


 דבר היו"ר,

 חברים יקרים,

 .2014בשנת  דח אודות פעילות האיגו"מוגש לכם דו

סביבה באזור וכפועל יוצא מכך על איכות ה שמירה  ינהמטרת העל של האיגוד ה

כשומר הסף של תחום  -האיגוד משמש היום כמפקח איכות חיים התושבים.   שיפור

כל אחת מהרשויות במקומיים  ים במפגעיםלאיכות הסביבה באזור, אנו מטפ

האיגוד במפגע המפחמות,  מלווהכולו, כך מרחב המשפיעים על ה זורייםובמפגעים א

זיהום  בתחום חקרים וביל מיבתיות , ומבו השלכות סגז טבעי לבהליך המעבר ל

 ת ברמה הארצית.משפיעואשר  –ויר והא

במהלך השנים ביסס עצמו האיגוד כגוף המוביל בתחום איכות הסביבה באזור. כיום 

חדש של תחום  , ופועל בכלמהווה האיגוד הגורם המקצועי המרכזי בתחום זה

כבר בשלבים  ומבקר בוחן ,התכנוןורשויות הרשויות המקומית, בעלי עסקים 

 מוקדמים על ידי צוות האיגוד בכדי שאיכות הסביבה לא תפגע מהקדימה המבורכת.

תפקידים בפעילות האיגוד הוא מערכת החינוך. כמי כמכהן שנים רבות ב תחום בולט 

מרכזי בו בסיס חינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ת המערכב ציבוריים אני רואה 

השינוי בנושא הסביבתי. ילדינו המתחנכים על פי עקרונות השמירה על מתחולל 

מידי שנה,  הסביבה והקיימות, הם למעשה סוכני השינוי בקרב משפחתם ובקהילה.

אנו יוזמים באיגוד עשרות מפגשים וסדנאות לתלמידים בהם אנו מנחילים ערכים 

 רוק יותר. סביבתיים ומדגימים כיצד ניתן להפוך את כדור הארץ למקום י

האיגוד  לעובדיוהנחישות על  המקצוענות הר סבהזדמנות זו אודה למנכ"ל ניר 

סייעים ומקדמים את פעילות אשר מולחברי מליאת האיגוד החרוצים והמקצועיים, 

 האיגוד.

 

 בברכה,

 יעקב אדרי

 יו"ר האיגוד

 



 דבר מנכ"ל

 חברים יקרים,

 . 2014מוגש לכם דו"ח המשקף את פעילות האיגוד לשנת 

ולטפל  להוות זרוע מקצועית של הרשויות החברות באיגוד, ללוות האיגוד קיים בכדי 

באופן מקצועי ואחראי על איכות הסביבה ולאפשר איכות חיים ברמה גבוהה 

אנו מבצעים זאת כאשר  במקביל האזור בו אנו חיים מתפתח ללא הרף:  לתושבים. 

ישובים ומתחמי מגורים  חדשים נבנים, מפעלים מוקמים ודרכים חדשות נסללות. 

אנו באיגוד מברכים על הקדמה אך מודעים לכך שקיים מתח מתמיד בינה לבין  

ם. יש מי שיביטו הפער הזה אנו פועלי –השמירה על איכות הסביבה , ובתוך המתח 

על הפער הזה כבלתי ניתן לפתרון, אנו באיגוד מעדיפים להתבונן על פער זה  

 כהזדמנות למציאת פתרונות לטובת איכות הסביבה. 

 הוא ארגון אחראי ומקצועי גם בחוץ.אני מאמין כי ארגון אחראי ומקצועי מבית 

כנו בתקופה זו בדיקה ק, ערעובר בשנתיים האחרונות תהליך רה ארגון מעמי –האיגוד 

בוחנים את לקיומו של האיגוד. בחנו ועודנו  מעמיקה בנושאים מהותייםעצמית 

על פי צו ההקמה ואל מול המציאות ואנו מנסים להגדיר ולחזק  - סמכויות האיגוד

את מעמדנו כגוף המפקח הדומיננטי במרחב. בחנו ושינינו את המבנה הארגוני של 

 המקצועי המיושן שהיה ברשותנו. האיגוד וחידשנו את הציוד 

אך עדיין הדרך עוד  -אנו נמצאים היום במקום טוב יותר מאשר היינו בו לפני שנתיים

 רבה וברור לנו כי יהיו בה עוד מכשולים, אך אנו כארגון חזק ומקצועי נעמוד גם בהם. 

"ח זה ואנו עובדים על פי ראייה זו. אני מאמין כי דו יש לנו אחריות לדורות הבאים,

יאפשר לכם להבין וללמוד על פעילות האיגוד בשנה החולפת. אנו נמשיך במהלכים 

 ובפעילות שאנו מבצעים גם בשנים הבאות.

 

 בברכה,

 ניר סהר

 מנכ"ל
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בצו שר הפנים. המטרה בהקמת  1979כרמל( הוקם בשנת  איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון

האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" 

 הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה. 

 רוב – הכוח מתחנת מ"ק -30 כ של ברדיוס הנמצאות הרשויות של אזורית התארגנות הוא האיגוד

 נתניה ,יונה לכפר ועד חיפה של הדרומי ממגידו במזרח לגבולה ,הצפוני החוף במישור מצוי שטחו

 .האיגוד משרת שלהן הסביבתיים ההיבטים שאת רשויות, 18 באיגוד כיום חברות ופרדסיה.

 -75% כ נפש. אלף -600 כ מונה ואוכלוסייתו ,דונם אלף 675 -כ על משתרע האיגוד פועל בו השטח

מהרשויות החברות באיגוד הינן הומוגניות ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות 

 האיגוד מלווה כל רשות בתחומה בהתאם לתחומים הנדרשים.ואזוריות וכן מהמגזר הערבי. 

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

רשויות ליווי ה, בתעשיות מניעת זיהום אויר וזיהום קרקעולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: 

 מתן חוות דעת, וקרינה , מדידות רעשים לקידום טכנולוגיות חדישותבתחום הפסולת, ביצוע מחקר

                        לבקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד... בניין ערים, מתן חוות דעת תלוועדו

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

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

 . /sviva.org.il-http://www.sc -ות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט כל מידע אוד

 

 הרשויות החברות באיגוד:

 

 מספר תושבים שם הרשות מספר תושבים שם הרשות

 28,000 חוף כרמל 20,000 אור עקיבא

 20,000 כפר יונה 2,000 אלונה

 12,700 מגידו 3,500 יןאליכ

 18,282 מנשה 28,000 אל גרביה באקה

 219,000 נתניה 15,000 גבעת עדה – בינימינה

 40,000 עמק חפר 13,500 זרקא-א ג'סר

 13,000 פורדיס 11,000 ג'ת

 33,000 כרכור - פרדס חנה 21,000 יעקב זכרון

 6,275 פרדסיה 92,081 חדרה

 596,338 סה"כ

http://www.sc-sviva.org.il/
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 :2014בשנת  יגודחברי מועצת הא

 

  אור עקיבאראש עיריית יו"ר האיגוד,  יעקב אדרי

 חדרהסגנית ראש עיריית סגנית יו"ר האיגוד,  חדוה יחזקאלי

 אלונהראש מועצה מקומית  אריה שרון

 אליכיןראש מועצה מקומית  מוטי חי

 באקה אל גרביהממלא מקום ראש עיריית  ג'מאל מג'דלה

 גבעת עדה –בנימינה ת מקומית ועצמנציג  איתי וייסברג

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש

 ג'תמנהל מחלקת תברואה וסביבה מועצה מקומית  שלביסמיר 

 זכרון יעקבמנהלת אגף סביבה מועצה מקומית  טליה מבור

 חדרהראש עיריית  צביקה גנדלמן

 חוף כרמלסגן ראש מועצה אזורית  מודי ברכה 

 כפר יונה עירייתנציג  יסןרמי נ

 מגידומנהל היחידה הסביבתית מועצה אזורית  לירון שפירא

 מנשהראש מועצה אזורית  אילן שדה

 נתניהסגן ראש עיריית  אלי דלל

 נתניהמנהל יחידה סביבתית  אל  -מיכה בר

 עמק חפרסגן ראש מועצה אזורית  אלדד שלם

 יסרדופנציג מועצה מקומית  חליל עבדל קאדר

 כרכור -פרדס חנה  מועצה מקומית אגף הסביבהמנהל  אייל שני 

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה

 היוצא היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד ניצן שי

 רואה חשבון של האיגוד צביקה לוין

 דובר האיגוד יותם אשל

 

 

 חברי וועדות:

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה שם הוועדה

 אלי דלל ואריה שרון. אלי דלל מכרזיםו הצעותוועדת 

 טל תעסה, טליה מבור ואייל שני. טל תעסה וועדת ביקורת

 אריה שרון, מוראד עמאש וסמיר שלבי. אריה שרון וועדת כח אדם

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

נציג ההסתדרות ויו"ר ועדת כח הפנים, 

 .אדם
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 :2014איגוד לשנת העובדים ב

 בנות שירות לאומי.  2 –כח אדם ו  עובדי 2עובדים,  19איגוד עובדים ב

 

 

 

 

  

   מנכ"ל האיגוד ניר סהר

 מ.מ מנהל איכות למעבדה אנליטית גיסיןדניאל   אמרכל דורית שמע

 לבורנטית מרינה קירשון תעשיות ותשתיותמנהלת אגף  גלוריה אפרתי

 לבורנטית אתי מיורקס , רעש וקרינהלת אגף אווירמנה לינס אוזון

 לבורנטית טלי כלפון רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור קרן בן דוד

 דוגם המעבדה ערן דוידוב רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי

 סייעת למעבדה אורה שמיאלוב רכזת תכנון סביבתי ורישוי עסקים טובי דנינו

 מזכירות המעבדה פזית קציר רכזת חינוך סביבתי לי מולהאור

 מ.מ טכנאי  תחנות ניטור אוויר אביחי תוהמי רכז מחשוב ותקשורת משה גמליאל

 רכז רעש וטכנאי  תחנות ניטור אוויר דולב בשן רכז משמר הסביבה עמי חתוכה

 חברת ניקיון ל.מ כ"א  מטטובטניה  יצאה לגמלאות –איכות למעבדה אנליטית  תמנהל סוקולסקי ג'ניה 
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 תודהלפני שמתחילים, קודם כל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודה        

 

 

 

 

 

 

 ,האיגודבראש ובראשונה תודה מקרב לב לעובדי 

  , מקצועיותהמגיעים מדי בוקר, ועובדים במסירות

  ובנאמנות בכל ימות השנה, ללא לאות ומתוך

האיגוד מכיר ומוקיר את    .הרגשת שליחות

פעילותכם הרבה ואת מידת ההשקעה בכל תחום  

 ותחום.

 

לחברי מועצת האיגוד, ומי שעומד בראשם  תודה 

  את חשיבותיו"ר האיגוד, שמבינים ומפנימים 

ומעודדים את כולנו   התחומים בהם פועל האיגוד, 

          .לשפר ולשדרג את פעילותנו באופן מתמיד

ודה על תמיכתכם בקידום האיגוד, מטרותיו  ת

 ויעדיו.
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 באיגוד 2014שנת 

 / ח' 37השגות לתסקירי השפעה על הסביבה תמ"א 
לעניין תקני טיפול בגז הינה תוכנית ליצירת תשתית תכנונית שתאפשר הובלת גז מתגליות  37תמ"א 

זרמתו למערכת ההולכה הארצית, באופן שיאפשר אספקה סדירה ורציפה של גז, הגז, טיפול בו וה

 תוך שמירה על יתירות מרבית למשק האנרגיה במדינת ישראל ולצרכים נוספים.

 הכח לתחנת בצמוד : אתר "חגית"בגז לטיפול יבשתיים אתריםלקום שני  עתידייםבתחום באיגוד, 

-דונם ויטפל ב 250כל אתר משתרע על  ש."למט מודבצ הנמצא חפר, בעמק "מרץ" הקיימת, ואתר

מכמורת(,  חוף דור ובאזור חוף )באזור מלמ"ק לשעה גז  זאת בנוסף שתי תחנות הגפה שימוקמו 2

 כוללמ' חגית (  60-מ' מרץ ו 60)צנרות  מסדרון רת מהים אל המתקן היבשתי ובחזרהוברצועת הצנ

 .מסוכנים מריםחו המוגדרים חומרים בהם רותנצאחת עשר סוגי 

שעמד לרשותו  למד ובחן את התסקירים וכל מידע נלווההרשויות , האיגוד ה של פניי בעקבות

 .ח'37להוראות תמ"א לתוכנית המוצעת, השגותיו   הגיש ובהתאם לממצאי הבדיקה האיגוד 

, ס"חומ, אוויר איכות בנושאים :ההשגות וההערות של האיגוד התמקדו בהשפעות הסביבתיות 

 .וזיהום קרקע יםשפכ

 של הצוות המקצועי של האיגוד נמצא : מידע נלווהוההתסקירים  עיקר ממצאי בחינת

התוכנית אינה ברמת פירוט הנדרשת מתוכנית מפורטת . קיימים חסרים ,ליקויים ואי בהירות הן 

הפירט הטכנולוגי הנדסי ובין הפירוט והן בהשפעות הסביבתיות. לאורך התסקיר דוחים את שלב 

הבחינה הנדרשת לאישור התוכנית לשלב הרישוי במסגרת הכנת התנ"ס. על כן ישנה דרישה בהשגות 

של האיגוד לבצע השלמות נתונים באופן מקיף בכדי להבין מהי רמת הסיכון האמתית של 

המרכיבים במתחם היבשתי וזאת על מנת להוציא את הישובים והרצפטורים הציבוריים מטווח 

 פיתוח אורבי עתידי . הסיכון כולל ראיית

בקשת ל ,ח' בפני החוקר שמונה ע"י המועצה הארצית 13במסגרת הצגת ההתנגדויות לתמ"א 

להג"ס  התקיימה פגישה בין הצוות המקצועי של האיגוד ובין  צוות המקצועי של המשרד החוקר 

  בירור הסוגיות בנושאים סביבתיים שונים.ל

הפליטה כמו כן האיגוד  היתר במסגרת התייחסות יקבלו אוויר למזהמי האיגוד כי הערותבפגישה סוכם :

 .לבחינה ס"התנ יובא בפניו אשר משרדי הבין בצוות חבר ולהיות ס"התנ להכנת ההנחיות יבחן את

 יום המעשים הטובים

 

 

 

 

 

האיגוד הינו חלק מהקהילה, ותרומתו מתבטאת  

בשיפור איכות הסביבה ואיכות החיים, ובכלל זה  

ביום המעשים   בפעילות התנדבותית חשובה וערכית.

הטובים, התנדבו כל עובדי האיגוד לפעילות קהילתית  

 זרקא.-בג'סר א
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 וועדה רוחבית של הכנסת לנושא המפחמות

האיגוד מלווה את הרשויות ונלחם במפגע המפחמות כבר 

איגוד השתתפו בישיבת ועדת הנציגי נים. מתוך כך, מספר ש

הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, בראשותה של ח"כ מירי 

למתן פתרון למפגע המפחמות  תקנותמספר רגב, בה נקבעו 

באזורנו: תקנות של משרד החקלאות לאיסור מכירת גזם, 

תקנות של המשרד להגנת הסביבה שאינן מאפשרות העברת 

ם מורשים, מציאת פתרון לחקלאים, גזם אלא לאתרי

החרמת כל משאית שמעבירה גזם וכן כתב אישום פלילי 

 לחקלאים וקבלנים שמעבירים גזם. 

בוועדה האיגוד הציע פתרון ישים להעברת הגזם לצרכי 

 עד להפסקת המפגע!ביחד עם הרשויות אנרגיה לתעשייה בישראל. האיגוד ימשיך להילחם 

 ע"י סיילומטריםמחקר פיזור שכבת העירוב 

האיגוד שותף במחקר על שכבת הערוב באיזור חדרה במסגרת עבודות מחקר אקדמאיות 

באוניברסיטת ת"א. הוספת סיילומטרים בקו החוף בחדרה תשפר את יכולת החיזוי וההבחנה של 

 אופן פיזור האוויר באזור, המהווה מוקד התעניינות עקב פליטות תחנת הכח אורות רבין.

 קדמתתקשורת מת

 מחוץ לאיגוד. גיבוי חיצוני בטכנולוגיה של "ענן ווירטואלי"   פותחה מערכת תוכנה המאפשרת

 הגיבוי מתוזמן יומיומי ומתבצע בתחנת הניטור מגל תוך כדי שליטה ובקרה מרחוק.

לסביבת ווירטואליזציה המאפשרת להשיג ניצול אופטימאלי של משאבי  ורשרתי הארגון עב

 ושרידות גבוהה. ויות התשתיתהמערכת, חסכון בעל

בנוסף לזה, מתבצע גיבוי לסביבה הווירטואלית בטכנולוגיה של רפליקציה סינכרונית, המבצעת 

 "שיכפול" המידע בזמן אמת להגנה על מידע והתאוששות מאסון בצורה מהירה.

 לצורך זה, נרכשו: תוכנה, חומרה מתאימה ושדרוג שרתים קיימים.

עיצומו של שדרוג מערכות ההפעלה ותוכנות מיקרוסופט אופיס הן בשרתים כמו כן, האיגוד נמצא ב

 לוורסיות המתקדמות ביותר.  ועמדות משתמשים

 לצורך זה נרכשו: רישיונות מתאימים מחשבים אישיים חדשים ושדרוג שרתים.

 

חלה עלייה של שימוש בתוכנות שליטה ובקרה מרחוק של עובדי האיגוד תוך שימוש בתקשורת 

בלי תלות במיקום ולתת שרות   טרנט. שבעזרתם ניתן להתחבר למחשב האישי ולשרת הארגוניהאינ

 ותמיכה.

במסגרת התקשורת הסלולרית נרכשו לעובדי האיגוד טלפונים חכמים )סמארטפונים( בעלי יכולות 

 מתקדמות של מחשב ומאפשרים סנכרון לשרת הדואר ויישומים מתקדמים נוספים.
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 יוב למול חוק העזר לשפכי תעשייהכללי תאגידי מים וב

וחלו על ארבעת המועצות  2014כללי תאגידי מים וביוב במועצות האזוריות נכנסו לתוקף בינואר 

 .האזוריות החברות באיגוד: חוף הכרמל, מגידו, מנשה ועמק חפר

במסגרת זו האיגוד התגייס ללוות את המועצות ביישום הכללים החדשים על העסקים בתחומם 

ת: הכנת תוכנית ניטור לאישור המשרד להגה"ס, קיום יום עיון לעסקים לצורך הסברת לרבו

הכללים, קביעת נקודות הדיגום בשטח , יידוע המפעלים על ממצאי הדיגום וקיום פגישות עימם 

 לצורך הבהרות והמלצות לעמידה בתקנות.

ולם במקביל חשוב להמשיך איגוד רואה חשיבות גבוהה לתקנות אלו המהוות כלי כספי לאכיפה , אה

 לבצע הסדרה סביבתית במסגרת רישוי העסק והיתרי הבניה.

 חופש המידע

איגוד מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע סביבתי המצוי ברשותו ופועל ליישום הוראות ה

חוק חופש המידע מתוך שקיפות ומתוך השאיפה להגברת מעורבות התושבים, המודעות והעשייה 

האיגוד מפיץ את פעולותיו בכלי תקשורת שונים בכדי להגיע אל ציבור נרחב ככל שיהיה,  ת.הסביבתי

,  /sviva.org.il-http://www.scוזאת ע"י  העלאת תכנים לאתר האינטרנט של האיגוד שכתובתו 

ת אל מול דוברי הרשויות השונות, חודשי לרשימת תפוצה נרחבת, תקשור newsletterהפצת 

לניטורית העלאת כל תלונות הציבור וסיורי הפיקוח פרסומים במקומונים ובעיתונות הארצית ו

 . שבאתר האיגוד

ת חוק חופש המידע, אורלי מולה לכל בקשה לקבלת מידע, יש לפנות אל ממונ

 orly@igudhadera.co.il 

 ביקורת על פעילות האיגוד

, ביקורת עיריית חדרה וביקורת ביקורות: ביקורת משרד הפנים שלושחלו על האיגוד  2014בשנת 

עצת האיגוד. יש לציין כי האיגוד עבר המופעלת ע"י וועדת ביקורת פנים של חברי מומשרד האוצר 

 ביקורות אלו בהצלחה, וההערות שהתקבלו שופרו מיידית.

 

 9001הסמכה לתקן איזו 

 

 

 

 

בדיקה ע"י בודק חיצוני  האיגוד עבר בהצלחה 

מטעם מכון התקנים עבור הסמכת האיגוד  

תקן  (, שהינו 9001)איזו  תקן ניהול איכותל

  והנחיות עבודה נהלים הכולל מערכת בינלאומי

 בארגון. איכות ערכת ניהולמלהבטחת 

http://www.sc-sviva.org.il/
http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
mailto:orly@igudhadera.co.il


 

 

8 
 

 

 תקציר נתוני איכות אוויר -מערך ניטור אוויר

 מנהלת אגף אויר, רכזת מערך הניטור, קרינה ורעש -לינס אוזן
 

 ות מעל סף התקנים לגופרית דו חמצנית בתחנותלא נמדדו חריג 2014בשנת   -גופרית דו חמצנית

הניטור. הערך המרבי של מדידות גופרית דו חמצנית בממוצע שעתי נמדד בתחנת הניטור בית 

תחנת הכוח  - . מקור הזיהום15:00בשעה  30.08.14מסף התקן בתאריך  87%אליעזר  ומהווה 

 אורות רבין.

 

 א נמדדו חריגות מעל סף התקן לתחמוצות חנקןל 2014בשנת   -וחנקן דו חמצני תחמוצות חנקן

ניטור ניידת נמדד בשל מדידות תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי מרבי הערך הבתחנות הניטור. 

עקב  20:30בשעה  30.12.14מסף התקן. זיהום האוויר נמדד בתאריך  89%ומהווה  אום אל אפחם

 .65תחבורה מכביש 

 

 דו חריגות מעל סף התקן לחנקן דו חמצני בתחנות הניטור.לא נמד 2014בשנת   -חנקן דו חמצני

ומהווה  אום אל פאחםניטור ניידת נמדד בשל מדידות חנקן דו חמצני בממוצע שעתי מרבי הערך ה

 .65מתחבורה בכביש  21:00בשעה  13.02.14מסף התקן. זיהום האוויר נמדד בתאריך  76%

 

 תקנים לאוזון. הערכים המרביים של מדידות אוזוןלא נמדדו חריגות מעל סף ה 2014בשנת   -אוזון

מהתקן החצי  91%שעתי( ובהמעפיל ) 8מהתקן בממוצע  88%נמדדו בתחנת הניטור כרם מהר"ל )

 שעתי(. 

 

 נמדדו חריגות מעל סף התקן היעד היממתי לחלקיקים נשימים עדינים עקב 2014בשנת   -חלקיקים

 סופות אבק טבעיות .

 

 בדיקות ניטור רציף מארובות תחנת -דיקות בארובות תחנת הכוח אורות רביןמעקב ניטור רציף וב

עומדות בסף תקני הפליטה כפי שנקבעו במסגרת הוראות האישיות למניעת  2014הכוח לשנת 

תחמוצות החנקן הינם ערכי הפליטה הגבוהים ביותר. להפחתת פליטות מפגעים מתחנות כוח. 

יה להפחתת פליטות זיהום האוויר ולשינוי במערך הבעירה תחמוצות חנקן נדרש להתקין טכנולוג

 ביחידות ייצור החשמל )אמצעים ראשוניים(. 

 

 עומדות בסף תקני הפליטה כפי 2014מדידות בארובה לשנת  -בדיקות בארובות תחנת הכוח חגית

בשנת שנקבעו במסגרת הוראות האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל לישראל. 

ייצור חשמל באתר חגית התבסס על גז בלבד. בעת שריפת גז , לא נפלט גופרית דו חמצנית  2014

 וריכוז החלקיקים זניח. 
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 תחנות ניטור אוויר  
 

ניטור האוויר הראשון בישראל, מערך ניטור  הוקם מערך, צו הקמת האיגודמתוקף  1979בשנת 

המכונה כיום איגוד ערים לשמירת איכות האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה בחדרה, 

תחנות ניטור אוויר. כיום  12, מערך הניטור מנה (1981)שנת  כרמל(. בראשית דרכו -הסביבה )שרון

תחנות  16המערך כולל . רשויות 18תחנות ניטור אוויר הפרוסות על שטח של  18מערך הניטור מונה 

ותרשים  1ניתן בטבלה  2014חנות הניטור בשנת מיקום ת ניטור נייחות ושתי תחנות ניטור ניידות.

. פירוט מכשירי המדידה ופרמטרים מטאורולוגיים מזהמי אויר שוניםתחנות הניטור מודדים ב. 1

נתוני תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת, במחשב המרכזי  .2-3ניתן בטבלאות  2014בשנת 

 נתוני ארכיון ניתנים באתר האיגוד שכתובתו: בחדר הבקרה של איגוד. נתוני זמן אמת גולמיים וכן

www.igudhadera.co.il .וכן באתר המשרד להגנה"ס  

 

 2014מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת  .1טבלה 

 מרחק וכיוון
לתחנת הכוח 

 חגית

מרחק / וכיוון 
לתחנת הכוח 

 אורות רבין

גובה מעל 
ם פני הי

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

 מס"ד
 תחנה

 1 בית אליעזר קרקע שטח פתוח 704.5/194.5 20 ק"מ °6.4/309 

 2 חדרה מבנה איגוד 706/192 20 ק"מ °4/318 

 3 ברקאי שטח פתוח קרקע 709.0/202.4 48 ק"מ °12.8/267 

 4 נתניה סביה" גג 694.8/187.2 33 ק"מ °13.8/10 

 5 אליקים מזכירות המושב גג 726.5/206.5 235 ק"מ °24.8/223 ק"מ °2.5/220

 6* זכרון יעקב בתוך המוזיאון 719.9/195.9 172 ק"מ °13.4/209 

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

 8 אליכין גבעה במושב על 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* עדה גבעת המועצהבנין  גג 713.8/200.6 87 ק"מ °12.4/242 

 11 גן שמואל דגיםבריכות  אזור 705.3/196.6 20 ק"מ °7.8/294 

 12 המעפיל דגיםבריכות  אזור 697.7/198.1 24 ק"מ °13.6/317 

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

 14 ל.מהר"כ גבעה במושב על 728.4/199.1 125 ק"מ °21.8/206 ק"מ °5.9/121

 15 כרמל-.אלד חצר תחנת שאיבה 731.9/206.9 445 ק"מ °29.2/216 ק"מ °7.5/202

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

 17 אום אל פאחם תחנת כיבוי אש 715.7/214.4 10 65למדידות מכביש 

 21* קרון איגוד עין השופט 723.3/209.3 265 ק"מ °21.6/232 ק"מ °4.2/54
. תחנת הניטור 2014תחנת ניטור זכרון יעקב, לא בוצע ניטור רציף של זיהום אוויר בשנת  - 6תחנה מס' *

 סיפקה מדדים מטאורולוגיים של השרות המטאורולוגי. 
בנוסף לניטור  2014מד גופרית דו חמצנית בחודש ספטמבר תחנת ניטור גבעת עדה, התקנת  -10תחנה מס' *

 מדדים מטאורולוגיים.
הניידת הוצבה ביישוב בית ינאי למדידות  17.06.14-02.07.13קרון איגוד, בין התאריכים -21תחנה מס' *

 זיהום אוויר מתחבורה.
 

 

 

 

http://www.igudhadera.co.il/
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 מפת תחנות ניטור האוויר בתחום האיגוד .1 תרשים
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 2014לשנת  מיקום מדי ניטור זיהום אויר בתחנות הניטורסימון  .2טבלה 

 

 

 2014לשנת  סימון מיקום ניטור מדדים מטאורולוגיים בתחנות הניטור .3טבלה   
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 17025איזו הסמכת מערך ניטור האוויר ל
 

, כל מערכי הניטור בארץ צורפו באופן רשמי, במעמד השר להגנה"ס, למערך הניטור 2014בשנת 

ארצי של המשרד להגנה"ס, עפ"י דרישות חוק אויר נקי. בכך התחייב האיגוד להסמיך את מערך ה

כמעבדה מוסמכת לבדיקות וכיול ע"י הרשות להסמכת מעבדות. בהתאם לכך,  17025הניטור לאיזו 

נערך האיגוד לעמידה ביעד ההסמכה ודיווח על התקדמות לממונה מטעם המשרד להגנה"ס. בשנת  

 ע רכש נרחב של ציוד, כוח אדם ועבודות תשתית:, בוצ2014

  להדרכה וליווי האיגוד בתהליך ההסמכה  17025נבחר יועץ חיצוני בעל הסמכה של איזו

 לכתיבת נהלי האיכות ונהלי השיטות של מערך תחנות הניטור.

 האיגוד השקיע מעל מיליון ש"ח ברכישת ציוד חדש ופעולות תחזוקה ושדרוג   -רכישת ציוד

 ך ניטור האוויר. במער

 התקבלו שני טכנאים לתחזוקת מערך הניטור עם הסמכה מתאימה בתחום  -כוח אדם

 האלקטרוניקה והחשמל. 

 שדרוג תשתית תחנות הניטור. פעולת השדרוג כוללת החלפת אוגר נתונים, המרה  -תשתית

 לתקשורת אינטרנט, החלפת אל פסק, עדכון מערכת התראות ישירות לפלאפון הטכנאים,

, סידור חיווט התחנה בהתאם לדרישות איזו envidas ultimateהתקנת מערכת הפעלה 

17025 . 

 

 

 
 דוגמא לשדרוג תשתית תחנת ניטור כרם מהר"ל , לפני )משמאל( ואחרי )מימין(. .1תמונה 
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תקני איכות האוויר 

 תקן איכות אוויר נקבע לפי סוג הזיהום, ריכוז המזהם וזמן החשיפה לזיהום. 

במסגרת חוק אוויר  08.08.11קני סביבה החדשים המוגדרים "ערכי סביבה" נכנסו לתוקף בתאריך ת

 בהתאם לציוד שהותקן במערך הניטור באיגוד. 4ערכי הסף ניתן בטבלה פירוט  נקי.

 

 

 . תקנות ערכי איכות אוויר4טבלה 

 ריכוז סימול מזהם
פרק זמן 

 סוג תקן מדידה

מס' פעמים 
בשנה 
שניתן 

את לעבור 
 התקן באתר

 0 מוחלט ארצי חצי שעה חל"ב 3O 117 אוזון

 0 מוחלט ארצי שעות 8 חל"ב 3O 82 אוזון

 8 מוחלט ארצי שעתי חל"ב 2SO 134 גופרית דו חמצנית

 0 מוחלט ארצי שעות 24 חל"ב 2SO 48 גופרית דו חמצנית

 0 מוחלט ארצי שנה 1 חל"ב 2SO 23 גופרית דו חמצנית

 0 מוחלט ארצי חצי שעה חל"ב xNO 500 תחמוצות חנקן

 0 מוחלט ארצי שעות 24 חל"ב xNO 298 תחמוצות חנקן

 0 מוחלט ארצי שעתי חל"ב 2NO 106 חנקן דו חמצני

חלקיקים נשימים 

 עדינים
2.5PM 

37.5 

 מק"ג/מ"ק
 שעות 24

יכנס לתוקף 

01.1.15 
18 
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   2SOגופרית דו חמצנית 

של גופרית. שריפת הדלק גורמת לפליטת הגופרית לאטמוספרה  דלקים שונים מכילים כמויות שונות

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

גז בעל ריח חריף ואופייני. גופרית דו חמצנית בריכוזים שונים גורמת לכאבי ראש, הפרעות  –הגופרית 

 רגישה וכן לפגיעה ביבולים חקלאיים.   הכלוסייואה בדרכי הנשימה בקרב בראיה, שיעול, ולפגיע

 

 .2014סיכום מדידות גופרית דו חמצנית בתחנות הניטור לשנת  .5טבלה 

 
 סיכום ומסקנות:

  לגופרית דו חמצנית בתחנות הניטור ניםלא נמדדו חריגות מעל סף התק 2014בשנת.  

 שנמדדו הינם עקב זיהום אוויר שנפלט מתחנת הכוח "אורות רבין". הערכים המרביים 

  זיהום אוויר של גופרית דו חמצנית מתחנת הכוח נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות היום. הסבר

 לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר".

 עזר  ומהווה הערך המרבי של מדידות גופרית דו חמצנית בממוצע שעתי נמדד בתחנת הניטור בית אלי

תחנת הכוח אורות רבין. לקביעת —. מקור הזיהום15:00בשעה  30.08.14מסף התקן בתאריך  87%

כיוון הרוח בעת מדידת זיהום האוויר, מדידת זיהום אוויר  -מקור הזיהום נבדקו מספר פרמטרים

 יל. במספר תחנות במקביל וריכוז זיהום האוויר של תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית במקב

 הופסקו מדידות גופרית דו חמצנית בתחנת ניטור כרם מהר"ל וחודשו  2014בשנת  -זמינות נתונים

תה נמוכה בשנת יהמדידות בתחנת הניטור גבעת עדה, על כן זמינות הנתונים של מכשירים אלו הי

2014. 

 זמינות
 נתונים

ממוצע יממתי 
 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 ריכוז שעתי

 תחנת ניטור מרבי  )חל"ב(

 בית אליעזר 116 30.08.14 15:00 אורות רבין 12 93%

 חדרה 46 23.05.14 14:00 אורות רבין 5 89%

 ברקאי 73 26.05.14 15:00 אורות רבין 8 94%

 אליקים 38 29.06.14 12:00 אורות רבין 5 96%

 פרדס חנה 107 06.08.14 16:00 אורות רבין 17 96%

 אליכין 58 27.03.14 14:00 אורות רבין 12 88%

 מנשה 73 19.09.14 11:00 אורות רבין 10 96%

 גבעת עדה 43 19.09.14 10:00 מקומי 2 28%

 גן שמואל 77 08.09.14 14:00 אורות רבין 13 88%

 המעפיל 102 17.06.14 14:00 אורות רבין 13 91%

 מגל 63 01.08.14 18:00 אורות רבין 6 72%

 כרם מהר"ל 12 06.02.14 22:00 מקומי 4 14%

 ד.אל כרמל 24 11.11.14 18:00 מקומי 3 92%

 עמיקם 53 27.09.14 15:00 אורות רבין 5 56%

  )עין השופט( קרון איגוד 53 25.08.14 08:00 אורות רבין 7 82%

 תקן חוק אוויר נקי 134    48 
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  xNO תחמוצות חנקן 

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

חלשה. מרבית תחמוצות חנקן הנמדדים  הבאוכלוסייבעל צבע חום אדמדם, הפוגע בדרכי הנשימה בעיקר 

מקורם מתהליך בעירה )כגון בתא הבעירה של מנועי רכב(, כאשר החנקן האטמוספרי  באטמוספרה

נקן תלויה בתנאי הבעירה כגון תנאי . כמות תחמוצות החבטמפרטורות הגבוהות של הבעיהמתחמצן 

 החמצן.  אחוזהטמפרטורה, הלחץ ו

 

 .2014סיכום מדידות תחמוצות חנקן בתחנות הניטור לשנת  .6טבלה 

 
 סיכום ומסקנות:

  לתחמוצות חנקן בתחנות הניטור ניםלא נמדדו חריגות מעל סף התק 2014בשנת.  

 אום אל אפחםניטור ניידת נמדד בת תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי של מדידומרבי הערך ה 

עקב תחבורה מכביש  20:30בשעה  30.12.14מסף התקן. זיהום האוויר נמדד בתאריך  89%ומהווה 

65. 

  זיהום אוויר של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות היום. הסבר לתופעה

 אוויר". ניתן בסעיף "ארועי זיהום

  .זיהום מרבי "מקומי" מקורו בעיקר מתחבורה ונמדד בעיקר בעונת החורף בשעות הבוקר והערב

 הסבר לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר".

