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 דבר יושב ראש האיגוד
  

  מעיד כי גם השנה  לא נרשמו 2009ח הניטור לשנת "דו.  2009ח   ניטור האוויר לשנת "מוגש לכם בזאת דו

ח זה מסכם שנה בה עבר "דו. ואנו מברכים על כך , חריגות מהתקנים שקבע המשרד לאיכות הסביבה

, תכנון רישוי וחינוך , קרקע , אוויר:  שיםראשית הקמנו אגפים חד: האיגוד שינוי מהותי במבנה הארגוני

בשל הגידול התמידי , בה לא התקיימה אבחנה מוגדרת בין בעלי התפקידים, במקום המתכונת הקודמת 

המאפשר , התיחום ומינוי בעלי התפקידים יצרו  סדר במערכת, האבחנה המוגדרת. בהיקף פעילות האיגוד

אשר נכונו לוותר לעיתים ,התבצע בשיתוף ובהסכמת העובדיםלשמחתנו  השינוי הארגוני . עבודה מיטבית

  .וזהו המקום להודות להם על כך, למען הארגון, למען הכלל

  

אשר , בתוך חודשים ספורים יעבור האיגוד למבנה החדש באזור התעשייה בחדרה, מלבד השינוי הארגוני 

. ר ויהיה   בן שלוש קומות" מ1,300- המבנה  ישתרע על שטח של  כ. תוכנן  תוך הקפדה על  בניה ירוקה

המתבצעת תוך , מעידים יותר מכל על ההתחדשות של האיגוד, המבנה הפיזי החדש והמבנה הארגוני

אשר  מיצבו את האיגוד כאחד הגופים המובילים בישראל בתחום , שמירה על הידע והניסיון הרב הקיים

  .איכות הסביבה

  

ולעובדים על עבודתם ,קרץ על החזון וההשקעה ביישום השינוייםל האיגוד  ירוחם ל"ברצוני להודות למנכ

אני מקווה ומאמין כי האיגוד ימשיך להוביל את , למען איכות הסביבה באזור, היומיומית המסורה

  . ולמען איכות החיים של כולנו עוד שנים רבות, הפעילות  למען איכות הסביבה

  

  

  

  ,בברכה

  אילן שדה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ל האיגוד"דבר מנכ

  

  

בשנה . כרמל פועל באופן מתמיד להתחדשות ולשיפור–איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון  

האחרונה ביצענו מספר שינויים מהותיים בכדי להתאים את עבודות האיגוד לזמנים המשתנים ולהובילו  

  . קדימה

 לשמירת איגוד ערים"-ל" יבה חדרהלשמירת איכות הסבאיגוד ערים "החלפנו את שם האיגוד מ, ראשית

 ד  החלפת השם הייתה כורח המציאות היות ובמהלך השנים התרחב האיגו".כרמל-איכות הסביבה שרון

עם החלפת השם החלפנו גם את לוגו . וואדי ערה , הכרמל, והצטרפו אליו רשויות רבות מאזור השרון

עוצב הלוגו הזוכה . את מלגות בקרב סטודנטים תושבי האיגודעשינו זאת באמצעות תחרות נוש. האיגוד

, כפר, עיר:  משקף את מגוון האלמנטים הקיימים באיגוד, לת רופיןלסטודנט ממכ,  אביעד שטרקמןי "ע

  . תעשייה ושטחים ירוקים

ורך  לצ, יצרנו מבנה המתאים לעידן הנוכחי, בד בבד יישמנו תהליך מקיף ועמוק של שינוי המבנה הארגוני

לשמחתי שינוי המבנה נעשה בהסכמה . ביטלנו ישנות ושינינו הגדרות תפקיד, כך  הקמנו  מחלקות חדשות

  .וללא פיטורי עובדים 

ואכן לפני מספר חודשים החלו עבודות להקמת מבנה האיגוד החדש , המבנה הארגוני כרוך במבנה פיזי

בקומה :  ר ויהיה   בן שלוש קומות" מ1,100-המבנה  ישתרע על שטח של  כ.   באזור התעשייה בחדרה

הקומה השנייה מיועדת לספריה ובה   , הראשונה יהיו  מעבדות לבדיקת שפכים ובדיקות סביבתיות נוספות

בקומה השלישית יהיו משרדי הנהלת . וחדר הרצאות לצרכי חינוך והסברה, כותרים בנושא איכות הסביבה

על פי הצפי  עד לחג הפסח נעבור למבנה . ביבתיים מחמיריםהמבנה תוכנן על פי סטנדרטים ס.האיגוד 

  .החדש

  

על תמיכתו בפעילות , ת הסביבה קרוב לליבושנושא איכו,ר האיגוד אילן שדה"ברצוני להודות ליו, לסיום

העמלים בכל יום מימות השנה למען סביבה נקייה וחיים ברי , לעובדים המקצועיים והמסורים. האיגוד

  .  קיימא

  

  ,בברכה

  ירוחם לקרץ

  

  

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 דבר העורכת
 

 

ף אוויר הכולל בתוכו את ג הוליד את אשינויה. חל שינוי  במבנה הארגוני של האיגוד, 2009במהלך שנת 

ר לאו. פיקוח איכות האוויר מהתעשייה וביצוע מדידות רעש וקרינה אלקטרומגנטית, מערך ניטור האוויר

 בנושא 2009ח אגף אוויר ובו תקציר הפעילות לשנת "ח השנתי של  מערך ניטור האוויר שונה לדו"הדו, זאת

נושאים אלו , בתקווה כי בדוחות הבאים.  מגנטיתרוהפיקוח על תעשיות ומדידות רעש וקרינה אלקט

  .יסוקרו בהרחבה למתן תמונה ברורה יותר של פעילות האגף

  

  :ח זה"שאפשרה הכנת דו, על עבודתם המסורה והמקצועית,  הבאים להודות לאנשים ברצוני

  מדידות איכות אווירוביצוע מערך תחנות הניטור האחראי על אחזקת  -בועז חממי

   אחראי מחשוב ובקרת נתונים-גמליאלמשה 

  ואחראי ציוד מטאורולוגי ותקשורת במערך ניטור האוויר,  רכז קרינה ורעש- יוגב גיגיאריה

   טכנאי קרינה ורעש המסייע בתחזוקת הציוד המטאורולוגי והתקשורת-ושניר בן הר

  ס" רכזת איכות אוויר מתעשיה וחומ-יונת אלקלעי

  

  , היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, מנהל פרויקט, ר אריאל מצגר"דברצוני להודות ל, בנוסף

  . רביןייצור וצריכה בתחנת הכוח אורות עבור נתוני , חברת החשמל לישראל

  

  

  

  , בברכה

  לינס אוזן                                                                     

  מנהלת אגף אוויר                                                          
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 2009תקציר ממצאי נתוני ניטור אוויר לשנת 
 

 
לתחנת . נמנע מהאיגוד להפעיל את תחנת ניטור בית אליעזר, למרות מאמצי האיגוד ,2009בשנת  •

 .כ מדידות ארועי זיהום האוויר באזור"הניטור בית אליעזר משקל משמעותי לעניין סה

 מארועי זיהום האוויר מקורם 50%כאשר ,  ארועי זיהום אוויר510כ "נמדדו בסה  2009בשנת  •

 . מקורם מזיהום מקומי50%-ו אורות רביןמתחנת הכוח 

 אורות רבין ארועי זיהום האוויר של גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן שמקורם מתחנת הכוח  •

נמדדו בעיקר בעונת הקיץ בשעות היום בתחנות הניטור המוצבות מזרחית עד דרום מזרחית לתחנת 

 . הכוח

נמדדו , לעומת זאת.  לא נמדדו עליות מסף התקנים הסביבתיים לגופרית דו חמצנית2009בשנת  •

מספר עליות מסף התקן הסטטיסטי המקומי לתחמוצות חנקן עקב זיהום מקומי של תחבורה 

נמדדו שתי עליות מסף התקן הסטטיסטי לתחמוצות חנקן בתחנת .  וגנראטורים לייצור חשמל

 . ת תחנת הכוח אורות רביןהניטור פרדס חנה  עקב פעילו

ניתן לומר כי תחמוצות החנקן הם המזהם , על פי ממצאי בדיקות בארובה וערכי מדידה סביבתיים •

, מזהם זה הינו הגורם הישיר לתופעת הפס החום. הדומיננטי מארובות תחנת הכוח אורות רבין

לוגיים  ובריכוז זיהום אורכי בצבע חום צהצהב המופיע בשמי האזור כתלות בתנאים המטאורו

 .הן מתחבורה והן מתחנת הכוח, הזיהום האוויר הנפלט

  נמדדן ארועי זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין2009 שעות במהלך שנת 296במשך  •

ארעו מספר חריגות מסף תקן היעד של חלקיקים נשימים עדינים עקב סופות אבק , 2009בשנת  •

 . טבעיות

אוזון הינו . ל"ף התקן המוחלט לאוזון בתחנת הניטור כרם מהר חריגות מס13 נמדדו 2009בשנת  •

כתלות בריכוז מזהמים אוויר )  אנרגיית השמש( פוטוכימית המזהם שניוני הנוצר בריאקצי

  . ראשוניים כגון תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות
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 תחנות ניטור אוויר  
 

מערך ניטור , הראשון מסוגו בישראלניטור האוויר  מערך הקמתהחל  1979בשנת ,) להלן(מתוקף צו האיגוד 

המכונה כיום איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה ,  ערים לשמירת איכות הסביבה בחדרההאוויר של איגוד

 תחנות 18ניטור מונה ה כיום מערך . תחנות ניטור אוויר12 מערך הניטור מנה ,בראשית דרכו ). כרמל-שרון(

 תחנות ניטור נייחות ושתי תחנות ניטור 16 המערך כולל . רשויות18 על שטח של ותרוס הפניטור אוויר

 אוזון. ופרמטרים מטאורולוגיים, תחמוצות חנקן, חמצנית-גופרית דומודדים  בכל תחנות הניטור .ניידות

