וסופות האבקיוהו א התאריכים בהם ז כל  נבדקו  

 נרשמו בו זמנית חריגות מעל ערך הסביבה היממתי. הניטור  תחנות מ

מעל ערך הסביבה היממתי  מדידות החלקיקים  ך רישום של תאריכי החריגות היממתיות בנער •

מעיין  ריה,  , קיסנתניה, חפציבה  קרון איגוד)פרדס חנה,    הפרמטר   בהן נמדד תחנות הניטור  כל  ב

אל אום  ברקאי,  איגוד-צבי,  קרון  בריכוזי  .  ( נחשוליםב   2  פחם,  מקבילה  עלייה  נמצאה 

במהלך   לפחות  בתחנות  12החלקיקים  אשר    ימים  מסהמדידה  בטבלה  בצבע    10  פרסומנו 

;  14/04;  08/04;  30/03;  15/02;  27/01;  14/01;  13/01;  03/01:  החריגים  )התאריכיםבהמשך  

חלקיקי  ממקור  ניתן לזהות ימים אלה כימים בהם הזיהום  (.   25/12;  13/12;  30/04;  28/04
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ותנאי אובך היות ובאותם תאריכים נרשמו חריגות במקביל    אבקעם הסעת  נבע מתנאי שרב  

 במספר תחנות ניטור יחד.   

ניטור בהן נמדד ותחנאחת מבאף    PM2.5-לנרשמה חריגה מערך הסביבה  לא    2019  בשנת •   ת 

  18ויר נקי מתירות עד ו חריגות יממתיות בלבד, כאשר תקנות א 2-16ו בין היות ונרשמ  המזהם

  2019כל שנת  שחלק מתחנות הניטור לא פעלו במהלך    ןחריגות בכל תחנת ניטור בנפרד. יצוי 

אל  באום  וכן  השנה,  במהלך  והוקמו  מסוג  -היות  מכשירים  הופעלו  וברקאי    " פאלאס "פחם 

 בפברואר וביולי בהתאמה.  

תנאי שרב עם אובך טבעי    בעלינרשמה ירידה משמעותית מבחינת מספר ימים    2019ת  בשנלסיכום:  

יממות בהן במספר תחנות ניטור    28זוהו באזור האיגוד    2018לעומת שנים קודמות. לדוגמה, בשנת  

 יממות כאלה בלבד. 12זוהו    2019רחוקות נרשמו חריגות יממתיות מקבילות ובשנת 

 :ממוצע שנתיב PM2.5ריכוזי 

על פי טבלה   תחנת ניטור בהן נמדד.לא נרשמה חריגה מערך הסביבה השנתי באף  2019בשנת  •

נמוכים מערך הסביבה השנתי  10 שנתיים  ערכים ממוצעים  נרשמו  .  (מק"ק/מ"ק  25)   לעיל, 

 מק"ג/מ"ק. 22.5 :הערך השנתי המרבי נרשם בתחנת קיסריה

ברקאי,  בו לנטר במהלך השנה חלשהבארבעת תחנות הניטור לא ניתן היה לבצע ממוצע שנתי  •

 )נחשולים(.   2  פחם, קרון איגוד- אום אלמעיין צבי, 

- ו  27.3:  תי השנריכוזים  הממוצע  ירידה בניידת בנתניה נרשמה  ה  תחנהבבתחנות פרדס חנה ו •

  20.5מק"ג/מ"ק(, לעומת    25  -   )חריגה מהתקן השנתי  2018שנת  ב   מק"ג/מ"ק בהתאמה  30.4

כוזים ושיפור במצב יבר  40%-כלומר חלה ירידה ממוצעת של כ,  2019-מק"ג/מ"ק ב  20.7-ו

   איכות האוויר לעומת השנה הקודמת.

פרדס תחנות שפעלו במהלך כל השנה )ב(  90%  מעל)הייתה גבוהה    PM2.5זמינות נתוני חלקיקי   •

מבנה  היות ו  81%יתה  י. בקיסריה הזמינות ה (91%  -  נתניה  , קרון איגוד94%  -  וחפציבה  חנה

ת המבנה.  חלף במהלך השנה והמכשיר לא פעל במהלך זמן עבודות פירוק והרכבוההתחנה  

תה פחותה היות ומדי  יהי   2פחם, מעיין צבי וקרון איגוד  -בתחנות ברקאי, אום אלהזמינות  

 החלקיקים הופעלו בחלק מהשנה בלבד.  
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 מ"ק[ /]מק"ג  9201במערך הניטור במהלך שנת  PM2.5ריכוזים יממתיים של : 6מס' תרשים 

 

 

 

 2019מק"ג/מ"ק,   2.5PM, 37.5-מות שחרגו מעל ערך הסביבה היממתי לימהרשימת  : 10  מס' טבלה

 קיסריה 

 תאריך
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

 ** 03/01/2019   47.9 

13/01/2019 52.4 

14/01/2019 67.4 

27/01/2019 52.1 

07/02/2019 39.1 

15/02/2019 46.3 

08/04/2019 45.8 

14/04/2019 63.3 

28/04/2019 40.7 

30/04/2019 40.9 

02/05/2019 39.4 

23/12/2019 38.2 

25/12/2019 62.7 

13: חריגותסה"כ   

 

 מק"ג/מ"ק 37.5סביבה יממתי=  רךע
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 מעיין צבי 

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

13/12/2019 49.3 

25/12/2019 51.8 

   2: חריגותסה"כ 

 
 

 פרדס חנה 

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

ממתי י  

03/01/2019 46 

13/01/2019 50.6 

14/01/2019 69.5 

27/01/2019 38.3 

15/02/2019 41.8 

30/03/2019 37.6 

14/04/2019 48.1 

28/04/2019 40.4 

30/04/2019 41.6 

25/12/2019 62.7 

10: חריגותסה"כ   

 
 

 אום אל פחם 

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

07/04/2019 47.9 

08/04/2019 64.2 

14/04/2019 67.2 

30/04/2019 38.5 

02/05/2019 39.6 

13/12/2019 76.5 

22/12/2019 38.1 

25/12/2019 93 
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 סה"כ חריגות: 8

  

 חשוליםנ-2 קרון איגוד 

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

13/12/2019 47.8 

25/12/2019 54.3 

 סה"כ חריגות: 2

 
 

 יה נתנ-קרון איגוד

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

03/01/2019 46.9 

13/01/2019 73.5 

14/01/2019 74.6 

27/01/2019 56.8 

15/02/2019 47.9 

14/03/2019 40.9 

30/03/2019 40.7 

07/04/2019 41.5 

08/04/2019 45.2 

28/04/2019 40.9 

02/05/2019 37.9 

22/05/2019 41.8 

17/07/2019 40.1 

25/11/2019 39.2 

13/12/2019 53.8 

25/12/2019 66.7 

 סה"כ חריגות:16  

  
 חפציבה 

 תאריך 
[µg/m³] PM2.5  ריכוז

 יממתי 

13/01/2019 48.8 
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14/01/2019 56.3 

27/01/2019 51 

15/02/2019 40.7 

08/04/2019 40.1 

14/04/2019 57.1 

13/12/2019 49.1 

25/12/2019 72.9 

 8: תחריגוסה"כ 

 חריגה יממתי במקביל.בהם באחת או יותר תחנות ניטור נרשמה    סופות האבק/שרב  כימי  זוהו    בצבעשסומנו  התאריכים  **

 

 

 

 

 

 

BTEX 

  -BTEXכ  הידועים   קסילן(-מטה ופארה -)אורטו בנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן החומריםקבוצת 

((Benzene; Toluene; Ethylbenzene; and orto, meta, and para-Xylenes   תרכובות   וצתבק משתייכים ל

פוט  תהמהוו נדיפות    אורגניות בעלי  אוויר  במסמזהמי  מזיקה  השפעה  מישוריםנציאל   :פר 

 , וחלקן רעילות. ות וודאיותבחלקן הן ידועות כמסרטנ . 1

תרכובות  .  2 האוזון  הקבוצת  כדוגמת  שניוניים  מזהמים  שיוצרות  הפוטוכימיות  בתגובות  מעורבות 

 שליליות על הבריאות, הרכוש והצמחייה.   השפעות ותבעל .ותוצרי חמצון נוספים

 .עלולות לגרום למטרדי ריחהקבוצת תרכובות  . 3

 של תרכובות אלו  סכמתימבנה מולקולרי : 6תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

מופרד מהגז הטבעי.  אשר  חומרים אלה מופיעים באופן טבעי בנפט גולמי ותזקיקיו, בגז הטבעי ובקונדנסט  

BTEX    קים וגז  מתהליכי הפקת מוצרי נפט וגז טבעי, אחסון ושינוע דלכתוצאה  עשויים להיפלט לאוויר

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/toluene
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ethylbenzene
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רכב כלי  פליטות  דלק,  מתחנות  בבנזין(  טבעי,  המונעים  כאלו  עש  )בעיקר  טייס,  שימוש  וכלי  סיגריות,  ן 

 בצבעים, דבקים, ועוד.  

 מידע כללי על המזהמים  

)עפ"י ארגון הבריאות העולמי:  בנזן  World  הינה תרכובת שהוגדרה כמסרטנת וודאית לבני האדם 

Health Organization WHO -ה באופן טבעי בנפט גולמי ובקונדנסט הנוצר בהפקת גז טבעי.  ופיע( המ

תכולת הבנזן בדלק הבנזין    בנזן הינו נוזל רעיל ללא צבע בעל ריח ארומטי, אינו מסיס במים ודליק.ה

 , לכן בנזן עלול להיפלט גם בתחנות דלק ובגזי הפליטה מכלי רכב. 1%-הינה כ

לפליט העיקריים  התעשייתיים  בהמקורות  דלקים,    הם  נזן ות  וייצור  זיקוק  בבתי  גולמי  נפט  זיקוק 

סיגריות, מילוי מכלי דלק ללא    עשן  יכולים להיות  מקורות נוספים לפליטת בנזן  אחסון ושינוע דלקים.

 . 1%בנזן בקונדנסט >  התכולת  . מישוב אדים, תהליכי הפקת גז טבעיאמצעי 

בנפט הגולמי. מוסף לבנזין  זין. נמצא באופן טבעי  דליק בעל ריח דומה לבנו: נוזל אורגני נדיף  בנזן  אתיל  

העלאת האוקטן. אינו נחשב כמסרטן. בריכוזים גבוהים גורם לגירוי ולהשפעה על מערכת העצבים  שם  ל

 .  המרכזית

מספר   בטמפרטורת החדר. ניתן להשתמש בטולואן להעלאת יארומטי, נוזל  חומר כימי טולואן:

 בתפקוד הכליות והכבד. עה פגילעלול לגרום . של דלקים האוקטן

למי, אין לו  ונוזל ארומתי הנמצא באופן טבעי בנפט הג אורטו, מטה ופרה קסילן(:  - קסילן )קסילנים

 משפיע על מערכת העצבים.   .תכונות של רעילות כרונית

החומרים   189כלולים ברשימת  נוספים חומרים אורגנים ארומטייםו טולואן  בנזן,

, הסוכנות להגנה על הסביבה  USEPAעל ידי ה (hazardous air pollutants) מסוכנים המוגדרים

בארה”ב, ופליטתם מוגבלת ומבוקרת. מבין חומרים אלה, בנזן הוכרז כמסרטן וודאי לבני אדם ע”י  

תקנות אוויר   למזהמים בנזן וטולואן, עפ”יבארץ (. להלן ערכי הסביבה  WHO)  ארגון הבריאות העולמית

 :ערכי איכות אוויר-נקי

ערך סביבה   מזהם

 )חל”ב( 

ערך סביבה  

 )מק"ג/מ"ק(

 ממוצע לפרק זמן

 יממתי  1.2 3.9 (6H6C)   בנזן

 שנתי 1.3 0.4

 (9H7Cטולואן )
 יממתי  3,770 1,000

 שנתי 300 80

 

 האחרים נקבעו ערכי יחוס בריאותיים בלבד. לחומרים  •

”ל בטרם הפעלת אסדת האיגוד החל לנטר מדידות רקע של המזהמים הנ   2019בתחילת קיץ   •

ניטור  "לוויתן " מדי  ל  באמצעות  צבי BTEX-רציפים  מעיין  ניטור:  תחנות  תחנה    -   בשלוש 

נחשולים בקיבוץ  יעקב,  זכרון  ליד  חדשה    -  חדשה  ניטור  ניידת  איגודק)באמצעות    ( 2  רון 

 ובקיסריה )מוזיאון ראלי(. 
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וגרף רציף, עם גלאי  כרומט , גז  GC שנרכשו והופעלו ע"י האיגוד הינם מסוג   BTEXמכשירי ה •

 . FID (Flame Ionization Detector) מסוג

 

 

 מדידות רקע בתחום האיגוד

החל האיגוד לבצע ניטור ריכוזי רקע של המזהמים הנ”ל בטרם הפעלת אסדת    2019שנת מתחילת 

 רציפים:   BTEX , באמצעות מדי ניטור"לוויתן "

עד   27/12/2018כרון יעקב בין זבברחוב ההגנה נערך מבצע מדידות רקע בשלב ראשון   .1

  שעקרון פעולתו, גז BTEXמכשיר למדידת שכללה ניידת  , באמצעות תחנת ניטור30/04/2019

 Air Toxicדגם:מ PID ,(Photo Ionization Detector)עם גלאי מסוג  GC כרומטוגרף רציף,

GC866, " מתוצרת"Chtomatotecצרפת ,. 

 תחנות הניטור הבאות:  בפים צי ר BTEXמכשירי  ותקנונרכשו וה בהמשך  .2

 , שליד זיכרון יעקב.  א. תחנת ניטור חדשה במעיין צבי

 בקיבוץ נחשולים. שהוצבה במתחם בריכות הדגים  2"קרון איגוד ". תחנת ניטור ניידת חדשה  ב

 בתחנת ניטור קיימת בקיסריה במתחם מוזיאון ראלי.פעל נרכש מכשיר שלישי שהו  . 3

 1820/12/27 –  1920/04/03  בין התאריכים בכרון יעקיבז מדידות רקע .1

להתבצע בסוף    באזור האיגוד החלו  BTEX-לגבי מזהמים בקבוצת האוויר  האיכות    לשרקע  מדידות  

  4-כ  לתקופה קצרה שלברחוב ההגנה  באופן זמני  אמצעות תחנת ניטור ניידת שהוצבה  ב  2018דצמבר  

,  PM2.5חלקיקים  ,  3Oאוזון  ,  XNOן,  התחנה מדדה את המזהמים הבאים: תחמוצות חנק   חודשים.

אורגנים   בנזןBTEX)  נדיפים חומרים  אתיל  קסילן,  טולואן,  בנזן,  )כיוון  ו  (:  מטאורולוגיים  מדדים 

 ועוצמת רוח, לחות יחסית ולחץ ברומטרי(. 

בז הרקע  מדידות  יעקביסיכום  האוויר  :  כרון  איכות  החומרים  הראו  מדידות  של  הרקע  שריכוזי 

ורחוקים מתקני הסביבה ומערכי  בנזן, נמוכים מאוד    בנזן, טולואן, קסילן, אתיל  האורגנים הנדיפים

   ייחוס הבריאותיים.יעד והה

חנקןנרשמו   תחמוצות  מריכוזיXNO  ,2NO)  נמוכים  ריכוזי  רחוק  המדידה  ומקום  היות  תחבורה    ( 

פה זו של השנה  ( נמצאו נמוכים מהתקן בתקו 3Oריכוזי האוזון )  ."אורות רבין"עמוסים ומתחנת הכוח  

 גבעת עדה וכרם מהר"ל.דוגמת מים לריכוזים באוויר באזורים אחרים באיגוד )חורף(, ודו

הנשימיםחלקיקיהריכוזי  גם   באנמצאו    PM2.5  ם  לריכוזים  האיגודזדומים  בשטח  אחרים     . ורים 

גות  חרי  18תרות עד  )מואחרות  הממצאים בתחנות  חריגות יממתיות בדומה ל  6בתקופת הדו"ח נרשמו  

רמה של חל"ב בודד,  נמוכים ביותר בהם  כי ערכי הסביבה והיעד של בנזן  . יש לציין  נה(יממתיות בש

, מדובר במזהם  כאמור  חל"ב.  באלפייחוס נקבע  י שערכי הסביבה וה  BTEX-השוואה לשאר מזהמי הב

  תשומת הלב מכוונת לכן כל    WHOע"י ארגון הבריאות העולמי    וודאי לבני אדםשהוכרז כמסרטן  

 .  באווירלמדידות ריכוזו 
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   1820/12/27 – 1920/04/03  בין התאריכים ה בזיכרון יעקבסיכום מדידות רקע שנערכו ברח' ההגנ:  11מס' טבלה 

ריכוז מרבי   מזהם

 ]חל"ב[ 

לתקופת  ממוצע 

 המדידות ]חל"ב[ 

מס'  

 חריגות 

זמינות 

]%[ 

 בנזן 

 ממוצע יממתי 

 חל"ב(  1.2)ערך סביבה יממתי, 

0.23 0.1 0 90 

 טולואן 

 ממוצע יממתי 

 חל"ב  1000)ערך סביבה יממתי: 

0.84 0.22 0  

xNO 

 שעתי  1/2ממצע 

 חל"ב(  500ש':  1/2)ערך סביבה 

89 5.0 0 95 

3O 

 שעתי  8ממוצע 

 חל"ב(  71ש':  8)ערך סביבה 

71 40 0 96 

PM2.5 

 ממוצע יממתי 

,  מק"ג/מ"ק  37.5)ערך סביבה יממתי: 

 חריגות לשנה( 18מותר 

62 16 6 91 

 

 1920/04/30-1820/12/27מדידות רקע לבנזן בזיכרון יעקב בתאריכים : 7מס'  תרשים
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 השפעת אסדת "לווייתן"לבדיקת  BTEXהקמת תחנות לניטור  .2

ניטור חדשות שכללו מכשירי    תחנות רחבת מדידות הרקע באמצעות  האיגוד נערך לה  2019במהלך שנת  

,  הרם הפעלת האסדה, בישובים לאורך החוף מול המיקום המתוכנן שלטבשהוקמו    BTEX  מסוג  ניטור 

נובמבר והחלה בפעולות הרצה  - ק"מ מחוף דור. האסדה נבנתה בחודשים אוקטובר  9.7-במרחק של כ

 .  18/11/2019תאריך  ראשונות ב

ניטור חדשות  הוקמו   -ו  2SO  ,XNO  ,3O,  (FID)בשיטת   BTEXמדידת  שכללו מכשירי  שתי תחנות 

PM2.5:    בריכות  מתחם  שהוצבה ב כרון יעקב, ותחנה ניידת  יליד ז  מעיין צביתחנה קבועה בשטח קיבוץ

. לצורך  קיסריהבתחנת  והופעל  שלישי שהורכב    BTEX. בנוסף, נרכש מכשיר  בקיבוץ נחשוליםהדגים  

 כך הוחלף גם מבנה התחנה הישן במבנה חדיש בעל ממדים גדולים יותר. 

  .לבדיקה וכיול בנזן  ISO 17025האיגוד עפ"י תקן    ת הסמכתהרחבל  תהליךבמקביל, החל האיגוד ב 

הוחלט שהמבדק יתקיים בתחנת הניטור  . 04/12/2019מבדק הרשות להסמכת מעבדות נקבע לתאריך 

לבצע   האיגוד  על  היה  ההסמכה  לקבלת  כתנאי  למכשיר  20בקיסריה.  ל  BTEX-ה  כיולים  מועד  עד 

הוחלט להפעיל    ,בכל פעולהשעות    שלושלמשך  המכשיר    ינותמזמ  ותמפחית המבדק. היות ופעולות אלה  

קיסריה  תחנת הניטור בב BTEXאיגוד ערים חיפה הכוללת מד מ שהושאלהנוספת תחנת ניטור ניידת 

שם "ניידת  תחת הופיעה  ה כתחנת גיבוי, עד למועד קבלת ההסמכה ע"י האיגוד. תחנה זו    ,איגודהשל  

האינטרנט של  " באתר  2  המשרד להגנת הסביבה ו"קיסריה" במוזיאון ראלי באתר האינטרנט של  3

 כרמל.  -איגוד ערים שרון

 :בתחנות הניטור של האיגוד החדשים BTEX-להלן מועדי הפעלת מכשירי ה

 21/05/2019ניטור במעיין צבי החלו בתאריך  ההמדידות בתחנת  •

   18/06/2019בתאריך   החלו , 2 ניידת בנחשולים, קרון איגודהניטור התחנת המדידות ב •

 20/09/2019  תאריךב  החלובתחנת קיסריה במוזיאון ראלי   BTEXמדידות מכשיר ה •

 .   17/02/2020ועד  21/11/2019-הופעלה בקיסריה מ (תחנת הגיבוי)של חיפה  3ניידת  •

 :2019להלן סיכום מדידות הבנזן בשנת 

 2019  בשנת בנזן באזור האיגוד סיכום מדידות : 12טבלה מס'  

 

 תחנת ניטור

כוז יר
יממתי  

    מרבי         
 ( חל"ב)

מס' היממות בהן  
נרשם ממוצע יממתי   

 חל"ב  1.2 מעל

- תקופתי בממוצע 
 %  זמינות ( חל"ב) 2019

 20.3 0.16 0 0.38  היקיסר

 11 0.19 0 0.33 3ניידת  -קיסריה 

 66 0.15 0 0.47 מעיין צבי 

 48.5 0.11 0 0.32  2 קרון איגוד

 1.2 ערך סביבה
 

 נהבש 7עד 
0.4 
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בנזן ושאר    שלבהמשך, לא נרשמו חריגות    8ותרשים    12בהתאם לסיכום המדידות המופיע בטבלה  

  39%הגיעו לתחום של עד  וים מרביים נרשמו בתחנת מעיין צבי  יכוזי בנזן יממת י. רBTEX-חומרי ה

ההרצה של  ריכוזי בנזן נמוכים יותר נרשמו גם במהלך תקופת    חל"ב.  0.47-מערך הסביבה היממתי, כ

כאמור    "ייתןולו "אסדת   ביום  18/11/2019-בשהחלה  בוצעה  .  גז טבעי  שבו  של  ההזרמה הראשונית 

( הריכוזים השעתיים המרביים הגיעו  9)תרשים    31/12/2019תאריך  ב  "ייתןולו "לאסדה מבארות מאגר  

 "ב. חל 1.2מערך הסביבה היממתי  25%חל"ב, כלומר,    0.3חל"ב והריכוז היממתי היה   0.35-ל

 2019שעתי ]חל"ב[, בשנת  24ריכוזי בנזן בממוצע יממתי בתחום האיגוד, בממוצע : 8 מס' תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל תחנות הניטור של האיגוד ביום הנישוב ראשון    31.12.2019תאריך  מציג את מדידות הבנזן בהתרשים הבא  

 אחה"צ.  17:00ה לפנות בוקר והסתיימה בשע  . הנישוב החלעם גז טבעי " ויתןול "של אסדת 

 31.12.19  " בתאריךוייתןול "מדידות בנזן בתחום האיגוד ביום הנישוב הראשון באסדת  :9תרשים מס' 
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לעיל, ריכוזי הבנזן בממוצע שעתי היו נמוכים בכל התחנות של האיגוד במהלך פעולת הנישוב    9עפ"י תרשים 

הערב לאחר סיום הנישוב מבחינים בעלייה בריכוזים  ות  בשע חל"ב. 0.3( והגיעו עד לערך מרבי של 17:00)עד 

. ח מזרחית, בעת שנשבה רו21:00חל"ב בשעה  0.59יה עד לערך ר השעתיים של בנזן בשתי התחנות בקיס  

בהמשך.  10ראה תרשים    

לבין בנזן בממוצע שעתי ]חל"ב[ בתחנת קיסריה בתאריך   xNOמתאם בין מדידות : 10 מס' תרשים
1920/12/31 

 

 

 

 

 

 לבין ריכוזי הבנזן בשעות הערב כאשר ריכוזים   xNOמבחינים במתאם בין ריכוזי ה 10עפ"י תרשים 

(. על כן העלייה מיוחסת  122 ͦ כיוון מזרח )  שהרוח נשבה מבעת    21:00בשעה    הנרשמ  הבנזן  יריכוז   תעליי 

 .   2לפליטות בנזן ממקור תחבורתי מכיוון כביש 

- ו 1920/12/31-ב "לוויתן" אסדת מד בעת הנישובים בחינת ריכוזי הבנזן באזור האיגו
 2019/11/01 –  2019/21/22תקופה ב בהשוואה לריכוזי הרקע של בנזן  6/01/20200

 בחינת ריכוזי רקע של בנזן

בעת הצבת תחנה ניידת    2019בתחילת שנת  זן באזור האיגוד החלה  רקע של בנהפעולת מדידת ריכוזי  

 .   30/04/2019לבין   27/12/2018, בין התאריכים זמנית ברח' ההגנה בזיכרון יעקב

בנזן    BTEXבדיקות    ערךהאיגוד    2019חודש מאי  מ ריכוזי הרקע  לרבות    3באמצעות  להמשך בחינת 

והורכב    BTEXכוללות מדי  ה: הוקמו שתי תחנות חדשות  "לוויתן"תחנות ניטור ביישובים מול אסדת  

 י תחילת המדידות בתחנות הנ"ל:  מכשיר שלישי בתחנה קיימת בקיסריה. להלן מועד

 . 01/05/2019-דשה קבועה במעיין צבי, הופעלה ב תחנה ח-

 . 18/06/2019- הופעלה ב, 2- קרון איגוד תחנה ניידת חדשה בקיבוץ נחשולים-

מכשיר  - בה  והופעל  הורחבה  ראלי  במוזיאון  קיסריה  הניטור  ב  BTEXתחנת   . 20/09/2019-חדש 

עפ"י    "נובל אנרג'י "  רתע"י חב  BTEXוש תחנות ניטור הכוללות מדי  בנוסף לתחנות האיגוד, הוקמו של

, במעיין צבי )בסמיכות לתחנת האיגוד(, בחוף דור  (מנ"א)  הוראת הממונה על מערך הניטור הארצי

חגית.   ובאתר 

  למדידה וכיול בנזן   החדשים, החל האיגוד בהליכים להרחבת ההסמכה  BTEX-עם הפעלת מכשירי ה 

בקיסריה,    נוספתו הפעיל האיגוד תחנה ניידת ניטור זמנית  מעבדות. במסגרת ז  ע"י הרשות להסמכת
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  BTEX-ראלי בה נערכו סדרת כיולים במכשיר ה -, כגיבוי לתחנת הניטור קיסריה21/11/2019-, ב3  ניידת 

של הרשות להסמכת מעבדות לקראת מבדק ההסמכה שנערך בתחילת דצמבר  בתחנת קיסריה, כתנאי  

, הציב המשרד להגנת הסביבה  2019בועיים לפני מועד הנישוב הראשון בדצמבר  שכ  בתחנה זו.  2019

בתאריכים  לצורך בחינת הריכוזים בימי הנישובים שנערכו  באזור,  תחנות ניטור ניידות נוספות    שתי

 .  חוף הים בנווה יםב 1זיכרון יעקב וניידת  ב 7ניידת : 06/01/2020- ו 31/12/2019

הניטור   תחנות  רשימת  )בסה"כ  להלן  האסדה  ונישובי  ההרצה  בעת  את    9שהופעלו  ניטרו  תחנות 

 באותה העת(:   BTEXאיכות האוויר לרבות חומרים אורגנים נדיפים 

תחנה  )מעיין צבי     ,3קיסריה קרון    ,קיסריה ראלי  ,2קרון איגוד    : נחשוליםכרמל-ערים שרון  איגוד

ההר(פ צלע  על   . נימית 

אנרג'י דורנובל  אתרימע   , :  צבי,  )ה  ין  בתחילת זרמת  חגית  החלה  חגית  לאתר   (.2020  הקונדנסט 

   .נווה יםב  1ניידת    ,בזיכרון יעקב 7: ניידת המשרד להגנת הסביבה

ריכוזי בנזן וריכוזים בעת שני הנישובים נערכה ע"י המשרד להגנת הסביבה בשיתוף  של  רקע  בחינת  

 : נטרנט של המשרדפורסם באתר האי של המשרד להגנת הסביבה האיגוד ודו"ח הבחינה 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/the_end_of_phase_2/en/news_files_2020_benzen

e_phase_2.pdf 

 
 תוצאות בדיקות הרקע:

בפרק הזמן בין    התבצעהד להגנת הסביבה, בדיקת ריכוזי הרקע  ופורסם ע"י המשר  עפ"י הדו"ח שהוכן

)סתיו  01/11/2019-22/12/2019ה השנה  של  זו  ותקופה  היות  נבחר  זה  זמן  פרק  חורף(    – .  תחילת 

מאופיינת בשילוב של לילות בהירים ומצבים סינופטים הכרוכים ברוחות חלשות )רמה, רכס, אפיק ים  

ק  .סוף( מתפלעיתים  קרקעיות  רובות  אינברסיות  המוקדמות  והבוקר  הלילה  בשעות  בה  תחות 

  150  –  300אוויר עולה עם הגובה, מפני הקרקע ועד לגובה של  מפותחות. במצבים אלה טמפרטורת ה 

עולה   יוצא  וכפועל  ירוד  המזהמים  פיזור  פוטנציאל  אלו  במצבים  מכך.  יותר  אף  ולעיתים  מטר 

 רות נמוכים.  הפוטנציאל לזיהום אוויר ממקו

ראלי    –יצוין כי לא כל התחנות מדדו באופן רציף במשך כל התקופה. כאמור, תחנת הניטור קיסריה  

למבדק הרשות להסמכת   כיולים בהכנה  בין התאריכים  של האיגוד עברה  .  09-19/12/2019מעבדות 

 .  21/11/2019 תאריךהוצב ע"י האיגוד בקיסריה כתחנת גיבוי והחל לנטר מ 3קרון 

 שנרשמו בתחנות הניטור של האיגוד:   לן בחינת ריכוזי הרקע כפיהל

בתחנות הניטור מול אסדת    01/11/2019-22/12/2019ריכוזי הבנזן שנרשמו בתחנות האיגוד בתקופה  

בהמשך. לפי תוצאות הניטור נמצא כי הערכים המרביים השעתיים התקבלו    13ויתן מוצגים בטבלה  לו

רוח מהגזרה המזר נשבה  )טבלה  כאשר  פליטה  13חית  נבעו ממקור  שנרשמו  הבנזן  שריכוזי  (. מכאן 

 יבשתי, ככל הנראה תחבורתי.

מערך    14%  - 18%חל"ב, שהם  0.17 – 0.22של ריכוזי הבנזן בתחנות הניטור נע בין  התקופתי הממוצע

שהם  "ב חל  0.31 - 0.38בין   ו חל"ב(. ערכי הבנזן היממתיים המרביים נע  1.2הסביבה והיעד היממתי )

 מערך הסביבה והיעד היממתי.  26% -  32%

https://www.gov.il/BlobFolder/news/the_end_of_phase_2/en/news_files_2020_benzene_phase_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/the_end_of_phase_2/en/news_files_2020_benzene_phase_2.pdf
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מרביים נרשמו   יממתיים וקיסריה. ריכוזיםן צבי יהמרביים נמדדו בתחנות מעי  השעתייםריכוזי הבנזן 

(  אנרג'י" נובלשל "איגוד ושל הראלי. יצוין כי בשתי תחנות הניטור במעיין צבי )-בתחנת קיסריה

ות של  ניהן, ככל הנראה עקב שיטות האנליזה השונקיימים הבדלים במדידות למרות הקרבה בי 

 גוד(.  של מכשיר האי FIDמול של "נובל אנרג'י"  PIDהמכשירים )

הבדיקה והבקרה מטעם   יהתקופה ונמצאו תקינים, גם ע"י צוות   מהלךכל מכשירי ניטור הבנזן כוילו ב

יטור באזור למרות הקרבה  מנ"א  )המשרד להגנת הסביבה(. קיימת שונות בריכוזי הבנזן בין תחנות הנ 

והבדל המרחקים   ביניהן עקב מיקומן ביחס למקורות הפליטה )מעלה/מורד הרוח מהמקורות(

 ר המזהמים.   ממקורות הפליטה )כגון: תחבורה, תחנות דלק( ומקו חוף הים, המשפיע על פיזו

בשעות הלילה  מעקב אחר הנתונים בכל תקופת המדידה, נמצא כי הריכוזים המרבים נמדדים  מביצוע

,  ערים  אמור, ניתוח כולל לגבי כל תחנות הניטור )איגודכבעת שכיווני רוח הינם מהגזרה המזרחית. 

 . זכר לעיללהגנת הסביבה שהו( מופיע במסמך המשרד נת הסביבההמשרד להגו  אנרג'י" נובל "

 
 מדודים בתחנות האיגוד בתקופה שבין  רקעסיכום ריכוזי בנזן : 13מס' טבלה 

22/12/2019-01901/11/2 

 19/12/2019-9 ראלי עברה מבדקי כיול בין התאריכים -תחנת הניטור קיסריה   (1)
 . 21/11/2019של איגוד ערים שרון כרמל הוצב בקיסריה החל מתאריך  3קרון   (2)

 
 

 : 31/12/2019 שהתרחש בתאריך במהלך הנישוב הראשוןשנרשמו ריכוזי בנזן  .1

עד    .07:30-16:30בין השעות  האסדה  מנפלטו גזים    כובמהלולפנות בוקר,    החל  הראשון  תהליך הנישוב

  95%למעלה מ הרכב הגזים כלל  לערך,    15:30. החל משעה  בלבד  חנקן גז  מהאסדה  נפלט    15:20השעה  

החל לזרום    גזוה  תהליך הנישובהסתיים    16:23מתאן וכמות קטנה של תרכובות אורגניות ובנזן. בשעה  

 .  לחוף

  מול  נשבו באזור  07:30  –  11:00: במהלך הבוקר בתחום השעות  התנאים המטאורולוגים במהלך היום

דרומיות עד  מזרחיות  דרומיות  רוחות  בהאסדה  של  ומעלות    °150-°180כיוונים  ,    5-7בעוצמה 

צפון צפון מערב.  אשר הסיעו את המזהמים מהאסדה לכיוון    בתחנות האיגוד,כפי שנמדדו  מטר/שנייה  

 – הרוח נשבה מכיוון דרום מזרח    ,11:00  –  16:30ם ובמהלך אחה"צ בתחום השעות  יצהרי הלקראת  

במהלך שעות הערב והלילה    יה.ימטר/שנ   3-7בעוצמה של    מעלות  °160-°230  של  כיוונים,  מערבדרום  

 מערב )לכיוון הים(.  לאחר הנישוב כיווני הרוח הפכו דרום מזרחיים והסיעו את המזהמים לכיוון צפון

זמינות   תחנת ניטור 
הנתונים  
 השעתיים 

 (% ) 
 

 ממוצע 
 תקופתי 

 (חל"ב)

 ריכוז 
 יממתי מרבי 

 (חל"ב)

 ריכוז שעתי מרבי 
 (חל"ב) 

כיוון רוח בעת  
הריכוז השעתי  
המרבי )מעלות(  
 ושעת המדידה 

  2קרון איגוד 
 נחשולים  -

)מזרח מזרח   87 0.46/ 1.47 0.32/ 1.02   0.19/     0.57 94%
 צפון( 
 22:00שעה: 

  -ן צבי ימעי
 איגוד 

)מזרח מזרח   94 0.77/ 1.56 0.31/ 0.96 0.17/  0.54 96%
 דרום(
 23:00שעה: 

  קיסריה ראלי 
 ( 1) איגוד  -

) דרום דרום    138 0.67/  2.14 0.38/ 1.02 0.22/  0.70 * 62%
 מזרח(
 23:00שעה:

 קיסריה  
- (3 )קרון 

 ( 2)  יגודא

) דרום דרום    138 0.59/ 1.88 0.33 /1.05 0.19/  0.61 ** 59.5%
 מזרח(
 23:00שעה: 
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הנישוב ביחס לערכים אשר   ן בזמשל האיגוד מופיעים הערכים אשר נמדדו בתחנות הניטור   14בטבלה 

בהן הייתה פליטת   שעותכי במבחינים  11בתרשים  .01/11/2019-22/12/2019נמדדו בתקופת הייחוס  

יה של ריכוזי  ה עלי לא חל ,15:20-16:20, בעיקר בין השעות הנישובבמהלך   פחמימנים מהאסדה

הריכוזים  ריכוזים השגרתיים והם נמצאים בתוך הטווח אשר נמדד בתקופת הייחוס. הבנזן מעל ה

לעומת ריכוזים  שעתיים  , חל"ב 0.29  - 0.59  לאורך החוף נעו ביןניטור השעתיים המרביים בתחנות ה

נשבו רוחות מזרחיות  שנרשמו בשעות הלילה בעת ש  בתקופת הייחוסחל"ב  0.46 -  0.67   מרביים של

 . יוון האסדה()לא מכ

 

( בהשוואה לריכוזים שנמדדו  31.12.19ריכוזי בנזן מדודים בזמן הנישוב הראשון ): 14 מס'טבלה 
 2019/12/22-0192/11/10ייחוס שבין  בתקופת ה

 

 
 

 : 06/01/2020 שהתרחש בתאריך  השני הנישוב  במהלךשנרשמו  בנזן ריכוזי .2
 

גזים מהאסדה החל מהשעה    06/01/2020הנישוב השני התבצע בתאריך   נפלטו  ועד    06:00ובמהלכו 

השעות17:00השעה   בין  משעה    06:45-15:40  .  החל  בלבד.  חנקן  גז  להיפלט  החלו    15:40נפלט 

טנות של תרכובות אורגניות אחרות לרבות בנזן.  מתאן וכמויות ק  95%פחמימנים בהרכב מרבי של  

 הסתיים תהליך הנישוב.  17:00בשעה 

נשבו לאורך החוף רוחות    07:00  -ל  11:00: בשעות הבוקר בין  התנאים המטאורולוגיים במהלך היממה

  -   כיוון הרוח הפך דרום  11:00מטר/שניה. החל מהשעה    5-6דרום מזרחיות עד דרומיות בעוצמה של  

 ה דומה. בי בעוצמדרום מער

 כיוון הרוח היה דרום דרום מערבי עד דרום דרום מזרחי.   15:40עד  17:40בזמן הנישוב בין השעות  

יים שנרשמו בתחנות הניטור בעת הנישוב יחסית לערכים שנרשמו  מובאים ערכי הבנזן המרב  15בטבלה  

 והמדידות בזמן הנישוב השני.  01/11/2019-22/12/2019בתקופת הייחוס  

תה פליטת פחמימנים, לא נרשמה  יבהן הי   17:00עד    15:40בזמן הנישוב השני ובפרט בין השעות    םג

הייחוס.   בתקופת  נמדד  אשר  בטווח  ונמצאו  השגרתיים  מהריכוזים  השעתיים  עלייה  הריכוזים 

בתקופת  חל"ב    0.67    -  0.46   לעומת ריכוזים שעתיים מרביים של  חל"ב,  20.1עד    70.0המרביים נעו בין  

   הייחוס.

 

 זמינות תחנת ניטור
(% ) 

ריכוז שעתי  
מרבי  
 ]חל"ב[ 

בתאריך  
31/12/2019 

בעת  כיוון רוח  
ריכוז שעתי  

 )מע'(    רבימ
  31/12/2019-ב 

 ושעה  

  ריכוז שעתי
 ( חל"ב)מרבי 

בתאריך  
בין  31/12/2019

 11:00-ל 16:30

כיוון רוח  
)מע'( בעת  

ריכוז שעתי  
 מרבי ושעה  

 ממוצע 
 תקופתי 

 ( חל"ב)

שעתי  ריכוז 
 מרבי
ת  בתקופ

 הייחוס
 ( חל"ב)

עת  כיוון רוח ב
ריכוז שעתי  

  ( 'מרבי )מע
 בתקופת הייחוס

 ושעה 
  2 ד יגוקרון א

 חשוליםנ -
)מזרח צפון    109 0.29 100

 מזרח(
23:00 

דרום  ) 203 0.22
 דרום מערב(
15:00 

צפון    מזרח) 87 0.46 0.19
 (מזרח
22:00 

  –ין צבי ימע
 ערים איגוד

)דרום   124 0.34 100
 מזרח(
22:00 

דרום  ) 210 0.25
 דרום מערב(
12:00 

0.17 0.77 94  
דרום  )מזרח 

 מזרח(
23:00 

  -קיסריה 
יאון  מוז

 ראלי 

)דרום    122 0.59 100
 מזרח(
21:00 

  רבמע) 244 0.27
 דרום מערב(
15:00 

0.22 0.67 138  
)דרום דרום   

 מזרח(
 -קיסריה 

יגוד  א 3קרון 
 ערים

)מזרח צפון   82 0.55 100
 מזרח(
21:00 

)דרום   210 0.24
 דרום מערב(
12:00 

0.19 0.59 105 
דרום     מזרח )

 מזרח(
23:00 
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( בהשוואה לריכוזים שנמדדו  2020/01/06הנישוב השני ) ריכוזי בנזן מדודים בזמן  :15מס' טבלה 

 2019/12/22-0192/11/10בתקופת הייחוס שבין  

 

 אנרג'י" נובל "ד ושל לפנות בוקר בתחנות הניטור של האיגוהפסקת חשמל באתר מעיין צבי בשעות ש*
 

 

- , קרון (ראלי)מוזיאון  בקיסריה בתחנות הניטור של האיגוד  (בחל")ריכוזי בנזן רקע : 11מס' תרשים 
 2019/12/22-0192/11/10 , בתקופת הייחוס ביןבקיסריה 3בנחשולים, מעיין צבי וניידת  2

 

  

 זמינות תחנת ניטור
(% ) 

  ריכוז שעתי
מרבי  

 ( חל"ב)
בתאריך  

06/01/2020 

בעת    כיוון רוח
ריכוז שעתי  

 )מע'(    מרבי
- ב 

06/01/2020 
 ה  ושע

ריכוז שעתי  
מרבי  

 ( חל"ב)
בתאריך  

06/01/2020 
- ל 11:00בין 

17:00 

כיוון רוח  
)מע'( בעת  

ריכוז שעתי  
 מרבי ושעה  

 ממוצע 
 תקופתי 

 ( חל"ב)

שעתי  ריכוז 
 מרבי
ת  בתקופ

 הייחוס
 ( חל"ב)

עת  כיוון רוח ב
ריכוז שעתי  

  ( 'מרבי )מע
בתקופת  
 הייחוס
 ושעה 

  2 יגוד קרון א
 חשוליםנ -

ום  )דר 136 0.31 100
 24:00 (מזרח

דרום  ) 174 0.13
 מערב( דרום

11:00 

צפון    מזרח) 87 0.46 0.19
 (  מזרח
22:00 

  –ין צבי ימע
 ערים איגוד

)דרום   154 0.20 *83
בשעה   מזרח(
09:00 

דרום  ) 208 0.13
 דרום מערב(
11:00 

0.17 0.77 94  
דרום  )מזרח 

 מזרח ( 
23:00 

  –קיסריה 
מוזיאון  

 ראלי 

  )מזרח 103 0.75 100
 ח(דרום מזר

22:00 

)דרום   186 0.16
 דרום מערב(
11:00 

0.22 0.67 138  
) דרום דרום   

 מזרח(
   -קיסריה 

   3קרון 
 יגוד עריםא

)מזרח צפון   88 0.69 100
 22:00 מזרח(

)דרום   174 0.11
 דרום מערב(
11:00 

0.19 0.59 105 
דרום    מזרח  ) 

 מזרח(
23:00 
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  2ראלי, קרון  –בתחנות הניטור של האיגוד בקיסריה  שעתי "ב( בממוצע  ריכוזי בנזן )חל :12מס' תרשים 

לפני ואחרי   01/2020/70- 23/12/2019בקיסריה, בין התאריכים   3בנחשולים, מעיין צבי וניידת 

 הנישובים( מאסדת הגז "לוויתן" 

 

 : לסיכום

מערך הסביבה    ריכוזי הבנזן לא חרגו  2019במהלך  על פי מדידות תחנות הניטור של האיגוד,   .1

 .  (חל"ב 1.2) מערך הסביבה היממתי 50%ונשארו בתחום שמתחת להיממתי 

לעי .2 נרשמות  בנזן  ריכוזי  אסדת  ת עליות  מכיוון  הפוכים  רוח  בכיווני  ויוחסו    "וייתן ו ל"ים 

  xNOרים ניתן למצוא מתאם בין עליות בריכוזי  קרתיים, כאשר ברוב המלמקורות תחבו

 קבילות של ריכוזי הבנזן. ממקור תחבורתי לבין עליות מ

 2019אירועי זיהום אוויר בשנת 

אוויר   זיהום  אירוע  האוויר,  ניטור  מערך  הקמת  ע"יעם  שבוהאיגוד    הוגדר  עליית    כמצב  נרשמת 

מהשפעת   כתוצאה  באזור  האוויר  איכות  מגמות  אחר  למעקב  ככלי  באוויר,  מזהמים  של  ריכוזים 

כאשר נרשמים    מוגדר . אירוע זיהום אוויר  "רביןאורות  " הפחמית  הפליטות מארובות תחנת הכוח  

חל"ב תחמוצות חנקן.    125  ו/אוחמצנית  -חל"ב גופרית דו  70לפחות  ערכים של  דקות רצופות    30במשך  

התש"ן.  -ערכים אלו נקבעו על בסיס רבע מהתקן החצי שעתי המקומי המוחלט בתקנות איכות אוויר 

  . ההפרדה בין אירועחריגה מערכי הסביבה המרביים  יובהר כי אירוע זיהום אוויר לא בהכרח מהווה

ות. יתכן אירוע זיהום אוויר  "הפסקה" בעליית הריכוזים למשך שלוש שעות רצופות לפחלאירוע הינה  

חצאי שעות של עליות ריכוזים. באירוע מעין זה, ערך האירוע שיקבע יהיה הערך    5אחד, שבו ימדדו  

- ו  2SOחצאי שעות. אירועים של עלייה בו זמנית בריכוזי   שחמהחצי שעתי המרבי שנמדד מבין אותן  

XON    לעיל. אירועי    61ון הרוח, עפ"י טבלה  כיו   ת, לאחר בדיק"אורות רבין"נרשמים כאירועים ממקור

    בלבד, נרשמים כאירוע "ממקור אחר", לרוב ממקור פליטות התחבורה. XNOעליית ריכוזי 
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הבאים,  ו  17-ו  16  אותבטבל תחנות  פימו בתרשימים  הן    נייחותה   ניטורה עות  ביותר  המושפעות 

רבין"מפליטות   צבי,    "אורות  מעיין  קיסריה,  כגון  יחסית  חדשות  תחנות  התחבורה.  מפליטות  והן 

בנתניה,  ונחשולים   איגוד  ו  אינןקרון  היות  בטבלה  )אלה  מופיעות  חדשות    ( 2017-2019תחנות 

רבין".מושפעות  ה "אורות  מפליטות  יותר  מועט  כן    באופן  מספרי  כמו  של  מגמות  בוחנת  הטבלה 

 ניטור.  תחנות ה קבועה שלכוללות רשימלכן ו  2002משנת החל עים אירו ה

 

 9201מספר אירועים לפי תחנת ניטור ומקור הזיהום בשנת : 16מס'  טבלה  

 

 מס' תחנה  תחנת ניטור ביןאורות ר                                                                           מקור אחר     

 1 בית אליעזר  18 2

 2 חדרה  7 12

 3 ברקאי  0 11

 4 קיסריה  0 0

 5 אליקים  0 2

 6 פרדס חנה  6 1

 7 אליכין  6 1

 8 מנשה  11 0

 9 גבעת עדה  0 0

 10 גן שמואל  5 1

 11 המעפיל  1 1

 12 מגל 0 1

 13 כרם מהר"ל  0 0

 14 כרמל -ד. אל 0 1

 15 עמיקם  0 0

 16 פחם -אום אל 0 121

 סה"כ   54 154

 208                                                  אירועים
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 9201-2002בין השנים  בהשוואה  סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור :17מס' טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר אירועים 

 ממקור אחר 

 מספר  אירועים  

 " אורות רבין"מתחנת הכוח 
 ירועיםכ אסה"

 

 שנה 

154 54 208 2019 

197 69 266 2018 

263 106 369 2017 

259 126 385 2016 

276 146 422 2015 

307 182 489 2014 

273 178 451 2013 

358 244 602 2012 

461 253 714 2011 

301 213 514 2010 

251 259 510 2009 

361 264 625 2008 

390 206 596 2007 

422 198 620 2006 

418 182 600 2005 

425 308 733 2004 

432 134 566 2003 

513 352 865 2002 
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   :בדיקת מספר אירועים

בטבל המופיע  לפירוט  סה"כ  2019בשנה  לעיל,    17- ו  16אות  בהתאם  בתחנות    אירועים   208  נרשמו 

ברשימה מהםהמופיעות  ארובות  54  ,  ממקור  הכוח    אירועים  רבין"תחנת  המהווים  "אורות   ,26%  

  התחבורה. פליטות ממקור קר י אירועים ממקור "אחר", בע  154-מסה"כ כל האירועים, ו

  2018האירועים שנרשמו בכל תחנות הניטור הנ"ל, לעומת שנת    פרמסב  28%חלה ירידה של   •

 אירועים(. 266)

 (. 2018שנת ב  69)   2018( לעומת  54אירועים ממקור אורות רבין )ה פרבמס  28%חלה ירידה של   •

 : בדיקת מס' אירועים "ממקור אורות רבין" בתחנות הניטור המושפעות

 אירועים(.   28) 2018במספר האירועים ממקור לעומת   50%ירידה של נרשמה  : בית אליעזר

,  2019-אירועים ב  6)  2018לעומת    2019במספר האירועים בשנת    117%ירידה של  נרשמה  :  פרדס חנה

   (.2018-ב 13

 (.  2018-וב  2019- ב 11)  2018לעומת  מס' האירועיםלא חל שינוי ב  :מנשה

 (.2019-ב שישהלעומת  2018-ב שלושה )במספר האירועים 100%של  עלייהנרשמה  : אליכין

   (. 2018בשנת    עשרה  לעומת  2019שנת  ב  חמישה)  במספר האירועים  100%ירידה של  נרשמה    גן שמואל:

 . 2018אירועים ב 0לעומת  2019-בע בודד  נרשם אירו: המעפיל

בתחנות הניטור הקרובות לתחנת הכוח    " אורות רבין"הירידה המשמעותית במספר האירועים ממקור  

חמצנית ותחמוצות  -פרית דווהמלאה של המתקנים להפחתת פליטות גפעלתם  משך ה מהבשנה זו נבעה  

  2019- כמו כן ב  .6- ו 5יצור הגדולות ביותר,  בארובות שתי יחידות הי  2016  - 2017חנקן שהותקנו במהלך  

 . שגרמה להפחתה נוספת בפליטות 4עד   1בייצור חשמל ביחידות  18%חלה ירידה של 

  ארבע ה  רו בתחנ ת נו,  "אורות רבין הכוח "תחנת  מפליטות  סה"כ הב  ול אף השיפורים וההפחתה שחלע

)יחידות  ותיק יחידות ייצור פחמיות   -פרית דו וגשל  ת פליטות  הפחת  אמצעיכל  ( ללא  1-4ות פעילות 

  שמקורםמצנית ותחמוצות חנקן. על כן, עדיין ממשיכים להירשם בתחנות הניטור הקרובות אירועים  ח

בתחנת הניטור מנשה לעומת זאת, חלה  , למרות שמספרם הופחת בעשרות אחוזים.  "אורות רביןב"

   .מייםרולוגיים המקווהתנאים המטאו עלייה במספר האירועים עקב קרבתה הרבה לתחנת הכוח

לעיל  לאמור  המופיעה    בהתאם  האירועים  מגמת  הירידה  להלן,    13  תרשיםבועפ"י  מגמת  נמשכת 

אורות  "ח  ופחתה הדרגתית בפליטות תחנת הכהמ  הנובעתהשנים האחרונות,    15-בבאירועי הזיהום  

 עם השנים.  פרית בפחםו תכולת הגלבין הפחתה ב   התחנ ה ת  עמסה בכתוצאה משילוב בין הפחתה    "רבין

ב ההפחתה  מתווספת  בין    6-ו  5ביחידות    2SO-ו  xNOפליטות  לכך  הפעלת  0%8  -  0%9)של  לאחר   )

  2019-ו   2018. כתוצאה מכך שיעור הירידה במס' האירועים בשנים  2018הסולקנים במלואם בתחילת  

 ומת שיעורי ההפחתה בשנים הקודמות. לע  3פי ב היה גבוה 
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 2019-2002יר בין השנים י זיהום אוו סיכום אירוע: 13רשים מס' ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי תחנה  2019בשנת  )XNOתחמוצות חנקן )ו (  2SOאירועי גופרית דו חמצנית )ריכוז  :14תרשים מס' 
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לפי   2019( בשנת )XONתחמוצות חנקן )( ו 2SOריכוז אירועי גופרית דו חמצנית ) :15תרשים מס' 

 ביממה  שעות

 

 

 

 לפי חודשים 2019בשנת תחמוצות חנקן ו ריכוז אירועי גופרית דו חמצנית  :16תרשים מס' 

 

לפי    2019( בשנת  2SOוגופרית דו חמצנית )  )XNOריכוז אירועי תחמוצות חנקן )  :16תרשים מס' 

 חודשים בשנה 

 

 

 סיכום הממצאים: 

ירידה  נובעת מ ירידה זו  . 2018לעומת    האירועיםמספר    סה"כב  28%-של כ הייתה ירידה  2019. בשנת  1

ההפחתה בהעמסת  המשך  עקב    ,2018לעומת שנת    "אורות רבין"במספר האירועים ממקור    28%-של

בייצור    19%של  וירידה    6- ו  5של מתקני הפחתת פליטות ביחידות  לאה  מ ה הפעלתם  התחנה, המשך  

 .  XNO-ו  2SOפליטות ה נוספת בהפחתרם ל, דבר שג2019- ב 4עד   1ביחידות החשמל 

  . 2018, לעומת  בעיקר תחבורתי   ,"ממקור אחרשנרשמו "במס' אירועים    28%חלה ירידה של  ,  בנוסף

,  65-ו   574העברת תחנת הניטור ממיקומה הקודם בין הכבישים  עיקר השינוי נרשם בתחנת ברקאי:  

  45-פליטות התחבורה, מרועים עקב  במספר האי  דרסטית   למיקום חדש בתוך היישוב, גרמה לירידה 

התחנה פעלה חלק מהזמן בלבד במיקומה  ,היות ום זאת  ע".  2-בלבד בתחנה "ברקאי  11- , ל2018בשנה  

, רק כשהתחנה תשלים פעולה במשך שנה מלאה ניתן יהיה לבחון את השינוי במס'  2019החדש בשנת  

 האירועים לעומת מיקומה הקודם.
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תחנות הניטור  מדידות במשתקפת בעיקר ב  " אורות רבין"ח  וחנת הכמארובות ת  השפעת הפליטות.  2

עפ"י התרשים,  .  14תרשים  , ראה  מנשה, גן שמואל, אליכיןפרדס חנה,  בית אליעזר,  אליה:    הקרובות

 פחם, מושפעות בעיקר מפליטות התחבורה. -אום אל ותחנות הניטור חדרה, ברקאי 

ב  XNO-ו  2SOאירועי העלייה בריכוזי  .  3 יותר בחודשי הקיץ וב "אורות רבין"שמקורם  ין  , שכיחים 

 (. 16- ו 15ם )תרשימים יאחר הצהרי לשעות מאוחרות הקר וב השעות 

בח.  4 שכיחים  אחר"(  )"מקור  החנקן  תחמוצות  בריכוזי  עלייה  הב ואירועי  בשעות  החורף  קר  ודשי 

 בשעות העומס התחבורתי.         הרייםהצר המוקדמות ואח

 

 

ות האוויר לאחר הפעלת סולקנים  זהמים ומצב איכהפחתת פליטות מבדיקת 
 והפחתת השימוש בפחם בתחנת הכוח אורות רבין

 תקציר

יחידות גדולות    שתייחידות ותיקות ו  ארבע  : יחידות פחמיות  ששפועלות    "אורות רבין"בתחנת הכוח  

 שבהן הותקנו בשנים האחרונות אמצעים להפחתת פליטות.

קנת אמצעים להפחתת  ימוש בפחם במשק ייצור החשמל והתמדיניות משרד האנרגיה להפחתת הש

בשנים   המזהמים  של  בפליטות  הדרגתית  לירידה  הביאה  הגדולות  הייצור  יחידות  בשתי  פליטות 

 בסביבה. האחרונות ולירידה בריכוזים הנמדדים 

בפליטות של גופרית דו חמצנית    90%- הביאה להפחתה של כ  6-ו  5התקנת אמצעי ההפחתה ביחידות  

 בחלקיקים ביחס לפליטות לפני הפעלת האמצעים ביחידות אלה.  57%-תחמוצות חנקן ו ושל

הפחתת הפליטות מתחנת הכוח תרמה למגמה של ירידה הדרגתית בריכוזים הסביבתיים של גופרית  

חמצ  להפחתת  דו  המתקנים  הפעלת  לאחר  גם  זאת,  עם  המותרים.  הסביבה  בערכי  לעמידה  עד  נית 

הסמוכים    הריגות מערך היעד היממתי לגופרית דו חמצנית בריכוזי האוכלוסייפליטות נרשמות עדיין ח

 לתחנה.  

להפחתה נוספת ומשמעותית מאוד    עתידה להביא  2022המתוכננת להתבצע בשנת    1-4סגירת יחידות  

הוותיקובפל היחידות  סגירת  כן,  על  יתר  הכוח.  של    תיטות מכלל תחנת  היעד  בערכי  לעמידה  תביא 

חמצ דו  החנגופרית  תחמוצות  ריכוזי  מגמת  לגבי  בסביבה.  מזערית  נית  ירידה  חלה  הסביבתיים,  קן 

 בריכוזים עקב התרומה המשמעותית של התחבורה על הריכוזים הסביבתיים.

 

 הקדמה

ייצור חשמל קיטוריות  הממוקמת    " אורות רבין"תחנת הכוח   מוסקות  הבחדרה כוללת שש יחידות 

יחידות   ארבעהתחנה מורכבת משני סוגים של יחידות ייצור: . 18 טבלהכמפורט ב (1-6בפחם )יחידות 

אשר החלו לפעול בשנות    קטנות שהן היחידות הוותיקות ביותר מכלל היחידות הפחמיות,  ישנות  ייצור 

בכל אחת מהן. כמפורט  הגדולות ביותר מבחינת כושר ייצור החשמל    ,חדשות  (5-6יחידות )   שתיו,    '80ה

הייצור   18בטבלה   כושר  היחיד   סך  של  גדול מסך    1-4הקטנות    הישנות  ותשל ארבעת  הייצור  כושר 

 .  5-6יחידות 
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 כיום "אורות רבין "יחידות הייצור הפחמיות בתחנת כוח  רתיאו :18מס' טבלה 

 

 

 תיאור תחנת כוח פחמית אורות רבין 

יחידת  

 הייצור

מותקנת   יכולת 

 MWליחידה, 

מותקנת,    יכולת  סה"כ

MW 

הפחתת  אמצעי  פליטות   תיאור 

 ום קיימים כי

 משקע אלקטרוסטטי  –חלקיקים  1,440 360 1-4

5-6 575 1,150 

 משקע אלקטרוסטטי  –חלקיקים 

חנקן   הפחתה    –תחמוצות  אמצעי 

 SCRראשונים, 

 סולקנים ,   FGD   –גופרית דו חמצנית  

 

 

ייצור   ביחידות  הותקנו  פליטות מתחנת הכוח הפחמיות  להפחתת  הלאומי    6-ו   5במסגרת הפרויקט 

ומתקנים להפחתת פליטות    SCR( הנקראים מתקני  2NO-ו  xNOהפחתת תחמוצות החנקן )ל  םמתקני

  . FGD  - (Flue Gas Desulfurization( הנקראים סולקנים )או מתקני  2SOהמזהם גופרית דו חמצנית ) 

נעצרו לסירוגין יחידות  2015יישום הפרויקט אשר החל בשנת      6  -ו  5, נמשך מספר שנים שבמהלכן 

  2015מושבתת בין ינואר    ההיית  5לתקופה ממושכת לצורך התקנת אמצעים להפחתת הפליטות. יחידה  

. מתקני הפחתת הפליטות הופעלו  2017עד מאי    2016יתה מושבתת ממרץ  י ה  6ויחידה    2016עד מרץ  

 . 19כמפורט בטבלה בהדרגה 

תן השוטפת  פסיק את פעילו והן אמורות לה  ,xNO-ו  2SO-הפחתה לאמצעי  לא הותקנו    4-1ביחידות  

שנת   שימור. ו  2022עד  עיכובים  ,  2015האנרגיה מדצמבר    משרדהחלטת  ע"פ      לעבור למשטר  עקב 

  עומס ההשימוש בפחם ו  וועל מנת לעמוד בהנחיות היתר הפליטה, הופחת  הפחתת הפליטות  בפרויקט

סגרת היתרי הפליטה  מבכמו כן,     .2015ביחס לשנת    2016ביחידות הייצור באורות רבין במהלך שנת  

בכל  החשמל  לתחנות הפחמיות על ידי המשרד להגנת הסביבה, הוגבל ייצור    2016שניתנו בספטמבר  

    השלמת הקמת המתקנים להפחתת פליטות.לעד הפחמיות    היחידות

קובעת עקרונות הפעלה לפיהם בכל זמן תינתן עדיפות לייצור    2017שנת  האנרגיה מ  משרד מדיניות  

בגז טבע אל  יחשמל  ייצור פחמי. עקרונות מדיניות  פני  מינימלי בתחנות על    ו הביאו לעבודה בעומס 

לעומס מעבר  עולה  הפחמיות  ביחידות  העומס  השנה.  שעות  מרבית  במשך  רק    הפחמיות  המינימום 

 טבעי.  לא ניתן לייצר את יתרת העומס הנדרש ביחידות הפועלות בגז כאשר
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 " אורות רבין"ב 6-5ביחידות ים להפחתת פליטות ויקט התקנת אמצע לוח זמנים של פר:  19מס' טבלה 

 

 

 
 הפחתה במקור של פליטות המזהמים מתחנת הכוח אורות רבין

 
סך כל הפליטות של גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים מתחנת הכוח    ותמוצג 17בתרשים 

מגמת ירידה הדרגתית של  ישנה   . מהתרשים ניתן לראות כיבמהלך השנים האחרונות "אורות רבין "

 נובעת מהגורמים הבאים:   אשר)חלקיקים( מתחנת הכוח   PM-ו x, NO2SOפליטות המזהמים 

שימוש בגז טבעי בתחנות הכוח בארץ והקמתן  ב  יהיעל ירידה בהעמסת תחנת הכוח הפחמית עקב   .1

ת  תה הדרגתי, חלה הפחמכך  מוסקות בגז טבעי עקב זמינות הגז. כתוצאה השל תחנות כוח חדשות  

אשקלון(, גם עפ"י  ב  "רוטנברגתחנת ")וגם ב  "אורות רבין "בהיקף ייצור החשמל ובצריכת פחם ב

 .  2016תנאי היתר הפליטה שנכנס לתוקף באוקטובר 

הגבלות על תכולת  שניםבמהלך ה .2 ותנאי  ה, חלו  גופרית בפחם הנצרך עפ"י הוראות הצו האישי 

 היתר הפליטה. 

