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 חברים יקרים,

 .2016אנו מתכבדים  להגיש לכם דו"ח אשר מסכם את פעילות האיגוד לשנת 

מוביל מבין איגודי הערים לאיכות הסביבה הוא האיגוד ה איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה  שרון כרמל

 הסביבה.  איכות שמירת על דגש שימת תוך התושבים חיי איכות לשיפור פועל האיגוד . בישראל

 בשנים האחרונות ביצענו שינוי מהותי במכלול ההיבטים הנוגעים לפעילות האיגוד. 

יזמנו מעבר לשימוש בגז במקום פחם בתחנת הכוח אורות רבין, קידמנו מחקר ראשוני בתחום איכות האוויר: 

יאפשר קביעת תקן וטיפול מעמיק בבעיה וסייענו למטה אשר  מסוגו בעולם לכימות ואיתור מפגע אבק הפחם

המאבק במפחמות בהיבט המקצועי בכדי לחסל את המפגע.  כל אלה תורמים ויתרמו להפחתה ניכרת בזיהום 

 האוויר במרחב האיגוד.

. ציוד קלמיליון ש שנישל האיגוד עבר בשנים האחרונות שדרוג משמעותי בעלות כוללת של כ מערך הניטור

הניטור הישן הוחלף בציוד חדש ואמין, שופרה תשתית החשמל והתקשורת לתחנות הניטור ושודרג מערך 

 .העברת המידע בזמן אמת. כל זאת מבטיח מדידה מדויקת והמחשוב בחומרה ותוכנה

של   ISO 17025לתקן  נה הארגוני, המעבדה הוסמכה בעברה טיפול שורש: בצענו שינוי במ מעבדת האיגוד

, בצענו הכשרות וגייסנו צוות מקצועי, הרחבנו את היקף הפעילות והמעבדה עברה הרשות להסמכת מעבדות

 מהפסד תפעולי לרווחיות.

יצרנו תקשורת בטכנולוגיות מתקדמות, אפשרנו עבודה מרחוק,  בתחום הטמעת המחשוב  והטכנולוגיות

 אמינה שעוקבת אחר הפעילות בתחנת הכוח.יצרנו מערכת בקרה מרחוק החוסכת משאבים והקמנו מערכת 

  בכך עומד האיגוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום.

קדמנו מחקר לטיפול ביולוגי בשפכים, יזמנו פתרון מקצועי לבעיה רבת השנים של  בתחום הטיפול בשפכים:

 ול בשפכים.ש נתניה והתמקצעות המעבדה הובילה להתמקצעות גם בתחום הטיפחיבור מפעל הוד חפר למט"

פי מעבדות אוויר ושפכים ותעשיות  וגייסנו  אג כשהקמנו יצרנו מבנה ארגוני חדש לאיגוד בתחום הארגוני:

האחראי על התאמת פעילות האיגוד לתקנים מתקדמים. אלה תרמו  באופן ניכר למקצועיות  –מנהל איכות 

 ויעילות  האיגוד.

ההחלטה על הצבת מיכל הקודנסט בתחנת הכוח חגית, אנחנו פועלים נגד  אנו לא נחים על זרי הדפנה:

סקר סיכונים בשטח להגדרת מקורות מטפלים לעומק בכל נושא הקמת מתקני הגז החדשים,  יוזמים 

  , ומתכוונים להרחיב את פעילות החינוך  בקהילה.                       הזיהום

ועל השותפות בהובלת תהליכים למען הסביבה,  הניהול המקצועי  למנכ"ל ניר סהר על בהזדמנות זו אודה 

עבודה רבה על המסירות והתמיכה. ולחברי מועצת האיגוד לעובדי האיגוד על המקצועיות והעבודה הסיזיפית 

 תושבי מרחב האיגוד.נמשיך לפעול למען איכות הסביבה ואיכות חיי אנו ועוד לפנינו 

 בברכה,

 יעקב אדרי

 עקיבאיו"ר האיגוד וראש עיריית אור 
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 חברים יקרים,

 . 2016מוגש לכם בזאת דו"ח מקיף המסכם את פעילות האיגוד לשנת 

גם בשנה זו הרחבנו והעמקנו את פעילות והשפעת האיגוד במכלול התחומים הסביבתיים. עסקנו 

במספר תחומים מרכזיים, המשקפים את האופן בו הפך האיגוד לדומיננטי יותר הן בקרב הרשויות 

משלה. כך, חוות דעת מקצועית משרדי המ -ת החברות בו והן בקרב מקבלי ההחלטות המקומיו

האיגוד הובילה להחלטת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים להגביל  את השימוש  שהגיש

הפחמיות באורות רבין רק לעיתות חירום וצריכה גבוהה מאד של חשמל מחד  ולעבור  1-4ביחידות 

ז מאידך. כמו כן קידמנו את הגדרת התקן לאבק הפחם הנפלט מתחנות הכוח, ליצור חשמל באמצעות ג

לאחר שהצגנו בפני המשרד להגנת הסביבה את האמצעי החדיש , אשר פתחנו בשיתוף עם אוניברסיטת 

חיפה, המאפשר למדוד, לכמת ולאפיין את אופן הפיזור ובכך למעשה לקבוע תקן לתופעה. לאמצעי 

יות ולראשונה ניתן להוכיח כי מקור אבק הפחם הינו מתחנת הכוח וזאת זה תהיה השפעה גדולה ה

בניגוד לסברות הקודמות שלא התבססו על אקסיומות מדעיות, כפי שהתבסס מחקר האיגוד.  בנוסף 

שהתקבלו -באמצעות חוות דעת הכוללת השגות –סייענו בגיבוש המלצות לפתרון מפגע המפחמות 

בהמשך, שהגשנו לוועדה הבין משרדית שדנה בפתרון המפגע. במקביל לפעילות המקצועית המשכנו 

גם בביצוע שינוי ארגוני והתאמות האיגוד לתקני איזו ותקנים סביבתיים בינלאומיים, במסגרת זו 

לאגם ולהעצים את הפעילות בתחומים הקמנו את אגף מעבדות אוויר ושפכים, שתפקידו לרכז 

מהותיים אלה. בנוסף גייסנו מנהל איכות אשר תפקידו להתאים את פעילות האיגוד לתקנים 

 ולסטנדרטים המתקדמים בתחום איכות הסביבה.

בהזדמנות זו אודה לעובדים המקצועיים והמסורים של האיגוד ולחברי המועצה ובראשם היו"ר יעקב 

המאומצת של העובדים וההירתמות והתרומה של חברי המועצה, אנו  מקדמים בזכות העבודה  אדרי.

 ומשפרים ללא הרף את תחום איכות הסביבה ואת איכות חיי התושבים במרחב האיגוד.

 

 שלכם,

 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

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

 -75% כ נפש. אלף -630 כ מונה ואוכלוסייתו ,דונם אלף 860 -כ על משתרע האיגוד פועל בו

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

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

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

רשויות בתחום ליווי ה, בתעשיות מניעת זיהום אויר וזיהום קרקעון: ולעסוק בתחומי פעילות רבים כג

 תלוועדו מתן חוות דעת, וקרינה , מדידות רעשים לקידום טכנולוגיות חדישותהפסולת, ביצוע מחקר

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

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.

 

 ולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט:כל מידע אודות האיגוד ופע

 

sc.org.il-www.sviva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 )דונמים( שטח מספר תושבים שם הרשות סמל הרשות

 
 
 
 

 19,560 אור עקיבא
 

5,200 

 
 
 
 

 2,200 אלונה
 

10,000 

 
 
 
 

 3,571 אליכין
 

1,660 

 
 
 
 

 28,000 אל גרביה באקה

 

10,000 

 
 
 
 

 14,100 גבעת עדה – בינימינה

 

25,718 

 
 
 
 

 14,000 זרקא-א ג'סר
 

1,603 

 
 
 
 

 10,500 ג'ת
 

6,392 

 
 
 
 

 22,800 יעקב זכרון
 

32,129 

 
 
 
 

 93,310 חדרה
 

49,359 

 
 
 
 

 28,000 חוף כרמל
 

190,000 

 
 
 
 

 21,700 כפר יונה
 

11,017 

 
 
 
 

 12,700 מגידו
 

170,000 

 
 
 
 
 

 18,500 מנשה

 

170,000 
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 219,000 נתניה

 

28,954 

 
 
 
 

 41,000 עמק חפר
 

130,000 

 
 
 
 

 12,800 פורדיס
 

2,690 

 
 
 
 

 38,000 כרכור - פרדס חנה
 

22,596 

 
 
 
 

 6,257 פרדסיה

 

1,273 

 סה"כ
 

605,998 

 תושבים

868,591 

  דונמים 
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 :2016בשנת  חברי מועצת האיגוד

  אור עקיבאיו"ר האיגוד, ראש עיריית  יעקב אדרי

 חדרהראש עיריית  צביקה גנדלמן

 מנשהראש מועצה אזורית  אילן שדה

 אלונהראש מועצה אזורית  אריה שרון

 אליכיןראש מועצה מקומית  מוטי חי

 זרקא-ג'סר אראש מועצה מקומית  מוראד פתחי עמאש

 חדרהסגנית יו"ר האיגוד, סגנית ראש עיריית  חדוה יחזקאלי

 נתניהסגן ראש עיריית  אלי דלל

 חוף כרמלסגן ראש מועצה אזורית  מודי ברכה 

 עמק חפרסגן ראש מועצה אזורית  אלדד שלם

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

 זכרון יעקבמנהלת אגף סביבה מועצה מקומית  טליה מבור

 כרכור -פרדס חנה  מועצה מקומית מנהל אגף הסביבה אייל שני 

 ג'תמנהל מחלקת תברואה וסביבה מועצה מקומית  סמיר שלבי

 גבעת עדה –בנימינה נציג מועצת מקומית  איתי וייסברג

 כפר יונה נציג עיריית רמי ניסן

 פרדסיהנציגת מועצה מקומית  טל תעסה

 פורדיסנציג מועצה מקומית  חליל עבדל קאדר

 מגידומנהלת היחידה הסביבתית מועצה אזורית  עילי קורן

 נתניהמנהלת יחידה סביבתית  עירית אנגלקו

 היועץ המשפטי של האיגוד  עו"ד אהוד דהאן

 רואה חשבון והנהלת חשבונות של האיגוד צביקה לוין

 דובר האיגוד יותם אשל

 ואסטרטגיה יועצת קשרי ממשל אורלי יחזקאל

 

 חברי וועדות:

 חברים בוועדה יו"ר הוועדה שם הוועדה

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

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

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

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

הסביבה, נציג ההסתדרות ויו"ר ועדת כח 

 אדם.
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 :2016איגוד לשנת ובדים בעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל האיגוד ניר סהר 1

 מנהלת לשכת מנכ"ל שירן אליהו 2

 תעשיות ותשתיותמנהלת אגף  גלוריה אפרתי 3

 , רעש וקרינהמנהלת אגף אוויר לינס אוזון 4

 רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים יונת אלקלעי 5

 ורישוי עסקים רכזת חינוך סביבתי אורלי מולה 6

 רכזת תכנון סביבתי טובי דנינו 7

 רכזת מכוני טיהור ושפכי תעשייה קרן מלאכי 8

 מנהל איכות אמיר סלע 9

 רכז מחשוב ותקשורת משה גמליאל 10

 הסביבהרכז משמר  עמי חתוכה 11

 טכנאי תחנות ניטור דורון הורניק 12

 טכנאי תחנות ניטור אבי מרדכי 13

 לבורנטית מרינה קירשון 14

 לבורנטית חנאן זחלאקה 15

 לבורנטית רנא מחאגנה 16

 דוגם המעבדה ערן דוידוב 17

 סייעת למעבדה סליגה אורה  18

 מזכירות המעבדה פזית קציר 19

 פרויקט סביבה שווהפקח  משה לבטון 20

 ניקיון  טניה מטטוב 21
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 :2016הישגי האיגוד בשנת 

 באורות רבין תפרויקט הפחתת פליטו

 

 

 

 

 

 

 

 היתר הפליטה לאורות רבין  –דיון ציבורי 

 

 

 

 

 

 1-4הודעת השר על סגירת יחידות 

 

 

 

 

 

האיגוד אירח דיון ושימוע ציבורי רחב היקף להגבלות  

 החדשות בהפעלת תחנת הכח אורות רבין.

אל הדיון הגיעו בין היתר ח"כ יעל פראן תושבת פרדס  

הממונה   –כרכור שמלווה את הנושא, שלמה כץ  –חנה 

על מחוז חיפה מטעם המשרד להגנת הסביבה, ד"ר יוני  

 דובנוב סגן הרופא המחוזי ועוד.

, חברת חשמל הטמיעה את המתקנים  2016נכון לשנת 

בלבד. האמצעים   5להפחתת פליטות ביחידה 

  2016הראשוניים החלו לפעול החל מחודש מרץ 

בריכוז תחמוצות   50% –והתוצאות הראו ירידה של כ 

אשר  SCRהחנקן, וזאת כמתוכנן. בהמשך חובר סולקן 

 בתחמוצות החנקן. 90% –הביא להפחתה של כ 

לאחר פרסום היתר הפליטה לתחנת הכח אורות רבין, 

: התקנת סולקנים או  1-4נוצרו שתי חלופות עבור יחידות 

השבתה. מניסיון עבר, ולאחר עיכובים רבים עם התקנת 

ה , המליץ האיגוד על השבת5-6הסולקנים ביחידות 

 וסגירת היחידות.

( FGDיגיע לסיומו הליך התקנת סולקן נוסף להפחתת תחמוצות גופרית דו חמצנית ) 2017בשנת 

 גם בתחמוצות הגופרית הדו חמצנית. 90% –ואז צפויה הפחתה של  כ 

 האיגוד מפקח ויוסיף לפקח על תהליכים אלה, שהינם מהותיים להפחתת זיהום האוויר.

שר התשתיות והאנרגיה, יובל שטייניץ, ציין כי חוות דעת שהגיש לו האיגוד סייעה לו בקבלת ההחלטה  

 בתחנת הכח אורות רבין לשימור.  1-4בנוגע להוצאת יחידות 
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 פחם אבקכלי חדש למדידת 

 

 

 

 

 

 

 כניסה לתוכנית סביבה שווה

 

 

 

 

 

 לטובת מפגע המפחמותקידום חקיקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף פעולה בין האיגוד לאוניברסיטת חיפה, הביא  

חדש אשר מזהה את מקור אבק הפחם בשיטה לפיתוח כלי 

 חדשנית.

השיטה מזהה גם את אופן הפיזור ואת כמויות אבק הפחם 

המתפזרות בשכונות בחדרה בעת הטענת ופריקת הפחם 

 בתחנת הכח.

לאחר שנים של קבלת תלונות בנוגע לעשן המפחמות, פנו 

הרשויות בליווי האיגוד לוועדת הפנים ואיכות הסביבה 

 תקנות את הועדה אישרה 2016 באוקטוברשל הכנסת. 

 הרשות לשטחי עצים גדמי העברת האוסרות היערות

 אורי ,החקלאות שר ידי על נחתמו ואלה ,הפלסטינית

פעולה מצד  לראשונה התבצעה נובמבר באמצע .אריאל

. עצים גדמי של טון 160 ישראל, במהלכה הוחרמו 

 הגזם שכן ,שלה בתקדימיות הפעולה של חשיבותה

 מפחמהכעת צפויה לקום  .בים טיפה הוא שהוחרם

 מאשר פחם יותר  20  פי לייצר צפויהאקולוגית ה

 באיכות הפגיעה צמצום תוך ,הישן מהסוג המפחמות

 .הסביבה

 

"סביבה שווה"   יצא בפרויקט המשרד להגנת הסביבה

לקידום הטיפול באוכלוסיות חלשות ולצמצום   הקורא

  באמצעות פעולות סביבתיותהערבית הפערים בחברה 

 .משק הפסולתהסדרת ו

האיגוד אייש שני פקחים לטובת הפרויקט אשר עובדים  

גרביה, ג'ת, פרדיס  -בארבע מרשויות האיגוד: באקה אל

 זרקא.-וג'סר א
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 OPCהסברה על תחנת הכח  כנס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדרה פעילות במע"ש )מפעל עבודה שיקומי( –יום המעשים הטובים 

 

 

 

 

 

 המידע חופש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עם קבלת אישור הות"ל להקמת תחנת כח המופעלת בגז 

במפעלי נייר חדרה, העביר האיגוד תנאים סביבתיים על 

 מנת שהתחנה תעמוד בתקנים המחמירים ביותר.

 החלה בנייתה של התחנה. 2016בשנת 

את התחנה באופן רציף, וימשיך  האיגוד עתיד לנטר

 וישמור לבריאות ולאיכות חייהם של התושבים.

האיגוד הינו חלק מהקהילה, ותרומתו מתבטאת בשיפור  

איכות הסביבה ואיכות החיים, ובכלל זה בפעילות  

 התנדבותית חשובה וערכית.

ביום המעשים הטובים, התנדבו כל עובדי האיגוד  

 לפעילות קהילתית במע"ש חדרה.

 

 ליישום ופועל ברשותו המצוי סביבתי במידע הציבור לשיתוף רבה חשיבות מייחס האיגוד

 ,התושבים מעורבות להגברת השאיפה ומתוך שקיפות מתוך המידע חופש הוראות חוק

 אל להגיע בכדי שונים תקשורת בכלי פעולותיו את מפיץ האיגוד .והעשייה הסביבתית המודעות

 שכתובתו האיגוד של האינטרנט לאתר תכנים העלאת י"ע וזאת ,שיהיה ככל נרחב ציבור

 sc.org.il/-http://www.sviva הפצת ,newsletter  תקשורת ,נרחבת תפוצה לרשימת חודשי 

  הארצית.  ובעיתונות השונות ופרסומים במקומונים הרשויות דוברי מול אל

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

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

 

 , לא התקבלו באיגוד בקשות יזומות למידע תחת חוק חופש המידע.2016בשנת 

 

http://www.sviva-sc.org.il/
mailto:orly@igudhadera.co.il
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 למעבדת אוויר 17025הסמכה לתקן איזו 

 

 

 

 

 

 

 

  9001 לתקן איזוהסמכה 

בתחום של מתן  2011בשנת  9001כרמל הוסמך לראשונה לתקן ניהול איכות איזו -איגוד ערים שרון

 שירותים סביבתיים לרשויות מקומיות.

תוקף האישור מותנה בתחזוקה שוטפת של מערכת האיכות ובהתאם לכך, נערכת פעילות לאורך כל 

 ק ע"י בודק חיצוני אחת לשנה.השנה ע"י כלל עובדי האיגוד וכן, נערך מבד

 חלק מן הפעילויות שנערכו לאורך השנה בנושא הן כדלקמן:

  ביצוע מבדקים פנימיים של עובדי האיגוד במחלקות השונות לבקרה על עבודה לפי נהלים 

 עדכון, כתיבה ואישור של  נהלי עבודה חדשים ע"פ הצורך 

 מעקב ובקרה אחר תוכנית הדרכה שנתית 

  מעקב ובקרה אחרי חריגות ותלונות וביצוע פעולת מתקנות בהתאם 

  הרשויות  -חל שיפור בשביעות הרצון של לקוחות האיגוד  – 2016ביצוע סקר לקוחות

 המקומיות

  ע"פ הנוהל 2016ביצוע סקר הנהלה 

  נמצא כי 2016במבדק האחרון שנערך בדצמבר  - 2016ביצוע מבחן הסמכה ע"י בודק חיצוני ,

 ת האיכות של האיגוד פועל באופן משביע רצון ללא כל הערה.מערכ

 

 

 

תחנות ניטור אוויר  18הכולל בתוכו  ,האווירמערך ניטור 

 קיבל הסמכה לתקן, האיגודהפרוסות בכל רחבי 

ISO17025  לבדיקות של מזהמי אוויר גזיים על ידי הרשות

 .להסמכת מעבדות

  האיגודההסמכה מצביעה על כשירות מקצועית של 

  .לאומית-ותפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בין
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 אוויר  מערך הניטור: מצב איכות ה
 

, הוקם בתחילת כרמל( -איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרוןמערך ניטור איכות האוויר בשטח 

 ., והוא היווה את מערך הניטור הראשון בארץ1979משנת  צו הקמת האיגודשנות השמונים, מתוקף 

 18 של במרחב תחנות 18-ל הורחב השנים ובמהלךתחנות ניטור  12בתחילת דרכו, מערך הניטור מנה 

פירוט  נייחות ושתי ניידות. 14  ,ניטורתחנות  16 האיגוד הפעיל 2016 בשנת.  באיגוד החברות רשויות

ניידת "קרון איגוד", ה . תחנלהלן 1ובתרשים  2-ו 1בטבלאות מכשור שהופעל בהן מופיע הומן מיקו

, הועברה לנתניה לבדיקת השפעת 01.06.2016-בבמחצית הראשונה של השנה, ו טהוצבה בעין השופ

תחנות הניטור מנתוני איכות האוויר הרציפים התחבורה על  איכות האוויר באזור הצבתה. 

משרדי האיגוד, המחובר אליהן באמצעות תקשורת במתקבלים בזמן אמת במחשב במרכז הבקרה 

נתוני  .מתבצע באופן אוטומטי באמצעות תוכנה ייעודיתם נתוניהאינטרנט. איסוף, שמירה ועיבוד 

 זמן אמת גולמיים וכן נתוני ארכיון לאחר בקרת נתונים מתפרסמים באתר האיגוד שכתובתו:

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

 

 2016מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת  .1טבלה 

 מרחק וכיוון
 לתחנת הכוח חגית

 הכוח אורות רביןמרחק / וכיוון לתחנת 
גובה מעל פני הים 

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

 

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

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

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

 6 אליכין על גבעה במושב 701.7/192.6 49 ק"מ °7.5/336 

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

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

 9 גן שמואל אזור בריכות דגים 705.3/196.6 20 ק"מ °7.8/294 

 10 המעפיל אזור בריכות דגים 697.7/198.1 24 ק"מ °13.6/317 

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

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

 13 כרמל-אל ד. חצר תחנת שאיבה 731.9/206.9 445 ק"מ °29.2/216 ק"מ °7.5/202

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

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

 ק"מ °21.6/232 ק"מ °4.2/54
   ק"מ °14.0/15

265 
30 

723.3/209.3 
692.2/186.7 

 השופטעין  * -
 * נתניה -       

 16 קרון איגוד

 31.06.17עד  01.01.17.עין השופט, 1: 2016-מיקום תחנת הניטור הניידת ב* 
 שד' בנימין-, בצומת רח' ירושלים31.12.17עד  01.06.17. נתניה, 2                                                                

 

http://www.sviva-sc.org.il/
http://www.svivaaqm.net/
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 2016הניטור בשנת במערך ומדדי מטאורולוגיה  ם מזהמימדי ניטור רשימת  .2טבלה   

 

 מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים מדדים מטאורולוגיים

 שם התחנה 

RAIN BRP SVS RH TEMP WDS WDD 3 חלקיקיםO XNO 2SO 

 בית אליעזר √ √     √ √ √  

 חדרה √ √  √ √ √     √

 ברקאי √ √ √  √ √ √ √   √

 אליקים √ √   √ √ √ √   

 פרדס חנה √ √  *(*) √ √ √ √ √   

 אליכין √ √   √ √ √ √  √ √

 מנשה √ √   √ √ √ √   

 גבעת עדה √ √   √ √ √ √   

 גן שמואל √ √   √ √ √ √   

 המעפיל √ √ √  √ √ √ √ √  √

 מגל √ √  *(*) √ √ √ √ √   

 מהר"ל כ.  √ √  √ √ √ √   √

 כרמל-אל ד. √ √   √ √ √ √   

 עמיקם √ √   √ √ √ √   

 *אום אל פאחם  √  √ √ √   √  √

 *קרון איגוד √ √ √ √ √ √ √ √   

 , בעין השופט ובמחצית השנייה, בנתניה2016"קרון איגוד" הוצב במחצית הראשונה של . תחנות ניטור ניידות *
 ים פעלו במהלך מחצית הראשונה של השנה מכשירה **
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 2016שפעלו בשנת  האוויר בתחום האיגודאיכות מפת תחנות ניטור  .1 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 קרון איגוד 

 מרץ(-)ינואר

-איגודקרון 
 נתניה

 דצמבר(-)יוני
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  הצטרפות למערך הניטור הארצי )מנ"א(

כרמל( -לשמירת איכות הסביבה )שרוןמערך הניטור של איגוד ערים , נקי חוק אווירבהתאם לנדרש ב

-מקיף למעלה מערך הניטור הארצי )מנ"א(, הכחלק ממ,  2014ע"י השר להגנת הסביבה, בשנת  הוכרז

על ידי גופים שונים, הנקראים מופעלות  הניטור . תחנותתחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ 140

חיפה, כרמל, -)שרוןרים להגנת הסביבה איגודי ע ,"גופים מנטרים", והם: המשרד להגנת הסביבה

 . חברת החשמל פעלים ותחנות כוח של, רשויות מקומיות, מ(אשקלוןואשדוד, 

הנחיות  : הנחיות אחידהגופים המנטרים בארץ מחויבים להפעיל את מערכות הניטור על פי קובץ 

להלן:"הנחיות ) הבאגף איכות אוויר של המשרד להגנת הסביב, ארציהניטור ההממונה על מערך 

סוגי , מבנהתחנת ניטור, סוגי  מיקוםאופן לגבי כולל הוראות ה ,מסמך הנחיות הממונה .הממונה"(

מפורסם באתר האינטרנט של ועוד, אופן תיעוד המידע הנתונים, בקרת איכות ו הפעלהאופן מכשור, 

 נת הסביבה:המשרד להג

-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring

instructions07042014.pdf-station 

 

 17025איזו האוויר להסמכת מערך ניטור 

במסגרת הנחיות הממונה, נדרש כל גוף מנטר לקבל הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עפ"י 

כרמל( הינו הגוף המנטר -לבדיקה. איגוד הערים לשמירה על איכות הסביבה )שרון ISO 17025תקן 

הפעלה ותחזוקה של  היחיד מבין איגודי הערים ויחידות סביבתיות בארץ המבצע בדיקת הנתונים וגם

המכשור במערך הניטור שלו באמצעות צוות טכני מקצועי הכולל שני טכנאי תחזוקה במצבת כוח 

הסמכה לכיול. לשם כך פעל האיגוד בשנתיים  תקבלעבד האיגוד גם להאדם של האיגוד. לכן 

ך האחרונות מול הרשות להסמכת מעבדות בארץ, בהכנת נוהלי עבודה מפורטים הדרושים לצור

, ציוד ניטור רב בהשקעה 2016. האיגוד רכש במהלך ISO17025ההסמכה לבדיקה וכיול, על פי תקן 

כספית ניכרת בכדי לחדש ולשדרג את המכשור במערך הניטור ולהעלות את רמת האמינות של 

הנתונים. לצורך כינון הנהלים והבקרה השוטפת גויס מנהל איכות במשרה מלאה עבור מעבדות 

נערך מבדק של הרשות להסמכת מעבדות, לנושא שיטות ונוהלי בדיקת  2016ודש יולי האיגוד. בח

באוויר וגם לשיטות ונוהלי כיול מכשירי ניטור   XNO  3, O2SOמכשירי הניטור של מזהמים גזים מסוג 

קיבל האיגוד , לאחר מענה משביע רצוןהרשות להסמכת מעבדות הגישה מספר נושאים לבירור ואלו. 

 .2017כה לבדיקה וכיול של גזים באוויר בתחילת ינואר את ההסמ

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf
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כאמור, האיגוד הינו הגוף היחידי מכל איגודי הערים ששומר על הידע המקצועי בתוכו בנושא תפעול, 

תחזוקה וכיול של מדי הניטור במערך הניטור שלו, ואף מוסמך כיום להעניק שרותי כיול לגופים 

אחרים כחלק מההסמכה שלו. בשנה הקרובה צפוי צוות מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד 

עמיק את הידע הקיים ולעבור הסמכה נוספת, לבדיקה וכיול של חלקיקים באוויר.  חשוב לציין לה

שהסמכת מערך ניטור איכות האוויר, באה בנוסף להסמכה קיימת של מעבדת השפכים והקולחין של 

   מזה שנים רבות. ISO 17025האיגוד, שמוסמכת ועובדת ע"פ תקן  
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רי איכות האוויתקנים: ערכ

לנוכחותם  ערכים מרביים,  הם 2008 -התשס"חערכי איכות אוויר, עפ"י הגדרתם בחוק אוויר נקי, 

ערכי  ,סביבה ערכיכוללים: ו בפרקי זמן נתונים בחוק, מזהמים המנויים בתוספת הראשונה באוויר של

 , אשר "השר" אחראי לקבוע אותם )השר: השר להגנת הסביבה(. יעד, ערכי התרעה וערכי ייחוס

אוויר(  עבורם יש לקבוע ערכי איכות  חומרים )מזהמי 28"התוספת הראשונה" בחוק, הינה רשימה של 

אוויר. מבן רשימת החומרים זו נמצאים המזהמים הנמדדים באופן רציף מערך הניטור של האיגוד 

. PM10-ו PM2.5חמצני, אוזון, חלקיקי -חמצנית, כלל תחמוצות חנקן, חנקן דו-ובכלל זה: גופרית דו

ולואן, קסילנים, טים וביניהם בנזן, הרשימה כוללת גם מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפ

 פורמלדהיד ומזהמים נוספים אשר לא כולם ניתן למדוד באופן רציף. 

הריכוזים המרביים הנ"ל נקבעים לפי סוגי המזהמים והשפעת ריכוזם באוויר וזמני החשיפה, על 

אוויר  , ערכי איכות2008בריאות האדם והמערכות האקולוגיות. עם פרסום חוק אוויר נקי בשנת 

נקבעו למזהמים ב"תוספת הראשונה", ע"י המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם הגופים 

נטים, בישיבות של ועדת תקינה שהייתה מורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד והרלו

הבריאות, התעשיינים, חברת חשמל, מע"צ, משרד התחבורה, איגודי ערים ויחידות סביבתיות, אדם 

 ונציגי ציבור נוספים.טבע ודין 

תקנות הערכים שנקבעו לאחר דיוני ועדת התקינה, אושרו ע"י השר להגנת הסביבה והכנסת ופורסמו כ

  . 31/05/2011 תאריךכנסו לתוקף ב, שנ2011-התשע"א -אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראות שעה(

של המזהמים בסביבה מותרים ם הריכוזים המרביים ההינ ערכי הסביבה, מבין ערכי איכות האוויר

 .חוק אוויר נקיב 6סעיף עפ"י הגדרתם ב מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, אשר חריגה מהם

איכות ערכי נקבעו בתקנות למניעת מפגעים )החליפו את תיקני איכות אוויר שערכי הסביבה שבתקנות 

 תקני לצורך כך נערך תיקון לתקנות למניעת מפגעים אשר מבטל את כל . 1992 –אוויר(, התשנ"ב 

עודכנו ערכי הסביבה לחלק מהמזהמים, והעדכונים פורסמו  2013הישנים. בשנת  איכות האוויר

. העדכונים )החמרת 2013 -תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג ב

 , חומר חלקיקי עדין מרחף  PM10ומר חלקיקי עדין מרחףחם: מזהמיעבור הערכי הסביבה( נערכו 

PM2.5 ,ביותר בסביבה, אלה נחשבים לשכיחים ם מזהמי . אוזוןו חמצני,-חמצנית, חנקן דו-פרית דווג

חדשות תקנות ערכי הסביבה המעודכנים ב ביותר מבחינת השפעותיהם על בריאות הציבור.חשובים וה

. יצוין כי זו הפעם הראשונה בה נקבעו ערכי סביבה מחייבים 01/01/2015נכנסו לתוקף ביום אלה, 

 מיקרון(.   2.5-)חלקיקים נשימים עדינים בעלי קוטר  אירודינמי קטן מ PM2.5עבור המזהם 

של  הניטור במערך המנוטרים למזהמים בהתאםחייבים, המ הסביבה ערכימפורטים  להלן, 3 טבלהב

החל  לתוקף נכנסו ואשר 2013 משנת בתקנות שעודכנו הסביבה מופיעים ערכי בולט בכתב. האיגוד

 .1.1.2015מיום 

 

 

 

 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/49F2DCC3-DD80-413B-A0DA-A18A363A1446/40934/7243.pdf
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(, תיקון( )שעה הוראת()אוויר איכות ערכי) נקי אוויר תקנות עפ"י ערכי סביבה רשימת . 3טבלה 
 )*(2013 - ג"התשע

  1.1.2015)*( ערכי הסביבה המעודכנים נכנסו לתוקף בתאריך   

 

 ריכוז ממוצע מרבי ןסימו מזהם
פרק זמן 
 המדידה

, באתר בשנה מס' חריגות מותר
 המדידה

 10 שעות 8 חל"ב 3O 71 אוזון

 8 שעתי חל"ב 2SO 134 גופרית דו חמצנית

 4 יממה חל"ב 2SO 19 חמצנית גופרית דו

 0 שנה 1 חל"ב 2SO 8 גופרית דו חמצנית

 0 חצי שעה חל"ב xNO 500 תחמוצות חנקן

 0 יממה חל"ב xNO 298 תחמוצות חנקן

 8 שעתי חל"ב 2NO 106 חנקן דו חמצני

 0 שנתי חל"ב 2NO 21 חנקן דו חמצני

 18 יממה מק"ג/מ"ק 10PM 130 חלקיקים נשימים 

 0 שנה מק"ג/מ"ק 10PM 50 נשימים חלקיקים 

 18 יממה מק"ג/מ"ק 2.5PM 37.5 חלקיקים נשימים עדינים

 0 שנה מק"ג/מ"ק 2.5PM 25 דיניםעחלקיקים נשימים 
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   2SOגופרית דו חמצנית 

, חותחנות כבוה עשיידודים בתבלהפקת אנרגיה המכילים גופרית )פחם, מזוט, סולר(  יםשריפת דלק

גורמת לפגיעה בדרכי תרכובת זו  .לאטמוספרה 2SOהמזהם הגזי גופרית דו חמצנית ת לפליטת גורמ

כתוצאה מתהליכי חמצון  )ילדים, קשישים, חולי אסתמה ועוד(. יה רגישהיכלוסוהנשימה בקרב א

מיקרון(  1-)קטנים מדקים חלקיקי סולפאט שניוניים באטמוספירה של תרכובת זו, נוצרים 

, ופעות אובך וירידה בראותלצד תפגיעות בריאותית חמורות, פרתית הגורמים לורוסול חומצה גיאו

 נזק לצמחיה ולמבנים )שיש , ברזל(. 