טור ניידת ניבברקאי ו, ר פרדס חנהבתחנות הניטוחלקיקים נמדדים . ל"נמדד בתחנות המעפיל וכרם מהר

מן נתוני ז. במחשב המרכזי בחדר הבקרה של איגוד, נתוני תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת. אווירה

  www.igudhadera.co.il :ניתנים באתר האיגוד שכתובתואמת גולמיים וכן נתוני ארכיון 

 

 

 
  

 

 1979, )תחנת הכוח חדרה (צו איגוד ערים לאיכות הסביבה
  

הם לפעול ככל הדרוש לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים , תפקידי האיגוד וסמכויותיו"

לנקוט באמצעים , בין שאר תפקידי האיגוד. כתוצאה מהקמתה והפעלתה של תחנת הכוח, בתחום האיגוד

לערכי , לצומח, לחי, למניעת רעש ומפגעים לאדםהחוף והקרקע ולפעול , הים, המים, רלמניעת זיהום האווי

על האיגוד לפקח על פליטת מזהמים מאתר , לצורך כך. לרכוש ולכלכלה, למשאבים טבעיים, לנוף, הטבע

על האיגוד לפקח על . לרבות הקמת תחנות ניטור אוויר, י הפעלת אמצעי מעקב ומדידה" עחתחנת הכו

, ובכלל זה פיקוח על תהליכי האחסון,  הייצור של תחנת הכוחהאחזקה ותהליכי, התפעול, הבניה, הפיתוח

, בסמכות האיגוד, מתוך כך.  וממנהחאל תחנת הכו, הפריקה והטעינה של חומרי דלק ואפר פחם, ההובלה

הפסקה או צמצום של פליטת , לתת הוראות והנחיות למפעילי תחנת הכוח בדבר נקיטת אמצעים לשם מניעה

  ."מזהמים מאתר תחנת הכוח

  

 לינס אוזן: צילום                                                       ל"כרם מהרתחנת הניטור 

http://www.igudhadera.co.il/
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 מפת תחנות ניטור האוויר בתחום האיגוד
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 2009פעילות תחנות ניטור האוויר לשנת   
  תחנה' מס  תחנה  שם  ת התחנההפעל שנת  2009שנת 

 1  אליעזר בית 1980  לא פעילה

 2  חדרה 1980  פעילה

 3  ברקאי 1990 פעילה

 4  נתניה 1980 פעילה

 5  אליקים 1995 פעילה

 6  ביעק זכרון 2000 פעילה

 7  חנה פרדס 1980 פעילה

 8  אליכין 2000 פעילה

 9  מנשה 1993 פעילה

 10  עדה גבעת 1980 פעילה

 11  גן שמואל 2007 פעילה

 12  המעפיל 1980 פעילה

 13  מגל 1997 פעילה

 14  ל"מהר כרם 1997 פעילה

  15  כרמל-אל. ד  1997  פעילה

  16  עמיקם  2002  פעילה

  17  ום אל פאחםניידת א  2005  פעילה בכפר קרע

  18  ניידת האיגוד   2007 פעילה בעין השופט

 

 2009מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת 
  ןמרחק וכיוו

לתחנת הכוח 
  חגית

ן וכיוו/ מרחק 
לתחנת הכוח 
  אורות רבין

גובה מעל 
פני הים 

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

  'מס
  תחנה

 2  חדרה  העיריה גג 704.8/192.3 39  מ" ק°4.6/322 
 3  ברקאי   שטח פתוחקרקע 709.0/202.4 48  מ" ק°12.8/267 
 4  נתניה  ס" ביהגג 694.8/187.2 33  מ" ק°13.8/10 

 5  אליקים   מזכירות המושבגג 726.5/206.5 235  מ" ק°24.8/223  מ" ק°2.5/220
 6   יעקבזכרון   מוזיאוןבתוך 719.9/195.9 172  מ" ק°13.4/209 
 7   חנהפרדס   מקלט ציבוריגג 708.1/196.8 65  מ" ק°7.3/273 
 8  אליכין   גבעה במושבעל 701.7/192.6 49  מ" ק°7.5/336 
 9  מנשה   שטח פתוחקרקע 708.6/193.0 15  מ" ק°3.4/270 
 10   עדהגבעת  המועצה בנין גג 713.8/200.6 87  מ" ק°12.4/242 
 11  ואלגן שמ  דגים בריכות אזור 705.3/196.6 20  מ" ק°7.8/294 
 12  המעפיל  דגים בריכות אזור 697.7/198.1 24  מ" ק°13.6/317 
 13  מגל   האוכלחדר  גג 699.2/203.4 90  מ" ק°16.6/303 

 14  ל"מהר.כ   גבעה במושבעל 728.4/199.1 125  מ" ק°21.8/206  מ" ק°5.9/121
 15  כרמל-אל.ד  חצר תחנת שאיבה 731.9/206.9 445  מ" ק°29.2/216  מ" ק°7.5/202

 16  עמיקם  גג בריכת המים 719.1/202.2 125  מ" ק°16.8/230 
 17  כפר קרע   כפר קרע-גן המדע 713.2/204.5 120  מ" ק°15.7/209 

 18  עין השופט  שטח חקלאי 723.3/209.3 265  מ" ק°21.6/232  מ" ק°4.2/54
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 LAP- 3000מ אקוסטי אלקטרומגנטי "מכ

בבעלות חברת , מ"המכ. י אלקטרומגנטי יחידי מסוגו בארץטמ אקוס" פועל מכ,סמוך לתחנת הניטור מנשה

מהירות רוח ,  כיוון רוח הכולליםםהוא טכנולוגיית חישה מרחוק לנתונים מטאורולוגיי, החשמל לישראל

נתוני .  מטר מעל פני הקרקע100-1000 הגבהים הנתונים מחושבים עבור טווח. וטמפרטורה וירטואלית

וכיוון , גובה שכבת הערוב, מאפשרים ניתוח מצב היציבות האטמוספרימ נמסרים כל חצי שעה ו"המכ

 .נתונים אלו מאפשרים הערכה טובה יותר של מידת פיזור זיהום האוויר באזור. ומהירות הרוח ברום

  

  

  לינס אוזן: צילום              מ "המכ

  

  

  

  מ בחדר הבקרה באיגוד"תצוגת נתוני המכ
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תקני איכות האוויר 
  . ריכוז המזהם וזמן החשיפה לזיהום,  נקבע לפי סוג הזיהוםתקן איכות אוויר

  . תקן התקף בכל הארץ-תקן ארצי

  .התקן תקף בתחום שיפוט איגודי הערים.  לאכיפת זיהום שמקורו מתחנות כוח פחמיות -תקן מקומי

  

  

1992–ב "התשנ, )איכות אויר(תקנות למניעת מפגעים 
 

  ריכוז לסימו מזהם
פרק זמן 
 ןסוג תק מדידה

פעמים ' מס
בשנה שניתן 
לעבור את 

  אתרבהתקן 
  0 מוחלט ארצי חצי שעה ב" חלO3 117 אוזון

  0 מוחלט ארצי  שעות8 ב" חלO3 82 אוזון

  0 מוחלט ארצי  חצי שעה ב" חלSO2 382 גופרית דו חמצנית

  0 מוחלט מקומי  חצי שעה ב" חלSO2 300 גופרית דו חמצנית

  44 סטטיסטי ארצי  חצי שעה ב" חלSO2 191 גופרית דו חמצנית

  175 סטטיסטי מקומי  חצי שעה ב" חלSO2 150 גופרית דו חמצנית

  0 מוחלט ארצי  שעות24 ב" חלSO2 107 גופרית דו חמצנית

  0 מוחלט ארצי  שנה1 ב" חלSO2 23 גופרית דו חמצנית

  0 מוחלט ארצי חצי שעה ב" חלCO 52,493 פחמן חד חמצני

  0 מוחלט ארצי  שעות8 ב" חלCO 9,624 פחמן חד חמצני

  0 מוחלט ארצי חצי שעה ב" חלNOx 500 תחמוצות חנקן

  175 סטטיסטי מקומי חצי שעה ב" חלNOx 250 תחמוצות חנקן

  0 מוחלט ארצי  שעות24 ב" חלNOx 298 תחמוצות חנקן

חלקיקים נשימים 

  עדינים
PM2.5 650  תקן יעד   שעות24  ק"מ/ג" מק  
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 2009 לשנת נתוני ניטור אוויר
  

 ?כיצד ניתן לזהות את מקור זיהום האוויר הנמדד בתחנות ניטור האוויר
 
 
 

  

  

  

  

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מיקום תחנות ניטור האוויר נקבע לצורך מדידת זיהום  האוויר  - כיוון הרוח

, הום מקומי כגון מפעלבמידה וקיים מקור זי. אורות רביןהנפלט מתחנת הכוח 

תחנת הניטור ממוקמת כך שכיוון מקור הזיהום המקומי יהיה מנוגד לכיוון תחנת 

 .אורות רביןהכוח 

 מאופיין  בעליית אורות רביןזיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח  -גזי הפליטה

 הזיהום אוויר שמקורו מתעשיי. ריכוז גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן יחד

ת מאופיין בעיקר בעליית ריכוז גופרית דו חמצנית כתלות בסוג הדלק מקומי

 .זיהום אוויר שמקורו מתחבורה מאופיין בעליית ריכוז תחמוצות חנקן. הנשרף

 נפלט בגובה אורות רביןזיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח  -פיזור מרחבי

לכן הזיהום מתפשט על פני שטח גדול ונמדד במספר , פקטיבי של מאות מטריםא

בתחנת הניטור רק זיהום אוויר מקומי נמדד , לעומת זאת. תחנות ניטור במקביל

 .למקור הזיהוםהסמוכה 

נפלט בגובה של , אורות רביןזיהום אויר שמקורו מתחנת הכוח  -פיזור טמפורלי

בשעות . נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות הצהריים, מאות מטרים מעל פני הקרקע