, לתקופות ארוכות של כשנה  2015-2017ים  לסירוגין בשנ  6-ו  5ל יח'  הפסקות ממושכות בפעולתן ש .3

כל אחת, לצורך תחזוקה ושיפוץ לקראת התקנת מתקני הפחתת במסגרת פרויקט הפחתת פליטות,  

 גרם לירידות משמעותיות נוספת בפליטות בשנים אלו.   דבר ש

  SCR-עלת מתקני ה, הפ2016-2017תחילת הפעלה חלקית של אמצעי ההפחתה החדשים, בשנים   .4

 .  2SO-ולאחר מכן סולקני ה xNOלהפחתת 

 . 2018בשנת  6-ו  5מצעי הפחתה החדשים ביחידות  הפעלה מלאה של כל א  .5

לשנת   .6 הפליטה  של    2019נתוני  ירידה  על  חמצנית,    13%- כמצביעים  דו  גופרית    19%בפליטות 

ת נובעת מהפסקה  . הירידה בפליטו 2018חלקיקים ביחס לשנת  פליטות  ב   6%- בתחמוצות חנקן ו

חודשים   3.5לא פעלה   1יחידה   - 2019חידות ייצור ותיקות במהלך שנת ארוכה בפעילות של שתי י

 פועלים.  6- ו 5חודשים, בזמן שכל אמצעי ההפחתה ביחידות   11פעלה  לא   4ויחידה 

 

 

 

 

אמצעי הפחתת תחמוצות   יחידות פעילות  שנה 
 חנקן

  -אמצעי הפחתה גופרית דו חמצנית 
 סולקנים

2014   
ללא הפחתת תחמוצות   עובדות   6-ו 5 )שנת בסיס( 

 חנקן 
ללא אמצעי הפחתה דרך ארובה 

 גבוהה 

ללא אמצעי הפחתה דרך ארובה  ללא אמצעי הפחתה  עובדת  6 2015
 גבוהה 

ללא אמצעי הפחתה דרך ארובה  עם אמצעי הפחתה  עובדת  5 2016
 גבוהה 

2017 

  5 ראשונה:מחצית 
 עובדת 
- ו 5  שנייה:מחצית 

 עובדות  6

 עם אמצעי הפחתה 

ללא אמצעי הפחתה דרך ארובה 
 גבוהה 
עם אמצעי הפחתה דרך  5יחידה 

 ארובה חדשה 
2018-2019 

 עם אמצעי הפחתה דרך ארובה חדשה  הפחתה עם אמצעי  עובדות   6-ו 5 )הפעלה מלאה( 
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 2019-2012בשנים  "אורות רבין"פליטת מזהמים מתחנת הכוח  :17מס'  תרשים

 

 

 

 4-1לעומת יחידות  6-5ת המזהמים בארובות שליחידות  יטופל  תהשווא

 

סך הפליטות של גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים   ותמוצגבהמשך,  18-20בתרשימים 

 : 2016-2019בשנים  5-6לעומת הפליטות ביחידות  1-4ביחידות 

מיחידות   .1 א5-6פליטות  התקנת  לאחר  הפליטות  הפחתת  סך  לבדיקת  הבסיס  שנת  מצעי  : 

ללא אמצעי    6- ו  5  ה עבדו שתי היחידות הגדולותמהלכשב  2014שנת    הפחתת הפליטות היא 

  86.5%תחמוצות חנקן,  בפליטות של    86%  ירידה של. נתוני הפליטות מצביעים על  הפחתהה

ביחס לשנת    2019בפליטות החלקיקים עד שנת    63%גופרית דו חמצנית וירידה של  בפליטות  

 . 5-6ת מיחידות  רק עבור הפליטו, 2014

יחידה אחת מתוך שתי היחידות הגדולות    2017ומחצית    2016בשנת   ואילו    6- ו  5עבדה רק 

ניתן    2019-ו  2018בשנים   פליטות.  הפחתת  מתקני  עם  מלאה  לעבודה  חזרו  היחידות  שתי 

  5ישנה מגמה של הפחתה בפליטת המזהמים מיחידות הייצור    2016  -   2019לראות כי בשנים  

הפ   .6-ו שלקצב  בכגופרית    ליטה  ירד  חמצנית  התקנת    73%- דו  בעקבות  שנים  ארבע  תוך 

ביחידות   הסולקנים  ב6- ו  5והפעלת  ירד  חנקן  תחמוצות  של  הפליטה  קצב  בעקבות    47%-. 

התקנת והפעלת כלל אמצעי ההפחתה של תחמוצות חנקן. קצב הפליטה של החלקיקים ירד  

ולא הותקנו אמצעי הפחתה לח   37%-רק ב נובע מאפקט של  לקיקים והשיפור  וזאת מאחר 

 הפחתה בריכוז החלקיקים במתקן הסולקנים.  

השנים האחרונות בסך   4- : מהתרשימים לא מבחינים בשינוי משמעותי ב1-4פליטה מיחידות   .2

ה קלה בפליטת המזהמים מיחידות  יעלי   ההיית   2018. יתר על כן, בשנת  1-4הפליטות מיחידות  
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  2018בשנת  1-4ף ייצור החשמל ביחידות ה בהיקיראה מעלי נובעת כנ  אשרהייצור הוותיקות, 

- ו  16%,  23%חלה ירידה נוספת בסה"כ הפליטות, של    2019עם זאת, בשנת  .  2017ביחס לשנת  

לכך2018לעומת  בהתאמה    PM-ו  xNO  ,2SO-ב  %5 הסיבה  החשמל    היא  .  בייצור  ירידה 

ביחידות אלה  הדממות    עקב  2018לעומת שנת    2019- שחלה ב  1-4ביחידות    18%בהיקף של  

 בשנה האחרונה. 

 

 ]טון/שנה[  2014בשנת הבסיס,  פליטות תחנת הכוח אורות רבין: 20טבלה מס'     

 

  2014בשנת הבסיס,  פליטות תחנת הכוח אורות רבין
 ]טון/שנה[ 

ת  שנ
 בסיס

SO2 
 ]טון/שנה[ 

NOx 
 ]טון/שנה[ 

PM 
 ]טון/שנה[ 

2014 38,925 50,394 1,008 
    
 1-4 –  

20,402.1  
 טון/שנה 

 
5-6 –  

18,522.6  
 טון/שנה 

1-4 – 30,311  
 טון/שנה 

 
5-6 –  

20,082.7  
 טון/שנה 

1-4  
-  650.6  

 טון/שנה 
 

5-6  
-  249.1  

 טון/שנה 
    
    

 

 
 

 2022לאחר שנת מתחנת הכוח תחזית פליטות 
 
 

יחידות   .1 הכוח    2022בשנת    1-4סגירת  מתחנת  הפליטות  כלל  את  משמעותי  באופן  תפחית 

רביןרואו" כ  "ת  של  צפויה  )הפחתה  חמצנית  הדו  הגופרית  פליטות  את  (  90%-ובייחוד 

 (.  86%וחלקיקים )הפחתה צפויה של 

דו   .2 גופרית  של  לפליטות  ביחס  מתונה  בצורה  אבל  תפחת,  אמנם  החנקן  תחמוצות  פליטת 

חמצנית וחלקיקים וזאת עקב הקמת מחז"מים המייצרים חשמל בגז טבעי במקום היחידות  

 . תהוותיקו 1-4ת הפחמיו
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 מתחנת הכוח "אורות רבין"  2019-2016נים בש(  XNO) שנתית של תחמוצות חנקן הפליט: 18תרשים מס' 
 
 

 

 
 
 
 

 מתחנת הכוח "אורות רבין"   2019-2016בשנים  2SOשנתית של גופרית דו חמצנית  הפליט :19 תרשים מס'
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 מתחנת הכוח "אורות רבין"  2019-2016בשנים   קיםחלקישנתית של  הפליט: 20תרשים מס' 

 

 

 
 
 

 בחינת הפחתת הפליטות על הריכוזים בסביבה של גופרית דו חמצנית 
 

חמצנית   .1 דו  גופרית  באזור    2SOריכוזי  באוויר  המכריע  הסביבתיים  ברובם  נובעים  איגוד 

רבין"פליטות המזהם מארובות  מ זאת,  "אורות  לעומת  וח.  חנקן  לקיקים  ריכוזי תחמוצות 

ואבק ממקורות טבעיים  הנמדדים בסביבה   כגון תחבורה  גם ממקורות מקומיים  מושפעים 

 מעשי ידי אדם.  ו

השנים האחרונות בהתאם לריכוזים שנרשמו בתחנות    10-בסביבה ב   2SOנבדקה מגמת ריכוזי   .2

תחנת הכוח ואשר נמצאו  הניטור במערך הניטור של האיגוד, בעיקר בתחנות הקרובות יחסית ל

ה: בית אליעזר, פרדס חנה, גן שמואל, מנשה, אליכין, המעפיל.  מושפעות ביותר מפליטותי כ

ביותר של "אירועי   והמספר הגדול  נרשמו הריכוזים המרביים לאורך השנים  בתחנות אלה 

זמניות של   בו  )עליות  עפ"י קריטריונים שקבע האיגוד המהווים סמן   xNO-ו  2SOזיהום" 

 (."אורות רבין "ליטות שמקורן בארובות  לפ

"אירוע  .3 במספר  להפחתה  מובהקת  ב  ידוגמא  לראות  ניתן  נתונים    21מספר  גרף  זיהום"  ובו 

בשנים   חנה.  בפרדס  הניטור  פליטות    2019עד    2017מתחנת  הפחתת  אמצעי  התקנת  לאחר 

לעומת    6התקבלו    6-ו  5ביחידות   בשנים    178אירועים  החלת    2010עד    2008אירועים  לפני 

תחנה וזאת כתוצאה  הזיהום מ  יפליטות. עם זאת עדיין ניתן לזהות אירועמדיניות הפחתת ה

   ללא אמצעי הפחתת פליטות. 1-4של יחידות מהמשך הפעילות 
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שמקורם בתחנת הכוח "אורות   2SOשל גופרית דו חמצנית יר וזיהום או ימספר אירוע :21 תרשים מס'

 פרדס חנה בניטור הבשנים נבחרות בתחנת רבין" 
 
 

 
 

 

 

 2SOריכוזים סביבתיים של גופרית דו חמצנית  -  תקנות אויר נקי
 

לגופרית דו   ערך סביבההגדירו  2013-תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג 

 חריגות בשנה מערך זה.   4חל"ב כאשר מותרות   19חמצנית בממוצע יממתי של  

חל"ב. זהו ערך אליו שואפים להגיע למניעת    8נקבע על  אשר    יממתיערך יעד  בנוסף התקנות מגדירות  

 יה מעל ערך זה אינו מוגדר כחריגה מערכי איכות האוויר. י סיכונים בריאותיים וסביבתיים אך על

 

 ינת עמידה בתקן יעד של גופרית דו חמצנית בח

מנשה,  , בתחנות פרדס חנה, בית אליעזר, חדרה, גן שמואל, המעפיל, מגל ו 21בהתאם לטבלה  .1

. תחנות  (חל"ב   8)  2SO-היממתי ל היעד  נרשמו לאורך השנים ריכוזים יממתיים שעלו מעל ערך  

 אלה הן המושפעות ביותר מפעילות תחנת הכוח. 

שבמהלך השנים מספר הריכוזים מעל ערך היעד היממתי הלך ומצטמצם, השינוי  למרות  .2

 תחנה. ב 6- ו 5ביחידות  2SO-קר לאחר הפעלת סולקני היהעיקרי חל בע

בתחנת הניטור    נרשםהמספר הגבוה ביותר של מקרים בהם עליות מעל תקן היעד היממתי   .3

  2018 עד  היממתי  היעד מתקן  החריגות  במספר  60% של ירידה בבית אליעזר. בתחנה זו, חלה

   .2015-2017  , לעומת השנים2019 סוף עד 83% ושל

בתחנות בית אליעזר,    2SO-תי לעדיין מתקבלים ריכוזים מעל ערך היעד היממ  ,יחד עם זאת .4

ללא כל אמצעי    4עד    1פרדס חנה, מנשה וגן שמואל, וזאת כתוצאה מהמשך הפעלתן של יחידות  

 חמצנית.- טיפול להפחתת פליטות גופרית דו
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 )חל"ב(  2SO-מספר ריכוזים יממתיים בתחנות הניטור מעל ערך היעד היממתי ל : 21טבלה מס'  
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 תחנת ניטור 
 חל"ב  8מס' ערכים מעל ערך היעד היממתי  

 2 5 12 18 12 בית אליעזר 
 0 0 1 0 0 חדרה 

 1 1 6 9 4 פרדס חנה 
 2 0 2 4 2 אליכין 
 2 2 5 4 1 מנשה 

 0 3 3 0 4 גן שמואל 
 0 1 2 2 1 המעפיל 

 0 0 0 1 0 מגל 
 
 
 
 

 4-1 'תחזית לאחר סגירת יחחרונות ובשנים האבחינת עמידה בתקן הסביבתי של גופרית דו חמצנית 
 

וצע יממתי של גופרית דו  בממ   בטבלה ובגרף הבאים מוצגים הערכים הסביבתיים המרביים .1

שנרשמ בשנים  חמצנית  כי  לראות  ניתן  הכוח.  מתחנת  ביותר  המושפעות  הניטור  בתחנות  ו 

ע עוברים את  ריכוזים אשר  נרשמו  פליטות  להפחתת  הסביב שלפני התקנת האמצעים  ה  רך 

 .היממתי

בערכי   .2 משמעותית  ירידה  קיימת  האחרונות  בשנים  כי  לראות  ניתן  אלה  ניטור  בתחנות 

כ של  בשיעור  היממתים  )בין השנים    70%-הממוצעים  חנה  ו2019לבין    2011בפרדס   )-49%  

 (. 2019לבין  2013בבית אליעזר )בין השנים 

  של המשך הפעלת  2022  ההשפעה העתידית לשנתהאיגוד הריץ מודל פיזור מזהמים שבחן את   .3

על השינוי בריכוזים הסביבתיים. תוצאות    1-4עם אמצעי ההפחתה וסגירת יחידות    5-6יחידות  

יובילו    5-6והפעלת אמצעי ההפחתה פליטות ביחידות    1-4המודל מצביעות כי סגירת יחידות  

ן  מת המצב כיום וכמו כבריכוזי הגופרית הדו חמצנית בסביבה לעו  82%-56%להפחתה של  

הסביבתיים אל מתחת לערכי הסביבה וערכי היעד אשר נקבעו בתקנות    יביאו את הריכוזים

 אויר נקי. 
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 )חל"ב(  2SOריכוזים מרביים בתחנות הניטור הסביבתיות בממוצע יממתי של  :22טבלה מס' 

 

 שנה 
תחנת ניטור  
 פרדס חנה

תחנת ניטור גן 
 שמואל

ניטור  תחנת 
 מנשה

 בית אליעזר

 19 ה יממתי סביבערך 

 8 ערך יעד יממתי 

2008 16 17.7 9.5 17.4 

2009 18.3 25 10.2 17.4 

2010 23.7 17.8 9.1 15.7 

2011 30.7 13.6 22.2 19.1 

2012 13.3 11.6 6.5 20.4 

2013 20 14 9.8 23.5 

2014 17 13.1 6.4 12 

2015 13 11.4 14.9 21 

2016 12 8 12.5 15 

2017 16 12.3 9.8 16 

2018 9 10.2 9.5 13 

2019 9.3 6.8 12.5 11.9 
מודל פיזור  - 2022 תחזית

 2.22 3.94 2.58 4.04 )ערך מירבי(

 
 
 
 
 

המושפעות   בתחנות הניטור 2SOמגמת הריכוזים היממתיים של גופרית דו חמצנית : 22תרשים מס' 
 2019-2008בשנים   מפליטות תחנת הכוח "אורות רבין" 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -תחזית 
מודל פיזור  

ערך )
(מירבי

תחנת ניטור פרדס חנה תחנת ניטור גן שמואל תחנת ניטור מנשה

בית אליעזר ערך סביבה יממתי ערך יעד יממתי



[71 ] 
 

 
 
 

 2SO ות של גופרית דו חמצניתמות שנתי בחינת מג
 

לצורך קביעת המגמה של ריכוזי הגופרית הדו חמצנית בסביבה, נבחנו הריכוזים בממוצע שנתי לאורך  

ועד    2008מוצגים הריכוזים הממוצעים השנתיים של גופרית דו חמצנית בשנים    23השנים. בתרשים  

  . לאורך השנים ישנה מגמה של "רות רביןוא" בתחנות הניטור המושפעות ביותר מתחנת הכוח    2019

חלו    2019ועד  2012  - 2013ירידה בריכוזים השנתיים הנמדדים בתחנות הניטור. לדוגמא: בין השנים  

  - בבית אליעזר ו  29%-ב,  בתחנת הניטור בפרדס חנה  %55-ב  2SOירידות בערך הממוצע השנתי של  

 בגן שמואל.  33%

 

 

  2019-ל  2008בתחנות הניטור  2SOת דו חמצנית שנתיים של גופרימגמת הריכוזים ה: 23תרשים מס' 
 )חל"ב( 
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 xNO בחינת מגמות שנתיות של תחמוצות חנקן

 

בתחנות    2019ועד    2008מוצגים הריכוזים הממוצעים השנתיים של תחמוצות חנקן בשנים    24בתרשים  

ביותר מתחנת הכוח. למרות הירידה   חנקן מ הניטור המושפעות  לא  הבפליטות של תחמוצות  תחנה 

נראה שיש שינוי בריכוזים השנתיים של תחמוצות חנקן הנמדדים בתחנות הניטור. ההסבר להבדל בין  

 ופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן הוא שריכוזי תחמוצות חנקן מושפעות גם מתחבורה. המגמות של ג 

 
 
 
 
 

המושפעות    בתחנות הניטור xNOות חנקן  מגמת הריכוזים השנתיים של תחמוצ: 24תרשים מס' 
 2019-ל  2008בין   מתחנת הכוח "אורות רבין"
 

 
 
 

 :מסקנות
 

יחידות ותיקות בהספק כולל    ארבע  : יחידות פחמיות  ששפועלות    "אורות רבין"בתחנת הכוח   .1

 מ"ו.   1,150יחידות גדולות בהספק כולל של   שתימ"ו ו  1,440של 

האח .2 בשנים  האנרגיה  משרד  במשק  מדיניות  בפחם  השימוש  להפחתת  החשמל  רונות  ייצור 

הכולל גם את תחנת הכוח והתקנת אמצעים להפחתת פליטות בשתי יחידות הייצור הגדולות,  

 יאה לירידה הדרגתית בפליטות של המזהמים מארובות תחנת הכוח לסביבה. הב

ית הדו  את פליטות הגופר  86.5%-הפחיתו ב  5-6מתקני הפחתת הפליטות שהותקנו ביחידות   .3

ות וחמצנית  חנקן  לפני    63%- חמוצות  לפליטות  ביחס  אלה  ביחידות  החלקיקים  בפליטות 

 התקנת האמצעים. 

 PM-ו 2SO, xNO-ב 5%-ו  16%, 23%  של, הפליטות כ"בסה נוספת  ירידה חלה 2019 בשנת .4

- ב שחלה 18%- ב 1-4 ביחידות החשמל  בייצור ירידה, לכך הסיבה. 2018  לעומת בהתאמה

   .האחרונה בשנה אלה ביחידות הדממות  עקב  2018 תנש לעומת  2019
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כתוצאה מההפחתה בפליטות לאורך השנים, ניכרת מגמת ירידה בריכוזי גופרית דו חמצנית   .5

חלו ירידות בערך הממוצע   2019ועד  2012 - 2013בין השנים  בסביבה בממוצע שנתי. לדוגמא 

 בגן שמואל.  33%-זר ו בית אליעב  29%-ב  ,בתחנת הניטור בפרדס חנה  55%-ב  2SOהשנתי של  

בריכוזים  חלה מגמת ירידה  למרות הירידה בפליטות של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח לא   .6

בסביבה  ריכוזי תחמוצות חנקן  היות והשנתיים של תחמוצות חנקן הנמדדים בתחנות הניטור  

 מושפעות גם מתחבורה. 

"אירועי זיהום"    רת במספררידה ניכגרמה לי   6-ו  5התקנת אמצעי הפחתת פליטות ביחידות   .7

זיהום כתוצאה    יעדיין ניתן לזהות אירוע  ,עם זאת  .האוויר שמקורם מתחנת הכוח אורות רבין

 ללא אמצעי הפחתת פליטות.  1-4מפעילות יחידות 

הכוח   .8 תחנת  הפעלת  רבין"המשך  )  "אורות  הנוכחית  יחידות  2018-2019במתכונת  עם   )1-4  

ים סביבתיים של גופרית דו  חתת פליטות גורמת לריכוז שפועלות ללא מתקנים להפ  תהוותיקו

 חמצנית אשר עולים על ערך היעד היממתי במספר תחנות ניטור ברחבי האיגוד.  

טות מתחנת  תפחית באופן משמעותי את כלל הפלי  2022בשנת    1-4הפסקת פעילות יחידות   .9

(  90%-ויה של כ ובייחוד את פליטות הגופרית הדו חמצנית )הפחתה צפ  "אורות רבין"הכוח  

. כמו כן בהתאם לממצאי המודל, שבוצע  2018ס לשנת  ( ביח86%וחלקיקים )הפחתה צפויה של  

 ע"י האיגוד, הריכוזים הסביבתיים צפויים לעמוד בכל ערכי היעד של גופרית דו חמצנית.
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 המעבדה לכימיה אנליטית  

  ושמה לעצמה מטרה להיות  1981ם הוקמה בשנת  המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקת שפכים וקולחי

עבור    גוף נתונים  ומרכז  ברחבי  מקצועי  הנמצאים  ותעשיות  עסקים  עבור  וקולחים  שפכים  בדיקות 

נדגמות ונבדקות מדי יום ממגוון רחב של גופים המזרימים שפכים לקווי ההולכה    אלוהאיגוד. בדיקות  

 ין של מכוני הטיהור באזור. וזאת על מנת להבטיח את תפקודם התק ,הציבוריים

ה שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות  נה לספק למערך פיקוח התעשייימדיניות המעבדה ה 

,  השונות תוך הקפדה על התאמה לנוהלי הבדיקות, תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים מחייבים

ומו  כאשר מקצועי  באופן  הדיגום  ביצוע  הינו  המעבדה  מפעילות  ניכר  והטיפול  חלק  הדיגום  סמך. 

המסופקות על ידי המעבדה ונעשה על    ת המעבדתיות המקדים בדוגמה עומד בבסיס אמינות התוצאו

 פי נהלים ידועים ותחת הסמכה. 

הפעלת מערך דיגומים ובדיקות באיגוד מאפשרת תיאום בין מעבדת השפכים לאגף תעשיות משלב  

תוצאות אמינות מהשטח עליהן ניתן להתבסס    הבדיקה ועד ניתוח התוצאות. מעבדת השפכים מספקת 

סביבתית   אסדרה  עסקים,  לצרכי  רישוי  האיגוד,  של  העזר  חוק  וביוב,  מים  תאגיד  כללי  במסגרת 

 וכיוצא בזה.  סביבתי  תכנון ,לאירועי הזרמות חריגות וגלישות לסביבה

יכותם של  המעבדה מבצעת בדיקות כימיות של שפכים וקולחים מסוגים שונים לקביעת הרכבם וא

איכות אבטחת  של  סטנדרטים  תחת  ופועלת  המעבדה    . השפכים  אלו  בסטנדרטים  מעמידה  כחלק 

   .משתתפת בקביעות במבחני השוואה בינלאומיים המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות

 : תחומי העיסוק של המעבדה 

ובביצוע   .1 שלדיגומים  כימיות  שונים    דיקות  מסוגים  את  כדי  בשפכים  המילקבוע  ם  איכות 

 המוזרמים למערכת הביוב. 

 .השונותבדיקות כימיות למי רקע בתעשיות דיגומים וביצוע  .2

על מנת לקבוע אם איכותם תואמת  ובוצות  קולחים  שפכים,  בדיקות כימיות של  דיגומים וביצוע   .3

 .את תקנות בריאות העם

 מתן שרותי דיגום ובדיקות ללקוחות מכל חלקי הארץ.  .4

רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי מים  ור שפכים,  יתן למנות מכוני טיהבין לקוחות המעבדה נ 

  ת וביוב ועוד. כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים והמעבדה פועלת תחת הסמכ

הרשות להסמכת מעבדות. כתוצאה מכל האמור לעיל תוצאות הבדיקות המסופקות על ידי מעבדת  

 נות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת.השפכים באיגוד מאופיי 

 : סוגי הבדיקות

, כך  קיבלה המעבדה לראשונה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  2003אפריל  חודש  ב

המו  שהורחב  הבדיקה  שיטות  הסמכה  מאגר  תעודת  בעלת  המעבדה  כיום  פרמטרים    31-לסמכות. 

 Standardטיות בינ"ל המתבססות על  כימיים )אנליזות שונות(. הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדר

Methods for the Examination of Water and Wastewater  הבדיקות מוכרות ע"י המשרד לאיכות .

רכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות  הסביבה ומשרד הבריאות. המעבדה מפעילה מע

  Iso/Ies Guide. ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של
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 מכשור במעבדה : 7' ה מסתמונ

  .הוסמכה מחדש בהתאם להסמכה הקודמת  סופה המעבדה עברה מבדק הסמכה שב  2017בסוף שנת  

הרחבת הסמכה זו שמה    .דיגום ובדיקות שדהנערך מבדק להרחבת ההסמכה לשיטות נוספות ל  ,בנוסף

תחת הסמכה,    מקצועי ואמיןאת המעבדה בשורה הראשונה של מעבדות איכות סביבה הנותנות שירות  

דיגום וכלה בהוצאת תעודה הפורטת את תוצאות האנליזות המבוקשות  ה החל מהשלב הקריטי של  

 נקודת דיגום.לאותה  

מכשור לבדיקת    הכולל   , אשר כולל רכב מזוודכאמור, שירותי המעבדה כוללים ביצוע דיגום מקצועי

 וחות.  וכלים לפתיחה ואיתור ש  (pH) הגבהשפכים באופן רציף, מכשיר ערך 

 :המכשור במעבדה

היתר   בין  הכולל  גבוהה,  ברמה  בדיקות  לביצוע  ומשוכלל  חדשני  במכשור  מצוידת  המעבדה 

בתחומי לעבודה  ממוחשב  מתכות   UV-Visספקטרופוטומטר  למדידת   ICP-OESומכשיר 

(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy)    מהירה  המאפשרים אנליזה 

. בנוסף קיים מגוון רחב של מכשירים  ברגישות ובדיוק גבוהיםמנית,  בו ז  מספר רב של יסודותבאמינה  ו

מכשירים לקביעת רעילות    מערכות   כגון:שפכים וקולחים    מענה למגוון בדיקות מי   הנותניםאנליטיים  

ועוד.   ביוכימי  פירוק  קצב  ביולוגית(,  חמצן  )צריכת  מצוידתה צח"ב  דיגום    גם   מעבדה  במכשירי 

 לדרישת הלקוח.  אצל הלקוחות בהתאם יםמוצב אשר  שעות 24-ל טומטיים או

)אנליזת   כימית במים  ומהווה מסה  CODצריכת חמצן  הנפוצות במי שפכים  היא אחת הבדיקות   ,)

קריטית בבדיקות המעבדה השגרתיות. ייעול וקיצור זמן הטיפול בבדיקה זו מהווה גורם חשוב במתן  

לשימוש ע"י המעבדות השונות    נכנסאשר  קיט קנוי  מתבצעת בעזרת  ה  ות. בדיקת פרמטר זמענה ללקוח

מזה זמן רב. בפורום האחדת שיטות אותו כינס וניהל המשרד לאיכות הסביבה נמצא שרוב המעבדות  

עול השירות אותו  ילאור כך ולמען י  .חים ומוסמכות משתמשות בקיט מסחריהאמונות על שפכים וקול

   בעזרת קיט מסחרי. CODמכשיר למדידת כשה בדת השפכים רמע  2018בשנת  נותנת המעבדה, 

צוות עובדי המעבדה וצוות אגף התעשיות באיגוד רכש במהלך השנים ידע רב בתחום שפכי תעשיות  

ויישום   הבדיקות  תוצאות  בניתוח  מעמיקה  מתעשיות  הוהבנה  במקור  עומסים  להפחתת  המלצות 

בשנת  מ השפכים    2019זהמות.  למעבדת  אנלי אנלהצטרפו  מחל"דיטיקאי,  שחזרה  ודוגם    טיקאית 

 שעברו הדרכה והסמכה קפדניים ע"י אנשי המקצוע במעבדה וגורמים חיצוניים. 
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   כולל רובוט דיגום המשמש לעבודה רציפה  OES -ICPמכשיר  :8תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 ייחודיות המעבדה: 

עלת באופן עצמאי ובלתי  ופ אשר  שלא למטרות רווח    מוסמךגוף מקצועי    ההשפכים באיגוד הינ מעבדת  

אנשי  , כאשר לאגף תעשיותנמצא תלוי הן בדיגום והן באנליזת התוצאות. בנוסף, תחת אותה קורת גג 

מאפיינים  בזכות  ניסיון רב בניתוח תוצאות הבדיקות המתקבלות עבור התעשיות השונות.  ו  ב   המקצוע

מאפשר להיכנס לעומקן של בעיות  , הלתת מענה כוללבפרט    מעבדההצוות  ו האיגוד    צוות  יםמסוגל  לוא

  , היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול במפעל כגון

ראייה רחבה יותר של תהליכים, איתור מקור הבעיה וליווי התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים    לצד

 מתאימים. 

המעבדה מבצעת את עבודתה על כל היבטיה  ך ש כ  על יש לציין שבבסיס כל האמור לעיל עומד הדגש  

יות  באיכות ומקצוע  ,החל מתהליך הדיגום וכלה בהנפקת תעודה עם תוצאות הבדיקות תחת הסמכה

 ללא פשרות.  

 :2019סיכום שנת 

הציבה בפני האיגוד אתגרים רבים. בשנה זו המעבדה הובילה את ביצוע הדגימות והבדיקות    2019שנת  

מת מט"ש נחל שכם בהובלת החברה הכלכלית בעמק חפר. חשיבותה של אמינות  הכימיות לתכנון הק

  ,נבחרה במיוחד לביצוע המשימה. הפרויקטש ומעבדת השפכים  התוצאות הינה קריטית לתכנון המט"

פרמטרים    8,000-מדיגומים מורכבים ולמעלה    400, כלל ביצוע של מעל  השנהאשר נפרס לאורך כל  

 כימים. 

לים" )החברה לפיתוח תיירות חדרה(. מטרת הפרויקט הייתה  בשיתוף חברת "נח   פרויקט נוסף בוצע

יתן דגש על התקנים המחמירים ביותר, כאשר הכשרת נחל חדרה לשייט קייקים. במהלך הפרויקט נ

הפרויקט  .  תמיקרוביולוגיונבדקו איכות מי הנחל ואיכות הבוצה הן לבדיקות כימיות והן לבדיקות  

 אפיק הנחל בגבולות חדרה.  יגומים מנקודות שונות לארוךד  216כלל ביצוע של 
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 : 9201להלן סיכום עיקרי העשייה של מעבדת השפכים בשנת 

  קולחים )כולל מי רשת( ו נחלים    ,שפכים  דיגומי   2,460-במהלך השנה בוצעו על ידי דוגם המעבדה כ .1

 עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד:  

 יה( דס חנה, בנימינה, פארק תעשיות קיסר חוק העזר של האיגוד )אור עקיבא, פר 

 חברה הכלכלית עמק חפר ה 

  מועצה אזורית עמק חפר 

   מי חדרה 

  אזורית חוף כרמל מועצה 

 ינות העמקים זיכרון יעקבימע 

  מי מגידו 

  מועצה אזורית מגידו 

 ( מט"ש חדרההחברה לטיפול והשבה נחל חדרה ) 

  ים( מט"ש ניר עציון )פלגי מ 

 "חדרה  ת יירוהחברה לפיתוח ת   -" נחלים 

 

כל    .2019מספר הדיגומים שנעשו עבור הלקוחות העיקריים של האיגוד בשנת    מתאר את  25  תרשים

השפכים    הדוגמ למצב  כללית  תמונה  הנותנים  שונים  פרמטרים  עבור  נבדקת  למעבדה  הנכנסת 

הנבדקים עבור    השונים  כנית טיפול בשפכים. מספר הפרמטריםוהקולחים ומהווים בסיס לקביעת ת

בין  כ נע  דוגמה  תקניות    .3-23ל  לשיטות  ובהתאם  הסמכה  תחת  נבדקים  כאמור  אלו  פרמטרים 

 בינלאומיות.  

   עבור לקוחות עיקריים 9201מספר הדיגומים שנדגמו במהלך שנת  :25תרשים מס' 
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אר הדיגומים מפוזרים בכל  , ושמרוכזת באזור עמק חפר  בשנה זו  ניתן לראות שעיקר פעילות הדיגום

 איגוד. ב החברותת הרשויו

הנבדקים    26תרשים   העיקריים  הפרמטרים  עבור  במעבדה  שהתבצעו  הבדיקות  מספר  את  מתאר 

במעבדה. על פי הנתונים, מספר הבדיקות שהתבצעו במעבדה בשנה זו עבור מגוון הפרמטרים השונים  

 בדיקות.  18,000-כ הוא  () עבור הדוגמאות השונות

 

 2019שנת ות שנעשו במעבדה בחלוקת עיקרי הבדיק : 26תרשים מס' 

 

חדשים .2 ודוגם  אנליטיקאי  לדרישה  לצוות  קליטת  מענה  לתת  בכדי  לפעילות  והסמכתם  הדרכתם   ,

 הגדלה של לקוחות לדיגומים ובדיקות במעבדת האיגוד. 

 פנים ארגונית.  תשיפור מערך השירות והתייעלו .3

 ידה בדרישות.הכנסת המעבדה למדדי איכות ובדיקות שגרתיות של הבטחת איכות ועמ .4

 . ICP- ההסמכה לבדיקת זרחן במכשיר  קבלת .5

בשיטת הקיט המסחרי. בכך המעבדה הצטרפה, בהתאם להמלצות    CODהסמכה עבור בדיקת    קבלת .6

המשרד לאיכות הסביבה, למספר רב של מעבדות העורכות את הבדיקה בדרך זו, ובכך קיצרה את  

ניים והאנאורגניים המשמשים לאנליזה  משך הבדיקה, צמצמה משמעותית את נפח הממסים האורג

 והגדילה את בטיחות העובדים.
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  בוחן   באיגוד  התעשיות  גףא  .סביבתי  זיהוםל   פוטנציאל  בעלות  רבות  תעשיות  קיימות  האיגוד  טחבש

  אסדרה   כדיל  ןאות  ומוביל  ,במרחב  הקיימות  התעשיות  כלל  של  הסביבתיות  ההשפעות  מגוון  את

  זיהומי   מניעת ,  בשפכים   טיפול,  לאוויר  מזהמים  פליטות  של  ומניעה  בבקרה  עוסק  האגף.  יתסביבת

,  ריח   כגון  סביבתיים  מפגעים  במניעת  וכן  ובפסולת  מסוכנים  מריםבחו  טיפול ,  מים  ומקורות  קרקע

 .ואסבסט קרינה ,רעש

  נדרש  כך ךורלצ. סביבתית התייחסות הדורשים מפעליםו  עסק  בתי מאלף  יותר פועלים האיגוד בשטח

  טיהור   מתקנידרך  ,  קטנים  ממוסכים  החל  פעילויות  של  מאוד   רחב   למגוון   ולהתייחס   להכיר   גףהא

 .  טבעי גז ואסדת  כוח תחנותוכלה ב שפכים

,  וההיתרים  התוכניות  בשלבי  מקצועית  דעת  חוות   מתןמשלב    תשתיות  של  ופיתוח  תעשיות  מלווה  האגף

 .  וההנחיות  בתנאים עמידה על לפיקוח ועד העסק שיוןיבר  תנאים מתן דרך

  משרד,  הסביבה  להגנת  המשרד  לבין  באיגוד  החברות  הרשויות  בין  המקשר  אינטגרטור  מהווה  האגף

  מכוני ,  סביבתיים  ופעילים  עמותות,  ותכנון  ייעוץ  משרדי,  כלכליות  חברות,  המים  תאגידי,  האנרגיה

 .  נוספים  וגורמים מחקר

  האגף   פעל ,  האיגוד  למרחב   הטבעי   הגז  נושא  של  כניסתו   עם,  2017  משנת  החל  אלו   לפעילויות   בנוסף

 .אלו מערכות מהפעלת העתידיות ההשפעות ואת  האיגוד בשטח המוקמות הגז  תשתיות לבחינת

  מעקב ,  במפעלים  םסיורי  וכולל  שוטף  באופן  הנעש  הסביבתית  מהאסדרה  כחלק  התעשיות  על  הפיקוח

  דיגומי,  פתע  ובדיקות  תקופתיות   בדיקות,  ייםסביבת   דיגומים,  ארובות  מידיגו,  רציף  ניטור  אחר

יש  .  המפעלים  הנהלת  עם  והבהרות  תותכתוב  ניהול  וכן  לרשויות  מקצועיות  דעת  חוות  מתן,  שפכים

  בהתאם  הרשויות   או  הסביבה   להגנת  המשרד  י"ע   הצורך  במידת  מבוצעים  האכיפה  הליכי  כי  לציין 

 .  לסמכותם

  שיפור   לטובת   תעשייתית  מפעילות  הסביבתיות  ת פעוההש   מזעור   הינו   של האגף  העיקרי  המנחה  הקו

 . באיגוד החברות  הרשויות תושבי של חייהם  איכות

   :הארציות  לתקנות  בנוסף  וזאת  עזר   חוקי  מתוקף  פועל  האגף  של   המקצועי  הצוות •

              –  תעשייה   שפכי  הזרמתל  ( כרמל  שרון)  הסביבה  איכות   לשמירת  ערים  לאיגוד  עזר  חוק

 (.  1996 – ו" התשנ)  הביוב למערכת

,             (אוויר  זיהום  ניטור  אגרת)ה(חדר  חוהכ   תחנת)  הסביבה  לאיכות  ערים  לאיגוד  עזר  חוק •

 . 1988 – ז"התשמ

 

 : למנות ניתן  2019 בשנת האגף עסק בהם המרכזיים הנושאים בין

 האיגוד   השגות וניסוח פליטה  היתר  :(הטבעי הגז) ןאסדת ליווית -

 " רבין אורות"ב  1-4 ייצור דות יליח   חלופיים  מתקניםכ ( משולב מחזור) מים"מחז -

 בתחנת הכוח   בפחם שימוש של מלאה  להפסקה ועד להפחתה מדיניות -

 חפר  מעמק חריגים שפכים הזרמות -
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 " נייר  מפעלי"ב אירובינא מתקן הרחבת -

 חוק העזר וכללי תאגידי מים וביוב הרחבת מערך ניטור השפכים במסגרת  -

 ותעשייתיים  שים אזורייםאירועי כשל במט" -

 שפכים לסביבה תאירועי גליש -

 אירוע הזרמת שפכי יקבים למט"ש מעיין צבי  -

 אירוע קצף בתחנת השאיבה בקיבוץ דליה   -

 בחינה וטיפול בשפכים חריגים ואסורים במט"ש מבוא כרמל -

 בחינת מקורות הזרמת שפכים עתירי שומן למט"ש ניר עציון  -

 " אילן רפאל " בחינה מקיפה תלונות ריח ממכון  -

   "קורניש הוד חפר" ת לטיפול בריח במפעל דרישה וליווי התקנת מערכ -

 למפעל "אבן קיסר"  כתיבת תנאים לרישיון העסק בשיתוף מחוז חיפה המשרד להגנת הסביבה -

 " גן שמואל מזון"ו  "גלעם"  יםסגירת מתקני גזם במפעל -

 בחינת התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד  -

 

 עשייה ויר בתכות או אי

ויר הנפלטים מעסקים שונים כגון מפעלים  והאיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על מקורות זיהום א 

נדיפים   וחומרים  השורפים דלקים ליצירת קיטור ואנרגיה, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים 

 בתהליך הייצור ומחצבות.  

סוג לשני  לאוויר מהתעשייה  המזהמים  פליטת  את  לחלק  הניתן  עיקריים:  "פליטות  ים  הוא  ראשון 

ההרכב הכמותי והאיכותי של  מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות וניתן להעריך במדויק את  

המזהמים שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ריכוז הפליטה שנקבע ספציפית בהתאם  

 ליטה.  שיון העסק או היתר הפילתהליך ולמזהם ונקבע לכל עסק בתנאי ר

חומרים נדיפים או חלקיקי אבק אל    של ת מפליטה  ו שני הוא "פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרהסוג ה

את  ניתן להעריך  אך  וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה  הסביבה כאשר אין  

יר  הכמות הנפלטת. במקרה זה משווים את הריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני סביבה ע"פ תקנות אוו 

 נקי. 

 ויר מהתעשייה מתבצע באמצעים הבאים: ומקורות זיהום א  האיגוד עלמבצע ח אשר הפיקו

 .בקרה שוטפת אחר ניטור רציף המותקן בארובות המפעלים •

 ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות.  •

 . תיותיבסב ליווי בדיקות איכות אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור  •

 סיורי פיקוח על תנאי רישיון עסק והיתרי פליטה בתעשיות.  •
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 אורות רבין וחתחנת הכ

 

 

 

 

 

 

 

 

שש יחידות ייצור חשמל קיטוריות מוסקות בפחם, יחידות מס'  כוללת  בחדרה    "אורות רבין"תחנת הכוח  

יחידות  ו רובה הדרומית,  מחוברות לא  2-ו  1חידות מס'  . י 1981-1984הוקמו בין השנים    1-4. יחידות  6עד    1

וחוברו לארובה    1995-1996הוקמו בין השנים     6- ו  5ה מדרום. יחידות   י מחוברות לארובה השני  4-ו  3מס'  

הגבוהה הוקמה    ,רביעיתהארובה  ה  .השלישית  ביותר,  תכנית  והופעלה  הצפונית  לאומית  במסגרת 

טיפת גזי  לש  FGD))סולקנים  י  שנהקמה והפעלה של  נית כללה  התוכ.  6-ו  5הפחתת פליטות מיחידות  ל

 SCR, וכן בניית שני מתקני  תרחיף מימי של אבן גירע"י  חמצנית מגזי הפליטה של היחידות    גופרית דו 

לאוויר דרך הארובה  סילוק גופרית דו חמצנית, נפלטים  לאחר    הגזים, .  להפחתת פליטות תחמוצות חנקן

ינה פעילה באופן שוטף ומשמשת כארובת  הרביעית כשהם רטובים ואילו הארובה השלישית הגבוהה א

,  6-ו   5ארובה הגבוהה במצבים הבאים: במהלך כיבוי או התנעה של יחידות  מועברים למעקף. הגזים  

    .6או   5במהלך עבודות תחזוקה או בזמן תקלה של הסולקנים של יחידות  

 

 חידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין נתוני י: 23טבלה מס'  

 

שם יחידת  

 רייצו

הספק  מרבי ליחידת יצור  

 חשמל )מגוואט( 

 גובה הארובה ארובה
 )מטר( 

 360 1יחידה 
 250 ( 12דרומית )

 360 2יחידה 

 360 3יחידה 
 250 ( 34מרכזית נמוכה )

 360 4יחידה 

 ( )*( 6 -ו  5צפונית )חדשה( ) 570 5יחידה 

 ( )**(56מעקף ) –מרכזית גבוהה 

250 

 570 6יחידה  300

  ארובות  4 מגוואט הספק מותקן  2,580 סה"כ 

( גזי הפליטה מיח'  FGD)*( לאחר הפעלת הסולקנים  מועברים לארובה הצפונית החדשה הכוללת שתי ארובות    6-ו  5(, 

 פנימיות, ארובה פנימית לכל אחת מהיחידות. 
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ובה זו בזמן  תקלה, תחזוקת  פעילה בשגרה. גזי הפליטה נפלטים דרך אר   אינה   מוגדרת כארובת מעקף והיא)**( ארובה זאת  
 עות והדממות.הסולקנים, הנ

 
 

חלקיקים פליטות  הפחתת  לאמצעי  מתווספים  הנ"ל  החדשים    משקעים   הנקראים  האמצעים 

 תחנת כוח.אתר בעת הקמתן ב  1-6הייצור יחידות  כל לקטרוסטטיים, אשר הותקנו בא

 מחז"מים  שניוהקמת  4עד  1הפסקת יחידות ייצור 

  1-4יחידות הייצור הישנות  תצומצם פעילותן של  ,  (2016יוני  המעודכן )  תר הפליטהעל פי הוראות הי

 בעת חירום בלבד. בעתיד  ןהפעלתאת שימור על מנת לאפשר הן יעברו תהליך של  2022ועד שנת  

שהגישה חברת החשמל למשרד להגנת הסביבה, עמדת    לשימורהנ"ל  ת היחידות  סתוכנית להכנעל אף ה

לת  בהערות  מוחלט  האיגוד  באופן  לסגור  שיש  היא  הסביבה  להגנת  למשרד  שהועברו  יחידות  וכנית 

  )מחז"ם(  יחידות ייצור חשמל חדשות בטכנולוגית מחזור משולבלהקים במקומן  פחמיות ישנות אלה ו

   הפועלות על גז טבעי בשטח תחנת הכוח. ,יעילות יותר

:  03/06/2018  יוםמ  3859'  ת ממשלה מסוהחלט  התקבלו שתי החלטות ממשלה:  2018במהלך שנת  

  בהתאם להחלטות אלה, .  29/07/2018מתאריך    4080מס'    ממשלה  החלטותו  החשמל  במשק  רפורמה

  יחידות   הוספת   שתאפשר  1/13/א/10  א"תמ  תכנית   לקדם  החליטה  הי ובני  לתכנון  הארצית  המועצה 

  בתסקיר  הוותל  התוכנית .  "רבין  אורות"  באתר  טבעי  גז  באמצעות   פעלוושי   משולב   במחזור   ייצור

  "םבמחז   הייצור   יחידות   שתי.  נקי  וירו א  חוק   לפי   משותף   בהליך   פליטה  להיתר  ובקשה  לסביבה  השפעה 

  באתר   1-4  יחידות  שלהשוטפת    פעילותן  הפסקת  .וואטמג  1,200-כ  של  בהספק  צירית  חד  בתצורה  יבנו

 בתנאים הבאים:  ית רבין" מותנ אורות "

 אחד  כל  אשר  גז  מאגרי  שלושה  של  חיבורם  עותבאמצ  בישראל  למשק  טבעי  גז  באספקת  יתירות •

למאגרי    בתשתית  הטבעי   הגז  של  הארצית  ההולכה  למערכת  יחובר  מהם )הכוונה  גז  הנפרדת 

 (. "תנין-כריש"ו "לוויתן ", "תמר"

 . 01/06/2022 מיום יאוחר לא וואטה  מג  600- כ של בהספק הראשון  ם"המחז  תוהפעל  תחילת •

  רמת"  אתר  למכירת  מכרז   ופרסום"  תבור  אלון "  אתר   רתמכי   לאחר   רק  תחל   השני  ם "המחז  הקמת •

 שבבעלות חברת החשמל.  "חובב

 

 ייצור חשמל, צריכת פחם ואיכותו

 ייצור חשמל וצריכת פחם 

 

בצריכת הפחם באתר "אורות רבין" לעומת    3%-בהיקף ייצור החשמל ו   2%חלה ירידה של    2019בשנת  

(, 2019עד    2017ת כי בשלושת השנים האחרונות ) . ע"פ התרשים והטבלה להלן, ניתן לראו2018שנת  

ת  שתי יחידו   2017-ו  2016הכוח. בשנים    בתחנת   הפחם   ובצריכת   החשמל  ישנה התייצבות בהיקף ייצור

  הפליטות. היחידות   להפחתת   האמצעים  התקנת  לצורך   לסירוגין  מודממות  היו  6-ו   5הייצור הגדולות  

. הירידה המתונה בהיקף הייצור בשנת  2017  שנת  של  השנייה  רק במחצית  ברציפות  חזרו לפעול יחד

לשנת    2019 להשבתה    2018ביחס  הכוח  תחנת  נדרשה  שבהם  השבועות  מספר  הגדלת  ע"י  מוסברת 

 , מארבעה שבועות לתשעה שבועות ע"פ דרישות היתר הפליטה.  1-4ממושכת של אחת מיחידות ייצור 
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הפחם באתר "אורות רבין".    חשמל וצריכת, נשמרת מגמת הירידה בייצור ה2012-2015ביחס לשנים  

  בגז   המוסקות  כוח   תחנות  בארץ ומתן עדיפות להפעלה של  טבעי  בגז  בשימוש  הירידה נובעת מעלייה

 של חברת החשמל ותחנות בבעלות פרטית.   טבעי

 

 גופרית בפחםהתכולת 

(  2SOחמצנית )-ודגופרית    להפחתת   הסולקנים   הפעלת   עפ"י הוראות היתר הפליטה, לאחר  :6- ו  5יחידות  

, והוחמרה הדרישה לעמוד  הוסרו ההגבלות על תכולת הגופרית בפחם הנצרך ביחידות אלה  אלו  ביחידות

מ"ג/מק"ת בממוצע יממתי לעומת ערך הפליטה הקודם ללא סולקנים שעמד    150בערך פליטה מרבי של  

   מ"ג/מק"ת.  1,380על 

רית המרבית בפחם שנצרכה ע"י תחנת הכוח  פ וה בתכולת הג י ניתן לראות כי חלה עלישלהלן  מהטבלה  

בשנת    0.47%לעומת    0.67%נעשה שימוש בפחם בעל תכולת גופרית של    2019, ובשנת  6- ו  5ביחידות  

2017  . 

  2017/04/10-מ  החל   :הפליטה  בהיתר  בפחם  גופרית   של  מרבית  לתכולה  הדרישה  הוחמרה :  4-1  יחידות

הקודמת לתכולת גופרית  הדרישה לעומת  עת  בכל ימשקל 0.60% עד של מרבית גופרית  נדרשת תכולת

ביחידות    0.43%. בנוסף נשארה הדרישה של תכולת גופרית שנתית ממוצעת של  0.69%  עד  מרבית של

 , הייתה עמידה בדרישות היתר הפליטה. 24 בטבלה. בהתאם לנתונים (6עד  1)במקום ביחידות  4עד  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-2004ייצור חשמל וצריכת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים : 27תרשים מס' 
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 בתחנת הכוח "אורות רבין"  מל וצריכת הפחםמגמת ייצור החש: 24טבלה מס'  

 6-ו  5הוסרה הדרישה לתכולת גופרית מרבית בפחם שנצרך ביח'  2018*בשנת 

 
 

 תכולת אפר בפחם 

להלן,    28  לתרשים  בהתאם   .שנתי  בממוצע   משקלי   13%  של   מרבית  אפר  דורש תכולת   הפליטה   היתר

אחוז האפר  .  בפחם  והאפר  ריתופהג  לתכולת  הנדרשת  ההגבלה  בסף  עמדה  הכוח  תחנת  2019  בשנת

שבהם  ,  האחרונות  , המהווה ירידה באחוז האפר בפחם לעומת השנים9.5%היה    2019- בממוצע שנתי ב

  שלושה ממשיך להתבסס על    הפחמים  סל  .הפחם  בהרכב  כתלות   11%-כ  עמד על   הממוצע  האפר  אחוז

י הינו בעל  הקולומביאנ  , כאשר הפחםהוקולומבי  האפריק  דרום, המקורות מהם מייבאים פחם: רוסי

 . (7-9%תכולת האפר הנמוכה ביותר )

 

 

 

 

 

 

 2019-2004בין השנים תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח "אורות רבין" : 28תרשים מס' 

 

יח' 5-6
דרישה 

בהיתר
יח' 1-4

דרישה 

בהיתר
יח' 5-6

דרישה 

בהיתר
יח' 1-4

דרישה 

בהיתר

20164.390.38%0.36%0.470%0.400%0.69%

20174.790.40%0.36%0.476%0.463%

20184.940.54%-0.36%0.757%-0.440%

20194.820.51%-0.38%0.669%-0.469%

0.60%

תכולת גופרית מרבית )%(

0.69% 0.43%

0.43%

תכולת גופרית ממוצעת )%(

שנה
צריכת פחם 

)מיליון טון(
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 הפסקות והתנעות

א תהליך מורכב המלווה בפליטות מוגברות של מזהמים לאוויר.  יה  "אורות רבין"התנעת יחידת ייצור ב

עד אשר מגיעים  התנעה    ת הראשון ולעיתים נדרשים מספר ניסיונו  ןתמיד מצליח בניסיו התהליך לא  

 נכרון של היחידה למערכת החשמל הארצית. לשריפה יציבה וס

באופן  הן  להתבצע    ותיכול  כאלוגם הפסקת יחידת ייצור מלווה בפליטה מוגברת של מזהמים. הפסקות  

היחיד של  בעומס  הדרגתית  ירידה  כדי  תוך  מבוקר  יזום  ובאופן  שבדחק  והן  ה    אינן הפסקות  כך 

   טומטי ובפתאומיות.מתרחשות ע"י מערכת הבקרה של הדוד באופן אוומתוכננות  

ביחידות   בדחק  פעולת  1-4הפסקה  הפסקת  עקב  מוגברת  חלקיקים  לפליטת    הטיפול   מתקן  גורמת 

ביחידות  (האלקטרוסטטיים  המשקעים)  בחלקיקים ל  5-6.  גורמת  יחידה  הפסקת  הפסקה  כל 

ו  תאוטומטי סולקנים  אלקטרוסטטיים,  בפליטות, משקעים  הטיפול  כלל מתקני  ש,  SCR-של  גזי  כך 

   הפליטה עוברים לארובת המעקף הגבוהה ללא כל טיפול.

כי   לציין  יחידה  בחשוב  הפסקת  בצורהזמני  מתרחשת  אם  בדחקא זומה  י  בין  נפסקה  זמני  בוכן    ,ו 

  טה.רכי הפליטה של היחידה עפ"י היתר הפלי התנעה של היחידה אין דרישה לעמידה בעה

לטבלה ייצור    2019בשנת    25  בהתאם  ביחידות  היחידות.   21  1-4התרחשו  של  והתנעות    הפסקות 

   הפסקות יזומות לצורך תיקון תקלות שונות ביחידות.  ןהפסקות והתנעות, רוב   9התרחשו    5-6ביחידות  

אירועי ולאחר  האירועים  אחר  עוקב  האיחריגים    םהאיגוד  הכולל  נוהג  דו"ח,  להפיץ  של    תיעודגוד 

הדיווחים מתחנת הכוח, את תוצאות הניטור הרציף בעת האירוע ואת ממצאי הניטור הסביבתי במידת  

בחודש דצמבר לאחר שיפוץ    4הצורך. האירוע המשמעותי ביותר השנה התרחש בזמן של הנעת יחידה  

  לאיגוד  הועברו  לא  ההנעה  במהלך  .4ידה  חודשים שכלל גם החלפת מערכת בקרה ביח  10ממושך של  

  על   דיווח  הועבר  לא,  היחידה  הפעלת  טרם  כן  כמו.  אמת  בזמן  היחידה  של  תפעוליים  רציף  ניטור  נתוני

  אי   של  המשמעות  .הפליטה  היתר  לתנאי  בניגוד  וזאת  ,הייצור  יחידת  של  הפעלה  באופן  מתוכנן  שינוי

  בהתאם  הנתונים  את  לעבד  ניתן  שלא  הינה   זו  יחידה  של  התפעול   נתוני   קבלת  ואי  הדיווח  העברת

  ההנעה  לתהליך   החלקיקים   בריכוזהרבות    החריגות  את  לייחס   ניתן  לא  כן  ועל   הפליטה  היתר  לדרישות

. פירוט של החריגות מפורט בפרק של ניטור רציף. הליך התנעת היחידה היה ארוך באופן  הדממה  או

אורות  "לאור זאת קיים חשד כי תחנת הכוח  .  קיצוני ומלווה בתקלות רבות שדרשו הפסקת התהליך

תקינות    " רבין היו  שלא  או  נבדקו  לא  החדשות  המערכות  כאשר  היחידה  של  ההנעה  בהליך  החלה 

עם    כנדרש. לכול  מיד  מכתבים  הוציא  האיגוד  לאיגוד,  מועברים  אינם  הנתונים  כי  העובדה  גילוי 

 מוע. לזמן את התחנה לשיח מסכם ובו דרישה " הגורמים הקשורים לנושא ואף הוציא דו
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עקב   " אורות רבין "רשימת אירועי הפסקות יחידות הייצור ביחידות ייצור ב: 25מס'  טבלה 
 2019תקלות במהלך שנת 

 

   2019בחודש דצמבר   4ההנעה החריגים של יחידה  ניסיונות שבעה מודגש בצהוב  .1

 2019הינם לצורך הדגשה שאינם בשנת  כתום ב המודגשים  התאריכים .2

 

 

 

  

מספר 

יחידה

תאריך 

הפסקה

תאריך 

החזרה

נפילה 

יזומה או 

דחק

פירוט הסיבה להפסקת היחידה

עקב תקלה במערכת אויר מכשיריםדחק9.1.199.1.19

עקב תקלה טכנית בטורבינהדחק7.8.197.8.19

לצורך שיפוץ מתוכנןיזום14.9.195.1.20

לצורך תיקון תקלה בטורבינהיזום23.7.1923.7.19

לצורך הוספת שמן בשנאייזום23.11.1924.11.19

לצורך תיקון חור בדודיזום8.12.1919.12.19

עקב קצר במסדר חשמלדחק28.12.1929.12.19

עקב תקלה בגנרטור ומניפה לוחצתיזום19.7.1920.7.19

עקב תקלה במניפות אוויר, 3 נסיונות התנעהדחק26.10.1930.10.19

תקלה במערכת ויסות אויר )לא הפסקה מלאה(דחק11.8.1911.8.19

עקב תקלה במערכת ויסות אוירדחק14.12.1914.12.19

הנעת יחידה 4 )סדק בטורבינה(25.12.184.1.19

קצר במסדר חשמל KV 161דחק8.1.198.1.19

לצורך תיקון פריצת קיטוריזום18.1.1918.1.19

לצורך תיקון תקלה בטורבינה, נסיון התנעה 1יזום7.2.1918.12.19

נסיון התנעה 18.12.1920.12.192

נסיון התנעה 22.12.1924.12.193

נסיון התנעה 25.12.1925.12.194

נסיון התנעה 28.12.1928.12.195

נסיון התנעה 28.12.1929.12.196

נסיון התנעה 30.12.1931.12.197

לצורך תיקון מספר תקלותיזום31.1.193.2.19

לצורך תיקון חור בדודיזום14.2.1915.2.19

עקב תקלה במסוע אפר תחתייזום8.5.1910.5.19

עקב תקלה במסדר חשמלדחק15.9.1917.10.19

תקלה במערכת קירור ראשידחק10.1.1910.1.19

תיקון חור בצינור משחן לחץ בינייםיזום19.1.1929.1.19

לצורך תיקון חור בדודיזום14.4.1923.4.19

עקב תקלה במסוע אפר תחתייזום27.6.1929.6.19

לצורך תיקון חור בדודיזום29.6.1911.7.19

יחידה 1

יחידה 2

יחידה 3

יחידה 4

יחידה 5

יחידה 6
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 2019בשנת  "אורות רבין"וח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח קיפ
 

ה  עמידתבדיקת  שם  בארובות תחנת הכוח, לתוצאות הניטור הרציף  האיגוד פיקח על    2019  שנת  במהלך

, על פי  30/09/2016  תאריךבלחברת החשמל  י השר להגנת הסביבה  ע" שנמסר    יתר הפליטהה בדרישות  

   .2016 אוקטוברב  פולתוקר נכנס חוק אוויר נקי, אש

: הם  האיגוד  י"ע  רציף  מעקב מתקיים עליהם ,  הכוח תחנת ב ארובותהמ הנפלטים  קריםיהע  המזהמים 

  כתלות   הינו  הנפלט  חמצני  החד  החנקן  ריכוז.  וחלקיקים  חמצנית  דו  גופרית ,  החנקן  תחמוצת  חד

  שהופעלו  המזהם  תת הפח  אמצעי  וביעילות  הבעירה  בטמפרטורת ,  הנשרף  בפחם  החנקן  בתכולת

  המערכות   ויעילות  בפחם  הגופרית  בתכולת  כתלות   הוא  חמצנית  הדו  הגופרית  ריכוז  .6-ו  5  ביחידות

  בתכולת   כתלות  הינו  הנפלטים  החלקיקים  ריכוז  .6-ו   5  ביחידות  הם  גם  שהורכבו  המזהם  להפחתת

  מארובות   טהפלי  נתוני(.  אלקטרוסטטיים  משקעים)  ההפחתה  אמצעי  וביעילות  הנשרף  בפחם  האפר

  הניטור   ממדי ,  באיגוד  הבקרה   במרכז,  דקות  חמש   כל ,  אמת  בזמן  2019שנת  התקבלו ב  " רבין  אורות "

  פרט לריכוזי המזהמים מתקבלים באיגוד   .הפליטה  היתר  דרישת  י"עפ  בארובות  המותקנים  הרציפים

,  ליטהפ ה  גזי   נפח,  לדודים  המוזן  הפחם  כמות,  היחידות  עומס   כגון  נוספים  תפעוליים  פרמטרים

  המזהמים   ריכוזי  של  הרציף  הניטור  נתוני.  דווע   הפליטה  גזי  של  ולחות  חמצן  אחוז,  בארובה  טמפרטורה

  מוצגים   2019  לשנת   המרביים  הרציף  הניטור  נתוני.  מנורמלים  כערכים  באיגוד  מתקבלים   בארובות

 . להלן ובתרשימים  בטבלאות

ל  מנת  הכוח,יעל  תחנות  נתוני  על  והפיקוח  הבקרה  את  מערכת  יעל  רכש  בשם   האיגוד    PIחדשה 

((Predictive Insightsשהינה יכולת    ,  והצגה  איסוף,בעלת  אמת  ניתוח  של  ל  בזמן  גדולות  כמויות 

 להוציא התראות על תקלות וחריגות בנתונים.  כפועל יוצא ו נתונים

פורטים  מ  5-6ושל ארובות  1-4ערכי הפליטה המותרים ע"פ היתר הפליטה בארובות של יחידות ייצור 

 בטבלה הבאה. 