הפירוט תחנות ניטור שהיו פעילות, עפ"י  16מתוך  14-נמדד בתחום האיגוד ב 2SO, 2016בשנת 

 .  2בטבלה 

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

הזיהום, ערך הממוצע היממתי המרבי והממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים 

 שנקבעו למזהם.

 
 

  2016( לשנת  2SOסיכום מדידות גופרית דו חמצנית ) .4טבלה 
 

 .בעין השופט.  31.05.16ועד  2016התחנה הניידת "קרון איגוד" פעלה מתחילת )*(   
 .בנימין' ירושלים ושדועד סוף השנה, בצומת הרחובות  1.06.2016-התחנה הניידת "קרון איגוד" הוצבה בעיר נתניה החל מ )**(
 . 2016חדש נרכש והוצב בקרון איגוד בתחילת נובמבר  2SOמכשיר       

 

 

 

 

 זמינות

(%נתונים,)  

ממוצע 
 שנתי

חל"ב()  

 יממתי ממוצע
(ב"חל) מרבי  

קור זיהום האווירמ  ריכוז שעתי תאריך שעה 

 מרבי  )חל"ב(

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 118 21.09.16 13:00 אורות רבין 15 2 94

 חדרה 60 13.08.16 15:00 אורות רבין 6 1 94

 ברקאי 66 07.06.16 15:00 אורות רבין 9 1 94

 אליקים 50 03.06.16 14:00 אורות רבין 7 1 94.5

 פרדס חנה 83 09.09.16 11:00 אורות רבין 12 2 93

 אליכין 75 08.06.16 16:00 אורות רבין 10 1 93

 מנשה 118 11.09.16 10:00 אורות רבין 12 1 93

 גבעת עדה 48 03.06.16 14:00 אורות רבין 7 1 93

 גן שמואל 75 30.06.16 15:00 אורות רבין 8 1 85

 המעפיל 56  20.09.16 15:00 אורות רבין 8 1 91

 מגל 55 02.06.16 16:00 אורות רבין 10 1 92

 דליית אל כרמל 43 14.05.16 02:00 אורות רבין 6 1 87

 עמיקם 70 03.06.16 14:00 אורות רבין 8 0.4 94

48)*( 

36)**( 

1 

1 

4)*( 

4)**( 

 אורות רבין

 מקומי

13:00 

12:00 

19.02.16 

20.12.16 

22)*( 

8)**( 

 קרון איגוד )*(

 8  קרון איגוד)**(

הגנה על ל)
מערכות 

 אקולוגיות(

19 

 4עד מותרות )
 חריגות בשנה

 (בכל אתר מדידה

   134 

 8עד מותרות )
 חריגות בשנה

 (בכל אתר מדידה

 ערכי סביבה
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 סיכום ומסקנות:

  י לגופרית דו לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי, היממתי והשנת 2016בשנת

נועד להגנה על  2SO-להשנתי כי ערך הסביבה  ת בתחנות הניטור של האיגוד. יצויןחמצני

 המערכות האקולוגיות, ולא להגנה על הבריאות כפי שנקבעו עבור שאר מזהמי האוויר.

  בעת שהרוח נשבה מכיוון ארובות תחנת הניטור בתחנותהערכים השעתיים המרביים נרשמו ,

 .2SO -הכוח אורות רבין, המהוות מקור פליטה עיקרי באזור של המזהם גופרית דו חמצנית

  השפעת הפליטות תחנת הכח אורות רבין על ריכוז המזהם באוויר מורגשת בעיקר בחודשי

שנושבות רוחות ( עת 16:00 – 10:00הקיץ, משעות הבקר המאוחרות עד שעות אחר הצהריים )

 .2016, לרוב, הריכוזים המרביים נרשמו בחודשים יוני וספטמבר 4מערביות. עפ"י טבלה 

 רועי זיהום אוויר".יהסבר לתופעה ניתן בסעיף "א

  ונרשם בשתי  חל"ב 118, היה 2016הריכוז השעתי המרבי של גופרית דו חמצנית שנמדד בשנת

, בשעה 11.09.16, ומנשה, בתאריך 13:00בשעה  21.09.16תחנות הניטור: בית אליעזר, בתאריך 

 חל"ב(.  134מסף ערך הסביבה השעתי )  88%. ערך זה מהווה 10:00

 מקור הזיהום נבדקו מספר פרמטרים: כיוון הרוח בעת העלייה בריכוזים, מדידת שם זיהוי ל

לעלייה בגופרית  במקבילחנות במקביל ועליות ריכוזי תחמוצות חנקן עליות בריכוזים במספר ת

ח אורות רבין לכיוון ונרשמו בעת שהרוח נשבה מכיוון תחנת הכהריכוזים הנ"ל דו חמצנית. 

 תחנת הניטור. 

  לעומת ,ריכוז השעתי המרבי שנרשם בתחנת בית אליעזרערך הב 11.3% -של כחלה ירידה 

 . מק"ג/מ"ק 133 , 2015-ב זונרשם בתחנה המרבי ש הערך

  חל"ב. גם בריכוז  15נרשם גם הוא בתחנת בית אליעזר,  2016בשנת הריכוז היממתי המרבי

נרשמה בתחנה זו חריגה  2015: בשנת 2015לעומת  2016-היממתי המרבי בתחנה זו חלה ירידה ב

ה(, ובשנת חריגות בשנ 4חל"ב, מותרות  19חל"ב )ערך הסביבה היממתי:  21יממתית אחת, 

 .29% -חל"ב, כלומר ירידה של כ 15הערך היממתי המרבי בבית אליעזר היה  2016

  :25%חל"ב, המהווה  2הריכוז הממוצע השנתי המרבי נרשם בתחנות בית אליעזר ופרדס חנה 

 חל"ב , להגנה על המערכות האקולוגיות. 8מערך הסביבה השנתי: 

 2-זמינות מכשירי הSO  בדלית אל כרמל והתחנה הניידת )קרון איגוד(. למעט  %90הייתה מעל

חודשים מתחילת השנה )עד סוף מרץ( בעת שהתחנה  3פעל בתחנה הניידת במהלך   2SOמכשיר 

 2016והוחלף במכשיר חדש בנובמבר  בהמשך. המכשיר הושבת טהייתה מוצבת בעין השופ

  . 2016 ( במהלך36%) הנמוכ על כן  זמינותו היתהמערך הניטור.  מסגרת פרויקט חידוש ציוד
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  xNO תחמוצות חנקן 

הנפלטות לאוויר  גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים תרכובותהינן  NOx תחמוצות החנקן

ובמנועי כלי הרכב, כתוצאה מחמצון בטמפרטורות  מתהליכי שריפת דלקים בתעשייה, תחנות כח

כמות תחמוצות החנקן גבוהות של החנקן הנוכח באוויר המוסף לשריפה ותכולת החנקן בדלק. 

כסכום  NOxנהוג להגדיר דלק. בהחנקן ובתכולת  בעירהבתא ה הבטמפרטורהנפלטות היא כתלות 

 NOהנוכחיים בזמן נתון באוויר.  NO)2תחמוצת החנקן )-ודו  (NO)ריכוזי חד תחמוצת החנקן 

בעל השפעות בריאותיות בצבע חום הינו גז רעיל  2NOהינו גז חסר צבע וללא השפעות בריאותיות. 

 שליליות.

 (.2טבלה , בכל תחנות הניטור הפעילות בשנה זו )2016תחמוצות חנקן נמדדו בשנת 

 מועד המדידה, NOxשל כלל תחמוצות החנקן,  שעתיים המרביים-חציהריכוזים ההוצגו  5בטבלה 

ערך הממוצע היממתי המרבי והממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה הקור הזיהום, ומ

 .2016, כפי שנרשמו בתחנות הניטור בשנת העדכניים שנקבעו למזהם

 

 .2016( לשנת NOxסיכום מדידות תחמוצות חנקן ) .5טבלה 

   

 

 

 

 זמינות
)%(נתונים   

שנתיממוצע   
 )חל"ב(

ממוצע 
 מרבייממתי 

 )חל"ב(

מקור זיהום 
 האוויר

ריכוז  חצי  תאריך שעה
שעתי מרבי  

 )חל"ב(

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 260 16.02.16 07:30 מקומי 43 12 80

 חדרה 274 13.03.16 19:00 מקומי 60 13 90

 ברקאי 254 01.02.16 07:30 מקומי 66 22 88

 אליקים 305 18.04.16 05:30 אורות רבין 30 7 89

 פרדס חנה 231 26.06.16 14:30 אורות רבין 26 9 88

 אליכין 131 08.06.16 15:30 אורות רבין 25 7 75

 מנשה 225 11.09.16 10:00 אורות רבין 32 9 83.5

 גבעת עדה  91 07.07.16 13:00 אורות רבין 35 6 76

 שמואלגן  165 15.06.16 11:30 אורות רבין 30 11 80.4

 המעפיל 195 04.06.16 21:00 מקומי 27 10 78

 מגל 222 02.09.16 05:30 מקומי 19 6 91

 כרם מהר"ל 69 05.06.16 12:00 מקומי 10 2 85

 ד. אל כרמל 103 24.06.16 08:00 מקומי 14 4 82

 עמיקם 147 16.04.16 12:30 אורות רבין 20 4 90

 אום אל פאחם 465 13.05.16 06:30 מקומי 71 26  71

 קרון איגוד 362 08.11.16 12:30 מקומי 99 16 90

 ערך סביבה 500    298  
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 :ומסקנות סיכום

 החנקן לתחמוצות שעתי והיממתי-ערכי הסביבה החצי סף מעל חריגות נמדדו לא 2016 בשנת . 

  ות מדדאורות רבין, נתחנת הכוח שמקורם בפליטות ארובות תחמוצות חנקן עליות בריכוזי 

בקר המאוחרות ועד שעות אחרי הצהרים, במקביל לעליות בריכוזי בעיקר בעונת הקיץ בשעות 

גופרית דו חמצנית, בעיקר בתחנות ניטור: אליקים, פרדס חנה, אליכין, מנשה, גן שמואל, גבעת 

  רועי זיהום אוויר".יהסבר לתופעה ניתן בסעיף "א עדה, עמיקם.

 465שם בתחנת הניטור הניידת המוצבת באום אל פאחם: הערך המרבי בממוצע חצי שעתי נר 

ונבע מפליטות התחבורה העוברת בסמוך לתחנת הניטור.  06:30בשעה  13.05.15חל"ב, בתאריך 

 חל"ב.   500מסף ערך הסביבה החצי שעתי,  %93 -ערך זה מהווה כ

 בדרך כלל  ונמדד בטבלה לעיל פירושו בעקר, ממקור תחבורתי" אחר" מרבי ממקור זיהום

  המוקדמות ושעות הערב, שעות העומס התחבורתי.  הבוקר בשעות החורף בעונת

 

 1.1.16-תה מוצבת בעין השופט מתחילת השנה, והחל מיהתחנה הניידת )"קרון איגוד"( הי ,

ברחוב ירושלים פינת רחוב שדרות בנימין. התחנה הוצבה לתקופת -הועברה למרכז העיר נתניה 

בל בעת שהתחנה הייתה התק, חל"ב NOx, 362של  שעתי המרביחצי ההערך  זמן של שנה.

 .המקומית התחבורהונבע מפליטות עיר נתניה, מרכז המוצבת ב
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  2NOחנקן דו חמצני 

2NO בתעשייה, תחנות כוח  הינה תרכובת גזית הנפלטת לאוויר בעקר מתהליך שריפת דלקים

נפלטת גם  NO .2NOובמנועי כלי הרכב. תחמוצת החנקן העיקרית הנפלטת בעת שריפת דלק הינה 

הנוכחיים  2NO -.  מרבית ריכוזי הxNO-מכלל ה %10- %5היא אך בכמות מועטת יותר של בין 

 תרכובת גזיתה ני, ה2NOע"י החמצן והאוזון שבאוויר.  NO -באוויר נובעים מהמשך חמצון ה

מגרה את דרכי : להשפעות בריאותיות מזיקות מתצבע חום אדמדם, הגור תבעל הרעילחומצית 

לירידה בתפקוד הריאות בעיקר אצל קבוצות רגישות: ילדים,  מתהנשימה, בחשיפה לזמן ארוך גור

 אוזוןהיצירת בתהליך עיקרי מהווה גורם  2NOריאה ועוד. -מחלות לב, חולי מחלות דרכי הנשימה

 . גשם חומציעשויות לגרום ל 2SOע"י ריאקציות פוטוכימיות בטרופוספירה. יחד עם 

שנרשמו בתחנות ניטור, מועד  2NOשל מוצגים הריכוזים השעתיים המרביים להלן  6בטבלה 

 ערך הממוצע השנתי, בהשוואה לערכי הסביבה העדכניים שנקבעו למזהם.ו המדידה ומקור הזיהום

 
                  .2016( לשנת 2NOסיכום מדידות חנקן דו חמצני ) .6טבלה 

 

 

 

 זמינות
 נתונים )%(

ממוצע שנתי 
 )חל"ב(

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

 תחנת ניטור

 בית אליעזר 63 16.02.16 08:00 מקומי 8  78

 חדרה 68 13.03.16 19:00 מקומי 9 90

 ברקאי 55 09.03.16 19:00 מקומי 11 89

 אליקים 56 06.03.16 07:00 מקומי 6 89

 פרדס חנה 51 25.05.16 16:00 אורות רבין 7 88

 אליכין 48 10.05.16 12:00 אורות רבין 7 74

 מנשה 47 13.03.16 20:00 מקומי 7 81

 גבעת עדה 62 03.05.16 08:00 מקומי 6 76

 גן שמואל 76 02.05.16 05:00 מקומי 7 79.5

 המעפיל 45 03.06.16 11:00 אורות רבין 8 76.5

 מגל 52 02.06.16 08:00 אורות רבין 5 89

 כרם מהר"ל 31 22.06.16 08:00 אורות רבין 2 85.5

 ד.אל כרמל 52 18.04.16 05:00 מקומי 3 83

90 
4 

 עמיקם 51 06.04.16 04:00 מקומי

 אום אל פאחם 79 13.05.16 07:00 מקומי 14 71

 קרון איגוד 89 08.11.16 13:00 מקומי 9 90

 21    106 
 8 עדמותרות 

 (בשנה חריגות

 רכי סביבהע
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 סיכום ומסקנות:

  2לא נמדדו חריגות מעל סף ערכי הסביבה השעתי והשנתי  לחנקו דו חמצני   2016בשנתNO  . 

 נמדד בחנה הניידת "קרון איגוד" שהוצבה בעיר  שעתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שעתי

מסף ערך הסביבה  84%חל"ב, המהווים  89: ירושלים ושדרות בנימין נתניה, בצומת הרחובות 

, ומקור הריכוז היה בפליטות 13:00, שעה 8.11.16חל"ב, בתאריך  106השעתי למזהם, 

 8)ניתן לחרוג עד העוברת בסמוך למקום הצבתה של התחנה  מהתחבורהתחמוצות החנקן 

 חריגות שעתיות בשנה(  

רובות אהריכוזים השעתיים המרביים שנרשמו בחנות הניטור אשר הושפעו מהפליטות של 

חל"ב )אליכין, פרדס חנה, בית  42-51ח אורות רבין,  היו נמוכים יותר: בתחום שבין  ותחנת הכ

 אלעזר, מנשה(.

 חל"ב בתחנת אום אל   14היה : 2016בשנת  שנרשם שנתי: הריכוז המרבי בממוצע ממוצע שנתי

חל"ב(. המקור העיקרי של הריכוזים  21מערך הסביבה השנתי ) 67%-פאחם, המהווים כ

שנרשמו לגבי המזהם, היו  פליטות מנועי כלי הרכב העוברים בכביש ואדי ערה הסמוך והעמוס, 

ברקאי, הקרובה  מטר ממקום הצבתה של התחנה. גם בתחנת הניטור 30-הנמצא במרחק של כ

מערך  52%חל"ב, המהווים  11, נרשם ערך שנתי גבוה יחסית לשאר אתרי מדידה: 65לכביש 

הסביבה השנתי. בשאר תחנות הניטור הקרובות יחסית לתחנת הכוח אורות רבין והמושפעות 

חל"ב  8 -7מפליטות תחמוצות החנקן מארובותיה, הריכוזים השנתיים היו נמוכים יחסית, בין 

 ת אליעזר, פרדס חנה, אליכין, מנשה(.)בי
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 3Oוזון א

אוזון  מוגדר כמזהם "שניוני", אינו נפלט ישירות ממקורות הפליטה אלא נוצר באוויר בטרופוספרה, 

 Ozone -כתוצאה מתגובות פוטוכימיות מורכבות בין מזהמים ראשוניים )"מבשרי אוזון"

Precursors שנפלטים ישירות ממקורות הזיהום, כדוגמת תחמוצות חנקן ,)NOx  ותרכובות

באור השמש. היווצרותו תלויה בעוצמת הקרינה  UV(, בנוכחות קרינת VOCאורגניות נדיפות )

ובטמפרטורת הסביבה )לכן מוגדר כ"מזהם קיץ"(.  מקורות מזהמים ראשוניים "מבשרי אוזון" 

ת כוח ועוד. כאמור, תחמוצות החנקן נפלטות מפעולות שריפת הינם התחבורה, התעשייה, תחנו

ח, דוודים ותנורי תעשייה. תרכובות אורגניות נדיפות נפלטות ודלקים במנועי כלי הרכב, תחנות כ

בעיקר ממקורות בלתי מוקדיים עקב שינוע, אחסון, עיבוד וניפוק דלקים וגם ממנועי כלי רכב, בעקר 

 ממנועי בנזין. 

בריכוזים גבוהים עלול לגרום לפגיעה בריאותית, נזק מחמצן, למחמצן פוטוכימי אוזון נחשב 

לחומרים, לצמחייה וגידולים חקלאיים. בין הנזקים הבריאותיים המיוחסים לו: ירידה בתפקוד 

ונזק לריאות, שיעול וגירוי בגרון;  הרעת סימפטומים של ברונכיט, אנפיסמה ואסתמה; פגיעה 

 ארוכות באוויר הפתוח )במיוחד בספורטאים(. באנשים השוהים שעות 

ק"מ(,  כתוצר של תגובות פוטוכימית כאמור,  מכונה  10-)עד לגובה של כ האוזון הנוצר בטרופוספרה

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

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

 (, מכונה "האוזון הטוב".-UVCו UVBשל השמש )

תהליך יצירת האוזון בטרופוספרה הוא איטי, לכן שיאי ריכוזי האוזון נרשמים לאחר מספר שעות 

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

לחד תחמוצת  מתרחשת  שרשרת של ראקציות המלווה בתהליך פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני

 , תהליך המוביל ליצירת האוזון.  החנקן וחמצן רדיקלי, המתחבר למולקולת חמצן

 

עקבות נוכחות מזהמים אחרים, ונוצר בטרופוספרה ב היותעקב היותו האוזון "מזהם שניוני",  

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

האוזון" שהם תחמוצות החנקן ותרכובות אורגניות נדיפות הנפלטות מהתחבורה, מפעלים ותחנות 

  כוח.
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נמדד בתחנות הניטור: ברקאי, המעפיל, כרם מהר"ל וקרון איגוד. בסוף  3O אוזון, 2016במהלך שנת 

, הייתה קרון איגודתחנת הניטור הניידת, חודש נובמבר הותקן מד אוזון חדש בתחנה בגבעת עדה. 

 . 2016מוצבת בעין השופט במחצית הראשונה של השנה, והועברה לנתניה מתחילת יוני 

דידות אוזון מרביות בתחנות הניטור, והתאריכים והשעות להלן מובא סיכום מ 9-ו 8בטבלאות 

 בהם נמדדו. 

 
 .2016שעתיות מרביות לשנת -8( 3Oסיכום מדידות אוזון ) .8טבלה 

 
תחנת 
 ניטור 

שמונה ממוצע 
 שעתי מרבי

 )חל"ב(

ות מסף חריגמס'  תאריך /שעהב
 ערך הסביבה

 ממוצע שנתי
 )חל"ב(

 זמינות נתונים
)%( 

 99 28 6 16:00/  13/06/2016 87 ברקאי

 67 המעפיל
22/05/2016  /16:00 

0 27 80.5 

כרם 
 מהר"ל

74 13/06/2016  /16:00 2 41 95 

 87 33 0 16:00/  13/05/2016 68 קרון איגוד

 10עד מותרות             71 ערך סביבה    
בכל  חריגות בשנה

 אתר מדידה

  

 
 24.11.16-ב*מד אוזון בגבעת עדה הופעל 

 

 2016שעתיים שחרגו מעל ערך הסביבה בשנת -3O  8ריכוזי פירוט   :9טבלה 

שמונה ממוצע  תחנת ניטור 
 שעתי מרבי

 )חל"ב(

 שעה תאריךב

 16:00 21/04/2016 75 ברקאי

74 16/05/2016 16:00 

81 22/05/2016 16:00 

74 26/05/2016 16:00 

87 13/06/2016 16:00 

78 03/10/2016 16:00 

 16:00 13/06/2016 74 כרם מהרל

73 02/10/2016 24:00 
ם בהם ימי 7סה"כ:  71   ערך סביבה    

 חריגה נרשמה
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 :2016סיכום מדידות אוזון בשנת 

  שהוצב בעין השופט כרם מהר"ל  וקרון איגוד אוזון נמדד בתחנות ברקאי, המעפיל, 2016בשנת ,

 .  2016במחצית הראשונה של השנה, ובנתניה מתחילת יוני 

  חל"ב , בתחנת הניטור  71שעתיות מעל ערך הסביבה, -8חריגות  6נרשמו  2016במהלך שנת

שעתי בשנה בכל -8חריגות בממוצע  10חריגות בכרם מהר"ל. התקנות מאפשרות עד  2-ברקאי, ו

 .8ראה טבלה שעתי לאוזון.  -8-חריגה מערך הסביבה הנה זו, בשאתר מדידה, לכן לא נרשמה 

  בשעה  13.06.17חל"ב, בתאריך  87נרשם בתחנת ברקאי: שעתי -8בממוצע הריכוז המרבי

 .(5תרשים חל"ב ) 74. באותו יום ושעה נרשם גם הריכוז המרבי בתחנת כרם מהר"ל: 16:00

  מעל שעתיים -8ם בהם נרשמו ריכוזים ימי 7, בסה"כ נרשמו 9בטבלה בהתאם לפירוט המופיע

 שעתי לאוזון. -8-סף ערך הסביבה ה

  שעתים היו נמוכים מערך הסביבה -8 -מהזמן הריכוזים ה 99.4%עפ"י תוצאות הניטור, במשך

 . 6תרשים חל"ב( בכל תחנות הניטור, ראה  71)

 לה מראה למרות שלא קיים ערך סביבה מרבי לממוצע השנתי, בחינת ערכים א: ממוצע שנתי

חל"ב  41נרשם בתחנת כרם מהר"ל, באזור האיגוד הריכוז הממוצע השנתי המרבי לאוזון כי 

תחנת ניטור זו ממוקמת באזור כפרי במורד הרוח מאזור מפרץ חיפה ומתחנת (. 8טבלה )ראה 

רבין והאזורים האורבניים בסביבה וניתן להבחין כי בממוצע שנתי הריכוזים בה הכוח אורות 

  יותר.גבוהים 

ניתן להבחין כי בממוצע שנתי הריכוזים המרבי,  שעתי 8-נרשם הערך הלמרות שבתחנת ברקאי 

 להלן. 6-ו 5ראה תרשימים חל"ב.   28, כים יותר נמוהם ההנרשמים בתחנה זו, 
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 2016שעתיים שנרשמו במערך הניטור בשנת -8: מהלך שנתי של ריכוזי אוזון 6תרשים        
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 PM2.5–חלקיקים 

חלקיקים מרחפים באוויר מאופיינים במורכבות גדולה בהשוואה למזהמים הגזים ומהווים 

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

לקבוע  החלקיקים, עשויים להוות אינדיקציה למקורות החלקיקים, ופרמטרים אלה יכולים גם

 התנהגותם באטמוספירה וכן השפעתם על הבריאות.

גודל החלקיק משפיע על מבחינת גודלם, החלקיקים בעלי טווח רחב של גדלים )קוטר אירודינמי(.  

משך שהותו באוויר ועל מידת כניסתו למערכת הנשימה. ככל שהחלקיקים קטנים יותר, הם חודרים 

 2.5-בעלי גודל קטן מ םחלקיקיעות בריאותיות שונות. עמוק יותר למערכת הנשימה וגורמים לפגי

נשאפים לתוך דרכי הנשימה העמוקים ביותר ולריאות ועלולים לגרום להשפעות , PM2.5מיקרון: 

ת באוכלוסיוכגון: ירידה בתפקוד הלב והריאות, אשפוזים, מוות בטרם עת, במיוחד בריאותיות 

כדוגמת אסטמה ועוד. חומר  ותינשימת-מחלות קרדיופגיעות כגון: ילדים ומבוגרים עם רקע של 

חלקיקי באוויר מגביר תופעות של שיעול, זיהומים, דלקות וקוצר נשימה אצל אוכלוסיות חלשות. 

, 60-ו 50-לבין מחלות נשימה ותמותה אובחן לראשונה בשנות ה חלקיקיחומר ריכוז הקשר בין 

בשנים לאחר מכן נאסף מידע רב המוכיח את  כאשר מסך של זיהום אוויר כיסה את העיר לונדון.

הקשר בין ריכוזי החלקיקים, אפילו נמוכים, לבין השפעות בריאותיות קשות. מחקרים רבים הראו 

מיקרומטר  2.5של  בקוטרריאה ועודף תמותה לבין חשיפה לחומר חלקיקי -קשר בין מחלות לב

 ם הספוחים אליהם. סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקי ומטה.

 להלן סיווג  חלקיקים באוויר, ביחס לקוטר אירודינמי שלהם:

  (מיקרון= אלפית המילימטר 1מיקרון ) 45אבק שוקע: חלקיקים בעלי גודל מעל 

 אבק כללי מרחף : (TSP)  מיקרון ומטה 45בעלי קוטר 

  (  10חלקיקים נשימים(PM   מיקרון ומטה 10:בעלי קוטר 

 2.5עדינים  ) חלקיקים נשימים(PM  מקרון ומטה 2.5: בעלי קוטר 

 

בתחנות הניטור: חדרה,  PM2.5, נמדד 2016: בשנת PM2.5מרחף  מדידות  חומר חלקיקי עדין

 (. 10 -ו 2פרדס חנה, קרון איגוד ואום אל פאחם )טבלאות 

, המודדים ארבעה פאלאסמדי חלקיקים מסוג  2016בתחנות אום אל פאחם וחדרה, הותקנו במהלך 

 . Total- TSP-ו  PM1 ,PM2.5  ,PM10פרקציות של חלקיקים על פי גודלם:  

פיזור האור ניטור רציף בטכניקת שיטת  בפועלים  PALASפאלאס  מסוג ניטור חלקיקיםמכשירי 

light diffraction יאישורקיבלה  . שיטת ניטור חלקיקים סביבתיים זו TUV/UBA  ,הגרמני . בארץ

המכשירים הנ"ל נמצאים בתהליך אישור שיטת המדידה ע"י הרשות להסמכת מעבדות. לאחר סיום 

לפי תקן  אלה מכשיריםה וכיול לבדיקלת מעבדת ניטור האוויר הליך זה האיגוד יגיש בקשה להסמכ

ISO17025 . 
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"תקנות אוויר נקי , שנרשמו בתחנות הניטור הושוו לתקנות אוויר נקי המעודכנות PM2.5ריכוזי 

 :  1.1.2015-שנכנסו לתוקף ב "2013 -)ערכי איכות אוויר( )הוראות שעה( )תיקון(, התשע"ג

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

 18הורדת לאחר  95%הינו ערך האחוזון  מק"ג/מ"ק 37.5יממות בשנה.  18ממנו במהלך של עד 

, כשמסדרים את הריכוזים 19-ריכוזים הגבוהים ביותר בשנה. זהו  הערך הנמצא במקום הה

 ם שנרשמו במהלך השנה בכל תחנה, לפי סדר יורד מבחינת ערכם.   יהיממתי

זהה לתקן תקן  זהו מי השרב. כולל יהשנתי ממוצע למק"ג/מ"ק,  25: ערך סביבה שנתיב. 
 הדירקטיבה  אירופאית.

 סביבה יממתי )תקן( למזהם. ךדירקטיבה האירופאית לא נקבע עריצוין שב

 

 .2016לשנת   PM2.5 חומר חלקיקי עדין נשים סיכום מדידות  .10טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחנת 
 ניטור

 ריכוז יממתי 

            מרבי

 ק"ג/מ"ק()מ

 תאריך

 המדידה

מס' יממות 
 מעל
37.5 

 (מק"ג/מ"ק)

 : %95אחוזון 
 מרבי ריכוז יממתי

 18לאחר הורדת 
ממוצעים הגבוהים 

     ביותר
 )מק"ג/מ"ק(

 ממוצע שנתי

 )מק"ג/מ"ק(

 זמינות

% 

 הערות

 Palasמד חלקיקים מסוג  95.4 24.4 44.2 41 18.01.16 216.7 חדרה
 2016הופעל במהלך כל 

פרדס 
 חנה

323.3 18.01.16 6 15.8 19.6  18.6 

 

ישן פעל עד   TEOMמכשיר 
04.03.16) 

-הותקן ב BAM  מכשיר  
23.12.16 

   35.2 18.9 23.6 9 18.01.16 158.8 מגל

 

   -ישן פורק ב TEOMמכשיר 
14.05.16. 

לא חודשו   2016)עד סוף 
 המדידות (

קרון 
 איגוד

לא פעל מד   2016)במהלך  - - - -  -
חלקיקים בתחנה, מכשיר 

BAM   הורכב בסוף דצמבר
2016 

 תחנה של חח"י 97 17 28 8 18.01.16 130 חפציבה

אום אל 
 פאחם

 Palasמד חלקיקים מסוג    64.5 19.4 25.9 12 14.05.16 49
  11.05 -הותקן ב

ערך 
 סביבה

 

 

 עדמותרות  
חריגות  18

 בשנה

37.5 25 
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 :PM2.5 תמדידוסיכום 

  חלקיקים נשימים עדינים ממוצע יממתי: ברוב אתרי המדידה, ריכוזיPM2.5 בערך  עמדו

נמוכים מערך הסביבה  95%ערכי אחוזון , היות ונרשמו מק"ג/מ"ק 37.5הסביבה היממתי 

 . מק"ג/מ"ק( 37.5היממתי הסטטיסטי 

  ג , בה פועל מכשיר ניטור חלקיקים מסו"חדרה"בתחנת ניטור עם זאת, נרשמה חריגה

חריגה מערך הסביבה היממתי. בה נרשמה ונמצאת על גג בניין האיגוד,  ה זוחנת פאלאס.

ארבעה מפעלי נמצא בסמיכות מידית לובניין האיגוד שוכן בלב אזור התעשייה של חדרה 

עבודות פיתוח שטח ובנייה במגרש הצמוד לבניין האיגוד,  בוצעו 2016, בשנת בנוסף. בטון

ות בריכוזי האבק. ריכוזי חומר חלקיקי נוספים באיור מקורם דבר שגרם לעליות מקומי

 תחבורה, בעיקר של משאיות ורכב כבד. הבעומסי 

  עקב סופות אבק גם היממתי לחלקיקים נשימים עדינים  ערך הסביבהמעל ריכוזים נמדדו

, 323.3 פרדס חנה, טבעיות .ריכוז מרבי של חלקיקים נשימים עדינים נמדד בתחנת הניטור

  . מערך הסביבה היממתי 8-ערכו פי ו

 לא נרשמו חריגות מערך הסביבה השנתי לממוצע שנתי :-PM2.5 ,25  מק"ג/מ"ק, במהלך

  בכל אתרי המדידה. 2016

  שנה האיגוד ביצע הליך שדרוג ציוד הניטור לרבות של מדי וחלקיקים בתחנות הבמהלך

שפעל  TEOMמכשיר  דות.הישנים הוצאו ממעגל המדי TEOM-הניטור, לאחר שמכשירי ה

נרכשו ע"י האיגוד שני  2014, הוסר באישור מנ"א. בשנת 2001בתחנת פרדס חנה משנת  

 4תוצרת גרמניה לניטור חלקיקי אבק סביבתיים בעלי  PALASמדי אבק מסוג 

מיקרון, אשר הותקנו בתחנות הניטור "חדרה" על גג בניין האיגוד  10-ו 4,  2.5,1,:קטרים

 .2015אל פאחם בתחילת -ובתחנה באום

  מדPM2.5  שפעל בתחנת ברקאי מסוגTEOM-  ,הוסר לאחר קבלת אישור הממונה במנ"א

ישן שפעל בתחנת מגל, פורק  PM2.5במקום של מד החלקיקים הותקן מד אוזון.  מד 

, 9בהתאם לכך ועפ"י הנתונים בטבלה  בחודש מאי ולא חודשו מדידות המזהם בתחנה זו.

 הייתה נמוכה. PM2.5-ת מדי הניטור לזמינו 2016בשנת 

  ל השנתימערך הסביבה  החריג הלא נרשמ-PM2.5 תחנות הניטור בהן הוא נמדד.כל ב 

  ניתן לראות שבשנה זו נרשמו מספר מועט של אירועי סופות אבק. היממות להלן  7בתרשים

 .14.03.16 ;18.01.16; 08.01.16בהן נרשמו ריכוזי חלקיקים חורגים עקב סופות אבק היו:  
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  2016נרשמו במערך הניטור במהלך ריכוזים יממתיים ש-PM2.5: 7תרשים 
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 2016רועי זיהום אוויר בשנת יא

הגדיר האיגוד "אירוע זיהום אוויר" כאשר נרשמת עליית ריכוזים של , ניטורהעם הקמת מערך 

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

דקות  30מארובות תחנות הכוח אורות רבין. "אירוע זיהום אוויר" נמדד כאשר נרשמים במשך 

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

יובהר כי אירוע מהתקן החצי שעתי המקומי המוחלט בתקנות איכות אוויר התש"ן.  רבעבסיס 

. ההבחנה בין אירועים שונים היא זיהום אוויר לא בהכרח מהווה חריגה מערכי הסביבה המרביים

רצופות לפחות. יתכן אירוע זיהום אוויר אחד, שבו "הפסקה" בעליית הריכוזים למשך שלוש שעות 

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

נרשמים  xNO-ו 2SOעלייה בו זמנית בריכוזי  חצאי שעות. אירועי 5שעתי המרבי שנמדד מבין אותן 

בלבד, נרשמים  NOxאירועי עליית ריכוזי  . יוון הרוחכאירועים ממקור אורות רבין, לאחר בדיקה כ

   כאירוע "ממקור אחר", לרוב ממקור פליטות התחבורה.