 עמיקם וכרם מהר"ל מתחנות הניטור מכשירי ניטור תחמוצות חנקן   2014בשנת  -זמינות נתונים

 . 70%נים מתחת למעבדת תיקון ועל כן זמינות הנתוהועברו 

 זמינות
 נתונים

ממוצע יממתי 
 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 שעתיחצי  ריכוז 

 מרבי  )חל"ב(
 תחנת ניטור

 בית אליעזר 223 30.08.14 14:30 אורות רבין 48 94%

 חדרה 217 09.02.14 08:00 מקומי 62 81%

 ברקאי 282 16.12.14 08:00 מקומי 70 93%

 אליקים 170 04.09.14 06:00 אורות רבין 21 91%

 פרדס חנה 260 28.08.14 14:30 אורות רבין 40 93%

 אליכין 120 27.03.14 14:00 אורות רבין 28 84%

 מנשה 213 12.07.14 09:30 אורות רבין 33 92%

 שמואלגן  165 04.07.13 13:00 אורות רבין 34 79%

 המעפיל 209 17.06.14 14:00 אורות רבין 36 83%

 מגל 217 24.01.14 08:00 מקומי 24 94%

 כרם מהר"ל 45 23.02.14 12:30 מקומי 12 48%

 ד.אל כרמל 177 22.09.14 09:30 מקומי 13 92%

 עמיקם 83 18.04.14 16:30 אורות רבין 13 50%

 פאחםאום אל  445 30.12.14 20:30 מקומי 89 87%

 )בית ינאי( קרון איגוד 237 23.01.14 06:30 מקומי 94 82%

 תקן חוק אוויר נקי 500    298 
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  2NO דו חמצניחנקן 

 

 .2014סיכום מדידות חנקן דו חמצני בתחנות הניטור לשנת  .7טבלה 

 
 

 סיכום ומסקנות:

  לא נמדדו חריגות מעל סף התקן לחנקו דו חמצני  בתחנות הניטור 2014בשנת.  

 ומהווה  אום אל אפחםניטור ניידת נמדד בשל מדידות חנקן דו חמצני בממוצע שעתי מרבי הערך ה

 .65מתחבורה בכביש  21:00בשעה  13.02.14מסף התקן. זיהום האוויר נמדד בתאריך  76%

 מושב בית ינאיערך מרבי נמדד כאשר הניידת הייתה מוצבת ב -ון איגודקר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זמינות
 נתונים

מקור זיהום 
 האוויר

 תאריך שעה
 ריכוז שעתי

 מרבי  )חל"ב(
 תחנת ניטור

 בית אליעזר 58 06.02.14 19:00 מקומי 94%

 חדרה 61 13.11.14 19:00 מקומי 81%

 ברקאי 61 13.11.14 19:00 מקומי 93%

 אליקים 58 29.12.14 18:00 מקומי 91%

 פרדס חנה 59 27.08.14 16:00 אורות רבין 93%

 אליכין 49 13.11.14 21:00 מקומי 84%

 מנשה 54 13.11.14 20:00 מקומי 92%

 גן שמואל 41 20.06.14 17:00 אורות רבין 79%

 המעפיל 55 16.05.14 14:00 אורות רבין 83%

 מגל 54 13.11.14 15:00 מקומי 94%

 כרם מהר"ל 25 23.11.14 15:00 מקומי 48%

 ד.אל כרמל 30 12.11.14 17:00 מקומי 92%

 עמיקם 41 18.04.14 17:00 אורות רבין 50%

 אום אל פאחם 81 13.02.14 21:00 מקומי 87%

 קרון איגוד 53 06.02.14 18:00 מקומי 82%

 תקן חוק אוויר נקי 106    
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 3Oאוזון 

תוצר של ראקציה בין מזהמי הינו )שכבת האטמוספירה התחתונה(   הטרופוספרהנוצר בשכבת האוזון ה

 קורוזיהות הנשימה ובעיקר במערכ ומהווה פגיעה אוויר הנפלטים לאטמוספירה בנוכחות קרינה שמשית

למגוון חומרים. תהליך יצירת האוזון הוא איטי, לכן שיאי האוזון נרשמים לאחר מספר שעות במרחק רב 

בתהליך זה, מתרחשת  שרשרת  .)פליטת תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות( ממקור זיהום האוויר

מתפרק ,תהליך  של ראקציות המלווה בתהליך פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני. החנקן הדו חמצני

  (. 1המוביל ליצירת האוזון )

(1) 

 
בשעות החשכה, מתרחש תהליך המכונה "טיטרציית האוזון" , כאשר ריכוז האוזון יורד עקב ראקציה עם 

 (. 2חד תחמוצת החנקן )מקורו מזיהום אוויר בסביבה( , ליצירת דו תחמוצת החנקן וחמצן )

 

 (2) 

 

פלט במקור, אלא נוצר בעקבות נוכחות מזהם אחר(, ועל כן הפחתת זיהום אוזון הינו מזהם שניוני )אינו נ

אוויר של  אוזון אפשרית ע"י הפחתת  ריכוז תחמוצות החנקן ותרכובות האורגניות הנדיפות הנפלטות 

ן נמדד בתחנות הניטור מעפיל , כרם אוזו 2014בשנת  מתחבורה, מפעלים ותחנות כוח.–בתהליכי בעירה 

 (.18.06.14איגוד )החל מתאריך  מהר"ל  ובקרון

 
 .2014סיכום מדידות אוזון בתחנות הניטור לשנת  .8טבלה 

 
תחנת ניטור 

 אוויר
ממוצע שמונה 

שעתי מרבי 
 )חל"ב(

מס' עליות 
 מסף התקן

ממוצע חצי 
שעתי מרבי 

 )חל"ב(

מס' עליות 
 מסף התקן

זמינות 
 נתונים

 90% 0 106 0 68 המעפיל

 76% 0 82 0 72 כרם מהר"ל

 75% 0 79 0 65 ברקאי

 52% 0 77 0 65 קרון איגוד

   117  82 תקן

 

 סיכום ומסקנות:

  לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לאוזון. 2014בשנת 

 שעתי(  8מהתקן בממוצע  88%של מדידות אוזון נמדדו בתחנת הניטור כרם מהר"ל ) יםמרביה כיםערה

 מהתקן החצי שעתי(.  91%ובהמעפיל )
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 ביחס  2010-2014שעתי מתחנות הניטור בין השנים  8ריכוז אוזון בממוצע  .2תרשים 

 חל"ב )מסומן בקו אופקי(. 82-לערך התקן 

 

 

 

 

 

 ביחס  2010-2014ריכוז אוזון בממוצע חצי שעתי מכל תחנות הניטור בין השנים  .3תרשים 

 חל"ב )מסומן בקו אופקי(. 117-לערך התקן 
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 חלקיקים 

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

מידת קליטתו במערכת הנשימה. ככל שהחלקיקים קטנים יותר, הם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה 

ופוגעים בה. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקים הספוחים אליהם. להלן התפלגות 

 קים ביחס לקוטר אירודינמי :חלקי

  מיקרון 45אבק שוקע: מעל 

 אבק כללי מרחף : (TSP) 45 מקרון ומטה 

  (  10חלקיקים נשימים(PM  :10 מקרון ומטה 

 (  2.5חלקיקים נשימים עדינים(PM  :2.5 מקרון ומטה 

 

ון איגוד נמדדו בתחנות הניטור ברקאי, פרדס חנה, ניידת ניטור האוויר קרחלקיקים נשימים עדינים 

 (. 9וניידת אום אל פאחם )טבלה 

  

 .2014בתחנות הניטור לשנת חלקיקים סיכום מדידות  .9טבלה 
 

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

מס' עליות 
 מסף התקן

זמינות 
 נתונים

 21% 3 198 ברקאי

 37% 0 37 חדרה

 94% 8 214 פרדס חנה

 94% 9 216 קרון איגוד

 57% 6 236 פאחםאום אל 

   37.5 תקן  יעד

 

 סיכום ומסקנות:

  נמדדו חריגות מעל סף התקן היעד היממתי לחלקיקים נשימים עדינים עקב סופות אבק  2014בשנת

 טבעיות .

  מסף תקן היעד.  6-ריכוז מרבי של חלקיקים נשימים עדינים נמדד בניידת אום אל פאחם וערכו פי

 עקב סופת אבק טבעי. 02.03.14זיהום האוויר נמדד בתאריך 

  לבקשת הממונה מהמשרד להגנה"ס, הועבר מד החלקיקים מתחנת הניטור ברקאי  2014בשנת ,

לתחנת הניטור חדרה. זמינות נתונים נמוכה נרשמה גם בתחנת ניטור אום אל פאחם עקב השבתת 

 המכשיר לתיקון במעבדה.
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חנות כיצד ניתן לזהות את מקור זיהום האוויר הנמדד בת
 ניטור האוויר?

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

. במידה וקיים מקור זיהום מקומי כגון מפעל, תחנת אורות רביןמתחנת הכוח 

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

 .אורות רבין

מאופיין  בעליית  אורות רביןזיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח  -גזי הפליטה

 הז גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן יחד. זיהום אוויר שמקורו מתעשייריכו

מקומית מאופיין בעיקר בעליית ריכוז גופרית דו חמצנית כתלות בסוג הדלק 

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

נפלט בגובה אפקטיבי  אורות רביןזיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח  -פיזור מרחבי

ים, לכן הזיהום מתפשט על פני שטח גדול ונמדד במספר תחנות ניטור של מאות מטר

למקור בתחנת הניטור הסמוכה רק זיהום אוויר מקומי נמדד לעומת זאת, במקביל. 

 .הזיהום

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

יץ בשעות הצהריים. בשעות אלו חלים מטרים מעל פני הקרקע, נמדד בעיקר בעונת הק

מצבי יציבות אטמוספריים המונעים פיזור יעיל של זיהום הנפלט ברום. זיהום אוויר 

של עשרות מטרים ושיאו בעת קיום תנאים מטאורולוגיים החלים  נפלט בגובהמקומי, 

 בעיקר בעונת החורף בשעות הבוקר והערב . 
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 2014ארועי זיהום אוויר בשנת 

מגמות זיהום האוויר כדי לעקוב אחר  הגדיר האיגוד "ארוע" זיהום אווירעם הקמת מערך ניטור האוויר, 

יר באזור, באופן הזה, האיגוד עוקב אחר מידת השפעתן של תחנות הכח על איכות האוו. מתחנות כח באזור

דקות  30ארוע זיהום אוויר נמדד כאשר נרשמים במשך גם אם ערכי המדידה הם מתחת לספי התקנות. 

 רבע נקבעו על בסיסחל"ב תחמוצות חנקן. ערכים אלו  125 -ו חמצנית-חל"ב גופרית דו 70רצופות לפחות 

וע רציף אחד למשנהו . הבחנה בין ארבתקנות איכות אוויר התש"ן מהתקן החצי שעתי המקומי המוחלט

באותו יום, היא "הפסקה" של מדידות זיהום אוויר למשך שלוש שעות רצופות לפחות. יתכן ארוע זיהום 

חצאי שעות. בארוע מעין זה, ערך הארוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי המרבי  5אוויר אחד, שבו ימדדו 

מתוכם הינם עקב  37%יהום אוויר כאשר ארועי ז 489נמדדו  2014חצאי שעות. בשנת  5שנמדד מבין אותן 

  זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין.

 

 

 

 

 תחנת הניטור הניידת "קרון איגוד". .2תמונה 
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 .2014סיכום מדידות חלקיקים בתחנות הניטור לשנת  .10טבלה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

חלה עליה במספר ארועי זיהום  2014. בשנת 2002-2014בין השנים ארועי זיהום אוויר  סיכום. 4תרשים 
 .1-4האוויר בין היתר עקב עליה בזמינות מכשירי ניטור אוויר, כמפורט בטבלאות 

 
 

 
 

 מספר ארועים 
 ממקור אחר

 מספר  ארועים 
 מתחנת הכוח אורות רבין

נהש סה"כ ארועים  

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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מוצגות לפי מקור זיהום בתחנות ניטור. תחנות הניטור ה 2014. סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת 5תרשים 

ואשר מספר ארועי זיהום האוויר הכולל שנמדד  2014הינן תחנות ניטור שמיקומן היה קבוע לאורך שנת 
 .  אירועים 10בהם הינו מעל 

 

 

גן שמואל, זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין נמדד בעיקר בתחנות ניטור פרדס חנה , ניתן לראות ש

 574במרחק אופקי מכביש )כביש מטר  50-פאחם  ממוקמות כ תחנות ניטור ברקאי ואום אל. ובית אליעזר

בהתאמה(. תחנת הניטור חדרה ממוקמת בלב אזור תעשיה, אך מדידות זיהום האוויר הינן  65וכביש 

 מטר מערבית לתחנת הניטור. 300 -המרוחק כ 4בעיקר מכביש 
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 לפי חודשי השנה.  2014. סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת 6תרשים 
 

 

 

מידת השפעת התנאים המטאורולוגיים על אופן פיזור זיהום האוויר כתלות בגובה מצביע על  6תרשים 

זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין נמדד בעיקר בעונת הקיץ וזיהום אוויר  פליטת מקור הזיהום.

אינברסייה ברום. פטיים המלווים במקומי נמדד בעיקר בעונת החורף. בעונת הקיץ שוררים מצבים סינו

כלפי מעלה של אוויר חם מסביבתו )כגון זיהום מונעת פיזור יעיל ה אינברסיה הינה תופעה מטאורולוגית

זיהום אוויר הנפלט ממקור נמוך )רכבים, ארובות תעשיה, שריפות( משפיעה נוכחות אינברסית . אוויר

בעונת החורף אינברסיית הקרקע חזקה אך  השנה הקרקע. אינברסיית הקרקע הינה תופעה המתרחשת כל

 ומתמשכת ומונעת פיזור יעיל של זיהום אוויר הנפלט בגובה הקרקע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25  

  שעות היממה.לפי  2014. סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת 7תרשים 
 

 

 נמדדיםבין שמקורם מתחנת הכוח אורות ר ארועי זיהום האווירניתן לראות כי מרבית לעיל  תרשיםמה

שילוב של הרוח הסינופטית ובריזת  ,אלו בשעותשעות הבוקר המאוחרות עד שעות הערב המוקדמות. ב

הים גורמים להתמוככות גובה האינברסיה כך ששכבת העירוב מצטמצמת )שכבת האטמספירה בה זיהום 

וכשעתיים לאחר לאחר זמן השקיעה ) ויותר זיהום אוויר מוסע כלפי מטה. בשאר הזמן האוויר מתפזר(

)כגון מתחבורה  נמוךבגובה  מזיהום האוויר הנפלטמונעת ה הקרקעאנברסיית  שוררת (זמן הזריחה

 כלפי מעלה.  להתפזר וארובות מפעלים( 
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 אורות רבין תחנת הכוח

 

 כהצילום: עמי חתו                                    ות רביןתחנת הכוח אור .3תמונה 

 

ת בפחם. ארבעת היחידות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה קיימות שש יחידות ייצור חשמל המוסקו

שתי יחידות . 1984-1981, הוקמו בין השנים אמצעיתארובה ההדרומית וההראשונות, המחוברות לארובה 

בתמונה  מניתיחדשה ) ארובה רביעית. 1996-1995הוקמו בין השנים  ,ארובה הצפוניתהמחוברות לנוספות 

מוקמת במסגרת תוכנית הפחתת פליטות מתחנת הכוח. סולקנים להפחתת פליטות גופרית דו חמצנית  (3

יחוברו לתחתית הארובה ללכידת הזיהום בטרם צאתו דרך הפתח הארובה. בעתיד, הארובה הגבוהה 

 תיסגר, וזיהום האוויר ינותב אל ישירות אל הארובה הרביעית. 

 

 

 יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין. נתוני 11טבלה 

 גובה הארובה  מיקום ארובה
 )מטר(

מספר יחידות יצור 
 חשמל פר ארובה

הספק  מרבי ליחידת יצור 
 חשמל )מגוואט(

 360 .2-ו 1יחידות מס'  250 דרומית

 360 .4-ו 3יחידות מס'  250 נמוכה מרכזית

 570 .6-ו 5יחידות מס'  300 מרכזית גבוה

 -  - 250 )בהקמה(צפונית 

 הספק מותקן 2,580 יחידות יצור 6 ארובות 4 סה"כ
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 .8תרשים 

 

. זאת עקב הגברת 2014מהתרשים לעיל, ניתן לראות ירידה בייצור החשמל מתחנת הכוח אורות רבין בשנת 

 יצור החשמל מתחנות כוח הצורכות גז ברחבי הארץ, כגון תחנת הכוח חגית

 
 .9תרשים 

 

 קו כחול - 0.43%( של תכולת גופרית ממוצעת )2005ן ניתן לראות כי ביחס לתקן )משנת בתרשים להל

 (, תחנת הכוח עומדת בסף הנדרש.יומי קו ורוד -0.69%( ותכולת גופרית מירבית )שנתי
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 ניטור רציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין

 

חנקן חד   -מזהמים עיקריים זיהום האוויר הנפלט מארובות תחנת הכוח אורות רבין מורכב משלושה

חמצני, גופרית דו חמצנית וחלקיקים. ריכוז החנקן החד חמצני הנפלט הינו כתלות בפחם הנשרף ובתנאי 

הבעירה. ריכוז הגופרית הדו חמצנית הוא כתלות בתכולת הגופרית בפחם הנשרף. ריכוז החלקיקים 

י ההפחתה )משקעים  הנפלטים הוא כתלות בתכולת האפר בפחם הנשרף וביעילות אמצע

נתוני פליטה מארובות תחנת הכוח אורות רבין מתקבלים בזמן אמת, כל שש דקות,  . אלקטרוסטטיים(

תחמוצות חנקן וחלקיקים ריכוז גופרית דו חמצנית וריכוז  -במרכז הבקרה באיגוד. הנתונים כוללים

 תנים בטבלאות להלן. ני 2014סיכום נתוני ניטור הרציף לשנת  ופרמטרים תפעוליים נוספים. 

 

 

 

 

 

 

 

 .מד ניטור רציף המחובר לתוך המובל הפנימי של אחת מארובות תחנת הכוח אורות רבין. 4תמונה 
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 2014. סיכום ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת 12טבלה 

 

אחר התקנת אמצעי הפחתת פליטות עד שנת לפליטת תחמוצות חנקן אין תקן פליטה במצב הקיים. ל

 מ"ג/מק"ת. 200-, ערכי הפליטה ירדו מתחת ל2017

 

 .10תרשים 
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 2014מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת  גופרית דו חמצנית. סיכום ריכוז שעתי מרבי של 13טבלה 

 

 

 .11תרשים 
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 2014מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת  םיממתי מרבי של חלקיקי. סיכום ריכוז 14טבלה 

 

 
 .12תרשים 

 

 

סיכום התרשימים והטבלאות מראים כי ערכי הפליטה הנמוכים ביותר נמדדו מהארובה הצפונית. 

 הריכוזים הגבוהים ביותר הנפלטים מתחנת הכוח הינם של תחמוצות החנקן.  
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 דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין

בתדירות של אחת מדידות בארובה מבצעת חברת החשמל  האישיות לתחנות החשמל,  להוראותבהתאם 

לשנה עבור מזהמי אויר הנמדדים בניטור הרציף )תחמוצות חנקן(  וכן תרכובות הלוגניות אנאורגניות 

פירן. תחנת הכוח נדרשת לבצע בדיקות בארובה בתדירות אחת לחצי שנה  -א-גזיות, כלל פחממנים ובנזו

זהמים שאינם נמדדים במכשירי ניטור רציף )גופרית דו חמצנית, חלקיקים, פחמן חד חמצני(. עבור מ

סיכום תוצאות . איכות הסביבה מהאיגוד ו/או מהמשרד להגנה"סנציג  המדידות מתבצעות בנוכחות

 ניתן בטבלה להלן.  2014מדידות בארובה לשנת 

 

 .2014לשנת  (מ"ג/מק"ת 'ביח) אורות רבין  בארובות תחנת הכוח תוצאות בדיקות סיכום  .15 הטבל

 

תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין. זיהום האויר הגבוה ביותר 

 הוא של תחמוצות חנקן , כפי שנמדד גם בניטור הרציף.

 מבוצע סימול מזהם נבדק
ניטור 
 רציף

ערך מדידה 
 1-2בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 תאריך בדיקה
22-21.01.14 

ערך מדידה 
 3-4בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 תאריך בדיקה

8-12.01.14 

ערך מדידה 
 5-6בארובה 

 )מ"ג/מק"ת(
 תאריך בדיקה
15-19.01.14 

תקן 
 )מ"ג/מק"ת(

 50 9.9 12 32.5 כן PM חלקיקים
 xNO  תחמוצות חנקן

)2(as NO 

 אין 862.8 977.9 1092.7 כן

גופרית דו 
 חמצנית

2SO 1380 996.7 617.8 629.2 כן 

 250 8.5 11.7 13.4 לא CO פחמן חד חמצני
 םכלל פחמימני

 אורגניים
TOC אין - - - לא 

כספית 
 ותרכובותיה

Hg 0.03 <0.001 0.0003 0.002 לא 

 0.05 <0.0099 <0.01 <0.01 לא Cd קדמיום
 <0.039 <0.04 <0.04 לא Tl תליום 

 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 לא Sb אנטימון
 <0.02 <0.02 <0.02 לא As ארסן

 <0.02 <0.02 0.0008 לא Pb עופרת
 <0.02 <0.02 0.0004 לא Cr כרום

 <0.0099 <0.01 0.0004 לא Co קובלט
 <0.02 0.0008 0.0008 לא Cu נחושת

 0.146 0.485 0.005 לא Mn מנגן
 <0.02 0.0004 0.001 לא Ni ניקל

 <0.02 0.001 0.002 לא V ונדיום
 <0.02 <0.02 <0.02 לא Sn בדיל

 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 לא As ארסן
 <0.000001 <0.0000009 <0.000002 לא 12H20C פירן –א  -בנזו

 <0.0099 <0.01 0.0004 לא Co קובלט
 0.0028 לא Dioxin דיאוקסינים

 נ"ג/מק"ת
0.0031 

 נ"ג/מק"ת
0.0029 

 נ"ג/מק"ת
0.1   *  E  -6 

 אין 1.6 7.5 5.6 לא HCl מימן כלורי
 אין <0.14 <0.16 <0.17 לא HBr מימן ברומי

 אין 20.2 9.8 9.6 לא HF מימן פלואורי

 אין <0.08 0.7 0.8 לא Cl כלור

 אין <0.08 <0.09 <0.10 לא Br ברום

 אין - - - לא F פלואור
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 בירור לתחנת הכוח אורות רבין

 

נציגי תחנת הכוח אורות רבין על רקע ארוע זהום אויר התקיימה ישיבת בירור ל 13.7.2014בתאריך 

עת התקבלו תלונות ציבור על תימרה עכורה מאורבת  19:00סמוך לשעה  23.05.14-שהתרחש ביום שישי ה

תחנת הכוח. בהמשך לתלונות ציבור ,יצא רכז האכיפה הסביבתית של האיגוד לסייר בשכונות חדרה. 

שכונת ויצמן ונווה  –ועל גבי רכבים בשכונות המערביות של חדרה  נמצאו חלקיקי אפר פחם בחצרות בתים

חיים. צולמו תמונות המתעדות את הזיהום וכן נלקחו חלקיקים מהשטח לבדיקה מיקרוסקופית באיגוד. 

בעת הארוע, נתוני ניטור הרציף לריכוז פליטת לחלקיקי אפר פחם.  םמהבדיקה, נראו חלקיקים האופייניי

דו"ח המפרט את ממצאי הניטור הרציף בתחנת הכוח הכין האיגוד  לא היו תקינים.חלקיקים מהארובה 

ותחנות הניטור וכן הממצאים בשכונות חדרה. הדו"ח הועבר לכל גורמי האכיפה ולתחנת הכוח. מתחנת 

הכוח נמסר שפרטי הדו"ח יבדקו. נמצא כי פליטת החלקיקים המוגברת ארעה מהארובה הדרומית עקב 

איגוד מידע תפעולי אשר יעיד . תחנת הכוח נדרשה להעביר ל1כננת של יחידת ייצור מס' הפסקה לא מתו

וד תחנת הכוח בעת הארוע וסיבת התקלה. המידע נבדק והחלטות האיגוד הועברו למשרד קפעל ת

 להגנה"ס לבדיקת היתכנות לשימוע.

 

 
 

  23.05.14ריך חלקיקי אפר פחם על גג רכב פרטי בשכונת ויצמן. צולם בתא . 5תמונה 
 .19:00בסביבות  השעה 
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 בחדרה בשכונת חפציבה מפגע אבק הפחם

 

(. השכונה נוסדה 6מטר דרום מערבית לתחנת הכוח אורות רבין, ממוקמת שכונת חפציבה )תמונה  800-כ

. עם הפעלתה של תחנת הכוח אורות רבין, החלו מפגעי אבק פחם בשכונה. מפגע אבק הפחם 1948בשנת 

טא בפיזור של חלקיקים שחורים של אבק פחם מחוץ לכותלי הבתים ובתוך הבתים. מעקב ותיעוד מתב

כתיבה טבה: רהאיגוד אחר מפגע אבק הפחם הוביל את חברת החשמל לבצע מקצה שיפורים במערך הה

ויישום נוהל הרטבה לאתר אחסון הפחם ואתר אחסון אפר הפחם, הגדלת אחוז לחות בפחם אבקתי, 

בעמדת  2008פך טלסקופי )משפך מתכוונן בהתאם לגובה הערימה(, ראשון מסוגו, בדצמבר משהתקנת 

הוספת מד רוח המתריע כאשר משטר הרוחות הינו לכיוון שכונת הפחם הקרובה ביותר לשכונת חפציבה, 

 חפציבה. 

 

 
 תצ"א אתר אחסון הפחם ושכונת חפציבה .6תמונה 

 

צועי הארצי, הוביל האיגוד סקר ספרות לבדיקת ההשפעות , במסגרת פעילות הדרג המק2011בשנת 

הבריאותיות של אבק הפחם בעולם, באישור נציג משרד הבריאות בדרג המקצועי הארצי. סקר הספרות 

בוצע ע"י ד"ר אלי שטרן, מומחה להערכה, ניתוח וניהול סיכונים סביבתיים.  ממצאי הסקר: לא נמצאו 

פחם הנפלט מתחנת כוח פחמית, בעת פעילות שגרתית או בעת מחקרים מתייחסים ספציפית לאבק ה

תקלה. איכות האוויר באזורי מגורים בסמיכות למתקני פחם )כגון טרמינלים( , מנוטרת לאבק כללי ולא 

מתבצע ניטור יעודי לאבק פחם. בספרות העולמית, אבק הפחם  מוגדר כאבק כללי, ולא מתבצעת לגביו 

 יבתיות. אבק הפחם אינו מסווג כמסרטן ולא כמסרטן אפשרי. הבחנה בעת ביצוע מדידות סב

 

הוציא המשרד להגנת הסביבה תנאים נוספים ברישיון עסק לתחנת הכוח אורות רבין עניין   2012בשנת 

האיגוד למתן חוות דעתו אבק הפחם ואפר הפחם. עת כתיבת התנאים, המשרד להגנה"ס פנה אל 

שורם הינם בסמכות המשרד להגנה"ס בלבד. במסגרת זו תחנת המקצועית , כאשר קביעת התנאים ואי

 מטר 1,000
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הכוח נדרשה לבצע ניטור סביבתי איכותי של אבק הפחם מגדר תחנת הכוח ועד שכונת חפציבה. ממצאי 

 ניתן בסעיף הבא. 2014לאיגוד לבדיקה. סיכום הממצאים לשנת  הועברוהניטור 

 

גוד ממליץ לבחון מחדש את התנאים לבדיקת האילאור המשך קיום מפגע אבק הפחם בשכונת חפציבה, 

 מליץ לנקוט באמצעים נוספים כדלקמן:ממידת יעילותם ו

הקמת גדר היקפית סביב אתר אחסון הפחם מהנקודה הדרום מזרחית ועד הנקודה צפון  .א

מזרחית. גדר מסוג רשת ללכידת אבק אשר תותאם לתנאי השטח )גובה הרחפת האבק וסוג 

 החלקיקים(. 

תהווה חוצץ בין  –רת עצים בשכונת חפציבה ושכונת הפרפרים העתידית שתילת שדי .ב

 השכונה לתחנת הכוח. 

אבק פחם על בסיס סביבתי לתקן לשיטה  הוצאת מחקר אבק הפחם למכרז בחו"ל לפיתוח .ג

 . מורפולוגיה )מס' חלקיקים ליחידת שטח(

בשטח  הצבת מפקח מטעם האיגוד אשר יבקר באופן יומי על יישום נוהלי ההרטבה .ד

 ובאמצעות מצלמות הניטור על אתר אחסון הפחם.

 

 
 http://www.wmitc.com)ור: רשת ללכידת אבק משטח אחסון פתוח )מק .7תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36  

 ניטור סביבתי של אבק פחם מתחנת הכוח אורות רבין

 

 איגוד אחר ממצאי ניטור אבק הפחם.במסגרת פיקוח על רישיון העסק של תחנת הכוח אורות רבין, עוקב ה

 מדידות אבק הפחם מבוצעות בהתאם לתנאים ברישיון עסק בשלוש נקודות:

   )2.5PM(, חלקיקים נשימים עדינים  )10PM(מדידת חלקיקים נשימים  -שכונת חפציבה בחדרה .1

, אבק כללי מרחף, מדידות רוח, גשם טמפרטורה ,לחות יחסית, ומשטח דביק לאיסוף חלקיקים 

 לאנליזה במיקרוסקופ אופטי.

בנקודה המערבית ביותר של אתר לשימור "חפציבה" מזרחית  -אתר לשימור "חפציבה" בחדרה .2

מדידות אבק מרחף כיווני הפועל בעת רוחות מהגזרה המערבית בלבד. נקודת  -ףלכביש החו

מדידה זו בודקת האם קיימת השפעה של הכביש על סה"כ מדידת החלקיקים מכיוון תחנת הכוח 

)ביחס לנקודת המדידה בחפציבה(. בנוסף הוצב משטח דביק לאיסוף חלקיקים לאנליזה 

 במיקרוסקופ אופטי.

, מדידת אבק מרחף כיווני  )10PM(מדידת חלקיקים נשימים  -ורות רביןגדר תחנת הכוח א .3

)איסוף אבק מתבצע רק בעת רוחות מהגזרה המערבית, קרי מכיוון אתר אחסון הפחם לכיוון 

מטר מעל פני הקרקע, ומשטח דביק לאיסוף  15שכונת חפציבה( ,תורן מטאורולוגי בגובה 

 חלקיקים לאנליזה במיקרוסקופ אופטי.

 

 :2014כום ממצאי שנת סי

  10מדידת חלקיקיםPM ,2.5PM -  לא הייתה %92זמינות הנתונים הייתה  2014בשנת .

חריגה מסף התקן הסביבתי לחלקיקים. ריכוזים גבוהים מסף התקן נמדדו רק בעת 

 סופות אבק טבעיות. 

  2.5מדידת חלקיקיםPM-  בשכונת חפציבה בלבד. נרשמו חריגה  2013החלו  בנובמבר

 ף התקן הסביבתי רק בעת סופות אבק טבעיות.מס

 רוחות מערביות )מכיוון תחנת הכוח לכיוון שכונת חפציבה( נמדדו בעיקר  -מדידות רוח

. בשאר חודשי השנה הרוחות בשעות 2014החל מחודש מרץ ועד אוקטובר בשעות היום 

 היום והלילה הן בעיקר מהגזרה המזרחית. 

 דה בתכולת חלקיקי הפחם ככל שמתרחקים מתחנת ניתן לראות ירי -משטחים דביקים

 הכוח. ניתן לראות חלקיקי פחם בנקודת המדידה בשכונת חפציבה. 
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 חגיתתחנת כוח 

 

 

 צילום: עמי חתוכה                                                                    חגיתתחנת הכוח  .8תמונה 

 

ס הכרמל מצפון, לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי של תחנת הכוח חגית ממוקמת בין רכ

 4באתר קיימות  ניתן בטבלה להלן.פירוט יחידות הייצור בתחנת הכוח המועצה אזורית חוף כרמל. 

( ובכך על אותה כמות דלק מייצרים 8-ו 7( המחוברות לטורבינות קיטור )מס' 3,4,5,6טורבינות גז )מס' 

 2007. בשנת 1994-2002(. יחידות אלו הוקמו בשלבים בין השנים 55%מית של יותר חשמל )יעילות תר

תה מותנת י. הקמת היחידה הי2יחידה מס'  –הוקמה יחידת ייצור אחת של טורבינת גז וטורבינת קיטור 

הוקמה יחידת טורבינת גז )מס'  2010בכך שכל אתר חגית יוסב לגז כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בשנת 

(. סה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת הכוח 9יחידה זו חוברה לטורבינת קיטור )יחידה מס'  2013נת ( . בש1

 היה והתבסס על גז בלבד. 2014חגית בשנת 

                         

 .2014חגית שנת נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח  .16טבלה 

 פק  )מגוואט(הס גובה ארובת גזי הפליטה  )מטר(  מס' יחידת יצור חשמל

 256 מטר  45 טורבינת גז -1

 360 מטר 80 טורבינת גז + קיטור -2

 115 מטר  30 טורבינת גז - 3

 115 מטר  30 טורבינת גז -4

 115  מטר 30 טורבינת גז -5

 115 מטר  30 טורבינת גז -6

 100 מטר  70 קיטורטורבינת  -7

 100 מטר  70 קיטורטורבינת  -8

 119 מטר  70 יטורקטורבינת  -9
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 . 2002-2014סיכום צריכת דלק )גז וסולר( וייצור חשמל בתחנת הכוח חגית בין השנים  .13תרשים 

 

 

 
 .2011-2014סיכום פליטת מזהמי אוויר מתחנת הכוח חגית בין השנים  .14תרשים 

 

 

נפלט גופרית דו חמצנית לא . גזנרשמה ירידה בפליטות זיהום אויר עקב ייצור חשמל על בסיס  2014בשנת 

 וריכוז החלקיקים זניח. 
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 בדיקות בארובות תחנת הכוח

בתדירות של אחת מדידות בארובה מבצעת חברת החשמל  להוראות האישיות לתחנות החשמל, בהתאם 

לשנה עבור מזהמי אויר הנמדדים בניטור הרציף )תחמוצות חנקן(  וכן תרכובות הלוגניות אנאורגניות 

פירן. תחנת הכוח נדרשת לבצע בדיקות בארובה בתדירות אחת לחצי שנה  -א-חממנים ובנזוגזיות, כלל פ

עבור מזהמים שאינם נמדדים במכשירי ניטור רציף )גופרית דו חמצנית, חלקיקים, פחמן חד חמצני(. 