 ערכי פליטה מרביים עפ"י דרישות היתר הפליטה, לאחר יישום תכנית הפחתת פליטות   :26מס'   טבלה
 " אורות רבין")ארובה החדשה( בתחנת הכוח   6-ו 5ביחידות ייצור 

 
 1-4יחידות   מזהם

 )מ"ג/מק"ת( 
 6-ו 5יחידות  
 )מ"ג/מק"ת(  

 150 1,380 גופרית דו חמצנית 

 150 1,300 חנקן תחמוצות  

 ( 2018)החל משנת   20 50 חלקיקים 

 

שנעשתה   רציפה  במדידה  כאשר  המרביים  הפליטה  בערכי  כעומדות  יחשבו  הרציף  הניטור  תוצאות 
 אלה:  תנאים והתקיימ  יחידת ייצור חשמלשל  הפעלה בשעות 

 אינו עולה על ערכי הפליטה.  יממהממוצע תקף של כל מדידות הניטור במשך  .1

 תקף של מדידות הניטור אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו.  שעתימממוצע  .2

 עם זאת, היתר הפליטה מאפשר חריגה מערכי הפליטה הנ"ל במקרים הבאים: 

 . שעות לשנה 120בעת תקלה באמצעי טיפול שניוני בגזי פליטה שהותקנו, עד  •

 . בעת תקלה ביחידת ייצור •
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 . בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור •

חדש  בי  בעת • וציוד  אוויר  מזהמי  פליטות  להפחתת  חדשים  לאמצעים  קבלה  בדיקות  צוע 

 .ביחידת ייצור

פי ת • על  וכדומה  כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת  ביצוע בדיקות  כנית שאושרה  בזמן 

 .מראש

במהלך    מכלל הממוצעים השעתיים  5%מותרות חריגה בריכוז החלקיקים של    1-4ביחידות   •

 . שנה

 

, 2SO)לאחר הורדת רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  שעתי מרביסיכום ריכוז  : 27  מס'טבלה 
 2019תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת ב ארובות מכלל ה

  ארובה דרומית
(12 ) 

  ארובה אמצעית
(34 ) 

- ארובה חדשה 
 5יח' 

- ארובה חדשה 
  6 יח'

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש ק"ת( )מ"ג/מ

 ינואר  111 197 791 815

 פברואר 145 117 1,089 785

 מרץ 109 173 995 826

 אפריל  94 128 710 827

 מאי 85 127 1,069 720

 יוני 96 123 703 781

 יולי  305 176 724 745

 אוגוסט 103 123 929 592

 ספטמבר  120 113 1,132 692

 אוקטובר  295 128 799 853

 נובמבר 111 110 1,310 1,130

 דצמבר 102 116 1,230 782

 ערך מרבי 305 197 1,310 1,130

 תקן  300 300 2,760 2,760
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   2019של גופרית דו חמצנית מארובות "אורות רבין" לשנת  שעתי מרביריכוז  : 29מס'  תרשים

 

 

,  2SOגופרית דו חמצנית,  )לאחר הורדת רווח בר סמך( של יממתי מרביסיכום ריכוז  : 28מס' טבלה 
 2019 לשנת מארובות תחנת הכוח אורות רבין

  ארובה דרומית
(12 ) 

  ארובה אמצעית
(34 ) 

ארובה חדשה 
 5יח' -

ארובה חדשה 
  6 יח'-

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש )מ"ג/מק"ת( 

 ינואר  102 79 737 681

 פברואר 87 90 744 717

 מרץ 99 87 670 710

 אפריל  75 77 672 782

 מאי 78 82 648 674

 יוני 90 82 639 708

 יולי  78 77 629 642

 אוגוסט 80 88 839 554

 ספטמבר  82 85 897 630

 אוקטובר  77 82 772 740

 נובמבר 75 79 826 889

 דצמבר 81 88 676 697

2760, 4-1תקן 

300, 6-5תקן 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ינואר   פברואר מר  אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו
רי

(
/ג"מ

ק
מ

"
(ת

    ית       ת     ת   י     י    שעתי    י ש      ית   
     ש ת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD SO2_Nארובה  FGD SO2_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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 ערך מרבי  102 90 897 889

 ן תק 150 150 1,380 1,380

 

 2019ריכוז יממתי מרבי של גופרית דו חמצנית מארובות "אורות רבין" לשנת : 30מס'  תרשים

 

, מארובות  NO)לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  שעתי מרבי: סיכום ריכוז  29מס'  טבלה 
 2019תחנת הכוח אורות רבין,  

 

ארובה  
 (12) דרומית

ארובה  
 ( 34) אמצעית

ארובה 
יח'  -חדשה 
5 

ארובה 
  יח'-חדשה 
6  

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש )מ"ג/מק"ת( 

 ינואר  269 234 1,176 890

 פברואר 160 219 1,361 964

 מרץ 285 306 1,131 868

 אפריל  399 332 1,118 923

 מאי 218 119 977 885

 יוני 115 178 944 867

 לי וי 121 305 932 938

 אוגוסט 113 195 999 959

 ספטמבר  319 167 1,197 971

 אוקטובר  174 124 1,010 1,033

 נובמבר 154 144 1,165 940

1380, 4-1תקן 

150, 6-5תקן 

0
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ינואר   פברואר מר  אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו
רי

(
/ג"מ

ק
מ

"
(ת

    ית       ת     ת   י     י    י  תי    י ש      ית   
     ש ת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD SO2_Nארובה  FGD SO2_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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 דצמבר 421 217 1,695 1,025

1,033 1,695 332 421 

ערך  
 מרבי

 תקן  300 300 2,600 2,600

 
 

 2019לשנת  אורות רבין ת הכוח, מארובות תחנNOשל תחמוצות חנקן,  שעתי מרביריכוז  :31מס'  תרשים

 
,  NO)לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן, יממתי מרבי סיכום ריכוז : 30מס' טבלה 

 2019לשנת   " אורות רבין"מארובות תחנת הכוח 
  ארובה דרומית

(12 ) 
  ארובה אמצעית

(34 ) 
ארובה חדשה 

 5יח' -
ארובה חדשה 

  6 יח'-

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 ק"ת( )מ"ג/מ

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש )מ"ג/מק"ת( 

 ינואר  94 86 1,075 855

 פברואר 90 88 1,034 904

 מרץ 105 106 1,027 826

 אפריל  116 121 1,004 859

 מאי 97 90 834 822

 יוני 97 96 806 806

 יולי  98 111 866 831

 אוגוסט 97 102 845 851

 ספטמבר  103 100 1,020 844

 אוקטובר  98 87 968 912

 נובמבר 93 92 840 791

2600, 4-1תקן 

300, 6-5תקן 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ינואר   פברואר מר  אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו
רי

(
/ג"מ

ק
מ

"
(ת

 י    שעתי    י ש  ת     ת            ת     ת   י   
     ש ת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD NO_Nארובה  FGD NO_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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 דצמבר 137 106 1,089 870

 ערך מרבי  137 121 1,089 912

 תקן  150 150 1,300 1,300

 2019לשנת   " אורות רבין" , מארובות תחנת הכוח  NOשל תחמוצות חנקן,   יממתי מרביריכוז  :32מס'  תרשים

 
 

מארובות תחנת הכוח  רווח בר סמך( של חלקיקים    חתתהפ )לאחר שעתי מרבי: סיכום ריכוז  31מס'  טבלה 
 2019לשנת  "אורות רבין "

  ארובה דרומית
(12 ) 

  ארובה אמצעית
(34 ) 

ארובה חדשה 
 5יח' -

ארובה חדשה 
  6 יח'-

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש )מ"ג/מק"ת( 

 ינואר  16 0 35 110

 פברואר 0 0 71 55

 מרץ 12 0 59 35

 אפריל  0 0 102 101

 מאי 13 0 84 80

 יוני 0 0 105 106

 יולי  0 0 75 115

 אוגוסט 10 2 77 101

 ספטמבר  2 0 74 143

 אוקטובר  0 0 49 144

 נובמבר 0 0 154 161

1300, 4-1תקן 

150, 6-5תקן 

0
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1,000

1,200

1,400
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(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD NO_Nארובה  FGD NO_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 
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 דצמבר 0 2 351 301

 ערך מרבי  16 2 351 301

 תקן  40 40 100 100

 

 2019לשנת  " אורות רבין" מארובות תחנת הכוח  חלקיקיםשל  שעתי מרביריכוז  :33מס'  תרשים

 

)לאחר הפחתת רווח בר סמך( של חלקיקים מארובות   יממתי מרביסיכום ריכוז  : 32מס'  טבלה 
 2019 משנת "אורות רבין"תחנת הכוח  

        ת   

       ת   

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ינואר   פברואר מר  אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD Dust_Nארובה  FGD Dust_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 

  ארובה דרומית
(12 ) 

  ארובה אמצעית
(34 ) 

- ארובה חדשה 
 5יח' 

ארובה חדשה 
  6 יח'-

ריכוז 
 ( )מ"ג/מק"ת

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת( 

ריכוז 
 חודש )מ"ג/מק"ת( 

 ינואר  5 0 16 36

 פברואר 0 0 12 23

 מרץ 0 0 12 13

 אפריל  0 0 17 16

 מאי 0 0 23 42

 יוני 0 0 44 44

 יולי  0 0 42 50

 אוגוסט 3 0 19 41

 ספטמבר  1 0 32 46
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 2019לשנת  " אורות רבין" של חלקיקים מארובות תחנת הכוח  יממתי מרביריכוז  :34מס'  תרשים

 

 סיכום תוצאות הניטור הרציף

כאמור, הוראות היתר הפליטה מאפשרות חריגה מערכי הפליטה במקרים של תקלה באמצעי טיפול  

שעות לשנה; בעת תקלה ביחידת ייצור; בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור;    120בגזי פליטה, עד  

עים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור;  בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצ

 זמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.  וב

 חלקיקים 

, מותרת חריגה מריכוז  1-4גות המפורטות לעיל, לגבי ערכי הפליטה של חלקיקים ביחידות  להחר  בנוסף

מכלל הממוצעים השעתיים במהלך    5%מ"ג/מק"ת( של    100חלקיקים של פי שניים מערך הפליטה )

 שנה אחת.  

בריכוז    2019השעתיות שהתרחשו במהלך שנת  היממתיות ו מפורטות כל החריגות    בטבלאות הבאות

יחידות הייצור. הטבלה  באמצעי טיפול או מתקלות ב  כתוצאה מתקלות  34-ו   12החלקיקים בארובות  

 אינה כוללת ריכוזים חריגים שהתקבלו בזמן הנעה או הדממה של יחידה.   

במערכת   תקלה  בזמן  או  בזמן תקלה במשקע האלקטרוסטטי  בריכוזי החלקיקים התקבלו  חריגות 

עלולים    גבוהיםילות המשקע האלקטרוסטטי. ערכים  שפר את יעשמטרתה ל  למשקע,  הזרקת גופרית

50, 4-1תקן 

20, 6-5תקן 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ינואר   פברואר מר  אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

ז 
כו
רי

(
/ג"מ

ק
מ

"
(ת

 י    י  תי    י ש     י י        ת     ת   י   
     ש ת 

(34)ארובה אמצעית (12)ארובה דרומית FGD Dust_Nארובה  FGD Dust_N6ארובה  1-4תקן  5-6תקן 

 אוקטובר  0 0 22 57

 נובמבר 0 0 29 78

 דצמבר 0 0 65 57

 ערך מרבי  5 0 65 78

 תקן  20 20 50 50
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גם   יחידות  להתקבל  המקסימלי  הייצור  כאשר  בהספק  שמופעלות  המשקע  יעילות  מכיוון 

 יורדת בעומסים גבוהים מאוד.    האלקטרוסטטי

. מספר  חריגות יממתיות 16-שעתי וחריגות בריכוז החלקיקים מערך הפליטה ה  44נרשמו    12  בארובה

מאד    ךנמו  . ערך זה0.5%- מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות, מהווה כהשעתיות  החריגה    שעות

 . יתר הפליטהה מדרישותלא נרשמה חריגה ו מהזמן המותרים, 5%-יחסית ל

לאחר תקלות חוזרות ונשנות בשנים    2הוחלפה מערכת הזרקת הגופרית ביחידה    2019בחודש נובמבר  

לאחהאחרונות.   נעשתה  של  ההחלפה  אישור  קבלת  הסביבה.  ר  להגנת  זאתהמשרד  לאחר    ,עם  גם 

תקבלו פליטות גבוהות כתוצאה מתקלה במערכת  הדצמבר    ובחודשהחלפת המערכת נמשכו התקלות  

 הזרקת הגופרית.  

. רוב הערכים התקבלו בחודש  בממוצע שעתי וחריגה אחת יממתית  חריגות  17נרשמו סה"כ    34בארובה  

  לא  היחידה  של  ההפעלה  תהליך  לאחר הדממה ארוכה. בזמן  4של יחידה    נעה הה  תדצמבר בזמן ניסיונו

במשך כשבועיים והערכים נרשמו כחריגות. מספר    4  יחידה  של  תפעוליים  רציף  ניטור  נתוני   הועברו

מאד יחסית    ךנמו  . ערך זה0.2%- שעות החריגה מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות, מהווה כ

 . יתר הפליטהה מדרישותנרשמה חריגה   אלו מהזמן המותרים,  5%-ל

 

פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין"  : 33טבלה מס'  

 2019והסיבות לחריגות לשנת 

 

תאריךמזהםארובה

ריכוז מזהם 

ללא הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

ריכוז מזהם 

לאחר הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

תקן פליטה 

סיבהמ"ג/מק"ת

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 23/10/201966.751.72חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 29/10/201971.956.92חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 31/10/201970.455.42חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 01/11/20198165.82חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 02/11/20197055.12חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 03/11/20197761.92חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 04/11/20199075.02חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 05/11/20199377.62חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 06/11/20198974.42חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 07/11/20198772.42חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 08/11/20197055.42חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 10/11/20198973.72חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 11/11/20198368.22חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 12/11/20197963.62חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 17/11/20197257.32חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 27/12/20197257.02חלקיקים12

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד24/12/20198065.0חלקיקים34

50
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תאריך ושעהמזהםארובה

ריכוז מזהם 

ללא הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

ריכוז מזהם 

לאחר הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

תקן פליטה 

סיבהמ"ג/מק"ת

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 081251102-ינו-19 20:00:00חלקיקים12

09116101-ינו-19 09:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 011161011-אפר-19 09:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי20121106-יונ-19 20:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי26120105-יונ-19 16:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי30120105-יונ-19 13:00:00חלקיקים12

סתימות אפר במשקע אלקטרוסטטי יחידה 091221072-יול-19 20:00:00חלקיקים12

סתימות אפר במשקע אלקטרוסטטי יחידה 091301152-יול-19 21:00:00חלקיקים12

19120105-יול-19 22:00:00חלקיקים12

לטענת חח"י תקלה במכשיר מדידה26116101-אוג-19 15:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי יחידה 181581432-ספט-19 22:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי יחידה 191421272-ספט-19 12:00:00חלקיקים12

20159144-אוק-19 11:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 231431282-אוק-19 10:00:00חלקיקים12

28158143-אוק-19 04:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי יחידה 2, בזמן החלפת 

מערכת הזרקת גופרית יחידה 2

29116101-אוק-19 08:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי יחידה 2, בזמן החלפת 

מערכת הזרקת גופרית יחידה 2

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 031201052-נוב-19 08:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 041281132-נוב-19 08:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 041221072-נוב-19 09:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 041191042-נוב-19 11:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 051171022-נוב-19 05:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 051761612-נוב-19 11:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 061261112-נוב-19 00:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 061251102-נוב-19 12:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 081221072-נוב-19 05:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 111271122-נוב-19 00:00:00חלקיקים12

בזמן החלפת מערכת הזרקת גופרית יחידה 111291142-נוב-19 02:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 271161012-דצמ-19 08:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 271201052-דצמ-19 09:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 271291142-דצמ-19 11:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 271421272-דצמ-19 12:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 271511362-דצמ-19 13:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292862712-דצמ-19 10:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292702552-דצמ-19 11:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292642492-דצמ-19 12:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292602452-דצמ-19 13:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292972822-דצמ-19 14:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292942792-דצמ-19 15:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 292932782-דצמ-19 16:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 293163012-דצמ-19 17:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 293042892-דצמ-19 18:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 291571422-דצמ-19 19:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 291271122-דצמ-19 23:00:00חלקיקים12

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 301261112-דצמ-19 00:00:00חלקיקים12

תקלה במשקע אלקטרוסטטי יחידה 011171023-אפר-19 09:00:00חלקיקים34

תקלה במשקע אלקטרוסטטי29120105-יונ-19 17:00:00חלקיקים34

הדלקת אש ביחידה 4 לבדיקת מערכת בקרה חדשה14125110-נוב-19 10:00:00חלקיקים34

הדלקת אש ביחידה 4 לבדיקת מערכת בקרה חדשה14152137-נוב-19 13:00:00חלקיקים34

הדלקת אש ביחידה 4 לבדיקת מערכת בקרה חדשה14169154-נוב-19 14:00:00חלקיקים34

09130115-דצמ-19 16:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד22133118-דצמ-19 12:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד22159144-דצמ-19 13:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד22122107-דצמ-19 21:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד24302287-דצמ-19 00:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד24366351-דצמ-19 01:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד24169154-דצמ-19 02:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד25173158-דצמ-19 12:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד29276261-דצמ-19 04:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד30358343-דצמ-19 23:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד31132117-דצמ-19 00:00:00חלקיקים34

בזמן הנעת יחידה 4 , תקלות בהעברת נתונים לאיגוד31232217-דצמ-19 05:00:00חלקיקים34

100
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 תחמוצות חנקן 

כל החריגות מערכי הפליטה    .6- ו  5חריגות בריכוז תחמוצות חנקן רק ביחידות    12במהלך השנה נרשמו  

( SCRלמתקן הפחתת פליטות של תחמוצות חנקן )מהפסקה של מערכת הזרקת גז אמוניה  נובעים  

 בשל תקלות שונות או לצורך תחזוקת המתקן. 

-החריגות מערך הפליטה של תחמוצות חנקן נבעה מתקלה באמצעי טיפול והיא נמוכה מ  ,לאור זאת

 חריגה מדרישות היתר הפליטה. לא נרשמהשעות מותרות ולכן   120

 ו חמצנית ית דגופר

שנגרמה מתקלה    6נרשמה חריגה שעתית אחת בריכוז תחמוצות הגופרית ביחידה    2019במהלך שנת  

הגופרית(.   תחמוצות  של  פליטות  להפחתת  )מתקן  הסולקן  מדרישות  במשאבות  חריגה  נרשמה  לא 

 שעות מותרות לחריגה.  120מאחר ומדובר בתקלה באמצעי טיפול במסגרת  היתר הפליטה

 

פירוט אירועי חריגות בריכוזי תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית בארובות תחנת  : 34'  טבלה מס

 2019הכוח "אורות רבין" משנת 

 

 

 )ארובת מעקף(  56מעבר גזים בארובה 

נפלטים דרך    6או    5מוגדרת כארובת מעקף והיא לא פעילה בשגרה. גזי הפליטה מיחידה    56ארובה  

(, או בזמן הנעות והדממות של היחידות. לפי הוראות  FGDלקנים )ארובה זו בזמן  תקלה ותחזוקת הסו 

 שעות.    120הוא  56היתר הפליטה הזמן המרבי המותר לגזי הפליטה לעבור דרך ארובה  

ולקנים  שעות עקב תקלות שונות במתקני הס   20-במשך כ 56גזי הפליטה עברו דרך ארובה  2019בשנת 

 .  6-ו 5של יחידות 

 

ללא    56בזמן תקלה בסולקנים, גזי הפליטה עברו דרך ארובה    56  זי הפליטה בארובהבנוסף למעבר של ג

 . 6ויחידה    5פעמים בזמני הנעה והדממה של יחידה תשע  אמצעי טיפול כלשהם 

 

  

תאריך ושעהמזהםארובה

ריכוז מזהם 

ללא הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

ריכוז מזהם 

לאחר הפחתת 

רב"ס  

מ"ג/מק"ת

תקן פליטה 

סיבהמ"ג/מק"ת

04336306-מר -19 15:00:00תחמוצות חנקן5

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה בשסתום 

ויסות

02353323-אפר-19 11:00:00תחמוצות חנקן5

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לטיפול בתקלה 

דליפה משסתום וויסות

02362332-אפר-19 12:00:00תחמוצות חנקן5

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לטיפול בתקלה 

דליפה משסתום וויסות

07335305-יול-19 12:00:00תחמוצות חנקן5

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה במפחית 

לח 

02355325-אפר-19 10:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לטיפול בתקלה 

דליפה  משסתום וויסות

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לטיפול בסתימה בקו23423393-אפר-19 11:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לטיפול בסתימה בקו23429399-אפר-19 12:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה לחינקון הקו15349319-ספט-19 17:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה16435405-דצמ-19 00:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה16370340-דצמ-19 01:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה16451421-דצמ-19 02:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה עקב תקלה16372342-דצמ-19 03:00:00תחמוצות חנקן6

הפסקת הסולקן עקב הפסקת משאבות סחרור21335305-יול-19 02:00:00תחמוצות גופרית6

300



[98 ] 
 

 גופרית תחמוצות של  שנתי ממוצע

הגבלה   ישנה  הפליטות  היתר  הוראות  של  ע"פ  מארובות  הנפלט  השנתי  הגופרית  תחמוצות  בריכוז 

הממוצע השנתי ביחידות אלה התקבל    מ"ג למק"ת. מחישוב  860( של  34וארובה    12)ארובה    1-4ת  יחידו

של    12בארובה   שנתי  ובארובה    829ריכוז  של    34מ"ג למק"ת  שנתי  ריכוזי    814ריכוז  למק"ת.  מ"ג 

 ות עומדים בדרישות היתר הפליטה. תחמוצות הגופרית השנתיים הנפלטים בארוב

 2019  בשנתכוח אורות רבין דיגום בארובות תחנת ה 

. הבדיקות התקופתיות בוצעו ע"י  2019מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת  ה להלן סיכום תוצאות  

תוצאות הבדיקות  .  למדידות בארובה  ISO 17025המוסמך לתקן  צוות מדידה של חברת החשמל  

   .ותאין חריגה מסף התקנ בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין.מראות עמידה 

 

 2019שבוצעו בשנת  "אורות רבין"באתר  34וארובה   12תוצאות דיגומי ארובה : 35טבלה מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארובה 34ארובה 34ארובה 12ארובה 12נקודת דיגום

1+21+233יחידות עובדות

29857298572985929859מזהה ארובה

8.9.1910.9.193.11.197.11.19תאריך דיגום

   1,672,557   1,818,599   3,448,007   3,372,798מ"ק/שעה-ספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

   1,010,869   1,208,977   2,167,973   2,085,502מ"ק/שעהסטנדרטים

24.3624.512.811.91מטר/שניהמהירות

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

-49.59-7.93מ"ג/מק"תPM50חלקיקים

-593.8-719.7מ"ג/מק"תNOX as NO21300תחמוצות חנקן

-452.7-700מ"ג/מק"תSO21380גופרית דו חמצנית

-8-0מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

-4.54-0.496מ"ג/מק"תאין תקןHClמימן כלורי

-0.251>-0.33>מ"ג/מק"תאין תקןHBrמימן ברומי

-0.178>-11.53מ"ג/מק"תאין תקןHFמימן פלואורי

-0.156>-0.15מ"ג/מק"תאין תקןClכלור

-0.140>-0.12>מ"ג/מק"תאין תקןBrברום

----מ"ג/מק"תאין תקןFפלואור

3.10E-09-7.26E-09-מ"ג/מק"תDioxin1.00E-07דיאוקסינים

--0.0000024>-מ"ג/מק"תאין תקןC20H12בנזו-א-פירן

ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(
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אורות  "( באתר FGD- מתקן ההתקנת )אחרי  60וארובה   50תוצאות דיגומי ארובה  :36טבלה מס'  

 2019שבוצעו בשנת  "רבין

 

 

ארובה 60ארובה 60ארובה 60ארובה 50ארובה 50ארובה 50

555666יחידות עובדות

194755194755194755194756194756194756מזהה ארובה

12.3.1913.3.1910.3.1918.3.1917.3.191.4.19תאריך דיגום

  3,163,074  3,228,500     3,248,207  2,894,372  2,991,925 2,813,221מ"ק/שעהספיקה בפועל
ספיקה בתנאים 

  2,417,784  2,353,869     2,445,969  2,121,296  2,263,749 2,033,646מ"ק/שעהסטנדרטים

20.3221.1020.6123.4623.3122.84מטר/שניהמהירות

ערך פליטהסימולמזהם  נבדק

-5.1-11.4--מ"ג/מק"תPM20חלקיקים

תחמוצות חנקן

NOX as 

NO2150129.7-מ"ג/מק"ת----

-127--84.1-מ"ג/מק"תSO2150גופרית דו חמצנית

-36.6--23.3-מ"ג/מק"תCO200פחמן חד חמצני

0.121>--0.15>--מ"ג/מק"תHCl1מימן כלורי

0.178>--0.23>--מ"ג/מק"תאין תקןHBrמימן ברומי

0.127>--0.16>--מ"ג/מק"תHF3מימן פלואורי

0.096>--0.11>--מ"ג/מק"תאין תקןClכלור

0.086>--0.10>--מ"ג/מק"תאין תקןBrברום

------מ"ג/מק"תאין תקןFפלואור

0.13--0.05--מ"ג/מק"תNH35אמוניה

--3.80E-09--3.40E-09מ"ג/מק"תDioxin1.00E-07דיאוקסינים
כספית 

-0.006--0.0069-מ"ג/מק"תHg0.03ותרכובויתיה

-Cd-<0.0012--<0.001קדמיום

-Tl-<0.0025--<0.0023תליום

-Sb-<0.0061--<0.0057אנטימון

-As-<0.0061--<0.0057ארסן

-Pb-<0.0061--<0.0057עופרת

-Cr-<0.0025--<0.0023כרום

-Co-<0.0025--<0.0023קובלט

-Cu-<0.0025--<0.0023נחושת

-Mn-0.0054--0.005מנגן

-Ni-<0.0025--<0.0023ניקל

-V-<0.0025--<0.0023ונדיום

-Sn-0.1036--0.0397בדיל

-As-<0.0061--<0.0057ארסן

--C20H12<0.0000034--<0.0000035בנזו-א-פירן

-Cd-<0.0012--<0.001קדמיום

-Co-<0.0025--<0.0023קובלט

-Cr-<0.0025--<0.0023כרום

מ"ג/מק"ת0.05

ריכוז נמדד בארובה )מנורמל(

מ"ג/מק"ת0.05

מ"ג/מק"ת0.5
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 תחנת הכוח חגית 

 

ן רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי  הכרמל מצפון, לביממוקמת בין רכס    "חגית "תחנת הכוח  

צירי,   חד  מחז"מ  שונים:  סוגים  משלושה  מחז"מים  קיימים  באתר  כרמל.  חוף  אזורית  המועצה  של 

מפורטים  יחידות הייצור בתחנת הכוח    כלל הנתונים על מחז"מ דו צירי ושני מחז"מים תלת ציריים.  

טורבינות גז  טורבינות:    אשר משלבת שני סוגיכוח    תחנתו  בטבלה להלן. מחז"מ )מחזור משולב( הינ 

גז/סולר שפולטת חום רב  הגז  . בטורבינת וטורבינת קיטור לטובת חימום מים    מתרחשת שריפה של 

כךאשר  ,  לקיטור הקיטור.  טורבינת  את  של    ,מפעיל  ההפעלה  לאחר  שנשאר  השרפה,  גזי  של  החום 

  ינן היחידות הראשונות שהוקמו ה  פת של חומר דלק.ללא תוס   -נת הגז, מנוצל להפקת קיטור  טורבי

ובכך על  , כאמור מחז"מ,  (8-ו   7( אשר חוברו לטורבינות קיטור )מס'  3,4,5,6טורבינות גז )מס'    ארבע

נים  (. יחידות אלו הוקמו בשלבים בין הש55%אותה כמות דלק מייצרים יותר חשמל )יעילות תרמית של  

. הקמת היחידה הייתה מותנת בכך שכל  כמחז"מ  2ת ייצור מס'  הוקמה יחיד  2007. בשנת  1994-2002

הוקמה יחידת ייצור טורבינת גז מס'   2010האתר יוסב לגז טבעי כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בשנת 

זו חוברה לטורבינת קיטור המכונה יחידה מס'    2013ובשנת    1 ייצור  . סה"כ כושכמחז"מ  9יחידה  ר 

 מגוואט.   1,400- החשמל בתחנת הכוח חגית הוא כ

 "חגית " נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח : 37טבלה מס' 

שם ומס' יחידת יצור 

 חשמל 

כושר ייצור  

 וואט( ה )מג

גובה ארובת גזי 

 הפליטה )מטר( 

 טכנולוגיה  מועד הפעלה 

 טורבינת גז - 3

 טורבינת גז - 4

 טורבינת קיטור  - 7

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1994 

1994 

2002 

 צירי: תלתמחז"מ 

טורבינות גז ותוספת   2
 קיטורית 

 טורבינת גז - 5

 טורבינת גז - 6

 טורבינת קיטור  - 8

115 

115 

100 

30 

30 

70 

1996 

1996 

2002 

 צירי: תלתמחז"מ 

טורבינת גז ותוספת  
 קיטורית 

 צירי:  חדמחז"מ  2007 80 360 טורבינת גז וקיטור - 2

טורבינות גז ותוספת   2
 קיטורית 
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 זטורבינת ג - 1

 טורבינת קיטור  - 9

256 

119 

45 

70 

2010 

2013 

 צירי: דו מחז"מ 

טורבינת גז ותוספת  
 קיטורית 

    1,395 סה"כ

 

 2019-2002ייצור וצריכת דלק בתחנת הכוח "חגית" בין השנים  : 35מס'  תרשים

 

 

 

 

הייתה  התבסס על גז טבעי. שריפת סולר לצרכי ייצור חשמל  " חגית"ייצור החשמל באתר   2019בשנת 

. כמות ייצור  בישראל  כאשר קיים ביקוש גדול לחשמל  2019בעיקר בחודשים ינואר, מאי, יוני ויולי  

על פי שיקולים של מנהל מערכת החשמל ברמה הארצית    ההחשמל וסוג הדלק הנשרף בתחנה נקבע

 . )מגזזת( וספינת גז טבעי מונזל לגיבוי "תמר"לוקת של משאבי הגז הטבעי אשר מגיע מאסדת לח
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שנה

-2002ייצור וצריכת דלק בתחנת הכוח חגית בין השנים 
2019

(מיליון ליטר)צריכת סולר  (אלפי טון)צריכת גז טבעי  (ש"אלפי מגווט)ייצור 
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 : 2019סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  : 38טבלה מס' 

 5,719,806 ייצור חשמל )מגווט"ש( 

 22,661 יחידות ייצור חשמל   –שעות הפעלה בשנה 

 13,919 צריכת דלק סולר )טון/שנה( 

 816,365.6 טבעי )טון/שנה(צריכת גז 

 

 חגית דיגום בארובות תחנת הכוח  

ע"י צוות מדידה של חברת החשמל    2019רובות שהתבצעו במהלך שנת  להלן סיכום תוצאות דיגומי א

כל הבדיקות ביחידות ייצור החשמל בוצעו בזמן עבודה  למדידות בארובה.   ISO  17025המוסמך לתקן 

הבדיקות   תוצאות  כל  סולר.  שריפת  בזמן  בוצעו  הייצור  ליחידות  עזר  דוודי  של  בדיקות  טבעי.  בגז 

 יטה.  מצביעות על עמידה בערכי הפל

קיימים   עזר  ארבעהבאתר  הדוודים    משמשים  אשר  ,דודי  הקיטורית.  היחידה  של  ראשונית  להנעה 

קיטור המשמש לאטימת הטורבינה מפני  )לטורבינות הקיטור    מוסקים בסולר ומספקים קיטור אטימה

  הרדיאטור. דוודים אלהוקיטור לחימום    (במעבה כאשר היחידה אינה עובדת  דליפות ופריצות ואקום

 ה פעם בשנתיים. מחויבים בדיגום ארוב 

 2019לשנת  "חגית "ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח   ריכוז :39טבלה מס'  

 

 



[103 ] 
 

 2019לשנת   "חגית"תחנת הכוח  של דוודי עזר בממצאי דיגום בארובות   ריכוז :40טבלה מס' 

 

 חגית תחנת הכוח בארובות   פיקוח ניטור רציף

ימים    7שעות ביממה    24מנוטרות באופן רציף, בזמן אמת    "חגית"הפליטות מארובות תחנת הכוח  

מדידת ריכוזי תחמוצות חנקן. נתוני הניטור משודרים אל מרכז הבקרה באיגוד. האיגוד  צורך  בשבוע ל

מפקח על איכות הנתונים, זמינות הנתונים וחישוב עמידה בתקני הפליטה. במקביל לריכוזי תחמוצות  

טמפרט גם  בארובה  נמדדים  גזי  חנקן  וספיקת  הפליטה  בגזי  מים  תכולת  חמצן,  אחוז  לחץ,  ורה, 

נת טבעי  הפליטה.  גז  ספיקת  יחידה,  כל  של  החשמלי  ההספק  הם  באיגוד  שמתקבלים  נוספים  ונים 

 וספיקת סולר המוזן לכל יחידה. 

עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף  .  2016תחנת הכוח קיבלה היתר פליטה בחודש ספטמבר  

תוצאות ניטור רציף שנעשו בשעות ההפעלה של יחידת    היתר הפליטה הבאים:בסיס תנאי    מבוצע על

   -ים אלה ייצור החשמל לא יראו כחריגה מערכי הפליטה בתנא 

הוא   .1 ביחידות  טבעי  גז  שריפת  בזמן  הפליטה  בזמן    50ערך  הפליטה  ערך  ואילו  מ"ג/מק"ת 

 מ"ג/מק"ת.  120סולר ביחידות הוא  שריפת

 על ערכי הפליטה. מה אינו עולה ממוצע תקף לימ .2

 ממוצע תקף לשעה אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה. .3

מ"ג/מק"ת   .4 ביחידות  המזהם  ריכוז  של  נמדד  שעתי  אריתמטי  ממוצע  הינו  תקף  ממוצע 

הפליטה של אותו    מוכפל בערך  20%בהפחתה של רווח בר סמך לתחמוצות חנקן בשיעור של  

 מזהם. 

הדממה של יחידות, זמני עבודה  ה הנעה וה   ממתי אינו כולל את זמניחישוב הממוצע השעתי והי .5

מההספק הנקוב, זמנים של תקלות באמצעי טיפול בגזי    70%-של היחידה בהם ההספק נמוך מ

 פליטה או ביחידת הייצור, זמני כיול, כשירות ותחזוקה מונעת. 

ובתרשימים מוצג  בטבלאות  הניט  ותהבאים  עיבוד  ותוצאות  לאחר  הרציף  לתנאי  ר  בהתאם  נתונים 

היתר הפליטה. התרשימים מציגים את הממוצע השעתי המרבי והממוצע היממתי המרבי בכל יחידת  

 גם בזמן שריפת גז טבעי וגם בזמן שריפת סולר.    2019ייצור בכל חודש בשנת 
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  1920/11/90: בתאריך  בזמן עבודה בגז טבעי  בתאריכים הבאים התרחשו תקלות במערכת השריפה

ביחידההתקבל ובתאריך    3  ו  פליטה חריגים למשך שעה  ביחידה    31/10/2019ערכי  ערכי    4התקבלו 

 פליטה גבוהים למשך כשעה. ערכים אלה מסומנים בטבלה בצהוב. 

מ"ג/מק"ת    186הריכוז השעתי המרבי של תחמוצות חנקן שנמדד )ללא הפחתת רווח בר סמך( היה  

לה בזמן עבודה בסולר אשר גרמה  ( עקב תק10:00-13:00בין השעות    05/06/2019בתאריך    4)ביחידה  

 לערכי פליטה גבוהים. 

  18/04/2019בתאריך    2מ"ג/מק"ת ביחידה    52הריכוז היממתי המרבי )ללא הפחתת רווח בר סמך( היה  

 שעות שרפה גז טבעי ושאר היום שרפה סולר.  9שבו היחידה עבדה ברציפות כל היום, 

ה מאחר וחריגות עקב תקלות ביחידת  היתר הפליט רישותדב תעומדלסיכום, תחנת הכוח חגית 

 הייצור אינם מוגדרים כחריגה מערכי הפליטה. 

 

 

 

בזמן שריפת   2019לשנת  "חגית" ח ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ  מרביריכוז שעתי   :41טבלה מס' 

 ( מ"ג/למק"ת 10לאחר הפחתת רווח בר סמך של )גז טבעי 
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בזמן שריפת   2019לשנת  "חגית" ח ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ  בימרריכוז שעתי  : 36מס'  תרשים

 התקן לפליטה בגז טבעי למק"ת וסימון / מ"ג 10לאחר הפחתת רווח בר סמך של גז טבעי  

 

בזמן שריפת   2019לשנת  "חגית" ח ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ  מרביריכוז שעתי  : 42טבלה מס'  

 למק"ת / מ"ג  24לאחר הפחתת רווח בר סמך של  סולר
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בזמן שריפת   2019לשנת  "חגית"ח  ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ  מרביריכוז שעתי : 37מס'  תרשים

 מ"ג למק"ת וסימון התקן לפליטה בסולר   24לאחר הפחתת רווח בר סמך של  סולר

 

 

 

 

 

  בזמן שריפת 2019לשנת  "חגית" ח ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ  מרבי  יממתיריכוז : 43מס'   טבלה
 למק"ת /מ"ג 10לאחר הפחתת רווח בר סמך של  ולר גז טבעי וס
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בזמן   2019לשנת   "חגית"ח  ושל תחמוצות חנקן מתחנת הכ מרבי יממתיריכוז : 38מס'  תרשים

מ"ג למק"ת וסימון התקן לפליטה בגז    10לאחר הפחתת רווח בר סמך של  שריפת גז טבעי וסולר 
 טבעי 

 

 

 

 תחנת הכוח קיסריה 

חום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא. תחנת הכוח כוללת שלוש  ריה ממוקמת בתתחנת הכוח קיס 

מגוואט. כל שתי טורבינות מחוברות לגנראטור אחד. תחנת   130טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של  

ת  שעו   300- הכוח קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת  להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ

 .  6%שאינו עולה על  , במקדם יכולתבשנה בממוצע

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה: 44טבלה מס' 

 יחידות יצור
 )טורבינות גז וטורבינות קיטור( 

 הספק 

 )מגה וואט( 

 גובה ארובה 

 )מטר מעל פני הקרקע(  

 1A 20 8יח' 

 1B 20 8יח' 

 2A 20 8יח' 

 2B 20 8יח' 

 3A 25 12יח' 

 3B 25 12יח' 
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 2019סיכום נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת : 45טבלה מס'  

 1,566 ייצור חשמל )מגווט"ש( 

 558.9 צריכת דלק סולר )טון/שנה( 

 63 שעות הפעלה בשנה 

 

 

 התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד 

כלומר כמות המזהמים  מוצגת התפלגות היקף הייצור ופליטת המזהמים הסגולית )  יםבתרשימים הבא 

בשטח    ת תחנה( מתחנות הכוח "אורות רבין" ו"חגית" הנמצאוהנפלטת לכול מגווט"ש המיוצר ע"י ה

אשר פועלות עם אמצעים להפחתת    6- ו  5בוצעה חלוקה בין יחידות ייצור    " אורות רבין"האיגוד. באתר  

שפועלות    1-4ישנות יותר  יקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית לבין היחידות ה פליטות של חלק

יחידות מחז"מים אשר שורפות גז טבעי    ששבאתר חגית פועלות    רק עם אמצעים להפחתת חלקיקים.

 מרבית השנה וסולר כגיבוי לצורך שמירה על כשירות ובזמן תקלה.  

ב"אורות רבין"    1-4מגה וואט, ביחידות    1,400- "חגית" הוא כסה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח 

ל היחידות אינן עובדות בכושר  מגה וואט. כ  1,150ב"אורות רבין"    5-6מגה וואט וביחידות    1,400-כ

 . 60-77%ייצור מלא אלא בכושר ייצור ממוצע שנתי של  

בלבד מכלל היקף הייצור השנתי    31%סיפקו    "חגית אתר " מהתרשימים ניתן לראות כי המחז"מים ב

, זאת למרות שרמת פליטות המזהמים מיחידות  "רבין אורות"הפחמיות ב  1-4באזור בדומה ליחידות  

גבוהה    1-4יחידות  מ הפליטות של תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית  כמות  אלה היא הנמוכה ביותר.  

וגבוהה בסדרי גודל    ,מערכות לטיפול בפליטות  יש  ןשבה  5-6בהתאמה, מהפליטות ביחידות    9-ו  8פי  

  1-4כן, רמת הפליטות של חלקיקים ביחידות טבעי. כמו   השורפים גז  "חגית" מהפליטות במחז"מים ב

 ומהיחידות בחגית.  5-6מהפליטות ביחידות  10גבוהה פי  
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 )מגווט"ש(בתחומי האיגוד  כוחהשנתי בתחנות  הייצור  ההיקף התפלגות : 39מס'  תרשים

 

  תחנת הכוחהשוואה של פליטה סגולית ממוצעת בין יחידות הייצור השונות ב: 40מס'  תרשים

 2019לשנת  בתחומי האיגוד
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  השוואה סגולית ממוצעת של חלקיקים בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח: 41מס'  תרשים
 2019לשנת  האיגודבתחומי 

 

 

 

 ניטור רציף  -מקורות מוקדיים  

ייצור    ניטור רציף הינו אמצעי לפיקוח ובקרה על המזהמים הנפלטים לסביבה מארובות של מתקני

מספק בזמן אמת  החשמל ומתקנים תעשייתיים. הניטור מתבצע באמצעות מכשור המותקן בארובות  

מזהמים הנפלטים לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר מעידים על תקינות  הבכל רגע נתון את ריכוזי  

תוני  האיגוד עוקב אחר נתהליך. הנתונים משודרים באופן אוטומטי אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד.  

ר הניטור לדרישות  הנתונים  של  ההתאמה  את  בודק  ודורשי,  הפליטה  היתר  או  העסק    את  שיון 

 ה של חריגה. ובדיקת המפעל בכל מקר  תהתייחסו

 : בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים 2019בשנת 

OPC  ( "נייר חדרהבמפעל ")מרכז אנרגיה 

. במרכז האנרגיה   2015מחודש אוגוסט    "נייר חדרה"יה במפעל  מפעילה את מרכז האנרג  "OPC"חברת  

  24(. שני הדוודים פועלים ברציפות  2007)משנת    6ודוד מספר    3דוד מספר    -  קיימים שני דוודי קיטור 

ימים בשבוע ומייצרים קיטור הנצרך בתהליך ייצור הנייר. שני הדוודים שורפים גז    7שעות ביממה,  

 טבעי הדוודים מוזנים בסולר או מזוט.  מן תקלה באספקת הגז הובז 2007טבעי מאוקטובר  

, מותקן מד אטימות )שיטה לבדיקה של העשן( בנוסף למערכת מדידת מהירות    3בארובת דוד מספר  

 וכיוון הרוח לבחינת עמידה בתנאי הנישוף וזאת בשל קירבה למגורים. 

ים מהניטור  עיבוד הנתונים המתקבל  מרכז האנרגיה במפעל קיבל היתר פליטה.  21/09/2016בתאריך  

 שיון עסק הבאים: יהרציף מבוצע על בסיס תנאי ר
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1. ( גזי הפליטה  דוד מספר  Opacityאטימות  מ  3( מארובת  נמוכה  תהיה  פעולה,  ,  20%במצב 

. כל שעה  27%דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ  6למעט פרק זמן של 

 א שעת חריגה. שבה הייתה חריגה מתנאים אלה תקר

 פיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים: נישוף ה .2

 .   0142 - 0200 - 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה   •

 .  דקות 5מטר/שניה בממוצע של   2-מהירות הרוח תהיה גדולה מ •

 : ממצאי הניטור

מרביתן בזמן  מתנאי היתר הפליטה כמפורט בטבלה להלן,    שעות חורגות  18נרשמו    2019בשנת   •

הוכרז מצב חירום במשק הגז ע"י    05/05/2019בתאריך  .  05-07/05/2019שריפת מזוט בתאריכים  

האנרגיה.   סולרמשרד  לשריפת  מעבר  אישר  להגנת  אך    ,האיגוד  מהמשרד  אישור  קבלת  לאחר 

במקביל לכך    .3  מס'  בדלק מסוג מזוט בדודוצע מעבר לעבודה  ב  ,17:00  בסביבות שעה  הסביבה

התקבלו חריגות    3  מס'   יה בעומס בדודילאחר על   עבר לשריפת סולר.  6  מס'   הופסק ודוד  4'  סמדוד  

בתחילה אחד המבערים הופסק ולבסוף בוצעה    .באטימות והמפעל ביצע בדיקות לאיתור התקלה

הימים המפעל היה בקשר רצוף עם   שלושתירידה בעומס העבודה בדוד עד לחזרה לגז טבעי. בכל  

 על הפעולות. האיגוד ודיווח 

חשמל    27/05/2019בתאריך   • תקלת  בתחנ התרחשה  תחזוקה  עבודות  ביצוע   PRMS  תבמהלך 

  דלק  מעבר  כתוצאה מכך בוצע .  דייבאופן מיז לצמצום צריכת גז  "והתקבלה הנחייה מנתג החדשה

 למשך כשעתיים.  6מס'   לסולר בדוד

ע"י מומחה של  קת המבערים  לצורך בדי  3מס'   בוצע מעבר יזום למזוט בדוד  07/07/2019בתאריך  •

לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה. לא נרשמו    PRMS-יצרן המבערים ותיקון הגנרטור במתקן ה

 חריגות באטימות. 

נתונים שנתית.  99.6%  :זמינות  נתונים  עבד  3  מס'  דוד   זמינות  עקב    04-10/10/2019בתאריכים    לא 

 הפסקת פעילות המפעל ביום כיפור. 

בדוד  ישנ בוצעו    2019בשנת   בתנאים  3  מס'  נישופים  ההיתר  לדרישות  בהתאם  בוצעו  אשר   ,

 מטאורולוגים תקינים. 

 2019בשנת  3הייתה חריגה באטימות בארובת דוד  ןבהשעות הפירוט  :46טבלה מס'  

 

 2019בשנת  3שבוצעו בדוד  מועדי הנישופים: 47טבלה מס'  
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 אבן וסיד שפיה

גזי הפליטה  .  כבוי בכבשן הנקרא תנור ניצבור סיד חי וסיד  הינו מפעל לייצ  "אבן וסיד שפיה"מפעל  

פליטתם לסביבה דרך ארובה.   וורטקס טרם  ציקלונים מסוג  מהתנור הניצב מטופלים במערכת של 

התנור,   בארובת  מותקן  לחלקיקים  רציף  לניטור  מקוון  מכשיר  באופן  באיגוד  מתקבלים  והנתונים 

היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך    ורצוף. עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי

 . 08/02/2017ועדכון להיתר שנכנס לתוקף בתאריך  01/11/2014

להתקנת פילטר שקים חדש לטיפול בחלקיקים, במקום    ךש להיערהמפעל נדר  הפליטה  בעדכון להיתר

הרצוי הפליטה  לערכי  להגיע  מצליח  ולא  כה  עד  קיים  שהיה  וורטקס  מסוג     ים. מתקן 

מ"ג/מק"ת    50ועד להתקנת פילטר השקים:    08/02/2017לחלקיקים החל מתאריך    מרביערך פליטה  

 מ"ג/מ"ק(.  15) רווח בר סמך לניטור רציף של חלקיקים 30%כאשר לערך זה מתווסף 

שנעשתה   רציפה  במדידה  כאשר  המרביים  הפליטה  בערכי  כעומדות  יחשבו  הרציף  הניטור  תוצאות 

 שני אלה:  ו המתקן המנוטר התקיימ בשעות העבודה של

 ידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים של כל מד  .1

אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים   .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה. 

 ממצאי הניטור: 

במהלך השנה  החריגות  ע יממתי.  חריגות בממוצ   9- צע חצי שעתי וחריגות בממו  20היו    2019בשנת  

 מהסיבות הבאות:  נובעות

"הגדול",   • הוורטקס  עם  מעבודה  כתוצאה  הן  מהחריגות  בזמן  אשר  חלק  נמוכה,  יעילות  בעל 

 שהוורטקס הקטן בטיפול או בתקלה.  

יצוע עבודות  פעמים רבות לתקופות קצרות לצורך ב   ה התנור הניצב הופסקפעילות  במהלך השנה   •

מז תנאי  עקב  או  )ביתחזוקה  חריגים  אוויר  בזמן יג  ודצמבר(.  ספטמבר  אוגוסט,  בחודשים  חוד 

 יה בריכוזי החלקיקים שגורמים בחלק מהמקרים לחריגה.יהתנעת התנור ישנה על

למערכת    .שנתית  זמינות  97.3%  :נתוניםזמינות   המחובר  במחשב  מתקלה  נובעת  בזמינות  הירידה 

ע תיקון של  . במעבדה בוצ2019אשר נשלח למעבדה חיצונית במהלך חודש אוקטובר    הניטור הרציף

 המחשב ועדכון של תוכנת הניטור ואוגר הנתונים.

הערותתאריך

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים08.04.19

נישוף בתנאים מטאורולוגים תקינים22.09.19



[113 ] 
 

יה" משנת  ממצאי ניטור רציף של חלקיקים בארובת תנור ניצב במפעל "אבן וסיד שפ: 48טבלה מס'  

2019 

 

 

 אליאנס 

. שני  נישופים יומיים(  צינורות אש )ללא צורך בביצועדוודי קיטור מסוג    3קיימים    "אליאנס"במפעל  

משותפת    A+Bדוודים   לארובה  נפרדת  Cודוד    AB)רובה  א)מחוברים  לארובה  .  C)  )ארובה   מחובר 

ברציפות   פועלים  עבור    24הדוודים  קיטור  ומייצרים  ביממה  הצמיגים. שעות  של  הגיפור    מכבשי 

תקלה משתמשים במזוט כדלק גיבוי. בכל ארובה   בשוטף ובזמן 2018הדוודים שורפים גז טבעי משנת 

 אל האיגוד בזמן אמת. וברים קן מד ריכוז חלקיקים המחמות

לחלקיקים בזמן שריפת    מרביערך פליטה    עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רישיון העסק של המתקן.

  1.5)  של חלקיקים  רווח בר סמך לניטור רציף 30%כאשר לערך זה מתווסף    ,מ"ג/מק"ת  5  הינו  גז טבעי

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה    .מ"ג/מ"ק(

 שני אלה: ושנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ 

 ל כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים ש .1

הניטור   .2 מדידות  מממוצעי  אחד  שאף  פי  על  עולה  אינו  שעתיות  הפליטה  החצי  מערכי  ניים 

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה. 

 : ממצאי הניטור

שנת   • דוד    14נרשמו    2019במהלך  בארובת  שעתי  חצי  בממוצע  החלקיקים  בריכוז    . Cחריגות 

החריגות נבעו ממעבר של הדוד לשריפת מזוט בעקבות הכרזת מצב חירום במשק ולצרכי תחזוקה  

 דוד. לא נרשמו חריגות בממוצע יממתי. של ה
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ה  • ולא  יממתי  החלקיקים בממוצע  בריכוז  חריגות  היו  לא  השנה  של  במהלך  בארובה  חריגות  יו 

 .B-ו  A דוודים

 .  זמינות שנתית 99.5% :זמינות נתונים

 2019במפעל "אליאנס" משנת  A+Bממצאי ניטור רציף של חלקיקים בארובת דוודים : 49טבלה מס' 

 

 2019במפעל "אליאנס" משנת  C דודממצאי ניטור רציף של חלקיקים בארובת  :50ס' טבלה מ

 

 

 

C ממוצע ארובה

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן
3050ינו-19

3070פבר-19

3050מרץ-19

3060אפר-19

מעבר בין דלקים )גז טבעי-מזוט( עקב מצב חירום במשק30181מאי-19

30152יונ-19

30110יול-19

30384אוג-19
דוד לא עובד בשוטף - חימום של הדוד במזוט למניעת ואקום 

)לא חורג ביחס לערכי מזוט(

50247ספט-19
דוד לא עובד בשוטף - הדלקה של הדוד במזוט  )לא חורג 

ביחס לערכי מזוט(

3050אוק-19

3040נוב-19

3050דצמ-19

014סה"כ

6.5=5+1.511.5=10+1.5
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 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות 

מתהליך ההדפסה מטופלים    םהינו מפעל להדפסה על יריעות גמישות. המזהמים הנפלטי  " קרגל" מפעל  

אור חומרים  לשריפת  כלל  ריכוזי  .  RTO  (Regenerative Thermal oxidizer)  הנקראגניים  במתקן 

האורגניים   למדידת  בארובה  החומרים  מערכת  ע"י  שיטת  ה  TOCנמדדים  על   , בנוסף.  FIDמבוססת 

)נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת דיגום דרום מבוצע   גג המפעל  נקודות סביבתיות על    -   דיגום משתי 

ת המדידה הסביבתיות  ונקוד   .07:00  -   16:00השעות    יןב  שעה חצי  מערבית( המתחלפות לסירוגין כל  

מ מנ מוקדיות  בלתי  פליטות  הנמצאהטרות  חירום  וארובות  המפעל.   ותצנרת  גג  הדיגום    על  נקודת 

 . מערבית מייצגת את "גדר המפעל" - הדרום

ריכוז חומר  : ספיקת אוויר בכניסה למתקן,  RTO-מועברים נתוני בקרה על פעילות מתקן ה  נוסף על כך

 ך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן. רה בתוטמפרטואורגני בכניסה למתקן, 

בתאריך   לתוקף  שנכנסו  נקי  אוויר  חוק  לפי  הפליטה  היתר  תנאי  בסיס  על  בוצע  הנתונים  עיבוד 

רווח    30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף    10לחומרים אורגניים:    מרביערך פליטה    .05/02/2015

 TOCasPROPANת של  ות המדידה מתקבלות ביחידו מ"ג/מ"ק(. מאחר ותוצא  3)  מך לניטור רציףבר ס

והערך   התקן  של  יחידות  המרת  למיליון(  חל"מ  8.125הוא    המרביבוצעה    . )חלקיקים 

שנעשתה   רציפה  במדידה  כאשר  המרביים  הפליטה  בערכי  כעומדות  יחשבו  הרציף  הניטור  תוצאות 

 שני אלה:  ו המתקן המנוטר התקיימבשעות העבודה של 

 ך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.דידות הניטור במשהממוצעים של כל מ .1

הפליטה   .2 מערכי  שניים  פי  על  עולה  אינו  שעתיות  החצי  הניטור  מדידות  מממוצעי  אחד  אף 

   המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 : ממצאי הניטור

הפליטה  חריגות מתנאי היתר  ארבע  היו    2019בשנת    :RTOבארובה ביציאה ממתקן ה   TOCריכוזי  

  4.1היה    המרביהריכוז הממוצע היממתי    חל"מ.  15.4היה    המרבי שעתי כאשר הריכוז    בממוצע החצי

כלומר לא היו חריגות בריכוז הממוצע השעתי במהלך השנה. החריגות נבעו מהפסקת מתקן    ,חל"מ

ש  RTOהטיפול   לעבוד.  בזמן  המשיכו  ההדפסה  נשלחו  מכונות  השנה  מכתבים  למפעל  במהלך 

הצורך לשפר את ההתרעות ואת הדיווחים לאיגוד בנושא תקלות הקשורות  ועל    ים על החריגותהמתריע 

 . רלמתקני הטיפול באווי

הריכוז החצי    ןפעמים בה  38בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו    בגלאים סביבתיים:  TOCריכוזי  

וצע החצי שעתי עלה  ממ ה  ןפעמים בה  322חל"מ. בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו    5שעתי עלה על  

 חל"מ.  5על 

  RTO-הע"פ דרישות היתר הפליטה המפעל רשאי להפעיל את מכונות ההדפסה ללא הפעלת מתקן  

שעות ברצף. להלן פירוט ההפסקות העיקריות   24-במצטבר בשנה ולא יותר מ  שעות עבודה 100במשך 

 :2019שהתרחשו בשנת   RTOבפעולת מתקן ה
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חשמל    7למשך    RTO-הפעילות  ה  פסק הו  06-07/01/2019בתאריכים   • הפסקת  עקב  שעות 

   אך מכונות ההדפסה המשיכו לפעול. במפעל

אך  שעות עקב הפסקת חשמל במפעל   9למשך   RTO-הפעילות הופסקה  21/07/2019בתאריך  •

 מכונות ההדפסה המשיכו לפעול 

אירושעות  35למשך    RTO-הפעילות  הופסקה    17-19/09/2019בתאריכים   • חורג    ע.  זה 

 ר הפליטה והאיגוד דיווח על כך למשרד להגנת הסביבה. דרישות היתמ

נתונים: במ  97.6%  זמינות  בתקשורת  הפסקות  עקב  שנתית  נתונים  התקלות  זמינות  השנה.  הלך 

 העיקריות התרחשו בתאריכים:  

 המפעל לא עבד בסופ"ש. .לא שודרו נתונים לאיגוד עקב תקלה בתקשורת 18-19/01/2019 •

 התקלה טופלה ע"י טכנאי חיצוני.   .התקבלו נתונים מקוטעים 04-12/08/2019 •

 ספיקות: 

 . מק"ש 90,000היא  RTO-הספיקת התכנון המקסימלית של מתקן   •

למתקן   • בכניסה  העבודה  בין    RTO-הספיקת  במספר    90,000-ל  15,000נעה  כתלות  מק"ש 

ג היו  המרביות  העבודה  ספיקות  השנה  במהלך  במקביל.  שעובדות  ההדפסה  בוהות  מכונות 

 מק"ש.   94,228שעתית עמדה על ההספיקה המקסימלית כאשר מספיקת התכנון של המתקן, 

בתא השריפה היא בטווח    טמפרטורהבזמן עבודה ה  :RTO-הבתא השריפה של מתקן    טמפרטורה

C°760-850.  שבוע עובד    בסופי  אינו  ל   'הטמפ כשהמפעל  מתקן  .  C°350-450יורדת  חימום 

 שעות.   2-3נמשך  C°800להנדרשת של  רטורה טמפל הטיפול בתחילת השבוע עד 

 RTO-ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה  ממצאי ניטור רציף של : 51טבלה מס'  

 2019" משנת קרגל" במפעל 
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גלאים הסביבתיים על גג מפעל  מדידת ריכוז חומר אורגני בממצאי ניטור רציף של : 52טבלה מס'  

 2019משנת  "קרגל"

 

 פחמ"ס

צביעה    "פחמס"מפעל   עוברות  החביות  הייצור  בתהליך  ופלסטיק.  מתכת  חביות  לייצור  מפעל  הינו 

וייבוש בתנור. תהליכים אלה כרוכים בפליטת ממסים, אשר עוברים דרך מתקן לטיפול תרמי בממסים  

(RTO.לפני הפליטה לסביבה ) 

ריכוז החומרים האורגניים ביציאה ממתקן  מודדים את  לא  בהתאם לדרישות רישיון העסק של המפעל  

הטיפול בניטור הרציף, אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא השריפה של  

 וצריכת גפ"מ.  RTO-היר אל מתקן  ו, ספיקת או RTO- המתקן 

 820°-780°  הואבזמן עבודה    RTO- הנדרש בתא השריפה של מתקן  ה  הטמפרטורהטווח    טמפרטורה:

. עם הפסקת הייצור בלילות,  C770-°820°בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח צלזיוס. 