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחנה' מס ניטור תחנת רבין מאורות אחר ממקור

 1 אליעזר בית 45 8

 2 חדרה 6 31

 3 ברקאי 2 92

 4 נתניה 0 0

 5 אליקים 0 5

 6 יעקב זיכרון 0 0

 7 חנה פרדס 37 2

 8 אליכין 5 0

 9 מנשה 16 1

 10 עדה גבעת 0 1

 11 שמואל גן 10 6

 12 המעפיל 1 3

 13 מגל 2 1

 14 ל"מהר כרם 0 0

 15 כרמל-אל. ד    0 2

 16 עמיקם 2 0

 17 פאחם. א.א 0 107

126 259  
  כ"סה

 385 אירועים

 

 : מספר אירועים11טבלה 
תחנת ניטור ומקור   לפי

   2016, בשנת הפליטה
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אירועים ממקור  126אירועים, מהם  385נרשמו סה"כ  2016בהתאם לפירוט המופיע בטבלה לעיל, בשנה 

 אירועים ממקור "אחר", עקב השפעת פליטות התחבורה.  259-(, ו33%ארובות תחנת הכוח אורות רבין )

 2016- 2002סיכום מספר אירועי זיהום אוויר בתחנות הניטור בין השנים   .12טבלה                 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

במספר  % 16-כבסה"כ מספר האירועים, וירידה של  10% -חלה הפחתה של כ 2016בשנת על פי הטבלה, 

ח אורות והאירועים שמקורם מאורות רבין. ירידה זו מוסברת ע"י מגמת הירידה בפליטות של תחנת הכ

 רבין בשנים האחרונות.  

  

                                                                                         

 
 

 מספר אירועים 

 ממקור אחר

 מספר  אירועים 

 מתחנת הכוח אורות רבין
 שנה סה"כ אירועים

259 126 385 2016 

276 146 422 2015 

307 182 489 2014 

273 178 451 2013 

358 244 602 2012 

461 253 714 2011 

301 213 514 2010 

251 259 510 2009 

361 264 625 2008 

390 206 596 2007 

422 198 620 2006 

418 182 600 2005 

425 308 733 2004 

432 134 566 2003 

513 352 865 2002 
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 סיכום הממצאים: 

 

  2015לעומת השנה  10%-חלה ירידה במספר הכללי של האירועים בכ .1

לעומת  2016חלה ירידה במספר האירועים שמקורם בפליטות תחנת הכח אורות רבין בשנת  .2

מתחנת הכוח אורות  NOx-ו SO2שנים קודמות. הסיבות העיקריות: מגמת ירידה בפליטות 

 6-ו 5הגדולות הייצור יחידות דממת רבין בשנים האחרונות, שנגרמה, בין היתר, עקב ה

 לצורך שיפוציםשך זמן ממושך של כשנה כ"א, ( במ2015-2016לסירוגין בשנתיים האחרונות )

 (8, תרשים 10לקראת התקנת האמצעים להפחתת הפליטות. )טבלה 

ח אורות רבין משתקפת בעיקר בנתוני תחנות הניטור והשפעת הפליטות מארובות תחנת הכ .3

(. תחנות הניטור חדרה, ברקאי, 9פרדס חנה, מנשה, גן שמואל, אליכין )תרשים בית אליעזר, 

 (.11אום אל פאחם, נתניה, מושפעות בעיקר מפליטות התחבורה. )טבלה 

שמקורם באורות רבין, שכיחים יותר בחודשי הקייץ  NOx-ו SO2אירועי עלייה בריכוזי  .4

 (.11-ו 10ובשעות בקר מאוחרות, צהרים ואחר הצהריים )תרשימים 

אירועי עלייה בריכוזי תחמוצות החנקן )"מקור אחר"( שכיחים בחדשי החורף בשעות הבקר  .5

 בשעות העומס התחבורתי.י הצהריים המוקדמות ואחר
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 אורות רבין וחתחנת הכ

בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה 

מותקנות שש יחידות ייצור חשמל 

המוסקות בפחם, יחידות  קיטוריות

מחוברות  2-ו 1. יחידות מס' 6עד  1מס' 

 4-ו 3לארובה הדרומית, יחידות מס' 

מחוברות לארובה השניה מדרום. 

-1984הוקמו בין השנים  4עד  1יחידות 

ארובה  .וחוברו לארובה השלישית הגבוהה 1996-1995הוקמו בין השנים   6-ו 5. יחידות  1981

כמו כן, . 6-ו 5ית ביותר, הוקמה במסגרת תכנית הפחתת פליטות מיחידות רביעית חדשה, הצפונ

ניבנו שני סולקנים לשטיפת גזי גופרית דו חמצנית מגזי הפליטה של היחידות בתרחיף מימי של אבן 

גבס שיופרד מהתרחיף נוצר תגובה כימית בין אבן הגיר לבין גופרית דו חמצנית, כתוצאה מגיר. 

יצאו לאוויר דרך , לאחר ההפחתה . הגזים,מגזי הפליטה 2SO-לסילוק הת ע"י כך גורמכמוצק ו

   כשהם רטובים ואילו הארובה השלישית הגבוהה תהפוך לארובת מעקף. החדשההרביעית הארובה 

 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין  : 13טבלה  

 גובה הארובה  מיקום הארובה 

 )מטר(
יחידות יצור חשמל 

 מחוברות לארובה

הספק  מרבי ליחידת יצור 
 חשמל )מגוואט(

 360 .2-ו 1יחידות מס'  250 דרומית

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

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

 )*( 570 )*(  6-ו 5יחידות מס'  250 צפונית )חדשה(

 יחידות יצור 6 ארובות 4 סה"כ

הספק  מגוואט 2,580

 מותקן

יועברו דרך הארובה הצפונית החדשה  6-ו 5)*( לאחר הפעלת הסולקנים, גזי הפליטה של יחידות 

 ורק במקרי תקלה, ותחזוקה של הסולקנים, יועברו דרך הארובה המרכזית הגבוהה. 
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 5-6ליחידות  תכנית הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין

חמצנית ותחמוצות חנקן מגזי הפליטה -לאומית להתקנת אמצעי הפחתת גופרית דותכנית זוהי 

 בתחנת הכח אורות רבין. להלן תאור הצעדים הכלולים בה: 6-ו 5מיחידות הייצור מס' 

I) הפחתת פליטות תחמוצות חנקן-xNO : 

 NOxם ראשוניים, למניעה וצמצום היווצרות תרכובות תקנת אמצעי. ה1ההפחתה מתבצעת ע"י: 

ים, המיועדים להפחית שניוני םאמצעי. התקנת 2; תהליך הבעירהבתהליך השריפה, ע"י שינויים ב

 האמצעים הראשונייםארובה. תם ללפני יציאאת  תכולת המזהם בגזי הפליטה לאחר שנוצר, 

ושינויים  Burners  Low NOx, התקנת מבערילטחינה דקה יותר פחםהמטחנות שינויים בכוללים 

ספקת האוויר לבעירה בתוך הדוד. שני האמצעים האחרונים מיועדים להוריד את במערכת א

האמצעים  טמפרטורת השריפה וכתוצאה, למניעת או הפחתת היווצרות המזהם בתא השריפה.

, אחד לכל  SCR ,Selective Catalytic Reductionכוללים התקנת שני מתקני   השניוניים

 בגזי הפליטה.  חנקןהתחמוצות ריסת להים קטליטיים יחידה, המהווים ממיר

 

: לתוך גזי הפליטה היוצאים מהדוד מוזרקת אמוניה גזית, הגזים SCRהסבר אופן פעולת מתקני 

יעול ריאקציית החיזור יעוברים על גבי הקטליזטור הפועל ל, וSCRוהאמוניה נכנסים למתקני 

האמוניה הינו אוראה. לצורך  להפיכת תחמוצות החנקן לחנקן אלמנטרי. חומר הגלם ממנו נוצר

 U2A  (Urea toיחידות -אמוניה, תמיסת אוראה נוזלית מוזנת למתקני הידרוליזה קת הפ

Ammonia ) .שנבנו בסמוך לארובה הרביעית 

, במיכליות כביש, ומועברת במערכת 50%האוריאה מתקבלת כגרגרים או כתמיסה נוזלית בריכוז 

מים את האוריאה באמצעות קיטור מיחידת הייצור. פניאומטית למיכל קבלה סגור בו מחמ

מ"צ, שם  280אטמוספירות וטמפרטורה של  5.9התמיסה עוברת להידרולייזר שהוא מיכל בלחץ של 

 חמצני.-אמוניה והשאר הם מים ופחמן דו 35%האוריאה מתפרקת לתערובת של גזים: 

 ויר.ומחממי הא: המערכת ממוקמת לפני המניפות ולפני  SCR -מיקום  במערכת ה

II) 2-הפחתת פליטות גופרית דו חמצניתSO: 

)מתקנים שניוניים(.  FGD ,Flue Gas Desulfurizationם מסוג סולקניתבוצע ע"י הפעלת שני 

 FGD)לכל יחידה נבנה   FGD-, יעברו דרך מתקני ה6-ו 5גזי הפליטה משתי היחידות לייצור חשמל, 

ביחידות ייצור  פתושרבעת בפחם הנוכחת גופרית ת מחמצון הנוצר 2SOנפרד( לפני פליטתם לאוויר. 

 החשמל.
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)גז  2SOגזי השריפה היוצאים מדוד יחידת הייצור, המכילים גז : FGDסולקני פעולת אופן  הסבר

תמיסה ת התזשטיפה ע"י עוברים שם, כאמור לעיל, הגזים ,  FGD-דרך מתקן ה חומצי(, מועברים

במצב כדי ליצור גבס  2SOמגיב עם ש(, Calcium Carbonate) של אבן גיראלקלינית מימית 

 2SO -מכמות ה %90 -בכוע"י כך מפחיתים המופרד מהתמיסה (  (Calcium Sulfateצבירה מוצק 

  .דרך הארובה החדשה לסביבהבגזים  הנפלטים 

הגבוהה תהפוך לארובת מעקף בהתאם לתנאי היתר הפליטה  5+6, ארובת בעת הפעלת הסולקנים

הגבוהה תופעל רק בעת תחזוקת הסולקנים  5+6והארובה הרביעית החדשה תיכנס לפעולה. ארובת 

 צלסיוס מעלות 55או בזמני תקלה. הגזים המטופלים יצאו דרך הארובה החדשה בטמפרטורה של 

ווצר פלומה נראית של ענן אדי מים ביציאה מהארובה. הגבס יתורטובים, בעלי לחות גבוהה, לכן 

שנוצר יעבור תהליכי הפרדה וסינון בצנטריפוגה ולאחר מכן תהליכי ייבוש במסועי ואקום, מי 

הסינון יוחזרו לתהליך. אחסון הגבס יהיה יבוצע בסילוסים הנמצאים בתוך מבנה הארובה או יוזרם 

 ישירות למשאיות.

, משקעים אלקטרוסטטיים או אמצעי הפחתת פליטות חלקיקיםוספים להמתוארים לעיל מתו

ESP-Electrostatic Precipitators,  תחנת כוחם בהקמתיחידות הייצור בעת הותקנו באשר. 

 2016התקדמות ביצוע תכנית הפחתת מזהמים בשנת 

  מיע את התכנית להפחתת פליטות תחמוצות חנקןטחברת החשמל החלה לה 2016מהלך שנת ב

לאחר  5החלו להעלות עומס ביחידה  12.01.16בתאריך בתחנת הכוח אורות רבין.   5ביחידה מס' 

הופסקה פעולת היחידה לצורך התקנת האמצעים הראשוניים בדוד   24.01.16-בהדממה של כשנה.  

הופעלה היחידה כולל האמצעים הראשוניים. תוצאות הניטור הרציף הראו הפחתה   6.03.16-וב

. SCR-במטרה לחבר אותה למתקן ה 5הופסקה שוב יחידה  11.07.16-. ב 50%-של כ NOx בפליטות

ום רמת הפליטות ירדה לתחו, SCR -החלה הזרקת אמוניה לראשונה למתקן ה 28.07.16בתאריך 

 בריכוזים. 90% –, סה"כ ירידה של כ הריכוזים הנדרש בהיתר הפליטה

   סיכום התקדמות ביצוע תכנית הפחתת הפליטות:

ת והפחתת פליטות תחמוצות חנקן, הכולללת וערכמכלול המ, 2016סוף שנת : עד 6-ו 5יחידות 

 .5 מס' ביחידה םבמלוא ופעלתקנו והו, הוSCRאמצעים ראשוניים ומתקן 

. במהלך ההדממה הותקנו 2016ועד סוף  2016לשיפוצים החל מחודש מרץ  הודממה 6יחידה מס' 

בה כל המערכות הקשורות לתכנית הפחתת פליטות תחמוצות החנקן, בדומה למערכות שהותקנו 

, בנייתם )תחמוצות גופרית( 2SOבנוגע להתקדמות התקנת הסולקנים להפחתת פליטות  .6ביחידה 

לסולקן נדחה לרבעון  5הפעלתם. חיבור יחידה מס' לוח הזמנים לועודכן  2016שנת מהלך בהושלמה 

 .2017, לרבעון השלישי של 6ה מס' ושל יחיד 2017הראשון של 

 

לצאת מיועדות  1-4: על פי הוראות היתר הפליטה, יחידות הייצור הישנות  1 - 4יחידות מס' 

 על מנת לאפשר הפעלתם בעת חירום בלבד. 2022שנת ב לשימור
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 פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין 

תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין, לבדיקת האיגוד פיקח על  2016במהלך 

י השר להגנת הסביבה ע"בדרישות ההוראות האישיות למניעת מפגעים )צו אישי( שנמסרו ה עמידת

היתר פליטה חדש שנמסר ע"י השר לחברת נכנס לתוקף  2016חל מאוקטובר כאמור, ה. 2010בשנת 

כולל הגבלות מעודכנות לפליטת מזהמים ההיתר  על פי חוק אוויר נקי., 30.09.16 -ב ,החשמל

מהארובות המחייבות  שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר להפחתת פליטות )ראה: בפרויקט 

, תחמוצות SO2-)גופרית דו חמצנית בארובותהפחתת פליטות(, דרישות לניטור רציף של המזהמים 

לרבות נתוני צריכת פחם ואיכותו,  דיווחל, דרישות , חלקיקים ופרמטרים תפעוליים(NO-חנקן

 , ועוד.ביצוע דיגומים בארובות

 

, רבין אורות הכוח בתחנת החשמל נוספת בהיקף ייצורחלה הפחתה  2016לפי התרשים, בשנת 

 אמצעי התקנת לצורךהחל מחודש מרץ  6' מס יצורי יחידת השבתתובצריכת הפחם, הסיבות לכך:  

במהלך כחודשיים בתחילת השנה לצורך התקנות אמצעים  5פליטות, הדממות יחידה  הפחתת

 SCRראשוניים להפחתת היווצרות תחמוצות החנקן ובחודש יולי, לשם חיבור וסנכרון מתקן 

 תקלות לתיקון 4עד  1' מס יחידות של  ן מגזי הפליטה. כמו כן, חלו השבתותלהפחתת תחמוצות חנק

בנוסף לאמור לעיל, בשלושת  השנים האחרונות קיימת מגמת ירידה בייצור חשמל  .ותחזוקה

וצריכת פחם בתחנת הכוח אורות רבין, עקב  הגברת השימוש בגז טבעי ממאגר תמר ועלייה בפעולתן 

ז טבעי בארץ, תוך הפחתה הדרגתית בשימוש בפחם בתחנות הכוח של תחנות כוח מוסקות בג

 הפחמיות.
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אחוז  0.69 של  בפחם חלה דרישה לתכולה המרבית של גופרית 2016בנוגע לאיכות הפחם, במהלך 

 )צו אישי( והיתר האישיות בהתאם להוראות אחוז משקלי בממוצע שנתי 0.43-משקלי בכל עת ו

 .הפליטה

  בפחם, אך נדרשה בדיקת תכולתו ודווח. האפר לתכולת לא קיימת הגבלה בנוגע

 

 

 

 

ת לתכולת הגופרית הנדרשהגבלה בסף הה תחנת הכוח עמד 2016בשנת בהתאם לתרשים לעיל, 

סל  2016כתלות בהרכב הפחם. בשנת  11%-בשנים האחרונות, אחוז האפר הממוצע הוא כ בפחם.

 .קולומביאני, דרום אפריקני ועל פחם רוסיבעקר הפחמים התבסס 

פליטות המזהמים מארובות תחנת הכח מורכבות משלושה מזהמים עיקריים: חד תחמוצת החנקן, 

גופרית דו חמצנית וחלקיקים. ריכוז החנקן החד חמצני הנפלט הינו כתלות בתכולת החנקן בפחם 

כוז ותנאי טמפרטורת הבערה. ריכוז הגופרית הדו חמצנית הוא כתלות בתכולת הגופרית בפחם. רי

החלקיקים הנפלטים הוא כתלות בתכולת האפר בפחם וביעילות אמצעי ההפחתה )משקעים 

 אלקטרוסטטיים(. 
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דקות, במרכז  6ריכוזי פליטות המזהמים מארובות תחנת הכח אורות רבין מתקבלים בזמן אמת, כל 

ופרית דו ריכוז ג –הבקרה באיגוד, ממדי הניטור הרציפים המותקנים בארובות. הנתונים כוללים 

חמצנית, תחמוצות חנקן וחלקיקים וכן פרמטרים תפעוליים נוספים כגון עומס היחידות, כמות 

הפחם המוזנת לדוודים, נפח, טמפ', אחוז חמצן ולחות בגזי הפליטה. ריכוזי המזהמים מתקבלים 

 באיגוד כערכים מנורמלים. 

 

 בתרשימים הנ"ל:ניתנים בטבלאות  ו 2016נתוני הניטור הרציף המירביים לשנת 

היתר הוראות אישיות ועפ"י דרישות באתר אורות רבין נדרשים ערכי פליטה מרביים  :14 טבלה
  הפליטה

 

 גופרית דו חמצנית 
 )מ"ג/מק"ת(

 תחמוצות חנקן
 )מ"ג/מק"ת(

 חלקיקים
 )מ"ג/מק"ת(

 יממתי שעתי  יממתי שעתי  יממתי שעתי  

 50 100 אין אין 1380 2760 09/2016עד  הוראות אישיות

 10/2016 -החל מ היתר פליטה
עד  5-6ויחידות   1-4עבור יחידות 

 התקנת אמצעי הפחתה

2760 1380 2600 1300 100 50 

לאחר  5-6תקן עתידי יחידות 

 התקנת אמצעי הפחתה

300 150 300 150 40                   20 

 1.1.2018 –החל מ 
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, מארובות SO2)לאחר רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  מרבי שעתי: סיכום ריכוז 15טבלה 
 2016תחנת הכוח אורות רבין, 

 

   (56ארובה צפונית) (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  100% 810 100% 782 100% 784

 פברואר 100% 966 100% 705 100% 702

 מרץ 100% 838 100% 693 100% 1,100

 אפריל 100% 735 100% 594 100% 707

 מאי 100% 862 100% 763 100% 660

 יוני 100% 664 100% 672 100% 754

 יולי 100% 756 100% 572 100% 852

 אוגוסט 100% 691 100% 701 100% 701

 ספטמבר 100% 708 100% 756 100% 745

 אוקטובר 100% 615 100% 692 100% 665

 נובמבר 100% 731 100% 826 100% 711

 דצמבר 100% 756 100% 637 100% 784

 ערך מרבי   966   826   1,100

 תקן )מ"ג/מק"ת(  2760
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, SO2מרבי )לאחר רווח בר סמך( של גופרית דו חמצנית,  יממתי: סיכום ריכוז 16טבלה 
 2016מארובות תחנת הכוח אורות רבין, 

 

   (56ארובה צפונית) (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  81% 766 100% 720 100% 751

 פברואר 93% 746 100% 641 100% 653

 מרץ 94% 764 100% 647 94% 761

 אפריל 100% 646 100% 570 100% 668

 מאי 97% 664 97% 588 100% 617

 יוני 97% 616 100% 643 100% 724

 יולי 87% 649 100% 517 100% 703

 אוגוסט 90% 660 100% 649 100% 625

 ספטמבר 37% 670 100% 731 100% 670

 אוקטובר 94% 595 100% 674 100% 648

 נובמבר 100% 705 100% 547 97% 595

 דצמבר 97% 722 100% 577 100% 621

 ערך מרבי   766   731   761

)מ"ג/מק"ת( 1380  תקן 
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מארובות , NOמרבי )לאחר רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  שעתי: סיכום ריכוז 17טבלה 
 2016תחנת הכוח אורות רבין, 

 

 

 

 

 

 

   (56ארובה צפונית) (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  100% 1,075 100% 797 100% 931

 פברואר 100% 1,037 100% 895 100% 1,011

 מרץ 100% 1,062 100% 724 100% 1,104

 אפריל 100% 555 100% 679 100% 959

 מאי 100% 697 100% 1,060 100% 894

 יוני 100% 647 100% 718 100% 832

 יולי 100% 728 100% 669 100% 812

 אוגוסט 100% 384 100% 928 100% 826

 ספטמבר 100% 304 100% 972 100% 809

 אוקטובר 100% 230 100% 913 100% 871

 נובמבר 100% 802 100% 1,497 100% 975

 דצמבר 100% 328 100% 919 100% 1,065

 ערך מרבי   1,075   1,497   1,104

)מ"ג/מק"ת( 2600  תקן 
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, מארובות NOמרבי )לאחר רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן,  יממתי: סיכום ריכוז 18טבלה 
 2016אורות רבין, תחנת הכוח 

 

(  לפי מודממת 6)יחידה  5בגזי הפליטה מיחידה  NOבתרשים לעיל ניתן לראות את הירידה בריכוזי 
אפריל( -שני השלבים של תכנית הפחתת תחמוצות חנקן ע"י התקנת האמצעים הראשוניים )מרץ

 2016בסוף יולי  SCRוהתקנת 
 

 
 
 
 

   (56ארובה צפונית) (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  81% 868 100% 750 100% 868

 פברואר 90% 943 100% 841 100% 946

 מרץ 94% 940 100% 702 94% 935

 אפריל 97% 421 100% 645 100% 851

 מאי 97% 474 97% 748 100% 873

 יוני 97% 385 100% 678 100% 795

 יולי 87% 381 100% 600 100% 778

 אוגוסט 90% 174 100% 876 100% 779

 ספטמבר 37% 130 100% 942 100% 775

 אוקטובר 94% 135 100% 855 100% 799

 נובמבר 100% 300 100% 923 97% 849

 דצמבר 97% 111 100% 869 100% 857

 ערך מרבי   943   942   946

)מ"ג/מק"ת( 1300  תקן 
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 מארובות תחנת הכוח   חלקיקיםמרבי )לאחר רווח בר סמך( של  שעתי: סיכום ריכוז 19טבלה 
 2016אורות רבין, 

 

   (56צפונית)ארובה  (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  100% 72 100% 53 100% 102

 פברואר 100% 111 100% 41 100% 65

 מרץ 100% 110 100% 33 100% 58

 אפריל 100% 21 100% 51 100% 126

 מאי 100% 37 100% 94 100% 78

 יוני 100% 40 100% 60 100% 63

 יולי 100% 34 100% 64 100% 113

 אוגוסט 100% 12 100% 53 100% 80

 ספטמבר 100% 13 100% 49 100% 110

 אוקטובר 100% 8 100% 32 100% 161

 נובמבר 100% 11 100% 51 100% 72

 דצמבר 100% 8 100% 75 100% 112

 מרבי ערך   111   94   161

)מ"ג/מק"ת( 100  תקן 

       
 100הוראות הצו האישי והיתר הפליטה מאפשרות חריגה שעתית מערך הפליטה השעתי המרבי 

להלן, מספר החריגות  21מזמן תפעול היחידות בשנה, בהתאם לטבלה  5%מ"ג/מ"ק במשך 

מזמן תפעול היחידות, בלבד, לכן, לא נרשמה חריגה מערך   0.15%-השעתיות היו במשך פחות מ
 2016הפליטה השעתי לחלקיקים בשנת 
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 מרבי )לאחר רווח בר סמך( של חלקיקים  מארובות תחנת הכוח  יממתי: סיכום ריכוז 20טבלה 
 2016אורות רבין, 

 

 

   (56ארובה צפונית) (34ארובה אמצעית) (12ארובה דרומית)
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 נתונים

ריכוז 
 )מ"ג/מק"ת(

זמינות 
 חודש נתונים

 ינואר  84% 29 100% 22 100% 35

 פברואר 90% 22 100% 20 100% 22

 מרץ 94% 17 97% 19 90% 19

 אפריל 100% 12 100% 21 100% 21

 מאי 97% 28 94% 28 100% 27

 יוני 97% 24 100% 23 100% 28

 יולי 87% 9 100% 18 100% 32

 אוגוסט 90% 9 100% 23 100% 30

 ספטמבר 37% 9 100% 25 100% 27

 אוקטובר 94% 7 97% 19 100% 26

 נובמבר 100% 7 100% 26 97% 25

 דצמבר 97% 7 100% 24 100% 40

 ערך מרבי   29   28   40

)מ"ג/מק"ת( 50  תקן 
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  :הניטור הרציףסיכום תוצאות 

 .בארובות לא חרגו מסף ערכי הפליטה המותרים NOותחמוצות חנקן  SO2ריכוזי 

היות והצו האישי  .בנוגע לריכוזי החלקיקים, נרשמו מספר חריגות מערך הפליטה השעתי המרבי
משעות התפעול השנתיות, נערך חישוב של אחוז מס'  5%והיתר הפליטה מאפשרים חריגה במשך 

 שעות החריגה בכל יחידה מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות, בהתאם לטבלה להלן:

 

: אחוז שעות החריגה מערך הפליטה המרבי של חלקיקים, יחסית לסה"כ שעות התפעול 21טבלה 
 נתיותהש

 

 DUST 1-2 DUST 3-4 DUST 5-6 
בשנה בהן שעות מס' 

נמדד ריכוז חלקיקים 
 מ"ג/מ"ק 100מעל 

 שעות 2 שעות 9 שעות 11

סה"כ % שעות חריגה 
מסה"כ שעות תפעול 

 מרבי של היחידות

שעות  7500
 תפעול/שנה

שעות  8500
 תפעול/שנה

שעות  7000
 (5תפעול/שנה)יח'

 0.03% 0.1% 0.15% אחוז שעות החריגה
 

 

 

מהזמן המותרים,  5%-היו נמוכים מאד יחסית למכלל שעות התפעול השנתי אחוזי שעות החריגה 

 לא נרשמה חריגה מסף התקנות.לכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 2016 -דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין 

ע"י צוות מדידה של חברת  2016להלן סיכום תוצאות מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

למדידות בארובה, במסגרת  ההוראות האישיות של תחנות החשמל  17025החשמל המוסמך לאיזו 

תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח למניעת מפגעי איכות הסביבה. 

האויר הגבוה ביותר הוא של תחמוצות חנקן , כפי שנמדד גם בניטור הרציף. אין אורות רבין. זיהום 

 חריגה מסף התקנות.

 

 .2016לשנת  בארובות תחנת הכוח אורות רבין  תוצאות בדיקות סיכום :  22טבלה 

          
  מ"ג/מק"ת ערך מדידה בארובה מ"ג/מק"ת        

מבוצע  סימול מזהם נבדק

ניטור 

 רציף

ארובה  יחידות

1-2 

ארובה 

3-4 

ארובה 

5-6 

  תקן
  50 7.2 27.1 13.3 מ"ג/מק"ת כן PM חלקיקים

תחמוצות 

 חנקן

NOX as 

NO2 

  אי 729 985 994.3 מ"ג/מק"ת כן
גופרית דו 

 חמצנית

SO2 1380 931.7 759 813.8 מ"ג/מק"ת כן  
פחמן חד 

 חמצני

CO 250 13.1 7.5 12.9 מ"ג/מק"ת כן  
כלל 

פחמימינים 

 אורגניים

TOC אין 0 0 0 מ"ג/מק"ת לא  
  אין 0.862 1.859 0.9 מ"ג/מק"ת לא HCl מימן כלורי
  אין 0 0 0 מ"ג/מק"ת לא HBr מימן ברומי

  אין 19.594 2.941 2.93 מ"ג/מק"ת לא HF מימן פלואורי
  אין 0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Cl כלור
  אין 0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Br ברום

  אין - - - מ"ג/מק"ת לא F פלואור
כספית 

 ותרכובויתיה

Hg 0.03 0.0025 0 0.0011 מ"ג/מק"ת לא  
סה"כ  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Cd קדמיום

0.05 
 

  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Tl תליום
 0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Sb אנטימון

 0.5סה"כ 

 
  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא As ארסן

  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Pb עופרת
  0 0.0007 0.0004 מ"ג/מק"ת לא Cr כרום

  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Co קובלט
  0 0 0.0004 מ"ג/מק"ת לא Cu נחושת
  0.0025 0.0015 0.0008 מ"ג/מק"ת לא Mn מנגן
  0.0158 0.0007 0.0004 מ"ג/מק"ת לא Ni ניקל

  0 0.0022 0.002 מ"ג/מק"ת לא V ונדיום
  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא Sn בדיל
סה"כ  0 0 0 מ"ג/מק"ת לא As ארסן

0.05 
 

-1.06E מ"ג/מק"ת לא C20H12 פירן-א-בנזו

06 

<1.06E-

6 

<2.2E-

6 
 

-3.90E מ"ג/מק"ת לא Dioxin דיאוקסינים

09 

3.10E-

09 

4.20E-

09 

1.00E-

07 
 

         
 סיכום תוצאות הדיגום בארובות: 

 במסגרת המותר ע"י הצו האישי והיתר הפליטהעל פי תוצאות הדיגומים, הערכים שנרשמו היו 
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 חגיתתחנת כוח 

 צילום: עמי חתוכה                                                                    חגיתתחנת הכוח 
תחנת הכוח חגית ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון, לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי 

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

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

-1994(. יחידות אלו הוקמו בשלבים בין השנים 55%דלק מייצרים יותר חשמל )יעילות תרמית של 

. הקמת היחידה הייתה מותנת בכך שכל אתר חגית 2מה יחידת ייצור מס' הוק 2007. בשנת 2002

. בשנת 1הוקמה יחידת ייצור טורבינת גז מס'  2010יוסב לגז כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בשנת 

.סה"כ כושר ייצור החשמל בתחנת  9יחידה זו חוברה לטורבינת קיטור המכונה יחידה מס'  2013

 מגוואט . 1,400 הוא 2016הכוח חגית בשנת 

                         

 .2016חגית שנת נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח  .23טבלה 

 הספק  )מגוואט( 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 טורבינת קיטור -7

 100 מטר  70 טורבינת קיטור -8

 119 מטר  70 טורבינת קיטור -9
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 20תרשים 

ביחס לשנים ייצור החשמל באתר חגית התבסס על גז טבעי. ייצור החשמל בחגית עלה  2016בשנת 

 2016הקודמות, אחת הסיבות היא ירידה בייצור החשמל לרשת בתחנת הכוח אורות רבין. בשנת 

 צריכת סולר באתר חגית בוצעה בעיקר לצורך בדיקות כשירות יחידות הייצור.

 
 

 2016סיכום נתוני תחנת הכוח חגית לשנת  .24טבלה 

 5,772,604 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 22,094 יחידות ייצור חשמל –שעות הפעלה בשנה 

 11,846 דוודי עזר –שעות הפעלה בשנה 

 7,609.5 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 815,744.1 צריכת גז טבעי )טון/שנה(
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 חגיתדיגום בארובות תחנת הכוח 
ע"י צוות מדידה של חברת  2016להלן סיכום תוצאות מדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 

למדידות בארובה, במסגרת  ההוראות האישיות של תחנות החשמל  17025החשמל המוסמך לאיזו 

תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח למניעת מפגעי איכות הסביבה. 

 חגית. 