. ם מצבי יציבות אטמוספריים המונעים פיזור יעיל של זיהום הנפלט ברוםאלו חלי

 של עשרות מטרים ושיאו בעת קיום תנאים נפלט בגובה, זיהום אוויר מקומי

 . מטאורולוגיים החלים בעיקר בעונת החורף בשעות הבוקר והערב 
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  SOSOSOSO2222 גופרית דו חמצנית 

שריפת הדלק גורמת לפליטת הגופרית לאטמוספרה בצורת . ים כמויות שונות של גופרית שונים מכילדלקים

 גז –הגופרית מגיבה עם החמצן שבאוויר ויוצרת את תחמוצות הגופרית . ובעיקר כגופרית דו חמצנית, תחמוצות

ולפגיעה , שיעול, הפרעות בראיה, גופרית דו חמצנית בריכוזים שונים גורמת לכאבי ראש. בעל ריח חריף ואופייני

 פליטת גופרית דו חמצנית מארובות תחנת . בדרכי הנשימה בקרב אכלוסיה רגישה וכן לפגיעה ביבולים חקלאיים

ריכוז , ככל שתכולת הגופרית בפחם נמוכה יותר.  כתלות בתכולת הגופרית בפחם הנשרףנה היאורות רביןהכוח 

 עם תכולת גופרית מופחתת  החל שימוש בסל פחמים משופר 2005בשנת . דו חמצנית שייפלט נמוך יותרההגופרית 

 2013 עד שנת, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה).  מרבי בממוצע 0.69%- גופרית שממוצע שנתי ו0.43%(

אורות אמצעי הפחתה לגופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן מהארובה הצפונית הגבוהה של תחנת הכוח יותקנו 

,  ארובות תחנת הכוחשאר הפחתה עבור האמצעי לאחר הקמת . ום ארובה רביעית ייעודיתלצורך כך תק. רבין

  . תוסר ארובה אחת והתחנה תכלול שלוש ארובות בלבד

 

 

  

  בועז חממי:  צילום                                        ל"בכרם מהרפריחת מטע עצי תפוח עץ 
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 2009סיכום מדידות גופרית דו חמצנית לשנת 

 
ממוצע יממתי 

)ב"חל(  
מקור זיהום 
ריכוז חצי שעתי  תאריך שעה האוויר

 )ב"חל (1 רץמרבי
  ריכוז חצי שעתי 

  )ב"חל (2מרבי
 תחנת ניטור 

2009תחנה לא פעילה בשנת    אליעזרבית 

  חדרה 115 115 04/10/09 12:00 אורות רבין 13

  ברקאי 107 108 05/06/09 13:05 אורות רבין 11

  נתניה 30 60 22/02/09 10:45 מקומי 5

  אליקים 33 34 29/11/09 12:40 מקומי 5

  זכרון יעקב 33 37 19/03/09 10:10 מקומי 6

  פרדס חנה 155 178 02/08/09 11:15 אורות רבין 18

  אליכין 121 121 29/09/09 13:30 אורות רבין 14

  מנשה 125 135 31/03/09 10:55 אורות רבין 10

  גבעת עדה 82 94 13/07/09 10:15 אורות רבין 8

  גן שמואל 125 136 09/09/09 12:50 אורות רבין 25

  המעפיל 100 100 04/10/09 09:30 אורות רבין 17

  מגל 114 132 12/07/09 15:20 אורות רבין 11

  ל"כרם מהר 33 45 19/03/09 10:45 מקומי 7

  אל כרמל.ד 89 100 14/02/09 03:10 מקומי 9

  עמיקם 61 80 12/09/09 14:45 אורות רבין 5

  כפר קרע 66  91 26/05/09 13:45 אורות רבין 9

  עין השופט 77  66 19/10/09 19:30 מקומי 7

   מוחלט ארציתקן  382    106

) פעם בשנה באתר מדידה44מותר לעבור (     191                               תקן ארצי סטטיסטי

  תקן מקומי מוחלט  300    

)פעם בשנה באתר מדידה 175מותר לעבור (    150                      תקן מקומי סטטיסטי 
  
  . הדקות האחרונות שעברו30 דקות מחושב ריכוז זיהום האוויר הממוצע עבור 5כל , ףבאופן רצו -ממוצע חצי שעתי  רץ1
  .מחושב בתקנים חישוב ריכוז זיהום האוויר בכל חצי שעה עגולה בלבד כפי ה-ממוצע חצי שעתי2
  

  :הערות

זכרון יעקב , נתניההניטור פרט לתחנות  . תחנת בית אליעזר לא פעלה , 2009 בשנת -זמינות נתונים •

, בתחנת ניטור נתניה  . 90% הייתה מעל 2009זמינות מכשיר מדידת גופרית דו חמצנית בשנת , ואליכין

 זמינות הנתוניםכן ועל ,  דצמבר- בין החודשים אוגוסט תיקון ממושךנותק לצורך מכשיר המדידה 

עקב ,  בהתאמה88%- ו 85% הינהבתחנות זכרון  יעקב  ואליכין זמינות מכשיר הניטור . 46%הנמוכה של 

  . טיפול בתקלות המכשיר

 לא נמדדו חריגות מהתקנים הסביבתיים הארציים 2009 בשנת -חריגות מהתקנים הסביבתיים •

פרדס חנה תחנת הניטור ב) ב" חל150(ן הסטטיסטי המקומי  מסף התקנמדדו שתי עליות. והמקומיים

עליות  175יש לציין כי התקן המקומי הסטטיסטי מתיר עד . עקב זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין

 . בשנה באתר מדידה מסף התקן
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דות מתאר את צבע העמו. 2009 בכל חודש בשנת  שנמדדמרבי גובה העמודות מתאר את ערך הריכוז הלעילבגרף 

ית דו חמצנית שמקורו  של גופרמרביזיהום אוויר ניתן לראות כי .  באותו חודשמרביהמיקום בו נמדד הערך ה

  . גן שמואלפרדס חנה ואורות רבין נמדד בעיקר בעונת הקיץ בתחנות הניטור מתחנת הכוח 

  

  

  

  

אורות רבין   הכוחמתחנתדו חמצנית  של גופרית מרביריכוז זיהום האוויר ה, מיום הקמת מערך ניטור האוויר

  ).לעיל ףגר(נמדד בתחנות המוצבות מזרחית עד דרום מזרחית לתחנת הכוח 
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 NONONONOxxxx  תחמוצות חנקן 

בעל צבע , רעיל ומסיס, גז חסר ריח, בינם חנקן דו חמצני, קבוצת תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים

ת תחמוצות חנקן הנמדדים בסביבה מקורם מרבי. לוסיה חלשההפוגע בדרכי הנשימה בעיקר באוכ, חום אדמדם

כמות  .האטמוספרי מתחמצן עם הדלקכאשר החנקן , )כגון בתא הבעירה של מנועי רכב(מתהליך בעירה 

  . כמות החמצןולחץ ה, טמפרטורההתנאי בתנאי הבעירה כגון תחמוצות החנקן תלויה 

  

 2009סיכום מדידות תחמוצות חנקן לשנת 
ממתי ממוצע י
)ב"חל (מרבי ריכוז חצי שעתי  תאריך שעה מקור זיהום האוויר 

 )ב"חל (1 רץמרבי
  ריכוז חצי שעתי 

  )ב"חל (2מרבי
 תחנת ניטור אוויר

2009תחנה לא פעילה בשנת   
 בית אליעזר

 חדרה 386 415 18/10/09 19:05 מקומי 69

 ברקאי 286 286 25/02/09 07:00 מקומי 67

 נתניה 225 226 15/02/09 00:05 מקומי 44

 אליקים 229 229 12/03/09 01:30 מקומי 25

 זכרון יעקב 83 92  26/07/09 08:45 מקומי 18

כ אורות רבין"תחה 37  פרדס חנה 304 337  02/08/09 11:15 

כ אורות רבין"תחה 32  אליכין 226 226  29/09/09 13:30 

כ אורות רבין"תחה 39  מנשה 231 251  31/03/09 10:55 

כ אורות רבין"תחה 25  גבעת עדה 169 177  12/07/09 11:15 

כ אורות רבין"תחה 38  גן שמואל 220 251  02/08/09 12:15 

כ אורות רבין"תחה 41  המעפיל 209 212  04/10/09 09:25 

 מגל 459 488  04/11/09 19:55 מקומי 58

 ל"כרם מהר 91 91  22/07/09 08:00 מקומי 13

 אל כרמל.ד 212 233  14/02/09 03:10 מקומי 20

כ אורות רבין"תחה 14  עמיקם 129  143 12/09/09 14:45 

 כפר קרע 392 408 06/12/09 14:45 מקומי 26

  עין השופט 114  115 16/05/09 22:05 מקומי 26

  מוחלט ארציתקן   500     298
תקן מקומי סטטיסטי  )פעם בשנה באתר מדידה 175מותר לעבור (    250           

  
  . הדקות האחרונות שעברו30 דקות מחושב ריכוז זיהום האוויר הממוצע עבור 5כל , ףבאופן רצו -ממוצע חצי שעתי  רץ1
  . חישוב ריכוז זיהום האוויר בכל חצי שעה עגולה בלבד כפי המחושב בתקנים-ממוצע חצי שעתי2
  

  :הערות

ת מכשירי מדידת תחמוצות חנקן בשנת זמינו. תחנת בית אליעזר לא פעלה , 2009 בשנת - זמינות נתונים •

  . 90% הייתה מעל 2009

 הסביבתיים הארציים  לא נמדדו חריגות מהתקנים2009שנת  ב-חריגות מהתקנים הסביבתיים •

בשנה ) ב" חל250(  עליות מסך התקן 175המתיר עד , המקומי יעליות מסף התקן הסטטיסט. והמקומיים

ברקאי עקב זיהום ב  שבע,חדרה עקב זיהום מקומי ב חמש:  נמדדו במספר תחנות ניטור, באתר מדידה