ל יורדת  עד    C540°-640°-הטמפרטורה  יורדת  הטמפרטורה  שבוע  העבודה  C320°ובסופי  בתחילת   .

ומתייצב לעלות  מתחילה  הטמפרטורה  הנדרשת.   4-3לאחר    תבשבוע  הטמפרטורה  על     שעות 

בבוקר בכל יום,    RTO- ה מתקן חימוםמתבצעת במקביל ל מתהליך הייצור  ויר  ו קת אניהפעלת מפוח י 

נמצא בטמפרטורת העבודה    RTO-התהליך הייצור מתחיל רק לאחר שמתקן  ו  מאחרבקרה  עליהם  ואין  

 ומתבצעת שריפה מלאה של המזהמים. 

לנתוני הניטור    בהתאם  מק"ש.  55,000-כעומדת על    RTO-הספיקת תכנון מקסימלי של מתקן   ספיקה:

מק"ש עם פיקים תנודתיים אשר הגיעו לערך מקסימלי של    34,000-ל   10,000הרציף הספיקה נעה בין  

 . RTO-המק"ש בטווח התכנון של   53,773
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גפ"מ: נצרך    RTO-ההגפ"מ משמש לחימום ראשוני של מתקן    צריכת  וגם  עד לטמפרטורת העבודה 

ריכוז הממס בכניסה למתקן נמוך מהנדרש במצב    כאשר נדרשת תוספת אנרגיה לחימום במצב שבו

. ממצאי הניטור הרציף מצביעים כי ישנה צריכת גפ"מ במרבית שעות העבודה של  אוטו תרמיעבודה  

 . RTO-ה

 זמינות נתונים שנתית.    100% זמינות נתונים:

 

 ( ורידיס בגלעם )מתקן גזם 

 עילותו**את פ 23/07/2019מתקן הביומסה בגלעם סיים סופית בתאריך **

שני דוודי קיטור אשר שרפו ביומסה )בעיקר גזם( וסיפקו    " ורידיס" בשטח מפעל גלעם הופעלו ע"י חב'  

טון קיטור רווי לשעה למפעל. גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עברו    18-של כ  מרבית קיטור בתפוקה  

צים ומסנן שקים  ך מערך טיפול ונפלטו דרך ארובה אחת. מערך הטיפול כלל מחליף חום, כולא גידר

שקים(. לפני הכניסה למסנן השקים הוזרמה תערובת של פחם פעיל   600שקי סינון )סה"כ  300המכיל  

ודיאוקסינים. חומצות  לספיחת  המיועדת  הדוודים  בא  וסיד  לשני  המשותפת  מכשיר    הותקןרובה 

מפל לחץ    תפעוליים הבאים:הואת הפרמטרים    חמצן ומד טמפרטורה   מד  , חלקיקים  לניטור רציף של 

   על בתי השקים, ספיקת הזנת פחם פעיל לפילטרים וסטטוס עבודה של הדוודים.

תנאי   בסיס  על  מבוצע  הנתונים  של המתקן.  רישיוןעיבוד  פליטה    העסק    20לחלקיקים:    רבימערך 

מתווסף  כאשר  מ"ג/מק"ת,   זה  חלקיקים  30%לערך  של  רציף  לניטור  סמך  בר  מ"ג/מ"ק(.    6)  רווח 

הניטור שנעשתה    תוצאות  רציפה  במדידה  כאשר  המרביים  הפליטה  בערכי  כעומדות  יחשבו  הרציף 

 שני אלה:  ו בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

 הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים של כל מדידות   .1

הפליטה המרביים  אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי   .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה. 

 :  ממצאי הניטור

יולי   בחודש  לסגירת המתקן  ו   499נרשמו    2019עד  חצי שעתי  בממוצע  בממוצע    16-חריגות  חריגות 

בפליטות   הטיפול  במערכת  ונשנות  חוזרות  מתקלות  נובעות  החריגות  החלקיקים.  בריכוז  יממתי 

יצור עצמו שנמצא במצב תחזוקה ירוד. בנוסף לכך בבדיקות  לאוויר, במערך הניטור ותקלות במתקן הי

התקבלו חריגות משמעותיות בתוצאות. לאחר שנמצא כי המפעל לא יהיה מסוגל לעמוד בדרישות    פתע

 הוחלט לסגור את המתקן.  2019שיון עסק שקיבל בשנת יהתנאים הנוספים בר 
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"  גלעםמפעל " רובת מתקן שריפת הגזם ב ממצאי ניטור רציף של מדידת חלקיקים בא: 53טבלה מס'  

   2019משנת

 

 (ורידיסמתקן גזם בגן שמואל )

 את פעילותו** 30/06/2019מפעל הביומסה בגן שמואל סיים בתאריך **

וסיפקו קיטור    "ורידיס "  רתדוודים אשר שרפו ביומסה )בעיקר גזם( ע"י חב  3  ובמפעל גן שמואל הופעל

גזי הפליטה   גן שמואל מזון.  עוברים דרך מערך טיפול של מסנני שקים  למפעל  דוד  יצאו מכל  אשר 

ודיאוקסינים. חומצות  לספיחת  וסיד  פעיל  פחם  הזרמת  ובאמצעות  חלקיקים  בארובה    לתפיסת 

ואת    חמצן ומד טמפרטורה  מד  ,חלקיקים  מכשיר לניטור רציף של  הותקןהדוודים    לשלושתהמשותפת  

השקים, ספיקת הזנת פחם פעיל לפילטרים וסטטוס  תפעוליים הבאים: מפל לחץ על בתי  ההפרמטרים  

   עבודה של הדוודים.

תנאי   בסיס  על  מבוצע  הנתונים  של המתקן  רישיוןעיבוד  פליטה  העסק  ערך    20לחלקיקים:    מרבי. 

מ"ג/מ"ק(. תוצאות    6)  רווח בר סמך לניטור רציף של חלקיקים  30%מ"ג/מק"ת, לערך זה מתווסף  

כעומדות   יחשבו  הרציף  בשעות  הניטור  שנעשתה  רציפה  במדידה  כאשר  המרביים  הפליטה  בערכי 

 שני אלה: והעבודה של המתקן המנוטר התקיימ

 אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה  .1

הפליטה   .2 מערכי  שניים  פי  על  עולה  אינו  שעתיות  החצי  הניטור  מדידות  מממוצעי  אחד  אף 

 עבור מקור הפליטה.  המרביים שנקבעו
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 ממצאי הניטור 

יוני   חודש  בסוף  המתקן  לסגירת  ו   293נרשמו    2019עד  שעתי  חצי  בממוצע  חריגות    13- חריגות 

נובעות מתקלות חוזרות ונשנות במערכת הטיפול  בממוצע   יממתי בריכוז החלקיקים. החריגות 

בד ברציפות וחוסר תחזוקה  בפליטות לאוויר, במערך הניטור, תפעול בעייתי של המתקן שאינו עו

 הוחלט לסגור את המתקן.  2019מספק של המתקן. לאחר חיבור הגז הטבעי למפעל בחודש יוני 

מצאי ניטור רציף של מדידת חלקיקים בארובת מתקן שריפת הגזם בגן שמואל  מ :54טבלה מס'  

 2019משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיגומי ארובות  –מקורות מוקדיים  

 2019ארובות שנעשו במרחבי האיגוד בשנת דיגומי  : 55טבלה מס'  

 שם/מספר ארובה  שם המפעל  
תאריך  
 הבדיקה 

 ממצאי הבדיקה  מספר פרמטרים נבדק 
טיפול 

 בחריגות 

   תקין  RCO 08/07/2019 PM, Nox, CO, TOC אבן קיסר 

   תקין  PM, Nox, CO, TOC 08/07/2019 ישן  RTO אבן קיסר 

   תקין  PM, TOC 08/07/2019 פילטר מערבי  אבן קיסר 

   תקין  PM 09/07/2019 פילטר קונצטו  אבן קיסר 

   תקין  PM, TOC 09/07/2019 פרה מיקס גדול  אבן קיסר 

   תקין  PM, TOC 09/07/2019 פרה מיקס קטן  אבן קיסר 

   תקין  PM, Nox, CO, TOC 10/07/2019 מזרחי  RTO אבן קיסר 

 אבן קיסר 
פילטר חדר צבע  

 PM, TOC 10/07/2019 מזרחי 

 תקין 
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 שם/מספר ארובה  שם המפעל  
תאריך  
 הבדיקה 

 ממצאי הבדיקה  מספר פרמטרים נבדק 
טיפול 

 בחריגות 

 אבן קיסר 
פילטר חדר צבע  

 PM, TOC 10/07/2019 מערבי 

 תקין 
  

 אבן קיסר 
פילטר מזרחי חדש  

 PM, TOC 11/07/2019 ההזנה מחוץ למערך 

 תקין 
  

 אבן קיסר 
פילטר מזרחי חדש  
 PM, TOC 11/07/2019 בתוך מערך ההזנה 

 תקין 
  

 אבן קיסר 
פילטר מזרחי מחוץ  

 PM, TOC 11/07/2019 למערך 

 תקין 
  

 אגריקל 
פילטר אבק קו  

 PM, Nox 08/08/2019 פרליט 

 תקין 
  

   תקין  PM, Nox 08/08/2019 תנור פרליט  אגריקל 

 אגריקל 
פילטר אבק קו  
 PM, Nox 15/08/2019 וורמיקוליט 

 תקין 
  

 PM, Sox, Nox, CO 18/12/2019 דוד קיטור  איטונג 

חריגה בריכוז  
תחמוצות גופרית  
 ותחמוצות חנקן 

פועל   המפעל
להחלפת  

המזוט בגז  
 טבעי 

 PM, Sox 30/12/2019 דוד קיטור  איטונג 

חריגה בריכוז  
 תחמוצות גופרית 

  . בדיקות פתע
מפעל פועל  ה

להחלפת  
המזוט בגז  

במהלך   .טבעי
  2020שנת 

יבוצע דיגום  
 חוזר 

   תקין  PM, Nox, CO, TOC 25/03/2019 ארובה ראשית נמר  אילן רפאל 

   תקין  PM, TOC 25/03/2019 נמר   ארובת מגרסה אילן רפאל 

   תקין  PM, TOC 26/03/2019 בור קבלה ימני  אילן רפאל 

   תקין  PM, TOC 26/03/2019 בור קבלה שמאלי  רפאל אילן  

   תקין  PM, TOC 26/03/2019 מגרסה אילן רפאל   אילן רפאל 

 - - כל הארובות  אליאנס 

לא בוצעו בדיקות  
 2019בשנת 

המפעל קיבל  
מהמשרד  

חיה לביצוע  ד
הבדיקות עד  

להסדרת  
ואישור של  
כל מרפסות  

הדיגום  
 בארובות 

 PM, Sox, Nox, CO 16/06/2019 קיטור דוד   אמבר גרנות 

ריכוז חלקיקים  
 חורג

לאחר חיבור  
המפעל לגז  

טבעי  
הופסקה  

פעילות דוד  
הקיטור בסוף  

  2019שנת 
והופעל מערך  

 קוגנרציה 
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 שם/מספר ארובה  שם המפעל  
תאריך  
 הבדיקה 

 ממצאי הבדיקה  מספר פרמטרים נבדק 
טיפול 

 בחריגות 

 אמבר גרנות 
-1ארובה קו כבישה 

 PM, TOC 16/06/2019 מאוחד  4

 תקין 
  

   תקין  PM 16/06/2019 בור קבלת משאיות  אמבר גרנות 

   תקין  PM 16/06/2019 בור קבלת רכבת  אמבר גרנות 

   תקין  PM, TOC 16/06/2019 7ארובה קו כבישה  אמבר גרנות 

   תקין  PM, TOC 16/06/2019 8ארובה קו כבישה  אמבר גרנות 

 25/07/2019 194154 אספלט ורד 
PM, Sox, Nox,  

TOC, Benzene 

 תקין 

  

 - - - גומי עין שמר 

בדיקות  לא בוצעו 
 2019-ארובה ב

נשלח מכתב  
מהאיגוד  

למפעל על אי  
ביצוע  

 דיגומים 

גזם )וירדיס(  
 15/04/2019 דוד גזם  גלעם 

Sox, Nox, PM, CO, 

TOC, HCl, Dox 

 . בדיקת פתע
חריגות בכל  
 הפרמטרים

בעקבות  
התוצאות ואי  

דה בתנאי  עמי
שיון העסק  יר

המתקן נסגר  
סופית במהלך  

חודש יוני  
2019  

   תקין  27/05/2019 PM, Sox, Nox, CO ( C1) 400דוד קיטור  גלעם 

   תקין  27/05/2019 PM, Sox, Nox, CO ( C2) 375דוד קיטור  גלעם 

 גלעם 

בור קבלת תירס  

(F6) 27/05/2019 PM 

 תקין 

  

   תקין  F41 27/05/2019 PM גלעם 

   תקין  M4 28/05/2019 PM, TOC גלעם 

   תקין  S1 27/05/2019 PM, TOC גלעם 

   תקין  S2 28/05/2019 PM, TOC גלעם 

   תקין  S4 27/05/2019 PM, TOC גלעם 

   תקין  S6 28/05/2019 PM, TOC גלעם 

 גז טבעי  תקין  PM, Sox, Nox ,CO 22/08/2019 חדש  - 1דוד  גן שמואל מזון 

 מזוט  תקין  PM, Sox, Nox, CO 22/07/2019 2דוד  ון גן שמואל מז 

 PM, Sox, Nox, CO 22/07/2019 3דוד  גן שמואל מזון 

חריגה גבולית  
 גז טבעי  בתחמוצות גופרית 

 גז טבעי  תקין  PM, Sox, Nox, CO 22/07/2019 4דוד  גן שמואל מזון 

 22/07/2019 דוד ביוגז  גן שמואל מזון 
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC  ביוגז  ן תקי 

 24/02/2019 1דוד  גת
PM, Sox, Nox, CO, 

NH3  תקין   
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 שם/מספר ארובה  שם המפעל  
תאריך  
 הבדיקה 

 ממצאי הבדיקה  מספר פרמטרים נבדק 
טיפול 

 בחריגות 

 24/02/2019 2דוד  גת
PM, Sox, Nox, CO, 

NH3  תקין   

 24/02/2019 3דוד  גת
PM,Sox,Nox,CO, 

NH3  תקין   

 24/02/2019 דוד ביוגז  גת
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC חריגה בחלקיקים   

   תקין  PM 24/02/2019 ארובת בית שקים  גת

   חריגה בחלקיקים PM 24/02/2019 01סקרבר  גת

   תקין  PM 24/02/2019 02סקרבר  גת

   תקין  PM, TOC 03/02/2019 קלנדר ישן  העוגנפלסט 

   תקין  PM, TOC 31/01/2019 קלנדר חדש  העוגנפלסט 

 העוגנפלסט 
מתקן טיפול ביולוגי  

   תקין  TOC 31/01/2019 מהדפסה 

   תקין  DOR25 - TOC - למינציה  העוגנפלסט 

   תקין  DOR3 - TOC -למינציה העוגנפלסט 

   תקין  torit 31/01/2019 PMארובת  העוגנפלסט 

 PM, Sox, Nox, CO - דוד קיטור  העוגנפלסט 

לא בוצעו בדיקות  
2019 

יבוצע דיגום  
 2020בשנת 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 15/01/2019 3דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 15/01/2019 6דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 11/04/2019 3דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 11/04/2019 6דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 28/08/2019 3דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 28/08/2019 6דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 18/12/2019 3דוד  נייר חדרה 

   תקין  PM, Sox, Nox, CO 18/12/2019 6דוד  נייר חדרה 

מוצרי  
   תקין  PM, TOC 31/12/2019 מגדל ייבוש חדש  מעברות/מטרנה 

מוצרי  
 מעברות/מטרנה 

  20דוד קיטור 
 PM, Sox, Nox, CO 08/12/2019 מטרנה 

חריגה גבולית  
בריכוז תחמוצות  

   חנקן 

  מוצרי
   תקין  PM, Sox, Nox, CO 07/01/2020 ארובת מחולל קיטור  מעברות/מטרנה 

 23/01/2019 ארובת  RTO פחמ"ס 
PM ,Nox ,TOC, 

VOC, CO  תקין   

 PM, Sox, Nox, CO 23/01/2019 דוד שמן תרמי  פחמ"ס 

חריגה בריכוז  
המפעל פועל   תחמוצות חנקן 

להחלפת  
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 שם/מספר ארובה  שם המפעל  
תאריך  
 הבדיקה 

 ממצאי הבדיקה  מספר פרמטרים נבדק 
טיפול 

 בחריגות 

המזוט בגז  
 טבעי 

 Oven 2+3 04/09/2019 סופרסולד 
PM, Sox, Nox, CO, 

TOC, M  תקין   

קל קר עין  
 PM, Sox, Nox, CO - מ"ר   135דוד קיטור  כרמל 

לא בוצעו בדיקות  
 2019-ארובה ב

בוצע דיגום  
,  2018בשנת 

נדרש פעם  
 בשנתיים 

קל קר עין  
 PM, Sox, Nox, CO - מ"ר  80דוד קיטור  כרמל 

לא בוצעו בדיקות  
 2019-ארובה ב

בוצע דיגום  
,  2018בשנת 

נדרש פעם  
 בשנתיים 

   תקין  Nox ,TOC, CO 02/09/2019 ארובת  RTO קרגל

 TOC-חריגות ב TOC 08/07/2019 ארובת הדפסה  רשת או פלסט 

בדיקות פתע;  
המפעל קיבל  
התראה בגין  
חשד לאי  
עמידה  
 בתנאים

 PM, Sox, Nox, CO 19/05/2019 תנור ניצב  מחצבות שפיה  

חריגה גבולית  
 בריכוז חלקיקים 

המפעל בהליך  
קבלת היתרי  
בניה לפילטר  

 חדש

   תקין  PM 23/05/2019 3מימת  מחצבות שפיה  

   תקין  PM 22/05/2019 188970 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 26/05/2019 189002 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 27/05/2019 188950 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 26/06/2019 188974 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 27/05/2019 189008 ת שפיה  מחצבו

   תקין  PM 19/05/2019 188966 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 21/05/2019 188994 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 20/05/2019 188938 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 22/05/2019 188978 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 26/05/2019 188998 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 26/05/2019 188942 יה  מחצבות שפ

 PM 21/05/2019 188958 מחצבות שפיה  

חריגה גבולית  
   בריכוז חלקיקים 

   תקין  PM 26/06/2019 188990 מחצבות שפיה  

   תקין  PM 22/05/2019 188986 מחצבות שפיה  
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 לחומרים הנבדקים: מקרא 

PM -   ריכוז חלקיקים 

xOS -  ריכוז גופרית דו חמצנית 

xON -   ריכוז תחמוצות חנקן 

CO -  ריכוז פחמן חד חמצני 

TOC -  ריכוז כלל חומרים אורגניים 

M -   סריקת מתכות כבדות 

formaldehyde -  ריכוז פורמאלדהיד 

3NH -  ריכוז אמוניה 

xOD –   ופוראנים  ריכוז דיאוקסינים 

HCl –   ריכוז חומצת מלח 

Benzene –  ריכוז בנזן 

H2S –   ריכוז מימן גופרתי 

 

 דיגום סביבתי במחצבות –מקורות בלתי מוקדיים  

, מחצבת שפיה ג'  (אחת המחצבות הגדולות בארץ)מחצבת ורד    :מחצבות  שלוש ום האיגוד פועלות  בתח

לעבודה במתכונת מצומצמת וללא פעולות    2018ומחצבת עין איילה. מחצבת עין איילה עברה בשנת  

המחצבות   של  הסביבתית  ההשפעה  מוקדית  ב עיקר  ב  מתבטאת חציבה.  בלתי  חלקיקים  פליטת 

ניפוי. ניתן למדוד את ריכוז החלקיקים בסביבה בשלוש שיטות,  ה גריסה והשינוע,  ההחציבה,    כימתהלי

לגודל שונה של חלקיקיםכאשר   נמדדים בשיטת אבק שוקע    .כל שיטה מתאימה  גדולים  חלקיקים 

שיטת  דרך כלל בנשימים נמדדים בבגבול המחצבה. חלקיקים מרחפים וחלקיקים    בדרך כלל  ומצויים

  2016בסמיכות למגורים. בשנת  דרך כלל  בהממוקם  High Volume Sampler אבק מרחף ע"י מכשיר  

מ )קטנים  נשימים  חלקיקים  של  רציפות  מדידות  הגדולות  במחצבות  לבצע  ע"י    10-החלו  מיקרון( 

תקנות   ע"פ  סביבה  לתקני  מושוות  המדידות  תוצאות  רציף.  ניטור  אלה  מכשירי  )נתונים  נקי  אוויר 

 זמינים באתר של המשרד להגנת הסביבה(. 

 רד מחצבת ו

עד   אפריל  החודשים  במהלך  ומרחף  שוקע  אבק  דיגומי  באמצעות  ניטור  מבצעת  המחצבה 

ע"י    נובמבר/ אוקטובר שאושרה  שנתית  דיגום  תכנית  הסביבה.  הע"פ  להגנת  והמשרד   איגוד 

נקודות למדידת אבק מרחף    ארבעמסביב למחצבה ו  נקודות למדידת אבק שוקע  ששהתוכנית כוללת  

טון לקמ"ר לחודש,   20התקן לאבק שוקע הוא  קוטוף, ברקאי ועין עירון.  - אל  בישובים: ברטעה, אום

מיקרוגרם   200מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא  300שעתי הוא  3התקן לאבק מרחף 

 . קנות אוויר נקיבת עומדות 2019הבדיקות לשנת   תוצאותלמ"ק. כל 
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 2019לשנת  מ"ג לקמ"ר לחודש[   20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   –מחצבת ורד  : 56ה מס'  טבל

 

 

  לשנת מיקרוגרם למ"ק[ 300שעתי ]תקן   3תוצאות דיגום אבק מרחף   –מחצבת ורד   :57טבלה מס'  

2019 

 

 [ מיקרוגרם למ"ק 200תוצאות דיגום אבק מרחף יממתי ]תקן  :58טבלה מס'  
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 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת ורד : 9תמונה מס' 

 

 

 

 מפעל אבן וסיד שפיה 

מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ תכנית    המפעל

 איגוד והמשרד להגנת הסביבה. ה דיגום שנתית שאושרה ע"י 

למפעל ונקודה נוספת בסמוך למחצבה שפיה  ביב  נקודות למדידת אבק שוקע מס  ארבעהתוכנית כוללת  

מבדיקת התוצאות נראה כי התקבלו מספר תוצאות    טון לקמ"ר לחודש.  20ג'. התקן לאבק שוקע הוא 

העוברות את התקן. למרות שהמדידות מתבצעות בשטח חקלאי ובו דרכי עפר העלולות להשפיע על  

שטח המפעל, כיסוי    ןניקיו   כגוןתי מוקדיות  התוצאות, המפעל נדרש לבצע פעולות להפחתת פליטות בל

 מסועים ושאיבת אבק בזמן מילוי חומר למכליות. 

  מ"ג לקמ"ר לחודש[ 20תוצאות דיגום אבק שוקע ]תקן   – "אבן וסיד שפיה"מפעל : 59טבלה מס'  

 2019לשנת 
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 מפת נקודות הדיגום סביב מחצבת מפעל אבן וסיד שפיה : 10תמונה מס' 

 

 

 מפעלים  –מוקדיים  מקורות בלתי  

 

 אבן קיסר  

ו מפעל אבן קיסר     – הוא בעל פוטנציאל לפליטות בלתי מוקדיות של סטירן  נמצא בקיבוץ שדות ים 

דיגומים סביבתיים ע"י המפעל    ובוצע   2019חומר מסוכן המסווג כמסרטן אפשרי בבני אדם. בשנת  

חריגות מה נמצאו  בדיגומים  להגנת הסביבה.  ע"י המשרד  פתע  )ודיגומי    100תקן הסביבתי לסטירן 

פעולות מתקנות שבוצעו ע"י המפעל הכוללות איתור    מיקרוגרם למ"ק(. חריגות אלה נמשכות על אף 

סגירה שלהם בחדר ויניקה אל מתקני טיפול. בעקבות ממצאי    , נקודות פוטנציאליות לפליטת סטירן

 שיון העסק. יהבדיקות נכתבו למפעל תנאים חדשים ומחמירים בר

מפעל אבן קיסר משנת  ב[ מיקרוגרם למ"ק 100תוצאות דיגום סביבתי לסטירן ]תקן  : 60'  טבלה מס

2019 

 

 

 

 

מזהם נבדק

תקן

11.2.198.7.19תאריך

מפעל #2מפעל #1דיגום פתע #2דיגום פתע #1כיוון יחסית למפעלתאור נקודת הדיגום

6.7178מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהויצפון מזרחשער קיבוץ שדות ים

מתחת לסף הזיהוי17.9מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהויצפון מערבגדר ליד מזנון אמפיתאטרון

--91.783.7דרום מזרחגדר מתקן המים )דרום-מזרח(

268מתחת לסף הזיהוי43.3248.2מזרחמשאבי אנוש

7.2מתחת לסף הזיהוי--דרום מערבשער דרום מערבי

דיגום סטירן סביבתי

100

מיקרוגרם למ"ק

29.4.19
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 גלעם 

מבצע בדיקה של אבק מרחף  אשר נמצא בקיבוץ מענית      "גלעם"לדרישת היתר הפליטה, מפעל    בהתאם

סביב   נקודות  הדיגום  הבארבע  מ  נמצאו לא    -היו תקינים    2019שנת  ממפעל. ממצאי  התקן  חריגות 

 . נקודות הדיגוםאף אחת מ ב לאבק מרחף

במפעל גלעם   מיקרוגרם למ"ק[  300שעתי ]תקן    3תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף : 61טבלה מס'  

 2019משנת 

 

 

 סופרסולד 

מתכות כבדות. בהתאם לדרישת היתר הפליטה, המפעל מבצע    תהינו מפעל ליציק  " סופרסולד" מפעל  

ת ובדיקה סביבתית לעופרת בארבע נקודות מסביב למפעל. ממצאי  שעו  24-ל בדיקה של אבק מרחף  

 לא נתגלתה חריגה מהתקן באף נקודת דיגום.   –היו תקינים   2019הדיגום בשנת 

 

מיקרוגרם למ"ק[ ועופרת ]תקן    200תוצאות דיגום סביבתי לאבק מרחף יממתי ]תקן  : 62טבלה מס'  

 2019במפעל "סופרסולד" משנת  מיקרוגרם למ"ק[ 2
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 קר עין כרמל -קל

קר עין  -קל"בוצע דיגום סביבתי סביב מפעל    במסגרת פרוייקט עדכון ערכי איכות אוויר עבור סטירן

שאריות של סטירן. ממצאי    ובתהליך נפלטות "י חימום פוליסטירן  עקר מתבצע  -. ייצור הקל"כרמל

 דיגום.נקודת  באף לא היו חריגות מהתקנים -היו תקינים   2019הדיגום בשנת 

 

קר עין  -ק[ במפעל "קלמיקרוגרם למ"  100]תקן   סטירןתוצאות דיגום סביבתי ל: 63טבלה מס'  

 2019כרמל" משנת 

 

 

 בתחום האיגוד פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות 

 מכון תערובות אילן רפאל ומפעל נ.מ.ר 

ה  יבאזור תעשי   " מכון תערובת אילן רפאל "של    המייצר כופתיות לדגים, נמצא במבנה  "נ.מ.ר" מפעל  

ופתיות  כ את המייצר  ו(  תערובת דגנים)  "אילן רפאל"מהיבשים  גלם    י מפעל מקבל את חומרעמק חפר. ה

כבישהב נהייצור    מתהליכי  .תהליך  נדיפים  הללו  אורגנים  חומרים  לגרימת  פלטים  פוטנציאל  בעלי 

 מטרדי ריח.

בריחות   לטיפול  מערכת  הותקנה  הייצור  במפעל  תהליך  ארובת  לתוך  אוזון  הזרקת  על  המבוססת 

שמטרתה לחמצן חומרים גורמי ריח הנפלטים בתהליך הייצור במפעל. בהתאם לדרישת האיגוד הותקן  

ים באופן מקוון לענן )קישור  דרומשמיוצר. נתוני הניטור הרציף  ניטור רציף למדידת כמות האוזון ה 

  עובד רק כאשר צור הכופתיות  ימערך ים ולוודא כי  נתוניה   אחראינטרנטי( כך שהאיגוד יכול לעקוב  

 על הערך הנדרש.  עולהאוזון הכמות 

  גאולי תימן מושב    מצד תושביעל אף התקנת המערכת, המשיכו להתקבל תלונות רבות על מפגעי ריח  

. האיגוד עמד על כך שהמפעל יבצע בחינה מחודשת של המערכת לטיפול בריח  ההסמוך לאזור התעשיי

באמצעיםה ינקוט  התוצאות  בסיס  ועל  במפעל  מערכת   למניעת נוספים קיימת  התקנת  לרבות  ריח 

 מענה מלא למטרדי הריח. הנושא טרם הסתיים ונמצא בהליכים משפטיים.  ןאשר תית חלופית

המפעל ביצע סקר ריחות אשר כלל ביצוע מדידות ריח במפעל והרצת מודל פיזור.     2019במהלך שנת  

 ת נמצאו, המפעל נדרש לבצע השלמות ותיקונים לסקר הריח. חו"מבדיקת הדו
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ניתוח  מהמפעלים.  , לנושא מפגע ריח  2019  שנת  במהלךתקבלו  תלונות שה  89האיגוד ביצע ניתוח של  

.  לישובים הסמוכים  המאזור התעשייהתאמה של כיוון הרוח  הצביע כי ברוב התלונות ישנה  הממצאים  

עם זאת קיימים מקורות  אך    ,נ.מ.ר לא פעלמפעל  ייצור בה שתהליך    בזמן  מהתלונות התקבלו  חלק

 נוספים אשר גורמים למפגע ריח. 

 חפר  הוד

  עמק  יהי תעש  באזור  ממוקם  אשר  הודו  ובשר  עוף  בשר  מוצרי  ולעיבוד  לשחיטה  מפעל  הינו  "חפר  הוד"

  מיכל   ממוקם  אליו  ובצמוד  סגור  באולם  נמצא  אשר  בשפכים  טיפולל  קדם  מתקן  קיים  מפעלב.  חפר

  שהייתה ,  זה  מחלל  הנפלטים   בריחות   וטיפול  אוויר  ליניקת   מערכת .  גולמיים  שפכים   של   אופרטיבי

 .  השנים במהלך לפעול   הפסיקה, בעבר קיימת

  שכללה  מקיפה בדיקה ביצעו האיגוד  נציגי, למפעל הסמוכים מעסקים ריח מטרדי על תלונות בעקבות

  במערך   שמקורו,  ריח  מטרד  קיים   כי  העלו   יקותהבד  ממצאי.  מריחים  צוות  י "ע  הריח  עוצמת  בדיקת    גם

  חדשה   מערכת   להתקנת  תכנית   הגיש  חפר   הוד  מפעל ,  האיגוד  לדרישת   בהתאם.  מפעלב  בשפכים   הטיפול

  אשר   האגירה  וממיכל  האולם  מחלל  יונק  אשר  מפוח:  כוללת  המערכת.  האיגוד  לאישור  בריחות  לטיפול

  לפני   המותקנים   פעיל   ופחם   טיפות  מפריד;  אולםה  חלל  בתוך   אוויר   יונק   אשר  מפוח ;  ביריעה  מכוסה

,  התוכנית  ביישום  חודשים  מספר  של  עיכובים   לאחר .  דיגום  פתחי  עם   אחת  מרכזית   ארובהו  מפוח  כל

 . 2019  יוני  חודש בסוף לפעול החל הטיפול מתקן

 אבן קיסר 

סטירן  קה ו אבק סילימשטחי קוורץ. המפעל הוא בעל פוטנציאל לפליטות של    מייצר  "אבן קיסר "מפעל  

ביצע במהלך השנים האחרונות פעולות    – בבני אדם. המפעל  חומר מסוכן המסווג כמסרטן אפשרי 

להפחתת פליטות אבק וסטירן הכוללות איתור מוקדים פוטנציאליים לפליטת סטירן, סגירת הנקודות  

והתקנת    נמשך שיפור אטימה וסגירת החדרים  2019בחדרים ויניקה אל מתקני טיפול במזהמים. בשנת  

ואבקדלת סטירן  פליטות  להפחתת  מהירות  גלילה  כ  ות  מסועיםע"י:  מערך    עריכת   ,יסוי  של  סקר 

חדר    ובניית  ביצוע סימולציה בתוכנה מיוחדת לשיפור היניקות  , תכנוןהיניקות מכלל המקורות במפעל

 צבע חדש עם מערך יניקה למניעת פליטת אבק. 

שנת   חדשים  2019במהלך  תנאים  למפעל  ב  נכתבו  חריגות  יר ומחמירים  בעקבות  זאת  העסק,  שיון 

חוזרות ונשנות בריכוזי סטירן סביבתיים הנמדדים על גדר המפעל. התנאים החדשים כוללים תנאים  

ניטור רציף על ארובות שלושת   יניקת הסטירן אל מתקני הטיפול, התקנת מערך  מחמירים לשיפור 

 . הצנרת י קוו לבדיקת אטימות  LDARמתקני הטיפול והוספת בדיקות 

 OPCתחנת כוח 

י יחידות  . תחנה זו מורכבת משת"חדרה  OPC"   נמשכה הרצה של תחנת כוח חדשה שנקראת  2019בשנת  

לרשת החשמל.    טמגווא   140-התחנה פועלת על גז טבעי וסולר לגיבוי ותספק כ .  מחזור משולב )מחז"מ(

ת מרכז האנרגיה במפעלי נייר.   התחנה החדשה שהינה בעלת יעילות אנרגטית גבוהה תחליף את פעילו

לדחיית  בזמן ה גרם  דבר אשר  בטורבינה,  התגלתה תקלה חמורה  בהרצה  עד    שישההפעלת התחנה 

ארובות  הותקנו ב  2019. במהלך שנת 2020חודשים והמתקן צפוי לסיים את ההרצות רק בשנת  תשעה

קוון לאיגוד. האיגוד  של תחנת הכוח מכשירים לניטור רציף של תחמוצות חנקן המשדרות באופן מ
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הנדרשות   והמדידות  השידור  אופן  הערוצים,  הגדרות  כל  להתאמת  התחנה  נציגי  את  וליווה  הנחה 

 בניטור הרציף בהתאם להנחיות המשרד.

 

 חומרים מסוכנים ואסבסט

 

 לחומרים מסוכנים )חומ"ס( היתרי רעלים  

מעל הכמות הקבועה בחוק    היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים

החומרים המסוכנים. חוות הדעת, אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה, כוללת את ממצאי הביקורת  

המסוכ החומרים  של  מידע  דפי  אחזקת  מתאים,  שילוט  במאצרות,  חומ"ס  אחזקת  )אחסון  נים, 

לווים להיתר  חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נ   ע אמצעים לטיפול באירו

בשנת   ביצע    2019הרעלים.  בתחו  תשעהבסיורים  האיגוד  מסוכנים  חומרים  המחזיקים  מו,  עסקים 

כך,  נוסף על    .ע"פ בקשת המשרד להגנת הסביבה,  רעליםהחוות דעת טרם קבלת היתר  מתן    לצורך

   ם.בוצעו סיורים משותפים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה במפעלים לפיקוח על תנאי היתר רעלי

 

 אסבסט

שיון סוקר אסבסט מוסמך לתת חוות  ישיון כסוקרי אסבסט. בעל רילעובדי האיגוד ישנה הסמכה ור

ת ציבור  דעת מקצועית על מצב אסבסט בנכס לרבות המלצות על אופן הטיפול באסבסט ולטפל בפניו

   בנושא אסבסט. חוות הדעת ניתנת על פי הזמנת המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית.
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 הגז הטבעי

ו  2019בשנת   הפקה,  אסדת  על  הגז  טיפול  במערך  התמקדה  האגף  ההשפעות  בדגש  פעילות  על 

בשל החשש מחשיפת האוכלוסייה הצפופה בשפלת החוף    ,העתידיות מהפעלת מערכות אלוהסביבתיות  

 בפרט.   VOC-לריכוזי מזהמים בכלל וריכוזי ה

  ידוע כאחד הסקטורים המזהמים   הגז הטבעי  סקטור  ,עם זאת.  סייח  נקי באופן  הגז הטבעי נחשב לדלק

 .הגז  הפקתו ועיבודו שלבתהליך    של מזהמים תמשמעותי הטי לפ  מאחר ומתרחשתביותר 

פיתוח בארות המאגר והקמת מערכת הפקה תת ימית ייעודית, המקושרת  את  כולל    "לוויתן"פרויקט  

צנרת לאסדת   וה במערכות  דור.    9.7- כוקמת  הממ  , קבועההטיפול  ההפקה  ק"מ מקו החוף מול חוף 

בנוי משלושה מפלסי ציוד עיקריים כאשר גובה המפלס העליון    מ',   96שרוחבו ואורכו    , סיפון האסדה

   מעל פני הים. מ' 57- כ הוא

נפסלה    2018בסוף שנת  בשנת  .  וטרם הפעלת רישוי והיתרים    מחייבלכן  מורכב וייחודי ו  "לוויתן"מערך  

בשל חוסר מידע ובעיקר עקב אי דיוק בכמות הרכיבים    2017טה שהוגשה בשנת  הבקשה להיתר פלי

 .  2008 -ויר נקי תשס"חו ע"פ חוק א הוגשה מחדש בקשה להיתר פליטה 2019בשנת אי לכך,  בבקשה.

האיגוד יהווה גוף מקצועי אשר ילווה אותם  שהחלטה    ו קיבלמועצת האיגוד  ב  ות החברראשי הרשויות  

בגז  בנושאים הסביבתיים   גבי ההנוגעים לפעילות הטיפול  זו התבצעה  אסדהעל  תוך קשב  . החלטה 

סביבה  ה  ל ע  " לוויתן"הפעלת מערך של  לרחשי הציבור החרד מהשפעותיה הסביבתיות הפוטנציאליות  

   .הימית והיבשתית הייחודית באזור. במסגרת זו האיגוד למד ובחן את הבקשה להיתר הפליטה

  רת היתר הפליטה, האיגוד העביר למשרד להגנת הסביבה ולחבלבקשה  במסגרת הבדיקה והבחינה של ה

אנרג'י " המתרחשים  תהליל  הנוגעותשאלות    "נובל  האסדה,  כים  גבי  ועל  על  הגזים  משוב  למערכת 

חברת  עם הצוות המקצועי של  רבות  התקיימו ישיבות עבודה  נספחים של שני קווי טיפול בגז.  התרשים  

מתוך הנחה כי    ,למידה והבנת התהליכים ההנדסיים  ,הבהרותמידע והנוגעות לקבלת    "נובל אנרג'י"

ההשלכות הסביבתיות ולאמוד את מקורות    עלהסיק מהם  ל יהיה  לא ניתן   ללו ה   כיםתהליהללא הבנת  

והיקפם.    , הזיהום הייתה  גודלם  הפגישות  המערכות  מטרת  את  בזיהומים לבחון  לטפל    האמורות 

 ים בעולם.מול הקי ל  "נובל אנרג'י"המוצעות ע"י 

 טיוטת היתר הפליטה 

בחינה   בהקמ   מעמיקהבמסגרת  הסביבתיות  ההשפעות  מכלול  את  האיגוד    ה אסד ה  ת והפעל  תשל 

של הפליטה  היתר  לטיוטת  השגות  העביר  הסביבה.    ה האיגוד  להגנת  ידי המשרד  על  שפורסמה  כפי 

זיהום    סוקרההיתר   נמנע מקביעת התנ  האסדהיר מו אוהאת פליטות  כללי, אך  יות, מגבלות  באופן 

הגשת  עת  ב   עתידייםבצע שינויים  מנת ל  ל עשות לרגולטור  גמי  מאפשר ותנאים בצורה מקיפה. ההיתר  

 תכניות לאישורו, וזאת ללא שקיפות וידיעת הציבור או שימוע ציבורי. 

האיגוד   של  המרכזית  הבמסגרת  הדרישה  הפליטה  על האסדהת ייהיתר  רציף  ניטור  התקנת  הן    ,ה 

ה הפליטה  נתוני  ממקורות  מערך  וחיבור  מוקדיים  הבלתי  הפליטה  ממקורות  והן  ניטור  המוקדיים 

המתרחשות  האיגוד לניטור רציף נועדה לשקף את הפליטות הבלתי מוקדיות    תלמרכז האיגוד. דריש

  יםזמן נקודתי   י משקף פרק ובתדירות של פעמיים בחודש  המתבצע  רציף ביחס לדיגום סביבתי    באופן

בדההאיגוד    לבד.ב הנתונים  דגיש  טיוב  כי  הנתונים)רישתו  פסילת  איכות  ע"י  יתבצעו    (ובעיקר  רכז 

 לריכוזי מזהמים.  החשש מחשיפת האוכלוסייה  וזאת בשל  ,אוויר או גורם פיקוח בלתי תלוי אחר
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הפליטה היתר  לטיוטת  גם  ההשגות  האסדה.  כללו  להרצת  הנוגעים  דרישות     סעיפים  עיקר  להלן 

 :  הגנת סביבהכפי שהוגשו למשרד ל, האיגוד

כמתקן זיקוק גז ודלק כהגדרתו בבקשה   "לוויתן "של אסדת  להתייחס לתפקידה העיקרי  ש  י •

 להיתר הפליטה ולא כמתקן לייצור אנרגיה. 

ש לקבוע כי כל חריגה  יהותקנו מראש מערכות שישמשו לגיבוי בזמן תקלה ולכן    באסדה •

יש לצמצם את זמני    .היתרהמערכי הפליטה, כולל חריגה בעת תקלה, תחשב כחריגה מ

ואין לאפשר את ההקלות    ה,אסדה ויר מו הייצור בעת התקלות הגורמות לחריגות זיהום א

האיגוד דרש בנוסף    .הקובעות כי בעת תקלה, חריגה מערכי פליטה לא תחשב כחריגה מהיתר

 למינימום את זמן הייצור בטורבינות בעת תקלה. צמצם ל

האיגוד דרש מגביר את הסיכון לריבוי תקלות. הר מכילה אלפי רכיבים, דב "ןלווית "אסדת  •

רציף   האסדה  שלניטור  לגדר  ובצמידות  אמת  בזמן  מוקדיות  הבלתי  בנוסף    ,הפליטות 

 שתבוצע במחזוריות של אחת לשלושה חודשים. LDARלתכנית 

דרש   • של  האיגוד  וההרצה  הקבלה  מבחני  תחילת  טרם  הרציף  הניטור  מערך  התקנת  את 

הביע התנגדות לדחייה של חצי שנה בהתקנה והעברת נתוני הניטור   מתקני האסדה. האיגוד

רצה של המתקנים צפויות פליטות מוגברות של מזהמים. הקבלה וה הבזמן  שהרציף מאחר  

נוסף על כך ביקש האיגוד להוסיף סעיף נפרד בנוגע לקבלה והרצה של האסדה במסגרת היתר  

 הפליטה.  

ת באסדה בעת חריגות בפליטות ומערכי הסביבה,  הממונה יחייב להורות על הפסקת הפעילו •

 דעת בעת חריגות.   בניגוד למה שנכתב בטיוטת ההיתר שלממונה שיקול

היתר   • תוקף  על    שנים  לשלוש   הפליטההגבלת  כי  העובדה  מכלול    האסדה לאור  יבוצע 

לטיפול והשבת גזים  FGRUוזיקוק הגז. על האסדה יותקנו מערכות חדישות כמו  יםהטיפול

   סיון בכל הנוגע לשימוש בהן.יי המקצוע בארץ אין כיום מספיק ידע ונשלאנש

שהתקיימו בין האיגוד ובין המשרד להגנת הסביבה התקבלו מרבית ההשגות של האיגוד  בדיונים  

 אשר הוטמעו בנוסח היתר הפליטה הסופי. 

 ניטור רציף ודיגום סביבתי 

פעילות האסדה    תחילתני רקע טרם  איגוד החל בביצוע תכנית הניטור הסביבתי במדידת נתוה

ומילוי   שלוש    לצורך כך הותקנו  ."חגית"ת באתר  מכליו הוהזרמת הקונדנסט לאיגום החרום 

מעיין  בקיבוץ  התחנות מוקמואתיל בנזן וקסילן(.  ,טולואן ,)בנזן BTEX- לתחנות ניטור סביבתי 

 נחשולים וקיסריה.קיבוץ צבי, 
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 דיגום סביבתי  

  24נקודות מדידה מקבילות פעם בשבוע למשך    בשתי ם ע"י מעבדה חיצונית מוסמכת  האיגוד ביצע דיגו

חומרים    שעות עבור 

נדיפים   אורגנים 

(VOC),  פי שיטה    על 

למזהמים   סטנדרטית 

  TO17))אורגניים  

בנזן ניטור  על  .  ובדגש 

  מוקמוהדיגום  נקודות  

של   הניטור  בתחנת 

ב קיבוץ  האיגוד 

)צפון  -אליקים 

  ית מערב-)דרום  "חגית "בת שלמה בקו הבתים החיצוני לכיוון אתר  קיבוץ  נסט( ובלמיכל הקונד  יתמזרח

, והושווה לתוצאות  "חגית". הדיגום האחרון בוצע בזמן מילוי מכליות כביש באתר  למיכל הקונדנסט(

ע"י  )  BTEX  רציף מסוג  ניטור טור מבוצע ע"י מכשיר  הרצת האסדה. המשך הני  טרםהרקע שבוצעו  

 עצמו.   "חגית "( המוצב באתר  אנרג'י"  נובל"  רתחב  מטעם  יר,ואל למדידה ניטור או חברה מוסמכת בישר

 : ממצאי הדיגום

  1.96קונדנסט הגיע עד לערך של  ה  הזרמתלפני תחילת  ן  של בנז   המירבי: הריכוז  רקעה  מדידות  תוצאות

הריכוז    50%המהווה    ,"תמק/ מיקרוגרם הסביבתי.  חודשי    הממוצעמהתקן  שלושת  במשך  בנזן  של 

 מהתקן(.  15%)ת " מק /מיקרוגרם 0.6  ההימדידה בבת שלמה ואליקים ה

באתר   כביש  למיכליות  הקונדנסט  טעינת  בזמן  שנמדדו  הבנזן  מהריכוז    " חגית"ריכוזי  נמוכים  היו 

 בטווח של הריכוזים הנמוכים ביותר שנמדדו.   מצאוהממוצע של מדידות הרקע, ונ

הזרמת הקונדנסט כפי שנמדד בתחנות   הריכוז המירבי של בנזן טרם: 42מס' תרשים 

 2019באליקים ובבת שלמה בשנת  

  

 

 

 

 

 

 

 לעמרי  - העמודות הכתומות מסמלות את אליקים **

 : מיקום תחנת הכוח "חגית" 11תמונה מס' 
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 :שימוע ציבורי לטיוטת היתר הפליטה

נקי התקיים שימוע ציבורי לטיוטת היתר הפליטה במשרדי האיגודו כמתחייב מחוק א בתאריך    ויר 

גבי  ע"י המשרד להגנת הסביבה מערכות הטיפול בגז הטבעי שהותקנו על    ובשימוע הוצג  .20/08/2019

   תנאי היתר הפליטה. . בנוסף פורטומערכות השבת הגזיםו  האסדה

האיגוד מהווה מוקד מקצועי  ש  ךעל כבדגש  ,  לטיוטת ההיתרבנוגע  האיגוד הציג ונימק את השגותיו  

בכדי    -ע סביבתי אמין לתושבי האזור  דת מילפיקוח ולשמירה על איכות הסביבה לרבות מקור לקבל 

הפיקוח.   שיוכל  מגורמי  חלק  להיות  עליו  ככזה  לתפקד  תשובות    להמשיך  ניתנו  השימוע  במסגרת 

 והבהרות לרוב השאלות שהוצגו ע"י הציבור שהשתתף בכנס.

 רישיון עסק
 

תר  היתרים: היתר הפעלה ממשרד האנרגיה, היתר פליטה והי  פרהפעלת האסדה נדרשים מס  לצורך

בשל  )משרד הפנים  מחוז חיפה מ ל  עמונה  מהטעם  רישיון עסק מו  הזרמה לים מהמשרד להגנת הסביבה

גלילי בשטח  ממוקם  ברישיון    .( היותו  הפריט  מספר  הגדרת  נבחנה  הפנים  משרד  נציגי  עם  בשיתוף 

אים  פריט זה הינו פריט הרישוי המתמאחר ובית זיקוק,    -  ב'  2.2האיגוד המליץ על מספר פריט    העסק.

למערכות הפרדה וייצוב של המרכיבים השונים המגיעים מקידוח הגז לאסדה ותואם להגדרה בהיתר  

 הפליטה של מתקן לזיקוק גז.

ב'( נמצא תחת כותרת של "דלק לסוגיו" אשר מתייחס    2.2בהתאם לצו רישוי עסקים פריט בית זיקוק )

להחיל את הפריט הזה גם על מתקן לזיקוק    לכן נכון ולכל סוגי הדלקים ולא באופן ספציפי לדלק נוזלי,  

 גז טבעי. 

הם תהליכים המתבצעים בבית זיקוק לגז ביבשה   "לוויתן"אסדת  על  תהליכי הטיפול בגז המתרחשים  

ה במסמך  ומפורט  שמוגדר  כפי  בים  באסדBREF- או  התהליכים המתרחשים    " לוויתן"ו  "תמר" ת  ו. 

משקל סגולי. בנוסף    ע"ירה, שינוי לחץ והפרדה  יקליות באמצעות שינוי טמפרטוזכוללים הפרדות פי

מתבצעות גם פעולות    "לוויתן"פיאה(. באסדת  מתבצעים תהליכי טיפול בגליקול )חומר סופח ומונע ק

אל   בצנרת  והקונדנסט  הנקי  הטבעי  הגז  שינוע  וכן  וייצובו,  מהגז  קל(  )דלק  הקונדנסט  הפרדת  של 

 היבשה.  

של האיחוד האירופאי, שבו     BREFמתבסס על מסמך  "לוויתן"כמו כן סיווג מקור הפליטה של אסדת  

 (.96עמוד  2.17סעיף   BREFגז )מסמךהתהליכים שמתבצעים בבית זיקוק ל  יםרטומפ

א' שמשמעותו ייצור,    10.10ביקשה לקבל רישיון עסק עבור סעיף    " י'נובל אנרג, חברת " לעומת זאת

זה מתאים לעסקים שעיקר עיסוקם הוא חומרים  עיבוד, אריזה ומיחזור של חומרים מסוכנים. סעיף  

אסדה מבוצעים תהליכי עיבוד  על גבי הלהשתמש בסעיף זה על בסיס טענה ש היה  מסוכנים. אמנם ניתן  

ייצ )ולא  מסוכנים  חומרים  לפעילות  של  ומתאים  ספציפי  יותר  הוא  זיקוק  בית  של  הפריט  אך  ור( 

תו סעיפי רישוי נוספים כגון עיבוד ואחסון  האסדה. הסעיף של בית זיקוק מכיל בתוכו מעצם הגדר 

חומרים מסוכנים. יש לציין כי בשני הפריטים המשרד להגנת הסביבה יכול להוסיף את כל התנאים  

 שנים.  עשר הואשני הפריטים . תוקפם של ילות העסקהסביבתיים הנדרשים בהתאמה לפע 

וכנים עלול להוות פתח להוספת  כמתקן לייצור חומרים מס  " ןלווית"אישור של משרד הפנים לאסדת  

ימיים   לייצור אמוניה,    המייצריםמתקנים  חומרים מסוכנים נוספים על תשתיות בים כגון מפעלים 

 עי. מתנול ועוד המבוססים על חומר גלם של גז טב
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 בתחנת הכוח "אורות רבין"  מחז"מ )מחזור משולב(

ת חשיבות רבה למשק  ובעל פעולות    ןהינ  הבגז עם ניצולת אנרגטית גבוה  (70,80)מחז"מ    תהקמה והפעל

ו זיהום האו  תמהווהישראלי בכלל  גדולה להפחתת  אלו תביא  מחז"מים    יר באזור. הפעלתו תרומה 

יחידות   בתחנת    1-4לסגירת  בפחם  רבין "כוח  ההמופעלות  ממשלה    "אורות  החלטת   ע"פ 

ו  5רפורמה במשק החשמל, סעיף    -  3859 פעי  -   4080  החלטת ממשלה)ג(  ייצור  הפסקת  יחידות  לות 

שטח  במסוג מחז"ם  שתי יחידות ייצור נוספות    נדרשה להקיםחברת החשמל  ח.  ו בתחנת הכ  1-4חשמל  

  מגה וואט   1,200מתוכננות לייצר    ,שיופעלו באמצעות גז טבעייחידות אלו,    .(70-80יחידות   )  התחנ ה

החשמל  חשמל. ייצור  יחידת  הפעלת  כ  נה ראשוה  תחילת  וואט  600-)שתפיק  להתרחש  צפויה    (מגה 

   .01/06/2022תאריך בהחלטת הממשלה( ל בהתאם)

תכנית  של  החשמל על הכנה והפקדה    רתלחב  הורתה המועצה הארצית לתכנון ובנייה    ,621ע"פ החלטה  

במחז   1/13/א/10תמ"א   ייצור  יחידות  רבין "באתר  "מ  לתוספת  בתסקיר  "אורות  תלווה  התוכנית   .

פלי להיתר  ובבקשה  הסביבה  על  משותף(.השפעה  )הליך  השפעת    טה  של  בחינה  כולל  אינו  התסקיר 

  באיגוד  אגף התעשיות   לנחל )הזרמת מים לפארק נחל חדרה(.  1-4קירור של יחידות  הפסקת הזרמת מי  

. הבדיקה של התסקיר לוותה בדרישה  האפשריות  בחן את התסקיר שהוכן ואת ההשפעות הסביבתיות

השגות לתוכנית לוועדה  ה הועברו    ,ודיונים רבים. לבסוף  לקבלת הבהרות והשלמות מידע וקיום פגישות 

 צה הארצית לתכנון ובנייה. המחוזית ולמוע

קיטורית במעגל אנרגיה משותף.  וטורבינה  גזית  של טורבינה    תהפעלה משולבל  הינו מערכתם  מחז"ה

יצור  גזי השריפה בפליטתם מהטורבינה הגזית ישמשו ל  גזי שריפה מגז טבעי יסובבו טורבינה גזית.

ייצור    לאחרמ'    80-קיטורית. גזי השריפה יפלטו דרך ארובה בגובה של כהטורבינה  את היסובב  ש קיטור  

הקירור   מערך  כאשר  חשמל  ליצירת  לגנרטור  מחוברות  הקיטור  וטורבינת  הגז  טורבינת  הקיטור. 

ר ייצור  הגדלת כוש  - מתבצע ע"י מי ים המקוררים במגדלי קירור. תהליך זה מביא לניצולת אנרגטית  

 ויר. להפחתת זיהום האוהחשמל ו 
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 מחזור משולב )מחז"מ( : 43מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

בהתאם לממצאי    " אורות רביןבתחנת הכוח "מחז"מים    -  13/1/א/ 10עיקר השגות האיגוד לתמ"א  

 : בדיקת תסקיר השפעה על הסביבה

רעש ייצור  :  עוצמות  מיחידות  הרעש  רמות  הקיים,  הקיימים  בשימו  1-6במצב  הקרקע  שנמדדו  שי 

ונופש בקיסריה  ו  גבעת אולגה, חפציבהב בייעודי    אולם,  בתקנות לרעש בלתי סביר.  עמדואתר קיט 

,  מהתקנותהמותרות    בעוצמות הרעשנתגלו חריגות  רובע הים  ושכונת הפרפרים  בהקרקע המתוכננים  

חדשות. פעילות התחנה  אינן משאירות רזרבה אקוסטית להקמת יחידות    1-6כך שרמות הרעש מיח'  

האיגוד דרש   תקנות.ואי עמידה בגרום לרעש בלתי סביר צפויה ל (70-80ו  5-6)  כלל היחידותבבמלואה 

תכנית   הקיימיםלהכנת  במתקנים  הרעש  עוצמות  את  ,  הפחתת  המחייב  המחמיר  למפרט  בנוסף 

ב למחז"מים.  הספקים  הציוד  יהוולתכנית  האישור  רכישת  מהאתר  הרעש  מפגעי  תנאי  הפחתת  ה 

   ה.י מקדים להיתר בני
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 סביבה על ההשפעת המחז"מים היקף  : 12מס' תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

  , רוםימהו מצב ח לא מוגדר רום,ילעת ח  1-4בתוכנית השימור של יחידות : 1-4 היחידות הפחמיות גריטת

רום  יהחשמל. לצורך הפעלה בעת ח   רשות   בידי  נותרתמצב    בכל   הנ"ל הפעלת היחידות  ל  סמכותהכך ש

. בהפעלות אלו יפלטו מזהמים  בשנה  חודשים  פרמס למשך  דרש לשמור על כשירות היחידות בהפעלתן  נ

וזאת מאחר והפעלות אלו נחשבות כלא שגרתיות    ,לסביבה ללא הגבלה וללא יכולת אכיפה לצורך פיקוח

התקנת  ה  ולא בוצע (  1980ישנות מאוד )פועלות משנת  הללו  יחידות  המעמידה בערכי הפליטה.    והן מוחרגות

, היחידות דומיננטיות בזיהומן ובעלות נצילות אנרגטית  5-6יחידות  מבשונה  .  להפחתת הפליטות  סולקנים

שהפעלתן מלווה בתקלות רבות המצריכות הנעות נוספות על ההפעלות המתוכננות גם לצורך    , כךנמוכה

גריטתשימורן.   את  דרש  שלהאיגוד  שימורן   1-4יחידות    ן  מהפעלת  תוך  כמתוכנן    במקום  יחידות  שנה 

לא תביא לשיפור    "אורות רבין"כיחידות המזהמות ביותר בתחנת הכוח    שימורמצב  הפעלתן בהמחז"מים.  

 כות האוויר באזור. אי

  .ולא בקירור ישיר של מי יםמגדלי קירור    שניקירור מערכות המחז"מים יהיה על בסיס    מגדלי קירור:

ב  הדומיננטי  הרעש  מקור  הינם  הקירור  החדשות.מגדלי  לרעש    יחידות  יתווסף  הקירור  ממגדלי  הרעש 

)שכבר קיים( מהפעלת יחידות הקיימות. פרט  ה  שמקורו בדוודים להחלפת חום בחלק הקיטורי ולרעש 

הרעש   הקירור  למטרד  לגרום  מגדלי  ים  עלולים  מי  של  רסס  בסביבה  מוגברת  קורוזיה    ויצירתלפיזור 

. השפעה סביבתית צפויה נוספת היא  5-6אוויר של יחידות טיפול בהלפגוע במתקני   יםעלול אשר הקרובה 

האיגוד    מ'.   200-ם יגיע עד למ', ובמקרים קיצוני  100-היה כ יאורך הפלומה השכיח    -(  מיםהאדי  )  וויזואלית

הקירור אשר מיטיבים יותר עם הנוף והסביבה בצירוף הצגת  למגדלי    ותחלופשל    מחודשתבחינה    ביקש

 בדיקות ומודלים. 
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 בתחנת כוח מגדלי קירור : 13תמונה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוצר אפר פחם בכמות    "אורות רבין"פחמית ה כוח  הבתחנת  1-6: בהפעלת יחידות ייצור אפרה אחסון 

עילי  התחתי ו האפר ה אפר תחתי.  20%- הינו אפר מרחף ו  80%כאשר  ,טון ביום בעומס מלא 4,000של 

)  כיום בערימות פתוחות, באזור שבו  יםנמאוחס    (. 80- ו  70יחידות  מתוכננים להקים את המחז"מים 

התוכנית מציעה שאחסנת אפר הפחם תועבר אל אתר אחסון הפחם באחסנה פתוחה ללא בקרה עם  

 הרטבה בלבד.  

ידי חברת    עהאיגוד מתנגד להעברת ערימות האפר למיקום החדש )מתחם אחסנת הפחם( שהוצ על 

ומדובר בשטח פתוח שאינו מקוהחשמל,   ושכונות    רה הנמצא בסמוך לשכונת חפציבה בחדרההיות 

לשכונות   הפחם  מערימות  המושא  הקיים  לאבק  מתווסף  האפר,  מערימות  האבק  עתידיות.  חדשות 

פליטת  ל ובעיקר    לזיהום אוויר רבהמגורים הסמוכות )בעיקר לשכונת חפציבה בחדרה( ועלול לגרום  

ל להתקנת פתרון של רשת היקפית השוברת  בניגוד להצעת חברת החשמ   ,האיגוד   חלקיקים נשימתיים.