סיכום תוצאות . או מהמשרד להגנה"סו/איכות הסביבה מהאיגוד נציג  המדידות מתבצעות בנוכחות

 ניתן בטבלאות להלן.  2014בארובה לשנת  מדידות

 

 דו"ח ראשון -2014לשנת סיכום ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית .  17טבלה 

  בדיקההתאריך ו מ"ג/מק"תביחידות  ערך מדידה בארובה   
 דו"ח ראשון

 

 מבוצע סימול מזהם נבדק
ניטור 
 רציף

 2יחידה 
22.06.14 

 4יחידה 
19.06.14 

 5יחידה 
17.06.14 

 6יחידה 
18.06.14 

 9יחידה 
23.06.14 

תקן 
 )מ"ג/מק"ת(

 5 1.58 3.18 4.24 0.29 0.95 לא PM חלקיקים
תחמוצות 

 חנקן
xNO 

)2(as NO  
 50 30.2 18.3 17.5 39.9 26.4 כן

גופרית דו 
 חמצנית

2SO 15 0 0 0 0 0 לא 

פחמן חד 
 חמצני

CO 75 3.9 54 23.3 7.9 4.8 לא 

כלל 
 םפחמימני

 ייםאורגנ

TOC 

 (as C) 
 אין 0 0 0 0 0 לא

 אין <0.30 <0.32 <0.32 <0.32 <0.27 לא HCl מימן כלורי
 אין <0.29 <0.31 <0.32 <0.32 <0.26 לא HBr מימן ברומי

 אין <0.31 <0.33 <0.33 <0.33 <0.27 לא HF מימן פלואורי
 אין <0.20 <0.21 <0.21 <0.21 <0.17 לא Cl כלור
 אין <0.20 <0.21 <0.21 <0.21 <0.17 לא Br ברום

 אין - - - - - לא F פלואור
-6)   פירן -א-בנזו

^)10*2.5> 
 אין - <1.98*10(^-6) <4.7*10(^-6) <1.8*10(^-6)

 
 דו"ח שני -2014לשנת סיכום ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית . 18טבלה 

  בדיקההתאריך ו מ"ג/מק"תביחידות  ערך מדידה בארובה   
 שניו"ח ד

 

 מבוצע סימול מזהם נבדק
ניטור 
 רציף

 2יחידה 
17.11.14 

 4יחידה 
20.11.14 

 5יחידה 
19.11.14 

 6יחידה 
20.11.14 

 9יחידה 
17.11.14 

תקן 
 )מ"ג/מק"ת(

 5 2.73 3.2 4.73 2.86 2.31 לא PM חלקיקים
תחמוצות 

 חנקן
xNO 

(as  

)2NO 

 50 20.6 27.1 18.6 48.5 22.6 כן

גופרית דו 
 צניתחמ

2SO 15 0 0 0 0 0 לא 

פחמן חד 
 חמצני

CO 75 2.9 13.8 12.9 6.9 3.6 לא 

 
במסגרת בסף תקני הפליטה כפי שנקבעו עומדות  2014תוצאות מדידות בארובות תחנת הכוח חגית לשנת 

לא בוצעו בדיקות  2014הוראות האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל לישראל. בשנת 

 עקב מיעוט הפעלת יחידת הייצור. דיווח נמסר לממונה מהמשרד להגנה"ס 3יחידה מס' של בארובה 
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 נתוני ניטור רציף

ימים בשבוע. נתוני ניטור הרציף  7שעות ביממה  24ארובות תחנת הכוח חגית מנוטרות בזמן אמת 

ניטור הרציף  מתקבלים במרכז הבקרה באיגוד. האיגוד מונה מטעם השר להגנת הסביבה לפקח על ממצאי

מהארובות. הפיקוח כולל בקרה על איכות הנתונים, זמינות הנתונים וחישוב עמידה בתקני הפליטה. נתוני 

טמפרטורת פליטה, לחץ ברומטרי בארובה, אחוז חמצן בפליטה,  -הניטור הרציף כוללים מדדים תפעוליים

נוספים הם ריכוז זיהום האוויר תכולת מים בגזי הפליטה, ספיקת דלק, ספיקת גזי הפליטה . נתונים 

 הנפלט. מאחר ובחגית, הדלק העיקרי הוא גז הפליטה המנוטר הוא תחמוצות חנקן.

 

להלן מרכזת את סיכום ממצאי הניטור בממוצע שעתי )ללא רווח בר סמך*(. נתוני ניטור הרציף  19טבלה 

נתוני פליטה גבוהים שהינם מתקבלים באיגוד בערכים גולמיים. הנתונים המוצגים מתבססים על דיגול 

כתוצאה מהנעה או הפסקת יחידת ייצור. עפ"י ההוראות האישיות, תהליך הנעה או הפסקה של יחידת 

יצור לא יחשב כזיהום אויר בלתי סביר. ניטור הרציף מתבצע בארובות הגבוהות בלבד )מסומן כיחידות 

פלט דרך ארובות אלו בלבד. ניתן לראות ( מאחר ובהפעלה שוטפת זיהום האוויר נ19בטבלה  2,3,4,5,6,9

לא היו חריגות מסף ערכי הפליטה להפעלה בגז ולהפעלה בסולר. זמינות הנתונים הנמוכה  2014כי בשנת 

עקב שגיאות בערכי המדידה המנורמלים. נירמול נדרש למעבר  9( נמדדה ביחידת יצור מס' 94%ביותר )

 הוראות האישיות.מיחידות מ"ג/מ"ק ליחידות מ"ג/מק"ת בהתאם ל

 

 2014לשנת  חגית. סיכום ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות תחנת הכוח 19טבלה      

 חודש 9יח'  6יח'  5יח'  4יח'  3יח'  2יח' 

 ינואר 60 63 6 64 64 19

 פברואר 65 0 1 54 31 20

 מרץ 0 25 0 61 48 20

 אפריל *89 0 54 55 40 *112

 מאי 33 29 *117 43 55 2

 יוני 45 20 40 49 46 40

 יולי 30 24 40 42 68 20

 אוגוסט 26 19 50 41 32 20

 ספטמבר 38 24 44 39 64 24

 אוקטובר 33 31 36 1 1 24

 נובמבר 30 29 46 58 2 30

 דצמבר 61 11 57 53 5 24

 ערך מרבי *89 63 *117 64 68 *112

 * מ"ג/מק"ת עם רווח בר סמך( 65מ"ג/מק"ת )  50  
 תקן 

 )בצריכת גז(

* מ"ג/מק"ת עם רווח בר סמך( 156מ"ג/מק"ת )  120 
 תקן 

 )בצריכת סולר(

100% 100% 99% 98% 100% 100% 94% 
 זמינות נתונים
 ממוצעת לשנה

 * ערך ממוצע תקף לשעה יחושב מערך ממוצע לשעה ע"י הפחתת רווח בר סמך       

 * הפעלה על בסיס דלק סולר       

 

 

 



 

 41  

 כוח קיסריהתחנת 

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

כל שתי טורבינות מחוברות לגנראטור אחד. . (23)טבלה  מגוואט 130טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של 

 300-ה חירום, עד כמיועדת  להפעלה במקרה תקלה או מקרמוגדרת כתחנת גיבוי ותחנת הכוח קיסריה 

, אחוז המשקלי הממוצע של גופרית 2014בשנת . 6%שעות בשנה בממוצע, במקדם יכולת שאינו עולה על 

שעות בשנה של כל יחידות הייצור  12.2 -, כאשר מספר שעות ההפעלה היה נמוך במיוחד0.082%בדלק הוא 

(. ניתן לראות 22רכי הסף )טבלה מצביעות על עמידה בע 2014בדיקות בארובות לשנת (. 20יחד )טבלה 

 שהמזהם העיקרי הוא תחמוצות חנקן.

 
 קיסריהנתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח  .20טבלה 

 יחידות יצור
 )טורבינות גז וטורבינות קיטור( 

 גובה ארובה
  )מטר מעל פני הקרקע(

 הספק 
 )מגוואט( 

 1A 8 20יח' 

 1B 8 20יח' 

 2A 8 20יח' 

 2B 8 20יח' 

 3A 12 25' יח

 3B 12 25יח' 

 

 

 2014קיסריה לשנת תחנת הכוח סיכום נתוני  .21טבלה 

 267 (מגווט"שייצור חשמל )

 104.2 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 12.2 שעות הפעלה בשנה

 

 

 2014קיסריה לשנת תחנת הכוח סיכום נתוני  .22טבלה 

  בדיקההתאריך ו מ"ג/מק"תביחידות  ערך מדידה בארובה   
 מדידה אחת לשנה

 

 1יחידה  סימול מזהם נבדק
A 

27.05.14 

 1יחידה 
B 

27.05.14 

 2יחידה 
A 

27.05.14 

 2יחידה 
B 

27.05.14 

 3יחידה 
A 

21.09.14 

 3יחידה 
B 

21.09.14 

תקן 
 )מ"ג/מק"ת(

 -- PM 9.1 12.3 13.11 22.2 19.5 15.4 חלקיקים
תחמוצות 

 חנקן
xNO 

)2(as NO  
379.2 327.6 328.5 333.8 321.1 330.2 -- 

 
גופרית דו 

 חמצנית
2SO 33.9 35.2 34.5 34.5 36.3 36.4 60 
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 מפגע המפחמותזיהום אוויר וריח מ

מפחמה הינה שיטה לייצור פחמים מערמות גזם באמצעות פירוליזה )פירוק כימי ע"י חום(.  ייצור הפחמים 

(  C-ו  A, Bתבצע במגזר הערבי )בשטחי מתבצע ברחבי העולם בשיטות שונות. בישראל ייצור הפחמים מ

, כאשר מבעירים את גזם ערימות מספרמ העתיקות מורכבות מפחמותהבאמצעות מפחמות עתיקות. 

 מפרדסים מקורם) חתוכים עץ גזעי עירום כוללהפחם  ייצור תהליך. ערמות הגזם במקביל או בהפרשי זמן

 הבעירה תהליך. כשבועיים למשך פנימית ירהבע ליצירת הערימה וכיסוי הערימה הצתת ,(ישראל משטח

 יוצרים הבעירה פתחי. הבעירה של שונים בשלבים פתחים באמצעות ידני באופן אוויר בהחדרת לווהמ

 כיסוי את פותחים בעירה של האחרון בשלב. שריפה של ואופייני חזק בריח מלווה סמיך עשן של מפגע

 של מוגבר אויר וזיהום קשה ריח מפגע היוצר תהליך, מים באמצעות הבעירה את ומכבים הערימה

 . חלקיקים

 

 

 (2010)מקור: דו"ח מטרדי זיהום אויר מוא"ז מנשה יוני  .9תמונה                         

 

כרכור, -המפחמות גורם לסבל רב של כל תושבי יישובי מועצה אזורית מנשה, חדרה ופרדס חנה מפגע

תרכובות  -פגע בריאותי חמור הכולל מגוון רחב של מזהמי אוויר ובינםיהודים  וערבים כאחר. מדובר על מ

לצים אורגניות נדיפות, פחממנים, תחמוצות חנקן וחלקיקים. המטרד פוגע באיכות חיי התושבים הנא

 השהות מחוץ לבית מוגבלת בהתאם לשעות הזיהום.  לחיות עם חלונות מוגפים , כאשר 

 

בשעות היום  סיורעל מפגע זיהום אויר וריח מהמפחמות, ערך האיגוד בעקבות תלונות רבות , 2014בשנת 

בשעות הלילה להערכת עוצמת מפגע ריח וזיהום אויר  , וסיורCלאיתור מפחמות פעילות בשטחי 

.כל הדוחות זמינים 2010סיורים אלו הם המשך מעקב של האיגוד על מפגע המפחמות משנת ) מהמפחמות.

.עם זאת, Cלא נמצאו מפחמות פעילות בשטחי  יםבסיור.  (sviva.org.il-www.scבאתר האיגוד: 

http://www.sc-sviva.org.il/
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מפגע זיהום אויר חזק בכל האזור. נדרשת ל פעלה וגרמהפסולת הפיראטית במורדות ברטעה משרפת ה

 אכיפה של המינהל האזרחי.

 

 סיכום ומסקנות:

לדחיית הפעלת מפחמות לחודש אוגוסט השנה, עם זאת, בעלי הגברת אכיפה על מעבר הגזם גרמה  .1

 מפחמות מציינים שהגזם מגיע ליעבד במעברים נוספים. נדרשת אכיפה מוגברת של יחידת דוד.

הסדרת אופן פינוי ושינוע הגזם החקלאי משטח ישראל הינה הכלי היעיל ביותר למניעת הישנות  .2

 מפגע המפחמות מדי שנה.

שרד להגנה"ס ומנהל מחוז חיפה במשרד להגנה"ס, צרפו את האיגוד מנכ"ל המ 2014בשנת  .3

לוועדה הבין משרדית של משרד החקלאות והמשרד להגנה"ס לקידום פתרונות לפסולת הגזם 

 בישראל.

השתתפו בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, בראשותה  האיגודנציגי , 2014בשנת  .4

 למתן פתרון למפגע המפחמות באזור מועצה אזורית מנשה.של ח"כ מירי רגב, בה נקבעו תקנות 

 

 

 

 שריפת פיראטית של פסולת במורדות ברטע .10תמונה 

 (2010)מקור: דו"ח מטרדי זיהום אויר מוא"ז מנשה יוני 
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 מדידות רעש 
המפרטות את אופן הבדיקה וסף הרעש  -( 1990מדידות רעש מתבצעות בהתאם לתקנות הרעש התש"ן )

תקנות הרעש מתבססות על מדידות בתוך מבנה, כאשר קיימת חלוקה לפי סוג מבנה )אזור  המותר.

דקות 2 -מגורים, בית חולים, אזור תעשיה וכד'(, לשעות המדידה )לילה / יום( ולמשך מטרד הרעש )החל מ

ת הלילה דציבל בשעו 40שעות(. עבור בית מגורים באזור מגורים )מבנה ב'( מפלס הרעש לא יעלה על  9ועד 

(. 22:00ועד שעה  06:00דציבל בשעות היום )החל משעה  50-(  ו05:59ועד  שעה  22:01)החל מהשעה 

 -תקנות אלו אינן  חלות על רעש שמקורו ממטוסים, רכבות, כלי רכב וציוד בניה.  לרעש שמקורו מתחבורה

 א.כבישים ורכבות ניתנו המלצות של המשרד להגנה"ס אך טרם נקבעה תקינה בנוש

 

נוספו התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשנ"ג. תקנות אלו מפרטות הגבלות להקמת  1992בשנת 

רעש ממקורות שונים, ללא צורך בביצוע מדידת רעש בפועל. התקנות מתייחסות למקורות רעש שונים 

 )אזעקה, מכונות, שיפוצים וכד'( תוך הגבלה של הקמת רעש מקורות אלו לפי שעות היום.

 

, החל ממפעלים באזורי תעשייה, תחבורה, גני אירועים ,מועדוני לילה  מגוונותבתחום האיגוד תלונות רעש 

בדיקות הרעש מתבצעות בתאום עם הגורם המתלונן ועל פי שיקול דעתו המקצועי של האיגוד. לאחר  ועוד.

המדידה ביחס י אנליזה של נתוני המדידה, האיגוד מפיק דו"ח רעש המפרט את פרטי המדידה וערכ

לתקנים. תלונות רעש מתחבורה הושוו לערכי המלצות המשרד להגנה"ס. דוחות הרעש מוגשים לרשות 

מדידות  8האיגוד ביצע  2014בשנת  המקומית להמשך טיפול ואכיפה במסגרת רישוי עסקים והיתרי בניה.

ור באתר האיגוד רעש לבקשת הרשויות החברות במועצת האיגוד. כל דוחות האיגוד פתוחים לציב

 .www.sc-sviva.org.ilשכתובתו: 

 

  2014סיכום מדידות רעש שבוצעו ע"י האיגוד לשנת  .23טבלה 

מקור 

 הרעש

 מס' רשות מקומית מקום

 מדידות

 ממצאים

 חריגהאין  1 מוא"ז עמק חפר אזה"ת עמק חפר מועדון

 נמוך מערך ההמלצות 1 מוא"ז חוף כרמל אליקיםצומת  –70כביש  כביש

 נמוך מערך ההמלצות 1 קיסריה קיסריה -2כביש  

חריגה נמדדה בבדיקה  2 עיריית חדרה מפעלי נייר חדרה מפעל

 הראשונה בלבד

 חריגה 1 מוא"ז מנשה גן ציבורי התקהלות

 מבנה ציבור מדחס

 מרכז מסחרי

 מ"מ זכרון יעקב

 עיריית חדרה

1 

1 

 חריגה אין

 אין חריגה

 

במסגרת הנמסרים לאיגוד האיגוד נותן חוות דעת לדוחות אקוסטיים  בנוסף לביצוע בדיקות רעש ,

התנאים למתן היתר בניה. חוות דעת האיגוד ניתנת על אופן ביצוע מדידות הרעש )נקודות המדידה 

דוחות  3האיגוד בדק  2014שנבחרו(, אופן דיווח  חישוב ערכי הרעש ובדיקת עמידה בערכי התקינה. בשנת 

 ו לאיגוד מהוועדות המקומיות הפעילות בתחום האיגוד.שהופנ לבדיקות רעש
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  קרינהמדידות 
, עם קבלת הסמכת 2014האיגוד חידש את ביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת ממתקני חשמל בחודש מאי 

המשרד להגנה"ס לביצוע המדידות. על פי תקנות המשרד להגנה"ס, עוצמת הקרינה הבלתי מייננת 

 שעות.   24מיליגאוס לשרות רצופה של  4ל ממתקני חשמל לא תעלה מע

 

מתקבלות תלונות לבדיקת עוצמת הקרינה מנציגי הרשויות החברות באיגוד. האיגוד מבצע בתחום האיגוד 

הנחיות המשרד להגנה"ס למדידת שדות חשמליים ומגנטיים בתחום תדר לאת המדידות הקרינה בהתאם 

מוגשים לרשות  הקרינהדוחות כמפורט בטבלה להלן. מדידות קרינה  8, 2014. בשנת ELFרשת החשמל 

לבקשת הרשויות  קרינהמדידות  11האיגוד ביצע  2014בשנת  .במידת הצורך המקומית להמשך טיפול

 .rg.ilsviva.o-www.scדוחות האיגוד פתוחים לציבור באתר האיגוד שכתובתו:  החברות במועצת האיגוד.

 

 

 

  2014סיכום מדידות קרינה בלתי מייננת ממתקני חשמל שבוצעו ע"י האיגוד לשנת  .24טבלה 

 מס' רשות מקומית מקום המדידה

 מדידות

 ממצאים

מו"מ גבעת עדה  חדר חמ"ל במועצה

 בנימינה

 חריגהאין  1

 עיריית חדרה חדר חשמל בית מגורים

 עיריית כפר יונה

1 

3 

 חריגהאין 

 החריגאין 

 יש חריגה 1 מו"מ אליכין בית גיל הזהב

 יש חריגה 1 מוא"ז מנשה מועדונית

 חריגה אין 4 עיריית כפר יונה גן ילדים

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sc-sviva.org.il/
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 ותשתיות מנהלת אגף תעשיות –גלוריה אפרתי 

 

שמטרתו להביא את כלל התעשייה הנמצאת בשטח האיגוד  הוקם באיגוד צוות תעשיות 2014בסוף שנת 

וזאת ע"פ החוקים , חומרים מסוכניםכות אוויר, שפכים, זיהום קרקעות והן בהיבט של אילידי הסדרה 

 והתקנות המופעלים על התעשייה.

 

 בענפים שונים. תעשייה מפעלי של רב מספר קיימים האיגוד בתחום

 הטיפול ומתקני התעשיות על הפיקוח הוא האיגוד מטפל בהם העיקריים התחומים אחד

 :וזאת בנוסף לתקנות הארציות ויר. האגף פועל מתוקף שני חוקי עזר עירונייםבשפכים ובזיהום או

כרמל( )הזרמת שפכי תעשייה  –לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון חוק עזר  .1

 1996 -למערכת הביוב( , התשנ"ו 

אוויר(,  זיהום ניטור אגרת) (חדרה הכח תחנת( הסביבה לאיכות ערים לאיגוד עזר חוק .2

 1987 -  ז"התשמ

במסגרת זו, צוות התעשיות של האגף ממפה את מערך הייצור של המפעל ואת מקורות הפליטות, עוקב 

לניטור רציף )במפעלים בהם נדרש(, כותב תנאים  אחר דיגומי שפכים, בדיקות בארובה ומערכות

עם  ומבצע הסדרה סביבתיתסביבתיים לבקשות רישוי עסק ומבצע מעקב אחר העמידה בתנאים ובכך 

 לוחות זמנים מחייבים במסגרת חוקים אלה.

 

עבודת האגף נעה החל מפיקוח שוטף על מתקני קדם טיפול לשפכים ולזיהום  הפיקוח על תעשייהבתחום 

בארובות, אכיפה מכוח חוק העזר לשפכי  ףוניטור רצידיגומי שפכי ,דיגומים אויר של התעשיות באמצעות 

 עת מקצועיות לרשות בהתאם לבקשתה. תעשייה של האיגוד וכלה במתן חוות ד

לא רק הינו דבר מהותי  ,הן כפליטת שפכים או  כפליטות אוירהסדרת הפליטות מהתעשייה לסביבה, 

מטרת הטיפול בשפכי תעשייה  ,. בנוסף מניעת מפגעים ומטרדים בסביבה  חוקית אלא גם בשלמבחינה 

עה כים בחיבור למערכת הביוב ,מניעת פגיהיא הסדרת הממשק בין הליך הייצור בתעשייה ,איכות השפ

מכון הטיהור ושימוש חוזר בהשבה חקלאית במניעת פגיעה או שבוש  התהליך הביולוגי  , בצנרת ההובלה

 של הקולחים. 

הסדרת התשתית ומערך קדם והטמעת ,  השלב המקדים ואולי החשוב ביותר בטיפול הינו המניעה במקור

 הפליטההגדרת סוג התעשייה ומהות תהליך הייצור, מקורות  .בנייהבתכניות ובבקשות להיתרי  טיפול

יביאו להתאמת מערך הקדם טיפול מבחינה טכנולוגית אשר ובדיקה מפורטת לאפיון מרכיבי המזהמים 

 ,קיבולת ויעילות הטיפול.

 מסלול הפיקוח על התעשיות, מורכב ובעל היבטים רבים, וחייב להתאים לכל סוג של ,פעילות שוטפתב

 ,בשלב לימוד תהליכי הייצור במפעל וראשית הטיפול הינבתעשייה קיימת ,תעשיה ולכל סוג של מפעל.  

איסוף נתונים ובדיקת מערך טיפול הקדם הקיים במפעל )קיימת חשיבות רבה בהתאמת הטכנולוגיה 

קדי כל מונבדקים בשלב הבא, . יכת מיפוי של המוקדים הבעייתייםלטיפול בבעיה הספציפית ( וער

,בדיקות תקופתיות ,מעקב אחר  במפעלסיורים באמצעות   וזאת הפליטות ממערך הייצור של התעשייה 
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העסקים רישוי לת המפעל. כמו כן, במסגרת הליכי וניהול תכתובת והבהרות עם הנה הניטור הרציף 

התקופתיות  בדיקות המעבדהלדיגום ובנוסף  ל לעמידה בתנאים הסביבתיים .מוטמעות דרישות 

 8ובות באופן רציף ,מנוטרים באר כאמצעי לפיקוח על התחזוקה והשגת עמידה באיכויות המשמשות 

 ים.לאיגוד יש את היכולת בכל רגע נתון לבחון את פליטות המפעלמפעלי תעשייה כך ש

 

ובהתאם לשיטת ההפעלה של  הרשות לדרישתמשתנה בהתאם עבודת האגף  מכוני הטיהורבתחום 

. כאשר, הפעילות בתחום מכוני הטיהור המט"ש )הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של הרשות עצמה(

,כתיבת  שוטף על איכות הטיפול והתהליך, איתור מקורות שפכים חריגים, עיבוד נתונים ממעקבנעה החל 

 דו"חות וכלה במתן חוו"ד לרשויות.

 

פעילות האגף היוותה פריצת דרך עבור הרשויות החברות באיגוד להשתלבותם במציאות  הפסולתבתחום 

הסביבתית שיצר המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול בפסולת . עיקר פעילות האגף בתחום הפסולת 

, הפרדת פסולת לשני זרמים, הקמת י מחזור ברשויותיצירת מוקדכגון: התמקדה במילוי קולות קוראים 

 ות אב לפסולת בכל רשות, סיוע בתכניות מפורטות לפסולתהכנת תוכנימתקני קצה ומתקני הפרדה, 

 וליווי הרשות ביישום תוכנית הבקשה בפועל.  וכדומה

 

יפת חוק העזר נותנת מענה לפיקוח על התעשיות ומתקני טיפול בשפכים , לאכ המעבדה לכימיה אנליטית

בדיקות כימיות לשפכי תעשיות ועמידה באיכות הקולחים להשקיה או להזרמה לנחל. המעבדה מבצעת 

פרמטרים כימים המוסמכים ע"י  31ת הרכבם ואיכותם עבור עימסוגים שונים לקב וקולחים של שפכים

 הרשות להסמכת מעבדות.

יב את פעילותה ואת מספר הפרמטרים כיום, המעבדה נערכת לרכישה מקיפה של ציוד על מנת להרח

הנבדקים במעבדה וזאת לאור שינוי רגולטרים והתפתחויות של כוחות השוק עם כניסת התקנות החדשות 

 של תאגידי המים והביוב.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.igudhadera.co.il/page_cat.asp?topic_id=6&page_id=79&show=no
http://www.igudhadera.co.il/page_cat.asp?topic_id=6&page_id=79&show=no
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 שפכי תעשייה
 רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור שפכים  –מלאכי בן דוד קרן 

 
 ה באיגוד כולל שלושה היבטים :פיקוח על שפכי תעשייליווי הרשויות ב

 שפכים לפי כללי תאגידי מים וביוב מעקב אחר .א

 פיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד .ב

 עסק ובדיקת תשתיות ביוב בהיתרי בנייה תמתן תנאים בנושא שפכים ברישיונו .ג

 

 שפכים לפי כללי תאגידי מים וביוב במועצות האזוריות מעקב אחר .א
 

באו במטרה  2011תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( אשר נחקקו בשנת  כללי

להסדיר את הזרמת שפכי מפעלים למערכת הביוב ולמנוע נזק למערכת הביוב ומכוני טיהור שפכים 

 )מט"ש( האזוריים.

ו על ידי מתן רשות מפעל לא יזרים למערכת הביוב המרכזית, במישרין או בעקיפין אהכללים קבעו כי 

 לאחר, את השפכים הבאים :

שפכים הגורמים נזק מערכתי הן למערכת הביוב והן ליכולת  -"שפכים אסורים להזרמה" .א

הטיפול של המט"ש. בין פרמטרים אלו ניתן למצוא: מלחים, שומנים,סולפיד וסולפאט,שמן 

 מתכות כבדות ועוד. מינרלי,

לם במט"ש האזורי , אולם הטיפול כרוך בתוספת שפכים אשר ניתן לטפ –"שפכים חריגים"  .ב

עלות בגין ההזרמה. הפרמטרים הכלולים תחת קטגוריה זו הינם: חומר אורגני, חנקן, זרחן 

 ומוצקים. 

 

, החילה רשות המים את כללי שפכי המפעלים גם על המועצות האזוריות ולפיכך האיגוד 2014בינואר 

 ום הכללים.ביישע"פ בקשתן נערך ללוות את המועצות 

 המועצות האזוריות בהן האיגוד מלווה את ישום הכללים הינן:

 מועצה אזורית עמק חפר 

 מועצה אזורית חוף כרמל 

  מועצה אזורית מנשה 

 מועצה אזורית מגידו 

 
 

 מועצה אזורית עמק חפר
 

ד להכין ביקשה המועצה מהאיגו ,2014על המועצות אזוריות מינואר  במסגרת החלת כללי תאגידי מים וביוב

בתקנות בריאות העם  10תוכנית ניטור שפכים למועצה אזורית עמק חפר וזאת ,  בהתאם להוראות סעיף ולהגיש 

 . 2010)תקני איכות קולחין וכללים לטיהור שפכים( התש"ע 

תוכנית הניטור נקבעה על בסיס המאפיינים : מתוך כלל רשימת בתי העסק והמפעלים טעוני רישוי במועצה 

, נופו בתי העסק והמפעלים בעלי שפכים תעשייתיים המזרימים את השפכים למערכת הביוב האזורית.  האזורית
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כמו כן  העסקים מוינו: על פי המגזר התעשייתי ותחום פעילותם,  הפוטנציאל הפגיעה במערכות ההולכה והטיפול 

 בשפכים הן ע"פ כמות השפכים . 

מ"ק לא שובצו בתכנית הניטור  מתוך הידיעה שצריכת מים במשק  40 -בתי עסק עם צריכת מים חודשית נמוכה מ

מ"ק נחשב כבעל פוטנציאל  40 -מ"ק. בית עסק בעל צריכת מים חודשית הגבוהה מ 20 -נפשות היא כ 4ביתי עבור 

 פוטנציאל הזיהום .קטנה בשל העם זאת הוכנסו רפתות מושביות לתוכנית למרות כמות השפכים  זיהום .

ה ותדירות הדיגומים נקבעה על בסיס ההנחות : המגזר התעשייתי ובהתאם לתוספת השלישית, פרמטרי הבדיק

עסקים בעלי פוטנציאל גבוה לגרימת נזקים לתשתית ולתהליך הטיפול כמו מפעל הוד חפר לבתקנות .  5סעיף 

ציאל נמוך עסקים בעלי פוטנ .מכמות השפכים של המועצה  נקבעה תדירות גבוהה 50%-ומפעל גת המהווים כ

 לחריגות באיכות השפכים ידגמו בתדירות שנקבעה בהנחיות כללי התאגידים.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית הניטור כוללת :

 

הכללים החדשים לשפכי מפעלים המחליפים את הכללים הקודמים לכללי תאגידי  2014לתוקף ביולי  העם כניס

המלווה את הפיקוח הגוף  האיגוד שהינו, 2011-ם למערכת הביוב( שפורסמו במים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמי

 מטעם המועצה האזורית החל ביישומם , ביצע סיור בעסקים לאיתור נקודות הדיגום החדשות ויצירת תיקי מפעל .

 האיגוד הביא לידיעת העסקים הן בכתובים והן ביום עיון  ייעודי על החלת הכללים, ובדגש על מטרתם 

אופן שלא ייגרם נזק למערכת הביוב הציבורית ולא תיווצר שהיא הסדרת הזרמת מי שפכים של מפעלים שונים, ב

העמסת יתר על מערכת הביוב המרכזית ועל מכוני טיהור השפכים והסדרת תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי 

הקולחין, לרבות מניעת מטרדים ו/או נזקים לציבור או לסביבה. כמו כן תכנית הניטור והבקרה כפי שנקבעה 

ותדירות הבדיקות המתוכננות לגבי העסק; נקודת הדיגום; סוג הדיגום; מספר הדיגומים הכוללת את כמות 

והמרכיבים שיידגמו ועלות כל בדיקה.  לעסקים ניתנה אפשרות לעירעור והשגות ועסקים שעשו כך העירעורים 

 . טופלו והועברו תשובות בהתאם לכללים

 
 :רפתות 

 
 זורית עמק חפר , שפכים שמקורם ברפתות.אחת הבעיות הקשות אתה מתמודדת המועצה הא

רפתות ,למרות שספיקת השפכים מהרפתות קטנה יחסית היא מאופיינת  70 -במועצה אזורית עמק חפר יש כ

בריכוזים גבוהים של חומר אורגני ומוצקים והשפעתן גדולה על כלל שפכי הרשות ובפרט שפכי שש רפתות 

 קיבוציות .

מס' 
 מס' דגימות בשנה סוג העסק עסקים

 64 רפתות 14

 68 קייטרינג ,אולמות אירועים ,מטבחים מוסדיים 17

 20 מתחמים מסחריים ,קניונים 5

 48 בתי קפה ומסעדות 12

 70 מפעלי מזון ומשקאות 13

 38 שיות שונותתע 7

 52 מוסכים 13

 16 תחנות דלק 4

85  376 
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יגוד לרשות במציאת פתרון. נבחן פתרון על בסיס טיפול במתקן מרכזי אזורי במסגרת הליווי והסיוע  של הא

למכלול שפכי רפתות  כאשר הנחת היסוד הקטנת המפגעים ע"י טיפול ממוקד, באמצעות גוף מקצועה ,שחרור 

הרפתן מאחריות הטיפול, הפחתת פעילות האכיפה של הרשות וניצול תשתיות קיימות . עם כניסת כללי תאגיד 

ם וביוב המחייבים גם את המועצות האזוריות נפסל מאחר ואיכות השפכים אחר הטיפול לא תעמוד באיכות מי

 הנדרשת ע"פ כללי תאגיד מים וביוב . 

המצב החדש שנוצר בשטח לעת החלת כללי תאגידי מים וביוב על המועצה, כאשר הכללים הרבה יותר 

חשיבות רבה  באיכות השפכים לא רק מבחינה  בנוסף, מתוך התפיסה של שהמועצה  הרואה .מחמירים

 החוקית אלא גם בשל  ההשבה החקלאית של הקולחים בעמק . 

כמהלך מקדים המועצה האזורית בלוי האיגוד דורש מהרפתות להתקין מערכות קדם טיפול  מקומיים בדגש 

ייבים לגבי איכות על סינון ושיקוע להפחתת מוצקים מרחפים וזאת  למרות שעדיין אין הגדרת תקנים מח

השפכים המוזרמים מרפתות למערכת הביוב האזורית ונמצאת בבחינה מחודשת ברשות המים שאמורה 

 .2015לקראת 

 
 חוף כרמלמועצה אזורית 

 

 , ע"פ בקשת המועצה,עסקים בעלי שפכים תעשייתיים. האיגוד הכין 32במועצה האזורית חוף כרמל אותרו 

 . להלן התפלגות העסקים במועצה:2013שרד להגה"ס באוגוסט תוכנית ניטור אשר אושרה ע"י המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מועצה אזורית חוף 2014י תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים( על המועצות האזוריות בינואר עם החלת כלל

באמצעות החברה לטיפול במי חוף כרמל בע"מ ובליווי  2014כרמל החלה בהערכות ליישם הכללים במרץ 

 איגוד ערים. 

ים והמלצנו על שיטות קיימנו יום עיון לעסקים בו הסברנו את הכללים החדשים, חישוב החיוב 2014במרץ 

 למניעת חריגות בעיקר בעסקי מזון ומוסכים.

נשלחו הודעות לעסקים על תוכנית הניטור וביולי בוצע סבב דיגומים ראשון . בסבב הדיגומים  2014במאי 

הראשון נמצאו חריגות רבות )ראה טבלה מטה (. בעקבות כך , קיימנו שיחות אישיות עם העסקים בהם נמצאו 

פגישות הסברנו באופן פרטני לכל עסק מהן מקורות הזיהום האפשריים וכיצד הוא יכול להפחית חריגות. ב

 החריגות שמתקבלות מועברות לטיפול הרגולטור ולידיעת הרשות. את החריגות.

השתנו הכללים, הועברה הודעה למפעלים והתחלנו לעבוד לפי הכללים החדשים החל מנובמבר  2014ביולי 

 מים השני.בסבב הדיגו 2014

 מספר עסקים סוג העסק
 6 רפתות 

 3 קייטרינג ,אולמות אירועים ,מטבחים מוסדיים 
 4 בתי קפה ומסעדות 

 4 מפעלי מזון ומשקאות 

 3 בתי מלון

 4 תעשיות כימיה 

 4 מוסכים 
 4 תחנות דלק 

 32 סה"כ
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הכללים קובעים כי דיגום ראשון בעסק לא יחויב בגין החריגות ואילו החל מהדיגום השני , עסק שחרג יחויב 

 לפי התעריפים בכללי התעריפים של רשות המים. בהתאם לכך, לעסקים שחרגו בדיגום השני נשלחו חיובים.

 

 סטטוס דיגומים ראשונים בחוף כרמל

 

 גדולים בתחום המועצה:להלן התייחסות למפעלים ה

ראוי לציין את המפעל שפועל נמרצות להפחתת החריגות בתחומו. המפעל   -מפעל ארוחות ניר עציון (1

, עם  DAF (Dissolved Air Floating)מק"י מטפל בשפכיו באמצעות מערכת  200-בעל ספיקה של כ

יצע סקר תמלחות זאת עדין סובל מריכוזים גבוהים של חומר אורגני מומס ומלחים. המפעל ב

 להפחתת המלחים ובוחן אפשרות לטיפול ביולוגי חומר האורגני המומס.