 

 . 2016לשנת סיכום ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית . 25טבלה 

 

 
 

 

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

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

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

, טמפרטורת פליטה, לחץ מנורמל ריכוז תחמוצות חנקן –טה. נתוני הניטור הרציף כוללים הפלי

בארובה, אחוז חמצן בפליטה, תכולת מים בגזי הפליטה, ספיקת דלק, ספיקת גזי הפליטה . נתוני 

ניטור הרציף מתקבלים באיגוד כערכים גולמיים. הנתונים המוצגים להלן מתבססים על דיגול 

ניתנים בטבלאות  2016ע האיגוד בהתאם להנחיות הממונה. נתוני ניטור הרציף לשנת נתונים שביצ

מהערכים הממוצעים  95% מגדירות כילהלן. הערך הגבוה ביותר נמדד בעת הפעלה בסולר. התקנות 

אחוזים מערך הפליטה המרבי המותר, וכן  200על  לא יעלו (שנמדדו במשך שנה)התקפים לשעה 

תחנת הכוח עומדת בתקן  אינו עולה על ערך הפליטה המירבי המותר. הממוצע התקף ליממה

 לפליטת תחמוצות חנקן.
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. סיכום ריכוז שעתי מרבי )לאחר הפחתת רווח בר סמך( של תחמוצות חנקן מתחנת 26טבלה 
 הכוח חגית 

Nox  6יחידה Nox  5יחידה  Nox  4יחידה  Nox  3יחידה  Nox  2יחידה  
Nox 1+ יחידה

9   
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר  22 95 66 70 74 33

 פברואר 15 20 39 54 52 28

 מרץ 21 26 73 63 46 31

 אפריל 33 29 81 52 2 2

 מאי 38 31 35 48 43 1

 יוני 34 71 28 56 45 15

 יולי 20 57 43 42 26 16

 אוגוסט 20 18 31 44 46 20

 ספטמבר 22 20 41 51 51 17

 אוקטובר 31 23 34 40 62 17

 נובמבר 26 26 73 47 48 12

 דצמבר 19 85 61 217 33 18

33 74 217 81 95 38 
ערך 
 מרבי

מ"ג/מק"ת 100מ"ג/מק"ת   /   בעבודה עם גז טבעי  240בעבודה עם סולר   תקן 

 
 

 
 21תרשים 
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 2016סיכום ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן מארובות תחנת הכוח חגית לשנת . 27טבלה 

 

Nox  6יחידה Nox  5יחידה  Nox  4יחידה  Nox  3יחידה  Nox  2יחידה  
Nox  יחידה

+91    
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 )מ"ג/מק"ת(
ריכוז 

 ()מ"ג/מק"ת
ריכוז 

 חודש )מ"ג/מק"ת(

 ינואר  13 13 14 28 13 11

 פברואר 9 16 11 37 11 12

 מרץ 13 16 15 30 9 7

 אפריל 21 14 13 31 1 0

 מאי 23 18 12 29 8 0

 יוני 21 28 14 27 9 8

 יולי 14 14 8 26 10 8

 אוגוסט 14 15 12 22 12 7

 ספטמבר 14 15 8 13 10 8

 אוקטובר 21 19 10 12 16 8

 נובמבר 18 19 19 15 13 8

 דצמבר 12 47 10 48 10 6

12 16 48 19 47 23 
ערך 
 מרבי

מ"ג/מק"ת 50מ"ג/מק"ת   /   בעבודה עם גז טבעי  120בעבודה עם סולר   תקן 
 

 

 22תרשים 
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 תחנת כוח קיסריה

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

מגוואט. כל שתי טורבינות מחוברות לגנראטור  130שלוש טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של 

אחד. תחנת הכוח קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת  להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, 

 . 6%ת בשנה בממוצע, במקדם יכולת שאינו עולה על שעו 300-עד כ

 

 נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה .28טבלה 

 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 25יח' 

 3B 12 25יח' 

 

 

 2016סיכום נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת  .26טבלה 

 463 ייצור חשמל )מגווט"ש(

 199 צריכת דלק סולר )טון/שנה(

 20.3 שעות הפעלה בשנה
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מכוני טיהור לרבות  ,התעשיות על הפיקוח הוא האיגוד מטפל בהם העיקריים התחומים אחד

 .תשפכים ואתרי הטמנה לפסול

 האגף פועל מתוקף שני חוקי עזר עירוניים וזאת בנוסף לתקנות הארציות:

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

 1996 -הביוב( , התשנ"ו 

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

- 1987 

למרכיבי המזהמים  מערך קדם טיפולשל תשתית ההסדרה הסביבתית בתעשייה נעשית התאמת 

הפליטה ומרכיבי מקורות , מהות תהליך הייצורבהתאם לסוגי התעשייה השונים, ע"י בחינת 

 הפליטה . 

 יםבמפעלסיורי פיקוח וכולל תחתיו ים רבים, מסלול הפיקוח על התעשיות, מורכב ובעל היבט

 .יםוניהול תכתובת והבהרות עם הנהלת המפעל ,בדיקות תקופתיות ,מעקב אחר הניטור הרציף 

באופן שוטף נעשה על תחזוקה והפעלה של מתקני קדם הטיפול לשפכים  הפיקוח על תעשייה

ולזיהום אויר של התעשיות באמצעות דיגומי שפכים ,דיגומים וניטור רציף בארובות, אכיפה מכוח 

 חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד וכן במתן חוות דעת מקצועיות לרשויות . 

ומטרדים  מפגעים מניעתלסביבה הינה ל עמידה באיכות הנדרשת של הפליטות מהתעשייה

הטיהור ושימוש חוזר  נימכובשבוש  התהליך הביולוגי  , ההולכהבצנרת מניעה ופגיעה  , הלאוכלוסיי

 בהשבה חקלאית של הקולחים. 

מפליטות התעשיות הינו מפגעי ריח לתושבים נדבך נוסף בו משקיע עבודה רבה אגף  - מפגעי ריח

 מרחב האורבני .מוקדיות ופליטות שטח  ב

ונעה החל ממעקב שוטף על  הרשות לדרישתמשתנה בהתאם עבודת האגף  מכוני הטיהור,בתחום 

איכות הטיפול והתהליך, איתור מקורות שפכים חריגים, עיבוד נתונים ,כתיבת דו"חות וכלה במתן 

 חוו"ד לרשויות.

בחדרה ובסמיכות עבודת האגף התמקדה בשני אתרי הטמנה הממוקמים  - הפסולתבתחום 

 לשכונות מגורים עין הים ושכונת אולגה .

פעלה לשימור לקוחות ושיפור השירות אשר הביא  2016במהלך שנת   המעבדה לכימיה אנליטית

 גדול לרכישת ציוד חדש במקום הישן.אותה לסיום ברווח כלכלי  
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האיגוד מלווה את הרשויות בפיקוח על מקורות זיהום אויר הנפלטים מעסקים שונים כגון מפעלים 

השורפים דלקים ליצירת קיטור ואנרגיה, מפעלים המשתמשים בממסים אורגנים וחומרים נדיפים 

 צבות. בתהליך הייצור ומח

 מתבצע באמצעים הבאים: זיהום אויר מהתעשייה הפיקוח על מקורות 

 בקרה שוטפת אחר ניטור רציף במפעלים 

 .ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות 

 ליווי בדיקות איכות אוויר סביבתיות ומעקב אחר תוצאות תחנות ניטור סביבתיות 

 סיורי פיקוח בתעשיות  

 

 רציף מתעשייה ניטור

הנפלטת לסביבה ממתקני ייצור חשמל ומתקנים  רניטור רציף הינו שיטה לבקרה של איכות האווי

ומספקים בזמן אמת בכל רגע  תעשייתיים. הניטור מתבצע באמצעות מכשור המותקן בארובות

הנפלטים לסביבה או פרמטרים תפעוליים אשר מעידים על תקינות נתון את ריכוזי מזהמים 

אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד לבדיקה ואכיפה על הנתונים משודרים באופן אוטומטי  יך.תהל

ובדיקת המפעל בכל מקרה  ת, דורש התייחסוהאיגוד עוקב אחר נתוני הניטורהפליטות של המפעל. 

 של חריגה.

 בוצעה בקרה שוטפת באמצעות ניטור הרציף על המפעלים הבאים: 2016בשנת 

 

 OPCמפעלי נייר חדרה / 

(. שני הדוודים 2007)משנת  6ודוד מספר  3במפעלי נייר חדרה קיימים שני דוודי קיטור, דוד מספר 

ימים בשבוע ומייצרים קיטור הנצרך בתהליך ייצור הנייר.   7שעות ביממה,  24פועלים ברציפות 

וזנים , בזמן תקלה באספקת הגז הטבעי הדוודים מ2007שני הדוודים שורפים גז טבעי מאוקטובר 

 .2015מחודש אוגוסט  OPCבסולר. הפעלת הדוודים ומערך האנרגיה הועברה לחברת 

, מותקן מד אטימות )שיטה לבדיקה של העשן( בנוסף למערכת מדידת  3בארובת דוד מספר 

 מהירות וכיוון הרוח לבחינת עמידה בתנאי הנישוף  וזאת בשל קירבה למגורים .
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 טור הרציף מבוצע על בסיס תנאי רשיון עסק הבאים :עיבוד הנתונים המתקבלים מהני

, 20% -( מארובת דוודי הקיטור במצב פעולה, תהיה נמוכה מopacity"אטימות גזי הפליטה ) .1

". כל שעה 27% -דקות בתוך שעה רצופה אשר בה מותרת אטימות נמוכה מ 6למעט פרק זמן של 

 שבה הייתה חריגה מתנאים אלה תקרא שעת חריגה.

 הפיח מדודי הקיטור יעשה בתנאים הבאים: נישוף  .2
  06:00 – 22:00שעות הנישוף המותרות הן . 
  0142 - 0200 – 0265הכיוון ממנו נושבת הרוח יהיה בתחום הגזרה  . 

 מטר/שניה. 2 -מהירות הרוח תהיה גדולה מ 
 

מרכז האנרגיה במפעלי נייר חדרה קיבל היתר פליטה. התנאים בהיתר  21.9.2016בתאריך 

הפליטה דומים לתנאי רישיון העסק ביחס לעיבוד נתוני האטימות הנמדדים באופן רציף 

 והנישוף. 

 ממצאי הניטור:

 אטימות:

במד האטימות ולא כתוצאה  המרבית החריגות מקורן בתקל, שעות חורגות 56נרשמו  2016בשנת 

מפעל ביצע באופן מיידי תיקון במד האטימות ודיווח כי החריגות הברוב המקרים   מעשן בארובה.

עקב אילוצי היה עיכוב בטיפול במד האטימות  14-15.12.16נבעו מאי תקינות המכשיר. בתאריכים 

 במזג אוויר סוער והתיקון בוצע רק למחרת. בטיחות של עבודה בגובה 

 הדוד שרף גז טבעי כל השנה ולא היה מעבר לסולר.

  

 נישופים: 

 לא בוצעו נישופים. 2016בשנת 

תה יזמינות נתונים שנתית. הפסקת שידור הנתונים הממושכת ביותר הי 99.1% זמינות נתונים :

הדממה מלאה של מפעלי נייר ולא שודרו נתונים  ה( , מכיוון שהיית10-13.10.16ביום כיפור )

 לאיגוד.

הערותמספר שעות חורגותתאריך

כיול מד אטימות - אין חריגה04.01.161

מדווח: תקלה בגלאי , טופל ע"י טכנאי13.01.163

22.02.161

מדווח: תקלה בגלאי , טופל ע"י טכנאי חיצוני08-09.09.166

דוד לא עבד08.10.161

חריגה עקב התנעת הדוודים לאחר עצירת יום כיפור13.10.162

מדווח: עצירת חירום של כל מכונות הנייר והפעלתם מחדש השפיעה על הפליטות מהדוד23.10.162

מדווח: תקלה בגלאי30.10.163

כיול מד אטימות - אין חריגה30.11.161

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק01.12.161

מדווח: טיפול טכנאי חיצוני בגלאי - אין חריגה05.12.162

מדווח: עליה באטימות כתוצאה מגשם חזק ותקלה במכשיר, טופל ע"י טכנאי14-15.12.1629

מדווח: טיפול טכנאי בגלאי - אין חריגה25.12.161

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק27.12.162

מדווח: עליה באטימות עקב גשם חזק31.12.161

56סה"כ שעות חורגות
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 אבן וסיד שפיה

 מפעל אבן וסיד שפיה הינו מפעל לייצור סיד חי וסיד כבוי בכבשן הנקרא תנור ניצב .

גזי הפליטה מהתנור הניצב מטופלים במערכת של ציקלונים מסוג וורטקס טרם פליטתם לסביבה 

והנתונים מתקבלים באיגוד יקים מותקן בארובת התנור, מכשיר לניטור רציף לחלק .דרך ארובה

 באופן מקוון ורצוף. 

עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף בתאריך 

1.11.2014 : 

רווח בר סמך לניטור  30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף  30ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

מ"ג/מ"ק(. תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים  9) חלקיקיםרציף של 

 שני אלה: וכאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

עתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי ש .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

, וזן לתנור ובמתקני הטיפול באוויר: במהלך השנה בוצעו שינויים ושיפורים בחומר הגלם המהערה

להתקנת פילטר שקים חדש  אך לא הגיעו לערכי הפליטה הרצויים. לאור זאת המפעל נדרש להערך

הוגשה בקשה  2016לטיפול בחלקיקים,  במקום מתקן מסוג וורטקס שהיה קיים עד כה. בסוף שנת 

 מ"ג למק"ת עד להתקנת פילטר השקים. 30מ"ג למק"ת במקום  50 -לשינוי ערך הפליטה ל

 

 ממצאי הניטור:

  ריכוז2016 נמצאו שתי חריגות בערכים היממתיים בחודש דצמבר 2016במהלך שנת . 

 מ"ג למ"ק . 39מ"ג למ"ק לעומת הערך המותר  45החלקיקים היממתי המרבי היה 

  חריגות בממוצע החצי שעתי מן הערך המוגדר בהיתר הפליטה.  10במהלך השנה נמצאו 

 מ"ג למ"ק . 69מ"ג למ"ק לעומת הערך המותר  101ריכוז החלקיקים המרבי היה 

 בעות בד"כ מהתעבות חלקיקים מירידה ביעילות החריגות בחודשי החורף החריגות נו 

 ההפרדה של הציקלונים )הנמצאים לפני הוורטקס( עקב סתימה בחלקיקים.  שאר החריגות  

 הן כתוצאה מעבודה עם הוורטקס "הגדול" , בעל יעילות נמוכה, בזמן שהוורטקס הקטן  

 בטיפול או בתקלה.  

  שקים חדש ועד להתקנה קיבל הקלה בערכיבעקבות החריגות המפעל נערך להתקנת פילטר 

 הפליטה.

  זמינות שנתית עקב תקלה במד הניטור במהלך חודש אוקטובר. 93.2% –זמינות נתונים 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

60+9=30+969=39תקן

160310ינו-16

120440פבר-16

100250מרץ-16

90190אפר-16

60430מאי-16

110300יונ-16

380500יול-16

בתאריך 13.7 בוצע כיול מד ניטור הרציף 

בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה.

340806אוג-16

370660ספט-16

אין נתונים מ- 6.10 עד 24041030.10אוק-16

3301012נוב-16

452912דצמ-16

210סה"כ
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 פחמ"ס

הינו מפעל לייצור חביות מתכת ופלסטיק. בתהליך הייצור החביות עוברות צביעה  מפעל פחמ"ס

וייבוש הצבע בתנור. תהליכים אלה כרוכים בפליטת ממסים, אשר עוברים דרך מתקן לטיפול תרמי 

 ( לפני הפליטה לסביבה.RTOבממסים )

החומרים בהתאם לדרישות רישיון העסק של המפעל הניטור הרציף אינו מודד את ריכוז 

האורגניים בארובת המתקן אלא רק את הפרמטרים התפעוליים הבאים: טמפרטורה בתא 

 וצריכת גפ"מ . RTO -, ספיקת אויר אל מתקן ה RTO -השריפה של מתקן 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  C770-830°בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח טמפרטורה: 

. בתחילת  C350°ובסופי שבוע הטמפרטורה יורדת עד  C 540-640° -בלילות, הטמפרטורה יורדת ל

 שעות על הטמפרטורה הנדרשת. 4-3לאחר  תמתחילה לעלות ומתייצבהעבודה בשבוע הטמפרטורה 

בהצלבת בין נתוני מדידות הטמפרטורה לבין ערכי הספיקה נראה כי במהלך השעתיים הראשונות 

עדיין לא נמצא בטמפרטורת העבודה, הווה אומר שבשעות אלו לא מתבצעת  RTO -של הייצור ה

 שריפה מלאה של גזי הפליטה.

מק"ש עם פיקים  33,000  -ל 10,000ם לנתוני הניטור הרציף הספיקה נעה בין בהתא ספיקה:

 . RTO-בטווח התכנון של המק"ש  53,758תנודתיים אשר הגיעו לערך מקסימלי של 

עד לטמפרטורת העבודה  וגם נצרך  RTO -הגפ"מ משמש לחימום ראשוני של מתקן ה צריכת גפ"מ:

ב שבו ריכוז הממס בכניסה למתקן נמוך מהנדרש במצב כאשר נדרשת תוספת אנרגיה לחימום במצ

עבודה אוטותרמי . ממצאי הניטור הרציף מצביעים כי ישנה צריכת גפ"מ במרבית שעות העבודה 

 .  RTO-של ה

 28.2.16עד  25.2.16זמינות נתונים שנתית:  לא התקבלו נתונים בתאריכים    98.8% זמינות נתונים:

 .19.10.16עד  18.10.16; 
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 מתקן גזם בגלעם )דלקיה(

 -במפעל גלעם מופעלים ע"י חב' וירדיס שני דוודי קיטור המוסקים בגזם עץ בתפוקה כוללת של כ

טון קיטור רווי לשעה. גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עוברים דרך מערך טיפול ונפלטים דרך  18

שקי סינון  300מכיל ארובה אחת. מערך הטיפול כולל מחליף חום, כולא גיצים ומסנן שקים ה

שקים(. לפני הכניסה למסנן השקים מוזרמת תערובת של פחם פעיל וסיד המיועדת  600)סה"כ 

 לספיחת חומצות ודיאוקסינים.

חמצן ומד  מד ,חלקיקים מכשיר לניטור רציף של מותקןבארובה המשותפת לשני הדוודים 

שקים, ספיקת הזנת פחם פעיל ואת הפרמטרים תפעוליים הבאים: מפל לחץ על בתי ה טמפרטורה

 לפילטרים וסטטוס עבודה של הדוודים.

 

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

רווח בר סמך לניטור  30%מ"ג/מק"ת. כאשר לערך זה מתווסף  20ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

 מ"ג/מ"ק( 6) רציף של חלקיקים

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה 

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

שניים מערכי הפליטה  אף אחד מממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור 

מכלל הרשומות בשנה  0.6%חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  105היו  2016: בשנת חלקיקים

. החריגות  1חריגות בממוצע יממתי. בתחילת השנה הוחלף בית הפילטר וכל הפילטרים בדוד  6 -ו

ות חורים בפילטרים ותיקון התקלה דורש עצירת הדוד, איתור השקים נובעות בד"כ עקב היווצר

 הלא תקינים והחלפתם.

מלבד במקרים שרק אחד  7-13%הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי הפליטה נע בין  אחוז חמצן:

 %17-14 -הדוודים עובד ואז אחוז החמצן עולה ל

זרימה רציפה של פחם פעיל לפי מינון  : ע"פ הניטור הרציף ניתן לראות כי ישנהספיקת פחם פעיל

 ק"ג לשעה 2של 

  4.9.16עד  25.8.16לא התקבלו נתונים בתאריכים   .זמינות נתונים שנתית 98.2% זמינות נתונים: 

 26.11.16עד  25.11.16)עקב תיקון מחשב הניטור במעבדה חיצונית( ; 
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 מתקן גזם בגן שמואל )דלקיה(

דוודים . גזי הפליטה היוצאים מכל דוד עוברים דרך  3במפעל גן שמואל מופעלים ע"י חב' דלקיה  

מערך טיפול של מסנני שקים לתפיסת חלקיקים ובאמצעות הזרמת פחם פעיל וסיד לספיחת 

 חומצות ודיאוקסינים.

ומד  חמצן מד ,חלקיקים מכשיר לניטור רציף של מותקןהדוודים  לשלושתבארובה המשותפת 

 .טמפרטורה

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס: 

רווח בר סמך לניטור  30%מ"ג/מק"ת. כאשר לערך זה מתווסף  20ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

 מ"ג/מ"ק( 6) רציף של חלקיקים

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה 

 שני אלה: והמנוטר התקיימבשעות העבודה של המתקן 

 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  .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור

 חריגות בממוצע יממתי. 5 -חריגות בממוצע חצי שעתי ו 21היו  2016בשנת  חלקיקים :

החריגות נובעות בד"כ עקב היווצרות חורים בפילטרים ותיקון התקלה דורש איתור השקים הלא 

 תקינים והחלפתם לאחר כיבוי של הדוד.

ר הדוודים כתלות במספ 8-17%הניטור מראה כי אחוז החמצן בגזי הפליטה נע בין  אחוז חמצן:

 . %21 -שפועלים ובסופי 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

40+6=20+646=26תקן
28.9241.90ינו-16

6.4024.70פבר-16

3.3045.60מרץ-16

שיפוץ מקיף בדוד 1 כולל החלפת פילטר סינון 

אבק 25.3 עד 11.4

5.5037.50אפר-16

3.8017.90מאי-16

19.9030.20יונ-16

24.8048.41יול-16

34.4249.414אוג-16

57.8297.677ספט-16

20.2096.510אוק-16

21.40633נוב-16

15.3036.30דצמ-16

6105סה"כ

אין נתונים 25.8 עד 4.9 עקב תיקון מחשב 

הניטור במעבדה חיצונית;
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 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית עקב הפסקות רבות בתקשורת במהלך השנה.  לא התקבלו נתונים: 86.9%

 אין נתונים במהלך חג פסח עקב הפסקת חשמל.  28.4.16

 הפסקת חשמל. תקלה בתקשורת לאחר 11.5.16-16.5.16

 זמינות נתונים נמוכה עקב תקלה במודם.  13.6.16-30.6.16

 תקלה בתקשורת    24.9.16-26.9.16    19.9.16-21.9.16    12.7.16-14.7.16

 התקשורת הופסקה במהלך חופשת ראש השנה. 2.10.16-5.10.16

 לא התקבלו נתונים עקב הפסקת חשמל במתקן. 21.11.16-22.11.16

 נובמבר ובמהלך חודש דצמבר חסרים נתונים לסירוגין עקב תקלה באינטרנט.מסוף חודש 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע יממתי 

מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

הערותשעתי

40+6=20+646=26תקן
19.6039.10ינו-16

10.9024.50פבר-16

20.1038.40מרץ-16

34.5352.33אפר-16

חריגות עקב צריכת קיטור נמוכה 

ושינויים פתאומיים בצריכת קיטור

25.4045.50מאי-16

18.7050.41יונ-16

נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 200 פילטרים

17.9042.90יול-16

17.9045.10אוג-16

14.8041.80ספט-16

13024.10אוק-16

48.5199.917נוב-16

נערכה בדיקה בבתי השקים 

והוחלפו 15 פילטרים

27.7141.90דצמ-16

521סה"כ
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 אליאנס

. שני דוודי קיטור מסוג צינורות אש )ללא צורך בביצוע נישופים יומיים( 3במפעל אליאנס קיימים 

פועלים  . הדוודים  Cמחובר לארובה נפרדת  Cודוד  ABרובה דוודים מחוברים לארובה משותפת א

בכל ארובה מותקן שעות ביממה ומייצרים קיטור עבור מכבשי הגיפור של הצמיגים.  24ברציפות 

 אל האיגוד בזמן אמת. וברים מד ריכוז חלקיקים המח

 עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי רשיון העסק של המתקן.

רווח בר סמך לניטור  30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף  50ערך פליטה מירבי לחלקיקים: 

 מ"ג/מ"ק( 15) רציף של חלקיקים

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה 

 שני אלה: ובשעות העבודה של המתקן המנוטר התקיימ

 הממוצעים של כל מדידות הניטור במשך יממה אינם עולים על ערכי הפליטה המרביים. .1

ממוצעי מדידות הניטור החצי שעתיות אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה אף אחד מ .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה.

 

 ממצאי הניטור:

 :  חלקיקים

מכלל הרשומות  0.1% חריגות בממוצע חצי שעתי המהווים  20היו  2016בשנת  - A/Bבארובה 

 יבוי של אחד מהדוודים . לא היו חריגות. החריגות החצי שעתיות מקורן בד"כ בהדלקה או כבשנה 

 .בממוצע יממתי

 לא היו חריגות מתנאי רישיון העסק.  2016בשנת -Cבארובה 

 זמינות נתונים:

 זמינות נתונים שנתית. 98.9%

 היה מושבת לצורך הסבת הדוד לשריפה של גז טבעי. Aבתחילת השנה דוד 
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ארובה 

AB

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

תקן

2701181ינו-16

ערכים גבוהים בארובה כתוצאה מעבודות 

תחזוקה בדוד A להסבה לפעילות בגז טבעי

90690פבר-16

1903707מרץ-16

ערכים גבוהים בארובה כתוצאה מעבודות 

יזומות של כיוונון ובדיקת תקינות של המבער 

A החדש בדוד

2901020אפר-16

חריגה בזמן כיבוי מרכז האנרגיה2801461מאי-16

חריגה בזמן הדלקה של דוד 2302201Aיונ-16

חריגה בזמן הדלקה של דוד 3001191Aיול-16

403416אוג-16

חריגה עקב הפעלות מתוכננות לבדיקה 

מערכות של גז טבעי

חריגה בזמן הדלקה של דוד 1701611Aספט-16

190910אוק-16

חריגה בזמן הדלקה של דוד 2303051Aנוב-16

2103211דצמ-16

020סה"כ

65=50+15115=100+15

C ממוצע ארובה

יממתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר 

חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי מירבי 

)מ"ג/מ"ק(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

תקן
390940ינו-16

260520פבר-16

140550מרץ-16

100580אפר-16

70390מאי-16

100450יונ-16

90340יול-16

140690אוג-16

160580ספט-16

140480אוק-16

140510נוב-16

210470דצמ-16

00סה"כ

65=50+15115=100+15
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 משמר השרון –קרגל אריזות גמישות 

מתהליך ההדפסה  םהינו מפעל להדפסה על יריעות גמישות. המזהמים הנפלטימפעל קרגל 

. RTO (Regenerative Thermal oxidizer) הנקראמטופלים במתקן לשריפת חומרים אורגניים 

מבוססת על שיטת  TOCנמדדים ע"י מערכת למדידת בארובה החומרים האורגניים כלל ריכוזי 

FID .  ם משתי נקודות סביבתיות על גג המפעל )נקודת דיגום מרכז הגג ונקודת דיגובנוסף מבוצע

נקודת  .07:00עד  16:00 השעות  יןב שעהחצי מערבית( המתחלפות לסירוגין כל -דיגום דרום

המדידה הסביבתיות מנטרות פליטות בלתי מוקדיות מצנרת וארובות חירום הנמצאים על גג 

מועברים נתוני בקרה כמו כן  .מייצגת את "גדר המפעל"מערבית -נקודת הדיגום הדרום המפעל.

ריכוז חומר אורגני בכניסה למתקן, : ספיקת אוויר בכניסה למתקן, RTO -על פעילות מתקן ה

 טמפרטורה בתוך המתקן וטמפרטורה בארובת הפליטה מהמתקן.

בתאריך  עיבוד הנתונים בוצע על בסיס תנאי היתר הפליטה לפי חוק אוויר נקי שנכנסו לתוקף

5.02.2015 . 

רווח בר סמך  30%מ"ג/מק"ת כאשר לערך זה מתווסף  10ערך פליטה מירבי לחומרים אורגניים: 

 TOCasPROPANמ"ג/מ"ק(. מאחר ותוצאות המדידה מתקבלות ביחידות של  3) לניטור רציף

 חל"מ. 8.125בוצעה המרת יחידות של התקן והערך המירבי הוא 

בו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה תוצאות הניטור הרציף יחש

 שני אלה: ובשעות העבודה של 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  .2

 המרביים שנקבעו עבור מקור הפליטה. 

 נמק"ש. 90,000היא  RTO -הספיקת התכנון המקסימלית של מתקן 

 ממצאי הניטור:

חריגות מתנאי היתר הפליטה  2היו  2016: בשנת RTO -ביציאה ממתקן ה בארובה TOCריכוזי 

חריגות בריכוז  29בנוסף היו  חל"מ. 29.3 בממוצע היממתי כאשר הריכוז היממתי המירבי היה 

החצי שעתי. הסיבות העיקריות לחריגות הן: הדלקה מאוחרת )בימי ראשון בבוקר( או כיבוי 

מוקדם )ביום שישי( של מתקן הטיפול כאשר מכונות הייצור עדיין פועלות או כתוצאה מתקלה 

במהלך השנה נשלחו מכתבים המתריעים על החריגות ועל הבעיות בתפעול מתקן  במתקן הטיפול.

 הטיפול.

פעמים בהם הריכוז  15בנקודה המייצגת את גדר המפעל נרשמו  בגלאים סביבתיים: TOCריכוזי 

פעמים בהם הממוצע  1198חל"מ .בנקודה הסביבתית במרכז הגג נרשמו  5החצי שעתי עלה על 

חל"מ. במהלך השנה נשלחו מכתבים המתריעים על הערכים ובוצע סיור פתע  5החצי שעתי עלה על 

נמצא כי הצנרת המובילה את הגזים אל מתקן הטיפול  אינה מתוחזקת כראוי וישנן פליטות ובו 

 בלתי מוקדיות של חומר אורגני. 
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עיבוד נתוני ניטור  – במפעל קרגל RTO -מדידת ריכוז חומר אורגני בארובה ביציאה ממתקן ה

 רציף

 

 עיבוד נתוני ניטור רציף –מדידת ריכוז חומר אורגני בגלאים הסביבתיים במפעל קרגל 

 

 

 

 

 

ממוצע יממתי 

מירבי )חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן 

היממתי

ממוצע חצי 

שעתי 

מירבי 

)חל"מ(

מספר חריגות 

מהתקן החצי 

שעתי

הערות

8.12514.375תקן
חריגות ביום ראשון בבוקר3.1059.14ינו-16

חריגות ביום ראשון בבוקר2.8047.54פבר-16

נתונים שגויים20.70803.60מרץ-16

חריגה ביום ראשון בבוקר1.6044.51אפר-16

1.702.80מאי-16

3.9047.72יונ-16

חריגות בזמן הפעלת מתקן טיפול 

לאחר תיקון תקלה

חריגה ביום ראשון בבוקר1.9022.91יול-16

1.604.10אוג-16

1.503.50ספט-16

1.5050.22אוק-16

1.1018.11נוב-16

29.32441.514דצמ-16

חריגות עקב תקלה במתקן הטיפול 

ועקב כיבוי מוקדם מדי של מתקן 

הטיפול

229סה"כ

מרכז הגג 

)ambient 1(

מרכז הגג 

)ambient 1(

גדר המפעל 

)ambient 2(

גדר המפעל 

)ambient 2(

מספר שעות בהם ערך מקסימליתקן

הריכוז גדול מ- 5 

חל"מ

מספר שעות בהם ערך מקסימלי

הריכוז גדול מ- 5 

חל"מ

10182.60ינו-16

14.4513.60פבר-16

18.8943.40מרץ-16

16.1772.80אפר-16

241545.21מאי-16

32.72338.613יונ-16

32.72313.50יול-16

35.91384.70אוג-16

24.7713.30ספט-16

17.43918.71אוק-16

18.95630נוב-16

37.1363.20דצמ-16

119815סה"כ
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 ספיקות:

מק"ש כתלות במספר מכונות  85,000 -ל 15,000נעה בין  RTO -ספיקת העבודה בכניסה למתקן ה

הספיקה המרבית לא עברה את ספיקת התכנון  2016ההדפסה שעובדות במקביל. עד חודש נובמבר 

ספיקות העבודה  2016. במהלך חודש דצמבר נמק"ש 90,000המקסימלית של המתקן שהיא 

 מק"ש.  3,8339עמדה על  הספיקה המקסימלית המרביות היו גבוהות מספיקת התכנון של המתקן, 

:בזמן עבודה הטמפרטורה בתא השריפה היא בטווח  RTO -טמפרטורה בתא השריפה של מתקן ה

C°780-840 .כשהמפעל אינו עובד הטמפרטורה יורדת ל בסופי שבוע- C° 350-450 . חימום מתקן

שעות. בשנת  2-3מעלות צלזיוס נמשך  800הטיפול בתחילת השבוע עד לטמפרטורה הנדרשת של 

התחילו ייצור במפעל ביום ראשון בבוקר  לפני שמתקן הטיפול הגיע לטמפרטורת העבודה   2016

 חריגות מתנאי היתר הפליטה. 10הנדרשת וכתוצאה מכך נרשמו 

 

 ותקלות: זמינות נתונים

 זמינות נתונים שנתית: 96%

 לא היו נתונים עקב תקלה בתקשורת. 16.5.1עד  1.1.16בין התאריכים 

תקלה בנתוני הריכוזים של הגלאים הסביבתיים עקב  ההיית 26.1.16עד  20.1.16בין התאריכים 

 תקלה במשאבה  במערך הניטור.

 תקלה בנתוני הריכוזים ביציאה ממתקן הטיפול. ההיית 6.3.16עד  1.3.16בין התאריכים 

 תקלה בתקשורת עם המפעל. ההיית 7.5.16בתאריך 

 לא היו נתונים עקב הפסקת מתקן הטיפול לתיקון תקלה. 8.8.16בתאריך 

 תקלה בתקשורת עם המפעל. ההיית 24.9.16עד  23.9.16בין התאריכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ליווי בדיקות מזהמים בארובות המתבצעות ע"י מעבדות מוסמכות

 

תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

 חזרות. 3בדיקת פתע ,  אין חריגות RCO 12.1.16 TOC אבן קיסר

 חזרות. 3בדיקת פתע ,  אין חריגות RCO 10.3.16 TOC אבן קיסר

המפעל ביצע שיפור אטימת חדרי ייצור  חריגה בריכוז כלל חומר אורגני RCO 14.9.16 PM,Nox,CO,TOC קיסראבן 
 ושדרוג מערך היניקה והטיפול באוויר

   אין חריגות Nox,CO,TOC 14.9.16 מזרחי RTO אבן קיסר

   אין חריגות PM,Nox,CO,TOC 14.9.16 ישן RTO אבן קיסר

המפעל ביצע שיפור אטימת חדרי ייצור  חריגה בריכוז כלל חומר אורגני PM, TOC 30.8.16 מערבייונק אבק  אבן קיסר
 ושדרוג מערך היניקה והטיפול באוויר

   אין חריגות PM 30.8.16 ארובת קונצטו אבן קיסר

   אין חריגות PM, TOC   יונק אבק מזרחי  

   חריגותאין  PM, TOC 31.8.16 יונק אבק מזרחי חדש אבן קיסר

המפעל ביצע שיפור אטימת חדרי ייצור  חריגה בריכוז כלל חומר אורגני TOC  31.8.16 יונק אבק מזרחי מחוץ למערך אבן קיסר
 ושדרוג מערך היניקה והטיפול באוויר

   אין חריגות PM, Nox 20.01.16   אגריקל

חמוצות  חריגה בריכוז חלקיקים, PM,Sox,Nox,CO 27.6.16 דוד קיטור איטונג
 חנקן, ותחמוצות גופרית

המפעל נמצא במו"מ עם חברת חלוקה 
 לחתימה על חוזה אספקת גז טבעי

   אין חריגות PM 31.07.16 1+2פילטרים על יד  מיקסר  אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 פריקת פיח משקים  אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 6+5פילטרים על יד  מיקסר  אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 פילטר חדר/מכון  כימיקלים קומה ב' אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 פילטר חדר/מכון  כימיקלים קומה א' אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 #4פילטר סילו   אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 #3פילטר סילו   אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 #2פילטר סילו   אליאנס

   אין חריגות PM 31.07.16 #1פילטר סילו   אליאנס



תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

המפעל סיים את ההכנות לעבור ממזוט  חריגה בריכוז תחמוצות חנקן PM,Sox,Nox,CO 21.8.16 1דוד קיטור  אליאנס
 2016לגז טבעי במהלך 

המפעל סיים את ההכנות לעבור ממזוט  חנקן חריגה בריכוז תחמוצות PM,Sox,Nox,CO 21.8.16 2דוד קיטור  אליאנס
 2016לגז טבעי במהלך 

המפעל סיים את ההכנות לעבור ממזוט  חריגה גבולית בריכוז חלקיקים PM,Sox,Nox,CO 21.8.16 3דוד קיטור  אליאנס
 2016לגז טבעי במהלך 

   אין חריגות TOC 31.07.16 פילטר פחם בית הדבק יציאה אליאנס

חריגה בריכוז חלקיקים, חמוצות  PM,Sox,Nox,CO 13.07.16 קיטור דוד אמבר גרנות
 ותחמוצות גופריתSOxחנקן, 

המפעל בתהליך הקמת תחנת כח קטנה 
שתעבוד על גז טבעי ותחליף את דוד 

 הקיטור.