אחת ומגל  עקב זיהום מקומי  ב שבע ,  בפרדס חנה עקב זיהום מתחנת הכוח אורות רביןיםשתי, מקומי

 .בכפר קרע עקב זיהום מקומי
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מתאר את צבע העמודות . 2009 בכל חודש בשנת  שנמדדמרבי גובה העמודות מתאר את ערך הריכוז הלעילבגרף 

שמקורו  תחמוצות חנקן  של מרביזיהום אוויר ניתן לראות כי .  באותו חודשמרביהמיקום בו נמדד הערך ה

 זיהום נמדדבשאר חודשי השנה . בתחנת הניטור פרדס חנה נמדד בעיקר בעונת הקיץ אורות רביןמתחנת הכוח 

  .במגלכגון תחבורה בברקאי וגנראטורים , ימקומאוויר 

  

  

 של תחמוצות חנקן עקב פעילות תחנת מרביריכוז זיהום האוויר ה, )גרף לעיל(  מערך ניטור האווירמיום הקמת

 הערכים כוללים את ריכוזי. נמדד בתחנות המוצבות מזרחית עד דרום מזרחית לתחנת הכוח ,אורות רביןהכוח 

  .7וד  הסבר על אופן הפרדה לפי מקור זיהום ניתן בעמ .תחבורהרקע של זיהום האוויר מה
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 2009שנת ברועי זיהום אוויר א
  

ארוע זיהום אוויר נמדד כאשר . זיהום אוויר" ארוע"הגדיר האיגוד , כדי לעקוב אחר מגמות זיהום האוויר באזור

ערכים אלו . ב תחמוצות חנקן" חל125 -ו חמצנית-ב גופרית דו" חל70 דקות רצופות לפחות 30נרשמים במשך 

היא ,  הבחנה בין ארוע רציף אחד למשנהו באותו יום. המקומי המוחלט מהתקן החצי שעתיכרבעמהווים 

 5שבו ימדדו , יתכן ארוע זיהום אוויר אחד. של מדידות זיהום אוויר למשך שלוש שעות רצופות לפחות" הפסקה"

  . חצאי שעות5 שנמדד מבין אותן מרביהערך הארוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי , בארוע מעין זה. חצאי שעות

  .ארוע זיהום אוויר משמש כסמן ואינו בהכרח  מעיד על  עליה מסף תקן כלשהו

  

 ע זיהום אווירואראיכות אוויר ותקני הגדרת 
  

 

 

 

 

 

  

  2009סיכום ארועי שנת 
  

מספר ארועי זיהום , מלכתחילה, לאור זאת . נמנע מהאיגוד להפעיל את תחנת ניטור בית אליעזר 2009בשנת 

,  ארועי זיהום אוויר510כ "נמדדו בסה  2009בשנת . 2008 פחת לעומת שנת 2009האוויר שנמדדו במהלך שנת 

ארועי זיהום .  מקורם מזיהום מקומי50%-ו אורות רביןמתחנת הכוח  מארועי זיהום האוויר מקורם 50% כאשר

 נמדדו בעיקר בעונת הקיץ אורות רביןהאוויר של גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן שמקורם מתחנת הכוח 

נמדד זיהום אוויר , 2009בשנת . בשעות היום בתחנות הניטור המוצבות מזרחית עד דרום מזרחית לתחנת הכוח

ת ארועי זיהום האויר נמדדו בתחנת הניטור פרדס חנה מרבי.  שעות בשנה296אורות רבין במשך "מתחנת הכוח 

  ). מהזמן בשנה1.1% (2009 שעות  בשנת 206-הסתכם  בכ זמן החשיפה "כאשר סה

  

)ב"חל(תחמוצות חנקן  )ב"חל(גופרית דו חמצנית    ממוצע חצי שעתי 

 תקן ארצי מוחלט 382 500

 תקן מקומי מוחלט 300 אין

 תקן ארצי סטטיסטי 191 אין

 תקן מקומי סטטיסטי 150 250

 ארוע  70 125
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 – תחנת ניטור דומיננטית  חלה ירידה במספר ארועי זיהום אוויר בעיקר עקב אי פעילותה של2009שנת ב

 תחנת הכוח -  ארועי זיהום האוויר סווגו לפי מקור הזיהום,  לאורך השנים.תחנת ניטור בית אליעזר

 בעיקר הינומקומי הזיהום אוויר , במערך ניטור האוויר במרחב האיגוד. אורות רבין או מקור מקומי

ן ניתן להבחין בתנודות במספר ארועי בגרף להל. תחבורה ומאופיין בעליה של ריכוז תחמוצות החנקן

, )כמות הפחם הנשרף(הינן כתלות ביצור החשמל תנודות אלו . אורות רביןמתחנת הכוח זיהום האוויר 

  ).מטאורולוגיה(ותנאי פיזור זיהום האוויר , )סוג הפחם(הרכב הדלקים 

  

  

 
  

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מספר ארועים 
 ממקור אחר

מספר  ארועים מתחנת הכוח 
ןאורות רבי ארועיםכ "סה   שנה 

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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 פיזור .ן שמואלגו בית אליעזר, פרדס חנה  בתחנות ניטוראורות רבין נמדד בעיקר זיהום אוויר מתחנת הכוח  

שכבת הגבול גובה , קרי,  מושפע מהתנאים המטאורולוגיים ברוםאורות רבין מארובות תחנת הכוח זיהום האוויר

בתחנות הניטור ברקאי  ונתניה . טמפרטורה ומצב היציבות האטמוספרית, מהירות וכיוון הרוח, האטמוספרית

  . פעילות גנראטור מקומי מגל נמדד זיהום אוויר עקב בתחנת הניטור. נמדד בעיקר זיהום אוויר מקומי מתחבורה

  

 מספר ארועים
 ממקור אחר

   ארועים פר מס
 תחנה כ ארועים"סה אורות רביןמתחנת הכח 

 רעזיל אבית - - -
  חדרה 40 15 25

  ברקאי 168 20 148

  נתניה 20 0 20

  אליקים 9 1 8

  זכרון יעקב 0 0 0

  פרדס חנה 78 78 0

  אליכין 11 11 0

  מנשה 21 21 0

  גבעת עדה 12 12 0

  גן שמואל 71 67 4

  המעפיל 16 16 0

  מגל 42 12 30

  ל"כרם מהר 0 0 0

  אל כרמל.ד 1 0 1

  עמיקם 3 3 0

  עכפר קר 18 3 15

  עין השופט 0 0 0
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 נפלט בגובה של מאות מטרים מעל פני הקרקע ומושפע מהתנאים אורות רביןזיהום אוויר מתחנת הכוח 

נפלט בגובה של עד עשרות מטרים מעל פני הקרקע ,  תעשיה ותחבורה-זיהום אוויר מקומי. טאורולוגיים ברוםהמ

כי זיהום אוויר מתחנת הכוח  באיורים המוצגים ניתן לראות. מושפע מהתנאים המטאורולוגיים בגובה הקרקעו

בעונת הקיץ שוררים מצבים . נת החורף נמדד בעיקר בעונת הקיץ וזיהום אוויר מקומי נמדד בעיקר בעואורות רבין

בעונת החורף אינברסיית . מונעת פיזור יעיל של זיהום האוויר הנפלט ברוםאינברסיית בסינופטיים המלווים 

ניתן . מונעת פיזור יעיל של זיהום אוויר הנפלט בגובה הקרקעו) לעומת עונת הקיץ(חזקה ומתמשכת קרקע ה

 מקורגובה פליטת ולוגיים על אופן פיזור זיהום האוויר כתלות בלהתרשם ממידת השפעת התנאים המטאור

  . הזיהום
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שעות ב נמדדים אורות רבין שמקורם מתחנת הכוח ארועי זיהום האווירת מרביניתן לראות כי  לעילמהאיור 

 יםגורמ ברום  קרינת השמש חזקה ורוחות מערביות, אלובשעות. הבוקר המאוחרות עד שעות הערב המוקדמות

שאר ארועי זיהום האוויר .  המסיעה את המזהמים הנפלטים ברום לעבר הקרקעאטמוספריתלאי יציבות 

הנוצרת בכל ימות  ,הקרקע אנברסיית . והלילההמוקדמותשעות הערב ,  בשעות הבוקר המוקדמותמתרחשים

ובה הקרקע להתפזר  בגמזיהום האוויר הנפלטמונעת ,  הזריחהזמן לאחר זמן השקיעה וכשעתיים לאחר , השנה

גובה ניתן להתרשם ממידת השפעת התנאים המטאורולוגיים על אופן פיזור זיהום האוויר כתלות ב . כלפי מעלה

  .  הזיהוםמקורפליטת 
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 OOOO3333וזון א

נוצר " הרע"האוזון .  שמשיתUVפועל כמסנן קרינת , נוצר באטמוספירה בשכבת הסטרטוספירה" הטוב"האוזון 

 תוצר של ראקציה בין מזהמי אוויר , הינו מזהם שניוני)שכבת האטמוספירה התחתונה(  בשכבת הטרופוספירה

לכן שיאי האוזון נרשמים לאחר , תהליך יצירת האוזון הוא איטי. הנפלטים לאטמוספירה בנוכחות קרינה שמשית

  . למגוון חומריםאוזון פוגע בעיקר במערכת הנשימה ויוצר קורוזיה. מספר שעות במרחק רב ממקור זיהום האוויר

 עליות מסף תקני האוזון כאשר ערכי 4 נמדדו 2009בשנת . ל בלבד"אוזון נמדד בתחנות הניטור מעפיל וכרם מהר

  . ל"ים נמדדו בכרם מהרמרביאוזון 

 
 

  2009 לשנת אוזוןריכוז 
 

 שמונהממוצע  תחנת ניטור אוויר
 מרבישעתי 

  )ב"חל(

עליות ' מס
 התקןמסף 

ממוצע חצי 
 מרבישעתי 

 )ב"חל(

עליות ' מס
 התקןמסף 

  זמינות נתונים

 95% 4 170 1  88 מעפילה

 93% 13 146 11  104 ל"כרם מהר

   117  82 תקן
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 תרכובות אורגניות , בין תחמוצות חנקןתוצר של ראקציה פוטוכימית,  מזהם שניוניינוהאוזון הטרופוספרי ה