מפעל שרפי כרמל בעתלית עוסק בייצור דבקים שרפים , דבקים ותמיסות אוריאה  – שרפי כרמל (2

לפנות את כלל השפכים התעשייתיים שלו ליעד מאושר  2010-לתעשייה נדרש ברישיון העסק מ

המפעל מורשה להזרמת שפכים סניטרים בלבד למערכת הביוב של  .ותלסילוק פסולות מסוכנ

נמצאו הזרמות של שפכים חריגים וחומרים דיגומי השפכים שבוצעו במפעל המועצה. במסגרת 

אסורים למערכת הביוב! חומרים אלו בעלי פוטנציאל פגיעה בכלל המערכת מתחנות השאיבה וקווי 

ן כי שפכים אלו לא היו אמורים כלל להגיע למערכת הביוב ההולכה ועד המט"ש האזורי. מיותר לציי

,אלא רק סניטרי , והם מעידים באופן מובהק על זליגות של תשטיפים תעשייתיים למערכת הניקוז 

החומרים שנמצאו בריכוזים חריגים, בניהם: חומרים אורגנים , מוצקים מרחפים, .ולזרם הסניטרי

תאריך דיגום מהות העסקשם העסק

ראשון

תוצאות 

דיגום ראשון

תאריך 

דיגום שני

תוצאות דיגום 

שני

תקין23/11/2014תחנת דלקדור אלון כרם מהר"ל - צומת עופר

תקין23/11/2014תקין03/07/2014תחנת דלקסונול ישראל 

תקין23/11/2014תקין06/07/2014תחנת דלקפז עתלית

תקין23/11/2014חריגים ואסורים15/07/2014תחנת דלקדור אלון עין כרמל

חריגים31/12/2014אסורים10/07/2014מוסךמוסך שדות ים

אסורים31/12/2014אסורים14/07/2014מוסךמוסך מעגן מיכאל 

אסורים15/07/2014מוסךמוסך גסאן- עין כרמל

תקין16/07/2014מוסךתחנת רחיצת כלי רכב סונול

חריגים ואסורים16/07/2014מסעדהמסעדת בן עזרא הדייג

חריגים ואסורים26/11/2014גן ארועיםבקתה ביער

חריגים ואסורים15/07/2014גן ארועיםקייטרינג אינדיגו- כיף ים אג"ש

חריגים ואסורים25/11/2014מטבח חדר אוכל של הקיבוץקייטרינג בין היקבים 

חריגים ואסורים31/12/2014חריגים ואסורים23/11/2014מפעל מזוןמפעל ארוחות ניר עציון

חריגים15/07/2014עיבוד בשר ללא שחיטהלויתן נתן

תקין31/12/2014חריגים15/07/2014בית אריזה לפירותפריז פרי

חריגים23/11/2014מזוןבכר ישראל ולינה- קונדיטורית לינת

חריגים ואסורים31/12/2014חריגים ואסורים03/07/2014מסעדהיאמי בשרים עתלית

תקין31/12/2014חריגים ואסורים06/07/2014מסעדהמסעדת אבראדה- תח"ד פז עתלית

חריגים ואסורים26/11/2014בית מלוןבית מלון ניר עציון

חריגים14/07/2014בית מלוןמרכז ימי קיסריה )קיבוץ שדות ים(

חריגים26/11/2014בית מלוןמלון יערות הכרמל

צורון
חיתוך מתכות דקות בטכנולוגית עיכול 

חריגים ואסורים16/07/2014פוטוכימי וציפוי אלקטרוליטי

שרפי כרמל

ייצור שרפים, אבקות פלסטיק 

טרמוסטטיות, חומר התזה מפלסטיק, 

תוספים לדבקים ואספקת אוריאה לתעשיה
חריגים31/12/2014חריגים ואסורים30/11/2014

פלסאון
יצור מוצרי פלסטיק מפוליאתילן 

חריגים23/11/2014חריגים16/07/2014ופוליפרופילן לתעשייה

קל קר עין כרמל
ייצור קל קר באמצעות תבניות 

תקין23/11/2014תקין16/07/2014מפוליסטירן מוקצף
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פכים בעלי פריקות ביולוגית נמוכה , חנקן קלדהל גבוה במיוחד המעיד על ש COD/BODיחס 

 וחומרים אורגנים נדיפים כגון: מתילפנול, טריכלורואמין טריכלורואתילן וטולאון .

 ממצאים אלו הועברו לטיפול המשרד להגה"ס והמועצה.

 

מוצרים לתעשיות חלקי מתכת מדויקים המשמשים כ המפעל בקיבוץ מעגן מיכאל מייצר -צורון (3

מכאניקה וההנדסה -כנולוגיה כגון: תעשיית האלקטרוניקה, תעשיות דפוס, המיקרועתירות ט

ציפוי , פורמינג-אלקטרו, צריבה פוטוכימית, ניקוי מתכות וחיתוךתהליך הייצור כולל :  הרפואית.

במפעל מתקן לטיפול קדם . חיתוך בלייזר )עם הליום(ו עיבוד שבבי עדין מדויק, ניקל וציפוי זהב

המבוסס על סודה קאוסטית , בנוסף משתמש בסודה  צאת המתכות המומסות בשפכיםבשפכים להו

. כתוצאה מכך סובל חושפים את המתכת משכבת הפוטורזיסט שבו הסטריפינגקאוסטית בתהליך 

מג"ל נדרש. המפעל הגיש בקשה להקלה בנתרן  230מג"ל לעומת  400-מחריגות בנתרן בערכים של כ

 הפחתה וממתין לתשובת ממונה. מלבד הנתרן אין למפעל חריגות נוספות.עם לו"ז הכוללים פעולות ל

 
 

 מנשהמועצה אזורית 
 

 עסקים בעלי שפכים תעשייתיים. להלן התפלגות העסקים במועצה: 50במועצה האזורית מנשה אותרו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום עיון  2014האיגוד מלווה את החברה הכלכלית מנשה ביישום הכללים, במסגרת זו השתתפנו בפברואר 

לעסקים בו הסברנו את הכללים החדשים, חישוב החיובים והמלצנו על שיטות למניעת חריגות בעיקר בעסקי 

 ומוסכים. מזון

ובנובמבר החל סבב הדיגומים הראשון על  2014הודעה על תוכניות הניטור נשלחה לעסקים באוקטובר 

 העסקים שממצאין מסוכמים בטבלה מטה.

עסקים בהם נמצאו חריגות בעיקר בתחום המזון הוזמנו לשיחות אישיות בחברה הכלכלית והוסבר להם כיצד 

 2015-יד השומנים שברשותם וכבר בסבב הדיגומים השני שערכנו בניתן להפחית את החריגות ולטפל במפר

 נמצא שיפור ניכר.

 יש לציין כי הרפתות טרם נכנסו לכללי תאגידי מים וביוב והחלטה לגביהן תתקבל במהלך החודש הקרוב.

 מק"י למט"ש גרנות 1400-במועצה אזורית מנשה שני מפעלים גדולים מאוד: גן שמואל המזרים ספיקה של כ

 מק"י למט"ש עירון.  600-ומפעל גלעם המזרים ספיקה של כ

המועצה פעלה נמרצות יחד עם המפעל לאשר את הסכם העבר בניהם מול הממונה , אשר קבע  2014בשנת 

הקלות משמעותיות באיכות השפכים )בפרמטרים כמו חומר אורגני, מוצקים, חנקן , נתרן וסולפיד( כחלק 

 מספר עסקים סוג העסק
 9 רפתות 

 12  ומסעדות קייטרינג ,אולמות אירועים 
 9 מפעלי מזון 

 12 סכים מו

 6 תחנות דלק 

 1 בית חולים
 1 מפעל צבעים

 50 סה"כ
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נות ע"י המפעל. ההסכם אושר בחלקו ובימים אלו אנו ממתינים לאישור יתר מהסכם מימון שדרוג מט"ש גר

 ההסכם ע"י המשרד להגה"ס.

 מפעל גלעם , בדומה לגן שמואל, מפעיל מתקן לטיפול אנאירובי לשפכיו ועומד באיכויות הנדרשות להזרמה.

 החריגות שמתקבלות מועברות לטיפול הרגולטור ולידיעת הרשות.

 

 אשונים במנשהסטטוס דיגומים ר
 

 מהות העסק שם העסק
תאריך דיגום 

 ראשון
סטטוס 

 דיגום

 לא תקין 02/12/2014 תחנת דלק דור אלון מענית

 תקין 09/12/2014 תחנת דלק דלק מצר

 תקין 12/01/2015 תחנת דלק , מזרח6דור אלון כביש 

 לא תקין 12/01/2015 תחנת דלק , מערב6דור אלון כביש 

 לא תקין 04/12/2014 תחנת דלק ביבהדור אלון להבות ח

 תקין 02/12/2014 תחנת דלק סונול מרכז מסחרי גן שמואל

 לא תקין 04/12/2014 מסעדה מסעדת טסלר )אורייטה(

 לא תקין 11/11/2014 מסעדה המטבח של אהובה

 תקין 08/01/2015 מסעדה השף עאוני

 לא תקין 18/12/2014 קייטרינג מטבח עין שמר

 לא תקין 09/12/2014 קייטרינג נסגר -קייטרינג בע"מ -עץ השדה

 לא תקין 16/12/2014 קייטרינג קייטרינג ישרלי כשר )מטבח מגל( -ג'ינג'ר 

 לא תקין 03/12/2014 מסעדה אלוזיר

 לא תקין 03/12/2014 מסעדה מרכז מסחרי -מסעדת קנטרה

 תקיןלא  03/12/2014 מסעדה מרכז מסחרי )באולינג( -טיבי אברהם

 לא תקין 03/12/2014 מסעדה גן שמואל -מקדונלדס 

 לא תקין 03/12/2014 מסעדה ברלה מיוזיק קלאב

 לא תקין 17/11/2014 מפעל דגים מפעל דגים -מאסטרפוד

 לא תקין 19/02/2015 מפעל טופו נסגר -א.י.ן תעשיות מזון

 לא תקין 19/02/2015 ייצור ממרחים וריבות קומידה תעשיות מזון

 לא תקין 29/12/2014 מחלבה מוטקה החולב 

 אמבר מכון לתערובות גרנות
מפעל תערובות לבעלי 

 לא תקין 24/12/2014 חיים

 תקין 25/11/2014 ייצור סוכרים ועמילנים מפעל גלעם 

 תקין 08/01/2015 מפעל מזון חן גורמה ישראל

 אנליט תוספי מזון
ייצור תוספי מזון 

 תקין 29/12/2014 וויטמינים

 לא תקין 18/11/2014 מפעל מיצים גן שמואל מזון

 לא תקין 10/02/2014 מפעל לייצור דים סאם דים סאם 

 תקין 12/01/2015 בית חולים המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

 אומגה
מפעל לייצור צבעים 

 לא תקין 03/12/2014 לילדים
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 האיגוד הפיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של .ב
 

ונוסד במטרה להסדיר את הזרמת שפכי התעשייה  1996חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד בעל תוקף משנת 

 למכון הטיהור האזורי חדרה.

 תוקן החוק והתווסף לו מנגנון לגביית אגרות בגין הפיקוח ,הדיגום ובדיקות המעבדה. 2011בשנת 

בית  ,גבעת עדה, אור עקיבא קיסריה-כרכור, בנימינה-דס חנהפרהרשויות הכלולות בחוק עזר זה הינן: חדרה, 

הפיקוח ברשויות , חנניה ושדות ים. עם זאת, רשויות שבהן חלים כללי תאגידי מים וביוב כמו חדרה וחוף הכרמל 

 אלו מבוצע ע"י תאגיד/מועצה אזורית.

המפעל הסדרה סביבתית  האיגוד מבצע את בדיקות המעבדה , מיידע את המפעל בדבר החריגות ומבצע מול

בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד הבריאות , במקרה של מפעלי מזון. בין 

העסקים הגדולים בהם בוצעה הסדרה סביבתית ניתן למצוא את מפעל התרופות ויטאמד )בנימינה(, מפעל 

בפארק  ב אליעז )בנימינה( ואיטונג בפרדס חנה.התרופות דקסון )אור עקיבא(, מחלבות השומרון )בנימינה(, יק

לאור הסכם משותף שנרקם עם החברה לפיתוח  2014העסקים קיסריה , תוכנית הדיגום החלה רק באמצע שנת 

 152בתי עסק אשר נדגמו  102בתוכנית  , ולכן פוטנציאל הדיגום המלא לא מומש בשנה זו.2014קיסריה במהלך 

 דיגומים בשנה.

 מס דיגומים י עסקמס' בת סיווג

 61 38 כימי

 56 41 מזון

 2 2 חקלאי

 33 21 מוסך

 152 102 סה"כ
 

 התנאים בחוק קובעים כי כל עסק הנדגם בדיגום אקראי או מורכב חייב לעמוד בערכים הבאים:

 חוק עזר פרמטר

pH 6-9.5 

COD 1800 מג"ל 

BOD 600 מג"ל 

 מג"ל 1000 (TSSמוצקים מרחפים )

 מג"ל 30 אניוניםדטרגנטים 
 מג"ל( 350מג"ל מעל מי אספקה )באזור חדרה עד   200 כלורידים

 מג"ל  100 שמנים ושומנים
 מג"ל  20 שמן מינרלי

 מג"ל( 200מג"ל מעל מי אספקה )באזור חדרה עד   100 (Naנתרן )

 מג"ל 25 (Alאלומיניום )

 מג"ל  As    0.1) ארסן )

 מג"ל  0.5 (Beבריליום )

 מג"ל  Cd 0.1) יום )קדמ

 מג"ל 1  (Cu) נחושת

 מג"ל Mn 1) מנגן )

 מג"ל Mo 0.15) מוליבדן )

 מג"ל 0.5 (Ni) ניקל 

 מג"ל 0.05 (Se)סלניום 

 מג"ל 0.5 (Pb) עופרת 

 מג"ל 0.25  (Ce) צריום

 מג"ל V 0.5 )ונדיום )

 מג"ל  Ag 0.1) כסף )
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 חרגו מהערכים שבחוק: 2014עסקים אשר בשנת 

 

 עסקי מזון (1

מקטגוריה  םעל עסקי מזון נמנים מפעלי מזון, קייטרינג, אולמות אירועים ומסעדות. עיקר השפכים התעשייתיי

זו נובעים משטיפות כלים, תבניות, רצפות ומדיח כלים . הפרמטרים הנבדקים הינם ערך הגבה, חומר אורגני 

(COD ,BOD( מוצקים מרחפים )TSS( , שומנים ומלחים )נתרן )וכלוריד 

כל עסק מזון מחויב בהתקנת מפריד שומן שתפקידו להרחיק את השומנים והמוצקים. בנוסף, יש להקפיד על 

 הפרדת שמנים מטיגון וחומרי ניקוי עם תכולת מלחים נמוכה.

 הטבלה הבאה מציגה את מקורות הזיהום בעסקי מזון לפי סוגי הפרמטרים הנבדקים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם בהם נמצאו חריגות בתחום המזון:להלן רשימת העסקי

תאריך  ישוב שם העסק

 דיגום

 הערות ממצאי חריגות

חריגה קלה, העסק קיבל הדרכה  , שמנים ושומניםBOD 23/9/14 חנה-פרדס קפה גרג
 לטיפול במקור

 הומלץ החלפה של חומרי ניקוי ,כלורידיםPH 8/6/14 בנימינה בורקין 
חריגה גבוהה בשומנים, העסק  , ושמנים ושומנים  COD,TSS 8/6/14 בנימינה אינדיקה אירועים

התבקש לפעול לתחזוקת המפריד 
 והפרדה במקור.

,שמנים PH,COD,BOD 23/9/14 חנה-פרדס הסושיה
 ושומנים

חריגה בינונית בשומנים, העסק 
התבקש לפעול לתחזוקת המפריד 

 והפרדה במקור.
חריגה בינונית בשומנים, העסק  ,שמנים ושומניםCOD,BOD 23/9/14 חנה-פרס ארומה

 התבקש לפעול לתחזוקת המפריד.
חריגה קלה בשומנים והגבה,  ,שמנים ושומניםPH,BOD 29/6/14 חנה-פרדס לבן על לבן

העסק התבקש לפעול לתחזוקת 
 המפריד.

,שמנים PH,COD,BOD,Na 8/7/14 חנה-פרדס אחוזת פנורמה
 ושומנים

חריגה גבוהה בשומנים ומלחים.  
התבקש לפעול לתחזוקת  העסק

המפריד ושינוי חומרי הניקוי. 
 הועבר לטיפול רישוי עסק.

הסתיים הטיפול במסגרת רישוי  ,שמנים ושומניםPH 27/4/14 בנימינה סלטי הגן  הירוק
 עסק. העסק התקין מפריד שומן.

 העסק נסגר ,שמנים ושומניםCOD,TSS 8/1/14 בנימינה מסעדת גאיה
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שמנים PH,BOD,COD,TSS 8/7/14 עקיבא-ורא קייטרינג רוטשילד
 ושומנים

חריגות גבוהות בשומנים. נדרש 
לפנות את המפריד ולשנות את 

 מסיר השומן.

עוגות ועוגיות בן 
 עמי

, כלוריד, נתרן, PH,COD,BOD 6/2/14 עקיבא-אור
שמנים ושומנים ומוצקים 

 מרחפים.

חריגות גבוהות מאד בחומר 
אורגני,הגבה ושומנים. העסק 

תבקש להגיע לבירור ולא ה
 התייצב. 

עוגות ועוגיות בן 
 עמי 

,שמנים PH,COD,BOD,Na 7/7/14 עקיבא-אור
 וכלורידים ושומנים

חריגות מתמשכות. הועבר לטיפול 
משרד הבריאות במסגרת רישיון 

 יצרן.
, מוצקים PH,COD,BOD 6/2/14 עקיבא-אור מוגדיר

מרחפים, דטרגנטים,כלורידים 
 ושומנים

חמורות מאוד בכל חריגות 
הפרמטרים. התבקש לפעול 
לתחזוקת המפריד והפרדה 

 במקור. 
, מוצקים PH,COD,BOD 7/7/14 עקיבא-אור מוגדיר

 מרחפים, ושמנים ושומנים
חריגות חמורות מאוד ומתמשכות. 
התבקש להגיע לבירור ולא 
התייצב.  יטופל במסגרת רישיון 

 יצרן
אולמי פאר 

 קלאסיק
, מוצקים מרחפים COD,BOD 29/6/14 פרדס חנה

 ושמנים ושומנים
חריגות חמורות בשומנים 
במוצקים. התבקש להגיע לבירור 
ולא התייצב. הועבר לידיעת  רישוי 

 עסק ושמרד הבריאות.
חריגה קלה , התבקש לבדוק את  PH,COD 27/1/14 אור עקיבא נטלי פלוס

חומרי הניקוי ובמיוחד את 
המסיר. העסק השיב כי בכוונתו 

 דוק לעומק את החריגות.לב
חריגה גבוהה ומתמשכת בהגבה  PH,COD,BOD 7/7/14 אור עקיבא נטלי פלוס

וחומר אורגני. טופל במסגרת 
רישיון יצרן והעביר התחייבות 
לטיפול והפחתת חריגות כולל 

 לו"ז.
. זליגות של תמלחות מהייצור ומלחים )כלוריד ונתרן( BOD 27/1/14 אור עקיבא מאיר את בייגל

העסק ביצע בירור ומצא זליגה של 
מלח שולחני ושטיפתו. העסק חידד 
את הנהלים לעובדים. טופל גם 

 במסגרת היתר רעלים.
, כלוריד, נתרן PH,COD,BOD 20/8/14 נמל קיסריה אריסטו

 ושמנים ושומנים .
 
 

לכל העסקים בנמל קיימנו בינואר 
יום עיון שבו הסברנו את  15

ת התקנות בחוק ואת הסיבו
לחריגות מעסקי מזון. העברנו 
מצגת המדריכה כיצד לטפל 
במפריד השומן, בחירת חומרי 
ניקוי ומניעה במקור. המשך 

 מעקב.

מוצקים מרחפים, כלורידים  20/8/14 נמל קיסריה לימני )המצודה(
 ושומנים

, מוצקים PH,COD,BOD 20/8/14 נמל קיסריה אלברטוס
מרחפים, כלורידים, נתרן 

 ושומנים
, מוצקים מרחפים, COD,BOD 20/8/14 נמל קיסריה פורט קפה

 כלורידים, נתרן ושומנים
 , נתרן ושומניםPH 20/8/14 נמל קיסריה הלנה

, נתרן, PH,COD,BOD 20/8/14 נמל קיסריה ביץ בר
 כלורידים ושומנים

 , כלורידים, שמנים COD ,BOD 1/4/14 בנימינה מחלבת השומרון
 ושומנים ונתרן

חלבה מחויבת בפינוי מלא לכל המ
שפכי התעשייה ,היות ואין הפרדת 
זרמים ולא קיים קדם טיפול. עם 
זאת, נמצא כי בשעות הערב 
המחלבה הזרימה שפכים 
תעשייתיים חריגים ואסורים 

 למערכת הביוב. 
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לאחר התראות חוזרות התחייב 
מנכ"ל המפעל באמצעות כתב 
התחייבות חתום ע"י עו"ד לשיפוי 

 עת חריגה.כספי ב
  PH 11/8/14 קיסריה טארה

 
 

כחלק מהסכם בין האיגוד והחברה 
לפיתוח קיסריה. הדיגום באחריות 

 האיגוד והפיקוח בטיפולם.

 ,סולפיד ושומניםPH,COD 11/8/14 קיסריה קואיה בורגר בר
 כלוריד וסולפיד 20/8/14 קיסריה מסעדת אוונגרד
 BOD 30/12/14 קיסריה מסעדת אוונגרד

 pH,OIL 29/12/14 קיסריה ג'פניקה בע'מ 

 TSS,OIL,VOC 30/12/14 קיסריה נפס בע'מ -ווט

 COD,OIL,minaral oilסולפיד, 29/12/14 קיסריה מאפית אגמי

+פיצה דגיםשולה 
 שבתאי

 קיסריה
29/12/14 pH,COD,BOD,OIL,Cl,Na 

 COD,Na 31/12/14 קיסריה שקרצי

 

 

 מפעל כימי (2

 מנים מפעלים כגון קוסמטיקה, תרופות, מיחזור, מכבסות, ייצור כימיקלים ועוד.בקטגוריה זו נ

 הטבלה מטה מציגה את מקורות השפכים התעשייתיים במפעלי קוסמטיקה ותרופות :

 

 

 להלן רשימת העסקים בהם נמצאו חריגות בתחום הכימי:

 

תאריך  מהות העסק ישוב שם העסק

 דיגום

 הערות ממצאי חריגות

ייצור תרכיבי  אור עקיבא ביוואק
חיסון לבעלי 

 חיים

7/7/14 COD ,BOD ,
TSS 

חריגות קלות. נדרשות להקפיד על 
 תחזוקת המפריד

א.ג.מ 
 קוסמטיקה

מפעל לייצור  אור עקיבא
 קרמים

27/1/14 COD ,BOD ,
כלורידים, 
דטרגנטים 

 ושומנים

חריגות גבוהות בחומר אורגני 
ודטרגנטים. נדרש לפעול 

 יד ומניעה במקור. לתחזוקת המפר

ABA 
 קוסמטיקס

מפעל  פרדס חנה
קוסמטיקה 

לייצור קרמים, 
שמפו ותכשירי 

 שיער

29/6/14 COD מוצקים ,
מרחפים, 

כלורידים, נתרן 
דטרגנטים 

 ושומנים

 םחריגות חמורות מאוד בדטרגנטי
שומנים ונתרן. עקב כך, אישור 

ההזרמה בוטל והעסק נדרש 
לאגום ולפנות את כל שפכיו  
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שייתיים. טופל בשת"פ בין התע
 האיגוד ביחד למשרד להגה"ס.

מפעל תרופות.  אור עקיבא דקסל
אינו מייצר 

אנטיביוטיקה 
רק טבליות 

אבקה וטבליות 
 ג'ל

1/6/14 COD,BOD ,
מוצקים 
 מרחפים

פעמים במהלך  5המפעל נדגם 
ונמצאה חריגה בודדת.  2014

המפעל הוזמן ע"י המשרד להגה"ס 
שהתגלו גם לשימוע עקב חריגות 

בממיסים אורגנים. המפעל משתף 
פעולה באופן מלא להסדרת 

 2015-החריגות. טיפול נמשך גם ב
מחזור  אור עקיבא ויגור

 פלסטיקים
19/5/14 PH,COD,BO

D מוצקים ,
מרחפים, 

דטרגנטים, 
כלורידים, שמן 
מינרלי ושמנים 

 ושומנים

נמצאו חריגות חמורות מאוד. עקב 
למפעל כך הוצאנו דרישה מידית 

להפסקת ההזרמה למערכת הביוב. 
 איגום ופינוי עד הסדרה. 

 המפעל נסגר לפני מספר חודשים .

מפעל צבעים  פרדס חנה נדיר
 לתעשיית הבניה

נתרן, סולפאט  29/6/15
וחומר אורגני 

COD 

למפעל קדם טיפול באמצעות 
שיקוע כימי עם סודיום אלומינט 
ואלום סולפאט על מנת לשקע את 

יגות בסולפאט ובנתרן הצבע. החר
נבעו מהשימוש בכימיקלים 
לשיקוע. באמצעות סדרת בדיקות 
שביצע המפעל עם האיגוד ועבודה 
יפה של הטכנולוג החדש במפעל , 
הם הצליחו להפחית מינונים 
ולעמוד בתקנות לנתרן וסולפאט. 
עבור חומר אורגי הם קיבלו הקלה 

 עקב כמות קטנה של שפכים. 
אז"ת  שיפר מגם

 ריהקיס
ייצור מוצרי 

 גומי
  שמן מינרלי 20/8/14

כחלק מהסכם בין האיגוד והחברה 
אז"ת  ווטנפס לפיתוח קיסריה. הפיקוח בטיפולם

 קיסריה
ייצור מגבונים 

 ומוצרי היגיינה 
מוצקים  30/12/14

מרחפים, 
COD חומרים ,

 אורנים נדיפים
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 מוסכים ותחנות דלק (3

 

ויבים בהתקנת מפריד שמנים ודלקים. כאשר בתחנות דלק חובה להוסיף שסתום מוסכים ותחנות דלק מח

 סגירה ואלמנט התראה.

 הטבלה מטה מציגה את מקורות הזיהום מתחנות דלק ומוסכים:

 

 

 

 להלן רשימת תחנות הדלק והמוסכים בהם נמצאו חריגות :

 

תאריך  ישוב שם העסק

 דיגום

 הערות ממצאי חריגות

מהמותר. נדרש בשאיבת  4חריגה של פי  שמן מינרלי 27/1/14 אור עקיבא פז קניון אורות
 המפריד והצגת קבלות פינוי

 חריגה קלה מאוד, נדרש בפינו המפריד שמן מינרלי 7/9/14 בנימינה פז ברניצקי
מג"ל( ,  280,000חריגה חמורה מאוד ) שמן מינרלי 9/2/14 פרדס חנה פז דרך הנדיב

עברת תגובה על נדרש בפינוי המפריד וה
החריגה , אולם לא התקלה תגובה מחברת 

הדלק. הטיפול הועבר לידי המשרד 
 להגה"ס.

 חריגה קטנה, נדרש בטיפול במפריד שמן מינרלי 9/2/14 גבעת עדה סונול דרך רגבים
מהמותר. נדרש בשאיבת  5חריגה של פי  שמן מינרלי 9/2/14 פרדס חנה 80סונול מחנה 

פינוי. הועבר  המפריד והצגת קבלות
 לידיעת המשרד להגה"ס

-דור אלון עין שמר
 צומת כרכור

, מוצקים PH 9/2/14 פרדס חנה
מרחפים,שמן מינרלי, 

אלומיניום,מנגן,סלניום, 
 עופרת וכספית

נמצאו חריגות חמורות מאוד בכל התחנות 
בפרדס חנה. פנינו לחברת דור אלון לבקש 

הבהרות לגבי החריגות. החברה העבירה 
גובה ושאבה את המפרידים בכל את ת

התחנות. במקביל הועבר גם לידיעת 
 המשרד והרשות.

דור אלון דרך 
 הנדיב

מוצקים מרחפים ושמן  9/2/14 פרדס חנה
 מינרלי

דור אלון נגב 
 הדרים

 שמן מינרלי  9/2/14 פרדס חנה

מוסך יוסי שרותי 
 רכב

מוצקים מרחפים ושמן  8/1/14 בנימינה
 מינרלי

רות. נדרש בשאיבה מידית חריגות חמו
 למפריד והצגת קבלות פינוי

מוצקים מרחפים ושמן  9/2/14 בנימינה מוסך מיכאלי
 מינרלי

חריגות גבוהות במוצקים. נדרש בשאיבה 
 מידית למפריד והצגת קבלות פינוי

 חריגה קלה. שמן מינרלי 27/1/14 בנימינה מוסך מיראג
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 סק והיתרי בניהשפכים במסגרת רישוי ע מתן תנאים בנושא .ג
 
עסק בתחום שפכים ובדיקת תשתיות ביוב  ןגם באמצעות מתן תנאים ברישיוהשפכים מתבצעת על  הבקרה

 בשלב היתרי הבניה.

 בולטים העסקים הבאים שהוסדרו סביבתית במסלול זה: 2014בין הבקשות בהם טיפלנו בשנת 

מות למערכת הביוב ללא טיפול הולם. מפעל התרופות בבנימינה , מייצר אנטיביוטיקות המוזר -ויטאמד (1

 במסגרת היתר בניה דרשנו שהמפעל יקים מתקן לניטרול שאריות אנטיביוטיקה באמצעות שינוי ערך הגבה.

ושומנים. לעסק לא היה מפריד  PH-מפעל סלטים בבנימינה , בעל חריגות מתמשכות ב -סלטי הגן הירוק (2

 ה.ריד והעסק התקין לאחרונהתקנת מפ שומן. במסגרת חידוש רישוי עסק דרשנו

גן האירועים בבנימינה אינו מחובר למערכת הביוב עקב חוסר תשתית של הרשות. העסק מפנה  -גני אליזה (3

את כלל זרמיו )סניטרי ותעשייתי( למפריד בטון תת קרקעי ומשם מפנה למט"ש חדרה בביוביות. במסגרת 

כה, הוסכם כי העסק יתקין מפריד שומן על  וטרם הסתיים עד 2014-חידוש רישיון עסק שטיפולו החל ב

הזרם התעשייתי בלבד טרם כניסתו לבור הפרדה המשותף לסניטרי. כמו כן, מבוצע מעקב אחר הפינויים 

 למניעת הגעת שפכים שלא ליעדם.

 רישוי עסק אינטגרטיבי למפעלים טעוני היתר פליטה: (4

ונדרשים לדווח על כלל הפליטות של המפעל  מפעלים טעוני היתר פליטה מטופלים במסגרת חוק אוויר נקי

)אוויר, קרקע, שפכים( ולהגדיר צעדי התייעלות להפחתת פליטות והתייעלות בצריכת  אנרגיה , ייצור פסולת 

 וצריכת מים.

במסגרת זו טופלו המפעלים: גן שמואל, גלעם וגת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה לקביעת התנאים 

 האינטגרטיבים.
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 טיהור שפכיםמכוני 
הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור משתנה בהתאם למערכת היחסים בין הרשויות 

. לבין האיגוד ובהתאם לשיטת ההפעלה של המט"ש ) הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של הרשות עצמה(

 הפעילות בתחום מכוני הטיהור כוללת:

לרשות  ה באיכות הקולחים ואיכות הבוצה ומניעת מפגעים סביבתייםעל עמיד ליווי תהליכי ודיווח -

 .המקומית

של הקבלן המפעיל ודיגומי בקרה ם בקרת התפעול השוטף בהתבסס על דיגום ובדיקות שפכים וקולחי -

 באמצעות מעבדת האיגוד.

ם בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש ומעורבות אינטנסיבית בפעילות התהליכית בשיתוף ע -

 מהנדסי התהליך של המט"ש.

 בקרה באמצעות פגישות עבודה שגרתיות לעדכונים ובירורים . -

אירועים חריגים באמצעות סיור בשטח ,בחינת מצב התהליך , איתור מקור שפכים של בקרה בזמן אמת  -

 חריגים .

 עיבוד הנתונים וניתוחם  וכתיבת דוחות מסכמים. -

 מתן חוות דעת לרשויות. -

 .הסטטוריות בהתאם לתקנות ולתנאי הרישוידיווח לרשויות  -

בהתאם לאמור לעיל, פעילות האיגוד הינה פונקציה של דרישת הרשות, כך לדוגמא מעורבותו הגדולה ביותר 

מלווה תהליכית את פעילות השל האיגוד הינה במכון הטיהור מעין צבי וניר עציון, שם האיגוד משמש כגוף 

 לות המט"שים מדווחות לרשויות ולרגולטורים.כל החריגות המתקבלות מפעיהמכון. 

 
 

 מכון טיהור מעין צבי
 

שפכים ממועצה מקומית זכרון יעקב, מועצה מקומית פרדיס וחלק מישובי חוף במטפל  מכון טיהור מעין צבי

ומאיר שפיה. ספיקת השפכים היומית הינה  , נחשוליםכרמל, בניהם: קיבוץ מעין צבי, מעגן מיכאל, מושב דור

לאחר טיפול מוזרמים קולחי המט''ש אל מאגרי  , מספיקת התכנון לשלב א' 60%-מהווה כ, המק"י 5,600-כ

יום, סינון רשת  60מלמ''ק . הקולחים עוברים במאגר שיהוי של  1.8מעין צבי )א' וב'(, כל אחד בעל נפח של 

 וחיטוי  ומשמשים להשקיה חקלאית בשטחים החקלאיים של חוף כרמל. 

. המורכבת מאזור A2/O קונפיגורציתפול בשפכים המתבצע באתר הינו תהליך בוצה משופעלת בתהליך הטי

 אנאירובי, אנוקסי ואירובי. 

בהשוואה לערכי התכנון. מהטבלה ניתן לראות כי איכות  1איכות השפכים שמגיעה למט"ש מוצגת בטבלה 

נים וסולפידים המגיעים מתעשיות השפכים חורגת מערכי התכנון ובפרט מתקבלים ריכוזים גבוהים של שמ

מספיקת  60%שאינן מפוקחות )בהעדר חוק עזר וכללי תאגידי מים וביוב( . עם זאת, היות והמט"ש עובד על 

 התכן , עדיין קיימת יתרה תהליכית.

ובהשוואה לתקנות בריאות העם להשקיה בלתי מוגבלת. איכות זו  2איכות הקולחים המופקת מוצגת בטבלה 

 ד ובערכים ממוצעים עומדת בתקנות בריאות העם. טובה מאו
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ובהשוואה לתקנות בריאות העם להשקיה בלתי מוגבלת. איכות זו  2איכות הקולחים המופקת מוצגת בטבלה 

מרץ מאופיינים  –טובה מאוד ובערכים ממוצעים עומדת בתקנות בריאות העם. יש לציין, כי חודשים ינואר 

ת הקולחים כתוצאה מריכוזי שומנים גבוהים בשפכים. החריגות מדווחות כמעט בכל שנה בהרעה קלה באיכו

 לרגולטורים במסגרת הדיווח החודשי.

 התוכנית לטיפול השלישוני נמצאת בשלב התכנון המפורט ולפני מכרז.

 , בוצעו במכון מספר פרויקטים:2014מט"ש, בשנת תהליכי למלבד העבודה השוטפת סביב ליווי 

מערבלים שלא תפקדו למערבלים מהטכנולוגיה  4האנאירובים הוחלפו  כחלק משיקום התאים .1

ובכך שיפרו באופן משמעותי את   ₪ 150,000-הטובה ביותר של חברת אינוונט הגרמנית בעלות של כ

 הצטברות הפסולת באגנים.

הושלמה חוות דעת המומחה לעניין אגני ייצוב הבוצה ומערך המפוחים ונפתח הליך משפטי כנגד  .2

 נן.המתכ

 הושלם דיווח מרשם פליטות לסביבה למשרד להגה"ס. .3

 
 

 2014: איכות השפכים של מט"ש מעין צבי בשנת 1טבלה 
 

 חודש
 סולפיד TSS BOD COD TN NH4-N TP OIL ספיקה

 מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מג"ל מ"ק/יום

 3 145 10 53 71 1018 318 415 5,464 ינואר

 4 137 10 48 72 1040 339 423 5610 פברואר

 7 161 9 50 69 1124 298 388 5665 מרץ

 4 159 24 51 80 1236 356 494 5652 אפריל

 5 66 11 56 80 1074 312 421 5884 מאי

 6 97 11 55 78 1004 395 493 5630 יוני

 7 127 11 51 72 1169 373 456 5586 יולי

 5 110 11 46 76 1124 334 491 5644 אוגוסט

 6 103 12 46 73 1093 437 504 5369 פטמברס

 7 102 11 49 75 1030 330 440 5490 אוקטובר

 7 118 10 37 66 1244 333 434 6058 נובמבר

 6 112 11 50 74 1064 358 526 5680 דצמבר

 6 120 12 49 74 1102 349 457 5644 ממוצע

     67 945 388 388 9,000 נתוני התכן
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 2014: איכות הקולחים של מט"ש מעין צבי בשנת 2ה טבל
 

 נתרן TSS COD BOD5 NO3 NH4 TN Cl P חודש

 172 4 227 11 4 5 9 45 13 ינואר

 156 2 204 12 4 5 7 50 14 פברואר

 156 5 192 12 5 4 7 50 12 מרץ

 149 4 187 14 5 6 9 49 10 אפריל

 143 4 196 13 4 6 7 49 8 מאי

 145 4 195 17 14 1 6 40 9 יוני

 139 3 190 16 11 3 8 46 9 יולי

 131 2 186 24 13 4 9 53 5 אוגוסט

 142 4 207 14 11 1 7 42 7 ספטמבר

 139 3 198 13 5 6 7 52 5 אוקטובר

 116 6 155 11 4 5 7 44 10 נובמבר

 143 4 171 13 6 6 7 55 11 דצמבר

 144 4 192 14 7 4 8 48 9 2014ממוצע 

 150 5 250 25 10  10 100 10 ת העםת.בריאו
 
 

 מכון טיהור ניר עציון
 

דלית אל כרמל , משפכי המכון( 50%אזורית חוף הכרמל )שפכים ממועצה במטפל ניר עציון מכון טיהור 

לאחר  , מספיקת התכנון לשלב א' 50%-מהווה כ, המק"י 5,200-ספיקת השפכים היומית הינה כ ועוספיא.