 . במבנה סגור לאחסון אפר הפחם פתרון  דרש רוח בלבד )אך אינה לוכדת חלקיקים עדינים(,

 "אורות רבין" תחנת הכוח  ערימות אפר הפחם ב: 14תמונה מס' 

ם  ה, תכנית המתאר להקמת המחז"מיילהחלטת המועצה הארצית לתכנון ובני בהתאם    שימוע ציבורי:

ה להערות  ציבור.ו הועברה  ולהשגות  המחוזית  בבניין    ועדה  ציבור  שיתוף  כנס  התקיים  זו  במסגרת 

 

 אפר עילי

 תחתיאפר 
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האיגוד  .  היבכנס נציגי חברת החשמל הציגו את התכנית על כל מרכיב  .07/07/2019בתאריך    האיגוד

לות  דגש על הדרישות לשינויים בתכנית. ניתנו תשובות והבהרות לרוב השאהציג ונימק את השגותיו ב

 שהוצגו ע"י הציבור שהשתתף בכנס. 

 מדיניות להפחתה ועד הפסקה מלאה של השימוש בפחם

. המסמך  תשתיותאנרגיה והלשר השהוגש  רשות החשמל פרסמה להתייחסות הציבור מסמך המלצה  

ומנומקת שבכוחה להשפיע השפעה דרמטית על מדיניות ממשלת ישראל  מציג חוות דעת רחבת יריעה  

קים המשמש לייצור חשמל ובפרט ביחס להמשך השימוש בפחם. רשות החשמל רואה  בסוגיית סל הדל

ייצור חשמל לצורכי  בפחם  השימוש  המשך  את  שוללת  ולא  של    ,בחיוב  הליבה  בשעה שמטרת  זאת 

ד ופיתוח משק הגז הטבעי תוך הפחתת השימוש בפחם  מדיניות הממשלה בתחום האנרגיה היא עידו

מנזקי השימוש בפחם ועלותם, וכן   רשות החשמל מתעלמת  מוש בו. עד לכדי הפסקה מוחלטת של השי

עלולה לעודד  , וכתוצאה מכך  מהתועלות הכלכליות והסביבתיות הנובעות מהגברת השימוש בגז טבעי

ג פליטות  ואת  האוויר  זיהום  את  שתגביר  בביטחו מדיניות  הציבור,  בבריאות  תפגע  החממה,    ן זי 

המסמך בחן את ההשפעות על החלופות השונות למדיניות  שלמדינת ישראל.    ובעצמאות האנרגטית

 מישורים:   לושההמוצעת בש

   .הפחתה של גזי חממה בהתאם להסכמים הבין לאומייםהעמידה ביעדי  .א

 ניתוח כלכלי בבחינה של ארבע חלופות עיקריות:  .ב

 ות הפחמיות לשימוש בגז טבעי.  התחנ הסבת •

 תחנות הפחמיות הקיימות. הקמת תחנות חדשות המופעלות בגז טבעי ושימור ה •

 הקמת תחנות חדשות המופעלות בגז טבעי וגריטת התחנות הפחמיות הקיימות.  •

 בבחינה של צמצום פליטת גזי חממה.  25%-הגדלת נתח האנרגיה המתחדשת ל •

- ו  XNOבהיקף הפליטות הן של גזי חממה, והן של מזהמים מקומיים )ת  ו נבחנו עלויות הפחתה נוספ .ג

2OS.) 

סן האיגוד הגיש השגות  ילמד את המסמך ולהלן התובנות העיקריות שעל בס  באיגוד  אגף התעשיות 

 למסמך לרשות החשמל:

העל  • בחינות  העלויות  ובכלל  בחשבון  נלקחו  לא  מזהמים  היות  מפליטות  כתוצאה  חיצוניות 

 לסביבה. 

המדיניות המיושמת כיום של הפחתה בשימוש הפחם תעמוד ביעד הפחתה של גזי החממה   •

 הממשלה.   ע"פ החלטת

בגז הטבעי  ו בניתוח העל • להגדלת השימוש  ישנה עדיפות  יות הישירות של החלופות השונות 

 בתמהיל הדלקים.  3%-והפחתה של השימוש בפחם עד ל

  25%תרון לאף אחת מהחלופות לרבות החלופה של  בניתוח שיעור הפליטות המקומיות אין י •

 אנרגיות מתחדשות. 

לא    25%-החלופת   • מתחדשות  החלופות  אנרגיות  לעומת  הממדים  בכל  יתרון  כל  מהווה 

 האחרות מלבד במסגרת בחינת הביטחון האנרגטי. 

  רת החלופה היקרה ביותר לחבמתברר שהיא  סבה של תחנות פחמיות לגז  היות  וניתוח על מ •

 מת החלופות של שימור או גריטה. החשמל לעו
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 בניתוח נושא הביטחון האנרגטי קיים חסרון מובהק לחלופת הגריטה.  •

 הסבה. הבגמישות תפעולית ישנו יתרון מובהק לחלופות השימור ו  •

להמשך   • יתרון  קיים  מפסולת  אנרגיה  השבה  על  הפחם  מדיניות  יישום  של  השפעה  בבחינת 

 השימוש בפחם. 

המסמך  ניתן להבין ש  צגים במסמך אשר מהווים בסיס לניתוח הכלכלינתונים המוה   הסתמכות על מ

מרכזית.   למסקנה  מתכנס  נושאיםס   הואאינו  במגוון  השונים  הדלקים  תמהילי  השפעות  את    : וקר 

של הפחתת ביעד  עמידה  כלכלית,  ומערכתית  פליטת  כדאיות  גמישות תפעולית  ביטחון  ,  גזי חממה, 

ובע משקולות לבחינות השונות שבוצעו, ומשום כך אינו מציין  אנרגטי ועוד. עם זאת, המסמך אינו ק

בבחינות התרחישים השונים לא נלקחו בחשבון    ונים.מסקנה מרכזית המשתמעת משכלול כלל הנת

נזקי השימוש בפחם ועלותם, וכן התועלות    , העלויות החיצוניות כתוצאה מפליטות מזהמים לסביבה

עלולה לעודד    . התעלמות מנושאים אלוהכלכליות והסביבתיות הנובעות מהגברת השימוש בגז טבעי

בריאות הציבור. עלויות חיצונית  דבר אשר יפגע בחממה,  מדיניות שתגביר זיהום האוויר ופליטות גזי ה 

 החלטה של שימור היחידות הפחמיות. יכולות להשפיע על קבלת החלטות ולהביא לשנוי ב 

לאחר סגירתן בחודש   "אורות רבין "ב  1-4הפעלה של יחידות ההמסמך אינו מביע עמדה לגבי מדיניות  

א 2022יוני   יחידות  שהתקבלה  הממשלה  החלטת  לפי  חירום,  .  בשעת  והפעלה  לשימור  מיועדות  לה 

גורמות    כך שהן למרות שלא מותקנים בהן אמצעי טיפול במזהמים כמו בשאר היחידות הפחמיות,  

של מזהמים   גבוהות  ועוד, הממסוג  לפליטות  זאת  דו חמצנית.  וגופרית  חנקן  מציין  תחמוצות  סמך 

כן, לא בוצע תחשיב כלכלי של העלות    במפורש כי אף מדינה בעולם אינה משמרת תחנות פחמיות. כמו

 השוטפת של שימור היחידות.

יופסקו לפעול    1-4( נקבעה הנחה מרכזית שיחידות 2025הפחתה של גזי חממה ) ביעדי  בבחינות עמידה  

לפעול   ימשיכו  אלו  שיחידות  בחשבון  נלקח  על    חודשים   ארבעה  לפחות ולא  לשמור  במטרה  בשנה 

 חממה והן של המזהמים המקומיים.  זיללא מערך טיפול של ג  ןכשירות

ל שנקבעה  החממה  גזי  הפחתת  של  היעד  בערכי  העמידה  את  מחדש  לבחון  בהתחשב    2025שנת  יש 

ת  של פליטות וזיהום החותר  הכלכליתללא ההתעלמות מהעלות    1-4שימור יחידות  מבפליטות הצפויות  

דו חוקים,  אינספור  בישראל"תחת  שהתקבלו  מדינה  והחלטות  רשמיים  הבין    חות  לאמנות  בניגוד 

 לאומיות. 

להשפעות   מתייחס  ואינו  המדינה  לכלל  היעד  בערכי  ועמידה  המזהמים  לפליטות  מתייחס  המסמך 

 מקומיות של המזהמים בישובים הנמצאים בסמיכות של התחנות הפחמיות. 
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 ומכוני טיהור שפכים  שפכי תעשייה

נושא שפכי התעשייה.  ב ים בתחום האיגוד  לרשויות, תאגידי מים ועסק   ליווימפקח ומעניק  האיגוד  

 : 2019להלן סיכום עיקרי הפעילות של האיגוד בתחום שפכי התעשייה במרחב האיגוד בשנת  

 יישום כללי תאגידי מים וביוב .א

ות חוף הכרמל ומגידו  המועצות האזורי  ,מעיינות העמקיםתאגיד  את  האיגוד ליווה 2019שנת  מהלך ב

זאת  ביישום כללי תאגידי מים וביוב, ו  2019מחצית הראשונה של  בפר  וכן את המועצה האזורית עמק ח

 איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. ולפקח על ריהסד לבמטרה 

 לל:ליווי התאגידים ביישום כללי תאגיד מים וביוב כו

הנ • בפורמט  התוכנית  והגשת  תכנון  הניטור,  בתוכנית  להיכלל  הנדרשים  העסקים  דרש  איתור 

 לאישור הממונה על שפכי תעשיה במשרד לאיכות הסביבה ורשות המים. 

 דיגום השפכים ומי הרשת ע"י דוגם מוסמך.  •

 בדיקת הדגימות במעבדת האיגוד המוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות.  •

 בחינת תוצאות הדיגומים ע"י רכזת שפכי התעשייה בהשוואה לערכים המותרים בכללים.  •

לח • סימולטור  ע"פ  יהרצת  העסק  שפכי  של  ולספיקה  לאיכות  בהתאם  אגרה  תוספת  שוב 

   ים.הקטגוריות שפכים חריגים ושפכים אסור 

   להקלה. ותבקשו  יםערעור, מענה להשגות העסקים בגין עלות החיוב •

י לרשות המים ע"פ הפורמט. הדו"ח מאגד את סטטוס הדיגומים בפועל לעומת  הכנת דוח שנת  •

מויות ואיכויות של שפכים חריגים ואסורים וכן פירוט החיובים  תכנית ניטור מאושרת, פירוט כ

 הכספיים בגינם.  

-   2019מאושרת לשפכי תעשייה לשנים  ה  תכנית הניטורל  בהתאם  יהםעל  ופיקחעסקים  האיגוד דגם  

נעשו  2020 הניטורהתאמות  .  כגון   לתוכנית  בשטח  בפועל  שהתרחשו  שינויים  פי    פתיחת /סגירת  על 

   .ת השפכים וכו'ם, שינוי באיכועסקי

הורחבו ומספר הדיגומים המתוכנן גדל משמעותית. דבר זה השפיע    2019ככלל, תכניות הניטור של שנת  

מות הדיגומים, הורחב מערך כוח האדם  על אחוז הביצוע של תכניות הניטור. בשל הצורך להגביר את כ

   של הדוגמים המוסמכים באיגוד בשנה זו.
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 סטטוס דיגומים   -מועצה אזורית חוף כרמל  

חוף    מועצה אזוריתשל    2019לשנת  תכנית הניטור  

כללה   בשנת  עסקים    38)לעומת  עסקים    58כרמל 

ביניה2018 מלון,    :ם(  בתי  מזון,  מפעלי  מסעדות, 

ותעשיות   דלק  תחנות   נוספות.  רפתות, 

הכול   תכנית    264  בוצעובסך  ע"פ  שנתיות  דגימות 

מאושרת, בפועל  כאשר    ניטור  גימות  ד  105בוצעו 

   המאושרת. תמהתוכני 40%המהוות 

שנמצאו האיכויות  תקינות    31  :התפלגות  דגימות 

)  דגימות  39(,  30%) דגימות    12,  (38%חריגות 

( ואסורות    21-ו  (12%אסורות  חריגות  דגימות 

כגון    .(20%) מסיבות  בוצעו  לא  מהדיגומים  חלק 

בטבלה.   כמפורט  לדגום  טכניים  וקשיים  עסקים   סגירת 

    2019סיכום הדיגומים במועצה אזורית חוף הכרמל : 64 טבלה מס'

 

מס' 

סידורי
כתובת המפעלשם מפעל

מגזר תעשייתי לפי התוספת 

השלישית

אופן 

הדיגום 

)חטף/מורכ

ב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר 

בדיקות 

שנתי 

מתוכנן 

עפ"י 

תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת 

שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים 

חריגים

מספק 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים 

אסורים

מספר 

הדיגומים 

שלא נמצאו 

חריגות 

)אסורים או 

חריגים(

הערות

001לא60641אקראימסעדהמסעדת אבראדא פז עתליתאבראדא1

330לא2,88543אקראימסעדהאגנדה מתחם פז רומנואגנדה2

930לא62,013129מורכבמפעל תעשיתי- מזוןניר עציון אוכל ביתי ניר עציון3

לא אותרה נקודת דיגוםלא1240אקראימפעל מזון ומשקאותעתליתאיטליז הג'ינג'י4

210לא2,90142אקראימסעדהנמל קיסריהארסטו5

110לא5,40041אקראימסעדהנמל קיסריהביץ בר6

31לא15,27243מורכבבית מלוןניר עציוןבית מלון ניר עציון7

הוכשרה נקודת דיגום ב- 0002020לא35,08840אקראיבסיס צבאיבסיס עתליתבסיס עתלית8

110לא5,23542אקראיאולם ארועיםבקתה ביער בית אורןבקתה ביער9

האולם לא פעיל000לא40נתון חסראקראיאולם ארועיםאזור תעשיה נוה ים בראשית נווה ים10

לא אותר עסק פעיל000לא60נתון חסראקראיכימיהאזור תעשיה נוה ים ברזילי קרן אור11

עתליתד.ס הרכבות12

ציפוי מתכות וטיפול פני שטח 

עברו לנשר000לא60נתון חסראקראיללא עיבוד שבבי

110לא96441אקראימסעדהעין הודדוניה רוסה13

010לא10441אקראיתחנת דלקעין כרמלדור אלון עין כרמל14

01לא38141אקראיתחנת דלקצומת עופרדור אלון צומת עופר15

21לא1,89842אקראימסעדהנמל קיסריההלנה16

לא אותרה נקודת דיגום000לא62840אקראיעיבוד דגיםגבע כרמלחיש דג 17

אין פעילות000לא40נתון חסראקראיאולם ארועיםיער עופרים כרמל18

לא אותרה נקודת דיגום000לא54840אקראימפעל מזון ומשקאותעתליתינות ביתן עתלית19

320לא9,47343אקראיאולם ארועיםשדות יםכוכב הים20

310לא8,61443אקראיבית מלוןשדות יםכפר איזון21

310לא3,82243אקראימפעל מזון ומשקאותבית חנניהלויתן נתן22

220לא31942אקראימסעדהנמל קיסריהלימאני23

010לא5041אקראימכונאותעין כרמלמוסך גסאן עין כרמל24

003לא58443אקראימכונאותמעגן מיכאלמוסך מעגן מיכאל25

021לא38943אקראימכונאותמוסך שדות יםמוסך שדות ים26

211לא5,50943אקראיקייטרינגשדות יםמטבח קיבוץ שדות ים27

003לא63,78343אקראיבית מלוןמלון דן קיסריהמלון דן קיסריה28

002לא74,94542אקראיבית מלוןכרמלמלון יערות הכרמל29

לא אותרה נקודת דיגום000לא40נתון חסרמורכבבית מלוןנחשוליםמלון נחשולים30

המסעדה נסגרה000לא40נתון חסראקראימסעדהעין כרמלמסעדת רייצ'ל31

בעל העסק מסרב להידגם000לא2,24540אקראימסעדהקיסריהמריפוסה גולף קיסריה32

320לא1,11843אקראיבית מלוןשדות יםמרכז ימי קיסריה33

000לא40נתון חסראקראימסעדהקיסריהנאגומי 34

לא ניתן לדגום בנפרד למתחם 

הבעיה טופלה ב-2020

003לא4443אקראיתחנת דלקעתילתסונול ישראל עתלית35

000לא40נתון חסראקראישיווק מזוןקיסריהפוליצר36

העסק עבר שיפוצים ונפתח במתחם 

אחר

111לא1,78142אקראימסעדהנמל קיסריהפונדק הצלבנים37

11לא3,15742אקראימסעדהנמל קיסריהפורט קפה38

003לא5043אקראיתחנת דלקעתליתפז עתלית39

003לא76043אקראיתחנת דלקקיסריהפז רומנו40

120לא2,28963אקראיכימיה: פלסטיקהמעגן מיכאלפלסאון41

לא אותרה נקודת דיגום000לא50.0040אקראימפעל מזון ומשקאותעתליתפנתה מרקט42

לא אותרה נקודת דיגום000לא913.0040אקראיאולם ארועיםחוף הכרמלפרדייב השמורה האווירית43

השוחה חסומה000לא2,26340מורכבמפעל מזון ומשקאותטופז 50 בית חנניהפריז פרי44

מעגן מיכאלצורון45

ציפוי מתכות וטיפול פני שטח 

020לא8,50562אקראיללא עיבוד שבבי

לא אותרה נקודת דיגום000לא876.0040אקראימסעדהבית אורןקאת בלו )חווית הרוכבים(46

011לא1,59942אקראיאולם ארועיםנמל קיסריהקיסר ים47

002לא57,21642אקראיללא סיווגעין כרמלקל קר עין כרמל48

לא אותרה נקודת דיגום000לא7440אקראימסעדהנחשוליםרוסו49

003לא66043אקראישטיפת מכוניותעתליתרחיצת רכב סונול עתלית50

201לא7,76963אקראירפתותהבוניםרפת הבונים51

200לא9,52762אקראירפתותעין איילהרפת יזרעאלי חנן עין איילה52

300לא6,75063אקראירפתותכפר גליםרפת כפר גלים53

300לא13,16963אקראירפתותחוף הכרמלרפת ניר בכרמל54

300לא1,38863אקראירפתותעין איילהרפת פרל מאיר עין איילה55

500לא14,55665אקראירפתותשדות יםרפת שדות ים56

200לא12,42762אקראירפתותרפת כפר הנוער שפיהרפת שפיה57

002לא3,35862אקראיכימיהעתליתשרפי כרמל58

התפלגות איכות השפכים : 44תרשים מס' 
 2019בחוף הכרמל לשנת 
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 סטטוס דיגומים  -מועצה אזורית מגידו  

מ של  הניטור  אזוריתתכנית    2019לשנת    מגידו  ועצה 

בשנת    15)לעומת    עסקים  18כללה   (  2018עסקים 

: מפעלים, רפת, מוסך, מכבסה, מסעדות ועוד.  םביניה

ית הניטור המאושרת  דיגומים על פי תכנ   86סה"כ בוצעו  

בפועל  ו המהוות    54בוצעו     .מהתוכנית  63%דגימות 

שנמצאו:   האיכויות    ים תקינ  יגומים ד  25התפלגות 

   ים אסוריגומים  ד  7,  (9%)  יםחריג יגומים  ד  5(,  46%)

 .( 31%רים )דיגומים חריגים ואסו 17-ו  (13%)

  63%-ל  2018בשנת  45%- אחוז ביצוע התוכנית עלה מ

כתוצאה מהתאמת התכנית   זאת ו ,2019בשנת 

 לשינויים בשטח והגדלת כמות הדיגומים. 

 2019סיכום הדיגומים במועצה אזורית מגידו  : 65טבלה מס'  

 

מס' 

סידורי
כתובת המפעלשם מפעל

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר 

בדיקות 

שנתי 

מתוכנן 

עפ"י 

תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת 

שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו 

שפכים חריגים

מספר דיגומים 

שנמצאו 

שפכים אסורים

מספר 

הדיגומים 

שלא נמצאו 

חריגות 

)אסורים או 

חריגים(

הערות

                     3                      1                  -לא               4              6        16,425מורכבפרמצבטיקהא ת מבוא כרמלאוניפארם בע"מ1

דיגום משלים לתוכנית הניטור                 -                      3                      3לא               3              4        10,220אקראיקניוןאורחן מגידואורחן מגידו )מתחם(2

                     2                   -                  -לא               2              4          1,278אקראימפעל כימיהא ת מבוא כרמלאלומלייט3

                     1                      2                      1לא               3              4          5,475אקראיעיבוד שבבידליהארד4

                 -                      1                      2לא               3              6             657אקראיייצור מצע מזוןדליהביו דליה5

                 -                      2                      2לא               2              6          2,081מורכבעיבוד שבביא ת מבוא כרמלבליסניה6

לא אותרה נקודת הדיגום לבסיס                 -                   -                  -לא           -              4נתון חסראקראיבסיס צבאימחלף אליקיםבסיס צבאי אליקים7

                     2                   -                      1לא               3              4          1,387אקראיתחנת דלקצומת מגידודלק דור אלון )צומת מגידו (8

                     1                      1                      1לא               3              4             840אקראיתחנת דלקאורחן מגידודלק מנטה אורחן מגידו9

                     6                      1                  -לא               7            12        90,520אקראימפעל כימידליהזוהר דליה10

                     3                   -                  -לא               3              4      201,115אקראיבתי מלוןמגידוכלא מגידו11

                     2                      1                      1לא               3              4               37אקראימוסךדליהמוסך דליה12

                     3                   -                  -לא               3              4          1,022אקראימכבסהדליהמכבסה13

אורחן מגידומסעדת הנחל אורחן מגידו14
מסעדה

                 -                      3                      3לא               3              4          1,935אקראי

                      3                      2לא               3              4          1,314אקראימסעדהאורחן מגידומקדונלדס אורחן מגידו15

                 -                      3                      3לא               3              4               73אקראימסעדהאורחן מגידונתיב הקפה אורחן מגידו16

                     2                      1                      1לא               3              4          1,825אקראימסעדהדליהקייטרינג קיבוץ דליה17

                 -                      1                      3לא               3              4          5,658אקראירפתרמת השופטרפת רמת השופט18

השפכים התפלגות איכות : 45תרשים מס' 
 2019במועצה אזורית מגידו לשנת 
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 סטטוס דיגומים  -מועצה מקומית זכרון יעקב   

של   הניטור  משתייכת  תכנית  אליו  העמקים  מעיינות  תאגיד 

כללה  המועצה  ה יעקב  זכרון    35)לעומת    עסקים   46מקומית 

בשנת   בעלות  2018עסקים  מהן  ניכר  חלק  מסעדות.  בעיקר   ,)

מ פחות  של  השפעה    5- ספיקה  בעלות  ביחד  אך  ביום  מ"ק 

למט"ש  משמעותית   בכניסה  האורגני  העומס  צבי.על     מעיין 

בוצעו  ו  ניטור מאושרת,התכנית    דיגומים על פי  186בוצעו    סה"כ

המהוות    49בפועל   המימהתכנ   26%דגימות  אחוז  קורית ת   .

  עקבות קשיים טכניים בדיגוםין השאר בהדיגומים בפועל נמוך ב 

בעלים. והחלפת  מסעדות  סגירת  חסומות(,  התפלגות    )שוחות 

דגימות חריגות    12(,  41%דגימות תקינות )  20האיכויות שנמצאו:  

(24%),  3  ( אסורות  ואסורות    14-ו  (6%דגימות  חריגות  דגימות 

(29%).   

 2019במועצה מקומית זיכרון יעקב  סיכום הדיגומים: 66טבלה מס'   

 

מס' 

סידורי
שם מפעל

כתובת 

המפעל

מגזר תעשייתי 

לפי התוספת 

השלישית

אופן הדיגום 

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים

 שנתית

מספר 

בדיקות שנתי 

מתוכנן עפ"י 

תכנית הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש 

הסכם 

להזרמת 

שפכים 

מספר 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים 

מספק 

דיגומים 

שנמצאו 

שפכים 

מספר 

הדיגומים שלא 

נמצאו חריגות 

)אסורים או 

הערות

המקום עובד רק רק בערבים                  -           -           -לא310.040אקראימסעדהזכרון יעקבאאוטבק1

                  -              1              2לא94942אקראימסעדהזכרון יעקבאדמה2

המקום עובד רק רק בערבים                  -           -           -לא1,008.040אקראימסעדהזכרון יעקבאומה3

                  -              2              2לא53742אקראימסעדהזכרון יעקבאיז קפה4

                  -           -           -לא140841אקראימסעדהזכרון יעקבביסטרו דה כרמל5

אותרה נקודת דיגום ב-2020                  -           -           -לא154240מורכבבית מלוןזכרון יעקבבית דניאל6

                  -           -           -לא228040אקראיבית מלוןזכרון יעקבבית מלון מימון7
                  -           -              1לא1,540.041אקראימסעדהזכרון יעקבבית קפה תשבי8

                     2           -           -לא1,539.042אקראיבית אבותזכרון יעקבבית שחם9

                  -              1              1לא726.041אקראימסעדהזכרון יעקבברוניתא10

                  -           -           -לא54040אקראימסעדהזכרון יעקבגוטשה11

דיגום החל באמצע 2019                     1           -           -לא1,009.041אקראיגלידריהזכרון יעקבגלידרית אלדו12

                  -              1              1לא86541אקראימסעדהזכרון יעקבגרינגוס13

                     2           -           -לא217.042אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדור אלון14

                  -           -              1לא1,533.041אקראימסעדהזכרון יעקבדוריס קצבים15

101לא190742אקראיתחנת דלקזכרון יעקבדלק מנטה כביש 1670

סגור                   -           -           -לא387.040אקראימסעדהזכרון יעקבדרך היין17

                  -              1              1לא341.041אקראיפאבזכרון יעקבהוביט18

                     1           -           -לא41נתון חסראקראימסעדהזכרון יעקבהחומוס של יוסקו19

                     1           -           -לא300.041אקראימסעדהזכרון יעקבהמייסדים 2016

                  -           -              1לא688.041אקראיהכנת מזוןזכרון יעקבהרץ21

                     1           -           -לא41נתון חסראקראימסעדהזכרון יעקבחומסית אבו יאזן22

                     1              1              1לא42           699אקראישיווק מזוןזכרון יעקבטן תו טן23

                     2              6              5לא          158621210מורכבמשקאותזכרון יעקביקבי כרמל24

25
כבסים במושבה

זכרון יעקב
אקראימכבסה

455
4

   -                      -                -            לא0

נערכו שיפוצים במהלך 

השנה

אין נקודת דיגום נגישה   -                      -                -            לא31440אקראיהכנת מזוןזכרון יעקבמאפיית אריאל26

שוחה אטומה בבטון 000לא9640אקראימזוןזכרון יעקבמאפיית בונז'ור27

                     2           -           -לא98642אקראישיווק מזוןזכרון יעקבמגה בעיר נוף זכרון28

                     2           -           -לא19,853.042מורכבקניוןזכרון יעקבמול זכרון29

                  -           -           -לא528.040אקראימכבסהזכרון יעקבמכבסת אור30

                  -           -              1לא41נתון חסרמורכבבית מלוןזכרון יעקבמלון אלמא31

                     1           -           -לא35441אקראימסעדהזכרון יעקבמנואלה32

                     1           -           -לא1,264.041אקראימסעדהזכרון יעקבמסעדת הנשיקה33

210לא106242אקראימסעדהזכרון יעקבמקדונלס34

הוחלפו הבעלים                   -           -           -לא40נתון חסראקראימסעדהזכרון יעקבנילי בית יין35

דיגום החל באמצע 0012019לא40641אקראימסעדהזכרון יעקבפלאפל זכרון36

                  -              1              1לא24141אקראימסעדהזכרון יעקבפן אחר37

                  -           -              1לא52841אקראימסעדהזכרון יעקבצ'אנג מאי38

                  -           -           -לא1,829.040אקראימסעדהזכרון יעקבקוצינה בר39

                  -           -           -לא888.040מורכבהכנת מזוןזכרון יעקבקייטרינג ויקי40

נסגר000לא40נתון חסראקראימסעדהזכרון יעקבקפה קפה41

000לא6040אקראימזוןזכרון יעקבשופרסל אקספרס42

                  -           -              2לא1,650.042אקראישיווק מזוןזכרון יעקבשופרסל שלי43

001לא53940אקראישטיפת רכבזכרון יעקבשטיפת הניצחון44

שוחה אטומה בבטון 000לא4040אקראימסעדהזכרון יעקבשניצל 20 טעמים45

                  -              2              2לא6,101.062מורכבציפוי מתכות/מזוןזכרון יעקבתעשיות בית אל46

התפלגות איכות : 46תרשים מס' 
השפכים במועצה מקומית זיכרון יעקב 

 2019 לשנת
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 סטטוס דיגומים   -מועצה אזורית עמק חפר  

ליווה את מועצה אזורית עמק חפר בכתיבת  כמפורט מעלה,   האיגוד 

ויישום כללי תאגיד מים   וביוב עד המחצית הראשונה  תכנית הניטור 

הניטור  2019של   בתוכנית  המעבדה  ובדיקות  הדיגומים  ביצוע  על   .

כל   האיגוד.  ההיית  2019במהלך  מעבדת  האיכויות    אמונה  התפלגות 

)  102שנמצאו:   תקינות  )  62(,  42%דגימות  חריגות    32  ,(25%דגימות 

    .(20%דגימות חריגות ואסורות )  48- ו (13%דגימות אסורות )

מס'   חפר    סיכום:  67טבלה  עמק  האזורית  במועצה    2019הדיגומים 

 )נתקע לי הסימון הצבעוני( 

 

אופן הדיגום מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישיתשם מפעלמס' סידורי

)חטף/מורכב(

כמות 

מים/שפכים 

שנתית

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו 

חריגות )אסורים 

או חריגים(

הערות

דגימות לא צלחו61142002חטףמוסכיםמאיר - חברה למכוניות ומשאיות בע"מ1

2WIN, סגור לפרקים442642111מורכבאולמות אירועיםגן אירועים

879644004חטףאולמות אירועיםאומנות השף בע"מ ]אודאון[3

1190244301מורכבמפעלי מזון ומשקאותבירה אלכסנדר, אביר הבר בע"מ4

498465232חטףמסעדותבית הפנקייק5

בית העסק נסגר060000מורכבמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחבליסניה6

142744004מורכבמסעדותבראף קייטרינג ]קסילט ישראל בע"מ[7

617044222חטףאולמות אירועיםברכת העמק בע"מ )שמיים וארץ(8

1460644012חטףאולמות אירועיםגן אירועים אלכסנדר ]מתחתנים בעמק[9

23344103חטףתחנות תדלוקדור אלון משמר השרון ]אלון אחזקות בע"מ[10

305566224חטףכללידקוליין בע"מ11

365825242319121מורכבמפעלי מזון ומשקאותהוד חפר12

55744103מורכבמפעל תעשייתי מזוןטיב טעם13

42344212מורכבמסעדותטעם וצבע קייטרינג )2002(14

147966042חטףמפעלי כימיהי.ג.ל בריכות שחייה15

137066333חטףמסעדותיומנגוס מפריד מערבי16

חלק מהמסעדה נסגרה ואינו פעיל000000חטףמסעדותיומנגוס צומת רופין )מפריד מזרחי(17

נדגם בעונת הבציר בלבד87641100חטףמפעלי מזון ומשקאותיקב ויתקין18

785044004מורכבמסעדותכפר נופש נעורים ]קרנות השוטרים מטא"ר[19

285466123חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחלימת בע"מ20

32744040חטףמוסכיםמאיר עמק חפר בע"מ חברה למכוניות )מעברות(21

229244103מורכבמפעלי מזון ומשקאותמחלבת בית יצחק בע"מ22

320844212מורכבמפעלי מזון ומשקאותמחלבת יובל23

044440מורכבמפעלי מזון ומשקאותמחלבת יעקבס24

377044330מורכבמסעדותמטבח משמר השרון ]בורדו[25

640כן564666מורכבמפעלי מזון ומשקאותמטרנה26

761844330חטףמסעדותמתחם אלונית משמר השרון27

123466540חטףמפעלי כימיהפחמ"ס28

6164001211065מורכבמפעלי מזון ומשקאותפריגת )גת( תעשייתי29

191144004מורכבאולמות אירועיםקייטרינג השרון בע"מ ]גני שרונית ולוקא[30

15044040חטףמוסכיםקרן מוסכים, ענת אור אשכנזי31

69844013חטףתחנת רחיצהרחיצת רכב M הדרך32

1615344004מורכבמפעל תעשייתי מזוןרפאל תערובות בע"מ33

275343310חטףרפתרפת אייגנר יוסף34

278044400חטףרפתרפת גח"א )גבעת חיים איחוד(35

746144420חטףרפתרפת גח"מ )גבעת חיים מאוחד(36

187644400חטףרפתרפת זימן37

275944420חטףרפתרפת חפר38

371744400חטףרפתרפת לייב לייבה )צביקה(39

112044212חטףרפתרפת מלצר40

493743330חטףרפתרפת מנורה ]המעפיל[41

4344301חטףרפתרפת סהר יורם42

206844430חטףרפתרפת עין החורש43

כפר הרוא"ה רחוב תורה ועבודה, נמצא על יד סניף "בני עקיבא"128044400חטףרפתרפת פלג44

אין הזרמת שפכים לביוב040000חטףרפת פריד יחזקאל45

155144400חטףרפתרפת קליין46

הרפת נסגרה040000חטףרפתרפת קראוס47

38344202חטףרפתרפת שוורץ48

45566015חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחשוורץ אלמוג49

351144013חטףתחנת רחיצהשטיפת רכב משמר השרון ]ד.ח.א יזמות בע"מ[50

7144113חטףתחנות תדלוקתחנת דלק "דלק" אולניק )יעד(51

044004חטףתחנות תדלוקתחנת דלק טן א.ת עמק חפר52

95044004חטףתחנות תדלוקתחנת דלק סונול א.ת עמק חפר53

20465104חטףתחנות תדלוקתחנת דלק פז חופית54

57366105חטףתחנות תדלוקתחנת דלק פז רופין55

566066006מורכבמפעלי כימיהתרימה56

התפלגות איכות : 47תרשים מס' 
 אזורית עמק חפר השפכים במועצה

 2019בשנת 
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 פכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד פיקוח על ש .ב

הוחל   האיגוד  של  תעשייה  לשפכי  העזר  אושר    .1996שנת  בחוק  הפיקוח  בגין  אגרות  לגביית  מנגנון 

. גובה האגרה הינו בהתאם  ומתחדש אחת לשנתיים בכפוף לאישור רשות המים  2011שנת  לראשונה ב

 ורט בתוספת הרביעית לחוק העזר. יה או העסק וכמות השפכים השנתית כמפי לסוג התעש

רימים שפכים למט"ש חדרה  חוק העזר נועד לפקח ולהביא לאסדרה סביבתית של עסקים ותעשיות המז

וביוב". כפופים לכללי "תאגידי מים  - פרדס חנהאלו העסקים והתעשיות הפועלים ברשויות    ואינם 

בדגש על עסקים  עסקים    מלווהיגוד  אזור תעשייה קיסריה. הא וגבעת עדה, אור עקיבא  -כרכור, בנימינה

בטיפול   בקטנים  המוזלמניעה  השפכים  איכות  לשיפור  להביא  ע"מ  הביוב  מקור  למערכת  רמים 

   הציבורית. 

לשנת  הסטטוס   חוק    2019דיגומים  במסגרת 

 העזר 

הניטור העזר  תכנית  חוק    עסקים  112כללה    של 

  עסקים ומפעלים בשנת   90)לעומת  ומפעלי תעשייה  

ס2018 בוצעו  (.  בשנה    412ה"כ  פי  דיגומים  על 

המאושרת, בוצעו  ו  התכנית  דיגומים    123בפועל 

התוכנית  30%-כהמהווים   התפלגות  .  מכלל 

השפכים בהתאם לערכים  דגימות  ממצאי איכות  

  41  בעוד   (67%תקינות )  82חוק העזר:  בהנדרשים  

 אינן עומדות באיכויות הנדרשות.  ( 33%)

תעשייה  /העסקים  תוצאות הדיגומים נשלחו לבעלי

החריגות את  המפרט  מכתב  החוק  שנתגלו  בליווי  באיכויות  לעמידה  הועברו    כאשר  ,ודרישה  העתקים 

 . משרד הבריאותלממונה סביבה ו ל לחפ"ק קיסריה, רישוי עסקים ברשויות, לקותלמנהלי מח 

 ליווי המפעלים הנדגמים במסגרת חוק העזר 

שנת   אל האיגוד מפעלים ממגוו  2019במהלך  המוזרמת במטרה    ן תעשיותפנו  השפכים  באיכות  שחרגו 

לערער על התוצאות או ללמוד כיצד לשפר את איכות השפכים. כל אחד מהעסקים קיבל מענה מתאים,  

לרבות מענה טלפוני, סיורים, סיוע בזיהוי מקור החריגות, הטמעת נהלי עבודה להפחתה במקור, הנגשת  

 ול הדעת המקצועי של האיגוד.תאם לשיקטכנולוגיות לטיפול בשפכים ומתן הקלות בה

עבודה חשובה   (בעיקר עסקים קטנים עם גישה מוגבלת ליעוץ מקצועי)והאיגוד רואה בליווי מפעלים אלו 

במפעלים   התעשייה  שפכי  איכות  בשיפור  יעיל  זה,  מסוג  ליווי  והסביבה.  המט"ש  המפעלים,  לטובת 

ר וליווי של המפעלים במסגרת חוק העזר  משך ניטושהאיגוד עבד מולם. לשם שימור הישגים אלו, נדרש ה

 כל עוד לא פועל תאגיד מים ברשויות אלו. 

 

 

 

 

  

התפלגות איכות השפכים  :48תרשים מס' 
 2019בדיגומי חוק עזר לשנת 
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 סיכום הדיגומים במסגרת חוק העזר באור עקיבא, בנימינה, קיסריה ופרדס חנה : 68טבלה מס'  

 

 

סוג הדיגוםנק. הדיגוםסקטורשם העסקרשותמספר

מס' 

דיגומי

ם ע"פ 

תכנית 

הניטור

מס' 

דיגומים

 ע"פ 

תכנית 

הניטור

מס' 

דיגומים

 תקינים

מס' 

דיגומים 

חורגים 

מהערכים 

בחוק 

העזר

הערות

העסק נסגר ב- 00002018אקראייציאה זרם תעשיתי אחודקוסמטיקה ותמרוקיםא.ג.מ קוסמטיקהאור עקיבא1

הקלה שמנים ושומנים 4202250אקראייציאה זרם תעשיתי אחודקוסמטיקה ותמרוקיםאנה לוטןאור עקיבא2

4211אקראייציאה כלליתקוסמטיקה ותמרוקיםדן מור חומרי טבע וכימיקלייםאור עקיבא3

נקודת הדיגום איננה נגישה4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודקוסמטיקה ותמרוקיםפלומה ים-המלח אור עקיבא4

6211מורכביציאה זרם תעשיתי אחודכימיה-פרמצבטיקהדקסלאור עקיבא5

6211מורכביציאה כלליתכימיה-פרמצבטיקהביוואק &ויראו אור עקיבא6

4211אקראייציאה כלליתציפוי מתכתאס טי איי תעשיות ליזראור עקיבא7

4211אקראייציאה כלליתציפוי מתכתקונטקט זיווד אלקטרוניאור עקיבא8

הופחתה תדירות הדיגום ל- 2 בשנה2220אקראייציאה כלליתציפוי מתכתרפאל תעשיותאור עקיבא9

4220אקראייציאה כלליתכימי - טיפול בעדשות מפרולייט 1990 בע"מאור עקיבא10

אין קדם טיפול למוסך 4000מורכב )9 שעות(יציאה כלליתמוסכיםבית הרכב גאוי רחמיםאור עקיבא11

4110מורכביציאה כלליתחלקי חילוף למוסכיםד.ש. סיגמא בע"מאור עקיבא12

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקטן אור עקיבא אור עקיבא13

4220אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקפז אורותאור עקיבא14

4220אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמכבסותמכבסת בן חוראור עקיבא15

4202אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותאולמי נויה )לונה אירועים(אור עקיבא16

4211אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותאולמי שיראור עקיבא17

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקשת אירועיםאור עקיבא18

4211אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקניון אורות - שאוורמה גרגיריםאור עקיבא19

4220אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקניון אורות - מקדונלדסאור עקיבא20

4202אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקניון אורות - ארומהאור עקיבא21

4220אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקניון אורות - שופרסלאור עקיבא22

4220מורכביציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןנטלי פלוס בע"מאור עקיבא23

4330מורכביציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןעוגות ועוגיות בן עמיאור עקיבא24

4303אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקיטרינג רוטשילדאור עקיבא25

4220אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותיינות ביתן אור עקיבא26

4202אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןמאיר את בייגל אור עקיבא27

הוסר מתכנית הניטור0000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודכימיה- פלסטיקאליהו תעשיות פלסטיקאור עקיבא28

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותמסעדת בן חמו אור עקיבא29

לא פעיל4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותדון דדהאור עקיבא30

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותשאולי אור עקיבאאור עקיבא31

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןניסוי וטעייה )מונבטים(אור עקיבא32

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך מיראזבנימינה33

הופחת ל 2 דיגומים2110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך אליקובנימינה34

הוסר מהתכנית0000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך סעדה יוסיבנימינה35

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך מיכאליבנימינה36

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך עמית שירותי רכב בע"מבנימינה37

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותפלוגיבנימינה38

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןמאפיית לחם בורקיןבנימינה39

6000אקראייציאה כללית מפעל מזוןמחלבת השומרוןבנימינה40

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןסלטי הגן הירוקבנימינה41

4211אקראייציאה כללית יקביםאליעז בינימינה )18-18( בע"מבנימינה42

4202אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותיקב אליעז מרכז מבקריםבנימינה43

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקסתוי נמש  )פז ברניצקי(בנימינה44

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקתחנת דלק פז יסמיןבנימינה45

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקסונול גבעת עדהבנימינה46

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקדור אלון גבעת עדהבנימינה47

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקדור אלון צומת בנימינה )הבורג'(בנימינה48

4000אקראייציאה ממתקן טיפולרפתותרפת בית אלבנימינה49

העסק נסגר4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודכימיה- דבקיםגילאור )שווצריה(בנימינה50

6220מורכביציאה זרם תעשיתי אחודכימיה- פרמצבטיקהויטאמדבנימינה51

העסק נסגר0000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותבית קפה "המקום"בנימינה52

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןטופו אן בנימינה53

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותוולף )WOLF(בנימינה54

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזוןמאפיית גיליבנימינה55

העסק נסגר0000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמכבסותמכבסה סעבנימינה56

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמפעל מזון ומשקאותשקרצי - ג'יי אנד ג'י בע"מקיסריה57

4211אקראייציאה כלליתבתי דפוסבסט קרטון נכסים בע''מקיסריה58

4220אקראייציאה כלליתבתי דפוסגלובל רוטו שקע)1983(קיסריה59

4220אקראייציאה כלליתכימיה-דבקים וצבעיםשיפר מגם תעשיות בע"מקיסריה60

4110אקראייציאה כלליתמפעלי חומרי בנייהכלל מוצרי בטון בע"מקיסריה61

4110אקראייציאה כלליתמוסכיםמ.בר תחזוקה בע"מקיסריה62

4110אקראייציאה כלליתבתי דפוסהיולט פקרד דפוס תעשיתי HPקיסריה63

4220אקראייציאה כלליתבתי דפוספיתקית מפעלי הדפסהקיסריה64

4101אקראייציאה כלליתכימיה- פלסטיקמוצרי שלם קיסריה65

4101אקראייציאה כלליתקוסמטיקה ותמרוקיםעלבדקיסריה66

שוחה חסומה4000אקראייציאה כלליתמסעדותמסעדת שולה קיסריה בע''מקיסריה67

שוחה חסומה4000אקראייציאה כלליתמסעדותפיצה שבתאיקיסריה68

4101אקראייציאה כלליתשפכים חריגיםהחקלאית-אגודה שתופיתקיסריה69

4202אקראייציאה כלליתמסעדותג'פניקה בע'מ קיסריה70

העסק עבר מקום0000אקראייציאה כלליתמפעל מזון ומשקאותמאפית אגמי)נהמא(בע"מקיסריה71

4211אקראייציאה כלליתמסעדותקויאהקיסריה72

4211אקראייציאה כלליתמסעדותתרהקיסריה73

4220אקראייציאה כלליתבתי דפוסכרמל פרנקל אינד אתר פרנקלקיסריה74

4220אקראייציאה כלליתמפעל ציפוי מתכות וטיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי אנגלנדרקיסריה75

4110אקראייציאה כלליתבתי דפוסגליל אוןקיסריה76

4110אקראייציאה כלליתקוסמטיקה ותמרוקיםווט-נפס בע'מ קיסריה77

משלמים אגרה אחת לשתי שוחות2101אקראייציאה כלליתטיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי מרכבים טכנולוגיות דרומיקיסריה78

2110אקראייציאה כלליתמפעל ציפוי מתכות וטיפול פני שטח כולל עיבוד שבבי מרכבים טכנולוגיות צפוניקיסריה79

2211אקראייציאה כלליתבתי דפוסכרמל פרנקל אינד אתר כרמל צפוניקיסריה80

2220אקראייציאה כלליתבתי דפוסכרמל פרנקל אינד אתר כרמל דרומיקיסריה81

ירד מתכנית ניטור0000מורכביציאה כלליתמפעל כימיה- פלסטיקקיסריה אלקטרוניקהקיסריה82

4211אקראייציאה כלליתמסעדותארדן- חיים השקעות ונכסים בע"מ קיסריה83

4000אקראייציאה כלליתמסעדותוילה נונהקיסריה84

4000אקראייציאה כלליתמסעדותיונוקיסריה85

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודקוסמטיקה ותמרוקיםאיי.בי.איי קוסמטיקס פרדס חנה86

4211אקראייציאה כלליתמפעלי חומרי בנייהמפעל איטונגפרדס חנה87

4110אקראייציאה כלליתמפעלי חומרי בנייהשפיר מבנים תעשיות בע"מ\פרדס חנה88

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודכימיהכרמית מיסטר פיקס בע"מפרדס חנה89

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודכימיהמפעל נדיר תעשיות צבעפרדס חנה90

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודבית אריזהגזר שליט חוות מיכאל בע"מפרדס חנה91

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותאגדת דשא באחוזה )אחוזת פנורמה בע"מ(פרדס חנה92

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותלבן על לבן- אולם ארועיםפרדס חנה93

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותאולמי פאר קלאסיק-אולם אירועיםפרדס חנה94

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותמקדונלדספרדס חנה95

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותארומהפרדס חנה96

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותקפה גרגפרדס חנה97

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותמרכז גריאטרי שוהם )המלבן(פרדס חנה98

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםאוטו 2000פרדס חנה99

הוסר מתכנית הניטור0000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםג'יפ ארנון מלאכיפרדס חנה100

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםהמוסך של מוטיפרדס חנה101

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך חמישה כוכבים בע"מפרדס חנה102

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמוסכיםמוסך אבו רקייה ולידפרדס חנה103

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקפז פרדס חנה )דרך הנדיב(פרדס חנה104

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקפז כרכור )המושב 29(פרדס חנה105

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקסונול )מחנה 80 עירון( פרדס חנה106

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקדור אלון- נגב הדריםפרדס חנה107

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקדור אלון פרדס חנה בדרך הנדיבפרדס חנה108

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקדור אלון עין שמר צומת מנשה )כרכור(פרדס חנה109

4110אקראייציאה זרם תעשיתי אחודתחנות דלקטן פרדס חנהפרדס חנה110

4000אקראייציאה זרם תעשיתי אחודמסעדותמסעדת דניאלפרדס חנה111

4101אקראייציאה זרם תעשיתי אחודשטיפת מכוניותחסון את דייןפרדס חנה112
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   (יםש" מטמכוני טיהור שפכים )אירועי כשל בבבחינת תהליך  .ג
לאירועים בתגובה  מענה  נותן  על ה  האיגוד  כגון: הזרמת שפכים    משפיעים  והסביבה  הטיהור  מכוני 

גלישת שפכים וקולחים לסביבה וכשל התהליך במט"ש בהתאם לדרישת   חריגים ואסורים, אירועי 

הרשויות. מענה האיגוד כולל סיורי שטח, איתור מקור השפכים החריגים והאסורים באמצעות אפיון  

וקווי ההולכה זאת בשיתוף ובתיאום תאגידי המים    בהשפכי התעשיות בתחום האיגוד, תחנות השאי

 והרשויות.  

  (יקב זיכרון ומפעלי נייר  , גלעם ,פריגת, מזון  גן שמואל )בתחום האיגוד    פעלים הגדוליםהממחמישה  ב

המ   פועלים תעשייתיים  טיהור  הביוב    הוויםמכוני  למערכת  המפעל  שפכי  חיבור  טרם  קדם  טיפול 

מפיק קולחים באיכות הנדרשת להזרמה לנחל חדרה.  ה  מפעלי ניירש  מט"  יוצא דופן הוא  .הציבורית

במקור של העומסים האורגניים על מנת להביא את שפכי המפעלים    הפועלים להפחתטיהור  ה מכוני  

ם הנדרשים להזרמה לנחל במקרה של מט"ש מפעלי  לאיכות הנדרשת בכללי תאגידי מים וביוב ובערכי

   נייר.

  מערכת סינון למשל:    ,אופי שפכי המפעלעל פי  מערכות קדם טיפול    ותנדרש יותר    בתעשיות קטנות

מוצקים עומס  להפחתת  כימיקלי,  ושיקוע  שומנים,  הגבההאיזון  ל  םמינון  מזון    מפריד  במפעלי 

פיקוח וליווי האיגוד הביאו את המפעלים ובתי העסק לשיפור  .  וקוסמטיקה, מסעדות, מוסכים וכיו"ב

    :מצעותבא  איכות השפכים באופן כולל

o  שדרוג והוספת מערכי קדם טיפול 

o הנצרכים בתהליך  םמציאת חלופות מזהמות פחות לחומרי גלם וכימיקלי 

o ובתחזוקה שוטפת נהלי עבודה להפחתה במקור   הטמעת 

במקור   טרם  טיפול  התעשייה  הציבורית  הוהגעה  ה בשפכי  הביוב  ולמערכת  למט"ש    מאפשר הזרמה 

על  מכווהוזלת  של  ובהפעלה  בהקמה  ההולכהיות  קווי  על  והגנה  מרכזיים  הטיהור  תחנות    ני  ו/או 

                                                   השאיבה.

  הסניטרייםשפכים ה וט את כלאשר מתוכננים לקל ,מכוני טיהור 12  פועליםבתחום האיגוד 

 המכונים ממוקמים בשלושת המחוזות הנמצאים בתחומי האיגוד:  תעשייתיים.הו

 מחוז מרכז: בית חירות )נתניה(, יד חנה.  . ב1

עירון, גרנות, להבות   - ארבעת מט"שי מנשה ו מחוז חיפה: חדרה, ניר עציון, מעיין צבי, באקה ג'ת  ב. 2

 חביבה וגליקסון.  

 מחוז צפון: הקייני ומבוא כרמל.  ב. 3
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 מחוז מרכז 

 בית חרות מכון טיהור מי נתניה,

הא המועצה  בשטח  ממוקם  חברת  המט"ש  ע"י  ומופעל  מעברות  לקיבוץ  סמוך  חפר,  עמק  זורית 

  1974. המט"ש שודרג בשנת  2008משנת    "אלקטרה בנייה בע"מ "

עד   האזור  והתפתחות  האוכלוסייה  לגידול  מענה  לתת  במטרה 

כ של  שפכים  ל   73,000- לספיקת  האקוויוולנטי    405,000-מ"ק 

גי לתחזית  בהתאם  זאת  ביישובים  נפש,  האוכלוסייה  דול 

. היישובים המחוברים  2025זרימים למט"ש לפחות עד שנת  המ

למט"ש הינם: נתניה, עמק חפר מזרח ומערב, כפר יונה, פרדסיה  

 וקדימה.   

משופעלת   בוצה  של  שיטה  על  מבוסס  במט"ש  הטיפול  תהליך 

חלקית זרחן  והרחקת  חנקן  הרחקת  שלישוני    ,לרבות  טיפול 

בש בוצה  בטיתוייצוב  ראשונית  בוצה  מערכות:  אנארובי,י  א  פול  בטיפול  שניונית  פינוי  ורובי  יבוצה 

 הבוצה משטח המכון כבוצה סוג ב'. 

 : ממצאים

 : שפכים

ביטוי  עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים הבאים לידי  •

 .   2.0-3.0של  -COD/BODביחס בין ה

 .3%- עלה ב COD-הועומס   7%- העומס ההידראולי הממוצע עלה ב 2018בהשוואה לשנת   •

ניתן לראות כי    .והאורגני  מהעומס ההידראולי   74%-ש נמצא ב"בהשוואה לנתוני התכן המט  •

יש לשער כי העלייה    הינה עלייה מתונה.המט"ש    המגיעים אל   העומסיםהמגמה הכללית של  

בחיבור   מקורה  עמקבעומסים  גבוה  שפכי  יחס  המכילים  המזרחיים  שפכים    חפר  של 

. כמו כן, יש לקחת בחשבון  , בנוסף לגידול הטבעי בעיריםי טרייים לעומת שפכים סנתעשיית 

  ו . יוצא דופן הינ שנה זווהשפיע גם על הממוצע השנתי של    2018בור התרחש באוקטובר  כי החי

ומפעלי    שפכי רפתות  הינו. ניתן לשער כי מקור החנקן  21%-עומס החנקן קיילדל אשר עלה ב

- בעומס ה  10%כמו כן, ניתן לראות ירידה של  עצה אזורית עמק חפר.  ממו  אשר התווספומזון  

.BOD   מקור לירידה בעומס זה. אם מהו הש יש קושי לקבוע  "בשל חוסר מידע על תפקוד המט

יום, ניתן  \ק"ג  17,253שהיה    2017בשנת    BOD-בוחנים את המגמה תוך התייחסות לעומס ה 

 . BOD-לראות ירידה מתונה יותר בעומס ה 
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 במט"ש נתניה  2019איכות שפכים גולמיים לשנת : 69מס'   טבלה
 
 

 קולחים: 

במהלך כל  עומדים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת  אינם  מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש  

. ניתן לראות עלייה בריכוזי רוב המזהמים כאשר העלייה המשמעותית  בערכים האורגניםחודשי השנה  

  101%המהווה    , מג"ל  10.1  של  בממוצע שנתי לערך  50%- חנקן האמוניקלי בביותר הינה עלייה בריכוז ה

 לממוצע חודשי אריתמטי.  מהערך המרבי 

 "ש נתניה במט 2019ניתוח איכות קולחים : 70טבלה מס'  

ערך הנדרש עבור מי  בממצא נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ערך המוליכות החשמלית אשר גובל  

עלייה זו תואמת לעלייה בריכוז הנתרן בגובה  אף חצה אותו.    2019ק מחודשי  ובחל(  ds/m  1.4)  קולחים  

 . 2018-2019בממוצע שנתי בין  13%
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 9201-7201בין השנים מוליכות בקולחי מט"ש נתניה : 49מס'  תרשים

   ש נתניה" חיבור שפכי עמק חפר למט

השדרוג והיתרון שיש  בשל עלויות    .להשקיה מוגבלתק קולחים באיכות הנדרשת  יהפ לא  ש מרץ  "מט

ולהעביר את הטיפול בכלל שפכי עמק    ולבטלהוסכם ע"י הרשויות שיש    ,גודלו  לנוכח  ,למט"ש נתניה

אשר הובילה    2018לידי הוראת רשות המים על החיבור באפריל   ה הסכמה זו הגיעחפר למט"ש נתניה.  

.  2018י נתניה באוגוסט  עמק חפר ותאגיד מ ועצה אזורית  לשורת פגישות שהולידו הסכם שנחתם בין מ

ל נושא האיכויות, העלויות הנדרשות לחיבור  מקיף את כהאיגוד ליווה והיה שותף לכל התהליך. החוזה  

פיקוח וכיוצא    ,ולהזרמת כלל שפכי המועצה תוך התייחסות להזרמות חריגות ותשלום עבורן, דיגום

קד כמאגר חירום התבצע בפועל  חיבור שפכי עמק חפר למט"ש נתניה תוך הותרת מט"ש מרץ לתפ  בזה.

 .  2018באוקטובר  

כפי    התרחשו  2019במהלך חודש פברואר   מספר אירועי הזרמות שפכים בעלי ערכי הגבה חומציים 

בקו    2.0שנמדדו בקו השפכים המוזרם מעמק חפר. באירוע חריג אחד נמדדו ערכי הגבה סביב הערך  

ה, אירוע זה  למט"ש נתניה. ע"פ דיווח מי נתני   בזרם הכללי בכניסה  4.75עמק חפר וערך מינימלי של  

הנ  תהליך  לשיבוש  תמות  טריפיקציהיגרם  בשל  בתאריך    תבמט"ש  התרחש  האירוע  הביומסה. 

כך שנבצר מהאיגוד לבדוק בזמן אמת את האירוע.    11/02/2019בתאריך האך נתגלה רק    08/02/2019ה

יולוגי טרם האירוע ולא במידע על פעולות  כמו כן, הודעה על האירוע לא לוותה בתיעוד של התהליך הב

בזרם הכללי של שפכי עמק חפר יש להזרים שפכים    2.0גבה של  לשיקום התהליך. על מנת להגיע לערך ה

מ הנמוך  הגבה  אחד    2.0-בערך  הינו  ההזרמה  שמקור  אפשרות  שלל  האיגוד  מבוטלת.  לא  בכמות 

פיראטית בשל אופי ההזרמה שהיה    המפעלים במועצה האזורית עמק חפר וסבר כי ההזרמה הייתה

 לאחר בחינת המפעלים בעלי פוטנציאל להזרמת שפכים חומציים. , וזאת נקודתי ונמשך כחצי שעה

מ בחודש  תועדו  המדובר,  האירוע  מ  2019רץ  מלבד  נמוך  הגבה  ערך  בעלי  שפכים  של  .  6.0-הזרמות 

רה הכלכלית עמק חפר ואיגוד  נערכו סדרת פגישות בהשתתפות מי נתניה, החב  אלו  בעקבות אירועים

נדו  בפגישות  לערכי    ןערים.  בהתאם  חירום  למאגר  חפר  עמק  שפכי  הפניית  נוהל  שינוי  השאר  בין 

י לתת מענה לתרחיש של הזרמת שפכים מאוד חומציים  מוליכות והגבה הנדגמים בניטור רציף. בכד

זמן מצומצם כפי  ,בפרק  למוליכות  נתניה לשנות את ערכי הסף    ,שנקבעו טרם החיבור  ולבקשת מי 

הוחלט לערוך שינויים בנהלי הזרמת שפכי עמק חפר לבריכת החירום. איגוד ערים עשה עבודה יסודית  
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לקביעת נהלים חדשים. העבודה התבססה על נתונים    בבחינת השפעת שפכי עמק חפר על מט"ש נתניה

   שהתקבלו מעמק חפר ומי נתניה וספרות מקצועית.

 :  להלן ממצאי הבחינה

 הגבה 

השונות  תבבחינ הניטור  תחנות  בין  ההגבה  חפר  ערכי  עמק  שפכי  נמצאה   ,  של  לא  האירועים  ברוב 

בכניסה למט"ש ללא עדות    בחלק מהמקרים יש ירידה של ההגבה  ש."התאמה לערכי הכניסה של המט

   לשפכים חומציים בתחנות ניטור עמק חפר ולהיפך.

שפכי   .1 וזרם  הניטור  תחנות  בין  קורלציה 

 חפר: עמק 

כי באירוע של  היא  ההנחה שנקבעה   •

עמק   שפכי  בזרם  חומציים  שפכים 

חפר ניתן למצוא את מקור השפכים  

החומציים בתחנות הניטור. כמו כן  

תסיסה   בחשבון  לקחת  יש 

עד   הארוכים  בקווים  אנאירובית 

 ההגעה למט"ש.  

לוודא כי  מ • חובת המועצה האזורית 

החריגות   על  התראות  מתקבלות 

נקודת  מיולטפל  ובאופן  בכל  י ית  די 

ניטור בעיקר כאשר מתקבלים    תחנת

בניטור   חומציים  של שפכים  ערכים 

 הרציף. 

הניטור   • תחנת  של  לממצא  בהתאם 

חובת המועצה לפעול על מנת לשים  

 ה פוטנציאלית.  ידגש לתעשי 

 :6.0קריאות ערכים מתחת לערך הגבה   .2

נצפה   • לא  מאי  עד  מרץ  בחודשים 

של   לערך  מתחת  הגבה     5.7ערך 

נצפו לזמן    5.7-5.9בין  שוהערכים  

מצומצם עד    מאד  שעה  חצי  של 

 .  שעה

נצפו קריאות נקודתיות של ירידה   •

חדה בערך ההגבה המבטא הפרעה  

 .  במדידה

 

 

 

 1920/04/16-1920/04/11ערכי הגבה בין : 50מס'  תרשים

 1920/03/28ערכי הגבה בתאריך : 51מס'  תרשים

 1920/03/19-1920/03/18הגבה קווי עמק חפר בתאריכים : 52מס'  תרשים
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  6.0-לת  רוב האירועים בהן נצפו ערכי הגבה מתח •

,  היו בשעות המאוחרות של הלילה עד לפנות בוקר

נמוכותבהן    שעות ספיקות    בהרבה  מתקבלות 

 .  09.30-23.30לספיקה הממוצעת בשעות חסית י

מדרג של ההגבה בהפניית שפכי עמק חפר למאגר חירום.   הצעת

 בסיס הנחות למודל החיזוי:

מתאימה   ובנתניה  התפלגות הספיקה היומית בעמק חפר •

  ןיחס ביניההותואמת זו לזו כך שמקובלת ה להתפלגות 

 נותר קבוע במהלך היום. 