   אין חריגות PM,TOC 14.07.16 1ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות PM,TOC 14.07.16 2ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות PM,TOC 14.07.16 3ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות PM,TOC 14.07.16 4ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות PM 13.07.16 בור קבלת משאיות אמבר גרנות

   אין חריגות PM 13.07.16 בור קבלת רכבת אמבר גרנות

   חריגותאין  PM,TOC 14.07.16 7ארובה קו  אמבר גרנות

   אין חריגות PM,TOC 14.07.16 8ארובה קו  אמבר גרנות

 ,PM, Sox, Nox,  TOC 27.6.16 חדש אספלט ורד
benzene 

   אין חריגות

הפסקה בפעילות הדוד בזמן הבדיקה,  חריגה גבולית בחלקיקים 7.6.16 PM,Sox,Nox,CO (C1) 400דוד קיטור  גלעם
 בוצעה בדיקה חוזרת שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות 28.9.16 PM,Sox,Nox,CO (C1) 400דוד קיטור  גלעם

   אין חריגות 7.6.16 PM,Sox,Nox,CO (C2) 375דוד קיטור  גלעם

   אין חריגות 7.6.16 PM,Sox,Nox,CO,TOC (C3דוד קיטור ביוגז ) גלעם

בוצעה בדיקה חוזרת המסנן טופל ותוקן,  חריגה גבולית בחלקיקים F3 8.6.16 PM גלעם
 שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות F3 28.9.16 PM גלעם

המסנן טופל ותוקן, בוצעה בדיקה חוזרת  חריגה בחלקיקים F5 8.6.16 PM גלעם
 שיצאה תקינה



תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

 בדיקה חוזרת אין חריגות F5 28.9.16 PM גלעם

   אין חריגות 5.6.16 PM (F6בור קבלת תירס ) גלעם

   אין חריגות F7a 5.6.16 PM גלעם

   אין חריגות F7b 5.6.16 PM גלעם

המסנן טופל ותוקן, בוצעה בדיקה חוזרת  חריגה גבולית בחלקיקים F9 8.6.16 PM גלעם
 שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות F9 28.9.16 PM גלעם

   אין חריגות F11a 5.6.16 PM גלעם

   אין חריגות F11b 5.6.16 PM גלעם

   אין חריגות F12 5.6.16 PM גלעם

המסנן טופל ותוקן, בוצעה בדיקה חוזרת  חריגה גבולית בחלקיקים F14a 8.6.16 PM גלעם
 שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות F14a 28.9.16 PM גלעם

   אין חריגות F14b 8.6.16 PM גלעם

בוצעה בדיקה חוזרת המסנן טופל ותוקן,  חריגה בחלקיקים F16 7.6.16 PM גלעם
 שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות F16 28.9.16 PM גלעם

   אין חריגות M2 7.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות M4 5.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות M5 5.6.16 PM, TOC, H2S גלעם

   אין חריגות M6 8.6.16 PM, TOC גלעם

   חריגותאין  M8 8.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות M9-1 5.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות M9-2 5.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות S1 9.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות S2 9.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות S3 7.6.16 PM, TOC גלעם

   אין חריגות S4 5.6.16 PM, TOC גלעם

 אין חריגות S6 7.6.16 PM, TOC גלעם
 



תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

גזם )וירדיס( 
 גלעם

 ,Sox, Nox, CO, TOC 18.04.16 דוד גזם
HCl, Dox,formaldehyde 

   אין חריגות

גזם )וירדיס( 
 גלעם

 ,Sox, Nox, CO, TOC 16.11.16 דוד גזם
HCl, Dox,formaldehyde 

   TOCחריגה בריכוז 

גזם )וירדיס( גן 
 שמואל

 ,PM, Sox, Nox, CO 21.03.16 דוד גזם
TOC, HCl, Dox 

   TOCחריגה בריכוז 

 נדרש לבצע דיגום פעם בשנתיים       2016 -לא בוצע ב גומי עין שמר

המפעל סיים את ההכנות לעבור ממזוט  NOXחריגות ב  PM,Sox,Nox,CO 27.07.16 3דוד  גן שמואל מזון
 2016לגז טבעי במהלך 

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 27.07.16 4דוד  גן שמואל מזון

חריגות בחלקיקים וחריגה  PM,Sox,Nox,CO, NH3 28.02.16 1דוד  גת
 גבולית בתחמוצות גופרית

הדוד הופעל במיוחד לצורך הדיגום. 
המפעל ביצע בדיקה וטיפול לדוד ע"י 

חברה חיצונית ולאחר מכן בוצעה בדיקה 
 חוזרת שיצאה תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות PM,Sox,Nox,CO, NH3 19.06.16 1דוד  גת

המפעל הזמין טכנאי חיצוני מומחה אשר  חריגה באמוניה PM,Sox,Nox,CO, NH3 28.02.16 2דוד  גת
טיפל בבעיה, בוצעה בדיקה חוזרת שיצאה 

 תקינה

 בדיקה חוזרת אין חריגות PM,Sox,Nox,CO, NH3 19.06.16 2דוד  גת

   אין חריגות PM 20.03.16 ארובת בית שקים גת

         2016 -לא בצעו בדיקות ב הוד חפר

         2016 -לא בצעו בדיקות ב הוד חפר

   אין חריגות PM, TOC 09.06.16 קלנדרים העוגנפלסט

נערכו דיונים בנושא החריגות ובעקבות  חריגות בריכוז כלל חומר אורגני TOC 14.06.16 מתקן טיפול ביולוגי מהדפסה העוגנפלסט
זאת המפעל הציג תוכנית לשדרוג ושינוי 

פנימי של מערך הטיפול; התוכנית תיושם 
 2017במהלך שנת 

   אין חריגות DOR25 23.12.16 TOC -למינציה  העוגנפלסט

   אין חריגות DOR3 23.12.16 TOC -למינציה  

 לבצע דיגום פעם בשנתייםנדרש        2016 -לא בוצע ב ויטאמד



תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

כרמל כימיקלים 
 )שרפי כרמל(

חזרות( ; במהלך  2בדיקות פתע ) חריגות בריכוז תחמוצות חנקן Sox,Nox,CO 31.03.16 3דוד קיטור מס' 
 הבדיקות הדוד עבר כיוונון ע"י המפעל

כרמל כימיקלים 
 )שרפי כרמל(

 חזרות( 3פתע )בדיקות  אין חריגות Sox,Nox,CO 31.03.16 דוד שמן תרמי

   אין חריגות TOC, formaldehyde 06.10.16 סקרבר ראשי כרמל כימיקלים

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 13.06.16 3דוד  נייר חדרה

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 13.06.16 6דוד  נייר חדרה

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 20.12.16 3דוד  נייר חדרה

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 20.12.16 6דוד  נייר חדרה

מוצרי 
 מעברות/מטרנה

   אין חריגות TOC PM 21.03.16 מגדל ייבוש חדש

         2016 -לא בצעו בדיקות ב פחמ"ס

 ,PM, Sox, Nox, CO 26.06.2016 עובד 4תנור  סופרסולד
TOC, M, Dox 

   חריגה בריכוז חלקיקים

 ,PM, Sox, Nox, CO 26.06.2016 עובדים 2+3תנור  סופרסולד
TOC, M, Dox 

   חריגה בריכוז חלקיקים

 PM,Sox,Nox,CO 31.03.16 מ"ר ישן 135דוד קיטור  קל קר עין כרמל
CO2 

המפעל קיבל הקלות בערכים לאחר הצגת  חריגה בריכוז תחמוצות חנקן
 הסכם עם חברת חלוקה של גז טבעי

 PM,Sox,Nox,CO 31.03.16 מ"ר ישן 80דוד קיטור  קל קר עין כרמל
CO2 

המפעל קיבל הקלות בערכים לאחר הצגת  חריגה בריכוז תחמוצות חנקן
 הסכם עם חברת חלוקה של גז טבעי

   אין חריגות Nox ,TOC, CO 03.07.16 ארובת RTO קרגל

   אין חריגות PM,Sox,Nox,CO 03.07.16 2דוד שמן תרמי  קרגל

   CO -חריגה ב PM,Sox,Nox,CO 03.07.16 3דוד שמן תרמי  קרגל

נערכו דיונים בנושא החריגות ובעקבות  חריגות בריכוז כלל חומר אורגני TOC 27.11.16 תהליך ביופילטר רשת או פלסט
זאת המפעל הציג תוכנית לשדרוג ושינוי 

פנימי של מערך הטיפול; התוכנית תיושם 
 2017במהלך שנת 

 2016 -לא בוצע ב תרימה
 

 לבצע דיגום פעם בשנתייםנדרש       



תאריך  שם ארובה שם המפעל 
 הבדיקה

מספר פרמטרים 
 נבדק

 טיפול בחריגות ממצאי הבדיקה

חריגות בריכוז חלקיקים  29.3.16 PM,Nox,CO (2Aתנור ניצב )ארובה  מחצבות שפיה 
 ותחמוצות חנקן

המפעל ביקש וקיבל הקלה בערכי הפליטה 
; המפעל בתהליך תכנון וקבלת היתרים 

 להקמת מתקני טיפול חדשים

   אין חריגות PM 11.9.16 2מימת  מחצבות שפיה 

   אין חריגות PM 29.3.16 3מימת  מחצבות שפיה 

   אין חריגות PM 18.9.16 מסנן אזבי מחצבות שפיה 

   אין חריגות PM 29.12.16 שואב הזנה למימת מחצבות שפיה 

   אין חריגות PM 29.12.16 3שואב מימת  מחצבות שפיה 
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 פיקוח בדיקת פליטות סביבתיות בתעשייה

אויר מפעולות הייצור השונות בתעשייה מסווגים לשני סוגים עיקריים.  פליטתם של מזהמי

הראשון הוא "פליטות מוקדיות" המתועלות לסביבה דרך ארובות וניתן להעריך במדויק את 

המזהמים שנפלטים. הריכוזים הנמדדים בארובה מושווים אל ריכוז ההרכב הכמותי והאיכותי של 

 יך ולמזהם ונקבע לכל עסק בתנאי רשיון העסק. הפליטה שנקבע ספציפית בהתאם לתהל

הסוג השני הוא "פליטות בלתי מוקדיות" שנוצרת מפליטה בין חומרים נדיפים או חלקיקי אבק 

וודאות מוחלטת לגבי המיקום המדויק של מקור הפליטה וניתן להעריך אל הסביבה כאשר אין 

ריכוזים הנמדדים בסביבה לתקני . במקרה זה משווים את הרק באופן כלליאת הכמות הנפלטת 

 סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.

 

 

 מחצבות -פליטות  בלתי מוקדיות 

אחת המחצבות הגדולות בארץ, מחצבת –מחצבות ביניהם מחצבת ורד  3בתחום האיגוד פועלות 

שפיה ג' ומחצבת עין איילה . ההשפעה הסביבתית של המחצבות הינה בעיקר פליטת חלקיקים 

בלתי מוקדית מתהליך החציבה, שינוע, גריסה וניפוי . ריכוז החלקיקים בסביבה נמדד בשלוש 

ים נמדדים בשיטת דולגשיטות מדידה, כל שיטה מתאימה לגודל שונה של חלקיקים. חלקיקים 

אבק שוקע הנמדדים בד"כ בגבול המחצבה. חלקיקים מרחפים וחלקיקים נשימים נמדדים בשיטת  

הממוקם בד"כ בסמיכות למגורים. בשנת high volume sampler כלל אבק מרחף ע"י מכשיר 

החלו לבצע במחצבות הגדולות מדידות רציפות של חלקיקים נשימים ע"י מכשירי ניטור  2016

 יף. תוצאות המדידות מושוות לתקני סביבה ע"פ תקנות אוויר נקי.רצ

 

 מחצבת ורד

המחצבה מבצעת ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד 

כרמל והמשרד להגנת -אוקטובר ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

 הסביבה. 

נקודות למדידת אבק מרחף  4 -נקודות למדידת אבק שוקע מסביב למחצבה ו 9התוכנית כוללת 

טון לקמ"ר  20התקן לאבק שוקע הוא קוטוף, ברקאי ועין עירון. -אל-בישובים: ברטעה, אום

מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא  300שעתי הוא  3לחודש, התקן לאבק מרחף 

 .בתקנות אוויר נקי עומדות 2016הבדיקות לשנת  תוצאותכל מיקרוגרם למ"ק.  200
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נובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאי אפריל

SD-115.2213.8414.1312.9413.4712.3411.91כפר ברטעה, גג בנייין פרטי

SD-218.5618.2717.318.8316.4315.8513.48אום -אול- קוטוף, גג, בית פרטי

SD-3 13.5212.8617.713.6117.2616.9818.8116.74יישוב ברקאי, אולם אירועים

SD-4 12.8113.0516.712.9612.9515.7213.7610.65יישוב עין עירון

SD-512.4310.2514.311.8912.3112.5611.5110.53גבול צפוני של תוכנית

SD-615.8316.5415.614.6414.615.5512.2411.78גבול מזרחי של תוכנית

SD-716.4317.8717.616.516.516.0615.1515.68גבול דרום-מיזרחי של תוכנית

SD-816.6515.41715.8516.6717.8116.0914.5גבול דרום-מערבי של תוכנית

SD-912.7912.314.613.6513.481512.7111.69גבול צפון מערבי של תוכנית

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[

שם נקודת דיגוםשם נקודת דיגום

TSP1TSP2TSP3TSP4

כפר ברטעה, גג 

בנייין פרטי

אום -אול- קוטוף, 

גג, בית פרטי

יישוב ברקאי, 

יישוב עין עירוןאולם אירועים

1218.2267.7182.8251.9אפר-16

3188.2236206.5171.1

1229.4282.4203.3227.5מאי-16

3182.7271.3190.3166.7

1193.2263.8247.3197.1יונ-16

3218.7284.5221.6254.7

5189.4274.1206.9260.6

2214.5259.5235207.4יול-16

4247.4287.2225.8252.1

2235279.5249.5217.5אוג-16

4209.8284.2229.4195.3

1204.4244.1224.3188.7ספט-16

3243.3267.9288.3179.7

1194.8253.7286.9210.3אוק-16

3212.5265.8250.6233.7

1176.9268.3222.3198.1נוב-16

3212.1276.3201.4180.9

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

מספר סדרהחודש
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 חודש
מספר 

 סדרה

 תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף יממתי ]מיקרוגרם למ"ק[

TSP1 TSP2 TSP3 TSP4 

כפר ברטעה, 

 גג בנייין פרטי

 -אול-אום 

קוטוף, גג, בית 

 פרטי

יישוב ברקאי, 

 יישוב עין עירון  אולם אירועים 

 88.7 132.6 125.7 95.8 2 16-אפר

  4 160.1 174.8 168.7 175.2 

 130.3 159.4 181.6 131.4 2 16-מאי

  4 118.5 187.3 145.7 157.5 

 151.6 165.6 170.9 132.7 2 16-יונ

  4 176.2 189 156.6 172.8 

 150.4 164 171.8 138.6 1 16-יול

  3 173.5 188.3 176.9 145.2 

 137.7 165.8 191.6 149.6 1 16-אוג

  3 126.8 168 130.5 107.8 

  5 159.5 185.6 183.5 129 

 130.8 168.9 134.3 141.6 2 16-ספט

  4 167.6 150.9 152.2 117.1 

 149.3 172 156 110.4 2 16-אוק

  4 156.8 131.2 144.6 92.4 

 154.5 148.1 178.7 135.4 2 16-נוב

  4 160.1 193.5 162.4 144.5 
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 מפעל אבן וסיד שפיה

מבצע ניטור באמצעות דיגומי אבק שוקע ומרחף במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר ע"פ  המפעל

 כרמל והמשרד להגנת הסביבה. -תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרון

בסמוך למחצבה שפיה למפעל ונקודה נוספת נקודות למדידת אבק שוקע מסביב  4התוכנית כוללת 

הבדיקות עומדות בתקן,  עם  תוצאותטון לקמ"ר לחודש. מרבית  20. התקן לאבק שוקע הוא  ג'

זאת התקבלו מספר תוצאות גבוליות לתקן תוך התחשבות שמדובר בשטח חקלאי, ובו דרכי עפר 

 העלולות להשפיע על התוצאות. 

 

 מחצבת עין איילה

המחצבה הטיח.  תוצבת חומר מינרלי דק המיועד לתעשיימחצבה קטנה הנמצאת ליד פרדיס וח

כרמל והמשרד -ע"פ תוכנית דיגום שנתית שאושרה  ע"י איגוד ערים שרוןחלקיקים מבצעת ניטור 

ואבק מרחף בישובים הסמוכים נקודות למדידת אבק שוקע  4להגנת הסביבה. התוכנית כוללת 

 300שעתי הוא  3, התקן לאבק מרחף טון לקמ"ר לחודש 20. התקן לאבק שוקע הוא  למחצבה

הבדיקות  תוצאותמיקרוגרם למ"ק. כל  200מיקרוגרם למ"ק והתקן לאבק מרחף יממתי הוא 

 עומדות בתקנים.

 

 

 

 

 

 

אוק-16ספט-16אוג-16יול-16יונ-16מאי-16אפר-16אתר הבדיקה

13.8412.1510.868.758.687.5610.56בוסטר מקורות

22.4120.1315.0525.1214.52כרם 1

18.918.8316.7727.7217.7715.07כרם 2

21.819.4718.1721.937.7919.29אפרסקים

19.8622.8918.7412.1213.2610.6710.36מחצבה

פארדיסעין איילהעופר 2עופר 1

183455385יוני-יולי

251353997

3402245148

431182565

5182842230

160557342אוגוסט

218302628

3377114637

434484439

552547125

1343933ספטמבר-אוקטובר

2325638

3264242

4107171112

596145103

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף 3 שעתי ]מיקרוגרם למ"ק[

מספר בדיקהחודש
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 מפעלים -פליטות  בלתי מוקדיות  

 בוצעו בדיקות סביבתיות בשני מפעלים: מפעל אבן קיסר וגלעם. 2016בשנת 

ימי דיגום פתע.  5במפעל אבן קיסר נבדקו פליטות בלתי מוקדיות של סטירן. במהלך השנה בוצעו 

לאור  מיקרוגרם למ"ק(. 100ממצאי הבדיקות הצביעו על חריגות מהתקן הסביבתי לסטירן )

 החריגות המשרד להגנת הסביבה יזמן את המפעל לשימוע.

 

 ממוצע שתי בדיקות שבוצעו במקביל *

גלעם בוצעה בדיקה של אבק מרחף בארבע נקודות מסביב למפעל.  התקן לאבק מרחף במפעל 
 מיקרוגרם למ"ק. אחת הבדיקות חורגת מהתקן לאבק מרחף. 300 –שעות  3בדיגום של 

 

 

 

 

 

ספטמבר-אוקטובראוגוסט-ספטמבריוני-יולי 

8.138.2410.76עופר 1

8.78.837.74עופר 2

13.99עין איילה

15.4811.2210.3פורדיס

תוצאות דיגום אבק שוקע ]טון לקמ"ר לחודש[

אתר הבדיקה

שער קיבוץ שדות יםשער דרום מערביתאור נקודת הדגימה

גדר ליד מזנון 

אמפיתאטרון

נקודה מערבית - 

גדר המפעל

גדר מתקן המים 

משאבי אנוש)דרום-מזרח(

מזרחדרום מזרחמערבצפון מערבצפון מזרחדרום מערבכיוון יחסית למפעל

מתחת לסף הזיהוי-6.9מתחת לסף הזיהוי-168.3דיגום פתע 12.1.16#1

מתחת לסף הזיהוי-8.4מתחת לסף הזיהוי-56.2דיגום פתע 12.1.16#2

מתחת לסף הזיהוי-12.1מתחת לסף הזיהוי-130.9דיגום פתע 12.1.16#3

121.2מתחת לסף הזיהוי--7.5מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 10.3.16#1

110.2מתחת לסף הזיהוי--6.1מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 10.3.16#2

80.9מתחת לסף הזיהוי--12.9מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 10.3.16#3

48.1מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי16.4מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 30.6.16#1

68.6מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי23.1מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 30.6.16#2

45.6מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי512.7דיגום פתע 30.6.16#3

*431.5מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי55.4מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 11.8.16#1

*406.85מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי28.2מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 11.8.16#2

285מתחת לסף הזיהוי-מתחת לסף הזיהוי18.7מתחת לסף הזיהוידיגום פתע 11.8.16#3

8125.4-מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוי17.2דיגום פתע 8.9.16#1

20.9108.2-מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוי23.4דיגום פתע 8.9.16#2

35.8120-מתחת לסף הזיהוימתחת לסף הזיהוי21.6דיגום פתע 8.9.16#3

65.2--מתחת לסף הזיהוי67.9מתחת לסף הזיהוימפעל14.9.16

תוצאות דיגום ריכוזי סטירן בסביבה ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריך דיגום

1.8.16תאור נקודת הדגימהמס' נקודת הדגימה

106מדידה, במורד הרוח1

162מדידה, במורד הרוח2

383.3מדידה, במורד הרוח3

132.9רקע, במעלה הרוח4

פארדיסעין איילהעופר 2עופר 1

22-23.6.1642374746מאי-יוני

28-29.6.1642263684

12-13.7.1630215858

16-17.8.1626626846אוגוסט

22-23.8.1617309219

1-2.9.1655556761

26-27.9.168783141ספטמבר-אוקטובר

9-10.10.16736499

20-21.10.16314041

תוצאות דגימות ריכוזי אבק מרחף יממתי ]מיקרוגרם למ"ק[

תאריךחודש
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פעולות עיקריות לפיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות 
 שבתחום האיגוד

 

 מפעל אבן וסיד שפיה:

הצמוד לגדר המפעל. התחנה מודדת באופן מאיר שפיה הנוער הוקמה תחנת ניטור סביבתית בכפר 

למערך הניטור התחנה חוברה   ונתונים מטאורולוגיים. PM2.5, PM10של רציף ריכוזי חלקיקים 

להגנת הסביבה  בהתאם לנהלי המשרדמופעלת וולאתר המשרד להגנת הסביבה איגוד הרציף ב

 כיולים.לרבות תחזוקה ו

 לנוהל דיגום מזהמי אוויר בארובה של המשרד במפעל הותאמו כל הארובות 2016במהלך שנת 

 לרבות הכנת פתחי דיגום ומשטחי דיגום. להגנת הסביבה

המפעל נדרש להתקין מתקן לטיפול בחלקיקים מסוג פילטר שקים במקום המתקן הקיים מסוג 

המפעל ביצע בדיקת  2016ר הפליטה. בשנת וורטקס בכדי לעמוד בערכי הפליטה שנקבעו בהית

היתכנות, תכנון הנדסי של הפילטרים, הופק מפרט טכני והתקבלו הצעות מחיר מקבלנים. הפרויקט 

רשות מקרקעי ישראל. -טרם בוצע עקב בעיות בירוקרטיות בקבלת היתר בניה: אין אישור של רמ"י

תימת עסקה עם רמ"י. פרויקטים המפעל נמצא במו"מ עם רמ"י והמשרד להגנת הסביבה עד לח

נוספים שממתינים לקבלת היתרי בניה הם: הסדרת הנגר העילי, מחסן סגור לחול טיח ומתקן 

 לשטיפת גלגלי משאיות ביציאה מהמפעל.

 

 גז טבעי

, אמבר גרנות סיימו את  המפעלים הגדולים בשטח האיגוד : גת, אליאנס, גן שמואל מזון, גלעם

ההכנות לקבלת גז טבעי. ההכנות כללו הסבה של הדוודים ממזוט לגז טבעי, קבלת היתרי בניה 

הודיע על עיכוב אספקת הגז   NGוהקמת צנרת מיוחדת לגז טבעי. חברת החלוקה לגז הטבעי סופר 

 למפעלים.

 

 מחצבת ורד

העסק במחצבה מופעלים אמצעים יבשים ואמצעים רטובים למניעה  בהתאם לדרישות תנאי רשיון

 וצמצום של פליטת חלקיקים לסביבה. 

שלוש  65החלה המחצבה בהפעלת נוהל לניקוי צומת היציאה מהמחצבה אל כביש  2016בשנת 

 פעמים בשבוע וזאת לאחר סיור פתע שנערכו ע"י האיגוד. 
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 שרפי כרמל/כרמל כימיקלים 

את פעילות הייצור עם פורמאלדהיד מעתלית  2016רמל העביר בהדרגה במהלך שנת מפעל שרפי כ

סיים לחלוטין את הפעילות עם פורמאלדהיד כולל ניקוי מיכל האחסון של  2016ובחודש ספטמבר 

 פורמאלדהיד.

עם זאת גם לאחר המשיכו להתקבל חריגות בנתוני הניטור הרציף למדידת כלל חומרים אורגניים 

בעקבות התראות האיגוד על המשך החריגות התברר כי המקור לחריגות הוא בהמשך בארובה. 

 והמפעל נערך להתקנת אמצעי טיפול בחומרים אורגניים. VAMפעילות הפלמור עם 

החל המפעל לאחסן את הערמות באופן שלא יגרמו לזיהום ולפנות את הערמות משטח  ף,בנוס

 טון לחודש. 200 -המפעל בקצב של כ

 

 אליאנס

בדיקות בארובה של קו המריחה העלו כי העלו כי פילטר פחם פעיל, שהותקן לספיחת חומרים 

אורגניים נדיפים הנפלטים בתהליך, עובד ביעילות נמוכה מאוד והערכים אינם עומדים בדרישות. 

המפעל ביצע הפחתה במקור וביטל את קו המריחה תוך ביצוע שינויים משמעותיים  2016בשנת 

 יך הייצור.בתהל

 

 חומרים מסוכנים ואסבסט

 היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(

עסקים בתחום האיגוד, ע"פ בקשת המשרד להגנת  19 -ביצע האיגוד  ביקורות ב 2016בשנת 

הסביבה, למתן חוות דעת טרם קבלת היתר רעלים. היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה 

לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה בחוק החומרים המסוכנים. חוות הדעת, אשר 

הסביבה, כוללת את ממצאי הביקורת  )אחסון חומ"ס במאצרות, שילוט מועברת למשרד להגנת 

מתאים, אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים, אחזקת אמצעים לטיפול בארוע חומרים 

 מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נלווים להיתר הרעלים.

 מפעל נדיר בפרדס חנה

בסיור פיקוח שבוצע לפני מתן היתר רעלים נמצאו ליקויים רבים באחסון חומרים מסוכנים כגון: 

חוסר בשילוט, אחסון חומרים דליקים ללא הצללה מתאימה, אחסון פסולת מסוכנת מחוץ לשטח 

המפעל ללא מאצרות וללא גידור. האיגוד המליץ שלא לחדש את היתר הרעלים עד להסדרת 

תיקן את הליקויים העיקריים תוך חודש וגידר את השטח שבו עמדו חומרים  הליקויים. המפעל

 השייכים למפעל. 
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 השתתפות במבצעי אכיפה ארציים

עובדי האיגוד השתתפו במהלך השנה במספר מבצעי אכיפה ארציים בהובלת המשטרה הירוקה 

 ובשיתוף היחידות הסביבתיות והמשרד להגנת הסביבה:

רך מבצע סיורי פתע בבתי עסק  קטנים ובינוניים שהיתר הרעלים שלהם לא נע 2016בחודש אפריל 

בתוקף. במפעלים שנבדקו ע"י האיגוד נמצאו עסקים שנסגרו ולא דיווחו על כך למשרד וכן עסקים 

 שהקטינו את מלאי החומרים המסוכנים ואינם נדרשים בהחזקת היתר רעלים.

ם מחזיקי חומרים מסוכנים לפיקוח על עמידה נערך מבצע סיורי פתע במפעלי 2016בחודש מאי 

בתנאי ההיתר. במפעלים שנבדקו ע"י האיגוד נמצאו מספר ליקויים מתנאי היתר הרעלים ואחד 

 המפעלים אף קיבל קנס בגין נזילת חומר מסוכן בשטח המפעל.

רים נערך מבצע לפיקוח על עמידה בתנאי היתר רעלים של משאיות המובילות חומ 2016בחודש יולי 

מסוכנים. כל המשאיות שנבדקו ע"י האיגוד החזיקו במסמכים הנדרשים ובציוד הנדרש בעת הובלת 

 חומרים מסוכנים. 

 אסבסט

לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורשיון כסוקרי אסבסט. בעל רשיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות 

באסבסט. חוות  דעת לרשות המקומית על מצב אסבסט בנכס ולהמליץ לרשות על אופן הטיפול

 הדעת ניתנת על פי הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית.
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 ניטור אויר סביבתי

 .איכות החיים של האדם ואיום משמעותי על בריאות במרחב האורבני הינו זיהום האוויר 

 ויר הנפלט למרחב האורבני .וקיימים מקורות רבים לזיהום הא

פליטות מוקדיות ומניעה במקור בתעשייה. עם זאת קיימים מקורות האיגוד מבצע פיקוח על 

נוספים הפולטים מזהמים וריחות  העלולים לסכן את בריאות הציבור ועל כן נדרש ניטור סביבתי 

 בכדי לאתר מקורות אלו .

הפליטות הבלתי מוקדיות, הן בודה בכדי לאבחן את מקור ועוצמת הניטור הסביבתי  ישמש ככלי ע

 יה והן ממקורות אחרים .מהתעשי

ערך האיגוד מיפוי של כלל התעשייה הנמצאת במרחב, בעלת פוטנציאל זיהום  2016בשנת 

ממקורות שונים, הפולטות לאוויר מזהמים אשר לא נבדקים במסגרת מכשירי הניטור הקיימים 

 נים.בכוונת האיגוד לרכוש ציוד חדיש לניטור גזים שו 2017בשנת  בתחנות הניטור הארציות.

 פליטות תעשייה 

 מזהמים מסוכנים תעשיית הוא קריטי בשל המספרגזים מזהמים עם או בלי ריח מיטור נ

כשל בתהליך,  , שפך,דליפותהן בפליטות מוקדיות ובלתי מוקדיות כגון -ייצור יהנפלטים בתהליכ

 .ואירועים בלתי צפויים אחריםמערכות טיפול לא פועלות 

 Carbon Dioxide - (Low Concentration) 

 Carbon Monoxide - (Low Concentration) 

 Chlorine 

 Ethylene Oxide 

 Hydrogen Sulfide 

 Hydrogen Chloride 

 Hydrogen Cyanide 

 Ammonia 

 Oxidizing Gases Ozone and Nitrogen Dioxide 

 Phosphine - (Low Concentration) 

 Phosphine - (High Concentration) 

 Hydrogen Sulfide - (Low Concentration - ppb) 

 Organic Solvents (Ethanol, Iso-Butane, H2) 

 Methane (LEL) 

 Nitric Oxide - NO (Low Concentration) 

 Nitric Oxide - NO (High Concentration) 

 Nitrogen Dioxide - (Low Concentration) 

 Oxygen 

 Total VOCs  

 Sulfur Dioxide - (High Concentration) 

 Sulfur Dioxide - (Low Concentration) 

 Formaldehyde 

 Particulate PM 1, 2.5, 10 (Simultaneous) 

 Air Contaminants (Ammonia, Ethanol,  

 Toluene 
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 פליטות במרחב האורבני 
 

 

 

 Carbon Dioxide - (Low Concentration) 

 Carbon Monoxide - (Low Concentration) 

 Oxidizing Gases Ozone 

 Nitrogen Dioxide 

 Nitric Oxide - NO (Low Concentration) 

 Nitrogen Dioxide - (Low Concentration) 

 Oxygen 

 Total VOCs (ppb) - PID 

 Sulfur Dioxide - (Low Concentration) 

 Particulate PM 1, 2.5, 10 (Simultaneous)  

 

 

 

 
 פליטות טיפול בשפכים 

 
בשל ריכוז רב של מתקני טיהור שפכים .  המקורות לפליטת מזהמים ריחניים הינואחד 

נמצאות בשפע הותרכובות גופרית אחרות   H2Sגז  - מבוססים גופריתכימיקלים היוצרים ריח 

 .   VOCs-בוצה נפלטים חומרים נדיפים כ עיבוד תהליךהתהלך והעיקרי שבהן ב

 
 Ammonia 

 Hydrogen Sulfide - (ppb) 

 Hydrogen Sulfide - (ppm) 

 Total VOCs (ppb) - PID 

 TRS and Amines 

 Air Contaminants (Ammonia,  

Ethanol,Toluene) 
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  תהליכי קומפוסט פליטות מ

 

 
 Organic solvents (Ethanol, Iso Butane) 

 Hydrogen Sulfide 

 Ammonia 

 Total VOCs - PID  
 

 

 

 

 

 פליטות משק חקלאיים 

 אבל הםאינם מסוכנים . רוב המזהמים םמגוון רחב של מזהמי נפלטים חקלאיים  ימשקמ

 מטרד. ל ומהווים מקור odourous ריחניים

 

 

        Ammonia  

        Carbon dioxide   

        Methane 

       Particulate PM 1,  2.5, 10 (Simultaneous)  
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 מיפוי תעשיות עיקריות
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 ליווי הרשויות בפיקוח על שפכי תעשייה באיגוד כולל שלושה היבטים :

 מעקב אחר שפכים לפי כללי תאגידי מים וביוב .א

 חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגודפיקוח על שפכים במסגרת  .ב

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

 

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

מחליפים  2014כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( שפורסמו בשנת 

המותרת להזרמה ואת העלות לטיפול  ובאים להסדיר את איכות השפכים העירונייםאת חוקי העזר 

לי תאגיד מים וביוב  ישנה הסתייגות ותרעומת בשל בהליך זה של יישום כל בגין הזרמות חריגות.