מלמ''ק . הקולחים עוברים במאגר שיהוי של  0.7נפח של ניר עציון ב המט''ש אל מאגר טיפול מוזרמים קולחי

 יום, סינון רשת וחיטוי  ומשמשים להשקיה חקלאית בשטחים החקלאיים של חוף כרמל.  60

. המורכבת מאזור A2/O קונפיגורציתתהליך הטיפול בשפכים המתבצע באתר הינו תהליך בוצה משופעלת ב

 וקסי ואירובי. אנאירובי, אנ

 מק"י .  25,000-המכון מיועד להרחבה לקליטת שפכי טירת הכרמל ודרום מערב חיפה בספיקה של כ

היות ושטחי ההרחבה מצומצמים מאוד נדרש לאתר טכנולוגיות ייחודיות בעלות דרישות שטח מצומצמות 

 2014. בשנת וכו' MBR ,shaft type – deep well activated sludge, high purity O2, Neredaכדוגמת 

התקבלה  2014התקיימו וועדות שונות של משרדי הממשלה לבחינת חלופות להרחבה ושדרוג המכון ובדצמבר 

 מ"ק .   35,000החלטה על קליטת שפכי דרום חיפה וטירה למט"ש והרחבת המכון לספיקה של 

יקר מקו דליה עוספיה , בניהן התרחשו אירועים רבים של כניסות שפכים חריגות למט"ש בע 2014בשנת 

 כניסות שפכים עם קצף, בעלי צבע לבן, שומנים ואבנים גדולות שגרמו לנזק גדול למגובים.

כתוצאה מאירועים אלו ניזוק תהליך הטיפול במט"ש וזמני ההתאוששות ארכו בין מספר ימים לשבוע. איכות 

 נת המסיק אוקטובר ונובמבר.מרץ ובסוף השנה עם עו-הקולחים נפגעה בעיקר בחודשים ינואר

 אחר תהליך הטיפול במט"ש . ובמעקבהאיגוד מלווה את החברה לטיפול במי חוף כרמל בשדרוג המכון 
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 2014: איכות השפכים של מט"ש ניר עציון בשנת 3טבלה 
 

 
 
 

 2013: איכות הקולחים של מט"ש ניר עציון בשנת 4טבלה 
 

 
 
 
 



 

 65  

 מט"ש מנא"י
 

בשטח  1953ריקאים ישראלים בע"מ )מנא"י( ממוקמים באזור התעשייה חדרה ופועלים משנת מפעלי נייר  אמ

 דונם בתחום השיפוט של עיריית חדרה. 200של 

בממוצע הינם שפכים .המפעל  80%-מ"ק/טון נייר , מתוכם כ 10צריכת המים הטריים במפעל הינה בסדר גודל של 

 תעשייתים.מ"ק שפכים   7,500 -6,500-מייצר מדי יום כ

שפכים אלו עשירים בחומר אורגני שמקורו בעמילנים ושאריות צבע ,במוצקים מרחפים שמקורם בשאריות תאית 

ופסולת נייר ובתכולה גבוהה של מינרלים מומסים )מלחים( ומינרלים מוצקים )קלציום(. השפכים מטופלים במכון 

 טיהור עצמאי במספר שלבים: 

טרול, טיפול ביולוגי אנאירובי באמצעות חיידקים אצינוגנים ומתאנוגנים טיפול קדם להרחקת המוצקים ,נ

והופכים אותו לביוגז, שנישרף בלפיד. השפכים מהמכון האנאירובי עוברים לטיפול  COD-מה 75%-המפרקים כ

וך נמשך, שיקוע שניוני וטיפול שלישוני הכולל ריכ באוורביולוגי אירובי במכון נפרד בשיטת הבוצה המשופעלת 

. מקדים לסינון, סינון חול וחיטוי בקריסטלטור )התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר חול אינרטי( , שיקוע

 ( מושבים לתהליך הייצור.30%-קם )כבסוף התהליך, הקולחים בחל

 המט"ש באמצעות דגימות שפכים בכניסה למתקן האנאירובי וביציאה לנחל. בנוסף, בודק את פעילותהאיגוד 

 מלווה את אנשי המקצוע במפעל בהסדרה סביבתית.

מג"ל  150-מג"ל בממוצע ו 120-ל COD-למפעל צו הרשאה להזרמת הקולחים מרשות המים עם הקלה בערך ה

 לערך שיא. 

. מהטבלה ניתן לראות עמידה יפה באיכות הנדרשת  2014מציגה את איכות הקולחים של המט"ש בשנת  5טבלה 

 ללי.מלבד מוצקים וחנקן כ

הממצאים הובאו בפני המפעל והתגבשה מסקנה כי יש לנקות משקעים שהצטברו עם השנים בבריכת האיוור ובכך 

לשפר את תהליך הרחקת החנקן. המפעל נערך לביצוע העבודה והביא מספר חלופות לאישור האיגוד, כאשר 

 החלופה שאושרה הינה שאיבה וייבוש באמצעות גיאוטיוב.

 :2014פלו ע"י האיגוד בשנת נושאים נוספים שטו

 המפעל ביקש לבדוק אפשרות לקליטת שפכי מפעל  -חוות דעת לקליטת שפכי אבן קיסר במט"ש מנא"י

אבן קיסר המכילים חומר אורגני, סולפאט ומלחים בריכוזים שאינם מאפשרים הזרמתם לביוב. עקב 

בחן את הבקשה ואת השפעת תוספת יתירות תהליכית גדולה במט"ש מנאי לטיפול בחומר אורגני , האיגוד 

המלחים על קולחי מנא"י ומצא כי התרומה היומית קטנה מאוד ולא אמורה לגרום לחריגה מצו 

 ההרשאה, לפיכך המליץ על קליטתם. עם זאת, הבקשה נדחתה ע"י המשרד להגה"ס.

 ור אחסון אירוע נקודתי שהתרחש עקב שטיפת אז -טיפול באירוע הזרמת תאית דרך צנרת ניקוז לנחל

תאית ע"י עובדים. בעקבותיו חודדו הנהלים לעובדים ומבוצע סיור תקופתי על כל נקודות הניקוז של 

 המפעל.

 הקו מיועד לקום ולשרת רק את מפעלי  -חוות דעת לקליטת שפכי קו עמילן קטיוני בגלעם במט"ש מנאי

מה לביוב. לאחר ניסוי היתכנות נייר ואינו יכול להיקלט במכון הטיפול בגלעם עקב הגבלות מלחים בהזר

שביצע המפעל האיגוד המליץ על קליטת השפכים במנא"י ובישיבה משותפת עם המשרד להגה"ס המפעל 

 התבקש להגיש את בקשתו באמצעות צו הרשאה.
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 )דיגומי האיגוד( 2014סיכום  -: איכות קולחי מנא"י הזורמים לנחל חדרה 5טבלה 

 
 

 
 מט"ש בית חירות

 
 חיבור שפכי המועצה אזורית עמק חפר למכון הטיהור בית חרות 

 
בהיותם  ,מי נתניהתאגיד . עם זאת רחיבור שפכי המועצה למט"ש נתניה מהווה תנאי הכרחי  לפיתוח  האזו

תעשייה נושאי האחריות במט"ש, חוששים לנזקים תהליכים וחשיפתם לאישומים פליליים בהזרמת שפכי 

 מערכת הביוב .מי נתניה מבקשת להיות בעל הסמכות לניתוק מפעל מזהם מתאגיד מעמק חפר , ולפיכך 

הסכם ההזרמה של עמק חפר מול מי נתניה אשר קבע כי כניסת השפכים תהיה סניטרית בלבד בנוסף קיים 

מי נתניה. ועוד קבע ההסכם מהם ערכי הזרמה ומנגנון תאגיד וכי כל חיבור תעשייתי יובא לאישור בכתב מ

 .ל שפכים סניטריםקנסות על אי עמידה בערכים , כאשר בסיס החישוב הינו לפי ערכים ש

 לפתרון המחלוקת, הוסכם ע"י המועצה האזורית ומי נתניה כי האיגוד יהיה גורם מקצועי אובייקטיבי 

תוך הבנה בין כל הצדדים שאין  , המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות,וזאת בתיאום עם רשות המים

 עמק חפר . בית חרות הנמצא בשטח שיפוט המועצה למט"ש  רפתרון אחר מלבד החיבו

מנגנון בקרה ופיקוח וזאת ע"מ ליצירת מי נתניה בשנה האחרונה האיגוד מלווה את המועצה ואת התאגיד 

זה  מנגנוןמפעל הוד חפר למערכת הביוב כהליך ראשוני לחיבור מלא של כל שפכי המועצה. לחבר את שפכי 

 ם סופי.בדיונים בין המועצה ותאגיד מי נתניה. טרם התקבל מנגנון מוסכנמצא 

 
 פעילות האיגוד בבניית המנגנון:

בשלב ראשון: האיגוד בחן באמצעות סימולטור ממוחשב את השפעת שפכי עמק חפר על איכות הקולחים 

השני השפעה של מפעל הוד חפר  ,ראשון כלל חיבור שפכי המועצהביציאה ממטש' נתניה בשלושה אופנים . ה

 חשבות בפוטנציאל הזיהום של השפכים.והשלישי השפעה של שפכי מפעל גת, וזאת בהת

לא צפויה השפעה על המט"ש. קיימת , חינת עומסים אורגנים, חנקן וזרחןמבממצאי הסימולטור הצביעו כי 

, עבור כלוריד לא למלחים בנוגע לעומת זאת ,. , שיעילות ההרחקה הקיימת לא תיפגעלאמוריתרה תכנונית 

 עבור נתרן צפויה חריגה קלה. ואילוצפויה חריגה מהתקן , 

תרן מג"ל נ 700-גת מזרימה בעונה כו אחרמגת , ל מפעריכוזי הנתרן בשפכי עמק חפר נלקחו מסימולציה על 

 מג"ל עדין ריכוז הנתרן  450ם גת יצליחו לרדת לריכוזי ההקלה של אכפי שקיים כיום. נציין, שגם 

 

pH COD BOD TSS Cl- NH3 - N TKN NO3 תאריך/פרמטר
-  NO2

- TN  TP        Na   

 600 2 15       2.5 480 15 15 150 8.5 צו הרשאה

08/01/2014 8.53 156 7 37 404 2.8 10.1 - -   0.6 499 

25/02/2014 8.21 134 5 18 570 0.6 3.4 14.2 0.225 17.8 1.4 449 

05/03/2014 8.06 135 13 42 513 1.7 7.84 - - 17.9 1.3 355 

20/03/2014 7.10 112 4 24 314 0(<5)** 5.04 15.4 0.073 20.5 0.9 - 

07/04/2014 8.55 130 13 6 359 0.6 6.20 12.8 0.900 19.9 3.1 - 

21/05/2014 8.28 93 8 15 304 <5** 9.0 8.19 0.07 17.3 2.4 268 

09/06/2014 8.09 129 6 14 366 0.6 8.4 9.10 0.06 17.6 1.74 330 

01/07/2014 8.33 121 3 6 - 1.1 5.04 - -   1.5 382 

04/08/2014 8.33 100 3 <5** 227 <5** 6.2 12.8 0.39 19.4 0.69 228 

 358.7 1.5 18.6 0.3 12.1 6.8 1.2 382.1 20.3 6.9 123.3 8.2 ממוצע
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חיבור ואילו יגוד המליץ שניתן מיידית לחבר את הוד חפר לכן הא ערך התקן.גיע לסף יהמטש'  הצפוי בקולחי

לאפשר הקלה למט"ש חיבור כלל שפכי עמק חפר ולחילופין מרץ יהיה לאחר הפחתה בשפכי גת  או ש "מט

 נתניה.

 תכנון יחידות פרמטר
מט"ש 

 כיום
עמק 
 אחוז מהתכנון סה"כ חפר

 64% 53,000 11,000 42,000 83,000 מק"י ספיקה

COD 68% 47 12.5 35 70 טון/יום 

 74% 3.7 0.8 2.9 5 טון/יום חנקן

 53% 0.5 0.13 0.4 1 טון/יום זרחן

 חריגה מהתקן 166 342 120 150 מג"ל נתרן

 עומד בתקן 195 250 180 265 מג"ל  כלוריד
 

מק חפר, עמאחר ולשפכי התעשייה ישנה השפעה מאוד גדולה על כלל שפכי המועצה האזורית  בשלב שני :

תאגיד לבהתאם לחריגות ומנגנון שיפוי כספי עבור הרשויות קרה על איכות השפכים מנגנון ב מליץ עלההאיגוד 

-תעשיות ) תחנות ניטור מרכזיות 5פריסה של  :ע"פ העקרונות  יםוהשיפוי מבוסס בקרההמנגנון . מי נתניה

בכל תחנת ניטור יותקן דוגם . (ה ,זרם המזרחי מרץ ובכניסה למטש'הוד חפר ומפעל גת , הזרם אזור התעשיי

 כמו כן בכל התחנות ,לספיקה ומרוקן אחת ליום בשעה קבועה יוגם פרופורציונלהד. אוטומטי מקוררמורכב 

יותקנו מדים לניטור רציף של ספיקה, מוליכות חשמלית והגבה הניטור הרציף יחובר למערכת בקרה מרכזית 

 .מי נתניהתאגיד לאיסוף נתונים שישודרו הן למועצה האזורית והן ל

ם של חריגות ם של הזרמת שפכים חריגים. הוגדרו שלושה סוגינוהל עבודה בטיפול באירועי כילמהמנגנון 

וע חריגה בזרמים ישנה הבחנה בין אירוע חריגה בשפכי תעשייה לבין איר ,כאשרמדורגות לפי חומרתן 

עד לסגירת האירוע  והוצאת  בנוהל מוגדרת חלוקת עבודה ואחריות בין הגורמים בשטח .המרכזיים האחרים

 .  דוחות

עמק הביוב מגובים נפרד על קו מבנה נועדו לבחון את הצורך בהתקנת שתנאים  ציעההאיגוד :  בשלב שלישי

 .בין הצדדים, או לחילופין פתרון אחר שיוסכם בין הצדדים הסכםחפר בהתאם לדרישות ה

ידרש באם תהיה השפעה תפעולית מבחינת עומס הצורך בהקמת קדם טיפול נפרד או שדרוג קדם טיפול קיים 

תחנות השאיבה של מאחר וברוב  , וזאתם מורחקים ביעילות בתחנות השאיבהגבבה ועומס גרוסת שאינ

עומס נת להקט יטציוניים(המועצה האזורית עמק חפר מותקנים מערכות קדם טיפול )מגובים או מפרידים גרב

 הגבבה והגרוסת בכניסה למט"ש. 

הטיפול בתחנות השאיבה עמק חפר ואיסוף  קדםשל מערך וססים על עקרון סקר מקיף ובחינה התנאים מב

ישמשו בסיס  לואנתונים  .נת שאיבה ראשית )נתניה( בית יצחקנתונים על כמות הגבבה  בכיסה למטש' ובתח

בתום שנה וחצי מיום חיבור שפכי עמק . תידיים אחרי חיבור שפכי עמק חפרלקביעת ערך ייחוס לנתונים הע

ס הן בכניסה ת ביחס לספיקת השפכים השנתית בהשוואה לערך הייחותיבדק כמות הגבבה השנתיחפר  למטש' 

מהערכים המקובלים  חורגתבאם ימצא שקיימת עליה ביחס לערך הייחוס אשר  .יצחקלמט"ש והן בבית 

עמק חפר תידרש בשיפוי רטרואקטיבי בגין הפינוי ובשדרוג המגוב הקיים מועצת חריגה( ,  10%בספרות )מעל 

 קדם הטיפול בתחנות השאיבה. במט"ש או לחילופין שדרוג
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 המעבדה לכימיה אנליטית

 

אבן היסוד לפעילות האיגוד בתחום הפיקוח על שפכי התעשייה הינו המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקת 

 .הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ע"י 2003 והוסמכה משנת 1981שפכים וקולחים אשר הוקמה בשנת 

מ"ר מרווח המחולק לחדרי  600לת במבנה החדש ומשתרעת על שטח של המעבדה פוע 2011מאז שנת 

 עבודה לפי תחום פעילות.

 

 : תחומי העיסוק של המעבדה

 .ביצוע בדיקות כימיות של שפכים מסוגים שונים כדי לקבוע את מידת התאמתם לטיפול במכוני טיהור .1

 .ת את תקנות בריאות העםביצוע בדיקות כימיות של מי קולחין על מנת לקבוע אם איכותם תואמ .2

 .שירותי מעבדה אנליטית ושירותי דיגום ללקוחות שונים בארץ מתן .3

 

 : סוגי הבדיקות

פרמטרים  31-ובעלת תעודת הסמכה ל המעבדה מבצעת בדיקות כימיות לאיתור הרכב השפכים והקולחים

 Standard Methods for the . הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות עלכימיים

examination of water and wastewater   . הבדיקות מוכרות ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד

המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים  .הבריאות

 . Iso 17025/Ies Guide בהתאם לדרישות של

 

 המכשור במעבדה:

שור חדשני ומשוכלל לביצוע בדיקות ברמה גבוהה, הכולל בין היתר ספקטרופומטר המעבדה מצוידת במכ

לקביעה מהירה ובו זמנית של מספר רב של יסודות ברגישות  Icp מכשירו  uv ממוחשב לעבודה בתחומי

ובדיוק גבוהים ובמערכת מכשירים לקביעת רעילות צח"ב וקצב פירוק ביוכימי ועוד. מעבדת האיגוד 

שעות וכן במד ספיקה. מכשור זה מוצב אצל הלקוחות בהתאם  24 -שירי דיגום אוטומטיים למצוידת במכ

להזמנה. ביצוע בדיקות כימיות לשפכים וקולחים בהתאם לדרישת הלקוח. בין לקוחות המעבדה נמנים 

מפעלים גדולים וותיקים בקנה מידה ארצי, משרדי ממשלה, מעבדות, מוסדות חינוך אקדמי, גופים 

 .ם שונים ועודירוקי

במהלך השנים ידע רב בתחום שפכי תעשיות והבנה רכש עובדי המעבדה וצוות אגף התעשיות באיגוד צוות 

 מעמיקה בניתוח תוצאות הבדיקות ויישום המלצות להפחתת עומסים במקור מתעשיות מזהמות.
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ר אינן בחבילת הבדיקות של המעבדה בזמינותה ביכולת האיגוד להפיק ממנה בדיקות אש תהייחודיו

הקונבנציונלית של מעבדות מסחריות , אפשרה לאיגוד במשך שנים רבות להיכנס לעומקן של בעיות ולבסס 

את האיגוד כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. יתרון נוסף המייחד את מעבדת האיגוד בהשוואה למעבדות 

מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם טיפול מסחריות הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל 

במפעל באמצעות הידע המקצועי של האגף המתמחה בשפכי תעשייה ומכוני טיהור. נתון זה מאפשר להעניק 

התעשייה  יתמיכה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג התעשייה, איתור מקור הבעיה וליוו

דגש על איכות הבדיקה, ולכן  קייםבמעבדת האיגוד דגיש כי במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים . חשוב לה

 . איכות הבדיקהדיוק ומגיעים לקוחות שחשובה להן 

 

. התוכנית 01/2013 33החל יישום של  תוכנית ההבראה, וזאת ע"פ החלטת מועצת האיגוד מס'  2014בשנת 

 , בניהן: פעולות אשר הובילו את המעבדה לאיזון תקציבי שינוי בכ"א ונערכוכוללת 

  הגדרת תזרים העבודה במעבדה והתאמת תוכנת מעבדה אשר תצמצמם את זמני הרישום הידני

 )ראה תרשים מטה(

 מדידת זמני עבודה לקביעת מחירון ריאלי 

 סקר ספקים והערכות למכרז שנתי לקנית כימיקלים 

 הפחתת עלויות של מעבדות חיצוניות והערכות לקנית ציוד מעבדה חדש 

  ייעודית למעבדה והפיכת כל הקליטה והרישום של הדוגמאות לדיגיטליים. תוכנה הכנת 
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 איכות אוויר מתעשייה

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים –יונת אלקלעי 
 

ירת קיטור השורפים דלקים ליצהום אויר נייחים מסוג של מפעלים על מקורות זימלווה את הרשויות בפיקוח האיגוד 

ואנרגיה, מחצבות ומפעלים המשתמשים בממסים אורגנים וחומרים נדיפים בתהליך הייצור. כמו כן, על   בבתי גידול 

שונים כגון לולים ורפתות, מסעדות ואולמות ארועים, נגריות, תחנות דלק, מוסכי פחחות ועוד אשר  עלולים לגרום 

 לפליטת מזהמים לאוויר ומפגעי ריח .
 

 מתבצע באמצעות שלושה היבטים עיקריים:פיקוח על זיהום אויר מהתעשייה  רשויות בליווי ה

 במפעליםניטור רציף  קרה אחרב 

  המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכותבדיקות בארובה ליווי 

  סביבתיות איכות אוויר בדיקות נוכחות ומעקב אחר 

 

 :יהיניטור רציף מתעש

מכשור המותקן בארובות ומספקים בזמן אמת  ריכוזי מזהמים  הנפלטים ניטור רציף הינו מערך של מדידה אמצעות   

לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר מעידים על תקינות תהליך הנתונים משודרים באופן אוטומטי  אל מחשב מרכז 

יקת ובד ת, דורש התייחסוהאיגוד עוקב אחר נתוני הניטורהבקרה באיגוד  לבדיקה ואכיפה על הפליטות של המפעל. 

   המפעל בכל מקרה של חריגה

 

 באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים:בוצעה בקרה שוטפת  2014בשנת 

 

 

 מפעלי נייר חדרה

(. שני הדוודים פועלים ברציפות 2007)משנת  6ודוד מספר  3במפעלי נייר חדרה קיימים שני דוודי קיטור, דוד מספר 

 צרך לתהליך הייצור . לייצור  קיטור למכונות הנ שעות ביממה 24

 , בזמן תקלה באספקת הגז הטבעי הדוודים מוזנים בסולר. 2007שני הדוודים שורפים גז טבעי מאוקטובר 

, הותקן מד אטימות )סוג של בדיקה לעשן ( בנוסף למערכת מדידת מהירות וכיוון הרוח לבחינת  3ארובת דוד מספר ב

 ם .עמידה בתנאי הנישוף  וזאת בשל קירבה למגורי

 עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס תנאי רשיון עסק הבאים :

, 20% -( מארובת דוודי הקיטור במצב פעולה, תהיה נמוכה מopacity"אטימות גזי הפליטה ) .1

". כל 27% -דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ 6למעט פרק זמן של 

 נאים אלה תקרא שעת חריגה.שעה שבה הייתה חריגה מת

 
 נישוף הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים:  .2

  06:00 – 22:00שעות הנישוף המותרות הן . 
  0142 - 0200 – 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה  . 
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 מטר/שניה. 2 -מהירות הרוח תהיה גדולה מ 

 
 ממצאי הניטור:

 אטימות:

 מרבית החריגות מקורן בתקלות במד האטימות ולא כתוצאה מעשן בארובה., חורגותשעות  29נרשמו  2014בשנת 

הכיול והמסקנה שהתקבלה כי החריגות  והאיגוד עקב אחר ביצועבצע כיול של מד האטימות, למפעל נדרש ה לפיכך ,

 .נבעו מאי תקינות המכשיר

 תאריך
מספר שעות 

 הערות חורגות

11.02.14 2   

 קב ביצוע טיפול/כיול במד אטימותחריגה ע 1 29.04.14

06.05.14 3   

29.05.14 1   

 בוצע ניקוי במד אטימות למחרת 5 14.06.14

06.07.14 1   

 תקלה במד אטימות 2 14.07.14

 כנראה תקלה במד אטימות 2 28.07.14

 כנראה תקלה במד אטימות 4 31.07.14

 14.9.14כיול בוצע בתאריך האיגוד דרש ביצוע כיול במד אטימות, ה 1 04.09.14

 בוצע ניקוי וכיול המכשיר -תקלה במד אטימות  2 20.09.14

 הוזמן טכנאי חיצוני -תקלה במד אטימות  3 19.10.14

28.10.14 1 
בוצע תיקון  4.11.14הוזמנו חלקים למכשיר . בתאריך  -תקלה במד אטימות 

 המכשיר

 חריגה עקב כיבוי מבער בדוד 1 25.11.14

שעות  סה"כ
   29 חורגות

 

 
 נישופים: 

 , הנישוף בוצע על פי התנאים הנדרשים. 16.9.14בוצע נישוף אחד בתאריך  2014בשנת 

מפעלי נייר עבדו עם סולר עקב הפסקה באספקת גז טבעי בתאריכים נציין כי לא נרשמו חריגות מהתנאים גם בזמן ש

 :הבאים

 . 02:00שעה  01.12.2014ם שני ועד יו 06:00החל משעה  28.11.2014מיום שישי 

 .19:00שעה  6.12.2014ועד יום שבת  06:00החל משעה  4.12.2014מיום חמישי 

 
 זמינות נתונים :

 מפעלי נייר לא עבד ולא שודרו נתונים לאיגוד. 6.10עד  3.10תקופה שבין זמינות נתונים שנתית. ב 97%

 
 

 

 

 

 

 



 

 72  

 

 

 אבן וסיד שפיה

 פעל ייצור סיד חי וסיד כבוי בתנור מרכזי הנקרא תנור ניצב .מפעל אבן וסיד שפיה הינו מ

כת של ציקלונים מסוג וורטקס טרם פליטתם לסביבה דרך ארובה . רגזי הפליטה מהתנור הניצב מטופלים במע

והנתונים מתקבלים באיגוד באופן מקוון ורצוף. עיבוד מכשיר לניטור רציף לחלקיקים מותקן  ביציאה בארובה, 

 .2010בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק משנת הנתונים 

 

 עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס:

 מ"ג/מק"ת 50ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה 

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים  .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 מ"ג למ"ק. 75ה לא נמצאו חריגות בממוצע החצי שעתי. ריכוז החלקיקים המרבי הי 
  מ"ג למ"ק. 35לא נמצאו חריגות בערכים היממתיים. ריכוז החלקיקים היממתי המרבי היה 

  לא שודרו למחשבי האיגוד שבמהלכה  27.8עד  2.6התקופה שבין זמינות מלבד  99% –זמינות נתונים
 .נתונים כתוצאה משדרוג מערכת הבקרה והתקשורת במפעל

 
 

 

ממוצע 

יממתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע 

חצי שעתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

החצי 

שעתי

הערות

50100תקן

240690ינו-14

260560פבר-14

180390מרץ-14

280750אפר-14

320640מאי-14

110210יונ-14

יול-14

120370אוג-14

150360ספט-14

150320אוק-14

350560נוב-14

150590דצמ-14

00סה"כ

מתאריך 2.6 עד 

27.8 אין נתונים 

עקב שדרוג 

מערכת הבקרה
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 פחמ"ס

ו מפעל לייצור חביות מתכת ופלסטיק. בתהליך הייצור החביות עוברות צביעה וייבוש הצבע בתנור. מפעל פחמ"ס הינ

( לפני הפליטה RTOתהליכים אלה כרוכים בפליטת ממסים, אשר עוברים דרך מתקן לטיפול תרמי בממסים )

 לסביבה.

רים האורגניים בארובת המתקן בהתאם לדרישות רישיון העסק של המפעל הניטור הרציף אינו מודד את ריכוז החומ

, ספיקת אויר אל מתקן  RTO -אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

 וצריכת גפ"מ . RTO -ה

 :עיבוד הנתונים המתקבלים מהניטור הרציף מבוצע על בסיס

 C820-780°  -בזמן עבודה  RTO -טווח טמפרטורת בתא השריפה של מתקן ה

 מק"ש. 55,000 -כ RTO -ספיקת תכנון מקסימלי של מתקן ה

 

 ממצאי הניטור .

. עם הפסקת הייצור בלילות ,  C780-820°:בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח טמפרטורה 

 6:00. עם תחילת העבודה בשבוע )  C350°ובסופי שבוע הטמפרטורה יורדת עד  C 640-660° -הטמפרטורה יורד ת ל

 על הטמפרטורה הנדרשת. 08:00בערך בשעה  תבוקר ( הטמפרטורה מתחילה לעלות ומתייצבב

 -כי במהלך השעתיים הראשונות של הייצור הבהצלבת בין נתוני מדידות הטמפרטורה לבין ערכי הספיקה נראה 

RTO הפליטהתבצעת שריפה מלאה של גזי עדיין לא נמצא בטמפרטורת העבודה ,הווה אומר שבשעות אלו לא מ. 

 

מק"ש עם פיקים תנודתיים  אשר מגיעים  32,000  -ל 12,000בהתאם לנתוני הניטור הרציף הספיקה נעה בין  ספיקה:

 . RTO-בטווח התכנון של המק"ש  40,000 -עד ל

 

עד לטמפרטורת העבודה  וגם נצרך כאשר נדרשת  RTO -הגפ"מ משמש לחימום ראשוני של מתקן ה צריכת גפ"מ:

יה לחימום בכדי להגיע למצב עבודה אוטותרמי שבו ריכוז הממס בכניסה למתקן נמוך. ממצאי הניטור תוספת אנרג

 .כתלות בריכוז הממס בגזי הפליטההרציף מצביעים כי ישנה צריכת גפ"מ המשתנה כנראה 

 

 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית: 97%

 ימים עקב בעיית תקשורת 5 לא היו נתונים במשך 26.1.14עד  21.1.14בין התאריכים 

 ימים עקב בעיית תקשורת 5לא היו נתונים במשך  26.8.14עד  21.8.14ין התאריכים ב
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 מתקן גזם בגלעם )דלקיה(

טון קיטור רווי  18 -במפעל גלעם מופעלים ע"י חב' דלקיה  שני דוודי קיטור המוסקים בגזם עץ בתפוקה כוללת של כ

וצאים מכל דוד עוברים דרך מערך טיפול ונפלטים דרך ארובה אחת. מערך הטיפול כולל מחליף לשעה. גזי הפליטה הי

שקים(. לפני הכניסה למסנן השקים מוזרמת  600שקי סינון )סה"כ  300חום, כולא גיצים ומסנן שקים המכיל 

 תערובת של פחם פעיל וסיד המיועדת לספיחת חומצות ודיאוקסינים.

ואת  חמצן ומד טמפרטורה מד ,חלקיקים מכשיר לניטור רציף של מותקןהדוודים בארובה המשותפת לשני 

הפרמטרים תפעוליים הבאים: מפל לחץ על בתי השקים, ספיקת הזנת פחם פעיל לפילטרים וסטטוס עבודה של 

 הדוודים.

 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

 /מק"תמ"ג 20ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה 

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

על פי שניים מערכי הפליטה המרביים  אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור .

חריגות  53 -בשנה ו מכלל הרשומות 4.1%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  722היו  2014בשנת  :חלקיקים

הוחלפו שקי  , התקיימו פגישות וסיורים במתקן ובעקבות כךבממוצע יממתי. החריגות דווחו למשרד להגנת הסביבה

 הסינון ובוצע שדרוג למערך הניטור הרציף. 

מלבד במקרים שרק אחד הדוודים עובד ואז  9-13%הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי הפליטה נע בין  אחוז חמצן:

 %17-14 -אחוז החמצן עולה ל

 ק"ג לשעה 2מינון של  : ע"פ הניטור הרציף ניתן לראות כי ישנה זרימה רציפה של פחם פעיל לפיספיקת פחם פעיל

 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית:  %85.5 

 לא פעל בשל עבודות תחזוקה 1דוד  19.8עד  1.8בין התאריכים 

 לא פעל בשל עבודות תחזוקה 2דוד  28.2עד  22.1בין התאריכים 
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 מתקן גזם בגן שמואל )דלקיה(

ם . גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עוברים דרך מערך טיפול של דוודי 3במפעל גן שמואל מופעלים ע"י חב' דלקיה  

 מסנני שקים לתפיסת חלקיקים ובאמצעות הזרמת פחם פעיל וסיד לספיחת חומצות ודיאוקסינים.

 .חמצן ומד טמפרטורה מד ,חלקיקים מכשיר לניטור רציף של מותקןהדוודים  לשלושתבארובה המשותפת 

 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס: 

 מ"ג/מק"ת 20ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה 

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

דות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים אף אחד מממוצעי מדי .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 מצאי הניטור הרציף :מ

 חריגות בממוצע יממתי. 7 -חריגות בממוצע חצי שעתי ו 52היו  2014בשנת חלקיקים :

ת כך הוחלפו שקי הסינון ובוצע , התקיימו פגישות וסיורים במתקן ובעקבוהחריגות דווחו למשרד להגנת הסביבה

 שדרוג למערך הניטור הרציף.

כתלות במספר הדוודים שפועלים ובסופי  7-18%הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי הפליטה נע בין  אחוז חמצן:

 . %21 -שבוע כאשר הדוודים מושבתים אחוז החמצן עולה ל

 

 

 

ממוצע יממתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

2040תקן
242290ינו-14

70834פבר-14

החריגות החצי שעתיות נגרמו עקב עבודות 

תחזוקה, בזמן ששני הדוודים לא עבדו.

180573מרץ-14

33110015אפר-14

בוצעה החלפת שרוולי סינון שחוקים לאחר איתור 

החריגות

100300מאי-14

100290יונ-14

6613100352יול-14

במהלך החודש בוצע ניסיון לשינוי בסוג שרוול 

הסינון. השרוולים החדשים נשחקו לאחר מספר 

ימים וגרמו לעליה בריכוזים מייד עם גילוי הבעיה 

המפעל נערך להחלפת שרוולי נומקס בכל 

הפילטרים.

37110046אוג-14

מתאריך 20.8 עד 7.9 לא היתה תקשורת עקב 

שדרוג מערך הניטור הרציף

ספט-14

נתונים לא אמינים במהלך החודש - שיבוש 

בנתונים לאחר שדרוג המערך

59.51280268אוק-14

24.355012נוב-14

30.5194722דצמ-14

53722סה"כ
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 זמינות נתונים:

 -היו הפסקות רבות בתקשורת )בתאריכים הבאים לא התקבלו נתונים  ך השנהבמהלזמינות נתונים שנתית:  72%

במהלך חודש בעקבות דרישות האיגוד . ( 28-29.7,  18-21.7,  3-7.5, 10-13.4, 28-30.3,  15-16.3, 24-25.2,  12.2

 6.9עד  5.8אוגוסט שודרג מערך הניטור והוחלף מחשב הניטור במתקן ולכן לא התקבלו נתונים בין 

  

וצע יממתי ממ
מירבי 

 )מ"ג/מ"ק(

מספר 
חריגות 
מהתקן 
 היממתי

ממוצע חצי 
שעתי מירבי 
 )מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 
מהתקן החצי 

 שעתי
 הערות

     40   20 תקן

 נמצא שק סינון קרוע שהוחלף 4 47 0 7 14-ינו

   1 42 0 9 14-פבר

   5 50 0 15 14-מרץ

   0 33 0 5 14-אפר

   0 27 0 5 14-מאי

   0 7 0 4 14-ניו

   11 47 1 25 14-יול

 0 29 0 8 14-אוג

לא  7.9עד  5.8מתאריך 
היתה תקשורת עקב שדרוג 

 מערך הניטור הרציף

   20 90 3 31 14-ספט

   5 66 2 24 14-אוק

   2 59.7 1 26.8 14-נוב

   4 45.4 0 15.7 14-דצמ

   52   7   סה"כ

 

 
 

 אליאנס

. שני דוודים מחוברים די קיטור מסוג צינורות אש )ללא צורך בביצוע נישופים יומיים(דוו 3במפעל אליאנס קיימים 

שעות ביממה ומייצרים קיטור  24. הדוודים פועלים ברציפות   Cודוד לארובה נפרדת  ABרובה לארובה משותפת א

 האיגוד בזמן אמת.  אלוברים בכל ארובה מותקן מד ריכוז חלקיקים המחבעיקר עבור מכבשי הגיפור של הצמיגים. 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

 מ"ג/מק"ת 50ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה 

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ

 ת הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים.הממוצעים של כל מדידו .1

אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים  .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

ת האיגוד במקום ,בהתאם לדרישו ABהותקן מד ריכוז חלקיקים חדש בארובה  2014: בחודש פברואר  חלקיקים

 החריג 1 -מכלל הרשומות בשנה ו 0.2% חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  38היו  2014בשנת מד האטימות הישן. 