     .7.0\6.5בעלי ערך הגבה קבוע ש הם בכניסה למט"שפכי נתניה  •

 +[ בכניסה למט"ש. H]-החיזוי נעשה שימוש במאזן ריכוזי יוני ה : בחישוב מודל מדרג ההגבה המוצע

Q1 [m3/hour]*C1 [M]+ Q2 [m3/hour]*C2 [M]= Qtotal[m3/hour]*CtotL [M]   

צע וחלקו היחסי של  שעות היום בהן הספיקה כללית גבוהה מהממוהמודל מתייחס לשני מצבים: 
עמק חפר הוא   נמוכה יותר וחלקו היחסי של שפכיעמק חפר קטן יותר ושעות הלילה בהן הספיקה 

 גדול יותר.  

בבחינת קביעת מדרג ההגבה נבחנו מצבים קיצוניים לערך סף הגבה ממנו יש להסיט  :  ממצאי המודל

ל לבין נתוני ההגבה שנמדדו ע"י  . בהשוואה בין תוצאות המודרוםיחפר לבריכת החעמק  את זרם שפכי  

- ו   0.22הכללי בפועל, נמצא כי התוצאות תואמות ליחסי הספיקה  מי נתניה בזרם עמק חפר והזרם  

על כן בחרנו לאמץ את ההנחה המחמירה יותר. כמו כן, התוצאות אשר התקבלו בפועל בשעות  ו  ,0.30

מק חפר ומי נתניה הצעה לערכי סף  לפיכך, הגיש האיגוד לשיקול ע   .0.43הלילה תאמו ליחס הספיקה  

ה  לבריכת  חפר  עמק  שפכי  מטהלהסטת  למפורט  בהתאם  הלילה  ושעות  היום  לשעות     : חירום 

בין ספיקת    0.3בהן הספיקה הכוללת גבוהה, נעשה שימוש ביחס ספיקות של    09:30-23:30בשעות היום  

   עמק חפר לספיקת הזרם הכללי, זהו יחס הספיקות הממוצע.

 ות היום* השפעת ערך ההגבה בשפכי עמק חפר על ההגבה בכניסה למט"ש בשע : 17טבלה מס'  

בזרם   הגבה שפכים חומציים
 עמק חפר 

הגבה בכניסה הכללית למט"ש הנחה שפכי  
 7.0נתניה 

הגבה בכניסה הכללית למט"ש הנחה שפכי  
 6.5נתניה 

6.00 6.51 6.32 

5.90 6.43 6.27 

5.80 6.35 6.22 

5.70 6.27 6.15 

5.60 6.18 6.08 

5.50 6.09 6.01 

5.40 6.00 5.93 

בין ספיקת עמק חפר    0.3בהן הספיקה הכוללת גבוהה, נעשה שימוש ביחס ספיקות של    09:30-23:30היום מוגדרות  *שעות  
 לספיקת הזרם הכללי, זהו יחס הספיקות הממוצע.  

   "ש בשעות הלילה**השפעת ערך ההגבה בשפכי עמק חפר על ההגבה בכניסה למט : 72טבלה מס'  

 
בכניסה למט"ש נתניה  ספיקה שעתית שפכי עמק חפר : 53תרשים מס' 

 )שני'(  13/05/2019בתאריך 
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  הגבה שפכים חומציים
 בזרם עמק חפר 

הגבה בכניסה הכללית למט"ש הנחה שפכי  
 7.0נתניה 

הגבה בכניסה הכללית למט"ש הנחה שפכי  
 6.5נתניה 

6.00 6.43 6.28 

5.90 6.35 6.22 

5.80 6.26 6.16 

5.70 6.17 6.09 

5.60 6.08 6.01 

5.50 5.99 5.93 

5.40 5.90 5.85 

נתקע   זהו יחס הספיקות המקסימלי לחישוב. - 0.43שעות הלילה בהן הספיקה נמוכה, נעשה שימוש ביחס ספיקות של **ב
 לי הסימון הצבעוני 

ערך כולל משנה זהירות.     5.7המוצע להסטת שפכי עמק חפר לבריכת חרום הינו ערך של    סףהערך  

השפכים המתווספת בפועל לקיבולת    זה הינו זהה לזה של שעות היום בשל הספיקות הנמוכות וכמות 

 האוגר. 

 : מסקנות

הזרמה   מ  קצרבאירוע  נמוך  הגבה  בערך  שפכים  להערכתנו:   6.0-של     בשגרה 

לפרק זמן קצר של חצי שעה עד שעה,    5.7-6.0הזרמה של שפכים בעלי ערך הגבה נמוך של  בשעות היום  

ת הזרמה קצרה. ספיקה יומית  הינו בעל השפעה זניחה זאת בשל אפקט המיהול באוגר הריאקטור בע

קוב'    4,000  -ליום אשר מתקבלים ביממה כאשר ספיקת השיא בשעות היום הינה כ'  קוב  55,000-הינה כ

קוב' בעלי ערך הגבה   40,000בקיבולת של    תימהלמנפח האוגר   10%-מות שפכים זו המהווה כלשעה. כ

 ר ותפגע בתהליך. תוריד את ערך ההגבה בריאקטו הזרמה ממושכתתקין. לעומת זאת 

לאחר    עד שעהלפרק זמן קצר של    6.0-5.7בשעות הלילה, הזרמה של שפכים בעלי ערך הגבה נמוך של  

הייתה   הגבה  בו  בין    תקינה יום  ונעות  נמוכות  כוקב'    1500-800והספיקות  מקיבולת    2-4%-תהווה 

ות תהיה השפעה  האוגר ותהיה בעלת השפעה זניחה אף יותר. עם זאת להזרמה ממושכת של מס' שע 

 ותפגע בתהליך. 

 : מוליכות

בתחנות   למוליכות  סף  ערכי  נקבעו  נתניה  למט"ש  חפר  עמק  שפכי  של  ההזרמה  להסכם  בהתאם 

 . המשודר לחברה הכלכלית עמק חפר  באמצעות ניטור רציףומוליכות  ות בהן נמדד ערך הגבה  משמעותי 

לבריכת החרום נעשתה על בסיס  בחינת ערכי סף של ערכי מוליכות חשמלית להסטת שפכי עמק חפר  

על  נתוני המוליכות והנתרן אשר נבדקו במעבדה והועברו מעמק חפר. לנתונים נעשה עיבוד סטטיסטי  

 מנת למצוא קשר בין המוליכות לנתרן. 

ערכי   מרוכזים  מטה  לבטבלה  וסף  אשר התקבלולנתרן  הערכים    מוליכות  מול  הסטטיסטי  בחישוב 

 לעומת ערכים מוצעים: 2019משנת  ר ומי נתניהבין מ"א עמק חפ הרשומים בהסכם

   לשפכי עמק חפרומוליכות ערכי נתרן : 73טבלה מס'   
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 טבלה מרכזת לערכי נתרן ומוליכות

 ערכים ע"פ הסכם תחנות 
מתאם  
 מתאם פולינומי  לינארי 

ערכים על פי  
 תקנים

מוצעים עפ"י  ערכים 
 המתאם הגבוה ביותר 

 מוליכות   נתרן  ליכות מו נתרן      מוליכות    נתרן   פרמטר 

 µS מג"ל µS מג"ל   µS מג"ל יחידות  

 2500 200 1821 150 0.8857 0.796 2500 150 כניסה למט"ש

 2800 230 2505 230 0.9188 0.8912 2500   אז"ת 

 2500 230 2123 230 0.9244 0.927 2500 250 מרץ 

 3500 300 2752 230 0.8963 0.8206 4000 250 גת

 2100 230 1732 230 0.6056 0.4742 3000 250 הוד חפר 

 הבסיס לערכים המוצעים: 

מכלל   .1 מושפע  הוא  הנתרן,  לריכוז  כמדד  חשמלית  המוליכות  לערך  להתייחס  שמקובל  למרות 

בחוסר המתאם בין הנתרן והמוליכות  המלחים המומסים בשפכים. דוגמא בולטת לכך משתקפת  

 . נמוך  בהם המתאם בין נתרן ומוליכות בשפכי הוד חפר

אשלגן קיים חשש כי המוליכות אינה מהווה מדד חד חד  שימוש בבגלל החלפת השימוש בנתרן ל .2

 ערכי לריכוז הנתרן. 

 מקור גבוה למוליכות חשמלית הינה שפכי רפתות בעלות הקלות משמעותיות.   .3

מתנגשות   .4 הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י  לתעשייה  הניתנות  מי  עם  הקלות  בדרישות  עמידה 

 נתניה.  

ניתן לעשות אכיפה על  כלל .5 כוללים ערכי מוליכות חשמלית ולכן לא  וביוב לא  י תאגיד מים 

 התעשייה לפרמטר זה.  

י ערך המוליכות הינו מדד תפעולי המהווה אינדיקציה לערכי הנתרן ואינו יכול לעמוד כערך  יש לציין כ

על הסכמה  קיימת  לחקלאות.  הקולחים  בהשבת  הנתרן  ריכוז  את  יחליף  אשר  עם    עצמאי  המודל 

על כן ישנו הצורך  וזאת יש לזכור כי מדובר במודל תיאורטי  עם  יחד    .םמקדמי המתאם האופטימליי

לקבוע ערכים תפעוליים על בסיס המודל אשר יספקו את ההגנה הדרושה על המט"ש ויאפשרו תפעול  

 שוטף. 

   .רבה תפעוליתנדגיש כי ריכוז הנתרן בקולחי מט"ש נתניה עומדים בתקנות בריאות העם עם רז

 החברה לטיפול והשבת מי ביוב נחל חדרה 

א אזורי  מט"ש  הינו  בחדרה  בשנת  המט"ש  הוקם  מהרשויות:    1994שר  שפכים  אור  וקולט  חדרה, 

בשל הגידול    והחברה לפיתוח קיסריה.  אזרק-א ג'סר    גבעת עדה,- בנימינה  כרכור,-פרדס חנה ,  עקיבא

שכונות חדשות המצו וחיבור  יות ברשויות המחוברות למט"ש, מתוכנן המט"ש  הטבעי באוכלוסייה 

מו  כ נפש. 300,000-מק"י האקוויוולנטי ל 60,000-ק"י למ 38,000להתרחב מספיקת תכן הידראולי של 

עפ"י תקנות   ללא הגבלה  שלישונית המתאימה להשקיה  ברמת  קולחים  להפיק  כן, מתוכנן המט"ש 

 בריאות העם.  
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 ממצאים  

לממצאים   :שפכים בהתאם 

   :Xמס  בלהשבט

שפכים  • מגיעים  למט"ש 

שפכים  המאפיינת  באיכות 

ביטוי   לידי  הבאים  סניטרים 

-2.0של    BOD/CODביחס  

3.0. 

על   • לראות  יה יניתן 

בעומסים  משמעותית 

אל המט"ש. העומס  המגיעים 

להוציא את עומס השמנים והשומנים. עלייה זו מדגישה    28%- עלה ב  BOD-האורגני המתבטא ב

 הדוק ודיגומים בכל הרשויות המזרימות אל המט"ש.  את הצורך בפיקוח 

מעבר    מהטבלה ניתן לראות כי בחלק מהחודשים העומסים גובלים בערכי התכן של המט"ש ואף  •

 עומס המוצקים :להם. לדוגמא

המרחפים אשר עומד בממוצע של 

אותו    91% ועבר  התכן  מערך 

אפריל נובמבר   , מאי,  בחודשים 

 .  2019דצמבר ו

ההידר • השפכים  העומס  של  אולי 

משנת   לגידול    2018עלה  בהתאם 

מבנים    הבאוכלוסיי  ואכלוס 

אל   המזרימות  הרשויות  במרחב 

ב בשנת  4.2%- המט"ש   .2019  

   התכנוני של המט"ש.          מהערך  80%הספיקה עמדה על  

  :קולחים

לשנת    הקולחים  איכויות  בבחינת 

, ניתן לראות כי מט"ש חדרה  2019

עם   בעומס    העלייהמתמודד 

קולחי   וכי  בשפכים  האורגני 

הנדרשת  באיכות  עומדים  המט"ש 

זאת,  עם  מוגבלת.  להשקיה 

על  הצח"כ  יהתרחשה  בריכוז  יה 

המרחפים.   בהן והמוצקים    בעתות 

ושאיבה   גבוה  הקולחים  מפלס 

  למאגרים נפסקת, מתרחשת גלישה 

BOD5COD/BODTSS  105ºC כלליCOD כלליספיקה )רציף(
חנקן קיילדל 

)TKN(

זרחן 

P-כללי כ

שמנים 

ושמנים

ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יום]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יממהחודש

29,25420,6067,9292.611,0051,9422362,077ינואר 

32,10525,9099,2782.811,9752,4623152,279פברואר

31,63627,71311,4882.413,6702,5182632,246מרץ

32,29327,80411,2932.516,9962,4163102,293אפריל

30,52935,96310,7923.319,9342,4032902,168מאי

28,70625,34711,3392.215,5871,9352992,038יוני

28,55829,18610,3092.812,5372,0853062,028יולי

30,41728,5319,8862.914,4782,2203042,160אוגוסט

30,87829,4889,7883.014,6362,2233092,192ספטמבר

30,22025,8389,3082.814,7782,1943112,146אוקטובר

30,00831,35813,0832.417,4952,0413092,131נובמבר

31,69430,49011,6002.617,1462,3453042,250דצמבר

30,52528,18610,5082.715,0202,2322962,165ממוצע 2019

29,23220,7157,5302.710,0771,9192552,982ממוצע 2018

38%-4.2%27%28%2%33%14%14%שינוי מ- 2018

38,00014,00016,5002,610ערך תכנוני

80%75%91%86%אחוז מהתכן

 מט"ש חדרה איכות שפכים גולמיים 2019

  TSS

105ºC
חנקן כלליCOD כללי

זרחן   

P-כללי כ
     בורון  B  נתרן  Naכלוריד

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

23.044.718.10.731591030.19ינואר

8.243.519.60.7217299.60.18פברואר

7.446.617.40.5315192.70.14מרץ

11.246.812.91.315488.50.14אפריל

12.843.78.52.415998.30.17מאי

12.544.712.52.11560.22יוני

11.445.010.73.961461190.16יולי

9.536.513.72.9139אוגוסט

8.937.514.32.4137990.10ספטמבר

9.739.911.92148אוקטובר

11.142.016.03.00138920.00נובמבר

24.352.422.53.00140910.2דצמבר

12.543.614.82.115098.10.15ממוצע שנתי 2019

7.039.314.22.416297.70.20ממוצע שנתי 2018

31%-8%0%-14%-44%10%4%אחוז השינוי

30/45100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת )מירבי/ ממוצע(

42%44%25%17%60%65%38%אחוז מהתקן להשקיה מוגבלת

 מט"ש חדרה איכות קולחים 2019

 2019איכות שפכים גולמיים במט"ש חדרה בשנת  : 74טבלה מס'  

-2018: עומס מוצקים מרחפים במי שפכים בשנים 54מס'  תרשים

2019 

 2019דרה בשנת איכות קולחים במט"ש ח: 75מס'  טבלה
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ם תחת טיפולו והובלתו  מקרים מסוג זה נמצאי  לנחל חדרה של קולחים שניוניים אשר לא עברו חיטוי.

   של המשרד להגנת הסביבה אשר משתף פעולה עם הצוות המקצועי של האיגוד.

להתרחש י עלי עלולה  המפלס  ת 

בין   תיאום  מחוסר  כתוצאה 

המאגרים  של  השאיבה  מערכי 

כן   כמו  המט"ש.  מזרים  אליהם 

אוטומטית  תתרחש   הגלשה 

מציג   המוליכות  מד  כאשר 

אלה   קולחים  חריגים.  ערכים 

ינם עומדים בערכים הנדרשים א

מאושרים  ואינם  לנחל  להזרמה 

הרשויות ע"י  המשרד   .להזרמה 

    להגנת הסביבה בתיאום עם איגוד ערים פתח בהליכים מול מט"ש חדרה בשל גלישת הקולחים.

 

 

 מחוז חיפה 

  מנא"י מכון טיהור

באזור  מ ממוקמים  נייר  פעלי 

מוצרי   ומייצרים  חדרה  תעשייה 

ר הנאספת מרחבי  נייר מפסולת ניי

שונים   כימיקליים  תאית,  הארץ, 

הוא   הנייר  ייצור  תהליך  ומים. 

מים  הצריכת    עתיר שפכים. כיום

המפעל   כשלושה של  על    עומדת 

. מתהליך הייצור  מיליון מ"ק/שנה

מ"ק    2.7-כמוזרמים   מיליון 

תעשיי )שפכים  בשנה    7,350תיים 

נתוני  \מ"ק ע"פ  (.  2019יום 

  הור טיההשפכים מטופלים במכון 

המפעל. של  כ   התעשייתי  כאשר  עצמאי  טיהור  במכון  מטופלים  מושבים    30%-השפכים  מהקולחים 

השפכים    רחקים לנחל חדרה )פסולים להשקיה עקב נוכחות גבוהה של בורון(.ולתהליך הייצור והיתר מ 

בשני    סינון ונטרול(, טיפול ביולוגי  ,במערך טיפול הכולל: טיפול קדם )איגום  מטופלים   התעשייתיים

סינון חול והכלרה ומתקן לריכוך. כיום   ע"י , טיפול שלישוני(טיפול אנאירובי וטיפול אירובי)  שלבים

 תהליכים אלה מורחקים לנחל.   רוב הקולחים המתקבלים בסוף

. פסולת תהליכית מהכנת החומר וסינון ראשוני  1  :םשני סוגימתקבלת בוצה מהנייר     תהליך ייצורמ

. בוצה שניונית הנוצרת בטיפול האירובי. כיום תהליך  2לריבוד רפתות.    ת זו מפונ  של השפכים. בוצה

 ורור יחד עם קו הנוזל. וייצוב הבוצה השניונית נעשה באגן הא 

גלישת קולחים  : 15מס'  תמונה

 במט"ש חדרה 

 נייר חדרה אגן שיקוע, מט"ש : 16מס'  תמונה



[160 ] 
 

 

 :שפכים
בשנת  ממצאים  ה  מבחינת  

 עולה:   2019

 :טיפול האנארוביהמערכת   

בין    עומס  ה • נע  הידראולי 

מ"ק/יומי     6180-8284

 מוצעבמ  60%-כ המהווה  

של   התכנון   12,000מספיקת 

 מ"ק/יומי. 

נע בין   •  26-42העומס האורגני 

COD/ton/day  50בממוצע מהעומס המתוכנן של  74%- המהווה כCOD/ton/day  . 

האנאירובי מפחית    • של    CODהמערך  ליציאה  72-82%ביעילות הפחתה  הכניסה  לראות    .בין  ניתן 

ועומס    בעומס האורגני  17%- כת למרות הפחתה של  זאו  2018ירידה מסוימת ביעילות בהשוואה לשנת  

 .  2018הידראולי כמעט זהה לזה של שנת 

    :האירוביהטיפול מערכת  •

  106%-בממוצע ו  75%ה  המהוו  BOD/ton/day  2.9-7.0רובי נע בין  יעומס האורגני המטופל במתקן האה

ניתן לראות  .  BOD/ton/day  6.6של   וקן )סיבת התיקון מפורטת בהמשך הפרק(מהעומס המת  מרביים

ירידה בכניסה  את התואמת  אשר    ,2018בכניסה למתקן משנת    BOD-הבריכוז ממוצע    9%של    ירידה   עוד

 למתקן האנאירובי. 

 קולחים: 

 .  מוזרמים לנחל חדרהלכן הם מג"ל ו 3.3-5.3פסולים לחקלאות בשל תכולת בורון של  קולחי המט"ש  •

מפיק קולחים העומדים באיכויות אשר   מט"ש מנא"י 2019כי ככלל בשנת   Xמס'   ניתן לראות מטבלה •

 הותרו על פי צו ההרשאה להזרמה לנחל חדרה. 

CODtBODtTNTPCODtBODtTNTPספיקת כניסהחודש

 COD 

 אחוז

הרחקה
M3/Dayטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יוםטון/יום%

1828438130.140.027.75.90.240.0379.7%
2769041120.130.0111.36.10.210.0772.5%
3759938130.120.028.55.50.190.0677.9%
4704433140.140.028.65.60.230.0374.0%
5749038140.130.099.03.40.280.0676.6%
6750439120.150.028.73.80.000.0078.1%
772674280.100.018.22.90.170.0480.5%
8618038100.110.016.74.30.190.0582.1%
9705140100.100.007.65.10.090.0080.7%
10573226100.120.016.14.00.220.0376.1%
11687838150.220.037.55.80.230.0580.1%
12754934130.240.118.77.00.220.0374.2%

718937120.140.038.25.00.190.0477.7%ממוצע 2019
723543.414.42.35.480.4%ממוצע 2018

3%-8%-20%71%-17%-1%-שינוי מ-2018
8500506.6תכן

85%74%75%אחוז מהתכן

שפכי מט" ש מנאי 2019

כניסה מכון אירובי ספיקת שפכיםנתוני כניסה כניסה אנאירובי
עומסים, טון/יום
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   :הרחבת המט"ש

מייצור נייר כתיבה לייצור נייר אריזה. בשל השוני בחומרי הגלם והתהליך,    4הוחלט להסב את מכונה  

א להקטין  מנת  על  לעלות.  צפוי  למט"ש  המגיעים  בשפכים  האורגני  המתקן  העומס  על  העומס  ת 

 כנית להרחבת מערך הטיפול בשפכים: והאירובי ולהתכונן לעלייה בעומס, הוכנה ת

   עומס הידראולי:
ו\מ"ק  7,500במצב קיים, ספיקת השפכים הממוצעת בכניסה למט"ש הינה   ערך  בעלת  יום בממוצע 

של   בשנת  ביום.  \מ"ק  10,000מקסימלי  דווחו  אשר  לנתונים  תואמות  אשר  הספיקה    2019ספיקות 

ספיקות אלו תואמות   ,יום. בנוסף\מ"ק  9,100יום והמקסימלית על \מ"ק  7,350-הממוצעת עמדה על כ 

 טון(. \מ"ק  5טון וייצור נייר חום דורש \מ"ק  7ריכת מים לתפוקת הנייר )נייר לבן דורש צ לחישוב 

ש שינוי במערך  דרנלא    4מכיוון שלא צפוי שינוי משמעותי בעומס ההידראולי בעקבות הסבת מכונה  

 הסינון והאיגום במערך קדם הטיפול של כלל טיפול מערך שפכי המפעל. 

 אנארובי:  המתקן  ה
 מ"ק/יום ולעומס אורגני ממוצע של    14,400האנאירובי הקיים מתוכנן לספיקה של    מתקן הטיפול

tonCOD/day  50  57-ו tonCOD/day    .ן  מייצור נייר לב  4הסבת מכונה  היא שבנחה  ההבמקסימום

מ"ק/טון    5  –בצריכת המים והעומס האורגני    8תפעל באופן דומה למכונה    4לייצור נייר חום, מכונה  

עומס האורגני הצפוי בכניסה  ה  8והגדלת התפוקה של מכונה    4בהסבת מכונה    .CODק"ג    9.2נייר חום/

 עומס מקסימלי.  tonCOD/day 80-ו  tonCOD/day6 6למתקן האנארובי יהיה 

 

  

מט"ש מנא"י איכות קולחים שהוזרמו לנחל בשנת  : 77טבלה מס' 

2019   

DateTSS 105°C BODCODNH4-NTotal NTotal PClNa

dd/mm/yyyy[mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l][mg/l]

2.57.0770.082.20.5294.0239.0ינואר

10.05.0970.142.10.3193.0182.0פברואר

31.05.0681.103.31.0162.0162.0מרץ

2.57.0870.343.80.3240.0221.0אפריל

6.011.0630.078.00.3165.0181.0מאי

2.57.0950.073.80.2214.0246.5יוני

5.35.0790.074.10.2186.0276.0יולי

6.05.0610.203.4206.0259.0אוגוסט

2.55.0490.043.2198.0205.0ספטמבר

2.55.5520.04207.0201.0אוקטובר

6.05.0690.131.61.0201.0191.0נובמבר

14.0660.132.01.1166.0303.0דצמבר

7.66.1720.23.40.5202.7222.2ממוצע 2019

4.98.9710.43.10.2240.9240.2ממוצע 2018

8%-19%-85%7%70%-44%1%-36%שינוי מ- 2018

10.010.01001.510.01.0400.0350.0תקנות צו הרשאה ממוצע

15.015.01502.515.02.0480.0450.0תקנות צו הרשאה מקסימום

מט"ש מנאי איכות קולחים המוזרמים לנחל 2019



[162 ] 
 

 

 נתוני המתקן האנאירובי לפני ואחרי ההרחבה : 78ס' טבלה מ

 יחידות פרמטר

 נתוני תפעול  נתוני תכנון

2 
 ריאקטורים

3 
 ריאקטורים

כניסה אנאירובי  
 היום 

כניסה אנאירובי  
 עתידית

 7670 7235 21600 14400 מ"ק/יום  ספיקה יומית

   3600 2400  נפח ראקטור

 65.8 44 78.5 50 טון/יום  CODעומס 

 85 55 87 57 טון/יום  CODעומס  מקס' 

 COD % 80 80 73-82 80יחס הרחקת 

 11 8 4 4 שעות זמן שהייה הידראולי 

  עומס אורגני ליחידת נפח
 ק"ג/מ"ק/יום  ר ראקטו

 24 
 

 

 

ר של  בנפחיתוספת  הטיפול    1200של  המוצע    אקטור  כושר  את  ירחיב  האנאירובי  מתקהשל  מ"ק  ן 

של   של  מ"ק/יו   21,600לספיקה  ממוצע  אורגני  ולעומס    tonCOD/day  87-ו  tonCOD/day   78.5ם 

 בשיא.

  kgCOD/m3/d24   אקטור נמצא הערך יחידת נפח רמקסימלי מתוכנן ל בבחינת ערך של עומס אורגני  

המקובלים בסוג    COD/VSS 0.5למקדם אקטיביות של  ו   kgCOD/m3/d 20-23התואם לערכים של  

 מתקנים אלה. 

ס הסגולי של החומר האורגני במערך האנאירובי המורחב תשפר את יעילות  הקטנה משמעותית בעומ
 ההרחקה. 

 
 : רובייאהמתקן  ה

  8,500הנמשך בספיקה של עד    האיוור תוכנן לטפל בשיטת  המתקן האירובי    ,תכנון המקוריבהתאם ל

)  kgBOD/day 4,460מ"ק/יום, בעומס אורגני של    0.13( של  F/Mובעומס צח"ב למוצקים מרחפים 

BOD/MLSS.   איוור שונה, המשלבת תהליך של  כיום המתקן מתופעל בשיטה  נמשך עם    עם זאת, 

  kgBOD/day-6,600 הגדלת העומס האורגני ל   תמאפשרייצוב בוצה אירובי באותו אגן. בהתאם לכך,  

)ביחס  ו מרחפים  למוצקים  צח"ב  של  F/Mעומס   )0.2 BOD/MLSS  .  מיועד אינו  האירובי  המתקן 

ל  ע  ק"ג חמצן ליום(. 16320- ק"ג חמצן/יום ל 8448- )מ 50%-בכ ת אספקת החמצן הגדל להרחבה מלבד 

  .0.2עד  BOD/MLSS( של F/M)ולשמר את היחס מנת לטפל בעומס האורגני העתידי  
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 F/Mוהיחס של במתקן האירובי,  הנדרשכמות חמצן : 79טבלה מס' 

 Vמ"ק , MLVSS מ"ג/ל , LOAD (BODt)  ,
 ק"ג/יום 

Rן/יום , ק"ג חמצ F/M 

 עתידי הווה  עתידי הווה  עתידי הווה  עתידי הווה   

 0.15 0.17 16320 7310 7.9 5.3 6400 3600 8500 ממוצע

 0.18 0.2 16320 8372 9.7 6.6 6400 3600 8500 מרבי

 
לעומת זאת, קו הטיפול בבוצה אינו הוכח כי עומד כיום בתקנות לבוצה סוג ב', אשר מחייבות עמידה  

תנא של    (1) ים:  בשני  הנדיפים    38%הפחתה  מ   (2)מהמוצקים  הנמוך  בוצה  נשימת    - קצב 

/grVSS/hr2.2mgO 

   ייצוב בוצה:

בדומה   נייר חדרה מאופיין,  במפעלי  אירובית  MBRלמתקני  מערך הטיפול האירובי  בוצה  בגילאי   ,

מתבצע    . בתהליך זה ייצוב הבוצהCo-Stabilizationגבוהים יחסית המאפשר התפתחות  תהליך של  

  במקביל לתהליך הביולוגי להרחקת חומר אורגני ומרכיבים חנקניים בתלות בטמפרטורה וגיל בוצה.

ביחסי  הב מאופיינת  במתקן  הפעילה  של  MLVSS/MLSSוצה  )בתחום  במיוחד  (,  ׂ 45-50%נמוכים 

  SRT*Temp=500קבלת בוצה אירובית מיוצבת ע"פ  ל .האופייניים לבוצה ביולוגית מעוכלת ומיוצבת

גבוהים    ימים  28-30נחוצים   ביומסה  ריכוזי  על  וטמפ'    15,000-16,000של    MLSSושמירה  מג"ל 

 . 22°C לית  שלמ מיני

 כללי  BODגיל בוצה בעתיד על בסיס עומס : 80טבלה מס' 

 V ,
 מ"ק

MLSS  ,
 מ"ג/ל 

LOAD (BODt)  ,
 טון/יום 

SLin ,
 ק"ג/יום 

SSeff ,
 ק"ג/יום 

SLeff  ,
 ק"ג/יום 

SRT יום , 

 32 15 37 4229 7.9 16000 8500 ממוצע

 26 18 45 5145 9.7 16000 8500 מרבי

 

 בוצה עודפת: 

טון    1,000-מעודפת תעלה  ה בוצה  הרובי, כמות  יאורגני בשפכים בכניסה למתקן הא העומס  ה בהגדלת  

( ע"י dewateringמערך הרחקת המים )את  להגדיל    קיימת תכניתטון לחודש.    1,400-1,500-לחודש ל 

 ט פרס או דקנטר נוסף.הוספת בל

שפ וניטור  להיכרות  בנוסף  ההרחבה,  לתכנית  האיגוד  שערך  המקיפה  לבחינה  וקולחי  בהתאם  כי 

שנת לאורך  לה,  2019  המט"ש  הקודמות  תנאים    והשנים  תחת  המט"ש  הרחבת  את  האיגוד  אישר 

רום  המבטיחים הפקת קולחים באיכות הנדרשת להזרמה לנחל תוך יצירת בוצה מיוצבת אשר לא תג

   למטרד לסביבה.
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  :מכון טיהור ניר עציון 

מ מט"ש  אל   עציון    ם שפכיוזרמים  ניר 

אל אד  :ישוביםמה עוספיא,  -לית  כרמל, 

אזורית  מ )עתלית,  ועצה  הכרמל  חוף 

הבונים,   כרמל,  גבע  אורן,  בית  מגדים, 

עין   עופר,  מהר"ל,  צרופה,  כרם  איילה, 

וכלא   6כלא   ובנוסף מלון יערות הכרמל(

בוצה  דמון.   על  מבוסס  הטיהור  תהליך 

משופעלת במשטר זרימה בוכנתי וייצוב  

טיפול   ללא  אירובי  בתהליך  בוצה 

שלישוני. המט"ש נמצא בשלבי הרחבה  

בשני שלבים.  מק"י    10,000-32,000מספיקת תכן של  ודרום חיפה  לקליטה וטיפול בשפכי טירת הכרמל  

מק"י    16,000הרחבת המט"ש לספיקה של  ת  א   וכוללות  2019שנת  העבודות על השלב הראשון החלו ב

של   לספיקה  המותאמים  בוצה  וטיפול  שלישוני  לטיפול  מערך  הטיפול    מק"י.  32,000והקמת  מערך 

   .ובכלור-UV השלישוני כולל סינון חול גרביטציוני וחיטוי דו שלבי ב

  :ממצאים

 :שפכים

של   • באיכויות  מתאפיינים  במט"ש  להשפכים  שבאים  סניטריים,  ה שפכים  בין  ביחס  ביטוי  -ידי 

COD/BOD   (. 2019להוציא את חודשי אוקטובר ונובמבר של ). 1.6-3.0אשר עומד על 

 מנתוני התכן. 60%ועומד על  3%- העומס ההידראולי הממוצע עלה ב 2018בהשוואה לשנת   •

 אחוזים. 56%-בעלה  COD-ערך צריכת החמצן הכימית ה •

ניתן לראות זאת מעלייה בעומסים    .2019בשנת    באיכות השפכים שהוזרמו אל המט"שישנה הרעה   •

בשפכים הגולמיים אשר גבוהה משמעותית מהעלייה בעומס ההידראולי. עלייה זו מתרחשת בעקביות  

 .  2017משנת 

נובע מדיגום אחד גבוה של    .CODt-בחודש נובמבר נמדד מדד חריג בערך ה • מג"ל צח"כ    7808הוא 

 מג"ל.  2773.5  -ה, מה שהעלה את הממוצע לבכניס

 

 

: מט"ש ניר  17תמונה מס' 

 עציון 
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 : קולחים

)גם  באיכות להשקיה חקלאית מוגבלת  2019מהנתונים בטבלה עולה כי קולחי המט"ש עמדו רוב שנת  

 במהלך הקיץ והסתיו.  ו ריכוזי נתרן וכלורידים גבוהים אך נמדד (םבערכים האורגניי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : כים חריגים במט"ש ניר עציוןפש

של שפכי רפתות, כאשר חלק מהרפתות אינן מפעילות מתקני    למט"ש ניר עציון מגיעה כמות גדולה

טיפול בשפכים. הרפתות אינן מחויבות עבור מלוא הסכום ע"פ כללי תאגידי מים וביוב בשל הקלות  

- בגורפות עבור הזרמת שפכים חריגים ואסורים. תוקף ההקלות עבור הזרמת שפכים חריגים הסתיים  

 פול מקדים ברפתות בשל כדאיות כלכלית.  , דבר אשר צפוי לעודד טי31/12/2019

נוסף הוא מפעל   ניר עציון"תורם שפכים משמעותי  ושירותי    מייצראשר    "ארוחות  מוכנות  ארוחות 

טון מזון לחודש כולל מנות בשריות, סלטים ומזון משומר בוואקום.    500- קייטרינג. העסק מייצר כ

  COD-אשר מפחית את ערכי הDAF מערכת  לטיפול בשפכים הכולל מיכל איזון ו  במפעל קיים מתקן 

וביוב. עם זאת, התאגיד מדווח על הזרמות   והשומנים בהתאם לדגימות במסגרת כללי תאגיד מים 

 שומנים לא מבוקרות אל המט"ש. 

ריכוז גבוה  התקבלה פנייה ממט"ש ניר עציון על הגעת שפכים לא מטופלים בעלי    10/10/2019בתאריך  

תוך  .  "ארוחות ניר עציון"כי מקור השפכים השומניים הוא ממפעל    השערההועלתה   של שומן למט"ש.

CODtBOD 5TSS  TKNPtCOD/BODספיקה

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

7,4224,6262,8892,423444.655.81.60ינואר 

6,9313,5141,9511,892386.049.21.80פברואר

6,1939,2593,4683,065425.462.42.67מרץ

5,9755,0132,2711,924351.329.92.21אפריל

5,2086,3853,2422,666464.666.71.97מאי

5,4267,3413,0113,120526.980.62.44יוני

5,5616,3562,3491,902499.354.52.71יולי

5,1396,3262,1561,54251.12.93אוגוסט

5,7726,7592,5112,251479.162.32.69ספטמבר

5,6797,1332,1181,982402.157.63.37אוקטובר

5,98616,6052,6941,927356.268.26.16נובמבר

7,0556,1173,0901,566536.271.31.98דצמבר

6,0297,1192,6462,188443592.7ממוצע 2019 ]ק"ג\יום[

5,8604,5562,2792,076405682.1ממוצע 2018 ]ק"ג\יום[

13%32%-3%56%16%5%9%שינוי באחוזים מ-2018

5,2494,1721,9141,686346512.2ממוצע 2017 ]ק"ג\יום[

7%-12%9%19%23%17%34%שינוי באחוזים מ-2017

10,00010,0004,0004,000700תכן ]ק"ג\ יום[

%60%71%66%55%63% מהתכן

איכות שפכים גולמיים מט"ש ניר עציון 2019

  TSS

105ºC
 BOD5

כללי
חנקן כלליCOD כללי

חנקן 

אמוניקאלי 

N-כ

זרחן   כללי 

P-כ
כלוריד

              

Na   נתרן
B    בורון     

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

5.44.134.513.51.52.91621190.00ינואר

10.53.133.315.81.34.51641280.21פברואר

9.87.028.59.93.06.91601280.24מרץ

8.66.836.311.23.02.41601350.24אפריל

8.57.133.015.03.05.62231830.25מאי

8.215.669.121.210.619.62371780.26יוני

9.510.849.111.93.06.82621850.24יולי

5.36.139.012.63.05.72631950.24אוגוסט

7.414.046.610.24.86.12681950.22ספטמבר

7.68.848.66.63.03.12791830.22אוקטובר

5.77.838.58.63.01.92301520.26נובמבר

3.36.426.610.93.04.41941400.26דצמבר

7.58.140.312.33.55.82171600.22ממוצע שנתי 2019

8.23.740.821.02.45.01741160.21ממוצע שנתי 2018

41%46%18%24%38%6%-1%-8%118%-שינוי באחוזים מ- 2018

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת 

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת

20.015.015.05.05.0ערך תכנוני

ניתוח איכות קולחים מט"ש ניר עציון 2019

למיים במט"ש ניר  : איכות השפכים הגו 81טבלה מס' 

 עציון 

 2019: ניתוח איכות הקולחים במט"ש ניר עציון בשנת 82טבלה מס' 
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ביובית אשר  ו פעולות תחזוקה של החלפת משאבה והגיעה למפעל נציגת האיגוד ובמקום נצפזמן קצר,  

המשאבה. תיקון  נדרש  בו  השפכים  מבור  שפכים  התקלקלה    שאבה  המפעיל  בור  לדברי  משאבת 

ונדרשה ההחלפה שלה אשר התרחשה בזמן הסיור. בזמן ההחלפה  השואבת שפכים למתקן האופרטיבי  

יצר המפעיל מעקף והזרים את שפכי המפעל הגולמיים למערכת הביוב הציבורית. כשנשאל מדוע לא  

המפעל    הוזרמו השפכים למיכל החירום, ענה כי היה צורך לרוקן את הבור בכדי להחליף את המשאבה.

טיפול במי חוף הכרמל המפרט את סיבות התקלה ודרישה להצגת  נדרש להעביר דו"ח לאיגוד והחברה ל

אמצעים למניעת הישנות התקלה. יש לציין כי עקיפת תהליך הטיפול והזרמת שפכים גולמיים הינו  

 בניגוד לרישיון העסק של המפעל על כן, האיגוד יידע את הרשויות על הזרמה זו. 

 יהור מעיין צבימכון ט

ות משותפת של תאגיד מעיינות העמקים, החברה לטיפול במי חוף הכרמל  הינו בבעל מט"ש מעיין צבי

קולט שפכים מהרשויות: זכרון יעקב,  . המט"ש  "פלגי מים" ומופעל ע"י חברת    פרדיסמועצה מקומית  ו

שלמה, שפייה, מעיין    )נחשולים, דור, בת  הדרומיים  חוף כרמל  מועצה אזורית  ימיישוב פרדיס, וחלק  

מ"ק ליום ואכן עמד    9,000המט"ש תוכנן עבור עומס הידראולי של    (."חגית" ר  צבי, מעגן מיכאל ואת

בערך זה בשנים האחרונות, אך העומסים האורגניים ועומס המוצקים היו גבוהים מהמתוכנן והכבידו  

 על המט"ש. 

ו  2018בשנת   יכולת קליטת השפכים של המט"ש  טיפול  ההחל שדרוג המט"ש שמטרתו להגדיל את 

המ בהת בעומסים  מקובע  תקבלים  מצע  טכנולוגיית  על  חברת(SUBREבסס  של   )"FLUENCE" . 

המערכת   למים.  חדירה  ובלתי  לחמצן  חדירה  ממברנה  על  מתבססת  באגן    מותקנתהטכנולוגיה 

, כך שיבוטל זרם הסחרור בין  תניטריפיקציה סימולטני -ניטריפיקציה ודה   מאפשרת קיוםהאנוקסי ו

נפח לטיפול ע"י הביופילם  ניתן גם להגדיל את הוגיה  הטכנולזרת  בעהאגן האירובי לאגן האנוקסי.  

סכון אנרגטי מבחינת כמויות אוויר שיש לספק. כמו כן, באגן האירובי העומס  , וניתן להגיע לחהמגולגל

   . 85-90%כ, כך שהחיסכון האנרגטי הינו ע"י דיפיוזרים הינו קטן משמעותית ולכן יידרש פחות אוורור

. החלפת מערך הקדם במערכות משולבות  1רוג המט"ש המשיכו וכללו:  שדעבודות    2019במהלך שנת  

 . התקנת מערכת המצע המקובע. 2לסינון, שיקוע והרחקת שומנים. 

  .תוך הפעלת ריאקטור חלופי הכולל תנאים אירוביים בלבדהתרחשה    2019מחצית הראשונה של  ה

  ראקטורים: רך שני החלה הזרמת של חלק מהשפכים ד  2019במחצית השנייה של 

ריאקטור  1    .100D-    בו

המצע   טכנולוגיית  מותקנת 

הטיפול:    המקובע. אגן    (א )שלבי 

מעורבל   מצע   (ב)אנאירובי  אגן 

 Membrane Aeratedמקובע  

Biofilm Reactor  (ג)    אגן אוורור

בו    מ"ק  2,100בנפח    -רובי  יא

מופעל מפוח באמצעות אלגוריתם  

חברת   ע"י  שהותקנו  וחיישנים 
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"FLUENCE"  מהשדרוג ומזהמים    ,כחלק  כללי  חנקן  להרחקת  הסחרור  ביטול  את  המאפשר  דבר 

   נוספים.

אגן אנוקסי   (ב) אגן אנאירובי מעורבל  (א)שלבי הטיפול:    אשר לא עבר שדרוג.   D-200ריאקטור  .  2

 .בירויאגן אוורור א  (ג) מעורבל

מספיקת המט"ש    75%עד    "FLUENCE"עם טכנולוגיית    D-100בחודש אוגוסט טופלו בריאקטור  

ללא פגיעה באיכות הקולחים. כמו כן, נמדדה יעילות הרחקה גבוהה יותר לאמוניה מאשר האיכות  

מק"י ללא הוספת    10,000-12,000הכללית שנמדדה. השדרוג יאפשר הגדלת ספיקת התכן ההידראולי ל

 ריאקטורים.  

והזרמה דרך המתקן של  ה, תחזוקה  היווה תקופה הרצה שכללה פעולות הקמ  2019החצי השני של  

"FLUENCE" באחוזים משתנים (  ע"פ דיווח חברת"FLUENCE"): 

  19ריאקטור משודרג פועל מאמצע יולי  .1

  19אוגוסט   - 19כשבועיים אמצע יולי  :אקלום .2

 19ספטמבר  - 19כחודש אוגוסט    :העלאת עומס על המערכת .3

 2020אמצע ינואר עד    אוורור אירובי בספיקת אוויר משתנה )פי אלגוריתם( .4

  :ממצאים

  :שפכים

- עולה כי שפכי מכון הטיהור מתאפיינים באיכויות של שפכים מוניציפליים הבאים לידי ביחס בין ה •

COD/BOD  2.0-3.0של   . 

 .  מנתוני התכן 60%ועומד על  6%- עלה בהעומס ההידראולי הממוצע  2018בהשוואה לשנת   •

  משנת   38%-אחוזים מעומס התכן ופחת ב  117%בממוצע    2019בשנת    היההעומס האורגני הממוצע   •

 ככל הנראה כתוצאה מפעולות אכיפה והסברה לתעשיות מזהמות.  2018
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   2019איכות שפכים גולמיים מט"ש מעיין צבי לשנת : 83טבלה מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קולחים: 

לטיפול במט"ש. עיקר    ניתן לראות הטבה משמעותית באיכות השפכים בפרמטרים הניתנים   84  מטבלה  

-בממוצע וריכוז החנקן כללי הופחת ב   37%-בריכוז המוצקים המרחפים שהופחתו ב ההטבה נראתה  

בחלק    הג יבממוצע בריכוז הנתרן וחר  19%ה של  י בממוצע. בניגוד לנתונים אלה, ניתן לראות עלי  31%

כי יש שיפור עקבי  עולה    55מתרשים    יכוז הממוצע הנדרש בתקנות להשקיה מוגבלת.מהחודשים בר

השנים   בין  הופקה  אשר  הקולחים  המטופלים    2017-2019באיכות  מזהמים  המודדים  בפרמטרים 

 במט"ש.

 2019איכות קולחים במט"ש מעיין צבי לשנת : 84טבלה מס'  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CODtBOD 5TSS  TKNPt  ספיקה
 /COD

BOD

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

          3,4795,6821,6961,574310383.3ינואר 

          4,4705,8072,2692,050386482.6פברואר

          3,9854,8102,1121,849336412.3מרץ

          5,2945,4902,4352,319390392.3אפריל

          5,9597,5023,6233,081509912.1מאי

          5,7557,9763,1362,762475412.5יוני

          5,97216,0144,3155,942556763.7יולי

          5,86713,7823,6674,142473663.8אוגוסט

          6,20820,71611,8705,525497711.7ספטמבר

          5,6668,9983,7282,561458612.4אוקטובר

          5,7628,4643,4572,927460632.4נובמבר

          6,41114,4124,0908,828664703.5דצמבר

          2.7         58.8           460       3,630         3,867            9,971       5,402ממוצע 2019 ]ק"ג/יום[

          2.2         57.8           566       6,814         7,376          15,989       5,112ממוצע 2018 ]ק"ג/יום[

19%2%21%-47%-48%-38%-6%אחוז שינוי מ-2018

           540       3,500         3,500            8,500       9,000תכן ]ק"ג/יום[

%60%117%110%104%85% מהתכן

איכות שפכים גולמיים מט"ש מעיין צבי 2019

TSS  105ºCכללי BOD5כללי CODחנקן כללי
זרחן   כללי כ-

P
  נתרן  Naכלוריד

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/לחודש\ יחידות

13.37.630.112.11.7189124ינואר

12.66.731.99.02.0194155פברואר

10.97.336.08.31.5184161מרץ

16.310.642.316.20.8179144אפריל

12.08.645.92.9מאי

8.67.139.111.12.8180152יוני

6.17.970.913.39.9177166יולי

5.65.729.110.72.3180150אוגוסט

7.07.436.910.42.8186157ספטמבר

5.66.831.411.54.3181143אוקטובר

6.17.629.313.23.9195146נובמבר

4.66.628.110.22.2181172דצמבר

9.17.53811.43.1184152ממוצע שנתי 2019

14.58.338.016.63.3176127ממוצע שנתי 2018

6%5%19%-31%-1%-10%-37%-אחוז השינוי מ- 2018

30/4520/30100/15060/7512/17250/280150/200השקייה מוגבלת 
10/1510/15100/15025/355/7250/280150/200השקייה בלתי מוגבלת

30%37%38%19%26%74%101%אחוז מהתקן להשקיה מוגבלת

איכות קולחים מעיין צבי 2019
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 2019-2017הקולחים של מט"ש מעיין צבי בין השנים איכות : 55מס'  תרשים

 

 

 

 גים ואסורים למט"ש: הזרמת שפכים חרי

התרחשו מספר לא מבוטל של אירועי הזרמת שפכים עתירים בשומנים, ככל הנראה    2019במהלך  

בנוסף לאכיפה ודרישת תוספת אגרה מהעסקים המזהמים בהתאם לכללי תאגיד  שפכי מסעדות.  

בודה  האיגוד מציע לעסקים הפונים אליו קבלת הנחיות כלליות ועזרה בהטמעת נהלי ע  מים וביוב

 ל שומנים וחומר אורגני ותחזוקת מפרידי השומנים.לצמצום במקור ש

קיבלו הקלות גורפות על    2019מוזרמים אל המט"ש שפכי רפתות שעד סוף    הנ"ל  בנוסף למסעדות 

המותרים   והכלורידים  הנתרן  בריכוזי  והקלות  הסביבה  הגנת  ממשרד  חריגים  שפכים  הזרמת 

   להזרמה.

 : 08/09/2020כרמל אירוע הזרמה חריגה מיקב 

התאפיינו בצבע    אשרמג"ל(,    7,760גבוה )  CODקופת הבציר הגיעו למט"ש שפכים בעלי ערך  בת

שחור עם קצף וריח חזק. על פי בדיקת האיגוד נמצא כי התרחשה תקלה במתקן הקדם של היקב  

קלה  בה הוזרמו לריאקטור האנאירובי של היקב גליקול )נוזל קירור( כתוצאה משבר בצנרת. הת

 זוהתה למחרת בבוקר לאחר שהתרחשה תמותת ביומסה בריאקטור ושיבוש התהליך.  

זיהוי התקלה הופסקה ההזרמה   ו  48-לעל פי דיווח היקב, לאחר    פונו במכליות השפכים  שעות 

זרזיר להגיע    למט"ש  המשיכו  בתהליך,  הפגיעה  בשל  זאת,  עם  לאיגוד(.  אסמכתאות  )הוצגו 

עומדים בערכים שנקבעו כמותרים להזרמה בתקופת הבציר.    מהמט"ש שפכים חריגים אשר לא

  קב חזר לפנות שפכים במכליות עד חזרה לאיכות הנדרשת. כמו כן, היקב בעקבות פניית האיגוד הי

הישנות   למניעת  אמת  בזמן  זה  מסוג  תקלות  וגילוי  למניעה  תכנית  האיגוד  דרישת  ע"פ  הציג 

 האירוע. 

 כרמל במט"ש מעיין צבי   שפכים גולמיים מיקבי: 81תמונה מס' 
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 מחוז צפון

 מועצה אזורית מגידו במכוני טיהור 

בעבר, שפכי היישובים במועצה אזורית מגידו טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון נפרדות לישובים,  

. היות והישובים במועצה פזורים במרחב שטח המועצה  60-יפול שהיה אופייני בארץ בשנות התהליך ט 

כמאפיין    ם לטיפול במקבץ ישובים.ן מועצות אזוריות, הוקמו מכוני טיהור קטנים קונבנציונלייכמאפיי 

 כשלים בהפעלת המט"שים כתוצאה מהשפעת תנודתיות בעומסים.  עלולים להיווצר מתקנים קטנים  

 הקייני  –מכון טיהור 

ם מקבילים לטיפול  הכוללת שני מודולי A2Oיני פועל בשיטת בוצה משופעלת מסוג  י הק  מכון הטיהור

ב בוצה  וייצוב  ראשוני  שיקוע  ללא  אירוביבשפכים  מוזרמים    .תהליך  מהמכון  המופקים  הקולחים 

   ב'.למאגר של מגידו 

. קיבוץ מגידו המזרים בעיקר שפכים סניטריים. אל קו זה  1המט"ש קולט שפכים דרך שני קווים:  

מתחבר גם אורחן מגידו. מכלא מגידו מוזרמים  . קו כלא מגידו אליו  2גן לאומי מגידו.    2019חובר בשנת  

סניטריים ושפכי המטבח המוסדי. מאורחן מגידו מוזרמים שפכי מסעדות ותחנות דלק בנוסף  שפכים  

 . םלשפכים סניטריי

 ממצאים 

  שפכים:

השפכים במט"ש מתאפיינים באיכויות של שפכים סניטריים מובהקים, שבאים לידי ביטוי ביחס בין   •

 .2.0-2.5עומד על  אשר -COD/BODה

מנתוני התכן ע"פ ממוצע שנתי ועד    74%העומס ההידראולי הממוצע עמד על    2018בהשוואה לשנת   •

   .בחודש ינואר ופברואר הגשומים 82%

- ל 2017זהו היפוך מגמה לעומת ההשוואה בין    .ניתן לראות שיפור מסוים באיכות השפכים הגולמיים •

גידו. יתכן כי שינוי  ים להידוק הפיקוח והסכמות עם אורחן מ. ניתן לייחס חלק מהירידה בעומס2018

 .   2018המגמה שנמדד הינו תיקון לעלייה בעומסים שהתרחשה בשנת 
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 2019שנת מט"ש הקייני באיכות שפכים גולמיים :  85טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קולחים: 

בטבלה הנתונים המוצגים  פי  באיכות להשקיה חקלאית,  על  עומדים  מוגבלת    קולחי המט"ש  בלתי 

וכלורידים    נתרן  ניתן לראות בטבלה ערכי  הן בערכים האורגניים והן בערכי המלחים.  ,במשך רוב השנה

  המלחים בקולחיאותם  . כמו כן ניתן לראות עלייה בריכוזי  2019בחודש ספטמבר  חריגים וגבוליים  

ים לאלו שנמדדו בשנת  קרוב   2019. יש לציין כי הריכוזים שנמדדו בשנת  2018בהשוואה לשנת    המט"ש

  78:  2017שלא ניתן לקבוע כי מדובר במגמת עלייה בריכוזים. )ריכוז הנתרן הממוצע בשנת    כך  2017

 מג"ל(  147מג"ל, כלורידים 

 2019שנת  במט"ש הקייני באיכות קולחים : 86טבלה מס'  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזרמות חריגות למט"ש הקייני: 

הינו מת עומסים משמעותי למט"ש  מגידו, כאמור  תורם  אורחן  דרשה מהאיגוד  חם  מעלה. הסוגיה 

הנחיות מקצועיות לטובת    ספקלהוות גורם מקשר בין נציגי המתחם, קיבוץ מגידו ותאגיד המים ול

 אסדרה סביבתית.  

CODtBOD5 TSS  TKNPtספיקה 

/COD

BOD

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יוםחודש

67943914988.911.52.42.9ינואר 

66429512677.427.43.12.3פברואר

64751216286.119.80.03.2מרץ

645510245209.625.32.82.1אפריל

57245013257.827.00.03.4מאי

59127112465.617.51.92.2יוני

56322711842.516.21.91.9יולי

59324611643.319.02.12.1אוגוסט

61427312353.420.30.02.2ספטמבר

59650419170.917.32.42.6אוקטובר

56830312546.623.90.02.4נובמבר

55326112750.017.37.72.1דצמבר

6073581457420.22.02.5ממוצע 2019

661378174109233.02.2ממוצע 2018

32%12%-13%-32%-17%-6%-8%-שינוי מ2018

82075234228850תכן

%74%48%42%26%40% מהתכן

מט"ש הקייני איכות שפכים גולמיים 2019

  TSSBOD 5CODtTN
חנקן אמוניקאלי 

N-כ
PtClNaB

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

462810.67.00.3109710.07ינואר

118268.93.01.1122690.06פברואר

65253.10.376500.27מרץ

65257.33.054460.23אפריל

55106.93.00.670570.31מאי

5103513.39.03.31981110.21יוני

68259.03.02.82141180.20יולי

552510.53.04.32201270.17אוגוסט

56259.53.03.33301820.12ספטמבר

1252510.83.03.2223990.00אוקטובר

35258.73.02.469520.26נובמבר

2.55299.73.080500.26דצמבר

5.96.125.39.03.92.214786.00.18ממוצע 2019

9.006.828.712.130.872100.262.890.29ממוצע שנתי 2018

37%-26%349%41%47%37%-12%-10%-35%-אחוז השינוי מ- 2018

3020155ערך תכנוני

ערכים מותרים 

30/4520/30100/15060/7550/6012/17250/280150/2000.4/0.5להשקיה מוגבלת

השקייה בלתי 

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/280150/2000.4/0.5מוגבלת

איכות קולחים הקייני 2019
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והשומנים ביציאה     COD,TSS-התרחשה עלייה משמעותית בערכי ה  2019במחצית הראשונה של שנת  

שר נמדדו במסגרת הניטור ע"פ כללי תאגידי  . ע"פ איכויות השפכים אביחס לשנים קודמות  ,מהמתחם

מים וביוב התקבלה תמונה של חוסר התאמה בין איכות השפכים אשר נבדקה בעסקי המתחם לאיכות  

שפכים   )הכוללת  מהמתחם  ביציאה  הריכוזים  כי  התקבל  מהמתחם.  הכללית  ביציאה  השפכים 

יתן להסיק מכך, כי תחזוקת  עסקים המזרימים אליה. נסניטריים( גבוהים משמעותית מהריכוזים ב

- ו  CODמפריד השומנים ביציאה מהמתחם הייתה לקויה. בדיגומי האיגוד נמצאו ריכוזי שומנים,  

TSS   .אופייניים לשפכי מסעדות לא מטופלים 

בעקבות צעדי האכיפה של תאגיד המים וליווי האיגוד הנהלת המתחם לקחה על עצמה את תחזוקת  

איכות השפכים    . כתוצאה מכך תחזוקת המפריד ביציאה מהמתחם  די השומן במתחם בדגש על מפרי

השתפרו משמעותית  ועד כתיבת דו"ח    2019במחצית השנייה של שנת    כפי שנדגמו במעבדת האיגוד

זאת, השפעת תחזוקת מפרידיוהשומנים.    TSS-ו  CODבפרמטרים   איכות השפכים    עם  על  השומן 

 מוגבלת ונדרשות פעולות מונעות במסעדות המתחם.  ביציאה מהמתחם הינה 

 מכון טיהור מבוא כרמל

חברת  ומופעל ע"י    2017בשנת  "מבוא כרמל"  הוקם בסמוך לפארק התעסוקה   מכון טיהור מבוא כרמל

מים".   לטפל  "פלגי  תוכנן  ל  2,000- בהמט"ש  ביום  שפכים  מ צורך  מ"ק  באיכות  הפקת  קולחים  י 

במט" הטיפול  שיטת  )שלישונית.  ממברנות  משולבת  משופעלת  בוצה  הינה  בקונפיגורציה  MBRש   )

השפכים המוזרמים למט"ש הינם    אנוקסית ואירובית להרחקת תרכובות חנקן וזרחן.  -  אנאירובית

אל   מגיעים  השפכים  וחקלאיים.  תעשייתיים  שפכים  של  משמעותית  תרומה  עם  סניטריים  שפכים 

כולל שפכי רפת  )רמת השופט  וץ רמות מנשה, קיבוץ  קיב המט"ש מאזור תעשייה מבוא כרמל המתפתח,  

  . "זוהר דליה"מפעל    ושפכי קיבוץ דליה הכוללים את מי הנגר המזוהם של   (המעמיסים על המט"ש

 .  2020קיבוץ עין השופט הכולל את רפת הקיבוץ ומפעל "מיברג" מתוכנן להתחבר במהלך שנת 

מסים וחשוף לפגיעה בתהליך הביולוגי במקרה  רגיש מטבעו לתנודתיות בעוהוא  בשל היותו מט"ש קטן  

ת בשגרה וויסות  מ"ק בכניסה למט"ש מאפשר  800של פיקים חריגים. עם זאת, בריכת וויסות בנפח  

 של העומס הנכנס לתהליך.

  :ממצאים

  שפכים:

שהשפכים המגיעים למבוא כרמל מכילים    6.54-ל  2.30אשר נע בין    COD /BOD-ניתן לראות מיחס ה •

 של שפכים תעשייתיים וחקלאיים.   אחוז גבוה

מטווח   • זאת  לראות  ניתן  משתנה.  אופי  ובעלי  רבה  לתנודתיות  נתונים  למט"ש  המגיעים  השפכים 

 הערכים הגדול המתקבל בכל העומסים הנמדדים. 

ההידראולי.    40-70%המהווים    ביוםמ"ק    800-1,550בטיפל  המט"ש    2019  שנתב • התכן  מספיקת 

התאפיינו    2019להוציא את חודשי אפריל ומאי אשר בשנת    2018של שנת  התמונה המתקבלת דומה לזו  

 בכמות שפכים גבוה לעונה )ייתכן כתוצאה מהזרמות יזומות מהתעשייה(.

ניתן לראות עומסים גבוהים  הטבלה מציגה שוני גדול בעומס האורגני המגיע למט"ש במהלך השנה.   •

ריכוז מזהמים גבוה למערכת הביוב. נציין כי  שיטפונות עם    תבמיוחד בחודש דצמבר הנובעים מחדיר
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וחוזרת על עצמה מידי שנה.   זו הינה ארצית  נרחב בתשתיות    מניעתתופעה  דורשת שינוי  זו  תופעה 

 הישנות כולל הפרדה בין מערכת הניקוז למערכת הביוב. 

 2019איכות שפכים גולמיים במט"ש מבוא כרמל לשנת  : 87בלה מס'  ט

 

 קולחים: 
דים באיכות להשקיה בלתי מוגבלת ברוב חודשי השנה, להוציא חודש מאי אשר התאפיין  הקולחים עומ •

 בהגעת שפכים גולמיים בעלי עומסים חריגים. 