תוך כדי הסעת הזיהום , יך יצירת האוזון אורך מספר שעותתהל. נדיפות וחמצן בנוכחות אנרגיית קרינת השמש

וכתוצאה , )תהליך טיטראציית האוזון(אין הוא מתפרק , מזיהום" נקי"כאשר האוזון מגיע לאזור . למרחק רב

חץ (ל " באיור להלן ניתן לראות כי ריכוז נמוך של תחמוצות חנקן בכרם מהר. רקע גבוהיםמכך מתקבלים ריכוזי 

חץ (ל גבוה "של אוזון בכרם מהר) שעות החשכה(ועל כן ריכוז הרקע ,  "יתפרק"ביל לכך שפחות אוזון הו)   ירוק

ריכוזי תחמוצות החנקן היו גבוהים יותר ועל כן ריכוז הרקע של האוזון נמוך , לעומת זאת  בתחנת המעפיל). צהוב

  .יותר

  

  

 

  

  לינס אוזן:צילום                                                            תחנת הניטור המעפיל           
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   PM2.5חלקיקים נשימים עדינים

גודל החלקיק משפיע על משך שהותו באוויר ועל מידת . החלקיקים הם הצורה הנראית ביותר של זיהום אוויר

. ופוגעים בההם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה , ככל שהחלקיקים קטנים יותר. קליטתו במערכת הנשימה

התפלגות חלקיקים ביחס להלן . סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקים הספוחים אליהם

  :לקוטר אירודינמי 

  מיקרון45מעל : אבק שוקע •

  מקרון ומטה45 (TSP) : אבק כללי מרחף •

  מקרון ומטהPM10 :10)    (חלקיקים נשימים •

 מקרון ומטה PM : 2.5)2.5(  חלקיקים נשימים עדינים •

  

פרדס חנה ובניידת ניטור , בתחנות הניטור ברקאילסירוגין  נמדדו  נשימים וחלקיקים נשימים עדינים חלקיקים

המומלץ לחלקיקים נשימים עדינים  עליות מסף התקן 11  נמדדו2009בשנת . פירוט ניתן בטבלאות להלן. האוויר

   .סופות אבק טבעיותבעקבות  הן ת העליותמרבי.  עליות מסף התקן לחלקיקים נשימים17-ו

  

  2009ריכוז חלקיקים נשימים לשנת 
  

  מרביממוצע יממתי  תחנת ניטור אוויר
  )ק"מ/ג"מק(

זמינות  עליות מסף התקן' מס תאריך
  נתונים

  ברקאי

12.03.09-31.12.09 
490  17/12/2009 11 99% 

  ניידת  בבנימינה

27.01.09-18.04.09  
186  14/04/2009  2  100%  

   השופטעיןבדת ניי

19.4.09-31.12.09  
343  17.03.08  4  82%  

    150 תקן 

  

  

  2009ריכוז חלקיקים נשימים עדינים לשנת 
  

  מרביממוצע יממתי  תחנת ניטור אוויר
  )ק"מ/ג"מק(

זמינות  עליות מסף התקן' מס תאריך
  נתונים

  ברקאי

01.01.09-11.03.09 
137  24/01/2009 1 100% 

  פרדס חנה

01.01.09-31.12.09 
193  24/01/2009 10 98% 

  ניידת בעין השופט

01.01.09-19.01.09  
18  07/01/2009  0  95%  

    65 תקן יעד
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סיכום ערכי המדידה . ברציפות 2007-2009בתחנת הניטור בפרדס חנה נמדדו חלקיקים נשימים עדינים בין השנים 

מלווה בסופות אבק , רבי המגיח בעיקר בעונות המעבר ממחיש את תופעת השקע הש, ים ניתן בגרף לעילמרביה

לא , המתרחשת בעיקר בעונת הקיץ,פליטת חלקיקים מארובות תחנת הכוח עקב צריכת חשמל מוגברת . טבעיות

למרות היות פרדס חנה תחנת הניטור עם מירב ארועי זיהום , י במדידות הסביבתיות בפרדס חנהבאה ליד ביטו

  .ות רביןהאוויר מתחנת הכוח אור
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 אורות רבין תחנת הכוח
  

ארבעת היחידות הראשונות .  בחדרה קיימות שש יחידות ייצור חשמל המוסקות בפחםאורות רביןבתחנת הכוח 

הוקמו בין השנים ) הצפוניתהארובה (ושתי יחידות נוספות , 1984-1981הוקמו בין השנים ) הדרומית והאמצעית(

1996-1995 .  

  

  

  לינס אוזן: צילום             " חוות חפציבה"תצפית מכיוון , "ןאורות בי"תחנת הכוח 

 

 

 אורות רביןנתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח 
  גובה הארובה   מיקום ארובה

  )מטר(
  מספר יחידות יצור חשמל 

 פר ארובה
 ליחידת יצור חשמל מרביהספק  

 )מגוואט(
 360 2 250 דרומית
 360 2 250 מרכזית
  570  2  300  צפונית

   הספק מותקן2580   יחידות יצור6   ארובות3  כ"סה

  

  

הוראות  הגדרת התפקיד ואופן הפיקוח ניתנים במסגרת. איגוד ערים חדרה משמש כמפקח ראשי על תחנת הכוח

  –) 2' שינוי מס" (אתר השרון"תוכנית מתאר ארצית למניעת מפגעים סביבתיים עקב הפעלת תחנת הכוח 

           .")א"התמ"להלן (  9/1/א /10א " תמ
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  אורות רביןנתוני ייצור וצריכה בתחנת הכוח 
  

גז  במגמת ירידה בשנים האחרונות הודות לסיום קו הולכת ה  בתחנת הכוח אורות רבין  נמצא החשמלייצור

תכולת , בתחנת הכוח אורות רבין ,במקביל.  לייצור חשמל על בסיס גז) כגון חגית(והרחבת תחנות טרובינות גז 

 0.69%- בממוצע שנתי ו0.43%(הגופרית בפחם הנצרך יורדת עם השנים בעקבות שימוש בסל פחמים משופר 

    .נמצא במגמת עליהאחוז האפר בפחם , לעומת זאת .א"הוראות התמב כמוגדר) תמרביתכולה 
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  אורות רבין תחנת הכוחבארובותרציף ניטור 
  

,   חנקן חד חמצני- מורכב משלושה מזהמים עיקרייםאורות רביןח זיהום האוויר הנפלט מארובות תחנת הכו

 ריכוז. בתנאי הבעירהבפחם הנשרף וריכוז החנקן החד חמצני הנפלט הינו כתלות . גופרית דו חמצנית וחלקיקים

ריכוז החלקיקים הנפלטים הוא כתלות . תכולת הגופרית בפחם הנשרףב כתלותהגופרית הדו חמצנית הוא 

נתוני פליטה מארובות  . )אלקטרוסטטייםמשקעים  (אמצעי ההפחתה  בפחם הנשרף וביעילות בתכולת האפר

 ריכוז -הנתונים כוללים. במרכז הבקרה באיגוד, כל שש דקות,  מתקבלים בזמן אמתאורות רביןתחנת הכוח 

דד לפליטת מ(טמפרטורת פליטה ואחוז האטימות , פליטהמהירות , גופרית דו חמצנית וריכוז חנקן חד חמצני

מבצעת חברת  אחת לחצי שנה, א"בהתאם להנחיות התמ. בנוסף מתקבל הספק יחידות ייצור החשמל. )חלקיקים

. ותבדיקות פתע בארובאחת לשנה מבצע המשרד להגנת הסביבה  . בנוכחות נציג האיגודהחשמל מדידות בארובה

לא , דולים מאשר בהפעלה רצופה ותקינהבכמות או בקצב יותר ג פליטת חלקיקים מוגברתא "התמעל פי הוראות 

מהאיורים להלן .  חודשים רצופים12 מזמן התפעול של היחידה בתקופה של 3%-מוגבל ל, כולל התנעה או הפסקה

   ).   מהזמן בשנה3%(  לא עברו את סף התקן אורות רביןבות תחנת הכוח רוכ חריגות מא"ניתן לראות כי סה
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) לעילגרף (יטת חלקיקים מוגברת מארובות תחנת הכוח במהלך השנים האחרונות מעקב אחר מספר ארועי פל

 2009 ושנת 2008השוואה בין שנת .  אך אינו יורד עם השניםספר החריגות הינו מתחת לסף התקןמראה כי מ

 תקלה,  תקלות במערך ייצור החשמלכגון מסיבות שונות ותחריגות בפליטת חלקיקים נובע. מראה ערכים דומים

פליטת חלקיקים מוגברת . ה בפחםבוה גתכולת אפרו) המשקעים האלקטרוסטטיים(באמצעי הפחתת חלקיקים 

.  עקב הפסקה או הנעת יחידת ייצור חשמל אינה מוגדרת כתקלה ומותרת לפי ההוראות הסביבתיות בארץ ובעולם

על , יים  מחשש בטיחותיקטרוסטטאסור להפעיל  את המשקעים האל, חשמלבעת הפסקה או הנעת יחידות יצור 

  .הונעה/ת ליחידת הייצור אשר הוסקה מוגברת מארובת תחנת הכוח המחובר פליטת חלקיקיםמתרחשת כן

  

  

  לינס אוזן: צילום                  תחנת הכוח אורות רבין                                
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  תחנת הכוח אורות רביןזיהום אווירבדיקות לבקרת פליטות 
  

דיקות נערכות בהתאם הב. א"תמ כמוגדר באורות רביןארובות תחנת הכוח בחשמל  מבצעת בדיקות חברת ה

אחת ת מתבצעובדיקות אלו .  ולנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה של המשרד להגנת הסביבהלתקן הישראלי