 עקב תקלה במד החלקיקים. מרבית החריגות הן בזמן הדלקה של אחד מהדוודים. בממוצע יממתי

 היתה חריגה אחת מהתקן החצי שעתי. 2014בשנת -Cבארובה 
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 ונים:זמינות נת

 זמינות נתונים שנתית: 93%

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת.  2.3עד  28.2בין התאריכים 

 .לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת 330.עד  3.27בין התאריכים 

התקבלו נתונים לא אמינים עקב תקלה במכשיר הניטור. המכשיר פורק ונשלח  20.2עד לתאריך  1.1בין התאריכים 

 ון.למעבדה לתיק

 לא היו נתונים עקב תקלת תקשורת. 6.9עד  21.8בין התאריכים 

 
 

 

AB ארובה

ממוצע 

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

50100תקן
42.330244.9811ינו-14

הותקן מכשיר ניטור חדש בתאריך 16.970155.08320.2.14פבר-14

7.790236.292מרץ-14

7.810183.411אפר-14

1201202מאי-14

5911367יונ-14

קריאות גבוהות עקב תקלה במכשיר מדידת 

חלקיקים. המכשיר תוקן למחרת

80520יול-14

140920אוג-14

140540ספט-14

2402085אוק-14

3706955נוב-14

2001732דצמ-14

138סה"כ

C ארובה

ממוצע 

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

50100תקן

ינו-14

קריאות לא אמינות עקב תקלה במכשיר 

מדידת חלקיקים. המכשיר פורק ונשלח 

למעבדה חיצונית. הדוד הושבת מספר ימים 

במהלך החודש.

27067.20פבר-14

22.3058.80מרץ-14

31.4095.90אפר-14

3901451מאי-14

420970יונ-14

340940יול-14

320720אוג-14

210490ספט-14

130280אוק-14

150790נוב-14

220690דצמ-14

01סה"כ
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 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות 

 הנקראמתהליך ההדפסה מטופלים במתקן  םהינו מפעל להדפסה על יריעות גמישות. המזהמים הנפלטימפעל קרגל 

RTO (Regenerative Thermal oxidizer) נמדדים ע"י מערכת למדידת ובה באר. ריכוזי החומרים האורגנייםTOC 

דיגום משתי נקודות סביבתיות על גג המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת בנוסף מבוצע  . FIDמבוססת על שיטת 

 מערבית מייצגת את "גדר המפעל"-שעה. נקודת הדיגום הדרוםחצי מערבית( המתחלפות לסירוגין כל -דיגום דרום

.נקודת המדידה הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנרת וארובות חירום  07:00-ו  16:00 השעות  יןב

 הנמצאים על גג המפעל.

ריכוז חומר אורגני בכניסה : ספיקת אוויר בכניסה למתקן, RTO -מועברים נתוני בקרה על פעילות מתקן הכמו כן 

 טמפרטורה בתוך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן.למתקן, 

 

 ד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.עיבו

 -כ 2014מ"ג/מק"ת. הערה: מאחר ותוצאות המדידה התקבלו בשנת  TOCasC :50ערך פליטה מירבי ל 

TOCasPROPAN  חל"מ. 31.3בוצעה המרה והערך המירבי הוא 

ה שנעשתה בשעות העבודה תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפ

 שני אלה: ושל המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה המרביים  .2

 שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 נמק"ש. 90,000מלית של המתקן היא ספיקת התכנון המקסי

 

 ממצאי הניטור.

. הריכוז RTO -בארובה ביציאה ממתקן ה TOCלא היו חריגות בריכוזי  2014בשנת  : בארובה TOCריכוזים 

 . חל"מ 30.7 המירבי החצי שעתי היה 

צי שעתי עלה פעמים בהם הריכוז הח 8בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו  בגלאים סביבתיים: TOCריכוזי 

 חל"מ.  5פעמים בהם הממוצע החצי שעתי עלה על  411חל"מ .בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו  5על 

 וטיפול במערכת הניטור ירדו הפליטות הבלתי מוקדיות בצורה משמעותית. RTO -מחודש אוגוסט לאחר תיקון ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז הגג 

)ambient 1(

מרכז הגג 

)ambient 1(

גדר המפעל 

)ambient 2(

גדר המפעל 

)ambient 2(

מספר שעות ערך מקסימליתקן

בהם הריכוז גדול 

מ- 5 חל"מ

ערך 

מקסימלי

מספר שעות בהם 

הריכוז גדול מ- 5 

חל"מ

23.9501.80ינו-14

21263.70פבר-14

28.8774.40מרץ-14

17.8323.60אפר-14

21.73440מאי-14

37.1977.22יונ-14

30.8951.20יול-14

2.301.30אוג-14

2.801.30ספט-14

1.9017.63אוק-14

2.903.50נוב-14

2.9011.13דצמ-14

4118סה"כ
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 ספיקות:

מק"ש כתלות במספר מכונות ההדפסה שעובדות  75,000 -ל 25,000ן נעה בי RTO -ספיקת העבודה בכניסה למתקן ה

ספיקת התכנון מעל  מק"ש במהלך חודש דצמבר 93,732הייתה   2014בשנת הספיקה המקסימלית במקביל. 

 נמק"ש. 90,000המקסימלית של היא 

 C°800-820:בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח  RTO -טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

בתחילת השבוע תהליך החימום מתחיל . C° 400-450 -כשהמפעל אינו עובד הטמפרטורה יורד ת ל בסופי שבוע.

עדיין  RTO -מוקדם בבוקר ולעיתים אף במוצ"ש כך שהשנה לא נראו חריגות עקב התחלת הייצור כאשר מתקן ה

 . לא בטמפרטורת העבודה

 

 זמינות נתונים ותקלות:

 נים שנתית:זמינות נתו 90%

, המתקן הושבת למספר שעות, התקלה טופלה באמצעות היצרן מחו"ל RTO -ארעה תקלה במתקן ה 16.3בתאריך 

 והמערכת חזרה למחרת לעבודה.

 בוצעה בדיקה ע"י  טכנאי חיצוני ותוקן אחד הדמפרים. 31.3בתאריך 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 18.5עד  16.5בין התאריכים 

, המתקן הושבת למספר שעות, התקלה טופלה והמערכת חזרה למחרת RTO -ארעה תקלה במתקן ה 16.6בתאריך 

 לעבודה.

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת והפסקת חשמל כללית במפעל. 17.8עד  9.8בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת . 6.9עד  21.8בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 10.27עד  25.10בין התאריכים 

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 09.11עד  7.11בין התאריכים 
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 בדיקת ארובות בתעשייה:ליווי 

פליטתם של מזהמי אויר מפעולות הייצור השונות בתעשייה מסווגים לפליטות מוקדיות ,המתועלות לסביבה דרך 

 קדיות הנגרמות ממגע ישיר בין חומרים נדיפים או חלקיקי אבק ובין הסביבה . ארובות לבין פליטות שאינן מו

 

 פליטות מוקדיות:

 באמצעות בדיקות ארובה  על המפעלים הבאים: ה בקרה שוטפתבוצע 2014בשנת 

 
שם 

 המפעל 
 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה שם ארובה

 1מערכת יניקת אבק  אבן קיסר
ז חריגה בריכוז חלקיקים וריכו

 חומר אורגני
המפעל התקין טיפול מתקדם ופועל 

 לשיפור מערך היניקה 

 אבן קיסר
מערכת יניקת אבק 

 מזרחית חדשה
 אין חריגות

  

 אבן קיסר
מערכת יניקת אבק 

 קונצטו
 אין חריגות

  

   אין חריגות RCO אבן קיסר

 דוד קיטור איטונג
לגז טבעי המפעל מתכנן לעבור ממזוט  חריגה בריכוז תחמוצות חנקן

 2015בסוף 

   אין חריגות 1+2פילטר מיקסר  אליאנס

   אין חריגות 3+4פילטר מיקסר  אליאנס

 אליאנס
פילטר חדר כימיקלים 

 קומה א
 אין חריגות

  

 אליאנס
פילטר חדר כימיקלים 

 קומה ב
 אין חריגות

  

   אין חריגות פילטר יניקת פיח משקים אליאנס

 1דוד קיטור  אליאנס
בריכוז חלקיקים חריגה 

 ותחמוצות חנקן
הדוודים בתהליך הסבה ממזוט לגז טבעי  

2015 

 2דוד קיטור  אליאנס
חריגה בריכוז חלקיקים 

 ותחמוצות חנקן
הדוודים בתהליך הסבה ממזוט לגז טבעי  

2015 

 3דוד קיטור  אליאנס
חריגה בריכוז חלקיקים 

 ותחמוצות חנקן
 הדוודים בתהליך הסבה ממזוט לגז טבעי 

2015 

   אין חריגות פילטר בית הדבק אליאנס

 הפחם הפעיל בפילטר הוחלף חריגה בריכוז חומר אורגני פילטר מקו התזה אליאנס

 נקבעה  בדיקה חוזרת אשר יצאה תקינה חריגה בריכוז חומר אורגני חדש אספלט ורד

   אין חריגות חדש אספלט ורד

 MAFהדפסה  גרין ליין
השבתת מכונה ישנה ותופעל מכונה חדשה  ורגניחריגה בריכוז חומר א

 על בסיס מים

   אין חריגות CARAROהדפסה  גרין ליין
דלקיה 

 דוד גזם גלעם
ריכוז תחמוצות חנקן גבולי, 

 חורג COריכוז 
 ניסוי עם חומר ממפעלי נייר

דלקיה 
 דוד גזם גלעם

ריכוז תחמוצות חנקן גבולי, 
 חורג COריכוז 

 נייר ניסוי עם חומר ממפעלי

דלקיה 
 דוד גזם גלעם

ריכוז תחמוצות חנקן גבולי, 
 חורג COריכוז 

 ניסוי עם חומר ממפעלי נייר

   אין חריגות למינציה העוגנפלסט

 בטיפול ואכיפה  חריגה בתחמוצות גופרית 1גנרטור  טמבור חפר

 בטיפול ואכיפה  חריגה בתחמוצות גופרית 2גנרטור  טמבור חפר

 בטיפול ואכיפה  חריגה בתחמוצות גופרית 3גנרטור  טמבור חפר
כרמל 

   אין חריגות סקרבר שרפים כימיקלים
כרמל 

 1סדרה  אין חריגות 3דוד קיטור מס.  כימיקלים
כרמל 

 2סדרה  אין חריגות 3דוד קיטור מס.  כימיקלים
כרמל 

   אין חריגות דוד שמן תרמי כימיקלים
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   אין חריגות 3דוד  נייר חדרה

   אין חריגות 6דוד  רהנייר חד

   אין חריגות 3דוד  נייר חדרה

   אין חריגות 6דוד  נייר חדרה

   אין חריגות ארובת RTO פחמ"ס

   אין חריגות דוד שמן תרמי פחמ"ס
קל קר עין 

 135דוד קיטור  כרמל
הדוודים בתהליך הסבה ממזוט לגז טבעי    חריגה בריכוז תחמוצות חנקן

2018 

קל קר עין 
 80דוד קיטור  מלכר

הדוודים בתהליך הסבה ממזוט לגז טבעי    חריגה בריכוז תחמוצות חנקן
2018 

   אין חריגות תנור ניצב שפיה

 ניסוי אין חריגות תנור ניצב שפיה
 
 
 

 פליטות  בלתי מוקדיות .

 באמצעות בדיקות סביבתיות  על המחצבות הבאות: בוצעה בקרה שוטפת  2014בשנת 

 

     מחצבת ורדשם המחצבה: 

       

 יום 30אבק שוקע  
 3אבק מרחף 

   שעות
 24אבק מרחף 

   שעות

 מס' בדיקות 
מס' 

 מס' בדיקות חריגות
מס' 

 מס' חריגות מס' בדיקות חריגות

 0 8 0 6 0 11 אפריל

 0 8 0 6 0 11 מאי

 0 8 0 6 0 11 יוני

 0 10 0 7 0 11 יולי

 0 8 0 6 0 11 אוגוסט

 0 8 0 6 0 11 ספטמבר

 0 10 0 13 0 11 אוקטובר

 0 8 0 10 0 11 נובמבר
 
 

     שם המחצבה: מחצבת שפיה

       

 יום 30אבק שוקע  
 3אבק מרחף 

   שעות
 24אבק מרחף 

   שעות

 מס' בדיקות 
מס' 

 מס' בדיקות חריגות
מס' 

 מס' חריגות מס' בדיקות חריגות

 0 4 0 4 גבוליים 2 6 אפריל

 0 4 0 4 0 6 מאי

 0 4 0 4 0 6 יוני

             יולי

 0 4 0 4 גבוליים 3 6 אוגוסט

 0 4 0 5 גבוליים 2   ספטמבר

 0 4 0 4 0 6 אוקטובר
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     שם המחצבה: מחצבת עין איילה

       

 יום 30אבק שוקע  
 3אבק מרחף 

   שעות
 24אבק מרחף 

   שעות

 מס' בדיקות 
מס' 

 ס' בדיקותמ חריגות
מס' 

 מס' חריגות מס' בדיקות חריגות

 0 12 0 20 0 4 יוני

 0 12 0 20 0 4 יולי

 0 5 0 16 0 4 ספטמבר

 0 7 0 4 - - אוקטובר
 
 

השפעה הסביבתית של המחצבות בעיקרה הינה פליטת אבק בלתי מוקדית מתהליך החציבה ,שינוע ,גריסה וניפוי . 

אחת באמצעות שיטת אבק שוקע בגבול המחצבה ואילו אבק מרחף נמדד פליטות אלה נמדדו בשתי פרקציות ה

  מצביעים על עמידה בתקן 2014הממצאים של המדידות בשנת בסמיכות למגורים .

 

 פליטות  בלתי מוקדיות .

 בוצע פיקוח שוטף באמצעות בדיקות סביבתיות  של ממיסים אורגנים  2014בשנת 

 

 סוג בדיקה שם המפעל 
תאריך 

 הבדיקה 
מספר 

 נקודות  
 ממצאי הבדיקה הערות

 אין חריגות   4 29.12.14 סטירן -סביבתי  אבן קיסר

 אין חריגות 1סדרה  3 19.05.14 סטירן -סביבתי  קל קר

 אין חריגות 2סדרה  3 19.05.14 סטירן -סביבתי  קל קר
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 יר בתעשיות בתחום האיגודואופעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות ה
 

 העוגנפלסט

למניעת פליטת מערכת  ן. המפעל נדרש להתקיPVCעוסק בייצור יריעות  , אשר בקיבוץ העוגןמפעל העוגנפלסט

מתהליך ההדפסה בעקבות חריגות בריכוזי הממסים הנפלטים לאויר. המפעל החליט על התקנת  מזהמים לאוויר

, מפרקת אותם מתהליך ההדפסה ובר במערכת הסופחת את המזהמים והריחות. מד מתקן טיפול ביולוגיפיילוט ל

באופן ביולוגי ומביאה לתוצאה של פליטת אוויר נקי. ייחודה של המערכת נעוץ בפירוק המזהמים באופן שאינו מצריך 

ערכת נבדק מתקן פיילוט של המ 2014. בשנת איגודההפיילוט בוצע בליווי מקצועי של  .תעלויות אחזקה יקרו

 תוצאות המדידה הראו כי המערכת פעלה היטב והורידההביולוגית לאחר מספר חודשי הפעלה וגידול של הביומסה. 

. בעקבות מהמזהמים והשיגה את התוצאות המצופות בתנאי הבדיקה לרבות עמידה בתקני הפליטה 95% -למעלה מ

ה בקנה מידה מלא אשר נמצאת בימים אלה הצלחת הפיילוט הותקנה במפעל מערכת לטיפול באוויר הנפלט מההדפס

 בשלבי הרצה. 

 

 
 

 שרפי כרמל

חלו מספר שינויים בפעילות אתר כרמל כימיקלים בעתלית, הופסקה פעילות ייצור אבקות כבישה  2014בתחילת שנת 

פעל )אשר שימשו כחומר גלם לייצור מוצרים כגון שקעים חשמליים ומושבי אסלות(. כמו כן פעילות הייצור של מ

 שרפי כרמל הצטמצמה והוא ממשיך לייצר בעיקר שרפים נוזליים שונים ותמיסת אוריאה.

שבוצעו ע"י האיגוד  עחומרים מסוכנים. ממצאי תחקיר האירו עהתרחש במפעל שרפי כרמל אירו 2014בחודש יוני 

 .עזמן האירווהמשרד להגנת הסביבה הצביעו על ליקויים באחסון החומרים המסוכנים ובהתנהלות המפעל ב

 העסק של המפעל והוא נכנס להליך הסדרה סביבתי שטרם הסתיים. ןבעקבות ארוע זה בוטל היתר הרעלים ורישיו

בשלב הראשון הוסדר אחסון הרעלים במפעל אשר כלל: צמצום בכמויות ובמספר החומרים המסוכנים שהוחזקו 

קיימות ומאצרות חדשות, הסדרת דרישות  במפעל, שינוי מיקום אחסנת החומרים המסוכנים  והסדרת מאצרות

 כיבוי אש והכנת נהלי עבודה שונים.

במקביל החל פיקוח הדוק על המפעל ודרישות להסדרת נגר עילי, שפכים, הגשת בקשה להיתר פליטה ופיקוח על 

 פליטות לאוויר.

רמלין קבעה כי המפעל ניטור הרציף למדידת פוהנושא חוות דעת של האיגוד , שהועברה למשרד להגנת הסביבה, ב

 נדרש לשדרג את מערך הטיפול באוויר ולהתקין מכשיר ניטור חדש בארובה אשר יתאים לדרישות מעודכנות.
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 מחצבת ורד

 מחצבת ורד היא אחת המחצבות הגדולות בארץ.

( ופרמטרים PM10הותקנו שתי תחנות ניטור רציפות המודדות את ריכוז החלקיקים באוויר ) 2014בשנת 

קוטוף )אשר שיכת למוא"ז מנשה(. -אל-רולוגיים מסביב למחצבה. תחנות אלה הותקנו בישובים ברטעה ואוםמטאו

ליין לאיגוד וגם למנ"א )מערך ניטור ארצי( והנתונים מפורסמים באתר האינטרנט הארצי. -התחנות מחוברות און

 ,המחצבה מבצעת בדיקות שבועיות וחודשיות לניטור אבק בחודשי הקיץבנוסף, 

מסביב למחצבה על מטרדי אבק מפעילות המחצבה התקימה ישיבה  םהתושבים המתגוררי עקב המשך תלונות

 2014במוא"ז מנשה והוחלט על העברת תחנת הניטור הניידת של האיגוד לקיבוץ ברקאי למספר חודשים. בסוף שנת 

 התקיים סיור בקיבוץ בשיתוף נציגי הקיבוץ שבו הוחלט על מיקום התחנה.

עי הטיפול באבק במחצבה: במחצבה ישנו מערך הרטבה קבוע ואמצעי הרטבה ניידים להרטבה של הדרכים, אמצ

 ערמות תוצרי החציבה ומערך השינוע והגריסה. גלגלי המשאיות נשטפים טרם יציאת המשאיות מן המחצבה.

 

 היתרי פליטה למפעלים

תחום האיגוד להגיש בקשה להיתר פליטה בהתאם מפעלים בתחום המזון וההדפסה הנמצאים ב 5נדרשו  2014בשנת  

לחוק אויר נקי. האיגוד בדק והעביר את הערותיו להיתרי הפליטה שהוכנו לכל אחד מהמפעלים ולמפעל נוסף מתחום 

התעשיה המינרלית שנדרש לבצע תיקונים בבקשה להיתר. לאחר קבלת ההיתרים האיגוד משתלב בסיורי הפיקוח 

ליטה בודק ומאשר בשיתוף המשרד להגנת הסביבה את המסמכים המוגשים על פי תנאי על עמידה בתנאי היתר הפ

 ההיתר.

 

 חומרים מסוכנים ואסבסט

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

למתן חוות  , ע"פ בקשת המשרד להגנת הסביבה,עסקים בתחום האיגוד 16 -ביצע האיגוד  ביקורות ב 2014בשנת 

ם. היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות דעת טרם קבלת היתר רעלי

הקבועה בחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת, אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה, כוללת את ממצאי הביקורת  

יפול )אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים, אחזקת אמצעים לט

 בארוע חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נלווים להיתר הרעלים.

 

 הרצאה בנושא חומרים מסוכנים בבריכות שחיה

הועברה הרצאה ע"י נציגת האיגוד למפעילי בריכות שחיה בנושא חומרים מסוכנים בבריכות שחיה.  2014בחודש מרץ 

המסוכנים, סקירה על החומרים העיקריים המאוחסנים בבריכות שחיה בהרצאה הוצגו: עיקרי חוק החומרים 

ציבוריות וסקירת הדרישות לאחסנת חומרים מסוכנים בבריכות שחיה והקנסות הצפויים במקרים של אי עמידה 

 בתקנות.

 

 2014ספטמבר  –יום עיון דרישות כב"ה בנושא חומרים מסוכנים 

ול  באירועי חומרים מסוכנים הועבר מהמשרד להגנת הסביבה הטיפ 2014בהתאם להחלטת ממשלה במהלך שנת 

יום עיון לתעשיות בתחום  2014למערך כיבוי והצלה )כב"ה(. כחלק ממעבר זה התקיים באיגוד  בחודש ספטמבר 

האיגוד שהועבר ע"י ייבסי רבינוביץ ונמרוד קליף מכב"ה. ביום העיון הוסברו דרישות כב"ה להערכות המפעלים 

 מרים המסוכנים.בתחום החו
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 מסוכנים ארועי חומרים

 שהועברו לחוות דעת האיגוד:להלן פרוט ארועי חומרים מסוכנים בתחום האיגוד 

 

 (2014דרבנט אור עקיבא )ינואר 

נערך סיור של נציגי פנתה הרשות לאיגוד ובעקבות פניה על ריחות כימיקלים וצריבות באזור תעשיה באור עקיבא, 

דיקה הסתבר שמקור הריח הוא במפעל דרבנט שעבר למקום ללא ההיתרים הנדרשים האיגוד למקום ולאחר ב

 והחזיק חומצות ללא היתר רעלים. הרעלים פונו באופן מיידי מהמקום והעסק פונה.

 

 (2014מתקן התפלה חדרה )מרץ  –אומיס 

 100 -. כעלתחקור האירו חומרים מסוכנים נערך סיור של נציגי האיגוד במתקן ההתפלה עלאחר קבלת דיווח על אירו

ק"ג של פריק סולפאט נשפכו מברז שנשאר פתוח על הקרקע בשטח המפעל. נציגי המפעל קיבלו הנחיות לטיפול 

 לרמת חובב.פונה בגים( ו-החול המזוהם נאסף לתוך שקים )ביגבארוע. השפך הנוזלי נשאב אל קוביה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014צומת כרכור )מרץ 

רכז משמר הסביבה  –ארוע חומרים מסוכנים בצומת כרכור הגיעו נציגי האיגוד עמי חתוכה  לאחר קבלת דיווח על

רכזת איכות אויר וחומ"ס לאחר מכן הגיע כונן מחוז חיפה.  נהג משאית שהובילה חומרים  -מהאיגוד ויונת אלקלעי

פחים של  50 -על המשאית כמסוכנים עצר בצד הדרך עקב ריחות חזקים בתוך הרכב. הנהג דיווח למוקד הסביבה כי 

חומר )מדלל או צבע( ומעט חומר דלף מפחים. הכבאים הגיעו לשטח , הורידו את כל המטען מהמשאית והניחו אותו 

חלק מהחומר דלף לשולי הכביש ועל הקרקע נוצרו סימני זיהום  בצד הדרך הונחו עשרות פחים נפוחים בצד הדרך.

שיך בדרכו. החומרים פונו לאתרים מורשים כולל פינוי קרקע מזוהמת. קרקע. המשאית נשטף במים ולאחר מכן המ

למשרד להגנת הסביבה )מחוז חיפה שבו התרחש הארוע ולמחוז מרכז   המקום נשטף במים. הממצאים הועברו

 שבתחומו נמצאת החברה בעלת משאית( להמשך טיפולם.
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 (2014שרפי כרמל עתלית )מאי 

התקבלו באיגוד דיווחים  אחה"צ בשעות  11.06.14בתאריך 

מהמוקד הארצי על צריבות בעיניים וריחות כימיים 

רכז משמר הסביבה יצא לעתלית.  –בעתלית. עמי חתוכה 

באזור תחנת הרכבת בעתלית כבר היו צוותים של כיבוי אש. 

 בתחנת הרכבת הורגשו ריחות כימים וצריבות בעיניים. 

החומר על הקרקע  לאחר שנכנסו למפעל עמי איתר את שפך

כשהוא מכוסה בחומר ספיגה. על משטח הבטון נראו שתי 

חביות פלסטיק של בנזיל כלוריד עומדות על משטח עץ 

 שבור, אחת החביות היתה  סדוקה בקצה העליון. 

למחרת נערך תחקיר משולב של משטרת ישראל, כב"ה, 

איגוד. ממצאי הסיור למחרת הארוע מצביעים רכזת איכות אויר וחומ"ס ב -המשרד להגנת הסביבה ויונת אלקלעי

על שורה ארוכה של הפרות תנאים בהיתר הרעלים הנוגעות לאחסון החומרים המסוכנים במפעל; נמצאו ליקויים 

באחסון חומרים מסוכנים ותשטיפים שלא במאצרות או במשטחי תפעול; נמצאו ליקויים באחסון חומרים מסוכנים 

רדה מתאימה זה מזה ; נמצאו ליקויים בשילוט עמדות החומרים המסוכנים ובסימון מקבוצות סיכון שונות בלא הפ

מיכלים המכילים חומרים ; נמצאו מיכלים שאינם תקינים המכילים חומרים מסוכנים; נמצאו ליקויים באחסון 

 חומרים דליקים;  כל אלה מעידים על ניהול לקוי של אחסון החומרים המסוכנים במפעל. 

זה בוטל היתר הרעלים ורשיון העסק של המפעל והוא החל בתהליך הסדרה הכולל: צמצום בכמויות  בעקבות ארוע

ובמספר החומרים המסוכנים שהוחזקו במפעל, שינוי מיקום אחסנת החומרים המסוכנים  והסדרת מאצרות קיימות 

 ומאצרות חדשות, הסדרת דרישות כיבוי אש והכנת נהלי עבודה שונים.

 

 

 (2014במבר הוד חפר )נו

בשעות הערב התקבלה באיגוד הודעה  06.11.14בתאריך 

ממוקד הסביבה על ארוע פריצת אמוניה ממפעל הוד 

רכז משמר הסביבה  –חפר. למקום הגיעו עמי חתוכה 

רכזת איכות אויר וחומ"ס  -מהאיגוד ויונת אלקלעי

 לאחר מכן הגיע כונן מחוז מרכז.

ינורות הארוע התרחש כתוצאה מעבודות חיתוך צ

שבמהלכם נחתך קו אמוניה חי ביציאה מהרסיבר של 

מערכת הפטם. צוותי כב"ה פעלו בזמן הארוע ע"י התזת 

מים על אדי האמוניה אשר נפלטו מהחדר, כניסה עם מיגון בנסיון להפסיק את הדליפה וביצוע ניטור אמוניה בשטח. 

 פעולת הטיפול בארוע נמשכו עד לאחר חצות.

  אחד נהרג, מספר אנשים נפגעו כתוצאה משאיפת אמוניה, ואזור התעשיה פונה מעובדים.במהלך הארוע כבאי 
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 (2014גפ"מ פרדס חנה )נובמבר 

בבוקר התקבלה באיגוד הודעה מנציג מועצה מקומית פרדס חנה על תלונות ריח גז במרכז פרדס  07.11.14בתאריך 

רכזת  -רכז משמר הסביבה מהאיגוד ויונת אלקלעי – חנה ואנשים הסובלים מצריבות. למקום הגיעו עמי חתוכה

איכות אויר. הארוע התרחש כתוצאה מפגיעה של טרקטור )אשר ביצע עבודות לניקוי פסולת וצמחיה( בצובר גפ"מ 

 קרקעי.  -תת

צוותי כב"ה הגיעו לשטח וטיפלו בארוע וכן נכחו נציגי חברת הגז "סופרגז" ומשטרה אשר תחקרו את הארוע. כיבוי 

אש טיפלו בארוע ע"י הצפת מים בפתח המיכל והתזת רסס מים מעל המיכל עד לפיזור כל הגז שבצובר. בוצע ניטור 

 גפ"מ ופציצות בשטח ע"י כיבוי אש וחברת הגז.

 

 אסבסט

לרשות לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורשיון כסוקרי אסבסט. בעל רשיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות דעת 

על אופן הטיפול באסבסט. חוות הדעת ניתנת על פי הזמנת בעל לרשות בסט בנכס ולהמליץ על מצב אסהמקומית 

 המבנה או הרשות המקומית.

 

מצבור של פסולת ו שבור במידה ניכרת )מעל שליש משטח הגג(או  , מרוסקצמנט שרוף-אסבסט - מפגע אסבסט

-מפקח על מידת הפגיעה בלוחות אסבסט מוגדרים כמפגע אסבסט. לעיתים נדרשת חוות דעת אסבסט החשוף לאוויר

 צמנט. 

 

של קיבוץ המעפיל. הסקר כלל בדיקה של כל המבנים המכילים  הבוצע סקר אסבסט באזור התעשיי 2014בשנת 

 אסבסט ומתן המלצות לתחזוקה  או פינוי של האסבסט בהתאם למצב המבנה. 

 סבסט הכוללות הנחיות לטיפול במפגע . חוות דעת למפגעי א 8 -חוות דעת למבני ציבור ו 3בנוסף ניתנו 

 
 

 עסק תורישיונוחוות דעת בנושא איכות אויר להיתרי בניה 

חוות דעת בנושא איכות אויר, ריח וחומרים מסוכנים ניתנים עבור פרויקטים הנמצאים בהליכי תכנון ובניה או 

ם. חוות הדעת כוללות סיורים שיון העסק כאשר קיימים מטרדים מעסקים קיימייבדיקת עמידת העסק בתנאים בר

דא שאינן עלולות לגרום לבעיה סביבתית )מטרדי ריח, פליטת ובשטח, דרישות לקבלת מידע, בדיקת התוכניות כדי לו

ויר,  אחסנת חומרים מסוכנים, מרחקי הפרדה ממחזיקי חומרים מסוכנים(, בדיקת ואבק, פליטת מזהמים שונים לא

 40 -ים בדיקה של יישום הפתרונות לפני אישור אכלוס המבנה. סה"כ טופלו כהפתרונות הטכניים המוצעים ולעית

 בקשות בתחום התכנון לפי הפרוט בטבלה הבאה:

 
 מספר בקשות שטופלו סוג תוכנית

 18 תעשיה )איכות אויר ו/או חומרים מסוכנים(
 5 חניון תת קרקעי 

 17 מסעדות )כולל היתרי בניה ורישוי עסקים(
 5 )ריח( לולים ורפתות

 5 קמינים
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 תוכניות להיתרי בניה של בתי גידול אינטנסיביים לבעלי חיים )כגון לולים ורפתות(

יקבעו בהתאם להנחיות האיגוד החליט כי מרחקי הפרדה מינימליים בין בתי גידול חדשים והמגורים הסמוכים 

וסיה. במידה והמרחקים המוצעים קטנים במטרה למנוע היווצרות מטרדי ריח לאוכל VDI3474 (draft)הגרמניות 

מהנדרש נדרשים היזמים להוסיף אמצעים או לבצע שינויים בתוכנית וזאת עוד לפני הקמת הפרויקט. אמצעים 

לדוגמא להפחתת מטרדים: התקנת חדר אבק, שינוי מיקום מאווררי אורך, צמצום מספר בעלי החיים בפרויקט, 

 יסור על שימוש במשרפות לכילוי פגרים ועוד. שינוי מיקום אחסנת תחמיץ או זבל, א

 

 קמינים

עקב מטרדים הנוצרים כתוצאה מהפעלת תנורי הסקה ביתיים מהרשויות בעונת החורף מתקבלות תלונות רבות 

 1368ובעיקר מקמינים השורפים עץ. כל ארובה של קמין מחויבת בקבלת היתר בניה וצריכה לעמוד בתקן ישראל 

לתנורים המוסקים בדלק נוזלי. תלונות אלה מטופלת  838וסק בחומר מוצק" או בתקן ישראלי "תנור הסקה ביתי המ

דרך פניה לבעל הנכס להוצאת היתר בניה לארובה. בהיתרי הבניה המגיעים לאיגוד נבדקת התאמת גובה הארובה 

 האיגוד מעביר את חוות הדעת לרשות המקומית להמשך טיפול.הביתית לתקן. 

 

 אוכל / אולמות ארועים / קיטרינג מסעדות / בתי

מסעדות ובתי אוכל גורמים לפליטת חלקיקים וחומרים אורגניים מתהליכי הבישול. במקרים רבים המסעדות 

)תנאי  31גורמות למטרדי ריח לתושבים המתגוררים בסמוך. על מסעדות ובתי אוכל חלים תקנות רישוי עסקים, פרק 

לתקנות אלה ניתן לדרוש מהמסעדה התקנת מנדף ומתקנים נוספים למניעת תברואה נאותים לבתי אוכל(. בהתאם 

מטר מעל גג המבנה. בהיתרי בניה של מסעדות חדשות אנו  2הפצת ריחות אל הסביבה וארובה בגובה של לפחות 

דורשים בד"כ הגשת תוכנית הכוללת מערכת לטיפול במזהמי אויר וריחות. במקרים שמסעדות גורמות למטרדים 

 הרשות המקומית.באמצעות נות מטופלות באמצעות העברת תנאים ברשיון עסק התלו

 

 חניונים תת קרקעיים

חניונים סגורים שאינם מאווררים באופן טבעי, נדרשים בהתקנת מערכת אוורור המופעלת באמצעות גלאים וזאת 

גז חסר צבע וריח והוא תוצר לוואי ( בתוך החניון. פחמן חד חמצני הינו COבכדי למנוע עליה בריכוז פחמן חד חמצני )

חמצני גורמת -חשיפה לריכוזים נמוכים של פחמן חדשל שריפה בלתי מושלמת, הנוצרת בפעולת מנועי כלי רכב. 

סחרחורות, הפרעות בראיה , בלבול של קימות תופעותלסחרחורות, בחילות וכאבי ראש. בחשיפה לריכוזים גבוהים, 

. ברים שונים בגוף אינם מקבלים אספקת חמצן מלאהיאששפעות נגרמות מכך ההובשמיעה ועד התעלפות במאמץ. 

בפרויקטים הכוללים חניונים תת קרקעיים חדשים נבדקים התאמת ספיקת המפוחים להנחיות, בדיקת מיקום 

 נקודת הפליטה של המפוחים ובדיקה של מספר ומיקום גלאי פחמן חד חמצני.
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 פסולת
 מקור הפרדה ב יפרויקט ססטאטו

 
 עיריית חדרה 

 

 הקול במסגרת רטובו /יבש זרמים,  לשני במקור הפרדה של מערך ליישם  2012ממאי  החלה חדרה עיריית

 להביאהחלוצות . כאשר המטרה העיקרית  הרשויות -31 מ כאחת ,הסביבה להגנת המשרד של קורא

. הטמנתו  ואי ,במקור המופרד האורגני  במקטע טיפול י"ע להטמנה המועברות הפסולת בכמויות להפחתה

 כלי של ההצבה תשתיות לשיפורוהאצירה  במערך לשיפור פעמית חד פלטפורמהמימון המשרד  יהווה  

 . האצירה

 עירונית מודעות יצירת תוך ,בעיר הבית ממשקי ממחצית  למעלה פקדו העירייה נציגי 2014עד אמצע שנת 

 . לנושא אישית ומחויבות

ביחס  2017עיריית חדרה אמורה ולראות חיסכון בעלויות הטיפול בפסולת בשנת  ע"פ התוכנית העסקית,

לחלופת האפס, וזאת במידה ותוכל לטפל בפסולת במתקן טיפול שנמצא בקרבת העיר, אשר ייגבה מחיר 

 דיפרנציאלי על הזרמים המופרדים

 שעיריית הנוספת העלותלפיכך  במקביל עלויות הפינוי גדלו, במכרז הפינוי לא כלל  בתוכו את ההפרדה במקור

בשנה  ₪מיליון  2.5 -כ הרטוב לזרם נוספים פינויים בגין ,במקור מההפרדה כתוצאה שנה כל הוציאה  חדרה

 . עלויות היטל הטמנה בגין הזרם הרטוב  למרות שזרם זה לא מועבר להטמנה . 