בולטת של שיפור באיכות הקולחים המתקבלת מהמט"ש. ניתן לייחס זאת לתפעול נכון    ישנה מגמה •

 ניסיון מצטבר של מפעילי המט"ש.  מ יותר כתוצאה 

אות כי המט"ש מפיק קולחים בריכוז כלורידים ונתרן גבוהה הגובל בתקנות בריאות  מהטבלה ניתן לר •

חודשי( ממוצע  )ע"פ  מוגבלת  בלתי  להשקיה  ב  ,העם  הנתרן  ש  חודכאשר  בערך  חריגה  נמדדה  מאי 

 בקולחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

חודש
BOD5TSS  105ºC כלליCOD כלליספיקה )רציף(

חנקן קיילדל 

)TKN(

זרחן כללי כ-

P
COD/BOD

]-[ק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםק"ג/יוםמ"ק/יממה

13396231741304733.58ינואר 

8813821231232133.10פברואר

81824410663252.29מרץ

154796527826539103.47אפריל

13411165456300772.56מאי

8524541901343572.38יוני

102096727524059123.51יולי

96012732631732744.84אוגוסט

9171151206428655.58ספטמבר

874517175943662.96אוקטובר

844843291199602.90נובמבר

141347117211040208466.54דצמבר

106711082722665811.313.64ממוצע שנתי 2019

10389182984016211.093.09ממוצע שנתי 2018

7%2%15%-51%-10%-%3%17%-שינוי ב

2000104052054032תכן 

53%107%52%49%35%אחוז מהתכן

איכות שפכים גולמיים 2019
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 2019איכות קולחים במט"ש מבוא כרמל לשנת : 88טבלה מס'  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ריכוזי נתרן וכלורידים  – 2019יכות קולחים במט"ש מבוא כרמל לשנת א: 56מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 הזרמות חריגות למט"ש:

המט"ש מתמודד לרוב באופן שיגרתי עם העומסים האורגניים ומסלקם ביעילות גבוהה. לעומת זאת,  

להשקי  הקולחין  מי  לפסילת  להוביל  ועלולים  בתהליך  מסולקות  אינן  ומתכות  כלורידים  ה  נתרן, 

בחן את תוספת עומס הנתרן והכלוריד  האיגוד  ,  2019במהלך שנת   והפניית בוצת המט"ש להטמנה.

עין השופט  בהתעשיות המזרימות למט"ש בהווה  משפכי   תוספת העומסים העתידים להגיע משפכי 

התעשיות  האיגוד ביצע בחינה של  .  2020להתחבר למט"ש ב  יםאשר כיום מזרים לבריכת חמצון ועתיד 

המתקבלת המזרימ הקולחין  ואיכות  הבדיקות  ממצאי  עפ"י  המט"ש  אל  שפכים  פי    ות  על  בהווה. 

  TSSBOD 5CODtTN
חנקן 

N-אמוניקאלי כ
PtClNaB

מ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/למ"ג/ל

10.17.4255.91.04.41091100.04ינואר

11.07.9254.03.04.71181730.09פברואר

8.47.4252.53.02.21401820.05מר 

6.29.83513.03.73.91461680.06אפריל

6.011.33422.822.31812390.13מאי

4.611.14125.318.91.71751110.09יוני

3.411.3259.13.061921910.08יולי

4.29.42517.03.07.81961150.10אוגוסט

4.89.6465.13.02.42311550.15ספטמבר

3.57.32515.93.06.91701020.00אוקטובר

2.49.02515.03.08.11791030.10נובמבר

2.48.13521.53.01971080.09דצמבר

5.589.123113.094.336.401701460.08ממוצע 2019

15.3515.965813.264.188.121951970.14ממוצע 2018

42.28%-25.70%-13.27%-21.22%-1.26%3.44%-47.08%-42.84%-63.63%-שינוי מ- 2019

10/1510/15100/15025/3510/155/7250/280150/2000.4/0.5השקייה בלתי מוגבלת )מירבי(

30/4520/30100/15060/7550/6012/17280150/2000.4/0.5השקייה מוגבלת )מירבי(

 איכות קולחים מבוא כרמל 2019
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הבחינה, נתרן  אין    ממצאי  של  גבוה  בריכוז  המתאפיינים  שפכים  המט"ש  על  להעמיס  אפשרות 

 .  ללא פגיעה באיכות הקולחים וכלורידים

 

  בקיבוץ דליה  "יהזוהר דל"התעשייה בעלת ההשפעה הרבה ביותר על מט"ש מבוא כרמל הינה מפעל  

מזוהמים.   נגר  מי  של  גדולה  כמות  וחומרי  ההמזרים  גלם  חומרי  מייצר  לתעשיית  מפעל  ביניים 

ומוזרמים  השפכים התעשייתיים של המפעל אינם מחוברים למערכת הביוב הציבורית    הדטרגנטים.

ן ייצור  לשימוש מתקמושבים  טיהור חלקי ו  השפכים עוברים .  למערך טיפול שפכים פנימי של המפעל

     האבקות במערכת סגורה.

זרמי נגר נקיים להזרמה לסביבה לשם הפחתת כמות הנגר המגיעה    פרדתלה  2019המפעל פעל בשנת  

למט"ש. להזרמה  ונדרשת  הנגר    למאגרים  תפעול  המזוהם  מי  משטחי  לרבות  המפעל,  שטח  משאר 

מרכזית וממנה מוזרמים    מוצאים המתחברים לנקודה  שלושהמנותבים ומועברים דרך    ,באזור הצפוני

מי  .  קוב'. המים נדגמים ומוזרמים לשני אוגרים ע"פ איכותם  400דרך צינור לבריכת אופרטיבית בנפח  

וביוב מים  תאגידי  כללי  ע"פ  הנדרשת  באיכות  עומדים  אשר  הם נגר  בנפח    .  הקטן  לאוגר  מועברים 

 ממנו זורמים בגרביטציה למט"ש.  ו מ"ק,   12,000

 שאיבה דליה: אירוע קצף בתחנת ה

התרחש אירוע    2019בשנת  בדומה לשנים קודמות, גם  

  , של הקצפת השפכים בתחנת השאיבה של קיבוץ דליה

לשיבוש    דבר התחנה. הגורם     פעולת 

על    12:30בשעה    09/12/2019בתאריך   דיווח  התקבל 

  13:45בשעה   גלישת קצף בתחנת שאיבה בקיבוץ דליה.

האיגוד ה נציג  מפ   גיע  עם  ביחד  תחנת  למקום  עיל 

נלקח דיגום מתחנת השאיבה ושוחת הדיגום  והשאיבה,  

מכיוון ששוחת הדיגום מגודרת    . "זוהר דליה"של מפעל  

די ונדרש להמתין  ילבצע דיגום באופן מי היה  לא ניתן  

בעת ביצוע הדיגום ערך הגבה היה    להגעת נציג המפעל.

  נים. י היו תקתקין, אפיון ראשוני כגון צבע ריח ועכירות  

מבדיגו ביציאה  של  הם  גבוה  ריכוז  נמצא  מפעל 

מעיד על חדירת מי נגר לזרם הסניטרי של המפעל.  ה, דבר  (האופייני למי הנגר של המפעל) דטרגנטים  

לכך,   בנוסף  הקיבוץ.  של  השאיבה  בתחנת  נצפתה  אשר  להקצפה  הוביל  הגבוה  הדטרגנטים  ריכוז 

אסורים להזרמה(, אשר מקורם ככל    ל כלורידים )שפכיםבבדיקת שפכי המפעל, נמצא ריכוז גבוה ש

מהשפכים המפעל.     הנראה  של   הסניטריים 

לדברי נציג המפעל, בגשם המשמעותי הראשון של החורף שטח המפעל הוצף עד כדי קריסה של שוחות  

לא   המפעל  דיווח  פי  על  הסניטרי.  הביוב  אל  מזוהמים  נגר  מי  והגעת  המבנים  בין  בשטחים  ניקוז 

שהתר יזומה  הזרמה  היום. חשה  באותו  הציבורית  הביוב  מערכת  אל  נגר  מי   ל 

וכתוצאה   בשנים האחרונות  בעונת החורף  שנה  מדי  דליה מתרחשים  קיבוץ  בתחנת  אירועי הקצפה 

תכנית ההיערכות לחורף של המפעל אינה מצליחה למנוע אירועים    .פעולת התחנה  משתבשתמכך,  

לים העלולים להתרחש באירועי קיצון ולפעול  ואחריות המפעל היא לאתר את הכשמסוג זה באופן גורף  

 למניעתם.  

:  19תמונה מס' 

דיגום בכניסה  

לתחנת שאיבה  

 ו  דליהבקיב
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 רישוי עסקים

הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת   1968חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת  

הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי  ישראל. חוק זה נועד להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור  

  .בנושא האחראי

 :)נלקח מאתר משרד הפנים( להלן רשימת המטרות והמשרדים האחראים

    ואיגודי ערים. באחריות המשרד להגנת הסביבה: איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים •

הציבור והבטחה מפני שוד   • לשלום  לב   :והתפרצותמניעת סכנות  )משטר י באחריות המשרד  פנים    תטחון 

 .ישראל(

 .באחריות משרד הכלכלה: של הנמצאים במקום העסק או בסביבתובטיחות  •

  אות. באחריות משרד החקל: מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות •

  ת. באחריות משרד הבריאו: בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים •

 .ת והצלה(טחון פנים )כבאויבאחריות המשרד לב : יום הדינים הנוגעים לכבאותק •

 .באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית: קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה •

השפעת התעשייה  בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת המודעות לאיכות הסביבה בהקשרים רבים וביניהם בהקשר  

הציבור.   ובריאות  הסביבה  איכות  על  נוהעסקים  פעם  לא  לסביבה  התעשייה  בין  המתבקשת  תקלת  הסינרגיה 

גבוה חיים  לרמת  השאיפה  מחד,  רבים.  תעשיי  הבקשיים  ייצור  רבים,  טבע  משאבי  וסיכונים דורשת  נרחב  תי 

ירוקות   וטכנולוגיות  לאנרגיות  לעבור  הטבע,  ערכי  את  ולשמר  לשמור  הרצון  קיים  מאידך,  גבוהים.  סביבתיים 

בפן התפעולי  יע משאבים רבים הן  ו"נקיות" והסדרה סביבתית למפעלים. דרישות אלו מצריכות מהתעשייה להשק 

הסביבתיות.   בדרישות  בעמידה  מלאוהן  פעולה  שיתוף  הרגולטורים  ללא  לבין  התעשייה  בין  וחיובי,  פורה   ,

 הסביבתיים, סינרגיה זו עלולה להיכשל ולהוביל להשלכות סביבתיות חמורות.  

קשר רציף עם כלל התעשיות במרחבו. ב  נמצאו  מפקח  סביבתי אשרמקומי  הינו רגולטור    כרמל  –איגוד ערים שרון  

רישוי עסקים אחראי ובפרט, מחלקת  ישיר לביצוע הסדרה סביבתית בבתי העסק ככלל, אגף תעשיות  ות באופן 

 במרחב האיגוד.  

גורם הסביבתי המוסמך להעביר תנאים ברישיון עסק לרשויות המקומיות בנושא  הכרמל הינו  –איגוד ערים שרון 

קטגוריות   שלושבתהליך רישוי העסקים ע"י גורם סביבתי מתקיימת אבחנה בין איכות הסביבה. ככלל, 

 :  A/B/Cהמחולקות לפי הסיווג הבא 

 A: הליכים מורכבים. מייצגת תעשייה כבדה, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוה המאופיינת בת 

 :B   .מייצגת תעשייה בינונית, בעלת פוטנציאל זיהום סביבתי גבוה 

 C: קטנים עד בינוניים.   בתי עסק 

אבחנה ופילוח בין העסקים והתעשיות כך שחלק מהתעשיות נדרשות בחידוש רישיון באופן   יםבנוסף, מתקיימ 

 דו שנתי וחלק באופן תלת שנתי ויותר. /שנתי
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. איגוד ערים שרון כרמל  B- ו  Aהמשרד להגנת הסביבה הינו הגורם האחראי למתן/חידוש רישוי עסק לתעשיות 

. העשייה בתחום רישוי העסקים מחולקת  Cעסק לעסקי מתן/חידוש/פיקוח על תנאים ברישיונות אחראי על 

 באופן הבא:  

 . Cהוצאת סיורי ביקורות ופיקוח לצורכי מתן/חידוש ועמידה בתנאי רישיונות עסק מסוג  .א

 מעקב ביצוע אחר דרישות האיגוד מעסקים אשר אינם עומדים בדרישות הסביבתיות.  .ב

 החדשים והישנים בהסדרה סביבתית.    ליווי העסקים .ג

 . B-ו  Aליווי ושיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בסיורי פיקוח למפעלים מסוג  .ד

   ליווי ושיתוף פעולה עם המועצות האזוריות במתן תנאים נוספים ברישיונות העסק לכל המפעלים. .ה

 

 : בתוכנית עבודה וביצוע תיעדוףקווים מנחים 

 לזיהום סביבתי.  עסקים בעלי פוטנציאל  •

 מתן/סירוב תנאים ברישיון עסק לעסקים אשר קיבלו "תנאים מוקדמים". הסדרת  •

 בדיקת סטאטוס התקדמות לעסקים הנושאים היתרים זמניים.  •

 . השפכים ע"י כללי תאגיד מים וביובמעקב/ליווי אחר עסקים בהם קיימת אי עמידה באיכות   •

 Cם המסווגים כעסקי מתודולוגיית פיקוח רישוי עסקי: 89טבלה מס'  

 :2019סיכום נתוני ביצוע לשנת 

באיגוד   2019בשנת   עסק מסוג    74  התקבלו  רישיונות  לחידוש    36מתוכן  ,  Cבקשות למתן/חידוש  בקשות 

 בקשות למתן תנאים חדשים ברישיון.  38ו רישיון

 

 

 

סדר 
 פעולות

 מהות הליך 

איסוף ובחינת    1
 מידע 

בחן מידע רלוונטי לגבי העסק הנבדק לרבות התייעצות עם  ילפני כל סיור י
 . גורמים שונים באיגוד או מחוצה לו

ליסט, מגובה  עריכת סיור פיקוח בעסק בתיאום מראש. מילוי צ'ק  סיור פיקוח   2
 ות(. באסמכתאות )מסמכים ותמונ

הפקת דו"ח סיור   3
 פיקוח 

ח סיור פיקוח עמידה בתנאי רישוי העסק  "בסמיכות למועד הסיור יונפק דו
 רקע, ציון הליקויים ואסמכתאות רלוונטיות. : הכולל

*תבחן אפשרות לתיאום מול בעל העסק להצגת פעולות מתקנות ע"פ לוח  
 דרים.   זמנים ואבני דרך מוג

נוסף בתיאום מראש עם נציג העסק לבחינת תיקון הליקויים   יקבע סיור תיקון ליקויים   4
 בהתאם לדו"ח סיור הפיקוח.

אי עמידה   5
 בתנאים 

במידה והעסק לא ביצע פעולות מתקנות בהתאם לדוח סיור הפיקוח  
 בתיאום מול הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.  ו

 יבחנו הצעדים הבאים:
 הארכת מועד תיקון הליקויים.  .1
צאת מכתב התראה ושימוע, עם ציון ההשלכות הנגזרות באי מתן  הו .2

   מענה ראוי מצד בעל העסק ואי עמידה בתנאים.

בשיתוף הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת   בירור ליוזמן בעל העסק  בירור  6
 . אכיפה טרם נקיטת אמצעי הסביבה 

 
 ול העסק. בהתאם לממצאים שיקבעו בשימוע תמשך האכיפה מ  חוות דעת סופית  7
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 2019מספר בקשות רישוי עסקים שטופלו ע"י האיגוד בשנת : 57תרשים מס' 

 

        

   :2019ות נוספות בתחום בשנת פעילוי 

האיגוד פעל בשיתוף פעולה עם רשויות נוספות באיגוד למניעת מפגעי ריח, רעש וזיהום אוויר   •

 מתעשיות בעזרת החלת תנאים משלימים ברישיונות העסק. 

בשנת   • ופיקוח:  עסקים  רישוי  בין    2019שת"פ  הפעולה  אגף  רכז  שיתוף  לבין  באיגוד  הפיקוח 

דדית והבנה ששני תחומים אלו קשורים  קים( המשיך לצמוח תוך עבודה התעשיות )רישוי עס

 זה בזה. 

שיתוף הפעולה באיגוד בין אגף תכנון וקיימות לאגף    2019שת"פ רישוי עסקים ותכנון: בשנת   •

תעשיות )רישוי עסקים( נשען על שת"פ רציף, תוך הבנה שהסדרה סביבתית מתחילה עוד בשלב  

 התכנון.   

 :2020יעדים לשנת  

 . 2019רישוי עסקים אשר הצטרף לאיגוד במתכונת מלאה בחודש נובמבר הובלת התחום על ידי רכז  .א

בכלל רשויות האיגוד ומתן דגש   C בעלי סיווגהמשך פיקוח וליווי על עמידה בתנאים ברישיונות עסק  .ב

 וליווי לרשויות הערביות הקיימות במרחב. 

ת סיורים בהתאם על עמידה בתנאי רישיון עסק אשר  בנייה ויישום של תכנית פיקוח ומעקב תוך הוצא .ג

 .Bניתנו ע"י המשרד להגנת הסביבה לעסקים המסווגים כעסקי 
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שרון  הסביבה  איכות  לשמירת  ערים  איגוד  של  הסביבתית  בצמצום  -המדיניות  מתמקדת  כרמל 

  ניתן שימוש המואץ במשאבי הטבע. כפי ש בהקטנת הצריכה והו  השליליות של פעילות האדםההשפעות  

מגוון ההיבטים   אגף חדש שמתכלל את  יצר  האיגוד  במהלך השנתיים האחרונות  זה,  בפרק  לראות 

הסביבה.   שבאיכות  מההומאניים  באיגודבשונה  האחרים  פתרונות  ה  , האגפים  במתן  מתמחים 

וכו' אשר דורשים הבנה וידע  וויר, קרקע, מים, תהליכי יצור, רעש, קרינה  לזיהומים סביבתיים כמו א

 ( מדויק  מדע  שבתחום  הנדסה,  מוכווני  האנושיים  בהיבטים  מתמחה  זה  אגף  וכו'(,  פיסיקה  כימיה, 

הסביבה. האגף בנוי משלושה עוגנים כאשר כל עוגן תורם למכלול האגף, מעשיר את השלם באיגוד  

 שבים שירות מהמעלה הראשונה. כולו ומקנה לציבור התו

. מטרתו העיקרית של התכנון הסביבתי הינה שמירה  תכנון הסביבתיבאגף מתמקד בהעוגן הראשון  

על האינטרס הסביבתי ועל האיזון בין שימור לפיתוח תוך כדי התייחסות תמידית לתכלול המערכת  

ושילוב ערכיו בציבור    קיימותתחום ההאקולוגית כפי שיורחב בתת הפרק הבא. העוגן השני באגף הינו  

ילות במרחב האיגוד. לכך חותר האיגוד בעבודתו בהיבט הקיימות ובשנה האחרונה,  התושבים ובקה 

כפי שניתן לראות בתת הפרק "קיימות", נעשה מאמץ רב והושקעו כספים לא מעטים על מנת לחזק  

במ ציבור התושבים  בקרב  והן  בתוך הארגון  הן  ערכי הקיימות  תחום  את  הינו  העוגן השלישי  רחב. 

הסביבתי  ה איכות    או חינוך  הקיימות,  ערכי  בהטמעת  מתמקד  באיגוד  החינוך  לקיימות.  החינוך 

לגיל   עד  פורמאלי  והבלתי  הפורמאלי  החינוך  במוסדות  הטבע  על  והשמירה  החינוך  18הסביבה   .

ריעת הזרעים" של ערכי  בתהליכים ארוכי טווח כאשר "ז  תהסביבתי מכיל בתוכו עשייה רבה שמאופיינ

הילדים בקרב  והטבע  לעולם    הסביבה  מגיעים  ילדים  אותם  פירותיה כאשר  עיקר  נותנת את  בהווה 

הבגרות בתקווה שינחילו את שלמדו ויעבירו את ערכי החינוך הסביבתי גם לדורות הבאים. תת הפרק  

 נה. חינוך מרחיב ומפרט על העשייה באיגוד בתחום החינוך הסביבתי בשנה האחרו 

 

 תכנון סביבתי 

רה שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת  ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכ

ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה ופיתוח מתחשב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך,  

שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא  את איכות חיינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע  

כוללי השינויים  בנ חי.  חקלאות,  לצרכי  האדמה  עיבוד  השאר:  בין  שוניםים  ליעודים  מגורים,  )  יה 

ת  ווכד'. מערכ   , חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי אנרגיה(תעשייה, מסחר, תיירות

 יים אלה בסביבה.  שינולת את המסגרת החוקית  ו המספק ןה והרישוי התכנון 

שואף להטמיע את נושאי איכות    אינטגרטיבית ורב תחומית,, אשר הינו בעל ראייה  התכנון הסביבתי

פיהן  תבתוכניוהסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי   על  ,  ובבקשות להיתרים המוגשים 

ברמה הארצית אל מול  ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. כל זאת  

 ול השלטון המקומי וועדות התכנון ברשויות.גופי התכנון המרכזי וברמה המקומית אל מ 

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות תפיסות תכנוניות  

 א.פיתוח בר קיימ  בשפת התכנון שיקולים של ותהנקרא ,ה כוללת וארוכת טווחי של ראי
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הנגשת    תכנון  אקלים,  מיקרו  קיימא,  בת  תחבורה  ומקדם  מעודד  באופן  סביבתי  הציבורי  המרחב 

הרעש   עוצמות  הפחתת  ובקרקע,  במים  באוויר,  המזהמים  הפחתת  עירונית,  התחדשות  מקיים, 

 והקרינה ושמירה על שטחים פתוחים.

ונותן    מקומיות ומפורטותהכנת תכניות    מלווה במסגרת העבודה השוטפת בתכנון הסביבתי האיגוד  

דעת חוות  לתוכניות  ואת  )  מתאר  גם  הארצית  בנוסף,  תמ"אות(ברמה  שוטף    מלווה.  באופן  האיגוד 

, ולעיתים  עדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקםוהו ואדריכלי  למהנדסי  

מהווה  הו   אף  ובעדכוני  בשטח  נוסף"  עיניים  חריגה  ו"זוג  וישנה  במידה  ואישורים  עדה  מהיתרים 

טפסי    הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים,התנאים הסביבתיים   קודמים שניתנו למפעלים ובתי עסק.

ה,  יובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשי   4

אירועים גני  מסעדות,  וכד'(    ,מלאכה,  לולים  במינימום(  תפעלרפתות,  )או  לסביב   ללא    ה.מטרדים 

גיבוש    השתתפות של  המוקדמים  בשלבים  מות ההאיגוד  האינטרסים  את  אפשרת  כניות  הבטחת 

 .הסביבתיים לטווח הארוך 

בדיקה    מימושן  של  ביצועה  דבר המחייב את  לפגיעה סביבתית,  פוטנציאל  מהווה  רבות  תכניות  של 

כניות והמבנים אשר מהווים  ומגוון סוגי הת  כנית אל הפועל.וסביבתית, וזאת עוד טרם הוצאתה של הת

מחצבות, מתקנים   ,תכניות בניין עיר, מפעלים, כבישים)ותר נו נרחב בייפוטנציאל לפגיעה סביבתית ה

של כל    ה כאשר השפעתכו'(,  חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות ו

נה פליטת מזהמי  י . לדוגמא, השפעתו הסביבתית העיקרית של כביש חדש ההנה ייחודית ליסוג תכנית ה

הרכב.  ה, לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי אוויר ממנו אל סביבתו הקרוב

  מסוכנים  בפליטת שפכים ותטמונ  ו/בתי חולים ת של מרפאות ו לעומת זאת, מרבית השפעתן הסביבתי

ו/או פסולת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על  

ה של פרויקטים שונים,  י ל מנת לבחון תכניות או היתרי בניעה.  והמים לסביבידי הזרמתם של שפכים מז

זו  הצגתלעיתים    תנדרש דעת  חוות  של  מטרותיה  סביבתית.  דעת  )חוות  הערכת1:  ות  ההשפע   ( 

של הפרויקט  הפוטנציאליות  קביעת  (  3) הערכת השפעתה של הסביבה על הפרויקט(  2)  הסביבתיות 

חוות הדעת סוקרת את כלל   יים.  מזער ולמנוע את המפגעים הסביבת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת ל

המשתנים: מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים במקום, השפעת פעולות הבנייה על הסביבה,  

הסביבתיתאופ והפגיעה  הזיהום  ופוטנציאל  העבודה  לערוך  .  י  הסביבתית  הדעת  חוות  על  בנוסף, 

במידה וישנה    -  י לבין התקנות והערכים המקובלים ברשויות השוואה בין המצב הקיים או הפוטנציאל 

 .  הפרה או סטייה מציגה חוות הדעת המלצות לתיקון המפגע והרחקתו וזאת טרם גרימת נזק משמעותי

 דות מקומיות לתכנון ובנייהווע

 : )תו"ב( ועדות מקומיות לתכנון ובנייה בעשר משתתף כרמל -איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

כוללת בתחומי האיגוד את פרדיס, אור  : )לשעבר שומרון יישובי הברוןיה יעדה מקומית לתכנון ובנ וו. 1

 ( זרקא-א , ג'סר גבעת עדה-, בנימינהיעקב  כרוןיעקיבא, ז

 חדרה ה  יעדה מקומית לתכנון ובניוו. 2

 אלונה - מנשהה יעדה מקומית לתכנון ובני. וו3

 רמל חוף הכה  יועדה מקומית לתכנון ובני. ו4

 עמק חפר יה יעדה מקומית לתכנון ובנ וו. 5

 ואליכין(   )כוללת בתחומי האיגוד את פרדסיה שרונים יהיעדה מקומית לתכנון ובנ וו. 6

 כרכור -פרדס חנהיה ימקומית לתכנון ובנ עדה וו. 7
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 וג'ת( גרביה-אל )כוללת בתחומי האיגוד את באקה עירוןיה יעדה מקומית לתכנון ובנ וו. 8

 ( את מועצה אזורית מגידו )כוללת בתחומי האיגוד יזרעאליםיה ימית לתכנון ובנ עדה מקווו. 9

 כפר יונה יה יעדה מקומית לתכנון ובנו ו. 10

כל הבקשות להיתרי  ל ומעניק חוות דעת  ,עדות התכנון המקומיותונוכח האיגוד בישיבות ובמסגרת זו  

להו הסביבתיים  התנאים  את  וקובע  סביבתיות,  השלכות  שלהן  בנייהבנייה  היתרי   .  צאת 

ב  תו"לפנות לנציגי ועדות   ת הסביבההונחה האיגוד ע"י מחוז מרכז במשרד להגנ 2019נציין כי במהלך  

למידע.   הבקשה  בשלב  כבר  רלבנטיות  בקשות  לאיגוד  שיעבירו  מנת  על  באיגוד  החברות  המקומיות 

בקשות להיתרי בנייה     278-הועברו לטיפול באיגוד ונמסרו התייחסויות סביבתיות ל  2019במהלך שנת  

  השנים האחרונות.  שמונהבביחס לממוצע הבקשות    (155%בקשות )  99יה של  ימדובר בעל  .4וטפסי  

מעורבותו של האיגוד ואגף התכנון בעבודה    הגברת  ניתן למנות את  העלייה נובעת מכמה סיבות ביניהן

מכך   וכתוצאה  המקומיות  הועדות  בנוסף  -מול  יותר.  רבות  בקשות  ה,  קבלת    תתייעלוהתרחשה 

כמהן  הארצית  ברמה    יתמערכת ההיתר.  בשלב  והן  זמין(  )רישוי  המידע  הורגשה  בשלב  עלייה  כן,  ו 

בפרויקטים בארץ בכלל ובאיגוד בפרט בתחומים כגון הקנאביס הרפואי, מערכות סולאריות על גבי  

   מאגרים ועוד.

 2019ד בשנת להיתרי בנייה שטופלו ע"י האיגוהבקשות  כמות: 58תרשים מס' 
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 2019-2011כמות היתרי הבנייה שטופלו באיגוד בין השנים  :59תרשים מס' 

הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד. אחד ממאפייניו הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. קיימת  

ם, הן  ערבים( ובצרכים המקומיי-באופי תושביהם )יהודים,  כפרי(-שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

והן   הסביבתי  הפיזיים  התכנון  מטפל  בהם  הנושאים  מגוון  על  משפיעה  זו  הטרוגניות  החברתיים. 

 באיגוד. 

ניתן למצוא: מבני תעשייה,   ידינו  על  וקיבלו הנחיות/דרישות מקצועיות  בין שאר הנושאים שנבחנו 

רקעיים, בתי מלון,  מרכזים מסחריים, רפתות, חוות סוסים, לולים, חממות ובתי אריזה, חניונים תת ק

מסעדות ובתי קפה, מוסכים, מסגריות, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות וציבוריות(  

 ועוד. 

בין שאר הנושאים  האיגוד.    במרחב   במיזמים תכנוניים יה כללית  יבשנה האחרונה נראה כי חלה על 

קנאב  לגידול  וחממות  אריזה  בתי  למנות  ניתן  אלינו  שהגיעו  לההחדשים  בקשות  רפואי,  תקנת  יס 

 פאנלים סולאריים על גבי מאגרי מים ותוכניות להתחדשות עירונית בכפר יונה ובחדרה.

עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון סביבתי  

 נכון יכול לגשר בין דילמות מקומיות של שימור מול פיתוח. 

 : 2019היתר אשר טופלו באיגוד בשנת ות נבחרות לבקשות ללהלן מספר דוגמא

 ת )מטב"ח עמק חפר(הרחבת מתקן לטיפול בפסולת אורגני

  ,ממ"דוחדר מתח גבוה, חדר מיתוג    ,תוספת של שלושה מכלי עיכול  ,הבקשה כללה החלפת גנרטורים

 מכולות ומיכל מים לכיבוי אש.   עבורהסדרה ושינוי מיקום 

לדרישתה כחלק מ להשלמות    מענה  לאיגוד    לפרשה הטכניתהאיגוד  הועברה  הראשונית שהתקבלה, 

. הפרשה הטכנית  למצב הקיים בפועל  פרשה טכנית מעודכנת אשר מציגה תכנון מקיף לרבות לגליזציה

כמויות החומר האורגני שיטופלו  על כך שהמעודכנת מפרטת את תהליך הטיפול בפרש רפתות בדגש  

 פירוט של מאזני חומר בתהליך הטיפול .  ידרש שיא שינוי ולל  יישארובמתקן 

לפירוק חומר אורגני )פרש רפתות, זבל לולים    יםהוספה של מכלי עיכול תאפשר זמני שהייה ממושכ

לניצול אנרגטי, וזאת    זג-ושומנים מתעשיית המזון( לקבלת חומר יציב יותר והגדלת תפוקה של הביו

 ת. בהתאם לפיילוט מחקרי שבוצע בשטח וסקר ספרו

 הקמת מתקן גריסה ומשלוחים באתר גרנות 
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על    האיגוד בחן את הבקשה,  הבקשה כללה הקמת מתקן גריסה לגרעיני תירס ומשלוחים באתר גרנות.

סטי(. האיגוד התנה  ח אקו"שפכים ונגר )צורף דו  רעש,  כלל היבטיה הסביבתיים, לרבות זיהום אוויר,

בדיקות רעש אשר   יבוצעו 4ולכך שבשלב טופס  יבדו"ח האקוסטאת אישורו בכפוף להלימה בדרישות 

 יוודאו שלא תיגרם הפרעה אקוסטית במבנים הסמוכים כתוצאה מפעילות המגרסה. 

 ברחוב ויצמן בחדרה יח''ד  120-קומות ו 21הקמת מבנה בן 

מבנה זה מהווה   . יה, חדרי טרפו, צובר גז ושטח למבני ציבוריומשרדים, מרתפי חנ מסחר המבנה כולל  

בין מסחר למגורים וכלל מספר סוגיות סביבתיות כגון הממשק בין המסחר    לעירוב שימושיםמא  דוג

מניעת קרינה מחדר הטרפו וסוגיית אוורור  ,  )רעש, ריח(   מניעת מטרדים סביבתיים אפשריים,  למגורים

 ת קרקעי. החניון הת

 בפרדס חנה לגליזציה למבנים קיימים במתחם תעשייתי

)נגרייה, מוסך, בית אריזה, סטודיו ואישור שימוש    יזציה למבנים קיימים לגלה  יתהי   מהות הבקשה 

 . חורג לאולם אירועים(

לצורך מתן חוות דעת לבקשה בוצע סיור במקום ונערכה פגישה בנושא במשרדי האיגוד. לאחר קבלת  

מטרדים   למניעת  האיגוד  דרישות  ליזם  הועברו  האיגוד,  לבקשת  בהתאם  הנדרשות  ההשלמות 

 בתחום הרעש, איכות האוויר והשפכים.  סביבתיים

 לגליזציה והיתרי בנייה במתחם מעברות

משמש לייצור אבקות  ה "מטרנה"מפעלים כגון   פרדונם וכולל מס 40המתחם משתרע על פני שטח של 

לחיות מחמדה  "ביופט"מפעל  ,  לתינוקותמזון   מזון  לייצור  בייצור  ה  " ה תרימ" מפעל  ו   משמש  עוסק 

. במסגרת אישור הבקשה  לים ומשחותזנו  תרופות בקפסולות,,  צרים פרמצבטייםושיווק של מגוון מו

 והשפכים בסיוע אגף תעשיות. בתנאים, העביר האיגוד למפעל הנחיות סביבתיות בתחום איכות האוויר  

   צף במאגר מים בחוגלה סולארי מתקן

על גבי מאגרי מים   התקבלו באיגוד מספר בקשות להיתר בנייה של מערכות סולאריות צפות לאחרונה

מאגרי המים בישראל חשיבות אקולוגית רבה במיוחד לעופות ועל כן יש להגן עליהם  ל ברחבי האיגוד. 

יש לציין שהאיגוד מכיר בחשיבות    ת.האקולוגיובמערכת    םמפני תשתיות אשר עלולות לפגוע בתפקוד

ובהם מתקנים אנרגיה ממקורות מתחדשים,  בפיתוח תשתיות להפקת  אנרגיה    הסביבתית  לקליטת 

אחד מהמאגרים שבו    סולרית, אך יש לבצע זאת באופן שלא יפגע בתפקודם האקולוגי של מקווי המים.

בדיקות שטח שנערכו על ידי רשות הטבע    תוכנן מתקן סולארי צף הינו המאגר בחוגלה, אשר על פי

מול רשות    תר בתיאוםהתנה האיגוד את קבלת ההי  ,והגנים, מדובר  בשטח בעל ערכי טבע ונוף. על כן

נכתב בחוות הדעת שע"פ    על כך  . נוסףהטבע והגנים, על מנת למנוע פגיעה אקולוגית במאגר וסביבתו

ניתנת לוועדה הזכות לקבוע האם הקמת  יים(,  כנית מתאר ארצית למתקנים סולאר ת)  10/ד/ 10תמ"א  

 ה. המתקן משתלבת מבחינה נופית בשטח בעל חשיבות אקולוגית כגון ז

 

 חממה לקנאביס רפואי ביישוב מגדים ואריזה  בית

כי מספר   לראות  ניתן  לכך,  וכראייה  הרפואי  גידולי הקנאביס  בתחום  ועלייה  תנופה  לאחרונה חלה 

 אריזה מסוג זה ברחבי האיגוד הולך ועולה. הבקשות לחממות ובתי 

קיצוץ  ,  ן, שקילהמיו,  האריזההתהליך אשר מתבצע בגידולים מסוג זה הינו גידול בחממה, הגעה לבית  

)טרימינג(  בחדר  ו   התפרחת  שוהה    .מבוקרות  ולחותרטורה  טמפעם  ייבוש  המבוקר  התפרחת  בחדר 
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ונשלחת    ימים. בסיום התהליך  התפרחת נארזת ללא טיפול נוסף בחבילות  10  זמן ממוצע של  במשך

 לצרכן.

ם זאת  עאך יחד    בבקשות שהגיעו לאיגוד לא התקיימו תהליכים הכוללים זיהום אוויר או שפכים,

 הושם דגש על נושאים סביבתיים כגון ניקוז הגגות וטיפול בפסולת. 

 כניות מתאר ותכניות מפורטות ות

בבדיקת תכניות    עוסקהאיגוד  ועדות התו"ב ברשויות המקומיות  וור לעיל, מלבד היתרים מבנוסף לאמ 

 ברמה המרחבית, המחוזית והארצית. 

ברמות   עדות התכנוןווהן  ןאחראיות על הכנתה ה, ו יון והבני תכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנ 

  ( מרכזו  חיפה,  צפון)  מחוזיות,  ותמ"ל, ולנת"ע, ולחו"ף וכו'(  ,)המועצה הארצית, ות"ל  תוהשונות: ארצי

לעיל(ו )ה  ומקומיות כמפורט  כוח,  ועדות המקומיות  לתחנות  מיועדת, למשל,  מתאר ארצית  תכנית   .

שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות ניתן    מחצבות, אתרי סילוק פסולת,

 . מסויםיעודו של שטח קרקע למצוא פירוט רב יותר באשר לי

ל  2019במהלך שנת   עיר    11-נתן האיגוד חוות דעת  בניין  תכניות  תכניות מתאר ארציות ומקומיות, 

התוכניות שהגיעו לאיגוד נשארה ללא    יש לציין שבהשוואה לשנים קודמות, כמות.  ונספחים סביבתיים

 .  שינוי משמעותי

 

 

   2019כמות חוות הדעת שהאיגוד הוציא בשנת : 60תרשים מס' 

 

 

 

 הוספת יחידות ייצור במחזור משולב בתחנת הכוח "אורות רבין"  -  1/13/א/ 10תמ"א   תכנית 

באתר    1-4לות השוטפת של יחידות  הפסקת הפעי את  בהתאם להחלטות הממשלה ועל מנת לאפשר  

שתאפשר    1/13/א/10תכנית תמ"א  את  יה החליטה לקדם  יובנ , המועצה הארצית לתכנון  "אורות רבין"

לוותה   התכנית  באתר.  טבעי  גז  באמצעות  שיפעלו  )מחז"מ(  משולב  במחזור  ייצור  יחידות  הוספת 

משולב יבנו בתצורה  הבמחזור    בתסקיר השפעה על הסביבה ובקשה להיתר פליטה. שתי יחידות הייצור

0%

6, 55%
3, 27%

1, 9%
1, 9%

ועדה מקומית חדרה עמק חפר

חוף הכרמל מנשה אלונה   עירון פרדס חנה כרכור

יישובי הברון שרונים כפר יונה יזרעאלים
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של   בהספק  צירית  כ   מגה  730-ו   630חד  )לפי    ."אוואט  צפויה  ייצור החשמל,  יחידת  תחילת הפעלת 

 . 2022/60/10החלטת הממשלה( עד לתאריך 

יש לציין שהאיגוד תומך במעבר משימוש בפחם לשימוש בגז כחלופת ביניים עד למעבר מקסימלי  

ונק מתחדשת  זע  יה. ילאנרגיה  כלפי  את,  ם  להיגרם  שעלולות  הסביבתיות  להשלכות  מודע  האיגוד 

הכוח תחנת  בקרבת  והמתוכננת  הקיימת  הארצית  .  הסביבה  למועצה  השגות  האיגוד  הגיש  כן  על 

בנושאווהו להציג את עמדתו  מנת  על  בדיונים שנערכו במוסדות אלו  ואף השתתף  .  עדה המחוזית, 

עלות שאלות  הף ציבור בו התאפשר לתושבי המרחב ל שיתוטובת  בנוסף, הוביל וכינס האיגוד ערב ל

 חברת החשמל.  בבמשרד להגנ"ס ו , נשי המקצוע באיגודמהותיות לא 

 : להלן עיקרי ההשגות כפי שהוצגו על ידי האיגוד

לקום באזור בו מאוחסן כיום אפר פחם )תוצר לוואי   מתוכננותהיחידות החדשות  :אפר הפחםאחסון 

האיגוד מתנגד לחלופה המוצעת לאחסון   (.5+6לת היחידות הפחמיות הפעימשיך ב השימוש בפחם  של 

ושכונות   אפר הפחם, היות ומדובר בשטח פתוח שאינו מקורה הנמצא בסמוך לשכונת חפציבה בחדרה

 במבנה סגור.  פתרון כי יוחלט על  ודרש, חדשות עתידיות

הרעש בנ   :מפגעי  היתר  מתן  לקביבטרם  האיגוד  דרש  המחז"מים,  להקמת  הוראה  יה  בתמ"א  וע 

ב למחייבת,  הסביבתיהמשך  לכך  תסקיר  אקוסטי  ,  רעש  הפחתת  הקיימים  שנדרשת  במכלולים 

   -  ולמימוש התמ"א   מים החדשים"אפשר "רזרבה אקוסטית" להקמת המחז על מנת ל  " אורות רבין"ב

היתר   מתן  טרם  האיגוד    בנוסף.  ה יבני וזאת  המבנים    תהפחת  לוודא דרש  ושאר  מהמחז"מים  רעש 

 למנוע מטרד רעש לסביבה המתפתחת. ו ( ועוד )דודי הקיטור, מגדלי הרעשכננים המתו

האיגוד  (.  1-  4)  היחידות החדשות נועדו להחליף את היחידות הישנות  :1-4  היחידות הפחמיות  גריטת

זאת מאחר    ,המיועדות לסגירה  4-1  ולא להשאיר כגיבוי את היחידות הפחמיות המזהמות  לגרוט  דרש

יחידות המזהמות ביותר בתחנת הכוח  הבהיותן  ,  משמעותילזיהום אוויר    ור" תביאהפעלתן "בשימו

 . "אורות רבין"

קירור: )פרט למטרד הרעש    שני  מגדלי  ועלולים  היחידות החדשות  יקררו את  קירור חדשים  מגדלי 

בסביבה הקרובה ועלול לפגוע במתקני  מוגברת  קורוזיה  יצור  ירסס של מי ים ש  מהם( לגרום לפיזור

 במרחב. מקור רעש דומיננטי  להוות םצפויי מגדלי הקירור  ,בנוסף .5-6פול באוויר של יחידות  טי

ולבני בישיבת   לתכנון  הארצית  בתאריך  יהמועצה  שנערכה  בכפוף  07/01/2020ה  התוכנית  אושרה   ,

 לתיקונים הבאים: 

ה  יבני ה  היתר  מקבלת  שנה  בתוך  תושלם  סגורה  לאחסנה  שהמעבר  ייקבע  התכנית  בהוראות .1

  הכוח   בתחנת  מרחף  פחם  אפר   אחסנת  מכן  לאחר   תתאפשר  ולא,  הראשונה  הייצור   ליחידת

  בתא   יהיבנ   זכויות  יינתנו  ולא   701  שטח  בתא  יוקם  המחסן  כי  יובהר  כן  כמו.  פתוחותמות  יבער

 . 702 שטח

אינו    שמקורו"  רבין  אורות"  באתר  פחם  אפר  אחסנת  תתאפשר  לא  כי  ייקבע  התכנית  בהוראות .2

 .אתרב חשמל  בייצור

  בהיתר   כתנאי  תקבע  הסביבה  להגנת  המשרד  לדרישת  בהתאם  רעש  לניטור  תחנה  הצבת .3

ליחידותי הבנ   במקביל  תוקם  הניטור  שתחנת  כך,  להפעלה  כתנאי  ולא  החדשות  הייצור  יה 

 .ההקמה לעבודות

 



[186 ] 
 

 שדה תעופה חדרה מזרח  -  74תת"ל  

במסגרת    תעופה.   שדה  להקמת  מועדף  אתר  ובחירת  חלופות  בחינת,  אתרים  בסקירת  עוסקת  74  ל''תת

אתרים במרוץ, חדרה מזרח,    3המאקרו נותרו  אתרים ממגידו ועד ערד. לאחר סקר    20-התת"ל נסקרו כ 

עקבות ההתפתחויות  נכתבה חוות דעת ראשונית בנושא על ידי האיגוד וב  2018. בשנת  בית הלוי ועין ורד

   .2019בשנת  בנושאעודכנה חוות הדעת מטעמו , האחרונות בנושא

ולמען שמירת המגוון  וות דעת זו נכתבה לטובת שמירת המרחב הפתוח באופן בר קיימא למען הציבור  ח

האקולוגי באזור. יש לציין שאזור זה הינו בעל שטחים פתוחים אשר נמצאים ברגישות גבוהה ומכיל  

.  35"א  נדירים ומסדרונות אקולוגיים ארציים אשר חוצים את שטחו ע"פ תמ  צמחיםמגוון של מיני  

   ומהווה ציר נדידת ציפורים.עירון ויצחק(    ,נחלים )חדרה  שלושהכמו כן מהווה האזור נקודת מפגש של  

מס'   הות"ל  נדרשו  ל  בהתאם  20/05/2019יום  מ  914239במליאת  בנושא  הקודמת  הישיבה  החלטת 

ים".  כפי שנכתב בכותרת הנושא בוועדה "בהצגה מחודשת של חלופות פיזור השימוש   רש"ת ורת"א,

נציגי הרשויות האחרות מעידים שבמהלך הישיבה ועל אף בקשות  בדומה לנציג האיגוד שנכח בישיבה,  

  , , שבה דוגל האיגודהחלופה של פיזור השימושים  כלל  חוזרות ונשנות שלהם במהלך הדיון לא הוצגה

   .נה באופן כללירק נידו  אאל

לחוקי התכנון והבנייה, כלומר להמשיך    77-78יפים  עועדה הוחלט על קידום התוכנית ע"פ ס ובישיבת ה 

 את התכנון בחדרה מזרח כפי שתוכנן. 

 מכמורת חוף מול ימית חקלאות  ופיתוח הדרכה, לחינוך אתר - 026856-499' תכנית מס

בתכנית הנ"ל מבוקשת הסדרה תכנונית של פעילות חינוכית חקלאית בלב ים, הכוללת כלובים לגידול  

שנה במרחק של    20-קרוב לבנושאי החקלאות הימית. פעילות זו מתקיימת  דגים וכן עריכת מחקרים  

 ק"מ מחוף מכמורת )שטח גלילי(.   2.5-כ

שטח לצרכי חינוך, הדרכה, מחקר ופיתוח  תכנית זו תאפשר למעשה מסגרת תכנונית להמשך שימוש ב

מחק מתקני  של  זמנית  הצבה  התכנית  תאפשר  בנוסף  ים.  בלב  דגים  לגידול  ופיתוח  טכנולוגיות  ר 

בנושאים שאינם חקלאות ימית )"מתקן חדשני", כמוזכר בתכנית(, כגון אנרגיה, גלים, זרמים ועוד,  

 ף. "וזאת באישור הולחו

ישמש  (  1תא מספר  )  התא הדרומי.  דונם כל אחד  900-שטח של כבשטח התכנית מחולק לשני חלקים  

טון לשנה על בסיס    200- גודל של כ  י דרלצרכים לימודיים ומחקריים, ולפיתוח מערכות גידול ימיות בס

התא    קיימות ועתידיות.  ה על בסיס מעגנות אחרות, טון לשנ   700-המעגנה הקיימת במכמורת, ועד ל 

בכל    הגז. ידרש ע"י רשות  י פי לפעילות חקלאית ימית, ככל שיישמש כאתר חל   (2תא מספר  )הצפוני  

 תותר פעילות רק באחד מתאי השטח.  ,מקרה

יחד    ת קיימא ומכיר ביתרונות הטמונים בה. ר רואה בחיוב קידום חקלאות ימית בוד  יש לציין שהאיג

  , רות גנריות או עמומות, ומתן הגדתואם ערכים אלופיתוח המרחב הימי באופן שאינו  בעת  עם זאת,  

 הימי.    נפתחות אפשרויות לפיתוח בלתי מוסדר, העלולות להכיל פרצות ופוטנציאל לנזק למשאב

כן וההגיש    ,על  הארצית  למועצה  השגות  התמקדו  ו האיגוד  ההשגות  מרכז(.  )מחוז  המחוזית  ועדה 

ה יתר על המידה  במתקני המו"פ והגדרות גנריות ועמומות שנכתבו בתכנית לדוגמת ההגדרה הרחב

צור אנרגיה ועוד(, אשר  יבדמות מתקנים חדשניים )שכללו בין השאר אופציה למתקני תיירות מו"פ, י 
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אינה ידועה. יש לציין שלתוכנית הוגש מסמך סביבתי אשר לא כלל התייחסות    השפעתם הסביבתית

ה שנושא זה  ל"כלכלה הכחולה" אשר טומנת בחובה את אותם מתקנים חדשניים, וזאת בשל העובד

   הועלה ע"י מנהל התכנון לאחר הכנת המסמך הסביבתי.

 ל יד חנה יד חנה חומש, שינוי בינוי לאזור התעשייה ש  -  5/27תכנית עח/מק/ 

משנה   הנ"ל  עח/ההוראות  את  התכנית  מתכנית  הנגזרות  לתעשייה    3/27בינוי  השטח  את  המייעדת 

הקיים המיועד לתעשייה ומלאכה, אלא משנה את  ומלאכה. התכנית המוצעת אינה משנה את הייעוד  

 לשאר המבנים.    'מ  21-למחסנים אוטומטיים ו 'מ  35-ל ' מ 15- גובה הבנייה מ

ישמש כמוקד אחסנה לרשתות הפצה ומכירה כאשר המוצרים    אשרג  "מרלווכנן לקום  לפי התכנית מת

 ינה.   מוצרי מזון ארוזים, מוצרי טואלטיקה והיגי  יהיו בתוכו אשר יאוחסנו 

האיגוד בחן את המסמך הסביבתי בסיוע של המשרד    לתכנית צורף בין היתר גם נספח איכות סביבה.

 סביבתיות בנושאים כגון: אקוסטיקה, מיקרו אקלים ועוד.   להגנת הסביבה ודרש להטמיע הנחיות 

פות הציבור  מכיוון שלתוכנית זו היו התנגדויות רבות מצד תושבי היישוב, נערכו מספר דיונים בהשתת

ועדה  וה  13/01/2020. בתאריך םשבהם נכח נציג האיגוד והביע את עמדת האיגוד בתחומים הרלוונטיי

וף לתנאים אשר כוללים הנחיה שכתנאי להיתר בנייה יידרש האישור  החליטה לאשר את התוכנית בכפ

הצללה, חומ"ס    של האיגוד בנושאים סביבתיים שונים כגון: אקוסטיקה, זיהום אוויר, משטר רוחות,

 ועוד. 

 מתחם חבצלת  - 1071תמ"ל 

-ד ויח"  3,000מציעה שכונת מגורים חדשה בצפון נתניה הכוללת    (מתחם חבצלת)  1071תכנית תמ"ל/

 מ"ר תעסוקה, מסחר מלווה רחוב בצירים הראשיים, שב"צ ושצ"פ.   100,000יח"ד לדיור מוגן,    500

/א הנקרא כביש חבצלת, אך מציעה להסיטו  1/126התכנית מתבססת על ציר תנועה מאושר לפי עח/

לתוכנית צורף מסמך סביבתי אשר    .מתקנת את מחלף חבצלת למחלף יהלום משודרג  , ובנוסףצפונה

 ר את המצב הקיים והתייחס בין השאר לערכי טבע ונוף, מים, ביוב, ניקוז, זיהום אוויר ועוד.סק

ההנחיות    האיגוד את  העשיר  ובכך  הסביבתית  הדעת  לחוות  המקצועית  התייחסותו  את  העביר 

  - והדרישות הסביבתיות. התייחסותו עסקה במגוון ההיבטים ונגעה גם בנושאים: זיהום אור, הידרו

, בנייה ירוקה, מרכזי תעסוקה קהילתיים, תשתיות תחבורה אוטונומית, מטרדי ריח ופסולת  גאולוגיה

להטמיע בהוראות התוכנית דרכי  . על כן דרש האיגוד  )לחץ אוויר(  םימטיו על מתקני פסולת פנאבדגש  

השכונה  במזרח  הפנאומטית  הפסולת  פינוי  לאתר  הסמוכים  לאזורים  ריח  מפגעי  למניעת    טיפול 

להגעת משאיות בהיבטים של רעש ריח ואבק. בנוסף, דרש האיגוד להטמיע בתכנית טיפול    ולהתייחס

 בגזים במערכת הפנאומטית ולהציג דרכים ופתרונות למניעת רעש. 

 כפר יונה  -התחדשות עירונית במתחם בגין  - 06752230-428תכנית מספר 

ה  גורף,  ההתבאופן  עתודות  של  נכון  בניצול  תומך  העיאיגוד  להתחדשות  חדשות  שניתן.  ככל  רונית 

תופסת שטחים   ולא  והיא מנצלת שטחים קיימים/מופרים  ניכר היות  וחברתי  עירונית ערך סביבתי 

 בחוסר בארצנו.  הינם פתוחים אשר
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תיקה של  ותכנית זו הינה תכנית להתחדשות עירונית במתחם שדרות בגין אשר נמצא בכניסה לעיר הו

  850יח"ד "שיכוניות" והתוכנית מציעה בעבורם    270כעת    ןישנ   . בשכונה 57כפר יונה מדרום לכביש  

לשלל   ומתייחסת  בעיר  העירוניות  ההתחדשות  ממערך  חלק  מהווה  זו  תכנית  המוצע.  במצב  יח"ד 

נושאים כגון שטחים פתוחים, תשתיות איכות סביבה ועוד. התכנית מאפשרת חיבור למוקדי העיר תוך  

 קומות.  22-ל 9ה בתמהיל גבהים משתנה של בין וללת בניייצירת ציר ראשי בשכונה וכ

האיגוד העביר את חוות הדעת לוועדה המקומית לצורך הטמעת עקרונות סביבתיים בתוכנית כגון:  

 , אוורור חניונים תת קרקעיים, טיפול בפסולת ועוד.םאקלי-תחבורה מקיימת, מיקרו

 

 רובע הים בחדרה 

הינה   הים"  "רובע  עיריתכנית  ביוזמת  מגורים  תכנית  שכונת  לצורך הקמת  מיועדת  אשר  חדרה,  ית 

כנית המתאר  ויח"ד ומהווה פירוט לת  10,000- חדשה לאורך רצועת החוף בצפון מערב חדרה, הכוללת כ

רצועת חוף ים ארוכה המתמזגת עם  בעל כנית הינו מתחם במיקום ייחודי ו. שטח הת 2020לחדרה חד/

ונית נמצאת תחנת הכוח "אורות רבין" ובצמידות  חם. מעבר לגדה הצפ פארק נחל חדרה בצפון המת

כנית גובל בשכונת אולגה וקדמת ים, כפר נופש ויער פארק  ולה מתקן להתפלת מי ים. מדרום שטח הת 

 , שמעבר לו שכונת חפציבה ובית החולים הילל יפה. 2וממזרח הוא גובל בכביש 

כשטח פתוח המאופיין בתצורות  רובו היום מוגדר    דונם אשר  2,700-כמתפרש על  שטח "רובע הים"  

גבעות כורכר, יער פארק וחורשות    ,נוף שונות ובמידות הפרה משתנות ביניהן חולות ברמות ייצוב שונות

 אקליפטוסים. האיגוד כתב התייחסות סביבתיות רלוונטיות בדגש על הסביבה החופית ורגישותה. 

)תכנית    1/13/א/10ם במסגרת תמ"א/המיועד של אפר הפחיש לציין שהתוכנית נמצאת מדרום לאחסון  

המחז"מים(. במסגרת התמ"א אחסון אפר הפח יוזז לדרום מזרח התחנה, לצורך בניית המחז"מים  

מטר מהשכונה )כלומר התקרבות    290-ק"מ משכונת רובע הים, למרחק של כ  1.1ויתקרב ממרחק של  

 .  מטר לשכונת רובע הים המתוכננת( 800-של יותר מ

 בכרכוריה למפטמות עגלים ינתוספת זכויות ב

תכנית זו נועדה לתת מענה להוצאת רפת קיימת מאזור המגורים בכרכור לשטח חקלאי הנמצא מצפון  

לכפר פינס ופרדס חנה. בשטח התכנית יותרו להקמה מבנים אשר נדרשים לצורכי המפטמה בלבד,  

 חצרות לבקר ועוד.  ,לרבות מבנה שיכון לפרות, סככות האבסה

ן את ההשפעות הסביבתיות של התכנית לרבות מפגעי ריח עתידיים על השכונות הקיימות  האיגוד בח 

לאחר הטמעת    -והמתוכננות במרחב. בנוסף להוראות התכנית, נבחנו כלל נספחי התכנית )המעודכנים  

, תשטיפים, מים וביוב  הערות המשרד להגנת הסביבה( ויחד עם מפגעי הריח הושם דגש על מפגעי רעש

  התחבורה השונים. והיבטי
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 ילהוקה קיימות

( "קיימות"  כוונה  sustainabilityהמונח  והחברה, מתוך  של האדם  כלל הפעילות  בתוכו את  ( מאגד 

ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים    ו שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע

וסביבה. נקודת המוצא  ערכים מרכזים: חברה, כלכלה    אלה. עקרון הקיימות מחזק ומקדם שלושה

הינה שהימצאות שלושת ערכים האלו ושילובם האחד בשני הינה הכרחית למימוש חיי האדם בהווה  

יצא צוות מהאיגוד יחד עם מנכ"ל האיגוד לסיור לימודי בעיר פרייבורג בגרמניה.   2019ובעתיד. בשנת  

אחת הערים הירוקות בעולם.  ום הקיימות באירופה ונחשבת לפרייבורג מובילה כבר שנים רבות את תח 

כפועל יוצא מהסיור, הצטבר באיגוד ידע נוסף רב סביב הנושא ונבנו תכניות עבודה שנתית ורב שנתית  

 לקידום הקיימות הן באיגוד, הן ברשויות החברות והן בקרב הקהילה והציבור במרחב.

   בעתיד הקרוב. מהפעילות שבוצעה במהלך השנה ומהעתיד להתבצעמטה, מובאות מספר דוגמאות 

 

 לפרויקטים בקיימות בשיתוף ועדות איכות הסביבה   2019קול קורא האיגוד 

האיגוד על פרסום קול קורא לפרויקטים בתחום הקיימות  עמל    2019במהלך החצי שנה שקדמה לשנת  

ו וקידום  שיתוף  על  הובדגש  ברשויות  הסביבה  איכות  של    .בו  חברותעדות  מאומצת  עבודה  לאחר 

הקול קורא בשיתוף רמת הנדיב, מכון השל לקיימות והמשרד להגנת    תצועית להתוויי עדה המקוהו

מיליון ₪ לטובת הקול קורא וזאת כצעד    תקציב בסך של  הסביבה, החליטה מועצת האיגוד להקצות

 חסר תקדים, ייחודי ומשמעותי ביותר. 

הרשויות לבצע פרויקט   במסגרת הקול קורא, אותו מילאו כלל הרשויות ללא יוצא מן הכלל, התחייבו

עדות איכות  וברשויות בשיתוף ו התושבים  אחד או שניים שתכליתם קידום איכות הסביבה ואיכות חיי  

י קריטריונים נוספים שמטרתם מבוססת על שלושה עקרונות: יצירת שינוי פיזי חיובי  הסביבה ועל פ

יבה בציבור וחיזוק פעילות  סביבתי בשטח, חיזוק ערכי הקיימות, תחושת השייכות והשמירה על הסב

המקדמת   אפקטיבית  וכישות  לרשויות  התושבים  בין  מקשרת  כישות  ברשות  הסביבה  איכות  ועדת 

 חיוביים בפועל.  שינויים סביבתיים

כאשר שאר הפרויקטים נמצאים בשלבי ביצוע   ,כמחצית מהפרויקטים הושלמו בהצלחה 2019בסוף 

תכנסו קודם לכן החלו לפעול מחדש, בעוד  שוועדות ועדות איכות סביבה שלא הושונים. במקביל,  

ו   אחרות התחזקו משמעותית. בהן עודו    הסביבהאיכות  עדות  ובנוסף, קיימות עדיין רשויות שנושא 

בשנת   הסיום  למועד  עד  מאמציו.  את  ממקד  האגף  ושם  בחסר  שכלל    ,2020לוקה  בטוחים  אנו 

ו ושיותר  במלואם  יושלמו  סביבעדות  ו הפרויקטים  בעבודתן    האיכות  אפקטיביות  ויהיו  יתכנסו 

יקטים  פרו מטה מוצגים לעיונכם ה  והתוצאות של עמלן ישתקפו בשטח ויורגשו בציבור רחב ככל הניתן.

 אותם הרשויות בחרו לבצע.  

 הפרויקטים הסביבתיים שרשויות האיגוד בחרו לבצע במסגרת הקול קורא :  90טבלה מס'  

 2פרויקט  1פרויקט  רשות

הכשרות וסדנאות בגינה   הקמת גינה קהילתיתהשלמת  ג'ת
 האקולוגית והחקלאית 

קמפיין הסברה לטיפול בצואת  זכרון יעקב
 הכלבים 

פיילוט טיפול בצואת כלבים על  
 DNAידי זיהוי 

הצללת שבילים בפארק חדרה  סקר טבע עירוני  חדרה
 לקידום ההליכתיות 
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ייעוץ לתשתיות חכמות ירוקות   חוף כרמל 
 וימי עיון לתושבים  הכשרות חדש  באזור תעשיה

ה לתאור   ת רחובהחלפת תאור כפר יונה
 פסולת  שדרוג מרכזי מיחזור חסכונית 

הכשרות לחקלאות תומכת   חפר עמק 
 GISמערכת פיקוח סביבתי  סביבה 

 גינון קהילתי מקיים  שביל טבע עירוני  כרכור  - פרדס חנה

  סקר טבע עירוני  אור עקיבא 

 ה שביל סובב אלונ אלונה 
 

  שדרוג מרכזי מיחזור  אליכין 

 גרביה -באקה אל 
שיקום ושימור השטחים  

הפתוחים תוך שיקום בתי גידול  
 טבעיים 

 

תכנית אב לשבילי  תכנון  גבעת עדה  -  בנימינה
 אופניים 

 

על בנייני   PVהקמת מתקני  זרקא -ג'סר א
 ציבור במועצה 

 

  גינון בר קיימא במועצה  מגידו

יבה לכלל  פעילויות טבע וסב מנשה 
 הישובים במועצה 

 

 נתניה  
חבלול וגידור אקולוגי בשמורת 
האירוסים כמניעה להרס מינים  

 ח ידי רכבי שט על 

 

  הקמת גינה קהילתית  פרדיס
  גינון בר קיימא במועצה  פרדסיה

 

 יום המעשים הטובים  

הטובים.   המעשים  ביום  הקהילה  למען  לפעילות  האיגוד  עובדי  כל  נרתמים  שנה      2019שנת  במידי 

המחלקה  ראש הרשות איתי וייסברג, העובדים בשכונת גבעת חן בבנימינה בשיתוף פעולה עם התנדבו  

בר.   והעובד הקהילתי אייל  ניר סהר,  לשירותים חברתיים של המועצה  העובדים, בראשות המנכ"ל 

ינות ישיבה.  בשיקום ויצירת גינה קהילתית הכוללת ערוגות ירקות, צמחי תבלין ופ   עסקו במהלך היום

 וזנח, עזוב ומיושן והחזירו אותו לחיים. , צבעו העובדים וחידשו גן משחקים שהיה מ בנוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[191 ] 
 

 הכשרת נאמני ניקיון

במהלך   ניקיון  נאמני  הכשרת  ביצע  מטעם  .  2019האיגוד  ניקיון  נאמני  ליצור  היא  ההכשרה  מטרת 

  ן קיבלו המשתתפים תעודת נאמן ניקיו   ההכשרה  באכיפת משליכי פסולת. עם סיוםהציבור שיסיעו  

 . ובזאת הפכו למדווחים בעלי סמכות

 

 
 

 

 שיתוף ציבור מחז"מים  

המחז"מים   בנושא  הציבור  שיתוף  בהאירוע  האיגוד  2019/07/07-תקיים  האירוע בבניין  דיון    עורר  . 