החיובים הכספיים המוטלים על העסקים ולכן המועצות בליווי האיגוד מקיימים אין ספור של 

 .מיםהקים והתעשיות וזאת בכדי לסייע בהבנת והטמעת כללי תאגיד פגישות עם נציגי העס

 :יוב הציבוריתלמערכת הבי קטגוריות לאיכות השפכים שאסורה להזרמה הכללים קבעו שת

מט"ש. בין לשפכים הגורמים נזק מערכתי הן למערכת הביוב והן  - "שפכים אסורים להזרמה"

 .מתכות כבדות סולפיד וסולפאט, שמן מינרלי,פרמטרים אלו ניתן למצוא: מלחים, שומנים, 

שפכים אשר ניתן לטפלם במט"ש האזורי, אולם הטיפול כרוך בתוספת עלות  –"שפכים חריגים" 

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

  :יישום הכלליםובהיערכות רמל ומגידו ,עמק חפר ,חוף כ  אזוריותהמועצות את ה מלווההאיגוד 

 ניטור אחת לשנתיים בהתאם לכללים החדשים.הכנה ועדכון תכנית ה –תכנית ניטור 

אישור התכנית  ע"י  ודעות למפעלים, טיפול בערעורים(.)ה ללו"זבהתאם התנהלות מול התעשייה 

השנתית לתוכנית עבודה פריסת תכנית הדיגום  .וטיפול בתיקונים והשלמות נדרשות ממונה סביבה

 ישומה בפועל.חודשית וי

ייעוץ מקצועי  ה עם הגורמים הרלוונטיים במועצה.קיום פגישות הכנ - היערכות פנים ארגונית

 -קיום יום עיון למפעליםבהתאם לדרישת המועצה. ליווי מקצועי ליועץ המשפטי של המועצה. 

יות מומלצות פניהם על פעולות אופרטיבלהציג את הכללים ואת דרישות החוק ולהמליץ ב שמטרתו 

המפעלים מתן חוות דעת למועצה לבקשות להיתרי הזרמה שיוגשו ע"י . על מנת לעמוד בתקנות

  .תוספת השנייה והגשתם לאישור ממונה סביבהלחריגות מה

עיבוד תוצאות הדיגומים הראשונים ודיווחם למפעלים לצורך  -היערכות ליישום תכנית הניטור

דיווח בהתאם לתוכנית ניטור מאושרת. ביצוע תכנית הניטור שת בקשה להקלה. פיקוח על טיפול/הג

החורגים וחישוב עלות החיוב. ליווי המועצה בטיפול מול מפעלים על תוצאות הדיגומים  מועצה ל

 חורגים , כולל : שימועים, פגישות ומענה לערעורים.

 ט  של רשות המים.הכנת דוח שנתי לרשויות ע"פ הפורמ - דוחות שנתיים
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2016סטטוס דיגומים לשנת  –ר מועצה אזורית עמק חפ

 

 

 

 

שם מפעל

מס' בדיקות 

עפ"י תכנית 

שנתית

מס' 

בדיקות 

בפועל

מס' 

דיגומים  

חריגים

מס'  

דיגומים  

אסורים

מספר 

הדיגומים 

תקינים

הערות

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             1            444אבשה 

             1            444אודאון

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה            433אוטופיה

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             1             1            432אנאמרו

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             2            433ארומה חופית

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             3            433ארומה רופין

             1             2            443בירה אלכסנדר 

             3            444בית הפנקיק

נסגר לצמיתות             411בראל

             3            441בראף

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             3             441גיא אייל

             2            444גני שרונית

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             3            433גרציה

             3             3            12128גת ג.חיים לשימור תוצרת חקלאית 

             444דור אלון משמר השרון

44דלק אולניק  א.ת 
            444דקוליין 

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             1            432הבשר של ניר

             3            444הרואה בקפה

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             3            433טורקיז

             444טן א.ת 

             1             1            443טעם וצבע

             3            444יומנגוס

             4             2            661לימת בע"מ

             3             1            441מאיר חב' למכוניות ומשאיות בע"מ 

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             3            444מגי וטולי 

             1             3            443מוסך איחוד

             422מוסך אמנון

             2             431מוסך מאוחד

             444מוסך פרנקל  )ירדן טרקטורים(

             1            433מוצרים טבעיים

             2            444מחלבת בית יצחק 

             1             3            443מחלבת יובל 

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             433פוטטוס השף )בית בכפר(

הורד השנה בתחילת השנה              1            422מטבח מבואות ים 

נכנס בסוף השנה              2            622מטרנה 

יציאה באמצע השנה             3            644מפעלי מעברות 

             2             2            453משטרה בית נעורים 

             4            444מתחם אלונית משמר השרון

ירד מהתוכנית במהלך השנה             2            433מתחם ביתן אהרון

             1            433מתחם סונול אזור תעשיה

             444סונול א. ת

             444פז חופית

             444פז רופין

             4             2            661פחמס

             3             441פרביטל גרנית 

             2             1            642פריגור כימיקלים

             4            443צ.ל.ע

             2             442קאופרטיב

פעמיים בחודש דיגום מורכב רציף           24           242525קורניש חן )1987(בע"מ

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             422קייטרינג קייט

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             2            433קייטריננג שייט

ירד מהתוכנית לקראת סוף שנה             1             1            432קליפטו

             1             4            441קרן מוסכים 

            444רפת גבעת חיים איחוד

            444רפת גבעת חיים מאוחד

             2            455רפת המעפיל

            433רפת חפר

             1             1            432רפת עין החורש

             3             674שוורץ אלמוג 

             2             431שטיפת רכב משמר השרון

             2             1            442שמיים וארץ

ירד מהתוכנית ברבעון האחרון             2            422תבשיל חברתי

נכנס בסוף שנה             611תרימה 
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 2016סטטוס דיגומים לשנת -חוף כרמל  מועצה אזורית 

מגזר  שם מפעל
תעשייתי לפי 

התוספת 
 השלישית

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות 
שנתי 

מתוכנן 
עפ"י תכנית 

 הדיגום

מספר 
בדיקות 
 בפועל

הסכם 
להזרמת 
שפכים 
 חריגים

 

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר 
הדיגומים 

שלא נמצאו 
חריגות 

)אסורים או 
 חריגים(

 1 3 3 לא 4 4  756           חטף מזון אבראדא

 3 6 לא 7 8  59,412       מורכב מזון אוכל ביתי ניר עציון
 

 4 לא 4 4 אין שעון   חטף מזון ארסטו
  

 3 4 לא 4 4  1,649         חטף מזון ביץ בר
 

 3 4 לא 4 4  14,100       מורכב מזון בית מלון ניר עציון
 

 1 2 3 לא 4 4  1,178         חטף מזון בן עזרא הדייג

 2 2 3 לא 4 4  1,978         מורכב מזון בקתה ביער

 2 4 לא 4 4  1,851         חטף מזון דוניה רוסה
 

 לא 4 4  45             חטף ת.דלק דור אלון עין כרמל
  

4 

 לא 4 4  98             חטף ת.דלק דור אלון צומת עופר
  

4 

 1 3 3 לא 4 4  2,139         חטף מזון הלנה

 1 1 2 לא 4 4  782           חטף מזון יאמס חוף דור

 2 לא 4 4  3,279         מורכב מזון לויתן נתן
 

2 

 1 2 4 לא 4 4  1,599         חטף מזון לימאני

 לא 4 4  219           חטף מוסך מוסך מעגן מיכאל
 

3 1 

 1 3 2 לא 4 4  471           חטף מוסך מוסך שדות ים

 1 3 3 לא 4 4  97,084       מורכב מזון מלון דן קיסריה

 2 לא 4 4  83,220       מורכב מזון מלון יערות הכרמל
 

1 

 2 4 לא 4 4 אין שעון   חטף מזון מריפוסה גולף קיסריה
 

 1 4 לא 4 4  6,935         חטף מזון מרכז ימי קיסריה
 

 4 4 לא 4 4  928           חטף מזון סולימאן
 

 לא 4 4  52             חטף ת.דלק  סונול ישראל עתלית
  

4 

 2 4 לא 4 4  1,478         חטף מזון הצלבניםפונדק 
 

 4 4 לא 4 4  2,083         חטף מזון פורט קפה
 

 לא 4 4  76             חטף ת.דלק פז עתלית
  

4 

 לא 6 6  1,990         חטף כימית  פלסאון
 

2 4 

 לא 4 4  3,491         מורכב מזון פריז פרי
  

4 

 לא 6 6  10,171       מורכב כימית  צורון
  

6 

 1 3 לא 4 4  2,926         חטף מזון קונדטורית לינת
 

 2 2 2 לא 4 4  17,155       מורכב מזון קייטרינג אינדיגו

 1 1 2 לא 3 4 סגור   מורכב מזון קייטרינג בין היקבים

 לא 4 4  13,025       מורכב כימית  קל קר עין כרמל
  

4 

 לא 2 2  638           חטף מוסך עתליתרחיצת רכב סונול 
  

2 

 4 לא 4 4  9,806         חטף רפת רפת גרינולד עין איילה
  

רפת יזרעאלי חנן עין 
 איילה

 4 לא 4 4  9,058         חטף רפת
  

 3 לא 4 4  5,846         חטף רפת רפת כפר גלים
  

 6 לא 4 4  3,667         חטף רפת רפת ניר בכרמל
  

 4 לא 4 4 אין שעון   חטף רפת רפת פרל מאיר עין איילה
  

 5 לא 4 4  18,615       חטף רפת רפת שדות ים
  

 4 לא 4 4  14,861       חטף רפת רפת שפיה
  

 1 לא 5 6 ק.מ   מורכב כימית  שרפי כרמל
 

5 
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 2016סטטוס דיגומים לשנת -מגידו  מועצה אזורית 

מגזר תעשייתי  שם מפעל
לפי התוספת 

 השלישית

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

מספר 
בדיקות 

שנתי מתוכנן 
עפ"י תכנית 

 הדיגום

מספר 
בדיקות 
 בפועל

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר 
הדיגומים 

שלא 
נמצאו 
חריגות 
)אסורים 

או 
 חריגים(

  3 3 3 4 מורכב  מזון  אורחן מגידו 
  3 3 3 4 אקראי מזון  אל עגמי 

 1 2  3 4 אקראי ת. דלק דלק מנטה 

 2   2 4 אקראי  ת.דלק דלק רמת השופט 

 2 1 1 3 4 מורכב  מזון  כלא מגידו 

מכבסת רמת 
 3   3 4 אקראי  כימי  השופט 

  1 2 2 4 אקראי מזון  מקדונלס
 3   3 4 אקראי  כימי  פוליגול 

 4   4 4 אקראי  ת.דלק ראם דלקומט 

   4 4 4 אקראי רפת רפת רמת השופט 
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 :רפתות 

ת ומתמודד ןתיאחת הבעיות הקשות א

שפכים שמקורם  הינן תוהאזורי ותהמועצ

למרות שספיקת השפכים  ברפתות.

היא מאופיינת  ,מהרפתות קטנה יחסית

בריכוזים גבוהים של חומר אורגני 

ומוצקים והשפעתן גדולה על כלל שפכי 

על תפקוד ובפרט  המועצות האזוריות 

 .מכוני טיהור קטנים

 

 ,אך ללא הכללת רפתות ,לי שפכי תעשייה  גם על המועצות האזוריותחלו כל 2014למרות שמינואר 

יבים לגבי איכות השפכים המוזרמים מרפתות למערכת מחי נכנסו לתוקף תקנים   2016ורק בינואר 

עם התאמה והקלות למשך שלוש שנים להתארגנות והתאמת קדם הטיפול הביוב האזורית 

 . חול על הרפתות כללי שפכי המפעליםי 2019משנת   .לדרישות הכללים

הערכים הרפתות  יחויבו ע"פ הנוסחה הקבועה בכללי התעריפים בהתאם לתוצאות הדיגום כאשר 

 2018מרביים לחיוב יהיו עד 

 
 2018 2017 2016 טור ב'

 800 3800 4500 5000 (CODצריכת חמצן כימית )

 400 1800 2500 3000 (TSSמוצקים מרחפים )

 450 400 300 50 חנקן קיילדל

 P 15 70 80 90-זרחן כ

תוספת לאגרת הביוב להזרמה 

 מ"ק()₪/למט"ש שניוני 

 
2.68 3.64 4.50 

 

 
 2016-2018 תקן נוכחי

 600 230 נתרן

 800 430 כלורידים
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רפתות המושביות . בעוד ה הרפתות שונות זו מזו בהתאם למשטר העבודה ברפת:  משטר העבודה

במינימום מים וכמעט אינן מצננות, אינן מזרימות חלב פגום לביוב ומפנים את מפעילים את הרפת 

למטב"ח. הרפתות הקיבוציות מצננים בכמויות מים כל הפרש מהמדרכים, חצר המתנה ובמות 

 גדולות יחסית ,חצר ההמתנה והבמות מוזרמים למערכת האזורית באופן מלא.  

מקורם בצינון בחצר המתנה טרם החליבה, שטיפה של במות במכון החליבה ,שטיפות  השפכים ברפת

 120החלב. עיקר בעיית השפכים ברפת קיימת בתקופת הקיץ ) מכון החליבה הן לרצפות והן למיכלי

ימים בשנה( שבה מצננים  את החולבות מס' פעמים ביום באמצעות ממטירים או במערפלי  מים על 

 ( . 60%-10%ליטר שעה (אשר מגיעים לביוב ) 50-300החולבות בחצר המתנה )כמות 

ליטר  8-20השנה כאשר  כמות השפכים נעה בין  מקור נוסף לביוב הינו שטיפת מכוני חליבה בכל ימות

 .צריכת המים לשטיפה לחולבת נמוכה יותרכך ככל שהרפת גדולה יותר  .לחולבת ליום

מ"ק ליום בתלות של  380 -97 -כמות השפכים היומית בתקופת הקיץ  מכלל שפכי הרפתות נאמדת ב

 .סוג הצינון ממטירים או מערפלים

ברמות  שפכי הרפת מתאפיינים פת מכתיב איכויות שפכים שונות, ברבנוסף לכך שמשטר העבודה 

קונבנציונליים בהפרדת סוג המזהם, אף שהוא אורגני, אינו נוח לתהליכי טיפול  ,מזהמים גבוהות

 . ונוכחות מלחים ברמות גבוהותמוצקים 
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 הפיקוח על שפכים במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד .ב

כרכור, -פרדס חנהתחת הקטגוריה של החוק עזר נבדקים העסקים ותעשיות ברשויות : חדרה, 

, בית חנניה ושדות ים. עם זאת, רשויות שבהן חלים כללי קיסריה ,גבעת עדה, אור עקיבא-בנימינה

 תאגידי מים וביוב כגון חדרה וחוף הכרמל, הפיקוח ברשויות אלו מבוצע ע"י תאגיד/מועצה אזורית.

במטרה להסדיר את הזרמת שפכי התעשייה  1996ק העזר לשפכי תעשייה של האיגוד נוסד בשנת חו

תוקן החוק והתווסף לו מנגנון לגביית אגרות בגין  2011למכון הטיהור האזורי חדרה. בשנת 

 23פג תוקף גביית אגרת פיקוח  על פי סעיף  2014הפיקוח, הדיגום ובדיקות המעבדה. בסוף שנת 

הטלת אגרה על פי חוק זה תהא טעונה אישור מועצת  1.1.15כאמור לעיל, החל מיום  לחוק העזר

 האיגוד ושר הפנים. 

רשות המים , כגוף הרגולטורי האחראי על השפכים, הקולחים והמים במדינת ישראל , ראה באיגוד 

תאגידי ערים גוף מקצועי  שימלא את הוואקום שנוצר מאי התאגדות הרשויות והחלתם תחת כללי 

חודש תוקף גביית אגרות פיקוח ,דגום ובדיקות מעבדה   2015לקראת סוף שנת   על כן מים וביוב.

  ע"י משרד הפנים בתמיכתה של רשות המים.

האיגוד ביצע תכנית ניטור מאושרת לעסקים ע"י דיגום  ובדיקות המעבדה, מיידע את  2016בשנת 

סביבתית בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפעל בדבר החריגות ומבצע מול המפעל הסדרה 

 המשרד להגנת הסביבה ועם משרד הבריאות. 

 

 במסגרת חוק העזר  2016סטטוס דיגומים לשנת 

 . 81% -מהווים כדיגומים ה 360ומים ,בפועל בוצעו דיג 444תכנית הניטור כללה 

תעשייה של מממצאי הבדיקות  עולה כי ישנן  חריגות מהערכים שנקבעו בחוק העזר לשפכי 

 האיגוד.

החריגות  בעיקר בעסקי מזון  בריכוז חומר האורגני  המצביעים על תחזוקה לקויה של מפריד 

השומנים ועל אי שמירה על הפרדה במקור של פסולת שומנית במטבח. כמו כן חריגה במלחים 

 )נתרן וכלורידים( מעידה על שימוש לא מבוקר בחומרי ניקוי.

הועברו  לעסקים או לתעשייה  מלווה במכתב  בו מפורטים החריגות ודרישה תוצאות הדיגומים  

לעמידה באיכויות החוק . במקביל הועברו העתק מהמכתב ותוצאות הבדיקות  לחפ"ק קיסריה  

 ,מנהלי מחלקות רישוי עסק ברשויות , משרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות .
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 העזר במסגרת חוק 2016סטטוס דיגומים לשנת 

 

מגזר  שם מפעל
תעשייתי 

לפי 
התוספת 
 השלישית

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

 מס'
בדיקות 
שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 
 בפועל

דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר 
הדיגומים 

שלא 
נמצאו 
 חריגות 

 הערות 

  4   4 4 חטף  כימי א.ג.מ קוסמטיקה
   2 3 3 4 חטף  מזון דשאאגדת 
   3  3 4 חטף  מוסך 2000אוטו 

   3 3 3 4 חטף  מזון אולמי נויה
   1 1 2 4 חטף  מזון אולמי עדן

   1 1 2 4  חטף  מזון אולמי פאר
   2 4 4 4 חטף  מזון אולמי שיר

  4   4 4  מורכב  בניין איטונג
 סניטריתשוחה  1   1 4 חטף  כימי איי.בי.איי קוסמטיקס

   2 2 2 4 חטף  כימי אנה לוטן
  1 2 3 4 4  חטף  כימי אס טי איי

  1 1 3 3 4 חטף  כימי ארדן
  1 3  4 4 חטף  מזון ארומה מתחם ביג
   4 4 4 4  חטף  מזון ארומה קניון אורות

  4   4 6 חטף  כימי ביוואק
 אין שפכים    0 4     בית הרכב

 נסגרהעסק     1 4     בנדי

  2   2 4  מורכב  כימי בסט קרטון
  3  1 3 4  מורכב  מזון גזר שליט

  1 1 1 2 4  מורכב  כימי גילאור
   2  2 4 חטף  מוסך גיפ ארנון מלאכי
  1 1  2 4  מורכב  כימי גלובל רוטו שקע

  3  1 4 4  מורכב  כימי גליל און
   4 4 4 4  מורכב  מזון גפניקה

  4  1 5 4 חטף  ת.דלק דור אלון בורג
  2 1  3 4 חטף  ת.דלק דור אלון גבעת עדה

דור אלון נגב הדרים 
 דרך פיקא

 4 4 חטף  ת.דלק
 1 3  

דור אלון עין שמר צומת 
 מנשה

 4 4 חטף  ת.דלק
 2 2  

דור אלון פרדס חנה 
 דרך הנדיב

 2 4 חטף  ת.דלק
  2  

  4   4 4 חטף  כימי דן מור
  4   4 6  מורכב  כימי דקסון

  4   4 4  מורכב  כימי ד.ש. שיווק סיגמא
  4   4 4  מורכב  מזון החקלאית

  2   2 4  מורכב  כימי היולט פקרד
  2   3 4 חטף  מוסך המוסך של מוטי

  1  1 2 4 חטף  כימי ווטנפס
  4  1 5 6  מורכב  כימי ויטאמד

  2 1  3 4 חטף  ת.דלק טן אור עקיבא
  3   3 6 חטף  מזון יינות ביתן 
  3   3 6  מורכב  מזון יקב אליעז

יקב אליעז מרכז 
 מבקרים

 3 4 חטף  מזון
3 3   

  1  1 2 4  מורכב בניין כלל מוצרי בטון
  3   3 4  מורכב בניין כרמית מיסטר פיקס
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מגזר  שם מפעל
תעשייתי 

לפי 
התוספת 
 השלישית

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

 מס'
בדיקות 
שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 
 בפועל

דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר 
הדיגומים 

שלא 
נמצאו 
 חריגות 

 הערות 

  3  1 4 4  מורכב  כימי כרמל מיכלים דרומי

  4   3 4  מורכב  כימי כרמל מיכלים צפוני
  1  2 3 4 חטף  מזון לבן על לבן
  1 3 3 4 4 חטף  מזון לחם בורקין

  1   1 4  מורכב  מתכת מ.בר
  1 3 3 4 4  חטף  מזון מאיר בייגל 

  1 3 2 4 4  מורכב  מזון מאפית אגמי
  3 1  4 4 חטף  מוסך מוסך אבו רקייה וליד

     4 4     מוסך אליקו
  1 2 1 4 4 חטף  מוסך מוסך חמישה כוכבים

 העסק נסגר    1 4     מוסך חמשת הכוכבים

 לא מחובר לביוב    3 4     מוסך מיכאלי

  1 3 2 4 4 חטף  מוסך מוסך מיראז
   2 4 4 4 חטף  מוסך מוסך סעדה יוסי

  1 4 1 5 4  חטף  מוסך מוסך עמית שרותי רכב
  1  1 2 4  מורכב  כימי מוצרי שלם

  3 2 1 5 6  מורכב  מזון מחלבת השומרון
    8 8 12  מורכב  כימי מפעלי נייר יציאה מטש

  8   10 12  מורכב  כימי מפעלי נייר כניסה מטש
  4 1  5 4 חטף  כימי מכבסת בן חור
 שוחה אטומה    0 4     מסעדת שולה

   3 3 3 4 חטף  מזון מפעל הטופו
  3   3 4  מורכב  כימי מפרולייט

  1 3 3 4 4 חטף  מזון מקדונלס קניון אורות
  2 2 2 4 4 חטף  מזון מקנולדס מתחם ביג
מרכבים טכנולוגיות 

 דרומי
 4 4  מורכב  כימי

  4  
מרכבים טכנולוגיות 

 צפוני
 4 4  מורכב  כימי

 2 2  
  1 1  2 4  מורכב  כימי מרכז גריאטרי שוהם

   1 2 3 4 חטף בניין נדיר תעשיות צבע
  3 1  4 4 חטף  כימי נטלי פלוס

  3   3 4 חטף ת. דלק גבעת עדהסונול 
  3   3 4 חטף  ת.דלק 80סונול מחנה 

  3 1  4 4 חטף  מזון סלטי הגן הירוק
  3 1  4 4  מורכב  מזון עוגות ועוגיות בן עמי

  2 1 1 4 4 חטף ת. דלק פז אורות
  4 1  5 4  חטף  ת.דלק פז ברניצקי

  4 1  5 4   חטף  ת.דלק פז יסמין
  1 2  3 4 חטף  ת.דלק 29המושב פז כרכור 

פז פרדס חנה דרך 
 הנדיב

 3 4 חטף  ת.דלק
 3 1  

 שוחה אטומה בחול    0 4     פיצה שבתאי

  1 1 1 2 4  מורכב  כימי פיתקית
  1 2 3 3 4 חטף  מזון פלוגי

  1 2 1 4 4  חטף  כימי פלומה ים המלח 
 המפעל בפירוק 2   2 4  חטף  מזון פרי שומרון

 העסק נסגר    2 4     פרנגליקו הסושיה 

  1 1 2 3 4 חטף  מתכת פרנקל
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מגזר  שם מפעל
תעשייתי 

לפי 
התוספת 
 השלישית

אופן הדיגום 
 )חטף/מורכב(

 מס'
בדיקות 
שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 
 בפועל

דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר 
הדיגומים 

שלא 
נמצאו 
 חריגות 

 הערות 

  3 1  4 4 חטף   מוסך מוסך אליקו
  1 3 3 4 4 חטף  מזון קויאה

  3  1 4 4  מורכב  מתכת קונטקט זיווד אלקטרוני
     4 4     קיטרינג רוטשילד

  1 1  2 4 חטף  מזון קפה גרג מתחם ביג
  3  1 4 4 חטף  מזון קשת אירועים

  2 2 2 4 4 חטף  מתכת רפאל תעשיות 
  3   3 4 חטף  רפת רפת בית אל

  2 2 1 4 4 חטף  מזון שופרסל קניון אורות
  1 1  2 4  מורכב  כימי שיפר מגם

  3   3 4  מורכב בניין שפיר מבנים
  1   1 4  מורכב  מזון שקרצי

 שוחה שבורה    0 4     תרה
 

 

 

 

 

 עסק והיתרי בניה מתן תנאים במסגרת רישוי .ג

עסק  ןהבקרה על הפליטות מהתעשייה מתבצעת גם באמצעות מתן תנאים תפעוליים ברישיו

 בתחום ובדיקת תשתיות ביוב במסגרת  היתרי הבניה.

 התמקדה: 2016עיקר הפעילות בשנת 

וב  באמצעות בדיקות מעבדה יזומות  פיקוח שוטף על האיכויות המוזרמות למערכת הבי (1

 נאים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.לחילופין ע"י בדיקות של המפעל במסגרת הת של האיגוד או

 פיקוח על שפכי תעשייה נעשה בשיתוף משרד הבריאות במסגרת מתן רישיון יצרן . (2

הכנת מפרטים אחידים של עסקים אשר לא נמצאים בתחום מתן אישור של המשרד להגנת  (3

 הסביבה  בהתאם לרפורמה בחוק רישוי עסקים.

ישוי עסק אינטגרטיבי למפעלים טעוני היתר פליטה: מפעלים טעוני היתר פליטה ר (4

מטופלים במסגרת חוק אוויר נקי ונדרשים לדווח על כלל הפליטות של המפעל )אוויר, קרקע, 

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

ופלו המפעלים: גן שמואל, גלעם וגת ביחד עם  המשרד להגנת הסביבה וצריכת מים. במסגרת זו ט

 לקביעת התנאים האינטגרטיבים.



102 
 

 

 הינה ע"פ דרישת הרשות ויכולה לכלול : פעילות האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור

 בוצה ומניעת מפגעים על עמידה באיכות הקולחים ואיכות ה ליווי תהליכי ודיווח

 .לרשות המקומית סביבתיים

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

 ודיגומי בקרה באמצעות מעבדת האיגוד.

  בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש 

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

 מקור שפכים חריגים .

 .עיבוד הנתונים וניתוחם  וכתיבת דוחות מסכמים 

 .מתן חוות דעת לרשויות 

 

 מט"ש מנא"י

( מטופלים במכון טיהור עצמאי וזאת לאחר אמריקאים ישראלים בע"מ )מנא"י שפכי מפעלי נייר

מ"ק/טון נייר .המפעל  10קדם בשטח המפעל . צריכת המים הטריים במפעל הינה בסדר גודל של 

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

-טיפול קדם כולל הרחקת המוצקים ,נטרול, טיפול ביולוגי אנאירובי להפחתת עומס אורגני של כ

והופכים אותו לביוגז. השפכים מהמכון האנאירובי עוברים לטיפול ביולוגי אירובי  COD-מה 75%

במכון נפרד בשיטת הבוצה המשופעלת באוור נמשך, וטיפול שלישוני הכולל ריכוך בקריסטלטור 

)התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר חול אינרטי( , סינון חול וחיטוי. בסוף התהליך, 

( מושבים לתהליך הייצור והשאר מוזרמים לנחל חדרה בהתאם לצו 30%-ים בחלקם )כהקולח

 הרשאה .

האיגוד בודק את פעילות המט"ש באמצעות דגימות שפכים בכניסה למתקן הארובי  וביציאה לנחל 

 זאת בנוסף לבחינת דוחות ובדיקות אשר המפעל מבצע ע"פ תנאים בצו ההרשאה להזרמה לנחל .

בעיקר  נמצא חריגות באיכות הקולחים המוזרמים לנחלבדיקות מעבדת האיגוד  בהתאם לממצאי

בריכוז המוצקים והאמוניה  לעומת תוצאות בדיקות אשר מבצע המפעל בהם הממצאים  מצביעים 

 על עמידה באיכות הנדרשת  .
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 )דיגומי המפעל ( 2016סיכום  -איכות קולחי מנא"י הזורמים לנחל חדרה  

 

 

 

 )דיגומי האיגוד ( 2016סיכום  -קולחי מנא"י הזורמים לנחל חדרה איכות 

 

 

 

 

 

 

S.SBODtCODtזרחן כלליאמוניהpHכלורידים

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

15151502.527-8.3480

10101201.517-8.3400

638310.88.2370ממוצע 

8510128.3מקסימום 

65911.00.58.1331ממוצע 

851002.38.3מקסימום 

76961.10.88.2345ממוצע 

13111052.28.4מקסימום 

85770.20.48.2399ממוצע 

106851.68.3מקסימום 

55770.40.48.1374ממוצע 

811860.68.3מקסימום 

52840.60.28.1310ממוצע 

62940.98.2מקסימום 

62751.10.38.1246ממוצע 

84981.28.3מקסימום 

61791.30.28330ממוצע 

103822.58.2מקסימום 

51780.60.28262ממוצע 

72880.98.1מקסימום 

73680.50.38.1214ממוצע 

83770.98.3מקסימום 

65810.60.48.1343ממוצע 

101210118.4מקסימום 

95841.10.48.1302ממוצע 

145861.48.2מקסימום 

נוב-16

דצמ-16

מאי-16

יונ-16

יול-16

אוג-16

ספט-16

אוק-16

ינו-16

צו הרשאה - מירבי

צו הרשאה - ממוצע

פבר-16

מרץ-16

אפר-16

S.SBODtCODtזרחן כלליאמוניהpHכלורידים

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

15151502.527-8.3480

10101201.517-8.3400

281512518.90.377.7מנאי יציאה לנחל 10.7.16

29121133.44.47.4367מנאי יציאה לנחל 13.1.16

75171523.23.86.05מנאי יציאה לנחל 24.3.16

44131395.041.057.8253מנאי יציאה לנחל 4.9.16 

2941153.44.47.6מנאי יציאה לנחל 8.2.16

1221210.560.517.63347מנאי יציאה לנחל 9.8.16 

1541512.80.847.8312 מנאי יציאה לנחל 8.11.16

צו הרשאה - מירבי

צו הרשאה - ממוצע
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 מט"ש בית חירות

 חיבור זרם שפכי עמק חפר המזרחי  למכון הטיהור מי נתניה .

התבצע   2016חוברו שפכי  המפעל הוד חפר למטש' מי נתניה, כאשר במהלך שנת  2015בסוף שנת 

וניטור רציף אחר שפכי מ"א עמק חפר בכלל , ואחרי שפכי בשוטף מנגנון הבקרה לרבות  דיגום 

 המפעל הוד חפר בפרט .

בסימולציה שנעשתה ע"י האיגוד נמצא כי שפכי הוד חפר לא הייתה כל השפעה על איכות הקולחים 

החורף, בעת  בחודשיכי  עמק חפר המזרחי  למרות  שפכיזרם  את לחבר ניתן של מט"ש מי נתניה ,

מ"ג במקום  161) המליחות בערכיקלה ביותר  חריגה תיתכן אכןפעל פרי גת  , במ ההדרים סחיטת

ובפרט שבחורף  . שעל פניו, חריגה כזו עדיין מאפשרת שימוש בקולחים להשקיה מ"ג התקינים( 150

סירוב תאגיד מי נתניה  להשלמת העברת שפכי  עדיין קיים . הדרישה לשימוש חקלאי הוא מועט

מרץ )שפכים מאזור המזרחי(.הסירוב   נובע, בשל חשש התאגיד, כי שפכי מרץ, החשודים  מט"ש

 בריכוז נתרן גבוה, עלולים להעלות את ריכוז הנתרן במט"ש של התאגיד.

 הנוגע בכל ורוחבי מערכתי באופןבליווי האיגוד  ונמרצות רבות המועצה פעלה 2016 שנת במהלך

 ניטור תכנית עסקים :המועצה בליווי האיגוד הכינה לאישור על ה ואכיפה בקרה, ניטור, לטיוב

 2017 משנת החל ואכיפה פיקוח, דיגום ומתבצע, רבות רפתות לראשונה נכללו שבמסגרת חדשה

 הסברה פעולות באמצעות ומניעה טיוב פעולות בליווי האיגוד  מבצעת המועצה .הכללים י"עפ

 ,יום עיון לבעלי הרפתות . בעסקים

היות ומפעל פרי גת במטרה לקדם את התחברות זרם שפכי עמק חפר המזרחי למט"ש מי נתניה ו

בעונת הסחיטה )מפעל   50%-לא בעונת הסחיטה ו 30%מהווה מכלל זרם שפכי עמק חפר המזרחי ,

המועצה בליווי האיגוד פעלו באופן פרטני לטיוב שפכי המפעל . התקיימו אפריל (. –עונתי נובמבר 

ת שבועיות של ועדת היגוי  למעקב אחר הכנת תכנית שדרוג למערך קדם טיפול של שפכי בפגישו

ביצוע התכנית  יהמפעל  פרי גת מלווה בלוחות זמנים לביצוע . זאת ועוד האיגוד המשיך בליוו

,התקנה של הציוד ומעקב בבדיקות שבועיות וחודשיות אחר איכות שפכי המפעל לרבות טיפול 

 עד החלפת הסודה קאוסטיק ככל שיאפשר תהליך הייצור NAOH-ימוש בבמקור ובצמצום הש

במסגרת ההסכם עם מי נתניה כתנאי וזאת כמתחייב  למועצה תעשיה שפכי סקר הכין איגודה

סקר שפכי תעשייה . מטרתו של לחיבור שפכי המועצה האזורית עמק חפר  למכון טיהור של נתניה 

זאת  ,מרכיבי המזהמים ואפיוןסוג התעשייה ומהות תהליך הייצור, מקורות השפכים  להגדיר את

 על מנת לתת תמונה רחבה למי נתניה על שפכי התעשייה של המועצה האזורית עמק חפר .