ך בחינת שיתוף הפעולה של ללא כל התייעלות תפעולית ברשות : לא בבקרה על עבודת קבלן הפינוי תו

התושבים בפתרון  תלונות והתנגדויות של התושבים להפרדה במקור שליוו את הפרויקט .   לא בבקרה על 

טיפול בפסולת המופרדת שיאפשר ירידה בכמות האשפה בפח הירוק ויביא לחסכון בהוצאות הפינויים של 

 נויים בשבוע.פעמים בשבוע( במקום שני פי 3הפסולת היבשה )כיום מפנים 

 פגיעה צפויההמשמעות להחלטה ש ,הנהלת העיר קיבלה החלטה על הפסקת הפרויקט  ההפרדה במקור 

למערך  ₪מיליון  13.7.וויתור על תמיכה של  בעתיד פסולת הפרדת בתהליכי פעולה לשתף הציבור בנכונות

תשתית להפרדה והסברה .כמו כן  תמריץ בית אב עבור כלל משקי הבית שקיבלו ₪מיליון  3.5 -אצירה ובינוי ו

 כניסה להליך משפטי מול הרגולטור הן בהפרת תנאים והחזר הכספים שהתקבלו .

 

 מתקן קצה ותחנת מעבר :

 הנהלת העיר החדשה  קיבלה החלטה על ביטול פרויקט ההקמה של מתקן הקצה ותחנת מעבר בתחום העיר .

לקבל את שכר עבור תכנון  DHVמול תביעה של החב'  תועיקר מעורבותו של האיגוד סביב פרויקט זה בהידיינ

הפרויקט .האיגוד בדק כי התקבלו כל התוכניות ומסמכי התכנון וכי, תכולת העבודה הינה כמפורט במסמכי 

בקשת ההצעה לשירותי ייעוץ וניהול פרויקט . בהאם לחומר שהתקבל האיגוד קבע אומדן עלות  העבודה 

 ס להסכם פשרה .שבוצעה   ,אומדן שהיווה בסי
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 עיריית אור עקיבא 

 לשני במקור פסולת הפרדת מערך בהקמת סיוע לקבלת קורא קול עקיבא אור עיריית עבור מילא האיגוד

 התמריצים קבלת בשל וכן פסולת טיפול בנושא הקיימות והתקנות בחוקים לעמוד בכדי וזאת זרמים

 .הסביבה להגנת המשרד בעידוד הניתנים

 עם אחד בקנה שעולה וכזו ביותר הכלכלית ההפרדה שיטת מהילאחר בחינה  החליטה, עקיבא עיריית אור

 .ה לה ע"י המשרד להגנת הסביבהתפרויקט ועל התמיכה שהוקצהעל לוותר ו, והעתידית הנוכחית הרגולציה

 יישום את שיאפשר ,בתחומה אריזות פסולת להפרדת הסדר עלהעירייה חתמה עם חב' תמיר עם זאת, 

במקביל נחתם חוזה התקשרות עם קבלן פינוי פסולת .חוזה  .בעיר הקיימים בתנאים המיטבית בתצורה חוקה

 ,הקבלן עבודת על ושליטה בקרה זה בכלל ,במקור הפרדה לחלופת הנדרשות ההתאמות את בתוכוהכולל 

 .לבפוע המבוצע השרות עבור "אמיתי" תשלום תוך לתושב הניתנת השירות רמת את לשפר במטרה

 

 מועצה מקומית ג'ת

 דה במקור.המגזר הערבי שנכנסה לפרויקט הפרהמקומית ג'ת הינה המועצה הראשונה מהמועצה 

בכלל  למחזור פסולת הפרדת מערך הקמתלהמועצה המקומית קיבלה את ההמלצה מתוכנית אב לפסולת 

 מערך בהקמתהמלצה זו, האיגוד מילא עבור המועצה קול קורא לקבלת סיוע ליישום . לרבות ההפרדה במקור

 .זרמים לשני במקור פסולת הפרדת

 שיתוף הוא סביבתי מיזם הצלחת לכל המפתחהשכילה לראות כי  , בליווי האיגוד,המועצה המקומית ג'ת

 אורח מקידום נפרד ובלתי מרכזיויצירת מודעות ורצון בקרב האוכלוסייה וזאת כחלק  התושבים של פעולה

 .וסביבתי מקיים חיים

הפסולת פ "ע 83%על  תומדההפרדה עאיכות . 2017 אמצעבצומו ועתיד להסתיים יבענמצא ההפרדה פרויקט 

 .(5%החום ) לפי שקילה של מדגם בפח  האורגנית

 

 אתרי הטמנה

 מעקב אחר פעילות אתר ההטמנה "איכות ירוקה "

 

 עיריית חדרה הוציאה צו מנהלי להפסקת עבודה באתר הטמנה "איכות ירוקה".   2014 בשנת

צו הפסקת עבודה הוצא לאור דוח מפורט של האיגוד המצביע על פעולות חוזרות וחורגות מתנאי היתר הבנייה 

 הרישוי של מפעיל האתר של הטמנת פסולת ללא תשתיות תיהום וגרימת מפגעים סביבתיים ,ו

ללא תשתית איטום וניקוז וללא היתר בניה להפעלת תא  5בסיורים  נמצא כי מבוצעת הטמנת פסולת בתא 

ובסוף יום ולרוב לא מתבצע כיסוי יומי של הפסולת   ככסוי יומיגולמית ללא עיבוד בפסולת בניין  זה. שימוש

עבודה נשארו ערימות פסולת לא מפוזרות ולא מכוסות בעפר כמו כן טרם נעשה שיקום שלב א' פעלו בשלב ב' 

 בניגוד להיתר בניה ורישוי העסק 

פעילות באתר כי למרות צו  מעקבים ותצפיות על כוחות ביצעו המשטרה הירוקה, בשילוב האיגוד יחד עם 

בשטח האתר ללא תשתיות מתאימות. בעקבות הממצאים שנמצאו  קלט פסולת שהוטמנה האתר  סגירה 

 המשטרה תפסה כלים כבדים במסגרת סמכותה .

התקיימו דיונים  בבית המשפט השלום  והבמחוזי בהם נתנו ערבויות לשחרור העלים הכבדים ןהוסר צו 

המשרד למתן המטמנה לא קלטה פסולת בשל תנאי מקדים של   2014הפסקת העבודה עם זאת במהלך שנת 
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רישוי העסק , שתחילה תהיה חפירה וניקוי הפסולת שהוטמנה ללא תשתיות כמו כן האיגוד הגיש לעיריית 

חדרה תנאים לביטול צו הפסקת העבודה והוצאת רשיון העסק עם לוחות זמנים מחייבים  לפעולות השיקום 

 .1340חד' תכניתבשתתבסס על עקרונות הנספח הנופי שלב א'  ע"פ תוכנית  מפורטת 

 

 אתר הטמנה "אביבית" : 

במסגרת בקשה להיתר בנייה נבדקה התוכנית ע"י האיגוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  וביקשו השלמות 

 טרם הוצאת ההיתר,התוכנית כללה :

באופן שיבוצעו עבודות עפר ע"י מילוי או חפירה על מנת ליצור שיפועים הסדרת קרקעית בור ההטמנה 

 . 1.3:5ניים בדפנות הצדדים של תאי הטמנה יהיו בשיפועים של בגבולות החיצו

יאטמו באופן שימנע מגע בין הפסולת לקרקע ,וכן חלחול תשטיפי פסולת דרך  איטום תחתית ודפנות האתר,

חרסית מהודקת בעובי של :  מערכות האיטום. איטום הקרקעית תתבצע ע"י מערכת משולבת של מס' שכבות

ג"ר/מ"ר ולבסוף שכבת  ניקוז  400מ"מ , בד גיאוטכני לא ארוג במשקל  1.5בעובי  HDPE -ס"מ , יריעה מ 25

.כל השכבות יותקנו כך ששכבת הקרקעית תהיה  משופעת לכיוון תעלת  סמ' ,עשויה חול  30גרנולרית בעובי 

. שכבת איטום  המדרונות בדפנות יהיה זהה לאיטום הקרקעית  התאים  . 2%-הניקוז בשיפוע שלא יפחת מ

הניקוז תיושם בשלבים ,תוך כדי התקדמות ההטמנה והגבהה הפסולת בתא  בכל שלב תתווסף שכבה בגובה 

 מ'. הפסולת תמולא בצמוד לשכבת הניקוז ההיקפית אך לא תעליה בגובה. 2.5-3של 

התבסס , לא תהיה כניסה של נגר עילי חיצוני אל שטח תאי ההטמנה הפעילים או המשוקמים בניקוז נגר עילי

על ניקוז הטבעי באיזור ובאמצעות שיפועים בגבולות החיצוניים בדפנות הצדדיים של תאי הטמנה .הטמנת 

מ' בין שיפוע גוף הפסולת לרום הסוללה ההיקפית ,כך שלא  1הפסולת באתר תבוצע תוך השארת מרווח של 

 יווצר מצב בו תהיה זרימה של נגר עילי לשטחים שאינם אטמים.

מערך הולכת התשטיפים מתאי ההטמנה הפעילים לצורך סילוק התשטיפים אל מחוץ  -יםהולכת תשטיפ

לשטח מבוסס על מערכת פרטנית  לכל תא הטמנה בנפרד .קליטת התשטיפים והניקוזים ע"י צינורות מחוררים 

. המאספים HDPEמאספים אשר יונחו בקרקעית תאי ההטמנה ע"ג שכבת  איטום חרסיתית ומעליה יריעות 

ובקצהו של כל צינור מאסף תותקן שוחת   1%יו בכיוון ניצב לכיוון שיפוע הקרקעית עם שיפוע אורכי של יה

 בטון ממנה ישאבו התשטיפים שיצטברו בתחתית הבור ההטמנה .  .

ס"מ  50ס"מ כיסוי יומי , 15השיקום מורכב מכיסוי וסגירה במס' שכבות כיסוי : שיקום נופי  ושלבי הביצוע 

ס"מ בחרסית לא מהודקת  40ס"מ בחרסית בהידוק מבוקר )בדיקות מעבדה(, 50י בחומר אנרטי ,כיסוי סופ

ס"מ אדמה גננית וזריעת חד עונתיים .כמו כן פעולות שיקום לצורך פיתוח נופי 60אשר תשמש בית שורשים ,

מנה בכל שלב אחרי השלמת הט יבוצעוכיסוי וסגירה עבודות ע"י יצירת שבילים ,ספסלי  ישיבה נטיעות  . 

 כל השלבים.לאחר סגירת בפועל אחרי השלמת הטמנה בכלל האתר,  ואילו השיקום הנופי יבוצע 
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 רכזת תכנון סביבתי ורישוי עסקים  –טובי דנינו 

ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה, שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת 

תכנון קשוב לסביבה, ופיתוח מתחשב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ערוך, את ההבנה שבעזרת 

איכות חיינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא חי. 

יה, מגורים, תעשי -השינויים כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בניה ליעודים שונים

ת התכנון ומסחר, תיירות וכד', חציבה וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי אנרגיה. מערכ

 שינויים אלה בסביבה. לת את המסגרת החוקית והמספק ןהוהרישוי 

המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום ההשפעות 

ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. המונח "קיימות"  השליליות של פעילות האדם

(sustainability מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, שמימוש צרכיו )

ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים אלה. בשנים האחרונות, 

( שמהותה המשך צמיחה כלכלית, תוך הפחתת coupling-deקפלינג ) -רטגיית דהפועל האיגוד לאור אסט

 הפגיעה בסביבה ע"י שימוש מופחת ויעיל במשאבים, התייעלות, יזמות ירוקה וסביבתית וצמיחה ירוקה. 

מערכת התכנון הרשמית במדינה פועלת מתוקף "חוק התכנון והבניה", במסגרת זו כל בניה וכל שינוי בפני 

 .ע חייבים לקבל היתר של מוסד תכנון, וקבלת היתר מותנית בהיותו תואם תכנית ברת תוקףהקרק

שואף להטמיע את נושאי איכות הסביבה  , שהוא בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

יע , ולהטמהשונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על פיהן

 תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. 

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות, תפיסות תכנוניות, של 

 . פיתוח בר קיימא ראיה כוללת וארוכת טווח. הנקראים בשפת התכנון שיקולים של

כנון, אמורה להבטיח תכנון נכון מבחינה סביבתית הכללת שיקולים סביבתיים בשלבים הראשונים של הת

 ולמנוע או למזער חיכוכים סביבתיים עתידיים לעת ביצוע והפעלת הפרויקט.

תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת עוצמות 

 הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע.

 

סטטוטוריים לבחינת פרויקטים של בניה ופיתוח העומדים לרשות המתכננים -יםהכלים המקצועי

 .הסביבתיים כוללים בין השאר חוות דעת סביבתיות ותסקירי השפעה על הסביבה

 

במסגרת רישוי עסקים נותן איגוד ערים אישור לרישיון ומגדיר תנאים סביבתיים ברישיון לפרטי רישוי, 

ליהם קיבל האיגוד הסמכה מהמשרד. כמו כן, מסייע האיגוד בפיקוח שאע"פ בקשת הרשות המקומית, 

 ובבקרה על שאר פרטי הרישוי. 

הכלי העיקרי, באמצעותו הרשות המקומית  .בתי עסקמהווה את לב ליבו ואת נשמת אפו של  רישיון העסק

השלכה מסדירים את הפעילויות, שלהן  והגורמים הסביבתיים )איגוד ערים והמשרד להגנת הסביבה(

, יש את ולנותני האישורהמתווספים בו. לרשות הרישוי  והתנאים המיוחדים העסק ןרישיו סביבתית, הוא
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תנאים מיוחדים אלה, הם למעשה לב ליבו של הרישיון,   .לרישיון העסק הסמכות להוסיף תנאים מיוחדים

, שמכוחו פועל 9681 –, התשכ"ח חוק רישוי עסקים והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה על

האיגוד. חוק זה קובע, באמצעות צו רישוי עסקים, את התחומים אשר לצורך פעולתם חייבים בקבלת 

רישיון עסק מאת הרשות המקומית. רשיון העסק, הניתן לעסקים בקבוצות אלו, כפוף לתנאים הניתנים 

להגנת הסביבה, משרד  ביניהם: המשרדעל ידי גורמי האישור השונים, אלו הם: "נותני האישור", 

הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות. עד לכניסתה לתוקף של הרפורמה 

עיסוקים  97-, המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף הנותן אישור ל2013בחוק רישוי עסקים, בנובמבר 

 שונים הנכללים בצו.  (פריטים)

על פי פוטנציאל הנזק הסביבתי  ((A,B,Cים לשלוש קבוצות , המשרד סיווג את הפריטים השונ2000בשנת 

 הנשקף מהם:

  מפעליA  .מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי גבוה : 

  מפעליB .מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי : 

  מפעליC.מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי נמוך : 

 C.בפריטי כנותני אישור סמכות מלאה ישנה לאיגוד 

למסקנה, כי הסיווג האמור אינו יוצר היררכיה מספיקה בין פריטי העיסוק  ההוביל שנעשתה בנושא בדיקה

, איגודי ערים ויחידות השונים וכי יש צורך ליצור חלוקת עבודה בטיפול בעסקים בין המשרד ומחוזותיו

לי השפעות והרשויות המקומיות. כל זאת, במטרה לאפשר למשרד להתמקד בטיפול בעסקים בע סביבתיות

הצעה מחודשת לסיווג מפעלים  2012נרחבות ומשמעותיות ולקיים פיקוח שיטתי. לשם כך, הוכנה בשנת 

על פי מורכבותם ומידת השפעתם הסביבתית. במקביל, בוצע שינוי ראשוני הקשור למידת מעורבותו של 

ן אישור למעמד המשרד כנותן אישור בצו רישוי עסקים. השינוי כולל מעבר המשרד ממעמד של נות

לידיעה" בחלק מהמגזרים, שהוגדרו על ידי המשרד כבעלי השפעות סביבתיות מקומיות בלבד ”המכונה 

, בחלק מהרשויות ובשיתוף עם האיגוד, ומגזרים המוסדרים בחקיקות נוספות. עבור מגזרים אלה הוכנו

הלך זה תואם את מפרטי תנאים אחידים, שהרשות המקומית תציב כתנאים לקבלת רישיון עסק. מ

 המלצות רפורמת הבר לחוק רישוי עסקים. 

 

עסקים  לתחום רישוי העסקים השלכות פליליות נרחבות. כתבי אישום מוגשים כנגדראוי לזכור כי, 

 . ומנהלים בהליכים פליליים

שבתחומי שיפוטו, ע"פ  -ומיות ואזוריותמועצות מק -רשויות 13האיגוד מטפל בבקשות לרישוי עסקים של 

 בקשת הרשויות וצרכיהן.
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 תכנון סביבתי

 ועדות מקומיות לתכנון ובניה

 :ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 7 -כרמל מיצג את עצמו ב-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 ועדה מקומית לתכנון ובניה השומרון .1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה .2

 ועדה מקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה .3

 מקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל ועדה .4

 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק חפר .5

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שרונים .6

 ועדה מקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור .7

 

מחווה דעתו בכל הבקשות להיתרי בנייה ו ,במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות

 .התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את

הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. בנוסף, מייעץ האיגוד באופן שוטף  , במסגרת זו,מלווההאיגוד אף 

"זוג  ולעיתים אף מהווה ,למהנדסי הועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

ני הועדה במידה וישנה חריגה מהתרים ואישורים קודמים עיניים נוסף" בשטח, בסיורי השטח שלו ובעדכו

 שניתנו למפעלים ובתי עסק.

 

ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים  התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים,

רפתות, לולים  ,שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני אירועים

וח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם. השתתפות האיגוד בשלבים המוקדמים וכד'( בטו

 .של גיבוש תוכניות מאפשרת הבטחת האינטרסים הסביבתיים לטווח הארוך

 

 היתרי בניה 

בקשות  192 -הועברו לטיפול ונמסרו התייחסויות של התכנון הסביבתי באיגוד ל 2014במהלך שנת 

 . 4י להיתרי בניה וטופס

 

מכל הועדות המקומיות שבהם חבר האיגוד. אחד  -איגודהרשויות החברות בהפניות מגיעות מכל מרחב 

כפרי( -ממאפייניו הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

ים. הטרוגניות זו ערבים(, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתי-ובאופי תושביהם )יהודים

 משפיעה על מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד.

בין שאר הנושאים שבחנו היו: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים,  רפתות, לולים, חניונים תת קרקעיים, 

בתי מלון, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות וציבוריות( 

 ובות קמין בבתי מגורים.אר
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עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזאת מתוך ההבנה שתכנון סביבתית 

נכון יכול לגשר בין דילמות מקומיות של שימור מול פיתוח ועוד. התכנון הסביבתי יכול לשמש ככלי עזר 

 בידי מקבלי ההחלטות, ובכך למנוע מטרדים סביבתיים.

 

שהגיעו לידי  4ף הבא מציג את הצמיחה שחלה בשנים האחרונות בטיפול בבקשות להיתרים וטפסי הגר

 האיגוד: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפלנו באיגוד במספר הבקשות להיתרים הגבוה ביותר מאי פעם. אנו מאמינים כי הקף זה  2014בשנת 

זו תלך ותגדל, כמו גם, תהליכי רק ילך ויגדל, ככל שההבנה בדבר היתרונות הטמונים בחוות דעת 

חיזוק השלטון המקומי והגדלת הסמכויות של הועדות המקומיות הרפורמה בתכנון ובניה שעיקרה הוא 

 עדות המחוזיות לתכנון ובניה. וצמצום התלות בותוך 

 

 

 תהליך הטיפול בהיתר בנייה, החל מרגע הגיע הבקשה אל שולחננו מתבצע כדלהלן:

ברת על הבקשה ועל דרישות הועדה המקומית לת"וב ומאתרת את ההיבטים המתכננת הסביבתית עו

הסביבתיים הרלוונטיים לתוכנית הנדונה. בהתאם למאפיינים אלו היא פונה לאיש המקצוע הרלוונטי 

באיגוד )טיפול באוויר, שפכים, קרקע, רעש וכד'( לקבלת התייחסותו בנושא. ברוב התוכניות אנו מגיעים 

 ל מנת שנוכל להתרשם באופן ישיר מהבקשה בפרט והסביבה בכלל. לסיור במקום, ע

 הדבר נדרש מהמבקש. -כגון, דו"ח אקוסטי או נספח סניטרי -במידה ויש צורך בהשלמות נוספות

המקומית  הלאחר מכן, עם קבלת כל המידע ועם הבנת התוכנית על כל מכלולה יוצאת חוות דעתנו לוועד

 לת"וב הרלוונטית. 
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 מוסך בבאקה אל גרביה )צילום: טובי דנינו(יקוח בסיור פ
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 ע"פ בקשת הרשויות: 2014לבקשות שטופלו באיגוד בשנת מספר דוגמאות 

 

הבקשה הנ"ל עסקה בחנות נוחות בשטח של תחנת תדלוק,  -הקמת חנות נוחות בתחנת תדלוק, בת שלמה

מקור  -אחר ומדובר בתחנת תדלוקעל פניו לחנות הנוחות עצמה אין השלכות סביבתיות מהותיות אולם מ

אנו נוקטים במשנה זהירות, ושיתוף הפעולה מול המחוזות של המשרד להגנת  -משמעותי לפגיעה סביבתית

 הסביבה הוא במרבו.

נמצא בה זיהום קרקע. דרישת המשרד כי  2012-התחנה הנ"ל נבדקה ע"י המשרד להגנת הסביבה וכבר ב

קע מוסדר מול המשרד, לא מולאה. כחלק משיתוף הפעולה בין הזיהום יתוחם ויחל תהליך שיקום קר

המשרדים, לא אישרנו את הבקשה וזאת טרם התחלת עבודות החפירה ושיקום הקרקע במקום, בליווי 

 המשרד להגנת הסביבה, ואישורו. 

דגש נוסף בו עסקנו במסגרת בקשה זו, מאחר והתוכנית נמצאת בשטח שאין בו חיבור לביוב, דאגנו כי 

 ראשית, בורות הרקב המוצעים בתוכנית יבוטלו, והמקום יחובר לביוב. 

 

מדובר במפעל בטון של חברת שפיר אשר האיגוד ליווה  -למפעל בטון, אזור התעשייה עמק חפר 4טופס 

עוד טרם הקמתו. הדגש במפעל זה היה על הקמת מפעל בעל פוטנציאל גדול לגרימת מטרדים סביבתיים 

ל אזור תעשייה חדיש, ובעל רצפטורים ציבוריים לא מעטים. לפיכך מלכתחילה נדרשו מהותיים, בסביבה ש

 תאי קבלה תת קרקעיים, כאשר גם תאי האחסון העיליים נבנו בתוך מבנה סגור. 

עם כל בקשה לקבלת היתר לאכלוס המגיעה לבחינת האיגוד מתבצע סיור בשטח המפעל. כמו גם במקרה 

 רישות הסביבתיות שהוצבו לעסק מולאו בשלמותם. זה, על מנת לוודא שאכן , בד

מערכת למיחזור בסיור במפעל הבטון נבחנו סוגיות האוויר, מערך הטיפול בשפכים, ואף הוצגה בפנינו 

עודפי בטון ממערבלים, היודעת להפוך בטון חזרה לחומרי גלם יבשים, אשר מועברים לשימוש חוזר 

 ים אף הם למערך בורות השיקוע של המפעל וחוזרים לתהליך. כמצעים לכבישים. המים מתהליך זה מוזרמ

 

באיגוד התקבלה תוכנית שינויים למכון  -תוכנית שינויים, מבנה מכון תערובת, פארק תעשיות עמק חפר

תערובת מזון קמחית להאבסת בעלי חיים. במסגרת השינויים המוצעים בפעילות המכון ייעשה גם שינוי 

לדגים. כאשר קו נוסף מתוכנן להחליף ייצור אבקה גם לעופות.בסך הכל מדובר ייצור כופתיות  -בשימוש

 טון ביום.  300על ייצור מתוכנן של עד 

השינויים המוצעים בשימוש בעלי משמעויות סביבתיות נרחבות נוספות על אילו אשר אושרו ע"י האיגוד 

ה נבחנת מחדש.בין השינויים: בזמן הטיפול בבקשה הראשונה להיתר בניה למכון, ועל כך הבקשה כול

מתוכנן שימוש בקיטור, וזאת באמצעות גפ"מ עד להגעת הגז הטבעי; שינוי מתוכנן נוסף, יתכן ויהיה 

דבר העלול ליצור  -שימוש בקמחי בשר או קמחי דגים. חלק מחומרי הגלם יהיו תוצרים של מפעלי פסדים

 ביצוע כבישה.  -מטרדי ריח; שינוי נוסף מתוכנן בתהליך

גם בקשה זו נבחנת בקפידה, ובשיתוף מול מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, על מנת לוודא אם, 

 כתוצאה מהשינויים, המפעל נזקק לאישור היתר פליטה במסגרת חוק אוויר נקי. 
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מדובר בבקשה להיתר להקמת מרתף חניה המתוכנן  -מרתף חניה נפרד למבנה מסחרי, פרדס חנה כרכור

מקומות חניה לרכבים  65מסחרי קיים סמוך. החניון הוא חניון במפלס אחד, ובו מתוכננים  לשמש מבנה

פרטיים. במסגרת הטיפול בבקשה התגלעו חילוקי דעות בין היועץ האקוסטי של מבקש הבקשה לבין 

 האם מדובר בחניון פתוח או סגור.  -האיגוד בנוגע להגדרת סוג החניון

, שטח פתחי האוורור  מפלס חניה בו בכלמ"ר(  הוא חניון  500ן פתוח )מעל עפ"י הדרישות הסביבתיות חניו

 משטח רצפת המפלס. 2%הטבעי בקירות )לא כולל פתחי כניסה ויציאה של מכוניות( עולה על 

 .  1.5%היועץ קשר את עובדת היותם של מתזי כיבוי אש במפלס לכך שהחישוב הוא עפ"י 

 כנית הותאמה לדרישות הסביבתיות של האיגוד. האישור לחניון ניתן רק לאחר שהתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפעל בטון, פארק התעשיות עמק חפר )צילום: טובי דנינו(
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 תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר

, דרך תכניות מפורטות ועד תיקי מטריפוליטניתהאיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, 

 . יםבניה ופרוייקטים מיוחד

ת בדרך גרפית )מפה( ובאמצעות מסמך עקרונות את שימושי הקרקע השונים. ות המפרטותוכנימדובר ב

ברמות השונות  תוכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון

ות, אתרי סילוק : ארצית, מחוזיות ומקומיות. תוכנית מתאר ארצית מיועדת, למשל, לתחנות כוח, מחצב

פסולת, שמורות טבע וגנים לאומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא את הפירוט הרב 

והבניה  התכנון. מטרות תוכנית מתאר מקומית )מתוך חוק מסויםביותר באשר לייעודו של שטח קרקע 

ה על ייעוד חקלאי של (: פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמיר 1965תשכ"ה 

קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון, הבטיחות, 

הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים 

אדריכלית, היסטורית,  למגורים, לתעשייה ולמסחר ; שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות

  . וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי ארכיאולוגית

 

 

 תוכניות בניין עיר ונספחים סביבתיים:   12-נתן האיגוד חוות דעת ל 2014במהלך שנת 

 

 ועדה מקומית לת"וב חוף הכרמל:

מפעל מזון ניר עציון, שעניינה העיקרי הוא הסדרת  303-0110882כתיבת חוות דעת לתוכנית מפורטת מס' 

 גבולות חדשים למתחם מפעל המזון בהתאם לבנייה הקיימת במקום.

 

 ועדה מקומית לת"וב מנשה אלונה: 

תוכנית בינוי בקיבוץ רגבים להסדרת מתחמים לבניה וחלוקתם למגרשים כולל סלילת דרכים ושבילים 

 . 287ת בתוקף מ/ותוכני 392עפ"י תוכנית בהכנה מס' מ/

 

 ועדה מקומית לת"וב עמק חפר:

שער כימיקלים אזור התעשייה עמק חפר, שעניינה הסדרת הוספת  - 23/81מתן חוות דעת לתכנית עח/

 שימוש עיקרי אחסנה בשטח המרתף שהיה מיועד לחניה בלבד. בנוסף, מסדירה תוכנית זו קווי בניין לעסק. 

 

ון ובניה עמק חפר, והועד המקומי של קיבוץ בחן הגיש האיגוד את בעקבות פניית הועדה המקומית לתכנ

שהיא תוכנית המתאר למועצה המקומית זמר, בהתאם לתוכנית אב  1005/1/8מש/התייחסותו לתוכנית 

 . 2020ליישוב והמתייחסת לשנת היעד 

דונם  25-כאשר אחת ממטרות התוכנית הינה הרחבת אזור התעשייה הקיים והמתפרס כיום על שטח של כ

ונמצא בגבולה הדרום מערבי של המועצה המקומית זמר, ושינוי ייעודו לאזור תעסוקה ותחבורה בשטח 

 דונם.  158 -כולל של כ

מ' מבתי ההרחבה של  200-מדובר במתחם רחב היקף, אשר בגודלו המוצע, יימצא במרחק של פחות מ

ביבתם של תושבי הקיבוץ, אשר בחרו לחיות קיבוץ בחן, דבר אשר יכול להשפיע רבות על איכות חייהם וס

 את חייהם בסביבה כפרית לא מתועשת. 
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כאזור תעסוקה, וכי שטחים אלו מוגדרים  21/3התייחסותנו קבעה כי מתחם זה, אשר אינו מסומן בתמ"מ 

בתמ"מ כאזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח. כל תכנון אחר אינו עומד בהלימה לתוכנית המחוזית וסותר אותה, 

 כנון זה אפשרי רק במידה ומאושר שינוי לתמ"מ. ות

המלצתנו היתה להקטין את שטח ייעוד התעשייה ובחינת האפשרות להרחקתו מבתי תושבי בחן למרחק 

 מ' לפחות.  500של  ימינימאל

 

תוכניות המבקשת לתאם את הבינוי עם תוכנית המתאר של  -תוכניות בינוי לסככות ללולים, עמק חפר

מופקדת. התוכניות מהוות מסגרת תכנונית להוצאת היתרי  191ותכנית מס' עח/ 200עח/עמק חפר מס' 

 בניה להקמת חוות לולים ולשילובם בסביבה. 

 2013מ'. במהלך שנת  200)מופקדת( מרחק מבנים חקלאיים מנחל אלכסנדר הוא  191עפ"י תמ"א עח/

 טיפלנו בתוכניות הבאות:

 ם לרבייה, בית הלוי; תוכנית בינוי לחוות לולי 11/191תב/

 תוכנית בינוי לסככות לולים לפיטום,בית הלוי;  9/191תב/

 סככות לולים לפיטום, משמר השרון;  3-תוכנית בינוי ל 8/191תב/

 תוכנית בינוי לסככות לולים לפיטום, משמר השרון. 7/191תב/

 

 ועדה מקומית לת"וב חדרה:

 שביל התפוזים . -שינוי הוראות בניה 302-0173880תוכנית מפורטת 

דונם ומכיל מספר מבנים, מתקני ספורט הנמצאים בינות לעצי פרדס  15שטח התוכנית מתפרש על פני 

 וחניה.

שטח זה  35שטח חקלאי/נוף כפרי פתוח, ועפ"י תמ"א  6אזור התוכנית נמצא בשטח המוגדר עפ"י תמ"מ 

 מוגדר כמרקם שמור ומשולב.

שטח זה מסווג ביעוד קרקע חקלאית, כאשר חלק משטח  2020עפ"י תוכנית המתאר לעיר חדרה חד/

טבעי תוך שהוא מפעיל מספר  -התוכנית מסומן כ"הנחיות מיוחדות". המקום שומר על צביון חקלאי

 מתקני ספורט לילדים. 

 
 חוות דעת סביבתיות

של בדיקה וצאתם לפועל של תכניות רבות, מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה ה

טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל. מגוון סוגי התכניות והמבנים אשר מהווים וזאת עוד סביבתית, 

פוטנציאל לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר )תכניות בניין עיר, מפעלים, כבישים,מחצבות, מתקנים 

שר השפעתו של כל סוג חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות וכו'(, כא

תכניות הנה ייחודית לו. לדוגמא, השפעתו הסביבתית העיקרית של כביש חדש על סביבתו, הנה פליטת 

מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה, לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי 

ם של שפכים מסוכנים ו/או הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעתן הסביבתית של מרפאות טמונה בפליטת

פסולת מסוכנת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי ריח והן על 

 .ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים לסביבה

תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים, נדרש לעיתים להציג חוות דעת סביבתית.  על מנת לבחון

 דעת זו:  מטרותיה של חוות
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 הערכת ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט. .1

 הערכת השפעתה של הסביבה על הפרויקט. .2

 קביעת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למזער ולמנוע את המפגעים הסביבתיים.   .3

חוות הדעת סוקרת את כלל המשתנים: מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים במקום, השפעת פעולות 

  .ה על הסביבה, אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתיתהבניי

בין המצב הקיים או הפוטנציאלי לבין התקנות והערכים  בנוסף, על חוות הדעת הסביבתית לערוך השוואה

המלצות לתיקון המפגע והרחקתו  מציגה חוות הדעתבמידה וישנה הפרה או סטייה והמקובלים ברשויות. 

  .נזק משמעותיטרם גרימת וזאת 

נתן האיגוד חוות דעת לתסקירי השפעה על הסביבה ואף ניסח הנחיות להצגת מסמכים  2014במהלך שנת 

 סביבתיים, כמפורט להלן :

 עמק חפר: 

מתן התייחסות בבחינת הנספח הסביבתי של תוכנית בינוי ופיתוח לאזור מבני המשק בקיבוץ המעפיל 

( 35טח המוגדר כבעל רגישות סביבתית נופית גבוהה )תמ"א ולשטח התוכנית הנמצא בש  6/1/60תב/

 ( . 4/ב/34)תמ"א  כאזור בעל פגיעות מי תהום גבוההו

 

 פרדס חנה כרכור:

מרכז גריאטרי  -/ ג  1107מתן חוות דעת למחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה למסמך סביבתי לתוכנית ש/
 פרדס חנה.  -ע"ש שוהם

 

 חדרה:

המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע להמשך הטיפול במסמך הסביבתי שהוכן  המשך שיתוף הפעולה עם

עבור תוכנית לבנייה ופיתוח מתחם בית החולים הלל יפה בחדרה, ובחינת ההשלכות הסביבתיות של 

 .  490הרחבת הפעילות של המרכז הרפואי במסגרת תוכנית חד/
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 נציגי איכות הציבור בחדרהלעובדי אגף הנדסה ו "נעים להכיר -עיון "בניה ירוקה יום

שם האיגוד דגש, בין השאר,  תייםלהפצת והעמקת המודעות לנושאים סביב האיגודפעילותו של  במסגרת

 הירוקה, וזאת במסגרת מחויבותו לתכנון סביבתי בר קיימא.   הבניהנושא  בהטמעת

עובדי אגף ל ים להיכר" נע -קיים האיגוד יום עיון, שנשא את הכותרת "בניה ירוקה 18/11/2014בתאריך 

 . הנדסה בעיריית חדרה ונציגי הועדה המקומית לתכנון ובניה

לישים או  וצהרהעיון נערך בשיתוף עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה, ומטרתו להפוך את המ יום

 הבניה הירוקה בחדרה.  רונותעק אתלמעשה  הלכהבמילים אחרות: כיצד מיישמים 

עקרונות, מושגים, דוגמאות; נחשפו לתקן לבניה  -הרצאת מבוא לבניה ירוקה היום שמעו העובדים במהלך

עדכון וחידוש, הן ברמת התכנים המקצועיים והן מבחינת  חרונה( אשר עבר בשנה הא5281ירוקה )ת"י 

 -סיווג סוגי המבנים; הרצאה על העיר פרייבורג אשר בגרמניה, אשר נרתמה כולה לאורח חיים סביבתי

הבניה הירוקה. בהמשך למדו עובדי האגף כיצד ניתן ליישם זאת הן בתחומי בתי המגורים  מקיים וברוח

-בתחום מבני הציבור עם דגש על מערכת החינוך  והן -הרצאתו של היזם אבי מאור מנכ"ל קב' חנן מור-

 מהיחידה הסביבתית בשרון ועליזה סוקל, מנהלת בית הספר הירוק בכפר סבא, -הרצאתו של אורן תבור

אשר לוותה בשתי תלמידות שהסבירו לנוכחים מה מיוחד בבית הספר שלהן ומה המשמעות של למידה 

 במבנה ירוק מבחינת ההשפעה על בריאות התלמידים ויכולתם להתרכז בעבודתם. 