ק לגבי ההגדרה  היות והחו את לאחר שהאיגוד עמד על כך שיתקיים דיון פתוח לציבור  זו  ,ציבורי נרחב

שדורשת את היזם, במקרה זה חברת החשמל, לשתף את הציבור אינה מפורטת ושיתוף ציבור יכול  

להיחשב ככזה שבוצע גם עם מספר מצומצם של משתתפים. לאחר דיונים ודחיפת הנושא ל"פני המים"  

את הבשורה    ור מכלל הגורמים לקיים ערב שיתוף ציבור פתוח לקהל הציבור והפיץ האיגוד קיבל איש

 דרך כלל הרשויות לתושבי האזור.

עם זאת, עד למימוש החזון המיוחל אנו    .  האיגוד מאמין במעבר ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשים

כגוף אשר אחראי על    מאמינים שמעבר לגז על חשבון שימוש בפחם הינו חיוני ואף קריטי ביותר.

"הניטור   רביןמהאתרים  רוא   "חגית"ו  "אורות  הקשים  אנו  האוויר  איכות  נתוני  את  יום  בכל  ים 

העיר  שבשריפת פחם לעומת שריפת גז טבעי ומודעים לתחלואה הרבה כתוצאה מכך, במיוחד במרחב  

האיגוד,   לדעת  לפיכך,  מימוש  חדרה.  את  יאפשרו  אשר  המחז"מים  בהתקנת  רבה  חשיבות  קיימת 
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כאמצעי ביניים    באמצעות פחם   עי במקוםהפעלת תחנות הכוח ומפעלי התעשייה באמצעות הגז הטב

תפקיד האיגוד הוא לוודא  , חלק נכבד מזאת  יחד עם.  היעד למעבר מקסימלי לאנרגיה מתחדשת ונקי

התושבים חיי  ובאיכות  בבריאות  יפגעו  וזיהום אשר  רעש  מפגעי  יגרמו  בנוסף  שלא  לציין    כי. חשוב 

יוזמות למספר תחנות גזיות  שבוטלו    האיגוד פעל נמרצות במהלך השנה שקדמה לדיון והביא לכך

ה למקום אחד ולהקים  יבמרחב האיגוד ובמקומם הוחלט לרכז את הבני   קטנות בשטחים הפתוחים

פני שטח מופר בתחום תחנת הכוח   נמנעו הפרות בוטות של  "אורות רבין" את המחז"מים על  . בכך 

ם רבים במרחב  של ישובי בעלי רגישות אקולוגית גבוהה בחלקם, ומאבקם    פתוחים  דריסת שטחים

 הוכתר כהצלחה.  

 

 שיתוף ציבור היתר פליטה לאסדת לוויתן 

שיתוף הציבור להיתר הפליטה של אסדת לוויתן הינו באחריות המשרד להגנת הסביבה היות והוא  

דוגל  הריבון אשר דורש את ההיתר ואף נותן את האישור עבורו. עם זאת, כחלק   מקו המדיניות בו 

שאומר לעלות, לשתף ולהציף לציבור את כלל התכניות והמידע התכנוני  האיגוד בשנים האחרונות  

ועדות ות תכניות שמגיעות לאזורנו ומקודמות דרך מוסדות התכנון הארציים ולאו דווקא דרך האודו

הציבור    במקום בו  המקומיות, הצליח גם בנושא זה האיגוד להעביר ערב מצומצם לכדי ערב משמעותי

   וע ולהשמיע באופן שקוף ומודע.יכל להגיע בהמוניו לשמ 

 

 תעשייתית סימביוזה 

וזאת    באיגוד תעשייתית  סימביוזה  כנס  המעגלית,  נערך  הכלכלה  לקידום  האיגוד  ממדיניות  כחלק 

 חסכון במשאבים ושמירה על הסביבה.  

פרוי הוצג  והשרון.  יבמפגש  חיפה  לאזור  והתעשייה  של משרד הכלכלה  התעשייתית  קט הסימביוזה 

ה כלכנס  ממפעלי    70-גיעו  עניין  ובעלי  מיחזורמנהלים  חברות  יחידות    , תעשייה,  מקומיות,  רשויות 

 סביבתיות וארגונים אחרים.

במהלך הכנס הודגמה מערכת לחומרים עודפים ופסולות באמצעות רישום לפלטפורמה אינטרנטית  

 שמשמשת כלי מחבר בין יצרני חומרים אלו לצרכנים פוטנציאלים. 
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משרד הכלכלה, צוות פרויקט סימביוזה תעשייתית  נס דיברו מנכ"ל האיגוד ניר סהר, נציג  בין דוברי הכ

המפגש אף    באזור, נציגי מפעלים ויועצים מקצועיים שהציגו סיפורי הצלחה בסימביוזה תעשייתית.

   כרות וייזום מגעים עסקיים ירוקים בין "ספקים" ל"צרכנים".ייצר הזדמנויות לה 

מול תאגיד תמי"ר לצורך  והמעמד  הסדרת רישיון עסק    בין היתר אתזו ניתן למנות  בין תוצרי היוזמה ה

תכנון פרויקטים מורכבים בשיתוף  " באור עקיבא;  קובי מיחזור טקמפעל "ל קליטת אריזות מהמרחב

הפלסטיק  מיפוי ובדיקת פתרונות לכלל פסולת  ;  בתחומי פסולות וקולחים תעשייתיים  "נייר חדרה"

בדיקת אפשרויות לטיפול כלכלי    ;בשטחי מועצה אזורית חוף הכרמל  שרוולי הבננות(החקלאית )מלבד  

מפעלי "גן שמואל  במפעלים    איתור ספקים מועדפים לפינוי פסולת ;  מתקן התפלה חדרהב  בבוצת גיר

וש חוזר בפחת  )ציפורית( לשימ  "יוניפלקס")העוגן( ל  "פלסט  עוגן"התנעת שת"פ בין  מזון" ו"אמבר";  

PVC .ועוד   

 

 

 

 ות הסביבה עדות איכוסדרת מפגשי נציגי ו

הגג  ארגון  של  וה משותפת שלו  ביוזמ   "רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים"כנס  את    ערך  איגודה

כחלק מסדרת מפגשי עומק להכשרת נציגי    נערך   הכנס  חיים וסביבה.  -של ארגוני הסביבה בישראל  

ונים אשר יקנו להם כלים משמעותיים ליצירת שינוי  ש  םעדות איכות הסביבה בתחומים רלבנטייוו

בוועדו  מעבודתם  כחלק  בשטח  ברשויות.  תאמיתי  הסביבה  חלק    איכות  הינה  המפגשים  סדרת 

מהתחייבות האיגוד במסגרת הקול קורא שפרסם, בדבר קידום פרויקטים בקיימות ברשויות האיגוד  

 עדות איכות הסביבה.  ובשיתוף פעולה עם ו 

 עשרות נציגי וועדות איכות סביבה, בכירים ופעילים מרשויות האיגוד ומכלל הארץ. בכנס השתתפו 

בפניו ואת אגף  הצ  ,ניר סהר  ,מנכ"ל האיגוד הענפה באיגוד, את האתגרים העומדים  יג את העשייה 

 קיימות וחינוך המתפתח.  ,תכנון

ו"פרויקטים בקיימות בש  –הציג את קול קורא האיגוד    ,אגףהמנהל    ,עילי קורן ות  עדות איכויתוף 

 ברשויות".   הסביבה
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 סייעו בקיום שולחנות עגולים בחמישה נושאים נבחרים:  שותפים מקצועיים מארגונים וחברות  

תחבורה בת קיימא עם תמר קינן מעמותת  - 2טבע עירוני עם ד"ר אורלי רונן מאוניברסיטת ת"א,  -1

  מועצה אזוריתב ימות ואיכות סביבה  טיפול בפסולת עם נעה סגל מנהלת מחלקת קי -3  ",היום ומחר"

חינוך סביבתי עם  -5ייניש מנכ"לית המועצה לבנייה ירוקה,  תכנון ובנייה ירוקה עם הילה ב- 4מנשה,  

. הדיונים בשולחנות העגולים היו מעשירים ואפקטיביים. בערבות הכנס  " צעד ירוק "נדב גופר מנכ"ל  

 דרכי פעולה אפשרויות לשימוש כלל הרשויות.  הוציא האיגוד סיכום מפורט הכולל תובנות, תוצרים ו
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 חינוך סביבתי 

 

 ! נפלאים  למקומות מגיעים יוצאים אם"

 מרקיעי השחקים"  המעופפים עם, רחוקים בנופים לגבהים  ותמריא

 - ס ד"ר סו-
אנו חיים בעולם אשר משתנה ומתפתח באופן תמידי. העשורים האחרונים מאופיינים בפיתוח מואץ  

 של טכנולוגיה, בנייה ותיעוש אשר משפרים את איכות חיינו ונוחיותנו.  

בהיבטים  עם   ניזוקה  וכתוצאה מכך הסביבה  הפן הסביבתי  אל  אינו מתייחס  לרוב  זה  פיתוח  זאת, 

וילדינורבים. מתוך דאגה   בני האדם,    ,לעתיד העולם  אנו,  כי  גישת הקיימות אשר הבינה  התפתחה 

ת האקולוגיות ועל כן היא פועלת על מנת לגשר על פער זה וחותרת לשיתוף  תלויים אחד בשני ובמערכו 

 פעולה הרמוני של החברה, הסביבה והכלכלה.  

  לכל   מענה  נותן  האיגוד .  חינוך  דותמוס  1,000-כ  פועלים  ובמסגרתן,  רשויות  18  נמצאות  האיגוד  במרחב

  ייעוץ:  ובהן  חינוכיות  מסגרות  אותן  את  לקדם  בכדי  פרויקטים  יוזם  מוסדות החינוך במרחב. האיגוד

  תלמידי   הכשרת,  תלמידים  מועצות  והנחיית  ליווי,  ירוקים  ספר   כבתי  הסמכה  לקראת  ספר  לבתי

  חברתית   פעילות,  הוראה  לצוותי  השתלמויות  קיום,  לציבור  פתוחים  עיון  ימי  קיום,  צעירה  מנהיגות

בקידום  .  לאיגוד  המקומיות  הרשויות  בין  פעולה  ושיתופי   והגנים  הספר  בבתי מאמינים  אנו  בנוסף 

 והובלת יוזמות חדשניות בתחום החינוך הסביבתי.  

  ת ועובד  המתנדבות,  בנוסף.  באיגוד  הדרכתי  תקן  על  המתנדבות,  לאומי  שירות  בבנות  נעזר  האיגוד

  מרכזים,  ילדים  גני,  ספר  בתי ,  האיגוד  בשטח  הנמצאות   המקומיות  הרשויות  עם  פעולה  בשיתוף

 ...  ועוד לקשיש יום מרכזי, נוער תנועות, תיותקהיל גינות, קהילתיים

רוח התקופה מאופיינת בתרבות מסכים, בה האינטרנט מספק מידע רב אשר מצמצם את זמן הפעילות  

המוצא עצמו מוצף בידע, תוך כדי דרישה גוברת מהחברה להישגיות ופחות זמן  בחוץ. כיום גדל דור  

ואנושית פרונטלית  ובאינטראקציה  ב  .בחוץ  החינוך  אנו  תחום  את  לקדם  מנת  על  פועלים  איגוד 

הק  עבר  אל  בארץ  חשיבה  ידהסביבתי  אמפתיה,  סביבתית,  מודעות  חינוך המקדם  ידי  על  וזאת  מה 

לני, משמעות, פליאה וחיבור לטבע, לקיחת אחריות ושותפות, עבודה  ביקורתית, יצירת דיאלוג סוב

 קבוצתית/שיתופי פעולה, אקטיביזם ועוד. 

וספים מגולמים בשתי גישות למידה מרכזיות אשר מתמזגות ומכילות בתוכן את ערכי  ערכים אלו ונ 

 הקיימות: 

מקום • מבוססת  התרבות    -  למידה  על  מאפייניה,  על  סביבתו  את  להכיר  לומד  התלמיד  בה  גישה 

 הייחודית שלה והצרכים המקומיים. צורת למידה זו מחברת את התלמידים אל השטח ואל הקהילה.  

כ • חוץ  כי    -  יתתיתלמידה  ההבנה  מתחזקת  בפרט.  ובישראל  בעולם  רבה  תאוצה  תופסת  זו  גישה 

רב חושי,    רעות, פליאה, שיתוף, יצירתיות, שימושבים בניהם  ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה יתרונות ר



[196 ] 
 

מכך והמשתמע  הסביבה  על  שמירה  קשרים,  הן    ,יצירת  תורמים  אלו  כל  ועוד.  עדינה  מוטוריקה 

 והן להתפתחות האישית ומוסיפים חדשנות ויצירתיות לחינוך הדור הבא. להתפתחות קוגניטיבית

אנו מאמינים כי הבסיס לקידום חברה    -  חשיבה ביקורתית כצורת חשיבה נדרשת בעולם מוצף ידע •

ן ביקורתי, לבחון כל דבר מכמה היבטים, טובה יותר נבנה על היכולת שלנו ושל ילדינו לחשוב באופ

של החיבורים  את  לאתיקה    ולחוות  התייחסות  כדי  תוך  הניתן  ככל  שלם  באופן  והסביבה  הטבע 

 סביבתית/צדק סביבתי.  

של   מקיימת  סביבה  לקדם  נוכל  החינוך  במערכות  אלו  גישות  ונכיל/נטמיע  במידה  כי  מאמינים  אנו 

צמת ושימוש מושכל במשאבים הקיימים, שכפועל יוצא יהוו  קהילה חזקה, טביעת רגל אקולוגית מצומ

ווח יציבים לאורח זמן שיפתחו את החוסן כלכלי ברמה המקומית והארצית. לשם כך, לצד עמודי ט 

 : העבודה השוטפת, אנו מקדמים בימים אלו פרויקטים ויוזמות חדשניות

את התחום ברמה הארצית  שמטרתו לקדם למידה בטבע. פורום פעיל המקדם    -  פורום חינוך יער •

ום בארץ בכלל ובתחומי האיגוד בפרט. אנו תקווה כי  ואשר יוזם ומוביל עשייה רבה לקידום התח

פורום זה יפתח ויוביל לכך שהתחום יזכה להכרה במוסדות החינוך הפורמליים ויאפשר יציאה  

יותר של תלמידים ללימוד בחוץ. חינוך טבע החל את דרכו במדינות סקנד  לפני  מוגברת  ינביה 

כיתתי אשר זוכה לשבחים רבים מצד  מספר שנים והוא הדוגמא המובהקת ביותר לחינוך חוץ  

 צוותי החינוך וקהילות הורים רבות בקצב הולך וגובר בישראל ובמדינות אחרות.  

מתוך העובדה שבתחומי האיגוד מצויים כשליש   - תכנית חווייתית לבתי ספר בסביבה החופית •

למידה  ו מתכננים בימים אלו תכנית פורצת דרך המבוססת על למידת חקר ומחופי ישראל, אנ

מבוססת מקום, בה יחקרו התלמידים את ייחודיות סביבה זו על מגוון המינים שבה, דילמות  

 סביבתיות ועוד.  

לקידום כלכלה מקומית   • בימים אלו אפליקציה לקידום הכלכלה    -אפליקציה  האיגוד מפתח 

אנו   חברתית  המקומית.  ואיתנות  לחוסן  הבסיס  היא  חזקה  מקומית  שכלכלה  מאמינים 

 ת ונדרשת בעת מצבי חירום אקלימיים ובריאותיים. וסביבתי

ומרגשת   • משמעותית  חווייתית  ללמידה  סביבתי  בריחה  על    עומלהאיגוד    - חדר  אלו  בימים 

ה ליצור  לי האיגוד. מטרתו העיקרית של חדר הבריחה הינתוכהקמתו של חדר בריחה מרתק ב

לה בהכרח  תביא  אשר  למידה  שונות,  גיל  בקבוצות  חווייתית  השייכות  למידה  תחושת  גברת 

והאכפתיות לסביבה בה אנו חיים לרבות המערכת האקולוגית והאנושית וכפועל יוצא תפתח את  

 רצון המשתתפים לשמור ולהיות חלק פעיל ויוזם בתוכה.  

 2019פעילויות חינוך לקיימות לשנת  

  לשנת   קיימותל  לחינוך  קורא  קול  פ"ע  הסביבה  להגנת  המשרד  בתמיכת  ברשויות  סביבתיות  פעילויות

2017   

הרשויות וזאת על מנת    עבור לקיימות בכל שנה מוציא המשרד להגנת הסביבה קולות קוראים לחינוך

  פעולה עם אנו באיגוד עובדים בשיתוף    .לקדם ולהעמיק את החינוך הסביבתי במסגרות החינוך השונות

ב הפעילויות  כלל  ולקדם את  לעזור  מנת  על  ופועלים  להגנת הסביבה  מסגרת הקול הקורא.  המשרד 

במסגרת מאמצים אלו אנו עוזרים לרשויות בכתיבת תכניות עבור הקולות הקוראים, תומכים בהגשת  

ייעוץ ועוד. לאחר אישור הק   ,הקול הקורא במערכת הממשלתית, בחיבור לאנשי מקצוע,  ולות  ליווי 
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, גנים ופרויקטים  הקוראים אנו נמצאים בקשר ובמעקב מקצועי עם הנעשה בשטח, מבקרים בבתי ספר

 עוזרים לקשר בין הפעילים בשטח, הרשויות ומשרדי החינוך והגנת הסביבה.ובשטח 

קול  2017בשנת   בנושא    חינוך  לקידום  בפעילויות  מקומיות  לרשויות   סיוע   :8578  מספר  קורא  יצא 

ב  רשויות במרח  13ט. בקול קורא זה השתתפו  " תשע   הלימודים  לשנת   ובקהילה   החינוך  במערכת  סביבה

של   כוללת  נערכ  2,056,400האיגוד, בתמיכה  ספר    ות₪. במסגרת הקול הקורא  ובתי  גנים  הסמכות 

לירוקים, תכניות פעולה רחבות לחינוך רב גילאי ברשויות ופרויקטים קהילתיים שונים המפורטים  

 בהמשך.

לקייג לחינוך  או השתלמות מקצועית  מעוניינים להצטרף לתהליך הסמכה  ובתי ספר אשר  מות  נים 

בדוא"ל:   האיגוד  של  הסביבתי  החינוך  רכזת  ענבר,  תאיר  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 

tair@igudhadera.co.il 

 ם הסמכת גנים לגנים ירוקים וירוקים מתמידי

אימוץ אורח    על מנת לעבור הסמכה לגן ירוק על הגן לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים המייצגים

חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי הצוות וילדי הגן לצד שיתוף ההורים והקהילה הקרובה.  

או בסביבה הקרובה בגן, בחצר הגן  ותכנים המועברים  פעילויות  אשר    במהלך השנה מקיים הצוות 

ועוד. לאורך התהליך  מחברים את ילדי הגן לטבע ולסביבה דרך יצירת דיאלוג, התבוננות וחקר, משחק  

   כלים ליצירת שינוי סביבתי.המקנה לגננות השנה,  במהלך מקבל צוות הגן ליווי 

 2019הסמכת גנים ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת : 61מס'  תרשים

 

 מתמידים  וירוקים ירוקים ספר הסמכות בתי

קריטריונים  לעמוד במספר    הספר  ירוק מתמיד/ירוק עד על ביתלבית ספר ירוק/על מנת לעבור הסמכה  

על בתי  סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי בית הספר.  

יכולת להראות  ספרית,    הספר  הבית  הלימוד  בתכנית  סביבתיים  לימודיים  ותכנים  עקרונות  שילוב 

וחשמל, פעילות סביבתית המשלבת  התייעלות לשם צמצום פסולת וחסכון במשאבים כגון: נייר, מים  

הורים וקהילה והקמת מועצת תלמידים ירוקה פעילה. בסוף התהליך עובר בית הספר מבחן הסמכה  

המורכב מנציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ורכזת החינוך    ארצי אל מול צוות שיפוט

   הסביבתי של האיגוד.  
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 2019ידים ברחבי האיגוד בשנת ירוקים ומתמ   בתי ספרהסמכת : 62מס'  תרשים

 

 יוזמות קהילתיות  

  ותמקום מרכזי בקול הקורא מוקדש לקידום יוזמות קהילתיות שונות ברחבי הרשויות. בכל שנה נבחר 

בכל רשות כמה יוזמות בולטות אשר מוצעות ע"י אנשי הקהילה. יוזמות אלו פותחות הזדמנות מיוחדת  

ל נושאים סביבתיים, חיזוק הקשר בין אנשי הקהילה ומתן  ש  מגווןוחשובה למרחב קהילתי המספקת  

טפת  מענה לצרכים קיימים בשטח. האיגוד דואג לתת ליווי לאורך כל התהליך ולקדם את הפעילות השו

הבירוקרטי בצד  ממשלתיים)  הן  וגורמים  הרשויות  מול  אל  בשטח  (קישור  וסיורים  )  והן  ביקורים 

הפו  הנפשות  הכרת  הפרויקט,  הקמת  מקצועיעלות,  במהלך  עם    סיוע  בהתמודדות  ועזרה  בתחום 

 רויקט(. אתגרים שונים שעולים במהלך הפ

 זה: להלן כמה יוזמות קהילתיות אשר הוקמו בתמיכת קול קורא 

 ג'תמועצה מקומית הגינה הקהילתית ב

ג'ת  תושבות  מתנדבות  ע"י  הוקמה  אשר  קהילתית  גינה 

שלבי סמיר  של  הסביבהבתמיכה  איכות  מנהל  , העצ מוב  , 

הרשת הירוקה ובליווי האיגוד. בגינה מגדלות המתנדבות 

ספר  לבתי  שונות  פעילויות  ומועברות  שונים  מאכל  צמחי 

עצמה נשית ועשייה הגנים ולקהילה, המייצגות ערכים של  

 קהילתית סביבתית. 
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 שביל הקהילתי בקציר ה

סגלמ נעה  בתמיכת  רחב  קהילתי  אזורית  ב   והקיימות  הסביבה  איכות   מחלקת  מנהלת ,  יזם  מועצה 

אשר פתח שביל קהילתי בו פינות חמד רבות, פינות ישיבה, מיצגים אמנותיים ייחודיים כגון    ,מנשה

 פעמוני רוח, שבשבות אומנותיות והפיכת מערה טבעית לפינת ישיבה ואירועים קהילתיים. 

 

 

 

 

 

 
 גן חושים טבעי ברמות מנשה

וההורים לטבע ע"י הנגשת אלמנטים טבעיים.    גן אשר מחבר את אוכלוסיית הילדים 

הגן מכיל חבל טיפוס, שביל חושי, מתקן גלישה, קורות להליכה תוך שמירת שיווי  

נקודת מפגש ומשחק  וון מה יוקם אוהל טיפי. הג   משקל ובהמשך אלטרנטיבית  ה 

 אשר היה נחוץ לקהילת הישוב. הגן הוקם בעזרת תושבי המקום. 

 

 )בחצר בית הספר(  זרקא- א הגינה הקהילתית בג'סר

  החינוך   מחלקת  מנהל,  בקידומו של עלי אחמדהוקמה בחצר בית הספר אלשאטטא  גינה קהילתית אשר  

הוקמה פינה ללמידה חוץ כיתתית לבתי הספר  בגינה נשתלו עצי וצמחי מאכל,  ובליווי האיגוד.    המועצב

 פונה לים לתצפיות על ציפורים. והגנים, חממה לעבודה חינוכית עם הילדים ואף מתוכנן מגדל קטן ה

 

 לקיימות  לחינוך  המשולבת ההשתלמות

הוקמה   לקיימות  לחינוך  המשולבת  משותפת  התכנית  להגנת    שלביוזמה  והמשרד  החינוך  משרד 

לצוות המיועדות  התכנית מקדמת השתלמויות  השרים".  "תכנית  בשם  דרכה  את  והחלה    י הסביבה 

היסודיי הספר  ובתי  הילדים  בגני  בשיתוף  ההוראה  נערכות  ההשתלמויות  יסודיים.  והעל  גופים  הם 

והרשת הירוקה, אשר מלווים את צוות בית הספר בהשתלמות המשלבת    הגנת הטבעירוקים החברה לה

 

 

  

צילום באדיבות עפרי שילה,  

 הסביבהמשרד להגנת ה
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בתוכה הרצאות מאנשי מקצוע בתחום הסביבה, מתן כלים להעברת שיעורים ותכנית לימודים בדגש  

על  סביבתי נוסף  הפ,  הספר  בית  של  יוזמה  גווניה.  ביצוע  על  הקהילה  את  בתוכה  ומשלבת  ונה 

, פריצת דרך  ות הזדמנות לפתח ידע ומודעות לנושאים סביבתיים שוניםהשתלמויות אלו מעניקות לצו

ופיתוח   ביקורתית  וחשיבה  דיאלוג  פיתוח  הקיימות,  עקרונות  פי  על  החיים  באורח  שינוי  לעריכת 

הכנה משמעותית ויוזמה. ההשתלמויות מהוות  ומשפיעות    יצירתיות  ירוקה  באופן  לקראת הסמכה 

הצוות,  חיובי   על  הילוהן  הן  של  על  ריבוי  לקדם  מנת  על  פועלים  באיגוד  אנו  סביבתם.  ועל  דים 

הירוקים   לגופים  משותפים  במפגשים  התהליך  ליווי  לצד  האיגוד,  רשויות  במרחב  אלו  השתלמויות 

 .   המעבירים השתלמויות אלו, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך

 

ימות ברחבי האיגוד בשנת  מספר בתי הספר שעברו השתלמות משולבת לחינוך לקי : 63מס'  תרשים

2019 

 

 תחרות בנייה ירוקה בבתי ספר יסודיים

בשנת תשע"ט יצאה לדרך התחרות השלישית הארצית לבנייה ירוקה מטעם משרד החינוך, המשרד  

ות מיועדת לבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ  להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. התחר

אשר עברו הסמכה לבית ספר ירוק או ירוק מתמיד. בתי הספר הזוכים מקבלים הזדמנות יוצאת דופן  

של  לביצ בתמיכה  הספר  בית  במרחב  ירוקה  בנייה  של  חדשני  סביבתי  מיזם  לביצוע  ₪    150,000וע 

לי  המשתתפים  הספר  בתי  מקבלים  זו  יוזמה  למען  בתחום  הפרויקט.  מקצוע  אנשי  של  מקצועי  ווי 

הבנייה הירוקה. תחרות זו מביאה עמה הזדמנות ייחודית לתהליך למידה חינוכי משותף הן לצוות בית  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2019201820172016

 תי ס   שע     שת   ת  ש   ת   י  ך  
  יי  ת  



[201 ] 
 

והן בשיתוף    הספר  פרויקטים  ותכנון  למידה  ידי התלמידים,  על  ביצוע תהליך חקר  תוך  לתלמידים 

האיגוד הינו צד משמעותי בייעוץ והליווי  גם בפרויקט זה    פעולה, מתן דוגמא אישית ותרומה לסביבה.

 המקצועי שניתן לבתי הספר. 

כרכור, בית  -דס חנהמרחב האיגוד: בי"ס שרת בפרמבתי ספר    שלושהבשנת תשע"ט השתתפו בתחרות  

זכה בית הספר היסודי צליל עם הפרויקט    הרבה  לגאוותנוספר צליל בחדרה ובי"ס נילי בזכרון יעקב.  

שלב תקרות אקוסטיות וגופים תלויים בולעי קול על מנת להתמודד עם בעיות  "צלילי הקיימות" אשר מ

, ד"ר סער אראל,  ד החינוךחיפה של משר  לדברי מנהל מחוזאקוסטיות באזורים שונים בבית הספר.  

התלמידים   של  החשיפה  צמצום  תוך  יותר  ואיכותית  בריאה  לימודים  סביבת  מקדם  זה  פרויקט 

ת האור והאוורור הטבעיים ושיפור חווית השהייה בבית הספר, זאת  למזהמים שמקורם במבנה, העצמ

ספר הוסיפה כי  לצד חשיפה לתכנים סביבתיים וחברתיים מתקדמים. סיגלית יעקבי, מנהלת בית ה 

ושל הקהילה הסובבת   "במהלך השנים האחרונות השקיע בית הספר בשינוי אורח החיים של תלמידיו

סביבה. נושאי איכות הסביבה והתנהלות ירוקה נכללים בתכניות  על מנת לפתח מודעות לשמירה על ה

מורי בית הספר  הלימוד בכל המקצועות ובדרכי הוראה מגוונות, כך שהתלמידים ילמדו בהנאה, וגם  

 עברו הדרכה כדי להטמיע טוב יותר את תכנית הלימודים הירוקה".  

דעת מול ספקים שונים, קידום התהליך  האיגוד מלווה ותומך בבית הספר לאורך התהליך, ביעוץ וחוות  

הקמת   בתהליך  ונמצא  ההזדמנות  על  מאוד  שמח  צליל  הספר  בית  צוות  ועוד.  הרשויות  מול  אל 

 הפרויקט. 

בתי ספר מרשויות    חמישה לבנייה ירוקה, אליה ניגשו    רביעיתיצאה לדרכה התחרות ה  2019בר  באוקטו

אלשאטטא   בי"ס  בנתניה,  אלומות  בי"ס  האיגוד:  אבמרחב  אלחטאב  -בג'סר  בן  עומר  בי"ס  זרקא, 

אלונה. האיגוד מלווה    ועצה מקומיתמז בפרדסיה ובי"ס תל"י אלונה ביה, בי"ס תפויגרב-בבאקה אל

  את בתי הספר כבר משלב התכנון הראשוני ועד לסיום ביצוע הפרויקט במידה ובית הספר זוכה. אנו 

 מאחלים להם בהצלחה רבה! 
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 תית סביב לחדשנות הפורום

פורום  2017בשנת    יוזמות  לקידום  מחוזי   חשיבה  הוקם 

בשיתוף  .סביבתית  לחדשנות  חינוכיות נוצר  זה   פורום 

המשרד   של   פעולה  ערים  איגוד,  הסביבה  להגנת  האיגוד, 

כיום   רמת  לקיימות  והשותפות  חיפה  מפרץ הנדיב. 

משתתפים בפורום זה נציגים של המשרד להגנת הסביבה, 

קק"ל החינוך,  והגנים,  משרד  הטבע  רמת רשות  נציגי   ,

שרון  ערים  איגוד  ערים  -הנדיב,  איגוד  חיפה כרמל,  מפרץ 

 ואנשי מקצוע בכירים מגופים ירוקים שונים.

הפורום ויצירתיות   מטרת  חדשניות  דרכים  למצוא  הינה 

יצא לפועל פרויקט   2019לקידום החינוך הסביבתי. במרץ  

נ על  שמירה  קידום  בנושא  עסק  אשר  יקיון  ההאקתון 

והן   העירוני  למרחב  הן  התייחסות  תוך  הרבים  ברשות 

לשטחים הפתוחים. האירוע הופק בשיתוף פעולה עם מנהל 

מ יותר  וכלל  ונוער  מופ"ת, בני    100- חברה  מחברת  נוער 

המייצגים את מחוז חיפה והיו שותפים לתהליך לאורך שנת הלימודים תשע"ט. בני הנוער עברו תהליך  

וגיבוש פתרונות, שהגיעו לשיאו באירוע ההאקתון לקידום המודעות ושיפור  של למידה, ביסוס יד  ע 

 ר מחוזי בסוף שנת הלימודים.  הניקיון ברשות הרבים. היוזמות שעלו לקידום נושא זה הוצגו בכנס לנוע

 

 

 

 

 



[203 ] 
 

 פורום חינוך יער

 "אחד התנאים הראשונים לשמחה הוא שהקשר בין האדם לטבע לא ינותק" 

 - לב טולסטוי-

אנו באיגוד שואפים לזהות ולקדם יוזמות חינוכיות חדשניות במרחב האיגוד ואף מחוצה לו. בשנה  

חינוך הטבע/יער במרחב רשויות האיגוד, מתוך כוונה  האחרונה האיגוד החל לגבש מדיניות להטמעת  

גוף מוביל בקידום התחום במרחב האיגוד ואף בארץ גנ  להוות  שר  נות ועוד אולתת מענה לרשויות, 

ישיבות עם דמויות מפתח בתחום,    הם כך החלה עבודת שטח ומחקר אשר כלללש  פועלים בתחום.

למידה מקצועית וחקירת התחום על מאפייניו השונים, שיחות עומק עם כלל המומחים בארץ לקראת  

אנשי מקצוע המשפיעים על המערכת החינוכית בנושא חינוך  גיבוש פורום משותף. שיחות אלו כללו  

רמת יער   הסביבה,  להגנת  המשרד  החינוך,  ממשרד  נציגים  הרך:  התחום    בגיל  של  חוקרים  הנדיב, 

היער.  מהאקדמיה, חינוך  בתחום  וגננות  מורים  מנהלים,  שונים,  ירוקים      גופים 

למידה הדדית ושיתוף ידע וניסיון נרחבים, גיבוש רעיונות  הינה    המתוכנן לשנה הבאה  מטרת הפורום

התח  להנגשת  במרחב,ופעולות  ופיתוחו  ו  חיזוק  ום  פעולה  לכדאיסוף  שיתופי  רב  פעולה.  ידע   י 

ראוי לציין שבכוונת הפורום לשפוך אור על תחום חינוך היער בגיל הרך וההשפעות החיוביות שלו על  

של יום תגדל חשיפת הילדים לטבע ולפיכך יוטמעו ערכי החינוך הסביבתי    הילדים, על מנת שבסופו

של מפקחות וגננות  ועלו דוגמאות וישותפו סיפורים אישיים  השה. במהלך הפורום  והקיימות הלכה למע

מהארץ ומהעולם לרבות האתגרים וההזדמנויות הטמונים בחינוך יער בגיל הרך. בהמשך לכינוס פורום  

השותפים כנס רחב לחינוך יער    זה והמשך תהליך החשיבה המשותף, בכוונת האיגוד לערוך יחד עם

 לגיל הרך.  
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 2019  בשנת באיגוד הדרכתי לתקן לאומי  שירות  בנות של שירותן

חודי ומשמעותי ומלמד על ערכים, עזרה לזולת  יאנו באיגוד מאמינים כי תהליך השירות הלאומי הינו י 

העמקה בתחום החינוך והסביבה ועוד. האיגוד דואג להמשיך שיתוף פעולה זה לאורך השנים מתוך  

בנות השירותההכרה בחשיבות פעילותיה  לקהילה.    לחיים, העצמתן האישית כהכנה  ן של  ותרומתן 

בנות השירות המתנדבות באיגוד מהוות כוח עזר בהרחבת המודעות בנושאים סביבתיים, שמירת קשר  

  2019שנת  בעד ספטמבר  ובקידום יוזמות חינוכיות באיגוד.  עם המוסדות החינוכיים ברשויות האיגוד  

ה פעלה בת שירות אחת, אשר  רות לאומי ובארבעת החודשים עד לסיום השנ פעלו באיגוד שתי בנות שי

 לילדים וקהילה משכבות גיל שונות:   העבירו פעילויות ותכנים סביבתיים

 מגוון ביולוגי בגני הילדים במרחב האיגוד 

העברת פעילות מגוון ביולוגי לגני ילדים ברשויות במרחב 

ה המגוון  בהכרת  התמקדה  הפעילות  ביולוגי  האיגוד. 

בי הסביבה. הנושא הועבר והתלות ההדדית שבין כל מרכי

בסיפור קצר, הצגה מומחזת ע"י הילדים, משחק ויציאה 

קצרה אל החצר על מנת לחקור את המגוון הביולוגי בחצר 

   הגן.

 פרויקטים סביבתיים בבתי ספר יסודיים

תיים בבתי ספר. בשנת תשע"ט בנוסף להדרכות בנושאי סביבה מובילות בנות השירות פרויקטים סביב

לדוגמא הכנה ומכירה של משחת  )  נערכו ברחבי בתי הספר מכירות מקיימות המשלבות ערכי קיימות

, תמיכה והובלה של ימי שיא כגון ט"ו בשבט, יום המים, יום בריאות  (שיניים טבעית שהכינו התלמידים

 ועוד. 

 

 

 

 

 

 שיתוף פעולה עם החווה החקלאית חדרה 

השלישית בה ממשיך האיגוד בשיתוף פעולה    זו השנה

 מוצלח עם בי"ס ערוגות פלז )החווה החקלאית חדרה(.

אחת לשבוע הדריכו בנות השירות של האיגוד קבוצות  

את   להעשיר  בכדי  החווה  אל  הגיעו  אשר  תלמידים 

והסביבה.   החקלאות  מחזקות  לימודי  אלו  פעילויות 

ומ הסביבה  אל  התלמידים  של  הקשר  קדמות  את 

 מידה מתוך פעולה. ל
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 פרויקט מועצה ירוקה אזורית

ח'   כיתה  תלמידות  שתי  שהעלו  מרעיון  החל  זה  פרויקט 

ספר המשותף חוף כרמל, קשת לבני ושירה איתן. ה מבית  

ירוקה  במסגרת סמינר פתיחת השנה של קבוצת מנהיגות 

הן העלו רעיון ליצור גוף אזורי של מועצות ירוקות ולקדם 

פעול  שיתוף  כך  דופן.  ע"י  יוצא  אזורי   2020  במהלךה 

מתוכננת להיערך פגישה ראשונה של נציגי מועצות ירוקות 

ה במרחב  ספר  בת מבתי  כרמל.  חוף  האזורית  מועצה 

 השירות באיגוד ליוותה וקידמה את התהליך. 

 העברת תכנים סביבתיים בבתי הספר

בנות השירות של האיגוד מציעות שלל תכנים סביבתיים 

גילאי תלמידי בתי הספר. באיגוד קיימים המותאמים לכל  

מערכי שיעור בתחומי פסולת, אנרגיה, משאבים, טביעת 

 הרגל האקולוגית, זיהום אוויר, מים ועוד. כף 

 

אנו    לסיכום, זאת,  עם  ומגוונים.  רבים  אתגרים  בחובו  טומן  הסביבתי  החינוך  תחום  כי  לומר  ניתן 

מתוך אמונה   להאריך את זמן שהיית הילדים בטבעבאיגוד פועלים ליצירת דרכים נוספות שיאפשרו  

הסביבה על  לשמור  לרצון  כל,  שהבסיס  אכפתיות  למענה  לפתח  ולפעול  חינוך    מתחיל פיה  בהטמעת 

חוויתי בחוץ ובטבע. חינוך מסוג זה מקנה סל כלים מגוון כגון חשיבה ביקורתית, חקר הסביבה, הכרת  

ח מסורותיה,  על  תלמיד  כל  של  הייחודית  ולהסביבה  הפתוחים  לשטחיה  אנו  קהילה.  יבור  כך  לשם 

משלתיים, הרשויות, גופים ירוקים, הציבור  פועלים במספר מישורים ובשיתוף פעולה עם המשרדים המ

וכמובן מול בתי הספר והגנים. אנו מצפים להמשיך ולגלות עוד רעיונות חדשים, לצאת ולהגיע בהמשך  

 למקומות מופלאים. 
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 ולת פס

בין   ישיר  קשר  החיים  ייעל הקיים  ברמת  הגדו פסולת  ייצור  וביןה  האתגרים  אחד  לנסות  .  הוא  לים 

המשוואה את  הפסולת    כלומר,  ולהפוך  כמות  את  גידול    בעודלצמצם  וקצב  החיים  ברמת  העלייה 

על דגלן את צמצום  חרתו    חלקן אף במדינות מתפתחות  ,. ערים רבות בעולםממשיכים  האוכלוסייה

הטמעת אורח חיים  פתרונות טכנולוגיים לצד  זאת באמצעות מכלול דרכים וו  סולת עד לכדי אפסהפ

 מקיים: 

The three R's)  ומניעת הצטברות פסולת הינו מושג המתאר את שלוש השיטות העדיפות לטיפול   )

 :R –ובעברית שלושת ה 

  לצורך.ם  מידתיות. רכישה מושכלת בהתא – צמצום תרבות הצריכה: Reduceהפחתה 

 : שימוש חדש במוצר לאחר שהשימוש הישן הסתיים. Reuseשימוש חוזרה 

 : פירוק מוצר, השבתו לחומר הגלם ושימוש מחודש.  Recycleמיחזור 

אין ספק שהפחתת כמות הפסולת האזורית הינה אתגר גדול במיוחד וברוח דברים אילו האיגוד מכוון  

.  בכל אופן שיידרשאבים בתחום הפסולת ויסייע לכך  ותומך בהקמת אשכולות באזור לטובת איגום מש

יגוד  אם יקום אשכול האיגוד יפקח על פעילותו וישתף עימו פעולה בכל ההיבטים הסביבתיים כפי שהא 

מבצע כיום למשל למול תאגידי המים. שילוב כזה יאפשר טיפול מיטבי בתא השטח ומתן מענה לצרכי  

סולת ממטרד למשאב וחילוץ הפוטנציאל האנרגטי הטמון  המקום ולמאפייניו הייחודיים. הפיכת הפ

 מהות הקיימות אליה אנחנו שואפים.  ק בדיוזו בה לטובת דלק 

 ולת חזון האיגוד בתחום הפס

  ראייה כוללנית על  בהאיגוד, מתוקף היותו גוף המאגד את הרשויות במרחב ופועל בשיתוף איתן, הינו  

בו פסולת של האחד היא המשאב  צירת "בנק" חומרים אזורי  יומרחבית, ובאפשרותו לאתר מרכיבים ל 

עבור האחר. יש לנסות ולצמצם במידת האפשר את שינוע הפסולת לסוגיה בין מתקני מעבר ואתרי  

 הטמנה תוך קידום הצורך ביצירת פתרונות קצה.  

בוץ  פסולת מחדרה המשונעת כיום בתחבורה היבשתית בכבישי הצפון לאתרי הטמנה בעפולה או בקי

על    השפעהכך יש לה  . נוסף על  רשות על תשתית הכבישיםהה כבדה שמייצרת  מעמס  מהווהעין עברון  

זיהום האוויר מתחבורה. בניגוד לכך, פסולת מזיכרון יעקב המטופלת בתוך הרשות המקומית ונלקחת  

עליה האחריות מפחיתה את טביעת הרגל האקולוגית של האדם על המרחב. טיפול מקומי באשפה  

נכו הוא  המתאימים  מבחינה  באמצעים  יותר  משתלם  גם  הרחוק  ולטווח  סביבתית  מבחינה  יותר  ן 

 כלכלית.  

 אכיפה ופיקוח

לעומת    40%, עלייה בשיעור של  160-היקף הקריאות לטיפול מהרשויות ומהמשרד להגנ"ס עמד על כ

מסוכנים ושפכים.    . הקריאות כללו ברובן טיפול במפגעי פסולת, רעש, ריח, אבק, חומרים2018  שנת

ניתנו התרעות  כחלק מפ יזומים,  תרון הבעיות הסביבתיות בישובים להן נדרש הסיוע בוצעו סיורים 
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וקנסות וכן בוצעו סיורים קבועים במטמנות, בתחנת הכוח ובישובים הערביים במסגרת המשך פרויקט  

מעקב וטיפול נעשה    כדי לאמוד את כמות הפניות ולאפשר גישה נוחה למידע, המשך בסביבה שווה.  

וטיפול.    המשך מעקב,  לצורך תיעוד המפגעים המשמשת את המפקחים בשטח  "בינה"בתוכנת  שימוש  

קיימת אפשרות לאיתור המיקום המדויק ואופן הטיפול במפגע עפ"י שם הרשות ומהות הפניה. לצפייה  

 .sc.org.il/-svivahttps://eamapלחץ כאן: 

 2019-2018כמות הפניות לאגף האכיפה והפיקוח בשנים : 64מס'  תרשים

 

 ע"פ ישובים 2019התפלגות הקריאות בשנת : 65 תרשים מס'
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  במשחטה פסולת השלכת: 21תמונה מס' 

 טיפול  לפני /19207/021 בחדרה

 

התרעה  אחרימשחטה בחדרה : 21תמונה מס' 

 

 

 

 

: פסולת בלתי  22מס' תמונה  

  – חוקית בשטח פתוח בחדרה 

 טיפול  לפני

 

: פסולת בלתי  22תמונה מס' 

  – חוקית בשטח פתוח בחדרה 

 טיפול אחרי 

 

: פסולת בלתי חוקית  23תמונה מס' 

 אחרי: פסולת במייסר 23תמונה מס'  פינוי  לפני במייסר 

 הטיפול  



[209 ] 
 

 בטיפול האיגוד אתרי הטמנה במרחב 

אביבית  .1 בשנת    - מטמנת  שבוצעו  קבועים  סיורים  למפגעים  וכהמ  2019במהלך  ישיר  שך 

העסק. בנוסף לכך   ברישיון התנאים  של מתמשכות בהפרות נמצא  האתר 2018שנמצאו בשנת  

 נקבע כי:  באתר  28/01/2019מתאריך  פיקוח  סיור ח"דובאתר נמצא ריח בעל אופי חריף. ב

 בעירות מתוקן.יש להגיש סקר  .א

 יש לתקן פרצות בגדר. .ב

 תפעול. ה המחזור משטחי  ברת כל פסולת את להעביר יש .ג

כלל   את יש לפנות .  בפסולת מתאימות לטיפול ללא תשתיות  משטחים פסולת על לפרוק אין .ד

 .לתא ההטמנה מהשטח שמדרום הפסולת

ותשטיפים   שפסולת כך   לתא ההטמנה התהום שבסמוך הפסולת ממי כלל ולנקות את לפנות יש .ה

 התהום. עם מי במגע יבואו לא

באתר  השנה  במהלך  הסיורים  לבערות    ה נמצא  בהמשך  חשש  והיה  המאושרת  התוכנית  מול  חריגה 

של המשרד להגנת הסביבה בהמלצת חוות    בוצע לאתר שימוע במחוז חיפה   2019מיות. בדצמבר  יפנ

. לאור המשך ההפרות החליט המשרד להגנת הסביבה להפסיק את קליטת החומר באתר  דעת האיגוד

גובה, שיפועי עליונות. בשנת  עד להסדרתו עפ"י התוכנית המאושרת לרבות  ושכבות איטום    2019ם 

   .במטמנת אביביתסיורים  50- בוצעו כ

 טמנת "אביבית" פסולת במ: 24תמונה מס' 
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  לרוב האתר  כי  נמצא    2019במהלך הסיורים השגרתיים שבוצעו בשנת   -  מטמנת איכות ירוקה  .2

חריגות   ללא  התקנים  עפ"י  בתנאי  ומנוהל  עמד  האתר  ריח.  מפגעי  בנללא  וביצע  י היתר  יה 

אשר  להוחלט    הקודמות  שיקום נופי שלב א'. לאור התנהלות זו ובחינת ההיסטוריה מהשנים

סיורים במטמנת    50- בוצעו כ  2019. בשנת  ע"פ תכנית האתר  סת פסולת יבשה כפי שאושרה  נהכ

 איכות ירוקה.  

   מטמנת "איכות ירוקה" :52תמונה מס' 

ב לדרך  יצאה  מס'    החלטת  עקבותהתוכנית  הערבי     -   1496ממשלה  במגזר  הפסולת  משק  הסדרת 

מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה בישובים,  ליצור שינוי משמעותי בניהול   נועדה ו שובי המיעוטיםיבי

מכך,   תוך וכתוצאה  אלה,  בישובים  לתושבים  הניתן  השירות  שיפור  הסביבתיות,  ההשפעות  מזעור 

- רשויות מקומיות ותקציבה הכולל עומד על כ   74התכנית מקיפה  כיום,    .שיפור איכות חיי התושבים

 ₪. ליוני ימ  210

  ג'ת, ג'סר ללוות ולפקח על יישום התוכניות ברשויות שבתחומו;    כרמל נבחר להמשיך-איגוד ערים שרון

 והוקצה לכך תקציב מיוחד. , ופרדיס אזרק-א

 וכלל: בהתאם לשלבי הביצועו  דורגבמשנקבע לרשויות תקציב במסגרת תכנית ההמשך הועבר ה

 שנתיים  במשך ליווי תפעולי  •

 אצירה. החלפת כלי ב סיועושיפור מערך הטיפול בפסולת  •

 פינוי מפגעים  •

 ח אדם והעצמת הרשות לרבות הכשרת כ •

 קידום דרכי טיפול בפסולת פסדים. •
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 שדרוג והקמת מתקנים לטיפול בפסולת  •

 הגדלה תקציבית  •

 המשמשת את המפקחים בשטח GIS איסוף המידע הגיאוגרפיתהאיגוד ממשיך לשפר את מערכת  

 וטיפול.  המשך מעקב, לצורך תיעוד המפגעים

מועלים כל העת ובאופן  נרשמים, מטופלים וכל האירועים שאותרו ברשויות פרויקט סביבה שווה  

כדי לייעל את תהליך אחזור המידע בנוסף    מקוון לאתר האיגוד ומוצגים על גבי מפה דינאמית. 

  מפה מקוונת קיימת אפשרות לאיתור המיקום המדויק ואופן הטיפול במפגע עפ"י שם הרשות. ל

 sc.org.il/-https://eamap.sviva כאן: לכניסה לחץ

  מפקח הסביבה באיגוד שמוסמך לשלב א' וב' עפ"י חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית( 

בשטחי    מסייריםהל בשיתוף עם אנשי אכיפה סביבתית ברשויות עצמן ועם המשטרה הירוקה,  פוע

בפניהם    ומתריע  מתעד את המפגעים, מאתר את האחראי למפגע או את בעלי השטח  אהוהרשויות.  

האיגוד לקנוס    על המפגע תוך דרישה לפנות אותו לאלתר. במידה ולא נענו להתרעות יכול מפקח

ככלל ניתן להבחין במגמת ירידה משמעותית    ₪.  8,000בקנסות בגובה של עד    את מבצע העבירה

בכל שלוש הרשויות. ישנן רשויות שהגדילו    2019בהשוואה לשנת    2018במספר המפגעים משנת  

ועשו והודות לכך שיפרו מאד את איכות חיי תושביהן כמו ג'ת וישנן רשויות שהמלאכה בהן עוד  

  רבה.

שובי המיעוטים עצמם  יולת במגזר הערבי נתן את אותותיו לא רק ביתהליך הסדרת משק הפס 

עים מפסולת, בע"ח, מזיקים ועשן במרחב חוצים גבולות ולכן  אלא גם בישובים שסביבם. ריחות ר

 האחריות לניהול מושכל חיונית גם לשכנות טובה. 

 :2019להלן מקבץ מטיפול במפגעים בשנת 

 פול ובעיצומו של הפינוי זרקא לפני טי -ג'סר א: 25תמונה מס' 

 

 

 

 

 
 

https://eamap.sviva-sc.org.il/
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 ג'ת בתחנת מעבר הורדת מפלס גובה הפסולת ב: 26תמונה מס' 

 

  פינוי פסולת בניין בפרדיס:27תמונה מס' 
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 ISO 17025הרחבת הסמכת מערך ניטור האוויר לתקן 
, נדרש כל גוף מנטר  הסביבהלהגנת   הממונה על המערך הארצי לניטור אוויר במשרדבמסגרת הנחיות  

מעבדת ניטור    2016בשנת  .  ISO 17025לקבל הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות עפ"י תקן  

באיגודה שרון  אוויר  מעבדות  כרמל  - ערים  להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  ראשונה  הסמכה  עברה 

וחלקיקים   O3, 2SO ,XNOאיגוד הוסמך לניטור מזהמי גזים מסוג ה 2017ינואר . בלבדיקה וגם לכיול

לשמירת    PM2.5/PM10נשימים   והסוכנות  האירופאי  האיחוד  ע"י  מאושרות  שיטות  עפ"י  באוויר 

 איכות סביבה בארה"ב,  וכיול מכשירי ניטור אלו. 

תפעול, תחזוקה וכיול    כיום, האיגוד הינו הגוף היחידי מבין איגודי הערים בארץ המבצע בדיקת נתונים,

סמך להעניק שרותי כיול לגופים מנטרים אחרים כחלק מההסמכה שלו,  ואף מושל מערך הניטור שלו,  

 באמצעות צוות טכני מקצועי הכולל שני טכנאי תחזוקה במצבת כוח האדם של האיגוד. 

שנת   ניטור    2019במהלך  בכדי  המערך  ניכרת  כספית  רב בהשקעה  בציוד  של האיגוד התחדש  אוויר 

לרבות רכישת מכשיר חדש לניטור מזהמים מסוג    ,דהי המדימבני התחנות ומכשיראת  לשדרג ולחדש  

 .  -BTEXבנזן, טולואן, אתיל בנזן וקסילן הידועים כ

נהלי עבודה   לשם כך פעל האיגוד בשנה האחרונה מול הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, בהכנת 

  ISO 17025מפורטים הדרושים לצורך הרחבת ההסמכה של מערך הניטור לבדיקה וכיול, על פי תקן  

האיגוד עבר מבדק הסמכה מחדש    2019בדצמבר  .  הטכנאים לציוד החדש  ם שלוהדרכת  םובהכשרת

והוסמך לניטור וכיול ציוד מזהמים מסוג   אומית להסמכת מעבדות בהצלחה רבה מאוד,ע"י הרשות הל

 .    PM2.5/PM10וחלקיקים  O 2, SO XNO ,3בנזן, 

  ם ה בנוסף להסמכה קיימת של מעבדת השפכים והקולחי ויר בא וחשוב לציין שהסמכת מערך ניטור הא

ע"י הרשות להסמכת מעבדות ועובדת ע"פ תקן   מזה שנים    ISO 17025של האיגוד, שכבר מוסמכת 

 רבות.



[214 ] 
 

  כרמל-תעודת ההסמכה לאיגוד ערים שרון: 28תמונה מס' 

 

 ISO 9001:2015הסמכה לתקן ניהול איכות 

 ISOלקיים ולהפעיל את מערכת הניהול של הארגון לפי תקן  כרמל קיבל על עצמו  -איגוד ערים שרון

בכל שנה נערכת ביקורת התאמה    .2011ופועל ע"פ מערכת נהלים מוסדרת תחת תקן זה משנת    9001

  לתקן ומערכת האיכות באיגוד עומדת בה בהצלחה שנה אחרי שנה. האיגוד עוסק במגוון רב של נושאים 

בקר מתבצעת  ובכל אחד מהם  לצורך,ופעילויות  איכות בהתאם  של   ת  נבדקת ההתאמה  בין השאר 

מסקר לקוחות שנערך בסוף כל שנה, עולה    המשאבים לתפקוד, זמני התגובה, תכנון מול ביצוע ועוד.

 כי רמת שביעות הרצון מתפקוד עובדי האיגוד השונים טובה מאוד וכמובן שיש מקום לשיפור.  

ות נהלי האיכות וההתייעלות בעבודות האיגוד, ולהלן  נערך סקר הנהלה באיגוד לבדיקת יעיל   מדי שנה

 : 2019עיקר מסקנות סקר ההנהלה לשנת 

 הרשויות החברות באיגוד.   – שיפור הקשר עם הלקוחות  •

עדות אלה בכל הרשויות והקצאת משאבים  ויוזמה לקיום ו  –עדות איכות הסביבה  ו קיום ו •

 ת.  לטובת פעילויות הנוגעות לאיכות הסביבה ברשויות השונו

 הפניית משאבים למחקר בנושאים שסביבתיים שונים.  •

 שימת דגש על שיפור המקצועיות של עובדי האיגוד והפניית משאבים לטובת הנושא.  •

בכל   מקיפה  ביקורת  עבר  האיגוד  דצמבר  חודש  התקנים  במהלך  מכון  של  נציג  ע"י  האיגוד  אגפי 

     . ISO9001: 2015  ל שלו ע"פ התקןאישור מערכת הניהוהאיגוד זכה ל. שהוכתרה בהצלחה ,הישראלי
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  ISO 9001:2015תעודת ההסמכה ל: 29תמונה מס' 

 

 

         

 דובר האיגוד: יותם אשל 

המשפיעים   ואחד  במרחב  הסביבה  איכות  בתחום  ביותר  והמשמעותי  המקצועי  הגוף  הינו  האיגוד 

 בישראל ומכאן שהוא זוכה לחשיפה רבה במדיה. 

של האיגוד במגוון מדיות רחב ככל האפשר: ניו   הפעילות הרבה האיגוד אמון על פרסום וחשיפתדובר  

ועוד. הדובר גם    מדיה, תקשורת ניוזלטר האיגוד, אמצעי פרסום של הרשויות  אלקטרונית וכתובה, 

 אחראי על ניהול דף הפייסבוק של האיגוד ועל ניהול ההסברה בעת משברים.

פועל האיגוד בשקיפות ועל   בכלי התקשורת וברשתות החברתיות. כמו כן  האיגוד זוכה לחשיפה רבה

את התושבים, נבחרי הציבור ופעילי איכות הסביבה במידע   עדכןמ פי עקרון שיתוף הציבור ומכאן גם

 אודות פעילותו ואודות נתוני איכות הסביבה.

 :הפצת המידע נעשית במספר אופנים 

 ופוליטי בנושאים בהם פעיל האיגוד יצירת סדר יום תקשורתי, ציבורי   -

  עיתונות סביבה ואנרגיה./ בדגש על תחומי  -פרסום כתבות במגוון כלי תקשורת  -
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לאיגוד )אסדות גז, המרחב     השתתפות בשיח בכלי התקשורת אודות נושאים סביבתיים אותם מוביל  -

  הימי, תחנות הכוח, אנרגיות מתחדשות(

 ל האיגוד ניהול שוטף של דף הפייסבוק ש -

  ניוזלטר רבעוני -

 יישוביים(.  פייסבוק/ווטסאפ/ניזולטריםשיווק באמצעות דוברי הרשויות המקומיות ) -

פרסום אונליין באתר האיגוד של הבדיקות הסביבתיות המבוצעות במרחב ובכלל זה תוצאות ניטור    -

  ולחופי אסדת הגז. האוויר מתחנות הכוח

 שנה האחרונה ומשקפות את העשייה הרבה:  לפניכם מבחר כתבות אשר פורסמו ב

967133-whale-rig-https://13news.co.il/item/news/domestic/environment/gas/  

 https://www.themarker.com/dynamo/1.8320240 

3776564,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L   

5478137,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

00798,00.html55-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

 

al_hazards?fbclid=https://infospot.co.il/n/Digital_map_presents_information_on_environment

Kt_7s7j8oGD6URwzuNXDNyWSTE0IwAR0xacBC_UxivjF7H7CC8Ufw9kCfefM4  

  

 Haifa_District_Commission_Reconsider_the_Conservation_of_Coal_U/https://infospot.co.il/n

-nits_in_Hadera?fbclid=IwAR1nMRpQs_Iq

KZGpqwoZRUe2vkzhDDSjXUcd_CcAyihl6GfQlhmGchAF4r 

 

 

 

https://13news.co.il/item/news/domestic/environment/gas-rig-whale-967133/
https://13news.co.il/item/news/domestic/environment/gas-rig-whale-967133/
https://13news.co.il/item/news/domestic/environment/gas-rig-whale-967133/
https://www.themarker.com/dynamo/1.8320240
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776564,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478137,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5500798,00.html
https://infospot.co.il/n/Digital_map_presents_information_on_environmental_hazards?fbclid=IwAR0xacBC_UxivjF7H7CC8Ufw9kCfefM4Kt_7s7j8oGD6URwzuNXDNyWSTE0
https://infospot.co.il/n/Digital_map_presents_information_on_environmental_hazards?fbclid=IwAR0xacBC_UxivjF7H7CC8Ufw9kCfefM4Kt_7s7j8oGD6URwzuNXDNyWSTE0
https://infospot.co.il/n/Haifa_District_Commission_Reconsider_the_Conservation_of_Coal_Units_in_Hadera?fbclid=IwAR1nMRpQs_Iq-rKZGpqwoZRUe2vkzhDDSjXUcd_CcAyihl6GfQlhmGchAF4
https://infospot.co.il/n/Haifa_District_Commission_Reconsider_the_Conservation_of_Coal_Units_in_Hadera?fbclid=IwAR1nMRpQs_Iq-rKZGpqwoZRUe2vkzhDDSjXUcd_CcAyihl6GfQlhmGchAF4
https://infospot.co.il/n/Haifa_District_Commission_Reconsider_the_Conservation_of_Coal_Units_in_Hadera?fbclid=IwAR1nMRpQs_Iq-rKZGpqwoZRUe2vkzhDDSjXUcd_CcAyihl6GfQlhmGchAF4