 בהשוואה לתקני 2009סיכום תוצאות בדיקות הארובה לשנת  להלן ניתן וריםבאי. חצי שנה בנוכחות נציג האיגודל

  : )במסגרת חוק אוויר נקי(פליטה עתידיים 

 עבור יחידות ייצור קיימות ללא אמצעי הפחתה  ת"מק/ג" מ1,380 -גופרית דו חמצנית •
 ת"מק/ג" מ50 -חלקיקים •

  ק לאחר התקנת אמצעי הפחתה ראשוניים"מ/ג" מ650 -תחמוצות חנקן •

  

 עמדה בתקני הסף לחלקיקים וגופרית דו רות רביןאו תחנת הכוח 2009בשנת ממצאי המדידות מראים כי 

זיהום אוויר של , בניגוד לפליטות גופרית דו חמצנית. תחמוצות החנקן הם ערכי הפליטה הגבוהים ביותר. חמצנית

להפחתת פליטות תחמוצות חנקן מארובות ). ראו הסבר בהמשך(ס "אינו מוגבל באמצעות המבתחמוצות חנקן 

 טכנולוגיה להפחתת פליטות זיהום האוויר ולשינוי במערך הבעירה ביחידות ייצור תחנת הכוח נדרש להתקין

שינויים אלו יוטמעו בתחנות הכוח הפחמיות בארץ בעשור בקרוב במסגרת תקני . )אמצעים ראשוניים (החשמל

    ).חוק אוויר נקי(הפליטה 
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 אפר פחם
  

אפר ו) 10%( אפר פחם תחתי הם הלוואי של שריפת הפחם יתוצר. ליום טון פחם 18,000-בתחנת הכוח שורפים כ

הפליטה אל האפר המרחף נשאב עם גזי .  במיםומשוקעהאפר התחתי נושר לתחתית הדוד . )90% (מרחףפחם 

במשקעים  אפר פחם שלא נתפס . לקליטת חלקיקי האפר בטרם צאתם מהארובה, המשקעים האלקטרוסטטיים 

כמות החלקיקים הנפלטת אל האטמוספרה .  יחד עם המזהמים הגזיים אל האטמוספרה נפלט,האלקטוסטטיים

אפר העודפי . אפר פחם מרחף מאוחסן בממגורות סגורות . מדד לעכירות גזי הפליטה-כאחוז אטימות נמדדת 

יה צוא עודפי האפר לצורכי תעשיי. הרטבה ראויהבתוך אתר התחנה תוך הקפדה על פתוחות מאוחסנים בערימות 

,  הדרג המקצועי הארצי . י מנהלת אפר הפחם בפיקוח הדרג המקצועי הארצי"לשימושים אחרים מנוהל עו

שלה שונים ובינם המשרד להגנת הסביבה מ ממשרדי מהינו גוף מקצועי ובו חברים נציגי, בראשות משרד הפנים

  .האיגוד   וכןומשרד הבריאות

 

  

  

כ אפר הפחם  המאוחסן בתחנה משנה " כוללים את סהאורות רביןנתוני יצוא אפר הפחם מתחנת הכוח : הערה

  .על כן הפער בין נתוני יצור האפר לבין נתוני יצוא האפר, קודמת
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 )ס"מב(מערכת בקרה לסירוגין 
  

. אורות רבין לצמצום פליטת זיהום האוויר מתחנת הכוח 1996משנת פועלת ) ס"מב( ןמערכת בקרה לסירוגי

של גופרית דו מאפשר להעריך את מידת הזיהום ה תחזיתאת מודל ץ השרות המטאורולוגי מרי ס"במסגרת המב

לנציג מדי ערב מועברת . בהתאם לתנאים המטאורולוגיים הצפוי ביום המחרת תחנת הכוח אורות רבין מחמצנית

אשר וח אל תחנת הכס "האיגוד מעביר את תחזית המב. יום המחרתלס "המב זיהום האוויר של תחזיתהאיגוד 

  . ביום המחרת  ם האווירואת זיהבפועל  צמצםשי דל גופרית –דל פחם לשריפת נערכת 

  

 שורפים פחם דל אורות רביןבתחנת הכוח , ס"בעקבות אכיפת פליטות זיהום האוויר באמצעות מערכת המב

לת הגופרית אינו מחייב שריפת פחם עם תכו, השימוש בסל הפחמים המשופר, עם זאת.  השנהבכל ימותגופרית 

עדיין ס "המב, לאור זאת. הנמוכה ביותרהעונה בה יעילות פיזור האוויר , הנמוכה ביותר דווקא בעונת הקיץ

   .בימים בהם צפוי זיהום אוויר גבוהמשמש אמצעי לדרישת שריפת פחם עם תכולת הגופרית הנמוכה ביותר 

  

 מתחנת הכוח  שמקורןגופרית דו חמצניתות נתוני מדידס ל"הושוו המלצות המב, ס"לחישוב מידת יעילות המב

  : 2009ס לשנת "הערכות  המב. באמצעות מערך תחנות ניטור האוויראורות רבין  כפי שנמדד 

ב בתחנות " חל150  הוא יום בו נמדד ריכוז זיהום אוויר מעל -ס" יום של הערכת חסר של המב2 �

 .ס"ניטור האוויר כאשר ליום זה לא ניתנה המלצת מב

ב בתחנות " חל130 ימים בהם נמדד ריכוז זיהום אוויר מתחת -ס"של הערכת יתר של המב יום 4 �

 .ס"ניטור האוויר כאשר ליום זה ניתנה המלצת מב

 150ב ומתחת " חל130 הוא יום בו נמדד ריכוז זיהום אוויר מעל -ס"של המב  יום של תחזית טובה1 �

 .ס" מבב בתחנות ניטור האוויר כאשר ליום זה ניתנה המלצת"חל

ב בתחנות ניטור " חל150 ימים בהם נמדד ריכוז זיהום אוויר מתחת -  יום של תחזית מצב נתון358 �

 .ס"האוויר כאשר ליום זה לא ניתנה המלצת מב
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 חגית תחנת כוח פנים ארצית
  

לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי של המועצה , תחנת הכוח חגית ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון

בהספק חשמלי כולל תלת צירי )  מ"מחז(  יחידות ייצור במחזור משולב2באתר חגית קיימות . אזורית חוף כרמל

 טכנולוגיית . מגוואט1030כ "סה, מגוואט 350-כ חד צירי בהספק חשמלי של מ"מחז ויחידת , מגוואט680של 

הפקת יותר חשמל באותה , המשמעות היא מ.54%-  ל35%-יעילות התרמית מהמחזור משולב מאפשרת הגדלת 

 החלה הרחבת אתר חגית 2009בשנת  . גז כדלק ראשי וסולר כדלק משניכיום אתר חגית מתבסס על  .כמות דלק

 חשמל על בסיס גז אישור הרחבת אתר חגית הותנה בכך שאתר חגית יעבור לייצור. ביחידת ייצור חשמל נוספת

  נחנך אתר חגית כאתר ייצור חשמל  על בסיס גז 2009 שנת  של ההשנייבמחצית .  וסולר כדלק משניכדלק ראשי

  .טבעי

  

  

    לינס אוזן: צילום                                       תצפית מקיבוץ  רמות מנשה חגיתאתר תחנת הכוח                           

                              

  

 חגיתנתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח  פנים ארצית 
  כ יחידות יצור"סה

  )טורבינות גז וטורבינות קיטור (
 )מגוואט(הספק   מספר וגובה הארובות 

7  
  '  מ30 ארובות בגובה 4

  ' מ70 ארובות בגובה 5
1030  

  

 הוסמכו מערכות המעקב והפיקוח ")הנוהל"להלן ( חגיתנוהל מעקב ופיקוח לתחנת כוח פנים ארצית במסגרת 

.  איכות מים וחומרים מסוכנים, רעש,  בתחום איכות אווירחגיתות של תחנת הכוח לעניין ההשפעות הסביבתי

 הניטור הרציף של פליטות זיהום האוויר נתוני  ומקבל את  האיגוד  משמש מפקח ראשי על תחנת הכוח

פיקוח על מידת השפעתה של תחנת הכוח  .למחשב המערך באיגוד, כל שש דקות, בזמן אמתופרמטרים תפעוליים 

נתוני איכות האוויר לשנת . ל ואליקים"כרם מהר,  מבוצע באמצעות תחנות ניטור אוויר דאלית אל כרמלחגית

  .  מעידים על רמת זיהום אוויר נמוכה באזור2009
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 חגיתממצאי דוחות מעקב של תחנת הכוח 

הוספת יחידות (נמצא במגמת עלייה עקב הרחבת כושר הייצור של תחנת הכוח  חגיתייצור החשמל בתחנת הכוח 

 33% לעומת 55% (עקב יעילותן הגבוהה והפעלה מוגברת של יחידות הייצור  )2009 ובשנת 2007ייצור בשנת 

ברבעון האחרון של השנה תחנת הכוח חגית .  החל  שימוש בגז כחלופה לדלק סולר2009בשנת  ).בתחנה פחמית

 .ייצרה חשמל על בסיס גז בלבד
  

  

י "ח עוכמדו חגיתשל תחנת הכוח  החודשיים דוחות מעקב סיכום ממצאי בדיקות תן  להלן ניואיוריםבטבלאות 

  .הוראות הנוהלחברת החשמל במסגרת 

  

 2009 לשנת חגיתסיכום נתוני תחנת הכוח 
  

  4,995,929 )ש"מגווט(ייצור חשמל 

  54,755,645 )שנה/ליטר(צריכת סולר 

  447,286,300  )שנה/ג"ק(צריכת גז 

  26,897  )שעות (ההפעלשעות כ "סה

  644  )שנה/טון(כ פליטות תחמוצות חנקן "סה

  194  )שנה/טון(כ פליטות גופרית דו חמצנית "סה

  1,374  )שנה/טוןאלפי (כ פליטות פחמן דו חמצני "סה
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בשנת . 2006-2009עבור השנים ,  פליטות זיהום האוויר מאתר תחנת הכוח חגית לשנהסךלהלן מסכם את ור אי