רפתות  .  53-תחנות דלק ו 7מוסכים גדולים , 10תעשיות )תעשיות רטובות ( , 14בסקר נסקרו: 

ם על המפעל ,פירוט תהליכי הייצור ,מקורות השפכים ,מערך קדם טיפול בסקר הובאו נתונים כללי

קיים ומתוכנן ,הפרדת זרמים איכויות וכמות השפכים המוזרמים למערכת הביוב כפי שנבדקו 

 . 2015במהלך שנת 
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 תכולת הסקר שפכים–ת  רשימת תעשיות ורפתו

 

 

 

 

מיקומהשם בעל הרפת
מס' 

חולבות
שם מפעלחיבור לביוב

כמות 

מים/שפכים 

שנתית )מ"ק(*

כמות 

מים/שפכים 

)מק"י(
5421.5בירה אלכסנדרלא מחובר149כפר ויתקיןאיל באלטיאנסקי

1666.34.6בליסניהלא מחובר81כפר ויתקיןאיתן גולן

5058221385.8גתלא מחובר56כפר ויתקיןאשוח רון

1441.13.9דקולייןלא מחובר56כפר ויתקיןבן שאול אריה

357769.5980.2הוד חפרלא מחובר147כפר ויתקיןעמוס שביט/בן שדה אבנר

740320.3לימתלא מחובר65כפר ויתקיןפורת יצחק

9677.226.5פחמסלא מחובר47כפר ויתקיןצביקה פרקר

498013.6פרביטל גרניטלא מחובר55כפר ויתקיןמיודובניק מנחם

2850.8פרי גור כימיקליםלא מחובר260כפר ויתקיןרפת שביל החלב+קפלינסקי

2255761.8מפעלי מעברותלא מחובר101כפר ויתקיןקפלינסקי ניר

שוורץ אלמוגלא מחובר42כפר ויתקיןשבתאי איתן

לא מחובר60כפר ויתקיןארנון אושרי

35259.7מחלבת בית יצחקלא מחובר81כפר ויתקיןאליהו אוריון/וינטר דניאל

8692.4מחלבות השומרוןלא מחובר132כפר ויתקיןגבע גור/רוזין/פרידמן

18475.1מחלבת יובללא מחובר82כפר ויתקיןחרובי גדעון/אילני עמיהוד

לא מחובר156כפר ויתקיןלבנון דרור/קוגל גדעון

3711דור אלון משמר השרוןלא מחובר105כפר ויתקיןדגני אילן

109.50.3דלק אולניק א.תלא מחובר56כפר ויתקיןרבינוביץ מאיר

1700.5טן א.תלא מחובר56כפר הרוא"האייזיק אברהם

180סונול א.תמחובר88כפר הרוא"היעקובס

16794.6פז רופיןמחובר80כפר הרוא"האייגנר

492.61.3פז בית יצחק34כפר הרוא"הלודביג

2960.8פז חופיתמחובר85כפר הרוא"הפלג

מחובר160גן יאשיהשוורץ

1320.4ביירוןסגור84כפר מונאשאריה חסיד

55.90.2ירדן טרקטורים158כפר ידידיה/כפר חייםרוזנברג מיכה

3671מאיר משאיות  ואוטובסים57כפר חייםדוידוביץ משה

740.2מוסך אמנוןלא מחוברכפר ידידיהמלצר

28437.8מוסך גבעת חיים איחודלא מחובר133בית יצחקבני מאיר

750.2מוסך גבעת חיים מאוחד55בית יצחקזלקה אברהם

1248.43.4צ.ל.ע ציוד לעבודות עפרמחובר110בית יצחקיואב זימן

9652.6קואופרטיב עמק חפר57בית יצחקצבי מאיר

6386.517.5קרן אור מוסכים79בית יצחקקלוש אהרון

4731.3שטיפת רכב משמר השרון79בית יצחקקראוס מיכאל

62בית יצחקשלהבי עמוס

96בארותייםציגלר אביגדור

83בארותייםקיסלר יוסי

למטבח146בארותייםקליין מנחם

66בארותייםוייס משה

90בארותייםכץ מאיר

82אמץראובן ישראל

82אמץיורם סהר

82אמץרפת לייבה

82אמץסקורצרו נח וברוך

82אמץאוזן

מחובר100 אמץ פישביין

מחובר603העוגןרפת חפר

מחובר630המעפילרפת המנורה 

מחובר347גח"אגח"א

מחובר521גח"מגח"מ

מחובר307עין החורשעין החורש
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 מט"ש הקני מועצה אזורית מגידו .

טופלו במסגרת בריכות שיקוע וחמצון ,תהליך טיפול שהיה אופייני בארץ כל שפכי המועצה מגידו 

. היות והישובים במועצה פזורים במרחב שטח המועצה כמאפיין מועצות אזוריות  60-בשנות ה

 לטיפול בשפכי המועצה  . םהוקמו מספר מכוני טיהור קטנים  ,קונבנציונליי

ורגני שלא טופל בתעשייה ומוזרם למטש' עם זאת נוצרו כשלים בהפעלת המטשים בשל עומס א
ונוסף לכך שמטש' קטן מסוג זה חשוף לתנודתיות בעומסים ודורש ביצוע שינויים תפעוליים 

 בהתאם לאיכות שפכים המתקבלים בו.
האיגוד התבקש ע"י המועצה לבדוק מהן הסיבות לכשלי תהליך ולמצוא את  הגורמים  2016.בשנת 

 לעומס במטש' הקני .

האיגוד העמיד שישה דוגמים מורכבים אשר דגמו בו זמנית בנקודות מרכזיות של השפכים 
 הזורמים למטש' ובהן  בוצעו בדיקות מעבדה  .

 

 

ע"פ הממצאים המפורטים בטבלה ניתן להצביע על ריכוזים גבוהים ביציאה ממרכז אורחן . וזאת 

קב' /יומי  52 -קטנה ומוערכת בכ למרות שספיקת שפכים של המרכז המסחרי אורחן בעלת תרומה

ק"ג /יומי  332מזרם הקו של כלא מגידו ואורחן .העומס האורגני המתקבל הינו  10% -הווה כ

מעומס התכנון , בנוסף לעומסים שהגיעו ממקורות אחרים )לא ניתן לכמת אותם  61.5%המהווה 

 בשל חוסר נתוני ספיקות (.

 

בשני קווים מרכזיים המגיעים למטש' ,האחד זרם שפכים  בחודש אפריל שוב בוצע דיגום בו זמנית

מכלא מגידו ומרכז המסחרי אורחן והשני זרם שפכים המגיע מקיבוץ מגידו , למשך שבוע ימים 

 הכוללים שישי שבת ויום עצמאות .

 

 

אורחןק. דרומית ק. אגור ושטוףכלא מגידוי. מטש הקני כ.מטש הקני 
PH6.47.86.46.16.45.3

COD6369025238327376393
BOD34115
TSS25833597572412992

711575555896179כלורידים
198521786245שומנים

41שמן מנראלי
50833513138.7109נתרן

ריכוז נתונים 29.3.2016 בעת קריסה במטש הקני

תאריך יום בשבוע 

כ. מטש    

    קבוץ 

כ. מטש 

כלא 
כלא 

מגידו
אורחן

כ. מטש    

    קבוץ 

כ. מטש    

      כלא 
כלא 

מגידו
אורחן

כ. מטש    

    קבוץ 

כ. מטש 

כלא 
כלא 

מגידו
אורחן

277.146.696.95.92495432581138281829134-אפרשבת 
287.296.97.86.948761946895338175135-אפרראשון

296.17.237.86.437315816877920381855-אפרשני
306.17.77.76.1930314200865196298100-אפרשלישי
017.37.37.86.456923218062322323582-מאירביעי

026.47.17.46.962722246994205705270-מאיחמישי
037.47.37.86.093411488632421968-מאישישי

PH 2017 ריכוז תוצאות אירוע אפרילCOD 2017 ריכוז תוצאות אירוע אפריל 2017 שמנים ושומניםריכוז תוצאות אירוע אפריל
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ע"פ הממצאים המפורטים בטבלה ניתן להצביע עדיין על ריכוזים גבוהים ביציאה ממרכז אורחן 
,עם זאת על מנת לתת מענה לשאלה של השפעת העומסים על תפקוד המטש'  בוצע ניתוח נתונים  

 של העומסים אל מול נתוני התכן של המטש' .
 במסגרת עבודה זו נמצא :

 אורחן למרות ספיקת  השפכים הקטנה  המסחרי  אחד ממקורות העומסים הינו מרכז .1
 אחוז מספיקה השפכים בכניסה למטש' . 7-10-יחסית כ

   מהתכנון בערכים  80%הידראולית ועומס אורגני  של  תהמטש' נמצא בקיבול .2
 .המקסימליים 

בקיבולת זו כל תנודה קטנה בעומס האורגני גורמת לשיבוש בתהליך הביולוגי של  .3
 המטש'.

 
 :המלצות 

אכיפה על שפכי העסקים המזרימים למטש' ע"י הגברת תדירות הדיגומים והן ע"י  .1
 הסברה .

  .איתור עסקים המזרימים למטש' ולא נבדקים .2

יש להגביר את בדיקות המעבדה בכניסה למטש' על מנת להגיב תפעולית בהתאם  .3
 .לאיכויות הנכנסות  ובכדי לצמצם את שיבוש  תהליך הביולוגי במטש'

 .פשרות  לאיגום אשר ישמש ויסות של זרם השפכים בכניסה למטש' לבדוק א .4

 .לבחון אפשרות להרחבת  המטש'  .5
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במעקב ובקרה על תהליך התפעול של שני אתרי הטמנה   2016פעילות האגף התמקדה בשנת 

ד וכל אתר מפותח בשלביות  כאשר  שני האתרים פועלים בנפר "איכות ירוקה " ואתר "אביבית".

אתר איכות ירוקה מפותח מדרום לצפון ואילו אתר אביבית מפותח מצפון לדרום. ההערכה למשך 

מ"ק  207,000 -שנה ,קיבולת הטמנה נאמדת על כ 15-ההטמנה בשני האתרים נאמדת  על פני כ

פעול האתר ומחזור פסולת. ההערכה לכמויות הפסולת אשר יוטמנו ומשך הזמן הינה כתלות בת

 הפסולת . 

 

 

 

 

 

 

באתר אביבית הפעילות הייתה במעקב ואישור ביצוע תשתיות טרם קליטת הפסולת. לעומת זאת 

( הפעילות של האיגוד סביב אתר איכות  ירוקה היה  בשיקום שלב א' 2016ברוב רובה של השנה)

 וטיפול בתלונות של מפגע ריח מפעילות האתר .

תחילה נמצא כי בשיקום שלב א' נעשה שימוש בשכבת קומפוסט לא מיוצב אשר גרם למפגע עם 

 הזמן הן המפגע ריח הלך והתגבר ומלווה בכמות תלונות גדולה יותר .

התרחשה שריפה באתר איכות ירוקה שכובתה ע"י צוות האתר  8-9/4/2016בסוף שבוע של 

 באמצעות כיסוי בעפר .

ובמיוחד מהתושבים של שכונת  2לונות על מפגע ריח הן מהעוברים על כביש מאז שריפה זו החלו ת

עין הים ואולגה הממוקמים מערבית לאתר איכות ירוקה .  במענה לדרישות לחיסול מפגע הריח  

נערך סקר צילום תרמי ע"י חברת "אדמה " לזהות מוקדי בעירות פנימיים בגוף הפסולת .הסקר 

וקר ,אז פער הטמפרטורות בין פני השטח הקרים לגוף הפסולת הוא בוצע בשעות הלילה ולפנות ב

הדרסטי ביותר . הליך הצילום החל באזור בו התרחשה השריפה שכובתה והמשיכה בסריקה 

 למציאת נקודות ביערה בגבול גוף הפסולת ובתוכו.
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 ון גוף הפסולת בו התרחשה צילום מאזור מדר                      צילום מאזור בו לא התחוללה השריפה  

 מ"צ62השריפה                                                           מ"צ    50טמפ' 

  

 

 

 

 

 

 

 

תת קרקעית של הפסולת והיא צצה באזורים בהם בעירה ממצאי הסקר  מצביעים כי קיימת 

הסקר אותרו נקודות בהן . במסגרת וי אינו מהודק או שנחשף עם הזמן בשל חוסר יציבותהכיס

נמדדו טמפרטורות המעידות על בעירה פנימית. מוקדי הבעירה ו"הנקודות החמות" נמצאו ברובן 

במדרון גוף הפסולת של שלב ב' באתר בנוסף נמצאו שני מוקדים בתחום שטחי ההטמנה הטריים 

 של פסולת תעשייתית .
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 נחל חדרה

 
פרשת פארק נחל חדרה נמצא בפני 

החלטה על ש - דרכים. הפארק

נפלה בסוף שנות השבעים, על  והקמת

 ,ע הקמת תחנת הכח מאור דודרק

נתקל בקשיים רבים למימושו לאורך 

כל הדרך. ההבטחות של שנות 

השבעים להקמתו, מומשו להסכם 

. הסכם  1983מחייב רק בשנת 

לב שהוא פשרה, שמטרתה , ש 'החלו לקדם את שלב א 1990שמומש חלקית עד היום. רק בשנת 

מבקשת לפתוח  הפארק לקדמו, מנהלתההבטחה במלואה. על מנת  ולקיומה הליצור לחץ לקידומ

 החמים המוזרמים בו, וכל פתיחה שלופעילות בשטח הפארק. הפארק מבוסס על מי הים ב

תתבסס על אטרקציות הקשורות במי הים החמים, לא תאפשר לפארק לצאת מתוך הדשדוש 

  במקום.

הנהלתו החדשה של הפארק, מנסה להפיח  רוח חיים בפארק ע"י הפעלתו ולתת אפשרויות בילוי  

של שייט בנחל )שטח הפארק(.  לצורך כך האיגוד התבקש לכתוב תכנית ניטור לנחל שתלווה בנוהל 

 לאיכות המים המתאימים לשייט, נוהל דיווח והתראות  . 

ניטור האיגוד הכין תכנית 

ר על בדיקה המבוססת  בעיק

קריטריונים מיקרוביאליים  של

שנבקעו ע"י ועדת לאיכות 

המים לשייט בנחל הירקון. 

בתוכנית נקבעו תדירות 

ונקודות הדיגום  ,שתי  נקודות  

דיגום לאורך האפיק בפארק 

,בסכר ולרוחב הנחל מערבית 

. כמו כן  2לגשר מעל כביש 

נקבעו שתי נקודות דיגום 

במעלה הנחל מחוץ לתחום 

ובגשר רכבת מזרח  ונקודת דיגום נוספת במוצא של מי הים החמים  4מיועד לשייט בגשר כביש ה

 מי קירור חב' חשמל.–
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 לשיט המיועד בקטע חדרה נחל דיגום נקודות – 1 מפה

 

 נוהל לבחינת התאמת איכות המים לשייט:

 

 ( 1,4,6לשיט) נקודות  המיועד בתחום הנחל מי בבדיקות כאשר לשיט מתאימים יחשבו הנחל מי

 נקודות דיגום אחד, תוצאות הדיגום: 

 מהדגימות. אחת בכל ל"מ 100 -ב צואתי קוליפורם חיידקי -10,000 מ נמוכה נקודה בכל 

 בממוצע או נקודות בשתי ל"מ 100 -ב צואתי קוליפורם חיידקי 4,000 על תעלה לא 

  .הגיאומטרי

 ערך נמדד באם תחשב חריגה  

  יחידה . בבדיקה ל"מ -100 ב צואתי קוליפורם חיידקי 10,000 מעל10.000מעל 

  הגיאומטרי בממוצע או נקודות בשתי ל"מ -100 ב צואתי קוליפורם חיידקי 4,000 מעל או.  

 החורגת התוצאה מקבלת שעות 48 עד 24 בתוך חוזרת בדיקה תבוצע חריגה במקרה שתמצא 

  .במעבדה

 השיט שבמקטע הדיגום נקודות בשלוש הנחל מי של דגימות 3 תכלול הבדיקה החוזרת. 

 מצביעות החוזרת הבדיקה תוצאות אם תתקבל לשיט מתאימה אינה המים איכות החלטה כי 

 .לשיט מתאימה שאינה מים איכות על הודעה תועבר כזה במקרה  .חריגהעל  עדיין

 4,000של   באיכות ועמידה המצב שינוי לאחר תועבר לשיט מתאימה הודעה על איכות מים 

 בכל -10,000 מ נמוכה מקרה ובכל הגיאומטרי בממוצע ל"מ  -100 ב חיידקי קוליפורם צואתי

 .הדגימות

 רשות ,לשייט המים איכות על וודאי באופן המשפיע הנחל לאורך זיהום התגלה שבו במקרה 

 להמתין בלי ,לשיט מתאימה שאינה מים איכות על התראה מידי באופן תוציא הניקוז

 .הבדיקות לתוצאות
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אבן היסוד לפעילות האיגוד בתחום הפיקוח על שפכי התעשייה הינו המעבדה לכימיה אנליטית 

עבדה מבצעת בדיקות כימיות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות המלבדיקת שפכים וקולחים. 

 על :

Standard Methods for the examination of water and wastewater    .המעבדה 

ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים מעבדות  מוסמכת ע"י הרשות להסמכת

 . Iso 17025/Ies Guide בהתאם לדרישות של

של המעבדה בזמינותה וביכולת המאפשרת לצוות המקצועי של האיגוד להיכנס לעומקן  תהייחודיו

של בעיות ובכך לבססו כגוף מקצועי ומוביל בתחום השפכים. יתרון נוסף המייחד את מעבדת 

האיגוד הינו היכולת לקשור את תוצאות הבדיקות של כל מפעל לתהליך הייצור ולתהליכי קדם 

נתון זה מאפשר להעניק תמיכה מקצועית הכוללת ניתוח תוצאות בהתאם לסוג  טיפול במפעל.

התעשייה במציאת פתרונות טכנולוגים מתאימים . חשוב  יהתעשייה, איתור מקור הבעיה וליוו

דיוק דגש על איכות הבדיקה, ולכן מגיעים לקוחות שחשובה להן  קייםבמעבדת האיגוד להדגיש כי 

 . איכות הבדיקהו

 פרמטרים . 17953דגימות בהן נבדקו  1625מעבדת האיגוד ביצעה  2016בשנת 
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אקראי
1271

pH 1622

COD 1873

TSS 1925
Cl 1950

TKN 814

1681נתרן 

מספר הבדיקות לכל פרמטר במעבדה

אקראי מורכב pH EC Turbi COD CODS

BOD BODS TSS SS550 TDS TS TS550

Cl Det.anio Det noni Det noni NH3-N NO3- N NO2-N

TKN TN P- t   PO4- P S2-S SO4   Oil  Grease

Mineral oill FTIR Essential Oil   Phenol CN קשיות אלקליניות

סריקת מתכות נתרן  בורון בוצה MTBE BTEX DOX

VOC VOCs TOC כספית   פלואוריד תנון ןךגנין
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ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה, שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי, כך גוברת 

שב בה, ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר, לאין ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה, ופיתוח מתח

ערוך, את איכות חיינו וחיי ילדנו. חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים 

בסביבה בה הוא חי. השינויים כוללים בין השאר: עיבוד האדמה לצרכי חקלאות, בניה ליעודים 

וכרייה, סלילת דרכים, ניצול משאבים לצרכי מגורים, תעשייה, מסחר, תיירות וכד', חציבה  -שונים

 שינויים אלה בסביבה. לת את המסגרת החוקית והמספק ןהוהרישוי ת התכנון ואנרגיה. מערכ

 

המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום 

ץ במשאבי הטבע. המונח ההשפעות השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המוא

( מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, sustainability"קיימות" )

שמימוש צרכיו ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים 

 אלה. 

 

שואף להטמיע את נושאי איכות  , שהוא בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית,התכנון הסביבתי

הסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על 

 , ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות. פיהן

הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות, תפיסות 

 א.פיתוח בר קיימ הנקראים בשפת התכנון שיקולים של ,ת, של ראיה כוללת וארוכת טווחתכנוניו

תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים, הפחתת המזהמים באוויר, במים ובקרקע, הפחתת 

 עוצמות הרעש, שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע.

 

בנוסף, מייעץ האיגוד באופן שוטף למהנדסי הכנת תכניות מקומיות ומפורטות. , מלווההאיגוד אף 

"זוג  , ולעיתים אף מהווההועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם

עיניים נוסף" בשטח, בסיורי השטח שלו ובעדכוני הועדה במידה וישנה חריגה מהתרים ואישורים 

 קודמים שניתנו למפעלים ובתי עסק.

 

ובהמשך גם ברישיונות עסק, מבטיחים  בעים ע"י האיגוד במתן היתרים,התנאים הסביבתיים הנק

רפתות,  ,שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה, מלאכה, מסעדות, גני אירועים

לולים וכד'( בטווח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם. השתתפות האיגוד בשלבים 

 .פשרת הבטחת האינטרסים הסביבתיים לטווח הארוךהמוקדמים של גיבוש תכניות מא
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 ועדות מקומיות לתכנון ובניה

ועדות מקומיות לתכנון  8 -כרמל מיצג את עצמו ב-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

 :ולבנייה

 ועדה מקומית לתכנון ובניה השומרון .1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה .2

 אלונהועדה מקומית לתכנון ובניה מנשה  .3

 ועדה מקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל .4

 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק חפר .5

 ועדה מקומית לתכנון ובניה שרונים .6

 ועדה מקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור .7

 ליםאיזרע ועדה מקומית לתכנון ובניה .8

להיתרי מחווה דעתו בכל הבקשות ו ,במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות

 .בנייה שלהן השלכות סביבתיות, וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה

 

הועברו לטיפול ונמסרו התייחסויות של התכנון הסביבתי באיגוד  2016במהלך שנת 

 4בקשות להיתרי בניה וטופסי  186-ל
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האיגוד. אחד ממאפייניו מכל הועדות המקומיות שבהם חבר  -הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד

כפרי( ובאופי -הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני. קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני

ערבים(, ובצרכים המקומיים, הן הפיזיים והן החברתיים. הטרוגניות זו משפיעה -תושביהם )יהודים

 על מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד.

נושאים שבחנו היו: מבני תעשייה, מרכזים מסחריים,  רפתות, לולים, חניונים תת בין שאר ה

קרקעיים, בתי מלון, מסעדות ובתי קפה, מוסכים, תחנות דלק, גני אירועים, בריכות שחיה )פרטיות 

 וציבוריות( ארובות קמין בבתי מגורים.

ת מתוך ההבנה שתכנון עם הזמן הולך וגובר הצורך בקבלת חוות דעת סביבתית לבקשות, וזא

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.

 

 : 2016מספר דוגמאות לבקשות אשר טופלו באיגוד בשנת 

 
 קו ראשון לים 

קומות כל אחד, בעל השפעה סביבתית מבחינה  25ויקרתי של שני בניינים של פרויקט מגורים גדול 

נופית ובנושאי רעש , מיקרו אקלים ואיכות אוויר מחניון תת קרקעי. האיגוד העביר התייחסות 

סביבתית לכלל ההיבטים הנכללים תחת פרויקט זה, ודרש מיגון כפול מחדר המשאבות ובמתקנים 

ם רעש לסביבה. דרישה למערכת יניקת אוויר והכנסת אוויר נקי מאולץ הטכניים בכדי למנוע זיהו

לחניון תת קרקעי וסקר מיקרו אקלימי אשר יבחן את משטר הרוחות בשכונה לאור הבנייה החדשה 

 לגובה. יזמי הפרויקט הטמיעו את דרישות כל האיגוד.
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 הסבת מבנה קופ"ח קיים, לבית אבות סיעודי

תייחסות עבור בקשה להיתר בנייה להסבת מבנה קופת חולים קיים )דגני לאיגוד הגיעה דרישה לה

לשעבר( לבית אבות סיעודי בחדרה. האיגוד דרש סקר נוכחות אסבסט. ממצאי הסקר הראו כי בכל 

מ"ר של פלטות אסבסט, הנמצאות במצב התיישנות. עפ"י הסקר  מעל  538.544 -חלקי המבנה יש כ

חורים ושברים שנוצרו בעבר, דבר הגורם לחשיפה לאסבסט שליש מלוחות האסבסט באתר יש 

צמנט. כמו כן, כחלק מהשיפוצים המתוכננים במבנה ישנה כוונה להחליף את חלונות המבנה ולכן 

יש צורך להחליף את האסבסט וכל חומר אחר שבא במגע עם פלטות האסבסט צמנט ויש חשש כי 

מפגעי אסבסט אשר עלולים לגרום לסיכון לסביבה ימצאו עליו סיבי אסבסט. כאמור, על מנת למנוע 

בהתאם לחוק למניעת מפגעי לאור דרישת האיגוד ותבצעו העבודות להסרת אסבסט , הולאוכלוסיי

 הממונה.את מלביצוע עבודת אסבסט , ולאחר קבלת היתר 2011-אסבסט ואבק מזיק התשע"א

 

 מפעל בטון מחצבת ורד

האיגוד קיבל בקשה להתייחסות לבקשה ללגליזציה למפעל בטון קיים ולתוספות ושינויים בשטח 

 המפעל. השינויים נדרשים במסגרת הרחבת הפעילות וצורך במתן מענה לביקושים לבטון באזור. 

האיגוד אישר את הבקשה עם התניות סביבתיות בנושא חיבור המפעל למערכת הביוב הציבורית 

 אחסון עילי לאגרגטים שיבנה כתא סגור משלושה צדדים בכדי למנוע מפגעים.והקמת תא 

 

 הקמת תחנת כח קטנה על גז מפעל גרנות

מגה וואט לצורך שימוש פנימי של המפעל. הבקשה  5התקבלה בקשה לבניית תחנת כח עד 

 נבחנה ע"י אנשי המקצוע באיגוד אשר הוציאו רשימת דרישות :

ושל דוד הקיטור או לחילופין אחת מהן בהתאם  הגבהת ארובות של הגנרטור .א

 לאישור איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון כרמל(. 

מרפסת דיגום תבוצע לאחר קבלת אישור איגוד הערים לתוכנית מפורטת לשתי  .ב

 הארובות. 

למערכת הביוב הציבורית במשרד  RO -הצגת אישור הממונה על הזרמת רכז ה .ג

על איכות השפכים   TDS-ור להיות מלווה בניתוח השפעת הלהגנת הסביבה, על האיש

 במטש' האזורי .

ביצוע בדיקות רעש בבתי מגורים סמוכים. הבדיקות ייעשו ביום ובלילה ובעומס  .ד

  ייצור מלא של המתקן.
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 תכניות מפורטות ותכניות מתאר

 
דרך תכניות מפורטות , מטרופוליטניתהאיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית, 

 . ועד תיקי בניה ופרויקטים מיוחדים

ברמות  תכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה, ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון

השונות : ארצית, מחוזיות ומקומיות. תכנית מתאר ארצית מיועדת, למשל, לתחנות כוח, מחצבות, 

אומיים. בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, ניתן למצוא אתרי סילוק פסולת, שמורות טבע וגנים ל

. מטרות תכנית מתאר מקומית )מתוך מסויםאת הפירוט הרב ביותר באשר לייעודו של שטח קרקע 

(: פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה  1965והבניה תשכ"ה  התכנוןחוק 

על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, 

התברואה, הניקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע 

וד אזורים למגורים, לתעשייה ולמסחר ; שמירה על כל בנין ודבר שיש ושימוש בה, ובכלל זה ייח

וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח על מקומות  להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית

  . חשובים מבחינת הטבע או היופי

 
ר תכניות מתאר ארציות ומקומיות, תכניות בניין עי 7-נתן האיגוד חוות דעת ל 2016במהלך שנת 

 ונספחים סביבתיים:

 
 

  0291757-302תחנת תדלוק מחלף חדרה דרום, תכנית 
 

 התכנית מציעה שינוי יעוד שטח חקלאי לייעוד תחנת תדלוק. 

המאושר לפי  9מטרת התכנית היא הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' סמוך לזרוע המחברת בין כביש 

מ"ר שטח עיקרי למבנה  80 -טח של כלשכונת בית אליעזר. התוכנית המוצעת כוללת ש 6/3/4תת"ל 

מ"ר שירותים סניטריים.  בין השימושים המבוקשים:  17מ"ר שטח שירות לגגון התחנה,  450תחנה, 

תחנת תדלוק, בית אוכל, חנות, מרחב מוגן, משרדים, מחסנים, שירותים סניטריים ומתקן לרחיצת 

 מכוניות. 

 ים.תחום התוכנית גובל במערכת שטחים חקלאיים פתוח

האיגוד סבר שאין לקבל את התוכנית המוצעת, מאחר ולדעתנו הקמת תחנת תדלוק על שימושיה 

הנלווים אינה באה בהלימה אחת עם מדיניות התכנון הארצית והמחוזית. אין מדובר במתחם שהוא 

צמוד דופן לשטח המיועד לפיתוח, אלא מתחם אשר ישנה את אופי הסביבה, מסביבה חקלאית 

 ור מסחרי, על מלוא השלכותיו הסביבתיות. ופתוחה לאז

 

 0334680-351, תכנית   446מבני משק מ/ -קיבוץ רגבים

התכנית המוצעת מבקשת להסדיר את אזור מבני המשק בקיבוץ רגבים, לשם הרחבת אזור מבני 

משק קיים בהתאם לנדרש למבני הרפת. מטרת התכנית היא הסדרת מבני משק בקיבוץ רגבים תוך 

)תכנית מתאר קיבוץ  392שינוי יעוד "אזור חקלאי" ליעוד "מבני משק", וזאת בהתאמה לתב"ע מ/

 רת. רגבים( המאוש

 האיגוד תמך בתוכנית זו ומלווה את רפת החלב בקיבוץ מכל הקשור לשפכים ופסולת.
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 תכנית אב לשטחים פתוחים במוא"ז  מנשה

מועצה האזורית יזמה לקדם תכנית אב לשטחים פתוחים בשטח המועצה, וזאת מתוך הבנה כי 

המואץ בישובים  מרחב המועצה נתון ללחצים גדולים לשינוי, הן כתוצאה מהפיתוח העירוני

העירוניים המקיפים את המועצה מכל עבריה, והן כתוצאה מבינוי מפוזר ובלתי מושכל בנפחי בנייה 

 קטנים, יחסית. 

אלונה והועברה להתייחסות  –טיוטה ראשונית של התוכנית הוצגה בוועדה המרחבית מנשה 

 האיגוד. האיגוד הוציא התייחסות והשלמות לתוכנית ומברך עליה.

 

 0405407-409ע ליקב, מרכז מבקרים ומסעדה, תוכנית תב"

מהות התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי לתעשייה, תיירות ושפ.פ, הסדרת מבנה קיים לייעוד תעשייה 

מ"ר, בניית שני מבנים חדשים האחד בעבור מרכז מבקרים  1,000בשימוש ליקב בהיקף בינוי של 

 יעוד אטרקציה תיירותית.מ"ר כ"א בי 500והשני בעבור מסעדה בהיקף של 

 

 

דרום,  -תכניות מפורטות לתחנות כוח קטנות מוסקות בגז טבעי בלבד באזור התעשייה קיסריה

 .21814-צפון , תוכנית ג+  0266684-399תוכנית  

לצורך ייעול משק האנרגיה, מעוניין פארק התעשייה קיסריה צפון ודרום להקים תחנות כוח 

עי בלבד בלחץ נמוך, במחזור משולב או במחזור פשוט ובקוגנרציה, עצמאיות המופעלות על גז טב

 – 8/ד'/10אשר יספקו את צרכי המפעלים הסמוכים באנרגיה טרמית וזאת על פי הוראות תמ"א 

 מגה ואט.  250תחנות כוח בהספק עד 

 התוכניות נבדקו ע"י מתכננת האיגוד, והשגותיה הועברו למשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה.

 

 019123-353כנית מתאר כוללנית לג'סר אזרקא, תכנית ת

זרקא . התוכנית הועברה לאיגוד למתן התייחסות. -המדינה יזמה תוכנית מתאר כוללנית לג'סר א

 האיגוד מסר התנגדות מפורטת לוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה.

ורעש בתוך היישוב, ההתנגדות התייחסה לנושא ציפוף מגורים, עירוב שימושים, נושאי פסולת 

 ולישובים הסמוכים.
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 חוות דעת סביבתיות

 

וצאתם לפועל של תכניות רבות, מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית, דבר המחייב את ביצועה של ה

טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל. מגוון סוגי התכניות והמבנים וזאת עוד בדיקה סביבתית, 

 לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר )תכניות בניין עיר, מפעלים, כבישים,אשר מהווים פוטנציאל 

מחצבות, מתקנים חקלאיים, מבני מסחר, מתקני קיט ונופש, מרפאות ובתי חולים, מסעדות וכו'(, 

כאשר השפעתו של כל סוג תכניות הנה ייחודית לו. לדוגמא, השפעתו הסביבתית העיקרית של כביש 

יטת מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה, לצד פוטנציאל יצירתם של חדש על סביבתו, הנה פל

מטרדי רעש כתוצאה מתנועת כלי הרכב. לעומת זאת, מרבית השפעתן הסביבתית של מרפאות 

טמונה בפליטתם של שפכים מסוכנים ו/או פסולת מסוכנת. מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל 

 .ריח והן על ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים לסביבה לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת מטרדי

על מנת לבחון תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים, נדרש לעיתים להציג חוות דעת 

 סביבתית. מטרותיה של חוות דעת זו: 

 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 הבנייה על הסביבה, אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתית

בין המצב הקיים או הפוטנציאלי לבין התקנות  ך השוואהבנוסף, על חוות הדעת הסביבתית לערו

המלצות לתיקון  מציגה חוות הדעתבמידה וישנה הפרה או סטייה ווהערכים המקובלים ברשויות. 