הסביבתית של איגוד הערים לבין מנהלת  כננתהעיון עצמו "נולד" בעקבות שיתוף פעולה בין המת יום

 ת ומזכירת הוועדה המקומית. המחלקה הארגוני

העיריה מר צביקה גנדלמן הגיע לברך, ובדבריו הדגיש את העובדה כי חדרה אימצה את החלטת  ראש

כי תקן הבניה הירוקה יהפוך לחובה בכל עריו, כאשר עפ"י החלטת הפורום התקן יאומץ  15-פורום ה

העיר הדגיש כי הוא רואה  וראשומות. ק 15ראשית במבני ציבור, במגדלי משרדים ובבנייני מגורים מעל 

 מהותי בסדר היום החדש של חדרה כעיר אנרגיה. חלקבנושא הבניה הירוקה 

בירכו את המשתתפים, סגנית ראש העיר ונציגת העיריה במועצת האיגוד הגב' חדווה יחזקאלי,  בהמשך

 אשר שמה דגש בדבריה על המשך קידום הנושאים הסביבתיים בעיר.

כי בניה ירוקה היא קודם כל שינוי בדפוסי  הדגישר ויו"ר הועדה המקומית מר טל בן אליהו ראש העי משנה

 חשיבה, שיכול להיות מושג באמצעים פשוטים וקלים לביצוע, אשר חשוב ללמדם. 

סהר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה, אשר אירח את עובדי האגף באולם ההרצאות היפה באיגוד,  ניר

את חשיבות שיתוף הפעולה  והדגישאת מגוון פעילויות האיגוד, את מרחב פעילותו  בדיםהעוהציג בפני 

 הקיים בין העיריה לאיגוד ואת חשיבותה של חדרה במרחב הסביבתי של האיגוד. 

תמיד מה  לאהמכריע הוא  השיקול תכניותהמסקנות שילוו את משתתפי יום העיון היא: בבדיקת  אחת

 אשר.  ניתן לאשר אלא מה נכון ל
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יום העיון זכה להצלחה מרובה, והאיגוד מתכוון להמשיך ולקיים ימי עיון נוספים לרשויות ולועדות 

 . 2015מקומיות נוספות בתחומי האיגוד גם במהלך 
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 סיורים

ן בתכנון לקבלת התייחסות האיגוד, הן ברישוי עסקים והמהרשויות במסגרת הטיפול בבקשות המגיעות 

סביבתי, נוהגים אנשי האגף לצאת לסיורים במקומות הנדונים וזאת על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי 

מהצרכים של נשוא הבקשה וממאפייניו. לעיתים סיורים אלו נערכים במפעלים בעלי מאפיינים זהים 

בור הרשויות לבקשה, וזאת על אף שאינם ממוקמים בתחומי האיגוד.  המשמעות של סיורים אלו ע

 החברות באיגוד הוא שיש עוד עין פקוחה בשטח. 

 

 בניית בתי מגורים, כולל קמינים

במהלך השנים האחרונות חל גידול בתוכניות לבתי מגורים הכוללות קמינים, העלולים להוות מטרד 

מרות; סביבתי לשכנים )בתקופה הנדונה בדו"ח הוגשו לאישורנו ארבע תוכניות בקציר; תוכנית אחת במש

תוכנית אחת בתלמי אלעזר ותוכנית נוספת בחדרה(. לצורך מתן אישורנו מבוצעת השוואה בין נתוני 

להקמת ארובות בתנורי הסקה ביתיים )בשיתוף רכזת איכות אוויר  1368התקן ישראלי  הבקשה לדרישות 

 מתעשייה וחו"מס(.

 

 חניונים תת קרקעיים

שנבנים באזורנו ישנה התייחסות מעמיקה ומפורטת לנושא במסגרת תוכניות רבות של מבנים מסחריים 

במקום ומיקומם, וזאת במידה  CO-הטיפול בזיהום אוויר מכלי רכב. אנו שמים דגש בבחינת מספר גלאי ה

שאין בקומת החניון פתחים, מספר החלפות האוויר, ומיקום הפליטה.  בשנים האחרונות  אף הגיעו 

בניית חניון תת קרקעי למבנה מסחרי  -2014תוכניות אותן בחנו במהלך שנת לבחינתנו בנייני מגורים. בין ה

בפרדס חנה )ראו התייחסות מפורטת לעיל(; הקמת מבנה משולב למסחר, משרדים ובית אבות בחדרה; 

 חניון תת קרקעי במבנה מסחרי חדש בגבעת אולגה, ועוד. 
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 טיפול בתחנות תדלוק 

נות תדלוק, נדרשים היזמים להעביר לבחינתנו מלבד פרשה טכנית במסגרת הבקשות למתן אישורים לתח

אף מסמך הידרולוגי סביבתי. בשנה האחרונה נתנו דעתנו לנושא הרגישות ההידרולוגית של המקום בו 

מבוקשת התחנה, ובמקומות של רגישות הידרולוגית ברמה א' )עפ"י רשות המים(, אנו דורשים הגנה 

 שלישונית על פני הקרקע. 

לתחנת תדלוק טן באזור התעשייה של פרדס  4נתנו התייחסותנו לבקשות הבאות: טופס  2014מהלך ב

מגל מזרח ומערב על  -תחנת תדלוק "זיתוני" בבנימינה; תוספת צוברי גפ"מ בתחנות תדלוק קיימות חנה;

ים ; הקמת תחנת תדלוק חדשה "תנופה" באזור התעשייה בחדרה )טיפול בבקשה זו טרם הסתי6כביש 

מאחר ובשטח התחנה נמצא זיהום קרקע משמעותי והמקום נמצא בתהליך טיפול ושיקום הקרקע 

בהנחיית ובליווי המשרד להגנת הסביבה(; תחנת תדלוק נילי בזכרון יעקב ) גם כאן הטיפול טרם הסתיים 

ן היתר חוות דעת האיגוד היתה שלא ניתן לית -(; בקשה לשידרוג שתי תחנות פנימיות באמץ ובאחיטוב

לבקשה זו טרם עריכת סקר קרקע בתיאום עם המשרד, כדי ללמוד על מצב הקרקע בשטח התחנות הנ"ל; 

 לתחנת תדלוק פנימית בקיבוץ גבעת חיים מאוחד. 4טופס 

 

 אסבסט 

 האיגוד מנחה את הועדות המקומיות לת"וב בדבר הכללת תנאים בנושא פירוק אסבסט בהיתרי בניה.

וד נמצאים לא מעט יישובים כפריים, הנושא של מבני אסבסט הוא חיוני. מאחר ובתחומו של האיג

ביישובים כפריים )ולא רק( נמצא כי לא מעט מבני משק נבנו ע"י אסבסט, ולכן ברוב המקרים שבהם נדרש 

אישור להריסת מבנים, או שיפוץ של מבנים קיימים ועל מנת למנוע מפגעי אסבסט אשר עלולים לגרום 

עבודות להסרת אסבסט ה ולאוכלוסיה, יש לוודא כי אחד התנאים למתן ההיתר הוא כי לסיכון לסביב

לביצוע , ולאחר קבלת היתר 2011-יתבצעו בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א

  הממונה.את מעבודת אסבסט 

 ס באיגוד. הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מ

 

 בדיקות רעש

עפ"י החוק למניעת רעש ישנן רמות רעש אסורות במהלך היממה ובמיוחד בשעות הלילה. רעש יכול להוות 

מטרד חמור ביותר, ומקורותיו הם שונים. מיקום בתי מגורים בסמוך למקור רעש תדיר )פסי רכבת, 

ך של דירה, מעבר למטרד הקשה עצמו. אזורי תעשייה וכד'( יכול אף להביא לירידת ער כבישים ראשיים,

לעיתים הועדות המקומיות לת"וב דורשות מהיזמים במסגרת תנאי ההיתר להזמין מדידות רעש ע"י 

מהנדסי אקוסטיקה, ולקבל על כך דוח הנדסי. מדידות אלו יכולות להצביע הן על מטרדים אפשריים ביחס 

 שכניו בסביבה.  השפעת הפרויקט עצמו על -לפרויקט המדור או לחילופין

בין שאר הנושאים הנבחנים: רעש ממזגנים, הצעות לאמצעים למיגון ולהפחתת הרעש, רעש מקרבה לכלי 

 תחבורה שונים, רעש מהפעלת צהרון באזור מגורים וכו'.

 הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכזת קרינה ורעש באיגוד. 
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 סיכון נייחים מדיניות הפרדת מרחקים ממקורות

יצא חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה המסדיר את מדיניות מרחקי ההפרדה במקורות סיכון  2011ביוני 

 נייחים. 

במהלך השנים התמודדנו, לא אחת, עם מקרים של קרבה מסוכנת בין מפעלים למוקדי אוכלוסייה. חוזר 

ים מסוכנים לאוכלוסייה, ומשמש כלי זה קובע מדיניות ארצית אחידה לעניין מרחקי הפרדה בין חומר

עבודה חיוני וחשוב במסגרת העבודה שלנו כאן באיגוד. במהלך השנים האחרונות הושם דגש מיוחד על 

הטמעת מדיניות זו בתוכניות שנבחנו על ידינו באיגוד. חשוב לזכור כי, קביעת מרחקי ההפרדה נעשית 

ת של אירועי חומרים מסוכנים בשגרה, וזאת תוך לצורך הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאו

התחשבות בצורכי הפיתוח והבנה לעובדה, שבהינתן משאבי קרקע מוגבלים יש למזער את המגבלות 

 המוטלות על שימושי הקרקע. 

 הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס באיגוד. 

 

 קווי חלוקת גז טבעי

 (בר 16 -ל מתחת) לאחרונה החל תהליך הקמת רשת חלוקת גז טבעי, שמטרתה הובלת גז טבעי בלחץ נמוך

אלה עשויים להיות  שבאמצעותה הגז יגיע לצרכנים בינוניים וקטנים. צרכנים (,בר 4-פחות מ)ונמוך מאוד 

ביתיים. רשת  צרכנים מפעלי תעשייה ומוסדות כגון: בתי מלון ובתי חולים ובמקרים מסוימים אף

 החלוקה תופעל ע"י בעלי רישיונות חלוקה שזכו או יזכו במכרזים. המערכת מורכבת מ:

 .(והפחתת לחץ מתקן למנייה)PRMSמתקני הוספת ריח ומתקן להורדת לחץ המותקנים בתוך . 1

 מתקני הגפה. 2

 (PRS) מתקני הפחתת לחץ אזוריים. 3

 מתקני מדידה אצל הצרכן. 4

 (בר 7-תכת או פלסטיק בלחץ פחות ממ)צנרת חלוקה . 5

 

לידי האיגוד הגיעו מספר בקשות לבחינת מערכות פנים מפעליות במפעלים גדולים בשטחי האיגוד. בחינת 

 נושא זה נעשה תוך הקפדה על ההיבטים  הבאים:

   Hazopסקר סיכונים  .1

 אישור רשות הגז. .2

כמות הגז הטבעי בשטח המפעל על המבקש לחשב ולהציג את  -התייחסות לעניין מרחקי הפרדה .3

וכל הצנרת במפעל כולל צנרת עתידית, ביחידת משקל.במידה והכמות  PRMS -מנקודת היציאה ב

טון יש לחשב את מרחק ההפרדה בהתאם להנחיות ב"מדיניות מרחקי ההפרדה  5עולה על 

 ולהציג בתרשים את מעגל הסיכון מגדר המפעל . 2014במקורות סיכון נייחים" ממרץ 

 ירוט אמצעי הניטור, המיגון וההתרעה המתוכננים.פ .4

  לנושא של תוספי ריח לגז הטבעי תהתייחסו  .5
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 רישוי עסקים

כאמור, אחד הכלים העומדים לרשותנו להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים הוא הצבת תנאים 

פעילותם, כגון:  סביבתיים ברישיון עסק. התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של

 איכות השפכים, איכות האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים. 

 נוהל הטיפול בבקשה לרישוי עסק הוא כדלהלן:

להתייחסות לבקשה לרישיון עסק נערך  מנהלי רישוי עסקים ברשות המקומיתכאשר מתקבלת פניה של 

ל העסק. לאחר מכן, ניתנת חוות דעת הנכתבת בשיתוף עם סיור בעסק לבדיקת ההיבטים הסביבתיים ש

אגף קרקע ואגף אויר, על פי מאפייני העסק. חוות הדעת עונה לשאלות הבאות: האם העסק זכאי לקבל 

האם לצמיתות? היתר זמני?( ובאלו "תנאי מסגרת" עליו לעמוד ברישיון.  -אישור לרישיון עסק )אם כן

 העסק.דרישות הסביבתיות מאותו "תנאי מסגרת" מגדירים את כל ה

 תהליך הטיפול בפניות למתן תנאים לרישוי עסקים מוצג בתרשים הזרימה הבא: 
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 בקשות לרישיון עסק. פרטיהם מובאים להלן:  118טופלו  2014בשנת 

 מספר בקשות מהות סעיף 
 1 מכירתם -חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי ג  3.4
 20 מסעדה א' 4.2
 8 מזנון ; בית אוכל אחר ב' 4.2
 1 בית קירור לבשר,דגים,עופות ,ביצים א' 4.3
 5 בית קירור למזון אחר ומרכיביו ב' 4.3
 9 ייצור מזון א' 4.6
 1 אחסון -מזון ומרכיביו לרבות משקאות ג' 4.6
 5 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו 4.6
 1 מכולת ב' 4.7
 1 ירת בשר, עופות או דגיםאטליז מכ ג' 4.7
 1 מרכול ) כולל טיפול במזון(  ד' 4.7
 2 הובלתם במיכליות -שפכים וקלוחין ג 5.3
 1 אחסנה א' 6.1
 2 מכבסה רגילה  6.4
 2 בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב א' 7.1
 3 בית אבות ג' 7.1
 1 קמפינג חניית לילה ה' 7.1
 4 אולם או גן ארועים 7.9
 6 הסעת נוסעים א' 8.4
 4 מ"ר 500חניון ששטחו מעל  ב' 8.6
  5 רחיצתו -כלי רכב  ג' 8.6
  2 מקום להשכרתם-כלי רכב ד'  8.6
 1 מ"ר,הכניסה תשלום 500 -חניון ששטחו קטן מ-כלי רכב ה' 8.6
 1 מ"ר 500חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל  ז' 8.6
 12 מכונאות כללית -מוסך  א'  8.9
 1 חשמלאות -מוסך ב' 8.9
 1 פחחות וצביעה -מוסך  ג' 8.9
 3 תיקון תקרים -מוסך ד'  8.9
 1 טיפול אחר ברכב, אופנועים -מוסך ו' 8.9

 1 תיקונו אחזקתו -צמ"ה ג' 8.10
 2 מטווח ירי ב' 9.1

 1 אחסונם שלא לצורך מכירה במקום -חומרי חיטוי או ניקוי ב' 10.8

10.9 
ר, מכשיר או חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט חומר גלם, מוצ

 2 אחר
 2 אחסונם -חומרים מסוכנים  ב' 10.10
 2 ייצור רהיטים -עץ ומוצריו א' 10.16
 2 ייצור מוצריו, צביעתם, ציפויים -עץ ב' 10.16

 1 נגריה ד' 10.06
 118   סה"כ 

 

כנותן אישור בתחום הרשויות סוגי עסקים שהאיגוד מוסמך בהם מטעם המשרד להגנת הסביבה 

 המקומיות

 סוגי עסקים שהאיגוד מעביר חוו"ד לפי בקשת הרשויות.
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 התפלגות העסקים לפי רשויות )סטטוס בקשה( :

מספר  שם הרשות
הבקשות 

 שטופלו

מספר 
הבקשות 
 שאושרו

מס' 
הבקשות 
שהוצאו 

תנאים 
 מוקדמים

מס' 
הבקשות 
שקיבלו 

היתר 
 זמני

מספר 
הבקשות 

 שסורבו

ספר מ
הבקשות 

שטרם 
הסתיים 

 הטיפול

 2    5 7 אור עקיבא

     -- -- באקה אל גרביה

   2 1 1 4 בנימינה
     2 2 ג'אסר אל זרקא

     -- -- ג'ת
 1    5 6 זיכרון יעקב

     -- -- פרדיס
 6  2  36 44 חדרה

 2   1 18 21 עתלית -חוף כרמל

 2  2  10 14 אלונה -מנשה

     3 3 רכורכ -פרדס חנה 

 13  6 2 80 101 סה"כ מחוז חיפה

 1   1 15 17 עמק חפר

 1   1 15 17 סה"כ מחוז מרכז

 14  6 3 95 118 סה"כ בכל האיגוד

 

 

 פיקוח

התקיימו חמישה סיורי פיקוח במוסכים פעילים בשטחי האיגוד, וזאת במסגרת פעילות  2014במהלך שנת 

סק של אותם עסקים. הסיורים התקיימו בבאקה אל גרביה, כפר האיגוד לוודא עמידה בתנאי רישוי הע

 גליקסון ופרדס חנה, והם התקיימו בשיתוף פעולה עם פקח משמר הסביבה של האיגוד. 

 

 

 

 מתקן למיון פסולת, 

 אור עקיבא )צילום: טובי דנינו(
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 רכזת חינוך והסברה לקיימות -אורלי מולה

המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא מעט על אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם 

חשבון הסביבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות הבאים יוותר משהו. 

 באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם את המטרה שהיא הגברת המודעות לנושאים הסביבתיים.

גני ילדים. האיגוד נותן  200 –בתי ספר וכ  120 –רשויות, ובמסגרתן פועלים כ  18במרחב האיגוד נמצאות 

מענה לכל מוסד חינוכי הפונה אליו, ואף יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהם: 

ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת תלמידי 

יגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי מנה

 הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. 

האיגוד נעזר בבנות שירות לאומי, המתנדבות על תקן הדרכתי במבנה האיגוד. בנוסף, המתנדבות עובדת 

ות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני ילדים, מרכזים קהילתיים, בשיתוף פעולה עם הרשוי

 תנועות נוער, מרכזי יום לקשיש ועוד... 

 שירותן של בנות שירות לאומי לתקן הדרכתי באיגוד

האיגוד מציע את שירותיו לכלל הרשויות החברות בו בעזרתן של בנות השירות המתנדבות באיגוד. בשנת 

ילדים משכבות גיל  5000 –לכ  בנות השירות של האיגוד פעילויות ותכנים סביבתייםהעבירו  2014

 שונות:

  שיתוף פעולה עם עיריית חדרה ומרכז המבקרים של נייר חדרה לקליטת כל תלמידי כיתות ה' של

העיר. התלמידים הגיעו למבנה האיגוד, למדו על מערך המים בישראל ועל מכון טיהור שפכים 

במבנה האיגוד ונחשפו לתחנת ניטור אוויר ומעבדה אנליטית לדיגום שפכים ושיחקו  בפרט, סיירו

 במשחקים סביבתיים שיצרו בנות השירות.

  קיום הפעלה חווייתית לילדי הגיל הרך. כניסה לגני ילדים עם שעת סיפור והמחזה,  משחקי חברה

 ויצירה. התפאורה, המשחקים והיצירה הוכנו מחומרים ממוחזרים.

 מתנ"סים בעיר. עם כל ה לת יום ירוק בכל קייטנות העיר חדרה בשיתוףהפע  

 .ליווי מועצות ירוקות להפעלות מקיימות ברחבי בית הספר  

 .שיתוף פעולה עם תאגיד תמיר להטמעת הערכה של חוק האריזות בכל גני הילדים בפרדס חנה 
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  : 2014פעילויות חינוך לקיימות בשנת 

יבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא לחינוך לקיימות לשנת פעילויות סב

  2014, אשר מבוצע בשנת 2013

 האיגוד כותב, מלווה, מייעץ ותומך בהגשת קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות.

 . 2014, כאשר היישום שלו מבוצע במהלך שנת 2013סיכום זה מתאר את הגשת קול קורא לשנת 

 841,268רשויות אושרו לתמיכה בגובה של  12מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה.   16,  2013בשנת 

. שתי רשויות נוספות עברו את סף הבדיקה אך לא מומנו עקב חוסר תקציב, ושתי רשויות נוספות לא ₪

 אושרו לתמיכה עקב מנהל לא תקין.

 לה מטה:פירוט חלוקת התקציבים לרשויות מצוינים בטב

 

סכום  שם הרשות

 הפעילות

 פרק / נושא סכום התמיכה

העצמת קבוצת נשים לקידום יוזמות  –פרק ב  103,075 108,500 פראדיס

 סביבתיות.

 השתלמות גננות לאורך חיים מקיים. –פרק ג 

קורס פעילים לקידום פרויקט   –פרק ב'  72,800 91,000 כרכור -פרדס חנה 

 הפרדה במקור.

הנחיית גננות לקיימות והפרדה  –פרק ג' 

 במקור.

 הגשת חט"ב של ג'סר להסמכה לירוק. –פרק א  109,250 115,000 זרקא-ג'סר א

 העצמת מנהיגות הנוער בכפר. –פרק ב 

 השתלמות גננות לאורך חיים מקיים. –פרק ג 

הגשת שני בתי ספר להסמכה: ויתקין  -פרק א  72,000 90,000 עמק חפר

 ובית יצחק

אימוץ שטחים פתוחים בקרב הקהילה  –ב פרק 

 הבוגרת והמשפחות.

 שימור מגוון מינים בגני הילדים. –פרק ג 

הגשת שלושה בתי ספר יסודיים  –פרק א  42,123 44,340 גרביה -באקה אל 

להסמכה לירוק: אלשאפיעי, אבן סינא 

 ואלח'וארזמי.

ירוק: הגשת שני בתי ספר להסמכה ל –פרק א  75,000 93,750 מנשה

 מייסר ונטעים.

 השבת הבז האדום לקיבוץ רגבים. –פרק ב 

חיבור אדם ומים במנשה בכל מערכות  –פרק ג 

 החינוך.

 היוזמות עדיין לא יצאו לפועל. 60,000 75,000 מגידו
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ס "ביהגשת שני בתי ספר להסמכה:  -פרק א  107,160 133,950 נתניה

ט חט"ב אורו הניסוי יהודה הלוי לחינוך מיוחד

 .יד ליבוביץ

הכשרת נאמני שמורות בליווי  - פרק ב

 .האקולוגית העירונית ואגף איכות הסביבה

ב "חט 5-בפיילוט להתייעלות אנרגטית  –פרק ג 

התקנת )פיזי חינוכי ובהיבט  בעיר בהיבט

 (.ינשופים למדידה ומעקב אחר צריכת החשמל

סמכה: העומר הגשת שני בתי ספר לה –פרק א  75,000 105,000 חוף כרמל

 לירוק ומעגנים לירוק מתמיד. 

 'בשביל חוף הכרמל'. –פרק ב 

 'בשביל חוף הכרמל'. –פרק ג 

הסמכת בית ספר החורש לירוק  –פרק א'  50,000 90,000 זכרון

 )משנה קודמת(.

 צמצום בצריכת שקיות פלסטיק. –פרק ב 

 צמצום בצריכת שקיות פלסטיק. -פרק ג 

 הסמכת בית ספר השחף לירוק. –ק א פר 37,500 50,000 חדרה

 אימוץ אתר בסמוך לבתי הספר. –פרק ג 

 הסמכת בית ספר רמב"ם לירוק. –פרק א  37,360 46,700 אליכין

 הקמת גינה קהילתית ע"י פעילי נוער. –פרק ב 

השתלמות גני ילדים לשמירה על מגוון  –פרק ג 

 ביולוגי. 

 המשרד להגנת הסביבה.תמיכה עקב חוסר בתקציב  לא אושרו אלונה
 בינימינה

 תמיכה עקב הגשת טפסים במנהל לא תקין.ה לא אושרה ג'ת
 פרדסיה

 לא הוגשה בקשה לקול קורא זה. אור עקיבא
 כפר יונה

 

 .₪ 1,103,600מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה, וכולן אושרו בסך של   17, 2014בשנת 
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 הסמכת בתי ספר ירוקים

בתי ספר לתהליך של  11הוגשו למשרד להגנת הסביבה, תחת קול קורא לחינוך ברשויות,  2014בשנת 

 בתי ספר: 10הסמכת בתי ספר ירוקים / ירוק מתמיד. מתוכם הוסמכו 

 העומר – חוף כרמל

 חט"ב ג'סר –זרקא -ג'סר א

 מייסר ונטעים –מועצה אזורית מנשה 

 החורש - זכרון יעקב

 פי, אבן סינא ואלח'וארזמיאלשאעי – באקה אל גרביה

 השחף – חדרה

 רמב"ם – אליכין

 . 2015בית ספר מעגנים מחוף כרמל יועמד לוועדת שיפוט במהלך שנת 

 התוכנית המשולבת לחינוך וקיימות

בתי ספר מבאקה  3חדרה[ + צוות  25באקה,  25פרדיס,  20ג'סר,  20גננות בהשתלמות ] 90–השתתפות כ 

 גרביה.-אל

 

 ת נשים בג'תפרויקט העצמ

העצמת נשים להובלת  -פרויקט במימון המשרד להגנת הסביבה אשר מבוצע באמצעות הרשת הירוקה 

פועלות להקמת מרכז חינוכי, כלכלי, חברתי, נשים מהקהילה ה 21מפגשים של  15 –שינוי בקהילה של ג'ת 

 ... הפקת יום שיא, איתור וחיזוק כלכלה מקומית.תיירותי בדגש על קיימות בג'ת

דונם לקבוצת הנשים, להקמת גינה קהילתית מקיימת ומלמדת  3אישרה המועצה מתן  2014בסוף שנת 

 עבור הקהילה ומוסדות החינוך.

 

 מרכז קיימות שכונתי בפרדס חנה

מרכז קשת )קיימות שכונתית( הוקם בפרדס חנה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, ומשרת את תושבי 

פגש שבועי במרכז לכלל הקהילה: הקמת גינה אקולוגית, חגיגת חגי מהמקום ע"י הפעלות מקומיות: 

 ישראל בסימן מקיים, מפגשי תושבים להובלת שינוי, טיולי משפחות, סדנאות לילדים...

 

 חוק האריזות

גני ילדים בנתניה ע"י בנות השירות  14גני ילדים בפרדס חנה  +  52ליווי 

 ד תמיר.של האיגוד, באמצעות הערכות שהופקו בתאגי

בתיאום עם תאגיד תמיר, ובאישורן של המפקחות על הגנים, בנות השירות 

הפיקו המחזה עבור הסיפור המובא בערכה, יצרו משחקים סביב נושא 

 חוק האריזות ויצרו עם הילדים יצירות מחומרים בשימוש חוזר.
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 גינות מאכל בבאקה אל גרביה

אל גרביה, בשיתוף נטפים, הרשת הירוקה גני ילדים בבאקה  20 –פרויקט גינות מאכל ב 

 וג'וינט אשלים.

העצמת הגננות לפעילות יזומה בתחום הגנים שלהן, לפיתוח המרחב הנופי, שמירה על 

 מגוון ביולוגי ולימוד מקומי על סוגי הצמחייה.

 

 

 

 

 יום העשרה לכל בני/בנות השירות הלאומי בתקן הדרכה של המשרד להגנת הסביבה

 ה במבנה האיגוד  לבנות / בני שירות לאומי ברמה הארצית.הפקת יום העשר

כל המתנדבים סיירו במבנה האיגוד, נחשפו למעבדה אנליטית, תחנת ניטור אוויר ועוד, למדו מעמיתיהם 

על הפעילויות המתקיימות באיגוד ומערכי השיעור המועברים במוסדות החינוך, וביקרו במרכז 

 המבקרים נייר חדרה.

 

 

 לויות האיגודפרסום פעי

-מבקש לשלב את הדאגה לסביבה בריאה ואיכותית, ולהטמיע אותה הלכה למעשה בחיי היוםלאיגוד, ה

 חשוב לשתף את הציבור בכל פעילויותיו בכדי להגביר את מודעות הסובבים אותו בנעשה, וזאת ע"י:, יום

 ,הניטוריתת באמצעו הצגת כל תוצאות הבדיקות בתחום הסביבתי, המתבצעות בשטח האיגוד 

 שבאתר האיגוד. 

  הפצתNewsletter  חודשי בדואר האלקטרוני, לרשימת תפוצה נרחבת, המתאר את פעילות

 האיגוד.

 .פעילות לקראת הקמת אתר אינטרנט חדש לאיגוד 

 

 

 בהתאם לשינויים החלים באיגוד 9001נוהלי איזו מעקב ועדכון 

  מבדקים פנימיים לבקרה על הנוהל מול עובדי האיגוד 6ביצוע 

  נוהלי עבודה 15עדכון, כתיבה ואישור 

  מעקב ובקרה אחר תוכנית הדרכה שנתית 

 ביצוע סקר הנהלה לאיכות הנוהל ועדכונו 

   פעולות מתקנות 6מעקב ודיווח של 

 ש המידע קורס בנושא חוק חופ 

 2014 הכנת סקר לקוחות מעודכן להפצה לשנת . 

  2014ביצוע מבחן הסמכה ע"י בודק חיצוני בסוף שנת. 

 

http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
http://www.sc-sviva.org.il/מידע-לציבור-ניטורית/חוק-חופש-המידע-ניטורית.html
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 רכז משמר הסביבה ופקח אכיפה סביבתית –עמי חתוכה 

יחד עם חוק  2010כרמל הוקם בשנת -אגף משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

בניהולו ובאחריותו של רכז  2008 - סמכויות פקחים( התשס"ח-ה סביבתיתהרשויות המקומיות )אכיפ

באיגוד ישנו פקח אחד העובד משמר הסביבה מוסמך עמי חתוכה שהועמד לתפקיד לטובת הרשויות. 

את כל הכלים  הרשויות שבתחום האיגוד, ומטרתו לעזור לרשות ולהעמיד בפניה 18לטובת כלל 

 יים.במפגע הק המקצועיים בכדי לטפל

 

אחת לשנה, עובר רכז משמר הסביבה השתלמויות והדרכות על מנת להתעדכן בחוקים ותקנות חדשות, 

 וליישם חוקים עכשוויים לצורך ביצוע תפקידו ביעילות.

 פעילות אגף משמר הסביבה הינה בתחומים הבאים:

 סיורים יזומים בתחומי הרשויות החברות באיגוד לגילוי מפגעים סביבתיים. .1

 מבצעי העבירות הסביבתיות. איתור .2

 הטלת קנסות והתראות על מפגעים וסילוק המפגעים. .3

מענה לתלונות ציבור על מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות ובינהם: מטרדי  .4

כמו כן מטרדי שריפות גזם  ;ריח, מטרדי רעש, מטרדי איכות אוויר, מטרדי פסולת ומטרדי קרינה

 ומפגעי אסבסט.

 פגעי ריח חמורים שמקורם מהמפחמות.איתור מ .5

 

 2014 סיכום פעילות משמר הסביבה לשנת
סיורים יזומים. האיגוד דוגל בשיתוף  215תלונות ציבור + 248טופלו במסגרת משמר הסביבה  2014בשנת 

פעולה ומעורבות הרשויות ועל כן, תלונות התושבים מועברות דרך המוקד העירוני אל רכז משמר הסביבה. 

לונה מועברת לאיגוד כטופס תלונה הכולל את פרטי התלונה ולאחר ביצוע סיורים ובדיקות מקיפות כל ת

ע"י רכז משמר הסביבה באיזור התלונה, היא מקבלת מענה באמצעות שליחת הסיכום לטופס התלונה אל 

גוד הרשות המקומית ולגורם הרלוונטי. כמו כן, התלונות שטופלו מפורסמות באופן ממוקד באתר האי

 .בניטורית

מהתלונות שהתקבלו וטופלו היו עקב מטרדי ריח, כאשר חלק גדול מהן הן עקב המשך  60% 2014בשנת 

פעילות המפחמות )אשר מתקבלות בשעות הלילה ומקבלות מענה מיידי(, ועקב שריפות שונות. יש לציין 

 לא ידוע. כי הרבה מהתלונות מתקבלות לא בזמן אמת ולכן מקור הריח

 מהתלונות שהתקבלו היו בעקבות מטרדי רעש מבתי עסק ומתעשיות בפרט. 19%

מהתלונות קשורות לאיכות אוויר )אבק ופיח( כאשר רובן עוסקות בתחנת הכוח אורות רבין ובפלטות  8%

מהתלונות  8%-מהתלונות מתקבלות בנושאי קרינה ממקומות ציבוריים ו 5% מארובות מפעלים.

פסולת ושפכים כאשר תחת נושא זה ניתן לראות תלונות על אסבסט, חומ"ס ועל השלכת  מתקבלות על

 פסולת.

 

http://www.sc-sviva.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.html
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בכול רחבי שטחי השיפוט של האיגוד. יש לציין שבנוסף לסיורים  2014סיורים יזומים התבצעו בשנת  215

: סיורי היזומים, מתבצעים סיורי מעקב שוטפים אחר תלונות, ואחר אירועים חריגים. מטרות הסיורים

גבייה עבור אגרת הביוב וסיורי אכיפה סביבתית בין התעשיות שבשטח האיגוד ובשטחים פתוחים על מנת 

 למצוא מפגעים סביבתיים.

 

 בתרשימים הבאים ניתן להמחיש את סיווג התלונות לפי נושאים שונים:

 

 

 

 
 

61%

8%

5%

19%

2014פילוח תלונות תושבים לפי נושאים לשנת 

ריח

זיהום אוויר

קרינה

רעש

ס"חומ

אסבסט

שפכים

פסולת ומיחזור

אחר

80%

15%

סיווג תלונות לפי מקור קבלתן

מוקד עירוני חדרה

מוקד עירוני עמק חפר

מחלקת פיקוח ואכיפה

מוקד עירוני זכרון יעקב

עיריית באקה אל גרביה

המשרד להגנת הסביבה
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בים. האיגוד פועל בשקיפות ועל אלף תוש 600-רשויות מקומיות בהם מתגוררים כ 18האיגוד פועל בקרב 

פי עקרון שיתוף הציבור. לצורך כך מעדכן האיגוד את התושבים, נבחרי הציבור ופעילי איכות הסביבה 

 הן בפעילות השוטפת  והן במידע אודות נתוני איכות הסביבה העולים בביקורות ובאמצעי הניטור. 

 

 הפצת המידע נעשית במספר אופנים:

 מידי שבוע מתפרסמות ידיעות המשקפות את  -ונות המקומית והארציתהודעות שוטפות לעית

 הפעילות הרבה של עובדי האיגוד והשפעתה על תחומי איכות הסביבה.

  בעל תפוצה רחבה מאד, המתאר את פעילות האיגוד ומדיניותו –הפקת והפצת ניוזלטר רבעוני

 בתחומי איכות הסביבה ותרומתו לאיכות חיי התושבים. 

 ות שוטפות לכלי התקשורת אודות  אירועים בתחום איכות הסביבה שבתחום אחריות מתן תגוב

 האיגוד.  

  .הפעלת ועדכון אתר האינטרנט 

  הצגת כל תוצאות הבדיקות בתחום הסביבתי, המתבצעות בשטח האיגוד, באמצעות מערכת

 הניטורית שבאתר האיגוד 

  את העשייה הרבה. ותלפניכם מבחר כתבות אשר פורסמו בשנה האחרונה ומשקפ
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