המעבר ניתן לראות ירידה ניכרת ברמת זיהום האוויר עקב ) איור הקודם(רות העלייה בייצור החשמל למ, 2009

  .2009 החל מחודש יולי בשנת גזבשימוש ל
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     תחנת הכוח חגיתמדידות רעש 
    

     רכז קרינה ורעש רכז קרינה ורעש רכז קרינה ורעש רכז קרינה ורעש,,,,יוגביוגביוגביוגבגיגי גיגי גיגי גיגי אריה אריה אריה אריה 
  

 שני בין הקיבוץ לבין תחנת הכוח קיימים  ,שהצפון מערבית לקיבוץ רמות מנ מ" ק2-ממוקמת כתחנת הכוח חגית 

 . להפחתת הרעשדבר התורםעוברים בתחתית ואדי מילק אלו  כבישים. 6 וכביש 70עורקי תחבורה  ראשיים כביש 

.  לאור זאת השפעת פעילות תחנת הכוח חגית עלולה להיות דומיננטית יותר משאר מקורות הרעש הסביבתיים

האיגוד ליווה  .בסביבתה ובקיבוץ רמות מנשה בפרטת מפלס רעש הרקע להעלא הפעלת תחנת הכוח חגית תרמה

ביחידות  במערכות הפחתת הרעששיפורים חברת החשמל  ביצעה, כתוצאה. את התושבים לעניין תלונת הרעש

האיגוד ביצע מדידות רעש במקביל לחברת החשמל במטרה לבחון את יעילות ,  לאוך השנים .ייצור החשמל

 ביצע 2009בשנת . תת הרעש ועמידה בתקני הרעש עם הרחבת אתר חגית ביחידות יצור נוספותאמצעי הפח

  .בקיבוץ רמוץ מנשה לבדיקת מפלסי הרעש מתחנת הכוח חגיתאקראית ת רעש איגוד מדידה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        מפת אזור המדידה

  

בוצעה המדידה .  08:00 ועד למחרת שעה 21:45 החל משעה 24/12/2009 התאריכים מדידת רעש לילית בוצעה בין

  :מנשה החשופים למקורות הרעש הבאים שניות  באחד הבתים  המערביים בקיבוץ רמות 30ברזולוציה של כל 

 70כביש  .1

 מ  תלת צירית בלבד" בעת המדידה  פעלה יחידת מחז-תחנת הכוח חגית .2

 רעש סביבתי  בשטח הקיבוץ .3

  

בתקנות עומדות   ,הכביש ותחנת הכוח חגיתבתוך הדירה עם חלון פתוח לכוון הרעש שנמדדו  רמותנמצא כי 

 .ן"התש) רעש בלתי סביר (למניעת מפגעים 

 

 

1,900m 

תחנת הכוח 
 חגית
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   תחנת הכוח חגיתזיהום אווירבדיקות לבקרת פליטות 
  

את צעת חברת החשמל מב. חגיתבדיקות בארובות תחנת הכוח מבצעת חברת החשמל , הנוהלהוראות בהתאם ל

סיכום תוצאות בדיקות הארובה .  החשמלייצוראחת מהארובות הגבוהות של יחידות   בכל מדי חצי שנהבדיקותה

 6יחידות ייצור עבדו על בסיס גז פרט ליחידה , בעת ביצוע הבדיקות בארובה  . ניתן באיורים להלן2009לשנת 

ת המדידה לתקני הסף לפליטת זיהום השוואה תוצאו. ועל כן הפער בתוצאות המדידה, שעבדה על בסיס סולר

  .בתקנים עמדה תחנת הכוח חגית 2009בשנת ניתן לומר כי ) להלן(אוויר 

  

 
  יחידות ייצור קיימות

 ת"מק/ג"מ
  יחידת ייצור חדשה

  ת"מק/ג"מ

 סולר גז טבעי סולר גז טבעי 

 120 50 120 50 תחמוצות חנקן

 120 15 120 15 גופרית דו חמצנית

 75 75 75 75 פחמן חד חמצני

 25 5 25 5  חומר חלקיקי
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 קיסריהתחנת הכוח 
  

 כוללת שלוש טורבינות גזתחנת הכוח . אור עקיבא ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית קיסריה תחנת הכוח 

עד ,  להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום  מיועדתקיסריהתחנת הכוח .  מגוואט130בהספק חשמלי כולל של 

פרט חל איסור הפעלת היחידות בשעות הלילה . 6%במקדם יכולת שאינו עולה על ,  שעות בשנה בממוצע300-כ

   .0.2%היחידות מופעלות על בסיס סולר עם תכולת גופרית עד  .להפעלה בשעת חירום ובשעת דחק

  

  

  לינס אוזן:  צילום                                                             תחנת הכוח קיסריה

  

 
 

 קיסריהנתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח 
 

טורבינות (כ יחידות יצור "סה
  )גז וטורבינות קיטור

  

 )מגוואט(הספק   מספר וגובה הארובות 

3  
  '  מ8 ארובות בגובה 4
  ' מ12 ארובות בגובה 2

130  
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הוסמכו מערכות המעקב והפיקוח לעניין ) 1997 (קיסריהקוח טורבינות הגז בתחנת מיתוג במסגרת נוהל מעקב ופי

וד  משמש מפקח האיג כאשר רעש ואיכות מים,  בתחום איכות אווירחגיתההשפעות הסביבתיות של תחנת הכוח 

 6כל ,  הכוח מתקבלים בזמן אמתתחנתנתוני הספק החשמלי של  .ראשי על תחנת הכוח ומבצע בדיקות רעש

 לא ביצע האיגוד 2009בשנת . נתוני תפעול חודשיים נמסרים לאיגוד מדי רבעון. במחשב המערך באיגוד, דקות

   . בדיקות רעש סביב התחנה עקב מיעוט הפעלת יחידות יצור החשמל

  

  

 2009 בשנת קיסריה נתוני התפעול של תחנת הכוח 

 (%)ת גופרית ממוצעת תכול )ליטר(צריכת הדלק   )ש"מגוואט(תוצרת   שעות תפעול
41 743 343,526 0.06 
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   וחומרים מסוכנים תעשייההפיקוח על 
 ס" רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומ,יונת אלקלעי

  

 תעשייתיים  מפעלים13 - בוצעו בדיקות מזהמים בארובות ב2009 במלך שנת – בארובות מפעלי תעשייהבדיקות 

עסק שלהם וחלקן בדיקות ה ןי המפעלים במסגרת התנאים ברישיו"בדיקות יזומות עחלק מה. בתחום האיגוד

רוב הבדיקות . י חברות המוסמכות לביצוע דיגומי ארובה"הבדיקות נעשות ע. פתע של המשרד להגנת הסביבה

  .בוצעו בפיקוח עובדי האיגוד

  

  

  יונת אלקלעי: צילום                      שייתי עמדות ביצוע דיגום בארובה במפעל תע                             

  

  

י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק " היתר רעלים ניתן ע– )ס"חומ(חומרים מסוכנים היתרי רעלים ל

 בתי עסק 11-לת ו ביקורביצע האיגוד 2009במהלך שנת . ברעלים מעל הכמות הקבועה בחוק החומרים המסוכנים

ם מהעסקים התנאים הנדרשיים את כולל חוות הדעת .למשרד להגנת הסביבהת דעת חוו למתן בתחום האיגוד

עמידת בתי העסק בתנאי היתרי הרעלים וכן המלצות לחידוש היתרי רעלים על פי , לצורך מתן היתרי רעלים

  .הצורך

  

שהתרחשו רועי חומרים מסוכנים  י האיגוד היה שותף בטיפול ובפיקוח על מספר א– רועי חומרים מסוכניםיא

  :בתחום האיגוד על פי קריאות שהתקבלו ממוקד הסביבה

 עובדי האיגוד הגיעו למקום לאחר קבלת הקריאה ממוקד –רוע התהפכות מיכלית סולר בכפר ויתקין יא •

  .הסביבה ופיקחו על ביצוע העבודות למניעת זיהום קרקע מסולר שנשפך לקרקע

.  קיים חשש שישתחררו סיבי אסבסט לאוויר בעת שריפה של מוצרי אסבסט–רוע שריפת אסבסט יא •

 2009בשנת . רוע של שריפה שבו מעורב אסבסט מגיע גם מפקח סביבתי על מנת לתת חוות דעתיבכל א

שריפת פסולת במעורבות : יצאו עובדי האיגוד למספר קריאות על שריפות במעורבות אסבסט לדוגמא

שריפת לול בעין שמר שהגג שלו , וסד בחדרהשריפת גג אסבסט צמנט במ, אסבסט ליד מוסך צח בחדרה

  .היה עשוי מאסבסט צמנט
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, האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות. אסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכן - אסבסט

והם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד , צמנט מותרים לשימוש-מוצרי אסבסט. אז משתחררים סיבים לאוויר

ליטוש וכל עבודה הגורמת להתפוררות , קידוח, ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, ב תקין ולא מתפוררהם במצ

עובדי האיגוד עברו הסמכה למפקחי אסבסט ונותנים חוות דעת למבנים המכילים . החומר ולפיזורו באוויר

 חוות דעת לבתי 3תנו  ני2009בשנת . חוות הדעת ניתנת על פי הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית. אסבסט

  .ספר בשטח האיגוד

  

תוצאות . האיגוד מבצע דיגום ובדיקות של אבק שוקע ואבק מרחף סביב מפעל אבן וסיד שפיה -מדידות אבק 

התוצאות מראות שישנה השפעה של המפעל  על . ח המדווח למשרד להגנת הסביבה ולמפעל "הדיגום מרוכזות בדו

סמוך לגדר המפעל נמצאו חריגות מסף תקני איכות . ק המרחף בסביבה ריכוזי הקרע של האבק השוקע והאב

  .אוויר לאבק שוקע

  

  

  

  יונת אלקלעי:      צילום       ביצוע מדידות אבק שוקע סביב מחצבת שפיה                            

  