  .טרם גרימת נזק משמעותיוזאת המפגע והרחקתו 

 תסקירים סביבתיים: 2-נתן האיגוד חוות דעת ל 2016במהלך שנת 

 

 -לתחנות כוח קטנות מוסקות בגז טבעי בלבד באזור התעשייה קיסריהתסקירים סביבתיים 

 .21814-צפון , תוכנית ג+ 0266684-399וכנית  ת דרום,

תחנות כוח בהספק עד  – 8/ד'/10לתוכניות הנ"ל הוגשו תסקירי השפעה לסביבה כנדרש בתמ"א 

 מגה ואט.  250

 משרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה.התסקירים נבדקו ע"י מתכננת האיגוד, והשגותיה הועברו ל
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חוק רישוי עסקים  הרשויות המקומיות )תחת משרד הפנים( הן המעניקות רישיון עסק מתוקף

כחלק מתהליך קבלת הרישיון, מוגדרים בחקיקה סוגי עסקים הנדרשים לאישור  .1968-התשכ"ח

ת הצורך מגדיר תנאים סביבתיים לרישיון , שבמידלהכנת הסביבה, המשרד םביניהגורמים שונים, 

, מחמירים ככל שפעילות העסק בעלת איכות סביבההעסק. אופן הטיפול והדרישות בהיבט של 

השפעה גדולה יותר על הסביבה.

תנאים  .לרישיון העסק , יש את הסמכות להוסיף תנאים מיוחדיםולנותני האישורלרשות הרישוי 

של הרישיון, והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה  מיוחדים אלה, הם למעשה לב ליבו

, שמכוחו פועל האיגוד. חוק זה קובע, באמצעות צו רישוי 1968 –, התשכ"ח חוק רישוי עסקים על

עסקים, את התחומים אשר לצורך פעולתם חייבים בקבלת רישיון עסק מאת הרשות המקומית. 

ף לתנאים הניתנים על ידי גורמי האישור השונים, העסק, הניתן לעסקים בקבוצות אלו, כפו ןרישיו

ביניהם: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, אלו הם: "נותני האישור", 

 המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות.

 תנאים סביבתיים לרישיון העסק:מתן מסלולים ל 3ככלל יש 

 דוגמאות לעסקים איך ניתנים התנאים סוג העסק

עסקים בסקטורים בעלי 
 מאפייני פעילות דומים

תחנות דלק, משחטות, אתרי  מפרט תנאים אחיד
 סילוק פסולת ועוד...

עסקים בעלי מאפייני פעילות 
 מיוחדים

ייצור אנרגיה, עיבוד מתכות,  תנאים בצורה פרטנית
ייצור תרופות, ייצור מזון 

 ועוד...

עסקים בעלי השפעה 
 משמעותית על הסביבה

תעשייה כימית ופרמצבטית  IPPCרישוי משולב 
 ועוד...

במסגרת רישוי עסקים, נותן איגוד ערים אישור לרישיון ומגדיר תנאים סביבתיים ברישיון לפרטי 

 רישוי, שאליהם קיבל האיגוד הסמכה מהמשרד. 

התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם, כגון: איכות השפכים, 

 איכות האוויר, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים. 

בתקנות רישוי עסקים  ,1968 -עדכון חוק רישוי עסקים, התשכ"ח ב התבצע שהשינוי בעקבות 

את המשרד  עדכן ,ובצו רישוי עסקים שנקבע מכוחו 2012 -ג )הוראות כלליות( )תיקון(, התשע"

לידיעה" בחלק מהמגזרים, שהוגדרו על ידי המשרד כבעלי ”נותן אישור למעמד המכונה מ ומעמד

, השפעות סביבתיות מקומיות בלבד ומגזרים המוסדרים בחקיקות נוספות. עבור מגזרים אלה הוכנו

טי תנאים אחידים, שהרשות המקומית תציב כתנאים מפרבחלק מהרשויות ובשיתוף עם האיגוד, 

 לחוק רישוי עסקים.  הרפורמהלקבלת רישיון עסק. מהלך זה תואם את המלצות 

עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות  –האיגוד מטפל בבקשות לרישוי עסקים של כלל הרשויות 

 שבתחומי שיפוטו. 

 

http://infospot.co.il/sviva/la/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9B_%D7%97_1968
http://infospot.co.il/sviva/la/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9B_%D7%97_1968
http://infospot.co.il/sviva/la/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9B_%D7%97_1968
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 כן

 לא

 נוהל הטיפול בבקשה לרישוי עסק הוא כדלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להתייחסות לבקשה לרישיון עסק  מנהלי רישוי עסקים ברשות המקומיתכאשר מתקבלת פניה של 

נערך סיור בעסק לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של העסק. לאחר מכן, ניתנת חוות דעת הנכתבת 

, על פי מאפייני העסק. חוות הדעת עונה לשאלות הבאות: האם העסק זכאי תעשיותבשיתוף עם אגף 

"תנאי מסגרת" עליו לעמוד  האם לצמיתות? היתר זמני?( ובאלו -לקבל אישור לרישיון עסק )אם כן

 העסק."תנאי מסגרת" מגדירים את כל הדרישות הסביבתיות מאותו ברישיון. 

 

 

 

 

 

קבלת פניה ממנהלי רישוי עסקים  

 ברשויות החברות באיגוד

החלטה האם יש צורך בשיתוף  

 האגפים האחרים באיגוד

ביצוע סיור בעסק ע"י רכז רישוי  

 עסקים

ביצוע סיור בעסק במשותף עם רכזי  

 האגפים הרלוונטיים

החלטה האם העסק עומד בתנאי  

 הסביבה הנדרשים איכות

נשלח לרשות  

סירוב / תנאים  

מוקדמים / היתר  

 זמני

נשלח לרשות  

אישור ותנאים  

 ברישיון

 כן לא
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 בקשות לרישיון עסק: 145התקבלו באיגוד  2016בשנת 

 בקשות הועברו לטיפול המשרד להגנת הסביבה 27

 הסביבה להגנת המשרד י"ע הוסמך האיגוד שעבורם עסקים רישוי צו פריטי - 71

 פריטי צו רישוי שהועברו לחוו"ד האיגוד מצד הרשויות - 47

 

 מהות סעיף 
מספר 

 בקשות

 1 אחסון תמרוקים ב' 1.2

 3 הדברה חקלאית בין בכלי טייס ובין כלים אחרים וניקוים ב' 3.3

 1 אחסון, אריזה והובלה –מזון לבעלי חיים  ב' 3.5

 16 מסעדה א' 4.2

 3 מזנון ; בית אוכל אחר ב' 4.2

 1 הכנת מזון למכירה ג' 4.2

 3 בית קרור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם א' 4.3

 3 בית קירור למזון אחר ומרכיביו ב' 4.3

 1 קירוקם, עיבודם, גירומם –מוצרים מן החי  ז' 4.4

 6 קייטרינג ה' 4.6

 18 ייצור מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ו 4.6

 1 מרכול ד' 4.7

 1 איסוף והובלת אשפה ב' 5.1

 2 הובלתם במיכליות -שפכים וקלוחין ג 5.3

 1 מכבסה  6.4

 1 הנהלת קניון א' 6.8

 1 רוכלות מזון א' 6.9

 4 בית מלון, פנסיון, אכסניה א' 7.1

 1 בית אבות ג 7.1

 3 קמפינג ה' 7.1

 1 משחקייה  7.6

 5 אולם או גן ארועים 7.9

 1 משרד הובלות ב' 8.3

 3 רחיצתם -כלי רכב  ג' 8.6

 3 מ"ר 500חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל  ז' 8.6
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 12 מכונאות כללית -מוסך  א'  8.9

 1 פנצ'ריה ד' 8.9

 1 מטווח ירי ב' 9.1

 2 אחסונם -דשנים  ב' 10.6

 1 הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש –חומרי גלם לבנייה  ג' 10.7

 1 אחסונם שלא לצורך מכירה במקום -חומרי חיטוי או ניקוי ב' 10.8

10.9 
חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט 

 3 אחר

10.10 
 2 אחסונם -חומרים מסוכנים  ב'

 1 מכירתם -חומרים מסוכנים  ג' 10.10

10.10 
 1 איסופם, שינועם –חומרים מסוכנים  ד'

 2 מסגריה ג' 10.14

10.14 
 1 ייצור שלטים ד'

10.16 
 6 ייצור מוצריו, צביעתם, ציפויים -עץ ב'

 118   סה"כ 
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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

מספר 

הבקשות 

שטרם 

הסתיים 

 הטיפול

 1   1 8 10 אור עקיבא

 1    4 5 בנימינה

     1 1 אל זרקא ג'אסר

     4 4 זיכרון יעקב

 3   1 24 28 חדרה

     12 12 עתלית -חוף כרמל

   2 1 17 20 מנשה

 1    1 2 כרכור -פרדס חנה 

 6  2 3 71 82 סה"כ מחוז חיפה

    3 32 36 עמק חפר

    3 32 36 סה"כ מחוז מרכז

 6  2 6 103 118 סה"כ בכל האיגוד
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אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא 

מעט על חשבון הסביבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות 

הגברת המודעות לנושאים את הבאים יוותר משהו. באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם 

 הסביבתיים.

גני ילדים. האיגוד  600 –בתי ספר וכ  250 –רשויות, ובמסגרתן פועלים כ  18במרחב האיגוד נמצאות 

נותן מענה לכל מוסד חינוכי הפונה אליו, ואף יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות 

ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות חינוכיות ובהם: 

ים, הכשרת תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות תלמיד

 לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. 

ת ות על תקן הדרכתי במבנה האיגוד. בנוסף, המתנדבושירות לאומי, המתנדב נותבב האיגוד נעזר

שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד, בתי ספר, גני ילדים, עובדת ב

 מרכזים קהילתיים, 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 

הגיעו לאיגוד שתי בנות שירות לאומי ובארבעת החודשים עד לסיום  2016באיגוד. בספטמבר 

 ילדים משכבות גיל שונות: 2000 –לכ  השנה העבירו פעילויות ותכנים סביבתיים

  אירוח תלמידי הרשויות במבנה האיגוד: למידת אחד ממערכי השיעור המוצעים באיגוד

)פסולת, מכוני טיהור שפכים והתפלת מים, זיהום אוויר, טביעת כף הרגל האקולוגית...( , 

סיור במבנה האיגוד החושף את התלמידים לתחנת ניטור אוויר, מרכז בקרה לפליטות 

טית לדיגום שפכי תעשייה ועוד.  ומשחקי חברה מזהמים מתחנות כח, מעבדה אנלי

 סביבתיים שיצרו בנות השירות.

   ,קיום הפעלות חווייתיות לילדי הגיל הרך. כניסה לגני ילדים עם שעת סיפור והמחזה

 משחקי חברה ויצירה. התפאורה, המשחקים והיצירה הוכנו מחומרים ממוחזרים.

 מידה משמעותית למגוון ביולוגי.השתתפות שבועית בפעילויות החווה החקלאית ול 

 .הרצאות אורח בחדרי מורים שבתהליך הסמכה לבי"ס ירוק 

 .הפעלת דוכנים סביבתיים באירועי שיא מקומיים, בשיתוף גופים ירוקים 

 

 

 

     הדואג לדורות מחנך אנשים" "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים

 )יאנוש קורצ'אק(                                                                                                           
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פעילויות חגים  
בסימן ירוק  

בצהרונים  
 ובקייטנות

 

יצירת משחקי  
חברה להטמעת  
 חשיבה מקיימת

 

סיפור ירוקה  שעת 
 לילדי הגיל הרך

 

אירוח תלמידים  
 במבנה האיגוד



129 
 

  : 2016פעילויות חינוך לקיימות בשנת 

פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ע"פ קול קורא לחינוך לקיימות 

  2016, אשר מבוצעות בשנת 2015לשנת 

 מייעץ ותומך בהגשת קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות. האיגוד כותב, מלווה,

 , ₪.1,000,000 –מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה, וכולן אושרו בסך של כ  15, 2015בשנת 

 מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה, אך טרם התקבלו תוצאות הקול קורא. 14, 2016בשנת 

 הסמכת בתי ספר ירוקים

בתי  13עברו את וועדת השיפוט להסמכת בתי ספר ירוקים של המשרד להגנת הסביבה  2016בשנת 

 בתי ספר נוספים עדיין לא ניגשו לוועדת שיפוט.  6ספר. 

 יעבץ - זכרון יעקב

 אל ראזי, עומר בן אלחטאב ומקיף אל הייתם )מדעים וטכנולוגיה( – באקה אל גרביה

 צליל וקפלן – חדרה

 תיכון מגידו – מגידו

 תל"י אלונה – אלונה

 )ירוק מתמיד( כרמל וים – חוף כרמל

 מורשה, אורט גוטמן וגוונים –נתניה 

 אביחייל -עמק חפר 

 עדיין לא הוגשו:שאושרו אך בתי ספר 

 אורט, הנדיב ואשכולות – בינימינה

 חנה סנש ורבי עקיבא – אור עקיבא

 אלזהראא - ג'ת

 

 ירוקים גניםהסמכת 

 גני ילדים בתהליך של הסמכה לגן ירוק / מתמיד. 16הוסמכו  2016בשנת 

 , הנחלים ודבורנית.)מתמיד( נירית, שקד, אביבים, קורנית, ענבל, הבוסתן –נתניה 

 לוטם וצבעוני )מאור(, תאנה וזית )להבות חביבה( וחצב )מענית( –מנשה 

 רקפת, צנחנים ומיתר –כפר יונה 

 לחינוך וקיימותההשתלמות המשולבת 

 בתי ספר, השתתפו בהשתלמות המשולבת לחינוך וקיימות: 5, סגל המורים של 2016בשנת 

 תל"י אלונה, אלסדיק פרדיס, צליל חדרה, כפר גלים והמשותף מחוף כרמל.

גננות בנימינה גבעת  20 –בנוסף, נפתחה השתלמות עבור כל גננות מועצה אזורית חוף כרמל + כ 

 עדה.
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 מיפוי ותיעוד מגוון ביולוגי במרחב האיגודפרויקט 

פרויקט משותף לשישה בתי ספר משש רשויות 

שונות במרחב האיגוד, במטרה למפות ולתעד את 

 המגוון הביולוגי תחת שטח האיגוד.

בכל בית ספר ביוזמה פועל מדריך להקניית ידע, 

ביצוע פעילויות חקר וסקר, הוצאת מעבדות שדה, 

רוצה לקדם בית הספר בחירת פרויקט אותו 

והשתתפות ביום שיא משותף לחשיפת כלל 

התוצרים, וכל זאת בכדי לעודד אקטיביזם 

 סביבתי בקרב הילדים.

(, יעמיד האיגוד דף פעיל באתר האינטרנט של האיגוד המתאר את המגוון 2017בתום הפרויקט )שנת 

 הביולוגי שבתחומו.

ינוך וקיימות של המשרד להגנת הסביבה, ומודרך לח 2015היוזמה היא כפועל יוצא של קול קורא 

 ע"י חברת צעד ירוק.

 

 הקמת מוזיאון ארכיאולוגי ע"י הקהילה בג'ת

הערבית, המוקם ע"י קהילה מקומית,  פרויקט ראשון מסוגו, להקמת מוזיאון ארכיאולוגי לחברה

 ראשי העיריות ג'ת ובאקה אל גרביה וזימר, יחד עם רשות העתיקות.

מ', מבנה אשר אושר ע"י רשות העתיקות ונמצא תואם לייעוד  650המועצה הקדישה מבנה בגודל 

המבנה להקמת מוזיאון. לצד המוצגים ההיסטוריים אותם תמסור רשות העתיקות למוזיאון, יהווה 

 המתחם מוזיאון חינוכי דידקטי להנגשת הידע לצעירים ולדורות הבאים.

 

 זרקא-א פסטיבל צבעים וטעמים בג'סר

הדייגים        תקיים בכפר האמנותי ש-אירוע קהילתי

 ג'סר א זרקא.ב

מטעמים  בישלו הכפרבמסגרת הפסטיבל, נשות 

אותם לציבור המבקרים. במקביל  ומכרוממטבחן, 

 וצבעואמנים )ערבים ויהודים( לכפר הדייגים,  הגיעו

 את סירות הדייגים בצורה אמנותית.

לחשוף את הכפר ואת הסיפור שלו ומטרת האירוע להעצים את נשות הכפר ואת הכלכלה המקומית, 

 .לציבור הישראלי
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 שותפות עם החווה החקלאית בחדרה

זו השנה הראשונה בה נעשה שיתוף  2016שנת 

פעולה עם החווה החקלאית בחדרה על בסיס 

 קבוע.

בנות השירות של האיגוד עברו הכשרה ע"י מורי 

חווה, ומדריכות כחלק מהצוות את כלל ה

 הילדים המגיעים לחווה.

בנוסף, הגיעו כל מורי החווה לפעילות מעשירה 

במבנה האיגוד, בכדי ללמוד על כלל היבטי 

  איכות הסביבה הנעשים במרחב.

 

 לילדי הגיל הרך תפעילות חווייתי

האיגוד יצר תכנים סביבתיים בנושא פסולת 

המותאמים לילדי הגיל הרך. ומגוון ביולוגי 

הפעילות כוללת שעת סיפור עם המחזה שנעשתה 

ע"י חומרים בשימוש חוזר בלבד, משחקים 

המלמדים את הערך המקיים ויצירות המלמדות 

 שימוש מושכל בחומרי גלם.

, בתיאום עם הפיקוח על הגנים בפרדס 2016בשנת 

גני ילדים עם  52 -חנה, נכנסו בנות השירות ל

ילות למגוון ביולוגי, וזאת בתיאום עם מערך פע

  מערך הפעילות של החברה להגנת הטבע הפועלת בכל בתי הספר במועצה.

 

 הפעלות ירוקות בחינוך הבלתי פורמאלי

   –חיבור האיגוד עם החברה להגנת הטבע 

 קהילת חדרה.

הקמת דוכנים סביבתיים בירידים של החלה"ט, 

הרחב בסופי בחגים ובפעילויות המוצעות לציבור 

 שבוע.
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 לבנות השירות הלאומי מכל היחידות הסביבתיות יום הכשרה

בנות שירות לאומי על תקן הדרכה סביבתית,  15 –כ 

המתנדבות ביחידות הסביבתיות בכל הארץ, הגיעו ליום 

הכשרה בגן הסולארי, בו הן למדו על נושאי איכות 

 תהסביבה, כיצד להעביר תכנים לילדים בצורה חווייתי

 ואף התנסו בעצמן בפעילויות הנוגדות לאיכות סביבה.

 

 

 יום גיבוש לעובדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ללא מילים מיותרות:

 מרכז הקיימות של דיזינגוף סנטר 

 סיור קולינארי בשוק הכרמל וכרם התימנים 

  פעילות גיבוש עםTLV SHOW  
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יחד עם  2010כרמל הוקם בשנת -אגף משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון

בניהולו ובאחריותו  2008 -סמכויות פקחים( התשס"ח -חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית

של רכז משמר הסביבה מוסמך עמי חתוכה שהועמד לתפקיד לטובת הרשויות. מטרת יחידה זו 

 ר לרשות ולהעמיד בפניה את כל הכלים המקצועיים בכדי לטפל במפגע סביבתי קיים.לעזו

 

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:

 סיורי פיקוח צמודים לתחנת הכח אורות רבין .1

 סיורים יזומים בתחומי הרשויות החברות באיגוד לגילוי מפגעים סביבתיים. .2

 איתור מבצעי העבירות הסביבתיות. .3

 הטלת קנסות והתראות על מפגעים וסילוק המפגעים. .4

מענה לתלונות ציבור על מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות ובינהם:  .5

כמו כן  ;מטרדי ריח, מטרדי רעש, מטרדי איכות אוויר, מטרדי פסולת ומטרדי קרינה

 מטרדי שריפות גזם ומפגעי אסבסט.

 איתור מפגעי ריח חמורים שמקורם מהמפחמות. .6

 

האכיפה הסביבתית של האיגוד מבוצעת רק ברשויות אשר חתמו על שיתוף פעולה עם האיגוד 

ר הסביבה לבדוק את תקיפות התלונה בשטח, לדווח בנושא. במסגרת האכיפה, על רכז משמ

לגורמים האחראיים ברשות ולהעלות את טופס התלונה לניטורית שבאתר האיגוד, בכדי שיהיה 

 פתוח לכלל הציבור.

   po.co.il/map/?iframehttp://www.nituritpro.mi חוק חופש המידע –אתר ניטורית 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nituritpro.mipo.co.il/map/?iframe
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 אופן טיפול בתלונה המגיעה לאיגוד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיום

נדרש יציאה  
 מיידית לשטח

האם הטיפול  
עובר לאגפי  

 האיגוד

האם נדרש  
 סיור עם ליווי

הוצאת דוח תלונה  
לניטורית ולמקור  

ע"י רכז משמר התלונה 

 הסביבה

יציאה  
לשטח  
 ביחד

הוצאת דוח תלונה  
לניטורית ולמקור  

ע"י רכז  התלונה 

 מקצועי

לטיפול מנהל אגף  
 או רכז מקצועי

הוצאת דוח תלונה  
לניטורית ולמקור התלונה  
 ע"י רכז משמר הסביבה

רכז משמר  
 הסביבה

מוקד  
 עירוני

מוקד  
 הסביבה

מזכירות  
 האיגוד

עובדי  
 האיגוד

תלונה בזמן  
 אמת

 לטיפול לטיפול
 סיום

 לא

 לא

 כן

 כן

 כן לא

 לא כן

 כן

 לא

 כן
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 2016 סיכום פעילות משמר הסביבה לשנת

סיורים יזומים. האיגוד דוגל  308תלונות ציבור + 348טופלו במסגרת משמר הסביבה  2016בשנת 

בשיתוף פעולה ומעורבות הרשויות ועל כן, תלונות התושבים מועברות דרך המוקד העירוני אל רכז 

משמר הסביבה. כל תלונה מועברת לאיגוד כטופס תלונה הכולל את פרטי התלונה ולאחר ביצוע 

ם ובדיקות מקיפות ע"י רכז משמר הסביבה באיזור התלונה, היא מקבלת מענה באמצעות סיורי

שליחת הסיכום לטופס התלונה אל הרשות המקומית ולגורם הרלוונטי. כמו כן, התלונות שטופלו 

 .בניטוריתמפורסמות באופן ממוקד באתר האיגוד 

ו עקב מטרדי ריח, כאשר חלק גדול מהן הן עקב מהתלונות שהתקבלו וטופלו הי 91% 2016בשנת 

המשך פעילות המפחמות )אשר מתקבלות בשעות הלילה ומקבלות מענה מיידי(, ועקב שריפות 

 שונות. יש לציין כי הרבה מהתלונות מתקבלות לא בזמן אמת ולכן מקור הריח לא ידוע.

נן בנושאי פסולת, רעש מהתלונות שהתקבלו היו בנושא זיהום אוויר. שאר התלונות הי 4.8%

 וקרינה. 

 

בכול רחבי שטחי השיפוט של האיגוד. יש לציין שבנוסף  2016סיורים יזומים התבצעו בשנת  308

לסיורים היזומים, מתבצעים סיורי מעקב שוטפים אחר תלונות, ואחר אירועים חריגים. מטרות 

בין התעשיות שבשטח האיגוד הסיורים: סיורי גבייה עבור אגרת הביוב וסיורי אכיפה סביבתית 

 ובשטחים פתוחים על מנת למצוא מפגעים סביבתיים.

 

 

 

 

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
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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 שריפות חקלאיות

שטח האיגוד עשיר באדמות חקלאיות, ולפיכך מתקבלות תלונות רבות בנוגע לריחות שריפה 

הנוצרים כתוצאה משריפות חקלאיות. פקח האיגוד יוצא לכל תלונה המתקבלת באיגוד, אך 

 הפעמים מדובר בשריפה מבוקרת המאושרת ע"י משרד החקלאות.במרבית 

נוצר שיתוף פעולה בין האיגוד למשרד החקלאות, וכעת מקבל הפיקוח הסביבתי באיגוד  2016בשנת 

את אישורי החקלאים לשריפות מבוקרות מבעוד מועד, כך שניתן לאשש את התלונות המתקבלות 

 עם המידע הקיים.

 

 תלונות על ריח קמינים

עקב ריבוי תלונות בתקופת החורף על ריח קמינים, המהווים מטרד סביבתי להרבה מאוד תושבים, 

 הוציא האיגוד דף הנחיות לתפעול תנורי הסקה בעץ בכדי לנסות ולצמצם עד כמה שניתן את המפגע.

במדינת ישראל לא קיים חוק שבעזרתו ניתן לאכוף את הנושא, ולכן פקח משמר הסביבה באיגוד 

 את פקחי הרשויות בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי לפקח עד כמה שניתן על הנושא. הנחה

 את דף ההנחיות ניתן למצוא בלינק המצורף 

 content/uploads/2017/kamin.pdf-sc.org.il/wp-http://www.sviva 

 

 

 

 

http://www.sviva-sc.org.il/wp-content/uploads/2017/kamin.pdf
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  תוכנית סביבה שווה

מטרת התכנית היא , נבנתה תוכנית "סביבה שווה". 13.7.14החלטת ממשלה, מתאריך בעקבות 

יצירת שינוי משמעותי בניהול מערך הטיפול בפסולת על כל זרמיה בישובים, תוך צמצום ההשפעות 

וכתוצאה מכך, הסביבתיות בכל המרחב הגיאוגרפי, שיפור השירות הניתן לתושבים בישובים אלה 

  .שיפור איכות חיי התושבים

 התוכנית מתמקדת בתשתיות סביבתיות ועיקריה הם:

 ,בדגש על אזורים בהם לא נאספת הפסולת באופן סדיר הרחבת איסוף הפסולת בישובים . 

  הטמעת איסוף של כל זרמי הפסולת )ביתית, גזם וגרוטאות, פסדים וזרמים למחזור( ועליה

 .הפסולת המפונה בישובים בכמות 50%של לפחות 

 העלאת אחוז הפסולת המועברת  – תשתיות מחזור אזוריות ומקומיותה וההרחבה של הקמ

 למחזור

 שיקום מפגעי פסולת חינוך והסברה בתחומי הגנת הסביבה 

  פיקוח אזורי ו/או פיקוח  –הטמעת פעילות אכיפה סביבתית סדירה בכל אחד מהישובים

 .פי חוק אכיפה סביבתיתמקומי המוסמכים לאכיפה על 

ת והתכניובה מובאות לאישור  ועדה מקצועית בין משרדיתלצורך יישום וליווי הפרויקט, הוקמה 

 . היישוביות

, הורחב התקציב לסך כולל 2016ובתחילת שנת  ₪מיליון  100 -התקציב שהוקצה לתוכנית היה כ

 נית בכל רשות ורשות.  ע"פ התקדמות התוכ–רשויות  74 -לטיפול ב ₪מיליון  300 -של כ

במדרג  4-1המשתייכות לאשכולות  הרשויות שנכללות בתוכנית ממגזר המיעוטים הן רשויות

היכן שיש צורך בצמצום פערים בין הרשויות הנבחרות לרשויות אחרות ובין , אקונומי-הסוציו

ניהול משק אוכלוסיות הרשויות הנבחרות לבין אוכלוסיות רשויות אחרות היכן שיש כשל מתמשך ב

 .הפסולת במגזר המיעוטים, שייצר וממשיך לייצר מפגעים סביבתיים

איגוד ערים שרון כרמל נבחר ללוות ולפקח על יישום התוכניות ברשויות שבתחומו; באקה אל 

 זארקה ופראדיס והוקצה לכך תקציב מיוחד.-א-גרביה, ג'ת, ג'אסר

רך הפיקוח שלו בשני פקחים נוספים האיגוד נערך להפעלת התוכנית והרחיב לצורך כך את מע

 לטובת התוכנית. 

הפקחים פועלים בשיתוף עם אנשי אכיפה סביבתית ברשויות עצמן ועם המשטרה הירוקה, 

יום בשטחי הרשויות. הפקחים מתעדים את המפגעים, מוצאים האחראי למפגע או -ומסיירים יום

 ות אותו לאלתר.את בעלי השטח, ומתריעים בפניהם על המפגע תוך דרישה לפנ

הפקחים עוקבים אחרי המפגעים ואם המפגע לא מפונה וכמוצא אחרון, בסמכות הפקחים להטיל 

 קנסות ולהביא את הגורמים הנוגעים לדין.
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 :להלן מספר עדויות על פעילות הפיקוח בשנה האחרונה

 אחרי פעילות הפיקוח -אתר בג'ת  לפני פעילות הפיקוח -אתר בג'ת 

 
 
 

 

 אחרי פעילות הפיקוח -אתר בבקה אל גרביה  לפני פעילות הפיקוח -בבקה אל גרביה אתר 

  
 

כפי שניתן להתרשם וכן מעדויות של תושבים ברשויות השונות, פעילות האיגוד בתחום האכיפה 

מניבה תוצאות ושטחים שהיו אתרי פסולת והיוו מפגעים סביבתיים, נוקו בעקבות פעילות 

 הפיקוח.

 ותוצאות הפרויקט יבחנו בטווח הארוך. 2017-2018התוכנית תפעל גם בשנים כאמור, 
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 מערכת והתקין חדשים שרתים רכש האיגוד ,2016 בשנת המחשוב מערכות שדרוג במסגרת

 .הוירטואליזצי בסיס על הפעלה

 וירטואליזציה: של היתרונות

 מחשוב ומשאבי תשתיות של מיטבי ניצול 

  ואינטגרטיבי אחיד ניהול 

 התשתית בעלויות חסכון 

 יותר גבוהה שרידות 

 בארגון למשתמשים ושרות תמיכה 

 מידע ושחזור גיבוי מידע, אבטחת 

 תפעולית זרימה 

 חומרה אותה על במקביל שונות הפעלה מערכות הרצת 

  Center Data נתונים כל את שמרכז ייחודי שרת הוגדר

 ורפליקציה גיבויים ושרת עדכני EXCHANGE דואר שרת לזה, בנוסף

 מידע אבטחת שרותי

 על מתוזמן  והמידע המחשוב למערכות אוטומטי גיבוי נוהל לפי מידע אבטחת תמתבצע באיגוד

 מתקדמות. בטכנולוגיות יומי/שבועי בסיס

 ווירטואליים שרתים של רפליקציה גיבוי  

 ייחודי "ענן" מגל( ניטור מהארגון)תחנת מרוחק חיצוני גיבוי 

 הגיבוי אמצעי בכל אחידה הגיבוי שיטת 

 חזורשי לצרכי הגיבוי מערכות על ובקרה בדיקה מתבצעת 

 פעילים לא אזורים וניקוי הגיבוי תיקיות ריענון 

 

 עבור גבוהה זמינות המייצר ואליוירט שרתים שכפול של רפליקציה גיבוי מתבצע לזה, בנוסף

 התאוששות לספק המטרה עדכנית. גיבוי זמן נקודת עבור ורשיחז ויכולת לאיגוד תפקודית רציפות

 אובדן ואת ההשבתה, זמן לקצר וירטואליים, ונתונים יישומים של ואמינה גמישה מהירה,

 צפויים. בלתי ואירועים תשתיות כשל וירוסים, מערכות, וקריסת כשל של במקרה הנתונים

 תוך בהצלחה שוחזר השרת מכך, כתוצאה DC-ה שרת על האקרים התקפת הייתה 2016 באוגוסט

 זו. בטכנולוגיה שימוש
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 ,PineApp בטכנולוגיית שימוש ע"י אלקטרוני דואר לאבטחת חיצוני שירות מבצע האיגוד

 הכוללים איומים של רחב מגוון כנגד אלקטרוני בדואר לטיפול מקיפה הגנה חבילת המספק

  דואר. והפצצות זבל דואר ותולעים, וירוסים

 

 תוכנה פיתוחי

 הניטור מערך נתוני בזמינות שיפור -תקשורת בקרת 

 התראות SMS אורות הכוח מתחנת חריגים אירועים הניטור, במערך תפעולית לבקרה 

 קריטריונים לפי  ותעשיות חגית רבין,

 באינטרנט וארכיון אמת זמן נתוני -המידע חופש 

 נתונים)דיגול( לבקרת תלויה בלתי נתונים לסינון תוכנה 

 בקרה ממערכת מידע שליפת PI גרפית ותצוגה 
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בר האיגוד אמון על הינו הגוף המקצועי והנמרץ ביותר בתחום איכות הסביבה במרחב. דו האיגוד

האיגוד זוכה לחשיפה חיובית וקבועה בכלי  הפעילות הנמרצת של האיגוד.פרסום וחשיפת 

 עקרון פי ועל התקשורת הארציים והמקומיים וברשתות החברתיות. כמו כן  פועל האיגוד בשקיפות

במידע אודות  הסביבה איכות הציבור ופעילי נבחרי, התושבים את  מעדכן הציבור ומכאן גם  שיתוף

 פעילותו ונותני איכות הסביבה.

 

 :אופנים במספר נעשית המידע הפצת

 המשקפות ידיעות מתפרסמות שבוע מידי -והארצית המקומית לעיתונות שוטפות הודעות 

 .הסביבה איכות תחומי על והשפעתה האיגוד עובדי של הרבה הפעילות את

 .דף הפייסבוק של האיגוד המתעדכן באופן שוטף 

 ומדיניותו האיגוד פעילות את הסוקר , מאד רחבה תפוצה בעל–  ניוזלטר והפצת הפקת 

 .התושבים חיי לאיכות ותרומתו הסביבה איכות בתחומי

 שבתחום הסביבה איכות בתחום אירועים אודות התקשורת לכלי שוטפות תגובות מתן 

 .האיגוד אחריות

 האינטרנט אתר ועדכון הפעלת. 

 באתר האיגוד., האיגוד בשטח המתבצעות, הסביבתי בתחום הבדיקות תוצאות כל הצגת 

 :הרבה העשייה את ומשקפות האחרונה בשנה פורסמו אשר כתבות מבחר לפניכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

  