  

וד ביצע סקר ספרות  האיג–סקר ספרות להנחיות למרחקי ריח מבתי גידול בוצע   -חיים- ריח מבתי גידול בעלי

). לולים רפתות(ח "בנושא ההנחיות הקיימות כיום בעולם למרחקי הפרדה בין מגורי תושבים ובתי גידול של בע

ממסקנות הסקר הוחלט לבחון בפועל את התקן הגרמני במסגרת היתרי בניה חדשים של בתי גידול המגיעים 

  .לאיגוד
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מתמשכים מטופלים באופן מטרדי הריח  כאשר, זיהוי של מקורות הריחבשלב הראשון מתבצע גילוי ו -מטרדי ריח

  :מערכתי

 אותרו וטופלו מספר שריפות גזם 2009בשנת .  מטרדי ריחות שריפה בשכונות המזרחיות בחדרה– חדרה •

 .ח במשרד החקלאות"יזומות בשיתוף הועדה החקלאית בחדרה ונערכה ישיבה עם מנהל יחידת הפיצו

בוצע מעקב אחר נושא המטרדים ונערכים סיורים . די ריחות ממפעל העוגנפלסטמטר– קיבוץ העוגן •

 .הנושא עדיין בטיפול. קבועים במפעל

נערכו מספר סיורים בשטח וישנו .  תלונות על מטרדי ריחות לטענת התושבים ממפעל קרגל– כפר חיים •

 .טרם אותר מקור הריח. ניטור רציף במפעל קרגל

האיגוד הוזמן על ידי המועצה המקומית מקור הריח אותר בשיתוף . ס"י ארוע ריח בתחום ב– קציר •

 .הנציגים בשטח

 בוצע פיקוח בתדירות גבוהה 2009בשנת .  מטרדי ריח לתושבי עתלית ממפעל כרמל כימיקלים– עתלית •

במהלך השנה מפעל כרמל כימיקלים הפסיק הזרמת . ביחד עם המשרד להגנת הסביבה על המפעל

ייבש לחלוטין את בריכת האידוי וחיבר את הפליטות האוויר , ל אל בריכת האידויהשפכים של המפע

  מהתהליכים התעשייתיים במפעל אל מתקנים לטיפול בזיהום אוויר 
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 מדידות רעש וקרינה אלקטרומגנטית 
 רכז קרינה ורעש, יוגבגיגי אריה 

  

 מדידות רעש
, תעשיות, מפעלים: רעש שונים ומגוונים העלולים לגרום למטרדים לציבור הרחב כגון רעשקיימים שלל גורמי 

זגנים   רעש מ,פעילות של אולמות וגני אירועים, הסמוכים לשכונות מגורים,  ורכבותתחבורה כבישים, תחנות כוח

וחדות שהלכו והתפתחו כל אחד מסוגי הרעש דורש שיטות מדידה שונות  ומי. מגוריםמשאבות  וצנרת מים במבני 

 הצבת ציוד מדידה למדידות ארוכות תוך הקלטה קולית  עם אפשרות ,לדוגמה .במשך שנות פעילותו של האיגוד

ניתוח של ממצאי  .ביצוע מדידות בטווח הקצר או , של מקור הרעשושל שליטה מרחוק של ציוד המדידה לזיהוי

ממצאי ומסקנות הדוח מוגשים לרשות המקומית . קנותהמדידות  במקרים של חריגה מאפשר קביעת חריגה מהת

  .ממצאי הדוח מאפשרים הגשת תביעה משפטית כנגד  גורמי הרעש. להמשך טיפול ואכיפה 

  

  

  ליאורה בן צור: צילום                                     ביצוע מדידות רעש מכביש                   
  
  

 2009סיכום מדידות רעש לשנת 
 

  מדידות' מס  עבור  מקום  המדידה תיאור

  3  מועצה מקומית מגידו  70 /6כביש   כבישים

  1  כפיר כהנא  כניסה לבית אליעזר החדשה  כבישים

  2  מועצה אלונה  18 קטע 6כביש   כבישים

  2  מועצה פרדס חנה כרכור  רעש צומת דרך הים והנדיב  כבישים

  2  מועצה פרדס חנה כרכור   65כביש   כבישים

  1  מועצת כפר יונה  פנימי כ יונהכביש   כבישים

  11  מתלוננים ורשויות    בתים

  8  פיקוח האיגוד  בעיקר מנאי  תעשיות

  2  פיקוח האיגוד  אורות רבין וחגית  תחנות כוח
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 מגנטיתרומדידות קרינה אלקט
החל . תחום תדירויות של הקרינה האלקטרו מגנטית שבהם עוסק האיגוד שייך לתחום הקרינה הבלתי מייננת 

כידוע . התחום הנמוך של תדרי רשת החשמל   המשך  בשידורי רדיו וטלוויזיה ועד לתחומי המיקרו גל הגבוהיםמ

מודעות הציבור גברה בשנים . אנו כאוכלוסיה הן הבוגרת והן הצעירה היינו חשופים אליה זה עשרות בשנים

 ,בתחום תדרי הרדיו הגבוהותהאחרונות בעיקר עם הפעלת מערכות סלולאריות המשתמשות אף הן בשידורים 

הדור השלישי של הטלפונים . םייארהסלולואף בתחומי המיקרו עם פיתוח הדור השלישי של הטלפונים 

  האחד הוא השדה .של שני שדותהיא התפשטותם  במרחב ומשותף לתחום כלל התדירויות  םהסלולאריי

וף  ג .בתחומי הרדיו ומעלה, גוף האדם לכל שדה ושדה השפעה שונה על . המגנטיהשדה החשמלי והשני הוא 

לשם כך .  נגרמת עליה בחום הגוף, נספגת בתוך הגוףת השדותכאשר אנרגי. האדם מושפע משילוב שני השדות

המכונה בשפה המקצועית כקצב  של אנרגיה זו נקבעות תקנות מחמירות לגבי גבול ומשך החשיפה המותרים

עקב הלחץ הציבורי העצום ברחבי העולם  .(SAR=Specific Absorption Rate)של גוף  הספיגה הספציפית

 אך בל .םהסלולאריית עצמות השידורים המודרני קמו וועדות מחקר בין לאומיות שתקנו תקנות מחמירות להגבל

 שכל המדידות בתחום רניתן לאמו.  שאנו ממשיכים להיות פחות מוגנים מפני שידורי הרדיו השונים,נשכח

  . י הציבור נבדקו ונמצאו תקינות ועומדות בכל התקנים"ו עהסלולארי  שנדרש

  

  
  אריה יוגב:      צילום           קו מתח גבוה בקרבת בתי מגורים                                                                    
  

דות למאמצי ההסברה  הניתנים  תוטנות הסלולאריות הולכות ומתמעטותפניות הציבור כנגד האנ,בתחום האיגוד 

 ,מתקני חשמל.  חלה עליה דרסטית בחרדת הציבור ממתקני חשמל,זאתלעומת  .י  האיגוד"לציבור הרחב ע

מתחלפת לפי  קוטביותעם   פולטים בסביבתם הקרובה שדות חשמליים ושדות מגנטיים,לשידורי רדיו" דומה"ב

 מחקרים .בצריכת החשמל האחרונות עם העלייעצמתם הולכת וגדלה בשנים הותדירות הרשת החשמלית 

ת מגנטיים  חשיפה ממושכת לשדולפיהם הבריאות העולמי פרסם נתונים ארגוןי תת וועדות של "עדכניים שנעשו ע

פניות רבות מופנות לאיגוד מצד  .ילדים בקרב  להגדיל את הסיכון הבריאותיה מילי גאוס עלולהעולים מעל לשלוש

איגוד . מומלץ סף הבמספר מוסדות חינוך נתגלו חריגות מעל ל.  בבתים ובמוסדות החינוךההורים לביצוע מדידות

לאור כל זאת פתח האיגוד ביוזמה לבצע סקר מדידות לשדות   .ערים פעל בתוך אותם המוסדות למתן פתרונות

ד לביצוע מדידות נשלחה פניה לכל הרשויות החברות באיגו.  מגנטיים  בכל מוסדות החינוך בתחום שיפוט האיגוד

  .אלו בתחומן
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  2009סיכום מדידות  קרינת שדות מגנטיים לשנת 
 

  מדידות' מס  עבור   המדידהמקום

  27  מתלוננים ורשויות   מגוריםתוך וסביב בתיב

  20  פרדסיה  מוסדות חינוך

  15  חוף כרמל  מוסדות חינוך

  6  אליכין  מוסדות חינוך

  3  להבות חביבה ומי עמי  ישובים וקיבוצים

  1  גרנות כל מוקדי הקרינה  מפעלים

  
  
  

  2009 לשנת תסלולאריוסיכום מדידות קרינת מאנטנות 
 

  מדידות' מס  עבור  מקום

  8  מתלוננים ורשויות  תוך וסביב בתים מוסדות חינוך ומפעלים

  
  

 

  ת השמשאנרגי
 אלו מותקןיחידות ב . אנרגית השמש לאנרגיה חשמליתהממירה את  טכנולוגיה םם היניוולטא- פאנלים פוטו

של הזרם  קווי הולכת  מותקניםליםאנ לפבנוסף. מזרם ישר לזרם מתחלףהנוצר חשמלי  הזרם הלהמרתממיר 

קווי ההולכה ,  הממיר-אלמנטים אלו .  ארציתלרשת החשמלהזרם החשמלי שנאי המאפשר חיבור המתחלף ו

.  בתקני בטיחות מחמיריםהקפדה לעמידה תשלכן נדר,    עלולים ליצור שדות מגנטיים בסביבתן הקרובה,והשנאי

מומלץ . מיקומם של יחידות השנאי והממיר לשימת לב מיוחדת נדרשת  מהמתקינים לאופן הולכת קווי ההולכה ו

  . אלו לבודד שדות מגנטייםאמצעים שביכולתם והוספתמגנטיים הלשדות תקופתיות לבצע מדידות 
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